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گۆڤارا زانكۆ یا دهۆ ك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی)( 0212 ،ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/2/02-02(،

رِرةنماريةن ؤةاظكظن ة ل طوظارا (زانكورا ةَوك) دة
طش :
ثيةدظية ظة ولن را ؤذارا و سةراثار ؤيت و ثيةشواخت نةَا بي ة ؤةاظكظن ران راندن ؤوة ض طوظاررةن ةرر.
ةرسان ثوخ ةرةك و ثيةشة يةك و رِرةبازا ا فة ولين ة را رة يظ و ئةجام و ذرةداران خوظة ؤيظرت ،زرةداؤارد
ودة ضةنددة و ناؤيت َيض ظة ولينيةن لق ة زانس ذ( )15اثةرةان ثرؤن و ظة ولينيةن لق ة زانس يةن مظوظارة
ذد ذ ( )12اثةرِان ثر نةؤن.

ناظةروك:

ثيةدظية ظة ولن ب رِرةنظيسة ا ئاسار ( نورمال ) ؤهية ة نظيةسن و ب فوةن يةن نظيةسينا ورةد (
 ) traditionalقةؤاردة ( )21ؤيت .ةارؤاراد ةاسثيةكظنا ثةراطظافان ذد  ،ثيةدظية ل ةاسثيةكا َةر ثةراطظافة
ؤوةرارة ا ثيةورست َةؤيت .

Ali-k-

ثةراورةك:

ناؤيت ثةراورةك ة ناظ يةكس يدا ؤهيةنة ؤكارئينان َ.ةم ثةراورةك ةدة ةظنة ةوماَييا ظة ولين ة.

ؤةرَةظكظنا اثةرد :

ثيةدظية اثةرِ ذ جوردة (  ) A-4ؤيت و ؤوةرارا ل سةردة ود و ل ؤن ة ود (  1,2سم ) ؤن و ار ة رِاس ة (
سم ) ؤيت و ار ة ضةث ة ذد (  1سم ) ؤيت .
رِرةكؤةندرا اثةرِان:

ةارؤاراد رِرةكؤةندرا اثةرِان ثيةورس ة ذمارا ل وذر ة ضةث ة ر ة ؤن ة َةر اثةرِا

3

ؤهية ة ةانان .

ناظونيشان:
ناظونيشانيةن ظة ولين ة ةدة ب خة ة ()Ali-k-traditionalقةؤاردة( )21فوةن يةن ورةد قةؤاردة (  )21ل نيظا
اثةرِد َيةنة نظيةسن  ،ةرسان ناظو نيشان و سةراؤاؤة يةن ذ ناظدا ذد ةدة ب نظيةسينة ا ةرار َيةنة نظيةسن.
َةم ناظونيشانيةن اوا ييةن ناظ ظة ولين ة ةدة ؤظ رِاني ة ذرةظد َيةنة ذمارا ظن  ،ريةن سةرا (,.1 ,.2
،)..,.3ريةن اوا ذد ()2.2ريةن اوا ظ ذد ().2.2.2وَ د.
ناظ ة ظة ولةرد:

گۆڤارا زانكۆ یا دهۆ ك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی)( 0212 ،ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/2/02-02(،

ناظ ة ظة ولةرد ثيةورس ة ب خة ()Ali-k-traditionalقةؤاردة ( )23ؤهية ة نظيةسن و ل نيظا اثةرِد  ،ب
مةرجة ؤكةظي ة ؤن ناظونيشانيةن ظة ولين ة و ؤوةرار ة ناظبةرا َةرةوو اندا َةؤيت َ ،ةرواسا نةطةَي ة
َةرةوو اريةن رِاست و ضةث ة ريةن اثةرِد  .ثار ة رِرةكا ةؤندا ناظونيشانيةن زانس و ارريةن ظة ولةرد ،
َةروا و ظ ة موونا ذرةظد ؤهيةنة ومار ظن:
 -1ثشكا جوطظاف  ،وليذا ئاةاؤ ة  ،زانكورا ةَو ة  ،عيةظاق َ ،ةررةما ورةس ان ة  ،عيةظاق .
 -2ثشكا زانس ة ئاخ و ئاظ ة  ،وليذا ضاندن ة  ،زانكورا ةَو ة  ،عيةظاق َ ،ةررةما ورةس ان ة  ،عيةظاق .
ور يا ظة ولين ة:
ثةرظا ( ور يا ظة ولين ة) ةدة ب خة ةد ( )Ali-k-traditionalقةؤارد ( )22ل ار ة رِاس ة ر ة اثةرِد َية ة
َ ولين ة ذ ( )311ثةرظان ة ؤثةرِرت و َةرضار ليليةن ثةرظان ( )Key wordةدة
نظيةسن  .ناؤيت ور يا ظة
ةظنة ؤن ة ور يا ظة ولين ة و ثيةدظية ب خة ة ة ةرار و ار (  )Italicقةؤاردة ( )23ؤهيةنة نظيةسن .ؤوة موونة:
ليليةن ثةرظان :زانس ة زمان  ،ةانيسازد  ،ةانيسازرا ورةد َ ،يةك و ئاواز .

ةرسان ثيةدظية ،ئةطةر ظة ولن ب ض زمان ؤوو ( ورةد ،عةراؤ  ،ئنيليكد) ور يا ظة ولين ة ب
َةرةوو زمانيةن ةرر ذد ة طةلدا ؤيت .ؤوة موونة :ئةطةر ظة ولن ب(زمان ة ورةد) ؤوو ،ثيةورس ة ور يا
( عةراؤ و ئنيليكد ) ذد ة طةلدا ؤيت .
ودة ب َةرةوو زمانيةن
ورةنة و خش ة:
ذؤل خش ا َةم َيةلكارد و نةخشة و ورةنة ،واك ورةنة ةَيةنة َذمار ن  .ثيةدظية ذماررةن عةراؤ ل سةر
َةم نةخشة و ورةنا ؤهيةنة ةانان  ،ةرسان ثيةدظية ئةظ نةخةرة و ورةنة نةَيةنة ةر كظن ؤوة اثةرِارة ة ةرر و
جه ة وان ة ئيةك اثةرِاةا ؤكةت و نة ةظنة سةر ثةراورةك و َذماررةن اثةرِان َ .ةرواسا ثيةدظية ناظيةن ورةنة و
خش ا ة سةر واندا ؤهيةنة نظيةسن  ،و ناظةراس ة ؤيظرت و ذ رِرةكا ة و ثر ؤوةرار ة ناظبةرا خش ة و ورةنا و
ناظيةن واندا َةؤيت  .ؤوة موونة :
خش ة ( َ :) 2نداك زانيارد ل سةر ةامةزراندنا وليذرةن زانكورا ةَوك
وليذ
ثكرشك
ئاةاب

ساا ةامةزراندن ة

ثشكيةن ودة

2991

نشرطةرد .. ،

2991

زمان ة ورةد .. ،

گۆڤارا زانكۆ یا دهۆ ك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی)( 0212 ،ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/2/02-02(،

ذرةدار:
ثيةدظية ؤوة ومار ظنا ذرةداران ،ل ةاسثيةك ة ناظ ة ظة ولةرد ؤهية ة نظيةسن ،ثار سال ةناظبةرا ةوو ظاناةا،
وا ة ريةوازدة ( )APAؤهية ة ثةرظِاو ظن وئةطةر زانيارريةن ذرةدارا ذ رِرةكا ة ؤوررن ،ود ةام ةرِرةكا ةؤندا
ةدة َيةنة ةواو ظن ،ب مةرجة ()2سم ؤوةرار ل سةردة رِرةكدة مينيت .ئةطةر ذ ذرةدارا ثر ريةن ئيةك
نظيةسةر ةظة ولينيةدا َا نة ؤكارئينان ود ةام َ ،ةمان ريةوازدة (  ) APAةدة َية ة ؤكارئينان  ،ؤةىة ثش
ومار ظنا ساىة ةدة ؤوة ذرداردة ئيةك ة(أ) ب رِاخ ساليةظة َية ة نظيةسن و ؤوة ر ة ةودة(ب) و َ..د .ؤوة ثر
ثيةكانينا ل سةر ؤكارئينانا ذرةدارا ض يةب ؤن ران طوظار و رِوذنامة و ورا ئةنرنية ة  َ..د .ؤةردة خوؤدا
خاا(  )Referencesذ رِرةنماريةن ؤةاظكظن ة ل طوظارا زانكورا ةَوك ب زمان ة ئنيليكد .
ثيةشكيةشكظنا ظة ولين ة:

ثيةشكيةشكظنا ظة ولين ة ؤوة طوظاردة ةدة ؤظ رِاني ؤيت :
 -1ضار ةانةريةن وةثيكظد ذ ظة ولين ة .
 CD -0ر ة ظة ولين ة و يةدا فارلة ا ( َ ) Microsoft word document Formatةؤيت ظة ولين ة
خوظة ؤيظرت و ل سةر ظ ناظونيشان ة ل خاردة ؤهية ة ثيةشكيةشكظن ؤوة طوظاردة :
___________________________________
َةررةما ورةس ان ة – عيةظاق
ثاررةكطةَا ةَوك
سةرو ا يا زانكورا ةَوك
سكظ اررة ا ةاس ة ا نظيةسةررةن طوظارا زنكورا ةَوك
ذمارا ةلةفون ة 111-9112129 :
E-mail:jdu@uod.ac

___________________________________

ئةطةر ظة ولةر ر ة ذ ةارظةد ثاررةكطةَا ةَو ة ؤيت ة ريةت ب ظ ناظةنيشان ة ذرةظد ظة ولينا خو ثيةشكيةش طوظاردة ؤكةت (
) www.jdu.uod.ac/Submissions.htm

يةبين  -:وظار ؤ ن ة ئةوان ظة ولينان ؤاظ ة ةت ئةورةن ئاس ة َةلسةنياندنا وان ةطةَي ة ثا (راسةن) ران (ؤةَاةار).

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،20 :العدد(1 :العلوم اانسانية وااجتماعية)( 2012 ،عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 2012/4/24-23

تع يما النشر في مج جامع دهوك
يجب ان تكون البحوث المنشورة في المجلة مستوفية لقواعد النشرر وخاضرعة للتقيري العلمري ،ولر يسربا ان نشررت او
قدمت للنشر الى اية ج ة اخرى ،ويجب ان يتضمن البحث خاصة ومقدمة ،وان يتبع الباحرث طريقرة موحردة ومن جرا
واضحا في البحث ،وان يحدد النتائج التي توصل الي ا والمصادر التي اعتمد علي ا ،وأن ا تتجاوز عدد صرفحاته عرن
()15عشرين صفحة بالنسبة للبحوث العلمية ،و()22خمس وعشرين صفحة للبحوث اإنسانية.

التع يما الخاص بشكل وترتي البحث:
المضمون:
.ϭ

يجرب ان يكررون مطبوعررا بررنمط (عرراد ) ،خررط ( ،)Traditional Arabicحجر ( ،)20تباعررد اطسررطر( تقريبرري ،)22
المحاذاة (مضبوطة).

.Ϯ

ال وامش :

.ϯ

اعداد الصفح :

.ϰ

ارقا الصفحا :

.ϱ

العناوين:

.ϲ

اس الباحث:

تكتب ال وامش في اخر البحث.

يطبع البحث على ورق حج ( )A4مرع ترر ( 242سر )مرن يمرين الصرفحة 2( ،سر ) مرن يسرار الصرفحة و( 3سر )مرن
الج تين العليا و السفلى.

تكتب أرقا الصفحات في الج ة اليسرى من أسفل الصفحة.

يكترررب العنررروان الرئيسررري للبحرررث بخرررط برررارز وسرررط الصرررفحة ،ويفضرررل ان يكرررون شررراما ومختصررررا ،نررروع الخرررط
( )Traditional Arabicو بحج (.)22وأما العناوين الرئيسة داخل البحث فتكتب بحج ( )22وبخط بارز في وسرط
الصررفحة ،أمررا العنرراوين الثانويررة داخررل البحررث فتكتررب بحجر ( )20وبخررط بررارز علررى يمررين الصررفحة ،مررع التيكيررد علررى
استخدا طريقة ااعداد ( )2-2-2( ،)2-2-2في ترتيب ا.

يتكب اس الباحث (الباحثين) والقاب العلمية وعناوين عمل
الخط (،) Traditional Arabicحج (.)22

تحت العنوان الرئيسي للبحث في وسط الصفحة ،نوع

(انظر المثال ااتي)

د علي أمن* و رير فتاح ظاهر**

* قسم ادارة ااعمال -كلية اادارة و ااقتصاد -جامعة دهوك -اقليم كردستان العراق -العراق.

** قسم ااقتصاد-كلية اادارة و ااقتصاد  -جامعة دهوك -اقليم كردستان العراق -العراق.

.ϳ

الخاص :

يكتررب الباحررث ملخصررا لبحثرره  ،يوضررص فيرره باختصررار هرردف البحررث والنتررائج وأهر التوصرريات علررى ان اتزيررد كلمررات
الملخص عن ( )300ثاثمائة كلمة ،و تكتب الخاصة بخرط ( ،) Traditional Arabicحجر ( ،)22تباعرد اطسرطر (
مفررررد) ،يجرررب علرررى الباحرررث اختيرررار مرررا ا يقرررل عرررن أربرررع كلمرررات دالرررة ليرررت اسرررتخدام ا كمفررراتيص للبحرررث ،تكترررب
بخط( ) Traditional Arabicمائل ،حج ( )22في ن اية الخاصة.
(انظر المثال اآتي)

التجارة الدولية ،القانون التجاري ،منظمة التجارة الدولية ،الدول النامية.

من الضرور ان يكتب الباحث فى ن اية البحث ملخصا للبحث باللغتين الكردية واانكليزية ان كان البحث مكتوبا
باللغة العربية،او بالعربية واانكليزية ان كان البحث مكتوبا باللغة الكردية ،او بالعربية والكوردية ان كان مكتوبا
باللغة اانكليزية.

.ϴ

الصور والجداول:

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،20 :العدد(1 :العلوم اانسانية وااجتماعية)( 2012 ،عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 2012/4/24-23

 ترق جميع الجداول وااشكال التي قد ترد في البحرث ،وتطبرع علرى اوراق منفصرلة ،وبواقرع
جدول في كل صفحة ،ويعطى لكل جدول عنروان مختصرر يكترب فري اعرا بخرط برارز ،امرا
ااشكال التي قد تكون عبارة عن خطوط بيانية او خررائط او صرور فتوضرع داخرل صرفحات
البحث وترق  ،وتعنون بعناوين مختصرة توضع اسفل الشكل.
المصادر العلمية المعتمدة:
*يفضل استخدا الطريقة العلمية في كتابة المصادر ،بالنسبة للبحوث العلمية فتكتب كل التفاصيل
المتعلقة بالمصادر ،وفي حال تجاوز عنوان احد المصادر السطر الواحد ،يتر فراغ(2س ) في بداية
السطر التالي وترتب المعلومات على النحو التالي :
أ  .اس المؤلف أو المؤلفين .
ب  .تاريخ الطبع أو النشر .
جـ  .اس المصدر (كتاب أو بحث) .
د  .دار النشر بالنسبة للكتب  ،والمجلة بالنسبة لأبحاث العلمية.
وكما هو مبين في اطمثلة اآتية :
 د .عبد المقصود د عبرد المقصرود 2023 (،هرـ  ،) 2009 -دراسرة البنيرة الصررفية فري ضروءاللسانيات الوصفية ،ط ،2الدار العربية للموسوعات ،بيروت.
 أ.د حسررا سررعيد النعيمرري (،شرروال 2023هررـ -كررانون الثرراني ،) 2003ج ررود القرردماء فرري دراسررةالمقطع الصوتي ،مجلة آفاق الثقافة والتراث ،دبي ،السنة العاشرة ،العدد اطربعرون ،الصرفحات :
(.)41-92
*أما بالنسبة للبحوث اإنسانية فتكتب مصادرها بالطرق التقليدية المعروفة والمتبعة .وعلى النحو
التالي:
اس المؤلف أو المؤلفين ،اس المصدر ،رق الطبعة ،مكان الطبع (دار النشر والدولة) ،سنة الطبع،
رق الصفحة .وأما إن كان المصدر من أجزاء متعددة فيكتب الجزء بعد اس المصدر.
*اانترنيت :
في حالة اعتماد الباحث على اانترنيت عليه الرجوع إلرى اطبحراث العلميرة الخاضرعة للتقيري العلمري،
والمنشورة على شبكة اانترنيت مثل المجات االكترونية والكتب والمراجع العلمية االكترونية .
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 0212 ،11-1ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/2/02-02( ،

احشد الشعي ذ ميليشيا بؤ هيَزةكا كاريطةريا دةولةتىَ:
خواندةك شروظةكارى د دةركةظن و ثيَشظةضوونا وىَ دا
د .هةوار خليل تاهر
ثشكا زانستيَن راميارى ،كوليَذا ئادابىَ ،زانكويا دهوك ،هةريَما كوردستانىَ-عيَراق

ثوختة
دئةظىَ ظةكولينيَدا دامةزراندن و طرنطييا حةشدا شةعي د عراقيَدا دىَ هيَتة شروظةكرن .دامةزراندنا حةشدا شةعبى راستةوخؤ
ثةيوةندييا هةى ب هةبوونا داعش د روذهةاتا ناظيندا و ب تايبةت د عراق و سورييايَدا .هاتنا داعش و باادةستييا داعش ل زور
دةظةريَن عراقىَ ،ب تايبةت ل دةظةريَن سونةييَن عةرةب ،بؤ ئةطةرىَ طوهورانكارييان ب تايبةت د ضةمكىَ ئارميا سياسى و
هةظسةنطييا هيَزيَدا .هةروةسا دامةزراندنا حةشدا شةعي ذى ئيَك ذئةوان فاكتةريَن سةرةكى ية كو باندورةك نةرةنى ل سةر ئارميا
سياسى و هةظسةنطييا هيَزىَ د عراق و روذهةاتا ناظيندا دروستكرية .حةشدا شةعي ،ل دةستثيَكىَ وةك ميليشيا ،نةبتنىَ وةك
هيَزةكا زورينة شيعة و ل ذيَر ضاظديَرييا ئرانىَ ل هةمبةر داعش هاتة دروستكرن و ل دوماهيكىَ بؤ هيَزةكا فةرمى ،بةلكو بؤ هندةك
ايةنيَن هةريَمى يا بووية ئامرازةكىَ طرنطىَ سياسى .دئةظىَ ظةكولينيَدا ئةظ بابةتة و هندةك بابةتيَن دى دىَ هيَنة شروظةكرن ،وةك:
ئورطانيَن ثيَكئينانا حةشدا شةعي ضنة و ض فاكتةر بووينة ئةطةر كو حةشدا شةعي ذ ميليشيا بةر ب هيَزةكا فةرمى بضيت؟ هةبوونا
حةشدا شةعي وةك هيَزةكا فةرمييا حكومةتا عراقىَ دىَ ض كاريطةرى ل سةر هةريَما كوردستانىَ هةبيت؟ ثشت بةسن ب ريَبازا
زانستييا شروظةكارى ئةظ ظةكولينة دىَ هيَتة طةنطةشةكرن.

كليليَن ثةيظان :حةشدا شةعي ،ميليشيا ،هةظسةنطييا هيَزىَ ،هةريَما كوردستانىَ

.1

ثيَشةكى

ئيَك ذ طرنطرين بابةتيَن ثشتى-داعش كو
زور كةظتينةبن ضاظديَرييا ناظخوييا عراقىَ ،هةريَمى
و نيَظ دةولةتى بابةتىَ "حةشدا شةعي" ية .د
كةمثينا دذى-داعشدا دوو ذئةوان ئةطةريَن ب
باندورا ل سةر ثروسيَسا سياسييا عراقىَ هةبوونا

باادةستيا ئرانىَ ل سةر بةشةكىَ زورينا خاك و
حكومةتا عراقىَ و يا دوويىَ طوهورانكارييَن
سياسى د ناظ عراقيَداية .ئيَك ذ دارهاظيَذيَن طرنطيَن
ئةظان هةردوو خاان دامةزراندنا حةشدا شةعبيية
كو باندورةك بهيَز ل سةر هةظسةنطييا هيَزىَ د
دةظةريَن روذهةاتا ناظيندا دروستكريية .ثشتى
موسل ذ ايىَ داعش هاتيية كونرولكرن ،مةزنة
1

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 0212 ،11-1ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/2/02-02( ،

مةرجةعىَ شيعى ،عةى سيستانى ،فةتوايا جيهادىَ ل

سةروك وةزير ،كو حةشدا شةعي بكةتة هيَزةكا

دذى داعش راطةهاند .ئةظ فةتواية و ب هاريكاريا

فةرمييا حكومةتا عراقىَ .ب فةرميكرنا ئةظىَ هيَزىَ

راستةوخويا ئرانىَ بؤ ئةطةرىَ دامةزراندنامة

دىَ تةظطةرا حةشدا شةعي ب ياسايى بيت د

حةشدا شةعي.

عراقيَدا و شيعةييَن عراقىَ ،ل ذيَر ئةجيندايا ئرانىَ،

ل دةستثيَكىَ حةشدا شةعي هيَزةكا فةرمييا

نةبتنىَ باندورةك خورت ل سةر عراقىَ ،ب تايبةت

حكومةتا عراقىَ نةبؤ ،بةىَ ب ياسايةكا ثةرلةمانى

ل سةر هةريَما كوردستانىَ و سونييَن عةرةب دىَ

11

هةبيت بةلكو ل سةر وةاتيَن هةظسنورىَ عراقيَ

ل

02

ضريا دوويىَ

كانينا ئيَكىَ

0212

0212

و ثةسةندكرنا ئةوىَ ل

ذ ايىَ فوئاد مةعسوم ،سةروك

كومارىَ عراقىَ ،بؤ هيَزةكا فةرمى .حةيدةر

حةشدا شةعي ب كومةكا طروثيَن ضةكدار

عةبادى ،سةروك وةزيريَن عراقىَ ،ل سةردةمىَ

ثيَكهاتيية كو هةرطروثةكىَ ميَذوويةك و ئةجندايةك

ئةندام ثةرلةمانتيا خودا طةلةك جاران رةشبينيا خؤ

تايبةت هةية ،ضوار ذئةظان طروثيَن هةرة ب باندور

ل هةمبةر هةبوونا هيَزيَن جوراوجوريَن ميليشيا ييَن

د ناظ حةشدا شةعبيدا د ئةظىَ ظةكولينيَدا دىَ هيَنة

شيعةيان دياركربوو .بةىَ د طوتارا خودا ل

شروظةكرن :ريَكخراوا بةدر ،سرايا السام،

ئاماذة ب طةلةك

عصائب اهل احق و كتائب حزب اللة .ئةظ ضوار

ئازراندى

طروثة ل سةر سىَ تةوةريَن جودا هاتينة دابةشكرن:

"ثةسةندكرنا حةشدا شةعي وةك بةشةك ذ هيَزا

ئيَك ،طروثيَن ل سةر بنةمايىَ فةتوا سيستانى هاتينة

نةتةوةييَن يةكطرتى ل ساا
خاانكرن،

ذئةوان

فةرمييا دةولةتىَ".

2

ذى دىَ هيَتة دروستكرن.

0212

خاليَن

كو

)(1

دامةزراندن .دوو ،طروثيَن ذ ايىَ ثارتيَن سياسى

ض هاتة طوهورينىَ دةما عةبادى طةشبينيا خو

هاتينة دامةزراندن.سىَ ،طروثيَن د كةفندا هاتينة

ب فةرميكرنا حةشدا شةعي دياركرى؟ ئيَك ذ

دامةزراندن و ب تايبةت ئةو طروثيَن دطةل

فاكتةريَن طرنطيَن عةبادى طةشبينيا خؤ دياركرى

سةربازيَن ئةمريكى د عراقيَدا شةر كرينة.

ذبؤ ب فةرميكرن و بهيَزكرنا حةشدا شةعي،

دامةزراندن و فةرميكرنا حةشدا شةعي بؤ ئةطةرىَ

زورينة شيعى ،كونرولكرنا ريَذةيةكا زورا خاكا

ثارضةكرنا هةيكةىَ سيستةمىَ حكومةتا عراقىَ كو

عراقىَ ذ ايىَ طروثةكىَ توندرةوىَ سونى-

زورتر ل سةر ناظضةطةرايى و سةربازيكرنا دةظةرىَ

ئيسامى يىَ بناظىَ "دةولةتا اسامى ل عراق و شام

هاتينة خةماندن.

(داعش)" (2) .فاكتةرةكىَ دييىَ سةرةكي يىَ كو د

ناظةروكا ئةظىَ ظةكولينىَ ل سةر ئةظان خاان

ئةظىَ ظةكةلينيدا دىَ هيَتة طةنطةشةكرن ،طظاشتنا

هاتية دابةشكرن :احشد الشعي ،هيَزيَن جوراوجور

حكومةتا ئرانىَ ل سةر عةبادى ،ثشتى بووية

يان ئورطانيَن د ناظ حةشدا شةعبيدا و مةترسييا
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حةشدا شةعي وةك هيَزةكا فةرمى ل سةر هةريَما

 ،0212ل سةر بنةمايىَ فةتوايا جيهادىَ ل دذى

كوردستانىَ.

داعش دروستكرنا طةجيَن "شةعبى" راطةهاند

 .0احشد الشعي

بةر نة بوونا هيَزةكا كاريطةرا حكومةتا عراقىَ ل

حةشدا شةعي ذ طةلةك هيَزيَن جوراوجورييَن

هةمبةر داعش )(8بؤ ئةطةرىَ ثيَداويستييا حكومةتا

ضةكدار ثيَكهاتيية ،هندةك ذيَدةر ئاماذة ب ثر ذ

عراقىَ ب ميليشيايان ،ب تايبةت ييَن شيعةيان.

)(7

ضل طروثان دكةن (3)،هندةكيَن دى ئاماذة ب
نيَزيكىَ حةفتىَ طروثان دكةن.

فةلسةفا

Weber

ذ

 ،Maxكومةلناسىَ ب ناظ بانطىَ

ئامارةكا دروست

ئامانى ،ئةظىَ بؤضوونىَ ب رةنطةكىَ جوان

ل بةردةست نينة بؤ دةستنيشانكرنا هةمى ئةوان

شروظةدكةت :دةما دةولةتىَ بظيَت رةواتييىَ بدةتة

طروثيَن د ناظ حةشدا شةعبيدا ضااكن يانذى خؤ

تونديىَ طرنط ئةو نينة كو ميليشيا نةبن ،بةلكو

)(4

طرنط ئةوة كو دةولةت رةواتييا تونديىَ
ثةسةند بكةت.
طريَدان
وةك بةشةك ذ حةشدا شةعي ب هذميَرن .هةروةسا
ئامارةكا دروست يا ضةندايةتييا ئةندامةتييا ريَذا
سةربازيذى ديارنينة .ب طوتنا امد ااسد ،
ثةيظدارىَ حةشدا شةعي،

سةرباز د ناظ

141,000

حةشدا شةعبيدا هةنة ،بةىَ ل طور هندةك زانيارييان
ئةظ ريَذة ب طشتى ثر ذ
ناكةت.

)(5

90,000

سةربازان تيَثةر

ذ بةر ئةطةرىَ اوازى و شكةستا

لةشكةرىَ عراقىَ ل هةمبةر داعش و كونرولكرنا
موسل ذ ايىَ داعش ل

12

خزيران  ،0212نورى

مالكى ،سةروك وةزيريَن دوو خوليَن عراقىَ ييَن
بورى ) ،(2014-2006د طوتارا خودا راطةهاند،
"طةىَ عراقى ل دذى داعش ضةكان هةلطرن".

)(6

هةروةسا ثشتى طوتارا نورى مالكى ،مةرجةعىَ
بلندىَ شيعةيان ،عةى سيستانى ل

12

خزيران

)(9

ب

ناظةندةكا

برياردانىَ

و

ريَكخستيكرنا هةمى ئةو طروثيَن جوراوجورييَن د
ناظ حةشدا شةعبيدا ،ض ئةو طروثيَن ل بةرى هاتنا
داعش يان ثشتى داعش هاتينة دامةزراندن،
ثيَنطاظةكا طرنطا ايةنيَن شيعةيان بؤ كو نةبتنىَ ب
يةك دةنطى ل هةمبةر مةترسييا طروثىَ توندرةوىَ
داعش راوةسن ،بةلكو ببيتة هيَزةكا فةرمييا
كاريطةر ل هةمبةر هةرما كوردستانىَ ،سونييَن
عةرةب و ل زور دةظةريَن روذهةاتا ناظيندا،
نةخامة ل جهيَن كو شيعى ذيانىَ تيَدا دكةن.
ثيَنطاظا دوويىَ ،ب فةرميكرنا حةشدا شةعي وةك
هيَزةكا عراقى .ل طور مادىَ ( )21دستورىَ عراقىَ
سةروك وةزير سةركردىَ طشتى يىَ هيَزيَن
ضةكدارييَن عراقيية ،لةورا ثشتى حةيدةر عةبادى
بووية سةروك وةزيريَن عراقىَ هةمى هةولدان داكو

3
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حةشدا شةعي بكةتة هيَزةكا فةرمى و ئةظ هةولة ل

لةورا ذ ايىَ ريَظةبةريَن روحيييَن شيعةيان ،سةروك

دوماهيكا ساا  0212ب سةرطرت.

عةشرةتان و سةروكيَن ثارتيَن سياسى هةول دىَ

سةنتةرىَ ’ ‘FARASكومةكا ئةطةران ل ثشت

4

هيَنةدان ب فةرميكرنا حةشدا شةعي.

)(10

هةوا ب فةرميكرنا حةشدا شةعي دياركرية :ئيَك،

دئةظان ضوار خااندا ديارة كو حكومةت و

نةهيَانا نةرازيان ل هةمبةر بةشدارييا حةشدا

ريَبةرىَ روحييىَ ئرانىَ رولةكىَ طرنط هةبووية ذ

شةعي د شةرىَ داعشدا و مفا وةرطرتن ذ

بؤ ب فةرميكرنا حةشدا شةعي .ل سةر بابةتىَ

هاريكارييَن لوجستى هةم ذ ايىَ حكومةتا عراقىَ

دامةزراندن و ثشتطرييا لوجستى ،ئابورى،

و هةم ذ ايىَ هةظثةمانيَن نيَظ دةولةتيظة ل دذى

سةربازى و جظاكيا حكومةتا ئرانىَ بؤ حةشدا

داعش .ديسان ذ ايىَ ياسايظة رةواتيىَ وةربطريت

شةعي،

 ،Jonathanدوثات دكةت ،زورينا

كو ل هةمى دةظةريَن عراقىَ بةرهةظ ببيت و ئةو

سةركردةييَن طروثيَن د ناظ حةشدا شةعبيدا ل ذيَر

فيَتويا هةظثةمانيَن نيَظ دةولةتى د شةرىَ فةلوجة و

باندورا ئرانىَ نة ،ئران هةوان ددةت نةبتنىَ

ئةنباريَدا ل دذى داعش داناية سةر حةشدا شةعي د

دةستكةظتيَن سةربازى ل هةمبةر داعش مسوطةر

شةرىَ موسليَدا ئةو فيَتوية ل سةر نةبيت .دوو،

بكةت بةلكو حةشدا شةعبى وةكو ئةمرازةكىَ

عةبادى د خواست خؤ ل ذيَر طظاشتنا ئةمريكا

سياسى ل هةمبةر دةولةتيَن سونيييَن عةرةب

خاس بكةت ،ضونكى ئةمريكا طةلةك جاران

بكاربينيت .هةروةسا دوثات دكةت ،قاسم

راطةهانديية كو حةشدا شةعي ل ذيَر باندورا

سليَمانى(11) ،سةروكىَ لةشكةرىَ قودس ئرانىَ،

ئرانيَية و ب هاريكارييا ئرانىَ هاتيية دامةزراندن.

ئةكتةرةكىَ طرنطيىَ جيَبةجيَكرنا ئةجيَندايا ئرانىَ د

هةروةسا ،ضونكى حةشدا شةعي هيَزةك فةرمى نينة

ناظ حةشدا شةعبيداية و ئران رولةكىَ طرنط د

ئةمريكا سةرةدةريىَ ل طةل ناكةت .سىَ ،ل سةر

طيَريت ذ بؤ دابينكرنا كةل و ثةليَن سةربازى و

داخوازييا ريَبةرىَ روحييىَ ئرانىَ ،عةى خامنةيى،

مةشق ثيَكرنا هيَزيَن حةشدا شةعي.

ئةكتةرةكىَ

ئرانىَ طظاشن ل سةر حكومةتا عراقىَ دروستكر

دييىَ طرنطىَ جيَبةجيَكرنا ئةجندايا ئرانىَ د ناظ

داكو حةشدا شةعي بكةنة هيَزةكا فةرمى هةم

حةشدا شةعبيدا ئةمرىَ طشتييىَ حةشدا شةعبيية ل

بةشدار ببيت د شةرىَ موسليَدا و هةم ثشتى

ذيَر ناظىَ ابو مهدى امهندس .ل ساا  ،0222ابو

شةرىَ موسل ببيتة هيَزةكا كاريطةر .ضوار ،ثشتى

مهدى امهندس ل ذيَر ناظىَ مال جعفر ابراهيم ب

شةرىَ داعش ،هةظثةمانيَن نيَظ دةولةتى دىَ

نونةراتييا ثارتا دعوة يا ب سةروكاتيا نورى مالكى

طظاشتنيَن سياسى ،ئابورى و سةربازى ل سةر

بؤ ئةندام ثةرلةمان و دهيَت ئيدعاكرن كو رولةكىَ

عةبادى دروستكةت ذبؤ ذ ناظرنا حةشدا شةعي،

طرنط د طوهورينا زانياريياندا د ناظبةرا ئران و

Spyer

)(12
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عراقيَدا دطيَريت و هةروةسا كةسةكىَ ب باندورة
د مةكتةبا سةروكىَ ئرانىَ ،على خامنة  ،دا.
فاح

حةشدا شةعي دياردكةت ،ذئةوان :ئيَك ،نة بوونا

ئةولةكارى

طوتارةكا يةكطرتى د ناظ سةركرديَن سةربازيييَن

نيشتمانييىَ عراقىَ و سةروكىَ طشتييىَ حةشدا

حةشدا شةعبيدا ،سةرةراى هةبوونا ئةميندار و

شةعي هةمى هةوليَنداين كو هيَزا حةشدا شةعي ذ

ئةمرةكىَ طشتى .دوو ،ذ بةر ئةطةرىَ بنثيَكرنا

هةمى ثيَكهاتان ثيَكبهيَت .هةر ضةندة زورينا هيَزا

ماظىَ مروفى ،ب تايبةت ل هةمبةر سونييان،

حةشدا شةعي ذ ثيَكهاتا شيعةيان ثيَكهاتية ،بةىَ ب

دةنطويىَ حةشدا شةعي ب خرابى بةاظ بووية.

 ،Bilgayثيَكهاتةييَن ئاينى وةك

سىَ ،حةشدا شةعي ل سةر بنةمايىَ ئايي و مةزهةبى

ئيَزديان ريَذةيةكا بةشدارييىَ تيَدا هةية ،ريَذةيةكا

هاتيية دروستكرن ،دوير ل هيَزةكا نيشتمانى

ثيَكهاتا ئةتنيكى يا توركومانان د ناظ حةشدا

طريَدايى ب مةرجةعيَن شيعةيان ية .ضوار ،ب

شةعبيدا ضااكن(14) .هةروةسا ضةند هيَزيَن

شيَوةيةكىَ طشتى بةرثرسيَن سةرةكيييَن حةشدا

عةشرةتيَن سونييَن عةرةبذى بةشدارن د ناظ حةشدا

شةعي فةرمانيَن سةروك وةزيران جيبةجىَ ناكةن.

ئةو

ثيَنج ،ئاستىَ بلنديىَ طةندةلييىَ د ناظ حةشدا

خوبةخشيَن سونيييَن د ناظ حةشدا شةعبيدا نة هاتينة

شةعبيدا .شةش ،سروشتىَ تايبةتيىَ حةشدا شةعي،

ثرضةككرن يانذى دئاستةك باشدا مةشقيَن سةربازى

ب واتايةكادى هةبوونا هيَزيَن جوراوجور و ب

ثيَنةهاتينةكرن .زورتر ذ بؤ ثاراستنا هةريَميَن خؤ د

ئةجيَنداييَن جودا د ناظ حةشدا شةعبيدا.

بؤ ضوونا

الفياض،

Duman

راويَذكارىَ

)(13

سةنتةرىَ ’ ‘FARASكومةكا كوسثان ل هةمبةر

شةعبيدا ،بةىَ ل طور راثورتا

RAND

ناظ حةشدا شةعبيدا هاتينة ريَكخسن.

)(15

)(17

خاا دوماهيكىَ يا سةنتةرىَ ’،‘FARAS

هةرضةندة ئةظروكة حةشدا شةعي هيَزةكا

سروشتىَ تايبةتيىَ حةشدا شةعي ،تايبتمةندييا خو

فةرمييا حكومةتا عراقيَية ،بةىَ دابينكرنا مووضةى

هةية ذ بؤ ئةظىَ ظةكولينىَ ،د ئةظىَ ظةكولينيدا دىَ

ئيَك ذ كوسثانة ل هةمبةر طةشةسةندنا حةشدا

بتنىَ ئاماذة ب ضوار طروثيَن ضةكدار هيَتةكرن كو

شةعي .ب بريارا حكومةتا عراقىَ ريَذةيةكا كيَم ذ

ئةظ هةر ضوار طروثة بربرا هيَزا حةشدا شةعي

مووضةييَن فةرمانبةريَن عراقىَ بؤ حةشدا شةعي

ثيَكدهينيَن ،طرنطرين هيَزيَن كاريطةر د ناظ حةشدا

هاتينةبرين و هةروةسا ب ديتنا  ،Dumanهةمى

شةعبيدا ذ ئةظان ضوار طروثان ثيَكهاتية .ل خوارىَ،

كةس د ناظ حةشدا شةعبيدا مووضةى وةرناطرن،

ميَذوو و طرنطيا ئةظان ضوار طروثان نةبتنىَ دىَ

بتنىَ ريَذةيةكا كيَم نةبيت و بتايبةت ئةويَن ل

هيَنة شروفةكرن بةلكو ل هةميا طرنطر جياوازى و

بةروكيَن شةرى مفا ذ مووضةى وةردطرن.

)(16

ناكوكييَن د ناظبةرا ئةظان طروثانداذى دىَ هيَنة
طةنطةشةكرن.
5
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ذ جظاتا بلندا شورةشا ئيسامى جودا بؤ و ل ذيَر

 .6هيَزيَن جوراوجور د ناظ حةشدا شةعبيدا

باندورا نورى مالكى طرنطييةكا زيَدة ثيَهاتةدان و

 .1.6ريَكخراوا بةدر
ب هيَزترين طروثىَ ضااك و ب باندور د ناظ
حةشدا شةعبيدا ريَكخراوا بةدر ة .ب ثشتطرييا
ئرانىَ ،ئةظ ريَكخراوة ل دةستثيَكا ساليَن

1112

ل

ئرانىَ هاتيية دامةزراندن و مةرةما سةرةكييا
دامةزراندنا ئةظىَ ريَكخراوىَ ثشتطرييا ئرانىَ
بكةت د شةرىَ ئران و عراقيَدا .سةروكىَ
ريَكخراوا بةدر هادى العامرى ية و باىَ سةرةكيىَ
ثارتةكا كاريطةرىَ شيعةيان ئةوا ب ناظىَ "جظاتا
بلندا شورةشا ئيسامى ل عراقىَ" كو عمار احكيم
ريَبةرىَ نوكةيىَ ئةظىَ ثارتيَية (18).دةردورىَ

20,000

ضةكداريَن ب سةربوور د ناظ ريَكخراوا بةدردا
هةنة و ذ ايىَ حكومةتا ئرانىَ و حكومةتا عراقىَ
دهيَنة مةشقثيَكرن و ريَكخسن.

)(19

ثشتى روخاندنا رذيَما سةدام حسيَن ،ل ساا
 0222يىَ ،ريَكخراوا بةدر ل ئرانىَ زظرى عراقىَ و
ل دةظةريَن شيعةيان و بتايبةت ل باشورىَ عراقىَ
دةست ب ضااكيان كرن .ئيَك ذ ضااكييَن
سةربازييا ئةظىَ ريَكخراوىَ ل باشورىَ عراقىَ
بةشداريكرن د شةريدا ل هةمبةر هيَزيَن بريتانى و
هيَزيَن لةشكةرىَ مةهدى ،هيَزةكا شيعة د ناظ
حةشدا شةعبيدا ،بؤ و د هةمان دةمدا هةوا
دامةزراندنا دةولةتا شيعةيان ل دةظةريَن زةنطن ب
ثةتروىَ دكرن كو بةسرا وةك ثايتةخت بهيَتة
ثةسةندكرن.

)(20

6

ثشتى ساا  ،0210ريَكخراوا بةدر

بؤ هيَزةكا كاريطةر .نورى مالكى ثوستىَ وةزيرىَ
ظةطوهاستنىَ راسثاردى سةروكىَ بةدر كر و ثوستىَ
وةزارةتا ناظخو راسثاردى سةركردةكىَ ديرىَ بةدر
كر .هةروةسا ب هاريكارييا نورى مالكى ئةظىَ
ريَكخراوىَ د دةنطدانا ثةرلةماني ل ساا
كورسى ب دةستظة ئينان.

00 ،0212

)(21

هاتن و سةرهةلدانا داعش د عراقيدا زةمينا
تةظطةرا حةشدا شةعي بةرفرهر بؤ .ريَكخراوا
بةدر ل ذيَر سيبةرا حةشدا شةعي بةشداريكر د
شةرىَ رزطاركرنا باذيَريَن العامرى ،تكريت،
فلوجةدا

)(22

و رولةكىَ طرنط يىَ هةى د رزطار

كرنا موسليَدا .ب ضاظديَرييا قاسم سليمانى،
ريَكخراوا بةدر نةبتنىَ ل عراقىَ شةرىَ داعش
دكةت ،بةلكو ل سورياييَذى رولةكىَ طرنط يىَ
هةى ذ بؤ ثاراستنا حكومةتا بةشار ئةسد ،ديارترين
سةركردىَ ئةظىَ ريَكخراوىَ (شيخ قوسية قازى
التميمى) ل سوريايىَ طيانىَ خؤ ذ دةستدا(23) .ثشتى
جودا بوونا ريَكخراوا بةدر ذ جظاتا بلندا شورةشا
ئيسامى ،ئايدولوجيا ئةظىَ ريَكخراوىَ ل سةر
ريَبازا "خومةينيزم" هاتة دةستنيشانكرن ،ئانكو
باوةرى ب سيستةمىَ "وايت فقية" كو بتنىَ زاناييَن
ئوى ريَظةبةريا حكومةتىَ بكةن.

)(24

 .0.6سرايا السام
ثشتى هاتنا داعش بؤ باذيَرىَ موسلىَ ،سرايا
السام ذ ايىَ مقتدى الصدر ،سةركردىَ بزاظا
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سةدر و سةركردىَ روحييىَ شيعةيان ،هاتة

ثةيوةندييةكا خورت بؤ ،بةىَ ثشتى ظةكيَشانا هيَزيَن

دامةزراندن .ئةظ طروثىَ ضةكدارىَ شيعةيان ل سةر

ئةمريكى ئةظ ثةيوةنديية بةرةظ خراب بوونيَظة ضوو.

بناغىَ "لةشكةرىَ مهدى" هاتية دامةزراندن.

مقتدى الصدر د خوازيت وةك نشتيمان

لةشكةرىَ مهدى ذ ايىَ مقتدى الصدر ل ساا

ثةروةرةكىَ عراقى خو دياربكةت و هةروةسا وةك

هاتية دامةزراندن ،و ئيَك ذ مةرةميَن

مةرجةعةكىَ سةربةخويىَ شيعةيان رةفتارىَ بكةت.

0222

دامةزراندنا ئةظى لةشكةرى ئةوبؤ داكو دذايةتيا
هيَزيَن ئةمريكى ل عراقىَ بكةت(25) .لةشكةرىَ
مهدى بةرةظ بيَدةنطييىَ ضوو دةما تا ساا
بةشدارى د شةرىَ تايفيدا دكر،

)(26

0222

يانذى

لةشكةرىَ مهدى نةماية و ل سةر بناغىَ ئةظى
لةشكةرى هندةك هيَزيَن دى هاتينة دروستكرن،
وةك سرايا السام(27) .هةرضةندة ريَذا هيَزيَن
ضةكدار د ناظ سرايا السامدا بدروستى نةهاتية
سةرراستكرن ،بةىَ سةدان ضةكداريَن خوبةخش و
مووضة خور د ناظ ئةظى طروثيَدا ضااكن.

)(28

سةرةرايىَ ئةظىَ ضةندىَ سرايا السام ل طةل
شاندنا هيَزان بؤ دةرظةى عراقىَ نينة ،ب تابيةت ل
دذى داعش ،بةىَ ل زورينةيا شةريَن ل دذى داعش
ل عراقىَ ضااك بووية :سامراْ  ،دياى ،تكريت،
بابل و زور دةظةريَن دى .ئةظ طروثة زورتر
داكوكييىَ ل سةر ثاراستانا جهيَن ثروزيَن شيعةيان
دكةت ،وةك :مزطةفتيَن شيعةيان ،مةزارطةهيَن
ثروزيَن شيعةيان ،حوسةينيَن شيعةيان و ...هتد.
)(29ثةيوةندييا مقتدى الصدر ل طةل ئرانىَ ب دوو
سةردةميَن جودا هاتية دةستنيشانكرن ،بةرى ساا
0211

و ثشتى ساا  :0211بةرى ظةكيَشانا هيَزيَن

ئةمريكى ثةيوةندييا مقتدى الصدر ل طةل ئرانىَ

)(30

مقتدى الصدر رةواتيا سياسى و ئاينىَ شيعيزمىَ
ل بابىَ خو ،حمد صادق الصدر ،ذ وارسى
وةرطرتية و هةروةسا تةيارىَ سةدر د ثةرلةمانىَ
عراقيَدا ل ذيَر ناظىَ "كتلة ااحرار"

22

ئةندام

ثةرلةمان ييَن هةين .طرنطرين بنةماييَن ئايدولوجيا
تةيارا سةدر ،ب سرايا السام ظة ،ثيَكهاتينة ذ:
ضاكسازى د هزريَن دينى و سياسيدا ،حافزةكار و
دذى طةندةلييىَ .سرايا السام ناكوكييَن دذوار
دطةل هندةك طروثيَن د ناظ حةشدا شةعبيدا هةنة،
بتايبةت دطةل عصائب اهل احقدا ،و ل طةل
دةولةتا ياسا يا ل ذيَر ريَظةبةريا نورى مالكى.
)(31هةرضةندة بزاظةكا حافزةكارة بةىَ ثةيوةندييةكا
باش دطةل تةيارىَ علمانييىَ اياد عاوى هةية.

)(32

 .6.6عصائب اهل احق
توندرةوترين طروثىَ ضةكدارييىَ شيعةيان د ناظ
حةشدا شةعبيدا عصائب اهل احق ة .سةروكىَ
ئةظىَ طروثىَ ،قيس اخزعلى ،وةك باسكةكىَ
لةشكةرىَ مهدى ل ساا

2009

جودابوونا خؤ

راطةهاند و عصائب اهل احق دامةزراند.

)(33

قيس

اخزعلى و حسن نصره ،سةركردىَ حزب اه
لبنانى ،قوتابييَن بابىَ مقتدى الصدر بوون و
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ثةيوةندييَن ئةظان دوو كةساتييان ل ئاستةك باش

حسن" د شةريَن دذى داعشيَدا نةهيَتة بكار هينان،

ذ ايىَ ئةمريكيان ل عراقىَ

بةىَ اخزعلى د طوتارا خودا ب توندى دذى

هاتبوو دةستةسةركرن ،ضونكى ،ب بؤضوونا

رادوةستيت و دوثاتدكةت كو سيمبوىَ لبيك يا

 ،Babak Dehghanpishehاهل احق رولةكىَ طرنط

حسن ثيَتظيية هةمى طاظان بكاربهيَت.

داية(34) .ل ساا

0222

هةبوو د شةرىَ تايفيدا ،بةرثرسيارةتى هةبووية ذ

اهل احق ب ثالثشتييا ئرانىَ هةوان د دةت

رةظاندن و كوشتنا سونييَن عةرةب و هيَريشكرن ل

نةبتنىَ روىَ سنونييَن عةرةب د حكومةت و

Babak

دةولةتا عراقيدا اواز بكةت ،بةلكو دةولةتةكا

دوثاتدكةت ،ئرانىَ و نورى

شيعةستان د عراقيدا دامةزرينيت .ل طور ديتنا

مالكى باندورةكا راستةوخو ل سةر اهل احق

 ،Sam Wyerطرنطرين ئارماجيَن عصائب اهل احق

هةية(35) .هيَزا اهل احق بةشداريةكا راستةوخو هةية

ذ ئةظان خاان ثيَكدهيَن :ئيَك ،كونرولكرنا

د شةرىَ دذى داعشدا و زور كةس ثيَشبينى

دةولةتا عراقىَ ذ ايىَ شيعةيانظة .دوو،

دكةن كو هيَزا اهل احق هيَزيَن تايبةتيَن نورى

ثةراويَزخستنا تةيارىَ سةدر .سىَ ،زةمينة بهيَتة

سةر

هيَزيَن

Dehghanpisheh

ئةمريكى.

هةروةسا

مالكى نة.

خوشكرن ذ بؤ ئيساما شورةشطرانة يا

)(36

ئيَك ذ ئارماجيَن اهل احق سنورداركرنا روىَ

شيعةطةرايى كو سةركيَشا ئةوىَ ئران دكةت.

سياسى و مةزهةبىَ سونييان و نةخامة سونييَن

ضوار ،هةذمونيا سياسى و ئاينى يا ئرانىَ ل سةر

عةرةبة د عراقيَدا .ل طور ئايدولوجيا اهل احق،

عراقىَ بهيَتة ثةسةندكرن .ثيَنج ،دةريَخستنا هيَزيَن

سونييَن عةرةب جهىَ باوةرثيَكرنىَ نينن و ثيَدظيية

ئةمريكى و ثضراندنا هةمى ثةيوةندييَن ديثلوماسى ل

بهيَن ثةراويَز خسن د ثروسيَسا سياسى و ئاينيدا.

طةل ئةمريكا(39) .كومةكا فاكتةران مروف دشيَت د

ئةظىَ

ئةظان ضةند خااندا شروظةبكةت ،بةىَ يا ديارة كو

ضةندىَ ل هةمبةر سونييَن عةرةب ب ئاشكةرايى

روىَ ئرانىَ د ثروسيَسا سياسى ،جظاكى ،ئابورى

دياردكةت .دةما اخزعلى رادطةهينيت" ،ب

و ...هتد د عراقيدا ضةند يا كاريطةرة .هةروةسا

رزطاركرنا موسل دىَ توا بكوذيَن امام حسن

Duman

د ئةوىَ باوةريىَ داية ،سةروبةنديَن ريَبازا

ظةكةين" كارظةدانةكا ناظخويى و جيهانى ل دويظ

اهل احق ل سةر ضااكييَن توندوتيذى ثيَكهاتية و

خؤ هينا ،ب تايبةت د ناظ سونييَن عةرةبدا (37) .يان

باندورةكا كاريطةر ل سةر نةه ثاريَزطةهيَن عراقىَ

ب ئاشكةرايى سةركردىَ اهل احق دذايةتى ل

هةية ،ب تايبةت ل باشورىَ عراقىَ و ل ئةوان

هةمبةر مقتدى الصدر و حيدر العبادى راطةهانديية

دةظةريَن كو شيعة تيَدا دذين.

طوتارا قيس اخزعلى ل

10

ضريا ئيَكىَ

0212

دةمىَ كو ئةوان هةول داين سيمبوىَ "لبيك يا
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 .4.6كتائب حزب اه

راطةهاند و دوثات ل سةر ئةظىَ ضةندىَ كر كو

كتائب حزب اه ب سةروكاتييا ابو مهدى

كريارةكا لةشكةرى د خاكا سعوديدا ئةجامداية.

امهندس ،سةرب لةشكةرىَ قودسىَ ئرانىَ ،ل ساا
0222

هاتيية دامةزراندن و دةست ب هةلطرتنا

ضةكى كرن ل دذى هيَزيَن ئةمريكى ل عراقىَ .ئةظ
طروثة ،ب

30,000

ضةكداران ،ل هةمى طروثيَن

حةشدا شةعي زورتر ثةيوةندى هةية ب ئرانىَ و ل
ذيَر فةرمانيَن ريَظبةرىَ ئرانىَ ضااكيان ئةجام د
دةن(41) .بةىَ هندةك سةرضاويَن جودا ئاماذىَ ب
ئةظىَ ضةندىَ دكةن ،واثق البطاط ئةميندارىَ
طشتييىَ كتائب حزب اه ية.

)(42

بةىَ ئةوا ديار ،ئةظ

هةردوو كةسايةتيية رولةكىَ طرنط يىَ هةى د ناظ
كتائب حزب اه دا .واثق البطاط طةلةك جاران
داخويانييَن ب ئرانى كرنا عراقىَ بةاظ كرينة .ئيَك
ذ داخويانييَن ب بالكيَش ذ بؤ ثشتطرييا ئرانى ئةظة
بؤ :دةما كو ثرسيار ذىَ هاتية كرن" ،ئةطةر شةر د
ناظبةرا ئران و عراقيَدا دروست ببيت ،دىَ
ثشتطرييا كىَ كة ؟ بةرسظ دا و طوت دىَ
ثشتطرييا ئرانىَ كةم".

)(43

هةروةسا د داخويانييَن خودا طةلةك جاران
دذايةتييا خؤ ل هةمبةر جيهانا سونييَن عةرةب و ب
تايبةت بنةماا شاهىَ سعوديىَ دياركرية .واثق
البطاط ،د طوتارةكا خودا ل دةستثيَكا ساا

0212

د بيَذيت" ،ئةم دىَ لةشكةرةكىَ دامةزرينن و دىَ
ضينة مةكةهىَ ذ بؤ روخاندنا مةلكيَن كافريَن
سعودى(44) ".واثق البطاط ل دوماهيكا ساا

0212

دامةزراندنا لةشكةرةكىَ ب ناظىَ "جيش امختار"

)(45

نيَزيكرين ثةيوةندييَن طروثيَن د ناظ حةشدا
شةعبيدا ل طةل كتائب حزب اه ذ ئةظان طروثان
ثيَكدهيَن :كتائب سيد الشهدا و كتائب امام على.
هةروةسا زورينا توركمةنيَن شيعةييَن عراقىَ ،ل
دةرظةى هةريَما كوردستانىَ ،و ب تايبةت ييَن
كةركووك و دةوروبةريَن كةركووكىَ ثةيوةنديا
هةى ب كتائب حزب اه و بةشدارييا ضةكداريذى
هةية د ناظ هيَزيَن كتائب حزب اه دا(46) .كتائب
حزب اه باوةرييةكا بيَسنور ب سيستةمىَ ويايت
فقية هةية و بؤ جيَبةجيَكرن و دامةزراندنا ئةظى
سيستةمى ،ب ريَكا هيَزىَ ،ئيَك ذ بذارديَن
سةرةكيية.
.4

مةترسييا حةشدا شةعي ل سةر هةريَما

كوردستانىَ
ريَذا "بةرزكرنا ثيَداويستيان" و "هةظسةنطييا
سياسى" دوو ضةمكيَن طرنطيَن تيوريا هةظسةنطييا
هيَز َ ية،

of Power

دةولةتيدا كو

 ،Balanceد ثةيوةندييَن نيَظ

Hans J. Morgenthau

ثيَدظى دبينيت

كو هةر هيَزةك ئةظان خةلوسةتان بةرضاظ
وةربطريت.

Morgenthau

هةظسةنطييا هيَز َ ب

رامانا "دابةشكرنا هيَزىَ ب يةكسانى د ناظبةرا
دةولةتاندا" د بينيت.

)(47

ئةطةر ل سةر ئةظى

تيَطةهى دامةزراندن و فةرميكرنا حةشدا شةعي ب
هةلسةنطينن دىَ دياربيت كو ايةنةكىَ ب هيَز
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دبيت و د هةماندةمدا ايةنىَ بةرامبةر دىَ هةوان

د شةرىَ ب وةكالةت

دةت ريَذا هيَزا خؤ بةرز بكةت ،ئانكو هةردةم

)(49زةمينا ئةظىَ جورة ملمانىَ ل ثشتى-داعش دىَ

ايةنيَن جودا د هةفركييَدانة ذ بؤ بةرزكرنا هيَزىَ و

مةترسى بيت كو زورينا تايبتمةنديَن روذهةاتا ناظن

ل دوماهيكىَ ب دةست هينانا دةستكةظتيان و

طةشبن نن ذبوو دةستةبةركرنا ئاراميا سياسى بوو

بةرذةوةنديان.

ثاراستنا

هةظسةنطييا هيَز َ يا

هةرضةندة

دةظةرىَ.

)(50

ئاماذة ب

ب هاتن و جرانةتيا داعش ،وةك طروثةكىَ

دةولةتيَن ب هةبوونا سةروةرى دكةت ،بةىَ

توندرةو ب ئةندامةتييا زورينا سونييَن مسلمان ،ل

حةشدا شةعي وةك ئةمرازةكىَ سياسى يىَ دوو

طةل هةريَما كوردستانىَ ثروذىَ سةربةخويا هةريَما

دةولةتان ،ئران و عراق ،د هةفركيا هيَزيَداية ل

كوردستانىَ هاتة ثاشخسن و ب هاتنا حةشدا

طةل داعش .يان حةشدا شةعي د هةفركيا هيَزيَداية

شةعي ،زورينا شيعة ئةندام ،ل سةر سنوريَن هةريَما

ل طةل حةشدا نيشتمانى يا سونييَن عةرةب كو وةك

كوردستانىَ هةمان كارتيَكرن دىَ ل سةر ثاشخستنا

ئةمرازةكىَ سياسى تركيا بكار د هينيت.

سةربةخويا هةريَما كوردستانىَ دروستكةت يان نة؟

Morgenthau

ئاراميا سياسى ذ بؤ دةستةبةركرنا يةكسانييا

جارةك هندةك ايةنيَن جيهانا سونييان و ئةظ جارة

هيَزىَ د ناظبةرا ايةنيَن جودادا ييَن خودان هيَز بؤ

دىَ جيهانا شيعةيان بيتة ئةطةرىَ ثاشخستنا

طرنطى

سةربةخويا هةريَما كوردستانىَ؟ ئران ب سةركيَشا

هةية .ب بؤ ضوونا زورينا ايةنيَن سياسيييَن دةظةرا

جيهانا شيعةيان دهيَتة ناسكرن و باندورةك مةزن ل

ثاريَزطةها نةينةوا ،بةشداريا حةشدا شةعبى د

سةر هةيكةىَ سياسى ،هةيكةىَ جظاكى و جغرافيا

شةرىَ دذى داعشيدا ل موسل دىَ بيتة ئةطةرىَ

عراقىَ هةية و هةتا ئةظرو دذايةتيا سياسةتا خو ل

تيَكضوونا ئاراميا سياسى و كارتيَكرنةكا خراب دىَ

هةمبةر سةربةخويا هةريَما كوردستانىَ دياركرية.

تيَطةهىَ هةظسةنطييا هيَز َ يا

Morgenthau

ل سةر هةظسةنطييا هيَز َ دروستكةت .حةشدا

دهيَتة ثيَشبينى كرن حةشدا شةعي بؤ ئرانىَ

ئيَك ذئةوان ايةنيَن زورينةية ل

وةك هوكارةكىَ سياسى بهيَتة بكارهينان ل دذى

دةظةرا ثاريَزطةها نةينةوا ،ب هاتنا حةشدا شةعي

سةربةخويا هةريَما كوردستانىَ .ل طور رامانا جيهانا

بؤ دةظةرىَ ب مةترسى دبينيت و ب ريَكا تركيا و

سونةييَن عةرةب ،ئيَك ذ فاكتةريَن طرنطيَن

هندةك وةاتيَن سونى-عةرب هةول د دةن ئاستىَ

نةسةقامطرييا سياسى

ناظيندا

ريَذا هيَزىَ ل هةمبةر حةشدا شةعي بةرزبكةن.

دروستكرن و ب هيَز بوونا هياا شيعى )(51ب

ئانكو ،تركيا ب ريَكا حةشدا نيشتمانى و ئران ب

ريَكا حةشدا شةعبيية (خةتا شيعى ل سعوديىَ،

ريَكا حةشدا شةعي د شةرىَ نةراستةوخودانة ،يان

حرين ،يةمةن ،ئران ،عراق ،سورية ،لبنان و ب

نيشتمانى،

)(48
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)war

 (proxyدانة.
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حةماس ل فلستينىَ ب دوماهيك دهيَت)(52) .د

د هةيكةىَ سةربازى ب تايبةت ل شةرىَ دطةل هيَزا

هةمان دةمدا ،دروستكرنا هياا شيعى بؤ ئرانىَ

ثيَشمةرطةيدا ل توز خورماتو ل ساا .0212

)(54

دةست كةظتيةك طرنطة و ئيَك ذ ثانيَت

روذ ب روذ ريَذا زيَدة بوونا هيَزيَن حةشدا

سراتيذيييَن دريَذ-خايةنا كومارا ئيسامى يا

شةعي ل دةظةريَن كو ثيَشمةرطةى ذ دةستىَ

ئيَكةم دةولةتا

داعشىَ رزطاركرين ،بةرز دبيت .ئةظ زيَدة بوونة

جيهانا عةرةبيية كو شيعةييَن عةرةب ،وةك

دئةظى دةميدا دهيَت كو داعش روذ ب روذ اواز

ثيَكهاتةكا زورينة ،دةستةاتةك ب هيَز د

دبيت و ل دةظةرىَ دهيَت دور خسن .ئانكو ،ب

ئرانيَية .عراقا ثشتى ساا

0222

دامةزراويَن حكومى و دةولةتيَدا هةية.

)(53

هةجةتا هةبوونا داعش ،ريَذا بةرزبوونا هيَزا حةشدا

حةشدا شةعبى ئيَك ذئةوان هوكاريَن خودان هيَزة

شةعي بؤ هندةك مةرةميَن جودا بكار بهيَت.

كو دهيَتة ثيَشبينيكرن باندورا خراب ل سةر تيَكدانا

ثيَدظيية طروثيَن د ناظ حةشدا شةعبيدا بهيَن

ثيَشمةرطةى

دابةشكرن ل سةر دوو جوران :طروثيَن توندرةو و

دروستبكةت .ضونكى :يا ئيَكىَ ،ب ساناهى نينة

نةرمرةو .بؤ موونة ،ئيَك ذئةوان طروثيَن توندرةو

حكومةتا عراقىَ بشيَت ئةوان هةمى طروثيَن

كو هةبوونا مةترسيىَ ل سةر ثيَشمةرطةى دهيَت

جوراوجورييَن د ناظ حةشدا شةعبيدا كونرول

كرن اهل احق ة و زورترين ضااكييا سةربازييا

بكةت ،هةرئيَك ب ئاايىَ خؤ ،ب سةروكىَ خؤ و

ئةظان طروثان ،يان ب شيَوةيةكىَ طشتى حةشدا

ئةجندايةك تايبةت سةرب ايةنكىَ دياركرى.

شةعي ،ل باشورىَ كةركووكىَ هةتا دطةهيتة

دروستة ئران و حكومةتا عراقىَ هيَزا حةشدا

خانةقينىَ .زورينا ضاظديَر و نظيسكاريَن بيانى

شةعي ثرضةك دكةت ،بةىَ طةرةنتيا كونرول كرنا

ثيَشبينيدكةن ،ئةطةر ليَكدانةكا هيَزا سةربازى د

ئةوان طروثان ل ثشتى-داعش كارةك ب ساناهى

ناظبةرا ثيَشمةرطةى و حةشدا شةعبيدا دروستببيت

نابيت .يا دوويىَ ،هةبوونا هيَزةكا ميليشيا،

دىَ د ناظبةرا كةركووك هةتا خانةقيندا بيت ،ب

هةرضةندة هاتيية ب فةرميكرن بةىَ يا ريَكخستى

تايبةت ل دةظةرا كةركووك ،خانةقن و جةلةوا.

نينة ،وةك حةشدا شةعي دىَ ثيَطةهىَ رةواتييا

)(55ب كومةكا ئةطةران ئةظ بؤضوونة دهيَت

حكومةتا عراقىَ اواز كةت .يا سيَيىَ،

ثيَشبينيكرن ،ذئةوانان :ضونكى زورينا هيَزيَن

هةركريارةكا شاش و نةبةرثرسيارانة ذ ايىَ حةشدا

حةشدا شةعي د ناظبةرا كةركووك هةتا خانةقن

شةعي بهيَتةكرن حكومةتا عراقىَ بةرثرسة .ب

هاتينة جيَطركرن و يا دوويىَ ثيَكهاتيَن ل ظان

بؤضوونا  ،Dumanحةشدا شةعي بووية ئةطةرىَ

دةظةران زورتر هاريكارن ل طةل حةشدا شةعي

تيَكدانا هةظسةنطييا سياسى و تيَكدانا هةظسةنطييىَ

بةراورد ل طةل كةركووك هةتا دطةهيتة موسل.

هةظسةنطييا

هيَزىَ

ل

طةل
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طرنطرين ميكانيزميَن ناكوكييان د ناظبةرا هيَزا

ذيَر ناظىَ مادىَ دستورى يىَ ( )122طرنطرين بابةتىَ

ثيَشمةرطةى و حةشدا شةعبيدا ذ ئةظان ئةطةران

طةرمىَ طةنطةشيَية د ناظبةرا حكومةتا هةريَمىَ و

ثيَكدهيَن ،يان حةشدا شةعي وةك كارتةكا سياسى

حكومةتا عراقيَدا .ثيَشمةرطةى زورينا ئةظان

ل هةمبةر ثيَشمةرطةى بكار بينيت :دابةشكرنا

دةظةران ل ذيَر دةستىَ داعش رزطار كرينة و

هيَزىَ ،كونرولكرنا خاك (دةظةريَن كوردستانى كو

سةركرداريةتييا سياسييا هةريَما كوردستانىَ و

ثيَشمةرطةى ل طةل شةرىَ داعش رزطاركرينة يان

بةرثرسيَن ثيَشمةرطةى زور جاران داكوكييىَ ل

دةظةريَن ل ذيَر ناظىَ مادىَ ( )122دستورىَ عراقىَ)

سةر ثاشظة نةكيَشانا هيَزيَن ثيَشمةرطةى ل ئةظان

و يا دوماهيكىَ سةرضاويَن سروشتى بتايبةت

دةظةران كرية .ذ ايةكىَ ديظة ،حكومةتا عراقىَ

ثةترول .ئةظ هةرسىَ فاكتةريَن ل خوراىَ دىَ هيَنة

رذدة ل سةر ظةكيَشانا هيَزيَن ثيَشمةرطةى.

شروظةكرن :يا ئيَكىَ ،دابةشكرنا هيَزىَ ،ذ بؤ

ثةيظدارىَ حكومةتا عراقىَ ،سعد احديسى،

ضةكداريكرنا كةمينيَن ئةتنيكى و ئاينى جورةك

راطةهاند:

ناظةندى

هةفركييا هةى د ناظبةرا حكومةتا هةريَما

دةستةاتدارى هةبيت ل سةر هةريَميَن كو

كوردستانىَ و حكومةتا عراقيَدا(56) .ب تايبةت

)(58

ثيَشمةرطةى د شةرىَ داعشدا كونرول كرينة".

حكومةتا عراقىَ ب ريَكا حةشدا شةعي هةمى

يان طةلةك بةرثرسيَن د ناظ حةشدا شةعبيدا هةرةشة

هةوان د دةت ثيَكهاتيَن ئةتنيكى و ئاينيييَن

ل هةريَما كوردستانىَ و ثيَشمةرطةى كرينة ،ذ

هةريَمى ،ب تايبةت ل خانةقن ،كةركووك و

هةميا طرنطر راطةهاندنا بةرثرسىَ ريَكخراوا بةدر،

ثاريَزطةها نةينةوا ،ضةكدار و ب مووضة بكةت دا

هادى العامرى ية كو راطةهاند بؤ" ،وةزارةتا

كو ل دذى ثيَشمةرطةى بهيَنة ريَكخسن .ظةكولينا

ثيَشمةرطةى يا فاشل ،ماندو و وةك وةرةقةكا

Seth J. Frantzman

)(59

دكةت و دوثات دكةت ،حةشدا شةعي زور

ل سةر ئةظان جورة داخويانييان زورينا

شيعةييَن خارويا كةركووكىَ تا خانةقينىَ دةردورىَ

روناكةبر و سياسةمةدارايَن دةظةرىَ طةشبن نينن

خؤ كوم و ضةكدار كرينة .هةروةسا حةشدا

ب ئاسايى بوونا ثةيوةندييان د ناظبةرا هةريَما

شةعي ل ثاريَزطةها نةينةوا دوو هيَز ذ مةسيحيان

كوردستانىَ و حكومةتا عراقيدا .موونا هةرةباش

دروستكرينة و ل دةظةرا شنطاىَ هندةك هيَز ذ

داخويانييا ئةظىَ دوماهيكىَ يا ئيَك ذ بةرثرسيَن

ئيَزديان ثيَك هيناينة.
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داكوكييىَ ل سةر ئةظىَ خاىَ

كارتونيية".

"هيظيدارم

حكومةتا

)(57

دياريَن هةريَما كوردستانيَية .ضاظثيَكةظتنا مةا

خاا دوويىَ ،خاك ،هةريَميَن كوردستانى ل

بةختيار ،بةرثرسىَ دةستةيا كارطيَرييا مةكتةب

دةرظةيى سنوريَن هةريَما كوردستانىَ يان هةريَميَن ل

سياسى يا يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ،ل طةل
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 ،Anadoluمةترسييا فةرميكرنا حةشدا شةعي

ثةتروىَ .ل هةمبةر ئةظىَ حةشدا شةعي ذى هيَزا خؤ

وةك هيَزةكا دةولةتىَ باشر و زةالر دكةت دةما

ل ئةظان دةظةران زيَدة دكةت و زيَدةكرنا هيَزىَ ب

رادطةهينيت" ،دةنطدان ل سةر ياسا ]ب فةرميكرنا

رامانا خو بةرهةظكرنة بؤ ثانيَن دارشتيييَن

حةشدا شةعي[ شاشييةكا مةزنة .حةشدا شةعي

ثاشةروذىَ كو ئران و حكومةتا عراقىَ دوو

هيَزةكا كاريطةرة و بتنىَ بؤ داعش بةرهةظ نةكرية".

ئةكتةريَن طرنطيَن داريَشتنا ثالثشتييا ئةظان هةوان.

هةروةسا دووثات دكةت" ،ثيَدظى بؤ مادةيةك

هةظكيَشا سياسييا ب باندور د روذهةاتا

دياركربا كو ريَك نةدابا ئةظىَ هيَز َ بؤ

ناظيندا هةظكيَشا مةزهةبيية كو ل سةر دوو

ضارةسةركرنا كيَشيَن سياسى و ناكوكييَن سياسى د

جةمسةران هاتيية دابةشكرن :جةمسةرىَ شيعةيان

ناظبةرا هةريَما كوردستانىَ و حكومةتا عراقيَدا.

ب سةركيَشا ئرانىَ و جةمسةرىَ سونةيان ب

ضونكى ئةظ ياساية تيَدا نينة ،ثشتى داعش ذى وةك

سةركيَشا تركيا و سعودى .هةرضةندة هيَزيَن

هيَزةك بؤ يةكايكرنا كيَشيَن سياسى دىَ هيَتة بكار

سونةييَن عةرةب د عراقيَدا د ئيَك بازنةيدا

هينان(60) ".ئةظ داخويانيية دياردكةت كو كورد

ريَكخستى نينن ،بةىَ ب ناظىَ حةشدا نيشتمانى

ثيَدظيية ل ثشتى-داعش هيَزيَن خؤ ريَكبيَخن و

رولةكىَ كاريطةر دشيَت بطيَريت ذ بؤ راطرتن يان

بةرهةظيةكا سياسى و بتايبةت يا سةربازى بهيَتكرن.

تيَكدانا هةظسةنطييا هيَزىَ د ناظبةرا ثيَشمةرطةى و

خاا سيَيىَ ،سةرضاويَن سروشتى ب تايبةت

حةشدا شةعبيدا .ب شيَوةيةكىَ طشتى سونةييَن

ثةترول ،هةرضةندة بابةتةكىَ ئابوريية بةىَ هةردةم

عةرةب ل سةر دوو بازنيَن سةرةكى و ب باندور

وةك ئةمرازةكىَ سياسى بكارهاتية .زورينا ئةوان

هاتينة دابةشكرن :حةشدا نيشتمانى كو بنطةهىَ

دةظةريَن ثيَشمةرطةى ل ذيَر كونروا داعش

سةرةكى ذ ثاريَزطةها نةينةوا ثيَكهاتيية و الصحوة

رزطاركرينة زةنطينن ب سةرضاويَن سروشتى،

(هشيارى) كو بنطةهىَ سةرةكى ذ ثاريَزطةها ئةنبار

بتايبةت ييَن ثةترول و غازىَ .دئةظىَ ضارضوظةيدا

ثيَكهاتيية.

سونةييَن عةرةب هةوان د دةن

دةظةرا كةركووك يا زةنطينة ب هةبوونا ثةترول و

هيَزيَن خو ريَكبيَخن و بةرةيةكىَ يةكطرتى دروست

غازةكا زور و د ميَذووييَدا ،نوكة و ثاشةروذىَ دا

بكةن ،هةتا ئةظرو ئةظ هةولة سةرنةطرتية ،بةىَ د

بووية بابةتةكىَ ناكوكى د ناظبةرا حكومةتا عراقىَ

سياسةتيَدا هةرتشت ثيَشبينيكريية .ئةظ ثرسة بوو

و نونةريَن كورداندا(61) .ثيَشمةرطةى د شةرىَ

سراتيجييا كيَشا سياسييا كوردى و كوردستانى

داعشدا شيياينة ئةوان دةظةريَن كوردستانى ييَن ل

طرنطة :سةركرداريةتييا سياسييا هةريَما كوردستانىَ

دةرظةى ئيدارا حكومةتا هةريَما كوردستانىَ

دىَ ب ض ميكانيزم شيَن هةريَما كوردستانىَ ثاريَزن

رزطاربكةت ،ب تايبةت هةريَميَن زةنطن ب

ذ ملمانا د ناظبةرا سونة و شيعةياندا؟

Post

)(62
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ئةجام
وةك هاتيية دياركرن ،حةشدا شةعي
ريَكخستنةك و ستاتويةكا ب ئالوزة ،ضةندين
طروثيَن جوراوجور د ناظ حةشدا شةعبيدا ضااكن
و د هةمان دةمدا ريَذةيةكا نةديار يا هيَزيَن
نةريَكخستى د ناظ حةشدا شةعبيدا هاتينة
توماركرن .ل هةمييا طرنطر زةمينا ثيَظاذويا حةل
بوونا ئةظان طروثيَن جوراوجور ل ذيَر بةرةيةكىَ
يةكطرتى و سةركردايةتييا يةكطرتى نةهاتيية
دةستةبةركرن و ئةظة دىَ كارتيَكرنا نةريَنى هةبيت
ل سةر ئاراميا سياسى و ل سةر ثيَكظة ذيانا ئايي و
ئةتنيكى و ب تايبةت ل طةل هةريَما كوردستانىَ .ل
سةر بانطةوازييا مةرجةعيَن شيعةيان و بةرثرسيَن
دياريَن ثارتيَن سياسى ييَن شيعةيان ،حةشدا شةعي
ل دذى داعش-سونة هاتيية دروستكرن و ئةظة
بةلطةيا شةرىَ دذوارىَ دريَش خايةنة د ناظبةرا
شيعة و سونةياندا كو ب ناكوكى و شةرىَ
مةزهةبى هاتيية ناسكرن.
ملمانا روخينةر د ناظبةرا هندةك ئةكتةريَن ب
باندور ييَن شيعةياندا ذ بؤ ثاراستنا بةرذةوةندييَن
سياسى و ذ بؤ ريَظةبرن و كونرولكرنا حةشدا
شةعي ئيَك ذ كيَشيَن طرنطيَن سياسييا ثاشةروذا
عراقيية كو د هةماندةمدا كارتيَكرن دىَ ل سةر
هيَزا هةريَما كوردستانىَ ذى هةبيت .حيدر عبادى،
وةك سةركردىَ طشتييىَ هيَزيَن ضةكداريَن عراقىَ،
هةمى هةوليَن داين كو حةشدا شةعي ل ذيَر
فةرمانيَن لةشكةرىَ عراقىَ كوم بكةت ،بةىَ ئةظ
14

هةولة سةرنةطرتينة .ئةكتةرةكىَ دييَى طرنط كو
هةمان هةوان د دةت و كوسثا سةرةكيية ل هةمبةر
هةوا حيدر عبادى سةروكىَ كوتا دةولةتا ياسا و
سةروكىَ ثارتا دعوة نورى مالكى ية .نورى مالكى
بزاظىَ دكةت سةركرديَن حةشدا شةعي ل ذيَر
فةرمانا خؤ كومبكةت و ب ريَكا هةبوونا هيَزةكا
كاريطةر بؤ جارا سيَيىَ ثوستىَ سةروك وةزيران
مسوطةر بكةت .هةروةسا روذ ب روذ روىَ هادى
العامرى وةك ئةكتةرةكىَ طرنط د ناظ حةشدا
شةعبيدا بةرزدبيت .هادى العامرى نةبتنىَ ذ بؤ
سةركيَشييا حةشدا شةعي د هةفركييَداية ل طةل
سةركرديَن ب باندور د ناظ شيعةياندا ،بةىَ هةوان
د دةت سنورىَ هةذمونيا خؤ بةرفرهر بكةت.
حةشدا شةعي ل سةر بنةمايىَ مةزهةبى هاتيية
دامةزراندن و ل سةر ئةظى بنةمايى سةرةدةريى ل
طةل طيَشيَن سياسى و جظاكى دكةت .ئةظ ضةندة
نةبتنىَ دىَ زةمينا تةظطةرا ناكوكييَن ئايي و
مةزهةبى ل عراقىَ بةرزتر كةت و مةوجيَن ئةظىَ
ناكوكييىَ دىَ دةربازى دةرظةيى سنورييَن عراقى
كةت ،بةلكو دىَ بيتة ئةطةرىَ تيَكضونا هةظسةنطييا
سياسى د ناظبةرا ثيَكهاتيَن جوراوجوردا و زةمينا
مةترسييا ناكوكييَن دذوارتر ل ثاشةروذا دةظةريَن
روذهةاتا ناظن دىَ هيَتة دةستةبةركرن .لةورا،
طرنطييةك تايبةت ذ بؤ عراقىَ و هةريَميَن
دةردورىَ عراقىَ ئةظةية كو هةظسةنطييا سياسى د
ناظبةرا ايةنيَن سياسى و ئاينيدا بثاريَزيَن و خؤ دور
بكةن ذ ثشتطرييا تايفى ،ئايي و ايةنةكىَ تايبةت.
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هةظسةنطييا سياسى ئاراميا سياسى د ناظبةرا
هةريَميَن

خودختار

و

ايةنيَن

سياسى

عراقيَدا ،ب تايبةت ئرانىَ رولةكىَ زور طرنط و
ضااك يىَ هةى.

دةستةبةردكةت .ئةظ هةظسةنطييا سياسى وةك

كومارا ئيسامييا ئرانىَ هةول داينة ب حزب

لةشىَ هةر مروفةكيَية ،دةما بةشةكىَ لةشىَ مروفى

اللةى كرنا هيَزيَن شيعةيان ل لوبنانىَ ،ل سورية و

نةخوش دبيت يان ذ كار بكةظيت دىَ بيتة ئةطةرىَ

ل يةمةنىَ ،بةىَ طرنطرين وةات بؤ ئرانىَ عراق

تيَكضونا هةظسةنطييا هةمى لةشى .لةورا،

ة .ثشتى ئرانىَ ،عراق وةاتىَ دوويَية كو زورينا

بةشداريكرنا راستقينةيا نونةريَن ثيَكهاتيَن ئةتنيكى و

شيعةيان ب خو دطريت و ب تايبةت ثشتى ساا

ئايي-مةزهةبى د ثروسيَسا سياسيدا كارةك زور

 0222حكومةتا عراقىَ ل ذيَر هةذمونيا شيعةيانية كو

طرنطة و ئيَك ذ بنةماييَن طرنطيَن هةظسةنطييا

ئرانىَ رولةكىَ طرنط د حكومةتا عراقيَدا

سياسى ية.

دطيَريت .دهيَتة ثيَشبينيكرن دامةزراندن و

بوشايا سياسى د بيتة ئةطةرىَ زةمينة خوشكرنا

فةرميكرنا حةشدا شةعبى ،ب هاريكارييا ئرانىَ،

نةبوونا ئاراميا سياسى .ئةظة ئيَك ذ ئةطةريَن

هةيكةىَ هيَزيَن ئةولةكارييا عراقىَ بةر ب قوناغا

طرنطيَن هاتن و سةرهةلدانا داعشة ل عراقىَ.

حزب اللةى كرنىَ ببةت و ثانا دوم-دريَذا

شانسةكىَ مةزن يىَ هةى كو ئةظ بوشايا سياسى ل

سراتيجييا ئرانىَ سةر بطريت ،ئةو ذى طريَدانا

ثشتى-داعش د عراقيَدا بةردةوامبيت و ئةجامىَ

شيعةييَن كةنداظا فارسى ب شيعةييَن دةريا

بوشايا سياسى ذى دةرظةت ثةيدا كرنا طروثيَن ل

ناظةراستة.

دذى حكومةتىَ نة كو ل ذيَر ناظيَن جودا خؤ
ريَكبيَخن .هةلبةت نيشانيَن بوشايا سياسى ب

ثةراويَز:

كومةكا فاكتةران ثيَكهاتينة كو نةبوونا ئاراميا
سياسى و تيَكدانا هةظسةنطيا هيَزىَ ذ دوو بنةماييَن
ب باندورن .حكومةتا عراقىَ ل ثشتى ساا

0222
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زةمينة خوشكةرا قةيرانا سياسى ،ئابورى و جظاكييا
عراقا ئةظرو .بةشةكىَ طرنطىَ هةبوونا قةيرانان د
عراقيَدا دةستيَن دةرةكيية د كاروباريَن ناظخويىَ

Renad Mansour, ‘ From Militia to State
Force: the Transformation of al-Hashd alAshaabi,’ Carnegie: Middle East Center,
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AL-HASHD AL-SHAABI, FROM MILITIA TO STATE REGULAR FORCE:
A DESCRIPTIVE STUDY OF THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF (PMF)
ABSTRACT
This research aims to describe the establishment and significance of Al-Hashd Al-Shaabi (Popular
Mobilization Force, PMF) in Iraq. The formation of PMF is directly related to the upcoming and
uprising of ISIS in the Middle East and especially in Iraq and Syria. The upcoming and authority
of ISIS in many Iraqi areas, particularly in Sunni Arab regions, can be considered as the main
reason behind the transformation of political stability and the balance of power. The PMF is also
seen as one of the factors behind the alteration within the concept of political stability and the
balance of power. The PMF is especially established to rise up against ISIS, additionally it has been
also used as a political instrument among some parties. In the beginning, PMF was a militia force
and the majority of their forces are formed by the Shiites, but at the end it became a formal force.
Concluding, this research aims to examine the nature of the PMF based on the following questions:
what are the common groups within PMF and why did PMF become a formal force? Can the
existence of the PMF, as a formal Iraqi force, create any impact on the Peshmerga forces?
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َطةرِاوةء بيَدين شرؤظة دةكاتء لةئةدةبياتء
هةل
كتيَبء بآوكراوةكانياندا ئاماذةيان ثيَداوة.

سياسييء

ضةكدارييةوة

ريَكخراوي

داعش

دةتوانن
ببينةوة،

بةرةنطاري
ثيَمان

واية

َكو
ليَكدانةوةيةكي زانستييء بابةتي نةبيَت ،بةل
طرنطة لةروانطةي هزريشةوة كار لةسةر
كةمكردنةوةي مةترسييةكاني بري توندرِةوييء
بري ئاييي داعش لةسةر تاكي كوردييء ناسنامةي
نةتةوايةتي كورديي كةم بكةينةوةء بةربةستيَكي
بةهيَز لةبةردةم دزةكردني بري داعش بؤ نيَو
َطةي كوردييء كاريطةرييةكاني لةسةر تاكي
كؤمةل
كورد دابنيَن .لةبةرئةوة بةكؤتاييهاتي داعش
لةرِووي سياسييء ضةكدارييةوة ماناي كؤتاييهاتي
ئةو مةترسيية نيية لةسةر ناسنامةي نةتةوايةتيء
َكو كاريطةريية هزرييةكة
َطةي كورديي ،بةل
كؤمةل
بةردةواميي دةبيَت ،ضونكة زةمينةيةكي تارِادةيةك
َؤزييء خراثبووني بارودؤخي
هةية ض وةك ئال
سياسييء

ئابوورييء

كؤمةآيةتيي

لةهةريَمي

كوردستان ،هةروةها ض وةك زةمينةي ئاييي،
بةهؤي بووني هيَزء تةوذمء ئاراستةء بركردنةوةي
ئاييء ئيساميي جياواز لةباشووري كوردستان،
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هاوكات اوازبووني ئاييندارييء ئيساميي ميللييء

تايبةمةندي

كؤمةآيةتيي .بيَطومان يةكيَك لةدةرهاويشتة

سانسؤرء ضاوديَريي وةزارةتي ئةوقافء دامةزراوة

نيَطةتيظةكاني طةشةكردني ئيساميي سياسيي،

حكوميية تايبةمةندةكان هؤكاريَكي ديكةي ئةو

َطةي
بةتايبةت ئةو ئاراستانةي ،كةتايبةمةنديي كؤمةل

زةمينةسازييةي دةركةوتي كاريطةري هزري

كوردييء بزوتنةوةي رزطارخوازيي كورديان

داعشء مةترسييةكاني بيَت لةسةر ناسنامةي

ثيَنةداء

لةو

بةهةند

وةرنةطرتء

كورديي،

ضونكة

بةشيَك

بةثيَضةوانةوة كاريان كرد لةسةر بةستنةوةي

بانطخوازانة لةذيَر كاريطةريي رةوشيي بانطخوازيي

زيهنييةتي تاكي باوةرِداري كورديي بةضةمكي

ئايييء ئيساميي عةرةبييدا بوون ،كةلةبنةرِةتدا

خةافةتطةراييء ئوومةتطةراييء ئةو ئايدؤلؤذيايةي

َطةي عةرةبييةوة
ثةيوةستبوون بةكيَشةكاني كؤمةل

كةباس لةضةمكي برايةتي ئيساميي نةتةوةكان

َطةي كورديي .بؤية بةشيَك لةم
نةك كؤمةل

دةكاتء لةبنةرِةتدا لةخزمةتي نةتةوةكاني عةرةبء

َيان
بانطخوازانةش بةمةبةست يان بيَمةبةست رؤل

فارسء تورك داية .هةروةك لةايةكيرةوة نةبووني

هةبووة لةرةواجثيَداني بركردنةوةي ئايييء

يةك مةرجةعييةتي ئايييء ئيساميي لةباشووري

مؤديَلي ئيساميي توند ،كةدواتر كةمةندكيَش بووة

كوردستانء هاتنةئاراي راي جياوازي بروباوةرِييء

َطةي
بةرةو برو ئاراستةي داعش لةكؤمةل

ناكؤكييء

كورديدا.لةمرِووة ئيَمة بؤضوومان واية دةتوانن

ليَكرازاني سياسييء ريَكخراوةيي ديسان يةكيَكير

لةريَطةي خودي ئاين بةطشتييء ئيسام بةتايبةت

جيَبوونةوةي

بةرةنطاريي ئةم مةيداخوازييء كاريطةريية هزرييةي

بروبؤضووني توندرِةوي ئاييي بوون لةنيَو هةنديَك

داعش ببينةوة ،بةجؤريَك بتوانن جؤريَك

لةطةجاني كوردستانء دروستبووني رةوتء

لةثةيوةندي

جوآنةوةي

طروثء دواتريش ثارتي سياسيي ئاييي توند طوتار،

رزطارخوازيي كورديدا باشر بةرجةستة بكةينء

كةلةئيَستادا ئةو ئاراستة جؤراوجؤرانة وةك طروثي

ثةرةي ثيَبدةينء ئاين بكةين بةبةشيَكي طرنط

سياسييء ضةكداريي لةضوارضيَوةي ريَكخراوي

لةمةسةلةي

نةتةوايةتي

داعشدا بوونيان هةيةء ماونء ثيَشر بةو

كورديي .تةوةرةكاني بايةخثيَداني توذينةوةكة

كاريطةرييء زةمينةسازيانة لةنيَو ئةو ريَكخراوةدا

ثيَكهاتوون لة:

َداني
بوونء ثيَوةنديان ثيَوةكردبوو .دةشيَ سةرهةل

يةكةم -خستنةرِووي كاريطةرييء مةترسييةكاني

دياردةي بانطخوازييء دةستدانة كاري بانطخوازيي

دةركةوتي ريَكخراوي داعش لةسةر ناسنامةي

بةبيَ رةضاوكردني بنةما ئايييء ئيسامييةكانء

نةتةوايةتي كوردييء ناسنامةي كةسيَي تاكي كورد

سياسييء

هةروةها

لةفاكتةرةكاني
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بايةخيشيان

نةتةوايةتي

َطةي
كؤمةل

كوردييء

نةبووني

َداني
سةرهةل

زةمينةسازيي

لةنيَوان

بونياتناني

ئاينء

ناسنامةي
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لةرِوويي هزرييةوةء دياريكردني ئاراستةكاني
تةكفركردني

َطةي
كؤمةل

كوردييء

هيَزي

ثيَشمةرطةء دروستكردني طومان لةسةر ناسنامةي

كةسةردةكيَشيَت بؤ نزيكبوونةوةء بارطاويبوون
بةبري داعش.
ئةم

لةدوو

تويَذينةوةية

باسي

سةرةكي

ئايييء نةتةوايةتيي تاكي كوردييء بةكافرداناني ئةو

ثيَكهاتووة ،باسي يةكةم تةرخانكراوة بؤ قسةكردن

كةسانةي لةنيو دامو دةزطا سياسييء ئيدارييء

لةسةربروبؤضووني داعش لةسةر دموكراسييء

حكومييء سةربازييةكاني حكومةتي هةريَمي

كاري ثةرلةمانييء هيَزي ثيَشمةرطةء تيَيدا

كوردستاندا كاردةكةن ،هةروةها كاركردني

َويَسي ئايييء هزري داعش سةبارةت بةدامو
هةل

هزرييء ئايينيانةي داعش لةسةر تةكفركردني

دةزطا

هةريَمي

بونيادة هزرييء نةتةوايةتييةكاني تاكي كوردييء

كوردستانء هيَزي ثيَشمةرطةء كاركردن تيايانداء

تيؤريزةكردني ئةم تةكفركردنة دذ بةدامةزراوة

هاريكاريي

َكةوة
خةل

َبذيَردراوء فةرمانرِةواييةكاني كورد لةباشووري
هةل

روونكراوةتةوة .باسي دووةم شيكردنةوةي بابةتيية

كوردستانء بةستنةوةي بنةما فةرمانرِةواييةكاني

لةمةرِ بايةخي ئاين لةبونياتناني شوناسي نةتةوةيي

كوردستان بةضةمكي دموكراسييء ئةو تيَطةيشتنة

َي ئاين كراوة،
كورديداء تيَيدا باس ئاستةكاني رؤل

تايبةتء دياريكراوةي خؤيان بؤ دموكراسيي ،كة

لةطةلَ

لةبةرةنطاربوونةوةء

وةك ئاينء بتثةرسيء نةفامي ليَيدةرِوانن.

روبةرِووبوونةوةي بري داعشء مةترسييةكاني

دووةم -بايةخي ئاين بةطشيء ئيسام لةتايبةت

لةسةر ناسنامةء جوآنةوةي نةتةوايةتي كورد

كوردييء

ئيساميي

لةبونياتناني

ناسنامةي

نةتةوايةتي

كارطيَرِييء

لةريَطةي

حكومييةكاني

كردنيان

بايةخي

ئاين

بايةخدان

لةايةن

بةمؤديَلي

ناسنامةي تاكي كورديدا دواي دةركةوتي

كؤمةآيةتيء ميلليي ،كةضؤن لةرابردوشدا

ريَكخراوي داعش ،لةرِيَطةي قسةكردن لةسةر

تايبةمةندي

جوآنةوة

ثةيوةندي نيَوان ئاينء ناسيؤناليزمء شويَي ئاين

نةتةوايةتييةكةي لةثيَشضاو طرتووة ،بةشيَوةيةك

لةبونياتناني ناسيؤناليزم بةطشيء جوآنةوةي

طوتاري نةتةوةء ئاين ثيَكةوة طريَدراو بوون.

نةتةوايةتي كورديي بةتايبةت ،لةريَطةي ثةرةثيَدان

َكشاني بزاوتي ئيسامي
هةروةك باس لةهةل

بةرةنطاربوونةوةء

سياسييء تةوذمي سةلةفييةت كراوةء طرفي

روبةرِووبوونةوةي بري ئاييي داعش لةريَطةي

بةهةند وةرنةطرتي ناسنامة نةتةوايةتيية لةروانطةي

ئامرازي ئاينء زيندووكردنةوةي مؤديَلي ئيسامي

هزرييةوة خراوةتةرِوو.

بةئامرازء

ثرؤذةكاني

َطةي
كؤمةل

كوردييء

َي
ميللييء كؤمةآيةتيء كةمكردنةوةي رؤل

ذمارةيةكي زؤر سةرضاوة لةم تويَذينةوةيةدا

ئاراستانةي،

بةكارهاتوون ،طرنطي تويَذينةوةكةء بةشيَكي زؤر

ئيسامي

سياسييبةتايبةت

ئةو
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دةطةرِيَتةوة،

معموري)ء (ئاينء ناسيؤناليزم –رؤلَء كاريطةريء

كةئةدةبياتء بآوكراوةي خودي ريَكخراوي

ثةيوةنديي نيَوانيان لةدواي راثةرِيي  1991لةهةريَمي

َثةرِء سؤسيال
داعش بوون ،كة لةسايتء مال

كوردستاندا)ي

عةبدولقةهار

ميدياكاني خؤيانةوة ضنط خراوةء توانراوة لةو

ئرواني)ء..تاد.

لةسةرضاوةكانيشي

ئةوة

بؤ

سةرضاوانةوة برورِاكاني داعش لةتويَذينةوةكةدا
خريَنةروو ،دواتر شيكاريي زانستيان بؤ بكريَت،
كةئةمةش

َيَكي
خال

طرنطي

تويَذينةوةكةية،

باسي يةكةم-بروبؤضووني داعش لةسةر
دموكراسييء كاري ثةرلةمانييء هيَزي
ثيَشمةرطة

لةموونةي ئةو سةرضاوانةي داعش وةك(ثيَشمةرطة
َي كوفرو ريدة)ي (السي الكردي)ء(حوكمي
كؤمةل
ضونة

ناو

دامو

دةزطاءسوثاي

حكومةتة

تاغوتيةكانء كاركردن تياياندا)ي (شيَخ ابو حمد
َكي كوردستانء ماناي
امقدسي) ء (بتةكةي خةل
دموكراسيي)ي (ئين ئيسام كوردي)ء (طوماني
ضوونة ناو ثةرلةمانةكان بةبيانووي بانطةشةي
ابردني خراثةكان)ي (شيَخ علي اخضر)ء
(خؤشةويسي بؤ اه نةك بؤ نيشتيمان) .جطة
لةوةي هةنديَك سةرضاوةي زانسي ديكة
بةكارهاتوون ،لةوانة(ظاهرة التكفر ي اجتمع
ااسامي من منظور العلوم ااجتماعية لاديان)ي
(عبداللطيف هرماسي)ء (دذايةتيية هاوذييةكان،
ناسيؤناليزمة دذةكاني ناو توركيا)ي (ئايشة قازي
ئؤغلوو فوئاد كةمةن)ء (طوتاري ناسيؤناليزمي
كوردي)ي (عةتا قةرةداخي)ء (رةط و ريشةى
ناسؤناليزمي

توركي)ي

(د.قةيس

جةواد

ئةلعةزاوي)ء (ثانتوركيزم ،سةدةيةك لةثةلكوتان بؤ
فراواخوازيي)ي (جيكوب اندرؤ)ء (ااسام
الصوي ي مواجهة ااسام السلفي)ي (علي
22

َيح
(موسل

بؤ تيَطةيشن لةمةترسي بري داعش لةسةر
ناسنامةي نةتةوايةتي كورد ،ثيَويستة بطةرِيَينةوة بؤ
تيَرِواننء ئةدةبياتي ئايييء فيكريي داعش سةبارةت
بةكوردء

هيَزي

ثيَشمةرطةء

دامو

دةزطة

ئيدارييةكانء كاركردن تيايانداء شيكردنةوةي ئةةو
مةترسيية لةرووي بروباوةرِييء هزرييةوة لةسةر
تاكي كورد.لةم دةسثيَكةوة ئاماذة بؤ تيَرِوانيي
داعش دةكةين بؤ كاركردن مرؤظي كورد لةريزي
هيَزةكاني ناوخؤ لةمونةي ثؤليسء ئاسايشء...تاد،
بةجؤريَك وةك لةثيَشةكي وةرطيَرِي يةكيَك
لةبآوكراوةء كتيَبةكانياندا هاتووة ،كةوةرطيَرِيَكي
َكي باشووري كوردستانة ،ئةو
كوردييةء خةل
كوردانةي لةريزي ئةو هيَزة ناوخؤيانةي حكومةتي
هةريَمي كوردستاندا كاردةكةن (بةجاسوسء
سيخورِء كاسةليَسء تادةطاتة ئةوةي حورمةتةن
َةت) ناويان دةبات ،كة ئةم
بةسةطي دةول
كاركردنةي مرؤظي كورديش وةك ثةيذةيةك بؤ
سةركةوتي بيَباوةرِان شرؤظة دةكات.

)(1

هؤكاري

تةكفركردني كاركردن لةنيَو ئةو دةزطا حكوميةي
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هةريَمي كوردستانء هةر وآتيَكي تريشدا

بةشداركردووة لةو حكومةتي كوردستانةدا،

دةطيَرِنةوة بؤ ئةوةي ،كة هةر حكومةتيَك خاوةني

كةحوكم بةقورئانء سوننةت ناكات ،وةكو حزبي

ثةرلةمان وةك دامةزراوةيةكي ياسادانانيي بيَت -

طؤرِانء كؤمةلَء يةكطرتوو بزوتنةوة" (2).هةروةها

خاوةني

ثيَدةداتء

كةحكومةتي

هةريَمي

كوردستانيش

داعش

سةرضاوةكةي

دريَذةي

ثةرلةمانء دةزطاي ياسادانانة -تةكفر دةكةن ،بةو

دةَليَت":حكومةتي كوردستان حكومةتيَكة كةكارء

ثيَيةي لةتيَرِوانيي تيؤرسيناني داعشدا جطة لةخواي

حوكم بةياسا دةستكردةكان دةكات ،كةسةراني

طةورة كةس ناتوانيَت ياسا دابنيَت ،ليَرةشدا داعش

كوفرء تاغوتةكان دايان ناون ،ئةو حكومةتةش،

جياكاري ناكات لةوةي ،كةبناغةي سةرةكي

كةثيَشمةرطة خؤي لةثيَناويدا بةكوشت دةدات،

بةشيَكي زؤري ياساكاني ثةرلةماني كوردستان ئايي

َي (اه تعالي) حةرام
ئةو حكومةتةية ،كةحةآل

ثرؤزي ئيسامء تةعاليمةكانيةتيء بةدةقيش

دةكاتء حةرامي (اه تعالي) حةآلَ دةكات".

)(3

لةمادةي ()5ي رةشنووسي دةستووري هةريَمي

هةروةك لةبآوكراوةء ئةدةبياتيَكي ديكةشياندا

كوردستاندا هاتووة ،كةنابيَت هيض دةقيَك ثيَضةوانة

ليَكدانةوةيةكي ديكة بؤ تةكفركردني حكومةتي

بوةستيَتةوة لةطةلَ بنةما نةطؤرِةكاني ئايي

هةريَمي كوردستان دةكةنء دةبيَذن":تةشريعء

ئيسامدا،ئةطةرضي تةواوكةري دةقة ياساييء

بةرنامةيةكيان داتاشيوة لةبةرامبةر تةشريعي خواي

دةستوورييةكة دةَليَت :نابيَت لةهةمانكاتدا لةطةلَ

طةورةدا ،كة ئةمةش لةدةستوورة ناوخؤييء

بنةماكاني دموكراسيشدا ثيَضةوانة بيَت ،بةآم

َةتييةكانياندا دانيان ثيَداناوة ...بةئاشكرا
نيَودةول

ئةوةي مةبةسي ئيَمةية لةم تويَذينةوةيةدا ئةوةية،

دانيان بةوةدا ناوة ،كةماي تةشريعء ياسادانانيان

كةداعش حكومةتي هةريَمي كوردستان بةو ثيَيةي

هةية ،خؤيانء جيَطرةكانيشيان ،ئةمةش برِياري

خاوةني دةزطاي ياسادانانة بةحكومةتيَكي كافرء

لةسةر

دةستووريية

َةم دةدات ،بةجؤريَك لةمبارةوة
بيَباوةرِ لةقةل

كوفرييةكانياندا".

بةمشيَوةية ثيَناسةي حكومةتي هةريَمي كوردستان

دةزطاي ياسادانانء ثةرلةمانيش اي داعش بؤ

دةكةنء دةَليَن":ئةو حكومةتة كوفرو مورِتةدةية،

ئةوة دةطةرِيَتةوة ،كةلةدموكراسييةوة سةرضاوةي

َي
كة لةدواي نةماني حوكمي بةعسي كافر لةسال

طرتووة ،بةو ثيَيةي حوكمي طةل بؤ طةلة ،بؤية

 1411كؤضييةوة لةايةن هةردوو حزبي كافرء

داعش دموكراسي بةبيدعةء داهيَنراويَكي كوفريي

دروستكراوةء

َةم دةداتء هةركةسيش ثةيرِةوي بكات
لةقةل

دايامةزراندووة .ثاشانيش لةساآني رابردوودا

َةمي دةدةن ،بةجؤريَك وةك
لةئاين دةرضوو لةقةل

تريان

هاتووةء دةَليَن":خواي طةورة دةفةرموويَ(:إِنَ

مورتةدي
ضةندين

ثارتيء
حزبء

يةكيَتيةوة
ثارتي

مورتةدي

دراوة
)(4

لةماددة

هؤكاري ئةم بةكافردانانةي
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َامُ)( ،آلعمران)٩١:واتة:
الدِينَ عِْندَ اللَهِ الْإِ ْسل

سوودي ليَوةرطرتووة بؤ تيؤريزةكردني بري

بيَطوماندييثةسةنداخواهةرئيسامة.

جيهاديي خؤي.

َامَ دِينًا)،
َكُمُ الْإِ ْسل
هةروةهادةفةرموويَ(:وَرَضِيتُ ل

ئةطةر ديقؤةتي ئؤةم بؤضؤوونةي داعؤش بؤدةين،

رِازيبوومكةئيسامدينتانيَ.

كؤؤةتا ئؤؤةم دواييؤؤةش زؤر كةسؤؤاني تؤؤر لؤؤةرةوتي

ئيَمةثةيرِةوي ئةو ئيسامة دةكةين و ,بةرين لة

ئيسامي سياسيي لةسةر دموكراسييء ثةرلؤةمانيش

هةموو ئةوانةي كة ثيَضةوانةي ئةو دينة دةكةن و,

هةمان بؤضؤوونيان هؤةبوو ،ئةوةيؤة كةدموكراسؤي

كوفر دةكةين بة هةموو ئةو مةنهةجة كوفري و

َةم دةدةن ،لةكاتيَكؤدا دموكراسؤي
وةك ئاين لةقةل

دينة بةتالَ و رِيَبازة ثووضانةي كة دذايةتي ئيسام

ئاين نيية ،ضونكة ئؤاين ثابةنؤدبووني بروبؤاوةرِييء

دةكةن و ثيَضةوانةي ئيسامن ,لةوانة بيدعة

ئةركي ثةرستشيء بةندايةتيي هةية ،لةكاتيَكدا ئةمؤة

كوفرييةكةي سةردةم (دموكراسي) ,ئةوةي شويَن

لةدموكراسؤؤيدا نؤؤابيننء زيؤؤاتر هؤؤزرء ئؤؤامرازء

دموكراسي بكةويَ و ثةيرِةوي بكا ئةوا غةيري

مؤديَليَكؤؤؤة لؤؤؤةمؤديَلي فؤؤؤةرمانرِةوايي بؤؤؤةبوارة

ديي ئيسامي ثةيرِةوكردووة ,خواي طةورة

كؤمةآيؤؤةتيء ئابوورييةكةشؤؤةوة .دةتؤؤوانن ئؤؤةم

َنْ ُيقْبَلَ
َل
َامِ دِينًا ف
دةفةرموويَ(:وَمَنْ يَْبتَغِ َغيْرَ الْإِ ْسل

بؤضوونةي داعش لةسؤةر دموكراسؤييء ثةرلؤةمان

الْخَاسِرِينَ)،

لةهؤؤةريَمي كوردسؤؤتان بؤؤةوة رةتبكةينؤؤةوة ،كةنؤؤة

هةركةسيَكدوايدينيَكبكة

ثةرلةمان بؤتة شؤويَي دةركردنؤي ياسؤايةك ،كؤةدذ

ويَتجطةديي ئيسام ئةوة ليَي وةرناطريَ و ئةو لة

بؤؤةئاييي ئيسؤؤامء بنؤؤةماء بروبؤؤاوةرِي زؤرينؤؤةي

هةروةك

َكي كوردسؤتانيش
َكي كوردستان بيَت ،نةخؤةل
خةل

َطةي ضةسثاندني
زؤرجار ئةو ئايةتةش دةكةنة بةل

وةك ئاين تةماشاي دموكراسيان كردووة .هةروةها

فةرمانرِةوايي ئيساميي لةسةر زةويء وةك

لةشؤؤويَنيَكي تؤؤردا بةمشؤؤيَوةية لةسؤؤةر مةسؤؤةلةي

جؤريَكيش لةبيَباوةرِ داناني هةموو ئةوانةي جطة

دموكراسؤؤؤييء كؤؤؤاري ثةرلؤؤؤةماني دةدويَؤؤؤنء

لةبةرنامةي خودا فةرمانرِةوايي دةكةن ،كةخواي

دةَليَن":بؤية ئةو كةسة بة كافر دادةنؤيَن كؤة ياسؤا

طةورة دةفةرمويَت:طومن م حكم ما انزل اه

لةطةلَ خوا دابيَ بةثيَي ديؤي دموكراسؤي (ياسؤاي

فالئك هم الكافرون" .ئةم بؤضوونانةي داعش

طةل بؤؤ طؤةل) هؤةروةكو ئؤةو كةسؤةش بؤة كؤافر

حةمةد

َدةبذيَريَ يان دةيكاتؤة
دادةنيَن كة ياسادانةريَك هةل

مةقديسييةوة وةرطراون ،ئةطةرضي ناوبراو خؤي

نويَنةري خؤي يؤان بريكؤاري خؤؤي ,ضؤونكة ئؤةو

زياتر لةريَكخراوي قاعيدةوة نزيكة ،بةآم داعش

كةسؤؤة غؤؤةيري خؤؤواي كؤؤردووة بؤؤة فؤؤةرمانرِةوا و

(امائدة)٣:

مِنْ ُه

وَ ُهوَ

واتة:

فِي

(آلعمران)٥٨:

الْآخِرَةِ
واتة:

مِنَ

رِؤذي دواييدا لة زةرةرمةندانة".

)(5

زياتر

لةنوسراوء

برورِاكاني

شيَخ

ثؤؤؤؤةروةردطار و ياسؤؤؤؤادانةر ,خؤؤؤؤواي طؤؤؤؤةورة
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دةفؤؤةرموويَ(:أ له م شممكا شممكو له م م م

َيان بذاردووة
فكرى ذةنطاوى و قيَزاوى خؤيان هةل

بم َ
ّ)( ،الشؤورى)١٩:واتؤة:

و دايان رشؤتووة و لةسؤةرى رازيؤن و بؤة ضؤاكى

ئاخؤئةو (بيَباوةرِ)انةهاوبةشانيَكيان هةية دينيَكيان بؤ

دةزانن دةطريَتةوة ،واتة ئةمانة طشؤت دةضؤنة نيَؤو

دانؤؤؤاون كؤؤؤة خؤؤؤوا رِيَطؤؤؤةي ثؤ ؤيَ نؤؤؤةداوة .وة
دةفةرموويَ (:ت َ م ا أَْم هم اهمَم ُه أهب بم
ّ ا لمسيح بم ممكي امم أممكا َ
م ا َ
ليعَمدا له ا ْمد لهم ِ َ مم سمََ ُ و َمم
يشمممممممممكا )(،التوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤة)٣٩:واتؤؤؤؤؤؤؤؤؤة:

بازنةى دين و ئايينةوة ،بةمةش دةبيَتؤة ديؤن و ئؤاين

لدي م ل يمْ

زاناوعابيدةكانيانكردووةبةثةروةردطارلةجياتيخواهة
روةهامةسؤؤؤيويكورِمةريةميش(يانكردووةبؤؤؤةخوا)
لةكاتيَكدافةرمانيانثيَنةدراوةبيَجطةلةوةيكةيةكخوابثة
رستنكةهيضثةرسؤؤؤؤراويَكنييةبيَجطةلةئةو ثؤؤؤؤاك و
بيَطةردي بؤ خؤوا لؤةوةي دةيكةنؤة هاوبةشؤي".

)(6

لةضؤؤةندين شؤؤويَي تؤؤردا بؤضؤؤووني لؤؤةم ش ؤيَوةيةء
توندتريشؤؤيان لؤؤةبارةي دموكراسؤؤييء بةشؤؤداري
ثةرلةمانييؤؤةوة هةيؤؤةء خسؤؤتويانةتةرِوو ،بةشؤيَوةيةك
لؤؤؤةكتيَي (دموكراسؤؤؤي دينؤؤؤة) ،كةيؤؤؤةكيَكير
لؤؤؤةبآوكراوةء ئؤؤؤةدةبياتي داعشؤؤؤة ،بؤؤؤة ؤرة
هاتووة":جؤا هؤةر طؤةل و ميللؤةتيَك ،لؤة طؤةل و
ميللةتى كؤوفر ،كؤؤ ببنؤةوة لةسؤةر هؤةر نيؤزام و
مةنهةج و دةستوريَك ،كة موخالةفة و دذايةتى دين
و ئايينى ئيسام بيَت ،ئةوة دين و ئايينى ئةوانة كؤة
ثيَؤؤى رازي بؤؤوون  ،...ئةمؤؤةش هؤؤةموو موسؤؤةماو
بةرنامؤؤةكانى ديكؤؤؤةى وةك((:شؤؤؤيوعي يؤؤؤةت و،
ئيشؤؤراكى يؤؤةت و ،عؤؤةمانى و بةعسؤؤي و ،هؤؤاو
شيَوةيان)) ئةمانة و هةموو ئةو بةرنامة و مةنهؤةج و
َكى بؤة عؤةقلَ و
مةبدةئانةى كة داهيَنؤراون و خؤةل

يان ،وةك دين و ئايينى يةهود و نةاارا و زةبوور و
اابيئة و ئيسام ،لةوانةش كؤة ديؤن و ئايينؤة وةك
دين و ئايينةكانى ديكؤة ،بريتيؤة لؤة ديؤن و ئؤاييي
(دموكراسى) ،ليَرةوة بؤمان دةردةكةويَت ،كةاي
داعش (دموكراسؤى) ئؤاينيَكى جيؤاوازة لؤة ئؤايينى
َيَك دةسؤؤتةواذة و
خؤؤواى طؤؤةورة ،ليَؤؤرةوة كؤمؤؤةل
كةليمات باس دةكريَت و دةخريَتؤة ثؤيَش ضؤاوت،
كة تةعبرن لةم ئايينة طؤومرِايي و ضةواشؤة كؤاري
َكى شؤؤويَنى كؤؤةوتوون و
يؤؤة ،كؤؤة زؤربؤؤةى خؤؤةل
شةيداى بوون و بةهؤيةوة سؤةريان لؤيَ شؤيَواوة و
َكو زؤريَك لةوانؤةى كؤة خؤيؤان
طومرِا بوون ،بةل
داوةتة ثالَ ئيسام ،هةتا زؤر بةضاكى بزانن كة ئؤةم
دينة (دموكراسى) رِيَباز و ميلةتيَكة جطة لؤة رِيَبؤاز
و ميلةتى يةكتاثةرستى و رزطار بؤوون ،رِيَطةيةكؤة
لؤؤة رِيَطؤؤة دةرضؤؤووةكان لؤؤة رِيَطؤؤةى حؤؤةق و
راستةقينة ،كة شةيتان لةسةر رِيَطؤاى هؤةر يؤةكيَك
يان وةستاوة و بانطةواز دةكات بؤ ئاطر ،واتة ئؤةم
رِيَطا رِيَطاى بةرةو ئاطرة ،جؤا تؤؤش دوور بكؤةوة
َكيش بكؤؤؤة بؤؤؤؤ
لؤؤؤةم رِيَطايؤؤؤة ،بؤؤؤانطى خؤؤؤةل
دووركةوتنؤؤؤةوةى (7) ."...هؤؤؤةروةها روونؤؤؤرء
راشؤؤكاوانةتر دموكراسؤؤي بؤؤةئاينيَكي كؤؤوفرء دذ
َؤةم دةدةنء بؤضؤوونيان وايؤة
بةئايي ئيسامي لةقةل
َمانيَك بةماناي راستةقينة باوةرِدار بيَؤت،
هةر مسول
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ئةوة برِواي بةدموكراسي نية ،ئؤةوةش كؤة بؤرِواي

لةجيَطةيةكي ديكةي ئةم ئةدةبياتةي ،كةداعش

بةدموكراسي هةبيَت ئةوا بؤرِواي بةئيسؤامي نؤابيَ

سوودي ليَوةرطرتووة بؤ تيؤريزةكردني بري

هةبيَت.

جيهادي خؤي ،راشكاوانةتر لةسةر بةشداريكردن

)(8

هةروةها داعش بةفةتواي فةرميء شةرعيي

لةريزي سوثاء ثؤليسدا دةدويَء راشكاوانةش

لةريَي ليَكدانةوةي خؤيانةوة حوكم لةسةر ضوونة

َطةرِاوة
تةكفري دةكات ،تةنانةت حوكمي هةل

نيَو ثةرلةمانء كاري ثةرلةماني دةدةنء بةمشيَوةية

لةئاين دةداتة ثالَ هةموو ئةو كةسانةي،

دةخةنةرِوو":طةورةترين مةفسةدة بريتيية لة شرك

كةثةيوةندي بةسوثاي ئةو حكومةتانةوة دةكةن.

وكوفر  ،ئةطةر ضوونة ناو ثةرلةمان و لةطةلَ ئةوان

هةروةك حوكمي كوشنء كوشتاركردني ئة ؤرة

ياسا ودةستووريان دانا  ،ئةوة بيَطومان كةوتونةتة

سوثاء دامو دةزطايةء ئةو كةسانةش ،كةبةشداريان

)(11

ناو طةورةترين مةفسةدةوة{،فماذا بعد احق إا

تيَدا دةكةن با باوةرِداريش بن ،ريَطةثيَدراوة

هةروةك لةجيَطةيةكي تردا داعش

كةزياتر لةبآوكراوةكاندا

الضال}".

)(9

لةايةن داعشةوة،

)(12

كاركردني بةطشي لةدامو دةزطاكاني ئةو

بةناوي طروثي يةكتاثةرستان ناوي خؤيان ديَنن،

حكومةتانةي لةديدي خؤيدا حكومةتي تاغوتء

كةئةمةش ئاماذةيةكي مةترسيدارة لةسةر ترسناكي

بيَباوةرِانن لةبةرئةوةي دامةزراوةي ياسادانانيان

بري داعش لةسةر كةسيَي تاكي كورديي ،ضونكة

هةية ،بةدوو مةرجي سةرةكييةوة بةستؤتةوة،

لةتةكفرةوة دةستثيَدةكات تاكوشتارء كوشتي

ئةوانيش:

مرؤظي كورد ،كةبةشداري بكةن لةو جؤرة

يةكةم -ثيَويستة كارةكةي لةو شتانة بيَت كة

دامةزراوانةدا.

َمان بيكات.
َة مسول
حةآل

بةمةشةوة ناوةستيَت ،كةلةريزي ئةو دامةزراوانةدا

دوووةم -ثيَويستة يارمةتيدةري موشريكةكة نةبيَت

َكو لةبآوكراوةيةكي ديكةي داعشدا
بةشدارن ،بةل

َمانان.
لةشتيَكدا ،كةزيانةكةي بطةرِيَتةوة بؤ مسول

بةشداريكردن

َخؤشبوون
دل

بؤية رايدةطةيةنن ،كةكاركردن اي موشريكء

بةجةنطي ئةمةريكاء هاوثةمانةكاني ،كةئةوان

بيَباوةرِ تةنها لةكاتي ناضاريدا دروستة ئةويش بةو

بةخاضثةرستانء

ديَنن

مةرجةي نابيَت كارةكة ببيَتة هؤي سةرثيَضيء

لةراطةياندني جةنط لةعيَراقء ئةفغانستان بةناوي

ئةم تيَرِوانينة

جةنط دذي ترؤر ،اي داعش ديسان دةضيَتة

تيؤرسيناني

بةجؤريَك

بيَفةرماني خواي طةورة.

)(10

لةهةمانكاتدا
داعشيشة.

حوكمي

شةرعي

خانةي

تةنانةت

حوكمي

لةثشتيوانيكردنء
هاوثةماناني

َطةرِانةوة
هةل

َطةرِاوة
هةل

ناويان

لةئاين.

هاتووة":ثشتيوانيكردني كافرانء يارمةتيدانيان دذي
َمانان كوفريَكي دةركةرة لةئيسام اي
مسول
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هةموو ئةو زانايانةي قسةيان ليَوةردةطريَ لةكؤنء

كوفري طةورةيةء مرؤظ لةميللةتي خوا ئةباتة

نويَدا ....هةركةسء ايةنيَك ثشتيواني لةكوفر

دةرةوةء ،هةركةسيَكيش دةسي ثيَوةبطريَتء

ئةمةريكاء

بانطةشةي بؤ بكاتء كار بكات لةثيَناويدا ئةوة

بكات

دذي

َمانان
مسول

وةك

هاوثةمانةكاني ئةوة دةبيَتة كافريَكي مورتةدي

َطةرِاوةتةوة لةديي ئيسام (مرتد) بؤتةوة".
هةل

َطةرِاوة لةئيسام ،جا بةهةر شيَوةيةك بيَت
هةل

ليَرةشدا تيَبيي ئةوة دةكةين ،كةداعش دذ بةو

هةروةها

َنةرء بروباوةرِة طرنطةي نيَو جوآنةوةي
ئامانجء ثال

َطةرِانةوة لةئاين،
لةثؤليَنكردني لةجؤرةكاني هةل

رزطارخوازي

قؤناغة

تيؤرسيناني داعش باوةرِبوون بةدموكراسييء

ميَذووييةكانء خةباتء تيَكؤشاني هيَزي ثيَشمةرطة

بةجؤري

َة لةثيَناويي ئاماجيَكي
دةوةستيَتةوة ،كةضةندين سال

َةم
َطةرِانةوة لةئاين بةهؤي بروباوةرِةوة لةقةل
هةل

ثرؤزدا دةجةنطيَت ،ئةطةر ثاساوي تيؤرسيناني

دةدةن(14) .هةروةك داعش ئةركي شةرعيشي

َةمداني نيشتيمانثةروةريي
داعش بؤ بةكوفر لةقةل

َطةرِاوة لةئاين دياريكردووةء
لةبةرامبةر كةسي هةل

ئةوة بيَت ،كةجطة لةخؤشةويسي خودا هيض

فةتواي لةمبارةوة داوة ،كةبريتيية لة:

خؤشةويستييةكي تر ريَطةثيَدراو نيية ،ئةوا ليَرةدا

ثشتيوانيكردنء

ريَبازي

يارمةتيدانيان".

)(13

نةتةوايةتيء

عةمانييةت

)(16

كورديي

بةدريَذايي

يةكةم -كافركردنيانء ثاشان كوشتنيان دواي

دةتوانن

ئةوةي تةوبة نةكةن.

رةتبكةينةوة ،ئةويش ئةوةية لةايةك اي مرؤظي

دووةم -روبةروِبوونةوةي مورتةدان بةجيهاديء

كوردء هيَزي ثيَشمةرطة هيض كات نةبيسراوة ئةو

َةمء زانستء بةزمانيش كافريان بكةيء رووني
قةل

خؤشةويستيية طةيةنرابيَتة ئاسي خؤشةويسي خودا،

َطةرِانةوةيانء جةنطء
بكةيتةوة ترسناكي هةل

َطةي كورديي
بةو ثيَيةي هةم زؤرينةي كؤمةل

كوشتار بكةي لةدذيان بؤ ئةو مةبةستةش

َمانء باوةرِدار بوونء خودايان
مرؤظي مسول

َمانان هان بدةي.
مسول

بةضةند

َطةيةك
بةل

ئةم

بؤضوونة

خؤشويستووة ،هةم هيَزي ثيَشمةرطةش ،كةهيَزيَكي

)(15

هاوكات داعش بؤضووني لةسةر ئينتيماي

باوةرِدارء ثابةند بووة ض وةك تاكء ض وةك

نيشتيمانثةروةرييء نةتةوايةتي توندةء بةثيَضةوانةي

سةركردايةتي ئةو هيَزة

سةرةكيء

َةمي دةدات ،بةشيَوةيةك
شةرعء وةك كوفر لةقةل

نةطؤرِةكاني ئايي ئيسامةوة.

هاتووة":نيشتيمانثةروةري

بريتيية

بةبنةما

لةوازهيَنان

ثاشؤؤان اي مرؤظؤؤي كؤؤورد بةطشؤؤيء هيَؤؤزي

لةعةقيدةي وةاء بةرِائي ئيساميء هيَناني

ثيَشؤؤؤؤؤمةرطةش ،خؤشةويسؤؤؤؤؤي نيشؤؤؤؤؤتيمان

عةقيدةي وةاء بةرِائي نيشتيمانثةروةريي ،كةهيض

لةريَنماييةكاني ئاييي ئيسامء ذياننامةي ثيَغةمبؤةري

طوماني تيَدا نيية نيشتيمانثةرسي (نيشتيمانثةروةري)

خواوة (د.خ) سةرضاوةي طرتؤووة ،جطؤة لؤةوةي
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تائيَسؤؤتاء ئؤؤةم جةنطؤؤةش ،كؤؤة يةخؤؤةي هؤؤةريَمي

هيَؤؤزي ثيَشؤؤمةرطة وةك لوتكؤؤةي سؤؤةرفرازييء

كوردستانء هيَزي ثيَشمةرطةي طرتووة ،جؤةنطيَك

سةروةريي لةرابردوو ئيَستاشدا تةماشاي كؤردووةء

بؤؤووة بؤؤةناوي جؤؤةنطي بؤؤةرطريكردن لؤؤةخودء

دةكؤؤات ،بةجؤريَكلةيؤؤةكيَك لةسةرضؤؤاوة هؤؤزريء

ثاريَزطاريكردن لةخاكء نيشتيماني كوردستان ،نةك

بروباوةرِييؤؤةكاني داعشؤؤدا بةمش ؤيَوةية طوزارشؤؤي

َي هؤيض
َك مال
دةستدريَذييء ثةامارداني خاكء مول

ليَكردووة":ئةو وتةيؤةش كةئؤةَليَت مؤردن لؤةثيَناو

طةلء نةتةوةيةكي ديكة ،واتة جةنطيَكي رةوا بؤووة

بةرطريكردن لةنيشتيمان شةهيدية ،ئةوة هةر خؤؤي

لةثيَناوي خاكي خؤء بؤةرطري لؤةخؤء ئامؤاجيَكي

َبةسؤراوي ئاشؤكراية ،ضؤونكة
ديارة درؤيؤةكي هةل

َؤة،
َسؤوكةوتء مامةل
رةوادا ،سةرباري هةنديَ هةل

ئةطةر تةسليم بووين بؤ ئةوة ،ئةوا ئيَمؤةش لةطؤةلَ

كةزؤربؤؤةي خؤسؤؤةريء كاردانؤؤةوة ب ؤووة ،بؤؤةآم

ئةو كافرانةي كؤة بؤةرطري لةخاكةكؤةيان ئةكؤةن

بةطشي لةجةنطةكانؤدا كؤوردء هيَؤزي ثيَشؤمةرطة

وةكؤؤو يؤؤةكن ،ئؤؤير جيؤؤاوازي ئؤؤةبيَت ضؤؤي بيَؤؤت

جطة لةبةرطريكردن لةخاكء نيشتيمانيداطركراوي

لةنيَواماندا".

كوردستان ،نةبيسراوة ثةاماري جيَطةيةكي تريؤان

هؤؤةروةها لةبةشؤؤي ثرسؤؤيارء وةآمؤؤي شؤؤةرعي

دابيَت ،ئةمةش بةثيَي دةقي يةكيَك لةفةرموودةكاني

َثؤؤةرِةكاني داعؤؤش بؤؤةناوي ثيَطؤؤةي
يؤؤةكيَك لةمال

ثيَغةمبةر (د.خ) ،كةدةفةرمويَت ":من قتل دون ماله

(طؤؤزنط) بةمشؤيَوةية بؤضؤؤوونء تةنانؤؤةت فؤؤةتواي

فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله فهو شهيد ،ومن قتل

شؤؤؤةرعي لؤؤؤةبارةي بؤؤؤووني وةاء دؤسؤؤؤتايةتيء

دون دينؤؤه فهؤؤو شؤؤهيد ،ومؤؤن قتؤؤل دون دمؤؤه فهؤؤو

خؤشةويسؤؤؤؤي بؤؤؤؤؤ نيشؤؤؤؤتيمان دةخةنؤؤؤؤةرِوو،

شهيد") ، (17ئةطةر سةيري راظةي فةرمودةكةء راي

كةدةَليَن":بابزانن شيَخ عبد العزيؤز بؤن بؤاز ضؤؤن

زؤربةي شارةزاياني زانسي فةرمودةش بكةين ،زؤر

باسي ئةم بابةتةمان بؤ ئةكات لة رِووي شؤةرعةوة.

بؤؤةرووني ديؤؤارة .بؤيؤؤة سؤؤةرباري ئةمانؤؤة كيَشؤؤةي
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)(18

شؤؤيَخ – رحؤؤة اه  -دةفةرموويَؤؤؤت (:الواجؤؤب

َنؤةري
سةرةكي ئةوةية ،داعش جطة لةليَؤدان لةثال

الوا ء ه ولرسوله ،معي أن يؤوالي العبؤد ي اه،

سؤؤةرةكي ثشؤؤت بؤؤةرطريكردني كؤؤوردء هيَؤؤزي

ويعادي ي اه ،وقؤد يكؤون وطنؤه لؤيس بإسؤامي

ثيَشؤؤمةرطة ،كؤؤة مةسؤؤةلةي نيشؤؤتيمانثةروةريية،

فكيف يوالي وطنه؟أما إن كان وطنه إساميا؛ فعليه

هاوكات دةست بؤؤ بابؤةتيَكي هةسؤتيارتر دةبؤات،

أن حب له اخر ويسعي إليه ،لكن الؤواء ه؛ نن

كةئةويش مةسةلةي شةهيدبوونء بةختكردني طيانة

من كان من امسلمن مطيعا ه فهو وليه ،ومن كان

لةثيَناوي نيشتيماندا ،ئةم دةسؤتردنة دةسؤتردنيَكي

خالفا لدين اه فهو عدوه ،وإن كان من أهل وطنه،

َتةكانؤدني ئؤةو
بروباوةرِييةء كاركردنة لةسؤةر هةل

وإن كان أخاه أو عمه أو أباه أو حو ذلك .فاموااة

بنةمايةي ،كةنيشؤتمانثةروةريي لةسؤةر دامؤةزراوةء

ي اه وامعاداة ي اه.أمؤا الؤوطن فيوؤب إن كؤان
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إسامياً ،وعلي اإنسان أن يشؤجع علؤي اخؤر ي

َمانيَك.
موسؤؤ ؤل

وطنه ،وعلي بقائه إسؤامياً ،وأن يسؤعي اسؤتقرار

متنوعة (.")713/9

مؤؤؤؤوع فتؤؤؤؤاوي ومقؤؤؤؤاات
)(19

أوضؤؤاعه وأهلؤؤه ،وهؤؤذا هؤؤو الواجؤؤب علؤؤي ك ؤل

هاوكات فةتواكة لةبارةي خؤشةويسي بؤ

امسلمن .نسؤلل اه لنؤا ولكؤم وجميؤع امسؤلمن

نيشتيمانةوة دريَذةي ثيَدةداتء دةبيَذيَت ":وكل

التوفيق واهداية وااح النية والعمؤل ،واؤلي اه

دولة ا حكم بشرع اه ،وا تنصاع حكم اه ،وا

وسلم علي نبينا حمد وعلي آله واوبه) .واتؤة:

ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ،ظامة فاسقة بنص

ثيَويستة وةاء (دؤستايةتي و خؤشةويسي) بؤ خؤوا

هذه اآيات احكمات ،جب علي أهل اإسام

و ثيَغةمبةرةكؤؤةي بيَؤؤت  ،بؤؤةماناي ئؤؤةوةي :بةنؤؤدة

بغضها ومعاداتها ي اه ،وحرم عليهم مودتها

ئةبيَت لةبةر خوا دؤستايةتي بكات و لةبةر خؤواش

وموااتها حي تؤمن باه وحده ،وحكم شريعته،

دوذمنايؤؤةتي بكؤؤات ،جؤؤاري وايؤؤة نيشؤؤتيمانةكةي
ئيسؤؤامي نييؤؤة جؤؤا لؤؤةم كاتؤؤةدا ضؤؤؤن دؤسؤؤتايةتي
َام ئةطةر نيشؤتيمانةكةي
نيشتيمانةكةي ئةكات ؟بةل
ئيسامي بوو ؛ ئةوة ثيَويستة لةسةري كؤة خؤةيري
َي خةير بؤدات
ثيَخؤشبيَت بؤ نيشتيمانةكةي و هةول
َام وةاء هؤؤةر بؤؤؤ خوايؤؤة ؛ ضؤؤونكة
بؤؤؤي  ،بؤؤةل
َمانيَكي طويَرِالَ بيَت بؤ خوا ئةوة
هةركةسيَك موسل
دؤست وخؤشةويسي ئةوة و ،هةركةسيَكيش دذي
َكي
ديي خوا بيَت ئةوة دوذمنيةتي  ،ئةطةر لة خؤةل
نيشتيمانةكةشي بيَؤت ،ئةطةرضؤي بؤرا يؤا مؤام يؤان
باوكي ياخود هاوشؤيَوةي ئةمانؤةي بيَؤت .هةرضؤي
نيشؤؤؤؤتيمانة ئؤؤؤؤةوة ئةطؤؤؤؤةر ئيسؤؤؤؤامي بيَؤؤؤؤت
خؤشدةويسريَت و ،لةسؤةر ئينسؤان ثيَويسؤتة كؤة
هاندةري ضاكة بيَت لة نيشتيمانةكةي ،سوور بيَؤت
َيش
لةسةر ئؤةوةي بؤة ئيسؤامي ميَنيَتؤةوةو ،هؤةول
بؤؤدات بؤؤؤ جيَطربؤؤووني بؤؤارودؤخي نيشؤؤتيمان و
دانيشؤؤتووانةكةي ،ئةمؤؤة واجبؤؤة لةسؤؤةر هؤؤةموو

وترضي بذلك ها وعليها ،كما قال تعالي[:لقد
ا ُت ل أس ة ٌ ْس ةٌ في بك مي ا لَ ي مع
ق ل لق مه َُ بكآ م ام َم تعَدا م
َ
ا
لعد اة
ّ افكُ ب ابد بي ابي
ْتَيتؤم ب ل َه ْد ].
أبد
ا لَغ
اممتونة."4:واتة:
َةتيَكووكمبةشةرعيخوانةكاتو،نةطةرِيَتةوةبؤح
ةردةول
َةتيَكيجاهيليوكافر
وكميخواو،رِازينةبيَتثيَي،ئةوةدةول
ة،ستةمكاروفاسقة

بة

دةقي

ئةو

ئايةتة

موحكةمانة(ثيَشر ئايةتةكاني باسكردووة) ،لةسةر
ئةهلي ئيسام ثيَويستة لةبةر خوا رِقيان ليَي ببيَتةوة
ودذايةتي بكةن و،لةسةريان حةرامة خؤشويستي
ودؤستايةتيكردني تا ئةوكاتةي باوةرِ بة خوا ديَنيَت
بةتةنها ،حوكم بة شةريعةتةكةي خوا دةكات
و،بةوةش رِازي دةبيَت  ،جا بؤ خؤي بيَت يا
َند
لةسةر خؤي بيَت  ،هةروةكو خواي بةرز وبل
دةفةرموويَ :بة رِاسي بؤ ئيَوة هةية ئةي ئيمانداران!
َيا،
لةئيراهيم و لةوانةي برِوايان هيَنابوو لةطةل
سةرمةشقييةكي ضاك و جوان كاتيَ بةقةومة
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كافرةكةيانيان وت :بةرِاسي ئيَمة بيَزارو بةرين

نيشتيمانثةروةري عةرةبيية ،نةك هي كورديي،

خوا-

كةسةرضاوةكة ئةمةية (نقد القومية العربية علي

ئةيانثةرسن،و بيَباوةرِين ثيَتان ،وة بة هةميشة

ضوء اإسام والواقع،للشيخ ابن باز ،ص،)13 :

دوذمنايةتيي و رِكةبةرايةتيي لةنيَواماندا ثةيدابووة،

كة ئةمةش ديسان كةمو كورتيء رةخنةء تيَبينيةكي

تا باوةرِ بةخواي تاك و تةنيا ديَنن و هاوبةشي بؤ

تري ئةم فةتوايةية سةبارةت بةنيشتيمانثةوةريي.

و

لةخؤتان

دانانيَن".

ئةوةي لةم فةتوايةي داعشدا تيَبيي

بؤية تيَبيي دةكةين كاركردني داعش لةرووي

دةكةين ،كة بةطشي لةبارةي نيشتيمانثةروةرييء

َطةء بوارانةداية،
هزرييةوة دذ بةكورد لةو كيَل

دؤستايةتيء خؤشةويستييةوة بؤ نيشتيمان ،ئةطةر

كةراستةوخؤ ثةيوةنديان بةايةني بري نةتةوايةتي

برِوانن ،يةكةم فةتواي زانايةكي ئاييي كورديي

كوردييء ئةو بنةماء بناغانةوة هةية ،كةلةسةري

َكو هي بن بازة ،كةزانايةكي ئايي
نةهيَناوةتةوة ،بةل

دامةزراوةء

ثرؤسةي

عةرةبيي سعوديية ،ليَرةشدا يةكيَك لةطرفتة

تةكفركردنء بةكافردانانء بةضةكي ئاين كاريان

َكو بةشيَكي
سةرةكييةكاني نةك تةنها داعش بةل

لةسةر

كورديي،

زؤر لةريَكخسنء ثارتء كؤرِء كؤبوونةوةء

كةبةسروشت تاكيَكي باوةرِدارة ياخود بةحوكمي

طروثة ئيسامييةكاني كوردستامان هةية ،ئةويش

َطةء باآدةسي بروباوةرِي ئاييي،
سروشي كؤمةل

ثشت بةستنة بةزانا ئاينيية بيانيء غةوارةكاني

كاريطةر بيَتء جؤريَك لةطومانء درِدؤنطي

َطةي كورديي لةرِووي
ديكةي دةرةوةي كؤمةل

لةئاسي برة نةتةوةييء نيشتيمانييةكةي بؤ دروست

بروباوةرِء هزريشةوة تةنانةت زؤركات ،لةكاتيَكدا

بيَتء ليَي دوور بكةويَتةوة .ئةمة مةترسيدارترين

هةم ميَذووي بزوتنةوةي نةتةوايةتي كوردييء هةم

جؤري كاركردنة لةسةر هزرء ايةني بروباوةرِيي،

تايبةمةندييء

َدانيء راطةياندني
كةداعش لةماوةي سةرهةل

جياوازبووةء

جياوازة

جةنطي دذ بةكوردء هيَزي ثيَشمةرطةدا كاري

عةرةبيي،

لةمةشدا

لةسةر كردووة ،بؤئةوةي بتوانيَت ئةو بنةماء

ناتوانريَ بروبؤضووني ئاييي زانايةكي عةرةبي

َتةكيَيَ ،كةلةميَشكي تاكي كورديدا
بناغانة هةل

بطشتيَنريَت بؤ كوردستان ،هةروةك كاتيَك سةيري

بوونيان هةيةء دواتريش بتوانيَت ئةوةي خؤي

)(20

َطةي
كؤمةل
خاسيةتي
لةبزوتنةوةي

سةرضاوةي

كورديش
خؤيةتيء
نةتةوايةتي

فةتواكةش

خاوةني

دةكةين،

كةثشي

زياتريش

دةكات،

لةريَطةي

تاوةكو

تاكي

دةيةويَت بةرهةمي بهيَنيَت.

ثيَبةسراوةء ليَكدانةوةكةي ليَوةرطراوة ،ئةوةية،

لةايةكيرةوة داعش بري نةتةوايةتي كوردي

تايبةتة

بةبريَكي نةزانيء نةفامي دادةنيَتء لةمبارةوة

َسةنطاندني حوكمي شةرعي بري نةتةوايةتيء
بةهةل

دةَليَن":ئةزمووني كورديي ئةزموونيَكة شياوي ليَ

كة
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لةو

بتانة-

لةجياتي

َثةرِةكةدا
لةمال

سةرضاوةيةكة
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وردبوونةوةية ،بريتيية لةئةزموونيَكي ترسناك،

َدةدةن ئةو
رِيَطة لةو عةمانييانة بطرين كةوا هةول

سةرثةرشتيار وسةركردةكاني سةركةوتووبوون لة

درزة خراثة بقؤزنةوة كة نةزانةكان بانطةشةي بؤ

َيي بةشيَكي طةورةي طةلي كورد لة
دامال

دةكةن لة جياوازي خستنة نيَواني كوردةكان و ئةو

سةختةوة

طةلة ئيسامييانةي كة هيض ثةيوةندييةك نيية

سةركةوتوو بوون لةطةشةسةندني رِؤحي نةزاني

كؤيانبكاتةوة

بةرزتر

نةتةوايةتي لةنيَواني نةوةكاني ئةو طةلةي رِةط

وطةورةتربيَت لة ثةيوةندي ئيسامةتي.ئةزمووني

ورِيشةي داكوتاوة لة ئيسامةتييةكةي .بةشيَوةيةك

َدةدةن بؤ
كورديي ئةزموونيَكة دوذمناني خوا هةول

وايليَهاتووة ئيسام بة تيَطةيشتنة سةلةفيية رِاست

بة اةهيؤنيكردني و بةبةندةكردني  ،ئةمةش بؤ

بةتةواوي

داهيَناني كيانيَكي شيَوا وناشرين كة تاكة اشةي

زةمكراوةو ،فيكري نةتةوايةتييةكي ثيس وبؤطةن

هاوكات

ناسنامةي

ئيسامةتي،

ودروستةكةي

لةناو

بةداخيَكي

كوردةكان

ونيَوانيان

يةكبخات

ئومةتي ئيسام ثارضة ثارضة بكات ".

)(22

دةسي بة خشانكردووة بؤ ناو ئةندام وايةني كورد

داعش

َامةت بوو ( تووشي
تاوةكو لومان تووشي هةل

هزرييةكاني مرؤظي كوردء هيَزي ثيَشمةرطةء ئةو

نةخؤشي بووين ) . (21)".

بروباوةرِة

دواي

بنةما

بةكافرداناني
نيشتيمانثةروةريية،

تيؤرييء
راستةوخؤ

لةمرِوةوة داعش دريَذةي ثيَدةداتء تةنانةت

لةئةدةبياتء بآوكراوةو وتارةكانيشياندا كوردء

َةتي
دذي دامةزراندني قةوارةيةكي كورديء دةول

هيَزي ثيَشمةرطةء ثارتة سياسييةكان بةكافر

كورديشنء بؤضوونيان واية ،بةدامةزراندني ئةو

دادةنيَنء نايشارنةوة ،بةشيَوةيةك لةشويَنيَكدا

َةتء قةوارة كورديية هيَندةي تر جةستةي
دةول

َيَن ":لة
بة ؤرة ئةو بةكافردانانة دةردةبرِنء دةل

ئومةتء جيهاني ئيسامي ثةرت ثةرت دةبيَت،

طؤشةي بروباوةرِةوة طومان لةوةدا نيية كة ئةو

واتة ليَرةدا داعش نةك تةنها دذي دامةزراندنةكةية،

جةنطة لةنيَوان كوفر و ئيمانة ،ثيَشمةرطةي

َكو ئةو دامةزراندنة بةفاكتةريَكي ثارضة
بةل

تاغوتثةرست تيَيدا كة بةرطري دةكات لة

ثارضةبووني زياتري جيهاني ئيسامي دةزانيَت،

سيستةميَكي عةماني كافري فرةخوا كة بةناوي

وةك دةَليَت ":لةسةرمان ثيَويستة رِيَطة بطرين

طةلةوة طةليان طةوج كردووة و بةناوي ئةوةوة

َدةدةن بؤ ثةيوةستكردني
لةوانةي كة هةول

حوكمي طةل دةكةن بة هةواو ئارةزووي

كوردةكان بة نةتةوايةتي وفيدرِالييةت ودةمارطري

طةورةكانيان لة رِؤذئاوا ضونكة ئةم عةمانيية

وهاوشيَوةي ئةمانة لةضةمكة خؤرئاواييةكان لةبرِي

مورِتةددانة زؤر لةوة سووكرن كة هةواو

سةرضاوةي ئيسامي رِةسةن بؤ طةلي كوردي

ئارةزووي

ئارةزووي

َمان ،هةروةها بةهةمان شيَوةش دةمانةويَت
موسل

طةورةكانيان بكةويَ ،ئةمانة بة هةموو حزبةكانةوة

خؤيان

ثيَش

هةواو
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َةكانيةوة
ثارتي و يةكيَي و طؤرِان و ثةكةكة بة بال

ترسناكي بري داعش لةسةر ناسنامةي نةتةوايةتي

نويَنةرايةتي بةرةي كوفر دةكةن .سوثاي دةولةي

تاكي كوردييء هيَزي ثيَشمةرطة دةردةخات،

ئيسامي سةرةرِاي ادانة ئاشكراكاني لة مةنهةجي

بةجؤريَك لةم كتيَبةدا بةشي هةرة زؤري برورِا

ئةهلي سوننةت و جةماعةت كة ئيَرة جيَي

هزرييء ئايينييةكاني داعشي لةسةر ضةمكي

باسكردنيان نيية نويَنةرايةتي بةرةي ئيمان دةكات

ثيَشمةرطةء فةتواء بروبؤضووني ئايينيان تيَدا دذ

)(23

َي طرنطي
بةثيَشمةرطة بةرجةستة كردووة.خال

تةنها

تيَكشكاندنء لةنيَوبردني داعش لةتيَكشكاندني

لةتةكفركردني بنةما تيؤرييةكاني ثةرلةمانء

سةربازييء ضةكدارييء جةستةيياندا نيية ،هيَندةي

دموكراسييء كاركردن لةدامةزراوة ئيدارييء

هزرييء

ئةطةرضي اداني زةق و ئاشكراشي هةية".
ومامةترسي

هةروةك

سةربازييةكاني

بري

كوردستانء

هةسي

لةتيَكو

ثيَكداني

ئايينييةكانيانداية

بنةماء
دذ

بناغة

نةتةوايةتي

بةناسنامةي

َكو راستةوخؤ
نيشتيمانثةروةرييدا ناوةستيَت ،بةل

كوردييء هيَزي ثيَشمةرطة ،ضونكة دواي

ثيَشمةرطةء

لةناوضووني هيَزء كاريطةرييء توانا سةربازييء

ثيَشمةرطايةتيء لةو وةتةرة هةستيارانة دةدات،

جةستةييةكاني داعش  ،ئةوةي مايةي مةترسي

كةبةشيَكن لةمانةوةء بةردةوامي بزوتنةوةي

بةردةوامة تواناء كاريطةرييء بروبؤضوونة ئايينييء

رزطارخوازيي كورد بةدريَذايي ميَذوو ،بةجؤريَك

َطةء تاكي
هزرييةكاني داعشة لةسةر كؤمةل

داعش لةبارةي ثيَشمةرطايةتييةوة دةبيَذيَت":اي

كورديي.

دةكةويَتة

تةكفركردني

هيَزي

َمانيَكي تيَطةيشتووي كوردستان
هةموو مسول

سةرةتا طرنطة بزانن ثيَناسؤةي داعؤش ضؤيية بؤؤ

روونء ئاشكراية كةثيَشمةرطايةتي كردن كوفرء

ثيَشمةرطة ،بةشيَوةيةك لةكتيَي ناوبراودا بةمشيَوةية

شركةء ثيَشمةرطةش بيَ طومان كافرء مورتةدنء

َيَؤت":ثيَشؤمةرطة ئؤةو هيَؤزة
ثيَناسةي كردووةء دةل

دوذمي اه تعالي ء ثيَغةمبةري ثيَشةوا(الي اه

ضةكدارةية ،كة لةئةنداماني حزبء ثارتؤة عةمانييؤة

)(24

نةتةوةثةرسؤؤؤؤتةكان بؤؤؤؤوون بؤؤؤؤؤ ثاريَزطؤؤؤؤاريء

بؤتيَطةيشتي زياتر لةسةر بروبؤضووني داعشء

بةرطريكردني لةحزبةكانيانء لةو حكومةتةي ،كؤة

ثيَناسةكردنيان لةسةر هيَزي ثيَشمةرطة ،جيا

بةهةموويان لةسةر بنضينةي ئاييي دموكراسي كوفر

لةهةنديَ لةو كتيَبء وتارو ئةدةبياتانةي بةطشي

لةكوردستاندا دايامةزراندووة .ثيَشمةرطة زؤربؤةي

بؤ

زؤريؤؤان ئةنؤؤدامء شؤؤويَنكةوتةي حزبؤؤي (ثؤؤارتي)ء

مةترسيدارترين كتيَبء بآوكراوةيان بةناوي

(يؤؤةكيَي)ن لةطؤؤةلَ ذمارةيؤؤةكي كؤؤةمردا ،كةسؤؤةر

َي كوفرء ريدة) ،كةبةرووني
(ثيَشمةرطة كؤمةل

هةروةك

علية

وسلم)ء

باسيان ليَكردبوو،
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داعش

َماناني
مسول

ثيَويستة

موةحيدن".

بطةرِيَينةوة

بةثارتة عةمانييةكاني تري كوردستانن".

)(25
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مةترسي هزري داعش لةسةر ناسنامةي نةتةوايؤةتي

َمانيَك
َؤؤة بؤؤؤ هؤؤةر مسؤؤول
َيؤؤان حةآل
خؤؤويَنء مال

تؤؤؤاكي كؤؤؤورديء هيَؤؤؤزي ثيَشؤؤؤمةرطةة ليَؤؤؤرةوة

َةكؤؤةيان بةغةنيمؤؤةت بؤؤةريَ .هؤؤةر
بيانكوذيَؤؤتء مال

دةسؤؤتثيَدةكات دواي مةترسؤؤؤي ثيَناسؤؤؤةكردنةكة،

َمانيَك لةتوانايؤؤدا هؤؤةبيَت ،كؤؤةبيانكوذيَتء
مسؤؤول

َك
كةبةرثرسؤؤؤياريَي كؤؤؤوفرء خراثؤؤؤةكاريي خؤؤؤةل

َيان بةغةنيمةت بةريَء كةمتةرخةمي بكات ئؤةوة
مال

لةكوردسؤؤؤتان دةخةنؤؤؤة ئةسؤؤؤتؤي ،بؤؤؤةجؤريَك

َمانة بةبيَ شؤةرعي تاوانبؤارة" (27).ئةطؤةر
ئةو مسول

َي ثيَشؤمةرطة وةك
لةرِوانطةي داعشةوة ئةركء رؤل

سةيري زؤربةي بروبؤضؤوونةكاني داعؤش بكؤةين

ثؤؤؤاريَزةري كؤؤؤوفر ويَنؤؤؤا بةرجةسؤؤؤتة دةكؤؤؤةنء

تيَبؤؤيي دةكؤؤةين لةريَطؤؤةي ضؤؤةكي تؤؤةكفرةوة

َ ؤيَن":هةرضؤؤي كؤؤوفرء شؤؤرك هةيؤؤةء دةكؤؤريَ
دةل

روبةرِووي نةيارةكاني بةطشيء كوردء جوآنةوةي

لةكوردستاندا بةهؤي بووني هيَزي ثيَشؤمةرطةوةية.

رزطؤؤؤارخوازيي كؤؤؤؤورد بؤتؤؤؤؤةوةء لةويَشؤؤؤؤةوة

ثيَشمةرطة لةثيَناو مانةوةء بةردةوامبووني حؤوكمي

َؤؤدةدات كاربكاتؤؤة سؤؤةر بركردنؤؤةوةي تؤؤاكي
هةول

كوفري كافري كوردستاندا جةنط دةكاتء خؤي

كوردييء كاريطؤةريي لةسؤةر كةسؤيَي نةتؤةوةييان

ليَؤؤرةوة تيَبؤؤيي دةكؤؤةين،

دروسؤؤت بكؤؤات .طؤؤرفي سؤؤةرةكييء مةترسؤؤييء

كةمةترسؤؤي فيكؤؤري داعؤؤش راسؤؤتةوخؤ بؤؤؤ سؤؤةر

ترسناكييةكةشي لةوةدايؤة ،كؤة ئؤةو تةكفركردنؤة

ناسؤؤنامةي نةتةوايؤؤةتي تؤؤاكي كؤؤوردييء كةس ؤيَتيي

ثشت ئةستوور كراوة بؤةئاينء فؤةتواي ئؤاييي اي

كورديية ،كة ليَرةدا لةثيَشمةرطةدا بةرجةستةبووةء

داعش ،هؤةروةك لةبنةرِةتؤدا تؤةكفر (كوفرانؤدن)

داعش بة ؤرة ليَؤي دةرِوانؤيَء تيؤؤريزةي ئؤةوةش

َطؤة ئيسؤامييةكاندا بؤتؤة دياردةيؤةكي
لةناو كؤمةل

دةكات بؤؤ دةرةوةي خؤؤي ،كةبةشؤيَوةي كؤوفرو

كوشؤؤندةو ،رةوتؤؤة جيهؤؤادييء تةكفريي ؤةكان وةك

َؤؤؤؤة لةطؤؤؤؤةلَ ثيَشؤؤؤؤمةرطةدا
َطؤؤؤؤةرِاوة مامةل
هةل

ئامرازيَكي ئايينييء سياسيي بةكاري دةهيَؤنن دذ بؤة

بكؤؤةن.هؤؤةروةك ئؤؤةم مةترسؤؤيية فيكرييؤؤةي داعؤؤش

َتة سياسؤؤيية سؤؤتةمكارةكان
نؤؤةيارةكانيان لةدةسؤؤةا

بؤسةر ناسنامةي كةسؤيَتيي كؤوردييء جوآنؤةوةي

ياخود لؤةناو بازنؤةي ئيسؤامداو لةوضوارضؤيَوةي

َكو
رزطارخوازيي كورد لةم ئاستةدا ناوةستيَت ،بةل

بزووتنةوة ئيسامييةكاندا ئةوانةي كؤة لةروانطؤةي

تةنانؤؤةت هؤؤةمووو ئةوانؤؤةش هاوكؤؤاري هيَؤؤزي

َيان هةية بةتايبؤةت
تيَرِوانيي ئاينييةوة جياوازيي قوول

ثيَشمةرطة بؤنء خؤشؤيان بويَؤت تؤةكفر دةكؤات،

لةملمانيَي نيَؤوان سؤوننةوة شؤيعةدا.ئايؤدؤلؤذياي

بةشيَوةيةك دةَليَن":هةركةسيَك يارمةتي ثيَشؤمةرطة

هاوضةرخي تةكفر وابةستةية بةضؤةندين فاكتؤةرةوة

بداتء خؤشي بؤويَن ،دانؤة دانؤة كؤافرو مورتؤةدء

لةوانؤؤة مؤديَرنؤؤة بةوثيَيؤؤةي ثةيوةسؤؤتة بؤؤة ميَؤؤذوو و

َطةرِانةوةكؤةيان،
َطةرِاوةنء كؤوفرو رِيؤدةء هةل
هةل

شارستةنيَي رؤذئاواوة ،هؤةروةها مؤديَرنؤة تؤةواوي

َطةرِانؤؤةوةي سؤؤةختة(مغلظؤؤة)،
كؤؤوفرو رِيؤؤدةء هةل

َويَكي
َتؤؤاني ئيسؤؤاميي تؤؤةنيوةو لةش ؤيَوةي شؤؤاا
وا

بةكوشؤؤت دةدات".
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داطركاريدا لةثالَ ئةوةي مؤديَرنة مؤركيَكي ئايينيي

كوردييء شؤرِشةكاندا بؤتة بةشيَك لةشؤرِشء

وةرطرتووةء لةشيَوةي سيَكيؤاريزمدا خؤي مؤايش

داينةمؤء خودي شؤرِشة نةتةوةييةكة خؤيء بؤشايية

كردووة ،كة مراتؤي مةسؤيويةتة ،بؤةو هؤيةشؤةوة

خؤيدا

تيَروتةواوي كردووة ،ض بةايةنة نيَطةتيظةكةشي

َثذاون.
مؤديَرنةو ئيسام ثيَكهةل

)(28

لةكؤتاييدا تيَدةطةين ،كةداعش ضؤن دةرِوانيَتة

بيَت ،كةضؤن دوذمنء نةيارانء داطركةراني

كاركردني مرؤظي كورد لةدامو دةزطة شةرعييء

خاكي كوردستان بةدريَذايي زؤر سةردةمي ميَذووي

هيَزي

ئايينيان وةك ضةكيَك دذ بةجوآنةوةء شؤرِشةكاني

ثيَشمةرطة بةتايبةت ،هةروةك ضؤنيش تيؤريزةي

كورد بةكارهيَناوةء توانيويانة دووبةرةكيء طومانء

َتةكاندنيان دةكات بةناوي ئاينء لةريَطةي ئةو
هةل

َطةي كوردييء بزوتنةوةي
درِدؤنطي لةكؤمةل

جؤرة تيَطةيشتنة ئايينيةي خؤيانةوة .هةروةها

نةتةوايةتي كورديدا دروست بكةنء لةويَشةوة

كاركردني لةسةر زيهنييةتي تاكي كوردييء طومان

كاريطةريان لةسةر ناسنامةي نةتةوايةتي تاكي

دروستكردنء تةكفركردني دامو دةزطةكانء

كورديي هةبيَت .هةروةها بةرِوانن بؤ طةشةكردنء

كاركردن تيايانداء هةروةها هيَزي ثيَشمةرطةء

ثةرةسةندني رةوتي نةتةوايةتييء ناسيؤناليزمي

ئةوانةش ،كةهاريكاريان دةكةنء خؤشيان دةويَن،

عةرةبييء فارسييء توركييء نةتةوةكانير بةرِووني

لةطةلَ تةكفركردني ئةو بنةمايانةي تاكي كورديي

بايةخي ئايينمان بؤ دةردةكةويَت لةبونياتناني

لةسةر دامةزراوة لةرووي هزرييةوة ،كةمةسةلةي

تاكةكةسء هزري نةتةوايةتي ئةو نةتةوانةدا ،بةآم

نيشتيمانييء نةتةوةييةكانة.

بؤضي سةبارةت بةنةتةوةي كورد نةتوانراوة ئاين

َبذيَردراوء
هةل

فةرمييةكان

بةطشيء

باسي دووةم -بايةخي ئاين
لةبونياتنانةوةي ناسنامةي كةسيَتيي
نةتةوةيي كورديدا
جياوازدا خويَنينةوة لةرِووي رؤلَء كاريطةريي
لةسةر جوآنةوةي رزطارخوازيي كورديي ،ض
بةايةنة ثؤزةتيظةكةي ،كةضؤن ئاين لةهةنديَ
قؤناغي

ميَذووي

جوآنةوةي

َي طرنطر بطيَرِيَت لةبونياتناني ناسنامة
رؤل
َة اوازةء
نةتةوايةتييةكةيدا؟ ياخود بؤضي ئةو رؤل
نةتوانراوة لةدؤخيَكي وادا ،كةروبةرِووي هيَزيَكي
ضةكداريي عةقيدةيي تةكفريي وةكو داعش

دةشيَ بتوانن بايةخي ئاين لةدوو ئاسي لةيةك
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نةتةوةييةكةي

ثرِكردؤتةوةء

لةطةلَ

رزطارخوازيي

دةبيَتةوة بةشدار بيَت لةبةرةنطاربوونةوةيء كةمر
ريَطةي بداية تا بةشيَك لةطةجاني كورد بضنة نيَو
ريَكخراوةوة؟ يان دةتوانن بةجؤريَكي ديكة بَليَن
ئاين سةبارةت بةئيَمةي كورد ضؤن دةتوانيَت
لةطةلَ جوآنةوة رزطارخوازييةكةدا هاوشانء
تةواوكةري يةك بن بؤ لةروودا وةستانء
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كاريطةريية

(د.كؤضران)ي نووسيوةء دةَليَت":نةتةوةي كورد،

دوورخستنةوةي

فيكرييةكاني داعش بؤسةر ناسنامةي نةتةوايةتيي

َكانيَكي
َة ثيَكهاتووة خةل
كة لة 511هةزار بنةمال

تاكي كوردييء ريَطةطرتن لةبارطاويبووني طةجانء

جياوازن ،ئاينيان لةواني ديكة جياوازة ،ياساء

هيَما ئايينييةكان ،بةتايبةت دواي نةمانء تيَكشكاني

دابء نةريتيان جياوازة ..ئيَمة نةتةوةيةكي

داعش لةرِووي ضةكدارييء سةربازييةوة ،ضونكة

جياوازين ،ئيَمة دةمانةويَ كاروباري خؤمان

اي هةمووان روونة ،كةكاريطةريية فيكرييةكة

لةدةسي خؤماندا بيَ ،تاجيَطايةك بتوانن لةسزاداني

بؤسةر جوآنةوةي كوردء تاكي كوردييء هيَزي

تاوانكاراني خؤماندا بةهيَزء سةربةخؤ بن ،ء وةك

ضةكدارييء

نةتةوةكاني تر خاوةن ماف بن...ئةمة ئاماجي

سةربازييةكة مةترسيدار ترة ،لةبةرئةوة خةريكة

ئيَمةية ( بؤ ئةم شؤرِشة ) ...دةنا سةرتاسةري

وردة وردة مةترسيية ضةكدارييةكة كةمر دةبيَتةوة

كوردستان ئةم مذارة دةطرنة دةستاني خؤيان

لةسةر كوردستان ،بةآم ئةوةي كة دةشيَ هةر

لةبةرئةوةي ئةوان ناتوانن ئةم كردة بةردةوامة

َبداتةوةء كاراييء كاري خؤي
ساتةوةختيَك سةرهةل

َمء ستةمة ،كة لةايةن حكومةتةكاني
دزيَوانة،ء زول

بكات ترسناكيي كاريطةريية فيكرييةكةية؟!ئةطةر

(فارسء عو اني) تووشيان بووة ،ضير تةحةمول

برِوانينة هةنديَ قؤناغي ميَذوويي ،تيَبيي دةكةين،

ئةمة تةنها موونةيةكي بركردنةوةء

ثيَشمةرطةش

ئاين

خؤي

مةترسييء

لةكاريطةريية

لةجوآنةوةي

جيهانبيي شيَخ عوبةيدوآ بووة بؤ زانيي ئاسي

رزطارخوازيي كوردييء رابةرايةتي شؤرِش دةكات،

ئاويَتةبووني ئاينء ناسيؤناليزم ،لةكاتيَكدا يةكيَك

ئةمةش بةدياريكراوي دواي كؤتاييهاتي مرنشينة

لةثياوة ئاينيية ناودارةكان بووة ،هةروةك ئيدي

كوردييةكان لةنيوةي دووةمي سةدةي نؤزدةدا

ليَرةوة ثياواني ئاييي لةموونةي شيَخء مةاء زانا

دةردةكةويَت دواي رووخاني مرنشيي كورديي

ئايينييةكان دةبنة ثيَشةنطي شؤرِشء بزوتنةوةي

(بؤتان)ء دامركاندنةوةي شؤرِشةكةي يةزدان شيَر

نةتةوايةتي كورديي ،بةجؤريَك وتاري نةتةوةييء

1555ز ،بؤية ئةو بؤشايية سياسييء كؤمةآيةتييةي،

ئاييي ثيَكةوة طريَدةدةنء مرظ هةست ناكات

ناكؤكي هؤزة

ئايينييةكانء

كةدورست

دةبيَتة

دةبيَت

بةشيَك

كةن".
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بةهؤي

جياوازي

لةنيَوان

ئاماجة

َةوي جوآنةوةي
كوردييةكان لةطرتنة دةسي جل

نةتةوايةتييةكاندا بكات .ئةطةر سةيري شؤرِشي

رزطارخوازيي كورد ،ثياواني ئاييي ثرِي دةكةنةوةء

شيَخ عةبدولسةامي بارزني بكةين ،بةتايبةت ئةو

َي 1551
راثةرِيي شيَخ عوبةيدوآي نةهري لةسال

داواكارييانةي

دةبينن

َة ثؤزةتيظةية ،كةئاين
ئاماذةيةكي رووني ئةو رؤل

جياكاريي نيية لةنيَوان داواكاريي ئايييء داواكاريي

كةبؤ

نةتةوةيي ،بةثيَضةوانةوة بةيةكةوة خراونةتةرِوو،

طيَرِاويةتي.

ئةوةتا

لةنامةيةكيدا،

ئاراستةي

كردوون،
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بةمشيَوةية(بةفةرمي ناساندني زماني كوردي لةثيَنج

ئاماذةيةك بوو بؤ دروسؤتبووني ئؤةو سؤوثاية لؤةذيَر

شارء خويَندن تيايدا بةو زمانة ،دامةزراندني

كاريطؤؤةريي ئايينؤؤدا (31).يؤؤاخود ئةطؤؤةر سؤؤةيري

كارمةندتي كوردء قازي سةر بةمةزهةبي شافيعي،

َداني جوآنؤؤؤؤؤةوةي
سؤؤؤؤؤةرةتاكاني سؤؤؤؤؤةرهةل

َوةشانةوةي باج ،كةثيَضةوانةي شةريعةتةء
هةل

كؤؤؤةماليزم( )1917-1919بةرابةرايؤؤؤةتي مسؤؤؤتةفا

كؤدةبيَتةوة

كةمال )*(بكةين ،تيبيي دةكةين ضؤن بةناوي ئؤاينء

لةدروستكردنء ضاك كردني ريَطاوبان لةناوضة

َي بؤةرطرييء
لةذيَر كاريطةريي سؤزيي ئايييء هةول

هةروةك (كريس كؤضيَرا)ش

طيَرِانؤؤةوةي خةافؤؤةتي عو ؤؤاني تؤؤواني سؤؤوود

ئاماذةي ثيَداوة ،كةشيَخ عةبدوسةامي بارزاني

لةهةنؤؤديَك هؤؤؤزي كؤؤورد وةربطريَؤؤتء لؤؤةثيَناوي

خاوةني جؤريَك لةبةرنامة بووةء لةئاسي يةكةمدا

سةرخستي بزوتنةوةكؤةيء دواتؤريش دةركؤةوت،

بةكارهيَناني
كوردييةكان)،

ئةوةي

لةباج

نةتةوةييء ئاسي دووةميش ئيساميي.
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بيَطومؤؤان موونؤؤة زؤرة لةميَؤؤذووي جوآنؤؤةوةي

هؤؤيض مؤؤافيَكي بؤؤةكورد نؤؤةداء لةبةَليَنةكانيشؤؤي

َؤي
رزطارخوازيي كورديؤدا سؤةبارةت بةئاسؤي رؤل

ثةشيمانبؤوةء تةنها ئاينء سؤزي ئاييي كوردةكاني

َؤؤؤي
ثؤؤؤؤزةتيظي ئؤؤؤاين ،بؤؤؤةآم لةهةمانكاتؤؤؤدا رؤل

بةكارهيَناوة.
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نيَطؤؤةتيظيش بؤؤةدي دةكؤؤةين ،بؤموونؤؤة مةسؤؤةلةي

بؤية ئةطةر سةيري ميذوويي ناسيؤناليزمي

(سوارةي حةميدية)ء بري (ثؤان-ئيسؤاميزم) اي

نةتةوةكاني دراوسيَمان بكةين ،بةتايبةت توركةكان

َؤؤؤة
َتان عةبدوحةميؤؤؤد ثةيوةنؤؤؤدي بؤؤؤةو رؤل
سؤؤؤول

بةرووني هةست بةثيَكةوة طريَدراوي تيَزي ئاينء

نيَطةتيظؤؤةوة ،هةيؤؤة ،كةضؤؤؤن نؤؤةياران كؤؤورد بؤؤؤ

َيَكي طرنطي لةرؤنانء
نةتةوة دةكةينء ئاين رؤل

مةبةستء بةرذةوةنديية سياسييةكاني خؤيان ايؤةني

َةتي
ثيَكهاتنيدا طيَرِاوة .بؤموونة لةقؤناغي دةول

ئؤؤاييي نةتؤؤةوةي كورديؤؤان قؤزتؤتؤؤةوةء تائيَسؤؤتاش

َةت ئيسام
عو اني ،كةناسنامة ئايينيةكةي دةول

ئةرمةنؤؤؤؤةكان كؤؤؤؤورد بةبةرثرسؤؤؤؤيار دةزانؤؤؤؤن

بوو ،لةو قؤناغةدا بري عو انيزم لةسةرةتاي

لةجينؤسايدي نةتةوةكةيانؤدا .لةبةرئؤةوةي كاتيَؤك

سةدةي بيستةم بةجؤريَ نيشتيمانثةروةري عو اني

َتان عةبدوحةميؤدي دووةم ئؤةو
َي  1591سؤول
لةسال

ئاماجي بةرطريكردن بوو لةئيسام .ناميق كةمال

سؤؤؤوثايةي دروسؤؤؤتكرد بؤؤؤةناوي ئيسؤؤؤامبووني

وةك يةكيَك لةشاعرة ناسراوةكاني ئةو قؤناغة

َي دامةزرانؤدنء كؤكردرنؤةوةي
هةمووانةوة هؤةول

لةسةرةتا

عو اني

طؤؤةورةترين ذمؤؤارةي كؤؤوردي دا لةضوارضؤؤيَوةي

دةوروذاند ،لةسةر بنضينةيةكي هةسي ئيساميي

َبذاردةيؤةك بؤوو
سوارةي حةميديةدا ،كةئةويش هةل

دامةزرابوو ،بؤموونة لةشيعريَكيدا دةَليَت":

َؤؤة كؤؤوردة سؤؤووننةكان ثيَكهؤؤات ،ئةمؤؤةش
لةخيَل
36

َي 1917
َةتي توركياي دامةزراند لةسؤال
كاتيَك دةول

طياني

نيشتيمانثةروةريي
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"كضي جواني نيشتيمان برِؤ كةعبة خؤت داثؤشة

ميلليء كؤمةآيةتي لةموونةي شيَخاني تةريقةتي

َيَكت بةرةو مةرقةدي ثةيامبةر دريَذ بكةو
ئيمجا بال

نةقشبةندي ،كةطوتاري نةتةوةييء ئيسامييء

ئةوي ديكةشت بةرةو كةربةا

ئايينيان ثيَكةوة طريَدابوو .ئةم طرفتة بةبرِواي ئيَمة

بة ؤرة بؤبوونةوةرةكان دةركةوةء بيَطومان خودا

ثةيوةندي بةضةند هؤكاريَكةوة هةية ،لةوانة

عةشقي ئة ؤرة وةستانة دةبيَ".

تيَنةطةيشن لةضةمكي ناسيؤناليزمء ئاينء ضؤنيَي

هةروةك شاعري طةورة عةبدوحةق حامد

تيَطةيشن لةئاينء بايةخيء دياريكردني ئةو

بةهةمان شيَوة بري دةكردةوةء جياوازي نةدةكرد

جؤرةي ناسيؤناليزم يان بزاوتي ئاييي ،ليَرةدا

لةنيَوان ميَذووي توركء ميَذووي ئيسام.

)(33

طرنطة بؤتيَطةيشن لةثيَوةنديي نيَوان ئاينء

دواتردا

ناسيؤناليزمء كاريطةريي ئاين لةسةر ناسيؤناليزم،

ئاراستةكاني ناسيؤناليزمي توركيي ثةرةيان سةند

ئاماذة بةبربؤضوونةكاني خامة ئةكادميستء

هيَشتا

بكةين،

كاتيَكيش
لةذيَر

لةقؤناغةكاني

تةنانةت

بري

كاريطةريي

خؤرئاوا،

تويَذةري سياسيي(باربارا ئان -ريظةر)

****

ئاراستةيةكيان جةخي لةم ثيَكةوة طريَدراوييةي

كةدواي شيكردنةوةي ئةو ثيَوةندييء كاريطةرييانة

ئاينء نةتةوة دةكردةوةء حسيَبيان بؤ ناسيؤناليزمي

ثؤليَنبةندييةك دةكات ،لةرِووي ئةوةي تا ض

(ئيسماعيل

رادةيةك ئاين دةتوانيَت كاريطةريي لةسةر

ئيساميي

لةموونةي

دةكرد،

طاسثرينسكي*ء عةلي بةط حسيَن عةلي***.

)(34

ناسيؤناليزم هةبيَت ،بةو هؤيةشةوة جؤرةكاني

تةنانةت باس لةعةلي بةط حسيَن زادة دةكةن

ناسيؤناليزم لةذيَر كارايي ئاين بة ؤرة بؤ سيَ جؤر

لةقؤناغي سةرةتادا جةخي لةئيسام دةكردةوة

ثؤليَن دةكات:

لةبري ثانتوركيزم ،هةروةها ملمانيَي شيعةء

يةكةم -ناسيؤناليزمي سيَكيؤار.

سووننة،

كة

طةورةترين

تةطةرةي

بةردةم

َيدا
َماناني قةفقاز بوو ،هةول
هاريكاريي توركة مسول
َيَ.
ئةوة بطؤرِيَء نةيهيَل

دووةم -ناسيؤناليزمي ئامرازي باوةرِمةند.
سيَيةم -ناسيؤناليزمي ئاييي.

)(36

لةرِوانطؤؤؤؤةي ريظؤؤؤؤةرةوة ،جؤؤؤؤؤري يةكؤؤؤؤةم

)(35

بةآم ئةو ثرسيارةي بؤ ئيَمةي كورد ديَتة ثيَشةوة

لةناسيؤناليزم ،كة ناسيؤناليزمي سؤيَكيؤارة ريَطؤة

دياردةيةشدا،

نادات ئاين لةروناني شوناسي نةتةوةييدا جيَطةيؤةك

كةبؤضي نةمانتوانيوة سوود لةئاين وةك توخمء

بطريَت .جؤري سيَيةم ،كؤة ناسؤيؤناليزمي ئايينيؤة،

رةطةزيَك لةبونياتناني ناسنامةء شوناسي نةتةوةييء

اي نيَوبراو برييتية لةبزوتنةوةيؤةكي سياسؤيي ،كؤة

رةوتي ناسيؤناليزميماندا تةوزيف بكةينء دريَذة بةو

َك ،كؤة زؤر كةوتوونةتؤة
لةايةن طروثيَؤك لةخؤةل

شيَوة كاركردنةي هيَماء سيمبولَء ئيساميي

ذيَؤؤر كاريطؤؤةريي بؤؤاوةرِة ئايينيؤؤةكان بةمةبةسؤؤي

بةطشيء

لةشيكردنةوةي

ئةو
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دامةزرانؤؤدني يؤؤةكيَي نةتؤؤةوةيي خؤيؤؤان لؤؤةذيَر

دةسةآتي ئاييي ،يان توانةوةي نةتةوة لةنيَو بؤتؤةي

قةوارةيةكي سياسيي سؤةربةخؤدا .هةرضؤي جؤؤري

َةتء مقوماتؤؤة
ئايينؤؤدا بؤيَ هةنؤؤد وةرطؤؤرتي خةسؤل

دووةمؤؤؤة ،كةبريتييؤؤؤة لةناسؤؤؤيؤناليزمي ئؤؤؤامرازي

نةتةوةييةكانء ثيَويسي زيندوو هيَشؤتنةوةي بؤووني

باوةرِمةند ،ريظةر وةك بزوتنةوةيةك دةيبينيَؤت ،كؤة

نةتةوةييء بةرجةستةكردني دةسةآتء قةوارةيةكي

لةناو ئةم ضةشنة لةناسيؤناليزمدا ،ئؤاين ثيَطةيؤةكي

َكو ئةوةي لةسةر ئاسي طشي هةسي
نةتةوةيي ،بةل

كاريطةرء توميَكي ايؤةنطري شوناسؤي نةتؤةوةيي

ثيَدةكريَت بريتييؤة لةوابةسؤتةكردني بركردنؤةوةي

واتؤة ليَؤرةوة تيَدةطؤةين ،هؤةم

نةتةوةيي مرؤظي باوةرِدار بةبركردنؤةوةء ثابةندييؤة

بةطشؤؤي لةبةش ؤيَكي زؤري قؤناغؤؤة ميَذووييؤؤةكاني

بروباوةرِييء عةقيدةييةكةوة وةك توانةوةء ونبووني

رابؤؤردوو هؤؤةم لةميَؤؤذووي نؤؤويَء هاوضةرخيشؤؤدا

ايةنة نةتةوةييةكةء هةنديَ كؤاتيش بارطؤاويكردني

نةتوانراوة ئةو ثؤليَنبةندييء جياكاريي بؤ تيَطةيشؤن

تاكء خستنة ذيَر كاريطؤةريي ئايينؤداريي سياسؤييء

لةبايؤؤؤةخي ئاويَتؤؤؤةكردني ئؤؤؤاينء ناسؤؤؤيؤناليزمء

كؤمةآيةتيي نةتةوةكاني تري جيهاني ئيسامي وةك

جياكردنةوةي جؤرةكاني ناسيؤناليزم لةذيَر كارايي

عؤؤةرةبء فؤؤارسء تؤؤورك ،نؤؤةك وةك ئيسؤؤاميي

ئاييندا بكريَت ،بؤية تيَبيي ئةوة دةكؤةين ،كؤةئاينء

كوردةواريي.

داطر دةكؤات.
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ناسيؤناليزم وةك ثيَويست نةتوانراوة ثيَكةوة متوربؤة

ئيَمؤؤؤة برِوامؤؤؤان وايؤؤؤة لؤؤؤةدواي راثةرِينؤؤؤةوة

بكؤؤريَن ،بؤيؤؤة دةبيؤؤنن داعؤؤشء بؤؤري داعشؤؤي

بؤؤؤةدياريكراوي بؤؤؤةهؤي طةشؤؤؤةكردني بزاوتؤؤؤي

دةتوانيَؤؤت كاريطؤؤةريي لةسؤؤةر بةش ؤيَك لؤؤةثانتايي

َة ئايينيؤةكان ،كؤة
ئيسامييء دواي نةماني سؤيمبول

طؤؤؤةجاني ئاينؤؤؤدار دروسؤؤؤت بكؤؤؤاتء بضؤؤؤنة

َطري بةشؤيَكي بؤاش لؤةطوتاري
لةزؤر بؤاردا هؤةل

ريزةكانيانؤؤةوة ،يؤؤاخود كؤؤؤار لةبةشؤؤيَكي كؤؤؤةم

نؤؤةوةي ثيؤؤاواني ئؤؤاينء شؤيَخاني تةرقؤؤةت بؤؤوون،

لةسيمبولَء هيَمؤا ئايينيؤةكانء بؤانطخوازاني طؤةنج

دريَذةيان بةو ئاراسؤتة نةتؤةوةييء ئايينييؤةدا ،بؤةآم

بكات ،لةبةرئؤةوةي بةشؤيَكي ديكؤةي ئؤةم طرفتؤة

طةشؤؤؤؤةكردني خيَؤؤؤؤراي ئيسؤؤؤؤامي سياسؤؤؤؤييء

ثةيوةندي بةئاراستةي ناسيؤناليزمي كوردييةوة هةية

سةلةفييةتء كاركردن لةسةر ثاشةكشؤة ثيَكردنؤي

لةرابردوو ئيَستاشؤدا ،كؤةدةخوازيَت ئؤاين بكاتؤة

رةوتؤؤؤي تةسؤؤؤةوفء ريَبؤؤؤازة سؤؤؤؤفيطةرييةكان

دةرةوةي جوآنؤؤةوةي رزطؤؤارخوازيي كؤؤوردييء

كاريطؤؤةريي هؤؤةبوو لةسؤؤةر اوازكؤؤردنء جؤؤيَ

زيؤؤاتر بايؤؤةخ مؤؤؤديَلي ناسؤؤيؤناليزمي سؤؤيَكيؤار

َكو زيؤاتر
ثيَليَذكردني طوتاري نةتةوةييء ئاييي ،بةل

دةدات ،هؤؤؤةروةك هةرضؤؤؤي ئاراسؤؤؤتة ئيسؤؤؤاميية

طوتؤاريَكي ئؤؤاييي جيَطؤؤةي طرتؤؤةوة ،كؤؤة بةكؤؤةمي

سياسييء بزاوتييةكةشة زياتر بايةخ بةناسؤيؤناليزمي

َةتي نةتةوةيي لةثيَشضؤاو طرتؤووة ،ليَرةشؤدا
خةسل

ئاييي دةدات ،كةرةنطة سةربكشؤيَت بؤؤ مؤؤديَلي

ضةندين فاكتةر كاريطةرييان لةسةر رووخسارةكاني

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 0212 ،84-11ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/8/08-02( ،

طةشةسؤؤةندني ريَؤؤورِةوتي ئيسؤؤامي سياسؤؤيي لؤؤة

ريَكخراوي تري سياسيي ئيسؤاميي دةردةكؤةون،

َطؤؤةي كؤؤورديي لةباشؤؤووري كوردسؤؤتان
كؤمةل

) (38وةك يؤؤؤةكطرتووي ئيسؤؤؤاميي كوردسؤؤؤتان،

َكشؤؤؤاني بنياتنؤؤؤاني
دروسؤؤؤتكردووة ،لةوانؤؤؤة هةل

بزووتنؤؤةوةي راثؤؤةرِيي ئيسؤؤاميي ،بزووتنؤؤةوةي

مزطةوتء شؤويَنة ئاينييؤةكان ،دةركؤةوتي ثؤارتء

َي ئيسؤؤؤاميي
يؤؤؤةكبووني ئيسؤؤؤامييء كؤمؤؤؤةل

ريَكخؤؤراوة ئيسؤؤاميية سياسؤؤييةكان ،قوتاخانؤؤةوة

لةكوردستان .هةرضي رةوتؤي سةلةفييةتيشؤة ،ئؤةوا

ناوةندة ئيسامييةكان .رةوتؤي طةرِانؤةوة بؤؤ ئؤاين

سؤؤيماكاني ثةرةسؤؤةندني سؤؤةلةفيزمء دةركؤؤةوتنيان

لةشيَوة ضؤااكةكةي لؤة باشؤووري كوردسؤتاندا،

بؤؤةهيَزةوة دةطةرِيَتؤؤةوة بؤؤؤ زانكؤؤؤو دامؤؤةزراوة

لةرووي ميتؤدييةوة بةسةر ضةند قؤناغيَكدا دابؤةش

َطري بؤري سؤةلةفيزم
ئاينييةكاني سعودية ،كة هؤةل

دةبيَت :يةكؤةم قؤنؤاغي راكيَشؤاني تاكةكةسؤييء،

َوكراوةكانيانةوة
(وةهابيزم)ن ،لةريَطةي كتيَبء با

َؤةيي ئؤايينيي
كيَشكردني ضؤةند سؤيمبوليَكي بنةمال

َؤؤدان بةطؤؤذي شؤؤيعةطةراييء سؤؤؤفيطةراييدا
لةهةول

لةسليَمانيي ،هةوليَرو دهؤؤك ،لؤةثالَ دامةزرانؤدني

بضنةوة ،ضونكة لةديدي ئةواندا هؤةردوو رةوتةكؤة

ضةند خانةو شانةيةك ،بؤ مونة راكيَشاني خانؤةوادة

َداوة ،بةوهؤيةشؤةوة بةشؤيَك
بة فاسيديي سةريانهةل

مةا عةبدولعةزيز (مةا عو ان ،مةا عؤةلي ،مؤةا

لؤؤؤة مةزارطؤؤؤة ئاينييؤؤؤةكاني ريَبؤؤؤازة سؤؤؤؤفييةكان

سؤؤؤديق ،مؤؤؤةا عومؤؤؤةر) ،هؤؤؤةروةها راكيَشؤؤؤاني

رووخيَنراون.
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َحةدين حةمؤةد
خانةوادةي مةا بةها – باثري سؤةا

طؤؤؤةر بطةرِيَينؤؤؤةوة بؤؤؤؤ سروشؤؤؤي ئاكؤؤؤاري

بةهادين لة سليَماني ،ديسؤانةوة راكيَشؤاني ضؤةند

سؤفيطةرييء ريَبازة سؤفيطةرييةكان لؤةرابردووةوة

خانةوادةيةكي تر لة هةوليَر وةك مامؤستا خؤةليلء

تةنانةت تاسةردةمي كةسايةتييةكي مةزني تةريقؤةتي

َني شةستء
مامؤستا فوئاد ضةلةبي ،ئةم قؤناغة ساا

نةفشؤؤؤبةندي وةك (شؤ ؤيَخ عو ؤؤؤان سؤؤؤراجةدين

حؤؤةفتاكاني سؤؤةدةي بيسؤؤتةم دةطريَتؤؤةوة .دووةم

نةقشؤؤبةنديي)ء بؤؤاواني ،تيَبؤؤيي دةكؤؤةين بةدريَؤؤذايي

َي
قؤناغي ريَكخسؤنء ثيَكهيَنؤاني طؤروثء كؤمؤةل

َدةسؤؤي رؤحيؤؤيء عرفؤؤانيي ئؤؤةوانء
مؤؤاوةي باا

جؤراوجؤؤؤؤر ،كؤؤؤة جؤريَؤؤؤك لؤؤؤة مةنهةجيؤؤؤةتء

نويَنةرايؤؤؤؤؤةتيكردني تةريقؤؤؤؤؤةتي نةقشؤؤؤؤؤبةنديي

مةركةزيؤؤةت لؤؤةكاري هةريؤؤةك لؤؤةو طؤؤروثء

لةكوردسؤؤتاندا هةميشؤؤة مؤؤؤركي سؤؤؤفيطةرييةكي

َنةدا هةبووة ،ئةمؤةش بةدريَؤذايي هةشؤتاكان
كؤمةا

َسؤؤوكةتةكانيانةوة ديؤؤاربووة،
ميانرِؤيانؤؤة بؤؤة هةل

َي  1953بزووتنؤؤؤةوةي
بؤؤةردةوامبووة ،تؤؤا لةسؤؤال

هةميشة ثيَداطرييان لة ثاراستي ئةو بؤرة ميانرِؤييؤة

ئيسؤؤاميي دادةمؤؤةزريَت .سؤؤيَيةم قؤنؤؤاغي ثؤؤاش

كردووة ،كة خؤي لة سيماي سةرةكيي سؤؤفيزمي

دامةزرانؤؤدني بزووتنؤؤةوةي ئيسؤؤاميي ،كؤؤة لؤؤةثاش

نةقشؤؤبةنديدا دةبينيَتؤؤةوة لؤؤةثالَ بةطذداضؤؤوونةوةي

راثةرِينؤؤةوة دةسؤؤت ثيَؤؤدةكاتء ،ضؤؤةندين ثؤؤارتء

بري توندرِؤييء ،وةسؤتانةوة بؤةرِووي سؤةلةفيزمي
39
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َؤدان بؤؤ زةقكردنؤةوةي
َدا .هؤةروةها هةول
راديكال

ناسؤؤنامةي ئيسؤؤاميدا تواوةتؤؤةوة ،بؤؤةآم مؤؤةواناء

شوناسي رةسةني ئيسامي كورديي ،ئةوان توانييؤان

تةريقةتةكةي لةئاسي دةرك ثيَكراودا بةآم بةئاساني

كوردستان بكةنة ناوةنديَكي ئايينيي طةورة ،كة لؤة

َي ئةوةدابوون ،كؤةكورد ئيسؤام
نةبينراودا لةهةول

جيهؤؤاني ئيسؤؤامييةوة ثيَؤؤي سةرسؤؤام بؤؤنء ضؤؤاو

بيَت بةناسنامةي كوردييؤةوة ،واتؤة لؤةبري ئؤةوةي

لةوشيَوازة ئايينداريية بكؤةن ،كؤة لؤة كوردسؤتاندا

كورد لةئيسامدا بتويَتةوة -كورد ثؤةيامي ئيسؤام

لةسةر دةسي ئةوان ثايؤةداربووة ،ضؤونكة بؤةهاتي

بكات بةيارمةتيؤدةرء هؤكؤاري مانؤةوةء ثاراسؤتي

ئيسؤؤامي بزاظطؤؤةريي بؤؤؤ كوردسؤؤتان لةايؤؤةن

خؤي.
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ريَورِةوتؤؤة ئيسؤؤاميية سياسؤؤييةكانةوة هؤؤةولَ بؤؤؤ

لةئيَستاشؤؤدا ،ئؤؤةوةي جيَطؤؤةي سةرسؤؤورِمانة

شؤؤؤيَواندني دراو ،كوردسؤؤؤتانيان كؤؤؤردة ضؤؤؤةق

(ئيسامي سؤفييء ئايينداريي كؤمةآيةتي رابؤردوو)

هاوردةكردني سةلةفيزمء ئايؤديا جؤراوجؤرةكؤاني

بؤؤؤةهؤي كاريطةرييؤؤؤةكاني رةوتؤؤؤي ئيسؤؤؤاميء

ئيسامي سياسؤيي بةتؤةواوي لقوثؤثةكانيؤةوة ،كؤة

تةشةسؤؤةندني رةوتؤؤي سؤؤةلةفيزم ،ئؤؤةو مؤديَلؤؤة

نائاشؤؤنابوون بؤؤة ذينطؤؤةي ئايينؤؤداريي رةسؤؤةني

وةرضةرخاوة بؤؤ (ئيسؤامي سؤةلةفيي) ،كؤة بؤتؤة

كؤؤؤوردةواريي .ديسؤؤؤان لةسةردةسؤؤؤي شؤ ؤيَخاني

َكشؤؤاني ديؤؤاردةي
هؤكؤؤاريَكي سؤؤةرةكيي بؤؤؤ هةل

نةقشؤؤبةنديدا سؤؤؤفيزم بؤؤة هؤشؤؤياري نةتؤؤةوةيي

توندرِؤيي ئاينيي ،ليَؤرةدا مةبةسؤت لؤةو مؤديَلؤةي

كوردييةوة موتوربة كراو ،تؤوانرا نةقشؤيزم بكريَتؤة

سةلةفيزمي جيهادييؤة ،كةتوندوتيؤذي وةك ئؤامرازء

هؤؤةويَنء بزويَنؤؤةري شؤرِشؤؤة كوردييؤؤةكان لؤؤة

وةك بةشيَك لةبركردنؤةوة بةهةنؤد وةردةطريَؤت،

كوردسؤؤؤتاندا.تةنانؤؤؤةت بؤؤؤاس لؤؤؤةوة دةكريَؤؤؤت

بةهؤي ئةو طؤرِانؤة مةعريفييؤةوة لؤة ثيَرِةوييكؤردن

لةبنةرِةتؤؤةوة مؤؤةوانا خاليؤؤدي نةقشؤؤبةندي وةك

لةو دوو جؤرة ئيسامةتيية ،ضؤونكة بؤة سروشؤت

دامةزريَنؤؤةري ريَبؤؤازي نةقشؤؤبةندي لةكوردسؤؤتان،

سؤؤؤؤفيزم دذي توندوتيذييؤؤؤةو ،لةبةرامبةريشؤؤؤدا،

ويستبيَي لةريَطاي تةسؤةوفةوة ثةيوةنؤدي لؤةنيَوان

سةلةفيزمي جيهادي توندرِؤيي كردؤتة بنضؤينةيةكي

كوردبؤؤوونء ئيسؤؤامبووندا بؤؤةجؤريَك ئاراسؤؤتة

فيكرييء كرداريي بؤؤ خؤؤي .هؤةروةها فاكتؤةري

بكات ،كةجياوازي لةئيسامبووني ثيَشؤري كؤورد

َببوني بؤري
َيةتيي هاريكارن لة دةل
سياسييء كؤمةا

دروست بكات ،بؤةواتا جؤريَؤك لؤةدابرِان لةطؤةلَ

سؤؤؤؤةلةفيي لةبةرامبؤؤؤؤةر سؤؤؤؤؤفيزمدا ،ضؤؤؤؤونكة

رابردووي بةئيسامبووني كورد دا دروست بكات،

ليَكةوتؤؤؤةكاني قؤنؤؤؤاغي ئيمثريؤؤؤاليزم لؤؤؤةجيهاني

ئةويش لةو روانطةوة ،كةكورد هةر لةسؤاتةوةخي

َؤؤةتي
ئيسؤؤامييدا ،سؤؤةرباري دروسؤؤتبووني دةول

ثةيوةسؤؤتبوونييةوة بةئيسؤؤامةوة بؤؤةجؤريَك لؤؤةنيَو

ئيسرِائيل وايكردووة بةهةميشةيي جيهاني ئيساميي

ئيسؤؤامداتواوةتةوة ،كةناسؤؤنامةي كؤؤوردي لؤؤةنيَو

بةطؤؤذ رؤذئؤؤاوادا بضؤؤنةوة ،ئةمؤؤةش بةشؤؤيَوةيةكي

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 0212 ،84-11ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/8/08-02( ،

َثشؤؤتييء زةمينةسؤؤازييةكي بةثيتؤؤة بؤؤؤ
طشؤؤتيي ثال

سؤؤؤؤؤؤفيطةريية رةسؤؤؤؤؤةنة كوردييؤؤؤؤؤة ،هؤؤؤؤؤةر

(ئيسامي شؤرِشؤطيَرِيي) .بؤري شؤرِشؤطيَرِيي لؤة

لةسةرةتاشؤؤةوة سؤؤؤفيزمي كوردييؤؤان بؤؤة بيدعؤؤة

فؤرمي ضةثء ناسيؤناليزمدا لة سةدةي رابؤردوودا

َةمؤؤداو ،بةتونؤؤدي بؤؤةدذي ايةنؤؤة
لةئيسؤامدا لةقةل

ثؤؤر بةدياركؤؤةوت ،لؤؤةثاش شكسؤؤتهيَناني ئؤؤةو

رؤحييؤؤؤؤؤؤةكاني تةسؤؤؤؤؤؤةوف وةسؤؤؤؤؤؤتانةوة،

َؤةتي نيشؤتيمانيي
ئةزموونانة لة دروسؤتكردني دةول

سؤؤؤؤرووتةكاني ئؤؤؤؤةهلي تةسةوفيشؤؤؤؤيان بؤؤؤؤة

َتي ناوةرِاسؤؤتدا ،شانسؤؤي
سؤؤةقامطر لؤؤة رؤذهؤؤةا

َؤؤدانان بؤؤؤ خؤؤوا نؤؤاوزةدكرد.
بيَبؤؤاوةرِييء هاوةل

َكشؤؤان كؤؤرد،
ئيسؤؤامي سياسؤؤيي رووي لؤؤة هةل

ئةمؤؤؤةش كاريطؤؤؤةريي طؤؤؤةورةي كؤؤؤردة سؤؤؤةر

ئيسامي سياسيش سةلةفيزمي كردة ئامرازيَؤك بؤؤ

ثاشةكشؤؤؤؤةكردن بؤؤؤؤة رةوتؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤفييةكان.

خؤ مايشكردن.
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هةربؤيةشؤؤة بؤؤةزووي بؤؤري سؤؤةلةفيزمي جيهؤؤاديي

َتاني ناوضؤؤؤةكةدا رةوتؤؤؤة سؤؤؤؤفيطةريية
لؤؤؤةوا

لؤؤؤة كوردسؤؤؤتاندا طةشؤؤؤةيكرد.سؤؤؤةرةجام بؤؤؤة

نةقشؤؤؤبةندييةكان بؤؤؤةجياوازيي لقوثؤثةكانيانؤؤؤةوة

َكردني طؤؤرِةو تؤؤيي ئؤؤةو بؤؤرة سؤؤةلةفيطةرا
هؤؤةل

َؤؤةكان يؤؤاخود
داويانةتؤؤةثالَ تةوذمؤؤة سياسؤؤيية ليرال

راديكؤؤالَء تونؤؤدة فيكرييؤؤة نؤؤاكوردييء نائاشؤؤناية

هؤكاريَؤؤك بؤؤوون بؤؤؤ تؤؤةباييخوازيي ،بةتايبؤؤةت

بؤؤة سروشؤؤتء ذينطؤؤةي ئؤؤايينييء ئيسؤؤامةتيي

لؤؤؤؤةتوركيا ،لةهؤؤؤؤةمان كاتيشؤؤؤؤدا ريَطربؤؤؤؤوون

لةكوردسؤؤؤؤتان ،زيَؤؤؤؤدي شؤؤؤؤيَخ عو انيشؤؤؤؤي

لةثةرِينؤؤؤؤةوةي بروبؤضؤؤؤؤوونةكاني سؤؤؤؤةلةفيزمي

طرتؤؤةوةو ،سؤؤوكايةتيي بؤؤة طؤؤؤرِي باووبؤؤاثراني

جيهؤؤؤاديي راديكؤؤؤالَ ،كؤؤؤة طرووثؤؤؤة مةزهةبييؤؤؤة

كؤؤؤرا .بةهؤؤؤةرحالَ ،لةئيَستاشؤؤؤدا رةوتء ريَبؤؤؤازة

َيؤؤةتييء ئيتنييؤؤةكان بةطؤؤذ يةكؤؤدا دةداتء،
كؤمةا

سؤؤؤةلةفييةكان بؤؤؤة لقوثؤثؤؤؤة جياوازةكانيانؤؤؤةوة

َيؤؤؤؤةتيي تيَكؤؤؤؤدةدات .لؤؤؤؤة
ئاسايشؤؤؤؤي كؤمةا

َويَكي تونؤؤؤد دةكةنؤؤؤة سؤؤؤةر ئؤؤؤةو جؤؤؤؤرة
شؤؤؤاا

كوردستانيشؤؤدا لةسؤؤةروةخي ئامؤؤادةيي بؤؤةهيَزي

َييؤؤةو ،ضؤؤووني
ئيسؤؤامةتيية كؤؤوردةوارييء خؤمال

نةقشؤؤبةندييدا لةسؤؤةدةي رابؤؤردوودا فاكتؤؤةريَكي

موريؤؤؤؤدانء باوةرِيؤؤؤؤاراني تةريقةتؤؤؤؤةكان بؤؤؤؤة

بنؤؤةرِةتيي بؤؤوون لؤؤة وةسؤؤتانةوة بؤؤةرِووي ئؤؤةو

َؤؤؤؤةم دةدةن.
بيَبؤؤؤؤاوةرِييء طؤرِثةرسؤؤؤؤتيي لةقةل

جؤؤؤرة بؤؤرة توندرِةوييؤؤةي ئيسؤؤامي سياسؤؤييء

بةوهؤيةشؤؤةوة بؤؤوو طروثؤؤي (ئةنسؤؤار ولئيسؤؤام)

سؤؤةلةفيزم.بؤؤةهاتي رةوتؤؤي ئيسؤؤامي بزاظطؤؤةرييء

لة ناوضؤةي هؤةورامان كةوتنؤة دةرهيَنؤاني طؤؤرِي

سؤؤؤؤؤؤةلةفيي بؤؤؤؤؤؤؤ كوردسؤؤؤؤؤؤتان ،ريَبؤؤؤؤؤؤازة

شؤؤيَخاني نةقشؤؤبةنديي بيؤؤارة ،لةئاكامؤؤدا طؤؤؤرِي

سؤؤؤفيطةرييةكان تونؤؤدترين زةبريؤؤان بةركؤؤةوت،

(شؤؤؤؤؤيَخ نةمؤؤؤؤؤؤةدينء شؤؤؤؤؤيَخ عؤؤؤؤؤؤةادين

ضؤؤؤونكة ئؤؤؤةوان خؤيؤؤؤان يؤؤؤةكاكردةوة بؤؤؤؤ

نةقشؤؤبةنديي)يؤؤان دةرهيَنؤؤا ،لةهؤؤةمان كاتيشؤؤدا

دذايؤؤؤؤؤؤةتيكردني ئؤؤؤؤؤؤةوجؤرة ئيسؤؤؤؤؤؤامةتيية
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دةستيان بؤرد بؤؤ طؤؤرِي (شؤيَخ حيسؤامةدين) لؤة
طوندي (باخةكؤن) لةناوضةي هةورامان.
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لةكؤتاييؤؤؤدا برِوامؤؤؤان وايؤؤؤة بؤؤؤؤ ريَطؤؤؤرتن
لةمةترسؤؤييةكاني بؤؤر داعؤؤشء هؤؤةموو ئؤؤةو بؤؤرة

َثةي رةوتة سةلةفييةكان
َوهةل
بةبرِواي ئيَمة ،هةول

ئيساميانةي تؤر ،كؤةبارطاوين بةتوندوتيؤذييء دذة

َويَكي
بةتةواوي ئارِاستةكانيانةوةء ،بةرثاكردني شاا

خواستء ماي نةتةوةيي كوردء هيَزي ثيَشؤمةرطةن

توند دذ بؤة ريَبازةكؤاني تةسؤةوف ،بؤةدياريكراوي

ثيَويستة بايةخ بةئيساميي ميلليؤيء كؤوردةوارييء

ريَبؤؤازي نةقشؤؤبةنديي ،ثرؤسؤؤةيةكة بؤؤؤ س ؤرِينةوةي

ئيساميي كؤمةآيةتي بدريَت بةميكانيزمء ثؤرؤذةي

شوناسي رةسةني تةريقةتة ئايينيية كوردييةكان ،بةبيَ

شياو ديسؤان كؤار بكريَؤت بؤهيَنانؤةوةيان بؤؤ نيَؤو

جيؤاوازيي ،لةايؤؤةن ئؤةوجؤرة سؤؤةلةفيزمة نويَيؤؤةي

َطؤؤؤة ،هؤؤؤةروةها سؤؤؤنوورداركردني كؤؤؤاري
كؤمةل

كوردسؤؤؤتاني طرتؤتؤؤؤةوة ،لةهؤؤؤةمان كاتيشؤؤؤدا،

َيكردنيء دانؤؤاني ديسؤؤثلن
بؤؤانطخوازييء خؤمؤؤال

َي ئؤؤةو بؤؤانطخوازو سؤؤيمبولة
بةشيَكيشؤؤة لؤؤة هؤؤةول

لةريَطؤؤةي دامؤؤو دةزطاكؤؤاني حكومؤؤةتي هؤؤةريَمي

سةلةفييانةي ،كؤة لؤةدةرةوة ئارِاسؤتة دةكؤريَن بؤؤ

كوردستانةوة ،بؤئةوةي نةبنؤة بةشؤيَك لةمةترسؤيي

جيَطرتنؤؤةوةي كاريطؤؤةريي ئ ؤةوان ،كؤؤة سؤؤةرداري

طواستنةوةي بري توندرِةويي داعشء هةر بريَكؤي

تةريقةت بوونء ،ناوو ريَزيؤان شؤؤرِبؤتةوة بؤؤ نؤاو

تري ئاييي ،كةدذة بةئاراستةي نةتةوايةتي كورديي،

َكو
كايةي ئايينداريي نةك بةتةنها لةكوردستاندا ،بةل

َيَكؤؤي طؤؤرنط
ضؤؤونكة برِوامؤؤان وايؤؤة ئؤؤاين رؤل

لةتؤؤةواوي ناوضؤؤةكةدا.بةهاتنؤؤة ثيَشؤؤي ثؤؤرؤذةي

دةطيَرِيَت لةبةرثةرضدانةوةي ئةو مةترسييانةي بؤرء

سةلةفيزمي نؤويَء ،زةمينةسؤازييةكاني دةركؤةوتنء

بؤضؤؤوونيَكي وةك بؤؤري داعؤؤشء هاوشؤؤيَوةكاني

طةشةسةندنيان بةشيَوةي ثلؤة بةثلؤة لةشةسؤتةكاني

لةمةسؤؤؤةلةي بونياتنؤؤؤاني شوناسؤؤؤي نةتؤؤؤةوةييء

سةدةي رابردووةوةو ،ئارِاستةكردنء تؤةياركردنيان

دروستكردني ئينتيماء بةرز جوان روانن بؤؤ هيَؤزي

بؤؤؤؤؤ نؤؤؤؤاو كوردسؤؤؤؤتانء ،ريَكخراوبوونيؤؤؤؤان

َي ثاراسؤتي بؤوونء
ثيَشمةرطة وةك هيَزي سؤيمبول

لةضوارض ؤيَوةي تؤؤةرزو ريَضؤؤكةي سياسؤؤيي كؤؤاري

ناسنامةي نةتةوايةتي كوردء رةتكردنةوةي تةكفرء

بانطخوازييدا ،ئاماجي يةكؤةميان ليَؤدان بؤوو لؤةو

ئةو ضةكة ئايينيانةي ،كةداعشء هاوشيَوةكاني دذي

شوناسة رةسةنء سروشتة ميللييةي ،كؤةئاماذةكان

هيَزي ثيَشمةرطةء دامؤو دةزطاكؤاني حكؤومرِانيء

ثيَدا ،بؤةبيَ لةبةرضؤاوطرتي سروشؤي ئيسؤامةتيي

َطاء كؤي جوآنةوةي رزطارخوازيي كورديي
كؤمةل

كورديي ،كة خاوةن رةونةقء تاموبؤي خؤي بؤوو،

بةكاريؤؤؤدةهيَنيَتء لؤؤؤةو ريَطةيؤؤؤةوة دةيؤؤؤةويَت

نؤؤؤةوةك جيَطرتنؤؤؤةوةي بؤؤؤة سؤؤؤرووتء ئاكؤؤؤاري

كاريطؤؤةريي لةسؤؤةر بةشؤؤيَك لةطؤؤةجان يؤؤاخود

شؤؤيَوازيَكي نؤؤويَي ناتؤؤةبا بؤؤة سروشؤؤتة ئايينييؤؤة

َطةي ئايينداري كؤورديي بكؤات ،ضؤونكة وةك
كيَل

بؤماوةييةكاني ئيسامي رةسةني كورديي.

ئاماذةي ثيَدراوة داطركردنؤي زيهنييؤةتء ميَشؤك
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مةترسؤؤؤؤؤيدارترة لؤؤؤؤؤةداطركاريي سؤؤؤؤؤةربازيي،

لةدامةزراوةكاني ياسؤادانانء بةمؤةش دةبنؤة دامؤو

كةلةئيَسؤؤتادا داطركؤؤارييء جةنطؤؤة سؤؤةربازييء

دةزطاي بيَديي ،ضونكة جطة لةخواي طةورة كةس

ضةكدارييةكان داعش بةرةو كؤتايي دةرِؤن ،ئةوةي

مؤؤاي دانؤؤاني ياسؤؤاي نييؤؤة ،بؤيؤؤة جطؤؤة لةئاسؤؤي

دةميَنيَتةوة كاريطةرييء هيَرشة هزرييء ئايينييةكانة،

َكو لةريَي ئايينيشؤةوة كؤاركردن
قةدةغةكردن ،بةل

كة ئةطةر دواي نةماني داعش بةهةند وةرنؤةطريَن،

تياشؤؤياندا تؤؤةكفر دةكؤؤةنء ئةمؤؤةش مةترسؤؤييةكي

دةشيَ لةهةر ساتةوةختيَكدا دةيان طروثء مؤديَلي

روونء ئاشكراية لةسةر ثانتايي حكومرِاني كورديي

هاوشيَوةي داعشء بطرة توندوتيذتر بةرهةم بهيَننء

وةك بةشؤؤيَكي طؤؤرنط لةجوآنؤؤةوةي نةتةوايؤؤةتي

ببنؤؤة مةترسؤؤييةكي طؤؤةورةتر لةسؤؤةر جوآنؤؤةوةي

َسؤؤزي
كوردييء شوناسي نةتةوايةتييء ئينتيمؤاء دل

رزطارخوازيي كوردييء ناسنامةي نةتةوايةتي تؤاكي

َك بؤيان.
خةل

كورد.

 مةترسي فيكري داعش بةطشيء بةدياريكراوي

ئةجام
لةم تويَذينةوةيةدا طةيشتووين بةم دةرئةجامانةي
اي خوارةوة:
 هؤؤزري داعؤؤشء تةكفركردنؤؤةكاني بؤؤةناوي
ئايينؤؤةوة مةترسؤؤييةكي طةورةيؤؤة لةسؤؤةر شوناسؤؤي
نةتةوايةتييء جوآنةوةي نةتؤةوةيي كؤورد ،ضؤونكة
راسؤؤؤتةوخؤ كؤؤؤار لةسؤؤؤةر ايؤؤؤةني زيهنييؤؤؤةتء
بركردنةوةي تؤاكي كؤوردي دةكؤات ،لةريَطؤةي
ئايينؤؤؤةوةء بةتايبؤؤؤةت طوتارةكؤؤؤةي بارطاوييؤؤؤة
بةتةكفركردني دامو دةزطة ئيدارييةكانء دواتريش
قةدةغؤؤؤةكردني كؤؤؤاركردن تيايانؤؤؤدا بةثاسؤؤؤاوي
ناشةرعيبوونيان.
 ثاسؤؤاوي داعؤؤشء بركردنؤؤةوةء برورِاكؤؤاني
داعش بؤ تةكفركردني دامو دةزطؤة ئيدارييؤةكانء
سيسؤؤتةمي دموكراسؤؤييء كؤؤاري ثةرلةمانييلؤؤةو
َؤؤةوة سةرضؤؤاوة دةطريَؤؤت ،كةطوايؤؤة بةش ؤيَكن
خال

لةسؤؤؤؤةر هيَؤؤؤؤزي ثيَشؤؤؤؤمةرطةي كوردسؤؤؤؤتان
دةردةكةويَت ،ضونكة ئةو هيَزة نةك وةك ثاريَزةري
َكو بؤةهيَزيَكي بيَؤدينء
خاكي كوردستان نابينن ،بةل
َةم دةدةنء ثيَيانوايؤة نؤةك
َطةرِاوةء لةقةل
كوفرء هةل
َكو بؤؤةثاريَزةري
ئؤؤةو سؤؤوثاية سؤؤوثاي كؤؤوفرة ،بؤؤةل
خراثؤؤةكارييء كؤؤوفر ويَنؤؤا دةكؤؤةن لةكوردسؤؤتان،
وةكضؤن داعؤش دذي بؤري نيشؤتيمانييةء بؤةبري
نؤؤةفامي دةزانؤؤن ،هؤؤةروةها خؤؤاكي كوردسؤؤتانيش
َماني نازانن ،بةوثيَيةي قورئؤان
بةخاكء وآتي مسول
تيايؤؤدا جيَبؤؤةجيَ ناكريَؤؤت ،بؤيؤؤة تؤؤةكفري هيَؤؤزي
ثيَشؤؤمةرطةش دةكؤؤةن ،تةنانؤؤةت تؤؤةكفري ئؤؤةو
كةسانةش هاريكارييان دةكؤةنء خؤشؤيان دةويَؤن،
ئةمةش ديسان مةترسييةكي طةورةية ،ضونكة تائؤةم
سؤؤاتةوةختة ثيَشؤؤمةرطة هيَمؤؤاي بةرطرييؤؤة لؤؤةماي
نةتةوةيةكي ضةوساوةء خاكيَكي داطركراو.
 طةشةكردني

رةوتي

ئيساميي

سياسييء

َي ثاشةكشةثيَكردني تةسةوفء
سةلةفييةتء هةول
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ئيساميي كؤمةآيةتيي ،بآوبوونةوةي دياردةي

اهوامش

كاريطةربوون بةشيَوازي ئايينداري دةرةوةي

حكومةتةطاغوتيةكانء كاركردن تياياندا ،و.لةعةرةبيةوة(مةبةست

بانطخوازيي لةنيَو تويَذي طةجاني باوةرِدارء
َطةي كوردييء كةوتنة ذيَر كاريطةريي
كؤمةل
فةتواء بروبؤضوونة ئايينييةكاني هيَماء موفتييةكاني
وآتاني دراوسيَء جيهاني ئيساميي زةمينةي
طةشةكردني بري توندوتيذيي لةكوردستاندا
فةراهةم كردء نةبووني ضاوديَري دامو دةزطة
ثةيوةنديدارةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان
يارمةتيدةر بوون ،بؤبارطاويبوونء كاريطةربووني
بةشيَكي كةم لةطةجانء مرؤظي باوةرِداري كوردء
ضوونيان بؤ نيَو ريزةكاني داعش.
 بؤ بةرطرتنء بةرةنطاربوونةوةي بري داعشء
مةترسييةكاني ،طرنطة بايةخ بةتيَطةيشتي ثةيوةندي
نيَوان ئاينء ناسيؤناليزمي كورديي بدةينةوةء
جاريَكير ئةو تيَرِوانينة تيؤريزة بكةينةوة ،كةئاينء
نةتةوة ثيَكةوة متوربة دةكات لةريَطةي بايةخدان
بةناسيؤناليزمي ئامرازي باوةرِمةند ،لةطةلَ بايةخدان
بةئيسامي كؤمةآيةتييء ميلليي بدريَت ،بؤئةوةي
َةتي نةرمو نيانيء
جاريَكير طوتاري ئايي خةسل
ذياندؤسي ميانرِةويء ئاويَتةبوون بةكيَشةكاني
َطةء جوآنةوةي رزطارخوازيي كورديي
كؤمةل
َطةي كورديي ،ضونكة
بطيَرِيَتةوة ناو كؤمةل
مةترسيي بري داعش زياتر لةرووة فيكرييء
ئايينيةكةيداية ،نةك سةربازييء ضةكداريي.

( )1شيَخ ابو حمد امقدسي :حوكمي ضونة ناو دام و دةزطاءسوثاي
شارباذيَرِي) ،ضاثي دووةم ،بآوكراوةي ثيَطةي طزنط1801 ،

كؤضي ،ل.4

َي كوفرو ريدة ،ئامادةكردني
( )2السي الكردي:ثيَشمةرطة كؤمةل
َي رزطاربوو) ، 1821 ،بيَ ضاثء ضاثخانةء شويَي ضاث،
(كؤمةل
ل.5

( )3هةمان سةرضاوة ،هةمان اثةرِة.

( )4شيَخ ابو حمد امقدسي :حوكمي ضونة ناو دام و دةزطاءسوثاي
حكومةتة طاغوتيةكانء كاركردن تياياندا ،ل.18

( )5شيَخ ئةبو موحةمةدي مةقدسي :ئةمةية بروباوةرِمان ،ثوختةي
َقوآوي قورئانء
ئةهلي سوننةء جةماعة ،كةهةل

بروباوةرِي

َح ،و.لةعةرةبيةوة(ثيَشةنط
سوننةتة بةتيَطةيشتي سةلةي سال

عبداه) ،ثيَطةي طزنط ،ل.51

( )6شيَخ ئةبو موحةمةدي مةقدسي :ئةمةية بروباوةرِمان ،ثوختةي
بروباوةرِي ئةهلي سوننةء جةماعة ،ل(.)10-11

( )7شيَخ ئةبو موحةمةدي مةقدسي :دموكراسي دينة ،يةكتاثةرستان
لةشويَنكةوتي

ئايي

دموكراسيء

و.لةعةرةبيةوة(ئيمام عبداه) ،ثيَطةي طزنط ،ل .04هةروةها برِوانة
َكي كوردستان ،ماناي
ئين ئيسام كوردي :بتةكةي خةل

دموكراسي،
http://pshtiwananihaq.blogspot.com/2015/06/dem
.ocracy-demos-kratos.html

( )8ابو عبداه السي الكردي :مةا كريَكار لةتةرازووي شةرعي
َي رزطاربوو) ،بيَ زانياري ضاثء ضاثخانةء شويَن،
ثرؤزدا ،ئا(كؤمةل
ل.55

( )9شيَخ علي اخضر:طوماني ضوونة ناو ثةرلةمانةكان بةبيانووي
بانطةشةي ابردني خراثةكان ،و.لةعةرةببةوة(باوكي سةمان) ،ثيَطةي

طزنط،

بةشي

ثرسيارء

وةآمي

شةرعي،

.http://gizing.net/prs/1621-gwman.html

برِوانة

( )11شيَخ ئةبو موحةمةدي مةقدسي :ئةمةية بروباوةرِمان ،ثوختةي
بروباوةرِي ئةهلي سوننةء جةماعة ،ل.02

()11

هةمان سةرضاوة ،ل.04

( )12هةمان سةرضاوة ،ل.22
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َوةشانةوةي
هةل

ئيمانيان،

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 0212 ،84-11ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/8/08-02( ،

َطةرِانةوة لةدينء
( )13شيَخ خالد امرضي الغامدي :حةقيقةتي هةل

ئاقايي ) ،ض ،1دةزطاي رؤشنبريي جةمال عرفان ،سليَماني،0211 ،

َي
َطةرِاوةكان ،وةرطيَرِاني لةعةرةبيةوة(كؤمةل
ئةحكامةكاني هةل

ل.082

( )14هةمانسةرضاوة ،ل.08

ضاثخانةي (رةنج) ،سليَماني ،0222 ،ل(.)044-042

رزطاربوو) ،بيَ ضاثء ضاثخانةء شويَي ضاثء زانياري ،ل.01

خؤشةويسي بؤ اه نةك بؤ نيشتيمان ،و.خاني كوردستاني،

بآوكراوةي (مكتبة اهمة) ،بيَ زانياري ضاثء ضاثخانةء شويَنء

َي ضاث ،ل.5
سال

( )17مركز الفتوي ،شرح حديث :من قتل دون ماله فهو شهيد ...رقم
الفتوى ،111811 :بؤ وردةكاري ماناي فةرمودةكة برِوانة
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=s
howfatwa&Option=FatwaId&Id=159455

( )18بيَ نوسةر :خؤشةويسي بؤ اه نةك بؤ نيشتيمان ،ل.11

( )19باوكي سةمان :ئايا دروستة وةائمان بؤ نيشتيمان هةبيَؤؤت ؟
ثرسيارء

بةشي

شةرعي،

وةآمي

.http://gizing.net/prs/1655-neshtiman.html

برِوانة

( )21الصارم العراقي :كوردةكان لةنيَواني ئيسام وعةمانييةتدان
سةمان)،

.http://gizing.net/leko/1625-kurd-almani.html

برِوانة

َةتي
َوةستةيةك لةسةر هيَرشةكاني دةول
( )23عبداالة حسن :هةل
ئيسامي

بؤ

سةر

هةريَمي

.http://gizing.net/leko/1597-attacks.html

برِوانة

( )24ابو عبداه السي الكردي :مةا كريَكار لةتةرازووي شةرعي
ثرؤزدا ،ل.34

()25

َي كوفرو ريدة،
السي الكردي :ثيَشمةرطة كؤمةل

َي رزطاربوو)1821 ،ه ،بيَ ضاثء ضاثخانةء
ئامادةكردني (كؤمةل

شويَي ضاث ،ل.8

( )26هةمان سةرضاوة.1 ،
()27

َى ضووةتة قوتاخانةى سةربازى,لة 1411ز
بووة  ,لة تةمةنى  11سال

ديَتة ئةستةمبون بؤ ئةوةى بضيَتة قوتاخانةى جةنطى,بةردةوام ووتارى
سياسي داوة و لة شةرِى نيَوان توركياو يؤنان و جةنطة يةكةمى

جيهانى ( )1114_1118بةشدارى كردووة ,لة 1102ز دةبيَتة
يةكةم سةركؤمارى توركيا,لة 1124ز كؤضى دوايي كردووة)،

برِوانةمةنصور عةبدوحةكيم :مستةفا كةمال ئةتاتورك,و.شةويار
حةسةن,ضاثخانةى رِؤذهةآت ,هةوليَر ،0210,ل.221

()32

د.حامد حمود عيسي :القضية الكردية
القاهرة ،0220 ،ص(.)181 ،181 ،188

تركيا ،1 ،مكتبة مدبوى،

توركي ،و.لةفةرةنسييةوة ( د.موحسن ئةحةد عومةر ) ،ض،0

ضاثخانةي ( بةردان )  ،ئةستةمبولَ ،0211 ،ل(.)82-80

ئيسماعيل طةسثةرينسكى :نوسةرى سياسى بةناوبانطى تةتةر بوو،

َى  1421لة(باغضةى سةراى)
طؤظارى (تةرجومان) كةلةسال

( )22هةمان سةرضاوة.

كوردستان،

َي 1442ز لة (سالؤنيك)لةدايك
مستةفا كةمال ئةتاتورك( :سال

( )33د.قةيس جةواد ئةلعةزاوي :رةط و ريشةى ناسؤناليزمي

( )21هةمان سةرضاوة.
و.لةعةرةبيةوة(باوكي

عةتا قةرةداخي :طوتاري ناسيؤناليزمي كوردي ،ض،1

( )31هةمان سةرضاوة ،ل(.)180-181

( )15هةمان سةرضاوة ،ل(.)01-04

()16

()31

هةمان سةرضاوة ،ل.1

َي طرنطي تيَدا طيَرِاوة ،برِوانة
(كرمة-قةرةم)ةوة دةردةضوو ،رؤل

سةام عةبدولكةريم :ميَذووي ثةرةسةندنء ثيَكهاتي بري تؤرانيزم،

ض ،1ضاثخانةي (تيشك) ،سليَماني ،0224 ،ل.22


َى (1418ز) لة (ساليان)ى
عةى بةط حوسيَن زادة :لةسال

ناوضةى قةفقاز لةدايك بووة  ,لةثرزبورط خويَندنى ثزيشكى

تةواوكرد .هاوكاتى ئةوة  ,زانيارى خؤى بةزمانى ئينطليزى ,
َى (1441ز)
َمانى و زمانة كؤنةكان تةواوكرد  ,لةسال
فةرةنسى  ,ئةل
لةئةستانة جيَطربوو  ,دواتر بووة مامؤستاى كؤليَذى ثزيشكى

َى (1411ز) بووة ثزيشكى خةستةخانةى نويَى حةيدةر
سوثاو لةسال

َى (1122ز)يش بوو بةمامؤستاى كؤليَذى ئةفسةرى.
ثاشاو لةسال

( )28عبداللطيف هرماسي :ظاهرة التكفر ي اجتمع ااسامي من منظور

َى (1121ز) طةرِايةوة قةفقازو لةطةن ئاقاييف رِؤذنامةى
لةسال

العلوم ااجتماعية لادان ، :سلسلة أوراق اجزيرة رقم ( ،)18الدوحة،
ص.02

ولةرِيَكخراوةكانى (تورك يوردو) و(تورك ئؤجاقى)دا كارى دةكرد

َو :ئاهؤ نةتةوةخوازي كوردناوكي هةية؟
( )29هاكان ئوزوغل
لةكتيَي :ئايشة قازي ئؤغلوو فوئاد كةمةن :دذايةتيية هاوذييةكان،

َى (1112ز) طةرِايةوة ئاستانة
(حةيات)ى دامةزراند  ,لةسال
َةى (ئيتيوادو تةرةقى)دا بةئةندامى
 ,لةسآيةمن كؤنطرةى كؤمةل

َبذيَردرا .برِوانة سةام عةبدولكةريم:
(مةركةزى طشتى) هةل

ناسيؤناليزمة دذةكاني ناو توركيا ،و.لةئينطليزييةوة ( ئازاد حاجي
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 0212 ،84-11ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/8/08-02( ،

ميَذووي ثةرةسةندنء ثيَكهاتي بري تؤرانيزم ،ض ،1ضاثخانةي
( )34د.قةيس جةواد ئةلعةزاوي :رةط و ريشةى ناسؤناليزمي

sufism-salafism-ties-extremismreform.html#ixzz4KGjLWH4l
( )41عةتا قةرةداخي :طوتاري ناسيؤناليزمي كوردي ،ل(-044
.)011

( )35جيكوب اندرؤ :ثانتوركيزم ،سةدةيةك لةثةلكوتان بؤ

معموري ،م.س.

(تيشك) ،سليَماني ،0224 ،ل.81
توركي ،ل.12

فراواخوازي ،و .لةفارسييةوة ( د.ئةبوبةكر خؤشناو )،ض،1
ضاثخانةي ( سةردةم ) ،سليَماني ،بآوكراوةكاني خانةي وةرطيَرِان،

سةرضاوةكان:

باربارا ئان -ريظةر :برِوانامةي ماستةري لةبواري زانسي

 .1ابو عبده السي الكردي :مةا كريَكار لةتةرازووي شةرعي

 ،0221ل(.)22-11

َي  1112لةزانكؤي نيؤيؤرك -جينيسيو
سياسييء فةلسةفة لةسال

َي  0222برِوانامةي ماستةري
بةدةستهيَناوة ،هةروةها لةسال

َن بةدةستهيَناوةء 0222
فةلسةفةي لةزانكؤي نراسكا لنكؤل

لةهةمان زانكؤ برِوانامةي دكتؤراي لةبواري زانسي سياسيي

بةدةستهيَناوة .خاوةني ضةند كتيَبيَكةء لةهةنديَكيشدا بةشداربووة لة

نووسينيدا ،لةوانة(:حاية اه :احرية الدينية ي السياسة اخارجية

اامريكية) ،و(تطور إيران :الثيوقراطية تصارع مع القرن

)01و

(اللجنة الدولية للصليب انحر :حايد مثل اإنساني) .لةطةلَ
َينةوةء تويَذينةوةي تر لةبواري زانستة سياسييةكانء
ضةندان ليَكؤل

َةتيء ئاينء سياسةتء
ئاين .زياتر لةبوارةكاني ماي مرؤظي نيَودةول
كاروباري رؤذهةآتي نيَوةرِاستدا كاري تويَذينةوة دةكات ،بؤ

زانياري زياتر برِوانة http://www.cwu.edu/political-
science/barbara-ann-flanagan

( )36برين كوينجو -لؤراسداغي :سةبارةت بةثرسي ئيسامء
نةتةوةخوازيي لةتوركيا ،سةرضاوةكانء ديسكؤرسةكان ،لةكتيَي:

ئايشة قازي ئؤغلوو فوئاد كةمةن :دذايةتيية هاوذييةكان،

ناسيؤناليزمة دذةكاني ناو توركيا ،و.لةئينطليزييةوة (ئازاد حاجي

ئاقايي ) ،ض ،1دةزطاي رؤشنبريي جةمال عرفان ،سليَماني،

 ،0211ل.111

( )37هةمان سةرضاوة ،ل.112

َيح عةبدولقةهار ئرواني:ئاينء ناسيؤناليزم–رؤلَء
( )38موسل
كاريطةريء ثةيوةنديي نيَوانيان لةدواي راثةرِيي  1991لةهةريَمي

َينةوةيةكي تيؤريي – مةيدانيية لةسؤسيؤلؤذياي
كوردستاندا "ليَكؤل
ئاين" ،0220 ،ل.12-41

()39

ااسام الصوي ي مواجهة ااسام السلفي ،علي معموري،

انظر:
http://www.almonitor.com/pulse/ar/originals/2015/01/islam-
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()41

ااسام الصوي ي مواجهة ااسام السلفي ،علي

َي رزطاربوو) ،بيَ زانياري ضاثء
ثرؤزدا ،ئا(كؤمةل

ضاثخانةء شويَن.
 .2ااسام الصوي ي مواجهة ااسام السلفي ،علي معموري،
انظر:http://www.al-
monitor.com/pulse/ar/originals/2015/01/isla
m-sufism-salafism-ties-extremismreform.html#ixzz4KGjLWH4l

 .3باوكي سةمان :ئايا دروستة وةائمان بؤ نيشتيمان هةبيَت ؟
برِوانة

ثرسيارء وةآمي شةرعي،
بةشي
http://gizing.net/prs/1655-neshtiman.html.
 .4برين كوينجو -لؤراسداغي :سةبارةت بةثرسي ئيسامء
نةتةوةخوازيي لةتوركيا ،سةرضاوةكانء ديسكؤرسةكان،

لةكتيَي :ئايشة قازي ئؤغلوو فوئاد كةمةن :دذايةتيية
هاوذييةكان،

ناسيؤناليزمة

ناو

دذةكاني

توركيا،

و.لةئينطليزييةوة (ئازاد حاجي ئاقايي ) ،ض ،1دةزطاي
رؤشنبريي جةمال عرفان ،سليَماني.0211 ،

 .5جيكوب اندرؤ :ثانتوركيزم ،سةدةيةك لةثةلكوتان بؤ

فراواخوازي ،و .لةفارسييةوة ( د.ئةبوبةكر خؤشناو )،ض،1

ضاثخانةي ( سةردةم ) ،سليَماني ،بآوكراوةكاني خانةي

وةرطيَرِان.0221 ،

 .6خؤشةويسي بؤ اه نةك بؤ نيشتيمان ،و.خاني كوردستاني،
بآوكراوةي (مكتبة اهمة) ،بيَ زانياري ضاثء ضاثخانةء

َي ضاث.
شويَنء سال
 .7د.حامد حمود عيسي :القضية الكردية
مدبوى ،القاهرة.0220 ،

تركيا ،ط ،1مكتبة

 .8د.قةيس جةواد ئةلعةزاوي :رةط و ريشةى ناسؤناليزمي
توركي ،و.لةفةرةنسييةوة ( د.موحسن ئةحةد عومةر )،

ض ،1ضاثخانةي ( بةردان )  ،ئةستةمبولَ. 0211 ،

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 0212 ،84-11ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/8/08-02( ،

 .9سةام عةبدولكةريم :ميَذووي ثةرةسةندنء ثيَكهاتي بري
تؤرانيزم ،ض ،1ضاثخانةي (تيشك) ،سليَماني.0224 ،

َي كوفرو ريدة ،ئامادةكردني
 .11السي الكردي :ثيَشمةرطة كؤمةل
َي رزطاربوو)1475 ،ه ،بيَ ضاثء ضاثخانةء شويَي
(كؤمةل

ضاث.

َي كوفرو ريدة ،ئامادةكردني
 .11السي الكردي :ثيَشمةرطة كؤمةل
َي رزطاربوو)1475 ،ه ،بيَ ضاثء ضاثخانةء شويَي
(كؤمةل

ضاث.

 .12شيَخ ابو حمد امقدسي :حوكمي ضونة ناو دام و دةزطاءسوثاي
حكومةتة

طاغوتيةكانء

و.لةعةرةبيةوة(مةبةست

كاركردن

شارباذيَرِي)،

ضاثي

تياياندا،

دووةم

ئةليكرؤني ،بآوكراوةي ثيَطةي طزنط 1411 ،كؤضي.5

http://gizing.net/leko/1625-kurdalmani.html.

َةتي
َوةستةيةك لةسةر هيَرشةكاني دةول
 .18عبدااله حسن :هةل
ئيسامي بؤ سةر هةريَمي كوردستان  ،برِوانة

http://gizing.net/leko/1597-attacks.html.

 .19عبدالطيف هرماسي :ظاهرة التكفر ي اجتمع ااسامي من منظور
العلوم ااجتماعية لادان ، :سلسلة أوراق اجزيرة رقم (،)18
الدوحة.
 .21عةتا قةرةداخي :طوتاري ناسيؤناليزمي كوردي ،ض ،1ضاثخانةي
(رةنج) ،سليَماني.1113 ،

 .21مةنصور عةبدوحةكيم :مستةفا كةمال ئةتاتورك ,و.شةويار
حةسةن ,ضاثخانةى رِؤذهةآت ,هةوليَر.1111 ,
 .22مركز الفتوي ،شرح حديث :من قتل دون ماله فهو شهيد ...رقم

َطةرِانةوة لةدينء
 .13شيَخ خالد امرضي الغامدي :حةقيقةتي هةل

الفتوى ،159455 :بؤ وردةكاري ماناي فةرمودةكة،برِوانة

َي رزطاربوو) ،بيَ ضاثء ضاثخانةء
لةعةرةبيةوة(كؤمةل

?http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php
page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=15
9455

ئةحكامةكاني

وةرطيَرِاني

َطةرِاوةكان،
هةل

شويَي ضاثء زانياري.

 .14شيَخ علي اخضر :طوماني ضوونة ناو ثةرلةمانةكان بةبيانووي
بانطةشةي ابردني خراثةكان ،و.لةعةرةببةوة(باوكي

سةمان) ،ثيَطةي طزنط ،بةشي ثرسيارء وةآمي شةرعي،
برِوانةhttp://gizing.net/prs/1621-gwman.html.

 .15شيَخ ئةبو موحةمةدي مةقدسي :دموكراسي دينة ،يةكتاثةرستان
َوةشانةوةي ئيمانيان،
لةشويَنكةوتي ئايي دموكراسيء هةل
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) (ژمارەكا تایبەت0212 ،84-11 بپ،) (زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی،1: ژمارە،02: پەربەندا،گۆڤارا زانكۆیا دهۆك
)0212/8/08-02( ، زانكویا دهوك/ سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی،)كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی

THE THOUGHT OF ISIS AS A THREAT ON KURDISH NATIONAL
IDENTITY
ABSTRACT
Religion importance in formulation of Kurdish national personalityAccording to Kurdish
liberalization movement emerged Islamic state in Iraq and Levant was not only military political
challenges and facing military but also was a religious challenges and doctrine. It was dangerous on
Kurdish national personality. This organization tried to takfir Kurdish society especially takfir
Kurdish emotion and legitimation of elected institutional in Kurdistan and also they regarded
Peshmerga forces as apostate forces. In the situation will be destroyed ISIS in the political and
armed aspects, they will remain impacts and fingerprints on Kurdish thought and their doctrine.
That is why we have to face them by using the same means. They should be faced by the religious
ways and our right thought.
The impacts of ISIS on some Kurdish youths returned to some reasons;
Including over the past years, Islamic parties were divided. Among them emerged some small
armed groups in which had radical methods and extreme thought. Also economic and political
situation in Kurdistan had great impact on radicalization youths. Then salafizm ideology played
vital role. That is why, after removing ISIS, we have to revival the principles of origin Islam in
Kurdish society and return to development of coexistence and tolerance among Kurdish society. we
have to focus on religious and national awareness. They have strong relation with Kurdish
liberation movement historically. This research consists of two parts.
The first part includes theory bases that ISIS depends on them. Also how do they view about
democracy, nationality thought and Perlman activities and according to their perspectives how they
see Peshmarga and Kurdish rights as a nation. In the second part, importance of religion was
showed in formulation of Kurdish identity personality in the way of right religion. because of
struggling Kurdish movement for achieving their primary rights that include Kurdish independent
state.
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َؤباليزمىَ دا
زمانىَ كوردى دناظبةرا زمانىَ نةتةوةيى و ناسنامةبوونىَ و هةظركيا طل
م.ه  .ذيروان سعيد حاجي بدرى

ثؤختة

ثشكا زمانىَ كوردى ،سكوا زمان  ،فاكولتيا زانستيَن مرؤظايةتى ،زانكوَيا زاخوَ ،هةريَما كوردستانىَ– عيَراق.

َوباليزمىَ
َؤطوركرنا ثيَزانينان ،و جيهان د ضاخىَ بيست و ئيَكىَ دا يا بووية جيهانا طل
زمان ئامرازةكة بؤ ثةيوةندى و ئال
(جيهانطرى) و وةك طوندةكىَ بضوويكة ،مرؤظ ذى بؤ ثةيوةندى كرنىَ ثةنايى بةرةظ زمانى دبت ،و لطور ثيَدظييان مرؤظ زمانان
بكاردهينن ،و ئةظ سةردةمة ضاخىَ هةظركييَن جيهانطريىَ ية و كةرةستيَن ثةيوةندى كرنىَ رؤذانة د زيَدةبوونىَ دا نة و ئةظ ضةندىَ
كارتيَكرنا ئةرينى و نةرينى لسةر زمانان هةية ،كو د ئةجامدا هندةك زمان طةشىَ دكةن و ب زيندى دمينن و بةروظاذى كو هندةك زمان
بكار هينانا وىَ كيَم دبن و بةرةظ مرن و نةمانىَ دضن  ،ضونكى مرؤظ بؤ ثةيوةندى كرن وطةهاندنا ثةياما زمانى ثةنايىَ بؤ زمانةكى يان
زمانيَن دى دبةت  ،و لظرَىَ بابةتىَ " كريزا ناسناما زمانى" دروست دبيت كا هةتا ضى ئاستى زمان دةربرينىَ ذ ناسنامىَ دكةت ،و دظىَ
ظةكؤلينيَدا هةوا دياركرنا جهىَ زمانىَ كوردى ،وةك زمانىَ نةتةوةيى دناظ زمانيَن جيهانيَدا هاتيةدياركرن  ،و ضى بؤ زمانىَ كوردى بهيَتة
كرن  ،و ظةكؤلن ب ظى شيَوىَ خوارىَ ية:
ظةكؤلن ذبلى ثيَشةكى و ئةجام وليستا ذيَدةران ثيَكدهيَت ذ:
ثشكا ئيَكىَ  :ثشكا ئيَكىَ  :كاريطةريا طلؤباليزمىَ لسةر زمانان
أ-زمانىَ نةتةوةيى
ب-زمان و ناسنامة
ثشكا دوويىَ :ضارةنظيَسىَ زمانىَ كوردى د سةردةمىَ طلوباليزمىَ دا
أ-هةظركييا زمانىَ ئينطليزى لطةل زمانىَ كوردى
ب-زمانىَ كوردى ل زانكؤيان
ثةيظيَن كليلدار  :زمان  ،نةتةو ة و جيهانطريى  ،زمان و ناسنامة .

ثيَشةكى:
زمان ريَكةكة بؤؤ طةهانؤدن و ثةيوةنؤدى كؤرن و
ئالوطؤركرنؤؤا هؤؤزر و ثيَزانيؤؤان  ،د ظؤؤى سؤؤةردمىَ
َؤباليزميىَ و ثيَشظةضوونا تةكنؤلؤجيدا زؤر جاران
طل

مرؤظ بؤ طةهاندن و ثةيوةندى كرنىَ بةرةظ زمانؤةكىَ
دى دضيت  ،بىَ هؤزر ل مةترسؤيا وى زمؤانى لسؤةر
زمانىَ خو بزانيت .
-ناظونيشانىَ ظةكولينىَ :ئةظ ظةكولينة ل ذيَر ناظ و
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نيشانىَ (زمانىَ كوردى دناظبةرا زمانىَ نةتةوةيى و
َؤباليزميزمىَ دا ) ية .
ناسنامةبوونىَ و هةظركيا طل

و رةوشا زمانىَ كوردى ل زانكؤييَن هةريَمىَ

 -ريَبازا ظةكولينىَ  :ئةظ ظةكولينة لدويظ ريَبازا

هاتية كرن .

وةسفى هاتية ئةجامدان .

َؤباليزمىَ لسةر زمانان
ثشكا ئيَكىَ  :كاريطةريا طل

ئارماجا ظةكولينىَ  :د ظةكولينيَدا ئةظ ئارماجةنة -:
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و هةظركييا زمانى ئينطليزى لطةل زمانىَ كوردى

َؤبؤؤاليزم يؤؤان جيهؤؤانطري ( العومؤؤة)
زاراظ ؤىَ طل

.1ئايا زمان و ناسنامة د ظى سةردةمىَ شورةشا ثيَزانن

لؤؤدوماهيا سؤؤاليَن ضؤؤةرخىَ بيسؤؤتىَ ثةيدابوويؤؤة ،

َؤجياييَدا هةظدطرن ؟
و تةكنؤل

مةبةست ذ جيهانطريىَ ئةوة ( جيهانى بوونا نةريت و

.2ئايا حكومةتا هةريَما كوردستانىَ ضى ثان و نةخشة

بهؤؤا و رةوشؤؤةنبريىَ د بةرذةوةنؤؤديا وةاتؤيَن ذ ايؤىَ

ريَك بؤ ثيَشظةبرن و دةولةمةندكرنا زمانىَ كوردى ل

َبوونؤا
ئابوورى ظة ثيَشكةظتى ،يان ب واتةيةكا دى زال

زانكؤييَن هةريَمىَ هةية.

َتؤيَن رؤذئاظؤا لسؤةر
بها و نةريت و رةوشؤةنبريا وةا

.3ئايا ضى بؤ هةظركييا زمانىَ ئينطليزى و كاريطةريا

َتؤيَن هؤةذار
َتيَن دى ييَن جيهانىَ ،ب تايبؤةتى وةا
وةا

طلؤباليزمىَ لسةر زمانىَ كوردى دهيَتةكرن ؟

يؤؤان ثاشؤؤظةمايى ،كؤؤو ب شؤيَوةيةكىَ ببيتؤؤة ئةطؤؤةرىَ

-ئاريشا ظةكؤلينى  :ئاريشة ظةكؤلينىَ ئةوة دياركرنا

تيَكؤؤؤةلكرنا شارسؤؤؤتانيةتا و حةانؤؤؤدنا تايبؤؤؤةتييَن

جهىَ زمانىَ كوردى د سةدىَ بيست و ئيَكىَ دا  ،ئايا

َطؤؤؤةهان و ثشؤؤؤت طؤؤؤوه هاظيَتنؤؤؤا ئؤؤؤوان )
كؤمةل

دىَ ضةوا بيتة زمانىَ زانستىَ  ،ئايا حكومةتىَ و

] سؤؤليمان بؤؤن اؤؤاش اخراشؤؤي  [ 2: 1202 ،هؤؤةر ذ

دةزطةهيَن تايبةت ب زمانىَ كوردى ظة ئاطةه ل

دةستثيَكا ساليَن نووتؤان ذ ضؤةرخىَ بيسؤتىَ بؤاس ل

ثيَشظةضوونا تةكنولؤجيايى و مةترسى و كاريطةريا

َؤبؤاليزميىَ هاتيؤةكرن  ،كؤو ذ ئؤةمريكا و
بابةتىَ طل

وىَ لسةر زمانىَ كوردى هةية ؟

َتيَن رِؤذئاظا ئةظ دياردة هاتية  ،و ضؤةندين ثيَناسؤة
وةا

-ثشكيَن ظةكولينىَ  :ذبلى ثيَشةكى و ئةجام و

َؤبؤؤاليزمىَ يؤؤان جيهؤؤانطريىَ هةنؤؤة  ،وةك
بؤؤؤ طل

ثيَشنيارو ليستا ذيَدةران  ،ظةكولن ثيَكدهيَت ذ :

( سيسؤؤتةمىَ جيهؤؤانيىَ نؤؤوى يؤؤة و لسؤؤةر بنؤؤةمايىَ

َؤباليزميىَ و جؤريَن وىَ و
د ثشكا ئيَكىَ دا باس ل طل

هؤمةندييا ئةلكرؤنى ثةيدابووية  ،يان ئةو شورةشؤا

باشى و خرابييَن وىَ لسةر زمانىَ نةتةوان و زمانىَ

ثيَزانينانة لسةر بنةمايىَ ثيَزانن و داهيَنانؤا تؤةكنيكى و

دايك و زمان و ناسنامة هاتيةكرن  ،و د ثشكا

ديؤؤاركرى يؤؤة ب ؤىَ ل بةرضؤؤاظ وةرطرتنؤؤا سيسؤؤتةم و

دووييَدا باس ل ثشكا دوويىَ :ضارةنظيَسىَ زمانىَ د

شارسؤؤتانييةت و كؤؤةلتوور و بهؤؤا و داب و نؤؤةريتييَن

َؤباليزمىَ دا
سةردةمىَ طل

طةان و ض بها بؤ سنووريَن جوطرافى و سياسى يؤىَ
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دروسؤؤتكرى ل جيهؤؤانىَ نؤؤامينن ] حمؤؤد بؤؤن ؤؤو،

َا ( )1992و ب داطركرنا
شةرىَ كةنداظى ل سال

 [ 12:1991و ئؤؤؤةظ سيسؤؤؤتةمىَ نؤؤؤوى ذ ئؤؤؤةجامىَ

كويَتى ذايىَ عراقىَ ظة و شةر دناظبةرا عيَراقىَ و

ثيَشظةضوونا تةكنؤلؤضى و ثيَدظيا مرؤظى ب ثيَزانن و

َتيَن كةنداظى دةستثيَكر و شةر بؤ ئازادكرنا
وةا

زانياريؤؤان طةشؤؤةكرية  ،و بؤؤؤ وةرطرتنؤؤا زانياريؤؤان

كويَتىَ ل ( فيَرايرا  ) 1991ب دوماهى هات و ب ظى

ض سنوور نينن  ،بةلكو تؤا رادايؤةكىَ جيهؤان هؤةمى

شيَوةى ئةمريكا بووية هيَزا ئيَكىَ ل جيهانىَ ] حمد بن

بووية ئيَك .

و،

00-11:1991

[ و ب ديتنا هزرمةندىَ يابانى

َؤباليزم ب واتةيا ( نةمانا سنووران و ظةكرنا
طل

َؤباليزمىَ تيورا وى يا
(فوكويامى ) ب سةرهلدانا طل

بازرطانيىَ و نةهيَانا بةربةستيَن بازرطانى و ذ ايىَ

ب ناظىَ (دوماهيا ميَذووىَ ) ] سليمان بن ااش

رةوشةنبرى و هزرى ظة ئةوة ظةكرن و بةرفرةبوون و

اخراشي ،

[ ثةيدابوو  ،كو ميَذوو و

وةرطرتنا هزرى ية و رِةدكرنا رِةطةزثةرستييا هزرى

ناسناما طةان نةما  ،و جيهان هةمى بووية طوندةك

ية ئةوا ايةنىَ دى تةثةسةر دكةت ،ذ ايىَ سياسى

بضوويك .

ذى ظة بةاظبوونا وان ياساييَن لسةر طشت مرؤظان

َؤباليزميىَ:
جوريَن طل

دهيَنة بكارهينان ) ] سليمان بن ااش اخراشي ،

َؤباليزمى دبيتة ئةظ جؤريَن خوارىَ :
طل

[ واتة نةهيَانا سنووران د ئةجامدانا

-1

َؤباليزما ئابوورى.
طل

بارزطانيىَ دا  ،كو ئةظة هؤكارىَ سةرةكيىَ بةاظبوونا

-2

َؤباليزما رةوشةنبرى و كةلتوورى.
طل

طلؤباليزمىَ و هةروةسا دوويركةظتنة ذ رةطةزثةرستيا

-3

َؤباليزما بهايى.
طل

هزرى  ،داكو هةمى ب ئيَك رةفتارى سةردةريىَ

-4

لطةل زانست و زانن و مرؤظان بكةن .

] سليمان بن ااش اخراشي .[ 22-02 : 1202 ،

1202

:

1202

:

12

1

َؤباليزما
طل

تةكنيكى،

سياسى،

لةشكةرى

َؤباليزمىَ لثشتى شةرىَ
هةر ضةندة بابةتىَ طل

جيهانطرى ذ هةمى اييَن خؤ ييَن ( ئابوورى،

دوويىَ وةك هزر ثةيدا بووية و قؤناغا وىَ ل ساَليَن

تةكنؤلؤجى ،رةوشةنبرى ) ظة دبيتة هؤكار ،كو

ثيَنجيان بريَكا ئاظاكرنا بازارىَ هةظثشك لدويظ ثةمانا

كةسيَن فرة زمان ثةيدابن ،ئانكو ثر ذ زمانةكىَ بزانن

َؤباليزميىَ
رِؤما و قؤناغا طرنط يا طةشةكرنا طل

.

ثشتى هةرفتنا ئيَكةتيا سوظيَت ل ساا ( )1911ذ ايىَ

ايةنطريَن جيهانطريىَ ظان باشيا دبينن:ؤ

ئابوورى و سياسيى و هةريَمى ظة هةروةسا هةرظتنا
َا (
ديوارىَ بةرلينىَ ل سال

1919

-1

رزطاركرنا بازاريَن بازرطانى و سةرمايةداريىَ.

) و دةستثيَكرنا
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-2

هةبوونا دةليظيَن طةشةكرنا ئابوورى لسةر ئاستيَن

جيهانىَ.

كةسيَن نيَزيك دوويركرينة و ييَن دوير و بيانى نيَزيك

َؤجيايىَ و بدةستظة هينانا
َظبوونا تةكنؤل
بةا

كرينة و ظةقةتاندن ذ جظاكى و كيَم ئةجامدانا

ثيَزانينان ] سليمان بن ااش اخراشي .[ 9-1: 1202 ،

سةردانيَن خيَزانى و هةروةسا هةبوون و ظةكرنا

َؤباليزمىَ كاريطةرى لسةر سةركةظتنا هندةك
طل

َاتان  ،وةك
خوارنطةهيَن جيهانى ل هةمى وةل

-3

زمانان هةية  ،كو هندةك زمان بؤ طةهاندن و

( ), Mcdonalds …..

ثةيوةندى كرنىَ د هندةك بواراندا  ،وةك ( ئةنرنيَت

خوارنطةهيَن بلةز ل هةريَما كوردستانىَ ذى هةنة ،

و خويَندن و ميديا ) دهيَنة بكارهينان  ،كو ض

لطةل ظىَ ذى ضةندين ووشةييَن بيانى هاتينة دناظ

سنووريَن جوطرافى نزانن  ،واتة سنووريَن جوطرافى

زمانىَ كوردى دا ض دزمانىَ ئاخظتنىَ دا يان

نابنة ريَطر بؤ ثةيوةندى كرنىَ و هةميان ثيَدظى ب

راطةهاندنىَ دا ،وةك ووشةيا ذ هةميىَ ئاسانر

ئيَك زمانىَ هةظثشك هةنة و نوكة ذى زمانىَ

) (hello,bye,okة ،و د راطةهاندنىَ دا ضةندين

ئنيطليزى زمانىَ وةاتةكىَ بهيَزة و دةستهةاتداريَ

ووشة هةنة  ،وةك ( ...sector, styleهتد ) ،هةروةسا

َؤباليزميىَ ية و ئينطليزى بووية زمانىَ جيهانى و
طل

دبوارىَ كاركرنىَ دا ذى نوكة ئةو كةسىَ زمانىَ

زمانىَ ثةيوةندى كرنىَ دناظبةرا مللةتاندا  ،و زمانىَ

ئينطليزى دزانت ثر دةليظا كارى بؤ هةية ،

َؤباليزميىَ ية  ،و ل
ئينطليزى ذ تايبةمةندييَن طل

َؤباليزميىَ خوارن و جل و
هةروةسا ب ريَكا طل

َتان ئينطليزى دهيَتة خواندن و نظيسن،
ضةندين وةا

بةرط ييَت جيهانى و ب ئيَك شيَوة ل هةمى

وةك (دةيظيد كريستال) زمانظانةكىَ بريتانى ية دةت

َظبووينة.
جيهانىَ بةا

king

 ) ، KFC,Bugerو ئةظ

َتان زمانىَ ئنطليزى
دياركرن  ،كو ل هندةك ذ وةا

َتان ( ئةو كةسيَن خوةديىَ
ل هندةك وةا

وةك زمانىَ بيانى دهيَتة خواندن ،وةك (ضن ،روسيا،

َؤباليزميىَ
َت هةست ب مةوداييَن طل
دةستهةا

ئةمانيا ،ئٍيسثانيا،بةرازيل ...هتد) ىَ ئةظان وةاتان

َتيَن ثاشظةمايى بةرةظ ئاستىَ نزم
ناكةن ،قوتاخانة ل وةا

طرنطى ب زمانيَن خؤ ذى داينة و هةول

َددن جهىَ وان قوتاخانيَن دى ظةكةن و
دضن  ،هةول

داينة د طشت كار و بياظاندا بكاربينن و زمانيَن

ئةزمانىَ خةلكىَ دطوهؤرن و هةظركيىَ لطةل زمانيَن

خؤ ثةراويَز نةكرينة .

خوةييَن ناظخؤيىَ دكن ) ] عبدالصبور شاهن،

َؤباليزميَ كاريطةريا ئةريَنى و نةريَنى لسةر
طل
جظاكان هةية  ،بؤموونة لسةر جظاكىَ كوردى ذى
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كاريطةريى هةية  ،وةك بكارهينانا تةكنولؤجيا كو
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)

زمانان  ، ،ضونكى ئاخظتنكةريَن زمانان هيَدى هيَدى

دةيظيد كريستال باس ل (

ئانكو ( جيهانطريا زمانى ؤ اللغة معومة ) دكةت

بةرةظ ئينطليزى دضن وئةو ذى لدويظ ثيَؤدظيا ذيؤان

َوباليا رةوشنبرى  ،و
كو دكةظيتة ل ذيَر بابةتىَ طل

و بةرذةونؤؤديىَ و ثةيوةنؤؤدى كرن ؤىَ يؤؤة ، .و زمؤؤانىَ

ئةظة طريَدايية بهيَزا شارستانى ظة  ،بؤ موونة دسةر

ئينطليزى وةك نةخوشيةكا كوذةكة زوى بةاظ دبيت

َظرين زمان
دةمةكى دا زمانىَ اتينى طرنطرين و بةا

دناظ ميللةتاندا .

بوو ،ضونكى د وى سةردةمى دا رِؤمان بهيَزبوون

زمانىَ نةتةوةيى :

( عبداه الريدى ،

Global Language

) هيَزا زمانى نة

زمان لدويظ خيَزانن زمانى دابةش دبيت سةر

21: 1220

لدويظ ذمارا ووشة و دةستةواذان دمينيت  ،بةلكو

ضةند خيَزانان  ،وةك ( هندوئةورثى  ،سامى ...،هتد)

لدويظ هيَزا ئابوورى و لةشكةرى و زانستى ية .

و هةر يةكىَ هندةك تايبةتييَن خؤ ييَن زمانى هةنة  .و

نوكة سةردةم وةسا دخوازيت كو زمانىَ

دناظ ظان خيَزانيَن زمانيدا نةتةوة هةنة  ،و دابةشبوونا

َت و بتايبةت ئةو
ئينطليزى ببيتة خوةديى دةستهةا

زمانان لدويظ نةتةوان ذى دهيَت  ،كو هةر

كةسيَن تيَكةى جيهان و ثيَشظةضوونيَن جيهانىَ دبن و

نةتةوةيةكى زمانىَ خؤ هةية  ،زمانىَ نةتةوةيى ئةوة(يىَ

َتداريا
هةروةسا ثةيوةنديةكا بهيَز دناظبةرا دةستهةا

نةتةوةك بكاردهينيت  ،يان ئةو نةتةوة د ضةند

زمانى و هيَزا رةوشةنبرى و تةكنولوذيايىَ وبوارىَ

وةاتان بذيت) [شيَرزاد سةبرى عةى-عةبدولسةام

ئابووريدا هةية  ،و ب ظى شيَوةى زمان دبيتة

نةمةدين عةبدولا  ]0211:22،يان د سنورةكىَ

جيهانى و ب هيَزا ئاخظتنكةريَن وىَ و بتايبةتى ب

جوطرافى يىَ دياركريدا بكاربهيَت  ،بؤ موونة كورد

هيَزا ئابوورى و سياسى.

دابةشبووينة لسةر ضوار وةاتان ىَ زمانىَ وان يىَ

َؤبؤاليزميىَ د ظؤى
ب ديتنا كةسؤيَن هةظؤدذيَن طل

نةتةوةيى هةر زمانىَ كوردية  .هندةك دياليَكت ل

سؤؤةردةمى دا ( زمؤؤانىَ ئينطليؤؤزى كوذةكؤؤة و وةك

هندةك سةردةم و ( وةاتان دةليظة و بوار بؤ ثةيدا

نةساخيةكىَ بةاظ دبيت  ،كو شارستانيةت و زمؤان و

دبيت كو زال ببيتة لسةر دياليَكتيَن دى ييَن وى

ناسناما مللةتان ذناظ دبةت ،ضؤونكى زمؤان نؤة بتنؤىَ

زمانى و ببيتة (زمانىَ دةولةتىَ ) يان دىَ بيَذنىَ زمانىَ

ئامرىَ ظةهاندن و ثةيوةندى كرنىَ ية  ،بؤةلكو زمؤان

نةتةوةيى يان زمانىَ فةرمى يان زمانىَ نظيَسينىَ )

ناسؤؤؤؤناما كةسؤؤؤؤى و رةوشؤؤؤؤةنبرية ) ]جؤؤؤؤةال

[علي عبدالواحد واي  ]112 :0222 ،ل هندةك

ئةمن [1991:02،ئةطؤةرىَ ظؤىَ هةظؤدذيىَ ئؤةوة كؤو

وةاتان دةليظة بؤ هندةك دياليَكتان دهيَتة ئارا و

زمؤؤانىَ ئينطليؤؤزى دىَ بيتؤؤة ئةطؤؤةرىَ نؤؤةمانا هنؤؤدةك

دبيتةزمانىَ فةرمى يىَ وى وةاتى و دطشت
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كاروباريَن كارطرى و ثةروةردةيى يىَ وى وةاتى دا

هندةك دةظةران زمانىَ دايكىَ و زمانىَ نةتةوةيى

دهيَتة بكارهينان و هندةك وةاتان زمانىَ فةرمى و

)language

(nationalيىَ هندةك نةتةوان يةكدطرن

نةتةوةيى يىَ هةمان وةاتى يةكن و بةروظاذى هندةك

[شيَرزاد سةبرى عةى-عةبدولسةام نةمةدين

وةاتان زمانىَ فةرمى و نةتةوةيى نة يةكن  ،يان

عةبدولا  ، ] 0211:31،وةك ( مللةتىَ كورد) كو

دةليظا جيهانى بوونىَ بؤ وىَ دياليَكتىَ ثةيدا دبيت ،

زمانىَ وان كوردية و ل كوردستانىَ ب كوردى

وةك (ئينطليزيا ساكسونى ) ضةوا ذ دياليَكتا

دئاخظن و ذ ضةندين دياليَكت و زاريَن ناظخوى

طزيرتةكىَ بووية زمانىَ جيهانى و لسةرانسةرى

ثيَكدهيَت  ،زمانىَ كوردى ب زمانىَ دايكىَ و

و هندةك وةاتان و

نةتةوةيى دئيك دةمدا دهيَتة هذماردن  ،ذبلى زمانيَن

كيشوةران بووية زمانىَ فةرمى يىَ وةاتى  ،وةك

دى  ،وةك (عةرةبى  ،توركى  ،فارسي ) ل

وةاتىَ هندستان.....،هتد  ،بؤ موونة هند وةاتةكىَ

كوردستانىَ هةنة لطور دةظةران

وةك زمانيَن

فرة دياليَكتة ييَن زمانى ية و ذايىَ نةتةوةيى ظة

ثةيوةندى كرنىَ دهيَنة بكار هينانىَ و كةسيَ دوو

َاتييَن وىَ ( هندى ) نة  ،زيَدةبارى هةبوونا
هةظوةل

زمانى ( )bilingualasimل كوردستانىَ هةية  ،ثرانيا

ضةندين ئؤان  ،ىَ زمانى َ فةرمى يىَ وان زمانىَ

باذيَريَن هةريَمىَ فرة نةتةوةنة  ،بوَ موونة ل باذيَرىَ

ئينطليزية  ،و لؤهندةك وةاتان  ،وةك تونس و

كةركووكىَ سىَ نةتةوة  ،وةك ( توركمان ،

مةغرب و جةزائر  ،كو وةاتيَن عةرةبينة و زمانىَ

عةرةب  ،كلدان و ئاشور و سريانى ) لطةل

وان يىَ فةرمى عةرةبية و ذايىَ نةتةوةيى ظة عةرةبن ،

مللةتىَ كورد دذين  ،واتة ب دةظةرةكا فرة زمان

ىَ زمانىَ وان يىَ رؤذانة فرةنسية واتة زمان وناسناما

) (multilingulismeو فرة نةتةوة دهيَتة هذماردن و

جيهانىَ دهيَتة بكار هينان

وان نةيةكن .
زمانىَ دايكىَ
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 ،لظيَرىَ

ثر ذ زمانةكىَ ىَ دهيَتة بكارهينان
 (nativeئةو زمانة يىَ

وةرطرتنا زمانىَ دايكىَ ذايىَ زاروكان ظة لدويظ

زاروك ب اسايى كرن و ظةطيَرانىَ د قوَناغيَن

ذينطةها زمانى دمينيت و ئةو ذى رِةنطة زمانىَ

زاروكيدا وةردطريت  ،ئانكو ئةو زمانة يىَ يةكةم

عةرةبي بت و زمانىَ عةرةبى دبيت زمانىَ دايكىَ بوَ

جار زاروكى وةرطرتية و بوَ وى ب زمانىَ دايك

زاروكيَن وىَ دةظةرىَ  ،بةىَ مافىَ هةر نةتةوةيةكىَ

دهيَتة هذماردن  ،دبيَذنىَ زمانىَ دايك نةكو ذ دةيكا

َبدت زمانىَ خوة يىَ نةتةوةيى بثاريَؤزت ،
هةية هةول

خو يا بايؤلؤجى وةرطرتية  ،بةلكو ئةو يةكةم زمانة

ئةظ خالة د دةستورىَ حكومةتا عراقا فيدارالدا يىَ

زاروكى ذ ذينطةها خوة يا زمانى وةرطرتية  ،ل

) دا

)language

َا
سال

(0221

ز) ىَ د برطةييَن مادةييَن (

2

،

2
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ئامؤؤاذة ب هؤةبؤوونا فرة نةتةوة و ئوان ل عراقىَ

َمانيا زوى
َاتىَ ئةل
موونة زاروكةكىَ كورد ل وةل

هاتية كرن  ،كؤؤو هةر نةتةوةك دشيَت زمانىَ خوة

دةست ب ئاخظتنىَ نةكر و رِوذانة ذايىَ دةيك

بثاريزت و د ضاث و ضاثةمةنيناندا

وبابيَن وى ظة دهاتة رِةوانة كرن بوَ داينطةها زاروكان

بكاربينن  ،و ل وان دةظةريَن ذمارةكا زوَر ذ هةر

َمانيا  ،هةر دةمىَ زاروكىَ كورد دةست ب
ل ئةل

نةتةوةكىَ ىَ هةبن و مافىَ هةية زمانيَن وان ل ثالَ

وةرطرتنا زمانى كريية ( دةنطيَن ) وى زمانى

زمانيَن دى ل دام و دةزطةهيَن كارطيؤرى و

َمانى وةرطرت و ب ظى شيَوةى
وةرطرتن و زمانىَ ئةل

قوتاخانان بيَنة بكار هينان  ،و هةر هةريَمةكىَ يان

َمانى بؤ وى ب زمان دايك دهيَتة دانان ،
زمانىَ ئةل

ثاريَزطةهةكىَ مافىَ هةية زمانةكىَ ناظخوى هةلبذيَريت

َمانى بوو  ،واتة
ضونكى يةكةم زمانىَ وةرطرتة ئةل

و بكةت زمانىَ فةرمى و ئةظة ب ئةجامدانا رِاثرسيىَ

َمانيية و
ذينطةها زمانى ذى هةبوو ئةو ذى ئةل

دىَ هيَتةكرن  .لطةل ظىَ ذى زمانيَن ( كوردى و

هوَكاريَن دى ذى د بةرضاظن  ،يان زاروكةكىَ

عةرةبى ) ب دوو زمانيَن فةرمى ل عراقا فيدرال دان

عةرةب كو دةيك وبابيَن وى عةرةبن ىَ ئةو ذينطةها

ثيَ هاتية كرن  ،مل ب ملىَ ئيَك د طشت بواراندا

زمانى يا زاروك ىَ ثةروةردة دبيت كوردستان بيت

دىَ هيَنة بكار هينان  ،زمانىَ نةتةوةى زمانىَ

دىَ زمانىَ وى يىَ دايك كوردى بيت  ،لؤظيَرىَ

نةتةوةكيَية  ،كو خؤودان ناسناما خو يا نةتةوةى

زمانىَ دايك و زمانىَ نةتةوةيى يةكناطرن و زمان

َاتةكىَ يان ناوضةيةكا
بيت ،ئةظ زمانة ل سنورىَ وةل

ناسناما خوة يا نةتةوةى ذ دةست ددةت  .كريارا

دياركرى بكاردهيَت و زوَر جاران ذ زمانىَ فةرمى

فيَربوونا زمانىَ دايكىَ جياوازة ذ كرياريَن دى ييَن

َاتىَ جياوازة و زمانىَ فةرمى ئةوة زمانة
يىَ دةستهةل

فيَربوونا زمانى  ،ضونكى زاروك ثيَدظى ب ثةروةردة

َاتةكى يان
يىَ كو ويَنة و ناسنامةيةكا ياسايى ب وةل

و ثروطرام و رِاهيَنانيَن دياركرى و تايبةت

بوَ

هةرمةكى يان دةولةتةكى دبةخشيت .

فيَربوونا زمانىَ دايكىَ نينة  ،بةلكو زمانى ب رِِيكا

يىَ دايكىَ

بوَ موونة ئةطةر زاروكةك ل ذينطةهةكا دى نة

اسايى كرنىَ وةردطرت

و رِستة و دةنطان د

يا زمانىَ وى يىَ نةتةوةى بيَتة ثةروةردةكرنىَ و

فةرهةنطا خو يا هزريدا هةلدطرت و لدةمىَ

كيَماسيةك كةظت د هةر ئيَك ذظان خاليَن وةرطرتنا

ثيَدظى بكاردينت .

زمانى لدةظ زاروكى  ،كو لسةري ئاماذة يا ثىَ

زمان و ناسنامة :

هاتيةدان  ،ئةو دى َ زمانىَ وىَ دةظةرا ىَ وةرطرت و

زمان ريَكةكة بؤ ثةيوةندى كرنىَ دناظ جظاكاندا،

ئةو زمان دىَ بتة زمانىَ دايك بوَ وى زاروكى  ،بوَ

واتة زمان بةشةكة ذ جظاكى و ذىَ ناهيَتة دابرِان.
55

گۆڤارا زانكۆ یا دهۆ ك ،پەربەندا ،02:ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 0212 ،63-49ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)0212/2/02-02( ،

لدؤيظ بؤضوونا هندةك زانايان زمان و ( ناسناما

ناسنامة د ضةند قؤناغان دا دةرباز دبيت و ب ظى

نةتةوةيى ثيَكظةطريَداينة و زمان ئيَك ذ كةرةستيَن

ئاوايي دهيَتة دةربرين  (:جيَطر بوونا ناسناما من ،

َطةها ية و
طرنكيَن ناسناما تاكى و كؤم يا كؤمةل

هةظكيَشةيا ناسنامىَ ،رادةستبوونا ناسنامىَ ،نةمانا

زمان ناسناما ئاخظتنكةرى )ية [عبداه الريدى

ناسنامىَ) [عبداه الريدى . ]01: 1220،

. ] 22 :1222،

ناسنامة ذايىَ زاراظى ظة ذ ووشةيا (ناس) كو ذ

ئةرىَ زمان ناسنامةية يان ريَكةكة بؤ ثةيوةندى

ضاووطىَ (نياسن) هاتية وةرطرتن و لطةل ووشةيا

كرنىَ ؟ دظيَت ئةم جوداهيىَ دناظبةرا زمانى و ئاخظتنىَ

(نامة) هاتية ،هةردوو ثيَكظة وشةيا ( ناسنامة) ثيَك

دا بكةين ،زمان راستيةكا جظاكى ية يان

دهينن و ب واتةيا نياسينىَ دهيَت و ( ناسنامة ) ئةوة

بوونةوةرةكىَ جظاكى ية ،ىَ ئاحظن كريارةكا تاكة ذ

هةمى تشتىَ هةظثشك دناظبةرا تاكيَن جظاكةكىَ

بةرهةم هينانا مرؤظى ية  ،و ناسنامة ب واتةيا

دياركريدا يان ضينةكا جظاكى يان ضينيَن جظاكى دا

( بوون ،هةبوون ) يان ب واتةيا ( تشتىَ هةى يان

َتى دا
بةشدارييَ د ئاظاكرنا ذينطةها طشتى يا وةا

يان ئةو رةوشة ئةوا تيَدا

دكةن و لدويظ وىَ ناسنامىَ رةفتار دطةل

دهيَت يان هةلطرىَ ناسناما تشت و كةرةستان ) ة ]

دهيَتةكرن  ،زمان ثيَكدهيَت ذ وىَ يا مللةت لسةر

عبده الريدى . [ 02: 1220 ،

ريَكدكةظن و ب ريَكا ئاخظتنىَ دةربرِينىَ ذىَ دكن .

زمان دناظ جظاكاندا ب ضةند سيمايان دياردبيت:ؤ

ناسنامة دبيتة -:

ئةوىَ هةبوونا خؤ هةية

-1

زمان ريَكةكا سةرةكى ية ذبؤ ئاظاكرنا جظاكى

وقوناغيَن

وةرطرتنا

زمانى

ذ

زارِؤكينيىَ

دةستثيَدكةن .
-2

ب ريَكا زمانى ئاخظتنكةريَن جظاكان ذ هةظ دهيَنة

جوداكرن  ،بؤ موونة تاكةكىَ عةرةبى و ئةو
َتةكىَ عةرةبى ية و ذ تاكةكىَ
ذينطةها ىَ دذيت وةا
كورد دهيَتة جوداكرن .
-3

ب ريَكا زمانان دةربرِين ذ جهىَ وى زمانى دهيَتة

دةربرِين ذ كةلتوور...هتد دهيَت كرن.
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َتىَ مروظى
-1ناسناما نيشتمانى  -:ئةظة ئاماذىَ ب وةا
دكةت و ئةظة لسةر ناسناما بارىَ كةسى هةية و
طشت ثيَزانينيَن وى لسةرن.
-2ناسناما رةوشةنبرى  -:ئةو ضةمكيَن رةوشةنبرى
و كةلتورى ييَن لدةظ مروظى  ،ئةظة ب زمانى ظة
طريَداية و ناسناما كةلتورى يا تاكان و سروشتىَ
زمانىَ وى ديار دكةت ،كو دبيتة بةشةكىَ طرنط د
ئاظاكرنا رةوشةنبريا تاكان د جظاكيدا [شيَرزاد

سةبرى عةى –عةبدولسةام نةمةدين عةبدوا

0211:
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 .]21:زمان بةلطةيا ناسناما طةانة و ذ كةرةستيَن

جظاكى يىَ تووشى هيَرشان دبيت  ،ذبلى ذايىَ

طرنطن ييَن كو جظاك ثيَ دهيَنة يةك طرتن و ئيَك ذ

زانستى ظة و نها ذى ذايىَ ثةروةردة و زانستى ظة تا

هوكاريَن بةاظ بوونا جيهانطريىَ ثيَشظةضوونا

رادةيةكى طرنطى ب زمانىَ كوردى ناهيَتة دان ذبةر

تةكنولوجيايىَ و ثةيدابوونا و ويب سايتيَن ئةنرنيَتىَ و

نةبوونا وةرطيَرانا ثةرتووكان بوَ زمانىَ كوردى  ،لظى

َن  ،ئةجامدانا بازرطانيا ئةلكرونى،
ئيميَلَ و جيميَا

سةردةمى ثر بةرةظ زمانىَ ئينطليزي ظة دضن بىَ

وةك ناظيَن كومثانيان ,كارطةهان...هتد .

هزركرن و لبةر ضاظ وةرطرتنا ثاشةرؤذا زمانىَ

دظيَت ئةم جوداهيىَ دناظبةرا (ناسناما كةسايةتى ،

كوردى ( ،دةيظيد كريستال ) زمانظانىَ بريتانى

و ناسناما جظاكي) دا بكةين  ،يا ئيَكىَ ذ هوكاريَن

دبيَذيت  :هةر مللةت يان طةىَ بىَ زمان بيت ئةو

كةسايةتي ييَن ثةتى يان خورى ثيَكدهيَت و ئةظة

مللةت يان طةل بىَ دلة  ،لظيَرى دةيظيد كريستاى

طريَداية ب ( رةفتارىَ كةسان ) ظة و يا دوويىَ ئةوة

زمانىَ نةتةوةيى يىَ هةر مللةتىَ هةبيت ب دىَ

مروظ ب سةر كومةكا دي ظةية و ئةظة طريَداية

مرؤظى شةبهاندية و دياردكةت طةر مرؤظ بىَ دل ما

ب(رةفتارا كوم) ىَ ظة ناسنامة دناظبةرا وان دا

دىَ مريت  ،واتة طةر ئاخظتنكةريَن هةر زمانةكىَ ل

كارى هةظ دكةن لدويظ هوكاريَن جظاكى و

ذيَر هةر كاودانةكى دةست ذ زمانىَ خؤ بةردان ئةو

رةوشةنبرى و سياسى و زانستى...هند  ،ناسناما

زمان دىَ مريت  ،و ئاخظتنكةريَن هةر جظاكةكىَ

جظاكى طرنطة  ،ضونكى بؤ مروظى ئيَمناهيىَ و خؤ

زمانى دظيَت شانازيىَ ب زمانىَ خوة بكةن و

قةبولكرنىَ و ثشتةظانيا جظاكى ثةيدا دكةت ،

بكاربهينن و د ئاخفن و خواندن و بواريَن نظيَسينىَ

فةيلةسوفىَ ئةمانى مارتن هايدغى دبيَذيت ( :زمانىَ

دا بكاربينن و داهيَنانىَ ب زمانى بكةن و ثاراستنا

من ماا منة ئةو وةات و جهىَ منة ،ئةو سنورىَ

وى بكن و ذ زمانيَن دى دةست بةردن يان ذ

جيهانا منا خوشة ،بريَكا وى ئةز جيهانىَ دبينم )

ثةسةندكرنا زمانةكىَ دى لسةر وان خوة دوير بكةن

[عبداه الريدى  ]01 :1222،زمان بةشةكىَ طرنطة

و بظى شيَوةى دىَ جهىَ زمانى بهيَزتر بيت  .لدويظ

ذ ناسناما طةان  ،هةر دةمىَ تاكيَن وىَ توشى

َا ( )0221طرنطيا زمانان
ديتنا ريَكخراوا يونسكو لسال

مةترسيان بوون ; مةترسى دكةظيتة سةر زمانى ذى .

دجظاكيَن فرة زمان دا  ،وةك بنةمايىَ سةرةكيىَ

زمانىَ كوردى ذى لدويظ قوناغيَن ميَذووىَ
تووشى هيَرشيَن بهيَز بووية  ،ىَ هةر ماية و ئةظرؤ د

ناسناميَن كومةلطةه و تاكيَن وى جظاكى و هيَمايىَ
هةبوون و دياركرنا ئاراميا وىَ دةظةريَ ية.

َؤباليزميىَ دا ذايىَ رةوشةنبرى و
سةردةمىَ طل
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فةيلةسوف (وليام كايلماك )1992،د ثةرتووكا (

هزرا نةتةوةيى و ناسنامىَ ذ كريارا فيَركرنا زمانىَ

" هةظوةاتيىَ فرة كةلتورة " دا جوداهى دناظبةرا

عةرةبى ذىَ برن ) و ئةو ل سةر هزر و بنةماييَن عرى

مافىَ ثيَكهاتناندا كرية ،و جوداهى دناظبةرا ثيَكهاتنيَن

هاتنة ثةروةردة كرن و بووينة كةسيَن وةفادار بوَ

نةتةوةيدا كرية ،وةك عةرةبن ل ئيسرائيلىَ دذين،

وةاتىَ جوهيان [حمدامارة. ]0212:22،

هةروةسا ئةو تركيَن ل ئةمانيا دذين ييَن د ضةرخىَ

ثشكا دوويىَ :ضارةنظيَسىَ زمانى د سةردةمىَ

بيستىَ دا ب مةرةما كاركرنىَ ضووينة ئةمانيا  ،و

َؤباليزمىَ دا
طل

زمانى ب بنةمايىَ دةولةتبوونىَ ددانيت  ،ىَ بؤ ظان

زمانىَ كوردى وةك هةمى زمانيَن دى ل ضةرخىَ

ثيَكهاتنان ديار دبيت كو زمانىَ وان يىَ حةلةية د ناظ

بيست و ئيَكىَ دا تووشى كاريطةريا ظى سةردةمى

زمانيَن كوضكريدا  ،و ئاظاكرنا وةاتىَ نةتةوةيى ل

َؤباليزميىَ
دبيت  ،ضونكى ئةظ سةردةمىَ نوكة يىَ طل

سةر ظان جورة زمانان ناهيَتةكرن ،بةىَ ظان ثيَكهاتان

ية ،و جيهان بووية طوندةك بضوويك و زؤر جاران

مافىَ بكارهينان و ثاراستنا زمانىَ خو د جهيَن طشتى

بؤ ثةيوةندى كرنىَ ئةم بةرظ زمانىَ ئينطليزى دضن .

و تايبةت دا هةية  ،بؤ موونة زمانىَ عةرةبى ل

هةظركييا زمانىَ ئينطليزى لطةل زمانىَ كوردى

ئيسرائيلىَ  ،وةك زمانىَ ثيَكاهاتةيةكا لويَرىَ و

هؤؤةظركيى دناظبؤؤةرا زمانانؤؤدا ئؤؤةوة ( كيَشؤؤة و

هةلطرىَ ناسناما وان يا كةلتورية و بهايىَ خو هةية و

هةظركى و تيَكةى دناظبةرا زمانانؤدا ثةيؤدا دبيؤت و

دظيَت جوداهيىَ دناظبةرا بكار هينانا (اادائية) يىَ

زمانةك بشيَت زمانىَ دى و بيتة ئةطةرىَ نةمانا زمؤانىَ

زمانى بكةن لطةل بهايىَ وى يىَ جةوهةرى

دى  ،و ئةطؤؤةرىَ هؤؤةظركييا زمؤؤانى ئؤؤةوة كوضؤؤكرنا

(سةرةكى  ،ناوةكى) كو زمانى بهايىَ (سةرةكى) و

مللةتةكىَ بيانى و خودان زمانةك بؤ دةظةرةكا دى ،

جةوهةرى هةية  ،هةر وةسا زمان د ضااكييَدا ئةطةر

يؤؤان تيَكؤؤةى و ئؤؤالوطورى لطؤؤور بةرذةونؤؤديا وان

ل هندةك سازى و دةزطةهان بهيَتة بكارهينان دىَ

دناظبةرا هندةك مللةتاندا هةية و ئةظة دبيتة ئةطؤةرىَ

باشر و ب هيَزتر بيت ،و ( ل هندةك وةاتان

تيَكةل بوونا كؤةلتوران ) [ علؤي عبدالواحؤد واي

َاتيىَ دووير دئيَخن و بتنىَ
نةتةوةيةتى ذ هةظوةل

 ]009 :0222،هؤؤؤةظركييا زمؤؤؤانى ب دوو شؤؤؤيَويان

هاظوةاتى بوونىَ نيشا وان ددةن و ئةظ ضةندة د

( راسؤؤتةوخؤ  ،نةراسؤؤتةوخؤ) ثةيؤؤدا دبيؤؤت و يؤؤا

كريارا فيَربوون و ثروسيَسا ثةروةرديَ دا يا عةرةبيَن

راستةوخؤ لدويظ بةرذةونديان ئابوورى يان سياسى

ل ئسرائيلىَ هةية  ،واتة وان جوداهى دناظبةرا

ثةيؤؤؤؤدا دبيؤؤؤؤت  ،يؤؤؤؤا نةراسؤؤؤؤتةوخؤ ذئؤؤؤؤةجامىَ

نةتةوايةتى و فيَربوونا زمانىَ عةرةبيدا كرية واتة
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هنؤؤؤؤدةك هؤكؤؤؤؤاريَن ئؤؤؤؤابوورى و سياسؤؤؤؤى و
كومةايةتى ثةيدا دبيت .

ل هندةك وةاتان هةمةرةنطيا زمانى ثاراستية،و
ئةظة دبيتة هيَزةك بؤ سراتيذييةتا وان  ،وةك ئةوروثا

َؤباليزم ض راستى بيت يان طوجان لطةل
طل

كو(  )12زمان ىَ هةنة  ،و خؤ د بةرهةنطاريا

هةظطةهشن يان كيَشة بيت  ،زمان ب هةردوو

جةمسةرىَ ئةمريكى يىَ تاك زمان دا دطريت ،كو

شيَوان دمةترسيىَ داية ،ئةطةر زمان (بؤ ليَكطةهشتنىَ

ئةمانيا هةول ددةت كو ثةمانيا زمانى دروست بكةت

يان ل هةظطةهشتنىَ ) بيت دىَ ثايةكا بلند د

دناظبةرا وىَ و نةمسا و سويسرا دا و هةروةسا

ديالوكيَن رةوشةنبريدا هةبيت ،و ايةنطريَن

وةاتيَن ئةسكةندنافى هةمان ثروذيَن زمانى هةنة.

َؤباليزميىَ ض بها يان طرنطييَ ب تايبةمةندييَن
طل

هةروةسا خوراطريا وةاتىَ يابانىَ بؤ ثاراستنا

رةوشةنبرى يان كةلتوورى ييَن طةل و مللةتان

زمانىَ خؤ دذى زالَ بوونا زمانىَ ئينطليزى كو

نادةن ،و دذى ريَذةيا رةوشةنبرى و زمانى

ئةنرنيَت وهةمى ئامريَن خؤ ب زمانىَ يابانى

َؤباليزمى(كيَشة) بيت لظيَرىَ
رادوةسن .ىَ ئةطةر طل

دروستكرينة

دبوارىَ

َت و دىَ زالَ بيت
دىَ زمانةك بيتة خودان دةستهةا

تةكنولوذياييَدا  ،واتة (هةر نةتةوةيةكىَ بظيَت زمانىَ

لسةر زمانيَن دى و دىَ دكاروباريَن بازرطانى و

خو ذ طةفيَن ذناظضوون ومرنىَ بثاريَزيت  ،ثيَدظيية

ئابووريدا بكارهيَت  ،و بظى شيَوةى دىَ كةلتورىَ

طةشىَ بدةت زمانىَ خؤ و لسةر توريَن ئةنرنتىَ

َبيت لسةر ،و ئةظة دبيتة
وىَ و بهايىَ تايبةت ذى زال

دةولةمةند بكةت ) [عةبدلوهاب خاليد ،

:

ئةطةرىَ ثةراويَزكرنا هندةك زمانان و رةوشةبر

 ]109ضونكى سةردةم يىَ هةظركييا زماناية  ،ئايا ئةم

و نةتةوةيان .

كورد لدويظ ظى سةردةمى و ثيَشظةضوونا

و

ثيَشظةضوونا

وان

0212

هةروةسان بكار هينانا زمانان د بوارىَ راطةهاندن

َؤجيايىَ ض بكةين ؟ يان لطةل ظىَ باهؤزىَ بضن
تةكنؤل

َوجياييَدا زمانىَ ئينطليزى زالَ
و ئةنرنيَت و تةكنول

يان دجه دا مينينن  ،لدويظ ظى سةردةمى ض تشت

بووية لسةر زمانيَن دى و نوكة جيهانا بةرةظ

بؤ ثاراستنا زمانىَ كوردى ذ ناظضوونىَ ناهيَتةكرن  ،و

(رةشةبايىَ ثيَزانن و تةكنولوذيايىَ) دضيت  ،بؤ

سياسةتا زمانى ل هةريَمىَ يا بةرةظ زمانىَ ئينطليزى

ثةيوةندى كرنىَ بريَكا ئةنرنتىَ ثريا جاران ثةيوةندى

دضيت .

ب زمانىَ ئينطليزيى ية ،ذ ئةجامىَ ظىَ زاراظىَ(
ئيمثراليزما زمانى) ثةيدا دبيت .

َاتيَن جيهانىَ دةزطةه و ريَكخراوييَن
ل هةمى وةل
تايبةت ب زمانى ظة هةنة  ،و لدويظ يا ثيَدظى ب
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كارىَ خو رادبن  ،ريَكيَن ضارةسةريى بؤ مانا زمانىَ

راطةهاندنىَ كاريطةريا خوة هةية لسةر زمانى و ب

كوردى و ثاراستنا وىَ ذ ناظضوونىَ  ،ئةظةنة :

ريَكا راطةهاندنىَ ضةندين زاراظ هاتينة دناظ زمانىَ

-1ثانةكا طوجايى بؤ بكارهينانا زمانى د طشت

كورديدا  ،و لظيَرىَ ثيَدظى ية كورى زانيارى كورد

بواريَن فةرمى ييَن هةريَمىَ بهيَتة دارشن  ،و ل هةمى

روىَ كارا د بوارىَ ريَكخستنا زاراظان دا بطيَريت .

َاتان ثان و نةخشةسازيا زمانى وةك هةمى ثانيَن
وةل

زمانىَ كوردى ل زانكؤيان :

دى دهيَنة دارشن .
-2خورتكرنا بزاظا وةرطيَرانا ثةرتووكان ذ هةمى

ضي ية ؟ و لبةر ظان هةظركييان دىَ ضاوا خو طريت

زمانان بؤ زمانىَ كوردى  ،داكو ثةرتووكخانا

؟ دظيَت ئةم ديار بكةين كو زمان نة بتنىَ ئااظىَ

كوردى ثىَ زةنطن بيت و هةروةسا مة خويَندةظانىَ

طةهاندنىَ ية  ،بةلكو ثيَكهاتةكا ذ هيَما و ئاماذةيانة و

تاك زمانى ل كوردستانىَ هةية  ،و ئةظة ذى ب ظةكرنا

زمان ذ طرنطرين بنةماييَن ئاظاكرنا جظاكى ية بؤ تاك

دةزطةهيَن تايبةت ب كارىَ وةرطيَرانىَ ظة يان هاندانا

و كومةىَ و ذ ثيَكهيَنيَن ناسنامةييَن سنورىَ ذيرى و

كةسيَن ئةكادمى ذبؤ ئةجامدانا كارىَ وةرطيَرانا

رةوشةنبرى و نةتةوةيى ثيَ ديار دبن ،كا ئةو زمان

ثةرتووكان .

يىَ زمانىَ دايكىَ ية

َاتان سيستةمىَ
-3هةريَما كوردستانىَ وةك هةمى وةل

كارهينانيَن طشتى دا هةية  ،و ضةند جهىَ زمانى بلند

خؤ يىَ ثةروةردىَ يىَ تايبةت هةبيت ئةو ذى ب مفا

و ديار بيت دىَ بهايىَ وى يىَ رةمزى و ضااكى د

َاتيَن دى يان دارشتنا
وةرطرتن ذ سيستةميَن وةل

كارهينانا وىَ دا

ب هيَزتربيت  ،و زمان ب

ثروطرام و سيستةمةكىَ خواندنىَ يىَ طوجايى ذايىَ

بكارهينان و راهيَنان و مةشق ثىَ كرنىَ ضااك

كةسيَن ثسثؤرظة د بوارىَ زمان و ثةروةرديَدا ،

دمينيت ىَ بةروظاذى ئةطةر نةهيَتة بكارهينان دىَ

ضونكى ئاظاكرنا جظاكان ذ ثةروةردىَ دةستثيَدكةت

مريت و نامينيت.

و هةروةسا بكارهينيانا زمانى دبوارىَ ثةروةردىَ دا
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روىَ زمانىَ كوردى د ثروسيَسا فيَركرنا زمانيدا

 ،يان زمانى جهىَ خؤ د

نوكة زمانىَ كوردى زمانىَ فيَركرنىَ و خواندنىَ ية

طةشة دكةت و ئةو زمان ب زيندى دمينيت .

ل زانكويان  ،ىَ هةر ثشكةك ل كوليذان لطور

-4ريَكخسن و دياركرنا ثان و سياسةتا زمانى

ثشكا خو بكار دهينن ،ىَ ل هندةك ثشكان زمانىَ

دبوارىَ راطةهاندنا كورديدا ل هةريَما كوردستانىَ ،

كوردى هةر بكار نائينن ،لدويظ طةريانا مة بؤ

ضونكى هةر كةنالةكى سياسةتةكا زمانى هةية و

هندةك ثشكان

ديار بوو كو زمانىَ كوردى نة

زمانى لطور سياسةتا كةناى بكاردئينن  ،وهةروةسا

لدويظ ئاستىَ ثيَدظية  ،ضونكى نظيسن و خواندنا
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هندةك بابةتيَن زانستى نة ب زمانىَ كوردية  ،و

زمانىَ زانستى و تةكنولوجيايىَ و د خوانؤدن و ذيانؤا

ئاريشة بؤ هندةك قوتابيان ثةيدا دبن ذبةر كو ثرانيا

رؤذانة دا بهيَتة بكارهينان .

قوتابييَن كورد ئيَك زمانى نة  ،ثةرتووكخانا كوردى

-4كورىَ زانيارى كورد رؤىَ كارا د ثاراستنا زمانيَ

تا رادةيةكى اوازة و اوازيا وىَ ثر د وةرطيَران و

كورديدا هةبيت.

بةرهةظكرنا ثةرتووكان ب زمانىَ كوردية  ،و دظيَت

ئةجؤؤام

ب ظى شيَوةى بيت -:
-1

ثيَدظية بابةتيَن خواندنىَ ل زانكؤؤييَن هؤةريَمىَ ب

زمانىَ كوردى بهيَنؤة نظيسؤن و خوانؤدن  ،و لطؤةل
ئاماذةدانىَ ب هؤةبوونا ضؤةند ديؤاليَكتيَن كؤوردى ،
وةك لورى  ،هؤةورامى .....هتؤد  ،ضؤونكى دبيؤت
ئؤؤؤؤةظ دياليَكتؤؤؤؤة ذ ئؤؤؤؤةجامى ظؤؤؤؤىَ رةشؤؤؤؤةبا
تةكنولوجيايىَ نةمينن .
-2

ثيَدظية بابةتيَن زانستى ب شؤيَوىَ وةرطيَرايؤى بؤؤ

زمانىَ كوردى هةبن ،ئةطةر نؤة دىَ زمؤانىَ كؤوردى
اواز بيت و رةنطة ئينطليزى جهىَ زمانى بطريت .

لدوماهيا ظةكؤلينىَ ئةم طةهشن ظان ئةجامان :
-1زمانىَ كوردى ذ ايىَ دةزطةه و كورىَ زانيارى
كورد ض بؤ ثاراستنا وىَ ناهيَتةكرن .
-2دسةردةميَن نوكة دا زمان نة طريَداية ب ناسنامة و
نةتةوان ظة  ،و لطور ثيَدظييا ذيانىَ و سةردةمى مروظ
زمانان بكاردهيَنيت .
-3زمانىَ ئيَنطليزى هةريَما كوردستانىَ دةليظة

ل

ثيَشنيار  :لدوماهيا ظةكولينىَ ئةم طةهشؤتينة هنؤدةك

ئاراداية ببيتة زمانىَ دوويىَ  ،ضونكى ل زؤر زانكؤ و

ثيَشنياران  ،وةك :

دةزطةهان كار ثىَ دهيَتةكرن .

َا
-1طرنطيدان ب زمانىَ كؤوردى بهيَتؤة دان و هؤةول
ثاراستنا وى ذ نةمانىَ بهيَتةكرن.
-2د قونؤؤاغيَن فيَركرنؤؤىَ دا ب تايبؤؤةتى ثؤؤةروةردة و
زانكؤيان طرنطيؤىَ ب زمؤانىَ كؤوردى بهيَتؤة دان و
بشيَت هةظرِكيا زمانيَن بيانى بكةت.
-3ذايىَ ثشؤكيَن كومثيوتؤةرىَ ل زانكؤوييَن هؤةريَمىَ
ثروطؤؤراميَن ئؤؤةلكرونى ب زمؤؤانىَ كؤؤوردى بهيَنؤؤة
دارشن وطرنطيىَ ب زمانىَ كوردى بؤدةين و ببيتؤة

-1زمانى ناسنامة د ظى سةردةمى دا نةماية  ،ضونكى
هندةك كةسيَن فرة زمانن  ،واتة ظان جؤرة كةسان
دىَ ضةند ناسنامة هةبن
-2سةدىَ بيست و ئيَكىَ ب سةدىَ رةشةبا
تةكنؤلؤجيايىَ دهيَتةنياسن و طةر ثيَنطاظيَن باش بؤ
بكارئينانا زمانىَ كوردى دناظ هيَليَن تةكنؤلؤجيايىَ دا
نةهيَنة هاظين  ،رةنطة زمانىَ كوردى نةمينيت .
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-3ئيمثراليزما زمانى د ظى سةردةمى دا ثةيدابووية و
ئةوة زمانىَ ئينطليزى لسةر وى مللةتى
بهيَتة سةثاندن و جهىَ زمانىَ رةسةنىَ وى
مللةتى بطريت .
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-1ثةرتووك :
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دهوك .1122 ،
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واقع اللغة الكوردية بن اللغة القومية و اهوية وحدات العومة
القرن الواحد والعشرون اصبح كقرية صغرة وهذا نتيجة ظاهرة العومة و
الصراع مع اللغات و

 وقد ات العومة، ازدادها أستمرار

 العام اان، اللغة وسيلة للتواصل و تبادل امعلومات

 و مع هذا التطور و تعدد الوسائل ااتصاات والى، العامية

، أثرها على اللغة هذا السبب يلجا اانسان اى اللغات ااخرى كى يوصل رسالته اللغوية و هذا اثر سلي او اجاى على اللغات

 ان اانسان يلجا أيصال رسالته اللغوية اى الغة او الغات ااخرى و ينسى، فلهذا الصراع النتجية قد حيا و تندثر بعض اللغات
هذة الدراسة حاولنا بيان مكانة اللغة الكوردية كلغة القومية أكراد بن الغات

. "لغته القومية و ظهرت هنا " ازمة القومية اللغوية

:  والدراسة كمااتى،  و ماذا نفعل للغة الكوردية، العام

: ماعدا امقدمة و النتائج و قائمة امصادر تتكون الدراسة من

 أثر العومة على اللغة: الفصل ااول

اللغة القومية-أ

عصر العومة

اللغة واهوية-ب

 مستقبل اللغة الكوردية: الفصل الثاى

 حدى اللغة الكوردية مع اللغة انكليزية-أ
اجامعات

 اللغة الكوردية-ب

 اللغة والقومية،  القومية و اهوية،  اللغة: الكلمات الدالة

THE KURDISH LANGUAGE BETWEEN THE NATIONAL AND GLOBALIZATION
Language is considered as a mean of communication and exchanging information. In the twenty
first century, the world has become a small village as a result of the constant impact of the
phenomenon of the globalization and internationalism. Along with this phase of development, the
means of communications are in continual increase in this world. Additionally, it is known that
globalization affects languages crucially, therefore; speakers of non-global languages tend to learn and
use global languages such as English to convey the message of their languages. The impact of
globalization on languages can be positive and negative, as an outcome, some language live and some
other die out as speakers of different languages use global languages to convey their linguistic messages
which leads them to give less importance to or forget their first languages. As a result of this struggle,
"national language crisis" appeared. The study attempts to show the status of the Kurdish language as
a national language amongst world's languages. The study is as follows:
Except introduction, table of contents and results, the study contains:
First Chapter: Language and Globalization
A: National Language
B: Language and the identity
Second Chapter: The Future of the Kurdish Language in the Era of Globalization.
A: The Struggle of the Kurdish Language with the English Language
B: The Kurdish Language at Universities
Key Words: language, nationalism and identity, language and nationalism.
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فاكتةر ئيسامي سياسيي لةئةطةر ئاويَتةبوون ياخود ثةرتةوازةكردني
شوناسي نةتةوةيي كورددا

0226_1918

ماجيد خةليل

َي ثةروةردة زانستةمرؤظايةتييةكان ،زانكؤ سليَماني ،هةريَمى كوردستان-عيَراق
بةشي ميَذوو ،فاكةل

ثيَشةكى
دةرهاويشتةكانى ئيسامى سياسيى لةنيَو بزووتنةوةى
رزطارخوازيى كورديدا ،بةشيَكى بةرينى لة ئاكامةكانى
َكى كوردستان
ثيَشينةو ئيَستاو ضارةنوسيى خاكء خةل
َةمرِةوةكانى
داطركر دووة .لة رابردووداو لةسايةى قةل
عومانىء ئيَرانييةكانةوة بةفاكتةريى ثرؤذةى
َ دةستةكان،
ثانئيساميزمء مةزهةبطةراى نةتةوة باا
كورد لةبؤتةى بةرذةوةندييةكانيان بؤضةندين سةدة
َةتة نةتةوةييةكانى عةرةبء
بندةست بوو ،دواتريش دةول
توركء فارس ،ديسانةوة بة ئامرِازى ئاين كورديان
لةسنورة دةستكردةكانى خؤيان دا تواندةوة .ثرؤذةى
ئيسامى سياسيش لةسةردةمى هاوضةرخء ئيَستادا ،نةك
هةر نةيتوانى ببيَتة بة ديفاكتؤى بزووتنةوةى نةتةوةيى
َةكانى كورد لة ثارضةكانى
ثارتة ضةثء نةتةوةيىء ليرال
َكو وةك هيَزيَكى نامؤ و بىَ ريشةو وةك
كوردستان دا ،بةل
ثرؤذةيةكى دةرةكيى بووية لةمثةر لةبةردةم بزوتنةوةى
نةتةوةيى كورديدا و بوية قةمتى بةردةم رؤحى ثيَكةوة
ذيانى كوردانة لة كوردستاندا .بايةخى ئةم تويَذينةوة
لةوةداية كةدةرهاويشتةكانى ئيسامى سياسيى طةىَ
رةهةندى لة نيَو بزووتنةوةى رزطارخوازيى كوردا هةية،
رةهةنديَك بريتية لةوةى كة ئيَستاش طةورةترين مةترسيى
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بؤ سةر سنورةكانى كوردستان بريتيية لة ئيسامى
سياسيى .هاوكات لةبةشيَك لة كوردستان دا ثارتة
باكطراوند ئيسامييةكان زؤرترينى مافة سةرةتاييةكانى
كورديان دابن نةكردووة و ئةوان بوونةتة فاكتةرى قرِكردنى
ئايينةكان و رةوطةمةزهةبييةكان .لةبةرئةوة خزانى ئةم
َينةوانة بؤ نيَو كؤنفرانسءطؤظارةئةكادمييةكانء تيَزة
كؤل
زانستييةكان ،بايةخيَكى طةورةى دةبيَت بؤ خويَنةرى
كوردء تةنها بةشيَوةيةكى ئةكادمى دةتوانن
سةرةداوةكانى ئةو ثرؤذة دةرةكيانة بؤ نيَو بزووتنةوةى
نةتةوةيى كورد دياريي بكةين.
َينةوةيةدا ثشت بةسراوة بةطةليَك لة نوسينى
لةم كؤل
نوسةرة رؤذئاوايةكان لةوانة  :ازاريَظ ،مارتن ظان
َسن ،رِطوشنء جرارد جالديان هير،
برؤنةسن ،رؤبةرت ئؤل
َطةنامةو دؤكيؤميَنتء ديدارى
َك لة بةل
هاوكات كةل
َكانى رةوتى ئيسامى وةرطراوةو لةنيَو
بةرثرسة باا
َينةوة زانيستييةكان دا بة وردى شرؤظةى بابةتةكة
كؤل
بةلةثيَشضاو طرتنى ميتؤدى زانستيانةى ميَذوو
َينةوةكة خؤى لة سىَ باسى
َسةنطيَندراون .كؤل
هةل
سةرةكيدا دةبينيَتةوة .لة باسى يةكةم دا بةوردى فاكتةرى
َوةشانةوةى ثان ئيساميزمى عومانىء ئيَران
هةل
باسكراوةو زةمينةسازييةكانى رووداوى (جةنطى جيهانى
يةكةم) خراوةتة روو .لةباسى دووةم دا باس لة فاكتةرى
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َى ئةو فاكتةرة لة
مةزهةبىء ئايينى كورد كراوة ء رؤل
ثارضة ثارضة بوونى كوردستان دا خراوةتة روو .هاوكات لة
باسى سيَهةم دا بةوردىء لة سيَ خالَ دا ئاماذة
بةدةرهاويشتةكانى ئيسامى سياسى لةثارضةكانى كور
دستاندا كراوة.
باسى يةكةم -دةستثيَكى شكستى سياسةتى
ثان ئيساميزمى عومانييةكان لة ميَذووى
نويَى كوردا
مةبةست لة ئيسامى سياسى ،بةكارهيَنانى
ئايينى ثرؤزى ئيسامة لة سياسةتى عومانييةكاندا،
ئةوان ثيَودانطى ئيساميان وةك ضةكيَك لةبةرامبةر
رامكردنى ئيسامى ميللى كورداندا بةكارهيَنا.
جةنطى جيهانى يةكةم ()0980 0904ز
دةرهاويشتةى طةىَ هؤكارى سياسيىء ئابووريىء
سةربازيىء ئايينيى بوو ،زةمينةى ئةو جةنطة خؤى لة
َتانى
ثيَشينةى ملمانيَيةكى دذوار دةبينييةوة لةنيَوان وا
َدةستى ئةوروثا ،كة تيَكرِاى ئةوانة بوونة دوو
باا
جةمسةرى جياواز بؤ ويَرانكردنى بةرذةوةندييةكانى
يةكريى .1بةشيَكى هؤيةكانى جةنطةكة وابةستة بوون
َتى
َتانى ئةوروثا لة رؤذهةا
بة بةرذةوةندييةكانى وا
َتانى
ناوةرِاستدا .لةسةدةى نؤزدةهةمةوة ثيَبشرِكيَى وا
زهيَز بؤ شويَنثيَ قامكردنى بةرذةوةندييةكانيان
دةستيثيَكردبوو ،بةريتانيا وةك ئيمثراتؤرييةتيَكى طةورة
َتء
ترسيى هةبوو كة بازارِةكانى خؤى لة رؤذهةا
َمانيا وةك
هندستاندا لةدةستبدات .ضونكة ئةل
َخانةكانى خؤيان لة
داطركاريَكى نوىَ بةبةرنامة كونسول
نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةوة بؤ مةبةستى بةرذةوةندى
ئيستيعمارىء لةذيَر ثةردةى ميسينيَرو ثاراستنى مافى

َةمرِةوى ئيَرانء عومانيدا
كةمينةى ئايينى لة نيَو قةل
برةو ثيَدا .2بةجؤرة لةسةرةتاى سةدةى بيستةمدا
َةمرِةوى ئيَرانء عومانيدا
ملمانيَى زهيَزةكان لة نيَو قةل
طةيشتة لوتكةء ئيدى ئةجيَنداى بةاواز هيَشتنةوةى ئةو
َتة سياسيية اوازانةى ئيَرانء عومانىء بايةخدانى
دةسةا
خؤرئاوا بؤ برةودان بة نةزمى ثان ئيساميزم تا نةتةوةكان
لةذيَر ثةردةى اوازى سياسةتى عومانيدا يةك خةن بةرةو
َوةشانةوة رؤيشت .سراتيذيى دابةشكردنء
هةل
َوةشانةوةيان خستة بةرنامةوة .3عومانييةكان
ليَكهةل
َتيان مابوو ،مانةوةيان ثةيوةستبوو بة
هيَشتا دةسةا
ملمانيَكانةوة ،كاميان زياتر دةستبطريَت بةسةر ناوضة
َبةتة ئةوةيش سانا نةبوو ،ضونكة طةر
زةنطينةكاندا ،هةل
ايةنيَك بةت ةنها داطريكردبا ،ئةوا دةكةوتة بةر
ثةامارى ئةوانى ديكة ،هةربؤية زةمينةكانى (جةنطى
جيهانى يةكةم) راستةوخؤ تيَكةلَ بة تةنطذةكانى
َةتى عومانى ببوو.4
يةكاكردنةوةى دةول
ديارة لةسةدةى نؤزدةهةمةوة تا (جةنطى جيهانى
يةكةم) هةريةك لة (ئةستةمبولَ)ء (تاران) بةتةواوى
رامكراوى ئةجيَنداى رووسء بةرِيتانيا بوون ،بةجؤريَك كة
َةوى ئابوورىء سيياسييان لةدةستدا بوو.
بةتةواوى جل
َباتى (قاجارييةكان)
ئينطليزةكان لةريَطةى كؤمةكى مال
لةسةردةمى (فةتح عةى) شاى قاجارةوة (0804 0809
) 5بةتةواوى لةنيَو دةربارى ئيَراندا شويَنى ببوويةوة،
ئةمةيش وايكردبوو كة لةباشوورى ئيَرانء كةنداوى فارسدا
ئينطليز ئاغاى ناوضةكةبوو .6روسيايش لةناوضة سةر
َخانةكانى خؤى
سنوورييةكانى عومانىء ئيَراندا كونسول
بؤ مةبةستة تايبةتييةكانى كردبوويةوةو لةريَطةى ضةندين
جةنطةوة بةتايبةتى جةنطى قرم ()0823 0826ز ء بة
َى باَادةستيى دةدا .7
ثيَى ثةمانى (سان ئيستيظانؤ) هةول
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فةرةنسايش لةسةردةمى كؤمارى سيَهةمةوة(0830

)0904ز ،هيَشتا لة ملمانيَيةكى دذواردا بوو لةطةلَ
َمانيا ،هةربؤية سراتيذى خؤى لة يةكخستنى
ئةل
بةرةيةكى يةكطرتوودا دةبينييةوة دذ بة نةيارانىء
َؤنييةكانى لة ثشت بةحردا
هاوكات طةرةكى بوو ناوضة كؤل
زياد بكات ،ضونكة لةثاش بةريتانيا بة دووةمن طةورة
ئيستيعمارى دونيا دةذميَردرا هةربؤية بةتةواوى جةزائرو
َتى ئاسياو ضةندين ناوضةى سراتيذييان لة
باشورى رؤذهةا
َتء ئةفريقادا داطركرد .8بةجؤرة خواستى
رؤذهةا
َةتى عومانى تيَكةلَ
دةستبةسةراطرتنى ئيَرانء دةول
َى ()0904ز
بةزةمينةكانى جةنطى جيهانى كراو لة سال
َتان طةيشتة لوتكة  ،ئيدى
َؤزى نيَوخؤى وا
وةختيَك ئال
بةتةواوى كيشوةرى ئةوروثا دابةشبوو بؤ سةر دوو
جةمسةريى ناكؤكء خاوةن بةرذةوةندى جياواز،
َياو نةمساو
َمانياو ئيتال
بةرةيةكيان بريتيبوون لة ئةل
َتانى ميحوةرو بةرةكةى تريش
مةجةرِ كة ناودةبران بة وا
َتانى
بريتيبوون لة فةرِةنساو رووسياو بةريتانيا كة بة وا
هاوثةمان نيَودةبران  .9دوواجار (جةنطى يةكةمى
َدا .جةنطةكة
جيهان)ى لة (ئابى )0904ز دا سةريهةل
لةنيَوان هةريةك لة هاوثةمانان بةريتانياى مةزنء روسياو
َمانياو نةماساو
َتيَكى تر لةطةلَ ئةل
فةرةنساو ضةند وا
َيايش تا ئةوكات بةشيَوةيةكى تيؤريى لةو بةرةيةدا
ئيتال
بوو ،عومانييةكان لة (0ى تشرينى دووةمى )0904ز
لةيةكةم ساتةكانى دةستثيَكردنى جةنطدا بةشداريكردنى
َتانى ميحوةردا راطةياند . 10ئيدى لة
خؤى لةبةرةى وا
طةرمةى جةنطداو ثاش ئةوةى كة هاوثةمانان بؤيان
روونبوويةوة كة سةركةوتن بةقازاجى وان دةبيَت ،بةوردى
كةوتنة ويَزةى خاكى ثةرتكراو و بندةستى عومانىء
ئيَرانييةكان ،ئةمةيش وةك زةمينةيةك بؤ ريَككةوتنى
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(سايكس بيكؤ) هاتة ئاراوة .سةرةتا (ريَككةوتنى
ئةستةمبولَ) بووية بناغةيةك بؤ تةواوى
ريَكةوتننامةكانى دى ،هةريةك لة روسياو فةرةنساو
بةريتانيا لة ئةستةمبولَ لة ( 08ئادارى )0902ز
بةنهيَنى ريَككةوتنيَكيان واذؤ كرد.
هاوكات برِيار درا سةرجةم نيمضة دورطةى عةرةبى ء
َكةكانى ديكةى عومانى لة ناوضة عةرةبييةكان لة
مول
عومانييةكان دابرِنء خريَنة ذيَر ركيَفى فةرمانرِةوايةكى
عةرةبيى  .11بة نيسبةت ئيَرانيشةوة ثيَشر بة طويَرةى
ريَككةوتنى()0903ز ى نيَوان روسياو بةريتانيا ،روسيا
َتى بةسةر بةشيَك لة كوردستانى ئيَراندا دةشكا،
دةستةا
هةربؤية لة (ئازارى )0902ز ديسانةوة دابةشكردنيَكى
َمانيةكان لة
نويَيان لةسةر ئيَران نويَكردةوة .ضونكة ئةل
ميانى جةنطدا ببووية لةمثةر و مةترسيى سةر
بةرذةوةندييةكانيان لة ئيَراندا  .12دووا بةدوواى ئةو
ريَككةوتنانة بةتةواوى زةمينة بؤ ريَككةوتنى (سايكس
بيكؤ) تةختكرا ،كة لة(03ى ئادارى )0903ز دا واذؤكرا
 .خؤرئاوا بؤ شكست ثيَهيَنانى عومانييةكان ثرؤذةى ثان
َتان
ئيساميزمى عومانييةكان كة لةسةردةمى سول
حةميدى دووةمةوة()0909 0833ز كارى بؤ كرابوو ،
َبوةشيَنيَتةوة.
دةبوو ئةو سياسةتة هةل

باسى دووةم -فاكتةرى ئيسامى سياسيى
لة دابةشكردنى كوردستاندا
فاكتةريى ئايينى ء ثاشينةى ثان ئيساميزمى
عوِمانييةكانء سياسةتى مةزهةبطةراى ئيَرانييةكان
شويَنى لةسةر بزووتنةوةى نةتةوةيى كورد بةجيَهيَشتبوو.
َسؤزيى ء
ثرؤذة ئاينييةكة وةهاى كردبوو كة كورد بة دل
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داوةريى بؤ بانطةوازى خةافةتء ثرؤذةى جيهاد
ميَنيَتةوة ،لةكاتيَكدا برى نةتةوايةتى درزى خستبووة
نيَوان خةافةتء نةتةوةكانى تر .كة ضى يةكيَك لة
داواكانى بةشيَك لة رابةرانى كورد راثةرِينيان دةكرد بؤ
َتان عةبدوحةميدى دووةم).
طةرِانةوةى خةافةتء (سول
لةوانة شؤرِشةكانى شيَخ سةعيدى حةفيد ،مةا سةليمى
بةدليسيى ،ئيراهيم ثادشاى ميللىء هتد .13تةنانةت
ثياويَكى كاريطةريى ئايينى وةك (مةا سةعيدى
كوردي)ى لةطةلَ راطةياندنى فةتواى جيهادى طةورةدا شار
بةشارى كوردستان دةطةرِاو فةتواى جيهادى دذ بة
ئينطليزو رووس دةدا .14لةبةر ئةوة لةميانى (جةنطى
َهيَنجراوى
جيهانى يةكةم)دا ئيسامى ميللى كة هةل
ريَبازة تةسةوفييةكانى كوردستان بوو ،نةيتوانى رةهةندى
راستةقينةى خؤى بطريَتء لةثانى ثان ئيساميزمء
َتانى هةريَمى قوتارى بيَت .هةر ئةم
ئيسامى سياسيى وا
ثانةيش دةرهاويشتةكانى لة ئةجيَنداى خؤرئاوادا لةمةى
َكى كوردستان.
بةهيَزى سرةواندة يةكثارضةيى خاكء خةل
كةواتة ئةم سىَ هؤكارةى خوارىَ ،كة ريشةكةى لة
َتانى داطركةريى كوردستانةوة
ئيسامى سياسيى وا
بوو ،يةكيَك لة فاكتةرة كاريطرةكانى دابةشكردنى
كوردستان بوون.

يةكةم :مةترسيى خؤرئاوا لةبةرامبةر
خواستة ئاينييةكانى كوردا
َتان سةليمء مةا
عومانييةكان لة ريَكةوتنى سول
َةتيَكى رياكارو
ئيدريسةوة تاوةكو روخانيان ،دةول
ضاوبةستةطى بوونء ئاماجيان شاردنةوةى بوونى نةتةوةيى
كورد بوو .15تاوةكو ثاش جةنط سةرانى كورد بةتايبةتى
َةى تةعاى كور
ديارترين ريَكخراوى كورد كة (كؤمةل

دستان) بوو ،ئامادة نةبوون بةهيض جؤريَك لة بازنةى
عومانييةكان دةربضن ،هاوكات بةشيَكى تريان لةذيَر
طوتارى ئاينييانةى (مستةفا كةمال) دذى ثةمانى(سيظةر)
16وةستانةوة .17ضونكة ئةتاتورك دةرفةتى نةبوونى
ئايديايةكى نةتةوةيى ثتةو و هاوكات سادةو ساويلكةيى
سةرانى كوردى قؤستةوةو بةنيَوى ئيسامةوة تةواوى
َتةكةى بة كورد كرد.18
َتى وا
جةنطةكانى رؤذهةا
(مستةفا كةمال) ثاش يةكخستنى هيَزةكانى ئةنادؤلَ
هاتة كوردستانء طةورة ثياوانى ئايينى كؤكردةوةو
ثيَكةوة كةوتنة جةنطى هاوثةمانانةوة ،بةشيَك لة كورد
ثشتيوانييان كرد بةو هيوايةى ئؤتؤنؤمييان ثيَبدات.
َةى ذيانةوةى
(مستةفا كةمال) نامةى نارد بؤ (كؤمةل
كورد) لة (دياربةكر)و نوسيى" :دةمانةوىَ مافى هةموو
َم سةرةتا دةبيَت داطركةر
براكامان دابن بكةين ،بةا
دةربكةين" .بةجؤرة ثةمانى (سيظةر) بووية ثيتى مردووى
سةر كاغةز .كورد ثيَيان وابوو بة رزطاربونيان خةافةتء
ئاين دةبوذيَتةوة ،لةكاتيَكدا (مستةفا كةمال) بؤخؤى
تؤرانييةكى توندو ئيتحادييةكى كؤن بوو .بةمةيش
توانى جةنطةكانى جؤرجياو ئةرمينياو كليكيةو يؤنان بة
كوردةكان بكات .19هةروةها لةايةكى ترةوة ثيَشرِةوي
َةى تةعاى
َى نةتةوةييةكانى كورد كة (كؤمةل
موجول
كوردستان) بوو ،لةطةلَ ثارتى (حوريةتء ئيئتياف)
لةسةر ئةوة ريَككةوتن كةلةضوارضيَوةى عومانيدا مافى
ئؤتؤنؤمى بدريَت بة كورد .20نةتةنها لةباكوورى
كوردستان بزووتنةوةى كوردى طرفتارى ثانة ئاينييةكانى
َكو لةثاش جةنط تةواوى بزووتنةوةى
َت بوون ،بةل
دةسةا
كورد بزووتنةوةيةكى لؤكالَء ثارضة ثارضةو بىَ بةرنامة
بوو ،لة شةرِدا هةموو تواناى بةهةدةر درابوو .لة ثاش
جةنطيش لةرووى ضةكدارييةوة سىَ بةشى ثيَك دةهيَنا.
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ناوةندى (ورمىَ) لةذيَر ريَبةرايةتى (مايل ئاغاى
َتى كوردستان
شكاك(مكؤ) 21دا بوو ،لة رؤذهةا
بةريتانيا نةيدةويست لةطةلَ ئيَراندا ثةيوةنديى تيَك بدات،
بؤية بضوكرين هاوكارى (مكؤ)ى نةكرد .لة ناوةندى
سليَمانيش (شيَخ مةمود) حةي د برِواى بة ضةكداريى
هةبوو ،خةباتى ريَكخراوةيى بوونى نةبوو .هةردوو
بزووتنةوةكةى (مكؤ)و (شيَخ مةموود) يةك لة
فاكتةرةكان كة فاكتةريى ئايينى بوو وايكردبوو لة
َيش هيَزى
بةريتانيا دوور بن .ناوةندى ئةستةمبول
ضةكدارييان نةبوو ،هيَزة ضةكدارةكانى كوردستان لة ذيَر
كؤنرؤلَء ثانى (مستةفا كةمال) بوون .22ديارة لة
برِيارةكانى كؤنطرةى (ئةرز رِؤم)ء (سيواس) كة بوونة
بناغةى دامةزراندنى كؤمارى توركياو بوونة سةرة خؤرى
ريَككةوتنى (سيظةر) دةردةكةوىَ كة كةمالييةكان دانيان
بة هيض جؤرة مافيَكى طةى كوردا نةناوةء لةذيَر ثةردةى
َيانداوة كورد بؤ
ثاراستنى يةكيَتى ئاين ء نةتةوةدا هةول
َةتيَكى كورد بةكاربهيَنن.23
ئاماجى دروستبوونى دةول
بةكورتى خؤرئاواو بةريتانييةكان لة ضةند روويةكةوة
متمانةيان بةكورد نةبوو ،ئةويش ثةيوةست بوو بةوةى كة
هةميشة بزووتنةوة ضةكدارييةكانيان بةكارهاتوون دذ بة
هاوثةمانان ،بؤموونة (شيَخ مةمود) ء سةدان جةنطاوةرى
كورد بؤ بةدةمةوة ضوونى بانطةوازى جيهاد لة ناوضةى
(شوعةيبية)ى باشورى ئيَراق جةنطى هيَزةكانى
ئينطليزيان دةكرد .24راطياندنى جيهاد كاريكردبووة سةر
َم
كورد ،ئةوانيش بةدةردى شيعةى عيَراقى ضووبوون ،بةا
عةرةبة سوننةكان بةرذةوةندى خؤيان لةطةلَ ئينطليز
دةبينييةوة ،هةربؤية ضارةنوسى كورد بة ذيَردةستةيى
مايةوة .25خؤرئاوا تيَطةيشتبوو كة كورد بة هؤكاريى
َةتيَكى هاو ئاين دةتوانيَت
ئايينى لةطةلَ هةردةول
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َبكات ،لةبةر ئةوة لة دابةشكارييةكاندا هيض
هةل
ثيَوةريَكى بؤ جياوازى نةتةوايةتى نةكردبوو ،هةميشة
َةتدا باش بوون ،بةرامبةر
ريَبةرة سونييةكان لة طةلَ دةول
َةتى
بةوان كوردانى شيعة مةزهةبيش لةطةلَ دةول
مةزهةبى ئيَراندا ساضاون ،بةجؤريَك لة هةموو بةشةكانى
َةت جةختى
كوردستان ئيسام وةك ئايديؤلؤذياى دةول
لةبارةوة كراوةتةوة .26لةايةكيريشةوة ملمانيَى كوردو
َكرمىَ
ئةرمةنء دييانةكان هةميشة خؤرئاواو روسياى دل
دةكرد سةبارةت بة ئايندةى سةربةخؤيى كورد.
ظيَديَنسكى دةنوسيَت" :نابيَت هيض هيوايةكمان بة كورد
هةبيَتء راست نيية بة دؤستى خؤمانيان بزانن ،مادام
تورك لةاى ئةوان ناوةرؤكى ئايينى دةدةنة
ملمانيَكان" .27ديارة هاوثةمانان كة دذى توركيا لة
جةنطدا بوون لة رةفتارى عومانييةكان دذ بة ئةرمةنء
يؤنانييةكانء كةمايةتيية ئاينييةكان نيطةران بوون .بؤية
لة ثاش جةنط بوونة ثشتيوانى ئةرمةنىء يؤنانييةكانء
نةتةوةي كورديش دةكريَت يةكيَك لة هؤكارةكان لة
وابةستة بوونيان بووبيَت بةئايينةوة ،بؤية بوونة قوربانى
و لةماف بيَبةشكران .28دوواجار ضارةنوسى ئةرمةنء
كورد وةك دوو نةتةوةى زيانبارى دوواى جةنط تةنها ئاين
يةكايى دةكردةوة .ئةرمةنةكان لة رووى نةتةوةييةوة سةر
بة طروثى هيندؤ ئةوروثى بوونء لةرووى ئاينييةوة
لةسةردةمى (تردادى سيَهةم)ى ثاشاى ئةرمةنستان
َى()600ز ئايينى مةسيحيان كردة ئايينى فةرمى
سال
َةمرِةوى عومانى زيَدةتر لةم
َت .29ئةرمةنييةكانى قةل
وا
شةش ويايةتةدا دةذيان وان ،بةتليس ،ئةرزرؤم،
دياربةكر ،سيواس ،خاربوت ،بةطويَرةى هةنديَك ئامار
َى()0838ز دا ( )6مليؤن ئةرمةنى لة كيشوةرى
لةسال
َتان
عومانييةكاندا هةبوون .30هةم لةسةردةمى سول

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،87-64ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

(عةبدوحةميد)و هةميش لةسةردةمى ئيتحادييةكان
َى()0902ز فةرمانى كوشنء وةدةرنانى
بةتايبةتى سال
ئةرمةنييةكان دراء ئةرمةنيةكان ،ئةرمينياى رؤذئاوايان
لةدةستداء()620هةزار ئةرمةنى بةرةو ئةرمينياى
َتء قةوقاز دةركران.31
رؤذهةا
سياسةتى ئينطليزيش وةهابوو كة ناكؤكى لةنيَوان
كوردو ئةرمةندا هةبيَت .32لةثاش جةنطيش كةمالييةكان
َتيان داو جاريَكى تر
ثةامارى ئةرمينياى رؤذهةا
ثاكسازييان ئةجامدا .ئةرمةنييةكان بةثشتيوانى
هاوثةمانان لة (28ى مانطى 2ى ) 0908ز ئةجومةنى
لة(00ى يةنايةرى )0908ز
نةتةوةييان هةبوو،
حكومةتى سؤظيةتى برِياريَكى دةركرد سةبارةت بة
ئةرمينياى توركيا  .33لة(00ى مانطى هةشتى
)0920ز لةثةمانى سيظةردا ء لةمادةى()88دا  .34لة
َةتة سويَند
كؤنطرةى (ساين رمؤ)ى ( )0920ز دةول
َةتى ئةرمةن
خؤرةكان تيَكرِا ثيَداطرييان لةسةر دةول
كردةوة .بةطشتى هاوثةمانةكان لة مةتةريَزدابوون بؤ
لةشكرى حةميدييةو هؤكارةكةيشى دذايةتى ئةوانة بوو
بؤ ئةرمةنةكان .35بةجؤرة فاكتةرى ئايينى ضارةنوسى
ئةرمةنء كوردى ليَك جودا كردةوةو لةو كاتةدا كة
َى جوداكردنةوةى سنوريَكى سةربةخؤى بؤ
َسؤن هةول
ويل
ئةرمةن دةدا ،كوردةكان سوربوون بة برايةتى توركء
َةتى
َسؤن دةنوسى كة دةول
كوردةوةو نامةيان بؤ ويل
سةربةخؤيان ناويَت.36

دووةم :سوننيبوونى كورد لة طةمةى
مةزهةبطةرايي شيعةو سوننةدا
ديارة لةسةرةتاوة بةريتانيا دةيةويست سةرجى كورد
بؤاى خؤى رابكيَشيَت .هةر ئةمةيش بوو وايكرد كة

َنى جةنطء
َويَستى (شيَخ مةمود) لة ساا
جياوازى لة هةل
كؤتايى جةنطدا بةديدةكرا .شيَخ لةسةرةتاى جةنط
لةباشورى ئيَراق دذى ئينطليز وةستاو لة سنورةكانى
َم لة كؤتايى
ئيَرانيش رووبةرووى روسيا بوويةوة ،بةا
جةنطدا بةبىَ رةضاوكردنى فاكتةرى ئايينى دةيةويست
ببيَت بة ثشتيوانى بةريتانيا .37ثاش راطةياندنى ئاطر
بةست كوردستان لة رووى ثراكتيكييةوة سىَ بةش بوو،
َت هةر لةدةستى ئيَراندا بوو ،بةشى
بةشى رؤذهةا
َيش
باكووريش لةاى عومانييةكانء بةشى ويايةتى موسل
َتى سةربازىء بةريَوبةرايةتى
راستةوخؤ لةذيَر دةسةا
ئينطليزدا بوو ،ئينطليز تةنها ويايةتى موسلَ بةايةوة
بة بايةخ بوو ،ضوون ناوضةيةكى زةنطن بوو بة نةوت.38
سةرةتا لةثاش (جةنطى جيهانى يةكةم) نيازى تايبةتى
َةتيَكى كوردى ثةيوةست بوو
بةريتانيا بؤ دروستبوونى دةول
هيَزة ئةوروثييةكانةوة ،كة دةيايةويست بةربةستيَك
َتانى
َكى تورك زوانى وا
لةنيَوان توركةكانى ئةنادؤلَء خةل
ئاسياى ناوةند لة قةفقاز دروست بكات.39
سةرةتا بةريتانيا لة ريَطةى (سةيد تةهاى نةهري)يةوة
لة سنورةكانى ئيَرانء توركيادا خواستى ئةوةى هةبوو
كورد سةربةخؤبيَت .دواتر بةريتانيا ئةمةى بة كردارةكى
َتيَكى
َى دةدا ئيَران وةك دةسةا
نةدةبينى ،هةربؤية هةول
َةتة سونييةكانى عةرةبدا
شيعة مةزهةب لةبةرامبةر دةول
َةتيَكى كوردى سوننى
رابوةستيَت ،لةبةر ئةوة بوونى دةول
بؤ ئيَران مايةى طرفت بوو .لةكاردانةوةى راثةرِينةكانى
(طؤرانةكان) دذ بة ئينطليز لةسنوورى (خانةقن)،
َتى ناوةرِاست لة
ثةيامنيَرى رؤذنامةى (تامز) لة رؤذهةا
بروسكةيةكدا بؤ (رؤيتةرز) نوسيويةتى" :بةلكاندنى
باشورى كوردستان بة ميسؤثؤتامياوة ئاشتى لة خانةقنء
سليَمانيدا دةضةسثىَ ،جيا لةوةيش ئةم كارة بؤ ئيَمة زؤر
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طرنطة ضونكة ئيَمة بةرامبةر بة فارس زؤر
بةرثرسيارين" .40هاوكات بةريتانيا بؤ اوازكردنى
َةتيَكى يةكطرتووى عةرةبيى (هامي)يةكانى لة
دةول
َدةستكرد ،بؤ ئةوةى ئةوان وةك
ئيَراقء ئةردةندا باا
ثشتيوانيَكى بةبةهيَزى ميَننةوة ،بةريتانيا ثيَى وابوو
تةنها كوردى ئيَراق لةبةر ئةوةى سوننة مةزهةبن دةتوانن
َى هامى لة ئيَراقدا لةبةرامبةر شيعةى
َتى فةيسةل
دةسةا
عةرةب هاوسةنط بكةن .41ترسى مةزنى بةريتانيا زالَ
بوونى شيعةى عةرةب بوو  ،ضوون لة راثةرينى()0920ز
زؤر بةسةختى رووبةرِووى بةريتانيا بوونةوة .بةريتانيا
ترسى ئةوةى هةبوو شيعةكان لة ئيَراقدا زالَ بنء لةطةلَ
ئيَراندا هاوثةمانى بكةنء ببنة مةترسى بؤ
بةرذةوةندييةكانى ئايندةى 42.بةريتانيا توانى ئينتدابى
خؤى بةسةر فةلةستنء ئةردةنء ئيَراقدا بةبةهيَزى
َةتانة بةسةرؤكايةتى
َيَتةوة .بةجؤة ئةم دةول
بهيَل
(مستةفا كةمال)ء (مةليك فةيسةلَ)ء (رةزا شا)ى
ثةهلةوىء (ئةمانءاه خان)ى ئةظغانى بوونة ثاسةوانى
بةرذةوةندييةكانى بةريتانيا بةرامبةر كشانى روسيا
بؤناوضةكة .43

سيَهةم :رةوطة و ريَبازة ئاينييةكانى كورد
وةك لةمثةريَك لةبةردةم يةكبونيَكى
سياسيدا
َى
لةكوردستاندا دوو تةريقةتى سؤفيطةريى رؤل
مةزنيان لة ذيانى سياسيدا دةطيَرِا  .تةريقةتى (قادري)ى
تا سةدةى نؤزدة تةنها ريَبازى سؤفى بوو لة
كوردستاندا .44كة ئةوانيش ساداتى نةهرىء بةرزجييةكان
بوون .45بنضينةى ناكؤكييةكان لةنيَوان ئةم دوو ريَبازة
هةر لةسةرةتاى هاتنى نةقشبةندييةكانةوة بوو ،ضونكة
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تةريقةتى (قادرى)ى ببوونة بةشيَك لة سيستةمى
َتداريَتى بابانةكانء ثشطريى مرةكان بوون.
دةسةا
لةبةرامبةردا (نةقشبةندي)يةكان وةك سيستةميَكى
َك
َستكار هاتنة ثيَشةوة ،بؤية ئاسان نةبوو خةل
بةرهةل
َوبوونةوةى
رووي تيَبكات ،ئةمة ويَرِاى زوو با
ريَبازةكةيش بة كوردستاندا .46ناكؤكى نيَوان ئةم دوو
ريَبازة لةمةى بةهيَزى داية شويَنء كاريطةرييان لةخةباتى
نةتةوةيى كورديدا .هةنديَك جار ناكؤكييةكان دةبووية
هؤى دابةشكاريىء بةشيَك لة شيَخةكان بةرتيلء
َتى داطركةر.
َطرى وا
سةرانةيان وةردةطرتء دةبوونة هةوال
َى ئينطليز لة وان دةَليَت" :برِيَك
بؤ موونة جيَطرى كونسول
لة شيَخةكان هيضيان لة دزو جةردة كةمر نيية".47
ديارة (نةقشبةندي)يةكان رابةرايةتى طةليَك لة شؤرِشء
َم وةك ئةوةى كة سةركردةى
راثةرِينةكانيان كرد ،ةا
َدةكةوت نةيانتوانى لةرووى
ئايديؤلؤذيى زؤريان تيَدا هةل
ئايديؤلؤذييةوة نةتةوةى كورد يةكبخات .هةروةك ضؤن
َى ئةو
ئايديؤلؤذياى مةزهةبيى وةهابييةكان رؤل
يةكبوونةى لة نيمضة دورطةى عةرةبيدا بينى .ضونكة
طةورةبوونء ريَكخستنى مرنشينى سعودية ثةيوةنديى
َم
ثتةوى بة ئايديؤلؤذياى وةهابيزمةوة هةبوو .بةا
ئايديؤلؤذياى سؤفيزم لة كوردستان هةرطيز نةيتوانى ببيَت
بة تةنها سيستةميَكى ئايديؤلؤذىء لة تريباليزم
ابدات .48ياخؤ ريَبازى (سنوسى) 49ى لةنيَو
َةبةدووةكانى خؤرئاواى عةرةبى توانيويانة
خيَل
ضوارضيَوةيةكى ريَكخراوةيى دابرِيَذنء داينةمؤى طةىَ
شؤرِشى عةرةبى بةهيَز بوون دذ بةداطركةرو زؤريَك لة
َة عةرةبييةكانيان يةكخست.
خيَل
(مارتن ظان برؤنةسن) ئةو رةوشة بةراورد دةكات بة
َى ريَبازة نةقشبةندييةكانى كوردستانةوةء ثيَى واية
رؤل
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َكىء اوةكى وةانيَنء بؤ
نةيانتوانى شةرِى خيَل
سةربةخؤيى نةتةوةكةيان يةكبطرن .50بؤ مونة طةر
شؤرِشةكةى (شيَخ مةمود) لة باشوورى كوردستان
وةربطرين ،دةبينن ناكؤكى ريَبازة ئاينييةكان بةشيَك
لةشارة مةزنةكانى كوردستانى ليَدوور خستةوةو نةيتوانى
لةبةرامبةر خواستةكانى ئينطليز بؤ لكاندنى
َةمرِةوةكةى بة ئيَراقى عةرةبييةوة خؤى رابطريَت .بؤ
قةل
موونة جافةكان كة طةورةترين هؤزى كورديى بوون لة
رووى تةريقةتى تةسةوفةوة وابةستة نةبوون ء نن بة
بةرزجييةكانةوة .لةبةر ئةوة ثشتيوانيى (شيَخ مةمود)يان
نةكرد .ئةطةر اوازى ثيَطةى بةرزجييةكان نةبوواية كة
وةك ريَبازى قادرى خامؤش ببوون ،ئةوا ئةستةمبوو
شؤرِشةكةى شيَخ اواز بكراية .51هاوكات شارى
كةركوكيش لةبةر ناكؤكى رةطة ئاينييةكةيان نةبوونة
ثشتيوانى شيَخ مةمود .بةطويَرةى راثؤرتى ئةفسةرى
َكى كةركوك ئةوةيان داية
سياسيى بةريتانيا %40ى خةل
َتى شيَخ مةمود،
دوواوة ناوضةكةيان خريَتة ذيَر دةسةا
هةربؤية كةشيَخ راثةرِى ذمارةيةكى كةم لةو شارة هاتنة
ريزةكانى شؤرِشةوة .هؤكارى ئةوةيش بؤ ئةوة دةطةرِايةوة
َةبانةوة،
َكيى وابةستة بوون بةشيَخةكانى تال
كة خةل
َتدا هةميشة
هةربؤية لةكيَشمة كيَشى دةسةا
َى بةرزجييةكان بوون .هةركات
َةبانييةكان ميَمل
تال
َةبانييةكان
بةرزجييةكان دذ بة بةريتانيا بووبن  ،ئةوا تال
ثشتيوانييان لة بةريتانيا كردووة .لةبيستةكاندا
َةبان لةتةواوى كفرىء كةركوكدا ثيَطةى
شيَخةكانى تال
طةورةيان هةبوو.52
هاوكات شيَخةكانى بارزان بةتايبةتى (شيَخ ئةمةدى
بارزان)ى ثشتيوانى بؤ (شيَخ مةمود) دةرنةبرِىء بة
بةكريَطراوى بةريتانياى دةزانى .53نةك تةنها لةنيَو

َكو لةنيَو
ريَبازة سؤفيطةريية سونييةكانى كوردا بةل
ريَبازةكانى سوننةو شيعةو عةلةوييةكانيشدا فاكتةرى
دابةشبوون لةمةى داية ئايندةى كوردو ثانةكانى
خؤرئاوايان بةسةركةوتن طةياند .بؤموونة عةلةوييةكان لة
ناكؤكيدا بوون لةطةلَ كوردة سونييةكان لةباكوورى
كوردستاندا .هؤكارى ئةوةيش بؤ سياسةتى عومانييةكان
دةطةرِايةوة ،ئةوةبوو كة سوارةى حةميديية ثيَك هات ،بؤ
ئةندام
ببنة
نةبوو
عةلةوييةكان
كوردة
لةنيَوياندا(.54شةريف فورات) لة كتيَبةكةيدا ئاماذة
بةوةدةدا كة عةشرةتى (جوبران)ى سوننى مةزهةب،
وةختىَ لة كيَشةدا بوون لةطةلَ هؤزى (هورميك)،
حكومةت لةتاوانةكانى يةكريى خؤش دةبوو .5بؤموونة
ثاش ئةوةى عةلةوييةكانى (ديَرسيم) لةميانى راثةرِينى
َنى  0909،0920ز بةهؤى
قؤضطريدا لةساا
بةشدارينةكردنى كوردة سونييةكان سةركةوتوو نةبوو،
هةروةك ضؤن عةلةوييةكانيش لة شؤرِشى شيَخ سةعيدى
ثراندا نةيارى ئةو شؤرِشة بوون .56بةمثيَية دةكريَت بَليَن
كة ناكؤكيية مةزهةبييةكان لةنيَوان رةوطةو ريَضكانى
َى مةزنى طيَرِا لةوةى ثانى
تةسةوفدا رؤل
دابةشكارييةكانى سايكس بيكؤ بؤ دابةشكردنى
كوردستان بة ئاماجةكانى خؤى بطات.

باسى سيَهةم -ثارتة ئيسامييةكانى
كوردستانى طةورة لة نيَو ثيَكهاتةى
ئايينى و نةتةوةيى كورددا
تاوةكو نيوةى يةكةمى سةدةى بيستةم ،ئاينداريى
لة كوردستاندا ،ئاينداريةكى ميللى بوو .هةبوونى
رةوتةكانى تةسةوف بةشيَوةيةكى قولَء بةرفراوان لةناو
َطةى كوردةواريدا لة ناوةرؤكدا طريَدراوى ثةيوةندى
كؤمةل
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َتةكاندا .ضونكة بنةضةى
خراثى كوردانة لةطةلَ دةسةا
كوردييةتى زؤريَك لة دامةزريَنةرانى تةريقةتة
َطةكةيانةوة
تةسةوفييةكان ثةيوةنديى بة راستينةى كؤمةل
هةية .57لةم ناوضةيةدا كة بةجيهانى ئيسامى
ناودةبريَت ،مةزهةبى كورديى نةيتوانيوة خزمةت
بةرةوشى نةتةوةيى كورد بكات .ضونكة كورد
تايبةمةنديى كلتوورى خؤى نةثاراستووةء نةيتوانيوة لة
سنوريَكى سياسيدا يةكبونيَكى كلتوريىء زمانةوانىء
َبيَت بةسةر كةلتورى
كةلتوريى دروست بكاتء زال
تةريقةتدا كة تةواوى شؤرِشةكانى لةسةر بةند بووة.
هةربؤية بةناضاريى كةوتووةتة ناو كةلتورة باا
َ
مةزةهةبييةكانةوة .بؤ موونة نةتةوةخوازيى عةرةبى زؤر
زةمةت لة ئيسامى مةزهةبى جودا دةبيَتةوة .ئيسامى
َةتيَكدا يةك كةلتورى
مةزهةبيش لة ضوارضيَوةى دةول
مةزهةبيى هةيةو ريَطةش نادات بةوةى كةلتوريَكى ترى
مةزهةبى يان ضةند كةلتوريَكى نامةزهةبى وةك كةلتورى
َةتةدا بن بة
رؤحى تةريقةتةكان لةناو سنورى ئةو دةول
َةتة مؤديَرنةكة.58
كةلتورى ئاكارىء ئايينى ناو دةول
طةر ئيَرانيش وةربطرين ئةوا ئيسام لة ذيَردةستى
َطرى
َتة ئيَرانييةكاندا وةك مةزهةبى شيعة هةل
دةسةا
َى نةتةوةثةرستى ئيَرانيى بووة .وةىَ كورد لةنيَوان
هيَل
هةردوو مةزهةبى شيعةو سوننةدا ماونةتةوة ،كورد لة
مةزهةبيَكى ئيساميدا خؤيان ميللى نةكردووة .بؤ موونة
سوننيطةرايى تورك لة ضوارضيَوةيةكى دياردا خزمةتى
توركبوونى كردووةو ئيسامبوون بةواتاى توركبوون
هاتووةء كاريى لةسةر ثةرةسةندنى ميللى تورك كردووةء
َكو وةك
ئيسامةتيى تورك وةك ئاينيَك سةير ناكريَت ،بةل
ئايديؤلؤذيايةكى ميللى برى ليَدةكريَتةوة ،طةر ئيسام
َتى ناويندا بوونى
نةبوواية ئةستةم بوو لة رؤذهةا
72

َم لة كوردستان ئيسام نةبووةتة
نةتةوةييان هةبواية .بةا
مةزهةبيَكى ميللى .تةنانةت لة ئةوروثايش مةزهةبى
ثرؤتستانتةكان لة سةردةمى ثةرةسةندنيى ميلليدا ،هيَزو
تينى زؤرى داية نةتةوةبوون .59كةواتة تةواوى شؤرِشة
كاسيكييةكانى كورد ئةوانةى ئاين ببوية هةويَنى
رابوونيان ،تيَكرِا نةيانتوانى خزمةت بة ثةرةسةندنى
بوونى نةتةوةيى بكةن ،هةروةك ضؤن طةانى دى كرديان.
ثاش نةمانى خةافةتى ئيساميىء دابةشبونى كوردستان
َمانى توركء فارسء عةرةب.
َةتى موسل
بؤ سةر ضوار دةول
ئيدى نةزميَكى تر ء مؤديَليَكى تريى ئاينداريى سياسيى
َةى لةطةلَ كوردا دةكرد ،هةميش كورد بؤخؤى
هةم مامةل
ثراكتيكيى دةكرد .ئيسامى سياسيى هاوضةرخ وةك
مؤديَليَكى نويَى نةزمى ئيسامطةرايى لة كؤتاييةكانى
َتى عومانييةكانةوة وردة وردة لة برو ئةنديَشةو
دةسةا
تيؤرةكانى ضةند نوسةرو برمةندو سياسييةكى طةانى
َمانةوة دةردةكةويَت .بؤ موونة جةمالة دينى
موسل
60
ئةظغانى ( 0868ـ  )0893ز ء موحةمةد عةبدة(
61
)0902 - 0849ز و عةبدو رةمان كةواكبيى (0848
 )0902ز 62بة باوكى رؤحى ئيسامى سياسييان ناودةبةن ،ئةوان لة جيهانى ئيساميداو ثاش ئةوةى
َدةست
َتى ناوةرِاستدا باا
داطركةريى بةريتانى لة رؤذهةا
بوو،بوونة داينةمؤى هزريى بريى ئيسامطةرا .63لةنيَو
جيهانى ئيساميدا هةوةلَ ريَكخستنى سياسى
َستكار،لةنيَوةندى سةدةى هةذدةهةمدا وةك
بةرهةل
بزووتنةوةى وةهابيزم لةسةر دةستى (موحةمةدى كورِى
عةبدولوةهاب) دةركةوت ،ئةم بزووتنةوةية نةخشى بينى
َةتيَكى عةرةبى لةنيمضة دورطةى
لة دروستبوونى دةول
عةرةبيدا ،ثاش شكستى خةافةتى عومانى لةسةر
َةى
دةستى حةسةن بةنا ()0949 0903ز ،64كؤمةل
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َى ()0928ز دا دروست بوو.
ئيخوان موسلمن لة سال
(ئيخوان موسلمن) وةك دةستثيَكى ثارتة ئيساميية
هاوضةرخةكان ديَتة ئةذمارد ،كة لقء ثؤثء هاوشيَوةكانى
َمانةكانى طرتةوة .65ليَرةوة ئةم
تةواوى نةتةوة موسل
نةزمى ريَكخسنء ئيسام طةراييةدةخزيَتة نيَو كور
دستانيشةوة .جياوازى بوونى ثارتء ريَكخواوةكانى
ئيسامى سياسيى لةناو كوردا لةثارضةيةكةوة بؤ
ثارضةيةكى تر جياوازةء ثيَشينةى هةريةكيَكيشيان
زؤرترين كات وابةستةية بة ثرؤذة دةرةكييةكانى
ئيساميزميى دةرةوة .66شرؤظةى شويَنى ثارتة
ئيسامييةكان دةكةين لةناو بزووتنةوةى رزطارخوازيى
نةتةوةيى كورديداء فاكتةرةكانى غيابى ئيسامى
سياسيى شويَنى اوازى ئيسامى سياسيى
لةنيَوثارضةكانى كوردستاندا دةخةينة رِوو.

يةكةم :ثارتة ئيسامييةكان
لةباشوورى كوردستان دا و شويَنيان لة
ثيَكةوةذيان و نةتةوايةتى كورديدا
َدانى ريَكخستنى سياسيى ئيسامى
يةكةمن سةرهةل
لة كوردستانادا ،بارطاويية بة ريَكخستنةكانى ئيخوان
موسلمن لة ئيَراق .ديارة ئيخوان موسلمن لة ئيَراقدا وةك
لقيَكى ئيخوانى ميسر دامةزراوةو ريشةكةى دةطةرِيَتةوة
بؤ كؤتايى جةنطى جيهانى دووةم()0942 - 0969ز.
َى
ثاش ئةوةى (شيَخ حةمةد مةمود سةواف) 67سال
()0943ز لة ميسر ثيَوةنديى دةكات بة بازنةكانى
ئيخوانةوة ،كاتيَك دةطةرِيَتةوة لةتةواوى شارةكانى
َى
بةغدادو بةسرةو موسلَء رومادىء هةوليَردا هةول

َةكة دةدات .68دوواتريش خودى
كردنةوةى لقيَكى كؤمةل
َةجةو
َى( )0924ز دةضيَتة شارى هةل
سةواف لة سال
ثيَوةنديى دةكات بة هةنديَك زاناى ئاينييةوة لةوانة (
عومان عةبدولعةزيز) . 69لةبةرئةوة ئةو قؤناغة دادةنريَت
بة ئاشنابوونى كورد لةطةلَ ريَكخستنةكانى ئيخواندا.70
لةو ضوارضيَوةيةدا ئيخوانة كوردةكانيش دةرباز بوونء
َت بوون .71ئير ئيخوان لة
ئاوارةى كوردستانى رؤذهةا
ئيَراقء كوردستاندا هيض ضااكييةكى نةما .دوواجار
هةنديَك كارى تاكةكةسيى لة كؤتايى حةفتاكانةوة دةستى
ثيَكردةوة .بةتايبةتى ( سديق عةبدولعةزيز)ى براى (مةا
َى()0939ز وةك ريَكخستنى
عومان عةبدولعةزيز) لةسال
َم ئيخوانةكان بةشيَوةيةكى
ئيخوان دةست بةكاربوو .بةا
َةتى كاركردنيان (سةاحةدين
َى()0982ز مؤل
فةرمى سال
َدا لةطةلَ
موحةمةد بةهادين) داء لةهةمان سال
ئيخوانةكانى ناوةرِاستى ئيَراقدا كارو ضااكييان بووية
يةك .72رةوتةكانى ئيخوان لة كوردستاندا بةنيَوى خةتى
يةك كة مامؤستا سةاحةدينء خةتى دوو كة مةا سديق
ئارِاستةى دةكرد بةردةوام بوون  .ئةوان بةدريَذايى خةباتى
شاخى ثارتة نةتةوةييةكانى كوردستان هيَزى ضةكدارييان
َتى
نةبوو ،زؤريَك لة سةركردةكانيان لة رؤذهةا
كوردستاندا مانةوة تا ثاش راثةرِينى ()0990ز و
دوواتر خةتى مامؤستا (سةاحةدين) يةكطرتوى ئيسامى
كوردستانء خةتى مةا سديق (بزووتنةوةى راثةرِينى
ئيساميي)يان لة باشوورى كوردستاندا راطةياند .
ريَكخستنى ئيخوان بةشدارى لة خةباتى ضةكداريدا
نةكردو لةرووى ضااكى ميديايشةوة هيض ضااكييةكى
نةبوو .ضونكة بةشيَك بوو لة بزاظى ئيخوانىء هاوشيَوةى
بةشةكةى ناوضة سونيةكان بوو ،زياتر وةك بزاظيَكى
ئيَراقى ئيسامى ضااكيى كردووةو كوردستانيبوونى ثيَوة
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ديار نةبوو .تايبةمةنديى ديارى ئةم رةوتةيش لةوةداية كة
َطةى كورديى نةبوو،
طةشةسةندنيَكى سروشتى كؤمةل
َكو لةدةرةوةى سنورةكانى كوردستانةوة هيَنراو
بةل
جيَطربوو .73سةباةرت بةكاريطةريى رةوتى ئيخوان لة
كوردستانداء شويَنيان لة بزووتنةوةى نةتةوةيى كورديدا
ئةوا بيَدةنطييةكى تةواويان لةسةر مافى ضارةى خؤنسينى
َبذاردووة .هةرضةند بزووتنةوةكة لةسةربنةماى
كورد هةل
ثةيامةكانى (حةسةن بةنا) ثيَيان واية سنورى
ناوضةطةرييةتىء نةتةوايةتيينان بةزاندووةو وةك
وةهابييةكان نن كة مؤركى جةزيرةى عةرةبييان هةبيَت
ياخؤ وةك مةهدييةكانى سودانء سنوسييةكان خؤرئاواى
عةرةبىء نةورةسييةكانى توركيا و ماشومييةكانى
َم دواليزمةيان لة
ئةندةنوسيا نن .74ثيَمان واية بةا
َويَستيان لةسةر نةتةوة بندةستةكانى جيهانى
هةل
ئيساميدا هةموو ئةوانة دةداتة دواوةو بةرطى عروبةيان
دةكات بةبةردا .حةسةن بةنا بؤخؤى لةثةيامةكانيدا
دةنوسيَت" :نةتةوةطةرايىء ئيسامء عروبة بازنةيةكى
تةواو كةرى يةكرينء هيضيان لةطةلَ ئةويريان ناكؤك
نن" .75بؤموونة ئيخوان لةخةباتى نةتةوةيى عةرةبدا لة
زؤيَك لة شويَنةكانى جيهانى عةرةبيدا بة كردارةكى
بةشداربوون .هةرلةسةرةتاوة بةشداربوون لة جيهادى
فةلةستينى()0943 0948ز  ،بةتةواوى بؤضونيان
َم هيض
َةستينى رؤشنة .76بةا
سةبارةت بة دؤزى فةل
َويَستيَكى ئةو رةوتة لةسةر دؤزى نةتةوايةتى كوردو
هةل
َةجة لةئارادا
تراذيدياكانى وةك ئةنفاى كوردو هةل
َويَستى ئيخوان لةبةرامبةر
نةبوو .77تةنانةت بيَهةل
تراذيدياكانى طةى كور داو ئيَراقيضييةتى ئةم رةوتة
زؤريَك لة بةرثرسانى ئيخوانى كور دستانى واليَكرد كة
تيَكةلَ بة رةوتى جيهادى سةلةفى بن .مةا كريَكار لةم
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َةجة قوتاربووم بوو لة كؤتى
بارةوةدةَليَت" :كارةساتى هةل
ئيخووانء خؤ بينينمةوة بوو وةك خاوةن رةوتيَكى سةلةفى
جيهاديى ."78تةنانةت لة هيض ميتؤديَكى يةكطرتووى
ئيسامى كوردستاندا طرفتى كورد وةك دؤزى نةتةوةيةكى
بندةست باسنةكراوةو طرفتةكان وةك طرفتى ئابورىء
َيةتى باسكراون .هاوكات لة بنةماى ضواردةهةمى
كؤمةا
دووا ثرؤطراميان دا بازدةدات بةسةر فرة ئايينى كورداو
بةبىَ ئاماذة بة ئيَزيدىء مةسيحىء جولةكةو كاكةيى
يةك ئايينييةكى تةواو دةسةثيَنيَت .79ليَرةدا مايةى
سةرجة يةكطرتوو بؤضى باس لة كةمة ئاينييةكان ناكاتء
لة بنةماكانى ()20ء ()22دا باس لة توركمانةكان
دةكات .ئةوة ثشرِاستى ئةوةية كة ئةجيَنداى يةطرتوو لة
دؤزيَكى ئاينيدايةو توخنى نةتةوايةتى نةكةوتووة ،ضوون
طرنط نيية هةموو كةركوك توركمان بن ،مادام ئيسامى
َم كارةساتة لة كوردستاندا كوردطةليَك هةبن
سوننةن ،بةا
بة ناسنامةى ئايينى يةزيدىء كاكةيىء شيعةو
عةلةوى.80
سةبارةت بة رِةوتى ضةكدارو جيهاديى ئيسامى لة
كوردستاندا ،لة دةستثيَكى هةشتاكانةوة طروث و
ريَكخراوى بضوك بضوك بونيان هةبووة .81هةرضى رةوتى
ضةكداريى ئيساميةشة لة كوردستانى طةورةداء بة
شيَوةيةكى ديار لةسةردةستى ضةند مةايةكى ئايينى
َتى كوردستاندا دروست
كوردستانى باشوور لة رؤذهةا
َيان
بوون .لة()0983/3/23ز ثرؤذةيةكى()00خال
ئامادةكردو سةردانى هةريةك لة (هامى رةفسةجانى)ء
َى يةكةمدا بةعسيان وةك
(عةى خامنةي)يان كرد .لةخال
كافر ناساندووةو ثيَداطريى لةوة دةكةن كة دةبيَت بة
ئازادى بذين وةك طةانى دونيا ،هاوكات لةبةندةكانى تردا
داواكارى مادىء ضةكء يارمةتى دةكةن .ئةوةى نةتةوةيى
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بوونى بزووتنةوةكة دةخاتة ذيَر ثرسيارةوة ئةوةية كة
داوادةكةن دةستكراوةبن بة ثةيوةنديكردن بة بزووتنةوة
ئيسامييةكانى دونياوة تا كؤمةكى مادىء سياسيى
َى نؤهةمدا داوادةكةن بوار بؤ
بكريَن ،هاوكات لة خال
َمانيَك لة دونيادا بكريَتةوة تا ثةيوةندى
هةموو موسل
بكةن بة جيهادةكةيانةوة .82ئةم بزووتنةوةية لةو
َم
قؤناغةدا هيَزيَكى ضةكاريى كارايان دروستكرد ،بةا
زياتر دريَذبوونةوةى بزووتنةوةى نةتةوةيى كورديى ثيَوة
ديار نةبوو .ضونكة ثةروةردةى هيَزة ضةك دارييةكة
بةتةواوى لةذيَر كاريطةريى كتيَبء كاسيَتةكانى دكتؤر
َ عةزامء عورمةر عةبدو رةمان دا بوو  .83ثارتء
عةبدوا
ريَكخستنة ئيسامييةكان وةك دياردةيةكى نامؤ لةناو
َداو تةناتةن نةريتى بةندايةتى تاكى
كوردا سةريانهةل
كورديان طؤرِىء جؤرى خويَندنى ويَردو نزاكانيشيان
بةنةزميَكى عةرةبى دارِشتةوةو ناوى بنكةو بارةطاو
هيَزةكانيان بةتةواوى ناوى عةرةبى بوونء كتيَبةكانى
َ عةزام) 84ء (سةيد قوتب) 85يان دةكرد بة
(عةبدوا
كوردىء توخنى كةلةثورو طؤرانىء شيعرو ئةدةبياتى
َةتء سيماى كوردانةيان كةمر
كوردى نةدةكةوتنء روال
بوو ،هيض شيعرو سروديَكى نةتةوةيى كورديان نةدةضرِىء
لةبرى ناوى ثيَشمةرطة ناوى موجاهيديان بةكاردةهيَناء
درومة جيهادييةكانيان بة عةرةبى دةنوسىء
َةيةك بوو لة
دةوتةوة.86بةطشتى ئيسامى سياسيى تيَكةل
ئيسامى جيهادىء ئيخوانىء لةذيَر ئةم كاريطةريانةى
خواريَدا بوون .شؤرِشى ئيسامى ئيَران()0939
ء جيهادى ئةظغانى دذ بة سؤظييةت ء هةروةها ئيخوانى
ميسر .87بزووتنةوةى ئيسامى لةدامةزراندنييةوة
َى لةطةلَ سعوديية دا هةبوو.88
ثةيوةن دييةكى توندوتؤل
َنى( )0990،0992،0996ز يارمةتييةكى زؤرى
لةساا

ريَكخراوة خيَرخوازييةكانء تةنانةت حكومةتى سعوديية
دةطةيشتة بزووتنةوةى ئيساميى .89ثارتة ئيساميية
ضةكدارييةكان لة دةستثيَكى دوو هةزاردا دوضارى
دابةشبوون دةبن .بةشيَوةيةك كؤمةلَ و بزووتنةوةو ضةن
رةوتيَكى سةلةفيى ناو بزووتنةوةى ئيسامى ء دوواتر
َى
(ئةنسارى ئيسامي) 90يان ليَ دروست بوو .91كؤمةل
ئيسامى لة ميتؤدةكةيدا ديسانةوة شوناسى كوردستان
وةك شوناسيَكى ئيسامى دةخاتة روو ،ثيَويستيشى
كردووة كة بةثيَى ئيسام ذيان بةرِيَوة بريَت ،ئةمةيش
دروست ثيَضةوانةى ميتؤدى قورئانة ،ضونكة مادام
َى ئيسامى كوردستانيية ،كةواتة لة كوردستاندا
كؤمةل
ئيَزيدىء كاكةيىء شيعةو فةيلىء شةبةكء توركمان
بونيان هةية ،بازدان بةسةر ئةو كةمينة ئايينىء
َبوون لة نيهادى سياسيى
نةتةوةييانةدا جؤريَك لة راديكال
ئيسامييةكاندا نيشان دةدات .ضونكة جيَطةى ثرسيارة
ثارتة نةتةوةييةكان  ،طوتارى نةتةوةيى لة ميتؤدياندا
هةيةء بةئاشكرا مافيان داوة بة ناوبردنى هةموو
َم ثارتة ئيسامييةكان شوناسى
ثيَكهاتةكان بةا
َمانى سوننة
كوردستانيان وةك شوناسيَكى موسل
نيشانداوة .رةخنةى جدى لةو ميتؤدة لةوةداية كة
عةرةبيَك بؤى هةية ببيَتة ئةندامء بطاتة رادةى ئةمر
َمان بيَت بةس كورديَكى خانةقن مادام
بةمةرجيَك موسل
َى
شيعةية مافى ئةندام بوونى نيية .92هاوكات كؤمةل
ئيسامى دةستثيَكى دروستبوونى هاوكات بوو لة زةمينة
سازييةكان بؤ ليَدانى ئيَراق لةايةن هاوثةمانانةوة ،لةم
ثيَناوةدا ثيَشينةى عةى باثرى ئةمرى كؤمةلَ لةطةلَ
نةفرى جيهادى (سةدام حوسةين )دا يةكيطرتةوةو
هةروةك ضؤن لة دةستثيَكى (جةنطى جيهانى يةكةم) دا
ريَبازة تةسةوفييةكان بة هؤى سياسةتى ثان ئيسامييةوة
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لةخشتة بران ،بةوجؤرةيش ئةم رةوتة ئيساميية
ثابةندبوونى خؤى بة جيهادةوة دوثاتكردةوةو بةنهيَنى
لةطةلَ حكومةتى ئيَراقي دا ثيَوةنديى كردو هاوسؤزى
خؤى بؤ ئيَراقى يةكثارضةو رووبةرِووبوونةوةى هاوثةمانان
نيشان دا .93لةم ثيَناوةيش دا ضةندين بةَلطةنامة
َوكرايةوة كة ثيَوةنديى تؤكمةى ئةم هيَزةو حزبى بةعس
با
شرؤظةدةكةن .94لة ئيَستا دا يةكيَك لةطةورةترين
مةترسييةكانى رووبةرِووبوونةوةى ثيَشمةرطة بريتيية لة
هيَزة بناذؤكانى ريَكخراوى ئيسامى لة شامء ئيَراق .بؤ
ئايندةيش ميتؤديى ثارتيضكى وةك كؤمةلَ هةمان
ئة\يَنداى سرِينةوةى ئةوانى دى ثيَية كة داعش ثةيرِةوى
دةكرد  ،بؤ موونة ميتؤدى كؤمةلَ لةثيَشةكييةكةيدا دوو
َةرى سياسيى بةطومان دةكات.
سةرجى زةق خويَنةرو كؤل
َبوونةو سةرجى دووةميش شيَواندنى
سةرجى يةكةم راديكال
َكى كوردستان
ميَذووة .لةسةرجى يةكةمدا باس لة خةل
َمانء بةوردى شوناسى
دةكريَت وةك طةى كوردى موسل
كوردستان وةك شوناسيَكى ئيسامى خراوةتةرِوو،
هةربؤية ثيَويستدةكات بةثيَى ئيسام ذيانيان بريَت
بةرِيَوة .طوتارى نيَو ثيَشةكى ميتؤدى ئيسام دروست
ثيَضةوانةى بةرنامةو ثةثرِةوى قورئانة .ضوون مادام
َى ئيسامى كوردستانة ،كةواتة لةكوردستاندا
كؤمةل
ئيَزيدىء كاكةيىء شيعةو فةيلىء شةبةكء توركمانء
هةموو ئةمانة كة طروثى ئيتنىء ئاينين بوونيان هةية .
بازدان بةسةر ئةو كةمينة ئاينىء نةتةوةييانةدا جؤريَك لة
َيبوون لة نيهادى سياسى ئيسامييةكاندا ثيَشضاو
راديكال
دةخات .ضونكة بةراستى جيَطةى ثرسيارة كة ثارتة
نةتةوةييةكانى وةك ثارتىء يةكيةتى كة طوتارى
نةتةوةييان ثيَية ،لةميتؤدياندا بة ئاشكرا مافيان داوة
َم ثارتة
بةناوبردنى هةموو ثيَكهاتةكانى كوردستان .بةا
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ئيسامييةكان بةكؤمةلَء يةكطرتووةوة بةيةك وشة نيَوى
ئةوانيان نةبردووة .ئةوة لةكاتيَكدا طوتارى ئايينى
ثيَكهاتةكان بةرينر لةخؤدةطريَت تا طوتارى نةتةوةيى.
َبوونة ئةو رةوايةتيية ناداتة
ئةوة تةنها راديكال
بةرامبةر.95

َة ئيسامييةكانى
دووةم :ثارتء كؤمةل
َتى كوردستان و شويَنيان لة
رؤذهةا
ثيَكهاتةو ثيَكةوة ذيانى نةتةوةيى كورديدا
هةر لةشةستةكانةوة سةلةنوىَ تةوذمى ئيسامى
لةايةن عةى شةيعةتى طةورة برمةندى مةزهةبى و
شؤرِشوانى ئايينيى شيعةوة طورِيَك بة شرؤظةو
َى
ريَنيسانسيى ئيسامطةراييةوة هيَنرايةوة ،ئةو تةقةا
ئةوةى دةكرد كة ئيسامى تراديشنالَء كؤنسةرظاتيظى
َطة بطؤرِيَت بة ئايديؤلؤذيايةكى سياسيىء
كؤمةل
َيةتيى96ئيسامى سياسى وةك ثارتة
ئابوورىء كؤمةا
ضةثء نةتةوةييةكان بةسةر كوردستانى بندةستء
ثةرتبوودا دابةش نةبوون .نهيَنييةكة لة يةك ئةطةرداية،
ئةويش ئةوةية ثرؤذة هةريَمييةكان ئيسامى سياسيى
كوردييان وةك ئامرِازيَك بةكارهيَناوة ،رادةى ئةم ئامرِازة
تواناو هيَز و كاريطةريى ئيسامييةكانيشى لة
ثارضةكانى كوردستاندا دياريى كردووة .97لة كوردستانى
َتدا ء لة ثاش شكستى كؤمارى كوردستان ،كة
رؤذهةا
ئايندارييةكةى هةر لة فؤرمى شؤرِشة كاسيكييةكاندا
بوو ،ضةند طروثء فؤرمى ئيسامطةرا بةدى دةكريَن .كة
ئةوانيش بريَتن لة طروثة سونةتييةكان كة توخنى
سياسةت ناكةونء تةنها ثيَداطريى لةسةر خودى تاكةكان
َةى
دةكةنةوة ،لةوانةيش طروثى دةرويَشةكانء كؤمةل
(تةبليغ) بةديدةكريَن .طروثيَكى تر زياتر برِوايان
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بةسياسةتكردن هةية لةئيَرانداو دةيانويَت بةبةشداريى
َت ،ئةوان زياتر بة
سياسيى لة ئيَراندا بطةنة هيَزو دةسةا
ئيسامى سياسيى ناودةبريَن.
بؤموونة طروثى (مةكتةب قورئان) يان مةكتةبييةكان
َةى بانطةوازو ئيساحى ئيَران) لةم
لةطةلَ (كؤمةل
طروثانةنء لةثاش شؤرِشى طةانى ئيَران هاتوونةتة
مةيدانى سياسييةوة 98.لةم سةوبةندةدا ئيساميزم (
ئيسامى سياسي) لة شةستةكانةوة لةايةن ئةمةدى
موفتى زادة 99لة كودستانى ئيَراندا هيَنراية ئاراوة ،ديارة
ئةمةيش شانبةشانى دةركةوتنى طوتاريى سياسيى شيعة
بوو لة ئيَراندا .ثيَش ئةو كاتة ئيسام لة فؤرميَكى
نةريتخوازو كؤنسةرظاتيظدا بوونى هةبووةء ئةمةيش
لةتةك ناسيؤناليزمى كوديدا ئاويَتة ببوو.100
َدا.
لةشةستةكاندا ئيسامى سياسيى لة ئيَراندا سةريهةل
َى داب و نةريتة
لةوكاتةدا زؤربةى كوردان ئةوانةى مذول
ئيساخوازييةكة بوون ،لة هةمبةر ئاشنابوون بة شوناسى
ئيتنؤ نةتةوةيى خؤياندا خامؤشكرابوون ،بؤية بةرِووى
ئيساميى سياسي مةكتةب قورئاندا دةروويان
ليَكرابوويةوة .لةراستيدا ئةمةيش ثرؤذةيةكى
ئةلتةرناتيظ و نةيار بوو لةبةرامبةر هةردوو
ناسيؤناليزمى كورديى 101و رةوطةى ئيسامى نةريتخوازو
كؤنسةرظاتيظدا لة كوردستان .لة شؤرِشى ئيَرانى 2212
دا هيَندةى تر بؤشايى نيَوان ناسيؤناليزمى كوردى و
َبوويةوة .بةم شيَوةية مةكتةب
ئيساميزمى كورديى قول
قورئان لة كاتيَكدا كة ناسيؤناليزمى كوردى لة
ثةريَزدابوو ،بايةخى زيَدةترى لةقؤناغى شؤرِشى
َى ناسيؤناليزمى
ئيساميدا بةدةستهيَنا .هةرضةندة زال
كوردىء طرذى ء ثشيَوييةكانى نيَوان ئةمةدى موفتى
زادةو حكومةتى نيَوةنديى ئيَران ريَطر بوون لةوةى كة

َيَكى كارا لة بةجيَطةياندنى
مةكتةب قورئان بتوانيَت رؤل
ئةجيَنداى ئيسامى سياسيدا ببينيَت .هاوكات هةورازو
نشيَوى ناسيؤناليزمى كورديى و ناكؤكييةكانى لةتةك
طوتارى ناوةندطةراى ئيَرانييدا ديسان كاريطةريى كردبووة
سةر طوتاريى مةكتةب قورئان هاوكات طروثيَكى تر
بوونيان هةية كة نيَو دةبريَن بةسةلةفييةكان ،ء ئةوانيش
دابةش دةبن بةسةر سةلةفى جيهادىء ناجيهاديدا.
لةتةواوى ئةو طروثانةدا تةنها مةكتةبييةكان
َطةى كوردينء ثرؤذةيةكى دةرةكى
دةرهاويشتةى كؤمةل
ننء لةذيَر كاريطةريى ئيسامطةرايى دةرةوة
نةهيَنراون.102
مةكتةبييةكان طروثيَك بوون لةايةن (ئةمةدى
َى  0936دامةزران .لة كاتى شؤرِشى
موفتى زادة)وة سال
َى سياسىء ضةكداريىء لةطةلَ
طةاندا كةوتنة جمءجول
َة)
بةتايبةتى(كؤمةل
كوردييةكان
ضةثة
ثارتة
لةتةنطذةدابوون .بروايان بةدانوستان هةبوو لةطةلَ رذيَمدا.
ثاش كؤضى دووايى ريَبةرةكةيان دابةشبوونء ئيَستة
طروثيَكى فةرهةنطنء دةستبةردارى سياسةت بوون.
ئيَران)
بانطةوازى
ئيساحء
َةى
(كؤمةل
َكى مةريوانةو
دامةزريَنةرةكةيان(ئيراهيم مةردؤخ)ى خةل
دروست لقيَكى ئيخواننء بةكاريطةريى يةكطرتووى
َةتى
ئيسامى دروست بوون ،ئةم طروثة تا ئيَستايش مؤل
َم ضاوثؤشى لةكارو ضااكييان دةكريَت.
فةرميان نية  ،بةا
هاوكات بةكاريطةريى بزووتنةوةى ئيسامى كوردستانى
ئيَراقء ثاش ثرؤسةى ئازادى ئيَراق ،ثاش ئةوةى سةلةفيية
َةجةو هةورامان ثةرتةوازةى
جيهادييةكانى سنورى هةل
َتيش رةوتيَكى
َتى كوردستان بوون ،لة رؤذهةا
رؤذهةا
سةلةفيى تةكفرى دروست بووة .103تيَكرِاى ئةم طروثانة
بة فؤرمة جياوازةكانيانةوة هيض ثرؤذةيةكى نةتةوةييان
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ثيَنيية .هؤكارى ئةوةى كة ئةم رةوتة ئيساميانة لة
َتدا اوازن دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة
كوردستانى رؤذهةا
بةشيَكيان لةذيَر كاريطةريى ئيسامى سياسيى باشوردا
دروست بوون ،ديارة كة ئيسامييةكانيش ثيَوةندييان
لةطةلَ ئيَران نزيكة ،ئةم هاوكيَشةيةش لةطةلَ طرفتة
نةتةوةييةكةى كوردستانى ئيَراندا يةك ناطريَتةوة .هاوكات
َكو طروثى
َطرى ثرؤذةى نةتةوةيى نن ،بةل
هيضكاميان هةل
َى ملمانيَى نيَوان سةلةفيزمء سؤفيزمنء
مةزهةبنء مذول
َن .104هؤكاريَكى تر كة
بةشتانيَكى اوةكييةوة سةرقال
وادةكات لة ئيَراندا ئيسامى سياسى كورديى اواز بيَت،
ئةوةية كة لةئيَراندا كؤمارى ئيسامى بؤخؤى ثرؤذةيةكى
َطرتنى
ئايينى ثيَيةء بةئيسام سياسةت دةكات ،هةل
هةرثرؤذةيةكى ئايينى دذى ئةم ثرؤذةية لةمةدانة لة
خودى خؤت .بؤية طروثة كوردييةكان زؤرجار مةزهةب بة
طرفت دةزانن  ،ئيدى ضؤن دةيكةنة ئامرِازى سياسييان .
َسة بةوةى
َك قةل
هاوكات ئةزمونى ئيَران وايكردووة خةل
ئةزموونيَكى هاوشيَوة بة فاكتةرى رزطاريى بزانيَت.
هاوكات ئيسامييةكانى كوردستان لةباشورى كوردستاندا
بة بةشيَك لة ناردنةدةرةوةى شؤرِش دادةنريَت كة لة
تيَزةكانى (ئيمام خومةيي)دا بوونى هةبوو.كةواتة ضؤن
105
ئةم شؤرِشة ئاراستةى ناوخؤى ئيَران دةكريَت.

سيَهةم :دةرهاويشتةكانى ثارتة
ئيسامييةكانى باكوور و رؤذئاواى
كوردستان

بؤية
كوردستانيشةوة
باكورى
بةنيسبةت
ئيسامطةراى كورديى تةنها دذ بة ثرؤذة نةتةوةييةكة
بوونى هةية .ضونكة تةواوى ثارتة كوردييةكان لةسةرةتاى
سةدةى بيستةمةوة تاوةكو ئةورؤ ثارتى نةتةوةيىء ضةثء
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َى ()0980ز ثارتيَكى كوردى
ليرالَ بوون .تةنها سال
بةنيَوى ثارتى ئيسامى كوردستان (ثاك) لةايةن
َح طابورري)يةوة دامةزرا ،ئةويش لة
(موحةمةد سال
دةرةوةى كوردستانء بة كؤمةكء ثشتيوانى سعوديية بوو،
هةربؤية نةيتوانى ئاماجة نةتةوةييةكةى بثيَكيَت.106
(ثاك) نةيارى ريَكخستنة نةتةوةييةكانى كورد بوو ،ثيَى
وابوو (ثةكةكة) بةشيَكة لة ئةجيَنداى زايؤنيزمء
ثةكةكةيش ئةو ريَكخراوةى بة بةكريَطراوى ئةمريكا
دةزانىء تةنانةت حوكمةتى توركيا ضاوى دةثؤشى
لةكارةكانى ،تا لة رووى ئاينييةوة ثةكةكة اواز
َياندةدا هاوكارى لة كؤمارى
بكات .107تةنانةت هةول
ئيسامى ئيَران وةربطرن ء لة نةزمى ئيسامى ئيَرانةوة
َم ديارترين ثارتيَكى كوردى كة رذيَمى
نزيك بوون .108بةا
توركيا دذ بة بزووتنةوةى نةتةوةيى كورد بةتايبةتى
ثةكةكة بةكاريهيَنا بريتى بوو لة (حزب اه) .توركيا
َى()0986ز لةايةن
بةثيَى نةخشة نهيَنييةكانى سال
(حسيَن وةى ئؤغلو)ء راستةوخؤ لةايةن ئةفسةرى
ئاسايشى توركيى (قورقوت ئةيكن)ةوة سةرثةرشتى
دةكرا .ئةمانة طروثى ضةكدارييان لةشارة كوردييةكاندا
دروستكردو بةئاشكرا مةشقيان دةكردو ئةدةبياتى
ئيسامىء سيماى ئيسامى ذنانيان ببووية دياردةيةك
لةناو ناوضة كوردييةكاندا .ئةم ثارتة بؤ رووبةرووبوونةوةى
بزووتنةوةى نةتةوةيى كوردو روناكبرو نوسةرو
خؤنةوارةكانى كورد دروستكرابوو ،بؤ مونة لة
سيَثتةمبةرى( )0992ز نوسةرى طةورةى كورد (موسا
عةنتةر)يان ترؤر كرد .لة( )0990تا()0992ز زياتر
لة( )200ئةندامء ايةنطرى ثةكةكةيان ترؤر كرد.
َتى كورد
بةطويَرةى راثؤرتةكان ( )21هةزار هاوا
بةدةستى ئةم ريَكخراوة ترؤر كراون .لة ثاش كوذرانى
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َتسؤى) كة كورديَكى باكورة بووة
ئؤغلؤ( ،عيسا ئال
َةت هةرهيَند كارى بةم ريَكخراوة
ريَبةرى ثارتةكة .دةول
َةتيش ،ئيدى لة
بوو تا بووية مةترسى بؤ خودى دةول
()2000ز بةدوواوة كةوتة بضوككردنةوةى ثارتةكةو
َم لة ()2000ز بةدوواوة حكومةتى
لةناوبردنيى ،بةا
(دادو طةشةثيَدان) زؤربةيانى ئازادكرد .109ثيَمان واية
لةئيَستادا بزووتنةوةى نةتةوةيى كورد لة باكوردا زياتر لة
ضااكىء كاراترة لةخةباتى سياسيدا ،هةربؤية ثيَويستى
ثانى ثاتريَكى ئايينى بةوجؤة وايكردووة كة مريى
نةرمى بنويَنيَت لةبةرامبةريان.
ديارة يةكيَكى تر لةو هؤكارانةى كة بؤضى ثارتيَكى
ئيساميى كوردى لة باكوردا خواستيَكى نيية بؤ مافى
نةتةوةيى كورد ،ئةوةية كة توركيا بؤخؤى لةثاش جةنطى
جيهانى دووةمةوة ئيدى زياتر حزبة راسرِةو ئاينييةكان
َةيان
َ دةست بوونء هةميشة بةضةكى ئاين مامةل
باا
لةطةلَ سةركوتء بندةستكردنى بزووتنةوةى نةتةوةيى
كورديدا كردووة .ثارتى داد كة لةدةستثيَكى دوو
َ دةستة رةنطة كؤمةكى ثارتيَكى ئيساميى
هةزارةوة باا
لةسليَمانيدا بكات يان ثارتيَكى نةتةوةيى توركمان لة
َم بةهةمان هاوكيَشةى ئيَران ضؤن دةبيَت
كةركوكدا  ،بةا
ثارتيَكى ئيسامى كورديى كة ثرؤذةى خؤى نةبيَت،
لةباكوردا دروست دةكات .لة كوردستانى خؤرئاوايش دا
رةوتى ئيسامى بوونى نةبوو ،لةثاش جةنطى جيهانى
دووةم ريَكخستنةكانى ئيخوان ،دروست لة ()0943زدا
بةريَبةرايةتى (موستةفا سوباعى)ى هاتنة سوريا ،هةر
لةسةرةتاوة بة طويَرةى بةَلطةنامةكانى ئيخوان ،بيَجطة لة
شارةكانى كوردستان كة هيض بنكةو لقيَكيان نةبوو ئيدى
َو
لةتةواوى ثاريَزطاكانى سوريا دا لقةكانى ئيخوان با
ببوونةوة .110لة ئيَستايش دا ثارتى يةكيَتى ديَموكراتى

َدةستة ،بةم
(ثةيةدة) لةنيَوضة كوردييةكاندا هيَزيَكى باا
شيَوةية ضااكييةكانىء كردةكانى راستةوخؤ كاريطةرييان
هةية لةسةر رةوشء رةونةقى ناوضة كوردييةكان .لة
َنةوةيةكى
()2000ز بةدوواوة لةنيَو كوردانى سوريا جوا
كورديى وابةستة بة ثارتى كريَكارانى كوردستان (ثةكةكة)
ضيَبوو .ئةم ثارتة لةايةن ئةندامانى ثةكةكةوة لةسورياو
َى 2006دا دامةزرا .111ئةم ريَكخراوة لةطةلَ
لةسال
ريَكخراوة تيَرؤريستييةكانى وةك(داعش)ء (بةرةى نةسرة)
لة ()2006ز وة لة جةنطيَكى دذواردانء هةرِةشة لة
كانتؤنة كوردييةكانى خؤرئاوادةكةن .112بةجؤة ئيسامى
سياسيى نةك هةر نةبووةتة بةشيَك لة بزووتنةوةى
َكو بةشيَك بووة لةو
رزطارخوازيى نةتةوةيى كورد ،بةل
َة دةرةكيانةى كةبةردةوام دذبووة بة خةباتى
هةول
رزطارخوازيءى نةتةوةيى كوردو هيض ثرؤذةيةكى
رزطارخوازيىء شؤرِشطيَرِيى بؤ نةتةوةى بن دةستى كورد
لة هةطبةيدا نةبووة.

ئةجام
يةكةم :يةكيَك لة زةمينةسازيية كاريطةرةكان بؤ
دابةشبوونى كوردستان وابةستةية بة مةزهةبء ئايينى
كوردةوة ،خؤرئاوا بة لةثيَشضاوطرتنى رابردووى كورد لة
وابةستةبوونى بة مةزهةبةكانةوة ،كوردستانى بؤ
َؤنييةكانى دابةشكرد.
َةتة كؤل
هاوسةنطكردنى دةول
دووةم :ئيسامى سياسيى لة نيَو رابردووى شؤرِشء
راثةرِينةكانى كوردا هيض ريشةيةكى نييةو تةنها لة
هةشتاكانى سةدةى رابردوو دا وةك ضةند طروثيَكى
سياسيى لةباشوورى كوردستان دا دةركةوتوون.
سيَهةم :ئيسامى سياسيى لة كؤمةَلطةى كورديدا
نةزميَكى نامؤو نةخوازراوةو لةهيض ثارضةيةكى كوردستان
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دا نةيتوانيوة شويَنى خؤى بكاتةوةو ثارتةكانيشيان ثارتى
اوازو بضوكء كاتن.
ضوارةم :ثارتة ئيسامييةكانى كوردستان لة ثرسة
َتانى
هةستيارةكان دا كةوتوونةتة مةتةريَزى ثانى وا
هةريَمييةوةو لة ئيَستاشدا ئيسامى سياسيى طةورةترين
مةترسيية بؤ سةر سنوورةكانى هةريَمى كور دستانء
كوردستانى خؤرئاوا.
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دةرهيَنرابوو(د .ئيراهيم خةليل ئةمةد ،د .خةليل عةى موراد:
ئيَرانء توركيا ،تويَذينةوةيةك لةميَذووى تازةو هاوضةرخ ،و:
َت ،2000،ل) 233
بةهادين جةال،ظ ،4ضاثخانةى رؤذهةا

ϭϭ

James. A. Bill and Carll Leiden: the middle east,
politics and power,Torento,1977, p43.

ϭϮد .فقضل رسال :كردساقن و السيقسة السافياية فى شرق
ااوسط : ،غسقن نعمقن ،م بعة حم دى ،2008،ل .069

َينةوةيةك دةربارةى
ϭϯكامةران جةمال بابان زادة :ضةند ليَكؤل

ثةراويَز

1

Richard F. Hamilton: the origins of world war
1,Cambridge university press,2003, p19,20.
0
Richard F. Hamilton: : op , cit, p22.

بزاظى هاوضةرخى كورد،ضاثخانةى ديَكان ،سليَمانى،2002،
ل.094

ϭϰد.ا اد سعيد ما:سعيد النارسى :حركاه و مشروعه

ϯرامسقئار :ايران و عثمقنى در اساقنه ء قرن بيسام ،جلد دوم،
 :رحيم رئيس نيق ،ض ،0ضقثخقنه لشن ،تهران،0682 ،

 ،2008ص.89،88

ϰكةمال بوركاى:كوردو كوردستان لةسةردةمى باستانةوة تا كؤتايى

َ،ضاثخانةى شظان،سليَمانى،2003،ل.9،00
عةبدوا

هةوليَر ،2008،ل.206

َةكانى
جةنطء توركياى عومانيدا مؤركرا ،بةثيَى خال
َةتى
 ،32،36،34مافة نةتةوةييةكانى كورد دياريكران بة دةول

ل.06

جةنطى جيهانى يةكةم ،و :عةى فةحى ،ضاثخانةى منارة،

َتى ئيَران بكةن(.
حوكمى تةواوى وا
Vahid Rashidvash: The Qajar Dynasty in Iran:
The Most Important Occurence Evented in the
Qajars
Monarchy,2012,p182/http://ijbssnet.com/journals/
(Vol_3_No_12_Special_Issue_June_2012/18.pdf
.

َةتان،
ϲحوسيَنى مةدةنى :كوردستان ء سراتيذى دةول
َت ،ل.460،462
ب،2ضاثخانةى رؤذهةا

ϳمد رةسولَ هاوار:كوردو باكورى كوردستان لة سةرةتاى ميَذوو وة
هةتا شةرِى جيهانى دووةم،بةرطى يةكةم ،ضاثخانةى خاك،
سليَمانى،2000،ل .228

 ϴكقرلاان هيز :الاقريخ ااوروبى احديث  : ، 0904 0389د.
فقضل حسن ،بغداد.663،648 ،
Richard F. Hamilton: : op , cit, p22.

ااحاال فى تركيق (، )0930 0833ط ،0دار الزمقن،دمشا،
َةى خؤيبوون :قةتلَء عامى كورد لة توركيا ،و :نةجاتى
ϭϱكؤمةل
َةتة براوةكانى
ϭϲلة ئابى  0920ثةمانى سيظةر لةنيَوان دةول

َباش بوونء سةر بة هؤزة توركمانيية
َةيةكى قزل
ϱقاجارةكان بنةمال
سةرةتاييةكان بوون ،توانيان لة ماوةكانى  0339تاوةكو 0922

80

ϭϬئةو دةم ويايةتةكانى ليبياو تونسء ميسرء جةزائرو قوبرس

َم دواتر بةريتانياو فةرةنساو ئةمريكا لةطة َل
سةربةخؤيشةوةن بةا
توركياى كةماى لؤزانيان واذؤكردوو لةو ثةمانة ثاشطةزبوونةوة(.
َنةوةى رز طارى ى نيشتيمانى ى كور
د.عةزيز شةمزينى :جوا
دستان، ،ض،6سليَمانى ،0998،س،ث،ل .)009
ϭϳهيوا ئةمن :دؤزى كورد لةنيَوان بةرداشى ماركسيةتء
دموكراسيةت ،هةوليَر ،ل. 29
ϭϴجةمال نةبةز:كور دستانء شؤرِشةكةى،ض،6
هةوليَر،2003،ل.30

ϭϵمامةند رؤذة ئةرمةنؤسايد ،سة دةيةك لة ثةيوةندييةكانى كور
دو ئةرمةن ،ضاثخانةى تيشك،سليَمانى ،2008،ل.028
ϮϬم.ا .طيسارؤف ،ا.ا .رطوشن :كوردى توركيا ،و :جةال تةقى،
وةزارةتى رؤشنبرى،سليَمانى،2000،ل.24،22

ϵ

01مايل ئاغاى شكاك كورِى موحةمة د ئاغاى سةرؤك
هؤزىطةورةى شكاك بوو ،كة لة 0920دا لة  0000خيَزان
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كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

ثيَكدةهات .ئةوانة لة خؤرئاواى شارى سةماسدةذيان ،مكؤى
شكاك لة قؤناغةكانى جةن طى جيهانىء ثاش جةن ط دا شؤرِشى
بةرثاكر دوودذىدا طركةرى ئيَرانىء روسيا وةستايةوةودوواجار
بةثانيَك لةايةن رةزاشاى ئيَران تيَرؤركرا.
( د بدرخان السندي( :مكو) ثوري كوردي/
http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id
د.) kurdish_persons-20090524-

َطةنامةكانى هةردوو
َةو ريَكخراوة كوردييةكان لة بةل
ϮϮكؤمةل
َ ،ضاثخانةى
وةزارةتى بةريتانياو فةرةنسا ،و :نةجاتى عةبدوا
شظان،سليَمانى ،2003،ل.08،09

Ϯϯطيسارؤف ء رطوشن:س،ث،ل.63
Ϯϰد .عبدالفاقح على الباتقنى :دراسق و مبقحث فى تقريخ
الكرد والعراق وامعقصر،سثريز ،منبعة حجى
هقشم،اربيل،2001،ص .202،200

Ϯϱكةمال بوركاى:س،ث ،ل.204

َ،ض،2
َ ئؤجةان :بةرطريكردن لة طةليَك،و:لوقمان عةبدوا
Ϯϲعةبدوا
ضاثخانةى رةنج،2000،ل.304
Ϯϳازاريَف :كيَشةى كور د،ب ،2و:كاوس قةفتان ،ضاثخانةى
خافز ،بغداد ،2242،ل.292
Ϯϴكةمال بوركاى :س،ث،ل.200،232

Ϯϵهويان اندرانيل:ايرانيان ارمن ،دفر بذوهشهاى
فرهنطى،تهران،2342،ص.32
ϯϬامد نورى زادة :تاريخ و فرهنط ارمنستان،نشر ضشمة ،تهران،
،2319ص.12
ϯϭه،س،ص.42

ϯϮجةمال نةبةز:س،ث،ل.12
ϯϯامد نورى زاده:س،ث،ص.23

ϯϰمامةند رؤذة :ئةرمةنؤسايد،ل.201

ϯϱكامةران بابان زادة:س،ث،ل.241
ϯϲجةمال نةبةز:س،ث،ل.12
ϯϳجةعفةر عةى:ناسيؤناليزمء ناسيؤناليزمى

َت ،سليَمانى،2023،ل.242
كوردى،ض،2ضاثخانةى رؤذهةا
َطةنامةكانى هةردوو
َةو ريَكخراوة كوردييةكان لة بةل
 ϯϴكؤمةل
وةزارةتى بةريتانياو فةرةنسا :س ،ث ،ل.29

ϯϵرابر السن :مسقله كرد و روابط ايران و تركيه : ،ابراهيم

يانسى،ض،2تهران،2340،ص.20،22

 ϰϬد .عزيز احقج :القضية الكرية فى العشرينق ،ط،2ماءسسة

العربية للنشر ،بغداد ،2242،ص.222
ϰϭخابر اولسن :مساله كرد،ص.22
ϰϮسةام ناوىؤ  :سي وض ة هةخةس،
كوخدستان.22 ،2222،
ϰϯد .ع ى خضا امينى:تاخيخ خوابط ىاخجى ايران دخ
دوخان ث و  ،صدا مع ر،ت ران ،2342،ص.29
ϰϰجرارد جقلديقن:امقسقة الكردية: ،عبد السام
نقشبندى،ط ،2دار اراس،اربيل،2001،ص .34

ϰϱ

َةت ،ب ،2و :كوردؤ
مارتن ظان برونةسن :ئاغاو شيَخء دةول
عةى ،حةمدى ،سليَمانى ،2022 ،ل.200
ϰϲد .جةعفةر عةى:س،ث،ل.203،202
ϰϳمارتن ظان برونةسن:س،ث،ل.221،20
ϰϴجةعفةر عةى :س،ث،ل.203
ϰϵريَبازى سنوسى دامةزريَنةرةكةى ( موحةمةد كورِى عةى)

سنوسيية()2422 2141ز ،ئةم ريَبازة لةتةواوى باكورى ئةفريقا

توانى ببيَتة هؤى طةىَ شؤرِشى عةرةبى بةهيَز دذ بة داطركةريى
بيانى (.الندوة العقمية للشبقب اإسامي :من رق الصافية :
السناسية/
(http://www.saaid.net/feraq/mthahb/23.htm.

ϱϬمارتن ظان برونةسن:س،ث،ل.222،224

ϱϭه،س،ل.204
ϱϮد .عثمقن عةى :م،س،ص244 ،؛مارتن ظان
برونةسن:س،ث،ل.292،202
ϱϯد .عثمقن على:ن،م،ص.242
ϱϰرةسولَ هاوار:س،ث،ل .324
ϱϱ

موحةمة د رةسولَ هاوار:س،ث،ل.004
َسن :راثةرِينى شيَخ سةعيدى ثران  ،و :ئةبوبةكر
ϱϲرؤبةرت ئؤل

خؤشناو ،دةزطاى نيطا،سليَمانى،2222،ل.224
َ ئؤجةان: :ئيسامء
َسةنطاندنةكانى عةبدوا
َبذيَريَك لة هةل
ϱϳطول
َوكردنةوةى ئةكادمياى زانستة
نيشتيمان ثةروةرى ،لة با
َ ئؤجةان،ض ،2ل.20
َيةتييةكانى عةبدوا
كؤمةا
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ϱϴد .عرفان مستةفا :بوونى نةتةوةيى كورد لةنيَوان فةلسةفةو

ϲϲحمد فةريق :رةهةندة دةرةكييةكانى ئيسامى سياسيى لة

.42،49
ϲϬبرمةنديَكى ئيسامى بوو ،ثيَدا طريى لةسةر رز طارى جيهانى

ئةزهةر بووةتة قوتابى شةريعة ،لة طةلَ حةسةن بةنا دا لة ميسر
بةشيَكى تايبةتيان بةدروستكر دنى ثيَوةندى لة طةلَ جيهانى

ئيسامدةكرد لةذيَردا طركاريى خؤرئاوا دا ،ئةو ئةسة د ئابا دى
ئةظغانستانةوة ضووةتة هن دستانء لةويَوة بؤ ميسرو بؤ ثاريس،
ضةندين بةرهةمى هةية  (.د .رافد عاء اخزاعي :تنوير واصاح/

ئيسامى كر دووةتةوة ءطةراوةتةوة ئيَراقء ريَكخستنى ئيسامى
دروسستكر دووةو لة ثاش دروستبوونى ئيَراق ضووةتة سورياو
َى  2222كؤضىدوايى كر دووة
ثاشان ضووةتة سعو ديةو سال

سؤسيؤ ثؤلةتيكدا ،ضاثخانةى رةنج ،سليَمانى،،2002،ل
.022،021
َ ئؤجةان:س،ث،ل
َسةنطاندنةكانى عةبدوا
َبذيَريَك لة هةل
ϱϵطول

http://almothaqaf.com/index.php/tanweer/53424.h
( tml

َ لةدايك بووى ميسرةو بان
ϲϭشيَخ موحةمةد عةبدة حسيَن خةيروا
طخوازيَكى ئيسامى بووةو روويكر دووةتة ثاريس ،لةوىَ لةطةلَ
جةمالةدين ئةظغانى طؤظارى عروة الوثقى دةركر دووة .ناوبراو
ضةندين زانا لةسةردةستى ثيَ طةيشتوونء كة بروبؤضونيان
هةويَنى دروستبوونى ثارتة ئيسامييةكانن (.شخصيات مصرية:
اامام حمد عب دة/

(http://www.faroukmisr.net/mohamed_abdu.htm

(.اماساعة :حم د حما د الصااف..رائد احركة ااسامية
فى العراق/
ϲϴ

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title( .

د .ابراهيم خليل العاف :تقريخ وحقضر مقعة ااخاان
امسلمن ي العراق/

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2015/1
2/blog-post.html

ϲϵعومان عةبدولعةزيز موحةمةد لة خانةوادةيةكى ئايينىء مةا
َةجة لة
َى  2222ز لةطوندى ثريس سةر بةقةزاى هةل
زا دة لة سال
َةتى مةايى وةر
َحى طةورة مؤل
دايك بووة ،لةاى بابىء مةا سال

ϲϮعةبدو رةمان ئةمةد بةهاى كةواكبى ثيَشةنطى ضاكسازيية
َكى حةلةبى سورياية لة بوارى
لةنيَو جيهانى عةرةبي داء خةل
رؤذنامةوانىء نوسن دا بةرهةمى زؤرةو بة طذدا طركةريى

َى 2241
طرتووةو خاوةنى تةفسرى قورئانى ثرؤزةو سال

( فاسفة العرب:عبد الرمن الكواكبى /خؤرئاواوا د ضووةتةوة.

عةى عةبدولعةزيز ،تةمةنيَك خزمةت لة بزاظى ئيسامي دا،
ض ،2ضاثخانةى كور دستان ،سليَمانى ، 2004،ل.)02- 34
ϳϬئيدريس سيوةيلى :رةوتى ئيسامى لةباشوورى
كوردستان( ،) 2222 2209ض ،2ضاثخانةى طةنج،
سليَمانى ، 2009،ل .20،22

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphiloso
)phers/amodern/amodern-names/Alkawakby.htm.
36
Nasr Abu Zayd :Reformation of Islamic
Thought, a critical historical analysis, Amsterdam
university press,2004,p34.

َى  2209لة مةموديةى سةر بة
ϲϰحةسةن عةبدو رةمان بةنا سال
ثاريَزطاى بةحرة ميسر لة دايك بووة ،ناوبراو دامةزريَنةرى
َمانة لة 2224ء ضةندين بةرهةمى هةية
َةى برايانى موسل
كؤمةل

َى ،2202
كة بوونةتة داينةمؤى ئيسامى سياسى هاوضةرخ ،سال
َتى ميسرةوة دةكوذريَت(.ماساعة :اامقم حسن
لةايةندةسةا
بنقء فى سنار/

)http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title

ϲϱمذكرا على العشمقوى :تقريخ السرى جمقعة ااخاان

امسلمن ،مركز ابن خلدو للدراسق ، 2009،ص.3،2
82

كوردستان ،ضاثخانةى كوردستان ،سليَمانى،2022،ل.44
ϲϳشيَخ موحةمة د سةواف ()2222 2220ز لة موسلَ لةدايك
َيية خويَن دويةتىء دواتر ضووةتة
بووة ،لة قوتاخانةى فةيسةل

َى  2222لةدمةشق
بزووتنةوةى ئيسامى دروستدةكاتء لة سال
َ مةا ئةمةد :مامؤستا مةا
كؤضى دووايى دةكات(.عةبدوا

ϳϭد .سوزان كةريم مستةفا :ئيسامى سياسى لةباشورى

كوردستان لةنيَوان ديدى نةتةوةيىء ئاينيدا(،)2222 2214
طؤظارى ئةكادميانى كوردستان ،ذ( ،)3ضاثخانةى سةردةم،
سليَمانى ،2022،ل.20،23
ϳϮئيدريس سيوةيلى :س،ث ،ل.34
ϳϯد.سؤزان كةريم :س،ث،ل.32،32
ϳϰ

د .حسن حمد صقح :اإمقم حسن البنق والقضية

الفلسنينية/
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http://www.alzaytouna.net/2012/01/23/aw/

ϳϱعثمقن عبد امعز رسان ،الربية السيقسية عند اإخاان

امسلمن (الققهرة :دار الاا يع اإسامية ،د ،). .ص .213
ϳϲد .حسن حمد صقح :اإمقم حسن البنق والقضية
الفلسنينية
http://www.alzaytouna.net/2012/01/23/aw/

ϳϳد.سؤزان كةريم :س،ث،ل .33

ϳϴسةنطةر بيال :طفتو طؤى غةريبى( ،ب.س)(،ب.ش) ،ل.21
ϳϵتةوةريَك بؤطفتو طؤ :كور دستانء ئيسامى سياسيى ،ض،2
َةى نوسةرانى كور د ،لقى سليَمانى،2020،
َوكراوةكانى كؤمةل
با
ل.22
ϴϬه ،س ،ل .23

2202م/

.)http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title

َى
ϴϲحةمةد فةريق :ديوة شاراوةكةى عةى باثرو مةكرى كؤمةل
ئيسامى ،ضاثخانةى كوردستان ،سليَمانى،2022،ل.00،03
ϴϳتةوةريَك بؤطفتو طؤ :س ،ث ،ل .202،203
ϴϴ

َى  2210ز وةك
مةا عومان رابةرى بزووتنةوةى ئيسامى سال
َى كورِى
نويَنةرى زانايانى ئيسامى ضاوى كةوتبوو بة فةيسةل
َ مةا ئةمة د :
عةبدولعةزيزى ثادشاى سعودية ( .عةبدوا
س،ث،ل.)24

َ مةا ئةمة د :س ،ث ،ل.22
ϴϵعةبدوا

َم
َى  2240دامةزراوة ،بةا
ϴϭلةشكرى ئيسامى كورد لة سال
ريَكخراويَكى بضوك و ناكاريطةر بوو (.ماجيد خةليل:ئيسامى
سياسى و ئيسامييةكانى كوردستان ،سليَمانى،2023،ل.)40

ϵϬئةنسارولئيسام(ثشتيوانانى ئيسام) بزووتنةوةيةكى ضةكداريى
َدةدات لة ئيَرِاقةوة
جوداخوازى كورديى ئيساميية ،هةول
َجار
َةتيَكى ئيسامى دامةزريَنيَت .ئةم ريَكخستنة هةوةل
دةول
لةايةن مةاكريَكار ،كة ناسراوة بة نةمةدين ئةمةد فةرةج لة
سيَثتةمبةرى  2002دا دامةزراند .ديارة ئةم ريَكخستنة بة
ثشتيوانىء دةستطرؤيى لؤجستيكىء دارايى قاعيدةو ئوسامة بن

َ مةا ئةمة د :س،ث،ل.23
ϴϯعةبدوا

ادن دامةزرا .ئةم ريَكخراوة دذى ثارتة كور دييةكان لة ناوضةى
هةورامان جةنطى راطةياندو دوواى ثرؤسةى ئازادى ئيَراق ،بوونة

ϴϮبزوتنةوةى ئيسامى لة كوردستانى ئيَراق :طؤظارى بانطةوازى
ئيسامى ،ذمارة( ،2220 ، )2ل.30

ϴϰسةيد حاج قوتب ئيراهيم()2209ز لة ئاوايى قةهاى شارى
ئسيوتى ميسر هاتووةتة دونياوة ،توسةرو ئة ديبء تيؤريستى
َى  2220ثيَوةن دى بة
ئيسامى سياسيية ،لة سال
ئيخوانةوةدةكاتء يةكيَكدةبيَت لةسةركر دةديارةكانى ئيخوان،
تةفسر فى ظاى قورئانى نوسيوةو خاوةنى ضةندين بةرهةمة
َى ريَ ية كة هةويَنى برى ئيسامى
ديارترنيان مةشخةل

َى  2299ز بةتؤمةتى ثان دانان دذ بةمريى
سياسيية .سال
لةايةن حكومةتى ميسرييةوة لة سيَ دارة دةدريَت (.اماساعة
تقرخية :اأساقذ سيد قنب/

.)http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title

َى  2202لة شارى جنينى فةلةستن لة
َ عةزام سال
ϴϱعةبدوا
دايك بووة ،ئةو سةر بةئيخوان موسلمن بوو ،بةداهيَنةرى تيؤرى
خةباتى ضةك دارى ئيسامى دا دةنريَتء بة رةمزى جيهادى
ئةظغانى دا دةنريَت دذ بةشورةوى ،ئةو ضةندين بةرهةمى هةية كة
َى  2242لة ثيشاورى
بنةمان بؤ ئيساميية جيها دييةكانء سال
ثاكستان ،ماشيَنةكةى دةتةقيَننةو دةكوذريَت (.اماساعة

تقرخية :رائد "اجهقد اأفغقني"  ..عبد اه ياسف عزام

ئةنسارو سوننةو دواتر لةناو طروثة جيهادييةكانى دذ بة ئةمريكا
لة ئيَراق دا توانةوة.

Ansar al-Islam (Iraq,
(: Kathryn Gregory
/Islamists/Kurdish Separatists), Ansar al-Sunnah
http://www.cfr.org/iraq/ansar-al-islam-iraq.(islamistskurdish-separatists-ansar-al-sunnah
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ϵϵئةم طروثة لةايةن ثياويَك بةنيَوى ئةمةدى موفتى زادة
دا دةمةزريَت .ناوبراو لة دايكبووى ثاريَز طاى سنةيةو لة
دةستثيَكى حةفتاكانةوة دةستى داوةتة دروستكردنى
مةكتةبى قورئانى لة سنة دا .لةم مةكتةبانة دا ئةو توانى بة
ثةروةردةى تاكةكةسى دةستثيَبكاتء برةو بة مةكتةبةكان
بدات لةزؤريَك لة شارو شارؤضكة كوردييةكاندا .لةسةروبةندى
شؤرِى طةانى ئيَراندا قوتابىء شويَنكةوتووانى ئةم مةكتةبة
ئاينيانة تيَكةلَ بةكارى سياسى بوونء دذ بة شاهةنشاى
ئيَران كةوتنة ضااكىء وردة وردة مةكتةبةكانى طروثةكة
شيَوةى طروثيَكى ئايينىء سياسييان لةخؤ دا بةرجةستة
كرد .ثاش ئةوةى لة ثاش شؤرِش كوردستان جؤريَك نائارامى
بينىء زؤريَك لة ثارتة كوردييةكان دةستيانة داية ضةك ،ئةم
طروثة خوازيارى طفتو طؤى ئاشتيانة بوو لةتةك دةسةاَت
دارانى شؤرِش دا لة قومء تاران .هاوكات لةتةك طروثة
ماركسييةكان بةتايبةتى كؤمةلَة بةسةختى نةيارييةتييان بؤ
يةكر را طةياند ،ئةمةيش لةو سؤنطةيةوة سةرضاوةى طرت
كة ئةمان طروثيَكى ئايينىء ئةوانيش طروثيَك بوون كة
خؤيان بة ماركسى ناوزةد كردبوو .ثاش ئةوةى ئةمةدى
موفتى زادة سالَى  2223كؤضى دووايى دةكات ئيدى

طروثةكة لةايةن شورايةكةوة بةريَوة دةبريَت .هاوكات ثاش
كؤضى موفتى زا دة

طروثةكة كةمر نةخشى سياسى

دةبينىء زياتر بووة طروثيَكى فةرهةنطى لة كوردستانى
ئيَراندا.

زياتر ضااكييةكانيان ضرِبوويةوة لة كؤمةكى بىَ

نةوايانء هةذارانء ابردنى هةنديَك ئادابء رسومى دةستء ثا

طر وةك هةدية بردن بؤ بؤكء زاواو مندالَى تازة لة دايك بوو،
هاوكات بؤنة زيادةكانيان ابرد ،لةوانة يادكردنةوةى مردو و
هةموو ئةوانةيان بة بيدعةو هيَنراو دةزانن .هاوكات هةموو
ئةو سةردانانةيان دةداية دوواوة كة رؤذانى ثيَنج شةمووان
بؤ سةر طؤرِستانى كةسة نيَزيكةكان دةكرانء دواتريش
يادى سيَزدة بة دةريان نكوى ليَكردو بة ثيَويستييان نة
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ABSTRACT
The outcome of political Islam into the Kurdish liberation movement have significant place on
background and fate of occupied Kurdistan. In the past both of the Ottoman Empire and Iranian
used political Islam and pan Islamism in interest of their politics. Then, again nation’s states of
Arab, Turkish and Persian by religious means used Kurdish people and Kurdistan in interest of
their aims.
In the contemporary era and current time, project of political Islam could not be alternative of
national leftist parties, moreover, political Islamic parties in Kurdistan have become barrier
toward steps of national movements in Kurdistan. Currently, Islamic parties are strange powers
and unknown in Kurdish society. This research has several important points. For example, Islamic
parties have been dangerous powers in west and south Kurdistan and other parts of Kurdistan
have being ruled by Islamic governments.
That is why, this type of research have to be interested by academic centre, conferences and
scientific magazines. Our research contains three parts. The first part is about attempts and factors
of abolishing of pan Islamism by western countries. Second part is dedicated to the role and
position of doctrine and Kurdish religious in the Kurdistan Subdivisions. Third part is dedicated to
outcome of Islamic parties in Kurdistan into Kurdish liberation movement.
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كۆمەڵگاس كوردستانی باشوور لە نێوان یەكگ توویی و پەرتەوازهییدا
د .م اد حکی و د .لەیا ئەمی
بەشی کۆمەڵناسی ،کۆلێژس ئاداب ،زانکۆس سەاحەدین ،ه رێ

كوردستان-عێراق

پوختە
کوردستانی باشوور کە کۆمەڵگایەکی بە ح بیبووە و ح بەکان و سیاسەت پانتاییەکی گەورە لە ژیانی
ردژانەس تاکەکان داگی دەکەن ،تەبایی نێوانیان تەبایی کۆمەایەتی دەگەینێت و ناکوکی نێوانیشیان پەل بۆ
ناکوکی کۆمەایەتی دەهاوێت .لە ئێستادا کە ح ب و ایەنە سیاسییەکانی کوردستان لە ملمانێیەکی تونددان
و پ دسەس سیاسی بە نیمچە وەستاو لەقەڵەمدەدرێت ،چاوەڕوان دەک ێت لە ئاستی کۆمەایەتیشدا ئەو
ناکوکیانە رەنگدانەوەیان هەبێت ،بەتایبەتی لە نێوان هەردوو زدنی زەرد و سەوز کە ایەنە ناکوکەکان
قواییەکی مێژوویان لەو دوو زدنەدا هەیە .بۆ ئەم مەبەستە توێژەران وێڕاس دیاریک دنی چوارچێوەیەکی
تیۆرس و گەڕانەوە بۆ رەگوڕیشە مێژووییەکانی ئەو ناکوکیە سیاسییانە ،لە رێگاس چاوپێکەوتنەوە لەگەڵ
نموونەیەکی شارەزا هەوڵدراوە تیشک ب

ێتە سەر س وشتی ئەو پەرتەوازەییە لە ئاستی سیاسیداو

رەنگدانەوەس لە سەر کۆمەڵگا .لە ئەنجامدا دەرکەوت کە پەرتەوازەیی سیاسی ،کەلێنێکی ناوچەیی
دروستک دووە لە رووس ئینتیماس ح بی و دەنگدانەوە ،بەام نەبووتە هۆس دروستبوونی دوو کولتوورس
جیاواز ،ئەو جیاوازییانەش کە هەن بەشێکیان مێژووک دن و مەت سیان لەسەر هاوبەستەیی کۆمەایەتی نییە
و ئەوانەش کە بەرهەمی ناکوکیە سیاسییەکان  ،بە زاڵبوون بەسەر ئەو ناکوکیانەدا دەک ێ بەر بەوجیاوازییە
کولتوورییانە بگی ێت  ،بە پێچەوانەشەوە درێژەکێشان و قوڵبوونەوەس ناکوکیەکان جیاوازیەکان قوڵت
دەکەنەوە و کاریگەرس نەرێنیان لەسەر هاوبەستەیی کۆمەایەتی و یەکێتی نەتەوەیی دەبێت.

دەروازه
لە ئێستادا ( )٧١٠٢کە هێ ە کوردیەکان لە
کوردستانی باشوور و رۆژئاوا لە جەنگدان
لەگەب داع

 ،پەرتەوازەیی سیاسی لە

نێوان هێ و ایەنە کوردییەکان بەگشتی لەو
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پەڕیدایە .لە هیچ پارچەیەکی کوردستان
هێ و ایەنە جیاوازەکان نەک یەکگرتوو نین
لە رووس کردە و هەڵوێستەوە ،بەڵکو
بەزۆرس ناکوکن و زۆرجار لەدژس یەکتر
کردەش دەنوێنن.
لە کوردستانی باشوور کە جیاواز لە
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کوردستانەکانی دیکە خاوەنی کیانێکی

رووس

تایبەت بەخۆیە و خاوەنی دامەزراوەس

بەردەوامن لە نێوان ئەل انیاس رۆژهەات و

یاسایی و کارگێڕییە بەهەمان شێوە کێشە

رۆژئاوا .تاکو ئێستاش هەردوو دامەزراوەس

سیاسییەکان زۆرن و م انێی سیاسی زۆر

رووپێوس بەها جی انییەکان و رووپێوس

ب ووتنەوەس

بەها ئەوروپیەکان لە رووپێوەکانیاندا وەک

رزگاری وازس کوردس مێژوویەکیان هەیە و

دوو کۆمەڵگاس جیاواز مامەڵە لەگەب

نوێ نین ،بەاس کەمەوە دەگەڕێنەوە بۆ

ئەل انیا دەکەنو دوو ن وونەس جیاواز

ناوەڕاستی دەیەس شەستی سەدەس بیس .

وەردەگرن.

توندە.

ناکوکیەکانی

نێو

کە ن یکەس تەمەنی دوو نەوە دەبێ .

کۆمەایەتییەوە

پەرتەوازەیی

جیاوازییەکان

دابەشبوونی

یان

دیارە م انێی سیاسی و رکابەرس

کۆمەایەتی بەپێی گۆڕاوگەڵێکی وەک

ئاساییە تا ئەو کاتەس پەب بۆ توندوتیژس

تەمەن ،چین ،رەگەز ،ناوچەس جوگرافی،

م انێ

زمان و ئایین هەمیشە بوونی هەیەو جێ

لێ

زانستە

نەهاوێ .

توندوتیژبوونی
ئاکامی

سیاسییەکان

دیکەس

سەرنجی

بوارس

توێژەرانی

دەکەوێتەوە و بە بەردەوامبوونیان کۆمەڵگا

کۆمەایەتییەکان بووە .هەروەها لە زانستە

دەبێتەوە

دابەشبوونە

رووبەڕووس

پەرتەوازەیی

و ئەو ناسەقامگیرییە بەردەوامە دەبێتە
هەڕەشەیەکی

جیدس

لەسەر

کۆمەڵگا،

کۆمەایەتییەکاندا

کۆمەایەتییە زۆرجار بە چەمکی کەلێنی
کۆمەایەتی گوزارشتی لێ دەکرێ .

لە یەکێک لە پۆلێنەکاندا ،کەڵێنە

ئەفغانستانی دەیەس  ٠٩٩١و یەمەن و سوریا
لە ئێستادا (لە دواس سیسبوونی بەهارس
عەرەبی) دیارترین ن وونەن .هەروەها
دابەشبوونی کۆریا بۆ دوو کۆمەڵگاس
جیاواز و پێشتری

ئەل انیا دوو ن وونەس

دیکەن لە سەردەمێکی زووتردا .یەمەن
دواس یەکگرتنەوەش نەیتوانی سەقامگیر
بێ  ،بە پێچەوانەوە ئەل انیا هەنگاوس
گەورەس بڕیوە ،ئەگەرچی هێشتاش لە

ئەم

کۆمەایەتی-سیاسییەکان لە سەر بنەماس
ڕادەس گونجان و هاوبەستەیی نەتەوەیی
بۆ دوو دەستە دابەش دەبن :کەڵێنە
کۆمەایەتی -سیاسییە کەلەکەبووەکان
و

کەڵێنە

یەکتربڕەکان.

کۆمەایەتی-
کەڵێنە

سیاسییە

کۆمەایەتی-

سیاسییە کەلەکەبووەکان ئەو کەڵێنانەن
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کە بە شێوەیەکی ستونی کۆمەڵگا بۆ چەند
گروپێکی جیاواز دابەش دەکەن .ئەم جۆرە
کەڵێنانە تایبەتن بە کۆمەڵگا فرە نەتەوەکان
کە هاوبەستەییەکی نەتەوەیی اوازیان
هەیە .لە بەرامبەردا کەڵێنە کۆمەایەتی-
سیاسییە یەکتربڕەکان ئەو کەڵێنانەن کە
کۆمەڵگا بە شێوەس ئاسۆیی و ستوونی
دابەش دەکەن .ئەو کۆمەڵگایانەس ئەو جۆرە
کەلێنانەیان هەیە هاوبەستەیی نەتەوەییان
زیاترە (ضرغامی و انصارس زادە)٩٩ ،٧١٠٧ ،
هەندێ کات گروپە سیاسییەکان لە پیناو
بەرژەوەندس خۆیاندا کەلێنە کۆمەایەتییە
شاراوە یان نووستووەکان ئەکتیڤ دەکەن
(بشیریە.)٠٥١ ،٧١١٧ ،
دەکرێ بڵێین لە چەمکێکی فرەوانتردا
کەڵێنەکان کەرەستەس خاوس پێکدادانە
سیاسییەکانن .توێژەر لەگەب شتێک مامەڵە
دەکات کە "ئێ ە" لە "ئەوان" جیادەکاتەوە.
هەموو کۆمەڵگاکان ئەو کەڵێنانەیان هەیە،
تەنیا جیاوازس نێوانیان ئەوەیە کە ئەو
کەلێنانە چەندە

قوڵن و چەندە درێژە

دەکێشن (دلیرپور )٠٩ ،٧١١٩ ،یاخود ئەکتیڤ
یان نائەکتیڤن (بشیریە.)٠٥١ ،٧١١٧ ،
لە توێژینەوە لە کەلێنە کۆمەایەتییەکان
پێویستە رەچاوس جۆڕاجۆرس جۆگرافی و
مێژوویی بکەین .جۆر ،ژمارە و شێوازس
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فۆرمالی ەبوونی کەڵێنە کۆمەایەتییەکان لە
ناو یەک واتدا دەشێ لە ژێر کاریگەرس
هۆکارە جیاوازەکان لە کۆمەڵگایەکەوە بۆ
کۆمەڵگایەکی دیکە و لە سەردەمێکەوە بۆ
سەردەمێکی دیکە بگۆڕێ  .ئەم فرەجۆرییە
دەشێ کەڵێنە کۆمەایەتییەکان بەسەر
کەڵێنە

یان

بکەرییەکان

نووستوو

و بونیادس یاخود مێژوویدا دابەش بکات
(دلیرپور)٠٥ ،٧١١٩ ،
هەروەها مۆری

دۆڤرۆژێ باس لە

گروپە ئاسۆیی و ئەستونیەکان دەکات لە
پەیوەس

پرسی

کەلێنە

بە

کۆمەایەتییەکان .مەبەستی ئەو لە گروپە
ئاسۆییەکان ئەو گروپانەن کە پەیوەستن بە
ناوچەس جوگرافی(گروپی ئێتنی ،شارەکان
و

کۆمۆنەکانە)،

گروپە

پیشەییەکان

(پیشەوەران ،یەکێتییەکان و سەندیکاکان)،
گروپە رێبازییەکان (ح بەکان و ئایینەکان).
لە نێوان ئەم گروپە ئاسۆییانەدا زۆربەس
دژایەتییەکان خەسڵەتێکی سیاسیان هەیە
و

بابەتی

م انێکان

دەسەات

یان

بەدەست ێنانی ئەو ئی تیازانەیە کە لە
دەسەاتەوە سەرچاوە دەگرن .دوڤرۆژێ بە
درێژس باس لەو گروپانە دەکات کە
پەیوەستن بە ناوچە جوگرافییەکان و
جەخ

لە ن یکی مرۆڤەکان لە بەدی ێنانی
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هاوبەستەییدا دەکاتەوە .پێیوایە تەماسی

توندتر لە نێوانیان دروس

ناڕاستەوخۆ بەهیچ جۆرێک هەمان ئەو

رادە ئەگەرس ئەوە هەیە کە بۆ خۆیان

ماهییەت و ئاکامەس نییە کە تەماسی

بەرژەوەندس هاوبەش بدۆزنەوە (تنسی و

راستەوخۆ دەی ێنێتە کایەوە .هاوبەستەیی

جکسون.)٠٢٢ ،٧١٠٢ ،

ببێ  ،بەهەمان

لە سەر بنچینەس دراوسێیەتی جۆرێک

لە هەندێ لە واتان وردە کولتوورەکان

هاوبەستەیی لەسەر بنچینەس پێکچون

دەشێ هۆکارس م انێکان بن .لەم بارەوە

دەهێنێتە ئاراوە ،کە بۆ خۆس پەب بۆ

رۆبێرت داب پێیوایە بوونی جیاوازس لە

و

زەبرە

پێکچوونی

دیکەش

هەلومەرجە جوگرافییەکانی
دەبێ .

هەروەها

سەرهەڵدانی
گروپەکانی

باس

م انێکان
پەیوەس

دەهاوێ

وردە

کولتوورەکاندا،

ناکوکیە

رۆڵیان تێدا

هێ ەکان (بال وة) زیاد دەکەن .خالی گرنگ

مەترسی

ئەوەیە کە ئەو میکانی م و میتۆدانە

نێوان

کامانەن

لە

ناوچە

رووبەڕووبوونەوەیان

لە
لە
بە

کە

واتان

دەیانگرنەبەر

وردە

لەگەب

جوگرافییەکان لە ناو یەک نەتەوەدا دەکات

کولتوورەکانیان کە لە زەمینە خۆشکردن بۆ

و پێیوایە کە لە توانایاندایە وجودس

بەدی ێنانی تەباییو ناکوکی لەو واتانەدا

کۆمەڵگاس نەتەوەیی ب ەنە مەترسییەوە

کاریگەرییان دەبێ  .ناوبراو ن وونەس

(دوورژە.)٠٢٩-٠٢٥ ،٧١١٩ ،

سوێسراو بەلجیکا دەهێنێتەوە کە جۆن

هەروەها ئاارت و لیتونن باس لە

سوێسرا توانیویەتی سەرکەوتوو بێ

لە

دابەشبوونێکی دیکە لە سیستەمە سیاسییە

دروستکردنی تەبایی لە نێوان وردە

گەورەکاندا دەکەن .ئەوان ئەو دابەشبوونە

کولتوورەکانیداو

سەرکەوتوو

بە هێ ە ستوونییەکان ناودەنێن .واتە

نەبووە (دال.)٠٦١-٠٦٢ ،٧١٠٢ ،

هێ ەکانی نێوان ناوچەو دەڤەرەکان و لە

لە

توێژینەوە

بەلجیکا

نوێکاندا

کەلێنە

هەندێ حاڵەتدا ناوچە نەتەوەییەکان لە

کۆمەایەتییەکان زیاتر بەستراوەنەتەوە بە

ناوەوەس دەوڵەتەکاندا .دەتوانین ئەوە

کۆبوونەوەس دەنگەکانی ح بێکی سیاسی

هەلێنجێنین ئەگەر هەموو شتێک وەک

بە چڕس لە ناوچەیەک یان زیاترس واتداو

خۆس ب ێنێتەوە و هەرچەند تاکەکان ن یکتر

کەمی ئەو دەنگانە لە ناوچەکانی دیکە.

لەیەک بژین و لە ئەنجامدا پەیوەندییەکی

یاخود دەنگەکان بەپێی چینەکان یان
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

جیاوازییە ئایینیەکان .یەکەمین توێژینەوە

جیاوازەکان

کۆمەڵناسییەکان لە بارەس رەفتارەکانی

جیاوزەکانی

لە

جیاوازە ).(Choe, 2003

دەنگدان لە دەیەس  ٠٩٦١لەایەن سی ۆن

ئەوەس لە هەرێ ی کوردستان تێبینی

و ئەستین رۆکانەوە

کە

مارتین لیپس

دەکرێ

تاکە

کەلێنی

سەرەکی

ئەنجامدران .ئەو توێژەرانە جەختیان

پشتیوانی ح بی لێ بکەوێتەوە هۆکارس

ناسنامە

پارتی

لەسەر

ئەوە

کردەوە

کەوا

ناوچەییە.

واتە

دەنگەکانی

کۆمەایەتییەکان بەردس بناغەس پشتیوانی

دی ۆکراتی کوردستان لە زۆنی زەرد بە

ح بین لە ئەوروپاس رۆژئاوا .بە ڕاس لیپس

گشتی و ناوچەس بەهدینان بەتایبەتی

و رۆکان نەتەوە و دەوڵەتانی ئەورۆپی بە

چڕبوونەتەوە ،لە بەرامبەردا دەنگەکانی

دابەشبوونە کۆمەایەتییەکانیان کە لە

یەکێتی نیشتی انی و ب وتنەوەس گۆڕان لە

هەڵداوە،

زۆنی سەوز چڕبوونەتەوە .دەنگەکانی

دەناسرێنەوە .ئەوان ئاماژە بە کەلێنەکانی

یەکگرتوو لە هەردوو زۆندا جۆرێک لە

دەیەکانی

سەریان

زووتردا

ناوچەیی ناوەند -پەڕاوێ  ،نایەکسانییە
چینایەتییەکان و کەلێنی دەستە و گروپی
کەنیسە

و

دەکەن

دەوڵەت

(نوری

،

.)٢٠ ،٧١١٩

کەلێنێکی
توێژەران

دیکەس
ئاماژەس

کۆمەایەتی
پێدەکەن

کە

کەلێنی

ناوچەییە .یۆهیوک چۆس لە توێژینەوکەیدا
بەناوس
پشتیوانی

کەلێنە
ح بی

کۆمەایەتییەکان
کە

و

توێژینەوەیەکی

بەراوردکارییە لە نێوان یابان ،کۆریاس
باشوور و بەریتانیا .وێڕاس ئاماژەدان بە دوو
کەلێنی ئایینی و پەروەردەیی تیشک
دەخاتە سەر کەلێنی ناوچەیی یان هەرێ ی
لەو سێ واتە کە چۆن بەپێی ناوچە
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پشتیوانی

ح بە

هاوسەنگیان تێدایە و بە پێچەوانەوە
کۆمەڵی ئیسامی لە بەهدینان دەنگێکی
وەهاس نییە .ئەم چڕبوونەوەیەس دەنگەکانی
هەر ایەنێک و پشتیوانییە ح بییەکەس لە
ناوچەیەک زیاتر لە ناوچەکانی دیکە لە
هەرێ ی کوردستان زۆر کاریگەرە ،چونکە
کۆمەڵگاکە زیاتر بەح بی بووە و کردەس
سیاسی تاکەکان تەنیا لە کاتی دەنگداندا
دەرناکەوێ  ،بەڵکو سیاسەت و ح بایەتی
پانتاییەکی بەرفرەوانی لە ژیانی هەر
تاکێکی ئەم هەرێ ە داگیرکردووە ،بۆیە ئەو
کەلێنەس لەو رووەوە دروس

بووە دەشێ

لەسەر

هاوبەستەس

مەترسیدار

بێ

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

کۆمەایەتی لە ئاستە کۆمەایەتییەکەدا و

کۆمەایەتی بە چەمکە کۆمەڵناسییەکەس و

یەکێتی نەتەوەیی لە ئاستە سیاسییەکەدا.

یەکێتی نەتەوەیی یان نیشتی انی بە

لەم توێژینەوەیەدا توێژەران مەبەستیانە

چەمکە سیاسییەکەس.

لەو دابەشبوونەس ئێستاس هێ و ایەنە

بۆ زیاتر تیشک خستنە سەر ئەو

کوردییەکان بکۆڵینەوە لە جەمسەرگیریان

دابەشبوونەش توێژەران دەگەڕێنەوە بۆ

بەرامبەر یەکتر لە پەیوەندیدا بەو کەلێنە

هۆکارس

پەرتەوازەییە

کۆمەایەتییەس کە دروستیان کردووە یان

سیاسیە کە مێژوویەکەس بۆ زیاتر لە نیو

دەشێ دروس

ببێ

لە نێوان دوو زۆنی

زەرد و سەوز .واتە پرسی سەرەکی ئێ ە
ئەوەیە ئایا ئەو هەڵبەز و دابەزەس لە

سەرەکی

سەدە دەگەڕێتەوە.

پەرتەوازهبوونی شۆڕشی رزگاری وازس
كوردس 1694

پەیوەندییەکانی نێوان ح بە سیاسییەکانی
کوردیدا هەبووە لە  ٧٥ساڵی رابردوودا ،هەر
لە درستکردنەوەس حکومەتی ئی تیافی بۆ
شەڕس ناوخۆ و بۆ دووبارە رێکەوتنیان و
پێک ێنانەوەس هاوپەی انی نوێ و دووبارە
تێکچوونی پەیوەندییەکان و دابەشبوونیان
بەسەر بەرە هەرێ ی و جی انییەکان،
هەموو ئەوەش لەکاتێکدا کە دوو زۆنی
واقعیەتێکە ئایا کەلێنێکی کۆمەایەتی لە
نێو ئەو دوو زۆنەدا سەری ەڵداوە؟ ئەگەر
ئەو کەلێنە هەیە چەندە قوڵە و دەشێ چ
ئاکامێکی لێ بکەوێتەوە .لێکۆڵینەوە لە
کەڵێنە کۆمەایەتییەکان هەمیشە خەمێکی
کۆمەڵناسان بووە ،چونکە کەلێنەکان ئاکامی
دیکەیان لێدەکەونەوە کە هەندێ کات دەبنە
هەڕەشە لەسەر کۆمەڵگاو هاوبەستەیی

ئەو

دروستبوونی پارتی دی وكراتی كورد (03

ئابی  )0943بونیاتنانی وێستگەیەكی گرنگ
بوو لەسەر رێگاس راس  .وێڕاس سنووردارس
زۆر

لە

پەیوهندس

هۆكارهكانی

و

گواستنەوهدا لە سەر ئاستی كوردستانی
باشوور ،بەام كەم تا زۆر پارتی لە
گەشەسەندن دابوو و رۆژ لە دواس رۆژ
خەڵكی جیاواز لە ناوچە جیاوازهكان
پەیوهندییان

پێوه

دهكرد.

گەشەس

بەرهبەرهس پارتی تا گەڕانەوهس مەا
مستەفا بارزانی لە یەكێتی سوڤیەت ()٠٩٥٩
بەردهوام بوو ،بەام لەوكات بەدواوه
گەشەس

پارتی

خێراتر

بوو،

چونكە

رابەرێكی گەوره گەڕایەوه و سیستەمی
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

پاشایەتی لە عێراق كۆتایی پێ اتبوو،

ئامانجەكانی خۆیان (ابااس .)٠٦١ ،٠٩٩٩

بوو .بەام

بەرهس مەكتەبی سیاسی بە سەرۆكایەتی

دواس

سكرتێرس پارتی ئیبراهی ئەح ەد بوو كە

ئەمەش زۆر هیوا بەخ
ناكوكییەكان

گەڕانەوهس بارزانی ()٠٩٥٩بە چەند ساڵێكی

عبدوڵا ئەح ەد پشدهرس پێیوایە ئیبراهی

كەم گەشەیان سەند تاكو لە ٠٩٦١دا

ئەح ەد زۆر خۆس لە مەا مستەفا بە كەمتر

زۆر

نەدهزانی و واتێگەیشتبوو كەوا سكرتێر

كوشندهبوون ،چونكە تازه بە تازه شۆڕشی

هەموو شتێكە لە پارتی نەك سەرۆك ،هەر

رزگاری وازس (ئەی ول) دهستی پێكردبوو.

بۆیە زۆر لە خۆس بایی ببوو (پشدهرس .٧١١٢

تەقینەوه.

هەروهك

ئەم

ناكوكییانەش

عبدولستار

تاهیر

شەریف

.)٠١٧

دهنووسێ  :لە سەرهتاس دهیەس ٠٩٦١

لە  ١نیسانی  ٠٩٦١مەكتەبی سیاسی

م انێی توند هەبوو لە نێوان ئەندامانی

پارتی لە ماوهت لە رووداوێكی بێ

مەكتەبی سیاسی و سەرۆكەكەس و ئەم

پێشینەدا كۆن رانسی ح بیان بەس

(بە

م انێیە بەردهوام بوو تاكو لە  ٠٩٦١دا

کۆن ڕانسی ماوەت ناسراوە) و كۆمەڵێ

تەقییەوه (شریف .)٠٥١ ،٠٩٢٩ ،دهبینین

دهسەات لەمەا مستەفا سەندرایەوه و

تەقینەوهس ئەم ناكوكیانە چەند ساڵێكی

گومانیان خستە سەر مەا مستەفا بەوهس

بوو .لەم بارهوه ئێدگار ئااباس

خۆس

پێویس
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لە

نێو

پارتیدا

بە

دانوستان

لەگەب

عارف

دهنووسێ  :وێڕاس بوونی ناكوكی بنەڕهتی

بەدهستەوهداوه (جەال.)٠٥١ ،٠٩٩٩ ،نەك

لە نێوان مەا مستافا و ح ب بەام

تەنیا ئەوه بەڵكو هەموو سەاحیاتێ

لە

پەیوهندییەكانیان لە ئاستێكدابوون كە

بارزانی سەندرایەوه وهكو سەرۆك (شریف،

بتوانن هاوبەستەیی نێوانیان بپارێ ن و بە

 )٠٥٧ ،٠٩٢٩لە بەرامبەردا مەا مستەفاش بە

ئاشكرا لە یەكتر جیانەبنەوه .ئەوان توانیان

بروسكەیەك

كۆن رانسی

وهك بەرهیەكی یەكگرتوو خۆیان بە جی ان

ماوهتی پێ راگەیاندن و سەربارس ئەوهش

بناسێنن .هاوبەستەیی نێوانیان زیاتر بە

بڕیاریدا بە ابردنی ئەو فەرماندانەس

مەبەستی بەهێ كردنی پێگەس خۆیان بوو و

پێش ەرگە كە لە بەرهس مەكتەبی سیاسی

هەردووا دهیان انی كە دهتوانن سوود لە

بوون و چەند فەرماندهیەكی دیكەس لە

بوونی یەكتر وهرگرن بۆ گەیشتن بە

جەال

ناشەرعیبوونی

شوێنی ئەوان دانان .ئیبراهی

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

پێیوایە كە ئەم بڕیارهس بارزانی كێشەس

كەوا ئەوان پارتی دی ۆکراتی کوردستانی

نێوان هەردوو بەرهس توندكردوو و لێرهوه

راستەقینەن و دهستیان كرد بە دهركردنی

سەرهتاس شەڕس كوردكوژس سەری ەڵدا

چاپە تایبەتییەكەیان لە خەبات ( مكدول،

(جەال .)٠٥١ ،٠٩٩٩ ،مەا مستەفا هەر

 .)١٩١ ،٠٩٩٦لەم بارهوه كۆچێرا دهڵێ

باڵی

بەوەندە نەوەستا ،بەڵکو بڕیارس بەستنی

مەكتەب سیاسی بە بیانووس ئەوهس

كۆنگرهس دا و لە ناوهڕاستی  ٠٩٦١كونگرهس

لە

شەشەمی

پارتی

رێبەرایەتییەكی خێڵەكی و دواكەوتوو،

پارتی

سەركردایەتییەكی نوێی هەڵبژارد ،هەروهها

ن یكەس  ٧١١١چەكدار رێكدهخەن كە

ئەنجومەنی

بەسترا

سەركدایەتی

و

ب وتنەوهس

كوردس

رزگاربكەن

شۆڕشی

حكومەتی عێراق پارهو چەكی پێویستی بۆ

دامەزرا (مكدول .)١٩٠ ،٠٩٩٦ ،لە ماوهس

دابین دهكردن .ئەم گروپە لە جەنگی عێراق

نێوان  ٠٩٦٦-٠٩٦١لە پەیوەندیدا بەم

لەگەب بارزانی تا  ٠٩٢١رۆڵێكی گرنگیان گێڕا

بابەتەوە زۆر رووداوس دیكە روویاندا،

(كوچرا .)٢٧٢ ،٠٩٩٩ ،لەم ماوهیەدا ئاشی

دووركەوتنەوه

مەرگ لە كوردستان باراشەكەس بە خوێنی

درووستبوون لە نێوان هەردوو باڵدا ،بەام

رۆڵە ئازا و نەبەردهكانی كەوتەكار و

و

ن یكبوونەوه
وهك ماكداوێ دهڵێ

تالەبانی و ئیبراهی

ئەح ەدلە بارزانیان نەبوورس و رقی كەسی
و

جیاوازس

ئایدیولوجی

گۆڕا

بۆ

دۆژمنایەتییەكی شاراوه .ئەگەرچی لە
قۆناغی یەكەمدا یارمەتی بارزانیان دا لە
هێرشی سوپا بۆ سەر كوردستان لە نیسانی
 ،٠٩٦٥لە كانوونی دووەمی  ٠٩٦٦كەوتنە
دژایەتی بارزانی و دهستیان كرد بەشەڕ لە
دژس شٶڕش بە پشتیوانی و پڕچەككردنیان
لە ایەن حكومەتەوه بەو هیوایەس ببنە
هێ ێكی پارسەنگ بۆ بارزانییەكان .هەروهها
بەردهوام بوون لە بانگەشەكردنی ئەوهس

بەردهوام بوو (لەك)٠٥٠ ،٧١٠٦ ،
دێڤید ئادهمسن كە لەناو رووداوهكاندابوو
دهڵێ :لە گەرمەس دژایەتی و پێكداداندا

یەكتر تاوانباركردن بە كڕێگرتەیی و
خیانەت و خۆبەدهستەوهدان هەمیشە
ئامادهبوو ،بەام بابەتەكە بەگشتی لە
تێڕوانینی

مندا

هەروهكو

دواتری

دهركەوت ناكوكی بوو لەسەر كات دیاركردن
و پێش ستن و دواخستنی ئەم بڕیاره یان
ئەو بڕیار وجێبەجێکردنی ،لەتەك هۆكارس
تاكەكەسیدا (ادمسن)٢٠ ،٧١٠٧ ،
بەییاننامەس  ٠٠ئادارس  ٠٩٢١كۆتایی بە
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

شەڕس كورد -كورد هێنا و ن یكبوونەوهیەك

.)٢١یەكێتی نیشتی انی كوردستان بووه

بوو.

رهنجدهران،

لە نێوان دوو باڵە ناحەزهكەدا دروس
ڤان برونەسن لەو بارهوه دهڵێ
توانی هەندێ

لە

بارزانی

ركابەره كۆنەكانی

كۆكەرهوهس

ب وتنەوهس سوسیالیس
گشتی

(سدی ،

و باڵی خەتی

،٧١٠٥

.)٧١٩ئەگەر

لە

ب ێنێتە ناو ب وتنەوهكەس .هەروهها دهڵێ

رووێكەوه دامەزراندنی یەكێتی نیشتی انی

بارزانی سەركەوتووبوو لە یەك ستنی كورد

كوردستان دهستپێكردنەوهس شۆڕش و

لە ناوچە جیاوازهكان و لە كۆتایی

بەرخودان بێ  ،ئەوا لە ایەكی دیكەوه

شەستەكان چیدس جیاوازییە زمانەوانی و

سەرهتاس سەرهەڵدانی شەڕس كورد و كورده

پەرتبوونی

بۆ ماوهس ن یكەس دهیەیەك .بەام ئەمجاره

بە

نەك تەنیا لە نێوان پارتی و یەكێتی ،بەڵكو

داڕمانی

(پارتی

ناوچەییەكان

هۆكارس

ب وتنەوهكە

نەبوون،

یەكگرتوویی

مایەوه

كە
تاكو

هەر

لە

نێوان

ح بەكان

زۆربەس

بەشوهیەكی لە ناكاو لە ئادارس ( ٠٩٢٥فان

دی ۆکراتی کوردستان ،یەکێتی نیشتی انی

برونسن.)٦١ ،٧١١٦ ،

کوردستان ،سوشیالیس  ،پاسوك ،ح بی

دامەزراندنی یەكێتی نیشتیمانی
كوردستان و سەرهتاس جەنگێكی دیكە
رۆژس  ٠٩٢٥\٦\٠بە رۆژس دامەزراندس
یەكێتی نیشتی انی كوردستان دیاریكراوه،
كە لەو رۆژهدا بەیاننامەیەك لە ئەوروپا و بە
چەندین زمان باوكرایەوه (ع ر،)٠٠٠ ،٧١٠٠ ،
ئەم دامەزراندنە لە كافێیەك لە دی ەش لە
ئەنجامی كۆبوونەوهیەك بە بەشدارس چەند
كەسایەتییەك كە دواتر بە دهستەس
دامەزرێنەرییەكێتی نیشتی انی كوردستان
ناسران هاتە كایەوه (كانی پانكەیی،٧١٠٢ ،
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كۆمەڵەس

شیوعی و پارتی گەل).
لە بەیاننامەس دامەزراندنی یەكێتی
نیشتی انی كوردستان هۆكارس داڕمانی
شۆڕشیان

گەڕاندهوه

بۆ

بێتوانایی

سەركردایەتییەكی دهرهبەگایەتی خێڵەكی
بورجوازس راستڕهو و خۆبەدهستەوهدهر
(ع ر )٢٠٠ ،٧١٠٠ ،هەروهها لە یەكەم
نامی كەدا

بەناوس

یەكێتی

نیشتی انی

كوردستان پارتی و بنەماڵەس بارزانی بە
دوژمنی سەرهكی گەلی كوردستان و
كرێگرتەكانی بێگانە ناوبران (رسول،٧١١٦ ،
.)٢٩٥هەر لە ساانی زووس شۆڕشی نوێ-
گوان هەردوو هێ

(پارتی دی ۆکراتی

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

کوردستانویەکێتی نیشتی انی کوردستان)
كەوتنە دژایەتی یەكتر و هەریەكێكیان لە

قەڵەمڕهوس

سنوورس

لەناوبردنی

خۆس

مەفرهزه

هەوڵی

سەرهتاییەكانی

ئەویتریدا .لەمبارهوه ڤان برونەسن دهڵێ
سەرهەڵدانەوهس ب ووتنەوهكە تایبەت ەند
بوو بە م انێیەكی توند لە نێوان ئەو
سەركردانەس

ناوچەییان

قاعیدهیەكی

هەبوو .لە سەرووشیانەوه تالەبانی كە
ناوچەس س ێ انی كرده پێگەس سیاسی خۆس
و مەسعود بارزانی و ئیدریسی براس كە
قاعیده

سەرهكییەكەیان

بەشێوهیەكی

سەرهكی پێك اتبوو لە خێڵەكانی بادینان.
ئەو دوو ایەنە بە دهستنیشانكراوس
سۆرانی و بەهدینانییان زیاتر لە سەركردهو
ح بەكانی دیكە بەرجەستە دهكرد ،هەروها
پەنایان

دهبرد

بۆ

ستوریو

تایپەكان

(التصورات الن طی ) كە لەو دوو ناوچەیە
هەبوون لەسەر خۆیان و لەسەر یەكترس
(فان برونسن.)٦٠ ،٧١١٦ ،
ئەم قۆناغەس خەباتی رزگارس خوازس
كوردس چەند تایبەت ەندییەكی جیاوازترس
هەبوو لە قۆناغی شۆڕشی ئەی ول .یەكێ
لەو تایبەت ەندیانە قۆناغی فره ح بی و
نەمانی تاك ح ب بوو .پارتی بەوهس لەدواس
نسكۆ ( )٠٩٢٥ئەندامە كۆنەكانی خۆس

لەدهس

دابوو ،ناچاربوو مەیدانی خەبات

لەگەب یەكێتی نیشتی انی كوردستان بەش
بكات ،بەام یەكێتی

دهرفەتی جێگرتنەوهس

تاكە ح بی رزگاری وازس لەدهستدا (كوچرا
 .)١٩ ،٧١١٩تایبەت ەندییەكی دیكە بریتیبوو لە
لێكترازان و ئینشی اقی ح بە سەرهكییەكانی
ئەو قۆناغە و دروستبوونی ح بی نوێ لە
هەناوس ح بە سەرەکییەکاندا (جیابوونەوهس

باڵی ب وتنەوهس سوشیالیستی كوردستان
بە سەركردایەتی رهسوب مامەند لە یەكێتی
نیشتی انی كوردستان و دواتری

ئااس

شۆڕش ،جیابوونەوهس سامی عەبدوڵرهح ان
لە پارتی دی ۆکراتی کوردستانو دامەزراندنی
پارتی

گەلی

جیابوونەوهس باڵێ
و

دامەزراندنی

كوردستان)ئەوهس
ئینشی اقەكانی

دی ۆكراتی

كوردستان،

لە ح بی سوشیالیس
ح بی

زهح ەتكێشانی

جێگەس

سەرنجە

پەلیان بۆ

توندوتیژس

دههاوێش  .تایبەت ەندییەكی دیكەس ئەم
قۆناغە پاوانکردنی مەیدانی خەبات بوو لە
ایەن

ح بەکانەوە.یەكێتی

كوردستان هەوڵیدا باادهس

نیشتی انی
بێ

بەسەر

ئەو ناوچانەس شێوهزاریان سۆرانیە لە
بەرامبەرداپارتی دی ۆکراتی کوردستان ەمان

كارس كرد لە ناوچەس بەهدینان (مكدول،
 .)٠٩٩٦نەوشێروان مستەفا زۆر ڕاشكاوانە
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

ئاماژه بەو مەسەلەیەکی گرنگ دەکات

بەشدارییان پێکراو بەرە بووە چەترس

حوک رانی

کۆکەرەوەس هێ ە جیاوازەکانی ب ووتنەوەس

ئەوی

لەسەر

کێشەیە

ناوچەکانی ژێر دەستی ح بەکان ،كاتێ

رزگاری وازس کوردس.

دهنووسێ  :یەكێ لە هۆ سەرهكییەكانی

شەرس ناوخۆ لە ٤٩٩١

ناكوكی و تێكچوونی نێوان ح بەكان
هەمیشە

مەسەلەس

حوك رانی

و

كۆكردنەوهس باج و گومرگ بووه( .ئەمین،
 ،)٠٠٩ ،٠٩٩٩دهكرێ دوو كارهساتەكەس
هەكارس و پشت اشان كە دوو لە گەورهترین
شەڕهكانی

ئەو

قۆناغەبوون

هۆكارس

سەرهكیان بۆ قۆڕغكارس و پاوان وازس
عەقڵیەتی ح بی بگەڕێنینەوه.
هەر وهك لە سەرهتادا ئاماژهمان پێكرد
ئەم م انێیانە دهیەیەكیان خایەند .چونكە
پەیوهندییەكانی پارتی و یەكێتی تا ٠٩٩٦
شەرخوازانەبوون تا لە كۆتاییەكانی ٠٩٩٦
رێكەوتنیان ئی ا كرد (انتصار.)٥٦ ،٧١١٧ ،
ئەوهش رێگە خوشكەر بوو بۆ دامەزراندنی
بەرهس كوردستانی لە ( ٠٩٩٩ \٦\٦رسول،
 ،)١٦٠ ،٧١١٦بەام لە دامەزراندنی بەرەشدا
رێگرس لە بەشدارس سێ ح ب (پارتی گەب،
ح بی زهح ەتكێشان و ئااس شۆڕش) كرا
بە هۆس ڤیتۆس هەر یەکێک لە سێ ح بە
سەرهكییەكە لە بەرامبەر هەر یەکێک لە
ح بە ناوبراوەکان لە ساانی زووتر لێیان
جیابوونەوە(سدی  .)٠٥٠ ،٧١٠٥ ،بەام دواتر
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دامەزراندنی حكومەتی هەرێ ی كوردستان
لە  ٠٩٩٧دواس رێكەوتنی پەنجا بە پەنجاس
یەكێتی نیشتی انی كوردستان و پارتی
دی ۆکراتی

کوردستان ۆرس

بە

سەردا

تێنەپەڕس كە م انێی سیاسی لە هەرێ ی
كوردستان توندوتیژس بەخۆیەوه بینی.
سەرهتا

نێوان

لە

پارتی

دی ۆکراتی

کوردستانو ح بی سوشیالیستی کوردستان
و دواتر لە نێوان یەكێتی نیشتی انی
كوردستان و ب وتنەوهس ئیسامی .بەام
م انێیگەوره

و

كارهساتبار

كە

دابەشبوونی هەرێ یبۆ دوو زۆنی زهرد و
سەوز بە كردهیی لێكەوتەوه شەڕس
درێژخایەنی نێوان دوو هێ ه سەرهكییەكە
بوو
و

(یەكێتی
پارتی

نیشتی انی

دی ۆکراتی

كوردستان

کوردستان)

لە

كۆتاییەكانی .٠٩٩١
لههە مههاوهس نێههوان هەڵگیرسههانی شههەر لههە
ئایههارس  ٠٩٩١تههاكو رێكههەوتنی واشههنتۆن لههە
ئههەی ولی  ٠٩٩٩چەنههدین هههەوڵی كوژاندنههەوه

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

یان ئاشتەوایی دران ،كە جگە لهە هەوڵهەكانی
ایەن و كەسایەتییەكانی ناوخۆ ،هەوڵهەكانی
گ توگههو لههە تههاران ( ١خههول) ،لههە پههاری

 ،لههە

ئیرلەنهههدا بەسەرپەرشهههتی ئەمریكیهههەكان (٧
خههههول) و دواجههههار رێكههههەوتنی واشههههنتون
(مسههتەفا ) ،٧١١٧ ،كههە بەرهههەمی دوو سههاب لههە
هەوڵە دیب ۆماسییەكانی وهزارهتهی دهرهوهس
ئهههههههەمریكا بهههههههوو (غالبریههههههه .)٠٢٦ ،٧١١٦ ،
لههە راسههتیدا جگههە لههە یههەكێتی نیشههتی انی
كوردسهههههههههتان و پهههههههههارتی دی هههههههههۆکراتی
کوردسههههتانچەند ح بكههههی بچههههوكتری

بههههە

جۆرێ لە جۆرهكان لەو شەڕهدا بەشداربوون
لهههههە بەرژهوهنهههههدس یهههههەكێتی نیشهههههتی انی
كوردستان (پارتی پارێ گاران ،زهح ەتكێشان
و سوشیالیسههه

دی هههۆكرات) .جگهههە لهههەوه

شههەڕهكە رههەنههدێكی هههەرێ ی بەخۆیههەوه
بینی .بەتایبهەتی لهە ئهابی  ٠٩٩٦كهە یهەكێتی
نیشتی انی كوردسهتان بهە پشهتیوانی ئێهران
هێرشهههی كهههرده سهههەر پێگهههەكانی پهههارتی
دی ۆکراتی کوردستان ە بەرامبەریشدا پارتی
دی هههۆکراتی کوردسهههتانداواس هاوكهههارس لهههە
رژێ ی بهەع

كهرد .ئهەوهبوو لهە بهەیانی ٢٠

ئاب هێ ه عێراقیەكان بە پشهتیوانی تانه و
تههوپی گههەوره هاتنههە نههاو شههارس هههەولێر و
سەرهڕاس ئەوهس هەولێر دهكەوتهە سهنوورس
ناوچەس دژه فڕین ،فروكەكانی هاوپەی انان

دهستەوهسان راوهستان (راندل)٢٩٩ ،٠٩٩٢ ،
وهكههو گالبرێه

دهڵێه

دواس ئههەوهس پههارتی

دی ۆكراتیان لە ههەولێر جێگیركهرد ،سهوپاس
عێراق كشایەوه (غالبری  .)٠٢٥ ،٧١١٦ ،ئوفرا
بینگیهههو بهههە شهههێوهیەكی جیهههاواز وێنهههەس
هاوپههەی انەتییەكانی هههاوینی  ٠٩٩٦دهكههات،
لههە ایههەك پههارتی دی ههۆکراتی کوردسههتانو
توركیهههها و عێههههراق و ح بههههی دی ههههۆکراتی
كوردستانی ئێران و لەایەكهەس تهر یهەكێتی
نیشتی انی كوردسهتان و ئێهران و كهۆنگرهس
نیشههتی انی و پههارتی کرێکههارانی کوردسههتان
(بینغیو.)٢١٩ ،٧١٠١ ،
كۆچێرا پێیوایە كهە ئهەم شهەڕه هەنهدێ
ئاسەواریجێ ێشهههه

كههههە بههههە زهح ههههەت

لەناودهچن .بۆ یەكەم جهار بهوو لهە مێهژووس
كههورددا شههەڕهكان بههۆ دهسههتدرێژس ترسههناك
پەڵب اوێن ،رێك راوس لێبوردنی نێودهوڵەتی
لە راپۆرتی خۆیهدا لهە  ٠٩٩٥رایگەیانهد كهەوا
لەسههههێدارهدانی بەكۆمههههەڵی گیراوهكههههان و
ئەشكەنجەس زۆر و سیستەماتی لهە ایهەن
پشهه ەرگەكان و بههە كوالێتییههەكی ترسههناك
ئەنجامدراوه (كوچرا .)٠٥٩ ،٧١١٩ ،لەم بارهوه
رانههدێ دهگێڕتههەوه كههە مەسههعود بههارزانی
پێیگوتههووه لە ئەنجههامی شههەڕس نێوان ههان و
ئهههەو پێشهههێ كارییانەس مهههافی مهههرۆ

كهههە

ئەنجام انداون ،زیهانی زۆرمهان بهە كێشهەس
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

كهههورد گەیانهههدووه ،زۆر شهههەرم دهكهههەم لهههە

وێنههاكرابوو و ئههەوهس هەشههتاكانی سههەدهس

رووبەڕووبوونهەوهس ههاوڕێ بیانییهەكان ،تها

رابردوش لە شاخەكان بوو كە دوور بهوو لهە

ئەو رادهیهەس زۆر دوودب بهوم لهە پێشهوازس

خەڵكی هەرێ و ژمارهیەكی كەمی خەڵكی ە

كردن لێ

(راندل.)١٠٦ ،٠٩٩٢ ،

کاتی خۆیدا و بە وردس ئاگادارس بهوو .بهەام

ڤههان برونەسههن پێیوایههە م انێههی نێههوان

شههەڕس  ٠٩٩٩-٠٩٩١لە نهههاو شهههارەکاندا بهههوو،

پهههارتی دی هههۆکراتی کوردسهههتانو یهههەكێتی

خەڵکێکی زۆر بهووە قوربهانی ،ئهاوارەبوونی

نیشهههههتی انی كوردسهههههتان بهههههووه ههههههۆس

لههههههێکەوتەوە و پرۆسههههههەس ئههههههاوەدانی و

قوڵكردنهههەوهس كهههەلێنی نێهههوان سهههۆران و

پێشکەشهههههههکردنی خ مەتگوزارییەکهههههههانی

هەڵوێسههههتە

دواخسهههه  ،سههههەرۆک خێڵەکههههان و کههههۆنە

نەرێنیهههەكانی رابهههردوو و كێشهههە كۆنهههەكان

موستەشهههههارەکانی هێنهههههانەوە پهههههێ

 ،لە

نوێبوونەتەوه .ئەوهس دهزانرێ لە سهەركرده

هەمووشهههههی کهههههاریگەرتر دابەشهههههکردنی

سیاسههییەكانی دهڤههەرس سهه ێ انی هاندانههە

کردەییانەس هەرێ ی کوردستان بوو بهۆ دوو

دژس مەترسههی باادهسههتی بادینییههەكان .لههە

زۆنی زەرد و سەوز.

بەهههههدینان .سههههەرنجدهدرێ

بەهدینانی

ئاراستەیەك هەیە كە ركابهەرس

سیاسههههی لههههە دژس تالههههەبانی و یههههەكێتی
نیشهههتی انی كوردسهههتان بهههۆ هەڵوێسهههتێكی
نەرێنی لە س ێ انی یان هەموو سورانیەكان
بە شوهیەكی گشتی تەرجەمە دهكهەن (فهان
برونسن.)٦٧ ،٧١١٦ ،
شهههههههەڕس نهههههههاوخۆس دواس ڕاپهههههههەڕین
كاریگەرییە كۆمەایەتییەكانی زۆر گەورهتر
و مەترسهههههیدارتر بهههههوون لهههههە م انهههههێ
توندوتیژەکانی دوو قۆنهاغی دهیهەس  ٠٩٦١و
 ٠٩٩١چونكههههە شههههەڕس نێههههوان جههههەالی و
مەاییەكان لە شەستەكانی سەدهس رابردوو
زیهههاتر وهكهههو شهههەڕس پێشههه ەرگە و جهههاش
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دروستبوونی ب وتنەوهس گۆڕان و
بەرجەستەبوونی ناسنامەس
بەپەڕاوێ بوونی سلێمانی
لە  ٠٩٩٩وە نهههههاکوکی نێهههههوان پهههههارتی
دی ۆکراتی کوردستانو یهەكێتی نیشهتی انی
كوردستان لەنهاو نەچهوون بەڵکهو لە رێهگەس
کۆمەڵێهههههههک رێکەوتنهههههههی نهههههههاوخۆیی و
دەستپیش ەرس دەرەکی کۆنترۆب و ئیهدارە
کههههههههران (ستانسهههههههه ی د .)١١٥ ،٧١١٦ ،دواس
تێپههههەڕینی ن یكههههەس دوو دهیههههە بەسههههەر
رێکەوتنههههی واشههههنتۆن ( )٠٩٩٩و دەیەیههههک
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بەسههەر پههەی انی سههتراتیژس نێههوان پههارتی

دەرهاوێشههههههههتەکانی سههههههههەرهەڵدانی ئەم

دی ۆکراتی کوردستانو یهەكێتی نیشهتی انی

ب وتنەوەیە ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەس کە ئەوە

كوردسههتان ودواس ئەنجامههدانی سههێ گههەڕس

بهههههههابەتێکی دیهههههههکەس جیهههههههاوازە .بەام

هەڵبژاردن هێشهتاش ههەرێ دابەشهی سهەر

مەبەسههههت انە جەخهههه

لەسههههەر خاڵێههههک

دوو زۆنههە و فههەرمانڕهوایی هههەر یههەكێ لههە

بکەیهههنەوە کە ئەویههه

بەرجەسهههتەکردنی

پهههارتی دی هههۆکراتی کوردسهههتانو یهههەكێتی

ناسنامەس بە پەڕاوێ کردنی زۆنی سەوزە کە

نیشتی انی كوردستان بەسەر قەڵەمڕهوێكدا

زۆرتهههههر لە بە پەڕاوێ کردنهههههی سههههه ێ انیدا

دهڕوات و كههەمترین كاریگههەرییان لههە سههەر

دەردەکەوێههه  .بههه وتنەوەس گهههۆڕان پهههێگە

زۆنەكهههههەس دیكهههههە هەیهههههە.هەڵهههههبەت ئەو

سەرەکییەکەس ناو شارس س ێ انییە بە پ ەس

کەموکههوڕییەش لە ئەسههتۆس ئەو دوو هێ ه ە

یەکەم و بە پهههه ەس دووەم زۆنههههی سههههەوزە.

رکابەرەیە ،کە ویستایان توخنی قەڵەمڕەوس

هەڵسهههههههههههههۆڕاوەکانی ،راگەیانهههههههههههههدنی،

یەکتهههههههر نەکەون و هێههههههه س خۆیهههههههان لە

سهههەرکردایەتییەکەس و هەمهههوو دامەزراوە

پەرتکردنههههی هەرێ ههههدا دەبینههههیەوە .لەبەر

گرنگەکهههانی بە پهههێچەوانەس چهههوار حیههه بە

کۆمەڵێههههک هۆکههههار بههههارودۆخی نههههاوخۆس

رکههههههابەرەکەس لە سههههههنوورس سهههههه ێ انیدا

یەکێتی لە دواس  ٧١١٥ناهاوسهەنگ بهوو ،ئەم

هێشههههتنەوە و ویسههههتی سهههه ێ انی بکههههاتە

بارودۆخەس ناو یەکێتی درێژەس کێشها تهاکو

وێستگەس ئینتیاقی ،کە جهگە لەوەس پهێگە

دەرکەوتنی باڵی ری ۆرم لە سهاانی دواتهر و

سههەرەکییەکەس ئەوێههیە ،ویسههتی وەهههاش

باڵێکی گەورە دەگەب نەوشهێروان

پیشانبدات کە تاکە خەم ۆرس ئەو شهارە بە

مستەفا کەوتن ،کاتێک لە  ٧١١٩به ووتنەوەس

پەڕاوێ کههراوەیە .ئەگەر لە سههەرێکەوە ئەوە

گۆڕانی راگەیاند .دروستبوونی ب ووتنەوەس

تههههاکتیکێکی سیاسههههی زیرەکههههانە بێهههه

لە

گۆڕان قۆناغێکی نوێیە لە مێژووس هەرێ ی

سەرێکی دیکەوە مانەوە و چەقبەستنی ئەو

کوردستان ،چونکە کهاریگەرییە گەورەکهانی

ب وتنەوەیەس لەو سنوورەدا چەسپاند و ئەو

ئەم ب ه وتنەوەیە لەمههاوەس نێههوان ٧١٠٢-٧١١٩

شارەس رووبەڕووس م انێ کهردەوە لەگەب

رەنگدانەوەس زۆریان هەبوو.

شههارەکانی دیههکە .خۆبەسههتنەوەس گههۆڕان بە

پاشانی

ئەوەس کە لەم تهههههههوێژینەوەیەدا ئهههههههێ ە

نههههههههههاپەرژێینە سههههههههههەر کههههههههههاریگەرس و

س ێ انی و زۆنی سهەوز زیهاتر لەو گوتهارەدا
بەرجەستە کهرا کە ناهاوسهەنگییەکی گەورە
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هەیە لە نێهههوان سهههێ پارێ گهههاس سههه ێ انی،

ایەک و گهههههۆڕان و یەکێتهههههی نەهێنههههها کە

هەولێههر و دهههۆک .ناهاوسههەنگییەکەش بەو

تههاڕادەیەک هەمههان جەمههاوەرە .دواتههر و لە

شههێوەیەیە کە سهه ێ انی کههراوەتە قوربههانی

 ٧١٠٥و لە ئەنجههامی قەیرانههی سههەرۆکایەتی

دوو پارێ گایەکەس دیکە و بە بەرنامە کار بۆ

هەرێ ئەو شەڕە توندتر بوو و پارتیەکان بە

دواخستنی س ێ انی کراوە .لەگەب ئەوەشدا

کۆی ە ناوزەدکران ،لە بەرامبەریشدا لە ایەن

گوتههههارەکە کاردەکههههات لەسههههەر ب وانههههدنی

پارتییەکههانەوە تههاوانی جاشههایەتی ئێههران و

عاتی یانەس خەڵکی ئەو دەڤەرەو پیشاندانی

بەغدا درایە پاب گهۆڕان و یەکێتهی لە ایەک

مێژوویەکههی زێڕینههی ئەوێ لە رابههردوودا و

و هەروەههههها ئەو گههههروپەش لە سیاسههههی و

ئێستایەکی ناشایستە پێی.

راگەیانهههدنکارەکانی گهههۆران و یەکێتهههی کە

سههەرهەڵدانی هەنههدێک رووداو لەو زۆنە

لێهههههرەو لەوێ لە پەرچەکهههههردارس پارتیهههههدا

وەکهههو خۆپیشهههاندانی  ٠٢شهههوبات لە  ٧١٠٠و

بانگەشهههەس عێراقچییەتهههی و گەڕانەوە بهههۆ

بەشهههدارس کهههاراس بههه وتنەوەس گهههۆڕان لەم

بەغههههدایان دەکههههرد بە ئەکههههرادس مههههالکی

خۆپیشهههههههههههاندانەدا و نەپەڕیهههههههههههنەوەس

ناودەبرێن.

خۆپیشاندانەکان بۆ زۆن زەرد ،هاوکات بهوو

بەکارهێنانی چەمکەکانی جاش و کۆی ەو

لەگەب زینههههههههههههههدووبوونەوەس بەرەبەرەس

بە پهههههههههه ەس یەکەم و شههههههههههانازیکردن بە

ناوچەگەڕێتی و شهارچییایەتی ،کە لە تهۆرە

چەمکەکهههههههانی مەایهههههههی و جەالهههههههی و

کۆمەایەتییەکاندا بە شێوەیەکی فهرەوان و

دروستکردنی ناوونهاتۆرەس دیهکە بهۆ یەکتهر

لە ئامرازەکهههانی راگەیانهههدنی دیکەشهههدا بە

دەااتی کۆمەایەتی و سی بۆلی گەورەیان

شههێوەیەکی کەمتههر و پچرپچههر هێههرش بههۆ

هەیە و گوزارش ه

لە دابڕانێکههی زۆر دەکەن

سههەر خەڵکههی هەولێههر و بەهههدینان دەسههتی

لە ئاسههتی کۆمەایەتیههدا .لە دواس قەیرانههی

پێکههههرد و تاوانبههههارکران بە ترسههههنوکی ،لە

سههەرۆکایەتی هەرێهه  ،چیههدس تەنیهها تههۆرە

بەرامبەریشدا خەڵکی زۆنهی سهەوز لەایەن

کۆمەایەتییەکان کهار لەسهەر پەرتەوازەیهی

پارتییەکههانی زۆنههی زەرد بە پ ه ەس یەکەم بە

کهههۆمەایەتی نهههاکەن ،بەڵکهههو راگەیانهههدنی

ئهههاژاوەگێڕ تاوانبهههارکران .کۆتاییپێ ێنهههانی

ڕەسه ی ح بەکههان رۆڵێکههی گاریگەریههان لەو

خۆپیشههاندانەکانی  ٠٢شههوبات کۆتههایی بەو

رووەوە گێهههههههههڕاوە (زاگهههههههههروس و KNN

شەڕە سهاردەس نێهوان ایەنگرانهی پهارتی لە

بەن وونە).
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راستە لە گەرمەس ناکوکییەکانی نێوان

تههههههههههوێژینەوانە (اسههههههههههتربرگ)٠٦ ،٧١٠٥ ،

ح بەکانی کوردستان ،هێ س پێش ەرگەس

تههههههوێژینەوەس چۆنههههههایەتی بههههههریتیە لەو

کوردستان نەبووە بەشێک لە م انێکان و

ئاراستەیەس کە دەگیرێتە بەر بۆ دۆزینەوە و

م انێی سیاسی ئەم قۆناغە کەمترین

دەرککردنههی ئەو مانههایەس کە تاکەکههان یههان

بە

گروپەکان دەدەنە پاب پرسێکی کۆمەایەتی

قۆناغەکانی رابردوو ،بەام مەترسی ئەم

یهههان مرۆیهههی .پرۆسهههەس تهههوێژینەوەکە لە

م انێیانە چ لە رووس لەدەستدانی

فۆرمهههههههههههالی ەبوونی پرسهههههههههههیارەکان و

دەستکەوتە سیاسییەکان و چ لە رووس

شهههههێوازەکانەوە دەسههههه

پێهههههدەکات بهههههۆ

دواخستنی پرۆسەس بونیادنانی نەتەوە و چ

کۆکردنەوەس داتا لە هەلومەرجی سروشهتی

لێکەوتە کۆمەایەتییەکانی لە داهاتوودا،

بەشهههداربووان لە تهههوێژینەوەدا ،پاشهههانی

کەمتر نین لەو زیانانەس لە م انێکانی

شهههههههیکردنەوەس داتاکهههههههان بە شهههههههێوەس

رابردوودا لەو ناکوکیانە کەوتنەوە.

ئیسههتی رائی لە بههابەتە تایبەتییەکههانەوە بههۆ

توندوتیژیان

تێدایە

بە

بەراورد

بابەتە گشتییەکان و راڤەس توێژەر لە مانهاس

میتوددلوجیا
ئەم تههوێژینەوەیە لە جههۆرس تههوێژینەوەس
چۆنهههایەتییە" .مەبەسههه

لە تهههوێژینەوەس

چۆنهههایەتی هەمهههوو ئەو تهههوێژینەوانەن کە
ئەوەس توێژەر پێهی دەگهات بە پەنهابردن بهۆ
پرۆسههە ئامههارس یههان میتههۆدە ژمارەییەکههانی
دیهههکە پێهههی نەگەیشهههتبێ " (اسهههتراوس و
کههههربین )٢٧ ،٧١٠٠ ،لە راسههههتیدا ئەوەش بەو
مانههایە نیههیە کە تههوێژینەوە چۆنایەتییەکههان
هەرگی ه سههوود لە ژمههارە وەرنههاگرن ،بەلکههو
مەبەسههههه

ئەوەیە کە چەنهههههدایەتی وازس

نههههابێتە سههههتراتیژس سههههەرەکی ئەو جههههۆرە

داتاکان (کرس ول.)٢٥ ،٧١١٩ ،
لەم تهههوێژینەوەیەدا تهههوێژەران چەنهههدین
پرسههیاریان دەستنیشهههانکرد و بیریهههان لەوە
کههردەوە کە ئەو پرسههیارانە سههەرەتا چەنههدە
وەامدەرەوەس کێشەس توێژینەوەکە دەبن و
دواتری

کی دەبێ

وەامی ئەو پرسیارانە

بههداتەوە کە بکههرێ پشهه

بە وەامەکانیههان

ببەسههههترێ بههههۆ وەامههههدانەوەس کێشههههەس
تهههههههوێژینەوەکە .لەو سهههههههۆنگەیەوە دواس
هەڵسەنگاندنی پرسیارەکان ،دوازدە پرسهیار
هەاوێردران کە بە بۆچوونی تهوێژەران ئەو
پرسههیارانە دەتههوانن زانیههارس تێروتەسههەب
بەدەسههههههه

ب ێهههههههنن،ئەوی

لە رێگهههههههاس
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چههاوپێکەوتنەوە .دیههارە پرۆسههەس بڕیههاردان

بێایەنیههان و لە ئەکادی یبوونیههان .قەبههارەس

لەسەر چاوپێکەوتن تاکو ئەنجامدانی ،زیهاد

ن وونەکەس ئێ ە  ٠٢ن وونە بوون.

لە هەنگهههههاوێکەو رۆڵهههههی ئەنجامهههههدەرانی
چهههاوپێکەوتنی

ئاسهههان نیهههیە .پێویسهههتە

هاوکارس وەامدەرەوەکان بەدەستب ێنێ

و

پەیوەنهههههههدییەکی هاوڕێیانەیهههههههان لەگەب
ببەسهههتێ  ،لە هەمهههان کاتیشهههدا پێویسهههتە
بههێایەن و بابەتییههانە ب ێنێههتەوە (نیههومن،
 .)٠١٢ ،٧١٠٠دواس ئەوە بڕیههههههههههههههههههههههاردرا
ن وونەیەکی مەبەستدار دەستنیشهانبکرێ .
بڕیههاردان لەسههەر ن ههوونەوەرگرتن پێویسههتە
هاوکاتبێههه

لەگەب ئەو بڕیهههارەس لەبهههارەس

شهههههێوازس کهههههۆکردنەوەس زانیارییەکههههههان
وەردەگیرێه

(مارشههال و گههرچن.)٢٢ ،٧١٠٧ ،

لەو نێههوەدا تههوێژەران بە پێویسههتیان زانههی
ن وونەیەک هەڵبژێهرن کە دوو تایبەت ەنهدس
سههههەرەکیان هەبێهههه  ،یەکەم دەمههههارگیرس
نههاوچەیی و ح بایەتییههان نەبێهه

و دووەم

لەبارەس کۆمەڵگاو سیاسەت شارەزاییەکیان
هەبێ  .بهۆیە ئەو کەسهانە دەستنیشهانکران
کە ئەو تایبەت ەنههههههههههههههههههههدیانەیان هەیە،
بەتههههههایبەتی

کە ن ههههههوونەکە زۆرتههههههرس

کۆمەڵنهههههاس و سیاسەتناسهههههەکان بهههههوون،
بەتههههههایبەتی

ئەوانەس کە ئەکههههههادی ین و

تهههههوێژەران دڵنیهههههان لە رادەیەکهههههی زۆرس
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مانەوەس دوو زدنی زەرد و سەوز لە
رووس سیاسی و کارگێڕییەوە
لە ئەنجامی شەڕس ناوخۆس نێوان پهارتی
دی ۆکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتی انی
کوردستان لە  ٠٩٩٩-٠٩٩١هەرێ ی کوردستان
دابەشی سەر دوو زۆنی زەرد و سهەوز بهوو.
دوو ئیههههدارە و دوو دەسههههەاتی جیههههاواز.
رێکەوتنی ئاشتەوایی واشهنتۆن کۆتهایی بە
دوو زۆنیەکە نەهێنها ،هەروەهها کۆبهوونەوە
زۆر و دوور و درێژەکهههان و رێکەوتهههنە دوو
ایەنییەکانی

لە ساانی دواتهردا لە نێهوان

دوو ایەنی ناکوک ،نەک کۆتاییهان پێنەهێنها
بەڵکو وەکو دیار ئەو کۆبهوونەوانە زیهاتر بهۆ
رێکەوتن بوون لەسە دابەشهکردنی ئەو دوو
زۆنەو رێک سهههتنیان بە پێهههی بەرژەوەنهههدس
هەردووا .لەگەب پرۆسەس رزگارس عێراق لە
 ٧١١٢و هەمهههاهەنگی نێهههوان ئەو دوو ایەنە
هێهههوایەک هەبهههوو بهههۆ یەکگهههرتنەوەس دوو
زۆنەکە ،بەام نە لەگەب رزگههههارس عێههههراق و
نەک لە  ٧١١٥کە حکهههههومەتی یەکگرتهههههووس
هەرێ راگەیەندرا ،زۆنەکان یەکنەخهرانەوە.
ن هههههوونەس تهههههوێژینەوەکە جەخههههه

لەوە

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

دەکەنەوە کەوا لە رووى كههههههههههههردار ەوە،

نەك لە پە وەنههدى بە زۆن ه زەردەوە ،بەڵكههو

هێشههههههههتا هەردوو زۆن بوون ههههههههان هە ە.

لەنێوخۆ هههههههههدا .لەگەب دروسهههههههههتبوونی

دابەشههههههههبوون بەسههههههههەر دوو زۆنههههههههدا

ب وتنەوەس گۆران ئەم دوو زۆنیە فهۆرمێكی

دابەشههههههههبوونێکی سیاسههههههههیی بههههههههوو و

تر بەرهەم دێنێ

كە قهولترو بەهێ تهرە لەو

سیاسههییە.هەر یەكە لە یەكێتههی و پههارتی بە

فۆرمەس پارتیو یەكێتهی بەرهەمیهان هێنها،

ههههۆس پهههێگەس سیاسهههیو بە تهههایبەتیتری

هەڵهههبەتە بەو مانهههایە نە کە ئەم فهههۆرمە بە

ئابوریی نەیانتوانی ،یاخود نەیانویسه

ئەو

دابەشههبوونە كۆتههایی پێب ێههنن .بەشههێ لە
وەزارەتەكانو دەزگا ئەمنیەكان تا ئێستاشی
لەگەڵدا بێ

مەبەس

بووە ،بەام ئیتهر لە دواس  2009لە

فههههۆرمێکی كههههۆمەایەتی و نههههاوچەگەرسو
دواتهههههری

خهههههۆ بە قوربهههههانی انیی

لە واقعدا هەمهان ئەو فهۆرمەس

)(victimizationدێتە سەر .لە زۆنی سهەوزدا

 3002لە ئارادا بوون.

یەكێتهههی هەژمهههوونی ئیهههدارس و سهههەربازس

واتە لە -٧١١٥ەوە تهههها ئێسههههتە لە سههههەرەوە

هەیە بەسهههەر ئەو فهههورمە نهههوێیەس زۆنهههی

حکهههوومەتێک یەکگرتوومهههان هەیە .بەام

نی هههی/سهههەوز ،بەام هەژمهههوونی سیاسهههیو

ئاسهههههەوارى دوو ئیهههههدارەی مهههههاوەتەوە.

كولتهههورسو جهههوگرافی زیهههاتر هەژمهههوونی

دابەشههبونی هههەرێ ی كوردسههتان لههەرووس

ب وتنەوەس گۆرانە.

دوو زۆنیەن كە پێ

سیاسییەوه بەردهوامە ،لە ڕووس ئیهداریەوە
هێشتا ئەو دوو زۆنە مهاوە .گۆڕانکهارییەكی
ڕوکەشهههیانە دروسههه

بهههووە ،بەام لەڕووس

هەربهههۆیە ئاسهههاییە ئەگەر دابەشهههبوونی
پههێ

 2006یههان باشههتر بڵێههین پههێ

جیههههاواز بێهههه

2002

لەوەس دواتههههر .باشتریشههههە

هەژموونەوە تا ئەمهڕۆش دووزۆنهی زەرد و

لەمبههههههارەیەوە لە قۆنههههههاغی جیاجیههههههاس

سههههەوز بەدروسههههتی دەبینههههدرێن .لەڕووس

دابەشهههههههههههههبوونەکە بکهههههههههههههۆڵرێتەوە و

سیاسهههییەوە تههها ئێسهههتاکەش هەژمهههوونی

تایبەت ەنههدییەکانی هەر قۆناغێههک ب ههرێنە

سیاسی بێگومهان لەژێهر سهایەس دوو هێه س

روو.بە گشهههههههتیی دەتهههههههوان بڵێهههههههی کە

حی ب ،هەرلەژێر دەستەاتی حی بدا بەڕێوە

دابەشبوونەکە لە دوو قۆناغی بەر لە  ٧١١٥و

دەبهههرێن و قسهههەس یەکهههاکەرەوەس هەردوو

دواس  ٧١١٥لە دابەشههبوونێکی هههارد (تونههد)

زۆنەکە حی بی دەستەاتدارن تیایدا .ئەوەى

(نەرم) چووە.

بەرەو دابەشبوونێکی سۆف

گههۆڕاوە كههاڵبوونەوەى رەنههگە سههەوزەكە ە،
105
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ئێسههتا کە دڵنیههاین لەوەس دابەشههبوونەکە

هەیە لە ژیانی ڕۆژانە و خەڵکی کوردستانی

بیههر لەوە بکەیههنەوە ئەم

سههههەرقاڵکردووه بههههە ئینتی ههههاس حی بههههی ،

دابەشهههههههبوونە سیاسهههههههییە لە ئاسهههههههتی

ایەنگیرس و دژایەتیکردن ،بهەدواداچوون و

کۆمەایەتیدا چەندە کهاریگەرە؟ بەشهێک لە

شههیتەڵکردنی هههەواب و باسههەکان.ح بههەكان

ن ههههوونەکە پێیههههانوایە كە سیاسههههەت تهههها

هههەتا ئێسههتا توانیویانههە سههەركەوتووبن لههە

فهههههاكتەرێكی

بەسههههەر

سیاسههییە ،دەبێهه

ئێستاشهههههی لەگەل دابێههههه

سههههەرەكیو بەهێهههه ە لە پەرتەوازەكردنههههی

كۆمەڵگادا و لەو ڕێگەیەوه كۆنترۆڵی زۆن و

كۆمەڵگاس کوردستانی باشوور ،ح بەكانی

قەڵەمڕهوس خۆیان بكەن.

داینەمههۆس جههوڵەپێكردنی ئەو سیاسههەتەن.

کایەس سیاسیی کاریگەریی زۆرس بەسهەر

كۆمەلگاس كوردس تا ئێستاشی لەگەڵدا بێه

کایەکانی دیکەوە هەیە ،بەام ئایها بڕیهاردەر

گوتارس ح بهی و روئیهاس حی بهی ئاراسهتەس

و رەنگڕێههژکەرس کههایەس کههۆمەایەتی کههایە

دەكههات .تهها ئێسههتا كهها ەى س اسه و كهها ەى

سیاسهههییەکەیەتی؟ لەو رووەوە بەشهههێک لە

كۆمەا ەت  ،لە زەم هنەى ئهێ ەدا تهێكەب بە

ن ههوونەکە گومههانی زۆریههان هەیە و دەڵههێن

ەكن ،ڕاى گشهت ڕاى حه بە س اسه ەكانە،

پەرتەوازەیههی سیاسههی کەمتههر

واپێههدەچێ

نەك رایەکە لە ئاسههههتە كههههۆمەا ەت ەكەدا

کهههاریگەرس لەسەردابەشهههبوونی کۆمەڵگههها

گەاڵە بههههههووبێ .چههههههونکە ئامرازەکههههههانی

کردبێ ه  ،ئەگەر هەژمههوونی حی ه ب نەبێ ه

دروسهههتکردنی راس گشهههتی لە بەر دەسهههتی

کۆمەڵگهههها سههههازە بههههۆ پههههێکەوە ژیههههان و

ح بەکههانن نەک دامەزراوە و گروپههی دیههکە.

هاوکارس.سیاسەت و حی بایەتی وەکو پێ

بۆ ە بڕ ارى س اسه ح بەكهان ،راسهتەوخۆ

 ٧١١٢ئەو کاریگەریەس نیهیە لە دابەشهکردنی

كههههار گەرى بەسههههەر هەڵوێسههههتەكان هە ە.

کۆمەڵگهها .وەائههی حی بههایەتی ئەو تههۆخیەس

كۆمههههەڵگاس كههههوردس وهك تههههاك و گههههرو

جههارانی نههیەو خەڵکههی شههەڕس حی بەکهههان

دابەشبوه بەسهەر تێڕوانینهە سیاسهییەكاندا،

ناهێننە ناو کۆانەکان.

واتههههە بەسههههەر حهههه ب و هێهههه و ئایههههدیا
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گشههههتاندنی ئههههەوهس دهیانههههەوێ

ئایا ئەو پەرتەوازییە سیاسییەس کە ئەوە

سیاسههههههههییەكان .ئههههههههەوهش جۆرێهههههههه

زیهاتر لە دوو سهاڵە زۆرتهر بەرجەسهتە بهووە

لەپەرتههههەوازهیی سیاسههههی دروسههههتكردوه.

هۆکارەکەس کێشەس سەروکایەتی هەرێه ە؟

حی بههی سیاسههی دهور و کاریگههەریی زۆرس

لێههرەدا ن ههوونەکە بە دوو شههێوە وەامیههان

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

داوەتەوە .لەایەکەوە تێکهههڕا پێیهههانوایە کە

ناوخۆ

ئەو پەرتەوازەییە ریشهەیێكی زۆر درێژتهرو

ب وتنەوەس گۆڕان .لێرەدا رایەکی دیکەش

باكگراوانههدێكی مێههژووس زۆر قههولترس هەیە

دەبینین کە راس کۆمەڵناسەکانە کە ئەوان

لە پرسههی سههەرۆكایەتی هەرێهه  ،بەام ئەو

پەرتەوازەییە سیاسییەکە دەگەڕێننەوە بۆ

پرسە لە ایەن پارتە سیاسیەكانەوە بهۆ ئەم

سستەمی کۆمەایەتیی کەوا خەڵکانێک لە

مەبەسههههتە بەكههههارهێنراوە .لە کوردسههههتانی

روانگەس هێ و دەسکەوتەوە لە دەسەات

باشههوور ،ح بههایەت بە عەقڵیەتهه بههراوەو

دەڕوانن یانی

دەگەڕێننەوە بۆ شێوازس

دۆڕاو ( ٠١١یههان ر ه ر) دەکههرێ ...کێشههەکان

بیرکردنەوەس تاکی کوردس لەم قۆناغەس

ئەمههههڕۆى کوردسههههتان ، ،دابههههڕاو نههههین لە

گەشەس کۆمەایەتیدا و پێیانوایە کێشەس

پێشینەى سیاس و ئابوورى و کهۆمەایەتی

سەرۆکایەتی هەرێ دەرهاوێشتەس ئەوەیە

کوردسهههتان .بەشێکیشهههیان تهههازەن لەژێهههر

کێشەس

لە ٠٩٩١

و

بۆ

سەرهەڵدانی

یان وەکو ئەوەس یەکێکیان دەڵێ

کاریگەری دینامیکیهات نهاوخۆ و دەرەکه

سەرۆکایەتی

هەرێ

هههاتوونەتە ئههاراوە .دەکههرێ بڵێههی كێشههەس

کولتوورس

سیاسی

سههەرۆكایەتی هههەرێ واقعههی پەرتههەوازهیی

کوردەوارس و گرێ مێژووییەکانی نوخبەس

سیاسههی تەقانههدەوە .بەو مانههایەس کە ئەگەر

سیاسیە لە کوردستانی باشوور.

ئەو کێشەیەش نەبا ئەوا لە شوێنێکی دیهکە
دەتەقییەوە ،چونکە پەرتەوازەییەکە هەیە.
هەروەها لە ایەکی دیکەوە ن وونەکە
ویستوویانە هۆکارس کێشەس سەرۆکایەتی
هەرێ

دەستنیشان بکەن کە بە زۆرس

پێیانوایە درێژكراوهس شەرس دهسەات و
هێ ه .نەک هەر ئەو کێشەیە بەڵکو
پەرتەوازەییە
م انێ

س اسییەکەش

دەسەاتە.

شەستەکانی

سەدەس

کە

بەرهەم

ئەوەش

رابردووە

لە
درێژ

دەبێتەوە بۆ شۆڕشی نوێ /گوان بۆ شەڕس

دەرهاوێشتەیەکی
نادێ ۆکراتیکی

زدنەکان و کولتوورس تایبەت بە خۆیان
یەکێک لە پرسهیارە سهەرەکییەکانی ئهێ ە
لەم توێژینەوەیەدا ئەوەیە کە ئایها کولتهوور
یههان وردە کولتههوورس جیههاواز لە نێههوان دوو
زۆنههههی زەرد و سههههەوز دروسههههتبووە؟ واتە
جیههاوازس سیاسههی هێنههدە قوڵبههووتەوە کە
لەگەب خۆیههدا گههۆڕانی کولتههوورس هێنههابێتە
ئاراوە؟ ن وونەکە تێکڕا لەگەب ئەوە نهین کە
لە نێههههوان ئەو دوو زۆنەدا دوو کولتههههوورس
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

جیاواز سەریان ەڵدابێ  .هەموویان جەخ

س اسههی بێه  ،كە ئەمەش پتههر نەر ههتە ،نەك

لەسهههههەر جیهههههاوازییەکی کولتهههههوورس کەم

تەواوى كولتهههور ههههەمان كولتهههوورهو لهههە

دەکەنەوە .ئەوان دەسههتەواژەس کولتههوور لە

بەرگی جیاوازدا خهۆس ن های

دهكهات ئهەو

کۆنتێکسههههتی دوو زۆنههههیو پەرتەوازەیههههی

لێکدابڕانهههههە سیاسهههههییەس لە نێهههههوان دوو

سیاسههههی نێههههوان ناوچەكههههانی هەری ههههی

زۆنەکەدا هەیە جیهههههههههههههههههههههههههههههههاوازیی

نههابینن .هەنههدێکیان

وردهکولتوورهکهههههان زێتهههههر دهکهههههات دوو

باسی بهوونی دوو وردە کولتهوور دەکەن کە

كولتههوورس جیههاواز نییههە ،دوو یههادهوهریی

لەو دوو زۆنەدا سهههههههههەریان ەڵدابێ  .بەام

سیاسهههی جیهههاواز هەیهههە ،دوو ئهههەزموونی

راسههتییەکەس هههیچ یەکێکیههان بە دڵنیههایەوە

حههوك رانی جیههاواز هەیههە جیاوازییەکههان

لەوە ناکاتەوە کە پەرتەوازەیی و

هێنههدە کولتههوورس و سیاسههی نههین هێنههدەس

جیاوازس سیاسی هۆکارس سهەرهەڵدانی ئەو

سهههایکۆلۆژین ئێ هههە لەبهههەردهم دووجهههۆر

وردە کولتوورانە بهن ،بەڵکهو زیهاتر ئامهاژەیە

كەسایەتیسازیداین كهە پێشهتر لهە مێهژووس

بۆ بوونی مێژوویانەس وردە کولتوورەکان لە

خۆماندا بەمجۆره نەمان ناسیوه دەتهوانین

نههههاوچە جیاوازەکههههانی کوردسههههتان کە بە

باس لە دوو جهۆر مێنتهالێتیی بکەیهن ،کە لە

دڵنیههاییەوە لە نێههوان دوو شههارس هەولێههر و

کولتوورس هەردوو زۆنەکەدا رەنگدەداتەوە.

س ێ انیشههدا جیههاوازس کولتههوورس بوونیههان

کاتێک لەو دەربڕینانەس سەرەوە وردبینەوە،

هەبووە و هەریەکێکیهان وردە کولتهوورێکی

دەردەکەوێههههه

یەکەم ههههههیچ یەکێهههههک لە

تههایبەت بەخههۆس هەبههووە ،هەر وەکههو چههۆن

ن وونەکههان ئامههاژە بە جیههاوازس کولتههوورس

راسهتە .ئەگەر

ایههان

كوردسههتان بە دروس ه

جەختی

ئەوە بۆ دهۆک و کەرکهوکی

ب هههههانەوێ وردتهههههر هەنهههههدێک بۆچهههههوونی

روون نییە کە جیاوازییەکان چۆنن بهۆیە بە

لەم

دەڕبڕین و دەستەواژەس جیهاواز گوزارشهتی

دەسههههههتەواژانەدا کورتیههههههان بکەیههههههنەوە:

لێهههدەکەن ،بەام ئەوەس گهههرنگە هەموویهههان

جیاوازیەكهههان تەنیههها جیهههاوازس سیاسهههیو

هەسههه

بە دروسهههتبوونی ئەو جیهههاوازییە

كهههارگێرین كە حهههوك رانی پهههارتە سیاسهههیە

دەکەن ،کە بێگومان بەردەوامهی دوو زۆنهی

ركابەرەكهههان دروسهههتیان كهههردووە دەشهههێ

و پەرتەوازەیی سیاسی بوارس سەرهەڵدانی

ئەوەى باسههه لێهههوەبكرێ ،نوانهههدن ئهههاكت

جیاوازس دیکەش دەڕەخسێنێ .

ن وونەکهههههان بههههه ەیەنەڕوو دەبێههههه
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گەورە نههاکەن ،دووەم ن وونەکههانی

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

دیهههارە بهههوونی وردە کولتهههوورس جیهههاواز

سیاسی ،هەروەها جیاوازس کولتورس نێهوان

شهههههههتێکی مێژووکهههههههردە و لە هەمهههههههوو

هەولێر و دهۆک هیچی وەهاس کەمتهر نیهیە

کۆمەڵگایەکهههههدا بهههههوونی هەیە و زیهههههاد لە

لەوەس س ێ انی و هەولێر ،بەام بهۆ هەولێهر

هەیە کە دەبێههههههتە هههههههۆس

و دههههۆک سهههەر بە یەک زۆنهههن و هەولێهههرو

هۆکههههههارێکی

دروسهههههتبوونی وردە کولتوورەکهههههان وئەو

س ێ انی سەر بە دوو زۆن.

هۆکارانەش لە کوردستانی باشوور ئامادەن.

لە بەرامهههههبەردا بۆچهههههوونی بەشهههههێکی

بەام دواس ئەوەس دڵنیابووین لەوەس لە دوو

ن هههههوونەکە جەخههههه

لە جیاوازییەکهههههانی

زۆنەکەدا دوو کولتههههههههههوورس جیههههههههههاواز

رابههردوو دەکههاتەوە و پێیههوایە جیهههاوازییە

سەریان ەڵنەداوە پرسیارس سەرەکی ئەوەیە

کولتورییەکان کەم تا زۆر رۆڵیان هەبووە لە

ئایا ئەو دوو زۆنیە بەرهەمهی کولتهوور یهان

سهههههههەرهەڵدانی دوو زۆنەکە .یەکێهههههههک لە

وردە کولتههههوورس جیههههاواز بههههووە لەو دوو

ن وونەکههان تیشههک دەخههاتە سههەر جیههاوازس

نهههههههههاوچەیە کە لە رووس مێهههههههههژووییەوە

کولتوورس کە پێیوایە شەڕەکانی رابهردووس

قەڵەمڕەوس مێرنشهینەکانی سهۆران و بابهان

نێههههوان دوو مێرنشههههینی بابههههان و سههههۆران

بههههوون؟ ن ههههوونەکە لێههههرەدا بەسههههەر دوو

هۆکارێک بووە کە ئینتێگرەیشهن بە ئاسهانی

بۆچهههههههوونی جیهههههههاوازدا دابەش بهههههههوون

روونەدات لە نێوانیههههان .یەکێکههههی دیههههکە

لەوە دەکەنەوە

پێیهههههوایە مێژووكهههههردە و پە وەسهههههتە بە

کە سههەرهەڵدانی دوو زۆنەکە پەیوەنههدس بە

پرۆسههەى دروسههتبوون ناسههنامەى كههوردى

جیههههاوازس کولتههههوورییەوە نیههههیە ،بەڵکههههو

لەسهههەردەم بەر لە مهههۆدێرنەدا ،كە ت ا هههدا

سیاسههههەت و تههههاکتیکی سیاسهههههیە کە ئەو

پە وەنههدى خێههد و دابەشههبوون سروشههت

زۆنههانەس دروسههتکردووەو جیاوازیەکههانی

(جههههوگراف ) گوتههههارى س اسهههه كههههوردى

قوڵههدەکاتەوە .ئههەم دابەشههبوونە بەرهههەمی

داڕشههههههتبوو و لەكههههههات دروسههههههتبوون

لەایەکەوە زۆریههنە جەخ ه

 ،ئەم دابەشهههههههههههههبوونە

سیاسههەتێكی ح بییههە یههان وەکههو یەکێکههی

زۆنەكهههههههههههههان

دیکە بە رەهایی دەڵێ  :دەرەنجام شهەڕى

كار گەر ەكههههان لە نەسههههت كۆمەڵگههههاى

نههاوخۆیە و هیچیتههر .ئەوانەس ئەو رایەیههان

ئهههههێ ەدا مهههههابوو .هەروەهههههها لە نێهههههو ئەو

هەیە پێیهههانوایە دابەشهههبوونی کولتهههورس لە

بۆچوونهههانەدا هەیە جەخههه

لەسهههەر ئەوە

کوردساتن موتهابی نهیە لەگەب دابەشهبونی

دەکهههههاتەوە کە لە سەردەمیعوسههههه انیەکان
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

هەمیشە سه ێ انی پەیوەنهدس لەگەب بەغهدا

فاکتەرێههههک دابەش دەبههههن ،فاکتەرەکههههانی

بووە و هەولێهر لەگەب موسهد .بۆچهوونێکی

جههههوگرافی ،تەمەن ،رەگەز ،چههههین ،زمههههان،

دیکە ئەم بابەتە دهگەڕێنێتەوه بۆ سهەرهتاس

ئێتنوس و ئایین .هەروەکو دەبینین هەمهوو

بیستەكانی سەدهس بیستەم كاتێه كێشهەس

ئەو فهههاکتەرانە لە کۆمەڵگهههاس کوردسهههتانی

سهههەرهكی ههههەبوو لەشهههێوهس مامەڵهههەكردن

باشهههووردا بوونیهههان هەیە ،بەام هیچیهههان

لەگهههەب ئینگ یههه وهك هێ ێكهههی داگیركهههەر.

مەترسههیدار و ناسروشههتی نههایەنە بەرچههاو.

بەگشهههتی ئەم بۆچهههوونە پێیهههوایە ئەو دوو

پەیوەنهههدس نێهههوان ئهههایینە جیاوازەکهههان و

نهههههاوچەیە تهههههاڕاددەیەک جیهههههاوازبوون و

گهههروپە ئێتنیەکهههان بە درێژایهههی مێهههژوو لە

ئەمەش کههاریگەریی لەسههەر تههۆخکردنەوەس

ئاسهههتێکی پەسهههەنددا بهههووە .فاکتەرەکهههانی

جاوازییەکانی دواتر هەبووە و هەیە.

دیههههکەس جههههوگرافی ،تەمەن و چینههههایەتی
کۆمەڵگایهههههان رووبەڕووس ناسهههههەقامگیرس

دابەشبوونی دیکەس کۆمەڵگا

نەکردووتەوە .تەنیا ئەوەس ئهێ ە دەمهانەوێ

بەاس توێژەرانەوە گرنگە ب انین کۆمەڵگا
لە کوردستانی باشهوور چهۆن دابەش بهووە،
لەو نێوەشههدا تههوێژەران هەوڵههدەدەن ب ه انن
سیاسههەت چ رۆڵێکههی لەو دابەشههبووننانەدا
بینیهههههههوە ،زیهههههههاتری

لە پەیوەنهههههههدس بە

زۆنەکانەوە ،چونکە ئەو دابەشهبوونە زۆرتهر
نائاساییە لە ایەک و لەایەکهی دیهکەوە ئەو
دابەشههههبوونە بە مەترسههههیدار دەبینههههین لە
ئێستاس ب وتنەوەس رزگهاری وازس کوردیهدا.
بۆ زیاتر روونکردنەوەس ئەمە دەبێه

بڵێهین

شهههتێک کە نهههاوس کەڵێنهههی کهههۆمەایەتییە
بەردەوام لە کۆمەڵگهههههههادا بهههههههوونی هەیە.
سروشتی کۆمەڵگاکان وایە کە بە پێی چەند
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کهههاریگەرییەکەس دیههههار بکەیهههن فههههاکتەرس
سیاسییە کە لە ئێستادا لە هەموویهان زیهاتر
بەرچاوە ،لە پەیوەندیشدا بەوە فهاکتەرێکی
دیهههههکە شهههههەنوکەو دەکەیهههههن کە دەشهههههێ
بەجۆرێک لە جۆرەکهان شوناسهێک بێه

بهۆ

هەنههههههدێ کەس و گههههههرو کە ئەویهههههه
سههههۆرانیبوون و بەهههههدینانیبوونە لە سههههەر
بنچیههنەس شههێوەزار و نههاوچەس جههوگرافی.
هەروەهههههها بەو پێهههههیەس بەههههههدینانیەکان
بەشێکی زۆرس پارتی دی وکراتی کوردستان
پێکهههدەهێنن و لە بەرامبەریشهههدا رکههههابەرە
سیاسههییەکانی پههارتی (یەکێتههی و گههۆڕان)
زۆرتههر لە زۆنههی سههەوزن کە بەهههدینانی لههێ

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

نیههههیەو لە نههههاوچەس بەهههههدینان کەمتههههرین
جەماوەریان هەیە.

كولتوور و رێوشوێنی تایبەت بە خۆس
هەبێ

ن وونەکە وێڕاس ئەوەس ئاماژە بە

بناسرێ

و سیاسەتێ

هەبێ

بەو ناوهوه

یان كەسانێكی چااك یان ب اوتێ

دابەشبوونی کۆمەڵگاس کوردستانی باشوور

لەژێر ئەم ناونیشانەدا كار بکەن ،بوونی

دەدەن لە رووس چیانیەتی ،ئایینی و

نییە .بەام کەلێنی نێوان دەوڵەمەند و

لە

و

ئێتنیەوە ،بەام بە پ ەس یەکەم جەخ

هەژارەکان رۆژ بە رۆژ گەورەتر دەبێ

سەر دابەشبوونی سیاسی دەکەنەوە و بە

چینی ناوەندی

پ ەس دووەم باس لە دابەشبوونی چینایەتی

بە دی ۆکراتی ەکردنی کۆمەڵگایە بەرەو

دەکەن .سەبارەت بە دابەشبوونی چینایەتی

لەناوچوونە.

کە داینەمۆس گۆڕانکارس و

باس لەوە دەکەن کە ئەم دابەشبوونە

ن وونەکە بە گشتی تیشهک دەخەنە سهەر

و پێیانوایە لە

دابەشهههبوونی سیاسهههی ،وێهههڕاس ئەوەس کە

ئابوورس

جیاوازس

دابەشبوونی سیاسی لە کۆمەڵگاس جیاوازدا

خۆس

دەنوێنێ

و تەنهههانەت لە واتە

بەڕوونی هەستی پێدەکرێ
قەیرانی

سایەس
چینایەتی

ئاشکراتر

هەسهههتی پێهههدەکرێ

بەتایبەتی دواس ئەوەس چینی ناوەند لە

دی ۆکراسهههییەکاندا دەنگهههدەرەکانی حههه بە

 ٧١٠٢-٧١١١لە گەشەیەکی خێرادابوو ،لەم

جیاوازەکههان

بەسههەر نههاوچەس جههوگرافی

دوو ساڵەدا ( )٧١٠٦-٧١٠٥بەرەو اى چین و

جیههههههههههاوازدا دابەش دەبههههههههههن .بەام ئەو

کۆمەڵگەدا کەوتووەو

دابەشههبوونەس لە کوردسههتان هەیە بهههۆ ئەم

سنوورى نێوانیان کاب دەبێتەوە.هەروەکو

قۆناغە دەبێهتە ههۆس دابەشهبوونی گوتهار و

چۆن لە سەرەکەى دیکەوە ،تویژێک

هەڵوێسهههههتە سیاسهههههییەکان ،کە ئەوەش بە

خوارێ

توێژەکان

بیروکراتی
دروس

مشەخۆرو پارەدارى گەورە

نۆرەس خهۆس لە بهارودۆخی دواس داعه

کە

بووە کە لە هەموو رووێکەوە لە

هەمهههههوو ایەک چهههههاوەڕوانی گۆڕانکهههههارس

کۆمەڵگە جیا بوونەتەوە .چەند

گەورەن لە ئاسههتی نههاوچەدا ،رەنههگە ببێههتە

لەوە دەکەنەوە کە ئەو

هههۆس لە دەسههتدانی دەسههکەوتی نەتەوەیههی

هۆشیارییكی

کە خوێنێکی زۆریان بهۆ رژایە و هیهوایەکی

چینایەتی بەرهەمنەهێناوە .چونکە وهك

زۆرس لەسههههههەر بونیههههههاتنرایە .مەترسههههههی

میتۆدێكی پێڕهوكراو كە ئەدهبیات و

دابەشههههههههههبوونی سیاسههههههههههی ئەوەیە كە

باق

ن وونەیەک جەخ
دابەشبوونە

چینایەتییە
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دابەشبوونی جیوگرافیاس سیاسیشهی بەدوا

ئەوە راسههه

خویههدا هێنههاوە .ئەم دابەشههبوونە دەکههرێ بە

گههههههوت ئەوە رەتههههههدەکەنەوە و بەڵههههههگەس

دابەشبونی حی بی  -سیاسی گوزارشتی لهێ

جۆراوجۆریشهههههههیان هێنهههههههاوەتەوە بهههههههۆ

کە بوەتە هۆس بێ ئومێدس خەڵهک لە

پۆچەڵکردنەوەس ئەم گری انەیە .ن وونەیەک

هەمههوو حی بەکههان بەبههێ ئیستیسههنا .خەڵههک

پێیوایە لەدەڤەرس سۆرانی ژێر هەژمهوونی

تەنانەت لە حی بەکانی موعارەزەس دوێنێ

پههارتی ئەو جیههاوازییەس نێههوان سههۆرانی و

بێ هیوا بووە .ئەم دابەشبونە نەبهۆتە ههۆس

بەهههههههههههههههدینانی زۆر کەم هەسهههههههههههههه

دوژمنهههههایەتی لەسهههههەر ئاسهههههتی مهههههرۆڤە

پێههدەکەین.ن وونەکههان پێیههانوایە بەشههێکی

ئاساییەکانی ئەو کۆمەڵگایە.

زۆرس سیاسهههههههههەت هەوڵهههههههههدەدات ئەوە

بکرێ

سهههەبارەت بە دابەشهههبوونی کوردسهههتان

روونەدات ،رەنهههگە هەنهههدێ سیاسهههی لەبەر

بەسههەر دوو بەرەس سههۆرانی و بەهدینانیههدا

بەرژەوەنهدس حی بهی یههان شەخسهی تەسههک

کە بەرەس یەکەم یەکێتهههههههههی و گهههههههههۆڕان

هەوڵبدەن ئەو گاپە گەورە بکرێ .

رابەرایەتههی دەکەن و بەرەس دووەم پههارتی.

ناسنامەس نیشت انیو نەتەوەیهی كهوردس

دوو تههها سههههێ لە ن وونەکههههانی ئههههێ ە ئەوە

تا ئێستا نەچوتە ژێر بارس ئەو پۆلینبەنهدیە،

دەکەنەوە کە بەڵههههههههههههێ

كهارس

پشتراسهههههههههههه

ئەگەرچی هەنهدێ جهار بە مەبەسه

جەمسههههههههەربەندییەکی لەو شههههههههێوەیە لە

پێدەكرێ  .هەروەها ئهێ ەس تهوێژەرانی ئەم

گەالەبووندایە و دوو کەسیان پییانوایە کە

توێژینەوەیەش بوونی ئەو دابەشهکارییە بە

دەڵێه :

نههازانین و پێشههینەیەکی سیاسههی

بەرهەسه

و دیههارە.ن ههوونەیەکی

دروسهه

لهههەنێو ئهههەدهبیاتی سیاسهههی اندا چەمکهههی

وەهاشی نیهیە .لە ئینشهی اقی  ٠٩٦١لە کهۆس

بەهههدینان و سههۆران جێكههەوتووه .بەام لە

پێهههنە ئەنهههدامی سهههەرکردایەتی پهههارتی کە

بەرامهههبەردا بەشهههی هەرە زۆرس ن هههوونەکە

بەهههدینانی بههوون ،تەنیهها هاشهه ئههاکرەیی

ئەوە رەتهههههههههههدەکەنەوە و پێیههههههههههههانوایە

لەگەب مەا مسهههتەفا مهههایەوە ،چهههوارەکەس

جەمسههههههههههەربەندییەکی لەو شههههههههههێوەیە

دیههههکە لە بەرەس ئیبههههراهی -جەال بههههوون.

دروسهههتنەبووە .یەکێهههک لە ن وونەکهههان کە

هەروەها هەرگی هەستی ناوچەگەرێتی اس

هەڵسههۆڕاوس بهه وتنەوەس گۆڕانیشههە زۆر بە

مەا مسههتەفا هەسههتی پێناکرێهه  ،چههونکە

بنەبڕس ئەوە رەتدەکاتەوە و دەڵێ
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نیهههیە .ئەوانهههی دیهههکەش وەک

هەرگیه

هەردوو جێگرەکەس شێ لەتی هی حەفیهد و
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کاکە زیادس کۆیە سۆرانی بهوون .جهگە لەوە

زۆنهههههی بەرامهههههبەردا بەرەو کههههه س چهههههوو،

پێک ههههاتەس ئەنجههههومەنی سههههەرکردایەتی

بەتهههههایبەتی هەسهههههتدەکرێ

یەکێتهههههی لە

شههههۆڕش خەڵکههههی هەمههههوو ناوچەکههههانی

بەههههدینان پشهههتی لە جەمهههاوەرە زۆرەکەس

کوردستانی لە خۆ گرتبوو بە پێک اتە ئایینی

خههۆس کههرد ،بەتههایبەتیتری

کە لە ئێسههتادا

و ئێتنییەکانیشههەوە وەکههو میههر تەحسههینی

هیچ ئەنهدامێکی سهەرکردایەتی بەههدینانی

ئێهه دس و مەتههران مههار بواههها ئەنههدراوس،

لە پێک اتەس سەرکردایەتی یەکێتیدا بوونی

وێهههههڕاس کهههههوردانی بەشهههههەکانی دیهههههکەس

نییە و لە ناو جڤاتی نیشهتی انی گۆڕانیشهدا

وەک عس ەت شهەریف وان هی

تەنیا یەک ئەنهدام هەیە ،پێ هانوایە ئەو دوو

و مەجید رشیدخانی بانە .لە دواس بەیانی ٠٠

هێ ە بەرامهبەر بە بەههدینان کەمهتەرخەمن.

ئاداری

ن یکترین کەسەکانی مەا مستەفا،

بەرامههبەر زۆنههی

حەبی

فەی ی ،دکتۆر مەح ود عوسه ان ،و

سهههههەوز کەمهههههتەرخەمە ،بەام پهههههارتی بە

سههههههههامی عەبههههههههدولرەح ان بههههههههوون کە

پهههههێچەوانەس رکابەرەکهههههانی نەک تەنیههههها

هەریەکێکیان ههێ نهاوچەیەکە .هەروەهها لە

سههههۆرانییەکان بەڵکههههو سهههه ێ انییەکانی

دامەزرانهههههههدنی یەکێتهههههههی نیشهههههههتی انی

بههوونێکی بەرچاویههان لە نههاو سههەرکردایەتی

کوردستانی

کوردستانی

خەڵکهی فەی هی و بەههدینانی

هەروەکههو چههون پههارتی

پارتیدا هەیە.

وەک دەسههتەس دامەزرێههنەر ناویههان هههاتووە.
ئهههێ ە واس دەبینهههین لە دواس دامەزرانهههدنی

حهههههههههه ب ،راگەیانههههههههههدن و تههههههههههۆڕە

یەکێتهههی نیشههههتی انی و هههههاتنە مەیههههدانی

کۆمەایەتییەکهههان لە نێهههوان یەک سهههتن و

خەبههات ،ئەو حی ه بە هەوڵیههدا رێههگە نەدەن

پەرتکردنی کۆمەڵگادا

جهههگە لە خۆیهههان ههههیچ هێ ێکهههی دیهههکە لە

 -1ح ب

نهههاوچەس سهههۆران ج وجهههولی عەسهههکەرس
هەبێ ه  ،لە بەرامبەریشههدا پههارتی رێگههرس لە
بوونی هێ ەکانی یەکێتی کرد لە بەههدینان،
لەوێدایە کە دەشێ ئەو هەستە بۆ کەسانێک
دروسههه

بوبێههه

و لە دواس دروسهههتبوونی

دوو زۆنەکەش کاریگەرس ئەو دوو حی بە لە

سەبارەت بە رۆڵی ح بە سیاسهییەکان لە
یەک سههتن و پەرتکردنههی کۆمەڵگههادا ،دیههارە
وەکههو ن ههوونەکە ئامههاژەس پێکههردووە ح ه بە
کوردییەکهههان هەردوو رۆڵیهههان گێهههڕاوە .ئەو
رۆانەش بە هاوسهههەنگی نەبهههوون ،بەڵکهههو
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رۆڵەکە زۆر ناهاوسهههەنگە و زۆریههه

بەاس

پەرتکردنههدایە .کێشههەکەش لەوێههوە دەس ه

وەامیان ئەوە بهوو کە حه بە سیاسهییەکان،

پێهههدەکات کە حههه ب دەسهههتێکی بهههااس لە

پشهههکی شهههێریان بەردەکەوێههه  .هەروەکهههو

کۆمەڵگهههادا هەیە ،پەیوەنهههدییەکی تهههوک ە

یەکێههههک لە ن وونەکههههان پێیههههوایە بەشههههی

هەیە لە نێوان ایەنە سیاسهییەکان و گشه

ههههههەرهدیارس پەرتهههههەوازهیی كۆمهههههەڵگاس

رایەلەکههههانی تههههرس کۆمەڵگهههها ،یههههان وەک

كوردسهههتانی دهكەوێتهههە ئەسهههتۆس ح بهههە

ن وونەیەک گوزارشتی لێهوە دەکهات بەوەس

سیاسههههییەكان ،چونكههههە پەرتەوازهییەكههههە

تهههها ئێسههههتا كهههها ەى س اسهههه و كهههها ەى

سیاسههییەو سههەرجەم میكانی مههەكانیتری

كۆمەا ەت  ،لە زەم هنەى ئهێ ەدا تهێكەب بە

بەدهس

ح بەكانەوهیە .ن وونەیەکی دیهکە

ەكههن .كۆمەڵگههاس كوردسههتانی لە راسههتیدا

پێیهههوایە کە لە دواس راپەڕیهههن سیاسهههەتی

كۆمەڵگههههایێكە لە پەڕاوێهههه س سیاسههههەتدا،

ح بەکههههان لە خ مەتههههی هەرچههههی زێتههههرس

كۆمەڵگهههایێكی بە سیاسهههی كهههراوە ،ژیهههانی

دوورخسههتنەوەس گههروپە کۆمەایەتییەکههان

سیاسیو ئابورسو كهۆمەایەتی لە هەرێ هدا

بووە لە یەکتر .بهۆ جەخه

کهردنەوە لەسهەر

تا ئاستێكی زۆر رەنگهدانەوەس یەكتهرن .ئەو

ئەوە ن وونەیەکی دیهکە پێیهوایە سروشهتی

کۆمەڵگایە تا ئێستاش لەبەر سێبەرس ح بو

کۆمەایەتی کهۆمەڵگەس کهوردیە کە ڕێگهرس

لەو

کهههردووە لە پەرتەوازەیهههی زیهههاتر ئەگەرنههها

پێوەنهههدیە كاسهههیكیە .بهههۆیە هەمهههوو ئەو

حی بەکان کەمترین سیاسەتی نیشتی انی و

سهههههاانەس ایەنە سیاسهههههییەکان تەبههههها و

نەتەوەییهههان هەیە کە بتهههوانێ کهههۆمەڵگەس

یەکگرتوو بوونە بە خهاڵی ئەرێنهی دادەنهرێ

کهههههوردس کۆبکهههههاتەوە و ببێهههههتە زامنهههههی

بهههههههههۆ یەک سهههههههههتنی کهههههههههۆمەایەتی و

یەکگرتووس توێژە جیاوازەکان.

بەپێچەوانەشههههەوە هەمههههوو ئەو سههههاانەس

 -2تۆڕە کۆمەایەتیەکان

سیاسەتدایە و نەیتوانیوە رزگهارس بێه

نههههاکوکی سیاسههههی بههههاڵی بەسههههەر ایەنە
سیاسههههییەکاندا کێشههههاوە بە نەرێنههههی بههههۆ
یەکگرتوویی لەقەڵەم دەدرێن.
لە وەامی ئەوەس کە پشکی چەند دەدەن
بە حههههه بە سیاسهههههییەکان لە پەرتکردنهههههی
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کۆمەڵگهههها ،زۆرتههههرین ژمههههارەس ن ههههوونەکە

دیارە لە هەرێ ی کوردستان جهگە لەوەس
خەڵکهههههههههانێکی یەکجهههههههههار زۆر تهههههههههۆڕە
کۆمەایەتییەکههههان بەکههههاردەهێنن ،تههههۆڕە
کۆمەایەتییەکهههههههان خ مەتێکهههههههی زۆر بە

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

دەکەن.

بەكار دههێنن و بۆ ئەمەش کەسهانێکیان بهە

ئەجێنهههدا سیاسهههی و ح بیەکهههانی

واتە سهههههەڕەڕاس رۆلهههههێ ئەرێنهههههی تهههههۆڕس

موچەیههەكی كههەم تههەییار كههردووه ،تهها لههە

کۆمەایەتییەکان لە زۆر رووەوە ،زۆرجار لە

شوێنی خۆیەوه كاریان بۆ بكات لەسەر ئهەو

یەک سههتنی کۆمەایەتیشههدا وەک بەشههێکی

بابەتانهههەس حههه ب و ایهههەنی ئاراسهههتەكەر

ن ههوونەکە ئامههاژەس پههێ کههردووە ،رۆڵێکههی

دهیههەوێ  ..تههۆڕس كۆمەایههەتی نههەك هههەر

نەرێنهههههی دەگێهههههڕن .ئهههههەوهس لهههههە تهههههۆره

كاریگەریی لەسەر پەیوهندییە سیاسییەكان

زیههههههاتر

دانههاوه ،بههەڵكو ئاراسههتە و كههۆنترۆڵی ئههەم

دهرئههەنجام و لێككەوتەیههە نههەك فاكتههەرێكی

پەیوهندییانەشی كردووه بە گوتەس یەکێهک

سههههههەربەخۆ .تههههههوره كۆمەایەتییههههههەكان

لە ن وونەکان .فەیسبوک رێگاس خۆشکرد بۆ

سههههەكۆیەكن بههههۆ نیشههههاندان و دووبههههاره

ئەوەس هەمهههوو کەسهههێک دەم لە سیاسههه

بەرهەم ێنانهههههەوهس واقیعهههههی سیاسهههههی و

وەربهههدات ،رەخهههنە بگرێههه  ،جنێوبهههدات و

كۆمەایههەتی كۆمههەڵگا لههە چەنههدین فههۆرمی

باویشهههی بکهههاتەوە .پێ هههانوایە رێگهههاس بهههۆ

جیههههاوازدا .لەبەر ئەوەس کەشههههی سیاسههههی

سیاسهههەتی پۆپیۆلیسهههتی کهههردۆتەوە .ئەمە

هەرێههه بارگهههاوییە بە نهههاکوکی بهههۆیە ئەو

مەترسهههی خهههۆس هەیە .تەنهههانەت یەکێکهههی

تهههههههۆڕانەش بەشهههههههدارێکی چهههههههااکن لە

دیکە لە ن وونەکهان ئامهاژە بهۆ ئەوە دەکهات

زەقکهههههردنەوەس ناکوکییەکانهههههدا ،بهههههونەتە

کە تههۆرە کۆمەایەتییەکههان هاوتههاس پههارتە

مەیههههدانی شههههەرێكی بێ انههههاو قێهههه ەونو

سیاسههههههههههههههیەكان رۆڵیههههههههههههههان هەیە لە

باوكهههههردنەوەس هەواڵهههههی نادروسههههه  ،كە

پەرتەوازەکردنههههههی چههههههینو توێژەكههههههانی

بەداخەوە رقو كینەیێكهههههی كهههههۆمەایەتی

كۆمەڵگاس کوردستانی باشوور.

بەرهەمهههههههههههههدەهێنن و سهههههههههههههنورەكانی

 -3راگەیاندن

كۆمەایەتییەكانههههههدا دهبینرێهههههه

ناوچەگەرێتیشهههههی زەقتركهههههردوونەتەوە و

کههههورد هەرگیهههه هێنههههدەس ئەم قۆنههههاغە

كاریگەریشهههی هەبهههووە لەسهههەر ئاسایشهههی

ئهههامرازو دامەزراوەس راگەیانهههدنی نەبهههووە.

كههههۆمەایەتی لە هەرێ ههههدا .بەتههههایبەتی

هەرگیهههه هێنههههدەس ئێسههههتاش کۆمەڵگههههاس

لەبەرئەوەس هێهههه ه سیاسههههییەكان تههههۆڕس

کوردسههتانی لە ژێههر کههاریگەرییە ئەرێنههی و

كۆمەایهههەتی وهك چهههەكێكی كاریگهههەر بهههۆ

نەرێنییەکههههههانی راگەیاندنههههههدا نەبههههههووە.

تەرویجی خۆیان و شێواندنی بەرامبهەریان

ڕاگەیانههدن لە کوردسههتانی باشههوور ن یکههەس
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

بەشێوهیەکی ڕهها سیاسیی  -حی بییە ،ئەم

شێوە .وێڕاس ئەوەس بەشهێک لە ن وونەکهان

جههههۆره ڕاگەیاندنههههەش دهورس سههههەرهکیی

جەخ

لە رۆڵی ئەرێنی میهدیا دەکەنەوە لە

بینیهههووه لهههە بە سیاسهههیکردنی کۆمهههەڵگادا.

یەک سههتنی کۆمەڵگهها و لەیەکن یکههردنەوە و

یەکێک لە ن وونەکهان لەمبهارەوە دەڵێه  :بە

هەروەهههها لە ئینتەگرێیشهههندا ،بەام زۆرتهههر

حههوک ی ئەوەس زۆربەس هەرە زۆرس دەزگههاو

جەخ

لەسەر رۆڵی نەرێنی میدیاس کوردس

کەناڵەکههههانی راگەیانههههدن لێههههرە سههههەر بە

دەکەنەوە بە رادەیەک کە یەکێهههههههههههههههک لە

ئاڕاسههتەس کههارس

ن وونەکههان گومههانێکی زۆرس هەیە کە یههەك

حی بەکهانن ،هەر ئەوانههی

ئەو دەزگایههههههههانە دەکەن .لەبەر ئەوەش کە

كەناڵی

هیچ سنوورێکی ئیتیکی و یاسهایی نیهیە کە

هههەبێ

ئەو کەناب و دەزگایانە لە ئاستیدا رابگیرێن،

پهههههههەرتكردنی كۆمهههههههەڵگاس نهههههههەكردبێ .

لێرەوە حی بەکان شهەڕس خۆیهان بە ئاسهانی

ن هههوونەیەکی دیهههکە پێیهههوایە کە هەنهههدێک

دەگوازنەوە سەر شاشهەس تەلەف یۆنەکهان و

ئههههامرازس میههههدیایی بە بەرنههههامە کههههار بههههۆ

لەوێشههەوە بههۆ نههاو ماڵەکههان .لههە هههەرێ ی

دروستکردنی جیاوازس دەکەن ،رق و کیهنەو

كوردسهههتاندا میهههدیا نهههەبووه بهههە پهههرۆژه و

و سههههوکایەتی بە مههههرۆ

بههههاودەکەنەوە،

ب نسێكی سەربەخۆ .میهدیا یهان بهە دهسهتی

هەندێکیان هیچ رۆژێک نیهیە سهوکایەتی بە

ح بەكانەوهیهههههە یهههههان سهههههێبەرس ح بهههههی

یەکێههههک لە سههههەرکردەکانی کههههورد نەکەن،

بەسەرهوهیە .میدیاكانی كوردسهتان بەشهی

هەیهههانە بە نەفەسهههی شهههەڕس نهههاوخۆ کهههار

ههههههههەرهزۆریان ئاراسهههههههتەكراون .واتهههههههە

دەکههات ،تیایانههدایە هههیچ کههار و چههااکی و

مەبەستیانە بینەرو بیسهەرو خوێنهەر بهەرهو

خ مەتگههوزارییەکی حکههومەت لە زۆنەکەس

ئەو ئاراستەیە ببەن كە خۆیان مەبەسهتیانە.

دیههههههکە باوناکههههههاتەوە ،بەپههههههێچەوانەوە

بەهۆس ئهەوهش كهە زۆرینهەس میهدیاس ئێهره

کەموکههههورتی و کەمتەرخەمییەکههههانی ئەو

سههەربەخۆ نیههە ،هەربۆیههە ئاراسههتەكردنەكە

و مێ گرد و بەرنهامەس

بههەپێی ئههەو میتههۆده دهبێهه

كههە خهههاوهن

میدیاكههە دهی وازێ ه .هەڵههبەتە كۆمەڵگههاش
وەك ئەوەس بەسەر ح بەكهان دابەش بهوونە
بەسەر كەنالەكهانی راگەیانهدنی
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بە هەمهان

هەبێ  ،یەك بەرنامەس پڕبینەری
بەدەر بێهه

زۆنە دەکەنە مانشێ

لەوەس كههە بەشههداریی

تایبەتی لەسەر دەکەن.

ئەنجام

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

پەرتەوازەیههی سیاسههی لە نێههوان هێهه و

تەسههکەکانیان و دابەشههکردنی کوردسههتانی

ایەنە سیاسههههههههییەکان لە کوردسههههههههتانی

باشهههوور بە سهههەر دوو زۆنهههی دەسهههتکرددا.

باشووردا راستییەکی نکۆڵی لێنەکراوە .ئەو

پێشبینی دەکرێ

بەردەوامهی دوو زۆنهی و

پەرتەوازەیههیە رەگوڕیشههەیەکی مێژوویههی

پەرتەوازەیی سیاسی بوار بهۆ سهەرهەڵدانی

هەیە و دەگەڕێههتەوە بههۆ ناوەڕاسههتی دەیەس

جیاوازس دیکەش بڕەخسێنێ  .لە کۆتایشدا

شەسههتی سههەدەس رابههردوو .ئەو ناکۆکیههانە

دەبێ

ئاماژە بەوە بکەین کە پێ هانوایە ئەو

دواس  ٠٩٩١توندتر بوون و دواتهر دوو زۆنهی

نههههههاکوکیە سیاسههههههیانەو ئەو دوو زۆنههههههیە

لهههههههێکەوتەوە .دواس  ٧١١٥کە حکهههههههومەتی

نەیههانتوانیوە شههتە هاوبەشههەکان نەهههێ ن و

یەکگرتههههوو دامەزرا ئەو دوو زۆنیههههیە هەر

دوو کولتهههههههوورس جیهههههههاواز لەو دوو زۆنە

بەردەوام بههههههوو و لەگەب دروسههههههتبوونی

بەرهەمب ێههنن .لە کاتێکیشههدا کە کارلێههک و

ب وتنەوەس گۆران ئەم دوو زۆنیە فهۆرمێكی

کههههههههههارلێکی سههههههههههی بۆلی لە نێههههههههههوان

كە قهههوڵترو بەهێ تهههرە،

هاواتیانیکوردسهههههتانی باشهههههوور زیهههههادس

چونکە بهارودۆخەکە لە رووس ئاگهاداربوونی

کهههردووە لە رێگهههاس روو بە ڕوو بهههوونەوەس

هاواتیان لەو ناکوکیهانە لە رێگهاس میهدیاوە

هاواتیههان وئاسههانکارس هههاتوچۆ لە نێههوان

لەایەک و بەشدارس بەشێکی زۆریشیان لەو

نهههههاوچە جیاوازەکهههههان و بەردەسهههههتبوونی

ناکوکیههههههههههانەدا لە رێههههههههههگەس تههههههههههۆڕە

ئامرازەکهههانی پەیوەنهههدس و میهههدیاو تهههۆڕە

کۆمەایەتییەکههههانەوە لەایەکههههی دیههههکەوە

کۆمەایەتییەکهههان بهههوار بهههۆ دروسهههتبوونی

جیاوازترە لە هەموو ئەو قۆناغانەس دیهکەس

کەلێنههی کههۆمەایەتی مەترسههیدار لە سههەر

نهاکوکییە سیاسهییەکان .واتە دابەشهبوون و

هاوبەسهههههتەیی کهههههۆمەایەتی و یەکێتهههههی

پەرتەوازەییەکە لە دوو قۆنهاغی بەر لە ٧١١٥

نەتەوەیی کەمتر بووتەوە.

تهههر بەرهەم دێنێههه

و دواس  ٧١١٥لە دابەشبوونێکی ههارد (تونهد)
بەرەو دابەشهههههههبوونێکی سهههههههۆف

(نەرم)

چووە.ح بە سیاسیەکان رۆڵێکهی نەرێنهی و
نابەرپرسهههههانە دەبیهههههنن لە قهههههوڵکردنەوەس
نههاکوکی و جیههاوازییە کۆمەایەتییەکههان لە
نێههوان هاواتیانههدا لە پێنههاو بەرژەوەنههدییە

سەرچاوه
ئیبههههراهی  ،جەال ( )٠٩٩٩خههههوارووس کوردسههههتان و
شۆڕشی ئەی وول بنیاتنهان و هەلتەکانهدن -٠٩٦٠
 ،٠٩٢٥س ێ انی :ژیار ،چاپی سێیەم
ئەمین ،نەوشێروان مسهتەفا ( )٠٩٩٩خهوانەوە لە نهاو
بهههههازنەدا و دیهههههوس نهههههاوەوەس رووداوەکهههههانی
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

کوردسههههههتانی عێههههههراق  ،٠٩٩٩-٠٩٩١بەرلههههههین:

دیگههران ،جامعههە شناس ه س اسههی شههکاف هههاس

مەڵبەنهدس ئههاوەدانی کوردسهتانی ،چههاپی دووەم

اجت هههاعی ،تهههرج ە پرویههه دلیپهههور و ع یرضههها

کردههها ،ترج ههە:

ابههااس ،ادگههار ( )٠٩٩٩جنههب

اس اعی فتاح قازس ،ت ران :انتشارات نگاه
ادمسن ،دی ید ( )٧١٠٧ال رب الکوردی وانش اق ،٠٩٦١
فههت ،ار ،اربیه -بیههروت :دار

ترج ه  :جههرجی

اراس ل طباع والنشر و منشورات الج
استراوس،انسههه و کهههربین ،جولیههه
پژوه

()٧١٠٠مبهههانی

کی هی :فنهون و مراحه تولیهد نهریهەس

زمینەاس ،ترج ە ابراهی افشار ،ت ران :نشرنی
استربرگ ،کریستین جی ( )٧١٠٥روش اس ت

ی کی ی

در ع وم اجت اعی ،ترج ە اح د پوراح د و ع ی
ش اعی ،ی د :انتشارات دانشگاه ی د انتصار ،نادر
( )٧١١٧قومیههه

گرایهههی کهههرد ،تهههرج ە :عبهههدار

عبدار زادە ،ت ران :انتشارات معرف
بشیریە ،حسین ( )٧١١٧اموزش دانه
ع هه سیاسهه

سیاسهی مبهانی

نهههرس ،چهها دوم ،ت ههران :نگههاه

معارههر بشههیریە ،حسههین ( )٧١١٧امههوزش دان ه
سیاسی مبانی ع ه سیاسه

نههرس ،چها

دوم،

ت ران :نگاه معارر
بینغیو ،اوفرا ( )٧١٠١کرد العراق بناء دول داخ دوله ،
ترج

عبدالرزاق عبار بوتان  ،بیروت – اربی :

دار الساق و دار اراس ل طباع والنشر
پشدەرس ،عەبدوڵا ئەحه ەد رەسهوب ( )٧١١٢شۆڕشهی
ئەی ولی ساڵی  ٠٩٦٠دژس رژێ ی قاس  ،س ێ انی:
مەکتەبهههی ناوەنهههدس راگەیانهههدنی س .ن .ک دال،
رابرت ( )٧١٠٢ت ی سیاسهی پیشهرفتە ،تهرج ە
فرشهههاد ع ی هههانی و بیهههات باب هههائی ،ت هههران:
انتشارات جاودان خرد
دلیرپور ،پروی ( )٧١١٩درآمدس بە نهر ە هاي گوناگون
پ رامههون جامعههە شناسه س اسههی شههکاف هههاس
اجت ههاعی ،ویراسههتار نههوری
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 ،پیپهها نههوری

و

س یعی ار انی ،ت ران :انتشارات کویر
 دوورژه ،موری

( )٧١٠٧بایستە هاس جامعە شناسهی

سیاسی ،ترج ە ابوال ض قاضی ،چها

ت ران :بنیاد ح وقی می ان

چ هارم،

دس تنسههی ،اسههتیون و جکسههون،نایج ( )٧١٠٢مبههانی

سیاسههه  ،تهههرج ە جع هههر م سهههنی دره بیهههدس،

ت ران :ق نوس

رانهههدل ،جونا هههان ( )٠٩٩٢امههه فههه الشههه اق دروب
کردسههتان ک هها سهه کت ا ،ترج هه فههادي م
بیروت :دار الن ار ل نشر

رسول ،فات )٧١١٦( ،ر

ههود،

ات من تاری ک هاح الشهع

الکههوردي ،ترج هه ک ههال غ بههار ،السهه ی انی  :دار

الترج  ،الج ء الثال

ستانس ی د ،غاری

( )٧١١٦التور الی تهوازن ال طهر

السیاس الکردی ف عراق ما بعد ردام ،ت ریهر

عبدالجبار ،فهال ،و داود .هشهام ،اا نیه والدوله

ااکهههراد فههه العهههراق وایهههران وترکیههها ،ترج ههه :

عبداالە النعی

الستراتیجی .

 ،بغداد-بیروت :مع د الدراسهات

سهههدی  ،فوئهههاد ( )٧١٠٥قەیرانهههی کۆمەڵگههها و حیههه بە

سیاسههییەکانی هەرێ ههی کوردسههتان ،٧١٠٠-٠٩٩٠

هەولێر :بەبێ ناوس چاپ انە

شریف ،عبدالستار طاهر ( )٠٩٢٩تاری ال ه ب الثهوري
الکردستان  ،بغداد :منشورات شۆڕشگێڕ.

رغهههههامی ،بهههههرز ن و انصهههههار اده ،سههههه ان()٧١٠٧
ت

ررههت اوت د دها ژئوپول ت ك ومب وچازد

ههههههههدگاهنهر ەس شكاف ایس اسههههههههیاجت اعی،

پژوهش ایجغراف ایانسانی،شهه ارەس ، 81رهه

.٠٠١-٩٥

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،009-88ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ(نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

 :٠٩٩٩س ه ێ انی :ناوەنههدس چهها و باوکههردنەوە

ع ر ،سرور عبدالرح ان ( )٧١٠٠تاری اات هاد الهوطن
الکردستان  ٠٩٢٦-٠٩٢٥تاسی
ترج

وانهدا الثهورة،

ج ال ال وندي ،اربی  :مطبع هێڤی

غالبری ه  ،بیتههر و )٧١١٢( .ن ای ه العههراق ،ترج ه ایههاد
م

د ،بیروت :دار العربی ل ع وم-ناشرون

فان برونسن ،مارتن ( )٧١١٦طرق الکرد الی بناء اامه ،
ت ریههر عبههدالجبار ،فههال ،و داود .هشههام ،اا نی ه

کتێب انەس جەمال عەلی.

مکدول ،دیڤید ( )٠٩٩٦تاری ااکراد ال هدی  ،ترج ه
راج ال م

نوری

ال اراب

هههد ،بیهههروت -الج ائهههر ANEP :و دار

 ،پیپا و دیگران ( )٧١١٩شهکاف ههاس اجت هاعی

رویکردس نهرس ،ویراستار نوری

 ،نوری

 ،پیپها

والدولهه ااکههراد فهه العههراق وایههران وترکیهها،

و دیگران ،جامعە شناسه س اسهی شهکاف ههاس

الدراسههههههههههههههههههههات السههههههههههههههههههههتراتیجی .

ع یرضا س یعی ،ت ران :انتشارات کویر

یەکێتههی نیشههتی انی و کوردسههتان لە رۆژگههارە

اجت ههاعی:رویکههرد هههاس کی ههی وک ههی ،تههرج ە

ترج  :عبداالهە النعی ه  ،بغهداد-بیهروت :مع هد

کانی پانکەیی ،عوس ان ( )٧١٠٢سەروەرییەکانی
سەختەکانی گەلی کورددا ،س ێ انی :چاپ هانەس

ژیار ،چاپی چوارەم

کرسول ،جان دب یو ( )٧١١٩طرح پژوه

 :رویکردههاس

کی ی ،ک ی و ترکیبی ،ترج ە ع یرضا کیامن

مری داناس طوسی ،ت ران :ج اد دانشگاهی
( )٠٩٩٩جنههب

کههوچرا ،کههری

و

م ههی کههرد ،تههرج ە:

اجت ههاعی ،تههرج ە دلیپههور ،پرویهه و ارهه انی،

من،وی یهههام اورنههه

( )٧١٠٠شهههیوه ههههاس پهههژوه

حسن دانائی فرد و سهید حسهین کها

دوم) ،ت ران:انتشارات کتاب م ربان

ی( ،ج هد

Choe, Yonhyok (2003) Social cleavage and party
supportA comparison of Japan, South Korea
Huddinge:

Kingdom,

United

the

and

Södertörnshögskola

ابراهی یونسی ،ت ران :مٶسسە انتشارات نگهاه،

چا دوم

( )٧١١٩جنههب

کههوچرا ،کههری

م ههی کههرد و خواس ه

است ال ،ترج ە :ع ی مام ی ،س ێ انی

لەک ،ئەحهههه ەد شههههەریف ( )٧١٠٦شههههرۆڤەس رووداوە
مێژووییەکهههان چەنهههد اپەڕەیەکە لە مێژوویهههی

نەتەوەیەک ،بەرگههی یەکەم،هەولێههر :چاپ ههانەس

رۆژهەات

مارشهههال ،کهههاترین و راس مهههن ،گهههرچن ( )٧١٠٧روش
ت

یههههه کی ی،تهههههرج ە ع هههههی پارسهههههاییان و

سههیدم

د اعرابههی ،چهها دوم ،ت ههران :دفتههر

پژوهش اس فرهنگی

مسههتەفا ،نەوشههێروان ( )...........خەون یههان مههۆتەکە
یاداشتی رۆژانەس شەڕس نهاوخۆ هەڵگیرسهانی و
هەوڵەکههانی کوژانههدنەوە ئایههارس  -٠٩٩١ئەی ههولی
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،062-020ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

ليَكةوتةكانى داعش لةسةر زمانى كوردى ء ملمانيَى زارة كوردييةكان بؤ وةستاندابوونيان
د .شروان حوسيَن خؤشناو
زانكؤى رِاثةرِين ،هةريَمى كوردستان-عيَراق

ثيَشةكى

ناوضانةبوون ،كة كةوتنة دةست داعش .ضونكة

ئةم تويَذينةوةية بةناونيشانى (ليَكةوتةكانى
داعش لةسةر زمانى كوردىء ملمانيَى زارة
كوردييةكان بؤ بةستاندابوونيان) هةوَليَكة بؤ
قسةكردن لةسةر كاريطةرييةكانى داعش لةسةر
زمانى كوردىء ئةو ملمانيَيانةى كة نيَوان
دياليَكتةكانى زمانى كورديدا هةن ،لة ثيَناو بوونة
زمانى نةتةوةيىء ستاندارد دواى سةربةخؤيى
كوردستان.
َينةوةية دابةش دةبيَ بؤ دوو
ئةم ليَكؤل
بةش،بةشى

يةكةمى

تةرخانكراوة

بؤ

كاريطةرييةكانى داعش لةسةر زمانى كوردىء
َةقاندنى
شل

نةخشةى

جوطرافى

دياليَكتة

كوردييةكان .ضونكة هاتنى داعش كاريطةرى
رِاستةوخؤى لةسةر هةموو كايةكانى ذيان
بةجآهيَشت لةنيَويشياندا زمان .بةواتاييةكى تر
يةكيَك لةو ايةنانةى كةوتة بةر جينؤسايدى
داعش ،زمانى كوردىء شيَوةزارةكانى ئةو
120

ئةم رِيَكخراوة زمانى فةرمييان عةرةبى بوو ،هةموو
زمانةكانى تر ايان قةدةغة بوو .بةتايبةت زمانى
كوردى .و بةثيَى تيؤرى شةثؤلةكان باس لةو
كاريطةرييانة دةكةين ،كة دياليَكتة كوردييةكان لة
ئةجامى هاتنى داعشةوة بؤ ناوضةكانى دةرةوةى
سنوورى جوطرافى خؤيان هةيبووة .ضونكة هةموو
كؤض ء ئاوارةييةك دةبيَتة هؤى طؤرِانكارى لة
بوارى كاية كؤمةآيةتييةكان و لة نيَويشياندا زمان
يةكيَكة لةو كايانة ،كة زؤر زووتر بةر ئةم
طؤرِانكارييانة دةكةويَت.
بةشى دووةم تةرخانكراوة بؤ قسةكردن لةسةر
شوناسء زمانى نةتةوةيى دواى دامةزراندنى
َةت و سةربةخؤيى كوردستان .ضونكة يةكيَك
دةول
َةت بوونى زمانيَكى
لة طرنطرين بنةماكانى دةول
َةتةدا.
سةربةخؤء فةرميية لة ضوارضيَوةى ئةم دةول
بؤية ثيَش رِاطةياندنى سةربةخؤيى ثيَويستة كيَشةى
زمان و نةبوونى زمانى يةكطرتوو لةسةرتاسةرى
كوردستاندا ضارةسةربكريَت .هةروةها ملمانيَى

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،062-020ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

زارة كوردييةكان بؤ ئةوةى هةريةكةيان هةل و

ديارةكان و خةليفةكةيان عةرةب بووة ،سةربارى

دةرفةتى ئةوةى بؤ برِةخسآ كة لة دوارِؤذدا ببنة

ئةوةش ئةو ثانتايية جوطرافييةى كة داطريان كردو

زمانى نةتةوةيي ،خراوةتةرِوو ،ضونكة شوناسى

كارو ضااكييان تيَدا ئةجام دةدا ،بةشى زؤرى

زمانى نةتةوةيى دةدريَت بة بةهيَزترين و

خاكى عةرةب نشين بووة ،تايبةمةندييةكى ترى

كاريطةرترين زارى هةر زمانيَك .لة كؤتايشدا

ئةوةبوو ،كة هةموو بآوكراوةو رِاطةياندن و

ضةند ئةجام و رِاسثاردةيةك خراونةتةرِوو.

طوتارةكانيان بة زمانى عةرةبى بوو .بؤية هةموو
ئةوانة ثيَمان دةَليَن كة داعش لة رِووى ناسنامةى

بةشى يةكةم
كاريطةرييةكانى داعش لةسةر زمانى
َةقاندنى نةخشةى جوطرافى
كوردىء شل
دياليَكتة كوردييةكان.
 :1-1داعشء زمانةكةى
داعش رِيَكخراويَكى ضةكدارى ئيساميية كة لة
كؤتاييةكانى  2006و سةرةتاكانى  2004وةك ناويَكى
ديارء لة ثانتاييةكى جوطرافى فراواندا دةركةوت،
لة 00ى حوزةيرانى

2004

خةافةت خؤى رِاطةياند.

()١

َةتء
وةكو دةول
ئةم رِيَكخراوة

سةربارى بوونى ئةندامى جياجيا لة نةتةوةو
ميللةتى جياواز ،بةآم وةك رِيَكخراويَكى عةرةبى
ئيسامى دةركةوت ،ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو
باطراوةندةى كة هةيانبوو ،هةروةها ئةو حوكم و
ياسايانةى كة ثشتيان ثيَدةبةست ،سةرضاوةكةى
دةطةرِيَتةوة بؤ ئاينى ئيسام ،ديارة زمانى ئةم
ئاينةش زمانى عةرةبيية ،ئةمة لةايةك لةايةكى
ترةوة زؤربةى ئةندامان و تةنانةت سةركردة

زمانةوة ،رِيَكخراويَكى عةرةبيية .بؤية هةر كاتيَك و
لة هةر شويَنيَك زاأ بووبيَت ئةوا لة رِووى زمانةوة
زمانى عةرةبى زاأ كردووة.
:2-1

َكةوتةى ميَذوويى ء
زمانى كوردىء هةل

جوطرافى
زمانى كوردى وةك زمانيَكى طرنطء رِةط
داكوتراو لة ناوضةكة رِيشةيةكى كؤنينةى هةية ،لة
َةك و نةذادةوة لة دةستةى زمانة
رِووى رِةضةل
ئيَرانييةكانى باكورى رِؤذاوا هةذماردةكريَت ،كة
لقيَكة لة زمانة هيندؤ ئيَرانييةكانى سةر بة خيَزانى
زمانى هيندؤ ئةوروثييةكان .زمانة ئيَرانييةكان
كؤنرين

زمانن

لة

خيَزانى

زمانة

هيندؤ

ئةوروثيةكان .ميَذووى ئةم زمانة لة كاتيَكةوة
دةست ثيَدةكات كة طةانى ئيَران لة هاونةذادة
ئارييةكانى خؤيان جيادةبنةوة .ئةم جيابوونةوةيةش
لة دةوروبةرى دوو هةزار ساأ ثيَش زاينةوة
دةست

ثيَدةكات.بةم

ثيَية

زمانى

كوردى

ناسنامةيةكى كؤنى ميَذوويى هةية ،لة ناوضةكةدا و
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،062-020ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

هةر ئةم شوناسةيش بؤتة هؤى مانةوةو سةركةوتنى

دياليَكت ،بوونى جياوازى دياليَكتى شتيَكى ئاسايية

لة ملمانيَكاندا

َطةيةكى زمانيدا ،دةشآ ئةم
لة نيَو هةموو كؤمةل

زمانى كوردى لة رووى جوطرافييةوة ،يةكيَكة لة

جياوازيية بؤ بضووكرين ئاست بيَتة خوارةوة .هةر

زمانة زيندووةكانى رِؤذهةآتى ناوةرِاست ،كة لة

َيَك و جياكردنةوة لةنيَوان
بؤيةشة كيَشانى هيَل

بةشيَك ئيَران ،توركيا ،سورياء عيَراق قسةى

زمانء دياليَكتةكاندا زؤر قورسة( .ماريوثاى:0998

َيَكى ثةرِاطةندةكراو ،كة
ثيَدةكريَت .لةطةأ كؤمةل

)200لةسةرئةمتيَرِوانينةوةزؤربةىزمانةكانضةنددياليَ

دةكةونة كؤمارى ئازرباجانء ئةرمةنستان .لة

كت و هةر دياليَكتةش ضةند شيَوةزاريَكى ليَ

فراوانرينء

دياريكراوة .ئةم دياردةش بؤ زمانى كوردى هةر

َغرين بةشى كوردستانةء لة كةنداوى
قةرةبال

بةهةمان شيَوةية .لةم سؤنطةيةشةوة ئةم جياوازيية

ئةسكةندةروونةو ضياكانى ئانتى تؤروس لة

زمانيية لة ضةندين سةدةى رِابردووةوة لة ايةن

رِؤذاواوة تا سنوورةكانىئيَرانءيةكيةتىسؤظيةتى

رِؤذهةآتناسان بةطشتى و كوردناسةكان بةتايبةتى

لة

جيَطةى تيَرِامان و باس بووة .بؤية يةكةمن

باكورةوة هاوسنوورة لةطةأ ناوضة كويَستانييةكانى

دةركةوتةكانى باسكردنى لة دياليَكتةكانى زمانى

دةرياى رِةشء لة باشوورةوة دةطاتة سنوورةكانى

كوردى لةسةر دةستى رِؤذهةآتناسةكانةوة بووة،

رِاستيدا

كوردستانى

توركيا

جارانلةرِؤذهةآتىتوركياوةدريَذ

دةبيَتةوةء

توركياء سوريةء عيَراق(.فاطمه دانش ثذوة :0689

 )02لةم سنوورة بةرفراوانةشيدا بؤتة هاوسيَى و

زانايانى كوردى رِانةكيَشاوة ،بؤموونة شةرةفخانى

هاوسنوورى طةليَك زمانى هاونةذادو نةذاد

َى 0293ز بؤيةكةم جار لة كتيَبة
بةدليسى لةسال

جياواز .لةوانة هاوسيَى هةردوو زمانى عةرةبى و

بةناوبانطة ميَذووييةكي(شةرةفنامة)دا ئاماذةى بة

توركيية كة دوو زمانى نةذادجياوازن لة زمانى

بوونى دياليَكت و شيَوةزارةكانى زمانى كوردى

زمانى كوردى ،بةآم لةهامان كاتدا ،لةايةكى

داوة .زمانى كوردى بؤ ضوار دياليَكت و شيَوة

َى زمانى فارسيية كة
ترةوة هاوسنوورو تيَكةل

دابةش دةكات :يةكةم :كرمانج ،دووةم :لورِ،

هاونةذادى خؤيةتى.

َهورِ ،ضوارةم طؤران( .مرشةرةف خانى
سيَيةم كةل

 :3-1نةخشةىدياليَكتةكانىزمانىكوردى
لةنيَو هةموو زمانيَكدا جؤراوجؤرى زماني
هةست ثآ دةكريَت ئةم جؤراوجؤريةش ناونراوة،
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بةآم ئةمة بةو ماناية نيية كة سةرجى نووسةران و

بةدليسى)20 :2000هةرضةندة دواتر و لةايةن
تويَذةرانى كوردو بيانى باسى جوطرافياى
دابةشبوونى دياليَكتةكانى زمانى كوردىء ناونان و

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،062-020ژمارەكا تایبەت)
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دياريكردنى سنوورةكانيان طفتوطؤء طةنطةشةى

ضةند دياليَكت و شيَوةزاريَكة .ئةمرِؤ سنورى

زؤرى لةبارةوة كرا ،بةآم هةموويان لة خاَليَكدا

هةريةكةيان بةشيَوةيةكى رِوون و ئاشكرا

يةكانطردةبنةوة كة ئةويش ئةوةية ئةم دياردة

جياكراوةتةوة ( ،)2لةسةر نةخشةى جوطرافيدا

زمانيية لة زمانى كورديدا بةشيَوةيةكى رِوون و

دياريكراوة ،وةك لةم نةخشةيةى خوارةودا ديارة:

ئاشكرا هةستى ثيَدةكريَت ء زمانى كوردى خاوةنى

دياردةكؤمةآيةتييةكاندابنريَت،

 :4-1ملمانيَى دياليَكت و زمانةكان

ضونكةدوانةيةكى

زؤرجار دةطوتريَت ثيَويستة زمان وةك كايةكى

ليَك دانةبرِاون ،لةوةتةىمرؤظلةسةرزةوى دةذيَت.

لةنيَو

هةر لةبةر بوونى ئةو ثةيوةنديية بةهيَزةشى كة لة

كؤمةآيةتى

سةير

بكريَت،
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نيَوان زمان و كؤمةأ دا هةية لقيَكى زمانةوانى

بةناوى زانستى جوطرافياى دياليَكتةكان

بةناوى زمانةوانى كؤمةآيةتى جياكراوةتةوة ،كة

( Geographyبرِوانة :هدسن.)32 :0983

Dialect

َينةوةى زمانة لة
بةوة ثيَناسة دةكريَت ،كة ليَكؤل

زؤر زمان بة دريَذايى ميَذوو كةوتوونةتة

َدا .تةنانةت دةوتريَت زمان
ضوارضيَوةى كؤمةل

ملمانيَ لةطةأ زمانى كوردى ،هةندآ لةو زمانانة

ئةرك و كردةيةكى كؤمةآيةتيية (حمود السعران

َةكء نةذادةوة لة خؤى نزيك بوون
لة رِووى رِةضةل

 )80 :0992بؤيةش هةموو بوار كؤمةآيةتييةكان لة

و هةنديَكى تريان زمانى دوور لة طروثى زمانةكانى

زمانيشدا رِةنط دةدةنةوة .لة سروشتى هةموو

خؤى بووة ،بةشيَك لة زمانةكان لة رِيَطةى ئاين و

و

بةشيَكى تريان لة رِيَطةى سياسةت و داطركارييةوة

َةكان هةر لةسةرةتاى ذيانةوة هةستى
كؤمةل

و بةشيَكى تريان لة رِيَطةى ئابوورييةوة ئةو

ثآكراوة ،تا بة ئةمرِؤش دةطات ئةمة هةر

ملمانيَيةيان كردووة .بةآم لة بةرامبةر هةموو ئةو

بةردةوامة ،زؤرجاريش ئةم ملمانيَيانة طةيشتووة بة

ملمانيَيانةشدا توانيويةتى خؤى رِابطرآء شوناسى

ئاستى ثيَكدادان و جةنط ،ئةمةش لة ثيَناو مانةوةدا

خؤى بثاريَزيَت.

بووة .هةمان دياردة لة نيَو زمانء دياليَكتةكان

بؤ

هةستى ثيَدةكريَت .زمانةكان بةهؤى ئةو هيَزو

طةليَرةداضةندموونةيةكلةوملمانيَءهةظرِكيانةدةخ

دةستةآتة ئابوورى و سياسيى و ئاينييةى كة لة

ةينةرِوو ،زمانى عةرةبى هةر لةسةرةتاكانى هاتنى

ثشتيانةو هةية ،لةطةأ يةكريدا ملمانآ دةكةن.

ئاينى ئيسام وةكو زمانى ئاين كةوتوةتة ملمانيَى

ئةمةش ديَتة خوارةوة بؤ ئاستى دياليَكت و

زمانى كوردى و ئةمةش لةرِيَطةى ئاينةوة بووة،

شيَوةزارةكانى هةر زمانيَكيش لةطةأ يةكريدا.

بةتايبةتى زمانى قورئانى ثرؤز كة بة زمانى عةرةبى

َطايةكدا
كؤمةل

ملمانيَى نيَوان

طروث

زمانى كورديش كة دياليَكتةكانى زياتر لةسةر

هاتؤتة خوارةوة ،زياتر لة دة ئايةتى قورئان هةية كة

بنةماى جوطرافى جياكراونةتةوة ،كة لةسةر بنةماى

قورئان بة زمانى عةرةبى دابةزيوة .هةروةها هةندآ

شويَنء رِووبةرى جوطرافى شويَنى قسةثيَكةرانى

سةرطوزشتةش هةن جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة

زمانيَكى دياريكراو ء ئةو جياوازية زمانيانةى لة نيَو

كة قورئان بة شيَوةى قورةيشى دابةزيوة ،لة زؤر

ئةو سنوورةدا هةية لةم رِووةوة جيابكريَنةوة،

جيَطةى قورئانيش هاتووة كة قورئان بؤ هةموو

ئةمةش زانيستيَكى سةربةخؤو تايبةمةندى هةية

(سةام

مرؤظايةتيية

نةك

تةنيا

بؤطةليَك.

ناوحؤش)29 :2003طةى كورديش كة باوةرِى بةو
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ئاينة هيَناو ثيَرِةوى لة بنةماو ثرِةنسيثةكانى كرد،

زمانى توركيش وةكو زمانيَكى دوور لة

زمانى عةرةبى بوو بة بةشيَك لة زمانى بةتايبةت

طروثكةيةوة ماوةيةكى زؤر و تا ئيَستايش لة

زمانى ئاينةكةى ،هةربؤيةش دةبينن تا ماوةيةكى

بةشيَكى كوردستاندا لة ملمانيَداية لةطةأ زمانى

زؤر زاناكانى كورد و شاعران بةرهةمييان بةم

كورديدا و زؤرجاريش لةرِيَطةى قةدةغةكردن و

َيَن لة قؤناغيَكدا
زمانة نووسيوة .بؤية دةتوانن بل

بةتورك كردنةوة كاريطةريى نةريَنى لةسةر كوردى

توانيويةتى زمانى كوردى سست بكات.

هةبووة .ميَذووى ئةم ملمانيَيانةش دةطةرِيَتةوة بؤ

لة قؤناغيَكى تردا ملمانيَى زمانى عةرةبى

َةتى عومانى و كةوتنة ذيَردةستى بةشيَك
دةول

كوردى بةتايبةتى لة باشوورى كوردستان ،دةبينن

لةخاكى كوردستان بةمةش توركى هةم ثشتطرى

َةتى عراقى
بةتايبةتى لةدواى دروستبوونى دةول

دةستةآتى سياسى و هةميش دةستةآتى ئاينى

عةرةبى بةآم ئةجارةيان لةسةر بنةماى ملمانيَكى

وةرطرت .بؤية ئةم زمانة لة اى شاعرانى كوردى

سياسى دةركةوت .بةتايبةتى لة هةندآ قؤناغةكان

ئةم قؤناغةدا بةتةواوى رِةنطى داوةتةوة .لةدواى

دةطةيشتة ئةوةى كة زمانى كوردى قةدةغة دةكراو

َةتى كؤماريش زمانى توركى بةثيَى
دامةزراندنى دةول

بآوكردنةوةى

ثةسةندكرا ،بوو بة

بةرهةمى

كوردى

رِيَطةى

دةستوور كة لة نيسانى

0924

ثآنةدةدراء زمانى خويَندن دةكرا بة عةرةبىء تا

تاكة زمانى رِةمى و دانثيَدانراوى توركيا(.رِةفيق

كار طةيشتة تةعريب كردن و ئةنفال كردنى زمانى

سابير )39 :2008دواتر تا بةئةمرِؤش دةطات

كورديش .بةتايبةتى دواى لكاندنى ويايةتى موسل

بةتايبةت لةباكورى كوردستان ئةو ملمانيَة هةر

بة عراقةوة ،حوكمةتة يةك لةدواى يةكةكان،

َى سرِينةوةى
بةردةوام و لة رِووى زمانةو هةول

طويَيان بة برِيارى كؤمكارى نةتةوةكان نةدا زمانى

ناسنامةى كورد دراوة .بةآم زمانى كورديش

عةرةبييان لةبرى زمانى كوردى بةكاردةهيَنا.

توانيويةتى خؤى بثاريَزيَت و ناسنامةكةى بة

(خةآت مووسا يووسف  )062 :2003هةر لةو

زيندويتى ماوةتةوة.

كاتةوة تاكو رِاثةرِين بة رِيَطةو شيَوازى جياجيا

زمانى كوردىء فارسيش هةرضةندة ميَذوو و

هةوأدرا ،كة رِيَطة لة طةشةسةندنء ثةرةسةندنى

َةكيَكى هاوبةشى لةميَذينةيان هةية ،بةآم لة
رِةضةل

زمانى كوردى بطريَتء بةآم زمانى كوردى توانى

قؤناغيَكيشدا ملمانيَيان كردووة ،زمانى فارسى

لةم ملمانيَيةش ناسنامةى خؤى بثاريَزيَت (.)6

َى سرِينةوةى شوناسى زمانى كوردى داوة،
هةول
َةتى
َدانى دةول
ئةمةش بةتايبةت لة دواى سةرهةل
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سةفةوى .ئةمةش لة رِؤذهةآتى كوردستاندا زياتر

 :5-1كاريطةرى داعش لةسةر زمانى كوردى

َةتى ئرانى
َويَستى دةول
هةستى ثآ دةكريَت .هةل

ئةو ناوضانةى كة داعش داطرى كردن ،لة

َةتى توركيا
َويَستى دةول
كةمر نةبووة لة هةل

رِووى نةخشةى زمانى كوردييةوة ،بةزؤرى

بةرامبةر بة زمانى كوردى(خةآت مووسا

دياليَكتةكانى كرماجى ذوورء و كرماجى

يووسف .)93 :2003بةآم هةر وةك زمانةكانى تر

ناوةرِاست دةطريَتةوة .بةتايبةتى ئةطةر لةباشورةوة

زمانى كوردى توانيويةتى خؤى لةبةر زمانى

لةو نةخشةية برِوانن هةر لة جةلةواوة بةرةو

فارسيش رِابطرآ.

كةركوك ء لةويَشةوة تا دةطاتة سةر زيَى طةورة

بةم ثيَية زمانى كوردى هةر لةسةرةتاوة لة

ئةو ناوضانة دةكةونة ناو دياليَكتى كرماجى

ملمانيَدا بووة لةطةأ زمانةكانى دةوروبةرى،

ناوةرِاست ،هةرضةندة هةر لةم ناوضةيةشدا ضةند

زمانى كوردى مةرجيَكى طرنطى نةتةوايةتى

شيَوةزاريَكى دياليَكتى طؤران هةستيان ثيَدةكريَت.

كوردانة لةميَذوودا ،و بةراوردكردنى لةطةأ

بةتايبةتى لةناوضةكانى باشوورى كةركوك و

كارةساتةكانى ميَذوويىء زمانة كؤنةكانى وآتى

كاكةيى داقووقء ترةى زنطنة و و شيَوةزارى

كوردةوارى دا ،ئةوةمان بؤ دةردةخات كةوا

باجةانيش لةم ناوضانةدا هةن(.برِوانة :فوئاد حةمة

سةرةتاى ئةم زمانة لة ثلةيةكى تايبةتيدا (هةزارةى

خورشيد )38-33 :2008بةطشتى ئةم ناوضة

دووةمى ثيَش زاين) بناغةى خؤى لةم وآتةدا

َى رِابردوو
كوردييانة بةدريَذى ميَذووى سةد سال

ضةسثاندووة ،كةوتوةتة بةر كاريطةرى زمانةكانى

بةر تةعريب و جينؤسايد و ئةنفال كةوتوون و

تر( .مال رِشيد امد .)463 :0988

بةهةموو شيَوةيةك هةوأ دراوة زمانى ئةم ناوضانة

ايةنيَكى ترى ملمانيَى زمانيى لة نيَو خودى

بة عةرةبى بكريَتء لةم ثيَناوةشدا ضةندين رِآء

دياليَكت و شيَوةزارةكاندا هةية بةتايبةت لة ثيَش

شويَنى جياجيا طراوةتةبةر .لة كاتى هاتنى

قؤناغى بة ستانداربوونى هةر زمانيَك ،بؤ طةيشن

َى سرِينةوةى ناسنامةى
داعشيش دووبارة هةول

بةو ثلةية ئةم ملمانيَية هةست ثآ دةكريَت،

َكةكةى
زمانى كوردى لةم ناوضانة دراو خةل

َنةرةكانى ئاين،
سةرئةجاميش يةكيَك لة هؤكارو ثال

ئاوارةو دةربةدةركران.

سياسةت ،رِؤشنبرى ،بازرطانى و ئابوورى رِؤأ لة
يةكاكردنةوةء سةركةوتنى يةكيكيان دةطيَرِيَت.

دياليَكتى

كرماجى

ذوورو،

لةباشوورةوةلةزيَىطةورةوةدةستثيَدةكاتتا
دةطاتةسةررِووبارىفورات ،كة بةشيَكى باشوورى
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كوردستانء

بةشيَكى

رِؤذاواى

كوردستان

دةطريَتةوة .بةآم ئةطةر ورد سةرنج بدةين لة

دةطةرِيَتةوة كة زمانى خويَندن بؤ ماوةيةكى زؤر
دوور و دريَذ خويَندن بة زمانى عةرةبى بووة.

هةموو ئةم ناوضانةدا داعش هيَرشى هيَناو توانى

لةم ناوضانةدا كةمة ئاينى و كةمة نةوةتيى

ضةند ناوضةيةكى كوردنشن لة دةشتى نةينةوا

دةذين ،بؤية زمانى ئةوانيش كةوتة بةر مةترسى

داطربكاتء لةوانة شنطال و ضةندين طوندى

هيَرشى

بةتايبةت

ئيَزيدى نشن كة ئةوانة هةموويان بة دياليَكتى

مةسيحييةكانى دةشتى نةينةوا ،كلدء ئاشوورييةكان

كرماجى قسةدةكةن ،بةرةو رِؤذاواش تا دةطاتة

هةروةها يةزيدييةكان ،كة ئةمانة لةرِووى

نشن

نةتةوةييةوة خؤيان بة كورد دةزاننء زمانةكةشيان

كؤبانآ

و

ناوضةكانى

تر

كرمانج

داعشء

لةناوبردن،

تاوةكوسةررِووبارىفورات،

زمانى كورديية ،لةناو زمانى كورديشدا ،كة زياتر

َكيَكى زؤر ئاوارة
لةهةمووئةوداطركارييانةدا خةل

بة دياليَكتى كرماجى قسةدةكةن و ئيَستايش هةر

بوون و ئةوانةشى كة مانةوة زمانى ئاخاوتن و

بةم دياليَكتة دةئاخظن ،بؤ نووسينةوةى دةقى ئاينى

تةنانةت نووسن ئةطةر هةبووبآ كرا بة زمانى

و مةزهةبى طرينطى هةبووةو بةكارهاتووة .بؤ

عةرةبى .ئةو ئاوارانةشى كة هاتنة ناوضة

موونة دةتوانن ئاماذة بة هةردوو كتيَبى ئاينى

كوردنشينةكانى تر لة رِووى زمانةوة تيَكةآوى

يةزيدييةكان واتة (جيلوة) و (مةسحةفا رِةش)

يةكرى بوونء بةمةش كاريطةرى زمانييان لةسةر

بدةين( .سيد جال الدين نظامى )063 :0689بةم ثيَية

زمانى ناوضةكة و كاريطةرى زمانى ناوضةكة لةسةر

جينؤسايد و لةناوبردنى هةريةك لةم كةمة ئاينى و

زمانى ئةوان هةست ثآدةكريَن .هةرضةندة ئةو

نةتةوةييانة لةناوبردنء جينؤسايدة بةرامبةر بةزمانى

ناوضانةش وةكو ثيَشر ئاماذةمان ثيَدا بةدريَذايى

كوردىء لةناويشدا دياليَكتى كرماجى ذوورو.

ميَذووى دوورو دريَذى هةردوو حوكمةتى عراقى

بةم ثيَية جةنطى داعش لة دوو اوة

و سوريا ،لةذيَر زةبرو زةنط و قةدةغةكردن ء

كاريطةرى لةسةر زمانى كوردىبة جيَهيَشت،

لةناوبردن دا بوونة ،هةربؤيةش تاكو ئيَستا

يةكةميان:كاريطةربوونىزمانىئةوناوضانةى داطرى

كاريطةرييةكى زؤرى زمانى عةرةبييان بةسةرةوة

كردن بؤ زمانى عةرةبى ،و قةدةغةكردنى زمانى ئةو

ماوة ،بةتايبةتى لةبوارى خويَندن و نووسيندا

ناوضانة ،ئةمةش بؤ ناوضة كوردنشينةكان زيانيَكى

رِوونر هةستى ثآدةكريَت ،ئةمةش بؤ ئةوة

زؤرى هةبووة ،بةتايبةت لةبةرئةوةى ئةم ناوضانة
ثيَشريش لةذيَر كاريطةرى زمانى عةرةبيدا بوون،
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بؤية بؤ ناوضة عةرةبنشينةكان ئةم كاريطةريية

سةفةوى بؤ رِيَطةطرتن لة شةرِءشؤرء هيَرشى

َكى ئةو
زمانيية نابيَت .دووةميان :ئاوارةبوونى خةل

توركومانةكانء ئؤزبةكان بؤ سنوورةكانى باكورى

ناوضانةى كة داعش داطرى كردوون ،بؤ ناوضةى

ئيَران طواسرانةوة( .برِوانة :سيد جال الدين

ترى كوردستان ،بةتايبةت بؤ ئةو ناوضانةى كة
لةرِووى دياليكتةوة جياوازن ،بةمةش دوو
َى يةكرى دةبنء دةبيَتة هؤى
دياليَكت تيَكةل
لةيةكر نزيكبوونةوةء زؤربوونى رِادةى تيَطةيشن
لة نيَوانياندا ،بةتايبةت زؤرجار لة شاريَك يان
لةهةندآ ناوضةدا ذمارى ئاوارةكان نزيك دةبيَتةوة
َكى ناوضةكة .بةم رِيَذة
لة ذمارةى دانيشتوانى خةل
زؤرةيش كاريطةرييةكة زياتر دةبيَتء تيَكةآويى
نيَوانيان زووتر هةستى ثآدةكريَت .بةم ثيَية
َةقآ و ناتوانن سنوورى
سنوورى دياليَكتةكان دةشل
نيَوانيان وا بةئاسانى ديارى بكةين .ئةم دياردةية
واتة كؤض و ئاوارةبوون زؤرجار دياليَكتيك يان
شيَوةزاريَك

لة

سنوورى

جوطرافى

خؤى

دووردةخاتةوة ،بةموونة بوونى دياليَكتى كرماجى
لة خوراسان ئةو ثةرِى ئيَران ،لة ئةجامى كؤض
ثيَكردنى كوردان بؤ ئةو ناوضةية ،ذمارةيةكى
زؤرى كوردانى ميانء زيان لة سةردةمى شا
عةبباسى سةفةوى بؤ خوراسان كؤضيان ثيَكراوةء
لةشارةكانى قوضان ،شروان ،ضناران ،بةجنورد،
دةرةطةز ،ئةوغاز ،كةات .....كرماجةكانى
َةتى سةفةوى لة
خوراسان كة لة سةرةتاكانى دةول
َى
سال
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0003

(كؤضى مانطى) لةايةن شاعةباسى

نظامى

:0689

)44-46بؤتة هؤى ئةوةى كة ئةم

دياليَكتة لةم ناوضةية هةبيَت ،كة هةرضةندة
لةرِووى جوطرافييةوة دوورن ،لةناوضةى دياليَكتى
كرماجى ذوورو.
لةنيَو زمانى كورديدا باس لة شيَوةزارى
زازاش دةكريَت ،كة شيَوةزاريَكى دوور لة
دياليَكتةكةى خؤيةتى لةرِووى جوطرافييةوة ،كة
خؤى لقةدياليَكتيَكى طؤرانة ،بةآم ئةوةى سةيرة
جيَطةكةيان لة ناوضةكانى دياليَكتى طؤرانةوة زؤر
دوورةو ئةوثةرِى باكورى كوردستانى طرتووة،
(فوئاد حةمة

خورشيد:2008

 )39ئةم دياردةيةش بؤ

زمانى كوردى كاريَكى رِيَتيَضووة ،ضونكة زمانةكة
بةدريَذايى ميَذوو داطركراو ذيَردةستة بووة ،و
داطركةران بة جؤرةها شيَوة كورديان بؤ
مةبةستةكانى خؤيان بةكارهيَناوة ،لةثيَناوةشدا
كورد بؤتة قوربانى ،ئةم قوربانيدانةش زؤرجار
زمانةكةشى طرتووةتةوة ،بةآم سةربارى هةموو
ئةمانة توانيويةتى ناسنامةى زمانيى خؤى بثاريَزيَت،
بؤ هةر شويَنيَك دوورخرابيَتةوة ،يان جينؤسايد
كرابيَت .زؤرجار ئةمة تةنها طؤرِينى نةخشةى
زمانى بووة ،ئةم جةنطةى داعشيش كاريطةرى
تةنها لةم رِوانطةوة هةبووة.
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-

بةشى دووةم

مآ بيَت ،طةنج بيَت يان ثر.....هتد ،نةك هةر ئةمة

شوناسء زمانى نةتةوةيى دواى دامةزراندنى

َكو سروشتى دةنط ،مرؤظيَك لةة مرؤظيَكةى تةر
بةل

َةت و سةربةخؤيى كوردستان.
دةول

جيادةكاتةوةء ئاماذةش بؤ شوناسى مرؤظ دةكةات).

 :شوناسى زمانيى

(نةةةايف خرمةةةا)203،0938بةمثيَوةرةشةةةزمان

يةكيَك لة بنةةماكانى ناسةنامة زمانةة ،بؤيةة بةؤ

دةبيَتةناسينةروشوناسىكةسىلةزانسةةةةةةةتى

ديةةاريكردنى ئةةةم جةةؤرة بنةمايةةة دةبيَةةت رِوانطةةةو

زمانةوانيداثيَىدةوتريَتidiolictهةروةهالةرِووىكؤم

رِةهةندى جياجيا بكةينةة ثيَةوةر .سةةربارى ئةةوةى

ةآيةتيشةوةجياوازىرِةطةزلةديارترينيانة،بؤيةبةهةمان

كةناسةنامةىزمانيىزمانىيةكةمدةبيَتةثيَوةربؤدياريكر

شيَوةشئةجياوازييةلةزمانيشةةةةةةةةةدارِةنطدةداتةوة،

دنى ناسنامةى نةتةوةيى ضونكة زؤربةى نةتةةوةكان

بةآملةهةمووزمانيَكدابةرِادةيةكىوةكيةةةةك نييةةةة،

لةسةر بنةماى زمانيان ناودةنريَن ،زمان ،رِاسةتةوخؤ

بةجؤريَككةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

كاريطةرى لةسةر شوناسء ناسنامةى نةتةوةيى هةر

(لةهةندآزماندائةجياوازييةبةرِيَذةيةةةةةةةةةةةكزؤرة،

ميللةتيَك هةية ،ئةطةر زمانى نةتةوةيةك كاريطةرى

كةةةةةةةةثياوانء ذنةةةةةةةان لةقسةةةةةةةةكردنياندا،

لةسةر زمانى نةتةوةيةكى تر كردبيَةت ،فةرهةةنطى

وشةىجياوازءطؤكردنىجياوازءشيَوةىرِيَزمانىجيا

ئةةةةو ميللةتةةةةش كاريطةةةةرى دةبيَةةةت لةسةةةةر

وازبةكارديَنن .ئةمة لة زمانى ذاثؤنيدا بةةكارديَت).

ميللةتةكةى تر .بةم ثيَية زمان شوناسى فةرهةةنطى

(نرمينة معينيان)240 :0688بؤيةةش زؤرجةار زمةانى

هةر نةتةوةيةك بةهيَزدةكاتء حوكم بةسةر شيَوةى

ضينة كؤمةآتييةكان يان دياليَكتةة كؤمةآيةتييةةكان

بركردنةةةوةء رِةفتةةارى تايبةةةتى ئةةةو ميللةتةشةةدا

َينةةةوةى زمانةةةوانى ،لةةة
دةبيَتةةة كةرةسةةتةى ليَكؤل

دةكةةةةةةةةات(.نرمينةةةةةةةةة معينيةةةةةةةةان:0688

رِووى نةتةوةييشةةةوة شوناسةةى هةةةر نةتةوةيةةةك

)223لةزمانىكورديشداهةماندياردةىتيَدادةردةكةو

زمانةكةيةتى.

يَت ،بؤيةدةكريَتلةرِوانطةى جياجياوة ببيَتة شوناس،
هةر لة شوناسةى تاكةةوة بةؤ موونةة (زمةانى هةةر
كةسةةيَك كةةة قسةةةى ثيَةةدةكات ،يةكيَكةةة لةةة
تايبةمةندييةةة كةسةةييةكانى خةةودى خةةؤى تةنانةةةت
سروشتى دةنط جؤرى كةسةكةمان بؤ دةستنيشةان
دةكات ،منداأ بيَت يان طةورة بيَت ،نيَر بيَت يةان

-

 :زمانى نةتةوةيى
زمان برِبرِى ثشتى نةتةوةيية ،بؤية هةر

نةتةوةيةك لةسةر رِووى زةوى زمانى خؤى هةيةو
بة

زمانةكشيةوة

دةناسريَتةوة.

تيَرِوانيية

جؤراوجؤرةكان لةبارةى زمانى نةتةوةييةوة لةسةر
ئةوة كؤكن كة دةبيَت هةموو نةتةوةيةكيش ثيَش
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َةت ثيَويستة زمانى
ئةوةى ببيَت بة دةول

ئةجامدانى سآ ئةركة طةورةكةى زمان لة هةموو

َةتدارى هةبيَت .زؤرجاريش زمانى نةتةوةء
دةول

بوارةكانى ذياندا .مةبةست لة بوارةكان قوتاخانةو

َةتدارى مةرج نيية يةكسان بن ،بؤموونة
زمانى دةول

دادطاو شةقامء ماأ و مزطةوت و دائرةكانة ،سآ

لة زؤر وآتى ئةفريقى و زمانى نةتةوةيى تةنها

مةبةستة طةورةكةش بريتيية لة:

َةتدارى زمانى
زمانى قسةكردنة ،زمانى دةول

 -1بةةةرِيَوةبردنى كاروبةةارى ئيةةدارى وثةةةروةردةيى

ئينطليزيية،

داطردةكريَن و زمانةكةيان قةدةغة دةكريَت

َكى
-2طةشةثيَكردنى كةلتوورى هاوبةةش كةة خةةل

زؤرجار مةترسى لةسةر زمانى نةتةوةييان دروست

كؤدةكاتةوة.

دةبيَت .طةى كورديش ئةو قؤناغةى برِيوة بةتايبةتى

-3ثتةةةةوكردنى طيةةةانى نيشةةةتمانى ونةتةوايةةةةتى

لة باكورى كوردستان كة زمانى نةتةوةيى طةيشتة

َكبةيةكرةوة(ئامةا
وهةستىهاوآتيَةتىبؤطريَدانىخةل

قؤناغى لةبرضوونةوةء لةناوضوون ،ئةمة بؤ هةموو

جىدوو وسىَ ئاماجى نةتةوةين)(حةمةةد مةةعروف

ثارضةكانى ترى كوردستان رِاستة ،بةجؤريَك

فةتاح)623 :2000 :

َيَن طةى كورد ،لة طةليَك قؤناغى
دةتوانن بل

هةرضةندة كورد لة باشةوورى كوردسةتان لةة

تواندنةوةى

َى رِابةردوو خةاوةنى كيةان و
بيست و شةةش سةال

زمانةكةشى دراوة ،لة قةدةغةكردنء دةركردنى

حكومةتى خؤيةتى ،بةآم ثانى زمانى بةشةيَوةيةكى

ياسا بؤ لةناوبردن زمانةكةمان ،كة تاكو ئةمرؤش

زانستى رِةضاو نةكراوة كارى بؤ نةكراوة ،ضةونكة

هةر بةردةوامة ،هةر لة ثيَناو هيَشتنةوةى

تا ئيَستا لة بوارةكةانى ثةةروةردةو تةندروسةتى لةة

زمانةكةمان ،هةزاران كةس باجيان داوةء سووضى

سةرتاسةةةةرى كوردسةةةتان يةةةةك شةةةيَوة زمةةةان

َبذاردووة ،تةنيا تاوانيان
زيندانى داطركةرانيان هةل

بةكارنايةت.

ئةوةبووة ،بة زمانى كوردى قسةيان كردووة .بةآم

 :3-2ثانسازيى زمانيى بؤ زمانى نةتةوةيى

ميَذوويدا
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بةتايبةتيش

لةو

وآتانةى

كة

وتةندروستى وكؤمةآيةتى (ئاماجى ئيدارى)

َى
هةول

لةناوبردنء

ئةم شووناسة هةر وةكو خؤى مايةوة نةتوانرا لةناو

هةةةةموو ئامةةةاذة نيَوخةةةؤيى و نيَونةتةةةةوةيى

بريَتء لةبر بريَتةوة .ضونكة سروشتيَكى

هةريَمييةةةةكان ئةةةةوةمان ثيَةةةدةَليَن دروسةةةتبوونى

خواكردةء برِبرِةى ثشتى نةتةوايةتيية.بةشيَوةكى

َةتى كوردستانء سةربةخؤى كورد زؤر نزيةك
دةول

طشتى دةوتريَت (زمانى نةتةوةيى ئةو زارة يان

بؤتةةةوة ،بؤيةةة دةبيَةةت لةةة هةةةموو رِوويَكةةةوة

زمانةية كة لة سنوورى وآتيَكدا بةكارديَت بؤ

ئامادةكارى و ثانسازى بؤ بكريَةت ،لةة نيَويشةدا

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،062-020ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

ثانسازى زمةانيى و سياسةةتى زمةانى دوو كةار

َبةذيَردراو
َبذاردن:زمانى نةتةوايةتى دةبةىَ هةل
 -1هةل

َةةةت و حكومةتيَكةةةو بةةةوة
لةثيَشةةينةى هةةةر دةول

بيَت .ئةو زمانةى هةلَ دةبذيَريَت لةوانةيةة زاريَكةى

دةناسةةريَن كةةة (ئامةةاذةن بةةةو هةوآنةةةى كةةة

ناوضةيى بيَت،يان زمانيَكى هةاوردة(مسةتورد)بيَةت

دةستةآتدارةكان دةيدةن بؤ هةمواركردنى رِةفتارى

َة بيَت لةة ضةةند زاريَةك.مةةرجيش نييةة
يان تيَكةل

َدانةةش
زمانى().رِةحةيم سووخىى)62 :2006ئةةم هةول

َتيََةةةك تةةةةنيا تاكةةةة زمةةةانيَكى نةتةوايةةةةتى
وا

ثيَويستى بة ثان و بةرنامةى زاستى و شارةزايى لةة

َتى
َبذاردن بة برِيارى طةورةترين دةسةةا
هةبيَت.هةل

بوارى زمانناسى و كؤمةآيةتى هةية ،لةم ثيَناوةشدا

رِاميارى وآتةكة دةبيَت.

ضةندين هةوأ دراون ،ضةةند تيؤريَةك بةؤ دانةان و

-2تؤماركردن:بةرلةوةى زمان يةان زار بكريَةت بةة

دروسةةتكردنى زمةةانى سةةتاندارد هةةةن ،ديةةارترينء

زمانى نةتةوايةتى دةبىَ رِيَزمانةكةةى بةة رِيَطايةةكى

ناسراوترينيان تيؤرةكة (هواونن)Haugenة( ،كة ضوار

بابةتى ليَكؤلرابيَتةةوة وفةرهةةنطيَكى سةةراثاى بةؤ

تةةو ى سةةةرةكى بةةؤ بةةةديهيَنانى زمةةانى سةةتاندارد

دانرابيَتء ناوبةناويش ليستيةك زاراوةى فةلسةفى

ثيَشةةةةةةةنيار دةكةةةةةةةات :هةلبووووووو اخدن،selection

وميذووى وزانستى وثةةروةردةيى ودةروونةى و...

The

بؤ سازبدرىَ .بةبىَ فةرهةنطؤكيَكى طةةورةو ضةةند

يبوووون )4( )acceptingئةةةم

فةرهةنطؤكيَك زمانةكة نةاتوانرىَ زانسةتةكانى ثةيَ

تو انةةةش بةةؤ زمةةانى كةةوردى و بةتايبةةةت دواى

تؤماربكريَت .بوونى رِيَزمانيَكى بابةةتى وفةرهةةنط

َةةتى كوردسةتان زؤر طوجةاونء
دامةزراندنى دةول

وشةةةو رِسةةتةى رِاسةةت و نارِاسةةت لةزمانةكةةةدا

دةكريَةةت ،لةةة رِيَطةيانةةةوة زمةةانى كةةوردى ببيَتةةة

لةيةكرى جيادةكاتةةوة وبةةبىَ ئةةم جياكردنةوةيةة

زمةةانيَكى سةةتانداردء يةةةكطرتوو لةةة سةرتاسةةةرى

زمانى نةتةوايةتى فيَرى كةس ناكريَت.

كوردستاندا بةمةش دةبيَتة خاوةنى زمانى نةتةوةيي.

 -3بوار فراوانكردن :زمانى نةتةوايةةتى دةبةىَ بةوار

ديارة زمانى نةتةوةيى خاوةنى ضةند تايبةمةندييةكة،

فراوان بيَت ،واتة دةبىَ هةموو بوارةكانى ذيانى بؤ

ضونكة (هةموو زاريَكى ناوضةيى تواناى ئةوةى نيية

واآكرابيَتةوة تامالَء مزطةوت ودادطةا وقوتاخانةةو

ببيَت بةزمانيَكى نةتةوايةتى تا بة ضةند هةنطاويَكةدا

فةرمانطانةةدا بةةةكاربيَت نةةةك هةةةر لةةةدةزطاكانى

تيَثةرِنةبيَت و هةند َ تايبةتى ثةيدانةكات كة بةريتن

رِاطةياندن دا.

لةمانةى خوارةوة:

-4رِةزامةندى :زمانى نةتةوايةتى دةبىَ بةرِةزامةنةدى

كؤددانووان ،codificationئةركةةةكانى تاقيطةةةيى
ِ ،function of laboringخا

َكى وآتةكةةة نةةةك هةةةر تةةةنيا ئةوانةةةى
هةمووخةةةل
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َكى.
قسةى ثىَ دةكةن بيَةت بةةزمانى هةةموو خةةل

بةةةكارهيَنانى زارةكةةة لةبةرضةةاوبطرين .سةةةرةرِاى

هةركاتيَ زمانيَك ئةةم رِةزامةندييةةى ثةىَ بةخشةرا،

ئةوةش دةبيَةت ثاشةخانى كلتةوورى و رِؤشةنبرى

ئةوسةةةاكة دبيَتةةةة هؤكاريَةةةك بةةةؤ طةةةرىَ دان

زارةكة بةهةند وةربطرين ،بؤ ئةةم مةبةسةتة ئةطةةر

َكى .بةثيَضةوانةشةةوة ،ئةطةةر
وكؤكردنةوةى خةةل

َبذيَرين لةبةرئةةوةى لةة
بيَت و كرماجى ذوورو هةل

َكةكةة بكريَةت
زمانيَك بىَ رِةزامةندى هةةموو خةل

رِووى ذمارةى قسةةثيَكةران و فراوانةى رِووبةةرى

بةزمانى نةتةوايةةتى ئةةوا مةترسةى كةةرت بةوونى

جةةوطرافى لةةة ثةةيَش هةةةموو زارةكةةانى تةةرةء

وآت ديَنميَتةةة ئةةاراوة ،ضةةونكة هةةةر زمانيَةةك

ثاشخانيَكى رِؤشنبرى فراوانيشةى لةة سةرتاسةةرى

َبةةذيَريَت بةةةزمانى نةتةوايةةةتى ثلةةةو ثايةييةةةكى
هةل

كوردستاندا هةية ،رِيَطةى تيَدةضيَت .بةآم لةوانةية

كؤمةآيةتى دةدريَتىَ وئةوانةةى قسةشةى ثيَدةكةةن

ئةطةر بؤ تةةنها باشةوورى كوردسةتان برِياربةدةين

هةمان ثلةةو ثايةة وةردةطرن،لةبةةر ئةةوة برِيةارى

هاوكيَشةكة دروست نةبيَت.

َبذاردن دةبىَ زؤر ذيرانة بيَت وضةةندين هؤكةار
هةل
بة بةرضاوةوة بطريَت.

كرماجى ذوورو فةرهةنطيَكى طشتى و سةراثاى بةؤ

 -5جيَ بةجىَ كردن :لةدواى ئامادةكردنى ئةو بارة

َبةذاردنى ئةةو
َى ئاويَتةكردن و هةل
دادةنريَتء هةول

بابةتييانةى سةرةوة هةةموويان دةسةةآتى رِاميةارى

وشةو زاراوانة دةدريَت ،كة نةزيكن ء هاوبةشةييان

وآت دةتوانىَ برِيارةكةى بةشيَوةيةكى رِةمى ثيادة

لةطةأ زارةكانى تردا هةيةة .بةمةةش فةرهةنطةكةة

بكات لةرِيَطةى دةزطاكانى رِاطةياندنةوة ،واتة ئةةم

دةبيَتة بنةما بؤ فةرهةنطى نةتةوةيىء دواتر دةكريَت

دةزطايانةةةةةة(طؤظةةةةةارو رِؤذنامةةةةةةو رِاديةةةةةؤو

ئةم فةرهةنطة لةايةن دةزطةاى تايبةتةةوة خزمةةت

تةلةفزيؤن....هتد)دةبىَ ثيَشةنط بن لةةثيادةكردنى

بكريَتء بكريَتةة وةآمةدةرةوةى ثيَداويسةتييةكانى

برِيارةكةدا(.حةمةد مةعروف

فةتاح)628-623 :2000

زمانى نةتةوة بة ثيَى رِؤذطةار .هةةر لةةم قؤناغةةدا

جياوازى ئةم بؤضةوونة تةةنيا بةوونى قؤنةاغيَكى

َينةوةى زانستييةوة زارةكة
ثيَويستة لة رِيَطةى ليَكؤل

زياترة لة رِةطةزةكانى (هاوطن) ئةطةةر بيَةتء ئةةم

لة هةموو طرفتةةكانى زمانييةةكان ثةاك بكريَتةةوة.

بنةمايانةةة بكةنينةةة ثيَةةوةر بةةؤ دروسةةتكردنى زمةةانى

هةةةروةها رِيَنووسةةيَكى يةةةكطرتوو بةةؤ ئةةةو زارة

ستاندارد ئةوا دةبيَت لة قؤناغى يةكةمةدا زاريَكةى

دابنريَت ،ضونكة طرفتيَكى طةورةى بةردةم زمةانى

زمةةانى كةةوردى ديةةار بكريَةةت ،ئةمةةةش زيةةاتر

نةتةوةيى كوردى رِيَنووسةكةيةتى.

ثيَويسةةتة بنةةةماى طشةةتيَتى و فراوانةةى ناوضةةةكانى
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بةةوارفراوارنكردن ،واتةةة لةةة دواى قؤنةةاغى

 -3ئةةاوارةبوونى قسةةةثيَكةرانى زمةةانى كةةةوردى

َبذاردنء تؤماركردن ،دةبيَت ئةو زمانةة بكريَتةة
هةل

بةتايبةت كرمانج زمانةكانى رِؤذاواى كوردسةتانء

َطةةء
زمانى زؤربةى بوارو كاية جياوازةكانى كؤمةل

ناوضةكانى دةوروبةرى موسأ ،تيَكةةآوى لةةنيَوان

تةةاوةكو ئةةةو زمانةةة بةركةةةوتنى لةطةةةأ زؤربةةةى

دياليَكتةةةةكانى زمةةةانى كةةةوردى زيةةةاتر كةةةردء

َةةدا هةةبيَت .دواى ئةةوةش
ئةندامانى ئةةو كؤمةل

طؤرِانكةةارى لةةة نةخشةةةى دياليَكتةةةكانى زمةةانى

رِةزامةندى ديَت ،كة ثيَويستة هةةم قسةةثيَكةران و

كةةوردى دروسةةت كةةرد ،ئةمةةةش بةةووة هةةؤى

هةةةميش دةسةةتةآتى سياسةةىء حوكمةةدارى ئةةةم

ئاشنابوونى كةسانى ناكرمانج بة زارى كرماجى.

رِةزامةنديية بدةن ،دواتةر ئةةوةى دةميَنيَتةةوة تةةنيا

 -4كؤتةةايى هةةاتنى جةةةنطى داعةةش دةبيَتةةة زادةى

جيَبةجيَكردنيةتى ،كةة دوايةن قؤناغةة .رِيَكارةكةان

لةدايك بوونى طؤرِانكارى طةورة لةة ناوضةةكةدا،

هةموويان زؤر ئاسانن تةنيا ئةرادةى جيَبةةجيَكردنى

َةةتى
ثيَشبينييةكانيش باس لة دروسةت بةوونى دةول

ثيَويستة.

كوردسةةتان و سةةةربةخؤى كةةورد دةكةةةن ،بؤيةةة

ئةجام

دةتةةوانن ئةةةجامى ئةةةم تويَذينةوةيةةة لةةةم ضةةةند
َةدا خةينةرِوو:
خال
 -1جةنط كاريطةرى رِاستةوخؤ لةسةر زمان بةجيَ
دةهيََليَت ،بةتايبةتى لةو ميللةةتء نةتةوانةةى كةة
زمةةانى نةتةةةوةييان تةةةواو ثيَطةيشةةتوو نةةةبيَت،
كاريطةرييةكةةة زيةةاتر دةبيَةةت .ئةمةةةش بةشةيَوةيةك
دةبيَت كة زؤرجار زمان بةر جينؤسايد دةكةويَت.
 -2تارِادةيةكداعشةةةوةكداطركةركاريطةرى زؤرى
لةسةر زمانى كوردى بةجيَهيَشت بةتايبةت لةطةةأ
داطركردنى ئةو ناوضانةى كة كوردنشن بةوون و
كةوتنة ذيَر دةستى داعش .ضةونكة لةةو ناوضةانةدا
زمانى كوردى قةدةغةكراو زمانى عةةرةبى شةويَنى
طرتةوة.

دةبيَت كورد لة هةموو رِوويَكةةوة خةؤى بةؤ ئةةم
طؤرِانكارييةةةة ئامادةكردبيَةةةت ،يةةةةكيَك لةةةةو
ئامادةكارييانةش دروستكردنى زمانى نةتةوةيية ،كةة
ئةمةش ثيَويستى بة ثانى زمانى هةية.
 -5زارى كرمةةاجى لةةة ثلةةةى يةكةةةم و زارةكةةانى
تريش بنةةماكانى بةوون بةة زمةانى نةتةةوةييان بةؤ
سةرتاسةرى كوردسةتان تيَةدا ،بةمةةرجيَك لةسةةر
بنةمايةةةكى زانسةةتىء بةةةثيَى تيؤرةكةةةى (هةةاوطن)
كةةارى لةسةةةر بكريَةةتء هةةةموو هةةةنطاوةكانى
جآبةجآبكريَن.

ثةراويَز

()1

َدان و برورِاء
بؤ زانيارى زياتر لةبارةى داعشء ضؤنيةتى سةرهةل

()2

بؤ زانيارى زياتر و دابةشبوونى ناوضةو شويَنةكانى كوردستان بةسةر

بؤضوونةكانيان برِوانة( :ئةبوبكر عةى.)2022 :

دياليَكتء شيَوةزارةكان برِوانة( :فوئاد حةمة خورشيد.)2008
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()3

َويَستى حكومةتى عراقى لة
لةبارةى رِةوتى زمانى كوردى و هةل

هةمبةر زمانى كوردى برِوانة( :خةآت مووسا يووسف-066 :2003

كؤكردنةوةء ئامادةكردنةوةى :شروان حسيَن خؤشناو ،شروان مرزا

لةبارةى ئةم تيؤرةو رِةطةزء بنةماكانى بة ستانداركردنى هةر زمانيَك

َة مرانى
 -مر شةرةف خانى بدليسى( ،)2000شةرةفنامة ،ميَذووى مال

)030

()4

برِوانة )Haugen, E.1983: 270-273( :هةروةها هةردوو نووسةر

قادر ،دةزطاى تويَذينةوةء بآوكردنةوةى موكريانى ،هةوليَر.

كوردستان ،وةرطيَرِانى هةذار ،ضاثى شةشةم ،ثةخشانطاى ثانيذ ،تهران.

(غازى عةى( ،)248 -220 :2003رِةحيم قادر سورخى )2006:لة

بةزمانى فارسى

سةرضاوةكان

(كردى مال) ،ورمية.
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.النتائ الم مة

 وفي اأخي ع ض بع.نظ ية خاصة

ABSTRACT
The title of the research is (The impact of ISIS on the standardization of Kurdish language
dialects) Its an attempt to discuss the impact of ISIS on the Kurdish language and the competition
among the dialects to be a national and standard language after independence. The research
consists of two chapters; The first chapter, discusses the affects of ISIS on the Kurdish language
and shaking the geographical map of the dialects.
The second chapter focuses on the Identification of national language after Declaration because
one of the principles to have a state is having an official language, in this point some specific
theories are discussed. By the end some results are explained.
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كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

ناوضة كيَشة لةسةرةكان لة بةرنامةى كارى سةركردايةتى كوردى دا

()0216-1991

ث.ى.د.سوزان كةريم مستةفا
بةشى ميَذوو ،كؤليَذى زانستة مرؤظايةتيةكان ،زانكؤى سليَمانى ،هةريَمى كوردستانى  -عيَراق

ثيَشةكى
كيَشةى

ناوضة

دابرِاوةكانى

سةركردايةتى كوردء سياسيةكانيدا كرايةوة بؤ
كوردستان

كيَشةيةكى لة ميَذينةء ضارةسةرنةكراوة ،كة
بةدريَذايى دروستبوونى دةولَةتى عيَراق ئةم
كيَشةية بةردةوام ناوضةى ملمانيَى نيَوان كوردء
دةولَةتى عيَراق بووة ،لةهةموو قؤناغةكانى
طفتوطؤء دانوسةندنةكاندا هةميشة ئةم ناوضانة
ضارةنوسيان بة ناديارى ماوةتةوة ،لة دواى
روخانى رذيَمى بةعس لة عيَراق قؤناغيَكى نوآ
هاتةكايةوة بؤ يةكايى كردنةوةى ضارةنوسى ئةم
ناوضانةء لة ريَطةى دةستورةوة هةولَدرا ئةو
كيَشةية ضارةسةر بكريَتء ضةند ماددةء برِطةيةك
بؤ يةكايى كردنةوةى ئةو كيَشةية لة دةستوردا
ضةسثيَندران ،بةآم بةهؤى ريَطريةكانى حكومةتة
يةك لة دواى يةكةكانى عيَراقء كةمتةرخةمى
سياسيةكانى كورد نةتوانرا وةك ثثيَويست سود
لةو دةرفةتة وةربطريَتء كؤتايى بةو كيَشة
لةميَذينةية بهيَنريَت ،لة دواى هاتنى داعشء
كةوتنى موسلَةوة جاريَكى تر دةرفةت لةبةردةم
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ضارةسةركردنى ئةو كيَشةية ئةويش بةوةى هيَزى
ثيَشمةرطة بةشيَوةيةكى ثراكتيكى ئةو ناوضانةى
طيَرِايةوةذيَر دةسةآتى هةريَمى كوردستان ،بةآم
لة ئيَستادا ثرسيارةكة ئةوةية دواى نةمانى داعش
سةركردايةتى كورد ضؤن مامةلَة لةطةأ ئةم
واقعةدا دةكات؟ ئايا جاريَكى تر ئامادةية ئةم
ناوضانة ضؤأ بكاتةوة؟ ياخود ض ريَطةضارةيةكى
ياسايىء دةستورىء ض جؤرة ريَككةوتنيَك
لةبارةى ئةم ناوضانةوة كراوة؟ ئةم ثرسيارانةء
ضةندين ثرسيارى ديكة لةم تويَذينةوةيةدا
خراوةتة روو.
هؤكارى هةلَبذاردنى ئةم بابةتة دةطةرِيَتةوة بؤ
هةستيارىء طرنطى خودى بابةتةكة لةم قؤناغة
ميَذوويةدا ،ئاماجمان خستنة رووى تيَرِوانينى
نويَى سياسيةكانى كوردة بؤ يةكايى كردنةوةى
ضارةنوسى ئةم ناوضانة.
ميتؤدى نوسينةوةى ئةم تويَذينةوةية بريتية لة
ميتؤديَكى ميَذوويى شيكارى.

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك  ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،036-063ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

بؤ نوسينةوةى ئةم تويَذنةوةية سوود لة

زياتر ناوضة سنوريةكانى نيَوان دوو دةولَةت ياخود

كؤمةلَيَك سةرضاوةى طرنطء ياساء برِيارةكانى

زياااتر دةطريَتااةوة ،كااة لااة نيَااوان دوو هاااةريَمى

ثةرلةمانى كوردستان وةرطراوة.

سياسااى يااان جااوطرافى ياااخود لااة ناااوخؤى يااةك

ناااوةرؤكى ئااةم تويَذينةوةياااة ثيَكهاااتووة لاااة
دةروازةيةكء سآ تةوةرة بةجؤرة-:
تةوةرةى يةكةم:ناوضاة كيَشاة لةساةرةكان لاة
ئةجيَنداى كورديدا تا راثةرينى بةهارى .0990

دةولَةتادا هةيااة )2( .بااةوةى دوو دةولَااةت يااان دوو
يةكااةى دةولَااةتيَك كااة زؤربااةى لااة ئيتنااى جياااواز
سوربن لةسةر ئةوةى ئةم ناوضةية ثارضاةيةكة لاة
هااااةريَمى دةولَةتةكااااةى يااااان يةكةكااااةى ئااااةو.

تااةروةى دووةم :ناوضااة كيَشااة لةسااةرةكان لااة

بةشيَوةيةكى طشتى ناوضةى كيَشة لةساةر بريتياة

ئةجيَنداى كورديادا لاةدواى راثةرِيناةوة تاا هااتنى

لة ناوضةى دابرِيَنراو لة خاكى هاةريَمى دةولَاةتيَكى

داعش.

سةربةخؤ يان هةريَميَك يان ثاريَزطايةكى دةولَةتيَك

تااةوةرةى س ايَهةم :ئةطااةرةكانى ناوضااة كيَشااة

لةبةرذةوةندى دةولَاةتى دراو ساآى باةهيَزتر ياان
()6

لةساااااةرةكان لاااااة ئةجيَناااااداى كورديااااادا دواى

نةتةوةى باآدةست لاة دةولَاةتيَكى سايَندالدا.

كؤتاييهاتنى داعش.

بااة طشااتى لااة جيهاناادا ئااةو ناوضااانةى كيَشااةيان

لااة كؤتايياادا ئااةجامء ليسااتى سةرضاااوةكان

لةسةرة زؤرن ،باؤ وووناة كيَشاةى نيَاوان هاةردوو

خراوةتة روو.

دةولَةتى هيندء ثاكستان لةساةر هاةريَمى كشامر،

دةروازة /ناساندنى ناوضة يَشةة س سة رةياة سة

كااة بةهؤيااة سااآ جااةنطى طااةورة رويااداوة لةوانااة

رووى جوطرافَ وة
لاااة جوطرافيااااى سياسااايدا ئاااةو دةساااتةواذةو

جااةنطى( ،)0932 ،0933 ،0943كااة ضااةندين جااار

ضااةمكانةى لااة ليَكؤلَينااةوةى كيَشااةى جيااؤطرافى
(خاااااكء ساااانور) بااااةكاردةهيَنريَت بااااريت لااااة

هةولَدرا بةشايَوةيةكى ئاشاتيانة ضارةساةر بكريَات
بةآم شكستيان دةهيَناا ،ئاةم هةريَماة هاةريَميَكى
كيَشااة لةسااةرةء لااةنيَوان هيندسااتانء ثاكسااتان

(ناوضاااةداواكردن ،ناوضاااةى دابرِيَنااادراو ،ناوضاااةى

دابةشاااكراء لاااة ساااالَى ()0932شاااةوة بةشا ايَكى

ساانور) )0(.ناوضااةى ملمانااآ (امنااق ا امانااق

كيَشااةى نيَااوان هااةردوو دةولَااةتى توركياااء يؤنااان

كيَشااة لةسااةر  ،كيَشااةى هااةريَمى يااان كيَشااةى

عليهق) ئةو ناوضانة ياخود ئةو هةريَمانة دةطريَتةوة
كة لة نيَوان دةولَةتاندا ياخود لة نيَاو ضوارضايَوةى
سنورى سياسى ياةك دةولَةتادا ملماناآء كيَشاةى
لةسااةرة ،ئااةو ناوضااانةل كااة ملمانيَااى لةسااةرة

كةوتؤتااة ذيَاار دةسااةآتى ضااينةوة )4( .هااةروةها
لةساااةر دورطاااةكانى قاااوبرد ضاااةند ساااةدةيةكى

خاياند ،ئيَستا ئاةم دورطةياة دابةشاكراوة ،توركياا
63%ء يؤناااانيش 36%ى لاااة ذيَااار دةساااةآتداية،
ناوضةيةكى سةربةخؤل لاة نيَوانيانادا داناراوة كاة
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ناااتؤ سةرثةرشااتى دةكااات )2( .لااة هةنااديَك ثرسااى

هةرضةندة ئةمكيَشةية بؤ عيَراق ياةكايى كراياةوة

ناوضة كيَشاة لةساةرةكاندا طرفتةكاة تاةنيا بريتاى

بةآم لة لكانادنى وياياةتى موساو بةعيَراقاةوة تاا

نااي لةهيَنانااة ث ايَش يااان بردنااة دواوةى ساانورى

ئيَستا ئةم ناوضةية بؤتة ناوضةيةكى كيَشة لةسةرء

دةولَةتيَكى لة ميَذينة ،بةلَكو هةنديَك ثرسى ناوضاة

هةميشااة كااورد لااة هااةولَى دياااريكردنى ساانورى

كيَشاااة لةساااةرةكان باااة ريَكاااةوتن لاااة نيَاااوان

ناوضااةكانى كوردسااتاندا بااووة لةطااةأ حكومااةتى

داطركااةرانى دوو دةولَةتاادا ،بااآ لةبةرضاااو طرتنااى

عيَراقدا.

ويساتء مااافى دانيشااتوانى رةساةنى ئااةو ناوضااانة

بةشاا ايَك لااااة ناوضااااانة كيَشااااة لةسااااةرةكان

كؤتايياااان ثيَهناااراوة ،وةك حالَاااةتى ثاريَزطااااى(

بونةتةمايااةى دروسااتبوونى كيَشااة لااةناو ساانورى

ئةسااكةندةرونة) كةلااة نيَااوان كؤمااارى توركياااء

سياسى يةك دةولَةتدا ،ضونكة كاتيَك ناهاوساةنطى

دةولَةتى فةرةنسادا لة سالَى ( )0969ريَكخرا بةآم

تااةرازووى هيَاازء نااةبوونى هؤشاايارى دةربااارةى

سااااوريا ناوضااااةكة وةك ثارضااااةيةك لااااة خاااااكى

كيَشةكانى ثةيوةنديدار ديَتة ئاراوةوة ،رةزامةنادى

دةولَةتةكةى دةزانيَتء داواى دةكات )3( .هةنديَكى

ايةنةكان بؤ ضوونة نيَو ثرؤسةى طفتوطؤء دياالؤ

ديكاااة لاااة كيَشاااة هةريَمياااةكان باااة شا ايَوةيةكى

بةمةبةستى ضارةساةرى كيَشاةكة لةساةر بناةماى

ئاشااتيخوازانة لااة ريَطااةى طفتوطااؤ يااان راثرسااى
يةكاييكراوةتةوة وةك حالَةتى ناوضةى (ئاةلزادء

ووونانةل زؤرن كة تا ئيَستا ضارةساةر ناةكراون،

لؤرين) كةلة نيَوان ئةلَمانياء فةرةنسادا ،كاة ضاةند

وةك هةريَمى جافانا تاميل لاة بااكورى خؤرهاةآتى

سةدةيةك ببوة مايةى ضةندين شاةرِ لاة نيَوانيانادا

ساااريانكا هاااةروةها هاااةريَمى باساااك لاااة ووآتاااى

بة تايبةتى لة جةنطى يةكاةمء دووةماى جيهانيادا.

ئيسثانيا كيَشةى هةريَمى دارفور لة وآتاى ساودان

( )3هااةورةها كيَشااةى ويايااةتى موسااو لااة نيَااوان

كة دةكةويَتة باشاورى خؤرئااواى وآتةكاةوة ،ئاةم

هةردوو دةولَاةتى عيَاراقء توركياا كاة باة برِياريَاك

ناوضانة بوونةتة كيَشاة باؤ نااوخؤى ئاةو ووآتاناة.

لةايةن كؤمةلَةى نةتةوةكانةوة لاة ساالَى ()0922
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ساااازاندنى ايةناااةكان ئةساااتةم دةبيَااات )9(،ئاااةو

( )00بةآم هةنديَك جار باةهؤى ضارةساةر ناةبوونى

ويايااةتى موسااو بااة دةولَااةتى تااازة دامااةزراوى

ناوضااة كيَشااة لةسااةرةكان بااة سااودى ناوضااةكة

عيَراقةوة لكيَندرا ،هةر بةم برِيارةل برِياار لةساةر

شاااكاوةتةوةء بونةتاااة دةولَاااةتيَكى ساااةربةخؤء

دياااريكردنى ساانورةكانى عيَااراق درا ،دياااريكردنى

جيابونااةوةى خؤيااان راطةياناادووة ياااخود ايةنااة

ئةم سانورانةى عيَاراق باة ثيَاى زانيارياة ميَاذووىء

ناكؤكاااةكان ريَككاااةوتوون كاااة ناوضاااةكة بكريَتاااة

جوطرافياااةكان ناااةبوو باااةلَكو زيااااتر دةرةجاااامى

وآتيَكااى سااةربةخؤ لةوانااة لااة سااالَى ( )0822لااة

طفتوطااؤء ريَككةوتنااة نيَااو دةولَةتيااةكان بااوو.

نيَوان ئةرجةنت ء بةرازيل لةساةر ئؤرؤطاواى شاةرِ

()8
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رويداء لة ئاكامدا لة ساالَى ( )0828ريَككاةوتن كاة

عيَراقدا ،ئةم كيَشةية بةلكاندنى ووياياةتى موساو

ئؤرؤطواى ببيَتاة دةولَاةتيَكى ساةربةخؤ ،هاةروةها

بااة عيَراقااةوة لااة سااالَى ( )0922سااةريهةلَدا كااة

هيندستانء ثاكستان لة سالَى ( )0943كة كةشاةرِ

زؤرينااةى دانيشااتوانى ويايةتةكااة بريتااى بااووة لااة

لااة نيَوانياناادا دروساات بااوو بوةهااؤى دروسااتبوونى

كااوردء بةش ايَكى زؤرى كوردسااتانى باشااورى ثيَااك

باااةنطاديش لاااة ساااالَى ()0930دا )00( .هةناااديَكى

دةهيَنا .ئةو ناوضانةى كاة ملمانيَياان لةساةرة لاة

ديكة لة طرفتى ناوضة كيَشة لةسةرةكان تاا ئيَساتا

نيَااوان كااوردء حكومةتااة يااةك لااة دواى يةكااةكانى

باااة شاايَوةيةكى كؤتاااايىء ياساااايى نيَودةولَاااةتى

عيَراقاادا ،ئااةو ناوضااة ساانوريانة دةطريَتااةوة كااة

ضارةساااةر ناااةكراون واتاااة باااة كراوةياااى ياااان

دةكةويَتااة نيَااوان هااةريَمى كوردسااتانء عيَراقااى

هةلَواسراوى ماونةتةوة ،وةك كيَشةى نيَوان ئيَرانء

عةرةبيااااةوة ،ئةمااااةل ئااااةو ناوضااااانةن كااااة

ئيماراتى ياةكطرتووى عاةرةبى لةساةر دورطاةكانى

بةشيَوةيةكى شريتى لاة مةندةليياةوة لاة سانورى

هورمز كة ئةوانيش (تونبى طةورةء تونبى بضاووكء

ئيَرانااةوة دةسااتثيَدةكاتء باااةرةء باااكوور دريَاااذ

ئةبوو موسا)ن كة تا ئيَستال باة هةلَثةسايَردراوى

دةبيَتةوة باة تةنيشات باةرى رؤذهاةآتى رووباارى

ماونةتةوة ،هةروةها دورطةكانى (كوريل) لة نيَاوان

دجلااة ،هااةتا دةطاتااة شااةنطار لةسااةر ساانورى

روسياى فيدرالء يابان ،ناوضةى قاةرةبا )ياش لاة

سوريا )04( .ناوضة دابرِاوةكاانى كوردساتان باريت

نيَوان ئازةرباجانء ئةرمينيا.

لةو روبةرة جوطرافيياناة ياان يةكاة كارطيَرِيياناةى

()02

جطة لة لة ناوضةكانى رؤذهةآتى ناوةرِاست كاة

كاة بةشايَوةيةكى ياساايىء دةساتورى نةكةوتؤتاة

كيَشة ئيتنى هةية ،بةتايباةتى لاة ناوضاةى باةل ان

ناو سنورى دةسةآتى دانثيَدانراوى كوردى ،باةلَكو

واتة بؤسنةء قوبردء كشمرء سريانكاء كيَشةى

كةوتؤنةتااة ذيَاار دةسااةآتداريَتى (فااةرمانرِةوايى)

ئيساارائيل -فةلةسااتينىء كيَشااةى كااورد لةطااةأ

حكومةتة يةك لة دواى يةكاةكانى عيَاراق )02( .ئاةم

هةريااةك لااة ووآتااانى توركياااء ئيَاارانء عيَااراقء

ناوضانة بة خواستى كورد نةخراوةتة سةر عيَراقء

سوريا ،لة ووآتاة رؤذئاوايياة ثيَشكةوتووةكانيشادا

كورد لاة ضوارضايَوةى دةولَاةتى عيَراقادا باة ماافى

ئااةم جااؤرة كيَشااانة بااوونى هةيااة ،لةوانااة كيَشااة

خااااؤى نةطةيشاااااتوة ،خاااااكى كوردساااااتان اى

لةسةر هةريَمى كيوبك لة كةنةدا ،ئيَرلةناداى بااكور

فااةرمانرِةوايانى عيَااراق واتايااةكى تاارى هةي اةء بااة

لااة بااةريتانياء هااةريَمى باسااك لااة ئيسااثانيا ،كااة

ضاااويَكى دى تةماشاااى دةكااةن ،هةميشااة خاااكى

كؤمةلَيَك ئيتنى دياريكراو لةم ناوضاانة ثيَياان واياة

كوردساااااتانيان باااااة هاااااى عاااااةرة زانياااااوةء

بةرذةوةندييةكانيان لةطةأ نةتاةوةى بااآ دةساتدا

بركردنةوةيان لةء ضوا رضايَوةية دةرنةضاووة كاة

ناطوجآ )06( .سةبارةت بة كيَشةى طةى كاورد لاة

كوردسااتان بةش ايَكة لااة نيشااتمانى عااةرة ء ئااةم
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خاكااةل وةك وآتااانى تاارى عااةرةبى بةش ايَكة لااة

نيشاااتمانى عاااةرةبى )03( .باااؤ ساااة اندنى ئاااةم

يااةكطرتوو ياااخود ويايااةتيَكى يااةكطرتوو لااةذيَر

بؤضوونةشااااايان باااااةردةوام هاااااةولَى طاااااؤرِينى

دةسةآتى عومانيةكانيشادا باوونى ناةبووة.

دمؤطرافياى ئةم ناوضةية بوون ،بؤية ناوضة كيَشة

لةساااةرةتاى ساااةدةى بيساااتةمدا بةشااايََوةيةكى

لةساااةرةكانى كوردساااتان باااةهؤى ثرؤساااةكانى

كااارطيَرِى زةويااةكانى عيَراقااى ئيَسااتا بةسااةر سااآ

جينؤسااايدى دانيشااتوانء بااةتاآنةدنى سااةروةتء

ويايةتاااادا دابااااةل كرابااااوون كااااة ئااااةوانيش

سااامانء ماااأء ويَااران كااردنء سااوتاندنى خاااكء،

ويايةتااةكانى (بةغاادادء بةساارةء موسااو) بااوون،

هاااةروةها ثرؤساااةكانى راطواسااانء دةركاااردنء

ميَااذووى دةولَااةتى عيَراقااى نااوآ لةهةلَطرسااانى

دورخستنةوةء بةعاةرة كاردنء هيَناانى عاةرةبى

جةنطى يةكاةمى جيهانياةوة لاة ساالَى()0904ةوة

هااااوردةء طاااؤرِينى دماااؤطرائء جاااةنطى ئاماااارء

دةست ثآ دةكات ،لةو كاتةى هيَزةكانى باةريتانيا

طؤرِينى سنورى كارطيَرىء تةناناةت طاؤرِينى نااوى

بؤ دةستطرتن بةساةر ئاةم ساآ ويايةتاةدا هاتناة

جيطاء شاويَنة طشتيةكانيشاى تيَادا ئةجامادراوة.

()08

ناوضةكة )09( .ثال شكستى دةولَةتى عومانى لة

( )03بةمةبةسااتى سارِينةوةى مااؤركى كوردسااتانى

جااةنطى يةكااةمى جيهااانىء باااآ دةسااتى سااوثاى

بونياااان ،ئةماااةل وايكاااردووة سااانورى ناوضاااة

بةريتانيا طؤرِانكارى طةورة لة ثيَكهاتاةى كاارطيَرِى

دابرِاوةكاااان باااة دريَاااذايى ساااةدةى راباااردوو لاااة

ناوضةكةدا دروست بوو ،لةوكاتةدا بةريتانيا بة ثيَى

هةلَكشااانء داكشااانى بةردةواماادا بيَاات.سااةربارى

بةرذةوةنديية سياساىء ساةربازيةكانى خاؤى ئاةو

هااااةموو سياسااااةتة ثااااان بااااؤ داريَااااذراوةكانى

ناوضانةى بة شيَوازيَكى نوآ لاة رووى كارطيَرِياةوة

حكومةتةكانى عيَراق كةضى تا ئيَستا ئاةم ناوضاانة

دابةل كردةوة كة لة ليوا ثيَكدةهات ،كاةركوكيش

بة ناوضاةى كوردساتانى ئاةذمار دةكريَاتء شاةرِى

يةكيَك بوو لةو ليوايانةء يةكة كارطيَريةكانى بريتاى

بردنةوةى لةسةرة.

بوون لاة ( :قاةزاى ناوةناد ،قاةزاى كفارى ،قاةزاى

ت وةرةى ي ي م
ناوض يَشة س س رةياة س ئ جَشنداى
يورديدا تا راث رِينى ب هارى -:0990
خودى عيَراق دةولَةتيَكى تازة دروستكراوة ،لاة
هيض كاتيَكدا دةولَةتيَك بةناوى عيَراقاةوة لاة ئاارادا
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ناااةبووة ،بطااارة عيَاااراق ناااة وةك كؤلؤنياياااةكى

ضةمضةماأ ،قاةزاى طال) لةساةر فاةرمانى حااكمى
طشاااتى ئاااةوكات (كؤلؤنيَااال ويلَسااان) ئةفساااةرى
سياساااىء ساااةربازى ئينطلياااز (ميَجاااةر نوءئيَااال)

سةرثةرشتى كةركوكى دةكرد )20(.بؤياة دةولَاةتى
عيَاااااراق لاااااة دةرةجاااااامى ئاااااةو كاااااؤنطرةء
ريَككةوتنناماناااةى لاااة نيَاااوان ووآتاااانى باااراوةى
شاةرِةكةدا باؤ سااةرلةنوآ دارِشاتنةوةى نةخشااةى
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رؤذهااةآتى ناوةرِاساات بةساادا لااة سااالَى ()0920

سياسى دةولَاةتى تاازةى عيَراقادا كااريَكى ئاساان

دروساااتكرا ،كاااة لةهاااةر دوو وياياااةتى (بةغاااداء

ناااةبوو ،كاااة ئاااةم دةولَةتاااة هاااةر لةساااةرةتاوة

بةسااارة) ثيَكهااااتبوو ،دواتاااريش باااةثيَى برِياااارى

بارودؤخيَكى ئاسايى بةخؤيةوة ببينيَت.

كؤمةلَااةى طااةانء بااآ طويَدانااة خواسااتى خااةلَكى

هةرلااة لكاناادنى ويايااةتى موسااو بااة عيَراقااةوة

ناوضااةكة كااة تياياادا ثيَكهاتااةى كااورد زؤرينااةى

يةكيَك لة ملمانآ سةرةكيةكانى نيَوان بزوتناةوةى

دانيشتوانى ويايةتةكة باوون ،وياياةتى موسالَيش

رزطاااااركوازى كااااوردء حكومةتااااةكانى عيَااااراق

خراية سةر ئاةم دةولَةتاة )20( .هةرضاةندة باةثيَى

دياريكردنء دةستنيشان كردناى سانور باووة ،كاة

ياساى نيَو دةولَةتى لة ثةمانى (سيظةر) لاة ساالَى

لةسااااااةرجةم دانوسااااااانةكاندا ساااااااغكردنةوةى

( )0920واتاة سااالَيَك ثايَش دامةزراناادنى دةولَااةتى

ضارةنوسااى بةش ايَك لةوناوضااانةى كااة بةناوضااةى

عيَراق دان بة مافى كورددا نراباوو باؤ دامةزرانادنى

جيَناااااكؤك دةناسااااريَن سااااا نةبؤتااااةوةء لااااة

دةولَةتيَكى سةربةخؤ لةسةر ثارضاةيةكى طاةورةى

هةنديَكياناااادا ثةيوةسااااتكراوة بااااة ئةجاماااادانى

كوردسااااااتانى ذيَاااااار دةسااااااةآتى دةولَااااااةتى

سااةرذميَرى دانيشااتوانةوة بااةآم بااةبآ ئااةوةى لااة

بةلَيَنااةكانيان ثةشاايمانبونةوةء لااة ريَكةوتننامااةى

لةطااااااةأ دامةزراناااااادنى دةولَااااااةتى عيَراقاااااادا

لاااؤزانى ساااالَى ()0926دا كوردساااتانيان بةساااةر

دةساااااةآتدارانى عيَراقاااااى عاااااةرةبى كةوتناااااة

عومانياادا )22(.بااةآم دةولَةتااة رؤذئاواييااةكان لااة

رووى كردةييةوة هةنطاوى بؤ بنريَت )22(.بؤية هةر

عيَاااراقء ساااورياء توركياااادا دابةشاااكرد )26(.ئاااةو

فراوانكردنااى دةسااةآتء هةولَاادان بااؤ ثاريَزطااارى

ثيَكهاتة ئيتنياناةى ضاوونة نيَاو ضوارضايَوةى ئاةم

كااردن لةويةكااة داتاشااراوةء جيَطركردنااى ساانورة

دةولَةتاااااةوة لاااااة رووى نةتاااااةوةيىء ئاااااايينىء

جوطرافيةكةىء كاركردن بؤ دةستبةساةردا طرتناى

مةزهةبيااةوة جياااواز بااوون ،كةتياياادا ثيَكهاتااةى

تةواوى ويايةتى موسو ،حكومةتى ئةوكاتى عيَراق

عاااةرةبى ساااوننة باآدةسااات باااوو ،لةساااةرةتاى

كةوتاااة كااااركردن باااؤ ساااةرلةنوآ دارِشاااتنةوةى

دروست باوونى دةولَاةتى عيَراقاةوة كيَشاةى كاورد

ثيَكهاتااةى نةتااةوةيى دانيشااتوان لااة بةرذةوةناادى

وةك كيَشااااةيةكى نةتااااةوةيى سااااةريهةلَداء بااااؤ

دةولَااةتى تااازة دامااةزراوى عةرةبياادا )23(.ءئااةو

بااااةديهيَنانى ئاماااااجى نةتااااةوةيى خااااؤى لااااة

ناوضانةى كة ئةمرِؤ بة ناوضةى جآ ناكؤك ناسراون

ضوارضاايَوةى بزوتنااةوةى رزطاااركوازى كوردياادا

باااةهؤى هاوسااانوريان لةطاااةأ ناوضاااة عاااةرةبى

شيَوازى خاةباتى سياساىء ضاةكدارى لةساةردةمة

شينةكانء بوونى نةوت لة بةشى زؤرياندا ،تاةواوى

جياوازةكاندا طرتؤتة بةر )24(.لةبة بوونى نةتاةوةء

سياسةتةكانى ثاكتاوى رةطةزى تيايدا جاآ باةجآ

مةزهة ء رةطةزى جياواز لة ضوارضايَوةى سانورى

كراوة لة ضوارضيَوةى ثرؤسةى تةرحيلء تةعريبء
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طااؤرِينى ناساانامةى نةتااةوةيىء هةلَوةشااانةوةى
طريَبةسااتى كشااتوكاأء داباارِينء هةلَوةشااانةوةى

ئةو شارانةيدا )60( .لة ()0936ةوة تا ناوةرِاستى

فااةرمى ذمارةيااةك لااة يةكااة كارطيَريااةكانى ئااةو

هةشتاكان ذمارةى ئةو طوندانةى كة نزيكى ضالَة

ناوضانة بة ئاماجى طاؤرِينى دموطرافيااء تيَكادانى
هاوكيَشااةى ثيَكهاتااةى نةتااةوةيى ناوضااةكة.

()23

نةوتةكان بوونء ضؤأ كرانء عةرةبيان لة جآ
دانرا زياتر لة( )30طوندبوون ،ذمارةى ئةو

ئةطةرضى سياسةتى طؤرِينى روخسارى دماؤطرافى

طوندانةى لة دواى ريَككةوتنامةى جةزائرةوة

لة ناوضةى كةركوك بةشيَوةى جؤراء جؤر لةاياةن

لةسةر سنورةكانى كوردستان ضؤلَكران لة نيَوان

هةناااادآ لااااة حكومةتااااةكانى عيَراقااااةوة هااااةر

 )832( 0938 -0933طوندبوون.

()60

لةسةردةمى ثاشايةتيدا ثةيرِةو كاراوة ،باةآم ئاةم

لة سالَى ( )0932حكومةتى بةعس دةستيكرد

سياسااةتة لةسااةردةمى رذيَمااى بةعساادا بووبااة

بة طؤرِينى تةواوى ثيَكهاتةى دانيشتوانء

سياسةتيَكى فاةرمى حكوماةتء باةثيَى ثاناى ورد

ثيَكهاتةى ئيدارى ثاريَزطاى كةركوك ،لة مةرسومى

جااآ بااةجآ دةكاارا )28(.يةكااةم هااةولَيش بااؤ

كؤمارى ذمارة ( )308ى

بةعةرة كردنى ثاريَزطاى كاةركوك لاة ساةردةمى

برِياردرا قةزاكانى ضةمضةماأء كةار لة ثاريَزطاى

ثادشاااايةتىء لةسةردةساااتى ساااةرؤك وةزيراناااى

كةركوك جيابكريَنةوةء بة ثاريَزطاى سليَمانييةوة

عيَراقى (ياس هامى)يدا جآ بةجآ كرا ،ئاةويش

ريَكةوتى( )0932 /00 /3

بلكيَندريَن )32( .شاآوى تةرحيلء تةعريب لة سالَى

بااة نيشااتةجآ كردنااى عةشاارةتى (العبيااد) دواتاار

()0932ةوة زؤر بة فراوانى دةستى ثيَكردةوة

عةشرةتى (جبور) لة دةشاتى حةوجاة لاة ساالَى

هةزاران خيَزانى كورد بةرةو خوارووى عيَراق

()0963و دواى بنياتناااااانى ثااااارؤذةى ئااااااوديَرى

دوورخرانةوة

دةوروبةرى

حةوجااة زةوى بةسااةرياندا دابةشااكرا ،ئةمااة بااة

ضالَةنةوتةكانء شارةكانى كةركوكء خانةق ء

قؤنااااغى يةكاااةمى سياساااةتى بةعاااةرةبكردن لاااة

هةوليَرء موسو دةركرانء عةرة لة جيطاكانيان

ثاريَزطاااى كااةركوك دادةنريَاات ،كاردانااةوةى ئااةم

دانرا.

طةرِةكء

سياسااةتة لةسااةرذميَرى ()0923دا دةردةكااةويَت

قوتاخانةء شويَنة طشتيةكان كة كوردى بوون بؤ

بةبةراودر بةء ساةرذميَريةى كةلاة ساالَى()0922دا

ناوى عةرةبىء ميَذووى ئيسامى طؤرِدران.

ئةجامااادرا تيايااادا ذماااارةى دانيشاااتوانى كاااورد

ناوضةى دةشتى هةوليَريش كة ناوضةيةكى

بةريَذةى( )%6كةمى كرد.

سداتيذىء طرنطى باشورى كوردستانة ،بةعس لة

()29

هةزارانى

تر

لة

ناوى شارؤضكةء شةقامء

()33

حزبى بةعسيش هةولَيدا كةمةريَكى تةواوى

سالَى ()0933دا ( )29طوندى ىَ دابرِىء خستية

موسو

سةر قةزاى دوبز ،كةركوكء كوردانى ىَ راطويَز كرد

عةرةبى
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ثاشان ضةند نشينطةيةكى تيادا دامةزراند ،لةطةأ

فاكتةرة دةرةكيةكانى ئةو قؤناغة خؤى لة

قؤناغةكانى شاآوى ئةنفاليشدا تةواوى طوندةكانى

سياسةتى ئةوكاتةى بةريتانياء دواتريش دةولَةتى

ىَ راطويَزاء لة (ئابى )0988دا دواين ثيَطةى

عيَراقدا دةبينيَتةوة ،ضونكة بةرذةوةندية ئابورىء

كوردانى بةزؤر راطويَز كرد كة شارؤضكةى ديبةطة

سداتيذيةكانى بةريتانيا هاندةرى سةرةكى

لة سالَى ( )0933بةثيَى مةرسومى

لكاندنى ويايةتى موسو بوون بة عيَراقةوة ،طرنطى

كؤمارى ذمارة( )40بة برِياريَك قةزاى دوزخورماتوو

ئةم ناوضةية ئةوكاتة زياتر دةركةوت كة بةريتانيا

لة رووى كارطيَرِييةوة لة كةركوك دابرِيَندراء

لة بوونى ليَشاوى كانة نةوتيةكان دلَنيا بوو،

لكيَندرا بة ثاريَزطاى تازة دروستكراوى ئةوساى

بةتايبةتى لة ويايةتى موسلَدا ئةمة جطة لة بوونى

(سةاحةدين) تكريتةوة ،هةر لةو ضوارضيَوةيةداء

توانايةكى

بةرذةوةندية

بؤ زياتر بةرتةسك كردنةوةى سنورى قةزاكة لة

سياسىء سةربازيةكانى بةريتانيا لة ناوضةكةدا كة

هةمان سالَدا ناحيةى داقوقيان لة قةزاى خورماتوو

وايليَكرد هةموو كاريَك بؤ ثاريَزطاريكردن لة

()34

بوو.

ثضرِاندء خستيانة سةر كةركوك ،لة

سالَى()0933

كشتوكالَى

فراوانء

ئيمثرِاتؤريةتةكةى لة رؤذهةآتدا ئةجام بدات.

()36

لةباكورء خؤرئاواى شارةكة ضةندين كؤمةلَطاى

ضونكة بةريتانيا دةيويست نةوتى كةركوك بؤ

هاوضةرخى وةك كؤمةلَطاى (يافا ،حةيفا ...،هتد)

بةندةرةكانى

دةرياى ناوةرِاست

دروست كردء بةسةدان خيَزانى عةرةبى هاوردةى

بنيَريَتء لةوآ بطات بة ئةوروثاء رؤذئاوا ،بؤ

ئةم طؤرِانكاريانة بوونة

ئةوةى ئةم نةوتة بنيَردريَت دةبوو بةنيَو خاكى

هؤى كةمكردنةوةى ريَذةى كورد بةشيَوةيةكى زؤر

عيَراقدا برِوات كة قةلَةمرِةوى بةريتانيةكان بوو،

بةرضاو لةناوضة طرنطء نةوتاويةكانء بةتةواوى

ضونكة نةدةكرا لة ريَطةى توركياوة ئةم نةوتة

سيماى كوردانةى ئةم ناوضانةيان ىَ دامالَراء لة

بنيَردريَت بةهؤى خراثى ثةيوةنديةكانى ئةو

لكاندنى ويايةتى موسو بة عيَراقةوة ملمانيَكان

كاتةى بةريتانياء توركيا .بؤية زؤريَك لة تويَذةران

سةريانهةلَداو سةركردايةتى كوردى لةسةرجةم

جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة ئةطةر هةوأء

قؤناغةكاندا هةولَةكانى خؤى بؤ طيَرِانةوةى ئةو

كؤششى بةريتانيا نةبواية كيَشةكةبة قازاجى

ناوضانة خستؤتة طةرِ بةآم لة هةموو قؤناغةكاندا

عيَراق نةدةشكايةوةء ويايةتى موسو نةدةبووة

هةولَةكان شكستيان هيَناوةء دةرةجامى باشيان

ثارضةيةك لة عيَراق.

()35

تيادا نيشتةجآ كرد.

بةدةستةوة نةداوة .ئةمةل دةطةرِيَتةوة بؤ
كؤمةليَك فاكتةرى ناوخؤيىء دةرةكى.

رؤذهةآتى

()37

كؤمااةلَيَك فاكتاااةرى نااااوخؤييش لاااةو قؤناغاااة
ميَذووياااةدا سروشاااتء روخساااارى كوردياااان اى
ئةفسااةرانى ئينطليااز نااامؤء ناشاارين كاارد ،لةوانااة
143

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك  ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،036-063ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

بالَكيَشااااانى ترةطااااةرىء خيَلَااااةكى كااااة ببااااوة
سةرضاااوةى ثش ايَوىء زةمااةت بااؤ جيَطركردنااى

هةلَةجةء ضةمضةماأء رانيةدا مايةوة )41(.لة دواى

ياسا ،دياردةى ضةكدارىء ياخيبوونء ناوضاةطةرى

لكاندنى ويايةتى موسلَيش بة عيَراقةوة شيَخ

زؤر لااة سااةرؤك هااؤزء ئاغاكااان ريَطاار بااوون لااة

مةموود لة نامةيةكيدا بؤ سةرؤكى كؤمةلَةى

ايااااااةنطرى سااااااةرؤكيَكى نةتااااااةوةيى ،راراىء

نةتةوةكان دةلَيَت":لة راستيدا بةنيسبةتى ئةوةى

ساغنةبوونةوةى كورد لةسةر دةولَاةتيَكى هاوكاارء

كة نيشتيمانى ئيَمة بة عيَراقةوة بلكيَندرآء

ثشتء ثةناء خاوةن هيَازء برِياارى ضارةنوسسااز.

بةزؤرى ضةك ئةم طريَدانة بة ئيمة بسة يَنرآ،

راثاااةرِينء ياخيبوناااةكان زيااااتر خيَلَاااةكى باااوونء

ئاشتىء هيَمنى كة ويستى ئةم كؤمةلَة بةريَزةية

خااااوةن بةرناماااةى نةتاااةوةيى ناااةبوو )38(.ئاااةم

بةهيض شيَوةيةك لةم طؤشة لة دنيادا داب

فاكتةراناااة بووناااة ماياااةى لةساااةرخؤ فؤرمةلَاااة

هةتا كاتيَك كة ضارةنوسى نيشتمانى كورد بة

باااااوونى هؤشااااايارى نةتاااااةوةيىء بزوتناااااةوةى

دةستى رؤلَةكانى خؤى نةسثيَردرآء تازةمانيَك
دةولَةتيَكى

نةتةوايةتى اى كورد.

كوردى

بةرِيَوبةرى

نابآ

بةشة

بؤية ثيَش دامةزراندنى دةولَةتى عيَراقء سا

كوردستانيةكةى ئةم ناوضةية نةطريَتة دةست

كردنةوةى ويايةتى موسو لةو هةلء مةرجةدا

هيواى ئةوة ناكرآ كة ئاشتىء هيَمنى لةو

شيَخ مةمود لةهةولَى ئةوةدا بوو سنورى

مةلَبةندةدا بةدى بآ".

سةربارى هةوأء

حكومةتة كورديةكةى تةواوى كوردستان بطريَتةوة

تةقةاكانى شيَخ لةو سةردةمةدا بةآم نةتوانرا

بة كةركويشةوة بةآم ئةمة جيَطةى رةزامةندى

ناوضةكانى كةركوك خريَتة ذيَر قةلَةمرِةويةكةى

بةريتانيا نةبوو ،تةنانةت ئامادةى ئةجامدانى

شيَخةوة ،بؤية سةربارى فاكتةرة دةرةكيةكان

راثرسيش نةبوو بؤ ساغكردنةوةى سنورى ليواى

فاكتةرى ناوخؤيى لةم قؤناغةدا رؤلَى كاريطةرى

ءكةركوك لةو ثيَكهاتة ئيداريةى ذيَر

بينى ،نةبوونى يةك دةنطىء يةك هةلَويَستى كورد

دةسةآتى شيَخ مةمود دةرهيَنراء كراية

رؤلَيَكى خراثى طيَرِا لة دروستنةكردنى فشاريَكى

ليوايةكى سةربةخؤ لة (حوزةيرانى)0909دا

نةتةوةييانة بؤسةر دةولَةتى بةريتانياء عيَراق.

كةركوك.

()39

()42

كفريشى ىَ كرايةوة ،دةسةآتى شيَخ دواجا هةر لة

لااة قؤناغااةكانى دواتريشاادا سياسااةتى كااوردى

ضوارضيَوةى ثانتاييةكى (0200كم3000 -2كم)2دا

بةرامبةر بةم ناوضانة لةئاستى ثيَويساتدا ناةبووة،

بةم شيَوةية سةربارى هةولَدانى شيَخ بؤ

لة ئاادارى ( )0930نويَناةرانى بزوتناةوةى كاوردى

تا

بةسةرؤكايةتى مستةفا بارزانىء حكوماةتى ثاارتى

ناوضةكانى كةركوك ،كةضى دةسةآتى هةر لة

بةعس ريَكةوتن لةسةر ضارةساةريةكى ئاشاتيانةى

()40

بوو.

فراوانكردنى
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ناوةندى سليَمانىء شةنطارء قةرةدا ء قةزاكانى

قةلَةمرِةوى

حكومةتةكةى
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ثرسى كورد لة عيَراقدا ،لةساةر بناةماى ئؤتؤناؤمى

دروساات كاارد وةك طةرِةكااةكانى (بااةعس ،عروبااة،

بااؤ كااورد لااة ناوضااةى كوردسااتان لااةو دة ةرانااةى

حااااااةجاس ،قادسااااااية3،نيسااااااان ،غةرناتااااااة

زؤربااةى دانيشااتوانيان كااورد بااوون ،بااةثآى ئااةم

واسيتى....هتد) )46(.شاآوى بةعةرةبكردنى شارى

ريَككةوتنة دةبواية ئؤتؤنؤمى كوردستان لة ماوةى

كااةركوكء خانااةق ء شااةنطالء دةوروثشااتيان بااة

ضوارساأدا جآ بةجآ بكريَت دة اةرء سانورةكانى

تااةوذميَكى زياااتر لااة جاااران دةسااتى ثيَكااردةوة

ئااااةو ناوضااااةيةى ئؤتؤنااااؤمى دةبوايااااة بااااةثيَى

دةيااان طوناادى نزيااك شااارةكانى كااةركوكء دبااسء

سةرذميَريةكى نوآ بة ثشت بةسن باة ساةرذميَرى

ثردآء مةندةىء خانةف ء شاةنطالء شايَخان لاة

( )0923دياريبكريَتء بضةسثيَندريَن )43(.بةآمئاةم
بةياننامةياااة هاااةموو كيَشاااةكانى نيَاااوان كاااوردء

كااورد ضااؤأ دةكاارانء مالَااة عااةرة لااة جيَطااةيان

دادةنرا )47( .باةعس لاة مااوةى ئاةو ضاوار ساالَةدا

حكومااةتى عيَراقااى يااةكايى نااةكردبؤوة ضااونكة

كةوتة كرِينى تانكء فرؤكةء كةرةستةى جةنطى لاة

بةياننامةى 00ى ئازار ضةند خالَيَكى ساةبارةت باة

يااةكيَتى سااؤ يةتء شااارةزاى سااؤ يةتى يارمااةتى

ناوضة كيَشة لةسةرةكان تيَدا ناةبوو لةواناة شاارى

حكومةتى عيَراقيان دةدا ،كة ضؤن ريزةكانى سوثا

كةركوكء خانةق ء مةندةىء شةنطال نةخرابووناة

بااةهيَز بكااةن ضااؤن شااارةكانء ناوضااة طرنطااةكان

سةر ناوضةى حاوكمى زاتاى )44(.ضارةنوساى ئاةم

بثاااريَزن دةيااانء سااةدان ئةفسااةرى عيَراقااى بااؤ

ناوضانة هةلَطرابوو بؤ ئةجامادانى ساةرذميَرى كاة

مةشقء راهيَنان دةضوون بؤ روسيا ،باةم شايَوةية

دةبااوو سااالَيَك ثااال ئيمزاكردنااى ريَككةوتننامةكااة

جبةخانااةء تةشااكياتى سااوثاى عيَراقيااان تااازة

ساااةرذميَريةكة ئةجامبااادريَت ،باااةآم حكوماااةتى

كردةوة.لةبةرامبةردا دةسةآتى كوردى لاة مااوةى

عيَاااراق ثيَشااانيازى دواخساااتنى ساااةرذميَريةكةى

ئااةو ضااوار سااالَةدا كااة دةرفااةتيَكى لااةبار بااوو بااؤ

خساااتة باااةردةوام ساااةرانى كاااورد ئاااةوانيش باااؤ

ريَكخسااتنى ثيَشاامةرطةء ئامادةكردنيااان بااؤ كاااتى

ثيشاندانى نيازثاكى خؤيانء دروساتنةبوونى شاةرِ

ثيَويسااتء مةشااق ثيَكردنيااان ،كةضااى بةتااةواوى

ثيَشنيازةكةيان قباوأ كارد )45( .كاة ئةماة ياةكيَك
باااااوو لاااااة هةلَاااااةكانى ساااااةركردايةتى كاااااورد

ثشتطوآ خران بةجؤريَك كة طياانى شاةرِكردنى لاة

ناااخى ثيَشاامةرطةدا اواز كاارد )48(.بااةعس هااةر

ضااونكةحكومةتى بااةعس نااةك هااةر سااةرذميَريية

لةسااةرةتاوة ئااةم طفتوطؤيااةى بااؤ بةدةسااتهيَنانى

ثيَويستةكةى ئةجام نةدا لاة جيااتى ئاةوة دةياان

كات ئةجامادا تاا لاةو ماوةياةدا بتوانيَات زؤرتارين

طاااةرِةكى ناااوآء نشاااينطةى(مساااانا نق ) باااؤ

طؤرِانكارى لة ناوضاةكةدا ئةجامبادات ،ئاةوةتا لاة

دانيشاااتوانى عاااةرةبى هااااوردة لاااة ناوةرِاساااتء

كااااتى ئاهاااةنطى ئيمااازا كردناااى ريَكةوتنةكاااةدا

باشااورى عيَااراق لااة نيَوجةرطااةى شااارى كةركوكاادا

رؤذنامةنوسيَكى ميسارى لاة ثاريَزطاارى كاةركوكى
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ثرسى بوو ":ئايا سةرذميَرى دةكاةن ،ثاريَزطاار لاة

كةمتةرخةم بووةء تةنها وةك دروشم كارى لةسةر

وةآمدا ووتبووى هةتا كاتى ئةو ساةرذماردنة ديَات

كراوةء لة رووى ثراكتيكيةوة هةنطاوى جدى بؤ

شيَوةى ذمارةى دانيشتوان دةطؤرِيَت".

نةنراوة.

()49

بةم شيَوةية حكومةتى بةعس ثاريَزطاى
كةركوكى دةولَةمةند بة نةوتء ضةند ناوضةيةكى
ديكةى خاوةن نةوتء سداتيذى وةك قةزاكانى
خانةق ء مةندةى لة ثاريَزطاى ديالة ،قةزاكانى
شةنطالء شيَخان لة ثاريَزطاى نةينةواء ناوضةكانى
بةدرةء جةسانء ء زرباتيةء لة ثاريَزطاى واسيت،
بة سوكء ئاسانى وةاناء لة خاكى هةريَمى

ئؤتؤنؤمى دابرِاند )50( .تةنانةت لة طفتوطؤى سالَى
()0984دا كة يةكةم خوى دانيشن لة
( )0986/02/00دةستثيَكرد تا ()0984 /0/03ى
خاياند ،شاندى كوردى تا ئةوكاتة هيض ثرؤذةيةكى
نوسراويان بؤ طفتوطؤء دانوساندن نةبووة ،دواتر

نةوشروان مستةفا لةطةأ د .فوئاد مةعصوم
ثرؤذةيةك ئامادة دةكةنء لةيةكيَك لة خالَةكاندا
ئاماذة بة ناوضةى ئؤتؤنؤمى كراوةكة بريتية لة(
سليَمانى ،هةوليَر ،دهؤك ،ء ضةند قةزايةكيش
(ئاكرآ ،شيَخان ،شةنطار) هةندآ ناحيةء ناوضةى
ديكةل وةك (كفرى ،كةار ،دوز ،مةندةى،
خانةق  ،داقوق) دةطريَتةوةء داواى جيَبةجآ
كردنى بةياننامةى ()0930كراوة.

()51

تةنانةت شارى كةركوك لة ضوارضيَوةى
ئؤتؤنؤمى هيَنراوةتة دةرةوة ،بةم جؤرة لة
زؤربةى قؤناغة ميَذوويةكاندا سةركردايةتى كورد لة
ئاست داواكردنى ناوضة كيَشة لةسةرةكان
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ت وةرةى دووةم
ناوض يَشة س س رةياة س ئ جَشنداى
يورديدا س دواى راث رِين وة تا هاتنى داعش
لة سالَى( )0990ثال راثةرِينى جةماوةرى
خةلَكى كوردستانء كشانةوةى دةسةآتى رذيَم لة
سنورى ناوضةكانى هيَلَى ثانى( )63سةركردايةتى
سياسى كورد بةمةبةستى ثرِكردنةوةى بؤشايى
كارطيَرِىء ريَكخستنةوةى ئةو بوارة ،هةردوو
دةسةآتى (ياسادانانء جيَبةجيَكردن)ى لة ريَطةى
ئةجامدانى

ثرؤسةى

هةلَبذاردنى

ئازادةوة

ثيَكهيَنا .لةو كاتةدا كؤمةلَيَك ناوضةى كوردستان
كةوتنة دةرةوةى سنورى جوطرافى هةريَمى
كوردستان كة بريتى بوون لة شارةكانى( كةركوك،
خانةق  ،دووز ،داقووق ،مةندةى ،جةلةوا،
ثردآ ،قةرةتةثة ،دوبز ،مةمور ،سةرطةران،
شيَخان ،شةنطار )...كة ناوضةيةكى فراونة لة
روبةرى هةريَمى كوردستان.ئةم ناوضانة كة
بةشيَوةيةكى

بةردةوام

كيَشةى

سةرةكىء

ملمانيَى نيَوان كوردء رذيَمةكانى عيَراقى بووة،
جيَبةجيَكردنى سياسةتى ثاكتاوى رةطةزيش بؤتة
هؤى زياتر ئالَؤزبوونى كيَشةكة.

()52

جاريَكىد لة

سالَى ()0990دا لة طفتوطؤى نيَوان حكومةتى
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عيَراقء بةرةى كوردستانيدا ،طفتؤطؤيةكى ضرِ

ضوارضيَوةى

لةسةر ناوضة دابرِاوةكان كرا ،سةربارى ئةو

هةميشةيى عيَراقدا زاراوةى ناوضة جآ ناكؤكةكان

طؤرِانكاريانةى كة دواى داطركردنى كوةيت

لة رووى سياسىء دةستوريةوة جيَطركرا ،بةآم

هاتبوونة ئاراوةوة كةضى طفتوطؤكان هيض

بةبآ دةستنيشانكردنى ناوو سنورى جوطرافى ئةو

ئةجاميَكيان نةبوو كيَشةكةل بة هةلَثةسيَردراوى

ماددةى

دةستورى

()040ى

ناوضانة جطة لة كةركوك )56( .لة ماددةى ناوبراودا

مايةوة )53( .لة ( )0992/00/4تا روخانى عيَراق لة

ريَوشويَنة دةستورىء ياساييةكان كراية نةخشة

( )2006ماوةى ( )00ساأ هةريَمى كوردستان وةك

ريَطة كة لة ثرؤسةيةكى ئةلَ ةبةنديدا سةرجةم

حوكمرِانى

عةرةبى هاوردة بطةرِيَنريَنةوة ناوضةكانى خؤيانء

كوردستانى دةكرد ،بةلةبةرضاو طرتنى ئةم

كوردء توركمانة دةركراوةكانيش بطةرِيَندريَنةوة

تايبةمةنديةى كورد لة ياساى كاتى بةرِيَوةبردنى

شارةكة ،كيَشةى مولَكايةتى ضارةسةر بكريَتء

دةولَةتى عيَراقء ثاشان لة دةستورى هةميشةيى

مالَى داطركراوء فةرمانبةرى دورخراوة لةكار

عيَراقدا سيستةمى فيدرالَى بؤ دةولَةتى عيَراقء

دةستكارية

هةريَميَكى

سةربةخؤ

فيدراى

بطةرِيَنةوة

سةر

كارةكانيان،

لة

كارطيَرِيةكان كة مةبةست ليَييان طؤرِينى

ماددةكانى ()020 ،020 ،009 ،008 ،003ى

دمؤطرافياى كةركوك بوو ريَكبخريَتةوةء دواى

دةسةآتةكانى

ئاسايبونةوةى ،ئةوكات ريفراندؤميَك ئةجام بدريَت

شيَوازى
دةستورى

حوكمرِانيةكةى
شيَوازء

ثةسةند

ريَكانء

كراو

هةريَمةكان دياريكران )54( .بؤية دواى رزطاركردنى

بؤ دياريكردنى ناسنامةء ضارةنوسى شارةكةء

عيَراق دةسةآتى مةركةزى تازة دانى نا بة

دانيشتوانةكةى لة نيَوان دوو بذاردةدا برِيار بدةن

هةريَمى كوردستانى عيَراقدا ،بةآم ئةوناوضانةى

كةركوك كوردستانى بيَت يان عيَراقى.

بةآم

ياخود ئةو يةكة كارطيَريانةى كة زؤرينةيان

ئةو سآ دةستةواذةيةى لة ماددةى()040دا

مةركةزيدا

دياريكرابوو( ،ئاساييكردنةو ،سةرذميَرى ،راثرسى)

هيَشتنيةوة .كة ياساى كاتى سالَى( )2004بة

لة راستيدا هةريةك لةو دةستةواذانة ميكانيزمى

ناوضةى كيَشة لةسةر ناساندنىء لة مادةى ()28دا

جيَبةجآ كردنى ئالَؤز بوء ثيَويستى بة

جيَطر كرا ،دواتر ئةم ماددةية طؤرِا بؤ مادةى

ليَكؤلَينةوةء تاوتوآ كردنى كةسانى ثسثؤرِء

( )040لة دةستورى هةميشةيى عيَراقدا كة بريتى

شارةزاى بوارى سياسىء ياسايىء دةستورى

كوردبوون

لة

ذيَر

دةسةآتى

()57

بوو لة سآ قؤنا (ئاساييكردنةوة ،سةرذميَرى،

هةبوو )58(.ضونكة حكومةتى عيَراقي مةترسيةكى

راثرسى) تا لة كانونى يةكةمى ( )2003بة تةواوى

فعلى دةربارةى ضةسثاندنى ياخود طؤرِينى

لة

دةستةواذةى كوردستان ياخود دياريكردنى

كؤتايى بة كيَشةكة دةهيَنريَت.

()55

147

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك  ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،036-063ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

سنورى هةريَم هةبوو ،هةروةك ضؤن هيض

جآ ناكؤكاةكان ،ساةركردايةتى كاوردى لاة هاةريَم

بؤضونيَكى روونى دةربارةى يةكة كارطيَرِيةكان لة

رازى بااوون بااة دياااريكردنى ساانورى هااةريَم لااة

مادةى()040دا نةضةسثاند بوو ،لةايةيكى ترةوة

نةخشةيةكدا كة هؤكاارة ميَاذوويىء جوطرافياةكان

ليَثرسراوانى كورد خؤيان بة دريَذايى سةدةى

بة هةند وةربطريَت بؤ ئةوةى ببيَتاة بنةماياةك باؤ

رابردوو هيض شتيَكيان لةسةر سنورى جوطرافى
ناوضة كورديةكانى عيَراق اطةآلَة نةببوو.

()59

ضةساااثاندنى رذيَماااى فيااادراى تيايااادا.

ئاااةم

هةلَويَسااتة هةلَويَسااتيَكى شااةرمانانة بااوو لةايااةن

هةريَمى

سياسايةكانى كاوردةوة ضااونكة دةباوو هاةر ثااال

كوردستانى عيَراقى سالَى ()2002دا لةماددةى

ثرؤسةى ئازادى عيَراق دةسةآتى سياساى كاوردى

()22دا سنورى هةريَمى كوردستان دياريكراوة كة

هةلَويَسااتى راشااكاوانةى خااؤى رابطةيااةنيَتء داواى

ثيَك هاتووة لة":ثاريَزطاى دهؤك بة سنورة

مافى لة ميَذينةى ميلاةتى كاوردى لاة طةرِاناةوةى

ئيداريةكةى ئيَستايةوةء ثاريَزطاى كةركوكء

ناوضااة جيَناكؤكااةكان بااؤ ضوارضاايَوةى ساانورى

سليَمانىء هةوليَرء قةزاكانى ئاكرآء شيَخانء

جاااوطرافى هاااةريَمى كوردساااتان بكرداياااةء ئاااةم

شنطالء تةلةعفةرء تلكيَفء ناحيةكانى زمارو

مافةشى بة دةسةآتى هاوثةمانان بسة انداية.

هةرضةندة
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لة

ثرؤذة

دةستورى

()61

بةعشي ةء ئةسكى كةلةك ،لة ثاريَزطاى نةينةوا،

لةسااةردةمى حكومااةتى (ابااراهيم جةعفااةرى)

هةردوو قةزاى خانةق ء مةندةى لة ثاريَزطاى

ليذنةيااةك بااؤ جيَبااةجآ كردنااى برِطااةكانى مااادةى

ديالةء قةزاى بةدرةء ناحيةى جةسان لة ثاريَزطاى

( )040ثيَك هاات ساةرؤكايةتى ئاةم ليذنةياة دراياة

واسيت بةسنورة ئيداريةكانى بةر لة سالَى ()0938

(ميد جياد موساى) هاةروةها حكوماةتى عيَاراق

يانةوةء ناوضةكانى تريش كة زؤرينةى دانيشتوانى

نزيكاااااةى ( )200ملياااااون دؤارى باااااؤ كاااااارى

كوردن".

ئاسايكردنةوة ءكاروبارةكانى تر تةرخانكرد ،باةآم

()60

بااااةآم لااااة دياااااريكردنى ساااانورى هااااةريَمى

ليذنةكة هيض برِة ثارةيةكيان بةدةست نةطةيشاتء

كوردسااتانى عيَراقاادا بااةثيَى قؤناغااةكانى كيَشااةى

(حةميد موسال) وازى لة كارةكاانى هيَناا ،كاتيَاك

كوردء هةلَويَستى حكومةتاة مةركةزياةكانى عيَاراق

حكومااةتى نااوآ بةسااةرؤكايةتى (نااورى ماااليكى)

هاوسةنطيةك لاة تيَرِوانيناى ليَثرساراونى كاوردةوة

ثيَكهات ،ليذنةيةكى تر بةسةرؤكايةتى وةزيارى داد

نااةبووةء زياااتر هةلَويَسااتيَكى نااةرميان نواناادووة،

(هاشم شابلى) ثيَكهاات ( 4برِياار) باؤ ضاااككردنى

تةنانةت لةطةأ ئاةو حةماساةتة زياادةى كةايةناة

مااااااااددةى ( )040دةرضاااااااوو ،دواى دةسااااااات

ثةيوةندياادارةكان بااؤ مااادةى ()040يااان هااةبوو

لةكاركيَشااانةوةى شاابلى ئااةو ثؤسااتة بةبااةتالَى

بةتايبةتى لة ضارةسةرى يةكسانء كؤتاايى ناوضاة

مايةوة تا (رائد فةهمى) لاة (ئاابى  )2003جيَطاةى
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كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

طرتاااةوة ،ئاااةم طؤرِانكارياناااة لاااة ساااةرؤكايةتى

ثيَاااوة دياااار باااوو ،باااةدوادا ضاااوونى جاااديش لاااة

ليذنةكااةداء ريَطريااة سياساايةكان بااوارى جيَبااةجآ

جيَببةجيَكردنياااااادا نااااااةكرا ،سااااااةبارةت بااااااة

كردنااااى ماددةكااااةى نااااةدا كةلااااةكاتى خؤياااادا

طيَرِانةوةى يةكاة كارطيَرِياة دابراوةكاانيش بةيةكاة

بكريَت )62( .ماددةكة كة دةبوو تا كؤتايى ()2003

كارطيَرِيااااة دابرِاوةكااااانى ناوةرِاسااااتء باشااااورى

ضارةسااةر بكريَاات ،بااةآم ماوةكااةى دوايااى هاااتء

عيَراقااةوة ثةيوةساات كاارا ،بااؤ وةرطرتنااى برِيااارى

تةناناااةت برِطاااةى يةكةميشاااى جآباااةجآ ناااةكرا،

ثةيوةنديداريش بةم برِطةية ثيَويست بة رةزامةندى

لةمةشاادا بااة ثلااةى يةكااةم هةرسااآ حكومااةتى

هةرسآ ئةنادامى ئةجوماةنى ساةرؤكايةتى كؤماار

(عااةاوى ،جةعفااةرى ،ماااليكى) ليَااى بةرثرساايار

دةكرد كةلاة هايض كاتيَكادا كاؤدةنطى لةساةر ئاةم

بوون ،دوايى ئةمانيش خودى سةركردايةتى كاورد،

برِطةية بة ئةجام نةدةطةيشت )64( .هاةروةها هايض

هةرضةندة مااليكى باؤ جيَباةجآ كردناى ماددةكاة

كؤدةنطياااةكى نيشاااتمانى لاااة ديااااريكردنى ئاااةو

هةنطاوى سةرةتايى نا ،باةآم لاة راساتيدا كيَشاةء

ناوضااانةء ئااةو رآء شااويَنة ئيداريانااةى ثيَشاانيار

طرفتى بؤ دروست دةكرد وةك ئةوةى-:

كرابااوون بااؤ ئاسااايييكردنةوةى بااارودؤخى ئااةو

 -1بؤ واذؤ كردناى ئاةو ضاوار برِياارة طرنطاةى كاة

ناوضاااانة لاااة ئاااارادا ناااةبوو ،ئةماااةل باااةهؤى

تايبةت بوو بة ئاسايى كردنةوة لة ماانطى شاوباتى

بةريةككةوتنى بةرذةوةندية نةتةوةيىء حزبياةكان

 ،2003نزيكةى ( )2مانط دواكست.

بوو لةوناوضانةدا.

()65

 -0دةستنيشااااان نااااةكردنى جيَطرةوةيااااةك بااااؤ

قؤناغى دووةميش كة تايبةت بوو بة سةرذميَرى

شويَنى(د .هاشم شبلى) وةك سةرؤكى ليذنةى جاآ

هيض ئاماذةيةك بة دامةزراوةء ايةنى جيَبةجيَكةرء

بةجآ كردنى ماددةى ( )040كة ماوةى ( )4ماانط

سةرثةرشااتيارى ئااةم ثرؤسااةية نااةدرابوء فااؤرمى

بوو دةستى لة كاركيَشابويةوة.

تايبااةتيش بااة زانيااارى ثيَويساات لااة دةستنيشااان

()63

لة قؤناغى ئاسايى كردنةوةشادا تاةواوى كيَشاة

كردنااى دةزطاااى جيَبااةجآ كااةرء سةرثةرشااتيارء

مولَكدارياااااةكان ئارِاساااااتةى دةساااااتةى بااااااآى

اياااةنى بةرثرسااايار لاااة راطةيانااادنى ئاااةجامى

ضارةسةركردنى كيَشةى مولَكداريَتى عيَراق كرا ،كة

راثرسيةكة ئامادة نةكرابوو ،لةهةمان كاتدا برِيارى

ئااةم دةسااتةية هاايض تايبةمةنديااةكى سياسااى بااؤ

ثيَويساااات لااااة دةستنيشااااان كردنااااى فااااؤرمى

ناوضة جيَناكؤكةكان لةبةرضاو ناةطرتبوو ،سيساتى

ثرسيارةكانى راثرسى ئةو كةسانةى بةشدار دةبان

كارةكانى لةسةرتاساةرى عيَراقادا رةنطاى داباؤوة،

لاااةم ثرؤساااةية ناااةدرا ،هااايض رونكردنةوةياااةكيش

لااة ثرؤسااةى طيَرِانااةوةى ئاوارةكااانء طيَرِانااةوةى

نااةدرابوو كااة ئايااا راثرسااى لةسااةر ض ئاسااتيَكى

هاوردةكانيشاااادا شااااثرزةيىء بااااآ بةرنامااااةيى

كارطيَرِييااادا ئاااةجام دةدةريَااات )66( .هةرضاااةندة
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كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

ثةرلةمانى كوردساتان هةولَيادا ياساايةك دةربكاات

كارةكانى بةسستى ئارِاستة دةكرد ،كة بووةهؤى

بااؤ طرنطياادانء ئااةكتيى كردنااى ماااددةى ()040ء

بةسةرضوونى وادةى ياسايى جيَبةجآ كردنى

ياساااى ذمااارة()2ى سااالَى()2000ى دةركاارد ،كااة

ماددةكةء دواتريش لة ئةجومةنى نويَنةرانى

تايباااةت باااوو باااة ثيَكهيَناااانى دةساااتةى طشاااتى

عيَراقدا لةسةر مانةوةء نةمانى ماوةى ياسايى

هةريَمى كوردساتانى باؤ ئاةو ناوضاانةى ناكؤكياان

مادةكة ناكؤكى لة نيَوان ثيَكهاتةكاندا دروست

لةسااةرة ،بااؤ بااةدوادا ضااوونء جيَبااةجيَكردنى ئااةو

بوو.

ئؤبالَى جيَبةجآ نةكردنى مادةى

مااددة دةساتوريانةى كاة ثةيوةنادييان باة ناوضااة

()040يش بةمانا سياسيةكةى دةكةويَتة ئةستؤى

نااااكؤكى لةساااةرةكانة باااةهاوكارىء هةماهاااةنطى

هاوثةمانانء

سياسيء

لةطااةأ ليذنااةى باااآى جآبااةجآ كردنااى ماااددةى

دةستوريةكةل دةكةويَتة ئةستؤى حكومةتى

()040ى دةسااااتورى عيَراقااااى فياااادراأء ايةنااااة

بةغدا،

برِطةء

ثةيوةندياااااادارةكان ،هااااااةروةها ريَكخساااااانء

هةنطاوةكانى جآ بةجآ كردنيدا وةك مةسةلةيةكى

بةدواداضوونى كاروبارى كؤضاثيَكراوانء دةركاراوان

سياسى سةيرى ئةو هاوكيَشةيةيان كردووة ،نةك

لاااةو ناوضاااانةء كؤكردناااةوةء باااة ديؤكؤميَنااات

وةك ئةركيَكى ياسايىء دةستورى ،هةرضةندة بة

كردنااى بةلَطااةء روداوى ميَااذوويى ثةيوةندياادار بااة

خويَندنةوةيةكى راطوزةرى دؤخةكة تيَدةطةين

ناوضااة ناااكؤكى لةسااةرةكان ،كةلااة ( )02ماااددة

بةمةبةست وآتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا بةتايبةتى

بةمانا

كةلة

راستيدا

ياسايىء
لةبةرامبةر

ثيَكهاتووة )67(.ئةم ليذنةيةل لةماوةى كاركردنيدا

نةيويست دةمءدةست ئةو كيَشةية بةايةكدا

ضةند راثؤرتيَكى ثيَشكةل باة ثةرلاةمانكرد باةآم

خريَت ،ضونكة لةبةراييةكانى ثرؤسةكةوة دةتوانرا

دواتر باةهؤى ثةكخساتنى ثةرلةماناةوة كارةكاانى

برِيارى يةكايى كةرةوة بدريَتء دةرفةتى

بةرةء سستى ضوو.
بةشيَوةيةكى طشتى
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()68

لةبةردةم

هيَزة

سياسيةكانى

كوردستاندا

دةستنيشانكردنى( /4 /60

خؤشبكردايةء بةضاوديَرى خؤى بةبآ ئةو

 )2003بؤ جيَبةجآ كردنى سةرجةم قؤناغةكانى

حةقي ةتة ميَذوويىء جوطرافيايانةء ئةو هةموو

ئةم ماددةى ( )040لة رووى كردةوةيةوة مةحالَة

بةلَطةء دؤكيؤميَنتانةى دؤستء نةياران كة

بوو ،بةهيض ثيَوانةيةك بارتةقاى نةهيَشتنى

دةيسة يَنن سنورى كوردستان لة ناوعيَراقدا

كاريطةريةكانى حةفتا سالَى ثرؤسةى ثاكتاوى

دةستنيشان بكات ،بةآم ريَطة طرتن لة مانةوةى

رةطةزى نةدةكرد ،هاوكات سةرةرِاى دارِشتنى

هيَزى ثيَشمةرطة لةناوشارى كةركوك بؤخؤى

بةرنامةى كارى حكومةت بؤ جيَبةجآ كردنى

ئاماذةيةكى روون بوو كة دةبوو سةركردايةتى

ماددةكة ،بةآم ثال تيَثةرِبوونى ماوةيةكى زؤر

سياسى كوردستان هةر زوو لةو ثةيامة بطةيشتاية
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لةبةرامبةر هاوثةمانانداء ئةمانيش ئةجيَندايةكى

راطةياندنى سةربةخؤيى كوردى هةيانبوو بةبآ

كاريطةرء شيَوازى مامةلَةكردنء ريَكةوتنيان

لةبةرضاو طرتنى ئةوةى كة كورد مانةوةى لة

ئامادة بكرداية بؤ طفتوطؤكردنء يةكايى

ضوارضيَوةى دةولَةتى عيَراقدا هةلَبذاردبوو هةروةك

كردنةوةى كيَشةكة )69( .لةم هةلومةرجةدا كاتيَك

لة بةياننامةى كوردستان

تةرازوى هيَز بة قازاجى ايةنى كورديدا بوو،

داهاتبوو كة مامةلَةى طةى كورد لةطةأ طةانى

ثيَويست بوو سةركردايةتى سياسى كورد ،بةثيَى

عيَراقدا لةسةر بنةماى فيدراى دةبيَت.

لة

بةرنامةيةكى داريَذراوء ئامادةكراء لةسةر بنةماى

دةقى بةياننامةكةى ثةرلةمانى كوردستاندا هاتووة

زانستىء ثشداستكراء بة بةلَطةء دؤكيؤميَنتى

دةلَيَت ":ئةجومةنى نيشتمان كوردستانى عيَراق

ميَذووى جوطرافىء بةكارهيَنانى كارتى بةهيَزى

رايدةطةيةنيَت كة بة تيَكرِايى دةنط برِيارى ضارةى

خؤى ،لة ريَطةى دانوستانةوة لةطةأ دةسةآتى

خؤنوس ء دةستنيشانكردنى ثةيوةندى ياسايى

هاوثةمانانء ايةنةكانى ترى ئؤثؤزسيؤنى عيَراقى

لةطةأ دةةسةآتى ناوةنديدا لةم ثلةيةى ميَذوويدا

ضارةنوسى تةواوى ناوضة جيَناكؤكةكان ياخود

لةسةر بنضينةى فيدراى لة ضوراضيَوةى عراقيَكى

بةشيَك لةو ناوضانةى بة قازاجى ايةنى كوردى

دموكراتى ثةرلةمانيدا دةدا".

()70

لة()0994/00 /4
()72

()73

يان دةبوو بةئاسانى

بؤية هةر لة ذيَر ئةم تردء ثاساوانةدا لة

هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان ئةو شويَنانةيان

()0990ةوة جاريَكى تر ثال طةرِانةوةى دامء

ضؤأ نةكرداية ضونكة ئةوان شانبةشانى ئةمريكاء

دةزطا ئةمنيةكانء ريَكخراوة حزبيةكان خةلَكى

بطرة ثيَش ئةوةى هيَزةكانى هاوثةماننا بطةنة

كةركوك دووضارى شاآويَكى درِندانة بونةوةء لةم

كةركوك ثيَشمةرطة بةشيَكى طرنطء هةستيارى لة

شاآوةدا ضةندين خانوو لة طةرِةكة كوردنشينةكان

تةنيا

تيَكء ثيَك درانء ذمارةيةكى زؤرى اوانى كورديش

ئاطاداركردنةوةيةك هيَزى ثيَشمةرطة شارةكةيان

بة تؤمةتى بةشدارى كردن لة راثةرِين طران،

ضؤلَكردء ئةم هةنطاوةل لةو كاتةوة بووةمايةى

ءذمارةيةكى زؤرى طةجةكان رايانكردء لة

راطرتنى راكردنى هاوردةكانء مانةوةيان لةسةر

ناوضةكانى ترى كوردستان طرسانةوة ئةمةل

ماأء مولَكى خاوةن ماأ.

خؤى لة خؤيدا سةرةتاى شاآويَكى ترى

يةكايى بكردايةتةوة.

ناوضةكة

ئازاد

كردبوو.

بةداخةوة

()71

ئةو ثاساوانةى كة حكومةتى عيَراق لة مامةلَة

دةركردنء راطواسن بوو كة رؤذ بة رؤذ توندتر

كردنى خراثى لةطةأ كوردادا دواى روخانى

دةبوو.

بة ثآى ضةندين ياساء برِيارى

سالَى( )2006هةمان ئةو ثاساوانة بوون كة

سياسىء ضةندين ليَكؤلَينةوةء ثانى كارى طشتى

هةنديَك لة سياسيةكان دةربارةى ترسيان لة

كار بؤ ئاسانكردنء جآبةجآ كردنى طؤرِينى

()74
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دمؤطرافياى ناوضةكة كراوة ،لةوانة ئةوثانةى كة

ناكؤكى ناوخؤيى دةسةآتى كوردىء دروستبوونى

ليذنةى باكور لة سالَى(  )0996كة ناونرابوو بة

جةنطى ناوخؤء هاتنة ئاراى دوو دةسةآتى كوردى

(ضوارضيَوةى طشتى بؤ ثانى كار لة ناوضةى

لة هةريَمى كوردستاندا ،بووةهؤى دابةشبونيَكى

باكور) ضةندين كارى ئةجامدا بؤ دةركردنء

ترى سنورى جوطرافى هةريَمى كوردستانى عيَراقء

ناوضةكانى

كؤمةآنى خةلَكى كوردستانء بةهؤى ناكؤكى

دةوروبةرى تا كار طةيشتة ئةوةى كة كوردء

ناوخؤى دةسةآتى كوردىء دوركةوتنةوة لة

توركمانةكان ناضار دةكران بة طؤرِينى ثيَناسى

ئاماجة نيشتمانىء نةتةوةييةكانء ثيادةكردنى

نةتةوةييان بؤ نةتةوةى عةرة  ،ءنزيكةى ()600

سياسةتى نادموكراسيانة ،هةموو ئةمانةل

خيَزان تةرحيل كران كة رةتيان كردةوة ناسنامةى

كاردانةوةى خراثى كردة سةر هةستى نةتةوايةتى

طؤرِينى

دمؤطرافياى

كةركوكء

خؤيان بطؤرِن )75(.بة ثيَى سةرذميَرى سالَى

0993

دواى جيَبةجآ كردنى سياسةتى تةعريبء ثاكتاوى

بؤية لة دواى طرتنة بةرى ريَوشويَنة

رةطةزى ذمارةى عةرة ء كوردء توركمان بةم

دةستورىء ياساييةكانء بةهؤى خاوء خليضكى لة

شيَوةية بوو:

جيَبةجيَكردنيانء خؤدزينةوةى حكومةتى بةغدا لة

 عةرة-

ثابةنديَتى

30 ،69% ،043،030

ثرؤسةى

قؤناغبةندى

ئاسايى

كورد .32 ،63% ،324 ،069

كردنةوةءة ،ليَرةو لةوآ قسة لةسةر جؤرى ريَطة

 -توركمان .63 ،22% ،363 ،82

ضارةى ترء طرفتةكانى بةردةم ريَوشويَنة ياسايىء

 -ذمارةى ئةو كوردانةى ناضار كراون نةتةوةى

دةستوريةكان دةكرا ،بة ثيَى هةلومةرسء دؤخى

خؤيان بطؤرِن نزيكةى ( )043 ،68بوون.

تايبةت بة خؤيانء بةرزبونةوةء دابةزينى باآنس،

 -ذمارةى ئةو توركمانانةى ناضار كراون

بةشيَك لة عةرةبى ناوضةكةء توركمانية شيعةكانى

نةتةوةى خؤيان بطؤرِن نزيكةى (،)683 ،42

كةركوكيش ثيَضةوانةى بركردنةوةى رابردووى

()76

خؤيان ،دةيانةويَت كةركوك هةريَميَكى سةربةخؤ

هةموو ئةوناوضانةى كةلة قةزاى شنطالةوة لة

بيَتء دةسةآتةكانى لة نيَوان ثيَكهاتةكاندا

ثاريَزطاى نةينةوا تا قةزاى بةدرة لة ثاريَزطاى

بةيةكسانى بةرِيَوة بضيَت.

بيَطومان ئةمةل

واسيت دريَذ دةبيَتةوة ،زؤرترين نةهامةتيان

مةترسيةكى طةورةتر دروست دةكات بؤ ئةو

بةدةست ضةوسانةوةى نةتةوةييةوة كيَشاوة ،كة

ناوضانةء بةتايبةتى كةركوك ،ضونكة بةم هةنطاوة

خؤى لة شاآوى كؤضثيَكردنء ثاكتاوكردنى بة

هةريَمى كوردستان هيض رةوايةتيةكى لةء

لة بةرامبةردا بةهؤى

ناوضانةدا ناميَنيَتء بة ثيَضةوانةوة حكومةتى

ذمارةى خةلَكانى تريش(  ) 238كةد بوون.

كؤمةلََدا دةبينيَتةوة.
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ثيَكهاتةى كورد لة ناوضة جيَناكؤكةكان.

()78

()77

()79

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك  ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،036-063ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

عيَراقى دةتوانآ لة ريَطةى ريَوشويَنء سياسةتى

ليَرةوة هةريَمى كوردستان لةو هاوكيَشة مةيدانىء

طؤرِينى نةتةوةييةوة مةترسى كورد لةو ناوضانةدا

سياسية تازانةى كةلة عيَراقدا هاتة كايةوة براوةى

نةهيَلَيَتء بةئاساند ئةم ناوضانة دةبنة هةريَميَكى

يةكةم بوو ،دةست طرتن بةسةر ناوضة كيَشة

عةرةبى ،بؤية وا ثيَويست دةكات كة ووردتر ء

لةسةرةكانء كؤتايى هيَنان بة مادةى ( )040لة

ووشيارانةتر مامةلَة لةطةأ طؤرِانكارية نويَكاندا

دةستورى عيَراقى بؤ تةواوكردنى هةنطاوةكانى

بكريَت.

بةدةستهيَنانى سةربةخؤيى ياسايى بة كؤتا

ت وةرةى سَشه م
ئ ط رةيانى ناوض يَشة س س رةياة
س ئ جَشنداى يورديدا
دواى يؤتايَهاتنى داعش.
دواى كةوتنى موسو ء هةرةسى سوثاى عيَراق
لة ثاريَزطا سونيةكان لة باكورء رؤذئاواى عيَراقدا،
(مسعود بارزانى) سةرؤكى هةريَم رايطةياند
واقعيَكى تازة لةسةر ئةم زةويانة خؤى
سةثاندووةو مةسةلةى سةربةخؤيى هةريَمى
كوردستان بة هةموو سنورة جوطرافيةكةيةوة
لةسةر هةنديَك رىَء شويَنى تايبةتىء ئةجامدانى
راثرسيةكى طشتى لة هةريَمى كوردستانء ناوضة
كيَشة لةسةرةكان وةستاوة .لةسةر ئةو بنةمايةى
كة كاريطةرى مادةى ( )040لة دةستورى عيَراقيدا

سةبارةت بة كورد كؤتايى ثيَهاتووة )80( .بؤية ئةو

ضارةسةرة دةستوريةى ناوضة كيَشة لةسةرةكان
لة نيَوان حكومةتى بةغداء كوردستاندا لة ماددةى

()040نةك هةر لة ثاشةكشةدابووة بطرة لة بةرامبةر

ضارةسةرة سةربازيةكاندا هةلَوةشاوةتةوة.

()81

طةيشتووة.

()82

شةرِي كؤندؤلَكردنةوةي موسلَء ناوضةكاني
ذيَر دةسةآتي داعش هيَشتا بةردةوامة ،بةرلةوةي
هيض ثيَشبينيةكي دياريكراو بؤ كؤتايهاتي ئةم
شةرِة هةبيَت ،هةموو ضاوديَراني سياسي ثيَشبيي
ئةوة دةكةن كة لةهةناوي ئةم شةرِةوة ضةندين
شةرِي ديكة بةريَطاوة بيَت .بةآم نيشانة
سةرةتاييةكاني يةكيَك لةو شةرِانة زؤر زووتر لة
ثيَشبينيةكان بةتةواوي خؤي نواند( .مسعود
بارزانيء

حةيدةر

عةبادي)

لةكؤنطرةيةكي

رؤذنامةنوسيدا وةكو هاوثةماني يةكد مذدةي
دةستثيَكي ئؤثةراسيؤني موسلَيان ثرؤزكردء،
بةآم رؤذي ()٦١٦١/٦٦/٦١مسعود بارزاني لة
كؤنفرانسيَكى رؤذنامةطةريدا كة لة باشيك
ئةجاميدا ،وتي ":نازان ئةو بةآيةي لة داهاتووي
دواي داعشدا يةخةمان دةطريَت ضيية؟ بةآم دةبيَ
لة ئةوثةرِي ئامادةييدا ب بؤ رووبةرِوو بوونةوةي
هةر هةرِةشةيةكي داهاتوو" .كاتيَك ئةم قسانةي
بارزاني لةثالَ هةرِةشة ئاميَزي باسي جيابوونةوةي
كوردستان و ثيَكهيَناني دةولَةتي كورديدا دابنريَت،
ئةوكاتة روون دةبيَتةوة مةترسيةكي زانراو و بة
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك  ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،036-063ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

تةواوي لةايةن بازرانيةوة ثيَشبينيكراو خؤي

دةكات ،بؤيةل نابيَ كشانةوةي ثيَشمةرطة تيَياندا

حةشار داوة .كاتيَك ليَدوانةكاني تري دةربارةي

ببيَتة مةرجيَكي ثيَشوةختة".

ئةوةي كة ":نزيك بةهةموو خاكي كوردستاوان

ثيَدةضيَت هةريَمى كوردستان هةمان رآء

رزطار كردوة ،لةطةلَ ئةمريكا ريَككةوتوين كة

شويَن بطريَتةبةر ،ضونكة بة ثآى ووتةيةكى

ثيَشمةرطة لةو ناوضانة ناكشيَتةوة كة ئازادي

(نةسرةدين سةعيد) وةزيرى هةريَم بؤ ناوضة

كوردي

دابرِاوةكان دةلَيَت ":هيض هةنطاويَكى سياسى

كردوة،

دةولَةتي

سةربةخؤي

رادةطةيةن … .".ئيد روندةبيَتةوة كة لةيةك

لةبةرذةوةندى ناوضة دابرِاوةكان لة ئارادا نية،

رستةدا شةرِي ناسيؤناليزمي كوردء عةرة لةسةر

هةريَم بةشيَوةيةكى سةربازى دةستى طرتووة

دابةشكردني خاك و دةسةآت و سةرضاوةكاني

بةسةر ئةو ناوضانةدا بةآم كيَشةى ياسايىء

ساماني سروشي دةبيَت .بيطومان شةرِي

دةستورى هةية ،ئيَمة وةك هةريَم ضاوةرِوان

كة

كؤنةثةرستانةي كوردو عةرة دةبيَتء كارةساتء

ليذنةى ماددةى ( ) 040لة خوى تازةى ئةجومةنى

سيناريؤ

نويَنةرانى عيَراقدا بطةرِيَتةوة ،بؤ ضارةسةركردنى

مةينةتيةكاني

كةمد

نابيت

لةو

جؤراوجؤرانةي لة ()٦١١٢ةوة كؤمةلَطاي عيَراقي ثيَ
طرفتاربووة.

()83

كيَشةى ئةو ناوضانة بةثيَى دةستور".

()85

بةآم لةبةرئةوةى لة رووى ياساييةوة ماوةى

لة راثؤرتيَكى دةزطاى مريدا سةبارةت بة

ماددةى(  )040بةسةر ضووة ،واتا ماددةكة

ناوضة كيَشة لةسةرةكان ئةوة خراوةتة روو كة":

بةتةواوى ثةكى كةوتووة ،بؤية لة داهاتوودا

مادةي ()٦٤١ي دةستوري عيَراق نةيتوانيوة كة

ريَكةوتنة سياسيةكان رؤلَى طرنط دةبينن بة

كيَشةكة ضارةسةربكاتء باشدة كة ميكانيزميَكي

زيندوكردنةوةى ماددةكة بة بةرطة كؤنةكةيةوة

تر بدؤزريَتةوة كة لةسةر هةمان ئةو بنةمايانة

ياخود لة بةرطيَكى نويَدا ،ضونكة تا ئيَستا كورد

بيَت .ثيَويستة كة دانوستاني نويَ بكريَت لةسةر

رؤلَى كاريطةرى هةية لة هاوكيَشة سيسايةكان لة

ناوضة جيَ ناكؤكةكان لة نيَوان ئةجومةني

عيَراقدا ،سةركردايةتى كورد دةبيَت سود لة

ثاريَزطاي نةينةواو حكومةتي هةريَمي كوردستان

ئةزمونةكانى رابردويان وةرطرنء بةرثرسياريَتى

وآتة

ئةم كيَشة بة جدى خةنة ئةستؤى خؤيان ،ضونكة

يةكطرتووةكاني ئةمريكا .لةوةدا دةكريَ رةضاوي

مانةوةى هيَزى ثيَشمةرطة لةوناوضانة خؤى لةسةر

ئةوة بكريَ كة برِيار لةسةر ناوضة جيَناكؤكةكان

ميَزى طفتوطؤ دةسةثيَنيَتء دةبيَتة تةوةرى

لةسةر بنةماي قةزا بة قةزا بدريَ .ئةو ثرؤسةية

طفتوطؤ لةنيَوان هةريَمى كووردستانء حكومةتى

بة

بةشداري

بةغداو

ئاسانكاري

ثةيوةست نية بةوةي كيَ حوكمي ئةو ناوضانة
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()84

عيَراقيدا )86( .هةرضةندة رون نيية ئاية حكومةتي

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك  ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،036-063ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

بةغدا دواي شةرِي داعش ثاني ضيية بؤ

.ضاكدكردني باري داراييو خؤشطوزةرانييةتي

ناوضةكاني مادةي()٦٤١؟ ضونكة ثيَشمةرطة بة هيض

هيَزي ثيَشمةرطة.

شيَوةيةك ئامادة نيية ثاشةكشة بكات لة ناوضة

ضوارةم:

دابرِاوةكان ،كة بةخويَن ثاراستوني .ليَرةدا دو

ئازادكراوةكان .هاوكات خؤ دوورخستنةوة لة

ريَطة لة ثيَش حكومةتي بةغدا هةية ،يان واز لة

كيَشةكاني ئةو ناوضانةي كة لةذيَر دةسةآتي

ناوضة دابرِاوةكان بيَنيَتء داني ثيَدا بنيَت كة

كوردستانيان ن و عةرةبنشينن ،وةك باشوري

(كة ئةمة ئةطةريَكي اوازة).

شاري كةركوك ،بة شارةكاني حةوجةو ريازةوة تا

يان دةبيَت خؤي لة شةرِيَكي خويَناويدا تاقي

دةطاتة تةلةعفةرو شويَنةكاني ديكةل .ريَطريكردن

بكاتةوة.

بة هةموو شيَوةيةك لة هاتنةناوةوةي هيَزةكاني

كوردستان
()87

ثاريَزطاريكردن

لة

ناوضة

تازة

ثيَشهاتةكان تا ئيَستا بة قازاجي هةريَمى

داعشو حكومةتي مةركةزي بؤ ناوضة تازة

كوردستان شكاوةتةوة ،بةتايبةتي لة دروستبووني

ئازادكراوةكان .ئةوةي لةم نيَوةندةدا طرنطة

جؤريَك هاوسؤزي نيشتيمانى لة كوردستان لة

جةخي لةسةر بكريَتةوة ضؤلَنةكردني ئةم

طيَرِانةوةي ناوضة دابرِاوةكان .بةآم مامةلَةكردن

ناوضانةية لة ذيَر هةر ثاساويَكدا بيَت .دةبيَت زؤر

لةطةلَ ئةم دؤخة تازةيةدا وادةخوازيَت كة

وريا بنو قةبولَنةكةن بة بيانوي بةلَيَن لةايةن

سةركردايةتى كورد بة زووترين كات ئةم هةنطاوانة

حكومةتي مةركةزي ،ئيَران يان ئةمريكا،

بنيَن-:

حكومةتي

يةكةم :وةاناني هةموو دووبةرةكييةك ،ثيَكهيَناني

تازةئازادكراوةكان بكيَشيَتةوة ،ضونكة ئةطةر ئةمة

حكومةتيَكى نوآ ،ضونكة لةم قؤناغةدا يةكرِيزيي

بكريَت ئةوة بةفرِؤداني ئةو هةلة ميَذوويةية لةطةلَ

هيَزة سياسيو كؤمةآيةتييةكاني كوردستان لة

خةباتو خويَي هةموو شةهيدانو تيَكؤشةراني

هةموو شتيَك طرنطدة.

كوردستان.

دووةم:

جةختكردن

لةسةر

هةريَم

هيَزةكاني

لة

ناوضة

بةرذةوةنديية

ثيَنجةم :حكومةتي هةريَم بة هةماهةنطي لةطةلَ

سداتيذيية نيشتيمانييةكان ،كة خؤي لة ثاراستي

ئةجومةني ثاريَزطاي كةركوك ،هةموو رِيَوشويَنة

هةريَمي كوردستانو ناوضة تازة ئازادكراوةكاني

ياساييةكان بطرنةبةر بؤ بةفةرمي لكاندني

كوردستان دةبينيَتةوة ،هةر لة سنجار تا خانةق

ثاريَزطاي كةركوك بة هةريَمةوة .بةدةر لةو

بة كةركوكيشةوة .هاوكات هةولَدان بؤ ثرِضةكردنو

ناوضانةى كة ئيَستا عةرةبنشيننو لةذيَر دةستيي

ضاكدكردني توانا سةربازييةكاني هيَزي ثيَشمةرطة

هيَزي ثيَشمةرطة ن  ،ضونكة برِياردان بؤ
طيَرِانةوةي ناوضةكاني وةك حةوجة سةرئيَشة بؤ
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حكومةتي هةريَم دروستدةكاتو ثرسي طيَرِانةوةي

نيَودةولَةتي

ناوضة دابرِاوةكان بة هةلَثةسيَردراوي دةهيَلَيَتةوة.

تازةئازادكراوةكان بة هةريَمي كوردستانةوة.ئةم

شةشةم :هاوشيَوةي ثاريَزطاي كةركوك ،هةمان

هةنطاوة ناكريَت تةنيا بة بةلَيَنو قسة

هةنطاو لةسةر هةموو ئةو ناوضانةي كة لةرووى

ئةجامبدريَت بةلَكو هةنطاوي ثراكتيكى ثيَويستة.

كارطيَرِىء ئةمنيةوة لةذيَر دةسةآتي كورديدان

نؤيةم :هةولَدان بؤ زامنكردني ثشتيواني

جيَبةجيَبكريَنو وةك بةشيَك لة هةريَمي كوردستان

نيَودةولَةتي لةو هةنطاوانةي كة حكومةتي

رابطةينريَنو مامةلَةيان لةطةلَدا بكريَت ،لة هةموو

كوردستان بؤ طيَرِانةوةي ناوضة دابرِاوةكان

روويةكةوة وةك دابينكردني موضةي فةرمانبةرانو

دةيانهاويَذيَت .بؤ ئةم مةبةستة دةكريَت كةلَك لة

خزمةتطوزاييةكاني رؤذانة .بةمةل بة فةرمي

رةوةندي كوردستاني لة دةرةوةي كوردستان

هةموو ناوضة تازةئازادكراوةكان خريَنةوة سةر

وةربطردريَت.
دةيةم ،ثيَكهيَناني ليذنةيةكي باآي هاوبةل،

هةريَم.
حةوتةم :ليَداني خةندةقيَك هةر لة سنجارةوة

لة هةموو ايةنة كوردستانييةكان كة هةر ايةنيَك

تا دةطاتة خانةق  ،بةدريَذايي سنوري هةريَم كة

لةسةر ئاسي سةرؤكي ايةنةكة بةشداربيَت تيَيدا.

هةموو ناوضة تازةئازادكراوةكان بطريَتةخؤ .طرنطي

ئةركي سةرةكي ليذنةكة سةرثةرشتيكردني برِيارو

ئةم خةندةقة ئيَجطار زؤرة بةآم لة هةمووي

جيَبةجيَكردني برِيارو سياسةتةكاني حكومةتو

طرنطد بة واقيعكردني سنوري كوردستانة لةطةلَ

ثةرلةمان بيَت سةبارةت بةو ثيَشهاتانةي كة

دروستكردني

هيَلَيَكي

سةربازي

ثتةء

بؤ

ثاريَزطاريكردن لة كوردستان هةم لة داعشو هةم
لة هيَزةكاني حكومةتي مةركةزي.
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لةلكاندني

يةكجارةكي

ناوضة

ئيَستا لة عيَراق هاتونةتةثيَش.

()88

لة كؤتاييدا ئةطةر هيَزةكاني باشوري
كوردستان بتوانن ناوضة دابرِاوةكان بثاريَزن ،ئةوا

هةشتةم :دلَنياييكردنةوةي ثيَكهاتة غةيرة

بيَطومان دةبيَتة كارتيَكي بةهيَزبؤ طةرِاندنةوةي

كوردييةكاني وةك توركمان ،كةلدان ،ئاسوريو

ناوضة

بة

ئةرمةن لةطةلَ ثيَكهاتة ناموسلَمانةكانى وةك

دةستبةرداربوون لةو ناوضانة زياني كوشندة بةر

شةبةك ،كاكةييو يةزيدي ،كة تةواوي مافةكانيان

بةرذةوةنديةكاني كوردستانء ضارةنووسي ئةو

لة هةريَمي كوردستان دةثاريَزريَت .بردنةوةي

ناوضانة دةطةيةنريَت .ثيَويستة دةسةآتي كوردي

هةسي ئةم ثيَكهاتانة لةرِيَطةي داننان بة

مةرجيان بؤ هةر هةنطاويَكيان هةبيَتء مةرجةكاني

مافةكانيان ،وةك ئةوةي كة خؤيان داواي دةكةن،

كورد

بةرذةوةندي

طرنطدين فاكتةرة بؤ زامنكردني ثشتيواني

ناسيوناليستانةي كوردستاندا بيَت .سةرةجام

دابرِيَندراوةكان.

لةبةر

رِؤشنايي

ئةطةرنا
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لةعيَراقدا،

بةمةبةستى سرِينةوةى مؤركى نةتةوةيى ئةم

بةدرومي ضةواشةكارانةو حةماسي نةتةوةيى

ناوضانةء دابرِينى لة خاكى كوردستان ئةمةل

ناكريَن ،بةلَكو بةفيكرو ديسثل و ئرادةي

هيَندةى دى خةباتى طيَرِانةوةى ئةو ناوضانةى

داخوازيية
داب

نةتةوةييةكاني

سياسيي داب

كورد

دةكريَن .دةستكةوتي نةتةوةيي

سةخت تر كردووة.

بةدروشمو هةآى ناسيؤناليستييء بةوشةو ضةمكي

 -0لة سةرجةم دانوسةندنء طفتوطؤكان كة بة

نادةستوريي ناكريَت ،بةلَكو بةئرادةو فيكرو

ئاماجى ساغكردنةوةى ضارةنوسى بةشيَك

مةعريفةي سياسيي دةكريَت .بةحيزبي خاوةن

لةوناوضانةى كة بةناوضةى جيَناكؤك دةناسريَن

ئينتيماي نيشتمانييو حكومةتي نيشتمانيي

بووة ،ضارةنوسى ئةو ناوضانة ثةيوةستكراوة بة

دةكريَت ،كورد بؤ طةيشن بةم ئاماجةى يةكةم

ئةجامدانى سةرذميَرى دانيشتوانةوة بةآم بةبآ

هةنطاو ثيَويستى بة كؤدةنطىء يةكيَتيةكى

ئةوةى لة رووى كردةييةوة هةنطاوى بؤ بنريَت،

نيشتمانى هيَزء ايةنة سياسيةكان هةية ،ضونكة

تةنانةت لة بةياننامةى ئادارى ()0930شدا ضةند

بة لةدةستدانى ئةم دةرفةتة سةدةيةكى تر

خالَيَكى سةبارةت بة ناوضة كيَشة لةسةرةكان تيَدا

ئاماجة نةتةوةيىء نيشتمانيةكانى خؤيان ثال

نةبوو ،ضارةنوسى ئةم ناوضانة هةلَطرابوو بؤ

دةخةن.

ئةجامدانى سةرذميَرى ،بةآم حكومةتى عيَراق
سةرذميَريةكةى دواخستء سةركردايةتى كورد بةم

ئ جام

مةرجة رازى بوو ،كة ئةمة يةكيَك بوو لة هةلَةكانى

لة كؤتايى ئةم تويَذينةوةيةدا ضةند ئةجاميَك
دةخةينة روو-:
 -1ناوضة كيَشة لةسةرةكانى كوردستان كة لة
دروستبوونى دةولَةتى عيَراقةوة بؤتة كيَشةى
سةرةكى نيَوان حكومةتة يةك لة دواى يةكةكانى
عيَراقء كورد ،ئةم ناوضانة بةهؤى ثرؤسةكانى
جينؤسايدى دانيشتوانء بةتاآنةدنى سةروةتء
راطواسنء

دةركردنء

سامانء

ثرؤسةكانى

بةعةرة

كردنء طؤرِينى دمؤطرائء جةنطى

ئامارء طؤرِينى سنورى كارطيَرىء تةنانةت طؤرِينى
ناوى جيطاء شويَنة طشتيةكانى تيَدا ئةجامدراوة،

سةركردايةتى كورد.
 -6لة طفتوطؤى سالَى ()0984دا شاندى كوردى
هيض ثرؤذةيةكى نوسراويان نةبوو ،بؤ طفتوطؤء
دانوساندن ،كةركوك لة ضوارضيَوةى ئؤتؤنؤمى
هيَنرابووة دةرةوة ،بةم جؤرة لة زؤربةى قؤناغة
ميَذوويةكاندا سةركردايةتى كورد لة ئاست
داواكارى ناوضة كيَشة لةسةرةكان كةمتةرخةم
بووةء تةنها وةك دروشم كارى لةسةر كراوةء لة
رووى ثراكتيكيةوة هةنطاوى جدى بؤ نةنراوة.
 -4لة دواى رووخانى رذيَمى بةعس هةولَدرا ئةم
كيَشةية لة ريَطةى ياساييةوة ضارةسةر بكريَتء
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كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی) ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

بةآم ئةو سآ دةستةواذةيةى (ئاساييكردنةو،
سةرذميَرى،

راثرسى)

ماددةى()040دا

لة

ضارةسةر ،سليَمانى ،2000 ،ل00

( )6ئازاد عومان :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.00 -9

دياريكرابوو ،ميكانيزمى جيَبةجآ كردنى ئالَؤز

()4

بوء ،هةروةها ريَطرى بةردةوامى حكومةتء

)new.com/5-

خاووخليضى ليذنةى مادةى ( )040بووة هؤى
سةرنةطرتنء ئةجام نةدانى راثرسى لة وادةى
دياريكراوى خؤيدا ،ئةمةل بووةهؤى ثةكخسنء
هةلَوةشانةوةى ماددة ياساييةكة ،جطة لة
كةمتةرخةمى كورديش كة رؤلَيَكى طرنطى لة
سةرنةطرتنى ئةم ماددةيةدا بينى.
 -5رؤلَى نةريَنى ووآتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا لة
زوو كؤتايى هيَنان بةكيَشةكة رؤلَى خراثى طيَرِا،
كة ريَطربوو لةبةردةم هيَزةكانى ثيَشمةرطةدا دواى
طرتنى شارى كةركووكء ئاسايى كردنةوةى
بارودؤخى شارةكة بة كؤض كردنى عةرةبة
هاوردةكان بؤ ناوضةكانى خؤيان ،ئةمةل هيَندةى
دى بارودؤخةكةى بؤ ضارةسةرى ئةو ناوضانة
ئةستةم كرد.
 -3طؤرِانكاريةكان لةناوضةكةدا زؤر بةخيَرايى
ثةرةيان سةندء هاتنى داعشء كةوتنى موسو
بؤتةهؤى طيَرِانةوةى ئةو ناوضانة بؤ ذيَر دةسةآتى
هةريَم ،بةآم ضارةسةرى ياساييانةى ئةم ناوضانة
هيَشتا كؤتايى ثيَنةهاتووةء سياسيةكانى كورد
لةبةردةم قؤناغيَكى هةستيارء ميَذوويى طرنطدان
كة دةبيَت بةوورياييةوة مامةلَةى لةطةلَدا بكةن.

ثةراويَز
( )1

ئازاد

عومان(دكتؤر):

ناوضة

كيَشةلةسةرةكان ،هةوليَر ،2006 ،ل.9
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( )0تةحس ناميق :ناوضة جيَناكؤكةكان ،ئاييندةء ئاسؤكانى

دابرِيَندراوء

 2خرائط مانق

()5

اشهر

02

منق ا

عليهقhttp://albayyna- :
مانق

عليهق

ي

العقم:

()/http://www.arabfeed.com/2016/03/18/
( )3ئازاد عومان :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .02

( )2هةورامان كةمال مرزا ،تاريق رةئوف حةمةد :ناوضةكانى
ملمانآ لة نيَوان كوردء حكومةتةكانى عيَراقدا ،سليَمانى،

 ،2008ل.02
( )8

خةليل ئيسماعيل حةمةد(دكتؤر) :كيَشةى كورد لة عيَراق،

كيَشةى سنوورة يان بوون ،و /عةبدوآ رةشيد حسيَن ،هةوليَر،
 ،2000ل.08 -03

( )9تةحس ناميق :ناوضة جيَناكؤكةكان ،ل.00
()12

هةورامان كةمال مرزا ،تاريق رةئوف حةمةد:

()11

مةسعود عبداخالق :كوردستانيةتى كةركوكء ناوضة

سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.02

دابرِيَنراوةكان بةثيَى بةلَطةنامة نيَو دةولَةتيةكان ،لة
بآوكراوةكانى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان،2000 ،

ل.03
()10

هةورامان كةمال مرزا ،تاريق رةئوف حةمةد:

()16

عليهق ي

سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.02

روذهات ويسى خقلد :مشكلة امنق ا امانق

العراق اقليم كردساقن ماذجق ،منبعة جقمعة دهاك ،دهاك،

 ،2002ص.36
( )14فريد اسسرد :ا سالة الكردية بعد قانون ادارة الدولة
العراقية ،مركز كردستان للدراسات ااسداتيجية ،سليمانية،

 ،2004ص.82
()15

ئةمةد رةفيق كةريم :ناوضة دابرِاوةكانى هةريَمى

كوردستان ،ليَكؤلَينةوةيةك لة جوطرافياى سياسيدا ،سليَمانى،

 ،2004ل.24
()13

شؤرِل حاجى رةسولَ :ئةنفال كوردء دةولَةتى عيَراق،

ض2سليَمانى ،2006 ،ل.03
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( )12ئةمةد رةفيق كةريم :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.23
()18

سؤزان كةريم مستةفا :بةعسيزمء كورد-0943 ،

()19

عليهق بن

 ،0932سليَمانى ،2003 ،ل.26

سقرة يانس كقمل :ااكراد و النق ا امانق

الفدرلة و الصرا  ،رسقلة مقجسار ،جقمعة شرق ااوسط ،علام

انسقنية ،2000 ،ص .20
()02

تةحس

ناميق :كةركوك ،ئاورِيِك لة را بردوو ديديَك بؤ

ئايندة ،سليَمانى ،2009 ،ل.26

( )01تةحس نامق :ناوضة جيَنااكؤكةكان ،ل.02

( )00ئازاد عومان :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.69 -68

( )41هةمان سةرضاوة ،ل.08

()40

وةرطراوة لة غةفور مةمورى :سةرضاوةى ثيَشوو،

ل.22

( )46ئازاد عومان :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.40

( )44شؤرِل حاجى رةسوأ :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل. 62

()45

مسعود بارزانى :بارزانى بزوتنةوةى رزطاركوازى كورد،

شؤرِشى ئةيلول  ،0932 -0930بةرطى سيَيةم ،بةشى

دووةم ،هةوليَر ،2004 ،ل.023
()43

ئازاد عومان :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.40

( )42شؤرِل حاجى رةسوأ :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل. 66

( )06شؤرِل حاجى رةسوأ :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.03

()48هةمان سةرضاوة ،ل.28 -23

()05تةحس نامق :ناوضة جيَناكؤكةكان ،ل.04

( )52ئازاد عومان :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.43

( )04تةحس نامق :ناوضة جيَناكؤكةكان ،ل.06 -02

()03

غةفور مةمورى :بةعةرةبكردنى كوردستان ،ض،2

هةوليَر ،2003 ،ل.20

( )02تةحس نامق :ناوضة جيَناكؤكةكان ،ل.04 -06

()08

نورى تالَةبانى(دكتؤر) :سياسةتى طؤرِينى روخسارى

نةتةوةيى ناوضةى كةركوك ،سليَمانى ،2000 ،ل.02 -04

( )09تةحس ناميق :كةركوك ،ل.62
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ABSTRACT

ه ا البح
(داع

وك ل بع

In recent years, the disputed areas or Kurdish areas out of KRG’s control is one of the most
significant and controversial issue in Iraq. The most recent changes and political situation in
Middle East especially in Iraq has given an opportunity for reshape political equations.
Consequently the disputed areas including Kirkuk as historic and enduring problem between
Kurdistan regional Government and Iraqi central Government can be taken in consideration in
order to find out the solution throughout the new political environment in these regions.
Despite of some efforts to find out the solution for the disputed areas through constitution
articles particularly after collapse of Saddam’s regime in 2003, the problem hasn’t been solved yet.
Both Iraqi government impediments and negligence’s from politicians in KRG had lead to miss
these opportunity to retake the Kurdish territories.
Moreover, when ISIS defeated Iraqi army and took Mosul and other places in 2014. The new
opportunity has come for Kurdish leaders and politicians to conclude disputed areas and find out
the infinitive solution.
This research is explores to highlight this issue and possible solutions for those areas after ISIS
era. The content of this research is consisting of foreword and three sections. For this study the
researcher used important sources as well as some laws and regulations issued from Kurdistan
parliament has been used too.
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هاتنى ئاوارةكان و كاريطةريان ةسةر طورِانى دموطرافياى تارى قةاَدزىَ
د.ثشتيوان تفيق امد
كو يذى زانستة مرؤظايةتيةكان ،زان وى رِاثةرِي  ،هةريَمى كوردستان-عيَراق

ثيَشةكى
نةثيَى ثلةنةندى قوناغةكانى طورِانى
دموطرافيا ئاستى كو َةى طورِانةكان ةئيستادا
ة نةت َي ى زؤرى كومة َطاكان نةهيَواتى هةنطاو
دةنيَا ،نةاَن نةهوى دروسا نوونى نائارامى و
هة َطرسانى تةرِ ئةن كو َةية ةزؤريَك ة
ناوضةكانى كيهان طورِان ارى نةسةرداهاتوة،
هوكارى سةرةكى ئةن نارودؤخةش نةندة نة
ئاوارةنوون و كوض كردنى نةت َي ى زؤرى
دانيشتوان ة وناوضانةى كة تةرِ تيايدا
نةرثانوة .نيَطومان دياردةى كوض وةكو
ننةمايةكى سةرةكى هة مار دةكريَا ةطورِانى
دموطرافيا .
هةروةكو ئات راية طورِانى ناروودؤخى
رِاميارى و ت َي ضوونى رِةوتى ئارامى عيَرِاق و
سوريا و دةركةوتنى طروثى ترؤرستى داعش و
دةسا نةسةراطرتنى ضةند نةت َي ى عيَرِاق و
سوريا يَشاوى هاتنى خة َ ى ئةن ناوضانة نوة
هوى ئةوةى كة نارودؤخى زؤرنةى ناوضةكانى
هةريَمى كوردستان طورِان ارى نةسةردا نيَا


نيَطومان ئةمةش دةرئةجانى دموطرافى و
ئانوورى و رِاميارى يَ ةوتوة ،تارى قةاَدز َ
ي
وةكو تةواوى ناوضةكانى ترى هةريَمى كوردستان
نيَبةش نةنوو ةن طورِان اريانة نةهوى
ةخوطرتنى مارةيةكى زؤرى ئاوارةكان .
ئيَمةش نةثيَويستمان زانى كاريطةرى ئةن
طوران ارية دموطرافيانة خةينة رِوو كة نةهوى
*

هاتنى (ئاوارةكانةوة ) دروسا نوة ة تارى
قةاَدزىَ.
طرينطى تويَذينةوةكة :
دموطرافياى
طورِانى
دانى
نيشان
هةرناوضةيةك طرنطى و نايةخى زؤرى هةية ة
نوارى رِاميارى و ئانوورى و كومةاَيةتى،
هةروةها نوونى داتاو زانيارى ثيويسا ةو نوارة
كارئاسانى ثيَويسا دةكاك ة كاتى دانانى ثان
ةسةركةن سيَ تةرة كياوازةكان ،ئةن
تويَذينةوةية رِةوتى طورِانى دموطرافياى تارى
قةاَدزى نيشان دةداك ة دواى هاتنى ئاوارةكان
نيَطومان ئةمةش طرنطى تايبةتى دةنيَا نو
يَثرسراوانى ئةن تارة نةمةنةستى دانانى

َنى
َدزى واتا لةماوةى ساا
َطرسانى شةرى داعش و داطركردنى ناوضةكانيان لةايةن داعشةوة هاتون بؤ شارى قةا
مةبةست لة ئاوارةكان لةم تويَذينةوةية ئةوانةن كة بةهؤى هةل

(.)2003-2004
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ثانيَ ى زانستى نو رِوونةرِوونةوةى ئةن
نارودؤخة.
ئاماجى تويَذينةوةكة :
ئاماجى سةرةكى تويَذينةوةكة نيشان دانى

ة ناسى سيَيةن كاريطةريى هاتي ئاوارةكان
نو تاري قةاَدزىَ دةسا نيشان كراوة ةرِووى
قةنارةى دانيشتوان ،كياوازي
زيادنوون
دانةتبوون دانيشتوان ،ث َي هاتةى كورو تةمةن

كاريطةريةكانى هاتنى ئاوارةكانة نو تارى
قةاَدزى نةتايبةتى ةرِووى دموطرافيةوة،
ضون ة مانةوةى ئاوارةكان نو كاتي ى دوور دريَذ

و ئاي  ،ئانووري و كومة َايةتيةكان.

ناسى يةكةن /ناساندنى ناوضةى
َي و َينةوة

ة داهاتودا كاريطةريةكةى زياتر دةردةكويَا
ةسةر دانيشتوانى رِةسةنى ئةن تارة.
أ .رِةهةندى كوطرافى :
ميتودى تويذينةوةكة:
تارى قةاَدزىَ سةنتةرى قةزاى ثشدةرة كة
ةن تويَذينةوية هةولَ دراوة ميتودى وةسفى
سةر نة ثاريَزطاى سليَمانية  ،ةرِووى تويَنى
و تي ارى نةكارنهيَنريَا ،نةكوريَك وةسفى
كوطرافيةوة دةكةويَتة نةتى ناتورى خورئاواى
تايبةمةنديةكانى ئاوارةكان كراوة كة هاتوون نو
قةزاى ثشدةر ،هةروةها دةكةويَتة ناكوورى
تارى قةاَدزىَ ،وةتي ارى نو ئةو دةرئةجامة
خورهةاَتى ثاريَزطاى سليَمانى و هةريَمى
دموطرافيةكانة دةكاك كة نةهوى هاتنى
كوردستان(.نةخشةى )0تارى قةآدزىَ دةكةويَتة
ئاوارةكان نو سنورى تارةكة دروسا نوة .
سليَمانى
تارى
خورهةآتى
ناكورى
ثانى تويَذينةوةكة:
نةدوورى()032كم (بابان)2000،000،
نة مةنةسى طةيشن نة ئاماج َي و َينةوة
سةنارةك نةسنوورى كاطيَرِى ةنةتى
ثوختةي ثانةكة نو س َ ناس دانةت راوة هةر
ناكوورى هاوسنورة ةطةلَ ناحيةى اراوة ة
يةك ةن ناسانةى تويَذينةوةكة دانةت راوة نو
ناتوورى ناحيةى هيَرؤ و ئيسيَوةو ة
ضةند ايةنيَك نةكوريَك ناسى يةكةن تايبةتة
رِؤ هةاَتى ناحيةى هة َشو و ة رِؤ ئاوايى قةزاى
نة ناساندنى ناوضةى َي و َينةوة ةرِووى :
دوكان(نةخشةى .)2
رِةهةندى كوطرافى و رِةهةندى دموطراي
تارى قةاَدزىَ دةكةويَاة سنورى ناوضةى
 .ةناسى دووةن تايبةك مةندية دموطرافيةكانى
تاخاوى ثيَض خواردووى ئا َوز ،سنوورى كوطراي
ئاوارةكان نيشان دراوة ةرِووى مارة و ريَذةييان
ئةن تارة ةرِووى نةرزى و نزمى نةضةندي
و دانةش نوونيان وث َي هاتةيان ةرِووى ( تةمةن
زجرة ضيا دةورةدراوة ،نةكوريَك نةتى
و رِةطةزو ئاي )
ناكوورى زجرة ضيايى قةنديلة كة

032

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،089-034ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

نةرزيةكةى(6420ن) ةناتورى زجرة ضياي
ئاسوسة كةنةرزيةكةى (0800ن) نةتى
رِؤ هةاَتى دؤ َى ئااَوةو هةرةيةك ةتاخةكانى
نلَفةك (2639ن) و دوثةزة(2604ن) و

تارى قةاَدزى ةرِووى هة َ ةى كوطرافيةوة
طرنطى و نايةخ َي ى زؤرى هةية ةنوارى
ئانوورى نةهوى.
 .1ئةن تارة ةسةر دةتتيَ ى نةثيتى ناوضةى

و
مامةندة(2006ن)
هةم َي (2408ن) ةرِؤ ئاواتةوة دؤ َى تةرويَا و
زيَى نضوك و ضيايى كيَوةرِةتة كة نةرزيةكةى

تاخاوى ننياك نراوة كة نةدةتتى ثشدةر
ناسراوة.دةورة درانى ئةن تارة نةضةندي
زجرة ضيا كاريطةرى طةورةى دروسا كردوة

(0226ن)( .حسن.)02،2002،
ئةن تارة دةكةويَتة نيَوان هةردووك نازنةى
ثانى ( ) 63،00،63 – 63،02،08ناكوور وهيَلَى
دريَذى ( )42،3،3 -42،9،60خورهةاَك نروانة

ةسةر ئاووهةواى تارةكة كة ئاووهةواكةى
ةكورى نيمضة خو طةيى كيشوةرية و
نارانةكةتى دةكةويَتة يَر سيستةمى دةريايى
ناوةراسا كةزستانى ساردو ناراناويةو هاوينى

نةخشةى (. )6رِوونةرى تارى قةاَدزىَ نة
طويَرةيى دواين نةخشةى ننةرِةتى ()2009
دةطاتة نزي ةى (4.03كم)2ث َي هاتوة ة
(08طةرِةك) (وةزارةتى تارةوانى و طةتا و

طةرن و هاوينى مان ناوةندة،نةاَن ة زستاندا
نةتيَوةيةكى نةرضاو نةفر َي ى زؤر ةناوضة

طوزار)2009،
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نةخشةى مارة ( :)1ثيَطةى كوطرافى تارى قةآدزىَ نةطويَرةى هةريَمى كوردستانى عيَرِاق

سةرضاوة :ح ومةتى هةريَمى كوردستان ،وةزارةتى ثان دانا،نةرِيَوةنةرايةتى ئامارى سليَمانى،سةنتةرى تةكنة وكياى زانيارى نةتى Gis

 .0نوونى هةرس َى سةرضاوة ئاويةكان ةن تارة نوتة
ننةمايةك نو دةو َةمةندى ةنوارى سةرضاوةكانى ئاو
نةكوريَك  ،ةرِووى ناران نارينةوة دةكةويَتة ناوضةى
نارانى مسوطةر ،ت َي ِراى ناران نارينى سااَنةى دةطاتة
زياتر ة 200ملم ،هةروةها سةنارةك نة ئاوى
سةرزةوى دةو َةمةندة نةهوى ئةوةى تيَثةرِينى زيَى
نضوك نة تارى قةاَدزى(ن ر .)2006،008،وةضومى
هة َشو(ئااَوة) نة ناوةراسا و ضومى (ضون خرِكة) نة
رِؤ ئاوايى تاركةدا دةرِواك و هةردووكيان ة ناتوورى

تارةكة يةك دةطرنةوةو ثيَيان دةوتريَا (ضومى
قةاَدزىَ) ،ةرِووى ئاوى يَرزةويةوة نةهوى نوونى ناران
و نةفريَ ى زؤر ة ناوضةكةدا كاريطةرى كردؤتة سةر
دةو َةمةندي ناوضةكة،نةتيَوةيةك ةناو تارى قةاَدزىَ
()20كانى و كاريَز هةية كة تواناي ثيَدانى ( )209ير
ئاويان هةية ة ضركةيةكدا ،ةطةلَ نوونى ()02نر كة
توانايى ثيَدانى زياتر ة ( )32ير ئاويان هةية ة
ضركةيةكدا(.على على.)2002،02،
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 .6تارى قةاَدز َى نةهوى نزي ى ة سنوورى وواَتى
ئيَران هةر ةكونةوة نوتة ناوةنديَك نو نةستنةوةى
ناوضةكانى تر نة ووآتى ئيَران وة نوتة ناوةنديَك

نو ئا َوطورِى نةرهةن و كااَى نيَوان هةردوو
وواَتى عيَرِاق و ئيَران(خصباك.)0936،600 ،

نةخشةى مارة ( :)0ثيَطةى كوطرافى تارى قةاَدزىَ نةطويَرةى يةكة كارطيَرِيةكانى دةورونةرى

سةرضاوة:ح ومةتى هةريَمى كوردستان ،وةزارةتى تارةوانى و طةتا و طوزار ،نةرِيَونةرايةتى زانيارى و نةخشةسازى سليَمانى ،ننضينةى نةخشةى
قةزاى ثشدةر ،نةخشةى كارطيَرِى و نةرِيَوةنردن ،سليَمانى.2009 ،
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نةخشةى( :)6نةخشةى تارى قةاَدزىَ

سةرضاوة/

 -2حكومةتى هةريَمى كوردستان  ،وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار بةرِيَوةبةرايةتى طشتى نةخشةدانان و ئاوةدانكردنةوة ،شارةوانى قةآدزىَ،
نةخشةى بنةرِةتى شارى قةآدزىَ ،بؤ سالَى  ،2002بة ثيَوةرى . 0000 : 2

ب :رِةهةندى دموطراي
هةروةك و ئات راية ةرِووى دموطرافيايةوة
قةنارةى دانيشتوان ئاما ةية نو ثيَ هاتةى
طةتةى دانيشتوان نةطويَرةى تومارةكانى دايك
نوون و مردن و كوض ةماوةيةكى ديارى كراو(انو

عيانة .)2003،09،هةر نةن هويةوة يَرةدا هةولَ
دةدةي قةنارةو طةتةى دانيشتوانى
قةاَدزى خةينة رِوو.
 قةنارةى دانيشتوان:

تارى
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تارى قةاَدزىَ ةماوةى سااَنى
ضةندي طورِان ارى نةسةرداهاتوة نةكوريَك
قةنارةى دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ ةكوى
دانيشتوانى قةزاى ثشدةر نةئاراستةى زيادنوون

 .0ئةن زيادنوونةش ةتةواوى ئةن ماوةيةدا
نةيةك ئاسا نةنووة ،نة َ و كياوازييةكى زؤر
نةديدةكريَا ة ماوةيةكةوة نو ماوةيةكى تر،
نةكوريَك ةسا َى  0983قةنارةى دانيشتوانى

هةنطاوى ناوة.
ئةوةى ة خشتةى مارة ( )0تيَبينى دةكريَا
رِيَذةى دانيشتوانى تار ة كوى دانيشتوانى

تار ة قةزا دانةزى نو  %20ئةمةش زياتر
ثةيوةستة نو ئةو ئا َوزى ناروودؤخى رِاميارى و
ئاسايشى ناوضةكة كة زياتر دانيشتوان نةرةو

قةزاى ثشدةر ةنيَوان ماوةى سااَنى
 )2002طورِانى نةسةردا هاتووة نةكوريَك
 .1ة سا َى( )0933قةنارةى دانيشتوانى تارى
قةاَدزىَ زياتر ة()%23ى كوى دانيشتوانى

ناوضةكانى ترى كوردستان رِاطويَزران،ئةمةش
كاريطةرى هةنوو ةسةر كةن نوونةوةى
دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ(.حسن.)2002،60،
 .6ةماوةى نيَوان سااَنى( )2002-2002كاريَ ى

قةزاى ثشدةرى ث َي هيَناوة ئةن رِيَذةية ةماوةى
سااَنى ترى تويَذينةوةكة نةئارِاستةى زيادنوون
ضووة تاسا َى( )2002طةيشتوتة زياتر ة()%23
ئةن زيادنوونةى رِيَذةى دانيشتوانى تارةكة

تر قةنارةى دانيشتوان نةرةو زيادنوون رِؤيشا
تاوةكو ةسا َى 2002نيوةى زياترى ةكوى
دانيشتوانى قةزا ث َي هينا كة رِيَذةكة  %23.0نوو
 .ديارة ئةن زيادنوونة زؤرة ة ة دانيشتوان ة

ةكوى دانيشتوانى قةزاكة ةماوةى ئةن سااَنةدا
دةطةرِيَتةوة نو ئةو رِةوتة ئاساييةى كة نةسةر
ناوضةكةدا هاتووة(حسن..)2002،60،وةهةروةها

تةواوى ئةن ماوةيةدا تةنها دةرةجامى كو َةى
سرووتتى دانيشتوان نةنووة ،نة َ و زادةى
ئةو كوضة نةرفراوانةنووة كة دانيشتوان

طورِان َي ى طةورة نةسةر مارةى دانيشتوانى
تارى قةاَدزيَ داهاتووة ،نةكوريَك ةماوةى
نيَوان سااَنى( )2002 -0933نةكياوازى رِةهاى
()29093كةس ةماوةى نيَوان ئةن سااَنةدا

ةناوضةكانى قةزاكةو دةرةوةى قةزاكة نةرةو
تارى قةاَدزىَ كردوويانة ،نةتايبةك دوانةدواى
رِاثةرِينةكةى سا َى()0990نةهوى ئاسايى
نوونةوةى رِةوتى رِاميارى ناوضةكة ةن

زيادى كردووة.

ماوةيةداو وة ناترنوونى نارودؤخى تارةكة.

2002-0933

(- 0933
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كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

خشتةى مارة( :)1قةنارة و رِيَذةيى دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ ة كوى دانيشتوانى قةزاى ثشدةر ( ) 2009 – 0933
سالَ
1033
1083
0990
0990

0911

مارةى دانيشتوانى تار

مارةى دانيشتوانى قةزاى ثشدةر

10381
10083
00190
31908
30880

00833
30390
03180
193103
103013

رِيَذةي تار ة كوى قةزا %
03
09
03
13
13.1

سةرضاوة:
 .1وزارة التخطيط ،0933،جدول،6ص.3
 .0وزارة التخطيط،0983،ص3-6
 .6مديرية احصاء السليمانية،2002،ص.00
 .4وةزارةتى ثان دانان،2009،ا .004-006
 .5نةريَونةرايةت ئاماري سليَمان ،2022 ،ا .3

 طةتةى دانيشتوان:

ةماوةى سااَنى( )2002- 2000نةردةستمان

 .1زيادنوونى سرووتتى :زيادنوونى سرووتتى
نريتيية ة كياوازى نيَوان ت َي رِاى ةداي بوون و
مردن.زيادنوونى سرووتتى نةيةكيَك ة فاكتةرة
طرنطةكان دادةنريَا كة كار دةكاتة سةرطةتةى

كةوتوون ،ةطةلَ ئةوةى ئةن ئامارانةش كةن و
كورتى زؤريان تيَداية ،نةاَن تا رِادةيةك دةكرىَ
ثشتيان ثيَببةسريَا نو زانينى زيادنوونى
سرووتتى دانيشتوانى ناوضةكة.

دانيشتوان ،ئةو زيادنوونةش زؤر كار نة(طورِانى
سرووتتى دانيشتوان) يان(كو َةى سرووتتى
دانيشتوان) ناوةزةند دةكريَا ،نوية زيادنوونى

ةسةير كردنى خشتةى مارة()2دا نومان
دةردةكةويَا كة كياوازييةكى زؤر هةية ة
نيَوان كياوازى تيَ رِاى ة داي بوون و مردن ة

سرووتتى نة توميَ ى سةرةكى دادةنريَا نو
زانيينى طةتةى دانيشتوان ة هةر كومة َطايةكى
ئادةميدا ئةن زيادنوونةش تةنها كار ناكاتة سةر
قةنارةى دانيشتوان ،نة َ و كاريطةرى ةسةر

نيَوان سااَنى ( )2002- 2000نة كوريَك كة
نةرزتري حا َةتى ة داي بوون ة سا َى()2002
توماركراوة كة(30كةس  /ةهةزارداية) ،وة
ةنةرامبةردا كةمري رِيَذةى مردن ة

تةواوى طورِانة دموطرافيةكانى تردا دةنيَا،
ةمانةش ث َي هاتةو خاسيةتة دموطرافية كور

طةيشتوتة(0.2

نةكورةكان(.ميدان و احبيس .)2000،242،نو
َي و َينةوة ة زيادنوونى دانيشتوانى تارى
ياريية
قةاَدزىَ ثشا نةو ئامارة
فةرميانةى( ةداي بوون و مردوان) دةنةستن كة

سا َى( )2008توماركراوة كة
كةس /ةهةزارداية ) ةمةتةوة نومان
دةردةكةويَا كة كياوازييةكى زؤر هةية ة
نيَوان ت َي رِاكانى ةداي بوون و مردن .يَرةدا
دةكرىَ زيادنوونى سروتتى ةتارى قةاَدزىَ
دانةش ن ةي نو دوو قوناغ.
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يةكةميان  :قوناغى نيَوان سااَنى
 :)2003ةن قوناغةدا طةتةى سروتتى
تارادةيةك نةرزترة نةسا َى دواى خوى
( 20-33كةس/
ةنيَوان
كةرِيَذةكةى

(-2000

و نةرزنوونةوةى ثيَش ةش كردنى خزمةتطوزارى
تةندرووستى ،وةكةمى رِيَذةى مردنيش
دةطةرِيَتةوة نو ضةند هوكاريَك وةكو
ثيَش ةوتنى ئاستى رِؤتنبرى و ثيَش ةوتنى

ةهةزارداية) ئةمةش دةطةرِيَتةوة نو ناش
نوونى رِةوتى سياسى و ئانوورى دانيشتوان
نةطشتى .واتة ةن ماوةيةدا مارةى دانيشتوان

خوتطوزةرانى .
دووةميان :قوناغ نيَوان سااَنى ()2002-2003
ةن قوناغةدا تارِادةيةك طةتةى سروتتى

نة هوى زيادنوونى سرووتتييةوة زؤر زيادى
كردووة.كومة َيَك هوكار كاريطةرى ة سةر
نةرزى رِيَذةى ةداي بوون هةنووة ةو ماوةيةدا،
ةوانة نرِيارى هاتنى خوراك ة نةرامبةر نةوك

دانةزينى نةخويةوة نينى نةتيَوةيةك
طةيشتوتة ةنيَوان ( 20 -09كةس  /ةهةزارداية)
هوكارى ئةمةش دةطةريَتةوة نو كةن نوونى
.
نوون
ةدايك
رِيَذةى

ة سا َى( )0993ناش نوونى نارى ئانوورى خة َك
خشتةى مارة( :)6زيادنوونى سروتتى ة تارى قةاَدزىَ ة ماوةى سااَنى ()202 – 2000
ةداي بوون

مردن

رِيَذةى ةدايك نوون

رِيَذةى مردن

زيادنوونى سروتتى

سالَ
0999

03080

0119

109

56.6

3.2

53.4

0991
0990
0990
0990
0991
0993
0993
0998
0990
0919
0911
0910
0910
0910

09010
00190
03111
08300
19001
10030
11300
81083
31908
30801
33310
30010
30030
31939
33880

0909
0109
1011
1301
1080
1089
1800
1330
1080
1031
1389
1309
1810
1009
1038

103
108
109
013
030
011
101
100
139
138
108
090
018
083
001

49.6
70.1
31.2
33.4
25.2
27.8
33.2
20.8
22.6
21.6
22.1
24.2
24.8
24.1
24.7

4.8
2.9
2.8
8.6
5.2
5.9
2.5
1.5
2.6
2.5
2.7
2.9
2.8
3.4
3.7

44.8
67.2
28.4
24.8
20
21.9
30.7
19.2
20
19.1
19.5
21.3
22
20.7
21

0911

مارةى دانيشتوان

سةرضاوة:
( )0فةرمانطةى رِةطةزنامةو نارى تارستانى قةاَدزىَ ،زانيارى تايبةك نة ئامارى ( ةداي بوون و مردن) ضاث راوة نة كومثيوتةر،2000 ،
(.ناَونةكراوة)
( )2وةزارةتى تةندرووستى ،نةرِيَوةنةرايةتى طشتى تةندرووستى رِانية ،نةخوتخانةى قةاَدزىَ ،ئامارى ة داي بوون و مردن ة سا َى(-2003
 )2002ضاث راوة نة كومثيوتةر( 2002 ،ناَونةكراوة).
( )6نيستون ئةمةد حسن)2002،230،
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 .0كوض ردن:
كوض ردن نةريتيَ ى ناوى دانيشتوانة ،ضون ة
ئاسةوارى ديارى هةية ةسةر ث َي هاتةى
دموطرافى و ئانوورى و كومةاَيةتى ،ض ةو

ناوى ئوردووطاى(ثيَما َك) كة ( )2296خيَزان
دانيشتوانى
مارةى
و
نووة
دةطةيشتة()06299كةس ،كة نوو نةنةتيَك ة
تارى قةاَدزىَ وئيَستا نة طةرِةكى رِاثةرِي

تويَنةى كة كوضى يَوةكردووة ض نوى ضووة،
كار دةكاتة سةر ث َي هاتةو كورو مارةى
دانيشتوان ،ةوتويَنةى كوضى يَوةكردووة

ناسراوة(على.)2002،200 ،
 ئاوارةنوونى مارةيةكى زؤرى دانيشتوانى
تارى كةركوك ة دواى رِاثةرِينى سا َى()0990

مارةى دانيشتوان كةن دةكاك ،نةثيَضةوانةتةوة
ئةو تويَنةى كة كوضى نو دةكةن مارةى
دانيشتوانيان زياد دةكاك .كوض ردن نة
طرنطري هوكارى طةتةى دانيشتوان دادةنريَا

ة تويَنى نيشتةكيَبوونى خويان ،نةكوريَك كة
( )200خيَزان رِوويان ةن تارة كردووةو تيايدا
نيشتةكيَبوون كة دةطاتة نزي ةى()2200كةس
كة نة ئاوارةكانى كةركوك ناسراون ةن

نة هوى ثيَش ةوتنى تةكنو وكى و ئانوورى
نةتايبةك ة نوارى طواستنةوةدا ،كة ياريدةدةرة
نو زيادكردنى ئةن دياردةية نة هوى ئاسانى
هاتوضو .كوض ردن نريتيية ة طواستنةوةى

ناوضةيةدا كة نةهوى خراثى نارى سياسى و
ئاسايش و ئانورى تارى كةركوك دانيشتوانةكةى
رِوويان ةن تارة كردووة ،هةروةها نة هوى
سياسةتى نةعةرةب كردن ةايةن ح ومةتى

دانيشتوان ة ة تويَن َي ةوة نو تويَن َي ى تر
نةمةنةستى طورِينى تويَنى
نيشتةكيَبوون(حسن. )0226،116،تارى

عيَرِاقةوة ةن تارةدا كة مارةيةكى زؤرى
دانيشتوانة كوردةكانى ئةن تارةى دةركردووة نو
تارةكانى ترى هةريَمى كوردستان هوكاريَ ى تر

قةاَدزيَش ةن دياردةية نيَبةش نةنووة،

نوو كة مارةيةك ة دانيشتوان رِوو ةن
تارةن ةن(نةرِيَوةنةرايةتى مافى مرؤظ ة
رِانية.)2002،
 تةرِى ناوخويى هيَزة كورديةكان هوكاريَ ى

نةتيَوةيةك.
 مارةيةكى زؤرى خة َك كوضيان نو ئةن تارة
كردووة ،كة هةندىَ ةن كوض ردنانة كوضى
زؤرة مل َ نووة نةهوى سياسةتى رِاطواستنى
طوندةكانى دةورو نةرى تارى قةاَدزىَ ةايةن
ح ومةتى نةعسى عيَرِاقةوة ،كة نةهوى ئةن
سياسةتةوة ة سا َى( )0938ح ومةك هة َساوة
نة درووست ردنى ئوردووطايةكى زؤرةمل َ نة

ترنوو ةو هوكارانةى كة كاريطةرى خوى
هةنووة ةسةر طةتةكردنى دانيشتوان ة تارى
قةاَدزىَ ،نةكوريَك ة دواى سا َى ()0993ةوة
نزي ةى( )200خيَزان ة ثاريَزطاى هةو يَرةوة
ةن تارةدا
هاتوونة تارى قةاَدزىَ
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نيشتةكيَبوون كة نزي ةى()0000كةس دةكاك.
هةروةها ةدواى ئازادنوونى هةريَمى كوردستان
خة َ َي ى زؤر نة هوى كةمى خزمةتطوزارى ة
طوندةكان كوضيان كردووة نو تارى

وة ةرِووى ئانووريةوة هة َ ةوتةى تويَنى ئةن
قةزاية نوتة ننةماى نةهيَز نوونى نوارى
ئانوورى ,هةروةها ةرِووى طةتةى دانيشتوانةوة
ئةن قةزاية ةدواى سا َى  0990وة طةتةى

قةاَدزىَ وتيايدا نيشتةكيَبوون ة ماوةى
نيَوان سا َةكانى ( )2008-2000نةكوريَك كة
نووة(نةرِيَوةنةرايةتى
مارةيان()9032كةس

نةرضاوى نةخويةوة نينيوة ت َي رِاى ةدايك
نوونى زيادى كردوة هةروةها دانيشتوان َي ى زؤر
كوضى كردوة نو ئةن تارة ئةمةش زياتر

مرؤيية

دةطةرِيَتةوة نو دوونارة ننياك نانةوةى ئةو تارة
ناش نوونى رِةوتى رِأميارى و ئانووريةكةى.

ئامارى

رِانية

(ناوةندى

زانيارية

هاوبةشيةكان .)2004 ,98 ,ئةميش نة هوى
نوونى خزمةتطوزارى و خوتطوزةرانى ةن
تارةدا نة نةراورد نة طوندةكان و ئارةزووكردنى
خة َك نو نيشتةكيَبوون ة تارةكان نة نةراورد
ةطةلَ طوندةكان ،نةرزى ئاستى داهاتى خة َك
ةتار ةضاو طوندةكان ،ئةمانة هةموويان
هوكارنوون نو ئةوةى ئةن مارة زؤرةى خة َك
ةن ماوةيةدا ةن تارةدا نيشتةك َ نن.
مارةيةكى زؤرى ئاوارةكانى
هاتنى
ناوضةكانى يَر دةستى داعش ة ماوةى سا َانى
 2003-2004كة كاريطةرى زؤرى هةنوو ةسةر
زيادنوونى مارةى دانيشتوانى تارى قةاَدز َى
نةكوريَك ة ماوةى كةمر ة سا َي دا واتا ة
ةسا َى  2002-2004نزي ةى 0630كةس
ئاواراة نوون و رِوويان ةتارى قةاَدزىَ
كرد(.ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةاَدزىَ.)2002،
يَرةدا طةيشتينة ئةو دةرئةجامةى كة تارى
قةاَدزىَ ةرِووى ثيَطةى كوطرافيةوة خاوةنى
طرنطيةكى تايبةتى خويةتى ةنوارة كياوازةكان

034

ناسى دووةن
تايبةك مةندى دموطرافياى ئاوارةكانى
تارى قةاَدزىَ
ئةن نةتةى تويَذينةوةكة تايبةك كراوة نة
خستنةرِوويى تايبةمةندى ئاوارةكان كة نةهوى
هاتنى داعش زيَدى خويان كيَهيَشتوة رِوويان
ة تارى قةاَدزىَ كردوة ةماوةى سااَنى
 ،2003-2004يَرةدا ناس ة هةريةك ة
مارةو رِيَذةيان و ضونيةتى دانةش نوون و
ث َي هاتةيان ة رِووى تةمةن و رِةطةزةوة دةكةي .
 .1قةنارةيى دانيشتوانى ئاوارةكان :
تارى قةاَدزىَ يةكيَ ة ةو تارانةى ةرِووى
دانيشتوانةوة تارِادةيةكى زؤر كةمري تيَ ةاَوى
هةنوة ةطةلَ دانيشتوانى ناوضةكانى تر ياخود
طةل و نةتةوةكانى تر ئةمةش زياتر نةهوى
هة َ ةوتةى كوطراي ئةن تارة كة تا رِادةيةك
دوورة ةسةنتةرى تارة طةورةكان و تارةكانى

گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،089-034ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

ترى ناوةراسا و ناتوورى عيَرِاق ،نةاَن نةهوى
هة َطرسانى تةرى سوريا و ئاوارةنوونى نةتيَ ى
زؤرى كوردانى رِؤ ئاواو هةرةوةها هانتى داعش
نو نةتيَ ى ناوضةكانى عيَرِاق ئةن تارةش نو نة

رِيَذةيةكى نةرزة ضون ة نةر ةسا َى  2004ئةن
ث َي هاتةية ةقةنارةى دانيشوانى ئاوارةكان نوونى
نةنوو.نةكوريَك ةسا َى  2003ةتةواوى سنورى
قةزاى ثشدةر تةنها  8خيَزانى عةرةنى نونيان

ثةناطايةك نو ةخوطرتنى مارةيةك ة خة َ ى
ئاوارةنووى ئةن دةظةرانة،
مارةى ئاوارةكانى كة رِوويان ة تارى

هةنوة كة خة َ ى (دياى) نوون ئةوانيش نةهوى
ملمانيَى مةزهةنيةوة تارةكةيان ك َ هيَشتبوو

قةاَدزىَ كردوة ةسا َى  2002طةيشتوتة نزي ةى
0630كةس كة رِيَذةى نزي ةى  %2ى كوى
دانيشتوانى تارةكةى ث َي هيَناوة،خشةى( ، )6ئةن
رِيَذةية ةث َي هاتةى ئاوارة نو تارى قةاَدزىَ

*

رِوويان ة تارى قةاَدزىَ كردنوو ،وة ةدواى
سا َى  2008مارةيةكى كةن ة كر َي ارى عةرةب
رِوويان ةو تارة كردنوو كة ةطةلَ كومثانياكانى
دةكرد.
كاريان
نيناسازى
نوارى

خشتةى ( :)6قةنارةى دانيشتوانى ئاوارةكان ةكوى دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ سا َى 2002
مارةى دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ

سالَ
0911

33880

مارةى ئاوارةكان
1039

رِيَذةى ئاوارةكان ةكوى دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ
%1.3

سةرضاوة :ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةاَدزى ،نةتى نيانيةكان ،زانيارى نوسراو نةكومثيوتةر ناَونةكراوة.2003،

 .0ث َي هاتةى نةتةوةيى
مةنةسا ةث َي هاتةى نةتةوةي دانةش نوونى
دانيشتوانة نةثيَى نةتةوة ،ث َي هاتةى نةتةوةى ة
َي و َينةوة كوطرافياى سياسيدا نايةخى طرنطى
هةية(انوعيانة.)82 ،2002،نةتايبةك ة هةريَمى
كوردستان ضون ة ث َي هاتةى نةتةوةى ةهةريَمى
كوردستان دانةش نوة نةسةر نةتةوةى (كورد و
عةرةب و توركمان و كلدو ئاتوورى) ئةن
ث َي هاتانة نةدريَذاى ميَذوو طورِان اريان نةسةردا
هاتوة نةهوى ناسةقامطرى نارودؤخى رِاميارى و
سةرنازى ناوضةكة .نةتيَ ى زؤرى ئةو ئاوارانةى
كة رِويان ةناوضة كياوازةكانى هةر َي مى
كوردستان كرد نةطشتى ةرِووى ث َي هاتةى

نةتةوةى سةر نةيةك نةتةوة نوون نةاَن دواى
كوكردنةوى داتاكانى ئاوارةكانى سنورى تارى
قةاَدزى نومان دةركةوك كة ئاوارةكان تةنها
سةر نةنةتةوةى كورد ياخود عةرةب نةنون.
نةتيَبنى كردنى خشتةى( )4نومان درةدةكةويَا
كة :
 .1كورد  :مارةى ئاوارة كوردةكان كة رِوويان
ةتارى قةاَدزىَ كردوة طةيشتوتة نزي ةى 320

كةس ةسا َى  2002وة رِيَذةى ( )%22.2كوى
ئاوارةكانيان ث َي هيَناوة  .ة نةرامبةردا رِيَذةى
()%0.93

كوى دانيشتوانى تارى قةاَدزيان

ث َي هيَناوة  ،ئاوارة كوردةكان زياتر ث َي هاتوون ة

َدزىَ،لةبةروارى.2003/0/08
 ضاوثيَكةوتن لةطةلَ جوتيار حسن ئةمةد،ئةفسةر لةبةشى كارووبارى بيانيةكان،لة ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةا
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،089-034ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

كوردانى رِؤ ئاواو كة خة َ ى تارةكانى(كونانى و

عةفريَ )

نةتيَ يانيش

خة َ ى

*

تةنطا .

خشتةى ( :)4ثيَ هاتةى نةتةوةى ئاوارةكانى تارى قةاَدزىَ سا َى 2002
ئاوارةكان

مارةيان

كورد
عةرةب
كوى طشتى

ريَذة

122

22.2

902

0044

2390

200

سةرضاوة :ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةاَدزى ،نةتى نيانيةكان ،زانيارى نوسراو نةكومثيوتةر ناَونةكراوة.2003،

 .0عةرةب :مارةيان ةسا َى  2002طةيشتوتة

ريَذةى ( )%44.8كوى ئاوارةكان و ريَذةى

نزي ةى ( )309كةس كةزؤرنةيان خة َ ى
ثاريَزطاى ئةنبارن نةثلةى يةكةن نةت َي يشيان
خة َ ى ثاريَزطاى ديا ةن ،ئاوارة عةرةنةكان

( )%0.38ةكوى دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ
ث َي هيَناوة.

خشتةى( :)5ريَذةى ثيَ هاتةى نةتةوةى ئاوارةكانى ة كوى دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ سا َى 2002
دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ

رِيَذةيان ة كوى طشتى دانيشتوانى تارى قةاَدزىَ

ئاوارةكان

مارةيان

كورد

311

33880

9.03

عةرةب

390

33880

9.38

كوى طشتى

1039

33880

1.3

سةرضاوة :خشتةى ( 2و) 6

 .6ث َي هاتةى ئاينى:
فرةكورى ئاين يةك َي ة ةو هوكارانةى كة

تارى قةاَدز َى يةك َي ة ةو تارانةى كة
تارِايةكى زؤر ث َي هاتةكةى ةرِووى نةتةوةى

دةنيَتة هوى سةرهة َدانى كيَشة نةتايبةك ةو
كومة َطايانةى كة ئاستى رِؤتنبريان اوازة
وةدةمارطريان هةية،ئةمةش هوكاري ة نو
سةرهة َدانى كيَشةى سياسى ةسةر ئاستى

ئاينى تارِادةيةك نة ثوختى ماوةتةوة نةهوى
ئةوةى كةمري ت َي ةاَوى هةنوة ة طةلَ طة ة
كياوزاةكان و ئاينة كياوازةكان،نةاَن نةهوى
هاتنى ئاوارةكان ةئيستادا ضةند خة انى سةر

هةريَمى ياخود نيَودةو َتى و ت َي ضوونى
يةكرِيزى كومة َطا(انو عيانة.)2003،002،

نةنةتةوة كياوازةكان و ئاينة كياوازةكان
رِوويان ت َي ردوة،نةتيَبينى كردن ةخشتةى ()3



َدزىَ،لةبةروارى.2003/0/08
ضاوثيَكةوتن لةطةلَ حمد رسول حمد،ئةفسةر لةبةشى كارووبارى بيانيةكان،لة ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةا
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،089-034ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

كة ئاوارةكانى تارى قةاَدز َى ةرِووى ئاينيةوة
ث َي هاتةيان كياوازة نةكوريَك:
 .1مارةى ئةو ئاوانةى كة سةر نةئاينى
ئيسام  929كةس كة رِيَذةى  %30.2ى كوى

ئةن طروثة ئاينية ة تارى قةاَزى مارةيان
دةطاتة  224كةس كة رِيَذةي  %03.2ةكوى
ئاوارةكانى ئةن تارة ث َي هيَناوة.
 .6ئيَزيدى :ئةن ئاينة هةنديَك كةس دةيطرِنةوة

ئاوارةكانيان ث َي هيَناوة واتا ةثلةى يةكةن د َي .
 .0تةنةك :يةك َي ى ترة ة ئاينةكانى هةريَمى
كوردستان كة نةزؤرى ةسنورى ثاريَزطاى نينوى

نو سةرتايى ئاينى زةردةتتى ،ةسةردةم َي دا
ئاينى سةرةكى كوردستان نووة،نةاَن دواى هاتنى
ئاينى ئيسان مارةي تويَن ةوتوانى كةن

دا هةن ،خويان نةموسلَمان دةزان سةر نة
ئاينزاى تيعةن و نرِواييان نة ئيمامى عةى
هةية ئةن طروثة زياتر كةوتونةتة نيَوان
ناوضةى رِوونارى خازر ةرِؤ هةاَتى قةزاى

نوتةوة،تويَن ةوتوانى ئةن ئاينة ة ناوضةكانى
قةزاى تةنطار و ناحيةى زمار و تل يف و
ئة قوش و قةزاى تيَخان و ناتيك
سةرنةثاريَزطاى نينوى ناحيةى ميَل و ناوةندى

ةرِؤ ئاواى ناحيةى غن سفنى
تل يَف
طرنطري طوندةكانيان نريتن ة(درويشة ،
قةرةتةثة ،ناكةرنوعة ،خةزنةتةثة،منارةرِةش،
تةيراوا،تونزاو ،عةى رِةش ،تةنةك و كاريز)

قةزاى دهوك هةن( .حمدئةمن. )262 ،2006،
مارةى ئةن كةسانةى سةر نةو طروثة
ئاينيةن ةتارى قةاَدزى طةيشتوتة نزي ةى
 033كةس كة رِيَذةى  %06ةكوى ئاوارةكان

(حمدئةمن)262 ،2006،

ث َي هيَناوة.
خشتةى( :)3ثيَ هاتةى ئاينى ئاوارةكان ةتارى قةاَدزىَ .2002

ئاوارةكان
موسلَمان
تةنةك
ئيَزيدى
كوى طشتى

مارةيان

010
000
133
1039

رِيَذةيان
39.1
13.1
10
199

سةرضاوة :ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةاَدزى ،نةتى نيانيةكان ،زانيارى نوسراو نةكومثيوتةر ناَونةكراوة.2003،

 .4ث َي هاتة نةطويَرةى كوَر .
مةنةسا ة ث َي هاتةي كوَر دانةتبوون
دانيشتوانة نوَ نيَرو م َ ,ث َي هاتةي رِةطةزيش ث َ

نةتيَينى كردنى خشتةى ( )3نومان دةردةكةويَا
كة هةر  000ميَيةك نةرامبةر  92.3نيَرة  ،واتا
مارةى ميَيةكان زياترة ئةمةش نةهوى ئةوةى

دةوتريَا .نةاَن رِيَذةى كور نريتيية ة مارةى
نيَر نةرامبةر هةر ( )000ميَيةك نة ثيَ
هاوكيَشةية ك (عل بيب  ، 2000 ،ا.)060

كة نةتَ َي ى زؤرى ثياوةكان ماونةتةوة زياتر
نان رِايان كردوة هةروةها ةرِووى ث َي هاتةى
خيَزانةوة زياتر ة رِةطةزى مىَ ث َي هاتوون.
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،089-034ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

خشتةى ( :)2رِيَذةى نيَر و م َ دانيشوانى ئاوارةكان ة تاري قةاَدزىَ سا َى 2002
سالَ
0911

مارةي نيَر

مارةي م َ

331

%
01.3

301

سةرضاوة :ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةاَدزى ،نةتى نيانيةكان ،زانيارى نوسراو نةكومثيوتةر ناَونةكراوة.2003،

 .5ث َي هاتةى تةمةن :

ضين َي ىبةكارنةرن ،نةكوريَك ئةندامانى ئةن

زؤر طرنط و كاريطةرة ةسةرخاونوونةوةى
طةتةى دانيشتوان  ،طةان نةطةنج دادةنريَ
كاتيَك زؤرنةى اوةكان تةمةنيان ة  02سالَ

طروثة نة ضوتة نازارى كارةوة .
ئةطةر سةيرى مارةى دانيشتوانى ئاوةرةكان
ن ةي ة تارى قةاَدزىَ ئةوانةى ة خوار

زياترة و ة  32سالَ كةمرة  ،ئةطةر هاتوو
تةمةن ثيَضةوانةى ئةمة نوو ث َي دةوتريَا ثر
يان نةتةمةن(عل ةنيب ، 2000 ،ا )060
ئيَمة يَرةدا ناس ث َي هاتة و رةطةز وتةمةنى

تةمةنى  04سا َ مارةيان ( )322مندا َة ،
ريَذةيةك زؤريان داطركردوة ة ناو ئاوارةكان
كة دةطاتة ( )%43ى كوى ئاوارةكان  ،كة
نةضين َي ى مشةخور ناو دةنر َي  ،زؤرى ئةن

ئاوارةكان دةكةي نةث َي دانةتبوونيان و طروث
تةمةنيان كة ةخشتةى ( )8رِوون كراوةتةوة
نةكوريَك:

ضينةش دةطةريَتةوة نو ئةو هويةى كة ةناو
ئاوارةكاندا زؤرنةيان عةرةن و واناوة كة زؤر
حةز نةمندالَ نوون ن ةن و وةضة خةنةوة .

)04 - 0( -1سالَ  :ئةن تةمةنة نة ضينيَ ى
نةرهةن نةه َي ناسراوة ياخود نةواتايةكى تر
خشتةى ( :)8ث َي هاتةى ئاوارةكانى تارى قةاَدزىَ نةثيَى طروثى تةمةن سا َى 2002
سالَ
0911

طرِوث تةمةن

مارة

%

10 – 9

301

03

30-11

019

00.1

 31زياتر

081

01

كوي طشى

1039

199

سةرضاوة :ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةاَدزى ،نةتى نيانيةكان ،زانيارى نوسراو نةكومثيوتةر ناَونةكراوة.2003،

 ( ) 34 - 02سالَ :تةمةنى( مامناوةند ) ئةنطروثة دةكةويَتة نيَوان هةردوو طروثى مندالَ و

كاركردنيان هةية و هةردوو طروثةكةى تر نة
خيَودةكاك  ،هةورةها ئةركى هة َطرتنى ضةك و

ثرةوة و نةدةستةى نةرهةمهيَنةرةكان ناو
دةنريَا  ،ئةمةش ئةوانة دةطريَتةوة كةتواناى

ثاريَزطارى نيشتيمانيان ة ئةستوداية ئةن
تةمةنةى ئاوارةكانى دانيشتوانى قةاَدزىَ كوي
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گۆڤارا زانكۆیا دهۆك ،پەربەندا ،20:ژمارە( ،0:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ( 2003 ،089-034ژمارەكا تایبەت)
كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی)،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی /زانكویا دهوك)2003/4/24-26(،

طشتيان دةطاتة (420كةس) رِيَذة ( )%66.0ى
ةكوى ئاوارةكان ث َي هيَناوة .
 )32( -6سالَ زياتر  :ئةن ضينةيان ضينى
مشةخورى كومة َطان و ضاوةر َي هةو َى اوان
نو ثةيداكردنى نذيَوى يانيان ،ئةن ضينة
مارةيان دةطاتة(282كةس) رِيَذةى ()%20
ث َي هيَناوة ئةن ضينة زياتر ثيَويستيان نة
ضاوديَرى دانين ردنى ثيَداويستيةكانيان هةية،
نة تايبةتى ة رِووى خزمةتطوزارى و
تةندروستى ،هةر ئةمةش واي ردووة كة زياتر
فشار خريَتة سةر دةزطا تةندروستيةكان ةتارى
قةاَدزىَ.
يَرةدا نومان دةردةكةويَا ةطةلَ دوورى
تارى قةاَدزىَ ةو ناوضانةى كة نائارامى
تيَدكةوتوة دانيشتوانةكةى ئاوارة نوة
 ،مارةيةكى زؤرى ئاوارة رِوويان ةو تارة
كردوة،كطة ةمة نةتيَبينى كردن ة ث َي هاتةى
ئاوارةكان دةردةكةويَا كة كوراو كورى
ةث َي هاتةى ئاوارةكان هةية ةرِووى نةتةوة و
ئاي و تةمةن و رِةطةز ئةمةش كاريطةرى ةسةر
ث َي هاتةى دموطرافى ئةن تارة كردوة
كاريطةريةكةى زياتر دةردةكةويَا نةتايبةك كة
نو هةميشةى ميَنةوة.

ناسى سيَيةن
كاريطةريةكانى هاتنى ئاوارةكان نو تارى
قةاَدزىَ
نيَطومان هاتنى ئاوارةكان كاريطةريى ةسةر
تةواوى ايةنةكانى ةتارى قةاَدزى كردوة
نةكوريَك هةنديَك ةو كاريطةريانة تارِادةيةك
نة ئةريَنى و نةتيَ يشيان نة نةريَنى
دةركةوتوون ةن نةتةدا هةولَ دةدةي كاريطةى
ئاوارةكان ةسةر تارى قةاَدزىَ ةرِووى
دموطرافى و ئانوورى و كومةاَيةتى خةينةرِوو.
يةكةن :كاريطةرية دموطرافيةكان.
هاتنى ئاوارةكان نو تارى قةاَدزىَ كاريطةرى
ديارى كردؤتة سةر ايةنى دموطرافياى تارى
قةاَدزىَ يَرةدا كاريطةرية دموطرافيةكان
دةخةينةرِوو نةن تيَوةية:
 .1ةرِووى قةنارةى دانيشتوان
هاتنى ئاوارةكان هوكاريَك نوة نو زيادنوونى
قةنارةى دانيشتوانى ئةن تارة،نةكوريَك تةنها
ةماوةى يةك سا َدا نزي ةى  0630كةس
رِوويان ةو تارةكردوة. .ئةمةش واتايى ئةوةية
كة قةنارةى دانيشتوان ةن تارة نةتيَوةيةكى
ناسروتتى زيادى كردوة،زيادنوونى دانيشتوان
ةتاري قةاَدزىَ نةو قةنارةية كاريطةرى ةسةر
تةواوى ايةنةكانى تر دروسا كردوة.
 .0ةرِووى كياوزاي دانةش نوونى دانيشتوان.
هاتنى ئاوةكان نوتة هوكاريَك نو دةركةوتنى
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كياوزاي دانةش نوونى دانيشتوان ةنيَوان
طةرِةكةكانى ئةن تارة،نةطشتى ئاوارةكان ةطةلَ
طةيشتنيان نو هةرتاريَك هةو َى نيشتةكىَ
نوون دةدةن ةدوو نةتى تارةكان يةكةميان ئةو

كومة َيَك خانوو نيشتةكىَ نوون كة نو ئاغاكانى
دروست رانوون نةاَن ئاوةدان نةنوونةوة واتا
ئاغاكان نةضوونة ناو ئةو خانوانانة كريَى خانوو
ةن خانوانة ةنيَوان  80-30هةزار دينارة

طةرِةكانةى كة نرخى كريَيان تيَدا هةرزانة
دوةميشيان ئةو طةرِةكانةى كة تارِادةيةك ةنازارِ
نزي ،هةروةها ةهةو َى ئةوةتدان كة نةطشتى

،هةروةها نةت َي يشان نة خورِاى تيايدا

ةنزيك يةكر نيشتةكىَ نن واتا ةدةورى
يةكر كونبنةوة ئةمةش ةكوتايدا ناهةوسةن ى
دروسا دةكاك ةرِووى دانةش نوونى دانيشتوان
ةنيَوان طةرِةكةكانى ئةو تارة دةرئةجان
سةر
دةخاتة
زياتر
ثا َةثةستوى
خزمةتطوزارةيةكان كورنةكورةكان ،هةموو ئةو
دياردانة ةتارى قةاَدزىَ نةتيَوةيةكى نةرضاو
تيَبنى دةكريَا،هةروةك ةخشتةى ( )9رِوون
كراوةتةوة ئاوارةكان نةتيَوةيةكى ناهةوسةنط
نةسةر طةرِةكةكان دانةش نوون نةن كورة:
 .1زؤرتري مارةى ئاوارةكان ةطةرِةكى ئاتتى
نيشتةكىَ نوون كة مارةيان دةطاتة ( )406كةس
وةرِيَذةى ()%60ى كوى ئاوارةكانيان ث َي هيَناوة
،زؤري مارة ةو ئاوارانة كة ةن طةرِةطة
نيشتةكىَ نوون نرين ةو ئاوانةى كة
ةكوردستانى رِؤ ئاواوة هاتون كة هوكارى
نيشتةكىَ نوونيان ةن طةرِةطة دةطةرِيَتةوة نو
دوو هوكار:يةكةميان  :نةهوى نزي ى ئةن
طةرِةكة ة نازارِ .دووةميان  :نزمى نرخى كر َى
نةكوريَك نةت َي ى زؤرى ئاوارةكان ةناو

*

نيشتةكىَ نوون ( )
 .0نةخوتخانةى كونى قةاَدزى نةثلةى دووةن
ةرِووى ةخوطرتنى ئاوارةكان كة ( )634كةس
ةئاوارةكان تيايدا نيشتةكىَ نوون واتا رِيَذةى
( )%23كوى ئاوارةكانيان ث َي هيَناوة،هوكارى
ئةمةش دةطةرِيَتةوة نو ئةوةى ةن طةرِةطة
كةمثيان نو دروسا كراوة ةايةن نةرثرسانى
مارةى
ئةن تارة ةتيَوةى كانينة.زؤري
ئاوارةكانى ئةن طةرِةكة ثيَ هاتوة ة (ئيَزيدى و
تةنةك).
 .6طةرِةكى كارةنا نةثلةى سيَيةن ديَا كة رِيَذةى
 %04ى كوى ئاوارةكانى ةخوى طرتوة كة
زؤرنةيان عةرةن نةهةمان تيَوة هوكارى
هة َبذاردنى ئةن طةرةكة زياتر دةطةرِيَتةوة نو
نزي ى ة نازارِ .دوانةدواى ئةوة طةرِةكى
دةروازةى تار ديَا كة رِيَذةى ( )%00يان
ث َي هيَناوة هوكارى ئةمةش دةطةرِيَتةوة نو
ئةوةى كة نةتيَك ة ئاوارةكان ة ناوضةكانى
دةورونةرى ئةن طةرِةكة كار دةكةن .
 .4طةرِةكةكانى تر ريَذةى نيشتةكىَ نوونى
ئاوارةكان تيايدا ة (. )%0.6 - %2

َدزىَ،لةبةروارى.2003/0/08
 ضاوثيَكةوتن لةطةلَ حمد رسول حمد،ئةفسةر لةبةشى كارووبارى بيانيةكان،لة ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةا
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نةتيَبينى كردن
دةردةكةويَا كة :

ة خشتةى ( )9نومان

أ .تارِادةيةكى زؤر نارِيَ ى هةية ة دانةش نوونى
ئاوارةكان نةكوريَك هةنديَك طةرِةك مارةيةكى
زؤرى ئاوارةى ةخوى طرتوة هةند َي ى تريش
هيض كةس ةئاوارةكانى تيَدا نيشتةكىَ نةنوة
ئةمةش،قورسايى زؤرى خستوتة سةر هةنديَك

ة نوارى خزمةتطوزارية كور

ةطةرِةكان
نةكورةكان.

ب .ناَو نوونةوةى ئاوارة عةرةنةكان تارِادةيةكى
نةنةت َي ى زؤرى طةرِةكةكان نةثيَضةوانةى
ئاوارةكانى كوردستانى رِؤ ئاوا و ئيزيديةكان
و تةنةك ،ئةمةش هوكاريَك نوة نو ناَو
نونةوةى كلتورى عةرةب و زمانى عةرةنى ة
خة َ ى

نيَوان

تارة.

ئةو

خشةى ( :)9دانةش نوونى ئاوارةكان نةطويَرةى طةرِةكةكانى تارى قةاَدزىَ 2002
طةرِةك

عةرةب

كوردانى رِؤ ئاوا

تةنةك

يةزيدى

كوك كانيان

__

__

__

__

كارةنا

183

__

__

__

خانقا

00

__

__

__

امان قاسم

08

3

__

__

ئاتتى

133

001

__

0

تةهيدانى ئاتتى

__

__

__

__

هةنارؤك

__

08

__

__

تةهيدان

08

11

10

0

ئاسوس

__

__

__

__

ساويَ

1

__

__

__

مامةندة

__

__

__

__

ثيشةسازى

__

__

09

__

فةرمانبةران

13

3

__

__

هةوار

__

__

__

__

نلَفةك

__

__

__

__

سةرضيا

__

__

__

__

ئاوارةكان

__

__

__

__

كو

%

9

9

183

10

00

0.1

01

0.3

090

09

9

9

08

0.1

30

1.0

9

9

1

9.0

9

9

09

1.1

00

1.3

9

9

9

9

9

9

9

9
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رِاثةرِي

3

08

__

__

دةروازةى تار

191

00

__

__

طرنداخ

0

__

__

__

طرميتةر

0

__

__

__

نةخوتخانةى كونى قةاَدزىَ

__

__

100

130

كوى طشتى

390

019

000

133

01

0.3

101

11

0

9.0

0

9.0

030

03

1039

199

سةرضاوة :ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةاَدزى ،نةتى نيانيةكان ،زانيارى نوسراو نةكومثيوتةر ناَونةكراوة.2003،

 .6ةرِووى ث َي هاتةى نةتةوة:
كوض كاريطةريةكى زؤرى هةية ةساةر طاورِانى
ث َي هاتةى نةتاةوةى ئاةو تاويَنةى كاة كوضاى ناو
دةكريَا وة ئةو تويَنةى كة كوضى َى دةكريَا.
تارى قةاَدزىَ ةرِووى ث َي هاتةى نةتةوةياةوة
تارِادةياااةكى زؤر ث َي هاتةياااةكى ثاااوختى هةياااة
دوورى ثيَطااةى كوطرافياااوة كااةمري تيَ ااةاَوى
ةطةلَ نةتةوةى عةرةب هةنوة نةكوريَك تااوةكو
سا َى  2004تةنها ()3خيَزاناى عاةرةب ةوتاارةدا
هانوة كة ئةوانيش ناةهوى كيَشاةى مةزهةنياةوة
رِوويااان ااةو تااارة كااردوة نااةاَن ةسااا َى 2002
مااااارةى عةرةنااااةكان ااااةن تااااارةدا طةيشااااتة
()309كةس،ئةمةش مارةيةكى زؤرة ناو تاار َي ى
وةكاااااو قةاَدزىَ،ئةماااااة هاااااةر ناااااةو تااااايَوةية
نةماوةتةوة نة َ و تارِاديةك ةماوةى هااتنى ئاةو
ئاوارانة تارِادةيةك ن و ن خوازى اةنيَوان ئاةن
ثيَ هاتةيةو دانيشتوانى تارى قاةاَدزىَ رِووياداوة
ناااةكوريَك نةتا ايَك اااة كضاااةكانيان تاااويان ناااة
خااة َ ى ئااةو تااارة كااردوة هااةروةها ئااارةزووى
توكردن نة خة َ ى قةاَدزىَ نةكوريَك نوة هايض


داواكاريةكى خة َ ى قاةاَدز َى ناو خواساتنى كضاة
*

عةرةنةكان رِةك نةكراوةتةوة ( ).
ماناةوةى ئاةن ماارة اة ئااوارة عةرةنااةكان
ةداهاتوو وادةكاك كة مارةياان ناةروة هة َ شاان
نضاااايَا ضااااون ة هااااةروةكو ديااااارة ئاوارةكااااان
ئااارةزووى زؤرى وةضااةنانةوة دةكااةن و دي ااردةى
فرة ناى اة ناويانادا نااوة ئةماةش اة داهااتودا
كاريطاااةرى دةنيَاااا ةساااةر طاااورِانى ث َي هاتاااةى
نةتةوةى ةن تارة.
سيَيةن /ثيَ هاتةى كورى تةمةن :
هاااةروةكو ةنةتاااى دووةمااادا ئاماااا ةى ث َي اااراوة
هاتنى ئاوارةكان كاريطةرييان كيَهيَشتووة ةساةر
كيااااوازى ث َي هاتاااةى كاااورو تةماااةن ،كااة تاااارى
قااةاَزدز َى دةكاار َى دةرئةجامااةكان نااةن تاايَوةية
خةينة رِوو :
 -1ماااارةى زؤرى ئاوارةكاااان اااةرِووى ث َي هاتاااةى
كورةوة زياتر رِةطةزى م َي  ،ريَذةيان ()92.3نيَرة
نةرامبةر ()000ميَية ،ئةماةش كاريطاةرى ةساةر
دةستى كارو طرفتى كومةآيةتى

َدزىَ،لةبةروارى.2003/0/08
ضاوثيَكةوتن لةطةلَ امد صاح ،ئةفسةر لةبةشى كارووبارى بيانيةكان،لة ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةا
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*

و ئانورى ئاسايش ةتارةكة كيَهيَشتووة ( ).

ح ااااومن و زياااااتر ااااة دةزطاااااى سااااةرنازى
ئيشيان كردوة و خاوةن موضةى تايباةتى خوياان

 -0ة رِووى ث َي هاتاةى تةمةناةوة نةتا َي ى زؤرى
دانيشتوانى ئاوارةكان ث َي هاتاةى تةماةنيان زيااتر
تةمةنيان ةنيَوان ( )04 -0و ()32ساالَ زيااترن،
كااة ئةمااةش كاريطااةرى زؤرى هةيااة ااة نااوارى

نااااوون زياااااتر رِووكردنيااااان نااااو ئااااةن تااااارة
دةطةرِيَتةوة نو ئةوةى كة زياتر خة َ ى عةتاائر

ئانورى و كومةآيةتى ،ضاون ة تةماةنى منادالَ و
ثاار زياااتر ثيَويسااتى نااة ضاااوديَرى هةيااة ،هااةن
ااةرِووى تةندروسااتى و ضاااوديَرى كومةآيااةتى،

نااوون و حااةزيان نةناوضااةيةك نااوة كااة زياااتر
ثيَ هاتااااااااةى عةتااااااااائر نيَااااااااا و ةطااااااااةلَ
تايبةمةندياااةكانيان نيَتاااةوة تاااارى قاااةاَدزيَش

ئةماااةش نوتاااة نااااريَ ى طاااران نةساااةر اياااةنى
ح ومةك و دانيشتوانةوة.
هةروةها كطة ةمة نةت َي ى زؤريش تةماةنى
مااااان ناوةنااااد ()34 -02سااااالَ كااااة ريَااااذةيان ااااة

تاااااااوةكو ئيَشااااااتا ساااااايماى عةتااااااائرى تيَاااااادا
ماوةتةوة،ئةمااة ةايااةك ةايااةكى تاار نةت ا َي ى
خاااة َ ى قاااةاَدز َى كااااتى خاااوى اااةو ناوضاااانة
نيشااتةكىَ ناااوون ثةيوةنااديان ماااانوو هةرنوياااة

ث َي هاتةى رِةطاةزى نيَار دةطاتاة ( )%66.0اةكوى
مااارةى ئاوارةكااان  .ئةمااةش كاريطااةرى كردؤتااة
دةكاتااة سااةر ايااةنى ئااانوورى و كومةاَيااةتى وة

رِوويان كردؤتةوة ئةن تاارة ضاون ة ثةيوةناديان
ماااانوو ةطاااةلَ خاااة َ ى قاااةاَدزىَ .ئاااةن ناااوونى
موضاااة و ها اةروةها ناااونى ثاااارة ناااة ئاوارةكاااان

ماناااااةوةيان اااااةداهاتودا كاريطةريةكاااااة زيااااااتر

كاريطةرى هةنوة ةسةر كو َةى نازارِى ئةن تاارة
واتا سوديان طةياندوة نة خة َ ى ئةن تارة.
اااةرِووى نةريَنياااةوة(سااالبى) كاريطاااةرى ئاااةن
ئاوارانااة ةسااةر كااةن كردنااةوةى هةنااديَك كااار

نةتاايَوةيةكى دووايةنانااة كاريطااةريان كردؤتااة
سةر خة َ ى ئةن تارة نةتيَوةيةك :
اااةرِووى ئةريَنياااةوة(ااجاااانى) :ئاااةو ئااااوارة
كاااةرِوويان كردؤتاااة تاااارى قاااةاَدزىَ نةتايباااةتى

كاريطةرى زؤرى هةنوة ةسةر خاة َ ى ئاةن تاارة
هاااةروةكو ئاما ةماااان ثيَا ادا ئاوارةكاااانى خاااة َ ى
كوردسااااتانى رِؤ ئاااااوا زياااااتر خااااةري ى كااااارى

*

دةردةكةويَا ةسةر دانيشتوانى ئةن تارة ( ).
دووةن  :ةرِووى ئانوورى
اااااااااةرِووى ئانوورياااااااااةوة ئاوارةكاااااااااان

ئاوارة عةرةنةكان زؤرنةيان فةرمانبةرى

*

نوون ( ).نةتيَ يشاان هةر ةنناةرِةدا دةو َةمةناد

كر َي اااارى ناااوون اااةنوارى كاااارى نيناساااازى و.
ئةمةش نوتة هوى دروست ردنى طرفتى كاار كاة
نةت َي ى زؤر ةن ئاوارانة نة نرخ َي ى كةمر ة

َدزىَ،لةبةروارى.2003/0/08
 ضاوثيَكةوتن لةطةلَ رسول وةمان على ،ئةفسةر لةب ةشى كارووبارى بيانيةكان،لة ياريدةدةرايةتى ئاسايشى قةا
َدزىَ .2003/0/03،
 ضاوثيَكةوتن لةطةلَ حسن على عبداه ،دانيشتوى شارى قةا

َدزىَ .)2003/0/08 ،
 ضاوثيَكةوتن لة طةلَ(حمد بابكر باثر  ،نةقيب ،لة ياريدةريةتى ئاسايشى قةا
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كر َي ارة كوردة طةجةكان كار ن ةن و ئةمةش
نوتااة هااوى نوونوونااةوةى نااىَ كااارى هااةروةها
نةت َي ى زؤرى ئةو ئاوارانة زياتر خاةري ى كاارى
نيناساااازي نةتايباااةتى ئاوةرةكاااانى كوردساااتانى

رِؤ اناااة فيَااارى زماااانى عاااةرةنى ناااوون ناااةاَن
عةرةنةكان كةمر فيَرى كوردى نوون كطة ةماة
ناَو نونةوةى دياردةى سوا َ ردن ةمزطاةوك كاة
زياااتر ةايااةن ئاوارةكااانى خااة َ ى كوردسااتانى

رِؤ ئاااوا ئةمااة نوتااة هوكار َيااك دانااةزينى نرخااى
كريَى رِؤ انةى كريَ ار و كارى نيناسازى نوموناة
نرخى نةستنى يةك ماةتر ضوارطوتاةى ساةقفى

رِؤ ئااااوا ئاااةجان دةردرا نوتاااة هاااوى نيطاااةرانى
خاااة َ ى ئااااةن تاااارة.كطة ةمااااة ااااةرِووى دان و
دةزطاكااانى ئاسااايش تارِادةيااةك ئااةركيان قااورس

خانوو ة  62.000دينارةوة داناةزيوة ناو
دينااار زؤركاااار نةكاااةمريش ئاااةن كاااارة دةكاااةن
ئةمةش نوتة هوى ناَونونةوةى نيَ اارى ةتاارة،

نااوة نااةهوى ئااةوةى زؤرتاار ثيَويسااتة ضاااوديَرى
ئاوارةكاااان ن اااة ناااو د َنيانوونياااان اااة ناااةنوونى

28.000

**

*

طروثى ترؤرستى ةنيَوانياندا.) ( .

( ) .زؤركار ئةماناة دةنناة هاوى دروسات ردنى

ةن ناساةدا طةيشاتينة ئاةو دةرئةجاماةى كاة
هاااااتنى ئاوارةكااااان كاريطااااةرى هااااةنوة ةسااااةر

رِةطةندانااةوةى زؤرى نااةنيَا نااةآن ااة داهاااتوودا
نة تيَوةيةكى ديار سةر هة َدةداك.
كطة ةمة نةتيَك ة ئاوارةكان ةنازارِى تارى

ث َي هاتاةى دانيشااتوانى تااارى قااةاَدز َى نةتايبااةك
اااة رِووى ثيَ هاتاااةى نةتاااةوة ئااااي و نةتاااةوة
هااااةروةها كاريطااااةرى هااااةنوة ةسااااةر ايااااةنى

قااااةاَدزى خااااةري ى كااااارى كاا ارِي و فروتاااان
نةتايباااةتى فرؤتاااتنى مياااوةو ساااةوزة ةساااةر
تااةقامةكان ئةمااةش كاريطااةرى هااةنوة ةسااةر
كارى رِؤ انةى نازارِى خة َ ى ئةن تارة.

ئااانوورى نةهااةردوو ايةنااة ناااش و خراثةكااةى
نةاَن نو تار َي ى وةكو قةاَدزى ئاوارةكان نونةتة
هوكاريااااك نااااو كااااةن نونااااةوةى كااااار ااااةنازارِ و
دانةزاناااادنى نرخااااى كااااريَ ااااة نااااوارى كااااارى

سيَيةن :ةرِووى كومةاَيةتى
ااااةرِووى كومةاَيااااةتى ئاوارةكااااان ةضااااةند
ايةكاةوة كاريطاةريان هااةنوة ناةوةى زياااتر ن و

نيناسازى.

طرفتى كومةآيةتى ،رِةنطة ئةمة اة ئيَساتادا زؤر

ن خااوازى ااةنيَوان خااة َ ى ئااةن تااارةى ئاااوارة
عةرةنةكان رِوويداوة،ئةمة ةايةك ةاياةكى تار
تيَ ااة َل نااوونى ن َيااوان ئاوارةكااان و خااة َ ى تااارى
قااةاَدزى هوكار َيااك نااوة نااو ئااةوةى نةت ايَك ااة
دانيشااتوانى نااةهوى تيَ ااة َل نوونيااان ةمامة َااةى
َدزىَ.)2003/0/03 ،
 ضاوثيَكةوتن لةطةلَ حسن على عبداه دانيشتوى شارى قةا

دةرةئةجان
طرنطااااري ئااااةو دةرئةجامانااااةى كااااة ااااةن
تويَذينةوة نةدةسا هاتوون نريتن ة:
 .1تاااااارى قاااااةاَدز َى هة َ ةوتةياااااةكى طرنطاااااى
كاااوطراي هةياااة نةتايباااةتى اااةنوارى ئاااانوورى
نزي ى ةطةلَ سنورى ئيَران ةنوراى نازرطانى.

َدزىَ .)2003/0/08 ،
 ضاوثيَكةوتن لة طةلَ(حمد بابكر باثر  ،نةقيب ،لة ياريدةريةتى ئاسايشى قةا
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 .0ئاراستةى طةتةى دانيشتوان ةتارى قاةاَدز َى
نةرةو زيادنوون هةنطاوى ناوة نةتايباةك اةدواى
سااا َى  0990ئةمااةش نااةهوى دوونااارة ئاااوةدان
كردنةوةى ئةو تارة كاة اياةن ِر يَماى نةعساةوة

 .3ئاوارةكاااان كاريطاااةرى زؤرياااان كردوتاااة ساااةر
دانيشااااتوانى ئااااةو تااااارة ااااةرِووى زيااااادنوونى
قةنارةى دانيشتوان و دةركةوتنى ناهاوسةن ى اة
طردنونااااااةوةى دانيشااااااتوان ااااااة طااااااةرِةكان و

نةتةواوى رِاطويَزراو خاثور كرا.
 .6ةطاااة َل دوورى ئاااةن تاااارة ةناوةنااادنى ئاااةو
تارانةى كاة رِووناةرِووى نائاارامى نوناةوة ناةاَن

دةركةوتنى ث َي هاتةى كياوازى نةتةوةى و ئااينى
ةن تارة.
 .2ئاوارةكااان زياااتر ااة طةرِةكااة كونااةكانى ئااةن

مارةيةكى زؤر ة ئاوارة رِوويان ةو تارة كردوة
ئةمةش زياتر نةهوى طوجاوى خة َ ى ئةو تاارة
دةطةرِيَتااااةوة ةطااااةلَ ئاوارةكااااان ااااة مامة َااااةى
رِؤ انةيان.

تاااارة نيشاااتةكىَ ناااوون كاااة كةوتونةتاااة نزياااك
نازارِ،مانااةوةيان نااو ماوةيااةكى در َيااذ ااةداهاتودا
كاريطااةري دةن َيااا ةسااةر رِةوتااى م َيااذووى ئااةن
تارة.

 .4نائارام ة سوريا و هااتنى طروثاى ترؤرساتى
داعاااش ناااو نةتااايك اااة ناوضاااةكانى عيَاااراق و
هاااةريَمى كوردساااتان هوكاريَاااك ناااوة ناااو هااااتنى
نزي ةى  0630كةس ة مااوةى كاةمر ةساا َيَك

دثيَشنيار -:
 .1هةو َدان نو كوكردنةوةى ئاوارةكان ة
تويَن َي ى تايبةك دانن كردنى ثيَداويستية
سةرةتايةكان ة تويَنة واتا كردنةوةى كةمث َي ى

ناااو تاااارى قةاَدزىَ،ناااةكوريَك اااةثيَش ساااا َى
 2004ئةن تاارة كاةمري ماارى ئااوارةى تيَادا
نيشتةك َى نوة.

هةميشةى ة سنورى قةزاى ثشدةر نو ئاوارةكان
نو ئةوةى كة ةداهاتودا كار َي ى ةن كورة
رِوويدا كةمر خة َك رِون ةنة سةنتةرى تارى

 .5ث َي هاتااةى ئاوارةكاااانى ئااةو تاااارة تارِادةياااةك
ث َي هاتاااةى كياوازياااان هةياااة اااةرِووى زماااان و
نةتةوة ئاي و ايةنى كومةاَيةتيانةوة ،زؤرتري
ماااارةى ئاااةو ئاواراناااة اااة ث َي هاتاااةى نةتاااةوةى

قةاَدزىَ .
 .0كاركردن نو طةرِاندنةوةى ئاوارةكان نةتايبةك
ئةو ناوضانةى ئازاد كراو كيَشةو طرفتيان تيَدا
نةماوة هةرضةندة ةئيَستا نةتيَك دةستيان

عةرةن ،وة نةتيَوةيةكى ناَوتار اة ث َي هاتاةكانى
تااار اااة طةرِةكاااةكانى ئاااةن تاااارة ناَونونةتاااةوة
ئةمااةش كاريطااةرى دةن َيااا ةسااةر ناَونونااةوةى

زؤريان

كردوة نةطةرِانةوة
ماونةتةوة ةن تارة.
 .6سود وةرطرت ة توانا مرؤيةكانى ئةن

كة تورى عةرةب زياتر ةث َي هاتةكانى تر.

ئاوارانة ة نوارة كياوازةكان،نةتايبةك ةنوارى
كارى نيناسازى و نةخيَوكردنى ئا ةلَ و

نةاَن

نةتى
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نةرِيَوةنردنى كيَلَطةكانى ثة ةوةر،نةكوريَك
نةت َي ى زؤرى ئاوارةكان ةئيَستادا ةسنورى
قةزاى ثيشدةر خةر َي ى ئةن كورة كارانةن
تارةزايةكى ناتيان هةية.
 .4نةتيَوةيةكى نةردةوان ةايةن دةزطا ح ومى
يةكانةوة ضاوديَري ن ريَ هةولَ ندريَا كة
نةهيَ َل نرو نوضونى كياواز ةناو خة َ ى ئةو
ناوضةية ناَون ةنةوة نةتايبةك ةنوارى
نرورِاى توندةرِوى ئاينى.

سةرضاوةكان
يةكةن :سةرضاوة كوردى يةكان :
أ .كتيَب:
( .1نيَستون ئةمد حسيَ ,2002 ,

تي ردنةوةيةكى

فراوانبوونى رِونةرى تارى قة َادزىَ ,نامةى ماستةر,
كو يَذى ئةدةنياك ,زان وى سةاحةدي  ,هةو يَر).
 .0كاسم حمد حمد عةى  ،2008 ،رِؤ َى هوكارة
سياسيةكان ،ة دانةتبوونى دانيشتوان ة ثاريَزطاى
سليَمانى ،ضاثخانةى تيشك ،ض ،0سليَمانى .،
 .6كةمال نانان  ، ،ئةوانى تر ،سليَمانى تارة طةتاوةكةن،
نةرطى سيَيةن ،دةزطاى ضاث و ئوفيسى سةردةن ،ج،6
سليَمانى .2000 ،

 .4عةى ةنيب ( ،)2000كوطرافياى دانيشتوان كيَطرو
ناكيَطر ،ضاثى يةكةن ،ضاثخانةى ضوارضرا
،سليَمانى.
 .5هاورى ياسن حمدئةمن(َ ،)2006ي و َينةوةيةك ة
كوطرافياى
غةز نوس،سليَمانى.

 -1ثيَشرةو سةمةد توفيق(  ،)2009تي ردنةوةيةكى
تويَنى دانيشتوانى تارى رانيةَ ،ي و َينةوةي ة ة
كوطرافياى تار  ،نامةى ماستةر كو يجى زانستة
كومة َايةتيةكان ،زان وى كوية ،ناَونةكراوة .
 -0عل حس عل ( ،)2000ئاوى يَر زةوى ة قةزاى
ثشدةر  ،نامةى ماستةر كو يجى زانستة
مرؤظايةتيةكان ،زان وى سليَمانى ،ناَونةكراوة .

ج .ناَوكراوةى دان و دةزطا فةرميةكان :
 .1نة ِريَوةنةرايةتى مافى مرؤظ ة رِانية ،يستى ناوى
خيَزانة ئاوارةكانى تارى كةركوك،2002 ،
(ناَونةكراوة).
 .0ح ومةتى هةريَمى كوردستان  ،وةزارةتى تارةوانى و
طةتا و طوزار نةرِيَوةنةرايةتى طشتى نةخشةدانان
و ئاوةدان ردنةوة ،تارةوانى قةآدزىَ ،نةخشةى

كوطرافى نوطةتةى دانيشتوان و كاريطةرى ةسةر

هةريَمى

ب .تيَزةكان:

كوردستان،ضاثخانةى

ننةرِةتى تارى قةآدزىَ ،نو سا َى  ،2009نة
ثيَوةرى . 4000 : 0
 .6ح ومةتى هةريَمى كوردستان ،وةزارةتى ثاندانان ،
نةرِيَوةنةرايةتى ئامارى سليَمانى نةت (، )GIS
.2003
 .4ح ومةتى هةريَمى كوردستان ،وةزارةتى تارةوانى و
طةتا و طوزار ،نةرِيَونةرايةتى زانيارى و
نةخشةسازى سليَمانى ،ننضينةى نةخشةى قةزاى
ثشدةر ،نةخشةى كارطيَرِى و نةرِيَوةنردن ،سليَمانى،
.2009

 .5فةرمانطةى رِةطةزنامةو نارى تارستانى قةاَدزىَ،
زانيارى تايبةك نة ئامارى ( ةداي بوون و مردن)
ضاث راوة نة كومثيوتةر(. ،2000 ،ناَونةكراوة)
 .3ناوةندى زانيارية مرؤيية هاونةتيةكان  ,كورتة
زانيارةكى خيَرا ةسةر قةزاكانى  ,هةو يَر
_سليمانى _ دهوك  ,نةرطى ضوارةن _تشرينى
دووةن  ,2004اثةرِة .98
 .2وةزارةتى تةندرووستى ،نةرِيَوةنةرايةتى طشتى
تةندرووستى رِانية ،نةخوتخانةى قةاَدزىَ ،ئامارى
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ة داي بوون و مردن ة سا َى()2002-2003

ضاث راوة نة كومثيوتةر( 2002 ،ناَونةكراوة).
 .8نةرِيَوةنةرايةتى ئامارى سليَمانى ،ثيَشبينى نو
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ت ف 3ال ازح ن3وأثره3عل 3التغير3ال يم غراف 3ف 3م ي 3قلع 3دزه3
ال اص 3
3إن3تغير3ال صاائ

3ال يم غرافيا 3وااقتصاادي 3وااجتماعيا 3فا 3ايا 3م ط ا 3مرت طا 3بتغيار3ال صاائ

3

الس اني 3في ا.الت 3تع 3ظاهرة3ال جرة3ما 3احا ى3اهاع3ع امل اا3.وإن3هجارة3جا ء3ك يار3ما 3السا ان3فا 3وقت اا3
الحال 3تع د3بال رج 3ااول 3إل 33ع م3ااست رار3السياس 3والحال 3اام ي .3وما 3ال اضا 33إنا 3ما 3تغيار3ال ضا 3
السياس 3و3اام 3ف 3العراق3وس ريا3وظ ر3م ظم 3داع

3اارهابي 33وقيام ا3بااحتال3جا ء3ما 3اراضا 33كاا3

ال ل ي 3.ومج ء3ع د3هائ 3م 3س ان3تل 3الم اط 3المحتل ،اص ح 3سا ا3لتغيار3ااوضااي3فا 3كثيار3ما 3م ااط 3
اقليع3ك ردستان،والحال 3تاؤدى3إلا 3ال تاائل3ال يم غرافيا 3وااقتصاادي 3والسياساي 3.فم ي ا 3قلعا دزة3وهاهه3
الحال 3ل ا3أثر3ك ير3م 3ناحي 3ديم غرافي 3وااقتصادي 3والسياسي 3.
َ
3ملجا3ل ثير3م 3ال ازحي 3الهي 3جاءوا3الي اا،3لاع3ولا 3ت ا ن3بعيا لا3لمثا 3هاهه3
م ي 3قلع دزة3،ب ن ا3اص ح
التغيرات33.
3اهميا 3هاها3ال حااه3ها 3بيااان3ال صااائ

3ال يم غرافيا 3لل ااازحي 3الااهي 3جاااءوا3إلا 3م ي ا 3قلعا دزة3وتااع3

اس ا ان ع3في ااا3،ثااع3اظ ااار3أثاار3مجاام ع3عل ا 3الج ان ا 3ال يم غرافي ا 3وااقتصااادي 3وااجتماعي ا 3ف ا 3الم ي ا 3
نفس ا،واش 33ان3لمث 3هها3ال ح ث3اهميا 3خاصا 3للمساؤلي 3فا 3الم ي ا 3الماهك رة33ما 3اجا 3ت طايل3علما 3
لم اج 3مث 3ههه3الحاات3ومعالج 3انع اسات ا3السل ي 3المت قع 3ل ا3.
خط 3ال حه33
م 3اج 3وص ل3إل 3ال ف3ي سع3ال حه3ال 3ثاث 3الم حه33:خص

3الم حه3ااول3لتعريف3م ط 3ال راس 3

م 3ناحيتي 3الجغرافي 3وال يم غرافي 3.3
ويت اول3الم حه3الثان 3ال صائ

3ال يم غرافي 3لل ازيحي 3م 3حيه3الع د3و3ال س 3والت زي 3وتركي ع3ما 3

ال احي (ال مي 3وال ي ي 3وال ي3والعمر)3.
اما3المح ه3الثاله3وااخير3ف 3م ص

3إل اء3الض ء3علا 3تحليا 3أثار3ال اازحي 3علا 3م ي ا 3قلعا دزة3ما 3

ناحي 3زيادة3حجع3الس ان3وت اي 3ت زي 3الس ان33وتغير3التركي 3السا ان 3ما 3حياه3التركيا 3ال ا م 3والا ي 3
وال ع 3والعمري3وحالت 3ااقتصادي 3وااجتماعي 3.
وانت

3ال راس 3ب اتم 3ضم 3ما3تع3الت ص 3إلي 3م 3ال تائل3،وما3ي ترح3ما 3الت صايات3وأخيارا3تاع3ت ثيا 3

ال راس 3بمصادر3والمراج 3333.33
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) (ژمارەكا تایبەت2003 ،089-034 بپ،) (زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی،0: ژمارە،20: پەربەندا،گۆڤارا زانكۆیا دهۆك
)2003/4/24-26(، زانكویا دهوك/سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكولینێن مرۆڤایەتی،)كونگرێ زانستی یێ ئێكێ یێ (نیڤ دەولەتی

MIGRATION INFLUX AND ITS IMPACTS ON DEMOGRAPHICAL CHANGES IN QALADZE
CITY
ABSTRACT
Changes in demographic, economic, and social characteristics of a certain area are associated with
changes in population characteristics. One of the main reasons for this change is immigration. The current
mass immigration is related to insecurity, war, and political unrest in both Iraq and Syria that are caused by
the emergence of ISIS. The mass migration of displaced people to Kurdistan region has caused significant
demographic, social, and economic changes in KRI, including Qaladze city.
The importance of this research is to show demographic characteristics of the migrants currently living in
Qaladze. Furthermore, the research strives to illustrate the impacts of migrants on demographic, economic,
and social aspects of the city. The results of the study are of particular importance to policy makers and
government bodies as it can facilitate better planning and governance.
The paper is divided into three sections. The first section is discussing the study area in terms of
geographical and demographical background. In the second section, demographic characteristics of migrants
are showed in terms of their number, percentage, distribution, and structure (religion, nationality, gender).
The third section sheds the light on the impacts of migrants on the study area in relation to increase in
population, population distribution, the structure of population, and economic and social aspects.
The study is concluded with results and recommendations.
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هةستا نةتةوةيى ل دةظ كوردان  /ثيَشمةرطة وةك موونة
د  .سؤزان ئيراهيم حاجى ئةمن
ثشكا سياسةتا طشتى ،كوليذا زانستيَن مروظايةتى ،زانكويا دهوك ،هةريَما كوردستانىَ-عيَراق

ثوختة

پێگەھشت نەتەوەپەرستی کوردی ژ ھەست ئ تی ئ م ۆڤییە بۆ نەتەوەیێ م ۆڤی د کڤ نێ :م نی،
دابونەریت ،ش رست نی ،دی ۆک و رەوشەنبی ی دا و ئەڤە ھەمی د ئ خ وەاتەکی دا کۆ دبن ،لێ
ێدەب ری دژواربوون ھەست نەتەوەیی ل دەف کوردا  ،لێ نەبوویە ھەلویستەکێ تۆلڤەک نێ ژ
نەتەوەیێن د .
گ نگیی ڤەکۆلی ێ ژ گ نگیی ھەست ت کی و جڤ کی بۆ نەتەوەیی دھێت ،م و ئ یین و دابونەریت و
ددەت کو ت یبەت ەندیی نەتەوە و گەلێن
ش رست نی و نەژادێ ھەڤپشک دگەل ئ خێ ھزر و وێ ەکێ ت
دنە،
و گونج ند و وەرارا
ئ ریش ڤەکۆلی ێ ل سەر س ۆشتێ س یێن ھەرێ ێ یە و چەوانیی خۆرتک
ھەست نەتەوەیی.
ئ رم نج سەرەکیی ڤەکۆلی ێ پێک ھ تیە ژ بەرچ ڤک ن وێ ەکێ کەتواریێ رەوش ھەست نەتەوەیی ی
کوردی.
پان ڤەکۆلی ێ :ژ سێ تەوەرا پێک دھێت:
تەوەرێ ئێکێ  -د ژێ ن ڤونیش نێن (نەتەوە و گ نگت ین بی دۆ ێن وێ) دا ھ تییە و ئەو ژی بۆ دو داخوا ا
خوەڤە دگ یت .و ی دویێ :گ نگت ین بی دۆ ێن
دھێتە پ رڤەک  ،ی ئێکێ :تێگەھێ نەتەوەیی
خوەڤە دگ یت.
نەتەوەیی
تەوەرێ دویێ  -بەحسێ دی ۆک ھەست نەتەوەیی ی کوردی و گ نگت ین ب ەم و ئ ستەنگێن وێ و
ئەگەرێن دەرئەنج مێن وێ یێن نەتەوەیی و سی سی دکەت.
ن ڤونیش نێن (پێش هرگه و ھهست نهتهو یی)یه ،ئهو ژی بۆ سێ م نشێتێن
تهو رێ سیێ-
سهر كی دھێته پ رڤهك  :ئێك-كورتیهك ل سهر دی ۆك پێش هرگهی .دو – ر وش ق نوونی ی
پێش هرگهی .سێ -پێش هرگه و ھهست نهتهو یی.
راسپ ردە:
 .یەکبوون بزاڤێن پێدڤی ژ بۆ موک ک ن ھەست نەتەوەیی ی کوردی.
ئ وایەکێ دروست و تێگەھشت ف کتەرێن س ۆشتی و دی ۆکی.
 .پێ سەک ن رابۆریێ م ەتێ کورد
گەلەک م ن بۆ خزمەت ھەست نەتەوەیی کوردی.
 .دامە راندن راگەھ ندنەک ئ راستەک ی و

ثيَشةكى
هةستا نةتةوايةتى يا كوردى ،هةستا ئنتيمائاا
مرؤظيياااة ناااو نةتاااةوةيىَ مرؤظاااى د ضارضاااوظ َ
هةظثشاا ا َي (زمااااانى ،دانونااااةريا ،تارسااااتانى،
ديرؤك و رةوتةنبري دا) و ئةظاة هاةمى د ئاخاا
وةاتااةكى دا كااون دنا و ئااةو تشاىَ ظاىَ هةسااتىَ
خاااورك دكاااةك ،هةسااات رنة ب مةترساااييةكىَ ل
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سةر نةتةوة و مللةت َ مرؤظاى ،وةكاو زؤريليَ رناا
سياساااى و كىااااكى و ئاااانوورى ئاااا يىَ كاااور َي
نةتةوةي َي دن ظة.
زيَدةنارى خورتبوونا هةستا نةتةوةيى ل
دةف كوردان ،ىَ وة يَنةهاتية نبيتة هة ويستةك َى
تو ىةكرنىَ نةتةوةي َي دن ،ضون ى دةرئةجان
ب دريَذييا ديرؤكى و هةتا ظى سةردةمى
دسةمين كو د وارييا هةستا نةتةوةي نةنووية
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تو ىةكرن ،نو موونة رةفتارا ثيَشمةرطةى د
تةرِىَ ترؤرىَ دا هةمبةرى داعش رةفتارةكا
مرؤظانة نووية ،هةروةسا دطةل وةاتي َي سىيل
و ئيَخسران ى مرؤظانة رةفتار كرية ،ئةظىَ

كىاكىَ كوردى و هةستا نةتةوايةتى د كىانىَ
تةوةرىَ ئةكادميا زانستى دا.
 ئارماج َي ظةكو ينىَ-:
ئارماجا سةرةكييا ظةكو ينىَ ثيَ هاتيية وىَ

رةفتارا ثيَشمةرطةى ويَنةكىَ كوان داية هةمى
دونيايىَ كا ثيَشمةرطةى ضةند ثيَطرى ب
ننةماي َي مرؤظى د تةرِى دا كرية ،زيَدةنارى كو

ئ َي َ كو ويَنةك َ كةتواري ل سةر هةستا
نةتةوايةتى يا كوردى ثيَش يَش ن ةك ،كو
ظةكو ن رؤماا رةهةندا مللةتىَ كورد و هيَزا وى

نةرهنطارى طرؤثةكىَ نووينة ،كو ب هيض
ئاوايةكى ريَزىَ ل ر َي ةفن و ثةمانيَ
نيَىدةو ةتى ناطريا.
 طرنطييا ظةكو ينىَ-:

(ثيَشمةرطة) ن ةك ،هةروةسا طةهشتنا طرنطري
راسثاردةيان.
 ثةيرةوىَ ظةكو ينىَ-:
ظةكو ةرىَ طرنطى داية ثةيرةوىَ (ديرؤكى-

طرنطييا ظةكو ينىَ طرنطييا هةستا تاكى و
كىاكى نو نةتةويَ خوة يان نو مللةتةكىَ
دياركري دهيَا ،ىَ ضون ى زمان ،ئاين،
دانونةريا ،تارستانى و نة ادىَ هةظثشك دطةل

ترؤظةيى) كرية ،كو تياية ظةكو ييَ ل سةر
ديرؤكا هةستا نةتةوايةتى يا كوردى ن ةك،
زيَدةنارى طرنطيدانا وىَ ل سةر ثةيرةوىَ كىاكى
د ترؤظةكرنا دةروونييا كوردى دا و كارتيَ رنا

ئاخىَ هزر و ويَنةكىَ مان ددةك كو
تايبةمةندييا نةتةوة و مللةت َي دنة ،زيَدةنارى
نةرضاظ رنا طرنطييا ثيَشمةرطةى كو ئا ييةكىَ

و َى ل سةر رةوتتىَ سياسى.
 ثانا ظةكو ينىَ-:
ثانا ظةكو ينىَ سىَ تةوةران ثيَك دهيَا:

طرنطىَ كةتوارىَ هةستا نةتةوايةتى نةركستة
دكةك.
 ئاريشا ظةكو ينىَ-:
د كةظ دا هةستا نةتةوايةتى د كىاكىَ

تةوةرىَ ئ َي ىَ -د يَر ناظونيشان َي (نةتةوة و
طرنطري نردؤز َي وىَ)دا هاتيية و ئةو ى نو
دو داخوازا دهيَتة ثارظةكرن ،يا ئ َي ىَ :تيَطةهىَ
نةتةوةي ب خوةظة دطريا .و يا دويىَ:

كوردى دا يا ديارة َ ،ئاريشا ظةكو ييَ هةروةكو
ظةكو ةر دنينيا يا د سرؤتتىَ سازي َي هةريَما
كوردستانىَ دا و ضةوانييا خورت رن و طوجاندن

طرنطري نردؤز َي نةتةوةيى ب خوةظة دطريا.
تةوةرىَ دويىَ  -ب ناظونيشان َي (هةستا
نةتةوايةتييا كوردى و كارت َي رنا وىَ ل سةر

و وةرارا هةستا نةتةوايةتى ،زيَدةنارى سرؤتتىَ

رةوتتىَ سياسى) كو نةحسىَ ديرؤكا هةستا
نةتةوةيى يا كوردى و طرنطري ننةما و
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ئاستةنط َي وىَ و ئةطةريَ دةرئةجاميَ وىَ ي َي
نةتةوةي و سياسى دكةك.
تةوةرىَ سيىَ -ب ناظونيشان َي (ثيَشمةرطة و
هشيارييا نةتةوايةتى)ية ،ئةو ي نو ضار

طزيرت َي نريتانيا ،هةمان حا ةك دطةل ئةمري ا
ى ،ضون ى ئةو ى تيَطةهىَ ئنتيمائا ئيَك نة اد
رةك دكةك د ثيَناسا نةتةوةي دا ،ضون ى
ئةمري ى نوضةندي نة ادان ظةدطةرِن ،ئةظة

داخوازان دهيَتة ثش رن:
 داخوازا ئيَ ىَ :ثيَشمةرطة.
 داخوازا دوي َ :كورتييةكا ديرؤك .

هةمى د كىانىَ ت َي ةىَ د ثيَناسةي َي ناظبةرا
مللةك و دةو ةتىَ دا و د ناظبةرا تيَطةهىَ
نةتةوة و نشتيمانى و ئا يطريا سياسى دا،

 داخوازا سي َ :رةوتا ياساي يا ثيَشمةرطةى.
 داخوازا ضاريَ :ثيَشمةرطة و هشيارييا
نةتةوايةتى.

زيَدةنارى ظىَ ئ َي ىَ ى ئةن دتيَن دو ثيَناسان
ثيَشنيار ن ةي  ،يا ئيَ ىَ فة سةفا عةرةنى كو
ئاما ىَ ب طة ةك ثيَناسان دكةك و طرنطرينيَ
وان طةل و نةتةوة :كو ئةو هةمى مللةتة يان

تةوةرىَ ئيَ ىَ :نةتةوة و طرنطري
نردؤزيَ وىَ

ثرانيا مللةتى ية ،يان حا ةتةكىَ عةقليية كو ب
تنىَ وةائا مرؤظى دىَ نو ئةركىَ دةو ةتىَ و
نةتةوةي نيا ،يان كومةكا سا وخةتانة
هةنوونا مللةتةكى دكةك ،كو
دةرنرِينىَ

داخوازا ئ َي ىَ :تيَطةهىَ نةتةوةي
نةتةوة دياردةيةكة و تيَطةهةكىَ سياسيية ،ل
دةمىَ ثةيىا ئنطليزى  nationو Nationalismد
فةرهةنطا ئوكسفورد و د هندةك فةرهةنط َي دن
دا ،دىَ تيَطةهىَ نةتةوةي و نشتيمانى و ئا يطريا
سياسى دةتة مرؤظى ،ب سةدةما نوضوون َي كودا
كودا د دانانا ثيَناسةك َ دا نو نةتةوةى ،زانا و
تارةزا ناكوك نووينة كو ويَنةكىَ راسا و رؤن
ندةنة ثيَناسا نةتةوةي ،نو موونة هندةك
دنيَذن ننةمايىَ ئيَ ىَ يةكةيا كوطرافيية يان
نشتيمانة ثيَناسا نةتةوةيى ب خوةظة دطريا ،ىَ
ثيَناسا ئنطليزي وىَ يةكىَ رةك دكةك ،ضون ى
نشتيمانىَ ئنطليزي نةرفرةهرة
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سنووريَ

يةكبوونةكا خورك هةمبةرى مةترسي َي دةرةكى
نو طةتةكرنا ظىَ يةكبوونىَ
هةية و
ثيَشىةضوونىَ دكةك )0(.و هندةك ى دنيَذن
نةتةوة ل دةستثيَ ىَ طرؤثةكا مرؤظاية و نوو
دنيتة خودان كومةكا سا وخةتان ،ل ظيَرىَ دكتور
(ثروت بدوي) دنيَذيا :طرؤثةكا مرؤظاية ل
هةريَمةكىَ خوةكه نووينة و حةزا ث َي ىة يانىَ
هةية و هةستىَ طريَدانا نةر ةوةنديا نلند ل
دةف ثةيدا دنيا ،كو ئةو هةسا وان ثال ددةتة
يةكبوونىَ و ب مامى دنيتة فاكتةرىَ
ندةستىةئينانا نةر ةوةنديا طشتى )2( .ستا ن
نةتةوةى ثيَناسة دكةك ،كو طرؤثةكا مرؤظا يا
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نةرقرارة و هيَدى هيَدى ل سةر ننةماي َى
هةظثش ييا زمانى و ئاخىَ و يانا ئانوورى و
يةكبوونا ث َي هاتا دةروونى و كو توري هاتية
()6
ثيَ ئينان.

دئينيا و طرنطري وةائا مرؤظ نو خوداي َ
() 4
ن َ تري ة.
نردؤزا سوسيا يستيا ماركس :
سوسيا يستا ماركس وةسا دنينيا كو

داخوازا دويىَ :طرنطري نردؤز َي نةتةوةي:
ل طور ترؤظةيا نوري د تيان داية ئات را
ن ةي كو هندةك وةسف و ثيَناسة يان تيَطةها

نةر ةوةندي َي ئانووري و تةخ َي كىاك
فاكتةريَ سةرةكينة نو ثيَ هاتنا مللةتان ،ضون
هةظرِكييان ناهيَليا ،هةروةسا ب هةم تيَوازان

نو نةتةوةى هةنة وانا :طةل و نةتةوة و مللةك
و نة اد ،هةروةسا هندةك فاكتةر َي سةرةك د
وةرارا نةتةوةى دا هةنة ،ئةو ي :زمان و ئاين
و نة اد و دانونةرين ،ئةظان فاكتةران كارت َي رن

دووماهي َ ب ثارضةنوون و كوداهي َ دئينيا،
وةكو رةنط و زمانى و رةطةز و نة ادي و..هتد.
هةر
تةنطستةي َ تيَوري ي َ ماركسي َ
ئايدؤ و يةكا نةتةوةى كوداية ،ضون ماكينا

ل سةر وان نردؤزان هةية كو ترؤظةيا نةتةوةى
ل طور ئايدؤ و يا وىَ هاتية كرن ،هةكة
تةماتةى كوطرافيا نةتةوى ل كيهان َ ن ةي
ديَ نينن نردؤز َي طرنط َي ترؤظةيا نةتةوةى

ديرؤك َ ل دةف ماركسي َ هةظرِكيا تةخ و
ضيناية ،ئةظجا وةسا ديار دكةك كو هةظد ي و
هةظرِكى د ناظبةرا تةخا كاركةرا كيهانى و تةخا
كاثيتا زما كيهانى داية،ل هةمان دةم هةظرِك

كري طة ةك نردؤزن و د تيان دانينة نةحس َ
هةميان ن ةي  َ ،د تيان داية نةحس َ ي َي
طرنطر ن ةي .

و ثارضةنوونا نةتةوةي هةمبةري هةظرِكي َي
تةخان دياردةكا اوةك ية ،ةورا د نةيانا
تيوعيان دا هاتية ،كريَ اران نشتيمان نينةَ ،

نردؤزا ئاييي:
ئةظ نردؤزة ل سةر ننةماي َ ناوةري َ هاتيية
و ثرؤزتري ئنتيمائاية ،كو نهيَزتري
كارتيَ ةرة د يانا مرؤظ دا و ب تايبةت نو

نةتةوة دنينيا كيهان نة ل سةر تةخان ثارضة
نووية ،نة ل سةر نةتةوةيان ثارضة نووية،
ئةظجا هةظرِكيا تةخان دنيتة طةفةكا مةزن نو
هةم تيَو َي نةتةوةيان ،نطرة فاتيزمىَ هةتا

خودان ئايين َي ئةمان  ،ب ئاوايةك ئةظ
نردؤزة د يةكبوونا مرؤظان دا ب ئايين َي كودا
ظة سةركةفى نووية ،ضون ئاين يةكبوونا

نزاظيَ نشتيمان ييَ ضةثرِةو كو طة ةك
ر يَم َي كيهانا س َ خوة وىَ هزريَ دكةنة
خودان.

هزريَ و ناوةري َ و هةسا و و دان َ ب دةستىة

نردؤزا ئةمان :
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ل طور ظ َ نردؤزىَ نة اد و زمان فاكتةريَ
سةرةكينة د ثيَناسا نةتةوة و مللةتى دا ،ئان و
ثيَدظية طةل نو ئيَك نة اد يان ئيَك زمان
نزظرِيا ,داكو تيَوازةك ندةتة نةتةوةي يان

سةرةك نو ثيَناسا نةتةوةى يان مللةتى هةنة،
َ هندةك وان نيَزي هزرا توفيَي نة ،ئةظ
ئا ي َ زاناي َي كىاك و
هةم نردؤزة
نايو وك و دةروونى و ئةنرؤنو وكيا ظة

مللةتةكى ب تنىَ ،ئةمانان ناوةري ب نة اد َ
ي
خوة ي َ ئاري هةية ،وةكو ئنتيما نو ئيَك نةتةوة
يان زمانىَ ئةمان ي َ ئ َي بووي  ،كو تيَوازةك و

هاتينة رةخنةكرن َ ،هةمى مرؤظايةتى ثيَناس َ
نو ئيَك نة اد ظةدطةرين  ،دطةل هةنوونا هندةك
ناكوكييان د رةنط و سروتتى دا كو هةم نو

تةنطستةكى ددةتة مللةتىَ ئةمانى َ ,نوضوونا
هندةك ئةمانان نو ويَ يةك َ دضيا كو
يةكبوونةكا كوطراي ي هةية و تيَوازةك َ
مام ةر ددةتة نةتةوةي يان مللةتى،

فاكتةريَ ويراس و ينطةهىَ دزظرِن ،ل ظيَر َ
ي
نةكرية مةرج كو رةوتةنبريا نة ادةك وةكهةظ
نيا ،ضون رةنطة د نة ادةك دا ضةندي
رةوتةنبري هةن  ،نطرة عةترةتةك َ نو يا

نة و ب طرنطري فاكتةر َي سةرةك نو ويَ
()2
يةك َ دزان .
نردؤزا فرةنس :
ل طور نردؤزا فرةنس نةتةوة يان مللةك

دي يان نا ارةك نو نا ارةك َ دى ،ل هةمان
دةمى طومان هةية كو نة ادةك َ  %000ساي
هةنيا ،هةروةسا مةرج نينة كو سا وخةتيَ
هةظثشك د ناظبةرا مة لةتان دا هةن  ،هةروةكو

ر َي ةفن و ناوةري و حةزا ثيَ ىة يان َ ية د
كىان َ سنووريَ ئيداري َ ئيَك كوطراي دا ،ئان و
ئةظ نردؤزة د كىانىَ ئيَك كوطراي تةماتةى

رةنط َي ضاظا و ثرض َ و ..هتد ،ل ظيَر َ
ي
ثرسيارةك دهيَتة ئازراندن ،كيذ نردؤز َي مة
نةحس كري ل سةر رةوتا نةوةي َ كوردي

هةنوونا مللةتةك دكةك كو نةر ةوةندي َي
هةظثشك و حةزا ثيَ ىة يان َ هةية )3( .دةم َ
نةر ةوةندي َي هةظثش يَ وةاتيان كون دن  ،ب
دريَذيا ديرؤك َ ئرادةكا هةظثشك نو ثيَ ىة يانا

دطوجيا؟ .هةكة ئةن ناش تةماتةى حا ةت َى
نةتةوةي َ كورد ن ةي  ،ديَ نينن كو دطةل ئيَك
نردؤز ب تنىَ ناطوجيا ،هةكة نيَذي ثرسا
نةتةوةي َ كورد دطةل نردؤزا ئةمان دطوجيا،

ئيَك مللةك ض َ دكةن ،ئةظ نردؤزة كارظةدانا
نردؤزا ئةمان نووية و طرنطري نانطخواز َي
ظ َ نردؤزيَ ديرؤكناس (فوستيل دي كواض و

ثيَدظية نر نةكةي تائيفةك َ و ئايينةكى و
ئو ةك َ ثر ب حةزا خوة دطةل نةتةوةي َ كورد
ل كوردستانىَ د ي  ،ئةظة ئةوة يا نردؤزا

ئارنسا رينان) .زيَدةناري ظ َ نردؤزىَ هندةك
نردؤز َي دن ي هةنة كو طة ةك فاكتةر َي

فرةنس ناوةري ث َ هةى َ ،ضون ثرِانيا
كوردان موسلمان  ،ئةظة ي ديار دكةك كو ثرانيا
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كوردان ناوةري ب نردؤزا ئايينى هةيةَ ،
دةرنارةى ثارت َي كوردستانى و ب تايبةتى ي
ي َي سةرةك  ،نةرنامة و كونطر َي سياس ييَ
وان ديارة كو كوداهيا تةخ و ضوينان رةك دكةن.

كو ل دةف مرؤظ هةية ،هةروةسا هةسا
سةركةم َ ثرؤسا عةقليية كو ب ئاوايةك َ
ئةريَي ثش داري َ د تيَطةهشتنا مرؤظى دا دكةك،
نة اديَ ظ َ يةك َ نو كاري و ضااكيا مرؤظى يا

َ هةكة دوورتر هزر ن ةي ديَ نينن كو
طة ةك كادريَ ثارتيَ كوردي ناوةري ب هزرا
سوسيا ستى هةية .ئةظ ترؤظةيا دووماهي َ ،مة

نةرهةمئينانا كىاك دزظرِيا ،كو طريَداي
دةركةفتنا زمانيية ،ةورا زمانى كارت َي رنةكا
() 8
مةزن ل سةر ديارنوونا هةستىَ هةنووية.

رادكيَشيتة نردؤزا سوسيا ستا ماركس  ،ئةظجا
سةركةم َ ظان هةمى ترؤظةيان ديار دنيا كو
نةتةوةي َ كورد نردؤزا خوة يا تايبةك هةية،

هزر و هةسن كو
و كىاك دكةن كو
دكةن و تيَدطةه ،
ناظبةرا مرؤظى و

(د.العزي سوم) دنيَذيا ترؤظةيا سياس

يا

َ هةستا كىاك ئةو
هاري اريا مرؤظى و طرؤث
نوونةراتيا كيهانا دةردور
رةنطة ئةظ هةستة د

نو نةتةوةي تشتةك َ زيَدةكرية

تيَطةهشتنا كيهانا دةردور دا ،نةيا راستى نيا و
رةنطة ئاستةنط و ئا وزي يان طىاتتنيَ
()9
كوراوكور هةن .
نةتةوة هشيارنوونا مللةتية و هايدارييَ

ظةدطوهيَزيا مللةك نةنيدعةكة هزرا رؤ ئاظا

يةكبوونا ضارةنىيس َ مللةتى ددةك ،رةنطة
هندةك كاران كل ىَ نةتةوةى ن ةنة نةر ،ئةو
نةتةوةى
ى حة َي رنا وةاتية و وةاك

ماركس

(نيدعة) و ئةظ نيدعةية ل ثشا هةظرِكى و
ئا وزييَ د ناظبةرا وةات َي ئورؤثا دا نووية،

هةروةسا (د.العزي سوم)

زاريَ (نيندك)

ئات را كرية ،نة و تشتةكة هةنوونا خوة ل
دةف ثرِانيا كىاك َي دونياي َ هةية ،ئان و تاكيَ
كىاكى هةسا دكةن كو طريَدانةك دطةل هةظ
هةية.

() 3

تةوةر َى دوي َى  /هشيارييا نةتةوايةتى يا
كوردى و كارت َي رن ل سةر رةوتتىَ سياسى
هةستا نةتةوايةتى ثش ةكة

هةستا كىاك َ

سياس  ،ضةندي ثيَناسة نو هةستىَ و هةستا
كىاك هةنة ،ئةظجا ثيَناسا هةسىَ ل دةف
(روزنتال و يودي ) مةزنري تيَوازيَ كةتواريية

ضيَبووية ،ضون ى وةاك مةزنري فاكتةرىَ
هاري ارة نو هةنوونا مللةتى ،ئةظجا نةتةوة
و دانةكا كوور دايك دنيا نو حة َي رنا وةاتى
و هاري ارييا ناظخوي د ناظبةرا وةاتيان دا نو
نةرهنطارنوونا مةترسيا دكةظيتة سةر وةاتى و
نةر ةوةندييَ هةظطرتى .هةروةسا ئةو رؤح و
تاكة هةستة مللةتى دةردكةظيا و هةستةكا
راستة و حةزا يانةكا خوش هةية ،ل هةمان
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يانا

نةهيَاي هةستا نةتةوةي دروسا نيا ،نة و
نةهيَا دةو ةتا كوردي ي دروسا نيا (نةريا
نها ئةظة د ئيساما سياس دا ل دةف كوردان
هاتية ترؤظةكرن) زيَدةناري ويَ يةك َ ي وةائا

ننةماي َي

دةم فاكتةر َي دةروونينة
كىاك يا مراتطر دةردكةظ .
مرؤظ ل سةر ئاخا وةاتى ضاظيَ خوة
ظةدكةك و رؤناهي َ دنينيا و حةزا مرؤظى

ت َي ة سرؤتتى دنيا و ثيَىة دهيَتة طريَدان،
ئةظة رةطةز َي نهيَزة نو ظ َ دياردا دةروونى يا
كىاك  ،كو ئةو ي نةتةوةية .ئةظجا هةكة

مرؤظ نو عةترةتان نووية و ثةيدانوونا حةزا
ثاراستنا عةترةتان ،رةوتىَ تاك َ كورد ديار
تاك َ كورد كةفتبوو خةف ا
كر ،ضون

ديرؤكا ناب و ناثران ب خوت و نةخوتي َي
ويَىة دطةل ضياييَ كودي ،مري  ،ئاراراك،
مرود و خيَر َي روونار َي ويَ ي َي زةنةاح و
دةتت َي حةران و تيَخان هةو يَريَ و

عةترةتي َ و سيستةم َ عةترةت َ ب ناتري
ياسا دهذمارك و دةم َ كوردان خوة د كىان َ
عةترةتان دا كىان كري ،مللةك و نةتةوة
كىانىَ عةترةتان
دةسا دان كو طة ةك

تةهرةزوور ميَش َ تاكىَ كورد هاتنة يَرن،
نةتةوةى ديَ ض رامان نو تاك َ كورد هةنيا؟،
هةروةسا هةكة دةرياي َي وان َ و ئورمية حشك
نوون ،نيَطومان د َ تاكىَ كورد نو ضياييَ ئة ب

نةرفرةهرة و هةر ئةو كىان رن نووية سةدةن
كو كورد نةتياينة دةو ةتا كوردي دروسا ن ةن.
ئةظة ي وةسا ديار دكةك كو نةتةوةى
كاريطةريةكا مةزن ل سةر رةفتاريَ تاك َ كورد

و دةتتا هو ةندا كةسك و كض َي كوان َي ئورؤثا
و دةرياضةي َي سويسرا و يورؤى خةمطن نانيا،
ثرؤسا ئاظاكرنا كةسايةتي َ د ويَ
ضون

نةنووية ،ضون هةمى هزر و كار َي وى د
كىان َ عةترةتي َ دا نووينة ،ئان و خوة كرية د
كىان َ سنوور َي نةرتةنط دا هةتا ل دووماهي َ

ينطةه َ دا ،نةكو ل كهةك َ دى دروسا نووية،
نةمازة كوردان ئةظ ئاخة ساا ()4000نةري
زايينى ديتية ،دطةل هةنوونا سومةرييان ،وةكو
هةظسوي َي وان و رةنطة هةر ئةو ب تنىَ ن .

نةتةوةى ض كاريطةري ل سةر نةماي.
دياردا نةتةوةى نةر ثاراستنا هةنوونا خوة
يا ئانووري و رةوتةنبري ،نووية سةدةما
ضةندي تةرِان د ناظبةرا دةو ةتان دا (د

كوردان ثشتى ئيسام َ طرنط داية هزرا
نةتةوةى ،هةروةسا ئةظة حا َ نةتةوةى نوو د
ئيسام َ دا و طةتةثيَدانا مان ض َ نةنوو هةتا

هزريَ
ترؤظةيةكا سياس دا ،يان ئةو َي
ماركسيةت َ ثةيرةوةكى نو ترؤظةكرن َ ددان ،
نةتةوةى وةكو ئايدؤ وكيةكا ن ارئينان َ د

ثشتى تةرِيَ كيهاني َ ئ َي َ ،ئان و سةروةريا
هزرا ئيسام َ كو رؤ ةك َ ضااك هةنوو كو

دةست َي تةخا كاثبيتا زن و نركوازي دا
دهذميَرن ،دا كو نةر ةوةندي َي خوة ييَ
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ئانووري د كىان َ دةو ةتا نةتةوةي دا نثاريَزن
ئايدؤ وكيا
كو هاتية خو قاندن ،ئارمانج
ن ارئينان َ ئستغا رنا دةرئةجامانة وةكو ئاخ
و رةوتةنبري نو زا بووونا ئانووري و

ئان و سةختةكرنا هة ويسىَ كوردى هةمبةري
هةم نوويةر َي سياس كو د ناظبةرا هيَز َي ظ َ
دةظةريَ و ثيَ هات َي ويَ دا دروسا نووي  ،ئةظ َ
ي ديرؤك نو مة ظةدطوهيَزيا "نةري و ثشتى

نةرةظاني َ نةر ةوةندي َي نركوازييان ب ناظ َ
()00
تايبةمةنديا ديرؤك و رةوتةنبري).
نوى هةستا
هةتا ظان دووماهيان

داطركرنا مةغو يان ،نةر زيرةك و قارةمانيا
وان ،كورد د تةرِان دا هاتينة ئستغا رن،
هةروةسا عةترةت َي كوردان ب خوة ي

نةتةوايةت يا كوردي هاتة ظة اندن ،ئةظة ي
نةر طة ةك ئةطةران نوو ،نةاظبوونا هزرا
نةتةوةى ل كيهان َ و ئةظ هزرة طةهشتة
كورد ،هةروةسا تورةتيَ
رةوتةنبريَ

نةرداينة هةظدو و ئةظ رةوتة هةتا دةمةك َ
دريَذ ظةكيَشا و تةر َي كوردان نو ئا ي َي دى
كري زيان َي مةزن طةهاندنة طة ةك دةظةر َي
()00
كوردى".

نةتةوةي ل كيهان َ كاريطةري ل سةر كر ،و
ئا ي َ
نةردةوامييا زؤم َ ل سةر كوردان
ح وومةت َي وان دةو ةت َي كوردستان ل سةر
هاتية ثارظةكرن ،ل هةمان دةم هةنوونا

طة ةك كاران نةرثرسايةتييا نوويةران داية
ثال كوردان ،هةتا ل دووماهي َ ضةندي نزاظ َي
رزطارخوازى و تورةتيَ كوردي سةر هلداي ،
كو نووينة فاكتةريَ خورتبوونا هةستا

هندةك ئا يان وةكو ئيَ ةتيا سوظييَى يا نةريَ
كو هاندان و ثشتةظانيا نزاظا رزطارخوازي َي
كوردي كرية.

نةتةوايةت  ،ئةن دتيَن نيَذي ثيىةريَ ئيَ َ
ي َ نلندنوونا هةستا نةتةوايةت دةم َ كوردان
زان نةاظ رنا دؤزا كوردي د راطةهاندن َ دا

نةري ظ َ هةظرِكيا خورك كو ئا يةكى ظة
دطةل دةستهةاتا عومانى و ئا يةكى ظة دطةل
دةستهةاتا سةفةوى ل طةل هةوا سو تان
سة يم َ ئ َي َ ساا  ،0204دةسا ث َ كرية،

تشتةك َ هةري طرنطة كو دؤزا خوة و مةينةت َي
خوة نو دونياي َ نةاظ ن ةن ،ةورا ئيَ ةمن
رؤ ناما كوردي ب ناظ َ كوردستان ساا 0898
ئا ي َ ميقداد مةدحةك نةدرخان ل قاهرة هاتة

ئةظجا هةنوونا كوردان ل دةظةر َي دةردوريَ وان
هةردو ئا يان ،دةظةر كرية دةظةرةكا هةظرِكيان،
ل دةمةك دةظةرا كوردى ب هةنوونا ضةند

نو كنيف هاتة
دةريَخسن ،ثات
ظةطوهاسن)02( .ل دةستث َي َ ئاراستةي َ ويَ
نةرةف
نوو ،ثات
يرا
رؤ نام َ

ميَرنشين َي كوردي د طةتةثيَدان َ دانوو .و

رةوتةنبركرن َ ظة ضوو و ثات نةرةف تيَواز َ
ي
ثيشانطةهةكا ئمراتوريةتا عومانى ضوو،

*

سةختةكرنا هة ويسىَ كوردي نو ظ َ قووناغ َ،
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نيَطومان ئةظة ويَ رامان َ نادةك كو نةري هينط َ
نيشان و هةستا نةتةوايةتى ل دةف هوزانىانيَ
كورد نةنووية ،نة و ئةمةديَ خانى ل ساا
 0308تيانوو روويةك َ هزرا نةتةوايةتى د

كوردستانا عراق َ ،ب ئاوايةكى ثرسا هشيارنوونا
سياس ماية د كىان َ هشيارنوونا نةتةوةي دا،
ئةظجا يا ثيَدظية رةطةزثةرستيا نةتةوةي
نةمينيا كو ل د ي مللةتةك دهيَتة ن ارئينان

ديوانا خوة يا ناظدار دا (مةن وزي ) نةرضاظ
()06
ن ةك.
و ثشتى سةرهلدانا تيَخ مةمووديَ حةفيدي

كو ي َ ن َ نةهرة نضووكري ماف َي خوة ،ةورا
كوردستان كةفتة د حا ةتىَ راوةستيانا هزري و
نةرهنطارنوونىَ دا و زا بوونا ر يَم َي خوة

ساا  0909و راطةهاندي كو ثادتاي َ كوردستان َى
ية ،و ثشتى هينطىَ كوردان ضةندي نزاظ و
سةرهلدان كرينة و دووماهيك سةرهلدان يا ساا
 0990نووية و كوردان طة ةك قورنانى داينة.

سةثاندي ل سةر دةظةرا كوردي ب تيَو َي كودا
و كودا كاريطةري ل سةر هةستا سياس يا
سةردةن كرية )04( .نةر نةرهنطارنوونا ديرؤك
يا سياس و كىاك و ئانووري ،هةستا نةتةوةي

نوويةر َي رؤ هةاتا ناظن تيَدا دةرناز نووى
وةكو مللةت َي دن ي َي ظىَ دةظةريَ كارت َي رن ل
كوردان ي كرية ،ئةظجا داطركرن َي نةردةوان ل
ضةرخىَ نيستىَ هةتا ئاستةك َ ناش ثش دارى د

ل دةف كوردان رهوريشا َي دةروونى هةنة.
ئةظجا ئةطةريَ ظ َ هشيارنوونا هةستا
نةتةوايةتى ل دةف كوردان نو هزرا نةتيانا
(ثارضةكرنا هيَزيَ و ثش داريا سياس د ض َي رنا

هةستا سياس يا كوردان دا كرية ،و ثشتى
رزطارنوونا مللةت َي دةظةرا رؤ هةاتا ناظن،
كوردستان داطركرنةك َ نو ئيَ ا دى هاتة

نرياريَ دا ورةوتا سياس كو سةرثةرتتيا ئا ي َ
دى "نةي َ كوردي"كر نو ندةستىةئينانا
()02
مةزنري مفاي).

ثارضةنوونا
ظةطوهاسن ،ب ئاوايةك
كوردستانىَ ل سةر هةر ضار دةو ةت َي (عراق،
ئران ،توركيا و سووريا) كوردان ماف َي خوة
ييَ سياس و كىاك نةنووينة.

زيَدةناري كو توركيا و ئران دةو ةت َي
نةتةوةى و رةطةزثةرسن َ ،د ضةرخ َي نوري
دا كوردان تورةتيَ خوة ب نوياغةكا
نةتةوةثةرسا نوياغ نةدكر ،نزاظ و تورةتيَ

ئةظجا ماف َي سياسي َي كوردان كةفتة سةر
كوريَ ح وومةت َي سةردةن كو زؤم و زؤري ل
طة َي خوة كرية و وانا طة َ كورد ،ةورا

كوردي ل دووماهيا سةردةم َ عومانيان دةسا
ث َ كرية و روويةكىَ نةتةوةي داية وان نزاظ و
تورةتان ،ضون ب ئاوايةك َ طشتى تيَوازيَ

تيَوازيَ سياس ل سةر كوردان هاتة سةثاندن و
وانا
ل سةر ثارض َي كوردستان َ ي و

نةتةوةي دهاتة نةرضاظ رن ،ئان و نزاظ َي
مللةت َي داخوازا ضارةنىيس َ خوة دكر ثرانيا
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وان نزاظ َي نةتةوةي نوون َ ،هةم نزاظ َي
كوردي رةك كرية كو تيَوازةك َ نةتةوةي هةنيا
و نزاظ َي وان نو دؤزا كوردي كري رامان ئةو
()03
نينة كو نزاظ َي نةتةوةينة.

نةتةوة و
نيَىدةو ةتى هةناية و نةرةظان
مللةت َي مةز ون ل كيهانىَ كرناية و مافيَ وان
ي َي مرؤظ دانان َ ،مللةتىَ كورد نةرةف
تورةتان نةدضوو و ئارماجا ثارت َي كوردى د

و تشتىَ ظىَ ئيَ َ دسةمينيا كادر َي حزني َي
وان نزاظ و تورةتان  ،ضون تةظطةر و ثارتيَ
نةر هةنوونا هيَزةكا زام هاتينة
كوردي

نةتةوةي نةدنوون ،ةورا ي هةستا نةتةوايةتى
هةتا دووماهيا ضةرخىَ نوزديَ طرو نوو ،ئان و
ثشتى هينط َ كوردان نةحس َ سةرخوةنوون َ و

دروست رن كو كورد دكوتن و ستةن َ دكر،
ئةو ثارت َي كوردي نةهاتينة دروست رن كو
دةو ةتةكا كوردي هةية و نةتةوةي َي دن رةك
دكةك ،ئان و ئةو ثارك نةر ةوةندي و خزمةتيَ

كودانوونىَ دةو ةتا عومانى كرية .ثات ديَ
نةحس َ ظ َ ئ َي َ كةي .
د نزاظ َي نةتةوةي دا هندةك مرؤظ هةنة
نوونةراتيانةر ةوةندي َي كودا دكةن ،نةرؤظا ي

كوراوكور ،سياس يان ئانووري و..هتد ل سةر
حسانا نةتةوةي َي دن ثيَش يَش نةتةوةي َ خوة
ناكةن ،هةروةكو هيَتلةري هةمبةري ئارييان
دكر ،تورةش و نزاظ َي كوردى هةم تيَوازيَ

هزر َي كىاكينة َ ،يا ب زةمةتة ئةن
ثيَش ةفتنةكا ب ةز د هةستا نةتةوةي دا
نبينن و ئةظة مة د  40-60سا َي نوري ي دا
نةديتية ،زيَدةناري ويَ يةك َ ي ظان نزاظ و

نةرةظاني َ نووينة ،نةكو تيَوازيَ داطركرنىَ
نووينة و نةنوونا دةو ةتةكا كوردي ناتري
دة يلة كو كوردان ض هيَز و دةستهةاك نةنووينة

تورةتان رؤ ةك َ مةزن د طهورينا حوكمى دا
هةنووية ،ئان و د طة ةك حا ةتان دا كيَمينة و
تائيف َي زؤم َي ري دننة رةطةزةك َ سةرةك د

كو نش َي زؤري َ ل نةتةوةي َي دن ن ةن ،ئةظجا
نا نزانن ثارك و تةظطةر َي كوردى يان ي َي
كوردستانى ،نو ويَ يةك َ نة ،يا ئ َي َ ثيَناسةية
كو ئةو تةظطةر و ثارك كوردينة ،دوي َ نو

تورةت َي نةتةوةي و نشتيمانى دا.
ل هةمان دةمى نزاظ و تورةت َي نةتةوةي و
كيَمينةي َي تائيف دننة يَدةريَ دود ي َ و
ئا وزنوونا دةو ةتان ،ضون نةردةوان داخوازا

راطةهاندنا نةرهةظي َ ية د نةرةظاني رنا مللةت َى
كورد دا ،و ض درويشميَ ئ َي ةتيا نةتةوةي يا
كوردي نين  ،نة و هةم درويشم و ئارماجيَ

ماف َي خوة دكةن و هةكة ب رازيبوون يان ب
ريَ َي ئاتتي َ رةفتار دطةل نهيَتةكرن ،ديَ ننة
يَدةرةك َ مةترسيدار و رةنطة طةفان ل وةاتى

وان ئيَمناه و نةرقرارنوونا رةوتا ئاراميا
مللةتىَ كوردة ،هةكة راستيةك يان ر َي خراوةكا

ن ةن و نةرةف تةرِي ظة نبةن ،ئا يةك َ دن
ظة هةكة هةر توندوتيذي هةمبةري وان هاتة

()03
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ن ارئينان رةنطة ئةو تةظطةر و ثارك نةرةف
توندرةوي َ و تو ىةكرنىَ نض و ب ظ َ ئ َي َ
رةوتىَ سياس ديَ نو ئا يطر َي وان تةظطةر و
ثارتان ي َ كاريطةر نيا و ديَ تيَوةي َ

هاتة كرن ،ل دةم َ نةمانا سةدةمان ئةو كةس
ديَ ئازاد ن (ضون هةكة خياا هةستا
نةتةوةي يان هزرا نةتةوةي د كةتواري دا
وةكو حةزةك نيا ،دطةل دووماهيا ويَ ديَ ئةو

رةطةزثةرستي َ ب خوةظة طريا ،زيَدةناري كو
كورد نانيَذن ئةن ثاقذي هةتا كو نة اديَ ئاري
()08
ين .

ي فاكتةر َي
خيال ي ب دووماه هيَا و د َ
ظة اندنا دةروونيا نةتةوةي هيَنة دةستدان
()09
ئان و هةنوون هةية.

ئةظجا د كىان َ سةركةم َ مة ل سةر هزرا
نةتةوا كورد و كارتيَ رنا ويَ ل سةر رةوتىَ
سياس ي َ تاك و طرؤثان نةرضاظ كري ,رةنطة
هندةك هيَجةك نهيَنة قةنوو رن ،دةمىَ هندةك

ل ظيَرة رؤ َ خودان نةر ةوةندي َي
دةستهةاتداري َ وةكو سياسةمةداران هاك ،كو
رؤ َ خوة نطيَرِن وةكو نن ةيةك َ نةتةوايةتى،
داكو هزرا نةتةوةي وةكو ئايدؤ وكيةتةكىَ

كريار َي راستةقينة و كةتواري هةن وةكو
(تةظ و ي و دةريَخسن و زؤم) نيَطومان ضةند
ئا ي َ دن هيَجةتان نطريا ئةظ كريارة ناهيَنة
نراستى ئةو كريار
نركرن حاتاكرن ،ضون

نطهورن كو نزاظ َ ن ةك هةستا نةتةوايةتىل
دةف كوردان نو خوة جةنرين  ،ب تايبةتى
هةكة هزرا نةتةوايةتي َ يا كاريطةر نيا ،ئةظة
نزاظةك نوو نو طرنطيدانا هةستا كةماوةري د

هاتينة كرن و ب دووماهى هاتينة وةكو
(كارةساتا هة ةجة ،ئةنفال و طوريَ ب كون)،
ئةظة ب تنىَ ل طور سةردةمىَ ظ َ دووماهي َ

هةم دةن و نرةوةريان دا ،ئةظجا ئةظة نووية
فاكتةرةك كو كةماوةري حةزا ندةستىةئينانا
هةستا نةتةوايةتى نةنيا ،و ئةظ كريارة ب

نووية ديرؤكا كوردي) ل ظيَريَ ئةن ناخوازي
نةحس َ وان ئازار و مةينةت َي كوردان ديتن
ن ةي  ،ضون نو هةميان يا ديارة كو ديرؤكا
كوردان يا ثرى ئازارة .ةورا هيَجةت َي سياس

خياا نةتةوةي هاتة ب ناظ رن )20( .ئةظة و َ
ي
رامانىَ نادةك كو سةركردةيان حةز و ئيمان نو
ندةستىةئينانا ثرؤ يَ نةتةوةي نينة ،ضون
ثرِانيا وان خةنات ةريَ ندةستىةئينانا وى

ي َي ر يَم َي زؤرداري ل مللةتىَ كورد كري كو
دخوازن توونوار َي كارةسان و نوويةر َي نة
مرؤظانة ب دريَذيا ديرؤك َ ل سةر هةسا و

ثرؤ ةى نوون.
رةفتار نةكرنا ر َي خراو َي مرؤظى دطةل
كوردان نووية ئةطةر ل هندةك ئةطةران

رةوتىَ سياسي َ كوردان سىك ن ةن ناهيَنة
قةنوو رن .و هةركةس َ ب زؤري كارةك ث َ

نطةرِييَ  ،كو ئةطةر د ناكوكي َي دوئا يان دا
نووينة ،تشتىَ ناكوك د ناظبةرا ر يَم َ و كوردان
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دا ،نةرازيبوونا كوردان نووية تيَوازيَ رةفتارا
ر يَم َ دطةل وان و ناكوكيةكا دند نةتةوةيا
ر يَم َ و نةتةوةيا كوردان دانووية و ئةظة د
درويشم َي وان ي َي نةتةوةي دا رؤن ئات را و

كري ،زيَدةناري ظ َ يةك َ ي ر َي ةفتنةكا
نةرفرةها د يَ و ين َي سةردةن دا ل دؤر رةطةزى
و ناسناما نةتةوةي دا هةية ،كو تيَ ةسا دكةك
ئيَ ةتى و كو تور َي كوراوكور ناننة دو

خوةكه  ،ةورا ناسناما كوردان ب نةتةوةى ظة
هاتة طريَدان و نةر هةو َي تةظ و ي َ كورد
ناسناما خوة دترسيان ،ضون ناسنامة ئان و

فاكتةر َي ئيَ اكةر ،زيَدةناري كو سرجراكيَشيا
هزرا ديرؤكا هةظثشك و كو تور َي هةظثشك
طرنطيةكا مةزن د ىاندنا د يي يا رةطةزى و

هةنوونا مرؤظ .
ئةو زؤم و زؤريا ئا ي َ ر يَما ضووي يا
عراق َ ظة ل كوردان و وةاتي َي دن ي
هاتيةكرن ،نووية سةدةما دةستدانا هشياري و

نةتةوةي دا هةية.
ل دةمةك دةو ةتيَ نةتةوةثةرست َي ئورؤث
ي َي ئ َي َ د ضةرخىَ سةركةفتنا نةتةوةيان دا
ئا ي َ كو توري ظة دطةل هةظدو دطوجاي

رةوتتىَ سياس ي َ دروسا ،هةروسا زؤم و
زؤرداريا ر يَما عراق َ يا نةريَ ل طة َي عراق َ
كاريَ سياس
كري نووية سةدن كو وةات
نرِةظ  ،نة و هةر نةحس َ سياسةتىَ نةكةن و

نةنوون ،ب ئاوايةك ل ساا  0389نيىا خة َ
فرةنسا ب فرةنس دئاخفن و ب تنىَ %06-02
ب ئاوايةك َ دروسا دئاخى و ي َي دن ي ب
زمان َي كيهانى دئاخفن و ل رؤ ا يةكبوونا

هةتا ث َ ب ئاخى  ،ل ظيَرة كورد كةفتينة
هةمبةري دو ثرسان:
يا ئ َي َ :دكةظيتة د رةوتتىَ سياس دا نو

ئيتا يا ساا  0830ب تنىَ  %2,2خة د
يانا رؤ انةدا ب زمان َ ئيتا دئاخفن ،هةتا
كو ديارتري سةركرديَ نةتةوةي وان زمانىَ

نةر ةوةنديا ناسنامةكا طةفل َي ري.
يا دوي َ :د ضةوانيا طةهشتنا ئاسىَ
هشيارنوونا هةستا سياس دا كو ئةجام َ
ئا وزي َي ر يَما نةريَ ل ثشا خوة هيَاي  ،نها

ئيتا ناش نةدزان .
َ ظى ئا ظة رةوتا كوردان يا ناتة،
ضون نةرهةظبوونةكا هةظثش ا ناش ل دؤر
ننةماي َي رةوتةنبري د ناظ عةترةت َي

نووية هةستةكا سةرظة سةرظة.
طرنطري تشىَ نةتةوا كورد كودا دكةك
زمان َ تايبةتىَ كورديية دطةل هةنوونا زاراظيَ

كوراوكور دا هةية و ئةظ هةستا هةظثشك ب
ناسنامىَ نةري سةردةم َ دةركةفتنا نةتةوةيان
هةنووية ،زيَدةناري هندةك ناكوك و كوداهييَ

كودا كوداي َي زمان َى كوردي ،هةروةسا
كو تور َي دةردور كارت َي رن ل كو توريَ كوردي

رةوتةنبري َ ،ئةظة نانيتة ريَطر كو هةستا
وان هةمبةري هةظدو كيَم نبيا ،هةتا كو

()20

()22
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كوداه د ئاخفتنىَ ي دا هةنيا ،ضون
زاراظ َي نادينى و سوران و هةورامى و زازاك و
..هتد هةنة.
هندةك ئا وزي ل دةف نةتةوةثةرستيَ كورد

نةحس َ
نةداييَ،
ئةمري ا
نةتةويَ

هةنة كو كوراوكور دهيَنة ترؤظةكرن و
دةرئةجان َي ىةنوون و ثارضةنوونا كو توري ل
ثةى خوة ئيناينة ،ئةظجا رةنطة كارت َي رنىَ ل

مللةت َي داطركري ل ئاسيا و ئةفريقيا كرية،
ئا ي َ هيَز َي ئورؤث ظة
ئان و ئةو مللةت َي
هاتينة داطركرن َ ،كورد َي نةتةوةثةرسا

داخوازكرنا ضارةنىيس ن ةك ،ئا ي َ خوةظة
كوردان عراق و ئران و توركيا كرينة ئةطةريَ
نزاظا كوداه و ناكوكييان د ناظبةرا مللةتىَ
كورد دا.

طة ةك نزاظ كرينة و خوة ماندي كرية كو
نسةمين كورد مللةت  َ ،كورد ل وى دةم
اوزترنوون ويَ يةك َ كو داخوازي َي خوة نيَذن
و خوةكه ن ةن ،ل دةمةك ستا يي ثيَناسةك

ئةظ تومةتباركرنة ل سةر ننةماي َ طة ةك
تشتان هاتيية و وانا ئران و عراق .نو موونة
دةمىَ نةرنامةك ل ميديايةكا كوردي دهيَتة
ثةخش رن ضةندي زاراظ دهيَنة ن ارئينانَ ،

داية تيَطةهىَ مللةتى كو كاريطةريةكا مةزن ل
سةر نزاظا رزطارخوازا كوردي هةنووية ،ئةظجا ل
طور ويَ ثيَناس َ نةتةوةثةرست َي كورد ئةظ َي
خوة وةكو نوونةر َي مللةتى دهذمارت  ،نزاظ

ثةخشيَ نةرنام َي ميدياي َي فارس و عةرةن
ب تنىَ ئيَك زاراظة و ئةو ي زاراظ َ فوسحاية،
كوردان ئةظة وةسا وةسف كر كو نزاظاكة نو نة

كرن كو هاري اريا ئ َي ةتيا سوظييَتى يا كاران نو
دؤزا خوة ندةستىة نين و هةتا نها ي ئةو
ثيَناسة د هةمى وار َي كوردي دا يا ئةكتيىة و

هيَانا دروستبوونا زمانةك َ كوردي ي َ
()26
ستاندارد.
تيَطةه َ مايَ ضارةنىيس ب تيَطةه َ مللةتى
ظة هاتية طريَدان ،هةروةكو وودرؤ ويلسون

هةتا تةظطةر َي ضةثرِةو ي دطةل وةات َي خوة
()24
ل دووظ وىَ ثيَناس َ دض .
ديرؤكا هةظثشك و زمان و ئاخ و يانا
ئانووري و رةوتةنبريا دةرنرِييَ (تيَوازيَ

سةرؤك َ ئةمري ا ل ضةرخ َ نيستىَ د طوتارا
خوةيا سياس دا نةرنام َ خوةي َ سياس د
كىانىَ ضاردة خاان دا راطةهاندى و ضةندي

نةتةوةى) دكةن ،ستا يي وةكو ثيىةر َ
ي
كوداهييا مللةتان داناينة ،نةتةوةثةرست َي كورد
دتيان ظ َ هةمي َ ندةستىة نين  ،هةكة ئا ي َي

طوتار َي دن د تةرِيَ كيهاني َ ئ َي َ دا .ئا ي َ
نيَىدةو ةتى ظة ثةمانيَ نةتةوة َي هةظطرتى

ب هيَز نةنان كو ئاستةنط و حاتاتى ل هةنوونا
يانةكا ئانووريا هةظثشك و زمانةك َ
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ئ َي طرتىدكر ،ل هةمان دةم نةتةوةي َ كورد و
ب تايبةتى ل عراق َ و ئران َ نةرهةظ نو
ندةستىةئينانا خةونا خوة كوردستانا مةزن و
سةرخو دكرن ،كو ئةظة خةونا هةمى مللةتىَ
نرطماتى
نةر ئةطةر َي
َ
كوردة،
(*)داخوازكرنا ضارةنىيس يا كةفتية د كىانىَ
دةو ةتىَ دا ،ئان و كارةكا دى نانيا كورد
داخوازا ضارةنىيس َ خوة د دامةزراندنا
كوردستانا مةزن دا ن ةن و ثيَدظية نةر
فاكتةر َي نراطماتى ب عة ةنى نةحس َ وىَ
()22
خةونا مةزن نةهيَتةكرن.
و ثشتى سةرهلدانا كوردى و ندةستخستنا
ثاراستنا نيَىدةو ةتى نو دةظةريَ كوردستانى و
دةركرنا ياساي َي طريَداي راطةهاندن َ و
نةاظ رنىَ ،دطةل ياساي َي ثارتان ساا ،0992
ئةظىَ هةمي َ هاندانةك دا تاك َ كورد كو
ثيَداضوونا هةست َي خوةي َي سياس ن ةن نو
وةرطرتنا رةوتتةكىَ سياس ي َ دوور
كارتيَ رنيَ دةرةكى.
ل ظيَريَ ثرسيارةك دهيَتةكرن ،ئةريَ
ر َي خراوةكا سياس يا كوردي هةية خوة ب
خودانا هزرا نةتةوةي ب ضارضوظةك َ فة سةي
وةكى هزر َي دي ي َي نةتةوةي نزانيا ،هةروةكو
ل هندةك وةات َي ئورؤث ضيَبووى؟ ب ديتنا
م ظ َ يةك َ ظةكو ينةكا تايبةك دظيَا ,ضون ى
ئاراست َي يرا يان
ئةو تشتىَ هةى
سوسيا سا ،يان علمانى يان ماركس  ،نةتةوةي َي

ب هزريَ رؤ ئاظاي هاتينة ئاظدان ،نةكو
تايبةمةنديةكا كوردي ية.

تةوةر َى سي َى  /ثيَشمةرطة و هشيارييا
نةتةوايةتى
ئ َي ةن نياتانا دموكراتي َ ل سةر ئاست َى
طة َ كوردستانىَ ثاراستنا ناسناما ثيَشمةرطةية
نو
و رؤ ةك َ خةنات ةر و سةرةك
ندةستخستنا دموكراتي َ طيَراية ،ب ئاوايةكى
ح وومةتا هةريَم َ ثةسنا هةر تشتةكىَ
ثيَشمةرطةى قورنانى نو داي كرية،طة َ
كوردستانىَ وةسا دنينيا خوةتطوزةرانى و
نةرقراريا ئيَمناهي َ و دموكراتيا ئةو تيَدا ب
ثا ئ َي َ نو خةناك و قورنانيدانا ثيَشمةرطةى
دزظرِيا ،ئةظجا نو زانينا هشيارييا نةتةوايةتى
ل دةف ثيَشمةرطةى مة ضار داخوازي ديار
كرينة (داخوازا ئ َي ىَ :ثيَشمةرطة ،داخوازا دويىَ:
كورتييةكا ديرؤك  ،داخوازا سي َى :رةوتا ياساي
ي :ثيَشمةرطة و
يا ثيَشمةرطةى و داخوازا ضار َ
هشيارييا نةتةوةي ).
داخوازا ئ َي ىَ :ثيَشمةرطة:
ثيَشمةرطة هيَماي َ خةنات ةر َي كوردة و ناظ
و زيرةك و قارةمانى و قورنانيدانا ثيَشمةرطةى
نووية كهىَ ثةسنةكرن َ ،هةروةسا ثشتى ساا
 2004ثيَشمةرطةى قورناني َي زؤر د تةريَ د ي
ر َي خراوا

ترؤرستييا

داعش

دا

داي
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دةنطىةدانةكا كيهانى و نيَىدةو ةتى ظةداية و
نووية كهىَ حيَبةتي َ.
 رامانا ثيَشمةرطةى:
ثيَشمةرطة ئةو دةستةوا ةية كو كورد وةكو

ئا ي َ خوةظة
نزاظا كوردي كري و
سةركردةي َي نزاظىَ ب ئارماجا ر َي خستنا
خةنات َ سوثايةك َ فةرم ثيَك ئينا ،ل ظيَريَ
ضرؤكةكا سةير نو دةستنيشان رنا ناظ َ

ئاما ة نو هيَز َي كوردي ن ار دئين  ،هةروةسا ل
دةف مللةتىَ كورد دةستةوا ةي َي ثرؤزة ،كو
رامانا قورنانيدانىَ ددةك ئان و ئةو َي نةر ب

رؤ َي كومارا
ثيَشمةرطةى هةية (رؤ ةك
كوردستان َ ،سةركرد َي سياس و ةت ري ب
سةركردايةتيا قازي حةمةد كون نوون ،ل

مرن َ ظة دض  ،ثيَشمةرطة دو نرطا يان دو
ثةيىان ثيَك هاتية( ،ثيَش) و (مةرط) نةر ب
مرنىَ ،ئان و نويَريا مرنىَ،رامان ب طشتى دنيتة
كورد نو كوردستانةكا سةرخو نويَريا مرنىَ

دةمةكى دخواسا ناظةكى نو سوثاي و هيَزيَ
فةرم ندان  ،ئةظجا هندةكان دطوك عةطيد و
هندةكان دطوك ضةكدار يان خةنات ةر،
نيش ةكىَ ظة قةهوةضي َ وان (ئةمةد

دكةن و روحا خوة فيدا دكةن ،كو ضةندي
مستةترقان ثشتى َي و ينا كورد و كوردستانىَ
كري نةحسيَئةظىَ ضةنديَ كرية ،مينا سوان
( ،)Soaneويطران ( ،)Wigrameه ()Hay

دةستمال) طوتة وان ديَ دة يى َ دةنة م ئةز
ناظةكى نو ندام؟ دةمىَ دة يىة داي َ ،وى طوك
()23
ثيَشمةرطة ،ئينا هةمى ل سةر رازى نوون.
داخوازا دويىَ :كورتييةكا ديرؤك :

وهاملتون ()23( .)Hamiltonو هندةك َي دي.
 ناظ رنا ثيَشمةرطةى:
نو ئيَ ةمن كار ناظ َ ضةكدار َي كورد هاتية

تةنطستةيىَ ثيَشمةرطةى نو ضةرخىَ نوزدىَ
دزظرِيا و ثشتى ت ةستنا دةو ةتا عومانى و
نةر تةرِيَ كيهاني َ ئ َي َ ر َي خستنا وان خورك

دانان ل 23ى ديسمبةرا ساا  0942نوو د
ضارضوظىَ دامةزراندنا كومارا كوردستان ل
مهاناديَ ل وةاتىَ ئرانىَ ب سةركردايةتيا
(ثيَشةوا قازى حةمةد و مةا مستةفا نارزانى)

نوو و هيَز َي دطةل مةزنبوونا نزاظا رزطارخوازا
نةتةوةي َ كورد ثيَشمةرطة ثيَش ةفا ،ل
دةستثيَ ا سا َي تيَستان تورةتا كوردى هاتة
راطةهاندن و نووية ثارضةك ناسناما كوردى نو

نووية َ .د.هوطر تاهر توفيقدنيَذيا (ثرانيا
نوضوونان دنيَذن ،ئيَ ةمن كار د ناظبةرا سا َي
 0962-0923دا د تورةتا ئاراراك دا ديار نووية

يةرةظاني رنىَ ماف َي نةتةوةيى .ثيَشمةرطة
كةفتيية د تةرِان دا دطةل هيَز َي ح وومةتيَ
عراقى و ثشتى عراقىَ دةو ةتا كويَتىَ داطركرى

و نوضوونا ثر نيَزي راستي َ ساا 0966ية،
دةمىَ ئران َ هةو َي ةت ري ي َي د وار ل د ي

و ئا وزى كةفتنة عراقىَ و د ئةجان دا ل ناتوور
و ناكوور َي عراقىَ سةرهلدان َي كةماوةرى ل
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د ى ر يَما نةغدا روو داي و ل دةستثيَ ا سا يَ
نوتان هةريَما كوردستانىَ هاتة راطةهاندن و
هيَز َي ثيَشمةرطةى نووينة ثش ةك سازي َي
ح وومةتا هةريَمىَ و نها مارا وان نيَزي ى 109

طرنطري تورةت َي طة َ كوردة ،ضون
ريَرةوةكا نوو يا ديرؤك نوو ،ب ئاوايةكى دؤزا
كوردي نةرةف دةرطةه َي ظةكري َي نةرفرةها
نرة هةمبةري مةيدان َي نيَىدةو ةتى و يا

هزار ثيَشمةرطةنة ،دا كو ثر ثيَشمةرطةى
ندةينة نياسن ،ثيَدظية نةحس َ طرنطري
تورةش سةرهلدانيَ كوردان ن ةي كو

كوداتر نوو تورةتيَ نةري وىَ ،ضون ثريا
ثش َي كوردستانا عراق َ زاخو هةتا خانةقن
ظةطرت  ،ئان و هةمى ثيَ هات َي كوردستانىَ تيَدا

ثيَشمةرطةى رؤ ةك َ مةزن تيَدا هةنوو َ ،نةر
ثيَدظيا ظةكو ينىَ ديَ نةحس َ هندةك وان
كةي .
 ثيَشمةرطة د تورةتيَ كوردي دا:

ثش دار نوون و ثاندانةر و سةركرديَ ظىَ
تورةت َ مةا مستةفا نارزانى نوو ،ب ئاوايةك
تيَطةهيَ هشيارييا نةتةوةي نةركستةكر و
ناسناما كوردي ثاراسا ،ل هةمان دةمى تورةتا

ب دةهان تورةش ،نة و ب سةدان تورةش ل
كيهانىَ هةنة و هةمى ي د كىان َ يةك ئارمانج
دا هاتينةكرن ،ئةو ي قورتا بوونة كةتوارةك َ
ب ئيَش و ئازار و ضوون نةرةف كةتوارةك َ ب

ئيلون َ كارظةدانا سياسةتا عةندو ةريم قام
نوو)28( .زيَدةناري كو مادىَ ( )6دةستووريَ
عراق َ ي َ وى سةردةمى ب ئاوايةكىَ رؤن و
ئات را ماف َي كوردان رةوا كرنوون ،يَح وومةتا

رؤمةك و ندةستىةئينانا ماف َي وةاتيان،
هةروةسا ئاظاكرنا ثاتةرؤ ةكا دادثةروةري و
وةكهةظي َ يةد ناظبةرا تاك َي كىاكى دا و طة َ

قام نةرةف جهئينانىَ ظة نةضوو ،نة و
نةروظا ي وةسا خوة ديار كر كو دانثيَدانىَ ب
ماف َي كوردانناكةك )29(.و ضةندي كاران

كورديَ ب نزاظ ب دريَذيياثر ضةرخةكى ية
خةناك كرية نو ندةستىةئينانا ماف َي رةواي َي
نةتةوةي  ،نيَطومان ثيَشمةرطةى رؤ ةك َ
سةرةك د سةرهلدان و تورةتان دا هةنووية،

نارزانى نزاظ كرن و هايداري دان َ ،قامى
ناكوكي َي عةترةت َي كوردان نو خوة ندة يىة
زانى و هندةك وان عةترةتان ضةكدار كرن و
هندةك كادر َي ثارتى دموكراتى كوردستان

هةتا ئةظرؤ داخوازا يةكبوونا هيَز َي كوردي و
سةرخوةنوونا كوردستانىَ دهيَتة كرن.
 تورةتا ئيلون َ (:)1925-1931

دةستةسةر كرن و رؤ ناما (خةناك) يا رةمى
داخسا هةروةسا نارةطةهىَ حزن ي ل نةغدا
داخسا ،ئةظة هةمى نوونة سةدةما سةرهلدانا

تورةتا ئيلون َ ويَستطةهةكىَ ثيَش ةفتى و
مةزن نووية د خةناتا ثيَشمةرطةى دا و

ئا وزى و ئاريش َي سياس و ئانووري ل
كوردستانىَ ,ئةظجا كوردان ضريس ا تورةتا
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ئيلون َ هة ر ،ئةو ي ثشتى قام دةسا ب
هةو َي ةت ري كري )60(،و فرؤكةييَ تةركةر
هيَرت ثرانيا نا ار و طوند َي كوردان كرن و
نومبةناران كرن و ظىَ تورةت َ ضاردة ساان

نسةركةفا و زيَدةناري كو ح وومةتا عراق َ
هةمى كور َي ضةك د ي مللةتىَ كورد
ن ارئيناينة ب ضةكىَ كيمياي و نا يسى ظة كو
ئا ي َ كىاك َ نيَىدةو ةتى ظة ي َ قةدةغةكرية،

ظةكيَشا ،زيَدةناري كو ثيَشمةرطةى ر يَما نةغدا
نةضار كر ر َي ةفتنا  00ئاداريَ ساا  0930مور
ن ةك َ ،ئةو ي ب تنىَ س َ ساان مانوو كارا و

َ خوة راطرت و يةكبوونا ثيَ هات َي كوردستان َى
و نةرهنطارنوونا دكتاتوريةتىَ ،مللةتىَ كورد ب
قارةمانيا ثيَشمةرطةى دةركةفا ثر خودان دؤزة

كارةكا دي ل ساا  0934تةري دةسا ث َ كر و
ثيَشمةرطة نةرهنطاري سوثاي َ عراق َ نوو و
زيَدة ر يَم تةنطاظ كر َ ،ثيانا نيَىدةو ةتى يا
ب ناظىَ (ر َي ةفتنا كةزائر)ساا  0932ل د ي

و ثر ناوةري ب دؤزا خوة ئيناية.
ل دةم َ ظةكيَشانا ثيَشمةرطةى هندةك طرؤث
نو ضةند هةيىان ل سةر سنووريَ ناظبةرا
عراق َ و ئرانىَ مان ،هةتا كو سةركردايةتيا

تورةت َ هاتة موركرن و تورةش ب دووماه
هاك.
 تورةتا طوان َ :1923-
زيَدةناري نيس ويا  َ ،0932كارت َي رن ل

سةرهلدانىَ ب سةرؤكاتيا مةا مستةفا نارزانى و
ئدريس نارزان كون نووي و سةرهلدان
راطةهاندي وةكو تةحةديةك نو ح وومةتا
عراق َ و ئران َ و تانة و ريَ خراو َي نهيَنى ل

خةناتا ثيَشمةرطةى نةكر كو داخوازا ماف َي خوة
ي َي رةوا ن ةن ،ةورا ضريس ا تورةتا طوانىَ ل
 0933/2/23هاتة هة رن كو كيهان حيَبةتى

هةم نا ار و طوند َي هاتنة ثيَ ئينان ،هةروةسا
ثرؤسيَ سةرنازي ي ل د ي ر يَما دكتاتور
هاتنة كرن ،ئةظجا عةرت َ حوكمداريَ نةغدا و

كر ،ضون وةسا هزر كر كو ثشتى نيس ويا
 0932ثيَشمةرطة نارانيتةظة َ ،كوردان وةسا نو
دونياي َ ديار كر كو ثشتى كةفتنىَ ثيَشمةرطة
دىَ ب هيَزتر و ب هيمةتر نيا ،ضون ى ناوةري

تةهران َ هاتنة هة اندن ،ثات كودةتا ل سةر
تاه َ ئرانىَ هاتةكرن و ثشتى هينطىَ تةرِيَ
عراق َ و ئرانىَ دةسا ث َ كر ،ثات تةرِيَ
كةنداظي َ ئ َي َ و دوي َ دةسا ث َ كر و كونطريَ

ب دؤزا خوة هةنووية ،ةورا ب ئاوايةك َ خورك
نةرسىا وىَ ثيانىَ دا و قووناغةكا دى يا
ديرؤك دةسا ث َ كر و داستان َي نوو تومار

ثارتى ي َ نوزدىَ ل دةمىَ سةرهلدانا طوان هاتة
ئةجامدان و مةسعود نارزانى وةكو سةرؤك َ
ثارت دموكراتى كوردستان هاتة هة بذارت .

كرن ،ئةظجا وان داستان و قارةمانيان ح وومةتا
نةغدا اواز و نيَزار كر و ئرادا مللةتىَ كورد
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 ثيَشمةرطة د ناظبةرا
سةرهلدانا 1991يَ دا:
طة َ كورد راستى درندةتري تاوان نووينة،
نطرة دةريَخسن و تةظ و ي و ضةكىَ كيمياي
تورةتا طوان َ

و دةرنةدةري َ و نرس َ و ترس َ ،هةروةسا
ويَران رن و كاظل رنا طوند و نا ار َي كوردان،
هةتا تةرش و كةوال وان تاوانان ن َ نةهر

هةمى نزاظ َي دكتاتوري َ ،زيَدةناري كو كىاك َ
نيَىدةو ةتى ت ةسن د ثاراستنا مللةتىَ كورد دا
ئينا ،هةتا ض ثيَرانوون نو ريَطرتيَ و نةهيانا
ن ارئينانا ضةك َ كيمياي  )64( ،وهةويَ

ئةنفااننةكرن )62( .زيَدةناري كو ثيَشمةرطة
راستى هةمى كور َي سياسةتا نةهيَان و زؤم َ
نوون َ ،ثيَشمةرطةى ضوك نةدانا و هيض
دةم َ

سةرهلدانا

نةنوون ,ب ئاوايةكى ل ساا  0980ر يَما نةعسا
سةدامى كورد َي فةيل ي ب زؤري دةرنةدةر
()60
كرن و عراق َ ظةطوهاستنة ئران َ.
و هةمى مال و مو َ وان هاتبوو

داطيَران نةكر هةتا
/2ئادار0990/يَ هات .
 سةرهلدانا ساا :1991
نةرةي َ كوردستانى ل ساا  0983وةكو

دةستةسةركرن و هةتا نها ب نة طةي َي رةمى
 00هزار وانا ن َ سةروتوون  ,هةروةسا ل ساا
 0982فرؤك َي ر يَما نةغدا دةسا ب نومبةنارانا
كوردان كر ،هةتا طةهشتية وى رادةى كو ل ساا

نةرهةظ نو سةرهلدانةكا نوو هاتة دامةزراندن،
ةورا طة ةك ثيَىة نةضوو و سةرهلدانا ساا
 0990سةر هلدا ،كو سةرهلدانةكا كةماوةري
نووية و ظةريَذا تورةتيَ ئيلون و طوانىَ نوو،

( 0983و  )0988ضةك َ كيماي ل د ي كوردان
مةزنري كارةساتان
ن ار ئيناي و دو
نومبةنارانا هة ةجة ب ضةكىَ كيمياي نووية

ب ئاوايةك تورةتا طوانىَ بنةكا سةرةك يا
سةرهلدانا 0990يَ نووية ،ثيَشمةرطةى رؤ ةك َ
مةزن د رزطاركرنا طوند و كومة طةه و نا اريَ

كو ثر ثيَنج هزار وةاتييَ كورد هاتنة كوتن
و يا دى ئةنفال نوو )62( .كو ب هةتا قووناغان
 082هزار وةاتي َي كورد ب ساخ د طوريَ ب
كون دا هاتنة ن ئاخ رن ،كو ثشتى تةريَ دطةل

كوردي دا َ ،خان طة ةك ثيَشمةرط َي قارةمان
تةهيد نوون و ثشتى سةرهلدان هاتية
نيَدةنط رن و ر يَما دكتاتورا سةدان حسيَنى
هيَرتةكا ثيادة و ئةمانى كرية سةر نا اريَ

ئرانىَ ب دووماه هاتى سةدان حسيَنى سياسةتا
ئةردىَ سوتى ن ار ئينا )66( .و هةمى هيَزا خوة
يا ةت ري نو نةهيَانا كوردان دانن كر.

سىيل ي هاتنة
كوردستانىَ وةاتييَ
تةهيدكرن و خة َ كوردستان َى مل ب مل َ
هةظ مال و حا َي خوة هيَان و نا يَران

مللةتىَ كورد راستى زؤم و مةينةتةكا زؤر
نووية َ ،ئرادا مللةتىَ كورد ب هيَزتر نوو

دةركةفن و نةرةف ضيا ضوون َ ،ثيَشمةرطةى
نةرةظان كر و هيَرتا ر يَم َ راوةستاند هةتا
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خة َ سىيل خوة طةهاندية دةظةر َي دووري
دةست َي ر يَم َ .دةست ةفتي َي ثيَشمةرطةى
نةردةوامى هةنووية و ب رزطاركرنا كوردستانا
ناتوور نةراوةستان ،نة و طةهشتة وى ئاستى

نشتيمانيا هة بذارتى ي,دةمىَ داعش هات وةكو
ثيانةكىَ نوو كو رةوتا ئيَمناهي َ ل هةريَما
كوردستانىَ ئا وز ن ةن ،ضون ى هةمى هيَزيَ
سوثاي َ عراق َ و هيَز َي دي ي َي ئةمنى ب

هةتا ح وومةتا هةريَما كوردستانىَ هاتية
دموكراتى هاتنة
ثيَ ئينان و سازييَ
دامةزراندن كو نو كارا ئ َي َ وان ب خوة ئيدارا

هةمى دةظةر َي
سةركردايةتيا ما ى
هةظسنوور دطةل سووري َ و هةمى دةظةريَ
رؤ ئاظاي َ عراق َ ،وانا ثاريَزطةه َي نةينةوا و

حوكمىَ خوة كرية ،ل وىَ خا َ ي راوةستيان
نةنوو ،نة و ساا  2006ب هةظ اريا
هةظثةمانيا نيَىدةو ةتى ثش داري د ئازادكرنا
عراق َ ي دا كرو ثشتى ئازادكرنىَ ثيَشمةرطةى

سةاحةددي هاتة ظةكيَشان و هةم ضةك َ خوة
ي َ سىك و طران و تةقةمةنى نو طرؤثا
ترؤرستييا داعش هيَان ،هةتا كو ثشتى هينطىَ
ئةو طرؤث مةزن و نةرفرةها نووى و خة َ وان

رؤ ةك َ مةزن د نةرقراركرنا رةوتا ئةمنى يا
عراق َ دا هةنووية و ثشتى هينطىَ ح وومةتا
مةركةزيا عراق َ هاتة ثيَ ئينان داريَشتنا
دةستووريَ فيدرال كو ئةظة ي دةست ةفن نو

دةظةران ضووينة د ناظ ريَز َي ويَ دا و هاتية ب
رةخ هيَا هةظسنوور دطةل هةريَما كوردستانىَ،
ةورا نةرهةظ هاتنة كرن كو ثيَشمةرطة
ن ةظيتة د حا ةتىَ ئامادةناتي َ داداكو

كوردان.
قووناغ نو قووناغ َ درووتم و داخوازييَ
كوردان دكودا نوون ،ب ئاوايةك سةردةم َى

نةرهنطاري ترؤريَ نيا ،ب ئاوايةكى نةرةيةكىَ
تةرِي ي َ دريَذ كو نيَزي ى ()0060 – 0020
كيلومةتران دطةل داعش تةرِ نو ثاراسن و

تورةتا طوانىَ دروومىَ (دموكراتى نو عراق َ
و ئوتونوم نو كوردستانىَ) نلند كرنوو ،ل
سةرهلدانا  0990ئةو درووتم هاتة طوهارت و
نبوو (فيدرا نو عراق َ) و د كىانىَ وىَ

نةرقرارنوونا رةوتا ئيَمناهيا هةريَم َ كر،
زيَدةناري دوورثيَضا ئانووري كو ما ب سةر
هةريَم َ دا سةثاندي ،كو هةتا نوكة ي يا
نةردةوامة َ ،ئةو هةمى نةنوو ئاستةنط

فيدرا ي َ دا ح وومةتا هةرما كوردستانىَ
تةرعيةك وةرطرتيية.
 تةرِيَ د ي داعش َ :0214

هةمبةري زيرةكى و قارةمانيا ثيَشمةرطةى،
هةروةسا نو كيهانىَ و هيَز َي زهيَزنةتشتةكىَ
نةرزة نوو كو ح وومةتا نةغدا هيض هاري اري

ثيَشمةرطة ب نيَهنىةدا ضةكداريَ تةركةر ب
دووماهى نةهاك هةتال نةر سيبةرا ح وومةتا

نو ثيَشمةرطةى نةكر ،ب تايبةتى ئةمري ا و
دةو ةت َي دى ي َي رؤ ئاظا ،هةتا ئةو هاري اريا
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ئةمري ا و دةو ةت َي دي نو ضةكداركرنا
ثيَشمةرطةى وةسا ديار نوو كو نة ل ئاسىَ
ترؤرا
مةترسيدارتري
نةرهنطارنوونا
نيَىدةو ةتى نووية ،ب تايبةتى ل دةستث َي ا

دةو ةت َي دونياي َ خورترة نةريا هينط َى و
ثشتةظانيا مادي و مرؤظ و ةت ري ثيَش يَش
ثيَشمةرطةى كرينة.
سيىَ :رةوتا ياساي يا ثيَشمةرطةى:

نةرهنطارنوونىَ ،هةتا سةرؤك َ هةريَما
كوردستانىَ د طوتارةكا خوة دا طوك "ثيَشمةرطة
ثيَش هةمى كيهانىَ ظة تةريَ ترؤريَ دكةك".

ل ساا 0992ثةر ةمان و ح وومةتا هةريَما
كوردستانىَ هاتنة دامةزراندن و وةزارةتا
كارونار َي ثيَشمةرطةى نو يةكبوونا ريَ خستنا

ثشتى س َ ساان نةرهنطارنوونا ترؤرست َي
داعش ،ئةظرؤ هةمى دونياي َ طرنطيا
ثيَشمةرطةى زان  ،هةروةسا طرنطيا سياس و
ننةماي َي مرؤظايةتيا نلندا ثيَشمةرطةى زانى

ثيَشمةرطةى هاتة دانان .مايَ هةريَما كوردستان َى
ية سيستةمةك َ ئةمني َ ناظخوي هةنيا كو
ح وومةتا فيدرال،
ثش ةكا مام ةر نيا
هةروةسا فاكتةرةك َ هاري ار نيا نو سازي َي

ضةندة ،ب ئاوايةكى ثيَشمةرطة دطةل هيض
هيَزةكىَ ناهيَتة نةراوردكرن و ئةظة ل سةر زاريَ
وانا (توما
موستةترقان هاتية طوت و
نوافيبدى) كو دنيَذيا( :ويَرةكيا ثيَشمةرطةى

ح وومةتا فيدرا  ،هةروةسا هةريَمىَ ماف هةية
هيَزةكا ئةمنى يا ناظخوي هةنيا ،مينا ثو يس
و ئاساييش زيَرةظان َي هةريَم َ و كار َي وان ل
طور ياساي َ نهيَنة ريَ خسن َ .ح وومةتا

ئةز حيَبةتى كرمة ،ضون ى هةمبةري مرن َ
ناترسيا و ب ويَرةك نةرةف مرن َ دضيا و
دخوازن ل مةيدانا تةري نهيَنة كوتن نة ل

فيدرال ثيَشمةرطةى ب ميليش وةسف دكةك و
ل ظيَريَ ح وومةتا مةركةزى كةفتية د
هةظد يةكا مةزن دا ،ضون ل طور ياساي َ

ئا ي َ خوةظة
سةر كهىَ خوة مرن)،
(هاملتون) ويَرةكيا ثيَشمةرطةى وةسف دكةك كو
(ظةكو ةريَ تورةتاية) كو ئةظ ويَرةكية
ويَرةكيا تةقليدى كوداية ،ضون ويَرةكيةك

ميليشييان تةرعيةتا خوة نينة ،ل هةمان دةمى
ل دةستثيَ ا ساا  2006ح وومةتا فيدرا
هةوارا خوة طةهاندة هيَز َي كوردستانى
(ثيَشمةرطة) كو دةظةرا كةسك ل نةغدا و

هةية دةمىَ مرؤظ دكةظيتة تيَدا وى دةمى ديار
دنيا َ ،ئةو ويَرةكيا مرؤظ يَدطةرييَا كو
ن ةك تشتةكىَ هةري ثيَش ةفتية ويَرةكيا

هندةك دةظةريَ دى نثاريَزن ،زيَدةناري و َى
ئ َي ىَ ي هندةك سةكرد َي عةرةن َي عراق َ ي
هةوارا خوة طةهاندة ثيَشمةرطةى كو وان

يانىَ )63( .ئةظجا كوردان ريَزطرتنةكا
نيَىدةو ةتى ندةستىة ئيناية ،ةورا هة ويستيَ

نثاريَزن.
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هةروةسا ثشتى ساا  2006ئيدارا نرمةري
ر َي ةفن دطةل هةريَم َ كر كو ثيَشمةرطة
ثش داري َ د ثاراستنا ئيَمناهي َ دا ن ةن و ثشتى
ويَ ريَ ةفتنا ساا  2009هاتةكرن كو هةريَم و

نةتةوايةتى هيَدى هيَدي نلند نوو و دطةل
نورينا دةم هةستا نةتةوايةتى د ناظ هةر
خيَزانةكا كوردى دا خورك نوو هةتا طوند و
نا ار ظةطرتن و ئةن دتيَن نيَذي ثشتى ساا

نةغدا و ئةمري ا رةوتا دةظةريَ كيَشة ل سةر
نثاريَزن )63( .ل ظيَريَ ثرسيارةك دهيَتةكرن،
ضةوا ح وومةتا فيدرال ثيَشمةرطىَ كوردستانىَ

 0922هةستا نةتةوايةتى يا كوردى
ظةطوهاستنةكا نةرضاظ ب خوةظة ديتية ،ضون
وةائا تاك َ كورد تيَخ و ئاغا و عةترةتان نو

ب ميليش و ياساي دةركةفتى وةسف دكةك و
ل هةمان دةم هةوارا خوة دطةهينتىَ؟.
ةورا دنيَذن ح وومةتا فيدرال كةفتية د
هةظد يةكا مةزن دا دةمىَ دنيَذيا ثيَشمةرطة

طة َ كورد هاتة طهوري  ،نيَطومان نلندنوونا
هةستا نةتةوايةتى ئارماجيَ نةرضاظ د
ندةستىةئينانا ماف َي كوردان دا هةنة ،زؤرداري
و درندةيا حوكمى ل عراق َ ريَز َي كىاك َ

دةرظةى هةريَما كوردستانىَ ية (دةظةر َي كيَشة
هةريَما
ل سةر) و كورد ب ثش ةكا ديرؤك
كوردستانىَ وةسف دكةن)68(.نيَطومان ئةظ
وةسف رنا ح وومةتا فيدرا نةيا راستة و نة ل

كوردي كرنة ئيَك ،نطرة كوتياران و زةنطن و
رةوتةنبر و دةرةنةطان ،ئان و كةماوةريَ
كوردي ب سةرثةتتيا سةرؤك عةترةتان و
زاناي َي ئايينى دةسا ب سةرهلدانىَ كر ،كو د

طور تشتةكىَ یاسایی و دةستووريية ،زيَدةناري
كو ماديَ ( )040دةستووريَ فيدرا نو نةخشة
دانانا سنووريَ ئيداري ي َي هةريَم َ هاتييةَ ،
هةتا نها سنوور َي ئيداري َي هةريَما كوردستانا
عراق َ نةهاتينة دةستنيشان رن ،ب ظىَ ئ َي َ

ي ح وومةتا فيدرال كةفتيية هةظد ييةكا
دن ي.
داخوازا ضاريَ :ثيَشمةرطة و هشيارييا نةتةوةي :
مة ل سةري نةحس َ تةنطستةي َ
ثيَشمةرطةى كرية ،كو نو ضةرخىَ نوزد َى
دزظرِيا و دطةل زؤرداريا ل كوردان هاتيةكرن ض
ئا ي َ توركيا يان ئران َ ظة نيا ،هةستا
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كةتواري دا طازيةكا ب هيَزا مللةتى نوو ل د ي
زؤم و زؤرداريا ر يَما عراق َ و داخوازا مافيَ
خوة كر ،كو ئةظة مافيَ مرؤظينة نةري نبنة
ماف َي نةتةوةي ،ضون تةظ و ي و ئةنفا رن
و دةريَخستنا ب زؤري هةمبةري مللةتىَ كورد
هاتية كرن ،زيَدةناري نةخوت و ت ةستنيَ
نزاظ و تورةت َي كوردي ديتن ،ئةظجا
ئةجام َي ظان هةم تورةش و نةرخوةدان و
سةرهلدانان ،ر يَمةكا دموكرات فيدرا ل
عراق َ دايك نوو َ ،ئةظة ويَ رامانىَ نادةك
كو خةناتا مللةت َى كورد ل ظى ئاستى راوةستيا،
َ سةركةفتن َي كوردان ندةستىة ئيناي ،
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هيَز َي تةرِخواز و ت َي دةر تورة كرن ،ئةظجا
دةسا ب ض َي رنا ئاستةنطان كر هةتا كو
ترؤرست َي داعش نةرداينة سةروضاظ َي كوردان،
ئاظةدانيا كوردستانىَ نةرةف
كو كورد

تو ىةكرنىَ ران  َ ،نةرؤظا ي وان ثيَشبينيان
نوو ،ضون ب هةمى نهاي َي مرؤظى كوردان
رةفتار دطةل كر.
ئةظرؤ ي زيَدةناري كو ثيَشمةرطة راستى

نةرةظاني َ كوردستانىَ ضوون َ .زيَدةناري ظ َ
يةك َ ي زيرةك و خوراطريا ثيَشمةرطةى د
نةرهنطارنوونا داعش َ دا ويَنةك َ تايبةك ل دؤر

دو منةك َ ترؤرسىَ درندة نووية كو ريَزيَ ل ض
ر َي ةفن و ثةمانيَ نيَىدةو ةتى و ننةماي َي
مرؤظ ناطريا ،ب ئاوايةك مرؤظ و ئيَخسريَ

ثيَطرييا ننةماي َي مرؤظ د تةرِي دا داية
هةمى دونياي َ ،زيَدةناري كو ثيَشمةرطة تةرِيَ
دو منةكى دكةك كو ريَزيَ ل ض ريَ ةفن و
ثةمان َي نيَىدةو ةتى و ننةماييَ مرؤظ

ثيَشمةرطةى دسو ن و سةر َي وان دنرِن َ ،هةر
ثيَشمةرطة ب هةمى رةوتت َي مرؤظى ثيَطري ب
هةمىیاسا و رةوتتيَ تةرِي كرية .هةروةسا

ناطريا ،ةورا هةمى دونيا ريَزيَ ل قورنانييَ
ثيَشمةرطىَ كوردستانىَ دطرن.
هيض زةمةتةك نةظيَا كو كارت َي رنا ئيَش و
ئازار َي نةتةوةي ي َي كوردان نهيَنة دياركرن،
ضون ن َي دياركرن ل سةر كىاك َ كوردي
ديارة و ئةن دنينن كورد هةسا و رةوتتىَ خوة
ي َ سياس ب كىانةكىَ نةتةوةي كىان كريةَ ،
ئةظ َ هةستةكا نةتةوايةتى يا توفيَنى ل دةف
كوردان دروسا نةكريية ،نة طة نو ظ َ يةك َ
رةفتارا كوردان يا مرؤظى دطةل نةتةوةي َي دن و
ضةندي تاهديَ دن ي َي ديرؤكى هةنة ،نو
موونة ئةو نةسة ئاما ي ث َ ن ةي دةم َ ل
سةرهلدانا ساا  0990ب سةدان هزار سةرناز و
ئةفسةريَ عراق كةفتينة د دةستيَ كوردان دا
هةروةسا ل ساا  2006ل ثرؤسا ئازادكرنا عراق َ
ي ب رؤ َ
هةمى ثيَشبيي ئةو نوون كو كورد د َ

حةواندنا ئاوار َي عةرةب
هةريَم َ ظة.

ئا ي َ ح وومةتا

دووماه و دةرئةكان
مللةتىَ كورد كىاكةكة وةكو هةر كىاكةك
كو ننةماي َي سةرةك تيَدا هةنة ،وةكو ئاخ و
ينطةه و وةاتى و ريَ خستنا كىاك و سازي َي
وىَ كو د ناظبةرا خوة دا ضااك نووينة و ب
دريَذييا ديرؤك َ ت َي ل كىاكيَ دى ي نووينة.
كوردستان ب طشتى دةظةر َي ضيايينة و
دةظةر َي ب زةمةت و فاكتةر َي سروتتى
كارت َي رن ل ثيَش ةفتنا كوردستانىَ كرية ،ب
ئاوايةك دو كارت َي رنيَ سةرةك كارت َي رن ل
كوردان كرية ،يا ئ َي َ هاري ار نووية كو ب
دريَذيا ضةند ضةرخان كورد ناسناما خوةيا
زمانى و رةوتةنبري و دانونةريتان نثاريَزن .يا
دوي َ ب دريَذيا ديرؤك َ كارت َي رنا مةزن ل
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زظرؤكيَ رةفتار َي سياس كرية.ثيَش ةفتنا يانا
كوردان دطةل نوريناسةردةم َي كودا كودا ،نطرة
يانا ضياي و تىاني َ و طوند و ضاندنىَ و
هةتا طةهشتية يانا نا اران و تيَ ة دطةل

 .6ثيَدظية يَدةر َي هيَزا رؤحى يا تيبةك نهيَنة
نةرضاظ رن ،كو نةوةيىَ كورد نةتةوةي َي دن
كودا كرى.
 .4نةر طرنطى و كارتيَ رنا ئاساييشىَ ئا يىَ

مللةت َي دةظةريَ كري .ظان هةمى فاكتةران
كارت َي رن ل مرؤظ َ كورد كري ،ئةظجا ب
نوياغةكا تايبةك و ب رةنطةكىَ تايبةك هاتية

سياسى و ئانوورى و كىاكى و ثةروةردةيى و
كو توري ظة ل سةر تاكىَ كورد ،ثيَدظية ظةكو ن
ل سةر ئاساييشا نةتةوةيى يا كوردى نهيَنة

رةنط رن ،طومان ئةو ينطةها مرؤظ تيَدا د يا
ديَ كارت َي رنىَ ل مرؤظى كةك و ديَ نيتة
ثارضةك وىَ ينطةهىَ.
ئةظجا نةر كهىَ كوطرافي َ كوردستانىَ

نةرهةظ رن.
 .5ضااك رنا نوو يا كىاكىَ كوردى ل سةر
ننةماي َي خورت رنا هةستا نةتةوةيى يا
كوردستانىَ.

راستى هةظرِكي َي سياس و ئةمنى و ئانووري و
كىاك نووية و نةهيَاية كورد نطةهنة خةونا
خوة يا نةتةوةي  .نةر ثيَنطاظ َي ثيَش ةفتنىَ،
هشياريا هةستا نةتةوايةتى رؤ ةك َ طرنط هةية،

 .3دامةزراندناكىاتةكا كوردى يا هةظثشك كو
هةمى ثارض َي كوردستانىَ ب خوةظة نطريا ب
ئارماجا ئافراندنا كىاكةكىَ ئيَ طرتى و يىَ
ثيَطةهشتى كو ثةيان و سراتيذيا خوة هةنيا.

مةنةسا ب هشياري َ ئةوة ،زانن و تيَطةهشتنا
راستيانةو ئات راكرنا كةتواريية و ل طور يا ل
سةر هشياري و هةستا نةتةوايةتى يا كوردي

 .2دامةزراندنا راطةهاندنةكا ئاراستةكرى و ب
طة ةك زمانان نو خزمةتا هةستا نةتةوةييا
كوردى.

هاتية نةحس رن هةتا كو دةو ةتا خوةيا كوردي
ندان و داطركرنا دكتاتوري رزطار نن ،ةورا
د ظىَ ظةكو ييَ دا طةهشتينة هندةك
دةرئةجامان-:
 .1يةكبوونا نزاظ َي ثيَدظى نو موكم رنا
هةستا نةتةوةيى يا كوردى نهيَتةكرن.
 .0ثيَدظيةرانوريىَ مللةتىَ كورد ب ئاوايةكىَ
دروسا و تيَطةهشتنا فاكتةر َي
ديرؤكىبهيَتة ثيَناسةكرن.
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ال ع 3ال م 3ال ردي 3ه 3الشع ر 3باانتماء 3ال 3ق ميت ع 3ضم 3المشتركات (3اللغ 3 ،الت الي 3 ،الحضارة3،
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و 3م 3اشت اد 3الشع ر 3ال م 3ل ى 3ال رد 3اا 3ان 3ذل 3لع 3يتح ل 3ال 3م قف 3كي ي 3لانت ام 3م 3ال ميات3
ااخرى33.
اهمي 3ال حه 3م 3اهمي 3شع ر 3الفرد 3او 3الجماع 3باانتماء 3ال 3ق ميت 3او 3ام 3معي 3وان 3اللغ 3وال ي 3
والت الي 3والحضارة 3وااص 3المشترك 3م 3اارض 3يعط 3تص ر 3وص رة 3م مل 3خاص 3ب ا 3لل ميات 3واامع3
الم تلف 3.
مش ل 3ال حه3تترك 3ح ل3ط يع 3مؤسسات3اقليع3ك ردستان3وم ى3تع ي ها3وتاقلم ا3وتط ر3ال ع 3ال م 3.
ه ف3ال حه3ااساس 3تتمث 3ف 3ت يع3ص رة3واقعي 3ع 3وض 3ال ع 3ال م 3ال ردي3.
تت ن3خط 3ال حه3م 3ثاث 3محاور33:
المح ر3ااول3 -33جاء3تح 3ع ان3 (3ال مي 3واهع3نظريات ا3 )3وي سع3ب وره3ال 3:المطل 3ااول3:3ويت اول3
مف م3ال مي 3.3والمطل 3الثان 3:3ويت اول3أهع3ال ظريات3ال مي 3.3
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3.3ال ردي3 ال م3 ال ع3 لتع ي3 المطل ب3الج د3 ت حي3.

. ردي

3. صحيح3 معرف3 ال ردي3 اام3 ماض3 معرف3.
ال3 ال م3 ال ع3 م

ل3لغات3وبع ة3 م ج3اعام3

تاسي3.

ABSTRACT
The Kurdish nationalism awareness came from the sense of belonging to a nation in the frame
of: language, traditions and culture, civilization, history, all this come together in one land.
Although nationalism has risen in Kurdish individuals but it hasn't led them to retaliate from other
nations.
The importance of the research comes from importance of individuals and society feeling to the
nation, language, religion, traditions, civilization and common race with homeland that gives out a
complete image that is unique in many other nations.
The research tackles nature of region's institutions and how to solidify the sense of nationalism
and make it cope with improve.
The aim of the research is to show a logical state of Kurdish nationalism feeling.
Research plan consists of three main points:
First: - under the name of (nation and its most important theories) which is then divided into
two demands: firstly: concept of nationalism, secondly: most important nationalism theories.
Second: - it will be about history of Kurdish nationalism feeling and its main principles besides
its obstacles and its nationalistic and political cause and consequences.
Third: - entitled (Peshmerga national consciousness) which is divided into three headlines as
follows: first - (a brief history of the Peshmerga). second - ( The legal status of Peshmerga).third (Peshmerga and national consciousness).
Recommendations:
1- Unifying of necessary actions to solidify Kurdish nationalism feeling.
2- Defining the Kurdish past in a healthy way and understanding of natural and historical factors.
3- Establishing a directed media in many languages to serve Kurdish sense of nationalism.
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مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،060-012عدد خاص)

المؤتم العلمي الدولي اأول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

ااساس القانوي ق اقليم كوردستان-العراق ي تقرير امصر
رينجر ميل شيخو و سعدي حى سعدي
قسم القانون ،كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

امقدمة
ظهر حق تقرير امصر ارخيا ي بعد السياسي من خال
العديد من اأفكار السياسية والفلسفية ،إا ان هذا ا ق وجد
أساسه القانوي بتدوينه ي امواثيق الدولية ،فأصبح له ا اصية
القانونية ال متلكها امبادئ القانونية اأخرى اموجودة ي
القانون الدوي  ،وذلك بعد ان انتقل من التصرعات والبياات
السياسية ا قاعدة القانونية النص عليه ي امواثيق الدولية منها
ميثاق اأمم امتلدة عله من ب مقاصد اأمم امتلدة ووسيلة
أساسية لتلقيق السلم واأمن الدولي  ،وي العهدين الدولي
ا اص ا قوق امدنية والسياسية وا قوق ااقتصادية
وااجتماعية والثقافية كلق من ا قوق افماعية لكافة
الشعوب ،والوائق ااقليمية ،فضا عن العديد من قرارات
افمعية العامة واحاكم الدولية ،فأصبح حق تقرير امصر قاعدة
من قواعد القانون الدوي العام نتيجة نضال وكفاح طويل
للشعوب ضد ااحتال وااستعمار والسيطرة ااجنبية
وا كومات امستبدة ،وأشارت الوائق الدولية ا هذا ا ق
اعتبار أساسا قانونيا لانفصال وتشكيل دولة كمظهر خارجي
ممارسة هذا ا ق ،فأصبح هذا ا ق راسخا ي القانون الدوي
ما ب على الدول ترسيخها وتثبيتها ي دساترها تنفيذا
التزاماها جا ﺍلمجتمع ﺍلﺩﻭلي ﻭتجا شعﻭبها ﻭ مﻥ بيﻥ هﺫ
ﺍالتﺯﺍماﺕ تصﺭﻑ ﺍلﺩﻭلة ﻭفقا لمبﺩﺃ تساﻭﻱ ﺍلشعﻭﺏ في
لقﻭقها ﻭلقها في تقﺭيﺭ مصيﺭها إا انه تباينت مواقف تلك
الدول ي دساترها إزاء هذا ا ق.
مشكلة البحث:

يعتر حق تقرير امصر للشعوب من امبادئ اأساسية ي
القانون الدوي اعتبار حقا مضموا لكل الشعوب ،فتكرار
النص الصريح على هذا ا ق ي امواثيق الدولية وقرارات اأمم
امتلدة أصبح راسخا ي القواعد وامبادئ القانونية الدولية  ،فهو
يرتب للشعوب حقوقا ويرتب على الدول التزامات ،إا ان
الدول قد تج مدأ السامة اإقليمية الذي م ﺍلتأكيﺩ عليه في
ميثاﻕ ﺍامﻡ ﺍلمتلﺩﺓ ،ﻭقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلجمعية ﺍلعامة لامﻡ ﺍلمتلﺩﺓ
ي حال انفصال جزء مع من إقليم الدولة ،وقد تج هذ
الدول أيضا بغياب نص صريح ي الدستور جيز انفصال إقليم
مع من الدولة ،عليه فما هو اأساس القانوي الذي مكن
اقليم كوردستان-العراق ااستناد اليه ممارسة حق تقرير مصر ؟
وما هي ااتفاقيات الدولية ال تلزم العراق احرام حق تقرير
امصر؟ وهل يعتر قيد مبدأ السامة اإقليمية حجر عثرة أمام
اقليم كوردستان-العراق ي اانفصال؟ ولعدم وجود نص صريح
ي الدستور العراقي لعام  2002يز اانفصال ،هل عق لشعب
إقليم كوردستان تقرير مصر اانفصال وأسيس دولته افديدة
أم ا؟.
أمية البحث:

تكمن أمية حق تقرير امصر ي الوقت الراهن من جهة ردا
على سياسات ا كومة اا ادية ضد إقليم كوردستان من خال
التجاوز على الدستور واستخدام قوت الشعب وجميد صرف
رواتب موظفي اإقليم كورقة ضغط ضد أبناء إقليم كوردستان،
ومن جهة أخرى تعتر اسرجاع امناطق امتنازع عليها إقليم
كوردستان وال هي ليس إا تصليلا للخطأ وتطبيقا واقعيا
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للدستور فرصة سا ة لشعب اقليم كوردستان-العراق ي قيق
حلمهم اانفصال وأسيس دولتهم.

منهجية البحث:

اعتمدا ي دراستنا هذ على امنهج الوصفي والتلليلي من
خال وصف النصوص امتعلقة حق تقرير امصر الواردة ي
امواثيق اإقليمية والقرارات الدولية ،و ليل مواد ذات صلة
الواردة ي ااتفاقيات الدولية املزمة واإعاات الدولية ،وكذلك
ليل امواد امتعلقة هذا ا ق ي دستور مهورية
العراق لعام .2002
هيكلية البحث:

من أجل اإحاطة موضوع هذ الدراسة من كل جوانبها
ارأينا تقسيمها على ثاثة مباحث تسبقها مقدمة
وتعقبه ـا خامة.
امبلث اأول سنتطرق فيه إ حق تقرير امصر ي امواثيق
الدولية من خال مطلب  ،امطلب اأول يتناول حق تقرير
امصر ي امواثيق العامية ،أما امطلب الثاي يتناول حق تقرير
امصر ي امواثيق اإقليمية.
أما امبلث الثاي سنبلث فيه عن حق تقرير امصر ي
اإعاات والقرارات الدولية من خال مطلب  ،سنب ي
امطلب اأول حق تقرير امصر ي اإعاات الدولية ،وسنوضح
ي امطلب الثاي :حق تقرير امصر ي القرارات الدولية.
أما امبلث الثالث سنخصصه لبيان التنظيم الداخلي ق
تقرير امصر (اانفصال) من خال مطلب  ،لنتناول ي امطلب
اأول تعريف اانفصال واساليبه ،ولنب ي امطلب الثاي موقف
الدساتر الفدرالية من انفصال ااقاليم ي الدولة الفدرالية.
مهيد
الرغم من ان حق تقرير امصر وجد أساسه القانوي بتدوينه
ي امواثيق الدولية إا انه ار جدل كبر ي الفقه الدوي حول
تعريف حق تقرير امصر ،حيث تباين مضمون هذا ا ق
والسبب ذلك يرجع ا الغموض الذي يشوب هذا ا ق
ارتباطه بسياسات ومارسات الدول ،حسب كل فريق أعطى
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تعريفا هذا ا ق ما ينسجم مع السياسة ال يتاءم ويتعاطف
معها هذا ااجا .
فمنهم من ركز على افانب الداخلي ق تقرير امصر ،وذلك
من خال اعطاء أفراد كل شعب داخل الدولة ا ق ي اختيار
حكوماهم ملض إرادهم والطرق الدمقراطية ،وكذلك اختيار
شكل النظام السياسي امائم لللكومة ،وطبيعة العاقة ال
تربط أقاليم الدولة الواحدة ،وتكون للشعوب ا رية الكاملة ي
التصرف بشؤوها ااقتصادية وااجتماعية وكيفية إدارة العاقات
ا ارجية بدون اكرا أو تدخل خارجي(.)0
ومنهم من أكد على الوجه ا ارجي ق تقرير امصر ان
ختار الشعب بكل حرية وضعه الدوي ما ينسجم مع مصا ها
وفق ضوابط منسجمة مع معاير قواعد القانون الدوي العام،
عليه فان هذا ا ق وجه  :الوجه الداخلي ويتضمن حق
الشعب ي إنشاء نظام ا كم الذي يائمه وتعي ا كام
وتبديلهم ،ووجه خارجي يتضمن حق الشعب ي ان ختار وضعه
الدوي حسبما يشاء سواء انفصاله عن دولة معينة أو استقاله
أو اندماجه أو ا اد مع دولة اخرى (.)2
من الطبيعي عدم ااتفاق على تعريف هذا ا ق والسبب
يرجع ا غياب ااتفاق على أشخاص حق تقرير امصر بسبب
ا اف حول امقصود من (الشعوب) ال ها حق تقرير
مصرها ،إا انه مكن القول ان اموطن امشرك واللغة امشركة
والتاريخ امشرك تعتر من امعاير ااساسية لتلديد أشخاص
حق تقرير امصر وهذا ينطبق على شعب إقليم كوردستان الذي
يعيش على مساحة جغرافية ددة ال يطلق عليها إقليم
كوردستان-العراق ،والذي متلك لغة مشركة وهي اللغة
الكوردية ،وعادات وتقاليد مشركة ،وكذلك أريخ نضاي
مشرك من أجل احافظة على اهوية الذاتية وهي اهوية الكوردية،
عليه يعد شعب اقليم كوردستان-العراق أحد أشخاص حق
تقرير امصر وبثبوت هذا ا ق هذا الشعب يرتب عليه التزامات
على الدولة العراقية .
وقد اعترت السيادة أو الوحدة ااقليمية حدا ممارسة حق
تقرير امصر إا ان بعد تطور ااوضاع اسيما بعد ا رب الباردة
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أصبح احرام حق تقرير امصر وحقوق اإنسان يشكل حدا
كما ان هذا القيد ليﺱ بقيﺩ
للوحدة اإقليمية للدولة،
مﻁلﻕ وإما فقﻁ تستفاد منها ﺍلﺩﻭل ﺍلتي تلتﺯﻡ في تصﺭفاتها
مبﺩﺃ تساﻭﻱ ﺍلشعﻭﺏ في لقﻭقها ﻭلقها في تقﺭيﺭ مصيﺭها
بنفسها ﻭ لها لكﻭمة تمثل شعﺏ ﺍاقليﻡ كله ﺩﻭﻥ تمييﺯ
بسبﺏ ﺍلعنصﺭ ﺍﻭ ﺍلعقيﺩﺓ ﺍﻭ ﺍللﻭﻥ.
امبحث اأول

حق تقرير امصر ي امواثيق الدولية
ورد حق تقرير امصر ي العديد من امواثيق الدولية ،سواء
على مستوى العامي ،أو على مستوى اإقليمي ،عليه سنقسم
هذا امبلث ا مطلب  ،نتناول ي امطلب اأول حق تقرير
امصر ي امواثيق العامية ،أما ي امطلب الثاي نتناول هذا ا ق
ي امواثيق اإقليمية.

امطلب اأول

حق تقرير امصر ي امواثيق العامية
نقسم هذا امطلب ا فرع  ،لنتناول ي الفرع اأول حق
تقرير امصر ي ميثاق اأمم امتلدة ،ولنتناول ي الفرع الثاي
حق تقرير امصر ي العهدين الدولي لعام .9111

الفرع اأول

حق تقرير امصر ي ميثاق اأمم امتحدة
نص ميثاق منظمة اأمم امتلدة ( )6على حق تقرير امصر
بشكل مباشر  ،وجعله من ب مقاصد هذ امنظمة ،حيث
نصت امادة اأو على ان من مقاصد اامم امتلدة هي إماء
العاقات الودية ب اأمم على أساس احرام امبدأ الذي يقضي
التسوية ي ا قوق ب الشعوب وأن يكون هذ الشعوب حق
تقرير مصرها ،وكذلك اضاذ التدابر اأخرى امائمة لتعزيز
السلم العام(.)4
وياحظ ان اميثاق يعد حق الشعوب ي تقرير امصر
اأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه العاقات الودية ب شعوب
العام  ،كما ترز هذ امادة فكرة تساوي الشعوب ي ا قوق
بوصفها شعوا والتاي حقها ي تقرير مصرها (.)2

ونص اميثاق على انه رغبة ي هيئة دواعي ااستقرار
والرفاهية الضروري لقيام عاقات سليمة ودية ب اأمم مؤسسة
على احرام امبدأ الذي يقضي التسوية ي ا قوق ب الشعوب
وأن يكون لكل منها تقرير مصرها(.)3
كما نص اميثاق على حق تقرير امصر بشكل غر مباشر
فيما يتعلق بتنمية وتطوير سكان اأقاليم غر امتمتعة ا كم
الذاي واأقاليم ا اضعة لنظام الوصاية الدولية للوصول لللكم
()3
الذاي أو ااستقال
على وفق ما تقدم ،فإن النص على حق تقرير امصر ي
ميثاق اأمم امتلدة ،أصبح قاعدة من قواعد القانون الدوي ال
ا وز الفتها ،لكون ميع امبادئ امنصوص عليها ي اميثاق
ومن ضمنها (حق تقرير امصر) تسمو ي قيمتها القانونية على
ميع امعاهدات واالتزامات الدولية اأخرى ،وهو ما أكد نص
امادة ( )912من ميثاق اامم امتلدة  ،ال نصت على انه (إذا
تعارضت االتزامات ال يرتبط ها أعضاء "اأمم امتلدة" وفقا
أحكام هذا اميثاق مع أي التزام دوي آخر يرتبطون به فالعرة
التزاماهم امرتبة على هذا اميثاق) ،فضا عن ذلك ي حال
وجود اتفاق خالف حق تقرير امصر يعد اطا ،وهذا ما
أشارت إليه امادة ( )22من اتفاقية فينا لقانون امعاهدات لعام
 ،9111ال نصت على أنه (تكون امعاهدة اطلة إذا كانت
وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة
للقانون الدوي .)8( )...
الفرع الثاي

حق تقرير امصر ي العهدين الدولين لعام

9111

ورد حق تقرير امصر بشكل واضح كلق من ا قوق
افماعية لكافة الشعوب ي كل من العهد الدوي ا اص
ا قوق امدنية والسياسية ،والعهد الدوي ا اص ا قوق
ااقتصادية وااجتماعية والثقافية ( ،)9فقد نصت امادة اأو
امشركة للعهدين على انه:
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 .1لكل الشعوب ا ق ي تقرير امصر ،وهى مقتضى هذا ا ق
حرة ي تقرير وضعها السياسي وتتابع حرية مائها ااقتصادي
وااجتماعي والثقاي.
 .0للشعوب ميعها ان تستخدم حرية ثرواها ومواردها الطبيعية
ي سبيل الوصول ا أهدافها من دون امساس أية التزامات
متأتية عن مقتضيات التعاون ااقتصادي الدوي القائم على
أساس امصللة امشركة والقانون الدوي ،وا وز أي حال من
ااحوال حرمان أي شعب من وسائله ا اصة للعيش.
 .6على الدول اأطراف ي هذا العهد ،ما فيها الدول ال
تتلمل مسؤولية إدارة اأقاليم غر امتمتعة ا كم الذاي
واأقاليم امشمولة الوصاية ،أن تسمح بتلقيق حق تقرير امصر
وأن رم هذا ا ق ،وفقا مقتضيات ميثاق اأمم امتلدة.
ومن افدير الذكر ان حق تقرير امصر ورد ي امادة امذكورة
أعا بصورة مستقلة عن ميع ا قوق اأخرى امنصوص عليها
ي العهدين وقبل هذ ا قوق ،ما هذا ا ق أمية خاصة ،أن
قيقه هو شرط أساسي للضمانة الفعلية وااحرام الفعلي
قوق اإنسان الفردية ،ولتعزيز هذ ا قوق وتقويتها (.)00
فنص هذ امادة يفرض التزام قانوي لضمان حقوق اإنسان
ومنها حق تقرير امصر ،ي هذا ااجا يعد العراق طرفا ي
العهدين موجب قانون امصادقة رقم ( )912لسنة ،)00( 9191
لذا ب عليه تنفيذ هذا االتزام ( ،)02أي احرام حق الشعب
القاطن ي إقليم كوردستان ي تقرير مصر .
امطلب الثاي

حق تقرير امصر ي امواثيق اإقليمية

بعد ان بيننا موقف امواثيق العامية من حق تقرير امصر ،رأينا ان
نب موقف امواثيق اإقليمية من هذا ا ق ،عليه قسمنا هذا
امطلب ا فرع  ،لنب ي الفرع اأول موقف اميثاق اافريقي
قوق اإنسان والشعوب من هذا ا ق ،ولنب ي الفرع الثاي
موقف امواثيق اإقليمية اأخرى من هذا ا ق .
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الفرع اأول

حق تقرير امصر ي اميثاق اافريقي

والشعوب لعام

قوق اإنسان

9119

على امساواة ب الشعوب ي
وز هيمنة شعب على شعب آخر،
كل الشعوب متساوية وتتمتع بنفس
هناك ما يرر سيطرة شعب على

أكد اميثاق اافريقي
الكرامة وا قوق وانه ا
ولذلك فقد نص على ان
الكرامة وا قوق ،وليس
شعب آخر (.)04
كما ان اميثاق ربط ب حق تقرير امصر وحق الوجود ،
وكذلك أكد على الربط امباشر ب تقرير امصر السياسي وتقرير
امصر ااقتصادي اعتبارما جزأين يكمل أحدما اآخر ،فقد
نص على انه ( لكل شعب ا ق الوجود ،ولكل شعب حق
مطلق وابت تقرير مصر وله أن عدد حرية مركز السياسي
وأن يكفل تنميته ااقتصادية وااجتماعية على النلو الذى
ختار ملض إرادته) (.)02
وأشار اميثاق ا انه للشعوب امستعمرة امقهورة ا ق
أن رر نفسها من أغال السيطرة واللجوء إ كافة الوسائل
ال يعرف ها اجتمع ،وانه عق فميع الشعوب ا صول على
امساعدات سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية من الدول
اأطراف اميثاق ي سبيل ررها من السيطرة اأجنبية (.)03
()06

الفرع الثاي

حق تقرير امصر ي امواثيق اإقليمية اأخرى

من امواثيق ااقليمية اأخرى نذكر اعان هلسنكي لعام
 9192أو ما يسمى بـ (وثيقة هلسنكي) اصدرها مؤمر هلسنكي
لأمن والتعاون ي أوروا ي  ،9192/9/29حيث أكدت امادة
الثامنة من الوثيقة على حق الشعوب ي تقرير مصرها النص
على انه ( فميع الشعوب ا ق دائما ي ان دد وحرية امة،
عندما وكيفما تريد ،وضعها السياسي الداخلي وا ارجي ،بدون
تدخل خارجي ،وان تتابع كما تريد اماءها السياسي
وااقتصادي والثقاي ) (.)03
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كما اكدت امادة ( )92من إعان انكوك اإقليمي لعام
 9112على ان ( ا ق ي تقرير امصر هو مبدأ من مبادئ
القانون الدوي وحق عامي معرف به من قبل اأمم امتلدة
للشعوب ا اضعة للسيطرة ااجنبية  ...وان ا رمان منه
يشكل انتهاكا خطرا قوق اإنسان ) (.)08
امبحث الثاي

حق تقرير امصر ي اإعاات والقرارات الدولية
صدر عن منظمة اأمم امتلدة إعاات دولية ذات الصلة
موضوع حق تقرير امصر ،فضا عن تطرق العديد من قرارات
افمعية العامة هذا ا ق ،اإضافة ا قرارات احاكم الدولية
ال كان ها دور ي إبراز الطبيعة القانونية واآمرة ق تقرير
امصر .عليه قسمنا هذا امبلث ا مطلب  ،لنتناول ي امطلب
اأول حق تقرير امصر ي اإعاات الدولية ،أما ي امطلب
الثاي لنتناول هذا ا ق ي القرارات الدولية.
امطلب اأول
حق تقرير امصر ي اإعاات الدولية
نتوقف ي هذا امطلب على اإعاات الدولية ذات الصلة
حق تقرير امصر ،حسب التسلسل التارخي لصدورها ،عليه
قسمنا هذا امطلب ا فرع  ،نتناول ي الفرع اأول إعان منح
ااستقال للبلدان والشعوب امستعمرة لعام  ،0930أما ي الفرع
الثاي نتناول إعان مبادئ القانون الدوي امتعلقة العاقات
الودية والتعاون ب الدول لعام .0930
الفرع اأول

إعان منح ااستقال للبلدان والشعوب امستعمرة لعام

9111

نص ااعان ()09على حق تقرير امصر بشكل مباشر ي
فقرته الثانية ،حيث أكد على ان (لكل الشعوب ا ق ي تقرير
امصر ،وهى مقتضى هذا ا ق حرة ي تقرير وضعها السياسي
وتتابع حرية مائها ااقتصادي وااجتماعي والثقاي).

إا ان نفس اإعان قيد هذا ا ق ي فقرته السادسة ،فقد
نص على انه (كل اولة تستهدف التقويض سواء كان تقويضا
جزئيا أو كليا للوحدة القومية والسامة اإقليمية لبلد ما تكون
متنافية ومقاصد ميثاق اأمم امتلدة ومبادئه).
إا ان هناك من يرى ان تعبر (ضد سامة اأراضي أو
ااستقال السياسي أية دولة) الوارد ي امادة ( )4/2من ميثاق
اأمم امتلدة ،كان قد أضيف ي مؤمر سان فرانسيسكو بغية
ضمان السامة اإقليمية والوحدة السياسية للدولة الصغرة
الضعيفة ،وهو ما م التأكيد عليه ي هذا ااعان (.)20
ولذلك قيل ان هذا القيد مكن ااحتجاج به ي مواجهة
افهات ا ارجية وااجنبية ،أي ي حالة هديد السامة
ااقليمية لدولة من قبل دولة أخرى ،ا ي مواجهة افماعات
الداخلية ،ولذلك ا وز ان تنكر دولة ما حق تقرير امصر
لشعب يعيش ضمن اقليمها ،فا عق هذ الدولة أن تج مبدأ
السامة ااقليمية كوسيلة للدفاع عن الذات (.)20
و ن نتفق مع كون هذا القيد جاء مواجهة افهات ا ارجية
وااجنبية من الطمع واعتداء على الدول الصغرة والضعيفة،
وليس رمان شعب لديه مررات مارسة حق تقرير
مصر اانفصال.
الفرع الثاي

إعان مبادئ القانون الدوي امتعلقة العاقات الودية

والتعاون بن الدول

أصدرت افمعية العامة لأمم امتلدة قرارها امرقم ()2122
ي دورها  22بشأن إعان مبادئ القانون الدوي امتعلقة
العاقات الودية ب الدول طبقا ميثاق اأمم امتلدة بتاريخ
/24تشرين اأول ،9191/وجاء اإعان متضمنا حق تقرير
امصر حيث نص على انه (فميع الشعوب مقتضى مبدأ
تساوي الشعوب ي حقوقها وحقها ي تقرير مصرها بنفسها
امكرس ي ميثاق اأمم امتلدة ،ا ق ي ان دد ،حرية ودون
تدخل خارجي ،وضعها السياسي وتتابع حرية مائها ااقتصادي
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وااجتماعي والثقاي ،وعلى كل دولة واجب احرام هذا ا ق
وفقا أحكام اميثاق) (.)22
وأشار ااعان ا الوسائل امسموح ها للشعب من أجل
الوصول ا حق تقرير امصر وهي اانفصال وإنشاء دولة ذات
سيادة مستقلة ،أو ارتباطه ارتباطا حرا بدولة مستقلة أو اندماجه
ا ر ي هذ الدولة ،أو اكتسابه أي مركز سياسي آخر عدد
بنفسه حرية إعماا من جانبه قه ي تقرير مصر بنفسه (.)26
إا ان نفس ااعان أشار ا انه (ا وز ان يؤول شئ ما
ورد ي الفقرات السابقة على انه يرخص أي عمل أو يشجع
على أي عمل من شأنه ان مزق أو خل بشكل جزئي أو كلي
السامة ااقليمية أو الوحدة السياسية للدول امستقلة ذات
السيادة ال تلتزم ي تصرفاها مبدأ تساوي الشعوب ي حقوقها
وحقها ي تقرير مصرها بنفسها اموضع أعا وال ها التاي
حكومة مثل شعب ااقليم كله دون مييز بسبب العقيدة أو
العنصر أو اللون) (.)24
وبسبب القيد الوارد ي نص اعا اختلف البعض ي تفسر
ومدى مشروعية مطالبة إقليم كوردستان-العراق ي تقرير مصر
اانفصال .فهناك من يرى ان هذا النص اشرط بضرورة
امتاك الدولة حكومة مثل ميع مكوات الشعب دون مييز،
لكي تج الدولة مبدأ السامة اإقليمية ،وهذ اأمور تنطبق
على الدولة العراقية اا ادية ال مثل حكومتها اا ادية ميع
مكوات الشعب العراقي ،ما فيهم الكورد ،لكوها قائمة على
احاصصة ،لذا يكون من حق ا كومة العراقية ااحتجاج هذا
امبدأ ،ضد مطالب الكورد اانفصالية (.)22
وهناك من يرى انه ب على الدولة ذات السيادة ح
مكنها ان جعل من سامتها ااقليمية ووحدها السياسية موضع
احرام افماعات اأخرى ان تلتزم ي تصرفاها مبدأ تساوي
الشعوب ي ا قوق وحقها ي تقرير امصر ،وان تراعي كيف
تستفيد به هذ افماعات قدر اإمكان ،وبعبارة أخرى فإن
التزام الدولة احرام حق الشعوب ي تقرير امصر ازاء
رعااها شرط سابق على مسكها بسامتها ااقليمية
ووحدها السياسية (.)23
222

ويرى البعض ان ما يقصد مبدأ السامة ااقليمية ي
الوائق الدولية هو سامتها من امخاطر والتهديدات ال
مصدرها خارج حدود الدولة ،اي امخاطر والتهديدات من
طرف دولة أجنبية وا يشمل ما عصل داخل حدود الدولة،
فوفقا أحكام هذا الرأي ا مكن للدولة أن تنكر حق شعب
يسكن إقليمها ي تقرير امصر ااحتجاج مبدأ السامة
اإقليمية كوسيلة للدفاع (.)23
وان سلمنا جدا ان قيد السامة ااقليمية الوارد ي النص
اعا ا يقصد منه امخاطر والتهديدات من طرف دولة أجنبية
 ،وان الكورد أصبلوا مثلون ي ا كومة اا ادية بعد ان قرروا
ان يبقوا ضمن العراق اموحد  ،إا ان ا كومة اا ادية خلقت
أزمة سياسية واقتصادية تتمثل بعدم تنفيذ امادة ( )941وبعدم
تنفيذ هذ امادة ا يعتر الشعب الكوردي ي اقليم كوردستان-
العراق قد مارسوا حقهم ي تقرير مصرهم ،وامماطلة ي الكثر
من امسائل ال كان على ا كومة اا ادية تنفيذها ،وقطع
حصة اإقليم من اميزانية اا ادية منتهكا بذلك حق الشعب
الكوردي  ،عليه فان ا كومة اا ادية انتهاكها ق الشعب
الكوردي ،وعدم تنفيذها مادة ( ، )941ليس ها ان تتمسك
مبدأ السامة اإقليمية ،وهذا ما أشار اليها النص أعا بقوله
(...ال تلتزم ي تصرفاها مبدأ تساوي الشعوب ي حقوقها
وحقها ي تقرير مصرها بنفسها ،)...هذا فضا عن مررات
عديدة ال تعطي ا ق هذا الشعب ممارسة حق تقرير مصر
اانفصال ،منها ا قوق التارخية  ،وإ اق شعب اإقليم قسرا
الدولة العراقية امصطنعة ،وسياسة ﺍللكﻭماﺕ ﺍلعﺭﺍقية ﺍلمتعاقبة
منﺫ تأسيﺱ ﺍلﺩﻭلة ﺍلعﺭﺍقية لﻡ تلتﺭﻡ مبﺩﺃ تساﻭﻱ ﺍلشعﻭﺏ
ﺍلعﺭﺍقية في لقﻭقها ﻭلﻡ تلتﺭﻡ لﻕ ﺍلكﺭﺩ في تقﺭيﺭ مصيﺭها
ﻭلﻡ تكﻥ تلﻙ ﺍللكﻭماﺕ ممثلة لجميع سكاﻥ ﺍلعﺭﺍﻕ ﺩﻭﻥ
ﺃﻱ تمييﺯ ،وفي عهﺩ صﺩﺍﻡ لسيﻥ م ﺍنتهاﺝ سياسة التطهر
العرقي وﺍإباﺩﺓ ﺍلجماعية ﻭﺍستخﺩﺍﻡ ﺍأسللة ﺍلكيمياﻭية
ﺍلملﺭمة ﺩﻭليا.
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امطلب الثاي

حق تقرير امصر ي القرارات الدولية
كان للجمعية العامة لأمم امتلدة الدور الكبر ي استقرار
حق تقرير امصر من خال العديد من القرارات ال اصدرها،
فضا عن الدور الكبر لقرارات احاكم الدولية  ،عليه قسمنا
هذا امطلب ا فرع  ،لنتناول ي الفرع اأول القرارات الصادرة
من اأمم امتلدة ،ولنتناول ي الفرع الثاي القرارات الصادرة من
احاكم الدولية.
الفرع اأول

القرارات الصادرة من اأمم امتحدة

هناك العديد من قرارات ال اصدرها اامم امتلدة بشأن
حق تقرير مصر ،منها  :قرار رقم  429الصادر ي
 ،9121/92/4وقرار رقم  242ي  ،9122/2/2قرار رقم  129ي
 ،9122قرار رقم  9919ي  ،9129قرار رقم  2122ي ،9192
قرار رقم  9112ي .9112وقرار افمعية العامة رقم 2294
الصادر ي دورها  21ي سنة  9194وامتعلق بتعريف العدوان،
تكمن أمية هذا القرار ي نص امادة السابعة منه ،حيث ااحت
للشعوب حق الكفاح ،واعترت إكرا أي شعب لعدم ا صول
ق تقرير امصر عدوان (.)28
ِ
تكتف اأمم امتلدة إقرار امبدأ فلسب ،بل أكدت
وم
على شرعية الكفاح امسلح كوسيلة لتلقيق حق تقرير امصر
ونيل اإستقال ،من خال موعة من قراراها ،ومنها قرارا
لس اأمن امرقمان  222و  222ي سنة  ، 9111وقد اعرف
اجلس فيهما بشرعية مقاومة الشعوب وكفاحها امسلح من أجل
قيق حق تقرير مصرها ،هذا اإضافة ا العديد من قرارات
افمعية العامة ال أكدت بدورها على شرعية الكفاح امسلح
من أجل مارسة حق تقرير امصر  ،ومنها قرارها امرقم 2912
ي  ،9112وقرارها امرقم  2929ي  ،9111وامرقم 2919
ي .)29( 9199
وكذلك قرار افمعية العامة رقم  2191لسنة  ،9192أكد
على شرعية نضال الشعوب ي سبيل التلرر بكل الوسائل

امتوفرة ومن ضمنها الكفاح امسلح .ودعا ميع الدول أن
تعرف حق ميع الشعوب ي تقرير امصر وااستقال ،وأن
تقدم امعونة امعنوية وامادية وأية معونة أخرى إ ميع الشعوب
ال تناضل ي سبيل مارسة حق تقرير امصر وااستقال (.)60

الفرع الثاي

القرارات الصادرة من احاكم الدولية
لعبت كمة العدل الدولية دورا كبرا ي إبراز الطبيعة
القانونية واآمرة مبدأ حق تقرير امصر ،حيث أكدت ي العديد
من آرائها ااستشارية على انه مبدأ قانوي دوي ملزم منها:
قضية اميبيا ي  29حزيران  ، 9199وقضية الصلراء الغربية ي
 91اكتوبر  ،9192وقضية تيمور الشرقية ي
 21حزيران .)60( 9112
ففيما يتعلق بقضية تيمور الشرقية قبل إجراء ااستفتاء،
قالت احكمة ان (اصرار الرتغال على ان حق الشعوب ي تقرير
مصرها ،كما يستنبط من اميثاق ومن مارسة اأمم امتلدة له
صفة الزامية عامة أمر غر معيب ،ان مبدأ تقرير مصر للشعوب
قد م ااعراف به من قبل ميثاق اأمم امتلدة وي
اجتهادات احكمة ....انه أحد امبادئ ااساسية للقانون
الدوي امعاصر) (.)62
وقرار كمة العدل الدولية ااستشارية بشأن جدار العازل
ب اسرائيل واأراضي الفلسطينية لسنة  ،2114م التأكيد فيه
على الطبيعة القانونية اآمرة ق تقرير امصر ،وأشار ا ان أي
عمل خالف هذا ا ق يعد عما غر مشروع وفقا للقانون
الدوي العام (.)66
وبشأن انفصال كوسوفو سنة  ،2111قررت كمة
العدل الدولية شرعية اانفصال ،وانه ا يتعارض مع
القانون الدوي (.)64
وما سبق يتضح ان كمة العدل الدولية اصدرت قرارات
عديدة أكدت فيها على ان حق تقرير امصر من القواعد
اآمرة ،ما يعي انه ليس ي مقدور الدول ااتفاق على ما
خالفها أو التلفظ عليها.
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امبحث الثالث

التنظيم الداخلي ق تقرير امصر

(اانفصال كأحد أوجه حق تقرير امصر)
يعتر موضوع حق تقرير امصر من اموضوعات اأكثر تناوا
وجدا ب فقهاء القانون ي اجال الدوي والداخلي سواء ي
التاريخ القدم أو ا ديث ،إذ كتب العديد من فقهاء القانون
والسياسة عن هذا امبدأ منذ ترسيخ فكرة حق تقرير امصر ي
العرف الدوي م بعد ذلك تدوينه ي امواثيق والصكوك الدولية
وااقليمية وح ي دساتر بعض الدول ،حيث تناول دساتر
بعض الدول هذا ا ق بصورة صرعة وحدد شروط واجراءات
مارسته بنصوص صرعة ،اعتبار حقا قانونيا يسمح لشعوب
تلفة ي العام اللجوء اليه إنشاء دولة جديدة خاصة هم.
خصوصا لشعوب الوحدات امكونة للدول اا ادية.
عليه نقسم هذا امبلث إ مطلب نتاول ي امطلب اأول
تعريف اانفصال وأساليبه .ي ح نتناول ي امطلب الثاي
موقف الدساتر الفدرالية من انفصال ااقاليم امكونة
للدولة الفدرالية.
امطلب اأول

تعريف اانفصال واساليبه

اانفصال هو وسيلة من وسائل نشأة الدولة ،الذي يلجأ
اليه الشعوب مارسة ق تقرير امصر ،الذي أكدت عيله غالبية
العظمى من القوان الوضعية الدولية والداخلية ،إا ان الوصول
هذا ا ق قد ا يكون ي ميع ااحوال بوسيلة معينة وإما
اانفصال قد يتلقق اما بطريقة سلمية أو بطريقة غر سلمي،
عليه سنقسم هذا امطلب ا فرع لنتناول ي الفرع ااول
تعريف اانفصال ،اما الفرع الثاي نتناول فيه اساليب اانفصال.
الفرع اأول

تعريف اانفصال

هناك تعريفات متعددة ومتنوعة لانفصال كاحد اساليب
مارسة حق تقرير امصر وانشاء الدولة افديدة .وفيما يلي بعض
التعريفات ال قدمها الفقهاء.
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عرف البعض انه "خروج جزء من إقليم الدولة عن سيادة
الدولة اأصلية بقصد أسيس دولة جديدة ،ولكي تنشأ الدولة
افديدة ب ان تكون قد أستجمعت كافة عناصر الدولة
القانونية وأستقرت ي افزء امنفصل وعجزت الدولة اأم عن
إقناعها العدول عن قرارها اانفصال (.)62
وي ذات ااجا عرفه ااخرون انه "خروج سكان جزء من
اقليم الدولة عن هذ الدولة بقصد ااستقال عنها وأسيس
دولة جديدة ،م الوا ي قيق هذ الغاية التخلص هائيا
من سيادة الدولة ااصلية وأسيس دولة جديدة مستجمعة
لكافة عناصر الدولة القانونية تعجر الدولة اأو
عن إخضاعها" (.)63
ي ح عرفه البعض اآخر أنه "فقدان جزء من اقليم
الدولة يرتب عليه انشاء كيان دوي جديد على هذا افزء" (.)63
وقد خلط البعض ب اانفصال وااستقال ( )68حيث
عرف اانفصال انه "من الناحية التارخية اأسلوب اأكثر بروزا
ي إنشاء الدول ،ففي القرن العشرين نشأت عن طريق اانفصال
العديد من الدول واسيما بعد مرحلة انتهاء ااستعمار (.)69
واخرا عرفه الدكتور ) (Thomas D. Musgraveي كتابه
(تقرير امصر وااقليات القومية) وذلك القول " ان اانفصال
عدث عندما يستقل جزء من دولة مستقلة أو اقليم غر
متمتع ا كم الذاي بنفسه من الكل من أجل ان يصبح
دولة مستقلة" (.)40
الفرع الثاي

أساليب اانفصال
لانفصال اساليب سلمية ،كما ان له اساليب غر السلمية
أي القسرية ،عليه نتناول هذ ااساليب ضمن هذا الفرع.

أواا -:ااساليب السلمية لانفصال.

يقصد ااساليب السلمية لانفصال تلك الطرق ال يتم
موجبها قيق اانفصال بصورة سلمية دون أن يدخل فيها
عنصر القوة أو ااكرا  ،وهي تتضمن موعة من وسائل ،قد
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تكون عما قانونيا داخليا ،أو عما قانونيا دوليا ،أو تكون من
خال ااستفتاء ( .)40وهي كااي-:
-1

العمل القانوي الداخلي :وهي وسيلة قانونية داخلية كأن

تضمن نصوص الدستور مسألة اانفصال أو أن هناك قوان
داخلية شرعت ذلك ي حالة غياب النص الدستوري وموجبها
وز للوحدات أو ااقليات ال تتالف منها الدولة مارسة حقه
ي تقرير امصر واانفصال عن الدولة القائمة .كما هو ا ال
النسبة لفليب حيث نشأت تلك الدولة موجب قوان أمريكية
صدرت ي  24آذار عام  .)42( 9124كما استطاعت جزيرة
نفيس إن تنفصل عن ا اد سانت كيتسي ونفيس بثلثي
اأصوات للمجلس التشريعي للجزيرة عام . )46( 1998
-0

العمل القانوي الدوي :يقصد العمل القانوي الدوي

اصدار قرار من هيئة دولية وموجبها تنفصل جزء من اقليم
الدولة وانشاء دولة جديدة وكذلك امعاهدة الدولية امنعقدة هذا
الغرض .ومن أمثلتها قرار افمعية العامة لامم امتلدة الصادر
ي سنة  9141القاضي انشاء ملكة ليبيا ،وقرار صادر من
مؤمر لندن ي  /99كانون ااول  9192والقاضي انشاء البانيا.
وكذلك مكن ان يكون العمل امنشئ للدولة معاهدة دولية
كامعاهدات امعقودة ب بريطانيا وامارات خليج العري ب
عامي  9191و 9199وال موجبها نشأت دولة القطر والبلرين
وا اد اامارات العربية (.)44
-6

ااستفتاء :يقصد ااستفتاء ي الفقه الدستوري عرض

موضوع عام على الشعب أخذ رأيه فيه اموافقة أو الرفض (.)42
وقد يصلح ااستفتاء لوحد وسيلة ضمن الوسائل السلمية
لتلقيق اانفصال ،ح ي حاات عدم وجود ااتفاق أو أي
عمل قانوي يسبقه ،وذلك عندما يتم اللجوء ا الشعب لتقرير
مصر اانفصال عن دولة اأصل ،ومن م اإعان عن
اانفصال إستنادا إ نتيجة ااستفتاء دون معارضة دولة اأصل
( .)43وقد تنشأ الدولة بناء على استفتاء شعي ،كما هو ا ال
النسبة لكل من السودان  ،9124وغاا  ،9121ومدغشقر

 ،9111والكونغو البلجيكي
واريترا .9112
ويظهر من كل ما تقدم أن التطورات ال اوجدها القانون
الدوي قوق اانسان هو ا ق ي ااستفتاء وأكيد لسيادة
الشعب ،وهذا قد يؤدي ا تزايد دعوات اانفصال عن طريق
ااستفتاء ي السنوات ااخرة .وذهب جانب من الفقه
امعاصر ،إ ان تطبيق مبدأ حق تقرير امصر كأحد أهم أركان
النظام الدوي بصورة عامة ونظام اأمم امتلدة بصورة خاصة
وتطبيق مبادئ الدمقراطية وحقوق اانسان ال تقر ان
الشعب ا الدولة ينبغي أن تكون له السيادة ي أرضه ،يتطلب
رأي هؤاء السكان استفتاء يعلنون فيه موافقتهم أو رفضهم
للتغرات ال صل ي ااقليم (.)48
9111

( ،)43وافزائر ،9112

انيا -:اانفصال القسري.

إن اانفصال ألقسري عدث انفصال الوحدات امكونة
للدولة الفيدرالية استخدام وسائل العنف والقوة امسللة .كما
حصل إعان انفصال شرق اكستان ( بنغادش) عام 9199
عن دولة اكستان الفيدرالية والذي قق بعد حرب أهلية
استمرت على مدار أسبوع أدت ي النهاية إ ظهور دولة
بنغادش امستقلة عن اكستان ال احتفظت بنظامها الفيدراي
ي ظل دستورها افديد لعام  ،9192كما حصل اا ال
والتفكك ألقسري أيضا ي يوغسافيا السابقة عام  9119إذ
تفككت هذ الدولة الفيدرالية موجب دستور عام  9194إ
مسة دول وبعد حرب أهلية طاحنة (.)49
امطلب الثاي

موقف الدساتر الفدرالية من انفصال ااقاليم ي الدولة

الفدرالية

تباينت موقف الدساتر ي الدول الفدرالية من حق ااقاليم
الفدرالية ي اانفصال ،واعان الدولة افديدة .عليه مكن
تقسيم هذا امطلب ا الفرع التال .
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الفرع اأول

وجود نص دستوري منع اانفصال

هناك مة من دساتر فدرالية ي العام تتضمن نصوصا منع
صراحة أو ضمنا ااقاليم من اانفصال عن جسد الدولة
الفدرالية اموحدة وتؤكد على الوحدة الداخلية للدولة الفدرالية
(اا ادية) وا فاظ على سامة الوطنية ومنع جزئة اا اد
واهيارها ،ومنها الدستور اامريكي لعام  9919حيث منع هذا
الدستور انفصال الواات وا روج عن الدولة
الفدرالية ،..........،وكذلك ا ال النسبة لدستور الرازيل
وامكسيك ونيجرا وهند واسبانيا ( ،)20حيث ا يسمح الدستور
ااسباي للمجتمعات امتمتعة ا كم الذاي إجراء استفتاءات
شعبية من أجل اانفصال ،كما أكدت امادة ( )2من الدستور
ااسباي على فكرة عدم قابلية جزئة الوطن ااسباي واأمة
ااسبانية .ودستور مهورية العراق لعام  2112ايضا من الدساتر
ال تؤكد على وحدة الدولة ،كما جاء ي امادة ( )9من الدستور
حيث نصت على أن "مهورية العراق دولة ا ادية واحدة
مستقلة ذات السيادة كاملة .....وهذا الدستور ضامن لوحدة
العراق" .ومن هنا مكن أن نسأل هل وز اقليم كوردستان-
العراق اانفصال عن الدولة الفدرالية أم أن الدستور اا ادي
منع ذلك؟
لاجابة على هذا السؤال مكن ليل النصوص الدستورية
ذات العاقة اموضوع ،وهكذا فإن العبارة ااو من امادة
ااو من الدستور تؤكد على وحدة الدولة الفدرالية أي انه ا
وز تفكيك الدولة اا ادية وهذا تتناي مع فكرة انفصال اقليم
كردستان-العراق من الدولة اا ادية (مهورية العراق) ( ،)20أما
الفقرة ااخرة من امادة ااو فقد أشرط تطبيق الدستور
كضمان لوحدة العراق .وأكدت ذلك أيضا الفقرة ااخرة من
ديباجة الدستور وذلك القول إن االتزام هذا الدستور عفظ
للعراق ا اد ا ر شعبا وأرضا وسيادة .ومفهوم امخالفة
للعبارات امذكورة أي إن عدم االتزام هذا الدستور ا عفظ
للعراق ا اد ا ر شعبا وأرضا وسيادة .وهذا حد ذاته تتيح
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اقليم كوردستان-العراق مارسة حقه ي تقرير امصر واانفصال
عن الدولة اا ادية (مهورية العراق) وإعان دولة مستقلة ،ي
ظل هذا الوضع غر الدستوري ي العراق.
الفرع الثاي

وجود نص دستوري منح اانفصال

مة أخرى من دساتر للدول الفدرالية (اا ادية) تضمنت
حق اانفصال لاقاليم ال تتكون منها الدولة الفدرالية (.)22
فقد تضمنت دساتر اا اد السوفي سابقا أعوم 9124
و 9121و 9199ميعها حق انفصال افمهورات اا ادية (،)26
لكن تفعيل ذلك ا ق كان يبدو صعبا ومستليا ي ظل سيادة
ا زب الواحد والذي شكلت اقسامه وفروعه ي افمهورات
امكونة لا اد السوفي ويعتر ذلك امتدادا طبيعيا هيئاته امركزية
ورديفا أكثر القوة لسلطات الدولة ،لذلك مكن القول انه كان
ي ظل هذا الوضع يستليل انفصال تلك افمهورات من
اا اد خصوصا وان مبدأ امركزية كان الصفة أو السمة ااكثر
وضوحا لذلك النظام .وا يعتر دليا على ذلك استغال أو
استثمار فرة ااصاحات ال دخلت التاريخ اسم
البريسرويكا من جانب مهورات البلطيق (ليتوانيا واتفيا
واستونيا) اعان ااستقال واقامة الدول افديدة ح قيل
اهيار اا اد السوفي و ول أغلب مكواته ا دول مستقلة
كاملة السيادة .اما فيما خص دستور أثيوبيا لعام  ،9114فقد
نص صراحة على حق تقرير امصر فميع امكوات العرقية أو
اجموعات ااثنية (القوميات والشعوب والطوائف) ،ما ي ذلك
حق اانفصال وا روج من الدولة اا ادية وتكوين الدول
امستقلة ا اصة هم ( ،)24وعلى الرغم من منح هذا ا ق
للمكوات امذكورة إا أنه وضع اليات وشروط تعجيزية يصعب
معها تفعيل هذا ا ق .فعلى امكون العرقي الذي يرغب ممارسة
حقه بتقرير امصر واانفصال عن الدولة اا ادية تقدم طلب
موقع من قبل ثلثي اعضاء افهاز التشريعي للواية ،فيما تقوم
السلطات اا ادية وعلى وجه ا صوص ا كومة امركزية وبعد
قضاء ثاثة سنوات من اريخ تقدم الطلب بتنظيم استفتاء عام
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لسكان تلك الواية (صاحبة الطلب) .ويكون ااستفتاء اجلا
اذا صوتت ا جانبه ااغلبية امطلقة من الناخب  .وأضافة ا
ذلك فان قرار ااستفتاء ا يعتر سارا إا اذا بعد موافقة
ومصادقة اجلس ااعلى ي الرمان ااثيوي ( لس الواات)
عليه .و مكن القول ان اجتمع ااثيوي ذي تكوين معقد من
حيث امكوات الدولة الفدرالية حيث تتعايش على ارضها
التسع اميع أو مكوات قومية وطائفية تلفة ( .)22وكذلك
ا ال النسبة لدستور صربيا ومونتنغرو لعام  2112الذي يسمح
للدول اأعضاء اانفصال وا روج من اا اد بعد قضاء ثاث
سنوات من وضعه وذلك حسب ما جاء به امادة ( )11من
الدستور ،والدستور السوداي لعام  2112أيضا سار على نفس
النهج حيث أكدت ذلك ي امادة (.)2/222

ا امة
بعد انتهاء من هذ الدراسة توصلنا ا ملة من استنتاجات
ومقرحات نوجز أمها فيما أي :
أواا -:ااستنتاجات:

 .1يعتر قيق حق تقرير امصر للشعوب موجب ميثاق اامم
امتلدة وسيلة أساسية لتلقيق السلم واأمن الدولي  ،وذلك
بتأكيد على ان حق الشعوب ي تقرير امصر كاأساس الذي
ينبغي أن تقوم عليه العاقات الودية ب شعوب العام ،على هذا
اأساس فإن على اجتمع الدوي عموما واامم امتلدة بوجه
خاص التزاما قانونيا ازاء شعب اقليم كوردستان-العراق،
فبتمك هذا الشعب من تقرير مصر يتلقق اأمن
وااستقرار ي امنطقة.
 .0يعتر حق تقرير امصر حسب امادة اأو من العهدين
الدولي لعام  ،9111من حقوق اإنسان افماعية ،ورد هذا
ا ق ي امادة امذكورة بصورة مستقلة عن ميع ا قوق اأخرى
امنصوص عليها ي العهدين وقبل هذ ا قوق ،ما هذا ا ق
عاقة وثيقة مع بقية حقوق اإنسان ،فبدون هذا ا ق ا مكن
التمتع حقوق اإنسان اأخرى ،وتفرض هذ امادة التزام قانوي
على العراق احرام حق الشعب القانط ي إقليم كوردستان ي

تقرير مصر  ،كونه طرفا ي العهدين موجب قانون امصادقة رقم
( )912لسنة .9191
 .6هناك قيد على حق تقرير امصر اانفصال وهو مبدأ
السامة اإقليمية الوارد ي إعان منح ااستقال للبلدان
والشعوب امستعمرة لعام  ،9111ورأينا أن هذا القيد جاء
مواجهة افهات ا ارجية واأجنبية من الطمع واعتداء على
الدول الصغرة والضعيفة ،وليس رمان شعب لديه مررات
مارسة حق تقرير مصر اانفصال.
 .4كما ورد قيد مبدأ السامة اإقليمية أيضا ي إعان مبادئ
القانون الدوي امتعلقة العاقات الودية والتعاون ب الدول ي
 ،9191إا انه اشرط على الدولة احرام حق تقرير امصر ازاء
رعااها قبل مسكها بسامتها ااقليمية ،ولذلك فان للشعب
الكوردي ي اقليم كوردستان -العراق له حق تقرير مصر
اانفصال ،نتيجة لأزمة السياسية وااقتصادية ال تعرض ها
اقليم كوردستان تتمثل بعدم تنفيذ امادة ( )941وبعدم تنفيذ
هذ امادة ا يعتر الشعب الكوردي ي اقليم كوردستان-العراق
قد مارسوا حقهم ي تقرير مصرهم ،وامماطلة ي الكثر من
امسائل ال كان على ا كومة اا ادية تنفيذها ،وقطع حصة
اإقليم من اميزانية اا ادية منتهكا بذلك حق الشعب الكردي
 ،عليه فان ا كومة اا ادية ليس ها ان تتمسك مبدأ السامة
اإقليمية ،هذا فضا عن مررات عديدة ال تعطي ا ق هذا
الشعب ممارسة حق تقرير مصر اانفصال ،منها ا قوق
التارخية  ،وإ اق شعب اإقليم قسرا الدولة العراقية امصطنعة،
وسياسة ﺍللكﻭماﺕ ﺍلعﺭﺍقية ﺍلمتعاقبة منﺫ تأسيﺱ ﺍلﺩﻭلة
ﺍلعﺭﺍقية لﻡ تلتﺭﻡ مبﺩﺃ تساﻭﻱ ﺍلشعﻭﺏ ﺍلعﺭﺍقية في لقﻭقها
ﻭلﻡ تلتﺭﻡ لﻕ ﺍلكﺭﺩ في تقﺭيﺭ مصيﺭها ﻭلﻡ تكﻥ تلﻙ
ﺍللكﻭماﺕ ممثلة لجميع سكاﻥ ﺍلعﺭﺍﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ تمييﺯ ،وفي
عهﺩ صﺩﺍﻡ لسيﻥ م ﺍنتهاﺝ سياسة التطهر العرقي وﺍإباﺩﺓ
ﺍلجماعية ﻭﺍستخﺩﺍﻡ ﺍأسللة ﺍلكيمياﻭية ﺍلملﺭمة ﺩﻭليا.
 .5توصلنا ا ان اانفصال كاحد اساليب نشأة الدول ا
يشرط ان يتم بطرق سلمية ،حيث وز ان يتم بطرق
غر سلمية.
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 .3هناك بعض الدساتر منح للوحدات امكونة للدول الفدرالية
حق اانفصال وتكوين دولة مستقلة مثل دساتر اا اد
السوفي سابقا أعوم  9124و 9121و 9199والدستور ااثيوي
لعام  9114ودستور صربيا ومونتنغرو لعام  2112وكذلك ا ال
النسبة لدستور السوداي لعام .2112
 .2هناك مة من دساتر بعض الدول أكدت على وحدة اراضى
الدولة وعدم امكانية انفصال اي جزء منها ومنها على سبيل
امثال دستور الرازيل ودستور اسبانيا.
 .8توصلنا ا ان موعة أخرى من دساتر الدول الفدرالية م
تتناول مسألة اانفصال أي شكل من ااشكال مثل دساتر
اسراليا وأمانيا وسويسرا.
 .9م اد ي دستور مهورية العراق لعام  2112اي نص
صريح منع ااقاليم الفدرالية من مارسة حقهم ي تقرير امصر،
وامقابل ليس هناك نص صريح يسمح لاقاليم اانفصال
كممارسة ق تقرير امصر.
انيا :امقرحات:

 -1نقرح ان يكون انفصال إقليم كوردستان-العراق عن طريق
ااستفتاء ما له من آار ا ابية تتمثل ي عدم تعريض السلم
واأمن للدول اجاورة للخطر .
 -0نقرح على حكومة اقليم كوردستان ان تضمن موافقة العراق
والدول اجاورة على إجراء ااستفتاء وان تقوم بطمأنة كل من
تركيا وإيران أن حكومة كوردستان-العراق ليست لديها خطط
ي خلق كوردستان الكرى مع كورد تركيا وإيران وسورا.
 -6نقرح على حكومة اقليم كوردستان الطلب من اهيئات
الدولية إشراف ومراقبة ااستفتاء العام على اانفصال ما يضمن
نزاهة ااستفتاء وااعراف الدوي به.
 -4ااسراع بتطبيق امادة ( )040من دستور مهورية العراق لعام
 2002من قبل ا كومة امركزية وذلك من اجل ديد وتقرير
مصر اهاي مناطق متنازع عليها الذي يبقى مصرهم على
تطبيق هذ امادة.

 -5ي حالة عدم تطبيق امادة ( )040من دستور مهوية العراق
لعام  2002من قبل ا كومة امركزية ،اجراء استفتاء الشعي ي
مناطق متنازع عليها من قبل حكومة اقليم كردستان و ت
اشراف اامم امتلدة لتلديد مصرهم.

اهوامش

)(1

Salvatore Senese, External and Internal SelfDetermination, Social Justice/Global Options, 1989, p
19.

()0

د.عبداجيد اماعيل حقي ،الوضع القانوي إقليم عربستان ي ظل القواعد

الدولية ،مطبعة امدي ،القاهرة ،9194 ،ص .294نقا عن د .بشتيوان صادق،
و أسيس دولة كوردستان ،با دار النشر ،اربيل ،2192 ،ص.942

( )6أنظم العراق ا منظمة اأمم امتلدة بتاريخ  ،9142/92/29ينظر ي
ذلك اموقع الرمي منظمة اأمم امتلدة على اموقع االكروي اآي :
اريخ آخر الزارة www.un.org/ar/member-2199/2/9
states/index.html

()4

الفقرة ( )2من امادة ( )9من ميثاق اأمم امتلدة صدر مدينة سان
فرانسيسكو ي يوم  21حزيران/يونيه .9142

( )5د .عمر اماعيل سعده  ،تقرير امصر السياسي للشعوب ي القانون الدوي
العام امعاصر ،امؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ،افزائر ،9111 ،ص.14
()3

()2

امادة ( )22من ميثاق اأمم امتلدة.
امادت ( 92و  )91من ميثاق اأمم امتلدة .

( )8د جبار كريدي القاضي ،حق تقرير امصر ،مكتب اهامي للكتاب
افامعي ،بغداد ،2191 ،ص.49

( )9العهد الدوي ا اص ا قوق امدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع
والتصديق واانضمام موجب قرار افمعية العامة لأمم امتلدة  2211ألف (د-
 )29امؤرخ ي  91كانون/ديسمر ،9111اريخ بدء النفاذ  22آذار/مارس
 ،9191وفقا أحكام امادة  ،41أما العهد الدوي ا اص ا قوق ااقتصادية
وااجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واانضمام بنفس القرار
امذكور أعا  ،واريخ بدء النفاذ  2كانون الثاي/يناير  ،9191وفقا للمادة .29

( )12ينظر التعليق العام للجنة امعنية حقوق اإنسان رقم  92الدورة ا ادية
والعشرون لعام .9114

( )11منشور ي الوقائع العراقية العدد  9129ي 9191/9/9

( )10نقا عن د جبار كريدي القاضي ،امصدر السابق ،ص.29

( )16مت إجارته من قبل لس الرؤساء اأفارقة بدورته العادية رقم  91ي نروي
(كينيا) يونيو .9119
( )14امادة ( )91من اميثاق اافريقي .

( )15الفقرة ( )9من امادة ( )21من اميثاق اافريقي .

( )13الفقرت (2و )2من امادة ( )21من اميثاق اافريقي .
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المؤتم العلمي الدولي اأول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

( )12الرغم من هذ الوثيقة ليﺱ بﻭثيقة قانﻭنية ملﺯمة ﻭعالمية ،ﺍا ﺃﻥ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ

( )65د.عبد الواحد د الفـار ،الوسـيط ي القـانون الـدوي العـام ،امؤسسـة افامعيـة

ﺍلﺩﻭل ﺍلعﻅمى ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍلنفﻭﺫ قﺩ ﺍقﺭته ﻭ هﺫﺍ يضفى على ﺍلﻭثيقة ﺍهمية سياسية
ﺍﺫ تﺭجع هﺫ ﺍلﺩﻭل في مماﺭساتها ﺍلى ﺍلمباﺩﻱﺀ ﺍلﻭﺍﺭﺩﺓ في هﺫ ﺍلﻭثيقة.
ينظر :آسو كرم ،حق تقرير امصر ،الدستور وااستفتاء ،حث متاح على اموقع
االكروي اآي :
2199/2/4
الزارة
آخر
اريخ

للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة ،9114 ،ص.941

www.kurdipedia.org/books//63863.PDF

()18

د .بشتيوان صادق ،امصدر السابق ،ص.922

()63

عبد الرمن د مود الوجيه ،انفصـال جـزء مـن اقلـيم الدولـة ،دراسـة ي اطـار
القـ ــانون الـ ــدوي والفقـ ــه ااسـ ــامي ،سلسـ ــلة إصـ ــدارات جامعـ ــة صـ ــنعاء ،الـ ــيمن،
 ،2112ص.99

( )62د.شريف عبد ا ميـد حسـن سـليمان أبـو حجـازة ،ااسـتلاف الـدوي واثـر
على امعاهدات الدولة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2199 ،ص.914
()68

( )19اشتهر هذا ااعان بقرار تصفية ااستعمار  ،واعتمد ونشر علي امأ
موجب قرار افمعية العامة لأمم امتلدة ( 9294د )92-امؤرخ ي  94كانون
اأول/ديسمر .9111
( )02د الطاهر د ،القضية الكردية وحق تقرير امصر ،مكتبة متبوي ،القاهرة،
 ،2111ص ص.94-92

إن اانفص ــال يع ــي جزئـ ــة ارض الدول ــة بينمـ ــا ااس ــتقال يعـ ــي التل ــرر م ـ ـن
ااســتعمار .للمزيــد ينظــر د.صــاح جبــر البصيصــي ،انفصــال الوحــدات امكونــة
للدولة الفدرالية ،حث منشور ،لة احقق ا لي للعلوم القانونية والسياسية ،العـدد
الثاي ،السنة ا امسة ،ص.211

)(39

-Peter Radan,Post-Secession International Borders:
A Critical Analysis
.www.austlii.edu.au\au\journals\MULR|2000\3.html

اريخ آخر زارة .2199 /2 /92

( )01نقا عن آسو كرم ،امصدر االكروي السابق.

)(40

( )00الفقرة اأو من مبدأ ا امس من إعان مبادئ القانون الدوي امتعلقة

Thomas D. Musgrave. Self Determination and
National Minorities. Oxford University press: New
York, First Published 1997. First Issued In
Paperback:2000. P.181.

( )04الفقرة السابعة من مبدأ ا امس من نفس ااعان.

نقاَ عن د.بشتيوان صادق ،و أسيس دولة كوردستان ،دون دار النشر،
أربيل ،2192 ،ص.29

العاقات الودية والتعاون ب الدول لعام 9191

()06

الفقرة الرابعة من مبدأ ا امس من نفس ااعان .

( )05د جبار كريدي القاضي ،امصدر السابق  ،ص.214

()41

( )03د الطاهر د ،امصدر السابق  ،ص.94

( )02نقا عن صادق عبدالرمن الدوسكي ،مارسة حق تقرير امصر ي ضوء
قواعد القانون الدوي اإنساي ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ،2192 ،ص
ص.999-991

( )08املف القانوي ق تقرير امصر لشعب كوردستان وفق القوان الدولية،
الصادر عن منظمة ستاندارد التعاون مع دائر امنظمات غر ا كومية ،ي
 ،2194ص 49و. 29
( )09د .بشتيوان صادق  ،امصدر السابق  ،ص ص.929-921

( )62الفقرت (2و )2من قرار رقم ( 2191الدورة  )21بتاريخ  21تشرين الثاي
(نوفمر) .9192

()61

()60

()40

د.بشتيوان صادق ،امصدر اسابق ،ص.21

د.عص ـ ــام العطي ـ ــة ،الق ـ ــانون ال ـ ــدوي الع ـ ــام ،ط ،1دون دار واري ـ ــخ النش ـ ــر،
ص.421
()46

د.صاح جبر البصيصي ،امصدر السابق ،ص.292

()45

د.ماج ــد راغ ــب ا ل ــو ،ااس ــتفتاء الش ــعي ب ـ ـ اأنظم ــة الوظعي ــة والش ـ ـريعة

( )44د.عصام العطية ،امصدر السابق ،ص.221

ااسامية ،مكتبة امنار ااسامية ،الكويت ،9111 ،ص.91

()43
()42
()48

د.بشتيوان صادق ،امصدر السابق ،ص.41-21
د.عصام العطية ،امصدر السابق ،ص.421-441
د.بشتيوان صادق ،امصدر السابق ،ص.41

( )49د.صاح جبر البصيصي ،امصدر السابق ،ص.291

آسو كرم  ،امصدر االكروي السابق .

()52

د .بشتيوان صادق  ،امصدر السابق  ،ص.922

( )66الوثيقة الصادرة عن افمعية العامة بعنوان فتوى كمة العدل الدولية بشأن
اآار القانونية الناشئة عن تشييد
جدار ي اأرض الفلسطينية احتلة ،ي الدورة ااستثنائية الطارئة العاشرة ،رقم
الوثيقة  ،A/ES-10/273بتاريخ  92موز .2114

)(34

See: International court of justice, Accordance with
international law of unilateral declaration of
independence in respect of Kosovo, Summary of the
Advisory Opinion, 22 July 2010, p14.

منعــا حاول ــة بعــض واات امريكي ــة اانفصــال وا ــروج مــن اا ــاد الف ــدراي
وانش ــاء كونفدرالي ــة خاص ــة ه ــا اثن ــاء ف ــرة ا ــرب ااهلي ــة (.)9112 – 9119
قــررت احكمــة الفيدراليــة (اا اديــة) العليــا ي أمريكــا ان ا ــاد الــواات امتلــدة
اامريكية غر قابل للتجزئة .وبقـرار قضـائي أيضـا م اجهـاض اولـة انفصـال وايـة
مكسيكية سـنة  .9121فيمـا اقـدمت الـواات امتلـدة اامريكيـة علـى اسـتخدام
الق ــوة من ــع واي ــة تكس ــاس م ــن ا ــروج عل ــى ال ــواات امتل ــدة واانظم ــام لدول ــة
امكس ــيك اف ــارة .وبع ــد ان اعلن ــت بع ــض ال ــواات النيجري ــة ي الس ــبعينات م ــن
القــرن اماض ــي ااس ــتقال واع ــان دول ــة جديــدة اس ــم (بي ــا آف ــرو) اض ــطرت دول ــة
نيجــرا الفيدراليــة ا اســتخدام القــوة منــع تلــك الــواات مــن ا ــروج مــن الدولــة
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الفدراليــة .للمزيــد ينظــر :د.فــاح حــاجم ،مبــدأ الســيادة وحــق انفصــال ااقــاليم ي
الدولة الفدرالية ،امنشور على الرابط التاي:

 .3صادق عبدالرمن الدوسكي ،مارسة حق تقرير امصر ي ضوء قواعد القانون

http://elaph.com/ElaphWeb/AsdaElaph/2006/10/18530
7.htm.

 .4عبد الرمن د مود الوجيه ،انفصال جزء من اقليم الدولة ،دراسة ي اطار
القانون الدوي والفقه ااسامي ،سلسلة إصدارات جامعة صنعاء ،اليمن،
.2112

اريخ آخر زارة2191/1/22 /

( )51وهنــاك نصــوص أخــرى ي الدســتور تشــر أو تؤكــد علــى وحــدة الع ـراق ومنهــا
امــادة ( )21ا ــاص اداء اليم ـ الدســتوري حيــث تــنص علــى انــه يــؤدي عضــو
لس النواب اليم الدستورية أمام اجلس ،قبـل أن يباشـر عملـه ،الصـيغة اآتيـة:
"أقس ـ ـ ــم ا العل ـ ـ ــي العظ ـ ـ ــيم ،أن أؤدي مهم ـ ـ ــاي ومس ـ ـ ــؤولياي القانوني ـ ـ ــة ،بتف ـ ـ ـ ٍ
ـان
وإخ ــاص ،وأن أح ــافظ عل ــى اس ــتقال العـ ـراق وس ــيادته ،وأرع ــى مص ــاح ش ــعبه،
وأسهر على سامة أرضه ومائـه ومياهـه وثرواتـه ونظامـه الـدمقراطي اا ـادي ،وأن
أعمــل عل ــى صــيانة ا ــرات العامــة وا اص ــة ،واســتقال البقض ــاء ،والتــزم بتطبي ــق
التشريعات ٍ
أمانة وحياد ،وه على ما أقول شهيد" .وامـادة ( )19تـنص علـى أنـه
"رئيس افمهورية هو رئيس الدولـة ورمـز وحـدة الـوطن ،مثـل سـيادة الـباد ،ويسـهر
على ضمان االتزام الدستور ،واحافظة على استقال العراق ،وسـيادته ،ووحدتـه،
وسامة أراضيه ،وفقـا أحكـام الدسـتور" .وبنـاءا علـى ذلـك مكـن القـول ان رئـيس
افمهورية ا يستطيع ان يطالب انفصال ااقلـيم وجزئـة الدولـة انـه موجـب امـادة
امــذكورة رمــز لوحــدة الــوطن .أمــا امــادة ( )911مــن الدســتور فقــد أوجبــت علــى
الســلطات اا اديــة احافظــة علــى وحــدة الع ـراق حيــث تــنص علــى أنــه " :ــافظ
السـ ــلطات اا اديـ ــة علـ ــى وحـ ــدة الع ـ ـراق وسـ ــامته واسـ ــتقاله وسـ ــيادته ونظامـ ــه
الدمقرطي اا ادي" .أا ان هذ امادة ضتص السلطات التلادية فقط.
()50

هناك موعة أخرى من دساتر الدول الفدرالية (اا ادية) م تتناول مسألة
اانفصال أو خروج الوحدات امكونة لا اد الفدراي من الدولة اا ادية أي
شكل من ااشكال مثل دستور اسراي ودساتر أمانيا وسويسرا .وا يلولة دون
اولة بعض الكونتوات السويسرية ي منتصف القرن ( )91التاسع العشر ا روج
من اا اد واعان ااستقال استخدم السلطات اا ادية السويسرية القوة
اجهاض هذ احاولة .للمزيد ينظر :د.فاح حاجم ،امصدر االكروي السابق.

( )56أشـارت امــادة ( )92مــن دســتور اا ـاد الســوفي ســابقا لعــام  ،9199علــى
ان عق لكل افمهورات ااعضاء ي اا اد السوفي اانفصال.
( )54امادة ( )4/21من دستور أثيوبيا لعام .9114

( )55د.صاح جبر البصيصي ،امصدر السابق ،ص.292

امصادر

* امصادر اللغة العربية:
أواا :الكتب

 .1د .بشتيوان صادق ،و أسيس دولة كوردستان ،با دار النشر ،اربيل
.2192

 .2د.شريف عبد ا ميد حسن سليمان أبو حجازة ،ااستلاف الدوي واثر
على امعاهدات الدولة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2199 ،
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الدوي اإنساي ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان.2192 ،

 .5د .عبد الواحد د الفار ،الوسيط ي القانون الدوي العام ،امؤسسة افامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة.9114 ،
 .6د.عصام العطية ،القانون الدوي العام ،ط ،1دون دار واريخ النشر.

 .7د.عمر اماعيل سعده  ،تقرير امصر السياسي للشعوب ي القانون الدوي
العام امعاصر ،امؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ،افزائر.9111 ،

 .8د.ماجد راغب ا لو ،ااستفتاء الشعي ب
ااسامية ،مكتبة امنار ااسامية ،الكويت.9111 ،

اأنظمة الوظعية والشريعة

 .9د الطاهر د ،القضية الكردية وحق تقرير امصر ،مكتبة متبوي ،القاهرة،

.2111

 .11د جبار كريدي القاضي ،حق تقرير امصر ،مكتب اهامي للكتاب
افامعي ،بغداد.2191 ،

انيا :البحوث والدراسات

 .9املف القانوي ق تقرير امصر لشعب كوردستان وفق القوان الدولية،
الصادر عن منظمة ستاندارد التعاون مع دائر امنظمات غر ا كومية ،ي
.2194
 .2د.صاح جبر البصيصي ،انفصال الوحدات امكونة للدولة الفدرالية ،حث
منشور ،لة احقق ا لي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الثاي ،السنة ا امسة.

الثا :امصادر االكرونية

 .9آسو كرم ،حق تقرير امصر ،الدستور وااستفتاء ،حث متاح على اموقع
الزارة
اريخ
اآي:
االكروي
www.kurdipedia.org/books//63863.PDF 219/2/21
 .2اموقع الرمي منظمة اأمم امتلدة على الرابط االكروي اآي :اريخ الزارة
219/2/21
اريخ الزارة www.un.org/ar/member- 2199 /2/9
states/index.html
 .2د.فاح حاجم ،مبدأ السيادة وحق انفصال ااقاليم ي الدولة الفدرالية،
التاي:
الرابط
على
امنشور
http://elaph.com/ElaphWeb/AsdaElaph/2006/10/18
5307.htm
اريخ آخر زارة2191/1/22 /

رابعا :الدستاتر والقوانن
أواا :الدساتر

 .9دستور اا اد السوفي سابقا لعام .9199
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.2
.2
.4
.2

الدستور ااثيوي لعام 9114
دستور صربيا ومونتنغرو لعام .2112
الدستور السوداي لعام 2112
دستور مهورية العراق لعام .2112

انيا :القوانن

 .1قانون امصادقة رقم ( )912لسنة  9191منشور ي الوقائع العراقية العدد
 9129ي . 9191/9/9

خامس ا :اإعاات وامواثيق وااتفاقيات الدولية واإقليمية:

 .1ميثاق اأمم امتلدة صدر مدينة سان فرانسيسكو ي يوم  21حزيران/يونيه
.9142
 .0إعان منح ااستقال للبلدان والشعوب امستعمرة لعام .9111
 .6العهد الدوي ا اص ا قوق ااقتصادية وااجتماعية والثقافية اعتمد
وعرض للتوقيع والتصديق واانضمام موجب قرار افمعية العامة لأمم امتلدة
 2211ألف (د )29-امؤرخ ي  91كانون/ديسمر. 9111
 .4العهد الدوي ا اص ا قوق امدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع
والتصديق واانضمام موجب قرار افمعية العامة لأمم امتلدة  2211ألف (د-
 )29امؤرخ ي  91كانون/ديسمر.9111
 .5إعان مبادئ القانون الدوي امتعلقة العاقات الودية والتعاون ب الدول
لعام .9191
 .3اعان هلسنكي لعام .9192
 .2اميثاق اافريقي قوق اإنسان والشعوب لعام  9119مت إجارته من قبل
لس الرؤساء اأفارقة بدورته العادية رقم  91ي نروي (كينيا) يونيو .9119
 .8التعليق العام للجنة امعنية حقوق اإنسان رقم  92الدورة ا ادية والعشرون
لعام .9114

 .9إعان انكوك اإقليمي لعام .9112
 .12الوثيقة الصادرة عن افمعية العامة بعنوان فتوى كمة العدل الدولية بشأن
اآار القانونية الناشئة عن تشييد جدار ي اأرض الفلسطينية احتلة ،ي الدورة
ااستثنائية الطارئة العاشرة ،رقم الوثيقة  ،A/ES-10/273بتاريخ  92موز
.2114

* امصادر اللغة اانكليزية:
أواا :الكتب

1. Thomas D. Musgrave. Self Determination and
National Minorities. Oxford University press: New
York, First Published 1997. First Issued In
Paperback:2000.
Salvatore Senese, External and Internal Self.2
Determination, Social Justice/Global Options, 1989.

اني ا :امصادر االكرونية
1. Peter Radan,Post-Secession International Borders: A
Analysis

Critical

.www.austlii.edu.au\au\journals\MULR|2000\3.html

الث ا :الوائق الدولية

اريخ آخر زارة .2199 /2 /92

1. International court of justice, Accordance with
international law of unilateral declaration of
independence in respect of Kosovo, Summary of the
Advisory Opinion, 22 July 2010.
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0212/4/04-06 للفت ة- جامعة دهوك/ م ك بشكجي للدراسات اانسانية،المؤتم العلمي الدولي اأول

ال اصة
اقلي كوردستان في ت ي مصي ه تتمث م الناحية الدولية

ان ااساس ال انوني ال ي يستند عليە شع
ً بالمواثي العالمية والتي أصب الع اق ط
فا في ا من ا ميثاق اأم المتحدة ال ي جع م ه ا الح بالنص
الع دي الدوليي لح وق اإنسان لعام
 وك ل، ت ي المصي

 وك ل، عليە قاعدة م قواعد ال انون الدولي التي ا يجوز م الفت ا
ً
ً  الل ي يف ضا الت6611
قانونيا عل ااط اف بضمان ح وق اإنسان ومن ا ح
اما

التسلس التاري ي لصدورها من ا إعان من ااست ال

اإعانات ال دولية ذات الصلة بح ت ي المصي حس

 وإعان مبادئ ال انون الدولي المتعل ة بالعاقات الودية والتعاون،6611 للبلدان والشعوب المستعم ة لعام
 إا ان في كا اإعاني ورد قيد عل ح ت ي المصي باانفصال وهو مبدأ السامة،6691 بي الدول لعام
اإقليمية ف يعتب ه ا ال يد حج عث ة أمام اقلي كوردستان في اانفصال؟ يحاول البح اإجابة عل ه ا
ً
دورا كبي ًا في إب از
 فضا ً ع العديد م ال ارات الصادرة م محكمة العدل الدولية والتي لعبت،السؤال
. الطبيعة ال انونية واآم ة لمبدأ ح ت ي المصي
الع اق ع جسد الدولة-حول مدى امكانية انفصال اقلي ك دستان
ااقلي م ممارسة ه ا الح ؟

وأما م الناحية الداخلية فيت البح

 وه هناك نص دستوري يمنع أو يبي،الفدرالية م الناحية الدستورية
ً
 م الدساتي التي تؤكد عل وحدة الدولة كما في ورد في المادة5112 علما ان دستور جم ورية الع اق لعام
ً  وم هنا كان ح.اأول منە وه ا ما اكدت ا ديباجة الدستور
يا بنا ان نسأل ه يجوز اقلي كوردستان الع اق
حاولنا م خال ه ه

ذل

لشع

اانفصال ع الدولة الفدرالية أم أن الدستور ااتحادي يمنع ذل ؟ ولإجابة عل
.الدراسة تحلي النصوص الدستورية ذات العاقة بالموضوع

ABSTRACT
The legal basis on which the people of the Kurdistan Region are based in their selfdetermination is, in international terms, the international charters to which Iraq is a party,
including the Charter of the United Nations, which has made this right to be one of rules of
international law which can not be violated, as well as the both of International Covenants on
Human Rights, of the year 1966 which impose a legal obligation on parties to guarantee human
rights, including the right to self-determination, also the international Declarations which related to
right to self-determination such as declaration of Independence to Colonial Countries and Peoples
of 1960 and the Declaration on the Principles of International Law concerning Friendly Relations
and Cooperation among States of 1970, both of declarations contained a limitation on the right to
self-determination by separation which is the principle of territorial integrity, Is this restriction a
stumbling block in front of the Kurdistan Region in secession? The research attempts to answer
this question, as well as many of the decisions of the International Court of Justice, which played a
major role in highlighting the legal and peremptory nature of the principle of self-determination.
On the internal level, the possibility of separation of Kurdistan region from Iraqi state. Is there a
constitutional provision that prevents or permits the people of the region to exercise this right?
Note that the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 of the constitutions that
emphasize the unity of the state as stated in the first article thereof, and this is confirmed by the
preamble of the Constitution. Hence it was free for us to ask whether it is permissible for the
Kurdistan Region of Iraq to separate from the federal state or does the federal constitution prevent
this? In order to answer this, we have tried to analyze the relevant constitutional texts.
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ا ركة امكانية للنازحن اى إقليم كردستان العراق وأثراها ا يوسياسية " افظة دهوك أموذجا"
سعد صاح خضر عبيد* و د .سعاد عبده د**
*كلية الربية للعلوم اإنسانية ،جامعة اموصل-العراق
**كلية ااداب،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

ا اصة
تُعد ا ركة امكانية ظاهرة اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة تشرك فيها موعة من العوامل تدفع السكان اى ترك موطنهم اأصلي واابتعااد
عاان أهلهاام وذويهاام اى مكااان و تمااع اماار ياادع تمااع الوصااو  .وعلا الاارنم ماان أضيااة موةااوك ا ركااة امكانيااة للنااازحن جااا ها ا ال ا ليلقااي
الضو علا الصاعوبة امكانياة للناازحن وهاارة اافاراد مان ماوطنهم اأصالي نتيااة الظاروا ا تهابياة الال تعرةاق ااا انلا منااط العاراق ساوا

كانق من افظة اى أمرى أو دامل أجزا احافظة الواحدة أي دامل الوحدة ا داتية اامنة  .وشاهد انلا

افظاا كردساتان – العاراق موجاة

نزوح من افظا العراق كافاة اى وحداتاا ا داتياة ومنهاا افظاة دهاوك وقاد كشافق الدتاساة عان اعاداد الناازحن وامااكن نازوحهم اعتمااد علا

ال يااا

الاال ص ا صااو عليهااا ماان داواارة ااااارة وامهاارين ل افظااة دهااوك وك ا لن ص تساام ماراوب أعااداد النااازحن اى احافظااة سااتمداظ نظاام

امعلومااا ا ارافيااة .اوقااد صاان  Bogueدوافااع ا ركااة امكانيااة اللاااتدة للسااكان اى سااق أصااناا كانااق اهاام ها م العواماال الاال شااهدها مناااط

النزوح هو ااةلهاد " الديي السياسي" الال شاهدتا أجازا ك ارة مان منااط العاراق نتيااة العملياا ا تهابياة واج اات الساكان اأصالين اى تارك

مناطقهم بار ح .

أي ا ركة امكانية كعامل دمونرال ل مقدمة العوامل ذا التأثر ل توجيا تياتا ا ركة امكانية للنازحن وه ا ما شهدتا افظة دهوك احدى

اهم افظا كردستان من موجة نزوح للسكان بلغ عددهم  028262زح من ميع مناط العراق ل ميع معلياتا الدمونرافية.

امقدمة
أب ــدى افغرافي ــون اهتمام ــا خاص ــا بظ ــاهرة اهج ــرة الس ــكانية
على الرغم من قدمها  ،لذا فان دراسـتها ليسـت اأمـر اليسـر ،
أن التصنيفات ا اصة اهجرة السكانية تعتمـد اسسـا عديـدة ،
منها دوام هذ ا ركة امكانية وطول امسافة ونوع ا ركة واجاهها
وحجمها وسـرعتها) . (1اذ تعـاي بيـاات اهجـرة الداخليـة وطـرق
اجرائها من مشاكل تلفـة كمـا ي التعـداد السـكاي الـذي تعـاي
طرق ـ ــه واس ـ ــيما (الفعل ـ ــي او الـ ـ ـواقعي) م ـ ــن قص ـ ــور ي تس ـ ــجيل
الظواهر السكانية  ،فهي ا تصور وضع السكان على حقيقته .
وق ــد يك ــون م ــن بـ ـ امس ــجل م ــن حض ــر ا امك ــان مص ــادفة
واول مـ ــرة ولـ ــن عضـ ــر اليـ ــه بعـ ــد ذلـ ــك  .كمـ ــا تعـ ــاي الطريقـ ــة

اأخرى ( التعداد النظري ) من صعوبة مييز ل ااقامة ومـا قـد
يتبعه ـ ــا م ـ ــن مابس ـ ــات ي التس ـ ــجيل أو ص ـ ــعوبة دي ـ ــد مك ـ ــان
وجــودهم او عســب الفــرد م ـرت  ،فضــا عــن اخــتاف مواعيــد
اجراء التعداد). (2
النازحونُ يعرف النازحون داخليا أهم " اأفراد أو
اجموعات الذين أُجروا أو قُســروا على اهروب أو ترك
مســاكنهم ومناطق ســكنهم امعتــاد ،كنتيجــة أو هــدف جنــب
آثــار الصراعــات امســللة ،أو حــاات العنــف الواســع ،أو
انتهــاك حقــوق اإنســان أو الك ـوارث الطبيعيــة أو البش ـرية.
وهــؤاء النازحــون لــم يعبــروا حــدود دوليــة معرفــا هــا" ). (3
اما امهـاجرون  :هـم اولئـك اافـراد امعـدودين ي مكـان تلـف
عـ ــن مكـ ــان وادهـ ــم  ،او ااف ـ ـراد الـ ــذين يكـ ــون مكـ ــان اقـ ــامتهم
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اأخر ختلف عن مكان تسـجيلهم ي التعـداد  ،او الـذين اقـاموا

منطقة النـزوح مسـتوى أفضـل مـن ا يـاة ااجتماعيـة وااقتصـادية

ي مكــان التعــداد مــدة تقــل عــن اعمــارهم او اولئــك الــذين اقــاموا

ي بلد ). (5

من ــذ س ــنوات عدي ــدة ي مك ــان ختل ــف ع ــن مك ــان اق ــامتهم ي ــوم

مشكلة ال

التع ــداد

)(4

 ،او ال ــذين ختل ــف ــل اق ــامتهم الس ــابق ع ــن ــل

اقامتهم ا اي على مستوى الريف أو ا ضر .
تع ــد دراس ــة ا ص ــائص افيوسياس ــية مهم ــه م ــن حي ــث ق ــوة
التأثر ي سلوكية اانسان اختيار مراكز النزوح  ،والتاي ديد

:

تتملور ي دراسة ا ركة امكانية للنازح واثراها
افيوسياس ـ ــية عل ـ ــى افظ ـ ــة ده ـ ــوك اموذج ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــال ااار
ااقتصادية وااجتماعية والدموغرافية للنازح .
هدا ال

:

مط توزيعه افغراي وعاقاته مع البيئة  ،أها تفسر كيفية انتشار

يســعى البلــث ا الوقــوف علــى أث ـرات النــازح وحــركتهم

توزيع السكان وطبيعة مارساهم للنشاطات ااقتصادية امتنوعة .

امكانيــة ا إقلــيم كردســتان الع ـراق عامــة و افظــة دهــوك خاصــة

ولغ ــرض الوق ــوف عل ــى حيثي ــات ا ط ــوط ااساس ــية ال ـ اعتم ــد

ومعرفة ااار امرتبة على هذ ا ركة.

عليها إقليم كردستان العراق ي توفر مكان امقصد للنازح .

فرةية ال

:

وي حضارة اليوم امتقدمة فان نوعية ا ركة امكانيـة للنـازح

انطلـق البلــث مـن فرضــية رئيسـة " لللركــة امكانيـة للنــازح

أصبلت احد العناصر امؤثرة ي جيوسياسـية إقلـيم كردسـتان مـن

اثـرات اجتماعيــة واقتصــادية واضــلة" تــنعكس علــى ا صــائص

حيث السكان وكثافتهم وتوزيعهم  ،حينما يشهد اإقليم مستوى

الدموغرافية لسكان احافظة.

من التقدم التكنولوجي مستوى ا دمات الصـلية وامعاشـية أي

منهاية ال

:

موضــوع النــازح ليشــكل أث ـرات جيوسياســية تتمثــل ي م ـوارد

اعتمــد امــنهج ااســتقرائي التلليلــي الــذي يبــدأ مــن افزئيــات

الغ ـ ــذاء واسف ـ ــاض مس ـ ــتوى ال ـ ــدخل وت ـ ــدي مس ـ ــتوات امعيش ـ ــة

وينتهــي الكليــات ي ليــل ا ركــة امكانيــة للنــازح فض ـاَ عــن

للنازح  .ويظهر التأثر افيوسياسي للنازح اذا ما استقروا ي

امــنهج الكمــي الــذي يعتــر اأســاس ي نظــم امعلومــات افغرافيــة

منــاطق هامشــية اســتغال مـوارد طبيعيــة معينــة  ،فــاذا مــا طالــت

وترسيم خرائط ا ركة امكانية للنازح ا

فرة اقامتهم فان ذلك يؤدي ا زرع أقليات عرقية داخـل البنيـان

موقع منلقة الدتاسة :

افظة دهوك.

الســكاي لإقلــيم عامــة و افظــة دهــوك خاصــة  .أي دور تقنيــة

تقـ ــع افظـ ــة دهـ ــوك مسـ ــاحتها البالغـ ــة ( )00000كـ ــم 2ي

نظ ــم امعلوم ــات افغرافي ــة هن ــا ي ترس ــيم خـ ـرائط ا رك ــة امكاني ــة

افه ـ ــة الش ـ ــمالية م ـ ــن الع ـ ـراق ي اقل ـ ــيم كوردس ـ ــتان و ـ ــدها م ـ ــن

للنازح ومناطق تركزهم ي افظـة دهـوك احـدى اهـم افظـات

الشمال تركيـا ) ،(6ومـن الغـرب سـورا واجـزاء مـن افظـة نينـوى،

إقل ــيم كردس ــتان –الع ـراق للوق ــوف عل ــى واق ــع ا ريط ــة السياس ــية

ومن جهة الشرق افظة اربيل،ومن جهة افنـوب ـافظ اربيـل

للنازح وفقا للبيئة افغرافية للسكان.

ونينــوى  .ان حــدود احافظــة مــع الــدول و احافظــات اجــاورة ي

فالتنقــل ااجتمــاعي يعتــر مــن قبيــل تغيــر امركــز ااجتمــاعي

الغالب عبارة عن حدود طبيعيـة تتمثـل افبـال وااهـر ،كمـا هـو

وااقتص ــادي  ،ورم ــا ي ــتم ه ــذا التغي ــر داخ ــل منطق ــة واح ــدة ي

ا ــال ي حــدود احافظــة مــع كــل مــن تركيــا وســورا واج ـزاء مــن

اجتمع دون حاجة إ اانتقال إ منطقة أخرى  ،والتاي تغـر

حدودها مع افظة اربيل ونينوى ينظر ا ارطة  .0ان هذا اموقع

ج ــذري ي ا يـ ـاة  ،ذل ــك أن الن ــازح ق ــد عق ــق أثن ــاء إقامت ــه ي

ـ ـ ــاورت لاقل ـ ـ ــيم(,تركي ـ ـ ــا و س ـ ـ ــورا),امي ـ ـ ــة

اح ـ ـ ــاذي ل ـ ـ ــدولت

جيوسياســية لكون ــه جعــل احافظ ــة البواب ــة الرئيســة للع ـراق واقل ــيم
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كوردســتان لاتصــال مــع العــام ا ــارجي ,وخصوصــا عــر تركيــا,

 )63°ش ــرقا وه ــي ه ــذا اموق ــع امك ــاي مت ــاز ص ــائص جغرافي ــة

لاتصال مع اوروا .

اضفت علـى طابعهـا التنـوع ي وحـداها الدموغرافيـة وااجتماعيـة

تقــع افظــة دهــوك ب ـ خطــي طــول
20

 )44°ماا وبـ دائـري عـرض

(  42° 20 0و 0

والطبيعية على حد سواء.

(  63° 20 0و 20 0
ا اتطة (-: )1اموقع افغراي وااحداثي حافظة دهوك

امصدر :من عمل الباحثان ااعتماد على برامج ArcGis v.10.2 online

ا ركة امكانية للنازحن
تعـ ــد اهجـ ــرة او حركـ ــة النـ ــزوح ظـ ــاهرة اجتماعيـ ــة واقتصـ ــادية
ونفســية معقــدة تشــرك فيهــا موعــة مــن العوامــل تــدفع الســكان
ا ترك موطنهم اأصـلي واابتعـاد عـن اهلهـم وذويهـم ا مكـان
و تمـع آخـر يـدعى تمـع الوصـول) . (7وعلـى الـرغم مـن صـعوبة
حركة النزوح لافراد من مـوطنهم اأصـلي اا ان الظـروف احيطـة
هــم جــر ااف ـراد للهجــرة نتيجــة ااعمــال اإرهابيــة ال ـ شــهدها
الكثــر مــن افظــات الع ـراق وخاصــة افظــات نينــوى وصــاح
الــدين واانبــار والوحــدات اإداريــة التابعــة هــا ،مــا اجــر ســكان

الكثــر م ــن امنــاطق النازح ــة ا ت ــرك متلكــاهم والن ــزوح بع ـوائلهم
ال ا مل قوت يومها .
تطرق العديد من الباحث ي الدراسات السـكانية ا دوافـع
او الن ــزوح اهج ــرة وص ــنفوها عل ــى اه ــا اس ــتجابة ااف ـ ـراد للق ــوى
ااقتص ــادية وااجتماعي ــة والدموغرافي ــة والبيئي ــة  ،وظ ــاهرة كه ــذ
امك ــن ارجاعه ــا ا عام ــل واح ــد وام ــا تع ــود ا موع ــة م ــن
العوامل ال تكون مرتبطة مع بعضها البعض حيث يتعـذر فصـل
احــدما عــن اآخــر ) .(8لــذا اــد ان اكثــر عوامــل الطــرد امتعلقــة
النزوح هو عامل ااضطهاد الديي والسياسي الذي تبعه التنظيم
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اإرهاي اجبار السـكان ااصـل مـن تـرك منـاطقهم والنـزوح ا
إقليم كردستان العراق .

حركة النزوح عل مستوى احافظا
تتباين ا ركة امكانية أو اانتقالية للسكان من مكان أخـر،
حيــث تســهم أعــداد امهــاجرين الوافــدين ي زادة اعــداد الســكان
وموهم ي منطقة معينة ).(9

وعلــى الــرغم مــن تنــوع أســباب جــذب الســكان النــازح ا
افظــات اإقلــيم عامــة و افظــة دهــوك خاصــة سـواء بطريقــة غــر
مباشرة كالعوامل ااقتصادية وااجتماعية والسياسية والثقافية من
خ ــال س ــن امس ــتوى ااقتص ــادي وامعيش ــي واس ــتباب اأم ــن
وال ــوعي الثق ــاي والص ــلي فه ــي تعت ــر اأس ــباب الرئيس ــة لعوام ــل
جذب النـازح ا منطقـة الدراسـة .اذ اـد مـن بيـاات افـدول
( )0ان هنـ ــاك تبـ ــاين كبـ ــر ي مسـ ــتوات النـ ــزوح علـ ــى مسـ ــتوى
احافظات العراقية ا افظة دهوك .

ا دو (-: )1اعداد النازح من افظات العراق ا

.1
.0
.0
.0
.1
.3
.3

المحافظ الحاليه
دهو
دهو
دهو
دهو
دهو
دهو
دهو
المجموع

النازحين
272978
3427
2167
133
15
10
4
278734

افظة دهوك
محافظ سابقه
نينوى
اانبار
صاح الدين
بغداد  /الرصافة
ديالى
كركو
بابل

النسب %
97.93
1.23
0.78
0.05
0.01
0.00
0.00
100

امصدر :ااعتماد على بياات دائرة اهجرة وامهجرين ي افظة دهوك  ،بياات غر منشورة 2911

مـن بيـاات افـدول أعـا اـد ان افظـة نينـوى تـل امرتبــة
اأو ي الن ـ ــازح ا افظ ـ ــة ده ـ ــوك اذا بل ـ ــغ ع ـ ــدد الن ـ ــازح
( )272978ازح وه ــذا يع ــود ا م ــا ش ــهدته ه ــذ احافظ ــة م ــن
موجات نزوح نتيجة العمليات اإرهابية والتطرف امذهي للتنظيم
داعش اإرهاي علـى فئـات واقليـات هـذ احافظـة الـ تعـد اكثـر
احافظــات العراقيــة تنوعــا دموغرافيــا ودينيــا  ،تليهـا افظــة اانبــار

امرتبة الثانية من مستوات النزوح ( )3427ازح حيث شـهدت
هذ احافظة عملية نزوح كبر ا افظة دهوك أسباب عديـدة
منهـ ـ ــا العاقـ ـ ــات ااجتماعيـ ـ ــة والرابطـ ـ ــات ااس ـ ـ ـرية امتمثلـ ـ ــة ي
العاقات ب سكان افظة دهوك وسكان مناطق النزوح فضا
عــن البيئــة الدموغرافيــة الـ متــاز هــا افظــة دهــوك لتعتــر مــوطن
ااستقرار للنازح .

الشكل ( -:)1النسبة امئوية اعداد النازح ا
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099999
019999
099999
119999
199999
19999
9
نينوى

اانبار

صاح الدين

بغداد /
الرصافة

ديالى

كركو

بابل

امصدت :من عمل ال احثان ااعتماد على بياات افدول (.)9

امــا افظــة صــاح الــدين فتــاي ي امســتوى الثالــث إذا بلــغ
عدد النازح فيها ا افظـة دهـوك ( )2167ازح وهـي بـذلك
تعتــر الــث اعلــى افظــة شــهدت عمليــات إجراميــة انعكســت
حركــة النــزوح الكبــرة ا افظــة دهــوك علــى الــرغم مــن امســافة
الشاسعة ب هات احـافظت  .تليهـا افظـة بغـداد ( )066ازح
ال ـ عكســت طبيعــة العاقــات الســكانية فيهــا أث ـرا كب ـرا علــى
نزوح بعض العوائل نتيجة التفكـر اازدواجـي بـ فئـات الشـعب
الواحــد مــن ج ـراء التنظــيم اإرهــاي مــا اجــر الكثــر مــن ســكاها
للنــزوح ا افظــة دهــوك .امــا ــافظ دا وكركــوك فقــد بلــغ

ع ــدد الن ــازح ا افظ ــة ده ــوك ( 02و )00ازح عل ــى التـ ـواي
وذلك لنزوح اغلب سكان مناطقها الـ تعـرض عمليـات تطـرف
للن ــزوح ا افظ ــة الس ــليمانية واربي ــل  ،م اي افظ ــة اب ــل ي
امرتبة اأخرة من حركة النزوح ا افظة دهـوك بواقـع ( )4ازح
.
وقــد رمــت هــذ ا ركــة اســتخدام تقني ـات نظــم امعلومــات
افغرافي ــة ل ــتعكس واق ــع ح ــال اموج ــات الس ــكانية لن ــزوح اغل ــب
سكان احافظات ال شـهدت تطـرف إرهـاي كبـر انعكـس علـى
تغير العاقات ااجتماعية على مستوى امنطقة الواحدة.
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امصدر :من عمل الباحثان ااعتماد على برامج  ArcGis V10.2وبياات افدول ()9

حركة النزوح عل مستوى الوحدا ا داتية ااقضية
تُعــد حركــة النــزوح بصــفة عامــة أط ـراف فاعلــة ي كــل مــن
بلـدان اارســال وامقصـد  ،ذلــك اهــم يسـامون مهــاراهم وعملهــم
ومع ــرفتهم ومب ــادراهم ي الت ــأثر افيوسياس ــي عل ــى بيئ ــة امقص ــد
وامكانيات ــه البش ـرية وااقتص ــادية م ــن ،ااح ــة الفرص ــة ي جدي ــد
القوة العاملة امتهورة  ،إضـافة ا ضـخ اعمـال اكثـر شـباا وزادة
الدينامية واابتكار وحراك قوة العمل .اذ تشر الدراسـات ا ان
الن ـ ــازح يش ـ ــغلون وظ ـ ــائف حيوي ـ ــة ا يري ـ ــدها ابن ـ ــاء البل ـ ــد وان
حض ــورهم ونش ــاطهم خل ــق امزي ــد م ــن ف ــرص العم ــل  ،وتس ــاعد
268

اش ـ ـ ـراكات النـ ـ ــازح ي نظـ ـ ــم الضـ ـ ــمان ااجتمـ ـ ــاعي ي ت ـ ـ ـوازن
ا سـ ــاات القومي ـ ــة ي ع ـ ــدد كب ـ ــر مـ ــن البل ـ ــدان والعدي ـ ــد م ـ ــنهم
ايس ــتفيد ) . (10ضتل ــف مس ــتوات حرك ــة الن ــازح بـ ـ اقض ــة
احافظ ــة الـ ـ ش ــهدت موج ــات ن ــزوح كب ــرة ي ظ ــل التل ــدات
امختلفــة مــن ج ـراء النــزوح القســري بفعــل العمليــات اإرهابيــة اذ
اــد هــذا التبــاين كبــر وواســع مــن معطيــات افــدول( )2وا ارطــة
( )6اموضــح عليهــا حركــة النــزوح اقضــية افظــة دهــوك خــال
السنت اأخرت .
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جدو ( -:)2اعداد النازح من الوحدات اإدارية (قضاء) ا اقضية افظة دهوك
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محافظ سابقه
نينوى
نينوى
نينوى
نينوى
نينوى
نينوى
اانبار
صاح الدين
اانبار
صاح الدين
نينوى
نينوى
بغداد  /الرصافة
صاح الدين
صاح الدين
نينوى
صاح الدين
اانبار
صاح الدين
اانبار
اانبار
نينوى
كركو
بغداد  /الرصافة
ديالى
بابل
ديالى
ديالى
صاح الدين
المجموع

قضاء سابق
قضاء الموصل
قضاء سنجار
قضاء تلكيف
قضاء تلعفر
قضاء البعاج
قضاء الحمدانية
قضاء الرماد
قضاء تكريت
قضاء الفلوجة
قضاء بيجي
قضاء الشيخان
قضاء عقرة
قضاء الرصافة
قضاء سامراء
قضاء الشرقاط
قضاء الحضر
قضاء الدور
قضاء عنه
قضاء هيت
قضاء حديثة
قضاء الرطبة
قضاء كركو
قضاء ااعظمية
قضاء بعقوبة
قضاء الحلة
قضاء الخالص
قضاء خانقين
قضاء بلد

القضاء الحالي
قضاء دهو
قضاء سميل
قضاء زاخو
قضاء زاخو
قضاء العمادية
قضاء العمادية
قضاء دهو
قضاء دهو
قضاء دهو
قضاء دهو
قضاء دهو
قضاء سميل
قضاء دهو
قضاء زاخو
قضاء دهو
قضاء العمادية
قضاء دهو
قضاء سميل
قضاء العمادية
قضاء سميل
قضاء زاخو
قضاء دهو
قضاء سميل
قضاء العمادية
قضاء دهو
قضاء العمادية
قضاء العمادية
قضاء زاخو
قضاء دهو

الناحي الحالي
مركز قضاء دهو
ناحية فايدة
مركز قضاء زاخو
مركز قضاء زاخو
ناحية سرسن
ناحية سرسن
مركز قضاء دهو
مركز قضاء دهو
مركز قضاء دهو
مركز قضاء دهو
مركز قضاء دهو
مركز قضاء سميل
مركز قضاء دهو
مركز قضاء زاخو
مركز قضاء دهو
ناحية سرسن
مركز قضاء سميل
مركز قضاء العمادية
مركز قضاء سميل
مركز قضاء زاخو
مركز قضاء دهو
مركز قضاء سميل
ناحية سرسن
مركز قضاء دهو
ناحية سرسن
مركز قضاء العمادية
مركز قضاء زاخو
مركز قضاء دهو

النازحين
129350
90014
22710
19476
6137
4366
2211
1189
1164
781
630
231
122
78
67
52
33
24
16
15
13
12
10
7
7
4
4
4
3
278730

النسب %
46.41
32.29
8.15
6.99
2.20
1.57
0.79
0.43
0.42
0.28
0.23
0.08
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100

امصدت :ااعتماد على بياات دائرة اهجرة وامهجرين ي افظة دهوك  ،بياات غر منشورة 2911

م ــن معطي ــات اف ــدول أعـ ــا ا ــد التب ــاين واض ــح علـ ــى ي
مستوات النازح وكما أي :

امس ا ااتوى اأوى  :مس ـ ــتوى س ـ ــكان ااقض ـ ــية اذ بلغ ـ ــت اعل ـ ــى

ازحي قضاء اموصل ( )129350ازح ا قضاء دهوك والسبب
ي ذلــك يعــود ا أســباب عديــدة خلفهــا النــزوح القســري منهــا
التنوع الدموغراي لسـكان قضـاء اموصـل دينيـا ومـذهبيا وعقائـدا
اامــر الــذي اجــر الكثــر مــن الســكان للنــزوح ا قضــاء دهــوك
فضــا عــن قــرب القضــاء مــن ا ــدود اإداريــة حافظــة نينــوى مــا
سهل حركة النزوح ا أراضي هذا القضاء.
امسااتوى الثاااي  :أي قضــاء ســنجار امرتبــة الثانيــة مــن حيــث

الن ـ ــزوح اذ بل ـ ــغ عـ ـ ــدد س ـ ــكان الن ـ ــازح منـ ـ ــه ا قض ـ ــاء ميـ ـ ــل
( )90014ازح حي ــث ش ــهد ه ــذا القض ــاء تط ــرف كب ــر نتيج ــة
التنــوع ا اصــل دموغرافيــا فهــو عبــارة عــن تنــوع مكــاي ومــذهي
وديـ ــي وقـ ــومي يسـ ــكنه امسـ ــلم واايزيديـ ــة وامسـ ــيح والكلـ ــدان

فضا عن القوميات امتنوعة مـن عربيـة وكرديـة وصـابئي وغرهـا ،
انعكــس علــى اجبــار ســكان هــذا القضــاء للنــزوح ا قضــاء ميــل
واق ـ ـ ــامتهم ام ـ ـ ــا ي يم ـ ـ ــات س ـ ـ ــكنية او ي الوح ـ ـ ــدات اإداري ـ ـ ـ ـة
التابعة للقضاء.

امستوى الثال  :اما اقضية تلكيـف وتلعفـر والبعـاج وا مدانيـة
والرمــادي وتكريــت والفلوجــة فقــد جــاءت ي امســتوات الرتيبيــة
التاليـ ـ ـ ــة (، 0089 ،2200 ، 4633 ، 3063 ، 09433 ، 22300
 )0034وكانــت اقضــية امقصــد مرتبــة تتابعيــا زاخــو  ،العماديــة ،
دهــوك  ،وهــذ اأقضــية الــثاث مــن اقضــية افظــة دهــوك فقــد
شـهدت نــزوح كبــر مــن اقضـية العـراق نتيجــة لعوامــل جيوسياســية
متنوعــة منهــا مــا يتعلــق اامــن والســامة الوطنيــة ومنهــا مــا يتعلــق
الوض ــع ااقتص ــادي وااجتم ــاعي لس ــكان الن ــازح فض ــا ع ــن
اأميـة افغرافيــة اموقعيــة حافظــة دهـوك واقضــيتها وذلــك لوقوعهــا
علـ ــى ا ـ ــدود العراقيـ ــة – الركيـ ــة – السـ ــورية مـ ــا جعلهـ ــا نقطـ ــة
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انط ـ ــاق ا دول اورا والع ـ ــامي ااس ـ ــيوي  ،يض ـ ــاف ا ذل ـ ــك
القيمة السوقية والعمالية هذ احافظة  ،كما ان لى أهلهـا بقـيم
اجتمـ ــع امتقـ ــدم اضـ ــفى علـ ــى طابعهـ ــا منـ ــاطق جـ ــذب للنـ ــازح
والسياح على حد سواء.

امستوى الرابع :ويتمثل ي حركـة النـزوح امئويـة وامقصـود هـا ان

عـ ــدد النـ ــازح اقـ ــل مـ ــن  0000ازح حيـ ــث مثلـ ــت ي ازحـ ــي
سكان بيجي  ،الشيخان  ،عقرة  ،الرصافة اذ بلغ عدد النازح
عل ـ ــى التـ ـ ـواي  222 ، 260 ، 360 ، 380ازح وكان ـ ــت اقض ـ ــية
امقصد دهوك  ،ميل وكما مب ي افدول أعا .

امس ااتوى ا ااام

 :ويتمث ــل ي ااقض ــية الـ ـ يق ــل فيه ــا ع ــدد

النــازح عــن  80ازح وتـراوح ب ـ ( )6 – 78ازح واغلــبهم مــن
ااقضية ال تتباين احداثها امكانية والسياسية ومثل ازحـوا هـذا
امستوى اقل فئة من حيث اعداد النازح .
مثلــت هــذ امســتوات ااعتمــاد علــى تقنيــات نظــم امعلوم ـات
افغرافية ركة النزوح وفق مؤشرات اارسال وامقصد لكل قضاء
واعطت تفسرا بصرا واضلا لكل منطقة إداريـة مـا سـاعد علـى
ليل ا ارطة بصرا دون اللجوء ا بياات جدولية.

ا اتطة ( -:( 3اجا حركة النزوح من احافظات ا اقضية افظة دهوك
امصدت :من عمل الباحثان ااعتماد على برامج  ArcGis V10.2وافدول ()2

التأثرا ا يوسياسية للنازحن عل إقليم كردستان

تســعى كــل دولــة لــق منطقــة هــا درجــة عاليــة مــن الوح ــدة
الوظيفيـ ــة او درج ـ ــة عاليـ ــة م ـ ــن ااسـ ــتواء ي اموره ـ ــا ااقتص ـ ــادية
واأمني ــة  ،وه ــي تس ــعى ل ــق ذل ــك ف ــوق ك ــل امن ــاطق افغرافي ــة
الواقع ــة ــت س ــلطتها امباش ــرة  .ف ــااقليم اإداري سـ ـواء كان ــت
افظــة او عــدة افظــات ايســتطيع ان يقــوم بــدور كــاما مــن
دون إدارة حكيم ـ ــة م ـ ــن حكوم ـ ــة او نظ ـ ــام اداري حك ـ ــيم ). (11
وهذا مااد اليوم ي النظام السياسي إقليم كردستان من خال
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ــددات النظ ــام ال ــوظيفي الع ــامي امتط ــور ي ا ف ــاظ عل ــى ام ــن
وسيادة اإقليم.
ان توزيــع النــازح والتمســك ب ـراث ومامــح وثقافــة ــددة
يشكل خطورة ومشكلة اذا ماكانو يعشيون ي إقليم واحد وازداد
ماســكهم مــرور الــزمن ي وطــنهم اأصــلي  .وي هــذ ا الــة فهــم
يتلفظ ـ ــون بكاف ـ ــة م ـ ــاهم الثقافي ـ ــة وا ض ـ ــارية م ـ ــن لغ ـ ــة ودان ـ ــه
وعــادات وتقاليــد  .فتصــبح منــاطق جمــع النــازح مثــرة للقاقــل
السياســية اذا مــا كانــت تقــع ي منــاطق هامشــية او القــرب مــن
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ا ــدود وت ــدعمها ق ــوى اجنبي ــة م ــن اج ــل قي ــق اانفص ــال ع ــن
الدولة او اإقليم اام.
ومن الناحية الدموغرافية فان زادة عدد سكان النازح مثل
نســبة ا اس هــا مــن ســكان افظــة امقصــد أي احافظـة الـ م
النــزوح اليهــا ،وهــذا يــنعكس علــى أمــور اقتصــادية وطبيعيــة فقــد
ين ــادي س ــكان بع ــض امن ــاطق الن ــازح ب ــبعض ا ق ــوق ك ــاموارد
الزراعية والتعدينية من اجل ا صول علـى حقـوق يروهـا مشـروعة
من وجهة نظرهم ااعتيادية  .فضـا عمـا تركـة حركـة النـزوح مـن
اث ـ ـرات دموغرافي ــة عمالي ــة اذ تبق ــى العمال ــة امؤقت ــة مس ــتقرة ي
منــاطق النــزوح كــون ااعمــال وا ــرف الشــاقة الـ يعملــون هــا ا
يرضى ان يعمل ها السكان اأصلي للملافظة وهذا ما يشكل
ت ـ ــوطن وج ـ ــذب ااس ـ ــتقرار للن ـ ــازح ي من ـ ــاطق اإقل ـ ــيم عام ـ ــة
و افظـ ــة دهـ ــوك خاصـ ــة  ،والس ـ ــبب ي ذلـ ــك يعـ ــزى ا ا ال ـ ــة
ااقتصــادية وامكانــة ااجتماعيــة ال ـ يتللــى هــا ســكان افظــة
دهوك وااقليم عامـة فضـا عـن طبيعـة العـادات والتقاليـد اموروثـة
من العائلة الواحدة.
ان عدد النازح يزداد مـع ازداد مغـرات عوامـل افـذب ي
ا ارج من جهة وضغط عوامل الطرد ي الداخل من جهة اخرى
 ،إذ مــن الصــعب علــى الفــرد تــرك امكــان الــذي ولــد فيــه ولــه فيــه
ااقارب وااصدقاء  ،اا اذا اقتنع بقوة عوامل افـذب ي ا ـارج
حيث تشجع الفرد على ترك موطنه ااصلي
ان تركــز ســكان النــازح ي مراكــز النمــو ا ضــري التقليديــة
ك ـ ــان ي الوق ـ ــت نفس ـ ــه مس ـ ــوغا اساس ـ ــيا ف ـ ــذب ااس ـ ــتثمارات
مختلـف اانشـطة ااقتصـادية للتوقيــع ي افظـة دهـوك بفعـل مــا
يلعبــه الســكان م ــن دور ي قيــق ااقتص ــادات ا ض ـرية لتل ــك
امراكــز كمؤشــر لســعة الســوق او حجــم الطلــب  ،وكــذلك تــوفر
عنصر قوة العمل كأحد عوامل اانتاج  ،وبذلك اد قوة الـرابط
أو العاقــة ب ـ الســكان والنشــاط ااقتصــادي تشــكل ي مراحــل
التطور حجوما تتسم بدرجات متباينة اقتصادا) ،(12اذ تعد مورد
الكســب ال ـرئيس للس ــكان ي ســبيل س ـ ظ ــروفهم امعيش ــية ،
وقد اوضلت دراسة عن القطر ان امتغـرات ااقتصـادية احتلـت
امرتبة ااو وبنسبة  %32.8من حجم امتغرات امؤثرة). (13

امهجـ ــرين كث ـ ـرا ي ماهيتـ ــه عـ ــن مفهـ ــوم
وا ختلـ ــف مفهـ ــوم َ
النـازح امهـاجرين فهــو يتفـق معـه ي ميــع جوانبـه العريضـة كمــا
تناولنا  ،ولكنه تتضح فيه افوانب امختلفة اآتية :
 .1أن اأفراد هنا قد هجروا إجبارا دون رغبتهم .
 .2أن اهجرة هنا حدثت عن طريق خطة قامت بتنفيذها هيئة
معينة  ،وأصبلت ملزمة بتلمل نتائجها  ،ومن م فإن
امهجرين يلقون تبعة النجاح أو الفشل  ،وما قد يقع عليهم من
ضرر ،أو ما يصادفهم من صعوات على عاتق افهة
امسئولة عن التنفيذ .
 .3أ َن امهجرين دائما ما يكونون ملتزم طة التهجر ،وم
يكونوا ليعطوا هم حرية العودة  ،أو البقاء ي أماكن إقامتهم .
مــا أن النــزوح أصبــح أطــول فــي امــدة ،فــإن خيــارات
التوطيــن التــي مكــن أن تناســب النازحيــن العراقييــن
و تمعاهــم التــي يعيشــون فيهــا قــد تغيــرت .فهنــاك رســميا
اثــة خيــارات فــي حالــة النــزوح ؛ العــودة ،إعــادة
التوطيــن فــي مــكان آخــر فــي البلــد ،أو ااندمــاج احلــي ).(14
والرغــم مــن هــذا التفــاوت ،فــإن ميــع موعــات مقدمــي
امعلومــات الرئيســة رأوا أن العامل افاذب الرئيســي هو توافر
اأمن وااســتقرار .فبما أنــه تــم النظــر إلــى غيــاب اأمــن الــذي
أوســع كعامــل
طائفــي
عنــف
إلــى
قــاد
رئيســي يدفــع النــاس انتقــال ،فبالتالــي ،كان ااســتقرار واأمــن
وغيــاب
العنــف الطائفــي هــم العوامــل اأساســية احــددة مــكان انتقــال
النازحيــن وال تنعكس على طبيعة السياسة منطقة النزوح
والظروف امواتية لذلك.
قــوة القــانون و الســلطة التنفيذيــة وســيادة اامــن والــذي يعتــر
أحــد ااســباب الـ أدت ا نــزوح الكثــر مــن ااســر ا افظــة
ده ــوك وم ــا أاح ه ــا فرص ــة ااس ــتقرار ي ااحي ــاء وامن ــاطق الـ ـ
قصدها النازحون.
نستنتج ما تقـدم ان متوسـط دخـل ااسـرة (الـدينار) وفـرص
العمــل  ،وا ــدمات التعليميــة والصــلية كــان هــا ااثــر اأكــر ي
ج ــذب حرك ــة الن ــزوح ا افظ ــة ده ــوك فض ــا ع ــن العاق ــات
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ااس ـرية امرابطــة ب ـ افظــة دهــوك و افظــة نينــوى والعاقــات
ااجتماعي ــة القائم ــة ب ـ أوس ــاط اجتم ــع  .كم ــا ان ت ــوفر ف ــرص
العمـل الـوفرة واسـيما ااقتصـادية منهـا والتعليميـة والصـلية الـ
شكلت عامل جـذب للنـازح منهـا امنشـلت الصـناعية الصـغرة
وامتوسطة وافامعات كانت عنصر جذب مناطق النزوح ا هذ
احافظــة الـ مثلــت قــيم التعــايش الســلمي والعــامي كوحــدة إداريــة
من وحدات إقليم كردستان العراق.
مك ــن امـ ــال أه ــم اانعكاسـ ــات السـ ــلبية رك ــة النـ ــازح علـ ــى
مناطق امقصد ااي :
 .1ضياع افهود والطاقات اإنتاجيـة والعلميـة للنـازح وخاصـة
أص ــلاب الطبق ــة امثقف ــة وأص ــلاب امه ــن وا ــرف الن ــادرة الـ ـ
تصــب ي شــران منطقــة اارســال وخاصــة ــاات ااقتصــاد
والتعليم والصلة والتخطيط والبلث العلمي والتقنية .
 .2تبدي ــد ام ـوارد اإنس ــانية وامالي ــة للم ـواطن الن ــازح وتكبي ــد
من ــاطق امقص ــد تك ــاليف اقتص ــادية اهظ ــة ي ــاات الص ــلية
والتعليمية وا دمات من خال ظاهرة ااكتظاظ السكاي .
 .3زادة نس ـ ــبة اادخ ـ ــال الش ـ ــهري ل ـ ــبعض العوائ ـ ــل ي من ـ ــاطق
امقص ــد وافتق ــار من ــاطق أخ ــرى م ــا أدى ا ازداد الطل ــب عل ــى
بعــض ااحيــاء الســكنية وامنــاطق الســكنية وانعــدام الطلــب علــى
منـ ــاطق أخـ ــرى اامـ ــر الـ ــذي يعمـ ــل علـ ــى رفـ ــع القـ ــدرة الش ـ ـرائية
للم ـواطن فض ــا عــن قل ــة امعــروض م ــن منــاطق اف ــذب مقارن ــة
امناطق اأكثـر رواجـا مثـل اأراضـي والشـقق السـكنية الـ يـراد
النازح اغلب اجزائها.

كا ــدمات وف ــرص العم ــل و ــاات أخ ــرى ك ــالتعليم والص ــلة
وغرها.
 .0اسف ــاض اع ــداد الن ــازح ي بع ــض احافظ ــات مث ــل ص ــاح
الدين وابل ودا وكركوك أسباب جغرافية وجيوامنيـة تعكسـها
طبيع ــة منطق ــة الدراس ــة وادراهـ ـا ا كيم ــة ي ا ف ــاظ عل ــى ام ــن
وس ــيادة احافظ ــة  ،ف ــاموقع افغ ـ ـراي يف ــرض عليه ــا ط ــابع ف ــرض
الس ــيادة لوقوعه ــا عن ــد امع ــابر ا دودي ــة كوه ــا البواب ــة الش ــمالية
الغربية للعراق وااقليم.
 .6كش ـ ـ ــف البل ـ ـ ــث ع ـ ـ ــن ان الن ـ ـ ــزوح القس ـ ـ ــري س ـ ـ ــيرك أث ـ ـ ـرا
جيوسياس ــيا عل ــى من ــاطق امقص ــد كال ــدعوة ا ق ــوق واحتس ــاب
النازح ي امطالبة حقوقهم اسوة السكان ااصل .
 .4اختاف مستوات النزوح حسب ااقضية اعطى أمية لكـل
قضاء جيوسياسيا من خال ما يقدمه القضاء من أنشطة تلفة
كــالتعليم والصــلة وا ــدمات  ،يضــاف ا ذلــك طبيعــة امنطقــة
وم ـ ــا مك ـ ــن ان يزاول ـ ــه الن ـ ــازح م ـ ــن اعم ـ ــال وح ـ ــرف كالزراع ـ ــة
والصناعة وغرها من اأنشطة امختلفة ال انعكست علـى زادة
الطلب على هذ اأنشطة والتاي زادة راس امال امتداول.
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ABSTRACT
The multiple spatial movement, economic and social psychological phenomenon involving a
combination of factors pushing the population to leave the place of origin and get away from their
parents and relatives to the scene and another community called access community. Despite the
importance of the subject of spatial movement of displaced people came this research to shed light
on the difficulty of spatial displaced people and the migration of people from their original
homeland as a result of the terrorist conditions experienced by most parts of Iraq , whether from
one province to another or within the province parts per any within the administrative unit safe.
And saw most of the provinces of Kurdistan - Iraq exodus of all Iraqi provinces to administrative
units, including the province of Dohuk. The class Bogue motivated spatial centrifugal movement of
the population into six categories were the most important of these factors experienced areas of
displacement is the persecution "of religious, political," which witnessed large parts of the regions
of Iraq as a result of terrorist attacks and forcing indigenous people to leave the areas without
right.
Spatial movement as a demographer at the forefront of influencing the spatial orientation of
movement for the displaced currents of factors and this is what the Dohuk governorate witnessed
one of the most important provinces of Kurdistan from the exodus of the population numbered
028262 displaced people were from all regions of Iraq in all demographic givens
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التجربة الدمقراطية ي اقليم كردستان العراق :التحد ت وآفاق امستقبل السياسي ما بعد داعش
أ.م .د .حسن تركي عمر ااوسي
كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة دا -العراق

اخاصة
أضا مصطلا الدمقراطية واحداً من بن العديدمن امصطلحات ي علم السياسةالذي حظي اهتمام املكرين والباحثن،وكان ه اء أثر واضا

وكبر ي انتشار ال تج الدمقراطي ،وامطالبة السيادة الشعبية ،واللصل بن السلطات ،وم ا انقوق وانر ت للمواط ن ومايتتا وكلالتتا من قبل
الدولة،ويكون الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها ومارستا  ،كي تتيا له فرصاً أكر ي ص ع القوانن والقرارات السياسية  ،فالدمقراطية انقيقية

هي حراك اجتماعي وسياسي وثقاي مستمر من اجل حقيق امصلحة العامة وصيانتتا والدفا ع تا ي مواجتة التحد ت مستقبل واعد،هذا يتطلب

تشريعات دستوريةوقانونية مكن من خاها انلاظ على استمرارية ال ظام الدمقراطي وربط تلف ا،ماعات ام سسات الدمقراطية ي الدولة

واجتمع.

بعد التاسع من نيسان  0226حصل حول واضا ي اقليم كوردستان العراق لوجود الرغبة لدا الشعب الكردي ي اارتقاء ا مستوا ال تج

الدمقراطي وكانت له اوات حثيثة ي هذا الشأن من جراء ت طور اجتمع امدي كوسيلة للمشاركة انقيقية ي العملية السياسية,وقد جرت اول

رارسة انتخابية عام  1990بعد وضعكوردستان حت انماية الدولية ,وتع ّد هذ اانتخاات اخطوة ااو ي مسار الدمقراطية للشعب الكردي ي

العراق.

أي امية البحث من ان الدمقراطية نظام اجتماعي سياسي قا م على ام سسات وتكون السلطة فيه أيدي خبة سياسية جرا انتخاها من قبل
الشعب الذي هو مصدر السلطات وشرعيتتا ،مع التأكيد على احرام حرية اأفراد دون مييز أو إقصاء والعمل على حقيق امساواة ي انقوق

السياسية وااقتصادية وااجتماعية ،فضاً عن ضمان العدالة وامساواة ي امشاركة السياسية وت ظيم الت افس السلمي للوصول للسلطة بشكل
دوري.
حدد اشكالية البحث :ان الدمقراطية ي اقليم كردستان العراق نظام جديد ال شأة ،تعرض وازال يتعرض ،ملة من التحد ت إعاقة هذ

التجربة ويديد مستقبلتا داخلياً وخارجياً ،خاصة بعد مرحلة اخاص من ت ظيم داعش اارهاي.

امقدمة
أضلى مصطلح الدمقراطية واحدا من ب العديد من
امصطللات ي علم السياسة الذي حظي اهتمام امفكرين
والباحث  ،وكان هؤاء أثر واضح وكبر ي انتشار النهج
الدمقراطي ،وامطالبة السيادة الشعبية ،والفصل ب السلطات،
ومنح ا قوق وا رات للمواطن ومايتها وكفالتها من قبل
الدولة ،يكون الشعب مصدر السلطة ،الدمقراطية ا قيقية هي
حراك اجتماعي وسياسي وثقاي مستمر من اجل قيق
امصللة العامة وصيانتها وم الدفاع عنها ي مواجهة دات
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امستقبل ،وأجل ااح التجربة الدمقراطية ي إقليم كردستان
العراق يتطلب تشريع دستور يتفق عليه ميع الشركاء السياسي
لضمان استمرارية النظام وتفعيل ااندماج اجتمعي ي ااقليم .
بعد التاسع من نيسان  2006شهد ااقليم ااازات كبرة ي
تلف اجاات لوجود الرغبة ي اارتقاء ا مستوى النهج
الدمقراطي ،بعد اوات حثيثة من جراء تطور اجتمع امدي
ومشاركته ي العملية السياسية ,انسجاما مع روح الدمقراطية
وجوهرها ،لذلك جرت اول مارسة انتخابية عام  0992ع ّدت
ا طوة ااو ي مسار التجربة الدمقراطية ،م اعقبها انتخاات
برمانية و لية ،هيمن عليها ا زب الرئيسي ي ااقليم ,واستمر
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ا ال ح وادة امعارضة السياسية عام  2009عندما احرزت
حركة التغير تقدما واضلا ي اانتخاات الرئسية والرمانية
على الرغم من التلدات ال واجهتها.

أمية البحث

أي امية البلث من ان الدمقراطية نظام اجتماعي سياسي
قائم على امؤسسات وتكون السلطة فيه أيدي سبة سياسية
رى انتخاها من قبل الشعب الذي هو مصدر السلطات
وشرعيتها ،مع التأكيد على احرام حرية اأفراد دون مييز أو
إقصاء والعمل على قيق امساواة ي ا قوق السياسية
وااقتصادية وااجتماعية ،فضا عن ضمان العدالة وامساواة ي
امشاركة السياسية وتنظيم التنافس السلمي للوصول للسلطة
بشكل دوري.
اشكالية البحث

دد اشكالية البلث :ان الدمقراطية بوصفها نظام حكم
وحياة تعطي الفرد القدرة على تنظيم حياته حسب ما يرا
حرة اقدة ضضع كل شيء
مناسبا ،وميزها اها توفر عقلية ّ
للنقاش والتلليل وا يوجد فيها اشياء تتوارث ،التجربة
الدمقراطية ي اقليم كردستان العراق نظام جديد النشأة ،تعرض
وازال يتعرض فملة من التلدات الداخلية وا ارجية إعاقة
هذ التجربة وهديد مستقبلها السياسي ،خاصة بعد مرحلة
ا اص من تنظيمات اارهابية .تطرح هذ ااشكالية
التساؤات ااتية :هل ستبقى ااحزاب السياسية الرئيسية هي
امسيطرة على امشهد الدمقراطي ي ااقليم؟ ،هل الت
التجربة الدمقراطية ي ااقليم مواجهة التلدات ي ظل النظام
الفيدراي اا ادي العراقي؟ ،ما مستقبل الدمقراطية ي ااقليم
بعد انتهاء تنظيم الدولة ااسامية "داعش" اارهاي؟.
م تجية البحث

ان البلث عر اور امتعددة ا مكن دراسته ي منهج
واحد ،فهناك امنهج التارخي لتقصي ا قائق التارخية ،وهناك
ي اور اخرى استدعت استخدام امنهج التلليلي الوصفي
لدراسة التلدات وبيان امسار الدمقراطي ي ااقليم ،

فضا عن امنهج امقارن هدف مقارنة هذ التجربة مع جارب
اخرى.
هيكلية البحث

قسم البلث ا ثاثة مباحث فضا عن امقدمة وا امة،
يتناول امبلث ااول مفهوم الدمقراطية مسارها التارخي  ,اما
الثاي فركز على التجربة الدمقراطية ي اقليم كردستان واهم
التلدات ال تواجهها  ،بينما خصص امبلث الثالث لدراسة
مستقبل الدمقراطية ي ااقليم ما بعد داعش.
امبحث اأول  :الدمقراطية ي اقليم كردستان :املتوم
وامسار التارخي

امطلب اأول  :ملتوم الدمقراطية

الدمقراطية مصطلح سياسي من اصول غربية يعي حكم
الشعب ،ظهر كرد فعل على ااستبداد وظلم الدكتاتورية ال
شهدها اجتمعات الغربية ،لضمان ا قوق وصيانة ا رات
الفردية والعامة )،)(1بعد ان شاع مفهوم الدمقراطية ي العام
امعاصر ،مح بتطور امؤسسات التمثيلية ممارسة الدمقراطية
على مستوى الدولة القومية)، (2ح أضلى واحدا من ب
امصطللات امعتمدة ي علم السياسة ،وعلى الرغم من ذلك ما
زال يفتقد إ تعريف دقيق وواضح يكون صا ا لكل زمان
ومكان او شاما يتم االتقاء حوله أو ااتفاق عليه) ، (3وحقيقة
القول ان ما من فكرة ي العلوم السياسة اختلفت تعريفاها كما
حصل مصطلح الدمقراطية ،وإذا كان مبعث هذا ااختاف
مرد إ اختاف امواقع واأفكار والدوافع ،فان حقيقة تطور
َ
الكياات ااجتماعية و اولة إ اد فلسفة جامعة مانعة متجاوبة
مع ا اجات ااجتماعية الضاغطة وا قائق ال مر ها اجتمع
اإنساي قد دفعت هذا ا اف على مدا ). (4
ومع أن امتغرات اهائلة ال شهدها اجتمعات اإنسانية
اد أن امدارس السياسية والفكرية امختلفة سواء كانت
(ليرالية أو افظة أو اشراكية أو فوضوية وح الفاشية و
النازية) اول التعلق ابيب الدمقراطية ،بغض النظر عما
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تنادي به من أيديولوجيات أو ما تؤمن به من قيم وأفكار ،حول
ديد مفهوم الدمقراطية بدقة). (5
من شأن اأفكار واممارسات الدمقراطية أن تكشف
عددا كبرا من امشاكل ال ا يوجد ها أي حل على ما يبدو،
طاما أعطى مفهوم الدمقراطية اا واسعا لنشاط النقاد وهم
ثاثة أنواع :منهم من يعارض الدمقراطية أساسا وعلى رأسهم
الفيلسوف أفاطون القائل" :أها أمر مكن إا انه غر مرغوب
فيه غريزا" ،ويذهب معه روبرت مايكلز بقوله" :أها حالة
مرغوا فيها لو كانت أمرا مكنا إا أها ي الواقع شيئا مستليل"
) ،(6وي معرض تقييمه للدمقراطية وصف الرئيس اامريكي
ٍ
خطاب له بتاريخ
ااسبق ونستون تشرشل ي
0943/00/00بأن ا" أسوء اشكال انظمة ا كم") . (7وهناك من
يتعاطف مع الدمقراطية ويرغب ي احافظة عليها إا أنه ي
الوقت ذات ينتقدها ،مع أخر الفئت اأو والثانية نقادا
مناوئ  ،بينما الفئة الثالثة هم نقاد متعاطفون). (8
وقبل ا وض ي تفسر نظرية الدمقراطية ،ينبغي أن دد
مع الدمقراطية ( )Demokratiaمن الناحية اللغوية ،فهي
ذات أصل يواي -اغريقي مركب من كلمت وما دموس
( )Demosتعي الشعب ،وكراتيا ( )Kratiaتع ا كم أو
السلطة ،و معهما يكون حكم الشعب أو سلطة الشعب). (9
تعرف الدمقراطية أها اأداة ال عكم ها الشعب نفسه ,وهي
و ّ
الوسيلة ال عن طريقها مارس السلطة ،أي أن الشعب مارس
إرادته ويضع القوان وينظم ا ياة ,وهو الذي ختار ا كام
ويلزمهم بتنفيذ القوان ). (10
تذكر بعض امصادر إن فكرة الدمقراطية تعود إ القرن
ا امس (ق.م) ح برزت أثينا اأكثر تطورا وابتكارا من ب
التجمعات اليوانية -اإغريقية امنافسة وتع ّد أرقى دول اإغريق
ي ذلك العصر ،إذ اتبعت النظام السياسي الدمقراطي ,ويرجع
ذلك إ اأوضاع ااقتصادية ,وااجتماعية ال أسهمت ي
نشأة الفكر الدمقراطي ما ساعد على ااح التجربة الدمقراطية
فيها). (11
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لقد حدد ( بريكليس)) (12ي مقو ٍلة منسوبة إليه عن
ااح الفكر الدمقراطي ي أثينا جاء فيها" :إن دستورا ليس
نسخة من قوان الدول اجاورة ،إننا موذج عتذى به وبذلك
لسنا مقلدين ،كما أن إدارة دستورا توي اهتماما لأكثرية ا
لأقلية ،وهذا السبب فإها تسمى دمقراطية ا") , (13وعلى الرغم
من ذلك خضعت التجربة الدمقراطية ي أثينا (للنقد القياس
للمفاهيم ا ديثة للدمقراطية) ال ينقصها عنصر الشمول كوها
كانت مقصورة على طبقة امواطن اأحرار ,ما أدى بطبيعة
ا ال إ حرمان جزء كبر من أفراد اجتمع من اانتماء الوطي
ومارسة ا قوق السياسية و اصة النساء) . (14وقد أشار أرسطو
) )Aristoteأن "الدمقراطية نظام سياسي عكم الشعب فيه
نفسه بنفسه" ،وهو أول تعبر لللكم ي امدن اليوانية).(15
أما الدمقراطية اصطاحا هي" :نظام حكم منح السيادة أو
السلطة للشعب ،مارسها بصورة فعلية ،يتيح هذا النوع من
ا كم أفراد الشعب فرصا أكر ي امشاركة لرسم السياسات
")(16
وصنع القرارات ال ب عليهم إن يطيعوها  .وأسيساَ
على ذلك صنفت ا كومات ا (دمقراطية ،وارستقراطية،
واستبدادية)). (17
ُع ّد عصر النهضة ي أورا اانطاقة ااو أفكار التجديد
ي العمل السياسي مواجهة استبداد السلطة السياسية ال مثلها
املوك ,والسلطنة الدينية مثلتها الكنيسة ,لذا اسس امفكرون
والفاسفة مرحلة جديدة ي التعاطي مع السلطة ,ومنهم امفكر
الفرنسي مونتسكيو (0322-0389( )Montesquiuم) ي
كتابه ((روح القوان )) الصادر عام 0348م ،وامفكر الفرنسي
جان جاك روسو(-0302( )Contrat Social de rousseau
0338م) صاحب نظرية العقد ااجتماعي ال ضمنها ي كتابه
((العقد ااجتماعي)) مركزا على دور الشعب ي مارسة السلطة
وجعله صاحب السيادة ومصدر شرعية ا كم) ، (18كان اهدف
تقييد السلطة و اربة استبداد املوك وا كام عن طريق الدستور
وامواثيق ،ومهما حصل من تطور وتقدم ي اجال الدمقراطي
تبقى الدمقراطية مهددة و فوفة امخاطر كوها من أكثر امسائل
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ال تشغل الفكر اإنساي وي ذات الوقت هي مسألة سياسية
كرى). (19
لقد كان هؤاء امفكرين أثر واضح وكبر ي انتشار الفكر
الدمقراطي ،وامطالبة السيادة الشعبية ،والفصل ب السلطات،
ومنح الحقوق وا رات ومايتها وكفالتها من قبل الدولة ،وقد
جسد ذلك ي الثورة اانكليزية عام ( )0388والثورة اأمريكية
عام ( )0338والثورة الفرنسية عام( . (20))0389
عرفها
وي ضوء ذلك برزت مفاهيم َ
عدة للدمقراطية ,فقد ّ
بعض امفكرين الغربي  ,ومنهم جوزيف شوبر (joseph
 ) Shumpeterأها " :ذلك الرتيب امنظم الذي يهدف
الوصول للقرار السياسي ،وم َكن اأفراد وافماعات على حصول
اأصوات عن طريق التنافس اكتساب السلطة") (21أما امفكر
موريس دوفرجيه (  (22))Maurice duvergerفقد عرفها "
نظام ختار فيه احكوم ا اكم عن طريق العملية اانتخابية
ا ّرة ") . (23بينما أان تورين ( )Alain Touraineعرفها
حر خال فرات منتظمة لللاكم من قبل احكوم
"اختيار َ
ليلددوا بكل وضوح اآلية امؤسساتية ال ا وجود للدمقراطية
)(24
وعرفها بير سنغر ( )Peter Singarأها "
من دوها" ّ .
إجراء اضاذ قرار ما يتميز ا ل الوسط امنصف ب امطالب
امتنافسة لللصول على السلطة" ،ومثل شرط اإنصاف عند
بتوفر شروط ضرورية من بينها " معاملة اأكثرية لأقلية بقدر
متساو من الرعاية وااهتمام ,واحرام ا قوق وا رات اأساسية
لأفراد وإفساح اجال أمام امواطن للمشاركة ي صناعة القرار
والتأثر ي اضاذ ") . (25وقد ذهب منظر الدمقراطية امعاصر
روبرت دال ( )Robert dahlإ أن الدمقراطية " بنية وآليات
ممارسة السياسة ال تقوم على مشاركة واسعة عر قنوات
ومؤسسات أساسها التنافس"). (26
اد من خال التعريفات أنفا أن امفكرين الغربيون قد ركزوا
بشكل أساسي على العاقة ب اانتخاات وامؤسسات
كعنصرين أساسي لنجاح اممارسة الدمقراطية امعاصرة ،وهذا
يعي أن ااحها مرتبط بوجود امؤسسات ،وأن تكون تلك

امؤسسات مقيدة انتخاات ا رة والنزيه وفقا للمعايَر
الدمقراطية امعتمدة.
ووفقا لرؤية الدكتور علي خليفة الكواري فأن الدمقراطية
مسألة نسبية ،وعملية ارخية متدرجة ،تبدأ عندما يتمكن
اجتمع امدي من السيطرة على مصادر العنف ،وإدارة أوجه
ااختاف سلميا مع ضمان ا د اأد من امشاركة السياسية
فميع امواطن من دون استثناء) . (27ويذهب اس مود أن
الدمقراطية " وسيلة وغاية هدفها رعاية مصاح الشعب بواسطة
الشعب الذي يتو السلطة ،وهو ختار ا اكم من اجل فائدة
الشعب عن طريق اانتخاات التنافسية). (28
وأسيسا ما تقدم سلص إ أن مفهوم الدمقراطية هو
نظام اجتماعي سياسي قائم على امؤسسات وتكون السلطة فيه
أيدي سبة سياسية جرى انتخاها من قبل الشعب الذي هو
مصدر السلطات وشرعيتها ،مع التأكيد على احرام حرية
اأفراد دون مييز أو إقصاء والعمل على قيق امساواة ي
ا قوق السياسية وااقتصادية وااجتماعية ،وضمان العدالة
وامساواة ي امشاركة السياسية وتنظيم التنافس السلمي للوصول
للسلطة بشكل دوري .فالدمقراطية منهج وليست عقيدة
شاملة ،منهج لضبط السلطة ي اجتمع واضاذ القرارات العامة،
أما مضمون القرارات فانه أمر يتوقف على اختيار متخذي القرار
الدمقراطي ي ضوء الثابت من عقائدهم ال نصت عليها
الدساتر ي ظل الشرائع ال يلزم ها اجتمع امعي والقيم الدينية
واإنسانية ال لبها أفرادها ويسعون لتجسيدها ي نظام
اقتصادي واجتماعي وأخاقي.
أن تعدد امفاهيم حول مصطلح الدمقراطية ,وعدم ااتفاق
على تعريف جامع مانع للدمقراطية يعود إ عدم إمكانية
تعريفها بسهولة نظرا لشموها مختلف أوجه ا ياة ولتأثرها ي
العوامل ااقتصادية ,والسياسية ,وااجتماعية ,والثقافية,
والنفسية ,لذلك تنوعت التعريفات وتعددت وجهات النظر ب
الكتاب والباحث ) ، (29ومع ذلك نستخلص أهم امشركات ال
وردت حول مفهوم الدمقراطية منها:
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 .1امشاركة ي انتخاات حرة ونزيهة اختيار ا كام.
 .0قيق العدالة ب أفراد اجتمع والتأكيد على
ا رية وامساواة.
 .6الوصول إ السلطة وتداوها سلميا عن طريق
التنافس امشروع.
 .4تعيل دور امؤسسات ال تتسم الثبات والوضوح.
امطلب الثاي :ملتوم اإقليم

اإقليم هو منطقة متماسكة بغض النظر عن مساحتها ,ميل
إ التشابه العام ي امظهر ي ضوء معيار مع حيث يكتسب
اإقليم ا صائص وامميزات ال تعمل على تكوين شخصية
ذلك اإقليم وال ميز عن سائر اأمكنة ,واأقاليم قد تكون
موحدة طبيعيا أو صنع اإنسان). (30
أما اإقليم امفهوم القانوي والدستوري هو " سطح ارض
الدولة وما تها من اأعماق وما فوقها من الطبقات افوية"
) .(31بينما اإقليم امفهوم السياسي هو وحدة إقليمية
مصطنعة ,نتيجة للمجهود ال يبذله السكان لق وحدة
سياسية قد ضتلف اختافا كليا عن اإقليم افغراي ,وهذا يع ّد
ظاهرة حديثة نسبيا نشأ مع نشأة افماعات السياسية"). (32
وهنا ب التمييز ب اإقليم افغراي واإقليم السياسي ,فاإقليم
افغراي هو وحدة طبيعية بشرية ,يشمل مساحة كبرة من سطح
اأرض ,له شخصية ابعة من تكامل عناصر الطبيعية والبشرية
عد اأقاليم افغرافية القاعدة اأساس
دد كيانه امتميز .وهذا تُ َ
لنشأة وتطور اأقاليم السياسية ,وقد تفاعل علماء افيوبولتكس
(ماكندر) و(ماهان) مع حقائق الواقع امادي للزمن ي تفسر
جزئيات سياسة العام ال تتطابق ي إطارها الكوي وتقسيمات
الزمن ا اضر ب كتلت شيوعية (برية) ,وعام رأماي
حر(حري)) , (33إذ قسمت ا رب الباردة العام إ إقليم
َ
كبرين تلف يضمان أقاليم صغرة بدرجة من التجانس بسبب
ااعتماد على السياسة وااقتصاد والتكنولوجيا ،وقد أوجزت
إحدى الدراسات أوجه ااختاف ب اإقليم السياسي
وافغراي ااي): (34

248

 .1اإقليم افغراي عبارة عن وحدة طبيعية بشرية تشمل مساحة
كبرة من سطح اأرض كاإقليم ااستوائي وإقليم البلر
امتوسط ,أما اإقليم السياسي فهو منطقة مصطنعة دودة
امساحة.
 .0اإقليم افغراي غر دد ديدا قاطعا ,بينما اإقليم
السياسي دد حدود واضلة امعام.
 .6اإقليم افغراي ابت ودائم بثبات العوامل الطبيعية ,أما
اإقليم السياسي فهو عرضة للتغر امستمر ,سواء ي ا دود أو
امساحة أو الظروف الداخلية أو العاقات ا ارجية وان اإنسان
نفسه هو عامل متغر.
 .4يتميَز اإقليم السياسي بتوفر البياات اإحصائية ال ُجمع
على أساس الدولة أو الوحدة السياسية ي ح أن اإقليم
افغراي يفتقر إ هذ البياات.
وقد حددت أحدى الدراسات أربعة متغرات تسهم ي
تشكيل اإقليم هي :التجانس ااجتماعي ,التماثل ي وجهات
النظر السياسية ،ااعتماد امتبادل ،التفاعل ااقتصادي.
وم تشدد على العامل افغراي ،بل رجلت اللغة
وامواصات والتقارب العقائدي والديي ي دراستها إقليم
الشرق اأوسط). (35
أسيسا ما تقدم فان اإقليم ليس عنصرا جغرافيا فقط ،بل
ويعد احد امقومات اأساسية لتكوين الدولة
هو عنصر سياسيَ ،
إ جانب السكان وا كومة والسيادة ،وا يعرف بسيادة
الدولة من قبل اجتمع الدوي إا إذا وجد إقليم مع ذي
مساحة نسبية يسكنها موعة من السكان دون غرها ،تقوم
بنشاطات سياسية متمثلة اأحزاب أو افمعيات أو اأفراد،
مع أخر إن اجتمع السياسي إطار اإقليم افغراي ،وهذا ،هو
الوعاء الطبيعي للمجتمع السياسي تتفاعل فيه العناصر امادية
وامعنوية والطبيعية والبشرية كافة ،وفيه تتبلور ا ياة امشركة
وتنبعث عنه الظواهر ااجتماعية امتنوعة،هذا الوعاء ،حكم
استمرارية بقائه ،يربط اماضي ا اضر ويؤشر اجاهات
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امستقبل ،وي ضوء ذلك تتلدد القيم وامبادئ واأهداف العليا
للدولة). (36
وي هذا الصدد صرح رئيس حكومة ااقليم نيجرفان
البارزاي" :استقال إقليم كوردستان من حق الشعب الكردي،
وحق تقرير امصر من اهداف الشعب الكردي ،و ب بعد
انتهاء داعش ،أن ننهي موضوع ا دود الذي حددته قوات
البيشمركة بدمائها ،وعلينا ديد حدود كوردستان ال حررت
بدماء البيشمركة بعد مرحلة داعش ،سواء بقينا ي ا دود
العراقية ،أو كإقليم كونفيدراي" ،وأستطرد قائا " :ن ي العراق
لسنا سبب امشكلة ،بل كنا وما زلنا وسيلة استقرار الوضع،
وكنا أمل عراق جديد يعتمد على القوان والدستور بعد عام
 ،2006ولكن م يتكون هذا العراق ،وهناك عراق  ،عراق قبل
سقوط مدينة اموصل وآخر بعد سقوط اموصل ،وا نستطيع
العودة إ الوضع الذي كنا فيه عام  ،2006واذا اخرا
ااستقال او الكونفدرالية ،سنجلس مع ا كومة اا ادية
ونناقش اأمر "). (37
امبحث الثاي :التجربة الدمقراطية الكردستانية ي مواجتة
التحد ت

بفعل ااحتال اامريكي للعرق م تفكك مؤسسات الدولة
بقرارات صدرت من قبل حكومة ااحتال ،وبعد 2006/4/9
تعد فيها الدمقراطية ابرز ماها،
دخل العراق مرحلة جديدة َ
وعلى ضوء ذلك برز امطالبات النظام الفدراي كإحدى
امخرجات الضرورية هذ امرحلة). (38
وأول طرح مشروع الفدرالية كان ي امؤمرات ال عقدها
امعارضة العراقية قبل التاسع من نيسان وخصوصا مؤمر لندن
عام  ،2002إذ اعتمد هذا امؤمر الفيدرالية أساسا لنظام ا كم
ي العراق بعد التغير ،وكان القادة الكرد هم أول من تب فكرة
الفيدرالية كلل عملي لقضيتهم ي العراق خصوصا بعد جربتهم
واستقاهم عن النظام السابق ي حكم وإدارة أنفسهم أنفسهم
اعتبارا من عام .0990

امطلب اأول :التجربة الدمقراطية ي اإقليم قبل التاير
بدأت جربة ا كم الدمقراطي ي إقليم كردستان العراق بعد
اانتفاضة آذار عام  ،0990والتلديد بعد قرار ا كومة العراقية
بسلب كافة دوائرها السياسية والعسكرية وامدنية من افظات
السليمانية واربيل ودهوك ،نتيجة للتدخل الدوي ي العراق بعد
احداث الثاي من أب عام  0990التلديد بعد إقامة مناطق
مهدت هذ ا طوة السبيل أمام
آمنة للكرد ي مال العراقَ ،
نشأة ُسلطة اأمر الواقع ( )De Factoي امناطق ذات اأغلبية
الكردية ،هذ السياسة شجعت اأحزاب الكردية على ملء
الفراغ السياسي واامي ا اصل من جانبها والعمل و إقامة
نظام سياسي بديل ي احافظات الثاث الواقعة ت سلطتها،
وان يكون هذا النظام افديد نظاما دمقراطيا مبي على أصوات
الناخب ). (39
ومنذ انعقاد مؤمر اربيل عام  0992من قبل ا زب
(الدمقراطي واا ادي) عقب انسلاب السلطة امركزية العراقية
ت التهديد اأمريكي اع ّد مال العراق منطقة آمنة للكرد
وسلمت إدارها لللزب الكردي  .وعلى أثر تلك امتغرات
اضلى الوضع السياسي ي كردستان ي غاية التعقيد ،وإحدى
جليات هذا التعقيد على الصعيد الداخلي ،وجود حكومت
وكانتون أمي ي حلبجة القرب من ا دود اإيرانية ،فضا عن
التدخات العسكرية الركية والضغوطات اإيرانية .وا يقلل من
هذا التعقيد ما جرى قيقه من خطوات للتطبيع عقب هدنة
أربع سنوات ب طري النزاع ب ا زب اأساسي ي
كردستان ،فنزعة ااستئثار السلطة ،وضعف اأمان
الدمقراطية ،والتلزب الضيق ،والضائقة امعيشية النامة عن
ا صار امزدوج ،وعدم السعي ل امشكات ااقتصادية
وااجتماعية ،واضطراب اأمن وااغتياات السياسية ،كل هذ
امظاهر  ،مكن إماها ت عنوان "اأزمة والردي"). (40
وي ضوء ذلك م إجراء أول مارسة دمقراطية ي شهر أار
 ،0992انتخاب أعضاء اجلس الوطي الكردستاي وقائد ا ركة
الكردية ،نتج عن تلك اانتخاات تشكيل حكومة اإقليم
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والشروع ي بناء امؤسسات امدنية والقضائية ي احافظات
الثاثة لإقليم ،ولكن سرعان ما تعرضت هذ التجربة الفتية إ
خاصة ب ا زب الرئيس الدمقراطي
صراعات وحروب أهلية َ
الكردستاي واا اد الوطي الكردستاي ،هذ التلدات وغرها
أعاقة مو وااح هذ التجربة الدمقراطية الفتية وأخرجتها عن
مسارها امنشود ،وكان من رجات هذ اأزمة ال استمرت
لسنوات تقسيم اإقليم إ منطقت يسيطر كل حزب على
منطقة ).(41
يطرح امثقفون الكرد موضوعة الدمقراطية اعتبارها مدخا
إ ابيا لتجاوز الواقع الكردي الداخلي ،ودفع القضية القومية إ
مدى أوسع لتلقيق ول دمقراطي حقيقي ي إقليم كردستان
دون أن يتناقض مع مفهوم النضال من أجل التلوات
الدمقراطية.
ومن هنا نتسأل  :هل تتفق القوى الكردستانية حول مفهوم
جامع للدمقراطية؟ ،وهل هناك مقاربة لفهم واستيعاب آليات
تقر تلك القوى مفهوم امواطنة
ددة للدمقراطية؟ .وهل َ
وامساواة وا قوق والواجبات؟ ،أم أهما م تدخان قاموسها
السياسي؟.
لإجابة على ما م طرحه أنفا يتطلب اجراء ملة من
اممارسات واآليات وتفعيل دور امؤسسات ،وضمان حرية
الرأي والتعبر ،وسيادة حكم القانون ،ومول القضاء بكل ما هو
مثار ،وعدم افمع ب السلطات ي مؤسسة واحدة ،ومارسة
التداول السلمي للسلطة بشكل دوري ووفقا لنتائج اانتخاات،
وفصل العمل ا زي عن العمل ا كومي ،واستقالية مؤسسات
اجتمع امدي وتفعيل دورها موازاة امؤسسات ا كومية). (42
وإذا افرضنا إن ما أشرا إليه من مارسات وآليات
ومؤسسات ،انعكاس لوجود الدمقراطية ،فهل التجربة الدمقراطية
ي كردستان العراق حققت اهدافها بعد مرور اكثر من ربع قرن
على نشأها؟.
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ااحادي الليدراي

وأول طــرح للفدراليــة كــان اثنــاء مــؤمر لنــدن عــام
عقدتــه امعارضــة العراقيــة قبــل التاســع مــن نيســان  ، 2006اعتمـد
هذا امـؤمر الفيدراليـة أساسـا لنظـام ا كـم ي العـراق بعـد التغيـر،
وك ــان الق ــادة الك ــرد أول م ــن تب ـ فك ــرة الفيدرالي ــة كل ــل عمل ـي
لقضــيتهم ي الع ـراق اإدارة أنفســهم أنفســهم اعتبــارا مــن عــام
.0990
لقد كان أول إعان رمي للفيدرالية ي العراق ما تضمنه
قانون إدارة الدولة للمرحلة اانتقالية والصادر عام  ،2004جاء
ي امادة الرابعة منه ((:نظام ا كم ي العراق مهوري ا ادي
(فيدراي) دمقراطي تعددي و ري تقاسم السلطة فيه ب
ا كومة اا ادية وحكومات اأقاليم واحافظات والبلدات
واإدارات احلية ويقوم النظام اا ادي على أساس ا قائق
افغراي والتارخية والفصل ب السلطات وليس على أساس
اأصل أو العرق أو اإثنية أو القومية أو امذهب)) (43).وهذا
أول اعراف رمي يشر وبشكل صريح إ اعتماد النظام
الفيدراي اا ادي ي العراق.
بعد صدور الدستور العراقي الدائم لسنة  2002كان النظام
الفيدراي احد امرتكزات اأساسية ال بي عليها الدستور ونص
امادة اأو منه (( :مهورية العراق دولة ا ادية واحدة مستقلة
ذات سيادة كاملة نظام ا كم فيها مهوري نياي (برماي)
دمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق))) . (44كما
خصص الباب الثالث من الدستور لبيان طبيعة تشكيل
السلطات اا ادية وصاحياها.
لقد أُقر الدستور افديد تشكيل "إقليم كردستان" موجب
نص امادة ( )003ال تضمنت (( :أواـ يعتر هذا الدستور عند
نفاذ إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما ا ادا .انيا:ـ يعتر
هذا الدستور اأقاليم افديدة ال تؤسس وفقا أحكامه))). (45
وهذا يعي ان الدستور ا عدد الفيدرالية إقليم كردستان
فقط ،بل انه اجاز تشكيل اقاليم جديدة ي امستقبل ،وفتح
2002
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ا ق لكل افظة او اكثر تكوين اقليم وفقا لنص امادة
الدستورية (((: )009عق لكل افظة او اكثر تكوين اقليم بناءا
على طلب ااستفتاء عليه يقدم إحدى الطريقت :ـ اوا:ـ طلب
من ثلث ااعضاء ي كل لس من الس احافظات ال تروم
تكوين ااقليم .انيا:ـ طلب من عشر الناخب ي كل افظة
من احافظات ال تروم تكوين ااقليم)).
اما امادة ( )008من دستور  2002أكدت على ضرورة
تشريع قانون يب ااجراءات التنفيذية لتكوين ااقاليم وجاء
فيها(( :يسن لس النواب ي مدة ا تتجاوز ستة اشهر من
اريخ اول جلسة له قانوا عدد ااجراءات التنفيذية ا اصة
بتكوين ااقاليم اأغلبية البسيطة لأعضاء ا اضرين)))، (46
وتنفيذا هذا النص الدستوري  ،اصدر لس النواب العراقي
بدورته ااو قانون ااجراءات التنفيذية ا اصة بتكوين ااقاليم
رقم  06لسنة  2008الذي ب وبشكل تفصيلي ااجراءات
الازمة للملافظات لتشكيل اقليم او اانضمام ا اقاليم
مشكلة سابقا.
يعد مفهوم الفيدرالية من امفاهيم ا ديثة ي الواقع العراقي،
برز بشكل واضح ي إقليم كردستان العراق بعد عام 2006
ومل تلف النواحي السياسية وااجتماعية وااقتصادية ودخوله
مرحلة جديدة قوامها الدمقراطية.
ايوجد إماع على تعريف دد للفيدرالية ومع ذلك فأننا
اد موعة من التعريفات للفدرالية وضعت من قبل أساتذة
القانون والنظم السياسية ،جيمس ماديسون أستاذ النظم
السياسية ي الواات امتلدة اأمريكية ،يعرفها " :شكل من
اشكال ا كم تكون السلطات فيه مقسمة دستورا ،وتوزع
الصاحيات بينهم ") . (47ويذهب الدكتور اظم عبدالواحد
افاسور بتعريفه للفيدرالية" :نظام سياسي من شأنه قيام ا اد
مركزي ب دولت او موعة من الدول او الدويات حيث ا
تكون الشخصية الدولية إا لللكومية امركزية مع احتفاظ كل
وحدة من الوحدات امكونة لا اد ببعض ااستقال الداخلي

بينما تفقد كل مقومات سيادها ا ارجية ال تنفرد ها ا كومة
اا ادية" ).(48
تتلدد رعاا الدول او الدويات امكونة لا اد وفق
وحدات دستورية ا وحدات إدارية ،يكون لكل وحدة دستور
يب نظامها اأساسي وسلطاها التشريعية والتنفيذية والقضائية
ولكن الدستور اا ادي يفرض وجود امباشرة على افميع
) .(49ويعريف الفقيه اانكليزي دايسي النظام السياسي الفيدراي
" :تدبر سياسي يقصد به التوفيق ب الوحدة القومية من
جانب وحقوق الدول امكونة لا اد من جانب آخر ،والسلطة
التشريعية ي الدول الفيدرالية تتوزع ب الرمان اا ادي وب
برماات الدول امكونة لا اد" ).(50
خاصة القول ،الفيدرالية نظام سياسي تعتمد الدول ي
تقسيم السلطات ب حكوماها احلية واا ادية بصاحيات
دستورية .وقد ختلف مفهوم الفيدرالية واليه تطبيقها من دولة ا
اخرى حسب اختاف الظروف السياسية وااجتماعية
وااقتصادية السائدة فيها وتنشأ عادة إحدى الطريقت :ـ

ااو  :تتم انضمام ع ّدة واات او دول مستقلة تتنازل كل
منها عن بعض سلطاها الداخلية وموجب هذ الطريقة تنشأ
الفيدرالية انضمام اختياري ب دول مستقلة ا بعضها،
واغلب الدول الفيدرالية نشأت موجب هذ الطريقة والسبب ي
ذلك يعود ا الوحدة القومية القائمة على اساس وحدة اللغة
والتاريخ او قد يكون بينهما مصاح مشركة(اقتصادية او
اجتماعية او سياسية او دفاعية) كما ان اختيار النظام الفدراي
ي هذ ا الة يسمح لكل واية او دولة احافظة على قدر من
استقاليتها الذاتية مع ااشراك ي سلطات الدولة افديدة،
ومن الدول ال تشكلت موجب هذ الطريقة (الواات امتلدة
اامريكية ،سويسرا ،اسراليا ،كندا ،امانيا ،اامارات العربية
امتلدة) ).(51

الثانية :تنشأ الدولة الفيدرالية من تفكك دولة كبرة وبسيطة

يعاي سكاها من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية
كاختاف اللغة والعادات والثقافات واموارد والثروات فيعمل
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شعبها على امطالبة استقال ام عن سيطرة ا كومة امركزية
وتقرير مصرها دون تدخل من ااخرين م تقوم الدولة امعنية
التلول الشكلي من دولة بسيطة وموحدة ا دولة مركبة
فيدرالية .وذلك عن طريق تقسيم الباد ا واات او اقاليم
تتبي النظام الفيدراي ،ومن الدول ال نشأت موجب هذ
الطريقة (اا اد السوفي السابق ،اهند ،امكسيك ،الرازيل،
اارجنت والعراق)). (52
امبحث الثالث :السلوك اانتخاي للمواطن الكردستاي
والتجربة الدمقراطية

أن فهم تنظيم البنية ااجتماعية وصرورها التارخية ي
كردستان يقدم منهجا علميا لفهم آليات الثقافة الدمقراطية
ومستقبلها ي اإقليم  ،سنلاول هنا سر أغوار هذ امكوات
وانعكاسها على الواقع السياسي ،وبتلديد هذ امهمة ينبغي
أوا فهم مدلوات ما يعنيه مفهوم (اجتمع) الذي يعد من أكثر
مفاهيم علم ااجتماع غموضا وأكثرها عمومية ،فقد يشر إ
أي شيء ابتداء من افماعات البدائية وصوا إ الدولة القومية
الصناعية ا ديثة  ،وقد اعتاد علماء اانثروبولوجيا ااجتماعية
على التفكر ي الشعوب وافماعات البدائية اعتبارها انساقا
اجتماعية مقابل مفهوم اجتمع الذي أصبح يساوي اأمة ،إن
موضوع اانفتاح وا رية والتسامح والتعددية والدمقراطية احتل
موقعا أساسيا ضمن امشروع النهضوي الكردي ،إذ ات اجتمع
الكردي تمع منفتلا على القيم الدمقراطية وا رات العامة.
امطلب ااول :تطور السلوك اانتخاي للمواطن الكردستاي

يذهب الباحث اندريو هيوود () Andrew Heywood
ي كتابه السياسة  ،ان التصويت هو سلوك فردي مثل القلب
لإجراءات السياسية ي العملية الدمقراطية الذي يعر عن
مسؤولية للفعل امؤثر من حيث تطبيقها اختيار اأشخاص
الذين سيلكموننا ) ، (53وعلى الصعيد النظري توجد ثاث
ماذج تفسر السلوك اانتخاي وجعل التصويت يتخذ وجهات
معينة دون غرها )-:(54

222

اأول :أثر امتغرات السوسيواجتماعية ( افنس والعمر والطبقة
ااجتماعية ) ي نتائج التصويت .

الثاي  :عمل هذا ااجا ي تفسر للسلوك اانتخاي على

ا لفية النفسية السياسية  ،ختار ولناخب مرشله من ارتباط
العواطف والعاقة وجدانية امؤثرة ي سلوك الناخب .
الثالث  :أن الناخب كفاعل عقاي يرسم خياراته السياسية

النظر ا مصا ه ودرجة امنفعة ،وينتقد هذا النموذج فكرة
(الناخب السلي) ،يؤكد امقابل على قدرة الناخب التامة على
ا كم السلي أو اا اي على امرشل .
من هذ الرؤى النظرية عق لنا التساؤل عن مدى عقانية
سلوك التصويت لدى الناخب الكردي وعن مدى تعاطفه
الوجداي مع اأحزاب امتنافسة؟ ولسعة اإجابة على هذا
التساؤل وصعوبة حصر البياات امتوافرة ،فان الباحث سيقوم
بتلليل امعطيات ال أفرزها نتائج اانتخاات وتطور السلوك
اانتخاي للناخب الكردي .
لقد شهد إقليم كردستان منذ عام  0992لغاية عام 2006
أربع جارب انتخابية  ،كان فيها السلوك اانتخاي للمصوت ا
خرج عن ا تمية ااجتماعية والعامل النفسي الوجداي ي
اجاهاته ا اأحزاب الرئيسة ي اإقليم  ،إذ أن اجا الناخب
نفسيا واجتماعيا حدد اانتماء ا (اربيل ودهوك والسليمانية)
مستلضرا فيها العامل ااجتماعي وااعتزاز اللغة  ،فضا عن
استلضار الصراع التارخي ب ا زب واأمية ال يوليها
الناخب الكردي للعوائل ال رمت عر نضاها اأسس ال
موجبها تطورت ا ركة القومية الكردية  .والذي يعنينا أكثر من
غر ليل السلوك اانتخاي انتخاات عام  2006أها
شكلت انعطافه هامة ي النتائج وي سلوك الناخب .
امطلب الثاي :حليل ال تا ج اانتخابية الرمانية ومستقبل

الدمقراطية ي كوردستان

إن الرمان ي إقليم كوردستان مؤلف من ( )000مقعد
زائد ( )00مقعدا للكوا موزعة بواقع (  2مقاعد ) للمسيلي
و ( 2مقاعد ) للركمان ومقعد واحـد لأرمـن  ،والذين عق هم
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امشاركة ي هذ اانتخاات – حسب امفوضية العليا
لانتخاات  -يبلغ مليون و 806آاف اخب ،وطبقا أرقام
امفوضية فان الناخب يتوزعون ي افظات اإقليم على مليون
و 092ألف اخب ي افظة السليمانية ،و 990ألف اخب
ي افظة اربيل  ،و 302ألف اخب ي افظة دهوك ،
وتنافس خاها( ) 0029مرشلا ي ( )60كياا سياسيا كردا
للفوز مقاعد الرمان ،وجرت عملية التصويت ي ( )0600مركز
انتخاي موزعة على افظات ومناطق كردستان ،وسبعة آاف
طة انتخابية  ،إ جانب  020مركزا انتخابيا للتصويت ا اص
الذي سبق ااقراع العام بيوم  ،ومن افدير اماحظة انه
وفقا لقانون اانتخاات ي ااقليم ،فان اإقليم يعد دائرة
انتخابية واحدة ،وتقسم امقاعد على عدد اأصوات الصليلة

على مستوى اإقليم مقسومة على العدد الكلي للمقاعد .أما
أهم الكياات امشاركة فهي كااي( ا زب الدمقراطي
الكردستاي الذي يتزعمه مسعود البارزاي ،وحزب اا اد الوطي
الكردستاي برئسة جال الطالباي ،وحركة كوران (تغير) وال
يقودها نوشروان مصطفى ،وحزب اا اد اإسامي الكردستاي
والذي يرأسه د فرج ،وافماعة ااسامية الكردستانية ال
يتزعمها علي ابر ،وحزب امستقبل والذي يتزعمه قادر عزيز،
كما أن هناك أحزاب وقوى سياسية صغرة اقل حظا ي
( كادحـي كردستان ،ا زب ااشراكي
اانتخاات مثل
(55).
الكردستاي ،ا زب الشيوعي الكردستاي و ا ركة اإسام
وقد جاءت النتائج كما موضح ي افدول أدا -:

نتا ج اانتخاات الرمانية إقليم كردستان لعام 0216
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

9

اسم ا زب أو القائمة
ا زب الدمقراطي الكردستاي
حزب التغير
اا اد الوطي الكردستاي
اا اد اإسامي الكردستاي
افماعة ااسامية
ا ركة ااسامية
ا زب ااشراكي الدمقراطي
قائمة ا رية
قائمة ااجا الثالث

امصدر  :امفوضية العليا امستقلة لانتخاات

يتضح من افدول أعا موعة من امعطيات ،منها بقاء
ا زب الدمقراطي الكردستاي على ذات اأمية التنافسية ال
اكتسبها ي اانتخاات السابقة  ،فدائرة ا زب افماهرية ا
زالت منح ا زب اأبعاد ااجتماعية ( العشائرية والدينية ) ال
أكسبته الثقل امؤثر ي افظ اربيل ودهوك  ،فضا عن البنية
ا زبية القوية ال أعطت دفعا نفسيا ووجدانيا للناخب  ،وعدم
إعطاء أي ال لروز ااختافات والتكتات ال قد تظهر
للعيان هنا وهناك ،والقدرة على حلها  ،وإبقائها ضمن إطار
التنظيم الداخلي لللزب ،اأمر الذي يعطي أماا للناخب من
الناحيت ااجتماعية والسياسية ،خصوصا إذا ما أضفنا الطفرة

عدد اأصوات

300080
033303
019199
183301
118130
01800
10191
10000
8381

عدد امقاعد
 08مقعد
00مقعد
 18مقعد
 91مقعد
 3مقعد
مقعد واحد
مقعد واحد
مقعد واحد
مقعد واحد

الرتيب
اأو
الثانية
الثالثة
الرابعة
ا امسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة

النهضوية ال ظى ها اربيل على مستوى اإقليم والعاقات
ا ارجية فقد م اختيارها عاصمة للسياحة .
ومنها أيضا ما يثبت أن الناخب الكردي ا زال يضع
ا تمية ااجتماعية والشعور النفسي والوجداي ي عملية
التصويت  ،ذلك الراجع الذي مي به ا زب الوطي  ،فغياب
الرمز السيد جال الطلباي قد ترك فراغا كبرا ي قيادة ا زب،
وأثرت هذ ا الة على ظهور تكتات ب العناصر القيادية
العليا ي ا زب ،وانعكس أثرها على وحدة قرار ا زب جا
امتغرات السريعة ال حدثت ي اإقليم ي اآونة اأخرة ،
وخاصة العاقة مع ا كومة اا ادية ،وعلى صعيد اإقليم
والعاقات اإقليمية مع تركيا وايران ،وملفات النفط والفساد،
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وأخرا حول اانتخاات التشريعية والرئسية واجالس احلية،
وحول دستور اإقليم .وتراجع موقف اا اد من أطروحاته هذا
ا صوص). (56
إن اانشقاق الذي حصل ي صفوف ا زب اا اد الوطي
بقيادة ائب رئيس ا زب السابق نوشروان مصطفى وأنصار ،
وتشكيلهم حركة التغير(كوران) على أثر نتائج اانتخاات
الرمانية والرئسية ي ااقليم عام  2009لتشكل قوة معارضة
لللزب ا اكم اللذين طاما يتلالفان ي ادارة اإقليم ،فضا
عن برامج ا ركة الواضح للرأي العام ،أعطى هذا التلول حافزا
قوا يضاف ا امرجعية ااجتماعية والوجدانية ال ظلت
تتلكم ي توجه الناخب الكردي ،فبينما ظل اا اد الكردستاي
يعول على امرجعية ااجتماعية ،ذهبت حركة التغير لتعلن
رؤيتها وبرا ها ااسراتيجي بكل وضوح وشفافية على
اأصعدة السياسية وااقتصادية وااجتماعية ،مع السعي
السياسي إجراء اإصاحات الضرورية ي اإقليم عن طريق
مكافلة الفساد اإداري ومعافة مشكلة تفاقم حجم البطالة،
اعتمادها اسراتيجية بناءة ي التنمية امستدامة والدفاع عن
امكتسبات امتلققة ،وتطوير مفهوم الفيدرالية وآفاقها
امستقبلية ،هذ اأمور وغرها جاءت ي ا مات اانتخابية
للتغير وال أعطت مارها ي افظ السليمانية وكركوك .
وي معرض ليل النتائج ال حظي ها حزب اا اد
الوطـي الكردستاي أكـد القيادي ي ا زب قباد الطالباي ي
حر أوضاع اا اد الوطي
مقال له ت عنوان (تقييم ّ
الكردستاي) ،جاء فيه" :إن اانتخاات الرمانية إقليم كردستان
عام  2009أدت ا تغير كبر ي الساحة السياسية ي
كردستان ،مثل ي طريقة تفكر امصوت  ،إذ م يفكر الناخب
فيما قدم سابقا له وإما انصب تفكر على ما مكن أن تقدمه
اأحزاب السياسية من برامج عمل مستقبلية ،وان ذلك الدرس
م يستفيد منه اا اد الوطي ،حيث ركز ملته اانتخابية على
ما قدمه اا اد الوطي سابقا وليس على ما مكن أن يقدمه ،وم
تتمكن وسائل اإعام من التأثر على رأي الناخب ي امنطقة
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ال تسمى منطقة النفوذ ا ضراء ،وبذلك ذهبت أصوات كثرة
). (57
من ا زب ا حركة التغير"
وي حوار اجرته قناة ا رة عراق مع كاوا د القيادي ي
حركة التغير جاء فيه  ":تعمل حركة التغير مع ااحزاب الكردية
على تغير النظام السياسي من ا ال الذي فيه ا نظام برماي
عن طريق اصدار الدستور افديد منع احتكار السلطة من قبل
حزب واحد دون مشاركة ااحزاب ااخرى ي صنع القرار ورسم
السياسات ي ااقليم ،خاصة بعد السلوك اانفرادي الذي اتبعه
ا زب الدمقراطي الكردستاي ي اضاذ ااجراءات غر قانونية
بتعطيل عمل السلطة التشريعية واحتكار السلطة التنفيذية بعد
ان كشفنا الفساد ي ميع مفاصل ااقليم"). (58
إن ما يضفي على اأبعاد ااجتماعية والوجدانية بعدا
مضافا نفعيا  ،سببه عائد ا إن شرعة الشباب ال تشكل ما
يقارب  %20من الناخب بدت غر عابئة الشعارات التارخية
وميله أكثر ا شعارات التغير ي ظل حاجات آنية لتوفر فرص
العمل و س اأوضاع ااقتصادية .
خلصت نتائج اانتخاات آنفة الذكر ا ثاث مراتب دون
التقليل من النتائج ال أحرزها القوائم اأخرى ،إذ إن ا زب
الدمقراطي استلهم القوة الكامنة للهوية ي بعدها ااجتماعي ي
العقل الباطي والضمر افمعي للمجتمع الكردي ي اربيل
ودهوك حصرا  ،بينما سعت حركة التغير (كوران) ا ما م
ينجز والتأكيد على التنمية والنهضة والدفاع عن امسائل العالقة
ال هم امواطن الكردي وقدرها على صياغة برامج انتخاي،
واستطاعت أن ول امرجعية ااجتماعية إليها فضا عن
امرجعية النفعية ال يصبو ها الناخب الكردي ،هذ امعطيات
أفضت ا النتائج أعا  ،إذ جسد فوز حركة التغير قدرها ي
فهم طبيعة اجتمع الكردي و ويله حرفية من خال ا طاب
الذي استخدمه قادة التغير للناخب ما يفهمون وعبون،
والفعل مكنت ا ركة من إحياء خاا اأنثروبولوجي للشعب
الكردي ،كما ربطت الكرد بظاهرة ما يسمى اإحياء
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ااجتماعي والوجداي والنفعي حيث صاغت ميعها رؤية
الناخب عند التصويت هذا ا زب أو ذاك.
أصبلت عملية التصويت ي اانتخاات الكردية ظة مايز
وعامة فارقة ب ااستجابة لتأكيد الذات ااجتماعية  ،وب
السعي لتأكيد ذاتية الفرصة  ،فهل سيجرد الناخب الكردي
اأحزا ال كان ها دور ي النضال من اجل ذات اأهداف
من مكانتها السياسية؟ ام أن اأحزاب ستفهم بعد انتخاات
عام  2006ان عليها صياغة برامج متاز ا داثة وتتعامل مع
حاجة امواطن اليومية وامستقبلية ما يضمن ها البقاء ؟ وهل
الشباب الكردي سيتخلى عن امرجعية ااجتماعية ويبلث عن
مرجعية عقانية نفعية؟ وهل ستزول مناطق الفصل ااجتماعي
ب اأحزاب الكرى ويسعى الناخب عر مكواته الثقافية ا
إنشاء زمن وطي متجانس منح عموم افظات اإقليم الشعور
اانتماء ا وطن يتسامى فيها افميع فوق ضيق اأفق
وا ساات؟.
إن البنية ااجتماعية إقليم كردستان ومكوات الثقافة
( اأسرة ،القبيلة ،اللغة ،الدين ،قيم ا داثة ) ا مكن أي حال
من اأحوال إلغائها وعدم قدرة الناخب على جاوزها  ،أها ا
زالت مثل مرجعية مقدسة لدى قطاعات واسعة من الناخب ،
كما أن ذات العوامل م تعرها الثقافة الكردية بوصفها امكون
ها ،ولكن أسهمت عمليات التطور الثقاي واجتمعي ا ظهور
قيم جديدة رما اشركت ي صياغة توجهات الناخب  ،منها
الوضع ااقتصادي لشرائح واسعة وخاصة الفقرة منها ال
سعت إثبات ذاها من خال التصويت ا القوائم واأحزاب
ااسامية ).(59
لقد اتت الدمقراطية ي إقليم كوردستان منهجا لللكم
وا ياة  ،ولكنها ا زالت ي مراحل التطور  ،وا مكن زب
يتسم بعراقته ونضاله أن يعر هذ امرحلة دون مراجعة شاملة
أدائه السياسي وااجتماعي والدعائي ،ان التعويل على
اماضي م يعد العامل ا اسم ي اختيارات الناخب ،وم تعد
الدعاية اانتخابية ال تبث من خال وسائل اإعام امكون

الثقاي اأوحد لتوجهات الناخب ،بل أصبلت ا اجة مللة
لنزول ا زب ا الشارع الكردي ومعرفة حاجات امواطن  ،ومن
امتوقع أن تشهد الساحة السياسية ي اإقليم ظهور أحزاب
جديدة ضرج من كنف اأحزاب الكرى ،وان حركة التغير
ستصبح رقما صعبا ا مكن جاوز ي امرحلة القادمة ،وهذا ما
سينسلب على اأحزاب وا ركات ااسامية ايضا،
كما أن دخول اأحزاب الكرى ي قوائم منفردة كما حصل
ي اانتخاات ااخرة سيعتمد على مستوى التفامات
السياسية ب اا اد الوطي وحركة التغير ،وهذ ميعها ستلقي
ظاها على التجربة الدمقراطية ي ااقليم حاضرا ومستقبا .
ان الدمقراطية ليست انتخاات وإداء اأصوات فقط ،وإما
هي وعي وثقافة ونظام حياة مرابط مع بعضه ولكي تنشأ
وتتجسد وتنمو التجربة الدمقراطية ي ااقليم ابد من وجود
مناخ ثقاي اجتماعي يسود احرام اإنسان وصيانة حريته
وكرامته على صعيد امعاير القيمية ،ال ا مكن قيقها إا
امشاركة ي القرار واإقناع وأقل ما مكن من العنف ،وهذا
يتطلب نشر ثقافة الدمقراطية وبناء مؤسسات اجتمع امدي
وترص امؤسسات الدستورية .
امبحث الثالث :مستقبل الدمقراطية ي إقليم كردستان

العراق ما بعد داعش
بعد احتال العراق عام  2006وتفكيك وتعطيل ميع
مؤسسات الدولة ،ات ساحة لصدامات سياسية ،ودولة با
مؤسسات ،وامشهد السياسي ي غاية التعقيد والتشابك .ولعل
من أبرز امؤشرات ظاهرة انتشار ا ركات والتنظيمات امسللة،
وبرزت مشاكل سياسية واجتماعية بشكل كبر قد تكون مكبوتة
سابقا لكنها ظهرت بعد ااحتال) . (60فأصبلت هناك بطالة
عارمة وضلف اقتصادي شديد وارتفاع معدات افرمة بكل
أشكاها ،يرافقها انتشار آفات اجتماعية كان العراق وااقليم
ضمنا واعراف امنظمات الدولية امختصة خاليا منها مثل آفة
امخدرات ،فضا عن ضعف متزايد ي الب ااجتماعية
وااقتصادية وا دمية والسياسية واأمنية واتسم الوضع ي هذ
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الفرة بوجود خافات ورؤى سياسية لتشكيل مستقبل العراق
وشكل الدولة هل هي دولة فدرالية؟ أم دولة مركزية؟ وهناك قوى
تسعى لق فن طائفية وعرقيه ومذهبيه وهي مشاكل ب أن
تواجه أها تفاعاها على الصعيد احلي اإقليمي والدوي
وهناك جهات خارجية تغذي مثل هذ امشاكل وفقا مصا ها
ااسراتيجية.
هذ ا اات دفعت البلث عن نوع وطبيعة ا كم افديد
الذي يستطيع مع أطياف اجتمع العراقي ي ظل نظام سياسي
مستقر ودولة واحدة تتجسد فيها الوحدة الوطنية ،أن الشرعية
هي خر وسيلة لاستقرار السياسي إذ أن عدم شرعية السلطة
يضعف فاعليتها -ماما كما إن الضعف وعدم الفاعلية تقلل من
اإمان بشرعيتها ) .(61وجاء ي صليفة التامز الريطانية " إن
ا رب على تنظيم داعش ،ا يوجد سوى رابح واحد ح اآن
سوى قوات البيشمركة الكردية ،إذ عملت على ملء الفراغ ا بعد
انسلاب القوات العراقية عام  2004ووسعت من امناطق ال
تسيطر عليها بنسبة  40امئة .وي تصريح أكثر من مسؤول
عراقي يسمي كسب امناطق افديدة لصاح اإقليم انه احتال
 .بينما يرفضه رئيس اإقليم القول " تصادفي كثرا عبارة
اأكراد احتلوا كركوك ،كركوك مدينة كردية وجزء من كردستان،
اأكراد من أهل امنطقة منذ البداية  ،اأمر غر قابل للنقاش"
).(62
وي هذا الصدد يقول اهور شيخ جنكي مسؤول كبر ي
إقليم كردستان " أن هناك خطط ما بعد رير اموصلُ ،مرحبا
اي الف مع ا كومة امركزية ي بغداد  ،وهو ما يعي حسب
ريناد منصور الباحث ي مركز كارينغي للشرق اأوسط " ان
داات ما سيلدث ي اموصل ي خامة امطاف لن تقتصر
على اموصل فلسب .فقد يكون ذلك ،النسبة ا الكرد على
وجه ا صوص مثابة ااختيار النهائي مدى قدرة العراق على
إدارة تمعاته احلية بتنوعاها الطائفية والعرقية بصورة فعالة ،
وأداء وظائفه اعتبار دولة فيدرالية إذا الكرد خططون للمستقبل
من اآن") ،(63واعتقاد القادة الكرد ان النفوذ السياسي
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والعسكري لللكومة اا ادية هو ااخر تريد قيادة إقليم
كردستان إبعاد عن حدودها")) ،(64وهذا ما جعل رئيس ااقليم
مسعود الرزاي إ الدعوة لاستفتاء الشعي وامطالبة إعان
ااستقال  ،اسيما ي ظل قناعته أن العاقة مع بغداد م تعد
دية مع تراكم ا افات معها ،وسيطرة اإقليم على امناطق
امتنازع عليها بعد احداث اموصل  ،مع شروع حكومة اإقليم
ي تصدير النفط ا ا ارج دون موافقة ا كومة اا ادية .
وي هذا الشأن قال ريبوار كرم لل سياسي ،أن السيناريو
امطروح حاليا إعان الدولة الكردية يبدأ ااستقال
ااقتصادي أوا م ااستقال السياسي وافغراي  .بينما ربط
عضو برمان اإقليم ( بيار دوسكي) سعي اإقليم و ااستقال
نتيجة عدم التزام ا كومة امركزية الدستور العراقي ،واضاف ،إن
ملتزم النظام الفيدراي الذي ينص عليه الدستور العراقي،
اإقليم ٌ
لكن بغداد ا تزال تعمل العقلية امركزية ،وم تصرف مستلقاته
ااقليم امالية ،وإذا حاول امركز عرقلة ااستقال ااقتصادي
سنتجه إ ااستقال السياسي بعد معركة اموصل وطرد داعش
هائيا من العراق "). (65
أسيسا ما تقدم فان تصرعات قادة ااقليم الدائمة عن
ااستقال ،فإن الوضع معقد جدا أكثر ما يبدو؛ فعندما قرر
برمان اإقليم إجراء استفتاء لانفصال عن العراق ي عام 2003
 ،اعتقد الكثر أن مسألة إنشاء دولة كردية كانت مسألة وقت
ليس إا ،لكن القيادة الكردية العراقية ارأت أن استئناف
امفاوضات مع بغداد كان أكثر أمية من امضي قدما والتهديد
بورقة ااستقال .وقد تكون مشاركة القوات العراقية قوات
البشمركة ي قتال تنظيم الدولة اإسامية إحدى اإشارات
امهمة ال أقنعت اأكراد العراقي أن البقاء ضمن عراق
موحد ،ي الوقت الراهن ،سيساعدهم على الوقوف ي وجه
التنظيمات اإرهابية .وان إزالة ا افات العالقة ب أربيل
وبغداد ،بوساطة أمركية ،سيُم ّكن الكرد من س وضعهم
ااقتصادي دون اارهان لركيا ي مشاريعهم امستقبلية
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ما فيها مشروع ااستقال ي حال عدم التجانس الوطي
مع بغداد.
إ جانب ذلك ،القيادة الكردية ليست موحدة ي خطاها
مع بغداد أو مع دول افوار؛ فا زان :الدمقراطي الكردستاي
واا اد الوطي الكردستاي تلفان ماما على شكل العاقة مع
ا كومة امركزية .اا اد الوطي الكردستاي بقيادة الرئيس
العراقي السابق جال طالباي ،عارض بشدة فكرة إنشاء دولة
كردية ي الوضع الراهن ،مررا ذلك أن الظروف اإقليمية ا
تسمح بقيام كيان كردي مستقل ،إا أن امعطيات تشر إ أن
حزب طالباي كان ت ضغوط هائلة من قِبل إيران لرفض فكرة
ااستقال ومن امعروف أنه يُعد حليفا مقرا من طهران،
وا ال مع حركة التغير ذات القوة الثالثة ي ااقليم تتفق مع
اا اد الوطي.

اخامة

من خال دراستنا للتجربة الدمقراطية ي اقليم كردستان
العراق وعلى الرغم من كوها جربة حديثة عهد ،إا اها قطعت
شوطا كبرا ي مارسة الدمقراطية والتعددية ا زبية وبناء
امؤسسات وتنمية القيم ااجتماعية  ،ومع ذلك ب على
الباحث ان أخذ بنظر ااعتبار الشأن ااجتماعي وانعكاسه
على التجربة الدمقراطية ي اقليم كردستان  ،فإن تطور اامم ا
يعي ثبات القيم بشكل ازي وحاجات الناس تتطور من تمع
الكفاف ا تمع الرفا  ،وان اأحزاب اي استمدت شرعيتها
من ارخها النضاي م يعد كافيا مناغمة الناخب ها فلسب بل
ابد ان تتغر امشاريع والرؤى امستقبلية تبعا لذلك التطور
ا اصل ي ااقليم.
وخلص البلث ا أهم ااستنتاجات ال توصل اليها وعلى
النلو ااي:
 .1الدمقراطية نظام اجتماعي سياسي قائم على امؤسسات
وتكون السلطة فيه أيدي سبة سياسية جرى انتخاها من قبل
الشعب الذي هو مصدر السلطات وشرعيتها ،مع التأكيد على
احرام حرية اأفراد دون مييز أو إقصاء والعمل على قيق

امساواة ي ا قوق السياسية وااقتصادية وااجتماعية ،مع
ضمان العدالة ااجتماعية وتنمية امشاركة السياسية وتنظيم
التنافس السلمي للوصول للسلطة بشكل دوري .فالدمقراطية
منهج وليست عقيدة شاملة.
 .0ان اتنوع الثقاي وتطور احد العوامل اهامة ي تطور التجربة
الدمقراطية ي إقليم كردستان ،فالدول ال تعمل بنظام ا زب
توجد التطور وتعمل على تنميته ي كل دورة انتخابية مع قدرها
على شيد الناخب لصا ها.
 : .6اصبح بعض امواطن الكرد ا يتلملون ااستمرار با
كيان قومي مثلهم إقليميا ودوليا ،اعتقادا منهم بوجود مقومات
الدولة ومنها امؤسسات افامعية ومراكز البلوث والسلطات
التقليدية الثاث (تشريعية وتنفيذية وقضائية)،فضا عن
امؤسسات العسكرية واأمنية وتنظيم العاقات الدولية.
 .4تولد شعور لدى ااحزاب الكردية ي ضعف امشاركة
والشراكة ي صنع القرارات اا ادية وعدم تطبيق حكم القانون
وامواطنة وامساواة ،جعل قادة تلك ااحزاب يعتقدون ان من
الصعب ااتفاق مع ا كومة اا ادية ي امستقبل القريب،
لذلك يسعون ا اعان ااستقال بعد معافة ازماهم
الداخلية.
 .5القوى اإقليمية ا يكمن ان تكبح خيار امطالبة
ااستقال واما تعمل على الدفع ا ااستمرار يار اإقليم
الواسع الصاحيات ضمن العراق الفيدراي اا ادي ي امستقبل
القريب،وااستثمار ي ااقليم مرحلة ما بعد داعش .

امصادر

 .1امصادر العربية

أواا .الكتب:
-

أان تورين ،ما الدمقراطية ؟ ،سلسلة دراسات فلسفية ( ،)29ترمة عبود

كاسوحة ،منشورات وزارة الثقافة السورية ،دمشق.2111 ،
 امد مال ظاهر ،دراسات ي الفلسفة السياسية ،مكتبة الكندي ،اربد –اأردن.9111 ،
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 ادوارد سي انفليد ،السلوك ا ضاري وامواطنة ،ترمة مر عزة نصار ،مراجعةد .امد يعقوب اجدويه ،دار النسر للنشر والتوزيع ،عمان –اأردن،
.9114
 بر سيكربيه ،افغرافية السياسية وافغرافية اإسراتيجية ،ترمة امد عبدالكرم،مطبعة ااهاي ،دمشق.9111 ،
 د .ثروت بدوي ،النظم السياسية ،دار النهضة العربية  ،القاهرة.9192 ، جان جاك روسو ،ي العقد ااجتماعي ،ترمة ذوقان قرقوط ،بغداد ،مكتبةالنهضة.9112 ،
 جعفر آل اس  ،فاسفة يوانيون من طاليس إ سقراط ،ط ،2مطبعةاأديب البغدادية ،بغداد.9112 ،

 جورج اندرسون ،مقدمة عن الفيدرالية ،منتدى اانظمة الفيدرالية ،ترمة مهاتكا ،كندا.2119 ،
 جورج سباين ،تطور الفكر السياسي ،ترمة حسن جال ،ج – 9ط ،2دارامعارف.9124 ،
 جريفيت تيلور ،افغرافية ي القرن العشرين ،ترمة د السيد غاب ،مكتبةااالو مصرية ،ج ،2ط ،2القاهرة.9112 ،
 حليم بركات  ،اجتمع العري امعاصر-حث ي تغير اأحوال والعاقات ،-بروت مركز دراسات الوحدة العربية  ،الطبعة الثانية . 2111
 د .ميد حنون خالد ،اأنظمة السياسية ،مكتبة السنهوري ،بروت.2192 ، ديفيد هيلد ،ماذج الدمقراطية ،ترمة فاضل جكر ،ج– 9ط ،2معهدالدراسات اإسراتيجية ،بروت.2111 ،
 روبرت دال ،الدمقراطية ونقادها ،ترمة مر عباس مظفر ،مراجعة د .فاروقمنصور ،ط ، 2امؤسسة العربية للدراسات ،بروت.2112 ،
 د .سعد اجي جواد ،ي د مال اروت ،احتال العراق وتداعياته عربياوإقليميا ودوليا (ندوة) ،لة امستقبل العري ،العدد ،212
بروت.2114،
 سعيد السيد علي ،امبادئ ااساسية للنظم السياسية وانظمة ا كم امعاصرة،دار الكتاب ا ديث ،القاهرة. 2119 ،
 السكندر هاملتون وآخرون ،اأوراق الفيدرالية ،ترمة عمران أبو حجلة،ومراجعة د .امد ظاهر ،عام الكتب ،القاهرة.2114 ،
 د .شراز امد النجار  ،دراسات ي علم السياسة ،مطبعة وزارة الثقافة ،اربيل،.2114
 د .صادق اأسود ،علم ااجتماع السياسي :أسسه وأبعاد  ،مطبعة جامعةبغداد.9111 ،
 د .صاح جواد كاظم وآخرون ،اأنظمة السياسية ،وزارة التعليم العاي والبلثالعلمي ،دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد.9111 ،
 عبدالرمن منيف ،الدمقراطية أوا والدمقراطية أبدا ،امؤسسة العربية للدراساتوالنشر ،بروت.9119 ،
 د .عبد الوهاب الكياي ،موسوعة السياسة ،ج ،9امؤسسة العربية للدراساتوالنشر  ،بروت.9111 ،

228

 علي خليفة الكواري ،مفهوم الدمقراطية امعاصرة ،ي موعة احث  ،امسألةالدمقراطية ي الوطن العري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بروت،
.9112
 د.د رفعت عبد الوهاب ،اأنظمة السياسية ،منشورات ا لي ا قوقية،بروت.2119 ،
 موعة احث  ،أين هم الدمقراطيون ،ي :دمقراطية من دون دمقراطي  ،مركزدراسات الوحدة العربية ،بروت.9112 ،
 د عابد افابري ،و إعادة بناء قضاا الفكر العري امعاصر ،مركز دراساتالوحدة العربية ،بروت.9112 ،
 ميشيل اوفرل  ،اانتخاات والتصويت -امشرك النفسي السياسي ،ترمةعبيد امانع  ،بروت  ،منشورات دار النهضة .9112،
 افع القصاب وآخرون ،افغرافية السياسية ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعةاموصل.9111 ،
 د .اظم عبدالواحد افاسور ،موسوعة امصطللات السياسية والفلسفيةوالدولية ،دار النهضة العربية ،بروت،2111 ،
 د .اظم عبد الواحد افاسور ،دراسات ي علم السياسة ،بغداد ،د.ت. نصر نوري مود ،مفاهيم الدمقراطية ي اممارسة العراقية للدمقراطية (ندوة)،مركز البزاز للثقافة والرأي  ،بغداد.2114 ،
 اس مود عبابكر ،دور اانتخاات الرمانية ي عملية التلول الدمقراطيي العراق بعد عام  ،2112مطبعة ا اج هاشم ،اربيل – العراق،
.2192
 يورست ر .هيلرمان ،قضية سامة أمريكا والعراق واهجوم الكيميائي علىحلبجة ،ترمة سعيد د ا سنية ،شركة امطبوعات للتوزيع والنشر،
بروت.2111 ،
 يوسف د صادق ،دات العملية الدمقراطية ي النظام السياسي إقليمكردستان العراق( حث) ي مستقبل العراق ي ظل امتغرات احلية
واإقليمية والدولية ،أعمال امؤمر العلمي السنوي الثالث لـ (سكول)
العلوم السياسية – مجمال ،جامعة السليمانية.2192 ،

انياً .الرسا ل وااطاريا ا،امعية:

 أزهار عبده ،الوظيفة اإقليمية لـ(إسرائيل) بعد ا رب الباردة وآفاقهاامستقبلية ،رسالة ماجستر غر منشورة ،كلية العلوم السياسية – جامعة
النهرين.2119 ،
 زاد جهاد هاد ،مفهوم الدمقراطية واجتمع امدي وفكر اأحزاب السياسيةالعراقية امعاصرة ،رسالة ماجستر غر منشورة ،كلية العلوم السياسية –
جامعة بغداد. 2112 ،
 علي عادل حبيب ،مقومات الدور اإقليمي للعراق "دراسة مستقبلية" ،رسالةماجستر غر منشورة ،كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين ،بغداد،
.2199
هشام حكمت عبد الستار  ،إشكاليات الثقافة ي الوطن العري ،أطروحةدكتورا (غر منشورة) كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد.2112 ،

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،031-044عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

( )11جعفر آل اس  ،فاسفة يوانيون من طاليس إ سقراط ،ط ،2مطبعة
اأديب البغدادية ،بغداد ،9112 ،ص.21 24

الثاً .القوانن

 قانون إدارة الدولة للمرحلة اانتقالية لعام  ،2114امادة الرابعة. -دستور العراق الدائم لعام .2112

()10

 .0امصادر ااج بية وامواقع االكرونية

- Andrew heywood. politics.4th ed. New York .
Micmillan press 2013
Maurice Duverger, Political Partis, Londan,
methune,1954. .
- Robert .A.Dahl ,emocracy and its critics ,New
.Haven, ct. yale University Prss.1989..

 د .رشيدعمارة الزيدي  ،م .يوسف صادق ،امعارضة السياسية ي إقليم:
العراق،2192،الرابط
كردستان
 http://www.dohainstitute.org/release/cf7c6b56 هادي مود ،آفاق الدمقراطية ي كردستان العراق :تصورات وتساؤات،الرابط:
http://www.althakafaaljadeda.com/hadi_mahmood.htm
http://www.elaph.com/Web/opinion

 امعادلة السياسية ي كردستان ي ضوء نتائج اانتخاات ،الرابط:http://www.ssrcaw.org/ar،
الرابط
،
الكردستاي
الوطي
شعبية
تراجع
:http://www.baghdadonline.com

اهوامش

()1

هشام حكمت عبد الستار  ،إشكاليات الثقافة ي الوطن العري ،أطروحة
دكتورا (غر منشورة) كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد ،2112 ،ص.1

()14

جورج سباين ،تطور الفكر السياسي ،ترمة حسن جال ،ج – 9ط،2
دار امعارف،9124 ،ص.22

( )15أرسطو ( 222- 214ق.م) وهو فيلسوف ومفكر سياسي من اليوان،
تتلمذ على يد الفيلسوف أفاطون  ،يعد من ابرز امفكرين ي عصر  ،ومن كتبه
"السياسة" .للمزيد يراجع :د .عبد الوهاب الكياي ،موسوعة السياسة ،ج،9
امؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بروت ،9111 ،ص .941
د.د رفعت عبد الوهاب ،اأنظمة السياسية ،منشورات ا لي ا قوقية،
بروت ،2119 ،ص.922

()12

د .ثروت بدوي ،النظم السياسية ،دار النهضة العربية  ،القاهرة،9192 ،
ص.912
()18

يعد أرسطو من اشد أنصار الدمقراطية امباشرة ،ويرى فيها الصورة ا قيقية
للتعبر عن مبدأ سيادة الشعب .للمزيد يراجع :جان جاك روسو ،ي العقد
ااجتماعي ،ترمة ذوقان قرقوط  ،بغداد ،مكتبة النهضة ،9112 ،ص- 911
.911

للمزيد ينظر :د .صاح جواد كاظم وآخرون ،اأنظمة السياسية ،وزارة
التعليم العاي والبلث العلمي ،دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،9111 ،
ص :22د .اظم عبد الواحد افاسور ،دراسات ي علم السياسة ،بغداد ،د.ت،
ص .22

هشام حكمت عبد الستار  ،امصدر السابق ،ص .9

()02

عطا بكري ،الدمقراطية ي التكوين ،دار العلم اماي  ،بروت،9122 ،
ص.49

( )4نصر نوري مود ،مفاهيم الدمقراطية ي اممارسة العراقية للدمقراطية
(ندوة) ،مركز البزاز للثقافة والرأي  ،بغداد ،2114 ،ص.92

( )5د .شراز امد النجار  ،دراسات ي علم السياسة ،مطبعة وزارة الثقافة ،
اربيل ،2114 ،ص.991

( )3روبرت دال ،الدمقراطية ونقادها ،ترمة مر عباس مظفر ،مراجعة د .فاروق
منصور ،ط ، 2امؤسسة العربية للدراسات ،بروت ،2112 ،ص.92
)(7

Andrew heywood. politics.4th ed. New York .
Micmillan press 2013 p.80

روبرت دال ،امصدر السابق ،ص.92

( )9د .ميد حنون خالد ،اأنظمة السياسية ،مكتبة السنهوري ،بروت،
 ،2192ص.29

( )16للمزيد يراجع :روبرت دال ،امصدر السابق ،ص22؛ وديفيد هيلد ،ماذج
الدمقراطية ،ترمة فاضل جكر ،ج– 9ط ،2معهد الدراسات اإسراتيجية،
بروت ،2111 ،ص .22

()19

( )0امؤسسة الدولية للدمقراطية واانتخاات ،ماذا الفيدرالية(مقال)؟،2192
ص.2

()8

بقدراته ا طابية وبشخصيته الطاغية ،عاش ب عامي ( )421- 412قبل
امياد ،توقع حدوث حرب مع إسبارطة واشعل فتيلها ،بلغت أثينا ي عهد أوج
ازدهارها السياسي والثقاي .روبرت دال ،امصدر السابق  ،ص( 92اهامش).

()13

 -انتخاات برمان إقليم كوردستان .ينظر الرابط:

()6

كان زعيم حزب الدمقراطي وأحد مشاهر الساسة اأثيني  ،اشتهر

( )12امد مال ظاهر ،دراسات ي الفلسفة السياسية ،مكتبة الكندي ،اربد –
اأردن ،9111 ،ص.229

( )01جوزيف شومبير( )9121- 9112من أصل مساوي– أمريكي ،حاصل
على شهادة الدكتورا ي ااقتصاد عام  9111ي فينا عمل وزيرا لاقتصاد
النمساوي ،م التدريس ي جامعة بون ،أشهر مؤلفاته (نظرية التطور ااقتصادي
عام  ،)9192للمزيد يراجع د .عبدالوهاب الكياي ،موسوعة السياسة ،مصدر
سابق ،ص .212

( )00ضرج من كلية ا قوق ي بوردو ي فرنسا ،درس بعد ضرجه ا قوق والعلوم
السياسية ي معهد الدراسات التعاونية وااجتماعية  ،شغل منصب مدير قسم
الدراسات والبلوث ي امؤسسة الوطنية للعلوم السياسية ،من أهم مؤلفاته:
دساتر فرنسا ،اأنظمة السياسية ،اأحزاب السياسية ،امؤسسات الرمية ،غدا
افمهورية ،اساليب العلوم السياسية ،امؤسسات الفرنسية .للمزيد يراجع :د.
عبدالوهاب الكياي ،موسوعة السياسة ،ج ،2امصدر السابق ،ص.111-119

229

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،031-044عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06
)(23

Maurice Duverger, Political Partis, Londan,
methune,1954,p.335.

( )04أان تورين ،ما الدمقراطية ؟ ،سلسلة دراسات فلسفية ( ،)29ترمة عبود
كاسوحة ،منشورات وزارة الثقافة السورية ،دمشق ،2111 ،ص.42
()05

هشام حكمت عبدالستار ،مصدر سابق ،ص.91
Robert .A.Dahl ,emocracy and its critics ,New
.Haven, ct. yale University Prss.1989.p.108.

( )02علي خليفة الكواري ،مفهوم الدمقراطية امعاصرة ،ي موعة احث ،
امسألة الدمقراطية ي الوطن العري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بروت،
 ،9112ص.91- 99

( )08اس مود عبابكر ،دور اانتخاات الرمانية ي عملية التلول
الدمقراطي ي العراق بعد عام  ،2112مطبعة ا اج هاشم ،اربيل – العراق،
 ،2192ص.21

()09

زاد جهاد هاد ،مفهوم الدمقراطية واجتمع امدي وفكر اأحزاب السياسية
العراقية امعاصرة ،رسالة ماجستر غر منشورة ،كلية العلوم السياسية – جامعة
بغداد ،2112 ،ص.22-29

( )62جريفيت تيلور ،افغرافية ي القرن العشرين ،ترمة د السيد غاب ،مكتبة
ااالو مصرية ،ج ،2ط ،2القاهرة ،9112 ،ص.1

( )61عبدالوهاب الكياي ،موسوعة السياسة ،اموسوعة العربية للدراسات والنشر،
بروت ،9194 ،ص.19

( )60افع القصاب وآخرون ،افغرافية السياسية ،دار الكتب للطباعة والنشر،
جامعة اموصل ،9111 ،ص.1
( )66بر سيكربيه ،افغرافية السياسية وافغرافية اإسراتيجية ،ترمة امد
عبدالكرم ،مطبعة ااهاي ،دمشق ،9111 ،ص.999

( )64علي عادل حبيب ،مقومات الدور اإقليمي للعراق "دراسة مستقبلية"،
رسالة ماجستر غر منشورة ،كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين ،بغداد،
 ،2199ص.29

( )65أزهار عبده ،الوظيفة اإقليمية لـ(إسرائيل) بعد ا رب الباردة وآفاقها
امستقبلية ،رسالة ماجستر غر منشورة ،كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين،
 ،2119ص.1

( )63د.صادق اأسود ،علم ااجتماع السياسي :أسسه وأبعاد  ،مطبعة جامعة
بغداد ،9111 ،ص.911-911

( )62نقا عن :مقابلة خاصة اجرها قناة ا رة عراق مع السيد نيجرفان البارزاي
رئيس حكومة اقليم كردستان .
د .مود صاح الكروي و د .حسن تركي ااوسي ،النظام السياسي ي

العراق بعد عام  :2112التلدات وسبل امعافة ،حث مشارك ي امؤمر العلمي
السنوي الرابع لكلية (سكول) العلوم السياسية مجمال ،جامعة السليمانية،
.2192

( )69يوسف د صادق ،دات العملية الدمقراطية ي النظام السياسي إقليم
كردستان العراق( حث) ي مستقبل العراق ي ظل امتغرات احلية واإقليمية
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()42

هادي مود ،آفاق الدمقراطية ي كردستان العراق :تصورات وتساؤات،
متاح على اموقع :
http://www.althakafaaljadeda.com/hadi_mahmood.htm

)(26

()68

والدولية ،أعمال امؤمر العلمي السنوي الثالث لـ (سكول) العلوم السياسية –
مجمال ،جامعة السليمانية ،2192 ،ص.219

( )41تعود فكرة تقسيم اإقليم ي كردستان العراق إ عام  9192عندما تفكك
ا زب الدمقراطي الكردستاي بعد وقت قصر جدا من اهيار ااتفاقية امعقودة
بينه وا كومة امركزية ي بغداد  99آذار عام  9194امعروف بقانون ا كم
الذاي ،عندما أقدم جيل الشاب بقيادة جال الطالباي بتأسيس حزب جديد
اسم اا اد الوطي الكردستاي ،وم يكرس هذا التطور اانقسام ب افيل فقط
كرس اانقسام الثقاي واللغوي أيضا ،ومنذ نشأته مركز حزب اا اد الوطي
وإما َ
الكردستاي ي منطقة سوران ال مثل افزء الغري من كردستان الذي يتمركز ي
السليمانية ،حيث تسود اللهجة السورانية  ،بينما بقيت قيادة ا زب الدمقراطي
الكردستاي على منطقة ادينان ال تسودها اللهجة الكرمااية ،وعلى اأخص
حول (برزان) مدينة مؤسس ا زب ما مصطفى البارزاي وابنه مسعود الذي خلفه
ي رئسة ا زب .للمزيد يراجع :يورست ر .هيلرمان ،قضية سامة أمريكا والعراق
واهجوم الكيميائي على حلبجة ،ترمة سعيد د ا سنية ،شركة امطبوعات
للتوزيع والنشر ،بروت ،2111 ،ص.912- 919

( )40هادي مود ،آفاق الدمقراطية ي كردستان العراق :تصورات
وتساؤات،امصدر السابق.

()46

()44
()45
()43
()42

قانون إدارة الدولة للمرحلة اانتقالية لعام  ،2114امادة الرابعة.
ينظر  :دستور العراق النافذ لعام .2112
امصدر نفسه.
دستور العراق الدائم لعام .2112
نقا عن :سعيد السيد علي ،امبادئ ااساسية للنظم السياسية وانظمة

ا كم امعاصرة ،دار الكتاب ا ديث ،القاهرة 2119 ،ص .911

( )48د .اظم عبدالواحد افاسور ،موسوعة امصطللات السياسية والفلسفية
والدولية ،دار النهضة العربية ،بروت ،2111 ،ص .412

()49

السكندر هاملتون وآخرون ،اأوراق الفيدرالية ،ترمة عمران أبو حجلة،
ومراجعة د .امد ظاهر ،عام الكتب ،القاهرة ،2114 ،ص.99

()52

جورج اندرسون ،مقدمة عن الفيدرالية ،منتدى اانظمة الفيدرالية ،أواوا-
كندا ،2119 ،ص.1

( )51زينب عبد الكاظم ،ألية تقسيم اموارد ي الدول الفيدرالية(،حث منشور)
كلية القانون  -جامعة ميسان /العراق ،ص.9

( )50نغم د صاح ،الفيدرالية ي الدستور العراقي لعام  :2112الواقع والطموح،
حث منشور ي لة الدراسات الدولية ،العدد  ،49كلية العلوم السياسية ،افامعة
امستنصرية ،ص.41
)(53

Andrew Heywood.Politics .4th ed.New York.
Macmillan Press.2013.P196

) (عدد خاص0212 ،031-044  ص،) (العلوم اانسانية وااجتماعية1 : العدد،02 : المجلد،مجلة جامعة دهوك
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ABSTRACT
The democratic experience in Kurdistan region of Iraq: challenges and prospects for the
Political future for later isis.
Term Democracy became One Form between Many Forms Terminology at political Science ,
Which had Carefully attention of Thinkers and researchers, it was for these clear and significant
impact on the spread of the approach Democratic, claim Popular Sovereignty, chapter between the
authorities, grant Rights , Citizens freedoms, protected and guaranteed by the state, the people is
to be the owner of the power and the source and practice it , in order to allow for Larger
opportunities to Made Laws And Political resolutions. Real democracy is a social mobility, political
and cultural constant in order to achieve the public interest, maintain and defend them in facing
challenges for a promising future. This requires constitutional and Legal Legislation through
which to maintain the continuity of the democratic system and connecting different groups to the
democratic institutions in the state and society
After ninth April 2003 Transformation got Clear at The Kurdistan region of Iraq because the
desire of the Kurdish people at Upgrade to level Approach Democratic, It was Urgent attempts in
this matter . As a result of the evolution of the civil society as a way to share the real political
process. The first Exercise Elections has taken place in 1992after Put Kurdistan under
international protection. This elections considered First step at a path of democracy for the
Kurdish people in Iraq, And Here Comes the Importance of the Search.

230

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،022-030عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

النفط و مصر الكورد و كوردستان ا نوبية
أ  .د  .أزاد د أمن النقشبندي
كلية اأداب ،جامعة صاح الدين ،اقليم كوردستان-العراق
ا اصة
هدف الدراسة ا

:

 - 1حديد دور نفط ( كوردستان ا نوبية ) ي تقرير مصرها السياسي بعد ا رب العامية اأو و تشخيص دور ي حياة الشعب الكوردي ي

ظل الدولة العراقية .

 – 2رسم صورة لأفاق امستقبلية لدور النفط ي حياة الشعب الكوردي و امصر السياسي لكوردستان ا نوبية ي ظل السيادة الكردية على

النفط ي كوردستان ا نوبية .

لتحقيق أهداف الدراسة و بسبب طبيعة موضوعها قسمت ا احاور التالية :

أوأ  :تعريف موجز بنفط كوردستان ا نوبية .

انيأ  :النفط و حديد مصر كوردستان ا نوبية بعد ا رب العامية اأو .

الثأ  :النفط و مصر الكورد ي ظل ا كومات العراقية امتعاقبة .

رابعأ  :اأفاق امستقبلية لدور النفط ي حياة الشعب الكوردي و امصر السياسي لكوردستان ا نوبية ي ظل السيادة الكردية على نفط كوردستان.

ال

مقدمة :

امقدمة
يهدف البحث اى :
 - 1حديد دور نفط ( كوردستان ا نوبية ) ي تقرير مصرها
السياسي بعد ا رب العامية اأوى و تشخيص دور ي حياة
الشعب الكوردي ي ظل الدولة العراقية .
 – 0رسم صورة لأفاق امستقبلية لدور النفط ي حياة الشعب
الكوردي و امصر السياسي لكوردستـان ا نوبية ي ظل
السيادة الكردية على النفط ي كوردستان ا نوبية .
تكمن مشكاة البحث ي غياب السيادة الكردية على
النفط ي كوردستان ا نوبية لفرة تقارب من قرن من الزمن و ي
وجود العديد من امعوقات ال من شأها اضعاف الدور نفط
كوردستان اأ اي ي حياة الشعب الكوردي و تقرير مصر
كوردستان السياسي و ي حقيق أهداف الكورد و أماهم امتمثلة
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بنيل اأستقال و اأزدهار اأقتصادي و أأجتماعي و حقيق
مستوى معيشي مرتفع أبناء كوردستان .
ينطلق البحث من موعة من الفرضيات ال أمكان
تلخيصها ي النقاط التالية :
 - 1لعب نفط (كوردستان ا نوبية ) دورأ سلبيأ ي تقرير
مصرها السياسي بعد ا رب العامية اأوى و ي حياة الشعب
الكوردي ي ظل سيادة الدولة العراقية .
 – 0أمكان نفط (كوردستان ا نوبية ),ي ظل السيادة
الكردستانية عليه و عند تب السياسات السليمة ,أن يساعد
على حقيق أهداف و أمال شعبها امتمثلة بنيل حقوقها
السياسية و اأزدهار اأقتصادي و اأجتماعي وحقيق مستوى
معيشي مرتفع أبنائهاو التمتع ا دمات امتطورة ال توفرها
التكنولوجيا امعاصرة .
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لتحقيق أهداف الدراسة و بسبب طبيعة موضوعها قسمت
اى احاور التالية :
أوأ :تعريف موجز بنفط كوردستان ا نوبية .
انيأ :النفط و حديد مصر كوردستان ا نوبية بعد ا رب
العامية اأوى .
الثأ:النفط و مصر الكورد ي ظل ا كومات العراقية امتعاقبة .
رابعأ  :اأفاق امستقبلية لدور النفط ي حياة الشعب الكوردي
و امصر السياسي لكوردستان ا نوبية ي ظل السيادة الكردية
على نفط كوردستان .

أوأ  :تعريف موجز بنفط كوردستان ا نوبية :
( كوردستان ) تع ( أرض الكورد ) أو ( وطن الكورد )
و ( كوردستان ا نوبية ) مصطلح جديد يطلق على هذا ا زء
من ( كوردستان )  ,الذي ا ق الدولة ال أسست ي
أعقاب ا رب العامية اأوى ي واي ( بغداد ) و ( البصرة )
 ,التابعتن لأمراطورية العثمانية  ( ,خارطة  , ) 0وال ميت
ب ( العراق ) و يعرف ي الدستور العراقي الدائم أسم ( اقليم
كوردستان ) .

خارطة (  / ) 1وايت  ,اموصل  ( ,بغداد ) و ( البصرة ) العثمانية

امصدر :

https://www.en.wikipedia. Org/wiki/ Mosul Question

أمكان تعريف ب ( نفط كوردستان ا نوبية )  ,من خال
النقاط التالية :
 - 1غ ( كوردستان ) النفط كان معروفأ معظم الدول
اأوربية قبل نشوب ا رب العامية اأوى  ,من خال كتاات
الرحالة و تقارير البعثات اأستكشافية ال رفعت اى تلك
الدول كما كان معروفأ أيضأ النسبة للدولة العثمانية  .حول
( نفط كوردستان ا نوبية )
معرفة ( الدول اأوربية ) ب
( لونكريك ) Longrigg
تكفي اأشارة اى قول
ي كتابة (  , ) Oil in the Middle Eastان احدى تلك

البعثات  ,و هي البعثة اأمانية قدمت تقريرأ متفائأ جدأ جاء
فيه " ان كركوك و ضواحيها منطقة نفطية هائلة و ان حقول
النفط هناك قريبة من سطح اأرض "  ) 9 ( .و حول معرفة "
الدولة العثمانية " بغ ( واية اموصل )  ( ,كوردستان
ا نوبية )  ,النفط تؤكد امصادر التأر ية اى ان " تكون (
واية اموصل )  ,حدودها اأدارية عام  , 9911يعود اى ادراك
السلطات العثمانية أمية النفطية هذ الواية "  ) 2 ( .و من
اأدلة اأخرى على ادراك السلطات العثمانية لأمية النفطية
لوياية اموصل  ,اأرادة العليا  ,ال أصدرها (السلطان
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عبدا ميد) ي السادس من نيسان عام  , 9910و ال قرر فيها
 " :عائدية حق امتياز البحث عن البرول و استغال حقوله
ي متلكات اأمراطورية أو ي أي مكان يقع ي ( واية اموصل
) اى ا اصة املكية و ذلك بدون اسثناء "  .ي السابع من
كانون اأول عام (  ) 9103م يكتفي السلطان بتكرار ارادته
الصادرة عام  9910بل تعدى ذلك اى ايضاح السبب و هو :
" ان حقوأ ضخمة من البرول تتدفق ي متلكات اأمراطورية
()3
الواقعة ي ( واية اموصل ) ".
 – 0بدء انتاج النفط ي ( كوردستان ا نوبية ) ي عام 9121
من حقل ( كركوك )  ( ,ااكركر  , ) Baba Gurgurمن
قبل شركة النفط الركية  ,ال غرت امها فيما بعد  ,ي عام
 , 9121اى شركة النفط العراقية  ,و من حقل ( نفط خانه )
من قبل شركة نفط خانقن و هي شركة فرعية ابعة اى شركة
النفط اأجلوايرانية .
 - 6بدء تصدير نفط ( كوردستان ا نوبية ) ي عام  9134عن
طريق اأابيب ال موانئ البحر امتوسط  ,ميناء ( حيفا) ي
فلسطن و ميناء ( طرابلس) ي لبنان .
 – 4لغاية عام  9150كان نفط ( كوردستان ا نوبية ) امصدر
الوحيد أنتاج النفط ي العراق و التا صول ا كومة العراقية
على عوائد نفطية .
 - 5الرغم من ا فاض نسبة مسامة نفط
( كوردستان ا نوبية ) ي انتاج و عائدات النفط العراقي منذ
عام  , 9150بسبب اكتشاف النفط ي جنوب العراق و دخول

حقوها مرحلة اأنتاج  ,اا ان العائدات النفطية م تنخفض بل
على العكس استمرت الزيدة  ( ,جدول  , ) 9بسبب :
 - زيدة انتاج النفط من حقول (كوردستان ا نوبية ) .

 - زيدة أسعار النفط .
 – 3كانت مسامة نفط ( كوردستان ا نوبية ) كبرة ي
اما انتاج العراق من النفط خال التسعينات من القرن
اماضي  ,اذ كان امصدر الرئيسي أنتاج النفط ي العراق لغرض
التصدير و اأستهاك الداخلي  .تشر احصاءات شهر مايس
من عام  9111اى (:جدول ) 2
 - زودت ( كوردستان ا نوبية ) امصاي العراقية يوميأ ب
(  ) 445.5الف برميل من النفط أي سامت حوا ( ) %14
من احتياجات امصاي العراقية من النفط ا ام .

 - سامت ( كوردستان ا نوبية ) بتصدير (  ) 491الف
برميل من النفط يوميأ خال شهر مايس من عام  9111و ال
شكلت  ) %63.34 ( ,من اما صادرات العراق من النفط .
 - بلغ معدل انتاج ( كوردستان ا نوبية )  ,خال الشهر
امذكور (  ) 134.5الف برميل من النفط و الذي شكل حوا
(  ) %69من اما انتاج العراق من النفط .
كانت ( كوردستان ا نوبية ) مصدرأ رئيسيأ أنتاج النفط
ي العراق ي بداية األفية الثالثة أيضأ حيث بلغ معدل انتاج
النفط ي عام  , 2000من حافظة كركوك فقط 9029433 ( ,
()4
) برميل يوميأ .

جدول (- )1عوائد العراق من تصدير نفط ( كوردستان ا نوبية ) خال 9110 – 9139
الفرة

عوائد نفط كوردستان ا نوبية (

 %من اماي عوائد العراق النفطية

مليون دوار )
1000 - 1001
1013 - 1019
1030 - 1018
1033 - 1030
1033 - 1038
1009 - 1038
1009 - 1001

103
899
030
1033
00301
110110
101001

%199
%89.09
%33.93
%39.83
%31.33
%33.03
%30.08

امصدر :أعد ا دول من قبل الباحث اعتمادا على اأحصاءات الواردة ي جدول (,)9ص  ,40من كتاب د .عبدالوهاب ميد رشيد اموسوم ( مستقبل العراق– الفرص
الضائعة و ا رات امتاحة),بروت0993 ,و كذلك اعتمادأ على نسبة مسامة نفط(كوردستان ا نوبية ) من اما انتاج العراق من النفط .
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 – 2يوجد عدد كبر من ا قول امنت ـجةةةة و امكتش ـ ـفة ي
(كوردستان ا نوبية )  .من ا قول امنتجة للنفط نذكر :
(كركوك  ,اي حسن  ,مبور  ,خباز  ,عن زالة  ,بطمة ,

نفط خانة  ,طقطق  ,اوقة ,خورمالة شيخان ) و من ا قول
امكتشفة نشر اى  ( :اماعيل  ,اجانة  ,بلكانة  ,جديدة ,
مجمال  ,خانوكة  , ,قر جوغ  ,قمر ,كاات و كورمور ) .

جدول ( -:) 2مسامة ( كوردستان ا نوبية ) ي تصدير النفط من العراق و ي تزويد امصاي العراقية النفط  ( /معدل شهر مايس عام ) 9111
نوع امسامة

الف برميل يوميأ

تزويد امصاي

(  ) %من
اماي العراق

تصدير
تزويد امصاي و تصدير

001.1

%30

080

%30.00

000.1

%38

امصدر  :أعد ا دول من قبل الباحث اعتمادا على اأحصاءات الواردة ي امصدر التا :
Arab Petroleum Research Center; Arab Oil and Gas Directory, Paris, 1997.

– 8بسبب اموقع ا غراي الداخلي البعيد عن اموانئ التصدير و
مراكز اأستهاك قول كوردستان  ,ينقل نفط ( كوردستان
ا نوبية ),من ا قول امنتجة  ,عر شبكة من خطوط اأابيب
اى موانئ تصدير على البحر امتوسط(,طرابلس ,انياس و
جيهان )  ,و اى امصاي العراقية ( ,الدورة  ,كركوك ,حديثة ,
بيجي  ,صاح الدين و الشمال )  ( .خارطة ) 2
انيأ  :النفط و حديد مصر كوردستان ا نوبية بعد ا رب
العامية اأو

عندما اعلنت(هدنة مودروس ) Moudhros Armistice
بن ا لفاء و الدولة العثمانية م تكن ( اموصل ) قد احتلت و
كانت ا يوش الريطانية على بعد (  ) 02ميأ  ,حوا
(  ) 09كم  ,من امدينة و لكن القوات الريطانية واصلت
تقدمها اى ان احتلت ( اموصل ) و بقية الواية دون اعارة
أي انتبا مسألة وقف القتال متعللة بتريرات متعلقة ببنود اتفاقية
اهدنة (  ) 5و فية الدافع ارئيسي و ا قيقي أحتاها لواية
اموصل  ( ,كوردستان ا نوبية )  ,و مسكها ها و ربطها

فيما بعد الدولة العراقية ال تشكلت على أرض الرافدين و
امتمثل ب ( نفط كوردستان ا نوبية ) .
ان أحداث ما بعد ا رب العامية اأوى والتطورات امتعلقة
بتقرير مصر واية اموصل  ,ال يكون معظمها أغلب
( كوردستان ا نوبية )  ,تشر اى ان ( نفط كوردستان ) لعب
دورأ رئيسيأ ي تقرير امصر السياسي ها و ان اهدف الرئيسي
أطراف الصراع على واية اموصل هو ثرواها النفطية كما تؤكد
العديد من اأدلة و الراهن من أبرزها :
 – 1حاولة بريطانيا امستميتة أحتال واية اموصل ,
( كوردستان ا نوبية )  ,الغنية النفط قبل أن تنتهي ا رب .
قبل التوقيع على ( هدنة مودروس ) ب (  ) 02يومأ فقط  ,أي
ي وقت بدت هاية ا رب ي صاح ا لفاء واضحة للجميع ,
ضحى الريطانيون حوا الفي شخص من قواهم ا لشيء
سوى ليتقدموا خطوات قليلة أخرى ي هذ الواية قبل أن
)
6
(
.
ا رب
تنتهي
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خارطة ( -: ) 2ا قول امنتجة و امكتشفة ي ( كوردستان ا نوبية ) و العراق

 –0مسك بريطانيا الشديد ب ( كوردستان ا نوبية ) كما هو
واضح من اعراف رئيس الوزراء الريطا ( لويد جورج ) حن
قال  " :عندما جاء ( كلمنصو )  ,رئيس وزراء فرنسا  ,بعد
ا رب اى ( لندن ) سأل عما أود ا صول عليه من ( فرنسا )
بشكل خاص  ,فأجبته على الفور ان أريد ضم واية اموصل,
(كوردستان ا نوبية )  ,اى العراق  ,و وافق ( كلمنصو ) على
()1
بدون نقاش " .
ذلك
 – 6أكيدات رئيس الوزراء الريطا ( لويد جورج ) أمام
لس النواب ي  26اذار  0920أن " حكومته لن تتخلى عن
مال أراضي مابن النهرين  ( ,كوردستان ا نوبية )  ,ولو كان
احتاله مكلفأ "  .و كانت ا جج ال استند اليها هي ":
امكااها الكرى و حقوها الغنية البرول هذا اأضافة اى اها
233

تضم بعض الثروات الطبيعية ال تفوق ما يوجد ي أي بلد من
()9
باد العام ".
 – 4اسكات ا كومة الريطانية امعارضة اأشارة اى نفط
واية اموصل  ,قائلة هم  " :عليكم السكوت أن حت أرضها
حرة هائلة من النفط تتوقف عليها حياة اأسطول الريطا ي
()1
البحر امتوسط "  ,فسكتوا .
 – 5أكيد مؤيدي أطراف الصراع  ,مؤيدي (العراق  ,بريطانيا
 ,فرنسا و تركيا )  ,على أمية ( النفط ) للطرف الذي يؤيدونه
( ) 90
 .هذا ا صوص نذكر  ,على سبيل امثال  ,ما يلي :
 – Aالنص الوارد ي امذكرة امقدمة من قبل املك
( فيصل ) اى نة ( عصبة اأمم )  ,ال وصلت اى ( بغداد
) ي كانون الثا  , 0922وامتمثل ب  ":ريد العراق من
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حدود الطبيعية ضربة ميتة مستقبله حيث ان رأس امال اأجني
لن أي اى العراق "  .علمأ ان واية اموصل  ( ,كوردستان
ا نوبية )  ,م تكن ي يوم من اأيم قبل ا رب العامية اأوى
جزءأ من العراق و يؤكد ( د .فاضل حسن ) هذ ا قيقة ي
كتاب ( مشكلة اموصل ) حن يشر اى ان " حدود العراق
العري الشمالية ي العصور اأسامية  ( ,الراشدية  ,اأموية و
العباسية )  ,م تكن متد أبعد من ( هيت ) على
( الفرات ) و ( تكريت ) على ( دجلة ) أو ( منطقة مرين ) "
( ) 99
.
 – Bما جاء ي تقرير البعثة ال ارسلتها ا كومة الريطانية
لدراسة الوضع اما ي العراق ي اذار  0922و الذي نص على
" اذا صدر القرار عن مشكلة حدود العراق الشمالية ي غر
صاح العراق سيكون له أثر خطر جدأ على وضع العراق اما
أن لواية اموصل أمية اقتصادية كبرة ي رفاهية العراق " .
 - Cجاء ي الوائق الرمية الفرنسية  " :ان لبرول اموصل ,
( نفط كوردستان )  ,أمية أساسية لفرنسا بسبب حرمان فرنسا
التام من البرول من جهة و حاجتها اماسة للبرول من
جهة أخرى " .
 – Dما نشر ي ا رائد الركية أو امؤيدة لركيا ,حيث نشر ي
احداها  " :ان أأتراك يعنون عناية خاصة حماية حدودهم و
يهتمون النفط "  .و نشر ي أأخرى  " :ان تركيا ي وضع
ما عسر و حتاج اى ماين نفط اموصل  ( ,نفط كوردستان
)".
– Eتقرير اللجنة امكلفة من قبل ( عصبة اأمم )  ,الواقعة ,
اى حد كبر  ,حت أثر الثقل السياسي و العسكري الريطا
حيث جاء فيه  " :اللجنة تعتقد ان الواجب يقضي بعدم
حرمان الدولة العراقية ال اعرفت بكياها من منابع
الثروة لتقدمها " .
 – 3اأستخدام الواسع ( لورقة النفط ) ي احادات و
احاوات ال دارت حول تقرير مصر واية اموصل ,
( كوردستان ا نوبية )  ,كما تؤكد ا قائق التالية :

 – Aمسك بريطانيا ب ( كوردستان ا نوبية ) عن طريق
ا اقها العراق  ,الذي كان قد م انتدابه عليها  ,و ذلك عن
طريق تقدم التنازات أطراف الصراع امختلفة  ,فرنسا و
الوايت امتحدة اأمريكية على وجه ا صوص ,و أمن
مصا هما ي (شركة النفط الركية ) مقابل موافقة الدولتن على
ربط (كوردستان ا نوبية ) الدولة العراقية امشكلة .
ان السياسة الريطانية خال تلك الفرة تتمثل ي  " :كل
من يضمن النفط لريطانيا يكون له ا ق ي نيل واية اموصل ,
( كوردستان ا نوبية ) "  .لقد ضمنت ا كومة العراقية ,
امشكلة ي أعقاب ا رب العامية أأوى  ,النفط لريطانيا و
ذلك منحها ( شركة النفط الركية ) امتيازأ نفطيأ ي  04أذار
 0922مقابل ا اق ( كوردستان ا نوبية ) العراق  .يقول
مؤرخ الوزارات العراقية  ( ,عبدالرزاق ا س )  ,هذا الصدد :
" عندما وصلت نة التحقيق اى اموصل ي يوم  23كانون
الثا  0922و شرعت ي استجواب اأهلين عن مسقبل واية
اموصل اتضح للحكومة العراقية ان (عصبة اأمم ) لن تسمح
ببقاء هذ الواية للعراق ما م منح العراق شركة النفط الركية
امتيازأ البحث عن مكامن النفط ي هذ الواية امتنازع عليها "
( ) 92
.
 – Bحاولة بعض أطراف الصراع على (كوردستان ا نوبية )
لرشوة بعضهم البعض للتنازل عنها لقاء منحهم اأمتيازات و
ا صص من نفط كوردستان أهم أدرى من غرهم أهم ليسو
أصحاب حق ي هذ اأرض  .من هذ احاوات نشر اى :
 قرار اجلس الوط الركي ي  00نيسان  0926منحاأحتكارات اأمريكية امتيازأ لبناء خط حديدي ي واية
اموصل  ( ,كوردستان ا نوبية )  ,مع ا ق ي استثمار
النفط ي شريط متد بعرض (  ) 20كيلومرأ على كا جاني
( ) 93
ا ط.
 حن كان مؤمر (لوزان) يناقش مصر (كوردستان ا نوبية )أكد اأتراك للمؤرخ الريطا ( تويني )  ,الذي زار تركيا ي
ذلك الوقت  " :ان تركيا ستتخلى عن امتيازات النفط
( ) 94
للريطانين اذا تركوا الكورد هم " .
233

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،022-030عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

 قدمت تركيا ي  09أذار  0922عرضأ لريطانيامنح شركةبريطانية امتياز استغال النفط ي ( كوردستان ا نوبية ) مع مد
أابيب ي اأراضي الركية و انشاء مرفأ على ساحل البحر و
امتيازأ أخر أنشاء سكك ا ديد مع رخص التفتيش عن
( ) 95
امعادن ضمن (  ) 20كيلومرأ على جاني ا ط .
 عرض منح حصة ( امانيا) من (شركة النفط الركية ) اى( فرنسا ) مقابل تنازها عن ما خصص ها من واية اموصل ,
( كوردستان ا نوبية )  ,ي اتفاقية سايكس – بيكو .
 – Cم التوصل اى التسوية النهائية بن الطامعن ي واية
اموصل  ( ,كوردستان ا نوبية )  ,عن طريق النفط كما تشر
اى ذلك اأدلة التالية :
 مت تسوية الصراع الريطا – الفرنسي على واية اموصل ,( كوردستان ا نوبية )  ,بتنازل ( فرنسا ) عن ما خصص ها
من واية اموصل ( ,كوردستان ا نوبية )  ,ي اتفاقية سايكس
– بيكو  ,مقابل حصوها على حصة ( امانيا ) من ( شركة
النفط الركية ) والبالغة (  ) %22من أسهم الشركة  .مت
امصادقة على هذا اأتفاق النفطي بن ( بريطانيا ) و ( فرنسا )
ي مؤمر ( سان رمو ) .
 ي نيسان  0923توصلت ا كومتن ( اأمريكية ) و( الريطانية ) ا تسوية منحت موجبها الشركات اأمريكية
(  ) %22من أسهم ( شركة النفط الركية ) .
 ان التسوية النهائية بن ( تركيا ) من جهة و( بريطانيا و العراق ) من جهة أخرى حول واية اموصل ,
( كوردستان ا نوبية )  ,جاءت ي أعقاب ( امعاهدة العراقية
– الريطانية – الركية ) ال نصت على تنازل ( تركيا ) عن
( واية اموصل ) مقابل أن تدفع ( ا كومة العراقية ) اى
( ا كومة الركية ) مدت (  ) 22سنة  ,ابتداء من تنفيذ
( ) 96
امعاهدة  ) %00 ( ,من كل عائداها من :
 ( - شركة النفط الركية ) عمأ امادة العاشرة من امتيازها
امؤرخ ي  04أذار . 0922

 - الشركات أو اأشخاص اللذين قد يستغلون النفط عمأ
أحكام امادة السادسة من اأمتياز امذكور .
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 - الشركات الفرعية ال قد تؤلف عمأ أحكام امادة الثالثة
و الثاثن من اأمتياز نفسه .
 – 3امال العامل القومي ي تقرير مصر ( كوردستان ا نوبية
) بعد ا رب العامية اأوى يعود اى ثرواها النفطية حيث يعد
العامل اأقتصادي  ( ,نفط كوردستان ا نوبية )  ,العامل اأهم
 ,ان م يكن العامل الوحيد  ,لضم واية اموصل  ( ,كوردستان
ا نوبية )  ,اى الدولة العراقية ا ديدة ال تشكلت ي أعقاب
ا رب العامية اأوى .
الرغم من ان ميع التقديرات  ( ,الركية  ,الريطانية و
العراقية )  ,و ا اصة الركيب القومي لسكان واية اموصل
( ) 91
أكدت على " ان الكورد يشكلون أغلبية سكان الواية "
و الرغم من ان تقرير اللجنة امكلفة التحقيق ي ( مشكلة
اموصل ) من قبل ( عصبة اأمم ) هو اأخر أكد على " :
يؤلف الكورد أكثرية سكان الواية وهم ليسو تركأ وا عرأ و
( ) 99
يتكلمون لغة أرية و بذلك يعدون أهم عنصر ي النزاع "
و كذلك الرغم من ان رغبات الكورد و مواقفهم كانت معروفة
جيدأ لدى الريطانين و غرهم و ال كانت متمثلة " بتأسيس
حكومة كوردية مستقلة و عدم ا اق ( كوردستان ا نوبية )
( ) 91
الدولة العراقية " .
الرغم من كل ما ذكرت " م يؤخذ العامل القومي بنظر
اأعتبار ي تقرير مصر واية اموصل  ( ,كوردستان ا نوبية )
 ,ا لشيء سوى لثرواها النفطية الدرجة اأوى و الذي ي
حالة اأخذ به كان من امفروض ا اد دولة كوردية مستقلة كما
جاء ي تقرير نة ( عصبة اأمم ) نفسها الذي أكد على " :
اذا اعترت ا جة العنصرية  ( ,القومية )  ,عامأ حامأ فيجب
ا اد دولة كوردية مستقلة حيث يؤلف الكورد سبعة أمان
( ) 20
السكان " .
هكذا جد ان ( نفط كوردستان ) لعب دورأ حامأ ي تقرير
مصر ( كوردستان ا نوبية ) و العامل اأهم  ,ان م يكن
العامل الوحيد  ,أ اقها الدولة العراقية ال تشكلت ي
أعقاب ا رب العامية اأوى و عدم أسيس دولة كوردية مستقلة
.
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الثأ  :النفط و مصر الكورد ي ظل ا كومات العراقية
امتعاقبة :
ان غ الدول و اأقاليم مصادر الثروة الطبيعية  ,مصادر
الثروة النفطية على وجه ا صوص  ,يساعد ي العادة على
حقيق أهداف و أمال شعوها امتمثلة بنيل حقوقها السياسية و
اأزدهار أأقتصادي و اأجتماعي و حقيق مستوى معيشي
مرتفع أبنائها و التمتع ا دمات امتطورة ال
توفرها التكنولوجيا امعاصرة  .السؤال الذي يطرح نفسه ي هذا
اجال هو :
هل ( نفط كوردستان ) حقق شيئأ من تلك اأهداف
للشعب الكوردي ي ( كوردستان ا نوبية ) ي ظل ا كومات
العراقية امتعاقبة ؟  .ان اأدلة و الراهن و ا قائق امتعلقة هذا
اموضوع  ,ال تتم اأشارة اليها آحقأ  ,ميعها تؤكد  " :ان (
نفط كوردستان ) بدأ من أن يكون نعمة للكورد كان نقمة هم
وانه لعب دورأ سلبيأ ي حياهم السياسية و اأقتصادية و
اأجتماعية "  .أمكان ا از تلك اأدلة و الراهن و ا قائق
ي النقاط التالية :
 – 1النفط و حرمان الكورد من نيل حقوقهم القومية :
بعد ا اق ( كوردستان ا نوبية ) العراق  ,بسبب ثرواها
النفطية الدرجة اأوى  ,اضل الكورد على الدوام من أجل نيل
حقوقهم القومية ولكن ثوراهم و انتفاضاهم م حقق اهدافها
النجاح امطلوب بسبب نفط كوردستان اى حد كبر  .بسب
نفط كوردستان :
 - Aتعاونت الدول اأقليمية و الكرى مع ا كومة امركزية
اعترت تلك
لقمع ثورات الكورد و انتفاضاته حيث
هذا ا صوص  ,و
الدول الثورات الكوردية خطرأ عليها .
اى كل من :
على سبيل امثال فقط نشر ,
 ان نصف مواد ( امعاهدة العراقية – الريطانية – الركية ) ,امؤلفة من (  ) 08مادة و ال موجبها تنازلت ( تركيا ) عن
مطالبها ي ( كوردستان ا نوبية ) (  ) 29و امنت لنفسها نصيبأ
من الوليمة النفطية  ,كان خاصأ ما أطلق عليه ( التعاون ي

تعقب أعمال الشقاوة و القاقل ال تثار على ا دود ) .
(  ) 22و واضح من هو امقصود بذلك .
– اعراف السفر الريطا ي بغداد ي رسالته اموجهة اى
وزارة ا ارجية الريطانية ي  06كانون اأول  0946أن " :
اموظفن الريطانن يكافحون منذ حوا عشرين عامأ مساعدة
( ) 23
ا كومة ي تدعيم سيطرها على امناطق الكوردية " .

 – Bمسك ا كومة امركزية امناطق النفطية ي ( كوردستان
ا نوبية ) و اصرارها  ,ي ميع امفاوضات الت دارت بينها و
بن ا ركة الكوردية على ابقائها حت سيطرها و ابعاد السيادة
الكوردية عنها  .ان هذا اموقف للحكومة امركزية كان سببأ
رئيسيأ لعدم تنفيذ اتفاقية (  00أذار عام  ) 0930بن
ا كومة امركزية و قيادة ا ركة التحرية الكوردية .
0

– ترحيل الكورد و تعريب كوردستان :ان تركز النفط ي

بعض مناطق ( كوردستان ا نوبية ) و غ تلك امناطق النفط
كان العامل اأهم  ,ان م يكن الوحيد  ,ي ترحيل الكورد من
تلك امناطق و تعريبها اى درجة ان ( طرد الكورد اينما وجد
النفط و تعريب امناطق النفطية ) هو الشعار امرفوع و امنفذ
ميع ا كومات العراقية امتعاقبة  ,وان كان مستوى التنفيذ و
طبيعة اأجراءات اختلفت من حكومة أخرى .
 – 6أسفرت قمع ثورات الكورد و انتفاضاته و تراجع ا كومة
امركزية عن تنفيذ اتفاقية (  00أذار عام  , ) 0930بسبب
موقفها ا اص ابقاء امناطق النفطية حت سيطرها و ابعاد
السيادة الكوردية عنها  ,و طرد الكورد اينما وجد النفط و
تعريب امناطق النفطية عن نتائج خطرة جدأ تتمثل ب :
 - Aدد القتال بن ا كومة امركزية و ا ركة التحرية
الكوردية و بقاء القضية الكوردية ي (العراق) دون حل .

 - Bتدمر (  ) 4200قرية كوردية و ترحيل أبنائها اى مناطق

أخرى بعد اتفاقية ( ا زائر ) ي عام . 0932

 – Cقتل أكثر من ( ) 8000من الرزانين ي عام . 0982

– D

استخدام الساح الكيماوي ضد الشعب الكوردي ي
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مدينة ( حلبجة )  ,و أماكن أخرى عديدة  ,وال أسفرت عن
قتل أكثر من (  ) 2000شخص ي مدينة ( حلبجة ) وحدها .
 – Eاادة أكثر من (  ) 082ألف من الكورد ي عمليات
اأنفال  ( ,شباط – ايلول  )0988و دفنهم ي مقابر ماعية .

 – Fفقدان ثقة الكورد ا كومة امركزية و احداث شرخ ي

العاقات الكوردية – العربية و بقاء امسألة الكوردية دون حل
مايهدد اأنفجار ي أية ظة .

– 4ان السبب الرئيسي لعدم تطبيق امادة (  ) 040من الدستور

العراقي ا اص ب ( كركوك و امناطق اأخرى امتنازع عليها )
يكمن ي غ هذ امناطق النفط  ,بسبب ( النفط ) جد ان
ا كومات ال تشكلت بعد سقوط نظام ( صدام حسن )
تسر على هج ا كومات العراقية ال سبقتها و تتب مواقفها
ا اصة امتمثلة ابقاء امناطق النفطية حت سيطرها و ابعاد
السيادة الكوردية عنها .
 – 5اليوم ( نفط كوردستان ا نوبية ) يشكل نقطة ا اف
ا وهرية بن ( ا كومة امركزية ) و ( حكومة اقليم كوردستان )
و ي حالة عدم ا اد حلول عقانية و عادلة هذا ا اف ,
الذي بلغ حدأ قامت ( ا كومة امركزية ) بقطع ميزانية اقليم
كوردستان  ,فأنه يهدد ما ا مد عقبا  .أمكان ا از
اسباب ا اف بن ( ا كومة امركزية ) و ( حكومة اأقليم )
ي النقاط التالية :
 – Aعدم مكن لس النواب العراقي اصدار قانون
( النفط و الغاز )  ( .الفقرة أأوى من مادة  002من الدستور
العراقي ) .
 – Bعدم اعراف ( ا كومة امركزية ) حق( اأقاليم الفيدرالية )
و ( احافظات الغر مرتبطة اأقاليم ) بتطوير ثرواها النفطية .
( الفقرة الثانية من مادة  002من الدستور العراقي ) .
 – Cرغبة ( ا كومة امركزية ) بتحكم ميع ا لقات امتعلقة
بصناعة النفط من البحث و التنقيب مرورأ أأنتاج  ,النقل ,
التسويق و أخرأ نيل العائدات .
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– مسك ( حكومة اقليم كوردستان ) ا قوق امكفولة

لأقاليم الفيدرالية ي امادة (  ) 002من ( الدستور العراقي ) و
الصاحيات امخولة ها حسب ( قانون النفط و الغاز ) الصادر
من برمان كوردستان بتطوير ثرواها النفطية .
 – 3رغم امسامة الكبرة ل ( كوردستان ا نوبية ) ي انتاج
النفط العراقي و التا ي حصول العراق على العائدات الففطية
 ,و ال م توضيحها ي الصفحات السابقة  ,اا ان نصيب
شعبها من النفط و من العائدات النفطية كان ضئيأ و ا ق
بكوردستان و الكورد غن كبر ي ظل ميع ا كومات العراقية
امتعاقبة كما تؤكد اأدلة التالية :
 - Aم يستغل ( نفط كوردستان ) لق قاعدة صناعية و
هضة اقتصادية و خدمات متطورة ي ( كوردستان ا نوبية ) ما
يتناسب و مسامتها ي انتاج النفط و عائداته أو ح ما
يتناسب و نسبة سكانه من اما سكان العراق حسب
امصادر العراقية الرمية امتحيزة .
 – Bاستخدام النفط و نسبة من العائدات النفطية أغراض
عسكرية و شراء الذمم حاربة الشعب الكوردي و تطلعاته
امشروعة لنيل ا قوقه القومية  .يكفي ي هذا اجال ان نشر اى
ان العراق  ,عند زيرة رئيس اركان جيش الركي  ( ,كنعان
افرين )  ,اقرح على تركيا منع امسلحن الكورد  ,العراقن ,
قرب امناطق ا دودية من اداء النشاط مقابل بيع العراق النفط
لركيا وفق شروط مناسبة .
 – Cحرمان ( كوردستان ا نوبية ) من صناعة نفطية متطورة ,
( صناعات البروكيمياوية )  .يكفي ي هذا اجال ان نشر اى
ان حافظات ( دهوك  ,أربيل و السليمانية ) كانت خالية مامأ
من الصناعات النفطية و ان حصة حافظة ( كركوك ) و
( خانقن ) من طاقة امصاي العراقية متواضعة جدأ ,
( ) 24
( حوا  %3فقط ) .
 – Dالنخفاض ا اد ي حصة ( كوردستان ا نوبية ) من
الصناعات العراقية و من ا دمات الصحية و التعليمية و
ا دمات اأخرى .
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 –2ان سياسة التميز و ا اق الغن ب (كوردستان ا نوبية)
استمرت ي عهد ا كومات ال تشكلت بعد سقوط نظام
(صدام حسن) كما هو واضح ي النقاط التالية :
 – Aعدم توزيع واردات النفط و الغاز بشكل منصف يتناسب
مع التوزيع السكا ي ميع ا اء الباد  ,مع حديد حصة مدة
حددة لأقاليم امتضررة  ,و ال حرمت منها بصورة حفة من
قبل النظام السابق  ,و ال با شك (كوردستان ا نوبية) ي
طليعة هذ اأقاليم  ,كما نص عليه امادة ( )002من
( ) 25
الدستور العراقي .
 – Bعدم تنفيذ امادة ( )002من الدستور العراقي ا اصة
بتأسيس هيئة عامة لضمان حقوق أأقاليم و احافظات غر
امنتظمة ي اقليم ,ي امشاركة العادلة ي ادارة مؤسسات الدولة
اأحادية امختلفة ,و البعثات و الزماات الدراسية ,و الوفود و
امؤمرات اأقليمية و الدولية.
 - Cعدم تنفيذ امادة ( )003من الدستور العراقي ا اصة
بتأسيس هيئة عامة مراقبة صيص الواردات اأحادية و ال
تتكون من خراء ا كومة ا كومة اأحادية و اأقاليم و
( ) 26
احافظات و مثلن عنها و تضطلع امسؤوليات التالية:
 التحقق من عدالة توزيع امنح و امساعدات و القروضالدولية  ,موجب استحقاقات أأقاليم و احافظات غر امنتظمة
ي اقليم .
 التحقق من أأستخدام أأمثل للموارد امالية اأحادية واقتسامها .
 ضمان الشفافية و العدالة عند صيص أأموال كوماتأأقاليم و احافظات غر امنتظمة ي اقليم ,وفقأ للنسب امقررة.
 - Dان ا كومات امركزية العراقية  ,بعد سقوط نظام (صدام
حسن) ,ليست فقط م تنفذ ما نصت عليها امواد ال مت
اأشارة اليها ,بل قامت بقطع ميزانية اقليم كوردستان و تباطلت
و امتنعت عن دفع امستحقات امالية مزارعي كوردستان ,لقاء
بيعهم القمح للحكومة امركزية .

رابعأ  :اأفاق امستقبلية لدور النفط ي حياة الشعب الكوردي
و امصر السياسي لكوردستان ا نوبية ي ظل السيادة الكردية
على نفط كوردستان:
تعتمد اأفاق امستقبلية لدور (النفط) ي حياة الشعب
الكوردي و امصر السياسي لكوردستان ا نوبية ي ظل السيادة
الكردية على نفط كوردستان على أمور عديدة ابرزها :
 – 1اأمكاات النفطية ل (كوردستان ا نوبية) :ا شك ان
وجود (النفط) بكميات كبرة ,و صائص جيولوجية و جغرافية
جيدة ,ي أي مكان يقوي من الدور الذي مكن أن يلعبه ي
حياة الشعوب و تقرير مصرها السياسي و حقيق أهداف و
أماها امتمثلة بنيل اأستقال و اأزدهار اأقتصادي و
أأجتماعي و حقيق مستوى معيشي مرتفع أبنائها  .أمكان
(النفط) أن يلعب هذا الدور و ذلك لكونه امادة اأسراتيجية
الرئيسة ي العام و عنصرأ رئيسيأ من عناصر التنمية اأقتصادية.
فالنفط مصدر رئيسي من مصادر الطاقة العامية,حوا
( ،) %34و مادة خام لعشرات الصناعات و مصدر رئيسي و
هام للعملة الصعبة للدول امصدرة له  .لعل الدور الذي لعبه
النفط ي حياة شعوب دول ا ليج العربية  ,ي ظل سيادها
على نفطها  ,يؤكد هذ ا قيقة حيث ساعد ( النفط ) على
ترسيخ اأستقال السياسي هذ الدول و حقيق تنمية اقتصادية
و مستوى معيشي مرتفع لشعوها .
فيما ص اأمكاات النفطية  ,أن الدراسات ا يولوجية ل
( كوردستان ا نوبية ) و اأحصاءات و امعلومات امنشورة و
امتعلقة بنفطها و حقوها تشر اى :
 -Aمائم ــة بيئ ــة ( كوردس ــتان ا نوبي ــة ) ا يولوجي ــة لتك ــوين
النفط و تواجد فيها  .فهي من البيئات الغنية النفط كما تؤكد
كميــات اأحتي ــاطي امكتش ــفة وال ـ مــن امؤم ــل أن تزي ــد نتيج ــة
أكتشــاف حقــول ا ديــدة ي امســتقبل  .يــرى ا ـراء ان نســبة
النج ــاح ااستكش ــاي لل ــنفط ي ( كوردس ــتان ا نوبي ــة )  ,ع ــدا
امنطقة ا بلية ا دودية الضيقة وامناطق القريبة منها  ،عالية جدا
وتق ــدر ح ــدود (  ) %90 – %15وه ــذ نس ــبة ق ــد ا يت ــوفر
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مثيله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اا ي من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطق ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدودة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ,
( جنوب العراق ) .
ملك (كوردستان ا نوبية ) احتياطيأ ,كبر نسبيأ ,من النفط.
تشر احصاءات عام  2002لوزارة اموارد الطبيعية ي اقليم
كوردستان اى ان " :اما اأحتياطي امؤكد قول امنتجة و
امكتشفة ,ي امناطق ال تدار من قبل حكومة اقليم كوردستان
فقط  ,قد بلغ (  ) 42مليار برميل " .
فيما ص اأحتياطي النفطي للمناطق ال ا تدار من قبل
حكومة اقليم كوردستان  ,تشر اأحصاءات ا اصة حقول
( حافظة كركوك ) فقط اى ان  " :اما اأحتياطي امؤكد
قوها امنتجة و امكتشفة قد بلغ أكثر من (  ) 99.5مليار
برميل "  ) 21 ( .ان هذ ا قيقة تع ان  " :اما اأحتياطي
امؤكد قول ( كوردستان ا نوبية )  ,امنتجة و امكتشفة ,
يصل اى ما يقارب من (  ) 30مليار برميل و الذي من امؤمل
ان تزيد نتيجة لأستكشافات جديدة " .
 -Bملك حقول ( كوردستان ا نوبية ) العديد من امميزات
ا يولوجية ا يدة أبرزها " :ضخامة احتياطي حقوها  ,السمك
الكبر للطبقات ا املة للنفط  ,قرب الطبقات النفطية من
سطح اأرض  ,اأنتاجية العالية لأار" .
ملك حقول ( كوردستان ا نوبية ) العديد من امميزات
ا غرافية ا يدة أبرزها " :وقوعها ي مناطق ذات السطح
امستوي  ,د ما  ,و ضمن مناخ امعتدل و البعيد عن التطرف
خال معظم أشهر السنة  ( ,مناخ السهوب (  ) ) BSو ضمن
منطقة غنية اميا  ( ,ا وفية و السطحية )  ,و قريبة من مراكز
( ) 29
حضرية مهمة" .
ا شك ان ا صائص ا يولوجية و ا غرافية ال مت اأشارة
اليها تساعد على " ا فاض متوسط تكاليف اكتشاف و انتاج
و تطوير الرميل الواحد من النفط من حقول ( كوردستان
ا نوبية ) مقارنة ا قول اأخرى " .
 – 0السياسات النفطية  :ان للسياسات النفطية كومة اقليم
كوردستان  ,ا الية و امستقبلية  ,أثر كبر ي رسم صورة اأفاق
امستقبلية لدور ( النفط ) ي حياة الشعب الكوردي و حديد
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امصر السياسي لكوردستان ا نوبية  .ان مسك حكومة اقليم
كوردستان حقوق اأقليم فيما ص ( نفط كوردستان ) ,
( الدستور العراقي )  ,و التنفيذ
امنصوص عليها ي
الفعلي ما جاء ي امواد (  002 , 000و  ) 002ي الدستور
من شأنه أن ول الدور السلي لنفط ( كوردستان ا نوبية ) ي
حياة الشعب الكوردي  ,ي ظل سيادة ا كومات العراقية
امتعاقبة عليه  ,اى دور ا اي ي ظل السيادة الكوردية على
نفط كوردستان  .ي ظل السيادة الكوردية أمكان ( نفط
كوردستان ) أن يساهم مسامة فعالة ي حقيق أهداف و أمال
الكورد ي هذا ا زء من كوردستان وال تتمثل  ( :بنيل
اأستقال و حقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و مستوى
معيشي مرتفع لسكان كوردستان )  .ان ا طوات ال حققت
ي هذا اجال تبشر ا ر  .لقد مكنت حكومة اقليم كوردستان
 ,رغم امعوقات العديدة ال تتم اأشارة اليها احقأ  ,من فرض
السيادة الكوردية على نفط ( كوردستان ا نوبية ) و حقيق
اأجازات التالية  ( ) 21 ( :خارطة  6و ) 4
 – Aالتعاقد مع عدد كبر من الشركات النفطية العامية  ,من
بينها شركات نفطية عامية كرى  ( ,اكسون موبل Exxon
 , Mobilشظرون  , Chevronطازثروم  , Gaspromتوال
 .... Totalا )  ,لأستثمار ي أكثر من (  ) 20رقعة
استكشافية تراوح مساحة هذ الرقع بن ( ) 2628 – 062
كيلومر مربع و معدل حوا (  ) 300كيلومر مربع للرقعة
الواحدة .
 –Bاكتشاف كميات كبرة من النفط بلغت حسب احصاءات
وزارة اموارد الطبيعية ي اقليم كوردستان اى (  ) 42مليار برميل
ي امناطق ال تدار من قبل حكومة اقليم كوردستان .
 – Cانشاء مصاي جديدة ي كل من احافظات ( اربيل ) و
( السليمانية ) و( دهوك ) و رفع طاقة التصفية ي اأقليم اى
أكثر من (  ) 000الف برميل يوميأ .
 – Dانشاء شبكة طوط اأابيب لنقل نفط كوردستان و
تصدير  .تبلغ الطاقة التصديرية هذ اأابيب  ,ال تنقل النفط
من حقول كوردستان ا نوبية اى ا دود مع تركيا و دون امرور
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امناطق ا اضعة لسيطرة ا كومة امركزية  ) 0 ( ,مليون برميل
يوميأ ي عام . 2002
 – Eاكتشاف كميات كبرة من الغاز الطبيعي تقدر أكثر من
(  ) 200تريليون قدم مكعب .
ان ما حقق من اأجازات ,ي ظل السيادة الكوردية على
نفط كوردستان  ,هامة جدأ و ذلك لأعتبارات التالية :
 – Aاها مت أرادة كوردية دون الرجوع اى ا كومة امركزية و
ا صول على موافقتها .
 - Bأدت اى تقوية اموقف التفاوضي للكورد مع ا كومة
امركزية كما زاد من الوزن السياسي أقليم كوردستان على
الساحة الدولية .
 - Cوضعت اأسس السليمة لأستقال اأقتصادي أقليم
كوردستان,الذي يعد من ضرورات اأستقال السياسي .

 – Dهيأت الفرص امناسبة لربط صناعة استخراج النفط ي
كوردستان ببقية القطاعات اأقتصادية اأخرى بعد ان كانت
تشكل جسمأ غريبأ ي اقتصاد ( كوردستان ا نوبية ) .
 – Eبفضل اأجازات امذكورة مكنت حكومة اقليم كوردستان
من تصدير أكثر من (  ) 200ألف برميل يوميأ ي امعدل و
تزويد احطات الكهروحرارية ي اأقليم أحتياجاها من الوقود .
 – 6امعوقات  :ا شك ان وجود امعوقات يضعف من الدور
اأ اي الذي مكن أن يلعبه النفط ي حياة الشعوب و تقرير
مصرها السياسي و حقيق أهداف و أماها امتمثلة بنيل
اأستقال و اأزدهار اأقتصادي و أأجتماعي و حقيق
مستوى معيشي مرتفع أبنائها  .فيما ص ( نفط كوردستان )
تعد امعوقات التالية من أبرز امعوقات ال تقف امامه كحجر
عثرة لكي يلعب دورأ ا ابيأ ي حياة الشعب الكوردي .

خارطة) -:)6الرقع اأستكشافية و شبكة خطوط اأابيب لنقل نفط كوردستان

Source: Slide from Gulf Keystone Petroleum presentation dated October 2014.
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 –Aاموقع ا غراي الداخلي قول ( نفط كوردستان ) البعيد
عن موا ء التصدير و مراكز اأستهاك و الذي يعد جزءأ من
اموقع ا غراي الداخلي امغلق ل (كوردستان ا نوبية) .ان هذا
اموقع ا غراي الداخلي امغلق ليس يسبب تكاليف اضافية ,
امة عن تكاليف النقل اى موا ء التصدير و مراكز اأستهاك
 ,فحسب بل يضع العراقيل أمام تصدير ( نفط كوردستان ).
 – Bمعادات ا كومة امركزية و القوى احلية و الدول اأقليمية
لسياسات النفطية كومة اقليم كوردستان.ان ا هات امذكورة ,
ال تقف ضد تطلعات الشعب الكوردي و حقوقها امشروعة و
امكفولة له ي ( الدستور العراقي) ,أسباب غر خافية على
أحد  ,ا ترغب أن ترى الكورد يتخذون القرارات بشأن ثرواهم
النفطية او ح امشاركة ي ا اذ مثل هذ القرارات .
 – Cاأ فاض ا اد ي أسعار النفط الذي أثر سلبأ على
امكاات ( حكومة اقليم كوردستان ) للتنفيذ سياساها النفطية
الرامية اى تشيد البناء التح امتن لتطوير اقتصاد اأقليم بشكل
عام و القطاع النفطي بشكل خاص  .لقد هبط سعر سلة
خامات ( أوبك ) من (  ) 000دوارأ للرميل الواحد ي ( 09
حزيران  ) 2004اى و (  ) 22دوارأ للرميل ي عام , 2003
ما يع ان اأسعار سجلت أكر نسبة أ فاض اأسعار و
( ) 30
أطول فرة منذ (  ) 20عامأ .
 – Dاأحداث ال مرت على ( كوردستان ا نوبية ) خال
السنوات اأخرة و امتمثلة بعدوان ( داعش ) و نزوح أعداد
كبرة من النازحن اى اقليم كوردستان  ,قطع حصة أأقليم من
اميزانية العراقية ,و ال سببت نشوب أزمة اقتصادية ي اأقليم .
 - Eافتقار اأقليم لوحدة الصف ا القضاي امصرية و من
بينها ا السياسات النفطية .

أأستنتاجات و التوصيات :
أمكان تلخيص أبرز اأستنتاجات قي النقاط التالية :
 - 1غ ( كوردستان ) النفط كان معروفأ معظم الدول
اأوربية و الدولة العثمانية قبل نشوب ا رب العامية اأوى ان
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احدى تلك البعثات كما تؤكد تقارير البعثات اأستكشافية و
امصادر التأر ية .
 - 0بدء انتاج النفط ي ( كوردستان ا نوبية ) ي عام 0923
من حقل ( كركوك )  ,ااكركر  ,و من حقل ( نفط خانه ) و
بدء تصدير النفط ي عام  0964عن طريق اأابيب ال موانئ
البحر امتوسط  ,ميناء (حيفا ) ي فلسطن و ميناء ( طرابلس )
ي لبنان .
 - 6كانت ( كوردستان ا نوبية ) مصدرأ رئيسيأ أنتاج النفط
ي العراق خال القرن اماضي حيث سامت حوا ( ) %34
من اما عوائد العراق النفطية و من احتياجات امصاي العراقية
من النفط ا ام .
 - 4لعب ( نفط كوردستان ) دورأ حامأ ي تقرير مصر
( كوردستان ا نوبية ) حيث كان العامل اأهم  ,ان م يكن
العامل الوحيد  ,أ اقها الدولة العراقية  ,ال تشكلت ي
أعقاب ا رب العامية اأوى و عدم أسيس دولة كوردية
مستقلة.
 - 5ان ( نفط كوردستان ) بدأ من أن يكون نعمة للكورد
كان نقمة هم وانه لعب دورأ سلبيأ ي حياهم السياسية و
اأقتصادية و اأجتماعية ي ظل سيادة ا كومات العراقية
امتعاقبة  .بسب النفط :
- Aحرم الكورد من نيل حقوقهم القومية ي ظل الدولة العراقية
و تعاونت الدول اأقليمية و الكرى مع ا كومات امركزية
العراقية لقمع ثورات الكورد و انتفاضاته .
 – Bم ترحيل الكورد و تعريب كوردستان حيث كان " طرد
الكورد اينما وجد النفط و تعريب امناطق النفطية " هو الشعار
امرفوع و امنفذ ميع ا كومات العراقية امتعاقبة .
 - Cتراجعت ا كومة امركزية عن تنفيذ اتفاقية (  00أذار عام
 , ) 0930و ال من نتائجها دد القتال بن ا كومة امركزية
و ا ركة التحرية الكوردية  ,تدمر (  ) 4200قرية كوردية و
ترحيل أبنائها اى مناطق أخرى  ,بعد اتفاقية ( ا زائر ) ي عام
 , 0932قتل أكثر من (  ) 8000من الرزانين ي عام , 0982
استخدام الساح الكيماوي ضد الشعب الكوردي ي مدينة
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( حلبجة )  ,و أماكن أخرى عديدة  ,ال أسفرت عن قتل
أكثر من (  ) 2000شخص ي مدينة ( حلبجة ) وحدها و
اادة أكثر من (  ) 082ألف من الكورد ي عمليات اأنفال ,
( شباط – ايلول  ) 0988و دفنهم ي مقابر ماعية .
 – Dتسر ا كومات ال تشكلت بعد سقوط نظام ( صدام
حسن ) على هج ا كومات العراقية ال سبقتها و تتب
مواقفها  ,امتمثلة ابقاء امناطق النفطية حت سيطرها و ابعاد
السيادة الكوردية عنها  ,و ال من نتائجها عدم تطبيق امادة
(  ) 040من الدستور العراقي ا اص ب كركوك و امناطق
اأخرى امتنازع عليها ) .
 –Eبرزت خافات جوهرية بن ( ا كومة امركزية ) و (
حكومة اأقليم ) حيث بلغ حدأ قامت ( ا كومة امركزية )
بقطع ميزانية اقليم كوردستان اأمر الذي فأنه يهدد ما ا مد
عقبا .
 - 3تعتمد اأفاق امستقبلية لدور ( النفط ) ي حياة الشعب
الكوردي و امصر السياسي لكوردستان ا نوبية ي ظل السيادة
الكردية على نفط كوردستان على كل من  " :اأمكاات
النفطية ل ( كوردستان ا نوبية )  ,السياسات النفطية كومة
اقليم كوردستان و امعوقات ال تواجهها " .
 - 2فيما ص اأمكاات النفطية  ,أظهرت الدراسة ان (
كوردستان ا نوبية ) ملك امكاات نفطية جيدة أمكاها ,
( النفط ) أن
عند اأستغال العقا ها أمكان
يلعب دورأ ا ابيأ ي حياة الشعب الكوردي و امصر السياسي
لكوردستان ا نوبية .
 – 8مكنت السياسات النفطية كومة اقليم كوردستان من
حقيق اجازات جيدة ي القطاع النفطي و ال تنعكس ا اأ
على دور النفط ي حياة الشعب الكوردي و امصر السياسي
لكوردستان ا نوبية .
 – 9ان امعوقات ال من شأها اضعاف الدور ( نفط
كوردستان ) اأ اي ي حياة الشعب الكوردي و تقرير مصر
كوردستان السياسي و ي حقيق أهداف الكورد و أماهم امتمثلة
بنيل اأستقال و اأزدهار اأقتصادي و أأجتماعي و حقيق

مستوى معيشي مرتفع أبناء كوردستان تتمثل ب  ( :اموقع
ا غراي الداخلي امغلق ل ( كوردستان ا نوبية )  ,معادات
القوى احلية  ,ا كومة امركزية و الدول اأقليمية لسياسات
اقليم كوردستان النفطية و ضعف وحدة الصف الكوردي ) .
على ضوء اأستنتاجات توصي الدراسة اأي :
 – 1تب سياسة نفطية تعتمد على مباديء و أهداف التنمية
امستدمة .
 – 0انشاء العديد من امصاي الكبرة و العماقة لسد حاجة
اأقليم من امنتجات النفطية من جهة و لتصديرها اى خارج
اأقليم من جهة أخرى بدأ من استرادها .
 – 6تب سياسة (,عدم وضع بيض اأقليم كله ي سلة واحدة
),ي القطاع النفطي وي القطاعات اأقتصادية أأخرى .
 – 4حل ا افات الداخلية و تقوية وحدة الصف الكوردي
ا القضاي امصرية و من بينها ا السياسات النفطية .
 – 5اأستمرار على هج ( الدبلوماسية اهادئة ) و حل
امشاكل ا وار بن اأقليم و امركز .
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 -19اذا أخذا بنظر اأعتبار موقف سكان ( كوردستان ا نوبية ) من انتخاب

و تتويج ( فيصل ) ملكأ على العراق كمؤشر موقف الكورد من حديد مصر (
كوردستان ا نوبية ) و مطاليب الكورد  ,أكدت لنا هذ ا قيقة حيث جد ان
( السليمانية ) رفضت اأشراك اأستفتاء و صوتت ( كركوك ) ضد ( فيصل )
و ( اربيل و اموصل ) اشرطا ي نص البيعة ضمان حقوق اأقليات ي أسيس
اأدارات ال وعدوا ها من قبل ا لفاء ي معاهدة ( سيظر )  ,وم يشرك أحد
من ( السليمانية ) و ( كركوك ) ي حفلة تتويج ( الفيصل ) ملكأ على العراق ي
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) (عدد خاص0212 ،022-030  ص،) (العلوم اانسانية وااجتماعية1 : العدد،02 : المجلد،مجلة جامعة دهوك
0212/4/04-06 للفت ة- جامعة دهوك/ م ك بشكجي للدراسات اانسانية،المؤتم العلمي الدولي ااول

OIL AND THE FATE OF KURDS AND SOUTHERN KURDISTA
ABSTRACT
The study aims to:
1 - Determine the role of Southern Kurdistan oil in determining their own political destiny after the
First World War and the diagnosis of its role in the lives of the Kurdish people under the Iraqi
state.
2 - Draw a picture of the future prospects for the role of oil in the life of the Kurdish people and the
political destiny of Southern Kurdistan under the Kurdish sovereignty over oil in Southern
Kurdistan.
To achieve the objectives of the study and because of the nature of the subject divided into the
following axes:
First: A brief definition of Southern Kurdistan oil.
Second: Oil and determine the fate of Southern Kurdistan after the First World War.
Third: Oil and the fate of the Kurds under successive Iraqi governments.
Fourth: The future prospects for the role of oil in the lives of the Kurdish people and the political
fate of Southern Kurdistan under the Kurdish sovereignty over Kurdistan oil.
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مات الشخصية الكوردية قدماَ وحديثاَ ( الثيَشمرطة مو جاَ)
وكيلية ااستلادة م تا لتحقيق اهدام و تطور الشعب الكوردي
أ.د .صابر عبده سعيد الزيباري
مدير مركز البحوث الربوية ،كلية الربية ااساسية ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

اخاصة
يتدم البحث ا حديد السمات الشخصية ال امتاز ها اانسان الكوردي بشكل عام سابقأ وايزال وسابقا فقط وحاليا فقط والسمات الشخصية

لقادة وضباط ومراتب البيشمركة حاليا وحديد القيم ااصيلة لدا اانسان الكوردي من خال ماته الشخصية وحديد ااجراءات الازمة لاستلادة من

ااار والطاقات واامكانيات ال اجة عن تل السمات ولتحقيق ل اعتمد الباحث على ام تج الوصلي التحليلي واعد اداة على شكل استبيان م لف
من س ال يضم ( )71فقرة مثل كل م تا مة عامة لدا اانسان الكوردي وس الن ملتوحن احدما اختيار السمات الشخصية ال يتميز ها قوات
البيشمركة خاصة وااخر لذكر اهم ااجراءات اازم اعتماد لاستلادة من تل

السمات ،م تطبيقتا على عي ة م للة من ( )180شخصاَ قد اختروا

الطريقة العمدية من ااكادمن واساتذة ا،امعات وامثقلن والسياسن الكورد وقادة وضباط البيشمركة ي اقليم كوردستان العراق وبعد حليل البياات
احصا ِيا اظترت ال تا ج عن وجود ( )50مة متميزة لدا اانسان الكوردي بشكل عام سابقأ وحاليا م تا (الشجاعة والتساما وامرونة ي التعامل،
الصدق ،ااخاص ،اامانة ،الوفاء ،حب السام...ا ) و ( )6مات لدا الشخصية الكوردية ي السابق م تا (الق اعة ،والع اد ،وا،دية والواء للعشرة

...ا ) و( )11مة ي وقت ا اناي م تا (ز دة الطموح والرغبة ي السلطة وحب ااطا  ،حب الرفيه...ا و( )10مة متميزة لدا اب اء قوات
البيشمركة بشكل خاص وم تا ( الشجاعة ،اانسانية ،ااخاص ،الصر ،حب القتال ،التضحية ،الارة ،الوفاء ..... ،ا ) وظتور ( )9قيم اصيلة لدا
اانسان الكوردي على اساس ماته الشخصية امتميزة م تا قيم انسانية ،اخاقية ،تربوية ،عسكرية ،مالية...ا وم التوصل ا

موعة من ااجراءات

ال يتطلب اعتماد من قبل امس ولن امدنن والعسكرين لاستلادة م تا،ومن بي تا توحيد قوات البيشمركة وجعلتا م سسة عسكرية قومية بعيدة عن
التدخات انزبية والسياسية ،واعطاء اادوار وامس وليات من متل امزيد من السمات الشخصية امتميزة ،واخراج اانسان الكوردي من دا رة الواء

انزي او العشا ري الضيق ا الدا رة القومية ااوسع ،ووجود اعام ايد يتتم القضية الكوردية ومات شخصياته امتميزة ووضع اليات لكيلية استثمار
اامكانيات والطاقات ال اجة عن تل السمات ي ميع اات انياة...ا

مشكلة البحث
تعد دراسة السمات الشخصية لانسان من اي قومية او ي
أي تمع من اموضوعات الشائكة وامتشعبةالذي يتطلب دراسة
تلف جوانب حياة اانسان ي ذلك اجتمع وحليلها وبعد
اطاعنا الواسع على أراء العديد من الباحثن وامستشرقن عن
الشخصية الكوردية وماها ظهرت لنا رغم أكيدات كثرة على
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وجود مات شخصية اصيلة وا ابية تعر عن الشجاعة والصدق
واامانة وااخاص وغرها الكثر لدى اانسان الكوردي ال
ميزهم عن غرهم من ااقوام ااخرى ,اا ان هذا اانسان قد
تعرض عر العصور اى تشويه ي ا قائق والتحريف عن حقيقة ما
يتصف به اانسان الكوردي من خصائص وطاقات متميزة من
قبل بعض الباحثن والكتاب غر امنصفن فضأ عن وقوع
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اانسان الكوردي خال عقود طويلة حت ظروف قاهرة وحاات
قمع واضطهاد من قبل انظمة دكتاتورية وعنصرية (تركية ,فارسية,
عربية وغرها) ال احدثت تغرأ ي السلوك الفردي لبعض الكورد
وخاصة اولئك الذين اضطروا اى العيش ي امهجر فضأ عن
خضوع اجتمع الكوردي مؤامرات ثقافية واقتصادية و لتيارات
ايديولوجية واحزاب عديدة و تلفة ادت اى تغر او ضياع بعض
السمات الشخصية ال كان يتمتع ها اانسان من القومية
الكوردية.
وي ضوء ما سبق وانطاقا من شعور الباحث عن وجود كل
ماهو طيب ومتميز من مات الشخصية لدى اانسان الكوردي
منذ القدم وحاولة اعداء الكورد بشتئ الوسائل العمل على انتزاع
تلك ا صائص من الشخصية الكوردية وتشويه حقيقته عله
انساأ يشعر النقص ويضعف لديه الثقة النفس ويضعف لديه
الشعور القومي والوط لكي يتنازل عن حقوقه ي حق تقرير
امصر والعيش ي دولة كوردية مستقلة ,لذا وجد الباحث وجود
مشكلة هامة وخطرة ابد من التصدي ها من خال دراسة علمية
دقيقة لبيان ا قائق الصادقة عن الشخصية الكوردية وماها قدمأ
وحديثأ وكيفية ااستفادة من تلك ا صائص والسمات امتميزة
لدى اانسان الكوردي بشكل عام وما متاز به قوات البيشمركة
من بعض تلك السمات ا اصة الذي جعلهم قادرين على مواجهة
ااعداء وحقيق اانتصارات امتاحقة عليهم ومنها انتصاراهم على
ارهاي تنظيم داعش اجرمن الذي اصبح مصدر خطر وهديد
للعام امع ,لذا مكن بلورة مشكلة حثنا ا ا التساؤل (ماهي
السمات الشخصية لانسان من القومية الكوردية قدمأ وحديثأ
(البيشمركة موذجأ) وكيفية استثمارها دمة تطور اجتمع الكوردي
وتقدمه).
امية البحث:

تعد التنمية البشرية من أهم ركائز تقدم اجتمعات اانسانية
لكوها مثل العامل ااساسي ي تطوير اجتمع وتقدمه ومايته وهذا

اأمر يقودا اى ااهتمام معرفة طبيعة التكوين النفسي للقوى
البشرية الداخلة كعنصر فعال ي هذ التنمية والركيز على
خصائص شخصيتها لكون أن معرفة القوى النفسية امؤثرة ي
السلوك واستجاات اأفراد كالسمات أو ا اجات النفسية أمر
يساعد على امكانية التعامل السليم معهم من أجل دفعهم اى
أحسن اجاز ي عملية البناء والتطوير (سلمان,0990,ص.)040
ويرى علماء النفس ان ا كم على شخصية الفرد يكون
التعرف على ا صائص النفسية اموجودة فيها,ففي رأيهم ان
الشخصية تتكون من موع ما لدى الفرد من مات واذا كانت
هذ السمات موجودة فاننا نتمكن من قياسها كأبعاد للشخصية
(الفلفلي,9191,ص.)66
وان مراعاة ا صائص النفسية بوصفها أحد معاير القبول
واانتماء وتوزيع اأفراد على امهن واأعمال ,أصبح حاجة ملحة
ي العصر ا ا  ,نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي ,وتعقد ا ياة
ااجتماعية ي كل عمل أو مهنة (الكبيسي,0983,ص.)22
ومع امية القدرات وامهارات وااستعدادات وا رات العلمية
والعملية للقائمن بكل عمل ,فان هذا ا ينفي امية القيام
اانتقاء أيضا على اساس مات الشخصية حيث ا جاح
استعمال القدرات والنشاط العلمي اذا م توجد الشخصية
امتماسكة امتزنة ال تستطيع ان تستفيد من قدراها على الوجه
اأكمل والتا تساعد ذلك على حقق حالة التكيف مع
متطلبات العمل أيضا فقد أشار البعض اى كون بعض السمات
الشخصية من ضبط النفس والشعور امسؤولية والثقة النفس
وااخاص...ا أي أكثر أمية من القدرة على التعلم التدريب
ي اعداد الشخصية القوية (سعيد,2000,ص.)0
ويعد العنصر البشري ي ميع الدول امتقدمة والنامية عنصرأ
فعاا أساسيا ي تطوير اجتمع وتقدمه ومايته ,لذلك ب الركيز
على قدرات اانسان الذاتية وماته الشخصية لكوها عاما هاما
احقيق النجاح لديه وأداء دور الفاعل حيث ان السلوك اانسا
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ي حصلتة هي التفاعل بن صفات الفرد وخصائصه من احية
وبن صفات اموقف وطبيعة الظروف احيطة اانسان من احية
اخرى كما تتفاعل القدرة على العمل مع الرغبة ي حديد مستوى
مسامة الفرد ي حقيق اأهداف (السلمي,0989,ص.)06
وان دراسة السمات الشخصية أمر مهم لكل انسان يؤدي دورا
ي هذ ا ياة وضمن اي ال حيث أشار علماء النفس ان جاح
اانسان ي حياته هو مدى امتاكه لعدد من السمات الشخصية
الازم توافرها لكي يتمكن من اداء متطلبات العمل الذي سيوكل
اليه وحقيق النجاح فيه هد اقل ونوعية أفضل لذا اصبحت
الشخصية من اموضوعات ال يتناوها علم نفس لتأكيدها على
التنظيم امعقد للفرد وال يعا فيه الوظائف وامنظومات الفردية
والنفسية .كاادراك والتعليم والتفكر والدافع والفروق الفردية ي
اأداء الوظيفي التكيفي (ازاروس,0980 ,ص.)03
وتتطور الشخصية وتتشكل من خال الظروف البيئية للحياة
الرغم من أنه ا توجد طبيعة انسانية حددة بيولوجيا فان للطبيعة
اانسانية دينامية خاصة ها تشكل عاما ي تطور العملية
ااجتماعية ,فالشخصية ااجتماعية تشكل مط معن جتمع ما
وأن اانسان يتكيف مع ضرورات البناء اقتصاديا واجتماعي ا وثقافي ا
معيناَ ،وان اهدف من دراسة الشخصية هو اكتشاف امبادئ
العامة لنموها وتطورها وتنظيمها والتعبر عنها على شكل مبادئ
عامة لكي يتم اكيد ا قيقة الثابتة أن أميز خصائص اانسان
هي الفردية ,فاانسان (الفرد) خلق فريد م يكن هناك أبدا شخص
اخر ماثله ,بل ولن يتكرر مستقبا ,ولنذكر مثا بصمة ااصبع
فريدة ي نوعها( .سعيد,2000,ص.)2
وي ضوء ما تقدم يظهر امية اعتماد السمات الشخصية
كاحد معاير جاح اانسان ي اي عمل وي كل اجاات
ومسامته ي تقدم تمعه وتطور وقدرته ا صول على حقوقه
كانسان يعيش ي وطن ودولة مستقلة كبقية الشعوب ااخرى
مع ان قوة اجتمعات وا ضارات تعتمد بشكل اساسي على قوة
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وطاقات ابناءها ال تظهر كسمات ميزشخصية كل تمع عن
اجتمعات ااخرى وعند النظر اى اجتمع الكوردي ومنذ القدم
يظهر انه تمع يضم افراداَ ذات خصائص ومات شخصية يشهد
له الكثر من امؤرخن والباحثن امنصفن حيث اشار ا ليل
( )2006اى ان كلمة (كردي) كانت تع قبل ااسام
والفارسية القدمة ايضا مع (بطل,شجاع,اسل) ,ح ان من
الشخصيات اايرانية القدمة من كان من الرجال والنساء مل
اسم (كردي) و (كردية) وقد ذكر ابو حنيفة الدينوري (282ه)
ذلك ي كتابه (ااخبار الطوال) وي معرض الصراع الذي قاد
املك الفارسي الساسا (هرمز بن كسرى) ضد ااتراك كان
يستعن بقدرات (هرام شوبن او جوبن) وا اذربيجان وأرمينيا
انذاك ويذكر انه كان لبهرام جوبن اخ شجاع امه (كردي)
وكانت له اخت امها (كوردية) ال اصبحت ام املك الفارسي
(جوان شر) (ا ليل,2006,ص.)0
وقال الباحث الروسي اسيلي نيكيتن عن شجاعة الكوردي
انه مقاتل اسل ,مستعد للتضحية حياته ي سبيل ااخرين وانه
فارس مقدام يهتم مابسه الزاهية وشغوف بساحه كما قال ان
لفظة (كاردو) ماثل الفاظأ سامية ,وخاصة ي ااكدية وااشورية
وهي تع (قومي ,بطل) وتع (كاردو) يصبح بطأ وقال شرف
خان البدليسي ان الظاهر ان لفظ (كرد) اطلق عليهم كوصف
ولقب لفرط شجاعتهم ,ويدل على ذلك ان اكثر ابطال الدهر
امشهورين وشجعاهم امعلومن قد نشئوا وهضوا ي هذ اامة
الباسلة ,فمنهم البطل الشهر (رستم زال) مؤسس الدولة الكيانية
ي ايران ,وان ترمة كلمة كوردستان اى العربية سيكون معناها
(وطن اابطال) حيث يع (الكورد) ابطال وكلمة (ستان) تع
الوطن ,ومن امؤكد ان هذا ااسم م أي عبثأ وقد قال الشاعر
(د مهدي ا واهري) يصف شجاعة الكورد وصمودهم
(شعب دعائمه ا ماجم والدم تتحطم الدنيا وا يتحطم)
(يوسف,2002 ,ص.)0

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،628-028عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

وقد ذكر جال الدين السيوطي (900ه) ي معرض حديثه
عن خصال الشعوب -ان ه جعل الغرة عشرة اجزاء ,فتسعة
منها ي الكورد وواحدة ي سائر الناس ,وقال الباحث اارم ابو
فيان (نستطيع ان نطلق على الكورد لقب فرسان الشرق بكل ما
ي الكلمة من مدلول وقال اسيلي نيكيتن ايضا ان اانسان
الكوردي متاز استقامته ال ا تتزعزع ,و افظ على العهد الذي
قطعه وعطفه النبيل على اقاربه وسلوكه اانسا ا امرأة أكثر
من امسلمن ااخرين واحساسه الشاعري وحبه لادب والشعر,
وقالت الباحثة (ستوارث ارسكن) ان الكورد شعب شجاع ,ب
ا رية وهم تقاليدهم وهم لغتهم وهم من ا ق ي ا رية مثل ما
لغرهم (ا ليل,2006,ص.)2
واشار ا اوشلي عن خصائص ومزاي الكورد القول ان
الكوردي بشوش ,طيب القلب ,شديد الغرة حب للضيوف,
وامرأة الكوردية تتمتع بقسط كبر من ا رية الريئة اكثر من نساء
(الفرس والرك) ,و بون اموسيقى والرقص كثرأ
(ا اوشلي,0933,ص.)00-9
وقد ذكر الكاتب عمر غريبو  2002ان الناظر للشعب
الكوردي يرى انه ار يا من الشعوب ال قطنت ا بال وأثرها ي
اغلب خصائصه الشخصية ومن ابرزها الطبيعة ا ماسية
وااستقامة وروح الفروسية واحرام امرأة وروح القومية
(غريبو,2002,ص.)2-0
وغرها
وااعتزازالقبيلة
ورغم كل ما ذكر وغرها الكثر عن ما مل اانسان من
القومية الكوردية من مات شخصية متميزة اا ان اعداء الكورد
ومنذ القدم حاولوا وبشتئ الوسائل اى تشويه الصورة ا قيقية
للشخصية الكوردية والتخطيط والعمل على انتزاع الطاقات
واامكاات الكبرة النا ة عن تلك السمات ,والعمل على بعثرت
تلك الطاقات وتشتتها لق حالة الضعف لدى ابناء هذا الشعب
وقد اشار ا ليل  2003هذا ا صوص انه منذ ( 22قرا) وحديدأ
منذ سقوط ملكة ميدي الكوردية ي ايدي الفرس سنة (220ه)

صار قدر الكورد ان ينتقلوا من قبضة حكم اجني اى حكم اجني
اخر ,وخال هذ القرون الكثرة وامتتابعة تعرضت الشخصية
الكوردية للتشويه مرتن احدما اعاميأ حيث ظهر له من البحث
ي اريخ الكورد ان جهات ثقافية معينة قدمت الكورد ي صورة
مشوهة اى درجة تثر ااستغراب وااستهجان تتنا مع ابسط
قواعد ااخاق العلمية واانسانية وامرة الثانية يتمثل ما فعلت
عهود ااحتاات امستمرة فعلها ي اانسان الكوردي ,فابعدت
بعض الكورد عن منابع الثقافة الكوردية ااصيلة ,وزرعت فيهم
ثقافة التبعية وا نوع وقيم العبودية ,اى درجة اهم اصبحوا غراء
عن ذاهم القومية واصبحوا عبئأ على النخب الكوردية ااصيلة ال
فجرت الثورات واحدة تلوة ااخرى( ,ا ليل,2003,ص.)0
ومن جانب اخر مكن القول انه ليس من اموضوعية ان نرسم
صورة مثالية وغر واقعية للشخصية الكوردية ,فاالكورد مثل سائر
ااقوام والشعوب ااخرى ,فيهم الصاح والطاح واحسن وامسيء
والنبيل والوضيع وا كيم والطائش واننسى ان خضوع اجتمع
الكوردي مؤثرات ثقافية واقتصادية ولتيارات ايديولوجية تلفة
ساهم ي زحزحة بعض القيم الكوردية وتغييبها ,واحدث شرخأ ي
السلوك الفردي لبعض الكورد وهم قلة وخاصة اولئك الذين
اضطروا اى العيش ي امهاجر (خليل,2006,ص.)6
والرغم من ان دراسة الشخصية وماها لدى اانسان ي اي
شعب او تمع يعد من اموضوعات امتشعبة ويتطلب دراسة كافة
جوانب حياة ذلك اجتمع الذي تاج اى عشرات الكتب
والدراسات للشرح والتوضيح اا اننا ي حثنا ا ا نقتصر على
دراسة السمات الشخصية ال يتميز ها اغلبية الشعب الكوردي
ي كوردستان العراق بشكل عام وقوات البيشمركة بشكل خاص
لتحديد تلك السمات بشكل دقيق لدى اانسان الكوردي قدمأ
وبيان مدى بقاء او مسك ا يل ا ديد من ابناء هذا الشعب
بتلك السمات وما هي السمات ال حصلت فيها التغير او
التغييب وما هي السمات ال قد احدثت او ظهرت لدى
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اانسان الكوردي ي وقتنا ا ا ولدى ابطال قوات البيشمركة
بشكل خاص الذي شهدت ها العام امع بشجاعتها وقدرها
على الصمود بوجه اعداء العام واانسانية من ارهاي تنظيم داعش
اجرمن وكيفية حقيق افضل ماحم اانتصارات عليهم دفاعا عن
ارض كوردستان والعراق والتصدي والوقوف بوجه هذا التنظيم
ااجرامي نيابة عن العام امع ,وفضا عن ذلك نسعى ي حثنا
ا ا اى الكشف عن القيم السائدة لدى الشعب الكوردي من
خال مات الشخصية ا بنائها قدمأ وحديثأ وكيفية استفادة
امؤسسات والقيادات الكوردية من الطاقات امتوفرة لدى معظم
ابناء الشعب الكوردي الناتج عن ما لديهم من مات شخصية
متميزة ميزهم عن ابناء الشعوب ااخرى واظهار ا قائق بدقة عن
السمات الشخصية لانسان الكوردي ردأ على ما قاله اعداء
الشعب الكوردي وتكذيب اراء الباحثن والكتاب غر امنصفن
عن حقيقة وخصائص اانسان الكوردي والرد عليهم موضوعية
واسلوب علمي دقيق وما يزيد من امية دراسة هذا اموضوع امهم
لشعبنا الكوردي من خال حثنا ا ا هو قلة او عدم وجود
دراسات علمية ميدانية سابقة عن هذا اموضوع على مستوى اقليم
كوردستان العراق والدول احيطة به (حسب علم الباحث) لذا
سيكون لنتائج واستنتاجات وتوصيات هذا البحث امية نظرية
وعملية كبرة ابناء الشعب الكوردي ويكون مثابة اضافة نوعية اى
امكتبة الكوردية بشكل عام.
اهدام البحث :يتدم البحث اناي ا .:

 -1حديد السمات الشخصية ال امتاز ها اانسان من القومية
الكوردية سابقأ وايزال.
 -0حديد السمات الشخصية ال كان يتميز ها اانسان من
القومية الكوردي سابقأ.
 -6حديد السمات الشخصية ال متاز ها اانسان من القومية
الكوردي حاليا.

 -4حديد السمات الشخصية ال متاز ها قادة وضباط ومراتب
البيشمركة حاليا.
 -5حديد القيم لدى اانسان الكوردي من خال ماته الشخصية
السابقة وا الية.
 -3حديد ااجراءات الازمة لاستفادة من الطاقات واامكانيات
النا ة عن السمات الشخصية امتميزة لدى اانسان الكوردي
والبيشمركة بشكل خاص لتطوير الشعب الكوردي وحقيق حق
تقرير امصر ابنائه.
حدود البحث:

يقتصر البحث ا ا على عينة من ااكادمين وامثقفن
والسياسن الكورد وقادة وضباط ومراتب قوات البيشمركة ي اقليم
كوردستان العراق للعام .2003-2003
حديد امصطلحات:

فيما يي تعريف اهم امصطلحات ال وردت ي البحث ا ا .:

اوأ /السمة:

 -1تعريف زهران

هي الصفات ا سمية او العقلية او ااجتماعية او اانفعالية
– الفطرية او امكتسبة ال يتميز ها الشخص وتعر عن استعداد
ابت نسبيأ لنوع معن من السلوك (زهران  ,0933,ص.)026

 -0تعريف سن

1992

هي الصفة (العقلية او ا سمية او اانفعالية او ااجتماعية)
الفطرية او امكتسبة ال يتميز ها الشخص وتعر عن استعداد
ابت نسبيأ لنوع معن من السلوك (اايتوي,2002,ص.)04

 -6تعريف البورت (ب.ت)

هي نظام نفسي عصي مركزي عام ( تص الفرد) يعمل على
جعل امثرات امتعددة متساوية وظيفيأ كما يعمل على اصدار
وتوجيه اشكال متساوية من السلوك التكيفي والتعبري
(الكبيسي,0983,ص.)32

 -4تعريف ادي
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استعداد فطري او مكتسب ابت نسبيأ لنوع من السلوك يتفرد
به الفرد ويتميز به عن ااخرين (البادي,2009,ص.)26
وي ضوء التعاريف السابقة وغرها الكثر للسمة يعرف
الباحث السمة نظري ي البحث ا ا اها موعة الصفات
العقلية وا سمية او اانفعالية او ااجتماعية ال يتفرد به الفرد
ويتميز به عن ااخرين وقد يكون ذات منشأ فطري او مكتسب
ينتج عنها السلوك التكيفي او التعبري او اللفظي عند لفرد.

انيا /الشخصية:

ي ضوء اطاع الباحث على عدد كبر من التعاريف مفهوم
الشخصية نذكر منها

 -1تعريف

دافيدوف1986

هي تكوين اختزا يتضمن اافكار والدوافع واانفعاات
امشاهة
والظواهر
والقدرات
واا اهات
واميول
(دافيدوف,0986,ص.)230

 -0تعريف صا

1988

يقصد الشخصية النظام الكامل من النزعات الثابتة نسبيأ,
ا سمية والنفسية ال ميز فردأ معينا وال تقرر ااساليب امميزة
لتكيفه مع بيئته امادية وااجتماعية (صاح ,0988,ص.)62

 -6تعريف الطشاي

1998

هي موعة خصائص امرء ا سمية منها والعاطفية
والنزوعية والعقلية وال مثل حياة صاحبها وتعكس مط سلوكه
امتكيف مع البيئة (الطشا ,0998,ص.)22

 -4تعريف ملحم

0222

هي النظام الكامل من اميول وااستعدادات ا سمية والعقلية
الثابتة نسبيأ ال تعد ميزأ خاصا للفرد وال يتحدد مقتضاها
اسلوبه ا اص ي التكيف مع البيئة امادية وااجتماعية
(ملحم,2000,ص.)203
 -5تعريف ادي

اها موعة من السمات وا صائص الشخصية امستندة اى
منظومة من ااجهزة اادراكية وامعرفية واانفعالية وااجتماعية
داخل الفرد ال حدد نوع استجابته ا اصة لبيئته وال ميز عن
غر من اافراد ااخرين (ادي,2009,ص.)02
وي ضوء التعاريف السابقة وغرها الذي اطلع عليها الباحث
مكن ان تعرف الشخصية على اها التنظيم الديناميكي لدى الفرد
جموعة كاملة من اميول وااستعدادات ا سمية وااجتماعية
والعقلية واانفعالية ذات الثبات النسي وال على اساسه دد
اسلوب الفرد ا اص للتكيف مع بيئته.
الثا/السمات الشخصية:
بعد ااطاع على ما ذكر عن مفهوم السمات الشخصة
كمصطلح مركب مكن ذكر بعض منها كما يي:
 -1تعريف العامري
هي خصائص عامة ها طابع اجتماعي انفعا ومكن عن
طريق القياس الصحيح ماحظة اختاف الفرد عن الفرد ااخر
النسبة هذ السمة او تلك (العامري,0980,ص.)28
1981

 -0تعريف اخزرجي
هي موعة السمات او ا صائص ال ميز الفرد وتؤثر ي
سلوكه ااجتماعي ودوافعه وا اهاته وهي ابتة نسبيا ومكن التنبؤ
بسلوك الفرد من خاها (ا زرجي,0988,ص.)22
1988

 -6تعريف فرج

1990

هي صفات وجدانية قد تكون مكتسبة او موروثة تتسم
الثبات النسي من شأها ان حدد بدرجة كبرة نوع السلوك او
ااستجاات ال يصدرها الفرد ي تفاعله مع ااخرين
(فرج,0992,ص.)028

 -4تعريف اايتوي

0220

0229
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موعة من الصفات الفكرية او امكتسبة ال يتميز ها الفرد
عن ااخرين ،وها من الثبات النسي ,حيث مكن من خال التنبؤ
بسلوك الفرد ي امواقف امختلفة (اايتوي ,2002,ص.)02
وي ضوء التعاريف السابقة وغرها الذي اطلع عليها الباحث
يعرف السمات الشخصية تعريفأ نظرأ ي البحث ا ا على اها
موعة من السمات الفكرية وااجتماعية وا سمية والوجدانية
ال يتميز ها اانسان من القومية الكوردية عن غرها من حيث
ااستجابة ال يصدرها ي تعامله مع ااخرين ي تلف اات
ا ياة امدنية والعسكرية وي ظروف ا رب والسلم.
ويتمثل التعريف ااجرائي للسمات الشخصية ي البحث
ا ا استجاات ودرجات افراد عينة البحث من ااكادمن
وامفكرين والسياسن الكورد وقادة وضباط ومقاتلي قوات
البيشمركة البطلة على فقرات واسئلة اداة البحث ال سيتم اعداد
لتحقيق اهداف البحث احقأ.
ااطار ال ظري والدراسات السابقة:

يتضمن هذا ا زء من البحث على ااطار النظري عن مات
الشخصية والدراسات السابقة ال تناولت الشخصية الكوردية
وكما يي:

اوا /ااطار ال ظري :ويشمل هذا ا،زء من البحث على:
أ -ملتوم وطبيعة السمات الشخصية وتطورها:

احتلت موضوع الشخصية موقع ا مهما ي ميدان علم النفس
واخذ ااهتمام بدراستها يتزايد يومأ بعد يوم ح اصبح هناك فرع
ي علم النفس يسمى بعلم النفس الشخصية ,وهو فرع غ بتعدد
نظريته ال حاول تفسر الشخصية عن طريق بنائها
وحركتهاوارتقائها (صاح,0983 ,ص.)6
ويرى عدد من علماء النفس ان ا كم على شخصية الفرد
يكون التعرف على ا صائص النفسية اموجودة فيها ,ففي رأيهم
ان الشخصية تتكون من موع ما لدى الفرد من مات واذا
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كانت هذ السمات موجودة فينا فاننا نتمكن من قياسها كأبعاد
للشخصية (الفلفلي ,0989,ص.)33
وقد نظر عميد سيكولوجية السمات جوردن البورت  0963اى
السمات كوها الوحدة الطبيعية لوصف الشخصية ونقطة البداية
لدراسة الشخصية ,كما أكد على اها خصائص متكاملة
للشخص وهي تشر اى خصائص نفسية حدد مط سلوك
الشخص (ازاروس,0980 ,ص.)28-23
وتعد السمات الشخصية مثابة خصائص عامة ها طابع
أجتماعي انفعا يظهر اختاف الفرد عن الفرد ااخر النسبة
هذ السمة او تلك لذا فان دراسة الشخصية تركز على تلك
ا صائص او السمات لكل فرد وال عل منه وحدة متميزة ي
تؤدي اى حديد مط شخصيته
تكوينه وال
(موسى,0933,ص.)623
وقد بدأت جهود الباحثن ي تقوم الشخصية وخصائصه
تتضح ي القرن التاسع عشر ابتدءأ من جالتون  0839ح
برسون الذي ابتكر ااستفتاءات ومقاييس التقدير (غنيم,0932,
ص.)662
وتوصل العلماء والباحثن ي القياس النفسي اى اساليب
متعددة لقياس خصائص الشخصية ي ااونة ااخرة ومن ابرزها
ااستبياات وامقاييس واماحظة وامقابلة والسجل الشخصي
ودراسة ا الة (فائق,0996,ص ،)402ومنذ اكثر من ( )60عاما
حدد (فرجسون) ثاثة اهداف مكن حقيقها من قياس الشخصية
هي :فهم افضل لسلوك الفرد ,وفهم افضل لسلوك ا ماعة ,وفهم
افضل للتفاعل بن الفرد وسلوك ا ماعة (صاح,0988,ص.)262

ب -نظر ت الشخصية.:

لقد تعددت النظريت ال تناولت الشخصية ودراستها
وقياسها وقد مع الكثر من العلماء والكتاب بعلم النفس
الشخصية ي مؤلفاهم موعات من النظريت ذات اامية مثل
التحليل النفسي لفرويد والتحليلة ليونج والنفسية ااجتماعية ل
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(ادلر ،فروم ،سوليفان ،هور ) واجالية عند كرت ليفن وعلم
الشخصية لدى موراي والسمات ل (البورت ،كاتل ،ايزنك)
والذات عند روجرز وا اجات عند ماسلو والبناء ااساسي
للشخصية لكاردنر....ا (ا بوري،0989،ص.)04
ونظرأ لوجود تباين ي امدارس الفكرية ال اشتقت منها
نظريت الشخصية امختلفة اامر الذي ادى اى تنوع امناهج
امتبعة لدراسة الشخصية من قبل منظريها وكذلك اى ااختاف
ي وجهات نظرهم حول تفسر طبيعة الشخصية اانسانية وعلى
اساس ذلك مكن تصنيف نظريت الشخصية اى موعات وكما
يي.:

اوا /نظر ت اتبا امدرسة السلوكية للشخصية:

يروى اتباع هذ النظرية ان الشخصية هي نظام من السلوك
يكتسبه الناس التعلم او امعا ة امعرفية رات ا ياة ويعرضونه ي
مواقف معينة .ومن أبرز النظريت ي هذا اجال هي النظرية ال
جاء به (روتر) ال يرى ان التعلم لق توقعات معرفية توجه
السلوك ( وان الشخص يكتسب هذ التوقعات نتيجة لنوعية
خراته وتعزيزات سلوكه وكيفية تفسر للمعزز .واقرح وجود مركز
للضبط اعتر توقعا سائدا او اسراتيجية معرفية يقيم الناس ي
ضوئه امواقف (فيزر ،0983 ،ص.)223-222
ونظرية ا تمية امتبادلة لباندورا ال اكدت على الدور امعقد
وامستمر ي التفاعل الذي يقوم بن أماط تفكر الفرد والبيئة
والسلوك .وان الشخصية تتشكل من خال سلسلة من التأثرات
امتبادلة وال ا مناص منها ي ا ياة العامة .وان الشخصية تتطور
نتيجة التفاعل امستمر بن معاير الفرد وقيمه (ال يتعلمها
السلوك
ونتائج
واموقف
والتعزيز)
النمذجة
(الوقفي،0998،ص .)294ومن اصحاب هذ النظرية ااخرين (
ب.ف .سكنر)  0904و (ولر ميشيل)  0960فيؤكد سكنر ان
شخصية الفرد تتحدد السلوك الظاهري والذي حدد البيئة
ا ارجية وعليه فليس هناك حاجة لفهم العمليات العقلية وامعرفية

والداخلية لتفسر الشخصية ال تكون قابلة للتغير والتعديل وان
اعادة تنظيم ا رات وامواقف البيئية يؤدي اى تعديل شخصية
الفرد (الرماوي،2008،ص.)243
انيا /نظر ت اتبا امدرسة اانسانية للشخصية:

يرى اتباع هذ امدرسة اانسانية من علماء النفس الغرض
اامى للفرد ان يصل اى حقيق أقصى اامكانيات الكامنة ي
ذاته .وهذا التوجه هو جوهر نظريت الشخصية امعروفة بنظريت
حقيق الذات ومن تلك النظريت نظرية كارل روجرز ي الذات ال
افرض ان كل فرد يستجيب ككل منظم للواقع كما هو وقد اكد
على حقيق الذات الذي وصفه كنزعة فطرية و النمو وكدافع
بوجه كل السلوك اانسا  ،وقد رأى ان الشخصية هي التعبر عن
نزعة الفرد لتحقيق ذاته وفق ادراكه الفردي الفريد للواقع
(الوقفي،0998،ص.)300-299
ونظرية ماسلو الذي نشر ي كتابه امشهور (الدوافع الشخصية)
ا طوط ااساسية لنظريته ومايتبعها من عوامل تتفرع منها ،ما
فتحت اجال للدراسات النفسية للبحث عن حاجات اانسان
وانعكاساها على سلوك واداء الفرد .حيث اكد ان اافراد يندفعون
من خال حاجاهم الشخصية وال متد من حاجات ذات
مستوى منخفض (حاجات البقاء) اى حاجات ذات مستوى
مرتفع كا اجة اى امعرفة والفهم ،واانسان من وجهة نظر
(ماسلو) قادر على تشكيل ذاته بفضل الفعالية واا ابية ال
متلكها وانه واع لذاته وقادر على تطويرها عندما تكون الظروف
احيطة به مواتية ومناسبة (د خان،2002،ص.)29

الثا /نظر ت اتبا مدرسة التحليل ال لسي للشخصية:

لقد اكد اتباع هذ امدرسة ي تفسرهم للشخصية على
امية الدوافع واانفعاات والقوى الداخلية اأخرى ،وافرضت أن
الشخصية تنمو من خال حل الصراعات النفسية خال سنوات
الطفولة البكرة عادة ،ويعد سيجموند فرويد ،وكارل يونج ،والفريد
أدلر ،وكارن هور  ،وهاري ستلك سولفان ،واريك اريكسون من
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النفسية

الدينامية

للمفاهيم
امؤيدين
أشهر
(دافيدوف،0980،ص.)282
ونشر هنا اى نظرية فرويد اعتبار زعيم هذ امدرسة الذي
يؤكد على ان الشخصية من خال مكواته وبنائه على اساس ان
ا هاز النفسي يتكون من (أهو ،واأا ،واأا اأعلى) فأهو عبارة
منبع الطاقة ا يوية ومستودع الغرائز ال تسعى اى اشباعها ي أية
صورة وأي من وهو الصورة البدائية لانسان قبل أن يتناوها
اجتمع يلتهذيب ،واأا اأعلى فهو مستودع امثاليات
واأخاقيات والضمر وامعاير ااجتماعية والقيم الدينية ويعتر
مثابة سلطة داخلية او رقيب نفسي ،أما اأا فهو مركز الشعور
واادراك ا سي ا ارجي والداخلي والعمليات العقلية وامشرف
على ا ركة واادارة وامتكفل الدفاع عن الشخصية وتوافقها وحل
الصراعات بن امطالب أهو واأا اأعلى وبن الواقع
(سهر،2000،ص.)29-23

رابعأ /نظرية الب اء اأساسي للشخصية:

ارتبط اسم هذ النظرية العام (كاردنر) الذي يدعي أن
البناء ااساسي للشخصية يعتمد على ا صائص ال يشرك فيها
غالبية أفراد اجتمع ا املن لثقافة واحدة ،والنا ة عن خضوعهم
رات ذات طابع متماثل واستجااهم امتماثلة ال اكتسبوها ي
مرحلة الطفولة امبكرة ،وما تتضمنه هذ امرحلة من أماط ثقافية
ذات عاقة بتشكيل هذا البناء وال تعد عوامل حامة ي تكوين
شخصية الفرد ،وقد اكد (كاردنر) على تباين أساليب التنشئة
ااجتماعية لأطفال من تمع أخر وتبعا أنواع اأسر ووظائفها
واختاف النظم ااجتماعية وااقتصادية ي كل تمع من
اجتمعات وال تؤثر بدورها ي أساليب التنشئة اأسرية ،والتا
تسهم ي حديد البناء اأساسي للشخصية
(السلمان،0984،ص.)2
خامسأ /نظر ت السمات للشخصية:
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يعد العام البورت اول من ادى بنظرية السمات وقد شاركه ي
ذلك (كاتل) ي أكيد على السمات ي قياس الشخصية ،وهتم
هذ النظرية بتقوم الفرد من خال موعة من السمات امميزة له
بدرجات متفاوتة ،لكون السمة مفهوم كمي ي جوهر ما مكن
أن ضع للقياس ،لذا فان هذ النظرية اقت قبوا من معظم
الباحثن وامشتغلن ي قياس الشخصية وتقومها
(ازاروس،0980،ص )32وقد اعتمد كاتل منهج التحليل العاملي
ي حديد مات الشخصية حيث قام مع امرادفات الواضحة ي
قائمة البورت وقد أجرى عليها اختصارات وتقديرات عديدة اى
ان توصل استخدام التحليل العاملي لنتائج التقديرات اى ()03
مة اساسية أو مصدرية ال ماها العوامل الستة عشر للشخصية،
واعتمد ي موذجه على ثاثة انواع من البياات هي البياات
ا اصة بسجل ا ياة والبياات ال معت استخدام استبياات
الشخصية والبياات ال م ا صول عليها من استخدام
ااختبارات اموضوعية للشخصية (سعيد،2000 ،ص.)3
وقد ميز (البورت) بن السمات امشركة لدى موعة من
اافراد والسمات ا اصة بكل فرد منهم دون غر  ،وينظر البورت
اى السمات الفردية على اها ترتب بشكل هرمي او طبقي حيث
يعتر بعضها أكثر امية من غرها النسبة للفرد وهذا فقد عمد اى
التمييز بن السمات الرئيسية والسمات الثانوية ي نظريته (قطامي،
،2002ص .)628اى جانب ذلك يرى البورت أن السمات
تنتظم فيما بينها ،حيث مكن ترتيبها ي مدرج هرمي تسود مة
واحدة كرى او رئيسية او عدة مات مركزية ،او هي السمات
السائدة التأثر وال يظهر اثرها على ميع نواحي سلوك الفرد
تقريبا ،اما السمات الثانوية فهي عبارة عن اماط من استجاات
اافراد للمثرات من حوهم وهي قليلة اامية نسبيا ي حديد مط
شخصيته وأسلوب حياته (جابر،2004،ص.)223
واعتر (كاتل) ي نظريته عن السمات ان السمة هي من اكثر
امفاهيم امية وجوهرأ للسلوك اانسا واعطى اهتماما خاصا
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لعاقة السمة امتغرات النفسية ااخرى ،واعطى للسمات عدة
تصنيفات منها السمات العامة امشركة بن ميع الناس ومات
فردية ص افراد قليلن ومات اولية مسؤولة عن كل اشكال
السلوك عند الفرد ومات سطحية ذات التاثر احدود على سلوك
الفرد (صاح،2000،ص.)30
ويعد (ايزنك) من علماء النفس البارزين ايضا ي ال دراسة
السمات وحدد مسة عوامل ذات امية كبرة ي وصف الشخصية
هي عامل (اانبساط ،العصابية ،الذهانية ،الذكاء ،احافظة مقابل
التحرر) ويشر اى ان لكل بعد من بعدي اانبساط والعصابية
موعة من العوامل ااولية ال مثل السمات وعلى اساس هذين
البعدين مكن تفسر التباين ي اماط الشخصية ،وقد اهتم
(جيلفورد) ايضا بدراسة السمات ،ويتجلى ذلك ي اكيد على
مبدأ الفردية ي تعريفه للشخصية اها ذلك ااموذج الفريد الذي
تتكون من ماته(اايتوي ،2002،ص.)60-60
وبعد حليل مضامن هذ اجموعات ا مسة من نظريت
الشخصية ظهر امكانية ااستفادة من ميع تلك النظريت ي
اجراءات الدراسة ا الية لقياس السمات الشخصية لانسان
الكوردي قدمأ وحديثأ بشكل عام ونظريت السمات بشكل
خاص لكوها اكثر مائمة مع طبيعة واهداف البحث ا ا
امتمثل بتحديد مات اانسان الكوردي بشكل عام والبيشمركة
بشكل خاص الذي سيتبنا الباحث ي اعداد اداة واجراءات
البحث ا ا .
انيا /اادبيات والدراسات السابقة:

بعد اطاع الباحث ومنذ فنرة طويلة على عدد كبر من
الكتب وامصادر والدراسات وامقاات عن اريخ واصل وتراث
وعادات وعقائد ولغة وهجات وقضاي وقبائل الشعب الكوردي
وما تعرض له من مؤامرات واعتداءات على حقوقها من قبل
ااتراك والفرس والعرب واصبحوا ضحاي اانظمة الدكتاتورية
والشوفينية عر العصور وامراحل امتعاقبة لتلك ااقوام اا انه م د

اية دراسة سابقة ومن خال اجراءات ميدانية ضمن اطار الدراسة
النفسية ووفق امنهج الوصفي التحليلي عن خصائص ابناء الشعب
الكوردي ااصيل سوى بعض ااشارات لبعض السمات
الشخصية لانسان الكوردي ي بعض امقاات او الدراسات
النظرية والكتب وامؤلفات لبعض امعنن القضية الكوردية
وخصائص ابناء امتميزة لذا سنذكر عدد من هؤاء ما قاله بعض
الكتاب وامؤلفن والباحثن امنصفن حق ابناء الشعب الكوردي
عن صفاهم وطبائعهم الذي مكن اعتبارهم مثابة دراسات سابقة
غر مباشرة للدراسة ا الية لغرض ااستفادة من بعض ما ورد ي
تلك الدراسات ي اجراءات واعداد اداة (استبيان) الازم لتحقيق
اهداف البحث ا ا وكما يي.:
 -1دراسة نيكيتن . 1958

لقد اكد الباحث الروسي اسيل نيكيتن على ان اجتمع
الكوردي متاز بنظامه العشائري ويعيشون ي ماعات منعزلة عن
اجتمع احيط هم والكوردي فخور اصله ونسبه وهو فارس شجاع
ب ا رب وتروق له امابس الزاهية االوان وهو اب حنون وزوج
لص يكرم امرأته واواد و ب الغناء والغزل واااشيد ،وانه قاس
مع الغريب وهو ارة عنيد وشديد الذكاء وكثر ا ماسة سريع
الغضب ،ب الطبيعة ومافيها من جبال وودين وميا و غرها
من الصفات امتميزة (نيكيتن،0928،ص.)00

 -0دراسة مي ورسكي .1933

عاش الباحث الروسي مينورسكي بن الكرد العقد ااول من
القرن العشرين واطلع على عاداهم ووصفهم عن قرب ومعرفة
فاستشهد ببعض ااحداث ال تدل على اتصافهم الشجاعة
والبسالة وعدم ا مول ،وتناول البحث اثر الطبيعة الكوردستانية
ي حيوية الفكر الكوردي اضافة اى ما يتصف به الكورد من حدة
ي امزاج اى درجة التهور (ا ليل، 2006،ص.)2

 -6دراسة ا،اوشلي .1932
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يشر ا اوشلي بناءا على ما ذكر العامة د امن زكي ي
مؤلفه (الكورد وكوردستان) ان كل من رأى الكورد وعاشرهم من
العلماء الرحالة الناهن ردحا من الزمن قد اظهر تقدير العظيم
لصفات الكوردي واخاقه امتينة ومزاي العديدة حول ذلك وان
دائرة امعارف اانكليزية الكرى ذكرت صوص الشؤون امنزلية
وااحوال العائلية ي الشعب الكوردي بلغت من التقدم والرقي
مبلغأ عظيما فالكوردي بشوش ،طيب القلب ،شديد الغرة ،حب
للضيوف وامرأة الكوردية تتمتع بقسط كبر من ا رية الريئة اكثر
من نساء الفرس وااتراك ،و بون اموسيقى والرقص كثرا ،وقد
ص ما قاله احد ااوربين عن خصائص ااكراد اهم يستحقون
لقب -فرسان الشرق -ولديهم استعداد دائم للقتال مع استقامة
وتفان مطلق ي خدمة رؤسائهم ووفاء للعهد وكرم وحسن الضيافة
(ا اوشلي،0933،ص.)00-00
 -4دراسة ابو فيان .1935

لقد قال الباحث اارم ابو فيان مكن ان نطلق على الكورد
فرسان الشرق بكل ماي الكلمة من مدلول فيما لو عاشوا حياة
اكثر حضرأ وان الصفات وا صائص امشركة هذا الشعب تتلخص
ي استعدادهم الدائم للقتال ،واستقامتهم وادهم واخاصهم والثأر
للدم امهدور ،والعداوة القبلية ال تنشب ح بن اقرب ااقراء،
والصر على الشدائد ،واحرامهم غر احدود للنساء
(ا ليل،2006،ص.)0

 -5دراسات بيشكجي (.)0213-1932
حصل عام ااجتماع الركي على شهادة الدكتوراة ي علم
ااجتماع من جامعة ااتورك ي ارضروم عام  0933ومنذ ذلك
الوقت وبعد ان تعرف على الشعب الكوردي قام بدراسة ار هم
وخصوصياهم وتراثهم حيث نشر ( )60حثا وألف ( )42كتاا عن
القضية الكوردية وما ق هم من ظلم واضطهاد وعدوان تركي
وفارسي وعري عر العصور وقدم خدمة كبرة لقضية الشعب
الكوردي رغم ما ق به من اضطهاد واماحقة والسجن والتجويع
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من قبل السلطات الركية ولقد بلغ موع ااحكام السجن الذي
صدر حقه اكثر من قرنن ونصف وقضى منها اكثر من ()03
عاما مع فرض الغرامات مالية عليه اوزت امليار لرة تركية ورغم
كل ذلك م يتخلى واى اليوم عن القضية الكوردية وحقهم ي
تقرير امصر اما صوص ما قاله عن خصائص الشخصية
لانسان الكوردي وبعد اطاعنا على عدد من احاثه وكتبه وحليلها
واستخاص ماذكر عن السمات الشخصية لانسان الكوردي
جد انه قد وصف الكوردي الشجاعة والقوة وحب ا ر
لاخرين وا مال والتسامح ،والصر وحمل الشداد والرغبة ي
القتال والثأئر واحرام امرأة واانسانية والتمسك العشرة وكونهُ
مطيع وغر عدوا و لص وملتزم الدين وسهل التعامل وغرها
الكثر من ا صائص امتميزة الازمة صوهم على حق تقرير
امصر والعيش ي دولة واحدة ولكن ما أخذ على الكرد هو عدم
ااتفاق وكثرة امشاكل فيما بينهم وعدم معرفتهم لقدر اهلهم الذي
(قادر،2002،ص)0
زئتهم
اسباب
من
اصبح
(امزوري،2004،ص( )4-0اليوسفي،2004،ص.)6

 -3دراسة امايي .1999

اكد انور امايي أن اكراد ادينان قد اشتهروا قدمأ بنشاطهم
واستعدادهم اعمال الزراعة والفاحة وتفوقوا على كثر من جراهم
ي كثر من معام التمدن وا ضارة وانتشرت بينهم العلوم وامعارف
ووجدت امدارس العلمية والعمارات ا ميلة ,ومتاز اانسان
الكوردي ااهتمام حقوق الوالدين واكرام الضيف ومراعاة اامور
الدينية ,وادية حقوق الناس ،وانصاف امظلوم من الظام ،
وااعراف بفضل احسن وغرها من الصفات امتميزة
(امايي،0999،ص.)32

 -2دراسة توماس بوا .0221

يؤكد العام الفرنسي الروفيسور توماس بوا الذي ارسل من قبل
الدومينكان عام  0909اى الشرق ااوسط لدراسة اامة الكوردية
وال كرس ها معظم حياته ،فتعلم اللغة الكوردية وعاش بن
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ااكراد ي ميع مناطقهم ي تركيا،العراق،ايران،سوري ،ودرس
عاداهم وتقاليدهم واداهم وحث ي اصلهم ونشأهم مستنرأ
احاث ونتائج امستشرقن ااوائل بصورة دقيقة جدأ ،واضاف
اليها ما اكتشفه بنفسه اثناء معايشته هذ اامة ..وتوصل ان
كوردستان عبارة عن ارض بدون حدود واها تشكل العمود
الفقري للشرق ااوسط حيث اها تقع ي قلب اسيا الصغرى
وحتل القسم ا بلي ااكر الذي متد بن البحر ااسود وسفوح
جبال ميزوبواميا وهي تعادل تقريبا مساحة فرنسا وتشكل اجزاء
كرى من تركيا ،ايران ،والعراق والرغم من هذا فان سكاها
متازون بوضوح من حيث ااصالة واللغة والتاريخ عن ااتراك
والفرس (بوا،2000،ص.)9-8

 -8دراسة امن .0226

لقد اكدت الباحثة كوردة امن على اساس ما امع عليه
العديد من الباحثن وامستشرقن الذين زاروا منطقة كوردستان
خال حقب زمنية متباينة عن وجود صفات عامة ميزت شخصية
اانسان الكوردي عن غرهم من شعوب امنطقة ومن تلك
السمات ااعتزاز النفس،ااستقامة ،اامانة ،والوفاء العهد،
الكرم وحسن الضيافة الطيبة والذكاء الفطري وا نكة ،الشعور
اانتماء واارتباط القوي العشرة ال ينتمي اليها وتقدم الطاعة
واالتزام أوامر رئيس العشرة ،كما ان الكورد لطيفون واجتماعيون
يعشقون اموسيقى والغناء والشعر ومال الطبيعة والرقص ا ماعي
(الدبكات) و رمون امرأة ومتازون حبهم الشديد للحرية
والشجاعة والفروسية وااستعداد الدائم للقتال ي سبيل ارضه
وكذلك حبهم الشديد للساح وهو سريع الغضب و ب اسرته
فهو أب حنون وزوج لص وكذلك يتميز بقوة بدنية واضحة
ومال الشكل وامظهر ويتمتع بشخصية اجتماعية منفتحة على
اجتمعات وا ضارات ااخرى (امن،2006,ص.)0
 -9دراسة الش اوي .0222

قال الباحث امصري فهمي الشناوي ي دراسته (ااكراد يتامى
امسلمن) طول ار هم م يتلوثوا التهاون وا التحالف وا
التفاوض مع العدو ،ولن يتهموا اخفاء مسكهم ااسام ،ولن
يرضوا على انفسهم مغام ا كم والقصور والسفارات ،وم يعرفوا
امساكنة وامداهنة ،اهم يسمون بلدهم باد الشجعان ،هكذا
يطلق عليهم امؤلفون الغربيون ولو انصفنا لقلنا (كردستان) باد
الشهداء فهي على مدى التاريخ شهداء ااسام
(غريبو،2003،ص.)6
 -12دراسة نيكيتن .0210

لقد ذكر اسيلي نيكيتن ي دراسته السوسيولوجية والتار ية عن
الكورد ان الصفة البارزة للكرد هو حبهم للقتال وسعيهم الدائم
اى امراعي ا صبة و اى الصيد وقد علمتهم ا ياة ان (العام ملك
الشجاع) وان وقوع الكوردي حت اثر امستمر للطبيعة ومع
اانسان وا ضوع انظمة العشرة قد كون فيه ا لق النبيل الذي
يتجلى ي شعارهم الثاثي (الشهامة وحسن التصرف واأاء) وان
نفس الكوردي الذي يعد ي بيئته العشائرية موذجأ للنظام وامروءة
وغرها الكثر من السمات امتميزة لدى الكوردي ال تضمن دوام
الدولة وتطورالثقافة موجودة لدى الكورد وبدرجة عالية وتضمن هم
استقاهم (نيكيتن،2002،ص.)022-020

 -11دراسة اخليل .0216

بعد ان استعرض الدكتور امد ا ليل ي سلسلة من الدراسات
الكثر عن ما ذكر الباحثن وامستشرقن من السمات وا صال
ااصيلة والقيم والنبيلة ال احظها الباحثون ي اجتمع الكوردي
قدما و ماتزال حية ولكن بسبب ظروف القهر ال فرضت على
الشعب الكوردي خال قرون طويلة افسدت بعضهم واخرقت
منظومهم ا لقية بعض الشيء واكثرما يؤخذ على الكورد وخاصة
العلماء وامفكرين وااداء والساسة طوال ار هم املئ الكوارث
والفواجع صفات اربع عجيبة هي نكران الذات ،والنزعة الفردية

289

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،628-028عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

والقبلية ،وسامة الطوبة ،والصراحة الفائقة (ا
.)2

ليلي،2006،ص-4

 -10دراسة غريبو .0215

ذكر عمر غريبو ان الناظر للشعب الكوردي يرى انه ار يا
من الشعوب ال قطنت ا بال واثر ها ي اغلب خصائصه
الشخصية ومن ابرزها الطبيعة ا ماسية او اانفعالية ،وااستقامة،
و روح الفروسية والتوق الدائم للحرية ،احرام امراة ،روح القومية
وااعتداد القبيلة ،الغرة وا ساسية امفرطة لب جلدهم من
ااكراد ،ا فاظ على الصفاء والعادات ااصيلة ،البعد عن روح
امشاركة وعند النظر والتدقيق اى هذ ا صائص وغرها الكثر ال
تتحلى ها الشخصية الكوردية نرى مدى توافقها وتناسبها مع
مبادى ااسام العظيمة فااسام ث الصدق ونرى هذ الصفة
واضحة ي شخصية الكوردي الذي يقول الصدق ويعمل به ح
لو كلفه ذلك الكثر من العناء وامشقةونرى الشجاعة وااقدام ي
شخصية الكوردي وهذ من ابرز الصفات ال ث عليها
ااسام وكان يتحلى ها الرسول الكرم (م) ومن بعد الصحابة
و القادة العظماء و فل التاريخ بكثر من اامثلة على ذلك
(غريبو،2000،ص.)4-0
 -16دراسة يوسف .0215

لقد اعتمد الباحث جهاد يوسف على اقوال العديد من
الباحثن وامستشرقن الذين زاروا منطقة كوردستان خال حقب
زمنية متباينة ي ذكر خصائص اانسان الكوردي ااصيلة مع ذكر
الكثر من امواقف للقادة وامشاهر الكورد وقد حدد تلك
الصفات من منظور علم النفس من خال موعة الصفات
ا سمية حيث يتميز الكوردي بقوة بدنية واضحة ،وصحة جيدة
و مال الشكل وامظهر وهذا ا صوص يذكر ما قاله الرحالة
اانكليزي (كلوديوس) عن الكرد اهم بوجه عام اقويء اصحاء م
اشاهد مطلقا ااس ذوي اجسام قوية صحيحة من ا نسن (نساء
ورجال) كما شاهدت ذلك ي كوردستان اما صوص شهادات
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ي شجاعة الكورد قد ذكر ان الكوردي مقاتل اسل مستعد
للتضحية حياته ي سبيل اجموع ،وانه فارس مقدام يهتم مابسه
الزاهية وشغوف بساحه وغرها من عاقات الشجاعة والبطولة
وقد ذكر عدة مواقف عن النبل والتسامح الكوردي عر مراحل
ار ية تلفة كدليل على انتشار قيم النبل والرمة والتسامح ي
العقلية الكوردية (يوسف،2002،ص.)2-0
م اقشة الدراسات السابقة.
بعد اطاع الباحث على ما ذكر ي الدراسات النظرية
وااحاث وامقاات السابقة عن السمات الشخصية لانسان
الكوردي م مناقشتها وحليلها لغرض ااستفادة من بعض ما ورد
فيها ي اجراءات الدراسة ا الية وبشكل خاص ي اعداد قائمة
السمات الشخصية على شكل استبيان لقياس اهداف البحث
ا ا وعند امقارنة بن تلك الدراسات وغرها الذي م ااطاع
عليها والذي م يسع اجال لذكر ميعها لغرض ااختصار واا از
ظهر ان الدراسة ا الية قد تفردت من حيث اهدافها ؤاجراها
امتعلق بوجود جانب القياس اميدا فيها والتعرف على ما موجود
من مات قدمة وحديثة لدى اانسان الكوردي و (البيشمركة
موذجا) على اساس ذلك وكيفية ااستفادة من تلك السمات
امتميزة لانسان الكوردي ي حق تقرير مصر الكوردي وحقيق
اهدافهم ا ا دولة كوردستان الذي طال انتظار من قبل الكورد
وقاداهم امخلصن.

م تجية واجراءات البحث:
يشمل هذا ا زء من البحث على منهجية واجراءات البحث
من حيث اختيار العينة واداة البحث وكيفية تطبيقها والوسائل
ااحصائية الازمة لذلك وكما يي:

اوا /م تجية البحث:

سيتم اعتماد امنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اهداف البحث
ا ا لكوها من اكثر امناهج مائمة لطبيعة واهداف البحث.
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انيا /تمع البحث:
يتالف من تمع البحث من عدد غر حدد من ااكادمن
وامفكرين والسياسن وامثقفن وقادة وضباط ومقاتلي البيشمركة
ي اقليم كوردستان العراق والدوائر وامؤسسات ووحدات البيشمركة
ي جبهات القتال التابعة ها ،ال يتطلبها طبيعة واهداف البحث
من لديهم خرة واطاع ومعلومات نظرية وعملية عن مات
الشخصية الكوردية امدنية والعسكرية.

الثا /عي ة البحث:

بعد حديد الفئات والشرائح ال ملتها تمع البحث امدنية
والعسكرية م اختيار عينة مؤلفة من ( )280شخصأ الطرقة
القصدية (العمدية) بواقع ( )030شخصأ مدنيأمن امفكرين
وامثقفن وااكادمن واساتذة ا امعات والسياسن من القيادات
ا زبية امعروفن ي نضاهم وار هم ا زي والسياسي ي اقليم
كوردستان و ( )020شخصا عسكريا من قيادات وضباط
البيشمركة البطلة امعروفن ي دورهم القيادي والنضا ي الدفاع
عن الشعب الكوردي وارض كوردستان وخاصة ي ا رب مع
ارهاي تنظيم داعش اجرمن وا دول ( )0يوضح ذلك.

جدول (-:)1يبن عدد افراد عينة البحث امدنية والعسكرية
ت

اللئة

1

امدنية

0

العسكرية

ااختصاص

العدد

اساتذة ا امعات

09

امفكرين وامثقفن وااكادمن

09

السياسن

09

القيادات العسكرية العليا مقدم فأعلى

09

الضباط رائد فاد
اجموع

رابعا /اداة البحث:
لتحقيق اهداف البحث تطلب وجود اداة عن مات
الشخصية من القومية الكوردية وبعد ااطاع الواسع للباحث م
د دراسة سابقة ميدانية ضمن اطار الدراسات النفسية والربوية
لذا أ الباحث اى اعداد اداة على شكل استبيان يتضمن
السمات الشخصية لانسان الكوردي والتعرف على مدى التغير
ا اصل على تلك السمات عر الزمن وا اذ (البيشمركة موذجا)
وقد م ذلك من خال قيام الباحث ااطاع على عدد كبر من

199
089

امصادر والكتب والدراسات النظرية ال قد اجراها عدد من
الكتاب وامستشرقن عن خصائص اانسان الكوردي وعاداهم
وطبائعهم وبشكل خاص امستشرقن الذين عاشوا مع ااكراد ي
مناطق تلفة لغرض اجراء دراسات عليهم بشكل مباشر ،ومن
خال استئناس اراء عدد من امفكرين والكتاب وامثقفن واساتذة
ا امعات امعروفن رهم وكتااهم عن اانسان الكوردي
وخصائصه واجراء لقاءات مع عدد من قادات البيشمركة امعروفن
بنضاهم وتضحياهم من اجل الشعب الكوردي حيث طلب منهم
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من خال استبيان استطاعي ان يذكروا للباحث اهم السمات
الشخصية لانسان الكوردي قدمأ وحديثأ والبيشمركة موذجأ
وعلى اساس كل ذلك م اعداد استبيان من النوع (امغلق امفتوح)
يتضمن ثاثة اسئلة احدها على شكل قائمة يتضمن ( )38فقرة
على شكل عبارات تقريرية تعر كل منها عن مة من السمات
الشخصية امتوافرة لدى اانسان الكوردي سواء ي السابق او
ا ا وم وضع اربعة بدائل لاجابة امام كل فقرة تدل احدها
على وجود السمة لدى اانسان الكوردي ي السابق والثا تدل
على وجود السمة ي الوقت ا اضر والثالث تدل على وجود
السمة ي السابق والوقت ا ا مع اها مة مستمرة وحافظ
عليها اانسان الكوردي والرابع تدل على عدم وجود (توفر) تلك
السمة لدى اانسان الكوردي ا سابقا وا حاليا مع اضافة
ماحظة ي هاية الفقرات يطلب من امستجيب ان يذكر اية مة
اخرى م تذكر ضمن فقرات ااستبيان مع وجود سؤالن اخرين
من النوع امفتوح يطلب من امستجيب ي احدما ان يذكر ابرز
السمات امتوافرة لدى قيادات وضباط ومراتب البيشمركة من بن
السمات ال اطلع عليها ي السؤال ااول ،وتضمن السؤال الثالث
من امستجيب ان يذكر ا طوات وااجراءات الازم ا اذها من
قبل امؤسسات والقيادات الكوردية لغرض ااستفادة من تلك
السمات امذكورة ي السؤال ااول العام وا اص البيشمركة ي
السؤال الثا دمة شعب كوردستان وحقيق اهدافه وحقه ي
تقرير امصر كبقية شعوب العام ،ولغرض التاكد من صاحية
ااسئلة والفقرات الواردة ي ااستبيان م عرضها على عدد من
ا راء امختصن ي ال الربية وعلم النفس والقياس النفسي
وقيادات البيشمركة استخراج الصدق الظاهري له ،وبعد ااطاع
على ارائهم عن اسئلة فقرات ااستبيان واأعتماد على نسبة
اتفاق ( )%80كمعيار لصاحية ااسئلة وفقرات ااستبيان ظهر
ان هناك ( )3فقرات م حصل على نسبة اتفاق ( )%80م
استبعاهم مع اجراء تعديات طفيفة على مضامن بعض الفقرات
292

ااخرى مع أكيد ا ميع على صاحية ااسئلة امفتوحة ااخرى
ي ااستبيان وبذلك اصبح اداة البحث بصيغته النهائية مؤلفة من
سؤال يتضمن ( )30فقرة تعر كل منها عن مة من مات اانسان
الكوردي قدما أو حديثا مع سؤالن مفتوحن اخرين وم ترمة
اسئلة وفقرات ااستبيان اى اللغة الكوردية واستخرج ها صدق
الرمة واصبح جاهزأ للتطبيق كما ي ملحق (.)0
خامسأ /تطبيق ااداة:
بعد ان اصبحت اداة البحث جاهزا للتطبيق قام الباحث
بنفسه بتطبيق ااستبيان على افراد عينة البحث من خال
اتصااته وزيراته اى الدوائر وامؤسسات امدنية وقواطع ووحدات
البيشمركة واللقاء امباشر القادة واامرين وتزويدهم بنسخة من
ااستبيان اللغة الكوردية او العربية حسب رغبتهم واللغة ال
يستطيع ااجابة عليها مع اعطاء فكرة توضيحية عن اهداف
البحث وكيفية ااجابة على اسئلة وفقرات ااستبيان ،ظهر ان
اأسئلة والفقرات ي ااستبيان كانت مفهومة هم وقد استغرق مدة
تطبيق ااستبيان ثاثة اشهر تقريبأ وذلك انتشار افراد عينة
البحث ي اماكن ومناطق متباعدة ي ااقليم.
سادسأ /تصحيا ااجاات:

بعد اانتهاء من تطبيق ااستبياات على افراد عينة البحث قام
الباحث بتحليل البياات احصائيا من خال استخراج التكرارات
لاجاات على فقرات ااستبيان امغلقة واستخراج حدة (قوة) كل
فقرة استخدام معادلة فيشر ومن م استخراج الوزن امئوي لتلك
الفقرات مع حليل مضمون اجاات افراد عينة البحث على ااسئلة
امفتوحة الثانية والثالثة ال تلت الفقرات للسؤال ااول وم
استخراج النسب امئوية لاراء وامقرحات الواردة ي اجااهم على
السؤالن ااخرين والذي سيتم عرضها ومناقشتها مع نتائج البحث
ي الفصل الرابع.
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سابعأ /الوسا ل ااحصا ية:
لغرض حليل البياات احصائيا واستخراج النتائج م استخدام
الوسائل ااحصائية ااتية:
 -9النسب امئوية لغرض استخراج نسبة اتفاق ا راء على
صاحية اسئلة وفقرات ااستبيان لغرض الصدق الظاهري.
 -2معادلة فيشر لغرض استخراج حدة (قوة) فقرات ااستبيان
(اداة البحث).
 -3معادلة الوزن امئوي لغرض ا اد الوزن امئوي لفقرات
ااستبيان (اداة البحث).
عرض ال تا ج وم اقشتتا:

يتضمن هذا ا زء من البحث على عرض لنتائج البحث ومناقشتها
وفقأ اهداف البحث وكما يي.:
اوأ/

النسبة للهدف ااول امتعلق ب (حديد السمات

الشخصية ال امتازت ها اانسان من القومية الكوردية سابقأ

وايزال) ,م التحقق من ذلك بعد حساب التكرارات والنسب
امئوية اجاات افراد عينة البحث البالغ عددهم ( )280شخصأ
من ااكادمن وامفكرين وامثقفن والسياسن الكورد وقادات

وضباط البيشمركة الذين قد طبق عليهم اداة البحث امتمثل
ااستبيان امؤلف من ( )30فقرة تعر كل منها عن مة من مات
اانسان الكوردي بشكل عام وبعد حساب تكرارات بدائل
ااجابة ال تشر اى وجود السمة (سابقا وحاليا) ظهر ان هناك
( )20فقرة قد حصلت على نسبة  %32فاكثر الدالة على وجودها
كسمات للشخصة الكوردية قدما وحديثا الذي اعتمد كمعيار
اعتبار الفقرة تعر عن مة مستوى جيد فاعلى وي هذا اشارة اى
ان ابناء القومية الكوردية من الشعوب ااصيلة ال قد حافظت
على معظم صفاها امتميزة ال تناسب كل عصر وزمان مع
حصول تغير ي عدد قليل من ماها ال ا تنسجم مع متطلبات
ا ياة ي العصر ا ديد وكسبها لعدد اخر من السمات ال
يتطلبها ا ياة ي عصرا ا ا وال تدل على اها من الشعوب
ا ية وامتجددة ي خصائص ابنائها وقدراهم ،وم استخراج حدة
(قوة) تلك الفقرات ال دلت على وجود السمات (سابفأ وحاليا)
استخدام معادلة فيشر واستخراج اوزاها امئوية ،اظهرت النتائج
ان ااوزان امئوية لتلك الفقرات قد تراوحت بن ()%96 - %32
وا دول ( )2يوضح ذلك.

ا،دول (-:)1يبن حدة الفقرات واوزاها امئوية الدالة على السمات اموجودة سابقا وحاليا لدى اانسان الكوردي.
درجة اندة

تسلسل

تسلسل اللقرة ي

حسب قوة

ااستبيان

من مات اانسان الكوردي

-1

1

شجاع ويصمد بوجه ااعداء

وزن امئوي

اللقرة
-0

0

-0

11

-0

31

-1

10

-3

01

-3

00

-8

33

-0

10

-19

10

-11

03

-10

03

مسامح وغر منتقم ح مع اعدائه
انسا و ب السام وا ياة والرفاهية لاخرين
غيور على ارضه وعرضه وشرفه
مستقيم ونزيه ي تصرفاته
صريح وا يعرف اجاملة على حساب ا ق
غر عدوا وا يريد ااعتداء على احد
كرم وينفق ما لديه على نفسه وعائلته
اجتماعي ويتكيف مع ااخرين
متلك القدرة على امواجهة وقول ا ق والدفاع عنه.
غر اا و ب ا ر لاخرين
ب ا مال والطبيعة وا بال

3،0

%00

3،0

%09

3،0

%09

3،0

%09

1،0

%88

1،0

%88

1،0

%88

1،0

%88

0،0

%83

0،0

%81

0،0

%81

0،0

%81
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-10

03

ا قد على ااخرين

0،0

%81

-10

10

-11

33

امن وا يغدر ااخرين

0،0

%81

0،0

%81

-13

8

0،0

%80

-13

11

0،0

%80

-18

01

0،0

%80

-10

08

0،0

%80

-09

00

0،0

%80

-01

10

0،0

%80

-00

11

0،0

%80

-00

30

0،0

%80

-00

30

0،0

%80

-01

3

0،0

%89

-03

00

0،0

%89

-03

03

0،0

%89

-08

09

0،0

%89

-00

08

0،0

%89

-09

19

0،0

%89

-01

18

0،0

%89

-00

0

1،0

%38

-00

19

-00

يثق ااخرين بسرعة ويستجيب هم

1،0

%38

29

-01

00

غر متعصب دينيأ و رم ميع امذاهب واادين ااخرى

1،0

%38

1،0

%38

03-

11

ب النظام ويسعى اى تطبيقه

1،0

%38

-03

31

-08

09

كتوم و افظ على اسرار ااخرين

1،0

%38

1،0

%38

-00

0

0

%31

-09

13

0

%31

-01

13

0

%31

-00

13

0

%31

0

%31

0

%31

1،0

%38

0

%31

0

%31

0

%31

0

%31

0

%31

-00
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18

-00

30

-01

38

-03

0

-03

09

-08

01

-00

00

-19

00

بشوش وطيب القلب
هادى ي طبعه وتعامله مع ااخرين
الوفاء من يقدم له العون وااحسان
لص ي عمله وعاقاته مع ااخرين
يعتز انتمائه للعشرة ومنطقة سكنه
ب النظافة ي عمله واكله وملبسه ومسكنه
متعاون مع من يطلب منه العون وامساعدة
شهم ويدافع عن ا ق وامظلومن
مطيع لتنفيذ امهمات املقات على عاتقه مدنيا او عسكري
يضحي النفس من أجل اأخرين
ب الساح و يد استخدامه للدفاع عن نفسه ووطنه
رم ااخر ويتكلم معه اسلوب لطيف وائق
يصر ويثبت على الشدائد وامصاعب ي ا ياة
يهتم مظهر ومابسه وقيافته
ب الزراعة وتربية ا يواات
احرام متبادل بن الرجل وامرأة وتقدير دور امرأة ومكانتها ي اجتمع
ب الضيف ويقوم اكرامه وااهتمام به
واثق من نفسه وتصرفاته

مهذب ومؤدب ي كامه وحديثه مع ااخرين

رم العادات والتقاليد والقيم السائدة ي تمعه
يتحمل امسؤولية ما يكلف ها
يلتزم بطقوس وعبادات دينه اعتدال ووسطية
عطوف ويتأثر مصائب ااخرين وظروفهم
سهل التعامل ومنفتح مع ااخرين
اندفاعي وسريع اانفعال
ب الزيرات العائلية والسفرات الرفيهية
ب القتال واأخذ الثأر
قادر على ا اذ القرارات السريعة
رم الوقت ويلتزم امواعيد
نشط و ب العمل واداء بشكل مناسب
متمسك اصله وقوميته وتراثه
متفاهم ومرن ي التعامل
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انيا /النسبة للهدف الثا امتعلق ب (حديد السمات الشخصية
ال كان يتميز ها اانسان الكوردي سابقأ) م التحقق من ذلك
من خال حساب التكرارات والنسب امئوية ال م أشرُ من قبل
افراد عينة البحث على بديل ااجابة (سابقا) امام فقرات
ااستبيان الدالة على السمات الشخصية لدى اانسان الكوردي

ظهر ان السمات ال حصلت على نسبة  %32فأكثر ال م
اختيارها كسمات لدى اانسان الكوردي سابقا قد بلغ عددها
( )3مات وعند استخراج حدة (قوة) وااوزان امئوية لتلك
الفقرات ظهرت النتائج كما هم موضح ي ا دول (.)6

جدول (-:)3يبن حدة (القوة) وااوزان امئوية للفقرات الدالة على السمات الشخصية السابقة لانسان الكوردي.
تسلسل

حسب قوة

تسلسل اللقرة ي

ااستبيان

درجة اندة

من مات اانسان الكوردي

وزن امئوي

اللقرة
-1

39

-0

30

-0

08

-0

10

-1

00

-3

31

الواء للعشرة والطاعة اوامر زعمائها
غر اتكا ويعتمد على نفسه ي اجاز اعماله وحقيق اهدافه
عنيد وا يتنازل عن رأيه وقراراته
جدي ي طبعه وتصرفاته
لديه القناعة فيما متلك
قليل النقد وتوجيه اللوم اى ااخرين

وعند النظر اى السمات الواردة ي ا دول السابق يظهر ان
تلك السمات الشخصية كانت اكثر وجودا لدى اانسان
الكوردي ي الفرات السابقة اسباب فرضتها ظروف تلك الفرة
على اانسان الكوردي من حاات الظلم والعدوان وااضطهاد من
قبل اعداء الكورد.
الثا /النسبة للهدف الثالث امتعلق ب (حديد السمات
الشخصية ال يتميز ها اانسان الكوردي حاليا) م التحقق من
ذلك بعد حساب التكرارات والنسب امئوية ا جاات افراد عينة

0،1

%88

0،0

%80

0،0

%80

0،0

%89

0

%31

0

%31

البحث على البديل الثا من بدائل ااجابة لفقرات ااستبيان ال
تعر كل منها عن مة من مات الشخصية (حاليا) ظهر ان
هناك ( )00فقرة قد حصلت على نسبة مئوية ( )%32فأكثر من
اختيار البديل الدال على وجود تلك السمات لدى اانسان
الكوردي ي الوقت ا اضر اكثر من السابق وعند استخراج ا دة
(قوة) وااوزان امئوية لتلك الفقرات ظهرت النتائج كما هو موضح
()4
ا دول
ي

ا،دول ()4
درجة اندة

تسلسل

تسلسل اللقرة ي

حسب قوة

ااستبيان

من مات اانسان الكوردي

-1

3

-0

03

يرغب القيادة واستام السلطة والتمسك ها

-0

00

-0

00

-1

1

وزن امئوي

اللقرة
يواكب استخدام التقنيات ا ديثة (كاموايل واانرنت وغرها)
ب الرفيه وامشاركة ي ا فات وااغا
ب الرشاقة وامظهر اانيق
لديه طموح ويسعى للتقدم استمرار

0،1

%88

0،1

%88

0،0

%81

0،0

%81

1،0

%38
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-3

00

-3

01

-8

03

-0

10

-19

01

-11

13

ب ااطاع والقراءة والعلم والتعلم
ب امظاهر والروز امام ااخرين
يؤمن ا رية والدمقراطية
حب للريضة وامسابقات والتحدي
يرغب العمل السياسي وا زي
لديه استعداد لتعلم لغات ااقوام ااخرى بشكل سريع

ومن السمات الشخصية الواردة ي ااستبيان (اداة البحث)
ال تباينت افراد عينة البحث عن مدى وجودها لدى اانسان
الكوردي عر العصور و د اان وفقأ لتكرارات اجااهم على
بدائل ااجابة ااربعة (سابقاَ ،حالياَ ،سابقاَ وحالياَ ،ليست سابقاَ
وا حالياَ) امام كل فقرة ال تعر عن مة من مات الشخصية

1،0

%38

1،0

%38

1،0

%38

1،0

%38

0

%31

0

%31

لانسان الكوردي وبعد حساب التكرارات والنسب امئوية لتلك
الفقرات والبالغ عددها ( )4فقرات ظهرت ان النسب امئوية لتلك
الفقرات م تتجاوز الثلث اي كانت اقل من ( )%60وي ا دول
( )2توضيح لذلك.

جدول (:)5يبن النسب امئوية للفقرات ال م حصل على  %60من اختيارات افراد عينة البحث.
تسلسل
اللقرة ي

ال سب امئوية
من مات اانسان الكوردي

ااستبيان
10
00
00
39

ا يعرف قدر اهله من ابناء قوميته
مادي و ب امال والثروات
غر واعي لواقع واريخ قوميته كما ينبغي
يفضل مصلحته الشخصية على امصلحة
القومية

ومن بياات ا دول السابق رقم ( )2يظهر ان السمات
الشخصية ااربعة موجودة لدى اانسان الكوردي بنسب بسيطة
ما يقارب الربع تقريباَ مع حصول تغرات ي تلك النسب عر
الزمن لدى اانسان الكوردي القدم و ا ا لكون ان تلك
السمات تعر عن ا انب السلي لدى الشخصية ولكن مع ذلك
يتطلب عدم ااستهانة او التقليل من شأن اثر وجود تلك
السمات ااربعة الذي عل من اانسان الكوردي حبأ للمال
293

ليست سابقا وا

سابقاَ

حالياَ

سابقاَ وحالياَ معا

%13

%00

%03

%03

%18

%08

%01

%00

%01

%03

%00

%08

%10

%01

%00

%03

حاليا

والثروات ويفضل مصلحته الشخصية على القومية ويصبح غر
واعي لواقع واريخ قوميته كما ينبغي وا يعرف قيمة او مكانة اهله
من ابناء قوميته وابد من العمل ا دي ي ازالة تلك السمات
ااربعة لكي ا يؤثر وا يشو السمات ااصيلة وامتميزة الكثرة
امذكورة سابقاَ لدى اانسان الكوردي ولكي يستطيع ان ينهض
بواقع شعبه ويساهم ي حقيق اهدافه ي التطور وحقيق حق تقرير
امصر.
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رابعا /النسبة للهدف الرابع امتعلق ب (حديد السمات الشخصية
ال يتميز ها قادة وضباط البيشمركة حاليا) م التحقق من ذلك
من خال حليل اجاات افراد عينة البحث على السؤال الثا ي
ااستبيان (اداة البحث) امتعلق اختيارهم من بن السمات العامة
للشخصية الكوردية البالغ عددها ( )30مة ابرز ما موجود حاليأ
لدى ابناء الشعب الكوردي من قوات البيشمركة البطلة وعند

استخراج التكرارات والنسب امئوية ا اصة السمات ال اخترت
كسمات للبيشمركة ظهرت عن وجود ( )20مة قد حصلت على
نسبة مئوية لاختبار ( )%32فأكثر وعند استخراج حدة (قوة)
تلك السمات استخدام معادلة فيشر واستخراج اوزاها امئوية
كانت النتائج كما هو ي ا دول (.)3

جدول (-: )6يبن السمات ال يتميز قادة وقوات البيشمركة البطلة
تسلسل

تسلسل

حسب

اللقرة

قوة

ي

اللقرة

ااستبيان

-1

1

-0

11

-0

0

-0

10

-1

01

-3

00

-3

30

-8

31

-0

0

-19

00

-11

31

-10

38

-10

03

-10

11

-11

30

-13

00

-13

10

-18

10

-10

11

-09

08

من مات اانسان الكوردي

درجة اندة

وزن
امئوي

شجاع ويصمد بوجه ااعداء
شهم ويدافع عن ا ق وامظلومن
يتحمل امسؤولية ما يكلف ها
امن وا يغدر ااخرين
لص ي عمله وعاقاته مع ااخرين
ب الساح و يد استخدامه للدفاع عن نفسه ووطنه
مسامح وغر منتقم ح مع اعدائه
غيور على ارضه وعرضه وشرفه
مطيع لتنفيذ امهمات املقاة على عاتقه مدنيا او عسكري
غر عدوا وا يريد ااعتداء على احد
كتوم و افظ على اسرار ااخرين
ب القتال وااخذ الثأر
يصر ويثبت على الشدائد وامصاعب ي ا ياة
ب النظام ويسعى اى تطبيقه
يضحي النفس من اجل ااخرين
متمسك اصله وقوميته وتراثه
متعاون مع من يطلب منه العون وامساعدة
جدي ي طبعه وتصرفاته
وي من يقدم له العون وااحسان
عنيد وا يتنازل عن رأيه وقراراته

خامسأ /ال سبة للتدم اخامس امتعلق ب (استخاص القيم
لدا اانسان الكوردي من خال ماته الشخصية السابقة

وانالية) م التحقق من ذلك بعد اجراء التحليل امنطقي للسمات
الواردة ي اداة البحث وااطاع على اراء ا راء وامختصن ي

8،0

%01

8،0

%01

0،3

%00

3،0

%00

0،3

%09

0،3

%09

0،3

%09

3،0

%09

1،0

%88

1،0

%88

0،1

%88

1،0

%88

0،0

%88

0،0

%81

0،0

%81

0,0

%81

0،0

%80

0،0

%80

0،0

%80

0

%31

ال دراسة الشخصية الكوردية وماها والتحليل ااحصائي
اجاات افراد عينة البحث من السياسن وااكادمن وامثقفن
الكورد وقادة وضباط البيشمركة البطلة ،واطاع الباحث الواسع
على الكثر من الكتب وامصادر والدراسات النظرية ال تناولت
293

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،628-028عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

موضوع الشخصية الكوردية وماهاوطبائعها وعاداها ،مكن ان
نستخلص عن وجود القيم ااتية امستنبطة من مات الشخصية
لدى اانسان من القومية الكوردية ي النقاط ااتية:

 / -1القيم اانسانية :يتمثل ما لدى اانسان الكردي من مات
انسانية كالتعاطف مع ااخرين والتعاون مع احتاجن وحبه للسام
وا ر لاخرين ،وعدم ااانية وعدم ا قد ا ااخرين ومتسامح
ح مع اعدائه وكرم و لص ومتعاون ي طبعه وسلس ي التعامل
وغرها.
-0

 /القيم ااجتماعية :ويتمثل حب الكردي للضيافة واكرام

الضيف والتكلم اسلوب ائق وهادئ مع ااخرين ،حب
للمشاركة ي ا فات والسفرات ا ماعية ،متمسك اصله وافراد
اسرته وعشرته و رم عادات وتقاليد تمعه ايضا ،سهل ي
التعامل ومنفتح مع ااخرين ،ب ااختاط مع ااخرين وتعلم
لغاهم ،وبشوش وطيب القلب وسرعة الثقة ااخرين.
-6

 /القيم ااخاقية :ويتمثل بقول اانسان الكوردي للحق

والدفاع عنه ،وااخاص ي العمل ،ويؤدي الطقوس والعبادات
الدينية اعتدال ،كتوم و افظ على اسرار ااخرين ،غر اتكا
ويعتمد على نفسه ،ويضحي من اجل ااخرين ،غر عدوا
ورافض للظلم وغر اا و ب ا ر للجميع.

 / -4القيم الربوية :وتتمثل ما متلك اانسان الكوردي من مات
النزاهة وااستقامة ،وعدم الكذب ،و رم الوقت وامواعيد ،صريح
وغر امل ،ب القراءة وااطاع على الكتب وامصادر
واانرنت وغرها ،رم امرأة ،يهتم النظافة وحسن امظهر واملبس
وغرها.

 / -5القيم انضارية :يواكب اانسان الكوردي متطلبات العصر

ا ديث من حيث استخدامه للتقنيات ا ديثة ،ويؤمن ا رية
والدمقراطية وحب للريضة ،وحب للمظاهر والروز وراغب ي تعلم
اللغات والعلوم والثقافة والفنون وغرها.

/-3

القيم العسكرية :وتتمثل بشجاعة وبسالة امقاتل الكوردي

ومنها الثيشمرطة بشكل خاص ,والصرعلى الشدائد وظلم ااعداء
ومطيع لتنفيذ ااوامر من قاداته ،ونشط وذات جسم وقوام قوي،
حب للساح و يد استخدامه حرفية ،حب للقتال ضد ااعداء،
عنيد ا يتنازل عن حقه وقراراته ،شهم يدافع عن امظلومن
ويضحي من اجلهم وغرها الكثر من السمات ال متاز ها قوات
البيشمركة البطلة الذي اثبتت للعام امع اها قوة عسكرية قوية
ومؤمنة بقضيتها ومؤدية لدورها العسكري على افضل مستوى ي
مواجهة ارهاي تنظيم داعش اجرمن وا اق شر اهزمة هم.

 /-2القيم ااقتصادية :ويتمثل ي حب اانسان الكوردي للعمل
دية واخاص وحب الزراعة وتربية ا يواات وحبه للتجارة
والسفر لغرض تبادل السلع وامنتوجات ومسكه بثرواته اماديه
ومصادر اانتاج وااستثمار.

 /-8القيم ال لسية :ويتمثل بثقة اانسان الكوردي بنفسه

وااخرين وقدرته على ا اذ القرارات السريعة ،والغرة والدافعية
للعمل  ،والتعاطف ااخرين ،متلك امشاعر وااحساسيس ا ية
والصادقة ا غر ومتلك الدافعية للتعامل الصادق واا اهات
النفسية اا ابية ي التعامل مع ااخرين ....ا
/-9

القيم ا،مالية :ويتمثل حب اانسان الكوردي للطبيعة

وا بال ورغبة ي الرفيه والرقص وااغا وحب لالوان الزاهية
والزهور ،و ب النظافة ي املبس والطعام وبناء امساكن ا ميلة
وامر ة وغرها.

سادسا /ال سبة للتدم السادس امتعلق ب (حديد ااجراءات
واخطوات الازمة لاستلادة من الطاقات ال اجة عن وجود

السمات الشخصية امتميزة والقيم ااصيلة لدا اانسان
الكوردي بشكل عام وقوات البيشمركة البطلة بشكل خاص
من قبل ام سسات والقيادات الكوردية لتحقيق حالة ال توض

والتطور للشعب الكوردي وانصول على حق تقرير امصر

اب ا ه) ،م التحقق من ذلك بعد حليل اجاات افراد عينة البحث
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امتعلق هذا اهدف وحساب التكرارات والنسب امئوية ارائهم
ومقرحاهم وال مكن تلخيصها ااجراءات ااتية-:
 -1توحيد ا يش الكوردي ود ها ي مؤسسة البيشمركة الوطنية او
اسيس جيش كوردستا نظامي وفقا للنظام والسياقات العامية
وحت اشراف وزارة البيشمركة فقط وتصبح على شكل مؤسسة
عسكرية قومية بعيدة عن التدخات ا زبية والسياسية وان مثل قوة
قومية تدافع عن كوردستان ميع حدودها وان صص هم
امتيازات وحقوق مناسبة حسب امراتب وا دمة ومستوى
التضحية وبشكل خاص الثيشمرطة السابقن م ا الن
واخضاعهم لاوامر والتعليمات والضوابط العسكرية اموحدة.
 -0اعادة النظر ي اعطاء اادوار وامسؤوليات لااكادمن
وامختصن والباحثن من متلكون امزيد من السمات الشخصية
امتميزة الواردة ي البحث ا ا لتحقيق مبدأ (وضع الرجل
امناسب ي امكان امناسب) والقادر على العطاء وا دمة اافضل
ابناء اجتمع وقدرته على كسب ا ماهر و دمة اجتمع وتطور .
 -6وضع اليات اخراج اانسان الكوردي بشكل كامل من ضمن
الدائرة (ا زبية او الدينية او العشائرية) الضيقة اى الدائرة القومية
الشاملة امؤدية اى الوحدة والتماسك والقوة والوقوف صف ا واحداَ
بوجه اعداء الشعب الكوردي والتا ا صول على حق تقرير
امصر واعان الدولة الكوردية.
 -4وجود اعام حايد وهادف يهتم القضية الكوردية وتراثه العريق
وشخصياته امناضلة ال ميزت بسمات قيادية وانسانية وقومية
متميزة وعدم اانشغال بتبادل ااهامات والصراعات السياسية
وا زبية ال تؤدي اى اانقسام وضعف قوة الشعب الكوردي وان
تصبح ااذاعات و القنوات الفضائية حت اشراف ورقابة
وطنية حايدة وموجه للعمل ما دم مصلحة الشعب والقومية
الكردية فقط.
 -5وضع اليات من قبل امختصن والباحثن امعنن لكيفية
ااستفادة من الطاقات واامكانيات النا ة عن السمات امتميزة

لدى اانسان الكوردي وزيدة اهتمام امؤسسات ا كومية امدنية
والعسكرية مالديهم من طاقات بشرية حمل مات شخصية متميزة
وتقدم الدعم الازم هم وتشجيعهم على اابداع وااخراع كاَ ي
ال عمله واختصاصه وتوفر ظروف العمل واانتاج له ي ارضه
ووطنه لكي يساهم ي بناء اقتصاد مزدهر لوطنه وااعتماد على
اأيدي العاملة احلية بشكل افضل.
 -3توحيد الكلمة وا طاب الكوردي سياسياَ واعامياَ ا ا الركيز
على حقيق حق تقرير امصر للشعب الكوردي والقدرة على
مواجهة التحديت الداخلية وا ارجية ال تقف عائق امام اعان
الدولة الكوردية كبقية دول العام.
 -2اأعتماد على القانون وتطبيقه بشكل متساوي على ا ميع
كاساس لتحقيق حالة العدالة وترسيخ مبادى النظام وقيم االتزام
التعليمات لدى ميع افراد اجتمع وعدم السماح للتدخات
ا زبية والعشائرية ي استثناء احد من احكام القانون عند امخالفة
وعدم االتزام.
 -8فصل السياسة عن الدين وفقا مبدأ (الدين ه والوطن للجميع)
من جانب وعدم تدخل السياسة ي عمل امؤسسات والدوائر
وامدارس وا امعات ي اجتمع وان يكون عمل امؤسسات
ا كومية والعاملن فيها ضمن اطار تقدم ا دمات ابناء الشعب
الكوردي ميعأ دون مييز.
 -9حاسبة الفاسدين والعابثن بثروات اجتمع وسرقة امال العام و
ابعادهم عن ادوارهم واستبداهم من هم اكثر امانة واخاصاَ ونزاهة
ولديه القدرة على احافظة على امال العام وثروات الوطن وتطبيق
قانون (من اين لك هذا) على سراق امال العام واسرداد ااموال
امسروقه منهم.
 -12ادخال امفاهيم القومية والوطنية الكوردية وا صائص
الشخصية للرموز والقيادات الكوردية ال اضلت وضحت من
اجل القضية الكوردية بشكل عام ي امناهج الدراسية للمدارس
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وا امعات واظهار ماهم الشخصية وبطواهم عر السمنارات
والندوات للجيل ا ديد.
 -11اعادة بناء الثقة بن الشعب وامسؤولن من خال اعتماد
العدالة ي توزيع امستحقات وخلق حالة التوازن بن ا قوق
والواجبات لدى ميع ابناء الشعب وزيدة ا س القومي والوط
لدى اانسان الكوردي وتشجيعه للتمسك ارضه ووطنه وحمله
مسؤولية امشاركة ي بناء الوطن والدفاع عنه من خال توفر
مستلزمات العيش الكرم وامناسب له لكي س بقيمته كانسان
ومواطن كردي مقدر.
 -10اعتماد اليات عل اانسان الكوردي اكثر استفادة من
ماته الشخصية امتميزة و توجيهه للحديث بلغته الكوردية ااصيلة
وارتدائه الزي الكوردي اانيق ح اثناء الدوام الرمي ي الدوائر
وامؤسسات ا كومية ،ال تظهر ا صوصية القومية هذا اانسان
ككوردي مثلما هو ا ال لدى العديد من قاداتنا ورموزا القومية
السابقن وا الين.
 -16فتح مراكز حثية علمية للكشف عن اموهوبن والنوابغ
والعباقرة واصحاب القدرات ا اصة ( البار اسايكولوجي) من ابناء
الشعب الكوردي وتنمية طاقاهم وماهم الشخصته اابداعية
وخلق احثن وعلماء متميزين منهم ودعمهم للقيام
اخراعات واكتشافات علمية دمة الشعب الكوردي ي تلف
اات ا ياة.
 -14تقدم الدعم الازم للقطاع ا اص وامختلط للعمل واانتاج
وااستثمار بشكل افضل مع اموسسات ا كومية ي دعم الدولة
وتوفر فرص العمل وتقدم مستلزمات ا ياة ابناء الشعب بشكل
افضل.
 -15اعداد كادر مه ( وسطي ) من خر ي امعاهد الفنية
التكنولوجية والصناعية والتجارية والطبية ذات الدراسة امختصرة
وامتخصصة ال تضمن للخر ن فرص العمل الشخصي او ضمن
قطاع ا اص مباشرة وللتقليل من حالة الزحم وااقبال على
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الدراسة ا امعية وال تفوق قدرة ا كومية لتوفر فرص العمل
والتعن هم ميعاَ ما يتطلب من وزارة التعليم العا استحداث
العديد من امعاهد وي تلف ااقضية التابعة حافظات ااقليم
اكثر من ا امعات .

ااست تاجات والتوصيات وامقرحات:

اوأ /ااست تاجات :ي ضوء نتائج البحث مكن التوصل اى
ااستنتاجات ااتية.
 -1متاز اانسان الكوردي ااصالة ي ماته الشخصية حيث
حافظ على معظم ماته الشخصية القدمة اى الوقت ا اضر.
 -0متاز اانسان الكوردي ا يوية والتجديد حيث اكتسب عدة
مات جديدة تتناسب مع عصر العومة والتكنولوجيا امتطورة الذي
نعيشه حاليا.
 -6متاز قادة وضباط ومراتب البيشمركة بسمات شخصية متميزة
ا تقل عن ماموجود لدى جيوش الدول امتقدمة والعريقة.
 -4توفر عدة قيم أصيلة ومتميزة (انسانية ،اخاقية ،اجتماعية،
تربوية ،سياسية ،مالية ،اقتصادية ،حضارية ،عسكرية) ا ة عن
السمات الشخصية امتميزة لدى اانسان الكوردي بشكل عام
والبيشمركة بشكل خاص.
 -5توفر اامكانيات والطاقات وامؤهات النا ة عن السمات
الشخصية والقيم اأصيلة لدى اانسان الكوردي ال م تستغل
كما ينبغي مؤهلة للعيش ي اطار دولة مستقلة وا فاظ على
دمومتها وتطورها كبقية شعوب العام.
 -3وجود كتاب واحثن من غر الكورد وخاصة امستشرقن الذين
قد اهتموا القضية الكوردية و السمات الشخصية لانسان
الكوردي ي مؤلفاهم و دراستهم وكتااهم اكثر من الكتاب
والباحثن الكورد انفسهم.
 -2توفر معظم السمات الشخصية لدى اانسان الكوردي ال
تنسجم مع جوهر ومبادئ اادين السماوية امختلفة ومنها الدين
ااسامي ا نيف بشكل خاص كالشجاعة وااخاص والوفاء
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والغرة وااعتزاز النفس واامانة والصدق والشهامة وامرونة ي
التعامل وحب ا ر لاخرين والتضحية من اجلهم ورفض الظلم
واحرام امرأة ،ورفض التطرف والتدين اعتدال وغرها الكثر.

انيا /التوصيات :ي ضوء نتائج واستنتاجات البحث مكن
ا روج التوصيات ااتية:
 -1ضرورة استفادة القيادات الكوردية وامؤسسات ا كومية من
السمات الشخصية امتميزة لدى اانسان الكوردي وبشكل خاص
من ااكادمن وامختصن واصحاب القدرات والطاقات امتميزة ي
تلف اات ا ياة واستغاها ا ا البناء والتطور للمجتمع
الكوردي وحقيق اهدافه امصرية.
 -0ضرورة العمل على تعزيز السمات اا ابية الكثرة وامتميزة لدى
اانسان الكوردي والعمل على تغر بعض السمات السلبية القليلة
لديه من خال اعداد برامج توعية هادفة من قبل ا راء
وامختصن ي ال الربية وعلم النفس وعلم ااجتماع ووسائل
ااعام ورجال الدين وغرهم من ذوي العاقة ي تربية واعداد
اانسان وتقوية ا س الوط والقومي لدى اانسان الكوردي
والشباب منهم بشكل خاص .
 -6ضرورة ترك ا افات وامشاكل الداخلية بن ااحزاب والعشائر
الكوردية والعمل امشرك للقضية الكوردية وكيفية حقيق اهدافه
ا ا ا صول على حق تقرير امصر وتشكيل دولة كوردية كبقية
شعوب العام حيث هناك حسب قول امفكر الركي وامدافع عن
القضية الكوردية أماعيل بيشكجي (ان هناك اكثر من ()40
دولة ي العام عدد سكاها اقل من مليون ،وهناك اكثر من ()40
مليون كوردي با دولة والسبب الرئيسي ي ذلك كوهم شعب م
يتفقوا فيما بينهم ولن يعرفوا قدر اهلهم كما ينبغي رغم امتاكهم
لكل السمات الشخصية امتميزة والطيبة ااخرى)،
(اليوسفي،2004،ص.)0
 -4ضرورة زيدة ااهتمام براث الشعب الكوردي والسمات
الشخصية ابنائه من قبل ال ُكتاب والباحثن الكورد وتوجيه طلبة

الدراسات العليا ي ا امعات اجراء الدراسات والبحوث عن
الشخصيات الكوردية النضالية واظهار تضحياهم وماهم
الشخصية للجيل ا ديد من ابناء الشعب الكوردي.
 -5ضرورة التصدي للتحريفات والتشوهات ال ذكرها بعض
الباحثن وال ُكتاب غر امنصفن من العرب او الرك او الفرس عن
حقيقة الشخصية الكوردية وتزييف ا قائق وتشويه معة اانسان
الكوردي والتقليل من شأنه من خال وسائل ااعام الوطنية
ورجال الدين والربوين واساتذة ا امعات من ذوي ااختصاصات
ذات العاقة اانسان والشعب الكوردي.
 -3دعم الباحثن وامراكز البحثية ذات العاقة الدراسات الكوردية
وتوفر امستلزمات امادية والكادر امتخص اجراء حوث ودراسات
نظرية وميدانية متخصصة عن اانسان الكوردي من حيث اصله
وتراثه ولغته وخصائصه الشخصية وماته امتميزة.
 -2ضرورة البحث عن امقومات ال توحد ابناء الشعب الكوردي
وارتباطهم بقضيتهم القومية ااساسية امتمثل حق تقرير امصر.
 -8زيدة ااهتمام البيشمركة من حيث تدريبهم وتسليحهم وتوفر
مستلزمات ا ياة اافضل هم ولعوائلهم لزيدة ادائهم وعطائهم
العسكرية والقتالية وااستفادة من ماهم الشخصية امتميزة
كالشجاعة والقوة وااخاص والتضحية والوفاء والغرة وحب
الدفاع عن الوطن وغرها الكثر الواردة ذكرها ي من البحث.
 -9ضرورة وضع ضوابط على برامج وسائل ااعام لتصبح هادفة
وموجهة دمة القضية الكوردية وعدم الركيز على ما يثر
ا افات وامشاكل بن ااطراف الكوردية وتقلل من هيبتهم.
 -12ضرورة اعادة النظر ي امناهج الدراسية امعتمدة حاليا من
ااختصاصات اانسانية بشكل خاص والعمل على تضمينها
للمفردات ال يزود الدارسن الوعي الازم لتاريخ وتراث
والسمات الشخصية ااصيلة اائهم واجدادهم ورموزهم القومية
وكيفية تصديهم ومقاومتهم لانظمة الشوفينية والعدوانية امختلفة و
امتعاقبة ضد ابناء الشعب الكوردي عرالعصور.
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 -11أشراك قادة وقوات البيشمركة ي دورات تثقيفية أهيلية داخل
وخارج ااقليم اكساهم مزيدا من ا رات العسكرية وفنون القتال
ا ديثة والتعامل العسكري الدقيق مع امواقف وا اات الطارئة
والتصدي لكل اشكال العدوان.
 -10ضرورة اعتماد مبدأ الثواب والعقاب ي امؤسسات ا كومية
امدنية والعسكرية وخلق حالة امنافسة ورغبة التميز واابداع لدى
امنتسبن واظهار مواقفهم وادائهم وبطواهم للمتميزين وتكرمهم
وتوجيه اللوم او العقوبة للمسئن وامتلكئن ي اداء عملهم
وواجباهم بغية اصاحهم وتطويرهم.
 -16زيدة ااهتمام بقطاع الشباب رجال امستقبل وااستفادة من
مؤهاهم وطاقاهم وتوفر فرص العمل هم ي وطنهم والعمل على
تقليل ظاهرة هجرة العقول والسمات امتميزة واصحاب الطاقات
النوعية اى ا ارج.
 -14كتابة او اعطاء تسميات كوردية اوماء للرموز والشخصيات
الكوردية ال اضلت من اجل القضية الكوردية على امؤسسات
والدوائر والفنادق وامطاعم وامشاريع والشركات وغرها تقديراَ
لدورهم وتضحياهم وابقائهم ي اذهان ابناء الشعب الكوردي عر
ااجيال امتعاقبة بدأ من ااماء وا روف ااجنبية .
الثا /امقرحات :استكمااا للفوائد امتوخاة من البحث
ا ا نقرح:
 -1اجراء دراسة ماثلة عن مات الشخصية الكوردية وعاقتها
ببعض امتغرات النفسية والسياسية وااجتماعية والعسكرية
وا ضارية والدينية وغرها.
 -0اجراء دراسة لتحديد ااسباب و العوامل امؤدية اى وجود
بعض السمات الشخصية السلبية لدى عدد من ابناء الشعب
الكوردي ح وان كان بنسبة قليلة وكيفية معا تها.
 -6اجراء دراسة ماثلة مقارنة بن السمات الشخصية الكوردية
والشخصية من القوميات ااخرى كالعرب او الفرس او الرك
وغرهم لبيان حاات التمييز ي مات اانسان الكوردي.
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 -4اجراء دراسة مقارنة بن السمات الشخصية الكوردية وفقاَ
متغر ا نس (ذكور ،ااث) اي بن الرجال والنساء ومتغر ا الة
الثقافية ( متعلم  ،غر متعلم ) وغرها.
 -5اجراء دراسة ريبية عن اثر ااضطهاد والقمع والظلم الذي قد
وقع على ابناء الشعب الكوردي على مدى حفاظهم ومسكهم
لسماهم الشخصية امتميزة قدماَ وحديثاَ.
 -3اجراء دراسة عن اسباب عدم ااستفادة من السمات
الشخصية امتميزة لدى معظم ابناء القومية الكوردية ا ا حقيق
حق تقرير امصر وعيشهم ي دولة كوردية مستقلة كبقية شعوب
العام.

امصادر
-9

أمن ،كوردة ( )2003ا وار امتمدن :حة عن الصفات امتميزة ي شخصية

اانسان )www..اموقع الرئيسي للباحثة ) الكوردي.
 -2اليتوي ،امد قاسم ( :)2002مات الشخصية وعاقتها ااماط القيادية لدى
اعضاء اهيئات اادارية لاندية الريضية ي حافظات اقليم كوردستان،
كلية الربية الريضية /جامعة صاح الدين (رسالة ماجستر غر منشورة)
 -3ادي ،كاملة ابراهيم ( :)2001مات الشخصية القيادية وعاقتها اساليب
معا ة الصراع التنظيمي لدى مديري امدارس امتوسطة ي حافظة دهوك ،كلية
الربية /جامعة اموصل (رسالة ماجستر غر منشورة).
 -4بوا ،توماس ( :)2009اريخ ااكراد ،ترمة د تيسر مرخان ،ط ،9دار
الفكر امعاصر،بروت،لبنان.
 -5جابر ،جودت ني ( :)2004علم النفس ااجتماعي ،دار الثقافة للنشر والتزيع
عمان  ،ااردن.
 -6ا اوشلي ،هادي رشيد ( :)9161القومية الكوردية وتراثها التار ي ،مطبعة
اارشادز
 -1ا بوري ،شاكر د امد ( :)9191بناء مقياس للخصائص الشخصية لطاب
الكلية العسكرية العراقية ،كلية ااداب ،جامعة بغداد( ،رسالة ماجستر غر
منشورة).
 -9ا زرجي ،عبد االه مصطفى ( :)9199عاقة بعض السمات الشخصية
مستوى ااداء اامثل امر الفصيل ي الكليات العسكرية ،كلية الربية ،جامعة
بغداد( ،رسالة ماجستر غر منشورة).
 -1ا ليل ،امد حمود ( :)2093دراسات ي اريخ الكورد القدم -الشخصية
)(kulih.com/portal nod/قراءة واقعية
الكوردية .
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 -90ا ليل ،امد حمود ( :)2096دراسات ي الشخصية الكوردية /امدونة
الشخصية.
))kulih.com/portal nod/
 -99دافيدوف ،لندال ( :)9193مدخل اى علم النفس ،ترمة سيد الطواب
واخرون ،دار امريخ ،ريض ،السعودية.
 -92الرماوي ،د عودة واخرون ( :)2009علم النفس العام ،ط ،3عمان ،دار
السرة.
 -93زهران ،حامد عبد السام ( :)9111علم النفس ااجتماعي ،ط ،4عام
الكتب ،القاهرة.
 -94سعيد ،صابر عبده ( :)2009ا صائص الشخصية الازمة توافرها لدى
مدرسات مدارس امتميزات ،كلية امعلمن ،جامعة اموصل.
 -95سعيد ،صابر عبده ( :)2090ا صائص الشخصية ال يفضلها طلبة
مدرسيهم ي جامعة دهوك ،كلية الربية اا ساسية،
الريضيات
جامعة دهوك.
 -96السلمان ،عبدالعا مد واخرون ( :)9194الشخصية العراقية ،السمات
،اا اهات ،القيم ،عروض وحليل ،بغداد ،جامعة بغداد.
 -91سلمان ،غبدالعا د واخرون ( :)9110ا صائص السائدة ي شخصية
طلبة ا امعة ( لة العلوم الربوية والنفسية ،العدد  ،95بغداد ،العراق).
 -99السلمي ،علي ( :)9191مهنية اادارة ( لة عام الفكر ،لد  ،20عدد،2
الكويت).
 -91سهر ،كامل امد ( :)2000سيكولوجية الشخصية ،مركز ااسكندرية
للكتاب ،جامعة القاهرة ،القاهرة.
 -20صاح ،قاسم حسن ( :)9191اانسان من هو ،بغداد ،جامعة بغداد.
 -29صاح ،قاسم حسن ( :)9199الشخصية بن التنظر والقياس ،مطابع
التعليم العا  ،بغداد.
 -22صاح ،قاسم حسن ( :)2000التفكر ااضطهادي وعاقته ابعاد
الشخصية ،كلية ااداب ،جامعة بغداد( ،اطروحة دكتوراة غر منشورة).
 -23الطشا  ،عبد الرزاق الصا ن ( :)9119طرق تدريس العامة ،منشورات
جامعة عمر امختار ،دار البيضاء.
 -24العامري ،عدي فاهم ( :)9190خصائص الشخصية ال يفضلها طاب
مدرسيهم ،كلية الربية ،جامعة اموصل (رسالة ماجستر
امرحلة الثانوية
غر منشورة).
 -25غريبو ،عمر ( :)2092خصائص الشخصية الكوردية.
 -26( (http:/www.islamsyria.comغنيم ،سيد د (:)9115
دار
نظريها،
قياسها،
الشخصية،حدداها،
سيكولوجية
النهضة العربية ،القاهرة.

 -21فائق ،امد واخرون ( :)9113مدخل اى علم النفس العام ،مكتبة ااجلو
امصرية ،القاهرة.
 -29فرج ،طريف شوقي د ( :)9112السلوك القيادي وفعالية اادارة ،مكتبة
غريب ،القاهرة.
 -21الفلفلي ،هناء حسن ( :)9191خصائص شخصية الطفل العراقي ( ،لة
العلوم الربوية والنفسية ،العدد  ،93بغداد ،العراق).
 -30فيزر ،اي جري ( :)9196نظرية التعلم ااجتماعي لروتر،ج ،2ترمة علي
حسن حجاح ،سلسلة عام امعرفة ،الكويت.
 -39قادر ،جبار ( ،)2005اماعيل بيشكجي :موذج العام
امنصف(www.fomdoctopdf.com).
 -32قطامي ،يوسف وعبدالرمن عدس ( :)2005علم النفس العام ،ط ،2دار
الفكر ،عمان ،ااردن.
 -33الكبيسي ،كامل امر ( :)9191بناء وتقنن مقياس لسمات الشخصية ذات
ااولوية للقبول ي الكليات العسكرية ي العراق ،كلية الربية ،جامعة بغداد،
دكتوراة غر منشورة).
(اطروحة
 -34ازاروس ،ريتشاردس ( :)9199الشخصية ،ترمة د سيد غنيم ومد عثمان
جاي ،دار الشروق ،القاهرة.
 -35امايي ،انور ( :)9111ااكراد ي هدينان( ،حث ار ي اجتماعي عن منشأ
وعقائدهم وعاداهم وطبائعهم واداهم) ،ط ،2مطبعة خبات،
ااكراد
دهوك.
 -36د خان ،هه او حسن ( :)2092الدافع امعري وعاقته بقلق امستقبل
امرحلة ااعدادية ي مدينة السليمانية ،كلية الربية ااساسية،
لدى طلبة
جامعة السليمانية( ،رسالة ماجستر غر منشورة).
 -31مزوري ،نيازي ( :)2094امؤرخ الركي اماعيل بيشكجي ي ندوة عن
القضية الكوردية ي فينا.
 -39ملحم ،سامي د ( :)2000القياس والتقوم ي الربية وعلم النفس،ط،9
منشورات جامعة عمر امختار ،دار البيضاء.
 -31نيكيتن ،اسيل ( :)9159ااكراد (اصلهم ،ار هم ،مواطنهم ،عقائدهم،
عاداهم ،لغتهم ،هجاهم ،قبائلهم ،قضايهم ،طرائف عنهم) ،دار الرائع ،بروت،
لبنان.
 -40نيكيتن ،اسيل ( :)2092الكورد :دراسة سوسيولوجية وار ية ،ترمة نوري
الطالبا  ،ط ،6مطبعة ا اج هاشم ،اربيل.
 -49الوقفي ،راخي ( :)9119مقدمة ي علم النفس ،ط ،3دار الشروق ،عمان.
 -42يوسف ،جهاد ( :)2095دراسة ي الشخصية الكورديةHoboctn).
(nmoctn heabnx noptan battlefie
 -43اليوسفي ،نسرين ( :)2094امفكر الركي اماعيل بيشكجي والقضية
الكوردية( (http:www.alnoor.selarticle.
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ملحق ()1
جامعة دهوك

كلية الربية ااساسية

مركز البحوث الربوية

استبيان السمات الشخصية
لانسان الكوردي قدما وحديثأ (البيشمركة مو جأ)

حضرة ااخ السياسي  /ااكادمي  /امثقف الكوردي ا رم
حضرة اأخوة قادة وضباط ومقاتلي البيشمركة اابطال ا رمون

حية طيبة.:
نظرا لتعرض اانسان من القومية الكوردية ومنذ القدم اى الكثر من حاات ااضطهاد والقمع من قبل اانظمة الفاشية والظامة امتتالية وتشويه وحريف ي
ا قائق من قبل الكثر من الباحثن والكتاب غر امنصفن عن حقيقة ومات الشخصية الكوردية ,لذا نسعى من خال حثنأ العلمي الكشف عن السمات
الشخصية لانسان الكوردي قدمأ وحديثأ وكيفية ااستفادة من تللك السمات دمة مصاح الشعب الكوردي,
ونظرأ ما لديكم من خرة نظرية وعملية عن اانسان الكوردي ,نرجوا مسامتكم ي حقيق اهداف هذا البحث .من خال اجابتكم وبكل حرية وصراحة على
اسئلة وفقرات ااستبيان امرفق عن السمات الشخصية لانسان الكوردي (البيشمركة موذجأ) الذين حققوا انتصاراهم على ااعداء منذ القدم وعلى ارهاي تنظيم
داعش اجرمة حاليا دفاعأ عن اراضي كوردستان ا بيبة واعلم ان اجابتك ستكون اغراض البحث العلمي و دمة شعبنا الكوردي العريق وا داعي لذكر امك
ان اردت .مع فائق التقدير
الروفيسور الدكتور

صابر عبده سعيد الزيباري

مدير مركز البحوث الربوية/جامعة دهوك
ماحظة /قبل البدء ااجابة نرجو ذكر امعلومات ااتية.:
 -2العمرخخخخخسنة.
 -9ااسم ان اردت :خخخخخخخخخخخخخخخ.
 -3عدد سنوات ا دمة خخخخخ سنة - 4 .الوظيفة /امنصب خخخخخخخخخخخخخخ.
 5ااختصاص خخخخخخخخخخخخخخخ.
واان تلضل مشكورأ ااجابة على ااسئلة ااتية.:
س /9ي ا دول ااي موعة من السمات الشخصية ,بن رأيك عن مدى توفر تلك السمات لدى اانسان الكوردي قدما وحديثا من خال وضع عامة
( ) حت البديل امناسب لرأيك امام كل مة.:
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ت

من مات اانسان الكوردي

-1

شجاع ويصمد بوجه ااعداء

-0

واثق من نفسه وتصرفاته

-0

قادر على ا اذ القرارات السريعة

-0

يتحمل امسؤولية ما يكلف ها

سابقا

حاليا

سابقأ وحاليا معأ

ليست سابقا وا حاليا
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-1

لديه طموح ويسعى للتقدم استمرار

-3

متفاهم ومرن ي التعامل

-3

يرغب القيادة واستام السلطة والتمسك ها.

-8

هادئ ي طبعه وتعامله مع ااخرين

-0

مطيع لتنفيذ امهمات املقات على عاتقه مدنيا او عسكري

-19

يثق ااخرين بسرعة

-11

الوفاء من يقدم له العون وااحسان

-10

مستقيم ونزيه ي تصرفاته

-10

اجتماعي ويتكيف مع ااخرين

-10

ا يعرف قدر اهله من ابناء قوميته

-11

ب السام وا ياة والرفاهية

-13

يلتزم بطقوس وعبادات دينه اعتدال ووسطية

-13

عطوف ويتأثر مصائب ااخرين وظروفهم

-18

ب الضيف ويقوم اكرامه وااهتمام به

-10
-09
-01
-00

متلك القدرة على امواجهة وقول ا ق والدفاع عنه.
رم الوقت ويلتزم امواعيد
صريح وا يعرف اجاملة على حساب ا ق
رم ااخر ويتكلم معه اسلوب لطيف وائق

-00

غر عدوا وا يريد ااعتداء على احد

-00

مادي و ب امال والثروات

-01

لص ي عمله وعاقاته مع ااخرين

-03

يصر على الشدائد وامصاعب ي ا ياة

-03

غر اا و ب ا ر لاخرين

-08

يعتز انتمائه للعشرة ومنطقة سكنه

-00

غر متعصب دينيأ و رم ميع امذاهب واادين ااخرى

-09

يهتم مظهر ومابسه وقيافته

-01

غر واعي لواقع واريخ قوميته كما ينبغي

-00

ب ااطاع والقراءة والعلم والتعلم
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-00
-00

متمسك اصله وقوميته وتراثه

-01

نشط و ب العمل واداء بشكل مناسب

-03

يواكب استخدام التقنيات ا ديثة ( كاموايل واانرنيت و غرها )

-03

ب ا مال والطبيعة وا بال

-08

ب الزراعة وتربية ا يواات

-00

ب النظافة ي عمله واكله وملبسه ومسكنه

-09

رم العادات والتقاليد والقيم السائدة ي تمعه

-01

ب امظاهر والروز امام ااخرين

-00

ب الساح و يد استخدامه للدفاع عن نفسه ووطنه

-00

لديه القناعة فيما متلك

-00

مهذب ومؤدب ي كامه وحديثه مع ااخرين

-01

يرغب العمل السياسي وا زي

-03

يؤمن ا رية والدمقراطية

-03

ا قد على ااخرين

-08

عنيد وا يتنازل عن رأيه وقراراته

-00
-19
-11
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ب الرفيه وامشاركة ي ا فات وااغا

ب الرشاقة وامظهر اانيق
احرام متبادل بن الرجل وامرأة وتقدير دور امرأة ومكانتها ي اجتمع
ب النظام ويسعى اى تطبيقه

-10

متعاون مع من يطلب منه العون وامساعدة

-10

امن وا يغدر ااخرين

-10

حب للريضة وامسابقات والتحدي

-11

شهم ويدافع عن ا ق وامظلومن

-13

سهل التعامل ومنفتح مع ااخرين

-13

لديه استعداد لتعلم لغات ااقوام ااخرى بشكل سريع

-18

اندفاعي وسريع اانفعال

-10

جدي ي طبعه وتصرفاته

-39

يفضل مصلحته الشخصية على امصلحة القومية

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد( 1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،628-028عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06
-31
-30

كتوم و افظ على اسرار ااخرين
ب الزيرات العائلية والسفرات الرفيهية

-30

مسامح وغر منتقم ح مع اعدائه

-30

غر اتكا ويعتمد على نفسه ي اجاز اعماله وحقيق اهدافه

-31

قليل النقد وتوجيه اللوم اى ااخرين

-33

كرم وينفق ما لديه على نفسه وعائلته

-33

بشوش وطيب القلب

-38

ب القتال واأخذ الثأر

-30

التضحية النفس من أجل اأخرين

-39

الواء للعشرة والطاعة اوامر زعمائها

-31

غيور على ارضه وعرضه وشرفه
ماحظة :امكانك ذكر اية مة اخرى لانسان الكوردي م يتم ذكر .

س -2من خال السمات الشخصية لانسان الكوردي بشكل عام ال اطلعت عليها ي ا دول السابق ,استخلص واذكر ابرز السمات الشخصية ابناء
الشعب الكوردي من قوات البيشمركة البطلة.
ا واب:

-0
-2
-6
-4
-2
-3
-3
-9
-00

س -3برأيك ما هي ا طوات وااجراءات الازم ا اذها من قبل امؤسسات والقيادات الكوردية لغرض ااستفادة من السمات الشخصية امتميزة لدى اانسان
الكوردي بشكل عام وقوات البيشمركة بشكل خاص دمة شعب كوردستان وحقيق اهدافه وتقدمه.:

-0
-2
-6
-4
-2
-3
-3
-8
-9
-00
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) (عدد خاص0212 ،628-028  ص،) (العلوم اانسانية وااجتماعية1 : العدد،02 : المجلد،مجلة جامعة دهوك
0212/4/04-06 للفت ة- جامعة دهوك/ م ك بشكجي للدراسات اانسانية،المؤتم العلمي الدولي ااول

PAST AND MODERN KURDISH PERSONALITY TRAITS (PESHMERGA SAMPLE) AND HOW TO USE
THEM TO ACHIEVE THE GOALS AND DEVELOPMENT OF THE KURDISH PEOPLE

ABSTRACT
The purpose of the research is to identify the personal traits that are characterized by the Kurdish person in
general, and the personal characteristics of the leaders and the current Peshmerga status, and determine the
original values of the Kurdish person through its personal characteristics and determine the necessary
procedures to benefit from the effects and potentials and the potential resulting from these features. To achieve
this, the researcher adopted the analytical descriptive method and prepared a tool in the form of a questionnaire
composed of a question comprising (71) paragraphs; each of which is a general feature of the Kurdish person and
two open questions, one of them is choosing the personal characteristics of the Peshmerga forces in particular
and the other to mention the most important procedures to be adopted to take advantage of those features which
were applied on a sample of (280) people who were chosen by the deliberate way of academics, university
professors, intellectuals, Kurdish politicians, leaders and Peshmerga officers in the Kurdistan Region of Iraq.
After analyzing the data statistically, the results showed that there are (50) distinctive features in the Kurdish
person in general and in the past, including (courage, tolerance and flexibility in dealing, honesty, sincerity,
honesty, loyalty, love of peace ... etc.) and (6) traits in the Kurdish personality in the past (conviction,
stubbornness, seriousness and loyalty to the clan ... etc.) (11) features of our time (increasing ambition, desire for
power, love of knowledge, love of entertainment, etc.) and (20) distinctive features of the sons of the Peshmerga
forces in particular (courage, humanity, sincerity, patience, love of fighting, sacrifice, jealousy, loyalty, etc.) and
the emergence of (9) original values in the Kurdish person on the basis of his distinctive personal characteristics
including human, moral, educational, military, aesthetic values … etc. A number of measures have been reached
which require the adoption by civilian and military officials for benefit, including the unification of Peshmerga
forces and make it a national military institution away from partisan and political interference, and to give roles
and responsibilities to those who have more distinctive personality traits, and the removal of the Kurdish person
from the circle of allegiance partisan or the narrow tribal to the broader national circle, and the presence of
neutral media interested in the Kurdish issue and its distinctive figures traits and putting mechanisms to invest
the potentials and energies resulting from those features in all areas of life ... etc.
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رؤية ي مستقبل التعاون ااماي مع اقليم كردستان العراق ي مكافحة اارهاب
أ.م.د نوار جليل هاشم و أ.م أ د زين العابدين طعمة
مركز امستنصرية للدراسات العربية والدولية-العراق
كلية العلوم ،افامعة امستنصرية-العراق

اخاصة
أخذت العديد من دول العام توي اهتماما متزايدا موضوعة اإرهاب والتصدي له ،اسيما ي اآونة اأخرة الي شيتدت تزاييدا
ي العمليات اإرهابية ي تلف م اطق العام ،فضا عن سيطرة ت ظيم(داعش) على م اطق واسعة من سيور والعيراق ،وبلعيل تسيار
اأحداث ،أمسى اإرهاب من الظواهر اأكثر فتكاً البشر .ولكونه من الظيواهر العاميية الي تسيتتدم ا،مييع ،فقيد أدا لي ا
بروز الكثر من امواقف الدولية مواجتة اآار اخطرة هذ الظاهرة ،وعليه كان أمانيا موقلا م يكن يتسم الوضوح ي إجراءاتيه قبيل
أحداث  11أيلول  ،1001إ أها أدركت بعد ل ان اهجمات اإرهابيةال طالت الوا ت امتحدة مكن أن تستتدم أراضيتا
مستقبا ،إ ا م تتخذ اإجراءات اللعالة مواجتتتا.
ان دور امانيييا الواضييا ي انييد ميين ت امياإرهيياب عاميية وإره ياب (داعييش) جييا إقليييم كردسييتان ماصيية ،مكيين أن يعييود اللا ييدة
للطرفن ،فأمانيا ترغب اليوم اسيتاال فرصية مشياركتتا ي التحيالف اليدوي اربية اإرهياب ،للعيب دور فاعيل ي السياسية الدوليية،
وهو ما سيتيا ها إمكانية الروز مظتر القيوة العاميية امتحيررة مين ا يددات الدوليية واإقليميية ،كميا ان اللا يدة الي سييج يتا إقلييم
كردستانسيكون له أثرات إجابية ،من حيث اربة اإرهياب وإيقيام يدييد الت ظيميات اإرهابيية أراضيي اإقلييم ،ريا سيي ثر التياي
على مستقبل اإقليم واستقرار السياسي واأمي وااقتصادي.

امقدمة
اخذت العديد من دول العام توي اهتماما متزايدا
موضوعة اارهاب والتصدي له ومكافلته ،اسيما ي
اآونة ا رة ال

شهدت تزايدا ي معدل العمليات

اارهابية ي تلف مناطق العام ،فضا عن سيطرة
أخطرالتنظيمات امتطرفة (داعش) على مناطق واسعة من
سورا والعراق وليبيا ،وبفعل تسارعااحداث،أمسى
اارهاب من الظواهر ااكثر خطورة وفتكا البشر.
ولكونه من الظواهر العامية ال تستهدفافميع ،فقد أدى

ذلك ا بروز الكثر من امواقف الدولية مواجهة ومعافة
ااار ا طرةوامدمرة هذ الظاهرة،وعليه كان أمانيا
موقفام يكن يتسم الوضوح والفاعليةي اجراءاته
واسراتيجياته قبل احداث  99ايلول  /سبتمر ،2119اذ
ان امانيا ،وبعد هذا التأريخ ،أدركت ان اهجمات
اارهابية ال طالت الواات امتلدة اامريكية مكن ها
ان تستهدف اراضيها ومصا ها القومية وااقتصادية
مستقبا ،إذام تتخذ ااجراءات الضرورية والفعالة
مواجهة خطورة هكذا هجمات.
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ان دور امانيا الواضح وامتنامي ي ا د من تنامي
ظاهرة اإرهاب عامة وإرهاب تنظيم (داعش) جا إقليم
كردستان اصة ،مكن ان يعود الفائدة لكا الطرف ،
فأمانيا ترغب اليوم استغال فرصة مشاركتها ي
التلالف الدوي حاربة اإرهاب ،للعب دور فاعل ومؤثر
ي السياسة الدولية ،وهو ما سيتيح ها إمكانية الروز
مظهر القوة العامية امستقلة وامتلررة من القيود
واحددات الدولية وااقليمية ،كما ان الفائدة ال
سيجنيها الطرف الثاي –إقليم كردستان -سيكون ها
أثرات إ ابية عدة ،من حيث

اربة اإرهاب

ومكافلته ،فضا عن إيقاف مدد التنظيمات اإرهابية
امتطرفة أراضي اإقليم ،وهو ما سيؤثر بشكل كبر على
مستقبل اإقليم واستقرار اأمي وااقتصادي ،وح على
قيق اقي طموحاته السياسية ااخرى.
هدم الدراسة :تسلطالدراسة الضوء على اموقف
اامانيمن اارهاب بشكل عام و ليل ابعاد الدور
اأماي ي ا د من تنامي ومدد هذ الظاهرة ي إقليم
كردستان العراق ،وشكل التعاون امشرك ب الطرف ي
هذا اجال ،ومن م توقع رؤية مستقبلية ما سيؤول اليه
هذا الدور ي امستقبل.
فرضية الدراسة :تنطلق الدراسة من السؤال ا انه هناك
دور اماي واضح ومستقل ي ا د من تنامي افماعات
اإرهابية ي كردستان العراق ،وهل سيؤثر ذلك على
شكل العاقة امستقبلي ب الطرف  .وهو ما سنلاول
اإجابة عنه ي الدراسة.
هيكلية الدراسة :تضمنت هيكلية البلث ورين:
احور اأول :قراءة ي السلوك ااماي جا اارهاب
– الواقع وامتغرات.
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احور الثاي :التعاون اأماي مع إقليم كردستان
العراق ي مكافلة اإرهاب-الواقع وافاق امستقبل.

ا ور ااول:قراءة ي السلوك اأماي جا اارهاب
– الواقع وامتارات
اوا :قراءة اولية ي السياسة اامانيةجا
ظاهرةاارهاب:
شهدت السياسة اأمانية سلسلةمن التغرات امهمة،
اسيما بعد عام  9111وقيام الوحدة اامانية ،اذ ادت
التغرات ال شهدها الساحة العامية بعد اهيار اا اد
السوفياي ،ا

حدوث تغرات ي توجهات امانيا

اإقليمية والدولية،ومنها مشاركتها امباشرة ي ا رب على
اارهاب ي أفغانستان مثا ،وامشاركة الفاعلة ي إ اد
حلوللبعض امشاكاإقليمية والدولية،مثل مشاركتها
امؤثرة ي مفاوضات حل ازمة الرامج النووي ا اص
إيران ،او امشاركة ي تشكيل القوات الدولية ي
لبنان(اليونفيل) ،فضا عن مسامتها الفاعلة ي اولة
البلث عن حلول سلميةوهائية للقضية الفلسطينية.
بعدها جاءت احداث  99ايلول/سبتمر من عام
 ،2119وال مثلت حدا مفصليا ي إعادة تشكيل
رؤيةللسياسة اامانية جا اارهاب ،اذ ان اامان ومن
خال الدروس ال تعلموها بعد هذا ا ادث وصلوا ا
شبه قناعة ان بادهم مكن ان تتعرض ي امستقبل ا
هجمات ارهابية تستهدف اراضيهم ومصا هم القومية
وااقتصادية ،كال طالت الواات امتلدة ومن بعد
ذلك بريطانيا واسبانيا ،ي حال م تتخذ حكومة أمانيا
سلسلة من ااجراءات الفاعلة وا امة مواجهة خطر
هكذا هجمات ،اذ ان التعامل مع هكذا موضوع أنطلق
من زاوية الدفاع عن امصاح ااقتصاديةأمانيا ،وذلك
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لكواغلب احتياجاها من الطاقةأتيمن خارجها ،0

لذلك فان حكومة أمانيااضذت العديد من

فضا عن احتاها امرتبة الثالثة ي قائمة الدول امصدرة

اإجراءات ،اذكانت خطوها اأو ي السعي الىتغير

للمنتجات ي العام عام  2194بعد الص والواات

بعض القوان  ،ال ترى ا كومةأها كانتمن اأسباب

امتلدة اامريكية ،ورابع اكر اقتصاد ي العام ي نفس

ال ملت لبعض افماعات امتطرفة ان تتواجد وتتمدد

والياان ،واكر

ي اأراضي اأمانية ،وان ضطط هجمات  99ايلول/

اقتصاد ي اا اد اأوري ،2وهذا ما جعلها تتخذ

سبتمر ،وي إطار هذ العملية وما تاهافان ا كومة

اجراءات سريعة هذا اموضوع  ،ومنها زادة انفاقها

اأمانية اضذت اجراءات عدة امها:3

العام بعد الواات امتلدة والص

ا كومي على مويل العمليات وال

ضص مكافلة

اارهاب.6
واما اسراتيجية امانيا جا اإرهاب قد حددت
طواتعدة،امها:4
-1تشخيص اإرهابي ومؤيديهم لتقدمم هؤاء للعدالة.

-1ا د من السلطات ال تتمتع ها امؤسسات الدينية،
وضرورة توضيح مويلها.
-1السعي ا

احاكم اأمانية ا اصة.
-3العملبصورة جدية على ا د من قدرة اإرهاب.

-0القضاء على الب التلتية لإرهاب داخليا وخارجيا.

-4تسليم امطلوب

-6تقدم امساعدة للدول ال تواجه خطر اإرهاب،

اأخرى.

وال تفشل ي مكافلته.

اكمة امتهم

إذاثبتت أدانتهم ي

حال إمكانية القيام بذلك للدول

كما قامت ا كومة وامؤسسات اامنية اأمانية

-4السعي منع انتشار أسللة الدمار الشامل ،والعمل

ماحقة العديد من افماعات اإسامية كما م فرض

على منع الدول واافراد من ا صول عليها.

القيود عليهم من خال عدمنلهم أشرات دخول إ

-5ضرورة ا صول على تفويض امؤسسات الدولية امعنية

أمانيا ،اسيما امتعلق منها القادم

قبل القيام أي عمل عسكري ،ومكن ان يكون ذلك

اأوسط اإسامية ،وا جانب هذ ا طوات قامت

عر اأمم امتلدة او غرها من امؤسسات الدولية

السلطات اأمانية إجراءات فاعلة وعملية لدمج

امختلفة.

افاليات اإسامية ال

من دول الشرق

تتواجد ي تلف الواات

وشكلت هذ ااسراتيجية بنقاطها ا مس،واحدا

اأمانية ،من خال وضع ا طط ا اصة بتشجيع

من امالثوابت ي سياسة أمانيا ا ارجية جا العام عامة

اندماج امهاجرين ودعم امواضيع امتعلقة حوار اادان.3

والشرق اأوسط اصة ،اذ ان اامان يرون ان هناك

انيا :الرؤية والدوافع اامانية للمشاركة ي انرب

أمية كبرة لاستقرار السياسي واأمي ي منطقة الشرق

على اارهاب:

اأوسط ،ما لذلك من أثر مباشر على زادة استثماراها
وجارها مع دول امنطقة.2

انضمت امانيا ا جانب أكثر من  11دولة ا
التلالف الدوي الذي م تشكيله من قبل الرئيس
اامريكي اواما بتأريخ  91ايلول/سبتمر  ،2194وم
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توزيع امهام ب

دول التلالف اذ ان بعضها تكون

مسامته مباشرة ي اأمور ال ضص العمليات ا ربية

يستطع ي حينها اجتمع الدوي ان يفعل شيئا يذكر
ازاءما.

مثل الواات امتلدة اامريكية وفرنسا،والبعض ااخر

وي إطار افهود اأمانية مكافلة اإرهاب

كجمهورية امانيا اا ادية ،يعمل على تقدم الدعم

والتطرف ،فقد كشف شتاينمايرعام  ،2194عن وجود

والفي امتمثل بتوفر امعدات العسكرية

اوراسراتيجية ثاث للتخلصمن إرهاب تنظيم

اللوجس

واأسللة والتدريبات وامعلوماتوامشورة فضا عن ااغاثة

(داعش)،تتلخص ي:00

ومعافة اازمات اانسانية امرتبطة ا رب على

-1تشجيع دول امنطقة على التفاهم والتعاومن اجل

اارهاب.8وي إطار ا رب على اارهاب فقد وافق

القضاء على التنظيمات اارهابية بكافة اصنافها ومن

الرمان اأماي (البوندستاغ) على طلب ا كومة

ضمنهاتنظيم (داعش).

اا ادية بتوسعة ا رب على تنظيم (داعش) من خال

-1ولغرض سلب شرعية التنظيم الدينية وامنظمات

حزمة تشريعات حكومية ت مسمى "مهمة مكافلة

امماثلة ها ،يفضل ان تكون هناك اولة جدية من قبل

اإرهاب" .وم موجب هذ التشريعات إرسال 9211

اأطراف كافة لغرض ضفيف اار الصراع اأيديولوجي

جندي أماي أداء أدوار مساندة لللرب ال يقوم ها

داخل العام اإسامي.

التلالف الدوي ،كما م ضصيص  ٤٣١مليون يورو

-3ومنع تدفق امقاتل

كنفقات مباشرة هذ امهمة ي عامها اأول .9 2194

اإرهابية عامة ،ستكون هناك حاجة زمة من التدابر

وحسب رؤية ازيغمار غابرييل زعيم ا زب ااشراكي

وااموال والدعم للتنظيمات

على امستوى الدوي.

وائب امستشارة اأمانية والذي مثل وجهة نظر

تواجه أمانيا ال تعد واحدة من أكثر بلدان اوروا

ا كومة ،فان هناك عدة دوافع أدت ا اضاذ حكومة

جذا لاجئ القادم من مناطق ودول الشرق اأوسط

باد لقراراانضمام ا التلالف الدوي ضد (داعش)،

ومال إفريقيا ،الذين تزايدت اعدادهم بشكل كبر ي

ويعدمنع وقوع عمليات اإادة افماعية لأقلياتفي

اآونة ااخرة ،ملة من التلدات اامنية وامشاكل

العراق ي مقدمتها،اما وزير ا ارجية اأماي السابق

السياسية وااقتصادية امهمة ال اسهمت بتفاقم حدة

شتاينماير فقد اضاف دافعا آخر يتمثل ي منع انتشار

ا افات وافدل داخل وخارج امانيا ،تلك التلدات

اإرهاب ،ومنع وصول ا ط إ أوروا نفسها ،وحسب

وغرها اجرت السلطات اامانية على اضاذ خطوات

وجهة نظر مثل هذا اامر ماية للمصاح القومية

واجراءات جديدة ،رما ستسهم بزادة معااة الاجئ ،

لباد .

وذلك ي اطار ترتيباها اامنية لللد من تسرب ارهابي

اذ يرى الساسة اامان ان هناك حادثينتارخي
مهم
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تمل

ي ظل ارتفاع معدل العمليات اارهابية ال

ب أخذ العرة منهما ،وهاان ا التان تتعلقان

استهدفت اكثر من بلد اوري خال الفرة اماضية،

اجازر ال حصلت ي رواندا 9114والبوسنة 9112وم

ومنها التلديد (فرنسا ،بلجيكا والدمارك) ،فضا عن
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التلذيرات ال اطلقتها ااجهزة اامنية اامانية حول

اعامية توي شخص عمل افنسية اامانية مسؤولية

وجود هديدات فعلية أعمال ارهابية مكن ان تستهدف

واية نينوى ضمن تنظيم (داعش) .04

امانيانفسها ،00وهذا ما حدث فعا ي اآونة ااخرة ي
مدينة انسباخاأمانية.

هذ اأرقام وامعطيات تعطي الكثر من ااشارات
والداات التيتوضح مدى خطورة التهديدات اارهابية

وي هذا الصدد يرى ا بر ااماي ي شؤون

لأمن القومي ااماي ،سواء عر مواطنيها العائدين من

اإرهاب بير نومان" أن أمانيا والعديد من الدول ااوربية

القتال أو امقاتل

الذين سيجندهم التنظيم

ااخرى لن تكون منأى عن ااعمال اارهابية ي

اإرهاي ويرسلهم بصفة اجئ

امستقبل القريب ،حيث يوجد العديد من امتطرف

خططه ،وقد اعلنت السلطات اامانية وي أكثر من

امؤيدين لتنظيم الدولة اإسامية"،02وي اإطار

مناسبة القاءها القبض على خاا ارهابية دخلت الباد

نفسهقال وزير الداخلية توماس دي ميزير"إن خطر

امفرض

مع موجة الاجئ الكبرة ب

إ

أوروا لتنفيذ

عامي .2191-2192

اإرهاب ما زال مثل هديدا حقيقيا أمانيا ،وسوف لن

وعلى الرغم من أن أمانيا م تتعرض ح ساعة اعداد

تقل نسبته ي امستقبل القريب ،وأن ما شهدته مدينة

الدراسة هجوم ارهاي منظم وكبر على غرار ما حصل ي

ميونيخ اثناء احتفاات رأس السنة ،يب ّ أن الوضع
اأمي ي أوروا وامانيا ما يزال مثل هديدا حقيقيا

اورة مثل فرنسا وبلجيكا ،إا أن

السلطات أعلنت مرارا أن الباد قد تكون هدفا مستقبليا

".06كما ان وزارة العدل اأمانية كانت قد اعلنت

للتنظيمات امتطرفة ،وهو ما اكد ماركوس كام الباحث

منتصف عام  ،2191أنه تتم ماحقة  911شخصا

ي شؤون اإرهاب ي امعهد اأماي للدراسات السياسية

على صلة بتنظيمات جهادية ،فيما م اعتقال عدد من

واأمنية برل  ،الذي قال أنه "ا عجب أن تكون

السوري يشتبه أهم كانوا عضرون اعتداء إرهاي ي

أمانيا مستهدفة من قبل تنظيم (داعش) ،خاصة بعد

مدينةدوسلدورف اامانية.

مشاركتها ي عمليات عسكرية حاربة التنظيم اإرهاي،

كما ان وزارة الداخلية اامانية اعلنت وبشكل رمي
عام  2191أها قد اشرت  411شخصا لديهم ميل

بلدان اوربية

وذلك عر إرسال طائرات استطاعية و أخرى لتزويد
02

الطائرات ا ربية الوقود".

للتطرف افهادي ويشكلون خطرا على اامن القومي،

وي إطار خططها مكافلة التطرف فقد مددت

كما أهناك  121جهادا أمانيا غادروا أمانيا جا العراق

ا كومة اامانية العمل بعدة تشريعات مكافلة اإرهاب

وسورا ،عاد ما يقارب من ثلثهم فيما قتل منهم و

لس اا اد

خال الفرةالقادمة ،وم يعرض

 .941وبذلك ،فإن و  421على اأقل ا يزالون ي

(البوندسرات) خال جلسته ال

متواجدين هناك ،وفق أكيدات السلطات اأمانية

نوفمر/تشرين الثاي  2192على مديد قوان مكافلة

الرمية ،كما ان عام  2191شهد وحسب مصادر

ينتهي العمل ها بداية

اإرهاب والتطرف ،ال

عقدت بتاريخ 29

عام،2199ووفقا هذا التمديد فسيستمر العمل هذ
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القوان ي ح كانون الثاي/يناير .2129وموجب هذ

وهذا ما اكد امتلدث اسم ا كومة اامانية ستيفن

القوان  ،يُسمح لأمن ااماي ا صول على ما تاجه
من معلومات تتعلقبامصارف وشركات السفر وشركات

سايرت .03
غر ان كارل فيلمان عضو فنة العاقات ا ارجية

ااتصاات ي إطار جهودها مكافلة اإرهاب .وي

ي لس النواب اا ادي ،كان له موقفا مغايراعن طريق

حاات ددة ،يتع على شركات الطران إعطاء هيئة

مطالبتهلللكومة اأمانية تقدم الدعم العسكري إقليم

ماية الدستور "ااستخبارات الداخلية" ،معلومات

كردستان ،منتقدا وبشدة عدم مشاركة باد ي

مفصلة تتضمن اسم وعنوان وحجوزات رحات الطران

العمليات العسكرية بصورة مباشرة ،كما ان رئيس الكتلة

أحد العماء.

الرمانية زب اليسار غريغوريغيزيكان موقفه مشاها

ا ور الثاي:التعاون اأماي مع إقليم كردستان ي
مكافحة اإرهاب-الواقع وافاق امستقبل
اوا :دور امانيا ي اند من مدد اارهاب ي
اقليم كردستان:
ان امانيا ومن منطلق سعيها ا ثيث و تبوء مكانة
مهمة وفاعلة ي النظام الدوي افديد بدأت توي اهتماما
متزايدا بعض الشيء امسائل امتعلقة منطقة الشرق
اأوسط ،وال مثل فيها العراق جزءاا مكن جاوز ،
أسباب عدة من امها ثقله السياسي وافغراي
وااقتصادي ،فضا عن الثروات اهائلة ال عتويه ،وال
جعله ط اهتمام الكثر من الدول ومن بينها امانيا.
لذلك فان مستشارة امانيا مركل أعلنت عن
تعهدهاومنذ بداات ازمة احتال تنظيم(داعش)لبعض
اأراضي العراقية ،بتقدم امساعدات اانسانية العاجلة
للنازح  ،لكنها اعلنت صراحة مسكها بعدم اعطاء
اموافقة لتصدير الساح ا البلدان امتورطة الصراع،
معتمدة بذلك على امبادئ التوجيهية لتقييد صادرات
ااسللة للخارج ،وال اقرها حكومة امانيا سابقا ،03

604

لرأي فيلمان ولكنهاكثر تشددا،فيمااعلنت وزيرة الدفاع
اورسا فان درلينموقفا واضلا من موضوع تقدم الساح
ح

صرحت أن حكومتها ستقدم دعما عسكرا

لقوات البيشمركةوذلك حاربة اارهاب ،وذلك عن
طريقتجهيز مقاتليها امعدات العسكرية غر الفتاكة،
فضا عن ان وزير ا ارجية السابق شتاينماير اعلن ي
تصرعات صلفية "ان باد ستشارك ي التلالف
الدوي الذي حددت بنيته ااساسية على توزيع العمل
ب

أعضائه ،اذا ان امانيا لن تشارك بشكل مباشر

العمليات العسكرية ،ولكنها ستقوم بواجب تقدم
الدعم الكامل إقليم كردستان وذلك مواجهة خطر
اإرهاب والتطرف والقضاء عليه بشكل هائي".08
وقد شكلت هذ ااجراءات خروجا عن امبادئ ال
اتبعتها امانيا بعد ا رب العامية الثانية ،وال تنص على
عدم ارسال اسللة ا مناطق النزاعات امسللة ،لكنها
اليوم قد ابدت ما يشبه التلول التارخي افريء ي هذ
اازمة ،اامر الذي ينسجم وطبيعة االتزامات ال مليها
القانون الدوي ي سبيل ماية ااقليات امعرضة لإادة
على النلو الذي تشهد بعض امناطق ي العراق؛
فا طر الذي تشكله التنظيمات اارهابية وتسارع
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ااحداث ،جعل ا كومة تفكر اتباع سياسة خارجية

خال عامي  ،2199-2191ليصل موع امساعدات

اقوى ،ي ح ذهبت امستشارة اأمانية مركل ا ابعد

اانسانية امقدمة للعراق خال هذ الفرة  299مليون

من ذلك عر قوها "أنه عندما تقوم ماعات إرهابية

دوار ،كما اها تعهدت بتقدم  99مليون دوار

معينة ااستياء على أراضي شاسعة ،لتشكل قاعدة

كخدمات صلية خال معركة رير اموصل .20

أعمال إرهابية وتدمرية أوسع،فالتهديد يزداد على امانيا

وفيما يتعلق افانب اانساي فان افيش ااماي قام

خيارين اما أن

ومنذ انداع ازمة النزوح عام  2194إسقاط مساعدات

تتجنب امخاطرة وأن ا نقدم شيء للعراقي  ،وي هاية

انسانية تلفة للنازح

امنتشرين ي مناطق عدة ،اذ

اأمر سيكون علينا قبول توسع اإرهاب ،أو أن

قامت اربع طائرات نقل عسكرية امانية إيصاالوجبة

نساندهم أقل اموارد ،ي مواجهة اارهاب ،و ن على

ااو من امساعداالطبية والغذائية ا اهدافها ي مدينة

علم امخاطر ال مكن ان دث بسبب هذا ااجراء

اربيل  ،22كما م ترمة الدعم ااماي بشكل عملي من

ولكننا على استعداد لتلمل العواقب كافة ي سبيل

خال قيام افيش ااماي بتدريب عدد من امقاتل

وتتأثر امصاح اأمنية كافة ،وكنا ب

مكافلة اارهاب وماية ااقليات".09
وعلى الرغم من ان امانيا كانت مشاركتها بصورة غر

الكرد على استخدام ااسللة امتطورة ال

قدمتها

وستقدمها ا كومة اامانية لقوات البيشمركة حاربة

مباشرةالعمليات العسكرية والضرات افوية للتلالف

التنظيمات امتطرفة ،وتلقت الوجبة ااو من امقاتل

الدول ،اا اها تعهدت اإيفاء امهام امناطة ها ضمن

والذين بلغ عددهم ما يقارب  921منتسب تدريبات

اطار التلالف وامتضمن تقدم الدعم العسكري واامي

مكثفةعلى استخدام تلف البنادق ،واأسللة امضادة

ارب اارهاب ،فضا

للداات ،فضا عن إنشاء مركز عسكري للتدريب ابع

عن تقدم دعمها السياسي كومةالعبادي ،منذ اليوم

للجيش اأماي ي مدينة أربيل من اصل  92تعمل

ااول منلها الثقة ي لس النواب العراقي ،وقد ترجم

ا كومة اأمانية على مويل انشاؤها  ،26وامشاركة ي

هذا الدعم فعليا على ارض الواقع من خال الزارات

تدريب القوات امسللة ال

تقاتل تنظيم (داعش)

ال قام ها عدد من وزراء امانيا للعراقعامة وااقليم

وإرسال ضباط إضافي إ مراكز القيادة ،وجهيز وحدة

اصة بصورة متتالية ،عن طريق تقدم امساعدات

قتالية تتألف من  4111جندي عراقي امعدات اامانية

اانسانية للنازح  ،اذ قدمت امانيا حواي  12مليون

بشكل كامل  .24كما ان ا كومة اأمانية وضعت

دوار لتكون الث دولة ي تقدمها للدعم اانساي له

خططا إرسال  911مدرا مدينة أربيل لغرض تدريب

 ،20وي اطار امساعدات امالية فقد تعهدت ا كومة

القوات اامنية امتواجدين هناك ،وذلك بعد استلصال

اأمانيةوعلى لسان وزير خارجيتها وخال مؤمر اما

موافقة الرمان ااماي .22

واللوجس للقوات العراقية ال

الدولي الذي انقد ي واشنطن على تقدم  991مليون

وفقا لتقارير رمية الصادرة من وزارة الدفاع اامانية

دوار اضاي مساعدة العراق ي حربه ضد اارهاب

فان قوات البيشمركة حصلت على  91ألف بندقية و21
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ألف ساح مضاد للمدرعات من طراز ميان مزودة بـ

إقليم كردستان ي أربيل منتصف عام  ،2191كما اها

 211صاروخ ،فضا عن 241قاذفة مدرعات من طراز

قامت إرسال اكثر من  21شلنة ساح تزن اكثر من

انزرفاوست و 91111قنبلة يدوية،و  911شاحنة

 2111طن منذ  ،"2194فضا عن ان لس النواب

ومركبات مدرعة من طراز دنغووخوذات قتالية ،كما ان

ااماي وافق على زادة عدد افنود اأمان الذين يتولون

شهر اار /مايو من عام  2192شهد استمرار تدفق

مهمة تدريب قوات البيشمركة إ  921بعد ان كان

الدعم العسكريلإقليم ،حيث م ارسال مسة طائرات

عددهم  911فقط  ،كما ان عدد من الضباط الكرد

ملة اأسللة ،وي هاية العام نفسه م ااعان عن

شاركوا ي دورة تدريبية ضصصية ي واية ساكسونيا

جهيز  9111طن من ااسللة والذخائر وامعدات ،كما

وعادو بعد ان تلقوا تدريبات مكثفة على استخدام

م تسليم انظمة صواريخ مضادة للدروع ،فضا عن

التقنيات ا ديثة ي ا رب ضد اارهاب .28

تقدم الدعم امادي ا جانب الدعم امقدم من ايطاليا
وهولندا والنروج وامملكة امتلدة .23

وي تصرعات لوزيرة الدفاع اامانية خال زارها
الثالثة للعراقمنذ تشكيل التلالف الدوي ،وال تضمنتها

اا ان زخم الدعم ااماي تعرض ا بعض امشاكل

زارة عاصمة ااقليم ولقاء مسؤوليها السياسي

مطلع عام  ،2191وذلك بعد انتشار تقارير اعامية

والعسكري  ،عرت عن " تعهد حكومتها استمرار

قامت امانيا

تقدم كل اشكال الدعم مكافلة تنظيم (داعش) ،فضا

ااقليم ي السوق السوداء  ،23معززة

عن أكيد رغبة حكومة بادها ي توحيد وتكاتف

امخاوف السابقة ال ابدها احزاب امعارضة ي الرمان

جهود ااطراف السياسية الكردية كافة وجاوز ا افات

وامتمثلة أحزاب اليسار وا ضر ي ان تقع ااسللة ي

بينها ،ذرة ي الوقت نفسه أن اي شيء عدا ذلك

ااادي ا طأ ،اامر الذي اجرها على اعادة النظر ي

سيصب مصللة التنظيمات اارهابية" .29

تقدم امساعدات العسكرية ،فضا عن مطالبة حكومة

انيا :مستقبل التعاون اأماي مع إقليم كردستان

ااقليم إجراء قيقات معمقة ااهامات ،والفعل

العراق ي مكافحة اإرهاب:

امانية تفيد بعرض بعض ااسللة ال
إرساها ا

اضذت اربيل العديد من ااجراءات السريعة والفاعلة ال

ان السلوك ااماي جا اارهاب عامة واارهاب

طمأنت افانب ااماي وتعهدت ان ااسللة ال سيتم

لذي استهدف منطقة الشرق ااوسط خاصة ،قد

ارساها ي امستقبل ستكون حاربة التنظيمات امتطرفة

تشكل وفق دوافع عدة ي مقدمتها:

والدفاع عن امن ااقليم ،لتعاود شلنات ااسللة

 -1الشعور ا وف والقلق من ان التأثرات

اامانية طريقها ا امقاتل الكرد ،امتلدث اسم وزارة

اارهابيةستنتقل ا داخل امانيا او ا الدول ااوربية

الدفاع اأمانية قال"إن حكومة باد سلمت  91طنا

ااخرى ،اذ ان عددا كبرا من مقاتلي اورا سواء كانوا

من اأسللة منها  9211بندقية و 911صاروخ تطلق

من امواطن

على أراضيها،

من على الكتف وثاث مركبات مدرعة إ حكومة

والذين ي امستقبل من اممكن انضمامهم للتنظيمات
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امتطرفة ،جعلها من اعادة ترتيب حسااها لغرض اهة

السياسة الدولية ،فضا عن فقداها فزء مهم من ادوات

هذا ا طر  ،60وقد اضذت ا كومة اامانية العديد من

التأثر ي التطورات السياسية منطقة الشرق ااوسط.

ااجراءات الفعلية لللد من خطر هذ افماعات ومنها

-4السعيا تصريف وبيع صناعتها ا ربية عن طريق

ما يتعلق القوان  ،او ما يتعلق إجراءات ااجهزة

ا اد اسواق جديدة لغرض ،اذ أي امانيا الثا بعد

اامنية وااستخباراتية ا اصة مكافلة التنظيمات

الواات امتلدة اامريكية وروسيا ي قائمة مصدري

امتطرفة ،وال زادت من التنسيق فيما بينها خال اآونة

اأسللة ي العام ،على الرغم من انصادراها قد

ااخرة وذلك لضبط ركات حاملي هكذا فكر ومراقبة

اسفضت بنسبة  %24ما ب  ،2192-2111وخال

تصرفاهم ،كما ان هناك بعض الرامج ال تعمل على

الفرة نفسها احتلت اامارات امركز الرابع كأكر مستورد

معافة اافكار السلبية ومنها برامج " توديع الكراهية

لأسللة ي العام وجاءت السعودية خامسا  ،66فيما

والعنف " وهو برامج ا ادي مدعوم من ا كومة يعمل

تل السعودية صدارة قائمة الدول ال حصلت على

على اربة التطرف ومساعدة امتسرب من اارهابي

اأسللة اامانية عام  2192بقيمة مليار و 229يورو

على اانفتاح والعودة للمجتمع ،وقد أكد هذا احدد

 ،64وقد تضاعفت صادرات اأسللة اأمانية عام

امهمفولفغانغ إيشينغر رئيس منتدى ميونيخ للسياسات

 2192لتصل ا  9.11مليار يورو بعد ان كانت 2.19

اأمنية والدفاعية ،قائا "أنه ا يصح أن نطلق تريرات

ي عام .62 2194

عائمة على مشاركتنا ي ا رب على (داعش) ،فامشاركة

-5الضغوط الغربية وااوربية امتزايدةعليها لغرض مشاركة

اأمانية ي هذ ا رب ضدم امصاح اأمانية اأمنية

أكثر فاعليةي ا رب الدولية ضد التنظيمااإرهابية عامة

أوا" ،كما ان وزيرة الدفاع قالت ي وقت مبكر من

و(داعش) خاصة.

اازمة "إن م نتنبه للمشاكل الكبرة ال خلفها اارهاب

ان التوجهات السياسية فمهورية امانيا اا ادية جا

ي العراق ي وقت مبكر فإها ستتجه إلينا" .60

اارهاب عامة وجا مكافلة تنظيم (داعش) اارهاي

-1مثل البعد ااقتصادي الدافع الثاي ،اذ انزادة

خاصة ،فضا عن مساماها الفاعلة ي لتلالف الدوي

الصادرات ا اسواق امنطقة والوصول اامن ا مصادر

امشكل خصيصا حاربة اارهاب ،ودورها الفاعل ي

الطاقة يعد من امها ،فأمانياتعدي مقدمة الدول امصدرة

أسيس

مكافلة

للمنطقة العربيةاليوم ،فالصادرات ارتفعت ي عام 2192

اارهاب)(GCTFوالذي تشكل عام  2199لتعزيز

بواقع  %1.1لتصل قيمتها 22.9مليار دوار مقارنة

التعاون الدوي مكافلة اارهاب العامي ي القرن 29

العام .62 2194

 ،63مكن ان تؤدي او تدفع اجا تطوير وتعزيز

-3الرغبة ي ان تكون ا رب ضد (داعش) نقطة ترتكز

العاقات العراقية اامانية وفق مساراها امختلفة

عليهفي الوقت ا اي ،اذ ان موقفها ا يادي مكن ان

(السياسية وااقتصادية واامنية والعسكرية) ،والتاي

يؤدي ها ا اابتعاد عن ور الدول امؤثرة والفاعلة ي

تطور العاقة بكل اشكاها مع حكومة اقليم كردستان،

امنتدى

العامي
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اذ ان ا راك السياسي والدبلوماسي للمسؤول ي كا

ا

البلدين مكن ان يؤدي ا تنسيق امواقف السياسية ب

ااقتصادية والثقافية وسيكون حافزا للمواطن العراقي

التقدم ي النواحي كافة ،وي مقدمتها النواحي

تلف امؤسسات التنفيذية والتشريعية ،كما ان التعاون

للدفاع عن بلد وحدود و اربة اإرهاب والتطرف" ،اما

العسكري واامي امشرك وامشار اليه انفا ،مكن ان

من احية التبادل ااقتصادي فقد نو السفر ا "ان

يؤدي ا زادة قابلية القوات العسكرية واامنية لتلرير

باد

على استعداد لفتح الباب امام التعاون

ااراضي احتلة من قبل التنظيمات امتطرفة او الدفاع عن

ااقتصادي ،طاما ان العراق يتمتع موارد وثروات كبرة ،م

امنها الداخلي ،وا د من العمليات اارهابية ال مكن

يتم ااستفادة منها هذا اليوم بسبب اانشغال ا روب

ان تستهدف امواطن  ،فقوات اامن العراقية عامة

ومكافلة اارهاب ،كما ان اقتصاد امانيا والعراقيمكن

والكردية خاصة هي أمس ا اجة اليوم ا اامكانيات

ان يشهد تكاما ي حال فتح اب التعاون ،فالعراق

والقدرات التكنولوجية والتقنية اامانية امتطورة ،وهو

متلك الكثر من اموارد امتعددة ولكنه يفتقد للخرات،

اامر الذي سينعكس ا اا على التبادل ااقتصادي،

بينما باد متلك ما عتاجه العرق من خرات

فضا عن زادة ااستثمارات وحضور الشركات اامانية

وتكنولوجيا ،وا كومة اأمانية تسعى لتقدم كل اشكال

ي العراق ي حال استقرار الوضع فيه.

امساعدة للعراق ي ا اد البدائل عناأموال امتلصلة من

ان اي عاقة ب طرف ا مكن ها ان تتطور اا

تصدير النفط ،وتطوير الصناعات احلية ،اذ ان امانيا

بوجود رغبة مقرنة بنواا حقيقية تؤدي ا عمل مشرك

متلك خرة واسعة ي هكذا اات ،ولكن أجيل قق

يرجم التصرعات والرغبات ا افعال ،وهذا ما يكن ان

ذلك يتوقف على سن الوضع اأمي ي مل اأراضي

يستثمر خال امرحلة القادمة من العاقات .كما ان

العراقية".

وجهة النظر اامانية الرمية حول تطوير العاقات ب

وي هذا اإطار فقد قدم بنك التنمية ا كومي

الطرف  ،تتلخص وحسب وجهة نظر السفر ااماي

ااماي قرضا ماليا بقيمة  221مليون دوار بشروط

السابق ي بغداد " ان التلسن التدر ي للظروف

وفوائد ميسرة لدعم افهود ا كومية الرامية لدعم

اامنية والسياسية ي العراق ي ظل وجود حكومة جامعة

النازح  ،وتنفيذ مشاريع خدمية حيوية ي امناطق

يشرك فيها افميع وي مقدمتهم الكرد ،سيؤدي التاي

احررة ،ومك العوائل النازحة من العودة لدارهم ي بيئة

لتوفر بيئة مناسبة لتطوير عاقاها الدولية بكافة اجاهاها،

صا ة للعيش ،فضا عن تقدم ااستشارات اادارية من

كما سيوفر البيئة الصلية للنهوض ااقتصادي

قبل خراء امان بدون مقابل.وأكيدا هذا التوجه فقد

وااستثماري ،كما ان مقاتلة (داعش)ا مكن ان يتلقق

اعلنت السفارة اامانية ي بغداد ي بيان رمي صادر

من خال ا رب والقتال فقط بل بتماسك ا كومة

عنها " أنه ا يكفي طرد (داعش)عسكرا من امناطق

وسيادة ا كم الرشيد والقانون ،واذا ما قق النظام

ال احتلتها بل ينبغي ايضا أااح عملية البناء وتوفر

وتطبيق الدستور وسيادة القوان  ،سيؤدي ذلك التأكيد

الظروف امائمة لعودة النازح  ،اذ ان امانيا تعملعلى
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استمرار تقدم امساعدات امالية ال بلغت قيمتها 221

لإغاثة

ان امانيا اليوم هي الث أكر اما

مليون دوار عام  2192وذلك معافة أزمة النازح

اانسانية ،وي عام  2191رصدت ا كومة اامانية ي

و دات قيق ااستقرار وإعادة اإعمار وا رب ضد

موازنة وزارة ا ارجية ما يزيد على  9.9مليار يورو هذا

(داعش) ،كما ان الرامج ا الية ستستمر وتتوسع عام

الغرض ،وا تزال معافة اار اازمات اانسانية ي

 ،2191حيث تعد أمانيا حاليا أكر دولة ما ة ي

منطقة الشرق ااوسط أحد اهم مرتكزات التزاماها

ال امساعدات اإنسانية وتقدم امساعدة إ النازح

الدولية .68

عام  ،2191اذ اها خصصت  221مليون دوار

ان السياسة ا ارجية اامانية مكن ان يكون ها دور

أمريكي ي النصف اأول من هذ السنة لدعم

مستقبلي متميز جا

تلف القضاا العامية ،ومنها

النازح " ،وي ال دعم حقوق اإنسان ،م ضصيص

القضاا ال هم اقليم كردستان ،من خال دورها ي

 29ألف دوار أمريكي مشاريع امنظمات غر ا كومية

اامم امتلدة او لس اامن او اا اد ااوري الذي

ماية حقوق اإنسان مع الركيز على حقوق امرأة،

جانب فرنسا ،او

متلك فيه امانيا ثقا كبرا ا

فضا عن توفر ترات حديثة بقيمة  2,4مليون دوار

امؤسسات اامنية مثل حلف الناتو ،فضا عن

ي اطار القضاء على اأسللة الكيمياوية .وي ور

امؤسسات وامنتدات وامنظمات الدولية ال م أسيسها

اعادة ااستقرار ا امناطق احررة من (داعش) ،لفت

خال القرة اماضية وال تلعب فيها امانيا دورا ورا

البيان الرمي الصادر من السفارة ا "اهذا اموضوع له

وفاعا ،كما ان حكومة ااقليم تفكر بزادة فاعلية

أولوية لدى أمانيا ال تؤكد وجوب عودة النازح ا

العاقات امشركة ي اات اخرى لاستفادة ما متلكه

مناطق سكناهم ي أسرع وقت مكن ،وهي تتو تنسيق

افانب ااماي من رادة عامية فيالكثر من القطاعات

أنشطة التلالف الدوي ضد (داعش) ي ال قيق

ااقتصادية والصناعية والتكنلوجية امتنوعة ومنها :

ااستقرار،موضلا انرامج اأمم امتلدة اإمائي يتو

-1ااإقليميمكن ان يقدم فرصا جارية رائدة ،وفرص

الدرجة اأو تنفيذدعم التلالف الدوي هذا الشأن من

استثمارية كبرة للشركات اامانية ال

تتمتع بسمعه

خال برامج مويل ااست ـ ـ ــقرار ،وقد كانت أمانيا ي

متميزة فيه ،فالعراق بشكل عام عا

من ا روب

عام  2192أكر الدول اممولة هذا الرامج وذلك مبلغ

وامشاكل امختلفةلفرات طويلة ،ولديه حاجات ماسة،

قدر  92.2مليون دوار ،فضا عن ان عام 2191

اسيما ي اات الب التلتية ،فضا عن ذلك فان

سيشهد مزيدا من الدعم للعراق ،مشرا الىتعهد مركل

هناك حاجة ماسة ا تشييد مشاريع هدف ا تنويع

خال مؤمردعم سورا وامنطقة بدعم إضاي للمنطقة

ااقتصاد فعله اقل اعتمادا على النفط ي امستقبل.

بقيمة  2.1مليار دوار حلول عام  ،2191كذلك فان
و  %91ستذهب للعراق اإضافة إ برامج الدعم
افارية خال عام .63 2191

-1التعاون ي اجال

العسكري واأمي ومكافلة

اارهاب وافرمة امنظمة ،اذ ان امانيا وخال امرحلة
اماضية مكنت من تطوير امكانياها الذاتية ي هذا اجال
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كما اها قامت ببيع الكثر من امعدات والتقنيات

-7التعاون ي قطاع السياحة ،اذ ان اإقليم متلك الكثر

العسكرية واامنية ا كثر من البلدان.

من امقومات السياحية ال

-3قطاعات الطاقة امتجددة والبديلة ،كون امانيا تعد

الشكل الصليح والتعاون مع ا رات اامانية الكبرة

اابرز ي ال انتاج تكنولوجيا الطاقة البديلة وي تنويع

ي هذا اجال ،فسيكون ها أثر كبر على مل

مصادر الطاقة ال ينبغي على حكومة ااقليم ان تعمل

الواردات ،كما ان هناك الكثر من امواطن اامان هم

عليها ي امستقبل ،فعلى الرغم من بدأ ااقليم ي عملية

اهتمامات كبرة لزارة العراق عامة وااقليم اصة،

استثمار النفط ،اا انه يفرض به ااعتماد ايضا على

وااطاع على ما عتويه من اماكن سياحية واارية

تنويع مصادر الطاقة امتجددة وتوفر ااحتياجات

منتشرة ي ا اء  ،وبوجود بنية تية سياحية متميزة

امستقبلية من الطاقة النظيفة الطبيعية ال ا تنضب

فضا عن ااستقرار اامي سيكون هناك الكثر من

فضا عن

قيق التنمية ااقتصادية وااجتماعية

لو استثمرت وطورت

السياح التواق لزارته.

امستدامة.

-8اما اجال امهم ااخر الذي مكن الدفع اجا تعزيز

-4معامل معافة وتدوير النفاات و ويلها ا طاقة

فهو قطاع الربية والتعليم ،اذ ان امانيا هتم كثرا

نظيفة ومواد مرحة وفق التقنيات ا ديثة ال متلكها

ااستثمار ي هذا القطاع من خال انشاء افامعات او

امانيا ،اذ ان اإقليم حاجة مثل هكذا انواعمن امشاريع

امدارس اامانية ي البلدان او تقدم امنح الدراسية او

تعا مشكلة امست اليوم واحدة من امشاكل

تنظيم امؤمرات وامنتدات العلمية ،وتعد السياسة الثقافية

الكبرة وامؤثرة ي كثر من مناطق العام ،والتاي على

التعليمية ا ارجية وسيلة مهمة لتقدم صورة واقعية

ال
الواقع

الصلي والبيئي للمدن ،فضا عن الفائدة

معاصرة أمانيا ي ا ارج ،وي

قيق التفاهم ب

ااقتصادية افيدة من عملية التدوير وتصنيعها ا طاقة

الشعوب ،كما مكن دعوة اامان لفتح امدارس

وماد واعادة تصنيع الزجاج الباستك وغر من امواد.

وافامعات اامانية ي تلف مدن ااقليم ،وهو الذي

-5تطوير واعادة أهيل السدود واموانئ وامطارات

حصل الفعل ي مدينة اربيل وال افتتح فيها معهد

وادارها ،اذ ان الشركات اامانية متلك خرة وكفاءة

جوتة ومدرسة امانية ،فضا عن مفا ة افانب ااماي

عالية ي هكذا اات ،فضا عن ااستفادة من

ي دعم قطاعات الثقافة والفنون والشباب والراضة وال

ا رات اامانية ي اجال الصلي وانشاء امستشفيات

متلك فيها خرة كبرة.

وادارها ،فضا عن تطوير الكوادر امتخصصة.

ان وجود جالية كردية مثل نسبة ا يستهان ها من

-6ي اجاات الثقافية وااارية واقامة وتنظيم الفعاليات

افالية ااسامية امنتشرة ي تلف ا اء امانيا ،مكن ان

الثقافية والفنية امشركة ،وافتتاح مراكز ثقافية ي كا

يصبح دافعا اجا تعزيز العاقة وتطويرها ،فهذ افالية

البلدين بغية توطيد وتعزيز العاقات الثقافية ونشر الثقافة

متلك الكثر من رؤوس ااموال وامصانع وامعامل ال

احلية ي كا اجتمع .

مكن التعامل معها ،كما ان هذ افالية يتوقع ها ي
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امستقبل ان تشارك ي صنع وتوجيه السياسة ا ارجية

الذي تفتقد اغلب مدن العراق عدا مدن اقليم كردستان

اامانية من خال مشاركتها الفاعلة ي اانتخاات او

وحسب وجهة النظر اامانية ،ولكنه وعلى الرغم من

مثليها ي لس النواب اا ادي او ي الس الواات

سن الوضع اامي ي مدن ااقليم اا ان ااستثمار

او ح ا كومة اا ادية ،اامر الذي سيكون له أثرا

ااماي ازال دون مستوى الطموح أنه ازال يعاي من

ا ابيا على التوجه ااماي و القضاا ال هم ااقليم.

بعض امشاكل اادارية والتنظيمية واإجرائية ال ينبغي

ولكنه وعلى الرغم من احاوات ا ثيثة لكا الطرف

حلها بشكل جذري لغرض استقطاب ااستثمارات.

لتطوير العاقة ي تلف اجاات اا ان هناك قصور

وعليه فان قراءة ليلية لبعض امواقف اامانية جا

واضح ي تطبيق او تنفيذ توجهات العاقة وفق

اقليم كردستان العراق تؤكد وبشكل واضح ان اامان

الطموحات امشركة ،لذا مكن القول ان هذ احاوات

مختلف اجاهاهم السياسية داعم وبشكل كبر لإقليم

والرغبات م جد ها اا حقيقيا للرمة على ارض الواقع

ي اجاات كافة ،اسيما فيما يتعلق حرها ال ضوضها

وذلك أسباب عدة تتعلق ببعض امقيدات الداخلية

ضد التنظيمات اارهابية امتطرفة  ،69يرى ارق شر

وا ارجية لكا الطرف  ،فالظروف الصعبة ال تلت

ا بر السياسي وااقتصادي العراقي وامقيم ي امانيا من

اذار/مارس

امانيا و

عملية التغير الذي حصل ي العراق

جهته "ان هناك تطابقا للرؤى وامصاح ب

 ،2112وضعه امام دات مة فرضت عليه العديد من

الواات امتلدة اامريكية ،من خال العمل على

الراكمات ال حاولت ا كومات امتعاقبة ا اد حلول

تاجها ،وهو اامر الذي

منطقية ها ،فالتلدات السياسية ا

ضمان مصادر الطاقة ال

جانب اقي

عتاج ا التعاون مع حلفاء موثوق هم ومكن ااستمرار

التلدات ااخرى ومنها التلدي ااقتصادي امتمثل

التعامل معهم ي امستقبل ،كلكومة اقليم كردستان

أعاد هيكلة الديون واعادة عاقاته ااقتصادية

العراق ال أي ي مراتب متقدمة من حيث درجة

والتجارية وتوفر البيئة الطبيعية للمستثمرين ،كل هذ

اموثوقية النسبة لللكومة اامانية بناءا على العديد من

التلدات فرضت بعض القيود واحددات على مو

التجارب السابقة" .40

وتطوير عاقات العراق ا ارجية الكثر من الدول ومن
بينها امانيا ،اامر الذي م يدفع اجا رفع معدات
التبادل التجاري ب البلدين ،ي الوقت الذي مكنت فيه
بلدان اخرى سواء كانت اوربية او غر اوربية من غزو
ااسواق العراقية واغراقها مختلف انواع الصناعات ومن
بينها السلع ااستهاكية.
ان امستثمر ا ارجي (صاحب رأس امال) أا كانت
جنسيته يبلث عن بيئة امنه استثمار امواله وهو اامر

اخامة
وعليه فأنه وعلى الرغم من ان العراق عامة او اقليم
كردستان خاصة ا يعدان من اولوات السياسة اامانية
وحسب رأي الكثر من امفكرين والباحث ي الشأن
السياسي ،وعلى الرغم من أن الذي حدث وعدث ي
العراق وسورا بعيد نوعا ما جغرافيا عن امانيا ،ولكن
تسارع ااحداث خال اآونة ااخرة وظهور اجيال
لتنظيمات ارهابية جديدة اكثر راديكالية من سبقها،
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وسيطرها على اراضي شاسعة ي الشرق ااوسط

فأمانيا ترغب اليوم استغال فرصة مشاركتها ي

وافريقيا ،فضا عن امكانياها العالية ي التنسيق فيما

التلالف الدوي حاربة اإرهاب ،للعب دور فاعل ومؤثر

بينها وكسب ااتباع وامؤيدين والتلرك اجاهات تلفة

ي السياسة الدولية ،وهو ما سيتيح ها إمكانية الروز

ي ا اء العام ،كل هذا وغر جعل ا طر البعيد اشد

مظهر القوة العامية امستقلة وامتلررة من القيود

قرا عليها ،فالذي حصل خال الفرة ااخرة من

واحددات الدولية وااقليمية ،كما ان الفائدة ال

اخراقات متكررة للمجتمع ااماي عر مواقع التواصل

سيجنيها الطرف الثاي –إقليم كردستان ، -سيكون ها

ااجتماعي والنجاح الذي حققته التنظيمات اارهابيةي

أثرات إ ابية عدة ،من حيث

اربة اإرهاب

جذب الكثر من الشباب ااوري وااماي لانضمام

ومكافلته ،فضا عن إيقاف مدد التنظيمات اإرهابية

لصفوفها ،والعمليات اارهابية اانتقامية ال حدثت ي

امتطرفة أراضي اإقليم ،وهو ما سيؤثر بشكل كبر على

اورا وامانيا ،جعل الساسة اامان يعيدون التفكر

مستقبل اإقليم واستقرار اأمي وااقتصادي ،وح على

أولواهم ااسراتيجية ،وعاولون اياء هذ امنطقة امية

قيق اقي طموحاته السياسية ااخرى .فامساعدات

اكر من خال تقدم بعض اشكال الدعم الفي والتقي

امختلفة ال قدمتها امانيا لإقليم وال توزعت اجاات

والعسكري وهو ما م ااشارة اليه ي هذ الدراسة،

اأمنية والعسكرية واإنسانية ،او تلك امتعلقة منها

فضا عن تشجيع العمل امشرك مع كافة ااطراف

اجال السياسي ،من اممكن ها ان تدفع اجا ترسيخ

الفاعلة لبناء الية عاجلة وضرورية مكافلة ااسباب

استقرار وامن اإقليم ،فضا عن تعزيز العاقات امختلفة

ا قيقية امؤدية لإرهاب ومعافة امشاكل من جذورها

ب كا الطرف  ،وهو ما سينعكس التاي على ا د من

للقضاء عليها بشكل هائي .كما ان ا شية من التلول

تنامي ظاهرة التطرف واإرهاب ي إقليم كردستان

ااسراتيجي الذي مكن ان عدثه فقدان التنظيمات

العراق.

اارهابية للمساحات الكبرة ال كانت ت سيطرته ي
العراق وسورا وليبيا ،مكن ان يدفع اجا قيام خاا
النائمة أعمال انتقامية ي الدول ااوربية من اجل رفع
معنوات انصار  ،فضا عن اانتقام من الدول ال
تسببت ي خسارته ،هذ اامور وغرها ستكون عاما
مضافا أحداث تغير مرتقب للسياسة اامانية وفقا م م
طرحه سابقا.
ان دور امانيا الواضح وامتنامي ي ا د من تنامي
ظاهرة اإرهاب عامة وإرهاب تنظيم (داعش) جا إقليم
كردستان اصة ،مكن ان يعود الفائدة لكا الطرف ،
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انعدد من اأسللة اأمانية تباع ي أسواق متخصصة لبيعالساح
و ات مدين إربيل والسليمانية إقليم كردستان.حيث اكتشف
الصلفيونبان عددا قليا من البنادق اامانية من نوع “جي ”2
ال تصنعها شركات امانية ،كما وجدوا أيضا بنادق فورا عليها
حري ي دبليو وهو اختصار للجيش اأماي ،فضا عن اهم أعلنوا
العثور على مسدس نوع “ي ا” و فور عليهاا روف امختصرة
للجيش اأماي ،وي وضعه اأصلي ،وعليها كتابة اللغة اأمانية
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62وكان وزير الداخلية ااماي توماس دي ميزيرقد ذكر ان عدد
مواطي باد اموجودين ضمن تلف التنظيمات اإرهابية امتطرفة
ازداد بشكل كبر مطلع  2194ليصبح عددهم ما يقارب ،221
مؤكدا على وجود  221منهم ي امانيا ويعدون ي الوقت الراهن
هديدا تما لأمن القومي اأماي ،اما رئيس جهاز امخابرات
اامانية ماسنرنييس فقد اعرف ان و  911مقاتل قد عادو
أمانيا من سورا خال الفرة اماضية ،مؤكداان  11امانيا قد قتلوا
ي الصراع الدائر وان  1منهم على اأقل قد نفذواهجمات
انتلارية ،وان السلطات اأمنية اأمانية قد اضذت إجراءات
اعتقال أي شخص يثبت دعمه للجماعات اإرهابية ،وهذا ما
حصل الفعل من خال اعتقال  1اشخاص خال ملة
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الباد،

صفوفه  221أمانيا و و  911عادوا ا
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ABSTRACT
Many countries in the world have taken an increasing interest in terrorism,
especially in recent times, which have seen an increase in terrorist operations in various
regions of the world. The (isis) organization has also controlled large areas of Syria and
Iraq. The most deadly human beings. As a global phenomenon that targets everyone,
this has led to the emergence of many international positions to deal with the serious
consequences of this phenomenon. Germany therefore had a clear position in its actions
prior to the events of September 11, 2001. It then realized that the terrorist attacks on
the states The United Nations could target its territory in the future if effective action is
not taken.
Germany's clear role in curbing the growth of terrorism in general and terrorism
(especially in the Kurdistan region) can benefit the two sides. Germany today wants to
take advantage of its participation in the International Counter-Terrorism Coalition to
play an active role in international politics, And the benefit gained by the Kurdistan
region will have positive effects in terms of combating terrorism and stopping the threat
of terrorist organizations of the territory of the region, which will affect the future of the
region and its political, security and economic stability.
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مررات ومعوقات استقال إقليم كوردستان – العراق
رێنجب ميل شيخو و عبدال معة عبدالرمن
قسم القانون ،كلية القانون ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

امقدمة
يرقب العام أسر اأحداث والتغيرات ال تثار ي منطقة
الشرق اأوسط على خلفية التطورات اأخرة وما يؤول إليه
تداعيات تكوين كياات سياسية جديدة من شأها تضمن
للمنطقة نوع من ااستقرار واأمن ويستأصل اإرهاب من
جذور  .وا شك إن وجود الكورد ي هذ امنطقة ودورهم
الفاعل ي دحر اإرهاب يعترون اموضوع الرئيس وا لقة ااقوى
ي إعادة التوازات افارية ي هذ امنطقة.
مر ارخهم الطويل قد اضلوا وبش الطرق
فالكورد وعلى َ
والوسائل من أجل قيق والنيل من حقوقهم امشروعة وي
مقدمتها حق تقرير امصر ،وال م إنكار من قبل ا كومات
امتعاقبة ي بغداد وح بعد تشكيل ا كومة العراقية افديدة
وتبي النظام الفيدراي ي العام  2002وال سعى من
خاهاالشعب الكوردي أن تضمن فيها حقوقهم ،بل وعلى
العكس من ذلك م تكن هناك آذان صاغية من قبل ا كومة
امركزية ما يتطلعون إليه هذا امكون ،وم اد امشاركة والنيَة
ا قيقية ي حلللة امشاكل العالقة ب اإقليم وا كومة امركزية،
فقد التوت السلطات امركزية على امواد الدستورية الضامنة لتلك
امشاركة فيما خص امادة ( )040امتعلق بتثبيت حدود اإقليم
وامادة ( /020رابعا) امتضمن بتمثيل اإقليم ي سفارات العراق
ي الدول اأجنبية وإنشاء مكاتب ها ،وكذلك امادة ()32
ا اص بتكوين اجلس التشريعي الثاي امسمات مجلس اا اد
وال كانت من امفرض أن يتلرر على أثرها اإقليم من قبضة
السلطة امركزية و قيق ما يطملون إليه الكورد .فضا عن هذا
فالظروف وامابسات الدولية حاضنة لبناء مثل هذا الكيان أكثر
أي وقت مضى .كل هذ العوامل إضافة إ عوامل أخرى
من َ
سنوضلها ي هذا البلث ،جعل من القيادات الكوردية التوجه
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و اانفصال وأسيس كيان خاص هم .ومن أجل أن تكون
وادة الدولة الكوردية وادة طبيعية مبنية على أسس سليمة،
فارأينا ضرورة الدراسة والبلث ي هذا اموضوع والوقوف بدقة
على ما ري ي هذ امنطقة من أحداث والتنبؤ ما ستلدث
من تغيرات من شأها تشفي عليل امكون الكوردي والوصول
إ ا لم الذي ينتظر هذا الشعب امناضل لسنوات طوال.

أمية البحث :بعد أن بدأ إطار تكوين الكيان الكوردي ي

التسعينات من القرن اماضي والذي اشتمل اإطار الدستوري
الرماي وبناء مؤسسات الدولة و ول هذ امعطيات لتصبح
رموز للدولة ،هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى توفر أسباب
لية وإقليمية ودولية تشجع اانفصال .لذا وجد الباحث ضرورة
دراسة هذا اموضوع وإ اد اأطر القانونية الازمة لتلقيق هذا
امطلب.
هدف البحث :يتمثل اهدف من هذ الدراسة التشخيص

مكامن الضعف والقوة ي أسيس الكيان الكوردي مع
امررات ال تستند إليها اإقليم ( )0ي بناء الدولة ،وامعوقات
ال تعرض سبيل قيام هذا الكيان ومن م إ اد الوسائل الكفيلة
وامناسبة بدقة لتجاوزها بغية إعطاء الصورة الكاملة لصانع قرار
ي اإقليم قيق ما يطملون إليه الشعب الكوردي.

مشكلة البحث :تركز مشكلة البلث ي ديد آلية قيق
حق تقرير امصر للشعب الكوردي وبناء كيان خاص هم،
واأحرى السؤال الرئيسي للبلث هو :ماهي اأسباب ال
تدفع الكورد لبناء كيان مستقل واانفصال عن جسد الدولة
العراقية؟ وماهي مررات الشعب الكوردي ي قيق هذا
امطلب؟ وما امعوقات ال تعرض ذلك؟ وأيَة طريقة يتم قيق
ذلك امطلب مع آليات تنفيذ بناء هذا الكيان؟
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منهج البحث:استخدم الباحث ي هذ الوريقات امنهج
امتكامل للبلث العلمي ،فقد م ااعتماد على  :امنهج التارخي
الوائقي والوصفي إ جانب امنهج التلليلي امقارن ،وحسب
امتاح لنا من امصادر ذات الصلة موضوع البلث.

هيكلية البحث :سنتناول موضوع البلث ي مبلثينوا امة،
وعلى النلو التاي:

امبحث اأول:يشتمل على مطلب

اأول ويتم فيها بينان

أركان بناء الدولة وامتمثلة ب( شعب وإقليم والسلطة السياسية)،
وي الثاي آليات تنفيذ بناء الدولة وااعراف الدوي ها.

امبحث الثاي :يتضمن اسباب دعوات إقليم كوردستان ي

ااستقال ،وكذلك مقومااستقال هذا اإقليم ومعوقاها.ومن
م ا روج ااستنتاجات وطرح ااقراحات والتوصيات.

امبحث اأول
مفهوم الدولة وآليات بنائها وااعراف ها
الدولة موعة من اأفراد مارسون نشاطهم على إقليم
جغراي دد وخضعون لنظام سياسي مع متفق عليه فيما
بينهم يتو شؤون الدولة ،وتشرف الدولة على أنشطة سياسية
واقتصادية واجتماعية ال هدف إ تقدمها وازدهارها و س
حياة اأفراد فيها ،وينقسم العام إ موعة كبرة من الدول،
وإن اختلفت اشكاها وأنظمتها السياسية.
امطلب اأول

تعريف الدولة وعناصر بنائها
يقسم هذا امطلب ا الفرع  ،نتناول ي الفرع ااول تعريف
الدولة ،ي ح نتناول ي الفرع الثاي ،عناصر بناء الدولة.

الفرع اأول :تعريف الدولة:

اختلف الفقهاء ي ديد تعريف جامع مانع للدولة ،حيث
هناك تعاريف متنوعة و تلفة مصطلح الدولة ،فقد عرفها البعض
أها موعة من اافراد مارسون نشاطهم على اقليم جغراي
دد ،وخضعون لتنظيم مع  .ي ح عرفها البعض أها ظاهرة
سياسية وقانونية وتعي ماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية

معينة بصفة دائمة ومستقرة ،وخضعون لنظام مع أو هي
موع كبر من الناس يقطن على وجه الدوام اقليما معينا،
ويتمتع الشخصية امعنوية والنظام وااستقال السياسي (.)2
ي ح ذهب فريق الث ا أها موعة من اافراد تعيش
حياة دائمة ومستقرة على اقليم مع ي ظل تنظيم سياسي
مع  ،يسمح لبعض اافراد حكم اآخرين(.)6كما عرفها
ااخرون اها ماعة من الناس تقطن بقعة ددة من اارض ي
ظل نظام سياسي (.)4
والعناصر امادية للدولةوال تتألف منه،فهي عبارة عن
موعة من البشر يعيشون على أرض دد ديدا جغرافيا ابتا
تتو حكم نفسها وتتمتع ا رية وااستقال ،وخضعون لسلطة
سياسية ،والنظر ا بنيتها تكون الدولة إما بسيطة أو فدرالية
(.)2
الفرع الثاي :عناصر بناء الدولة:
نتناول ي هذا الفرع عناصر بناء الدولة وال نستنتجها من
تعريف الدولة وهي كل من :الشعب وااقليم والنظام السياسي
وال سندرسها على التواي-:

العنصر اأول :الشعب -:يتفق افميع على انه ا مكن ان
يتصور وجود دولة ما بغر وجود ماعة بشرية تعيش على وجه
ااستقرار حدود اقليمها.وعلى هذا ااساس فان اصطاح
الشعب يفيد وجود ماعة من الناس يقطنون اقليما معينا،
وخضعون لنظام سياسي مع  ،مكن أن تكون هذ افماعة
متجانسة ،أو غر متجانسة (.)3وهذا يعتر الشعب العنصر
ااول وااساس ي تكوين الدولة إذا ا يتصور وجود الدولة
معزل عن وجود العنصر البشري امكون ها (.)3
وا يشرط ان تكون شعب الدولة من قومية واحدة ،فهناك
عديد من الدول وشعبها مكون من قوميات تلفة مثل دولة
العراق حيث يكون شعبها مكون من القومية العربية والكوردية
والركمانية والسرانية...ا  .لذلك فانه ا منع ي بعض ااحيان
اندماج العناصر القومية امختلفة ي شعب واحد ،ت ظل دولة
ذات كيان ابت ومستقر (.)8وكثرا ما يكون الشعب جزءا من
اامة اموزعة ب عدد من الدول ،كما هي ا ال ي الدول
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العربية حيث كانت اامة العربية موزعة على اكثر من 22
دولة.وايشرط لقيام الدولة معاير منضبطة ها من حيث عدد
السكان ومن حيث امساحة ،فالعدد وامساحة ضتلف اختاف
الدول ،دون أن يؤثر ذلك ي امركز القانوي للدولة وما يتصل به
من حقوق وواجبات (.)9هذا ويرتبط سائر افراد الشعب الدولة
برابطة سياسية قانونية يطلق عليها اصطاحا (افنسية) وهذ
الرابطة هي ال دد العاقة ب الفرد والدولة ال ينتمي أليها
(.)00

العنصر الثاي :ااقليم-:ااقليم هو النطاق امادي الذي مارس

عليه الدولة سيادها وسلطاها ويقيم الشعب فيه بصورة
دائمة.فاإقليم عنصر أساسي من عناصر الدولة ،وا مكن
تصور وجود الدولة بدونه (.)00

العنصر الثالث :النظام السياسي -:ا يكفي لقيام الدولة
توافر الشعب وااقليم بل ب ان تكون اضافة لذلك وجود
هيئة حاكمة تتو مهمة ااشراف والتنظيم ي اجتمع وتباشر
سلطاها اسم الدولة ،وهذ اهيئة تسمى السلطة وهي ااساس
افوهري أي نظام سياسي (.)02والسلطة السياسية أو اهيئة
ا اكمةهي أهم عناصر تكوين الدولة ،اأمر الذي دفع بعض
الفقه إ تعريف الدولة ها ،والتاي قوله أن الدولة تنظيم
لسلطة القهر ،وهي عنوان السلطة امطلقة (.)06
والتاي متاز السلطة السياسية كعنصر من عناصر الدولة
أها أصلية ،ا تنبع من سلطات أخرى ،وإما السلطات ااخرى
هي ال تنبع منها ،كذلك فإن هذ السلطة هي سلطة ذات
اختصاص عام ،يشمل كافة جوانب ا ياة داخل الدولة ،اف
بقية السلطات اأخرى ،ال تنظم جانبا معينا من حياة
اأشخاص (.)04
امطلب الثاي

آليات بناء الدولة وااعراف الدوي ها

الفرع اأول :طرق نشأة الدولة :تنشأ الدول بطرق وأساليب
متنوعة أو تلفة وهي كااي-:
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أواا :اانفصال -:أصبح قضية اانفصال من القضاا اأكثر
انتشارا وخصوصا ي الدول ال تكثر فيها القوميات وااعراق
والثقافات ،حيث عانت اأقليات الكثر من ااضطهاد
وااستبداد والقمع واستخدام أساليب لتذويب هوية ااقليات ي
الدولة مصللة ااغلبية ما تضطر ااقليات التوجه و اانفصال
والقيام ببناء كياات سياسية خاصة هم.ويعتر اانفصال احدى
الطرق ال نشأة موجبها دولة جديدة سواء كان اانفصال عن
الدولة القائمة بطريقة سلمية أو بطريقة غر سلمية.
ويقصد اانفصال خروج جزء إقليم الدولة عن سيادة الدولة
اأصلية بقصد أسيس دولة جديدة ،ولكي تنشأ الدولة افديدة
ب ان تكون قد استجمعت كافة عناصر الدولة القانونية
واستقرت ي افزء امنفصل وعجزت الدولة اأم عن إقناعها
العدول عن قرارها اانفصال (.)02

انيا :التفكك -:.التفكك أو اا ال يعتر حالة انقسام
الدولة إ عدة دول مع زوال تلك الدولة واختفائها من الوجود
سواء كان هذا التفكك بطريقة سلمية أو غر سلمية .فقد
حدث تفكك الدولة القائمة بطريقة سلمية ،كما هو ا ال
النسبة لتفكك اا اد السوفي إ مس عشرة دولة ي هاية
سنة  .0990وتفكك تشيكوسلوفاكيا ا دولت (تشيكيا،
سلوفاكيا) سنة .0996وقد يكون التفكك بطريقة غر سلمية
كأن تكون على أثر حرب أهلية كتفكك يوغسافيا ا مسة
دول نتيجة ا رب ااهلية سنة .)03( 0990
وقد طرح (جون ايدن) الدمقراطي اأمريكي ي العام 2003
مشروعه ي العراق كلل استقرار ااوضاع فيهاوامتمثلبتقسيم
الدولة العراقية إ ثاثة كياات مستقلة -الكورد ي الشمال
والسنة ي الوسط والشيعة ي افنوب -ويرى احللون
السياسيون أن على اأغلب –نسبيا -ي السياسة اأمريكية هو
أن الدمقراطيون هم امخططون ،بينما افمهوريون منفذون لتلك
السياسات ،وامتتبع لتاريخ السياسي اأمريكي يستكشف ذلك.
الثا :نشوء الدولة من عناصر جديدة (ااستياء) :وتتخلص
هذ الطريقة ي نشوء الدولة استقرار موعة من الناس على
إقليم م يكن ابعا من قبل أية دولة أخرى ،سواء كان هذا
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ااقليم غر مسكون من قبل أو م يكن مأهول أو كانت تسكنه
قبائل مجية ،وقيامهم بتكوين دولة مستقلة ،كنشوء مهورية
ليبرا ي أفريقيا الغربية سنة  0820من اأرقاء احررين الذين
نقلوا من أمريكا ت رعاية معية أمريكية إنسانية لتلرير العبيد
( .)03وياحظ من طريقة النشوء هذ أنه ا يطبق على موذج
إقليم كوردستان ي بناء الكيان ،أن الشعب الكوردي جزء من
الدولة العراقية اف ما يتضمنه هذ الطريقة.

رابعا :ااحاد-:وموجب هذ الطريقة تنشأ الدولة نتيجة أ اد
دولت أو أكثر وانضمامها ا بعضها لتكوين دولة واحدة
بسيطة أو ا ادية .كما حدث النسبة للجمهورية العربية
امتلدة ال نشأت أثر ا اد سورا ومصر ي دولة واحدة سنة
 ،0928وا اد ب اليمن الشماي واليمن افنوي ي  22أار
عام  ،0990وأمانيا اا ادية ال نشأت نتيجة أ اد امانيا
الدمقراطية وامانيا اا ادية ي  6تشرين ااول  ،0990وكذلك
ا ال النسبة لكل من ايطاليا والواات امتلدة اامريكية (.)08

خامسا -:ااستفتاء -:يقصد ااستفتاء ي الفقه الدستوري
عرض موضوع عام على الشعب أخذ رأيه فيه اموافقة أو
الرفض (.)09ويعتر ااستفتاء وسيلة من الوسائل السلمية لتلقيق
اانفصال ،ح ي حاات عدم وجود ااتفاق أو أي عمل
قانوي يسبقه ،وذلك عندما يتم اللجوء ا الشعب لتقرير مصر
اانفصال عن دولة اأصل ،ومن م اإعان عن اانفصال
استنادا إ نتيجة ااستفتاء دون معارضة دولة اأصل ( .)20وقد
تنشأ الدولة بناء على استفتاء شعي ،كما هو ا ال النسبة
لكل من السودان  ،0924وغاا  ،0923ومدغشقر ،0930
والكونغو البلجيكي  ،0930وافزائر  ،0932واريترا 0996
(.)20

الفرع الثاي :ااعراف الدولة
اذا توفرت عناصر (أركان) الدولة الثاثة ،وهي كل من
الشعب وااقليم والنظام السياسي ،تقوم الدولة ويتلقق وجودها
القانوي ،وتثبت سيادها على اقليمها وشعبها .اا ان دور
ااعراف يرز ي حالة دخول الدولة افديدة ي العاقات
الدولية مع دول أخرى.

أواا :تعريف ااعراف الدولة

ااعراف الدولة عموما هو التسليم من جانب الدول
القائمة بوجود هذ الدولة وقبوها كعضو ي افماعة الدولية
وااعراف إجراء مستقل عن نشأة الدولة ،فالدولة تنشأ
استكمال عناصر الثاثة آنفة الذكر .وإذا ما نشأت تثبت ها
السيادة على إقليمها وعلى رعااها دون نزاع ،لكنها ا تتمكن
من مارسة هذ السيادة ي ا ارج ومباشرة حقوقها قبل افماعة
الدولية ،إا إذا اعرفت هذ افماعة بوجودها (.)22
فقد عرف معهد القانون الدوي ي دورة انعقاد ي بروكسل
بتاريخ  0963/4/23ااعراف الدولة افديدة على الوجه
اآي" :عمل حر تقر مقتضا دولة أو موعة من الدول ،وجود
ماعة ها تنظيم سياسي ي اقليم مع مستقلة عن كل دولة
أخرى ،وقادرة على الوفاء التزامات القانون الدوي .وتظهر
الدول ااعراف نيتها ي اعتبار هذ الدولة عضوا ي افماعة
الدولية" (.)26وعرف ايضا انه إجراء مستقل عن نشأة الدولة،
تولد الدولة بطرق تلفة م بعد ذلك تكتسب الشخصية
القانونية الدولية (.)24ي ح عرفه البعض ااخر ااعراف
الدولة هو التسليم من جانب الدول القائمة بوجود هذ الدولة
وقبوها كعضو ي افماعة الدولية (.)22

انيا :الطبيعة القانونية لاعراف
وقد أار التساؤل لدى فقه القانون الدوي العام عما إذا كان
ااعراف الدولة افديدة من جانب الدولة القائمة يعد عنصرا
من عناصر تكوين الدولة حيث إذا م عدث هذا ااعراف
ترتب على ذلك ضلف قيام الدولة؟ ومع آخر عما إذا كان
ااعراف يعد منشئا دث قانوي جديد أي منشئا للدولة .أم
أنه مقرر لوجودها.فقد ذهب الرأي ا القول ان ااعراف هو
الذي خلق الشخصية القانونية الدولية للدولة افديدة ،وهو
الذي منلها الوجود القانوي ي افماعة الدولية اعتبارها
شخصا من أشخاص القانون الدوي العام ،وبدون ااعراف
تبقى الدول رد واقعة بسيطة .ي ح ذهب الرأي الراجح ي
الفقه إ أن ااعراف الدولة افديدة من جانب الدول القائمة
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يعد أجراء مستقا عن نشأها ،فالدولة تقوم وتنشأ ويتلقق ها
الوجود القانوي اذا ما توافر ها العناصر الثاثة للدولة .أما
ااعراف فهو ليس اا إقرارا من الدول القائمة اأمر الواقع،
أي بوجود حدث قانوي نشأ و قق قبل صدور هذا ااعراف.
وهذا ااعراف يكون له صفة إقراريه ا صفة انشائية ،ويرتب
عليه فقط ظهور الدولة كعضو دوي أخذ مكانة ي العام
ا ارجي شأنه ي ذلك شأن غر من الدول واأعضاء ي
امنظمات الدولية (.)23
وبناء على ما تقدم مكن القول أن ااعراف ا ينشئ
الدولة ،كما ان عدم ااعراف ا عول دون وجود الدولة.
وهناك ا اات العديدة تشر ا ان الكثر من الدول نشأت
واستمرت ي البقاء كدولة مستقلة على الرغم من عدم ااعراف
ها من قبل اجتمع الدوي لفرة طويلة ،واستطاعت ان تفرض
نفسها وجر الدول ااخرى بقبول اامر الواقع .ولعل خر مثال
على ذلك دولة تركيا والياان والص ومن م اا اد السوفي
سابقا ،فقد استمرت الدول ااوربية فرة من الزمن على اامتناع
عن ااعراف ها .وكذلك رفض ااعراف ي ادئ اامر
الص من قبل الدول الغربية م عل دون وجودها ولكنه أرجأ
فقط عضويتها ي امنظمات الدولية ووراثتها معقد الص
الوطنية (.)23

امبحث الثاي
مقوماتومعوقات بناء الدولة ي اقليم كردستان-العراق
بعد أن بيَنا ي امبلث اأول التعريف الدولة
وعناصرها ااساسية وا صائص ال تتمتع ها ،فإننا ي هذا
امبلث سنلاول الركيز على حالة إقليم كوردستان -العراق،
واأخص اأسباب ال جعل اإقليم التوجه و امطالبة حق
تقرير امصر وإعان ااستقال ،وبعدها سنركز على امقومات
ال متلكها اإقليم ي قيق ذلك امطلب ،ومن م التلدات
أو امعوقات ال ستواجه اإقليم أثناء إعان ااستقال وعلى
النلو التاي:
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امطلب ااول

أسباب ومقومات بناء الدولة لإقليم
مرور أكثر من مان سنة على دولنة العراق أنظمتها
امختلفة -املكي وافمهوري -اتبعت ا كومات فيها سياسات
خاطئة جا امكوات والطيف العراقي بشكل عام،وامكون
الكوردي بشكل خاص .فقدعاا هذا الشعب الويات وامظام
الكثرة وا يزال وح بعد تبي النظام الفيدراليسارية على نفس
النهج ولكنبأشكال تلفة ،لذا وصل شعب اإقليم على قناعة
انه ا جدوى من العيش امشرك مع عراق موحد وإن هنالك
من ااسباب ما ترر من اانفصال عن هذ الدولة ،فضا عن
توفر مقومات لبناء الكيان السياسي ا اص اإقليم وعلى النلو
التاي:
الفرع اأول :أسباب دعوات اإقليم اانفصال عن العراق

وإعان ااستقال

يدور هذا الفرع حول ا ديث عن اأسباب ال ادت إقليم
كوردستان العراق ي الولوج و امطالبة اانفصال عن جسد
ا كومة اا ادية العراقية .ومن هذ ااسباب هي:

أواا :ضم شعب إقليم كوردستان قسرا لدولة العراق على أثر
اتفاقية سايكس بيكو ي العام  9191دون ااخذ بنظر
ااعتبار رأي ورغبة سكاها ،والذي يٌعد بدور انتهاكا مبدأ حق
تقرير امصر ،ويشكل مررا قانونيا للمطالبة بتلك ا ق ،علما إن
هذا حق أصبح من ا قوق افماعية لإنسان ا مكن جاهله
فهو حق قانوي معرف به ي القانون الدوي الوضعي ( ،)28هذا
وإن قرار افمعية العامة لأمم امتلدة امرقم ( )2122لعام
 9191وامتعلق العاقات الودية ب الدول قد أقر منح حق
تقرير امصر لثاث فئات ،نذكر منها الفقرة (ب) وال تؤكد
على هذا ا ق للشعوب احتلة أو اأقاليم ال ضمها القوة
وبدون استفتاء شعي حر (.)29
مر التاريخ موجات من ااضطهاد
اني ا :تعرض الكورد على َ
مبتدئ من الرحيل والتعريب وهدم القرى والقصبات وح
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عمليات اانفال واستعمال اأسللة الكيماوية ضدهم .ونتيجة
لتلك اممارسات أصبح من الصعب التعايش السلمي مع
ا كومة امركزية وأعتر هذا اأمر حد ذاته مررا لانفصال (.)60

الثا :مارست ا كومات امتعاقبة على ا كم ي العراق
سياسات التميَيز ب مكوات الشعب العراقي وخصوصا الكورد
منهم ،فإن عدم استجابة هذ ا كومات لطموحاهم وتطلعاهم
وحرماهم من التمتع إرثهم التارخي وا ضاري كاللغة والثقافة،
فضا عن حرماهم من التقلد مناصب ي مرافق الدولة امختلفة،
أدى كل ذلك إ ظهور نوع من الكبت وا رمان لديهم وال
كانت ها أثر سلي ي تعميق شدة ا افات بينهما وابتعادهم
عن الثوابت الوطنية والقواسم امشركة ،ما أدى إ اهيمنة
والتفرد السلطة والتضيق على ا رات ونتج عن تلك
السياسات أسباا ترر اانفصال (.)60
فعلى هذا النلو اد ان إقليم كوردستان اإضافة إ
اأسباب وامررات التارخية اآنفة الذكر أسباب اخرى جعله
تتجه على خطى اانفصال واستقال كياهم ا اص هم ،ومكن
ان نلخصهاالتاي:

أواا :جربة إقليم كوردستان ي ا كم واإدارة الشبه امستقل
ي الفرة من العام  :2112 -9119فبعد اأحداث امأساوية
ال ق الكورد قبيل انتفاضة ربيع عام  ،9119تدخلت
القوات الدولية من منطلق التدخل اإنساي ،فقد قاموا إنشاء
رد ا كومة العراقية بسلب كافة وحداها
منطقة آمنة هم ،بينما َ
اإداريةمن امناطق الكوردية ( ،)62ما أوجد فراغا قانونيا وسياسيا
وإدارا ،ومهد الوضع افديدارضية صا ة إنشاء إدارة كردية
مستقلة من افبهة الكوردستانية كسلطة أمر الواقع،وهذا فإن
ا كومة العراقية قد أجرت القيادة الكوردية من الناحية الواقعية
على اانفصال من العراق وإنشاء مؤسسات دستورية إدارة
اإقليم وا فاظ على كياها وتوفر أسباب ا ياة مواطنيها (.)66
لذا فــإن واقع إقليم كوردستان قبل تبي الفيدرالية ي العراق وقد
فرض وضعا متميزا لإقليم جعله يتعامل مع الدول بشكل أو
آخر سواء كان دوا أو منظمات دولية متخصصة القضاا
اإنسانية والتنموية واإعمار بشكل تلف عن اقي مناطق

العراق فضا عن إن تلك التعامات والعاقات قد م التأكيد
على شرعيتها وااستمرار ها بعد تبي الفيدرالية ي العراق
موجب امادة ( )64( )949من الدستور العراقي لعام 2112
(.)62

انيا :فشل الدستور العراقي الفيدراي لعام  2112من قيق
التوازن ب مكوات الشعب العراقي ،وأعتر امختصون
السياسيون أن هذا اأمر قد هيأت الفرصة لدخول اجموعات
اإرهابية داخل اأراضي العراقية ،فضا عن عدم التزام حكومة
امركز بتطبيق امواد الدستورية ا اصةاإقليم ،فبعد مرور أكثر
من عشر سنوات من صدور الدستور الدائم م تتخذ السطات
أي إجراء من ذاك القبيل ،حيث أن أساس امشاكل
اا ادية َ
ب اإقليم وا كومة امركزية هو عدم جدية اأخرة ي تطبيق
امواد الدستورية ومن أمها ،امادة ( )941ا اصة حلللة
امناطق امتنازع عليها ب اإقليم وامركز (.)63
وفيما يتعلق اجلس التشريعي الثاي وال تستطيع من
خاها اأقاليم ي اأنظمة الفيدرالية أن جد متسعا من الدور
والتأثر الفعلي ي قيق ما يطمح إليه أهاي تلك اأقاليم ،ففي
امادة ( )63( )12من الدستور العراقي قد أحال على لس
النواب مهمة إنشاء لس تشريعي اي وشروط العضوية فيه
واختصاصاته بقانون يسن أغلبية ثلثي أعضائه ،فضا عن ذلك
فقد نص الدستور ي مادته ( )929على أجيل العمل ي
إنشاء هذا اجلس إ ح صدور قرار من لس النواب أغلبية
الثلث بعد دورته اانتخابية ااو  ،وهو ما م عصل ح اليوم.
ومن ملة حقوق اإقليم اأخرى امنصوصة عليه ي الدستور
العراقي امتمثلة مجلس الرئسة والضامن للمشاركة ا قيقية
مكوات الشعب العراقي ،من خال حق النقض الذي كان
يتمتع به هذا لس موجب امادة ( /921خامسا) ،فقد توقف
العمل به بعد انتهاء الدورة اانتخابية ااو  .إضافة على ذلك
م يعطي الدستور العراقي مثيل اإقليم خارجيا داخل السفارات
العراقية ي الدول اأجنبية وفقا للمادة ( /929رابعا) ،وال كان
يراها اإقليم الطريق و مارسة نشاطاته والسعي وراء قيق
مصا ه وماية حقوقه وتنمية وتطوير موارد وقدراته ي اجاات
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ااقتصادية وااجتماعية والثقافية ،ورغما عن نص امادة امذكورة
أي مبادرة هذا ا صوص (.)68
م يقدم ا كومة امركزية َ
وبنا على ما تقدم فلم اد التطبيق السليم مواد الدستور
العراقي فيما يتعلق بصاحيات وحقوق مكوات الشعب العراقي
وخصوصا الكورد منهم ،وعلى أثرها تبذل حكومة اإقليم كل ما
ي وسعها بغية قيق ما هدف إليه ،وترى ي اانفصال ا يار
اامثل.
الث ا :غياب ثقافة امشاركةوعدم اأخذ امبادئ الدمقراطية
حيث أن الثقافة الدمقراطية امتصا ة غائبة عن اجتمع العراقي
وم أخذ موذج التلول الدمقراطي ي العراق اعتبارا مكوات
هذا الشعب ،فراكمات السن انتهت إ تعطيل عملية البناء
الدمقراطي فيه ( .)69ويقابل ي ذلك أن الدول الفيدرالية
بطبيعتها تتطلب نظام حكم دمقراطي وخصوصا على مستوى
مؤسسات ا كومة امركزية ،وبطبيعة ا ال فإن الكثر من
اأنظمة الفيدرالية ال فشلت كان سبب فشلها يعود إ
طابعها غر الدمقراطي .
الفرع الثاي :مقومات استقال إقليم كوردستان

رغم اعتبار ااستقال من حيث اهدف لدى العديد من
ماعات ااقليات كلق من حقوقها السياسية ،وفضا عن
العناصر وامقومات اأساسية لبناء الدولة امتمثلة الشعب
واإقليم والنظام السياسي والذي سبق لنا ذكر ي امبلث
اأول .إا أن بعض الباحث واأكادمي ي الشأن الكوردي
يقدمون ملة من الشروط ال مكن أن تشكل مقومات تفعيل
الوصول لتلك ا قوق ومن م إمكانية إااح وااستمرار هذا
امطلب ومن هذ امقومات هي:

أواا :امقومات ااقتصادية:غ اإقليم اموارد الطبيعية اهامة
خاصة النفط والغاز الطبيعي ووجود منافذ لتصديرها خصوصا
بعد مد جسر الصداقة ب اإقليم وكل من افمهورية الركية
ومهورية إيران اإسامية بناء على امصاح امشركة للطرف ،
يعتر من العوامل امساعدة والفاعلة ي قيق مطلب الكورد ي
ااستقال ( ،)40فقد خطى اإقليم خطوات هامة و ااستثمار
عندما اعلن استقاها ااقتصادي،فقد أصدر بذلك الشأن
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قانوا خاصا لاستثمار وموجبها م التعاقد مع أربع من أكر
شركات نفطية عامية ( .)40اإضافة إ هذا هناك اإمكانية
للتطوير ي قطاع الزراعة والصناعة والسياحة واكتشاف مصادر
دخل إضافية لإقليم ٌمكنها من ااعتماد عليها ي بناء
اقتصادها (.)42

انيا :اأمن وماية الدولة :من اماحظ أن الوضع اأمي ي
إقليم كوردستان تقريبا منذ التسعينات من القرن اماضي وح
اآن قد وصفت امستقرة واآمنة إسناد على منظومة اأمن
الداخلي الذي أثبت جدارته وحنكته ي مواجهة التوترات .ومن
احية أخرى أمن ا دودأثبتت قوات البيشمركة جدارته
وخصوصا ي اآونة اأخرة ،فقداستطاع الوقوف ضد تنظيم
الدولة (داعش) وا َد من توسعه.

الثا :عاقات اإقليم ا ارجية :ادر حكومة اإقليم وموافقة
ا كومة امركزية استلداث (دائرة العاقات ا ارجية) ي أيلول
 2111وال تعد من قنوات ااتصال الرئيسة بينها وب
قنصليات ا كومات اأجنبيةوامقابل فتح اإقليم مثليات له
ي العديد من دول العام وح ي بغداد نفسها ( .)46فالسياسة
ا كيمة لقيادة اإقليم وعاقاها ا ارجية ,وااتزان وحسن
التصرف من قبل مثلي إقليم كوردستان وخصوصا رئيس اإقليم
السيد مسعود البارزاي على الصعيدين الداخلي وا ارجي،
والذي أعطى الصورة امعتدلة لإقليم سياسيا واجتماعيا واأكثر
قبوا من قبل الغرب والعام وخصوصا ي اآونة اأخرة عندما
تفاعل اإقليم مع العام ا ارجي نتيجة مشاركتها الفعالة ي
اربة التنظيمات اإرهابية.

رابعا :التعايش السلمي :لقد أثبت شعب اإقليم للمنطقة
والعام اأمع تقبلهم للخليط العرقي والديي وامذهي
امتنوعوامتواجد ي امناطق الكوردية ومدى تعايشهم السلمي
وانتشر بينهم فكرة التسامح الديي والعرقي والعيش معهم بسام
مر ارخيهم الطويل ،وأكيدا على
وبدون نزاعات تذكر على َ
هذا فقدصدور اإقليم قانون خاصا قوق اأقليات والذي
يعتر النموذج اأفضل مثل هذ القوان ي امنطقة.
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فالرغبة اإنسانية ا قيقية للشعب الكوردستاي على التعايش
امشرك إ ابية وحسن افوار ح مع الشعوب اجاورة،
وامشاركة الفعالة ي النشاطات اإنسانية العامية ،وضمان احرام
حقوق اإنسان وفق اللوائح والوائق الدولية .هي من العوامل
ال تكون ي غاية اأمية لدى اجتمع الدوي لتكوين الصورة
السليمة سن نواا هذا الشعب أن يكونوا مبعث استقرار
وأمان ي امنطقةوال تٌعد بدور من امقومات التفعيلية أيضا لبناء
كياهم امستقل.

خامسا :الظروف الدولية امائمة :من امبادئ التوجيهية
لاسراتيجية اامريكية هو أن القدم قد انتهى ولن تعود بفعل
ااحداث ال حصلت خال العقد ااخر وال أدت إ
خلخلة الوضع القائم ي الشرق ااوسط ال كانت تدور على
قواعد النظام التقليدية ،ولن يتلقق ااستقرار ما م يشكل نظام
جديد ويبقى التلدي ي ديد هيئة هذا النظام افديد وتطوير
اسراتيجية لتلقيقه ،وعلى خلفية هذ اأوضاع افديدة ب
أن أخذ امنطقة امسؤولية على عاتقها لتلدي النظام اإقليمي
افديد (.)44
ومن جانب أخر يرى امسؤول اأمريكي أنه ا مكن
مكافلة اإرهاب بشكل احادي ومنفرد بل ب اتباع
اسراتيجية تشارك فيها ميع الدول وخصوصا الدول ال تبعث
فيها ذلك اإرهاب ،وذلك أن القضاء على هذ اجموعات
اإرهابية ا يعي اختفائهم ،بل ما دامت اأزمات تبقى ي هذ
امناطق ستستمر معها وادة ونشأة موعات إرهابية أخرى
وبعناوين أخرى (.)42وما ان اإدارة اأمريكية أبدت رفضها
إرسال قوات برية إ امنطقة حاربة افماعات اإرهابية ،فإن
الكورد قد يكونون حليفا اسراتيجيا لواشنطن ي مشروعها
طويل اأمد ضد ا ركات افهادية ي الشرق ااوسط ،ففي
غضون ذلك رما يعمل اأمريكيون مع حلفائهم اإقليمي على
خلق بيئة ي الدول ال يقطنها الكورد ح يتمكن الكورد
أنفسهم من التمتع حقوقهم القومية .بشرط إا يؤثر ذلك على
التوازن اإقليمي ا َساس (.)43

م تكن القضية الكوردية هي احرك ااساسي لعاقة اا اد
ااوروي مع الدول ال اقتسمت الكورد واراضيها ،بعد ان م
إقرار تلك ااتفاقيات وامعاهدات دوليا ،وبدأت أخذ طريقها
إ التنفيذ على أرض الواقع ،وإما كانت هناك موعة أخرى
من القضاا وااهتمامات -ااقتصادية -السياسية-
كمت وا تزال تتلكم وتسر تلك
افيوسياسية -ال
العاقات.ففي أغلب جلسات الرمان ااوروي اموحد تشر إ
أن القضية الكوردية هي قضية دولية هاي توازات امنطقة ورغم
الغموض ال تشوب ي مواقف الدول اأوربية إزاء القضية
الكوردية إا أنه إن م يكونوا داعم ها ،فإهم وي الوجه ااخر
ليسوا رافض ها (.)43إ از ،هذ الرؤية تناولت خيارات
إعان دولة كوردية مستقلة وقراءة أولية لدعوات إقامة كيان
مستقل بسيادة كاملة لتلقيق أمال واحام الشعب الكوردستاي
الذي قدم من أجل حريته وكرامته مئات آاف من الشهداء
وامعوق واحروم لضمان إقامة كيان مستقل اسم الكورد
(.)48
امطلب الثاي

معوقات بناء الكيان الكوردي امستقل
على الرغم من وجود عوامل عدة على شكل مررات
ومقومات تستند عليها إقليم كوردستان لبناء كياهم امستقل ،إا
أنه يستلزم التأكيد على تلك امقومات وتوجيهها و امسار
الصليح،مع اخر ب التأكيد علىامعوقات ال ٌد من
ذلك ،و ب على اإقليم اأخذ ها بنظر ااعتبار والعمل على
تفاديها .ويرى الباحثان الركيز والتأكيد على هذ امعوقات
تعتر ضرورية وهامة بغية ضمان إااح مطلبه عن طريق إعطاء
وجهة نظر واضلة لصانع القرار ي اإقليم لكيفية العمل ها
والوقوف عند نقاط الضعف ال تعريها ومن م معافتها.
ويتضمن تلك امعوقات :امعوقات الداخلية ،اإقليمية ،والدولية
وعلى النلو التاي:
الفرع ااول:امعوقات الداخلية

ويعتر هذ امعوقات من أهم العوامل ال ول دون
قيقاستقال اإقليم وتتمثل هذ امعوقات على مستوي :
666
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أواا :معوقات داخل اإقليم :وتتضمن اآي:

 -1ا طاب السياسي الكوردي:لعل ما يرز على الساحة
السياسية الكوردية هو اانقسام ا اد ب بعض اأحزاب اأكثر
ماهرية ،تلك اأحزاب ال لطاما كانت أوراق ضغط بيد
ا كومات اجاورة ،هذ الظاهرة كانت وما زالت جزء من الواقع
السياسي النسبة للكورد وال تعتر بدور منالعوامل الذاتية ال
َُد من قيق ااستقال،فعدم توفر أتفاق مشرك وقرار موحد
من جانب القوى السياسية ي اإقليم وخاصة فيما يتعلق
القرارات امصرية واانقسامات وا افات ب ااطراف
السياسية تـُ َعد من اأسباب الدامغة على إخفاق الكورد ي
ا صول على حقوقهم امشروعة (.)49

 -0امعوقاااقتصادية:على الرغم من أن اإقليم قد خطى

خطوات جادة ي مسار ااستقال ااقتصادي ،إا أنه م يتم
التخطيط ها بشكل سليم ،حيث م الركيز على القطاع العام
ا كومي ااعتماد على الثروات الطبيعية امتمثلة النفط ،وي
افانب اآخر م إمال القطاع امختلط وا اص ،فضا عن
إمال القطاع الزراعي والصناعي فيها.

 -6موقع اإقليم ا يوسياسي (ا بيس) :تعاي الدول ا بيسة
بشكل عام الكثر من امشكات ااقتصادية والسياسية ،لعل
أمها كم الدول الساحلية فيها ،بل أها أحياا تقع ت
رمتها ،وقد تسعى الدول الداخلة إ إقامة ا اد مركي ،أو
ا اد سياسي ،فالدول ا بيسة نظرا لكوها دول معزولة وليس ها
متنفس مائي ،ما يؤدي ها لاضطرار إ ا ضوع لقوان الدول
ال جاورها فيما خص موضوع ااستراد والتصدير ما عل
الوضع ااقتصادي متذبذب وتقلبات ي اأسعار أوا وي
امواقف السياسية انيا ،ما ينتج عنها التبعية السياسية والضعف
ي إصدار القرارات ا امة وامصرية ملض إرادها (.)20
وهذا فإن موقع إقليم كردستان -العراق ا بيس وتوسط هذا
اإقليم ب ثاث دول ها مشاكل أصا مع الكورد ،بفضل
الكورد اموجودين با حلول سياسية ي بلداهم ،جعل من أمر
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بناء كياهم السياسي امستقل أكثر سوء ،واستلزم عليهم التصرف

بعقانية وحنكة سياسية.

الفرع الثاي :معوقات الي تواجه حكومة اإقليم مع حكومة
امركزية

تعتر ا كومة امركزية ي العراق ا لقة اأقوى ي امعادلة افارية.
وتتميز هذ امعوقات التاي:

أواا  :مشكلة ا دود اإدارية لإقليم:إن سلوك الكورد حيال

امناطق امتنازع عليها ،وحديث بعض دوائر اإعام الكوردي
كأراضي تلة ،أو توصيف ساسة الكورد ها اأراضي
الكوردستانية خارج إقليم كوردستان ،أو القول بعدم قبول
مناقشة هويتها الكوردية ،كلها أمور تعد استباقا لللل السياسي،
وح ذلك امستند إ امادة ()941من الدستور العراقي ال
تنص على إجراء استفتاء داخل هذ لتلديد مصرها ،وهي
امادة ال يطالب الكورد بتطبيقها ،ويرى العرب السنة أها مواد
الدستور ال صيغت لتعكس مصاح الكورد (.)20
لكن ما يثار هنا هو مشكلة امناطق امتنوعة سكانيا
وعشائرا ،وا سيما أن سلطات اإقليم م يرددوا ي أكثر من
مناسبة إعان رغبتهم بضم امناطق امتنازع عليها (احررة) إ
اإقليم ،و ديدا امتامة حافظ  :نينوى ودا  ،و افظة كركوك
وامناطق امتامة ها ،ما يثر إشكالية الصراع الدمغراي ال هدد
بدور على مستقبل الباد ككيان متماسك ،ويبدو أن إعان
الدولة الكوردية متوقف فقط على حسم عائديه تلك امناطق
وال ترتبط إدارا احافظات العراقية (.)22
انيا :اإرث التارخي الكوردي  -العري:يٌعد اإرث التارخي
جتمع ما مثابة قاعدته اأساس لبناء ا اضر وامستقل فكلما
كان متدا ي عمق التاريخ زادت ثقة اجتمع بنفسه ،وقد يولد
حالة معاكسة عل اأفراد امشرك ي تلك اإرث التارخي
يصعب عليهم ا روج أو اانفصال منها ي وقت من ااوقات"
( .)26ففي ا الة العراقية ،ناحظ أامكون الرئيسي العري
والكوردي قد عاشوا معا لفرات ارخية طويلة ،فقد اختط بينهم
عاقات امصاهرة والعيش امشرك وتداخلت بينهم إرث مشرك.
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وهنا نتساءل :ي حالة انفصال إقليم كوردستان عن العراق،
كيف يكون شكل العاقة ب العرب القاطن ي امناطق
الكوردية،وكذلك الكورد القاطن ي مناطق الوسط وافنوب مع
اإقليم امستقل؟ وكيف يتم تصفية ا ساات امراكمة ب
ا كومت ي اجاات امختلفة ااقتصادية والسياسية واإدارية؟
كل هذ اأسئلة يراد ها حلول مناسبة ترضي الطرف .
لذايفضل أن تكون القطيعة التدر ية ب أربيل وبغداد أسلوب
تفاوضي والذي سوف ٌمكن بغداد وأربيل من ضفيف النتائج
السلبية لانفصال ،وإا ستظل كثر من اأمور عالقة وبدون
حل (.)24
الفرع الثاي :امعوقات ا ارجية

ما اشك أن اجتمع الدوي بشقيه اإقليمي والدوليسيؤثر
التأكيد على خلق التوازات واأحاف ال تقام ي ظل
تطوراتواأحداث ال من امزمع أن تثار ي منطقة شرق اأوسط
وما يؤول إليه من تغرات جيوسياسية فيها ،خاصة تلك امتعلقة
القضية الكوردية ،فرما يكون تلك التوازات لصاح قضيتهم
ومبعث خر هم ،وقد يكون عائقا ما يطملون إليه وبناء كياهم
ا اص هم .ومكن أن نعرض تلك امعوقات على النلو التاي:
أواا :امعوقات اإقليمية(اموقف النسبة لركيا وإيران
وسورا) :يبدوا أنه من امستبعد جدا أن يكون لدى الدول

ااربع ذات السيادة ال كم كوردستان مقسمة ،ااستعداد أو
افرأة على فك ارتباط اهوية الكوردية بشرط السيادة السياسية،
على ااقل ما دام خطاها القومي الدوي الرمي السائد ،ساري
امفعول وامؤسسات القومية الازمة (.)22
أن بروز كوردستان امستقلة رما تقابل معارضة من قبل الدول
اإقليميةاعتبارها يتمثل هديدا مصاح هذ الدول  -إيران وتركيا
 الذي يوجد ي كليهما حجم كبر من امكون الكورديالذييطالب واستمرار ،امزيد من ا قوق الثقافية والسياسية.
فضا عن ذلك ناحظ أن التطورات اإقليمية ا الية وبروز
افماعات اإرهابية ي امنطقة ،أدت إ بعض التغرات الرئيسة
ي مواقفهم جا كورد العراق (.)23

ففي تركيا قد ترى أن هناك بعض الفائدة من وجود
كوردستان مستقلة .اعتبار إقليم كوردستان اي أكر سوق
مصدر بعد امانيا ومصدر متزايد للنفط لاقتصاد الركي ،ولكن
إقليم كوردي عراقي مزدهر ومستقر ومستقل رما يساعد ي خلق
حالة معاكسة من حيث ظهور منطقة كوردية مستقلة ي سورا
والذي تعارضه تركيا بقوة ،فضا عن إمكانية خلق نفس ا الة
ي امستقبل لكورد تركيا أيضا .وكذلك الوضع النسبة إيران،
فهي اأخرى ضشى من كوردستان مستقلة ،ولكنها فضا عن
وجود عاقات قوية مع إقليم كوردستان ورما ترا ا ليف الثم
ضد الدولة اإسامية امعادية للشيعة (.)23
أما النسبة لسورا :فكما هو معلوم ،أن سورا منشغلة
بوضعها امردي وا رب الدائرة فيها والفوضى العارمة ي البلد،
جعل من قياداها منشغلة بشكل أكثر لوضعها الداخلي أكثر ما
يدور اأوضاع ي العراق .ولكن رغما ذلك فتأثرات سورا على
رات اأوضاع ي العراق وخصوصا مستقبل القضية الكورية
تدخل ي صميم حسااها وي التوازات واأحاف الدولية
ا اصلة مع القيادات السورية فمثا ا لف الراعي سورا،
روسيا ،وإيران والشيعة ي العراق ،تكون مستقبل امسألة
الكوردية حاضرة ي جدول أعماهم ويقدرون أمية الغة ي
حسااهم.
وي سياق امسألة الكوردية ي الدول اآنفة
الذكر،فالقيادات الكوردية تؤكد وعلى لسان رئيس اإقليم
مسعود البارزاي أن " :كل جزء من أجزاء كوردستان له
خصوصية ،وهذا السبب ضتلف طريقة حل اأوضاع لكل جزء،
وعلى كل جزء أن يدرك الواقع السائد ي افزء الذي يعيش فيه
الكورد ،لذا ،فنلن ا نستطيع نصدر النموذج الذي لدينا ي
العراق إ سورا أو إ أجزاء أخرى" وأضاف سيادته قائا "
لكن من يدري ماذا سيلدث ي امستقبل؟ وإنه حق طبيعي
لكل أمة أن تتوحد ،لكن ذلك يتلقق سلميا ،وعن طريق

ا وار".

انيا :امعوقات الدولية:كانت القضية الكوردية على امتداد
السن تتأثر الصراعات والسياسات الدولية والشرق أوسطية،
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ولقد كان الثابت الوحيد ي توجهات الاعب الدولي
واإقليمي – على تباين سياساهم جا امسألة الكوردية
واعتماد كل طرف هذا الفريق الكوردي أو ذاك حليفا له –
وعلى سببها م ترز حل هذ امشكلةبل م استغاها وااستثمار
فيها عوضا عن إ اد حل ها.
وإن سيطرةالتنظيم اإرهاب داعش لأراضي ي العراق وسورا،
قد فرض واقعا غر تقليدي ي امنطقة وهي امرة اأو ال
تنجح قوى من غر الدول أن تسيطر على مساحات شاسعة
لدولت منذ ا رب العامية الثانية والتاي مكن قراءة ذلك أنه
هديد لسيادة الدول ي مرحلة شهدت تراجعا يفا من حيث
استغال ذلك من قبل الدول الفاعلة ي هيكلية النظام الدوي
لتلقيق مصا ها خدمة لسياساها ا ارجية وذلك اختاق
ش الذرائع وا جج للتدخل ي الشؤون الداخلية للدول ،وهذا
نرى أن ذلك قد اسهم ي تراجع السيادة القومية ها من خال
استغال قضاا حقوق اإنسان وقضاا الدمقراطية وغرها من
ا جج ال تعمل على تسويق تلك القوى لللصول على
مكاسب ومنافع .وهذا فإن صعود العاقات الدولية من حيث
كمه وسيطرته على مناطق ت سيادة وسلطان دول قد
فرض أمرا حديثا ي ال تغير قواعد اللعبة الدولية والتوازات
ب القوى الفاعلة .وعلى هذا اأساس فإن مطلب الكورد ي
قيق ما يطملون إليه يتوقف على معطيات الظروف
وامابسات الدولية وخصوصا تلك الدول ال ها مطامح
ومصاح مباشرة ي هذ امنطقة ا ساسة ،ومدى مائمة ذلك
الظروف وامابسات مع تطلعاهم (.)28
ملخص البحث

بعد امظام والويات ال تعرض ها الكورد ي ارخهم
الطويلواانقسام ال جرى على وحدم رغما عنهم،عرفت القيادة
الكردية كيف تستفيد من اأجواء السياسية وااقليمية والدولية
بعد أن سنلت الفرصة هم .وي بداية التسعينات من القرن
امنصرم ،وبتعاون الشعب مع ا كومة مكن اإقليم من رير
امناطق الكوردية وبناء كيان سياسي مستقل إدارة وبرمان
وحكومة منفصلة عن ا كومة امركزية ي بغداد ،ومرور السنوات
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ترسخت اركان ومقومات ااقليم ومكن الكيان الكردي من
فرض نفسه حكم اامر الواقع.
ونتيجة لأوضاع اأمنية امستقرة فياإقليم ،جعل من
ااستثمار ااجني تتجه صوها وخصوصا بعد إصدار ا كومة
فيها قانوا خاصا لتنظيم ااستثمار ،فقد مكن ااقليم من
تسجيل خطوات متقدمة وملموسة ي البناء والعمران وارتفع
على أثرها حجم التبادل التجاري مع جاراته تركيا وايران ،أدى
كل ذلك إ تداخل امصاح بينها وب الدول اجاورة .وتوازا
مع مسار التقدم و سن ا دمات واستقرار اامن والسام
أسست بنية تية كاملة إقليم كردستان واصبلت مهيأة إقامة
دولة مستقلة ببنيانه القومي والسياسي وااقتصادي وااجتماعي
والثقاي .وتعرف مراكز دولية وإقليمية وشخصيات سياسية
واعامية كثرة ان ما بي من بنيان ي كردستان العراق عمل ي
مقومات اقامة الدولة ا ديثة ،ومن ضمنها اأرض
طياها ّ
والشعب وااقتصاد واللغة ،ومرجعية النظام الدمقراطي ي ّاضاذ
وضمان احرام حقوق اانسان وفق اللوائح والوائق الدولية،
والرغبة اانسانية ا قيقية للشعب الكردستاي على التعايش
امشرك إ ابية وحسن افوار مع الشعوب اجاورة ،وامشاركة
الفعالة ي النشاطات اانسانية العامية.
ّ
واآن ونظرا لتغر امعادلة السياسية العامية والشرق اأوسطية
وأوضاع العراق ا الية ال ا تعطي بصيص أمل لبقاء العراق
دولة موحدةي امستقبليضمن حقوق امكوات بل العكس م
فصل حقيقي ي مناطق العراق على أساس امذهب والعرق،
وعدم احرام ااتفاقيات امرمة ب الطرف الرغم من التزام
اإقليم ها،فضا عن الدور الفعال الذي تلعبه البيشمركة ضد
تنظيم الدولة (داعش) والدعم الدوي الواسع هم ،فقد أفرزت
عنها أتصال اإقليم وتكوين العاقات مع أبرز قادات
العام،وهذ اأسباب وغرها أصبح من الضروري دراسة مستقبل
كوردستان السياسي واإداري ومطالبة القيادات الكوردية
اانفصال عن العراق.ي تصورا أن امطلوب ااول هنا ليس
ا لم حد ذاته ،ان ا لم قائم وانتهى اامر ،بل امطلوب رسم
خارطة الطريق لتلقيق ا لم أو اهدف ،وينبغي أن يرز
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السياسي الكوردي ،لغة الدبلوماسية وا وار والتصرف حنكة
متناهية وعلى أسس عقانية بغية تنفيذ ا لم و قيق ما
يطملون إليه.
ا امة:لقد توصلنا ي حثنا إ ملة من النتائج والتوصيات.

أوا :النتائج
 -1أن بقاء القضية الكوردية بدون حلول سياسية حقيقية واتباع
سياسات التهميش والقرارات اانفرادية من قبل ا كومات
امتعاقبة على دست ا كم ي بغداد واستمرار هذ السياسات،
ح بعد تبي الفيدرالية ي العراقَ ،تعد من ااسباب الدامغة
مطالبة الشعب الكوردي والقيادات السياسية قوقهم امشروعة
ي ااستقال واانفصال عن العراق.
 -0مكن القيادات الكوردية بفعل وجهد مباشر من الشعب
الكردي ومائمة اأجواء السياسية ااقليمية والدولية من إدارة
اقليم كردستان وبناء مؤسسات سياسية مستقلة وبرمان وحكومة
منفصلة عن ا كومة امركزية ي بغداد ،وترسخت اركان
ومقومات ااقليم ومكن الكيان الكردي من فرض نفسه حكم
اامر الواقع.
 -6انتهجاإقليم سياسة استثمار اجلة من خال اضاذ بوابة
تركيا وسياسة السوق ا ر مفتاحا أساسيا لتواصل اثبات وجود
السياسي وااقتصادي ي امنطقة ،وهذ السياسة مكن ااقليم
من استقطاب ااهتمام ااقليمي والدوي وعلى اثرها ول
اإقليم ا ملعب اقتصادي وجاري فعال ونشاطات استثمارية
كبرة ي ا جم وااموال.
 -4اقتنعمنظمات ودول اجنبية وشخصيات سياسية واعامية
مقومات
كثرة ان ما بي من بنيان ي كردستان العراق عمل ّ
اقامة الدولة ا ديثة فضا عن امقومات ااساسية-اأرض
والشعب والسلطة السياسية -مقومات أخرى كااقتصاد واللغة
والتاريخ امشرك ،وترسيخ الدستور وضمان احرام حقوق
اانسان وفق اللوائح والوائق الدولية ،والرغبة اانسانية ا قيقية
للشعب الكردستاي على التعايش امشرك إ ابية وحسن افوار

الفعالة ي النشاطات اانسانية
مع الشعوب اجاورة ،وامشاركة ّ
العامية.
 -5بناء كيان كوردي مستقل مرهو ٌن اأوضاع الدولية
وبقناعات الدول الكرى خاصة امريكا وبريطانيا لرسم خارطة
جديدة للمنطقة بفعل التطورات والتغرات افارية ي منطقة
شرق ااوسط.
 -3امعطيات وامقومات والظروف الدولية واأحداافارية ي
امنطقة تشر إ إحداث تغرات جيوسياسية مرتقبة ي امنطقة،
فهذ امابسات قد هيأت الفرصة السا ة لتلقق حلم الشعب
الكوردي ،وأستوجب على القيادات الكوردية رسم خارطة
الطريق لتلقيق هذا ا لم بطرق دبلوماسية وعلى أسس عقانية
وسليمة.

اني ا :التوصيات

 -1إن جربة كوردستان العراق التارخية حاجة ماسة إ اضاذ
الكثر من اإجراءات اإ ابية فهة توحيد الصف الوطي
الكوردي ،عر إدارة سياسية موحدة وموقف سياسي واحد
ونكران ذات با حدود .لذا وجب على القيادات السياسية
الكوردية ا كمة وا نكة ي استغال الظروف ا الية دمة
قضيتهم واتباع سياسات حكيمة بعيدة عن التوترات.
 -0وجب على القيادات السياسية لللد وتقليل أثر موقعها
السيئ،أن تتبع سياسات سليمة ومنهجة من خال إقامة
عاقات حسن افوار مبنية على أسس امصاح ااقتصادية
والسياسية من جهة ،ومن جهة أخرى ،البلث عن بدائل عن
طريق إ اد منافذ أخرى ،بغية توفر ا رية وامرونة للوصول إ
اجتمع الدوي وا روج من العزلة ،فضا عن تقليل الضغط من
ا يار ااحادي.
 -6يستلزم اأخذ بنظر ااعتبار رد فعل بغداد ضمن السياق
اإقليمي ،وإن أثر هذا الرد من قبل بغداد على ااستقال
اإقليم ،مكن أن يضاعف إذا كان لدى اأخرة القدرة ي
العمل مع القوى اأخرى ،والتلديد مع تركيا وإيران ،ومكن أن
يتقوى إذا م التنسيق مع الدولت  ،وخصوصا إذا رافق هذا
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ااستقال إعادة بروز القيادة القومية الكوردية وال سراها كل
من طهران وأنقرة كتهديد مصا ها الداخلية.
 -4يكون أفضل أساليب اانفصال هو أن تكون بتنسيق
وموافقة ا كومة امركزية وعلى القيادات الكوردية أن تسخر
مساعيها لتلقيق هذااهدف ،عن طريق التفاوض مع ا كومة
امركزية.وإا ستظل كثر من اأمور عالقة وبدون حلول.
 -5السر ي اإصاحات الداخلية لللكومة وحل مشكلة
الدستور وانتخاب رئيس اإقليم وإعادة تفعيل الرمان وبدوها
أي خطوة سيكون ااحها صعب جدا .وكذلكالقضاء على
الفساد اإداري وإعادة بناء مؤسسات الدولة على التكنوقراطية
وتقليل العبء اماي على ا كومة والركيز على القطاع ا اص،
وتفعيل وزارة التخطيط لتنسيق.
 -3عند استلالة قيق اانفصال وإعان استقال نؤيد أن
يكون التوجه ي تلك امرحلة و اختيار النظام الكونفدراي مع
العراق لتقليل امخاوف العراقية واإقليمية وحججهم ي منع
تقسيم العراق
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()03نقا عن ابراهيم عبد العزيز شيلا ود رفعت عبد الوهاب ،امصدر
السابق ،ص.23-23

()02بشتيوان صادق ،امصدر السابق ،ص.239-238

()08السيد د جر ،امركز الدوي لأقليات ي القانون الدوي العام مع
امقارنة الشريعة اإسامية ،منشأة امعارف ،اإسكندرية،0992 ،
ص.200

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،02 :العدد(1 :العلوم اانسانية وااجتماعية) ،ص ( 0212 ،640-603عدد خاص)
المؤتم العلمي الدولي ااول ،م ك بشكجي للدراسات اانسانية/جامعة دهوك -للفت ة 0212/4/04-06

()09صاح جبر البصيصي ,انفصال الوحدات امكونة للفيدرالية ,لة
احقق ا لي للعلوم القانونية والسياسية ,جامعة كرباء ,العدد الثاي ،السنة
 ،2009ص .632

()46أفرا بينغيو ،كورد العراق بناء دولة داخل دولة ،ترمة ،عبدالرزاق عبده
بواي ،دار آراس للطباعة والنشر ،أربيل  ،2004ص .400

()44عبده عبد اأمر ،قراءة ي التقرير النهائي لفريق اسراتيجية الشرق

()62بشتوان صادق ,و أسيس دولة كوردستان ,أربيل ،2006 ,ص.29

اأوسط من اجلس اأطلسي للواات امتلدة ،2003-02-00 ،امنشور

()61صاح جبر البصيصي ,انفصال الوحدات امكونة للفيدرالية ,امصدر
السابق ،ص .639
()60آزاد عثمان ,العملية السياسية ومسرة الفيدرالية ي العراق ,الناشر
مطبعة موكراي ,أربيل ،2006 ,ص .84
()66بشتوان صادق ,و أسيس دولة كوردستان ,أربيل،2006 ,
ص.004
()64تنص امادة ( )040من الدستور العراقي الدائم لعام  2002على ما
يلي :يستمر العمل القوان ال م تشريعها ي إقليم كوردستان منذ العام
 9112وتعد القرارات امتخذة مع حكومة إقليم كوردستان – ما فيها
قرارات احاكم والعقود -افذة امفعول ما م يتم تعديلها أو إلغائها حسب
قوان إقليم كوردستان من قبل افهة امختصة فيها ،ما م تكن الفة هذا
الدستور.

اإلكروي

()65عبدال معة عبدالرمن ،دور اأقاليم الفيدرالية ي صنع السياسة
ا ارجية اا ادية :إقليم كوردستان العراق موذجا ،رسالة ماجستر مقدمة
إ كلية القانون والسياسة ،جامعة صاح الدين ،2002 ،ص .000
()63منذر الفضل ،مشكات الدستور العراقي– دراسة قانونية سياسية ،دار
آراس للطباعة والنشر ،أربيل ،2000 ،ص .434-436
()62تشر امادة ( )32من الدستور العراقي الدائم لعام  2002على أنه:
يتم إنشاء لس تشريعي اي يدعى مجلس اا اد يضم مثل عن
ااقاليم واحافظات غر امنظمة ي اإقليم ،وينظم تكوينه وشروط العضوية
فيه واختصاصاته ،وكل ما يتعلق به بقانون يسن أغلبية ثلثي أعضاء لس
النواب.
()68

عبدال معة عبد الرمن ،امصدر السابق ،ص .000

()69عقيلة عبدا س اهان ،مفهوم الدمقراطية وتطبيقاها ي العراق ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،2006 ،ص.009

()42معروف عمر كول وجال كرم رشيد ،اتفاقية التعاون ب افمهورية
الفرنسية وإقليم كوردستان العراق ،لة القانون والسياسة ،العدد (،)00
جامعة صاح الدين ،أربيل ،2000 ،ص .92-90
()41قانون ااستثمار ي إقليم كوردستان – العراق ،الرقم ( )4لسنة
.2003
()40
عبدال معة عبد الرمن ،امصدر السابق ،ص .002

اموقع

على

التايhttp//:www.bayancenter.org/2016/12/2687:

()45امصدر نفسه.
()43سروانقجو ،مستقبل اأكراد ي ظل صعود تنظيم الدولة اإسامية،
مقال

منشور

على

موقع

افزيرة

للدراسات:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/10/201
41015101321937850.html

()42الريزا ادر واري هانير واآخرون ،اآار اإقليمية استقال إقليم
كوردستان ،ترمة :مظفر القصري ،حث منشور على مركز الروابط
والدراسات ااسراتيجية،على اموقع االكروي التاي 2يناير
http://rawabetcenter.com/archives/37766:2199
()48جرجيس كوليزادة ،القيادات الكوردية ودولة كوردستان الكرى،
اأربعاء  1أب  ،2192على الرابط االكروي:
Office.baghdad@gmail.com

()49سروانقجو ،مستقبل اأكراد ي ظل صعود تنظيم الدولة اإسامية،
امصدر السابق.
()52د .د عبدالغي سعودي ،افغرافيا السياسية امعاصرة ،مكتبة اأالو
امصرية ،القاهرة ،2191 ،ص .921-991
()51أمد عبدا افظ فواز ،الفائز اأكر :التلدي الكوردي للهياكل
اإقليمية بعد الربيع العري ،امصدر السابق ،ص.999

()50د كرم خاقاي ،السياسة العراقية ما بعد داعش ..قراءة مستقبلية،
مركز مستقبل للدراسات ااسراتيجية  2199-9-21على اموقع
االكروي التايhttp://mcsr.net/news227 :
()56صاحب الربيعي ،أمية اإرث التارخي للمجتمع ،ا وار امتمدن،
العدد (.2191 -1-21 ،)2921
()54الريزا ادر واري هانير واآخرون ،اآار اإقليمية استقال إقليم
كوردستان ،امصدر السابق.
()55مال كرم ،ااثنية والدولة وااكراد ي العراق وإيران وتركيا ،امصدر
السابق
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()53الريزا ادر واري هانير واآخرون ،اآار اإقليمية استقال إقليم
كوردستان ،امصدر السابق.

()52نفس امصدر السابق.
()58د كرم خاقاي ،السياسة العراقية ما بعد داعش ..قراءة مستقبلية،
امصدر السابق.

امصادر

أواا :الكتب

 -1ابراهيم عبد العزيز شيلا ود .د رفعت عبد الوهاب ،النظم السياسية
والقانون الدستوري ،أبو عزم للطباعة ،دون مكان النشر.2112 ،
 -1احسان ميد امفرجي ود .كطران زغر نعمة ود .رعد اجي افدة،
النظرية العامة ي القانون الدستوري والنظام الدستوري ي العراق ،ط،4
امكتبة القانونية ،بغداد.2191 ،
 -0أمد عبدا افظ فواز ،الفائز اأكر :التلدي الكوردي للهياكل
اإقليمية بعد الربيع العري ،لة السياسة الدولية ،العدد (،)912القاهرة،
يوليو .2192
 -6آزاد عثمان ,العملية السياسية ومسرة الفيدرالية ي العراق ,الناشر
مطبعة موكراي ,أربيل.2192 ,
 -4أفرا بينغيو ،كورد العراق بناء دولة داخل دولة ،ترمة ،عبدالرزاق عبده
بواي ،دار آراس للطباعة والنشر ،أربيل.2194 ،
 -5بشتوان صادق ,و أسيس دولة كوردستان ,أربيل.2192 ,
 -3ثروت بدوي ،النظم السياسية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.9192 ،
 -2ميد حنون خالد ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي
ي العراق ،مكتبة السنهوري ،بغداد.2192 ،
 -8خليل ميد عبدا ميد ،القانون الدستوري ،منشورات العاتك ،
القاهرة ،السنة .2191
 -9السيد د جر ،امركز الدوي لأقليات ي القانون الدوي العام مع
امقارنة الشريعة اإسامية ،منشأة امعارف ،اإسكندرية.9112 ،

 -12عبد الكرم علوان ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان.2111 ،
 -11عبدالواحد د الفار ،الوسيط ي القانون الدوي العام ،امؤسسة
افامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة.9114 ،
 -10عصام العطية ،القانون الدوي العام ،ط ،1دار الكتب والوائق،
بغداد.2119 ،
 -16عقيلة عبدا س اهان ،مفهوم الدمقراطية وتطبيقاها ي العراق ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.2192 ،
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 -14ماجد راغب ا لو ،ااستفتاء الشعي ب اأنظمة الوضعية والشريعة
ااسامية ،مكتبة امنار ااسامية ،الكويت.9111 ،
 -15د اجذوب ،القانون الدوي العام ،ط ،1منشورات ا لي ا قوقية،
بروت.2119 ،
 -13د عبدالغي سعودي ،افغرافيا السياسية امعاصرة ،مكتبة اأالو
امصرية ،القاهرة.2191 ،
 -12منذر الفضل ،مشكات الدستور العراقي – دراسة قانونية سياسية،
دار آراس للطباعة والنشر ،أربيل.2191 ،
 -18نعمان أمد ا طيب ،الوسيط ي النظم السياسية والقانون
الدستوري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.2111 ،
 -19وليد بيطار ،القانون الدوي العام ،امؤسسة افامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ،بروت.2111 ،

انيا :دورات

 -1خليل مة ،مستقبل القضية الكوردية والعقوات الذكية ،مقال منشور
على جريدة الشرق ااوسط العدد  -9 ،1229يونيو.2119 -
 -0صاحب الربيعي ،أمية اإرث التارخي للمجتمع ،ا وار امتمدن،
العدد (.2191 -1-21 ،)2921
 -6صاح جبر البصيصي ,انفصال الوحدات امكونة للفيدرالية ,لة
احقق ا لي للعلوم القانونية والسياسية ,جامعة كرباء ,العدد الثاي ،السنة
.2111
 -4طال اس العيسى ،السيادة ب مفهومها التقليدي وامعاصر ،حث
منشور ي لة جامعة دمشق للعلوم القانونية وااقتصادية ،اجلد ،21
العدد ااول.2191 ،
 -5عبدال معة عبدالرمن ،دور اأقاليم الفيدرالية ي صنع السياسة
ا ارجية اا ادية :إقليم كوردستان العراق موذجا ،رسالة ماجستر مقدمة
إ كلية القانون والسياسة ،جامعة صاح الدين.2192 ،
 -3معروف عمر كول وجال كرم رشيد ،اتفاقية التعاون ب افمهورية
الفرنسية وإقليم كوردستان العراق ،،لة القانون والسياسة ،العدد (،)91
جامعة صاح الدين ،أربيل.2199 ،

الثا  :القوانن والدساتر:

 -1الدستور العراقي الدائم لسنة .2112
 -0اتفاقية فيينا للعاقات القنصلية لسنة 9112
 -6قانون ااستثمار ي إقليم كوردستان – العراق ،الرقم ( )4لسنة
.2111
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رابعا :امواقع اإلكرونية:

 -1سروانقجو ،مستقبل اأكراد ي ظل صعود تنظيم الدولة اإسامية،
مقال منشور على موقع افزيرة
للدراسات:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/10/2
0141015101321937850.html

 -0الريزا ادر واري هانير واآخرون ،اآار اإقليمية استقال إقليم
كوردستان ،ترمة :مظفر القصري  ،حث منشور على مركز الروابط
والدراسات ااسراتيجية 2 ،يناير  .2199على اموقع االكروي
التايhttp://rawabetcenter.com/archives/37766:

 -6عبده عبداأمر ،قراءة ي التقرير النهائي لفريق اسراتيجية الشرق
اأوسط من اجلس اأطلسي للواات امتلدة،2191-92-99 ،
امنشور على اموقع اإلكروي التاي:
http://www.bayancenter.org/2016/12/2687

 -4مال كرم ،ااثنية والدولة وااكراد ي العراق وإيران وتركيا ،على اموقع
االكروي:
=http://www.gilgamish.org/printarticle.php?id
675

جرجيس كوليزادة ،القيادات الكوردية ودولة كوردستان الكرى ،اأربعاء 1
االكروي:
الرابط
على
،21192
أب

 -5د كرم خاقاي ،السياسة العراقية ما بعد داعش ..قراءة مستقبلية،
مركز مستقبل للدراسات ااسراتيجية  2199-9-21على اموقع
االكروي التاي:
http://mcsr.net/news227

Office.baghdad@gmail.com

پوختە
پشتی وان ستەم و زدرداریێنبەرامبەرمللەتێ كورد هاتی ل درێژییامێژوویێدا و هەروەساپارچەك نا وان ل
سەر چار دەولەتان ،ژ ئالیێسەرك دایەتیا كوردس ڤە خویا بووكاچەوا دێ مفایێ ژ ڤان كەودان و بارودوخێ
سیاسیێ

ناوچەیی و نیڤدەولەتیبینیت و پشتیدەرفەت بو وان ڕوخسایی .ل دەستپێكاسالێ

چەرخێبووریدا

و

ب ەفكاریامللەتێ

و

حكومەتێ،

هەرێمشییاناوچیێ

كوردس

نوتێ ل

ئازادبكەت

و

ئاڤاك ناكییانەكێسەرب و ب ڕێڤەب ناپەرلەمان و حكومەتا جودا ژ حكومەتابەغدا و پشتی ەرێماكوردستانێ ل
سەرپیێ خو ڕاوستاییوشییای ەبوونا خو ب سەلمینیت ب حوكمێبارودوخێن اتینەبەرجەستە ك ن.
و ل دەرئەنجامێنبەرقەراربووناڕەوشائاسای

و ئیمناهیێ ل هەرێمێ ،دەرفەت اتە دان كۆوەبەرهێنانادەرەكی

ڕولێ گ نگ ل هەرێمێ بێتە ئەنجامدان و هەرەساهەرێمشییاپێنگاڤێ ڕاست و دردست و پێشكەفتی بێنە
دان ل ئاڤاك نێدا و ژ ئەگەرێ
و ب ئەگەرا

وێ ئاستێ الوگوڕك نێدگەلدەولەتێندراوسێ و نیڤدەولەتی

بێنە ك ن،

ڤان فاكتەرانتێك ەلبوونابەڕژەوەندیاندناڤبەرا وان دادردستبوو ،و دیساندگەلپێشكەفت

و

پێشكەشك ناخ مەتان و بەرقەراربوونائیمناهیێ ،بنیاتێ حكومەتێ ب تەمامی اتە دانان و ئامەدەبوو ل دروست
ك نا دەولەتەكاسەربەخو ژ هەمی الیانڤە ،ئەڤجاسەنتەرێننیڤدەولەتی و ناوچەس و كەسایەتیێ

سیاسی و

دەزگەهێنڕاگەهاندنێدانپێدان ب ڤێچەندێ ك  ،ژ بەركوئەوبنیاتێن ەرێمێدانایین سلەتێ دانانا دەولەتێنە ،و ژ
وان ئەرد و مللەت و ئابووریەكاسەرب و ،وچەسپاندنابنەمایێندیموك اسیەتێ و ڕزگ تنامافێم دڤان ل دیڤ
ڕیسا و ڕێنمایێننیڤدەولەتی ،و باوریبوون ل پێكڤەژیانێدگەل ەمیپێك اتەیان.
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بەلێ د ڕاستیداپشتی ەڵویستوگوڕانكایێنسیاسەتانیڤدەولەتی و هەوسەنگیێنڤێدوماهیێل ڕوژهەاتاناڤەڕراست

 ڤێچەندێدگەهینیتكو چ هیڤیەكنەمایە ب مانا ئی اقەكائیكگ تیكو ب گ ێنتیمافێن ە،ب تایبەتی ل ئی اقێ
 پێشێلك ناڕێكەفتناما و ماددێندەستورێبویینە خالێ، بەلكوبەروڤاژیێڤێچەندێ،میپێك اتەیێن ی اقێبدەت
ڕولێ

زێدەبارێڤێچەندێ

،بەلكودگەل ەمیپێكاهاتەیێن ی اقێ

و پشتەڤانی ك نا نیڤدەواەتی ل ڤێ ێ ابەهلەوان بویە ج ێ

كوردان

دگەل

بتنێ

ناكوكیێدناڤبەرانە

پێشمەر گەس ل دژیڕی ستناتی ورستیاداع

 ئەڤجا ژ بەر ڤان ئەگەران و.دروستبووناپەیوەندیان ل سەرك دێن ەرێمێدگەلبەرنیاست ینسەرك دێنجی انێ
. جودابووندگەل ی اقێباشت ینچارەسەرە و باشت یندەمە بو ڕاگەهاندنادەولەتا كوردس،چەندین ەگەرێ دس

ABSTRACT
After all woes that Kurdish exposed to it in their history, division that happened to their unity against their
will ,when they figured out to Kurdish leaderships how to benefit from policy , province and international
ambiences after it became available to them in the beginning of 90s from the last century , building the entity
of policy that is independent in the administration of parliament , central government in Bagdad. By passing
years of stabilized staffs and ingredients region and enables the Kurdish entity of imposing itself by effecting
of facts. As a result of security stability conditions in the region, making of foreign investments moving
toward it and especially after the issuance of the government a special law regulating investment , the region
was able listing the progressed and perceptible steps in construction and urbanization, rising by the effect of
exchanging size of commercial with neighbors Iran and Turkey, it all led to overlapping interests between its
neighboring countries, parallel to the path of progress and improving stability of security and peace was
established in infrastructure for Kurdistan region and has become ready to set up an independent country in
national structure, policy , economy , socially developed and culture. And now because of the change in the
global political equation and the Middle East and the current situation in Iraq, which does not give a glimmer
of hope for the survival of Iraq, a unified state in the future guarantees the rights of components but on the
contrary was separated in the real areas of Iraq on the basis of doctrine and ethnicity, and non-respect of the
agreements concluded between the parties despite the commitment of the region, As well as the effective role
played by the (Peshmerga) against the organization of the State (da'ash) and the broad international support
for them. In my opinion, what is required here is not the dream itself, because the dream is there and it is
finished. Rather, it is necessary to draw the road map to achieve the dream or the goal. The Kurdish
politician should highlight the language of diplomacy and dialogue and act wisely and rationally to implement
the dream and achieve what they aspire to.
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