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دیداری سێ ڕۆژەی ئینستیتیوتی مێری لە 3 تا 5 ی نۆڤه مبه ر 2015 سەرکەوتنێکی گەورەی بەخۆیەوە 
بينی، ئه و دیداره  تایبەت بوو بە ئاڵوگۆڕی ڕوانگەکان بۆ ئایندەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، داڕێژەرانی سیاسەت 
لە سەر ئاستی هه رێم و عێراق و ناوچەکە له گه ڵ ئەکادیمیست و شاره زايانی لۆکاڵی و نێودەوڵەتی دیبەیتی 
چەندین پرسی هەستیاریان کرد، هەر لە پرسی کەرکوکه وه  بگره  بۆ شەڕی داعش، قەیرانی ئاوارەبووان، 
کوردستان،  هەرێمی  لە  سیاسی  ناوچەکە،قەیرانی  لەسەر  کاریگەریەکانی  و  ئێران  ئەتۆمی  ڕێکەوتنی 
هۆڵی  ناو  گفتوگۆیەکانی  عێراق.  یەکپارچەیی  بەردەم  گرفتەکانی  و  بەغدا  و  نێوان هەولێر  پەیوەندیەکانی 
کۆنفرانس بوونه  مايه ی گرنگی پێدانی خه ڵكی هه رێم و ديبه يتی نێوان قسەکەران و بینەران لە ڕێگەی 
ماڵپەڕی  له   جگه   نێودەوڵەتی،  و  ناوخۆ  ڕاگەیاندنی  دەزگای  چەندین  لە  دیدارەکە  راستەخۆی  ڕووماڵی 

ئینستیتیوتی مێری دەبینران.  

ئەو ڕاپۆرتە ی به رده ستان ڕووماڵێكی دیداری مێری ساڵی 2015 یە و پوختەیەکی گفتوگۆی سەرجەم پانێڵ 
رابوردوو  ساڵی  له   كه   ئينستيتيوتن  چاالکیانی  و  توێژینەوە  ئه و  درێژەپێدەری  و  قسەکەرانه،  لێدوانی  و 
ده ستيان پێ كرد و له  ساڵی داهاتوودا به رده وامێتيان دەبێت. هیوادارین ئەم دۆکیومێنتە ببێتە سەرچاوەیەکی 

بەسوود و باوەڕپێکرا بۆ داڕێژەرانی سیاسەت و ئەکادیمیستان و دەزگاکانی ڕاگەیاندن و ڕای گشتی.

سەرەتا 
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ساموێل مۆریس، توێژەر لە ئینستیتیوتی مێری، )سەرپەرشتیار(	 
حەسەن تۆران، ئەندامی پەرلەمانی عێراق	 
راکان سەعید ئەلجبوری، جێگری پارێزگاری کەرکوک	 
خالید شوانی، ڕاوێژکاری سەرۆک کۆماری عێراق	 
دانیال ئۆگەستبێرگەر، بەرپرسی یونامی لە کەرکوک	 

بەشداربووانی هەمەچەشنی ئەم پانێڵە کە لە تورکمان و کورد و عەرەب و نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان 
پێکهاتبوو، دیبەیتێکی چڕوپڕیان دەربارەی ئایندەی کەرکوک ئەنجام دا و بە چاوێکی ڕەخنەگرانەوە توێژینەوەی 
ئینستیتیوتی مێریان دەربارەی کەرکوک هەڵسەنگاند. بەشێکی زۆری دیبەیتەکە پڕژایە سەر ماددەی 140 لە 
دەستووری عێراقی فیدڕاڵ و ئاستەنگەکانی بەردەم جێبەجێکردنی. پرسەکانی نەبوونی تۆماری ناسنامە و 
مافی خەڵک بۆ گەڕانەوە بۆ پارێزگاکە و بەربەستەکانی ئەنجامدانی سەرژمێری، کە پێویستە پێش ئەنجامدانی 
ڕیفراندۆم چارەسەربکرێن. بەشداربووان هاوڕابوون لەسەر بەردەوامی دیالۆگ لە ئایندە لەنێوان الیەنەکان و 
بەهەمان شێوە لەگەڵ خەڵکی پارێزگاکە، تاوەکو خەڵکی کەرکوک ئاگاداری دواترین گفتوگۆ و پالنی بن و 

بەهەمان شێوە، دەنگدان بە )بەڵی( یان )نەخێر( لە ڕیفراندۆم مانای چی دەگەیەنێت.

لە هەڵسەنگاندنی ڕاپۆرتی ئینستیتیوتی مێری دەربارەی کەرکوک، حەسەن تۆران وتی کە ڕاپۆرتەکە »خاڵی 
ئەرێنی و نەرێنی لەخۆ گرتووە« و هەوڵی ئینستیتیوتی مێری بەرزنرخاند کە تەنیا دامەزراوەیە کە هەڵساوە 
بە ئەنجامدانی شیکاریەکی ورد دەربارەی بارودۆخی ئێستای کەرکوک. بەاڵم، بۆچوونەکانی جیاوازبوو دەربارەی 
چۆنیەتی دەربازبوون لە بارودۆخی دیفاکتۆی پارێزگاکە. بە گوێرەی بۆچوونەکانی حەسەن تۆران، ماددەی 
بۆ  تۆران جەختی لەسەر گرنگی دەستوور کرده وه   ئایندە". حەسەن  بۆ  "تاکە نەخشە ڕێگایە  تائێستا   140

1. ئایندەی کەرکووک، نەخشە ڕێگایەک بۆ چارەسەری پرسی پارێزگاکە

کێشەی زەوی و خاوەندارێتی پرسێکی “
سەرەکیە کە پێویستی بە چارەسەریە بۆ 

ڕاکێشانی وەبەرهێنانی دەرەکی.”

دانیال ئۆگەستبێرگەر
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دۆزینەوەی چارەسەر. بەاڵم الی وابوو ئەو خشتە کاتيەی کە پەیوەستە بە جێبەجێکردنی ماددەی 140 و 
ئينستيتيوتی مێری پێشنيازی كردووه  ئەستەمە وەک خۆی جێبه جێ بكرێت. بەگوێرەی بۆچوونەکانی ئەو 
و  موڵکداری  کێشەی  بە  پەیوەندیدارن  کە  کێشانەی  ئەو  بەهۆی  دواخراوە  سەرژمێری  پەرلەمانە،  ئەندام 
نەبوونی دۆکیومێنتی دروست. بەهەمان شێوە، ئاماژەی بە ڕاپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکانی ساڵی 2009 کرد، 

کە داخوازی بۆ دیالۆگی زیاتری لە نێوان الیەنەکان کردووە پێش ئەنجامدانی ڕیفراندۆم. 

حه سه ن تۆران جەختی لەسەر ئەو جیاوازیە کردەوە کە ڕاپۆرتەکە دەربارەی ڕیفراندۆمی نەیارانە )دوژمنکارانە( 
و ڕیفراندۆمی پشتڕاستکردنەوە ئاماژەی پێداوە، ئاگاداری دا كه  "پاڵنان به ره و ڕیفراندۆمێکی دۆژمنکارانە بەبێ 
الیەنەکان  پێویستە  ئەوە،  بری  لە  گرژیەکان".  قوڵکردنەوەی  هۆی  دەبێتە  تەنیا  خەڵک  ئاگادارکردنەوەی 
بەشێوەیەکی کراوە گفتوگۆی ئەگەرەکان بکەن و چارەسەرێک بدۆزنەوە. پاشان ئەم چارەسەرە بخەنە بەردەستی 
خەڵک و دواتر پشتڕاستی بکەنەوە لە ڕیفراندۆمێکی پشتڕاستکردنەوە. بەگوێرەی بۆچوونەکانی حەسەن تۆران 
"وەاڵمی ڕیفراندۆم بەشێوەیەکی بەرچاو دەوەستێتە سەر چۆنیەتی داڕشتنی پرسیاری ڕیفراندۆم". لەهەمان 
فرە  ناوچەیەکی  "کەرکوک  وتی  و  دەربڕی  ئێستا  ئەمنی  بارودۆخی  دەربارەی  خۆی  نیگەرانیەکانی  کاتدا، 
میلیشیای  پێشنیازی دروستکردنی  بۆیە،  ببردرێت".  بەڕێوە  یەک الیەنەوە  لە الیەن  ناتوانرێت  و  کەلتوورە 
تورکمان و عەرەبی کرد تاوەکو خاوەن هێزی خۆیان بن بۆ بەرگریکردن لە ناوچەکانی خۆیان. بەگوێرەی 
بۆچوونەکانی حەسەن تۆران، پێویستە باردۆخی ئەمنی لەسەر ئاستی بازنەی هەڵبژاردن رێکبخرێت، ئەوەش 

پێویستی بە "ڕێکخستنەوەی وەزارەتەکانی ناوخۆ و بەرگری هەیە". 

راکان سه عید ئەلجبوری، گومانی لەسەر جێبەجێکردنی ماددەی 140 هەبوو. بەگوێرەی قسەکانی، "ماددەی 
140 بەبێ ڕەچاوکردنی بوونی دانیشتوانی عەرەب لە پارێزگای کەرکوک نووسراوە". پێی وايه  كه  بە ئامانجی 
بنیاتنانی متمانە لەنێوان پێکهاتە ئێتنیەکان، چارەسەری ناوخۆیی زۆر گرنگە و ئەوەش پێویستی بە دیالۆگی 
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ناوخۆیی هەیە. وەک نموونەیەکی دیار، ئاماژەی بە گفتوگۆيه کانی کۆتایی ساڵی 2007 کرد كه  لەژێر چاودێری 
هێزەکانی هاوپەیمانان ئه نجام درا. بەهەمان شێوە، خراپ جێبەجێکردنی ماددەکانی 115 و 113 وەک کێشەی 

سەرەکی دەستنیشانکرد.

ئەلجبوری پێی وایە لە بارودۆخی ئێستادا، دابەشبوونی دەسەاڵت بە شێوەیەکی نایەکسان هۆکاری سەرەکی 
ناسەقامگیریە لە نێوان پێکهاتەکان. لە ئێستادا، شەش ناوچەی کەرکوک لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعشدایە و تەنیا 
فیدڕاڵ  حکومەتی  کە  کرد  داوای  شێوە،  بەهەمان  بکات.  ناوچەکانمان  لە  بەرگری  دەتوانێ  پێشمەرگە 
یارمەتیدەربێت، تاوەکو دوای کۆتایی هاتنی شەڕی داعش، هەوڵەکان یەکبخرێن بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک 
کە هەمووالیەک پێشوازی لێ بکەن. ئەو پێی وایە کە پارێزگا کە کۆمەڵگایەکی تری دەبێت دوای ئازادکردنی، 
بکرێنەوە.  کۆمەڵگا  ئاوێتەی  گەڕانەوەیان  دوای  بەجێهێشتووە  پارێزگاکەیان  ئەوانەی  کە  گرنگە  زۆر  بۆیە 
دەربارەی ئەم پرسە، ئەلجبوری پێی وایە کە هەڵە زۆر کراون. بەگوێرەی وتەکانی، هەندێک ناوچەی عەرەب 
نشین دوای شەش مانگ لە ئازادکردنیان چۆڵکراون. ئەم هەنگاوە یارمەتیدەر نابێت بۆ دروستکردنی متمانە 
زۆر  بەوەدا کە  ئاماژەی  ئەلجبوری  راکان سەعید  تۆران،  تێبینیەکانی حەسەن  هاوشێوەی  پێکەوەژیان.  و 
گرنگە پرسی بەردەستنەبوونی تۆماری ناسنامە چارەسەر بکرێت، تاوەکو کەرکوک بەگشتی بەشداربێت لە 
هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکان. هەروەها هاوڕابوو لەگەڵ حەسەن تۆران کە بااڵنسی هێز سەرچاوەی 

1. ئایندەی کەرکووک، نەخشە ڕێگایەک بۆ چارەسەری پرسی پارێزگاکە
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ئاشتیخواز، ئەوا الیەنی  گرفتە و لە کۆتایی قسەکانی وتی "ئەگەر الیەنێک خاوەنی چەک بێت و ئەوانیتر 
ئاشتیخواز دەبێت بۆ ئاشتی بپاڕێتەوە، ئەمەش یەکسان و دادپەوەرانه  نیە". 

خالید شوانی، پێی وایە ئەو فاکتەرەی کە کەرکوک جیادەکاتەوە ئه وه  نيه  کە پارێزگاكه  وێنەیەکی بچوککراوەی 
عێراق بێت، هەروەک چۆن له  اليه ن زۆرينه وه  باسی لێوه دەکرێت، بەڵکو بريتيه  له  پێکهاتە دیموگرافیەکەی 
کە چەندین جار بەشێوەی بەرچاو گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە.  شوانی جەختی لەسەر گرنگی دیالۆگی نێوان 
کورد و عەرەب کردەوە و هۆشداری دا بەو الیەنانەی کە هەوڵدەدەن ڕووداوە خوێناوییەکانی ساڵی 1958 
بۆ کردنی  نیە  ئارادا  لە  دووبارە بکەنەوە. بەگوێرەی قسەکانی خالید شوانی "هیچ ستراتیژیەتێكی کوردی 
کەرکوک بە پارێزگایەکی سەربەخۆ. بەڵکو ستراتیژیەتی کورد و پێشمەرگە بریتیە لە گەڕاندنەوەی کەرکوک 
بۆ سەر هەرێمی کوردستان". هەروەها جەختی کردەوە کە "پێویستە ئەو عەرەبانەی کە زیاتر لە 25 ساڵە لە 
کەرکوک دەژین مافی دەنگدانیان هەبێت" و وتی دانووستانەکان لەسەر ئەم پرسە بەردەوامن. الی ئەو ڕوون 
بوو کە حکومەتی ناوەندی عێراق بە ئامانج ڕێگری دەکات لە جێبەجێکردنی ماددەی 140. لە کۆتاییدا وەک 
لە  سەربازی  هێزی  "دروستکردنی  کە  دا  هۆشداری  شوانی  خالید  پێشووتر،  قسەکەرەکانی  بۆ  وەاڵمێک 
دانیشتووانی عەرەب و تورکمان تەنیا دەبێتە هۆی قوڵکردنەوەی گرژیە کۆمەاڵیەتی و سیاسیەکانی ئێستا". 
ڕیزەکانی  بە  پەیوەندی  پێویستە  بن،  خۆیان  هێزی  خاوەن  دەیانەوێت  "ئەگەر  وایە  پێی  شوانی  خالید 

پێشمەرگەوە بکەن".   

 140 ماددەی  بۆچی  کە  کرد  ئەوەی  پرسیاری  ئوگه ستبێرگه ر،  دانیاڵ  کەرکوک،  لە  یونامی  بەرپرسی 
لە  ماددەیە  ئەم  ڕەوایی  سەر  لە  کردن  پرسیار  ئەوکاتە  سیاسییە،  هۆکاری  لەبەر  ئەگەر  جێبەجێنەکراوە. 
جێگەی خۆیدا نیە. بەهەمان شێوە، ئاماژەی بە گرفتەکانی پەیوەست بە خاوەندارێتی زەوی و مافی موڵکداری 
ئەو  ئێستا،  بارودۆخی  بە  ئاماژەدان  وەک  بکرێن.  چارەسەر  پێویستە  کە  کرد  سەرەکی  کێشەی  دوو  وەک 
بەرپرسەی یونامی وتی کە پێویستیەکی ئێجگار زۆر هەیە بۆ دابين كردنی هاوكاری دارایی لە اليه ن هەردوو 
کەرکوک  پارێزگای  کە  لەوەی  دڵنیابوون  بۆ  ئه ويش  فیدڕاڵ،  حکومەتی  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای  الیەنی 
بتوانێت زیاتر لە نیو ملیۆن ئاوارە داڵدە بدات. هەروەها پێی وایە کە المەرکەزیەت باشترین چارەسەرە بۆ 
ئەوەی ناوچەکانی کەرکوک بتوانن کاروباری دارایی خۆیان بەڕێوە ببەن. بەاڵم لە داهاتوویەکی دوور، "ئاوارە 
و پەنابەران بەتەواوی ئاوێتەی کۆمەڵگای کەرکوک نابن و پێویست دەکات بگەڕێنەوە". ئوگه ستبێرگه ر ئاماژەی 
بە باشتربوونی بارودۆخی ئەمنی پارێزگاکە کرد و وتی کە لەسەرەتای 2014 وە دۆخەکە جێگیرە و خەڵک 
لەسەر شەقام و دانیشتووانی کەرکوک بەگشتی سوپاسگوزارن بۆ ئەم دۆخە، وه  بۆ ئەوەی هه موومان بتوانين 

بەیەکەوە بژین، پێویستە ئەمنیەت بۆ گشت الیەک دابین بکەین.
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2. پاراستنی خەڵکی سڤیل و پیادەکردنی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی

هێرڤی دەلفین، ئۆپەراسیۆنی پاراستنی مرۆیی و سڤیل )سەرپەرشتیار( 	 
لیسا گراندێ، جێگری نوێنەری سەرۆکی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق	 
باسکال بۆنیارد، بەڕێوەبەری پۆڵەسی، جنێڤە کۆڵ	 
جەبار یاوەر، ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە، حکومەتی هەرێم	 
یوسف ئەلکیالبی، وتەبێژی ئاسایشی دەستەی حەشدی شەعبی لە عیراق	 

ئامانج لە یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی بریتیە لە سنووردارکردنی کاریگەری ملمالنێی سەربازی لەسەر خەڵکی 
سڤیل؛ پاراستنی ئەو کەسانەی کە بەشێک نین یاخود چیتر بەشدار نین لە دوژمنکاری، بەهەمان شێوە 
سنووردارکردنی چۆنیەتی تاوانکاری و شێوازی جەنگ. لە کردنەوەی ئەم پانێڵەدا، هێرڤی دەلفین دواترین 
سووری  خاچی  نێودەوڵەتی  کۆمیتەی  سەرۆکی  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  گشتی  سکرتێری  لێدوانه كانی 
لە  ڕێگرتن  ئامانجی  بە  مرۆڤایەتی  کارێکی  وەک  مرۆیی  نێودەوڵەتی  یاسای  گرنگی  لەسەر  كه   وورووژاند 

ناسەقامگیریی زیاتر پێشكه ش كرابوون.

پاراستنی خەڵکی سڤیل و ناوچەکانیان بەشێکە لە پاراستنی ئاسەواری هاوبەشی نێوان کەلتوور و مێژووە 
جیاوازەکان. سەرەڕای ئەوە، چەندین کاراکتەری جیاواز لە عێراقدا هەن کە ئاگاداری یاسای نێودەوڵەتی 
مرۆیی نین یاخود هەست بە پابه ندبوون پێیەوە ناکەن. پێشێلکاریەکان لەم چوارچێوەیەدا زۆرن و بريتين له  
بەکارهێنانی زێده هێز، کوشتن لە دەرەوەی چواچێوەی دادوه ری، لەسێدارەدان، شوێن بزرکردن و کوشتنی 
نایاسایی، کاولکردنی شوێنە کەلتووریەکان و ژێرخانی خەڵکی سڤیل، کردنە ئامانجی گروپی ئێتنی دیاریکراو، 

بەکارهێنانی منداڵ لە ملمالنێی چەکداری، ڕفاندن و کوشتنی خەڵکی سڤیل و بۆردومانی هەڕەمەکی.  

هاندانی کاراکتەرە دەوڵەتی و نادەوڵەتیەکان “
بۆ ڕێزگرتن له  یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی 

بەرپرسیارێتیەکی ئه خالقيه  لەسەر شامنان.”

لیسا گراندێ 
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لیسا گراندێ پێی وایە "لە ڕووی ئەو هەموو کردارە نامرۆییانە، کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بە جۆره  ئيفليجيێكه وه  
وەاڵمی داوەتەوە، کە ئه وه ش مايه ی نیگەرانیە". ئاماژەی بەوەدا کە بەشێکی هۆکارەکە بریتیە لەوەی کە 
چۆن  بزانن  کە  بۆیان  زەحمەتە  بەاڵم  ئەستۆیە  لە  ئەخاڵقیان  بەرپرسیارەتیەکی  نادەوڵەتیەکان  کاراکتەرە 
پراکتیزەی ئەو بەرپرسیارەتیە بکەن. یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی بنەمای سەرەکی فرەیی و مرۆڤایەتیە، بۆیەش 
بەپەلە و  بۆ بەدەنگەوە هاتنی  ئیمزا کردووە  زۆربەری زۆری واڵتان ڕێکەوتننامەی جنێڤیان پشتڕاست و 
هاریکاری" وەک پێویستیەکی سەرەکی بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کە بەرپرسیارێتی گشتگیری بۆ جێبەجێکردنی 

لەخۆگرتووە. 

گروپە  گشت  هاندانی  وە  پێویستە،  ملمالنێکان  بۆ  یەکجاری  چارەسەرێکی  کە  وایە  پێی  گراندێ  لیسا 
و  دەوڵەتی  کاراکتەرە  هاندانی  و  مرۆیی  نێودەوڵەتی  یاسای  بە  پابه ندبوون  بۆ  پێويسته   چەکداریەکان 
نادەوڵەتییەکان بۆ پەرەپێدانی پرۆتۆکۆڵە په يوه نديداره كان به یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی؛ پەیڕەوکردنی ئەو 
ژێر  لە  بە پێشێلکاریەکان  پەیوەندیدار  لێبوردنێکی  نێوەندەکانی ديكه  و ڕەتکردنەوەی هەر جۆرە  لە  کارە 
ڕۆشنایی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی پێويسته . لەوەش گرنگتر، زیادکردنی تەمویلە بۆ ئەم پرسە و زیادکردنی 
هۆشیاری دەربارەی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی بەگشتی. لیسا گراندێ دانی بەوەدانا کە نەتەوە یەکگرتووەکان 
کەمتەرخەم بووە لە جێبەجێکردنی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی و ئاماژەی بە دروستکردنی ڕێڕەوی مرۆیی 

کرد لەگەڵ بەردەوام بوونی پرۆسەی ئازادکردنی ناوچەکان.

باسکال بۆنیارد باسی لە کارەکانی )جنێڤە کۆڵ( کرد لە ناوچەکانی جەنگ بۆ هاندان و فێرکردنی گروپە 
چەکدارەکان به مه به ستی جێبەجیکردنی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی. جنێڤە کۆڵ هەڵساوە بە ڕاهێنانی گشت 
گروپە چەکدارە کوردیەکان لەسەر یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی و بەو زوانە که مپەینی بانگەشەکردنی نوێ لە 
عێراق ڕادەگەیەنێت بۆ گشت گروپە چەکدارەکان، پارتە سیاسیەکان و سەرکردە ئاینی و کۆمەاڵیەتیەکان، 
کۆمەڵگای مەدەنی و میدیاكاران. لە ڕێگەی ڕاهێنان و چاالکیه وه ، ئامانجی دەستپێشخەریەکەی جنێڤه  كۆڵ 

خولی ڕاهێنان و بەرزکردنەوەی ئاستی “
هۆشیاریامن بۆ سەدان پێشمەرگە 

کردۆتەوە.”

جەبار یاوەر 
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بریتیە لە بانگەشەکردن و ئاگادارکردنەوە لە ڕێساکانی جەنگ، ڕێکەوتننامەی جنێڤ، وه  داخوازە کە گشت 
شەڕڤانان ڕێزی لێبگرن. باسکال بۆنیارد وتی کە دامەزراوەکەیان میدیا و تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بەکاردەهێنێت 
و ئەو ڤیدیۆیەی نمایشکرد کە ڕێکەوتننامەی جنێڤ بەرهەمی هێناوە له  ژێر ناونيشانی )شەرڤان نەک بکوژ( 

بۆ وێناکردنی ڕێساکانی جەنگ.   

جەبار یاوەر، کە بەنوێنەرایەتی وەزارەتی پێشمەرگە ئامادەبوو، وتی گشت هێزەکانی پێشمەرگە ڕاهێنانیان 
دەربارەی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی وەرگرتووە و ئاماژەی بەوەکرد کە پێکهاتەی ئیتنی و ئاینی هەمەچەشنە 
لە ناوچەکانی جەنگ، ملمالنێکانی لە ناوچەکە قوڵترکردۆتەوە و داعش لە بەرژەوەندی خۆی بەکاریهێناوە. 
جەبار یاوەر ئاماژەی بەوەکرد کە لەو شەڕەی ئێستادا، هیچ بەڵگەیەک لەبەردەستدا نیە کە پێشمەرگە پێشێلی 
یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی کردبێت، بەاڵم، هیچ جەنگێک نیە کە تێیدا یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی بەتەواوی 
لەبەرچاو گیرابێت. لەبارەی دروستکردنی ڕێڕەوی مرۆیی، جەبار یاوەر وتی کە ڕێکاری زیاتر پێویستە بۆ 
دڵنیابوون لەوەی کە جەنگاوەران خۆیان نەخزێننە نێو ڕیزی ئاوارەکان بە مەبەستی سوود وەرگرتن لەو 

ڕێڕەوانە.

یوسف ئەلکیالبی، وته بێژی حه شدی شه عبی هاوشێوەی جەبار یاوەر وتی کە هێزەکانیان ڕاهێنانی پێویستیان 
دەربارەی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی وەرگرتووە. وەک خۆبەخشەکانی هێزی حەشدی شەعبی، ئەلکیالبی پێی 
وابوو کە کارەکانیان ئامانجی پاراستنی خەڵکی سیڤیلە و باسی لە ڕەفتاری هێزەکانی کرد لەژێر ڕۆشنایی 
زیندانیکردنی  و  لێکۆڵینەوە  بۆ  پێویست  دەسەاڵتی  لەگەڵ  شێوە  بەهەمان  و  مرۆیی  نێودەوڵەتی  یاسای 
تاوانباران لە زیندانی یاسایی. لە وەاڵمی دروستکردنی ڕێڕەوی مرۆیی، ئەلکیالبی وتی کە ئێمە لە شەڕداین 

لەگەڵ داعش نەک خەڵکی سیڤیل".

2. پاراستنی خەڵکی سڤیل و پیادەکردنی یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی
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٣. سەرکەوتن لە شەڕی داعش، ڕوانگە و ستراتیژیەکان 

ئەثاناسیۆس مانیس، توێژەر لە ئینستیتیوتی مێری )سەرپەرشتیار(	 
قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، هەرێمی کوردستان 	 
ستیوارت جۆونز، باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق	 
شێروان ئەلوائلی، ڕاوێژکاری ئاسایشی سەرۆک کۆماری عێراق	 
دێڤید پۆاڵک، توێژەری پێشکەوتوو، ئینستیتیوتی واشنتۆن، ئەمریکا	 

شەڕێکی  ده ركه وت  دراون،  پێشووتر  کە  ئاماژانەی  و  دڵنیایی  ئەو  پێچەوانەی  بە  داعش،  لەدژی  شەڕ 
درێژخایەنە. داعش کۆنتڕۆڵی بەشێکی زۆری خاکی کردووە، لە نێویاندا ناوچەی پڕدانیشتووانی گرنگی وەک 
موسڵ، فەلووجە و ڕومادی. سەرەڕای هەوڵی سەربازی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و سوپای عێراق و هێزەکانی 
پێشمەرگە، داعش توانیویەتی شوێنەکانی خۆی لەدەست نەدات. بە لەبەرچاوگرتنی سروشتی جیاوازی ئەم 
جەنگە و پەیوەندیکردنی جیهادیەکان لەسەرانسەری جیهان بە داعشه وه  و هاندەره  ئایدۆلۆژی و ئاینیه كانی 

ديكه ، زۆر گرنگە کە سەرکەوتن پێناسەبکەین و ستراتیژیەتێکی ڕوون لەبەرچاو بگرین. 

قوباد تاڵەبانی، لەسەرەتای قسەکانی وتی "پێش ئەوەی قسە لەسەر ستراتیژ و پالن یاخود 
ڕوانگە بکەین، پێویستە هەنگاوێک بگەڕێینەوە دواوە و پێناسەی داعش بکەین". تاڵه بانی 
ئەوبانگەشەیەی ڕەتکردەوە کە گوايا داعش گروپێکی دەرەکی بن و بتوانرێت دەربکرێن، 
پڕکردنەوەی  بەئامانجی  و  لەگەڵدايه   ناوخۆیی  پاڵپشتی  و  ناوچەکەیە  هێزێکی  بەڵکو 
"داعش  کە  بەوەدا  ئاماژەی  هەروەها  دروستبووە.   ئەمنی،  نەوەک  سیاسی،  بۆشاییەکی 
سوودی لە هەستکردنی خەڵک بە بێهیوایی وەرگرتووە" و ئەو ناوچانەی کە لە عێراق لە 
ژێر کۆنتڕۆلی داعشدانە لە ڕووی ئابووری و سیاسی و ژێرخانیانەوە پشتگوێ خرابوون. 
ئەوانە هۆکارە سەرەکییەکانی سەرهەڵدان و سەرکەوتنی داعش بوونە. بەگوێرەی گوتەکانی 
قوباد تاڵەبانی، گۆڕانکاری لە ستراتیژی سەربازیه وه  بۆ پەرەپێدانی 
ئابووری و به شداری پێكردنی سیاسی هەمووالیەک پێویستە. وتی 
دۆخی  باشترکردنی  بۆ  نابینم  ئەوتۆ  پەرەسەندنێکی  هیچ  "من 
سیاسی، کە پێویستە هاوکات بێت لەگەڵ ستراتیژی سەربازيی". 

ترسم لە نەبوونی بااڵنس هەیە لە نێوان “
ڕەهەندەکانی سەربازی و سیاسی لە 

بەرەنگاربوونەوەی داعش.”

قوباد تاڵەبانی
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پێویستە ستراتیژیەتێکی ورد هەبێت بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی و الیەنە الوازەکان لەسەر ئاستەکانی سەربازی، 
سیاسی و ئابووری. "کلیلی چارەسەریش بریتیە لە بیرکردنەوە لە قۆناخی دوای داعش".

شێروان ئەلوائلی، هەمان بۆچوونی پشتڕاست کردەوە دەربارەی ئەو بارودۆخەی کە وای کردووە داعش لەو 
ناوچانە سەرهەڵبدات کە دەوڵەت تێیاندا کاریگەریه كی ئەوتۆی نه بووە. ئەويش هاوشێوەی قوباد تاڵەبانی پێی 
وابوو کە قەیرانی کۆمەاڵیەتی دوای نەهێشتنی داعش لە هەندێک ناوچەی دیاریکراو سەرهەڵدەدات چونکە 
مانەوەی هەندێک کێشە بە هەڵپەسێردراوی دەربارەی ئاو، سەرچاوەکان و موڵکداری و گرژی کۆمەاڵیەتی 
نێوان ئەندامانی ئەو پێکهاتانە بەهۆی جەنگی داعش قوڵتر بۆتەوە؛ چارەسەرکردنی ئەم پرسانەش پێویستن 
بۆ پاراستنی سەقامگیریی و ئاسایش. هەروەها ئاماژەی بەوەدا کە ئێستا حکومەت خەریکی کۆتایی هێنانە بە 
پرۆگرامێک بۆ ئاشتەوایی، کە خوازیارە بەهەبوونی ویستی سیاسی بەهێز جێبەجێبکرێت و پێی وایە "کاریگەری 
زۆری دەبێت لەبەیەکەوە بەستنەوەی چینەکانی کۆمەڵگا". شێروان ئەلوائلی ئاماژەی بە کەم و کوڕیەکانی 
سوپای عێراق کرد کە وایان کردووە نەتوانێ بەرگەی هێرشەکانی داعش بگرێت؛ هۆکارەكانيشی گەڕاندەوە 
بۆ نەبوونی سەربەخۆیی پێویست و کەلوپەلی مۆدێرن و کۆنتڕۆڵکردنی سوپا لەالیەن پارتە سیاسیەکانەوە لە 

بڕی دەستوور و بەرپرسە سەربازیە بااڵکان.

ستیوارت جۆونز لە دەستپێکی قسەکانیدا وتی "داعش لەم شەڕە شکست دێنێت و لە شکستیش بەردەوامە". 
پاڵپشتی  ئاماژەیکرد بە نەک تەنیا دەستکەوتە سەربازیەکانی هاوپەیمانانی دژ بەداعش و ستایشکردنی  وە 
هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی حەشدی شەعبی، بەڵکو ئاماژه ی به  هەوڵەکانی پچڕاندنی سەرچاوەکانی 
داهاتی داعش دا، وه ك لەناوبردنی کارگەی دروستکردنی تەقەمەنیەکانیان و ڕێگریکردن لە پەیوەندیکردنی 

چەکداری بیانی بە داعش و بەرەنگاربوونەوەی ئایدۆلۆژیای توندڕەوی. 

3. سەرکەوتن لە شەڕی داعش، ڕوانگە و سرتاتیژیەکان
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هەروەها ئاماژەی بە ڕزگارکردنی خەڵکی سڤیل کرد لە ناوچەکانی ژێردەستی داعش وەک بەڵگەیەک، وە پێی 
وابوو کە سەرکەوتنی سیاسی و سەربازی بەدەستهاتوون.

دێڤید پۆاڵک هاوڕابوو لەگەڵ قسەکەرانی پێشووتر و وتی کە هەرێمی کوردستان و پێشمەرگە سەرکەوتووبوون 
لە دوورخستنەوەی داعش، ئه ويش بەسوود وەرگرتن لە پاڵپشتی نێودەوڵەتی. ئەمەش شتێکە کە هەرێمی 
کوردستان پێشتر بەخۆیەوە نەدیووە و ئاماژەیە بۆ گرنگی کورد وەک هاوپەیمان بۆ ئەمریکا و هاوپەیمانی 
نێودەوڵەتی و هێزەکانی عێراق لە ناوچه كه ، بەجۆرێک، کە پێویستە ئەمریکا سیاسەتی چەکدارکردنی خۆی 
بۆ هاوپەیمانە کوردەکانی بگۆڕێت. هەروەها باسی لە سیاسەتی کێشەداری تورکیا کرد لەبەرامبەر کورد کە 
ئەگەری ئەوەی هەیە ببێتە ئاستەنگ بۆ سەرکەوتن بەسەر داعش لە داهاتوودا. دێڤید پۆاڵک ئاماژەی بە 
بەشداری ئێران و روسیا کرد، بەاڵم پێی وابوو کە هاوپەیمانی ئەمریکا لەگەڵ عێراق و کوردەکان لە سوریا 
ئەمریکا  لەوکاتەی  كه   وتی  پۆاڵک  دێڤید  قسەکانیدا،  لەبەردەوامی  زیاترە.  سەرکەوتنی  ئەگەری  عێراق  و 
ناکاو خێرایی شەڕی دژ بە داعش زیادبکات، پێویستە کاراکتەرە  لە  لەوانەیە  سەرکردایەتی شه ڕ دەکات، 
ناوخۆییەکان پێشڕەوی بنوێنن و بەیەکەوە شەڕەکە ببەنەوە. لە کۆتایی ئەم پانێڵەدا قسەکەران ئاماژەیان بە 
گرنگی ئەوەدا کە پێويسته  هاوپەیمانە نێودەوڵەتییەکان، لەنێوانیان دا روسیا و ئێران و تورکیا، دەربارەی 

لەناوبردنی داعش لەسەر هەمان سیاسەت بڕۆن، دوور لە نیگەرانیە سیاسیەکانی نێوانيان.
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٤. قەیرانی ئاوارەکان: دەرئەنجامەکان و پالنی چارەسەری

لیسا گراندێ، جێگری نوێنەری سەرۆکی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق )سەرپەرشتیار(	 
دەرباز محمد جاف، وەزیری کۆچ و كۆچبەرانی عێراق 	 
عەلی سندی، وەزیری پالندانان، حکومەتی هەرێمی کوردستان	 
بیلیندا لویس، جێگری سەرۆکی نێردەی دیپلۆماتی لە باڵیۆزخانەی بەریتانیا	 

قەیرانی ئاوارەبوون لە عێراق زۆر گەورەیە و ئێستا نزیکەی 4 ملیۆن خەڵکی ئاوارە هەن، لەنێویاندا سێ ملیۆن 
لەسەر دەستی داعش و ملیۆنێك بەهۆی داگیرکردنی عێراق لە ساڵی2003 ئاوارەبوون. بەشی هەرەزۆری ئەو 
ئاوارانەش هاتوونەتە هەرێمی کوردستانی عێراق. کێشەی زۆر هەیە كه  لە ڕووی خزمەتگوزاری و ئەمنی بۆ 
ئاوارەکان و کۆمەڵگای خانەخوێ دروستبوونه . ئەمەش کێشەیەکی گەورەیە و زۆربەی قسەکەرانی ئەم پانێڵە 
وێرای سوپاسکردن، ئاماژەیان بە گرنگی ئەو کەس و دامەزراوانە کرد کە لەو قەیرانەدا هاوكار بوونه  و ڕێگر 
بوونه  لەوەی کە ببێتە کارەساتێکی مرۆیی. لەگەڵ ئەوەشدا، ئاستەنگی زۆر هەبووە لەبەردەم دابینکردنی 
یارمەتی پێویست بۆ ئاوارەکان و کۆمەڵگای خانەخوێ، لەنێویاندا كێشه ی سوود وه رگرتن لە خزمەتگوزاری، 
تەنیا  ماڵەکانیان  بەجێهێشتنی  كاتی  له   ئاوارەکان  زۆربەی  بنه ره تيه كان چونکە  پێویسته   و  نیشتەجێبوون 
ئەوەیان لەگەڵ خۆیاندا هێناوە کە بۆیان کراوە. گرژی لە پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و حکومەتی هەرێمی 
ئابووری بۆ ئەم قەیرانە  کوردستان و بەردەوامی قەیرانی دارایی؛ بەدەنگەوەهاتنی کۆمەاڵیەتی، سیاسی و 

ئاڵۆزترکردووە.  
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خێزانە  بۆ  ئابوونە  بەدابینکردنی  هەڵسا  عێراق  حکومەتی  کە  کاتەی  لەو  بەوەکرد  ئاماژەی  محمد  دەرباز 
ئاوارەکان، بەاڵم لە کۆتاییدا "بودجەیەکی خراپ بوو بۆ گوزەرانکردن". بەگوێرەی قسەکانی دەرباز محمد 
گەورەترین ئاستەنگ لە داڵدەدانی ئەو هەموو ئاوارەیە بریتیە لە دابینکردنی شوێنی مانەوە. چونکە ناتوانن 
ژیانێکی ئاسایی بەسەر ببەن بەو بژاردانەی کە لە بەردەستیانە. بەاڵم، ئەگەر حکومەت شوێنی تر بنیات بنێ 
لەوانەیە بمێننەوە. لەگەڵ ئەوەی زۆربەی ئاوارەکان عەرەبن، دەرباز محمد ئاماژەی بەوەکرد کە هێڵی سوور 
]بۆ حکومەت[ ئەوەیە کە نابێت بە هیچ شێوەیەک ئاوارەبوون ببێتە هۆی گۆڕینی دیموگرافی". ناوبراو لە 
درێژەی قسەکانیدا وتی زۆر گرنگە کە ستانداردێکی ژیانی شیاو بۆ دانیشتووانی ئاوارە دابین بکرێت بەاڵم 
لەهەمان کاتدا پێویستە ئاوارەکان هانبدرێن بۆ گەڕانەوە بۆ شوێنی خۆیان لە دوای گەڕانەوەی سەقامگیری 
بۆ ناوچەکانیان. بەم جۆرە، بە گوێرەی بۆچوونەکانی دەرباز محمد، هیچ چارەسەرێکی تر له  ئارادا نيه  جگە 
لە پێدانی یارمەتی دارایی و زیادکردنی هاوکاری نێودەوڵەتی و ناوچەیی بۆ هاندانی گەڕانەوەی ئاوارەکان 
بەشێوەیەک کە سەالمەت و بەردەوام بێت، ئەمەش پێویستی بە ئاشتبوونەی کۆمەاڵیەتی لە نێوان هۆز و 

مەزهەبەکان هەیە. 

عەلی سندی لەسەرەتای قسەکانیدا ئاماژەی بەوەکرد کە لەماوەی سااڵنی ڕابردوو هەرێمی کوردستانی عێراق 
یاسا  بەگوێرەی  کە  ئاوارەکان،  و  پەنابەر  لەنێویاندا  جیاواز،  گروپی  چەندین  بۆ  ئارام  ناوچەیەکی  بۆتە 
نێودەوڵەتیەکان پێگەی یاسایی جیاوازیان هەیە. کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بایەخی زیاتر بە 
هەرێمی  کە حکومەتی  شێوەیەک  بە  باشترە،  ئاوارەکان  لە  پەنابەران  بارودۆخی  بۆيه ش  دەدات،  پەنابەران 
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لەگەڵ گەڕانەوەی ئاوارەکان، پێویستە “
ئاسایش و دەرفەت فەراهەم بێت بۆ 

بەدەستهێنانی گوزەرانیان.”

بیلیندا لویس 

نێوان گروپەکان نەکات. بەهەمان  کوردستان داخوازە لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لەم دۆخەدا جیاکاری لە 
شێوە، سندی نیگەرانی خۆی ده ربڕی دەربارەی پێدانی بوودجەیەکی کەم بۆ پالندانان، به  جۆرێك كه  ڕێکارە 
سنووردارکردووە.  ئاوارەکان  بۆ  یارمەتی  پێدانی  لە  تواناکانی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  داراییەکانی 
خانەخوێ،  کۆمەڵگای  و  ئاوارە  دانیشتووانی  بۆ  زیاترکرد  خزمەتگوزاری  دابینکردنی  بە  ئاماژەی  هەروەها 

بەتایبەتی لە کەرتی پەروەردە بۆ ئەوەی "ئەو نەوەیە بەبێ پەروەردە نەمێننەوە".

بیلیندا لویس لە کۆتایی ئەم پانێڵەدا تیشکی خستەسەر پێویستی ئه وه ی كه  گشت الیەنە پەیوەندیدارەکان 
بەریتانیا،  لەنێویاندا  نێودەوڵەتییەکان،  کاراکتەرە  ئاوارەکان.  قەیرانی  بەدەنگەوەهاتنی  زياتر  لەسەر  سووربن 
پێویستە واز لەوەبێنن کە ئايا پێویستە عێراق چی بکات، بەڵکو کار بۆ پاڵپشتی كردنی چارەسەری ناوخۆ 
بکەن بۆ ئەم قەیرانە، و كار بۆ دابینکردنی سەرچاوە و پاڵپشتی لۆجیستی بکەن. پێویستە گشت الیەنە 
تایبەتی  بە  ده خايه نن،  کات  کاریگەرییەکان  و  دەرئەنجام  کە  بکەن  ڕاستیە  بەو  درک  پەیوەندیدارەکان 
گۆڕانکاری بچووک و دیاریکراوی پەیوەست بەو "گرێبەستە کۆمەاڵیەتیەی" کە لەنێوان هاواڵتیان و دەوڵەتدا 
هه يه . هەروەها ئاماژەی بە ڕاپۆرتی ئەم دواییەی )ئینستیتیوتی مێری( کرد دەربارەی ستراتیژیەکی درێژخایەن 
بۆ قەیرانی ئاوارەکان وەک هەنگاوێکی دروست لە گۆڕینی تێگەیشتنی الیەنە پەیوەندیدارەکان بۆ چۆنیەتی 
پێویست  پێشنیازی  و  شارەزایی  هەوڵدەدات  بەریتانیا  کە  وتی  هەروەها  پرسە.  ئەم  لەگەڵ  مامەڵەکردن 
دەربارەی گەڕاندنەوەی سەقامگیری و پەرەپێدانی کەرتی تایبەت و باشترکردنی پەیوەندی نێوان پۆلیس و 
پرسی  لەسەر  کارکردن  لە  بریتین  پرۆسەیە  لەم  پێویست  و  درێژخایەن  تری  هەنگاوی  بکات.  هاواڵتیان 
سیاسەت و ئاشتەوایی لەنێوان گروپ و کۆمەڵگاکان. ئەمەش پێویستی بە هەوڵدانه لە ئاستی سەر به ره وخوار 
نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای  کە  بوارانەی  ئەو  الیەنەکانە.  متمانەی گشت  بە  پێویستی  و  به ره وسەر  لە خوار  و 

ده توانێ تێیدا یارمەتیدەربێت بریتین لە دروستکردنی دەرفەت بۆ گفتوگۆ و دیالۆگ.

4. قەیرانی ئاوارەکان: دەرئەنجامەکان و پالنی چارەسەری
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5. ئایندەی عێراق: دیموکراسیەت، سەروەریی یاسا و ڕیفۆرمی دامەزراوەکان

سەلیم ئەلجبووری، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق 	 
بەرهەم ساڵح، سەرۆکی پێشووی ئەنجومەنی وەزیران، هەرێمی کوردستان	 
دالوەر عەالئەدین، سەرۆکی ئینستیتیوتی مێری )سەرپەرشتیار(	 

لەسەرەتای ئەم پانێڵە بۆ دروستکردنی گفتوگۆ، دالوەر عەالئەدین ئاماژەی بە پێویستی ئەنجامدانی ڕیفۆرمی 
دامەزراوەکان لە عێراق کرد و ئاماژەی بەوەکرد کە زۆربەی هاواڵتیانی عێراق هەست بە پەیوەست بوون 
یاخود وەفاداریی بەرامبەر بە بەغدا ناکەن. لە دەرئەنجام، فشاری دەرەکی لە الیەن کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  هێشتۆتەوە.  بەیەکگرتوویی  عێراقی  پێکهاتەکان؛  گشت  هاوبەشی  دوژمنی  وەک  داعش 
تەنگژەکانی نێوان حکومەتی ناوەندی لە بەغدا و پارێزگاکانی تر بەردەوام بەرەو ئاڵۆزبوون دەچن. سەرۆکی 
بەهێزەکان،  سەرکردە  سووربوونی  و  ویست  ڕێگەی  لە  تەنیا  کە  بەوەشکرد  ئاماژەی  مێری  ئینستیتیوتی 

دەتوانرێت بااڵنسێکی نوێ دروست بکرێت و واڵت بنیات بنرێتەوە.  

سەلیم ئەلجبووری داخوازبوو کە هەمووالیەک پەیوەست بن بە دەستوور لە سەروبەندی ئەو قەیرانانەی کە 
ڕووبەڕووی واڵت بوونه تەوە و وتی "ناتوانین بەئارەزووی خۆمان مامەڵە بکەین"، وه  "دەستوور ئەو گرێبەستەیە 
کە لەگەڵ حکومەت هەمانە و نابێت خۆمانی لێ البدەین". سەرۆکی پەرلەمان بەردەوام بوو لە جەختکردنەوە 
لە گرنگی بەشداری گشت الیەنەکان لە ئەنجامدانی ڕیفۆرم، "ئەگەر الیەنێک پشتگوێ بخەین، ئەوا ناتوانین 

پێویستە دەرفەتێک بدۆزینەوە بۆ “
ده سته به ركردنی بژاردەی ئابووری جیاواز 
لە نەوت. پشتبەسنت بە نەوت هەڕەشەیە 

لەسەر ئایندەی عێراق.”

سەلیم ئەلجبووری
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دەستوور بۆتە سەرچاوەی ناکۆکی زیاتر “
لەبری چارەسەرکردنی ناکۆکیەکان.”

بەرهەم ساڵح 

ڕیفۆرمی پێویست ئەنجام بدەین و ناتوانین هیچ بەدەستبهێنین". وەک دەربڕینی هیوایەک بۆ سەرهەڵدانی 
پارتی سیاسی نوێ لە عێراق، سەلیم ئەلجبووری ئاماژەی بەوەدا کە ئەمە دەبێتە "گۆڕینی ئۆکسیجین لە 
هەرێمی  حکومەتی  نێوان  سیاسی  چارەسەری  لەسەر  جەختی  پەرلەمان  سەرۆکی  دا.  سیاسی"  دۆخی 
کوردستان و بەغدا کرد و به  تايبه تی له مه ڕ جیاوازیەکانی سه باره ت به  مافی فرۆشتنی نەوت بە شێوەیەکی 
بە  ئێستاش  تا  و  جیاوازی  زۆرترین  دروستکردنی  هۆی  بۆتە  کە  پرسانەی  لەو  "یەکێکە  کە  سەربەخۆ، 
چارەسەرنەکراوی ماوەتەوە". وەک هەوڵێك بۆ بەدەستهێنانی سەقامگیری بۆ هاواڵتیان و سەرانسەری عێراق، 
بەسەر  زاڵبوون  لە  یارمەتیدەربن  لە سەرکردە سیاسیەکانی کوردستان کرد کە  ئەلجبووری داوای  سەلیم 
جیاوازیەکانیان لەگەڵ بەغدا. تێکشکاندنی داعش، بەگوێرەی وتەکانی سەرۆکی پەرلەمان، تەنیا ناوەستێتە 
سەر الیەنی سەربازی بەڵکو بەهەمان شێوە دۆزینەوەی چارەسەری سیاسی بۆ گشت کێشەکان لە عێراق.   

ئەو  بۆچوونەکانی  بەگوێرەی  بوون.  جیاواز  دەستوور  ڕۆڵی  و  ئایندە  دەربارەی  ساڵح  بەرهەم  بۆچوونەکانی 
"دەستوور بۆتە سەرچاوەی چەندین ناکۆکی، لە بری ئەوەی ببێتە ئامرازێک بۆ چارەسەرکردنیان". هەروەها 
کە  دەستوور  جێبەجێکردنی  و  بەسەرچووە،  فەرمی  بە   '2003 ساڵی  نوێی  عێراقی  'پرۆژەی  کە  ڕایگەیاند 
ئەوکاتە داڕێژراوە شکستی هێناوە. بەاڵم ئەوە مانای ئەوە ناگەیەنێت کە هیچ بەرەوپێشچوونێک ڕووی نەداوە. 
بەگوێرەی قسەکانی  بەراورد بکرێت". بەاڵم،  لە ساڵی 2003  بەر  بە کێشەکانی  ئەمڕۆ  "ناکرێت کێشەکانی 
بەرهەم ساڵح، ئەوە ڕوون بۆتەوە کە 'قۆناخی نوێ' کە پێشتر بنیاتنراوە چیتر لەڕووی سیاسی و ئابووریەوە 
بەرگە ناگرێت. لەبڕی داڕشتنەوەی دەستوورێکی سەرلەنوێ، ئەو سەرکردە سیاسیە پێی وابوو کە بژاردەیەکی 
باشتر بریتیە لە داڕشتنی دۆکیومێنتێک کە دەستووری پێشتر شیبکاتەوە. دەربارەی کێشەکانی نێوان هەولێر 
بەاڵم،  بەغدا.  لە  بدەن  بڕیاری جیابوونەوە  دەتوانن  کوردەکان  تەنیا  کە  وایە  پێی  ساڵح  بەرهەم  بەغدا،  و 

5. ئایندەی عێراق: دیموکراسیەت، سەروەریی یاسا و ڕیفۆرمی دامەزراوەکان
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هۆشداری ئەوەی دا کە "پێویستە کورد سەربەخۆیی وەکو کارتێکی سیاسی بەکارنەهێنێت بۆ فشارخستنەسەر 
برای  تێیدا  کە  بکەین  دروست  چوارچێوەیەک  و  ئاراوە  بێنینە  ڕاستەقینە  دیالۆگێکی  بەغدا"."پێویستە 
ڕاستەقینەبین، زیاتر لە هاوڕێ". گەر بێتو ئایندەی عێراق فیدڕاڵی یاخود کۆنفیدڕاڵی بێت، هەولێر و بەغدا 
چەندین پەیوەست بوونی هاوبەشیان بەرامبەر بەیەکەوە دەبێت کە پێویستی بە هەماهەنگی لەنێوان هەردووال 
هەیە. "نابێت ڕێگە بدەین کە داعش بێتە نێوانمان". هیچ الیەنێک ناتوانێت چارەسەریەک بەسەر الیەنێکی تر 
بەرژەوەندی  دۆزینەوەی  بۆ  هاوپەیمانبن  و  بەشداربن  بەیەکەوە  الیەنەکان  گشت  پێویستە  بچەسپێنی؛ 
هاوبەش. لە کۆتایی قسەکانیشیدا، بەرهەم ساڵح ئەوەی دوپاتکردەوە کە پێویستە داڕشتنەوەی نەخشەی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە کۆدەنگی ئەنجام بدرێت".
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٦. پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان: ئاڵوگۆڕی 
ڕوانگەکان بۆ ئایندە

فەریدون سینیرلی ئۆغڵو، وەزیری کاروباری دەرەوە، تورکیا	 
نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک وەزیران، هەرێمی کوردستان 	 
دالوەر عەالئەدین، سەرۆکی ئینستیتیوتی مێری )سەرپەرشتیار(	 

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان لەوەتەی ساڵی 2008 وە بەشێوەیەکی بەرچاو 
گەشەی کردووە. هەردووال هاوکاری نێوانیان زیادکردووە لەسەر چەندین ئاستی وەک بازرگانی، وزە و ئەمنی. 
ئاستی بازرگانی تورکیا لەگەڵ عێراق دەگاتە نزیکەی 11.95 ملیار دۆالر کە 7 ملیار دۆالری ئەو بازرگانیە 
لەگەڵ هەرێمی کوردستانە. لەگەڵ ئەوەش، لە ساڵی 2012، تورکیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان گەیشتنە 
بەستنەوەی هەرێمی کوردستان  بەیەکه وه   بۆ  نەوت  بۆری  بۆڕيه كی غاز و دوو  ڕاکێشانی  بۆ  ڕێککەوتنێک 
هێزەکانی  بە  ڕاهێنان  هاوپەیمانی  نێو  واڵتانی  هاوشێوەی  تورکیا  شێوە،  بەهەمان  تورکیا.  بە  ڕاستەوخۆ 

پێشمەرگە دەکات کە شەڕ له  دژی داعش دەکەن. 

نێچیرڤان بارزانی و فەریدون سینیرلی ئۆغڵو تاوتوێی دۆخی ڕابردوو و ئێستا و ئایندەی پەیوەندییەکانی نێوان 
حکومەتی هەرێمی کوردستان و تورکیایان کرد لەژێر ڕۆشنایی ئەو ئاستەنگ و دەرفەتانەی کە هاتوونەتە 
ئاراوە. هەردووال ئاماژەیان بەوەکرد کە پەیوەندییەکان پتەوبوون بە تێپەڕبوونی کات،  بەبەراورد لەگەڵ پێشوو 
و باسی الیەنەکانی هاوکاری نێوان هەردووالیان کرد. هەردوو بڕیاردەر باسیان لە پەیوەندییەکانیان کرد لە 

چوارچێوەی پرسی کورد، شەڕی دژ بە داعش و ناکۆکییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا. 

پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا هه ڵپه سێردراوه ، بەاڵم “
نەمردووە.”

فەریدون سینیرلی ئۆغڵو
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فەریدون سینیرلی ئۆغڵو ڕایگەیاند کە "ئێمە، وەک هەمووکات، بەردەوام دەبین لە هێشتنەوە و پتەوکردنی 
پاڵپشتیمان بۆ ئێوە لە هەوڵەکانتان بۆ بەدەستهێنانی گەشەسەندن و پەرەپێدان و سەقامگیری". هەروەها 
وتی "تورکیا پاڵپشی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکات لە شەڕی دژ بە داعش" و "بەنیازین هاوکاری 
ئابووری لەهەمووالیەکەوە بەرەوپێش ببەین". لە چوارچێوەی بڕگەی پرسیار و وەاڵمدا، وەزیری کاروباری 
الیەنە  لەگەڵ  ئامادەیە  تورکیا  و  ناکات  کورد  نوێنەرایەتی  پەکەکە  کە  بەوەدا  ئاماژەی  تورکیا  دەرەوەی 
دیموکراسیەکان هەماهەنگی بکات. ئه وه ش له  كاتێكدا كه  "پرۆسه ی ئاشتی هه ڵپه سێردراوه  به اڵم نه مردووه ".  
بەهەمان شێوە ئاماژەی بەوەکرد کە دابەشکردنی دەسەاڵت و سەقامگیری و یەکپارچەيی لە سوریا و عێراق 

وەک فاکتەری سەرەکی لە تێکشکاندنی داعش پێويستن. 

پەیوەندیەکامنان لەگەڵ تورکیا گەیشتۆتە ئاستێکی “
سرتاتیژی، وە ئەمەش لە بەرژەوەندی هەردووال دایە.”

نێچیرڤان بارزانی
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نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بەوەکرد کە لەگەڵ هاتنی پارتی داد و گەشەپێدان بۆ دەسەاڵت، پەیوەندییەکانی 
حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ تورکیا بە قازانجی هەرێمی کوردستان بووە. کوردستان بۆتە دەروازەیەک 
بۆ عێراق. سەرۆک وەزیران ڕایگەیاند کە ئێستا پێشینە بریتیە لەشەڕی داعش و وتی "هەرگیز بیرمان لەوە 
نەکردبووەوە کە رۆژێك له  ڕۆژان بەرەنگاری ڕێکخراوێکی تیرۆریستی وەک داعش دەبینەوە". ئاماژەی بەوەکرد 
ئەرێنی بەخۆیەوە  ڕابردوو، کوردستان گۆڕانکاری  لەگەڵ  بەبەراورد  بەاڵم  کە کوردستان کەموکوڕی هەیە 

دیووە.

لەگەڵ ئەوەشدا، ئاماژەی بەوەکرد کە "دەکرێت کێشە ناوخۆییەکان لەڕێگەی دیالۆگ و تێگەیشتنی هاوبەش 
چارەسەر بکرێت" و کێشە ئابووریەکان دەبێت چارەسەر بکرێن. دەربارەی پرسی کورد لە تورکیا، نێچیرڤان 
بارزانی وتی "ئەمە کێشەیەکی ناوخۆیی تورکیایە کە دەکرێت لە تورکیا چارەسەر بکرێت". هەروەها ئاماژەی 
بەوەدا کە پارتی دیموکراسی گەالن )هەدەپە( ئەو دەرفەتەی لەدەستدا کە حکومەت لەگەڵ ئاکەپە پێکبهێنێت. 
لە کۆتایی قسەکانی، سەرۆک وەزیران وتی "دەکرێت پرۆسەی ئاشتی دووبارە دەستپێبکاتەوە. پێویستە ئەمە 

لە ڕێگەی دیالۆگەوە چارەسەر بکرێت".

6. پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان: ئاڵوگۆڕی ڕوانگەکان بۆ ئایندە
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7. ڕێکەوتنی ئەتۆمی ئێران و کاریگەریەکانی لەسەر ناوچەکە

جەین عەراف، ڕۆژنامەنووس و پەیامنێر )سەرپەرشتیار(	 
سێر جێنكین جۆونز، ئینستیتیوتی نێودەوڵەتی بۆ دیراساتی ستراتیژی، بەحرەین	 
کێنێث پۆاڵک، توێژەری پێشکەوتوو لە ئینستیتیوتی بروکینز، ئەمریکا 	 
عەلی ڕەزا میریوسفی، بەڕێوەبەری دیراساتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، IPIS، ئێران	 

جه ين عه راف له  پێشه كيدا ئاماژه ی به وه  دا كه  بەرواری 19 تشرینی یەکەم، 2015 بریتی بوو لە "ڕۆژی 
گرتنەخۆ" ی ڕێکەوتنی ئێران لە نێوان ئێران و کۆمەڵەی واڵتانی پێنج کۆ یەک. لە الیەن خۆیەوە، ئێران 
"نەخشەڕێگای  و  ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  تری  پڕۆتۆكۆڵەکانی  جێبەجێکردنی  لەسەر  سوورە 
ڕوونکردنەوەی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی ڕابردوو و ئێستا". یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا لە الیەن خۆیانەوە، 
ئامادەیی هەڵگرتنی مەرجداری گەمارۆکانی سەر ئێرانیان پیشانداوە کە لە ڕۆژی جێبەجێکردنیدا کارا دەبێت. 
ئەمەش ڕووداوێکی مێژوویە پاش تێپەڕبوونی 90 ڕۆژ بەسەر بڕياری ڕێکەوتنەکە لە ئەنجومەنی ئاسایشی 

نەتەوە یەکگرتووەکان. 

بەهۆی ئامادەبوونی ئەکادیمیستی پێشەنگ و داڕێژەرانی سیاسەت، لەم پانێڵەدا بەچڕی ڕێکەوتنی ئەتۆمی 
ئێران و کاریگەریەکانی لەسەر ناوچەکە تاوتوێکرا. ئەو پرسیارەی کە لە الیەن قسەکەرانەوە وروژێندرا بریتی 
گۆڕينی  مامەڵەکردن،  لە  ئاڵوگۆڕی  یاخود  وەرچەرخاندن  هۆی  دەبێتە  ڕێکەوتنە  ئەو  ئاخۆ  لەوەی  بوو 
نێودەوڵەتی،  کۆمەڵگای  ئاستی  لەسەر  ئێران  پێگەی  گۆڕينی  دراوسێکانی،  و  ئێران  نێوان  پەیوەندییەکانی 

یاخود دەبێتە هۆی ئاڵوگۆڕكردنی کارچاکی لە نێوان دەسەاڵتدارانی ئێرانی و ئەمریکايی.   

پەرەسەندنی ئابووری لە بەرژەوەندی “
گشت واڵتان دایە. لەهەمان کاتدا ڕێگرە لە 

توندڕەوی و تیرۆتیزم.”

عەلی ڕەزا میریوسفی 
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عەلی ڕەزا میریوسفی تیشکی خستەسەر دەرئەنجامەکانی هەڵگرتنی گەرمارۆکان: "بەدڵنیایەوە هیچ سیحرێک 
لە ئارادا نیە بۆ گۆڕینی هەمووشتەکان لە شەوڕۆژێکدا". بەاڵم، ئامادەبووانی دڵنیاکردەوە کە البردنی گەمارۆ 
لەسەر ئێران هەنگاوێکی ئەرێنی دەبێت بۆ ئێران و ناوچەکە. بەگوێرەی قسەکانی عەلی ڕەزا میریوسفی هیچ 
کەس لە ئێرانێکی هەژار سوودمەند نابێت، البردنی گەمارۆ یارمەتیدەر دەبێت بۆ کەمکردنەوەی هەژاری کە 
لە دەرئەنجامدا دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی توندڕەوی و ملمالنێی مەزهەبی. هەروەها وتی، ئێران پالن بۆ 
کاریگەری  بە  پەیوەندیدارە  ئەوەش  بەشێکی  دادەنێت.  دراوسێکانی  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  باشترکردنی 
کۆلۆنیالیزم )ئیستیعماری( لە ناوچەکە و سنوورەکانی دیاریکردووە. سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی ناوچەیی و 

هاندەری  و  "ئامادەیی  وتی  میریوسفی  ڕەزا  عەلی  هاریکاری، 
باشمان هەیە بۆ دانوستاندن". 

سه ر  خسته   تيشكی  قسەکانیدا  لەسەرەتای  جۆونز  جێنكین 
"ئايا  وتی  یەک،  کۆ  پێنج  نێوان گروپی  ڕێکەوتنەکەی  جۆری 
ڕێكەوتنێکی تەکنیکیه  و تايبه ته  به  نەپیتاندنی یۆرانیۆم، يان 
یاخود  نێودەوڵەتیەکانه ،  و  پەیوەندیە هەرێمی  وەرچەرخاندنی 
ئەو،  بەبڕوای  وەاڵمەکەی،  ناوخۆیی.  ڕیفۆرمی  به   په يوه سته  
ڕێکەوتننامەکە،  جێبەجێکردنی  شێوازی  سەر  دەوەستێتە 

چونكه  وردەکاریەکان ڕوون نیە. لەگەڵ ئەوەشدا پێی وایە کە ئەمە لەوانەیە شتێکی باش بێت "زۆرباشە کە 
ڕەشبین بیت لەسەر وردەکاریەکەی بەاڵم گەشبین بیت لەسەر ویستی جێبەجێکردنی". بۆ نموونە ئەو وای 
بۆ دەچێت کە دەکرێت دوو هێزی ناوچەیی – سعودیە و ئێران – کە ڕکاربەری نێوانیان بۆتە سەرچاوەی 
چەندین کێشە، باشتره  "خۆیان لە جەنگاندن بەدوور بگرن، به  تايبه تی لە یەمەن و شوێنی تریش، له جياتی 

قوربانیدان بە بەرژەوەندی نیشتیمانی". 

7. ڕێکەوتنی ئەتۆمی ئێران و کاریگەریەکانی لەسەر ناوچەکە
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و جەختی  ڕێکەوتنامەکە دەستیپێکرد  دەربارەی سروشتی  پرسیارکردن  بە  بەهەمان شێوە  پۆاڵک  کێنێث 
کردەوە کەوا ئەگەر ئێران خوازیارە ڕۆڵێکی زیاتر بنیاتنەر و پەیوەندی هاوبەش لەگەڵ ئەمریکا ببینێت، ئەوا 
کاتەکەی هاتووە و گونجاوە چونکە ئۆباما "باشترین هاوپەیمانە کە ئێران بتوانێت لە کۆشکی سپی بەدەستی 
بهێنێت". بەگوێرەی پۆاڵک هەموو ئەوانە دەوەستنەسەر هەڵسوکەوتی ئێران لە چەند مانگی داهاتوودا. ئایا 
هەڵسوکەوت  لەناوچەکە  توندڕه وی  و  بەرەنگاربوونەوە  بەشێوازی  ئایا  دەباتەسەر؟  خۆی  بەڵێنەکەی  ئێران 
دەکات یاخود بەدوای چارەسەردا دەگەڕێت؟ ئەو پێی وایە ئەگەر بێتو هاریکاریەکی جێگیر لەگەڵ حکومەتی 

ئێران ببیندرێت، دەکرێت ڕێکەوتنەکە ببێتە هۆکاری وەرچەرخان. 
ئیدارەی ئۆباما بە پەرۆشیەوە هەوڵدەدات کە ئەو ڕێکەوتنە وەرچارخان 
بێت – کە تێیدا ئێران ڕۆڵێکی ئەرێنی لە سوریا و یەمەن بگێڕێت، 
بەهەمان شێوە کەمتر بەرەنگاری ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بێتەوە لە 
ناوچەکە. بۆ سەرۆک ئۆباما، ئەم ڕێکەوتنە دەبێتە بەشێکی گەورە لە 
میراتی دەسەاڵتەکەی، دەبێتە دیاریکەری سیاسەتی ئایندەی ئەمریکا 
ئاماژەی بەوەکرد کە  ناوەڕاست. لەکۆتایی قسەکانیدا  لە ڕۆژهەاڵتی 
جێگەی داخە ئیدارەی ئۆباما چاوپۆشی لە پێشێلکاریەکانی سەر مافی 
مرۆڤ لە ئێران دەکات، ئه ويش لە پێناو سەرخستنی ئەو ڕێکەوتنە. 
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٨. ئاستەنگەکانی بەردەم مانەوەی عێراق بە یەکگرتوویی

تانیا گلی، ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق )سەرپەرشتیار(	 
لوقمان فەیلی، باڵیۆزی عێراق لە ئەمریکا	 
برێندان ئۆلێری، پرۆفیسۆری زانستە سیاسیەکان، زانکۆی پێنسیلڤانیا، ئەمریکا	 
فەرهاد عەالئەدین، ڕاوێژکاری سیاسی سەرۆک کۆماری عێراق 	 

لەم پانێڵەدا گفتوگۆکان بەشێوەیەکی سەرەکی پڕژانەسەر پرسی نەبوونی ڕوانگەیەکی هاوبەش لە عێراق، 
لەنێویاندا  عێراق،  کوردستانی  هەرێمی  پێگەی  لە  گۆڕانکاریەکان  ئەگەری  و  دەستوور  جێبەجێکردنی 
چەند  شێوە  بەهەمان  دەستوور.  جێبەجێکردنی  خراپ  دەرئەنجامی  لە  کۆنفیدارڵی،  یاخود  سەربەخۆیی 
دابەشکردنی عێراق  بەردەم  ئاستەنگەکانی  و  پارچەیی  بەیەک  بۆ هێشتنەوەی عێراق  سیناریۆیەکی جیاواز 

بەسەر مەزهەبی و ئێتنیەوە گفتوگۆيان له سه ر کرا.

لوقمان فەیلی وتی پێویستە پێکهاتە فیدڕاڵیەکانی عێراق بەرپرسیارێتی بۆ کێشەکانی واڵت لە ئەستۆ بگرن 
و چارەسەری پێویست پێشنیاز بكه ن چونکە هیچ الیەنێکی پەیوەندیداری دەرەوە، لە نێویاندا ئەمریکا و 
ئێران، ئامادە نین ئەوکارە بکەن. بەهەمان شێوە، ئاماژەی بە دابەشبوونی گوتاری سیاسی لەنێوان پێکهاتە 
فیدراڵیەکان کرد وەک سەرچاوەیەکی سەرەکی کێشەکان و تیشکی خستەسەر پێویستی گوتاری هاوبەش. 
وە باسی لە پێویستی ڕوانگەی هاوبەش کرد کە دەکرێت لە ڕێگەی گرتنەبەری سیاسەتی دروستکردنی 

متمانە و دڵنیایی بەدی بهێندرێت.  

برێندان ئۆلێری بە شێوەیەکی ڕەشبین کورتەیەکی سەبارەت بە ئایندەی دەستووری عێراق پێشکەشکرد و 
پێی وابوو کە جێبەجێکردنی دەستووری عێراق شکستی هێناوە و جێگەی پرسیارە کە ئاخۆ لە داهاتوویەکی 
نزیکدا دەستوور بەو شێوەی ئێستای هه ر ده مێنێ. هەندێك لە هۆکارەکانی ئەم شکستەی گه ڕانده وه  سه ر 

کۆنفیدڕاڵیزم لەگەڵ بەغدا بژاردەی نێوان “
هەموارکردنەوەی دەستوور و سەربەخۆییە چونکە 

پێکهاتەی دەرەوەی عێراق وەک خۆی دەهێلێتەوە.”

برێندان ئۆلێری
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عێراق  پێشووی  وەزیرانی  سەرۆک  ئەوەی  دوای  وردتر،  بەشێوەیەکی  فیدراڵیزم.  جێبەجێکردنی  چۆنیەتی 
ڕێگری لە دروستکردنی هەرێمەکان کرد بەشێوەیەکی "یاسایی و نایاسایی". مافەکانی هەرێمی کوردستانی 
بەڵکو حکومەتی  نەگیراوە.  لێ  ڕێزیان  لەنێویاندا پرسی سەرچاوە سروشتیەکان،  تر،  پارێزگاکانی  و  عێراق 
فیدڕاڵ تاوەکو ئێستا "پێکهاتەی سەردەمی سەدام حوسێن بەکاردەهێنێت". برێندان ئۆلێری بەهەمان شێوە 
ئاماژەی بە کارەساتی تەرخانکردنی بوودجەکرد کە هاوتا نیە لەگەڵ ئەوەی دەستووردا هاتووە و تیشکی 
خستەسەر شکستی تەواوی دەستوور بۆ دامەزراندنی دادگای بااڵی فیدڕاڵ و ئەنجومەنی فیدڕاڵی. پێشنیازەکانی 
هەرێمی  و  عێراق  بەمەش  دەستوور  جێبەجێکردنی  لە  بوون  بریتی  کێشانە  ئەو  چارەسەرکردنی  بۆ  ئەو 

کوردستان کۆنفیدڕاڵی هەڵبژێرن.

فەرهاد عەالئەدین پێی وابوو عێراق کەیسێکی بێهاوتا و جياوازه  له  مۆدێله كانی ديكه،  چونکە "نە یەکگرتووە 
و نە دابەشبووە". الیەنە پەیوەندیدارەکانی ناوخۆ و نێودەوڵەتی، لەنێویاندا ئەمریکا و روسیا و الیەنە کوردیەکان، 
هیچ بڕیارێکیان نەداوە بۆ دابەشکردنی عێراق. هەروەها ئاماژەی بەوەدا کە دابەشکردنی عێراق ئاستەنگێکی 
گەورەیە. سەرەڕای ئەوەش پێویستە وەاڵمی چەندین پرسیار بدرێتەوە بەر لەوەی دابەشبوون بێتە ئاراوە، بۆ 
بەرامبەر  لە  دا  هۆشیاری  هەروەها  دەبێت.  ئێتنی  یاخود  مەزهەبی  بنەمای  لەسەر  دابەشکردنەکە  نموونە 
بکرێن.  دابەش  سوننە  و  شیعە  ئەستەمە  و  مەزهەبی  بنەمای  لەسەر  عێراق  دابەشکردنی  مەترسیەکانی 
لەکۆتایشدا وتی کورد دەتوانێ کار بۆ سەربەخۆیی بکات بەاڵم لە ئێستادا ئامادەنین، چونکە بنەما گرنگەکانی 

بنیاتنانی نیشتمان لە هەرێمی کوردستان هێشتا بەردەست نین.
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9. کوردستان لەبەردەم قەیرانی ناوخۆ و دەرەکی: ئاستەنگ و دەرفەتەکان

عەلی باپیر، سەرۆکی کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان 	 
محمد ئەمین فەرەج، سەرۆکی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان 	 
رۆژ نوری شاوەیس، ئەندامی مەکتەبی سیاسی، پارتی دیموکراتی کوردستان 	 
عەدنان موفتی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 	 
شۆڕش حاجی، ئەندامی دامەزرێنەری بزوتنەوەی گۆڕان	 
دالوەر عەالئەدین، سەرۆکی ئینستیتیوتی مێری )سەرپەرشتیار(	 

هه رێمی کوردستان لە دۆخێکی ناهەمواری وادایە کە لەوەتەی دروستبوونی حکومەتی یەکگرتوو لە ساڵی 
و  سیاسی  بنبەستی  ڕووبەڕووی  کوردستان  هەرێمی  ناوخۆدا، حکومەتی  لە  نەبينراوە.  به وجۆره   وە   2006
دژواربوونی قەیرانی ئابووری بووه ته وه  کە ئه و دووه يان بەیەکەوە بوونەتە هۆی زیادبوونی ناڕەزایەتی کۆمەاڵیەتی. 
پێویست بوو پرسی سەرۆکایەتی هەرێم لەمانگی ئاب چارەسەر بکرابایە، بەاڵم تاوەکو ئێستا وەکو پرسێکی 
)ناکۆکی لەسەر( لە نێوان پارتە سیاسیە جیاوازەکان ماوەتەوە. بنبەستی سیاسی و ئابووری بووە هۆکاری 

خۆپیشاندان و دەربڕینی ناڕەزایی خەڵک و لەتبوونی حکومەتی یەکڕیزی نیشتیمانی. 

سەبارەت بە ئاستەنگە دەرەکیەکان، حکومەتی هەرێمی کوردستان بێجگه  له  مەترسی هەڕەشەی جیدی 
داعش، ڕووبەڕووی ناکۆکیە هەڵپەسێردراوەکانی لەگەڵ بەغدا بووه ته وه ، به  تايبه تی لەسەر پرسی نەوت و 
ئایندەی ناوچە جێناکۆکەکان. بەهەمان شێوە، هاتنی سه دان هەزار ئاوارە و پەنابەر بۆ هەرێمی کوردستانی 
عێراق، بەهۆی بەردەوام بوونی شەڕ لە سوریا و عێراق، کە پێویستیان بە شوێنی حەوانەوە و خواردن و 
خزمەتگوزاری تەندروستی و پەروەردە هەیە. ئەم ئاستەنگە دەرەکی و ناوخۆییانە ئاڵۆزتر بوونە و چارەسەری 

دۆخەکەیان دژوارتر کردووە.

عەلی باپیر دەستنیشانی ئەو هەنگاوانەی کرد کە پێویستە بنرێن بۆ پتەوکردنی ئایندەی کوردستان و وتی 
برینە  "بەبێ کردنەوەی  بێت  باشتر  ئایندەیەکی  بنیاتنانی  پێناوی  لە  ته نيا  پێویستە  ڕابردوو  له   ئاوڕدانەوە 
کۆنەکان"، وه   وتی"قەیرانی ئێستا دەرئەنجامی کەموکوڕی رابردوومانە"و ده ره نجامی نەبوونی پەرلەمانێکی 
"بێالیەنه " کە بتوانی چاودێری چاالکیەکانی حکومەت بکات و الوازی دەسەاڵتی دادوەریه  "کە هیچ ڕۆڵێکی 
نیە لە زۆر کاروباردا کە ڕوو دەدەن". عەلی باپیر بەهەمان شێوە باسی لە پێویستی ئاساییکردنەوەی قەیرانە 
سیاسیەکان کرد كه  لە سەرەتادا ده بێ هەڵسین بە "ڕێکخستنی کەناڵە میدیاییەکانمان". دواتر، باسی لەو 
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بنەما و هەنگاوە کرداریانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لە کوردستان کرد. 
بەهەمان شێوە، دانپێدانان بەو هەاڵنەی کە ئەنجام دراون و لە ئەستۆگرتنی 
هەنگاوی  بە  سەبارەت  زیاترە.  دەسەاڵتیان  کە  الیەنانەی  ئه و  بەرپرسیارێتی 
کرداری، عەلی باپیر پێشنیازی ئەوەی کرد کە "پێویستە ئازادی و سەروەری 
لە هەرێمەکەمان ئاسایی بکرێنەوە، پێویستە ئەو هەنگاوانەی کە لەژێر عاتیفەوە 
سەرکارەکانی  بگەڕێنەوە  وەزیرەکان  و  پەرلەمان  سەرۆکی  و  الببرێن  نراون 
خۆیان و دەست بەکار بکەنەوە". لەکۆتایشدا، ئاماژەی بەوەکرد کە پێویستە 
ئاساییکردنەوەی دۆخی سیاسی و یاسایبوون بگەڕێندرێنەوە ئه وجا باس لە 

چاکسازی بنەڕەتی بکرێت. 

نموونە  بۆ  کرد،  ڕابردوو  هەڵەکانی  بە  ئاماژەی  فەرەج  ئەمین  محمد 
بەرپرسیارێتیەکان.  دابەشکردنی  لەبری  دەستکەوتەکان  دابه شکردنی 
هەرێمی  لە  سەرلێشێواو  گەنجانی  خستەسەر  تیشکی  بەوردی  هەروەها 
کوردستانی عێراق و وتی "ئەوکاتەی کە گەنجان واڵتەکەیان بەجێ دێڵن، 
ئەمە ئاماژەیەکی ڕوونە کە گەنجان ئاسوودە نین. ئەوانەی کە دەمێننەوەش، خۆ پیشاندان لەدژی حکومەت 
ئەنجام دەدەن. ئەگەر بیر لەمە نەکەینەوە، دەرئەنجامەکانی خراپ دەبێت". هەروەها وتی "بەبێ دانوستاندن، 
ناگەین بە هیچ". سەبارەت بە قەیرانەکانی دەرەوە، ئەو پێی وایە کە کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بچووک 
نین و کاریگەری دژواریان لەسەر دۆخی ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان هەبووە. محمد ئەمین فەرەج 
بەهەمان شێوە باسی لەوەکرد کە دەکرێت قەیرانە دەرەکی و ناوخۆییەکان ببن بە دەرفەت، بۆ نموونە لەو 
کاتەی کە کورد شەڕی داعش دەکات پێویستە لە ڕووی سیاسیەوە سوود لەم ڕاستیە ببینێت. دواتر پرسیاری 
لەوەکرد کە كوردستان بڕی چەند نەوت هەناردە دەکات و تا چ ڕادەیەک توانیویەتی ئابووریەکی سەربەخۆ 
بنیات بنێت. لە کۆتایدا، ئاماژەی بە پێویستی دانوستان و دیالۆگ کرد لە نێوان 

پارتە سیاسیەکاندا.   

و  کوردستان  ئابووریەکانی  و  سیاسی  قەیرانە  لە  باسی  شاوەیس  نوری  رۆژ 
لە سەرەتای قسەکانیدا وتی، پێش  بەغدا کرد.  نێوان هەولێر و  پەیوەندیەکانی 
لەسەر  یەکگرتوویی  بە  مانەوە  لە  بریتیە  سه ره كی  پێشینە ی  سیاسی،  قەیرانی 
کە  سیاسیانەی  پارتە  "ئەو  کە  ڕایگەیاند  هەروەها  نیشتیمانی.  سازانی  بنەمای 
هاوڕانین لەسەر ئەمە پێویستە ڕێگایەکی تر هەڵبژێرن...پێویستە بە ڕوونی ئەوە 

عەلی باپیر

قەیرانەکانی ئێستا دەرئەنجامی “
کەموکوڕیەکانی ڕابردوومانە.”
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ڕابگەیەنن کە ئەگەر ئامانجیان یەکگرتوویی و سازان نیە". بەگوێرەی 
قسەکانی ئەو، بنەمای هاریکاری لە نێوان پارتە سیاسیەکان پێویستە 
یا کۆدەنگی بێت یاخود سازان، وه  ئەو پێی وابوو کە پێویستە سازان 
بنەمای سەرەکی کارکردن بێت. جەختی لەوەش کردەوە کە پێویستە 
بکەن  سیاسەتەکانیان  بە  پێداچوونەوە  سیاسیەکان  پارتە  گشت 
چونکە "ئەو بارودۆخەی تێیدا دەژین دەرئەنجامی هەڵەی هاوبەشە 

و کەس بێ تاوان نیە". 

سەبارەت بە قەیرانی ئابووری، ڕۆژ شاوەیس داخوازی فرەییکردنی سەرچاوەی ئابووری کرد، بەاڵم پێی وایە 
جێبەجێکردنی کارێکی ئاسان نیە. وە وتی کە هەڵئاوسانی کەرتی گشتی و چاکسازی پێویستی بە هەوڵ و 
یارمەتی هەموو الیەنەکانە. "با هیچ کەسێک نەڵێ کە فاڵن پارتی سیاسی هەڵسا بە نانبڕاوکردنی ئەوەندە 
خێزانە" وەک ئاماژەیەک بۆ دەرئەنجامەکانی چاکسازی کە پێویستە هەموو الیەنەکان تێیدا هاوبەش بن. لە 
تەنها  دانوستاندنەکان،  "سەرەڕای  وتی  بەغداش  و  هەولێر  نێوان  پەیوەندیەکانی  به   سه باره ت  کۆتایشدا، 
دەستکەوتی حه يده ر عەبادی ڕێکەوتن بوو لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان. بەاڵم، دوای ڕێکەوتنەکە 
هەڵسا بە بڕینی نیوەی بوودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان". ڕۆژ شاوەیس پێی وایە، ناکرێت گلەیی لە 
حکومەتی هەرێم بکرێت بۆ بە بنبەست گەیشتنی ئەم پرسە، چونکە بەغدا بەردەوام لە هەوڵی ئەوە بووە کە 
دەسەاڵتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان سنووردار بکات و زیان بە بەرژەوەندییەکانی کورد بگەیەنێت 

لەوەتەی ساڵی  2003 وه ".

عەدنان موفتی تیشکی خستەسەر پەرەسەندنەکانی ناوچەکە و کواڵیتی دیموکراسی لە کوردستان و دواتر 
قەیرانی سیاسی و ئابووری. وتی کە پێویستە هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی سوریا، لیبیا، تونس، یەمەن و تورکیا 
بکەن کە چۆن کاریگەریان له سەر کوردستان دەبێت. دواتر باسی لە پێشێلکاریەکان كرد بۆ سەر دیموکراسی 

گرنگ.  دامەزراوەیەکی  وەک  پەرلەمان  لە  ڕێزگرتن  پێویستی  و  کوردستان  لە 
بەگوێرەی قسەکانی عەدنان موفتی، ئەمڕۆ پەرلەمان بەشێوەیەکی بەرچاو الواز 
کراوە بە بەراورد لەگەڵ ڕابردوو. نیگەرانی خۆی سەبارەت بە بوونی ئەقڵیەتی 
سەردەمی شەڕی ناوخۆ دەربڕی لە بارودۆخی سیاسی ئێستای هەرێمی کوردستان 
و وتی لە "کۆبوونەوە پێنج قۆڵیەکانی پارتە سیاسیەکان، بە ڕاشکاوی گوتم ئەگەر 
شکست  هەرێمەکەمان  ئەوا  نەکەین،  چارەسەر  ناوخۆ  شەڕی  هۆکارەکانی 

9. کوردستان لەبەردەم قەیرانی ناوخۆ و دەرەکی: ئاستەنگ و دەرفەتەکان
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دەهێنێت" و "پێویستیمان بە ڕێکەوتنێکی سیاسی ئەوتۆیە کە پاشماوەی شەڕی ناوخۆ بسڕێتەوە". سەبارەت 
بە بارودۆخی ئابووریش وتی، کارێکی نا دادپەروەرانەیە کە بارودۆخی ئەمڕۆ بۆ دەستکەوتی سیاسی بەکار 
بگرین کە موڵکی خەڵکە؟ پێویستە لەسەر  لە فەرمانگەکانی حکومەت  بهێندرێت. "چۆن دەکرێت ڕەخنە 

پەرەسەندنە ئەرێنیەکان کار بکەین". 

شۆڕش حاجی باسی لە ئامانجە سیاسیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان کرد لەوەتەی ساڵی 2009، و باسی قەیرانی 
سیاسی لە کوردستان و شێوازی چارەسەرکردنیان كرد. وتی کە گۆڕان توانیویەتی بچێتە پەرلەمان بەهۆی 
نوێنەرایەتی کردنی دەنگی ناڕەزایی خەڵک.  "ناڕەزایی خەڵک لە دژی بێهێزی سەروەری یاسا و دادپەروەری 
و قۆرخکاریکردن و گەندەڵی. ئێمە بزووتنەوەیەکی مەدەنی، بێ پارە و هێز بووین بە بەراورد لەگەڵ دوو 
پارتە سیاسیەکەی تر کە هێز و پارەیان لەژێر دەستە". بزووتنەوەی گۆڕان چەندین پاکێجی بۆ چاکسازی 
پێشنیازکرد لەوانەش بەدامەزراوەییکردنی هێزەکانی پێشمەرگە لە پێناوی چارەسەرکردنی کێشە سیاسیەکان 
و بەدەنگەوە هاتنی ناڕەزاییەکانی خەڵک. هەروەها جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە "سیستەمی پەرلەمانی 
باشترین ڕێگەیە بۆ دوورکەوتنەوە لە قۆرخکاری دەسەاڵت لە الیەن یەک پارتی سیاسیەوە". بەهەمان شێوە، 
و  ڕەتکردەوە  لە خۆپیشاندانەکان  پارتە سیاسیەکان  بنکەی  و  پۆلیس  دژی  لە  توندوتیژی"  هێنانی  بەکار 
پشتگیری خۆی بۆ خۆپیشاندانی ئاشتیانە دووپاتکردەوە. لە کۆتایدا وتی کە "حکومەتی هەرێمی کوردستان 
متمانە و  پڕۆژەیە دەکەین" و دروستکردنی  ئەو  بە خاوەنداریەتی  ئێمەش هەست  پڕۆژەی هەمووالیەکە، 

گەڕانەوە بۆ گفتوگۆکان تاکە چارەسەرە بۆ دەرچوون لەو دۆخە.   

پێویستە هێزەکانی پێشمەرگە یەکبگرنەوە و “
بەدامەزراوەیی بکرێن، وە هێزەکانی ئەمنی 

و پۆلیس بە نیشتیامنی بکرێن. ”

شۆڕش حاجی 
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له  كۆتايی گوته كان و له  كاتی پرسيار و وه اڵم، دالوه ر عه الئه دين جه ختی له  هه نگاونان كرده وه  بۆ تواندنه وه ی 
له   متمانه   پردی  دروستكردنی  دواتر  و  هه رێم  سه ره كيه ی  سياسيه   حيزبه   پێنج  ئه و  نێوان  بەستەڵەکی 
نێوانياندا. هه نگاوی يه كه ميشی به وه  دياريكرد كه  سه رجه م حيزبه كان هه وڵده ن بارودۆخه كه  هێور بكه نه وه  

و هه رچی 

زووتره  ) له  كاژێر 8 ی ئێواره ی ئەمڕۆ  به دواوه ( كه مپه ينی نێگه تيڤ و تێكده ر له  كه ناله كانی راگه ياندن و 
رۆژنامه كانيان رابگرن. پێج سه ركرده كه ی پانێلی نۆيه م به ڵێنيان دا كه  ئه و په يامه  به  سه ركردايه تی حيزبه كانيان 
بگه يه نن. ئه وه  بوو كه  له  مه ودای دوو ڕۆژی دوای ديداری مێری سه رجه م ئه و حيزبانه  كه مپه ينه كانيان 
راگرت و زه مينه يان بۆ هێوركردنه وه ی بارودۆخ ساز دا. ئه و ده ره نجامه ش يه كێك بوو له  ده رهاويشته  گرنگ 

و كاريگه ره كانی ديداری مێری ئيمساڵ.

بەلێن دەدەن کە داوا لە کەناڵە ڕاگەیاندنە حیزبیەکانتان بکەن کەمپەینی سیاسی لە کاتژمێر ٨ “
ئەمشەو بەدواوە بوه ستێنن؟ تکایە بە بەڵێ یاخود نەخێر وەاڵمم بدەنەوە...”

دالوەر عەالئەدین 
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دەرئەنجام

هەرێمی  عێراق،  بە  پەیوەست  گرنگی  پرسی  چەندین  ڕووماڵی   2015 مێری  دیداری  پێوەرێک  هەموو  بە 
سیاسەتی  جێناکۆکەکان؛  ناوچە  و  کەرکوک  لەنێویاندا  کرد،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  تەواوی  و  کوردستان 
کۆمەاڵیەتی  پێکەوەژیانی  عێراق؛  یەکپارچەیی  داعش؛  بە  دژ  سیاسی؛ شەڕی  قەیرانی  و  هەرێم  ناوخۆی 
پەیوەست بە یەکگرتوویی عێراق و کۆمەڵگای کوردی و بەهەمان شێوە قەیرانی ئاوارە و پەنابەران؛ ئابووری 

ناوخۆ و جوگرافیای سیاسی )جیۆپۆلەتیکی( ناوچەکە؛ یاسای نێودەوڵەتی مرۆیی.

بەسازدانی پانێڵ لەسەر ئاستی بەرز و ڕێخۆشکردن بۆ بەشداری دیپلۆماتان و بەرپرسانی حکومی، نوێنەری 
کۆمەڵگای مەدەنی و میدیاكان؛ دیداری مێری 2015 بووە هۆی وڕوژاندنی دیبەیت و گفتوگۆی چڕ، بەاڵم 
لەوەش گرنگتر کارکردن لەسەر ئەو پرسانەیە. دەرئەنجامێکی گرنگ و بەرجەستەی دیدارەکە بریتی بوو 
بە  بۆ ڕاگرتنی هەڵمەتی ڕاگەیاندنەکانیان دژ  پارتە سیاسیەکان  نموونە، ڕەزامەندی پیشاندانی  بۆ  لەوەی، 
یەکتر و بەردەوامیدان بە دیالۆگ بۆ کۆتایی هێنان بە بنبەستی سیاسی. ئینستیتیوتی مێری بەردەوام دەبێت 
لە هەوڵدان وەک دامەزراوەیەکی بێالیەن بۆ دابینکردنی سەکۆیەک بۆ گفتوگۆ بە ئامانجی چارەسەرکردنی ئەو 
قەیرانە و ڕێگەخۆشکردن بۆ دیبەیت و گفتوگۆی ڕاشکاو بەبەشداری گشت الیەنەکان. لە سااڵنی ئایندەش، 
هەرێمی کوردستان پێویستی بە پالتفۆرمێکی بێالیەنی لەو جۆرە هەیە کە بایەخ بدات بە سازدان و هاندانی 

دیبەیت کردنی بابەت و پرسی هەستیار و گرنگ لەسەر ئاستی بەرز.

لە ڕێگەی بەشداریپێکردن و هاریکاری لەگەڵ کاراکتەرە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان، ئینستیتیوتی مێری 
کە  ناوچانەی  لەو  کۆمەاڵیەتی  پێکەوەژیانی  دەربارەی  دەستپێکردووە  توێژینەوەی  پڕۆژەی  چەندین 
دانیشتووانەکەی ئاوارەن یاخود گەڕاونەتەوە؛ بەرەوپێشبردنی هۆکارەکانی خۆژیاندن و ڕێگاکانی بوژاندنەوەی 
کشتوکاڵی لە ناوچە تازە ئازادکراوەکان. بەهاوبەشی لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە ناحکومەتییە 
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فرەییکردنی  دەربارەی  مێرین  ئینستیتیوتی  توێژینەوەی  پرۆگرامی  تەواوکەری  پڕۆژانە  ئەم  ناوخۆییەکان، 
بەردەوام  مێری  ئینستیتیوتی  عێراق.  کوردستانی  هەرێمی  لە  چاکسازی  لەڕێگەی  ئابووری  سەرچاوەکانی 
دەبێت لەسەر بەردەوامیدان بە توێژینەوەکانی ئێستای دەربارەی سیاسەتی ئابووری و چاکسازی، ستراتیژیەتی 

بەرگەگرتن بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی ئاوارەبوون.   

هەروەها، ئینستیتیوتی مێری پەرۆشە بۆ کارکردن لەگەڵ هاوکارە نوێکەی "دامەزراوەی جنێڤە کۆڵ" بۆ 
برەودان بە گرنگی پاراستنی خەڵکی سڤیل لە الیەن گشت گروپە چەکدارەکان لە عێراق. ئامانجی ئەمەش 

بریتیە لە کەمکردنەوەی توندوتیژی و زەمینەسازیکردن بۆ ئاشتەوایی بۆ قۆناغی دوای جەنگ. 

بەهەمان شێوە، ئینستیتیوتی مێری هەڵدەستێت بە بەردەوامیدان و فراوانکردنی توێژینەوەکەی دەربارەی 
پەرەسەندن و دینامیکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست. ئینستیتیوت بەم دواییە گرانتی به هاداری لە چوارچێوەی 
"Horizon 2020" وه ده ستهێناوه ، ئه ويش بۆ لێکۆڵینەوە لە کاریگەری میکانیزمه كانی يه كێتی ئه وروپا بۆ 
چارەسەرکردنی قەیرانەکان. ئینستیتیوت ئەو توێژینەوەیە بە هاوبەشی لەگەڵ تۆڕێکی فراوان لە دامەزراوەی 

ئەکادیمی و توێژینەوە لە ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئەنجامدەدات.

دەرئەنجامەکانی ئەم لێکۆڵینەوەیە لە ڕێگەی وتاری کواڵیتی بەرز بەهاوکاری لەگەڵ هاوبەشە ناوخۆیی و 
ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان باڵودەکرێنەوە. پرۆگرامە هەمەچەشن و وردەکانی ئینستیتیوت و پەرەسەندنە 
بەردەوامەکانيان لە ناوچەکە دڵنیامان دەکه نه وە کە چەندین پرس و بابەتمان دەبێت بۆ گفتوگۆکردن لە 

دیداری مێری ساڵی داهاتوو – بەهیوای بەشداریتان. 

دەرئەنجام
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