
 سەردانی مێری بۆ واشنتۆن
٥-٩ مانگی ئەیلول

لــە رۆژانــی  ٥-٩ مانگــی ئەیلــول، شــاندێکی توێژه رانــی )ئينســتیتیوتی مێــری( لــه  پایتەختــی والیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمريــکا له اليــه ن چەندیــن  دامــه زراوه ی 

حكومه تــی و ياســادانان و سياســات داڕێژتــن و توێژينــه وه ی ســراتيژی پێشــوازی لێكــرا.  ئــه و شــانده  لــه  چه نديــن مێزگــردی تايبه تــدا ئەنجامــی توێژينەوە كانــی 

ــوو.  ــان داب ــه دوای شــه ری داعــش ئه نجامي ــه  ل ــده ی موســڵ و خه ڵكــی ناوچه ك ــاره ی ئاين ــه  ده رب ــرس و پســپۆڕان خســته ڕوو ك ــۆ به رپ ــان ب ئینســتیتیوتی مێری

ــه   ــه باره ت ب ــکا س ــده ی ئەمري ــتا و ئاين ــداره ی ئێس ــه ن ئي ــه  له الي ــه تێكی تۆكم ــی سياس ــی داڕێژتن ــكا و گرنگ ــی ئه مه ري ــه ر رۆڵ ــته  س ــكيان خس ــاوكات تيش ه

ــت. ــی ناوه ڕاس ــراق و رۆژهه اڵت ــتان و عێ ــی كوردس هه رێم



لــەم ســەردانەدا، شــاندی ئینســتیتیوتی مێــری کــە پێکهاتبــوون لــە دالوەر عەالئەددیــن، و دیلــەن ئۆردیســکۆڵ، خۆگــر وریــا و دەیــڤ ڤــان زوونــن هەوڵیــدا ســێ 

پەیامــی ســەرەکی بگەينێــت. یەکەميــان، توێژەرانــی مێــری جەختیــان لەوەکــردەوە کــە پێویســتە حکومەتــی واڵتــە یەکگرتــوەکان  ڕۆڵــی بــەردەوام و بوونياتنــەر 

لەمــەڕ دۆخــی سیاســی عێــراق و هەرێمــی کوردســتان بگێڕێــت چونکــە لــەم ســااڵنەی دواییــدا تەرکيــزی ســه ره كی حکومەتــی ویالیەتــە یەکگرتــوەکان لــە عێــراق 

تەنهــا لەســەر بەزاندنــی ڕێکخــراوی دەوڵەتــی ئێســالمی )داعــش( بــووە، ئه ويــش زياتــر لــە ڕووی ســەربازيەوە. لەبــری ئــەوە، پێویســتە دارێژەرانــی سیاســەتی 

ئەمریــکا، وە بەتایبەتــی ئیــدارەی داهاتــوو، ڕۆڵ و تەرکیــزی خــۆی لــە عێــراق و هەرێمــی کوردســتان لــەوە فراوانــر بــکات. خــۆ ئەگــەر واڵتــە یەکگرتــوەکان 

گرنگــی بــە هێنانــەدی ســەقامگێری و ئاشــتی و حکومڕانــی دروســت لــەم ناوچەیــە دەدات، پێویســتە ئــەوە بزانێــت کــە ئــەو خــاوەن بەرژەوەندیەكــی ســه ره كيه  

لــە دينامیکیەتــی سیاســی ناوخــۆی عێــراق. بــەو پێیــەش، ئــەم دينامیکیەتــە ئــەوە دەخوازێــت کــە ئەمريــکا ڕۆڵــێ زیاتــر و چاالکــر بگێڕێــت و وەکــو الیەنێکــی 

ســەرەکی دەتوانــێ کاریگــەری دروســت بــکات لەســەر سياســەت داڕێــژەرە لۆکاڵیــەکان. بــەو شــێوەیەش  دەکرێــت ئەمريــکا یارمەتیــدەر بێــت بــۆ دەرچــون 

ــاو هه رێمــی كوردســتان لەڕێــی کارتێکــردن لەســەر الیەنــەکان بەمەبەســتی سازشــکردن، وە بــەم شــێوەیە  ــاو عــراق و ن ــە دۆخــی چەقبەســتووی سياســی ن ل

دەکرێــت ڕێگــە لــە ئەگــەری ملمالنێــی چەکــداری و شــڵەژانی زیاتــر لــە داهاتــوودا بگرێــت.

دوەەميــان، توێــژەری مێــری، دکتــۆر دیلــەن ئۆردیســکۆڵ، ڕاپۆرتێکــی مەيدانــی تــازەی پێشکەشــکرد بــە ناونيشــانی »داهاتــووی موســل: لــە پێــش و لــە کات و 

لــە دوای ئازادکــردن«.  گرنگریــن خــاڵ کــە ئــەم ڕاپۆرتــە ئامــاژەی پێــدەکات ئەوەیــە کــە پالنــە غه يــره  ســەربازیەکانی پەیوەســت بــە ئازادکردنــی موســل هێشــتا 

ئامادەنیــن بــۆ دەســتپێکردنی ئــەو پڕۆســەیە. پێــش ئەنجامدانــی هــەر پرۆســەیەکی ســەربازی لەشــاری مووســڵ، گرنگــە کــە ئامــادەکاری بــاش بکردرێــت بــۆ 

لەخۆگرتنــی الشــاویی ئــاوارەی ناوخــۆ، هەروەهــا گرنگــە پالنێکــی کارا بــۆ بونیاتنانــەوەی پــاش جەنــگ و ئاشــتەوایی و مەلەفــی ئەمنــی ئامادەبکرێــت . زيــاد 

لــەوەش، ئــەو شکســتە سیاســی و پێکهاتەیيانــەی کــە بوونــە هــۆی ســەرهەڵدانی داعــش لــە عێــراق هێشتاچارەســەريان بــۆ نەکــراوە. بۆیــە پێویســتە بابەتــی 

حکومڕانــی و ئیدارەکردنــی پارێــزگای نەینــەوی لــەدوای بەزاندنــی داعــش ڕێککەوتنــي لەســەر  بکرێــت پێــش ئــەوەی هــەر هەوڵێــک بدرێــت بــۆ ئازادکردنــی.

ســێیەميان، هــەردوو توێــژەر دەیــڤ ڤــان زوونــن و خۆگــر وریــا ئەنجامــی لێکۆڵینەوەکــی مەیدانیــان لەســەر دۆخــی پێکهاتەکانــی باکــووری عێــراق، و ملمالنێــی 

نێــوان و نــاو ئــەو پێکهاتانــە و ڕوانگەیــان لەســەر پڕۆســەی ئاشــتەوایی پێشکەشــکرد. ئــەم توێژینەوەیــە کــە لەالیــەن ئینســتیتیوتی ویالیەتــە یەکگرتــوەکان بــۆ 

ئاشــتی) USIP( تەمويــل دەکرێــت، لــە ئێســتادا بەردەوامــە و ديراســەتی 

پێنــج پێکهاتــەی ئاینــی و نەتەوەیــی عێراقــی دەکات: ئێــزدی ومەســیحی 

و تورکــان و ســابیئەی مەندائــی و شــەبەک. دەرئەنجامــە ســەرەتاییەکان، 

ــەوە دەدەن کــە مەترســی ســەرهەڵدانی پێکدادانــی چەکــداری  ئامــاژە ب

نــوێ دەکریــت  لەنێــوان کۆمەڵــگاکان  هەتــا لەوکاتــەی کــە داعــش 

دۆخــی  دەربــارەی  ناکۆکیــەکان  ئەگــەر  تايبه تــی  بــه   وەدەردەنــرێ، 

سیاســی و ئەمنــی لــەو ناوچــە تــازە ئازادکراوانــەی کــە جێــی ئــەم 

ديالــۆگ  دەســتپێکردنی  هەڵبەتــە   نەکرێــن.  چارەســەر  پێکهاتانەیــە 

ــەر  ــت ئەگ ــی دەبێ ــی نەرێن ــام و بەرهەم ــەکان ئەنج ــوان پێکهات ــە نێ ل

ــوەکان. ــە یەکگرت ــەوە وەک واڵیەت ــێیەمی نێوەدەوڵەتی ــی س ــەن الیەنێک ــە الی ــت ل ــت و هانبدرێ ــێ بکرێ ــتگیری ل پش

ــە  ــداربوون.  لەوان ــازدرابوون، بەش ــەوە س ــدی توێژین ــک ناوەن ــەن کۆمەڵێ ــه ردانه كه يان لەالی ــه  س ــه ت ب ــە تايب ــدا، ک ــد مێزگردێک ــە چەن ــری ل ــی مێ توێژەران

ــاتی  ــۆ سیاس ــنگتون ب ــتیتیوتی واش ــز ))Brookings Institution، و ئینس ــتیتیوتی بروکینگ ــتی) USIP(، و ئینس ــۆ ئاش ــوەکان ب ــە یەکگرت ــتیتیوتی ویالیەت ئینس

ــی  ــە نوێیەکان ــەوە و ڕاپۆرت ــەر توێژین ــۆکان لەس ــزی گفتوگ ــەدا، تەرکی ــەم ناوەندان ــک ) Washington Institute for Near East Policy(. ل ــی نزي ڕۆژهەاڵت

ــەم  ــورساون. بەشــداربوان ل ــراق و هەرێمــی کوردســتان ن ــاو عێ ــەکان و کەشــی سیاســی ن ــارەی موســل و دۆخــی پێکهات ــە دەرب ــوون ک ــری ب ئینســتیتیوتی مێ

مێزگردانــە بریتیبــوون لــە شــڕۆفەکارانی سياســاتی خــاوەن ئەزمــون 

لــە ئیــدارەی ئێســتای ئەمريــکا و ڕاوێژکارانــی ســەربازی پێنتاگــۆن و 

پســپۆڕانی ئەکادیمــی و چەندیــن توێــژەری بــە ئەزمــوون لــە کۆمەڵێــک 

ــرۆی  ــااڵی م ــپۆڕانی ب ــنگتون و پس ــە واش ــەوە ل ــی توێژین ــە ناوەندەکان ل

ــە  ــە ک ــاژە پێکردن ــی ئام ــکا. جێ ــی ئەمري ــری حکومەت ــی ت و کارمەندان

لێکدانــەوە و شــیکاری توێژەرانــی مێــری ســەبارەت بــە بارودۆخی سياســی 

ــەوە و  ــداربوانی کۆبوون ــی بەش ــەرنج و بایەخ ــی س ــراق جێ ــۆی عێ ناوخ

مێزگــردەکان بــوو. لەکاتــی دەربڕينــی پێزانــن بــۆ کارەکانــی مێــری، 



توێــژەری پێشــکەوتوی ئینیســتیتیوتی بروکینگــز )کێنێــس پــۆالک( لــە کاتی 

سەرپەرشــتی کردنــی مێزگردێکــدا وتــی “تەنهــا چەنــد ســاڵێک لەمەوبــەر، 

ــە کەمــی  ــان ل ــی ناوەڕاســت گلەیی ــژەران لەســەر ڕۆژهەاڵت ئێمــەی توێ

ناوەنــدی توێژینــەوەی لۆکاڵــی و توێژینــەوە لەســەر ناوچەکــەدا دەکــرد،  

ــا هاوكارميــان  ــوە هه ت ــەوە و هات ــەو بۆشــاییەی پڕکردوەت ــری ئ ئێســتا مێ

ــه و  ــی ئ ــە و رووداوه كان ــی ناوچەک ــە دۆخ ــر ل ــه وه ی باش ــۆ ئ ــكات ب ب

ــن.” ــه  تێبگەی دوايي

ــن  ــتیتیوتی هەدس ــە ئينس ــە ،ل ــۆ منوون ــوو، ب ــەوە ئامادەکراب ــدی توێژین ــن ناوەن ــە چەندي ــە ل ــداريکرد ک ــڵ بەش ــەک پانێ ــە ژمارەی ــری ل ــاندی مێ ــا ش هەروەه

ــە  ــەبارەت ب ــرد س ــک ک ــە پانێڵێ ــداريان ل ــاب بەش ــالل وەه ــت و بي ــكڵ پرێگەن ــەڵ ماي ــکۆڵ لەگ ــالن ئۆدريس ــن و دي )Hudson Institute( دالوەر عەالئەددي

ــە، سه رپه رشــتيكرا.  ــەو دامەزراوەی ــژەری پێشــکەوتوی ئ ــراون، توێ ــك ب ــەن ئێري ــە الی ــە ل ــەم پانێڵ ــاش ئازادکــردن. ئ ــی مووســڵ و دۆخــی پ پرۆســەی ئازادکردن

قســەکەرانی ئــەم پانێڵــە تيشــکيان خســتە ســەر چەنديــن بابەتــی گرنــگ وەك پێويســتی فەراهەمکردنــی جێگــرەوەی داعــش بــۆ دانيشــتوانی شــاری مووســڵ 

و بوونــی پالنێکــی گشــتگر و ووردی مرۆیــی و ســەربازی  بــۆ پڕۆســەکە 

و ڕۆڵــی ئيــدارەی داهاتــووی ئەمريــکا لــە پڕۆســەی حکومڕانــی لــە پــاش 

لەناوچوونــی داعــش و قەيرانــی دارایــی.  

 The ( ،ــوردی ــی ك ــەوەی پۆلەس ــدی توێژین ــەوە، ناوەن ــی ديک ــە الیەک ل

ــە ناونيشــانی  Kurdish Policy Research Centre( پانێڵێکــی ســازکرد ب

“دەســتێوەردانی تورکيــا لــە ڕۆژئــاوا و دەرئەنجامەکانــی”، تێيدا پروفيســۆر 

دالوەر عەالئەدديــن ڕوانگــەی خــۆی خســتەڕوو لەســەر کەشــی سياســی 

لــە ڕۆژئــاوا و هــۆکارە ســەرەکيەکانی ئــەو ناســەقامگێریە سياســیەی کــە 

لــە ئيســتادا لــەو ناوچەیــە لــە ئارادیــە و شــێوازی ڕێگەکرتــن لــە شــێواوی وشــڵەژانی زياتــر. بەشــداربووانی تــری ئــەم پانێڵــە بریتیبــوون لــە ئەليــزا مارکــۆس، 

ــاوەڕ: پەکەکــە و شــەڕی کــورد بــۆ ســەربەخۆی”، و ســاڵح موســليم، هاوســەرۆکی پارتــی یەکێتــی  ڕۆژنامەوانــی پێشــکەوتوو و نووســەری کتێبــی “خوێــن و ب

دميوکــرات )پەیــەدە( کــە لەڕێــی ســكایپەوە بــۆ ئامەدەبــوان دوا. 

لــە نێوانــی پانيــڵ و کۆڕبەنــد و ديبەیتەکانــدا، شــاندی مێــری چەنديــن کۆبوونــەوەی داخــراوی لەگــەڵ سياســەت داڕێژەرانــی پێشــکەوتوو و ياســا داڕێــژەران 

و رشۆفەکارانــی حكومەتــی ئەمريــکا ئەنجامــدا. لــەم كۆبوونەوانــەدا، شــاندەکە کۆمەڵــە بابەتێکــی خســتە بەربــاس لەگــەڵ ســتاف و ڕوایژکارانــی ئەندامانــی 

گرۆپــی )کۆکەســی ئــازادی ئاینــی نێودەوڵەتــی( وەک هەریــەک لــە 

ئەندامانــی کۆنگريــس ئانــا ئيشــو،  خــوان ڤــارگاس و ســيناتۆر بيــل 

کاســيدی. بابەتــەکان بریتیبــوون لــە دۆخــی کەمینــەکان و گــرژی نێــوان 

پێکهاتــەکان و شــێوازی ئەنجامدانــی پرۆســەی ئاشــتەوایی بــۆ ڕێگریکرتــن 

ــی  ــا ئەندامان ــەقامگێری. هەروەه ــۆزی و ناس ــەوەی ئاڵ ــە دووبارەبوون ل

شــاندی مێــری چاویــان کــەوت بــە بالوێــزی ئەمریــکا بــۆ ئــازادی ئاینــی 

نێودەوڵەتــی دەیفيــد ساپەرســتن، و ڕاوێــژکاری بــۆ کەمينــە نەتەوەیــەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی نزيــک، نۆکــس ثەیمــس. لەهەمــان کاتــدا تۆێژەرانــی مێــری دەيــڤ 

ڤــان زوونــن و خۆگــر وريــا ئەنجامــی توێژەینەوەیەکیــان پێشــکەش کــرد کــە لەســەر ڕوانگــەی پێکهاتەکانــە بــۆ ئاشــتەوایی بــۆ کۆمســێونی والیەتــە یەکگرتوەکانی 

ــی.   ــی نێودەوڵەت ــازادی ئاین ــۆ ئ ــکا ب ئەمري

هــەر لەميانــی ســەردانه كه يان بــۆ واشــنتون، شــاندەکەی مێــری کۆمەڵێــک چاوپێکەتنــی ئەنجامــدا 

لەگــەڵ ئەندامانــی پێشــکەوتووی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمريــکا وەک جێگرانــی یاریــدەدری وەزيری 

دەرەوەی ئەمریــکا جۆزيــف پينینگتــون و مــارک ســتوريال و کۆمەڵێــک لــە ئەندامانــی ئەنجومەنــی 

ــی  ــە یەکگرتوەکان ــکاری ســەرۆکی والیەت ــە ئۆفيســی جێبەجێ ــی کــە بەشــێکە ل ئاسایشــی نەتەوەی

باباتانــەی تاوتوێکــران لــەو کۆبوونەوانــەدا بريتیبــون لــە پەيوەنــدی نێــوان  ئەمريــکا. ئــەو 

ــداربوونی  ــی رۆڵ و بەش ــڵ و گرنگ ــی مووس ــەی ڕزگارکردن ــکا و پرۆس ــی ئەمري ــی نەتەوەی ئاسایش



ئەمريــکا لەســەر حکومەتــی عێــراق و ڕێــرەوی سياســەت لــەم واڵتــەدا. پەيامــی ســەرەکی تیمــی مێــری بریتــی بــوو لــەەوەی کــە پێویســتە ئەمريــکا بایــەخ 

ــە  ــی داعــش ل ــە بەزاندن ــت ب ــا پەێوەســت نەبێ ــت و تەنه ــد نەبێ ــە سياســەته كه  تاكه ڕەهەن ــکات ک ــر فراوانب ــە ئاســتێکی زيات ــراق  ب ــە عێ و بەشــداریه كانی ل

ــە  ــکا هێنانــەدی ســەقامگريە ل ــە سياســەتی ئەمرێ ڕوی ســەربازيەوە. خــۆ ئەگــەر مەبەســت ل

دوای بەزاندنــی داعــش لــە مووســڵ، لــە ڕوانگــەی مێریــەوە پێویســتە ئەمريــکا درک بــە ڕۆل و 

کاریگــەری خــۆی بــکات لەســەر ديناميکەیتــی سياســی ئــەم ناوچەیــە و ڕۆلــی کاراتــر بگێرێــت 

لــە هەوڵــدان وکارتێکردنــی کارەکتــەرە سياســیە ســەرەکیەکان  و هەرێمــی کوردســتان و بەغــدا 

بــە مەبەســتی مســاوەمەکردن. 

شــاندی مێــری کۆتایــی بــە ســەردانەکەی هێنــا بە بەشــداریبوون لــە ســێمينارێك کــە نوێنەرایەتی 

حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ســازیکردبوو، تێیــدا ســەرۆکی ئینســتیتیوتی مێــری باســی چەنــد 

ــە  ــە والیەت ــوردی ل ــدی ک ــە ڕەوەن ــوون ل ــە پێکهاتب ــوان ک ــۆ ئامادەب ــرد ب ــی ک ــی گرنگ بابەتێک

یەکگرتوەکانــی ئەمريــکا و ئەندامانــی چەندیــن پێکهاتــەی ئایینــی و ئەکادميســتان و ڕۆژنامەوانــان. ئامادەبــوان لــە بەشــی پرســيار و وەاڵم پرســياری چەندیــن 

بابەتــی گرنگيــان کــرد ســەبارەت بــە دۆخــی بنبەســتەی سياســی هەرێــم و داهاتــوی مووســڵ و دۆخــی پێکهاتــە ئایینیەکانــی دەشــتی نەینــەوا و پەێوەنديەکانــی 

نێــوان بەغــدا و هەرێــم وەاڵم وڕوانگــەی مێریــان بيســت. 

ســەردانی مێــری بــۆ واشــنتون پێشــوازیەکی شایســتەی لێکــرا لەالیــەن گوێگرانیــەوە کــە پەروش بــوون بۆ دەســکەوتنی زانیــاری و رشۆڤــەی نوێ و لەســەر بنەمای 

توێژینــەوەی مەیدانــی لــە الیــەن توێژەرانــی مێریــەوە بــۆ چەندیــن بابەتــی گرنــگ کــە پەیوەســن بــە دۆخــی سياســی و ســەربازی مرۆیــی لەســەر ئــەرزی واقيــع. 

زيــاد لــەوەش، ئــەم ســەردانەش بــوە هــۆی زياتــر ئاشــناکردنی خوێنەرانــی ڕاپــورت و توێژینەوەکانــی ئینســتیتیوتی مێــری لــە نێــو ئالقــەی سياســەت دارێــژەران. 

ــه قامگری، وه  رۆڵ  ــی س ــه و ئه وله ويه ته كان ــی ناوچه ك ــە رووداوه كان ــەبارەت ب ــی زۆر س ــياری خەڵکانێک ــتی هۆش ــەوەی ئاس ــۆی بەرزکردن ــووە ه ــا ب هەروەه

و توانــا و شــارەزایی بوارەکانــی توێژینــەوەی ئینســتیتیوتی مێــری. لەهەمــان 

کاتــدا ســەردانی مێــری بــۆ واشــنتون هەلێکــی بەخشــی بــە توێژەرانــی بەوەی 

کــە بتوانــن لــە نزيکــەوە تيشــک بخەنــە ســەر پێشــنيازەکانیان بــۆ سياســەت 

ــە  ــدا ڕێگایەک ــەش خــۆی لەخۆێ ــی پێشــکەوتوو، ئەم ــژەران و کارمەندان دارێ

ــە پێشخســتنی  ــن ل ــە بريتی ــری ک ــی ئینســتیتیوتی مێ ــی ئامانجەکان ــۆ پيکان ب

مافەکانــی مــرۆف و بەرجەســتەکردنی دميوکراســی وحکومرانــی دروســت 

)الحكــم الرشــيد(  لــە ناوچەکــەدا. 


