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دیداری �سێ ڕۆژەی ئینستیتیوتی مێری لە 22–24 ی ئۆكتۆبەر )تشرینی یەكەمی( 2018:  ئاڵوگۆری روانگەکان بۆ سەقامگیری لەرۆژهەاڵتی 

'ناوەراست' تایبەت بوو بە گەنگەشەکردنی روانگەکان و برەودان بە دیالۆک و دیبەیتکردنی کۆمەڵێک پر�سی گرنگ کە رووبەڕووی عێراق 

و  ئەکاديمست  و  بڕیاربەدەستان  و  ئەم دیدارە دارێژەرانی سياسەت  بوونەتەوە.  ناوەراست  ناوچەی رۆژهەاڵتی  و  وهەرێمی كوردستان 

پسپۆڕانی كۆمەڵگای مەدەنی لەسەر ئاستی نيشتيمانی و نیودەوڵەتی کۆكردەوە، ئەویش بە ئامانجی )أ( فەراهەمکردنی پالتفۆرمێک بۆ 

بۆ  گرنگ  مژاری  چەندین  بۆ  بوونياتنەر  و  دروست  وەاڵمی  وەدەستهێنانی  )ب(  بیروبۆچوونەکان؛  گەاڵڵەکردنی  ئاشتەوایی  و  ديالۆک 

بەدیهێنانی سەقامگیری لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا؛ وە )ج( دەستنيشانکردنی ئەو بابەتانەی کە پێویستیان بە توێژینەوەیە و دەکرێت ببنە 

هۆی زیاتر تێگەیشتنی ئەو تەحەددیانەی کە لە ناوچەكەدا بەدی دەکرێن.

تەوەورەكانی دیداری مێری )لەگەڵ لینكی راپۆرت و ڤیدیۆی پانێلەكان( بریتی بوون لە:

چوارچێوەی گشتی و پێشخان )ووتەی مێری(.

ریفۆرم له  سیسته می حوكمڕانی: المه ركه زیه ت و به دامەزراوەییكردن )پانێلی یەكەم(.

ده وله تسازی و نیشتیمانسازی له  عێراقێكی الواز)پانێلی دووەم(.

كوردستان له  رۆژهه اڵتی ناڤین )پانێلی سێیەم(.

یه كێتی ئه وروپا له  رۆژهه اڵتی ناڤین: ده وله تسازی بۆ رێگرتن له  توندوتیژی )پانێلی چوارەم(.

سه قامگیری یاسایی له  عێراق و رۆڵی كۆمه ڵگای نێوده وله تی )پانێلی پێنجەم(.

هاوكێشەی هێزە ناوچه یی و نێوده وڵه تیەكان له  رۆژهه اڵتی ناڤین: دەرفەتەكانی ملمالنێ و هاوكاری )پانێلی شەشەم و پانێلی حەوتەم(.

پوختەی راپۆرت 
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ئاڵوگۆڕی روانگەكان بۆ سەقامگیری لە رۆژهەاڵتی ناوەراست

دالوەر عەالئەددین

ئە و ديداره  له  كاتوساتێكی  هه ستيار  دا سازكراوه، كه  ته واوی ناوچه ی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست دووچاری ئاڵۆزی و شه ڕی هه مه اليه نه  

بووه . هێزە جیهانی و ئیقیلمی و لۆكاڵیەكان لە گەرمەی ملمالنێیەكانیاندانە، و هه رێمی كوردستان و باقی عیراقيش لە نێو جه رگه ی 

ئه و شه ڕ و ئاڵۆزيانه دا گیریان خواردووە . دیارە كە هێزە ملمالنێكەرەكان بەپێی پێویست لە نێو  خۆیاندا خەریكی دیالۆگ نین، و 

خەریكی هێوركردنەوەی بارودۆخ و سەقامگیركرنی ناوچەكە نین. لەجیاتیان، بۆ چارەسەركردنی كێشەكان پەنا زیاتر بۆ چەك و 

توندوتیژی و دروستكردنی قەیرانی زیاتر دەبەن، بەوەش كۆمەڵگاكان زیاتر لێكدەترازێنن زیاتر پڕچەكیان دەكەن. بێگومان باجی 

ئەو دیاردانەش هەر واڵتەكە و هاواڵتیان دەیدەن.

هه رێمی  پەرلەمانی  و  عیراق  پەرلەمانی  بۆ  ئیمساڵ  هەڵبژاردنەكەی  دوو  خۆشبەختانە، 

كوردستان لەگەڵ پرۆسەی دروستكردنی حكومەتی نوێ لە بەغدا و هەولێردا كەشێكی 

بۆ ئاشتەوایی هاتوونەتە كایەوە و دەكرێ بۆ چاكردنی سیستەمی  نوێ و دەرفەتی نوێ 

لێ  سوودیان  حكومەت  بەدامەزراوەییكردنی  و  یاسا   سەروەركردنی  و  حوكمڕانی 

وەربگیردرێت.

و  ئاشته وايی  و  ئاشتی  شه ڕی  چۆن  كە  بكەینەوە  بیر  هاتووە  ئەوە  كاتی  تێكشێنەرەكان،  شەڕە  بە  كۆتاییهێنان  دوای  لە  ئیمڕۆ 

سه قامگیری ببه ينه وه .  لێرەدا جەخت دەكەینەوە كە ئەگەر سەركردە و توێژی بڕیاردەری عیراقی و هەرێمی كوردستان و بەهاوكاری 

نێودەوڵەتی هەوڵی ئاشتكردنەوەی هاواڵتیان و چاكسازی نەدەن، ئەوا فاكتەرەكانی لێكترازان هێشتا زۆرن، و هێزە توندڕەوەكانی 

وەك داعش هێشتا لەنێوماندا چاالكن و توانای زاڵبوونەوەیان هەیە.   ئەگەر پێکهاتەکانی عێراق ئەولەویەت نەدەنە چاكردنی 

الوازیەكانی سیستەمی حوكمڕانی، ئەوا نەك تەنیا خەڵكی بەسڕە و موسڵ و  ئەنبار بەڵكو خەڵكی سەرجەم شارەكان دێنە دەنگ 

ڕەنگە ببێتە مایەی هەڕەشە لەسەر وجودی کیان و دەوڵەتی عێراقی.

سیستەمی  الوازیانەی  ئەو  چاكردنی  و  دەسنیشانكردن  بە  زۆری  گرنگیەكی  توێژینەوەكانیدا  لە  مێری  ئینستیتیوتی  بۆیەش 

حوكمڕانی داوە.

بەڕێزان، ئه و ديداره  به شێكی دانه بڕاوه  له  توێژينه وه كانی ئينستيتيوتی مێری. لەو ساڵەی ڕابوردوودا، توێژینەوەیەكی تێروتەسەملان 

سەبارەت بە داڕێژتنەوەی هەیكەل و میكانیزمەكانی كاراكردنی حكومەتی خۆجێی  و پەرلەمان و ئەنجومەنی دادوەری لە هەرێمی 
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كوردستان ئەنجامدا و لە كتێبێكدا باڵومان كردەوە.  كۆمەڵێك پێشنیازی عەمەلیمان بۆ چاكردنی الوازیەكانی سیستەمی 

حومڕانی خستەڕوو.  دواتر دەستمان بە دیراسەتكردنی هەیكەلی حكومەتی خۆجێی نەینەوا كرد وەك نموونەیەكی عیراقی بۆ 

دەستنیشانكردنی كێشەكانی حوكمڕانی لە سەرتاپای عیراق.  بە تایبەتی ئەو پارێزگایانەی كە لە چوارچێوەی بەهەێمبووندا 

رێكنەخراون. ئاگاداریشین كە حكومەتی هەرێم و حكومەتی بەغدا پرۆسەی ریفۆرمیان كردووەتە ئەولەویەت.  بۆیەش پانێلی 

یەكەمی ئيمڕۆ و یەكەمی سبەینێ لەو دیدارەدا بەو جۆرە پێكهێنراوە كە لە پرۆگرامەكەدایە .لە كارو چاالكیەكانماندا، لە 

ئینستیتوتی مێری گرنگی هەرە گەورەمان بە مەسەلەی دیالۆگی دروستكەرانە داوە، لە ئاستەكانی ناوەكی و دەرەكیدا.  لەو 

چەند ساڵەی رابوردوودا مێری زنجیرەیەك ئالقەی دیبەیت و گفتوگۆی كراوە و داخراوی لەنێوان هیزە ملمالنێكەرەكانئەنجامداوە 

بۆ خاتری ئەوەی ناوچەكە سەقامگیر بێ و لە توندوتیژی ودوور بێ.

بۆ نموونە، لە دوای ریفراندۆمی پارساڵ و ئەو  بەستەڵەكەی لەنێوان هەرێمی كوردستان و باقی عیراق دروست بوو پێویستێ 

بە نەرمكردنەوە و توانەوە هەبوو. بە دەستپێشخەری ئینستیتوتێ مێری و هاوكاری مركز الرافدین یەكەمین هەنگاومان نا بۆ 

نەجەف  ئیمساڵدا شاری  مانگی شوباتی  لە  بوو  ئەوە  نێوان سەركردەی سیا�سی هەردوو الیەن.  دیالۆگی  كردنەوەی دەرگای 

و  حوكمڕانی  شەراكەتی  لە  باس  دووەمدا  پانێلی  لە  ئیمڕۆ  كە  كردەوە  یەكتر  ڕووی  بەرەو  گروپەمان  ئەو  هەمان  االشرف 

بونیادنانەوەی متمانە دەكەن.

سیاسیە  حیزبە  كە  گرنگە  بەالیەوە  ئینستیتوت  دراوسێكاندا،  واڵتە  لە  كوردستان  دیكەی  پارچەكانی  سەقامگیركردنی  بۆ 

كوردیەكانی هەموو پارچەكانی كوردستان بە واقیعبینانە و رەخنە لەخۆگرانە سەیری ئەزموو نی خۆیان و یەكتر بكەن، وە 

روانگەكانیان بۆ چۆنێتی وەدەستهێنانی مافە سیا�سی و مەدەنیە رەواكانیان بەدەست بێنن و رۆڵی گرنگ لە سەقامگیر كردنی 

واڵتیان ببینن. بۆیە پێشتر ئینستیتیوتی مێری چەندین بۆنەی بۆ هاندانی دیالۆگی نێوانیان ئەنجام داوە و پانێلی سێیەمی ئەو 

دیدارەش بەشێكە لەو زنجیرە چاالكیانە.

هاوكات، ئینستیتوت لە چەندین توێژینەوە و باڵوكراوەی جیاوازدا سەیری سیاسەتی هێزە ئیقلیمیەكانی وەك توركیا و ئێران و 

رۆژهەاڵتێ  خەڵكی  كە  گرنگە  بەالیەوە  و  كردووە  ئەوروپی  واڵتانی  و  روسیا  و  ئەمریكا  وەك  جیهانیەكانی  هێزە  وه  سعودیە، 

ناوەڕاست لە ڤیژن و سیاسەتی ئەو هێزانە تێ بگەن و هانی ئەو هێزانەش بدات كە لەنێوان یەكتردا گفتوگۆی دروستكەرانە 

ئەنجام بدەن بۆ ئەوەی سەقامگیری لەو ناوچە گرنگەی جیهاندا بەرجەستە ببێ و لە قەیران و ملمالنێ و شەڕەكاندا رزگایمان 

ببێ.  ئەوەش مەبەستی سەرەكی پانێلەكانی شەشەم و حەفتەمی ئەو دیدارەیە.

دیداری مێری 2018: ئاڵوگۆڕی روانگەكان بۆ سەقامگیری لە رۆژهەاڵتی ناوەراست
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بێجگە لەوانەش، ئینستیتوتی مێری بە هاوبە�سی لەگەڵ ئینستیتوتی نەرویجی بۆ توێژینەوەی پۆڵەس – نوپی )NUPI( و چەند 

 )Horizon 2020( بەرنامەی  چوارچێوەی  لە  و   )EU( ئەوروپا  یەكێتی  دارایی  هاوكاری  بە  ئەوروپایی  تانكێكی  ثینك  و  زانكۆ 

توێژینەوەیەكی �سێ ساڵیێ سەبارەت بە سیاسەتی یەكێتی ئەوروپا لە ناوچەكەمان ئەنجامداوە و بابەتەكەی پانێلی چوارەمی 

ئەو كۆنفرانسە بەشێكی دانەبڕاوە لەو توێژینەوە.

بۆیە بەڕێزان، حەز دەكەم گرنگی و كاریگەریی ئەو دیدارەتان بەكەم نەزانن. زۆربەتان لە مەوقعی جیاوازتانەوە كاریگەریتان 

و  خۆشبكرێ،  ناوچه يه   له و  سه قامگیری  بۆ  رێگا  ده كرێ  ئێوه دا    ده ستی  له سه ر  هەیە.   حوكمڕانی  بڕیاری  پرۆسەی  لەسەر 

ئارامی پڕ له  سه روه ری ياسا و حوكمڕانی دروست بچه سپێ. پێویستە پڕۆسه ی ديالۆگ و ئاشته وايی و  بنه مای ناوچه يه كی 

دۆزينه وه ی ڕێگاچاره  بۆ كێشه و قه يرانه   ئاڵۆزه كان بكرێتە كاری موئەسسەساتی وە لە ڕێگەیەوە دەوڵەتی مۆدێرن و نیشتیمانی 

هاوبەش و كە�سی پێكەوەژیان دروست بكرێ.  ئێمەش وەك مێری بە هاوكاری شەریكەكانمان لە توێژینەوەكان بەردەوام دەبین 

و راپۆرت و ڤیدیۆكانی سەرجەم پانێلەكانی ئەو دیدارەش دەخەینە سەر ماڵپەڕی ئنستیتیوتمان بۆ سوودی هەموو الیەك.

لێره دا ده بێ بەبیر بڕيارده ران بێنینەوە كه  ئاشته وايی و سه رخستنی پڕۆسه ی نيشتيمانسازی به بێ به شداری چاالكانه ی نيوه  

گرنگتره كه ی كۆمه ڵگا، واته  ئافره تان – ژنان – دايكان و خوشكان و شه ريكی ژيانی پياوان، سه رناكه وێ.  شاراوه  نيه  كه  له  

عیراقی ئيمڕۆدا ڕۆڵی ئافره تان له  نێو بڕيارده ران و داڕێژه رانی پۆڵە�سی زۆر به  زه قی پشتگوێ خراوه .  نەك تەنیان لە نێو ئاوارەكان 

دەرفەتی  و  رۆڵ  لە  بەڵكو  خوراوە،  مافیان  و  قوربانی  كراونەتە  جیاواز  شێوازی  چەندین  بە  ئافرەتان  كە  لێقەوماوان،  و 

یەكسان بۆ رابەرایەتی و بەشدارێتی لە بڕیاری سیاسیشدا گرنگیان پێ نەدراوە، ئەو دیاردە و نوقسانیانەش بە ئیحراجیەوە لە 

داڕێژتنی  كاتی  له   كه   ده كه ين  چاوه ڕوان  سه ركرده كان  له   وا  بۆیە  داوەتەوە.  رەنگیان  دیدارەشدا  ئەو  پانێلەكانی  ئەندامێتی 

پڕۆژه ياسا و ڕێسای نوێدا و  له سه ر بنه مای ده ستووردا پشكی ئافره تان له سه رتاپای سيسته می فه رمانڕه وايه تدا بچه سپێ.

و  هه وڵ  بۆ  مێری  ده ره وه ی  و  خۆبەخشەكان  تیمی  و  مێری  ئينستيتيوتی  له   ده كه م  هاوكارانم  سوپا�سی  زۆر  كۆتاييدا،  له  

هيمه ته كانيان بۆ سه رخستنی ئه و ديداره .  سوپا�سی سه رجه م ئه و به ڕێزانه  ده كه م كه  ڕازی بوونه  ووته يان هه بێ له و ديداره  و 

سوپا�سی ئێوه ی به ڕێز ده كه م بۆ ئاماده بوونتان. سوپا�سی سپۆنسه ره كانی ديداری مێری ده كه م بۆ هاوكاريان، له وانه  )كۆنراد 

ئه ديناوه ر شتيفتونگ(ی ئه ڵمانی، كه  ئه وانيش ثينك تانكێن و هاوكاری سەرەكیمانن. وه يه كێتی ئه وروپا كه  له  ڕێگه ی گرانتی 

H2020  ته مويلی هه ندێ توێژينه وه ی گرنگيان كردووين بۆ ديراسه تكردنی سياسه تی يه كێتی ئه وروپا له  رۆژهه اڵتی ناوه ڕاست. 

سوپا�سی كه ناڵی K24 ده كه م كه  به بێ به رابه ر په خ�سی ناو هۆڵه كه یان له خۆگرتووه .  سوپا�سی كۆمپانياكانی ئێمپايه ر و رابطة 

املصارف الخاصة العراقية ده كه ين بۆ هاوكاری دارايی ، وە سوپا�سی هوتێلی رۆتانا بۆ میوانداریان.
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قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان	 

بەشیر خەلیل حەداد، جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عیراق	 

نەوزاد هادی، پارێزگاری هەولێر	 

عەلی دووای الزم ئەلفەرتو�سی، پارێزگاری میسان	 

تورهان موفتی، وەزیری پێشووی کاروباری پارێزگاکان )سەرپەرشتیار(	 

لە وتەکەیدا قوباد تاڵەبانی جەختی لە سەر کێشە و گرفتەکانی هەرێم لە ماوەی سااڵنی 2014 بۆ 2018 کرد و تیشکی خستە 

سەر ئەو ریفۆرمانەی حکومەت بە مەبەستی زاڵبوون بە سەر گرفتەکان جێبەجێی 

کردوون. بڕینی بودجەی هەرێم لە الیەن بەغدا، هێر�سی داعش، گەندەڵی بەرباڵو، 

زۆریی فەرمانبەر و كێشەی خۆپیشاندانەکان کۆمەڵێك لەو بەربەست و قەیرانانەن 

ناچار کرد دەست بە چاکسازی  لێوە کردن. ئەوانە حکومەتیان  با�سی  تاڵەبانی  كە 

بکات بۆ رزگار کردنی حکومەت و هەرێم. یەکڕیزی و یەگرتوویی ئەنجومەنی وەزیران 

بایۆمەتری  پرۆسەی  وەک  ریفۆرمەکان،  کردنی  جێبەجێ  لە  چاونەتر�سی  و 

1،200،000 فەرمانبەر بۆ دۆزینەوەی بندیوار و خاوەن دوو مووچە و �سێ مووچە 

کە  خزمەتگوزاری   413 تێچووی  و  پرۆسە  لە  ئیداری  وچاکسازی  نایاساییەکان 

هەرێم پێشکە�سی هاواڵتیانی دەکات، لە کۆتاییدا بوونە هۆی پاراستنی هەرێمی کوردستان و حکومەت. لە هەمان کاتدا تاڵەبانی 

بە  چاکسازیكردن  لە  بێت  بەردەوام  داهاتوو  حکومەتی  پێویستە  و  نەهاتووە  کۆتایی  ریفۆرم  پرۆسەی  کە  بەوەی  دا  ئاماژەی 

لەوە  جەختی  تاڵەبانی  دەسەاڵتەکان،  دابەزاندنی  پرۆژەی  هەمبەر  لە  هەرێم.  پێشخستنی  و  پرۆسەکە  سەرکەوتنی  مەبەستی 

کردەوە کە لێکۆلینەوەی زیاتر پێویستە بۆئەوەی بە شێوازێکی زانستی دەسەاڵتە كارگێڕی و داراییەكان شۆربکرێنەوە بۆ حکومەتە 

خۆجێیەکان، بۆ ئەوەی کێشەی فرەتوێژیی دەسەاڵت لە ناو حکومەتدا چارەسەر بێت. ئەم کێشەیە کاتێك سەرهەڵدەدات کە 

بەرێوەبەرێك دڵنیا نیە کە دەسەاڵتی سەرەوەی خۆی لەدەست بەرێوەبەری گشتی و وەزیری وەزارەتەکەیەتی یا خود بەرپر�سی 

یەکەی ئیداری ناوچەکەی )بەرێوەبەری ناحیە، قایمقام یا پارێزگار(.

تورهان موفتی كە سەرپەشتیاری پانێلەكە بوو ئاماژەی کرد کە پەنێلەکە باس لە سەر گرفت و قەیرانەکانی حکومەتە لۆکالەکان 

لە چوار سالی رابردوو و گرفتەکانی بەردەم پرۆسەی المەرکەزیەت و شۆرکردنەوەی دەسەاڵت لە عێراق و هەرێمی کوردستان 
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بە  پێویستی  بەڵکو  نیە،  یاسا  بە  پێویستی  تەنیا  المەرکەزیەت  وەك  بابەتی  هەندێك  کە  کردەوە  جەختی  موفتی  دەکات. 

کولتوریشە. لەوانە پێویست بە کولتوری پەیوەندی و یەكتر قبوڵکردن لە نیوان دەوڵەتی ناوەندی و هەرێم، وە شۆركردنەوەی 

و  لە عێراق هەوراز  دا کە المەرکەزیەت  راستیە  بەو  ئاماژەی  پارێزگاکان. هاوکات موفتی  و  ناوەند  نیوان  لە  دەسەاڵتەکان 

نشێوی زۆری بینیوە و پەیوەست بووە بە ویست و خواستی سیا�سی. بۆ نموونە پێداچوونەوەی دووەمی یاسای 21 سالی 

2008 بە سوودی المەرکەزیەت بووە، بەاڵم بە هۆی گۆران لە میزاجی سیا�سی لە پێداچوونەوەی سێیەمدا پاشەكشە لە 

المەرکەزیەتی تێدا بە دی دەکرێت. موفتی ئاماژە�سی بە جیاوازیەکانی دەستەاڵتی پارێزگاکانی هەرێم و ئەوانی دەرەوەی هەرێم 

کرد بە هۆی بوونی دوو یاسای جیاواز بۆ هەریەكەیان. 

دکتۆر بەشیر خەلیل حەداد وتەکەی تەرخان کرد بە بابەتی دابەزاندنی دەسەاڵت و ئەو ریفۆرمانەی بۆ باشترکردنی پرۆسەی 

حوكمڕانیپێویستن. بە ئاماژەکردن بەوەی عیراق واڵتێکی فیدراڵە، حەداد ڕوونیکردەوە کە شۆرکردنەوەی دەسەاڵتەکان بۆ 

هەرێم و پارێزگاکان لە سەر بنەمای دەستور و یاسای ژمارە 21 ی ساڵی 2008ە، کە لە الیەن پەرلەمانی عیراق پەسند کراوە. 

بەاڵم ئەم یاسایانە بێ کەموکوڕی نین و دەستێوەردان لە دابەزاندنی دەسەاڵتەکان هەیە وپرۆژەکان بە ڕێكوپێکی جێبەجێ 

ناکرێن. حەداد با�سی سەردانەكانی بۆ چەند پارێزگایەك کرد و گوتی بە هۆی تێکەڵبوونی دەسەاڵتەکان بەرپرسەکان نازانن 

یا پارێزگار، وە بە هۆی دەستێوەردانیش ئەو بریارانەی دراون جێبەجێ ناکرێن و خەڵك بۆ دەستەبەری  وەزیر بەرپرسیانە 

خزمەتگوزاریەکان خۆپیشاندان دەکەن. لە میانی باسکردن لە پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا، حەداد ڕوونی کردەوە کە 

لەگەڵ ئەوەی دەستووردەسەاڵت و موستەحەقاتی هەرێمی دیاری کردووە، بەاڵم بەغدا ئامادە نیە بە تەواوی مافی هەرێم 

بدات، بۆ نموونە بەشە بوودجەی نانێرێت یا لە کەرتی وزە کە پێویستە بە هاوبە�سی بەرێوە ببرێت گوێ بە داواکاریەکانی 

هەرێم نادرێت. لە ڕوانگەی حەداد چارەسەری جێبەجێ کردنی دەستور و پێداچوونەوەی یاسای ژمارە 21ی سالی 2008 لە 

پەرلەمان دەتوانێت ببێتە چارەسەری ئەم جۆرە کێشانە، بە تایبەت یاسای 21 کە بە دیدی حەداد دەسەاڵتی رەهای داوە 

بە پارێزگاکان بە بێ دانانی چاودێری پێویست بۆ دەسەاڵتەکانیان. هەر بۆیە ئەو یاسای ژمارە 3ی سالی 200٩ پەرلەمانی 
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کوردستان سەبارەت بە دابەزاندنی دەسەاڵتەکان بۆ پارێزگاکان بە باشتر دەزانێت و ئاوەدانی کوردستان وەك ئاماژەیەکی 

سەرکەوتنی ئەم یاسایە دەزانێت.

بە وتەی نەوزاد هادی بابەتی دابەزاندنی دەسەاڵتەکان بابەتێکی تازەیە لە عیراق و بۆ سااڵنی پاش  2003 دەگەرێتەوە، بەاڵم 

بودجەی  کردنی  خەرج  لە  پارێزگارەکان  و  نەبووە  سەرکەوتوو  سیستەمەکە  سیا�سی  ملمالنێی  و  دەستێوەردان  هۆی  بە 

پارێزگاکەیان بۆ خزمەت کردنی خەڵك دەستکراوە نین. وەکوو روونکردنەوەی زیاتر هادی با�سی لەوە کرد کە لەو پارێزگایانەی 

پارێزگای بەسرا کرد کە  بە  بائاماژەی  باشترە بۆ خزمەت کردن. هادی  بارودۆخ  پارتێکی سیا�سی زۆرینەی دەنگەکانی هەیە 

سەرباری بەردەستبوونی دوو ملیار دۆالر، كەچی ملمـالنێ و دەستێوەردانەکان ڕێگر بوونە لە خەرج کردنی پارەکە بۆ دابین 

یاسا  و  دەستوور  گوێرەی  بە  کە  وایە  بڕوای  هادی  نەوزاد  حەداد،  بەشیر  ڕای  پێچەوانەی  بە  خزمەتگوزاریەکان.   کردنی 

عیراقیەکان )یاسای 21 سالی 2008( پارێزگاکانی عیراق سەروەری و دەسەاڵتی زیاتریان هەیە بە بەراورد لەگەڵ پارێزگاکانی 

کوردستان، بەاڵم ئەوەی لە ڕاستیدا دەگوزەرێت ئەوەیە ئەم دەسەاڵتانە وەکوو لە یاساکان باسکراون شۆر نەبوونەتەوە بۆ 

پارێزگاکان.

عەلی دووای الزم ئەلفەرتو�سی وتەکەی بۆ باسکردنی یاسای پەیوەندیدار بە شۆرکردنەوەی دەسەاڵتەکان، پێداچوونەوەی 

یاساکە و گرفتەکانی بەردەم جێبەجێ کردنی تەرخانكرد. لە ڕوانگەی ئەلفەرتو�سی، “المەرکەزیەت یەکێك لە کۆلەکەکانی 
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دیموکرا�سی و سیستەمی حوكمڕانی دروستە”، بەاڵم دابەزاندنی دەسەاڵتەکان لە عیراق پرۆسەیەکی بێ كێشە و ڕەوان نەبووە، 

پارێزگاکان دابەزێنن. یاسای ژمارە 21ی  بۆ  ئاسانی دەسەاڵتەکانیان  بە  ناکەن  چونکە وەزیر و فەرمانبەری وەزارەتەکان حەز 

و   ،2018 لە  سێیەمیان  و   2013 لە  دووەمیان   ،2010 سالی  لە  یەکەمیان  کراوە،  بۆ  پێداچوونەوەی  جار  �سێ   2008 سالی 

پارێزگاکان  بە  لەو دەسەاڵتانەی  تێدایە  پاشەکشەی  ناودەبات چوون  “مەترسیدار”  بە  پێداچوونەوەی سێیەم  ئەلفەرتو�سی 

دراوە. ئەلفەرتو�سی جەختی لە سەر ئەوە کردەوە کە پێداچوونەوەکانی یەکەم و دووەم لە قازانجی پارێزگاکان بوون بەاڵم هەرگیز 

بە تەواوی جێبەجێ نەکران، کەچی پێداچوونەوەی سێیەم تەنیا �سێ رۆژ پاش دەرچوونی لە الیەن هەندێك وەزارەت جێبەجێ 

کرا.
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یەحیا ئەلکوبەی�سی، ڕاوێژکاری سەنتەری عیراقی بۆ دیراساتی ستراتیژی، عەممان	 

عەدنان ئەلزورفی، ئەندام پەرلەمانی عیراق و پارێزگاری پێشووی نەجەف	 

جەعفەر ئێمنکی، ئەندامی مەکتەبی سیا�سی پارتی دیموکراتی کوردستان	 

لوقمان فەیلی، باڵوێزی پێشوی عیراق لە ئەمریکا و ژاپۆن	 

 تالیب موحەمەد کەریم، جێگری سەرۆکی سەنتەری رافیدەین، نەجەف )سەرپەرشتیار(	 

پێدانی  بەرەو  لە پێش خستن و  پارتە سیاسیەکان  و  تیشکی خستە سەر ڕۆلی سەرکردە  تالیب موحەمەد کەریم  لە پێشەكیدا 

سەروەری یاسا و بە دامەزراوەیی کردن، جێبەجێ کردنی دەستور وزیادکردنی ئەو یاسا و رێسایانەی پێویستن بۆ رزگارکردنی 

واڵت لە قەیران و تەنگەرژەکان، بە دامەزراوەیی کردنی دیالۆگ )گفتگۆ( لە نیوان پێکهاتەکانی عێراق وهەروەها بەرەودان بە 

ئاشتبوونەوە و سەقامگیری. هاوکات، کاریگەریەکانی تایەفەگەری لە سەر پرۆسەکانی دەوڵەتسازی و نیشتیمانسازی.

ئەو،  وتەی  بە  عیراق.  لە  دەوڵەتسازی  و  )نەتەوەسازی(  نیشتیمانسازی  بابەتەکانی  سەر  خستە  رووناکی  ئەلکوبەی�سی  یەحیا 

کێشەکە لە عیراق لەوکاتە دەستی پێ کرد کە دەوڵەتە کۆلۆنیالەکان بە بنیاتنانی دەوڵەت و نەتەوە هەستان، ئەویش لە ڕێگای بە 

کارهێنانی هێزەوە. لە ئەوروپا دروستکردنی نەتەوە کەوتووەتە پێش دەوڵەتسازی، یا بە النی کەمەوە لە یەك کاتدا ڕوویان داوە، 

بەاڵم لە واڵتێکی درووستکراوی وەك عیراق ئەو دوو پرۆسەیە بە پێچەوانەی یەکتر پەرەیان سەندووە. ئەلكوبەی�سی ئەوە�سی ڕوون 

کردەوە کە لە عیراقدا تا پێش سالی 2003 شونا�سی عەرەبی سونە بااڵدەست بوو و هێز و پەروەردە لە الیەن دەوڵەت بەکاردەهاتن 

بۆ سەپاندنی ئەم شوناسە بە سەر واڵتدا. تەنیا دید و بۆچوونی یەك الیەن )عەرەبی سونە( ڕەچاو کرابوو و ئەمە بۆ شیعە و 

کورد و تورکمان و ئاشوری و پێکهاتەکانی دیکە جێگای پەسەند نەبوو. تەنیا گۆرانکاری لە پاش 2003 ئەوە بووە کە شونا�سی 

عەرەبی شیعە جێگای شونا�سی سونەی گرتووەتەوە. کاتێك تەنیا یەك دیدو بۆچوون ڕەچاو دەکرێت و بۆچوونەکانی دیکە قبوول 

ریفراندۆمی  بەرامبەر  کاردانەوەكەێ  وەکوو  سەرهەلدەدات،  دیکە  بۆچوونەکانی  بەرامبەر  شۆڤینی  کاردانەوەی  بەڵكو  ناکرێن، 

کوردستان.  ئەلكوبەی�سی هەولەکانی نەتەوەسازی لە ڕێگای بە کار هێنانی پرەنسیپە دیموکراتیەکان لە دەستوری سالی 200٥ی 

بە شکستخواردوو پێناسە کرد بەو هۆیەی كە دەنگدان لە پەرلەمان لە سەر بنەمای تایەفەگەریە و تایەفەیەك کە زۆرینەی 

هەیە دەست بە سەر پرۆسەکانی بریاردان و یاسادەرکردندا دەگرێت. لە ڕوانگەی ئەلکوبەی�سی ڕێگای دەرچوون لەم تەنگەژەیە 

ئەوەیە کە لە سەرەتادا دان بەوەدا بنرێت کە عیراق واڵتێکی فرەییە و دەبيت بە شێوازێکی فرەیی بەرێوەببرێت. هەروەها، دەبێت 
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دەوڵەت و نەتەوە لە سەر بنەمای شوناسێکی سیا�سی کە لە الیەن هەموان پەسەندبێت بنیات بنرێت نەك لە سەر دیدی تاك 

الیەنێك.

بۆ سەپاندنی شونا�سی عەرەبی  ئەلکوبەی�سی کە پێش 2003 هەوڵێك هەبوو  لەگەڵ  بوو  ئەلزورفی هاوڕا  کاتێکدا عەدنان  لە 

سونە بە سەر عیراق، كەچی نکوولی کرد لەوەی هەول لە ئارادابێ بۆ سەپاندنی شونا�سی شیعە بە سەر واڵتەكە لە پاش سالی 

2003دا. ئەلزورفی ئاماژەی بە دژایەتی ئایەتوال سیستانی بۆ ستراتیژێکی لەم چەشنە کرد و گێرایەوە کە لە سەردەمی سەرۆك 

وەزیرایەتی ئیبراهیم جەعفەریدا، ئایەتوال سیستانی پێی وتووە “هەڵە مێژووییەکان دوبارە مەکەوە…واڵتێك بنیات بنێ بە ناوی 

عیراق”. ئامۆژگاری زانایانی شیعە لە نەجەف ئەوەیە کە دەوڵەت بنیات بنێن نەك تایەفەیەكی ئاینی لە ناو دەوڵەت. لە هەمان 

کاتدا ئەلزورفی نکولی کرد لەوەی شیعەکان هەولی گۆرینی منهەجی خوێندنیان دابێت بە مەبەستی تایبەتی خۆیان. لە کۆتاییدا 

لە  دەکات،  خۆی  تایەفەكەی  نوێنەرایەتی  تەنیا  پەرلەمان  لە  الیەنێك  هەر  نوێنەری  کە  گرت  لەودیاردەیە  ڕەخنەی  ئەلزورفی 

کاتێکدا کە پێویستە نوێنەرایەتی هەموو عیراقیەکان بکات.

پرۆسەی  پێش  بکەوێتە  دەوڵەتسازی  ئەگەر  کە  کردەوە  دووپات  ئەلکوبەی�سی  تێبینیەکەی  ئیمنکی  جەعفەر  وتەکەیدا  لە 

بنیاتنانی دەوڵەتی عیراق لە سەرتاوە پرۆژەیەکی  نیشتیمانسازی، ئەنجامەکەی پر کێشە دەبێت.  ئیمنکی جەختی کردەوە کە 

و  سیڤیل  نەتەوەیەکی  دروستکردنی  بۆ  نەبوو  پێویستی  میکانیزمی  و  دەزگا  و  دام  عیراق  هۆیەی  بەو  بوو،  شکستخواردوو 

دیموکرات. تەنانەت هەردوو دەستوورە هەمیشەییەکەی عیراق لە ژێر سایەی داگیرکەران نووسراون، یەکەمیان داگیرکاری 

بە ووتەی  و کیمیاباران کراوە.  بۆمباباران  ئەم دەستوورانە کورد  لە ژێر سێبەری  و  ئەمریکی  بەریتانی و دووەمیان داگیرکاری 

ئێمنکی پرسیار ئەوەیە “ئایا عیراقیەکان توانای نووسینی دەستورێکی نیشتیمانی )نەتەوەییان( نیە؟”، وەاڵمەكە�سی دایەوە کە 

ئیرادەی ئازادی لە عیراقیەکان سەندراوەتەوە و بوونەتە ئەسیری دەستی ئاین و تایەفەگەری و ئەو کەشە کۆمەاڵیەتیەی كە 

کە  هاوڕان  سیا�سی  نوخبەی  کە  دا  بەوە  ئاماژەی  ئێمنكی  پاشان  سیڤیل.  دەوڵەتێکی  و  کۆمەڵگا  دروستکردنی  بۆ  نەگونجاوە 
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تا ئیستا خاوەنی  لە سەردەمی نوێدا ئەو دەوڵەتەی بۆ خزمەتی هاواڵتیان دەوڵەتی گونجاوە مەدەنی دیموکراتە، بەاڵم عیراق 

كۆمەاڵنی خەڵكە )خەڵکی شیعە، سونە،کورد، تورکمان، هتد( نەك خاوەنی نەتەوە )نەتەوەیەکی مەدەنی دیموکرات(.

لوقمان فەیلی وتەکەی بەم پرسیارە دەست پێ کرد “ئێمە دەوڵەتێکی بەریتانیمان هەبوو بە ڕووکەشێکی عیراقی و دەوڵەتێکی 

ئەمریکی بە ڕووکەشێکی عیراقی. پرسیار ئەوەیە ئایا دەتوانین دەوڵەتێکی عیراقیمان هەبێت بە رووکەشێکی عیراقی؟” فەیلی  وتی 

چەمکەکانی دەوڵەت لە رۆژهەاڵتی ناڤین، وەیان نەتەوە و تەنانەت هاواڵتی، ڕوون نین. بۆ نموونە تێکەڵی و ناروونی هەیە لە 

نیوان نەتەوەی ) ئومەی( ئیسالمی و نەتەوەی )ئومەی( واڵتێکی دیاریکراو )بۆ نموونە سعودیە یا مصر(، هەروەها لە نیوان 

بە دوای فاکتەرەکانی  پێویستە بگەرێین  ئیستا  بە ڕای فەیلی  نەتەوەی واڵتێکی دیاریکراو و هتد.  )ئومەی( عەرەبی و  نەتەوەی 

درووستکەری سەقامگیری و بگەرێین بە دوای چارەسەرێك بۆ نەوەکانی داهاتوو، نەك چارەسەرێکی کاتی و بەپەلە.
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مەال بەختیار، بەرپر�سی کارگێری مەکتەبی سیا�سی یەکێتی نیشتمانی کوردستان	 

نەزمی گوڕ، جێگری پێشووی سەرۆکی پارتی دیموکراتی گەالن )هەدەپە( و ئەندامی پێشووی پەرلەمانی تورکیا	 

خالید عەزیزی، ئەندامی سەرکردایەتی و بەرپر�سی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستان	 

دالوەر عەالئەدین، سەرۆکی ئینستیتیوتی مێری )سەرپەرشتیار(	 

لە  کورد  پێگەی  گەنگەشەی  كە  بەوەی  دیاریكرد  پانێلەی  ئەو  دیبەیتەكانی  چوارچێوەی  عەالئەدین  دالوەر  پێشەكیدا،  لە 

کوردستان  پارچەی  چوار  هەر  لە  کوردی  الیەنی  الوازیەکانی  و  گرفتەکان  لە  باس  و  دەكات  ناوچەکە  ئاسای�سی  و  سیاسەت 

دەكات. هەروەها، بۆ باسكردنە لە دەرفەتەکانی کورد بۆ دەستهێنانی مافە مەدەنی و سیاسیەکانیان و بوون یا نەبوونی دیدێکی 

هاوبە�سی کوردی.  هاوكات، جەختی کردەوە کە قسەکەرکان وەکوو نوێنەری پارتێك یا واڵتێك بانگهێشت نەکراون، بەڵکو وەکوو 

تاکێکی سەرکردەی سیا�سی داوەتکراون بۆ پێشکەشکردنی دیدی کە�سی خۆیان کە ئەنجامی تەمەنێك لە ئەزمونی سیاسیانە. وە 

بانگهێشتکراون بۆ باسکردنی ئەو وانانەی لە رابردوو فـێربوون هەتا پێشبینی لە پێگە و رۆلی کورد بکەن لە رۆژهەاڵتی ناوەراستی 

نوێدا.

سیستەمی  و  بیروباوەڕ  بەردەوامی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  سەرەکی  کێشەی  کە  پێکرد  دەست  بەوە  وتەکەی  بەختیار  مەال 

لە  ئەوروپا  بووە ڕێخۆشکەری دیموکراسیەت، بەاڵم  لە  ئەو، ڕەوشنگەری  بە بڕوای  ئایدیۆلۆژیە.  و  دواکەوتووی کۆمەالیەتی 
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رۆژهەاڵتی ناوەراستدا ڕۆشنگەری و ئەو چاکسازیە کۆمەاڵیەتی و ئاینی و فەلسەفی و ئیداریەی بە دوایدا دێن رووی نەدا، وە 

لە ئەنجامدا سیستەمی حوکم لە ناوچەکەدا، بە پاشایەتی و کۆماری و چەپ و هتد، دژە دیموکرا�سی بوون. ئەم رژێمە دژە 

دیموکراتیانە هیچ دوودڵی لە بە کار هێنانی هێز ناكەن هەر کاتێك ڕا و بۆچوونیان دژایەتی کرا. “ئێمە تاوانمان نەکرد وتمان 

ریفراندۆم” کە چی هێزیان دژمان بە کار هێنا.

سەبارەت بە سیستەمی جیهانیەوە، بەختیار پێی وایە لە سیستەمی دوو جەمسەر و تاک جەمسەر کورد قوربانی رێککەوتنەکان، 

هۆی  بە  دەرفەتانەش  ئەم  کەوتووە.  دەست  دەرفەتی  کورد  شێواوە  جیهانە  لەم  کاتێکدا  لە  بووە،  جەزایر،  رێککەوتنی  وەك 

ناکۆکی زڵهێزەکان لە ناو خۆیان و لەگەڵ هێزە ناوچەییەکان و ناکۆکی هێزە ناوچەییەکان بووە لەگەڵ یەکدی. بۆ نموونە ئەم 

ناکۆکیانە بوونەتە هۆی دروست بوونی کیانی سیا�سی لە رۆژاڤا.  پتر لەمەش بەختیار با�سی کێشە سەرەکیەکانی کورد و پارتە 

کوردیەکانی کرد و ئاماژەی کرد کە نەبوونی “هاورێی ڕاستەقینە” و نەبوونی دیدێکی ستراتیژی بۆ دارشتنی سیاسەتی ناوخۆیی و 

نێودەوڵەتی دوو کێشەی سەرەکی کوردن.

نەزمی گوڕ جەختی لە سەر بارودۆخی کورد لە دوو قۆناخدا کردەوە. لە سەد سالی پێش شەری  ڕووخانی سەدام و لە ساالنی 

پاش ئەم شەرە و شەری ناوخۆی سوریا. لە قۆناخی یەکەم کوردەکان دابەش ببون بە سەر تورکیا و عیراق و ئێران و سوریا، وە 

لە الیەن ئەو دەوڵەتانە دەچەوسێنرانەوە و ئەگەر خەباتیان بکردایە بە ئاگر و ئاسن وەاڵم دەدرانەوە. بەاڵم لە قۆناخی نوێدا 

ئێران  کوردەکان سەرکەوتن لە بە دەستهێنانی كیانی فیدرالی لە عیراق و لە باشتركردنی بارودۆخیان لە سوریا. لە تورکیا و 

بارودۆخ جیاوازە و رژێمە سەنترالیەکانی ئەم دوو واڵتە دژی داخوازیەکانی کوردن. بەاڵم خەبات بەردەوامە و گوڕ گەشبینە 

بە داهاتووی کورد لەم والتانە.  هەروەها بڕوای وایە كە بۆ چارەسەركردنی کێشەی پەرتەوازەیی کورد پێویستە کۆنگرەیەکی 

نەتەوەیی رێك بخرێت بۆ ئەوەی نوێنەرانی کورد لە ئاستی نێودەوڵەتیدا هەلبژێردرێن، ئەگینا ئەو چوار واڵتەی کوردیان بەسەر 

دابەش بووە بەردەوام دەبن لە داپڵۆسینیان بۆ ڕێگرتن لە بە دیهاتنی خواستەکانیان.

پانێلی سێیەم: کوردستان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
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خالید عەزیزی لە روانگەی کوردێكی ئێرانیەوە سەیری بابەتەکەی کرد، و گوتی کە خۆی هەموو کاتێك جەختی لە سەر دیالۆگ 

بە مووشەك وەاڵم درایەوە” وەکوو  پێشتر  بۆ چارەسەری کێشەی کورد. “داواکاری دیالۆگی من 40 شەو  تاران کردووە  لەگەڵ 

ئاماژەیەك کە تاران بڕوای بە دیالۆگ نیە و پشت بە توانای سەربازی خۆی دەبەستێت. عەزیزی بڕوا�سی بەوە نیە کە دیموکرا�سی 

بتوانێت کێشەی کورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست چارەسەر بکات، چوونکە دیموکرا�سی بە دامەزراوەیی نەکراوە لەم ناوچەیە. ئەو 

بڕوای وایە کە رێككەوتنی سیا�سی باشتر لە دیموکرا�سی یارمەتیدەری کورد دەبێت و کورد پێویستە بە دوای هاوبەش بگەڕێت لە 

ناوچەکە. عەزیزی رەشبینە بەرامبەربە هەلوێست و کراوەیی رژێمی ئێرانی بەرامبەر کورد، بەاڵم هیوادارە سیستەمی فیدرالی لە 

عیراق سەرکەوتوو بێت و ببێت بە مۆدیلێك بۆ ئەوەی لە ووالتانەی کوردی تیا دابەش بووە بە کار بهێنرێت.
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 پانێلی چوارەم:  یەکێتی ئەوروپا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست: دەوڵەتسازی بۆ رێگرتن لە
توندوتیژی

رامۆن بڵێکوا، باڵوێزی یەکێتی ئەوروپا لە عیراق	 

ستیڤن بلۆکمانز، سەنتەری لێکۆلینەوەی سیاسەتی ئەوروپی، بروکسل	 

کامەران موحەمەد، لێکۆلەر لە ئینستۆتی مێری	 

تینا گادێ، لێکۆلەر لە ئەنیستۆتی نەرویجی بۆ کاروباری نێودەوڵەتی	 

مۆرتین بۆوس، ئەنیستۆتی نەرویجی بۆ کار و باری نێودەوڵەتی )سەرپەرشتیار(	 

لە پێشەكیدا مۆرتین بۆوس ئاماژەی بە گرفتەکانی بەردەم پێشگرتن لە )توندوتیژی ڕادەبەدەر( کرد بە تایبەت لەو ناوچانەی 

بە گشتی،  بیانی  و  ناکارایە.بە وتەی بۆوس، والتانی رۆژئاوا  تێدا  ئەو جێگانەی حکومەت  و  دەولەت و دەستەاڵتەکەی الوازن 

دەتوانن یارمەتی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بدەن کە بە شێوازێکی گونجاو پەرە بە دامەزراوە ناوخۆییەکانیان بدەن، بەاڵم 

ئامانج  رادەبەدەر،  تووندئاژۆیی  و  بوون  توندرەو  بە  لەو والتانە. سەبارەت  پرۆسەی دەولەتسازی  لە  بە جێگرەوە  ببن  ناتوانن 

ئەوەیە تێ بگەین بۆ ئەم دیاردەیە روو دەدات؟ بۆوس جەختی کردەوە کە فەکتەری ئاینی بە تەنیا هۆکاری ئەم دیاردەیە نیە، 

چەند  و  ژینگەیی  فەکتەری  هەروەها  کۆمەلگا(و  الیەن  لە  )رەتکردنەوە  کۆمەالیەتی  کار(،  )نەبوونی  ئابووری  هۆکاری  بەڵکوو 

هۆکاری دیکەش بەشدارن لە سەرهەلدانی ئەم دیاردەیە. ئەو جەختی کردەوە لە سەر پێویستی وردبوونەوە لە زانیاری لۆکالی و 

دیارکردنی رەگ و ریشەی ملمالنێکان لە ڕێگای پشت بەستن بە زانیاری بە دەست هاتوو لە ناوچەکە، نەوەك لە سەر بنەمای 

هەندێك تیۆر و چوارچێوەی ئەبستراکت کە لە بروکسێلەوە دارێژراون. هاوکات بۆوس وتی پێویستە هاوسەنگی هەبێت لە نیوان 

هەنگاوەکانی پاراستنی ئاسایش و هەنگاوەکانی پەرپێدان بۆ بەرباڵو کردنی چەمکی دەستێوەردان و گرنگی زیاتر دان بە پەرەپێدان. 

لە کۆتاییش تێبینی کرد کە بەش بەش بوونی کۆمەاڵیەتی سیا�سی لە زۆربەی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست کە بە هۆی نەبوونی 

رێککەوتن لە سەر پێکهاتەی کیانی سیا�سی دروست بووە گرفتێکی سەرەکیە لە رێگری کردن لە توندوتیژی  ڕادەبەدەر.

رامۆن بڵێکوا لە دەستپێکی وتەکانیدا ئاماژەی دا کە گرنگیدانی یەکێتی ئەوروپا بە عێراق بۆ دەرکەوتنی ئەو ڕاستیە دەگەرێتەوە 

کە ئاسای�سی یەکێتی ئەوروپا لە دەرەوەی سنوورەکانیەوە دەست پێ دەکات نەك لە ناوەوە. بەاڵم ئامانجەکانی یەکێتی ئەوروپا 

بەرێوەبردنی  و  ملمالنێ  چارەسەركردنی  لە  بوون  بریتی  ئەوروپا  یەکێتی  ئامانجەکانی  سەرەتا  لە  هاتووە.  بەسەردا  گۆرانکاریان 

ئاراستەی  دەتوانرێت  زەحمەت  بە  کە  بوو،  دابەش  و  مەتر�سی  پر  شوێنێکی  بووەتە  جیهان  ئەوەی  بنەمای  سەر  لە  قەیران، 

رووداوەکانی تێدا بخوێنیتەوە. یەکێتی ئەوروپا سیاسەت و کەرەستەی خۆی هەیە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی و ستراتیژی ئەوروپا 

هێدی هێدی لە رووبەروو بونەوەی داعش گۆراوە بۆ قۆناغی چاالك بوون لە بواری دیکە بە دیدێکی گەشبینانە.
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باڵوێز بڵێکوا ئاماژەی بە شەش ئاستەنگ دا لە ناوچەکە، كە بریتین لە رووخانی سیستەمی جێگیر لە پاش قۆناغی کۆلۆنیالیزم، 

سەرهەڵدانەوەی شونا�سی ئیتنی و عەشیرەیی و تایەفەگەری بە هۆی نەمانی دام و دەزگاکانی دەوڵەت، هەستانەوەی شیعە، 

توورەیی سوننە بە هۆی ئەوەی هەست دەکەن پەراوێز خراون و زوڵمیان لێ دەکرێت، داواکاری کورد بۆدەسەاڵتی زیاتری سیا�سی، 

و مەتر�سی پێکدادانی زیاتری ناوچەیی )وەك پێکدادانەکان لە سوریا و یەمەن و عیراق و سومالیا(. لە کۆتایدا یڵێکوا گەشبینی 

خۆی بۆ داهاتووی عیراق دەربڕی و گوتی عیراق سەرچاوەی هەموو کێشەکان بوو لە ناوچەکە، کە چی ئیستا خەریکە دەبێت بە 

مۆدیلێك بۆ ناوچەکە، ئەمەش بە هۆی ئەوەی توانیویەتی بە سەر ئەو کێشانەی باسمان کرد تا ڕێژەیەکی باش سەرکەوێت و 

هاوکاری لە ناو پێکهاتەکانی دەستەبەر بکات.

ستیڤن بلۆکمانز گوتی کە هەنووکە توندوتیژی رادەبەدەر لەگەڵ ئەوەی کاریگەری دەکاتە سەر کۆمەڵگا خۆجێیەکان، لە هەمان 

کاتدا شەپۆڵی نێگەتیڤ دەنێرێتە هەموو جیهان و سنوورەکانی نیوان ئاسای�سی ناوخۆ و ئاسای�سی دەرەوەی کاڵ کردووەتەوە. 

چەکدارە تیرۆریستە بیانیەکان، لەوانە ئەوروپیەکان، تەنیا یەك الیەنی ئەم کێشەیەن. کەواتە لە بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی 

رادەبەدەر یەکێتی ئەوروپا ئامانجی تایبەتی خۆی هەیە. ئەمە لە کاتێکدایە کە یەکێتی ئەوروپا وەك ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی لە 

سەرەوە و دەرەوەی دەوڵەتە ئەندامەکانیەوە، تەنیا رۆڵی پالپشتیکاری هەیە. لەوكاتەی كە لە بوواری ئاسای�سی ناوخۆ و دژەتیرۆر 

و دانانی میکانیزمی هاوکاری ناوخۆیی زۆر کارا و کاریگەرە، بەاڵم لە ئاسای�سی دەرەوە بەو شێوازە کاریگەر نیە.

بلۆكمان چوار ئامانجی دەرەکی یەکێتی ئەوروپای پێناسە كرد، كە بریتین لە: 1- باشتر تێگەشتن و بەرەنگاربوونەوەی رەگوڕیشەی 

توندوتیژی رادەبەدەر، 2- بەهێزکردنی ئەکتەرەکان، لەوانە دەوڵەت و خوارەوەی دەوڵەت و ئەکتەرە ناحكومیەكان، 3- بەهێزکردنی 

ئەو کۆمەلگایانەی مەترسیان لە سەرە لە رێگای بە هێز کردنی بەرگەگرتنیان، 4- بەرزكردنی توانای رێگریکردن و دژایەتیكردنی 

توندوتیژی لە کۆمەلگای مەدەنی و لە میدیا. لە گەیشتن بەم ئامانجانە یەکێتی ئەوروپا رووبەڕووی چوار ئاستەنگ بووەتەوە. 

کێشەی هاوئاهەنگی لە نیوان کۆمەک بەخشەکان، کێشەی خاوەنداریەتی لۆکالی )کێ لۆکالە؟ بۆ نموونە بەغدا یا هەولێر؟(، 



19

پانێلی چوارەم:  یەکێتی ئەوروپا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست: دەوڵەتسازی بۆ رێگرتن لە توندوتیژی

هەستیاربوون یا نەبوونی یەکێتی ئەوروپا بۆ ملمالنێکان )لە سەر بنەمای دینامیکە ناوخۆییەکانی یەکێتی ئەوروپا( و کێشەی 

دوورکەوتنەوەی یەکێتیەکە لە رێزگرتن لە ماف و ئازادیە سەرەتاییەکان کە خۆی رایگەیاندووە.

کامەران پااڵنی با�سی لەوە کرد کە حکومەتی عیراق و حکومەتی هەرێمیش 

تیرۆریزم و توندوتیژی رادەبەدەر، و بە هەمان  لە نیوان  ناکەن  جیاوازی 

شێوەش لە نێوان بەرەنگاربوونەوەی تیرۆرو بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی 

رادەبەدەر، وە پێشگرتن لە توندوتیژی رادەبەدەر. عێراق جەخت لە سەر 

بە کار هێنانی هێزی ڕەق دەکاتەوە لە رووبەروو بوونەوەی تیرۆر، واتا هێزی 

سەربازی و ئەمنی بە کار دەهێنێت بۆ کاریگەری راستەوخۆی کورت مەودا.

پێداچوونەوەی  و  چاوپێکەوتن  و  راپر�سی  سەرەتاییەکانی  دەرەنجامە 

دۆكیۆمەنتەكان لە سەر بابەتەکە، هەر وەکو ڕێژەی کەمیی بەشداریكردنی 

دەنگدەران لە هەلبژاردنەکان دەری دەخات، کێشەی نەبوونی متمانە بە 

لە  كە  دەکەن  هەست  خەڵک  دەردەخات.  عیراق  ئەمنیەکانی  دامودەزگا 

دەرەوەی پرۆسەی دروستکردنی بریارن، هەم لە ئاستی لۆکالی و هەم لە ئاستی دەوڵەت. محەمەد بانگەشەی ئەوەی کرد کە 

بێ بەشداری و پاڵپشتی خەڵک پرۆسەی بەرپەچدانەوەی مەتر�سی توندوتیژی رادەبەدەر ئەنجامی نابێت.

1- نەبوونی ستراتیژیەکی تۆكمە و هەماهەنگ لە هەولێر و بەغدا

لێی  هەردووال  گفتگۆیە  زمانێکی  بە  پێویستیان  و  لێکۆلەران،  جیهانی  و  سیاسەت  جیهانی  نیوان  لە  هەیە  بۆشاییەك   -2

تێبگەن

3- کێشەی لێکۆلینەوە لە عێراق ئەوەیە دۆزینەوە و ئەنجامەکان لە عێراق و باشوری عێراق و کوردستانی عێراق زۆر جیاواز 

دەبن

4- لە هەمان کاتدا پێویست بە تێگەشتنە لە داینامیکی ئالۆزی ناوچەکە

ملمالنێ  هۆی  بە  بکرێت،  جێبەجێ  بتوانرێت  زەحمەتە  وەاڵمدەر  دەوڵەتی  بنیاتنانی  روانگەی  یا  مرۆیی  ئاسای�سی   -٥

درێژخایەنەکان؛ لە بەر ئەوەی عێراق ئیستا لە قۆناغی سەقامگیربوونەوەدایە.

٦- هەستی نادڵنیایی باڵی بە سەر واڵت داکێشاوە و توندئاژۆکان بەڵێنی دەستەبەرکردنی دڵنیایی دەدەن.

7- خەڵك هەست ناکەن پۆلیس لە خزمەتی ئەواندایە، بۆیە خۆیان ئاسایش دەگرنە دەست خۆیان.

پێش  نموونە  بۆ  بکرێت،  هاوکێشەکە  لە  بەشدار  دیکەی  الیەنەکانی  لەگەڵ  هاوئاهەنگی  بەردەوام  كە  گرنگە  ئەوە   -8
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باڵوکردنەوەی ریپۆرتەکان بە هاوبەشەکانی دیکەی پیشان دەی.

٩- ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان بوونیان زۆر پێویستە لە دروستکردنی پەیوەندی لە نیوان ئەو بەرپرسانەی بڕوایان بە 

ئاسای�سی مرۆیی هەیە لەگەڵ لێکۆلەران و کۆمەلگا خۆجێیەکان.

10- بەهێزکردنی حکومەتی خۆجێیی و دروستکردنەوەی دام و دەزگای شەرعی لە ئاستی واڵت پێویستن.

11- رێگەدان بەوەی پۆلیسەکان لە خودی کۆمەڵگاکان بن كە لەوانەیە ئەنجامی با�سی هەبێت، لە هەمان کاتیشدا بە 

هۆی ئەو دابەشبوونەی لە عێراقدا هەیە لەوانەیە ببێتە هۆی سەرهەلدانی کێشەی زیاتر.

عەرەبستانی  لە  ئیسالمیەکان  فەرمیە  دامەزراوە  “ئایا  پرسیارە:  ئەم  وەاڵمی  دۆزینەوەی  لە  ووردبووەوە  گادێ  تینا 

سعودی، مەغریب و لوبنان رۆلیان هەیە لە پێشگرتن بە توندوتیژی ڕادەبەدەر،و ئایا وانەکان بۆ عێراق چین؟”.  لە 

عەرەبستانی سعودی دامودەزگا فەرمیەکان بە دوو شێواز ڕێگرن لە توندوتیژی رادەبەدەر. یەکەم لە رێگای چاکسازی 

خەڵكە جیهادیە بەندکراوەکان، ئەویش لە رێگای بەکارهێنانی وەهابیزم و جەخت کردنەوە لە سەر پێویستی گوێرایەلی 

حاکمی کۆمەلگا )ولی األمر(. دووەم لە رێگای دانانی پرۆگرامی ڕێگر لە توندوتیژی بۆ خەڵک. لە هەمان کاتدا و لە پاش 

دەرەوەی  لە  کە  دامەزراون  توندرەویی  ئایدیۆلۆژی  دژایەتی  بۆ  جیهانی  سەنتەری  وەك  دامودەزگای  داعش،  هاتنی 

دامودەزگا فەرمیە ئاینیەکانن.

مەغریب سێیەمین واڵتی عەرەبیە کە لە پاش سعودیا و تونس زۆرترین ژمارەی شەرکەری بیانی توندڕەوی هەیە )لە 

ڕیزی هێزە تیرۆریستەکانی وەك داعش(. لە مەغریب وەك بەشێك لە سیاسەتی دژە سەلەفیەت، بە فەرمانی پاشایەتی 

سەلەفیە جیهادیەکان لێخۆشبوونیان بۆ دەرچوو و لە ئەنجامدا زۆربەیان ڕێکخراوی ناحوکمی ئاینی یا قوتابخانەی 

ئیسالمیان دامەزراند و لە حکومەت نزیک بوونەوە. هەروەها پرۆگرامی )مەنهەجی( خوێندنی ئیسالمی و دامودەزگاکان 

چاکسازیان تیا کرا.

لە لوبنان دامەزراوە فەرمیە ئیسالمیەکان الوازن و تەنیا رۆل لە سیاسەتی ناوخۆیی دەگێرن. توندڕەوی لەو واڵتە دوو 

سەرچاوەی سەرەکی هەیە، سەلەفیزمی هاوردەكراو لە دەرەوەی سنوورەکانی لوبنان و توندئڕەویی لە ئەنجامی ملمالنێ 

سیاسیە ناوخۆییەکان. بۆ نموونە، هەندێك جار بە هۆکاری سیا�سی تەنازول بۆ هەندێك وتارخوێنی توندرەوی سەلەفی 

نیوان  لە  متمانەی  ئاستی  کردنەوەی  بەرز  بۆ  “دارالفتوی”  بە  بدرێت  زیاتر  ئۆتۆنۆمی  کرد  پێشنیاری  گادێ  دەکرێت. 
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جەماوەر.

لە کۆتاییدا گادێ با�سی لە �سێ وانە كرد بۆ عێراق. یەکەمیان پێدانی ئۆتۆنۆمی زیاتر بە دامەزراوە ئاینیەکان، دووەمیان بە باش 

هۆکارە  چارەسەرکردنی  سێیەمیان  وا  شیعە،  ناراستەوخۆی  کۆنترۆلی  ژێر  بکەونە  ئیسالمیەکان  دامەزراوە  ئەوەی  نەزانینی 

بنچینەییەکانی سەرهەڵدانی داعش بۆ ئەوەی زاناکانی سونەش پاڵپشتی دژایەتی توندوتیژی رادەبەدەر بکەن.
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پانێلی پێنجەم: سەقامگیری ڕەوا لە عێراق و رۆڵی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی

ستیوەرت ئادەم، کۆنسولی گشتی بەریتانیا لە هەولێر بە وەكالەت	 

ئیریك ستراتینگ، جێگری باڵوێزی هۆلەندا لە عێراق	 

برونۆ پاسکینۆ، باڵوێزی ئیتالی لە عێراق	 

هان�سی ئێسکوبار، باڵوێزی ئیسپانیا لە عێراق	 

فەرهاد عەالئەدین، راوێژکاری سەرۆك کۆماری عێراق )سەرپەرشتیار(	 

لە پێشەكی ئەم پانێلەدا فەرهاد عەالئەدین چوارچێوەی تەوەرەكانی دیبەیتەكەی دیاریكرد كە نێردەی دیپلۆما�سی چوار واڵتی 

گرنگ و هاوبە�سی عێراق بتوانن با�سی لێوە بكەن. ئەو تەوەرانە پەیوەستبوون بە پێویستی بە پەلەی بنیاتنانەوەی سەقامگیری لە 

واڵت، نەك تەنیا لە بواری ئەمنی بەڵکو لە بواری ئابوری و سیا�سی – دامەزراوەییش. دیارە كە بۆ گەیشتن بەم ئامانجانە پێویست 

بوو جەخت لە سەر رۆلی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بكرێتەوە، بەتایبەتی بەشداریكردنی دەوڵەتەكانی دیپلۆماتكارە قسەكەرەكان 

لە هاوکاری عێراق کرد. بێگومان سەقامگیری لە عێراقدا دوا ئامانج نیە، بەڵکو قۆناغی ناوەندە لە ڕێگای پەرەسەندنی ئابوری، 

حوکمی باش و لە کۆتاییدا ژیانێکی کامەران.

ستیوەرت ئادەم، پابەندیی واڵتەکەی بە یەکپارچەیی خاکی عێراق و هاوکاریكردنی عێراق بۆ هەستانەوە لە پاش شەری داعش 

پێشخستنی  یەکەمیان  بونیاتنراوە.  گشتی  خالی  پێنج  بنەمای  سەر  لە  بەریتانی  ستراتیژی  کرد،  با�سی  ئادەم  وەکوو  راگەیاند. 

نیوان هەردووال  لە  ناکۆکیەکان  بەسەر  “زاڵبوون  بە مەبەستی  ئەویش  و هەولێر،  بەغدا  لە  بنکەفراوان  و  کاریگەر  حوکمێکی 

لە بواری داهاتی نەوت” وە بەرزکردنەوەی ئاستی هاوئاهەنگی لە نیوان حکومەتی ناوەندی و پارێزگاکان بە مەبەستی گە یاندنی 

خزمەتگوزاریە پێویستەکان بە خەڵک. دووەمیان پەیوەندی بە چاکسازی لە سێکتەری ئاسایش هەیە بە جۆرێك کە پرۆسەی 

یارمەتی حکومەتی عێراقی و حکوماتی هەرێم بدات کە هێزێکی ئاسای�سی پێشکەوتوو و کاریگەر  ئاسایی کردنەوە پێش بخات و 

دروستکەن کە “بتوانێت رێگر بێت لە سەرهەڵدانی گرووپی چەکدار لە داهاتوودا و ئاسای�سی سنوورەکان دابین بکات”، بەاڵم 

لە هەمان کاتدا متمانەی خەڵك بە دەست بهێنێتەوە و چوارچێوەی دەستور ڕەچاو بکات و مۆنۆپۆلی بە کار هێنانی هێز لە واڵت 

لە دەست بگرێت.

سێیەمیان، هەوڵدان بۆ جێبەجێ کردنی چاکسازی ئابوری و مالی. لە روانگەی لەندەن ئەم چاکسازیانە پێویستن بۆ دامەزراندنی 

سیستەمی  لە  چاکسازی  هەروەها،  بێتەوە.  گەندەلی  بەرەنگاری  کە  بەتوانا  دارایی  وەزارەتێکی  و  خۆڕاگر  دارایی  سیستەمێکی 

بانکی و سێکتەری گشتی دەتوانێت پرۆسەی بنیاتنانەوە خێرا بکات. چوارەمیان، پێشخستنی مافەکانی مرۆڤ و گەڕاندنەوەی 
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ئاینی و نەتەوەییەکان و ئاوارەکانی ناوخۆ پارێزراوبێت و  سیستەمێکی کۆمەاڵیەتی بنکەفراوان کە تێیدا مافەکانی پێكهاتە 

هەوڵێکی درێژخایەن بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندرەوی و پێش خستنی ئاشتبوونەوە هەبێت. پێنجەمیان، بریتیە لەپێویستی 

کاتدا  لە هەمان  بەڵکوو  و کۆمپانیاکانی دەرەوە،  ڕاکێشانی سەرمایە  بۆ  تەنیا  نەك  باشتر  بازرگانی  کایەی کەشێکی  هێنانە 

بۆ هاندانی دروست بوونی چینێکی داینامیکی لە خەڵکی بیزینس کار. ئادام بە هەمان شێوە جەختی کردەوە لە پێداویستی 

دروست کردنی سیستەمێکی پەروەردەیی باش كە ببێتە هۆی بەردەوامی کەشەکە لە رێگەی پەروەردەکردنی “هێزی کاری 

کارامە”. لە کۆتاییدا، دیپلۆماتە بەریتانیەکە دووپاتی پابەندبوونی واڵتەکەی لە پاڵ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کردەوە بۆ دووبارە 

بنیاتنانەوەی عێراق.

ئادەم ستراتیژیەکی چەند خالی خستە روو. لەگەڵ ئەوەی لە چوارچێوەدا لێکچوون لەگەڵ  ئێریك ستراتینگ، هاوشێوەی 

بابەتی  ستراتیژە بەریتانیەکە هەیە، بەاڵم ئەم ستراتیژیە چەند ساڵەیە ووردتر بووەتەوە لە جەختکردن لە سەر هەندێک 

لە رووی سەرچاوە سرووشتیەکانەوە، ستراتینگ جەختی كردەوە کە عێراق  دەوڵەمەندی عێراق  بە  ئاماژەدان  بە  تایبەت. 

بۆ هاوکاریكردنی  ئامادەیی و خؤشحالی واڵتەکەی دەربری  تا هاوکاری دارایی، وە  بە هاوکاری تەکنیکی هەیە  پێویستی  زیاتر 

ئاسایش هەیە  باری  بە چاکترکردنی  پێویستی  ئەم ستراتیژیە  بەرژەوەندی هەردووال.  بنەمای  لە سەر  و  لەم رووەوە  عێراق 

دابینکردنی  لە  بێت  هاوکار  دەتوانێت  هۆلەندا  روانگەیەوە،  لەم  کامەرانی.  و  ناوخۆیی  سەقامگیری  بۆ  پێویستیەك  وەکوو 

پاڵپشتی فێرکردن و بەرزكردنەوەی تواناكان لە سێکتەری ئاسایش، وه یارمەتیدانی هەر دوو حکومەتی بەغدا و هەولێر بدات 

تاوەكو چاکسازی بکەن، هێزە سەربازیەکانیان پرۆفێشنال بکەن و تەرکیز لە بەرەنگاربوونەوەی داعش بگۆرن بۆ بنیاتنانی 

سەقامگیری.

دووالیەنە  شێوەیەكی  بە  پەنابەرەکان  و  ناوخۆ  ئاوارە  کێشەی  بەرێوەبردنی  پێویستی  سەر  لە  جەخت  دووەم  گرنگی  خالی 

پێویستی  واڵتەکە  “چونکە  بکات،  واڵتەکەیان  بۆ  عێراقیەکان  رێکنەخراوە  پەنابەرە  گەرانەوەی  بۆ  کارئاسانی  کە  دەکات 

پێیانە”. لە هەمان کاتدا دەسەاڵتی هۆڵەندی پالپشتی پرۆسەی ئاشتەوایی و دروستکردنی کەشێکی بێ مەتر�سی دەکات بۆ 

گەرانەوەی پەنابەر و ئاوارە ناوخۆییەکان. خالی سێیەم ئەوەیە كە پێویستە سیاسەتی کار و داهات لە عێراق پێش بخرێن بۆ 

پەرەپێدانی کەرتێكی تایبەتی بەهێز کە بتوانێت کار دابین بکات بۆ نەهێشتنی پێداویستی عێراقیەکان بۆ دۆزینەوەی کار لە 

دەرەوە.  هەروەها ستراتینگ بانگەشەی بۆ چاکسازی لە کەرتی کشتوکاڵ و ئاودێری کرد، و ئاماژەی دا کە هۆڵەندا خاوەن 

شارەزاییەکی تۆکمە و تەکنەلۆژیایەکی مۆدیرنە لەم بوارەوە. دیپلۆماتە هۆڵەندیەکە جەختی�سی کردەوە کە بۆ راكێشان و 

سەرمایەگوزاری کۆمپانیا هۆڵەندیەکان، عێراق پێویستی بە کەشێکی لەبار و باشتری بازرگانی هەیە، کە نەك تەنیا کێشەی 

ڤیزا و ئاسایش تێدا چارەسەر کرابێت، بەڵکو پارەی قەرزەکان لە الیەن بەغدا درابێتەوە.

پانێلی پێنجەم: سەقامگیری ڕەوا لە عێراق و رۆڵی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی
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لە کۆتاییدا ستارتینگ مافەکانی مرۆڤی بە بناغەیەکی سیاسەتی دەرەوەی هۆڵەندا پێناسە کرد کە پێویستە دەسەاڵتی عێراق 

هەردووالیە.  پەیوەندیەکانی  بەردەوامیی  بۆ  پێشەکیە  مەرجێکی  وەکو  ئەمە  چونکە  بگرێت،  لێ  ڕێزی  ئاستەکان  هەموو  لە 

لە سەر بنەمای خالەکانی سەرەوە، هۆڵەندا دەتوانێت ساالنە پەنجا مڵیۆن دۆالر بدات بە عێراق سەرەرای ئەو كۆمەكە 

داراییانەی کە پێشتر بە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و ئاژانسەکانی پەرەپێدان دراون.

لە سەر  بکاتەوە  دا جەخت  لە وتەکەی هەولی  بەاڵم  دیکە،  ئەوانی  لەگەڵ  بوو  ئیتالیا، هاودید  باڵوێزی  پاسکینۆ،  برونۆ 

تواناکانی ئیتالیا و شارەزاییەکانی کە دەتوانن یارمەتیدەری عێراق بن لە سەقامگیربوون و دامەزراندنی حکومەتێکی کاریگەر. 

یەکەم الیەن کە پاسکینۆ ئاماژەی پێ دا بریتی بوو لە پابەند بوونی جیدی ئیتالیا بە سەقامگیری عێراق لە هەر دوو الیەنی 

ئاسایش و هاوکاری مرۆیی، وە بوونی ئیتالیا وەکوو دووەم گەورەترین بەشدار لەنێو هێزە هاوپەیمانەکانی دژی داعش ئەم 

پابەندیەیان دەسەملێنێت.

جگە لە هەولەکانی ئیتالیا بۆ مەشقکردن و مۆدیرنکردنی هێزە سەربازیەکانی عێراق، لەوانە پێشمەرگە، ئیتالیا لەوانەیە ببێتە 

نموونەیەك بۆ باشکردنی حکومەت لە ئاستی لۆکال لە ڕێگای بە کارهێنانی سیستەمی المەرکەزی وەرگیراو لە شارەوانیەکانی 

ئیتالیا کە بەشبەحاڵی خۆیان دەسەاڵتی باشیان الیە لە بەرێوەبردن و جێبەجێکردنی خزمەتگوزاریەکان بە پێی پێویستی 

تایبەتی خەڵکەکەیان، بە بێ پێویستکردن بە دەستێوەردانی حکومەتی ناوەندی. بە وتەی پاسکینۆ ئەم پرۆسەیە زیاتر دان 

بە تایبەتمەندیە لۆکالیەکانی کۆمەلگای عێراقی دەنێت لە کاتێکدا رێز لە دەستور و یەکپارچەیی خاکی عێراقیش دەگرێت کە 

رۆما بە توندی پالپشتی دەکات.

خالی دووەم کە باڵوێزی ئیتالی جەختی لێ کردەوە گرنگی پەیوەست بوو بە پەرەسەندنی ئابووری لە عێراق وەکو کلیلی سەرەکی 

ئیتالیەکان  “کۆمپانیا  ئەو،  ووتەی  بە  نیشتمانیدا.  ئاستێکی  لە  کۆمەالیەتی  سەقامگیری  و  کامەرانی  خستنی  دەست  بۆ 
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بكرێتە  عێراق  دەسەاڵتدارانی  الیەن  لە  هاوکاری  و  ئاسایش  كە  حالەتەی  لەو  تەنیا  بەاڵم  عێراق”،  بۆ  بێن  لێیە  حەزیان 

ئەولەویەت. لەو روانگەیەوە سێکتەری وزە گرنگترین سێکتەرە، بە هۆی ئەوەی ئیتالیا بێهیوایانە بە دوای ئاسای�سی ووزەیە 

بۆ هێشتنەوەی سێکتەری پرۆژە و کۆمپانیا مام ناوەندیەکانی، وە لەوانەیە عێراق هاوبەشێکی نموونەیی بێت بە جۆرێك لە 

کۆتاییدا بەغدا و رۆما هەردووکیان قازانج بکەن.

بە ئاراستەی وتەی پانێلیستەکانی دیکە هان�سی ئێسکۆبار دووپاتی کردەوە كە ئیسپانیا بە چاالکی هەوڵ بۆ یارمەتیدانی 

عێراق بەرەو سەقامگیری و پەرەسەندنی بەردەوام دەدات، هەرچەندە هاوکاری نێودەوڵەتی ناتوانێت بە تەنیا کێشەکانی 

عێراق چارە کات و بە وتەی دیپلۆماتە ئیسپانیەکە “عێراق پێویستە یەکەم یارمەتیدەری خۆی بێت”. لە وتەکەیدا ئێسکوبار 

گەشەی  یەکەمیان  بکرێن.  چارە  پێویستە  و  هەیە  عێراق  سەر  لە  کاریگەرییان  کە  کرد  بەربەستێك  چەند  بە  ئاماژەی 

خێرای دانیشتوان بە ئاستێك كە عێراق زۆرترین رێژەی زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانی هەیە لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤین 

و باکووری ئەفریقیا. ئەمەش دەبێتە هۆی زۆربوونی بێکاری لە نێو نەوەی گەنج، گەورەبوونی شارەکان )لە سەر حسابی 

گوندەکان( و زیادبونی دیادردەی توندوتیژی. ئێسکوبار سەرنجی دا کە ئەم تێکەلبوونە نێگەتیڤە چۆن ڕاستەوخۆدەست 

دەکات بە لەناوبردنی خۆڕاگری ئابوری، بەرز کردنەوەی کێشەی نیشتەجێ بوون و هەژارکردنی لە سەدا چلی دانیشتوان. 

لەم بوارەدا ئەو پێشنیاری چاکسازی کرد بۆ دابەزاندنی نرخی خانو و بەرە و دەستەبەر کردنی خانوی هەرزان و سۆشیال.

لە روانگەی ئابوریەوە ئێسکۆبار ئاماژەی بە پێویستی ریفۆرم کرد،  بە تایبەت لە سێکتەری گشتی، کە زۆر گەورەیە و 
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زیاتر لە 42٪ی هەموو کارەکان دابین دەکات، وە سیستەمێکی بیرۆکرا�سی زۆر لە سەرخۆ و ناکارای هەیە. هەروەها داوای چاکسازی لە 

بواری بانکەکان و کەرتی تایبەت و کشتوکال و بەرێوەبردنی ئاو و دابەشکردنی زەوی کرد. ئێسکوبار هەروەها ئاماژەی بە گرنگی بنیاتنانی 

دیالۆگی هەمەالیەنەی سیا�سی کرد بە مەبەستی نەهێشتنی گەندەلی و خزم خزمێنە بۆ بەرەوپێش بردنی حکومەتێکی کارا. لە کۆتاییشدا 

جەختی لە سەر پێویستی پالندانان کردەوە بۆ سوود وەرگرتن لە ووزەی خۆر، بە تایبەت کە عێراق خۆری با�سی هەیە و ئیسپانیاش 

تەکنەلۆژیاکەی هەیە.

لە کۆتایی پەنێلەکە بەشداربووان جەختیان لە سەر گرنگی هەوڵێکی جیدی نێودەوڵەتی بۆ هێشتنەوەی عێراق و دامودەزگا ناوەندی و 

لۆکالەکان  وبەشداری خەڵك و پێکهاتەکان لە پرۆسەی دروست کردنی بریارداندا کردەوە.
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پانێلی شەشەم: هاوکێشەی هێزە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان لە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست: دەرفەتەکانی ملمالنێ و هاوکاری )1(

ئیبتیسام ئەلکیتبی، دامەزرێنەر و سەرۆکی سەنتەری سیا�سی ئیمارات	 

تەها ئۆزهان، بەرێوەبەری توێژینەوە لە ئینیستیوتی ئەنکەرە و سەرۆکی پێشووی لێژنەی کاروباری دەرەکی لە پەرلەمانی 	 

تورکیا

رەنج عەالئەدین، لێکۆلەری پێشکەوتوو، ئینیستیتیوتی بروکینز	 

موحەمەد بن سەغەر ئەلسولەیمی، سەرۆکی ئینیستیتیوتی نێودەوڵەتی بۆ دیراساتی ئێرانی، شانشینی عەرەبی سعودیە	 

ستیڤن بلۆکمانز، سەنتەری لێکۆلینەوەی سیاسەتی ئەوروپی، بروکسل )سەرپەرشتیار(	 

داینامیکەکانی گۆرانی  و  ناوەڕاست  ئیستای رۆژهەاڵتی  تیشکی خستە سەر پشێوی  بلۆكمانز  بە سەرپەرشتی ستیڤن  پانێلە  ئەم 

هێزو رۆڵی هێزە نێودەوڵەتیەکان لە دروستکردن و کاریگەری خستنە سەر پەرەسەندنە ناوچەیی و تەنانەت لۆکالەکانیش. هەموو 

ئەندامانی پانێلەکە هاوڕابوون لە سەر ئەوەی پێشبرکێی هێزەکان و نەبوونی هاوکاری لە نیوانیان زۆر مەترسیدارن و سەرەکیترین 

رێگری ئاسایی بوونەوەی ڕەوشەکە لە نیوان هێزەکانی ناوچەکەدان. هاوکات، بەریەککەوتنی بەرژەوەندی هێزە جیهانیەکان زیاتر 

پەرە بە ناسەقامگیری دەدات و ئەوە دەر دەخات کە پێویستە شێواز و روانگەی نوێی سیا�سی و دیپلۆماتی پەرەی پێ بدرێت بە 

مەبەستی دروست کردنی سەقامگیری و هاوکاری. هەموو قسەکارانی پەنێلەکە دانیان بە زەحمەت بوونی گەشتن بەم ئامانجانە نا.

ئیبتیسام ئەلکیتبی پێی وایە کە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە بارودۆخی گۆران و ناسەقامگیریە. ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ گۆران 

لە جیهاندا کە چیدیکە دوو جەمسەر نیە و تەنانەت ڕوون نیە هەنووکە تاك جەمسەرە یا فرەجەمسەر. لەم بارودۆخە رووداوی 

گرنگی وەك یانزەی سێپتێمبەر، شەری 2003ی عێراق و بەهاری عەرەبی شانۆی سیا�سی ناوچەکەیان هەژاندووە و برینی مێژووییان 

كۆالندوەتەوە. دەرفەتی شەر لە دەرفەتی هەماهەنگی و هاوكاری زیاتر بووە لە ناوچەکەدا، بەاڵم هێزە سەرەکیەکانی ناوچەکە )ئێران 

و تورکیا و سعودیە( خۆیان بە دوور دەگرن لە پێکدادانی سەربازی ڕاستەوخۆ بۆ گەشتن بە ئامانجەکانیان.

کە  وایە  پێی  ئەو  گرنگن.  ناوچەکە  بۆسەقامگیری  ئەو  ڕای  بە  کە  کردەوە  بەرجستە  خالی  هەندێك  ئەلکیتبی  وتەکەی  درێژەی  لە 

گۆرانی پەیوەندی نێوان ئەکتەرە سەرەکیەکانی گۆرەپانی نێودەوڵەتی کاریگەریان لە سەر هێزە ناوچەییەکانیش هەیە، ئەوەش واتای 

ئەوەیە كە هاوپەیمانی و دوژمنایەتیەکانیش لە ناوچەکە زوو بە زوو دەگۆرێن. لە هەمان کاتدا مانەوەی واڵتی شکست هێناوی وەك 

سوریا و یەمەن واتای بەردەوامبوونی دیاردەی شەری بە وەکالەت دەگەیەنێت. بە هەمان شێوەش، مانەوەی ئایدیۆلۆژیای داعش 

و ئەکتیڤ بوونی حیزبوال و حو�سی یەکان نیشانەی بەردەوامی کێشەیە لە داهاتوو.
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ئامانجیان گۆرینی  پێویستە  ئێران  بۆ سەر  ئەمریکا  وایە گەمارۆکانی  بڕوای  ئەلکیتبی  ئەمریکا،  و  ئێران  پەیوەندی  بە  سەبارەت 

ڕەفتاری رژێمی ئێران بێت لە ناوچەکە، و ئەگەر ئەمە روو بدات ناوچەکە لە داهاتوو سەقامگیری بە خۆیەوە دەبینێت. ئەلکیتبی 

وتەکەی بەوە کۆتایی پێ هێنا کە عێراقێکی سەربەخۆ و سەقامگیر و خاوەن شوناسێکی نیشتمانی هاورێیەکی باش دەبێت بۆ 

ئەمریکا و ئێران و عەرەبەکانیش و فەکتەری سەقامگیری و پەرەپێدان دەبێت لە ناوچەکە.

لە  هەم  دەگرێت،  خۆ  لە  دەوڵەت  ئەکتەری  جۆرە  �سێ  نیوان  لە  بەریەککوتن  ئیستا  ناوچەیی  گۆرەپانی  ئۆزهان  تەها  ڕای  بە 

ناوخۆ و هەم لە دەرەوە. تایبەتمەندیەکانی ئەم ئەکتەرانە کاریگەری لە سەر ئەنجامی سیاسەتەکان دەبێت. یەکەم گرووپ ئەو 

دەوڵەتانەن کە زۆرترین هێزی سەربازی و سیاسیان هەیە، بەاڵم کەمترین دیدو رۆیایان هەیە، تێکەلەیەک کە لە رۆژهەاڵتی 

ڤایرۆسێکی  وەکوو  و  دەکەن  خراپتر  هەبووە  بوونیان  پێشتر  کێشانەی  ئەو  تەنیا  و  کارەسەتبارە  و  سەڵمێندراو  ناوەڕاست 

مەترسیداریان لێ دەکەن. بە ڕای ئۆزهان، بڕیاری ئەمریکا بۆ کشانەوە لە رێککەوتنی ناوەکی نموونەیەکی جوانی ئەم گرووپەیە. 

گرووپی دووەم توانای سەربازی و سیا�سی سنورداریان هەیە، بەاڵم دیدێکی گرنگیان هەیە. لەم حالەتەش ئەنجامەکان باش 

نابن، چوونکە سیاسەتەکان بنچینەی پێویستی سیا�سی و سەربازیان نیە بۆ جێبەجێ کردن و زیاتر لە خەون و خەیال دەچن و 

ناتوانرێت جێبەجێ بکرێن. گرووپی سێیەم ئەو دەوڵەتانەن کە نە توانایان هەیە و نە دیدێکی باش بۆ داهاتوو، بەاڵم بەرژەوەندی 

زڵهێزەکان کردوونی بە هاوکار و هۆکارێکی دیکەی پەرەسەندنی پشێوین. لە ئەنجامدا، وەك ئۆزهان سەرنجی دا، روانگەیەکی نوێ 

هاتوەتە کایە کە گرنگی بە زیادکردنی هێزی سەربازی و بە ئەمنیکردنی سیاسەت دەدات و بوار بۆ رۆڵی سیاسەت کەم دەکات و 

دەبێتە هۆی بەردەوامی توندوتیژی، وەکوو نموونەی سوریا دەری دەخات. ئەو هەروەها با�سی لە �سێ کەلتووری سیا�سی ناوچەکە 

وەکوو “بە ساالچوو و پێگەشتوو و ماندوو” کرد کە بریتین لە کەلتوری سیا�سی عەرەب و فارس و تورك و با�سی لە �سێ کەلتوری 

سیا�سی بەرامبەریان کرد کە “گەنج و پر وزە و بێ ئەزمونن” ئەویش ئیسرائیل و حکومەتی هەرێمی کورستان و فەلەستین.
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هێزی  تێدا  کە  دەکات  جیۆپۆلەتیکی  روانگەیەکی  لە  باس  ئۆزهان  زەڵکاوە،  لەم  بوون  رزگار  بۆ  زیرەکانە  چارەیەکی  رێگا  وەکوو 

سەربازی بۆ چارەسەری کورت مەودا بە کار دەهێنرێت و لە هەمان کات سیاسەت و دیپلۆما�سی بۆ چارەسەری بنەرەتی بە کار 

دەهێنرێت. وەکوو نموونە ئۆزهان با�سی ئۆپراسیۆنەکانی تورکیا لە سوریا دەکات کە هاوکاتن لەگەڵ گفتوگۆی بەردەوامی تورکیا 

لەگەڵ ئەمریکا و روسیا و دوژمنەکانی بۆ گەشتن بە رێککەوتن. لەگەڵ ئەوەی ئەمە باشترین چارەسەر نیە، بەاڵم بە ڕای ئۆزهان 

لە چارەسەرەکانی دیکە باشترە.

رەنج عەالئەدین هاوڕا بووە کە شەڕێك لە ئارادایە بۆ باالدەستی لە ناوچەکە، و بە بەراورد لەگەڵ ئۆزهان کەمتر گەشبین بوو 

بە داهاتووی ناوچەکە. لە روانگەی ئەو پێشبرکێ نەك هاوکاری باڵ بە سەر ناوچەکە دەکێشێت، چونکە ئەو ملمالنێیانەی ئەم 

ساالنە سەریان هەڵداوە زۆر دوورن لە چارەسەربوون، وە تا كاتی چارەسەربوونیان تۆی دژایەتی بەردەوام دەچێنن و تا چەندین 

شەر  کاتی  “بارودۆخی  روونی کردەوە،  ئەو  وەکوو  ملمالنێکان.  بەردەوامبوونی  دەبنە هۆی  و  دەمێننەوە  بیرکردنەوەکان  لە  نەوە 

لە  لە زۆران  ناحكومیەكان جێگای حكومیەكانیان گرتووەتەوە  ئەو ڕاستیەی کە گروپە سەربازیە  و  زیاترە”  بزوێنەری ملمالنێی 

ملمالنێكان، ئەوەش نەك تەنیا تێچووی شەر هەرزانتر دەکات بەڵکو توندتری�سی دەکات، چونکە زۆر لەم گرووپانە بە زەحمەت 

کرد  بەرجەستەی  عەالئەدین  کە  دیکە  فاکتەرێکی  شەر.  ڕێکخستنی  نێودەوڵەتیەکانی  پرەنسیپە  و  بەها  بە  دەبن  پەیوەست 

نەبوونی چوارچێوەیەکی پۆزەتیڤی هاوبەشە بۆ بنیاتنانی یاسای تایبەت بۆ سنووردارکردنی بە کار هێنانی ئەمرازە سەربازیەکان لە 

ناوچەکە، کە زۆر بە ئاسانی بە کاردێن بۆ دەستخستنی دەسکەوتی سیا�سی. بەردەوامبوونی دیاردەی دووبارە بوونەوەی ملمالنێ 

لۆژیکەكەی لە بەردەوامبوونی شەڕی ئێرانە لەگەڵ رۆژئاوادا، و نموونەی گەرانەوەی شەرە لە نیوان هەرێم و بەغدا لە پاش 

ریفراندۆمەکەی 2017. ئەم شەرە لە پاش �سێ ساڵ لە هاوکاری پێشمەرگە و سوپای عێراق رووی دا و هەردووال نەیانتوانی سوود 

لەم هاوکاریە وەرگرن و بیگەیەننە ئەنجام.

یەکەم پێداویستی بە ڕای عەالئەدین ئەوەیە کە دوورکەوینەوە لەو گێرانەوە )دووبارەبوونەوە( ڕووخێنەرانە کە هانی شەر دەدەن 

زۆر  ئاشتی  “بردنەوەی  چۆن  هەر  بکەین،  دروست  حوكمڕانی  و  سیاسەت  سەر  لە  کار  سەربازی  هێزی  بەکارهێنانی  لەباتی  و 

تا ئیستا بەغدا لەم تاقیکردنەوەیە سەرکەوتوو نەبووە. لە حالەتی عێراق، ئەو پێی وایە کە ئەو  گرنگترە لە بردنەوەی شەر”.  

بۆشاییە دامەزراوەییە زۆرەی لە نیوان حکوومەتی ناوەندی و پارێزگاکان هەیە تەنیا لە ڕێگای دابەزاندنی دەسەاڵت بۆ پارێزگاکان 

ببێتە  کە  خۆجێیەکان  ئیدارە  بۆ  دەسەاڵت  و  هێز  لە  باش  ڕێژەیەکی  شۆرکردنەوەی  ڕێگای  لە  بکرێت،  چارەسەر  دەتوانرێت 

پاشخانێك بۆ دروستکردنی یەکگرتوویی. فرەیی کۆمەالیەتی و سیا�سی پێویستە تایبەتمەندی سەرەکی پرۆسەی بنیاتنانەوە بێت 

و رۆلی کۆمەلگای مەدەنی�سی پێویستە پێ زیاد بکرێت.
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کاتێکدا  لە  هەیە.  نەرێنی  و  ئەرێنی  ئەنجامی  هەردوو  ڕێککەوتنە  ئەم  وتی  عێراق، عەالئەدین  ناوەکی  ڕێککەوتنی  بابەتی  سەر  لە 

چوارچێوەی  بخاتە  بابەتەکان  هەموو  نەیتوانی  هاوکات  گفتوگۆ،  مێزی  سەر  هێناوەتە  یەکەکانی  بە  دژ  الیەنە  ڕێککەوتنە  ئەم 

ڕێککەوتنەکە، لەوانە شێوازی هەڵسوکەوتی ئێران لە ناوچەکە، بە تایبەت لە سوریا و تەنانەت لە عێراقیش. ئەمەش پێویستی 

بە هەبوونی ڕوانگەیەکی فڕە ڕەهەند بۆ چارەسەری کێشەکە دەردەخات و ئێران پێویستە بیسەملێنێت کە ڕاستگۆیە لە بنیاتنانی 

ئاشتی لە ناوچەکە. عێراقیش لەم نێوەندە یا دەبێتە ناوچەیەك کە عەرەب و ئێران تێدا دەگەنە ڕێککەوتنێك، یا دەبێتە گۆرەپانی 

شەر لە نیوان ئێران و ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیان.

موحەمەد بن سەغەر ئەلسولەیمی وتەکەی بە دەست نیشان کردنی ئەو فەکتەرانە دەست پێ کرد کە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیان 

لە النکی شارستانیەتەکان کردوە بە النکی ملمالنێکان و دواتر جەختی لە سەر رێگاکانی سەرکەوتن بە سەر کێشەکان کردەوە. 

ئەو وتی هۆکارە سەرەکیەکانی کێشەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بریتین لە نەبوونی متمانە لە نیوان واڵتانی ناوچەکە، رەحمەت و 

نەفرەتی نەوت، نەبوونی حوکمی باش، نەبوونی دید و روانگەی سیا�سی و لە کۆتایدا رۆلی نەرێنی زڵهێزە جیهانیەکان لە ناوچەکە.

بە داننان بەوەی کێشەی نیوان سعودیە و ئێران کێشەی سیاسیە و بە هۆی ڕەفتاری ئێران و سعودیەیە لە ناوچەکە، نەك بە 

هۆکاری ئاینی یا نەتەوەیی، ئەلسولەیمی وتی ئەگەر ئێران رەفتاری لە ناوچەکە بگۆرێت و هەوڵی بنیاتنانی متمانە بدات لەگەڵ 

والتانی ناوچەکە، ئەگەری سەقامگیری لە ناوچەکە بە هێز دەبێت و ئێرانیش لەو تەنگەژەیەی تێی کەوتووە رزگاری دەبێت. وەکوو 

چارەسەرێکی دیکەی کێشەکان ئەو بڕوای وایە کە عێراق پێویستە هۆکارە بنچینەییەکانی سەرهەڵدانی داعش چارەسەر بکات 

و واڵت دەبێت هیچ ملمالنێیەکی تێدا نەمێنێت. هەروەها زیادی کرد کە عێراق نابێت گۆرەپانی پێشبڕکێ ناوچەییەکان و شەری بە 

وەکالەت بێت.
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فاتیح یەڵدز، باڵوێزی تورکیا لە عێراق	 

رامۆن بڵێکوا، باڵوێزی یەکێتی ئەوروپا لە عێراق	 

ئالبیرتۆ فێرناندێز، باڵوێزی پێشوو و سەرۆکی تۆرەکانی راگەیاندنی رۆژهەاڵتی ناوەراست	 

لوقمان فەیلی، باڵوێزی پێشووی عێراق لە یابان و دواتر لە ئەمریکا	 

تانیا گلی، ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق )سەرپەرشتیار(	 

تانیا گڵی  وەك پێشەكی داوای لە قسەكەرانی ئەم پانێلە كرد كە بە شێوازێکی قووڵتر بچنە ناو بابەتەکانی پانێلی پێشووتر هەتا بە 

شیکردنەوەی داینامیکە ناوچەییەکان لە روانگەیەکی بەرباڵوترەوە هەوڵی دەستنیشانکردنی پەیوەندی و کاریگەریەکانی ئەکتەرە 

تایبەت لە عێراق. دیارە كە پێشبڕکێ  ناڤین و بە  نێودەوڵەتیەکان بدەن لە هەمبەر شێوازەکانی هەنووکەیی هێز لە رۆژهەاڵتی 

وملمالنێیەکی بەردەوام لە ناوچەکە هەیە، ئەگەرچی پێشكەوتن بە ڕێژەیەکی کەم  لە بواری سەقامگیری لە ناوچەدا بەدی دەكرێ.

فاتیح یەڵدز بە گرنگیەوە با�سی پەیوەندی بەهێزی نیوان تورکیا و عێراق و بەرژەوەندی 

سنوورەکانی  ئاسای�سی  پاراستنی  و  پەیوەندی  هەبوونی  بەردەوامی  لە  کرد  هاوبەشیان 

ئەوەی  بەر  لە  کرد،  پێناسە  تورکیا  نیگەرانی  سەرەکیترین  بە  ئاسای�سی  ئەو  هەردوال. 

“داعش و پەکەکە مەتر�سی راستەقینەن بۆ سەر ئەنکەرە” و هەروەها هەندێك تەحەدای 

بە شێوازێکی گشتیتر رۆژهەاڵتی  و  تورکیا  لە سەر  کاریگەرن  بەرجەستە کرد کە هێشتا 

و  “رەتکردنەوە  و  فەلەستین  خەڵکی  مێژویی  تراژیدیای  تەحەدا  یەکەمین  ناوەراست. 

لە  بەردەوامە  ئاشکرا  بە  ئیسرائیل  چۆن  وەك  مافەکانیانە”،  تەواوی  پشتگوێخستنی 

نەتوانین  ئێمە  کاتەی  ئەو  “تا  یەڵدز،  وتەی  بە  نایاسایی”.  “داگیرکردنی  و  نکوولی سیا�سی 

ئەم نادادپەروەریەی لە فەلەستین روودەدات چارە کەین داهاتوویەکی باش چاوەرێی ئێمە 

چیرۆکی  کە  سوریایە  شەری  دووەم  تەحەدای  عێراق”.  لە  لەوانەش  ناوچەکە،  لە  ناکات 

شکستی چارەسەرە دیپلۆماتیەکان هێشتا بەردەوامە و ئەنجامی سەخت و خراپی هەبووە بۆ تورکیا، بە تایبەتی لە رووی ئاوارە و 

ئاسایشەوە. تورکیا �سێ ملیۆن ئاوارەی سوری لە خۆگرتووە، زیاتر لە هەر واڵتێك، و بۆیەش ئەنکەرە هەول دەدات ئەم کێشەیە 

سێیەم  وەکو  کرد  عێراق  بە  ئاماژەی  یەڵدز  باڵۆێز  پاشان  بکات.  چارەسەر  سەرەکییکانی  هاوبەشە  لەگەڵ  هاوکاری  ڕێگای  لە 

تەحەدا کە هێشتا یەکگرتوویی سیا�سی و یەکپارچەیی خاکی لە مەترسیدایە و کەلتووری فرەیی پەرەی پێ نەدراوە و حکومەت 
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و سیاسەت لە ڕوانگەی ئاینی یا ئەتنی و تایەفی جێبەجێ دەکرێن. ئەو ئاماژەی کرد کە تورکیا لە هەرە پێشەوەیە بۆ یارمەتی دانی 

سەقامگیری و فرەیی لە عێراق.

تەحەدای چوارەم دراوسێیەکی دیکەی تورکیایە، واتە ئێران. بە دیدی یەڵدز، پێویست بوو تەنانەت پاش کشانەوەی ئەمریکا لە 

ڕێککەوتنی ئەتۆمی، ئەم ڕێککەوتنە بە زیندوویی بهێلدرێتەوە. باڵوێزی تورکیا جەختی کردەوە لە سەر پابەندی تورکیا لەم الیەنە 

و پێویستی کارکردن لەگەڵ ئێران لە رێگای دیپلۆما�سی نەك گەمارۆ و چاوسوورکردنەوەی سەربازی. لە کۆتاییدا ئەو وتی تورکیا 

)لە  خاوەنی چەندین شوناس و روانگەیە لە سیاسەتی دەرەوە، ئەمەش بە هۆی رۆلی تورکیا وەکوو پردێکی جوگرافی ستراتیژی 

نیوان ئەوروپا و رۆژهەاڵتی ناڤین( “کە چاوێکمان لە سەر ئەوروپایە و لە رۆژهەاڵتی ناڤینیش باش تێکەل بووین”، بۆیە ئەنكەرە 

دەتوانێت پۆزیتیڤانە و کاریگەرانە کار لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر هاوبە�سی جیاواز بۆ بنیات نانی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا 

بکات.

ڕامۆن بڵێکوا “مەتر�سی لە سەر فرەیالیەنی یا هەمەڕەنگی” وەکو گرنگترین تەحەدا بۆ ناوچەکە پێناسە کرد لە کاتێکدا داینامیکی 

هێز لە ناوچەکە بە شێوازێکی ناڕوون پەرەدەسێنێت. ئەو سەرنجی دا کە لە ئاستی جیهانیدا کەمبوونەوەی پرۆسە فرەالیەنەکان 

بووەتە هۆی سەرهەلدانی شەری بازرگانی، دەرچوون لە پەیمانە نێودەوڵەتیەکان و پەنابردن بۆ هێز بۆ چارەسەری کێشەکان. لە 

ئاکامدا ئەم بابەتانە ڕەنگدانەوەیان دەبێت لە پەیوەندی هێز و هاوپەیمانیە گرنگەکان، وەکوو داهاتووی ناتۆ، یا داهاتووی هاوکاری 

درێژ مەودای نیوان یەکێتی ئەوروپا و تورکیا و لە ئەنجامیشدا کاریگەری دەخەنە سەر رۆڵی ئەو دەوڵەتانەی بە پێداچوونەوەخواز 

)revisionist( پێناسە دەکرێن، لەوانە چین و روسیا و ئێران. بڵێکوا دەری خست کە لە ئەنجامی ئەم بابەتانە گرژی لە هەموو 

شوێنێك زیاد بووە و ملمالنێکان، بە تایبەت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، تا ئاستی گەشتن بە ئەنجامی نەخوازراو بەرز بوونەتەوە. 

ئەو ئاماژەی بە ڕێککەوتنی ئەتومی لەگەڵ ئێران کرد کە بۆ مەبەستی ڕاگرتنی خواستە ئەتۆمیەکانی ئێران و کەمکردنی گرژی لە 

لە  یەکێك  “لە  پەیدا كردوو،  ناوچەکە  لە  توندوتیژی  زیادكردنی  ئەم ڕێککەوتنە مەتر�سی  و وتی شکستی  ناوچەکە واژوو کرابوو 
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بۆ  ناوچەکە  ئاسانی  بە  لەوانەیە  و  دەبینێت  خۆوە  بە  هاوپەیمانیەك  چەند  کە  ناوچەکە”  مێژووی  ساتەکانی  هەستیارترین 

شەری هاوشێوەی جەنگی یەکەمی جیهانی پەڵکێش بکات. دیپلۆماتە ئەوروپیەکە هۆشداری دا “هیچ شەرێك نیە بەو شێوەیە 

کۆتایی بێت کە لە سەرەتادا پالنی بۆدانراوە” و بە هۆی سروشتی بە جیهانی بوونی ملمالنێکان، چەخماخەیەك لە جێگایەك 

دەتوانێت بە ئاسانی پەرە بسێنێت وەکوو نموونەی داعش یا لیبیا.

بڵێکوا خالی پۆزەتیڤ هەن كە جێگای ئاماژەن. بۆ نموونە پێویستە ستای�سی عێراق بکرێت بە هۆی “توانای  بە پێی وتەکانی 

لەخۆگرتنی دژبەیەکەکان و چەندین شونا�سی جیاواز”، الیەنێك کە لەوانەیە وەك مۆدیلێکی باش بۆ داهاتووی ناوچەکە بە کار 

بێت. ئەم توانا بە نرخە میراتی مێژووی دەوڵەمەندی واڵتەکەیە کە کۆمەلگە جیاوازەکان لە سیستەمێکی هاوبەشدا یەکگرتوویی 

کۆمەالیەتیان پاراستووە. هێنانە ناوەوەی شونا�سی تاك الیەنی لە الیەن هێزە کۆلۆنیالەکان ئەم باالنسە کۆمەالیەتیەی تێك 

داوە لە کاتێكدا كە هاتنی داعش و خوێندنە توندرەوانەکەی لە ئیسالم ئەم باالنسەی تا رادەیەکی ئێکجار زۆر تێك دابوو. لە 

کۆتاییدا بڵێکوا جەختی لە سەر پێویستی جێبەجێ کردنی پرۆسەیەکی گشتگیری بنیات نانەوە کردەوە، بە جۆرێك کە بتوانێت 

ئەو فرەکەلتوریە مێژوییەی لە عێراق هەبووە زیندوی بکاتەوە، هەر وەك ئەو فرەییە لە موسلی پێش داعش هەبووە. یەکێتی 

ئەوروپاش لە پێشەنگی پەرەپێدانی ئاشتبوونەوە و فرەیی و حوكمڕانی دروستنە لە عێراق.

رەو�سی  خراپبوونی  وانیە  پێی  خۆی  پێش  پانێلیستەکانی  پێچەوانەی  بە  ئەمریکی،  پێشووی  دیپلۆماتی  فێرناندێز،  ئالبێرتۆ 

کە  ڕێچکەیەکە  ئەمە  ئەو  ڕای  بە  بەڵکوو  هەبێت،  روودانی  ئەگەری  داهاتوو  لە  تەنیا  کە  بێت  شتێك  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 

چل سالە بەردەوامە و هۆکارە بنچینەییەکانی ئەم تەنگەژەیەش ئەوەیە كە هیچ کات بیر لە چارەسەركردنیان نەکراوەتەوە. 

ئەو وتی ئەم هۆکارانە، وەکو حوکمی زۆر خراپ و گەندەلی لە ئاستی زۆر بەرز، نەخۆ�سی ئەم ناوچەیەن و هێشتا کاریگەرن 

لە سەر “بارودۆخێك کە زیاتر بەرەو خراپ بوون دەچێت تا باش بوونەوە”. ئەو وێنەیەی فێرناندز پێشکە�سی کرد تەنانەت 

بەڵکوو رۆحی  نیە،  ئابوری  و  تەنیا کۆمەالیەتی سیا�سی  ناوەڕاست  تەنگەژەی رۆژهەاڵتی  کاتێکدا وتی  لە  بوو،  زۆر ڕەشتریش 

و رۆشنبیریشە. ئەو سەرنجی بەوە دا كە چۆن زۆربەی فاکتەرەکانی سەرهەڵدانی داعش هێشتا چارەسەر نەکراون و چۆن 

واڵتانی  تایبەت  بە  ناوچەکە،  شوێنەکانی  زۆربەی  لە  سەقامگیری  هەوڵەکانی  گۆرانکاری،  بۆ  راستەقینە  ئیرادەی  نەبوونی 

کۆمکاری عەرەبی توو�سی شکست کردووە.

فێرناندز ستای�سی دەوڵەتی ئیستای ئەمریکای کرد بۆ هەوڵە ریالیستیەکانی بۆ پێچەوانە کردنەوەی هەڵەکانی کابینەی ئۆباما، 

لە گوێ نەدانی بە سەرهەڵدانی داعش لە 2013 و لە بەهەند وەرنەگرتن و رێگادان بە ئێران بۆ چوونە ناو سوریا و کوژرانی 

دەیان هەزار خەڵکی بێ گوناە. ئەو ستراتیژی ئیدارەی ترامپی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراست وا پێناسە کرد “وەاڵمێکی راستەقینە بۆ 

دوژمنکاری بێ کۆنترۆلی هێزە و بۆ پێداچوونەوە خوازەکانی وەك ئێران” و هەوڵێکی راستەقینەیە “بۆ بنیاتنانەوەی پەیوەندیەکانی 
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ئەمریکا لەگەڵ هاوپەیمانە دێرینەکانی خۆی لە ناوچەکەدا”، وەکو تورکیا و زۆر لە واڵتانی عەرەبی. لە هەمان کاتدا، فێرناندز بە 

رەشبینیەوە وتی لە کاتێك پابەندی ویالیەتە یەکگرتووەکان بە دلنیاییەوە یارمەتی سەقامگیریەکی کەم دەدات پێویستە هاوکات 

بە  ناتوانێت  و “هیچ سیستەم و الیەنێکی دەرەکی  ناوچەکە  لە الیەن واڵتانی  تایبەت  بە  ناوچەکە چارەسەر بکرێن  کێشەکانی 

ئەندازەی خودی ناوچەکە هاوکاری ناوچەکە بکات.”

ئەنجامەکانی هەڵبژاردن، هەوڵەکانی چارەسەری  داهاتووی عێراق.  بۆ  فێرناندز گەشبینیەکی گوماناوی هەبوو  بڵێکوا،  هاوتای 

تایەفەگەریو شکستهێنانی داعش جێگای دڵخۆشین، بەالم پێویستە هاوکات کار بکرێت لە سەر باشتر کردنی حکومەت و دابین 

کردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ خەڵک. هەروەها ئەو خۆپیشاندانەکانی بەسرەی بە خالی باش زانی، چوونکە پێشاندەری ویستی 

خەلکەن بۆ دەستخستنی مافەکانیان، بەاڵم ئەگەر حکومەت گوێ بە داواکاریەکانی خەڵك نەگرێت بارودۆخ باش نابێت.

پەرەسەندنە  و  تەحەدا  سەر  لە  گفتگۆ  کوێی  لە  ناڤین  رۆژهەاڵتی  کرد.  پێ  دەست  پرسیار  بە  خۆی  وتەکەی  فەیلی  لوقمان 

ئایا  ماوە؟  قەتیس  ناوچەییەکان  نیگەرانیە  لە  و  دژیانە  یا  جیهانیەکانە  هەنووکەییە  نیگەرانیە  تەواوکەری  ئایا  جیهانیەکانە؟ 

لەگەڵ کێشە جیهانیەکان دەروات یا هێشتا جەخت لە سەر داینامیکەکانی سەدەی نۆزدەم دەکاتەوە؟ بۆ نموونە، لە کاتێکدا 

بایەخ  ناوچەکە جێگای  لە  با�سی لێوە دەکرێت، کێشە ژینگەییەکان  ناوچەکە بە خەستی  لە  تیرۆریزم دیاردەیەکی جیهانیە کە 

نین. بە ڕای فەیلی، گۆرانکاری لە داینامیکی جیهانی دەتوانێت کاریگەری لە سەر ناوچەکەش هەبێت و وابکات رۆژهەاڵتی ناڤین 

رۆلێکی ئەکتیڤتری هەبێت، بە تایبەت لە کاتێکدا زۆربەی ئەم داینامیکانە کاریگەری لە سەر ناوچەکە دەکەن.

کەمینەکان  کۆچی  وەکوو  عێراق،  سەر  خستووەتە  خراپی  زۆر  کاریگەری  ناوچەکە  لە  ملمالنێ  بەردەوامی  وتی  فەیلی  هاوکات، 

و کۆمەلکوژی یەزیدیەکان. ئەمانە نموونەی ئەو زەحمەتیانەن بارودۆخ بە سەر دانیشتوانی عێراقی سەپاندووە و لەم کاتەش 

ئەمریکا داوا لە دەوڵەتی عێراق دەکات بریار بدات لە سەر هەلوێستی بەرامبەر گەمارۆکانی سەر ئێران.
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