َبضیۆَبنیسيی کىرزی نەبەر بەربەضحسا
بۆچی کىرزضحبَی عێراق پێگەی ذۆی نەزەضحسەزات وەک چەقی کىرزایەجی
٩٢ی َیطبَی ٩١٠٢

َىوضەراٌ:
کبڵێ ضبڵح
يبریب فبَحبپیێ

بە زرێژایی يێژوو ،غىوَبضی َەجەوەیی کىرزی (کىرزایەجی) بەرزەواو گۆڕاَکبری
بەضەرزا هبجىوە بە هۆی گۆڕاَکبرییە ضیبضیەکبَەوە کە پێػڕەوی ضیبضیی َىێیبٌ
ذىنقبَسووە .ئەو پێػرەوە ضیبضییە َىێیبَە نەگەڵ ذۆیبَسا بیر و ببوەڕی َىێیبٌ پێبىە
نەضەر پێُبضەی چەيکی کىرزایەجی و غێىازی يبيەڵەکرزٌ نەگەڵ کۆيەڵگبی کىرزیسا.
بە زرێژایی زۆربەی َیىە ضەزەی ڕابرزوو ،ضەرکرزەکبَی کىرزاَی عێراق
بەرَبيەڕێژیی پڕۆژەیەکی ضیبضیی َىێیبٌ زەکرز بۆ يبيەڵەکرزٌ نەگەڵ حکىيەجێکی
َبوەَسیی زاپڵۆضێُەر نە بەغساز .ئەو جىڵە ضیبضیە وایکرز َبوچەکە ببێحە کرۆکی
َیػحًبَپەروەری کىرزی بۆ زەیەکبَی زاهبجىو .بەاڵو ئەيڕۆ ،کىرزضحبَی عێراق نە
هەوڵەکبَیسا بۆ ئبڵىگۆڕی ضیبضیی گەیػحىوەجە بەربەضث و بىوەجە ببرَحەی ضیطحەيێکی
فەريبَڕەوایی کۆٌ و نەکبرکەوجىو کە غکطحیرىارزوە کە نە ئبضث چبوەڕواَیەکبَی
کۆيەڵگبیەکی پڕ گۆڕاَکبریسابێث .نە ئەَجبيسا ،ڕۆڵی کىرزضحبَی عێراق وەک چەقی
پەرەضەَسَی َیػحًبٌ پەروەری کىرزی نە زابەزیُسایە.
نە ضبڵی َەوەجەکبَسا ،ضەرکرزاکبَی کىرزاَی عێراق جىاَییبٌ هبوکبری َێىزەوڵەجی و
ضبيبَە ضروغحیەکبَی َبوچەکە بەکبربهێٍُ بۆ زايەزراَسَی ضیطحەيێکی فەريبَڕەوایی
َیًچە ضەربەذۆ ،بەاڵو نەضەر بُەيبی حیسببیەجی .نە ضبڵی ٩١١٢زا ،پڕۆضەی ئبزازی
عێراق هەنێکی ڕەذطبَس بۆ کىرزضحبَی عێراق جب ئۆجۆَۆيیەکەی بچەضپێُێث و
پەرەبطەَێث نە ضیطحەيێکی ضیبضی بُیبجُراو نەضەر حیسبەوە بۆ ضیطحەيی زیًىکراضیی
پەرنەيبَی .چبوەڕواَیەکبَی کۆيەڵگبی کىرزی بەرزبىوَەوە ،بە جبیبەجی نە َبو َەوەی
َىێسا کە بیرەوەریەکی کەيی ڕژێًەکەی ضەزاو حطێُیبٌ هەبىو ،و چبوەڕێی
ضەرهەڵساَی يبيەڵەیەکی َىێ نەگەڵ کۆيەڵگبزا زەکرا کە جیبیسا يبف نەضەر بُەيبی
هبواڵجیبىوٌ بێث َەک الیەَگری و ئەيەکساریی حیسبی .نە ئبکبيی جەَگی عێراقسا کە
نە ضبڵی  ٩١١٢زەضحی پێکرز ،کىرزضحبَی عێراق چەَس ضىوزێکی زیًىکراجی و
ئببىرییکرز .بەاڵو نە چەَس ضبڵی پێػىوزا ،ضەرکرزە کىرزەکبٌ زیبجر و زیبجر غکطحیبٌ
هێُبوە نەوەی نە ئبضث چبوەڕواَیە پڕ گۆڕاَکبریەکبَی کۆيەڵگبزابٍ .نە بری ئەيە،
ضەرکرزەکبٌ کە زۆرێکیبٌ َەوەی پێػحر و کەضىکبرەکبَیبٍَ ،زەضحیبَىەرزاوەجە يێژوو
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جب حەقبسەٌ بە بەرزەوايیی ببر و زۆذی ئێطحب .ئەواٌ ڕۆڵی يێژوویی ذۆیبٌ (یبٌ کەش
و کبرە گەورەجرەکبَیبٌ نە جەيەَسا) نە ذەببجسا بۆ ضەربەذۆیی کىرزی وەک کبرجی
فػبر بەکبرهێُبوە و کرزوویبَەجە پبضبو بۆ پڕکرزَەوەی کىرجهێُبَەکبَیبٌ نە
زايەزراَسَی زاو و زەضحگبی حىکًسارێحی کبرازا.

چەَس پیبوێک چب نێ زەَێٍ نە یەکێک نە چبیربَە بەَبوببَگەکبَی هەونێری کۆَسا٩٩ ،ی
ئەیهىنی  ،٩١٠٢هەونێر ،عێراق .ضەرچبوە :کریص يکگرات/گێحی ئیًیجص.
نەگەڵ فراواَبىوَی کەنێُی َێىاٌ کۆيەڵگب و ضەرکرزایەجیی کىرزی ،هەَسێک نە َێى
ضەرکرزایەجی کىرزیسا ڕابەرایەجی ڕیفراَسۆيی ضەربەذۆییبَکرز نە ئەیهىنی ٩١٠٢زا.
ڕیفراَسۆو هەوڵێکی َبچبریی هەَسێک نە ضەرکرزەکبَی کىرزضحبَی عێراقبىو ،بە
جبیبەت يەضعىز ببرزاَیی ضەرۆکی ئەوکبجی حکىيەجی هەرێًی کىرزضحبٌ ،بۆ
ذرۆغبَسَی کۆيەڵگب نە ڕێگبی پالَێکی َەژازَ -ەجەوەییەوە کە زايەزراَسَی زەوڵەجی
ضەربەذۆی نە چەقی کىرزایەجیسا زاَببىو .ئەيە نە کبجێکسا ڕوویسا کە ضەرکرزە
کىرزەکبٌ زەجرضبٌ کە نەگەڵ هێىربىوَەوەی جەَگ زژ بە زەوڵەجی ئیطاليی ئەيبٌ
ضەَگیبٌ الی ڕۆژئبوا کەيببێحەوە ،هەر بۆیە وێڵبىوٌ بەزوای بەزەضحهێُبَی پێگەیەکی
ضیبضیی َىێسا .ڕیفراَسۆو ڕکببەرەکبَی پبرجی زیًىکراجی کىرزضحبٌ (هەر یەکێک نە
بسوجُەوەی گۆڕاٌ و یەکیەجی َیػحًبَیی کىرزضحبٌ و ڕای گػحییەکی فراواَی زژ بە
حیسببَی زەضەاڵت)ی ذطحە ببر و زۆذێکی ضەذث و َب ئبرايەوە :پبڵپػحیکرزٌ نە
ڕیفراَسۆو يبَبی پبڵػحیکرزَبىو نە هەوڵی ببرزاَی بۆ غەرعیەجساٌ و زەضەاڵت ،بەاڵو
زژایەجیکرزَیع نە ڕیفراَسۆو بۆی هەبىو وەک زژایەجیکرزٌ نە َیػحًبٌ پەروەری
جەيبغببکرێث.بەاڵو ،ڕیفراَسۆو َەک هەر َەیحىاَی ضەربەذۆیی فەراهەو بکبت ،بەڵکى
بە پێچەواَەوە بىوە هۆی َبڕەزایی َێىزەوڵەجی و بەغسازی وانێکرز زەضەاڵجی ذۆی نە
َبوچە جێُبکۆکەکبٌ بطەپێُێحەوە و زەضث بەضەر ئبضًبَی کىرزضحبَی عێراقسا
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بگرێحەوە .ئەو ئەَجبيە وایکرز زۆرێک نە کىرزاٌ بگەَە ئەو ببوەڕەی کە زیسگبی
ضەرکرزایەجی کىرزی کە گەیػحٍ بە زەوڵەجی ضەربەذۆ بە کرۆکی کىرزایەجیکرزٌ
زازەَێث زیسگبیەکی کۆٌ و نەکبرکەوجىوە و ئەَجبيەکەی َبجىاَێث ئەو يبفە يەزەَیبَەیبٌ
بۆ فەراهەو بکبت کە چبوەڕواَی زەکەٌ .جەَهب ئبڵىگۆڕێکی ضیبضیی ڕاضحەقیُە کە ڕێگب
بۆ ضەرکرزەی َىێ ذۆغبکبت کە پێػُیبری بُەيبی َىێی هبواڵجیبىوَیبٌ پێبێث
زەکرێث ئەو بەربەضحەی کىرزضحبَی عێراق جێکبػکێُێث.
بەغی یەکەيی ئەو وجبرە ئەوە زەذبجە ڕوو کە يێژووی کىرزایەجی بە پێی گۆڕاَکبرییە
ضیبضیەکبٌ پەرەیطەَسووە .ئێًە ڕووزاوە يێژووییە گرَگەکبٌ و غێىازە نێکچىوەکبَی
گۆڕاَکبری ضیبضی زەذەیُەڕوو نە َبوچە کىرزَػیُەکبَساَ .یػبَیسەزەیٍ چۆٌ
کىرزضحبَی عێراق وەک چەقی قىرضبیی َیػحًبٌ پەروەری کىرزی زەرکەوت نە
َبوەڕاضث و کۆجبییەکبَی ضەزەی بیطحەيسا ،زوابەزوای ئەوەی ضەرکرزەکبَی
کۆيەڵگبیبٌ ذرۆغبَس نە ذەببجی بەزەضحهێُبَی يبفی ئۆجۆَۆيی نە بەراَبەر بەغساز.
بەغی زووەيی وجبرەکە غیکبریی هۆکبری زروضحبىوَی ئەو بەربەضحە ضیبضیەیەیە نە
کىرزضحبَی عێراق کە ڕێگرە نە زرووضحبىوَی ئبڵىگۆڕی ضیبضیی پێىیطث بەرەو
ضیطحەيێکی َىێ کە نەگەڵ واقعی َىێسا بگىَجێث .کۆجب بەغی وجبرەکە زەرهبوێژەکبَی
پەککەوجُی ئەو ئبڵىگۆڕە ضیبضییە زەذبجەڕوو ،بە جبیبەت زەرحەق بە کىرزضحبَی
عێراق کە ڕەَگە ڕۆڵی ذۆی وەک چەقی پەرەضەَسی کىرزایەجی نەزەضحبسات .نە
کبجێکسا ضەرکرزایەجی کىرزی پێسەچێث جىاَیبێحی بۆ يبوەیەکی کىرجًەوزا جڵەوی
زەضەاڵت بەرَەزات ،بەاڵو غێىازی ضیبضەجکرزَیبٌ گەنی پەراوێس ذطحىوە و
کۆيەڵگبی ضەرجبضەر زابڕیىە نە پڕۆضەی ضیبضی .جەَهب کەيیُەیەک نە کۆيەڵگبی
کىرزضحبَی عێراق بەرزەوايە نە گەڕاَسا بە زوای ڕێگبیەک بۆ بەرەوپێػچىوٌ
ضەرەڕای ئبضحەَگیەکبٌ .نەگەڵ گەورەبىوَی کەنێُی َێىاٌ کۆيەڵگبی کىرزی و
ضەرکرزەکبَیسا ،هەرێًەکە زیبجر ڕووبەڕووی َبکۆکی َبوذۆیی و زەضحێىەرزاَی
َبوچەیی زەبێحەوە.
کىردایەتی لە گۆڕانکاری سیاسیدا
چەيکی "کىرزایەجی" بۆ ضەزەیەک زەبێث بە يبَبی غىوَبضی َەجەوەیی کىرزی
بەکبرزەهێُسرێث 1.کىرزایەجی هەرگیس چەيکێکی چەقبەضحىو و َەگۆڕَەبىوە 2.بە

1بە وجەی ئەکبزیًییەکی کىرز ،بەیبر يطحەفب ،چەيکەکە نە ضبڵی  ٠٢٩١کبَەوە نە الیەٌ ڕێکرراوی َبضیۆَبنیسيی
کىرزیی (ذۆیبىٌ)ەوە بەکبرهێُسراوە .چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەری وجبرەکە نە ڕێگبی جەنەفىَەوە٠٩ ،ی کبَىوَی
یەکەو٩١٠٢ ،
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پێچەواَەوە ،نەگەڵ ڕووزاوە يێژووییە گرَگەکبَساچەَسببرە پەرەیطەَسووە کبجێک هێسە
َىێکبٌ زەضەاڵجسارە چەقبەضحىوەکبَیبٌ وەزەرَبوە .ئەيە ڕاضحییەکی غىوَبضی َەجەوەیی
َەجەوە و زەوڵەجەکبَی ضەراَطەری جیهبَە ،بەاڵو بە جبیبەجی بەزەرکەوجىوە نە زۆزی
گەنێکی وەک کىرزا کە غىوَبضی َەجەوەییبٌ نە غیببی هەبىوَی زەوڵەجێکی
زايەزراوزابىوە .زیسگبی َىێ بۆ کىرزایەجی نە ئەَجبيی ببَگەغە ضیبضیەکبَی
ضەرکرزە َىێکبَسا ضەریهەڵساوە کە بە َیػبَساَی جێگەیػحُێکی َىێ بۆ غىوَبضی
َەجەوەیی کۆيەڵگبیبٌ ذرۆغبَسووە و زەضەاڵجسارە چەقبەضحىوەکبَیبٌ وەزەرَبوە .هەر
ذبڵێکی وەرچەرذبٌ نە يێژووی هبوچەرذی کىرزیسا غێىە حىکًساریەکی َىێی
ذىنقبَسووە :ڕابەری ضیبضیی َىێ ،فۆريی َىێی ڕێرراوەیی ضیبضی ،و زیسگبی َىێ
بۆ کىرزایەجی.
چەَس غێىازێکی نێكچىوی ئبڵىگۆڕی ضیبضی هەیە نە يێژووی کىرزا .نە ضەزەی
َۆززەوە ،زەضحبوزەضحکرزَی ضەرکرزایەجی پڕپێچ و پەَببىوە ،زوابەزوای يبوەی زوور
و زرێژی بەربەضث نەپڕ ببززاَی زەضەاڵجساری ڕوویساوە .ئەو غێىازە نێکچىاَە زازەی
ببروزۆذە َبوذۆییەکبَی َێى کىرزەکبٌ و هبوکبت هۆکبرە زەرەکیەکبٍََ .بکۆکی و ببش
و ذىاضحە َبوچەیی و جیهبَیەکبٌ هەَسێک جبر ببر و زۆذیبٌ ڕەذطبَسووە بۆ
ضەرهەڵساَی ضەرکرزەی َىێ و ڕێگەیبٌ ذۆغکرزوە جب ضەرکرزە َىێکبٌ پەیىەَسی
نەگەڵ گەَجبٌ و چیُی َبوەڕاضث و چیُە گرَگەکبَی جری کۆيەڵگبزا زرووضحبکەٌ.
کبجی جریع هەبىوە ،هۆکبرە زەرەکیەکبٌ بىوَەجە هۆی زروضحبىوَی بەربەضحەکبٌ و
چەرەضەرَەبىوَی کێػە َبوذۆییەکبٌ .نەگەڵ گۆراَی پێُبضەی غىوَبضی َەجەوەیی نە
2ئەو وجبرە "غىوَبضی َەجەوەیی" وەک چەيکێکی ضەبجێکحیڤ بەکبرزەهێُێث وەک نە ئەزەبیبجە ئەکبزیًیەکبَسا
زووببرە زەبیُسرێث و زەگەڕێحەوە بۆ هەضحێکی جبکەکەضیی ئەَسايێحی نە گروپێك یبٌ َەجەوەیەکساَ ،ەوەک بە چەيکە
ئۆبجێکحیڤیەکەی نەضەر بُەيبی زيبٌ و ذبک و يێژوو و کهحىور و زاة و َەریث .چەيکە ضەبجێکحیڤەکە ببغحر
پێُبضەی زۆزی کىرز زەکبت چىَکە "َەجەوە" وەک کۆيەڵگبیەکی گریًبَەیی وێُب زەکبت کە هەر کبجێك کۆيەڵە
جبکێک ذۆیبٌ جیبیسا ببیٍُ ،بىوَی هەیە .هەر بۆیە ئەو "َەجەوەیە" زەکرێث بىوَی هەبێث بێ ئەوەی زەوڵەجێکی
َبضێُسراویػی هەبێث .کىرزەکبٌ زۆر جبر بە کىرزضحبَی عێراق زەڵێٍ "ببغىر" کە بۆ "بەغی ببغىری کىرزضحبَی
گەورە" زەگەڕێحەوە کە "َیػحًبٌ"ێکی ضەبجێکحیڤە کە ذۆیبٌ بە بەغێک جیبیسا زەبیٍَُ .بوچەی جری کىرزیع هەیە
کە َبوی ذۆیبٌ هەیە نە ضىریب و ئێراٌ و جىرکیب نە کبجێکسا کە ئەو َبوچبَە َبوچەی فیسراڵی َبضێُسراو َیٍ و يبفی
جەواوی بەرێىەبرزَیبٌ جیبیسا َییە .کىرزەکبٌ "ڕۆژئبڤب – ڕۆژئبوای کىرزضحبٌ" ،ڕۆژهەاڵت – ڕۆژهەاڵجی
کىرزضحبٌ" ،و "ببکىر – کىرزضحبَی ببکىر" بۆ کىرزضحبَی ضىریب و ئێراٌ و جىرکیب بەکبرزەهێٍُ.
See Ernest Renan What Is a Nation?, and Other Political Writings (New York:
Columbia University Press, 2018); Benedict R. Anderson, Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 2016,
originally published in 1983); Rogers Brubaker, “In the Name of the Nation:
Reflections on Nationalism and Patriotism,” Citizenship Studies 8, no. 2 (2004): 11527.
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الیەٌ زەوڵەجە هبوچەرذەکبَی کىرزەکبٌ جیبیسا ژیبوٌ (ئێراٌ ،عێراق ،جىرکیب،
3
وضىریب) ،کىرزایەجیع وەک کبرزاَەوەیەک چەَسببرە غێىەی گۆڕیىە.
کىردایەتی :دیدگایەکی مێژوویی کىرت
ئیًپراجۆریەجی عىضًبَی یەکەيیٍ ضەکۆبىو بۆ ضەرهەڵساَی َبضیۆَبنیسيی کىرزیی
هبوچەرخ .نە ضبڵی ٠٢٢١کبَسا ،ڕیفۆريەکبَی "جەَسیًبت"ی عىضًبَیەکبٌ کبریبٌ
نەضەر بەهێسکرزَی غێىازێکی بەڕێىەبرزَی َىێکرز کە کەيحریٍ پەیىەَسی نە َێىاٌ
زەضەاڵجساراٌ و زاَیػحىاَی َبوچەکبَی ژێر زەضەاڵجیبَسا هەبىو ،ئەيەظ زەضەاڵجی
يیرەکبَی َبوچەکەی ذطحە ژێر پرضیبرەوە کە پػحبوپػث کىرضی زەضەاڵجیبٌ بۆ
يببىوەوە .ئبژاوە باڵوبىویەوە نەو َبوچبَەزا کە پێػحرنەژێر حىکًی يیرَػیُەکبَی
َبوچەکبَی کىرزضحبَی عێراق و ببغىری ڕۆژهەاڵجی جىرکیبی ئەيڕۆزابىوٌ .نە جێی
يیرە کىرزەکبَی پێػىو "ضیًبی ضەیر و َبئبغُبی غێرەکبٌ زەرکەوجٍ کە ضێبەرێکی
َىێی زەضەاڵجێکی ڕەهببىو بەضەر ئەو َبوچە پڕکێػبَەزا" 4غێد عىبەیسواڵ ،کە
کەضبیەجییەکی گرَگی ئبیُی و ضەرۆک جیرەیەکبىو نە ببغىری ڕۆژهەاڵجی ئێطحبی
5
جىرکیبزا ،نە یەکەيیٍ کەضەکبَبىو کە کىرزەکبٌ بە "گەنێکی جیبواز" نەقەڵەيبسات.
ئبيبَجی ئەو یەکگرجُی غێرە کىرزەکبَی َبوچە جیبوازەکبَبىو بە يەبەضحی
زروضحکرزَی زەوڵەجێکی ضەربەذۆ ،بۆ گەیػحٍ بەو ئبيبَجەظ بەرهەڵطیی زژ بە
6
عىضًبَیەکبٌ ڕاگەیبَس نە ضبڵی ٠٢٢٢زا.

3بۆ زاَیبری زیبجر نەضەر ئەو يػث و يڕە Denise Natali, The Kurds and the State: Evolving
National Identity in Iraq, Turkey and Iran (Syracuse, NY: Syracuse University
Press, 2005).

4ذىێُسَەوەی زیبجرWadieJwaideh, The Kurdish National Movement: Its Origins and :
Development (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2014), 75.
5ذىێُسَەوە زیبجرRobert Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the :
)Sheikh Said Rebellion, 1880 – 1925 (Austin, TX: University of Texas Press, 2010
6ذىێُسَەوەی زیبجرWadieJwaideh, The Kurdish National Movement: Its Ori gins and :
Development (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2014), 80.
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ضەرهەڵساَی َبضیۆَبنیسو نە ضەراَطەری ئیًپراجۆریەجی عىضًبَیسا نە ضەرەجبکبَی
ضەزەی بیطحەيسا بىوە هۆی ڕەگساکىوجیُی ئەو بیر و ببوەڕە زەضحەجەيعیەی غىوَبضی
َەجەوەیی کىرزی 7.زواجر و نەگەڵ زەضحپێکی غکطحهێُبَی ئیًپراجۆریەجی عىضًبَیسا،
پۆنێکی َىێ نە ضەرکرزەی کىرز ،بە ڕابەرایەجی ضەرۆک جیرە و غێرە ئبیُییەکبٌ،
ضەریبٌ هەڵسا و ذەببجیبٌ زژ بە حکىيەجە َبوەَسییەکبٌ و هێسەکبَی کۆنۆَیبنیسو نە
َبوچەکبَیبٌ بەرپبکرز ،بە جبیبەجیع نە َبوچە کىرزَػیُەکبَی ئەوکبت بىوبىوٌ بە
8
بەغێک نە عێراقی هبوچەرخ.
نە ٠٢٢١کبَسا ،ببر و زۆخ جبرێکی جر گۆڕاَکبریی بەضەرزا هبت کبجێک هەَسێک
ضەرکرزەی کىرز زەضحیبٌ بە ذطحُەکبری ئەجێُسا َبضیۆَبنیطحەکبَیبٌ کرز نە ڕێگەی
زايەزراوەیی حیسبی ضیبضییەوە .نەَێى ئەو ضەرکرزاَەزا يەال يطحەفب ببرزاَی ،ببوکی
يەضعىز ببرزاَیی ضەرکرزەی ئێطحبی کىرز ،بىوَی هەبىو .نە ببرەگب َىێکبَیبَەوە نە
ئێراٌ ،ضەرکرزە غبرییەکبٌ زەضحبەکبربىوٌ ،کە زازەی ئەجێُسا و بیر و ببوەڕێکی
پێػکەوجىوذىازجربىوٌ نە ضەرکرزە ئبیُییەکبَی پێع ذۆیبٌ و غێىازی حىکًساری و
ذىێُسەوارییبٌ نە پێع ذەببجی چەکسارییەوە زەبیُی ،بەيەظ جىاَییبٌ پبڵپػحی بۆ ذۆیبٌ
نە َێى چیُی ڕۆغُبیراَی گەَج کۆبکەَەوە 9.یەکەيیٍ زەوڵەجی ضەربەذۆی کىرزی نە
يەهبببزی ئێراٌ ،نە ضبڵی ٠٢٩١زا بە ڕابەرایەجی قبزی يحەيەز ،قبزییەکی زۆر
ذىێُسەوار کە نە َێى ذێساَێکی زیبرزا نە زایکببىو ،و حیسبی زیًىکراجی کىرزضحبٌ،
زايەزرێُسرا کە حیسبەکەظ هەر ذۆی زايەزرێُەریبىو .بەاڵو کۆيبری يەهبببز نە
کەيحر نە ضبڵێکسا نە زايەزراَسَی و بە هۆی پػحبەضحُیبٌ بە یەکیەجی ضۆڤیەت کە
ذبوەٌ بەڵێُی ذۆیبٌ َەبىوٌ غکطحی هێُب و هەڵىەغبیەوە .بەاڵو زوابەزوای کۆيبری
يەهبببز غبَۆی قۆَبغێکی َىێی کىرزایەجی ضبزبىو ،بە ڕابەرایەجیی ضەرکرزەی
َبضیۆَبنیطحیی َىێ کە زازەی چیُی ڕۆغُبیراَبىوٌ.

7کۆيەڵەی ضیبضیی کىرزی و ڕێکرراوی کهحىری نە ئیطحەَبىڵ و غىێُی زیکە زەضحیبٌ بەضەرهەڵساٌ کرز ،بیر و
ببوەڕی َەجەوەییبٌ نە ڕێی باڵوکراوە َهێُیەکبَیبَەوە باڵوزەکرزەوە" .جەکیەکبٌ" کە غىێُی کۆبىوَەوەی ضۆفی
يەزهەبەکبَبىو ،کەغێکی جەواو نەببری ذىنقبَسبىو بۆ باڵوکرزَەوەی ئەو غىوَبضە َەجەوەییە و غێىازەکبَی
ذۆبەڕێىەبەری.
ذىێُسَەوەی زیبجرdie Jwaideh, The Kurdish National Movement: Its Origins and :
Development (Syracuse, NY: Syracuse University Pr ess, 2014), 102 – 14.
 8زوابەزوای جەَگی جیهبَی یەکەو ،ئەو َەذػەیەی َبوچەکە کە نە الیەٌ فەڕەَطب و بەریحبَیبوە کێػرابىو
کىرزەکبَی نە َێى ضُىری چىار زەوڵەجی َىێسا زابەغکرز.
9ذىێُسَەوەی زیبجرWadieJwaideh, The Kurdish National Movement: Its Origins and :
Development (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2014), 241.
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هێػحب گۆڕاَکبرییەکی جریع نە ئبرازابىو ،ئەو جبرەیبٌ نە عێراق .زوای غکطحەکەی
يەهبببز ،يەال يطحەفب نە عێراق پبرجی زیًىکراجی کىرزی زايەزراَس کە زواجر َبوەکەی
بۆ پبرجی زیًىکراجی کىرزضحبٌ گۆڕزرا 10.ئەجێُسای پبرجی زیًىکراجی کىرزضحبٌ بە
غێىەیەک زاَسرابىو کە هەرزوو بەرەی يحبفسکبر و ڕیفۆريرىاز ڕازیبکبت،
هبوضەَگییەک کە زەرکەوت ڕاگرجُی ئبضبٌ َەبىو .کرۆکی جًىجۆڵی ضیبضیی کىرزی
بىوە هۆی زرووضحبىوَی َبکۆکی نە َێىاٌ چەپڕەوە غبرییەکبٌ ،بە جەالل جبڵەببَیەوە،
و يحبفسکبر و جیرەگەرەکبَی الیەَگری ببرزاَی کە زەضەاڵجێکی زیبجریبٌ بەضەر ببڵە
چەکسارەکەی حیسبەکەزا هەبىو 11.نە ڕۆژهەاڵجی کىرزضحبَی عێراق ،نە ضهێًبَی،
12
بەرەیەکی َبضیۆَبنیطحی کىرزیی َسیک نە بیروببوەڕی يبوی ضەری هەڵسا.
نە َبوەڕاضحی ضەزەی بیطحەيسا ،ضیبضەجی هبوچەرخ زەضحی کرز بە وەرگرجُی فۆرو و
غێىەی جبیبەجی ذۆی .نە ضبڵی ٠٢٢١زا ،زايەزراَسَی یەکیەجی َیػحًبَی کىرزضحبٌ بە
ڕابەرایەجیی جەالل جبڵەببَی نێکحرازاَێکی زروضحکرز نەو فۆرو و حىکًە زايەزراوەی
کە پبرجی زیًىکراجی کىرزضحبٌ َىێُەرایەجیسەکرز 13.جیبواز نە پبرجی ،ضەرکرزایەجیی
یەکیەجی زۆربەی ئەَسايەکبَی نە چەَس گروپێکی جیبوازی چەپڕەو پێکهبجبىوٌ،
پێچەواَەی پبرجی کە ضەرکرزایەجییبٌ نە یەک بُەيبڵەوە ڕێچکەی بەضحبىو .حیسبەکە
زەضحی بە زايەزراَسٌ و پەرەپێساَی چەَس ڕێکرراوێک کرز کە َىێُەرایەجی
ذىێُسکبراٌ و جىجیبراٌ و چەَسیٍ چیُی جری کۆيەڵگبیبٌ زەکرز .کبریگەریی

10ذىێُسَەوەی زیبجرDavid McDowall, A Modern History of the Kurds (London: :
Tauris, 2014), 296.
11ذىێُسَەوەی زیبجرGareth R.V. Stansfield, Iraqi Kurdistan: Political Development :
and Emergent Democracy (London: Routledge, 2010), 66.
12الیەَە چەپڕەوەکبٌ ڕەذُەیبٌ نە هەرزوو بەرەی ببرزاَی و ئەحًەز جبڵەببَیع زەگرت نە َێى پبرجی زیًىکراجی
کىرزضحبَسا ،بەاڵو زیبجر ذۆیبٌ بە هبوبیری بەرەی جبڵەببَی زەزاَی و زیبجر يبيەڵەیبٌ نەگەڵ ئەو بەرەیەزا زەکرز.
ذىێُسَەوەی زیبجرGareth R.V. Stansfield, Iraqi Kurdistan: Political Development and :
Emergent Democracy (London: Routledge, 2010), 82.
13یەکیەجی نە هبوپەیًبَییەکی َێىاٌ کۆيەڵە (پبرجێكی َهێُیی غێىە يبوی ،کە َىێُەرایەجیی َەوەیەکی َىێی زەکرز) و
چیُی ڕۆغُبیراَی غبر و چیُی َبوەڕاضحی کۆيەڵگب پێکهبت .کۆيەڵە نە الیەٌ َەوغیریىاٌ يطحەفبوە زايەزرێُسرا کە
زواجر بىو بە ڕابەری بسووجُەوەی گۆڕاٌ زوای زايەزراَسَی نە ٩١١٢زا .ذىێُسَەوەی زیبجرGareth R.V. :
Stansfield, Iraqi Kurdistan: Political Development and Emergent
Democracy (London: Routledge, 2010), 91.
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ئبیسیۆنۆژیبی چەپڕەو نەضەر بسووجُەوەی کىرزی نە عێراق ضُىورەکبَی جێپەڕاَس و
کبریگەری نەضەر کۆيەڵەکبَی ذىێُسکبراَی جىرکیب زرووضحکرز کە بىوە هۆی
زايەزراَسَی حیسبێکی َىێ :پبرجی کرێکبراَی کىرزضحبٌ (پەکەکە) ،کە نە هەر چىار
گۆغەی کىرزضحبَەوە زەضحیبٌ بە وەرگرجُی ئەَسايەکبَیبٌ کرز.
کىردستانی عێراق وەک چەقی قىرسایی
نە عێراق ،ضەرکرزە کىرزەکبٌ جىاَییبٌ زەضکەوجە ضەرببزییەکبَیبٌ بکەَە پڕۆژەیەکی
ضیبضیی بەرزەواو و َەوەیەک نە کىرزاَی عێراق زوای ذۆیبٌ برەٌ .واقعێکی َىێ نە
کىرزضحبَی عێراق ضەریهەڵسا ،بُیبجُراو نەضەر َبوچەیەکی ذبوەٌ ئۆجۆَۆيی و زاو و
زەضحگبی َیًچە زیًىکراجی ،کە زووببرە ڕواَگەیەکی َىێی زایە چەيکی کىرزایەجی.
هێرغەکبَی ضەزاو حطێٍ بۆ ضەر ئێراٌ نە ٠٢٢١زا و زواجر زاگیرکرزَی کىەیث نە
٠٢٢٠زا هەنێکی بۆ پبرجی و یەکیەجی و هێسە چەکسارەکبَیبٌ (پێػًەرگە) ڕەذطبَس کە
هبوکبری َبوچەیی و َێىزەوڵەجی بەزەضحبهێٍُ بۆ پبڵپػحیی ذەببجە چەکسارییەکەیبٌ .نە
ضباڵَی ٠٢٢١زا هبوپەیًبَییەکبَی حیسبە کىرزییەکبٌ نەگەڵ زەوڵەجە َبوەَسییەکبَسا
بەرز و َسيییەکی زۆری جیبزا بیُرا :ئێراٌ پبڵػحیی حیسبە کىرزییەکبَی کرز نە
هێرغکرزَە ضەر زەوڵەجی عێراق ،هبوکبت نەگەڵ ضەرهەڵساَی َبکۆکی نە َێىاٌ
یەکیەجی و پبرجیسا ،یەکیەجی نە ضەرەجبی ئەو زەیەیەزا الیەَگریی ضەزاو حطێُی کرز.
زواجر ،هێرظ و زەضحسرێژییە بێ بەزەییەکبَی ضەزاو حطێٍ بۆ ضەر کىرزەکبٌ بە
ضەزاٌ هەزار کىرزی نە يبڵەکبَیبٌ ڕاگىاضث و بەرەو ضُىری جىرکیب و ئێراٌ
کۆڕەویبٌ کرز .ئەو هێرظ و زەضحسرێژییبَە ،نە بەزَبوجریُیبٌ غباڵوی ئەَفبنی ضبڵی
 ٠٢٢٢ی کۆجبیی هەغحبکبَبىو کە کیًیبوی ببراَی هەڵەبجەغی نەذۆگرت ،14و زواجر
هێرغی ضەرکىجکەری ڕژێًی بەعص بۆ کۆجبییهێُبٌ بە ڕاپەڕیُی کىرزاَی ٠٢٢٠ی
نەذۆگرت .ئەو قەیراَەی کۆڕەوی بەنێػبوی کىرزاٌ ضەرَجێكی پێػحر َەبیُراوی
يیسیبی َێىزەوڵەجیی بۆ زۆزی کىرز ڕاکێػب و ضەرکرزەی حیسبە کىرزییەکبَی ذطحە
بەر َیگبی جیهبٌ .بەيە ،چیُێکی َىێی ضیبضەجًەزار هبجُەبىوٌ.

 14غباڵوی ئەَفبل ضباڵَێک زوای ڕووزاوەکە ئیُجب نە الیەٌ جیهبَەوە ئیساَەکرا ،ئەيەظ بەغێکی زەگەڕێحەوە بۆ
کپکرزَی بە ئبيبَجی ڕەذُەکبٌ نە الیەٌ ویالیەجە یەکگرجىوەکبَی ئەيریکبوە نەضەر ضەزاو بۆ کیًیبوی ببراَی
هەڵەبجەSee oostHiltermann, A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of .
Halabja (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2007).
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زوای ڕاپەڕیُی ٠٢٢٠ی کىرزاٌ زژ بە ڕژێًەکەی ضەزاو حطێٍ (کە نە يێژووی
کىرزا بە "ڕاپەڕیٍ" َبضراوە) و غکطحهێُبَی عێراق نە جەَگی کەَساوزا ،هێسەکبَی
ضەزاو حطێٍ نە َبوچە کىرزَػیُەکبَی ببکىری عێراق کػبَەوە و ویالیەجە
یەکگرجىوەکبَی ئەيریکب هێڵێکی زژە فڕیُی ضەپبَس بەضەر َبوچەکەزا .نەژێر ضبیەی
ئەو پبراضحُە َێىزەوڵەجییەزا ،حیسبە ضیبضییە کىرزیەکبٌ جىاَییبٌ زاو و زەضحگبکبَی
ذۆبەڕێىەبەری زابًەزرێٍُ و نە جەَگبوەرەوە ببُە فەريبَڕەوا .ئۆرگبٌ و پێکهبجە
َبوذۆییەکبَی حیسبەکبٌ بەهێسبىوٌ و پەرەیبَطەَس و چەَسیٍ ببرەگبی حیسبی و
ئۆفیطی ذۆجێی نە ضەرجبضەری کىرزضحبَی عێراقسا زايەزرێُسراٌ .پڕۆضەی
زەَگساَیبٌ ئەَجبيسا و حکىيەجی هەرێًی کىرزضحبَیبٌ زايەزراَس و هێسەکبَی
پێػًەرگەی هەرزوو حیسة بە ڕێكرراوەیی و پەرۆفێػُبڵکراٌ .ضەرۆک ببرەگبکبٌ و
فەريبَسە گەریالییەکبٌ پهەی ضەرکرزایەجییبٌ گرجەزەضث نە ئیسارە َىێیەکەزا .بەغساریی
ضەرکرزەکبٌ نە ذەببجی چەکساریسا زژ بە ضەزاو حطێٍ بىو بە بەڵگەی هەضحی َیػحًبٌ
پەروەرییبٌ و ئەيەظ َەوەیەک نە کىرزاَی عێراقی ذرۆغبَس جب بێُە ڕیسەکبَیبَەوە و
زوایبٌ بکەوٌ .هێسی پێػًەرگە بىو بە ضىيبىنێکی پیرۆزی ذەببت زژ بە ضەرکىت
کبری.
هەرچەَسە ضەرکرزەکبَی کىرزضحبَی عێراق ضەرکەوجىوبىوٌ نە ذەببجی
چەکسارییبَسا ،بەاڵو جبقیکرزَەوەی ذۆبەڕێىەبەری ئەزيىوَێکی َىێبىو بۆیبٌ .نە
َبوڕاضحی ٠٢٢١کبَسا ،یەکیەجی و پبرجی غەڕی َبوذۆیبٌ بەرپبکرز و زەضحکەوجە
يێژووییەکبَیبٌ َیىاوَیى زابەغکرز .هەر الیەَە بە زوای بەزەضحهێُبَی پبڵپػحیی
زەرەکیسا گەڕا زژ بە الیەَەکەی جر :یەکیەجی بەزوای بەزەضحهێُبَی پبڵػحیسا ڕووی کرزە
ئێراٌ و پبرجیع ڕووی کرزە ضەزاو حطێٍ جب بە پبڵػحیی عێراق یەکیەجی نە غبری
هەونێر وەزەربُێث .هەرچەَسە نە ضبڵی ٠٢٢٢زا ویالیەجە یەکگرجىوەکبَی ئەيریکب
َێىەَسگیری کرز و ئبغحەواییەکی زەحًەجی هێُبیە بەرهەو بۆ کۆجبیی هێُبٌ بە غەڕی
َبوذۆ ،بەاڵو َبوچەکە نە َێىاٌ زوو حیسبەکەزا بە زابەغکراوی يبیەوە و حىکًی زوو
ئیسارەیی بەرزەوايبىو ،پبرجی نە پبرێسگبکبَی هەونێر و زهۆکی ڕۆژئبوای کىرزضحبَی
عێراق و یەکیەجیع نە ڕۆژهەاڵجی کىرزضحبَی عێرق و بە جبیبەت نە پبرێسگبی
ضهێًبَی بباڵزەضحبىوٌ 15.هەرزوو حیسة زەضەاڵجی ذۆیبٌ چەقبەضحىوجر کرز بەضەر
هێسە ئەيُیەکبَی ضەر بە ذۆیبٌ و ئبژاَطە هەواڵگرییەکبَیبٌ و جۆڕە ئەيەکسارەکبَی

15بۆ زاَیبری زیبجر نەضەر غەڕی َبوذۆ و زابەغکرزَی زواجری کىرزضحبَی عێراقGareth R.V. :
Stansfield, Iraqi Kurdistan: Political Development and Emergent
Democracy (London: Routledge, 2010), 153–57.
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حیسبەکبَیبٌ ،نەيەظ زیبجر ڕێببزێکی هێسی ئبضبیع و حىکًساری حیسبییبٌ
زايەزراَس کە جب ئەيڕۆظ زاو و زەضحگبکبَی کىرزضحبَی عێراق بە زەضحیەوە زەَبڵێُێث.
هێرغی ئەيریکب بۆ عێراق نە ضبڵی ٩١١٢زا هەنێکی بەذػییە حیسبەکبٌ کە
غەرعیەت و زەضەاڵجیبٌ َىێببێحەوە .زەضحىوری عێراقی  ٩١١١کىرزضحبَی عێراقی ،
نە ضەرزەيی زوای ضەزايسا ،وەک هەرێًێکی فیسراڵ َبضبَس .بەو غێىەیە کىرزەکبٌ
بىوٌ بە هبوپەیًبَی ذبوەٌ جبیبەجًەَسیی ویالیەجە یەکرگرجىوەکبَی ئەيریکب و بۆ
یەکەيیٍ جبر بىوٌ بە ذبوەٌ ڕۆڵ و کبریگەری نە بەغساز 16.نە ضبڵی ٩١١١زا،
یەکیەجی و پبرجی بە فەريی ئیسارەکبَیبٌ یەکرطحەوە و یەک حکىيەجی هبوبەغی
هەرێًی کىرزضحبَیبٌ نە هەونێر زايەزراَس ،وەک ئەوەی الپەڕەیەکی َىێیبٌ بەضەر
ضباڵَی پڕ کبرەضبجی َەوەجەکبَی غەڕی "براکىژی" (چەيکێکی کىرزی بۆ َبکۆکی
17
َبوذۆیی کە بە وەرگێڕاَی وغەیی بە يبَبی کىغحُی برای ذۆ زێث)زا هەڵسابێحەوە.

 16بۆذىێُسَەوەی زەضحىوری عێراقی :٩١١١
(accessed https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq _2005.pdf?lang=en
December 21, 2018).
 17ذىێُسَەوەی زیبجر“Caught in the Whirlwind: Torture and Denial of Due Process by :
the Kurdistan Security Forces,” Human Rights Watch, July
2007, https://www.hrw.org/reports/2007/kurdistan0707/kurdistan0707web.pdf .

Page 10 of 49

جەالل جبڵەببَیی ضەرۆک کۆيبری عێراق وجبرزەزات نە يەڕاضیًی واژووکرزَی
ڕێکەوجُێکی ضێ الپەڕەییسا نەضەر هبوپەیًبَێحییەکی َىێی کىرز و غیعە يیبَڕەوەکبٌ
نە کۆبىوَەوەیەکسا نە ٠١ی ئببی ٩١١٢زا نە بەغساز ،عێراق .ضەرچبوە :ذبنیس
يحەيەز/گێحی ئیًیجس
غبَۆکە ضبزبىو بۆ زەرکەوجُی هەرێًی کىرزضحبٌ وەک زیًىکراضییەکی پەرنەيبَیی
گەغەضەَسوو .هەڵبژارزٌ بەڕێىەچىو و پەرنەيبٌ وەک ضەکۆیەک بۆ زیبەیث
زەرکەوت و جىاَبی کۆيەڵگبی يەزەَی گەغەیطەَس 18.جیببىوَەوەیەک نە َێى یەکیەجیسا
نە ضبڵی ٩١١٢زا بىوە هۆی زرووضحبىوَی حیسبێکی ئۆپۆزضیۆَی بەهێس،
بسووجُەوەی گۆڕاٌ .گۆڕاٌ بۆ یەکەو جبر بەرەَگبریی ضیطحەيی جىوت بەڕێىەبەریی
یەکیەجی و پبرجی کرز .هبوکبت ،ئببىوریی گەغەضەَسووی کىرزضحبَی عێراقی زوای
 ٩١١٢کىرزاَی هەيىو بەغەکبَی کىرزضحبٌ و کىرزاَی جبراوگەغی هبَسا بگەڕێُەوە
بۆ ئەو هەرێًەی کە زۆرێک وەک پەرەضەَسووجریٍ ًَىوَەی ذۆبەڕێىەبەریی
19
کىرزی زەیبَبیُی.
18ذىێُسَەوەی زیبجرKamal Chomani, “The Challenge Facing Gorran to Change,” :
Kurdish Policy Foundation, September, 5
 2014. https://kurdishpolicy.org/2014/09/05/the -challenges -facing - gorran -tochange/ . See also “Iraqi Kurdistan: Civil Society at the Crossroad,” Democracy
Digest, June 29, 2017. https://www.demdigest.org/iraqi -kurdistan - civil -societycrossroads/ .
19ذىێُسَەوەی زیبجرCaleSalih, “Middle East „Brain Drain‟ Reverses,” Al-Monitor, :
 December 2, 2012, https://www.al -monitor.com/pulse/originals /2012/almonitor/reversebraindrain.html .
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بەاڵو ئەو هەيىو ذىێُە ڕژاوە و ئەو هەيىو کەضەی پەیىەضحٍ بە ضیطحەيی
ئەيەکساریی حیسبییەوە بىوَەجە بەرزی بُبغەی ئەو بەربەضحەی نە ئێطحبزا کىرزضحبَی
عێراق پێیسا جێسەپەڕێث .کەواجە يێژووی کىرزایەجی ئەفراَسَێک بۆ پەرەضەَسَی
زاهبجىوی َیػبَسەزات ،بەاڵو نە هەيبٌ کبجسا يێژووظ جێًبٌ زەگەیەَێث بۆچی نە زۆذی
ئببىوری و ضیبضیی ئێطحبزا کىرزایەجی گەیػحىوەجە ئەو قۆَبغە وەضحبو و بەر
بەربەضحە.
دەستکاریکردنی ڕابردوو
ضەرکرزەکبَی کىرزضحبَی عێراق بەرزەوايٍ نە غەرعیەجساَی ضیبضی بە ذۆیبٌ نەضەر
بُەيبی زەضحکەوجەکبَی ڕابرزوویبٌ نە ذەببجی چەکساری و بُیبجُبَحی بُبغەی
ذۆبەڕێىەبەریی هەرێًەکە .ئەواٌ پەَب بۆ ڕابرزوو زەبەٌ بۆ قەرەبىوکرزَەوەی
کىرجهێُبَەکبَی حىکًساریی ئێطحبیبٌ .نەگەڵ بچىکبىوَەوەی بەرزەوايی کىرزایەجی نە
ئبيرازێکسا بۆ غەرعیەجساَی زەضەاڵت بە ضەرکرزەکبٌ ،چیسی کىرزایەجی هەضحێکی
کۆکەرەوە َبزات بە کىرزەکبٌ کە ئەواٌ هبوبەغٍ نە کۆيەڵگبی کىرزیسا.
ضەرکرزایەجیی کىرزی نە گێڕاَەوەی کىرزایەجیسا زووببرە يێژووی َىوضیىەجەوە.
زۆرێک نەواَەی جەَگبوەرەکبَی زوێُێبىوٌ ئەيڕۆ چیرۆکی کىرزایەجی بە جەواوی
پەیىەضث زەکەٌ بە ذۆیبَەوە و ذۆیبٌ وەک پبڵەواَی هەيیػەیی ذەببجی َەجەوەیی وێُب
زەکەٌ .نەو گێڕاَەوەیەزا ،ئەواَەی بەغسارَەبىوٌ نە زايەزراَسَی کىرزضحبَسا وەک
کبرەکحەری ذبوەٌ هەڵىێطث وێُب َبکرێٍ ،بە پێچەواَەوە ئەواٌ جەَهب ضىوزيەَسێکی
بێ هەڵىێطحبىوٌ نە زەضحکەوجەکبَی ضەرکرزەکبَی ئەيڕۆ بەزەضحیبٌ هێُبوە.
گەڕەکە ضەرەکیەکبٌ و زاَکۆکبٌ نە کىرزضحبٌ بە َبوی ڕاپەڕیُەکەی ٠٢٢٠ەوە
َبویبٌ نێ َراوە "ڕاپەڕیٍ" .يُسااڵٌ گۆظ زەکرێٍ بە چیرۆکی پبڵەواَیەجیەکبَی
پێػًەرگە زژ بە ڕژێًەکەی ضەزاو حطێٍ .بەاڵو پەرجىوکە يێژووییەکبٌ ڕووزاوی
وەک غەڕی َبوذۆی َێىاٌ یەکیەجی و پبرجی نە َبوەڕاضحی َەوەجەکبَسا زەپەڕێٍُ کە
بىوە هۆی يرزٌ و ڕاگىاضحُی هەزاراٌ کىرز و زووببرە هبجُەوەی هێسەکبَی ضەزاو
حطێٍ بۆ کىرزضحبٌ ،جەَهب چەَس ضبڵێک زوای کػبَەوەی جبکالیەَەیبٌ نە َبوچەکە نە
ضبڵی ٠٢٢٠زا" .ئێًە هیچ ضەرَجێک َبذەیُە ضەر ببضکرزَی ئەوەی ڕوویسا نە
ضباڵَی َەوەجەکبَسا (غەڕی َبوذۆ) نە پرۆگرايی ذىێُسَسا ،چىَکە ئەزيىوَێکی
َەرێُی بىو .نە کىرزەواریسا پەَسێک هەیە ،کە ببضی غحبَی نەو چەغُە زەکەیحەوە
'زووببرە ذىێُەکە زەکىڵێُیث'  "،پػحیىاٌ ضبزق ،وەزیری پەروەرزەی حکىيەجی
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هەرێًی کىرزضحبٌ ،نە حىزەیراَی ٩١٠٢زا وجی 20.هبوکبت ،زەضەاڵجی ضەرکرزەکبٌ
بەضەر زاو و زەضحگبکبَسا ،ڕێگبیەکە بۆ زووببرە َىوضیُەوەی يێژووی ڕووزاوە
َسیکحرەکبٌ .بۆ ًَىوَە ،نە ٩١٠٢زا وەزارەجی پەروەرزەی حکىيەجی هەرێًی
کىرزضحبٌ بە زوای ڕێگبیەکسا زەگەڕا کە ڕیفراَسۆيی ضەربەذۆییەکەی ئەیهىنی ٩١٠٢
بربجە َێى پرۆگرايی ذىێُسَی يبفی يرۆڤەوە و وەک ضەرکەوجُێک بۆ يبفی يرۆڤ
وێُبی بکبت نە کبجێکسا کە غکطحێکی َکۆڵی نێُەکراوبىو.
زۆرێک نە ضەرکرزە زۆر زیبرەکبَی کىرزضحبَی عێراق ڕابرزوویبٌ وەک کبرجی
فػبر بەکبرزەهێٍُ بۆ پبرێسگبریکرزٌ نە جڵەوی زرێژذبیەَی زەضەاڵجیبٌ .بۆ ًَىوَە،
يەال برحیبر ،ئەَسايی يەکحەة ضیبضیی یەکیەجی َیػحًبَی کىرزضحبٌ ،نە بەراَبەر
جىڕەیی زیبزبىوی ڕای گػحی بەراَبەر حیسبەکبٌ نە کبَىوَی زووەيی ٩١٠٢زا وجی
کە گەر یەکیەجی نە هەڵبژارزَەکبَی ئەیهىنی ئەو ضبڵەزا بػسۆڕێث ئەوا حیسبەکە
جڵەوی زەضەاڵت نەزەضحُبزات .ئەو نە وجەکبَیسا بۆ ڕاگەیبَسَەکبٌ وجی" :ئێًە ئەگەر
یەک کىرضی بێُیٍ و ئەگەر ضەز کىرضی بێُیٍ هەر یەکێحی َیػحًبَی کىرزضحبَیٍ".
وجیػی یەکیەجی ،وەک پبرجی ،چەَسیٍ زەیە قىرببَی زاوە و يهًالَێی کرزووە بۆ
ضەرذطحُی زۆزی کىرزی و هەر بۆیە زەضەاڵجی بەهێسی بەضەر هێسە ئەيُیەکبٌ و
پێػًەرگەزا هەیە 21.یەکیەجی ڕاغیگەیبَس کە کۆَگرەی ضبڵی ٩١٠٢یبٌ نە ١ی ئبزارزا
(نە ضبڵیبزی ڕاپەڕیُسا) ئەَجبو زەزەٌ کە زووببرە جەذحکرزَەوەیە نە زەضحکەوجەکبَی
22
ضەرکرزە زیبرەکبَی َەوەی پێػىو.
زەضحکبریکرزَی ڕابرزوو کەنێُێکی بێ يحًبَەیی َێىاٌ َەوەکبٌ زروضث زەکبت:
پێگەی ئەواَە بەرززەکبجەوە کە ڕۆڵیبٌ هەبىوە نە ذەببجی يێژوویی بەزەضحهێُبَی
ئۆجۆَۆيی کىرزی و هبوکبت ڕۆڵی ئەواَەی بەغسار َەبىوٌ نە ذەببجەکەزا بەاڵو
پەرۆغی و الیەَساری ضیبضییبٌ هەبىوە َسو زەکبجەوە و بە َبگرَگ نە قەڵەيی زەزازت.
ئەيە َبکۆکی و گرژی نەضەر ئبضحی بچىک و گەورەظ زروضث زەکبت .ضەعسی ،کە
ببوکێکی جەيەٌ غەضث ضباڵَە نە هەونێر زەڵێث" :ئێًە کەضبَی بەهێسبىویٍ "،ئەو
20پػحیىاٌ ضبزق ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەری وجبرەکە ،هەونێر٠٠ ،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
21ذىێُسَەوەی زیبجر“PUK to Keep Grip on Security Forces Even If Defeated in :
Elections, Official,” Rudaw, January 8,
2018, http://www.rudaw.net/english/kurdistan/08012018 .
22ذىێُسَەوەی زیبجرPUK Party to Hold General Congress on Great Uprising :
Anniversary,” PUK Media , February 15,
2018 https://www.pukmedia.com/EN/EN_Direje.aspx?Jimare=42771
بەاڵو کۆَگرەکە بە هۆی کێػە َبوذۆییەکبَی حیسبەکەوە زواذرا
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زیسگبی زۆرێک نە بەجەيەَەکبٌ زەذبجەڕوو نەضەر جیبوازی َێىاٌ زوو َەوەکە و
زەڵێث:
"ئێًە نە ببر و زۆذی جەواو َبنەببرزا گەورەبىویٍ .ئێًە هەيىو کبت ئبيبزەبىویٍ
بجەَگیٍ ،ئەيەظ وای نێکرزیٍ کىرزضحبًَبٌ زیبجر ذۆغبىێث .گەَجەکبَی ئەيڕۆ
َەوەیەکی "هیچ"ٌ کە هەضحی بەرژەوەَسی گػحییبٌ نەزەضحساوە ...گەَجبَی کىرز بە
ببغحری زەزاٍَ بچٍ بۆ ئەڵًبَیب و نەوێ پەجبجە پبکبکەٌ .نە کبجێکسا هیچ یەکێکیبٌ
ئبيبزەَیٍ نە ڕێطحۆراَحێکسا نێرە کبری گبرضۆَی بکەٌ .جۆ چۆٌ ئەيە غی زەکەیحەوە؟
23
بە کىرجی :ئەواٌ يُساڵی بە َبزبەذێىکراوٌ و زۆر زراوە بە زەيیبَەوە".
بە هەيبٌ غێىە ،ئبزاز کە پیبوێکی کىرزە نە پەَجبکبَی جەيەَیسا پێی وابىو کە
گەَجەکبٌ کەيحر ئبيبزەیی قىرببَیساَیبٌ هەیە .ئەو زەیگىت" :نە ضبڵی َەوەجەکبَسا،
"کىرزبىوٌ" جیبوازبىو ،کىرزبىوٌ بە يبَبی زەحًەجی و جێکۆغبٌ زەهبت .ذەببجە
چەکسارییەکەيبٌ يبَبی زەزا بە غىوَبضًبٌ .ئێطحب ،زۆرێک نە کىڕەکبًَبٌ زەڵێٍ
24
ئبيبزەیٍ نە بەرەکبَی جەَگسا بًریٍ ،بەاڵو ئەيبَە جەَهب قطەٌ".
نە الیەکی جر ،ئەواَەی زوای ضبڵی  ٠٢٢٠نەزایکبىوٌ زیبجر و زیبجر هەضث بە َبيۆیی
زەکەٌ بەو چیرۆک و گێڕاَەوەیەی کىرزایەجی کە ڕۆڵی ئەيبٌ بە َسو و کەو ببیەخ
جەيبغب زەکبت .ئەواٌ زۆر جبر بە غێىەیەکی غێىاو ببضی ڕابرزوو زەکەٌ ،بە
غێىەیەک کە کێػەکبَی ئێطحبیبٌ گەورەجر زەربربت .زەڵێٍ " :کبجی ضەزاو ذەڵکی
يىچە و کبرجی بەغە ذۆراکی يبَگبَەی هەبىو .ئەوکبت گەَسەڵی بىوَی َەبىو ".ئەيە
25
وجەی غبکۆیە ،زوکبَسارێکی غەريُی جەيەٌ پبَسە ضبڵ نە ببزاڕی ضهێًبَی.
حەضەَیع زوکبَسارێکی جەيەٌ غبَسە ضبڵە نە ببزاڕی هەونێر و قطەکبَی هبوچەغُی
ئەواَەی غبکۆبىوٌ ،ئەو زەیىت" :کبجی ضەزاو گەَسەڵی َەبىو و ببر و زۆخ ببغحربىو،
بۆ کىرزەکبَیع .ئەو کبجە هەَسێک نە کىرزەکبٌ نەبەر کىرزایەجی بىوٌ بە پێػًەرگە،
بەاڵو هەيىویبٌ نە برضبَسا نە چیبکبٌ يرزٌ .ئەواَی جریع بىوٌ بە پێػًەرگە نەبەر
ئەوەی جبواَببربىوٌ و نە حکىيەت ذۆیبٌ حەغبرزەزا ،هەر ئەواَەغٍ زواجر بىوٌ بە
بەرپطەکبٌ و ززەکبٌ 26".بۆ زۆرێک نە گەَجبٌ ،ڕاضحییەکبَی يێژووی َیػحًبٌ
 23ضەعسی ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەری وجبرەکە ،هەونێر ،ئبزاری  .٩١٠١جەَهب َبوی یەکەيًبٌ (هەَسێک
جبریع َبويبٌ بەکبر َەهێُبوە) جب غىوَبضی ضەرچبوەکبًَبٌ بە َهێُی بًێُُەوە کە زژی زەضەاڵت قطەیبٌ کرزووە.
چبوپێکەوجُەکبٌ بە کىرزی ضبزکراوٌ.
 24ئبزاز ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،هەونێر ،ئبزاری .٩١٠١
 25غبکۆ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەری وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٢،ی ئبزاری .٩١٠٢
 26حەضەٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەری وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٢،ی ئبزاری .٩١٠٢
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پەروەری کىرزیع ،وەک جێکۆغبٌ و بەرهەڵطحیی َەوەی پێػىو زژ بە ڕژێًی
ضەرکىجکەر نە بەغساز ،ببیەذی وەک ذۆی َەيبوە الیبٌ و جێکچىوە بە هۆی جێىەگالَی
ئەو َەوە غۆڕغگێڕە نە زەضەاڵجسا.
کبجێک َەوەی َىێ بەریەک کەوجُی زەبێث نەگەڵ ئەو غێىە بیرکرزَەوە و ڕێببزەزا،
وایبٌ نێ چبوەڕواَسەکرێث کە قەرزارببری ئەو َەوەیەبٍ کە نە ئێطحبزا بە هۆکبری
گیرذىارزَی ذۆیبَی زازەَێٍ .ئەو زەضحێىەرزاٌ و زووببرە ڕێکرطحُەوەیەی يێژوو
زۆر نە کۆيەڵگب و بە جبیبەت نە چیُی گەَجبٌ زەکبت کە بە پێی بیرکرزَەوە و
يیکبَیسيی کۆٌ هەڵطىکەوت بکەٌ .ژیُگەی بیر و هسری ضیبضیی َىێ زەذُکێُێث و
هەنی ضەرکرزە ڕیفۆريرىازەکبٌ کەيسەکبجەوە جب ضەرهەڵبسەٌ و بسوێُەری ئبڵىگۆڕی
ضیبضیبٍ بەرەو غێىازێکی حىکًساریی َىێ.

پیبواٌ نەبەرزەو جببهۆیەکی کىرزیی ضەر زیىارزا قطە زەکەٌ نە پێع ڕیفراَسۆيی
ضەربەذۆیی کىرزضحبَی ٩٢ی ئەیهىنی ٩١٠٢وە ،ضهێًبَی ،عێراق .ضەرچبوە :کریص
يکگرات/گێحی ئیًیجص
کىردایەتی لە میانەی ئاڵىگۆڕێکی پەککەوتىودا
نە جی بجی ئەوەی کىرزضحبَی عێراق ببێث بە الیەَێکی ضەرەکیی َبوچەیی ذبوەٌ
ئبيبَجی بىوٌ بە ًَىوَەیەکی زیًىکراضی نە َبوچەکە ،نە کبجێکسا کە گػث واڵجە
زراوضێکبٌ َبکبرا و َبڕێکرراوەییٍ ،بە پێچەواَەوە گیریرىارز نە زۆذێکی
چەقبەضحىوزا .ئەو بەغەی وجبرەکە غیکرزَەوەیەک زەکبت بۆ ئەوەی چۆٌ پەیىەَسیی
پێکەوەنکبوی ضەرکرزە حیسبییەکبٌ بە زاو و زەضحگبکبَی کىرزضحبَەوە نەگەڵ قەیراَی
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هەرێًەکە بىوَەجە هۆی بەبەرزبىوَی غێىازی زەضەاڵجساری و ڕێگربىوٌ نە
بەڕێىەچىوَی ئبڵىگۆڕێکی ضیبضی نە قۆَبغێکەوە بەرەو قۆَبغێکی جر.
نە ضبڵی ٩١٠٠زا ،ڕاپەڕیُەکبَی ڕۆژهەاڵجی َبوەڕاضث و ببکىری ئەفریقب هبَی ضەزاٌ
کىرزی زا (کە زۆریُەیبٌ گەَجبىوٌ) کە بڕژێُە ضەر غەقبو و زاوای ئەجێُسایەکی
ڕیفۆريرىازی بکەٌ .ئەواٌ زژ بە گەَسەڵیەکبَی یەکیەجی و پبرجی و زەضحبەضەراگرجُی
ضیطحەيی ضیبضی نە الیەٌ ئەو زوو حیسبە بباڵزەضحە و َبزازپەروەری کۆيەاڵیەجی
زەضحیبٌ بە ذۆپیػبَساٌ کرز .ئەو ذۆپیػبَساَبَە هەنێکی کىرجربیەَی زایە
ڕیفۆريرىازەکبٌ جب نەگەڵ کۆيەڵگبی يەزەَیسا یەکبگرٌ و ببُە بسوێُەری
زروضحکرزَی گۆڕاَکبری ،بەاڵو نە جیبجی ئەيە ،حیسبە ضیبضییەکبٌ زەضەاڵجی ذۆیبٌ
بەضەر هێسە ئەيُیەکبَی هەرێًسا بەکبرهێُب بۆ ڕێکرطحُی باڵوەپێکرزٌ و کۆجبییهێُبٌ
بە ذۆپیػبَساَەکبٌ .نە زوای ٩١٠٩وە کىرزضحبَی عێراق نە ڕووی زیًىکراضیەوە
بەرەوزوا ڕۆیػث .زەرگبکبَی پەرنەيبٌ بۆ يبوەی ضێ ضبڵ ( )٩١٠٢-٩١٠١زاذراٌ و
پۆضحی ضەرۆکی هەرێًی کىرزضحبٌ نە يبوەی یبضبیی ڕێکەوجىونەضەری ذۆی زیبجر
زرێژکرایەوە و پێػێهییەکبَی يبفی يرۆڤ زیبزی کرز ،کە کىغحُی چەَس
ڕۆژَبيەَىضێکی گرَگی نەذۆگرت 27.نەو کبجبَەزا ،ئۆپۆزضیۆَبىوَی گۆڕاٌ زژ بە
یەکیەجی و پبرجی بە بەزیُی ذۆیبٌ کۆجبیی هبت .ئەيەظ جەَهب زیبجر هبَی حیسبەکبَی
زەضەاڵجی زا کە نە هەوڵی يبَەوەزا هەوڵەکبَیبٌ ڕێکرراوەجر و یەکحربرەٌ بۆ
ضەرکىجکرزَی زەَگی َبڕازی و ئۆپۆزضیۆَی ضیبضی.
زوای نەزەضحساَی هەنەکەی ضبڵی  ،٩١٠٠غەڕ و َبکۆکی و ڕووزاوی کث و پڕ
هەرێًەکەی جەوقسا و ضەرکرزەکبَی زەضەاڵجی بەضەر ڕیفۆريرىازەکبَسا ضەپبَسەوە.
ضێ ڕووزاوی کث و پڕ نە ٩١٠٩زا کهیهی ضەرەکیی ڕێگریکرزَبىوٌ نە کۆيەڵگب جب
زووببرە نە زژی زەضەاڵت بررۆغێث .یەکەو ڕووزاو بڕیُی بەغە بىزجەی حکىيەجی
هەرێًبىو نە الیەٌ بەغسازەوە ،کە ئەَجبيی َبکۆکی َێىاٌ هەونێر و بەغسازبىو نەضەر
هەَبرزەی ضەربەذۆی َەوت نە الیەٌ حکىيەجی هەرێًەوە 28.ئەيەظ الیەَێکی
 27ذىێُسَەوەی زیبجر“Kurdish Journalist Killed, Other Attacked amid Post - :
Referendum Tensio ns,” Committee to Protect Journalists, October 30,
 2017, https://cpj.org/2017/10/kurdish - journalist - killed - others - attacked - amidpos.php.

 28ذىێُسَەوەی زیبجرDmitry Zhdannikov, “Exclusive: How Kurdistan Bypassed :
Baghdad and Sold Oil on Global Markets,” Reuters, November 17,
 2015, https://www.reuters.com/article/us -iraq -kurdistan - oil/exclusive - howPage 16 of 49

زەرەکیی بەذػیە ضەرکرزایەجی کىرزی کە جۆيەجببریبکبت و وەک هۆکبری ببری
ئببىوریی َبنەببری هەرێى َیػبَی بسات .زووەو ڕووزاو زابەزیُی جیهبَیی َرذی
َەوجبىو .زابەزیُی َرذی َەوت وایکرز حیسبەکبَی زەضەاڵت َەجىاٍَ يىچەی
29
يبَگبَەی فەريبَبەراَی کەرجی حکىيی نە کبجی ذۆیسا و بە بڕی جەواو زابیٍ بکەٌ.
چەَسیٍ بُەيبڵە و چیٍ و غبری جیبواز نەضەر بەزەضحرطحُی پبرچە کێکێکی بچىوکحر
يهًالَێیبٌ زەکرز .ضێیەو ڕووزاو ضەرهەڵساَی زەوڵەجی ئیطاليیبىو کە جىاَییبٌ زاڵبٍ
بەضەر ضەرکرزەکبَی زەضەاڵجسا ضەرەڕای زەضەاڵجی جەواویبٌ بەضەر هێسە
ئەيُییەکبَسا .ڕیفۆريرىازەکبَیع َەیبَحىاَی بەرزبىوَەوەی َبڕەزایی غەقبو وەک
کبرجی فػبر بەکبربهێٍُ و ذۆپیػبَساَەکبٌ نۆکبڵی و جیبواز نە یەک بەڕێىەزەچىوٌ و
َەیبَسەجىاَی بەرەَگبری زەضەاڵت بىەضحُەوە.
نە ڕووی َبڕەزایی کەڵەکەبىوی ڕای گػحیسا ،هەَسێک ضەرکرزەی کىرزضحبَی عێراق
و بە جبیبەت يەضعىز ببرزاَیی ضەرۆکی هەرێًی ئەوکبت ،نە ٩١٠٢زا بە ڕێکرطحُی
ڕیفراَسۆيی ضەربەذۆیی گۆيەکەیبٌ قۆڵحرکرز .ڕاپرضییەکە زیبەیحی کىرزایەجیی
ڕووَکرزەوە نە جبقە کێػەیەکسا ،ضەربەذۆیی ،و ضەربەذۆیی وەک ئبيبَجی
چەَسضبڵەی ذەببجی چەکساریی يحبفسکبرەکبٌ ذطحە ڕوو .زەَگساٌ بە "بەڵێ" نە
ڕیفراَسۆيەکەزا ڕازیبىوٌ و هبوزیسی زەگەیبَس نەگەڵ ئەو ضەرکرزایەجییەی کە
ڕیفراَسۆيی ضبزکرزبىو .هبوکبجیع ،زەَگساٌ بە "َەذێر" يبَبی ذیبَەجبىو نە
ضەرەکیحریٍ کرۆکی کۆکەرەوەی کىرزایەجی .ڕیفۆريرىازەکبٌ ذراَە گۆغەیەکی
زەحًەجەوە :زۆریبٌ نێکرا یبٌ بەغساربٍ نەو پڕۆژەیەی يحبفسکبرەکبَسا یبذىز
يەجرضیی زەرکەوجٍ وەک ذیبَەجکبر بێُُە ضەر ذۆیبٌ.
بە پێی ئبيبرەکبَی حکىيەجی هەرێى ،ڕێژەی بەغساری کرزٌ نە ڕیفراَسۆيسا بەرزبىو
و %٢١ی زەَگەکبٌ بەڵێ بىو بۆ ضەربەذۆیی 30.بەاڵو ئەو ئەَجبيە ضەربەذۆی
 kurdistan - bypassed - baghdad - and - sold -oil - on -global - marketsidUSKCN0T61HH20151117.

 29ذىێُسَەوەی زیبجرBaghdad Money Squeeze Tests Limits of Iraqi Kurdistan‟s :
 Autonomy,” Reuters, March 17, 2014, https://uk.reuters.com/article/kurdsiraq/baghdad - money- squeeze - tests -limits - of - iraqi - kurdistans - autonomyidUKL6N0MC03S20140317 .
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فەراهەو َەکرز .نە جیبجی فەراهەو کرزَی ضەربەذۆیی ،بىوە هۆی کبرزاَەوەیەکی جىَس
نە بەغساز و هبوپەیًبَە َێىزەوڵەجییەکبَی کىرزەکبَەوە و بە ڕەویُەوە و نەزەضحساَی
زۆرێک نە زەضحکەوجەکبَی کىرزضحبَی عێراق نە ضبڵی ٠٢٢٠ەوە کۆجبیی هبت .نە
هەيىو ڕووزاوەکبَی کبرزاَەوەی زوای ڕیفراَسۆو گرَگحریع کۆَحرۆڵکرزَەوەی
زۆربەی َبوچە جێُبکۆکەکبَبىو ،بە کەرکىوک و زەور و بەرە زەوڵەيەَس بە
َەوجەکەیەوە ،نە الیەٌ عێراقەوە .ضەرەڕای ئەو ئەضحەَگە َەرێُییە ،نە َێى قەیراَەکەزا
هەنێک بۆ ضەرکرزە کىرزەکبٌ ڕەذطب .ڕیفراَسۆو و بەزاَسَی هەوڵی ڕیفراَسۆو نە
الیەٌ عێراقەوە کەغێکی پڕ جرش و جۆقبَی زروضحکرز کە وای نە زۆرێک نە
کىرزەکبٌ کرز کۆڵبسەٌ و بە ببر و زۆذی ئێطحبیبٌ ڕازیبٍ و نە جرضی زروضحبىوَی
َبئبرايی بیر نە هەوڵی گۆڕیُی َەکەَەوە .ئەو کۆڵساَە نە زەَگساَی پەرنەيبَی هەرێًی
کىرزضحبَی ٩١٠٢زا زەرکەوت ،کبجێک پبرجی و یەکیەجی ضەرکەوجُیبٌ بەزەضث هێُب و
پهەی یەکەو و زوەيیبٌ بەزەضحهێُب ،ضەرەڕای چىار ضبڵ نە قەیراٌ 31.ئەو ئەَجبيەی
هەڵبژارزٌ زەکرێث وا غیبکرێحەوە کە بە هۆی کەيی بەغساریکرزَی زەَگساَەوە
بىوبێث (کە بە بەرژەوەَسیی حیسبەکبَی زەضەاڵجە کە زەَگسەری جێگیریبٌ هەیە) و
32
جگە نەيەظ ضبذحەکبریی هەڵبژارزٌ ،کە ئەَجبيساَی زۆر ڕێی جێسەچێث.

 30ذىێُسَەوەی زیبجرAhmed Aboulenein, “KDP Comes First in Iraqi Kurdistan :
 Election ,” Reuters, October 20, 2018, https://www.reuters.com/article/us -iraqkurds/kdp - comes - first -in - ira qi - kurdistan - election - idUSKCN1MU0WY .

 31ذىێةزَەوەی زیبجرMina Aldroubi, “KDP Wins Iraqi Kurdistan Elections in Vote :
Marred by Fraud Allegations,” The National, October 21,
 2018, https://www.thenational.ae/world/mena/kdp - wins - iraqi - kurdistan - electionsin - vote - marred - by- fraud - allegations - 1.782818 .

 32ذىێُسَەوەی زیبجرTim Arango and Michael Schmidt, “Anger Lingers in Iraqi :
Kurdistan after a Crackdown,” New York Times, May 18,
2011, https://www.nytimes.com/2011/05/19/worl d/middleeast/19iraq.html .
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چەَس پێػًەرگەیەک جەقەی ذۆغی زەکەٌ بە بۆَەی ڕیفراَسۆيەوە نە غەقبيی بەرزەو
بُکەیەکی زەَگساٌ نە ٩١ی ئەیهىنی ٩١٠٢زا نە کىرکىک ،عێراق .ضەرچبوە :کریص
يکگرات /گێی ئیًیجص
ناوەڕۆکی ناوچەیی
پەککەوجُی گىاضحُەوە نە قۆَبغێکەوە بۆ قۆَبغێکی جر نە کىرضحبَی عێراق بەغێکە نە
َبوەڕۆکی ئبڕاضحەیەکی ضیبضیی گػحگیر نە ڕۆژهەاڵجی َبوەڕاضحسا کە جیبیسا ڕژێى و
زەضەاڵجە زايەزراوەکبٌ ذۆیبٌ زەضەپێُُەوە نە کبرزاَەوەی هەوڵە َەزۆکەکبَی
زروضحکرزَی گۆڕاَکبری و زايەزراَسَی ضیطحەيێکی حىکًساری َىێسا .بەهبری
عەرەبی کە نە ضبڵی ٩١٠١زا ضەری هەڵسا کىرزەکبَی عێراق و بە جبیبەت چیُی
گەَجی هبَسا بڕژێُە ضەر غەقبيەکبٌ .بەاڵو َبکۆکی و َبئبرايییەکبَی کىرزضحبَی
عێراق کە زوابەزوای بەهبری عەرەبی کەوجُەوە بىوە یبريەجیسەر بۆ ڕەگساکىجیُی
زیبجری ضەرکرزایەجیی زەضەاڵجی کىرزی ،بە هۆی ئەوەی هەڵگری بەڵێُی ئبرايیبىوٌ.
زاواکبرییەکبَی ذۆپیػبَسەراَی ٩١٠٠ی کىرزضحبَی عێراق گۆڕیُی ضەرکرزایەجی
ضیبضی و ڕوذبَی فەريبَڕەوایی جىوت حیسبی و کۆجبیی هێُبٌ بە گەَسەڵی و
َبزازپەروەری و پێػرطحُی ئببىری و کۆيەاڵیەجیبىو 33.هەرچەَسە نەو کبجەوە
ذۆپیػبَساَی جر زۆر بەڕێىەچىوٌ ،بەاڵو هیچیبٌ هێُسە بەهێس َەبىوٌ هەنێکی
 33ذىێُسَەوەی زیبجرTim Arango and Michael Schmidt, “Anger Lingers in Iraqi :
Kurdistan after a Crackdown,” New York Times, May 18,
2011, https://www.nytimes.com/2011/05/19/world/middleeast/19iraq.html .
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بەهێسیبٌ هەبێث نە بەرەَگبربىوَەوەی زەضەاڵجسا .غەپۆنی ذۆپیػبَساَەکەی ٩١٠٠
َەک هەر جەَهب بەغێکبىو نە غەپۆنە َبوچەییەکەی بەهبری عەرەبی ،بەڵکى
ذۆپیػبَسەراٌ َیػبَیبَسا کە زەجىاٍَ نە چەَسیٍ َبوچەی جیبوازەوە پێکەوە ذۆپیػبَساٌ
بکەٌ و هەڵگری پەیبيێکی جب ڕازەیەک هبوبەغی َبڕەزایی بە ببروزۆذبٍ.
ذۆپیػبَساَە زیبرەکبٌ نەضەر غەقبو زۆربەی نە َبوچەی پبرێسگبی ضهێًبَی بىوٌ.
َیػبَساَی َبڕەزایی نە پبرێسگبی هەونێر و زهۆک ،کە پێگەی بەهێسی پبرجیٍ و
کۆَحرۆڵە ئەيُیەکبٌ زۆر زیبجرٌ ،کەيحر بە ئبغکرا زەکرا .بەاڵو ضەرەڕای ئەيە،
ذۆپیػبَسەراٌ پەیىەَسییبٌ نە زەرەوەی َبوچە نۆکبڵیەکبَی ذۆیبٌ زروضحکرزبىو و
ئەيەظ َیػبَسەری ئەو ڕاضحیەبىو کە کێػە و زەرزەضەرییەکبَیبٌ هبوبەغٍ .بۆ ًَىَە،
زنێری جەيەٌ  ٢٩ضبڵ کە هەڵطىڕاوی بسوجُەوەی گۆڕاَە نە ڕاَیە و یەکێک بىوە نە
ڕابەراَی ذۆپیػبَساَەکبَی ضبڵی  ٩١٠٠ببضی ئەوە زەکبت چۆٌ گروپەکبَی
ذىێُسکبراَی زاَکۆ نە ضەرجبضەری کىرزضحبَی عێراقەوە پەیىەَسیی َسیکیبٌ هەبىوە
و ئەيەظ نە الیەٌ زەضەاڵجەوە بە يەجرضی زاَراوە .ئەو زەڵێث" :ئێًە نە زاَکۆی ڕاَیە
پەیىەَسییەکی زۆريبٌ نەگەڵ زاَکۆی کۆیە (زاَکۆیەک نە کۆیەی پێگەی بەهێسی
یەکیەجی نە پبرێسگبی هەونێر) هەبىو .ضەرکرزەکبٌ نە زاَکۆکبٌ زەجرضبٌ .پەَجب
34
هەزار ذىێُسکبریبٌ نە زاَکۆی ضەاڵحەزیٍ نە هەونێر َبرزەوە يبڵەوە".
ضەرەڕای ئەيە ،ذۆپیػبَساَەکبَی  ٩١٠٠جەَهب زوای زوو يبَگ پەرت پەرجبىو و
بەرەو َەيبَچىو ،زوای باڵوەپێکرزَێکی ڕێکرراو نە الیەٌ هێسە ئەيُیەکبَی یەکیەجی و
پبرجیەوە .ذراپبىوَی ببر و زۆذی َبوچەیی زوابەزوای بەهبری عەرەبی یبريەجیسەربىو
بۆ ضەرکىجکرزَی ڕێڕەوی ذۆپیػبَساَەکبٌ .کىرزەکبَی عێراق و بە جبیبەت گەَجەکبٌ
بە وورز ی جەيبغبیبَکرز چۆٌ ذۆپیػبَساَە ئبغحیرىازەکبَی ضىریبی زراوضێ و
واڵجبَی جری جیهبَی عەرەبی بە غەڕ کۆجبییبٌ هبت .ئەواٌ پەیبيەکەیبٌ بە ڕووَی و
ڕەواَی پێ گەیػث :بەرەَگبربىوَەوەی زەضەاڵت زەکرێث َبئبرايی برىنقێُێث.
بەراورز بە ئبکبيە ذىێُبویەکبَی َبکۆکیە َبوچەییەکبٌ ،زەرزەضەرییەکبَی
ذۆپیػبَسەرەکبٌ بچىک زەرزەکەوت .بە پێچەواَەوە ،ئبرگیىيێُحی زەضەاڵت کە زەجىاٍَ
ئبرايی و ئبضبیػی کىرزضحبَی عێراق بهێڵُەوە بەهێس زەرکەوت .يیسیب فەريیەکبَی
حیسة ذۆپیػبَساَەکبَی کىرزضحبَی عێراقیبٌ بە گێرەغێىێُی نەقەڵەيسا و وەک
هۆکبرێک بۆ جێکساَی ئەيُیەت و ئبضبیع و ذۆبەڕێىەبەری کىرزضحبَی عێراق
َیػبَیبَسا .هەَبر ،کچێکی ذىێُسەوار نە بیطحەکبَی جەيەَیسا نە هەونێر وجی" :ئێًە
ویطحًبٌ غحێکی وەک بەهبری عەرەبی نە کىرزضحبٌ بێُیُە بەرهەو نە ٩١٠٠زا ،بەاڵو
ئێًە ضەرکەوجىو َەبىویٍ".
 34زنێر ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەری وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی٠٩،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
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بە هۆی ذۆپیػبَساَەکبَەوە جىزاذىازیی َێىاٌ َەوەکبَیع هبجەبەرهەو .نە زیسگبی
ئەواَەوە کە ڕژابىوَە ضەر غەقبو ،ذۆپیػبَساَەکبٌ فػبرێکی زۆر پێىیطحبىو بەرەو
بەزەضحهێُبَی غێىەیەکی َىێی ضەرکرزایەجی .بە پێچەواَەوە بەضباڵچىوەکبٌ و چیُی
َىذبە ذۆپیػبَساَەکبَیبٌ زیبجر وەک يەجرضییەک نەضەر زەضحکەوجە بە زەحًەت
بەزەضحهبجىوەکبَی کىرزضحبَی عێراق زەبیُی .وجەکبَی ئبکۆ ،گەَجێکی  ٩٩ضباڵَی
ذىێُسکبری يبضحەر و کىڕی پێػًەرگەیەکی غەهیسی یەکیەجی ،ئەو زابەغبىوَە نە
بیروڕا نە َێىاٌ َەوەکبَسا زەذبجە ڕوو :ئەو زایکی ضەرکۆَەی زەکرز نەبەر بەغساری
کرزَی نە ذۆپیػبَساَەکبَی  ٩١٠٠زا و پێی زەگىوت بەغساریکرزَی نە
35
ذۆپیػبَساَەکبَسا "بێ ڕێسییە بەرايبەر ئەوەی ببوکی نە پێُبویسا جەَگبوە".
َبضەقبيگیری َبوچەیی هبوکبت وایکرز کىرزضحبٌ وەک زۆَێکی زەگًەَی ضەقبيگیر
بسرەوغێحەوە و بىوە ضەکۆیەک بۆ ضەرکرزە کىرزەکبٌ کە وەک یبریکەرێکی َىێی
َبوچەیی و جیهبَیع زەربکەوٌ .ببرزاَی هبوکبریی ضبیطی و ضەرببزیی پێػکەظ بە
الیەَە هبوپەیًبَە کىرزییەکبَی کرز نە ضىریب ،نە هەوڵێکسا بۆ زیبزکرزَی هەژيىوَی
نەوزیى ضُىور .نە ٩١٠٢زا ضەرزاَێکی يێژوویی زیبربەکری کرز کە پبیەجەذی
َبفەريیی ببغىری ڕۆژهەاڵجی زۆریُە کىرزَػیُی جىرکیبیە 36.ئەو هەڵىێطحبَەی
پێگەی َەجەوەیی و يحبفسکبریی نە َبوذۆی هەرێى بەهێسجرکرز ،زوابەزوای گرفحەکبَی
زوای ذۆپیػبَساَەکبَی .٩١٠٠
نە يبَگی ئببی ٩١٠٩زا ،زەوڵەجی ئیطاليی زەضحی بەضەر يىضڵ و َبوچەکبَی
زەورووبەریسا گرت جەَهب چەَس کیهۆيەجرێک نە زەرەوەی ضُىری َبوذۆیی هەرێًی
کىرزضحبٌ و عێراق .ئەو يەجرضییە َىێیە گرَگیی بببەجی ئبضبیع و ضەقبيگیریی
زیبزکرز الی ڕای گػحی و هەنێکی جریػی بۆ ضەرکرزە کىرزەکبٌ ڕەذطبَس کە نەضەر
غبَۆی جیهبٌ بسرەوغێُەوە .هێرغکرزَە ضەر هەونێر نە الیەٌ زەوڵەجی ئیطاليییەوە
وەک ئەگەرێک ڕێی جێسەچىو .هەرچەَسە زۆربەی ڕای گػحی کىرز بەرزەوايبىوٌ نە
بە گەَسەڵ جەيبغبکرزَی ضەرکرزەکبَی ذۆیبٌ ،بەاڵو ضەرکرزەکبٌ هەَسێک نە
 35ئبکۆ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی٢،ی ئبزاری ٩١٠٢
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غەرعیەجی ذۆیبٌ بەزەضحهێُبیەوە کبجێك چىوَەوە ڕۆڵی يێژوویی ذۆیبٌ وەک
پبرێسەراَی کىرزضحبٌ نە يەجرضییە زەرەکییەکبٌ .ئەو جەکحیکە کبریگەربىو ،گەر بۆ
يبوەیەکی کىرجیػبێث ،بەاڵو زۆرێک نە کىرزاٌ بە زووزڵیەوە نێیبٌ زەڕواَی .ئەيیر
گەَجێکی جەيەٌ هەژزە ضباڵَە کە نە ضبڵی ٩١٠٩وە وازی نە يەکحەة هێُبوە و ئێطحب
کبنەی عبزی زەفرۆغێث نە ببزاڕی ضهێًبَی .ئەو غەڕ زژ بە زەوڵەجی ئیطاليی بە
فبکحەری ضەرکىجکەری ضەرەکیی بەرهەڵطحی زازەَێث و زەڵێث" :ئەواٌ زاعع
(زەوڵەجی ئیطاليی) بەکبر زەهێٍُ بۆ جرضبَسَی ئێًە .هیچ غۆڕغێک نە کىرزضحبَسا
37
ضەرهەڵُبزات جب زاعع نەضەر ضُىورەکبًَبٌ بێث".
نەگەڵ ضەرهەڵساَی زەوڵەجی ئیطاليیسا ،ضەرکرزەکبَی کىرزضحبَی عێراقیع وەک
هبوپەیًبَی ضەرەکیی نە هەڵًەجی ضەرببزیی َێىزەوڵەجی زژ بە گروپە جىَسڕەوەکە
زەرکەوجٍ .هێسە ڕۆژئبواییەکبٌ هبوکبریی ضەرببزی و ضیبضییبٌ پێػکەغی
کىرزەکبَکرز ،کە کەضبیەجییە حیسبییەکبٌ زیبجر نە زاو و زەضحگب هبوبەغەکبٌ ضىوزیبٌ
نێ بیُی .ضەرکرزەکبَی کىرزضحبَی عێراق ببَگی پبیەجەذحەکبَی واڵجبَی ڕۆژئبوا
کراٌ و وێُبیبَی وەک یبریکەرێکی َێىزەوڵەجی نە ضیبضەجی جیهبَسا بەهێسکرز .وەک
ئبکۆ ،کە بەغساربىو نە ذۆپیػبَساَەکبَی ٩١٠٠زا ،وجی" :ئەگەر هەيىو وەزیراَی
زەرەوەی واڵجە ئەوروپییەکبٌ ضەرزاَی ببرزاَی بکەٌ کە هبجُە کىرزضحبٌ ،ئێًە چۆٌ
38
زاجی ئەوە بکەیٍ بیر نەوەبکەیُەوە کە بە ضەرۆکی ذۆيبَی زاَەَێیٍ؟"
َبکۆکی و ئبراضحەی ضیبضی َبوچەکە هبَی حیسبەکبَی زا کە بەرزەوايبٍ نە ضیبضەجی
حىکًساری نە ڕێی زابەغکبری و پەرجکرزَی ڕای گػحیەوە ،ئەيەظ بىوە هۆی
ضەرهەڵساَەوەی زابەغکبرییەکی زیبری َبوچەیی و ضیبضی و َێى َەوەکبٌ نە
ضەر اَطەری کۆيەڵگبی کىرزیسا .ضەر ئەَجبو ،حىکًساریی کۆَی کىرزضحبَیبٌ
ضەپبَسەوە ،زوای ئەوەی نە الیەٌ ذۆپیػبَساَەکبَی ٩١٠٠وە ذرایە ژێر پرضیبرەوە.
شىوناسی ناوچەیی و هەڵىێستی ناتەریب
زوای چەَسیٍ زەیە نە غەڕ و َبکۆکی َبوذۆیی و حىکًساریی حیسبیی زابەغبىو،
کىرزەکبَی عێراق زیبجر و زیبجر غىوَبضییبٌ بەضحىوەجەوە بە َبوچەکبَیبَەوە.
غىوَبضە َبوچەییەکبٌ کۆيەڵگبیبٌ پبرچەپبرچە کرزووە و ئەگەری بسووجُەوەیەکی
یەکگرجىویبٌ َەهێػحىوە .ڕا و بۆچىوَەکبٌ نە زژی زەضەاڵت پەرت پەرجبىوٌ بەضەر
 37ئەيیر ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٢،ی ئبزاری ٩١٠٢
 38ئبکۆ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی٢،ی ئبزاری ٩١٠٢
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چەَس کۆيەڵێکی جیبوازی َبڕازیسا کە حیسبە ضیبضییەکبٌ زەجىاٍَ ورزە ورزە
بیبَڕەوێُُەوە.
نە يیبَەی غەڕی َبوذۆی َبوەڕاضحی ضبڵی َەوەجەکبٌ و زوابەزوای غەڕەکە ،هەر
یەک نە حیسبەکبٌ َبوچەی جیبوازی کىرزضحبَی عێراقیبٌ کرز بە پێگەی ضەرەکی
ذۆیبٌ و َبوچەکبَی کىرزضحبَیبٌ نە یەک زابڕی .ئەو ڕێببزە ضُىوری ضیبضی و
کۆيەاڵیەجی و زەرووَیی نە َێى کىرزضحبَسا کێػب .ضەرەڕای پەرەضەَسَی ئیسارەیەکی
َبوەَسیی یەکگرجىو نە هەونێر ،جۆڕەکبَی ئەيەکساریی حیسبی بەرزەوايٍ و غێىەیەکی
هبوغێىەی پێع غەڕی َبوذۆیبٌ بە کۆيەڵگب زاوە .نێپرضراوە َبوچەییەکبَی حیسة (نە
جیبجی نێپرضراوە یەکگرجىوەکبَی زاو و زەضحگبکبَی حکىيەجی کىرزی) الیەَی
َێىەَسگرٌ کە نە ڕێگەیبَەوە کۆيەڵگبی کىرزی زەضحی بە ذسيەجگىزاری و هەنی
زايەزراَسٌ و ذىێُسٌ و ئبضبیع و ئەيبٌ و فۆريەکبَی جری زەوڵەجساری زەگبت.
هبوکبت حیسبەکبٌ ذۆیبٌ کبریبٌ نەضەر زابەغبىوَی کۆيەڵگب کرزووە جب چەواغەی
هەضحی زژە زەضەاڵجی گەنبکەٌ و بیکەٌ بە فػبری ضیبضیی نەضەر ضەرکرزە
حیسبییەکبَی حیسبە َەیبرەکبَیبٌ .نە زەربەَسیربٌ ،کە غبرێکی قەببرە يبيُبوەَسی ضەر
بە پبرێسگبی ضهێًبَییە ،بۆ ًَىوَە بسووجُەوەی گۆڕاٌ نە ضبڵی ٩١٠١زا هبَی
ذۆپیػبَساَیسا بە يەبەضحی کەيرکرزَەوەی ڕۆڵی ئیسارەی یەکیەجی نە َبوچەکە .نە
َبوچەی گەريیبٌ ،کە جەَهب کبجژيێرێک زوورە نەوێىە بە ئىجىيبێم ،یەکیەجی کبری
نەضەر بەڕێىەچىوَی ذۆپیػبَساٌ زژ بە ئیسارەی َبوچەیی گۆڕاَکرز نە غبری کەالر.
بێجگە نە فۆريی حیسبەکبٌ و زەضث جێىەرزاَەکبَیبٌ ،يبَەوەی غىوَبضی بەهێسی
ذسيبیەجی (ذێساَیبێث یبذىز جیرەیی) پحرجر کۆيەڵگبی کىرزضحبَیبٌ پەرت پەرت
کرزووە .نەيەظ زیبجر ،باڵوبىوَەوەی زاَکۆکبٌ نە غبر و غبرۆچکە بچىک و
يبيُبوەَسەکبَسا نە ضباڵَی پێػىوزا چبوەڕواَیی زایک و ببوکەکبَی چەقبەضحىوجر
کرزووە کە يُساڵەکبَیبٌ نە َسیک يبڵەکبَیبٌ بًێُُەوە ،ئەيەظ هەنی گەَجبَی
کەيکرزووەجەوە کە جێکەڵی هبوبەغەکبَیبٌ ببٍ نە َبوچەکبَی جری کىرزضحبَی عێراق.
چبوپێکەوجُەکبًَبٌ نەگەڵ کىرزاَی زاَیػحىوی َبوچە غبری و گىَسییەکبٌ نە َبوچە
بەهێسەکبَی چەَس حیسبێکی جیبواز زەریسەذبت کە زاواکبری و زەرزەضەریەکبَییبٌ
زۆر هبوجبی یەکٍ :هەنی کبر ،ذسيەجگىزاری ،بیطحُی زەَگیبٌ ،هەنی بەزەر نە
پەیىەَسی حیسبی ،و َەيبَی گەَسەڵی .بەاڵو ئەواَەی چبوپێکەوجًُبٌ نەگەڵ کرزٌ
زۆربەیبٌ َبئبگببىوٌ نەوەی هبوبەغەکبَیبٌ نە بەغەکبَی جری کىرزضحبَی عێراقەوە
هەيبٌ کێػە و گرفحیبٌ هەیە .زۆرێک نەواَەی چبوپێکەوجًُبٌ نەگەڵ کرزٌ پێیبٌ
وابىو کە هبوبەغەکبَیبٌ نە َبوچەکبَی جری کىرزضحبَەوە ببر و زۆذیبٌ نەيبٌ ببغحرە.
بۆ ًَىوَە ،ئبریبٌ کە گەَجێکی جەيەٌ  ٩٠ضباڵَی زەربەَسیربَە گبزَسەی ئەوەی زەکرز
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کە نە ٩١٠٠زا ذۆپیػبَساَەکبٌ نە غبرەکەی پەیىەَسییەکی کەيی بە َبوچەکبَی
زەورووبەریبَەوە وەک گەريیبٌ هەبىوە چىَکە هەر َبوچەیە و "زاواکبریی جبیبەجی
ذۆی هەبىوە ".کبجێک نێًبٌ پرضی کە ئەو جیبوازیبَە چیٍ نە َێىاٌ زاواکبرییەکبَی
زاَیػحىاَی زەربەَسیربٌ و زاَیػحىاَی غىێُەکبَی جر و زاوايبٌ کرز بۆيبٌ غیبکبجەوە،
ئەو بەضحیەوە بە ضیبضەجەوە و وجی" :ئێًە گۆڕاَیٍ ،ئەواٌ (نە کەالر) یەکیەجیٍ ،و نە
39
هەونێریع پبرجیٍ".
هەضحکرزٌ بە َبزازپەروەری بە جبیبەت نە َێى کىرزاَی غبر و غبرۆچکە بچىکەکبَسا
زیبجرە کە هەضث بە زابڕاٌ زەکەٌ نە َبوچە غبرییە گەورەکبَی کىرزضحبٌ .ئبریبٌ
ضىوربىو نەضەر ئەوەی کىرزەکبَی ضهێًبَی ،کە جەَهب کبجژيێرێک زوورە بە
ئۆجۆيبێڵ" ،ژیبَیبٌ ذۆغە" .ببراٌ ،کچێکی جەيەٌ  ٩١ضباڵٌ نە زەربەَسیربٌ،
گبزَسەی ژیبَی ڕۆژاَەی پڕ ڕۆجیٍ و َەگۆڕی زەکرز نە زەربەَسیربٌ و زەیىت:
"ذەڵک جەَهب زەچٍ بۆ ضەر کبر و زێُەوە يبڵەوە ،هەر ئەيەَە ".ئەو ئەو غێىازە
ژیبَەی بەراورز زەکرز بە ضهێًبَی ،کە بە ڕای ئەو زاَیػحىاَەکبَی چبالکی هەيە
40
جۆرجریبٌ هەیە نێی هەڵبژێرٌ و ئەَجبيی بسەٌ ڕۆژاَە.
زەرئەَجبيی ئەو غىوَبضە َبوچەییبَە ئەوەیە ،کە ئەگەرچی کێػە و زەرزەضەرییەکبَی
کىرزاٌ نە ضەراَطەری کىرزضحبَی عێراق هبوغێىەبٍ ،هەڵىێطث و کرزارەکبَیبٌ نە
َێى ضُىوری گىَس و غبرۆچکە و غبرەکبَی ذۆیبَسا زەيێُێحەوە .نە ضبڵی ٩١٠٠وە،
ذۆپیػبَسەراٌ نە ذۆپیػبَساَە پەرت پەرجەکبَسا زووچبری گرفحبىوَەجەوە نە جێپەڕاَسَی
کێػە و گرفحە َبوچەییەکبَیبَسا کە جەَهب َبوچە جیبوازە زراوضێکبَی کرزووە بە کژ
یەکسا .بە زووپبجکرزَەوەی ضُىورەکبَی حیسبە ضیبضییەکبٌ کێػبویبٍَ ،ئەواَەی زژی
زەضەاڵجٍ نە جىاَبکبَی ذۆیبٌ زەزەٌ بۆ هێُبَەبەرهەيی ئبڵىگۆڕی ضیبضی.
هەربۆیە ،زۆرێک نە کىرزەکبٌ پەرت پەرجبىوٌ و َبیەکڕیسی ذۆیبٌ بە فبکحەری
ضەرەکیی ڕێگری "غۆڕظ" زەبیٍُ زژ بە حیسبەکبٌ .کبيەراٌ ،کە کحێبفرۆغێکی
جەيەٌ  ٩٩ضباڵَە نە ضهێًبَی زەڵێث" :غۆڕظ زەبێث نە هەيىو الیەکەوە بەرپببکرێث،
بەاڵو ذەڵکی هەونێر و زهۆک زەجرضٍ .نەوێ گەر ذەڵک بەغساریی ذۆپیػبَساٌ
بکەٌ ،ڕۆژی زواجر ئیحر زیبرَبيێٍُ( 41 ".باڵوەپێکرزَی ذۆپیػبَساَەکبٌ نە الیەٌ
زەزگب ئەيُیەکبَی َبوچەکبَی ژێر کۆَحرۆڵی پبرجی زۆر بەزەبرٌ) .کۆضرەت ،کە
گەَجێکی جەيەٌ  ٩٠ضباڵَە و زاَیػحىوی گىَسێکی ضُىوری پبرێسگبی ضهێًبَییە،
 39ئبریبٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی١،ی ئبزاری ٩١٠٢
 40ببراٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری زەربەَسیربٌ١،ی ئبزاری ٩١٠٢
 41کبيەراٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٢،ی ئبزاری ٩١٠٢
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هەيبٌ قطە زەکبجەوە و پێی وایە نەبەر ئەوەی زاَیػحىاَی هەونێر نە جرضی
بەرپەرچساَەوەی پبرجی ذۆپیػبَساٌ َبکەٌ ،ئەو چبوەڕواَی ڕاپەڕیُی ضەرجبضەری نە
کىرزضحبٌ َبکبت .هبوکبجیع ،پێی وایە کە ذۆپیػبَساَە َبوچەییەکبٌ ئەگەری
42
ضەرکەوجُیبٌ َییە.
هێسە ڕیفۆريرىازەکبَی کىرزضحبَی عێراق هبوکبت غکطحیبٌ هێُبوە نە جێپەڕاَسَی
ضُىورە َەجەوەییەکبَیػسا نە عێراق .نە ڕابرزووزا پەیىەَسیی َێىاٌ غیىعیە کىرز و
عەرەبەکبَسا یبريەجیسەربىوٌ بۆ بەرەوپێػچىوٌ و زايەزراَسَی حىکًساریی َىێ نە
کىرزضحبَی عێراق 43.بەاڵو ئێطحب ،ذۆبەڕێىەبەریی هەرێًیی زوای  ٩١١٢کىرزەکبَی
عێراقی بە بەراورز بە پێػىو نە پەیىەَسی نەگەڵ عێراقیەکبَی جر زابڕیىە .ضەرئەَجبو،
ئەجێُسای حیسبێکی ڕیفۆريرىازی وەک گۆڕاٌ یبذىز ڕێکرراوەکبَی کۆيەڵگبی
يەزەَی زابڕاوٌ نە هێسە ڕیفۆريرىازەکبَی نە َبوچەکبَی جری عێراقسا کبر زەکەٌ.
ئەيەظ ڕیفۆريرىازەکبَی کىرزضحبَی عێراق و َەوەی َىێ و کۆيەڵگبی يەزەَی
زابڕیىە نە بەزەضحهێُبَی هێس بۆ گەیػحٍ بە ضەرکرزایەجی و زیسگبی ضیبضیی َىێ.
ئابىوریی بەکاربەر
فبکحەرێکی جر کە بىوەجە هۆی گیرذىارزَی گۆڕاَکبریی ضیبضی يبَەوەی ئببىوریی
بەکبربەرە نە کىرزضحبَی عێراق ،ئببىرییەک کە جەَهب پەیىەضحە بە ضبيبَی
ضروغحیەوە .بە زرێژایی بەرزی و َػىضحە ئببىوریەکبٌ ،ئببىوریی بەکربەری
هۆکبرێکبىوە بۆ پەیىەضحیی کۆيەڵگبی کىرزی بە چیُی فەريبَڕەواوە و هەر ئەيەظ
بىوەجە هۆی ضبرزبىوَەوەی کۆيەڵگب نە بەرەَگبریی زەضەاڵت.
زوابەزوای هێرغی ئەيریکب بۆ ضەر عێراق نە ضبڵی ٩١١٢زا ،زەوڵەيەَسیی ضبيبَی
ضروغحی نە کىرزضحبَی عێراق هبَی ضەرکرزەکبَی هەرێًەکەیسا کە گەنەکەیبٌ بکەٌ
بە چەَس جۆڕێکی ئەيەکسار بۆ ذۆیبٌ نە بەراَبەر بەرژەوەَسی و پبرەزا .کبجێکیع کە
هەرێًەکە فۆريی زیًىکراضیی وەرکرز ،ضحراجیژی ئببىوریی ضەرەکیی هەرێًی
کىرزضحبٌ پەرەپێساَی پیػەضبزیی ضەرچبوەکبَی َەوت و گبزبىو .پبرەی َەوت ڕێگبی
 42کۆضرەت ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکەَ ،بوچە گىَسَػیُەکبَی زەور و بەری غبری ضهێًبَی١،ی
ئبزاری ٩١٠٢
 43نە َبوەڕاضحەکبَی ضەزەی بیطحەيسا ،ضەرهەڵساَی حیسبی غیىعیی عێراقی هەنێکی بەذػی بە َەوەی َىێ و
ڕۆغُبیراَی ضهێًبَی کە ضەکۆیەکیبٌ هەبێث بۆ بەرەَگبریی غێد و ضەرۆک جیرە و َبضیۆَبنیطحەکبَی َەوەی
پێػرۆیبٌ.
ذىێُسَەوەی زیبجرWadie Jwaideh, The Kurdish National Movement: Its Origins and :
Development (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2014), 271.
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بە حیسبەکبَسا کە کەرجی حکىيی جىوغی هەڵئبوضبَبکبت و زیبز نە %٢١ی هێسی
کبری هەرێًەکە نە کەرجی حکىيیسا زابًەزرێُێث 44.بەاڵو حیسبەکبٌ هیچ کبرێکیبٌ
نەضەر پێػرطحٍ و ژیبَُەوەی کەرجی کػحىکبڵی َبوچەکە َەکرزووە ،کە وەذحبیەکبىو
پیػەضبزییەکی ضەرەکیی َبوچەکەبىو .کەرجی کػحىکبڵی غکطحی هێُبوە بە هۆی
چەَسیٍ زەیە نە جەَگ و ڕاگىاضحُی زۆرەيهێ و کۆچکرزٌ بۆ غبرەکبٌ و ضیبضەجی
ضىوجبَسَی ذبکە کػحىوکبڵیەکبٌ نە الیەٌ ڕژێًی پێػىو و هبوکبریی يرۆیی نە ڕێگبی
45
زابیُکرزَی ذۆراکی هەرزاٌ و هبورزەکراوەوە.
ئێطحب ،ضەوزە و يیىەی هبورزەکراو (زۆریُەی نە جىرکیب و ئێراَەوە) َسیکەی
%٢١ی ضەوزە و يیىەی بەکبرهێُراوە نە زضحبَبَسا پێکسێُێث 46 .بە ئببىورییەکی
َبهەيەچەغٍ و زاو و زەضحگبی الوازەوە ،ضەرکرزەکبَی زەضەاڵت بە ئبضبَی زەضەاڵجی
بڕیبرزاَیبٌ بەزەضحهێُبوە نەضەر غێىازی بەکبربرزَی زەضحکەوجەکبَی ضەرچبوەکبَی
وزە و بەغە بىزجەی گػحیی عێراق کە نە الیەٌ بەغسازەوە بۆ هەرێى زەَێرزرێث .بەو
غێىەیە ضەرکرزە حیسبییەکبٌ ذبوەٌ بڕیبرٌ نەضەر غێىازی ضەرفکرزَی بىزجەی
گػحی و هەڵبژارزَی ئەو کەضبَەی نە کەرجی حکىيیسا زازەيەزرێٍ.

 44ذىێُسَەوەی زیبجرMark DeWeaver, “K urdistan‟s Great Recession: From Boom to :
Bust in the Rentier Economy,” Institute of Regional and International Studies,
American University of Iraq, Sulaimani, December
10,2015, http://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Kurdistan‟s%20Great%20Reces
sion_2.pdf .

 45بۆ زاَیبری زیبجر نەضەر چۆَیەجی کبریگەریی هبوکبریی زەرەکی نەضەر َبوچەکەDenise Natali, The :
Kurdish Quasi-State: Development and Dependency in Post-Gulf War
Iraq (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2010).
 46ذىێُسَەوەی زیبجرThe Kurdistan Region of Iraq: Reforming the Economy for :
Shared Prosperity and Protecting the Vulnerable: Executive Summary,” World
B ank, June 2,
2016, http://documents. worldbank.org/curated/en/672671468196766598/text/1061
 32 - v2 - main - report - P159972 -PUBLIC - KRG - Economic - Reform -Roadmap - postDecision - Review - 05 - 30 - 16.txt.
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ضەرئەَجبو ،کۆيەڵگبی کىرزی جەَهب نە ڕێی جۆڕە ئەيەکسار و ضىوزپێگەیػحىوەکبَی
ضەر بە ضەرکرزەکبَەوە زەجىاٍَ ضىوز نە زەضحکەوجی َەوت ببیٍُ .پػحبەضحٍ بەو
ضیطحەيە ئەيەکسارییە کۆيەڵگب پەکسەذبت و ضبرزی زەکبجەوە نە هەڵىێطث وەرگرجٍ
زژی ضەرکرزەکبٌ ضەرەڕای َبڕەزایی بەرباڵو .هبوکبت ،ئەو ضیطحەيە چیُی
َبوەڕاضحی کۆيەڵگب ضبرز زەکبجەوە ،کە زۆریُەی نە زاو و زەضحگب حکىيیەکبَسا
زايەزراوٌ و زۆرجریٍ زیبَیبٌ پێسەگبت گەر نە پەیىەَسییە حیسبییەکبٌ زاببڕێٍ .بەو
غێىەیە چبرەَىوضی چیُی هەژار و کەيرىێُسەوارەکبٌ پەیىەضحە بە زڵرۆغیی چیُی
َبوەڕاضحەوە .ئەواَەی ضباڵَێک پػحیبٌ بە کػحىکبڵ بەضحبىو ،هەژارەکبٌ ئێطحب
زۆریُەیبٌ نە َسيحریٍ پهەکبَی کەرجی حکىيیسا زايەزرێُسراوٌ یبذىز نە کەرجە
َبفەريییەکبَسا وەک کرێکبر کبرزەکەٌ.
پحر نە پەیىەَسیی َێىاٌ چیُەکبٌ ،ئەيەکساریی حیسبی هبوکبت وایکرزووە زۆرێک نە
گەَجبَی کىرز پػث بە زایک و ببوکیبٌ ببەضحٍ کە زۆرکبت پەیىەَسیی
زرێژذبیەَحریبٌ نەگەڵ حیسبە ضیبضییەکبَسا هەیە .هبوغێىەی ئەيەظ ،پەیىەَسییە
پیبوضبالرییەکبَی بەهێسجرکرزووە و ژَبَی پػحبەضحىوجر بە پیبواَی کەش و کبریبٌ
کرزووە کە زۆر جبر پەیىەَسیی ڕاضحەوذۆجریبٌ بە حیسبەکبَەوە هەیە.
بەو غێىەیە پەیىەَسییەکی زژ یەک نەگەڵ َىذبەی ضیبضیسا بىوَی هەیە .زۆرێک نە
کىرزەکبٌ ضەرکۆَەی چیُی بەرپرضەکبٌ زەکەٌ و بە زاگیرکراریی ضبيبٌ ذەجبببریبٌ
زەکەٌ بەاڵو نە هەيبَکبجسا زاوای ضىوزی زارایی زیبجر نەواَەوە بۆ ذۆیبٌ زەکەٌ.
ئەواٌ زايەزراوە حکىيییەکبٌ بە َەگۆڕ و َبکبرا نە زابیُکرزَی يىچە و
ذسيەجگىزاری زازەَێٍ  ،بەاڵو بەرزەوايٍ نەوەی زاو و زەضحگبکبَی زەضەاڵت بە جەَهب
ڕێگب بۆ زەضحکەوجُی ضىوزی زارایی ببیٍُ.
قەیراَە زاراییەکەی  ٩١٠٩زەکرا هەنێکبێث بۆ ذطحەگەڕی چیُی َبوەڕاضث و
گەَجبَی کۆيەڵگب جب واز نە پػحبەضحىوییبٌ بە جۆڕە حیسبییەکبٌ بهێٍُ .هەرچەَسە
ئبيبری يبَگبَەی ببوەڕپێکراو نەضەر زاهبجی ضباڵَە و زايەزراَسٌ و بەرهەيهێُبَی
پیػەضبزی بەرزەضحُیٍ ،بەاڵو ڕاپۆرجێکی ضبڵی  ٩١٠١نە الیەٌ يبرک زیىیڤەر نە
زاَکۆی ئەيریکی عێراق ضهێًبَی ئەوە زەذبجە ڕوو کە قەیراَەکە" :گەورەبىو ،بە
هەر پێُبضەیەکی قەیراَی گەورەبێث 47".بە پێی ئبيبرە حکىيیە َبوذۆییەکبٌ ،ڕێژەی

 47ذىێُسَەوەی زیبجرMark DeWeaver, “Kurdistan‟s Great Recession: From Boom to :
Bust in the Rentier Economy,” Institute of Regional and International Studies,
American University of Iraq, Sulaimani, December
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48

هەژاری نە  %٢ەوە نە ضبڵی  ٩١٠٢زا بۆ  %٠٩نە ضبڵی ٩١٠١زا بەرزبىوەجەوە.
غێىازی يبيەڵەکرزَی حکىيەجی هەرێى نەگەڵ قەیراَەکەزا نە ڕێگبی زاواکرزَی قەرز
نە چەَس الیەَێکی جیبوازەوەبىو کە بىوە هۆی ذىنقبَسَی قەیراَێکی قەرزی
يەجرضیسار .ڕاپۆرجێکی ضبڵی  ٩١٠٢ی پەیًبَگبی ئبغحیی َەجەوە یەکگرجىوەکبَی
ئەيریکب هۆغساریسەزات کە هەرێًی کىرزضحبٌ قەرززارە بە بڕی زیبجر نە %٠١١ی
49
زاهبجی ضباڵَەی ذۆی.
زەضحپێکی قەیراَە زاراییەکەی  ٩١٠٩حکىيەجی هەرێًی ذطحە زۆذێکەوە کە
َەیسەجىاَی پبرەی يىچەی کەرجی هەڵئبوضبوی حکىيی بە بڕی جەواو و نە کبجی ذۆیسا
بسات .ببر و زۆذەکە بۆ چەَسیٍ ضبڵ بەرزەوايی هەبىو کە بىوە هۆی َبڕەزایی ڕای
گػحی و ذۆپیػبَساَی بچىک و َبوچەیی بەرزەواو 50 .نە ضەرەجبی ٩١٠١زا ،هەَسێک

10,2015, http://aui s.edu.krd/iris/sites/default/files/Kurdistan‟s%20Great%20Reces
sion_2.pdf .

 48هبجُە َبوەوەی ئبوارەکبَی بەغەکبَی جری عێراق بۆ َبو کىرزضحبٌ نە ٩١٠٩زا بە هۆی جەَگ زژ بە زەوڵەجی
ئیطاليی هبوکبت هۆکبرێکبىو بۆ ئەو گۆڕاَکبرییە گەورەیەMark DeWeaver, “Kurdistan‟s Great :
Recession: From Boom to Bust in the Rentier Economy,” Institute of Regional
and International Studies, American University of Iraq, Sulaimani, December 10,
2015, http://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Kurdistan‟s%20Great%20Recessio
n_2.pdf.
 49ذىێُسَەوەی زیبجرAndrew Snow, “Kurdistan Region‟s Debt Crisis Threatens Iraq‟s :
Economy,” United States Institute of P eace, May 10,
 2018, https://www.usip.org/publications/2018/05/kurdistan - regions - debt - crisisthreatens -iraq s - economy.
 50بە پێی وجەی حکىيەجی هەرێى ،حکىيەت پێىیطحی بە  ٢٢٩يهیۆٌ زۆالرە بۆ پێساَی يىوچەی  ٠.٩يهیۆٌ
فەريبَبەری حکىيی .بە پێی ئبيبرەکبَی وەزارەجی زارایی حکىيەجی هەرێى ،نە ٩١٠١زا ببیی يىچەی چىار يبَگی
فەريبَبەراٌ يىچە بڕزراوە .نە  ٩١٠١و ٩١٠٢زا حکىيەجی هەرێى زەضحی بە زەضث پێىەگرجٍ (جەقەغىف)کرز کە
ببیی يبَگێک بۆ زوو يبَگ يىچەی َەزا و يىچەی يبَگەکبَیع کە زراٌ بە ڕێژەی  %٢١بۆ  %٢١کەيکراَەوە.
وەزیری زارایی و ئببىوری نە حکىيەجی هەرێى ،ڕێببز يحەيەز حەيالٌ ،نە چبوپێکەوجُێکسا نەگەڵ َىوضەراَی
وجبرەکە ،هەونێر٠٠ ،ی حىزەیراَی .٩١٠٢
نە کبَىوَی یەکەيی ٩١٠٢زا حکىيەجی هەرێى يىچەی فەريبَبەراَی بە  %٢٢زیبجر زابەزاَس کبجێک بە هۆی
نەزەضحساَی کەرکىکەوە زەضحکەوجی حکىيەجی هەرێى بە ڕێژەی  %٩١زابەزی نە  ١١١.١يهیۆٌ زۆالرەوە بۆ
 ٢٢٢.٩يهیۆٌ زۆالر .ذىێُسَەوەی زیبجر“KRG to Make More Salary Cuts after Losing :
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فەريبَبەری حکىيەت يىوچەکبَیبٌ بە ڕێژەی  %٩١زابەزیبىو و بەرزەوايیع نە
کبجی پێساَی يىوچەکبَیبٌ زوازەکەوت .قەیراَەکە وای نە ببَکەکبٌ کرز بڕە پبرەی
پێىیطحیبٌ َەبێث بۆ بەکبرهێُەکبَیبَەکبَیبٌ جب پبرە ڕابکێػٍ .نەگەڵ زیبزبىوَی
قەرزەکبَی کەرجی کۆيپبَیبکبَی جەالرضبزی و َەوت الی حکىيەت ،کەرجی جبیبەجیع
51
نەگەڵ کەرجی گػحیسا زیبَی بەرکەوت.
نە جیبجی کەيبىوَەوەی هەژيىوی حیسبە ضیبضییەکبٌ ،قەیراَی زارایی پػحبەضحىویی
کۆيەڵگبی کىرزیی زیبزکرز بە جۆڕە حیسبییەکبٌ و پەیىەَسییە زەضەاڵجسارییەکبَی َێى بە
چیٍ و َەوە و ڕەگەزە جیبوازەکبٌ کە نە ضەرەوە ذراوَەجە ڕوو .قەیراَەکە زیبَی
جەَهب بە کەرجی حکىيی َەگەیبَس ،بەڵکى کەرجی جبیبەت و َبفەريیػی کەيکرزەوە؛ بە
هۆی ئەيەغەوە ذەڵکی هەيىو چیُە جیبوازەکبٌ جێگرەوەی کەيحریبٌ بۆ يبیەوە بۆ
کبرکرزٌ نە َێى جۆڕە حیسبیەکبَسا 52.قەیراَەکە کۆيەڵگبی زیبجر پەرت پەرجکرز،
زوای ئەوەی يهًالَێ نە پێُبوە بەزەضحهێُبَی ئەو زەضحکەوجبَەی يببىوَەوە زیبزی کرز.
کىرجهێُبَی نە َبکبوی ضەرچبوەکبٌ نەو ئببىوریە بەکبربەرەزا هبوکبت فەزای
ذۆپیػبَساَیػی گۆڕی .جیبواز نە ذۆپیػبَساَەکبَی  ،٩١٠٠ذۆپیػبَساَەکبَی ٩١٠٩
هێىرجر و جەواو ضُىورزار و بۆ پێساویطحی هەَىوکەییبىوٌ( .بەاڵو هەر وەک ضبڵی
Kirkuk Oil,” Rudaw , December 12,
2017, http://www.rudaw.net/english/kurdistan/121220176 .
نە يبَگی َیطبَی  ٩١٠٢زا حکىيەجی هەرێى جىاَی پبرەی فەريبَبەرە حکىيییەکبٌ نە کبجی ذۆیسا بسات
بۆ یەکەيیٍ جبر نە چىارضبڵسا .ئەواَەی يىوچەکبَیبٌ کەيبىو ،کەيحر نە  ٢٢١زۆالر يبَگبَە ،چیسی
يىوچەکبَیبٌ کەو َەزەکراَەوە ،بەاڵو ئەواَەی يىوچەکبَیبٌ زیبجربىو (َێىاٌ  ٢١١ - ٢١١زۆالر)
يىوچەکبَیبٌ بەرزەوايبىو نە کەيکرزَەوە“KRG Abolishes Salary - Cuts for Low - Earners, .
to End It for All Soon,” Rudaw , March, 28,
2018, http://www.rudaw.net/english/kurdistan/280320181 .
 51ذىێُسَەوەی زیبجرMark DeWeaver, “Kurdistan‟s Great Recession: From Boom to :
Bust in the Rentier Economy,” Institute of Regional and International Studies,
American University of Iraq, Sulaimani, December 10,
2015, http://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Kurdistan‟s%20Great%20Recessio
n_2.pdf.
 52بۆ زاَیبری زیبجر نەضەر کبریگەرییە "کبرەضبجببرەکبٌ"ی قەیراَی زارایی نەضەر کەرجی جبیبەتMark :
DeWeaver, “Kurdistan‟s Great Recession: From Boom to Bust in the Rentier
Economy,” Institute of Regional and International Studies, American University
of Iraq, Sulaimani, December 10,
2015, http://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Kurdistan‟s%20Great%20Recessio
n_2.pdf.
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 ،٩١٠٠ذۆپیػبَساَەکبٌ زۆربەی نە َبوچەکبَی ژێر کۆَحرۆڵی یەکیەجی و
گۆڕاَسابىوٌ ،چىَکە هبواڵجیبَی َبوچەکبَی ژێر کۆَحرۆڵی پبرجی نە جرضی
کبرزاَەوەی جىَسی پبرجی نە ذۆپیػبَساٌ زەجرضبٌ ).ضەرکرزە حیسبییەکبٌ فێری
يبيەڵەکرزٌ نەگەڵ ئەو جۆرە ذۆپیػبَساَبَە و هێىرکرزَەوەیبٌ بىوٌ بە جێکەڵەیەک نە
ضەرکىوجکبری و چبرەضەری کىرجًەوزای ذێرا نە يىچە و ذسيەجگىزاری و ورزە
ورزە کبرکرزٌ نەضەر زاواکبرییەکبٌ .ئەو ضحراجیژە نە يبيەڵەکرزٌ نەگەڵ
ذۆپیػبَساَەکبٌ کۆجبیی بە ذۆپیػبَساَەکبٌ َەهێُبوە و کێػە و زەرزەضەریەکبَی
ذۆپیػبَسەراَی َەڕەواَسۆجەوە ،بەاڵو ڕێگربىوە نەوەی ببُە بسووجُەوەیەکی یەکگرجىو
کە بەرەَگبری زەضەاڵجی زايەزراوەیی ببُەوە.
"کێػەکە ئەوەیە ئێطحب و نەگەڵ ضەرهەڵساَی ئەو قەیراَە زاراییەزا هەيىو جبرێک کە
يبيۆضحبیبٌ ذۆپیػبَساٌ زەکەٌ ،جەَهب بۆ یەک ڕۆژ زەچٍ .زوایی ،هەر کبجێک
يىوچەکبَیبٌ پێسرا زەچُەوە يبڵەوە .ئەواٌ بە ڕۆژ و غەو ذۆپیػبَساٌ َبکەٌ بۆ
زاواکرزَی يبفەکبَیبٌ .ذۆپیػبَساَەکبٌ زوای چەَس ڕۆژێک غکطحسێٍُ کبجێک ذەڵکی
53
يىوچەکبَیبٌ پێ زەزرێث و ئیسی زەچُەوە يبڵێ".
ئەيە وجەی ڕێُىارە ،کە ڕۆژَبيەَىوضێکی جەيەٌ  ٩١ضباڵَە نە ضهێًبَی ،ئەو نە
زرێژەی قطەکبَیسا زەڵێث" :نە ٩١٠٠زا ئێًە زاوای يبفی يرۆڤ و ڕیفۆريی ضیبضییًبٌ
زەکرز ،کە ڕیفۆريی َێى کەرجی َەوجیػی نەذۆزەگرت .بەاڵو ئێطحب ذۆپیػبَساَەکبٌ
هەيىو بۆ يىوچەٌ .نە ضێ ضبڵی پێػىوزا ،بیری جەَهب یەک ذۆپیػبَساَیػى َبیەت کە
بۆ َەبىوَی کبرەبب کرابێث .ذۆپیػبَساَەکبٌ بە جەواوی بچىوکبىوَەجەوە نە زاواکرزَی
يىوچەزا .گەَجبٌ جەواو بێ هەڵىێطحبىوٌ و حکىيەجی هەرێى هیچ جرضێکی نێیبٌ
54
َییە".
نە کۆجبییەکبَی  ٩١٠٢و ضەرەجبکبَی ٩١٠٢زا ڕاگەیبَسَی ضەرکەوجٍ بەضەر زەوڵەجی
ئیطاليی و بەرزبىوَەوەی َرذەکبَی َەوت و پێساَی ورزە ورزەی بەغە بىزجەی
هەرێًی کىرزضحبٌ نە الیەٌ بەغسازەوە قەیراَی ئببىورییبٌ ڕەواَسەوە و هەضحی
َىێبىوَەوەی ضەقبيگیری ضیبضی و ئببىورییبٌ گێرایەوە .هەرچەَسە بە غێىەیەکی
وێژەیی ،کە بیری نێسەکەیحەوە ئەو ببغبىوَی ببر و زۆذە زەبێث پػحبەضحُی گەَج و
چیُی َبوەڕاضث بە جۆڕە حیسبییەکبٌ کەيبکبجەوە ،بەاڵو نە ڕاضحیسا ڕەَگە قەَبعەجێک
زرووضحبکبت کە ئببىوریەک کە نەضەر زاهبجی َەوت بەَسە زەکرێث جب ئەبەز
بەرزەوايبێث ،و ئەو چىار ضبڵە نە قەیراٌ جەَهب َبوبڕێکبىوە .گەَجبٌ و چیُی
 53هەَبر ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،هەونێر٠١ ،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
 54ڕێُىار ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی٠٩ ،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
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َبوەڕاضحی کۆيەڵگب ڕەَگە نەو قەیراَە بێُە زەرەوە پػحبەضحىوجر نە پێػحر جۆڕەکبَی
ئەيەکساریی حیسبی.
بەربەستی دام و دەستگایی
زروضحبىوَی گۆڕاَی ضیبضی بەرەو ضیطحەيێکی حىکًساریی َىێ جەَهب کبجێک زەبێحە
ئەگەر کە الیەَە ڕیفۆريرىازەکبٌ و الیەَگرەکبَیبٌ ڕێگبیەک بسۆزَەوە بۆ بەغساریی
ضیبضی .بەاڵو زاو و زەضحگبکبَی کىرزضحبَی عێراق زاذراوٌ بە ڕووی الیەٌ و هێسە
َىێکبَسا.
حیسبە ضیبضییەکبٌ ًَىوَەیەکی بەرجەضحەٌ؛ حیسبە کىرزیەکبَی کبجی ذۆی
ڕێکرراوگەنێکبىوٌ کە جیبیبَسا جبکەکبٌ پهە بە پهە بەرززەبىوَەوە و زەگەیػحُە پهەی
ضەرکرزەی َبضیۆَبنیطحی .بەاڵو نەيڕۆزا ،حیسبەکبٌ پێکهبجىوٌ نە چەَس کەضبیەجییەکی
ضیبضیی بەضباڵچىو کە َبیبَەوێث کەضی جریبٌ بۆ زیبزببێث و ئەوپەڕی هەوڵ زەزەٌ بۆ
هێػحُەوەی ببر و زۆذی ئێطحب .هەڵبژارزَی ئەَسايی َىێ و گەَجیع بۆ پهەی
ضەرکرزایەجیی َێى حیسبەکبٌ هیچ يهًالَێیەکی زەضەاڵجی زژ پێگە و زەضەاڵجساریی
ئەواٌ زرووضث َەکرزووە .بۆ ًَىوَە ،نە هەڵبژارزَی عێراقی يبَگی ئبیبری ٩١٠٢زا
و زواجر نە هەڵبژارزَی هەرێًی کىرزضحبَی جػریُی یەکەيی ٩١٠٢زا پبرجی چەَسیٍ
زەيىوچبوی َىێ و گەَجی ذطحە َێى نیطحی کبَسیسەکبَییەوە .بەاڵو ئەو کەضبیەجییە
گەَجبَە یبٌ کۆپییەکی کبربۆَیی کەضبیەجییە زێریُەکبَی َێى حیسببىوٌ یبذىز بێ
پبڵپػحیی ئەواٌ جىاَبی بڕیبر و هەڵىێطحی ضەربەذۆیبٌ َەبىوە .پرۆفبیهی کبزرێکی
گەَجی پبرجی ًَىوَەیەکی بەرجەضحەیە :وەک کىڕی ئەَسايێکی پهە يبيُبوەَسی َێى
پبرجی ،ئەو جبیبەجًەَسێحییەکی جیبوازی نە الیەٌ حیسبەوە پێػکەغکراوە .ئەو پڕ بە زڵ
پبڵپػحیی ئەجێُسا ضیبضییەکەی يەضعىز ببرزاَی زەکبت و ئەَسايێحیی نە پبرجیسا وەک
ڕێگبیەک جەيبغبزەکبٌ بۆ هێُبَەزیی ذەوَە جبیبەجەکبَی ذۆی کە نە بىوٌ بە ئەَساو
55
پەرنەيبٌ و زواجر بىوٌ بە بەرپرضێکی بباڵی حکىيەجسا ذۆی زەبیُێحەوە.
ئەيەکساریی ئەو بۆ ضیطحەيە حىکًسارییە کۆَەکە – یبذىز بە الیەَی کەيەوە
پػحبەضحُی ئەو بەو ضیطحەيە – بە جبیبەجیی بىوەجە هۆکبری ئەوەی ڕێگبی پێبسرێث
بەغساری نە ضیبضەجسا بکبت نە ڕێگبی غیرازەی حیسبەوە.
پێػًەرگە ،کە ضبڵەهبی ضبڵ غبڕێیەکی ضەرەکیبىو بۆ بەغساریکرزَی گەَجبَی کىرز
نە ذەببجی َەجەوەییسا ،ئەيڕۆ بىوەجە کەرەضحەیەک بۆ هێػحُەوەی ببر و زۆذی ئێطحب
وەک ذۆی .زۆرێک نە ضەرکرزە ضیبضییەکبَی ئەيڕۆ پهە (ڕوجبە)
 55چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراٌ ،ببزاڕی هەونێر٠٠ ،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
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َبضیۆَبنیطحییەکبَیبٌ کبجێک بەزەضحهێُبوە کە فەريبَسەی هێسەکبَی پێػًەرگەبىوٌ .نە
ڕاضحیسا ،نە َیىە ضەزەی پێع ڕوذبَی ضەزاو حطێُسا نە ضبڵی ٩١١٢زا هێسەکبَی
پێػًەرگە چىارچێىەی ضەرەکیی ضەرهەڵساَی گەَجبَی کىرزبىو نە ذەببجی
َبضیۆَبنیطحیسا و نەو ڕێیەوە ضەرکرزەکبٌ پێسەگەیػحٍ .وەنێ نە ئێطحبزا ،پێػًەرگە
ڕۆڵی يێژوویی ذۆی نەزەضحساوە .هەرچەَسە زوابەزوای ضبڵی  ٠٢٢٠هێسی پێػًەرگە
نە هێسێکی گەریالیی بُیبجُراو نەضەر حیسبەوە گۆڕزرا بۆ ضىپبیەکی ڕێکراوەیی و
پرۆفێػُبڵ ،بەاڵو زەضحگبکە هێػحب ببريحەی زەضحی ضەرکرزە حیسبییەکبَە .ضەرکرزە
حیسبییەکبٌ کەضە ئەيەکسارەکبَی ذۆیبَیبٌ نە پهە گرَگەکبَی هێسەکبَی پێػًەرگەزا
زاَبوە و ذۆغیبٌ کرزووەجە فەريبَسەی زَجیرە فريبَییە نێکسابڕاوەکبَی َێى هێسەکە.
ضەرئەَجبو ،ئەو یەکبَەی کە نەژێر کۆَحرۆڵی وەزارەجی کبر و ببری پێػًەرگەزاٌ بێ
هێسکراوٌ بە بەراورز بەو یەکبَەی نە ژێر کۆَحرۆڵی ضەرکرزە حیسبییە جبیبەجەکبَساٌ.
هەوڵەکبٌ بۆ بە ڕێکرراوەییحر کرزَی هێسی پێػًەرگە و ڕێگبزاٌ بە ئەفطەرە
گەَجەکبَی نە الیەٌ ویالیەجە یەکگرجىوەکبَی ئەيریکبوە يەغقیبٌ پێکراوە کە پۆضحی
ضیبزی بگرَە زەضث پەک ذراوٌ و بەربەضحیبٌ بۆ زروضحکراوە.
جەَگی زژ بە زەوڵەجی ئیطاليی کە هبوکبریی ضەرببزیی بەرچبوی بە کىرزضحبَی
عێراق گەیبَس ،ضەرەجب وەک هەنێک زەرکەوت بۆ ژیبَُەوەی هێسی پێػًەرگە و
بەکبرهێُبَیی وەک ئبيرازێک بۆ یەکڕیسی و بەغساریی َەجەوەیی .بەاڵو نە جیبجی
ئەيە ،جەَگەکە يهًالَێی َێىاٌ َەوە جیبوازەکبَی نە َێى هێسەکبَی پێػًەرگەزا
ذىنقبَس .ضەرکرزەکبٌ زَجیرەی فريبَەکبَیبٌ جبیبەجًەَسجر کرز بە زابەغکرزَی
پێػًەرگە بۆ یەکەی بچىکحر نە پێػحر کە هەر یەکەیەی نە الیەٌ کەضبیەجیی حیسبی
جیبوازەوە فريبَی پێ زەکرا .ئەيە ئەفطەرە گەَجحرەکبَی بێهێسکرز کە زەیبَىیطث
هێسی پێػًەرگە جىزاببێحەوە نە حیسبەکبٌ .چیرۆکی ئەفطەرێکی پێػًەرگە کە زوای
 ٩١١٢نە قەاڵچىاالٌ ،نە ببکىوری ضهێًبَی ،يەغقی پێکرابىو ئەو ذبڵە َیػبَسەزات.
ئەو نە ضەرەجبی جەَگی زژ بە زەوڵەجی ئیطاليییەوە پهەی بەرزکرابىوەوە بۆ پهەی
عەيیس و نە یەکێک نە َىقحە ضەرببزییە زۆر هەضحیبرەکبٌَ ،بوچە کێػە نەضەرەکبَی
جىز ذىريبجىو نە پبرێسگبی ضەاڵحەزیٍ ،جێگیرکرابىو .بەاڵو نە ٩١٠١زا ،ئەو و چەَس
بەرپرضێکی ضەرببزیی هبوپهەی ذۆی نەپڕ جێگۆڕکێیبٌ پێکرا و کەضبیەجییەکی
َبضراوی یەکیەجی ذرایە جێگەیبٌ .عەيیسە پێػًەرگە گەَجەکە گىازرایەوە بۆ
وەزارەجی کبر و ببری پێػًەرگە نە هەونێر و زوور نە بەرەکبَی جەَگ ڕۆڵێکی
56
بیىرۆکراجیی پێسرا.

 56چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،ضهێًبَی٠٩،ی جػریُی یەکەيی َ .٩١٠٩بوی ئەفطەرەکە پبرێسراوە
بۆ پبراضحُی غىوَبضی.
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زوابەزوای قەیراَە ئببىورییەکەی ضبڵی  ،٩١٠٩هێسەکبَی پێػًەرگە بە
َبوَىوضکرزَی زۆرێک نە گەَجە هەژارەکبٌ کە ضەرچبوەی زاهبجییبٌ نەزەضحسابىو
یبريەجیسەربىوٌ بۆ ڕەگساکىجیُی زیبجری ضەرکرزەکبٌَ .بوَىوضکرزَی ئەو گەَجبَە و
بىوَیبٌ بە پێػًەرگە ڕاضحەوذۆ َسیکی زەذطحُەوە نە زاو و زەضحگب حیسبییەکبٌ ،بەو
غێىەیەظ کەيحر ئبزاز زەبىوٌ جب ذۆپیػبَساٌ یبذىز فۆريی جری َبڕەزایی زژ بە
ضەرکرزەکبٌ ئەَجبيبسەٌ و کێػەیبٌ بۆ زرووضحبکەٌ .زۆرێک نەو گەَجبَە
يەجرضیسارجریٍ ئەرکەکبَیبٌ پێ زەضپێرزرا نە جەَگی زژ بە زەوڵەجی ئیطاليیسا .ئەگەر
بریُساریع ببىوَبیە ،ئەوا ذۆیبٌ و ذێساَەکبَیبٌ زیبجر نە جبراٌ پػحبەضحىو زەبىوٌ بە
جۆڕە حیسبییەکبٌ جب زەضحیبٌ بە ذسيەجگىزاریی پێىیطحی جەَسروضحی بگبت.
جەَگی زژ بە زەوڵەجی ئیطاليی کەواجە بىوە هۆی بەزەضحهێُبَەوەی زەضەاڵت نە الیەٌ
ئەو َەوەیەی فەريبَسەی پێػًەرگە کە نە ڕابرزووزا ذەببجیبٌ کرزووە و پەیىەضحٍ بە
زاو و زەضحگب حیسبییەکبَەوە .هەر وەک ببرەگب حیسبییەکبٌ ،جەَهب ئەو پێػًەرگبَە
هەنیبٌ پێسەزرا نە غەڕی زژ بە زەوڵەجی ئیطاليیسا کە یبٌ ڕەزايەَسبىوٌ بە ضیطحەيی
حىکًساریی کۆٌ یبذىز پەیىەَسیی ذێساَیی بەهێس زەیبەضحُەوە بە ضیطحەيی
حىکًسارییەوە.
نە کىرزضحبَێکی عێراقی زیًىکراجسا ،پەرنەيبٌ زەبێث يیکبَیسيی ضەرەکیبێث کە نە
ڕێگبیەوە ضەرکرزە َىێکبٌ بچُە َێى ضیبضحەوە .بەاڵو پێچەواَەی ئەيە ،پەرنەيبٌ
غکطحی هێُبوە نە هێُبَەبەرهەيی چبوزێریی زیًىکراجی بەضەر ضەرکرزە
حیسبییەکبَەوە .هبوکبت َەغیحىاَیىە ڕێگبیەکبێث بۆ ضەرهەڵساَی ضەرکرزەی َىێ کە
پەیىەَسییبٌ بە ڕابرزووەوە َەبێث.
هەر کبجێک هێس و الیەَی َىێ ززەیبٌ کرزبێحە َێى زاو و زەضحگبکبَی کىرزضحبَی
عێراقەوە ،کبرزاَەوەی ضەرکرزەکبَی زەضەاڵت نەکبرذطحُی ئەو زاو و زەضحگبیبَەبىوە.
نە هەڵبژارزَە پەرنەيبَییەکبَی ٩١١٢ی هەرێًی کىرزضحبَسا بۆ ًَىوَە ،بسووجُەوەی
گۆڕاٌ نە یەکیەجی زیبجر زەَگی هێُب نە ضهێًبَی و زواجر هەَسێک وەزارەجی پێسرا،
نەواَە وەزارەجی کبر و ببری پێػًەرگە .بەاڵو ئەو ضەرکەوجُە نە هەڵبژارزَسا َەبىوە
يیکبَیسيێکی بۆ َىێکرزَەوەی ضیطحەيی ضیبضی .نە جیبجیی ئەيە ،ئبکبيەکەی بە
پەکرطحُی زاو و زەضحگبکبٌ و َبکۆکی نەضەر جەواوبىوَی وازەی ضەرۆکبیەجیی
ببرزاَی کە بىوە هۆی زاذطحُی پەرنەيبٌ بۆ يبوەی زوو ضبڵ ،نە کۆجبییەکبَی ٩١٠١
بۆ کۆجبییەکبَی  ،٩١٠٢کۆجبییهبتًَ .ىوَەیەکی زیبریی چۆَیەجی ڕاگرجُی کبرایی زاو
و زەضحگب زیًىکراجییەکبٌ نە ضبڵی ٩١٠١زا بىو کبجێک پبرجی ڕێگریکرز نە ضەرۆکی
پەرنەيبٌ ،کە ئەَسايی بسووجُەوەی گۆڕاَبىو ،کە بچێحە َبو هەونێرەوە کە بیُبی
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پەرنەيبَی نێیە 57 .ئەو ڕووزاوە زابەغکرزَی کىرزضحبَی عێراقی بۆ زوو ئیسارە نە
ضباڵَی َەوەجەکبَسا هێُبیەوەیبز.
هەڵبژارزٌ زەبێث ئبيبَجی ضەرهەڵساَی زەو و چبوی َىێبێث نە يەیساَی ضیبضیسا ،بەاڵو
بىوەجە کەرەضحەیەکی ذۆ هێػحُەوە نە زەضەاڵجسا نە الیەٌ ضەرکرزە فەريبَڕەواکبَسا .نە
هەڵبژارزَی پەرنەيبَی عێراقی ئبیبری ٩١٠٢زا یەکیەجی و پبرجی ڕووبەڕووی
َبڕەزایی کەڵەکەبىو بىوَەوە نەضەر گەَسەڵی و ذراپیی حىکًساری .پبرجی بە جبیبەجی
نە ژێر فػبرزابىو بەهۆی ئەوەی هەڵبژارزٌ کەوجبىوە کبجی کبرزاَەوە ذراپەکبَی
ڕیفراَ سۆيی ضەربەذۆیی کە ببرزاَی ڕابەرایەجی کرزبىو .بۆ هێػحُەوەی هەژيىوَی
ذۆی ،پبرجی پەَبی برزەوە بۆ پێکهبجەی جیرەکبٌ نە َبوچەکبَی ذۆی .بۆ ًَىوَە ،نە
زهۆک نە جیبجی هەڵبژارزَی ئەَسايی حیسبیی ذۆیبٌ وەک کبَسیس ،پبرجی بڕیبرێکی
پراگًبجیکی زا کە نە پێػەَگی نیطحی کبَسیسەکبَیسا ضەرۆک جیرەیەکی ذێڵی يسوری
زابُێث .ئەيە زڵُیبیی زایە پبرجی کە ضەرەڕای َبڕەزایی کەڵەکەبىوی ئەَسايبَی
ذێڵەکەی ،کە گەورەجریٍ ذێڵی زهۆکٍ ،زەَگ بە کبَسیسەکەیبٌ زەزەٌ .ضحراجیژەکەی
پبرجی نە کۆجبییسا ضحراجیژێکی براوەبىو و پبرجی جىاَی زە کىرضی نە پبرێسگبی زهۆک
بەزەضث بهێُێث ،کە بەراورز بە هەغث کىرضیی هەڵبژارزَی پێػىو ،زەَگەکبَیبٌ
زیبزی کرزبىو.
نە يیبَەی ئەو هەڵبژارزَەزا ،ضەرکرزایەجی هەروەهب پەَبی بۆ جێکساَی ڕاضحەوذۆی
پڕۆضەی ضیبضی برز ،بێ زەربەضث نەوەی نەضەر حطببی غکبَسَی يحًبَەی
زەَگسەراَی کىرزبىو .ضەرەڕای ئبضحی الوازیبٌ نە ڕووی حىکًسارییەوە و ڕێژەیەکی
بەرز نە جىڕەیی ڕای گػحی نە ضەرکرزەکبَیبٌ نە چەَس ضبڵی پێػىوزا ،یەکیەجی هەژزە
کىرضی بەزەضحهێُب (جەَهب چىار کىرضییبٌ نەزەضحسابىو بە بەراورز بە  .)٩١٠٩نە
کەرکىک جىاَی هەجبوەکىو نە َبوچە َبکىرزَػیُەکبَیػسا بیببجەوە ،نە کبجێکسا پێػحر
َەیحىاَیبىو زەَگیػیبٌ نێ بهێُێث 58 .ئبضحی هەرزوو حیسبی ضیبضیی زۆر بە ئەضحەو

 57ذىێُسَەوەی زیبجرIsabel Coles, “Political Crisis Escalates in Iraq‟s Kurdistan :
 Region,” Reuters, October 12, 2015, https://www.reuters.com/article/us - iraq kurds/political - crisis - escalates - in - iraqs -kurdistan - regionidUSKCN0S60HX20151012 .

Page 34 of 49

غیسەکرێحەوە بێ ئەَجبيساَی ضبذحەکبری نە هەڵبژارزَەکبَسا .بەاڵو چىَکە ئەگەری
زووببرە ژيبرزَەوەیەکی ببوەڕپێکراوی زەَگەکبٌ نە ئبرازا َییە ،ئەو ضبذحەکبرییە جەَهب
زەکرێث بێ يحًبَەیی ذەڵک بە پڕۆضەی ضیبضیی زیبزبکبت و ضبرزیبَبکبجەوە نە
بەغساریکرزٌ نە هەڵبژارزَەکبَی زاهبجىوزا.
کاڵبىونەوەی کىردایەتی
جب ضەرکرزایەجیی کىرزی زیبجر کىرزایەجی بە بەرژەوەَسی هێػحُەوەی ذۆی نە
زەضەاڵجسا بەکبربهێُێث کۆيەڵگبی کىرزی زیبجر نە کىرزایەجی زەجۆرێُێث .گەَجبٌ بە
جبیبەجی کىرزایەجی بە زەضەاڵجی ضیبضیەوە زەبەضحُەوە ،وەک ئبریبَی جەيەٌ  ٩١ضباڵَی
زاَیػحىوی زەربەَسیربٌ زەڵێثَ" :یػحًُبَی کىرزضحبٌ هیچ يبَبیەکی َییە الی يٍ .ئەو
واڵجە بۆ هبواڵجییبَی ئبضبیی َیە ،بەڵکى بۆ ضەرکرزەکبٌ و کىڕەکبَیبَە 59".حەضەَی
زووکبَساری جەيەٌ  ٠١ضبڵیع نە هەونێر قطەکبَی ئەوی زووببرە زەکرزەوە و زەیىت:
"ئەگەر یەک ذىنەکی ژیبَث کىرزایەجی بکەیث ،ئەوا ئەو ذىنەکەی ژیبَث بە فیڕۆ
ڕۆیػحىوە 60".گەَجێکی جریع نە غبرۆچکەیەکی قەببرە يبيُبوەَسی پبرێسگبی
زهۆکەوە زەیگىت" :کىرزایەجی یەکطبَە بە حیسببیەجی ".نەگەڵ ئەو ووجەیەزا کۆيەڵە
هبوڕێ زۆرەکەغی هبجُە زەَگ و زووپبجی قطەکبَیبٌ کرزەوە 61.کبجێک نە غبکۆ،
گەَجە جەيەٌ  ٠١ضبڵە کبضبکبرەکەی ببزاڕی ضهێًبَی يبٌ پرضی غىوَبضی کىرزی
الی ئەو يبَبی چییە ذێرا وجیَ" :یػحًبَی کىرزضحبٌ هیچ يبَبیەکی الی يٍ َییە .يٍ
پێى واَییە ئباڵی کىرزی و پێػًەرگە ضىيبىنی هیچ غحێکبٍ .بە ڕای يٍ هەيىو
62
کەضێک بیر نە گیرفبَی ذۆی زەکبجەوە َەک هیچ ئبيبَجێک".
 58ذىێُسَەوەی زیبجر“The Contested Iraqi Parliamentary Elections in :
Kirkuk,” International Crisis Group, May
 2018, https://www.cris isgroup.org/middle - east - north - africa/gulf - and -arabian peninsula/iraq/crisis - group - statement - contested - iraqi - parliamentary- electionskirkuk .
 59ئبریبٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی١،ی ئبزاری ٩١٠٢
 60حەضەٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەری وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٠٠،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
 61چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەرەکبٌ ،ئبکرێ٠١ ،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
 62غبکۆ ، ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٢،ی ئبزاری ٩١٠٢
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ذىوزی کىرزایەجی ذۆیػی بىوەجە ذبڵێکی َبکۆکی .زۆرێک نە کىرزاٌ هێػحب
هۆگری ضىيبىنەکبَی َبضیۆَبنیسيی کىرزیٍ ،گەرچی َبڕازی و بێ هیىاغبٍ نەوەی
ئەو ضىيبىالَە ئێطحب بىوَەجە چی .بۆ ًَىوَە ،هەَبر ،کچە ذىێُسەوارەکەی نە
بیطحەکبَی جەيەَیسایە نە هەونێ ،ببضی نە هۆگریی بۆ وێُب و فۆريە زێریُەکەی
پێػًەرگە زەکرز:
"يٍ غبَبزی بە پێػًەرگەوە زەکەو ،بەاڵو کبجێک کە هبغحبگی پێػًەرگەظ بەکبرزێُى
نە جۆڕی کۆيەاڵیەجی جىیحەر نە ذۆو زەپرضى ،کبو یەکەی پێػًەرگە؟ ضیبضییەکبٌ هەوڵ
زەزەٌ ئەو وێُب جىاَەی پێػًەرگەی ضبڵی  ٠٢٢٠نە يێػکًبَسا جێکبسەٌ .زوابەزوای
ضبڵی  ٠٢٢٩پێػًەرگە زۆر بەضیبضیکرا و زوای ضبڵی  ٩١٠١ذەڵکی جێگەیػث کە
63
ئەيە چیسی پێػًەرگە پبکەکەی َ ٠٢٢٠ییە".
هەَسێکی جر هێػحب ڕەذُەگرجرٌ :ئەيیر ،کبنەفرۆغەکەی پێػحر ببضًبٌ کرز ،زەیىت
کە پێػًەرگە کبجی ذۆی بە زڵطۆزی زەجەَگبٌ بەاڵو ئێطحب چیسی واَیٍ .کبجێک نێًبٌ
پرضی بۆچی وەک زۆرێک نە گەَجبَی َەوەی ببوکی پەیىەَسی بە پێػًەرگەوە َبکبت
وجی" :هێسی پێػًەرگە بىوەجە ضیطحەيێک پڕ نە زز 64".زۆرێکی جر نە کىرزاٌ
هبوڕاٌ نەگەڵ ئەيیرزا و جەذث نە پەیىەَسیی َێىاٌ هێسی پێػًەرگە و زەضەاڵجی
ضیبضیی گەَسەڵ زەکەَەوە .کبجێک نە کبيەراَی کحێبفرۆغًبٌ پرضی بۆچی َەبىوە بە
65
پێػًەرگە وجی" :ئێًە بۆچی بجەَگیٍ نە پێُبو ئەو چیُە ضیبضییەزا؟"
بەرباڵویی جۆڕە ئەيەکسارەکبَی ضەرکرزەکبٌ وای کرزووە زۆر کەو کەشَ ،ەک
بەرەَەگبریبٌ بێحەوە ،بەڵکى بحىاَێث ضەربەذۆ نەواٌ بگىزەرێث .زۆربەی کىرزاَی
عێراق ،ضەرەڕای َبڕەزایی قىڵ بە ببر و زۆذەکەی ئێطحبیبٌ ،قبىڵیبٌ کرزووە و
بەرزەوايٍ نە گىزەراٌ نەو َبوچبَە .بەاڵو ژيبرەیەکی بەرچبو ،کە زۆریُەی گەَجٍ،
بڕیبرزەزەٌ نە ڕێی کۆچکرزَەوە هەڵبێٍ نەو زۆذەی وەک واقعێکی َەگۆڕ زەیبیٍُ.
جەَهب کەيیُەیەکی بچىک وەک ڕیفۆريرىازە َىێکبَی ئەو ضەرزەيە ضەریبٌ هەڵساوە و
بە کبرایی بەغسارٌ نە ئۆپۆزضیۆَی ضیبضیسا.
دۆخێکی دژیەک
 63هەَبر ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری هەونێر٠١،ی ئبزاری ٩١٠٢
 64ئەيیر ، ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٢،ی ئبزاری ٩١٠٢
 65کبيەراٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،زەربەَسیربٌ١،ی ئبزاری ٩١٠٢
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زۆریُەی کۆيەڵگبی کىرزی بۆ گىزەراٌ پێىیطحیبٌ بەو ببر و زۆذە حیسبییە
بەرباڵوەیە کە زژیٍ و نەبەر ئەيە زەبێث ڕەزايەَسبٍ و نە زاواکبَیبٌ ذۆغبٍ .ئەيە
غێىەیەکی هبوغێىەی ضەقبيگیری هێُبوەجە بەرهەو ،بەاڵو يەجرضیی برزَی کىرزضحبَی
عێراق بەرەو قەیراَی گەورەجر زێُێحە ئبراوە.
ذێساَی ببراٌ ،کچە جەيەٌ  ٩١ضبڵەکەی زەربەَسیربٌ ،بەرجەضحەیەکی ئەو زژیەکەیە.
ذێساَەکەی نە کۆَەوە الیەَگریی یەکیەجییبٌ کرزووە .ئەو َبڕەزایی زەرزەبڕی کە
براکەی ،کە پێػًەرگەیەکی بریُساری غەڕی زەوڵەجی ئیطاليییە و قبچێکی نەزەضحساوە،
ذسيەجگىزاریی جەَسروضحیی و قەرەبىوی غیبوی پێػکەظ َەکراوە نەو حیسبەوە کە
َبوَىوضیبٌ کرزووە .بەاڵو ئەو وجی کە ذێساَەکەی بەرزەوايٍ نە زەَگساٌ بۆ یەکیەجی
یبذىز پبرجی ،نە جیبجیی ذۆپیػبَساٌ نە غەقبيەکبٌ نەضەر حەقی براکەی ،کە ئەو
زەیىت هیچ ئەَجبيێکی َببێث 66 .وەک گەَجێکی جری َبوچەکە وجی" :يٍ ئبيبزەَیى
بەغساری نە بەرهەڵطحییەکی َبوچەییسا بکەو ،نەبەر ئەوەی بەوە هەيىو غحێک نەزەضث
67
زەزەو".
کۆضرەت ،گەَجە جەيەٌ  ٩٠ضبڵە گىَسَػیُەکەی پبرێسگبی ضهێًبَی ًَىوَەی بۆ ئەو
زژیەکبَە هێُبیەوە .ئێًە نەبەرزەو زووکبَی الزێکەزا نەگەڵ پۆنێک کىڕی جر زیًبٌ کە
هەيىو جێڵێکی زۆریبٌ نە قژیبٌ زابىو و کبوبۆی جەضکیبٌ نەبەرکرزبىو .ئەو بەزەو
جگەرە کێػبٌ و یبریکرزٌ بە يۆببیهەکەی پێیگىجیٍ کە ئەو بۆ ئبضبیع کبرزەکبت وەک
"ئبضبیػی يەزەَی" .بەو غێىەیە کۆضرەت پػحی بە زايەزراوە حیسبییەکبٌ بەضحىوە ،کە
ئبضبیع کبریبٌ بۆ زەکبت ،بۆ زابیُکرزَی بژێىی ژیبَی .بەاڵو بە غبَبزییەوە پێی گىجیٍ
کە بەغساری نە ذۆپیػبَساَەکبَی ٩١٠٠زا زژ بە زەضەاڵت کرزووە نە َبوچەکەی.
کبجێك نێًبٌ پرضی ئبیە هیچ زژیەکێک زەبیُێث نەوەزا کە ئەو کبری هەواڵگریی بۆ
ئبضبیع زەکبت و نە هەيبٌ کبجسا بەغساریی ذۆپیػبَساَی زژ بە زەضەاڵجکرزووە ،ئەو
68
وجی ذۆپیػبَساَەکبٌ بۆ "کىرزایەجی" بىوٌ.

 66ببراٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەرەکبٌ ،زەربەَسیربٌ١ ،ی ئبزاری ٩١٠٢
 67چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەرەکبٌ ،زەربەَسیربٌ١ ،ی ئبزاری ٩١٠٢
 68کۆضرەت ، ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکەَ ،بوچە گىوَسَػیُەکبَی زەوری غبری ضهێًبَی١،ی
ئبزاری ٩١٠٢
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کۆضرەت و زۆرێک نە کىرزاَی جری عێراق بێ ئەوەی پێی بساٍَ هەيبٌ نۆجیکی
ذۆپبرێسیی ضەرکرزەکبٌ بەکبرزەهێٍُ ،هەرچەَسە وا بساٍَ بیر و ببوەڕیبٌ جەواو
پێچەواَەی ئەواَە .هەَسێک نە کىرزەکبَی چبوپێکەوجًُبٌ نەگەڵ ئەَجبيساٌ زەضەاڵجیبٌ
ذەجبببرزەکرز بە زابیٍ َەکرزَی يىوچە ،بەاڵو هەر چەَس زێڕێک زواجر وجەکبَی
ضەرکرزەکبَی هەيبٌ ئەو زەضەاڵجەیبٌ زووببرە زەکرزەوە و زەیبَىوت نە ڕاضحیسا
بەغساز ذەجبببرە نەبەر ئەوەی بەغە بىزجەی هەرێًی کىرزضحبَی َەَبرزووە.
زۆرێک نە کىرزاٌ ضەرکرزە حیسبییەکبَی زەضەاڵجساری َبوچەکبَیبٌ بە بەغێک نە
کێػەکە زەبیٍُ ،بەاڵو هبوکبت ذۆیبٌ يۆرکی غێىەی کبرکسَی حیسبەکبَیبٌ هەڵگرجىوە
و زوو زوو ذەجب زەزەَە پبڵ حیسبە ڕکببەرەکبَیبٌ .بۆ ًَىوَە ئبریبٌ ،کىڕە ٩٠
ضباڵَەکەی بەغسارببىو نە ذۆپیػبَساَەکبٌ نە زەربەَسیربَی پێگەی یەکیەجیسا ،زەیىت
"زژ بە حکىيەجەکەی هەونێر" ذۆپیػبَساَی کرزووە 69.ئەو هەونێری وەک الیەَی
ذەجبببر زەضحُیػبَکرزبىو ضەرەڕای ئەو ڕاضحیەی کە زەرزەضەرییەکبَی ذۆی ،نە
َەبىوَی هەنی کبر و يىوچە و ذسيەجگىزاری ،کێػەی َبوچەییٍ.
ئەو زۆذە پڕ نە زژ یەکە نە پڕۆژەی ضەربەذۆییسا بە ڕووَی زەرکەوت .پڕۆژەکە
هێػحب ضەَگێکی عبجفیی هەیە بەاڵو نە الیەٌ ضەرکرزایەجی کىرزییەوە پالَڕێژی بۆکرا.
چەَس يبَگێک پێع ڕیفراَسۆيەکەی ضەربەذۆیی ئبیبری  ،٩١٠٢هەيىو ئەو
کىرزاَەی نە َبوچەکبَی ژێر کۆَحرۆڵی یەکیەجی و گۆڕاٌ چبوپێکەوجًُبٌ نەگەڵ
ضبزکرزٌ ضىوربىوٌ نەوەی زەَگُبزەٌ ،هەَسێکیع زەضحپێػرەرییەکەیبٌ بە
"ڕیفراَسۆيەکەی ببرزاَی" َبوزەَس زەکرز 70.ئەيە ئەوەی زەگەیەَێث کە ئەواٌ
ڕیفراَسۆيەکەیبٌ وەک ئبيڕازێکی ئەو زايەزراوە حیسبییە زەبیُی کە ڕەجیبٌ
کرزبىوەوە .هبوکبت ،گىێًبٌ نە زۆرێک نە گەَجبَی کىرزبىو زەیبَىوت چیسی
کىرزضحبَی ضەربەذۆیبٌ َبوێث .کبيەراٌ ،کحێبفرۆغە جەيەٌ  ٩١ضباڵَەکەی ببزاڕی
ضهێًبَی زەیگىت" :ئەگەر کىرزضحبَی ضەربەذۆيبٌ هەبێث ،ضەرکرزایەجی هێػحب نە
71
ئێطحبظ ذراپحر زەبٍ چىَکە ئەوکبت نە َێىاٌ جىرکیب و ئێراَسا گیر زەذۆیٍ".

 69ئبریبٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی١،ی ئبزاری ٩١٠٢
70چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَیَ ،بوچە گىوَسَػیُەکبَی زەوری پبرێسگبی ضهێًبَی،
زەربەَسیربٌ ،و گەريیبٌ ،ئبزاری ٩١٠٢
 71کبيەراٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٢،ی ئبزاری ٩١٠٢
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وێُەیەکی يەضعىز ببرزاَیی ضەرۆکی هەرێًی کىرزضحبٌ نە ئەنقۆظ ،عێراق٩٢ ،ی
جػریُی یەکەيی  .٩١٠٢ضەرچبوە :کریص يکگرات/گێحی ئیًیجس
نە هەيبٌ ئەو ببزاڕەزا ،ئەيیری کبنە فرۆظ بە ڕووَحر زەیىت" :يٍ زەوڵەجی
ضەربەذۆی کىرزضحبَى َبوێث .ئەگەر کىرزضحبٌ ضەربەذۆبێث يٍ زەبێث زیبجر نە
72
ئێطحبظ کبربکەو ،و هیچ غحێک (پبرە) ئیحر نە بەغسازەوە َبیەت".
ضەرەڕای ئەو ڕەذُبَە ،وا زەرکەوت کە کىرزەکبَی عێراق بە ڕێژەیەکی یەکجبر زۆر
زەَگیبٌ بە "بەڵێ" زابىو نە ڕیفراَسۆيی ضەربەذۆییسا 73.زوای ڕیفراَسۆو ،زۆرێک
نەواَەی چبوپێکەوجًُبٌ نەگەڵسا کرزٌ پێیبٌ وجیٍ کە بە بەڵێ زەَگیبٌ زاوە ،ضەرەڕای
ئەوەی ضىوربىوٌ نەضەر ئەوەی َبضیۆَبنیسيی کىرزی زابڕاوە نە هەيىو يبَبیەک الی
ئەواٌ .کبجێک جۆزێک نەگەڵًبٌ زەوجٍَ ،ەیبَسەجىاَی پێًبٌ بڵێٍ چۆٌ ئەو زوو
بیرکرزَەوەیەیبٌ یەکسەگرێحەوە.
72ئەيیر ، ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،ببزاڕی ضهێًبَی٢،ی ئبزاری ٩١٠٢

 73ذىێُسَەوەی زیبجرBethan McKernan, “Kurdistan referendum results: 93% of Iraqi :
Kurds vote for independence, say reports,”Independent, October 10,
 2017, https://www.independent.co.uk/news/world/middle - east/kurdistanreferendum - results - vote - yes - iraqi - kurds -independence - iran - syria - a7970241.html

Page 39 of 49

ًَىوَەیەکی جر کە ئەو ضەرنێحێکچىوَەی گەَجبَی بەرجەضحە زەکرز نە جیبکرزَەوەی
کىرزایەجی نە ضیبضەجی حیسببیەجی ،گرووپێک گەَجبىوٌ کە نە غبرۆچکەیەکی قەببرە
يبيُبوەَسی ضەر بە پبرێسگبی زهۆکی پێگەی پبرجی چبوپێکەوجًُبٌ نەگەڵ کرزٌ.
ئەواٌ هەيىو وجیبٌ کە نە هەڵبژارزَەکبَی ئبیبری ٩١٠٢زا زەَگیبٌ َەزاوە هەرچەَسە
پێػحر بە "بەڵێ" زەَگیبٌ زاوە بە ڕیفراَسۆو .پێسەچێث هەرچەَسە گەَجبٌ ضیبضەجی
ڕاضحەوذۆی حیسبەکبٌ ڕەجبکەَەوە ،هێػحب هەر ضەذحبێث بەالیبَەوە هبوارە
َبضیۆَبنیطحەکبَی حیسبەکبٌ ڕەجبکەَەوە.
هەڵهاتن
کبجێک زەذرێُە ئەيری واقعی ذۆگىَجبَسٌ و زابەزیٍ نە زاواکبرییەکبَیبٌ بۆ
گىزەراٌ ،زۆرێک نە کىرزاَی عێراق و بە جبیبەت گەَجەکبٌ هەضث بە بێ زەضەاڵجی
زەکەٌ .بە پێی پێگە کۆيەاڵیەجی و ئببىوریەکبَی جیبوازەکبَیبٌ ،گەَجبَی َبڕازیی
کىرز نە کبفحریب و يۆڵەکبَسا کبت بەڕێ زەکەٌ و نە َبوچە زیبجر گىَسَػیُەکبَیػسا نە
ببزاڕ و چبیربَەکبَسا .نە هەيىو ئەو غىێُبَەزا ،ئەواَەی چبوپێکەوجًُبٌ نەگەڵ کرزٌ
هەضث زەکەٌ غحێک َییە حەزیبٌ نێبێث و بێ ئبيبَجٍ ،زۆر جبریع ذۆیبٌ بە
"بێحبقەت" نەقەڵەو زەزەٌ .کۆضرەت ،کىڕە جەيەٌ  ٩٠ضبڵەکەی َبوچە گىَسییەکبَی
زەوروبەری ضهێًبَی زەیىت" :گەَجبٌ چیسی زڵطۆزییبٌ َییە .ئەگەر پبرەی کبرجی
74
وەحسەی يۆببیهەکبَیبٌ پێ َەبێث ،بێحبقەت زەبٍ".
هەڵهبجٍ نە ڕێی کۆچکرزَەوە نەواَەیە وەک جەَهب ڕێگبی بەرزەضث زەربکەوێث بۆ
زەرببزبىوٌ نەو واقعە بێحبقەجکەرە .ئبریبٌ ،کىڕە گەَجەکەی زەربەَسیربٌ ببضی نە
َەبىوَی چبرەضەری جێگرەوە زەکرز .ئەو زەیىت" :جەَهب چبرەضەر بۆ ئێًە نە
زەربەَسیربٌ ئەوە یبٌ ببیٍ بە پێػًەرگە یبٌ نە کەرجی بیُبضبزیسا وەک کرێکبر
کبربکەیٍ .هەَسێک ذەڵک هەٌ نە کەرجی حکىيیسا وەک يبيۆضحب یبٌ پسیػک کبر
زەکەٌ ،بەاڵو ئەواَیع يەجرضیی وەرَەگرجُی يىوچەکبَیبٌ هەیە .يٍ زەيەوێث
75
کۆچبکەو بۆ ئەوروپب و بگەيە ئەڵًبَیب".

 74کۆضرەت ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەری وجبرەکەَ ،بوچە گىوَسَػیُەکبَی زەوروبەری پبرێسگبی ضهێًبَی١ ،ی
ئبزاری ٩١٠٢
 75ئبریبٌ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی١،ی ئبزاری ٩١٠٢
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بەجێهێػحُی کىرزضحبٌ هەيىو جبرێک هەنی زارایی ببغحر فەراهەو َبکبت .کبجێک
کىرزاَی عێراق زەگەَە ئەوروپب ،زۆربەیبٌ هەنی کبر نە ژێر ئبضحی کبرايەیی
ذۆیبَەوە وەرزەگرٌ .زۆرێک نە ذەڵکبَی کىرزضحبَی عێراق ئبگبزاری ئەو ڕاضحیبَەٌ
نە ڕێگبی گێڕاَەوەی ذسو و هبوڕێکبَیبٌ کە نە زەیبٌ هەزار کىرزٌ کە کۆچیبٌ بەرەو
ئەوروپب کرزووە 76.بەاڵو کۆچکرزٌ هێػحب ئەگەرێکی ضەرَجڕاکێػە چىَکە هەنێکیبٌ
پێ زەبەذػێث جب ئەو واقعە َەگۆڕ و ضیطحەيە چیُبیەجیی جێبێڵٍ کە نەالیەٌ زەضەاڵجەوە
ضەپێُسراوە.
گەڕان بە دوای ڕێیەکی نىێی بەرەوپێشچىوندا
ضەرەڕای زۆریی بەربەضحەکبٌ نەبەرزەو زرووضحبىوَی گۆڕاَکبریسا نە کىرزضحبٌ،
کە کەيبىوَەوەی ذۆپیػبَساَیع نە ذۆ زەگرێث وەک غێىەیەکی کبرای ذطحُەگەڕی
گۆڕاَکبریی ضیبضی نە ضبڵی ٩١٠٩وە ،بەاڵو ضەرەڕای ئەيە کەيیُەیەکی بچىک
بەرزەوايٍ نە بەغساریی ضیبضیی .چبالکییەکبَی ئەو کەيیُەیە َیػبَەی ئەوەیە کە
کۆيەڵگبی کىرزی زەجىاَێث ڕێگبیەک بسۆزێحەوە بۆ زەرببزبىوٌ نەو بەربەضحەی
ئێطحبی .هەَسێک نەواَەی هێػحب بەغساریی ضیبضییبٌ هەیە ،بە جبیبەجی نە پبرێسگبی
ضهێًبَی ،بەغساری نە ڕێگبی فەريیی ضیبضەجسا زەکەٌ ،بۆ ًَىوَە بە بەئەَسايبىوٌ نە
حیسبە ئۆپۆزضیۆَەکبَسا .کەيیُەیەکی هێػحب بچىکحر ڕێگبی بەغساریکرزٌ نە زەرەوەی
ضُىورەکبَی ضیبضەجی حیسبی زەزۆزَەوە بە بەغساریکرزٌ نە کۆيەڵگبی يەزەَیی
ضەربەذۆزا .بەاڵو هەر یەکێک نەو ڕێگبیبَە ضُىورزارٌ.
ئەواَەی زەچُە َێى حیسبە ضیبضییەکبٌ "کبرکرزٌ نە َبوذۆی ضیبضەجسا" بە جەَهب
ڕێگبی واقعی زەبیٍُ بۆ زروضحکرزَی گۆڕاَکبری .زنێر ،هەڵطىوڕاوەکەی گۆڕاٌ نە
ڕاَییەوە ،ببضی نە هۆکبری ئەَسايبىوَی نە گۆڕاَسا کرز .ئەو وجی" :حیسبەکبٌ
بەهێسجریٍ پۆرجبڵٍ بۆ بەغساریی ضیبضی .ئەگەر بحەوێث ڕۆڵێکی ڕاضحەقیُەت هەبێث،
ئەوا زەبێث ببیحە ئەَساو نە حیسبێکسا ،جب حیسبە جەقهیسییەکبَبێث یبذىز حیسبێکی َىێ.
ئەگەر بەغساری نە ضیبضەجسا َەکەیث نە ڕێگبی حیسبەکبَەوە ،ئەوا ذەڵکبَی بەجەيەَحر

 76هیچ ئبيبرێکی ببوەڕپێکراو بىوَی َییە نەضەر ژيبرەی ئەو کىرزاَەی عێراق کە نە ضبڵی ٩١٠٩وە بەرەو
ئەوروپب کۆچیبٌ کرزووە .بەاڵو زەزگبی ڕووزاو نە زاری وەزارەجی کۆچ و کۆچبەریی عێراقەوە زەڵێٍ کە زیبجر نە
 ٩١هەزار کەش ،کە زۆربەیبٌ کىڕی گەَجٍ ،هەرێًی کىرزضحبَی عێراقیبٌ جێهێػحىوە بەرەو ئەوروپب نە ضباڵَی
 ٩١٠٩بۆ ٩١٠٢زا .ذىێُسَەوەی زیبجرSee “Mi gration of Young People Still a Major :
Challenge in Kurdistan,” Rudaw , February 23, 2017,
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/23022017 .
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هەيىو پۆضث و پهەکبَیبٌ بەزەضث زەبێث .یبٌ زەبێث گىرگبیث ،یبٌ نە الیەٌ
77
گىرگێکەوە زەذىرێیث".
ضەرەڕای ئەيە ،ئەواَەی کە زەبُە ئەَساو نە حیسبەکبَسا زەبێث ضیطحەيی چیُبیەجی و
يیکبَیسيی ذۆ هێػحُەوەی َبو حیسبەکبٌ قبىڵبکەٌ ،کە ئەيەظ زۆر جبر غێىازی
ضیبضەجکرزَی کۆٌ زووببرە زەضەپێُێحەوە .ئەيە بە جبیبەت نە حیسبە کۆَحرەکبَی
زەضەاڵجسا زەبیُسرێث .زاَب ،کە کبزرێکی گەَجی یەکیەجییە زەڵێث" :يٍ بۆ ضێ ضبڵ نە
ئۆفیطی پەیىەَسییە َێىزەوڵەجییەکبَی یەکیەجیسا کبرو کرزووە .يٍ نە ئۆفیطەکەيسا
قەجیطبىوو بە بێ هەبىوَی هیچ هیىایەک بۆ زاهبجىویەک جگە نە بەرزەوايی نە
ذسيەجکرزَی هەيبٌ ضەرکرزە حیسبییەکبٌ .ئەواٌ زۆرێک نەو پێػُیبراَەیبٌ
ڕەجکرزوويەجەوە کە پێػکەغى کرزووٌ بۆ ببغحرکرزَی ئۆفیطە ضیبضییەکە ".زاَب بیری
نەوە زەکرزەوە کە واز نە کبری حیسبی بێُێث و زەضث بە کبرکرزٌ نە ڕێکرراوێكی
78
َبحکىيیسا بکبت.
گروپێکی بچىکی بێساریع نە کىرزاَی عێراق جێکەڵی غىوَبضی َەجەوەیی کىرزی و
ضیبضەجبىوٌ نە ڕێگبی جێکەڵبىوٌ نەگەڵ حیسبێکی جیبوازی زژەزەضەاڵجەوە ،کە
ئەویع پەکەکەیە .پەکەکە بسوجُەوەیەکی گەریالیی کىرزی-جىرکییە کە ببرەگبکبَیبٌ نە
چیبکبَی قەَسیهی کىرزضحبَی عێراقە .کۆضرەت ،گەَجە جەيەٌ  ٩٠ضباڵَەکەی
گىَسەکەی َسیک زەربەَسیربٌ ،پبڵپػحیی ذۆی بۆ پەکەکە ذطحە ڕوو و وجی کە ئەواٌ
بۆ َبضیۆَبنیسو و پبرێسگبریکرزٌ نە هەيىو پبرچەکبَی کىرزضحبٌ ذەببت زەکەٌ .ئەو
وجی" :گەر نەبەر پەکەکە َەبىوایە ،ئێطحب جىرکیب نە ضهێًبَی زەبىو 79".پێػی گىجیٍ کە
پێُج نە هبوڕێکبَی جب ئێطحب پەیىەَسییبٌ بە پەکەکەوە کرزووە نە قەَسیم .ئەو
ئبواجەذىازە کە پەکەکە زەضەاڵجی زیبجر نە یەکیەجی و پبرجی نە کىرزضحبَی عێراقسا
بەزەضحبهێٍُ .بیر و ببوەڕی نەو جۆرە نە َێى گەَجبَی کىرزضحبَی عێراقسا جب ڕازەیەک
بیر و ببوەڕێکی ببوە کە پەکەکە وەک جێگرەوەیەک بۆ ذراپ بەڕێىەبەری و گەَسەڵیی
حیسبەکبَی زەضەاڵت زەبیٍُ .بەاڵو ئەگەرێکی ڕێحێچىو َییە کە پەکەکە وەک هێسێکی
ضەرەکی نە کىرزضحبَی عێراقسا ضەرهەڵبسات ،نە کبجێکسا کە حیسبە جەقهیسییەکبَی
یەکیەجی و پبرجی زەضحیبٌ بەضەر کۆيەڵگبزا گرجىوە .بەاڵو ڕەَگە زیبجر و زیبجر وەک
 77زنێر ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی٠٩ ،ی حىزەیراٌ٩١٠٢ ،
 78زاَب ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،غبری ضهێًبَی ،جػریُی یەکەو٩١٠٩ ،
 79کۆضرەت ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکەَ ،بوچە گىَسَػیُەکبَی زەور و بەری غبری ضهێًبَی١،ی
ئبزاری ٩١٠٢
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ڕێگبیەک بۆ کەيیُەیەکی بێساری کىرزاَی عێراق زەربکەوێث ،بە جبیبەجی گەَجبٌ ،نە
بەغساریکرزٌ نە يۆزێهێکی جێگرەوەی کىرزایەجیسا.
نەگەڵ بىوَی فەزای ضیبضەجی حیسبیی جەقهیسی بە فەزایەکی پڕ نە زژ یەک و
هەڵىێطحی جىوَسی بێ يحًبَە ،زۆرێک بە زوای ڕێگبی بەغساریی ضیبضیحر زا زەگەڕێٍ
کە ضەربەذۆبێث نە حیسبەکبٌ .ئەيە بىوەجە هۆی ضەرهەڵساَی کۆيەڵگبیەکی يەزەَیی
زیبر بەاڵو َبضک و هەضحیبر نە کىرزضحبٌ .هەڵػۆ کە گەَجێکی جەيەٌ  ٢٩ضبڵە و بۆ
ڕێکرراوێکی َبحکىيیی َبوچەیی نە هەونێر کبر زەکبت زەڵێث" :يٍ کۆيەڵگبی
يەزەَی بە ڕێگبیەکی ببغحر نە حیسبەکبٌ زەبیُى بۆ بەغساریکرزَی ضیبضەت ،چىَکە
هەيىو حیسبەکبٌ زیطیپهیُی حیسبیی جبیبەت بە ذۆیبٌ زەکەٌ بە يەرجی بەغساریی
ضیبضی بەاڵو نە کۆيەڵگبی يەزەَیسا زەجىاَی کراوەجر و زیبجر بە پێی ویطحی ذۆت
80
کبربکەیث".
بەاڵو ضەرەڕای ئەيە ،زۆرێکی کۆيەڵگبی يەزەَی نە الیەٌ حیسبە ضیبضییەکبَەوە
کۆَحرۆڵکراوە .چەَس ڕێکرراوێکی َبحکىيی و زەضحگبیەکی ذێرذىازی پەیىەضحٍ بە
حیسبەکبَی زەضەاڵجەوە (بۆ ًَىوَە زەضحگبی ذێرذىازیی ببرزاَی) .پحر نەيەظ،
گۆڕاَکبریی َێى بسووجُەوەی گۆڕاٌ کە نە بسووجُەوەیەکی زژە زەضەاڵجەوە (کە ذبوەٌ
ضیطحەيێکی چیُبیەجی َبوذۆیی هبکەزایی و ئەجێُسای بەرەَگبربىوَەوەی پێکهبجەی
چەقبەضحىوی کۆَحرۆڵکراو نە الیەٌ حیسبەوە بىو) گۆڕزرا بۆ حیسبێکی ئۆپۆزضیۆَی
فەريی و جرضێُەر کە بىوە هۆی ئبڵۆزکرزَی فەزای هەبىوَی زەَگی ئۆپۆزضیۆَی
ضەربەذۆ .کىرزێک کە چبالکی کۆيەڵگبی يەزەَییە زەڵێث" :پێع زرووضحبىوَی
گۆڕاٌ ،کۆيەڵگبی يەزەَی کبراجربىو نە ئێطحب .هۆکبری ئەيە ئەوەیە کە ئێطحب یەکیەجی
و پبرجی کۆيەڵگبی يەزەَی بە بەغێک نە گۆڕاٌ ،یبذىز زەضث جێىەرزراو نە الیەٌ
گۆڕاَەوە ،زەبیٍُ – بە جبیبەجی نە َبو ضهێًبَیسا 81".گۆڕاٌ زەضحی گرجىوە بەضەر
فەزای ئۆپۆزضیۆَسا ،هبوغێىەی پبرجی و یەکیەجی زەضحیبٌ گرجىوە بەضەر ضیبضەجی
جەقهیسیسا.
يەرگی يیسیبی ضەربەذۆ نە کىرزضحبٌ کەيبىوَەوەی پالجفۆريەکبَی بەغساریی
ضیبضیی نە زەرەوەی حیسبەکبٌ ذێراجر کرزووە .زەضەاڵجی کىرزی جەکحیکی
چبوضىورکرزَەوەی بەکبرذطحىوە بۆ بێسەَگکرزَی ڕۆژَبيەَىوضە ضەربەذۆکبٌ.
ڕۆژَبيەَىضبٌ کە ڕەذُەیبٌ نە حکىيەجی هەرێى گرجىوە گیراوٌ و هێرغیبٌ کراوەجە
 80هەڵػۆ ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،هەونێر٠١ ،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
 81چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،هەونێر٩١ ،ی حىزەیراَی  .٩١٠٢ئەو کەضەی چبوپێکەوجًُبٌ
نەگەڵکرز ویطحی غىوَبضی بە غبراوەیی بُێًێحەوە.
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ضەر و هەجبوەکىو کىژراویػٍ؛ چەَس کەضبیەجییەکی ضەر بە حیسبەکبَیع پێػبیُیکراوە
جێىەگالبٍ نەو کبراَەزا 82.هبوکبت ،قەیراَی زارایی پالجفۆريە يیسیبییە ضەربەذۆکبَی،
بێ هەبىوَی پەیىەَسی بە حێسبەکبَەوە ،بە ضەرچبوەی زارایی کەيەوە جێهێػث.
هبواڵجی و ئبوێُە ،کە زوو ڕۆژَبيەی ضەربەذۆٌ ،هەرزوو بە هۆی زەحًەجیی
زاراییەوە نە يیبَەی قەیراَە زاراییەکەزا کسبىوٌ نە کبرکرزٌ 83 .ذبوەَی  ،NRTکە
کبجێکبىو بە کەَبڵێکی جەنەفسیۆَیی جب ڕازەیەک ضەربەذۆ زازەَسرا ،نە ٩١٠٢زا حیسبی
ذۆی زايەزراَس و هەوڵی گەیػحٍ بە پەرنەيبَی زا و کەَبڵەکەغی کرز بە جۆڕێکی
يیسیبیی ضەر بە حیسبەکەی 84.نە ئەَجبيسا ،ئێطحب هیچ پالجفۆريێکی ضەرەکیی يیسیبیی
َیە نە کىرزضحبَی عێراقسا کە ضەربەذۆ بێث نە حیسبەکبٌ ،و جەَهب چەَس پالجفۆريێکی
کەيی پرۆفێػُبڵ يبوَەجەوە کە نە ڕێگبیبَەوە کۆيەڵگبی يەزەَی ضەربەذۆ نە
حیسبەکبٌ کبربکبت .نەو فەزا بچىکبىوەوەیەزا ،جۆڕە کۆيەاڵیەجییەکبٌ بىوَەجە
پالجفۆريێکی گرَگ بۆ بەغساریی ضیبضی .بەاڵو ،پالجفۆريەکبَی يیسیبی حیسبی

 82نە ضبڵی ٩١٠٢زا بۆ ًَىوَە ،چەَس چەکسارێکی َەَبضراو کبوە گەريیبَی (ڕۆژَبيەَىوضێکی ڕۆژَبيەی
ضەربەذۆی ئبوێُە کە نێکۆڵیُەوەی نە جۆيەجێکی گەَسەڵیی زژ بە ضیبضەجًەزارە کىرزەکبٌ زەکرز) کىغث .زۆرێک
غکیبٌ نەوە کرز کە ضەرکرزەیەکی یەکیەجی نە پػث کىغحُەکەوە بێث .ضەرکرزەکە ،کە جىاَی بێ جبواَی ذۆی
بپبرێسێث ،زواجر نێرۆغبىوَی بۆ زەرکرا نە زازگبییکرزَێکسا کە براکەی ڕۆژَبيەَىوضەکە بە زازگبییەکی
َبزازپەروەراَە َبوی برز.
ذىێُسَەوەی زیبجر“Kawa Garmyane Killed,” Committee to Protect Journalists, :
; December 5, 2013. https://cpj.org/data/people/kawa - garmyane/
Omer Sayan, “Kurdistan Court Clears Peshmerga Commander in Slain
Journalist‟s Case,” Rudaw , January 18,
2015, http://www.rudaw.net/english/kurdistan/18012015 .
بۆ زاَیبری زیبجر نەضەر زەضحەضەرکرزَی ئێطحبی ڕۆژَبيەَىوضبٌ نە کىرزضحبَی عێراق“Kurdistan :
Region of Iraq: Protesters Beaten, Journalists Detained,” Human Rights Watch,
 April 15, 2018, https://www.hrw.org/news/2018/04/15/kurdistan - region - iraqprotesters - beaten -journalists - detained .
 83هبواڵجی ،کە ڕۆژَبيەیەکی ضەربەذۆیە ،نە ضبڵی ٩١٠١زا نە کبرکرزٌ وەضحب بەاڵو زواجر هبوکبریی زارایی نە
ضەرچبوەیەکی َبزیبرەوە پێسرا کە زۆرێک پێیبٌ وایە پەیىەَسیی بە حیسبێکی ضیبضیی زیبریکراوەوە هەیە .ئبوێُە نە
ژێر فػبری زاراییسا چبپی هەفحبَەیبٌ ڕاگرت ،بەاڵو بە ضحبفێکی زۆر بچىوکەوە بەرزەوايٍ نە باڵوکرزَەوەی
هەواڵ نە ڕێی يەڵپەڕە ئیهیکحرۆَییەکەیبَەوە .چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەراَی وجبرەکە ،ڕۆژَبيەَىوضێکی کىرز،
٩٢ی ئەیهىنی .٩١٠٢
ذىێُسَەوەی زیبجر “Pioneering Kurdish Daily Shut Down as Sales and Reader
Decline,” Rudaw, February 27, 2016,
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/270220165
 84ذىێُسَەوەی زیبجر“NRT Owner Intends to Run in Parliamentary :
Elections,” Rudaw, July 24,
2017, http://www.rudaw.net/english/kurdistan/240720171
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ذساوَەجە َێى جۆڕە کۆيەاڵیەجییەکبَیػەوە و ضەرچبوەی زیبجریبٌ بۆ پێگەکبَیبٌ نە جۆڕە
85
کۆيەاڵیەجییەکبٌ جەرذبَکرزووە.
ضەرئەَجبو ،نە ئێطحبزا زۆر کەو پۆرجبڵی کبرا بىوَیبٌ هەیە کە نە ڕێیبَەوە کىرزاَی
ضەربەذۆ بەغساریی ضیبضەجبکەٌ .ئەواَەی کە نە ڕێگبی بەغساربىوٌ نە کۆيەڵگبی
يەزەَییەوە يبوَەجەوە کەيیُەٌ و جەَهب زەجىاٍَ نە نێىارەوە گۆڕاَکبری زروضحبکەٌ.
ئەواٌ ذۆیبٌ جەرذبَکرزووە بۆ زیسگبیەکی زۆر زوور يەوزای زروضحکرزَی
گۆڕاَکبری ،چبوەڕێٍ پبڵپػحی و هەوڵەکبَیبٌ کە نە کبجە پێىیطحەکبَسا زاویبَە کۆببُەوە
و کبریگەری زروضحبکەٌ .پێػکەوت ،کە گەَجێکی جەيەَی  ٢٩ضباڵَی بەغساری
کۆيەڵگبی يەزەَییە نە هەونێر ببش نە ًَىوَەی یەکێک نەو برزَەوە بچىوکبَە زەکبت:
کۆيەڵگبی يەزەَیی فػبرییبٌ زروضحکرز نەضەر وەزارەجی ڕۆغُبیری و الواٌ جب يەال
يەزهەر ذۆراضبَی ،پیبوێکی ئبیُی کىرز کە بە وجەکبَی نە بەرَبيە جەنەفسیۆَیەکەیسا
ضىوکبیەجی بە ژَبَکرزبىو ،نەضەر غبغەی جەنەفسیۆٌ الببرێث .ئەواٌ
ضەرکەوجىوبىوٌ ،بەاڵو جەَهب بۆ يبوەیەکی کىرت .يەال يەزهەر زوای ضێ ڕۆژ
زووببرە ڕێگبی پێسرایەوە بێحەوە ضەر غبغە 86 .پێػکەوت پێی وایە کە حیسبەکبٌ ئەو
برزَەوە بچىوکبَە بەکبرزەهێٍُ بۆ کۆَحرۆڵکرزَی کۆيەڵگبی يەزەَی ،ئەو زەڵێث:
"کبجێک کۆيەڵگبی يەزەَی قبڵص زەبێث ،يەجبنێکی بچىوکیبٌ زەزەَێ بۆ ئەوەی هێىر
87
ببُەوە".
زرووضحکرزَی گۆڕاَکبریی گەورەجر (بۆ ًَىوَە ذطحُە ژێرپرضیبری ئەَجبيەکبَی
هەڵبژارزَەکبَی ئبیبری  ٩١٠٢نەضەر بُەيبی ضبذحەکبریی ضەرجبضەری) بەرزەضث
َییە .پێػکەوت وجی" :ئێًە زۆرێک ڕێکرراوی کۆيەڵگبی يەزەَیًبٌ هەبىو کە
چبوزێریی ذۆپیػبَساَەکبَیبٌ زەکرز و زڵُیبیٍ کە گەَسەڵی و ضبذحەکبری ڕوویساوە،
 85زۆرێک نە بەرپرضە بباڵ حیسبییەکبٌ پەیبو نە ڕێگبی جۆڕی کۆيەاڵیەجیی جىیحەرەوە باڵو زەکەَەوە .بۆ ًَىوَە
ئەيە باڵوکراوەکبَی يەضعىز ببرزاَیە کە نە ٩٠ی کبَىوَی یەکەيی ٩١٠٢زا کۆکراوەجەوە:
 , https://twitter.com/masoud_barzaniو باڵوکراوەکبَی قىببز جبڵەببَی ،کە نە ٩٠ی کبَىوَی یەکەيی
٩١٠٢زا کۆکراوەجەوە . https://twitter.com/qubadjt :حیسبەکبٌ هەروەهب ضىوز نە جۆڕێک نە
بەکبرهێُەراَی جۆڕە کۆيەاڵیەجییەکبٌ زەبیٍُ کە بە بەرزەواو بەرگری نە پێگەکبَیبٌ زەکەٌ زژی
ڕەذُەگراٌ.

 86ذىێُسَەوەی زیبجر“Mullah‟s TV Channel Shut Down for Insulting Women Allowed :
to Reopen,” Rudaw, July 11,
2018, http://www.rudaw.net/english/lifestyle/11062018 .
 87پێػکەوت ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەرەکبَی وجبرەکە ،هەونێر٠١ ،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
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بەاڵو هیچ بەڵگەیەکًبٌ بەزەضحەوە َییە .ئێًە هەڵىێطحًبٌ وەرگرجىوە و هەوڵ زەزەیٍ
88
زژی ئەو ضبذحەکبرییە بىوەضحیُەوە نە ڕێگبی یبضبیی و زاو و زەضحگبییەوە".
پێىیستیی ناوچەکە بە نىێبىونەوە
پەک کەوجُی ئبڵىگۆڕی ضیبضیی نە زۆذێکی چەقبەضحىوەوە بەرەو زۆذێکی َىێ
َبضیۆَبنیسيی کىرزیی هێُبوەجە بەر بەربەضث .کىرزایەجی نەو َێىەَسەزا نە َێىاٌ زوو
غێىازی حىکًساریسا گیری ذىارزووە :یەکیبٌ ضیطحەيێکی َەجەوەگەرییە کە نەضەر
بُەيبی الیەَگریی حیسبی ضىوز بە هبواڵجیبٌ زەگەیەَێث و ئەوی جر ضیطحەيێکی
حىکًسارییە ،کە هەوڵی ضەرهەڵساٌ زەزات ،کە گرَگی بە هەضحی هبواڵجیبىوٌ و
ذۆیەجی و زاو و زەضحگب زیًىکراجییەکبٌ زەزات.
ذۆپیػبَساَەکبَی  ٩١٠٠غکطحیبٌ هێُب نە زروضحکرزَی گۆڕاَکبریسا و قەیراَەکەی
زواجری ٩١٠٩ظ ضیطحەيی کۆَی حىکًساریی چەقبەضحىوجر کرز .کەغی قەیراَبوی و
َبئبراو ئبضبَحری کرزووە بۆ ضەرکرزە کىرزەکبٌ کە نە زەضەاڵجسا بًێُُەوە ،ضەرەڕای
َبڕەزایی کۆيەڵگب 89.نە َێى حیسبەکبَسا زیبجر و زیبجر پۆضث و پهە ضیبزییەکبٌ زەزرێحە
کەضە ذێساَییە َسیکەکبَی کەضبَی چەقی حیسبەکبٌ و ڕێگریسەکرێث نە زروضحبىوَی
90
ڕێگبیەک بۆ ضەرهەڵساَی ضەرکرزەی َىێ.
ببر و زۆذی کىرزضحبَی عێراق زووببرەی ڕەوڕەوەیەکی گەورەجری ڕووزاوی
ضیبضییە نە ڕۆژهەاڵجی َبوەڕاضث ،کە کبجێک فػبر زرووضث زەکرێث بۆ
زرووضحبىوَی گۆڕاَکبری بەاڵو غکطث زێُێث ،زەضەاڵجی حىکًساری ڕەگ زاکىوجبو
جر زەبێث و زاو و زەضحگبکبَی چەقبەضحىوجر زەکبت و فەزای ئۆپۆزضیۆٌ
بچىوکسەکبجەوە .يیطڕ و ضىریب و جىرکیب و هەجبوەکى بەغە عەرەبُػیُەکبَی عێراقیع
 88پێػکەوت ،چبوپێکەوجٍ نەگەڵ َىوضەرەکبَی وجبرەکە ،هەونێر٠١ ،ی حىزەیراَی ٩١٠٢
 89ذىێُسَەوەی زیبجرJoost Hiltermann and Maria Fantappie, “Twilight of the :
Kurds,” Foreign Policy, January 16,
 2018, https://foreignpolicy.com/2018/01/16/twilight -of - the - kurds - iraq - syriakurdistan/ .
 90بۆ ًَىوَە ،نە کۆجبییەکبَی ٩١٠٢زا پبرجی َێچیرڤبٌ ببرزاَی ،برازای يەضعىز ببرزاَی،ی بۆ پۆضحی ضەرۆکی
هەرێًی کىرزضحبٌ و يەضرور ببرزاَی ،کىڕی يەضعىز ببرزاَی،ی بۆ پۆضی ضەرۆک وەزیراَی حکىيەجی هەرێى
کبَسیس کرز .هبوکبت ،کىڕەکبَی جەالل جبڵەببَی و برازایەکی پۆضث و پهەی ضیبزییبٌ نە َێى یەکیەجی و حکىيەجی
هەرێًسا گرجىوەجە زەضث.
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هەيبٌ ئەزيىوَیبٌ هەبىوە و ئەَجبيی هبوغێىەیبٌ هەبىوە نەگەڵ زەضحپێکرزَی
غۆڕغەکبٌ نە ضبڵی ٩١٠١وە .نەو واڵجبَەزا ذرۆغبَی غەقبو ،کە زۆریُەی نە الیەٌ
َەوەی َىێىە ڕابەرایەجی زەکراٌَ ،بڕەزاییبٌ زەربڕی و بىوَە يەجرضی بۆ ضەر
ضەرکرزایەجیی زەضەاڵجسار و بە زوای ڕێکەوجُی َىێی َێىاٌ کۆيەڵگب و ضەرکرزەکبَسا
وێڵبىوٌ نەضەر بُەيبی هبواڵجیبىوٌ .ئەو فػبراَە بۆ زروضحکرزَی گۆڕاَکبری
کبرزاَەوەی جىَس و زۆذێکی َبضەقبيگیریبٌ ذىنقبَس کە نە بەرژەوەَسی زەضەاڵجسا
غکبیەوە .ئەو واڵجبَەی ڕۆژهەاڵجی َبوەڕاضحیع ،هبوغێىەی هەرێًی کىرزضحبٌ ،نە
زۆذی ئبڵىگۆڕێکی ضیبضیی پەک کەوجىوزاٌ کە ضەرکرزەکبَیبٌ بۆ فەراهەيکرزَی
ئبضبیع و ضەقبيگیری پەَب بۆ ضەرکىجکبریی گەنەکەیبٌ زەبەٌ و زۆریُەی گەل وا
نێسەکەٌ بەغساریی ضیبضەت َەکەٌ و بیر نە غێىەی جبیبەجی ذۆیبٌ بۆ يبَەوە بکەَەوە،
کە کۆچکرزٌ یەکێکە نە ڕێگبکبٌ.
ئەو غێىەیە نە ضیبضەجکرزٌ نە کىرزضحبَی عێراقیع بەزیبرکەوجىوٌ .بەاڵو ،جبیبەجیی
زۆزی کىرزی نەوەزایە کە بە هۆی يهًالَێی پێػكەوجٍ و زواکەوجٍ نە هێُبَەبەرهەيی
ئبڵىگۆڕی ضیبضیەوە يبَبی کىرزایەجی کبڵبىوەجەوە .غىوَبضی َەجەوەیی کىرزی نە
ئێطحبزا نە َێى چیرۆکی ڕابرزوویەکی گەورەکراوزا گیریرىارزووە کە بىوەجە هۆی
زیبجربىوٌ و چەقبەضحىوجربىوَی َبڕەزایی و زابڕاَی کۆيەڵگب .زۆرێك نە کىرزاَی
عێراق و بە جبیبەت گەَجبٌ چیسی پەیىەَسیی ذۆیبٌ بە کىرزایەجییەوە َببیٍُ نە ژیبٌ و
بیرکرزَەوەیبَسا و وەک يىڵکی ضەرکرزەکبٌ زەیبیٍُ کە بە ئبرەزووی ذۆیبٌ
زەضحسرێژی زەکەَە ضەری و زەیػێىێٍُ.
ضەرکرزەکبَی کىرزاَی عێراق زەجىاٍَ ،بۆ ئێطحب ،ذۆیبٌ بپبرێسٌ بە بەکبربرزَی
زاهبجی ضبيبَە ضروغحیەکبَیبٌ و بەرەوزوابرزَی ئبزابە زیًىکراضییەکبٌ .بەاڵو َبجىاٍَ
ئىيێسی ئەوەیبٌ هەبێث کە کۆيەڵگب زوایبٌ بکەوێث نە ڕێی ئەو ضحراجیژی
جیبوازکبرییەیبَەوە نە زابەغکرزَی زەضەاڵت و ضەرکىجکبری و بەکبرهێُبَی يەجرضیی
زەرەکی وەک هۆکبری کێػەکبٌ .ئەو ضەرکرزایەجییەی ئێطحب ،نەگەڵ ضەرکرزە
گەَجەکبٌ کە کۆپییەکی کبربۆَی ذۆیبٍَ ،ئەگەری زۆرە بەرزەوايبٍ نە زەضەاڵجسا.
بەاڵو هەضحی بەرژەوەَسی َەجەوەیی هبوبەظ َبيێُێث و ضەرکرزەکبٌ زەبێث ذۆیبٌ
ئبيبزەکەٌ زیبجر و زیبجر بەرەَگبری یەکحر ببُەوە بۆ کۆَحرۆڵکرزَی ضەرچبوەکبَی
زاهبت جب فەراهەيی يبَەوەیبٌ نە نە زەضەاڵجسا بکەٌ نە ڕێی ئەيەکسارییەوە .هەرچەَسە
بە قێسەوٌ جەيبغبکرزَی براکىژی يبوەیەکی زۆرە جىاَیىیەجی يهًالَێ ضیبضییەکبٌ بە
ئبرايی بهێڵێحەوە ،بەاڵو زۆر زوور َییە کە گرژبىوَی يهًالَێ و زوژيُسارییەکبٌ
زووببرە ڕووزاوێکی وا برىنقێُێحەوە .جىَس و جیژییەکی نەو جۆرە گەر برىنقێث ،ڕەَگە
جەَهب نە َێىاٌ حیسبەکبَسا َببێث بەڵکىو نە َێى هۆز و بُەيبڵەکبَیػسا ڕووبسات و
کۆيەڵگب ورز جر پەرت پەرت بکبت .ضەرهەڵساَی جىَس و جیژیی پچڕ پچڕ بەاڵو
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بەرزەوايی َبو َێىيبڵی کىرز نە ئبکبيسا زەبێحە هۆی نەَبوبرزَی غەرعیەجی َەجەوەیی
ضەرکرزەکبَی زەضەاڵت و چەقی َبضیۆَبنیسيی کىرزی نە کىرزضحبَی عێراقەوە
زەگىازێحەوە بۆ َبوچە کىرزَػیُەکبَی جر .هەجب ئەو کبجە ،ضیطحەيی حىکًساریی کۆٌ
کە نە جەکبَەوەزایە ،و ضیطحەيی حىکًساریی َىێ کە جبزە نە ضەرهەڵساَسایە و چەَسیٍ
کێػەی ڕووبەڕوو بۆجەوە ،زەبێث پێکەوە نە کىرزضحبَی عێراقسا هەڵبکەٌ.
گىاضحُەوەیەکی بێ کێػەی زەضەاڵت بەرەو ضیطحەيێکی حىکًساریی َىێ ڕێگب بە
کىرزضحبَی عێراق زەزات کە ذۆی وەک چەقی زروضحبىوَی َبضیۆَبنیسيی کىرزی
بهێڵێحەوە .بەاڵو ڕووزاوەکبَی  ٩١٠٠بەڵگەیە بۆ ئەوەی ئبڵىگۆڕی زەضەاڵت نە ڕێگبی
بسووجُەوەی گەل و ڕابەرایەجیی هێسی ئۆپۆزضیۆَەوە َبکبرایە و پڕيەجرضییە .بۆ
ئەوەی ئبڵىگۆڕی زەضەاڵت ضەرکەوجىوبێث ،ضەرکرزە گەورەکبٌ ،بە زەضحپێکی
یەکیەجی و پبرجی ،زەبێث ئبيبزەبٍ ڕێگب و هەنی َىێ بڕەذطێٍُ بۆ ضەرهەڵساَی
ضەرکرزەی َىێ .زواجر ،ببزَەیەک نە ضەرکرزەی َىێی ڕیفۆريرىاز زەبێث
ڕابەرایەجی پڕۆضەیەکی ڕیفۆرو نە ضەرەوەڕا بکەٌ بۆ بەهێسکرزَی زاو و زەضحگبکبَی
کىرزضحبٌ ،بە جبیبەجی پەرنەيبٌ ،و ڕزگبرکرزَیبٌ نە ژێر کۆَحرۆڵی حیسة .ڕیفۆريی
ئببىوری و َەهێػحُی جۆڕە ئەيەکسارەکبَی حیسة پێىیطث زەبێث جب ڕیفۆريرىازەکبٌ
بحىاٍَ کۆيەڵگبی کىرزی بهێُُە ڕێسەی ئەجێُساکەیبَەوە.
نە کۆجبییػسا ،ئەو ڕیفۆريرىازاَە زەبێث کىرزایەجی بژیەَُەوە و ئبيبَج و زیسگبیەکی
َىێ برەَە ڕوو کە بەهب يەزەَییەکبٌ نەذۆبگرێث و بە پێی ذىاضث و
چبوەڕواَییەکبَی کۆيەڵگبیەکی بگۆڕبێث .ئەو زیسگب َىێیە زەبێث ڕێکەوجُێکی َىێ نە
َێىاٌ کۆيەڵگبی کىرزی و ضەرکرزەکبَیسا زابًەزرێُێث کە نەضەر بُەيبی
هبواڵجیبىوَبێث َەوەک الیەَگری و ئەيەکساریی حیسبی .پالَی ضیبضیی زەبێث
زاببڕزرێث نە ڕێببزە يێژووییەکبٌ و جبکە پڕۆژەی بە زەوڵەجبىوٌ .ئەيەظ زۆر نە
چیُی ضیبضیی َىێ زەکبت کە غەرعیەت نە ڕێگبی ئبضحی حىکًساری و
زەوڵەجًەزارییبَەوە بەزەضحبهێٍُ َەوەک زەضحکەوجەکبَی ڕابرزوویبٌ .گەر َب ،يەجرضی
ئەوە نە ئبرازایە کە کىرزایەجی ذراپ بەکبربهێُسرێث بۆ نە زەضەاڵجسا هێػُەوەی
ضیطحەيێکی حىکًساریی گەَیى ،نە جیبجیی بىوٌ بە بُەيبیەکی هبوبەظ کە هەيىواٌ
کىرزضحبَی عێراق بە هی ذۆیبٌ بساٍَ.

ئەو ڕاپۆرجە بۆ یەکەو جبر نە ٩ی غىببری ٩١٠٢زا باڵوکراوەجەوە وەک بەغێک نە
(هبواڵجیبىوٌ و َبڕەزاییەکبَی :پهىرانیسو و هەضحی نەذۆگرَث نە ڕۆژهەاڵجی
َبوەڕاضث) پڕۆژەیەکە بە هبوکبریی  Henry Luce Foundation TCFهبجىوەجە
بەرهەو.
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وێُەی ضەر بەرگ :ذۆر هەڵسێث بەضەر گۆڕضحبَێکی گىَسی ببرزاَی زێسی يەضعىز
ببرزاَیی ضەرکرزەی کىرزاَسا ،کە نەوێ ئێطک و پروضکی ضەزاٌ گىَسغیُی کىرز
َێژراوٌ کە نە الیەٌ هێسەکبَی ضەزاو حطێُەوە نە يیبَەی غباڵوی ئەَفبنسا نە کۆجبیی
 ٠٢٢١کبَسا کىژراٌ .ضەرچبوە :يۆیطێص ضبيبٌ /يبگُەو
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