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سەرۆ قادر ،بەڕێوەبەری ئەنستیتۆی توێژینەوە و گەشەپێدان – کوردستان
كوردســتان لــە  12پێكهاتــە پێكدێــت کــە لــە ڕاپۆرتەكانــی پێشــوودا ئامــاژە بــە ناوەكانیــان كــراوە .ئەوانــەن كــە لەســەر خاكــی
كوردســتان دەژیــن و مێژووێكــی دوور و درێــژ و هاوبەشــیان لەگــەڵ كــورد هەیــە یــان هەندێکیــان هــەر بۆخۆیــان بەشــێكن لــە
میللەتــی كــورد.
بەشــێوەی ســەرەكی ئــەو پێكهاتانــە كێشــەكەیان لــە كوردســتان زۆر زەق بۆتــەوە ،ئەوانــە لــەڕووی دینــی و نەتەوەییــەوە لــە زۆرینەی
دانیشــتوانی كــوردی كوردســتان جیــاوازن .زۆرینــەی دانیشــتوانی كــوردی كوردســتان كــوردی ســوننەن ،بەپێــی مێــژووی هاوبــەش
هــەر لــە زەمانــی ئیمپراتــۆری عوســانییەوە میــر و ئاغــا وهەندێــك لــە ســەرۆك عەشــیرەتەكانی کــورد كەوتوونەتــە چوارچێــوەی ئــەو
هەڵمــەت و هێرشــە زاڵامنــەی كــەوا بــە ڕاســپاردەی عوســانییەكان و فتــوای هەندێــك لــە مــەالكان ،هێرشــكراوەتە ســەر پێكهاتەكانــی
غەیــرە دینــی وغەیــری مەزهەبــی ســوننە .ئــەم مێــژووە مێژووێكــی خوێناوییــە ،پــڕ لــە زوڵــم و زۆر و پــڕ لــە داگیركردنــی زەوی و
زارە ،بــە نســبەتی هەندێــك لــەو پێكهاتانــە فەرمانیشــی تێدایــە ،واتــا هەڵمەتــی قڕكــردن و كوشــتاری گشــتی ،هەربۆیــە پێكهاتەكانــی
كوردســتان ئەوانــەی كــە برینیــان هەیــە ،ئــەم برینــە زیاتــر بــە درێژایــی تەئریــخ لــە كــوردی مســوڵامنی ســوننەی دەزانــن .هەربۆیەش
كاتێــك كــە دەچینــە نــاو تەونــی مێــژوو و درووســتبوونی ناســنامەیان لــە ڕاســتیدا زوڵمێكــی دینییــە بەرامبەریــان كـراوە .لــە ســتەمی
دینیشــدا ســتەمی دینــی ئیســامی لــە ڕێــی مەزهەبــی ســوننەوەیە كــە بــە دەســتی كــورد لــە نــاو كوردســتان كـراوە.
بــە درێژایــی مێــژووی نزیــك بــە  500ســاڵی ڕابــردوو هەمــوو پێكهاتەكانــی كوردســتان لەالیــەن ئیمپراتــۆری عوســانییەوە فەرمانــی
تەحدیدكــردن یــان تەمبێكــردن یــان كوشــتاركردنیان دراوە ،ئــەو فەرمانانــە لــەالی والییەكانــەوە جێبەجێك ـراوە ،زۆربــەی جــار هــەر
بــە عەشــیرەتەكانی كــورد كردوویانــە .فتواكانیشــیان تەرجەمــە كردووەتــە ســەر زاری مەالكانــی كوردســتان ،هەنــدێ جــار هەندێــك
یەكــەی ســەربازی عوسامنیشــی تێدابــووە كــە لــە موســڵەوە یــان دیاربەكــر و بەدلیســەوە هاتــوون و ســەركردایەتی هێرشــەكەیان
كــردووە .بــەاڵم لــە كــردەوەدا ئــەوەی بــەر پێكهاتــەكان كەوتــووە هــەر ڕووی كــورد دیاربــووە ،كارەكــەش بــە نــاوی دینــی ئیســام و
غــەزا و لەنێوبردنــی خەڵكــی مورتــەد و كافــرەوە كـراوە .ئــەوە وایكــردووە حەساســییەتێكی دیــار بەرامبــەر بــە كــوردی ســوننە كــە
زۆرینــەی دانیشــتوانی كوردســتانن دروســتببێت و نــاوی ئیســامی ســوننە و كــورد وەك یەكــر دێنــن .هــەر ئەوەشــە كــە وایكــردووە
بــۆ منوونــە پێكهاتــەی ئێــزدی ســەرباری ئــەوەی كــە بــە دیرۆکــی كوردیــی زۆر ڕەســەنن ،بــەاڵم ناســنامەیەكی دیكەیــان بــۆ خۆیــان
لــە دەرەوەی نــاوی كــورد دروســتكردووە كــە زۆربــەی ئێزدییــەكان پێــوەی پابەنــدن و ئاســوودەن كاتێــك پێیاندەگوترێــت ئێــزدی.
ئــەم دۆخــە حاڵــی شــەبەكەكانیش دەگرێتــەوە كــە لــەڕووی پێكهاتەییــەوە كــوردن یــان ژیانیــان لــە نێــو كوردســتاندا بــووە.
بەشــێوەیەكی خەفیفــر دینــی یارســان یــان كاكەییەكانیــش هەمــان دۆخیــان هەیــە ،هەرچەنــدە چونكــە زۆربــەی پەیڕەوانــی دینــی
یارســان لــە كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت دەژیــن كــە ســەر بــە ئێرانــە ،لــەوێ جــۆری پەالمــاردان و کوشــتارەكەیان لەســەر دەســتی
دەوڵەتــە مەركەزییەكانــی ئێـران بــووە .بۆیــە جۆرێــك لــە دابـڕان لــە بەینــی دروســتبوونی ئــەو تەئریخــەی كــە ئامــاژەم پێكــرد لەگــەڵ
ئەوێنــدەرێ (ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان) هەیــە .بــەاڵم ئــەو كاكەییانــەی لــە بەشــی كوردســتانی باشــوور(هەرێمی كوردســتان) دەژیــن
تــا ئــەو دواییــەش نەیاندەوێ ـرا خۆیــان ئاشــکرا بكــەن ،بــەاڵم كاتێــك لەگەڵیــان دادەنیشــی یــان لێكۆڵینــەوەی مەیدانییــان لەگــەڵ
دەكەیــت ،هەمــان داخ و كەســەریان هەیــە كــە ئێزدییــەكان بەرامبــەر كــوردی مســوڵامنی ســوننە هەیانــە .شــتێكی لــەو بابەتــە
لــە ناڕەزایەتــی و دڕدۆنگــی لــەالی كــوردی شــیعەی نــاو كوردســتانی عێ ـراق بەرامبــەر بــە كــوردی ســوننە هەیــە .هەمــوو ئەوانــە
وایانكــردووە ئێزدییــەكان و كاكەییــەكان و شــیعەكانیش زۆر بــە ئاســانی نایەنــە ســەر شــاڕێی بیــری نەتەوەیــی سیاســیی ئــەم زەمانــە،
بەبــێ تەســفیەكردن و پاككردنــەوەی ئــەو مێژووەداغدارەیــان.
ئــەو پێکهاتانــە لــە پــاڵ كوردبوونیــان خۆیــان بــە ناســنامەکەیان دەهێننــە پێشــەوە و گرفــت و كێشــەی تایبەتیــان هەیــە .لەگــەڵ
ئەوانــدا هەڵبــەت پەیڕەوانــی دینــی مەســیحی كــە لــە میللەتــی جیاجیــا و مەزهەبــی جیاجیــان ،هەمــان ئێــش و ئازاریــان بەدەســت
كــوردی ســوننە ،هەیــە بــە تایبەتــی ئاشــوورییەكان و ئەرمەنییــەكان زۆر داخــدارن بەدەســت ئــەم دیرۆکــەوە .بۆیــە ئەگــەر مبانەوێــت
پێكهاتەكانــی كوردســتان لــەم ســەردەمەدا لەالیــەن ســەرۆكی هەرێمــەوە بایەخیــان پــێ بــدات ،پێویســتە تێگەیشــتنێک لــەم مێــژووە
هەبێــت ،بەبــێ ئەمــە لــە ناســنامە و خواســتەكانیان تێناگەیــن ،ئینجــا دەبــێ بێینــە ســەر تێگەیشــن لــە كێشــەكانیان.
بــۆ تەســفیەكردنی ئــەم دیرۆکــە پێویســتە كار بكــرێ تــا ماوەیەكــی دیكــە ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان بەڕەزامەندیــی حــزب و
پەرلەمانــی كوردســتان ،بیــر لــە داوای لێبوردنێكــی تەئریخــی لــە ئازاردانــی پێكهاتــەكان بكاتــەوە .ئــەوەش بــەو ئەندازەیــە كــەوا
دەكەوێتــە ســەر شــانی كــورد لــەو دیرۆکــە خوێناوییــەدا .هەڵبــەت لەوانەیــە ئــەوە موناقەشــەیەك دروســتبكات و بــۆ منوونــە بگوتــرێ
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ئــەوكات حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان نەبووە.لــە ڕووی توڕاســەوە حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان خاوەنــی مێــژووی كۆمەڵگــەی
كوردســتانە و ئێســتا كێشــەكانی بــۆ ئــەم حكومەتــە بەجێــاوە ،بۆیــە پێویســتە چارەســەر بكرێــت .لــە دونیاشــدا وەك عــادەت
وایــە ،لــە چوارچێــوەی بــاوەڕی لێبوردەییــدا (تۆلێرانــس) ســتەملێكراو بــە ســۆز و داخــی ئینســانییەوە مێژووەكــەی باســدەكرێت و
هاوســۆزیی لەگــەڵ دەكرێــت .لــە هەمــان كاتــدا ڕۆشــەنگەری و ڕۆشــنبیرییش لــە ڕێــی پــەروەردە و شــێوەكانی دیكــەی پــەروەردەوە
بەنــاو میللەتــدا باڵودەكرێتــەوە تــا هەمــوو میللــەت باوەڕیــان بــەو هاوســۆزی و لێبوردەییــە بێــت .ئەگــەر داوای لێبوردنیــان لــێ
بكرێــت كێشــەكە قەپــات دەكرێــت و لــەم ســنوورەوە وەكــو هاوواڵتــی داخلــی پڕۆســەی دروســتبوونی نەتــەوە و هاواڵتــی دەبــن.
لــە كوردســتان ڕوانگایەكــی لــەم بابەتــە زۆر پێویســتە ،بــە تایبەتــی لەگــەڵ پێكهاتــەی ئێــزدی كــە دەبــێ دان بــە ناســنامەی ئێــزدی
بوونیــان برنێــت و ئــەو كێشــە ئەرزییانــەی هەیانــە لــە ناوچــەی شــێخان و باعــەدرێ و شــنگال زۆر بــە جورئەتــەوە بۆیــان چارەســەر
بكرێــت ،ئــەو گونــد و خاكــەی مڵکــی ئــەوان بــووە و داوای دەكەنــەوە ،پێویســتە بۆیــان بگێڕدرێتــەوە .جــا ئــەوە لــەڕووی ئیدارییــەوە
موعالەجــەی تایبەتــی دەوێــت .ئــەو پرســە دیتــە پێســەوە ئــەوان چەنــد دەتوانــن بەشــداربن لــە خۆبەڕێوەبردنــدا بــە تایبەتــی كــە
ئــەو ناوچەیــە دەبێتــە ناوچــەی ژیانــی پێكهاتەكانــی مەســیحی و شــەبەكیش .ئــەوەی پێیدەگوترێــت دەشــتی نەینــەوا.
دووەمیــن پێكهاتــە كــە لەگــەڵ ئێزدییــەكان زۆر دەنگیــان دەڕوات  ،مەســیحییەکانی كوردســتانن كــە پێكدێــن لــە ئاشــوری و كلدانــی
و ئەرمەنــی .ئاشــوری و كلدانــی زۆرن بــەاڵم ئەرمەنییــەكان كەمــن .پێویســتە گوێیــان بــۆ بگیرێــت چــۆن مێــژووی خۆیــان لەگــەڵ
كــورد بــاس دەكــەن ،چــۆن باســی ئــەو ســتەمە دەكــەن كــە لێیــان كراوە.پێویســتە بــە ســنگێكی ف ـراوان ئــەو تەئریخــە پــڕ ئــازارە
داوای لێبوردنــی لــێ بكرێــت .بــۆ ئــەوە مەبەســتەش ئــەوەی كــە دەکــرێ بــۆ ئــەم زەمانــە بەكەڵكــی ژیــان بێــت ئەوەیــە كێشــە
ئەرزییەكانیــان چارەســەر بكرێــت ،لــە عەنــكاوە ،لــە كۆیــە ،ســلێامنی ،دیانــە ،ناوچــەی بادینــان و دەشــتی نەینــەوا .ئاشــورییەكان
لــەو بابەتــە بــە تایبەتــی زۆر حەساســن و كێشــەكەیان گەیاندۆتــە ئاســتی نێودەوڵەتــی و كەنیســە نێودەوڵەتییەكانیــش پشــتیوانییان
دەكــەن و دەســتیان دەگاتــە فاتیكانیــش .هــەر وەكــو چــۆن ئێزدییەكانیــش دەرگایەكــی نێودەوڵەتییــان بــۆ کراوەتــەوە زۆر بــە
ئاســانی دەنگیــان دەگاتــە هەمــوو دونیــا ،بەتایبەتــی كــە ئێســتا لــە هەندێــك واڵتــی ئەوروپــا بــە تایبەتــی ئەڵامنیــا و ئەرمینیــا بنكــەی
ســەرەكییان هەیــە ،هەروەهــا دوای فەرمــان داعــش بــۆ ســەر شــنگال ،یەكێــك لــە ســەفیرەكانی نەتــەوە یەكگرتــووەكان (نادییــە
مــوراد)ە كــە ئافرەتێكــی ئێزدییــە و مێژووەكــەی ئاشــکرایە .ئــەو لەســەر پێكهاتــەی ئێــزدی كاردەكات .بۆیــە ئــەم دوو پێكهاتەیە(ئێــزدی
و مەســیحی) دەنــگ و كەناڵیــان لەگــەڵ كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی هەیــە.
هەڵبــەت پێكهاتەكانــی دیكــە بــە شــێوەی جیاجیــا كەناڵــی خۆیــان هەیــە ،بــۆ منوونــە توركامنــەكان لەڕێــی توركیــاوە دەتوانــن هــەم
فشــار درووســتبكەن ،هــەم دەنگیــان بــگات بــە هەمــوو شــوێنێك .شــەبەك پــر لینكــی خــۆی لەگــەڵ عەرەبــی شــیعەی عێــراق
تێكەڵكــردووە ،بــەاڵم چارەنووســیان هــەر لەگــەڵ كوردســتاندایە .ســەبارەتكاكەییەكان پێویســتە یارمەتــی بدرێــن خۆیــان ڕێكبخــەن
وئاشــکرا بكــەن ئینجــا بپارێزرێــن .ئەگــەر كێشــەی زەوی و گوندیــان هەبێــت بۆیــان چارەســەر بكرێــت .بــۆ ئــەو مەبەســتە هــەر بــە
قســە کــردن ئــەو كێشــانە چارەســەر ناكرێــن ،پێویســتە ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان ڕاوێــژكاری تایبەتــی خــۆی لــەو پێكهاتانــە
هەبێــت و ئەنجوونێكــی راوێــژكاری پێكهاتــەكان هەبــێ كــە لــە كەســانی شــارەزای خۆیــان پێكهاتبێــت ،نــەك ئێمــە دەستنیشــانیان
بكەیــن .ئەگــەر بــەم شــێوەیە بچینــە پێشــەوە دەكــرێ دوای چارەســەربوونی عەمەلــی ،چارەســەربوونی فكرییــش دەســتپێبكرێت،
ئەویــش لــە پــەروەردەی كوردســتاندا نــاوی ئــەو پێكهاتانــە بخوێندرێــت ،كێشــەكانیان لــە مێــژوودا بخوێرنێــت وەك هاوواڵتــی
بەرگرییــان لــێ بكرێــت ،ئــەو بەرگرییــەش پەروەردەیــی و مێژوویــی و فكــری بێــت ،تاكــو نەوەكانــی داهاتــوو بــە كێشــەی خۆیانــی
بزانــن و هەمیشــە بەڕێــزەوە ســەیری پێكهاتەكانــی كوردســتان بكــەن ،جــا پێكهاتــەكان چ دینــی ،مەزهەبــی و چ نەتەوەیــی جیــا لــە
كوردســتان بــن.
بۆمنوونــە ئەگــەر بــە كــردەوە دەســت بــە چارەســەری بكرێــت كێشــەی زەوی و نوێنەرایەتــی لــە عەنــكاوە وەربگریــن .عەنــكاوە
گەورەتریــن شــاری مەســیحییە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت .لــە لوبنــان شــارێكی بچووكــر لــە عەنــكاوە هەیــە بەنــاوی (بەكركــێ) كــە
ناوەنــدە دینییەكانــی كلێســای مارونــی لــەوێ دادەنیشــن .بــەاڵم عەنــكاوە گەورەتریــن شــاری ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی مەســیحییانە و
جێــی بایەخــی مەســیحییەكانی دونیایــە بــە فاتیكانــەوە ،بۆیــە زۆر گرنگــە ئــەو تەجاوزانــەی ئێســتا لەســەر شــاری عەنــكاوە و زەوییــە
كشــتوكاڵییەكانییان هەیــە ،بۆیــان بگێڕدرێتــەوە و بیــر بكرێتــەوە لــە هەڵبژاردنەكانــدا نوێنــەری ڕاســتەقینەی خۆیــان بێنــە پەرلەمــان
و ئەنجوومەنیشــارەوانییەكان .ئــەوكات بێگومــان تێکەڵبوونــی (اندمــاج) پێكهاتــەی مەســیحی بــە كوردســتانەوە پتەوتــر دەبێــت .ئــەو
ڕوانگایــە نوێیــە هەڵبــەت هەندێــك ماندووبــوون دروســتدەكات ئەویــش ئەوەیــە نوێنــەری ڕاســتەقینەی پێكهاتەیــەک بــە ئاســانی
ڕازی ناكرێــت ،موناقەشــە دەكات ،ڕای تایبەتــی خــۆی دەبێــت بــەاڵم لــە هەمــوو حاڵەتێكــدا لــە چوارچێــوەی بەرژەوەندییەكانــی
خۆیــان دەرناچــن كــە بەرژەوەندییەكانیــان لــە هەرێمــی كوردســتان و لــە هەولێــر و بادینانــە بــە شــێوەی تایبەتــی.
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بۆئاشــورییەكان پێویســتە لــە ڕێگــەی لیژنەیەکــی ناسیاســی و ناحكومییــەوە لێکۆڵینەوەیەکــی بــاش بكرێــت ،دوای تێگەیشــن ،ئــەو
كێشــەکانیان چارەســەربكرێت ،بــۆ ئــەوەی چیــر ئاشــووری لــە كوردســتانەوە نەچــن لــە بەغــدا ســەنگەر لــە هەرێمــی كوردســتان
بگــرن .دەبــێ ئــەو پشــووە پــەرە پێبدەیــن كــە ئەوانــە هاوواڵتــی ئێمــەن ،خاوەنــی ئــەم خاكــەن  ،لــە مێــژوودا زوڵمیــان لێك ـراوە،
هەندێــك لــەو زوڵامنــە كــورد لێــی بەرپرســە ،بۆیــە بەداخــەوە پێویســتە داوای لێبــووردن بكەیــن .هەندێــك لەو ســتەمە لەسەردەســتی
ئیمپراتــۆری عوســانی و دەوڵەتــە نوێیەكــەی عێـراق كـراوە دوای ســاڵی  1920بــەوالوە .ئــەوەی كــە بەشــی ئێمەیــە بەشــی خۆمــان
دەتوانیــن چارەســەری بكەیــن.
پێویســتە ئاوهــا تەماشــای كێشــەكە بكەیــن ،لەوێوەیــە لەگــەڵ ڕیفۆرمــی گشــتی لــە دۆخــی ئابــووری و كۆمەاڵیەتیــی كوردســتاندا
پێویســتە بایــەخ بــە گەشــەپێدانی ئابووریــی ناوچەكەشــیان بدرێــت لەگــەڵ هەمــوو كوردســتان بــۆ ئــەوەی هاوســەنگیی هەبێــت و
ڕێگــە بكرێتــەوە كــە كارســازەكانی ئــەوان لــە موناقەشــە و مونافەســەی ئابــووری لــە كوردســتاندا بەشــداربن ،بــە ئەنــدازەی خۆیــان
وەك هاوواڵتییــەك ڕێگەیــان لــێ نەگیرێــت و فــەرق و جیاوازیــی دینــی و نەتەوەیــی نەكرێــت .ئەگــەر گەشەســەندن هەبێــت
زۆر بــە ئاســانی ئــەو پێكهاتانــە ئامادەیــی پەیــدا دەكــەن لــە ســنووری حەساســییەتی ناســنامەی مێژوویــی خۆیــان تێپــەڕن و وەك
كوردســتانییەك ڕەفتــار بكــەن ،لــە هەمــان كاتــدا شــانازی بــە ئینتیــای نەتەوەیــی و دینــی و مەزهەبیــی خۆیشــیان بكــەن .لــە
بارودۆخێکــی ئاوهــادا تێكــەڵ دەبــن لەگــەڵ كۆمەڵگــەی كوردســتانی و تواناییەكانیــان دەبوژێتــەوە .ئــەم پێشــنیارە وەكــو ســەرەتایەك
بــوو بــۆ چارەســەری كێشــەی پێكهاتــەكان لــە كوردســتان.
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