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ڕێکخراوی ئاشتی و ئازادی: 

ــراق و هەرێمــی  ــە عێ ــج نەویســتە کــە ل ــا حکومــی قازان ــازادی ڕێکخراوێکــی ن ڕێکخــراوی ئاشــتی و ئ
ــە  ــی ئاشــتیانە ل ــە پێکــەوە ژیان ــوون ل ــۆ دڵنیاب ــەکان ب ــۆ پاراســتنی مــاف و ئازادی کوردســتان کاردەکات ب
ڕێــگای بەهێزکردنــی متمانــە و هــاوکاری لــە نێــوان پێکهاتــە جیاوازەکانــی کۆمەڵــگا و پاڵپشــتیکردنی و 
ــازادی، دادی  ــۆ مســۆگەرکردنی مــاف، ئ ــەکان ب گەشــەپێدانی سیاســەتی دامــەزراوە حکومــی و ناحکومی

ــەکان.  ــوەرە نێودەوڵەتی ــی پێ ــی بەپێی کۆمەاڵیەت

پڕۆژه ی توێژینه وه كه :

ئــە م توێژینە وه یــە  پڕۆژه یە كــە  كــە  ڕێكخــراوی ئاشــتی و ئــازادی بــە  هاوبە شــی لە گــە ڵ ڕێكخــراوی 
   the U.S. Department of State, ــتی دارای ــە  پاڵپش Search for Common Ground و ب
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL.  جــێ بە جێــی ده كات . 

 

ڕێكخراوی Search for Common Ground  و DRL بە رپرس نین لە  ناوه ڕۆكی ئە م دۆكیومێتە .
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پووختهی جێبهجێکاری

ــی  ــۆ چۆنیەت ــرە ب ــا و شــیکردنەوەیەکی هەمەگی ــە پێشکەشــکردنی دات ــەم توێژینەوەی ئامانجــی ســەرەکی ئ
کاریگــەری جێناکۆکبوونــی کەرکــوک و دەشــتی نەینــەوا )قەزاکانــی حەمدانیــە و تلکێــف( لەســەر کاری 
کەرتــی داد، بــە تایبــەت دادگا و پۆلیــس. هەروەهــا ئــەم توێژینەوەیــە هەوڵــدەدات شــیکردنەوەیەکی 
ــک و  ــی خەڵ ــن و کارلێک ــون و تێڕوانی ــۆ ئەزم ــی ب ــەوەی مەیدان ــە و لێکۆڵین ــە بەڵگ ــتوو ب ورد، پشتبەس
ــدەدات  ــدا، توێژینەوەکــە هەوڵ ــە کۆتایی ــە ناوچــە جێناکۆکــەکان بــکات. ل کۆمەڵــگا لەگــەڵ سیســتەمی داد ل
پێشــنیازی پۆلەســی و کــرداری بــۆ سەرخســتنی ســەروەری یاســا و پاراســتنی مافەکانــی مــرۆڤ لــە ناوچــە 
جێناکۆکەکانــی نێــوان هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی عێراقــی پێشــکەش بــکات. ناوچــە جێناکۆکــەکان 
ــە و ســەالحەدین  ــەوە و دیال ــی نەین ــە پارێزگاکان ــەزا و ســێ شــارەدێ ل ــزگای کەرکــوک و ســێزدە ق پارێ

ــەوە. دەگرێت

ــەی  ــەو توێژینەوان ــەدراوە ل ــتی پێن ــی پێویس ــی داد گرنگ ــەر کەرت ــەکان لەس ــە جێناکۆک ــەری ناوچ کاریگ
ــی کاری  ــای کۆمەککردن ــەوە و شــیکردنەوەیە توان ــەم توێژین ــە ئ ــە ئەنجامــدراوە. بۆی ــەو ناوچان لەســەر ئ
الیەنــە پەیوەنــددارە جیاوازەکانــی هەیــە، لــە نێــوان رێکخــراوە ناحکومەییــە ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەکان 
و حکومەتــە خۆجێیــەکان. ئــەم توێژینەوەیــە پشتدەبەســتێ بــە بەکارهێنانــی میتــۆدی توێژینــەوەی تێکــەاڵو، 
لەوانە ئەنجامدانی ڕاپرســی لەگەڵ ٣٢٠ کەســی جیاواز و ٤٨ چاوپێکەوتن و ٥ مێزگرد لەگەڵ نوێنەرانی 
الیــەن و پێکهاتــە جیــاوازەکان لــە کەرکــوک و حەمدانیــە و تلکێــف لــە نێــوان مــاوەی مانگەکانــی ٨ تا ١٠ی 
ــەوەی کــە پاراســتنی دامەزراوەکانــی  ــە ل ســاڵی ٢٠٢١. ســەرەکیترین پێشــنیازی ئــەم توێژینەوەیــە بریتیی
ــەو  ــە ل ــی کۆمەاڵیەتیی ــی ئاشــتی و یەکگرتووی ــەردی بناغــەی بونیادنان ــس و دادگا ب ــەت پۆلی ــە تایب داد، ب
ناوچانــە. ئەنجامدانــی کارەکان لــە چوارچێــوەی یاســا دەبێتــە هــۆی بونیادنانــی کەرتێکــی دادی پیشــەگەر 
ــایش الواز و  ــی ئاس ــردن و بارودۆخ ــەکان، بەڕێوەب ــە جێناکۆک ــە ناوچ ــراو. ل ــیار و باوەڕپێک و بەرپرس
ــی  ــی هەرێم ــوان حکومەت ــەری نێ ــڕی و ڕکاب ــاییەکی کارگی ــی بۆش ــۆی بوون ــە ه ــەش ب ــە، ئەم لەرزۆک
ــەم  ــی دادی ئ ــی کەرت ــۆک و ناڕوون ــی جێناک ــراق. بەڕێوەبردنێک ــی عێ ــی فیدڕال ــتان و حکومەت کوردس
ــی  ــەرەکییە لەبەردەم ــتی س ــو ڕێبەس ــە، بەڵک ــەم ناوچان ــی ئ ــۆە تاکەکان ــەیە ب ــەر کێش ــەوەک ه ــە ن ناوچان
یەکگرتوویــی کۆمەڵــگا و بونیادنانــی ئاشــتی لــەم ناوچانــەدا. ناوچــە جێناکۆکەکانــی نێــوان هەرێــم و 
ــۆ  ــە ب ــەوەش کێش ــە، ئ ــەم ناوچان ــی ئ ــەر کۆنتڕۆڵکردن ــەری لەس ــدادان و ڕکاب ــۆی پێک ــە ه ــدا بووەت بەغ
ــە  ــەم ناوچان ــردن ل ــی پۆلیــس دروســت دەکات. بەڕێوەب ــی دادگا و داواکارییەکان ــی بڕیارەکان جێبەجێکردن
بــۆ ماوەیەکــی درێــژ بووەتــە بەشــێک لــە کێشــە و ڕکابــەری و ملمالنێکانــی نێــوان هەولێــر و بەغــدا. لــە 
نەبوونــی رێکەوتنێکــی هاوبــەش لەســەر بەڕێوەبردنــی ئــەم ناوچانــە، لــە نێوانیــان کەرتــی داد، ڕکابــەری 
ــە، بەڵکــو  ــی یاســا نیی ــا کێشــەی جێبەجێکردن ــەوە تەنی ــەوە. ئ ــە جێگــەی یاســای گرتۆت ــەو دوو حکومەت ئ
ســەالمەتی و ئاســایش و مافــی هاواڵتیــان. ئیــدارەی ئێســتا و دامەزراوەکانــی حوکمڕانێتــی لــەم شــوێنانە 
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ــە دوای    ــە ل ــر کــردووە، ئەوەی ــە جیبەجێکــردن و سەرخســتنی یاســا. ئەوەشــی دۆخەکــەی ئاڵۆزت الوازە ل
٢٠١٧ەوە هێــزی نــوێ کــە ئەجێنــدا و بەرژەوەنــدی دژبەیەکیــان هێنــا هاتوونەتــە ناوچــە جێناکۆکەکانــەوە 
لــە کەرکــوک و دەشــتی نەینــەوا و ناوچەکانــی دیکــە. بوونــی بەرژەوەنــدی سیاســی و هێــزی جۆراوجــۆر 

ــەو ناوچانــە زیاتــر ســەربەخۆیی و کاری دامەزراوەکانــی کەرتــی دادی ئاڵــۆز کــردووە. ل

دەرەنجامە گشتییەکانی ئەم توێژینەوەیە بریتین لە:

ــۆی  ــە ه ــەوا بووەت ــزگای نەین ــە پارێ ــوک و بەشــێک ل ــدا لەســەر کەرک ــر و بەغ ــی هەولێ ملمالنێ  1
بۆشــاییەکی ئەمنــی و تێکچوونــی گرێبەســتی کۆمەاڵیەتی لەســەر ئاســتی جۆجێی و پێکدادانــی کۆمەاڵیەتی.

ــە  ــەم توێژینەوەی ــە کەرکــوک و حەمدانیــە و تلکێــف سیاســییە، بــەاڵم دەرەنجامەکانــی ئ ملمالنــێ ل  2
ــی داد  ــی کەرت ــدن و کاری دامەزراوەکان ــی گــەورەی لەســەر ڕاپەڕان دەریدەخــەن کــە کاریگــەری نەرێن
ــەکان و  ــە جێناکۆک ــدارەی ناوچ ــردن و ئی ــەر بەڕێوەب ــەری لەس ــێ و ڕکاب ــەش، ملمالن ــاد لەم ــە. زی هەی
هەروەهــا جیــاکاری و سیاســەتەکانی ڕەتکردنــەوە لــەو کەرتــەدا هــەر لەســەر ئاســتی سیاســی نامێنێتــەوە، 

ــو کۆمەڵگــەکان.  ــە نێ بەڵکــو دێت

ــاواز  ــە لەگــەڵ چەندیــن دەســەاڵتی دژبەیــەک و جی ــە ناوچــە جێناکۆکــەکان، خەڵــک دەبــێ مامەڵ ل  3
بکــەن تەنانــەت بــۆ تەواوکردنــی مامەڵەکانــی ڕۆژانەیــان و ســەردانکردنی پۆلیــس و دادگا و پەڕینــەوە لــە 
بازگــەکان لــە نێــوان و نــاو قــەزا و شــارەدێکان. بــۆ نموونــە زیاتــر لــە چــوار ســاڵ بەســەر رزگارکردنــی 
ــد کاتژمێــری،  ــە رێگەیەکــی چەن ــا دە خولەکــی بۆت ــج ت ــە دەســتی داعــش، رێگەیەکــی پێن ــە ل ــەو ناوچان ئ
کــە پێویســتی بــە تێپەڕبــوون بــە چەندیــن بازگــەی جیــاواز هەیــە. هــەر یەکێــک لــەم بازگانــەش بەشــێوەی 
ــاکاری کاریگــەری  ــا جی ــەن. ســنووردارکردنی هاتوچــۆ و هەروەه ــە دەک ــک مامەڵ ــەڵ خەڵ ــاواز لەگ جی

ــگا و جێبەجێکردنــی یاســا کــردووە.  نێگەتیڤــی لەســەر کۆمەڵ

ــر و بەغــدا  ــوان هەولێ ــدی نێ ــە و تلکێــف وایکــردووە پەیوەن ــی کەرکــوک و حەمدانی جێناکۆکبوون  4
ــێ و ناکۆکــی  ــی داد. ملمالن ــی کەرت ــە و کارکردن ــەو ناوچان ــی ل ــۆ سیاســەتی ناوخۆی ــێ ب یەکالکــەرەوە ب
ــە باشــی هەماهەنگــی لەگــەڵ  ــن ب ــەکان نەتوان ــە خۆجێیی ــە وایکــردووە حکومەت ــەو دوو حکومەت ــوان ئ نێ

ــبوونە. ــە دابەش ــەو ملمالنێیان ــەر ئ ــش بەس ــە و خەڵکی ــەن. کۆمەڵگ ــە بک ــەو دوو حکومەت ــەک ل ــەر ی ه

ئــەم توێژینەوەیــە بەمشــێوەیەی خــوارەوە رێکخــراوە. دوای پێشــەکییەک بــۆ بابــەت و گفتوگــۆی ســەرەکی 
ڕاپۆرتەکــە، لــە نێوانیــان میتۆدۆلــۆژی و پڕۆســەی کۆکردنــەوەی داتــا و بەڵگــە، بەشــی دووەم پووختەیەک 
بــۆ ئــەو توێژینەوانــەی لەســەر ئــەو ناوچانەی نووســراون دەخاتە ڕوو. بەشــەکانی دواتریــش تەرخانکراون 
بــۆ پێشکەشــکردنی شــیکردنەوە لەســەر ئــەو بابەتانــەی خــوارەوە: تێڕوانینــی خەڵــک لەســەر کەرتــی داد، 

ئافــرەت و کەرتــی داد، و متمانــە بــە دامەزراوەکانــی دادوەری لــە کەرکــوک و حەمدانیــە و تلکێــف.
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پێشهکی

عێــراق بــەوە جیادەکرێتــەوە کــە کێشــەی ئاڵــۆز لــە نێــوان و نــاو کۆمەڵگــە جیاوازەکانــی هەیــە. یەکێــک 
لــە کێشــە هــەرە ئاڵــۆزەکان بریتییــە لــە ناکۆکــی لەســەر ناونیشــان و ئیــدارەی چەندیــن شــار و شــارۆچکە 
و شــارەدێ لــە نێوانیــان شــاری کەرکوکــی دەوڵەمەنــد بــە نــەوت و دەشــتەکانی نەینــەوا. ئــەو ١٤ قەزایــەی 
ــە  ــەالحەدین و دیال ــەوا و س ــوک و نەین ــی کەرک ــەر پارێزگاکان ــن بەس ــەکان پێکدێن ــە جێناکۆک ــە ناوچ ک
ــان هەلومەرجــی کۆمەڵگەیــی و ناســنامەیی و جیۆپۆلەتیکــی جیــاوازی  ــەر یەکێکی ــە ه دابەشــبوونە، ک
ــە  ــر بوون ــوان کۆمەڵگــەکان ئاڵۆزت ــەری نێ ــەک و ڕکاب ــزی دژبەی ــی هێ ــە بوون ــەش ب ــەو فرەییان ــە. ئ هەی

ــی، ٢٠١٨). ــی نێودەوڵەت ــی قەیران )گرووپ

 زیاتــر لــە هــەژدە ســاڵ بەســەر گۆڕینــی ڕژێــم ەل عێــراق، و ١٦ ســاڵ بەســەر پەســەندکردنی دەســتوری 
ــی  ــر، ناکۆک ــوان بەغــدا و هەولێ ــە نێ ــی سیاســی ل ــن رێککەوتن ــە ٢٠٠٥، و چەندی ــراق ل هەمیشــەیی عێ
لەســەر ئــەو ناوچانــە هێشــتا بەردەوامــە. ناکۆکــی نێونــا هەرێــم و حکومەتــی عێراقــی بەســەر ئــەو ناوچانــە 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی گۆڕینــی ڕژێــم لــە دوای ٢٠٠٣ و نووســینەوەی دەســتوری عێــراق )پااڵنــی، 
٢٠٢١(. دەســتور ســنووری هەرێمــی دیاریکــردووە، بــەاڵم ناونیشــانی پارێــزگای کەرکــوک و چەندیــن 
قــەزای دیکــە بــە چارەســەرنەکراوی بەجێهێشــت. ڕیفرانــدۆم لەســەر ئاینــدەی ئــەو ناوچانــە، کــە دەبــوو لــە 

کۆتایــی ســاڵی ٢٠١٧ بکرابووایــە، تــا ئێســتا ئەنجــام نەدرایــە.

ئــەو توێژینەوانــەی لەســەر ناوچــە جێناکۆکــەکان نووســراوە زیاتــر گرنگــی بــە ڕەهەندە سیاســی و ئەمنی و 
ملمالنێکانــی ئــەو ناوچانــە دەدەن. بــۆ نموونــە مۆریــس و ئەوانــی دیکــە ســیناریۆی جیــاواز بۆ چارەســەری 
ملمالنــێ و ئاینــدەی سیاســی کەرکــوک دەخەنــە ڕوو. بــە هەمــان شــێوە ســتیڤان وڵــف و مێیــری گرنگــی 
ــاکانی دوای ٢٠٠٣ و  ــوەی یاس ــە چوارچێ ــوک ل ــی کەرک ــدەی سیاس ــەرکردنی ئاین ــەی چارەس ــە پڕۆس ب
دەســتوری عێراقــی دەدەن، لــە نێوانیــان پێشــنیازی ســاڵی ٢٠٠٩ی یونامــی. وڵــف و مێیــری بــە شــێوەیەکی 
ــی و  ــتیمانی و هەرێمایەت ــی و نیش ــری ناوخۆی ــی فراوانت ــەر هەلومەرجێک ــە س ــک دەخەن ــەرەکی تیش س
نێودەوڵەتــی لەســەر پڕۆســەی چارەســەری لــە کەرکــوک. ســکێڵتن و ســەلیم ئــەوە ڕووندەکەنــەوە کــە چــۆن 
ملمالنــێ لــەو ناوچانــە لــە دوای ٢٠٠٣ەوە لــە ملمالنێیــەک لــە نێــوان دوو حکومــەت گــۆڕا بــۆ ملمالنــێ و 
ڕکابەرییەکــی فرەڕەهەنــد لــە نێــوان هێــزە سیاســی و چەکدارییــە دژبەیەکــەکان. ڤــان زونــن و خۆگــر وریــا 
بــە وردی کار لەســەر ئــەوە دەکــەن کــە چــۆن جێناکۆکبوونــی دەشــتەکانی نەینــەوا و شــەنگال کاریگــەری 
لەســەر تێڕوانینــی پێکهاتــە ئاینیــی و ئیتنیکییەکانــی ئــەو ناوچانــەی بــۆ ملمالنــێ و ئاشــتی لــە دوای ٢٠١٤ 

کردووە.
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لــەو دواییانــە، لێکۆڵینــەوەکان تیشــکیان خســتۆتە ســەر پڕۆســەی بونیادنانی ئاشــتی لە ناوچــە جێناکۆکەکان. 
ــوک  ــە کەرک ــێ ل ــتی و ملمالن ــی ئاش ــە ناوخۆییەکان ــۆ داینامیک ــر ب ــیکردنەوەیەکی هەمەگی ــکۆڵ ش دریس
پێشــکەش دەکات، و هەرەوەهــا هەڵســەنگاندن و شــیکردنەوە بــۆ دەرفەتــی ئاشــتی لەســەر ئاســتی کۆمەڵگــە 
ــوک و  ــە کەرک ــە دوای ٢٠٠٣ ل ــەروەردە ل ــتەمی پ ــەندنی سیس ــۆ پەرەس ــیکردنەوە ب ــانکس ش دەکات. ش
کاریگــەری سیاســەتی ئیتنیکــی لەســەر داڕشــتنەوەی پــەروەردە لــە عێــراق دەکات. شــانکس هەوڵــدەدات 
لــە ڕێگــەی پــەروەردەەوە، گرنگــی دووبــارە داڕشــتنەوە و دروســتکردنەوەی کولتــور و پەیوەنــدی نێــوان 

پــەروەردە و ملمالنــێ و ڕکابــەری سیاســی لەســەر خــاک دەستنیشــان بــکات.

لەگــەڵ ئــەوەش، تــا ئێســتا شــیکردنەوەیەکی قــووڵ ئەنجامنەدراوە لەســەر ئــەوەی چۆن ملمالنــێ و ناکۆکییە 
کارگێــڕی و سیاســی و ئەمنییــەکان لــەو ناوچانــە کاریگــەری دەکەنــە ســەر ســەروەری و جێبەجێکردنــی 
یاســا یــا کێشــە بــۆ یاســا دروســت دەکــەن، بــە تایبــەت کەرتــی داد. لــەم توێژینەوەیــەدا، کاتــێ قســە لەســەر 
کەرتــی داد دەکەیــن، ئێمــە تەرکیــز لەســەر دوو دامــەزراوەی ســەرەکی دەکەیــن: دادگاکان و پۆلیــس. لــە 
٢٠٠٣ەوە، لــە زۆرێــک لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان چەنــد جارێــک کۆنتڕۆڵــی خــاک و ئیــدارە گۆڕانــکاری 
بەســەرداهاتووە. بــۆ نموونــە، قــەزای حەمدانییــە لــە دەشــتی نەینــەوا لــە مــاوەی ســااڵنی ٢٠٠٣ تــا ٢٠١٤ 
ــە هەرێمــی کوردســتان و  ــی هاوبەشــی پارتــی دیموکراتــی کوردســتان ل ــە ژێــر کاریگــەری و کۆنتڕۆڵ ل
حکومەتــی عێراقــی بــوون. دواتــر قەزاکــە بــۆ ماوەیــەک لــە دوای هاوینــی ٢٠١٤ کەوتــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی 
ــە دەســتی داعــش کەوتــە ژێــر بەڕێوەبــردن  ــە کاتــی رزگارکردنــەوەی قەزاکــە ل داعــش، بــەاڵم دواتــر ل
ــی  ــەری ٢٠١٧ەوە، دوای کشــانەوەی هێزەکان ــە ئۆکتۆب ــی کوردســتان. ل ــی هەرێم ــی حکومەت و کۆنتڕۆڵ
پێشــمەرگە لــەو ناوچانــە، واقیــع و هەلومەرجێکــی کارگێــڕی و ئەمنــی نــوێ لــەو ناوچانــە دروســت بــووە، 
ــە.  ــە قەزاک ــە ل ــان هەی ــی گەورەی ــەری و ئامادەی ــدی شــەعبی)١) کاریگ ــە حەش ــەر ب ــی س ــە گرووپەکان ک

لەگــەڵ هــەر گۆڕانکارییــەک لــە هێــز و ئیــدارەی 

ئــەو ناوچانــە، ســەروەری یاســا و بــە تایبەتــی ســەربەخۆیی و کاری کەرتــی داد، گۆڕانــکاری بەســەردا 
دێ و دەگــۆڕێ، ئەمــەش کاریگــەری گــەورە لەســەر ژیانــی هاواڵتیــان دروســت دەکات.

ــی شــیعە،  ــن دەســەاڵتی ئایین ــی ٢٠١٤، بااڵتری ــە هاوین ــدا گــرت ل ــە عێراق ــەک داعــش دەســتی بەســەر خاکێکــی زۆر ل )١( کات
ئایەتــواڵ عەلــی سیســتانی فەتوایەکــی دەرکــرد کــە خەڵــک خۆبەخشــانە لــە دژی داعــش بجەنگــن. لــەو کاتــەدا کۆمەڵــەک گرووپــی 
ــرا حەشــدی شــەعبی. حەشــدی شــەعبی لەســەر  ــان گوت ــەوە پێی ــان بەیەک ــر هەمووی ــە دوات ــوون، ک ــوێ دروســت ب ــداری ن چەک
بنەمــای تایەفــی و سیاســی و بەرژەوەنــدی هەرێمایەتــی دابــەش بــووە. گرووپەکانــی ســەر یــا نزیــک لــە ئێــران لــە نێــو حەشــدا لــە 
ئۆکتۆبــەری ٢٠١٧ هاتنــە ناوچــە جێناکۆکەکانــی کەرکــوک و نەینــەوا، دوای ئــەوەی لەگــەڵ ســوپای عێراقــی هێرشــیان کــردە ســەر 
هێزەکانــی پێشــمەرگە دوای ئەنجامدانــی ریفراندۆمــی ســەربەخۆیی لــە ٢٠١٧. لــە حەمدانیــە و تلکێــف، بــۆ نموونــە، گرووپەکانــی 
ــەو  ــەی شــەبەکی ئ ــە پێکهات ــە زۆری ل ــە ب ــرد، ک ــە دروســت ک ــەو ناوچان ــە حەشــدیان ل ــوای ٣٠ی ســەر ب ــران لی ــە ئێ ــک ل نزی

ناوچەیــە پێکهاتــووە. 
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ــێ،  ــەربەخۆ ب ــێ س ــەی ١ و ٦، دادوەری دەب ــاددەی ١٩ بڕگ ــی ٢٠٠٥ م ــتوری عێراق ــرەی دەس ــە گوێ ب
و هاواڵتیــان دەبــێ بەشــێوەیەک عــادل و یەکســان مامەڵەیــان لەگــەڵ بکــرێ لــە رێــکارە دادوەری و 
کارگێڕییــەکان. پاراســتنی کەرامــەت و مافــی مــرۆڤ لە کەرتــی داد و دادوەریدا دەبێتە هۆی دروســتکردنی 
متمانــە لــە نێــو هاواڵتیــان و کۆمەڵگــە و پێکهاتــە جیــاوازەکان. ئەگــەر ئــەوە بەرجەســتە نەبــێ، ناتوانــدرێ 
ئاسایشــێکی درێژخایــەن لــە عێــراق بونیــاد بنــرێ )یونامــی، ٢٠٢٠(. ناکۆکییــەکان زیاتــر و قووڵتــر دەبــن 
کاتــێ جێبەجێکردنــی یاســا و خزمەتگوزارییــە ئەمنییــەکان لەبەرژەوەنــدی الیــەن و پێکهاتەیــەک لــە دژی 
ئەوانــی دیکــە دەبینــدرێ. نەبــوون یــا کەمبوونــەوەی متمانــە لــە نێــوان خەڵــک و کەرتــی داد دەتوانــدرێ 
ــەت و دروســتکردنی کێشــە  ــە ڕەوایەتــی دامەزراوەکانــی دەوڵ ــدان ل ــۆ لێ ــەوە ب بەکاربهێنــدرێ و بقۆزرێت
لــە نێــوان ناســنامە جیــاوازەکان )وایــت، ٢٠١٨(. الوازی ســەروەری یاســا لــە عێــراق و بەردەوامبوونــی 
توندوتیــژی وایرکــردووە متمانــەی خەڵــک بــە دامــەزراوە و هێــزە ئەمنییەکانــی دەوڵەت الواز بــێ، ئەوەش 
گەورەتریــن کێشــە و بەربەســتە لەبــەردەم ئاشــتی و پێکەوەژیــان )ســەلوم، ٢٠٢٠(. لــەم چوارچێوەیــەدا، 
مەترســییەکی زۆری ناســەقامگیری و ناعەدالەتــی لــە ناوچەکانــی ملمالنــێ هەیــە، بــە تایبــەت بــۆ کۆمەڵگــە 

و گرووپــە پەراوێزخــراو و الوازەکان. 

ئــەم توێژینەوەیــە گرنگــی دەدا بــە پڕۆگــرام و بەرنامەکانــی ســەروەری یاســا، کــە لێکەوتــە و ڕەنگدانەوەی 
گەورەیــان دەبــێ لەســەر کار و ئەولەویاتەکانــی دیکــەی وەکــو مافەکانــی مــرۆڤ و لێپرســینەوە و 
یەکگرتوویــی کۆمەاڵیەتــی. چوارچێــوە جوگرافــی ئــەم توێژینەوەیــە بریتییــە لــە کەرکوک و دەشــتی نەینەوا 
ــە  ــەو ناوچان ــەوەی ل ــۆ ئ ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەو ناوچان ــف(. هــۆکاری دەستنیشــانکردنی ئ ــە و تلکێ )حەمدانی
ــە  ــە. جگ ــی بچووک ــرێ عێراقێک ــدرێ بگوت ــە دەتوان ــن، ک ــاواز دەژی ــی جی ــە و گرووپ ــنامە و پێکهات ناس
لەمــەش، هەلومەرجێکــی سیاســی و ئەمنــی ئاڵــۆز لــەو شــوێنانەدا هەیــە، کــە پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی 
لەگــەڵ ســەروەری یاســا و کەرتــی داد هەیــە. ئامانجــی ســەرەکی ئــەم توێژینەوەیــە پێشکەشــکردنی داتــا 
ــەوا  ــتی نەین ــوک و دەش ــی کەرک ــەری جێناکۆکبوون ــی کاریگ ــۆ چۆنیەت ــرە ب ــیکردنەوەیەکی هەمەگی و ش
ــا  ــس. هەروەه ــەت دادگا و پۆلی ــە تایب ــی داد، ب ــی کەرت ــف( لەســەر کارەکان ــە و تلکێ ــی حەمدانی )قەزاکان
ئــەم توێژینەوەیــە هەوڵــدەدات شــیکردنەوەیەکی ورد، پشتبەســتوو بــە بەڵگــە و لێکۆڵینــەوەی مەیدانــی بــۆ 
ئەزمــون و تێڕوانیــن و کارلێکــی خەڵــک و کۆمەڵــگا لەگــەڵ سیســتەمی داد لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان بکات. 
لــە کۆتاییــدا، توێژینەوەکــە هەوڵــدەدات پێشــنیازی پۆلەســی و کــرداری بــۆ سەرخســتنی ســەروەری یاســا و 
پاراســتنی مافەکانــی مــرۆڤ لــە ناوچــە جێناکۆکەکانــی نێــوان هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی عێراقــی 

پێشــکەش بــکات.
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کهرکوک 

جیــاکاری، بــە بۆچوونــی مــن، لــە دادگاوە دەســتپێناکات، بەڵکــو پەیوەنــدی بــە خۆســەپاندن 
ــن  ــڕۆ دەیبینی ــە ئەم ــەوەی ئێم ــە. ئ ــی دادگا هەی ــە کارەکان ــی ل ــتتێوەردانی د ەرەک و دەس
دادوەر و ئەندامانــی دادگا هەرچەنــد بــە توانــا بــن، میلیشــیاکان ئیــرادەی خۆیــان بەســەر 

دادگاکان دەســەپێین. )کەســایەتییەکی کۆمەڵگــە، کەرکــوک، ئەیلــول، 2021)

کەرکــوک چەقــی ملمالنێــی بەردەوامــی نێــوان حکومەتەکانــی عێراقــی و کــورد بــووە هــە لــە دامەزراندنــی 
ــدۆم  ــێ ریفران ــە دەب ــووە ک ــی ســاڵی 2005 دا هات ــە دەســتوری عێراق ــە 1921. ل ــەوە ل ــی عێراق دەوڵەت
ــتی  ــەت خواس ــدا ق ــەوەش، بەغ ــەڵ ئ ــرێ. لەگ ــاڵی 2007 بک ــی س ــا کۆتای ــوک ت ــدەی کەرک ــەر ئاین لەس
ــە  ــەداوە، چونکــە پێیوای ــدەی کەرکوکــەوە نیشــان ن ــارەی ئاین ــی دەســتورو مــاددەی 140 لەب جێبەجێکردن
ئــەو ناوچانــە دەگەڕێنــەوە ســەر هەرێمــی کوردســتان. مــاددەی 140 بریتییــە لــە چارەســەرکردنی کێشــە 
ــە  ــەوە ک ــا دەکرێت ــەوە جی ــوک ب ــە. کەرک ــی دیک ــوک و ناوچــە جێناکۆکەکان ــەکان لەســەر کەرک وناکۆکیی
دانیشــتوانەکەی فــرە ناســنامەیە، لــە کــورد و عــەرەب و تورکمــان و کەمینەکانــی دیکــەی وەکــو ئاشــووری 
ــورد و  ــتی ک ــی ناسیۆنالیس ــی ملمالنێ ــوک چەق ــلیمۆن، 2021(. کەرک ــت ش ــووە )بێ ــەکان پێکهات و کلدان
تورکمــان و عەرەبــە )هانیــش، 2010(. ملمالنێــی کەرکــوک زۆرجــار بەوە دەناســرێتەوە کە ســێ چیرۆک 
و نارەتیڤــی گــەورەی هەیــە، کــە هەموویــان بــە تونــدی پەیوەندییــان بــە ناســنامەی ئیتنیکییــەوە هەیــە. بــۆ 
کــورد، کــە زۆرینــەن لــە پارێزگاکــە، کەرکــوک بەشــێکی ڕەوا و جیانەکراوەیــە لــە کوردســتان و “قودســی 
کوردســتانە”. بــۆ تورکمــان کەرکــوک شــارەکی تورکمانییــە و دەبــێ ئــاوا بمێنێتــەوە. الی عەرەبەکانیــش 

کەرکــوک شــارەکی عێراقییــە و دەبــێ بەوشــێوەیە بمێنێتــەوە )بێــت شــلیمۆن، 2021(.

بــۆ گۆڕینــی دیمۆگرافیــای کەرکــوک و ئــەو بەشــەی عێــراق، رژێمــی بەعــس پڕۆســەی تەعریبکردنــی 
ــە شەســت و هەفتاکانــی ســەدەی رابــردوو دەســت پێکــرد،  ــەو ناوچانــەی بەشــێوەیەکی سیســتەماتیکی ل ئ
کــە بــووە هــۆی ئاوارەبــوون و دەرکردنــی کــورد و خەڵکــی ناوچەکــە و گۆڕیــن و شــێواندنی دیمۆگرافیــا 
و ناســنامەی ناوچەکــە. بــە تایبــەت لــە ناوەڕاســتەکانی هەفتاکانــی ســەدەی ڕابــردوو، بەعــس بەشــێوەیەکی 
سیســتەماتیکی بــە ســەدان گونــدی کــوردی ئــەو ناوچانــەی خاپــوور کــرد  و هــەزاران کــوردی کەرکوکــی 
لــە شــارەکە دەرکــرد. لــە ژێــر پاســاوی پاراســتنی بیــر و کێڵگــە نەوتییــەکان، بەعــس دانیشــتوانی کــوردی 
ــاوە  ــەی ئ ــە جێگ ــرد، و ل ــار دەرک ــەنگال و زوم ــور و ش ــی و مەخم ــن و مەندەل ــوک و خانەقی ــە کەرک ل

عەرەبــی هــاوردەی لــەو ناوچانــە جێگیــر کــرد. 
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لــە 92 ی کانونــی دووەمــی ســاڵی 1976، فەرمانــی ژمــارە 41 ی بەعــس دەرچــوو،  کــە نــاوی 
ــە  ــار ل ــەوە نزیکــەی 460 ب٠ 470 بڕی ــەو کات ــم. ل ــزگای ئائمی ــۆ پارێ ــۆڕی ب ــی گ ــزگای کەرکوک پارێ
بــارەی کەرکوکــەوە لــە الیــەن ئەنجومەنــی ســەرکردایەتی شۆڕشــی حیزبــی بەعــس دەرکرا. تەنیــا نزیکەی 
ــە شــوباتی 2007،  ــە، ل ــۆ نموون ــراون. ب ــە دوای 2003 وە ڕاگی ــە ل ــەو یاســا و بڕیاران ســەدا بیســتی ئ
بڕیــاری ژمــارە ٤ پێشــنیازی کــرد کــە خاوەندارێتــی زەوی و گرێبەســتە کشــتوکاڵییەکان کــە پێشــتر 
تەعریــب کرابــوون بگەڕێنــەوە ســەر خاوەنــی ڕاســتەقینەیان )عەبــدواڵ، 2018(. دانیشــتوانی کەرکــوک 
بــەردەوام کێشــەیان لەگــەڵ بارودۆخــی شــارەکەیان هەبــووە. بــە گوێــرەی رێکخــراوی گرووپــی قەیرانــی 
نێودەوڵەتــی )2020(، لــە دوای ئۆکتۆبــەری 2017 ەوە، کــورد و تورکمــان و هەندێــک لــە عەرەبــەکان 
ناڕەزایەتییــەکان لــە دژی جیــاکاری کارگێــڕی لــە شــارەکە دەربڕێــوە، بــە تایبــەت لــە دژی پارێــزگاری 

ــە و عەشــیرەت و پێکهاتەکــەی خــۆی. ــدی بنەماڵ ــاکاری دەکات لەبەرژەوەن ــە جی ــدراوی شــارەکە ک دان

کاتێــک هێــزە کوردییــەکان لــە کەرکــوک کشــانەوە، بە تایبــەت ئەندامانــی ئەنجومەنی پارێــزگای کەرکوک، 
ــوون.  ــورد ب ــە پێشــتر هــی ک ــا ک ــتانە دان ــەو پۆس ــە جێگــەی ئ ــی ل ــدراو کەســانی عەرەب ــزگاری دان پارێ
ناڕەزایــی لــە بوونــی جیــاکاری ئابــووری لــە شــارەکە زیاتــر بــوو. ئیــدارەی نوێــی شــارەکە ئەولەویــەت 
دەدات بــە مقاوەلەکانــی عــەرەب لــە پڕۆژەکانــی ئاوەدانکردنــەوەی شــارەکە. پارێــزگاری شــارەکە فەرمانی 
دەرکردنــی چەندیــن خێزانــی کــوردی لــە گەڕەکــی عەرەفــەی کەرکــوک داوە، لــە ژێــر پاســاوی ئــەوەی 

کــە ئیــدارەی پێشــوو بــە نایاســایی ئــەو خەڵکانــەی هێناوەتــە ئــەو گەڕەکــە. 

لــە دوای 2003 تــا ســاڵی 2017 هێــزە کوردییــەکان کۆنتڕۆلەکــی زۆریــان بەســەر دەســەاڵتی سیاســی 
و ئەمنــی کەرکــوک هەبــوو. لــە ئۆکتۆبــەری 2017 ەوە، ئیــدارەی کەرکــوک بــە تەواوەتــی گــۆڕا. هێــزە 
ــەڵ  ــەربازی لەگ ــی س ــە و پێکدادان ــەو ناوچان ــەر ئ ــردە س ــیان ک ــەعبی هێرش ــی ش ــەکان و حەش عێراقیی
ــەاڵتی  ــدا دەس ــدا، بەغ ــە دەرەنجام ــوو. ل ــت ب ــەر دروس ــا 21 ی ئۆکتۆب ــە 15 ت ــمەرگە ل ــی پێش هێزەکان
ــەواوی  ــەواوی خــۆی بەســەر کەرکــوک جێگیرکــرد. گەڕانــەوەی حکومەتــی عێراقــی بــۆ کەرکــوک ت ت
ــوک و  ــەری کەرک ــەی چارەس ــۆڕی و پڕۆس ــارەکەی گ ــەی ش ــی رۆژان ــڕی و ئەمنییەکان ــکارە کارگێ رێ
ــەری  ــەاڵم کاریگ ــین، ب ــوک سیاس ــی کەرک ــتە ناکۆکییەکان ــرد. ڕاس ــر ک ــی زەحمەتت ــە جێناکۆکەکان ناوچ
ــو  ــە، بەڵک ــوک نیی ــەی کەرک ــا کێش ــەوە تەنی ــتکردووە. ئ ــەکان دروس ــک و کۆمەڵگ ــەر خەڵ زۆری لەس
گەندەڵــی و حیزبایەتــی کاریگــەری لەســەر جێبەجێکردنــی یاســا و پێشکەشــکردنی ئاســایش و پارێــزگاری 
دەکات.  بــەاڵم کێشــەی کەرکــوک ئەوەیــە ئــەو ناکۆکییانــە ڕەهەندێکــی ئیتنیکــی و نەتەوەییــان هەیــە، وە 
ــۆ ئاسایشــی  ــەن و کێشــە ب ــە شــارەکەدا ه ــاواز ل ــاوی جی ــر ن ــە ژێ ــاواز ل ــداری جی ــزی چەک ــن  هێ چەندی
ــڕۆل و ســەرچاوە  ــەری لەســەر خــاک و کۆنت ــە، ڕکاب ــەن. جگــە لەمان ــک و شــارەکە دروســت دەک خەڵ
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سروشــتییەکان لــە نێــوان هێــزە چەکــدارەکان ئەگــەری پێکدادانــی ســەربازی و ملمالنێــی زیاتــر کــردووە 
ــە،  ــاردا جێگیربوون ــە دەرەوەی ش ــاواز ل ــی جی ــزی ئەمن ــی، 2020(. هێ ــی نێودەوڵەت ــی قەیران )گرووپ
بــەاڵم ئــازادن بێنــە نێــو شــار ئەگــەر بیانــەوێ. حەشــدی شــەعبی تەنیــا بااڵدەســت نییــە لــە کەرتــی ئەمنــی 
شــارەکە، بەڵکــو بەشــێک لــەو پۆستانەشــی پڕکــردەوە بــە شــیعەی تورکمــان و الیەنگرانــی خۆیــان کــە لــە 
شــارەکە چــۆل بــوون دوای کشــانەوەی هێــزە کوردییــەکان. حەشــی شــەعبی دەســەاڵتی تەواویــان بەســەر 
رێگــە ســەرەکی و دەرەکییــەکان و بازگەکانــی تــەواوی پارێزگاکــە هەیــە )گرووپــی قەیرانــی نێودەوڵەتــی، 
2020(. دووبــارە ئــەوە تەنیــا کێشــەی کەرکــوک نییــە، بەڵکــو فراوانبوونــی دەســەاڵتی حەشــدی شــەعبی 

نزیــک بــە ئێــران کێشــەی تــەواوی عێراقــە.

ئــەو گرووپانــەی نێــو حەشــد خاوەنــی هێــزی چەکــداری و سیســتەمی یاســایی و ســەربەخۆیی ئابوورین، کە 
بەشــێوەیەکی چااڵکانــە ڕووبــەڕووی دەوڵەتــی عێراقــی و دامەزراوەکانــی دەبنــەوە )ئــەل جبــور، 2021(. 
ئــەو هێزانــە زیاتــر لــە عــەرەب و شــیعەی پارێزگاکــە پێکهاتــوون، لــە کاتێــک پارێزگاکــە دانیشــتوان و 

پێکهاتــەی جیــاوازی هەیــە )گرووپــی قەیرانــی نێودەوڵەتــی، 2020(.
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حهمدانیــه و تلکێف

ــی  ــی داد پەک ــەواوی کەرت ــێ، ت ــدا و هەولێردروســت دەب ــوان بەغ ــە نێ ــە ل ــەک کێش کات
دەکــەوێ. هەندێــک جــار، رێــکارە کارگێــڕی و پەیوەندییــەکان لەگــەڵ دەوڵەتــی ســێیەم 
ئاســانترە لەگــەڵ پەیوەنــدی نێــوان حکومەتــی عێراقــی و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان. 

ــی ٢٠٢١[  ــف، ئەیلول ــی، تلکێ ــی خۆجێ ]بەرپرســێکی حکومەت

دەشــتی نەینــەوا شــوێنی چەندیــن گرووپــی ئیتنیکــی و ئایینــی جیــاوازە، لــە نێوانیــان موســڵمانی ســوننە و 
شــیعە و شــەبەک و تورکمــان و کــورد و یەزیــدی و کاکەیــی و ئاشــووری و مەســیحییەکان. ناوچەیەکــی 
ــێ  ــف س ــدن. تلکێ ــە زۆر دەوڵەمەن ــف و حەمدانی ــتەکانی تلکێ ــا دەش ــدە، وە هەروەه ــوری دەوڵەمەن کولت
شــارەدیی هەیــە: وانــە و فایــدە و ئەلقــۆش. هــەر یــەک لــەو شــارەدێیانە ئیــدارە و ئاسایشــی جیــاوازی هەیــە. 
فایــدە و ئەلقــۆش لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانن، بــەاڵم بەشــەکانی دیکــەی قەزاکــە 
لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی بەغــدا و حەشــدی شــەعبیدان. تلکێــف بەشــێکە لــە ناوچــە جێناکۆکەکانــی نێــوان بەغــدا 
و هەولێــر. پێــش ٢٠١٤، قەزاکــە لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی زۆری پێشــمەرگە و ئاسایشــی هەرێمــی کوردســتان 
بــوون، بــەاڵم دوای ٢٠١٧ پێشــمەرگە ناوەنــدی قەزاکــەی جێهێشــت و لــە ئەلقــۆش و تەلســقۆف جێگیــر 
ــی و  ــی ناوخۆی ــی مەدەن ــی کۆمەڵ ــە رێکخراوەکان ــن، ک ــوو نی ــف یەکگرت ــی تلکێ ــزە ئەمنییەکان ــران. هێ ک
بەرپســانی خۆجێــی بــە گەورەتریــن کێشــەی دادەنێــن. ئــەوە تەنیــا کێشــەی بــۆ کاری کەرتــی داد دروســت 
نەکــردووە، بەڵکــو بەربەســتێکی گەورەیــە لەبــەردەم ســەقامگیری ناوچەکــە و گەڕانــەوەی ئــاوارەکان، بــە 

تایبــەت ئــاوارە مەســیحییەکان لــە شــارۆچکەی بەتنایــە، کــە هێشــتا نەگەڕاونەتــەوە. 

هەمــان هەلومەرجــی کارگێــڕی و ئەمنــی لــە قــەزای حەمدانییــە هەیــە. حەمدانیــەش بەشــێکە لــە ناوچــە 
جێناکۆکەکانــی نێــوان هەرێــم و بەغــدا. قەزاکــە لــە چــوار شــارەدێ پێکهاتــووە، کــە هەریەکێکیــان 
بارودۆخــی ئەمنــی و کارگێــڕی جیــاوازی هەیــە. قــەزای حەمدانییــە شــوێنی چەندیــن گرووپــی جیــاوازە، 
لــە نێوانیــان مەســیحی و یەزیــدی و کــورد و کاکەیــی و تورکمــان و شــەبەک. لــە شــارەدێ و گوندەکانــی 
ــی  ــە بەعشــیقە هێزەکان ــە، ل ــۆ نموون ــە. ب ــاوازەکان هەی ــدارە جی ــز و ئی ــوان هێ ــە نێ ــەری ل ــە، ڕکاب قەزاک
پێشــمەرگە نزیکــەی نیــوەی گوندەکانــی شــارۆچکەکەیان لــە ژێــر دەســتە، و گوندەکانــی دیکــەش لــە ژێــر 
کۆنتڕۆڵــی لیــوای ٣٠ی شــەبەکی حەشــدی شــەعبین. بەرپرســە خۆجێیەکانــی قەزاکــە دەناڵێــن لــە دەســت 
ــر  ــدا و هەولێ ــوان بەغ ــی نێ ــی هاوبەش ــە، و داوای هەوڵێک ــەو هێزان ــوان ئ ــە نێ ــی ل ــی هەماهەنگ نەبوون
ــان لەســەر  ــف و کاریگەریی ــە و تلکێ ــی حەمدانیی ــەوەی زۆر لەســەر کێشــە و ناکۆکییەکان دەکــەن. توێژین
ــەواز،  ــا و ف ــا، ٢٠١٧؛ وری ــون و وری ــان زەن ــە: ڤ ــە، بڕوان ــۆ نموون ــەن )ب ــان ه ــەوە ژی ــایش و پێک ئاس

.(٢٠١٧
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ــە ٢٠١٤، و ئاوارەبوونــی خەڵکــی ناوچەکــە، ئاراســتە و تەرکیــزی  لەگــەڵ هاتنــی داعــش بــۆ نەینــەوا ل
ــتەوایی و  ــەقامگیری و ئاش ــش و س ــاش داع ــەی پ ــەر بونیادنان ــەکردن لەس ــۆ قس ــۆڕا ب ــەوەکان گ توێژین
ــاوارە  ــەرە و ئ ــەکانی زەی و خانووب ــەرکردنی کێش ــەوە و چارەس ــتنەوە و قەرەبووکردن ــی گواس عەدالەت
ناوخۆییــەکان )بــۆ نموونــە، بڕوانــە گاســتۆن، ٢٠١٧؛ مێــری، a٢٠٢٠، b٢٠٢٠؛ ســەلوم، ٢٠٢٠؛ 
ســەدیقی و گیــۆ، ٢٠٢١؛ پەیمانگــەی ئەمریکــی بــۆ ئاشــتی، ٢٠٢٠؛ سۆشــیان ئینکوایــەری، ٢٠٢٠(. ڤــان 
زەنــون و وریــا شــیکردنەوەیەکی ئەزمونگــەرای و مەیدانــی لەســەر چۆنیەتــی کاریگــەری جێناکۆکبوونــی 
ــە دوای ٢٠١٤  دەشــتەکانی نەینــەوا و شــەنگال لەســەر تێڕوانینــی کۆمەڵگــەکان بــۆ ئاشــتی و ملمالنــێ ل
ــۆ ئاشــتی )٢٠٢١( توێژینەوەیەکــی  ــەری و پەیمانگــەی ئەمریکــی ب پێشــکەش دەکــەن. سۆشــیال ئینکوای
تایبــەت لەســەر تێڕوانینــی کۆمەڵگــەی بــۆ کەرتــی داد لــە حەمدانیــە و تەلعفەر و شــەنگال پێشــکەش دەکەن. 
لێکۆڵینەوەکەیــان شــیکردنەوە بــۆ متمانــەی خەڵــک بــە پۆلیــس و دەستگەیشــتن بــە دادگا و سیســتەمی داد 
ــۆ  ــا، دەکات. ب ــا ن ــەن ی ــۆ پۆلیــس دەب ــا ب ــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانیان پەن و هەروەهــا ئاخــۆ خەڵــک ب
هەڵســەنگاندن و پێوانەکردنــی ئــەو کارە، سۆشــیال ئینکوایــەری و پەیمانگــەی ئەمریکــی بــۆ ئاشــتی ٩٢ 
نیشــانە و پێــوەری بــۆ هەڵســەنگاندن و چاودێریکردنــی ملمالنێ و ســەقامگیری لە چوارچێــوەی پێنج بابەتی 
پەیوەندیــدار بــە یەکــەوە، پەرەپێــدا. ئەوانــەش بریتیــن لــە حوکمڕانێتــی، ئاشــتەوایی و داد، یەکگرتوویــی 
کۆمەاڵیەتــی و خۆشــگوزەرانی، ســەروەری یاســا و ئاســایش. ئــەو نیشــانانە بەتایبــەت بــۆ ئــەو ناوچانــە 
ــوو. ڕاســتە  ــاواز ئەنجامدراب ــاخ و ڕەوەندێکــی جی ــد قۆن ــە چەن ــاش ل ــەوەی دات ــوون، وە کۆکردن داڕێژراب
توێژینەوەکــەی سۆشــیال ئینکوایــەری و پەیمانگــەی ئەمریکــی هەڵســەنگاندنێکی مەیدانــی بــۆ تێڕوانینــی 
خەڵــک لەســەر سیســتەمی داد لــە حەمدانیــە پێشــکەش دەکات، بــەاڵم شــیکردنەوە بــۆ ئــەوە نــاکات کــە چــۆن 
ــە دەکات.  ــی دادی ناوچەک ــتەم و کەرت ــدا کاریگــەری لەســەر کاری سیس ــر و بەغ ــوان هەولێ ــی نێ ناکۆک
جگــە لەمــەش، توێژینەوەکــە لــە دەشــتی نەینــەوا تەنیــا حەمدانیــە لــە خۆدەگــرێ، و تەرکیــز لەســەر قــەزای 

تلکێــف نــاکات. تلکێــف هەلومەرجەکێکــی ئەمنــی و پەیوەندییەکــی هێــزی جیــاوازی هەیــە.

میتۆدۆلۆجیــای توێژینهوە

ئــەم توێژینەوەیــە لــە پارێــزگای کەرکــوک و قــەزای حەمدانیــە و تلکێــف لەدەشــتی نەینــەوا ئەنجــام دراوە. 
ئــەم ناوچانــە دەستنیشــانکران چونکــە لــەو ناوچــە جێناکۆکانــەن کــە زۆرتریــن ناکۆکــی لەســەرە لــە رووی 
بەرێوەبردنــەوە لــە نێــوان حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی عێــراق. ئــەم لێکۆڵینەوەیــە هەوڵــی 
ــای تێکــەاڵوی  ــە دات ــە ناوچــە جێناکۆکــەکان دەدات بۆی ــی دادوەری ل ــە واقیعــی کەرت تێگەیشــتنی وورد ل
ــە  ــرا چونک ــان ک ــەاڵو )Mixed method( دەستنیش ــۆدی تێک ــووە. میت ــی بەکارهات ــی چۆنایەت چەندایەت
توێژینــەوەی میتــۆدە تێکەڵــەکان الیەنــە بەهێزەکانــی هــەردوو میتۆدەکــە لەخۆدەگرێــت )کریســوێڵ و 
ــۆ  ــا، کــە بەســوودە ب ــەوەی وەســفیی بەکارهێن ــی لێکۆڵین کالرک، ٢٠١٧(. هەروەهــا توێژینەوەکــە دیزاین
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ئامانجــی توێژینەوەکــە و یارمەتــی بەدەســت هێنانــی ئــەو زانیاریانــە دەدات کــە گوزارشــت لــە دیاردەکانــی 
ئێســتا دەکات بــە پرســیارکردن لــە تاکــەکان ســەبارەت بــە تێڕوانیــن و هەڵوێســت و بەهاکانیــان. هەروەهــا 

گونجــاوە بــۆ ئــەو توێژینەوانــەی کــە ئەدەبیاتــی پێشــوویان ســنووردارە.

تیمــی مەیدانــی تویژینەوەکــە لــە کەرکــوک و دەشــتی نەینەوا لە شــەش کۆکــەرەوەی داتــا و دوو یاریدەدەری 
توێــژەر پێکهاتبــوون. دابــەش ببــوون بەســەر دوو تیــم کــە لــە هــەر تیمێکــدا کــوڕ و کچــی تێــدا بــوو لــە 

پێنــاو بەدەســتهێنانی باالنســی جێنــدەری لــە نموونــەی توێژینەوەکــە. 

ــا بەشــێوەی  ــە توێژینەوەکــە پرســیارنامە و چاوپێکەوتــن بەکارهــات وەک ئامــراز بــۆ کۆکردنــەوەی دات ل
چەندایەتــی و چۆنیەتیــی. زانیــاری کۆکراوەتــەوە لــە ٣٢٠ کــەس لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان بــە بەکارهێنانــی 
ــج فۆکــوس گرووپیــش  ــی کەســی کــراوە و پێن فۆرمــی ڕاپرســیی )پاشــکۆی A(، ٤٨ کــەس چاوپێکەوتن
ئەنجامــداوە بــە بەکارهێنانــی ڕێبــەری چاوپێکەوتــن. بــە هــۆی بەکار هێنانــی میتــۆدی جیــاواز لــە 
ــەی  ــاوە. نموون ــتدارمان بەکارهێن ــەری و مەبەس ــی ئەگ ــتراتیجی نموونەی ــەردوو س ــا ه ــەوەی دات کۆکردن
مەبەســتدارەکەمان بریتی بوو لە هەموو زانیاریدەرە ســەرەکیەکانی وەک دادوەران و ئەفســەرانی پۆلیس و 
کەســایەتی کۆمەڵــگا و چاالکوانــان کــە چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ کــراوە و بەشــداریان لە فۆکــەس گرووپەکان 
کــردووە. نموونــەی ئەگەریــش لــە ٣٢٠ هاوواڵتــی پێکهاتــووە کــە بــە هەڕەمەکــی هەڵبژێــردراون، نیــوەی 
ئــەو کەســانە خەڵکــی پارێــزگای کەرکــوک بــوون و نیــوەی تریــش لــە دەشــتی نەینــەواوە. بــە درێژایــی 
ــە  ــان ل ــی یەکس ــە ژمارەیەک ــەوەی ک ــن ل ــا ب ــە دڵنی ــدا ک ــژەران هەوڵیان ــا توێ ــەوەی دات ــەی کۆکردن پرۆس
ــەس  ــن و فۆک ــە چاوپێکەوت ــدارییان ل ــەی بەش ــە. ئەوان ــەدا هەی ــە نموونەک ــێ ل ــر و م ــدەرەوەی نێ وەاڵم
گرووپــەکان کــردووە بــە وریاییــەوە دیــاری کــران، چونکــە ئەکتــەرە دیارەکانــی ئــەم کەرتــە لــە پێگەیەکــی 
ــە پێنــاو بەدەســت هێنانــی  هەســتیاردان؛ بۆیــە چۆنیەتــی پەیوەندیکــردن و گەیشــتن بــە  بەبەشــداربووان ل

زانیاریــی ڕەســەندا ڕەچاوکــرا. 

پرســیارنامەمان بەکارهێنــا بــۆ پێوانەکردنــی تێڕوانینــی بەشــداربووانی رووپێوییەکە کــە ئەزموونیان لەگەڵ 
کەرتــی دادوەریــدا هەیــە. بەکارهێنانــی پرســیارنامە شــێوازێکی باوەڕپێکــراو و خێرایــە بــۆ کۆکردنــەوەی 
زانیــاری لــە چەندیــن وەاڵمــدەرەوە بــە شــێوەیەکی کارا و لــە کاتێکــی کەمــدا. ئەمــە میتۆدێکــی گونجــاوە لــە 
پــڕۆژەی توێژینــەوەی گــەورە کــە کۆمەڵــگای توێژینەوەکــەی ئاڵــۆز بێــت )بێــڵ، ٢٠٠٥(. ئــەو کەســانەی 
ــە  ــووە ل ــی داد هەب ــەڵ کەرت ــان لەگ ــە ئەزموونی ــەی ک ــن لەوان ــەوە بریتی ــیارنامەکەیان پرکردۆت ــە پرس ک
مــاوەی ســاڵی ڕابــردوودا ، ئــەو تاکانــە هاوواڵتــی ئاســایی بــوون و مامەڵەیــان هەبــوو لــەم کەرتــەدا بــۆ 
ــە  ــیارنامەکە ل ــردوە. پرس ــیان ک ــەزراوە دادوەری و پۆلیس ــەردانی دام ــۆر س ــی کاری جۆراوج ئەنجامدان
ــەوەی ئەزمــوون  ــە ، ڕەنگدان ــووە، کــە شــەش پرســیاری دیمۆگرافــی تێدای ٢٥ پرســیاری داخــراو پێکهات



1515

و تێگەیشــتنی نموونــەی توێژینەوکەیــە لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان بــۆ ئــەم کەرتــە پرســیارنامەکە بەشــێوەی 
چاوپێکەوتنــی داخــراو پڕکراوەتــەوە بــۆ ســتاندارکردنی چۆنیەتی ئاراســتەکردن و تۆمارکردنــی وەاڵمەکان 

بــۆ هەمــوو نموونــەی توێژینەوەکــە. 

بــۆ ئــەوەی وێنەیەکــی تــەواو لــە لێکەوتەکنــی دۆخــی ناوچــە جێناکۆکــەکان لەســەر کەرتــی داد پێشــکەش 
بکەیــن، بڕیارمانــدا لــە ڕوانگــەی دادوەران و پارێــزەران و لێکۆڵــەرەوەکان و کەســایەتیەکان و چاالکوانان 
و بەرپرســانەوە ئــەم بابەتــە شــی بکەینــەوە. چاوپێکەوتنــەکان و فۆکــەس گرووپــەکان، جگــە لــەوەی وەک 
شــێوازی کوالێتــی بــۆ ئــەم کەســانە دانــران. چاوپێکەوتنــەکان دەرفەتــی زیاتر دەرەخســێنن بۆ ئەو کەســانەی 
چاوپێکەتنیــان لەگــەڵ دەکرێــت بــە قووڵــی و گفتوگــۆی کــراوە و نافەرمــی و ئــازاد بیروڕاکانیــان دەرببــڕن 
)ســارانتاکۆس، ٢٠١٣(. فۆکــەس گــرووپ بەکارهێنــرا بــۆ بەدەســتهێنانی تێگەیشــتنێکی قووڵــی کێشــەکان 
لــە روانگــەئ تێگەیشــتنی کۆمەڵێــک کەســی هەڵبژێــردراو لــەو جــۆرە کەســانەی کــە ناوبــران. لــە فۆکــەس 
ــەوە  ــەکان و پەیوەندیەکان ــۆڕە ناوخۆیی ــەی ت ــە ڕێگ ــە ل ــداربوون ک ــەس بەش ــا دە ک ــت ت ــک هەش گرووپێ
دیاریکــران. یــەک فۆکــەس گــرووپ لــە هــەر پارێزگایــەک بــۆ ژنــان تەرخــان کــراوە بــۆ ئــەوەی بتوانــن 
ســەبارەت بــە نیگەرانییەکانــی خۆیــان دەربــارەی ئــەم بابەتــە لــە ناوچــەی خۆیــان قســە بکــەن نــەک تەنهــا 

بــاس لــە کێشــە فراوانــەکان بکــەن.

لــە شــیکردنەوەی داتــا کۆکراوەکانــدا، ڕوانگــەی چەندایەتی و چۆنیەتی لێکــدراوە. زانیاریــەکان کۆکرانەوە 
ــی تێڕوانینــی وەاڵمــدەرەوەکان  ــاری چەندایەتــی و چۆنایەت ــی تەکنیکــی شــیکردنەوەی زانی ــە بەکارهێنان ب
شــیکرایەوە. چونکــە پەیوەنــدی هەیــە لــە نێــوان ئــەو پرســیارانەی کــە لــە هــەر میتۆدێکــدا بەکار ینــراوە، 
پەیوەندیمــان لــە نیــوان زانیارییــە جۆراوجــۆرەکان کــە بــە میتــۆدی جیــاواز کۆکراونەتــەوە دروســت کــردو 
ــەوە  ــای چەندایەتیی ــە دات ــرد ل ــک خشــتەی ســادەمان دروســت ک ــدا هەندێ ــە بەرای ــرد. ل ــان ک و بەراوردم
ــای  ــە دات ــە کــۆدەکان و ســیمەکانی کــە ل ــر بەســترانەوە ب ــە ش دوات ــۆ خســتنەرووی ئەنجامــەکان؛ ئەمان ب

چۆنایەتیــدا دەستنیشــان کــراون.

بنەمــا ئاکارییەکانــی توێژینــەوە الیەنێکــی گرنگــە لــەم توێژینەوەیــەدا ڕەچاوکــراوە، چونکــە تیمــی مەیدانــی 
دڵنیابــوون لــەوەی کــە هەمــوو وەاڵمــدەرەوەکان بــە خۆبەخشــانە بەشــداریان کــردووە و ئــەو زانیاریانــەی 
کۆکراونەتــەوە بــە نهێنــی دەمێننــەوە. تیمــی مەیدانەکە ئامانجــی توێژینەوەکەیــان بەڕوونی بۆ بەشــداربووان 
ــەوەو بەشــداریکردنیان ســەالمەتیان  ــە نەناســراوی دەمێنێت باســکرد و تەئکیدیانکــردەوە کــە ناســنامەیان ب
ناخاتــە مەترســییەوە، کچــە بەشــداربووەکان گرەنتــی زیادەیــان وەرگــرت بــە هۆی هەســتیاری شــوێنەکەیان. 
جگــە لــە فۆکــەس گرووپــەکان، چاوپێکەوتــن و پرســیارنامەکان بــە کەســی ئەنجــام دران بــۆ دروســتکردنی 

متمانــەی بەشــداربووان. ئــەم توێژینەوەیــە ســنورداری خــۆی هەبــوو :
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هەنــدێ لــە بەشــداربووان نــاڕازی بــوون لــە تۆمارکردنــی دەنگەکــە چونکــە ترســی ئەوەیــان هەبــوو   •
ــت. ــان هەبێ ــەقامگیری ناوچەکەی ــەر س ــی لەس ــییەکان مەترس ــە سیاس ــەر کێش ــە لەس قس

حکومــەت و گرووپــە چەکــدارەکان ڕێنماییــان بــە هەندێــک لــە بەشــداربووان کــە بــە ڕاشــکاوانە   •
تێروانینــی خۆیــان دەرنەبــڕن.

ســەرۆکی دادگای تێهەڵچوونــەوە دادوەرانــی قەدەغــە کــرد لــە لێــدوان بــۆ هــەر الیەنێکــی تــر بەبــێ   •
ڕەزامەنــدی ســەرۆک ئەویــش بــە ســنورداریکردنی زۆرەوە.

ــن  ــکنین و چەندی ــی پش ــن خاڵ ــۆی چەندی ــەختە بەه ــاوازەکان س ــە جی ــوان ناوچ ــە نێ ــتنەوە ل گواس  •
کۆنتڕۆڵــەوە.

لەگــەڵ نەبوونــی متمانــە کــە لــەم ناوچانــە زاڵــە، هەندێــک لــە وەاڵمــدەرەکان ویســتیان بە شــێوەیەکی   •
ــن. ــتیەکان بڵێ ــی ڕاس ــەاڵم نەیانتوان ــەوە، ب ــاو وەاڵم بدەن گونج

ئهنجام و شیکردنهوە 
ئــەم خشــتەیەی خــوارەوە تایبەتمەندیــە دیمۆگرافییەکانــی نموونــەی لێکۆڵینەوەکــە دەخاتــەروو. لــەم 
توێژینەوەیــە تــا ئــەو ڕادەیــەی کــە دەکرێــت هەوڵمانــدا هاوســەنگییەک لەنێــوان گرووپــە هەمەجــۆرەکان 
کــە نوێنەرایەتــی کۆمەڵــگای تویژینەوەکــە دەکــەن دروســت بکەیــن. وەک لــە بەشــی مێتۆدیۆلۆجیــدا 
ــدا  ــاو نمونەکــە هاوواڵتــی ئاســایی ئــەو ناوچانــەن کــە ئــەم لێکۆڵینەوەیــەی تێ تێبینــی کــراوە، تاکەکانــی ن
ئەنجامــدراوە. بەهــۆی نەبوونــی داتــای دیمۆگرافــی باوەڕپێکــراو و ڕەســمی، نموونەکــە لەســەر بنەمــای 
خەماڵنــدن و ســەرچاوەکان لــە توێژینەوەکانــی پێشــوو بنیاتنــراوە. زانیاریــە کۆکــراوەکان لــە ســێ ناوچــە 

ــراوە.  ــە ناوچــە کێشــە لەســەرەکان دان ــە ب ــەوە ک کۆکراوەت

ئــەم توێژینەوەیــە ئامانجــی ئەوەیــە کــە دڵنیــا بێــت لــەوەی کــە دەرەنجامەکانــی ڕەنگدانــەوەی ئەزموونــی 
جیــاوازی پێکهاتــە جیاوازەکانــی دانیشــتوانی ئــەو ناوچانــە بێت، بــۆ نمونە نزیکەی 40% ی بەشــداربووان 
ئافــرەت بــوون بــۆ ئــەوەی پێکهاتــەی دیمۆگرافی رەگــەزی مێ لە نموونەکــە ڕەنگبداتــەوە و تێڕوانینەکانیان 
ــن،  ــەی توێژینەوەکــە پێکدەهێن ــەی نموون ــی داد هەڵبســەنگێنن. هەروەهــا گەنجــەکان زۆرین لەســەر کەرت
بەپێــی ئامــارە فەرمییەکانــی وەزارەتــی پالندانــان، گەنجــان زیاتــر لــە نیــوەی دانیشــتوانی عێــراق پێکدێنــن، 
ــەڵ  ــاڵیدایە، لەگ ــۆ 35 س ــوان 26 ب ــان لەنێ ــداربووان )54.23%( تەمەنی ــوەی بەش ــە نی ــر ل ــە زیات بۆی
ئەوەشــدا داتــاکان ئــەوە دەردەخــەن کــە لــە ســاڵی ڕابــردوو گەنجــان زیاتــر مامەڵەیــان هەبــووە لــە کەرتــی 
دادوەری و ســەردانی دەزگا دادوەرییەکانیــان کــردووە. لــە ڕووی ئاســتی خوێندەوارییــەوە زۆرینــەی 
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پێکهاتــەی نموونەکــە ئــەو کەســانەن کــە ىڕوانامــەی پەیمانگا و بەکالۆریۆســیان هەیە کــە دەگاتە )٪6269( 
نموونەکــە، ئەمــەش بەهــۆی گەشــەکردنێکی بەرچاوەوەیــە لــە ژمــارەی ئــەو کەســانەی بڕوانامەیــان هەیــە 
ــە  ــن. ســەبارەت ب ــان بگەیەن ــن بیرۆکەکانی ــە باشــتر دەتوان ــەم گرووپ ــە ئ ــەم توێژینەوەی ــۆ مەبەســتی ئ و ب
گۆڕاوەکانــی تریــش کــە پەیوەســتە بــە ئاســتی ئابــووری و ناســنامە و پیشــەوە هەوڵمــان داوە هاوســەنگییەکە 

دروســت بکەیــن کــە گونجــاو بێــت لەگــەڵ پێکهاتــەی دانیشــتواندا. 

زانیارییە دیمۆگرافیەکان
رێژەی سەدیژمارە گرووپی تەمەن  1
 18-255015.67
 35 - 2617354.23
 36-507623.82
 + 50206.27

ژمارە     رێژەی سەدی2 رەگەز
18658.31پیاو 
12639.50ئافرەت 
72.19بێ وەالم 

ئاستی خوێندەواری                                               ژمارە             رێژەی سەدی           3
123.76نەخوێندەوار 
3510.97سەرەتایی 
6018.81ئامادەیی 
6119.12دبلۆم 
13943.57بەکالۆریۆس 
123.76خوێندنی بااڵ 

باری ئابوری                                                     ژمارە             رێژەی سەدی            4
4614.42زۆر خراپ 
6018.81خراپ 
8526.65مامناوەند 
12840.13زۆر باش 

گرووپی ئاینی و ئەتنیکی                                        ژمارە             رێژەی سەدی5
257.84کاکایی 
237.21شەبەک 
6219.44عەرەبی-سونە 
103.13عەرەب- شیعە 
7824.45کورد 
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226.90تورکمان-سونە 
103.13تورکمان-شیعە 
5115.99مەسیحی 
103.13یەزیدی 
288.78بێ وەاڵم 

پیشە                                                               ژمارە             رێژەی سەدی    6
9630.09کارمەندی کەرتی گشتی 
6319.75کارمەندی کەرتی تایبەت  
8727.27خاوەن کار 
3310.34ژنی ماڵەوە 
103.13خانەنشین 
309.40قوتابی 

 شوێن                                                             ژمارە             رێژەی سەدی7
7824.45حەمدانیە 
8225.71تەلکیف 
15949.84کرکوک 

دۆخی ناکۆکی و کهرتی داد 

ــدا هاتوچــۆ بکــەم بکــەم.  ــاو قەزاکەم ــە ن ــم ل ــدێ جــار ناتوان ــم و هێشــتا هەن مــن قایمقام
ــی  ــایی. )بەرپرســێکی حکومەت ــۆ خەڵکــی ئاس ــە ب ــە چۆن ــە دۆخەک ــاوت ک ــە بەرچ بیهێن

خۆجێــی، ئەیلولــی 2021)

ئــەو هەســتەی کــە بارودۆخــی جێناکۆکــی حەمدانییــە و تــەل کیــف و کەرکــوک کاریگــەری لەســەر 
ــرووپ و  ــەس گ ــە فۆک ــراوان ل ــێوەیەکی بەرف ــە بەش ــس هەی ــی پۆلی ــی دادوەری و دادگا و بنکەکان کەرت
ــدەرەوەکان  ــە وەاڵم ــە. پرســیار ل ــەی رووپێویەکەشــدا هەی ــاو نموون ــە ن ــت ل ــەکان بەدیدەکرێ چاوپێکەوتنی
کــرا کــە ئایــا دۆخــی ناکۆکــی لەســەر شــارەکەیان کاریگــەری لەســەر کەرتــی دادوەری هەیــە یــان نــا، لــە 
ــر”  ــا 7% وەاڵمــی “نەخێ ــە کاتێکــدا تەنه ــەوە، ل ــان دای ــدا 90%ی بەشــداربووان وەاڵمــی “بەڵێ”ی وەاڵم
یــان دایــەوە )شــێوەی 1(. هەروەهــا وەاڵمــدەرەوەکان رایانگەیانــدوە کــە ڕۆژانــە ئەزمــوون و هەســت بــەو 
ناکۆکیــە دەکــەن لــە نێــوان حکومەتــی عێــراق و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لەســەر کۆنتڕۆڵــی ئیداری 
و خاکــی ئــەم ناوچانــە هەیــە. داتــاکان ئەوەشــیان دەرخســتووە کــە 84% ی وەاڵمدەرەوەکانــی ڕاپرســییەکە 
لــەو بــاوەڕەدان کــە ناکۆکــی لــە نێــوان هــەردوو حکومەتــدا هەیــە، لــە کاتێکــدا تەنیــا 9% دەڵێــن کــە هیــچ 

ناکۆکییــەک نییــە. 
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ــی  ــە الی حکومەت ــان ل ــدی و ی ــی ناوەن ــی حکومەت ــە دامودەزگاکان ــان ل ــن ی ــەی م مامەڵ
هەرێمــی کوردســتان دەوەســتێت، مــن ناتوانــم لــە هــەردووال مامەڵــە بکــەم. هەردووکیــان 
ڕێگریــان لــە مامەڵەکانــم کــرد، وە مــن بــە بــێ پــەڕەی ناســنامە ماومــەوە. )ئاگادارێکــی 

کاکەیــی، ئەیلولــی 2021(

بەڕاســتی ئــەوەی ئەمــڕۆ دەیبینیــت لەنێــوان هەولێــر و بەغــدا سیاســەتێکی مەترســیدارە 
کــە کاریگــەری خراپــی لەســەر خەڵکــی ئاســایی شــارەکەمان هەیــە، وای لــە مــن کــردوە 
کــە رقــم لــە دراســێکەم بێــت کــە لــە گرووپێکــی تــرە کــە ئەمــەش شــتێکی نامرۆڤانەیــە. 
لــەو بــاوەڕەدام کــە ڕێژەیەکــی زۆر لــە دانیشــتوانی کەرکــوک بــەو شــێوەیەیە بەداخــەوە، 
ــەرەب و  ــوان ع ــی نێ ــی و ئابوورییەکان ــێ سیاس ــی ملمالن ــە؟ لەئەنجام ــە وای ــی ئەم بۆچ
کــورد،  ڕێگــەم پــێ بــدە بــەو شــێوەیە قســە بکــەم، چونکــە بابەتەکــە ناچــاری کــردم بــەم 
جــۆرە قســە بکــەم! ئەمــە ملمالنێیەکــە لــە نێــوان الیەنــە ناکۆکــە نەتەوەیــی و تائیفیەکانــدا 

)چاوپێکەوتنــی کەســی، کەرکــوک، ئەیلولــی 2021(

شــارێکی وەک کەرکــوک فــرە ڕەگــەزە و هاواڵتیانــی ئــەم شــارەش هاوســۆزییەکی 
دیاریکراویــان بــۆ گــەل و واڵتەکەیــان هەیــە. بۆیــە کاتێــک دێتــە ســەر پرۆســەی یاســایی 
بەرامبــەر کەســێک لــە هەمــان نەتــەوەوە ناتوانێــت ئــەو کارە بــکات چونکــە نەتەوەبــوون 
لــە یاســا زۆر گرینگتــرە، بۆچــی هەبــوو؟ بەهــۆی ناکۆکیەکان ئــەم شــارەوە )چاوپێکەوتنی 

کەســی، کەرکــوک، ئابــی 2021(

ــە نێــوان دوو پێکهاتــەی ســەرەکی دەبینرێــت کــە عــەرەب و کــوردن. ئەمــە کاریگــەری  ئــەم ناکۆکییــە ل
نەرێنــی لەســەر زۆربــەی کۆمەڵــە ئاینیــی و ئیتنیــەکان دەکات کــە لــە دەشــتی نەینــەوادا دەژیــن وجیاکاریــی 
زیاتــر دەکات. پرســیار لــە بەشــداربووەکان کــرا، “ئایــا جیــاکاری هەیــە لــە کەرتــی دادوەریــدا هەیــە لەســەر 
بنەمــای ناســنامەی ئەتنیکــی و ئایینــی؟” لــە وەاڵمــدا، 62% )197 وەاڵمــدەر( وەاڵمــی “بەڵێ”یــان دایــەوە، 

لــە کاتێکــدا تەنهــا 28% )90 وەاڵمــدەر( وتیــان “نەخێــر” )شــێوەی 3(.

هەروەهــا پرســیار لــە بەشــداربووان کــرا کە ئایا یاســا بە یەکســانی جێبەجــێ دەکرێــت؟ 45% )142کەس( 
یــان لەگــەڵ لێدوانەکــە ڕێککەوتــوون، 18% )58 وەاڵمــدەر( “بــە تونــدی ڕازی بــوون” )شــێوەی 4( و 
تەنیــا 10% )3 وەاڵمــدەر( ڕایانگەیانــد کــە ئــەوان “ناڕازیــن” هەرچۆنێــک بێــت، 25% )81 وەاڵمــدەر( 
وەاڵمــی “بێالیــەن” یــان دایــەوە ڕوونکردنەوەیەکــی گونجــاو بــۆ ئەمە ئەوەیــە کە هەندێک کــەس ئەزموونی 
ــر.  ــی ت ــە ناوچەکان ــاکاری ل ــەاڵم جی ــە ب ــک کێش ــەر هەندێ ــەن لەس ــان دەک ــای یەکس ــی یاس جێبەجێکردن
بەهەمــان شــێوە ئەزمــوون و ڕەفتــاری جیــاواز لەدامــودەزگای دادوەری جیــاوازدا هەیــە ئەمــە دەریدەخــات 
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کــە وەاڵمــدەرەکان لــەو بــاوەڕەدان کــە یاســا بــە یەکســانی جێبەجــێ ناکرێــت و ســەپاندنی یاســا جیــاوازی 
دەکات لــە نێــوان کۆمەڵگــە جیاوازەکانــدا. ئــەوەش لەالیــەن دوو کیســی کەرکوکــەوە دووپاتکرایــەوە:

بەشــێوەیەکی  یاســا  بێــت  مەحــاڵ  وایکــردوە  کەرکــوک  دانیشــتوانی  فرەڕەگــەزی 
)2021 ئابــی  کەرکــوک،  کەســی،  )چاوپێکەوتنــی  بکرێــت  جێبەجــێ  دادپەروەرانــە 

ناتوانرێــت یاســاکان بــە یەکســانی جێبەجــێ بکرێــن کاتێــک کــە بەســەر سیاســەتمەداران 
و کەســانی پلــەو پایــەی دەســەاڵتدا جێبەجــێ ناکرێــت )چاوپێکەوتنــی کەســی ، کەرکــوک، 

ئەیلولــی 2021(

ــە  ــەی جیاکاریی ــاکاری و مامەڵ ــەم جی ــداربوو(، ئ ــدەرەکان )77%، 246 بەش ــەی وەاڵم ــی زۆرین ــە پێ ب
دەبێتــە هــۆی گــرژی کۆمەاڵیەتــی لــە نــاو  و نێــوان کۆمەڵگاکانــدا )شــێوەی 5(. تەنهــا 4% )9 وەاڵمــدەر( 

وەاڵمیــان دایــەوە کــە ئەمــە گــرژی کۆمەاڵیەتــی زیــاد نــاکات.
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بــەڕای ئــەو کەســانەی کــە لەسیســتمی دادوەریــدا کار دەکــەن دەبێت جیــاوازی لەنێــوان دەســەاڵتی دادوەری 
و دەســەاڵتی جێبەجێکردنــدا بکرێــت. زۆربــەی کارمەندانــی دادگاکان چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ کــراوە 
ــا  ــتووە ، هەروەه ــی پاراس ــتێوەردانی دەرەک ــە دەس ــە دادگا ســەربەخۆیی خــۆی ل ــەن ک ــەوە دەک ــاژە ب ئام
رایانگەیانــدوە کــە بڕیــارەکان بەشــێوەیەکی دادپەروەرانــە و ســەربەخۆ دەرکــراون لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم 

بڕیارانــە بــە شــێوەیەکی یەکســان جێبەجــێ نەکــران

ــچ  ــن هی ــت، م ــکاردا بکەی ــەاڵتی دادوەری و جێبەجێ ــوان دەس ــە نێ ــاوازی ل ــتە جی پێویس
بیرۆکەیەکــم نیــە کــە چــی ڕوودەدات لــە بنکــەی پۆلیس. جاروبار بیســتومانە کە یاســادانان 
لــە چەنــد ناوچەیەکــی دیاریکــراودا پەیــڕەو ناکرێــت و ئێمــە ڕێــکاری یاســاییمان لــە دژی 

ئــەو بەرپرســانە گرتووەتــە بــەر )چاوپێکەوتنــی کەســی، کەرکــوک، ئەیلولــی 2021)

پێکهاتــە  نێــوان  لــە  ئایینــی هەیــە  ناکۆکــی ڕەگــەزی و  لــە کەرکوکــدا  هەرچەنــدە 
ــان لەســەر  ــاو دادگاکان و کاریگەریی ــە ن ــە نەخزاونەت ــەم ناکۆکیان ــەاڵم ئ ــدا، ب جیاوازەکان
ــوو  ــە هەم ــتیدا ل ــە ڕاس ــس ل ــی پۆلی ــە بنکەکان ــووە. ســەبارەت ب دەســەاڵتی دادوەری نەب
کاتێکــدا گلەیــی زۆریــان لــێ دەکرێــت )چاوپێکەوتنــی کەســی ، کەرکــوک، ئابــی 2021)
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هەرچەنــدە ڕەوتــی وەاڵمەکانــی ڕاپرســییەکە دەریدەخــات کــە جیــاکاری لەســەر بنەمــای ئەتنیکــی و ئایینــی 
هەبــووە، بــەاڵم هەندێــک نیشــانەی ئەرێنــی پەیوەندیــە نەتەوەیــی و ئایینییەکانیــش هەیــە. دادوەرێــک کــە 
ــە  ــد: “مــن وەک دادوەرێکــی عــەرەب زۆر جــار ب ــراوە ڕایگەیان ــەڵ ک ــی لەگ ــە کەرکــوک چاوپێکەوتن ل
هاوڕێکانــم دەڵێــم مامەڵەکانــی هاواڵتــی کــورد ڕادەپەرێنــم هەرچەنــدە کەموکــوڕی تێــدا بێــت بــۆ ئــەوەی 

لــە هەســت و ســۆزی جیاکاریکــردن دووربکەونــەوە”  
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کاتێــک بــاس لــە جێبەجێکردنــی یاســا و کام گــرووپ دەســەالتدارە بەســەر شــارەکەدا زۆربــەی ئەوانــەی 
ــی  ــە ئیتنیک ــوو گرووپ ــە هەم ــدوە ک ــاوازەکان رایانگەیان ــە جی ــە گرووپ ــراوە ل ــەڵ ک ــان لەگ چاوپێکەوتنی
ــەدوای  ــاواز.  ل ــەی جی ــە پل ــەوە ب ــاکاری بوونەت ــەڕووی جی ــدا ڕووب ــە ناوچــە جیاوازەکان ــەکان ل و ئایینیی
ڕووداوەکانــی 16ی ئۆکتۆبــەری 2017 ەوە کــە پێشــمەرگە لەژێــر فشــاری هێزەکانــی حکومەتــی ناوەندی 
و بەتایبەتــی گرووپەکانــی حەشــدی شــەعبی لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان کشــاونەتەوە و کــورد ناڕازییــە لــە 
ــی 16ی  ــە دوای ڕووداوەکان ــە ل ــەوە ک ــان کردۆت ــوردەکان و جەختی ــان. ک ــتای کاروبارەکانی ــی ئێس دۆخ
ئۆکتۆبــەرەوە پەراوێزخــراون و نائومێــد بــوون لــە جێبەجێکردنــی یاســا لــە کەرکــوک و هەمــوو ناوچــە 
جێناکۆکــەکان هەروەهــا رایانگەیانــدووە حەشــدی شــەعبی دەســتێوەردانەکانیان لــە هەمــوو کاروبارەکانــدا 
زیــاد کــردووە لــە ئەنجامــی کۆنتڕۆڵکردنــی ئــەو ناوچانــە. یەكێــک لــەو کوردانــە دەڵێت حەشــبیدی شــەعبی 
ــۆ  ــی دەســتدرێژی سێکســی ب ــە تۆمەت ــە ب دەســتێوەردانی کــردووە و دەســتدرێژیکەرێکی ئازادکــردووە ک
ســەر ژنێکــی کــورد زیندانــی کــراوە. ئــەم تێڕوانینــە هەرچۆنێــک بێــت لەالیــەن وەاڵمدەرەوەکانی تریشــەوە 
ســەر بــە گرووپەکانــی تــر باســکراوە کــە هێــزە کوردییــەکان بــە هەمــان شــێوە دەســەاڵتیان بــە خراپــی 

بەکارهێنــاوە پێــش ڕووداوەکانــی 16ی ئۆکتۆبــەر بــۆ نموونــە یەكێــک دەڵێــت:

ــە  ــا ڕەنگ ــەوە، هەروەه ــەاڵتی دادوەری ناگەرێت ــۆ دەس ــا ب ــەاڵم تەنی ــە، ب ــی هەی جیاکاری
ــت،  ــێ بەڕێوەدەبرێ ــی پ ــەم ناوچەی ــە ئ ــت ک ــە بێ ــێوازە بەرێوەبردن ــەو ش ــی ئ دەرئەنجام
لەگــەڵ مێــژووی ناوچەکــە و ئاراســتەی زاڵ. هەرچەنــدە بۆتــە پراکتیزەیەکــی بــاو لەنێــو 
خەڵکــدا بــەاڵم لەدەســەاڵتی دادوەری و ســێکتەرەکانی تــر ئــەم جیاکارییــە لەســەر بنەمــای 
ــوەی دانیشــتوانی شــارەکە کــوردن  ــە نی ــۆ نمون ــاس. ب ــەر ب ــە ب ــن نەخراوەت ــەوەو ئایی نەت
بــەاڵم زۆربــەی دادوەرەکان عەرەبــن بۆیــە ئەمــەش نمونەیەکــی جیاکارییــە )چاوپێکەوتنی 

کەســی، کەرکــوک، ئابــی 2021)

ــوک  ــەدادگای کەرک ــەم ل ــس قســە دەک ــی پۆلی ــە کەرت ــدار ل ــن وەک کەســێکی پەیوەندی م
ــڕی دیاریکــراوی  ــە ب ــار هــەن کــە ب ــن. تۆمەتب ــە ئاشــکرا نایبینی شــتگەلێک هــەن کــە ب
ــد  ــوون کــە چەن ــار نەب ــدا تۆمەتب ــە بنەڕەت ــە ل ــن و کەســانێک هــەن ک ــازاد دەکرێ ــارە ئ پ
ــۆ شــایەتی دان. جیاکارییەکــی  ــن ب ســاڵێکە ســزادراون و شــایەتحاڵی هەلبەســتراو دەهێن
زۆر هەیــە، و پــارە حوکمەکــە دیــاری دەکات. )بەشــداربوویەکی پیــاو، فۆکــەس گــرووپ، 

ــی 2021) ــوک، ئەیلول کەرک

هەندێــک لەبەشــداربووان ڕایاندەگەیانــدوە کــە هــەردوو فــرە ڕەگــەز و فــرە ئاییــن خۆیــان 
فاکتــەرن بــۆ نادادپەروەریــی دادوەری
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دادوەران و ئەفســەرانی پۆلیــس بەســەر پارتــە سیاســییەکانەوە دابەشــبوونە و هــەر 
الیەنێکــی سیاســیش ســەر بــە کۆمەڵگایەکــی نەتەوەیی و ئایینــی دیاریکراوە، لــە ئەنجامدا، 
دادوەران و پۆلیســەکان تاوانباریــان بێتــاوان کــردوە لەبــەر ئــەوەی  گــرووپ یــان پارتــی 

سیاســی خۆیانــن. )کەســێکی نێــر، ڕووبــەڕوو، کەرکــوک، ئابــی 2021)

لەحاڵەتــی ئــەوەی کــە کەســێک تۆمەتــی نادادپــەروەری یــان جیاکاریــی بداتــە پــاڵ دادگاکان و نەتوانێــت 
بەڵگــە بــۆ پشــتگیریکردن لــە بانگەشــەکەی دابیــن بــکات، لەوانەیــە بەرپرســیار بێــت لــە هــەر تۆمەتێکــی 

یاســایی ئەنجــام بدرێــت ئەمــە بــە تایبەتــی ڕاســتە ئەگــەر بەڵگەکــە بەردەســت نەبێــت بــۆ پشــکنین.

جیــاکاری زۆر ئاشــکرا و دووبــارە نییــە، رەنگــە هەندێــک جــار رووبــدات بــەاڵم 
ــراق  ــگای عێ ــی کۆمەڵ ــە تاکەکان ــوە ک ــەرچاوەی گرت ــەوەوە س ــووە. ل ــاو نەب زۆر بەرچ
ــر گرنگــی  ــەوە و زیات ــدی شەخســی بکەن ــە پەیوەن ــر ل ــە بی هەمیشــە پەروەردەکــراون ک
ــەی  ــەر بانگەش ــی. ئەگ ــی و مەزهەب ــاوازی ئایین ــی جی ــە جیات ــدەن ل ــە ب ــەم پەیوەندییان ب
ــە  ــی پۆلیــس ڕوودەدات پێویســتمان ب ــە بنکەکان ــاکاری ل ــن کــە پراکتیــزی جی ــەوە بکەی ئ
ــس  ــی پۆلی ــە بنکەکان ــەوە ل ــوادارم پرۆســەی لێکۆڵین ــم هی ــەاڵم مــن دەڵێ ــت. ب بەڵگــە دەبێ
ئەنجــام نەدرێــت لــە جیاتــی ئــەوە بەشــی لێکۆڵینــەوەی دادوەری لــە دادگاکان دەتوانــن بــە 
ــی 2021) ــوک، ئاب ــی، کەرک ــی کەس ــدەن )چاوپێکەوتن ــی ب ــەییانەتر ئەنجام ــێوەیەکی پیش ش
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سروشــتی ملمالنێــی ئــەم ناوچانــە جیــاوازی و دابەشــبوونی نێــوان کۆمەڵــگاکان زیاتــر دەکات، بــۆ نمونــە، 
ــن  ــە جیاوازەکان ــەاڵت و حکومەت ــە دەس ــەر ب ــە س ــراون ک ــس ناس ــی پۆلی ــانی دادوەری بەتایبەت بەرپرس
]چاوپێکەوتنــی کەســی، تلکێــف، ئابــی 2021( بــەم شــێوەیە ناکۆکییــە ئایینــی و سیاســی و کۆمەاڵیەتیــەکان 
ــی  ــتی و پێکەوەی ــەر هەلومەرجــی ئاش ــی لەس ــاوکات کاریگەری ــە و ه ــری هەی ــەر یەکت ــەری لەس کاریگ
کۆمەڵــگا هەیــە، چونکــە هەندێــک لــەو هێڵە ناســنامەیانە بەســتراوەتەوە بــە دینامیکی ئەمنــی و بەربەرەکانی 
هێــزەوە. بــە پێــی چاوپێکەوتنەکانیــش لــە سەرانســەری کۆمەڵــگاکان، سەرلێشــێواوی بــەردەوام لــە بڕیــاری 
ــە  ــی و ب ــزی نادڵنیای ــتێکی بەهێ ــی هەس ــت بوون ــە دروس ــداری دەکات ل ــی بەش ــایی ئەمن ــداری و بۆش ئی
پشــتگوێ خســتن. بــۆ نموونــە ئــەو دوو وتەیــەی خــوارەوە، بارودۆخــی کاکەییــەکان لــە حەمدانییــە کــورت 

دەکاتــەوە

هەندێــک هێڵــی جیاکــەرەوە هەیــە پێــی دەوترێــت ) الســتیر الترابــي( بەشــە جیاوازەکانــی 
لــەڕووی  بنێــرن.  بــۆ کــێ  نازانــن داواکاریەکــە  گوندەکــە جیــا دەکاتــەوە. خەڵــک 
ــەوە  ــەڕووی ئیداریی ــەاڵم ل ــەردەڕەش ب ــەی ب ــان بەشــێکە لەناحی ســەربازییەوە ناوچەکەم
ــە خاکــی خۆمــان هەســت دەکەیــن ئێمــە نامۆیــن. هەندێــک  ــە. ل ســەر بەقــەزای حەمدانی
جــار، ئــەوان داواکەمــان ڕەتدەکەنــەوە و وەریناگــرن. کاتێــک داوایــەک لــە دژی کەســێک 
هەیــە، ئــەوا ئــەو کەســە داوا دەکات دۆســیەکە بگوازێتــەوە بــۆ حکومەتێکــی تــر )بەغــدا 
یــان هەولێــر(. بــەم هۆیــەوە کێشــەکان و پرۆســەکان دوایــی نایــەت. یەکێــک لە کەیســەکان 
مــاوەی ســێ ســاڵە بەردەوامــە و تــا ئێســتا چارەســەر نەکــراوە. )چاوپێکەوتنــی کەســی، 

ــە، ئابــی 2021( حەمدانیی

ــۆ  ــەت ب ــن، تەنان ــس و دادگا دەکەی ــەردانی پۆلی ــک س ــین کاتێ ــازار دەکێش ــە زۆر ئ ئێم
بەڵگەنامــە ســەرەتاییەکانیش، وەک هاوســەرگیری، لەدایکبــوون، یــان بڕوانامــەی مــردن. 
ــەوەی  ــە کــە دووبارەکردن ــردن هەی ــەک دوو حکومــەت و دوو بەرێوەب ــۆ هــەر ناوچەی ب
پرۆســەکان و پێداویســتیەکانن و بارێکــی قورســە بەســەر هاواڵتیانــدا تەنانــەت لــەڕووی 
ــوە ئێســتا  ــە بڕی ــوان ئێمــە و حەمدانیی ــگای نێ ــە ڕێ ــە جیاکەرەوەی ــەم هێڵ ئابووریشــەوە. ئ
خەڵکەکــە ناچــارن 06 کــم هاتوچــۆ بکــەن و بــە چــوار خاڵــی پشــکنین و ڕێــگای بەردیــدا 
تێپــەڕن، لەکاتێکــدا ڕێگاکــە ڕاســتەوخۆ و زۆر نزیکــە )چاوپێکەوتنی کەســی، حەمدانییە، 

ئابــی 2021(
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زۆربــەی بەشــداربووانی چاوپێکەوتنەکانــی کەرکــوک تەئکیدیــان لەڕۆڵــی پۆلیــس کــردەوە مامەڵکردنــی 
ــڕۆن و  ــدا ب ــایی خۆیان ــە پرۆســەی یاس ــەن ب ــە ڕێگــری دەک ــد ک ــیان گەیان ــە کەیســەکان و ڕاش خــراپ ب

ــل وەردەگــرن. بەرتی

ئەفســەرەکان ڕۆڵێکــی خراپیــان هەیــە لــە ڕێگریکــردن لــە گەیشــتنی کەیســەکان بــە دادگا 
ــە  ــوان الیەن ــە نی ــری ل ــێوەی نێوانگی ــە ش ــان ب ــرن ی ــل وەردەگ ــەوەی بەرتی ــۆی ئ ــە ه ب
ناکۆکــەکان کێشــەکە چارەســەر دەکــەن کــە ئەمــەش بــە شــێوەیەکی نێگەتیڤانــە کاریگــەری 
لــە کارەکانــی دادگاکان دەکات. وەک بیســتومانە بــووە بــە شــوێنێکی بازرگانــی، کاتێــک 
ــارە  ــا پ ــەن و هەت ــی دەک ــەران زەحمەت ــت، ئەفس ــت هەبێ ــس مامەڵەیەک ــەی پۆلی ــە بنک ل
نــەدەی، یــان تاوانبــارت دەکــەن و ناچــارت دەکــەن بەرتیلیــان پــێ بدەیــت ]چاوپێکەوتنــی 

کەســی، کەرکــوک، ئابــی 2021[

بــە تایبەتــی، بنکەکانــی پۆلیــس زیاتــر لــە شــوێنی بازرگانــی دەچــن کــە دەبێــت پــارە بدەیت 
بــۆ بەڕێوەبردنــی کارەکانــت. )چاوپێکەوتنی کەســی، کەرکــوک، ئەیلولی 2021(

چەندیــن بەڕێوەبــەری بنکــەی پۆلیــس هەن کە دەســتیان هەبــووە لە تاوانی گــەورەدا، وەک 
بازرگانیکردن بە ماددە هۆشــبەرەکان و لەشفرۆشــی و فرۆشــتنی زەوی و بازرگانیکردن 
بــە موڵکــی دەوڵەتــەوە، بــەاڵم هیــچ کەســێک دادگاییــان نــاکات )چاوپێکەوتنــی کەســی، 

کەرکــوک، ئەیلولی 2021(

هەندێــک لــە وەاڵمــدەرەوەکان پێیــان وابــوو کــە ئــەو تۆمەتانــەی کــە ئارااســتە پۆلیــس دەکرێــت ناتوانرێــت 
لــە دادگاکانیــش بکرێــت چونکــە تــا ڕادەیــەک ســەربەخۆن. لــە زاری زۆربــەی ئــەو کەســانەی بەشــداری 
ــوک  ــف و کەرک ــی کەی ــە و تەل ــو حەمدانی ــی وەک ــە جێناکۆکان ــە ناوچ ــت ل ــن دەردەکەوێ چاوپێکەوتنەکان
ــە  ــتێوەردانی الیەن ــە دەس ــە ل ــا بریتی ــەپاندنی یاس ــی دادوەری و س ــەردەم کەرت ــەرەکیەکانی ب ــتەنگە س ئاس
ــەن  ــە الی ــە. ئەمــەش ل ــەو ناوچان ــا دۆخــی جێناکۆکــی ئ ــدارەکان و هەروەه ــە چەک سیاســییەکان و گرووپ
داتاکانــەوە پشتڕاســتکراوەتەوە کــە “دەســتێوەردانی الیەنــە سیاســییەکان و گرووپــە چەکــدارەکان” لەالیــەن 
ــر  ــەیرکراوە و دوات ــی داد س ــەردەم کەرت ــەرەکی ب ــتی س ــدەرەوەکان وەک بەربەس ــە وەاڵم ــەس ل 581 ک
“دۆخــی جێناکۆکــی ئــەو ناوچانــە” )051 وەاڵمــدەر( و “نەبوونــی هۆشــیاری هاواڵتیــان لــە بــواری مافــی 
مــرۆڤ لــە الیــەن )٤٠١ دەاڵمــدەرەوە( بــە بەربەســتی بــەردەم ئــەم کەرتــە دانــراوە. )بڕوانــە شــێوەی ٦(
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ــۆ  ــە بەربەســتێک ب ــە چەکــدارەکان و هــۆزەکان ب ــە سیاســییەکان و گرووپ هەروەهــا دەســتێوەردانی الیەن
کارکردنــی ئــەو کەرتــە بــە شــێوەیەکی گونجــاو ناودەبرێــت. یەكێــک لــە بەشــداربووانی چاوپێکەوتنــەکان 
ــی دادگا  ــەش ڕۆڵ ــن و ئەم ــەر دەکرێ ــتەمی دادوەری چارەس ــە دەرەوەی سیس ــەکان ل ــە کێش ــد ک ڕایگەیان
الواز دەکات، و دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کێشــەکان بــە نایاســایی چارەســەر بکرێــت لــە ڕێگــەی دەســتێوەردانی 
ــس  ــراوە ئەفســەرێکی پۆلی ــەڵ ک ــی  لەگ ــەی چاوپێکەوتن ــک لەوان ــەوە. یەکێ ــی و خێڵەکیی سیاســی و حزب
بــوو، ئــەم حاڵەتــە تیبینیکــراوە لەالیــەن گرووپێکــی چەکــدارەوە پەیوەنــدی پیوەکــرا و داوایــان لێکــرد ئــەو 
ــر  ــەئ زیات ــدەرەوەکان ئەم ــە وەاڵم ــک ل ــان چارەســەری بکــەن. یەکێ ــەوەی خۆی ــۆ ئ کەیســە بوەســتێنن ب

ــەوە کــە: ڕوون کردوەت

دەســتێوەردانەکان دیارتریــن بەربەســتن لەبــەردەم دادگاکانــدا، هەندێجــار کار لەســەر 
بڕیــاری دادوەران دەکــەن. بەتایبەتــی دەســتێوەردانی سیاســی و ســەربازی بەهــۆی 
ئــەو هێــز و دەســەاڵتەی کــە بەدەســتیان هێنــاوە. لــەو کەیســانە کەتاوانــی قورســن و 
تاوانبارانیــش ســەر بەحزبێکــی سیاســی بەهێــزن ڕاســتەوخۆ دەســتێوەردان دەکرێــن و بــە 

ــی 2021( ــوک، ئاب ــی، کەرک ــی کەس ــت چاوپێکەوتن ــاییان نابرێ ــە یاس پرۆس

ژنان و کهرتی دادپهروەری
ئــەو توێژینەوانــەی کــە هەیــە لەســەر نەینــەوا دەریانخســتووە کــە ژنــان لەپێشــینەی تایبەتیــان هەیــە وەک لــە 
پیــاوان بــۆ بنیاتنانــەوەی نەینــەوا و تێگەیشــتن لــە ناکۆکی و پێکەوەبەســتنی کۆمەاڵیەتی )یارمەتی کەنیســەی 
ــتان بابەتێکــی  ــی کوردس ــە هەرێم ــان ل ــی ژی نەرویجــی و کڵێســای ســوید، 2019(. باشــتربوونی کوالیت
ــەک  ــی توێژینەوەی ــداربووانی ژن. بەپێ ــەڵ بەش ــەکان لەگ ــەس گرووپ ــن و فۆک ــە چاوپیکەوت ــە ل دووبارەی
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کــە لەالیــەن پەیمانــگای توێژینــەوەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت )٢٠٢٠( ئەنجــام دراوە زۆرینــەی ژنانــی 
ئــاوارەی ئێــزدی و مەســیحی بڕوایــان وایــە ئافرەتــان باشــتر پارێــزراون و دەرفەتــی باشــتریان هەیــە لــە 
کاتــی ئاوارەبوونیانــدا بەهــۆی باشــتربوونی میکانیزمەکانــی پاراســتن و ئاســانکاری خوینــدن و راهێنانــی 

پیشــەیی و دەرفەتــی کار.   

بــە پێــی ئەنجامــی ڕاپرســییەکە، جیــاکاری لــە کەرتــی دادپەروەریــدا تەنیــا بــە جیــاوازی ئایینــی ئیتنیکــی 
نەوەســتاوە، بەڵکــو جێندەریــش کاریگــەری هەیــە لەســەر گەیشــتن بــە دادپــەروەری )بڕوانــە شــێوەی 7). 
رێــژەی ٪63 بەشــداربووان )202 بەشــداربوو( پێیانوابــوو کــە لەکۆمەڵــگای خۆیانــدا جیــاکاری لەســەر 
بنەمــای ڕەگــەزی لەکەرتــی دادوەریــدا هەیــە تەنهــا ٪27 )85 بەشــداربوو( وەاڵمیــان دایــەوە کــە ڕەگــەز 
هیــچ کاریگەرییەکــی نییــە لەســەر ئەمــە. بەشــداربووانی چاوپێکەوتــن و فۆکــەس گرووپــەکان لــە خــوارەوە 

زیاتــر گرنگــی بــە ڕەگــەز دەدەن لــە کاتــی هەڵســەنگاندنی کەرتــی دادوەریــدا لــەو ناوچانــەدا.

ژنــان هەســت بــە ســەالمەتی ناکــەن لــە بنکەکانــی پۆلیــس، داوای بەرتیلــم لــێ کــرا بــۆ 
ــی زۆر بچــووک. )بەشــداربوویەکی ژن، فۆکــەس گــرووپ،  ــەوەی فرۆشــگای جل کردن

ــی 2021) ئەیلول

چەندیــن حاڵەتــی تەاڵقــدان لەنێــوان گرووپــە ئاینــی و ئیتنیەکانــدا هەیــە چونکــە خاکەکــە 
دابەشــکراوە، ناوچــە هەیــە بــۆ عــەرەب و ئەوانــی تــر بــۆ کــورد ئەمــە گرفــت دروســت 
دەکات، چونکــە ژن و مێــرد هەریەکەیــان حــەز دەکــەن لــە ناوچــەی خۆیــان بژیــن. کــە 
رازیــش نابــن جیادەبنــەوە و منداڵەکانیــان ئــاوارە دەکــەن. )بەشــداربوویەکی ژن، فۆکــەس 

گــرووپ، ئەیلولــی 2021)

کاتێــک ژنێــک داوای جیابوونــەوە دەکات، یەکــەم شــت کــە خێزانەکــەی پێــی دەڵێــن 
ئەوەیــە کــە دادوەر مافــی تــەواوی ناداتــەوە. )بەشــداربوویەکی ژن، فۆکــەس گــرووپ ، 

ــی 2021) ــوک، ئەیلول کەرک

زۆربــەی قوربانییــەکان ژنــن لەحاڵەتــی جیابوونــەوەد. لــە هەمــان گونــد و هەمــان شــوێنی 
ــە، هــەر  ــە گوندەکەی ــن و مێردەکــەش ل ــە خەبات ــە ل ــی ژنەک ــەاڵم خێزان نیشــتەجێبوون، ب
الیەنێــک ســکااڵی لەســەر ئــەوی تــر لــە حکومەتێکــی جیــاواز تۆمــار دەکات. ژنەکــە لێرە 
ــە،  ــی کەســی، حەمدانیی ــەوێ ســکااڵی کــرد. )چاوپیکەوتن ســکااڵی کــرد، مێردەکــەش ل

ئابــی 2021)
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بەربەســتەکانی گەیشــتنی ژنــان بــە سیســتەمی دادوەری بەهــۆی ئــەو تێڕوانینــە کەلتــووری و نەریتییــەی 
ــە  ــە بریتیی ــس، “کێشــەی ســەرەکی ئێم ــەی ئەفســەرێکی پۆلی ــە وت ــووە. ب ــر ب ــە خراپت ــان هەی ــۆ ژن ــە ب ک
لــە چاولێکــەری گواســتنەوەی خــوو و نۆرمــەکان بــۆ نــاو خێزانــەکان، نــەک ڕووبەڕووبوونــەوە، ژنــان 
ــس  ــەی پۆلی ــە بنک ــەکان ل ــە کۆمەاڵیەتیی ــێلکردنی دابونەریت ــان پێش ــردن ی ــی تاوانبارک ــە ترس ــن ل دەترس
ــە دەدەن ، وەک  ــەم تێڕوانین ــە ئ ــاژە ب ــێوە ئام ــان ش ــە هەم ــردراو ب ــانی هەڵبژێ ــەوە”  بەرپرس ــک ببن نزی

ــد: ــوک رایدەگەیان ــی کەرک ــەس گرووپ ــە فۆک ــداربوویەکی ژن ل بەش

ڕۆژێــک لەژوورێکــی دادوەردا لــەدادگای کەرکــوک دانیشــتم ئێمــە باســی مافــی ژنانمــان 
دەکــرد و مــن دۆســیەیەکم ســەبارەت بــە ژنێــک هەبــوو و لــەوێ پارێــزەران دانیشــتبوون. 
دادوەرەکــە پێــی وتــم کــە ئــەوە بەهــۆی خراپــی ژنانــەوە بــوو کــە ئەبــو جەهــل کچەکانــی 
ــوو،  ــدار ب ــاوی برین ــوو، دەم و چ ــەی لێیداب ــە مێردەک ــک ک ــرد. ئافرەتێ ــڵ دەک زیندەبەچ
کاتێــک زیاتــر لــە )جارێــک( چووبــوو بــۆ بنکــەی پۆلیــس بــۆ دۆســیەکەی، پێیــان ووتبــوو 
ــرە. )بەشــداربوویەکی ژن،  ــۆ ئێ ــت ب ــت و شــەرمە هەمــوو ڕۆژێــک بێی ــۆ ئافرەتی کــە ت

فۆکــەس گــرووپ، کەرکــوک، ئەیلولــی 2021)

لــە ناوچەکانــی دەوروبــەری شــار گەیشــتن بــە سیســتەمی دادوەری قورســترە بــۆ ژنــان. بەهــا خێڵەکییــەکان 
ڕێگــرن لــە گەیشــتنی کەیســەکانیان بــە دادگا و پۆلیــس و لــە کاتێکــدا ڕەنگــە لــە هەمــوو شــوێنێکدا دەزگا 
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دادوەرییــەکان بوونیــان هەیــە. ژنــان ناتوانــن پەناگەیــەک بدۆزنــەوە چونکــە ترســیان لــە دەســتتێوەردانی 
خزمەکانیــان هەیــە لــە کەیســەکانیاندا. ئەمــە تەنهــا ئــەو ژنانــە ناگرێتــەوە لــە لــە دۆخــی مەترســیدان، بەڵکــو 
ئــەو کەســانەش کــە کەیســەکانیان چارەســەر دەکــەن. ئەمــەش لەالیــەن پارێزەرێکــی ژنــەوە باســکراوە کــە 
بەشــداری لــە یەکێــک لــە فۆکــەس گرووپەکانــی کــردوە لەشــاری کەرکــوک لــەم ڕوانگەیــەوە دیــارە کــە 

ژنــان دەبنــە قوربانــی هــەردوو کــەم و کــوڕی دامەزراوەیــی و جیــاوازی ڕەگــەزی.

ــەڕووی  ــدراون، ڕووب ــوەژن و تەاڵق ــە  بێ ــە داعشــەوە هەی ــان ب ــەی کــە پەیوەندی ــەو ئافرەتان هەروەهــا، ئ
بەرەنــگاری زیاتــر دەبنــەوە، چونکــە الوازن و تووشــی ئیســتغالل دەبــن. بەشــداربوویەکی فۆکــەس 

ــد: ــوو رایانگەیان ــە  ژن ب ــەکان ک گرووپ

بــە داعشــەوە هەبــووە  ئــەو ژنانــەی کــە پەیوەندیــان کــە مێردەکانیــان پەیوەندیــان 
ــە  ــی )داعشــی( ســەیری دەکــەن. ]ژن ــی پۆلیــس چونکــە وەک ژن ــە بنکەکان ــن بچن ناتوان

بەشــداربوویەک، فۆکــەس گــرووپ، موســڵ، ئەیلولــی 2021[

هیــچ دەســەاڵتێکی دەوڵــەت نییــە، خێــڵ و گرووپــە ئاینییــەکان و پارتــە سیاســییەکان بــە 
ــە.  ــەوادا ئاژاوەگێڕی ــتی نەین ــە دەش ــە ل ــە دۆخەک ــن، بۆی ــوو حوکمێک ــۆزیانەوەە هەم دڵس

ــی 2021[ ــڵ، ئەیلول ــرووپ، موس ــەس گ ــداربوویەکی ژن، فۆک ]بەش

هەروەهــا بەشــداربووانی ژن  لــە راپرســیەکە رایانگەیانــدوە کــە هەســت بــە ســەالمەت ناکــەن لــە کاتــی 
ســەردان و راپــۆرت بــۆ دادگاکان و بنکەکانــی پۆلیــس )ســەیری شــێوە 8 و 9 و 10 بکــەن(. شــێوەی 9 
ــە  ــەم کێشــەیە تەنهــا ل ــرە، ئ ــی پۆلیــس کەمت ــە بنکەکان ــە و هەســتی ســەالمەتی ل نیشــانی دەدات کــە متمان
کەرکــوک و دەشــتی نەینــەوا و دۆخــی جێناکــۆکان ناگرێتــەوە بەڵکــو کێشــەیەکی هاوبەشــە لەسەرتاســەری 
ــاواز و  ــۆ کــۆچ، 2019(. هەرچۆنێــک بێــت بوونــی دەســەاڵتی جی ــی ب ــدا )ڕێکخــراوی نێودەوڵەت عێراق
ملمالنێــی نێوانیــان بۆتــە هــۆی زیادبوونــی الوازی ژنــان بەپێــی توێژینەوەیــەک کــە لــە الیــەن ڕێکخــراوی 
نێودەوڵەتــی بــۆ کــۆچ ئەنجــام دراوە، زۆربــەی ژنــان گوزارشــت لــە نائاســوودەیی خۆیــان دەکــەن 
لــەوەی ڕێگــە بــە ئەندامــی مێینــەی خێــزان بدرێــت کــە کێشــەکانیان بــە پۆلیــس رابگەیەنــن )ڕێکخــراوی 
ــەر   ــرد ئەگ ــێ ک ــان پ ــەرەکان ئاماژەی ــە چاوپێکەوتنک ــک ل ــۆچ، 2019(. وەک زۆرێ ــۆ ک ــی ب نێودەوڵەت
ئەفســەرێکی پۆلیســی ئافرەتیــان هەبووایــە گونجاوتــر دەبــوو کێشــەکانیان بگەیەنــن بــە بنکەکانــی پۆلیــس. 
لــە نزیکــەی 18,000 ئەفســەر کــە ئێســتا لــە نــاو پۆلیســی نەینەوادایــە، نزیکــەی 20 یــان ژنــن )ســەنتەری 
ــی  ــاری بەڕێوەبەرایەتییەکان ــۆ کاروب ــەزۆری ب ــە ب ــەو ژنان ــدا، 2018(. ئ ــە ملمالنێ ــی ل ــی مەدەن خەڵک
ــا کاتێــک دەبینرێــن کــە کەســایەتییە بــااڵکان ســەردانی شــارەکە بکــەن. پێویســتە  پۆلیــس دانــراون و تەنی
ــی  ــان ڕاهێنان ــی هەم ــەرەڕای وەرگرتن ــەن. س ــی بک ــی مەدەن ــتەیی ژنان ــکنینی جەس ــەرانی ژن پش ئەفس
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ــتگیرکردن و  ــە دەس ــداری ل ــەوا بەش ــی نەین ــی پۆلیس ــە هێزەکان ــان ل ــەاڵم ژن ــەرەکانیان، ب ــاوڕێ ئەفس ه
ئۆپەراســیۆنی گــەڕان و پشــکنین ناکــەن. زیادکردنــی بەشــداری ژنــان لەپۆلیــس و ئاســایش ناوچەیــەک کــە 
پێویســتی بــە وەبەرهێنانــی درێژخایــەن و داکۆکیکردنــە لــە الیــەن ڕێکخــراوە ناحکومییەکانــی ناوخۆیــی و 

ــی، 2021). ــدەر و پااڵن ــەکان )حەی نێودەوڵەتی
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نهخشهی یهکتربڕی )١(
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بــۆ خســتنەڕووی جیــاوازی نێــوان ئاســتەکانی متمانەپێدانــی پیــاوان و ژنــان بــە دادگاکان و پۆلیــس، بەپێــی 
ئــەو بنەمایــە داتــاکان جیاکراونەتــەوە، وەک دەبینیــن لــە خشــتەی کــرۆس )1( دا، تەنیــا جیاوازییەکــی کــەم 
هەیــە لــە نێــوان بەشــداربووانی نێــر و مــێ، تەنهــا جیاوازییەکــی کــەم بــە نزیکــەی 5٪ بــۆ وەاڵمدەرانــی 

ژن و پیــاو دەبینرێــت کــە راپۆرتیانــداوە کــە هەســت بــە ســەالمەتی ناکــەن لــەم دەزگایانــەدا،

پێوانهکردنی متمانه له کهرتی داد

شــێوەی 11 دەریدەخــات کــە 35٪ ی بەشــداربووان وەاڵمیــان داوەتــەوە کــە ئاســتی متمانەیــان بــە کەرتــی 
دادوەری )ئەفســەرانی پۆلیــس، لێکۆڵەرەوانــی داد، دادوەرەکان( “نزمــە” 14٪ وەاڵمــی “زۆر نــزم” یــان 
داوەتــەوە و 34٪ )100( یــان ئاســتی متمانەیــان مامناوەنــدە، وەاڵمــدەرەوەکان کاتێــک پرســیاریان لێکراوە 
بۆچــی خەڵــک متمانەیــان بــەدادگا نییــە بــۆ پاراســتنی مافەکانیــان، گەندەڵــی و نێپۆتیزم بەهۆکاری ســەرەکی 
)46٪( ناونــرا و دواتــر “یاســا وەک پێویســت جێبەجــێ ناکرێــت” )28٪( و “لەبەرچاونەگرتنــی بنەماکانــی 
مافــی مــرۆڤ” )15٪( ئــەم دەرەنجامانــە هاوچەشــن لەگــەڵ دۆزینەوەکانــی لێکۆڵینــەوەی کۆمەاڵیەتــی و 

پەیمانــگای ئەمریکــی بــۆ ئاشــتی )2019(،

ــان لەگــەڵ کــراوە رایانگەیانــدوە کــە لەکاتــی ســەردانیکردنی  زۆرینــەی ئــەو کەســانەی کــە چاوپێکەوتنی
دامــودەزگا حکومییــەکان و بەتایبەتــی دادگاکان، کاروبــارەکان زۆر بــە هێواشــی بەرێــوە دەچێــت، بــەاڵم 
ئەگــەر پەیوەنــدی کەســیت هەبێــت لەنــاو دامەزراوەکــە یــان ســەر بــە الیەنێــک بیــت، ئــەوا پێویســتیەکانت 
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بــە خێرایــی چارەســەر دەبێــت، ئەمــە ئــەوە دەردەخــات کــە خەڵــک متمانــەی بــەم دەزگایانــە نییــە کــە بــە 
شــێوەیەکی دادپەروەرانــە مامەڵەیــان لەگــەڵ بکــەن

ئــەم داتایــە کێشــەی بنەڕەتــی نەبوونــی متمانــە لــە نێــوان هاواڵتیــان و کەرتــی دادوەری بەرجەســتە دەکات، 
ئــەم ئاســتە بــەرزە لــە بــێ متمانەیــی پێویســتە پلــە بەرزەکانــی بەرپرســان و خــاوەن دەســەاڵتەکان ئاراســتە 
بــکات بــۆ کارکــردن بــۆ کەمکردنــەوەی ئــەم بۆشــایییە بــە دڵنیابوون لــە ڕەزامەنــدی گشــتی و متمانەپێدان و 
لــە کۆتاییــدا دروســتکردنی شــەرعیەت، هەروەهــا داتــاکان ئــەوە پیشــاندەدەن ئکــە 34% )107 وەاڵمــدەر( 
ــوو  ــان واب ــداربوو( پێی ــە” و 10% )32 بەش ــینەوەکە “نزم ــتی لێپرس ــە ئاس ــردووە ک ــەوە ک ــتیان ب هەس
ــە  ــە )شــێوەی 13(، ل ــک زۆر نزم ــۆ خەڵ ــی دادوەری ب ــی کەرت ــینەوەی دامەزراوەکان ــە ئاســتی لێپرس ک
وەاڵمــدەرەوەکان، 35% )113 وەاڵمــدەر( پێیــان وابــوو کــە ئاســتی متمانــەی “مامناوەنــد” هەیــە، لەگــەڵ 
ــەی  ــەرز” و 7% )23 وەاڵمــدەر( متمان ــەوە دەکــەن کــە ئاســتی “ب 14% )44 وەاڵمــدەر( بانگەشــەی ئ
زۆر بەرزیــان هەیــە، لــە چاوپێکەوتنــە کەســیەکانیش ئاســتی بــەرزی بــێ متمانەیــی بەرامبــەر بــە گرووپــە 
ــە کــردەوە  چەکــدارە نادەوڵەتییــەکان ئامــاژەی پیــدراوە، چونکــە بــە دەگمــەن رووبــەرروی لێپرســینەوە ل
توندوتیژیەکانیــان دەبنــەوە و پارێزبەنــدی کارکردنیــان لــە دەرەوەی یاســا هەیــە، بەشــداربووانی فۆکــەس 
گرووپــەکان لەالیــەن دەســەاڵتدارانی خۆجێیــەوە دەریانبڕیوە کە پێشــێلکارییە دەســتوورییەکان بەشــێوەیەکی 
ــە  ــی 2021[ ب ڕێکوپێــک و بــێ لێپرســینەوە ڕوودەدەن ]فۆکــەس گــرووپ، ڕووبــەڕوو، موســڵ، ئەیلول
وتــەی نوێنەرانــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی ناوخۆیــی لەنــاو فۆکــەس گرووپەکانــدا، ئــەو ئیســتغاللکردنەی کــە 
ــە  ــە پەیوەســت ب ــێ لێپرســینەوە کێشــەی ســەرەکین ل ــت ب ــی ئاسایشــەوە ئەنجــام دەدرێ ــەن کارمەندان لەالی
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جێگیربــوون و بارودۆخــی جێناکۆکــی ئــەم ناوچانــە و ملمالنێــی نێــوان الیەنــەکان لــە بــە سیاســی و 
ســەربازیکردنی کەرتــی دادوەری،

ــێل  ــی پێش ــێک مافیان ــە کەس ــردووە ک ــان نەک ــی ئەوەی ــز گلەی ــس هەرگی ــدی پۆلی کارمەن
کــردووە، بــەاڵم ئــەم ڕۆژانە زۆرجار دێــن و ڕاپۆرتی دەســتدرێژیی گرووپە چەکدارەکان 

دەدەن، )بەشــداربوویەکی پیــاو، فۆکــەس گــرووپ، موســڵ، ئەیلولــی 2021)

هەروەهــا بەشــداربووانی ڕاپرســییەکە پێیانوایــە کــە ڕێزگرتــن لــە مافەکانــی مــرۆڤ لــە کەرتــی دادوەریــدا 
“نــزم” و “23٪” و “زۆر نزمــە” )71٪( )شــێوەی 41(، هەروەهــا 73٪ )711 وەاڵمــدەر( پێیانوابــوو کــە 
ئاســتی مامناوەنــدی ڕێزگرتــن هەیــە لــە مافەکانــی مــرۆڤ، نیــوەی بەشــداربووان ڕایانگەیانــد کــە مافــی 
مــرۆڤ نــە لــە کاتــی لێکۆڵینــەوە و نــە لــە دادگایکردنــدا ڕەچــاو نەکــراوە، لــە کاتێکــدا ژمارەیەکــی کــەم 
لــە وەاڵمــدەرەکان پێیانوابــوو کــە مافــی مــرۆڤ لــە دادگاکان لــە بەرچــاو دەگیرێــن، بــەاڵم زۆرینەیــان بــە 
پێچەوانــەوە بیردەکنــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا، کەمێــک زیاتــر لــە ســێ یــەک )45،53٪( ی وەاڵمدەرەوەکانــی 
ــە  ــت ل ــی مــرۆڤ دەکرێ ــی ماف ــە چەمکەکان ــد کار ب ــا ڕادەیەکــی مامناوەن ــاوەڕەدان کــە ت ــەو ب ڕاپرســی ل
کەرتــی دادوەریــدا بــە تایبەتــی بــە درێژایــی پرۆســەی لێکۆڵینــەوە و دادگاییکردنــدا ، ئەمــە دەریدەخــات کــە 
ســەرەڕای کێشــە زۆرەکانــی کەرتەکــە، هەندێــک لــە تاکــەکان هێشــتا بۆچوونــی باشــیان هەیــە لەســەری، 
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ڕاسپاردەکان بۆ حکومهتی عێراق 

- خەڵــک و دەســەاڵتدارانی خۆجێــی داوای پشــتگیری زیاتــر دەکــەن لــە بەغــداوە، بەتایبەتــی بــۆ 
ــی  ــتە حکومەت ــەربەخۆبن، پێویس ــا و س ــەوەی بەتوان ــۆ ئ ــی دادوەری و دادگاکان ب ــتگیریکردنی کەرت پش
عێــراق پابەنــد بێــت بــە ســەربەخۆیی کەرتــی دادوەری لەسەرانســەری ناوچــە جێناکۆکــەکان ئەمــەش نــەک 
ــە شــێوەیەکی بەرچــاو  ــت ب ــی مــرۆڤ، بەڵکــو دەتوانێ ــی و پاراســتنی مافەکان ــە هــۆی گەرەنت هــەر دەبێت
بەشــداری بــکات لــە دروســتکردنی متمانــەی کۆمەڵــگا خؤجێیــەکان بــە حکومەتــی عێــراق بــە گشــتی و 
کەرتــی دادوەری بەتایبەتــی کــە چەنــد ســاڵێکە الوازە لــە دوای شکســتهێنانی داعــش،  ســەرەڕای ئــەوەش 
ــاکاری لەســەر  ــەوەی هەســتی جی ــۆ کەمکردن ــک دەڕەخســێنێت ب ــی دادوەری دەرفەتێ ســەربەخۆیی کەرت

ــەکان،  ــوان پێکهات ــی نێ ــە و پەیوەندییەکان ــەوەی متمان ــنامە و نوێکردن ــای ناس بنەم

- حکومەتــی عێــراق دڵنیــا بێــت لــە ناوچــە جێناکۆکەکان پۆلیســی فیدراڵی گشــتگیر و لە هەمــوو گرووپەکان 
ــۆرەوە  ــی هەمەج ــی و پۆلیس ــی ئەمن ــەن هێزێک ــێ لەالی ــە دەب ــەم ناوچان ــەوە، ئ ــتە بااڵکانیش ــە ئاس ــت ب بێ
بپارێزرێــت کــە ڕەنگدانــەوەی فرەیــی ئایینــی و ئیتنیکــی بێــت، پلــە بــااڵکان لــە پۆلیســی فیدڕاڵــی پێویســتە 
ــی پیشــەیی جێبەجــێ بکرێــت،  ــی لێهاتووی ــە مەرجێــک کــە داواکارییەکان ــۆ هەمــووان ب ــن ب بەردەســت ب
گرتنەبــەری ئــەم جــۆرە ڕێوشــوێنانە دەبێتــە هــۆی بەرزکردنــەوەی ئاســتی متمانــە بــە پۆلیــس و یارمەتیــدان 

لــە کەمکردنــەوەی تــرس و گــرژی لەســەر ئاســتی کۆمەڵــگا

ــاری  ــەرێکی یەکج ــتان چارەس ــی کوردس ــی هەرێم ــراق و حکومەت ــی عێ ــتە حکومەت ــگ و پێویس - گرن
ــەکان ــە جێناکۆک ــە ناوچ ــەکان ل ــە کەمین ــتنی گرووپ ــۆ راگواس ــەن ب پێشــکەش بک

- هاواڵتیانــی ناوچــە جێناکۆکــەکان پێویســتیان بــە دڵنیایــی هەیــە ســەبارەت بــە داهاتــووی دۆخــی ئیــدارە و 
ناوچەکانیــان، وەک جێبەجێکردنــی مــاددەی 140 ئەمــە تەنیــا کاتێــک بــەدی دێــت کــە ڕێکەوتنێــک لەنێوان 
بەغــدا و هەولێــردا هەبێــت، قەرەبووکردنــەوەی ئــەو کەســانەی کــە قوربانــی سیاســەتی دوورخســتنەوەی 

ڕژێمــی بەعــس بــوون هەنگاوێکــە بــۆ دروســتکردنی متمانــە لەنــاو و نێــوان کۆمەڵگاکانــدا،

ڕاسپاردەکان بۆ حکومهتی ههرێمی کوردستان

- پەیوەندییەکانــی هەولێــر و بەغــدا وەک کلیلــی جێبەجێکردنــی یاســا و ئەرکــی کەرتــی دادوەری لــە ناوچــە 
ــی  ــە ناوچــە جێناکۆکەکان ــی ل جێناکۆکــەکان دەبینرێــت هەماهەنگــی لەهەمــوو ئاســتەکاندا گرنگــە بەتایبەت

وەک کەرکــوک

- زۆر پێشنیار دەکرێت جیاوازی بکرێت لە نێوان ناکۆکییە سیاسییەکان و کاری پۆلیس و دادگاکان 
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- چارەســەرکردنی کۆســپەکانی بــەردەم کەرتــی داد لەناوچــە جێناکۆکــەکان پێویســتی بەئامادەبونــی 
ــێ  ــۆ چارەســەرکردنی ملمالن ــە ب ــی هەرێمــی کوردســتان هەی ــراق و حکومەت ــی عێ هــەردوو حکومەت
یاســاییە  ئامــرازە  بــە  پابەندبــوون  هەروەهــا  و  جێناکۆکــەکان  ناوچــە  لەســەر  درێژخایەنەکانیــان 
ــەاڵم لــە ماوەیەکــی کورتــدا هــەردوو  ــن، ب بەرپرســیارەکان،لە کاتێکــدا ئەمانــە ئامانجــی درێژخایەن
حکومــەت دەتوانــن کار لەســەر دابینکردنــی ڕێــکارە هاوبەشــەکان و ئەنجامدانیــان بکــەن لــە دامــەزراوە 

ــەاڵتیان ــر دەس ــی ژێ جیاوازەکان

ڕاسپاردەکان بۆ ئهکتهرەنێودەوڵهتییهکان

• بوونــی هێــزە ئەمنیــە جۆراوجــۆرەکان هەوڵەکانــی دروســتکردنی ئاشــتی الواز دەکات کــە لەالیــەن 
ــت، ئەمــەش ئاریشــە ســەرەکیەکە  ــەکان جێبەجــێ دەکرێ ــی و نێودەوڵەتی ــە ناوخۆی ڕێکخــراوە ناحکومی
ــە  ــەڵ الیەن ــە لەگ ــتە مامەڵ ــەکان پێویس ــی و نێودەوڵەتی ــە ناوخۆی ــراوە ناحکومیی ــاری دەکات: ڕێکخ دی
بــۆ  بەربەســتێکی ســەرەکین  ئــەوان  بــەاڵم  ئەمنییەکانیشــەوە،  ئەکتــەرە  بــە  بکــەن،  ناوخۆییــەکان 

ــۆدا،  ــتی ناوخ ــە ئاس ــخەریەکان ل ــەوەی دەستپێش بەرزکردن

• هاوتەریــب لەگــەڵ هەوڵەکانــی پەرەپێــدان و بنیاتنانــی ئاشــتی، ڕێکخــراوە ناحکومیــە نێودەوڵەتیــەکان 
ــە ئاســتی نەتەوەیــی و نێودەوڵەتــی بــکات بــۆ یەکخســتنی بەڕێوبەرایەتــی یاســایی و  دەبێــت داکۆکــی ل
ئەمنــی لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان، بوونــی هێــزە ئەمنیــە جیــاواز و دژ یــەک لــە کارنامــە و ئاسایشــیان، 
پێوانــە نەرمەکانــی دروســتکردنی ئاشــتی الواز دەکات کــە لەالیــەن ڕێکخــراوە ناحکومیــە ناوخۆیــی و 

نێودەوڵەتیەکانــەوە لــە مــاوەی کــورت و درێــژدا جێبەجــێ دەکرێــن،

• زامنکردنــی نوێنەرایەتــی سیاســی بۆ پێکهاتە جیــاوازەکان بەتایبەتی گرووپــە پەراوێزخراوەکان، وەک 
ژنــان، دەبێــت وەک تەوەرێکــی ســەرەکی دەستپێشــخەرییەکاکی ڕێکخــراوە ناحکومیــە نێودەوڵەتییــەکان 

بمێنێتەوە،

• پێویســتە ئەفســەرانی پۆلیســی ناوخــۆ و ئەندامانــی دادگاکان بــە پێوەرە گشــتییەکانی پاراســتنی مافەکانی 
مــرۆڤ و نەهێشــتنی جیــاکاری ڕاهێنانیــان پێبکرێت

ڕاسپاردەکان بۆ حکومهته خۆجێیهکان

• بەهێزکردنــی هەماهەنگــی لەگــەڵ ڕێکخــراوە ناحکومیــە ناوخۆیــی و نێودەوڵەتیــەکان بــۆ داکۆکیکردن 
ــە ئاســتی نەتەوەیــی و نێودەوڵەتــی کــە دەبێتــە هــۆی یەکخســتنی ئیداریــی و  ئەمنــی لــە کەرکــوک و  ل

حەمدانیــە و تەلــی کەیــف و البردنــی بەربەســتەکان لەبــەردەم ئــازادی جــواڵن، 
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 -http://pfo-ku،org : وێبسایت

 -https://www،facebook،com/Peace-and-Freedom- : پە یجی فە یس بووك
/Organiza- tion-PFO-484637138366425

 


