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لەبارەی نووسەرەوە
چاالكوانی مافەكانی مرۆڤی پێشڕەو، پسپۆڕ لە بواری 
جێبەجێكاری  سەرۆكی  و  نێودەوڵەتی  مرۆڤی  مافەكانی 
 KHRP - Kurdish"ك���ورد مرۆڤی  مافەكانی  پ��ڕۆژەی 
Human Rights Project"، كە ناوەندەكەی لە لەندەنە. 
هاوكاریی زۆربەی دۆسییەكانی دادگای مافەكانی مرۆڤی 
ئەورووپا  لە  مافەكانی  سیمیناری  و  كردووە  ئەورووپای 
)KHRP، NGO( ك���ردووە.  كوردنشینەكان  ن��اوچ��ە  و 
ناوچە  مرۆڤی  مافەكانی  پشتگیریی  و  ناسیاسییە  یەكی 
پشتگیریی  و  خ��زم��ەت  ب��ەه��ۆی  دەك���ات.  كوردنشینەكان 
مافەكانی مرۆڤ و پەرەدان بە سەروەریی یاسا، خەاڵتی 
یەڵدز  وەرگرتووە.  مرۆڤی  مافەكانی  پارێزەرانی  كۆمیتەی 
زیاتر لەبارەی مافەكانی مرۆڤ دەنووسێت، نووسینەكانی 
باڵوبوونەتەوە.  ڕووسیا  و  فینلەندا  توركیا،  بەریتانیا،  لە 
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زۆرب����ەی ب��ەره��ەم��ە گ��رن��گ��ەك��ان��ی ل���ەب���ارەی ب��ارودۆخ��ی 
كوردەكانە لە عێراق و سوریا و ئێران و توركیا. گرنگترین 

بەرهەمەكانی یەڵدز بریتیین لە:
- خەباتی كوردەكان: مافە مرۆڤدۆستانە نێودەوڵەتی و 

میكانیزمەكانی دوای خەبات.
مافەكانی  توركیا:  ئەندامییەتی  و  ئەورووپا  یەكێتیی   -

مرۆڤ و كوردەكان.
- كوردەكانی توركیا: ئەندامبوون لە یەكێتیی ئەورووپا 

و مافەكانی مرۆڤ.
- كوردەكانی ئێران: رابرد و ئێستا، داهاتوو.

- كوردەكانی عێراق: ڕابردوو، ئێستا، داهاتوو.
داه��ات��وو،  ئێستا,  ڕاب�����ردوو،  ع��ێ��راق:  ك��وردەك��ان��ی   -

پێداچوونەوەی دووەم.
- توركیا: بارودۆخی مندااڵنی كورد.

- بوونەئەندامی توركیا لە یەكێتیی ئەورووپا.
-جێبەجێكردنی گەاڵڵەنامەی ماف و ئازادییەكانی ژنان 

لە ناوچە كوردنشین و ناوچەكانی دیكە.
- كوردەكانی سوریا، نەتەوەیەكی لەبیركراو.

ئێستای  )ب���ارودۆخ���ی  ت��ورك��ی��ا  ل��ە  ئ��ەش��ك��ەن��ج��ەدان   -
ئەشكەنجە و هەڵسوكەوتی خراپ(. 
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پێشەكی

 The( لەبیركراو  نەتەوەیەكی  س��وری��ا،  ك��وردەك��ان��ی 
Kurds in Syria, the forgotten people(، ناونیشانی 
كتێبێكە بە قەڵەمی نووسەری بەتوانا و چاالكوانی مافەكانی 
ن��ووس��راوە.    )Yildiz Karim( ی��ەڵ��دز   ك��ەری��م  م���رۆڤ، 
کتێبە  ئ��ەم  خ��وێ��ن��دن��ەوەی  ب��ە  خۆشەویست  خ��وێ��ن��ەران��ی 
تێدەگەن، كە كوردستانی سوریا لە سااڵنێكی دوورودرێژی 
خوێنڕێژترین  دەس��ەاڵت��ی  ل��ەژێ��ر  ڕاب������ردوودا،  س���ەدەی 
كۆچپێكردنی  جینۆساید،  تاوانی  ع��ەرەب،  فەرمانڕەوایانی 
زۆرەملێیی، گۆڕینی دیموگرافی، زەوتكردنی موڵك و ماڵ و 
داراییەكانییان، ئەشكەنجە، گرتن و ڕەتكردنەوەی ناسنامەی 
كودەتاچییەكانی  حكومەتە  كراوە.  دەرهەق  كوردبوونیان 
دیمەشق، بەتایبەت دەسەاڵتدارانی حزبی بەعسی سوریا، بە 
جێبەجێكردنی بەرنامەی ڕێكوپێك و نهێنییانە، كوردستانی 
خۆی  سیاسیی  گۆشەگیریی  ح��ەوش��ەی  وەك  س��وری��ای 
نامرۆڤانە  بە دڕندانەترین شێوەكانی  لەوێ  وەرگرتووە و 

هەوڵیانداوە دانیشتووانی كورد لەناوبەرن . 
دوورودرێژی حكومەتی حافز  قۆناغی  لە  بەعسییەكان 
ئەسەد و لە دەمی وەرگێڕانی كتێبەكە بۆ فارسی، بەشار 
لەگەڵ  جڵەودەگرێتەدەست،  ئەسەد(،  حافز  )كوڕی  ئەسەد 
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بەردەم  ئاستەنگی  بوونە  نائاسایی  بارودۆخی  ڕاگەیاندنی 
چوونی ڕۆژنامەنووسان بۆ ناوچە كوردنشینەكان. حكومەتی 
دیمەشق لەگەڵ هاوكاریی هەندێك لە میللەتانی خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست، كە بۆ خۆیان كێشەی میللەتی كوردیان هەیە، 
عەرەبەكان،  مەلیكە  پشتگیریی  ڕاكێشانی  بە  ه��ەروەه��ا 
بە  خۆنووسینن  چارەی  مافی  پێدانی  دژی  هەموویان  كە 
لە چاوی  كوردەكان، بەوپەڕی خەیاڵی ئاسوودە و دوور 
جیهان، سیاسەتی قڕكردن و سڕینەوەی كەمینەی گەورەی 
كورد لەوبەشەی جیهانیان جێبەجێكردووە. گوشاری توند 
لەوسااڵنە  دیمەشق  دەس��ەاڵت��داران��ی  بەرگەنەگیراوی  و 
كولتووری  كۆمەاڵیەتی،  گەشەی  بەردەم  كۆسپی  بووه تە 
و سیاسیی كۆمەڵگەی كوردی لە كوردستانی سوریا. تەنیا 
لەم سااڵنەی دوایی لەگەڵ گۆڕانكاریی زۆر لە پەیوەندییە 
هەواڵگری،  ت��ۆڕی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  و  نێودەوڵەتییەكان 
لە  ك��ورد  ڕۆشنبیرانی  لەقاودانەكانی  گەیاندن،  زانیاریی 
ئەورووپا، ئەمەریكا و شوێنەكانی دیكەی جیهان، تا ئاستێك 
لە كوردستان  تاوانی بەعسییەكان  پەردەی لەسەر ڕووی 

هەڵماڵیوە. 
ئەو كتێبەی بەردەستت، كە بە شێوەیەكی زانستی 
دەمارگیری  تووشی  نووسەر  بێئەوەی  و  مۆدێرن  و 
نوسیوویەتی،  ب��ووب��ێ��ت،  نالۆژیكی  پ��ێ��ش��داوەری��ی  و 
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و  سەرچاوەكان  فاكتەكان،  و  ئامار  خستنەڕووی  بە 
ژێدەری ورد، ڕاستییە تاڵ و ناخۆشەكانی بارودۆخی 
سیاسیی كۆمەاڵیەتی، كولتووری كوردستانی سوریامان 
پێدەناسێنێت و سەرنجی جیهان بۆ كارەساتی ڕابردوو، 
بەشەی  ل��ەو  كە  ئێستا،  نامرۆڤانەی  ك��اری  و  ت��اوان 

كوردستان ڕوودەدات، ڕادەكێشێت. 
من وەرگێڕانی ئەو كتێبەم بە زمانی فارسی خوێندەوە، 
كردوویەتی  ئینگلیزییەكەوە  دەقە  لە  قازی  خۆشناوی  كە 
بە فارسی. بە بەراوردكردنی دەقە ئینگلیزی و فارسییەكە، 
هیچ   – وەرگێڕە  ك��اری  یەكەم  وەرگێڕانە  ئەو  هەرچەند 
وەرگێڕ  بەدینەكرد.  وەرگێڕانەكەدا  لە  الدانێكم  یان  هەڵە 
بەباشی دەرۆستی هاتووە و بەدروستی مافی خۆی داوەتە 
بابەتەكە. دەكرێت هیواداربین لە داهاتوو كاری دیكەی، بە 

وتەی قاییمتر و چۆنایەتیی بااڵتر، ببیین.
پێویست دەزان����م، كە  ب��ە  ئ��ەو خ��اڵ��ە  ب��ی��ره��ێ��ن��ان��ەوەی 
ج��وواڵن��ەوەی  گەشەكردنی  ل��ەگ��ەڵ  دوای���ی،  ل��ەوس��ااڵن��ەی 
نەتەوەیی كورد و ئاشكرابوونی تاوان و كارەساتەكان، كە 
بەسەر كوردستاندا هاتووە، سەرنجی ڕێكخراوەكانی جیهان 
– نەتەوە یەكگرتووەكان، ڕێكخراوەكانی مافەكانی مرۆڤ، 
ڕۆژنامەنووسان و نووسەران – بۆ چارەنووسی كوردەكان 
بێ  ب��ەاڵم  گەورەیە،  میللەتە  ئەو  كێشەكانی  و  مەسەلە  و 
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وایكردووە  ئەو سەرنجە سۆزدارییە  و  ڕاكێشراوە  واڵتە، 
ل��ەژم��اره ن��ەه��ات��ووی  نامیلكەیەكی  و  وت��ار  ئ��ام��ار،  كتێب، 
بەتایبەت  جیهان،  جیاجیاكانی  ب��اڵوك��ەرەوە  و  چاپەمەنی 
ئەو  زۆرب��ەی  مەخابن،  باڵوبكرێتەوە.  ئینگلیزی  زمانی  بە 
بابەتانە وەرنەگێڕدراونەتە سەر زمانەكانی كوردی، فارسی 
یان عەرەبی و نەكەوتوونەتە بەردەست خوێنەری كوردە. 
بێگومان ئەركێكی گەورەی ڕۆشنبیری كورد و خوێنەری 
كوردی  زمانی  بۆ  و سەرچاوانە  بەرهەم  ئەو  كوردزمانە 
وەربگێڕن، كە جگە لە زمانی كوردی چەند زمانێكی دیكە 

دەزانن. 
بەرهەم و سەرچاوەكان،  بە خوێندنەوەی  تاكی كورد، 
بگات،  خ��ۆی  كێشەكانی  و  مەسەلە  لە  باشتر  دەتوانێت 
ڕاوبۆچوونی خەڵكی جیهان لەسەر مەسەلەی كورد بزانێت، 
ڕێزی دۆست و دوژمنەكانی لێكجیابكاتەوە و بە پەرەدان 
لە مەسەلەی كورد و  ئاگایی و لۆژیكی گشتیی خۆی،  بە 
تێگەیشتنی جیهان لە مەسەلەكە، بە ئەركی مێژوویی خۆی 

هەڵستێت و لە ئیشكردندا كەمتر هەڵە بكات.
ئەحمەد قازی

15ی خرداد 1390
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بەشی یەكەم
كوردەكان
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باسی یەكەم : كوردەكان
بێدەوڵەتی  نەتەوەی  گەورەترین  وەك  كورد  نەتەوەی 
و  سوریا  ئێران،  عێراق،  توركیا،  واڵتانی  لەنێوان  جیهان، 
زمان،  بوونی  لەگەڵ  كورد  دابەشكراوە.  جاران  سۆڤێتی  
كولتوور، مێژووی جیاواز، هەوڵێكی زۆر بۆ تواندنەوەیان 
دراوە،  نیشتەجێبوویان  واڵتانی  نەتەوەیی  ناسنامەی  لە 
كە  بەهێزە،  نەتەوەییان  ناسنامەی  هەستی  زۆرب��ەی��ان 
لەناوەوە و دەرەوەی سنوورەكانی واڵتێك، كە تێیدا دەژین، 

پاراستوویانە.
دەوڵەتانەی  ئەو  نێوان  ئاڵۆزی  پەیوەندیی  س��ەرەڕای 
كەمینەی كوردییان لەناودایە، ناسنامەی كوردی لە ڕوانگەی 
لە  ئاڵۆسكاوە.  مەسەلەیەكی  سەلماندوویەتی  سیاسییەوە 
ئەنجامدا ڕژێم و ڕێكخراوە ناوخۆییەكانی ئەو واڵتانە، كە 
بەرپرسی ناساندن و باسكردنی كوردەكان و كوردستانن، 
بەردەوام كەوتوونەتە ژێر كاریگەریی تێبینیی سیاسییەوە.

تێكڕای مێژوونوسان باوەڕیانوایە كوردەكان خەڵكانێكی 
هندۆ ئەورووپین و پێش 4000 هەزار ساڵ لە كوردستان 
نیشتەجێبوون، گەرچی گەواهییەكان دەریدەخات دانیشتووانی 
نشینانەبوون،  ئ��ەش��ك��ەوت  ئ���ەو  ك��وردس��ت��ان،  پ��ێ��ش��ووی 
لەو  مەسیح  لەدایكبوونی  پێش  س��اڵ   10000 نزیكەی 
ناوچەیە ژیاون. بەڵگەی كەوناراناسی لە بوونی خەڵكانێك 
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ئاگادارماندەكاتەوە، كە لە ناوچە شاخاوییەكانی كوردستان، 
نزیكەی 6000 تا 5400 ساڵ پێش لە دایكبوونی مەسیح 
بوون.  )حلف(1  هااڵف  جیای  كولتووری  خاوەن  و  ژیاون 
سنوورەكانی شارستانیەت و كولتووری هااڵف هاوشێوەی 

ئەو ناوچەیەیە، ئەمڕۆ پێیدەوترێت كوردستان. 
ب����اوەڕوای����ە دان��ی��ش��ت��ووان��ی ئ���ەم���ڕۆی ك��وردس��ت��ان، 
)هوری2،  پاشاكانی  نیشتەجێی  نەتەوەكانی  درێژكراوەی 
میتانی8،  ه��ی��ت��ی7،  م����ارد6،  م����اد5،  ك���ورت���ی4،  گ��ۆت��ی3، 
ئادیان  و  خولدی12  زی��ا11،  گۆردیەنە10،  كاردۆخی9، 
247ی   – گچكۆڵە)224  پاشایەكی   :Adiadene"13بەنە
پێش زایین(، باجی داوەتە ئیمپراتۆریەتی پارت لە عێراقی 
لە  كە  بن،  ب��ووە"(  هەولێر  ش��اری  پایتەختەكەی  و  ئێستا 
سەردەمانێكی كۆن فەرمانڕەوایەتییان بەسەر ئەو ناوچەیەدا 
كردووە. لەناو ئەو پاشایانەدا وەها دێتەبەرچاو هۆریەكان 
پونتۆس15،  و  ت���ۆرۆس14  زاگ���رۆس،  كێوەكانی  لە  كە 
ب��ه ره وئ��ێ��رە ژی���اون،  زای��ی��ن  4300 س��اڵ پێش  ن��زی��ك��ەی 
 2500 نزیكەی  زیاتربووە.  دیكە  ئەوانی  لە  كاریگەرییان 
بە  دەستییان  ه��ۆری  گچكەی  دەوڵەتی  زایین،  پێش  ساڵ 
دامەزراندنی دامەزراوەی سیاسیی گەورەتر، حكومەتەكانی 
 / سوبار  ئۆركیش18،  موشكۆ17،   / موشق  ئۆرارتو16، 
ساوبار19، بائیینی20، گۆتی / گوتیل21 و ماننا22، كرد. 
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گوتیل گۆڕا بۆ پاشایەتی دەسەاڵتداری هۆری و زۆرینەی 
مێژوونوسان لەوباوەڕەدان، كە وشەی كورد لە )گۆتیل(ەوە 
وەرگیرابێت. بەگوێرەی ڕای میهردادی یەزدی، تا ڕاددەیەك 
2\3ی تایفە كوردەكان و نزیكەی نیوەی ناوی شار و ناوچە 
جوگرافییەكان، ڕەگیان بۆ هۆریەكان دەگەڕێتەوە. هەروەها 
زۆربەی خاڵە كوتراوەكانی جەستەی كوردەكان هاوشێوەی 

نەخشی سەر پەیكەرە ئاشكرابووەكانی هۆرییەكانە.
ئاشوور  پاشای  سەركەوتنەكانی  نووسراوی  ڕاپۆرتی 
كە   ،)Tiglath-Pileser I( ی��ەك��ەم  پیلسەری  نیگات 
لەنێوان ساڵەكانی 1114 و 1076ی پێش زاینی حكومەتی 
كردووە، Kurti یان Qurtie وەك خەڵكانێك تۆماركردووە، 
كە لە كێوەكانی ئ��ازو / ه��ازو23 ژی��اون و لە الی��ەن ئەو 
پاشایەوە لە چاالكیی كوێستانی شكستیانهێناوە. هەروەها 
پرۆفیسۆر یەزدی گریمانەدەكات، كە لەوانەیە ئەو ناوە لە 
 3800 بۆ  كە سوودلێوەرگرتنی   ،Kurtei ئەكەدی  زمانی 
ئەكەدییەكان  وەرگیرابێت.  دەگەڕێتەوە،  زایینی  پێش  ساڵ 
و  زاگرۆس  دانیشتووانی  ناڕوونەكانی  گرووپە  یان  بەش 
خۆرهەاڵتی كێوەكانی تۆرۆسیان بەو ناوە ناودێركردبوو. 
یان   Kurd ناوی  گوماندەكرێت  بێت،  هەرچییەك  ڕیشەی 
تەواو  مەسیح،  لەدایكبوونی  پێش  سێی  سەدەی  تا   Kurt

ئاسایی بووە.
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جوگرافیای كوردستان
واڵتی  وات��ه   زمانەوانییەوە،  ڕوان��گ��ەی  لە  كوردستان 
كوردەكان. ئەو ناوە یەكەم جار بە ویایەتێكی حكومەتی 
توركە سەلجوقییەكان وتراوە و تا ڕاددەیەك ئەمڕۆ بریتییە 
ڕۆژه��ەاڵت  كوردستانی  )سنە(،  كوردستان  پارێزگای  لە 
سنجر،  سوڵتان  ل��ەالی��ەن  سەلجوقی  زنجیرەی  )ئ��ێ��ران(. 
مەسیح  لەدایكبوونی  دوای  12ی  س��ەدەی  ناوەڕاستی  لە 
بونیادنرا. گەرچی ئەمڕۆ كوردستان واڵتێكی سەربەخۆ نییە، 
بەاڵم ناوی كوردستان بۆ ئاماژەكردن بەو ناوچە جوگرافییە 
بەكاردەهێنرێت، كە كوردەكان تێیدا زۆرینەن. سنوورەكانی 
ئ��ەوچ��وارچ��ێ��وەی��ە دی����اری ن���ەك���راوە و ڕێ��ك��خ��راوەك��ان، 
تێبینیی  بەگوێرەی  جیاجیا،  كەسایەتیی  و  گ��رووپ��ەك��ان 
ڕاگەیاندووە.  جیاوازییان  چوارچێوەی  خۆیان  سیاسی، 
لە  كە  ناسراوە  و  دیار  ناوچەیەكی  س��ەرەڕای كوردستان 
زنحیرە چیاكانی زاگرۆس تا تۆرۆس ستوونی بڕبڕەكەی 
دەشتەكانی  بۆ  باشوور  لە  و  درێژبووه تەوە  پێكدەهێنێت، 
دەگاتە  باكوور  لە  و  )میزۆپۆتامیا(  ڕووب��ار  دوو  نێوان 
ئەرمەنستان.  ئەنادۆڵی  كاكیەكانی  بە  كاكی  دەشتە  و  بان 
دوای شەڕی چاڵدێران، سەدەی 16ی زایینی ئەو ناوچەیە 
دابەش بووە بەسەر دوو ئیمپراتۆریەتی ئێران )سەفەوی( 
و عوسمانی. دوای هەرەسهێنانی ئمپراتۆریەتی عوسمانی 
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لە سەرەتای سەدەی 20 و دابەشكردنی خاكی عوسمانی 
كۆتاییهاتنی  دوای  ئەورووپییەكان  دەس��ەاڵت��ە  لەنێوان 
لەنێوان  دیكە  جارێكی  كوردستان  یەكەم،  جیهانی  شەڕی 
دەوڵەتەكانی ئێران، توركیا، عێراق، سوریا، ئازەربایجان و 
ئەرمەنستان، دابەشكراوەتەوە. هەروها گرووپە كوردییەكان 
گورجستان،  ل��ەوان��ە  قەفقاز  و  ئاسیایی  كۆمارەكانی  لە 

كازاخستان، قەرقیزیا و توركمانستان بوونیان هەیە. 
و  كێڵگە  ك��ش��ت��وك��اڵ،  ك���اری  ب��ە  بەگشتی  ك���وردەك���ان 
گرنگترین   19 كۆتایی سەدەی  تا  خەریكن.  ئاژەڵدارییەوە 
ل��ە ن��اوچ��ەی ك��وردس��ت��ان ئ��اژەڵ��داری  چاالكیی ئ��اب��ووری 
بە  بزنییان  و  م��ەڕ  مێگەلە  ك��وردەك��ان  عەشیرەتە  ب��ووە، 
سەرنجدانە بارودۆخی ئاووهەوای نێوان دەشت و ناوچە 
دوای  ك���ردووە.  كوێستانیان  و  گەرمێن  شاخاوییەكان، 
خاوەن  ئەو  زۆربەی  نێودەوڵەتییەكان،  سنوورە  كێشرانی 
كێڵگە ڕەشماڵ نشینانە ناچاربوون نیشتەجێبن، سەرەڕای 

ئەوەی زۆربەیان درێژەیان بە ئاژەڵداریی خۆیان داوە. 
ناوچە كوردنشینەكان لە ڕوانگەی كانزا و كشتوكاڵەوە 
دانەوێڵەی  و  )ل��ۆك��ە(  پەمۆ  ت��ووت��ن،  و  ب��ووە  دەوڵ��ەم��ەن��د 
ب��ەردی  و  ئاسن  ك��رۆم،  م��س،  ك��ان��زای  و  بەرهەمهێناوە 
بەرهەمی   15% كوردنشینەكان  ناوچە  هەیە.  خەڵوزی 
 35% و  ع��ێ��راق  دان��ەوێ��ڵ��ەی   30% توركیا،  دان��ەوێ��ڵ��ەی 
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دانەوێڵەی ئێران بەرهەمدەهێنن. لە ناوچە كوردنشینەكان 
و ل��ە دراوس��ێ��ی س��ن��وورەك��ان��ی ئ��ێ��ران، ت��ورك��ی��ا، سوریا 
و ع��ێ��راق س��ەرچ��اوەی ن��ەوت��ی ه��ەی��ە. ك��ۆن��ت��ڕۆڵ بەسەر 
و  ن��ەوت  گواستنەوەی  هەڵگرتن،  دەرهێنان،  دۆزی��ن��ەوە، 
داهاتی بەرهەمی ئەو ناوچە نەوتییە، هۆكارێكی سەرەكیی 
واڵتانەیە.  ئەو  حكومەتەكانی  و  كوردەكان  نێوان  گرژیی 
زیادبوونی زۆر و زەوەندی ڕۆژانەی گرنگی نەوت دوای 
حەزنەكەن  واڵتانە  ئەو  وایكرد،  دووەم  جیهانیی  جەنگی 
تەعریب،  ئەنجامدا  لە  و  كوردەكان  بە  بدەن  واڵتێك  هیچ 
تەتریك و بە موسڵمانكردنی ناوچە كوردنشینەكان بەهۆی 

تێبینیی ئابوورییەوە ئەنجامبدرێت. 
ئاویی  سەرچاوەی  ڕوانگەی  لە  كوردستان  هەروەها 
دەوڵەمەند و دەوڵەمەند بووە، ئەوەی ئەو واڵتەی كردووه تە 
چەقی مشتومڕ و گەنگەشەی ناوچەیی. دروستكردنی بەنداو 
لەسەر ڕووبارەكانی دیجلە و فورات، كاریگەریی تێكدەری 
لەسەر ژیانی هەزاران كورد داناوە و بەزۆر بۆ ناوچەی 
جیددییان  كاریگەریی  بەنداوانە  ئەو  ڕاگ��وێ��زراون.  دیكە 
لەسەر واڵتانی خواروویان، لەوانە سوریا و عێراق هەبووە؛ 
نێوان  ئاوی  رەوتی  رادەی  مەسەلەی  هەندێكجار  تەنانەت 
واڵتانی عێراق، توركیا و سوریا، بۆ لێواری شەڕ پەلكێشی 

كردوون. 
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ئاماری كوردەكان
بابەتێكی تێكچڕژاوی مەسەلە سیاسییەكان، كە مشتومڕ 
و گەنگەشەی جێسەرنجی لێدەكەوێتەوە، نەبوونی ئامارێكی 
حزبە  كاتێكدا  ل��ە  ك��وردەك��ان��ە.  دان��ی��ش��ت��ووان��ی  دروس��ت��ی 
دانیشتووان  ژمارەی  لە  لەوانەیە  كورد  ناسیۆنالیستەكانی 
خاوەن  كە  واڵتانەی  ئەو  بەرژەوەندیی  بكەن،  زێدەڕۆیی 
لەبەرچاوبگرن  كەم  ژمارەیان  لەوەدایە  كوردن،  كەمینەی 
سەرژمێری  بەكەمی  مەبەستە  ب��ەو  گەیشتن  ل��ەڕووی  و 
دەكرێت، كە بەفەرمی ناسینی ناسنامەی نەژادی كوردەكان 
لە توركیا، ئەنكەرە  وەك وتەزایەكی ڕاستەقینە دەربخات. 
تەنیا ساڵی 1990 بوونی كوردەكانی لە سنووری توركیا 
پشتڕاستكردەوە و پێشتر كوردەكانیان بە توركی شاخاوی، 
زمانی كوردییان بە شێوەزارێكی توركی دەزانی. لە سوریا 
هاتوو  توركیاوە  لە  كۆچبەرانی  بە  ك��وردەك��ان  دەوڵ��ەت 
دەزانێت و وەك گرووپێكی نەتەوەیی یان نەژادی خۆماڵیی 

ئەو واڵتە بەفەرمی نایانناسێت. 
دانیشتووانی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  پێویستە  ئەنجامدا  لە 
واتا  ببەستیت،  مێژوویی  زانیاریی  بە  پشت  ك��وردەك��ان، 
عوسمانی  میللەتی  سیستمی  كۆڵۆنیالی،  قۆناغەكانی  بە 
ڕێكخستن.  ناوی  بە  عوسمانی  توركیای  ڕیفۆرمەكانی  و 
لەوكاتەوە تا ئێستا گۆڕانی دانیشتووانی خێرا و نایەكسان 
ئه وه ی  ڕووی���داوە. س��ەرەڕای  ن��اوەڕاس��ت  لە خۆرهەاڵتی 
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ئابووری،   – كۆمەاڵیەتی  گۆشەگیریی  و  هەژاری  بەهۆی 
پێدەچێت  ب��ەه��اب��اوەڕی،  و  دانیشتووان  بااڵتری  گەشەی 
زیاتر  توركەكان  لەچاو  كوردەكان  دانیشتووانی  ژماره ی 

گەشەیكردبێت. 
خەماڵندنی دانیشتووانی كوردەكان لە ئێستادا )2011( 
24 و 27 ملیۆن ناجێگیرە لەو ژمارەیە، توركیا 13 ملیۆن، 
لە  زیاتر  و سوریا  ملیۆن   5/7 ئێران  ملیۆن،   4/2 عێراق 
كوردە.  دانیشتووان(  %12ی  بۆ   8/5 )لەنێوان  ملیۆن   1
و  ئ��ازەرب��ای��ج��ان  ئەرمەنستان،  ل��ە  كەمتر  دانیشتووانی 

شوێنەكانی دیكە هەیە.

زمان24
بەگوێرەی میهردادی یەزدی، دوو لقی سەرەكی لە زمانی 
كوردیدا هەیە. یەك، لقی كرمانجی: بریتی بووە لە كرمانجی 
باكوور و لە باكووری كوردستان قسەی پێدەكرێت و سۆرانی، 
 / پەهلەوانی  پێدەكەن. دوو، گرووپی  باشوور قسەی  لە  كە 
یان  دیملی25  سەرەكی  ش��ێ��وەزاری  دوو  لە  پەهلەوانیكە: 
زازا26، لە باكووری خۆرئاوای كوردستان قسەی پێكراوە و 
گۆرانی27، لە ناوچەكانی دەورەدراو بە شاخەكانی باشووری 
كلیلییانە  شێوەزارە  ئەو  پێكهاتووە.  پێیدەدوێن،  كوردستان 

بۆخۆیان بۆ شێوەئاخاوتنی ناوخۆیی دیكە دابەشدەبن.  
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سەرەڕای ئەو ئاڵۆزییە، ئەمڕۆ زمانی زاڵ، كرمانجی و 
خۆرئاوای  و  خۆرهەاڵت  باكوور،  لە  كرمانجی  سۆرانییە. 
ك���وردس���ت���ان و س���ۆران���ی، ل���ە ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان 
دوو  ئ���ەو  ل��ەن��ێ��وان  زۆر  لێكچوونێكی  ق��س��ەی��پ��ێ��دەك��ەن. 
شێوەزارەدا هەیە، بە شێوەیەك كە تێگەیشتنی ئەو دووانە 

بۆ كوردەكان ئاسانە. 
عالی  ج��ەالدەت   ،1943 و   1932 ساڵەكانی  لەنێوان 
بەكارهێنانی  لەجیاتی  دەركرد،  هاواری  گۆڤاری  بەدرخان 
زمانی  نووسینی  بۆ  ڕۆم��ی  پیتی  فارسی،  عەرەبی،  پیتی 
كوردی بەكارهێنا. پیتە ئەلف باكانی بەدرخان بە شێوەیەكی 
نهێنی لە توركیا باڵوبووەتەوە، پاشان ئاستی خوێندەواری 
نووسینی  زیادیكرد.  كوردەوارییش  كۆمەڵی  لە  ك��وردی 
ل��ەالی��ەن شاعیران و  ن��ۆزدە  س��ۆران��ی28 كە لە س��ەدەی 
كۆلێنێڵ  ب��ووە،  ب��اوی  كوردستان  باشووری  نووسەرانی 
یەكەم  جیهانیی  جەنگی  پاش  پیتەكانی  كە  وەهبی  تۆفیق 
گەشەیكرد29.  زیاتر  گ��ۆڕی،  دەنگەوە  ڕێسای  ل��ەڕووی 
سەرەڕای سنورداریی چاپ و ئاخاوتن بە زمانی كوردی، 
كوردەكانی لە فێربوونی زمانی خۆیان و بەستانداردكردنی 

گیرۆدەكردووە. 
لە  ڕێگری  ل��ەڕووی  ئەمڕۆش  هاوشێوە،  سنوورداریی 
گەشەكردنی زمانناسیی ئەو زمانە و پێشگرتن لە یەكڕیتمكردنی 
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ڕێزمانی زمانی كوردی بەردەوامە. گوماندەكرێت زۆرینەی 
كوردەكان نەتوانن زمانی كوردی بخوێننەوە، یان بە زمانی 
زمانی  بە  ئاخاوتن  و سوریا،  توركیا  لە  بنووسن.  كوردی 
كوردی لەناو خەڵكدا هەم لە ڕێگەی یاسا و هەم بە میتۆدێكی 
تۆقێنەر و هەڕەشاوی سنوورداركراوە. لە ئەنجامدا، فێركردن 
زۆرینەی  بۆ  واڵت��ە  دوو  ل��ەو  ك��وردی  زمانی  خوێندنی  و 

كوردەكان كارێكی نهێنییانە و پەنهانی بووە.

ئایینەكان
یەزدانیزمی   لە  ك��وردەك��ان  كەوناراییەوە  ڕوان��گ��ەی  لە 
تەنانەت  پ��ەی��ڕەوی��ی��ان��ك��ردووە،  هۆرییەكان  كۆنی  ئایینی 
كولتووری  لەسەر  كۆنە  ئایینە  ئەو  كاریگەریی  ئەمڕۆش 
كوردەكان، ڕواڵەتی و بێناوەڕۆكی ئایین دەبینرێت، نزیكەی 
دەك��ەن،  یەزدانیزم  لە  پەیڕەوی  هێشتا  ك��وردەك��ان  1\3ی 
گ��ەرچ��ی زۆری��ن��ەی ك��وردەك��ان ئ��ەم��ڕۆ )س��ن��وری 3\5( ی 
پەیڕەوی  ك��ورد،  ناوخۆیی  كۆمەڵی  هەندێك  موسڵمانن. 
مەزهەب و لقەكانی دیكە دەكەن، كە بنەمایەكی زۆریان لە 
ئایینی زەردەشتی وەرگرتووە30.زەردەشتی ئایینێكی كۆنە 
و بۆ سنووری ساڵەكانی 500ی پێش زایینی دەگەڕێتەوە. 
ئایینە  ل��ە  ك��اری��گ��ەری  ب��ەق��ووڵ��ی  دینە  ئ��ەو  گوماندەكرێت 
سەرەتای  ساڵەكانی  وەرگرتبێت.  ك��وردی  خۆماڵییەكانی 



كه ریم یه ڵدز 24

زاڵی  ڕكابەری  وەك  یەزدانیزم  زەردەش���ت،  سەرهەڵدانی 
ئایینی زەردەشت ئەژماردەكرا. دەكرێت زۆربەی نەریتەكان، 
داب و سیمبولە زەقەكانی كولتووری كورد بەو دوو ئایینە 
ببەسترێتەوە، لەوانە نەورۆز )ساڵی نوێی كوردی، لە21ی 
ئازار ئاهەنگ دەگێڕدرێت(، پەرستنی ئاگر، دەركەوتنی خۆر 
و هێماكانی دیكە. ئەمڕۆ، زۆربەی سەرچاوەی دابونەریتی 

كۆمەڵی كوردەواری بۆ بنەماكانی ئەو ئایینە دەگەڕێتەوە. 

عەلەوی31  و ئەهلی هەق32 )یارسانیزم33(
باوەڕوایە مەزهەبی عەلەوی لە سەدەی پازدە گەشەیكردووە 
ناوەندی  لە  بەگشتی  عەلەوی  مەزهەبی  ب��اڵوب��ووه ت��ەوە.  و 
ئەنادۆڵ برەوی هەیە و بەشدارییەكی زۆری لەناو زازازمانان 
و پەیڕه وانی ئەو مەزهەبەدا هەیە. بەشداریی هاوشێوە لەنێوان 
گۆرانزمانان و مەزهەبی ئەهلی هەقە، لە باشووری كوردستاندا 
هەیە. گومان دەكرێت ئەو دوو مەزهەب و زمانە ) لە ئەنجامدا 
خەڵكەكان( ڕیشە و بنەمای هاوبەشییان هەبووە، بەاڵم پەالمار 
ناوەندی كوردستاندا، بۆ  بە  نەتەوەی جیاواز  پەڕینەوەی  و 
لە  مەزهەبەكە  ه��ەردوو  دابەشیكردبن.  دی��ار  گرووپی  دوو 
ستاییش و رێزگرتن لە ئیمامی عەلی هاوبەشن و بنچینەیان 
هەقەی  ئەهلی  و  عەلەوییەكان  زەردەشتە.  ئایینی  هزرەكانی 

دیكەش لە ناوچەكە دەبینرێن، كە كورد نین. 
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ئێزیدی 
ئایینە  ئ��ەو  ئێزیدین.  ك��وردەك��ان  %2ی  ل��ە  نزیكەی 
و  زەردەش��ت��ی  ی��ەزدان��ی��زم،  ئایینەكانی  ل��ە  پێكهاتەیەكە 
هەروەها بنەما و بڕوای یەهودی، مەسیحی و ئیسامی تێدا 
دەدۆزرێتەوە. كوردە ئێزیدییەكان بە كرمانجی دەئاخڤن و لە 
ناوچەكانی سوریا، ئەرمەنستان و ماردین - میدیای توركیا 
دەژین.  كەمیی ئێزیدیەكان گەواهیی ئازار و سەریەشەن، 
كە لەالیەن پەیڕەوانی ئەو ئایینە بەرگەی دەگیرێت. بەهۆی 
باوەڕبوون بە شەیتانی پەروەردگار، ئێزیدییەكان تۆمەتی 
جیاوازیان  بەوهۆیەوە  و  دراوەتەپاڵ  شەیتانیان  پەرستنی 
پێشووی  پەیڕەوانی  ئەنجامدا زۆربەی  لە  لەگەڵ دەكرێت. 
مەسیحیەت،  و  ئیسام  ئایینەكانی  چوونەتەپاڵ  ئایینە  ئەو 

بۆئەوەی لە ئازار و ئەشكەنجە پارێزراوبن. 

موسڵمان
 16 12 و  لە سەدەكانی  زۆرب��ەی خەڵكی كوردستان، 
موسڵمان بوون. دەوترێت تا ئەوكاتە ئیسام بە شێوەیەكی 
ڕواڵەتی چەند ناوچەیەكی سنووری كوردستانی خستبووە 
ژێر كاریگەریی خۆیەوە. ئەمڕۆ نزیكەی 3\5ی كوردەكان 
ئایینی ئەو  موسڵمانن گەرچی بەالی زۆربەیانەوە ئیسام 
ستەمكارانەیە، كە حكومەت بەسەر میللەتی كورددا دەكەن. 
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زۆربەی كوردە موسڵمانەكان پەیڕەوی مەزهەبی شافیعین، 
بەرامبەر  لە  ك���وردەواری  كۆمەڵی  ڕێژەیی  داكۆكیی  كە 
چونكە  پیشاندەدات،  عەرەبەكان  و  توركەكان  دەسەاڵتی 
دوو  )نێوان  میزۆپۆتامیا  عەرەبەكانی  و  ت��ورك  زۆرب��ەی 
مەزهەبی  دەك��ەن،  حەنەفی  مەزهەبی  پەیڕەوی  ڕووب��ار(، 
فەرمیی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بووە لە سەدەی شازدە.

شیعە
ئیمامن.  یازدە  شیعەی  كوردەكان  %15ی  لە  نزیكەی 
زۆرجار ئەو كوردانە زمانیان سۆرانی بووە، كە لە پارێزگای 
كوردستان  پارێزگای  لە  كەمتر  كۆمەڵێكی  و  كرماشان 
)سنە(، دەژین. كوردە فەیلییەكانی دانیشتوان 150 هەزار 
كەس، كە لە 1970 و 1980 لە عێراقەوە ڕەوانەی ئێران 

كران، پەیڕەوی مەزهەبی شیعەن. 

سۆفی
كوردەكانی دیكەی موسڵمان باوەڕیان بە سۆفیگەرێتییە، 
ئاگر،  خ��واردن��ی  لە  بریتییە  مەزهەبییان  داب��ی  و  نەریت 
خۆبریندار كردن، دۆخی جەزمە و جەزمبوون. ئەو نەریتانە 
و  گرنگیی چاوگ  و  هەیە  ئیسامیان  پێش  ڕەگی  و  بنەما 

سەرچاوەی كۆمەاڵیەتی لە باسی ئاییندا پیشاندەدەن. 
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مەزهەبەكانی دیكە
ئایینی كوردەكانی دیكە بریتییە لە: مەسیحی، یەهودی، 
كۆمەڵی  قادری.  گەیانی  و  نەقشبەندی  )كاكەیی(،  داودی 
و  ئ��ەرم��ەن��ی��ی��ەك��ان  ك��وردس��ت��ان  ل��ە  ب��ەرچ��او  مەسیحیی 
ئاشوورییەكانن. گەرچی ئەرمەنییەكان و ئاشوورییەكان لە 
ئەوەشدا  لەگەڵ  جیاوازن،  كوردەكان  لە  نەژادی  ڕوانگەی 
ژمارەیەكیان تێكەاڵوی تایفە كوردییەكان بوون و ڕابردوو 
ناوەڕاستی  لە  نیشانیدەدات، هەندێك كۆمەڵی كوردەواری 
سەدەی دوازدە چوونە سەر ئایینی مەسیحی. لە سەدەی 
هەژدە بانگەوازخوازانی ئایینی كریستیانییەت لەگەڵ ئامانجی 
بە مەسیحیكردنی كوردەكانی یەزدانی و زەردەشتی هاتنە 

ناوچەكە و كوردێكی زۆریان كردە مەسیحی. 
2000 ساڵە یەهودییەكان لە كوردستان دەژین، گەرچی 
جیهانیی  جەنگی  ڕوودان��ی  دوای  یەهودییەكان  زۆرینەی 
ئیسرائیل  ب��ۆ  دژەس��ام��ی  ب���اوەڕی  زی��ادب��وون��ی  و  دووەم 
لە  یەهودی  ك��وردی  ه��ەزار   150 نزیكەی  كرد.  كۆچییان 
كورد  بە  خۆیان  زۆربەیان  هێشتا  كە  دەژی��ن،  ئۆرشەلیم 

دەناسێنن. كوردە یەهودییەكان لە ئێرانیش دەژین. 
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پەراوێزەكان:
.1Halaf: 

 ،Tell Halaf ئەو شارستانییەتە ناوی خۆی لە گرد هااڵف
لە  ه��ااڵف  شارستانیەتی  ب��ە  پەیوەست  ك��ەون��ارای  شوێنێكی 
باكووری خۆرهەاڵتی سوریا وەرگرتووە، كە كۆنترین شوێنەواری 
دۆزراوەت�����ەوە.  تێدا  بەردینی  چاخی  س��ەردەم��ی  كولتووریی 
گۆزەگەرانی  لەالیەن  بەردین  چاخی  س��ەردەم��ی  شوێنەواری 
و  ئەندازەیی  نەخشی  بە  نەخشێنراو  توێ(  ڕووك��ەش��داری)دوو 

گیانەوەران دەناسرێتەوە
.2Hurri:

دانیشتووی  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  گرنگن  میللەتێكی 
لەدایكبوونی  پێش  دووەم��ی  ه��ەزارەی  لە  زاگرۆسن  كێوەكانی 
مەسیح. یەكەم ئامادەبوونی تۆماركراویان بۆ كۆتایی هەزارەی 
لە كۆتایی هەزارەی  پێدەچێت  زایینی دەگەڕێتەوە،  پێش  سێیەم 
دووەمی پێش زایینی بە هاتنەناوەوەی نەتەوەكانی هند و ئێرانی 

لە باكوورەوە ناسنامەی نەژادیی خۆیان لەدەستدابێت.
.3Guti:  

خەڵكانێكی كێونشین لەنێوان دوو رووباری كۆن كە بە گشتی 
لە دەوروپشتی هەمەدان، هەڵكەوتە لە ناوەندی كێوەكانی زاگرۆس 
دەژیان. لە هەزارەی دووەم و سێیەمی پێش زایینی دەسەاڵتی 
زاڵییان هەبووە، بەتایبەت نزیكەی 2230 پێش زایینی كە بابلییان 
فەتحكردووە و ئیمپراتۆریەتی ئەكەدییان دامەزراند و كۆنتڕۆڵی 

زۆربەی ناوچەیەكەیان بەدەستەوەگرتووە. 
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4.Kurty 
5.Medes
6.Mard  
.7Hittites: 

خەڵكانێك لە نەژادی هیند و ئەورووپی، كە لە باكووری سوریا 
و ئەنادۆڵ لە سەرەتای ه��ەزارەی دووەم��ی پێش لە دایكبوونی 

مەسیح دەژیان.
.8Mittanni: 

ئیمپراتۆریەتی هندی – ئێرانی لە باكووری نێوان دوو ڕووبار 
)لە كەركوك و كێوەكانی زاگرۆس تا دەریای ناوەڕاست( نزیكەی 

1500 تا 1360ی پێش زایینی.
9.Carduchi  
10.Gordyene
11.Zila 
.12Khaldi.  

پێش   247  –  224( گچكە  پاشایەكی    Adiadene: 13
زایینی( كە 

14.Tauru
15.Pontus
16. Urartu

 
17.Mushq/Mushku
18. Urkish
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19.Subar/Saubar
20.Baini
21.Guti/Qutil

Manna: 22  واڵتێكی كۆن لە باكووری خۆرئاوای ئێران 
)باشووری دەریاچەی ورمێ( لە سەرەتای هەزارەی یەكەمی پێش 
و  ئاشوور  ماد،  سەرەكی  دەسەاڵتی  سێ  الیەن  لە  كە  زایینی، 

ئۆراتۆ گەمارۆدرابوون.
23 Tiglath - pileserl 
24. Azu/Hazu
25. Kordistan
.26Mesopotamia: 

لە زمانی یۆنانی بە مانای "لەنێوان دوو ڕووبار" وەرگیراوە. 
مەبەست ناوچەیەكی نێوان دوو ڕووباری دیجلە و فوراتە، كە واڵتی 
شارستانیەتی گەورەی وەك بابل بووە. كۆنترین شارستانیەتی 
مەسیح  دایكبوونی  لە  پێش  77ساڵ  بۆ  ناوچەیە  ئەو  ناسراوی 

دەگەڕێتەوە. 
27 . كوردی دوای فارسی و پشتو سێیەم زمانی گەورەی 
لقێكن  خۆیان  ن��ۆرەی  بە  ئێرانییەكان  زمانە  ئێرانییەكانە.  زمانە 
سەیری  زیاتر  وردەك��اری��ی  بۆ  هیندۆئەورووپییەكان.  زمانە  لە 
خشتەی )4( بكە، خوێندنەوەی زمانە هێندوئەوروپییەكان لە ساڵی 
1786 و لە كاتێكدا دەستیپێكرد سەر ویلیام جۆنز هەستیكرد، 
یۆنانی، التین، سانسكریت، جێرمانتیك و سەلتی  كە زمانەكانی 

سەرچاوەی هاوبەشییان هەیە. 
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28. Dimli
29. Zaza
30.Gurani

31 . یەكەم رۆژنامە بە زمانی كوردی كە زیاتر  لە سەدەیەك 
لە تاڕاوگە باڵوكراوەتەوە. لە ساڵی 1898ی زاینی میقداد مەدحەت 
بەدرخان بە باڵوكردنەوەی ڕۆژنامەی كوردستان  لە قاهیرە، ناوی 
خۆی وەك یەكەم ڕۆژنامەنووسی كورد و ڕۆژنامەكەی وەك یەكەم 
بەاڵم هەشت  تۆماركرد.  مێژووی چاپەمەنی  لە  كوردی  ڕۆژنامەی 
ساڵ دوای باڵوكردنەوەی كوردستان " لە قاهیرە و ماوەیەكی كەم 
یەكەم  زایینی  ی   1906 ساڵی  لە  یاسا  بڕیاری  دەركردنی  دوای 
بەنهێنی  گەشە  ئەستێرە  ن��اوی  بە  ئێران  كوردستانی  لە  ڕۆژنامە 
و  بەتوانا  شاعیرێكی  كە  كرماشانی،  غیرەت  عەبدولكەریم  لەالیەن 
لە چاپەمەنی  خۆشنووسێكی دەستڕەنگین بوو، وەك یەكەم بەرگ 
كوردستان بەنهێنی و بە خەتی جوانی خۆی چاپكرا. دوای ساڵێك 
لە ساڵی 1907 بیستون وەك دووەمین ڕۆژنامەی كوردی لەالیەن 
ئەبولقاسمی الهوتی و بە هاوكاریی فەرەجوڵاڵ  كاویانی لە كرماشان 
باڵوكرایەوە. هەندێك سەرچاوە ئەو ڕۆژنامەیە وەك یەكەم ڕۆژنامەی 
یاسایی كوردستان ناویانهێناوە. سەرباری ئەوە ئەو دوو ڕۆژنامەیە 
بە درێژایی 15 ساڵ )1324 تا 1339( بەكورتی 14 باڵوكراوە، لە 
كرماشان باڵوكراونەتەوە. هەر لەو قۆناغەدا، هەفتەنامەی كوردستان 
بۆ ماوەی ساڵێك )1337 – 38( لەگەڵ بەڕێوەبردنی محەمەد مەهدی 
مفتیزادە و سەرنووسەری محەمەد شەفیق ئۆراسی لە ئەستەنبوڵ بە 

چوار زمانی كوردی، فارسی، توركی، عەرەبی، دەردەچێت.
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زمانناس   )1891  -  1984( وەهبی  تۆفیق  كۆڵێنێڵ   .  32
دروستكردنی  پێشەنگانی  لە  عێراق،  سوپای  لە  فەرماندە  و 
جووڵەی هێما و پاڵپشتی زمانی تایبەت، بۆ نووسینی بڕگە لە 
كە  كاتێك  ب��وو،  نییە،  عەرەبیدا  زمانی  لە  كە  كوردیدا،  زمانی 
نووسراوی  یاسای  رووبەڕوبووی  زانستی  بەرچاوی  هەوڵی 
بۆوە،  عێراق  ڕۆشنبیریی  وەزارەت��ی  عەرەبی  نەتەوەخوازانەی 
هیچ  كە  بوو،  ئەوە  ئەوكارە  هۆی  قەدەغەكران.  چاالكییەكانی 
تیپی  جێی  نەیدەتوانی  ك��وردی  تیپی  ی��ان  دەرەك���ی"  "ئ��ام��اژەی 
پێنووسرابوو.  قورئانی  كە  تیپێك  بگرێتەوە،  عەرەبی  پیرۆزی 
بكات.  دیكەش  ك��اری  دەیویست  ژیانی  س��ەردەم��ی  لە  وەهبی 
ئەوكارە، ڕێكخستنی ئەلفبای التین بۆ نووسینی زمانی كوردی 
بوو، كە بنەمای زمانناسییەكەی زمانی ئینگلیزی بوو. هەوڵەكەی 
سەرینەگرت، چونكە حكومەتی عێراق باسی ئایینی ئیسامی وەك 
قەدەغەكردنی باڵوبوونەوەی ئەلفبای "مەسیحی - ئەورووپی" لە 
عێراقی موسڵمانی ڕادەگەیاند. 33 . دینی كۆنی پێش ئیسامی 
ئێران  دوورەدەستەكانی  ناوچە  بە  هێشتا  كە  ئێران،  خەڵكی 
دەبینرێت، ئەو دینە لە هندیش پەیڕەوانی هەیە كە كۆچبەرانی 
پێیدەڵێن  ئ��ەوێ،   ب��ردووه ت��ە  دینەیان  ئ��ەو  ئێران  زەردەشتیی 
پێغەمبەر و چاكسازی  لەالیەن زەردەشتی  دینە  ئەو  پارسیزم. 
ئێران لە سەدەی شەشەمی پێش لەدایكبوونی مەسیح دامەزرا و  
لەوێدا هەم الیەنی یەكگرتوویی دەبینرێت و هەم الیەنی دوانەیی. 
دینی زەردەشتی لەسەر تەواوی دینە گەورەكانی وەك ئیسام، 

مەسیحیەت و یەهودی كاریگەری هەبوو. 
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  مێژووی كوردەكان
"ڕێككەوتننامەی سایكس – پیكۆ1: )9ی ئازاری 1961(، 
پەیماننامەیەكی نهێنییانەیە لە جەنگی جیهانیی یەكەم لەنێوان 
بەریتانیای گەورە و فەڕەنسا، بە ڕەزامەندیی ئیمپراتۆریەتی 
ڕووسیا بۆ دابەشكردنی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بەسترا."    

دائیرەت و المعاریفی بەریتانیا
خاڵی  ك��وردەك��ان  زۆرب���ەی  ب��ۆ   ،1916 ئ���ازاری  مانگی 
وەرچەرخانە لە مێژووی كورستاندا. ڕێككەوتننامەی سایكس – 
پیكۆ كوردستانی بردە قۆناغێكەوە، كە بەگوێرەی بەرژەوەندی 
بەرژەوەندییانەی  ئ��ەو  دابەشبكرێت.  خ��ۆرئ��اوا  قازانجی  و 
مافی  داهاتووی  گفتوگۆكانی  و  ڕێككەوتننامە  سەرئەنجام 

سەربەخۆیی بەڵێندراو بە  كوردەكانی ڕەتكردەوە.
شیمانەی   ،1918 لە  ت��ورك  هێزەكانی  شكستی  پاش 
بەپێی  س��ن��وورەك��ان  دی��ك��ەی  جارێكی  پێناسەكردنەوەی 
نەتەوەییبوون، ڕەنگی واقیعیەتی بەخۆوەگرت. هەنگاوەكانی 
لەوانە  ئەنجامدرا  بارەیەوە  لەم  جەنگ  كۆتاییهاتنی  پێش 
حوسێن، خانەدانی مەككە2، نامەیەكی بۆ كۆمسیاری بااڵی 
بەریتانیا لە میسر نووسی، واتە سەرهەنگ مەك ماهون3 
واڵتانی  داهاتووی  لەبارەی   ،)Sir Henry McMahon(

عەرەبی ژێر ئیمپراتۆریەتی عوسمانی. 
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ساڵی 1917، بەڵشەفیكەكان4 وردەكاریی ڕێككەوتننامەی 
سایكس – پیكۆیان، كە دەرئەنجامی گفتوگۆی نهێنییانەی 
نێوان بەریتانیا و فەڕەنسا، ساڵی 1916 بوو، ئاشكراكرد. 
و  سایكس5  مرك  سر  گفتوگۆكارانی  كە  ڕێككەوتننامەكە 
خاكی  فراوانی  بەشێكی  ب��وون،  پیكۆ6  ج��ۆرج   فرانسیس 
ئەنادۆڵییان لە دەستی توركیا هێنایەدەر و ڕووسیا، ئیتالیا 
خاكەیان  ئەو  لە جەنگ  هاوكاری  پاداشتی  وەك  یۆنان  و 
وەرگرت. پاش چوونەدەری بەڵشەفیكەكان لە ڕێككەوتننامەی 
ل��ەوان��ە  ق��ەف��ق��از،  ق��ۆزاق��ەك��ان7 و واڵت��ان��ی  س���ەر زەوی 
كەوتە  لەجیاتی  كوردستان،  و  گورجستان8  ئەرمەنستان، 
ژێر دەسەاڵتی بەریتانیاوە. لە دەرئەنجامی ڕێككەوتننامەكە، 
كوردستان لەنێوان چەند ناوچەیەكی ژێردەسەاڵتی بەریتانیا 
و  بەرژەوەندی  بەگوێرەی  كوردەكان  بەوپێیە  دابەشكراو 
پەیوەندیی هاوپەیمانان لە سووریا و نێوان دوو ڕووباردا، 

گوێڕایەڵ و كەوتنە ژێردەسەاڵتی جیاوازەوە.
لە  سەرنەگرتوو،  و  زۆر  تەقەلایەكی  و  ه��ەوڵ  دوای 
كۆتاییهێنان بە دوژمنكاری بە میتۆدێك كە بتوانێت هەردووال 
ویایەتە  س��ەرۆك��ی  درێ��ژخ��ای��ەن،  ئاشتییەكی  بگەیەنێتە 
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، ویدرۆ ویلسۆن لە 8ی حوزەیرانی 
1918 بنەما چواردە الیەنەكەی خۆی ڕاگەیاند. بەرنامەیەك 
ئاشتییەكی  بنچینەی  ب��وو  چ����اوەڕوان  ویلسۆن  ك��ە  ب��وو، 
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لەوچەشنە  بنەماكانی  بووەستێتەوە.  لەسەری  لەوچەشنە 
ئازادیی دەریاكان و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیشی گرتووه تەوە، 
ویلسۆن بنەمای سەربەخۆیی لە بنەمای دوازدەدا ڕاگەیاندبوو.
لە بنەمای دوازدەدا هاتبوو: پێویستە بەشی توركنشینی 
و  دڵنیابێت  بااڵدەستی  مافی  لە  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی 
میللەتەكانی دیكە كە ئێستا لەژێر هەژموونی توركەكاندان، 
دەبێت ئاساییش و دەرفەت – بەبێ هەراسانكردنییان – بۆ 
پێویستە  دەردەنیل9  گەرووی  بڕەخسێت.  سەربەخۆییان 
و  كەشتییەكان  پەڕینەوەی  بۆ  ئ��ازادی  ڕێگەیەكی  وەك 
نێودەوڵەتی  زامنێكی  وەك  میللەتان  هەموو  بازرگانیی 

هەمیشەیی، كراوەبێت. 
ئەو ڕوانگەیە لەبارەی نەتەوەكانی ئیمپراتۆری پێشووی 
عوسمانی، نەبووە جیێ ڕەزامەندیی دەسەاڵتی هاوپەیمانان 
و بنەما چوارالیەنەكەی ویلسۆن لە گۆڕینی بۆ ڕاگەیەنراو 
و نموونەی فەرمیی سیاسەتی هاوپەیمانان بێئاكام مایەوە. 

پەیماننامەی سیڤەر10
كاتێك بەریتانیا لە ناوچەكە، بەهۆی تەوژمی داهاتووی 
موسڵ  هۆگری  ڕووب��ار  دوو  نێوان  ساسیی  و  ئابووری 
 – سایكس  ڕێككەوتننامەی  هەمواركرنەوەی  داوای  بوو، 
پیكۆی كرد، چونكە لەو ڕێككەوتننامەیەدا ویایەتی موسڵ 
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كەوتبووە، ژێر هەژموونی فەڕەنساوە.لە ئەنجامدا بەریتانیا 
سەربەخۆیی  بارودۆخی  و  سنوور  لەبارەی  فەرەنسا  و 

كوردستان گفتوگۆیانكرد. 
دەسەاڵتی  لە  ترس  بەهۆی  كوردەكان  تایەفە  هاوكات، 
لەنێوان  خاكەكەیان  دابەشكردنی  و  توركەكان  ع��ەرەب، 
ڕێكخست،  خۆیان  سیاسییەوە  ڕوانگەی  لە  دەسەاڵتەكان 
و  الیەنگری  ك��رد.  جیاواز  دەس��ەاڵت��ی  لەگەڵ  گفتوگۆیان 
ه��اوڕای  كەسانێك  ب��وو؛  ناجێگیر  ك��وردەك��ان  تایەفە  ڕای 
دەسەاڵتی خۆرئاوا بوون، ژمارەیەك الیەنگری توركەكان 
یەكجارەكی  سەربەخۆیی  الیەنگری  دیكە،  ژمارەیەكی  و 
بوون. كوردێكی زۆریش بەباشییان دەزانی، كە وابەستەی 

هیچ یەك لەو الیەنگرییە جیاوازەی فكرییە نەبن.
كەمال  مستەفا  دەس��ەاڵت��ی  زۆرب��وون��ی  ك��ات��ەدا  ل��ەو   
سەربەخۆیی  لە  جەختكردنەوەی  توركیا،  لە  )ئەتاتورك( 
ئیرردنتیستی11)لكاندنخوازی(یەكەی  ئایدۆلۆژیای  توركیا، 
لە  نوێی  نیگەرانیی  بەڵشەفیكەكان،  لەگەڵ  گفتوگۆی  و 
ئینگلیزەكان لەبارەی باكووری ویایەتی موسڵ و پارێزگاری 
ڕووب��ار،ورووژان��د.  دوو  لەنێوان  خۆیان  بەرژەوەندیی  لە 
درووستكردنی  پێویستیی  بە  هەستییان  بەریتانییەكان 
ناوچەكانی  و  ت��ورك��ەك��ان  لەنێوان  بێایەن  ناوچەیەكی 
دامەزراندنی  ئاقارەدا،  بەو  و  كرد  خۆیان،  دەسەاڵتی  ژێر 
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واڵتێكی ئەرمەنی و واڵتێكی كورد بووە ستراتیج. بەریتانیا 
و  ك���وردەك���ان  ن��وێ��ن��ەری   1919 دووەم����ی  تشرینی  ل��ە 
ئەرمەنییەكانی هاندا، كە ڕاگەیەنراوێكی هاوبەش لەبارەی 
یەكگرتوویی لە بەرامبەر گەڕانەوەی بااڵدەستی توركەكان 
لە ناوچەكە  واژۆبكەن. كاتێك كە ویایەتە یەكگرتووەكان 
پاشەكشەی كرد، پشتگیریی بەریتانیا لە واڵتێكی ئەرمەنیی 
سەربەخۆ زیادیكرد، وەك پێویست مەسەلەی ئەنادۆل درا 

بە فەڕەنسا و بەریتانیا.   
پەیماننامەی سیڤەر كە لە 1920 واژۆكرا، پەیماننامەیەكی 
ب��وو،  توركیا  و  هاوپەیمانان  هێزەكانی  ن��ێ��وان  ئاشتی 
بەهۆی  پێشتر  ك��ە  ع��وس��م��ان��ی،  پ��اش��ای��ەت��ی  ق��ەڵ��ەم��ڕەوی 
وابەستەیی دارایی و بازرگانی بە دەسەاڵتەكانی خۆرئاوا 
الوازببوو، كەمدەكردەوە. لەو پەیماننامەیە سەر زەوییەك 
كە ئەمڕۆ باشووری خۆرهەاڵتی توركیا و باكووری عێراقە، 
لەقەڵەمدراوە.  كوردستان  زەویی  سەر  وەك  بەڕاشكاوی 
پاشان  كە  سنوورێك  بە  باكوورەوە  لە  سەرزەوییە  ئەو 
ب��ووە واڵت��ی س��ەرب��ەخ��ۆی ئ��ەرم��ەن��ەك��ان، ل��ە ب��اش��وورەوە 
پەیماننامەیەدا  لەو  لە سوریا.  ناوچەی جەزیرە12  دەگاتە 
زەوی��ی  س��ەر  ئایینیەكانی  و  ن���ەژادی  كەمینە  هەموو  بۆ 
عوسمانی، ڕێوشوێن و پێشبینی پێویست لەبەرچاو گیرابوو. 
و  كوردستان  كوردەكان،  لەبارەی   64 تا  62ی  م��اددەی 
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پاش  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  كە  بوو،  سەربەخۆیی  مافی 
واژۆكردنی  پاش  ساڵێك  دوای  بوو  بڕیار  ڕیفراندۆمێك، 

پەیماننامەكە، پێیانبدات. 
زەینی  بە  كە  پەیماننامەیە،  ئەو  ناوەڕۆكی  س��ەرەڕای 
بااڵدەستیی  كۆمیتەی  ناسیۆنالیستەكان،  الوە  ت��ورك��ە 
هەبوو.  نەیاری  تێدەپەڕی،   CUP(13( تەرەقی  و  ئیتحاد 
توركیا،  قەڵەمڕەوی  لەسەر  پەیماننامەیەی سازاندبوو  ئەو 
نەتەوەیی،  بەرگریی  جوواڵنەوەی  ڕاب��ەری  ئەتاتورك  كە 
قبووڵینەكرد. لە كاتی ئەنجامدانی گفتوگۆی سیڤەر، توركیا 
یۆنانییەكان،  ب���ەزۆری  دەرەك���ی  پ��ەالم��اری  ڕووب���ەڕووی 
نائارامییەكان و شەڕی ناوخۆی بەتایبەت لە كوردستان و 
ئەرمەنستان بووەوە. شەڕی سەربەخۆیی توركیا لەنێوان 
نێوان  دەسەاڵتی  هاوسەنگیی   1922 و   1920 ساڵەكانی 
توركیا و بەریتانیای بە قازانجی توركیا گۆڕیوە، دامەزراندنی 
ت��ورك��ی��ای ئ��ەت��ات��ورك��ی، ب��ووە ه��ەڕەش��ەی��ەك��ی ج��ی��ددی بۆ 

بەرژەوەندیی بەریتانیا لە توركیا و دەورووبەری.

پەیماننامەی لۆزان14
سیڤەر  پەیماننامەی  مەرەكەبی  ئ��ەوەی  پێش  تەنانەت 
ب��ووەه��ۆی  توركیا  س��ەرب��ەخ��ۆی��ی  ش���ەڕی  وشكببێتەوە، 
هەڵوەشاندەوەی ئەو پەیماننامەیە. هێزەكانی توركیا لەگەڵ 
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هێرشكردنە سەر ناوچەی باشووری یۆنان و كۆنتڕۆڵكردنی، 
لە  توركەكان  و  ئەرمەنییەكان  و  كورد  ناوچەی  چوونه تە 
ڕەواندوز )باكووری عێراق( ئامادەیی سەربازییان هەبووە. 
دوژمنایەتی  كە  دۆخێكەوە،  كەوتە  بەریتانیا  ئەنجامدا  لە 
لەگەڵ توركەكان بە زیانی بەرژەوەندیی ئەو تەواو دەبێت. 
ڕژێمی   ب��ەس��ەر  ئ��ەت��ات��ورك  هێزەكانی   ،1923 ساڵی 
داگیركردنی  لەگەڵ  ئەو سەركەوتنە  پێشوودا سەركەوتن. 
توركیا،  كۆماری  ڕاگەیاندنی  و  توركنشین  زەوی��ی  سەر 
دوو  لەنێوان  بەریتانیا  بەرژەوەندیی  بۆ  هەڕەشەیەك  بە 
بەو  هەر  ئەژماردەكرێت.  موسڵ15  ویایەتی  و  ڕووب��ار 
ج��وواڵن��ەوەی  ل��ە  پشتگیریكردن  سیاسەتی  ئ��اڕاس��ت��ەی��ە 
پاراستنی  لەڕووی  كەمالیستەكان  بەرامبەر  لە  كوردەكان 
یۆنانییەكان  لەالیەن  باكووری عێراق  ئاساییشی سنووری 
و كوردە ناسیۆنالیستەكان، هاندان و بەهێز دەبێت و لەژێر 
و  گفتوگۆ  سەرئەنجام  بوو.  بەریتانیادا  وردی  چاودێریی 
لە  باشتر  بژاردەیەكی  وەك  كەمالیستەكان  لەگەڵ  سازان 
خرایەڕوو،  كورد،  جەنگاوەرانی  لە  ڕاستەوخۆ  پشتگیریی 
ئەوە  نەبوو،  دیاریكراویان  ڕابەرێكی  كوردەكان  چونكە 
پێشبینینەكراو.  گرفتی  و  كێشە  سەربكێشێتە  لەوانەبوو 
بەگشتی بەریتانیا لە پاراستنی بەرژەوەندیی خۆی لەنێوان 
ژێر  س��ەرزەوی��ی  لكادنی  ل��ە  ب��ەرگ��رت��ن  و  ڕووب���ار  دوو 
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بەو  دەترسا.  توركیاوە  بە  موسڵ  لە  بەریتانیا  كۆنتڕۆڵی 
شێوەیە پێویستیكرد، كە دووبارە گفتوگۆی ئاشتی لەگەڵ 
توركیا بكرێت و ئەو گفتوگۆیە ئاشكرایكرد، كە دامەزراندنی 
ئیدی  ئەرمەنستان  و  ك��وردس��ت��ان  س��ەرب��ەخ��ۆی  واڵت��ان��ی 

كردەگی و ڕێی تێناچێت. 
بە كوردەكان  بەریتانیا  پێشوو  ئاماژەی  پێچەوانەی  بە 
وەك "نەژاد و نەتەوەیەكی سەربەخۆ" و سەرەڕای بوونی 
هەروەها  و  بەریتانیا  نوێنەرانی  بۆ  كوردەكان،  ناڕەزایی 
سیڤەر،  پەیمانی  لە  ك��وردەك��ان  بە  سەربەخۆیی  بەڵێنی 
به ڕەسمی  گفتوگۆكەدا  قۆناغێكی  هیچ  لە  كورد  نوێنەرانی 
ئامادە نەبوون. كوردە ناسیۆنالیستەكان لەالیەن ئینگلیزەكان 
لە  ڕێز  گفتوگۆیەدا  لەو  كە  كرد،  پەیماننامەیەكییان  داوای 
لەگەڵ  كوردستان.  خودموختاریی  بۆ  بگرێت  مافەكانیان 
ئەوەشدا، هۆگری ستراتیژیكی بەریتانیا بۆ خودموختاری 
یان سەربەخۆیی كوردستان بەهاوتەریبی دەستكەوتەكانی 
توركیا لە شەڕی سەربەخۆیی دابەزی، لە ئەنجامدا ناڕەزایی 
كوردەكان دژی پەیماننامەی نوێ، لەبەرامبەر بەرژەوەندیی 
جیۆپۆلەتیكی ستراتیژی بەریتانیا، گرنگیەتیی خۆی لەدەس

تدا.                                             
توركیا،  لەگەڵ  گفتوگۆ  و  وتووێژ  ئەنجامدانی  دوای 
واژۆك��را.   1923 تەموزی  24ی  لە  ل��ۆزان  پەیماننامەی 
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بەسەر  توركیای  فەرمانڕەوایی  مافی  پەیماننامەیە  ئ��ەو 
كوردستانی باكوور، دایە توركیا. گەرچی لەو پەیماننامەیەدا 
توركیا  دانیشتووانی  تێكڕای  ئازاد  و  ژیان  لە  "پارێزگاری 
زم��ان،  ن��ەت��ەوە،  ل��ەدای��ك��ب��وون،  شوێنی  سەرنجدانە  بەبێ 
نەژاد و ئایین" وەك مەرجێك لەبەرچاوگرتبوو، بەاڵم لەو 
پەیماننامەیەدا تەنانەت ناوی كوردەكان، كە سنووری 1\3ی 
دانیشتووانی  تێكڕای  5/%48ی  و  توركیا  دانیشتووانی 

كوردەكان پێكدەهێنێت، نەهێنرابوو. 
و  پێكەوەهەڵكردن  لە  دوورك��ەوت��ن��ەوە  ئ��ەو  ئەنجامی 
مامەڵەی سیاسی ئەوەبوو، كە تا ساڵی 1923 كوردستان 
عێراق،  توركیا،  دابەشكرا:  جیاوازدا،  واڵتی  پێنج  لەنێوان 

ئێران، سوریا و یەكێتیی جەماوەری سۆڤێتیی  پێشوو.

كوردەكانی ئێران )كوردستانی ڕۆژهەاڵت(
نەبن،  فارس  كە  كەمینەیەك  وەك  ئێران  لە  كوردەكان 
یان وەك كۆمەڵێكی نەتەوەیی )نەتەوە(، بەفەرمی ناناسرێن. 
ك��ۆم��ارەی  ئ��ەو  دام����ەزرا.  مهاباد  ك��ۆم��اری   1946 ساڵی 
دیموكراتی  حزبی  ڕاب���ەری  م��ح��ەم��ەد16  ق��ازی  ل��ەالی��ەن 
كوردستانی ئێران )KDP(17 ڕاگەیەنرا. ئەو حزبە داوای 
بۆ  دیموكراسی  و  ئێران  كوردستانی  بۆ  خودموختاری 
ئێران دەكرد. پێش ئەوەی دەسەاڵتدارانی ئێرانی زۆربەی 
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محەمەد  ق��ازی  لەوانە  ئێران  دیموكراتی  حزبی  ڕابەرانی 
ئەو  بوو.  ب��ەردەوام  بۆ ساڵێك  بكەن، كۆمارەكە  دەستگیر 
دیموكرات.  حزبی  پاشەكشەی  هۆی  بووە  دەستگیركردنە 
سەركوتیدەكرد،  به توندی  دەوڵ��ەت   ب���ەردەوام  كە  حزب 

1960 هەوڵیدا چاالكییەكانی دەستپێبكاته وه  .
شۆڕشی 1961ی كوردەكانی عێراق بە سەرۆكایەتیی 
كوردەكانی  پشتگیریی  و  ه��اودڵ��ی  ب��ارزان��ی18،  مستەفا 
ئ��ێ��ران��ی ورووژان�����د و وای��ك��رد، ك��ە ك��ۆم��ەك��ی دارای����ی بۆ 
جوواڵنەوەكە بنێرن. بەزوویی، شای ئێران بۆ الوازكردنی 
نارد.  بارزانی  بۆ  هاوكاری  ڕاستەوخۆ  عێراق،  دەوڵەتی 
چەشنە  ب��ەو  ك���وردی  ج��وواڵن��ەوەی  ش��ا  یارمەتییەكانی 
یارمەتییانە بەستەوە، بووەهۆی زۆربوونی نفوزی شا لەو 
جوواڵنەوەیە و الوازبوونی پەیوەندیی ورەیی لە هەڵكشانی 

نێوان كوردەكانی ئێران و عێراق.
ناردنی  لە  دەستییان  ئێران  كوردەكانی  ئەوەی  دەگەڵ 
هاوكاری بۆ بەرەنگارانی عێراق هەڵگرت، غیرەتییان هێنا كە 
جوواڵنەوەی تایبەت بەخۆیان لە 1976 دەستپێكرد. حزبی 
جوواڵنەوەی  بۆ  دەستی  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 
بەرەنگاریی چەكدارانە برد، كە 19 مانگی خایاند. لە ئەنجامی 
لەگەڵ  شەڕێكدا  لە  جوواڵنەوەكە  بەرپرسانی  ك��وژران��ی 
سوپای ئێران، جوواڵنەوەكە كەوتە پاشەكشە و ڕاپەڕینی 
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دوای  ب��ووەوە. سااڵنێك  چەكدارانە ڕووب��ەڕووی شكست 
بەگژداچونەوەی  لە  ئێران پشكی خۆیان  ئەوە كوردەكانی 

شا و شۆڕشی ئێران بەجێهێنا. 
بۆشایی سیاسیی  لە  1979 كوردەكان سوودیان  ساڵی 
س��ەرچ��اوەگ��رت��وو ل��ە ش��ۆڕش��ی ئ��ێ��ران، ڕووخ��ان��ی ش��ا و 
دیموكراتی  وەرگرت. حزبی  ئیسامی  كۆماری  دامەزراندنی 
كوردستانی ئێران پەیڕەوی خۆی ڕاگەیاندووە و بەپێداگرییەوە 
داوای خودموختاریی كوردستانی كرد. هاوكات توركمانەكان 
 1979 ئابی  بوون.  خۆسەری  خوازیاری  عەرەبەكانیش  و 
ڕاگەیاندنی  لەگەڵ  ئیسامی  كۆماری  سەربازی  بەرپرسانی 
ناوچە  مانگێكدا  لە  پیشاندا.  كاردانەوەیان  دژیان،  لە  جیهاد 
دەوڵەتەوە  سەربازیی  ژێركۆنتڕۆڵی  كەوتنە  كوردنشینەكان 
و ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی تا كانونی یەكەمی 1979 
كە دەوڵەت دەستی بە گفتوگۆ لەبارەی پێدانی خودموختاریی 

تایبەت بە كوردەكان كرد، بەوشێوەیە بەردەوام بوو.
ه��ەردوو  عێراق،  و  19ئ��ێ��ران   1980 ش��ەڕی  لە  پاشان 
وەك ئامڕازێك دژی یەكتری، سوودیان لە حزبە كوردییەكان 
سەربازیی  دەس��ەاڵت��ی  هەوڵیدەدا  واڵت��ە  ه��ەر  وەردەگ���رت. 
دوژمن بەوهۆیەوە الوازبكات. ئەو تاكتیكە وایكرد، كە دێهاتە 
كوردنشینەكانی سنووری هەردوو واڵت، لەالیەن هەردووالوە 

بكەونە ژێر پەالماری قورسی تۆپخانكانەوە. 
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دەوڵ��ەت  ستەمكارانەی  ڕەفتاری  دوای��ی  سااڵنەی  لەو 
ناوچە  ل��ە  ئێستا  ب���ووە.  ب��اش  كەمێك  ك��وردەك��ان  ل��ەگ��ەڵ 
كوردنشینەكان ڕێ بە خوێندنی زمانی كوردی و مۆڵەتی 
كوردەكان،  نەریتی  و  داب  بابەتی  كتێبەكانی  چاپكردنی 
دەدرێ������ت20. س�����ەرەڕای پ��ێ��دان��ی ئ���ەو ئ��ازادی��ی��ە نوێیە، 
باڵوبوونەوەی كتێب و چاپەمەنی، كە بە هەرناوونیشانێك 
ببێتەهۆی لێكدانەوەی جوداییخوازی و ناسۆنالیزمی كوردی 
قەدەغەیە.  بگرێت،  ئێرانی  دەسەاڵتدارنی  لە  ڕەخنە  یان 
سەرەڕای ئه وه ی هێشتا مافە سیاسییەكانی كوردەكان بە 

شێوەیەكی دیاریكراو سەركوتدەكرێت.

كوردەكانی توركیا )كوردستانی باكوور(
دامەزراندنی  كاتی  لە  )ئەتاتورك(  كەمال21  مستەفا 
كە  ك�����ردەوە،  پشتڕاستی   ،)1923( ت��ورك��ی��ا  ك��ۆم��اری 
لە  ڕێز  و  دەدات  كوردەكان  بە  خودموختاری  لە  پلەیەك 
بەرنامەی  س���ەرەڕای،  دەگ��رێ��ت.  كولتوورییەكانیان  مافە 
بنەمای  لەسەر  توركیای  نوێی  دەوڵ��ەت��ی  ت��ون��دڕەوان��ەی 
میللەتە  و  ن��ەژادەك��ان  هاوچەشنكردنی  و  سیكوالر  ب��ە 
جیاجیاكانی دانیشتووی توركیا، لەسەر ئەو بنچینەیە بوو، 
كە میللەتانی جیاجیا وەك "تورك" پێناسەكراون و كولتوور 
و زمانیان توركی بێت. لە ئەنجامی ئەو بەرنامەیە، شۆڕشی 
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ئەو كوردانە، كە دەیانزانی بە هەڵوەشانەوەی پەیماننامەی 
باشووری  و  باشوور  لە  لەدەستداوە،  شتێكیان  چ  سیڤەر 
خۆرهەاڵتی توركیا بە به توندوتیژی تێكشكێنرا. كوردەكان 
دێهاتەكانیان  زۆرەملێییەوە،  كۆچی  ب��ەردەم  كەوتوونەتە 
تێكدراوە و لەجیاتییان توركی ناوچەكانی ناوخۆی واڵت لە 

شوێنیان نیشتەجێكراون. 
بێداریی  قۆناغی  تا  لە ڕوانگەی سیاسییەوە  كوردەكان 
دامەزراندنی  ب��ووەه��ۆی  كە   1970 و   1960 نەتەوەیی 
كوردستان22  كرێكارانی  پارتی  نهێنییانەی  بەاڵم  فەرمی، 
تێكشكا   ،1978 دووەم����ی  تشرینی  27ی  ل��ە    )pKK(
 1980 س��ەرب��ازی  ك��ودەت��ای  دوای  م��ان��ەوە.  گوێڕایەڵ  و 
تا  ل��ەالی��ەن دەوڵ��ەت��ەوە  ك��ورد  ناسنامەی  ڕەت��ك��ردن��ەوەی 
ئاستێك توند بوو، كە ئاخافتن  بە زمانی كوردی قەدەغەكرا. 
دەوڵەت  pKKی كردە ئامانجی پەالمارەكانی و لە ئەنجامدا 
ڕابەری حزب و زۆربەی ئەندامانی توركیایان بەجێهێشت، 
بۆ سوریا كۆچیانكرد و لە نیشتمان دووركەوتنەوە. ساڵی 
1984 مەفرەزەیەكی pKK دەستییان كرد بە جوواڵنەوەی 
چەكداریی پارتیزانانە دژی ئامانجی سەربازی و گاردەكانی 
دێهاتەكان لەناو خاكی توركیادا. كاردانەوەی توركیا بۆ ئەو 
ناوچە  لە  بوو،  ئارام  ناوچەیەكی  دروستكردنی  پەالمارانە 
سنوورییەكانی كوردستانی توركیا، هاوشێوەی ئەو ناوچە 
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دروستكرابوو.  عێراق  و  سوریا  لە  پێشتر  كە  ئارامانەی 
)كە  تێكدرا،  دەوڵەتەوە  هێزەكانی  لەالیەن  زۆر  دێهاتێكی 
و  ئیدانەیكرد(  ئەورووپا  مرۆڤی  مافەكانی  ئەنجوومەنی 
هەزاران كورد دوورخرانەوە و جێگۆڕكێیان پێكرا. ئامانج 
لە تێكدانی دێهاتەكان كە تا 1990 بەردەوام بوو، برییتی 
لۆجستیكی  بارەگای  پەسیو،  و  پەنا  لەناوبردنی  لە:  بوو 
pKK لەناو خەڵكانی مەدەنی، پاككردنەوەی ناوچەیەك، كە 
كۆنتڕۆڵی خەڵكەكانی بە میتۆدی دیكە زەحمەت بوو، پاش 
كوردستانی  پەلوپۆهاویشتنی  ڕێگریی  1990ی��ش  ساڵی 

عێراقن بۆ ناو خاكی توركیا بووە.  
دەركرا،  لە سوریا  ئۆجەالن23  عەبدوڵاڵ  ئەوەی  دوای 
ئاگربەستی   pKK گیرا،  توركیاوە  لەالیەن   1999 ساڵی 

ڕاگەیاندووە و بەكاتی هەڵوەشایەوە.

كوردەكانی عێراق )كوردستانی باشوور(
ساڵی 1932 بەریتانیا سەربەخۆیی تەواوی، دا بە عێراق 
دیموكراتی  پارتی  بارزانی  مستەفا  مەال   ،1946 ساڵی  و 
كوردستانی )KDP(24ی لە عێراق دامەزراند. كوردەكانی 
باكووری عێراق ساڵی 1961 دژی دەوڵەتی عەبدولكەریم 
بەاڵم  تێكشكا،  ش��ۆڕش  یەكەم  ك��رد.  شۆڕشیان  قاسم25 
داو  بە شۆڕشەكەیان  1970 درێژەیان  تاساڵی  كوردەكان 
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تێكهەڵچوونی  عێراق  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی  دەوڵ��ەت��ە  لەگەڵ 
حزبی  سەركاری  هاتنە  بە  ڕووی��دا.  لەنێوانیان  چەكداری 
به تایبەت  كوردنشینەكان  ناوچە   ،1963 ساڵی  بەعس 
سەرچاوەی  دەوروپشتەكەی  كە  تەعریبكرد،  كەركوكی 
ك��ورد  تایەفەكانی  و  كۆمەڵە  زۆرب���ەی  ن��ەوت��ە.  گ���ەورەی 
لێكهەڵوەشا و دانیشتووانی كورد بە زەبری سەرەنێزە، لە 
سەدان دێهات ڕاگوێزران. لەجێیان عەرەبەكانی باشوور و 
ڕاگواستنەی  لەم  ئامانج  بوون.  نیشتەجێ  عێراق  ناوەندی 
بەسەر  عەرەبەكان  هەژموونی  زۆرب��وون��ی  دانیشتووان، 
دام��ەزراوە نەوتییەكان بوو. س��ەرەڕای ئه وه   لە ناوخۆی 
عێراق، كوردە فەیلییەكانی دانیشتووی عێراق26، بەسرە27 

و عەمارە28 بۆ ئێران دوورخرانەوە. 
شۆڕشی كوردەكان بە ڕێككەوتننامەی ئاشتی كۆتاییهات، 
11ی  لە  بەناوبانگ بووە،  ئازار  بە ڕاگەیەنراوی  كە زیاتر 
ئازاری 1970 نووسرا. ئەو ڕێككەوتننامەیە بوونی میللەتی 
كوردی لە باكووری عێراق و دروستكرنی حكومەتی ئۆتۆنۆمی 
باكووری  كوردنشینی  پارێزگای  سێ  بەسەر  كوردەكانی 
ڕێككەوتننامەی  كە  نەبوو  سەیر  ناسی.  بەڕەسمی  عێراقی 
كانی  كەركوكی  پارێزگای  ئۆتۆنۆمی،  لە  بریتی  ناوبراوی 
لەسەر  زۆر  مشتومڕی  وەك  بابەتی  نەدەگرتەوە.  نەوتی 
و  ئاشتی  ڕێككەوتننامەی  كەركوك، مەرجەكانی  مەسەلەی 
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ناكۆكی تێكڕا لەسەر سنورەكانی ئۆتۆنۆمی وایكرد پەیوەندی 
نێوان كوردەكان و دەوڵەت ترسناك بێت، لە ئەنجامدا ساڵی 
تێهەڵچووە.  دیكە  جارێكی  ك��وردەك��ان  شۆڕشی   ،1974
سنووری  ناكۆكیی  بەهۆی  كوردەكان  شۆڕشی  ئەوجارە 
لەالیەن  ش��ەت��ول��ع��ەرەب29  شاڕێگەی  لە  عێراق  و  ئێران 
شای ئێرانەوە پشتگیریدەكرا. بە بیانووی ئەو سەركێشییە 
نوێیە، دەوڵەتی عێراق سەركوتكردنی كوردەكانی، توندكرد 
كەركوك30  كوردنشینەكانی  ناوچە  لە  زیاتری  دێهاتی  و 
و چەند بەشێكی شریتی سنووری لەگەڵ توركیا و ئێران، 
ناوخۆی  فەیلییەكانی  كوردە  زۆربەی  دیسانەوە  وێرانكرد. 

عێراق، بۆ ئێران دوورخرانەوە. 
ئەو شۆڕشە ساڵی 1975 بە واژۆكردنی ڕێككەوتننامەی 
جەزائیر لەنێوان ئێران و عێراق و بڕینی پاڵپشتیی ئێران 
سەدام   1978 ساڵی  كاتێك  سەركوتكرا.  كوردەكان،  لە 
ح��وس��ێ��ن31 دەس��ەاڵت��ی ل��ە ع��ێ��راق ب��ەدەس��ت��ەوەگ��رت و 
و  ئێران  شەڕی  بە  ناسراو  شەڕی  گیرۆدەی  واڵتەكەی 
پاڵپشتییان  ئێرانییەكان  كرد،   )1988  -  1980( عێراق 
پاڵپشتییە  ئ��ەو  گەرچی  دەستپێكردەوە.  ك��وردەك��ان  بۆ 
ئەنفالی  عەمەلیاتی  ب��ەردەم  لە  كۆسپ  ببێتە  نەیتوانی 
لەم  كوردەكان.  دژی  حوسێن،  سەدام  )1988(ی  ساڵی 
عەمەلیاتەدا تێكدانی دێهاتەكانی كوردستان بە شێوەیەكی 
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عێراق  سوپای  ئەنجامدرا،  بەرنامە  بە  و  سیستماتیك 
و  قۆڵبەستكرد  دێهاتانەی  ئەو  دانیشتووی  كوردەكانی 

زیندەبەچاڵی كردن )ئەنفال(.
كوردستان  ب��اش��ووری  ناوچەكانی  لە  ئەنفال  عەمەلیاتی 
دەستیپێكرد، بەرە و باكوور پەلوپۆی هاویشت. بە شێوەیەك كە 
تا ناوەڕاستی ساڵی 1988 كوردەكان لەنێوان هێزەكانی عێراق، 
كە بەرەو باكوور ڕاوەدووی دەنان و هێزەكانی توركیا، كە بۆ 
باشوور  بەرەو  واڵتەكەیان،  بۆ  چوونەناوەوەیان  لە  پێشگرتن 
پەالماری  نموونەی  و  نەخشە  گرفتارببوون.  دەیانڕەتاندنەوە، 
هەندێك  كە  تۆپباران  دوای  بوو:  هاوشێوە  دێهاتەكان  زیاتری 
ڕای��ان��دەك��رد،  دێهاتەكان  دانیشتووانی  ب��وو،  كیمیاییش  ك��ات 
ڕاكردووانە  ئەو  ب��ەاڵم  س��ەدام.  هێزەكانی  دەس��ت  نەكەونە  تا 
زۆرج���ار  ع��ێ��راق��ەوە.  هێزەكانی  داوی  دەك��ەوت��ن��ە  بەئاسانی 
ببڕ هەرگیز  ببڕای  ئیدی  لەگەڵ خۆیان دەبردن و  پیاوەكانیان 
دراب��ن.  لەسێدارە  زۆرب��ەی��ان  ب��اوەڕوای��ە  نەیدەبینینەوە.  كەس 
كاتێك دێهاتەكان چۆڵدەبوون، بۆ ڕێگرتن لە ئاوەدانكردنەوەی 
مەزەندەده كرێت،كە  تێكدەدان.  خانووەكانیان  دیكە،  جارێكی 
كوژرابن،  هەزاركەس  ئەنفال 182,000  عەمەلیاتی  ماوەی  لە 
چارەنووسی  300000 كورد ئیدی بێسەروشوێنه  و هەروەها 
پێدەچێت 1/5 ملیۆن كورد ڕاگوێزراو و جێگۆڕكێیان پێكرابێت. 
هەڵەبجە ناسراوترین شاری كوردە، كە بووه تە قوربانیی 
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كیمیاوی  چەكی  بە   ،1988 ئ��ازاری  و  ئەنفال  عەمەلیاتی 
پەالماری درا. هێزەكانی عێراق بە درێژایی چەند ڕۆژێك بە 
پرژاندنی پێكهاتەیەك لە گازەكانی خەردەل و دەمار لەوانە 
و  5000كەسی كوشتووە  كاتژمێرێكدا  سارین32لە چەند 
10000كەسی دیكەی كەمئەندام كردووە. هەزاران كەسی 
بەهۆی  كیمیایی،  تۆپبارانكردنی  دوای  ساڵەكانی  لە  دیكە 
گازی  هەناسەكێشانی  شوێنەواری  و  زكماكی  ناتەواویی 
ژەهراوی، بوونەتە قوربانی. لە 40 پەالماری دیكەدا سوود 

لە چەكی كیمیایی وەرگیراوە. 
دوای جەنگی 1990ی كەنداو و ئابڵوقەی سەپێنراو بەسەر 
عێراقدا و هاندان و دنەدانی كوردەكان لەالیەن ئەمەریكاوە، بۆ 
شۆڕش لە دژی ڕژێمی سەدام حوسێن، شیعە و كوردەكان لە 
ناوچەكانی خۆیان دژی سەدام ڕاپەڕین. ئەو شۆڕشانە بەهۆی 
نەبوونی پاڵپشتیی نێودەوڵەتی بەزوویی شكستییان خواردووە، 
نزیكەی 2 ملیۆن كوردی عێراقی لە ترسی تۆڵەكردنەوەی سەدام 
بەرەو توركیا و ئێران ڕایانكرد. ئەو كارەساتە مرۆڤایەتییە بە 
نوێژی نیوەڕۆ، سەرئەنجام هەنگاوی نێودەوڵەتی نرا و ناوچەی 
كوردەكان  دروستكرا.  عێراق  باكووری  لە  دژەفڕین  ئارامی 
بەهرەمەندبوون.  خودموختاری  مافی  لە  ئارامە  ناوچە  لەو 
ناوچە  ئەو  داه��ات��ووی  عێراق،  2003ی  ساڵی  ش��ەڕی  دوای 
خودموختارە لە باكووری عێراق دووبارە نادڵنیا و نادیار بووە.
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كوردەكانی سوریا

بووه تەهۆی  الی��ەك  لە  سوریا  م��ێ��ژووی  ئاڵۆزیی 
زۆرب��وون��ی داوای ك��وردەك��ان ب��ۆ خ��ودم��وخ��ت��اری و 
سەربەخۆیی لە سوریا، لە الیەكەی دیكەوە وایكردووە 
ب��ە هاوكاریی  ك��وردەك��ان  دەس��ەاڵت��داران��ی س���ووری، 
لەقەڵەمبدەن.  ج��ودای��ی��خ��واز  و  دەرەك���ی  دەس��ەاڵت��ی 
مێژوو پێشینەی واڵتی سوریا و ناوچەی خۆرهەاڵتی 
كاریگەرییان  نێودەوڵەتی،  پەیوەندیی  و  ن��اوەڕاس��ت 
دەوڵ��ەت��ی  ف��ك��ری��ی  پێشخانی  و  تێگەیشتن  ل��ەس��ەر 
لە  تێگەیشتن  بۆ  داناوە.  كوردی  كۆمەڵگای  لە  سوریا 
سیاسەتی دەوڵەت لەبارەی كوردەكان و داواكارییان و 
چاالكییە ئەنجامدراوەكان لە سوریا، ناسینی پێشینەی 
كتێبە  ئ��ەم  پێویستە.  سوریا  لە  ك��ورد  گێرەوكێشەی 
بارودۆخی  دروستبوونی  چۆنچۆنیی  ئاشنابوونی  بۆ 
ئێستای فەرمانڕەوا لە سوریا، لە پەیوەندیی عەرەبەكان 
و كوردەكان لە سوریا و چۆنیەتیی دروستبوونی ئەو 

دەكۆڵێتەوە.  پێشینەیە 
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پەراوێزەكان:
1. Sykes-Picot

یان خانەدانی حیجاز وەك وەك فەرمانداری  2. خانەدانی مەكە 
حیجاز بوو، كە ئەركی دابینكردنی ئاسایشی شار و حیجازی لە ئەستۆ 

بوو. 
3. Sir HenryMcMahon
4. Bolshevik:

دوو  لە  یەكێك  ئەندامی  زۆریینە(  وات��ا  ڕوه��وس��ی  زمانی  )ب��ە   
لەالیەن  كە  ڕووس��ی��ا،  دیموكراتی  سۆسیال  كرێكارانی  حزبی  لقی 
حكومەتی  كۆنتڕۆڵی   1917 ئۆكتۆبەری  لە  و  كراوە  ڕاب��ەری  لینین 
ڕووسیای بەدەستەوەگرت. ئەو گرووپە لە دووەمین كۆنگرەی حزب 
ناوەندیی  كۆمیتەی  زۆربەی  لینین  الیەنگرانی  كە   )1903( ساڵی  لە 
مەنشەڤیك  دژی  و  بەڵشەفیك  بە  خۆیان  بەدەستەوەگرت،  حزبیان 

)Mensheviks( بە مانای كەمینە ناونا.  
5. Sir Mark Sykes
6. FranÇois Georges Picot
7. Cossack: 

لە زمانی توركی بە مانای پیاوی ئازاد یان شەڕانگێز
دەری��ای  نێوان  ناوچەیەكی  باكووری  لە  قۆزاقەكان  بێباك،  و   

خەزەر و دەریای ڕەش دەژین. 
8. Georgia
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بە  توركیا  خۆرهەاڵتی  باكووری  لە  گەروویەك  یان  بغازیا   .9
م��ەڕم��ەڕەوە  دەری��ای  بە  ئیجە  دەری��ای  كە  كیلۆمەتر،   61 درێ��ژای��ی 
دەبەستێتەوە، كەوتووه تە نێوان نیمچەدوورگەی گالیپۆلی لە ئەورووپا 
و واڵتی سەرەكیی ئاسیای گچكەوە. پێگەی تایبەتی دەردانیل گرنگیی 

سیاسی نێودەوڵەتی زۆری پێ بەخشیوە.  
10.  Sèvres

دەوروب��ەری  خۆرئاوای  باشووری  كەوتووه تە  شارێكە  سیڤەر 
پاریس، كە بەهۆی چینی تایبەتی خۆیەوە، كە لە ساڵی 1756 لەدایك 

دەبێت، لە ئەورووپا بەناوبانگە.   
 11.Irredentism  

بەهۆی  خۆی  هاوسێی  واڵتی  دەیەوێت  واڵتێك  كە  سیاسەتێك   
پەیوەندیی مێژوویی یان نەژادی جارێكی دیكە بكاتە پاشكۆی خۆی. 
ئەو سیاسەتە لە بنچینەدا لە سەدەی 19 لە ئیتالیا بۆ واڵتانی بێگانە، 
ل��ەڕووی  ی��ان  و  ب��وون  ئیتالیادا  هەژموونی  لەژێر  سەردەمێك  كە 

نەژادییەوە لێی نزیكن، فۆڕمیگرت.
12. ناوچەی جەزیرە دەكەوێتە باكووری نێوان دوو ڕووبارەوە لە 
كاتی كۆن و سەدەكانی ناوەڕاست وەك شوێنی بەیەك گەیشتنی عێراق، 
ئەنادۆڵ، سوریا، ئەرمەنستان و ئێران زۆر گرنگ بوو. ئەو ناوچەیە 
لە  بەشێك  ئەمڕۆ  فوراتەوە و  دیجلە و  نێوان رووبارەكانی  كەوتۆتە 
باكووری عێراق و خۆرهەاڵتی توركیا و باكووری خۆرهەاڵتی سوریا 
لەخۆدەگرێت. جەزیرە لە ڕوانگەی كشتوكاڵی دەوڵەمەندە و بە درێژایی 
هەردوو ڕووبارەكە شار و بازاڕی جیاجیای هەیە .                                                                
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13. Committee for Union and Progress
14.Lausanne

سویسرا  خ��ۆرئ��اوای  ل��ە   Vaud )پ��ارێ��زگ��ا(  كانتۆنی  پایتەختی 
كەوتووه تە باكووری دەریاچەی ژینۆ. دوو پەیماننامەی نێودەوڵەتیی 
گرنگ لەو شارەدا واژۆكراوە: پەیماننامەی 1912 لە نێوان توركیا و 

ئیتالیا و لە ساڵی 1923 لەنێوان یەكگرتووان و توركیا. 
غرامەكانی  پاككردنەوەی  كۆنفرانسی   1932 ساڵی  لە  هەروەها 

ئەڵمانیا بۆ یەكگرتووان لەو شارەدا سازكرا.  
داروپ��ەردووە  لەسر  لە كەناری ڕووب��اری دیجلە و  15. موسڵ 

وێرانەكانی شاری مێژوویی نەینەوا بونیادنراوە. 
دانیشتووانەكەی لە سااڵی 2003 تا ڕاددەیەك 1,800,000 كەس 
بووە، لە ڕابردوودا زۆربەی دانیشتووانەكەی كورد بووە و كەمینەی 
زۆری عەرەبی مەسیحیشی هەبووە، بەاڵم لە دەیەی 1970 بوونی 
عەرەب بەهۆی حكومەتی حزبی بەعس زیادیكردووە، دوای ڕووخانی 
موڵك  گەڕاندنەوەی  داوای  بەهۆی   2003 ساڵی  لە  بەعس  حزبی 
وماڵ، كە لەالیەن دەوڵەوتەوە خاوەنداریەتی لە كوردەكان زەوتكرابوو 

كێشمەكێشی نەژادی لەوشارەدا دەستیپێكرد.  
16. قازی محەمەد لە ساڵی 1901ی زایینی لە شاری مهاباد و لە 
خێزانێكی نیشتمانپەروەر چاوی بەدنیا هەڵێناوە. لە سەردەمی گەنجێتی 
باڵوكردنەوەی  بە  دەستیكرد  كورد  ڕۆشنبیرانی  لە  هەندێك  لەگەڵ 
حكومەتی  سەردەمی  لە  ئازادیخوازانە.  و  جوداییخوازانە  ئەندێشەی 
ڕەزاشا بووە سەرۆكی ئیدارەی مەعاریف. پێشەوا قازی محەمەد لە 

ساڵی 1923، پەیوەندی بە ڕیزەكانی ژیانەوه ی كورد كرد.
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 لە 26ی ر ئازاری ساڵی 1342ی هەتاوی، دوا پاشماوەی ڕژێمی 
پاشایەتی لە شاری مەهاباد، كە شارەداری ئەوشارە بوو، پێچرایەوە 
و لە 2ی بەهمەنی هەمان ساڵ، كۆماری كوردستانی ڕاگەیاندرا، كە 
پێشەوا قازی محەمەد وەك سه رۆككۆماری كۆماری مەهاباد سوێندی 
26ی  لە  كوردستان  تازەسەرپێكەوتووی  كۆماری  خ��وارد.  یاسایی 
ئازەرمانگی 1325 ناكام ماو ڕووخا، پێشەوا قازی محەمەد، سەرەڕای 
ئەوەی باش دەیزانی، كە ئەگەری دەستگیركردنی و كوشتنی لەالیەن 
لە  خەڵكەكەی  لەناو  ئەوەشدا  لەگەڵ  زۆرە،  ڕەزاشا  محەمەد  ڕژێمی 
شاری مهاباد دا مایەوە. دوای دووبارە داگیركردنەوەی شاری مهاباد 
و شارەكانی دیكەی دەورووبەری، لەالیەن سوپای ئێرانەوە، پێشەوا 

قازی محەمەد و هاوڕێكانی قۆڵبەستكران.
هات  ت��اران��ەوە  لە  دەستەیەك   ،1325 بەهمەنی  6ی  ڕۆژی  لە   
بۆ مهاباد و لە دادگایەكی هەڵبەستراو، كۆمەڵێك تۆمەتی ڕواڵەتییان 
ب��ەس��ەر ق���ازی م��ح��ەم��ەد و ه��اوڕێ��ك��ان��ی��دا س��ەپ��ان��د، ك��ە ژم��ارەی��ەك 
لەوتۆمەتانە، بێ بناغە بوون و ژمارەیەكی دیكەشی تەنیا بەڕواڵەت 
تۆمەت بوون، بەاڵم بەكردەوە هەموو عەقڵێكی تەندروست ئەوانە بە 
پیرۆز دەزانێت. لەو دادگا هەڵبەستراوەدا، بڕیاری لەسێدارەدان بەسەر 
4ی فروردین  لە مێژووی  قازییەكاندا سەپێندرا و دوای سێ مانگ، 
بڕیاری  بە  پێداچونەوە  دادگا  دەڵێن  وەك  هەتاوی،  1326ی  مانگی 
بڕیاری  فروردین،  10ی  رۆژی  بەرەبەیانی  پێكهات.  پێشوو  دادگای 
لەسێدارەدانی پێشەوا قازی محەمەد ، سەیفی قازی و سەدری قازی 

جێبەجێكرا.            
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17. Kurdistan Democratic Party of Iran
لە  ب���ارزان،  ناوچەی  لە   1903 مارسی  14ی  دایكبوی  18.ل��ە 
كردووە،  دوایی  كۆچی  ئەمەریكا  واشنتۆنی  لە   1979 مارسی  1ی 
سەرۆكی سەربازیی كوردەكان، كە بۆ ماوەی 50 ساڵ بۆ پێكهێنانی 
مستەفا  م��ەال  هەوڵیدا.  ك��ورد  ملیۆنان  بۆ  سەربەخۆ  نەتەوەیەكی 
جوواڵنەوەی  كە  بوو،  ئەحمەد  شێخ  خۆی  براگەورەكەی  جێنشینی 
دەیەی  كۆتایی  تا  یەكەم،  جیهانیی  جەنگی  كاتی  لە  كورد  نەتەوەیی 
1930 ڕابەری دەكرد. لە ساڵی 1946 مەال مستەفا فەرماندەی سوپای 
كۆماری تەمەنكورتی مهاباد بوو و دوای دەستێوەردانی سوپای ئێران 
لە ساڵی 1947 پەنای بردەبەر ئازەربایجانی سۆڤێتیی جاران. دوای 
شۆڕشی 1958 ی عێراق و مۆڵەتی گەڕانەوەی بۆ عێراق وەرگرت. 
باكوری  لە  ئۆتۆنۆمی  ناوچەیەكی  دامەزراندنی  پێشنیاری  بارزانی، 
پەنایبردەبەر شاخەكانی كوردستانی عێراق و  عێراقی ڕەتكردەوە و 
شەڕی پارتیزانی دەستپێكرد. دوای 10 ساڵ شەڕی ناوە ناوە و دوای 
و  دەوڵ��ەت  شۆڕشگێڕەكان،  كوردە  بۆ  گشتی  لێبوردنی  ڕاگەیاندنی 
شۆڕشگێڕەكان بە ڕێككەوتن ئاگربەستییان ڕاگەیاند و لە ساڵی 1974 
یاسایەك لەسەر بنەمای دامەزراندنی ناوچەیەكی ئۆتۆنۆمی لەالیەن 
دەوڵەتەوە ڕاگەیەنرا. بارزانی ئەو ڕێككەوتنەی قبووڵنەكرد و ئەوجارە 
بە پشتیوانییەكی زۆری ئێران، بڕیاری بە هێزەكانی پێشمەرگە دا، كە 
درێژە بە شەڕ بدەن. كاتێك پشتگیریی ئێران لە ساڵی 1975 كۆتایی 
و  ت��اران  بۆ  چوو  مستەفا  مەال  و  هێنا  هات، جوواڵنەوەكە شكستی 
كۆچی  هەرله وێ  كرد،  ئەمەریكا  لە  پەنابەری  داوای  ماوەیەك  پاش 
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لە هەرێمی  لەدایكبوونیەتی  لە شوێنی  تەرمەكەی  ئێستا  كرد.  دوایی 
كوردستان لە )بارزان(.  

19. شەڕ لە 22ی ئەیلولی 1980 بە پەالماردانی سوپای عێراق 
دەستیپێكرد، ساڵی 1988 ئاگربەست ڕاگەیەنرا. ڕێككەوتننی ئاشتی 
تا  لەنێوان 1  ئابی 1990 واژۆك��را. كوژراوانی ئەو شەڕە  لە 16ی 
عەمەلیاتی  زیاترە.  ئێران  پشكی  كە  مەزندەدەكرێت،  كەس  ملیۆن   2
ئەنفال   Anfālدژی كوردەكان لەو سەردەمەدا لەالیەن سوپای عێراق 

ئەنجامدرا.  
كەمینە  ب��ە  ڕێ��گ��ە  ك��ە  دەس���ت���وور،  15ی  م����ادەی  هێشتا   .20
نەتەوەییەكان دەدات زمان و ئەدەبی خۆیان لە قوتابخانەكان بخوێنن، 

جێبەجێ نەكراوە.
21. Mustafa Kemal: 

ناسراو بە ئەتاتورك لە دایكبوی ساڵی 1881 لە تسالونیكی یۆمان، 
سەرباز،  توركیا.  ئەستەنبوڵی  لە  دووەم��ی  تشرینی  10ی  لە  مردنی 
سیاسەتكار و ڕێكخەرەوەی تورك كە دامەزرێنەر و یەكەم سەرۆك 
1923( بوو. سیستمی دادگایی و خوێندنی   - 38( كۆماری توركیا 
بە شێوازی ژیانی  برەوی  توركیا  لە  ك��ردووە،  بە مۆدێرن  توركیای 
ئەورووپی داوە. ئەتاتورك لە زمانی توركی دا واتە باوكی توركەكانە.  

22. Partîya Karkerên Kurdistan
23. لەدایكبوی 1948 كە لە ساڵی 1999 دەستگیركرا ، بە تاوانی 
دادگا  حوكمی  هێشتا  درا.  بەسەردا  لەسێدارەدانی  بڕیاری  خیانەت 

جێبەجێ نەكراوە.
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24. Kurdistan Democratic Party
 1963 9ی شوباتی  بەغداد، مردنی  لە   1914 لەدایكبووی   .25
حكومەتی   1958 ساڵی  لە  كە  عێراق،  سوپای  ئەفسەری  ب��ەغ��داد. 
عێراقی  كۆماری  و  ڕووخاند  دووەم��ی  فەیسەڵی  سوڵتان  پاشایەتی 
دامەزراند. حكومەتی قاسم بە شۆڕشی كوردەكان لە ئەیلوولی ساڵی 
هێزە  ئەفسەرانی  لەالیەن  كە  كودەتایەك  ب��وو.  الواز  زۆر   1961
ئاسمانییەكان بە ڕابەری عەبدولسەالم عارف ئەنجامدرا، حكومەتەكەی 

ڕووخاند. قاسم و سێ كەس لە نزیكانی یەكسەر لەسێدارەدران. 
5,904,000ك���ەس  نزیكەی  دانیشتووان  عێراق  پایتەختی   .26

لەساڵی 2005.
دانیشتووانەكەی  بووە،  عێراق  سەرەكیی  بەندەری  بەسرە   .27
لە ساڵی 2005 تا ڕاددەیەك 837,000كەس دەبێت، شاری بەسرە 

لەالیەن عومەر خەلیفەی دووەم بونیادنراوە. 
28. Al-Amārah 

دانیشتووانەكەی  ع��ێ��راق،  خ��ۆره��ەاڵت��ی  ب��اش��ووری  ل��ە  شارێكە 
بەهۆی  ك��ە   2005 ساڵی  ل��ە  ك��ەس   325,000 ب��ە  م��ەزەن��دەك��رێ��ت 
گرنگەكانی  ناوەندە  لە  یەكێكە  دیجلە،  كەناری  لەسەر  هەڵكەوتەی 

كشتوكاڵی عێراق )زیاتر برنج(. 
بەیەكگەیشتنی  لە  ئ��ەروەن��د،  ڕووب���اری  ی��ان  شەتولعەرەب   .29
ڕووبارەكانی دیجلە و فورات لەنزیك قوڕنەی باشووری خۆرهەاڵتی 
عێراق دروستدەبێت. ئەو ڕووبارە 193 كیلۆمەتر درێژیەكه یه تی، بە 
نیوەی  دەڕوات.  ئاباداندا   ئێرانیی  شاری  و  بەسرە  عێراقیی  شاری 



59كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

كۆتایی ئەو ڕووبارە سنووری فەرمیی ئێران و عێراقە. لە دەیەكانی 
دوو  ئەو  نێوان  درێژخایەنی  گۆڕەپانی شەڕی  ناوچەیە  ئەو   1980

واڵتە بوو. 
30. كەركوك لە 233 كیلۆمەتری باكووری بەغداد هەڵكەوتووە، 
بە ڕێگە و هێڵی ئاسن پێیەوە بەستراوەتەوە. دانیشتووانەكەی به گشتی 
دەوروب���ەری  ل��ە  ش��ار  دێرینی  بەشی  ع��ەرەب��ە.  و  توركمان  ك���ورد، 
حكومەتی  سەردەمی  لە  دروستكراوە.  بەرزاییەكە،  لەسەر  كە  قەاڵ 
ئاشوورییەكان لە سەدەی 9 و 10 ی پێش زایینی ئەو شارە ناوی 
عەرەفە Arrapha بووە. مزگەوتی دانیاڵ پێغەمبەر )سەدەی 6ی دوای 
زایینی( كەوتە بەشە كۆنەكەی شارەكەوە. كەركوك ناوەندی كڕین و 
كشتوكاڵیی  ناوچەی  پەلەوەری  و  كشتوكاڵی  بەروبوومی  فرۆشتنی 
لە  دانیشتووانەكەی 600,000كەس  ئەوشارە  دەوروبەری خۆیەتی. 
ساڵی 2003 لە ناوەندە گرنگەكانی نەوتی عێراقە، كە نەوتەكەی بە 
توركیا  كەناری  بۆ  یومورتالیك  و  لوبنان  تریبۆلی،  بە  بۆڕی  هێڵی 
بەهۆی   1980 دەی���ەی  ل��ە  ك���وردی  دانیشتووانی  دەگ��وزارێ��ت��ەوە. 

سیاسەتی دەوڵەت كۆچپێكردنی زۆرەملێیی كەمبووە وه.  
31. لەدایكبووی 28ی نیسانی 1937 تكریت. لە تشرینی یەكەمی 
2005 بە تاوانی كوشتنی 148 كەس )!( لە خەڵكی عەرەبی شاری 
بەغداد  لە   2006 یەكەمی  كانونی  30ی  لە  و  كرا  دادگایی  دوجەیل 

لوسێدارە درا.  
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32. Sarin. 
دەیەی  لە  نازی دروستكرا.  ئەڵمانیای  لە   1938 لە ساڵی  سارین 
1950 ناتۆ سارینی وەك چەكی كیمیایی ستانداردی خۆی هەڵبژارد. 
عێراق لە شەڕی لەگەڵ ئێران و كوردەكانی خۆی سوودی لێوەرگرت. 
ئۆمشینریكۆ  ئایینی  گرووپی   1995 ساڵی  تیرۆریستی  پەالماری  لە 
AumShinrikyo بۆ میترۆی تۆكیۆ لە سارینی ناپوخت سوودوەرگیرا، 
كە 12 كەس كوژرا و 5,500 كەسی ژەهراویكرد. ئەو گازە كاریگەریی 
بەسەر دەمارەوە هەیە و بێڕەنگە و لە دۆخی هەڵمیدا، بۆنی نییە و لە 

چەند خولەكێكدا ماسوولكەكانی هەناسەی مرۆڤ ئیفلیج دەكات.  
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بەشی دووەم
سوریا
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پێشەكی
ملیۆن   1/5 ن��زی��ك��ەی  ك��وردەك��ان��ی س��وری��ا  ژم����ارەی 
كوردستان  تری  پارچەكانی  كوردەكانی  لەچاو  كە  كەسە، 
حوزەیرانی  لە  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزارەت���ی  كەمترە. 
خەماڵندووە،  ملیۆن   18/2 سوریای  دانیشتووانی   2003
پێكدەهێنن.  دانیشتووان  تێكڕای  %9ی  ك��وردەك��ان  ك��ە 
لە  بەریتانیا  دەرەوەی  ك���اروب���اری  نووسینگەی  ه��ەم 
زانیاریی  كتێبی  هەم  و  واڵت��ان  تایبەتمەندییەكانی  باسی 
ملیۆن   18 بە  سوریایان  دانیششتووانی   CIA1 جیهانی 
ئەژماركردووە. بەگشتی ئەو كۆمەڵە ئامارە، كوردەكان و 
واڵت  دانیشتووانی   9,7% بەیەكەوە  دیكەی  كەمینەكانی 
سووریا  مرۆڤی  مافەكانی  ئەنجوومەنی  مەزەندەكردووە. 
ژمارەی كوردەكانی سوریای 1,5 ملیۆن كەسی قەباڵندووە، 
كە لەنێوان 8,5 تا %10ی دانیشتووان پێكدەهێنن. بەمەش 
بۆ   8,5 لەنێوان  كوردەكان  ژمارەی  خەماڵندنی  پێدەچێت 
%10ی دانیشتووانی سوریا یان نزیكەی 1,5 بۆ 2 ملیۆن 

كەس دادپەروەرانە و لۆژیكی بێت. 
كەمینەیەكی  وەك  كوردەكان  سووری،  دەسەاڵتدارانی 
كوردەكانی  گەرچی  قبووڵناكەن،  نەتەوەیی  یان  ن��ەژادی 
جیاوازییان  كوولتووریی  دابونەریتی  و  ج��ەژن  سوریا 
ه��ەب��ووە، ب��ەب��ێ گ��وێ��دان��ە ك��ۆس��پ و گرفتی ب��ەردەم��ی��ان، 
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س��ەرەڕای  دەك��ەن.  خۆیان  تایبەتی  كولتووری  پەیڕەویی 
بۆ  سوریا  دەس��ەاڵت��داران��ی  دووب��ارەب��ووەوەك��ان��ی  هەوڵە 
تواندنەوەی كوردەكان لە كولتوور و ناسنامەی عەرەبیدا، 
هەرچەند  ب��ەج��ی��ام��اوەت��ەوە،  و  ن��اس��راو  ك��ورد  ناسنامەی 
پەرتوباڵویی جوگرافییان لە سوریا كۆسپ بووە، كە بتوانن 
وه ك كۆمەڵگەیەك، كولتوور و هێزی سیاسیی یەكگرتووی 

كورد پێكبهێنن. 

زمان
كوردەكانی سوریا بە كرمانجی دەئاخڤن و شێوەزاریان 
جیاوازە.  كەمێك  جەزیرە،  و  داغ   – كورد  ناوچەكانی  لە 
لەژێر  پلەبەپلە  ن��اوب��راو  ن��اوچ��ەی  ل��ە  ك��ورد  ش��ێ��وەزاری 
شێوەی  بوون.  عێراقدا  و  توركیا  كوردەكانی  كاریگەریی 
بەگوێرەی  ك��ە  كرمانجی،  وش��ەك��ان��ی  و  پیت  نووسینی 
كاتی  لە  بەدرخان2  عالی  لەالیەن جەالدەت  التینییە،  تیپی 
و  پ��ەرەی��پ��ێ��درا  س��وری��ادا  ب��ەس��ەر  فەڕەنسا  سەرپەشتیی 
لەو  س��وودی  ه��اوار3  گۆڤاری  لە  ب��ەدرخ��ان  گەشەیكرد. 

شێوەنووسینە بە پیت و وشەكان وەردەگرت. 
ڕێكخراوە  فەڕەنسا،  سەرپەرشتیی  كاتی  بەپێچەوانەی 
و  دەربڕین  لە  و  هەبووە  چاالكییان  مۆڵەتی  كوردییەكان 
دوای  بەاڵم  ب��وون،  ئ��ازاد  خۆیان  كولتووری  بە  كاركردن 
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سەربەخۆیی  پێدانی  و  سەرپەرشتییە  ئ��ەو  كۆتاییهاتنی 
مافەكانی  رەچاوكردنی  فەڕەنساوە،  لەالیەن  سوریا  بە 
فەڕەنسا  چوونەدەرەوەی  پێش  سوریا  كوردیی  كەمینەی 
فەڕەنسا،  چ��وون��ەدەرەوەی  دوای  ئەنجامدا  لە  زامننەكرا. 
كوردەكان ڕووبەڕووی ڕێوشوێنی زاڵمانەی زۆر بوونەوە، 
قەدەغەبوونی  ڕێوشوێنانە  ل��ەو  یەكێك  دەرئەنجامی  كە 

خوێندن و فێركردنی زمانی كوردی بوو.
زۆربەی كوردەكانی سوریا بەهۆی كەم قسەكردن بە 
دەدوێ��ن،  عەرەبی  و  كرمانجی  زمانی  دوو  بە  كرمانجی، 
ناوچە  زاڵی  و  دایك  زمانی  بە  كرمانجی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ڕاددەی  م��اوەت��ەوە.  س��وری��ا  ب��اك��ووری  كوردنشینەكانی 
زانیاریی زمانی عەرەبی لەو ناوچانە زۆرجار كەمە، چونكە 
عەرەبی  زمانی  ساڵی   5 تەمەنی  تا  ك��وردەك��ان  زۆرب��ەی 
كۆچەرەكانی  ك��وردە  زۆرب��ەی  بەپێچەوانەوە،  ناخوێنن. 
پێدراوە  گەشەیان  عەرەبەكان  وەك  دیمەشق،  دانیشتووی 

و پەروەردەكراون.

ئایین
زۆربەی كوردەكانی سوریا موسڵمانی سوننەمەزهەبن، 
گ��ەرچ��ی ڕاگ��ەی��ەن��دراوە ژم��ارەی��ەك��ی زۆری ك��وردەك��ان 
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ئیسامیان ڕەتكردووه تەوە و هۆگرییەكی زۆر بۆ ئایین و 
بڕوای كۆن، كە بە زەردەشتی بەناوبانگە، پیشاندەدەن. بۆیە 
هاوسەرگیریی دینەكانی جگە لە ئایینەكانی ئەهلی كتێب لە 
یاسای سوریا بەفەرمی نەناسراون، گوماندەكرێت زۆربەی 
دەكەن،  هەڵگەڕاوە  مەزهەبی  پەیڕەوی  كە  كوردانەی  ئەو 
خۆیان بە موسڵمان ناودەبەن تا بتوانن هاوسەرگیری بكەن 
گریمانەدەكرێت  كەوایە  دەوڵ��ەت.  قوتابخانەكانی  بچنە  و 
دان��ی��ش��ت��ووان��ی ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ەی ك����وردە م��وس��ڵ��م��ان��ەك��ان لە 
گرووپی  گ��ەرچ��ی  كەمترە.  ڕاگ��ەی��ەن��راوی  دانیشتووانی 
لە  10000ك��ەس  نزیكەی  دانیشتووانی  لەگەڵ  جێسەرنج 
لە  ئاپۆرەیان  بەاڵم  هەیە،  بوونییان  داغ   – كورد  ناوچەی 
كوردنشینەكان  ناوچە  لە  تەعریب  چونكە  كەمە،  ئێستادا 
ئایینی  بۆ  الیەنگرییان  ڕواڵەتی  زۆرب��وون��ی  بووەتەهۆی 

ئیسام. 

ناوچە كوردنشینەكان
سەرەكیی  ناوچەیەكی  چەند  كوردنشینەكان  ناوچە 
سوریا پێكدەهێنن، كە برییتین لە كورد – داغ،4 كوبانی5، 

حەسەكە6 و دیمەشق7. 
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كورد – داغ
كەوتووه تە بناری كێوەكانی زنجیرەشاخی تۆرۆسەوە. 
ئەگەر  ناوچەیە  لەو  كوردەكان  نیشتەجێبوونی  باوەڕوایە 
س��ەدان ساڵ  بۆ  نەبێت،  ه��ەزاران ساڵ  ڕاددەی  بە  كۆنی 
لەمەوپێش دەگەڕێتەوە. كورد – داغ پڕئاپۆرەترین ناوەندی 
دانیشتووانی سوریایە و زۆربەی دانیشتووانەكەی كوردە. 
پێشینەی  كە  نیشتەجێن،  ناوچەیە  ل��ەو  ك��ەم  عەرەبێكی 
نیشتەجێبوونیان بۆ نزیكەی پێش 400 ساڵ دەگەڕێتەوە. 
ئەو  سەرەكیی  ش��اری  عەفرین(،  ع��ەرەب��ی  )ب��ە  ئەفرین8 
ڕێژە  بە  زەوی��ی  و  دێهات  بە  دەوروب���ەری  و  ناوچەیەیە 
و  كشتوكاڵ  بە  زیاتر  ئەوناوچەیە  كوردەكانی  تەنراوە.  و 
پیشەسازییەكانی ناسراون. بەرهەمی سەرەكییان زەیتوون، 
بەرهەمەكانی  و  گۆشت  و  تووتنە  و  جۆراوجۆر  میوەی 

شیرەمەنی بۆ بازاڕی حەلەب9 ئامادەدەكات.

كوبانی )عین ئەلعەرەب(
گچكەترین ناوچەی كوردنشینی سوریایە و كەوتووه تە 
توركیا.  س��ن��ووری  لە  ئەفرینەوە  خۆرهەاڵتی  ب��اك��ووری 
ئابووری لەسەر كشتوكاڵ، میوە، سەوزە، پەروەردەكردنی 
مەڕومااڵتە. كوبانی تا ڕاددەیەك شارێكی تەواو كوردنشینە 
گەرچی بەهۆی سیاسەتی تەعریب، شارەكانی خۆرهەاڵت و 
خۆرئاوای، واتە گرێ سپی10 و جەرابلوس11 كوردییان 
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توركیا  سنووری  وەكیەكن.  عەرەبەكان  لەگەڵ  و  تێدایە 
بۆ  و جەرابلس  گرێ سپی  لە  بەاڵم  داخ��راوە،  كوبانێ  لە 
پیشەسازی  پەرەپێدانی  هۆكاری  كە  كراوەیە،  بازرگانی 
گۆشەگیریی  شارە.  دوو  لەو  بووە،  زۆر  ئابوورییەكی  و 
ئابووریی كوبانی كە بووه تەهۆی گەشەنەكردنی ئەوشارە، 
پێدەچێت سیاسەتێكی بەئەنقەست بێت بە ئامانجی دابەش و 

الوازكردنی كۆمەڵی كوردی لە سوریا و توركیا. 

پارێزگای حەسەكە لە باكووری خۆرهەاڵتی سوریا
ئەو ناوچەیە جەزیرەشی پێدەوترێت، چونكە كەوتووه تە 
كۆنەوە  لە  زۆر  و  دیجلەوە  و  ف��ورات  ڕووبارەكانی  نێوان 
هۆزە  و  كورد  عەشیرەتە  مەڕومااڵتی  وەرزی  لەوەڕگەی 
نێودەوڵەتی  كاتێك سنووری  بووە.  عەرەبە دەشتەكییەكان 
و  بن  نیشتەجێ  هاندران  كوردەكان  عەشیرەتە  دیاریكرا، 
عەرەبە دەشتەكییەكانیش بە تێبینیكردنی بااڵدەستی كشتوكاڵ 

و الساییكردنەوەی كوردەكان، ئەوانیش نیشتەجێ بوون. 
زوڵمی  و  لە سەركوتكردن  ڕاك��ردن  بۆ  زۆر  كوردێكی 
هێزەكانی كەمال ئەتاتورك لە 1920 و 1930 لە توركیاوە 
ب��ۆ س��وری��ا ڕای��ان��ك��ردووە، ب���ەزۆری ل��ە ن��اوچ��ەی جەزیرە 
لەو  سوودوەرگرتن  بە  سوریا  دەوڵەتی  ب��وون.  نیشتەجێ 
سوریا  كوردەكانی  هەموو  كە  دەهێنێتەوە،  بەڵگە  ڕاستییە 
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كۆتایی  تا  پێشتر  كاتێكدا  لە  دیكەن،  واڵتانی  كۆچبەرانی 
ن��ۆزدە، زۆرب��ەی عەشیرەتە كوردەكان نیشتەجێ  س��ەدەی 
پاشان  بوون.  مژول  كشتوكاڵەوە  بە  لەوناوچەیە  و  بوون 
ئەو كوردانە بە سوودوەرگرتن لە شارەزایی خۆیان كاریان 
ناوچەی  كە  كرد،  بەیارەكان  زەوییە  ئاوەدانكردنەوەی  بۆ 

جەزیرەیان كردە )سەبەتە قووڵینەیەك نان( بۆ سوریا. 
   

دیمەشق
سوپاكانی  ل��ە  ك��وردەك��ان  ل��ە  هەندێك   ،11 س���ەدەی 
بەرچاوترینی  دەجەنگان.  ناڕێكی  و  ڕێكی  بە  موسڵمانان 
بوو.  ئەیوبی12  سەالحەدیینی  سەربازانی  فەوجانە  ئەو 
ئەو تاقمانە لە دیمەشق و دەوروبەری چەندین كانتۆنیان 
پێكهێنا، كە بە درێژایی سااڵن بوونە شوێنی نیشتەجێبوونی 
بنچینەی  ل��ەس��ەر  تاقمانە  و  هێز  ئ��ەو  وەك  هەمیشەیی. 
پەیوەندیی نەژادی یان بنەماڵەیی ڕێكخرابوون، لە ئەنجامدا 
شوێنی نیشتەجێبوونی ئەو تاقمانەش لە ڕوانگەی نەژادی 
ب��ەرچ��اوی  نیشتەجێبوونی  ج��ار  هەندێك  لێكجیابوون. 
كوردەكان وەك كانتۆنەكانی كۆنی حەی ئەلئەكراد )شوێنی 
ب��اك��ووری  ئەلسالحیەی  و  ك��وردەك��ان(  نیشتەجێبوونی 
خۆرهەاڵتی دیمەشق لە بناری شاخی قاسیۆن13 )هاوار( 
درووست بوو. كوردەكانی ئەو ناوچەیە زیاتر لە كوردەكانی 
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باكووری سوریا، پەلكێشی كولتووری عەرەبیی كراون و 
تێیدا تواونەتەوە. 

تا كاتی سەربەخۆیی سووریا، ساڵی 1946 و هاتنەئارای 
ناوخۆیی،  دەسەاڵتەكانی  پووكانەوەی  و  تۆكمە  دەسەاڵتی 
كۆمەڵە  ئەو  بەسەر  حكومەتییان  ئاغاكان14  لە  ژمارەیەك 
كوردەی دیمەشق دا دەكرد. بنەماڵەكانی ئەلیوسف و شەمزین15 
دوو لەو بنەمااڵنەبوون كە لەژێر توانا و دەسەاڵتی پێكهاتەكانی 
و  بووە  ئیستەنبوڵ  لە  ناوەندی  دەسەاڵتدارانی  و  عوسمانی 
پەیوەندیی خزمایەتی و نەژادییان هەبووە. گەرچی دەسەاڵتی 
ئەو بنەمااڵنە كاڵبووه تەوە، بەاڵم زۆربەی كوردەكانی دیمەشق 
پێگە و ئیمتیازاتی پلە بەپلە باشتریان لە خزمانی كوردی خۆیان 

هەیە و كەوتوونەتە باكووری سوریاوە. 
ل��ە ناوچە  س���ەرەڕای ژم��ارەی��ەك��ی زۆری ك��وردەك��ان 
دیكەی  شارەكانی  و  حەلەب  دیمەشق،  بۆ  كوردنشینەكان 
ژمارەی  زیادبوونی  بوونەته هۆی  كۆچییانكردووە،  سوریا 
ك��وردەك��ان ل��ەوش��اران��ە. زۆرێ���ك ل��ەو ك��وردان��ە خەریكی 
و  دەوروب��ەری شار  لە  و  كەمداهاتن  كاری سەرەتایی و 
دەوروبەرانە  لەو  یەكێك  دەژین.  دیمەشق  شارۆچكەكانی 
واتا  ك��وردی  زمانی  لە  كە  زۆرئ��اوا،  ناوی  بە  حەلەباوایە 
جۆرە  هیچ  بەبێ  حەلەباوایە  ئەو  دروستكراو(ە.  )ب��ەزۆر 
مۆڵەتێكی یاسایی ئەو كۆچبەرە كوردانە دروستییانكردووە. 
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پەراوێزەكان:
 Central Intelligence Agency 1  لە پیتی یەكەمی ناوی.
و  زان��ی��اری  كۆكردنەوەی  بۆ   1947 ساڵی  لە  كە  وەرگ��ی��راوە، 
نەتەوەیی  ئاساییشی  پاراستنی  بۆ  نهێنی  ك��اری  ئەنجامدانی 

ئەمەریكا دامەزرا.
.2  لەدایكبووی Maktala 1893 سوریا، كۆچكردن 1951 
ڕەسەن  نوێنەرێكی  كە  كورد،  ناسیۆنالیستی  ڕاب��ەری  دیمەشق. 
و وتەبێژی سەربەخۆیی كوردستان بوو. جەالدەت وەك كاكی 
لە  سەربەخۆ  كوردیی  واڵتێكی  دامەزراندنی  بۆ  ژیانی  سورەیا 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست تەرخانكردبوو. لە ئەستەنبوڵ خوێندوویەتی 
و بۆ بەرگرتن لە ڕاوەدوونانی دەوڵەت لەبەر پشتگیرپی كارای 
بەهۆی  كاتێك  بەجێهێشت.  ئەوێی   1912 لە ساڵی  بەریتانیا  لە 
كوردی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  لە  بەریتانیا،  نەكردنی  پشتگیری 
دوای پاشەكشەی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لەو واڵتە نائومێد بوو، 
لە ساڵی 1919 گەڕایەوە بۆ سوریا و پەیوەندی بە كۆچبەرانەوە 
كرد. لە ساڵی 1927 وەك یەكەم سەرۆكی حزبی خۆیی بوون 
توركیا  بێئاكامی  شۆڕشی  لە  س��اڵ  سێ  دوای  و  هەڵبژێردرا 
بەشداریكرد. یەكەم نووسەر و هەڵەچنی گۆڤاری دوو زمانەی 
كوردی – فەڕەنسی هاوار بوو، كە بە باڵوكراەوەی وێنەداری 
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جوواڵنەوە  بۆ  دروستی  دەرك��ی  ڕوناهی  ن��اوی  بە  ئ��ەو  دوای 
جیاجیاكان و هەندێك جار دوژمنكارانەی كوردە ناسیۆنالیستەكان 
ئەدەبی  گەشەكردنی  بوونەهۆی  باڵوكراوانەوە  ئەو  خستەڕوو. 

عامیانەی كورد.  
3 . جەالدەت بەدرخان لە ماوەی ساڵەكانی 1932 – 1935 
كوردی  و  فەرەسنی  زمانەكانی  بە  لە سوریا  ه��اواری  گۆڤاری 
خزمەتێكی  دەرچوونی  درێژایی  بە  هاوار  گۆڤاری  باڵوكردەوە. 
زۆری بە ئەدەبی عامیانەی كوردی كرد. جەالدەت لەو ماوەیەدا 
ڕێزمانی  ئامادەبكات،  التینی  تیپی  بە  ك��وردی  ئەلفبای  توانیی 

پێوەری بۆ زمانی كوردی دانا. 
4. Kurd-Dagh
5. Kûbanî
6.  al-Hasaka

ڕووب��اری  لەسەر  سوریا  خۆرهەاڵتی  باكووری  لە  شارێكە 
سەردەمی  لە  ف���ورات(.  سەرەكیی  لقێكی   Khābūr خ��اب��وور) 
كەمبووه تەوە،  ش��ارە  ئ��ەو  بایەخی  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی 
ئاشووری  كۆچبكەرانی  كۆچكردنی  لەگەڵ   1932 دوای  بەاڵم 
دیكە  جارێكی  فەڕەنسا  سەرپەرشتیاری  كاتی  لە  عێراقەوە،  لە 
زیادیكردەوە. ئەو شارە لە یەكتربڕی دوو ڕێگەی نزیك سنووری 
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ناوچەیەكی  دەكەوێتە  حەسەكە  هەڵكەوتووە.  عێراق  و  توركیا 
نەوت  ناوچەیە  لەو   1950 دەیەی  لە  پانوپۆڕی كشتوكاڵییەوە. 
دۆزرای������ەوە. ن���ەوت ب��ۆ ش���اری همپس پ��ەم��پ ب���ووە و ل��ەوێ 
دەپاڵێورێت. دروستكردنی بەنداوی تەبەقە لە ساڵی 1973 لەگەڵ 
بنكەی وزەی هایدرۆئەلكتریك وایكرد ئەو ناوچەیە زیاتر ئاوەدان 

بێتەوە. 
7. Damascus
8. Afrîn: 

باكووری  كیلۆمەتری   65 و  حەلەب  پارێزگای  كەوتووه تە 
خۆرئاوای شاری حەلەبەوە. دانیشتووانی شارەكە 80,000كەس 
دەبێت، كە زۆربەیان كوردن. پاشماوەی كڵێسای سانت سیمۆن 
لەو شارەدایە. باخە زەیتونەكانی ئەو شارە لە سوریا بە ناوبانگن.  
9. حەلەب شاری سەرەكیی باكووری سوریایە و كەوتووه تە 
50 كیلۆمەتری باشووری سنووری توركیاوە. كۆنیی ئەو شارە بۆ 
كۆتایی هەزارەی سێیەمی پێش زایینی دەگەڕێتەوە. دانیشتووانی 
ئەو شارە لە ساڵی 1260 لەالیەن مەغۆلەكانەوە كۆمەڵكوژكراون. 
حەلەب كەتووه تە سەر هێڵی ئاسنیی ئیستانبول – بەغداد و بە 
هێڵی ئاسن بە دیمەشق و بەیروت بەستراوەتەوە. پیشەسازییە 
قوماشی  لەسەر  چاپ  ئاوریشمییەكان،  چنراوە  بەناوبانگەكانی 
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لۆكە، دروستكردنی سابوون و ڕەنگكردنەكان و بەرهەمهێنانی 
پێستی خاوی مانگا و مەڕ. میوەی وشككراوە و چەرەساتە. 

ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  شوێنەوارناسی  لە  تەپە  ت��ەل   .10
تۆماركراوە، كە نیشانیدەدات شارێكی دێرینە. بەگشتی شێوەی 
بە  موسڵ  لەنزیك  وەه��ا  گردێكی  ن��ات��ەواوە.  قووچەكی  گردەكە 
تەپەگەورە Tepe Gawra ناسراوە، كە لەالیەن شوێنەوارناسی 
بۆ  پشكنینی   1938  –  1931 لە ساڵەكانی  پەنسلڤانیا  زانكۆی 
ك���راوە. ئ��ەو گ��ردە ب��ەڕواڵ��ەت لە س��ەردەم��ی ه��االف )5050 تا 
پێش  دووەم��ی  ه��ەزارەی  ناوەڕاستی  تا  زایینی(  پێش  4200ی 

زایینی ئاوەدان بووە. 
11. Jarablus

4ی  مردنی  و  تكریت  لە   1137  –  38 لەدایكبووی   .12
مارسی 1193 لە دیمەشق، یەكێك لە بەناوبانگترین پاڵەوانانی 
ئیسام و پاشای موسڵمانانی میسر، سوریا، یەمەن و فەلەستین 
بووە، كە لە شەڕ لەگەڵ مەسیحییەكان زۆر سەركەوتوو بووە، 
لە 2ی تشرینی یەكەمی 1187 بە نزیكەی نۆ دەیە كۆتایی بە 
داگیركردنی ئورشەلیم لەالیەن فەرەنگەكانەوە هێنا. سەالحەدیین 

لە بنەماڵەیەكی كورد هاتۆتە دنیاوە. 
13. Jabal Qasiyun
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هەژموونی  ل��ەژێ��ر  پێشتر  ك��ە  ن��اوچ��ەی��ەك،  ل��ە  ئ��ەم��ڕۆ   .14
ئیمپراتۆریەتی عوسمانیدا بووە، مەبەسەت لە جەنابی سەرۆكانی 
گوند و خاوەن موڵكەكانە. ئەو ناوە بۆ باالترین پێگەی كۆمەاڵیەتی 

و سەربازییش بەكارهاتووە.
15. Shamdin
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بەشی سێیەم
مێژووی سوریا 2005 - 1918
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لەكۆتایی تەمەنی ئیمپراتۆری عوسمانی، دوو الیەنگری 
فكری جیاواز سەریانهەڵدا، كە لەكۆتاییدا كاریگەری لەسەر 
تێڕوانین و تێگەیشتنی عەرەبەكان هەبوو لەبارەی كوردەكان. 
ئەو  دێهاتی   – شاری  ئاشكرا  دابەشكارییەكی  سوریا،  لە 
لەناو  دابەشكارییە  ئەو  لێكجیادەكردەوە،  تێڕوانینەی  دوو 
كوردەكانیش هەبوو. لە كاتی بوونی سەرپەرشتی فەڕەنسا 
بەوپەڕی  عەرەبەكان   ،1946 لە  سوریا  سەربەخۆیی  تا 
عەرەب  ناسیۆنالیزمی  لە  پێشوازییان  ك��راوەوە  ئامێزی 
كوردەكانی  كۆمەاڵیەتیی  شوێنی  و  پێگە  دژی  كە  دەكرد، 

سوریا بوو. 
هەرێمەكە  بەرپرسانی  و  كوردەكان  هەرێمی  لەناوەوە 
ئیداری  ناوەندسڕینەوەی  رێ��ب��ازی  پشتگیریی  بەتوندی 
بە  ئیداری  توانای  ڕێبازە  ئەو  دەكرد، چونكە  فەڕەنسایان 
دەسپارد.  هەرێمەكان  ناو  گرنگەكانی  نەژادییە  گرووپە 
توركیا، هۆزی  لە ماوەی شەڕی سەربەخۆیی  نموونە  بۆ 
پێشڕەوییەكانی  لە  پێشگرتن  لە  جەزیرە،  بەشی  میللی1 
فەڕەنسا  چونكە  ؛  ك��رد  ف��ەڕەن��س��ای  ه��اوك��اری��ی  توركیا، 
بوو،  خەیاڵ  لە  ك��وردی  دەوڵەتێكی  دام��ەزران��دن��ی  فكری 
قەڵەمڕەوەكەی لە ئورفەوە2 )ریحا(3 لە خۆرئاوا تا جەزرە 
ی��ان ج��ەزی��رە4 )ج��ەزی��رەی ب��ن ع��وم��ەر(، ل��ە خ��ۆره��ەاڵت 

درێژببووەوە. 
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بڕوا و تێڕوانینی خەڵك لە ناوچە شارییەكان جیاواز بوو. 
وەك نموونە لە دیمەشق چەند بنەماڵەیەكی كوردی ئاغا، كە 
ئەكراددا  حەی  و  سالحیە  ناوچەكانی  بەسەر  هەژموونیان 
هەبوو، پشتگیریی دەسەاڵتی ناوەندی ئیستەنبوڵیان دەكرد. ئەو 
ئاغایانە ئارەزووی پاراستنی بارودۆخی خۆیان و لە ئەنجامدا 
پاراستنی دەسەاڵت و ڕەونەق و شكۆی خۆیان بوون. چینی 
ئاغاكانی سوریا دژی سوریای سەربەخۆ بوون و پێشوازییان 
هەموو  هەرچەند  نەكرد.   1916 عەرەبەكانی  شۆڕشی  لە 
كوردەكانی شارەكانی سوریا ئەو بڕوایەیان نەبوو، زۆربەیان 
الیەنگری ناوەندسڕینەوەی عوسمانی بوون و دوای 1918، 

ژمارەیەكی دیكە الیەنگری سەربەخۆیی سوریایان دەكرد. 
نەتەوەیی  پەسندی  جێ  جوواڵنەوەیەكی  هیچ  ئەوكاتە، 
ئ��ارەزووی ڕاستەقینە  و  یان هەست  ع��ەرەب،  یان  ك��ورد 
سیاسەتمەدران  تەنیا  چونكە  نەبوو،  بوونی  مەیدانەدا  لەم 
و  سیاسی  پلەوپایەی  دەكرد.  سیاسەتیان  ڕووناكبیران  و 
دابووەوه ،  ڕەنگی  ئاغادا  چینی  لە  كوردەكان  كۆمەاڵیەتیی 
چونكە ئاغاكان خاوەن دەسەاڵت و دەستییان بە ناوەندی 
بەوگریمانەیەی  دەگەیشت.  بڕیاردان،  دەستەی  و  سیاسی 
لەوانەیە باوەڕی ناوەندەكانی بااڵدەست، كە كوردەكان دژی 
سەربەخۆیی سوریا بوون و لەالیەن دوژمنانی دەرەكییەوە 

پشتگیریان دەكرێت، شایانی تێگەیشتن بێت.
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سەرپەرشتی فەڕەنسا -46 1920
ڕاگەیاندنی  ل��ەڕووی  كە  هەواڵنەی  ئەو  پێچەوانەی  بە 
قوربانیی  بووەتە  واڵتە  ئەو  درا،  سوریاوە  سەربەخۆیی 
پەیماننامەی سایكس – پیكۆ، لە سەربنەمای دابەشكردنی 
تەمموزی  لە  و  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  عەرەبی  بەشی 
1920 سوریا كەوتە ژێر هەژموونی فەڕەنساوە. فەڕەنسا 
ب��ۆ ف��راوان��ك��ردن��ی دەس��ەاڵت��ی خ��ۆی ل��ە س��وری��ا، ب��ەری بە 
سەركێشی و بووژانەوەی ناسیۆنالیزمی عەرەبی گرتووە 
كۆمەاڵیەتییەكانی  و  س��ی��اس��ی  گ��رووپ��ە  دەس���ەاڵت���ی  و 
بەوئامانجە،  بۆگەیشتن  فەڕەنسا  ب��ەرت��ەس��ك��دەك��ردەوە. 
سەرەتا ئارەزووی بوو، كە بە سوودوەرگرتن لە سیاسەتی 
پەرتكە و حكومەت بكە، پشتگیری لە گرووپەكانی كەمینە 
بریتی  فیدراڵی  سوریایەكی  ناوەندسڕینەوە،  سیاسەتی  و 
و  سوننە  موسڵمانانی  عەلەوییەكان،  بۆ  هەرێم  سێ  لە 

مەسیحییەكان دابمەزێنێت.              
جێبەجێكردنەوە،  قۆناغی  چووە  بیرۆكەیە  ئەو  كاتێك 
لە  مەسیحی  واڵتێكی  دامەزراندنی  ناگوماناوی  حەقیقەتی 
ناوچەی جەبەلی لوبنان5 دەركەوت؛ ئەوسنوورانە لە ساڵی 
1926 فراوان بووە، واڵتی لوبنان هاتووه تەئاراوه . تا كۆتایی 
شاخەكانی  دەورووب��ەری  مەسیحی  واڵتی   ،1926 ساڵی 
لوبنان بەرەوكەنار گەشەی كردووە و بەیروت6، تریپولی 
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یان تەرابلس7، سەیدون8 و سووری9 لەخۆگرتووە و لە 
خۆرهەاڵتەوە گەیشتووه تە دۆڵی بیقاع، كە دانیشتووانەكەی 
موسڵمانن. باقیی سوریا بە درێژایی هێڵی ناوچەیی بۆ پێنج 
ناوچەی نیوە خودموختار دابەشكرا. هاتنەئارای ئەو بەشە 
فرەالیەنانە لە سوریا، بووەهۆی گۆشەگیری و تاككەوتنی 
یەكگرتوویی  ب����ەدوای  ك��ە  ع��ەرەب��ەك��ان،  ناسیۆنالیستە 

عەرەبەوە بوون وەك تاكە واڵتێك.
هەبوو،  سوریادا  خەڵكی  بەسەر  هەژموونی  فەڕەنسا 
ن��ەك��ات.  كۆنتڕۆڵی  ن��ەم��اب��وو  كۆمەڵگە  ك��ون��وك��ەل��ەب��ەری 
پەیوەندیی كوردەكان لەگەڵ فەرەنسا بگۆڕ و فرەجۆر بوو. 
ئاغاكان،  و  كوردەكان  مەسیحییە  وەك  تایەفەی  هەندێك 
فەڕەنسا  دەكرد، چونكە سیاسەتی  فەڕەنسایان  الیەنگریی 
ناوخۆییانی  دەس��ەاڵت��ی  ناوەندسڕینەوە،  لەسەربنەمای 
فەڕەنسایان  بااڵدەستیی  دیكە،  تایەفەكانی  زۆرك��ردب��وو. 
ع��ەرەب��ەك��ان��ەوە،  تایەفە  بەتەنیشت  و  ڕەت��ك��ردووه ت��ەوە 
الیەنگری سەربەخۆیی سوریایان دەكرد. كاریگەریی كلیلی 
لە  ك��وردەك��ان  بیری  و  هزر  لەسەر  فەڕەنسا  بااڵدەستی 
مەیدانی بابەتی، پەیوەست بە سەرپەرشتی، سەربەخۆیی و 
ناوەندسڕینەوە بوو. ئەو بابەتانە فۆڕمی بە بیر و تێڕوانینی 
و  داوە  خۆیان  داهاتووی  بارودۆخی  لەبارەی  كوردەكان 
نەتەوەیی كوردەكان  لەو ڕێگەیەوە هۆشیاریی سیاسی و 
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زیادیكرد. بەتایبەت لە پەیوەندی بە هزرەكانی پەیوەست بە 
پەیوەندیی نەتەوە و خاك، مافی فەرمانڕەوایەتی، سیاسی، 

یاسایی هۆشیارتر و بەئاگاتر بوون. 
سەرەڕای ئەو هۆشیارییە نەتەوەیی و سیاسییەی ڕۆژانە 
كە  ناسیۆنالیستەكان،  كوردە  ڕاپەڕینی  بەپێچەوانەوەی  و 
پێشتر لە توركیا، ئێران و عێراق دەستیپێكردبوو، كوردەكانی 
سوریا هەم بەسەر ناوچەی جیاجیادا دابەشكرابوون و هەم 
دوژمنەكانی،  و  فەڕەنسا  الیەنگری  گرووپەكانی  لەنێوان 
سیاسیی  چاالكیی  گەشەی  ب��ەردەم  لە  كۆسپێك  بووە  كە 
كە   1927 ساڵی  تا  سوریا.  لە  كوردەكان  ناسیۆنالیستی 
جوواڵنەوەی ناسیۆنالیستی خۆیی بوون لە سوریا دامەزرا، 
ئەو تێڕوانینە بەردەوام بوو. ئەو جوواڵنەوەیە دژی واڵتی 
فەرەنسای  خۆییبوون10  وەك  دەك��رد.  چاالكی  توركیا 
دڵنیاكردەوە كە ئەو حزبە تەشەنە ناكاتە ناو كێشە نەتەوەیی 
الوەك��ی��ی  پشتگیریی  س��ەرەت��ا  س��وری��ا،  ن��ەژادی��ی��ەك��ان��ی  و 
فەڕەنسا   1928 ساڵی  هەبوو.  سوریا  لەناو  فەڕەنسای 
بۆ هێوركردنەوەی ئەو نیگەرانییانەی، كە لەنێوان عەرەبە 
سوننەكانی سوریا دروستببوو، كۆتایی بە پشتگیریی خۆی 
لەوحزبە هێنا و چاالكیی جوواڵنەوەكە وەستاوە و چەندین 
چوارچێوەی بەسەر چاالكیپیەكانی كولتووری كوردەكانی 
سوریادا سەپاندووە. چاالكیی خۆییبوون ناڕەزایی عەرەبە 
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ناسیۆنالیستەكانی سوریا و توركیای لێكەوتەوە، هەڵكشانی 
گرژیی نێوان عەرەب و كوردەكان لە سوریا، پەیوەند بە 
دەزان��ی.  واڵتیان  ه��ەردوو  ك��وردی  ناسیۆنالیزمی  چاالكی 
زۆربەی  توانای  وەبەر   گوڕی  ئەوجوواڵنەوەیە  هاوكات، 
ڕووناكبیرانی كوردی سوریا نایەوە بۆ بەدیهێنانی مافەكانی 
خۆیان و ناسینی زوڵم و غەدری دوژمنانی میللەتی كورد، 
ئەزموون دەستەبەربكەن. پاشان ئەو ئەزموونانە دەیتوانی 
كولتووریی  و  سیاسی  ج���وواڵن���ەوەی  دام��ەزران��دن��ی  ل��ە 

كوردەكانی سوریا بەرهەمی هەبێت. 
ف��اك��ت��ەرێ��ك��ی دی��ك��ەی پ��ەل��وپ��ۆه��اوی��ش��ت��ن��ی ب��ااڵدەس��ت��ی 
 Les Troupes“11" فەڕەنسا بەسەر سوریادا، هێزەكانی
تایبەتییەكانی  "ه��ێ��زە  وات���ا   Specials de Levant
لەڕووی  كە  بوو  ناوەڕاست"  دەریای  كەناری  خۆرهەاڵتی 
س��وودی  فەڕەنسا  ئاساییش،  ئامانجەكانی  بە  گەیشتن 
سوریا  كەمینەكانی  لە  هێزە  ئەو  زۆرب��ەی  لێوەردەگرتن. 
هێزانە  ئەو  كاری  پێكهاتبوو.  دروزییەكان12  كوردەكان، 
بۆ بەرزكردنەوەی كێرڤی هەژموونی فەڕەنسا، كاریگەری 
بەسەر تێڕوانینی زۆربەی عەرەبەكانی سوریاەوە هەبوو، 
لە  نەتەوەیی  ن��ەژادی و  دەره��ەق بە كەمینەكان و گرژیی 

سوریادا ترسناكتركرد. 
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ن��اوەن��دی  1936، دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی  ل��ە س��اڵ��ی  ف��ەڕەن��س��ا 
هاوكات  دام��ەزران��د،  سوریا  لە  عەرەبی  ناسیۆنالیستی 
شاخاوی  ناوچەی  ئیداری  خودموختاریی  لە  پشتیوانی 
دروزی�����ش13 دەك����رد. ف��ەڕەن��س��ا ل���ەم ڕێ��گ��ەی��ەوە ه��ەم 
بەخشی،  سوننەكان  ع��ەرەب��ە  زۆری��ن��ەی  بە  ئیمتیازێكی 
كەمینەكان،  گرووپە  لەگەڵ  پەیوەندی  بەستنی  بە  هەم 
ئەو دەسەاڵتانەی دەخستە ژێر كاریگەریی كۆتوبەندەوە، 
هەڕەشەی  بەردەم  كۆسپی  ببێتە  فەڕەنسا  گومانی  بە  تا 
 ،1937 ساڵی  تا  ئەوەشدا  لەگەڵ  عەرەب.  ناسیۆنالیزمی 
ژمارەیەك شۆڕشی ناوخۆیی دژی ناوەندێتیی دەسەاڵت، 
دیمەشقی  بااڵدەستی  چینی  دەس��ت��ەب��ژێ��ران،  دەس��ەاڵت��ی 
ب��ۆ نموونە  ئ��ەن��ج��ام��درا.  ئ��اب��ووری و دەوڵ����ەت  ب��ەس��ەر 
ش��ۆڕش��ی ع��ام��ودا14 ل��ە ج��ەزی��رە، ڕاب��ەران��ی مەسیحی 
سوننەكان  ع��ەرەب��ە  ئ��ی��داری  دەس��ەاڵت��ی  دژی  ك���ورد  و 
لە دەرئەنجامی ئەو شۆڕشە، دەسەاڵتدارانی  ئەنجامیاندا. 
فەڕەنسا بەڵێنیاندا حكومەتێكی تایبەت بۆ ناوچەی جەزیرە 
دابمەزرێنن؛ ئەو حكومەتە وایكرد جارێكی دیكە فەڕەنسا 
ناوچەیە  ئەو  ناوخۆیی  سەربەخۆیی  بكاتەوە.  هەژموون 
لە حكومەتی ناوەندی، زیاتر بوو بە بەخششی پشتگیریی 
ڕێكخراوی  و  ئەنجوومەن  چ��ەن��دان  و  فەڕەنسییەكان 

كولتووری و كۆمەاڵیەتیی كورد دامەزرا. 
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ئەو هەنگاوانە گرژیی نێوان عەرەبی سوننە و كوردی 
الیەنگریی  و  پشتگیری  ئەنجامی  لە  كرد.  زیاد  سوریا  لە 
ك���وردەك���ان ل��ە ن��اوەن��دس��ڕی��ن��ەوە، زۆرب����ەی ع��ەرەب��ەك��ان 
كوردەكانیان بە هۆكاری گرژیی كۆمەاڵیەتی و دابەشكردنی 
واڵت و بە هەڕەشەیەكیان زانیوە، بۆ هەژموونیان بەسەر 
دەسەاڵتی ناوەنددا. سەرباری كوردەكان لەژێر كاریگەریی 
پشتگیریی فەڕەنسا لە حكومەتی هەرێمیان، مەیلیان نەبوو 
كولتووریی  ناسنامەی  لە  چاو  و  ڕادەستبكەن  دەس��ەاڵت 
خۆیان بە قازانجی حكومەتی عەرەبی ناوەندی لە دیمەشق 

بنووقێنن. 

سەربەخۆیی و ناسیۆنالیزمی عەرەبی
سەرەتا   ،1946 ساڵی  لە  سوریا  سەربەخۆیی  دوای 
هاوشێوەی  بازرگان  شاری  چینی  سوننەكان،  واڵتە  ئەو 
زۆر  گرووپە  ئەو  ب��ەڕێ��وەدەب��را.  فەرەنسا  سەرپەرشتیی 
هۆگری پاراستنی بەرژەوەدنی بڕیارلێدراو و بارودۆخ بوون 
لەسەر بنەمای بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت و دەیانتوانی بۆ 
چەندین ساڵ بەردەوامی بە سیستمی هاوشێوەی سیستمی 
دەسەاڵتی  لەژێر  سوریا  پەرلەمانی  ب��دەن.  سەرپەرشتی، 
ئەو گرووپەدا بوو، بە پاراستی پەیوندی لەگەڵ فەڕەنسا، 

دەسەاڵتی خۆی زیاددەكرد. 
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ل���ەگ���ەڵ ئ���ەوەش���دا چ��ی��ن��ی ب���ااڵدەس���ت���ی س��ی��اس��ی، لە 
ب���ەگ���ژداچ���وون���ەوەی الی��ەن��ە ن��ەرێ��ن��ی��ی��ەك��ان��ی ڕاب����ردووی 
هەستیاریی  ن��ەب��وو،  س��ەرك��ەوت��وو  واڵت  ئیمپریالیزمی 
بۆ  پەلوپۆی  دژەئیمپریالیزمی  و  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی 
بەپیشەسازیبوونی  هاویشت. هەرچەند  دێهاتەكانی سوریا 
هێنایەئاراوە،  واڵت  كەمی  بەشێكی  بۆ  داهاتێكی  واڵت 
ناجێگیریی ئابووری، هەاڵوسان و بێكاری كاریگەریی زۆری 
بەسەر دانیشتووانی شار و دێهاتەكانی خەڵكی ژێردەستەوە، 
هەبوو. بیرۆكەی سیاسی لە ناوچە جیاجیاكانی واڵت ڕەگی 
عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  و  كۆمۆنیزم  م��ەرام��ی  و  داك��وت��ا 
چوارچێوەی  لە  مەرامانە  ئەو  باڵوبووەوە.  خەڵكدا  لەناو 
حزبەكانی كۆمۆنیست و بەعسی سوریا، بزاوتی سیاسیی 
كەمینەی گۆشەگیر و گرووپە كۆمەاڵیەتییەكانی زیادكرد، 
زۆر  پێشوو،  ب��ااڵدەس��ت��ی  بەچینی  پەیوەندییان  ب��ەه��ۆی 
خۆشەویست بوونی ماركسیزم لە جیهاندا، وایكرد خەڵك 
قوتابخانەی  و  دیموكراسی  ئایدیالی  لە  بێمتمانەییەوە  بە 

سەرمایەداری بڕوانن. 
ئیسرائیل  دەوڵ��ەت��ی  دام��ەزران��دن��ی  ب��ە   ،1948 ساڵی 
ع��ەرەب  ناسیۆنالیزمی  فەلەستین،  لەگەڵ  شەڕكردنی  و 
سیاسەتی  و  سیاسی  الیەنگری  هاویشت.  پەلوپۆی  زیاتر 
و  ع��ەرەب   ناسیۆنالیزمی  كاریگەریی  بە  سوریا،  دەرەوەی 



85كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

تێڕوانینی  و  فەلەستین  م��ەس��ەل��ەی  ك��اری��گ��ەری��ی  ل��ەژێ��ر 
و  ب��ووە  ئاڵوگۆڕ  و  گ��ۆڕان  قوربانی  دژەئیمپریالیزمی، 
هەقانیەتی بارودۆخی سیاسی لە سوریا لەناوچوو. ساڵی 
بەخۆیەوە  س��ەرب��ازی  كودەتایەكی  چەند  سوریا   1948
بینیووە، واڵت لەنێوان بااڵدەستیی پەرلەمانی و ڕاستەوخۆی 
ئ��ەوەی سیستمی  لەجیاتی  دەچ��وو.  و  دەه��ات  سەربازی، 
سیاسیی پەرلەمانی باو، سەرۆكی واڵت دیاری بكات، سوپا 
ڕژێمی دەگۆڕی و ئەندامانی گرووپە سەربازییەكان ڕۆژانە 
عەرەبە  پێدەچێت  ب��وون.  چاالك  سیاسییەوە  ڕوانگەی  لە 
ناسیۆنالیستەكان و سیكوالر بە شێوەیەكی بەزەبر باشترین 
دیكە،  بۆ گرووپەكانی  و  بن  نوێی سوریا  ڕابەری  بژاردە 
چارەسەری كۆمەڵگەی نالەباری سوریایان بەدەستەوەبێت، 
تا بتوانن هاوكاریی یەكگرتنی كەمیینە ئایینەكان، عەلەوی، 
دروز و مەسیحی بكەن. كوردەكان وەك كەمینەی نەتەوەیی، 
عەرەبەكان  سەرۆكە  كە  ب��وون،  نەگونجاو  ئاوارتەیەكی 
هاوپەیوەندی و هاوهەنگاوكردنیان بەو ناسنامە تازه یەوە، 

بە ئاستەم ڕێتێچووی دۆزییەوە. 
 ،1951 و   1949 سااڵكانی  لە  ئەلشیشكلی15  ئەدیب 
بۆجاری دووەم كودەتای كردەوە. ساڵی 1953 دەستوری 
ئامانجی  ڕاگەیاند.  سەربازی  حكومەتی  ناساندووە،  نوێی 
دامەزراندنی دەوڵەتێكی عەرەبی - ئیسامی هاوشێوە بوو،  
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لە ڕێگەی دەركردنی ژمارەیەك یاسای جیاجیا كە قسەكردن 
بە زمانی جگە لە عەرەبی قەدەغە دەكرد، شوێن ئەو ئامانجە 
دەكەوت. سەرەڕای ئەو هەوڵە گرنگانەی كە بەو ئاڕاستەیە 
كە  دانیپێدانا،   1953 بەدینەهات و ساڵی  دەیدا، ویستەكەی 
سنوورەكانی سوریا، سنووری درووستكراوی ئیمپریالیستە 
و لەناو ئەو سنوورانە تێكەاڵوی نەژادی و ئایینی هەیە. پاش 
ڕووخانی ئەلشیشكلی دوای كودەتای ساڵی 1954، حكومەتی 
پ��ەرل��ەم��ان��ی ب��ە دەس��ت��ووری س��اڵ��ی 1950 دام���ەزرای���ەوە. 
سەرەڕای ئازادی سیاسی نوێ، ئازادیی چاپەمەنی هەستیار، 

جۆش و خرۆشی عەرەبی نێوان خەڵك بەردەوام بوو. 
ناسیۆنالیزمی عەرەبی لە ناوەڕاستی 1950، بەتایبەت 
عێراق  ك��ودەت��ای  و   1955 ساڵی  سوێس  ش��ەڕی  دوای 
ن��اوەڕاس��ت  ب��ۆ خ��ۆره��ەاڵت��ی  پ��ەل��وپ��ۆی  1958، زی��ات��ر 
ڕابەرایەتیی  بە  ئازاد  ئەفسەرانی   ،1952 ساڵی  هاویشت. 
لە  دەسەاڵتیان  و  كرد  كودەتایان  عەبدولناسر16  جەمال 
كە  سوریا   ،1958 شوباتی  22ی  لە  گرتەدەست،  میسر 
ب��ەڕێ��وەدەب��را،  ن��ەت��ەوەی��ی  ب���ەرەی  حكومەتی  ب��ە  ئەوكاتە 
لەگەڵ میسری ناسری یەكیانگرت و كۆماری یەكگرتووی 
سیاسییەكانی  حزبە  دام��ەزران��د.  )UAR(17ی���ان  عەرەبی 
سوریا هەڵوەشانەوە و ناسر هەژموونی بەسەر ئابووری، 
ئەو  ك��رد.  واڵت���دا  ه���ەردوو  سیاسیی  كەشی  و  كۆمەڵگە 
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یەكگرتنە قوڵپی بە هەستی ناسیۆنالیزمی عەرەبی لە سوریا 
دا، ناسنامەی نەتەوەیی و كولتووری كوردەكان چاوی لێ 
سووركرایەوە. هاوكات هاتنەئارای چوارچێوە بۆ كوردەكان 
و  تێڕوانین  دژی��ان،  لە  ناڕاست  هەواڵی  باڵوبوونەوەی  و 
دوای  تا سااڵنێك  هێنایەئاراوه ،  لەبارەیانەوە  تێگەیشتنێكی 

ئەوە سیاسەتی سوریا و ڕای گشتی ڕەنگڕێژكرد. 
یەكگرتووی  ك��ۆم��اری  دام��ەزران��دن��ی  دوای  م��اوەی��ەك 
بەسەر  میسر  بۆنەكانی  و  سیاسەت  ن��اس��ری،  ع��ەرەب��ی 
سوریادا سەپێنرا. ڕیفۆرمی زەوی و بەرنامەی بەش بەش 
دەستیپێكرد،  سوریاش  لە  سەرچاوەكان  دابەشكردنی  و 
سیاسییەكان  حزبە  جێبەجێكرابوو.  میسر  لە  پێشتر  كە 
ه��ەڵ��وەش��ان��ەوە و ل��ە ئ��ەن��ج��ام��دا ح��زب��ی ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن 
و  ك��ورد  دژی  چاالكی  زنجیرەیەك  ناسر  دروس��ت��ب��وون. 
كۆمۆنیستەكان جێبەجێكرد. شەپۆلێكی نوێ لە بانگەشەی 
دژی كورد دەستیپێكرد. كوردەكانیان بە خایین و جوداخواز 
و  سەهیۆنیزم  بە  كوردییان  ناسیۆنالیزمی  و  دەناساند 
لە  كورد  ئەفسەرانی  دەبەستەوە.  خۆرئاوا  ئیمپریالیزمی 
سوپا پاكتاوكران. سەپاندنی چوارچێوەی توند سەریكێشایە 
گ��ۆڕەپ��ان��ی ك��ول��ت��ووری ك���وردی: زم��ان��ی ك���وردی قەدەغە 
كراوە و چاپەمەنیی كوردی وەستێنران، میوزیكی كوردی 
قۆرخكرا و كاسێتەكانی میوزیك لەالیەن پیاوانی ئەمنەوە 
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دابەشكارانی  و  خاوەن  زۆربەی   ، به سه رداگیرا  ده ستیان 
كتێب و ئەلبومە كوردییەكان قۆڵبەستكران.

كەوتنە  كوردیش  سیاسییەكانی  ڕێكخراوە  ئەندامانی 
سوریا  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  گ��وش��ارەوە.  ژێ��ر 
بە  دام���ەزراب���وو، خ��ۆی  )ئ��ەل��پ��ارت��ی(18 كە ساڵی 1957 
پێشكەوتنی  خوازیاری  و  دەزان��ی  كورد  خەڵكی  نوێنەری 
خوێندن و پەروەردە و كولتووریان بوو بۆئەوەی بانگەشەی 
لە  ب��ەڕۆژ  ڕۆژ  كە  جڵەوبكات،  ك��وردەك��ان  دژی  نەرێنی 
ناسیۆنالیزمی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  دەب���وو.  زی��ات��ر  ناوچەكە 
عەرەبی  یەكگرتوویی  ئامانجی  دژی  سوریا،  لە  ك��وردی 
بوو، كە دەسەاڵتدارانی دەوڵەت شوێنی دەكەون، بەهۆی 
لكانی وشەی كوردستان بە ناوی حزبەكانیانەوە، گومانیان 
جوواڵنەوەی   1960 ساڵی  هەبوو.  كوردەكان  نیازی  لە 
سیاسیی كوردەكان بەتوندی سەركوتكرا، سەدان ئەندامی 
سەر بە پارتی دیموكراتی سوریا دەستگیركران. بەرپرسانی 
حزب لە گرتووخانەی ئەلمزەی دیمەشق زیندانی بوون و 
بە تۆمەتی ئەندامبوون لە حزبێكی نایاسایی و پیانگێڕیان 
كران.  دادگایی  سوریا  خاكی  لە  بەشێك  دابشكردنی  بۆ 
دیموكراتی  پارتی  بۆ  خۆی  ناوی  حزب  نەبرد  ئەوەندەی 
كورد – سوریا )ئەلپارتی(19 گۆڕی، تا پێش بە بانگەشە و 
بیانووی الیەنگرانی دامەزراندنی واڵتی كوردستان بگرێت، 

كە چەند بەشێكی سوریاش دەگرێتەوە.
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لە ماوەی حكومەتی ناسردا بەهۆی بانگەشەی دژەكورد 
سیاسیی  چاالكوانانی  سەركوتكردنی  و  گرتن  چاالكیی  و 
ئۆتۆنۆمی  شۆڕشی  زیادیكرد.  كورد  دژە  هەستی  كورد، 
خوازانەی 1961ی كوردستانی عێراق، كە لەالیەن مستەفا 
بارزانی و پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق ئەنجامدرا، 
كاریگەری لەسەر تێڕوانینی سوریا لەبارەی كوردەكانەوە 
هەبوو. ترسی هەڵگیرسانی شۆڕشێكی هاوشێوە لە سوریا، 
ئیسرائیلی  هۆكارەكانی  و  س��ەرچ��اوە  كە  ب���اوەڕەی  ب��ەو 
ئەو  دەك����ەن،  مستەفا  م��ەال  ج���وواڵن���ەوەی  ل��ە  پشتگیری 
كوردی  دانیشتووانی  دەكرێت  كە  لێكەوتەوە  نیگەرانییەی 
سوریا كاریگەریی دەستوەردانی دەرەكییان بەسەرەوەبێت 
بێگانە  دەس��ەاڵت��داران��ی  بۆ  سوریا  ن��اوخ��ۆی  زانیاریی  و 
بنێرن. ئەو نیگەرانییە زادەی ئەو ترسە بوو، كە كوردەكان 
هەڕەشەیەكن بۆ دەسەاڵت، ئاساییش و تەواوی زەوی و 

زاری سوریا.
ع��ەب��دول��ك��ەری��م  كۆلێنێڵ   ،1961 ئ��ەی��ل��ول��ی  28ی  ل��ە 
ئ���ەل���ن���ەح���اوی20 ب���ە ك���ودەت���ای���ەك���ی ب��اڵ��ی ڕاس����ت كە 
سوریا21  بازرگانیی  كۆمەڵگەی  و  سعودییە  ئ���ەردەن، 
پشتگیریدەكردن، كۆتاییان بە كۆماری یەكگرتووی عەرەبی 
عەرەبیی  كۆماری  وەك  واڵت��ە  ئەو  كودەتاكە  پاش  هێنا. 
سوریا ڕاگەیەنرا، كە ئەو ڕاگەیەنراوە زەربەیەكی توندی لە 
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هیوای كوردەكان وەشاند، لەسەر بنەمای بەفەرمی ناسینی 
نەتەوەییەكانی سوریا.  نەتەوەیی و وەكیەكی كەمینە  مافە 
كوردەكان  دژی  ساختە،  هەواڵی  نوێی  چاالكیی  پاشان 
دەستیپێكرد. ئەو چاالكییە بەشێك بوو لە بەرنامەی تەعریب، 
لەناو سوریادا تا دڵنیا ببن، كە عەرەبەكان زۆرینەی ڕەهای 

دانیشتووانی سوریا پێكدەهێنن.  

سەرژمێریی ساڵی 1962ی حەسەكە
ئابی 1962، دەوڵەتی سوریا یاسای ژمارە  لە 23ی 
ڕۆژەی،  یەك  نائاسایی  ئەماری  بنەمای  له سەر  93ی  
دەرك��رد.  س��وری��ای  ب��اك��ووری  حەسەكەی  پارێزگای  لە 
نیگەرانییەوە  لەو  سەرژمێری  ئەنجامدانی  لە  مەبەست 
لەبارەی  سوریا  دەس��ەاڵت��داران��ی  كە  سەرچاوەدەگرێت، 
ژمارەی ئەو كوردانەی دوای جەنگی دووەمی جیهان لە 
توركیاوە بۆ سوریا كۆچیانكردووە، لە خۆیاندا هەستییان 
پێدەكرد. كوردێكی زۆر لە 1920 لە توركیا و عێراقەوە 
ب��ۆ راك���ردن ل��ە ڕاوەدون���ان���ی دەس��ەاڵت��داران��ی ئ��ەو دوو 
كردووە،  كۆچییان  سەرپەرشتی  ژێر  سوریای  بۆ  واڵتە 
هەروەها  ببوون.  نیشتەجێ  ل��ەوێ  و  ڕای��ان��ك��ردووە  ی��ان 
هۆكاری  بە  كوردەكانیش  لە  كۆمەڵێك  كە  ب��اوەڕواب��وو 
كۆچییانكردووە،  ج��ەزی��رە  ن��اوچ��ەی  ب��ۆ  ئ��اب��ووری��ی��ەوە 
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ژمارەیەكیش بە شێوەیەكی نایاسایی ناسنامەی سوریایان 
بەدەستهێناوە. ئامانج  لە سەرژمێری بۆ جیاكردنەوەی ئەو 
هەبوو،  سوریایان  هاوواڵتیبوونی  مافی  كە  بوو،  كەسانە 
لەو كەسانەی هاوواڵتیبوونی سوریایان نایاسایی بەدەست 

هێنابوو.
دانیشتووانی پارێزگای حەسەكە هیچ ئاگاداركردنەوەیەكی 
وەرنەگرتووە،  سەرژمێری  ئەنجامدانی  بۆ  پێشوەختیان 
هیچ زانیاریەكییشیان لە ئاكامەكانی پێنەدرابوو. نوێنەرانی 
بەر  دەچوونە  كوردنشینەكان  دێهاتە  و  شار  لە  دەوڵ��ەت 
لە دانیشتووانی ماڵەكە دەكرد،  دەركی ماڵەكان و داوایان 
نیشتەجێبوونیان لە سوریا پێش ساڵی 1945 بە نیشاندانی 
سوری،  ناسنامەی  بسەلمێنن:  بەڵگانە  سێ   لەم  یەكێك 
كارتی خێزان یان خانەدان و قەباڵەی زەوی، كە پشتگیریی 

خاوەنداریەت و نیشتەجێبوونی پێش 1945یان بكات.
زەوی  خاوەنداریەتیی  سیستمی  سەرژمێریی  كاتی  لە 
و نیشتەجێبوون لە ناوچەی حەسەكە، مەلاكە كوردەكان 
ب��وون��ە خ��اوەن��ی زۆرب����ەی ئ��ەو زەوی��ی��ان��ەی، ك��ە ك��وردە 
لە  دەژی��ان.  لەناویاندا  و  دەهێنان  ڕەنێویان  جوتیارەكان 
و  ماف  جووتیارانە  ئەو  كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  ئەنجامدا 
دەهێنان،  ڕەنێویان  كە  هەبوو،  زەوییانەدا  ل��ەو  بەشیان 
جۆرە  هیچ  ب��ەاڵم  ب��وون،  زەوییە  ئەو  خاوەنی  زۆربەیان 
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قەباڵەیەكییان نەبوو. پسووڵەی باج و خەراجی مەڕەكانیان، 
تاكە بەڵگەی ئەو جووتیارانە بوو، هەوڵیاندا بەم پسووڵەیە 
بیسەلمێنن پێش ساڵی 1945 لەو زەویانەدا ژیاون. گەرچی 
ئەو  كە  نەهاتبوو،  خەیاڵیاندا  بە  هەرگیز  جووتیارانە  ئەو 
كە  دێ��ت،  بەكەڵكییان  ڕۆژێ��ك  و  گرنگن  كارتانە  و  بەڵگە 
زۆربەیان بەڵگەی پێش 17 ساڵ و پێشتری پێدانی باج و 

خەراجی مەڕەكانیان نەپاراستبوو. 
سەرەڕای گرفتی سەلماندنی نیشتەجێبوونی ڕاستەقینە لە سوریا 
بەئەنقەست  كوردەكان  زۆرب��ەی  ڕۆژێكدا،  لە   1945 ساڵی  پێش 
بەشداریی سەرژمێرییەكەیان نەكرد بۆئەوەی خزمەتی سەربازی لە 
سوپای سوریادا نەیانگرێتەوە. هەرگیز دەسەاڵتدارانی سوریا، هۆی 
ئەو سەرژمێرییەیان بۆ خەڵك ڕووننەكردەوە، بەمەش كوردەكان 
لە گرنگی و پێویستیی تۆماركردنی ناو نەگەیشتن. لە ئاكامی ئەو 

سەرژمێرییەدا، كوردەكان كەوتنە یەكێك لەم كۆمەاڵنەوە:
سوریای  هاوواڵتیبوونی  دەیانتوانی  كە  كوردانەی  ئەو   .1

خۆیان بسەلمێنن.
لەالیەن  سوریایان  هاوواڵتیبوونی  كە  ك��وردان��ەی،  ئ��ەو   .2
دەسەالتدارانی سوریاوە هەڵوەشایەوە، وەك بێگانە ناویان تۆماركرا. 
ڕەوەن��دی  و  كۆچبەر  بە  بەگشتی  ج��ەزی��رە  ن��اوچ��ەی  كوردەكانی 
نایاسایی ناسراون و بە هۆی  سەرژمێرییەوە ه��ەزاران كەسییان 

بەڕەسمی وەك بێگانە ناویان تۆماركراوە. 
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سەرژمێرییەكەیان  بەشداریی  كە  كوردانەی  ئەو   .3
نەكرد، ناویان تۆمارنەكراوە و ناونران )شاراوە - ڤەشارتی( 

تەنانەت ئەگەر پێشتر هاوواڵتی سووری ببوون. 
لە ماوەی تەنیا ڕۆژیكدا، لەنێوان 120000 تا 150000 

كورد لە هاوواڵتیبوونی سوریا بێبەشكراون.  
موالزم محەمەد تالب هیال

تالب  محەمەد  م��ازم   ،1963 دووەم���ی  تشرینی  ل��ە   
حەسەكە  پارێزگای  ناوخۆی  ئاساییشی  بەرپرسی  هیال، 
ڕاپۆرتێكی نهێنی بە ناوی "لێكۆڵینەوەیەكی الیەنە سیاسی 
ج��ەزی��رە"22،  پارێزگای  نەتەوەیی  كۆمەاڵیەتییەكانی  و 
ناوناوە  كوردەكانی  ڕاپ��ۆرت��ەدا  ل��ەو  هیال  ب��اڵوك��ردەوە. 
دومەڵێكی ترسناك كە لە كاژی نەتەوەی عەرەبدا گەشەی 
شێرپەنجەییە  لووە  ئەو  نەشتەرگەریكردنی  بۆ  ك��ردووە. 
قۆناغی   12 بەرنامەیەكی  ناوچەكە،  لە  سڕینەوەیان  و 

پێشنیازكردووە كە بریتیین لە:
لەسەر  كوردەكان  جێگۆڕكێپێكردنی  و  ڕاگواستن   •

زەویی خۆیان.
ڕێگرتن لە خوێندنی كوردەكان.  •

گەڕاندنەوەی كوردە ڕاوەدوونراوەكانی توركیا.  •
قەدەغەكردنی پێدانی ئیش و كار بە كوردەكان.  •

چاالكیی بانگەشەیی دژەكورد.  •
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جێگرتنەوەی مەال كوردەكان بە مەال عەرەبەكان لە   •
شوێنی كوردەكان.

لە  بكە"  و حكومەت  "پەرتكە  سەپاندنی سیاسەتی   •
ناوچە كوردنشینەكان.

نیشتەجێكردنی عەرەب لە ناوچە كوردنشینەكان.  •
درووستكردنی پشتێنەی پاسەوانی )هێڵی دابڕگە -   •

خەندەق( عەرەب، بە درێژایی سنووری توركیا.
درووستكردنی كێڵگەی كۆجێیی سۆسیالیستی بۆ   •

دانیشتووانی عەرەب.
ڕێگرتن لە دەنگدان و درووستكردنی نووسینگەی   •

كار بۆ ئەوانەی عەرەب نین.
بەو  س��وری��ا،  هاوواڵتیبوونی  پێدانی  لە  ڕێگرتن   •
كەسانەی عەرەب نین و ئارەزوودەكەن لە ناوچەكە بژین. 
ئەگەرچی دەوڵەت ڕایگەیاندووە، كە ڕاپۆرتەكەی هیال 
ڕاپۆرتێكی بێایەن بووە، هیچ كاتێك وەك سیاسەتی فەرمیی 
دەوڵ��ەت قبووڵ و واژۆن��ەك��راوە، بەاڵم زۆرب��ەی كێشە و 
گرفتەكانی بەردەم كوردەكان لەو 12 خاڵەدا هاتووە. پێشتر 
1962ی  سەرژمێریی  و  ك��ورد  نەتەوەی  ڕەتكردنەوەی 
پارێزگای حەسەكە دەستی پێكردبوو؛ ساڵی 1973 سوریا 
درووستكرد.  توركیا  سنووری  لە  عەرەبی  پشتێنەیەكی 
بەشی داهاتووی ئەم كتێبە كە پەیوەندی بە مافە كولتووری، 
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دیكە  نموونەی  هەیە،  كوردەكانەوە  مەدەنیی  و  سیاسی 
لە  بەكردەوە  خاڵە   12 ئەو  پیشانیدەدەن  كە  دەخاتەڕوو، 
دەوڵەتی  كارەكەی  لەوانەیە  ئەگەرچی  جێبەجێكردندایە. 
بەاڵم  نەبێت،  هیالەوە  ڕاپۆرتەكەی  بە  پەیوەندی  سوریا 
هاوئاڕاستەبوونی هێڵەكانی سیاسەتی دەوڵەت دەرهەق بە 

كوردەكان و پێشنیازەكانی هیال جێگە سەرنجە.

كودەتای حزبی بەعس )1963(
دوای دەستبەرداربوونی سوریا لە كۆماری یەكگرتووی 
نێوان دەوڵەت و  1961، كێشمەكێشەكانی  عەرەبی ساڵی 
ئەندامانی سەر  و  بەعس  ئەندامانی حزبی  نێوان  و  سوپا 
دەسەاڵت  بەدەستەوەگرتنی  لەسەر  سوپا،  لەناو  ناسر  بە 
ڕوویدا. ئەو كێشمەكێشانە ساڵی 1963 گەیشتە چڵەپۆپە، 
بە  كە دەسەاڵت كەوتەدەست ئەفسەرانی سوپای وەفادار 

حزبی بەعس. 
ئەم  پێكهاتەی  لەسەر  سوریا  بەعسی  حزبی  بناغەی 
ب��ەدوای  كە  ئایدۆلۆژیایانەی،  ئ��ەو  تۆكمەبوو:  بنەمایانە 
سیاسیی  سیستمی  لە  بوون،  سۆسیالیستییەوە  ڕیفۆرمی 
بە  ئایدۆلۆژیایانەی كە خوازیاری كۆتاییهێنان  ئەو  واڵتدا؛ 
دەسەاڵتەكانی دەستێوەردەری ئیمپریالیستی دەرەكی بوون 
لە سوریا؛ بنەما ناسیۆنالیستییەكان كە خوازیاری یەكگرتنی 
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واڵتانی عەرەبی بوو. حزبی بەعس بانگەشەی نوێنەرایەتیی 
سوریاییەكانی دێهاتی هەبوو، چونكە زۆربەیان پەیوەندییان 
و  ئەفسەری  پلەی  گەیشتوونەتە  و  ك��ردووە  سوپاوە  بە 
لەوێ چانسێكییان بۆ ڕزگاری لە هەژاری و پەراوێزنشینی 
دۆزیبووەوه . كەمینەی عەلەوی یەكێك لەو گرووپانە بوو، 
حزبی  و  سوپا  بە  پەیوەندییان  زۆری��ان  ژمارەیەكی  كە 
شێوەیەكی  بە  عەلەوییەكان  پاشان  ك��ردب��وو.  بەعسەوە 

نەشیاو هەژموونیان بەسەر حزبی بەعسدا كرد. 
بۆ یەكەم جار دوای سااڵانێكی دوورودرێژ، سیاسەتی 
نەبوو،  شارییەوە  سوننەی  نوخبەكانی  بەدەست  سوریا 
لەجیاتی سەربازان و چینی خوارەوەی دێهاتی سیاسەتیان  
مام  چینی  و  ش��اری  سوننەی  نوخبەكانی  ب��ەڕێ��وەده ب��رد. 
بەگژ  و  ن��ەك��رد  ق��ب��ووڵ  شكستیان  بەئاسانی  وا  ن��اوەن��د 
گەشەی دەسەاڵتی حزبی بەعسدا چوونەوە. كێشمەكێشی 
ناوخۆ لەسەر دەسەاڵت لەناو حزبی بەعسیش، لە قۆناغی 
ڕادەستكردنی  و  گواستنەوە  هۆكاری  ب��ووە  سەرەتاییدا 
دەسەاڵت لە كۆمەڵێكەوە بۆ كۆمەڵێكی دیكە. سەالح بیتار23 
حزبی  سەرۆكانی  و  دامەزرێنەران  عەفلەق24،  میشێل  و 
كارەكانیان  و  ئیش  یەك  لەسەر  چەندساڵ  بۆ  كە  بەعس، 
كە  بەعسییەكان  چەپی  دەس��ت��ە  گرووپێكی  ڕای��ی��دەك��رد، 
ناوخۆی  بە كودەتای  و  لە سەرباز و مەدەنی  پێكهاتبوو، 
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ئەسەد  حافز  جەدید25،  سەاڵح  سەرۆكایەتیی  بە   1966
و محەمەد عمران26، لەسەركارالبران. كێشمەكێشی دیكە 
لەنێوان سەالح جدید، نوێنەری فەرماندەیی ناوچەی حزبی 
بەعس و حافز ئەسەد، نوێنەری كۆمیتەی سەربازی حزب 
دەركەوت، كە لە 16ی تشرنی دوومی 1970 حافز ئەسەد 
كۆنتڕۆڵی دەسەاڵتی بەدەستەوە گرت، دەسەاڵتی لەدەستی 
ئەسەد،  كودەتاكەی  ئاكامی  لە  هێنایەدەر.  حزب  مەدەنیی 
سیستمی سیاسیی سوریا لە نوێووە دامەزرێنرایەوە، تا لە 

سەقامگیری و ئاساییشی سیاسیی واڵت دڵنیابێت. 

پشتێنەی عەرەبی
ناسر  ع��ەرەب��ی،  یەكگرتووی  ك��ۆم��اری  س��ەردەم��ی  ل��ە 
سیاسەتی دابەشكردنەوەی جارێكی دیكەی زەوی، لەسەر 
بنەمای دەرهێنانی زەوی لە چنگی خاوەن زەوییە گەورەكان 
و دابەشكردنی بەسەر جوتیارە گوێڕایەڵەكانی سەپاند. ئەو 
سیاسەتە الساییكردنەوەی چاكسازیی زەویی میسر بوو، 
زەوی  خاوەن  خاوەندارێتیی  بەرتەسككردنەوەی  ئامانجی 
بوو.  دادپەروەرانەی سامان  دابەشكردنی  لە  دڵنیابوون  و 
عەرەبی  یەكگرتووی  كۆماری  لە  هاتنەدەری سوریا  پاش 
لەو سیاسەتە كرد؛  بەعس پشتگیری  1961 حزبی  ساڵی 
لەگەڵ ئەوەشدا لە سەرەتادا ئەو سیاسەتە بەسەر ناوچەی 



كه ریم یه ڵدز 98

ناوچەی  زۆربوو.  زەوی  خاوەن  كە  جێبەجێنەكرا،  جزیرە 
كە  ب��وو،  حەسەكە  سەرژمێریی  ئەنجوومەنی  ج��ەزی��رە 
ناوچەیە  ئەو  كوردی  وایكرد  سەرمژمێرییەكەی  ئەنجامی 

ئیدی دانیشتووانی زۆرینە پێكنەهێنن.  
سیاسی،  ناسەقامگیریی   ،UAR27 پاشەكشەی  دوای 
جێبەجێكردنی  پەكخستنی  و  ب��ەردەوام  گۆڕانی  بووەهۆی 
كاتێك  بوو.  چاوەڕوانی  جێی  زەوی،  ڕیفۆرمی  یاساكانی 
ڕیفۆرمی  گرتەدەست،  دەس��ەاڵت��ی  جڵەوی  بەعس  حزبی 
زەوی بووە پێشینەی دەوڵەت و بەپەلە جێبەجێكرا. حزبی 
بەعس ساڵی 1965، سیاسەتی ریفۆرمی زەوی تا ئاستی 
فراوانكرد.  عەرەبی  پشتێنەی  درووستكردنی  سیاسەتی 
بەگوێرەی ئەو سیاسەتە نوێیە، دەبووایە هێڵێكی دابڕگەی 
سەربازی بە درێژایی سنووری سوریا – توكیا و سوریا 
– ع��ێ��راق، ك��ە زۆری��ن��ەی ك��ەوت��ب��ووە ن��اوچ��ەی ج��ەزی��رەی 
سوریاوە، درووستبكرێت. ئەو هێڵە دابڕگەیە تا ڕاددەیەك 
15 – 10 كیلۆمەتر پان و 375 كیلۆمەتر درێژ بوو. حافز 
ئەسەد ساڵی 1973، دوای تەواوبوونی بەنداوی تەبەقە28 

ئەو سیاسەتە نوێیەی جێبەجێكرد. 
سەرەتا دەسەاڵتداران داوایان لە خێزانە كوردەكانی دێهاتەكانی 
لەو  و  بەجێبهێڵن  ماڵەكانیان  ك��رد،  توركیا   – سوریا  سنووری 
ناوچانەی ناوخۆی سوریا نیشتەجێ ببن،  كە پێشتر كوردی 
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خێزانە  ئەو  دەس��ەاڵت��داران  پاشان  نەبووە.  نیشتەجێ  لێ 
عەرەبانەیان گواستەوە بۆ شوینی كوردە دەركراوەكان و 
درووستكردنی  بەهۆی  پێشتر  كە  نیشتەجێیانكردن،  لەوێ 
خۆیان  زەوییەكانی  ئەسەد  دەریاچەی  و  تەبەقە  بەنداوی 
لەدەستدابوو. دەسەاڵتدارانی سوریا بەوهۆیەوە ستراكچەری 
بە  دەوروب���ەری���ان  ناوچەكانی  و  ج��ەزی��رە  دانیشتووانی 
بوو،  كوردنشین  پێشتر  كە  گ��ۆڕی،  كاریگەر  شێوەیەكی 
عەرەبە  نیشتەجێكردنی  بۆ  ماڵی   200 گوندی  چەندین 
مرۆڤ  مافەكانی  چاودێرانی  درووستكرا.  كۆچەرییەكان 
لەگەڵ  كشتوكاڵی  پێداویستیی  و  خانوو  ڕای��گ��ەی��ان��دووە 
ق��ەرزی  هاوشانی  ق���ورس،  دۆس��ت��ان��ەی  و  یارمەتییەكان 
كشتوكاڵی گونجاو، درا بە كۆچبەرانی عەرەب؛ لە ئەنجامدا 
عەرەبێكی زۆر ڕازیبوون كۆچ بۆ ناوچەی جەزیرە بكەن. 
لەگەڵ  گفتوگۆ  ل��ە  ك��ورد  ئەندازیارێكی  وتەكانی  دەق��ی 

چاودێرانی مافەكانی مرۆڤ بەم شێوەیەیە: 
دەوڵ���ەت خ��ان��ووی ب��ەخ��ۆڕای��ی��ان ب��ۆ درووس��ت��دەك��ات، 
چەكیان پێدەدات، كوودی كیمیایی و تۆوییان پێدەدا و بانكی 
كشتوكاڵی دامەزراندووە، بۆ قەرزپێدانیان. ساڵی 1973 – 
1975 لە 10 كیلۆمەتری خۆرئاوای سەرێكانی 41 دێهات 
لەو تەنگەبەرە درووستكراوە. نیاز لەوكارە جیاكردنەوەی 
ناچاركردنی  یەكتری و  لە  كوردەكانی سوریا و توركیایە 
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ك��وردەك��ان ب���ووە، ك��ه  ك��ۆچ ب��ۆ ش��ارەك��ان ب��ك��ەن. هەموو 
عەرەبێك دەتوانێت لە حەسەكە نیشتەجێ بێت، بەاڵم هیچ 
كوردێك مۆڵەتی گواستنەوە و نیشتەجێبوونی لەوێی نییە. 
بە پێچەوانەی دێهاتە كوردنشینەكان، كە خزمەتگوزاری 
ڕاكێشراوی  ئاوی  كارەبا،  وەك  سەرەتایی  ئاسانكاریی  و 
دێهاتە  نەبوو،  باش  ڕێگەكانیان  و  م��ااڵن  بۆ  خ��واردن��ەوە 
كرابوو.  بۆ  پێویستییان  ئاسانكارییەكی  هەموو  نوێیەكان 
ڕاگ��ەی��ەن��راوە ك��ە ل��ەوك��ات��ەوە زەوی دراوەت����ە ع��ەرەب��ە 
عەرەب  تازەكانی  زەوییە  خاوەن  زۆربەی  كۆچەرییەكان، 
پاراستنی  بۆ  یان  وەرنەگرتووە،  زەوییەكان  لە  سوودیان 

زەوییەكان پشتییان بە كرێكارانی كورد بەستووە. 
ئەنجامنەدرا.  ناڕەزایی  بەبێ  دیموگرافییە  گۆڕانە  ئەو 
پشتێنەی  هەڵكەوتووی  گوندێكی  نیشتەجێی  كوردەكانی 
بێگانە  ك��وردی  و  سوریا  هاوواڵتییانی  لە  كە  ع��ەرەب��ی، 
پێكهاتبوون، ساڵی 1973 خاوەنداریەتییان لێ زەوتكرابوو. 
1986، خۆپیشاندەران  لە ماوەی خۆپیشاندانەكانی ساڵی 
و  تێكهەڵچوون  دێهاتەكە  نیشتەجێی  تازە  عەرەبە  لەگەڵ 
چەندین  و  ك��وژرا  ك��ورد  الوی  كچێكی  لەوتێهەڵچوونەدا 

كوردی خۆپیشاندەریش دەستگیركران. 
بەرهەمی  سەرەكیی  س��ەرچ��اوەی  ج��ەزی��رە  ن��اوچ��ەی 
زەوی  ڕیفۆرمی  كە  س��وری��ادا،  والت��ی  لە  لۆكەیە  و  گەنم 
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لێ  نەوتیشی  سەرچاوەی  ناوچەیە  ئەو  جێبەجێكرا.  تێدا 
ناوچەیە  ئەو  ئابووریی  بەهای  باوەڕوایە  دۆزراوەت���ەوە. 
زاڵبوونی  لە  س��وری��ا،  دەس��ەاڵت��داران��ی  ترسی  س���ەرەڕای 
ه��ۆی سەرەكیی  ئ��ەو س��ەرچ��اوان��ەدا،  بەسەر  ك��وردەك��ان 
جیبەجێكردنی ڕیفۆرمی زەوی و درووستكردنی پشتێنەی 
لە  عێراق  باكووری  لە  زۆر  كوردێكی  بووبێت.  عەرەبی 
لەو  دەژی��ن.  كەركوك  نەوتی  كانی  ناوچەی  دەوروب��ەری 
ڕاگواستنی  مەیدانی  لە  هاوشێوە،  سیاسەتی  ناوچەیەش 
پێكهاتەی  تا  ناوچە كوردنشینەكان هەبوو،  بۆ  عەرەبەكان 
نەژادیی – دانیشتووانی كورد بگۆڕێت و زاڵبونی كوردەكان 
بەسەر ناوچەی جوگرافی لەڕووی ئابوورییەوە ، كەمبێتەوە. 
ئەو ڕێبازە هەم لە كاتی حكومەتی پاشایەتی 1930 و هەم 

حزبی بەعسەوە جێبەجێدەكرا. 
لە  هێكتار  ملیۆن  بڕی 1,374   ،1969 كۆتایی ساڵی  تا 
خاوەنداریەتیی  لە  دێ��م،  و  ب��ەراو  كشتوكاڵییەكانی  زەوییە 
بڕی  فەرمی،  ئامارێكی  بەگوێرەی  زەوتكرا.  خاوەنەكانیان 
هەرپارێزگایەكی  لە  زەوتكراو  خاوەنداریەتیی  زەوییەكانی 
سوریا برییتین لە: 462,200 هێكتار لە حەسەكە، 289,900 
 147,700 ڕه ق��ە،  لە  هێكتار   164,000 حەلەب،  لە  هێكتار 
 83,000 حەماە،  لە  هێكتار   10,000 حمس29،  لە  هێكتار 
هێكتار لە پارێزگای ئەدلب30، 62,000 هێكتار لە دیمەشق، 
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17,500 هێكتار لە دێرزور و كەمتر لە 10,500 هێكتار 
پارێزگای  پیشانیدەدات  ئامارە  ئەو  دیكە.  پارێزگاكانی  لە 
زۆرترین  ك��وردن،  دانیشتووانی  زۆری��ن��ەی  كە  حەسەكە 
ت��ێ��دای��ە،  زەوی  خ��اوەن��داری��ەت��ی��ی  زەوت��ك��ردن��ی  ڕاددەی 
باشوور  پارێزگاكانی  لە  زیاتر  باكووریش  پارێزگاكانی 
ڕووبەڕووی زەوتكردنی خاوەنداریەتیی زەوی بوونەتەوە. 
ل���ە زەوت���ك���ردن���ی خ��اوەن��داری��ەت��ی��ی زەوی،  ئ��ام��ان��ج 
داب���ەش���ك���ردن���ەوەی س��ەرل��ەن��وێ��ی زەوی���ی���ەك���ان ب��ەس��ەر 
گووندنشینەكان بوو، بە شێوەیەك كە هەر زەویوەرگرێك 
زیاتر لە 8 هێكتار زەویی بەراو و 45 هێكتار زەویی دێمی 
بە  یان  بفرۆشرێت  دابەشكراو  زەویی  نابێت  وەرنەگرێت. 
كرێ بدرێت، پێویستە كەسی سوودمەند بۆ خۆی زەویی 

خۆی ڕەنێوبهێنێت. 
ڕیفۆرمی زەوی كاریگەریی ئەرێنی و هاوكات نەرێنی 
دارای��ی��ەوە  ڕوان��گ��ەی  ل��ە  كەسانێك  كاتێكدا  ل��ە  ه��ەب��وو. 
قازانجییانكرد، ئەزموونی كشتوكاڵییان هەبوو، ناچارنەبوون 
سەرەكییەكان  زەوییە  خ��اوەن  بەشی  دیكە  ئەوانی  وەك 
بدەن، بەاڵم ئەوانەی ئەزموونی كشتوكاڵیان نەبوو، تووشی 
دێمی،  زەوی��ی  خ��اوەن  بوونە  كە  خەڵكانێك  ب��وون.  كێشە 
ڕمێنە  بێ  زەوییە  لەو  خێزانەكەیان  بژێویی  هەوڵیاندەدا 
بوو،  كەم  دێمەكان  زەوییە  داهاتی  ب��ەاڵم  بەدەستبهێنن، 
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سەرئەنجام ناچاربوون بۆ دابینكردنی بژێویی خێزانەكەیان، 
نۆرەی  بە  كێشانە  ئەو  بگەڕێن.  دیكەدا  كارێكی  ب��ەدوای 
بەرهەمهێنانی  تێكڕایی  ڕاددەی  بەسەر  كاریگەری  خۆیان 

بەروبوومی كشتوكاڵیی سوریاوە هەبوو. 
بووەهۆی  كە  عەرەبەكان،  و  كوردەكان  كۆچپێكردنی 
گۆڕینی ستراكچەری دانیشتووانی ناوچەكە، بە شێوەیەكی 
ڕاپۆتەكەی  ی   9 و   8 خاڵەكانی  هاوشێوەی  جێسەرنج 
بووەهۆی  ئاڵوگۆڕە  ئ��ەو  ه��ەروەه��ا  هیلە.  تالب  محەمەد 
لە  سوریا  كوردەكانی  زۆربەی  لێكترازانی  و  جیابوونەوە 
كوردەكانی توركیا و عێراق، هەرچەند ئەو خاڵەش جێگەی 
پشتێنەی  جێبەجێكردنی  سەرەكیی  هۆیەكی  ك��ە  ب��اس��ە، 
عەرەبی، جیاكردنەوەی سوریا لە توركیا و عێراق بەهۆی 
سوریا  مەیلی  و  ئاوییەكان  سەرچاوە  لەسەر  ناكۆكییان 
بۆ ڕێگری لە هەر دەستێوەردانێكی توركیا، یان عێراق لە 

داهاتوودا. 

حافز ئەسەد
ئەفسەرێكی عەلەویی سوپا لە ناوچەی التاكیە بە ناوی 
هێزی  فەرماندەی  بووە   1964 ساڵی  لە  ئەسەد31  حافز 
سەردەمی  لە   1966 ساڵی  پاشان  و  سوریا  ئاسمانیی 
دوای  بەرگری.  وەزی��ری  بە  كرا  بەعس،  حكومەتی حزبی 
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یەكەم كودەتای خۆی لە ساڵی 1970، كۆنتڕۆڵی سوریای 
ت��ا م��ردن��ی ل��ە س��اڵ��ی 2000 ب��ەدەس��ت��ەوەگ��رت. ئ��ەم��ڕۆ 
ئەو  و  لە شەقامەكان  لە سەرتاسەری سوریا  میراتەكەی 
تەالرانە بەجوانی دەبینرێت، كە بە ناوی ئەوەوە ناونراون 
و وێنەكانی، پۆترێتەكانی و یادەوەرییەكانی، كە لە هەموو 
شارەكاندا هەیە. لە كاتی حكومەت كردنی بەسەر دەوڵەت، 
واڵت،  مەدەنیی  كۆمەڵگەی  و  بەعس  حزبی  پ��ەرل��ەم��ان، 
بااڵدەستی ڕەها بوو. حافز ئەسەد سوریای بەپێی شێوازی 
بیركردنەوە و تێگەیشتنی خۆی بونیادنا و خۆی بە باوكی 
بەسەر  كە حكومەتی  دەزان��ی،  عەرەب  پاڵەوانی  و  سوریا 

ژێردەستانی بە ئەمەكی خۆیدا دەكرد. 
ك��ات��ێ��ك ح��اف��ز ئ��ەس��ەد دەس���ەاڵت���ی ب��ەدەس��ت��ەوەگ��رت، 
ژمارەیەكی زۆر، وەك ئەنتی تێز32 )نەیاری ڕاستەوخۆ(ی 
ڕژێمە نەخوازراوەكانی پێشووی بااڵدەست بەسەر سوریادا 
ماهیەت  دیكە  جارێكی  ئەسەد  لەجیاتی،  وێنایاندەكرد. 
و  سیاسی  نەتەوەیی،  ڕێكخراوە  بەعس،  حزبی  خودی  و 
پتەوبكات  دەسەاڵتی  بۆئەوەی  ناساندەوە،  دەوڵەتییەكانی 
خۆی  ستراتیجیەتی  لەسەر  ه��ەڕەش��ەی��ەك  ه��ەرج��ۆرە  و 
تەفروتوونابكات، تا بواری حكومەتكردنی بەسەر سوریادا، 
بە مستی ئاسنینی بۆ بڕەخسێت. وازی لە بەشێكی زۆری 
زمان و تێڕوانینی سۆسیالیزمی تووندڕەوی هێنا، كە پێشتر 
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و  بناغە  هەوڵیدا  ئه وه   لەجیاتی  باوبوو،  بەعسدا  لە حزبی 
ئابوورییەكان  و  سیاسیی  ئازادییە  بۆ  تۆكمەتر  بنچینەی 
پەرەیان  واڵتییەكان  و  سیاسی  دام��ەزراوە  بهێنێتەئاراوە. 
ستاند و بووە پڕۆفیشناڵ و یەكپارچەیی و تێكڕای سیاسەت 
هەلومەرجە  ئ��ەو  كۆنتڕۆڵكرد.  فكرییەكانیانی  هێڵە  و 
توانایەكی بۆ رەخساند سوریا لەبری واڵتێكی چاوتێبڕاوی 
واڵتانی بەهێزتر، بۆ كارەكتەرێكی ناوچەیی گرنگ بگۆڕێت.
زۆر  خ��ۆی  سیاسییەكانی  ب��ڕی��اردان��ە  لە  ئەسەد  حافز 
دوورنواڕ و هاوكات هۆشیار بوو، هەوڵیدەدا خۆی لە مللە 
چەفۆ سوین و گریمانەی زمان و زیان، هەم لە ڕەهەندی 
باش  بەدووربگرێت،  نێودەوڵەتی  مەیدانی  ناوخۆیی و هەم 
ئەمەكی  بەردەوامیی  بە  پەیوەندی  دەسەاڵتەكەی  دەیزانی 
پ��ارێ��زەران��ی س��ەرب��ازی ع��ەل��ەوی��ی��ەوە ه��ەی��ە، ل��ە ئەنجامدا 
پارێزەرانی سەرەكیی گرنگ و ئەندامانی بنەماڵەی خۆی لە 
پۆستە ستراتیژە سەربازییەكان و حكومەت دانا. ئەسەد بە 
ئاڕاستەی دووركەوتنەوە لە تۆمەتی تاقمگەرایی، زۆرینەی 
سوننەی واڵت و كەمینەكانی دیكەی لە دەوڵەت و حزبی بەعس 
بەشداریپێكرد. ئامانجی ئەسەد لە خودی خۆیدا عەرەبگەرایی 
لە ساڵی 1967، بەسووكی  ئیسرائیل  باوەڕی وابوو  بوو؛ 
ك��ردووە.  عەرەبییەكانی  واڵت��ە  ت��ەواوی  و  سوریا  سەیری 
كاریگەری وەرگرت و  ب��اوەڕەوە  لەو  دەرەوەی  سیاسەتی 
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یەكێك لە پێشینەكانی بەهێزكردنی پێگەی سەربازیی واڵتانی 
عەرەبی لە شەڕ و كێشمەكێشكردن، دژی ئیسرائیل بوو. ئەو 
كارە كاریگەریی نەرێنی بەسەر ئامانجە ناوخۆییەكانی لەسەر 
بنەمای ئاڵوگۆڕی سۆسیالیستی هەبوو، ئەسەد كە لەسەر 
بنچینەی تێگەیشتنەكانی یەكێتیی نەتەوەیی و ناسیۆنالیزمی 
عەرەبی دەسەاڵتێكی زۆری دەستەبەركردبوو، درێژەی بە 
ئەو  عەرەبدا.  نەتەوەی  تواناكانی  و  دەس��ەاڵت  خۆهەڵنانی 
پۆلێنكارییە قووڵەی نەتەوەیی، بەتایبەت لەنێوان كوردەكان 
و عەرەبەكان لە سوریا وایكرد كوردەكان وەك هەڕەشەیەك 

بۆ سەر یەكێتیی نەتەوەیی سوریا لەقەڵەم بدرێن. 

بەشار ئەسەد
 ،2000 حوزەیرانی  10ی  لە  ئەسەد  حافز  مردنی  دوای 
دەستووری سوریا بە شێوەیەك هەمواركرا، كە النیكەم تەمەنی 
كاندیدەكانی سەرۆككۆماری لەجیاتی 40 ساڵ، 34 ساڵ بێت. 
ئەسەد،  حافز  34ساڵەكەی  ك��وڕە  ئ��ەس��ەدی33  بەشار  پاشان 
بوو بە كاندیدی سه رۆككۆمار. دوای مانگێك لە 10ی تەموزی 
2000، پاش ڕیفراندۆمێك بە تاكە كاندیدێك، بەشار ئەسەد34 
وەك سه رۆككۆماری سوریا بۆ ماوەی 7ساڵ هەڵبژێردرا. ئاماری 

فەرمی نیشانیدا، كە %97,29ی دەنگی دراو لە قازانجی بووە. 
گەورەترەكەی  برا  ئەسەد،  خافز  دوای  كە  باوەڕوابوو 
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و  سوریا  سەرۆككۆماری  دەبێتە  بسیل  بەناوی  بەشار 
بسیل سااڵنێك لەالیەن حافزەوە پەروەردەكرابووو كە بۆ 
جێگرتنەوەی ئامادەبێت. مردنی چاوەڕواننەكراوی بسیل 
لە ساڵی 1994 بەشاری لە پێگەی بژاردەی سەرەكیی 
تەواوكردنی  بۆ  پێشتر  بەشار  دان��ا.  سەرۆككۆماری 
لەندەن  لە  چاو  پزیشكی  بەشی  لە  خوێندن  و  پزیشكی 
دەژیا، كە یەكجێ قۆناغی خوێندنی بە گۆڕانی هەستبزوێن 
و دراماتیك، بەرەو حوكمی سیاسەتی سوریا ئاڕاستەی 
ناسینی  بە  خۆرئاوا  كەسایەتییەكانی  زۆرب��ەی  گ��ۆڕی. 
پێشتری، ئەو هیوایان بە گۆڕان و ڕیفۆرمی دیموكراسی 
لە سوریا بوو، بەتایبەت كە بەشار بە پێچەوانەی باوك 
پ��ەروەردەی  كەمێك  سوریا،  پێشووی  سەرۆكه كانی  و 
سەربازی دیتبوو. سەرەڕای سەپاندنی گوشاری دەرەكی 
لێ  ئازادییەكی كەممان  ئەنجامدانی چاكسازی،  لەڕووی 
كیسەڵ  واڵت  لە  لیبراڵیزم  ئەنجامدانی  ڕەوتی  به دیكرد. 
تەرخانكرابوو.  واڵت  ئ��اب��ووری��ی  ب��ۆ  به گشتی  و  ئاسا 
ئ��ەن��ج��ام��درا، كە  ف���ەزای سیاسیدا  ل��ە  ك��ەم  گ��ۆڕان��ێ��ك��ی 
سیاسی  چاكسازیی  بەرتەسككردنەوەی  بەرپرسیەتیی 
به ئەمەك  داكۆكیكارانی  ئەستۆی  لە  پ��ەردەوە  لەودیو 
یان  ئەسەدە،  حافز  راپەڕاندنی  سیاسەتی  كۆنەكاری  و 

خودی بەشار ئەسەد؟
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ناتەبایی  و  ناكۆكی  بەشار،  ناساندنی  و  دان��ان  دوای 
لەنێوان سیاسەتی سوریا و ڕیفۆرمی ناوخۆیی كەوتەوە. ئەو 
ناتەباییە بوونی كێشمەكێشی دەسەاڵتی نێوان محافزكارانی 
نوێ  ڕیفۆرمخوازی  محافزكارانی  و  ك��ۆن35  سیاسیی 
نیشاندەدات. پێدەچێت بەشار لەژێر گوشاری محافزكارانی 
و  دەس��ەاڵت  مانەوەی  ب��ەدوای  كە  بووبێت،  سەرسەختدا 
داهاتوو  سااڵنی  درێژایی  بە  خۆیانەوەبوون.  دەستكەوتی 
ئەمەریكی  دەس��ەاڵت��داران��ی  لەنێوان  بەتایبەت  تیۆرە  ئ��ەو 
بەهێزبوو، كە بەڵێن و سەرسپاردنی بەشار بە ئایدۆلۆژیای 
عەرەبچێتی36، زیاتر لە ئاستی چاوەڕوان بووە. هەرچۆنێك 
لەنێوان موحافزكارانی  بێت دیاریكردنی جیاوازیی ئاشكرا 
نوێ و كۆن زۆر قورسە، چونكە زۆربەی پەیوەندییەكانی 
ئەنجامدا  لە  یەكەوە،  بە  بووە  هاوبەش  گ��رووپ  ه��ەردوو 
ڕوونكردنەوەی  بۆ  س��ادە  تیۆری  ڕەخساندنی  بۆ  ه��ەوڵ 

ئەنجامنەدانی ڕیفۆرمی سیاسی، بێهوودە دەبێت. 
ئەگەرچی بەشار خوێندكاری خۆرئاوایە، كەچی پەروەردەی 
سیاسیی خۆی، بەتەواوی لە قوتابخانەی بەعس وەرگرتووە. 
سیستمی  پشتیوانیی  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی  دەس���ەاڵت���ی  و  پێگە 
بااڵدەستەوە هەیە، تا لە پۆستەكەی خۆیدا بمێنێتەوە. لە الیەكی 
نەگۆڕی  كاریگەریی  ئابووری  ڕیفۆرمی  كە  ئاگادارە،  دیكەوە 
هەیە.  رژێ��م��ەوە  بەردەوامیی  و  واڵت  سەقامگیریی  بەسەر 
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بەو  و  هەڵسەنگاندووە  جیاجیای  الیەنی  و  تێبینی  بەشار 
ئەنجامە گەیشتووە، كە ڕیفۆرمی سیاسی پێویستە، دەبێت 
ڕۆژانەی  گوشاری  هەرچەند  بێت،  چاوەڕێ  و  دابنیشێت 
سەرچاوەی دەرەكی و ناوخۆیی بە ئاڕاستەی ئەنجامدانی 

ڕیفۆرم، لەوانەیە هاوكاریی ئەو ئەنجامگیرییەی بكات. 
ئ��ارەزووی  ئەسەد،  بەشار  دەستبەكاربوونی  وت��اری 
نیشاندا، بەشار  ئۆپزسیۆن  ئاشتكردنەوەی دەوڵەت و  بۆ 
بۆ  گردبوونەوەی  ئازادیی  بێوێنە  بە شێوەیەكی  هەرزوو 
كاتێك  ب��ەاڵم  بەخشی،  الیەنگرانیان  و  سیاسی  چاالكیی 
سەرانی ئۆپۆزیسیۆن و الیەنگرانیان هەوڵیاندا بە سازدانی 
باس و دیبەیت لەو ئازادییە بەهرەمەند ببن، كە زۆربەی 
بەشار  سیاسیی  ب���ژاردەی  رژێ���م،  ل��ە  ب��وو  ڕەخنەگرتن 

بەزۆری بە ئەزموون و مەحەك جێبەجێكرا. 

بەهاری دیمەشق
مەدەنی  جوواڵنەوەیەكی   ،2000 ساڵی  سەرەتای  لە 
دەركەوت، كە پاشان بە بەهاری دیمەشق ناسرا. ڕیفۆرمی 
ڕەخ��س��ان��دب��وو،  دەرف��ەت��ەی  ئ��ەو  و  جێبەجێكرا  سیاسی 
شوێنەكان  زۆرب��ەی  لە  مەدەنی  گردبوونەوەی  بۆئەوەی 
حزبەكان،  سەرۆكانی  سازبدرێت.  تایبەتی  ماڵی  لەوانە 
ئەندامانی پەرلەمان، ڕۆژنامەنووسان، پارێزەران، بازرگان، 
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هونەرمەندان و فەیلەسووفەكان خانەخوێكانیان بوون، كە 
هەموویان باسی پێویستیی ڕیفۆرمی سیاسی، ئابووری و 
مافەكانی مرۆڤ و كۆمەڵگەی مەدەنیی بێایەنیان لە سوریا 
كرانەوە،  م��رۆڤ  مافەكانی  بێایەنەكانی  گرووپە  دەك��رد. 
ئەنجوومەنی كولتووریی جەالدەت بەدرخان لە قامیشلۆ37، 
خۆی ڕاگەیاند و سەدان زیندانی سیاسی تا مانگی ئایاری 
2001 ئازادكران. داواكاریی زۆر لەالیەن كەسانی هیوا بە 
واڵت  دەیتوانی  كە  ئازاد،  سیاسیی  دامەزراندنی سیستمی 
و  ب��اڵوب��ووەوه   خەڵكدا  لەناو  بەرێت،  دیموكراسی  ب��ەرەو 

ئاڕاستەی دەوڵەت كرا. 
لە ناوەڕاستی ساڵی 2001 بەشار كاردانەوەی پیشاندا. 
بە شێوەیەك كە لە ئازاری 2001 ئەنجوومەنی كولتووریی 
دەستگیركران.  ئەندامەكانی  زۆرب���ەی  داخ���را،  ب��ەدرخ��ان 
پێشەوایانی جوواڵنەوەی كۆمەڵگەی مەدەنی لەگەڵ تەواوی 
چاالكوانانی گرنگی مافەكانی مرۆڤ خرانە زیدانەوە. پاشان 
سازدانی  و  دەستگیركران  دیكە  چاالكوانەكانی  زۆرب��ەی 
گردبوونەوەی مەدەنی لە ماڵی خەڵك بە نایاسایی ڕاگەیەنرا. 
دوای هەڵبژاردنەكانی ئەنجوومەنی نیشتمانی لە ئازاری 
ئەو  ك��ردن��ەوەی  ڕێوڕەسمی  لە  ئ��ەس��ەد،  بەشار   ،2003
مەبەستی  بەئاشكرا  و  خوێندەوە  وتارێكی  ئەنجوومەنە 
دەستبەكاریی  وتارەكەی  لە  باسكراو،  ڕیفۆرمی  لە  خۆی 
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ئۆپۆزیسیۆن  ك��ە  دەری��خ��س��ت  ب��ەش��ار  دەرب�����ڕی.  خ���ۆی 
لێكدانەوەی نادروستی لە ئاماژەی بۆ دیموكراسی هەبووە، 
ئاكاری  لە  و  بەدەر  كۆنتڕۆڵ  لە  ئ��ازادی  كە  مانایەی  بەو 
زیان  خەریكە  پرۆسەیە  ئ��ەو  دوورك��ەوت��ووه ت��ەوە،  ب��اش 
بەئاشكرا  بەشار  بگەیەنێت.  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  بە 
دوای  و  نییە  بەخشش  شایانی  چاالكییانە  ئەو  ڕایگەیاند، 
ڕیفۆرمی  بەسەر  بەئاشكرا چوارچێوەی  ڕادەربڕینانە  ئەو 
بەگوێرەی  ڕیفۆرم  كە  بیریهێنایەوە  سەپاند،  داه��ات��وودا 
بۆچوونی دەسەاڵتداران ئەنجامدەدرێت، نەك ڕای كۆمەاڵنی 

خەڵك. 

نائارامیی ئازاری 2004
لە 12ی ئازاری 2004 یارییەكی دووگۆڵی لە قامیشلۆ، 
كوردەكان  لە  زۆرێ��ك  هێشتا  كە  لێكەوتەوە  ڕووداوێ��ك��ی 
دەبنەوە.  خراپەكانی  دەرئەنجامە  و  ئاكام  ڕووب���ەڕووی 
هاندانی یاریزانانی  كێبڕكێكەر، كە لەنێوان تیپێكی ناوخۆیی 
و تیپێكی دیرئەلزور سازدەدرێت، بۆ هوتافدانی دروشمی 
الیەنگرانی  ن��ێ��وان  گ��رژی��ی  ك��ە  گ���ۆڕا،  ن���اوەڕۆك سیاسی 
لەنێوان  پێكدادان  سەرئەنجام  زی��ادك��رد.  تیپی  ه���ەردوو 
ئاساییش  هێزەكانی  ڕووی���دا،  تیپ  ه���ەردوو  الیەنگرانی 
سۆندەی  و  فرمێسكڕێژ38  گ��ازی  بەكارهێنانی  لەجیاتی 
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لە  گوللەیان  دەسڕێژی  كێشەیە،  بەو  كۆتاییهێنان  بۆ  ئاو 
الیەنگرانی بێچەك كرد، لە ئەنجامدا النیكەم 7كورد كوژران 

و ژمارەیەكی زۆر بریندار بوون.
بەخاكسپاردنی  ڕێوڕەسمی   ،2004 ئازاری  13ی  لە 
كەس  ه���ەزاران  س���ازدرا.  پێشتر،  ڕۆژی  ك��وژراوەك��ان��ی 
ڕاگەیاندنی  بۆ  و  بوون  بەشدار  پرسەكە  ڕێوڕەسمی  لە 
سەرەخۆشیی خۆیان لەو كارەساتە، وێڕای بەرزكردنەوەی 
ئااڵی كوردستان و وێنەی سەرۆكانی كورد دەستیانكرد 
ئەو  لەنێوان  تێكهەڵچوون  سیاسی.  دان��ی  دروش���م  ب��ە 
لە  تەقەی  پۆلیس  و  ڕووی��دا  پۆلیس  و  خۆپیشاندەرانە 
خۆپیشاندەران كرد، كە بووەهۆی كوشتن و برینداربوونی 
زیاتر و شڵەژان و سەرسامیی خەڵك. گرژی و ئاڵۆزییەكە 
سەریكێشایە تێكدانی دام و دەزگاكانی حكومەت. سەرەتا 
ڕەوان��ەی  چارەسەركردن  بۆ  نائارامییە  ئەو  بریندارانی 
ك��ران،  قامیشلۆ  بەتایبەتی  و  حكومەت  نەخۆشخانەی 
نەخۆشخانەی  بۆ  پۆلیس  چاودێریی  لەژێر  پاشان  بەاڵم 
چ��اودێ��ری��ی��ەك��ی  ژێ��ر  ك��ەوت��ن��ە  گ���وازران���ەوە،  نیشتمانی 
بریندارەكان  خێزانی  داواك��اری��ی  س��ەرەڕای  توندترەوە. 
تایبەتی،  نەخۆشخانەی  بۆ  بریندارەكان  گەڕاندنەوەی  بۆ 
تەنیا دوو بریندار ڕێگەیان پێدرا. دوای ئەو كارەساتە دەیان 
كەس لە كوردەكانی دانیشتووی قامیشلۆ بەبێ ئامادەبوون 
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دەستگیركران.  خۆپیشاندانەكان،  لە  ئامادەنەبوونیان  یان 
هەندێك لەو دەستگیركراوانە، لەوانە الوێكی 17ساڵە كە 
زۆری  برینێكی  بە  ئەشكەنجە  بەرگەگرتنی  ۆژ   9 پاش 
بە  هێشتا  ك��ە  ب��وون  كەسانێك  ئ��ازادك��را،  جەستەیەوە 
 2004 نیسانی  تەنانەت  نەگەیشتبوون.  یاسایی،  تەمەنی 

هێشتا لە قامیشلو خەڵك بەڕێكەوت دەستگیردەكران. 
نائارامییەكانی قامیشلو پەلیكێشایە شارەكانی سنووری 
باكووری سوریا و تەنانەت حەلەب و دیمەشق. لە 12 و 13ی 
ئازار خۆپیشاندانی بەردەوام بە ئاماژەی ناڕەزایی دەربڕین 
بۆ ڕووداوەكەی قامیشلۆ لە زانكۆی دیمەشق سازكرا. لە 
خۆپیشاندانەكان  وەستاندنی  بۆ  پۆلیس  بارێكەوە  هەموو 
بە  خوێندكاران  وای��ك��رد  و  توندوتیژی  ب��ردەب��ەر  پ��ەن��ای 
لە  خوێندكار  س��ەدان  ببنەوە.  ڕووب��ەڕووی��ان  هاوشێوە 
لە  دەستگیركران،پاشان  دوات��ر  و  خۆپیشاندانەكە  م��اوەی 
زانكۆ دەركران. لە ناوچەی وادی ئەلمەشاریری دیمەشقیش 
پێكهات.  گرژییەكان  كەمكردنەوەی  بۆ  گردبوونەوەیەك 
توندوتیژی  پۆلیس  دەستێوەردانی  بە  خۆپیشاندانەكە  كە 
 650 دا  كاتژمێرێك  چەند  لە  لەجیاتی  ب��ەاڵم  لێكەوتەوە، 

كورد دەستگیركران.
 لەو نائارامییەدا النیكەم 30 كەس كوژرا و 160 كەسی 
دیكە بریندار بوون. بە پێچەوانەی ئارامیی ڕێژەیی كە باڵی 
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بەسەر ناوچەكەدا كێشابوو، ئەو ڕووداوە گرنگیی مەسەلەی 
هێنایەوە.  سوریا  دەسەاڵتدارانی  بیری  بەقووڵی  ك��وردی 
ئازاری  دوای  سوریا  دەوڵەتی  دەسەاڵتدارانی  ئەگەرچی 
2004 ڕایانگەیاند، كە هەلومەرجی كوردەكان باشتر بووە، 
و  نەنراوە  ئاقارەدا  بەو  بەكردەوە  هەنگاوی  هێشتا  بەاڵم 
چاالكیی كولتووری و سیاسیی كوردەكان كاریگەریی ئەو 

ڕووداوەی بەسەرەوەیە.
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پەراوێزەكان:
1. Milli 
2. Urfa: 

توركیایە.  خ��ۆره��ەاڵت��ی  ب��اش��ووری  ك��ۆن��ی  زۆر  شارێكی 
ع��ەرەب��ەك��ان ل��ە س��اڵ��ی 638 ئ��ەو ش��ارەی��ان داگ��ی��رك��ردووە. 
ڕێگە  بە  ش��ارە  ئ��ەو  پەنیرە.  و  ك��ەرە  هەناردەكانی  گرنگترین 
خۆرئاوا،  لە  تەپ  قازیان  لەگەڵ  پەیوەندی  سەرەكییەكانییەوە 
ماردین لە باكووری خۆرهەاڵت، ئادیامان لە باكووری خۆرئاوا، 
 2000 ساڵی  لە  دانیشتوانەكەی  هەیە.  باشوورەوە  لە  سوریا 

بەرامبەر بە 385,588 كەس بووە.
3. Riha
4. Cizre
5. Mount Lebanon

 ئەو ناوچەیە ئێستا پارێزگایەكە لە لوبنان.
شاری  گەورەترین  و  گرنگ  بەندەری  پایتەخت،   .6
بووە،  1,171,000ك���ەس  دانیشتووانەكەی  كە  لوبنان، 
وەك  بەیروت   1975 ساڵی  پێش  تا   .2003 ساڵی  لە 
م��ۆدێ��رن��ت��ری��ن و خ��ۆرئ��اواگ��ەرات��ری��ن ش���اری ع��ەرەب��ی 
دەناسرێت، بەاڵم دوای ئەوە شەڕەكانی ناوخۆ بارودۆخی 

شارەكەی زۆر شێواند.
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7. Tripoli: 
یا تەرابلوسی شام شارێكە كەوتووه تە باكووری خۆرئاوای 
دوورە،  بەیروته وه   خۆرهەاڵتی  لە  كیلۆمەتر   65 و  لوبنانەوە 
ژم��ارەی  بونیادنراوە.  زایینی  پێش  700ی  ساڵی  نزیكەی  كە 
دانیشتووانەكەی لە ساڵی 1985 نزیكەی 500,000كەس بووە، 

كە بووه تە دووەم شاری لوبنان.  
8. Sidon: 

شارێكی دێرینە و كەوتووه تە سەر كەناری دەریای سپیی 
ناوەڕاست، ژمارەی دانیشتووانەكەی 149,000كەس بووە، لە 
لە  پێش  ه��ەزارەی سێیەمی  بۆ  2003 كە مێژووه كه ی   ساڵی 
ئیداریی  ناوەندی  شارە  ئەو  دەگەڕێتەوە.  مەسیح  له دایكبوونی 

بەشی پارێزگای باشوورە.  
9. Tyre: 

شارێكە 19 كیلۆمەتر لە سنووری ئیسرائیل و 40 كیلۆمەتر 
لە باشووری سیدونە، كە لە سەردەمی ڕۆمی كۆن لە نزیكەی 
2000 ساڵ پێش زایینی بەندەری كەناری فینیقی بووە. ژمارەی 
دانیشتووانەكەی لە ساڵی 2000 نزیكەی 70,000كەس بووە. 

10. Xwebûn: 
ج�����وواڵن�����ەوەی  خ���وێ���ن���اوی���ی  س���ەرك���وت���ك���ردن���ی  دوای 
سەربەخۆخوازانه ی  "شێخ سەعید" لە ساڵی 1925، كۆمەڵێك 
نەتەوەیی كورد،  بەرپرسانی  لە دەستەبژێران و ڕۆشنبیران و 
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مێژووی  بە  خۆئامادەكردن  گردبوونەوەیەكی  سازدانی  لەگەڵ 
تشرینی یەكەمی 1927، بە پەندوەرگرتن لە شكستەكانی پێشوو، 
بەو چەشنە گەیشتنەئەنجام، كە كلیلی سەركەوتن و گەیشتن بە 
یەكێتییەكانی  لە  نەك  كورد،  سەربەخۆخوازانەی  جوواڵنەوەی 
هەژماركراو،  چەكدارانەی  "بزووتنەوەیەكی  لە  بەڵكو  پێشوو، 
بەرنامەی بۆ داڕێژراوە و ڕێكخراوە" پەنهانە. ئەوان ناوی "خۆیی 
بوون"یان بۆ جوواڵنەوەكەی خۆیان هەڵبژاردووە، سەربەخۆیی 
كوردستانیان ڕاگەیاند. لە دەرئەنجامە مێژووییەكانی دیكەی ئەو 
نوری  "ئیحسان  جەنەراڵ  هەڵبژاردنی  مێژووییە،  گردبوونەوە 
كورد  نەتەوەیی  سوپای  گشتیی  فەرماندەیی  پۆستی  بۆ  پاشا" 

بوو. 
11. Levan: 

دەوترێت  ن��اوەڕاس��ت  دەری��ای  خۆرهەاڵتی  ناوچەیەكی  بە 
لیڤان، كە بریتییە لە لوبنان، ئیسرائیل و چەند بەشێكی سوریا و 
توركیایە. لیڤان لە زمانی فەڕەنسی بە مانای "ئەنگوتن" چونكە 

پێدەچێت خۆر لەو ناوچەیە هەڵبێت. 
خۆرهەاڵتی  لە  گچكە  ڕاددەی���ەك  تا  ئایینی  تاقمێكی   .12
 250,000 نزیكەی  دانیشتووانەكەی،  ژم��ارەی  و  ناوەڕاست 
ئیسرائیل  و  سوریا  لە  ژمارەیەكیشی  و  لوبنان  لە  كە  كەسە 
لە  شیعی  ئیسامی  ئیسماعیلی  تاقمی  لە  مەزهەبە  ئەو  دەژین. 
سەدەی 11 سەرچاوەی گرتووە. ئەو تاقمە ڕێی هاوسەرگیری 
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لەگەڵ  گفتوگۆ  و  باس  هەروەها  ن��ادات،  تاقمەكە  دەرەوەی  لە 
زۆر  هۆیە  بەو  هەر  و  ڕەتكردووه تەوە  دیكەی  مەزهەبەكانی 

نهێنییانە و نەناسراو ماوەتەوە. 
13. Jabal Druze: 

شاخێكی باشووری سوریایە بە بەرزیی 1800مەتر.
14. شاری كوردنشینی عامودا 30 كیلۆمەتر لە خۆرئاوای 
خۆرهەاڵتی  ب��اك��ووری  لە  كیلۆمەتر،   80 و  دوورە  قامیشلێ 
حەسەكە و نزیكەی 45,000كەس دانیشتوانیەتی. ئێزیدییەكان 
13ی  ل��ە  نیشتەجێن.  ئ��ەو ش���ارە  ب��اش��ووری  گ��ون��دەك��ان��ی  ل��ە 
قوتابخانە  منداڵی   200 نزیكەی   1960 دووەم���ی  تشرینی 
ئەو  ب��اوەڕوای��ە  س��ووت��ان.  سینەمادا  ئاگركەوتنەوەیەكی  ل��ە 
سوریا  دەوڵ��ەت��ی  بەكرێگیراوانی  دەستی  بە  ئاگركەوتنەوەیە 

كەوتووه تەوە.
15. Adib al Shishakli 

لەدایكبووی 1909 لە حەماهی سوریا، لە 27ی ئەیلوولی 
ئەفسەری  ك���ردووە.  دوای��ی  كۆچی  ب��ەڕازی��ل  لە   1964
1949 حكومەتی  یەكەمی  كانونی  لە  سوپای سوریا، كە 
سوریا ڕووخاند، تا ڕووخانی خۆی فەرمانڕەوایی بەسەر 
سوریادا كرد. حكومەتەكەی لە شوباتی 1954 لە ئاكامی 
نیشتمان  ناچاربوو  و  ڕووخ��اوە  سەربازی  شۆڕشێكی 

جێبێڵێت. 
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16. لەدایكبووی 15ی حوزەیرانی 1918 لە ئەسكەندەریەی 
لە  ك���ردووە  دوای���ی  كۆچی   1970 ئەیلولی  28ی  ل��ە  میسر، 
و   )1954  -  56( سەرۆكوەزیرانی  سوپا،  ئەفسەری  قاهیرە. 
سەرۆككۆماری میسر )70 - 1956( كە بۆ سەرۆكی جەدەلی 
دنیای عەرەب گۆڕاوە، كۆماری تەمەنكورتی یەكگرتوویی عەرەب 
ئیسرائیل  لەگەڵ  دووجار شەڕی  دامەزراند.  1958(ی   -  61(
لە سیاسەتی  بە چەشنێك دەستی  كردووە، )1956,1967( و 
ئ��ەردەن  ن��اوخ��ۆی  ع��ەرەب��ی ك��رد، لە ساڵی 1970 لە ش��ەڕی 
سوێسی  كەناڵی   1956 ساڵی  لە  بەكارهات.  نێوانگیری  وەك 
بە نەتەوەیی ڕاگەیاندووە و دوای ئەوەی، كە لە هاوكارییەكانی 
ئەمەریكا و بەریتانیا نائومێد بوو بە هاوكاریی سۆڤێتی  جاران 
درێژی  و  مەتر   111 ب��ەرزی  )بە  ئەسوان  گ��ەورەی  بەنداوی 

3830 مەتر( دروستكرد. 
17. United Arab Republic     
18. Partîya Demokrat a Kurdistan-Sûriye )al-

Partî(
19. Partîya Demokrat Kurdi-Sûriye )al-Partî(

دژی   1963 ساڵی  ل��ە  ئەلموحافیز  ئەمین  هەڵبەتە   .20
عەبدولكەریم ئەلنەحاوی كودەتای كرد.

21. Syrian business community
22. Dirasat ‘an Muhafizat al-Jaziramin al-
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Nawahi al-Qaqmiyya wa-l-Ijtimaiyya wal-
Siyasiyya

23. Salah al-Dīn al-Bītār
24. لەدایكبووی دیمەشق، مردنی 23ی حوزەیرانی 1989 
پاریس. سەرۆكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی، كە ڕۆڵی لە جوواڵنەوەی 
هەبووە.  دووەم  جیهانی  جەنگی  دوای  عەرەبی  ناسیۆنالیستی 
ساڵەكانی 34 – 1929 لە زانكۆی پاریس خوێندوویەتی و بووە 
ماركسیستی. بەفەرمی لە 1946 حزبی بەعسی دامەزراندووە، 

مامۆستا، تیۆرسێن و ئۆرگانیزەكەری بووە.  
Salah Jadid .25 سەرۆكی لقی ناسەربازی حزبی بەعس

26. Muhammad Umran
عەرەبیی  ك��ۆم��اری   United Arab Republic:  .27

یەكگرتوو.
لە باكووری  28. بەنداوێكی گڵییە لەسەر ڕووباری فورات 
دوورە،  ڕه ق��ەوە  شاری  لەسەرووی  كیلۆمەتر   50 كە  سوریا، 
ساڵی  لە  كە  4,5كیلۆمەتر،  درێ��ژی   و  مەتر   60 بەرزییەكەی 
بە  ناسراوە  بەنداوە  ئەو  پشتی  دەریاچەی  دروستكرا.   1973

ئەسەد، تا ڕاددەیەك 80 كیلۆمەتر درێژ و 8 كیلۆمەتر پانە.
دانیشتووانەكەی  ناوەندی سوریا و  لە  29. حمس شارێكە 
لە ساڵی 2004 كەس 800,400 بووە. ئەو شارە كەوتووه تە 
كارگەی  لێدەپاڵێورێت،  نەوتی  و  كشتوكاڵییەوە  ناوچەیەكی 
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بەرهەمهێنانی كودی كیمیاوی و ڕۆنی گیایی لێیە. كەمینەیەكی 
مەسیحی لەو شارەدا دەژین.

ح��ەوزی  ك��ەوت��ووه ت��ە  س��وری��ای��ە،  ب��اك��ووری  30. شارێكی 
لە  دانیشتووانەكەی  التاكییە.  و  حەلەب  نێوان  بەپیتوبەرەكەتی 
ساڵی 2003 بەرامبەر بە 116,080كەس بووە. بەرهەمەكانی 
ئەوشارە بریتیین لە: لۆكە، خەلە و دانەوێڵە، زەیتوون، هەنجیر، 
و  چنین  ڕستن،  پیشەسازیی  كونجی.  و  ب��ادەم  تەماتە،  ت��رێ، 

ڕۆنگرتن لە زەیتوونی تێدایە. 
31. لەدایكبووی 6ی تشرینی یەكەمی 1930 لە سوریا لە 
دوایی  لە Qardāha سوریا كۆچی   2000 10ی حوزەیرانی 

كردووە.  
32. Antithesis

33. لەدایكبووی 11ی ئەیلولی 1965 لە دیمەشق. بەشار 
ساڵی  خوێندووە.  دیمەشق  زانكۆی  لە  پزیشكی  بەشی  ئەسەد 
لەندەن، بەاڵم ساڵی  1992 بۆ درێ��ژەدان بە خوێندن چووه تە 
بۆ  و  ك��وژرا  هاتوچۆدا  ڕووداوێ��ك��ی  لە  كاكی  بەسیلی   1994

پڕكردنەوەی جێگەی كاكی بۆ سوریا گەڕایەوە. 
بووە  كۆدەنگی،  بە  ڕاددەی��ەك  تا  دیكە  جارێكی  ئەسەد  بەشار   .34
2007. ئەو هەڵبژاردنە ڕەخنەیەكی زۆری  لە  سەرۆك كۆماری سوریا 
لێگیرا، چونكە خاوەنڕایان وەك هەڵبژاردنێكی ساختە و تەزویر باسیدەكەن. 
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35. Old Guard: 
ئەندامانی گرووپێك یان ڕێكخراوێك، كە پێشینەیەكی زۆریان 
لە گرووپدا هەیە، داكۆكیكارانی سەرسەختی نەریتەكان و داب 
و ڕسومینن و سەبارەت بە هەرگۆڕانكارییەك زۆر قیرسچمە 

دەبن. 
36. Pan-Arabism: 

تێڕوانینی ناسیۆنالیستی لەسەر بنەمای یەكێتیی سیاسی و 
كولتووریی واڵتانی عەرەبی. ئەو تێڕوانینە لەكۆتایی سەدەی 19 
و سەرەتای سەدەی 20 هاتەئاراوه ، سەربەخۆیی واڵتانی عەرەبی 
زۆری ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لە ساڵی 1918 ی لێكەوتەوە 
و بووە دەسەاڵتەكانی ئەورووپا لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەم. 
ڕووداوی گرنگ بەوئاقارەدا دامەزراندنی حزبی بەعس، لە ساڵی 
1946 و ڕووداوی گرنگی دیكە دامەزراندنی كۆمەڵگەی واڵتانی 
عەرەبی، لە ساڵی 1945 بوو. جەمال عەبدولناسر  گرنگترین 
كەسایەتیی عەرەبچێتی بوو. دوای ئەو حافز ئەسەد لە سوریا، 
سەدام حسێن لە عێراق و معەمەر قەزافی داوای سەرۆكایەتیی 

كۆمەڵگەی عەرەبی بوون. 
سنووری  لە  سوریایە  ب��اك��ووری  شارێكی  قامیشلۆ   .37
نسیبین  ش��اری  لە  قامیشلۆ  وری��ای  ش��اری  سنووری  توركیا. 
Nusaybinی توركیای جیادەكاتەوە. ساڵی 1926 ئەو شارە 
وەك وێستگەی هێڵی ئاسن Taurus دامەزرا. دانیشتووانەكەی 
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لە كورد، ئەرمەن و ئاشوورییە پەنابەرەكانی عێراق و توركیا 
موسڵمانی سوننە،  هەروەها شارەكە  زیادیكردووە.  پێكهاتووە، 
كریستییانی سریانی زمان و كۆمەڵی یەهوودی هەیە. شارەكە 
ڕووباری  لقی  لە   Jaghjaghah ڕووباری جغجغ كەناری  لە 
بووە،  بەپیتوبەرەكەت  ئەنجامدا زۆر  لە   ، خاپوور هەڵكەوتووه  
گەنم و لۆكەی لێ بەرهەم دێت. لەم سااڵنەی دوایی بە دەرهێنانی 
نەوت لە ناوچەی Qarah Shūk كە 80 كیلۆمەتر لە شارەكە 
دوورە، قامیشلۆ بەخێرایی گەشەیكردووە. لەو شارەدا كارگەی 
چیمەنتۆ داربڕینەوە هەیە. سەرەڕای ڕێگەی ئاسنی هاتوچۆی 
ئەستەنبوڵ، ئەنكەرە، موسڵ و بەغداد )شەمەندوفێری تیژڕەی 
لۆكسی كۆن، كە لە ساڵەكانی 1977 – 1883 بەرەو پاریس 
بەستراوەتەوە.  دیرئەلزور  و  حەلەب  بە  قامیشلۆ  دەڕۆیشت( 
كەس   188,825 بەرامبەر   1994 ساڵی  لە  دانیشتووانەكەی 

بووە.  
38. Tear gas or Lacrimator 

ه��ەرم��اددەی��ەك ك��ە ت��وێ��ژی ل����وواوی چ���اوی ب���زوان���دووە، 
ناویدەنێن  فرمێسك  هەڵوەراندنی  و  سووتانەوە  بووه تەهۆی 
لە جەنگی  یەكەم جار  گ��ازە  ج��ۆرە  ئەو  ڕێ��ژ.  فرمێسك  گ��ازی 
وەك  بەاڵم  بەكارهێنرا،  كیمیاوی  چەكی  وەك  یەكەم  جیهانیی 
هەبووە،  كاریگەری  بەدەگمەن  نەبووە،  ب��ەردەوام  كاریگەرری 
بەكارهات.  سەربازی  ك��اری  بۆ  و  وەستێندراوە  بەكارهێنانی 
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الوازكردنی  گ��ران،  شێواندنی  لێكجیاكردنەوەی  لە  گ��ازە  ئەو 
نارنجۆك و  بەرهەمهێنەری هەڵمی،  شۆڕشگێڕان و دەركردنی 
گوللە بۆ گازی دەگۆڕن. دوو جۆری ئاسایی )CS و CN(گازن، 
كە  ماسكەكانی  نەگەڕاوەیە.  و  كاتی  كاریگەرییان  زۆرجار  كە 
فیلتەری كاربۆنییان هەیە، پارێزەری باش و دژە ئەو گازەن.   
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بەشی چوارەم
ستراكچەری دەوڵەتی سوریا
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سیستمی سیاسی
"واڵتێكی  وەك  س��وری��ا،  دەس���ت���ووری  1ی  م����اددەی 
دیموكراسی، جەماوەری، سۆسیالیست و سەربەخۆ" باسی 
ئەو واڵتە دەكات. هەرچەند بە هەمان شێوە كە لەم بەشەدا 
دەیبینین، زۆربەی الیەن و مەیدانەكانی سیاسەتی سوریا، 

ناكۆكە بەو ڕێبازە.
بەهۆی  س��وری��ا  ل��ە  سیاسی  دەس��ەاڵت��ی  ب��ە  گەیشتن 
بوونی چەمكی ناڤین زۆر بژاردەی دەبێت، كە زاراوەیەكی 
ك��اروب��اری  دەگەیەنێت.  كەسی  پەیوەندیی  و  عەرەبییە 
ئاڵۆز  سەرپەرشتیی  تۆڕێكی  ل��ەالی��ەن  سوریا  سیاسیی 
قبووڵكردن  داڕێژراوە و  بناغەی  پلەبەندی  بنەمای  لەسەر 
كەسانی  لەگەڵ  هەیە  پەیوەندی  بە  پێویستی  ت��ۆڕەدا  لەو 
قەبەی  سەرچاوەی  لەبەردەستدابوونی  یان  نفوز  خاوەن 
سامانە بۆئەوەی بتوانیت نفوز و متمانە دەەستەبەربكەیت، 

سوود لە هاوكارییەكانی ئەو گرووپە وەربگریت. 
چەمكی پشتیوانی و پشتگیری لەو چەشنە پەلیكێشاوەتە 
سوودوەرگرتن  كە  س��وری��اوە،  كۆمەڵگەی  سەرتاسەری 
دارایی  یارمەتیی  دامەزراندن،  دەوڵەت،  بااڵدەستبوونی  لە 
پەیوەندی  زۆرج��ار  ڕۆژان��ە  ژیانی  دیكەی  ڕووەك��ان��ی  و 
ناوبژیوانیی  و  پەیوەندی  بابەتەوە هەیە، كە كەسەكە  بەو 
گونجاوی هەبێت. ئەگەرچی لە تیۆردا پێویستە هەمووكەس 
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و  ئ��اب��ووری  س���وودی  و  درووستبكات  پەیوەندییە  ئ��ەو 
بەو  گەیشتن  بەكردەوە  بەاڵم  بەدەستبێنێت،  كۆمەاڵیەتی 
و  بەعس  بۆحزبی  ئەمەكە  نیشاندانی  بە  پێویستی  ت��ۆڕە 
سیستمی دەسەاڵتدار. بوونی سوودی ئابوری و كۆمەاڵیەتی 
بۆ  تاك  پاڵنەری  ئەمەكییەوە،  بە  نماییشە  بەو  بەستراوە 
بەعس  حزبی  ڕەزامەندیی  جێ  كە  بابەتانەی،  ئەو  هەموو 
لەوەی  دڵنیابوون  ئەنجامدا  لە  نییە، دەباتە ژێر پرسیار و 
یەكێك نوێنەرایەتیی گرووپە كەمینەكانی وەك كوردەكانی 

هەبێت، زۆر دژوارە.
س��وری��ا،  سیاسیی  ك���اروب���اری  ل��ە  دووان  ه���ەروەه���ا 
لە  نەشیاوە.  واڵت��ە،  ئ��ەو  سوپای  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ 
سەردەمی كودەتاكەی حافز ئەسەد ساڵی 1970 كە وەك 
جوواڵنەوەیەكی ڕیفۆرمیستی باسیدەكرد، ڕەوتی سەرەكیی 
كاروباری سیاسی، بەردەوام پاشكۆی بۆچوونی سەرباز 
و سوپا بووە. ئەسەد كە بۆخۆی عەسكەر بوو، توانیی بە 
بەعس و  بەشی مەدەنیی حزبی  پشتگیریی  بە  پشتبەستن 
بوون،  بااڵدەست  حزبدا  بەسەر  كە  سەربازی،  ئەندامانی 
وەرب��دات.  سوریا  سیاسەتی  لە  دەس��ت  سوپا  ڕاشكاوانە 
پاشان ئەسەد پەرەی بە سوپا دا و بەهێزی كرد، ئەوكارە 
هۆگری  كە  هێنایەئاراوه ،  سورییەكان  لە  نوێی  چینێكی 
پاراستنی بارودۆخی هەبوو بوون. بەمەش بەشداریكردن 
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زیادكردنی  بەدوای  كە  ئامانجی كەسانێك،  بووە  لە سوپا 
دەسەاڵتی كەسیی خۆیانەوە بوون و بۆ ئەندامانی گرووپە 
كەمینەكان بووە پەناگەیەك بۆئەوەی لە دەسەاڵتی زۆرینەی 
سوننە پارێزراوبن، كە بەدوای پاراستنی خۆیانەوە بوون. 

حافز ئەسەد بە ئاڕاستەی بەهێزكردنی سوپا، ئەفسەرانی 
هێزە  ستراتیجی  و  گرنگ  پۆستی  لە  عەلەوی  بەئەمەكی 
چەكدارەكان و هێزەكانی هەواڵگری و ئاساییش دانا. ئەو 
تەگبیرە لە بەرامبەر كودەتای سەربازی داهاتوو و پاراستی 
ئەسەد  حافز  ك��ردەوە.  كەم  ڕژێمی  سەر  هەڕەشەكانی  و 
هەموو  كە  گەیشت،  ئامانجە  بەو  ئەوكارە  بەئەنجامدانی 
كودەتاچییەكان لە یەكەم كودەتای سەربازیی ساڵی 1949 
بەدوایەوە بوون، كە بریتی بوو لە هاوسەنگیی دەسەاڵت لە 
سوپادا و بەرگرتن لە هەڕەشەی بەردەوام گۆڕینی رژێم، 
كودەتا  ئامادەی  ب��ەردەوام   1970 ساڵی  تا  چونكە سوپا 
دانەپاڵی  هەڵبەتە  ب��وو.  دەس���ەاڵت  بەدەسەتەوەگرتنی  و 
سەقامگیریی بارودۆخی سیاسیی سوریا بۆ ئەسەد، بەبێ 
ئاماژەكردن بە تێچوونی ئەو دەستكەوتە ئاسان نییە: سوپا 
ناوخۆی  كۆنتڕۆڵی  بەكردەوە  ئاساییش  ڕێكخراوەكانی  و 
سوریایان بەدەستەوەگرت و ئەودوو ڕێكخراوە بەئاشكرا 
زۆر توندوتیژی و بێویژدانیی زۆربەی الیەنەكانی خۆیان 

نیشانداوە. 
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هاتنەئارای  بوونەهۆی  هۆكار  كۆمەڵێك   ،1970 لە 
مشتومڕی  و  خۆپیشاندان  سوریادا.  ناوخۆی  لە  نائارامی 
هێزەكانی  1976ی  پەالماری  سوریا،  ناڕێكیی  ئابووری 
ڕۆژان��ەی  بەهێزبوونی  ترسی  و  لوبنان  سەر  بۆ  سوریا 
زاڵبوونی عەلەوییەكان بەسەر حزبی بەعسدای  لێكەوتەوە. 
ماركسیستەكان، كۆمۆنیستەكان، سیاسییە پڕۆفیشناڵەكان، 
ئەلموسلمینی1  ئیخوان  و  م��رۆڤ  مافەكانی  چاالكوانانی 
سوریا، دژی حكومەتی حزبی بەعس خۆپیشاندانیان كرد. 
ڕژێمی بەعس جوواڵنەوەكەی سەركوتكرد،  بە شێوەیەكی 
زۆر و زەوەند ئیخوان موسلمینەكانی كردووه تە ئامانجی 
ئەو سەركوتكردنە، بە شێوەیەك كە بە پەسندكردنی یاسای 
ژمارە 49 لە 7ی تەمموزی 1980، تەنانەت ئەندامبوونی 

ئاسایی لە ئیخوان ئەلموسلمین لەسێدارەدەدرێت. 
گیراوی  ئەندامی  س���ەدان   ،1980 ت��ەم��وزی  27ی  ل��ە 
گرتووخانەی  س��ەر  هێرشكردنە  لە  ئەلموسلمین  ئیخوان 
هێزەكانی   ،1982 شوباتی  2ی  لە  ك���وژران.  )ت��ەدم��ر(2، 
سوریا هێرشیانكردە سەر شاری حەما3، بەهێزترین پێگەی 
شارەكە  ئابڵوقەدانی  و  تۆپباران  دوای  موسلمین.  ئیخوان 
و  شارەكە  سەر  هێرشییانكردە  تایبەتەكان  هێزە  تۆپ،  بە 
س��زادا.  هاوواڵتییانیان  و  تێكوپێكدا  خەڵكەكەیان  شمەكی 
دوای 27 ڕۆژ تێكهەڵچوون، هەزاران هاوواڵتی كوژران و 



كه ریم یه ڵدز 130

هەزاران كەسی دیكە بەهۆی تێكدانی 1\3ی شارەكە بێ 
ماڵ و حاڵ بوون. ژنەكان، مندااڵن و بەتەمەنەكان لەناو 

قوربانییەكاندا بوون. 
بە  س��ەرب��ازی،  دەس��ەاڵت��ی  نماییشەی  ئ��ەو  پێدەچێت 
پشتیوانیی تەواوی دەوڵەتی ئەسەد ڕوویدابێت. پشتبەستن 
بە وتەی كۆمیتەی مافەكانی مرۆڤی سوریا، چاالكی حەماە 
ئەسەدەوە  حافز  گچكەكەی  برا  ئەسەد،  ڕەفعەت  لەالیەن 
ئەنجامدرا، كە پێش دوو مانگ ببووە فەرماندەی سەربازیی 
بەشی باكوور و ناوەندی سوریا. نماییشێكی لەو چەشنەی 
سیاسیی  ن��ەی��اران��ی  كپكردنەوەی  ل��ە  ئاشكرا  دەس��ەاڵت��ی 
هەرچەند  ب��وو.  كاریگەر  زۆر  دیكە  ت��ازەس��ەره��ەڵ��دراوی 
توندوتیژی  لە  س��وود  تاقمی  كێشەی  سەركوتكردنی  بۆ 
جارێكی  توندوتیژی  پەنابردنەبەر  بەاڵم  وەردەگیردرێت، 
خۆپیشاندانەكانی  ڕەوت��ی  لە  نەبینرا.  توندییە  بەو  دیكە، 
ئازاری 2004ی قامیشلۆ، بەكارهێنانی هێزی زۆر مردنی 
تا ڕاددەیەك 30 كورد و دەستگیركردنی چەند سەد كەسی 

دیكەی لێكەوتەوە. 
زیاتر  لەجاران  ئەسەد  حەماە،  كارەساتی  دواب��ەدوای 
بۆ  جیاجیای  دەس��ت��ەی  دا،  س��وری��ا  س��وپ��ای  ب��ە  پ���ەرەی 
كۆكردنەوەی زانیاری دامەزراندن. زۆربەی ئەو گرووپانە 
– دوژمن، هەموو ڕوخسارەكانی كۆمەڵگە و جوواڵنەوەكان 
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لە  لێهاتووانە بە تۆقاندن و هەڕەشەكردن  كۆنتڕۆڵدەكەن، 
بەرتەسكدەكەنەوە.  دەربڕین  ئازادیی  خەڵك،  كۆمەاڵنی 
جەماوەر لە ترسی ئاگاداربوونی ئەو گرووپە و ئاكامەكەی، 
خۆیان لە دەربڕینی بە ئازادی بیروڕایان  به دووردەرگرن. 

حزبی بەعسی سۆسیالیستی عەرەبی سوریا
بااڵدەستی  حزبی  1963ەوە،  ساڵی  لە  بەعس  حزبی 
دەگەڕێتەوە.   1947 بۆ  دامەزراندنی  هەرچەند  سوریایە 
بەشە  حزبە  ئ��ەو  سۆسیالیستی  و  سیكوالر  سروشتی 
كەمینەكانی  ب��ەت��ای��ب��ەت  پ��ێ��ش��ووی،  پ��ەراوێ��زخ��راوەك��ان��ی 
عەرەبی  ئایدۆلۆژیای  لە  پێشوازییان  و  كێشكرد  سوریای 
ه��ەڵ��ق��واڵوی ك���رد. ح��زب��ی ب��ەع��س ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەی میتۆدە 
میتۆدی  سیاسی،  دەسەاڵتی  دەستەبەركردنی  باوەكانی 
دەستەبەركردنی  و  سوپا  ن��او  كەمینەكانی  كێشكردنی 
دەس��ەاڵت��ی س��ەرب��ازی ب��ە س��وودوەرگ��رت��ن ل��ەو كەسانە 
گرتەبەر. ژمارەی ئەندامەكانی لە چەندسەد كەسێك ساڵی 
1963، 8000 كەس، ساڵی 1966 و 65000 كەس ساڵی 
1971 گەیشت. مەزەندەدەكرێت حزبی بەعس ساڵی 1992 
بەهۆی  لەوانەیە  هەبووبێت.  ئەندامی   1000000 نزیكەی 
خۆشەویستیی ئەو حزبە و یان ڕەنگدانەوەی ئەو حەقیقەتە 
كە ئەندامبوونی ئیمتیازی دارایی و سیاسیی زۆری پێوەیە، 
حزب وەها گەشەیكردبێت. هەمووكەس دەتوانێت بە مەرجی 
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حزبی  ئەندامی  ببێتە  عەرەبەكان،  یەكگرتنی  قبووڵكردنی 
ناسنامەی  لەسەر  سازان  كەمینەكان،  زۆربەی  بۆ  بەعس. 
نەژادی لەبەرامبەر پاڵپشتی سیاسی و ئیمتیازاتی الوەكی 

ئەندامبوون لە حزبدا، بەها و بڕوای پێویستی هەیە. 
واتە  بەعس،  حزبی  قسەی  پاڵپشتی  و  دروش��م  ئەمڕۆ 
سوریادا  دەستووری  لە  سۆسیالیزم"  و  ئ��ازادی  "یەكێتی، 
میللەتی  یەكێتیی  بە  ئاماژە  زیاتر  "یەكێتی"  وشەی  هەیە. 
عەرەب دەكات و بەگوێرەی دەستوور، پێویستە حزب خۆی 
ئیدارەی  بە  گەیشتن  ئاڕاستەی  بە  پێویست  هەنگاوی  بۆ 
ئ��ی��دارەی  ل��ەگ��ەڵ  ع��ەرەب��ی،  واڵت��ان��ی  تێكڕای  ناچەقگیری 
هەرواڵتێكی لێكجیای عەرەب لەالیەن فەرماندەیی ناوچەیی 

حزبی بەعس، تەرخانبكات. 
لە خۆڕێكخستنەوەی سەرلەنوێی حزبی بەعس لە ساڵی 
1970، رابەرایەتیكردنی گرووپی بۆ ڕابەرایەتیی تاكیی حافز 
ئەسەد گۆڕا. ستراكچەری گۆڕاو پێویستی دەكرد، كە بڕیاری 
سیاسی و حكومەتی لەالیەن سەرۆككۆمار و خاوەن پۆستە 
سەرەكییەكانی بدرێت و پاشان ئەو بڕیارانە بخرێتە بەردەم، 

بەرپرسانی حزب و ئەندامانی حزب لە كۆمەڵگەدا. 
حزبی بەعس كۆنتڕۆڵی تێكڕای ڕێكخراوە سیاسییەكانی 
ماددەی  بەپێی  هێشتووه تەوە.  خۆیدا  لەدەستی  سوریای 
بۆ  و  پێشەنگ  ح��زب��ی  ب��ەع��س  ح��زب��ی  دەس���ت���وور،  8ی 
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سەرۆكایەتیكردنی كۆمار و بەرپرسی ڕێنماییكردنی بەرەی 
ئامانجەكانی  بە  خزمەتكردن  لە  پێشكەوتووە،  نەتەوەیی 
نەتەوەیی  ناو بەرەی  نەتەوەی عەرەب. حزبەكانی دیكەی 
ت��وان��ای  و  ك��ەم��ە  سیاسییان  دەس���ەاڵت���ی  پ��ێ��ش��ك��ەوت��وو، 
وەزیرەكانی  نییە.  بەعسییان  حزبی  ڕكابەرایەتیكردنی 
كابینەی حكومەتی سوریا زیاتر لە ئەندامانی حزبی بەعس 

بوون و زاڵبوون بەسەریاندا. 

فەرماندەیی ناوچەیی حزبی بەعس
حزبی بەعس پێشەوای سیاسیی فەرماندەیی ناوچەییە، 
ئ��ەگ��ەرچ��ی زۆرت���ری���ن دەس���ەاڵت���ی پ��ێ��ش��ووی دراوەت����ە 
سەرۆككۆمار و حكومەت. فەرماندەیی ناوچەیی بەرپرسی 
پەرلەمانی  بۆ  كۆمارە  س��ەرۆك  كاندیدەكانی  پێشنیازی 

سوریا. 

فەرماندەیی نەتەوەیی حزبی بەعس
حزبە.  عەرەبچێتیی  پێشەوای  نەتەوەیی  فەرماندەیی 
لە  نەتەوەیی  فەرماندەیی  پۆستی  حزب،  بنەماكانی  بەپێی 
فەرماندەیی ناوچەیی بااڵترە، بەاڵم بەكردەوه  فەرماندەیی 
نەتەوەیی سەر بە فەرماندەیی ناوچەیی بووە، تا ڕاددەیەك 

كەمێك لە پۆستێكی فەخری گرنگتر ئەژمار دەكرێت. 
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سەرۆككۆمار
كاندیدەكانی  پێویستە  دەستوور،  83ی  ماددەی  بەپێی 
سه رۆككۆمار لە عەرەبی سوریا، النیكەم تەمەنی 40 ساڵ 
بێت. هەرچەند دوای مردنی حافز ئەسەد، النیكەمی تەمەن 
بۆ 34 ساڵ كەمكرایەوە، كە ئەو كاتە تەمەنی بەشار ئەسەد 

بوو. 
سەرۆككۆمار بە بڕیاری پەرلەمان و دوای پێشنیازكردنی 
فەرماندەیی ناوچەیی حزبی بەعسی سۆسیالیستی عەرەبی 
هەڵدەبژێردرێت. پێویستە كاندید بۆ سەركەوتن لە هەڵبژاردن 
زۆرینەی ڕەهای دەنگەكان به ده ستبهێنێت. چونكە ئاماری 
بەشداربووانە  ئەو  س��ەدای  لە  كە  باڵوناكرێتەوە  فەرمی 
نیشاندەدات مەرجەكانی هەڵبژاردن دەیانگرێتەوە، ناتوانیت 
زانیاری بەدەست بێنیت، كە ئایا 50 یان %99ی ئەوانەی 
دوایی  سااڵنەی  لەم  دەیانگرێتەوە  هەڵبژاردن  مەرجەكانی 
دەنگیان بە بەشار یان حافز ئەسەد داوە. هەرجارێك تەنیا 
دەیانگرێتەوە  دەن��گ��دان  مەرجەكانی  دانیشتووان  %3ی 
پاوانكراوی  كاندیدی  دابێتە  خۆیان  دەنگی  هەموویان  و 
ئەو  هاوڕێكیی  چۆنیەتیی  لە  تێگەیشتن  هەڵبژاردنەكان، 
رەه��ای  زۆری��ن��ەی  دەنگی  چەمكی  لەگەڵ  ڕووداوە  دوو 

دیموكراسی زۆر زەحمەتە.
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خولێكی  بۆ  سوریا  دەس��ت��ووری  بەپێی  سەرۆككۆمار 
حكومەتی 7 ساڵە هەڵدەبژێردرێت. ماددەی 71ی دەستوور 
ڕایدەگەیەنێت، كە پەرلەمان بەرپرسی ڕاگەیاندنی كاندیدی 
پۆستی سەرۆككۆمارە: بە هەمان شێوە كە پاشان دەبینین 
هەموو كارەكانی پەرلەمان لە الیەن حزبی بەعسەوە بڕیاری 
بەعسەوە  حزبی  له الیەن  كاندیدانە  ئەو  بەمەش  لێدەدرێت. 
دەناسێندرێن و دەسەپێنرێن، كە دوای جوواڵنەوەی ڕیفۆرمی 
ساڵی 1970 هیچ كەس نەكەوتووه تە بەرامبەر حافز ئەسەد 
و بەشار ئەسەدەوە، ئەو چەمكە لەگەڵ واقیعییەت ناگونجێت، 
كە سەرۆككۆمار تەنیا بۆ ماوەی 7 ساڵ بااڵدەستی واڵتە 
و دوای ئەوە لە ڕێگەی كێبڕكێ لەگەڵ كاندیدەكان دەشێت 
كوڕی  دانیشتنی  بگرێتەوە.  بەدەستەوە  دەسەاڵت  دووبارە 
حافز ئەسەد لەسەر كورسیی سەرۆككۆمار، لەسەر بنچینەی 

پلەبەندی و بنەماڵەیی كەسی بووە. 
سەرۆككۆمار دەسەاڵتی زۆر و هەمەالیەنەی بەدەستەوەیە. 
دەتوانێت سەرۆكوەزیران، یاریدەدەران و وەزیرەكان دابنێت 
و لەسەركار الیانبەرێت. خاوەن پۆستە بااڵكانی واڵت و سوپا، 
دادەنێت و الیاندەبات. سەرۆككۆمار دەتوانێت ڕێكخراوەكان، 
قەڵەمڕەوی  و  پێكبهێنێت  پسپۆڕی  كۆمیتەی  و  ڕاوێژكاران 
دەسەاڵت و توانایان دیاریبكات. بێجگە لەمانە سەرۆككۆمار 

دەسەاڵتی هەڵوەشانەوەی پەرلەمانیشی هەیە. 
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و  پ��اس��ەوان��ی��ك��ردن  بەرپرسیارێتیی  س��ەرۆك��ك��ۆم��ار 
دڵنیابوون لە ڕێزدانان بۆ دەستووری واڵت، دڵنیابوون لە 
كاری دروستی دەسەاڵتدارانی واڵت، پارێزگاری لە واڵت 
و بەكارهێنانی توانای راپەڕاندن بە نوێنەرایەتیی خەڵكی 
رێبازی  كابینە،  بە  ڕاوێژكردن  سەرباری  لەئەستۆدایە. 
جێبەجێكردنی  چاودێریی  دیاریكردووە،  واڵتی  تێكڕای 
پەرلەمانی  پەسه ندكراوی  یاسای  سەرۆككۆمار  دەكات. 
ڕاگەیاندووە و جێبەجێیكردووە و مافی ڤیتۆكردنیانیشی 
هەیە. هەروەها پەسندكراوەكان، بڕیارەكان و فەرمانەكان 
لە  سەرۆككۆمار  دەردەك���ات.  ی��اس��ادا  چ��وارچ��ێ��وەی  لە 
م����ەودای ن��ێ��وان پ��ەرل��ەم��ان��ی ك��ۆن و ن���وێ، دەس��ەاڵت��ی 
پێكهێنانی  كاتی  لە  كە  نییە،  پابەند  و  هەیە  یاسادانانی 
پەرلەمانی داهاتوو، یاسا دەركراوەكان لەو ماوەیەدا بۆ 

پەرلەمان بگێڕێتەوە. 
سوریا  هێزەكانی  گشتیی  فەرماندەی  سەرۆككۆمار 
ب��ارودۆخ��ی  بە  كۆتاییهێنانە  و  ڕاگەیاندن  بەرپرسی  و 
نائاساییە لە واڵت. كاتێك كە یەكێتیی نەتەوەیی، ئاساییش 
لە  ی��ان  م��ەت��رس��ی��ی��ەوە،  بكەوێتە  واڵت  س��ەرب��ەخ��ۆی��ی  و 
ب��ارودۆخ��ێ��ك��دا ك��ە ل��ە ك��اری دام��ودەزگ��اك��ان��ی حكومەت 
و  پشێوی  یاساییەكان  ئەركە  بەجێگەیاندنی  ل���ەڕووی 
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هەنگاوی  دەتوانێت  سەرۆككۆمار  درووستبێت،  ئاڵۆزی 
بەپەلە و بە ئاڕاستەی نەهێشتنی ئەو گرفتانە بهاوێت. بە 
هەمان شێوە ئەگەر پێویست بكات سەرۆككۆمار دەتوانێت 
بۆ پاراستنی بەرژەوەندیی نەتەوەیی واڵت دەسەاڵتەكانی 
پێویستە  هەرچەند  لەئەستۆبگرێت،  ڕاپ��ەڕان��دن  ت��وان��ای 
پەرلەمان  دانیشتنی  یەكەم  بۆ  دەرك��راو  یاسای  تێكڕای 

بگێڕدرێتەوە. 

ئەنجوومەنی وەزیران، كابینەی حكومەت
ئەو دەستەیە پێكهاتووە لە سەرۆكوەزیران، یاریدەدەرانی 
سەرۆككۆماردا  ب��ەردەم  لە  هەموویان  كە  وەزی��رەك��ان  و 
یاسا  كابینەیە چاودێریی جێبەجێكردنی  ئەو  بەرپرسیارن. 
و بڕیارەكان و كاری دام و دەزگاكانی حكومەت دەكات. 
كابینەی وەزیران لە پاندانان و جێبەجێكردنی ڕێبازی واڵت 
هاوكاریی سەرۆككۆمار دەكات. ئەركەكانی دیكەی كابینەكە 
جێبەجێكردنی  بە  پابەند  پێداگری  یاساكان،  ڕەشنووسی 
ئیداری،  بڕیاردانی  واڵت،  ئاساییشی  زامنكردنی  یاساكان، 

ڕاپەڕاندن بەگوێرەی یاساكان و بڕیارەكانی واڵتە. 
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ئەنجوومەنی گەل، پەرلەمان یان
ئەنجوومەنی شوورای سوریا

یەكەم ئەنجوومەنی شوورا ساڵی 1971 لەالیەن حافز 
ئەسەد دیاری و پەسندكرا و یەكەم هەڵبژاردن ساڵی 1973 
ئەنجامدرا. لەوكاتەوە تاوەكو ئێستا هەڵبژاردن هەر چوار 
دەنگدانی  سیستمی  )ی��ان  نهێنی4  بەدەنگی  جارێك  ساڵ 
ئوسترالیایی(، ئەنجامدەدرێت. بەپێی ماددەی 52ی دەستور، 
نابێت  و  واڵتن  خەڵكی  نوێنەرانی  ئەنجوومەن  ئەندامانی 
توانایان سنورداربكرێت. پێویستە هەرئەندامێكی پەرلەمان 

بەپێی ماددەی 7ی دەستوور سوێندبخوات. 
چاوەڕێدەكرێت  كە  ب��او  پەرلەمانێكی  پێچەوانەی  بە 
سیاسی  چاالكیی  و  ی��اس��ادان��ان  ب���ڕی���اردان،  ئ��ەرك��ەك��ان��ی 
ڕاوێژی  ڕۆڵی  ئاستێك  تا  سوریا  پەرلەمانی  ئەنجامبدات، 
هەیە. بەرپرسیارێتییەكانی ئەنجوومەن بریتیین لە: ناساندن 
و كاندیدكردنی سەرۆككۆمار، پەسندكردنی یاسا، گفتوگۆی 
پەسندكردنی  كابینە،  سیاسەتەكانی  لەبارەی  پەرلەمانی 
بودجە و نەخشەی پەرەپێدان، پەسندكردنی هاوپەیمانیەتی 
لێبوردنی  نێودەوڵەتییەكان، پەسه ندكردنی  و ڕێككەوتننامە 
گشتی، قبووڵكردن یان ڕەتكردنەوەی دەستلەكاركێشانەوەی 
بە  متمانەدان  بۆ  دەنگدان  و  حكومەت  كابینەی  ئەندامانی 
بە  كە  دەسەاڵتانەی  بەو  پێوانە  لە  وەزی��رەك��ان.  و  كابینە 
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دەسەاڵتی راپەڕاندن دراوە و دەسەاڵتێك كە هەیەتی، ئەو 
بابەتانە بە دەسەاڵتێكی كەم ئەژماردەكرێن. حزبی بەعس 

بڕیاردەری سەرەكییە لە سوریا.
 195 لە  پەرلەمان  ئەندامانی  ژم��ارەی   ،1990 ساڵی 
1\3ی كورسییەكان  ڕاددەی��ەك  تا  كە  زیادیكرد،   250 بۆ 
تایبەتكرابوو بۆ ئەندامانی بێایەن و باقی ئەندامانی بەرەی 

نەتەوەیی پێشكەوتوو. 

بەرەی نەتەوەیی پێشكەوتوو
نەزۆككردنی  بۆ  بەعس  حزبی  سەرەكیی  تاكتیكێكی 
كۆنتڕۆڵی  ئاقاری  بە  سیاسییەكانی  ڕكابەرە  دەسەاڵتی 
نەتەوەیی  بەرەی  درووستكردنی  سوریادا،  بەسەر  تەواو 
پێشكەوتووPNF( 5 بەكورتكراوەیی( و دیاریكردنی وەك 
تەنیا  سوریا.  لە  ب��وو  سیاسی  فەرمیی  چاالكیی  شوێنی 
هەیە،  سوریا  لە  چاالكییان  فەرمیی  مۆڵەتی  حزبانە  ئەو 
بەرەدا،  لە  ئەندامبوونی حزبێك  بۆ  پێكهێنا.  بەرەكەیان  كە 
و  قبووڵبكات  بەعس  بەرنامەی حزبی  ئەو حزبە  پێویستە 
دەستەكانی  هەموو  لە  ب��ەرە،  ڕاب��ەری  بەعس وەك  حزبی 
نەتەوەیی  ب��ەرەی  ئەمڕۆ  هەبێت.  زۆری��ن��ەی  حزبەدا  ئ��ەو 
بەعس  حزبی  كە  پێكهاتووە،  حەوت حزب  لە  پێشكەوتوو 

یەكێكییانە.
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بەرەی نەتەوەیی پێشكەوتوو، ئامانج و ئەركی جیاجیا 
و فرەچەشنی هەیە. بەرە لە پشتگیری و بەرەوپێشبردنی 
ماددەی 8ی دەستووری سوریا توانا و تاقەتی جەماوەر 
زیاددەكات.  عەرەبی  میللەتی  ئامانجی  بە  گەیشتن  بۆ 
بەرە هەوڵدەدات خاكی داگیركراوی عەرەبی ئازادبكات، 
بڕیار لە شەڕ و ئاشتی دەدات و بە رنامەكانی ئابووری، 
كۆمەاڵیەتی، سیاسی و سەربازیی سوریا ڕێكدەخات و 
پەرەپێدانی  هاوكاریی  پێویستە  بەرە  هەروەها  دادەنێت. 
كولتووری، سیاسی و كۆمەاڵیەتیی هاوواڵتییانی سوریا 
بكات. بەرە بەرپرسە لە بەردەم هێنانەئارای سیستمێكی 
دیموكراسیی خۆشەویست و جەماوەری و دامەزراوەی 
ب��ۆئ��ەوەی  ن��اوخ��ۆی��ی��ەك��ان  ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ە  و  بنچینەیی 
پەرەپێدانی  بێتەدی.  خەڵك  ت��ەواوی  بااڵدەستی  مافی 
پڕۆفیشناڵ  ڕێكخراوەكانی  دیموكراسیی  ستراكچەری 
لە  ئەركە  ئەو  ب��ەرە.  ئەستۆی  خراوەتە  ج��ەم��اوەری  و 
خستنەبەردەستی  و  پێویست  هاوكاریی  پێدانی  ڕێگەی 
ئ���ام���ڕازی پ��ێ��وی��س��ت، دەگ��ات��ە ئ��ەن��ج��ام ب���ۆئ���ەوەی ئ��ەو 
ڕێكخراوانە ڕۆڵی خۆیان بە كۆنتڕۆڵكردنی خەڵك بەسەر 
ئۆرگانەكانی ڕاپەڕاندنی واڵت جێبەجێبكەن. سەرئەنجام 
پشتگیریكردنی بەرنامەی 5 ساڵەی حزبی بەعس، ئەركی 

بەرەی نەتەوەییە.
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بەعسییان  حزبی  ئایدۆلۆژیای  و  ڕێباز  حزبە،   7 ئەو 
ل��ەب��ەر خ��ات��ری ئ��ەن��دام��ب��وون��ی��ان ل��ە ب���ەرە ق��ب��وڵ��ك��ردووە، 
قبووڵكردنی سەربەخۆیی ڕاستەقینەی هەریەكەیان كێشەیە. 
 :)Volker Parties( پێرتس  ڤۆلكەر  وتەكەی  بەگوێرەی 
بەرە لە پێگەی ڕاستەقینەدایە و لە بنچینەدا بوونی دژبەری 
سیاسی ڕەتدەكاتەوە، بەو هۆیەوە چانسی دەستەبەركردنی 
ڕێككەوتن و یەكاكردنەوەی ناكۆكییە سیاسییەكان بەهۆی 
كێبڕكێ و هاوكاری واتە مێزگردی كراوە، گفتوگۆ و سازان 

لە حزبەكان وەردەگرێتەوە. 
ب��ەرەی  لە  ح��زب  دوو  تەنیا  كە  ب��وو،  ئ��اگ��ادار  پێرتس 
ڕاستەقینەی وشە، حزبی  مانای  بە  پێشكەوتوو  نەتەوەیی 
بۆ  بەعس  حزبی  و  سوریا  كۆمۆنیستی  حزبی  سیاسیین: 

خۆی. 
تا كاتی ئەنجامدانی گۆڕانی یاسایی، تێكڕای ئەندامانی 
پەرلەمان، ئەندامی بەرە بوون و زۆرینەی نوێنەرانی ئەو 
پەرلەمانە لە ئەندامانی حزبی بەعسی ناو بەرە بوون. ئئێستا 
1\3ی كورسییەكان تایبەتكراوە بۆ كاندیدە بێایەنەكان. ئەو 
پەیكەرە بێایەنە ناتوانێت داهێنەری یاسای نوێ بێت، یان 
بڕیار لە ڕێبازی سیاسیی سوریا بدات، بەاڵم بڕیاردەرانی 
ئابوورییەوە  ل���ەڕووی  پەیكەرە  ئ��ەو  ڕوان��گ��ەی  سیاسی، 

لەبەرچاودەگرێت. 
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نەتەوەیی  ب��ەرەی  ناو  حزبەكانی  لە  جگە  یاسا،  بەپێی 
پێشكەوتوو، بوونی هەرحزبێكی سیاسیی دیكە قەدەغەیە. 
چاالكیی حزبە نایاساییەكان بە مەرجێك كە ئایدۆلۆژیا و 
ڕوانگەی سیاسییان  به ئاشكرا دژی سیاسەتی بەعسییەكان 
نەبێت،  گشتییەكان  شوێنە  لە  چاالكییانە  ئ��ەو  ئەگەر  و 
زۆرجار بە چاوی نووقاوەوە لێیدەڕوانرێت. گەرچی ئێستا 
كاندیدە بێایەنەكان دەتوانن بۆ پەرلەمان ببنە كاندید، بەاڵم 
دەسەاڵتدارانەوە  لەالیەن  پێویستە  زەبر،  بە  هەركاندیدێك 
پابەندن  كاندیدانە  ئەو  و  بكرێت  شیاوبوونی  پشتگیریی 
لە  یان  ملمانێوە،  نەخەنە  بەعس  حزبی  ئایدۆلۆژیای  كە 
بەرنامەی  لە  جگە  بەرنامەیەك  و  ك��ار  ه��ەر  برەوپێدانی 

پەسندكراوی حزبی بەعس دووربكەوێتەوە. 
ن��ەزۆك��ك��ردن��ی چاالكیی  ل��ە  ح��زب��ی ب��ەع��س��ی س��وری��ا 
ڕكابەرەكانی هەم لە ڕێگەی ناچاركردنیان بە قبووڵكردنی 
حزبە  ئەندامانی  پەرتكردنی  هەم  و  بەعسی  ئایدۆلۆژیای 
سەركەوتوو  زۆر  بەرە،  كردنەوەی  بەهۆی  ڕكابەرەكانی 
بەعس  حزبی  كارنامەی  حزبەكان  ئەوەی  لەجیاتی  بووە. 
بنەماكانی  بۆ  ئەمەكیان  و  یەكیانگرتووە  ملمانێوە،  بخەنە 
ح��زب��ەك��ەی��ان ف���ەرام���ۆش���ك���ردووە، ن��اك��ۆك��ی��ی ب��ی��روڕای 
پێكهێنانی  ب��ەردەم  كۆسپی  بووه تە  لەنێوانیاندا،  ناوخۆیی 

ئۆپۆزیسیۆنێكی تەبا. 
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دامودەزگا گشتییەكانی دەوڵەت
بااڵدەستیی  لەژێر  گشتی  ڕێكخراوی  زۆر  ژمارەیەكی 
و  باڵوبوونەتەوە  سوریا  سەرتاسەری  لە  بەعس  حزبی 
زۆربەی خەڵك بۆ پەیداكردنی كار چوونەپاڵ ئەو ڕێكخراوانە. 
ژمارەیەك لەو ڕێكخراوانە بریتیین لە یەكێتییەكانی بازرگانی، 
ڕێكخراوی  و  خوێندكاران  نیشتمانی  ژن��ان،  دێهاتییەكان، 
و  دەس���ەاڵت  لەژێر  ڕێكخراوانە  ئ��ەو  شۆڕشگێڕ.  الوان��ی 
سیستمی  لە  بەشێك  و  بەعسدان  حزبی  فەرمانڕەوایەتیی 
بارودۆخێكییان  پێكدەهێنن،  سووریا  پلەبەندی  دەوڵەتی 
بۆ  وەف��اداری  دەتوانێت  بەهۆیەوە  حزب  كە  خوڵقاندووە، 
حكومەت كۆنتڕۆڵبكات و بیسەپێنێت. ڕێكخراوە گشتییەكان 
لە ساڵی 1976 پاش نائارامییە سەرتاسەرییەكەی 1970، 
كەوتنە ژێر دەسەاڵت و فەرمانڕەوایەتیی حزبی بەعسەوە، 
كە چەندین ڕێكخراو هاوكاریی چاالكوانانی دیموكراسییان 

كرد. 

سیستمی ئابوری
ق��ەی��ران  سەریانكێشایە  ه��ۆك��ارێ��ك  چ��ەن��د   1980 ل��ە 
لە  زیاتر  خستنەڕووی  بەهۆی  ن��ەوت  نرخی  سوریا.  لە 
داب��ەزی، كە داهاتی هەناردەی نەوتی سوریای  داواك��اری 
یارمەتیی واڵتانی دەوڵەمەندی كانی نەوتی  كەمكردەوە و 
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بۆ سوریا كەمبووەوه . لە بەشی كشتوكاڵیشدا، وشكه ساڵی 
درێژخایەنی 10 ساڵە، ئەو پیشەیەی وێرانكرد. سەرئەنجام، 
كە گرژییەكانی شەڕی سارد بەرەو كەمبوونەوە دەچوو، 
یارمەتییە ئابوورییەكانی ڕووسیا بۆ سوریا كەمبووەوه ، كە 

پێشتر وەریدەگرت. 
ن��اوەن��دی  پێویستە  ك��ە  پیشانیدا  ئ��اب��ووری  ق��ەی��ران��ی 
ئ��اب��ووری ج��ێ پ��ەس��ن��دی س��ەرم��ای��ەگ��وزاران ل��ە سوریا 
كێشبكات  دەرەك��ی  سەرمایەگوزارانی  تا  درووستبكرێت، 
 –  1985 ساڵەكانی  لەنێوان  نۆژەنبكرێتەوە.  ئابووری  و 
سەرمایەگوزاریی  زیادكردنی  یاسای  چەندین   ،1991 تا 
ئازادیی  یاسایانەی  ئەو  ئامادەكرا.  پەسندكراو  دەرەك��ی 
بۆ  هەندێكیان  لەبەرچاوگیراوە،  تایبەتی  بەشی  بۆ  زیاتر 

كۆنتڕۆڵكردنی گەندەڵی ئیداری پەسندكران. 
ئەسەد  كە  بوو،  سەقامگیرییەك  و  ئ��ازادی  هەڵبژاردن 
دەیویست بە پەسندكردنی ئەو یاسایانە دەستی پێیانبگات. 
ئەسەد دەیزانی ئەگەر ڕێبدات لیبراڵیزاسیۆن بە شێوەیەكی 
كۆنتڕۆڵنەكراو ئەنجام بدرێت، سیستمی پشتیوانی حكومەت 
هێشتووه تەوە.  دەسەاڵتدا  لە  ڕژێمەكەی  كە  دەبێت،  الواز 
لەسەر  سوریا  ئابووریی  ڕیفۆرمی  پیشانیدا  ترسە  ئ��ەو 
بنچینەی پاڵنەرە سیاسییەكانی پەیوەست بە مانەوەی ڕژێم 

و متمانەی ناوچەیی ئەنجامدراوە. 



145كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

بانكی جیهانی پلەی ئابووری سوریای بە بەرهەمهێنانی 
ناپاكیی ناوخۆیی )GDP(6 بەرامبەر 21,5 ملیارد دۆالر و 
داهاتی تاكەكەس 1,020 دۆالر لە ساڵی 2003، لە ڕیزی 
مامناوەندی بەرەو كۆتایی دانا. نەوت و كشتوكاڵ، زۆرینەی 
داهاتی سوریا پێكدەهێنێت. دۆزینەوەی بڕێكی زۆری نەوت، 
ساڵەكانی  لەنێوان  سوریا  ئابووریی  گەشەی  بووه تەهۆی 
1990 و 1995. هەرچەند بەپێی نرخی دەرهێنانی نەوت، 
ب��ەردەوام  داه��ات��وو  ساڵی   12 تا  سوریا  سەرچاوەكانی 
دەبێت و لەوانەیە دۆزینەوەی نوێ النی زۆر 5 تا 8 ساڵی 
دیكە دەخرێتەسەر ئەو 12 ساڵە. هاوكات پێشبینیدەكرێت 
تەواوبوونی سەرچاوەی نەوتی بە زۆربوونی بەرهەمهێنانی 
ئابووریی   گەشەی  قەرەبووبكرێتەوە.  سروشتی  گ��ازی 
ڕیفۆرمی  وێ���ڕای  ن��ەب��وو،  ب����ەردەوام   1990 س��ەرەت��ای 
مایەوە.  الوازی  بە  سوریا  ئابووریی  ئابووری،  بەرچاوی 
لە ساڵی  ئابووریی سوریا،  گەشەی  نرخی  جیهانی  بانكی 

2003 دوو و نیو لەسەدای ڕاگەیاند.
ت��ا ڕاددەی����ەك  ن��رخ��ی بێكاریی ه��ێ��زی ك���اری س��وری��ا 
%20ەو بەهۆی دابەزینی چۆنایەتیی پەروەردە و فێركردن 
سیستمی  لە  ڕەخنە  ئابووری،  پڕۆفیشناڵی  شارەزایی  و 
ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزارەت��ی  گیراوە.  سوریا  فێركردنی 
دانیشتووانی  %60ی  ڕاددەی��ەك  تا  كە  پێشبینیكردووە، 
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سوریا تەمەنیان لە خوار 20ساڵە. بانكی جیهانی كێشەی 
خستووه تە  خ��وارەوە  شێوەیەی  بەم  سوریای  سەرەكیی 

بەرباس: 
پەرەپێدان  بەردەوامیی  و  ب��ااڵ  نرخی  بە  گەیشتن  بۆ 
لە  بەخێرایی  ك��ە  ك��ارێ��ك،  هێزی  بەكارهێنانی  ل���ەڕووی 
 60% نرخی  ل��ە  الوان  پشكی  ئ��ەگ��ەر   ... زی��ادب��وون��دای��ە 
 10 تا  تا 300,000 كەس  لەنێوان 240,000  بمێنێتەوە، 
ساڵی داهاتوو هەرساڵە دەخرێتە سەر هێزی كار ... پێویستە 
GDP ئەو تازە هاتووانەی بۆ ناو هێزی كاری كێشكردووە 
و پێشبینیدەكرێت، بۆ كەمكردنەوەی بێكاری پێویستە نرخی 

گەشەی GDP نزیكەی %8 لە ساڵ بێت. 
دەوڵەت هەوڵیداوە بەرەو چارەسەری كەمبوونەوەكانی 
س��ت��راك��چ��ەری ئ���اب���ووری ب��ج��ووڵ��ێ��ت. وەك ن��م��وون��ە، بۆ 
بەپێی  دارای��ی  بەشی  نەبوونی  كێشەی  چارەسەركردنی 
پێداویستییەكانی سەردەم و كارا، ساڵی 2001 دامەزراندنی 
 2004 ساڵی  تا  ك��راوە،  یاسایی  بە  تایبەتیییەكان  بانكە 
سوریا  دەوڵەتی  هەروەها  كرانەوە.  تایبەتی  بانكی  چوار 
گۆڕانكاری لە یاسای باج و خەراجدا كرد، ڕاگەیەنراوە كە 
گۆڕانی هاوشێوەش لە مەیدانەكانی دیكەدا كراوە. دەوڵەت 
لە ساڵی 2003 و دووبارە لە ساڵی 2004 بۆ یەكەم جار 
دوای 22 ساڵ نرخی سوودی كەمكردەوە، بەاڵم هێشتا بۆ 
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هەندێك لە كااڵ بنچینەییەكانی سوبسید، زۆری پێدەدرێت. 
سوریا ساڵی 2001 داواكارییەكی ڕادەستی ڕێكخراوی 
بازرگانیی جیهانی )WTO(7 كرد، كە بچێتە ناو پرۆسەی 
ئ��اب��ووری  ل��ە  ئ���ەو ڕێ��ك��خ��راوە و  ئ��ام��ان��ج��ی  ب��ە  گەیشتن 
بازرگانیی  ڕێكخراوی  چوونەناو  بێت.  بەشدار  جیهانی 
جیهانی، سوریا پابەنددەكات بە گۆڕانكاریی زۆر لە یاسا 
ڕێككەوتننامەی  واژۆك��ردن��ی  بە  سوریا  بازرگانییەكانی. 
هاوكاری لەگەڵ یەكێتیی ئەورووپاش، گۆڕانكاریی دیكەی 
ئابووری  بینی، كە بە بەردەوامبوونی،  ئابووری خۆیدا  لە 

ئازاددەكات. 
لە ئێستادا تا ڕاددەیەك 62,000 كیلۆمەتر چوارگۆشە 
لە خاكی سوریا بۆ كشتوكاڵ دەشێت. سنووری %80ی 
هەیە  بارانەوە  بە  پەیوەندی  سوریا  داچێندراوی  زەوی��ی 
خۆی  كشتوكاڵیی  بەشی   ،1990 وشكه ساڵیی  دوای  و 
پیشەسازی  بەشی  لە  سوریا  پێشینەكانی  نۆژەنكردەوە. 
تایبەتكرا بە بەشی كشتوكاڵی، كە بووەهۆی ئەوەی واڵت لە 
هاوردەی بەروبوومی كشتوكاڵی بۆ هەناردەكردنی پەمۆ، 
میوە، سەوزەوات و ماددە خۆراكیەكان بگۆڕێت. ئەو ڕێگه  
سوریا  دوڵەتی  سەرمایەگوزاریی  لەگەڵ  بەگشتی  گۆڕینە 
باكووری  و  باكوور  لە  ئ��اودێ��ری  گ��ەورەی  نەخشەی  لە 
خ��ۆره��ەاڵت��ی س��وری��ا ه��ات��ەئ��اراوه ، ك��ە چ���اوەڕێ دەكرێت 
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 38% بۆ  بەراوەكان  كشتوكاڵییە  زەوییە  ماوەیەك  پاش 
زیادبكات. ئەو بەرنامەیە بۆ گەیشتن بە خۆبەسی ماددەی 
زیادبوونی  و  دێهاتی  كۆچكردنی  كەمبوونەوەی  خۆراكی، 

داهاتی هەناردەی سوریا، پانی بۆ دانرابوو. 
بەرمیلە، كە  نەوتی سوریا ڕۆژانە 530,000  بەرهەمی 
هەم بریتییە لە نەوتی ڕیزی قورس و هەم نەوتی ڕیزی سەنگ 
سووكی كەم سولفۆر8 دەبێت. داهاتی نەوتی  لەسەدا زۆری 
كۆمپانیاكانی  بەشداری  بە  پێكدەهێنێت،  سوریا  داهاتی  لە 
وزەی نێودەوڵەتی، گەشەی سەرچاوەكانی گازی سروشتی 
هەم بۆ خەرجی ناوخۆ و هەم بۆ هەناردەش دەستیپێكردووە. 
سوریا بڕێكی زۆری قەرزی دەرەكی هەیە، هەرچەنده  
ئەو واڵتە توانیویەتی لەگەڵ هەموو داواكارانی ئەورووپی 
لەسەر كاتی دانەوەی قەرزەكە ڕێكبكەوون. پێدەچێت باری 
قەرزوقۆڵەی ئەو واڵتە لە ساڵی 2001 بە ڕاددەی 20/8 

ملیار دۆالر بووبێت. 

سیستمی یاسایی
پێكهاتەیەك  بنچینەی  لەسەر  سوریا  یاسایی  سیستمی 
لە شەریعەتی ئیسامی و یاسا مەدەنییەكان وەستاوەتەوە. 
لە كاتێكدا یاساكانی فەڕەنسا بنچینەی زۆربەی یاساكانی 
یاساكانی  دەبێت،  تاوانكاریی سوریا  و  بازرگانی  مەدەنی، 
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ت���ەاڵق،  ل��ە  بریتییە  ش��ارس��ت��ان��ی  ب����اری  ب��ۆ  ش��ەری��ع��ەت 
هاوسەرگیری، بەخێوكردنی منداڵ و میرات بەكاردەهێنرێت، 
پێدەكرێت،  ك��اری  سوریا  لە  شەریعەتەی  ئ��ەو  هەرچەند 
ژنان  مافەكانی  هەمواركردنی  و  تەندرووستی  ل��ەڕووی 

كەمێك ڕیفۆرمی تێداكراوە و گونجێندراوە. 

دەستوور
ناسێنرا.   1973 ئ��ازاری  13ی  لە  دەستووری سوریا، 
باسیكراوە  عەرەب  خاكی  وەك  دا، سوریا  دیباچەكەی  لە 
ئامڕاز"  "كۆمەڵێك  وەك  و سەربەخۆیی واڵت،  دەوڵەت  و 
عەرەبی  كۆمەڵگەی  هێنانەئارای  هاوكاریی  و  "خزمەت  بۆ 
میللەتی  گشتگیری  "یەكێتیی  و  یەكپارچە"  سۆسیالیستی 
بەرەو  كە  بانگەشەدەكات،  دەستوور  باسیكراوە.  عەرەبی" 
ئازادیی  وەكیەكی،  بنەماكانی  دیموكراسی،  بەدیهێنانی 

دەربڕین و فێركردنی هەمووانی جیهانی هەنگاودەنێت. 
م��اددە  هەمو  ك��ە  ڕایدەگەیەنێت،  بەئاشكرا  دەس��ت��وور 
و ب��ەن��دەك��ان��ی س��ەرب��ە ی��اس��ای��ە. ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا، دۆخ��ی 
یاسایی  م��اددەی  زۆر  هەبووە،   1962 ساڵی  كە  نائاسایی 
پووچەڵكردووه تەوە و بووه تە كۆسپی بەردەم جێبەجێكردنی 
ناوەڕۆكەكەی بەتەواوی و لە ئەنجامدا ڕێگر بووە، لە بەردەم 
كاریگەریی گرەنتییەكانی دەستوور، بۆ ئازادی و پاراستنی 

مافەكانی مرۆڤ. 
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دۆخی نائاسایی یان ڕەوشی سەیروسەمەرە9
یاسای بەڕێوەبردنی دۆخی نائاسایی لە ساڵی 1962، 
لەالیەن دەوڵەتی ئەو كاتە و پێش كودەتای حزبی بەعس 
فەرمانی   1963 ئ��ازاری  8ی  لە  كودەتا،  پاش  ڕاگەیەنرا. 
سەربازی ژمارە 2، دۆخی نائاسایی درێژكردەوە. بەمەش 
سوریا  یاسایی  چوارچێوەی  تێبینیدەكرێت،  ڕاستەوخۆ 
ماوەی  بۆ  كە  نائاساییە وەستاوەتەوە،  دۆخە  ئەو  لەسەر 
40 ساڵ بەردەوام بووە. دۆخی نائاسایی سەرەتا لەالیەن 
پەرلەمانەوە نەخرایەبەرباس، یان پشتگیری نەكرا. ماددەی 
113ی دەستوور دۆخی نائاسایی بە یاسایی كردووە، ڕێی 
بە مەترسی  بۆ ڕوبەڕووبووونەوە  داوە  بە سەرۆككۆمار 
و  م��ەرج  ب��ە  پەیوەست  تێكڕایی  هەنگاوی  زی��ان��ەك��ان،  و 
تێكڕایی  و  نادیار  سروشتی  بەكاربهێنێت.  پێویستییەكان 
ت��ەواو10 دەدات��ە سەرۆككۆمار و  ئ��ازادی  ئەو هەنگاوانە، 

نوێنەرانی بۆ سەركوتكردنی خۆپیشاندانەكانی ناوخۆ. 
یاساكانی دۆخی نائاسایی، دەسەاڵت و توانایەكی وەها 
دەتوانێت  كە  ی��اری��دەدەرەك��ان��ی،  و  سەرۆككۆمار  دەدات��ە 
خەڵكەوە  ژیانی  ستوونەكانی  هەموو  بەسەر  كاریگەری 
ئ��ازادی��ی  سەركوتبكات،  ن��ەی��اری��ەك��ان  دەت��وان��ێ��ت  هەبێت. 
میدیاكان  ماس  قەدەغەبكرێت،  گردبوونەوە  و  جوواڵنەوە 
سانسۆر  ن��ووس��راوەك��ان  و  نامەكان  دەكرێت  دابخرێت، 
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ڕابگیردرێت.  ی��ان  زەوت  خەڵك  ماڵی  و  مڵك  و  بكرێت 
دەستگیركردنی ڕێگری و بەربەست و زەوتكردنی مافەكانی 
خەڵك ڕێپێدراوە و گەڕاندنەوەی خەڵك بۆ دادگای سەربازی 
تاوانانەی كە  "ئەو  "تاوان دژی دەسەاڵتی گشتی"،  بەهۆی 
ئاسوودەیی كۆمەڵگە تێكدەدات"،  كەسانێك كە "بە مەترسی 

تێكڕایی ئەژماردەكرێن"، ڕێپێدراوە. 
ناوەڕۆكی دۆخی نائاسایی لە بنەمادا ڕێ بە ڕێكخراوە 
حكومییەكان دەدات بەبێ هەرجۆرە مۆڵەت و هۆیەك و بێ 
ترسان لە هەرجۆرە ئاكامێك، دژی هەریەك لە هاوواڵتییانی 
پشت  دەك��ەون��ە  نائاسایی  ی��اس��ای  ب��وەس��ت��ن��ەوە.  س��وری��ا 
یاساكانی واڵت و دەبێتەهۆی ئەوەی دەسەاڵتی دادوەری، 
لەدەستبدەن،  ڕاپەڕاندن سەربەخۆیی خۆیان  و  یاسادانان 
حكومەتی  دەزگای  بەردەست  بكەوێتە  دەسەاڵت  هەرسێ 
دەگەیەنێت،  واقیعیەتێك  مانای  دۆخە  ئەو  سەربازییەوە. 
بەرتەسك  یان  زەوتكراوە،  بنەماییەكان  ئازادییە  تێیدا  كە 
كراوەتەوە، هەڕەشە، تۆقاندن و گرتنی ملهوڕانە، بەندكردنی 
بەبێ دادگاییكردن، ئەشكەنجە و بێسەروشوێنبوونی خەڵك 
و  گرتن  لە  نائاسایی  دەس��ەاڵت��ی  یاسا  ئاسایی.  كارێكە 
بەندكردنی تاكەكانی داوەتە دادوەری سەربازی )لە ئێستادا 
دەزگاكانی  بە  دەسەاڵتە  ئەو  ئەویش  و  بە سەرۆككۆمار( 
بەندكراوی  سەد  چەند  ئێستادا  لە  دەسپێرێت.  ئاساییش 
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سیاسی بەبێ دادگایی لە گرتووخانەكاندان. سەدان كورد 
2004 زیندانیكراون،  ئازاری  لە  قامیشلو  دوای ڕووداوی 
تا  دیكە،  ئ��ەوان��ی  و  دراوەت��ەپ��اڵ  تاوانیان  ژمارەیەكییان 

ڕاددەیەك ساڵێك پێش دادگاییكردن بەندكراون. 
سزادانی تاكەكان بەم شێوەیە بۆ ئەو چاالكییانەی، كە 
ڕەنگە لە خۆرئاوا تەواو ئاسایی هەژماربكرێت، دەبێتەهۆی 
ئەوەی كە جوواڵنەوەكانی ئۆپۆزیسیۆن و سەرۆكەكانیان 

بەدەگمەن پشتگیریی ڕاشكاوانەی خەڵك بەدەستبێنن. 

سەرچاوەیی دادوەری
دادوەری  سەرچاوەی  سەربەخۆیی  دەستوور،  بەپێی 
بااڵی  ئەنجوومەنی  هاوكاریی  بە  و  لەالیەن سەرۆككۆمار 
بااڵی  ئەنجوومەنی  سەرپەرشتی  زام��ن��ك��راوە.  دادوەری 
دیسپلینی  یاسای  سەرۆككۆمارە.  ئەستۆی  لە  دادوەری 
پەیوەند بە دانان، پلە بەرزكردنەوە، گواستنەوە، ڕێكخستن 

و الدانی دادوەرەكانی دیاریكردووە. 
دادگای بااڵی دەستور 5 ئەندامی هەیە، كە هەموویان 
دەستووری  دادگ��ای  دادەنرێن.  سەرۆككۆمارەوە  لەالیەن 
لەگەڵ دەستوور  یاساكان  لە گونجان و سازگاریی  بڕیار 
دەدات. بەگوێرەی داوای سەرۆككۆمار، دادگای دەستوور 
ڕای خۆی لەسەر گونجان و سازگاریی گەاڵڵەكان، بڕیارە 

یاساییەكان و ڕەشنووسە پەسندكراوەكانیش دەدات. 
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دادوەری��ی  دەسەاڵتی  دەستوور،  بەڕواڵەت  ئەگەرچی 
نییە.  ب��ەوج��ۆرە  لەڕاستیدا  ب��ەاڵم  دەناسێنێت،  سەربەخۆ 
و  یاساكان  پەسندكردنی  لە  زۆری  دەسەاڵتێكی  هەروەك 
جێبەجێكردنیانیدا هەیە. زۆر زەحمەتە بتوانیت بە باوەڕێكی 
پتەو ڕایبگەیەنیت، كە دەسەاڵتی دادوەری سەربەخۆیە، بە 
سەرۆكی  واڵت  سەرۆككۆماری  كە  ئەوەی  ڕەچاوكردنی 
ئامادەكردنی  بەسەر  زۆری  كاریگەریی  و  بااڵیە  دادگ��ای 
یاساكاندا هەیە، ئازادییەكی كەمی بۆ شرۆڤەكردنی یاساكان 

بە دادوەرەكان داوە. 
لە ماوەی زۆربوونی چاالكیی ئۆپۆزیسیۆن لە كۆتایی 1970، 
ئەنجوهومەنی پارێزەرانی دادوەری و یەكێتیی مافناسان، ڕۆڵی 
پەرلەمانی  بینیوە.  چاالكییانەدا  ئەو  پەرەپێدانی  لە  بنچینەییان 
سوریا لە كاردانەوە بەو كارانە، زۆربەی ڕێكخراوە گشتییەكانی 
بە بیانوی "نفوزی كەسانی دواكەوتوو" لەناویاندا و مەترسییان 
بۆ كۆمەڵگە، هەڵوەشاندەوە. ئەنجوومەنەكانی پارێزەرانی ناوخۆ 
و ناوچەییەكان داخراون و یاسای ژمارە 39ی پەسه ندكراوی 
ئەنجوومەندا،  لە  بنچینەیی  ڕیفۆرمی  ب��ڕی��اری   1981 ئابی 
ئەنجوومەنی  و  مافناسان  یەكێتیی  ڕیفۆرمە  ئ��ەو  دەرك���رد. 
پارێزەرانی دادوەری خستە ژێر كۆنتڕۆڵی حزبی بەعسەوە و 
ئەندامانی  لەو ڕێگەیەوە بووە كۆسپی كۆنتڕۆڵ و كاریگەریی 

ئۆپزسیۆنی دیموكراسی بەسەر هەموو ئەندامەكاندا. 
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و  دەستگیركراون  سیاسی  تۆمەتی  بە  كەسایەتی  چەندین 
دادگ��ای  یان  دادگ��ای دەستووری  ب��ااڵ،  دادگ��ای  لە  هەموویان 
ئاساییشی نیشتمانی دادگاییكراون. دادگاكانی ئاساییشی سوریا 
ڕەخنەیان  بەتوندی  و  هەبوون  نائاسایی  هەلومەرجی  لەژێر 
نییە  تێهەڵچوونەوەیان  مافی  حوكمدراوەكان  لێدەگیردرێت. 
 SSSC( سوریا  واڵت��ی  ئاساییشی  دادگاكانی  بڕیاری  دژی 
دادگاكانی  ی��ان   ،)- Syrias Security State Courts
سەربازی و زۆرجار پارێزەرانی داكۆكیكار، یان دەستییان بە 
بریكارەكانیان ناگات یان بۆ ئامادەكردنی بەرگرینامەی خۆیان 
كاتی پێویستیان پێنادرێت. لە ئەنجامدا هەزاران زیندانی سیاسی 
بەبێ مەحكومبوونی دیاریكراو، ژووری زیندانەكانی سوریایان 
پڕكردووە. چاالكوانانی سیاسی و كولتووریی كورد بەگشتی بە 
تۆمەتی ئەندامبوون لە ڕێكخراوی نایاسایی و جوداییخواز، لە 
دادگاكانی ئاساییش دادگاییدەكرێن. سەدان كەس لە كوردەكان 
چانسی ئامادەبوون لە دادگایان سەرنجڕاكێشانی ڕای گشتییان 
نەبووە، كە لە كاتی نائارامییەكانی ئازاری 2004 گیرا و یان 

ڕاگیراون. 
بارودۆخی سیستمی یاسایی سوریا، پەراوێز، درێژكردنەوەی 
ماوەی گەیشتن بە سكااڵی یاسایی و ڕەوتی دادگایی وایكردووە 

زۆرێك لە پارێزەرەكان دەست لە كارەكەیان بكێشنەوە.
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یاسای سزادانی گشتی
كۆمەڵێك یاسای سوریا گرەنتی كردووە، كە دەسەاڵت 
بەردەم جێبەجێكردنی  لە  بەكارنەهێنرێت و كۆسپ  خراپ 
و  كۆمەڵە  دامەزراندنی  ئازادیی  نەكرێت؛  درووس��ت  یاسا 
دەربڕینی  ئازادیی  و  گردبوونەوەكان  ئەنجوومەنەكان، 
شێوازێك  هیچ  ب��ە  ك��ەس  هیچ  بەڵێنیداوە  زام��ن��ك��ردووە. 
سزادان  یاسای  هەمان   307 م��اددەی  ئەشكەنجەنەدرێت. 
ل��ەڕووی تاوانێك، كە دەم��ارگ��رژی��ی خ��ودی ی��ان ن��ەژادی 
جیاجیاكان  كۆمەڵگە  لەنێوان  دووب��ەرەك��ی  و  ب��زوان��دووە 
سزاكانی  بنێتەوە،   واڵت  ئۆرگانیزەكەری  ئەندامانی  و 
ئەندامبوون  تاوانی  بۆ   308 م��اددەی  لەبەرچاوگرتووە؛ 
كارەكانی  ئەنجامدانی  مەبەستی  بە  كە  ڕێكخراوانەی  لەو 
ت��ۆم��ارك��راو ل��ە م����اددەی 307 ڕێ��ك��خ��راون، س��زاك��ان��ی 
دیاریكردووە. زۆرجار هەردوو ماددەكە لە دژی كەمینەیەك 
كە  بەكاردەهێنرێت،  ك��وردەك��ان  بەتایبەتی  كۆمەڵكە  ل��ە  

پەیڕەوی لە ڕێبازی حزبی میللەتی عەرەب نەكەن. 
ڕەوت����ی پ��ەس��ه ن��دك��ردن��ی ی��اس��ای ن���وێ ل��ە س��وری��ا 
پابه نددەكات، كە ڕەشنووسی گەاڵڵەكان لەڕووی باس و 
لێكۆڵینەوە، ڕادەستی پەرلەمان بكرێن بۆئەوەی پەرلەمان 
بۆ  پێویستی  ه��ەم��وارك��ردن��ەوەی  پێشنیازی  دەرف��ەت��ی 
دەوڵەت هەبێت. پاشان پەرلەمان دەنگدەداتە ڕەشنووسی 
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لەوانەیە  دەگەڕێنێتەوە.  سەرۆككۆماری  بۆ  و  گەاڵلەكان 
پەرلەمانی  ب��ۆ  جێبەجێبكات،  گ��ەاڵڵ��ەك��ە  س��ەرۆك��ك��ۆم��ار 
بگێڕێتەوە و یان ڤیتۆی بكات. ئەگەرچی لە تیۆردا ڤیتۆی 
پەرلەمان  نوێنەرانی  ی   3\2 بە  دەكرێت  سەرۆككۆمار 

ڕەتبكرێتەوە، بەاڵم هەرگیز ئەو بابەتە ڕووینەداوە. 
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پەراوێزەكان: 

 1928 ساڵی  لە  كە  سیاسییە،   – ئایینی  ڕێكخراوێكی   .1
ڕێكخراوە  ئەو  دام��ەزرا.  بەننا  لەالیەن حەسەن  ئیسماعیلییە  لە 
ئیدارەدانی  بۆ  بۆ قورئان و حەدیس  بوو  خوازیاری گەڕانەوە 
كۆمەڵگەی ئیسامی ئەمڕۆ، بەخێرایی لە میسر، سودان، سوریا، 
فەلەستین و باكووری ئەفەریقیا باڵوبووەوه . ئەو گرووپە دژە 
خۆرئاوایی، سیكۆالریزم و مۆدێرنیزاسیۆنی كۆمەڵگەی ئیسامی 
بوون. ساڵی 1954 ئیخوان موسلمین هەوڵی تیرۆركردنی جەمال 
سەركوتكردن  توندترین  ڕووب���ەڕووی  كە  دا،  عەبدولناسری 
بوونەوە. 6 كەس لە ڕابەرانی بە تاوانی خیانەت لەسێدارەدران 

و ژمارەیەكی زۆر خرانە گرتووخانەوە. 
باشووری سوریای  دێرینی  ناوی شارێكی  لە  ناوە  ئەو   .2
210 كیلۆمەتر دوور لە دیمەشق، وەرگیراوە. ئەوشارە ئەمڕۆ 
بە ناوی پالمیرا دەناسرێت. وێرانەكانی ئەوشارە لە ساڵی 1980 

لەالیەن یونسكۆ وەك كولتووری جیهانی ناسێنرا. 
3. Hama: 

دانیشتووانەكەی  و  سوریایە  ن��اوەن��دی  شارێكی  ح��ەم��اه 
366,800 كەس بوو، لە ساڵی 2004 كە لە كۆنەوە ناوەندی 
كشتوكاڵی بووە. ئەوشارە بە هۆی ئاشە ئاویەكانییە كۆنەكانییەوە 
بە تیرەی 22 مەتر و لە سەدەی 14 دروستكراوە بە ناوبانگە.
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4. )Secret ballot or Australian ballot( 
بەنهێنی  لەو سیستمەدا  سیستمێكی ڕاپرسییە و دەنگدەران 
دەنگدەران  كارتی  لەسەر  كاندیدەكان  ن��اوی  كە  دەن��گ��دەدەن، 
ن��ووس��راوە و دەن��گ��دەران ئ��ام��اژەی ڕاستی ل��ێ��دەدەن، ی��ان بە 
سیستمە  ئەو  دیاریدەكەن.  خۆیان  بژاردەی  نهێنی  میتۆدەكانی 
یەكەم جار لە ساڵی 1856 لە ڤیكتۆریای باشووری ئوسترالیا 

جێبەجێكرا، دوای ئەو لە ئەورووپا و ئەمەریكا باڵوبووەوه . 
5. Progressive National Front
6. Volker Perthes
7. Syrian Communist Party
8. Gross Domestic Product 

كۆی بەهای بازاڕی كااڵ و خزمەتگوزاریی بەرهەمهێنراوی  
 GDP كاتە.  دیاریكراوی  سەردەمێكی  لە  نەتەوەیی  ئابووری، 
ل��ە ه��ەم��وو دواك��ااڵك��ان و خ��زم��ەت��گ��وزاری، وات��ا ئەو  بریتییە 
سەرنجدان  بەبێ  واڵات،  ئابووریی  سەرچاوەی  كە  كااڵیانەی 
 GNP لەگەڵ   GDP دەهێنرێن.  بەرهەم  خاوانداریەتییان  بە 
)بەرهەمهێنانی ناپوختی نەتەوەیی( جیاوازە، چونكە  كااڵكان و 
هاوواڵتییانی  و  الینەگران  لەالیەن  كە  خزمەتگوزارییانەیە،  ئەو 
واڵت بەرهەمدەهێنرێت چ لە ناوخۆی واڵت بێت یان دەرەوەی. 

9. World Trade Organization: 
چاودێریی  و  ئ��ازادك��ردن  ب��ۆ  ك��ە  جیهانییە  ڕێكخراوێكی 
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یاساكانی  لەگەڵ  سەروكاری  و  دام��ەزراوە  جیهانی  بازرگانیی 
بە بەرهەمهێنەرانی كااڵ  تا  میللەتانەوە هەیە،  نێوان  بازرگانیی 
ئەنجامدانی  لە  ه��اوردەك��اران  و  ه��ەن��اردەك��اران  خزمەت،  و 
جێگەی   WTO ب��ك��ەن.  هاوكارییان  خ��ۆی��ان  ك��ار  و  كاسبی 
ڕێككەوتننامەی گشتی  لەبارەی تاریفەی گومرگی و بازرگانی 
 )GATT( )General Agreement on Tariffs and Trade
هەرزوو   GATT .بگرێتەوە دام��ەزراب��وو،   1947 ساڵی  لە  كە 
ناوی  بە  نەتەوەكان  ڕێكخراوی  پسپۆڕی  ئاژانسێكی  لەالیەن 
لە  گیرایەوە.  جێی   )ITO( نێودەوڵەتی  بازرگانیی  ڕێكخراوی 
ڕێكخراوێكی  دامەزراندنی  بە  پێویستی   1980 دەیەی  كۆتایی 
كێشەكان  چ��ارەس��ەری  و  چ��اودێ��ری  بۆ  بەهێزتر  فرەالیەنەی 
خ��والوەی  گفتوگۆی  س��ازدان��ی  سەرئەنجام  هەستپێدەكرێت. 
ئارگۆنۆمی، ڕێكخراوی بازرگانیی جیهانی لە یەكی حوزەیرانی 

1995 دەستی بە چاالكییەكانی كرد.  
لە  تایبەتی  كێشی  واتا  بێت  سووكتر  نەوت  هەرچەند   .10
كەڵك  شایانی  سووكترییان  بەرهەمی  زیاتر  بێت،  خوارترەوە 
لێوەرگرتن بووە، هەرچەند نەوتی خاو قورستر بێت لە سەدای 
بە شێوەیەكی  بووە.  زیاتر  كه ڵكلێوەرگرتنی  قورس   بەرهەمی 
ئاسایی بەهای بەرهەمەكانی نەوتی سووكتر، لە نەوتی قورستر 
خاوی  نەوتی  بەهای  خۆیدا  لە  خۆی  بەمەش  دەبێت.  گرانتر 
هەڵدەسەنگێندرێت.  قورستر  خ��اوی  نەوتی  لە  زیاتر  س��ووك، 
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نەوت بەرهەمی بریتی ناپوختی جیاجیان كە لە كاتی پااڵوتنی بۆ 
بەرهەمهێنانی بەرهەمی چۆنایەتی و داواكاری بازاڕ دەبێت لێی 
جیابكرێنەوە. زۆرترین هەستیاری ئاڕاستەی ناوەڕۆكی سۆلفۆر 
و  تێچووە  زۆرت��ری  خاو  نەوتی  لە  جیاكردنەوەی  كە  نەوتە، 
بەوەیە  پێویستی  زۆربێت،  سولفۆری  كە  نەوتێك،  پااڵاوتنی 
سوود لەو یەكانە وەربگیردرێت، كە سولفۆری لێ جیادەكەنەوە. 
بەپێی عورفی بازاڕ، نەوتی خاوی ناوەڕۆك سولفۆر، كەمتر لە 
نیوەی لە سەدی لەوانە نەوتی خاوی شیرین و نەوتی ناوەڕۆك 
سولفۆر زیاتر لە نیوەی لە سەدی دەكەونە ڕیزبەندیی نەوتی 
 ، بكرێت  ئەنجامگیری  دەتوانرێت  بەوشێوەیە  ترشەوە،  خاوی 
لەوجێگەیە  و شیرین  ترش  خاوی  نەوتی  نرخی  جیاوازیی  كە 
بە  پێویستی  ت��رش  ن��ەوت��ی  پ��ااڵوت��ن��ی  ك��ە  س��ەرچ��اوەدگ��رێ��ت، 
سولفۆر  داماڵینی  تێچووی  زۆر  و  زیادە  یەكەی  جێگیركردنی 

بووە و بێگومان زیاتری تێدەچێت.      
11. State of Emergency:

 بە دۆخی نائاسایی یان بارودۆخێك لە قەیرانی نەتەوەیی 
بنچینەییەكانی  باوەكانی مافە  دەوترێت، كە حكومەت ڕووكارە 

هەڵدەواسێت. 
12. Carte blanche: 

زاراوەیەكی فەڕەنسییە بە مانای كارتی سپی.



161كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

بەشی پێنجەم
پەیوەندییە ناوچەییەكان
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بارودۆخی  بەسەر  كاریگەری  ناوچەییەكان  پەیوەندییە 
بە  هەیە.  دیكەوە  واڵتانی  تێكڕای  و  سوریا  كوردەكانی 
هەمان شێوە، كە بەرژەوەندیی واڵتانی ناوچەكە كاریگەری 
كوردەكان  بۆ  سوریاوە  دەسەاڵتدارانی  ڕەفتاری  بەسەر 
هەبووە، هەروەها ڕكابەرییەكانی ناوچەیی و هاوفكری ئەو 
واڵتانەش لەسەر ئەو هەوڵ و تەقەلایانە كاریگەریی خۆی 
بەجێهێشتووە، كە بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێك بۆ مەسەلەی 
 Realpolitik:( كورد ئەنجامدەدرێت. سیاسەتی كردەوەیی
زاراوەیەكی ئەڵمانییە واتە سیاسەتێك كە لەسەر بنچینەی 
نەك  وەس��ت��اوەت��ەوە،  كردەگەرێتی  و  ب��ەرژەوەن��دخ��وازی 
تێبینیی ئاكاری و تیۆری( سوریا هاوشانی هەلومەرجەكانی 
سنووری نێودەوڵەتی، كە كوردەكانی لەنێوان چەند واڵتێكدا 
دابەشكردووە، كاری سیاسی ناوخۆیی و دەرەكی هەموو 
ئەو  ئەنجامی  لە  بەستووه تەوە.  بەیەكەوە  واڵتانەی  ئەو 
و  ئامانج  بە  گەیشتن  بۆ  واڵتانە  ئەو  كوردەكانی  ك��ارەدا، 
بەرژەوەندیی خۆیان، بە سوودوەرگرتن لەو ڕكابەرێتییە، 
پەنایان بردووه تە بەر ئەو ڕكابەرێتییەی ناوچەییە؛ هاوكات 
و  جوگرافی  بەرژەوەندیی  بەپێی  خۆیانیش  بۆ  كوردەكان 
سیاسەتی  دەسكەالیەكی  وەك  ناوچەكە،  ستراتیژیەتی 
واڵتانە  ئ��ەو  ب��ەرژەوەن��دی��ی  و  ئامانج  ل���ەڕووی  دەرەوە 

بەكارهێنراون.
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لەسەر  عێراق  و  توركیا  س��وری��ا،  واڵت��ان��ی  هاوكاریی 
مەسەلەی كورد، بۆ الوازكردنی جوواڵنەوەی كوردەكان لە 
كوردستان و بەرگرتن لە دامەزراندنی هەر جۆرە واڵتێكی 
خودموختارییەكی  ه��ەرج��ۆرە  ی��ان   ك��ورد،  سەربەخۆی 
ناوخۆیی بووە. ڕاددەی هەماهەنگیی سیاسی و ستراتیژیی 
ئەو واڵتانە لەبارەی مەسەلەی كورد بۆ چاودێرانی دەرەكی 
بەبەرنامە  و  بەئاشكرا  واڵتانە  ئەو  چونكە  نییە،  ئاشكرا 
كۆنابنەوە. لەگەڵ ئەوەی لە هەموو ئەو واڵتانە ڕێوشوێنی 
هاوشێوە بۆ بەرگرتن لە چاالكی و ڕێكخستنی كۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و سیاسییان دەگیرێتەبەر. هەموو ئەو واڵتانەی 
كوردیان لێییە، كوردەكان ڕووبەڕووی بەرتەسككردنەوەی 
كولتووری،  ب��ۆن��ەی  ئەنجامدانی  ب��ۆ  ب��وون��ەت��ەوە،  زم��ان��ی 
دابونەریتی تایبەتیی خۆیان ڕێگرییان لێدەكرێت. پێكهاتەی 
دانیشتووانی ناوچە كوردنشینەكان بە پەنابردنەبەر گۆڕانی 
و  ن��ادادپ��ەروەران��ە  یاسای  ب��ەردەم  خستوویاننەتە  زۆر، 

جیاوازیكەرەوە. 
زۆرب����ەی واڵت����ان، ل��ەوان��ە ئ��ەو واڵت��ان��ەی دراوس��ێ��ی 
خۆیان  قازانجی  و  ب��ەرژەوەن��دی  بەگوێرەی  كوردەكانن، 
سوریا  دوژم��ن��ك��اران��ەی  م��ێ��ژووی  ك���ردوون.  هاوكارییان 
لەڕووی  كوردەكان  بەكارهێنانی  توركیا،  و  عێراق  لەگەڵ 
بەرژەوەندیی ئەو واڵتانە لە گەیشتن بە ئامانجی ستراتیژی  
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لە  عێراق  دیتووە. كوردەكانی  بەخۆیەوە  خۆیان، زۆرجار 
 ،1975 جەزائیری  ڕێككەوتنی  پێش  و   1970 سەرەتای 
شای ئێران یارمەتی دەدان و بەهۆی ڕكابەریەتیی حزبی 
لە  پشتگیریدەكردن.  سوریاش  سوریا،  و  عێراق  بەعسی 
ڕابردوو هەم ئێران و هەم سووریا یارمەتیی كوردەكانی 
بۆ  ك��وردەك��ان  ستراتیژیەتی  گرنگیی  داوە.  توركیایان 
ناوەڕاست،  لە واڵتانی دەسەاڵتداری خۆرهەاڵتی  هەریەك 
ستراتیژی،  بەهۆی  كوردەكان  دیپلۆماسیەتی  وایكردووە 
پ��ەی��وەن��دی و ب��ەرژەوەن��دی��ی واڵت���ان، ئ��اڵ��ۆزب��ێ��ت. لەگەڵ 
ئەوەشدا كوردەكان لە كاتی خۆیدا، بەتایبەتی كوردەكانی 
لەڕووی  نێودەوڵەتییە  ڕكابەرایەتییە  لەو  توانییان  عێراق 
یان  سیاسی،  جوواڵنەوەی  لە  پشتگیری  دەستەبەركردنی 

چەكدارانە سوودوەربگرن. 
بەرژەوەندیی كوردەكان  و  دەوڵەتی سوریا  كاروباری 
لە سوریا، كەوتووه تە ژێر كاریگەرییەكی زۆری دەوڵەتانی 
لێیە.  زۆری  كوردێكی  هەردووكیان  كە  عێراق،  و  توركیا 
سوریا،  لەنێوان  دوژمنكارییەك  دوای���ی،  س��ااڵن��ەی  ل��ەم 
عێراق  2003ی  شەڕی  ڕۆشنایی  لەژێر  ئێران  و  توركیا 
لەوانەیە  ئەوەی  لە ترسی  پاشانی ڕوویدا.  و ووداوەكانی 
واڵتانی  كوردەكانی  داواكاریی  ڕۆژانە  عێراق  كوردەكانی 
جڵەوكردنی  بۆ  نوێ  سیاسەتی  بورووژێنن،  دراوسێیان 
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گیرایەبەر.  ئەو واڵتانەوە  لەالیەن  جوواڵنەوەی كوردەكان 
سوریا  كوردەكانی  كە  زۆر  ماڵوێرانییەكی  ئەنجامدا،  لە 
ڕووبەڕووی بوونەتەوە، تەنیا لە پێكهاتە و مەیدانی شەڕی 
عێراق، شەڕی ئەو دواییەی دژە تیرۆر و شێوە و شێوازێك 
ك��ە ئ��ەو دوو ك��ردەوەی��ە ل��ەس��ەر س��وری��ا، دراوس��ێ��ك��ان و 
و  تێگەیشتن  شایانی  ه��ەب��ووە،  ب��ەی��ەك��ەوە  پەیوەندییان 
دەرئەنجامی  و  ئاكام  ڕووداوان���ە  ئ��ەو  ئەگەرچی  دەرك��ە. 
خراپی زۆری لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست هەبووە، بەاڵم ئەو 
ڕووداوانە بەتایبەتی كاریگەری بەسەر سوریاوە هەبووە، 
ئایدۆلۆژیای بەعسی عەرەبی و هەستیارییەكەی كەوتووه تە 

ژێر گوشاری دەرەكیی ناوچەیی و نێودەوڵەتییەوە. 

توركیا
مێژووییەوە  ڕوانگەی  لە  توركیا  و  سوریا  پەیوەندیی 
ئەو  رووداوی  بەاڵم  گرژییەوە،  سەریكێشاوەتە  زۆرج��ار 
دواییە پەیوەندیی نێوان ئەو دوو واڵتەی تەندرووستكردووە. 
پارێزگای كەناری  لە ماوەی سەرپەرشتیاری فەڕەنسا 
لە بەرامبەر  هاتای خۆرئاوای سوریا و باكووری لوبنان، 
ئەنكارا  سنوورنەبەزاندنی  ڕێككەوتننامەی  واژۆك��ردن��ی 
بە  دای��ان  فەڕەنسییەكان  سەرپەرشیار،  دەسەاڵتەكانی  و 
پارێزگایە  ئەو  بانگەشەیدەكرد  ب��ەردەوام  سوریا  توركیا. 
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خاكی  لە  داگیركراو  بە  بەشەی  ئەو  بەشكراوە،  غەدر  بە 
توركا   – پەیوەندیی سوریا  س��ەرەڕای  دەزان��ی.  سوریای 
دیجلە  ڕووبارەكانی  لەسەر  توركیا  چاالكییەكانی  بەهۆی 
و فورات قەیرانی بەدواوەبوو، كە هەردووكییان بۆ سوریا 
و پاشان دەڕژێنە عیراقەوە. لە بەشی داهاتوودا مەسەلەی 
دابەشكردنی ئاو لەنێون توركیا، سوریا و عێراق دەخرێتە 

بەرباس و لێكۆڵینەوەوە. 
ئیسرائیل  لەسەر مەسەلەی  توركیا  هەروەها سوریا و 
بە یەكەوە ناكۆكن. سااڵنێكی دوورودرێژە توركیا بۆئەوەی 
و  كشتوكاڵی  دووالیەنە،  بازرگانیی  بواری  لە  سنوورێك 
بابەتی هەواڵگری پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل هەبێت. ساڵی 
لەنێوان  ف���راوان  ئ��اب��ووری��ی  ڕێككەوتننامەیەكی   ،1996
پەیوەندییان  بە  پ��ەرەی  كە  بەسترا،  توركیا  و  ئیسرائیل 
هاوكارییە  و  ستراتیژی  ڕاوێژكاریی  ئابووری،  بواری  لە 
لەسەر  س���ەرەوە  هاوكارییەكانی  پ��ێ��دا.  سەربازییەكان 
بنچینەی هەڕەشەی وەك دەڵێن تیرۆریستی بوو، كە توركیا 
و  واڵت��ە  ئەو  خۆرهەاڵتی  باشووری  كوردەكانی  لەالیەن 
ئیسسرائیل لەالیەن فەلەستیینیەكان ڕووبەڕووی ببونەوە. 
ناڕەزاییەكانی سوریا لەڕووی هەڕەشەی سەربازی بەزەبر 
پەیوەندییانە،  لەو  سەرچاوەگرتوو  ستراتیژی  ئابڵوقەی  و 
ڕووباری  بەسەر  بوو  هەژموونكردنی  لە  ترس  هاوشانی 
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ئیسرائیل  نهێنیی  سەرمایەگوزاریی  داهاتوودا.  لە  فورات 
بەرگریی  وەزیری  وایكرد،  توركیا  GAP1ی  پڕۆژەی  لە 
ئاوی  و  توركیا  لە  س��وودوەرگ��رت��ن  بە  ئسرائیل  سوریا، 
ئاشتبوونەوە  بۆ  سوریا  خستنەسەر  گوشار  بە  ف��ورات 

لەگەڵ ئیسرائیل تاوانباربكات. 
لە سەرەتای 1980 عەبدوڵاڵ ئۆجەالن و ئەندامانی پارتی 
و  سوریاوە  ناو  چوونە   PKK(2( كوردستان  كرێكارانی 
بارەگا و كەمپی پەروەردەییان لە دیمەشق و دۆڵی بیقاعی3 
بە  بوو،  پتەو   PKK پێگەی  وردە  وردە  ك��ردەوە.  لوبنان 
شێوەیەك كە بەپێی ڕاپۆرتەكان توانیی تا ساڵی 1984، بۆ 
پەالماری چەكدارانەی توركیا، سوود لە بارەگاكانی خۆی 

لە سوریا وەربگرێت.  
سیاسییەوە،  ب��ی��ان��ووی  ب��ە  س��وری��ا  دەس���ەاڵت���داران���ی 
سوریا  سوریا.  لە  دەك��رد   PKK بوونی  لە  چاوپۆشییان 
لەناو خاكی خۆی   PKK بە سەقامگیربوونی  ڕێگەدان  بە 
لە  گوشار  دەیتوانی  توركیا،  دژی  چاالكی  ئەنجامدانی  و 
بەسەر  توركیا  ڕێگەیەوە سەروەریی  لەو  و  بكات  توركیا 
هاوسەنگبكات.  فورات،  ئاوی  كۆنتڕۆڵكردنی  بۆ  سوریاوە 
ئاوی  كۆنتڕۆڵكردنی  بەهۆی  دەیتوانی  توركیاش  هاوكات، 
لەناو   PKK چاالكوانانی  بوونی  بە  پەیوەندی  لە  ف��ورات، 

خاكی سوریادا، گوشار لەو واڵتە بكات. 
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واڵت  ه���ەردوو  نێوان  پەیوەندیی   ،1998 كۆتایی  لە 
هێزەكانی  واڵت��ە  دوو  ئەو  كە  ب��وو،  ترسناك  ئاساتێك  بە 
خۆیان لە سنووری هاوبەشی سوریا - توركیا كۆكردەوە. 
دەرب��ڕی كە  كاتێك سوریا ڕەزام��ەن��دی  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ 
لەو  دامركانەوە.  گرژییەكان  دەربكات،  ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ 
لە  ئەدەنەیان4  ڕێككەوتننامەی  سوریا  و  توركیا  كاتەوە 
ساڵی 1998 واژۆكرد و سوریا ڕەزامەندی دەربڕی، كە 
بۆ  ئاسانكاری  هەرگیز  و  نەكردووە   PKK لە  پشتیوانی 
واڵت  هەردوو  نێوان  دوژمنایەتیی  نەكات،  چاالكییەكانیان 
كاڵتر بووەوە. شەڕی ساڵی 2003ی عێراق و مەسەلەی 
هاتنەئارای داهاتووی كوردستانی عێراق، زیاتر بووەهۆی 
 ،2004 لە حوزەیرانی  هاوكاریكردنی سوریا و توركیا و 
بەشار ئەسەد یەكەم سەرۆك بوو كە سەردانی توركیای 
كرد. دوای سەردانەكەی ئەسەد، هەردوو واڵت ڕەزامەندییان 
ڕادەس��ت��ك��ردن��ەوەی  و  ت��ی��رۆری��زم  ل���ەڕووی  ك��ە  نیشاندا، 
ئەو  دەرئەنجامی  زیاتربكەن،  هاوكارییەكانیان  تاوانباران، 
گەڕێندرانەوە  سوریاوە  لە  ك��وردەك��ان  لە  زۆرێ��ك  ك��ارە، 

توركیا.  
ب����ە پ���ێ���چ���ەوان���ەی ن���اك���ۆك���ی���ی ئ���اش���ك���رای ڕەوش�����ە 
نەناوە  هەنگاوی  )سوریا  واڵت  ه��ەردوو  گیراوەبەرەكانی 
وێرانكردنی  و  كوردەكان  سەربازیی  سەركوتكردنی  بۆ 
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و  سوریا  سیاسەتەكانی  كوردنشینەكان(،  دێهاتە  و  شار 
هاوشێوەیە.  كوردەكان  بە  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  توركیا 
و  ك��وردەك��ان  زۆرەملێیی  هاوچەشنكردنی  و  تواندنەوە 
واڵت  هەردوو  لە  بەرنامەبۆڕێژراو  دانیشتووانی  گۆڕینی 
ناسنامەی  واڵتە  دوو  لەو  كام  هیچ  چونكە  ئەنجامدراوە، 
نەتەوەیی كوردەكانیان قبووڵنەكردووە. كاروباری سیاسیی 
ناوخۆ و دەرەوەی سااڵنی ئەم دواییەی سوریا و توركیا 
لە  بەرگرتن  تێبینیی  كاریگەریی  ژێر  كەوتووه تە  بەقووڵی 
دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی، یان ناوچەی خودموختاری. 
لە كاتی دەستپێكە سەرەتاییەكانی شەڕی 2003ی عێراق، 
سوریا دژی ئەنجامدانی چاالكیی سەربازی لەو واڵتە بوو 
پێش سااڵنێك  كە  عێراقی كرد  لەجیاتی، سوریا الیەنگری 
دوژمنایەتی لەگەڵ ژێمی بەعس هەبوو. توركیاش بە ڕێگری 
لە الگەیشتنی هێزەكانی ئەمەریكا بە باشووری توركیا بۆ 
خۆی  پەیوەندیی  عێراق،  باكووری  بۆ  بانگهێشتكردنیان 
لەگەڵ ئەمەریكا و یەكێتیی ئەورووپا خستە مەترسییەوە. 

ب��ەه��ۆی  س��وری��ا  و  ت��ورك��ی��ا  دەرەوەی  گ��ۆڕان��ك��اری��ی 
بە  هەستیان  واڵتە  دوو  ئەو  كە  بوو،  نیگەرانییانەوە  ئەو 
بەعسییان  ڕژێمی  بە  كۆتاییهێنان  بەزەبری  دەرئەنجامی 
كۆمەڵگەی  پێنەگیراوی  پێش  سەرنجی  دەك��رد.  عێراق  لە 
بەسەر  ك��اری��گ��ەری  و  ك��ورد  مەسەلەی  ب��ۆ  نێودەوڵەتی 
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كە  ب��وو،  مانایە  ب��ەو  ناوچەكە  ل��ە  دەس���ەاڵت  پەیوەندیی 
بەرژەوەندیی هەردوو واڵت بە پلەی یەكەم بەهۆی دژایەتی 
پاراستنی  لەگەڵ دەستپێكردنی شەڕی عێراق و هەوڵ بۆ 
بارودۆخی هەنووكە دابیندەكرێت؛ ئەو كاتە پێداگری لەسەر 
ئەگەری  سڕینەوەی  عێراق،  خاكی  یەكپارچەیی  پاراستنی 
بۆ  هەمیشەیی  خودموختاریی  ناوچەی  درووستكردنی 
هەوڵ  هەرجۆرە  دژایەتیكردنی  سەرئەنجام  ك��وردەك��ان، 
كوردەكان  كە  بوو  داهاتوویان  هەنگاوی  تەقەلایەك  و 
كۆنتڕۆڵی هەرجۆرە ناوچەیەك بەدەستەوەبگرن. هەردوو 
دەستكەوتێكی  هەرجۆرە  بەزەبری  كاریگەریی  لە  واڵت 
كوردەكان بەسەر كەمینەی كوردی خۆیان دەترسان، ئەو 
یەكتری  لە  چەشنێك  بە  توركیا  و  سوریا  وایكرد  ترسە 
نزیكببنەوە، كە موو نەچێت بە بەینیاندا، تا ئەو كاتە وێنەی 

نەبوو.

عێراق
سەرەڕای ئەوەی حزبی بەعس لە هەردوو واڵتی عێراق 
و سوریا لە ساڵی 1963 هاتەسەركار، بەاڵم ئەو دوو حزبە 
بەردەوام لەسەر شرۆڤەی دروستی ئایدۆلۆژیای بەعسی و 
سەرۆكی ناوچەیی نەتەوەی عەرەب پێكەوە ناكۆك بوون. 
دوای الیەنگریكردنی سوریا لە ئێران لە شەڕی ساڵەكانی 
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پەیوەندیی  تا ڕاددەی��ەك  ئێران،  1980ی عێراق و   – 88
تا  ئەو رەوت��ە  ب��وو.  ترسناك  ب��ەت��ەواوی  عێراق  سوریا و 
ساڵی 1997 بەردەوام بوو، كە هەردوو واڵت دەستیان بە 
هاوكاریی مانادار كرد پێكەوە. دوای هاتنەسەركاری بەشار 

ئەسەد، ئاستی ئەو هاوكارییە زیادیكرد.
بێجگە لەوەی كە بەهۆی دابەزینی سەرچاوە ئاوییەكان 
ئ��اوی  ڕاددەی  ب��ەس��ەر  توركیا  و  س��وری��ا  كۆنتڕۆڵی  و 
خوارەوەی ڕووبارەكانی دیجلە و فوراتیش، گرژیی نێوان 
 1973 ساڵی  لە  گرژییەكان  زیادیكرد.  واڵت  دوو  ه��ەر 
كاتێك گەیشتە لووتكەی خۆی، كە چاالكیی درووستكردنی 
دەریاچەی  پڕكردنی  چاالكیی  كۆتاییهات،  تەبەقە  بەنداوی 
ئاستی  بۆ  فوراتی  ئاوی  ڕەوت��ی  كە  دەستیپێكرد،  ئەسەد 
بە  سوریای  عێراق   1995 ساڵی  كەمكردەوە.  جۆگەیەك 
دەستێوەردانی  خ��وازی��اری  تاوانباركرد،  ئ��او  گرتنەوەی 
یەكێتیی عەرەب5 بوو. تا كۆتایی مانگی ئایاری ئەو ساڵە، 
و   عێراق  ئ��او،  ڕەوت��ی  و  تەبەقە  بەنداوی  لەسەر  ناكۆكی 
بە  ناوبژیی سعودیە  بە  لێواری شەڕەوە.  سوریای خستە 
شێوەیەكی نافەرمی ڕێككەوتن، كە سوریا %40ی ئاوەكەی 
خۆی بهێڵێتەوە و %60ی باقی بۆ عێراق بەرداتەوە. ساڵی 
1990 گرژی هاوشێوەش هاتەئاراوە، كە توركیا دەستیكرد 
عێراق،  و  سوریا  ك��رد.  ئەتاتورك  ب��ەن��داوی  پڕكردنی  بە 
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توركیایان تۆمەتباركرد كە لە بڕینی ئاوی فورات ئاگاداری 
بەنداوەكانی  كە  هەڕەشەیكرد،  عێراق  و  نەكردوونەتەوە 
فورات تۆپباران دەكات. لە بەشی داهاتوو جارێكی دیكە بە 

دوروودرێژی باسی توركیا، سوریا و عێراق دەكەین. 

شەڕی كەنداو
كەنداو  یەكەمی  ش��ەڕی  كە   1991 ساڵی  س��ەرەت��ای 
پاشەكشەیانكرد،  كوەیت  لە  عێراقییەكان  هێزە  بوو،  تەواو 
ئەمەریكییەكان خەڵكی عێراقییان هاندا جڵەوی كاروبارەكان 
ئەمەریكا  پشتیوانی  بە هیوای  بگرنەدەست. خەڵكی عێراق 
1991 سەرتاسەری  ئ��ازاری  تا  ڕاپەڕینە  ئەو  و  ڕاپەڕین 
ویایەتە  ك��ە  كاتێك  ئ��ەوەش��دا،  ل��ەگ��ەڵ  گ��رت��ەوە.  عێراقی 
و  ب��اش��وور  ل��ە  شیعەكان  پشتیوانیی  ل��ە  یەكگرتووەكان 
سەدام  هێزەكانی  دزی��ی��ەوە،  خۆی  باكوور  لە  ك��وردەك��ان 

حوسێن كەوتنە سەركوتكردنی ڕاپەڕینەكان. 
لە 28ی ئازاری 1991، ناوچە كوردنشینەكانی باكووری 
عێراق، شایەتحاڵی پەالماری سەربازی وێرانكەری ڕژێمی 
یادەوەریی  لەگەڵ  توندە  ئەو سەركوتكردنە  بەعس بوون. 
كیمیایی  تۆپبارانی  و  ئەنفال  چاالكیی  لە  كوردەكان  تاڵی 
هەڵەبجە لە كاتی شەڕی ئێران و عێراق، بووەهۆی ئەوەی 
هەزاران لە كوردەكانی عێراق بۆ ئێران و توركیا رابكەن؛ 
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تا 48 كاتژمێر دوای دەستپێكردنی چاالكیی سەربازی تا 
ڕاددەیەك 1/85 میلیۆن كورد لە ناوچەكە ڕاینه كردووە و 
بەرەو ئێران و توركیا سەرەوژێربوونەتەوە یان لە ناوچە 

كوێستانییەكانی سنووری عێراق ماونەتەوە. 
ئێرا و توركیا ڕووبەڕووی شەپۆلێكی گەورەی پەنابەران 
لەناكاوی  هاتنەناوەوەی  كاریگەریی  به   توركیا  بوونەوە. 
پەنابەرانی كوردی عێراقی بۆ ناوچە كوردنشینەكانی خۆی 
و  داخست  خۆی  سنوورەكانی  دەستبەجێ  بوو،  نیگەران 
لەپێدانی پەناگە و پەسیو بە كوردە عێراقییەكان خۆی پاراست. 
ڕێكخراوەكانی  یان  دەزگا  كەمبوونی  هۆكاری  تێكەڵكاری 
ئامادەكاریی شمەكی پێویست، داخستنی سنووری توركیا و 
ڕێنەدان بە ئەنجامدانی كۆمەكی مرۆڤدۆستانەی ڕێكخراوی 
لەناو  عێراق  كوردەكانی  بە  توركیاوە،  لەالیەن  نەتەوەكان 
سەخت  ئاووهەوای  هەلومەرجەكانی  لەگەڵ  خۆی،  خاكی 
پەنابەران،  بۆ  لەبار  كەلوپەلی  و  پێداویستی  كەمبوونی  و 
بووه تەهۆی هاتنەئارای قەیرانی مرۆیی و ڕۆژانە تا 1000 

كەس بەهۆی سەرما، برسێتی و نەخۆشی دەمردن. 
كۆمەڵگە نێودەوڵەتی، كە لە بارودۆخی مرۆیی یەكسەر 
پیشاندا.  كاردانەوی  سەرئەنجام  ڕاچڵەكیبوو،  هاتووەپێش 
كەمكردنەوەی  ل���ەڕووی  توركیا  س��ەرەت��ای��ی  پێشنیازی 
لە  بەرگرتن  و  خۆی  سنوورەكانی  سەر  بۆ  گوشارەكانی 
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ورووژاندنی كوردەكانی خۆی لەالیەن كوردەكانی عێراقەوە، 
خستەڕوو،  خ��ۆی  هەستیارەكانی  كوردنشینە  ناوچە  لە 
رێكخراوی نەتەوەكان لە 5ی نیسانی 1991 ڕێككەوتننامەی 
688ی بۆ دروستكردنی ناوچەیەكی ئارام لە باكوری عێراق 
پەسندكرد. رێككەوتننامەكە ڕایگەیاندبوو، كە سەركوتكردنی 
بۆ  ب��ووە  ه��ەڕەش��ەی��ەك  عێراقی  هاوواڵتییانی  ناوخۆیی 
دەستێوەردانی  مۆڵەتی  و  ناوچەكە  ئاساییشی  و  ئاشتی 
سەركوتكردنە  لەو  بەرگرتن  بۆ  نەتەوەكانی  ڕێكخراوی 
دەركردووە و یارمەتیی مرۆڤدۆستانەی لەناو خاكی عێراق 
نەتەوەكان  ڕێكخراوی  هەنگاوەكەی  لەبەرچاوگرتبوو. 
ڕێكخراوی  )كە  ئ��ارام،  ناوچەیەكی  هاتنەئارای  بووەهۆی 
هەبوو(  سنوورەكانیەوە  بەسەر  هەژموونی  نەتەوەكان 
ناوچەی  دروستكردنی  ب��ووەه��ۆی  ع��ێ��راق،  ب��اك��ووری  ل��ە 
و  عێراق  هێزەكانی  پاشەكشەی  ك��وردی،  خودموختاریی 

بوونی ناوچەی دژەفڕین بەسەر ئەو ناوچەیەدا. 
دوای دروستكردنی ناوچەی ئارام و دوورخستنەوەی 
حكومەتی ناوەندی عێراق، لە ئیدارە و هەژموونی باكووری 
عێراق، لە ئایاری 1992 هەڵبژاردن كرا، كە تا ڕاددەیەك 
پارتی  و  ك��وردس��ت��ان  نیشتیمانیی  یەكێتیی  پ��ارت��ی  دوو 
سیاسیی  سەرەكیی  پارتی  )دوو  كوردستان  دیموكراتی 
كورد(، دەنگی یەكسانیان بەدەستهێنا. مەسعود بارزانی و 
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ڕەزامەندییان  پارتە  دوو  ئەو  سەرۆكانی  تاڵەبانی  جەالل 
كوردی  ناوچەی  نوێی  حكومەتی  یەكەوە  بە  كە  دەرب��ڕی 
و  ناوچەیی  شێوەی  بە  كۆنتڕۆڵیان  هەرچەند  پێكبهێنن، 
پارێزەریان  جوگرافیی  پێگەی  بنچینەی  لەسەر  ئایدۆلۆژیا 
دابەش بوو. لە ساڵی 1994 شەڕی نێوان ئەو دوو حزبە 
لەسەر مەسەلەی شەخسی، سیاسی و ئابووری هەڵگیرسا. 
گەیشتە  پارتە  دوو  ئ��ەو  نێوان  گرژیی   1996 ساڵی  تا 
بەغداد  لە  یارمەتی  داوای  دیموكرات  پارتی  كە  ئاستێك 
هێزەكانی  لە  پاڵپشتی  داوای  نیشتیمانی  یەكێتیی  كردووە، 

ئێران كردووە. 
بە  كۆتایی   1998 ساڵی  هاوكاریی  ڕێككەوتننامەی 
ناجار  و  جار  كە  هێنا،  ناوخۆ  توندوتیژیی  و  دوژمنكاری 
لە كوردستانی عێراق ڕوویدەدا. هەردوو پارت ڕێككەوتن 
داوای  داهاتوو  ناكۆكیی  و  مشتومڕ  چ��ارەس��ەری  بۆ  كە 
توندوتیژی.  بەر  پەنانەبەنە  یان  نەكەن،  یارمەتیی دەرەكی 
لە كاتی ڕووخانی ڕژێمی سەدام حوسێن لە ساڵی 2003، 
بەهێزدابوون،  بارودۆخێكی   لە  ك��ورد  سیاسەتمەدارانی 
پێكهێنا.  كاتییان  حكومەتی  پ��ەی��ك��ەری  ل��ە  بەشێك  ك��ە 
بەشداریكردنیان لە گفتوگۆی دیاریكردنی داهاتووی عێراق، 
هۆكاری ناڕەزایەتیی بەرچاوی ناوخۆ و دەرەوەی سوریا، 

توركیا و ئێران بوو. 
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شەڕی 2003، دژی عێراق
پێناسەكردنەوەی  وەك  عێراق  دژی  2003ی  شەڕی 
ن��اوەڕاس��ت،  خ��ۆره��ەاڵت��ی  ب��ارودۆخ��ی  دی��ك��ەی  جارێكی 
زۆریشی  ئاكامێكی  دەدرێ��ت،  لەقەڵەم  ئەمەریكا  لەالیەن 
هێزە  ئامادەیی  ڕژێم،  گۆڕینی  هەبوو.  سوریاوە  بەسەر 
داه��ات��ووی  ب��ە  پ��ەی��وەن��د  بابەتەكانی  و  ئەمەریكییەكان 
ئەو  هەموویان  عێراق  كۆمەاڵیەتیی  و  ئابووری  سیاسی، 
دەرەكیی  و  ناوخۆ  ئامانجەكانی  بۆ  كە  ڕووداوان��ەب��وون، 
سوریا نامۆ بوون. سوریا ئامادەیی سەربازیی ئەمەریكا 
بە  ع��ێ��راق��ی،  ئ��ەوك��ات��ی  ڕژێ��م��ی  ل��ە  پشتگیریكردنی  و 
خۆی  ئاساییشی  و  ڕژێم  بۆ  ڕاستەوخۆی  هەڕەشەیەكی 

لەقەڵەم دەدا. 
نیگەرانییەكی دیكەی سوریا، لە گریمانەی دامەزراندنی 
و  ع��ێ��راق  ب��اك��ووری  ل��ە  هەمیشەیی  ك���وردی  دەوڵەتێكی 
كاریگەرییەكانی بەسەر كوردەكانی سوریاوە، دروستكردنی 
دابەشبكات،  واڵت��ێ��ك  دەی��ت��وان��ی  ك��ە  نەریتێك،  و  پێشینە 
عێراق  سەرلەنوێی  ڕێكخستنەوەی  دەگ��رت.  سەرچاوەی 
دەی��ت��وان��ی ل��ەن��او س��وری��اش ڕەن��گ��ب��دات��ەوە و داخ��وازی��ی 
نەتەوەییەكان،  مافە  داواكاریی  زیادبوونی  جوداییخوازی، 

دەبێتەهۆی ڕاسپاردنی دەسەاڵت و بژاردەكان. 
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هەڵبژاردنی 2005
لە هەڵبژاردنەكانی 31 ی حوزەیرانی 2005 شایەتیی 
بەشداریكردنی 8/5 ملیۆن عێراقی، واتە %58ی ئەوانەی 
ناوچە  لە  بووین.  دەیگرتنەوە،  هەڵبژاردن  هەلومەرجی 
كوردنشینەكانی باكووری عێراق، لە سەدای بەشداربووان 
زۆر زیاتر لە %58 بوو. راپۆرتەكان لە سەدای بەشداربووان 
لە زۆربەی ناوچەكان لەنێوان 80 بۆ %90ی ڕادەگەیاند. 
نوێنەرانی  دی��اری��ك��ردن��ی  ئامانجی  ب��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان 
ئەنجوومەنی نیشتمانی6 ئەنجامدرا، كە ئەركی ئامادەكردنی 
رەشنووسی دەستووری نوێی عێراقی لەئەستۆ بوو. 275 
حزبی  دەنگدەران  كە  ئ��ەوەی  دوای  ئەنجوومەن  كورسیی 
نوێنەرایەتی  ب��ەگ��وێ��رەی  دی��اری��ك��رد،  خ��ۆی��ان  جێسەرنجی 
هاوڕێژەیی دیاریكرا7. پارتی دیموكرات و یەكێتیی نیشتیمانی 
كە وەك پێویست لە دەستەبەركردنی زۆرترین ڕادەی دەنگی 
گونجاوی  ب��ارودۆخ��ی  لە  بەهرەمەندبوون  ل��ەڕووی  شیاو 
دوائەنجام ئاگاداربوون، یەكیانگرت و وەك هاوپەیمانیەتێكی 
كوردیەكان  حزبە  هەڵبژاردنەكان،  دوای  كاریانكرد.  كورد 
نیشتمانی  یەكێتیی  تاڵەبانی سكرتێری  كە جەالل  رازیبوون 
لە حكومەتی داهاتووی عێراق، نوێنەری هەردوو حزب بێت. 
بارزانی  مستەفا  مەال  فەرمانەكانی  باوەڕپێكراوی  تاڵەبانی 
بوو. مەال مستەفا پارتی دیموكراتی دامەزراند، كە ئەو پارتە 
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ئێستا لە الیەن مەسعود بارزانییەوە سەرۆكایەتی دەكرێت. 
تاڵەبانی لە ساڵی 1974 لە پارتی دیموكرات جیابووەوه  و 

ساڵی 1975 لە دیمەشق یەكێتیی نیشتمانی دامەزراند.  
بۆ  دەنگەكان  6/%47ی  فەرمی  ئ��ام��اری  بەگوێرەی 
یەكێتیی گرووپە ئیسامییەكانی شیعە چوون. هاوپەیمانی 
 140 ئەنجامدا  لە  هێنا.  دەنگەكانیان  4/%25ی  ك��ورد 
 75 و  شیعی  نیشتیمانی  ئەنجوومەنی شوورای  كورسیی 
كورسی بۆ هاوپەیمانیەتی كورد بوو. 40 كورسی بۆ ئەیاد 
عەالوی و ئەوانی دیكە، كە بریتی بوو لە 20 كورسی بۆ 
گرووپەكانی تر بوو. بەمەش كوردەكان پلەی دووەمییان لە 

ئەنجوومەن بەدەستهێنا. 
دەنگەكانیان  %60ی  نزیكەی  كەركوك  لە  كوردەكان 
لەسەر  زۆری  مشتومڕێكی  و  كێشە  ك��ە  بەدەستهێنا، 
داه��ات��ووی ش��ارەك��ە ل��ێ��ك��ەوت��ەوە. ئ��ەگ��ەرچ��ی ك��وردەك��ان 
كەركوك بە پایتەختی هەرێمی كوردستانی عێراق دەزانن، 
كەركوك،  دانیشتووی  عەرەبەكانی  و   توركمان8  ب��ەاڵم 
وەها  گریمانەیەكی  دژایەتیی  قینەوە  و  ڕق  و  بەتوندی 
ئەو  چاپەمەنییەكانی  لە  خۆی  ڕوانگەی  توركیاش  دەكەن. 
واڵتە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەكان، بەئاشكرا 
ڕاگەیاند و بانگەشەیكرد، كە بێسەروبەرەیی و شێواوی لە 
كەركووك سەرچاوەیگرتوو لە "دەستكاری و ساختەكاری" 
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عێراقی  لە كۆمەڵگەی  ئێستا  دیاری  "كەسانی  و  ڕوویداوە 
دەستكاریی دەنگدانیان كردووە،ة بەرژەوەندیی نایاساییان 

لەوكارە بەدەستهێناوە." 
بۆیان  ت��ا  ه��ەوڵ��دەدەن  ك��وردەك��ان  دەك��رێ��ت  پێشبینی 
پێشنیازكراو،  ف��ی��دراڵ��ی  عێراقی  ئ���ااڵی  ل��ەژێ��ر  دەك��رێ��ت، 
دەكرێت  چ��اوەڕوان  هەروەها  دەستەبەربكەن.  دەس��ەاڵت 
دەستووری  ڕەشنووسی  نیشتمانی  ئەنجوومەنی  كاتێك 
ڕاددەی  باشترین  بۆ  كوردەكان  ئامادەكرد،  عێراقی  نوێی 
بەده ستی  دەتوانن  كە  گفتوگۆوە،  چوونەناو  سەربەخۆیی 
سوریا،  نێوان  ناوچەیی  گرژیی  ئەوكارە  لەوانەیە  بێنن. 
توركیا و عێراق زۆربكات، چونكە ئەو واڵتانە لە بانگەشەی 

سەربەخۆیی داهاتووی كوردەكانی خۆیان دەترسن. 

كوردستانی عێراق
دەوڵەتی سوریا سەرەتا دژی درووستكردنی ناوچەیەكی 
ئارام نەبوو لە باكووری عێراق. ناوچەی ئارامی بەغدادی 
الوازدەكرد، هێشتا مۆڵەتی گەیشتنی خەڵكی ئەو ناوچەیە 
بەدنیای دەرەوە، پەیوەندی بە نیەتپاكیی واڵتانی دراوسێوە 
سەر  بۆ  ڕاستەقینە  هەڕەشەیەكی  وەك  بەمەش  هەبووە، 
ناوچەیی  هاوسەنگیی  لێیناڕوانرێت.  سوریا  بەرژەوەندیی 
پێكهێنانی  لەسەر  رەزام��ەن��دی  سوریا  وایكرد  دەس��ەاڵت 
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نەبوو  پێویست  ئیدی  چونكە  دەربڕێت،  ئارام  ناوچەیەكی 
پاشەكشەی  دوای  هاوپەیمانان  هێزەكانی  و  ئەمەریكا 
لەگەڵ  بمێننەوە.  ناوچەكەدا  لە  كوەیت  لە  سەدام حوسێن 
ئەو  نێودەوڵەتیی  نەناسینی  ب��ەڕەس��م��ی  ل��ه   س��ەرن��ج��دان 
ناوچەیە و سەرمایەگوزارینەكردنی خۆرئاوا لە داهاتووی 
ناوچەی ئارام، نە سوریا و نە توركیا لەگریمانەی گۆڕانی 
بارودۆخی عێراق و كوردستانی عێراق نیگەران نەبوون. لە 
لەگەڵ حزبە  پەیوەندییەكانی  بەرامبەر  لە  ئەنجامدا سوریا 
نائالوودەبوون  و  ك��راوە  عێراق،  باكووری  كوردییەكانی 
ك��اری��دەك��رد، و س��ن��ووری خ��ۆی ب��ە ڕووی ن��وێ��ن��ەران و 

دیپلۆماتەكانیان كردبووەوە. 
ڕوودانی چەند ڕووداوێكی جیاوز، حزبە سیاسییەكانی 
قۆناغی  ب��ردە  سوریای  دەسەاڵتدارانی  و  عێراق  ك��وردی 
پەیوەندییە  ئ��ەو  ه��ەرچ��ەن��د،  ستراتیژییەوە.  پەیوەندیی 
و  ع��ێ��راق  ك��وردەك��ان��ی  ه��ەب��وو، چونكە  دیكەشی  الی��ەن��ی 
كەشوهەوای باس ورووژێنەری كوردستانی عێراق هێشتا 

بۆ دەسەاڵتدارانی سوریا بابەتێكی نیگەرانكەر بوو.
سوریا بەهۆی ئاسۆی نەزۆك و ناكاریگەری كوردستانی 
عێراق، پەیوەندیی باشی لەگەڵ حزبە سیاسییەكانی كوردی 
عێراق دروستكرد، چونكە ئەو پەیوەندییە دەرفەتێكی باشی 
دەدایە ئەو واڵتە گوشار بخاتەسەر ڕژێمی بەعسی  عێراق. 
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لە  كە  درا،  نیشتمانی  یەكێتیی  و  دیموكرات  پارتی  بە  ڕێ 
سوریا نووسینگەی نوێنەرایەتییان هەبێت. ئەو مۆڵەتە بۆ 
سوریا قازانجێكی دیكەشی هەبوو، چونكە سەرنجەكانی لە 
گرژیی كوردەكانی ناوخۆی خۆی بۆ كێشەی كوردەكانی 
گەشەی  جوواڵنەوەی  ڕێگەیەوە  لەو  شێواندووە،  عێراق 
بە  سوریا  كوردەكانی  الوازدەك��رد.  سوریای  كوردەكانی 
سەربەخۆی  نەتەوەیی  ج��وواڵن��ەوەی  لەدەستدانی  نرخی 
بە  كرد  عێراق  كوردەكانی  لە  پشتگیرییان  زیاتر  خۆیان، 
هەمان جۆر كە پێشتر لەگەڵPkK  لە توركیاش بە هەمان 
گریمانەی  لە  پێشتر  سوریا  ك��ردب��وو.  ڕەف��ت��اری��ان  شێوە 
ناوخۆی سوریا  لە  نەژادی  و  تاقمی  كێشمەكێشی  بوونی 
ناسراو  و  بەهێز  كوردیی  دەسەاڵتێكی  پێكهێنانی  كاتی  لە 
بەسەر  كاریگەریی  دەیتوانی  كە  عێراق،  كوردستانی  لە 
نیگەرانی  ب��وو.  نیگەران  هەبێت،  واڵت��ەدا  ئەو  كوردەكانی 
گرووپەكانی  دەسەاڵتی  و  پێگە  لەبارەی  سوریا  ئێستای 
دروستكردنی  ب��ە  ئێستا  ك��ە  ع��ێ��راق،  ب��اك��ووری  ك���وردی 
چونكە  زیادیكرد،  لێدەكرێت  پارێزگاریان  ئ��ارام  ناوچای 
ئەمەریكا و هاوپەیمانانی بە هێزی سەربازی هەڕەشەیان 
ل��ە س���ەدام حوسێن و ڕژێ��م��ی ب��ەع��س دەك���رد. ت��رس لە 
لە  كاریگەری  عێراق  كوردەكانی  دەس��ەاڵت��ی  زۆرب��وون��ی 
زەین و ڕای دەوڵەت كردووە، بووەتە هۆكاری بنەڕەتیی 
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و  ناوخۆ  سیاسیی  ك��اروب��اری  گۆڕانی  و  بەئاگاهێنانەوە 
دەرەوەی سوریا. ئەو نیگەرانییە ڕۆڵی بنچینەیی لە هاندانی 
سوریا بۆ پشتگیریكردنی سەدام حوسێن و حزبی بەعس 
بیانووی  بە  كوردەكان  ئەوەی سوریا  بووەهۆی  كردەوە، 
هاوكاریكردنیان لەگەڵ هێزە دەرەكییەكان بە سەرۆكایەتیی 

ئەمەریكا، ئیدانەبكات. 
عێراق،  ب��اك��ووری  ك��وردی��ی  سیاسیی  حزبی  ه���ەردوو 
واڵتانی  ناوخۆی  كاروباری  لە  دەستێوەرنەدان  سیاسەتی 
پەیوەندیی  حزبانە  ئەو  ئەگەرچی  گرتەبەر.  دراوسێیان 
هەیە،  ئەنجوومەنەكانی سوریا  و  لەگەڵ حزب  نافەرمییان 
چاالكییان  سوریا  ك��وردی  دانیشتووانی  لەناو  نە  ب��ەاڵم 
سوریا  سیاسییەكانی  ج��وواڵن��ەوە  پشتگیریی  نە  دەك��رد، 
دەكەن و بەدەگمەن لەبارەیانەوە دەدوێن. لەگەڵ ئەوەشدا 
دەسەاڵت و پێگەی پارتی دێموكرات و یەكێتیی نیشتمانی 
بێگومان  ك��ە  نیشانیداوە،  ك��وردس��ت��ان  س��ەرت��اس��ەری  ل��ە 
ڕووداوی عێراق و توركیا كاریگەری لەسەر ئامانج و هیوا 

سیاسییەكانی كوردەكانی سوریا هەبووە.  
ه���اوك���ات پ��ێ��ك��ه��ێ��ن��ان��ی ن��اوچ��ەی��ەك��ی س���ەرب���ەخ���ۆ بە 
كوردستانی  هەموو  كوردەكانی  كوردەكان،  سەرۆكایەتیی 
بۆ  بەركەوتەیان  ش��ێ��وازی  و  تێڕوانین  ه��ی��وادارك��رووە، 
پێگەیان  تەندروستیی  گریمانەی  گۆڕیوە،  كورد  مەسەلەی 
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لە  كە  بەخۆبوون  متمانە  زیادكردووە.  خۆیان  واڵتانی  لە 
لە  هەرچەند  گەشەیكرد،  سوریا  ك��وردی  ڕێكخراوەكانی 
قووڵ  عێراق  كوردەكانی  كێشمەكێشی  لەسەر  سەرەتادا 
ببووەوە، كەچی سەرئەنجام بووەهۆی زیادبوونی شور و 
واڵتی  بە شكستی  پەیوەند  لە  لە سوریا  شەوقی سیاسی 
ئەو  ڕووداوی  بوو.  خۆلێنەدزراوە  مەسەلەیە  ئەو  سوریا، 
بەاڵم  ورووژان��د،  سیاسی  چاالكی  لەجاران،  زیاتر  دواییە 
لە بەرامبەردا واڵتی سوریا كاردانەوەی بۆ ئەو ڕووداوانە 
زیاتر لە هەركاتێكی دیكە كوردەكانی ناو واڵتی خۆی خستە 

تەنگژەوە.
سوریا  ڕژێمی  و  عێراق  كوردەكانی  پەیوەندییەكانی 
لەالیەن  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  چەنەلێدانی  زیادكردنی  بە 
دامەزراندنی  پێشنیازكردنی  بە  سیاسی  نەیاری  و  سوریا 
حكومەتی فیدڕاڵ لە عێراق و حكومەتی سەربەخۆ لە ناوچە 
دەس��ەاڵت��داران��ی  ئەگەرچی  تاریكتربوو.  كوردنشینەكان، 
س��وری��ا پ��ەی��وەن��دی��ی��ان ب��ە ح��زب��ەك��ان��ی ك���وردی ع��ێ��راق و 
عێراق  كاتیی  بااڵدەستی  ئەنجوومەنی  كەسایەتییەكانی 
ناوخۆی  سیاسەتی  بە  چاوخشاندنێك  بەاڵم  پاراستووە، 
نیگەرانییەكی  مەسەلەیە  دوو  ئەو  پیشانیدەدات،  سوریا 

زۆروزەوەندییان بۆ دیمەشق لەگەڵ خۆیان هێنا.  
بۆ  كوردەكان  هاوكاریی  و  عێراق  داگیركردنی  لەگەڵ 
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دوژمنی  وەك  ڕۆژان���ە  ك��وردەك��ان  داگیركەر،  هێزەكانی 
هەڵسوكەوتیان  خیانەتكار  وەك  و  دراون  لەقەڵەم  سوریا 
جەماوەر  لەناو  عەرەب  ناسیۆنالیزمی  ئاگری  كرا.  لەگەڵ 
خۆرهەاڵتی  لە  خۆرئاوا  ئیمپریالیزمی  دەستێوەردانی  بە 
زیاتر  دەدرێ��ت،  لەقەڵەم  عێراق  داگیركردنی  و  ناوەڕاست 
لە دەستپێكی شەڕی عێراق دەستگیركردنی  كڵپەی سەند. 
و  ه��ۆك��اری سیاسی  ب��ە  گرتنیان  و  س��وری��ا  ك��وردەك��ان��ی 
هاوكاریی  كوردەكان  كە  ئەوە  زیادیكردووە.  كولتووری 
هێزی هاوپەیمانانیان بە سەرۆكایەتیی ئەمەریكا كردووە، لە 
پەالماردان بۆ سەر عێراق كارئاسانیان كرد، شایەتییەكان 
هاوكاریكردنیان  بە  سوریاش  كوردەكانی  نیشانیدەدات 
تاوانباركراون. ئەمڕۆ، زۆر زیاتر لە ڕابردوو، كوردەكانی 
ل���ه الی���ەن دی��م��ەش��ق��ەوە وەك ه���ەڕەش���ەی���ەك بۆ  ع��ێ��راق 
لەقەڵەم  ئاساییش  و  یەكپارچەیی  ناوخۆیی،  سەقامگیریی 

دەدرێن. 
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پەراوێزەكان:

1. GAP: 
ب��اش��ووری خۆرهەاڵتی  پ��ڕۆژەی  ن��اوی توركی  ك��ورت��ك��راوەی 
 22 دروستكردنی  لە  بریتییە  بەرنامەكەی  وەرگ��ی��راوە،/  ئەنادۆل 
بەنداو و 19 وێستگەی وزەی كارەبایە، كە پێویستە لە ساڵی 2005 
ساڵی  لە  كە  ئەتاتوركە  بەنداوی  سەرەكی  بەنداوی  تەواوبكرێت. 
1990 دروستكراو یەكێكه  لە بەنداوە گەورەكانی دنیایە. ڕووبەره  
پڕكردنی  ل��ەڕووی  ب��ووە،  چوارگۆشە  كلیۆمەتر   816 ئاوییەكەی 
كۆگای ئاوی بۆ ماوەی مانگێك بە نۆرەی ڕەوتی ڕووبارەكە دەبڕێت. 

2. Partîya Karkerên Kurdistan
Beqaa Valley .3: دۆڵێكە لە ناوەندی لوبنان بە درێژایی 
120 كیلۆمەتر كە لە كۆتایی سەدەی بیستەم مەیدانی پێكدادانی 
هێزەكانی سوریا، ژمارەیەك لە لوبنانییەكان و ڕێكخراوی ئازادی 
ڕاددەیەك  تا  بووە.  ئیسرائیل  لەگەڵ   ))PLO( فەلەستین  بەشی 
هێزەكانی  دۆڵ��ەدان.  لەو  لوبنان  كشتوكاڵی  زەوییەكانی  نیوەی 
ساڵی  لە  لوبنان  ناوخۆی  ش��ەڕی  دەستپێكردنی  دوای  سوریا 
1975 چوونە ئەو ناوچەیەوەوە.  4 . شارێكە كە دانیشتووانەكەی 
395,388كەس بووە، لە ساڵی 2007 و كەوتووه تە باشووری 

توركیاوە. ناوی كۆنی سەیحان Seyhan بووە. 
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5. Arab League: 
خۆرهەاڵتی  ع��ەرەب��ی  واڵت��ان��ی  ل��ە  ناوچەیی  ڕێكخراوێكی 
دام��ەزرا.  قاهیرە  لە   1945 ئ��ازاری  22ی  لە  كە  ن��اوەڕاس��ت، 
لوبنان،  سوریا،  میسر،  لە  بوون  بریتی  دامەزرێنەری  واڵتانی 
والتێكی  چەند  پ��اش��ان  ی��ەم��ەن.  و  سعودیە  ئ���ەردەن،  ع��ێ��راق، 
ئامانج  سەرەتادا  لە  پێوەكردن.  پەیوەندییان  دیكەش  عەرەبیی 
بواری  لە  هاوكاری  بەهێزكردنی  یەكیەتییەكە  دامەزراندنی  لە 
بەرنامەی كۆمەاڵیەتی، سیاسی، كولتووری و ئابووری لەنێوان 
ئەندامان و ناوبژیوانی لە گەنگەشەی نێوان ئەندامان یان واڵتی 
و  سەربازی  ب��واری  لە  هاوكاری   1950 ساڵی  ب��ووە.  سێیەم 
زیادكراوە.  یەكیەتییەكە  ئامانجەكانی  بۆ  بەرگرییش  هەنگاوی 
دوای واژۆكردنی پەیماننامەی ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیل لە ساڵی 
1979 ئەندامیەتی میسر لە یەكیەتییەكە هەڵپەسێردرا، بارەگای 
یەكیەتییەكە لە قاهیرەوە بۆ تونس گوازرایەوە، بەاڵم لە ساڵی 
1990 جارێكی دیكە یەكیەتییەكە گوازرایەوە بۆ قاهیرە. پەالماری 
ساڵی 1990عێراق بۆ كوەیت و دەستێوەردانی واڵتانی عەرەبی 
لە شەڕی ئەمەریكا و هاوپەیمانانی دژی عێراق كەلێنێكی قووڵی 

لەو یەكیەتییەدا دروستكردووە. 
6. National Assembly: 
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  Assemblée ه��اوش��ێ��وەی  ی��اس��ادان��ان��ی  ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ی 
لە  فەڕەنسا  سەرەتای شۆڕشی  لە  كە  Nationaleف��ەڕەن��س��ا، 

ساڵەكانی 91 – 1789 دامەزراز 
7. Proportional Representation:

 سیستمێكی هەڵبژاردنە كە بۆ دیاریكردنی دەستەی یاسادانان 
خراوەتەڕوو بە شێوەیەك، كە ژمارەی كورسییەكانی تایبەتكراو 
بە هەرحزبێك یان گروپێك بەپێی ژمارەی دەنگەكانە، كە ئەندامانی 
ئەو گرووپە لە دواهەڵبژاردنی سازدراو دەستەبەرییان كردووە. 
كەمكردنەوەی  بۆ  زۆرجار  هاوڕێژەیی  نوێنەرایەتی  لە  ئامانج 
لە دەسەاڵتی  پلەیەكە  پێدانی  دەسەاڵتی حزبی سیاسیی زاڵ و 
بوونیان  لە  پێشتر  كە  كەمینەیە،  گرووپەكانی  بە  نوێنەرایەتی 
ڕێگری كراوە. ئەو تەكنیكە بۆ یەكەم جار لە ساڵی 1855 لە 

دانیمارك سوودی لێوەرگیراوە. .  
لقی  ب��ە  س��ەر  ك��ە  دەدوێ���ن،  زمانێك  ب��ە  توركمانەكان   .  8
باشووری كۆمەڵەی زمانانی توركییە. زۆربەیان لە توركمانستان 
و ناوچەكانی دەوربەری ئاسیای ناوەند دەژین، دانیشتووانیان 
ل��ە س��ەرەت��ای ئ��ەو س��ەدەی��ە زی��ات��ر ل��ە 6 ملیۆن ك��ەس ب��ووە. 
ب��اك��ووری  و  خ��ۆره��ەاڵت  ب��اك��ووری  ل��ە  كەسیش   500,000
توركمانەكان  لە  كۆمەڵێك  نیشتەجێن.  ئەفغانستان  خۆرئاوای 
گچكەتری  كۆمەڵەی  ه��ەن.  عێراقیش  ب��اك��ووری  و  سوریا  لە 
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 1958 ساڵی  دوای  به تایبەت  كە  دەژیین،  توركیا  ناوەندی  لە 
ڕووبەڕووی جوداخوازی بوونەوە. باوەڕ وەهایە كە باپیرانیان 
لە هۆزەكانی ئاغوز Oghuz بوون، لە داوێنی زنجیرە چیاكانی 
ئاڵتای )Altay( كۆچییان كردووە. شاخەكانی ئەڵتای بە درێژایی 
2000 كیلۆمەتر لە بیابانی گبی تا جلگەی سیبریا درێژدەبنەوە و 
لە واڵتانی مەگۆلستان، چین، ڕووسیا و كازاخستان تێدەپەڕێت.        
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بەشی شەشەم
سەرچاوە ئاوییەكان و مشتومڕی 

پەیوەندیدار پێیەوە
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چەند  بە  كە  ڕووبارانەی  ئەو  لەسەر  ناكۆكی  زۆرجار 
ئەو  نێوان  دەسەاڵتی  ناهاوسەنگیی  لە  تێدەپەڕن،  واڵتێكدا 
واڵتانە سەرچاوەدەگرێت. لە كاتی تێكچوونی هاوسەنگی، 
واڵتێك یان ویایەتێك خاوەن دەسەاڵتی زیاترە لە ئەوانی 
دیكە و دەتوانێت لە كۆنترۆڵكردنی ئاو بەسەر ئەوانی دیكەدا 
خاوەن  ڕووبارەكان  بااڵدەستی  واڵتانی  زۆرجار  زاڵبێت. 
سەرچاوە  دەتوانن  واڵتانە  ئەو  چونكە  باشترن،  پێگەی 
هاوسەنگیی  تێكچوونی  ب��ەاڵم  بكەن،  كۆنتڕۆڵ  ئاویەكان 
دەسەاڵت لە ناوچەكە، ڕەنگە واڵتانی خوارووی ڕووبارەكە، 
ڕووبارەكە  بااڵدەستی  واڵتانی  بەسەر  خۆیان  كاریگەریی 
واڵتانەی  ئەو  لەنێوان  هاوشێوەش  مشتومڕی  بەكاربێنن. 

ڕوودەدات، كە ڕووبار سنووری سیاسییان پێكدەهێنێت."
 World Commission( كۆمسیۆنی جیهانی بەنداوەكان

    )on Dams
بەنداو،  درووستكردنی  لە  س��وودوەرگ��رت��ن  بە  "تەنیا 
ڕووب��ارەك��ان  ب��ەرچ��او  ب��ە شێوەیەكی  دەت��وان��ن  واڵت���ان 
بەڕێوەبەرن، پاشەكەوتكردن، یان تەنانەت ڕێڕه وی بگۆڕن 
بە شێوەیەك، كە ببێتەهۆی گۆڕینی گرژی نانەوەی پشكی 

واڵتانی دراوسێ لە ئاو"
فیۆنا كورتین)Fiona Curtin(، ڕاوێژكاری كۆمسیۆنی 

بەنداوەكان 
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ڕووباری فورات
خۆرهەاڵتی  باكووری  شاخەكانی  لە  فورات  ڕووب��اری 
الوەكیی  لقێكی  چەند  ناوچەیە  لەو  هەڵدەقوڵێت.  توركیا 
 )Keban( كیبان  نزیكی  ل��ە  ئ���ەوەی  پێش  ڕووب���ارەك���ە 
پێكبگەن و خودی فورات پێكبهێنن، هەیە. ڕووبارەكە دوای 
جەرابلوس  لە  دەڕوات،  باشوور  بەرەو  كیبانێ  لە  ئەوەی 
 )Balikh( دەڕژێتە سوریاوە. لە سوریا ڕووبارەكانی بەلیخ
دەڕژێتە  قائیم  لە  فوراتەوە،  دەڕژێنە   )Sajur( ساجور  و 
عێراق  باشووری  لە  ڕووب��ارە  ئەو  سەرئەنجام  عێراقەوە. 
لەگەڵ ڕووباری دیجلە پێكدەگەن بۆ ئەوەی شەتولعەرەب1 
ك��ەن��داوی  دەڕژێ��ت��ە  ف��او  نزیكی  ل��ە  ئ��ەوی��ش  پێكبهێنێت، 

عەرەبییەوە2. 
ئەو  لەبارەی درێژیی ڕووب��اری فورات و بڕی  بیروڕا 
ئ��اوە ج��ی��اوازە، كە لە هەرسێ واڵت���ەوە دەڕژێ��ت��ە ن��اوی. 
ڕاگەیەنراوە،  عێراقەوە  دەوڵەتی  له الیەن  ژم��ارە  نوێترین 
 40% ڕاگەیاندووە،  كیلۆمەتری   2/940 درێژییەكەی  كە 
ی درێژی لە توركیا، 5/%20ی لە سوریا و 39/5 ی لە 

عێراقدایە. 
ڕووب��ارە  ئەو  ئاوڕێژگەی  2\3ی  لە  زیاتر  ئەگەرچی 
لە دەرەوەی توركیایە، بەاڵم %93ی ئاوەكەی لە توركیا 
و   88% لە  باسی  ژمارەیەك  هەرچەنده    – هەڵدەقوڵێت 
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ژمارەیەكی دیكە باسی %98، دەكەن. زۆربەی سەرچاوەكان 
شوێنی ئاوڕێژگەی فورات بە نزیكەی 444/000 كیلۆمەتر 
چوارگۆشە )Km2( قبووڵكراوە. لەگەڵ ئەوەشدا، ڕووباری 
واڵتێك  ه��ەر  پشكی  دەڕوات،  واڵت��دا  هەرسێ  بە  ف��ورات 
لە  هەندێك  زۆرە.  مشتومڕێكی  جێی  ڕووب��ار  ب��واری  لە 
سەرچاوەكان پشكی توركیا %28، سوریا %17، عێراق 
پشكی  دیكە  ئەوانی  باسدەكەن.   15% سعودیە  و   40%
بە هەرواڵتێكدا  كە  بەپێی درێژیی ڕووبارەكە،  هەرواڵتێك 

دەڕوات، دابەشدەكەن3. 

ڕووباری دیجلە
وەك  كیلۆمەتر(   1840 درێژیی  )بە  دیجلە  ڕووب��اری 
فورات بە توركیا، سوریا و عێراق دا  دەڕوات. تا ڕاددەیەك 
400 كیلۆمەتر لە ڕووباری دیجلە بە باكووری خۆرهەاڵتی 
لەگەڵ  تری سنوور  كیلۆمەترەكەی   40 دەڕوات،  توركیادا 
سەربەرەوژێر  عێراق  ب��ەرەو  پاشان  پێكدەهێنێت،  سوریا 
دەبێتەوە. ڕووباری فورات، بە درێژیی ڕووبارەكە، ئاوڕیژگە 
و پشكی هەرواڵتێك لە ڕووباری دیجلەش بیروڕای جیاوازە. 
دەوڵ��ەت��ی ع��ێ��راق ڕووب����ەری ئ��اوڕێ��ژگ��ەی ب��ە 235/000 
كیلۆمەتر   105/750 كە  دەزانێت،  چوارگۆشە  كیلۆمەتر 
چوارگۆشەی )%45( كەوتووه تە عێراقەوە. ژمارەیەك كە 
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لەالیەن جوگرافیزانێك بە ناوی هیلل )Hillel( دەستكەوتووە، 
پشكی عێراق لە ڕووبارەكە %78، پشكی توركیا %20 و 
سوریا %2 ی دیاریكردووە. تایبەتمەندییەكی دیجلە ئەوەیە، 
ئاوەكەی بڕێكی سااڵنەی النی زۆر و گۆڕانی  كە ڕەوتی 
وەرزەكانی هەیە. مامناوەندیی سااڵنەی ڕەوت 520 مەتر 
سێگۆشە لە چركەیەكدا لە سنووری نێوان توركیا و سوریا 
)بەرانبەر 16/2 ملیار سێگۆشە یان  BM3لە سالێك(دایە. 
كەمترین ڕاددەی ڕەوت  BM3 6/9 لە ساڵی 1973 بووە 
بووە.   1969 لە ساڵی   34/BM3 3 ڕەوت��ی زۆرترین  و 
سێگۆشە  مەتر   1/433 نیساندا  لە  مامناوەندی  ڕەوت��ی 
مانگە  وشكترین  كە  ئەیلوول،  لە   )m3/s( چركەیەكدا  لە 
113 مەتر سێگۆشە لە چركەیەكدا دەبێت. الی خوارەوی 
ڕووبارەكە نزیك بەغداد ڕەوتی مامناوەندی 1/236 مەتر 

سێگۆشە لە چركەیەكدا دەبێت. 
سەر  دەكەونە  بەنداوەكانی  و  عێراق  سوریا،  توركیا، 

هەردوو ڕووبارەكە.
ڕووبارەكانی  ئ��اوی  پاشەكەوتكردنی  بە  پەیوەندی  لە 
ناكۆكیی  توندكردنی  لە  بەنداوەكان  فورات، ڕۆڵی  دیجلە و 
نێوان هەرسێ واڵتی سەرەكیی رەوتی ڕووبارەكە – توركیا، 
سوریا و عێراق –، لە هیچ كەس شارەوا نییە. هەرسێ واڵت 
لەڕووی كشتوكاڵی و گەشەی پەرەپێدانی خۆیان پێویستییان 
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بە سەرچاوە ئاوییەكانی دیجلە و فوراتە. جێگەی سەرسامی 
نییە، كە پەرەپێدانی پڕۆژەكانی ئەندازیاری ئاو بەتایبەت لە 
بەنداوە گەورەكان و ئاودێری سەرچاوەی زیادكردنی گرژیی 
نێوان واڵتانی كەنار ڕووبارەكە بێت. ئەگەرچی ئەو واڵتانە لە 
توندوتیژیی ئاشكرا خۆیان بەدوورگرتووە، بەاڵم هەرجارێك 
كە بەنداوێكی نوێ دروستكراوە، یان پێشنیازی دروستكردنی 
زیادیانكردووە.  دوژمنكارییەكان  دیكە  جارێكی  ك���راوە، 
بارەوە ئەوجۆرە گرژییانەی ئەو واڵتانەی  لە سێ  النیكەم 
خستووه تە لێواری شەڕەوە، كە لە ماوەیدا سوپای هەردووال 

ئامادەكراوە، بەنداوەكە هەڕەشەی تۆپبارانیان لێكراوە.  
ڕووب��اران��ە،  ئەو  خ���وارووی  دەكەوێته   كە  دواواڵت���ە  عێراق 
بەنداوی  دروستكردنی  بە   1914 ساڵی  كە  بوو  واڵت  یەكەم 
هندیە لەسەر ڕووباری فورات و لە 1950 بەنداوی دووەمی لە 
ڕومادی4، چەندین بەنداوی لەسەر ڕووباری فورات درووستكرد. 
ئەگەرچی هەردوو واڵتی توركیا و سوریا لە ناوەڕاستی 1950 
دوو  ئەو  پەرەپێدانی  بۆ  ڕووپێوییەكییان  ئەگەری  توێژینەوەی 
بە  دەستییان  ب��ەاڵم  جێبەجێكردنەوە،  ب��واری  خستە  ڕووب��ارە 
كاری گەورەی درووستكردنی نەكرد، تا ساڵی 1966 كە سوریا 
درووستكرد،  ف��ورات  ڕووب��اری  لەسەر  ب��ەرزی  بەنداوی چین 
ئەو  لەسەر  توركیاش  و  گ��ۆڕی  ش��ۆڕش  بۆ  ناوەكەی  پاشان 

ڕووبارە كاری دروستكردنی بەنداوی كیبانی دەستپێكرد. 
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گ��ەورەی  مشتومڕی  بوونەهۆی  بەنداوەكە  ه���ەردوو 
نێودەوڵەتی. سەرەتا كاری جێبەجێكردنی بەنداوی كیبانێ 
بووەهۆی ناڕەزایی سوریا بۆ توركیا، سەرەڕای تەواوكردنی 
بەكارهێنانی  هەڕەشەی  دووب��ارە  عێراق  تەبەقە،  بەنداوی 
سەربازی كرد، جارێك لە ساڵی 1974 و جارێكی دیكە لە 
ساڵی 1975. لەو ڕووداوانەدا، سوریا و عێراق هێزەكانیان 
بە  كردن.  سنوورییەكانیان  ناوچە  ڕەوان��ەی  و  ئامادەكرد 
ناوبژیوانیی ڕووسیا و سعودیە، سوریا ڕەزامەندی دەربڕی 
دامركایەوە.  قەیرانەكە  و  بەرداوەتەوە  زۆرتری  ئاوی  كە 
سوریا و عێراق ڕێككەوتن كە عێراق لە %58ی ئەو ئاوەی 
ئەو  سوریاوە.  دەڕژێتە  توركیاوە  سنووری  لە  بگات،  پێ 
ئاستێكی زۆر  تا  هەردوو واڵتی  نێوان  گرژیی  ڕێككەوتنە 
بە  سوریا  دەوڵەتی  سەرچاوەكانی  وایكرد  كەمكردەوە، 
ئ��اوەوە"  لەبارەی  واڵت  ه��ەردوو  یارمەتیدانی  "سەردەمی 

وەسفیبكات. 

پڕۆژەی GAP ی توركیا
سەرەڕای پەیوەندیی نێوان سوریا و عێراق لە الیەك و 
توركیا لە الیەكەی دیكەوە، بەترسناكی مایەوە. چونكە عێراق 
و سوریا لە پڕۆژەی پێگەخوازانەی باشووری خۆرهەاڵتی 
دەردەبڕی.  توندیان  نیگەرانیی   ،GAP بە  ناسراو  ئەنادۆڵ 
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بەرنامەڕێژی   GAP پ���ڕۆژەی  لەگەڵ  توركیا  دەوڵ��ەت��ی 
لەسەر  ب��ەن��داو   14 ل��ە  بریتییە  هێشوویی  ك��ە  ك���ردووە، 
دیجلە درووس��ت  لەسەر  ب��ەن��داو   8 ف��ورات و  رووب���اری 
بكات. نووسینگەی وەزارەتی بەرگریی بەریتانیا بە ئاماژە 
ڕاپۆرتێكدا  ل��ە  ف���ورات  و  دیجلە  ستراتیژیی  گرنگیی  ب��ە 
ل��ەب��ارەی پ��ڕۆژی GAP ه��ۆش��داری��دەدات ك��ە: مەسەلەی 
هێشتا  ناوچەكەیە.  سەردەمی  بۆمبەكانی  ترسناكترین  ئاو 
هێشتا  چونكە  تەقینەوە،  ئاستی  نەگەیشتووه تە  ناكۆكی 
كاتی  لە  خۆی.  تەواوی  تەوژمی  نەگەیشتووه تە  پڕۆژەكە 
تەواوكردنی پڕۆژەكە بەگوێرەی بەرنامە لە ساڵی 2010، 
قازانجی ژیاری بەو توانایە و تەوژمە دەدات، كە ناوچەكە 

بۆ ترسناكترین شوێنی قەیرانی جیهانی بگۆڕێت. 
ئ��ەو پ��ڕۆژەی��ە ل��ە س��اڵ��ی 1977 دەس��ت��ی��پ��ێ��ك��ردووە و 
كیلۆمەتر   74/000 تێكڕایی  ڕووب����ەری  ب��ە  پ��ارێ��زگ��ا   9
 32 تێكڕای  تێچووی  بە  پڕۆژەكە  دەگرێتەوە.  چوارگۆشە 
ملیار دۆالر، گەورەترین پڕۆژەی پەرەپێدانی جێبەجێكراو 
گەورەترینیانە  لە  یەكێك  خ��ۆی  ج��ۆری  لە  و  توركیا  لە 
ناوەندی   60 و   90% تەواوكردنی  كاتی  لە  جیهان.  لە 
بەرهەمهێنانی وزەی كارەبایی لە پاشەكەوتكردنی ئاوی ئەو 
دوو ڕووبارە، دەكرێت لە %28ی تێكڕای تەوژمی ئاوی 
توركیا كۆنتڕۆڵبكات و ڕێكیدەخات. ئەو بەنداوانە سەرەڕای 
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ك��ارەب��ا،  كاتژمێری  وات  كیلۆ  ملیار   27 بەرهەمهێنانی 
ل��ەڕووی  كە  ئاودێریدەكات،  زەوییش  هێكتار  ملۆن   1/7
پیشەسازیی  گەشەی  بەهێزكردنی  و  بەروبووم  گەشەی 
كشتوكاڵی وەك بەرهەمهێنانی ماددەی خۆراكی هەناردەیی 
سەرۆكی  ئەلتینبیك5  دۆغ��ان  وت��ەی  بە  بەكاردەهێنرێت. 
واڵت��ی  هایدرۆلیكی  چاالكییەكانی  )ب��ەش��ی   DSI گشتی 

توركیا(، ئەنجامدانی ئەو پڕۆژەیە ئەولەویەتی واڵتە. 
زەوییە نوێیەكان ڕووبەری تێكڕای زەوییە بەراوەكانی 
ئەو  بنچینەی  لەسەر  كە  زیاددەكات،   40% لە  تا  توركیا 
پڕۆژەیە ئاودێری دەكرێت. بەگوێرەی ئامار و داتای 1994، 
پڕۆژەیە  ئ��ەو  پێشبینیانكردووە،   GAP دەس��ەاڵت��داران��ی 
لەكۆتاییدا بەرهەمهێنانی سەوزە %40، پەمۆ %300، جۆ 
قووناوی  زەوییەكانی  زی��اددەك��ات.   100% گەنم   ،40%
بەرهەمهێنانی  ناوەندی  گرنگترین  بۆ  ئەتاتورك  بەنداوی 
ئەو  بانگەشەدەكرێت،  بەگشتی  گ���ۆڕاوە.  توركیا  پەمۆی 
پڕۆژەیە 3/8 ملیۆن هەلی كار دەڕەخسێنێت، داهاتی كەسی 

ناوچەكە %209 زیاددەكات.
ل����ەڕووی  ح��ك��وم��ەت  ج��ی��اج��ی��ای  ف��ەرم��ان��گ��ەی  زۆر 
سەرپەرشتی  ژێر  كەوتوونەتە  GAPەوە  جێبەجێكردنی 
ئ���ی���دارەی پ��ەرەپ��ێ��دان��ی ن��اوچ��ەی��ی پ����ڕۆژەی ب��اش��ووری 

 . )GAPRDA( خۆرهەالتی ئەنادۆڵەوە
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سەرچاوەكانی  لە  دۆالری  ملیار   14 تائێستا  توركیا 
ڕێكخراوە  لە  دیكەی  دۆالری  ملیار   3/5 خۆی،  ناوخۆی 
لەو  تایبەتی،  بەشی  سەرمایەگوزاری  و  نێودەوڵەتییەكان 
پڕۆژەیەدا سەرمایەگوزاری كردووە. لەناو پڕۆژەكانی ئاوی 
بەرنامەڕێژكراو 12 بەنداو و 6 سەرچاوەی هێزی وزەی 
هایدرۆئەلەكتریكی6 پێشتر درووستكراون، لەوانە بەنداوی 
 60% بیریچك8.  و  كاراكایە7  كبان،  ئەتاتورك،  گەورەی 
بەرنامەڕێژكراو  هایدرۆئەلەكتریكی  وزەی  س��ەرچ��اوەی 
تا  بەرهەمدەهێنرێت.  توركیا  ك��ارەب��ای  تێكڕای  %15ی 
كانونی یەكەمی 1999، %11ی ئامانجی بەرنامەرێژكراوی 
ئاودێری تەواو بوو 8 تا %10یش لە درووستكردندا بوون. 
GAP نیگەرانییەكانی سوریا و عێراق، لەبارەی پڕۆژەی
پەرەپێدانی  پ��ڕۆژەی   GAP كە دێنێتەوە،  بەڵگە  توركیا 
ئابووری داهاتووی ئەو واڵتەیە. ئەگەرچی سوریا و عێراق 
بۆ  توركیا  مافی  لە  رێز  كە  ك��ردووە،  ئاماژەیان  بەناچاری 
كە  دەترسن  لەوە  ه��ەردوو واڵت  بەاڵم  دەگ��رن،  پەرەپێدان 
پڕۆژەی GAP، كاریگەریی ترسناكی لەسەر خوارووی ئەو 
واڵتە هەبێت، كە بە شێوەیەكی بەرچاو ڕێژگەی دابەزێنێت و 
ئاستی ئالوودەبوونی زیادبكات. هەر دوو واڵت لەوەدەترسن 
كە توركیا بە سوودوەرگرتن لە قەڵغانی GAP، ئاوی دیجلە 
و فوراتی كۆنتڕۆڵكردووە، وەك بەشێك لە سیاسەتی فراوانی 

زاڵبوونی خۆی لە ناوچەكە سوودی لێوەربگرێت.   
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كەمبوونەوەی ڕێژگەی ئاو
 GAP زۆرب�������ەی ئ���اوێ���ك ك���ە ل���ە ب���ەن���داوەك���ان���ی
پاشەكەوتدەكرێن، بۆ ئاودێری لەبەرچاوگیراوە. بە باوەڕی 
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەتdیGAP، ب��ەن��داوەك��ان��ی ئ��ەو پ��ڕۆژەی��ە 
س��وودی  كشتوكاڵی  زەوی  هێكتار   7/1 ئ��اودێ��ری  ب��ۆ 

لێوەردەگیردرێت. 
پ��ڕۆژەی  ب��ەن��داوەك��ان��ی  پێیوایە  س��ەرچ��اوەی س��وری��ا، 
GAPی سەر ڕووباری دیجلە كە تەواوبوون، بۆ ئاودێری 
عێراق  ك��راون.  بەرنامەڕێژی  زەوی  هێكتار   601/824
 ،GAPدەسەاڵتدارانی لەالیەن  باڵوكراوە  ژم��ارەی  بەپێی 
ئەژماریكردووە، كە پڕۆژە ئاودێرییەكانی ڕووباری دیجلە 
لە  ئاوی دیجلە كە  ئاو خەرجدەكات و ڕەوت��ی   8/Bm 5
سنووری سوریا لە جەزیرە دەڕژێتە ئەو واڵتەوە، 66% 
 Bm 16 لە ساڵێكدا بە/Bm 72 كەمدەكاتەوە – واتە لە
8/5 دەگات. عێراق بە ئەژماركردنی ئاوێك كە لە لقەكانی 
سوریا دەگاتە رووباری دیجلە، مەزەندەیكردووە، كە ئەو 
وەردەگرێت.  هەبوو  ئاوی  لە  كەمتری  ئاوی   74% واڵتە 
ب��ەگ��وێ��رەی وت���ەی دەس���ەاڵت���داران���ی ع��ێ��راق��ی: داب��ەزی��ن��ی 
عێراق  لەسەر  ئاكامی  بڕەیە،  بەو  دیجلە  رووب��اری  ئاوی 
ترسناكدەبێت. زۆربەی خەڵكی عێراق، لەڕووی دابینكردنی 
ئاوی خواردنەوە، ئاودێریی كشتوكاڵی و هتد، پێویستییان 
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بە  ه��ەزاران ساڵە كشتوكاڵ  دیجلەیە.  ئاوی ڕووب��اری  بە 
درێژایی ئەو ڕووبارە كراوە و توێژینەوەی هونەری ئەوە 
ڕووب��ارەك��ە،  ئ��اوی  لە   Bm 1 دابەزینی  كە  دەگێڕێتەوە، 
لە   )ha( هێكتار   62/500 بەیارمانەوەی  بە  دەبێتەهۆی 
ڕووب��ەڕووی  ڕووبارەكە  ئاوی  ڕەوتی  كشتوكاڵی.  زەوی 
ئەو  تێكڕای  ب��ووه ت��ەوە،   11/Bm 14 ڕاددەی  دابەزینی 
زەوییانەی، كە لە عێراق به بێ ئاو دەمێننەوە بە 696/000 
زەوییانە  ئ��ەو  م��ان��ەوەی  بێكەڵك  دەب��ێ��ت.  زی��ات��ر  هێكتار 
ئاكامی ترسناكی لەسەر تێكڕای بەروبوومی كشتوكاڵی و 
دابینكردنی ئاوی كێڵكەگان دەبێت، سەردەكێشێتە دواكەوتنی 
ئابووری و كۆمەاڵیەتیی جووتیارانی بێبەش لە ئاو. كێشەی 
زۆر زیادكردنی بە بیابانبوون، كە لە ئەنجامدا بەو ڕاددەیە 

ئاوەكە دادەبەزێت، پێویستە لەبەچاوبگیرێت. 
ئاو  داب��ەزی��ن��ی  ك��ە  پێشبینیكردووە،  ع��ێ��راق  ه��ەروەه��ا 
كارەبا"،  بەرهەمهێنانی  بەسەر  نەخوازراوی  "شوێنەواری 
بەنداوەكانی سەدام و سامەڕاوە دەبێت. چاوەڕواندەكرێت 
بە  س���ەدام  ب��ەن��داوی  ك��ارەب��ای  بەرهەمهێنانی  داب��ەزی��ن��ی 
ڕێ��ژەی��ەك ن��زی��ك ب��ە داب��ەزی��ن��ی ئ��ەو ئ���اوە ڕووب����دات، كە 
دەڕژێتە بەنداوەكەوە: واتە پێویستە بوترێت، كە دابەزینی 
بەرهەمهێنانی كارەبای بەنداوی سەدام تا ڕاددەیەك 53% 

دەبێت. 
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سوریاش كە وابەستەیی هاوشێوەی بە ڕەوتی خوارووی 
ڕووباری فوراتەوە هەیە، لە كاتی دابەزینی ئاوی ڕووبارەكە، 
پێشبینیی كێشەی هاوشێوە دەكات. توركیا پێش درووستكردنی 
بەنداوی كبان لە ساڵی 1966، تەنیا سوودی لە %3ی ئاوی 
ئەگەر پڕۆژەی  ئاودێری.  بۆ  ڕووب��اری فورات وەردەگ��رت 
لە   توركیا  بەراوەكانی  زەوییە  تێكڕای  تەواوبێت،   GAP
چوارچێوەی فورات بە 1/628/203 هێكتار دەگات، كە لە 
ساڵێكدا پێویستی بە Bm 9/-16 9 ئاو دەبێت. دەسەاڵتدارانی 
فورات  ڕووب��اری  ئاوی  ڕەوتی  كە  مەزەندەیدەكەن،  سوریا 
لەڕاستیدا  دادەبەزێت.   60% تا  30ی  سوریا  سنووری  لە 
"توركیا بەرنامەڕێژیكردووە، كە لە نیوەی تەواوی هەبووی 
ئاوی ڕووباری فورات سوودی وەرگرتووە، نیوەكەی دیكەی 
بۆ عێراق و سوریا بەرداوەتەوە. سەرەڕای ئەوەی %11ی 
نیوەی ماوەش كوالێتیەكەی لەخوارەوەیە، چونكە ئەو ئاوە، 

ئاوی ئاودێریی گەڕاوەی كێڵگەكانی توركیایە." 

زیادبوونی ئالوودەیی ئاو
 GAP ت��وێ��ژی��ن��ەوەی ن��ەخ��ش��ەی ب���ەرای���ی پ�����ڕۆژەی
لە  ئاوڕ  كەمتر  ئاودێریدا،  سیستمی  لە  كە  نیشانیدەدات، 
لەوە  ئاو دراوەت���ەوە. سوریا و عێراق  گ��ەڕاوەی  رەوت��ی 
دەترسن، كە دەرئەنجامی ئەو كارە، ئاستی سوێریی ئاوی 
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دیجلە و فورات زیادبكات. ئەو كێشەیە بە چوونەناوەوەی 
ك���وودی كیمیاوی و  پ��ەت��اك��وژەك��ان و  ل��ەخ��ۆگ��ری  زن��ەی 
شارە  ناوەندی  لە  پاشەڕۆ،  هێنانەدەرەوەی  زیادبوونی 
دروستیدەكات.   GAP پڕۆژەی  كە  دێتەئاراوە،  نوێیەكان 
دەسەاڵتدارانی سوریا دەستەی دۆزینەوەی ڕاستییەكانیان 
KHRP9 ئاگاداركردەوە، كە )بۆ وردەكاریی هەنگاوەكانی 

دەستە، بەشی داهاتووی ئەو بەشە ببینە(:  
زنجیرەیەك  دەبێتەهۆی  ئاو  چۆنایەتیی  كەمبوونەوەی 
گرفت و شوێنەواری نەرێنی، لەسەر تەندروستیی مرۆڤ 
و ژینگە دادەنێت. بەكارهێنانی ئاوی ئالوودە بۆ ئاودێری، 
ماددەی ئالوودە بۆ كشتوكاڵەكە دەگوازێتەوە و سەرئەنجام 
بۆ مرۆڤ، هەروەها سوێریی خاك زیاددەكات، بەرهەمی 
زەویی  بۆ  كشتوكاڵی  زەویی  و  دادەبەزێت  بەرهەمهێنان 
ئەگەر  تەنانەت  ئاو  كوالێتیی  دابەزینی  دەگ��ۆڕێ��ت.  بەیار 
بەتەواوی لەڕووی ئاودێری و خواردنەوەی مرۆڤ بێكەڵكی 
نەكات، بێگومان كەڵكوەرگرتنی بەسوود لێی كەمدەكاتەوە. 
كێشەی  و  ئاو  دابینكردنی  كەمیی  دەبێتەهۆی  بابەتە  ئەو 

چۆنایەتی بۆ كێشەی چەندایەتی دەگۆڕێت. 
بێایەن  لێكۆڵینەویەكی  ب���ەاڵم  ج��ی��اج��ی��ا،  پێشبینیی 
ژەه�����راوی  ڕاددەی  دەك���رێ���ت  ك���ە  پ��ێ��ش��ب��ی��ن��ی��ك��ردووە، 
تا  لقەكانی  و  لە سوریا  ف��ورات  ڕووب��اری  مێروولەكوژی 
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پێشبینییان  عێراقییەكانیش  توێژینەوە  زیادبكات.   35%
ئەنجامدا  لە  دیجلە  ڕووب���اری  سوێریی  ئاستی  ك���ردووە، 
كەڵكوەرگرتن لە ئاو بۆ ئاودێری، لە توركیا دووبەرامبەر 
دەبێت. هەروەها عێراق باوەڕی وایە پڕۆژەی بەنداوەكانی 
ڕووباری دیجلە و فورات نزیكەی 1/3 ملیۆن هێكتار زەوی 
داچێندراو – واتە %40 زەوییە كشتوكاڵییەكان – بەهۆی 

دابەزینی كوالێتیی ئاو، كاریگەریی نەرێنی دەبێت. 

هیوابوون بە كۆنتڕۆڵی دراوسێكانی خۆی
كە  ئەوەیە،  لەسەر  دال  هەیە  نیگەرانییانەی  لەو  جگە 
بەنیازە  یان   – درووستیكردووە  توركیا  بەنداوانەی  ئەو 
درووستیبكات – ئەو واڵتە بەتوانا بكات كە هەژموون بەسەر 
دراوسێكانی باشووری خۆیدا بكات و زاڵبێت بەسەریاندا. 
ئەو نیگەرانییانە بێبنەما نییە. توركیا سااڵنە لە ڕاگەیەنراوی 
جیاجیادا، گومانێكی نەهێشتووه تەوە، كە لەبارەی ئاوی دیجلە 
و فورات باوەڕی بە ڕێكارەكانی "كێ زووتربێت، سەرەتا 
نۆرەی ئەوە"10 هەیە. وەك نموونە ساڵی 1992، سلێمان 
ڕایگەیاند،  توركیا  پێشووتری  سەرۆكوەزیرانی  دیمرل11 
بەسەر  بانگەشەیان  ناتوانن  عێراق  نە  و  سوریا  "ن��ە  كە 
ڕووبارەكانی توركیاوە هەبێت، هەروەك ئەنكارا بانگەشەی 
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بەسەر نەوتی ئەوانەوە نییە. ئەو بابەتە مەسەلەیەكی مافی 
فەرمانڕەوایەتییە. مافی خۆمانە هەركارێك كە ئارەزوومانە 
ئەنجامیبدەین. ئەو سەرچاوە ئاوییانە سەر بە توركیایە و 
پشكمان  ناڵێین  ئێمە  ئەوانە.  بە  سەر  نەوتی  سەرچاوەی 
لە نەوتەكەیاندا هەیە،ئەوانیش ناتوانن ببنە شەریكی ئاوی 
تۆنی  ئیكۆنۆمیست12  گۆڤاری  باوەڕی  بەگوێرەی  ئێمە." 
توركیا "تا ئاستێك لە دۆخی دوژمنكارانەی ئاشكرا بەرەو 
ناڕاشكاویی ئاماڵ گونجاو بووە". لەگەڵ ئەوەشدا سەرباری 
گفتوگۆی هاوكاری لەبارەی ئاوی دیجلە و فورات، هێشتا 
تۆنی ئەو دوو واڵتە نەگۆڕ و نەسازانەیە. لە شوباتی 2001 
مەسعود یەڵماز، یاریدەدەری ئەو كاتەی سەرۆكوەزیرانی 
توركیا لە گفتوگۆیەكدا لەگەڵ ڕۆژنامەی شەرق ئەلئەوسەت 
لەبارەی ئەو بەنداوانەی، كە توركیا دەیەوێت لەسەرووی 

ڕووبارەكان درووستیبكات ڕایگەیاند: 
درووس��ت��ك��ردن��ی  ك���اری   50% ڕاددەی������ەك  ت��ا  ئێمە 
لە ئێستادا كار  پێویستمان بەكۆتایی گەیاندووە،  ژێرخانی 
لەسەر دواقۆناغ دەكەین و بانگهێشتی سوریا دەكەین، كە 
پاڵ  بچێتە  و  قبووڵبكات  پڕۆژەیە  ئەو  حەتمیی  پێویستیی 
گفتوگۆكانی پەیوەند بە سوود وەرگرتنی لۆژیكی و عاقاڵنە 
لەو ئاوە. ئێمە ئامادەی هەنگاوی بە ویژدانانە و داڵوایین، 



205كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

بەاڵم دابەشكردنی ئاو بەیەكسان نابێت، چونكە لە بنچینەدا 
خەڵكی  بەرژەوەندییەكانی  بە  خزمەتكردن  بۆ  پێویستە 
ت��ەواوی  وەك  وەربگیردرێت،  ف��ورات  لە  س��وود  توركیا 

ڕووبارەكانی توركیا. 
سەرچاوە  لەبارەی  توركیا  پەالماردەرانەی  سیاسەتی 
كە  نیشاندرا،  ب��ەڕاش��ك��اوی   1990 ساڵی  لە  ئاوییەكان، 
توركیا بۆماوەی 9 ڕۆژ ئاوی فوراتی بۆ پڕكردنی بەنداوی 
ئەتاتورك گرتەوە. سوریا و عێراق، توركیایان نۆمەتباركرد، 
و  نەكردوونەتەوە  ئاگاداری  ئاوەكە  گرتنەوەی  پێش  كە 
عێراق هەڕەشەی تۆپبارانكردنی هەموو بەنداوەكانی كرد. 
وەزارەتی دەرەوەی توركیا ئەو بانگەشەیەی ڕەتكردەوە و 
ڕایگەیاند، كە ئەو واڵتە "لە كاتی گونجاو ئاگاداركراوەتەوە 
و ڕووبارەكە بۆ پێویستیی هونەری و ڕاپەڕاندن، بۆ ماوەی 
مانگێك دەگیرێتەوە." پێش ئاوگرتنەوەكە، ئاوی زیاتر لەچاو 
پێشتر بەردرابووەوە بۆئەوەی سوریا و عێراق دەەرفەتی 
پاشەكەوتكردنی ئاوی زیاتریان هەبێت، لە كاتی گرتنەوەی 
بانگەشەی  توركیا  هەروەها  لێوەربگرن.  سوودی  ئاوەكە 
لە  كات  هیچ  خ��وارەوەی  ڕەوت��ی  مامناوەندی  ئاستی  كرد 
النیكەم  بڕی  واتە  چریەكەكدا،  لە  چوارگۆشە  مەتر   500
كەمتر نەبووە، كە لە پرۆتۆكۆلی 1987، سوریا و توركیا 
و  ڕەتیانكردەوە  عێراق  و  ڕێككەوتبوون. سوریا  لەسەری 
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هەردوو واڵت گوتیان توركیا یەكایەنە بڕیاری بەردانەوەی 
داوە،  بەنداوەكەی  ئ��اوی  گرتنەوەی  پێش  زی��ادەی  ئ��اوی 
پێشتر ڕانەگەیانراوە. هەروەها سوریا ڕایگەیاند لە كاتێكدا 
جەرابلوسی  لە  ئاو  ب��ەردان��ەوەی  مامناوەندی  ئاستی  كە 
سنووری توركیا و سوریا لە ساڵی 90 – 1989 لەوانەیە 
لە بڕی 500 مەتر چوارگۆشە لەو ڕاددەی��ە و پلە بە پلە 
321 و 320 مەتر چوارگۆشە لە چركەیەكدا بووە. دەستەی 
دۆزینەوەی ڕاستییەكان، سەرنجی لە زانیاری پەیوەند بە 
ئەندازەگرتنی ئاوی، لە وێستگەی ئەندازەگرتنی جەرابلوس 

داوە، ئەو بانگەشەیەی سوریای بە قەناعەتپێكەر زانی.  
عێراقی  و  سوریا  بیری  ب���ەردەوام  ئەتاتورك  بەنداوی 
س���ەرەڕای  تەنانەت   GAP پ��ڕۆژەك��ان��ی ك��ە  ه��ێ��ن��اوەت��ەوە، 
ئەوەی تەواو نەبوون، هەژموون و توانای بەزەبر دەخاتە 
لەسەر  توركیا  بەنداوی سەرەكیی  توركیا. سێ  بەردەست 
 Bm فورات واتە ئەتاتورك، كاراكایا و كبان توانای نزیكەی
90 – 100یان هەیە، كە لە تێكڕای ڕەوتی سااڵنەی هەردوو 
ڕووباری دیجلە و فورات تێدەپەڕێت. ئەگەر توركیا بیەوێت 
ڕەوتی خواروو بەتەواوی ببڕێت، ئامڕاز و هۆكاری ئەو كارە، 
بۆ ماوەیەكی دیاریكراو جێی تێبینیی لەبەردەستە. بەناچاری، 
ئەو پرسیارە قوتدەبێتەوە، كە بۆچی توركیا توانایەكی لەو 

چەشنەی پاشەكەوتكردنی زۆری هێناوەتەئاراوە؟
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تەنانەت گەر لەسەر دابەشكردنی ئاو ڕێكبكەون، دڵنیابوون 
لە بەردەوامیی ڕەوتی ئاو بۆ خواروو سەرئەنجام پەیوەندی 
ناوچەكە.  لە  دەبێت  توركیاوە  سیاسی  پێگەخوازیی  بە 
ئەو  نزیكیی  پەیوەندیی   ،NATO13 ل  توركیا  ئەندامێتیی 
واڵتە بە ئەمەریكا و پەسندكردنی هەنگاو بۆ بوونە ئەندامی 
لە یەكێتیی ئەورووپا، توانای چەنەبازیی توركیای  توركیا 
لە پێوانە بە دراوسێكانی خوار خۆی، به تایبەت عێراق كە 
بەهۆی دەیەیەك گەمارۆ لە ڕوانگەی ئابووری و سەربازیی 
الوازبووی زۆر بەرزكردووه تەوە. لەڕاستیدا دەسەاڵتدارانی 
سوریا و عێراق ئەو تیۆرەیان پێشنیازكردووە، كە توركیا 
و  بێزراو  پێگەی  و  عێراق  بێبەشكردنەكانی  لە  س��وودی 
دەرك�����راوی14 ئ��ەو واڵت���ەی ل��ەن��او واڵت���ان وەرگ��رت��ووە، 
پڕۆژەكانی GAPی لەسەر ڕووباری دیجلە خێراكردووە، 
چونكە دژایەتیی عێراق )واڵتی سەرەكیی ڕەوتی رووباری 
دیجلە، چونكە دیجلە تەنیا 40 كیلۆمەتری بە خاكی سوریادا 
دەڕوات( یان نادیدە دەگیردرێت، یان كپدەبێت. لە كاتێكدا 
سەرنجدان لە سیاسەتی ڕێكخراوی نێودەوڵەتی لەهەمبەر 
كەچی  ب��وو،  دەستەكە  ئەركەكانی  دەرەوەی  ل��ە  ع��ێ��راق 
ئاشكرای  كاریگەریی  لە  نیگەرانی  س���ەرەڕای  دەستەكە 
ئەو گەمارۆیانەی سەر كۆمەاڵنی خەڵكی عێراق، بەتایبەت 
بەشی هەژار و نەداری كۆمەڵگە، بەقووڵی لە شوێنەواری 
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دەس��ەاڵت،  پەیوەندیی  لەسەر  گەمارۆكان  ناجێگیریكەری 
كۆمسیۆنی  تیۆری  دەستەكە،  بوو.  نیگەران  ناوچەكە  لە 
جیهانی بەنداوەكانی بیرهێنایەوە كە باسیكردبوو، ناكۆكی 
دەسەاڵتی  ناهاوسەنگیی  بە  پەیوەندی  زیاتر  ئاو  لەسەر 
واڵتانی ڕەوتی ڕووبارەكەوە هەیە و بەقووڵی باوەڕیوایە، 
ناكۆكییەكانی  ئاگری  بەزەبر  گەمارۆكان  بەردەوامیی  كە 
هەنووكە لەناوچەكە خۆشتردەكات. كاتێك دەستە پێیزانی 
زۆر شڵەژا كە چوونەناوەوەی ژمارەیەكی زۆر لە كەلوپەلی 
ئەندازیاریی  پڕۆژەكانی  بە  پەیوەند  و شمەكی  كشتوكاڵی 
نەتەوەكان  ڕێكخراوی  گ��ەم��ارۆی  كۆمیتەی  بەهۆی  ئ��او 
دەتوانێت  وەها  كەلوپەلێكی  قەدەغەبوونی  قەدەغەكراوە. 
بەرهەمهێنانی خۆراك كەم بكاتەوە، دەكرێت قەدەغەبوونی 
زەوییەكان  شۆرەكاتی  سەربكێشێتە  ئ��اودێ��ری  ماتۆڕی 
شایانی  بە  بابەتەی  ئەو  دەستە  دیكە.  ژینگەی  زیانی  و 

پەسندنەكردن زانی.

GAP كێشەكانی پەیوەند بە پڕۆژەی
ی��ەك��ەم ب��ەن��داوی پ���ڕۆژەی GAP ل��ەس��ەر ڕووب���اری 
فورات، بەنداوی كاراكا بوو، كە لە ساڵەكانی 87 – 1976 
درووستكرا. بەنداوەكانی دیكە خێرا دوای ئەو درووستكران 
– بەنداوی ئەتاتورك )92 - 1983(، بەنداوی كاركامیس 
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)99 - 1996( و دواترینیان بەنداوی بیریچیك )2000 - 
1993(. پڕۆژەكانی GAPی سەر ڕووباری دیجلە بریتی 
بەنداوی  و   )1986  -  97( دیجلە15  بەنداوی  لە  ب��وون 

باتمان )98 - 1986(.
ساڵی  لە  كێشەكان  وت��را  پێشتر  كە  شێوە  هەمان  بە 
1990 كاتێك بە لووتكەی خۆی گەیشت، كە دەسەاڵتدارانی 
ئەتاتورك  بەنداوی  پڕكردنی  بۆ  فوراتییان  ئاوی  توركیا 
گرتەوە. ناڕەزاییەكانی پاشانی سوریا و عێراق بۆ توركیا، 
ساڵی 1993 پێش درووستكردنی بەنداوی بیریچیك بوو. 
هەرئەو ساڵە توركیا بەهۆی كەمیی ئاستی ئاوی پشتەوەی 
بەنداوەكانی ،GAP كە بەهۆی وشكساڵییەوە هەمان ساڵ 
درووستببوو "بڕیاریدا لە ماوەی جەژنی قوربان لە مانگی 
حوزەیران، شێرەی ئاوەكە بگرێتەوە و ڕەوتی ئاو لە 500 
مەتر چوارگۆشە لە چركەیەكدا بۆ 170 كەمبكاتەوە" واتە 
بەپێچەوانەی ڕێككەوتنی خۆی لەسەر بنچینەی پرۆتۆكۆلی 

1987 لەگەڵ سوریا و عێراق كاریكرد. 
خ���واروو  واڵت���ی  ه����ەردوو   2000 و   1999 س��اڵ��ی 
یاسا  بەپێچەوانەی  توركیا  كە  دەرب���ڕی،  ناڕەزایەتییان 
نێودەوڵەتییەكان و ڕێككەوتنە دووالیەنەكان، بۆ پێشنیازی 
دیجلە،  رووب��اری  لەسەر  ئۆسلۆ  بەنداوی  درووستكردنی 
ڕاوێژی پێنەكردوون. دەسەاڵتدارانی توركیا ئەو تۆمەتەیان 



كه ریم یه ڵدز 210

ڕەتكردەوە و ڕایانگەیاند، كە بەرنامەی خۆیان لە پەیوەند 
و  سوریا  داوەتە  زانیارییان   ،GAPپڕۆژەكانی هەموو  بە 

عێراقی.
ه���ەروەه���ا دەوڵ���ەت���ی ت��ورك��ی��ا ب��ان��گ��ەش��ەی ك����رد، كە 
بەپێچەوانەوەی نیگەرانیی عێراق و سوریا، بەنداوی ئۆسلۆ 
ڕەوتی ئاوی بۆ خوارووی لە ئاستێكی زۆردا، ناكاتە قوربانی 
بە  پەیوەند  زانیارییەكانی  بێایەنەی  شیكاری  گۆڕانكاری. 
پڕۆژەكە پێچەوانەی بانگەشەكەی دەوڵەتی توركیا بوو، كە 
 EIAR(16( لە ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی شوێنەواری ژینگەیی
خراوەتەڕوو. شیكاری ئەنجامدراو نیشانیدا، كە درووستكردن 
و سوودوەرگرتن لە بەنداوی ئۆسلۆ، بە شێوەیەكی بەرچاو 
كار لە هایدرۆلۆژیی ڕووب��اری دیجلە دەك��ات. ئەو بەنداوە 
ڕەوتەكانی  هەموو  و  دەگۆڕێت  وەرزی  ڕەوتی  ستراتیجی 
بەهارە جگە لە الف��اوی گ��ەورەی خستووه تە داوەك��ەوە، لە 
و  هەڵكشان  بەنداوە  ئەو  و  دەك��ات  ئازادیان  پاییز  وەرزی 
درووستدەكات،  ئاوەكە  ڕەوتی  لە  زۆر  ڕۆژان��ەی  داكشانی 
لە  خوارتر  كیلۆمەتر   65 لە  زیاتر  تا  كاریگەرییەكەی  كە 
پێدەكرێت.  هەست  سوریا  سنووری  نزیك  تا  بەنداوەكە، 
لەگەڵ  ئۆسلۆ  ب��ەن��داوی  ل��ە  س����ەرەڕای، س��وودوەرگ��رت��ن 
بەنداوە الوەكییەكانی پڕۆژەی ئێستای ئاودێریی جەزیرەی 
ڕەوتی  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  لەوانەیە  سوریا،  سنووری 
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هاوینی ڕووبارەكە بۆ سوریا و عێراق، لە ئاستەكانی پێشوو 
كەمتربكات. گریمانە دەكرێت كە بەشێكی جێسەرنج لە ڕەوتی 
الی كەمی پێشنیازێك لە بەنداوی ئۆسلۆ كە بەرامبەر 60 مەتر 
چوارگۆشە لە چركەیەكدایە، لە سااڵنی وشك لەالیەن بەنداوە 
تەواوبوونی  بە  ڕەنگە  تەنانەت  بەالڕێداببرێت.  الوەكییەكان، 
پڕۆژەی ئۆسلۆ و جەزیرە، لە وشكەساڵیی تەواوی ڕەوتی 

ئاوی هاوینی پێش گەیشتن بە سنوور البدرێت. 
ساڵی 2000 كاتێك توركیا جارێكی دیكە رایگەیاند كە 
بە هۆی وشكساڵییەوە ناتوانێت كار بە ڕەوتی ڕێككەوتنی 
كێشەكان  دیكە  جارێكی  ب��ك��ات،  س��وری��ا  ب��ۆ   S/m 500

زیادیان كردەوە. 

هەوڵدان بۆ گفتوگۆ
بە دیاریكردنی  ئەگەرچی عێراق و سوریا بۆ گەیشتن 
پشكی ئاوی ڕووبارەكانی دیجلە و فورات، بەدوای گفتوگۆی 
ئامادەبوون  لە  بەردەوام خۆی  توركیا  سێایەنەوە بوون، 
لەسەر مێزی گفتوگۆ دزیوەتەوە، سووربووە لەسەر ئەوەی 
كە هەر جۆرە گفتوگۆیەك بە بابەتی دیكەی وەك پشتگیریی 
سوریا لە پارتی كرێكارانی كوردستان )PKK( لە 1980 
ئەسكەندەرونە  ناوچەی  لە  زەوی  ناكۆكیی  دواییە  بەو  و 

پەیوەست و مەرجداربكات.
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سوریا و عێراق بانگەشەدەكەن، كە ئارەزوویان بۆ گەیشن 
داهاتوو،  سوودوەرگرتنی  لەبارەی  سێایەنە  ڕێككەوتنی  بە 
وەستاوەتەوە؛  كۆڵەكە  دوو  لەسەر  ڕووبارانە،  ئەو  ئاوی  لە 
كە  ق��ورس��ە  زیانێكی  ڕاش��ك��اوان��ەی  بەڵگەی  كۆڵەكە  ی��ەك��ەم 
لەو  لە توركیا  بەنداو  پێشتر بەهۆی پڕۆژەی درووستكردنی 
كە  قورسترە،  زیانێكی زۆر  دووه مپێشبینی  كەوتووە،  واڵتانە 
تەواوكردی بەنداوەكان پێش گەیشتن بە رێككەوتنی گشتگیری 
ئەو  بەسەر  ڕووب��ارەك��ان،  ئ��اوی  لە  توركیا  سوودوەرگرتنی 
یاریدەدەری  موعەلیم،  وەلید  جەنابی  دەسەپێندرێت.  واڵت��ەدا 
وەزیری كاروباری دەرەوەی سوریا بۆ دەستەی دۆزینەوەی 
لە  زۆرێك  ژیانە.  ئاو سەرچاوەی  كە:  ڕایگەیاند  ڕاستییەكان 
هۆكاری  ئاو  ناكۆكییەكانی  كە  ب���اوەڕەدان  لەو  شیكاركاران 
بنچینەیی سەرهەڵدانی شەڕ لە ناوچەكە دەبێت. دەمانەوێت ئەو 
ئاوە سەرچاوەی هاوكاریمان بێت، ئەو مشتومڕە بە شێوەیەكی 
ئاشتییانە و لەسەر بنچینەی یاسا نێودەوڵەتییەكان یەكابكەینەوە، 
بەاڵم ئەگەر پڕۆژەی GAP بەپێی بەرنامە و بەبێ گەیشتن بە 
تا 5 ساڵی داهاتوو 7  هەرجۆرە ڕێككەوتنێك پێش بكەوێت، 
زیان  ئاو،  و سوێربوونی  ئالوودەیی  بەهۆی  ملیۆن سووری 
ئازاردەكێشن.  خ��واردن��ەوە  ئ��اوی  كەمبوونی  و  كشتوكاڵ  بە 
مێزی  پەلكێشی سەر  توركیا  كە  دەدەی��ن  هەوڵمان  زۆرترین 

گفتوگۆ و بەر بە بەركەوتەی سەربازی بگرین. 
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لەگەڵ  ب��ەت��ەواوی  كە  ل��ەس��ەرئ��ەوەی،  س��وورە  توركیا 
بەنداوەكانی،  بە  پەیوەند  لە  خۆی  خ��وارووی  هاوسێكانی 
پێشنیازی ڕاوێژی كردووە و ڕەوتێكی گونجاوی ئاو لەگەڵ 
ئەگەرچی  زامندەكات.  واڵتە  دوو  ئەو  بۆ  باش  چۆنایەتیی 
توركیا - عێراق و سوریا – توركیا ڕێككەوتوون، بەاڵم لە 
روانگەی دەوڵەتی سوریاوە، توركیا ڕێزی لەو ڕێككەوتنانە 
ڕەزامەندی  توركیا   ،1987 ساڵی  نموونە  بۆ  نەگرتووە. 
بە  لە سنووری سوریا  ئاوی فورات دەرب��ڕی، كە  لەسەر 
 s/ مانگانە  ئ��اوی  ڕەوت��ی  النیكەم  نێوانگیری  شێوەیەكی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  دابیندەكات.  ساڵ  درێژایی  بە   500m3
بڕە كەمتر  لەو  مانگەكانی هاویین زۆرجار  لە  ئاو  ڕەوتی 
لە  رەوت  بڕی  توركیا،  واڵتی  بڕیارەكانی  و  ژمارە  بووە. 
تەمموزی 1999 بە ڕاددەی /s 343m3 نیشاندەدات، لە 

ڕوویەكەوە ڕەوتەكە بەتەواوی بڕدرا. 
عێراقیش نیەتباشیی دەوڵەتی توركیای بردووه تە بەردەم 

پرسیار و گومانەوە.
جێبەجێكردنی  بە  درێ��ژەدان  لەسەر  توركیا  پێداگریی 
پڕۆژەی باشووری خۆرهەاڵتی ئەنادۆڵی )GAP(، وێڕای 
ناڕەزایەتیی دووبارە بووەوەی عێراق و سوریا، دەستدرێژیی 
نێودەوڵەتییەكان  مافە  ڕێسای  و  بنەما  بۆ سەر  ئاشكرایە 
كە  لەبەرچاوناگرێت،  یاسایی  بنەمای  تێكڕای  توركیا   ...
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پابەندیدەكات بە هاوكاری و راوێژ لەگەڵ عێراق. هاوكات 
توركیا هەوڵدەدات بەبێ ئاوڕدانەوە لە بەرژەوەندیی تێكڕای 
واڵتانی ڕێڕەوی ڕووبارەكە، بە شێوەیەك بەهۆی  ڕاڤەی 
ئەو یاسایانەوە ڕەوایەتی بەو ڕەچاونەكردنە به ئەنقەستەی 

بدات، كە تەبای بەرژەوەندیی خۆی بێت. 
بەمەش هێشتا عێراق و سوریا داوا لە یەكێتیی عەرەبی 
یەكبگرن.  توركیا  دژی  GAPەوە،  بابەتی  به هۆی  دەكەن 
لەڕاستیدا، یەكێتیی عەرەب بە پەسه ندكردنی بڕیارنامەكان 
لەسەر  بەنداوانە  ئەو  درووستكردنی  لە  نیگەرانیی خۆیان 

دیجلە و فورات نیشانداوە.

دەستەی دۆزینەوەی ڕاستییەكان
لە  بنكەكەیان  ك  ك��ورد  م��رۆڤ��ی  مافەكانی  پ���ڕۆژەی 
لەندەنە، بە هاوكاریی NGO18كان، دەستەی دۆزینەوەی 
بۆ  ئۆسلۆ  بەنداوی  بە  پەیوەند  جیای  جیا  ڕاستییەكانی 
2002 پڕۆژەی مافەكانی  لە تەموزی  ناردووە.  ناوچەكە 
 Corner( ه��اوس  كۆرنەر  ڕێكخراوی  و  ك��ورد  مرۆڤی 
House(19، مەئموورییەتێكی دۆزینەوەی ڕاستییەكانیان 
ئ��ەن��ج��ام��دا. ئ���ەو دەس��ت��ەی��ە ب���ەو ئ��ەن��ج��ام��ە گ��ەی��ش��ت، كە 
فورات  ڕەوتی  لە  بەرچاوی  گۆڕانی  پێشتر  بەنداوەكانی 
دەستەكە  گ��ۆڕی��وە.  كەمتر  ب��ەڕێ��ژە  دیجلە،  راددەی  و 
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چۆنایەتیی  ك��ە  ك��رد،  س��وری��ای  ڕای���ەی  ئ��ەو  پشتیوانیی 
بەهۆی  جیددی  شێوەیەكی  بە  هێشتاش  سوریا  لە  ئ��او 
بەنداوەكانی GAP كاری تێكراوە، جێبەجێكردنی تەواوی 
ئەو بەنداوانە ئاكامی توندتری دەبێت. هەروەها دەستەكە 
ئەنجامگیری كرد، كە كەمبوونەوەی رەوتی ئاوی فورات 
ڕووبارەكەی  خ��وارووی  زەوییەكانی  شۆرەكاتی  پێشتر 
كشتوكاڵكردن  لەسەر  تێكدەری  كاریگەریی  زیادكردووە، 

بەجێهێشتووە. 
هەروەها دەستەكە ڕایگەیاند، كە سیستمی ڕاوێژكاریی 
نێوان عێراق و سوریا لە پەیوەند بە هەردوو ڕووبار، باش 
هەبووە.  باشی  ئاكامی  و  بەرهەم  و  داڕێ���ژراوە  بناغەی 
ڕێ��ك��ك��ەوت��ن ل��ەس��ەر داب��ەش��ك��ردن��ی پشكی ئ���اوی ف��ورات 
كە  كاتێكدا،  لە  تەنانەت  ویژدانانەیە   58/42 ڕێ��ژەی  بە 
لە  نەبێت.  باش  ه��ەردووالی��ەن  سیاسییەكانی  پەیوەندییە 
پێوانە، دەستەكە ناتوانێت لەبارەی راوێژی نێوان توركیا و 
دراوسێكانی خوارووی، بگاتە هەمان دەرئەنجام. دەستەكە 
زانیی بانگەشەی توركیا بێبنەمایە، كە لە رێگەی كۆمیتەی 
 1991 و   1972 ساڵەكانی  نێوان  سێایەنەی  هونەری 
ب��ارەی  لە  ك���ردووە  خ���وارووی  دراوسێكانی  بە  ڕاوێ���ژی 

.GAP پڕۆژەكانی
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پەراوێزەكان:

1.ناوی فارسی كەنداوی عەرەب، ئەروەند ڕووبارە.
2. Arabian Gulf:

لەو  ف��ارس  كەنداوی  یان  عەرەبی  كەنداوی  ن��اوی  لەبارەی   
كات  هەندێك  بەمەش  كرا.  زۆر  گەنگەشەیەكی  دوای��ی  سااڵنەی 
سوودوەردەگیردرێت.  )the Gulf(ی��ش  كەنداو  ناوی  لە  بەتەنیا 
بەڵگەی مێژوویی بانگەشەی ئێران جەخت لە ناوی كەنداوی فارس 

دەكاتەوە. 
3 . بۆ بەئاگابوونی زیاتر لە چوارچێوەی ئاوڕێژی دیجلە و 

فورات، سەیری  نمونەی )7( ی كۆتایی كتێبەكە بكە.
ناوەندی  كەسە،   300,000 دانیشتووانەكەی  ڕوم��ادی    .  4
سەرەڕای  فوراتە.  رووباری  ڕۆخی  لەسەر  و  ئەنبارە  پارێزگای 
ئەوەی كە لە نزیكی ئەو شارە شوێنەواری نیشتەجێبوونی كۆنی 
نیشتەجێكردنی  بۆ   1869 ساڵی  لە  ڕوم��ادی  شاری  بەاڵم  لێیە، 

تایفە خێوەت نشینەكان دروستكراوە.
5.  Dogan Altinbilek

6 . لە وێستگەی وزەی هایدرۆلیكی كارەبا بە سوودوەرگرتن لە 
هێزێك كە هەڵڕژانی ئاو لە بەرزیی زیاترەوە بۆ خوارەوە دروستی 
دەكات، بەرهەمدێت. ئەمڕۆ بەهۆی زیادبوونی ئالوودەیی هەوا ئەو 
جۆرە وێستگە وزەییانە زیاتر ئاوڕیان لێدراوەتەوە. ساڵی 2003 
ئاوی  كارەبای  جیهان  لە  بەرهەمهێنراو  تێكڕای  وزەی  حەوتسەد 
بووە. نەرویج %99 كارەبای خۆی لە وێستگە وزەی هایدرۆلیكی 
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پێشوو(  )زائیری  كۆنگۆ  دیموكراتی  بەدەستدێنێت. كۆماری  خۆی 
%100 كارەبای خۆی لە تەوژمی ئاو كەڵكی وەرگرتووە.

7. Karakaya
8. Birecik
9. KURDISH HUMAN RIGHTS PROJECT

 یان پرۆژەی مافەكانی مرۆڤی كورد.
10. First Come, First Served
11. Süleyman Demirel

 Islamky ل��ە   1924 یەكەمی  تشرینی  6ی  لەدایكبووی   
جار  حەوت  كە  تەالرسازی،  ئەندازیاری  و  سیاسەتكار  توركیا. 
وەك سەرۆك وەزیرانی توركیا خزمەتی كردووە، لە ساڵی 1993 

تا 2000 سەرۆككۆماری توركیا بووە.
12. The Economist

 هەفتەنامەی هەواڵی و تیۆرییە كە لە لەندەن باڵودەكرێتەوە، 
ئەو  ئەژماردەكرێت.  دنیا  جورناڵی  سه رئامه دترین  لە  یەكێك  بە 
باڵوكراوەیە لە ساڵی 1843 لەالیەن جێمز ویلسۆن لە رەخنەگرتن 
ناوی  بەبێ  وتارەكانی  دام���ەزرا.  دانەوێڵە  داهاتی  تاریفەی  لە 
تیراژەكەی  ب��اڵودەك��رێ��ت��ەوە.  گۆڤارەكە  ناسنامەی  و  ن��ووس��ەر 
نزیكەی نوسخەیە، كە تا ڕاددەیەك نیوەی لە ئەمەریكای باكوور 

دابەشدەكرێت.   
13. North Atlantic Treaty Organization 

یەكیەتییەكی سەربازیی نێودەوڵەتی بۆ بەرگری لە ئەورووپا لە 
بەرامبەر پەالماری گریمانەیی ڕووسیا، كە لە ساڵی 1948 لەنێوان 
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فەڕه نسا، بەریتانیا، بەلجیكا و لۆگزامبۆرگ واژۆكرا. تا ساڵی 2004 
ژمارەی ئەندامانی 26 ئەندام بوو. ماددەی 5ی ئەو پەیماننامەیە 
دەڵێت، كە پەالمار بۆ هەریەك لە واژۆكاران، بە پەالماری تێكڕای 

ئەندامان هەژماردەكرێت.
14. :Pariah

 یان گولی ئاوایی لە باشووری ئاسیا بە كەسێك دەوترێت، كە 
سەرپێچی لە رێسایەكی كۆمەاڵیەتی كردووە، لە ئەنجامدا لە چینە 
كۆمەاڵیەتییەكەی خۆی دەرك��راوە. مهاتما گاندی گولی ئاوایی بە 
منداڵی خوا ناونا، بەكارهێنانی هەرجۆرە جوداییخوازییەكی دژییان 

قەدەغەكرد.
15. Dicle
16. Environmental Impact Assessment Report
17. Non-Governmental Organization: 

رێكخراوێكە سەر بە هیچ دەوڵەتێك نییە. ئامانج لە دامەزراندنی 
مرۆڤە،  بەرژەوەندیی  پەراوێزی  تێكڕای  NGOكان ڕووماڵكردنی 
كە لەوانەیە چوارچێوەكەی ناوخۆیی یان نێودەوڵەتی بێت. هەندێك 
لەو ڕێكخراوانە ڕەفتاری شێوە حكومەتییان بۆ گرووپەكانی نەژادی 

بێواڵت هەیە.
18. Corner House
19. Friends Of the Earth )FOE(:

 رێكخراوێكە بۆ باشكردنی ژینگە و لە ساڵی 1969 بۆ هێشتنەوە، 
سەرچاوە  لە  عاقاڵنە  سوودوەرگرتنی  و  دیكە  جارێكی  مانەوەی 
 D.C سروشتییەكان دامەزراوە. نووسینگەی سەرەكی لە واشنتۆنە

و لە 37 واڵت هۆبەی هەیە.
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 بەشی حەوتەم
پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان
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"هێشتا سوریا ڕێگە بەو تیرۆریستانە دەدات، كە بەدوای 
تێكدانی هەرجۆرە چانسێكن بۆ ئاشتی لە ناوچەكەدا و لە 
خاكی ئەو واڵتە و بەشێك لە لوبنان سوودوەربگرن. ئێوە 
پەسندكردووە،  سوریاتان  هەڵگرتنی  بەرپرسیەت  یاسای 
ئێمە لە جێبەجێكردنیداین. ئێمە لە دەوڵەتی سوریا چاوەڕێ 
دەكەین، كۆتایی بە پشتگیری كردنی تیرۆریستان بێنێت و 

دەرگاكانی بە ڕووی ئازادیدا بكاتەوە."
جۆرج دەبلیو بوش، سەرۆككۆماری پێشووتری ویایەتە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
پەیوەندیی  لە  سوریا  نێودەوڵەتییەكانی  پەیوەندییە 
ئەرێنی بە ڕووسیا و واڵتانی یەكێتیی عەرەب، پەیوەندی 
ناجێگیرە.  و  نییە  باش  ئەوەندە  ئەورووپا  و  ئەمەریكا  بە 
ئاستێك  بە  ڕووسیا  سارد،  شەڕی  كۆنەكانی  هاوپەیمانە 
پشتگیریی سوریای كردووە، كە ڕووسیا لە كاتی سەفەری 
بەشار ئەسەد لە حوزەیرانی 2005 بۆ مۆسكۆ، ئەو واڵتەی 
ب��اوەڕوای��ە  بەخشی.  دۆالری  ملیار  چ��ەن��دان  ق���ەررزی  لە 
چەندان  گفتوگۆیەك،  چەند  دوای  س��ەف��ەرەدا  ل��ەو  ه��ەر 
ڕێككەوتننامەی هاوكاری بەستراوە، پەیوەندییەكانی نێوان 

هەر دوو واڵت دووبارە پتەوبووه تەوە. 
خ��ۆرئ��اوا  ل��ەگ��ەڵ  س��وری��ا  پەیوەندییەكانی  بەگشتی، 
سەبارەت بە خۆرهەاڵت ئەوەندە ئەرێنی نەبووە، هەرچەنده  
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تا ئێستا ئەورووپا و ئەمەریكا لە پەیوەندییەكانیان لەگەڵ 
ب��ووە.  جیاواز  بەركەوتەیان  شێوازی  و  روانگە  سوریا 
سااڵنێك  سوریا  لەگەڵ  ئەمەریكا  پەیوەندیی  كاتێكدا  لە 
ئاوێتەی  ت��ی��رۆری��زم  ل��ە  س��وری��ا  پشتگیریی  ب��ی��ان��ووی  ب��ە 
سێپتەمبەری  11ی  دوای  ئەمەریكا  ب���ووە،  كێشەكان 
و  گ��رت��ووه ت��ەب��ەر  س��وری��ا  دژی  ت��ون��دت��ری  تۆنی   ،2001
بانگەشەدەكات، سوریا لە بەرنامەی درووستككردنی چەكە 
بووە و سوریای  بەردەوام  تیرۆریزم  و  كۆمەڵكوژییەكان 
بۆ لیستی تەوەرە شەڕانگێزییەكەی خۆی زیادكردووە. لە 
جێدا، ئەورووپا ڕێكاری دروستكەرتری دەرهەق بە سوریا 
ئەو  لەگەڵ  هاوكاری  ڕێككەوتننامەی  لەبارەی  و  هەبووە 
نزیكتر  پەیوەندیی  لە  ئەورووپا  گفتوگۆوە.  چووه تە  واڵتە 
لەڕووی خستنەبەرباسی بابەتی مافەكانی مرۆڤ و چەكی 

كۆمەڵكوژی سوودی وەرگرتووە. 
سەرنجی  ئەمەریكا  ع��ێ��راق،  2003ی  ش��ەڕی  دوای 
تایبەت كردووە بە سوریا، ئێران و كۆریای باكوور، واتە 
ئەو واڵتانەی ئەمەریكا وەك هەڕەشەی سەرەكی لە شەڕی 
دژەتیرۆر لەقەڵەمی داون. ئەگەرچی پێدەچێت ئێران زیاتر 
لە ئەوانی دیكە سەرنجی ئەمەریكای بۆ خۆی كێشكردبێت، 
وەزیرانی  سەرۆك  حەریری1  ڕەفیق  تیرۆركردنی  بەاڵم 
پێشووی لوبنان لە شوباتی 2005، وایكرد ئەو  سەرنجە 
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كۆنەكانی  هاوپەیمانە  زۆرب��ەی  بەالڕێداببرێت.  سوریا  بۆ 
ئەو  لەسەر  واڵتە  بەو  دژ  دەربڕین  ناڕەزایەتی  لە  سوریا 
كوشتنە، پشتیان تێكرد، سوریا ناچاربوو مل بۆ بڕیارنامەی 
1559ی ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان بدات و لە لوبنان 
بچێتەدەر. ئەوكارە وایكرد سوریا رەزامەندی دەربڕێت، كە 
هێزەكانی لە لوبنان بردووه تە دەرەوە و بۆ سنوورەكانی 

خۆی گێڕاونەتەوە. 

سوریا و ئەوروپا
هاوكاریی ئەورووپا – خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

لە تشرینی دووەمی 1995 كۆنفرانسێك لە بەرسلۆنا2 
هاوكاریی  ئەنجوومەنی  دامەزراندنی  سازدرا و سەرەتای 
بەرسلۆنا(،  )رێكاری  ناوەڕاست  ئەورووپی – خۆرهەاڵتی 
ب���وو. ئ��ام��ان��ج ل��ە س���ازدان���ی ك��ۆن��ف��ران��س��ی ئ���ەورووپ���ی – 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست پێكهاتوو لە وەزیرەكانی دەرەوەی 
و  ئابووری  سیاسی،  پەیوەندییە  ڕێكخستنی  واڵتانە،  ئەو 
كۆمەاڵیەتییەكانی نێوان واڵتانی ئەندامی یەكێتیی ئەورووپا 
و واڵتانی هاوتای باشووری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بوو. 
خۆرهەاڵتی   – ئەورووپی  هاوكاریی  ئەنجوومەنەی  ئەو 
واڵتی   25 لە  بریتی  واڵت��ی   35 لە  پێكهاتبوو  ناوەڕاست 
ئەندامی یەكێتیی ئەورووپا و 10 واڵتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، 
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ئوردون،  ئیسرائیل،  میسر،  جەزائیر،  لە:  بوون  بریتی  كە 
لوبنان، مەراكیش، حكومەتی خۆسەری فەلەستین، سوریا، 
تونس و توركیا. لە مانگی ئایاری 2004، هەردوو واڵتی 
چوونە  ماڵتا  و  قوبرس  واتە  تر  ناوەڕاستی  خۆرهەاڵاتی 

یەكێتیی ئەورووپاوە. 
پەیوەندیی  بوونی  پێویستیی  بەرشەلۆنە  ڕێكارەكانی 

ناوچەیی بە سێ ئامانجی سەرەكی نیشاندا:
بەشی ئاساییش و سیاسی: دیاریكردنی سنووری   •
ئەنجامدانی  ب��ەه��ۆی  سەقامگیری  و  ئاشتی  ه��اوب��ەش��ی 

گفتوگۆی ئاساییش و سیاسی. 
لە بەشی  ه��اوك��اری  دارای���ی:  ئ��اب��ووری و  بەشی   •
ناوچەی  ل��ەس��ەرخ��ۆی  پێكهێنانی  و  ئ��اب��ووری  و  دارای���ی 

ئازادیی بازرگانی.
مرۆڤایەتی:  و  ك��ول��ت��ووری  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  بەشی   •
بوونی پەیوەندیی دۆستانە لەنێوان خەڵك بەهۆی هاوكاری 
و بەشداریی كۆمەاڵیەتی، كولتووری و مرۆیی بە ئاقاری 
لێكتێگەیشتن و دركی بەرامبەر لەنێوان كولتوور و ئاڵوگۆڕی 

نێوان كۆمەڵگە مەدەنییەكان. 
بۆ گەیشتن بەو ئامانجە، ئەنجوومەنی هاوكاری لە دوو 
ئەورووپا  یەكێتیی  چاالكیدەكات.  سەرەكی  چوارچێوەی 
هەرواڵتێك،  لەگەڵ  دووالی��ەن��ە  مامەڵەی  و  چاالكییەكان 
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بنەماكانی  ڕێككەوتنانە  ئ��ەو  گفتوگۆوە.  دەچێتە  بەجیا 
دەگرێتەوە،  هاوكاری  ئەنجوومەنی  بە  پەیوەست  تێكڕای 
هەر  و  ئەورووپا  یەكێتیی  لەنێوان  جیاكەرەوەكانی  بەاڵم 
بەشداربوویەكی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی جیاوازە. هەروەها 
بە  ب��ەرك��ەوت  بۆ  فرەالیەنی  چاالكیی  ئ��ەورووپ��ا  یەكێتیی 
خۆرهەاڵتی  شەریكەكانی  زۆرب��ەی  هاوبەشەكان،  كێشە 

ناوەڕاستیش بەكاردەهێنێت. 
ئەو چاالكییانە لە ڕێگەی بەرنامەی MEDA3، یارمەتیی 
لەنێوان  بەرنامەیە  ئ��ەو  وەردەگ��رێ��ت.  ه��ون��ەری  و  دارای���ی 
ی��ۆرۆی  ملیۆن   3/435 ب��ڕی   1999  ،1995 ساڵەكانی 
دیكەی بۆ چاالكیی ساڵەكانی 2000، 2006 خستووه تەالوە. 
پشتگیریی دارایی لەالیەن بانكی سەرمایەگوزاریی ئەورووپا4 
ئەنجامدرا، كە 4/808 ملیۆن یۆرۆی نێوان ساڵەكانی 1995 
و 1999 ئامادەكرد و بڕی 6/400 ملیۆنی دیكەشی تا ساڵی 
2006 تایبەتكرد بەو كارە. پێدانی ئەو بڕە داراییە مەرجدارە 
هەربۆیە  بوو.  پێویستەكان  بەرنامەڕێژییە  ئەنجامدانی  بۆ 
 2006 تا    2000 لە ماوەی ساڵەكانی  بەڵگەی ستراتیجی 
بەرنامەی  ئامادەكراون.  نیشتمانی  و  ناوچەیی  ئاستی  لە 
دووالی��ەن��ە  چاالكیی  ب��ۆ   NIP(5( س��اڵ��ەی  س��ێ  نیشتمانی 
و  ئ��ام��ادە  ناوچەیی  بەرنامەیكی  لەگەڵیدا  و  ئ��ام��ادەك��راوە 

ڕێكخراوە، كە چاالكییە فرەالیەنەكان دادەپۆشێت. 
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سوریا،  واڵت��ی  ستراتیجی  ب��ەن��داوی  بنچیەی  ل��ەس��ەر 
م��اوەی��ەدا  ل��ەو  س��وری��ا  ڕووب�����ەڕووی  گرفتی  گرنگترین 
گەشەی  نەوتییەكان،  سەرچاوە  تەواوكردنی  لە:  بریتیین 
خێرای دانیشتووان، تێكدانی ژینگە و مشتومڕی سیاسی و 
باوەڕیوایە  ئەورووپا  یەكێتیی  ئیسرائیل.  لەگەڵ  سەربازی 
پێنج بەشی كلیلی،  دەكرێت قووڵبوونەوەی سوریا لەسەر 
ئەو  ب��دات.  واڵت��ە  ئ��ەو  یارمەتیی  كاریگەر  شێوەیەكی  بە 
مەدەنییەكان،  ڕێكخراوە  پێكهێنانی  لە:  بریتین  بەشە  پێنج 
ب��ەم��ۆدێ��رن��ك��ردن��ی پ��ی��ش��ەس��ازی، پ��ەرەپ��ێ��دان��ی س��ەرچ��اوە 
مرۆییەكان، پێشخستن و ئاسانكاریی بازرگانی و مافەكانی 

مرۆڤ / كۆمەڵگەی مەدەنی.
لە 19ی تشرینی یەكەمی 2004، كۆمسیۆنی ئەورووپا و 
سوریا، كۆتایی گفتوگۆی ڕێككەوتننامەی هاوكاریی سوریا 
ڕێككەوتنەكانی  وەك  ڕاگەیاند.  ئەورووپایان  یەكێتیی   –
ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  هاوبەشەكانی  تێكڕای  هاوكاریی 
كۆتایی  بە  ڕێككەوتننامە  ئەو  ئەنجام،  گەیشتبووە  پێشتر 
ڕێكارەكانی  لە  بەشداربوو  واڵتانی  پەیوەندییەكانی  تۆڕی 

بەرشەلۆنە ئەژماردەكرێت.
ڕێككەوتننامەی هاوكاریی یەكێتیی ئەورووپا – سوریا

هاوكاریی  ڕێككەوتننامەی  لەبارەی  گفتوگۆ  ئەگەرچی 
یەكێتیی ئەورووپا6 و سوریا لە ساڵی 1998 دەستیپێكرد، 
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بەاڵم سەرئەنجام پێشكەوتنێكی ئەوتۆیان بەخۆوە نەبینی. 
نوێوە  لە  دەوڵ��ەت��ی  ئەسەد  بەشار  كاتێك   2001 ساڵی 
ڕیفۆرمخوازی  وەزی��ری  وەزارەت��ەك��ان  لە  و  ڕێكخستەوە 
دانا، ئەو پێشكەوتنە ڕوویدا. ئەو پێشڤەچوونە و پێشینەی 
چاكسازییەكانی لەالیەن دەوڵەتی نوێ بە سەرۆك وەزیری 
ئەلوتەری7 بەردەوام بوو، كە لە ئەیلولی 2003 دەسەاڵتی 
گرتەدەست. تا 9ی كانونی یەكەمی 2003، تێكڕای گفتوگۆ 
لە  هەردووال  گەیشتەئەنجام،  ڕێككەوتننامەكە  تایبەتەكانی 
بۆ  پەسه ندیانكرد و ڕێككەوتننامەكە  ڕوانگەی سیاسییەوە 

واژۆكردن ئامادەبوو.  
لە 19ی تشرینی یەكەمی 2004، كۆمسیۆنی ئەورووپا و 
سوریا كۆتایی فەرمی گفتوگۆی ڕێككەوتننامەی هاوكارییان 
ڕاگەیاند. وەك رێككەوتنی هاوكاریی تێكڕای هاوبەشەكانی 
ئەو  گەیشتبووەئەنجام،  پێشتر  ن��اوەڕاس��ت  خۆرهەاڵتی 
پەیوەندییەكانی  ت���ۆڕی  ك��ۆت��ای��ی  وەك  ڕێككەوتننامە 
قبووڵكرا.  بەرشەلۆنە  ڕێكارەكانی  لە  بەشداربوو  واڵتانی 
ك��اری  س��ەرەك��ی��ی  چ��وارچ��ێ��وەی  س��ێ  ڕێككەوتننامەكە 
كۆمەاڵیەتی  و  كولتووری  مەسەلەی  و  ئابووری  سیاسی، 

لەخۆدەگرت. 



227كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

كاری سیاسی
رەخساندنی  ب��ۆ  چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ی  ڕێككەوتننامەكە 
توانای گفتوگۆی سیاسیی ڕێكوپێكی، بابەتە نێودەوڵەتییە 
ه��اوب��ەش��ەك��ان��ی ه��ێ��ن��ای��ەك��ای��ەوە. ئ���ەو چ��وارچ��ێ��وەی��ە 
چەمكە  و  دی��م��وك��راس��ی  بنەماكانی  رێزگرتنی  ب��اب��ەت��ی 
دژەتیرۆریزم  هاوكاریی  مرۆڤ،  مافەكانی  بنەماییەكانی 
كۆمەڵكوژی  چەكی  درووستكردنی  بەگژداچوونەوەی  و 

لەخۆدەگرت. 

ئابووری
درووس��ت��ك��ردن��ی ن��اوچ��ەی��ەك��ی ئ�����ازادی ب��ازرگ��ان��ی��ی 
خۆرهەاڵتی  هاوبەشەكانی  و  ئ��ەورووپ��ا  نێودەوڵەتیی 
رێككەوتننامەیە  ل���ەو   ،2010 س��اڵ��ی  ت��ا  ن���اوەڕاس���ت، 
ئازادی  بازرگانیی  رەخساندنی  لەڕووی  و  پێشبینیكراوە 
ئابووریی  بابەتەكانی  ئەورووپا،  یەكێتیی  و  نێوان سوریا 
لە:  بریتیین  بابەتانە  ئ��ەو  ل��ەب��ەرچ��اوگ��ی��راوە.  ف��رەج��ۆر 
خزمەتگوزاری،  و  كااڵكان  بازرگانیی  رێسای  رێكخستنی 
رێسای ئامادەكاریی دەوڵەتی8 و هاوكاری لە بوارەكانی 

گومرگ، گەشتیاری و ژینگە. 
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بابەتە كولتووری و كۆمەاڵیەتییەکان
بوارەكانی  لە  لە زنجیرەیەك  رێككەوتننامەكە  هەروەها 
پەروەردە و فێركردن، كولتوور، جیاوازیی نەژادی و ترس 
بااڵدەستیی  كەتن،  و  تاوان  بەگژداچوونەوەی  بێگانە9،  لە 
و  ج��وواڵن��ەوە  و  دادوەری  و  یاسایی  هاوكارییە  یاسا، 

راپەڕینە كۆمەاڵیەتییەكانی تاكەكان پێشبینیكراوە. 

چەكە كۆمەڵكوژییەكان10
لە 12 ی كانونی یەكەمی 2003، پەرلەمانی ئەورووپا 
ستراتیجیەتی ئاساییشی ئەورووپای بە ناوی "ئەورووپای 
دڵنیا لە جیهان" گرتەبەر. هەڕەشەیەكی بەرچاوی ناسێندراو 
كۆمەڵكوژەكان  چەكە  زۆربوونی  داهاتوو،  ساڵی   10 تا 
)WMD(11 بوو، ستراتیژیەتی گیراوەبەر لەالیەن پەرلەمانی 
ئەورووپا، كارنامەی ڕاشكاوی بۆ بەگژداچوونەوە و خەبات 

دژی زۆربوونی چەكە كۆمەڵكوژەكان دەڕەخسێنێت.
كانونی  م��ان��گ��ەی  ش��ەش  پێشكەوتووی  راپ��ۆرت��ی  ل��ە 
2004دا، هاتبوو كە پاش گفتوگۆ لەگەڵ سوریا،  یەكەمی 
رێككەوتننامەی هاوكاری لە 19ی تشرینی یەكەمی 2004 
ڕاگەیەنرا و ماددەی چەكە كۆمەڵكوژییەكانی تێدایە و سوریا 
ئەورووپا  یەكێتیی  هاوكاریی  كە  دەرب��ڕی��وە،  رەزام��ەن��دی 
و  كۆمەڵكوژییەكان  چەكە  زۆربوونی  بە  سەبارەت  بكات، 



229كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

یەكێتیی  بەمەش  رادەستكردنیان.  و  گواستنەوە  هۆكاری 
ئەورووپا بۆ بابەتی چەكی كۆمەڵكوژی سوریا، بۆچوونی 
تۆمەتباركردنی  لەجیاتی  و  گرتووه تەبەر  واقیعبینانەتری 
لەگەڵ  پێیەوە،  پەیوەند  ئاكامەكانی  قبووڵكردنی  و  سوریا 
ئەو واڵتە ئەنجوومەنێكی هاوكاری پێكهێناوە بۆئەوەی لەو 

بوارەدا یارمەتیی یەكتری بدەن.

مافەكانی مرۆڤ
سەرەڕای گفتوگۆی یەكێتیی ئەورووپا لەگەڵ سوریا بۆ 
بەستنی رێككەوتننامەی هاوكاری، ئەو یەكێتییە رەخنەگرەی 
سەرسەختی سوریا بەهۆی دەستدرێژیكردنە سەر مافەكانی 
مرۆڤ بووە، لە خاكی سوریادا. دوای بەدەسەاڵت گەیشتنی 
ڕایگەیاند،  بەئاشكرا  ئ��ەورووپ��ا  یەكێتیی  ئەسەد،  بەشار 
سوریا  لە  مرۆڤ  مافەكانی  تێكڕای  بارودۆخی  هیوادارە 
دیمەشق،  بەهاری  دوای  بێت.  تەندرووست  واقیعیانەتر 
یەكێتیی ئەورووپا بەراشكاوی رەخنەی لە دەستگیرییە زۆر 
الیەنگرانی  و  ئۆپۆزسیۆن  كەسایەتییەكانی  حوكمدانی  و 

مافەكانی مرۆڤی ڕاگەیاند. 
یەكێتیی  ك���ورد،  مەسەلەی  ب��ە  پەیوەند  ل��ە  بەتایبەت 
ئەورووپا بەهۆی رەفتاری خراپی ئەو واڵتە لەگەڵ كوردەكان 
رەخنەی لە سوریا گرتووەو كە هەرگیز نەبوونە هاوواڵتیی 
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بابەتە،  بەو  گەیشتن  بۆ  سوریا  بەڵێنی  سەرباری  سوریا. 
ڕایانگەیاند  ئەورووپا  یەكێتیی  مەدەنییەكانی  دام���ەزراوە 
بەشە  ئەو  تەندرووستكردنی  لە  هێشتا  سوریا  دەوڵەتی 
یەكێتیی  ناوهێنان.  شایانی  دەرئەنجامێكی  نەگەیشتووه تە 
ئەورووپا نیگەرانیی خۆی لە دەستدرێژیی جیددی بۆ سەر 
مافەكانی مرۆڤ ڕاگەیاندووە، كە دوای نائارامییەكانی نێوان 
كورد و عەرەبەكان لە قامیشلو و ناوچەكانی دەرووبەری 

روویدا.
پەرلەمانی ئەورووپا12 لە ڕاپۆرتی سااڵنەی مافەكانی 
مرۆڤی لە ساڵی 2003 رایگەیاندووە، بارودۆخی مافەكانی 
ئەورووپا  یەكێتیی  راگەیەنراوێكی  لە  سوریا  لە  م��رۆڤ 
 Commission on( م��رۆڤ  مافەكانی  كۆمسیۆنی  بۆ 
Human Rights( هاتووە. ئەگەرچی یەكێتیی ئەورووپا 
لەبارەی  بڕیاری سوریا  بە  ڕایگەیاندبوو، كە دڵخۆشبووە 
بە  م��ۆڵ��ەت  پ��ێ��دان��ی  و  سیاسی  زی��ن��دان��ی   600 ئ��ازادی��ی 
ڕوونیكردبووەوه ،  راپۆرتەكە  بەاڵم  تایبەتی،  باڵوكراوەی 
تێكڕای  بارودۆخی  نیگەرانی  ئەورووپا هێشتا  یەكێتیی  كە 
زۆر  لەبارەی  ڕاپۆرتەكانی  واڵت��ەدا:  لەو  مرۆڤە  مافەكانی 
سوودوەرگرتن لە ئەشكەنجەدان لە زیندانەكانی سوریا و 
نەبوونی بەرپرسیەت و بەرسڤدانەكانی دەزگا ئەمنییەكانی 
ئەو واڵتە هەیە. یەكێتیی ئەورووپا دەستگیركردنی تاكەكان 
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ناسراوی  ئەندامانی  دادگاییكردنی  و  سیاسی  پاڵنەری  بە 
بە  كە  بەوهۆیەی  ڕۆژنامەنووسان  و  مەدەنی  كۆمەڵگەی 
شێوەیەكی ئاشتییانە لە ئازادیی دەربڕینی خۆیان سوودیان 
وەرگرتووە و حوكمدانی دووكەس لە ئەندامانی پەرلەمانی 

ئیدانە كرد. 
مافەكای  ڕاپۆرتی سااڵنەی  لە  ئەورووپا13  پەرلەمانی 
مرۆڤی  م��اف��ەك��ان��ی  چ��االك��ی��ی   ،2003 س��اڵ��ی  ل��ە  م��رۆڤ��ی 
دەرەوەی بە شێوەیەكی پوخت ڕاگەیاندووە. لە پەیوەندی بە 
ڕاپۆرتەكە ئاماژە بە كۆبوونەوەیەكی گوێگرتن14 دەكات، 
مەدەنی  كۆمەڵگەی  ڕێكخراوەكانی  نوێنەرانی  لەگەڵ  كە 
لەبارەی زیندانیانی سیاسیی سوریا ڕێكخرابوو. بەتایبەت 

ئاوڕ لە ڕیاز ئەلتورك )Riad Al Turk( دراوەتەوە. 
دیموكراتیكی  یەكێتیی  بەرجەستەی  ئەندامی  ئەلتورك 
نیشتمانی و سكرتێری یەكەمی حزبی كۆمۆنیستی سوریا، 
لەنێوان ساڵەكانی  دادگایی  یان  تاوانباركردن  بەبێ  پێشتر 
یەكەمی  تشرینی  لە  ب��ووە.  زینداندا  لە   1998 و   1980
2001 دوای ڕووداوی بەهاری دیمەشق وەك بەشێك لە 
هەنگاوی تەمبێكردن و تۆڵەسەندنەوەی لەناكاوی دەوڵەت 
دووبارە دەستگیركرایەوە، لە دادگای بااڵی ئاساییشی واڵت 
دادگاییكرا، لە ساڵی 2002 بە تۆمەتی "هەوڵدان بۆ گۆڕینی 
دەستوور بە میتۆدە نایاساییەكان"، دووساڵ و نیوی حوكمی 
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بەسەردا سەپێنرا. پەرلەمانی ئەورووپا بە ماوەیەكی كەم 
دوای دادگاییكردنەكە، بە دەركردنی بڕیارنامەیەك، داوای 
ئازادیی دەستبەجێی ئەلتوركی كرد. پاشان ڕیاز ئەلتورك 
لێبوردنی  بە   ،2002 دووەمی  تشرینی  16ی  مێژووی  لە 

ڕاستەوخۆی سەرۆككۆمار ئازدكرا. 
بڕیارنامەی پەرلەمانی ئەورووپا سەرباری ئازادكردنی 
كرد،  سوریا  دەسەاڵتدارانی  لە  تریشی  داوای  ئەلتورك، 
دەستگیركراوان  كە  ل��ەوەی  دڵنیابوون  لە:  بریتیبوون  كە 
یان  ئەشكەنجە،  و  دەكرێت  لەگەڵ  باشیان  هەڵسوكەوتی 
خراپ لەگەڵیان ناجووڵێنەوە و پەسه ندی بێ كۆتومەرجی 
یان  دیكە  ڕەفتارەكانی  و  ئەشكەنجەدان  دژی  كنوانسیۆن 
و  پێكردن15  سووكایەتی  و  نامرۆڤانە  زاڵمانە،  سزادانی 
سوریا   ،2004 ئابی  19ی  لە  بڕیارەكانی.  بە  كاركردن 
ڕەزامەندی لەسەر پەسه ندكردنی ئەو كنوانسیۆنە دەربڕی. 
كنوانسیۆنە  ئەو  28ی  م��اددەی  به پێی  سوریا  هەرچەنده  
ڕایگەیاند، كە ئەو واڵتە دەسەاڵتی كۆمیسیۆنی ئەشكەنجەی 

ماددەی 20ی كنوانسیۆن به ڕەسمی ناناسێت.  
پتەو  بەڵگەی  زانیاری  ئەگەر   ،20 م��اددەی  بەگوێرەی 
و  ڕێكوپێك  شێوەیەكی  بە  ئەشكەنجە  كە  نیشانیبدات، 
ئەنجامدەدرێت،  ئەندامدا  واڵتێكی  خاكی  لە  سیستماتیك 
كۆمسیۆن دەتوانێت لێی بكۆڵێتەوە، سەردانی واڵتی ئەندام 
تێبینییەكانی  كە  بكات،  ئەندام  واڵت��ی  لە  داوا  ی��ان  بكات 
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بكات.  كۆمسیۆن  ڕادەس��ت��ی  زانیارییە  ئ��ەو  لەسەر  خ��ۆی 
سوریا بە پەیوەست بوون بەو ڕاگەیەنراوە، بە شێوەیەكی 
خۆی  دژی  هەنگاوێكی  هەرجۆرە  لەوانەیەیی  كاریگەری 
لەناوبرد، لە كاتێكدا كە ڕێكخراوەكانی مافەكانی مرۆڤ یان 
كەسایەتییە سەربەخۆكان بانگەشەدەكەن، كە هێشتا سوریا 

زیندانییەكانی ئەشكەجەدەدات. 
هەرەها سوریا ڕایگەیاند، كە پەیوەستبوونی ئەو واڵتە بە 
كنوانسیۆنی دژی ئەشكەجەدان نەك تەنیا لەسەر بەڕەسمی 
هێنانەئارای  بە  پابەندی  بەڵكو  نییە،  ئیسرائیل  ناسینی 
هەرجۆرە پەیوەندی و گفتوگۆیەك لەگەڵ ئیسرائیل لەژێر 

ناوەڕۆكی بڕیارەكانی كنوانسیۆنیش نابێت. 

سوریا و ویالیەتە یەكگرتووەكان
 1967 ساڵی  ل��ە  یەكگرتووەكان  ویایەتە  و  س��وری��ا 
پەیوەندییان پچڕا و تا رێككەوتننامەی متاركە، دوژمنكاریی 
نێوان ئیسرائیل و سوریا تا حوزەیرانی 1974 بۆ دۆخی 
پەیوەندیی   1990 سەرەتای  لە  نەگەڕایەوە.  یەكەمجاری 
هەردوو واڵت لە ئاستی بااڵدابوو، كە سوریا لە شەڕی كەنداو 
بوو،  فرەنەتەوەیی  هاوپەیمانەكانی  هێزە  ئەندامی   ،1990
تائیفیان16  ڕێككەوتننامەی  هاوكاریی  ئەمەریكا  و  سوریا 

كرد، كە كۆتایی بە شەڕی ناوخۆیی لوبنان17 هێنا. 
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لەگەڵ ئەوەشدا، ئەمەریكا نیگەرانییە كۆن و نەگۆڕەكانی 
بەتایبەت لە پەیوەند بە تیرۆریزم لەبارەی سوریاوە هەیە. 
لیستی  جار  یەكەم  بۆ   1979 ساڵی  لە  ئەمەریكا  كاتێك 
لەو  سوریا  ئامادەكرد،  تیرۆریزمی  پاڵپشتكەری  واڵتانی 
لیستەدابوو، هێشتاش لە لیستەكە نەهێنراوەتەوەدەر، ئەوە 
وایكردووە كە ئەو واڵتە زۆرترین هاوكارییەكانی ئەمەریكا 
بریتیین  ئەمەریكا  دیكەی  نیگەرانییەكانی  نەیگرێتەوە. 
لەوانە  تیرۆریستییەكان  گرووپە  لە  سوریا  پشتگیریی  لە: 
جیهادی  و  فەلەستین  حەماسی19  لوبنان18،  حزبوڵاڵی 
ئامادەیی  بەردەوامیی  لوبنان،  و  سوریا  لە  ئیسامی20 
سەربازیی سوریا لە لوبنان بۆ بەرگری لە ڕێككەوتننامەی 
تایف و دەستدرێژیكردنەسەر مافەكانی مرۆڤ لەو واڵتەدا، 
تا كۆتایی 1990، ئەو نیگەرانییانە بەو هۆیەی كە سوریا 
پانتاییەكی فراوانتری  بەدوای چەكی كۆمەڵكوژییەوە بوو، 
دۆزییەوە و پەیوەندییەكانی سوریا – ئەمەریكای لە جاران 
زیاتر لێڵكرد. سەرنج بەوەی كە پەیوەندیی ئەمەریكا لەگەڵ 
سوریا لە دەستێوەردانی بە ئامانج تا ئیدانەكردنی سوریا 
بۆ  ئەمەریكا  بوو،  بەرزونزمیدا  لە  گشتییەكان  كۆمەڵە  لە 
گەیشتن بە ئامانجەكانی خۆی كە هەندێك جار هاوتەریبی 
كۆمەڵێك  ئ��اب��ووری،  و  سیاسی  گ��وش��اری  بەكارهێنانی 
دەكرد.  پەسند  و  دەردەچوواند  واڵتە  ئەو  دژی  یاسایشی 
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سوریا  سەر  بۆ  ئەمەریكا  فەرمیی  گوشاری  دواییە  بەم 
بەرپرسیەت  و  لوبنان  سەروەریی  گەڕانەوەی  یاسای  لە 
 Syria Accountability and( س��وری��ادا  هەڵگرتنی 

Lebanese Sovereignty Act( دەبینرێت. 
سوریا لە سەردەمی لەناوبردنی ڕژێمی بەعسی سەدام 
حسێن لە عێراق لە نیسانی 2003، وەك یەكێك لە هەردوو 
شێوەیەكی  بە  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  ڕەزاگرانی  واڵتی 
گرژیی   ،2005 س��ەرەت��ای ساڵی  رووداوەك��ان��ی  ڕۆژان���ە، 
نێوان سوریا لە الیەك و ئەمەریكا و لوبنانی لە الیەكەی 

دیكەوە زیادكردووە. 

عێراق
سوریا لە ساڵی 2002 بەئەرێنی دەنگی بە بڕیارنامەی 
دا.  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی21  ئاساییشی  ئەنجوومەنی  1441ی 
لە  عێراق  كە  دەك����ردەوە،  پشتڕاستی  بڕیارنامەیە  ئ��ەو 
ن��ەت��ەوەك��ان  ڕێ��ك��خ��راوی  پشكنێنەرانی  ه��اوك��اری��ك��ردن��ی 
چەكە  ئ��ەت��ۆم��ی22  وزەی  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ی  ئ��اژان��س��ی  و 
ك��ۆم��ەڵ��ك��وژەك��ان خ��ۆی دزی���وەت���ەوە و ب��ڕی��اری��دەدا، كە 
دروستبكرێت.  مەبەستە  ئ��ەو  ب��ۆ  پشكنین  سیستمێكی 
سەربازیی  چاالكیی  لەگەڵ  سوریا  دژایەتیی  هەرچەند 
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پەیوەندییەكانی  ع��ێ��راق  دژی  هاوپەیمانان  هێزەكانی 
ئەمەریكای لەگەڵ سوریا، لە ساڵی 2003 ترسناكتركرد. 
 1511 بڕیارنامەی   بە  دەنگی  بەئەرێنی  پاشان  سوریا 
لە  زیاتر  نێودەوڵەتیی  بەشداریكردنی  خوازیاری  كە  دا، 
هاوپەیمانێتیی  لە  فەرمانڕەوایەتی  گواستنەوەی  و  عێراق 
ڕابەرایەتیكراوی ئەمەریكا بۆ عێراقییەكان بوو. ئەگەرچی 
فەرمانڕەوایەتی  گواستنەوەی  دوای  ڕایگەیاند  ئەمەریكا 
سوریا   ،2004 حوزەیرانی  28ی  مێژووی  بە  عێراق  لە 
س��ن��وورەك��ان،  ئاساییشی  پاراستنی  ه��اوك��اری��ی  بەڵێنی 
بە  دەستپێكردنەوەی  و  ع��ێ��راق  دارای��ی��ەك��ان��ی  دان���ەوەی 
مەرجی پەیوەندییە دیپلۆماتیكەكان بووە، بەاڵم ئەو واڵتە 
هەر نیگەرانی ڕادەگەیاند، كە سوریا "یەكێك لەبەرچاوترین 
هەناردەی  و  دەرەكی  شەڕكەرانی  چوونەناوەوەی  خاڵی 

چەك بۆ عێراق" ماوەتەوە. 
سوریا بە پەنادانی ڕاكردووانی رژێمی پێشووی عێراق 
و دنەدانی شەڕكەرانی چەكدار بۆ چوونە عێراق، ناردنی 
پێداویستیی سەربازی لەگەڵ ئەو شەڕكەرانە و شەڕكردن 
دژی هێزەكانی هاوپەیمانان تۆمەتباركراوە. ڕاپرۆتەكانی 
لەوانەیە  سوریا،  كە  بەرباس،  خستیانە   2005 شوباتی 
بەهۆی هەوڵدان بۆ نەهێشنی ئەو تۆمەت  و بانگەشانە، 
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سەبعاوی  ڕادەس��ت��ك��ردن��ەوەی  و  دەس��ت��گ��ی��رك��ردن  ل��ە 
ئیبراهیم حەسەن ئەلتكریتی زڕبراكەی سەدام حسێن، بە 
هێزەكانی هاوپەیمانان بەسوود بووە. ئەلتكریتی بەهۆی 
پێشووی  ڕاوێ��ژك��اری  و  زان��ی��اری  دەزگ���ای  بەرپرسی 
سەدام حسێن، لە لیستی پیاوە گرنگەكانی راوەدوونراو 

لە عێراقدا بووە. 
جارێكی دیكە لە ماوەی ئامادەبوون بۆ هەڵبژاردنەكانی 
سوریا  ك��ە  بانگەشەیكرد  ئ��ەم��ەری��ك��ا   ع��ێ��راق،  2005ی 
هاوكاریی  ك���ردووە،  عێراقی  ئ��اژەوەگ��ێ��ڕان��ی  پشتگیریی 
چوونەناوەوەی شەڕكەران و چەكی كردووە بۆ عێراق و لە 
ئەنجامدا داوای لە دەوڵەتی سوریا كرد، كە كۆتایی بەوكارە 

بهێنێت.

چەكە كۆمەڵكوژەكان
هەڵبژاردنی سوریا وەك واڵتێكی پارێزەی تیرۆریزمیش، 
ئەو واڵتەی خستە بەردەم بانگەشەكانی ئەمەریكا لە پەیوەند 
ڕایگەیاندبوو،  پێشتر  ئەمەریكا  كۆمەڵكوژەكان.  چەكە  بە 
ژمارەیەكیانی  لەوانەیە  و  هەیە  چەكانەی  ئەو  سوریا  كە 
كە سوریا  نییە  بەڵگەیەك  هاوكات،  وەرگرتبێت.  عێراق  لە 
ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەكارهێنابێت.  چەكانەی  ئەو  پێشتر 
بانگەشانە پەیوەندییەكانی نێوان هەر دوو واڵتی لێڵكردووە. 
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یاسای گەڕاندنەوەی سەروەریی
لوبنان و بەرپرسیەت هەڵگری سوریا

گ��ەاڵڵ��ەپ��ێ��ش��ن��ی��ازی س��ەرەت��ای��ی س��وری��ا ل��ە ب��ەرام��ب��ەر 
لەالیەن   2002 ئەیلوولی  لە  واڵت��ە  ئ��ەو  ك��اردان��ەوەك��ان��ی 
ئەمەریكا  پەرلەمانی23  لە  لوبنان  سەروەریی  پارێزەرانی 
بە  ئەمەریكا  ئ��ەوەی  لەسەر  كە س��وورب��وون  خ��رای��ەڕوو، 
سوریادا  بەرامبەر  لە  خ��ۆی  الوان��دن��ەوەی24  سیاسەتی 
نووسراوە  لەو  خۆی  بوش  حكومەتی  هەرچەند  بچێتەوە. 
سەرنجی  پ��اش��ان   پێشنیازە  ئ��ەو  ب���ەاڵم  ب���ەدوورگ���رت، 
لێدراوەتەوە و لە نیسانی 2003، وەك یاسای گەڕاندنەوەی 
 SALSA سەروەریی لوبنان و بەرپرسیەت هەڵگری سوریا
ئەو  پەسه ندكردنی  خرایەڕوو.  ئەنجوومەن  بۆ   SAA یان
بەو  ب��ەدواوەب��وو،  سوریای  دژی  بایكۆتكردنێكی  یاسایە 
بیانووەی كە سوریا جبەخانەی چەكی كیمیاوی و بیۆلۆژیكی 
لە  بەرگریكاران  یارمەتیی  ئاگایانە  و  بەئەنقەست  هەیە، 
لە  ئەمەریكا  ڕابەرایەتیی  بە  ئامادەیی سەربازی  بەرامبەر 
عێراق دەكات و درێژە بە داگیركارییەكانی لوبنان دەدات. 

یاسای   2003 س��اڵ��ی  س��ەرەت��ای  ل��ە  سپی  كۆشكی 
یاساغانە  ئ��ەو  سەپاندنی  چونكە  ڕەت��ك��ردەوە،   SALSA
و  دەستپێك   لە  ئەمەریكا  ت��وان��ای  دیاریكردنی  س��وری��ادا،  بەسەر 
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ناوچەكانی  و  س��وری��ا  ل��ە  گ��رن��گ  ب��اب��ەت��ی  شوێنكەوتنی 
پەیوەندییەكانی  لە  قەیراناوییە  بەشەی  لەم  دەوروب��ەری، 
هەرچەند  دەزان���ی.  ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی  و  ئەمەریكا 
حكومەتی  سیاسیی  ئەدەبیاتی  عێراق،  ش��ەڕی  ئاكامی  لە 
ئەمەریكا بە شێوەیەكی تێبینیكراو گۆڕا. هاوكاریی سوریا 
وەرگ��ی��را،  ب��ای��ه خ   ك��ەم  مەسەلەیەكی  وەك  بەیەكجاری 
ئیدانەكرد،  سوریایان  بەئاشكرا  ئەمەریكی  دەسەاڵتدارانی 
و  لوبنان  داگیركردنی  و  تیرۆریزم  لە  پشتگیری  بەهۆی 
هەڕەشەكردن كە ئەو واڵتە لە پرۆسەی ئاشتیی خۆرهەاڵتی 
یەكەمی  تشرینی  لە  ه��ەروەه��ا  دەخ��ەن��ەالوە.  ن��اوەڕاس��ت 
2003، حكومەتی بوش دژی نووسراوەكە نەبوو، لە 15ی 
تشریمی یەكەمی 2003، پەرلەمان بە سەپاندنی ئابڵوقەی 
ئابووری و دیپلۆماتیكی بەسەر سوریا، تا سوریا لە لوبنان 
تیرۆریستی  گرووپی  لە  خۆی  پشتگیریی  و  نەكشێتەوە 
14ی  لە  پیران  ئەنجوومەنی  دەنگیدا.  ئەرێنی  بە  نەبڕێت، 
و  پەسه ندكرد  یاسایەی  ئ��ەو   ،2003 دووەم���ی  تشرینی 
بۆ  س��ەروەری  گەڕانەوەی  یاسای  سەرۆككۆمار،  بوشی 

لوبنان و بەرپرسیەتیكەری سوریای واژۆ كرد. 
یاسایە  ئەو  تیشكی  لەژێر  دەكرێت  كە  سزایانەی  ئەو 
قەدەغەكردنی  لە:  بیرتیین  بسەپێنددرێت،  بەسەر سوریادا 
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ه��ەن��اردەك��ان��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ۆ س���وری���ا، ك��ەم��ك��ردن��ەوەی 
پەیوەندیی دیپلۆماتیكی و سەپاندنی چوارچێوەكان بەسەر 
سوریا  داراییەكانی  بلۆككردنی  سوریا،  دیپلۆماتیكەكانی 
كۆمپانیاكانی  سەرمایەگوزاریی  وەستاندنی  ئەمەریكا،  لە 
بازرگانیی ئەمەریكا لە سوریا و قەدەغەكردنی بەكارهێنانی 
فڕۆكەكانی سوریا لە فڕۆكەخانەكانی ئەمەریكا. ئەو ئابڵوقانە 
خرانەسەر هەنگاوەكانی، كە واشنتۆن پێشتر ئەنجامیدابوو، 

لەوانە بڕینی هێڵی بۆڕیی نەوتی سوریا – عێراق.
فشاری  زیادكردنی  كاتی  لە   SALSA كە  كاتێكدا  لە 
دەرەكی و ئابووری لەسەر سوریا كاریگەربوو، بەاڵم ئەو 
یاسایە نە بابەتی مافەكانی مرۆڤی لە سوریا هێنابووەگۆڕێ، 
نە داوای لە دەوڵەتی سوریا كردبوو كە وەاڵمی پێشلكاریی 

مافەكانی مرۆڤی خۆی بداتەوە.25 

لوبنان
15 ساڵ  1975 كە  ناوخۆی ساڵی  لە ماوەی شەڕی 
لوبنان  دابەشكردنی  لە  سوریا  نیگەرانیی  بوو،  ب��ەردەوام 
سوریا  كە  وای��ك��رد،  دیكە"  "ئیسرائیلێكی  دام��ەزران��دن��ی  و 
كە  كاتێك  ك��ارەك��ەوە.  بچێتە  نێوانگیری  شێوەیەكی  ب��ە 
دیپلۆماسییەكەی ڕووبەڕووی شكست بوویەوە، سوریا بە 



241كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

شێوەی سەربازی دەستی تێوەردا و لە 1980، سەرەكیترین 
گەمەكەری دەرەكی بووە لە لوبنان و ئیرادەی خۆی بەسەر 
زۆربەی لوبنان لە ڕێگەی ئامادەیی سەربازەكانی دەسەپاند.
ساڵی  ل��ە  ت��ای��ف  ڕێككەوتننامەی  ب��ە  ن��اوخ��ۆ  ش���ەڕی 
1989 كۆتاییهات، كە ئەو ڕێككەوتننامەیە ڕێی بە بوونی 
تێیدا  مەرجێك  بەاڵم  لوبنان،  لە  دەدا،  سوریا  سەربازیی 
لەبارەی  داهاتوو،  لە  لوبنان  و  سوریا  كە  جێیكرابووەوە، 
چوارچێوەیەكی زەمەنی بۆ كشانەوەی هێزەكانی سوریا لە 
لوبنان بگەنەئەنجام. ساڵی 2004 وێڕای داواكاریی زۆری 
ئەمەریكا و واڵتانی تر، ئەو بابەتە ڕووینەدا، بەردەوامبوونی 
ئاساییشی  ئەنجوومەنی  كە  وای��ك��رد،  سوریا  سەربازیی 
كشانەوەی  لەبارەی  بڕیارنامەیەك  نەتەوەكان  ڕێكخراوی 

ئەو هێزانە پەسه ندبكات. 
ئاساییشی  ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ی  ی   1559 ب��ڕی��ارن��ام��ەی 

ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان )2004(
ج��ەخ��ت��ك��ردن��ەوەی  ل���ەب���ارەی   1559 ب��ڕی��ارن��ام��ەی 
ڕێزگرتن  بۆ  ئاساییش  ئەنجوومەنی  داوای  سەرلەنوێی 
یەكپارچەیی  خاك،  یەكپارچەیی  لوبنان،  دەسەاڵتدارانی  لە 
بڕیارنامە  ب���وو.  واڵت���ە  ئ��ەو  سیاسیی  س��ەرب��ەخ��ۆی��ی  و 
پشتگیریی خۆی لە بەڕێوەچوونی ئازاد و دادپەروەرانەی 
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هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆمار لە لوبنان بەپێی دەستووری 
ئەو واڵتە و دەستوەرنەدانی دەسەاڵتی دەرەكی ڕاگەیاند، 
لەو پەیوەندییەدا داوای لە هەموو هێزە دەرەكییەكان كرد 
بە  دەنگییان  بەئەرێنی  ئەوانەی  بكشێنەوە.  لوبنان  لە  كە 
بەردەوامی  و  بەئاشكرا  دەستێوەردانی  لە  بڕیارنامەكەدا، 
بوون،  نیگەران  لوبنان  سیاسیی  كاروباری  لە  تر  واڵتانی 
لەوانە فەڕەنسا و ئەمەریگا كە بەهاوبەشی بڕیارنامەكەیان 
دەوڵەتی  كە  بانگەشەیكرد  ئەمەریكا  خستەڕوو.  و  ناساند 
سوریا "ئیرادەی سیاسیی خۆی بەسەر لوبناندا سەپاندووە 
لوبنانی  نیشتمانیی  ئەنجوومەنی  و  دەوڵ��ەت  دەستەی  و 
ناچاركردووە، دەستوور ڕیفۆرمبكات و بەهۆی زیادبوونی 
كاتی سەرۆكایەتیی كۆماری ئێستا تا سێ ساڵ، پرۆسەی 
ك��ردووە.  ناكاریگەری  و  وەس��ت��ان��دووە  هەڵبژاردنەكانی 
پەرلەمانی لوبنان بەئاشكرا لەالیەن سوریا و هۆكارەكانی 
لەژێر فشاردا بووە، تەنانەت هەڕەشەی لێكراوە بۆئەوەی 
ناچاریان بكات ڕازی ببن". بە پێچەوانەوە ڕووسیا دەنگی 
جووڵەی  ئەنجامی  لەوانەیە  كە  ب��وو،  نیگەران  و  پێنەدا 
هۆكاری  و  كردووە  ترسناكتر  ناوچەكە  بارودۆخی  هەڵە، 

ناجێگیری بێت لە داهاتوودا. 
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ڕووداوەكانی سەرەتای ساڵی 2005
لوبنان  ل��ە  ك��ش��ان��ەوەی  ب��ۆ  پێشتر  ئ��ەگ��ەرچ��ی س��وری��ا 
كەوتبووە ژێر فشارەوە، بەاڵم ڕووداوی شوباتی 2005، 
بابەتەكەی گەیاندە بااڵترین پلەی گرنگ. لە 14ی شوباتی 
2005، ئۆتۆمبێلێكی بۆمبڕێژكراو لە دیمەشق تەقییەوە و 
لوبنانی  پێشووی  وەزیرانی  سەرۆك  ئەلحەریری،  ڕەفیق 
كوشت. حەریری پێش ماوەیەك دژی بوونی سوریا بوو لە 
لوبنان و هەرچەنده  سوریا بوونی دەستی لە تیرۆركردنی 
سەرنجی  یەكسەر  نێودەوڵەتی  گومانی  بەاڵم  ڕەتكردەوە، 
چووە سەر سوریا. كاتێك نموونەی زەقی ئەو بەدگومانییە 
سوریا،  لە  خۆی  باڵوێزی  دەستبەجێ  ئەمەریكا  كە  بینرا 
دوای ئەو بۆمبڕێژییە بانگكردەوە. ئامانج لە بانگكردنەوی 
باڵوێزەكەی، ڕاگەیاندنی ناڕەزایەتیی ئەمەریكا بوو لە ڕەفتاری 
سوریا لە لوبنان: ئەگەرچی ئەمەریكا لەوباوەڕەدابوو، كە 
نازانێت كەمتەرخەمیی ئەو مەسەلەیەیە، بەاڵم خاوەن پۆستە 
فەرمییەكان بەڵگەیان هێنایەوە كە بوونی سەربازیی سوریا 
هۆكاری  بەگشتی  لوبنان،  لە  واڵتە  ئەو  ڕۆڵی سیاسیی  و 
بانگهێشتكردنەوەی  بە  ئەمەریكا  بووە.  لوبنان  ناجێگیریی 
باڵوێزەكەی تووڕەیی خۆی لە بااڵدەستیی سوریای بەسەر 

سیستمی سیاسی و سەربازیی لوبنان نیشاندا.
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ل��ە م����اوەی پ���رس���ەدا ه�����ەزاران خ��ۆن��ی��ش��ادەر ڕژان���ە 
شەقامەكانی لوبنانەوە و بەشار ئەسەدیان بە كەمتەرخەمیی 
كرێكارانی سوریایان  پەالماری  ڕاگەیاند،  مردنی حەریری 
سەرۆكی  جونبەالت،  وەلید  لەوانە  نەیار  سەرۆكانی  دا. 
كوشتنە  ئ��ەو  كەمتەرخەمیی  بە  س��وری��ای  دروزی  تیمی 
بەسەر  هەژموونی  سوریا  كە  هێنایەوە  بەڵگەی  زانیوە، 
بەهۆی  بەمەش  هەیە،  لوبنانەوە  ئاساییشی  دەزگاكانی 
لە  بەرپرسە.  حەریری  ڕەفیق  پاراستنی  لە  كەمتەرخەمی 
رۆژی بەخاكسپاردنی تەرمی حەریری، دەیان هەزاركەس 
لە خەڵكی لوبنان بە شێوەی دەستەجەمعی لە بەڕێكردنی 
سەرباری  و  رۆیشتوون  رێكوپێك  ری��زی  بە  تەرمەكە، 
سوریا  هێزەكانی  چوونەدەرەوەی  خوازیاری  پرسه باری، 
بوون لە لوبنان. هەما ڕۆژ سەرۆك بوش داوای لە سوریا 
بڕیارنامەی  لە  هێزەكانی  لەگەڵ چوونەدەرەوەی  كە  كرد، 
بەو  و  كردووە  پەیڕەوی  نەتەوەكان  رێكخراوی  1559ی 
لوبنان  لە  ئ��ازادی  هەڵبژاردنی  س��ازدان��ی  زەمینەی  ك��ارە 

رەخساندووە. 
سوریا  پاڵپشتی  كەسانی  و  سوریا  لە  زۆر  فشارێكی 
لوبنان  دەوڵەتی  بۆ  تەشەنەی  پاشان  لوبنان،  واڵتی  لەناو 
كردووە، ئەو دەوڵەتە بە هاوپەیمانی بەشار ئەسەد ناسرا. 
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دوای دوو ناڕەزایی كە تێیدا هەزاران لوبنانی لە مەیدانی 
سوریا  بنباڵی  دەوڵەتی  گردبوونەوە،  بەیروت  شەهیدانی 
 ،2005 شوباتی  28ی  لە  چاوەڕواننەكراو  شێوەیەكی  بە 
كێشایەوە.  كەرامی  عومەر  س��ەرۆك��وەزی��ران،  بە  دەستی 
كۆندالیزا ڕایس، وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا لە كاردانەوە 
ئەمەریكا  ڕای��گ��ەی��ان��د،  گرنگە  دەستلەكاركێشانەوە  ب��ەو 
لوبنانییەكان  زۆری  تامەزرۆیی  و  ئ��ارەزوو  پشتگیریسی 
دەكات،  هێزەكانی سوریا  لە  داوا  دەكات،  دیموكراسی  بۆ 
كە لە لوبنان بچنەدەرەوە و  به ئاشكرا پشتگیریی خۆیان 
بۆ سازدانی هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانە ڕادەگەیەنن. 
بە  دەستلەكاركێشانەوانەی  ب��ەو  ك��اردان��ەوە  ل��ە  س��وری��ا 

مەسەلەیەكی ناوخۆ وەسفكرد. 
سەرۆكوەزیرانی  دەستلەكاركێشانەوەی  س���ەرەڕای 
لوبنان، فشار لەسەر سوریا زیادیكرد. تەنانەت هاوپەیمانە 
واڵتەیان  ئەو  پشتگیریی  تەنیا  نەك  سوریاش،  كۆنەكانی 
نەكرد، بەڵكو بوونە هاودەنگی خۆرئاواییەكان و خوازیاری 
لوبنان. رووسیای  لە  بوون،  هێزەكانی سوریا  كشانەوەی 
پێشتر  س��ارد،  شەڕی  سەردەمی  لە  سوریا  كۆنەهاوڕێی 
1559ی ئەنجوومەنی  بڕیارنامەی  لە كاتی پەسه ندكردنی 
 ،2004 س��اڵ��ی  ل��ە  ن��ەت��ەوەك��ان  ڕێ��ك��خ��راوی  ئاساییشی 
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ئ��ازاری  سەرەتای  لە  ئەوەشدا  لەگەڵ  پێنەدابوو.  دەنگی 
پێویستە  رایگەیاند  ڕووسیا  دەرەوەی  وەزی��ری   ،2005
لوبنان  لە  سوریا  هێزەكانی  و  جێبەجێبكرێت  بڕیارنامەكە 
بەو  پەیوەست  گفتوگۆی  لە  ئەسەد  بەشار  كە  بكشێنەوە. 
سعودیە  دەسەاڵتدارانی  بەشداریكرد،  سعودیە  لە  قەیرانە 
ڕایانگەیاند: مەلیك عەبدوڵاڵ راشكاوانە بە ئەسەدی وتووە، 
بێجگە  بكات،  پاشەكشە  بە  دەست  لە سوریا  پێویستە  كە 
لەوە لە پەیوەندییەكانی لەگەڵ سعودیە ڕووبەڕووی گرفت 
لە  خۆی  تەمەنی  دەی��ەی  دوو  حەریری  پێشتر  دەبێتەوە. 
سعودیە بەسەربردبوو، پەیوەندیی گەرموگوڕی بە بنەماڵەی 
ڕەگ��ەزن��ام��ەی  ت��ەن��ان��ەت  ه��ه ب��وو،  س��ع��ودی��ەوە  پاشایەتیی 

سعودیەشی هەبوو. 
ئەورووپا، خۆرهەاڵتی  ئەمەریكا،  لەژێر فشاری زۆری 
ناوەڕاست و لەگەڵ بارودۆخی لوبنان كە ڕۆژانە سەردێڕی 
هەواڵەكانی سەرتاسەری جیهان تایبەت دەكات بە خۆی، لە 
5ی ئازاری 2005، بەشار ئەسەد بە پەرلەمانی سوریای 
گوت، كە سوریا دەست بە پاشەكشەی هێزەكانی لە سوریا 
كۆتاییهاتنی  مانای  پاشەكشەیە  ئ��ەو  هەرچەند  دەك���ات، 
ئەو  دوای  ڕۆژ  دوو  ناگەیەنێت.  لوبنان  لە  سوریا  ڕۆڵ��ی 
ڕاگەیاندنانە، ئەسەد بۆ بڕیاردان لە كشانەوەی هێزەكانی 
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كەوت.  لوبنان  سەرۆككۆماری  لحودی  ئەمیل  بە  چ��اوی 
لەو ماوەیەی كە هەردوو سەرۆككۆمار هەواڵی بەرنامەی 
گفتوگۆ  دوای  یەكسەر  هێزەكان  كشانەوەی  قۆناغی  دوو 
بە  دەستییان  سوریا  هێزەكانی  لە  هەندێك  رادەگەیەنن، 
ئەو  ڕۆشنایی  لەژێر  كردبوو.  كەلوپەلەكانیان  پێچانەوەی 
بەرنامەیە دووقۆناغییە، هێزەكانی سوریا تا كۆتایی ئازاری 
2005، بۆ دۆڵی بیقاع لە لوبنان پاشەكشەدەكەن و پاشان 
ناوچە  بۆ  كەم  ماوەیەكی  بە  تایف  ڕێككەوتننامەی  بەپێی 

سنوورییەكان دەكشێنەوە. 
لەالیەن  پاشەكشەیە  ئ��ەو  راگەیاندنی  كە  كاتێكدا  لە 
ك��اردان��ەوەی  ب��ەاڵم  لێكرا،  پێشوازی  به گەرمی  سعودیە 
بەرنامەی  كە  ئ��ەوەب��وو،  ك��ەن��ەدا  و  ئەمەریكا  سەرەتایی 
ڕایانگەیاند  و  ئەنجامدراوە  بەنابەدڵی  ناتەواو  پاشەكشەی 
پێویستە  دەبێت.  قبووڵ  قابیلی  ت��ەواو  پاشەكشەی  تەنیا 
لوبنان  خاكی  لە  ب��ەت��ەواوی  سوریا  هێزەكانی  كە  بزانین 
بەپێچەوانەی  هێزانە  ل��ەو  هەندێك  ی��ان  دەچ���ن���ەدەرەوە، 
ئارەزووی ئەمەریكا لە لوبناندا دەمێننەوە. تەنیا لەو كاتەدایە 
رووداوی  بۆ  خۆی  دواكاردانەوەی  ئەمەریكا  لەوانەیە  كە 

ئەو دواییە نیشاندەدات.29
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پەراوێزەكان: 

لە  1944 و مردنی  1ی تشرینی دووەم��ی  لەدایكبووی   .1
مرۆدۆستیی  و  سیاسەتكار  ب��ەی��روت.   2005 شوباتی  14ی 
و   1992  –  98( لوبنان  سەرۆكوەزیرانی  وەك  كە  لوبنانی، 
04 - 2000( لە ئاوەدانكردنەوەی لوبنان دوای شەڕی ناوخۆ 
كاریگەر و تێكۆشاوە. لە ساڵی 2005 بە بۆمبڕێژی  ئۆتۆمبێل 
كوژرا و پەیوەندیی لوبنان و سوریا ترسناك بوو، لەژێر فشاری 
پاشەكشە  لوبنان  لە  هێزەكانی  سوریا  نەتەوەكان،  رێكخراوی 
پێكردووە و كۆتایی بە 29 ساڵەی داگیركاریی ئەو واڵتە هێنا. 

2. Barcelona:
 شارێكی بەندەرییە لە باكووری ئیسپانیا و پایتەختی ناوچەی 
ساڵی  لە  شارە  ئەو  دانیشتووانی  كەتەلۆنیایە.  خودموختاری 
دەورووب���ەری  لەگەڵ  و  كەس   1,503,884 بەرانبەر   2001
3,765,994ب���������ووە، ك��ە دووەم���ی���ن ش���اری گ����ەورەی واڵت 
ئەژماردەكرێت. به رشه لۆنه  گەورەترین بەندەری دەریای سپیی 
جوانیی  بەهۆی  ئیسپانیایە،  بازرگانیی  ناوەندی  و  ناوەڕاست 
ساڵی  لە  بەناوبانگە.  سەربەخۆ  ناسنامەی  و  كولتووری  شار، 
1992 ئەو شارە خانەخوێی یارییە كۆنینەكانی ئۆڵەمپیك بووە.  
دارای���ی  ئ��ام��رازی  سەرەكیترین   MEDA ب��ەرن��ام��ەی   .3
لە   MEDA .ناوەڕاستە دەریای سپیی  ئەورووپا –  هاوكاریی 
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 MEsures DAccompagnement دەستەواژەی فەڕەنسی
بە مانای هاوهەنگاو وەرگیراوە. 

4. European Investment Bank: 
1957 بەهۆی  لە ساڵی  بانكی سەرمایەگوزاریی ئەورووپا 
لە  سەرمایەگوزاری  لێی  ئامانج  دام��ەزراوە.  ڕۆم  پەیماننامەی 
پرۆژەكان بوو، كە هاوكاریی یەكپارچەیی ئەوروپا بكات. 8 لە 
یەكیەتیی  دەرەوەی  پرۆژەكانی  بە  تایبەتە  بودجەكەی  سەدی 

ئەورووپا.
5. National Indicative Programme
6. European Union 

پێكهاتووە  نێودەوڵەتییە  رێكخراوێكی  ئەورووپا(  )یەكیەتی 
ئاساییشی  سیاسەتی  و  كۆمەڵگە  ئ��ەورووپ��ی.  واڵت��ی   27 لە 
بوڵگاریا،  نەمسا،  لە:  بریتیین   EU ئەندامانی هەیە.  هاوبەشیان 
ئیسپانیا،  ئستۆنی،  دانیمارك،  كۆماری چیك،  قوبرس،  بەلجیكا، 
سوید و بەریتانیا. EU بەهۆی پەیماننامەی ماسترێخت بونیادنرا 
ه��ات��ەئ��اراوه .  بەفەرمی   1993 دووەم���ی  تشرینی  یەكی  لە  و 
جیهانیی  جەنگی  كۆتاییهاتنی  دوای  بۆ  یەكیەتییە  ئەو  ریشەی 
دووەم دەگەڕێتەوە، كە چەند واڵتێكی ئەورووپی بۆ گەشەدان 
بە ئابووری و ئاساییشی سەربازی و ئاشتكردنەوەی فەڕەنسا 
 1951 لە  ب��وون.  نزیكترەوە  پەیوەندیی  ب��ەدوای  ئەڵمانیا،  و 
سەرۆكانی شەش واڵتی بەلجیكا، فەڕەنسا، ئیتالیا، لۆگزامبۆرگ، 
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پاریسییان  پەیماننامەی  ئەڵمانیای خۆرئاوای جاران  و  هۆڵه ندا 
خەڵووزی  ب��ەردی  و   پ��ۆاڵ  كۆمەڵگەی  پێكهاتنی  هۆكاری  بە 
ئەورووپایان واژۆكرد. ئەو پەیماننامەیە بە سەرەتای پێكهاتنی 
یەكیەتیی ئەورووپا ئەژماردەكرێت. ئەندامانی یەكیەتیی ئەورووپا 
سێ بواری لێكجیایان )ناسراو بە سێ ستوون( پێكەوە هاوكاری 
كۆمەڵگەی  ستوونی  سیستمە  ئ��ەو  چ��وارچ��ێ��وەی  لە  دەك���ەن. 
ه��ەردووالی  لە  دیكە  ستوونەكەی  دوو  دایە.   )EC( ئەورووپا 
كۆمەڵگەی ئەورووپان و بریتیین لە ڕێبازی ئاساییش و دەرەوەی 

 .)JHA( و كاروباری ماڵداری و عەدالەت )CFSP( هاوبەش
7. Al-`Utari

بەڕێوەبردنی  بااڵترین دەستەی  ئەورووپی  . كۆمسیۆنی   8
 EU ڕێبازەكانی  و  سیاسەتەكان  كە  ئ��ەورووپ��ای��ە،  یەكیەتیی 
كۆمیسیۆن  ه��ەروەه��ا  چ��اودێ��ری��دەك��ات.  و  جێبەجێ  پ���اراف، 
لە  دڵنیابوون  بەرپرسی  بەڕێوەبردنی گشتی EU و  بەرپرسی 
وەفاداریی واڵتانی ئەندام بۆ بڕیارەكانی EU وە. بە پێچەوانەی 
هەرسێ  سەرپەرشتیی  كە  ئەورووپا  یەكیەتیی  ئەنجوومەنی 
ستوونی لە ئەستۆیە كۆمیسیۆنی ئەورووپا تا ڕاددەیەك تەنیا 
لەسەر ستوونی كۆمەڵگەی ئەورووپا چڕبووه تەوە. كۆمیسیۆن 
ئامادەكاریی  سەرۆكی  و  ئ��ەورووپ��ا  یەكپارچەیی  داینەمۆی 

بازاڕی یەكەی ئەورووپییە.
9. Public Procurement:
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 لە بودجەی هەرواڵتێك بەشێك بەو ناوەوە هەیە. ئەو بەشە 
بودجەیەكە كە كااڵ و خزمەتگوزاری بۆ وەزارەتە جیاوازەكان، 
سەرپەرشتیاریی كاروبارەكان و تەواوی بەشەكانی جێبەجێكردن 

تایبەت دەبێت. 
10. Xenophobia: 

ترس لە بێگانە و چارەسەری دەرەكی.
زۆری��ان  تێكدانی  و  كوشتن  توانای  كە  چەكانەی  11.ئ��ەو 
هەڕەشەیەكی  بە  دوژم��ن  مەشجەبەكانی  لە  بوونییان  هەیە، 
بریتیین  كۆمەڵكوژەكان  مۆدێرنە  چەكە  ئەژماردەكرێت.  گەورە 
زاراوەی��ە  ئەو  بایۆلۆژیكی.  و  كیمیاوی  ئەتۆمییەكان،  چەكە  لە 
یەكەم جار لە ساڵی 1937 بۆ وەسفكردنی سەربازانی گەورەی 
ه��ەزاران  سەعاتێك  چەند  م��اوەی  لە  دەیتوانی  كە  بۆمبهاوێژ، 
بەكارهێنرا.  كۆمەڵكوژبكات  ش��ارەك��ان  دانیشتووی  مەدەنیی 
هەوڵ بۆ كۆنتڕۆڵكردنی باڵاوبوونەوەی چەكەكانی كۆمەڵكوژی 
زۆرنەبوونی  پەیماننامەی  وەك  نێودەوڵەتی  ڕێككەوتننامەی  لە 
بایۆلۆژیكەكان  چەكەكۆمەڵكوژەكان 1968، كنوانسیۆنی چەكە 

1972، كنوانسیۆنی كیمیاوی 1993 ئەنجامدراوە. 
12. Weapons of Mass Destruction    

 )European Council( ئ��ەورووپ��ی  ئەنجوومەنی   .  13
 )Council of Europe( ئەوروپا  ئەنجومەنی  لەگەڵ  نابێت 
گرتنەبەری  دەستەی  ئەورووپی  ئەنجوومەنی  تێكبچێت.  لێمان 
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ب��ەاڵم  ئ��ەورووپ��ای��ە،  یەكیەتیی  سیاسەتەكانی  و  ڕێ��ب��ازەك��ان 
كە  ئەورووپییە،  واڵتانی  ڕێكخراوێكی  ئەورووپا  ئەنجوومەنی 
لە ساڵی 1949 بۆ گەیشتن بە یەكیەتییەكی زیاتری میللەتانی 
ئەندام دامەزرا. ئەنجوومەنی ئەورووپا لە سەرەتادا 10 ئەندامی 
هەبوو، بەاڵم پاشان 36 واڵتی دیكە لەوانە توركیا چوونەپاڵی. 
مافەكانی  دیموكراسیی  پشتگیریكردنی  دوای  ئەنجوومەنە  ئەو 
ئەندام هاوكارییەكانی  یەكیەتیی ئەورووپایە، واڵتانی  مرۆڤ و 
لە بواری مه سه لەی یاسایی، كولتووری و كۆمەاڵیەتییان هەیە. 

14. Commission on Human Rights 
15. European Parliament:

 ئەنجوومەنی یاسادانەری یەكیەتیی ئەورووپا لە ساڵی 1958 
ژم��ارەی  ناسێنرا.  ئەندام  واڵتانی  هاوبەشی  ئەنجوومەنی  وەك 
ئەندامانی پەرلەمان لە ئێستادا زیاتر لە 750 كەسە، كە هەرواڵتە 
بەپێی دانیشتووانی خۆی نوێنەری هەیە.بۆ نموونە ئەڵمانیا 90 ئەندام 
و ماڵتا تەنیا 5 ئەندامی هەیە. ئەندامانی پەرلەمان بۆ ماوەی 5 ساڵ 
هەڵدەبژێردرێن و سااڵنە لە 12 خول تاك هەفتەیی لە ستراسبۆرگی 
زۆربەی  كۆدەبنەوە.  ئەندامان  هەموو  ئامادەبوونی  بە  فەڕەنسا، 
كارەكانی دیكە )وەك دانیشتنەكانی كۆمیسیۆن( لە برۆكسل ئەنجام 
دەدرێت. دەسەاڵتی پەرلەمان ئەمڕۆ زۆر زۆربووە بە شێوەیەك كە 
پەرلەمان لە زۆربەی قەڵەمڕەوەكانی پەیوەند بە یەكپارچەكردنی 

ئابووری و سیاسەتی بودجە، مافی ڤیتۆی هەیە.
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16. Hearing:
یاسایی  بابەتێكی  ب��ەش��دارب��ووان  ك��ە  ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��ە   
باسدەكەن و زۆرجار شایەتی لە پشتگیریكردن، لە ڕا یان كاری 

خۆی جێگیردەكەن.
17. Riad Al Turk
18. Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment
 1989 ئ��ۆك��ت��ۆب��ەری   22ی  ت��ا  سێپتەمبەر  30ی  19.ل���ە 
تایفی سعودیە  ل��ە  ل��وب��ن��ان  پ��ەرل��ەم��ان��ی  ئ��ەن��دام��ان��ی  زۆرب����ەی 
لەبارەی ڕیفۆرمی سیاسی پێشنیازی كۆمەڵەی  تا  كۆبوونەوە، 
دەوڵەتانی عەرەبی لەبارەی لوبنان گفتوگۆدەكەن. ئەنجامی ئەو 
بە  كە  بوو،  نەتەوەیی  ئاشتبوونەوەی  باڵوكراوەی  گفتوگۆیە 
ڕێككەوتننامەی تایف ناسراوە. رێككه وتننامەی تایف ڕایگەیاند، 
كە مەسیحییەكان ئیدی زۆربەی لوبنان پێكناهێنن و ڕاگەیەندرا، 
یەكسان  ش��ێ��وەی��ەك��ی  ب��ە  مەسیحییەكان  و  موسڵمانان  ك��ە 
ئەو  قبووڵكردنی  بەدەستەوەبێت.  ئەنجوومەنیان  كورسییەكانی 
ڕێككەوتننامە بە جەنگی ناوخۆی لوبنان لە 1990 كۆتایی هێنا. 
ئۆكتۆبەری  ت��ا   1975 نیسانی  ل��ە  ك��ە  مشتومڕێك   .  20
و  ن��ەژادی  گرووپە  زۆرب��ەی  ئەنجامدراوە،   لوبنان  لە   1990



كه ریم یه ڵدز 254

ئەو  به هۆی  كەوتوونە شەڕەوە.  یەك  دژی  لوبنان  ئایینیەكانی 
و  لوبنان  مەسیحییەكانی  لەنێوان  گ��رژی  ئەنجامدا  لە  جه نگە 
موسڵمانان ڕوویداوە و بە ئامادەبوونی خەباتگێڕانی ڕێكخراوی 
لەو  ب��وو.  ترسناكتر  ب��ارودۆخ��ەك��ە  فەلەستین  ئازادیبەخشی 
جەنگەدا لەنێوان 130,000تا  200,000 لوبنانی كوژراون و 
ئیسرائیل،  سوریا،  لەالیەن  واڵت  بوو.  ئیفلیج  لوبنان  ئابووریی 
هێزە فەلەستینییەكان و راوێژكارانی سەربازیی ئێرانی داگیركرا. 
هێزگەلێك  چوارچێوەی  لە  نەتەوەیەكگرتووەكانیش  ڕێكخراوی 
لە ئەمەریكا، بەریتانیا، فەڕەنسا و ئیتالیا لە لوبنان بەشداریكرد. 
و  گ��ۆڕاوە  واڵت  سیاسیی  سیستمی  جەنگە  ئ��ەو  ئەنجامی  لە 

دەسەاڵتی زیاتر دراوەتە زۆربەی موسڵمانانی لوبنان.  
21 . حزبوڵاڵ  لە ساڵی 1982 دوای پەالماردانی ئیسرائیل 
لە  ئیسرائیل  دەركردنی  ئامانجی سەرەتای  دامەزرا.  لوبنان  بۆ 
لوبنان و پێكهێنانی كۆماری ئیسامی شیعی بە شێوازی ئێران 

لە لوبنان بوو.
یان  ئیسامی  بەرگریی  بزووتنەوەی  كورتكراوەی   .  22

جوواڵنەوەی بەرگریی ئیسامی. 

بە  فێندامێنتالیزمە  ڕێكخراوێكی  ئیسامی  جیهادی   .  23

ئامانجی پێكهێنانی واڵتی فەلەستینی ئیسامییە و لەگەڵ واڵتانی 
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عەرەب الیەنگری خۆرئاواش دژە. ئەو ڕێكخراوە لەبەر خاتری 

ئەنجامدانی كاری توندوتیژی تیرۆریستی بەناوبانگە.
 Syria Accountability and Lebanese  .24

 Sovereignty Act
25. United Nations Security Council:

ئاساییشی  پاراستنی  بەرپرسی  ئاساییش  ئەنجوومەنی   
جیهانە.

26. International Atomic Energy Agency: 
بۆ   1957 ساڵی  لە  ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
برەودانی سوودوەرگرتنی ئاشتییانە، لە وزەی ئەتمۆی دامەزرا. 
 2005 ساڵی  لە  بەرادعی  محمەد  گشتی  و سكرتێری  ئاژانس 

خەاڵتی ئاشتیی نۆبڵی وەرگرت.
27. House of Representatives:  

ئەنجوومەنی نوێنەران یەكێك لە دوو ئەنجومەنی یاسادانەری 
ساڵی  لە  كە  ئەمەریكایە،  یەكگرتووەكانی  ویایەتە  كۆنگرەی 
ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویایەتە  دەستووری  به پێی    1789
دامەزراوە. بەرپرسیارێتیی  فریاگوزاری بە شێوەیەكی یەكسان 
لەنێوان ئەنجوومەنی نوێنەران و سەنای ئەمەریكا دابەش بووە. 
ئەندامەكانی  و  ئیرادەی خەڵكە  ئەنجوومەنە ڕەنگدەرەوەی  ئەو 

ڕاستەوخۆ لەالیەن خەڵكەوە هەڵدەبژێردرێن. 
28. Appeasement:
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 سیاسەتی دەرەوە لەسەر بنەمای دڵدانەوە و سێبووریدان 
بە واڵتی زەربەلێدراو بۆ بەرگرتن لە هەنگاوی بەرامبەری واڵت 

و ڕوودانی جەنگ. 
ن��ووس��راوە.   2005 ساڵی  س��ەرەت��ای  لە  كتێبە  ئ��ەو   .  29
لوبنانیان   2005 س��اڵ��ی  ن��اوەڕاس��ت��ی  ت��ا  س��وری��ا  دواه��ێ��زی 
بەجێهێشت، لەكۆتایی ساڵی 2008 سوریا و لوبنان بۆ یەكەم 

جار پەیوەندیی فەرمیی دیپلۆماتیكییان واژۆكرد. 
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كوردەكانی سوریا

پێشەكی
سوریا لە راپۆرتی وەرزیی ساڵی 1998ی، بۆ كۆمیتەی 
جوداخوازیی  هەڵگرتنی  لەبارەی  نەتەوەكان  ڕێكخراوی 
مەسەلەیەك  هیچ  ك��ە:  رایگەیاندووە  ڕاشكاوانە  ن��ەژادی 
بوونی  سوریا  عەرەبیی  كۆماری  لە  ك���وردەوە  ن��اوی  بە 
كوردەكان  كە:  دەڕوات  باسەكەی  لەسەر  راپۆرتەكە  نییە. 
سەرانسەی  بە  چونكە  پێكناهێنن،  تایبەتی  كۆمەڵەیەكی 
واڵتدا پەرتوباڵو بوون و بەشێك لە پێكهاتەی كۆمەڵگەی 

سوریا پێكدەهێنن. 
ه��ێ��ش��ت��ا ك���وردەك���ان���ی دان���ی���ش���ت���ووی س���وری���ا وەك 
دانیشتووانێكی كۆچەر لە عێراق و توركیا لەقەڵەم دەدرێن، 
سوریادا  عەرەبیی  كولتووری  لە  زۆر  ئاستێكی   تا  كە 
تواونەتەوە. لەو ڕێگەیەوە، دەوڵەتی سوریا كوردەكان وەك 
دەناسێنێت،  سوریادا  لە  پەرشوباڵو  ن��ەژادی  كەمینەیەكی 
هەرجۆرە داواكاری و بانگەشەیەكی مێژووییان لەو خاكەدا 
تەعریب  سیاسەتی  شوێنەواری  ناساندنە،  ئەوجۆرە  نییە. 
عەرەبی  دیكەی  واڵتانی  و  سوریا  لە  كە  دەك��ات،  كاراتر 

جێبەجێكراوە. 



كه ریم یه ڵدز 258

كە  گ��ەاڵڵ��ەك��راوە،  مەبەستە  ب��ەو  تەعریب  سیاسەتی 
چەند  لە  س��وودوەرگ��رت��ن  بە  ناعەرەبەكان  دانیشتووانە 
عەرەبیدا  كولتووری  و  كۆمەڵگە  لە  بنچینەیی  تاكتیكێكی 
بتوێنەوە. لەناوبردنی شایەتیی مێژوویی و پێشینەی بوونی 
كەمینە ناعەرەبەكان لە ناوچەی واڵتێك بەتوانادەكات، بوونی 
هەرجۆرە ئامادەییەكی مێژوویی ناعەرەبەكانی لە ناوچەكە 
دەیانناسێنێت.  كۆچبەر  كۆمەڵی  بە  و  ڕەت��ك��ردووه ت��ەوە 
سەرانسەری  لە  ناعەرەب  دانیشتووانی  پەرتوباڵوكردنی 
واڵت ئەوەی كاڵكردووه تەوە و جارێكی دیكە شایەتی بوونی 
كۆمەڵەی گەورەی ناعەرەب دەسڕێتەوە، توانای ئەندامانی 
ك��ەم��دەك��ات��ەوە.  ڕێكخستن  و  هەماهەنگی  ب��ۆ  كۆمەڵەكە 
سەرئەنجام، بە بەرتەسكردنەوەی ئاشكرابوونی ناسنامەی 
كولتوور  كە  ناچاردەكات  نەتەوەیی  كەمینەی  كولتووری، 
كولتووریی  میراتی  و  قبووڵبكەن  عەرەبی  دابونەریتی  و 
خۆی فەرامۆشبكات. لە سوریادا، چوارچێوەی توند بەسەر 
ن��اوەوە  بۆ  دەرەوە  لە  هەم  ئ��اگ��اداری  و  زانیاری  رەوت��ی 
ب��ۆدەرەوەی واڵت هەبووە، وایكردووە  ن��اوەوە  لە  و هەم 
ناساندنی كوردەكان وەك "كۆچەریی توواوە لە كولتووری 

عەرەبی"، بەباشی خستووه تە گەنگەشەوە. 
زۆربەی واڵتانی عەرەبی بە درێژایی سااڵنی ئەم دواییە 
وڕێنەی خۆیان كەمكردووه تەوە، چونكە ئەو ئایدۆلۆژیایە 
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و  دەرەوەی���ی  پێویستییە  و  لەدەستداوە  خ��ۆی  ڕەون��ەق��ی 
ب���وون. س����ەرەڕای، سوریا  زی��ات��ر گرنگ  ن��اوەوەی��ی��ه ك��ان 
وابەستەیی خۆی بە وڕێنەی عەرەبی لەڕووی سەلماندنی 
هەقانیەتی ناوخۆیی، داكۆكی لە خۆی لە بەرامبەر هەموو 
عەرەبی  ناوچەی  لە  دەس��ەاڵت  و  ع��ەرەب  سەرۆكەكانی 
لە  یەكێك  وەك  ك��وردەك��ان  ناساندنی  درێ��ژەپ��ێ��دەدات. 
بیانووی دەسەاڵتی  بە  ڕاددەیەك  تا  ناوخۆ،  هەڕەشەكانی 
بووە.  ناوخۆوە  ناجێگیریی  مەترسیی  و  بێگانە  دەوڵەتانی 
بە  هاوشان  هەڕەشەیە  ئ��ەو  گەورەنیشاندانی  ه��ەروەه��ا 
هەڕەشەكانی دیكە، تا ئاستێك هۆكارێك بۆ بەهێزبوونی ڕژێم 
و ئایدۆلۆژیا و سیاسەتی عەرەبی. بەمەش، پێداویستییەكانی 
ڕژێم وایكردووە كوردەكان بە هۆكاری دەرەكیی ناجێگیر 
و هەڕەشە بناسرێن، لە ڕوانگەیانەوە بەشێكن لە كۆمەڵگە، 
ناسیۆنالیزمی  بە  بەرامبەر  لە  ناسنامەكەیان  پێویستە  كە 
سیاسەتی  بۆیە  پێناسەبكرێتەوە.  دیكە  جارێكی  ع��ەرەب، 
بەعەرەبكردن لە الیەك لەگەڵ ستراتیجییەتی ڕەتكردنەوەی 
بوونی میللەتی كورد لە سوریا و سەركوتكردنی نماییش 
الیەكەی  لە  بووە،  لەگەڵ  ئامادەبوونەی  ئەو  دەربڕینی  و 
و  كولتوور  لە  كە  كوردەكان  دەخاتەسەر  فشار  دیكەوە 
پێش  كوردەكان  ئەگەرچی  بتوێتەوە.  سوریادا  كۆمەڵگەی 
1960یش بە هەڕەشەیەك بۆ واڵت ئەژماردەكران، بەاڵم 
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تا سەرەتای 1960، بەعەرەبكردنی ناوچەكوردنشینەكانی 
سوریا دەستیپێنەكرد. لە ئەنجامی ئەو سیاسەتە، ژمارەیەكی 
زۆری كوردەكانی لە هاوواڵتیبوونی سوریای دەرهێنان و 
بە بێگانەی دانان. ئەو سیاسەتە هاوكاریی دەوڵەتی سوریای 
لە  سوریا  كوردەكانی  زۆرب��ەی  بانگه شه بكات،  كە  ك��رد، 
ڕوانگەی مێژووییەوە خەڵكی سوریا نین. واڵت و موڵك و 
ماڵیان زەوتكراوە و جێگیریی ئابووریان هەڕەشەی لێكراوە. 
بەرتەسككردنەوەی  ڕووب����ەڕووی  هەمیشە  ك��وردەك��ان 
ن��ەری��ت و  دای��ك و جێبەجێكردنی  ب��ە زم��ان��ی  ئ��اخ��اوت��ن  

كولتووری خۆیان بوونەتەوە.  
دەرهەق  ڕەفتار  دڵتەزێنترین  و  ناخۆشترین  هەرچەنده  
به  دانیشتووانی كورد لەنێوان ساڵەكانی 1950 و 1970 
لەبارەیانەوە  ناوەند  حكومەتی  ڕوانینی  ب��ووە،  ڕێپێدراو 
شتێكی ئەوتۆ نەگۆڕاوە. ناوكی ناوەندی ڕژێم لە پاراستنی 
هەڕەشەی  لە  بۆچوونیان  و  دەترسێت  خۆی  دەسەاڵتی 
ناوخۆی  دەمارگیرانی  بەگشتی  دەرەك��ی،  زۆروزەوەن���دی 
بە  بەهێزكرد، ڕێی  زیادەخوازی عەرەبی  بەهێز و  رژێمی 
چاكسازیی و پەرەپێدانی شێوازەكانی دیكەی یاسامەداری 
بكەوێتەوە.  لێ  كوردەكانی  بەشداریی  دەیتوانی  كە  ن��ەدا، 
زیاتر  جاران  لە  سوریا  سارد،  شەڕی  كۆتاییهاتنی  دوای 
زیانی  دەرەك���ی  ف��ش��اری  ب���ەردەم  ل��ە  و  ب��ووە  گۆشەگیر 
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بەركەوتووە و دینامیزمی و جووڵەی ناوچەییەكەی گۆڕا. 
لەڕاستیدا هەموو شایەتەكان پیشانیدەدەن، كە جوداخوازی 
بەشار  هاتنەسەركاری  كاتی  لە  سوریا  كوردەكانی  دژی 

ئەسەد كەمی نەكردووه تەوە. 
س��وری��ا،  ل��ە  ئ��ەن��ج��ام��دراو  ب��ەع��ەرەب��ك��ردن��ی  سیاسەتی 
بەعەرەبكردنی عێراق و بەتورككردنی توركیا بیردێنێتەوە. 
گۆڕینی  و  خاكەكەیان  ل��ەس��ەر  ك��وردەك��ان  ڕاگواستنی 
1962ی  سەرژمێریی  دوای  دانیشتووانی،  ستراكتووری 
عێراقیش  و  ت��ورك��ی��ا  پ��اش��ان  دەس��ت��ی��پ��ێ��ك��رد.  ح��ەس��ەك��ە 
خۆیان  كوردنشینەكانی  ناوچە  دانیشتووانی  ستراكتووری 
بەرگریی  ناوچەكانی  لە  گۆڕانانە  ئ��ەو  بەتایبەت  گۆڕی���وە. 
ستراتیجی و ناوچەكانی ئامادەی ئابووری، وەك ناوچە سنوورییە 
ئەنجامدرا.  زیاتر  عێراق  لە  كەركوك  و  توركیا  شاخاوییەكانی 
دەسەاڵتدارانی  لەالیەن  ئەنجامدراو  تاكتیكەكانی  ئەگەرچی 
هێزی  لە  سوود  زیاتر  ب��ووە،  ناخۆشتر  زۆر  عێراق  و  تورك 
پشتەوەیان  بنەمایی  بەاڵم ستراتیژیەتی  وەرگیراوە،  سەربازی 
یەكە: گۆڕینی ستراكتووری دانیشتووانی واڵت و ڕەتكردنەوەی 

بوونی دانیشتووانێكی زۆری میللەتی كورده . 
هەمان  سوریا  كوردەكانی  بەعەرەبكردنی  سیاسەتی 
بنچینەیە  ئ��ەو  ل��ەس��ەر  ت��ورك��ی��ا،  و  ع��ێ��راق  ل��ە  سیاسەتە 
بۆ واڵت  كە كوردەكان وەك هەڕەشەیەك  وەستاوەتەوە، 
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وەرگیراون، چونكە ناسنامەی نەتەوەیی و نەژادی پێكەوە 
مافە  نێودەوڵەتی  پەیماننامەی  بەپێی  هەیە.  بەستراویان 
مەدەنی و سیاسییەكان، ئەو سیاسەتە جوداخوازیی نەژادیی 
عەرەبیی  ك��ۆم��اری  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ  پشتڕاستدەكاتەوە. 
سوریا لە راپۆرتێكدا كە رادەستی كنواسیۆنی نێودەوڵەتی 
كراوە،  نەژادی  تێكڕای شێوەكانی جوداخوازی  نەهێشتنی 
راشكاوانە رایگەیاندووە كە: كۆمەڵگەی سوریا لە مێژووی 
ئێمەدا نەناسراو بووە و تەواو بە كۆمەڵگەی ئێمە نامۆیە 
بە شێوەیەك، كە هەرجۆرە ڕەفتار یان كردارێك كە پەرە 
بە نەژادپەرستنی بدات، یان بە شێوازێك دەاللەتی لێبكات، 
بەتوندی چاوپۆشی لێنەكراوە. بۆیە، خەڵكی ئێمە گیرۆدەی 
شەڕێكی نادادپەروەرانەی دژی پەرەدان بە نەژادپەرستی 

بوون، كە تایبەتمەندیی ئایدۆلۆژیای ئیسرائیلە. 
گۆڕانكاریی كراو لە ناوچە كوردنشینەكان، سەرچاوەی 
لە سەپاندنی فرەجۆر و جیاجیای دەوڵەتی سوریا گرتووە. 
جۆراوجۆری  وردەك��اری��ی  لە  كتێبە  ئەو  سێیەمی  بەشی 
دەكۆڵێتەوە، كە لەالیەن ئەو ناسنامەیە، كۆمەڵگە، نوێنەرایەتیی 
لەالیەن  كوردەكان  ئابووریی  خۆشگوزەرانیی  و  سیاسی 

ڕژێم و شێوازی ئۆرگانیزەكراو لەناوچووە. 
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بەشی هەشتەم
مافە مەدەنییەكانی كوردەكانی سوریا
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ن��ەژاد،  جیاوازییەكی  ج��ۆرە  هیچ  به بێ  "هەمووكەس، 
ناسیاسی،  ی��ان  سیاسی  ب��ی��روڕای  ئایین،  زم��ان،  ڕەگ���ەز، 
لەدایكبوون  كۆمەاڵیەتی،  یان  نەتەوەیی  چاوگی  و  بنەما 
ئازادییەكانی  و  ماف  تێكڕای  لە  دیكە،  هەرپێگەیەكی  یان 
هاتوو لەو ڕاگەیەنراوەدا سوودمەنددەبێت" ئەو بنەمایە لە 
بەندی 2ی ڕاگەیەنراوی جیهانیی مافەكانی مرۆڤ، بەندی 
2ی ڕاگەیەنراوی عەرەبیی مافەكانی مرۆڤ و بەندی 2ی 
مەدەنییەكان  و  سیاسی  مافە  نێودەوڵەتی  پەیمانانمەی 

دووپاتكراوەتەوە. 
حەسەكە  پ��ارێ��زگ��ای  1962ی  س��اڵ��ی  س��ەرژم��ێ��ری��ی 
ك���ورد،   150,000 و   120,000 ل��ەن��ێ��وان  وای���ك���رد، 
هاوواڵتیبوونی سوریایی خۆیان لە دەستبدەن. سەلماندنی 
هەربەڵگەیەك  خستنەڕووی  بە  سوریایی  هاوواڵتیبوونی 
بە  پەیوەندی  باسیكرا،  كتێبە  ئەو  دووەم��ی  بەشی  لە  كە 
یان  كوردەكان  زۆرب��ەی  هەبوو.  سەرژمێرییەوە  ڕۆژی 
نەیانویست  یان  ئامادەبكەن،  پێویست  بەڵگەی  نەیاتوانی 
ئامانجی  دەس��ەاڵت��داران  چونكە  بخەنەڕوو،  بەڵگانە  ئەو 

پێنەوتبوون.  سەرژمێرییەكەیان 
لە  مەبەست  و  ئامانج  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  ئەنجامدا،  لە 
سەرژمێری، لێكجیاكردنەوەی ئەو تاكانەی مافی وەرگرتنی 
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هاوواڵتیی سوریاییان هەبوو، تاكەكانی ئەومافەیان نەبوو، 
لەڕاستیدا مافی خۆیان  ئەو كوردانەی، كە  بەاڵم زۆربەی 
لە هاوواڵتیبوون  بناسرێن،  بوو وەك هاوواڵتی سوریایی 
بێبەش بوون. لەجیاتی پێگە و پلەیان بە ناوونیشانی )بێگانە 
- ajanib( یان شاراوە"مكتوم - maktoumeen" )تۆمار 
نەكراو( دابەزی و بە هەمان ڕادە مافەكانیشییان كەمبووەوه .
بە هەمان شێوە كە گوترا لە كاتی سەرژمێری لەنێوان 
دەوڵەتی  ڕوان��گ��ەی  لە  ك��ورد،   150,000 بۆ   120,000
هاوواڵتیبوونییان  و  ئ��ەژم��ارك��راوە  بێنیشتمان  س��وری��اوە 
هەڵوەشایەوە. دەوڵەتی سوریا ساڵی 1995، مەزەندەیكرد 
لە  شاراوە  نەكراوی  تۆمار  كوردی   75,000 نزیكەی  كە 
ئامارێكی  هیچ  سوریا  دەوڵەتی  ئەگەرچی  هەیە.  سوریا 
1996 چاودێرانی  نەخستەڕوو. ساڵی  مندااڵنی شاراوەی 
مافەكانی مرۆڤ مەزەندەیكرد، كە ژمارەی ئەو كوردانەی 
 200,000 نزیكەی  نییە،  سوریایان  هاوواڵتیبوونی  مافی 

هەزار كەس دەبێت. 
شاراوەكان  و  بێگانە  كوردە  لەگەڵ  كە  ڕەفتارەی  ئەو 
نێودەوڵەتییە عورفی  مافە  ئاشكرای  پێشێلكردنی  دەكرێت، 
لەالیەن  كە  مرۆڤە،  مافەكانی  عەرەبیی  ڕاگ��ەی��ەن��راوی  و 
س��وری��اش  و  ع��ەرەب��ی  واڵت��ان��ی  یەكێتیی  ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ی 

ئەندامیەتی، پەسندكراوە. 
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مافەكانی هاواڵتی بوون
مافەكانی  جیهانیی  ڕاگەیەنراوی  15ی  م��اددەی  بەپێی 
مرۆڤ1، هەموكەس مافی هاوواڵتیبوونی هەیە. سەرەڕای 
ڕاگ��ه ی��ەن��راوی  24ی  م���اددەی  15 وەك  م���اددەی  ئ���ەوە، 
نابێت  ك��ە  جەختدەكاتەوە،  م���رۆڤ2  مافەكانی  ع��ەرەب��ی 
نەتەوەی  لە  نایاسایی  شێوەیەكی  بە  هاوواڵتییەك  هیچ 
دەوڵەتی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بێبەشبكرێت.  خۆی  سەرەتایی 
قبووڵكردبوو،  بەفەرمی  یاسایانەی  ئەو  ناوەڕۆكی  سوریا 
ڕەچاونەكردنی  شایەتیی   1962 ساڵی  ڕووداوەك��ان��ی  لە 

هاوواڵتیبوونی كوردەكانی سوریامان بینی.
حەسەكە،  پ��ارێ��زگ��ای  1962ی  ساڵی  ئ��ام��اری  دوای 
سوریا  لە  كە  كوردێك   150,000 و   120,000 نزیكەی 
ژیابوون و تەواوی ژیانیان لەو واڵتە بوو، لە هاوواڵتیبوون 
ڕیزبەندیكران،  بێنیشتیمان  یان  بێگانە  وەك  و  بێبەشكران 
چونكە نەیانتوانیبوو لە ڕۆژی ئامارەكەدا بەڵگەی پێویست 

ئامادەبكەن.   
ئ��ەو ك���وردان���ەی ئ��ەو س��ەرژم��ێ��ری��ی��ە دەی��گ��رت��ن��ەوە بۆ 
بێگانەكان و كوردە  ك��وردە  ب��وون:  داب��ەش  گ��رووپ  دوو 
ب��ە شێوەیەكی  ه��ەرچ��ەن��د  )ت��ۆم��ارن��ەك��راو(.  ش���اراوەك���ان 
كوردانە  ئەو  سڕینەوەی  ئامارەكە  لە  ئامانج  گریمانەیی 
یان  پێدان،  بەاڵم  هاتبوونە سوریا،   1945 دوای  كە  بوو، 
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دیكتاتۆرییانەی هاوواڵتیبوونی زۆربەی  هەڵوەشاندنەوەی 
كوردەكان، پێچەوانەی ئامانجی سەرەتایی بوو. 

ئەندامانی  لەناو  پۆستەكان  خ��اوەن  و  دەس��ەاڵت��داران 
ب��اوك��ان  ك���رد.  نالۆژیكییان  ج��ی��اوازی��ی  خێزانەكانیشدا، 
هاوواڵتیبوونی خۆیان له دەستداوە، لە كاتێكدا منداڵەكانیان 
ب��راك��ان كەوتنە دوو  پ��اراس��ت،  ه��اوواڵت��ی��ب��وون��ی خ��ۆی��ان 
كۆمەڵەی بێگانە و شاراوەوە. بە درێژایی شەوێك خێزانێكی 
زۆر هاوواڵتیبوونی خۆیان بەتەواوی لەدەستدا. چاودێرانی 
مافەكانی مرۆڤ نموونەی جیاجیان لەو كۆمەڵەیە نووسیوە، 
لەوانە چوار خێزانی كورد، كە هەموویان پێش ساڵی 1945 
هاوواڵتیبوونی  خێزانەكان  هەموو  لەدایكببوون:  لە سوریا 
بێگانە  وەك  منداڵییان   25 و  لەدەستدا  خۆیان  سوریایی 
پێناسەی  بەپێی  كە  ك��وردان��ەی  ئەو  هاوكات  تۆماركران. 
دەوڵەتی سوریا هەلومەرجی پێویستییان بۆ هاوواڵتیبوون 

نەبوو، بە پێدانی بەرتیل توانییان ببنە نەتەوەی سوریا. 
تەنانەت ئەو پیاوە كوردانەی، كە لە تەمەنی سەربازی 
تەواوكردبوو،  سەربازییان  خزمەتی  سوریادا  سوپای  لە 
لە  كە  كاتێكدا  لە  هەندێكیان  مەترسییەوە،  بەردەم  كەوتنە 
خزمەتی سەربازیدا بوون، هاوواڵتیبوونی سوریایی خۆیان 
پیاوێكی  بەڵگەی  بەرپرسان  لەبارەیەكەوە،  لەدەستداوە. 
ك���ردووە،  س��ەرب��ازی  خزمەتی  پیشانیدەدا  ك��ە  ك��وردی��ان 
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زەوتكرد تا نەتوانێت هاوواڵتیبوونی لە دەستچووی خۆی 
جارێكی دیكە بەدەستبێنێتەوە. پیاوانی كوردی دیكە كە لە 
بەڵگەی  تۆماركرابوون،  شاراوەكان  یان  بێگانە  كۆمەڵەی 
هێزە  ل��ە  س��ەرب��ازی  خزمەتی  ت��ا  وەرگ���رت  سەربازییان 
چەكدارەكانی سوریا ئەنجامبدەن. بەپێی یاساكانی سوریا، 
خزمەتی سەربازی بۆ تەواوی هاوواڵتییانی سوریایی بااڵی 

تەمەنی 19 ساڵ زۆرەملێییە. 
توانییان  ك��وردەك��ان  لە  ژم��ارەی��ەك  كە  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
هاوواڵتیبوونی خۆیان لە ڕێگای پێشینە و بەڵگە داراییەكان 
دووبارە بەدەست بێننەوە، كە لە كاتی ئیمپریالیزمی توركە 
پارێزەرانی  سەپێندرابوو،  سوریادا  بەسەر  عوسمانییەكان 
سوریایی بەڵگەدێننەوە، كە ئەو پێشینانە بە بەڵگەی بێكەڵكی، 

خێرا لەالیەن دەوڵەتەوە مۆر و واژۆكران. 
ه��ەروەه��ا چ��اودێ��ران��ی م��اف��ەك��ان��ی م���رۆڤ ل��ە بوونی 
لە  سەرژمێری  دوای  تەنانەت  كە  ئاگادارە،  كوردانە  ئەو 
لە  كە  كوردانەی،  ئەو  لەوانە  بێبەشكراون،  هاوواڵتیبوون 
كاتی خزمەتی سەربازی هاوواڵتی بوونی خۆیان لەدەستدا 
ئەوە  دوای  تەواوكردبوو،  زانكۆیان  كە  دیكە  كەسانی  و 
هەبوونی  س��ەرەڕای  و  لەدەستدا  خۆیان  هاوواڵتیبوونی 
دیكە  جارێكی  ناتوانن  ن��ەت��ەوەی��ی،  سەلماندنی  بەڵگەی 

هاوواڵتیبوونی سوریایی خۆیان بەدەستبێننەوە. 



269كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

زەق��ت��ری��ن ن��م��وون��ەی س��ڕی��ن��ەوەی ه��اوواڵت��ی��ب��وون لە 
ك����وردە بێگانە و  ن��اس��ن��ام��ەدا دەب��ی��ن��رێ��ت، ك��ە دراوەت�����ە 
شاراوەكان. هاوواڵتییانی سوریایی لە لیستی دانیشتووانی 
لە  و  هەیە  فەرمییان  ناسنامەی  ت��ۆم��ارك��راون،  س��وری��ا 
لێوەردەگرن.  سوودی  ڕۆژانە  ژیانی  الیەنەكانی  زۆربەی 
بەاڵم  تۆماركراون،  بێگانەكان  لیستی  لە  بێگانەكان  كوردە 
سووریان  كارتی  لەجیاتی  نابێت،  فەرمییان  ناسنامەی 
ك���وردە ش��اراوەك��ان  بێگانەن.  ج����اڕدەدات  ك��ە  پ��ێ��دراوە، 
نە  و  س��وری��اوە  رەسمی  دانیشتوانی  لیستی  نەچوونەتە 
هیچ جۆرە ناسنامەیەكیان هەیە. زۆرترین شت كە كوردە 
موختاری  نامەیەكی  بهێنن  بەدەستی  دەتوانن  شاراوەكان 
گوندە، كە پشتڕاستی دەكاتەوە دەیانناسێت، بەاڵم تەنانەت 
ئەو  سەختە.  سەرەتاییەش  بەڵگەیە  ئەو  دەستەبەركردنی 
شاردنەوەی نەتەوەییە و نەخستنەڕووی كارتی ناسنامە بە 
هەمان شێوە، كە لەم بەشەدا شیدەكرێتەوە، بە شێوەیەكی 
زن��ج��ی��رەی��ی ش��وێ��ن��ەواری ن���ەخ���وازراوی ب��ەس��ەر ژیانی 

كوردەكانی هاوواڵتی نەبووەوە هەیە. 
بەو  گەیشتن  دوای��ی��ەی  ئ��ەو  ف��ەرم��ان��ەك��ان��ی  و  ب��ڕی��ار 
بەڵگانەی زیاتر كردووه تە كێشە. وەك نموونە لە تشرینی 
پەسه ندكردنی  بە  حەسەكە  پارێزگای    1999 یەكەمی 
شاراوەكانی  بە  پەیوەند  بەڵگەی  دەرك��ردن��ی  یاداشتێك، 
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قەدەغەكرد. هەرچەند بڕیارەكانی هاوشێوە بە شێوەیەكی 
ش��اراوەك��ان  ك���وردە  ب��ۆ  ژی��ان��ی  نەبێت،  سەرتاسەرییش 

دژوارتركردووە. 
كوردەكان،  لەگەڵ  لەوجۆرە  ڕەفتارێكی  بەكارهێنانی 
بەپێی  س��وری��ای��ە.  یاساكانی  ڕاس��ت��ەوخ��ۆی  پێشێلكردنی 
هاوواڵتیبوونی  دەستەبەركردنی  ی��اس��ای  2ی  م���اددەی 
هاوواڵتیبوون   ،)1969 )ساڵی   276 ژم��ارە  بۆ  سوریا 
كە  دەدرێ��ت   )1961( 67ی ساڵی  ژم��ارە  فەرمانی  بەپێی 
ئەو یاسایە دەریدەبڕێت: هاوواڵتیبوونی كۆماری عەرەبیی 
سوریا بە كەسانێك دەدرێت، كە لە 21ی شوباتی 1958 

نەتەوەی سوریا بوون. 
هاوواڵتیبوونی  دەستەبەركردنی  یاسای  لەمە،  بێجگە 
ئاسانە.  بێگانەكان  بە  پێدانی هاوواڵتیبوون  دەڵێت:  سوریا 
تەمەنی  پێویستە  دەس����ەاڵت،  هەڵسەنگاندنی  ل����ەڕووی 
م��اوەی  بۆ  ب��ن،  س��اڵ   18 س���ەرووی  بێگانە  نەتەوەكانی 
نەخۆشیی  و  كاربكەن  بتوانن  ژیابن،  سوریا  لە  ساڵ   5
درێژخایەنیان نەبێت، ناوبانگی باش بێت، شارەزاییەكییان 
عەرەبی  بە  بتوانن  و  بەسوودبێت  واڵت  بۆ  كە  هەبێت، 
شاراوە  و  بێگانە  كوردەكانی  بەاڵم  بخوێننەوە،  و  بنوسن 
پێشتر هیچ واڵتێكی دیكەیان نەبوووە،  سوودی ئەو یاسایە 

نایانگرێتەوە. 
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بۆ  سوریا  هاوواڵتیبوونی  دەستەبەركردنی  بەگشتی 
لە  بێگانە  دانیشتووی  مندااڵنی  یان  بێگانە،  هاوواڵتییەكی 
بۆ  هاوواڵتیبوون  دەستەبەركردنی  لە  ئاسانترە،  سوریا 
و  لەدایكبووە  لە سوریا  كە  بێواڵت،  یان  بێگانە  كوردێكی 

تەواوی ماوەی ژیانی لەو واڵتەدا ژیاوە. 
ئەو   1962 س��اڵ��ی  ل��ە  ش���اراوەك���ان  و  بێگانە  ك���وردە 
بارودۆخە گرتوونییەوە، تا ئەو ڕۆژە لە سوریادا مابوونەوە، 
ئەوان مەرجی باشتریان لە مەرجی نیشتەجێبوونی 5 ساڵە 
هەبوو، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەوڵەتی سوریا هاوواڵتیبوونی 

سوریای پێ ڕەوانەبینین. 
ك��وردە  بۆ  هەقێك  و  م��اف  هیچ  رەس��م��ی،  شێوەی  بە 
شاراوەكان نییە، لە كاتی مردن تەنانەت وەفاتنامەشیان بۆ 

دەرناكرێت. 

مافی هاوواڵتیبوونی منداڵ
 Convention( ماددەی 7ی كنوانسیۆنی مافەكانی منداڵ
of the Rights of Child( و مادەی 24ی پەیماننامەی 
 International( نێودەوڵەتیی مافە سیاسی و مەدەنییەكان
Covenant on Civil and Political Rights(  دەڵێت: 
پێویستە لەدایكبوونی هەرمنداڵێك تۆماربكرێت و ئەو منداڵە 

مافی دەستەبەركردنی هاوواڵتیبوونی هەیە.
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سوریا،  هاوواڵتیبوونی  یاساكانی  بەگوێرەی  منداڵێك 
عەرەبێكی سوریاییە بە مەرجێك كە لە باوكێكی هاوواڵتیی 
دایكی  و  ب��اوك  لە  سوریا  لە  بووبێت،  لەدایك  سوریایی 
نادیار یان هاوواڵتی نەبوو هاتبێتەدنیاوە، یان لە سوریا لە 
باوك و دایكێكی بێگانە لەدایك بووبێت، هاوواڵتیبوون بۆ 

منداڵەكە بەدەستنایەت. 
وەربگرن،  سەفەر  مۆڵەتی  ناتوانن  بێگانەكان  ك��وردە 
لەدایكدەبن.  سوریا  خاكی  لەناو  منداڵەكانیان  ئەنجامدا  لە 
هەرچەنده  ئەوان لە لیستی بێگانەدا تۆماركراون و كارتی 
منداڵەكانیان  ب��ەاڵم  وەرگ��رت��ووە،  س��وری��ای��ان  ناسنامەی 
منداالنە  ئ��ەو  ناهێنن.  ب��ەدەس��ت  س��وری��ا  هاوواڵتیبوونی 
هێشتا  سوریا،  لە  ساڵە  چەند  نیشتەجێبوونی  بە  تەنانەت 

بەبێگانە دەمێننەوە. 
دوای  ش��اراوەك��ان  ك��وردە  گوترا  كە  شێوە  هەمان  بە 
لەدایكبوونیان، نە لە لیستی تۆماركردنی دانیشتووانی سوریا 
تۆماردەكرێن،نە هیچ جۆرە بەڵگەیەكی ناسنامەی ڕەسمی 
ش��اراوە  وەك  ك��ورد  مندااڵنی  شێوەیە  ب��ەم  وەردەگ����رن. 
كوردێكی  مندڵ  باوكی  ئەگەر  یەكەم،  ڕیزبەندیدەكرێن: 
بێگانە بێت و دایكی منداڵ هاوواڵتی سوریا بێت، دووەم، 
ئەگەر یەكێك لە دایك و باوك شاراوە بێت و سێیەم، ئەگەر 

منداڵ لە دوو كوردی شاراوە لەدایكبووبێت. 
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بەرگەنەگیراودان.  بارودۆخی  لە  شاراوانە  منداڵە  ئەو 
نەبووە،  سوریایان  هاوواڵتیبوونی  كاتێك  هیچ  چونكە 
ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەی ب����اوك و دای��ك��ی��ی��ان ه��اوواڵت��ی��ب��وون��ی��ان 
سوریا  یاساكانی  پێناچێت  س����ەرەڕای،  ل��ەدەس��ت��ن��ەداوە. 
ناتوانێت  هەرگیز  كورد  منداڵە شاراوەكانی  و  بیانگرێتەوە 

هاوواڵتیبوون بەدەستبێنێت. 
وایكردووە،  دانیشتووان  خۆلێنەدزراوەی  زیادبوونی 
م��ەزەن��دەی  لە  زۆر  ش��اراوەك��ان  دایشتووانی  ئەمڕۆ  كە 
دەوڵەتی سوریا لە ساڵی 1995 زیاتر بێت، كە 75,000 
لە  باشی  نموونەیەكی  مرۆڤ  مافەكانی  چاودێریی  كەسە. 
بەراوردكردنی  بە  شاراوەكانی  دانیشتووانە  گەشەكردنی 
خستووه تەڕوو.  ب��وون  بێگانەكان  ك��وردە  لە  كە  برا  سێ 
یەكێك لەو سێ برایانە لەگەڵ هاوواڵتییەكی سوریا، ئەوی 
كوردێكی  لەگەڵ  سێیەم  و  بێگانە  كوردێكی  لەگەڵ  دیكە 
لەو  لەدایكبوو  منداڵی   26 لە  هاوسەرگیریكرد،  ش��اراوە 
لە  دیكە  ئەوانی  و  بێگانە  كۆمەڵی  لە  كەس   6 خێزانانەدا 

كۆمەڵی شاراوەكان بوون. 
  1996 ساڵی  لە  كە  ڕاپۆرتێكدا  لە  سوریا  دەوڵ��ەت��ی 
مافەكانی  لەبارەی  كردووە،  كۆمسیۆنی UNی  ئاڕاستەی 
مندااڵن، ڕایگەیاند كە مندااڵنی سوریا لەبەردەم هیچ جۆرە 
سەرنجدان  بەبێ  یاسا  نین:  جوداییخوازیدا  ڕەفتارێكی 
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كۆمەاڵیەتی،  یان  نەتەوەیی  چاوگی  و  بنەچەكە  ن��ەژاد،  لە 
ئایینی یان نەتەوەیی پشتگیری لە تەواوی  مندااڵنی سوریا 
هیچ  ن��ەك��ردووە.  لەنێوانیاندا  جیاكارییەكی  هیچ  ك��ردووە، 
لە  تائێستا  پشتگیرییە  بەو  پەیوەند  لە  جیاوازی  بابەتێكی 

سوریا نەبووە. 
م��ن��دااڵن��ی س���وری���ا ب��ەب��ێ ه��ی��چ ج����ۆرە ڕەف��ت��ارێ��ك��ی 
چاوگی  و  بنەچە  یان  زم��ان  ئایین،  ن��ەژاد،  جیاكارییانەی 
و  قوتابخانە  لە  بەهرەمەندن.  یەكسان  مافی  لە  نەتەوەیی 
دامەزراوە جیاجیاكانی پەیوەند بە هاوكارییە كۆمەاڵیەتی و 
پشتگیری لە مندااڵن بەیەكسانی ڕەفتارییان لەگەڵ دەكرێت. 
خزمەتگوزاریی  و  ئیمتیازانەكان  مافەكان،  لە  هەموویان 

حكومەت بەیەكسانی سوودمەندن. 
س������ەرەڕای ئ���ەو ب��ان��گ��ەش��ەی��ە، زەوت���ك���ردن���ی م��اف��ی 
بۆ  ناسنامە  ك��ە  واڵت��ێ��ك،  ل��ە  ناسنامە  و  ه��اوواڵت��ی��ب��وون 
زۆربەی الیەنەكانی ژیانی ڕۆژانە پێویستە، بەو مانایەیە كە 
منداڵە كوردەكان بەبێ واڵت لە زۆربەی مافەكانی خۆیان، 
دەمێننەوە.  بێبەش  هەیە،  سوریادا  دەوڵەتی  لیستی  لە  كە 
مرۆڤ  مافەكانی  چاودێرانی  لەالیەن  ڕاپۆرتە  ئەو  كاتێك 
باڵوكرایەوە، حكومەتی سوریا ڕوونیكردەوە، كە بۆچی ئەو 

مندااڵنە نەیانتوانیوە ناسنامە وەربگرن. 
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بەدڵنیاییەوە  منداڵ  مافەكانی  كنوانسیۆنی  7ی  ماددەی 
مندااڵن  نەتەوەیی  مافی  جێبەجێكردنی  بە  پابەند  واڵت��ان 
مندااڵنی  هەلومەرجی  كە  جێگەیەك  لە  بەتایبەت  دەك��ات، 
ناهاوواڵتیبوو هەیە. سوریا ڕەچاوی هیچ كام لەو ماددانە 

ناكات. 

مافی پێكهێنانی ژیانی خێزانی
مرۆڤ  مافەكانی  جیهانیی  ڕاگەیەنراوی  16ی  ماددەی 
و ماددەی 23ی پەیماننامەی نێودەوڵەتیی مافە سیاسی و 
مەدەنییەكان دەڵێت: ژنان و پیاوان لە تەمەنی هاوسەرگیری، 
مافی زەماوەند و پێكهێنانی خێزانیان هەیە. ماددەی 15ی 
23ی  م��اددەی  م��رۆڤ،  مافەكانی  جیهانیی  ڕاگەیەنراوی 
و  مەدەنییەكان  و  سیاسی  مافە  نێودەوڵەتی  پەیماننامەی 
ماددەی 38ی باڵوكراوەی عەرەبیی مافەكانی مرۆڤ دەڵێت: 
و  كۆمەڵە  سروشتیی  و  بنەڕەتی  گرووپی  یەكەی  خێزان 

بۆیە شایانی پاراستنە لەالیەن كۆمەڵگە و دەوڵەتەوە. 
بێگانەكان  ك���وردە  ل��ەگ��ەڵ  ن��ات��وان��ن  ژن��ان��ی س��وری��ای��ی 
لەگەڵ  هاوسەرگیری  هەوڵبدەن  ئەگەر  هاوسەرگیریبكەن، 
بێگانەیەكی لەدایكبووی سوریا بكەن، هاوسەرگیرییەكەیان 
هەبوو  دارای��ی  یان  ماڵ  و  موڵك  دەكرێت  نابێت.  یاسایی 
تەنیا بە ناوی ئەو ژنە تۆماربكرێت، لە كاتی مردنی ئەگەر 
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خێزانێكی نەبێت، داراییەكەی بۆ دەوڵەت دەگوازرێتەوە. نە 
مێردەكەی و نە منداڵەكانی شایانی وەرگرتنی ئەو داراییە 

نابن.
ناساندنی  داواك�����اری  ك��ە  ڕاگ���ەی���ەن���راوە،  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
هاوسەرگیری لە دادگاكان ئاسانە، بەاڵم بڕیاری دادگا لە 
كاریگەری  بدرێت،  هاوسەرگیرییەش  ئەو  بەرژەوەندیی 
ل��ە ت��ۆم��ارك��ردن��ی ف��ەرم��ی ئ���ەو ن��ی��ی��ە،  ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا 
هاوسەرگیرییە  ئ��ەو  م��ن��دااڵن��ی  ن��ە  و  ه��اوس��ەرگ��ی��ری  ن��ە 
ڕێبازە  لەو  داكۆكی  دەوڵەتی سوریا  ناناسرێن.  بەڕەسمی 
ژنانی  ئەو،  بوونی  بەبێ  كە  بەڵگەیەی  ئەو  لەگەڵ  دەكات، 
سوریایی هاوواڵتی بوونی خۆیان لەدەستدەدەن. هەروەها 
سوریایی  ژنێكی  كاتێكدا  لە  ك��ە:  ڕایگەیاندووە  دەوڵ��ەت 
ئەگەر  بكات،  بێگانەیەك  لەگەڵ  هاوسەرگیری  بوێرێت  
ئەو  نا،  یان  بێت  حەسەكە  دەرەوەی  بێگانەیەكی  پیاوەكە 
ئەو  نە  ئەنجامدا،  لە  دەب��ێ��ت.  نایاسایی  هاوسەرگیرییە 
هاوسەرگیرییە و نە منداڵی بەرهەمهاتووی لە لیستی واڵتدا 

تۆمار ناكرێن. 
لەنێوان  سوریایی  شێوازەكانی  و  دابونەریت  بەمەش 
جیاكاری  سوریایی  ژنانی  و  ناهاوواڵتی  ك��ورد،  پیاوانی 
كراوە، مندااڵنی كورد زۆر لە ئینتما بۆ خێزانێكی یاسایی 

بێبەشدەبن. 
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ئازادیی هاتوچۆ و گۆڕینی شوێن
مافی ئازادیی هاتوچۆ و گۆڕینی شوێن و نیشتەجێبوون 
ماددەی  بەپێی  هەرواڵتێك  سنوورەكانی  چوارچێوەی  لە 
م��اددەی  م��رۆڤ،  مافەكانی  جیهانیی  ڕاگەیەنراوی  13ی 
12ی پەیماننامەی مافە سیاسی و مەدەنییەكان و ماددەی 
20 تا 22ی باڵوكراوەی عەرەبیی مافەكانی مرۆڤ گرەنتی 
هەرواڵتێك  هەیە  ئ��ەوەی  مافی  ك��ەس  هەموو  كە  ك��راوە، 

لەوانە واڵتی خۆی بەجێبهێڵێت و بۆی بگەڕێتەوە. 
كارتی ناسنامەی سوور كە كوردە بێگانەكان هەڵیدەگرن، 
لیستی  لە  تەنیا  كارتە  ئەو  و  نابێت  دەرەوە  سەفەری  بۆ 
بێگانەكان تۆماركراوە، لە ئەنجامدا كوردە بێگانەكان ناتوانن 
بێگانەكان  ك��وردە  چونكە  هەبێت.  سەفەریان  پاسپۆرتی 
هیچ  داوای  سوریایی  نەتەوەییبوونی  ل��ە  جگە  ناتوانن 
بەڵگەیەكی  هیچ  ناتوانن  بەمەش  بكەن،  دیكە  نەتەوەیەكی 
سەفەركردنی نێودەوڵەتی بەدەست بێنن، لە ئەنجامدا مەگەر 
بەجێبهێڵن،  ناتوانن سوریا  بۆ گۆڕینی شوێنی هەمیشەیی 

هەرچەند لەو كاتەدا ناتوانن بۆ سوریا بگەڕێنەوە. 
كوردە شاراوەكان و كوردە بێگانەكان سەربە هەلومەرجێكن، 
بگەڕێنەوە.  ب��ۆی  و  ب��چ��ن��ەدەر  س��وری��ا  ل��ە  ن��ات��وان��ن  چونكە 
سەفەركردن لە ناوخۆی واڵتیش بۆ شاراوەكان زۆر زەحمەتە، 
بەو  وەربگرن،  گوند3  موختاری  لە  نامەیەك  نەتوانن  ئەگەر 

شێوەیە ناتوانن لەنێوان پارێزگاكانیشدا سەفەربكەن. 
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لە كاتێكدا سەفەركردنی ناوخۆ بۆ كوردە بێگانەكان و 
نامەیەك  گوند  موختاری  لە  نەیانتوانیوە  كە  شاراوەكان، 
ئ��ەو س��ەف��ەرە زەح��م��ەت و  ب���ەاڵم  وەرب���گ���رن، مومكینە، 
بێزاركەرە. ئەگەر كوردە بێگانەكان و شاراوەكان بیانەوێت 
لە  پێویست  مۆڵەتی  پێویستە  بمێننەوە،  ئوتێلێك  لە  شەو 
چەندین  چونكە  وەربگرن.  ناوچەكە  ئاساییشی  هێزەكانی 
ئەو  ئەنجامدا  لە  وەربگرن،  مۆڵەتە  ئەو  نەیانتوانیوە  جار 
چوارچێوەیە بەتوندی توانای سەفەركردنی لەو كوردانە چ 

بۆ بەڵگەی كەسی، چ بۆ پەیداكردنی كار زەوتكردووە.

مافی خاوەندارێتیی تایبەتی
بەگوێرەی ماددەی 17ی ڕاگەیەنراوی جیهانیی مافەكانی 
مافەكانی  ب��اڵوك��راوەی عەرەبی  23ی  م��اددەی  و  م��رۆڤ 
مرۆڤ، هەرچەند هاوواڵتی مافی خۆیەتی كە بۆخۆی تەنیا، 
خاوەنی  ببێتە  دیكە  ئەوانی  لەگەڵ  بەشداریكردن  لە  یان 
كەلوپەل و ناتوانێت سەركێشانە خاوەنداریەتیی هیچ كەس 

زەوتبكات. 
كوردە بێگانەكان و شاراوەكا ناتوانن زەوی و خانوویان 
هەبێت، یان بازرگانی بكەن. لە ئەنجامدا، كاتێك ئەو كوردانە 
دەمرن، مندااڵنی بێگانە یان شاراوەیان ناتوانن زەوی یان 

سەروەت و سامانیان بە میرات بگرن. 
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زۆر  ناوی  دیمەشق  دەوروبەرەكانی شاری  لە  یەكێك 
ئەو   ،)Zor Ava - زۆر  بە  درووس��ت��ك��راو  )وات��ە  ئ��اوای��ە 
كوردانە بونیادیانناوە، كە لە دیمەشق كاردەكەن و ناتوانن 
بەبێ  ناوچەیە  ئەو  بگرن.  بەكرێ  یان  بكڕن،  وماڵ  موڵك 
مۆڵەتی دەسەاڵتداران دروستكراوە و دەكرێت هەرساتێك 

بە بڕیاری دەسەاڵتداران وێرانبكرێت. 

مافی خوێندن
بەپێی ماددەی 26ی جیهانیی مافەكانی مرۆڤ و ماددەی 
28ی كنوانسیۆن مافەكانی منداڵ، هەمووكەس مافی خۆیەتی 
بخوێنێت، كە لە قۆناغەكانی سەرەتایی و بنەڕەتی پێویستە 
بەخۆڕایی بێت. خوێندنی سەرەتایی بەزۆرییە، پێویستە بۆ 
خوێندنی بااڵتر بەگوێرەی ئاستی شاییستەیی بە شێوەیەكی 
و  هونەری  خوێندنی  و  بڕەخسێت  هەمووان  بۆ  یەكسان 
پیشەیی بۆ هەمووان بێت. ماددەی 34ی باڵوكراوەی عەرەبیی 
هاوواڵتییەك  هەموو  كە  ڕایدەگەیەنێت،  مرۆڤیش  مافەكانی 
و  زۆرەملێییە  سەرەتایی  خوێندنی  هەیە،  خوێندنی  مافی 

خوێندنی ناوەندی و زانكۆ دەبێت بۆ هەمووان بێت. 
دوائامانجی  ك��ە  ڕایدەگەیەنێت،  س��وری��ا  دەس��ت��ووری 
گەیشتن بە پەروەردە و خوێندن جیهانییە. سەرەڕای ئەو 
بانگەشەیە، ڕێگری لە خوێندن بۆ كوردەكان و شاراوەكان 
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پەیماننامەكانی  و  بڕیار  جێبەجێكردنی  لە  سەرپێچیكردن 
دەستوور و یاسا بنەڕەتییەككانی دیكەیە.

خوێندنی  و  پ���ەروەردە  سیستمی  لە  منداڵ  پێویستە 
سوریا 9 ساڵ لە قۆناغی خوێندنی سەرەتایی وانە بخوێنن 
و پاشان بەشداریی تاقیكردنەوەیەك بكەن. خوێندكاران بە 
بەدەستهێنانی بڕوانامەیەك، كە پیشانیبدات لەو ئەزموونە 
وەرگیراون، دەتوانن لە پۆلی 10 تا 12 بخوێنن و دواتر 

خوێندنی بااڵ بخوێنن. 
وەربگرن،  بڕوانامەیە  ئەو  دەتوانن  بێگانەكان  ك��وردە  
دەتوانن هەندێك جار  توانایان هەبێت،  و  بیانەوێت  ئەگەر 
پشتگیری  كێشەی  ڕووب����ەڕووی  هەرچەند  زان��ك��ۆ.  بچنە 
بوونەتەوە و نەیانتوانیوە بچنە دامودەزگاكانی حكومەتەوە. 
قوتابخانەی  هەندێك  لە  نییە  بۆیان  كوردەكان  س��ەرەڕای، 
ڕۆژنامەنووسی  س��ەرب��ازی،  پ���ەروەردەی  وەك  تایبەتی 
مافی  ك��وردێ��ك  ئ��ەگ��ەر  ت��ەن��ان��ەت  بخوێنن.  پزیشكی،  و 
بااڵتر  ی��ان  ئامادەیی  خوێندنی  و  نەبێت  هاوواڵتیبوونی 
بەڕەسمی  فێركردن  و  پ��ەروەردە  وەزارەت��ی  تەواوبكات، 
بڕوانامەی خوێندنەكەیان ناناسێت و ئەو بڕوانامەیە بۆ بە 
دەستهێنانی كار بەهای نییە. لە ئەنجامدا كوردە بێگانەكان 
و  خ��وێ��ن��دەواری  ب��ە  پەیوەست  ك��اری  بەدەستهێنانی  ب��ۆ 

ئەزموونی خۆیان، ڕووبەڕووی كێشە دەبنەوە. 
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1996، چاودێریی مافەكانی  لە ساڵی  دەوڵەتی سوریا 
مرۆڤی ئاگادار كردەوە، كە شاراوەكان لە هەموو قوتابخانە 
مندااڵنی  دای��ك��ی  و  ب��اوك  وەردەگ��ی��ردرێ��ن.  فێرگەكان  و 
قوتابخانە  لە  منداڵەكانیان،  ناوی  تۆماركردنی  بۆ  شاراوە 
بەسەر  دال  نامەیەكی  سەرەتا  پێویستە  سەرەتاییەكان 
شاراوەبوونی منداڵەكانی خۆیان وەربگرن، پاشان مۆڵەتی 
هێزەكانی ئاساییشی ناوخۆی سوریا بەدەستبهێنن. زۆربەی 
ئەو باوك و دایكانە بۆ وەرگرتنی مۆڵەت دەكەونە بەردەم 

هەڕەشە، تۆقاندن و ئازاردانی هێزەكانی ئاساییشەوە.
مرۆڤ  مافەكانی  چاودێریی  1996ی  ساڵی  ڕاپۆرتی 
كورد  پیاوێكی  سكااڵی  ك��وردەك��ان،  و  سوریا  ل��ەب��ارەی 
دەگێڕێتەوە، كە بۆ تۆماركردنی ناوی ئاسایی منداڵەكەی 
ب��ەرگ��ەی چ��ی ه���ەوراز و  ل��ە پۆلی یەكەمی س��ەرەت��ای��ی، 
نشێوێكی گرتووە: پیاوێك ئاماژەی بە كچە گچكەكەی كرد 
و گوتی: "29 ڕۆژی خەیاند تا لەگەڵ سەردانی سەرۆكی 
نووسینگەی  و  ئاساییش  دەزگاكانی  ناوچەكە،  پۆلیسی 
پۆلی  لە  كچەكەم  ناوی  توانیم  لەدایكبوون،  تۆماركردنی 
ئیدارەی  س��ەردان��ی  ج��ار  دە  پاشان  تۆماربكەم.  یەكەم 
ئاساییشی سیاسیم كرد، بۆئەوەی منداڵەكە ببینن، لەگەڵ 
بۆ  بارودۆخەیان  ئەو  ئاساییش  كارمەندانی  ب��رد."  خۆم 
ك��ردووە.  دژوارت��ر  زۆر  تەنانەت  خێزانەكان،  لە  هەندێك 
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"ئەوان پێماندەڵێن كە لەوانەیە ئەو منداڵە  پیاوە وتی:  ئەو 
پەیوەندی بە ئێمەوە نەبێت، ڕەنگە بەقاچاغی لە ئیسرائیلەوە 

یان توركیاوە چووبنە ناو سوریاوە." 
كاتێك منداڵێكی شاراوە لە ئەزموونی كۆتایی پۆلی نۆیەم 
كۆتایی  بڕوانامەی  لەجیاتی،  پێنادەن.  بڕوانامەی  وەرگیرا، 
لە  خوێندكارە  ئەو  پیشانیدەدات  كە  وەردەگ��رن،  پلەنزمتر 
بەپێچەوانەی  شاراوەكانە.  لە  و  وەرگیراوە  ئەزموونەكە 
بڕوانامەی ئەسڵی، ئەو بڕوانامەیە بۆ چوونە پۆلی دەیەم 
بەس نییە و لە ئەنجامدا مندااڵنی شاراوە، بۆ پەڕینەوە لە 

پۆلی نۆیەم ڕووبەڕووی زۆر كیشە و گرفت دەبنەوە. 
سەرەڕای سیاسەتی تایبەتی و جیاكارییانەی دەوڵەت لە 
بوارەكانی خوێندن و دەرفەتی هاتووەپێش بۆ مندااڵن بەبێ 
هاوواڵتیبوونی كورد، زۆرجار ئەو مندااڵنە بۆ هاوكاریكردنی 
داهاتی خێزان، بۆ خۆیان ناچارن لە بەشی درووستكردن، 
و  شەقامەكان  س��ەر  كۆشكەكانی  ڕیستۆرانت،  شاگردی 
لە  هەلومەرجە  ئەو  ئەگەرچی  كاربكەن.  دیكە  شوێنەكانی 
زۆربەی بەشە جیاوازەكانی كۆمەڵگەی سوریا هەیە، تایبەت 
نییە، بەاڵم راستە كۆمەڵگەی كورد زۆرجار  بە كوردەكان 
هەژار بووە و ئەو هەژارییە وایكردووە بارودۆخی نالەباری 
لە  بێتەپێش و مندااڵنی كورد  لەنێوان كوردەكان  هاوبەش، 
دەرفەتی دادپەروەرانە و یەكسانی خوێندن بەهرەمەند نەبن.
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جیاكاریی ئابووری
كە  ئەوەی،  سەرباری  سوریا  كوردنشینەكانی  ناوچە 
پێكدەهێنێت،  سوریا  ناوچەی  ڕێژەوترین  بە  لە  بەشێك 
ناوچەكانی  بێبەشترین  ئابوورییەوە  ڕوانگەی  لە  ب��ەاڵم 
میوە  جۆرەها  تووتن،  زەیتون،  گەنم،  لۆكە،  واڵتەن.  ئەو 
دیكە،  كشتوكاڵییەكانی  بەرهەمە  ت��ەواوی  و  س��ەوزە  و 
بەئاسانی لە زەوییە بەپیت و بەرەكەتەكانی ئەو ناوچانە 
لەو  ئاوییەكان،  و  نەوتی  زۆرب��ەی سەرچاوە  و  دەڕوێ��ن 
بەها  ب��ەو  زەوییەكانی  لەدەستدانی  ترسی  ن��اوچ��ان��ەن. 
ئابووری و لكاندنی بە واڵتانی دراوسێ یان واڵتی بەزەبر 
سوریای  دەس��ەاڵت��داران��ی  بەقووڵی  داه��ات��وو،  ل��ە  ك��ورد 
به عەرەبكردنی  سیاسەتی  ئاكامەكانی  نیگەرانكردووە. 
س��وری��ا – ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی ه��اوواڵت��ی��ب��وون��ی س��وری��ا، 
ناوچە  لە  عەرەبەكان  نیشتەجێكردنی  و  زەوی  ڕیفۆرمی 
كوردنشینەكان – بە شێوەیەكی بەرچاو كاریگەری بەسەر 
خۆشگوزەرانیی كوردەكانەوە هەبووە. ئەو بەركەوتەیە لە 
كە  ڕەخساندووە،  هەلومەرجێكی  ئابوورییه وه   ڕوانگەی 
بووه تەهۆی كۆچكردنی كوردەكان لە ناوچە كوردییەكان 
لە  دڵنیا  پێگەیەكی  دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی  ل��ە  ك��وردەك��ان  و 

ئابووریی ئەو ناوچە بێبەشكراون.
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بەشی  بەسەر  ت��ەواوی  هەژموونی  لە سوریا  دەوڵ��ەت 
كشتوكاڵییەوه  هەیە. دەوڵەت دەتوانێت لە دیاریكردنی نرخ 
خزمەتگوزاری،  ئامادەكاریی  سوبسید،  تەرخانكردنی   ،
دەستێوەربدات.  قەرز  و  دارایی  سەرچاوەی  تەرخاكردنی 
كە  دەبینرێت،  حەسەكە  پارێزگای  لە  دەستوەردانە  ئەو 
ناوەندی بەرهەمهێنانی وەك لۆكە، دانەوێڵە و گژوگیاكانی 
خێزانی گەنم بەناوبانگە. بەگشتی لە كاتی وەرگرتنی قەرز، 
بازرگانی، ڕەفتاری جیا  مۆڵەت و دۆسیەی جووتیاری و 
لەگەڵ كورد دەكرێت. حكومەت كوردەكان بە هەڕەشەیەك 
بۆ سەر ئاساییشی نیشتمانی و یەكپارچەیی واڵت لەقەڵەم 
دەدات، دوای ئەو راستییە كە پێوستە داواكارییە داراییەكان 
سەبارەت  وایكردووە  بێت،  ئاساییش  تێبینیەكانی  لەگەڵ 
داواكاریی  لە  داواك��اری  زۆر  ژمارەیەكی  خەڵك  باقیی  بە 

كوردەكان قبووڵنەكرێت. 
ب��ەزۆری  گشتی  و  حكومەت  بەشی  ل��ە  دام���ەزران���دن 
هەیە.  تاكییەكانەوە  پەیوەندییە  بە  پەیوەندی  یان  بەهۆی 
كوردەكان وەك كەمینەی ناعەرەب به  پێوانە بە عەرەبەكان 
رووبەڕووی كێشەی زیاتر لە دەستەبەركردنی ناوبژیوان 
ناوبژیوان  دەستەبەركردنی  گرنگی  ڕەوشێكی  بوونەتەوە. 
ناتوانن  كە  كوردەكان  زۆرب��ەی  بۆ  بەاڵم  بوونەبەعسییە، 
دەیەوێت  بەعس  حزبی  ئایدۆلۆژیای  كە  بەوچەشنەی، 
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تایبەتمەندیی نەژادیی خۆیان ڕەتبكەنەوە، دەستەبەركردنی 
كاركردن  بۆ  ناوبژیوانی  هەروەها  نامومكینە.  ناوبژیوانی 
و  كااڵ  دەستەبەركردنی  و  كۆمەڵگە  تایبەتیتری  بەشی  لە 

خزمەتگوزاری پێویستە.
زۆربەی كوردەكان بۆ دامەزراندن ڕووبەڕووی كێشەی 
زی��ات��ر ب��وون��ەت��ەوە، چونكە زۆرج���ار ب��ەه��ۆی گ��وم��ان بە 
ئەنجامدانی چاالكیی سیاسیی نایاسایی لە لیستی ڕەشدان، 
بە  پەیوەندیەكییان  هیچ  الوە  زۆرب��ەی  لە  كە  كاتێكدا  لە 
سیاسەتەوە نەبووە. لەگەڵ ئەوەی كەسێك ناوی كەوتە ناو 
لیستی رەشەوە، دامەزراندنی لە تەواوی بەشەكانی دەوڵەت 
لە  تاكێك  ئەندامبوونی  تۆمەتی  دەكرێت  دەبێت.  قەدەغە 
دامەزراندنیان  دەرفەتی  لە  كار  كوردی  حزبێكی سیاسیی 
ل��ە ح��زب��ی سیاسی، وەك  ئ��ەن��دام��ب��وون  ب��ك��ات، زۆرج���ار 

ئامڕازێك دژی كوردەكان سوودی لێوەردەگیردرێت.
لە  ك��اری��ان  ن��ات��وان��ن  ش���اراوەك���ان  و  بێگانە  ك����وردە 
و  خاوەنكار  حكومەت  چونكە  هەبێت.  حكومەتدا  بەشی 
دامەزرێنەری سەرەكییە لە سوریا، ئەو رێسایە تا ڕاددەیەك 
لە هەموو كارێكی داهات زۆر بێبەشیكردوون و پێویستە بە 
ئەنجامدانی كاری نزم، بژێویی ژیانی خێزانەكەیان دابینبكەن. 
زۆرجار كوردە شاراوە و بێگانەكان لە شارەكان كۆشكی 
كەمی  زۆر  داهاتێكی  سەرباری  هەیە.  سەرشەقامەكانیان 
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بەرتیل،  ناچارن  فرۆشیارانە  ئەو  زۆرج��ار  كۆشكانە،  ئەو 
یان بەخشش4 بدەنە بەرپرسی ئاساییشی شوێنەكەیان بۆ 

پاراستنی كۆشكەكانیان. 

دامەزراوە فێركارییەكان
بەسەر  ب��ەرچ��اوی  كاریگەریی  خوێندن،  و  پ���ەروەردە 
دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی دەرف��ەت��ەك��ان��ی ئ��اب��ووری��ی��ەوە ه��ەی��ە. 
ڕاگ���ەی���ەن���دراوەك���ە م��ام��ۆس��ت��ای��ان��ی ك���ورد ب������ەردەوام لە 
دەردەكرێن.  مامۆستایان  پەروەردەكردنی  دامەزراوەكانی 
هەروەها چەندین ڕاپۆرت لەبارەی دەركردنی خوێندكارانی 
كورد لە زانكۆ هەیە. لە ماوەی جوواڵنەوەی كوردەكان لە 
ئازاری 2005 و دوای ئەوە خوێندكارانێكی زۆری كورد 
لە زانكۆی دیمەشق،  تەنیا  لە زانكۆكانی سوریا دەركران. 
كۆمیسیۆنێكی لێكۆڵینەوە دامەزرا، تا لەبارەی خویندكارانی 
ب��ك��ات  و زی��ات��ر لە  ب���ەدواداچ���وون   ك��ورد لێكۆڵینەوە و 
بەهۆی   2004 ئ���ازاری  18ی  لە  ك��ورد  خوێدكاری   20
بەشداریكردنیان لە گردبوونەوەی ئاشتییانە دەركران. 28 
خوێندكاری دیكەش لەالیەن ئەو كۆمیسیۆنەوە، بە تۆمەتی 
بۆ  لێپرسینەوە  بۆ  قەدەغە"،  ڕاگەیەنراوی  "دابەشكردنی 

كۆمیسیۆن بانگهێشتكران.
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مندااڵنی بێگانە و شاردراوە لە خوێندنی تەواو بێبەشن 
ئەو  ئەنجامبدەن،  زیاتر  كەمداهات  ك��اری  لە  ناتوانن  و 
باردۆخە دیسانەوە كاریگەرییەكی زۆرتری بەسەر زۆربەی 
لێی  هاوواڵتییانی سوریا  كە  دەبێت،  كوردەكانەوە  خێزانە 

بەهرەمەندن.

كارە سەربازییەكان
هاوواڵتییانی  هەموو  پێویستە  یاساكانی سوریا،  بەپێی 
س��ەرب��ازی  خزمەتی  نیو  و  س��اڵ  دوو  س��وری��ا  نێرینەی 
كاری  كەمیی  بەهۆی  ك��وردەك��ان  زۆرب��ەی  ئەنجامبدەن. 
جێگرەوە و بەردەوامیی هەژاری، زیاتر لە النیكەمی كاتی 
سەربازی لە خزمەتدا دەمێننەوە. لەو ڕێگەیەوە، جیاكاریی 
دەوڵەت دژی كوردەكان بووەهۆی وابەستەیی بە شێوەیەك 
و قاڵبێك لە كاری دەوڵەت، واتە شێوەیەك لە دامەزراندن 
كە پێویستی بە بەوەفابوونە بۆ دەوڵەت. لەگەڵ ئەوەشدا كە 
زۆربەی كوردەكان لە سوپادا دمێننەوە، بەاڵم ژمارەیەكی 
كەمیان لە ڕژێمی بەعسدا دەگەنە پلەی ئەفسەری. سەرباری 
كوردانێكی كەم دەچنە بەشە هەستیارەكانی سەربازی، وەك 
هێزی ئاسمانی. باوەڕوایە كوردەكانی سوریا بە شێوەیەكی 
نەگونجاو لە هێڵی یەكەمی بەرە جیاجیاكانی وەك جۆالن5 

لە 1973  و لوبنان لە ساڵی 1978 لەپێشەوەن.
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زۆربەی  كوردە شاراوە و بێگانەكان سەرباری ئەوەی، 
كە لە سەرژمێریی 1962ی حەسەكە هاوواڵتیبوونی خۆیان 
بێگانە و ش��اراوە هاتوونەتە  ن��اوی  بە  یان  لە دەس��ت��داوە، 
زۆربەیان  ب��ەردەس��ت  ڕاپۆرتەكانی  به پێی  ب��ەاڵم  دن��ی��اوە، 
ماددەی  بەگوێرەی  بكەن.  سەربازی  خزمەتی  ناچاربوون 
هاوواڵتییانی  هەموو  پێویستە  سوریا،  دەستووری  40ی 
سوریا  لە  ب��ەرگ��ری  بەرامبەر  لە  خۆیان  ئەركی  سوریا 
جێبەجێ بكەن. سەرباری ماددەكانی 43 و 44ی یاسای 
هاوواڵتیبوونی سوریا بەیانی دەكات، كە خزمەتی سەربازی 
لە سوریا بۆ ماوەی دوو ساڵ و نیو، بۆ هەموو هاوواڵتییانی 
سوریایی سەرووی 19 ساڵ زۆرەملێیە. سەرەڕای ئەوەی، 
دەكات  تایبەت  زۆرەملێیی  خزمەتی  بەڕاشكاوی  یاسا  كە 
بوونی  لەگەڵ  سوریا  ب��ەاڵم  سوریایی،  هاوواڵتییانی  بە 
بۆ  هاوواڵتیبوون  بەبێ  كوردەكان  زۆرەملێیی  بانگهێشتی 
ئەنجامدانی خزمەتی سەربازی، یاسای پەسندكراوی خۆی 

پێشێلكردووە.

پوختە
ژی���ان ل��ە س��وری��ا پ��ەی��وەن��دی ب��ە ك��ارت��ی ن��اس��ان��دن و 
ن��اس��ن��ام��ەوە ه��ەی��ە: س��ەف��ەك��ردن ل��ەن��ێ��وان پ��ارێ��زگ��اك��ان، 
دەستەبەركردنی كار، داوای سوودوەرگرتن لە سۆبسید و 
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داهاتی واڵت، بەكرێگرتنی ژووری میوانخانە، ئوتێل، مڵك 
و ماڵ، هەموویان پێویستیان بە بەڵگەی ناساندنە. پشكنینی 
ك��ردووە،  زی��ادی  كەسانێكی  كێشەی  تاكەكان،  ناسنامەی 
كوردەكان  هەروەها  نییە.  پێویستییان  دەلیلی  و  بەڵگە  كە 
و  كار  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ  كە  ڕادەگەیەنن،  جیاكردنەوەیەك 
خزمەت دەرهەقیان دەكرێت. پەراوێزخستنی كوردەكان لە 
روانگەی ئابوورییەوە، زۆربەی زیانبەركەوتووانی كردوون. 
بێگانەكان و شاراوە ڕووب��ەڕووی جیاكردنەوە  كوردە 
بوونەتەوە و بەهۆی زەوتكردنی هاوواڵتیبوون و ڕۆتینەوە، 
دەستوپەنجە  مردن  كاتی  تا  له دایكبوونەوە  سەردەمی  لە 
لەگەڵ كێشەی  ڕاستەقینە نەرمدەكەن. ئەگەرچی دەوڵەتی 
سوریا ڕایگەیاندووە مەبەست لە سڕینەوەی هاوواڵتیبوونی 
ئ��ەو ك��وردان��ە ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی كەسانێك ب��ووە، كە 
هاوكات  ب��ەاڵم  واڵت��ەوە،  هاتوونەتە  نایاسایی  شێوەی  بە 
ئەم  ساڵی   40 دریژایی  بە  كە  دەوڵەتانەی،  ئەو  هەموو 
كارێك  هەرجۆرە  ئەنجامی  لە  هاتوونەتە سەركار،  دواییە 
بێگانەكان  وت��ەی  بە  كێشەیە،  ئ��ەو  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  بۆ 
بۆ  هەوڵ  لەجیاتی  سوریا  دەوڵەتی  نەبوون.  سەركەوتوو 
لێوەی  بانگەشەدەكەن  كە  واڵتانەی  ئەو  بۆ  گێڕانەوەیان 
هاتوون، یان تەنانەت پێدانی جارێكی دیكەی هاوواڵتیبوون، 
خۆیان  هاوواڵتیبوونی  دەی��ان��ت��وان��ی  ك��ە  ك��وردان��ەی  ب��ەو 
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بسەلمێنن، ئەو كوردانەی لە بەرزەخ داناوە. مندااڵنێك كە لەو 
كوردانە لەدایكبوون،  دژ بەی یاسای هاوواڵتیبوونی سوریا، 
لە هەمان بەرزەخ دانراون. كوردەكان مافی هاوواڵتیبوونیان 
نییە و لە ڕوانگەی ئابووری، سیاسی و كۆمەاڵیەتی بەشی 
پەراوێزخراوی دانیشتووانی سوریا پێكدەهێنن، لە بەردەم 
زۆری  ئازاری  و  ئەشكەنجە  ڕۆژانە، سەپاندنی  جیاكاریی 

ڕۆژانەدان.
بەڵگەهێنانەوەی  لە  دەتوانرێت  كە  دیكە  سەفسەتەیەكی 
دەوڵەتی سوریا بیدۆزیتەوە، ئەو بانگەشەیەی دەوڵەتە كە 
هاوواڵتیبوونی   1962 ئاماكردنی  كاتی  لە  كوردانەی  ئەو 
ناو  چوونەتە  نایاسایی  شێویەكی  بە  لەدەستداوە،  خۆیان 
كاتێك  نین.  هاوواڵتیبوون  وەرگرتنی  و شایانی  سوریاوە 
تەنیا  كە  بێگانە  خەڵكی  دەدرێتە  سوریایی  هاوواڵتیبوونی 
وتەی  بە  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  ب��ن،  نیشتەجێ  سوریا  لە  س��اڵ   5
سوریا  لە  تائێستا   1962 ساڵی  لە  كە  بێگانەكان  ك��وردە 
چونكە  هاواڵتی،  ببنە  ڕێگەیەوە  لەو  ناتوانن  نیشتەجێن، 
ناتوانن هاوواڵتیبوونی دەرەكیی خۆیان بسەلمێنن. بەمەش 
بێگانە  وەك  ناهاوواڵتییەكان  كوردە  دەوڵەت  كە  هاوكات 
لەو  هەر  ڕەتبكاتەوە،  هاوواڵتیبوونیان  تا  وەسفدەكات، 
دۆخەشدا لە پێدانی هاوواڵتیبوون بەو كوردانە لە 5 ساڵ 
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ناتوانن  چونكە  خۆدەدزێتەوە،  نیشتەجێبوونیان  و  مانەوە 
كە  شتێك   – بسەلمێنن  خۆیان  بێگانەیی  هاوواڵتیبوونی 

دەكرێت ناوی بنێی دوژمنكاری 22. 6
ڕەتكردنەوەی هاوواڵتیبوونی كوردە شاراوە و بێگانەكان، 
نێودەوڵەتییەكانی  و  ناوخۆییەكان  یاسا  پێشێلكردنی 
ن��اوەڕۆك��ی  م��ەرج،  تێكڕای  پێشێلكردنی  ه��اوواڵت��ی��ب��وون، 
البردنی  نێودەوڵەتییەكانی  و  ناوخۆیی  یاسا  پەیماننامە، 

پێشێلكاری نەژادی و مافەكانی مندااڵنە.
سەرەڕای ئەوەی زۆرجار بەشار ئەسەد رایگەیاندووە، 
كە چارەسەری گونجاو بۆ كێشەی كوردە دەركراوە و بەبێ 
هاوواڵتی بوون ڕەچاودەكرێت، بەاڵم دەربڕینی بیروڕاكانی 
كە  هەیە،  ناهاواڵتییەوە  ك��وردی   20,000 بە  پەیوەندی 
مەسەلەیە  ئ��ەو  س��وری��ا.  ه��اوواڵت��ی��ی  بوونەتە  ب��ەڕواڵ��ەت 
بەڵێنەكانی  ئەگەر  تەنانەت  كە  دێنێتەپێش،  پرسیارە  ئەو 
ئەسەد لەبارەی ئەو 20,000 كەسە ببرێنەسەر، ئەی ئەو 
بەسەردێت.  چییان  نین،  هاوواڵتی  كە  ك��وردەی   20,000
بۆپێدانەوەی جارێكی  كارێك  كە هێشتا  ئەوەی  سەرەڕای 
ئ��ەو گریمانەیە  ئ��ەن��ج��ام��ن��ەدراوە،  ه��اوواڵت��ی��ب��وون  دی��ك��ەی 
دووب��ارە  ك��ورد،   20,000 تەنانەت  كە  دێتەبەرچاو  كەم 

هاوواڵتیبوونی خۆیان وەربگرنەوە. 
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پەراوێزەكان:

:Universal Declaration of Human Rights .1
 بەڵگەیەكی بنەڕەتی لە مافەكانی مرۆڤ ی نێودەوڵەتی كە لە 
10ی كانونی یەكەمی 1948 )ئێستا وەك ڕۆژی مافەكانی مرۆ 
ناسراوە و هەموو ساڵێك ڕێزی لێدەگیردرێت( وەك سیمبولی 
كۆدەنگی،  بە  میللەتان  و  خەڵك  هەموو  پێشكەوتنی  هاوبەشی 
پەسه ندی  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ڕێكخراوی  گشتیی  كۆمەڵەی 
مافەكانی  كۆمیسیۆنی  سەرۆكی  كە  رۆزفلێت  ئالنور  ك��ردووە. 
مرۆڤی UNبوو، بەرپرسی نووسینی پێشەكییەكەی بوو، وەك 
ئەو  باسیدەكرد.   Magna Carta یان  گ��ەورە  ڕاگەیەنراوی 
ڕاگەیەنراوە لە 30ی ماددە پێكهاتووە، كە لیستێكی گرنگی مافە 
گرنگەكان و بنچینەكانی مەدەنی، سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی 

و كولتووری تێدایە.  
2. Arab Charter of Human Rights
3. Village Mukhtar:

 موختاری گوند هەمەكارەی گوندە هاوتای كوێخا. 
4. Baksheesh

ئەدەبی  چ��ووه ت��ە  ئێرانییەوە  زم��ان��ی  ل��ە   :Bakshish ی��ا   
ئینگلیزی و  تەنانەت عەرەبییەوە.

5 . ناوچەیەكە لە باشووری خۆرئاوای سوریا، كە لە ساڵی 
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جۆالن  بەرزاییەكانی  داگیركراوە.  ئیسرائیلەوە  لەالیەن   1967
ئیسرائیل   1981 فراوانە و ساڵی  1,250كیلۆمەتر چوارگۆشە 
بە خاكی خۆیەوە لكاند. پێش شەڕی ئەو ناوچەیە سەدان هەزار 
بوون.  چەركەس  و  دروز  زۆرب��ەی��ان  كە  ب��ووە،  دانیشتووانی 
سوریا  ڕایانكردە  دانیشتووانەكەی  زۆربەی  شەڕدا  ماوەی  لە 
نزیكەی  ژمارەیان  ئەمڕۆ  ماونەتەوە.  دروز  ژمارەیەك  تەنیا  و 

33,500كەسە.
6. 22- Catch

بەهۆی  بتوانرێت  نەشیاوە،  كە  تەنگژەییەك  یان  ب��ارودۆخ   
بابەتی و ستراكتووری نالۆژیكیی یاساكان و بڕیارەكانی خۆی 
لێ ڕزگار بكات. ئەو زاراوەیە لە كاتی Catch-22 ساڵی 1961 
ڕەشە  هەجووە  ئەو  ناوونیشانی  وەرگ��ی��راوە.  هیلەر  جۆزێف 
ئاماژە بە لۆژیكی سەربازیی بەالڕێدابراو دەكات، كە لە جەنگی 
جیهانیی دووەم كە بەسەختی سەری لە یوساریانی فڕۆكەوانی 
پاڵەوانی ئیتالیا شێواندبوو. هەوڵیدەدا بە خۆنوێن و بانگەشەی 
شێتی واز لە فڕین بهێنێت ، بەاڵم پێیدەوترا كە تەنیا كەسێكی 
ئارەزووی بۆ نەفڕین دەیسەلماند، كە  شێت فڕینی پێخۆشە و 
لەڕاستیدا شێت نییە و به مەش پێویستە درێژە بە فڕینی خۆی 
بدات. سەرئەنجام تەنگژەی 22 مانای تێكڕاییتری پەیداكرد و بە 
بارودۆخێك دەوترێت، كە كەسێك لە هەلومەرج و چوارچێوەی 

نالۆژیكی گیربخوات.  
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بەشی نۆیەم
مافە سیاسییەكانی كوردەكانی سوریا
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وتار،  لە  خۆی  ڕای  دەربڕینی  مافی  "هەرهاواڵتییەك 
نووسین، میتۆدەكانی دەربڕین لەناو كۆمەڵ، بە شێوەیەكی 
چاودێری   ئەنجامدان،  لە  خۆیەتی  مافی  و  هەیە  ئازادانە 
و  ئاساییش  ئامانجی  بە  كە  بونیادنەرانە،  ڕەخنەگرتی  و 
هاوكاریكردنی  و  خ��ۆی  میللەتی  و  نیشتمان  بونیادنانی 
حكومەتی سۆسیالیستی دەردەبڕدرێت، بەشداری هەبێت."

ماددەی 38ی دەستووری كۆماری عەرەبیی سوریا
خۆپیشاندانی  و  گ��ردب��وون��ەوە  م��اف��ی  "ه��اوواڵت��ی��ی��ان 
پێویستە  هەیە،  دەستوور  بنەماكانی  بەپێی  ئاشتییانەیان 

یاسا ئەو مافە ڕێكبخات و كۆنتڕۆڵی بكات."
ماددەی 39 دەستوری كۆماری  عەرەبیی سوریا

ئازادیی دامەزراندنی كۆمەڵە و ڕێكخراو
لەو كاتەوەی حزبی بەعس لەسەر كورسی دانیشتووە، 
لە ساڵی 1963 و سەرەڕای بوونی حەوت حزبی لێكجیا 
هەمان  بە   ،)PNF( پێشكەوتوو  نیشتیمانیی  ب��ەرەی  لە 
بەو  ئەو حزبانە  نێوان  نەبوونی ڕكابەریی  شێوە كە وترا 
لەو  حزبێك  هیچ  تاكحزبییە.  واڵتێكی  كە سوریا  مانایەیە، 
پێكدەهێنن،  پێشكەوتوو  نیشتیمانیی  ب��ەرەی  كە  حزبانەی 
نییە  یاسایەك  ئەنجامدا  لە  و  نییە  دامەزراندنیان  مۆڵەتی 
س��ەرەڕای  بێت.  ب��ااڵدەس��ت  سیاسییەكاندا  حزبە  بەسەر 
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بەیاساییكردنی  لە  سوریا  دەسەاڵتدارانی  ڕاگەیاندنەكانی 
ب��ەرەی  بە  ن��وێ  سیاسیی  حزبی  پەیوەندیكردنی  توانای 

نیشتیمانیی پێشكەوتووەوە، گۆڕانی تایبەتی ڕووینەداوە. 
قەڵەمڕەوی  دەرەوەی  لە  سیاسی  چاالكیی  ئەگەرچی 
سەرپەرشتی حزبی بەعس یان PNF نایاساییە، بەاڵم 12 
حزبی سیاسیی كورد بەنهێنی چاالكی دەكەن، هەوڵدەدەن 
كوردیی  بەشی  نوێنەری  و  ڕابگەیەنن  كوردەكان  ویستی 
كوردییەكان  حزبە  لە  ك��ام  هیچ  ب��ن.  سوریا  كۆمەڵگەی 
دامەزراندنی  دەوڵەتێك، یان حكومەتێكی سەربەخۆی كورد 
لە سوریای نەكردووه تە چەقی سەرنجی خۆی. بەڵكو ئەو 
لەالیەن  كوردەكانن  ناسینی  بەڕەسمی  خوازیاری  حزبانە 
دەوڵەتی سوریا و دەستەبەركردنی نوێنەرایەتیی سیاسیی 

كوردەكان لە ڕووی بەرژەوەندییانەوە. 
ئ����ەو ح��زب��ان��ە ب���ە چ��ەن��د ف��اك��ت��ۆر و ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی 
ئاست  و  ئایدۆلۆژیا  جیاوازیی  لەوانە  لێكجیادەكرێنەوە 
لە  سوریا  دەوڵ��ەت��ی  سیاسی.  چاالكیی  ئاشكرابوونی  و 
وەك  عێراق  كوردییەكانی  حزبە  بە  ڕێی  بوارێكدا  چەند 
توركیا  PKKی  و  دیموكرات  پارتی  و  نیشتمانی  یەكێتیی 
سیاسییەكانی  حزبە  ئەنجامدا  ل��ە  ب��ك��ەن،  چ��االك��ی  داوە 
بۆ سەرۆكی  وەف��اداری  ڕاددەی  بەپێی  كوردی سوریاش 
ڕێبازی  جیاجیا،  دەرەك��ی��ی  ج��وواڵن��ەوەی  و  ج��ۆراوج��ۆر 
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ئەنجامدا،  لە  داناوە.  لەو حزبانە  ئاقاری یەكێك  بە  خۆیان 
هەرچەنده  پەیوەندیی ڕەسمی لەنێوان ئەو حزبە ناوخۆیی 
و دەرەكییانەدا نییە، بەاڵم سیاسەت و رێبازی كوردەكان 
لە سوریا زۆرجار رەنگدانەوەی سیاسەت  و رێبازی حزبە 

كوردییە جۆراوجۆرەكانە لە عێراق و توركیا. 

چاالكییە سیاسییەكان
زۆر  كۆمەڵگەدا  گشتیی  كەشی  لە  سیاسی  چاالكیی 
بەرتەسكە و كاردانەوەی ترسێكە، كە خەڵك لە دەزگاكانی 
ئاساییش هەیانە و لە ترسی ئەوەی ڕەنگە لەبەر ئەنجامدانی 
ئەو  زۆرب���ەی  دەستگیربكرێن.  سیاسی  هەرچاالكییەكی 
نیشتمانیی  ب��ەرەی  دەرەوەی  حزبەكانی  كە  چاالكییانەی 
ئەنجامدانی  و  لۆبیگەری  ئ��ەن��ج��ام��ی��دەدەن،  پێشكەوتوو 
و  خۆپیشاندان  سازدانی  وەك  ناڕەزایەتییانەی  چاالكیی 
نووسینی نامەیە بۆ سەرۆككۆمار. لەو نامانەدا نیگەرانیی 
هەبوو دەربڕدراوە، یان دژی سیاسەت و دەستگیركردنی 

كەسایەتییەكان نووسراوە. 
لەگەڵ زیادكردنی ژمارەی كورسییەكانی پەرلەمان، لە 
بێایەنەكانیشی  كاندیدە  كورسیی  ژمارەی   ،1990 ساڵی 
خرایەسەر، كە هەندێكیان لەالیەن سیاسەتمەدارانی كورد، 
سوریاوە  ك��وردی  سیاسییەكانی  حزبە  سەرۆكی  لەوانە 



299كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

دەستی بەسەرداگیرا. لەگەڵ ئەوەشدا، كاندیدە بێایەنەكان 
بۆ  ڕێ��گ��ەدان  و  دەس���ەاڵت  پشتگیریی  ل���ەڕووی  ب��ەزەب��ر، 
ئایدۆلۆژیای  پابەندی  پێویستە  پەرلەمان  لە  ئامادەبوون 
بەعس بن، بەمەش بۆ كاندیدێكی كوردی بێایەن دژوارە، 
ك��ە ب��ەڕەس��م��ی ن��وێ��ن��ەری ب���ەرژەوەن���دی و پ��ەی��وەن��دی��ی 
كوردەكان بێت. لەو ڕووەوە نوێنەرانی كوردی پەرلەمان بە 
دەربڕینی بابەتەكان، بە گرنگیی كەمی وەك تەرخانكردن و 
بەرتەسك  پارێزگاكان  لەنێوان  دابەشكردنی سەرچاوەكان 

بوونەتەوە. 
رەسمی  شێوەیەكی  ب��ە  ك��وردەك��ان  سیاسییە  حزبە 
ناتوانن  لێدەكرێت،  ڕێگریان  گشتی  سیاسیی  ك��اری  لە 
ئەو  سەرئەنجام  بەشداربن،  دەوڵەتی  و  گشتی  كاری  لە 
ئەنجامدا  لە  هەیە،   كەمیان  سیاسیی  ب��ژاردەی  حزبانە 
ب��واری  لە  قووڵبوونەوەیان  ویستی  ك��اری��ان  بەرنامەی 
كۆمەاڵیەتی  و  فێركردن  كولتووری،  واتە  ژیان  تایبەتی 
زمان  فێركردنی  لە  دەت��وان��ن  حزبانە  ئ��ەو  كەوایە  هەیە. 
بابەتە  ڕووداوەك���ان،  بكەن،  بەشداری  كورد  مێژووی  و 
كێبەركێی  زەماوەند،  باوەكان،  فێستیڤاڵە  رۆشنبیرییەكان، 
ڕێكبخەن.  كولتوورییەكان  ڕووداوە  هەموو  و  وەرزشی 
لەو رێگەیەوە بەشداریی پاراستنی كولتووری كوردی بۆ 

نەوەی داهاتوو دەكەن.
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ئازادیی گردبونەوەكان
بەگوێرەی ماددەی 21ی پەیماننامەی نێودەوڵەتی مافە 
 International Covenant( مەدەنییەكان  و  سیاسی 
on Civil and Political Rights( مافی گردبوونەوەی 
ئاشتییانە بەڕەسمی دەناسرێت و جگە لەو چوارچێوانەی كە 
لە كۆمەڵگەیەكی دیموكراسی پێویستە، نابێت لە ئەنجامدان و 

جێبەجێكردنی ئەو مافە هیچ سنوورێك دیاریبكرێت.
دەستووری سوریا ڕایدەگەیەنێت كە خەڵك مافی خۆیانە 
بەپێی بنەماكانی دەستوور و چوارچێوەی یاسایی، بە شێوەی 
ئاشتییانە كۆببێتەوە یان گردبێتەوە. هەرچەند، یاسایەك كە 
بەسەر "ئەنجامدان و جێبەجێكردنی ئەو مافەدا بااڵدەستە و 
ڕێكیدەخات" یاسای باری نائاساییە و یاسای دوایی لەسەرووی 
وادەك��ات،  دەستوور  نزمترەی  و  كۆت  ئەو  دەستوورەوەیە. 
كە یاساكانی باری نائاسایی چوارچێوەی دراكۆنی1 بەسەر 
ئازادیی دامەزراندنی كۆمەڵە و حزب و ئازادیی كۆبوونەوە 
و گردبوونەوەدا بسەپێنن. شێوەیەكی دیكە كە لە ماددەكانی 
دەستووردا هەیە ئەوەیە، خۆپیشاندانی كوردەكان لەوانە داوای 
بە ڕەسمی ناسینی نەتەوەی كورد لە سوریا، دەتوانێت لەسەر 
ئەو بنەمایەی كە تایبەتمەندی عەرەبی میللەتی تووشی ملمانێ 
ك��ردووە، كێشمەكێشی گرووپی )كوتلەیی( ورووژان��دووە و 
هەڕەشە لە یەكپارچەیی خاكی واڵت دەكات، بەتوندی ئیدانە و 

مەحكوم كراوە و بەكرێگیراوەكانی دەستگیربكرێن. 
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زۆرج����ار گ��ردب��وون��ەوەك��ان ت��ون��دوت��ی��ژی��ی پ��ۆل��ی��س و 
كەم  ژمارەیەكی  لێكەوتووه تەوە.  خۆپیشاندەرانی  گرتنی 
ڕووبەڕووی سزای توند بوونەوە، كە لە خۆپیشاندانەكەی 
چاالكییە  ب��ۆ  س��زای��ان��ە  ئ��ەو  ك��رد،  ب��ەش��داری��ی��ان  دیمەشق 
سیاسییەكان لەبەرچاوگیراوە، كە دژی واڵت و حزبی بەعس 
بن. ناڕەزایی و سازدانی گردبوونەوەی بەرچاو ڕێگەیەكە، 
حزبە سیاسییەكانی كورد دەتوانن سەرنجی دەسەاڵتداران 
بۆ بارودۆخی كوردە ناهاوواڵتییەكان، بەڕەسمی نەناسینی 
زمانی كوردی و كۆمەڵگەی كوردی لە سوریا و كۆسپەكانی 
كولتووری  گرووپی  و  كۆمەڵە  دامەزراندنی  لە  بەردەمی 
یان وەرزشی، ڕابكێشن. هێشتا زۆرتری خۆپیشاندانەكانی 
كوردەكان دەستگیركردنی كەسایەتییەكان و باڵوەپێكردنی 

خۆپیشاندەرانی بەزەبر لەگەڵە.
1990 كە چەند كەسایەتییەكی  ئایاری  تا پێش مانگی 
كورد وەك كاندیدی بێایەنی پەرلەمانی سوریا هەڵبژێردران، 
گردبوونەوە و خۆپیشاندان لەالیەن كوردەكان ئەنجامنەدرا. 
هاندا،  كوردەكان  لە  زۆری  ژمارەیەكی  جوواڵنەوەیە  ئەو 
و  بێگانە  ك��وردە  بوونی  ه��اوواڵت��ی  ڕەت��ك��ردن��ەوەی  دژی 
شاراوەكان ڕێپێوان بكەن. ئەوە یەكەم گردبوونەوە بوو، كە 
خۆپیشاندەران لیستی داواكاریی خۆیان بۆ سەرۆككۆمار 

خستەڕوو، كۆتاییهات. 
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سەركوتكردنی  هەرچەنده   س��ااڵن��ە،  ئ��ەو  درێ��ژای��ی  بە 
رووداوە  ب����ەاڵم  ب����وو،  ب�������ەردەوام  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەك��ان 
نێودەوڵەتییەكانی وەك دەستێوەردان لە عێراق لە بەرایی 
1990 و دەستوەردانی دووەم جار لە ساڵی 2003، ورەی 
كوردییەكان  سیاسییە  حزبە  بە  متمانەبەخۆبوونی  نوێی 
چاالكی  ج��اران  لە  زیاتر  حزبانە  ئەو  وایكرد،  و  بەخشی 
بكەن. دەستێوەردان لە عێراق بە ڕابەرایەتیی ئەمەریكا لە 
ئازاری 2003 و دەستكەوتە بەدەستهاتووەكانی كوردەكانی 
كاریگەری  ب��ەرچ��او  شێوەیەكی  بە  ع��ێ��راق،  كوردستانی 
بەخۆبوونی كوردەكانی سوریاوە  متمانە  باوەڕ و  بەسەر 
هەبوو، باوەڕ و بیروباوەڕی سیاسیی كوردەكانی سوریای 
زیادكرد. ئەگەرچی، بەم دواییە گردبوونەوە و خۆپیشاندانی 
گشتی لە سوریا زیادیكردووە، بەاڵم تا ڕووداوی ئازاری 
2004ی قامیشلو، گردبوونەوە بە پێودانگی گەورە كەمتر 

ڕوویدەدا. 
جیهانیی  )ڕۆژی   2002 یەكەمی  كانونی  10ی  ل��ە 
 Partîya( ئەندامی   150 ڕاددەی��ەك  تا  مرۆڤ(  مافەكانی 
Yekîtî Kurdi li Sûriye(  لە بەردەم پەرلەمانی سوریا 
پێدانی  داوای  الفیتەكانیان  و  دروش��م  لە  گ��ردب��وون��ەوە. 
و  ك��وردی  زمانی  یاساغی  البردنی  كوردەكان،  بە  هاوواڵتیبوون 
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ئەو  دەك��رد.  سوریایان  لە  م��رۆڤ  مافەكانی  لە  رێزگرتن 
گردبوونەوەیە دوای هاتنە سەركاری حزبی بەعس، یەكێك 

لە یەكەمین گردبوونەوە گرنگەكان بوو.
دوای سازدانی گردبوونەوە، حەسەن سەالح و مەروان 
بەعس  حزبی  سەركردایەتیی  ئەندامی  دوو  عوسمان، 
و  نهێنی  ڕێكخراوێكی  بە  سەر  تۆمەتی  و  دەستگیركران 
ورووژادنی ئایینی و نەژادییان درایەپاڵ. لە تشرینی یەكەمی 
20033 ئەو تۆمەتە گۆڕا بۆ هەوڵی دابەشكردنی بەشێك 
لە خاكی سوریا و لكاندنی بە واڵتێكی بیگانەوە. ئەو دوو 
كەسایەتییە لە 22ی شوباتی 2004 لە زیندان ئازادكران. 
لە 25ی حوزەیرانی 2003 تا ڕاددەی��ەك 380 منداڵ 
 UNICEF2 ب��ارەگ��ای  ب��ەرەو  ئاشتییانە  ڕێپێوانێكی  لە 
مندااڵن  جیهانیی  ڕۆژی  لە  رێز  تا  رۆیشتن،  دیمەشق  لە 
هەڵگرتبوو،  الفیتانەیان  ئ��ەو  و  گ��وڵ  مندااڵنە  ئ��ەو  بگرن. 
زمان  كولتووری،  نەریتی  ئەنجامدانی  ئازادیی  داوای  كە 
ئەوەی  پێش  كردبوو.  مرۆڤیان  مافەكانی  رەچاوكردنی  و 
كارمەندی   400 لە  زیاتر  ئامانجەكەیان،  بگەنە  منداڵەكان 
ئاساییش بۆیان هاتن و بە زەبروزەنگ باڵوەیان پێكردن و 
ئەو حەوت پیاوەیان دەستگیركرد، كە لەگەڵ ئەو مندااڵنە 

بوون. 
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ئەو حەوت پیاوە لە 27ی حوزەیرانی 2004 لە دادگای 
ئاساییشی دەوڵەتی سوریا دادگایی كران، بە "وابەستەبوون 
بە رێكخراوی نهێنی" و "هەوڵ بۆ جیاكردنەوەی بەشێك لە 
خاكی سوریا و لكاندنی بە واڵتێكی دەرەكی" تۆمەتباركران. 
دادگاییكردنەكەیان  نێودەوڵەتی3،  لێبوردنی  بڕوای  بەپێی 
ساڵ  پێنج  بڕیاری  كەسەكە  هەرپێنج  بوو.  نادادپەروەرانە 
ساڵ  دوو  ی��ەك  ب��ۆ  پ��اش��ان  ك��ە  ب���ەس���ەردادرا،  زیندانیان 
كەمكرایەوە، هەڵبەتە چوار كەسیان كە حكومدانەكەیان بۆ 
ساڵێك كەمكرابووەوه  و لە كاتی كەمبوونەوەی حوكمەكەی 

خولی یەكساڵەی خۆیان بەڕێكردبوو، ئازادكران. 
مافەكانی  جیهانیی  ڕۆژی   2003 یەكەمی  كانونی  10ی  لە 
مافەكانی  ڕێكخراوەكانی  و  كوردییەكان  حزبە  دووبارە  مرۆڤ 
و  كرد  دیكەیان  گردبوونەوەیەكی  بەشداریی  سوریا،  مرۆڤی 
خوازیاری رێزگرتن لە سیمبولی نێودەوڵەتی مافەكانی مرۆڤ بۆ 
هەموو هاوواڵتییانی سوریا بوون. لەنێوان 300 تا 1200 كەس 
لە بەرامبەر پەرلەمانی سوریا كۆبوونەوە و داوایەكییان بە واژۆی 
چاالكوانانی مافەكانی مرۆڤی كورد و عەرەب، پارێزەر و نوێنەرانی 
حزبە سیاسییەكان بۆ ئاڕاستەكردنی بە دەسەاڵتداران ئامادەكرد. 
هەرچەند بە پێچەوانەی سیاسەتێك كە لە گردبوونەوەكەی ئەم 
دواییە ببووە باو، ناجی  ئەلعەتەری سەرۆكوەزیری ئەوكات لە 

وەرگرتنی داواكارییەكە خۆی دزییەوە. 
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لە ئازاری 2004 دوای مردنی چەند كوردێك لە  قامیشلو، 
نادادپەروەرانە  شێوەیەكی  بە  زەبروزەنگ  دیكە  جارێكی 
كورد  ه��ەزاران  كە  كاتێك  بەكارهێنرا.  گردبووەكان  دژی 
سەركوتكردنە  و  كوشتن  ئەو  دژی  تا  سەرشەقام  رژان��ە 
بەكۆمەڵەی حزبی بەعس ناڕازیی دەربڕن، بە زەبروزەنگ 
سەركوتكران. پۆلیس، هێزە تایبەتییەكانی ئاساییش و هێزە 
سەربازییەكانی بۆ سەركوتكردنی گردبووەكان لە كەلوپەلی 
شەڕ و گوللەی شراپنلی4 دژەكەس سوودی وەرگرت، كە 
بووەهۆی برینداربوونی سەدان كورد. زۆربەیان چاودێری 
بریندارەكان  چونكە  بۆنەكرا،  پێویستییان  وەك  پزیشكی 
پێش چارەسەر دەستگیركران و هێزەكانی ئاساییش سوور 
بوون، كە پێویستە بریندارەكان لە نەخۆشخانەی دەوڵەت 
بۆ چارەسەركردنی  پێویست  چارەسەربكرێن و كەلوپەلی 
نەبوو. سەركوتكردنی خۆپیشاندەران  بریندارەكان  هەموو 
بۆ  پاساوی  سوریا  یەكپارچەیی  پاراستنی  بیانووی  بە 
هێنرایەوە. سەدان كورد لە كاتی خۆپیشاندانەكە یان پاشان 
دەستگیركران و سەرەتای ساڵی 2005 زۆربەیان هیشتا 
لە زینداندان و تا ئەوكاتە لەبەر ئەنجامدانی تاوانی تۆمەتی 

خۆیان دادگایی نەكرابوون. 
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دەستگیركردن و دەستبەسەركردن
 1980 پێوەر  بە  تاكەكان  سوریا  لە  ئەمڕۆ  ئەگەرچی 
سیاسییەكان  دەستبەسەركردنە  و  ناكرێن  ب��زر"  "شوێن 
ل��ەب��ەر  زۆر  كەسانێكی  هێشتا  ب���ەاڵم  ك��ەم��ب��وون��ه ت��ەوە، 
ویژدانیان،5 لە زیندانەكانی سوریادا زیندانین. ڕووداوی زۆر 
لەبەر  كە  هەیە،  ڕۆڵی  زیندانییانە  ئەو  ژم��ارەی  زیادبوونی 
دەستگیركردنی  لەوانە:  دەستبەسەركراون،  باوەڕی خۆیان 
چاالكوانانی مافەكانی مۆڤ و كۆمەڵگەی مەدەنی لە رەوتی 
ساڵی  لە  دیمەشق،  بەهاری  ج��وواڵن��ەوەی  سەركوتكردنی 
پەیوەندی  بە  تۆمەتبار  كەسانێكی  دەستگیركردنی   ،2001
ق��ەدەغ��ەك��راو؛  موسلمینی  ئیخوان  گ��رووپ��ی  ب��ە  ه��ەب��وون 
عێراق  2003ی  كاتی شەڕی  لە  كوردەكان  دەستیركردنی 
كە   2004 ئ���ازاری  ج��وواڵن��ەوەی  پاشانی؛  ئاكامكانی  و 
ئەو  زۆربەی  ئەگەرچی  دەستگیركران.  كورد  سەدان  تێیدا 
ئازادبوون،  دەستگیركردنیان  دوای  كەم  كاتێكی  كوردانە 
بەاڵم دانی پێدادەنێن، كە ئەشكەنجەدراون. كوردێكی زۆر بە 
دەستبەسەركراو ماونەتەوە و ژمارەیەكیش ئەژمارنەكراون. 
ڕاپۆرتەكان ئاماژە بەوە دەكەن، زیاتر لە 20 منداڵی كورد 
 2004 ئ���ازاری  خۆپیشاندانەكانی  ل��ە  ساڵی   17 ت��ا   13
لەنزیك  تەنانەت  هەندێكیان  كاتێكدا  لە  دەستگیركراون، 
شوێنی گردبوونەوەكەش نەبوون. ئاشكرابووە كە هەندێك 

لەو مندااڵنە لە كاتی دەستگیركردنیان ئەشكەنجەدراون.
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و  یاسی  بەهۆی چاالكیی  كوردەكانی سوریا،  لەوانەیە 
هەم چاالكیی كولتووری دەستگیربكرێن. چاالكیی نووسین، 
م��ێ��ژوو،  بابەتی  خ��وێ��ن��دن��ەوەی  ت��ەن��ان��ەت  و  داب��ەش��ك��ردن 
كولتووری كوردەكان بە سیاسی گریمانەكراوە و دەكرێت 
ببێتەهۆی قۆڵبەستكردنی كەسەكە. ئەو كوردانەی كە بەهۆی 
زۆرج��ار  دەكرێن،  دەستبەسەر  و  دەستگیر  "ت��اوان��ە"  ئەو 
دەكرێت.  لەگەڵ  هەڵسوكەوتییان  خ��راپ  یان  ئەشكه نجە 
دەگوترێت زۆجار ئەندامانی خێزانی چاالكوانانی سیاسی، 
دەستبەسەركراو  كەسی  ب��ە  ه��ەب��وون  پ��ەی��وەن��دی  ل��ەب��ەر 
دەستگیردەكرێن،  بەپێی ڕاپۆرتەكانی بەردەست، ئەندامانی 
هەڕەشەیان  دوورخ��راوە  و  سیاسی  چاالكوانانی  خێزانی 
و  تۆقاندن  و  هەڕەشە  ڕەوش��ی  تۆقێندراون.  و  لێكراوە 
كەسایەتییەكان  خێزانی  لە  پەندوەرگرتن  بنەمای  تاكتیك، 
بەو هۆیە ئەنجامدەدرێت، كە ببێتە كۆسپ لە بەردەم ئەوانی 

دیكە بۆ بەشداریكردن لە چاالكیی سیاسی.
لە 8ی ئابی 2003 خەلیل مستەفا بەهۆی بیروباوەڕی 
دەستبەسەركردنی  كاتی  لە  دەستگیركرا،  خۆی  سیاسیی 
بەتوندی ئەشكەنجەدرابوو. گومان دەكرێت لە 10ی ئابی 
2003 لە زینداندا مردبێت. ئەگەرچی تەرمەكەی ڕادەستی 
خێزانەكەی كرایەوە، بەاڵم هەواڵگری )مخابەرات – مەبەستی 
هێزەكانی ئاساییش و زانیاریی گوندەكانە(، گوندەكە ڕێینەدا 
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لەوگوندەدا بەخاكبسپێردرێت، كە لێی لەدایكبووە و لەجیاتی 
بەخاكی  حەلەب  لە  ناچاربوون  خێزانەكەی  نەریت،  بەپێی 
بسپێرن. دوای ئەوەی تۆڕی ئەلجەزیرە و میدیاكانی دیكە 
هەواڵی مردنی خەلیلییان باڵوكردەوە، هێزەكانی ئاساییشی 
)al-Amn al-Siyassi( كەوتنە مانۆڕ و خزمە  سیاسی 
نزیكەكانی خەلیلیان دەستگیركرد، براكەی حەسەن مستەفا 
لە 18ی تشرینی یەكەمی 2003 دەستگیركرد. حەسەن لە 
شوێنێكی نادیار لە زیندانی ئینفرادی و بەبێ هۆكارەكانی 
پەیوەندی هێڵرایەوە، لە 30ی حوزەیرانی 2004 و كاتێك 
لە  كە  ئەشكەنجەدانی  شوێنەواری  بەهۆی  كە  ئ��ازادك��را، 
بە  پێویستی  گرتبوو،  بەرگەی  دەستبەسەركردنیدا  كاتی 

چارەسەری پزیشك بوو. 
دادگاییكردنی دەستبەسەركراوانی سیاسی لە ساڵەكانی 
خۆپیشاندانانی  گردبوونەوەی  زۆرج��ار   2004 و   2003
لە بەردەم دادگای بەدواداهاتووە و دەستەكانی پارێزەران 
ئ��ەورووپ��ی،  كونسوڵگەرییەكانی  زۆرب���ەی  نوێنەرانی  و 
چاودێریی ڕەوتی دادگاییكردنەكەیان دەكرد. گوماندەكرێت 
كە ئازادكردنی مەروان عوسمان و حەسەن سەالح، لە 22ی 
)NGO( نێوانگیریی  و  بەشداری  بە  ئاستێك  تا  شوبات 
لە  ئەورووپی  دەوڵەتانی  نوێنەرانی  و  نێودەوڵەتی  یەكانی 
دۆسیەكانیان ئەنجامدرابێت. لە كاتێكدا فشاری نێودەوڵەتی 
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لەسەر سوریا وایكرد، كە پرۆسەی دادگایی لە دۆسیەكان بە 
تایبەتمەندیی تایبەتی و گرنگی وەك ئەو دۆسییە تیوارتربێت، 
دەستبەسەركردنی  و  دەس��ت��گ��ی��رك��ردن  ه��اوك��ات،  ب���ەاڵم 
پاڵپشتی  ب��اڵون��ەب��ووه ت��ەوە كە  ك��وردەك��ان  دوورودرێ����ژی 
ناوخۆ  فراوانی فشاری  تۆڕی  لە پشتیوانیی  یان  نەكراوە، 
بۆ  زیندانی  ساڵ  پێنج  سزای  نەبووە.  نێودەوڵەتییان  یان 
و  كتێب  هەبوونی  ت��اوان��ی  به   كە  بێئەزموون،  كەسێكی 
نووسینی كوردی تووشی ماهیەتی سیاسی بووە، ئاسایی 

و باوە.  
    

ئازادیی دەربڕین

بەالڤۆكەكان
ش��ۆڕش،  ل��ە  پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن   1965 ی��اس��ای  بەپێی 
سیستمی  جێبەجێیكردنی  و  ب��ەرپ��اك��ردن  ك��ە  ت��اوان��ێ��ك 
ماوە  زیندانیی  بەهۆی  ئاڵۆزبكات،  سۆسیالیستی  دەوڵەتی 
تاوانی  س��زادەدرێ��ت.  ماندووكەر،  ك��اری  بە  دوورودرێ���ژ 
بەڵكو  ك��ار،  ئەنجامدانی  بە  نییە  تایبەت  تەنیا  ل��ەوج��ۆرە 
شێوەكانی  ی��ان  و  نووسین  ی��ان  هێنانەزمان  بە  تەنانەت 
دیكەی  دەربڕیین یا باڵوكردنەوەش دەگرێتەوە. سەرەتای 
ئەو یاسایە، توندیی سنورداریەتی ئازادی باڵوكردنەوە لە 
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بە  بەالڤۆكان  باڵوكردنەوی  پیشاندەدات.  بەباشی  سوریا 
زمانی كوردی یەكەم جار لە كاتی سەرۆككۆماری ئەدیب 
الشیشكلی لەنێوان ساڵەكانی 1951 و 1954 قەدەغە بوو، 
وەستاندن و نایاسایی بوو، جارێكی دیكە لە ساڵی 1958 
تا 1961 لە كاتی كۆماری عەرەبیی یەكگرتوو قەدەغەكرا. 
ئەو قەدەغەبوونە لە سەردەمی حكومه تی حزبی بەعسەوە 

تا ئەمڕۆ بەردەوام بوو.
ه���ەم���وو ڕۆژن���ام���ەك���ان���ی س���وری���ا ح��ك��وم��ەت��ی ی��ان 
نیوەحكومەتیین و نوێنەری  حزبەكانی ناو بەرەی نیشتمانیی 
مۆڵەتی  بیروڕایەك  تەنیا  ڕۆژنامەكاندا  لە  پێشكەوتوون. 
چاپكردنی هەیە، كە لە سیاسەت و رێبازی حزبی بەعس 
پشتگیریبكات. كاركردن بۆ چاپەمەنی لە سوریا پێویستی بە 
دەستەبەركردنی مۆڵەت لە وەزارەتی زانیاری و ئاساییشە، 
لە ئەنجامدا زۆربەی ڕۆژنامەنووسان لە دەرفەتی كاركردن 
بێبەشن و یان داوكارییان بۆ دەركردنی مۆڵەت، بە بیانووی 
بێایەنانەی  و  دادپ��ەروەران��ە  پۆشەری  بەسەر  كۆنتڕۆڵ 

سیاسەتەكانی سوریا ڕەتدەكرێتەوە. 
سەرۆكوەزیر   2001 چاپەمەنییەكان  یاسای  بەپێی 
مۆڵەتی  دەتوانێت  زانیاری،  وەزارەت��ی  داوای  بەگوێرەی 
پووچەڵبكاتەوە،  باڵوكراوەیەك  یان  گۆڤار  رۆژنامە،  هەر 
بە  نییە  پابەند  ئەوكارە  ئەنجامدانی  بۆ  س��ەرۆك��وەزی��ران 
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ساڵی  ل��ە  ك��ارەك��ەی.  سەلماندنی  و  بەڵگە  خستنەڕووی 
2000 مۆڵەتی النیكەم 15باڵوكراە بەهۆی هەلومەرجەكان 
باڵوكراوەكاندا  بەسەر  سەپێنراو  ئاڵۆزی  ب��ارودۆخ��ی  و 
ڕۆژنامەیە  ئەلدومەری)ئەو  ڕۆژنامەی  هەڵوەشێنراوەتەوە. 
ل���ەالی���ەن ع��ەل��ی ف���ەرەزات���ی ك��اری��ك��ات��ۆری��س��ت��ی س��وری��ی 
باڵودەكرایەوە. ئەلدومەری بە واتای كەسێكە كە گڵۆپەكانی 
تەموزی  لە  كە  ئەوەی  پێش  دابگیرسێنێت(،  شەقەمەكانی 
2003 بە بڕیاری سەركوەزیر مۆڵەتەكەی لێوەربگرێتەوە، 
ع��ەدن��ان  ب����ووەوه ؛  زۆر  گرفتی  و  ك��ۆس��پ  ڕووب�����ەڕووی 
عیمرانی وەزیری پێشووی زانیاری زۆرترینی ئەو كۆسپ 

و تەگەرانەی دروستدەكرد.   
ئەگەرچی ئەمڕۆ ڕۆژنامەی ڕەسمیی بێایەن هەن، بەاڵم 
شتێكی  ڕاستی  كە  پیشانیدەدات،  وردترییان  لێكۆڵینەوەی 
دیكەیە. بۆ  نموونە، خاوەنی گۆڤاری ابیض و اسودكە وەك 
بێایەن دەخرێتەڕوو، كوڕی وەزیری  گۆڤارێكی سیاسیی 

بەرگریی نوێی سوریایە.

پەسندكراوی ژمارە 50
 1949 چاپەمەنیی  گشتیی  یاسای   2001 ساڵی  پێش 
هەمەالیەنەی چاپ و باڵوكردنەوەی بەالڤۆك دادەپۆشێت. 
ساڵی 2001 دوڵەتی سوریا پەسندكراوی ژمارە 50ی بۆ 
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جێگرتنەوەی یاسای 1949 پەسه ندكرد. ئەو پەسندكراوە 
ب��اڵوك��ەرەوان،  ل��ەب��ارەی  ك��ە  لەخۆگرتبوو،  م���اددەی   50
دانەرەكان،  هەڵەچنەكان،  جۆرنالیستەكان،  چاپخانەكان، 
ئامانج  جێبەجێدەكرا،  كتێبخانەكان  خاوەن  و  دابەشكاران 
زیادبوونی  و  چاپكراو  میدیای  ئازادیی  دیاریكردنە  لەو 
مرۆڤ  مافەكانی  رێكخراوەكانی  بوو.  دەوڵ��ەت  كۆنتڕۆڵی 
ئەو پەسندكراوەیان بەو بەڵگەیە ئیدانەكرد، كە "میدیاكانی 

سوریا لە چاخی بەردیندا دەهێڵنەوە". 
بۆ  پێویستی  هەلومەرجی  چوارچێوەی  پەسه ندكراو 
ب��اڵوك��راوەی  چاالكیی  و  خاوەنداریەتی  م��ۆڵ��ەت،  پێدانی 
چاپكراو دیاریدەكات. هەروها ئەو بڕیارە پێشنیازی تێكڕایی 
و  بابەتەكان  چاپكردنی  دیاریكردووە،   زانیارییانەی  ئەو 
ناوەڕۆكی جیاجیای سنوورداركردووە، كە دەبێت ڕۆژانە 
بدرێتە دەوڵەت. لەكۆتاییدا، پەسندكراو سزای پێشێلكردنی 

ئەو بڕیارانەی ڕێكخستووە.  
سوریا  عەربی  هاوواڵتییانی  تەنیا   16 م��اددەی  بەپێی 
دەتوانن خاوەن  یان بەڕێوەبەری نووسینگەی باڵوكەرەوە 
و چ��اپ��خ��ان��ەی چ��اپ��ەم��ەن��ی ب��ن. ب��ەگ��وێ��رەی ی��اس��ای نوێ 
و  باڵوكەرەوان  چاالكیی  مۆڵەتی  دەتوانێت  سەرۆكوەزیر 
گشتیی  بەرژەوەندیی  بە  پەیوەند  بەڵگەی  بە  چاپخانەكان 
چاودێریی  دەتوانێت  دەوڵ��ەت  هەڵبوەشێنێتەوە.  كۆمەڵگە 
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هەموو باڵوكراوەیەك بكات. بەپێی ماددەی 8 كۆمپانیاكانی 
ل��ە رۆژی ب��اڵوك��ردن��ەوەی  چ��اپ��ك��ردن ئ��ەرك��ی خ��ۆی��ان��ە 
وەزارەت��ی  بۆ  نوسخەیەكی  چاپكراو  هەرباڵوكراویەكی 
كۆمپانیاكانی  و  ب��اڵوك��ەرەوان  بنێرێت.  سوریا  زانیاریی 
لەوانە  پێویست  زانیاری  ئامادەكردنی  بە  پابەندن  چاپ 
چاپكەر  كۆمپانیای  تایبەتمەندییەكانی  چ��اپ،  م��ێ��ژووی 
بەرپرسی  ب��ەك��ردەوە  ئەنجامدا  ل��ە  چ��اپ��ك��راو،  ت��ی��راژی  و 
ه��ەم��وو س��ەرچ��اوەك��ان��ی ب���اڵوك���راوەن. م���اددەی 9 ڕێگە 
رۆژنامەیەك  كاتێكدا  لە  دەدات  زان��ی��اری  وەزارەت���ی  ب��ە  
ئەخاقی  دژی  یان  لەكەداربكات،  نیشتیمانی   ئاساییشی 
دابەشكار  بوەستێنێت و چاپخانە،  باڵوكراوەكە  بێت،  باش 
پێشێلبكرێت،  یاسایە  ئ��ەو  ئەگەر  س��زاب��دات.  فرۆشیار  و 
زۆر  دارایی  جەریمەی  و  دەستگیركردن  قورسی  بڕیاری 
بۆ كۆمپانیای چاپ و وەشاندن لەبەرچاودەگیردرێت. ئەو 
ئەگەر  بهاون:  دیكەش  بابەتی  بۆ  پەلوپۆ  دەتوانن  سزایانە 
بیورووژێنێت،  یان  پیشانبدات  تاوانێك  چاپكراو  باڵڤۆكی 
ئەگەر دەربكەوێت، كە ڕاپۆرتەكە ساختە بووە، یان  ئەگەر 
باڵوكراوەی چاپكراو دەركەوێت، كە بەرژەوەندیی گشتی، 
ئاساییشی نیشتیمانی یان یەكێتیی نیشتیمانی لەكەداربكات. 
ئاڵۆزییان  و  ن��ەك��راون  پێناسە  ب��ەڕوون��ی  ت��اوان��ان��ە  ئ��ەو 
نووسەران،  سەرشانی  دەخاتە  قورس  بەرپرسیەتییەكی 
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باڵوكەرەوان و دابەشكاران. ئەگەر لێكدانەوەیان بۆ یاساكە 
لەگەڵ لێكدانەوەی ئاسایی جیاوازبێت، ڕووبەڕووی سزای 
سانسۆر  خۆیان  ناچاركراون  ئەنجامدا  لە  دەبنەوە.  توند 
بكەن و به  وریایی و ئاگاییەوە كارده كه ن  و بابەتێك كە بە 
ناكەن.  چاپی  نەبێت،  دەسەاڵتداران  پەسه ندی  هەرجۆرێك 
و   چاپ  بەشی  لە  دەربڕین  ئازادیی  یاسایە  ئەو  بەمەش 

وەشاندنی سوریا دەخنكێنێت.
دەستگەیشتنی  لە  رێگری  و  دەربڕین  ئازادیی  نەبوونی 
ك��وردی��ی��ەك��ان،  چاپەمەنییە  و  ب���اڵوك���راوە  ب��ە  ك���وردەك���ان 
كۆمەڵگەی  ك��وردی��ی  بەشی  ب��ەس��ەر  ناڕێكی  كاریگەریی 
سوریاوە هەیە. لەوانەیە بەو شێوەیە بێتەبەرچاو هەڕەشەیەك 
بن بۆ یەكپارچەیی نیشتمانی، كە باڵڤۆكی كوردی بەدوای 
گۆڕانكرییەوە بووە، لە دەستێوردا یان بە ئاقاری داواكارییان 
بۆ بەرەسمی ناسینیان بوون. ئەنجامدانی نەریتی كولتووری 
لە سوریا بابەتێكی سیاسییە تەنانەت باڵوكراوەی كولتووریی 
نەكرێت.  چ��اپ  ڕەنگە  بێزیان"ن،  و  "پ��اك  بەئاشكرا  ك��ورد 
س����ەرەڕای ئ��ارەزوول��ێ��ن��ەب��وون��ی ب���اڵوك���ەرەوان ب��ۆ چ��اپ و 
دابەشكاریی كوردی، كوردێكی زۆر تەنیا لەبەر خاوەنبوون 
ی��ان داب��ەش��ك��ردن��ی باڵڤۆكی ك���وردی دەس��ت��گ��ی��رك��راون. لە 
كورد،  نووسەری  نسانی  ئیبراهیم   2002 ساڵی  سەرەتای 
و  پ��ەروەردەی��ی  بابەتی  دابەشكردنی  و  نووسین  بەهۆی 

كولتووری بە زمانی كوردی، دەستگیر و زیدانیكرا.
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ئ��ەن��ج��ام��ی ڕاس��ت��ەوخ��ۆی ئ���ەو چ��وارچ��ێ��وان��ە ئ��ەوەی��ە 
نووسەران و باڵوكەرەوان كە ئارەزوودەكەن بابەتی كوردی 
لە سوریا باڵوبكەنەوە، لەجیاتی ناچاردەبن كارەكەیان بۆ 
چاپكردن بۆ واڵتانی دراوسێی وەك لوبنان بنێرن و پاشان 
مل لەچەقۆسوونی قاچاغی كارە تەواوبووەكان بۆ سوریا 

بەگیان بكڕن.
تەلەفزیۆن

خ���اوەن���داری���ی ه��ەم��وو وێ��س��ت��گ��ەك��ان��ی س��ەت��ەالی��ت و 
تەلەفزیۆن هی دەوڵەتە و سەر بە "كۆمپانیای گشتیی ڕادیۆ 
عەبدولڕەزاق   2004 ئ��ازاری  15ی  لە  تەلەفزیۆن"ن.  و 
سەلیم هەواڵنێری تۆڕی ئەلعەرەبییە، لە كاتی ڕووماڵكردنی 
هەواڵی ڕووداوی قامیشلو لە كاتی خۆپیشاندانی كوردەكان 
وەستێنراوەكەی  دەنگییە  و  ڤیدۆیی  كاسێتە  دەستگیركرا. 
ئاگاداركردنەوەیەك  وەرگرتنی  بە  ڕۆژێ��ك  چەند  دوای 

ئازادكرا. 
ئینتەرنێت لەسوریا

 1997 ساڵی  لە  كە  ئۆناین،  پەیوەندیی  س���ەرەڕای 
كەمینەیەكی  ب��ۆ  ئینتەرنێت  ب��ە  دەستگەیشتن  دام����ەزرا، 
كەس  ب���ە80,000   سوریا  سەرتاسەری  لە  كە  تایبەت، 
فیلتەركراوە  ئۆناین  پەیوەندیی  سنوورداركراوە.  ناگات 
و  ك��ۆن��ت��ڕۆڵ  ب���ه وردی  خ��ەڵ��ك  ئەلكترۆنییەكانی  ن��ام��ە  و 
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چاودێریدەكرێت. لە 24ی تەموزی 2003، مەسعود حەمید 
هەواڵنێری،  بەشی  ساڵی   29 تەمەن  كوردی  خوێندكاری 
دەستگیركرا.  دیمەشق  زانكۆی  لە  تاقیكردنەوەدا  كاتی  لە 
خۆپیشاندانە  وێ��ن��ەی  ن��اردن��ی  ب��ەه��ۆی  دەستگیركردنی 
ئاشتییانەكەی كوردەكان لە حوزەیرانی 2003 لە بەردەم 
نووسینگەی ناوەندی    UNICF  لە دیمەشق بۆ سایتی 
ئینتەرنێتی >www.amude.com< بوو. ئەو دوای ئەوەی 
14 مانگ لە زیندانێك گوزەراندووە، كە بەپێی ڕاپۆرتەكان 
ڕەفتاری خراپی لەگەڵ كراوە، لە تشرینی یەكەمی 2004 
بڕیاری سێ ساڵ زیندانی بەسەردادرا. كەسانی دیكە كە بۆ 
سایتەكانی ئینتەرنێتی بابەت دەنووسن بە تۆمەتی "ناردنی 

زانیاریی درۆ بۆ دەرەوەی سوریا" تۆمەتباركراون.
ه����ەردوو ن��اوەن��دی ئ��اڕاس��ت��ەك��اری��ی خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی 
حكومی  فەرمانگەی  كۆنتڕۆڵكراوون.  سوریا  ئینتەرێتی 
هەواڵگریی سوریا سەدان وێب سایت كە پێدەچێت بابەتی 
لە ڕژێم دەگرن،  یان ڕەخنە  سێكسی، الیەنگری ئیسرائیل 
وێب  بە  دەستگەیشتن  سااڵنێك  نموونە  بۆ  فیلتەردەكات. 
نەبوو.  ئاسان  سوریا  مرۆڤی  مافەكانی  كۆمیتەی  سایتی 
www.amude.< دەستگەیشن بە وێب سایتە كوردییەكان
com< و >www.qamislo.com< لە ناوەڕاستی مانگی 
و  بەڕێوەبراوە  ئەڵمانیا  لە  سایتە  ئەو  داخ��را.   2004 ئ��ازاری 
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كەمینەی  خۆپیشاندانی  ڤیدیۆیی  كلیپی  و  وێنە  ه���ەواڵ، 
كوردەكانی سوریای تێدابووە. 

سەرەكیترین  ئەسەد  بەشار  كە  دەوت��رێ��ت  ئەگەرچی 
دەڵێن  بەاڵم  واڵت،  لە  ئینتەرنێتە  ئازادكردنی  داكۆكیكاری 
ئینتەرنێت،  بە  هەمووان  دەستگەیشتنی  بە  ئەو  پەیوەندیی 

ڕووبەڕووی بەرپرسانی ئاساییش و زانیاری بووه تەوە. 
بەكورتی

لە  چاپەمەنی  ئ��ازادی��ی  ڕواڵ��ەت��ی،  ڕیفۆرمی  س���ەرەڕای 
بەسەریەوە،  دەوڵ��ەت  توندی  كۆنتڕۆڵی  بەهۆی  سوریا 
بە  ئینەرنێت  لە  سوودوەرگرتن  ماوەتەوە.  بەسنوورداری 
ئاستێك سنووردارە، كە كەسانێكی كەم دەتوانن لەڕووی 
پێیبگات.  دەستیان  زانیاری  باڵوكردنەوەی  یان  بەدیهێنان 
ت��ەن��ان��ەت ل��ە ب���واری ب��اڵوك��ردن��ەوش ك��ە ی��اس��ای سوریا 
قەدەغەنەكردووە،  زمانێك  بە  باڵوكردنەوەی  بەراشكاوی 
لەبەر  یاسایی  بەدواداچوونی  لە  نەبێت، ترس  كە عەرەبی 
و  باڵوكەرەوان  كە زۆربەی  وایكردووە،  "تاوانی سیاسی" 
كوردی  بابەتی  باڵكردنەوەی  لە  چاپكردن  كۆمپانیاكانی 
كە  ك��ات��ێ��ك  ل��ە  بێمەیلییە  و  دوودڵ����ی  ئ���ەو  ب���ن.  دوودڵ 
واجب   بووه تە  جێبەجێكردنی   50 ژم��ارە  پەسه ندكراوی 
تاوانێك  لە  ه��ەوڵ��دەدەن  خەڵك  چونكە  ب��ووە،  زیاتریش 
هەڵوەشانەوەی  ببێتەهۆی  نییە  دوور  كە  دووربكەوێتەوە 
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مۆڵەتی باڵوكردنەوە، جەریمەی قورسی دارایی و زیندانی 
چاپوباڵوكردنەوە  ئازادیی  تەواوی  بكرێت. سەركوتكردنی 
سەبارەت  س��وری��ادا،  كۆمەڵگەی  كوردیی  بەشی  بەسەر 
چونكە  ه��ەب��ووە،  خراپی  كاریگەریی  دیكە  بەشەكانی  بە 
ك��وردی  ڕۆژن��ام��ەی  و  ب��اڵوك��راوە  ب��ە  دەستگەیشتن  ل��ە 

بێبەشكراون. 
دام��ەزران��دن��ی حزب  دەرب��ڕی��ن، كۆبوونەوە و  ئ��ازادی��ی 
ب��ۆ ك��وردەك��ان��ی س��وری��ا ل��ەالی��ەن دەوڵ���ەت���ی س��وری��اوە 
لە  بنچینەدا  لە  ك��وردەك��ان  وای��ك��ردووە  سەركوتدەكرێت، 
بوونی پێگەی سیاسی بێبەش بمێننەوە، كە بتوانن كێشەكانی 
خۆیان بخەنەڕوو.  دەسەاڵتداران بە ڕاگەیاندنی هەرجۆرە 
ئ��ارەزووی  بە  سەر  ك��وردەك��ان،  سیاسیی  ڕادەربڕینێكی 
ئەوەی  بیانووی  بە  یان  و  كوردەكانە  جوداییخوازانەی 
دەرەكییەكان"  "حزبە  دەستی  ئامێری  لەوانەیە  كوردەكان 
پاساو  بن،  بەعس  حزبی  و  سوریا  واڵت��ی  دووژمنانی  و 
درێژدادڕیی  لەبەر  كوردەكان  دێننەوە.  سیاسەتەكەیان  بۆ 
سیاسیی ناسیۆنالیستی دەوڵەت و پێناسەی واڵتی سوریا 
لە ڕوانگەی نەژادی و نەتەوەیی وەك عەرەب، لە هاوكاریی 
دەرفەتی  بووە،  بێبەش  سیاسی  و  ئابووری  كۆمەاڵیەتی، 
نماییشی سیاسی گەورەترین گرووپی كەمینەی سوریایان 

لێ زەوتدەكرێت.
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پەراوێزەكان:

ی��اس��ادان��ەری   Draco ی��ان   Dracon ب��ە  پ��ەی��وەن��دی   .1
توندوتیژیی ئاتنەوە هەیە، كە یاسا زۆر توندوتیژانەكەی )621 
تاوانی  تەنانەت  تاوانەكان  زۆربەی  مەسیح(  لەدایكبوونی  پێش 
ئەمڕۆ  ب��ەس��ەردادەس��ەپ��ان��د.  لەسێدارەدانی  س��زای  ناچیزیش، 
وشەی دراكۆنی بۆ وەسفكردنی یاسای سەركوتكەرانە سوودی 

لێوەردەگیردرێت. 
2. United Nations International Children's 

Emergency Fund
 یان سندوقی مندااڵنی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان. 
3. Amnesty International:

پاراستنی  و  هەڵكشان  ل��ەڕووی  كە  بێایەنە  ڕێكخراوێكی   
لە  پێكهاتنی  ئەندێشەی  لە جیهاندا كاردەكات.  مافەكانی مرۆڤ 
هەڵسووڕاوانی  تەواوی  و  بنسۆن  پیتەر  له الیەن   1961 ساڵی 
سیاسی دامەزراوە. لێبوردنی نێودەوڵەتی 1,8ملیۆن ئەندامی لە 
155 واڵتی جیهان هەیە، بارەگاكەی لە لەندەنە. ڕێكخراوەكە لە 

ساڵی 1977 خەالتی نۆبڵی ئاشتی وەرگرتووە. 
4. Shrapnel:
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 یان گوللەهاوێژێكە كە ژمارەیەكی زۆر ساچمەی قوڕقوشمی 
چەكە  ئەوجۆرە  باڵودەبێتەوە.  فراواندا  ئاستێكی  لە  كە  هەیە، 
لەالیەن ئەفسەر شراپنلی ئەفسەری تۆپخانەی بەریتانی لە ساڵی 

1748 داهێنرا.  
5. Prisoner of Conscience:

لەبەر  كە  كەسێك،  نێودەوڵەتی  لێبوردنی  پێناسەی  بەپێی   
نەژاد، نەتەوە، ڕەگەز، پێگەی ئابووری، ئایین یان سەرچاوەی 
بیروباوەڕی  ئاشتییانەی  دەربڕینی  لەبەر  یان  خۆی  نه تەوەیی 
بەهۆی  زیندانی  ناودەنرێت  دەستگیربكرێت،  خۆی  سیاسیی 

الیەنگریی یان ویژدان. 
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بەشی دەیەم
مافە كولتوورییەكانی كوردەكان
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زمانی  یان  ئایینی  ن��ەژادی،  كەمینەی  كە  واڵتانەی  "لەو 
هەیە، ناتوانیت كەسانی سەر بە كەمینەی ناوبراو لەو مافە 
بێبەشبكەیت، بە شێوەی دەستەجه می لە فەرهەنگی خۆیان 
كەڵكوەبگرن و ڕێوڕەسمە ئایینیەكانی خۆیان جێبەجێبكەن، 
ب��ە زم��ان��ی دایكی  ب��ەب��ێ هیچ چ��وارچ��ێ��وەی��ەك  ه��ەروەه��ا 
نێودەوڵەتی  پەیماننامەی   27 م��اددەی  قسەبكەن."  خۆیان 
كنوانسیۆنی  30ی  م��اددەی  مەدەنییەكان،  و  سیاسی  مافە 
مافەكانی منداڵ، ماددەی 2 ڕاگەیەنراوی مافەكانی تاك سەر 
بە كەمینەی نەتەوەیی یان نەژادی، ئایینی و زمانی )1992(.
"كەمینەكان لە كەڵكوەرگرتن لە كولتووری خۆیان بێبەش 
نابن و مافی خۆیانە پەیڕەوی ڕێنماییەكانی ئایینی خۆیان 

بكەن." ماددەی 37، پەیڕەوی مافەكانی مرۆڤی عەرەبی. 
لە چەمكی زمان، فەرهەنگ و  میللەتان بە كەڵكوەرگرتن 
لەوانەیە  واڵت��ان،  لە  دەناسنەوە.  خۆیان  هاوبەش،  مێژووی 
كۆمەڵگەی جیاجیا بە زمانی جیاواز قسەبكەن و بەشداریی 
چاالكیی كولتووری بكەن، تا خۆیان وەك ئەندامی  گرووپێكی 
لە  كەڵكوەرگرتن  بۆ  كەمینەكان  مافی  بناسێنن.  تایبەتی 
و  ئایینیەكان  ڕێوڕەسمە  ئەنجامدانی  خ��ۆی��ان،  فەرهەنگی 
هەیە  بنچینەییەی  گرنگییە  ئەو  خۆیان،  زمانی  بە  قسەكرن 
كە ئەو مافە لەالیەن پەیماننامەی نێودەوڵەتیی مافە سیاسی و 
مرۆڤیش،  مافەكانی  پەیڕەویی  پشتگیریكراوە.  مەدەنییەكان 
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كەمە  مافی  ل��ە  پشتگیری  نزیكترە،  س��وری��ا  ی��اس��ای  ل��ە  ك��ە 
نەتەوەییەكان دەكات بۆ بەهرەمەندبوون لە فەرهەنگی خۆیان. 
و  توركیا  عێراق،  ئێران، سوریا،  لە واڵتانی  كوردەكان 
كۆمارەكانی پێشتری سۆڤێت كەمینەی نەژادیی پێكدەهێنن، 
ناوچەییە  و  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  ئ��ام��ڕازە  ئ��ەو  پشتگیریی  ل��ە  
لە  كە  ئازادبن،  كوردەكان  پێویستە  نەبوون.  بەهرەمەند 
واتە  بەهرەمەندبن:  كولتوورەكەیان  فراوانەكانی  الیەنە 
سوریا  مەخابن،  ئایین،  و  ون��ەری��ت  داب  م��ێ��ژوو،  زم��ان، 
بەهرەمەندی زۆربەی كوردەكانی لە فەرهەگی خۆیان وەك 
مافێكی مەدەنی و سیاسی ئەگەر نامومكین نەكردبێت، لەناو 

سنوورەكانی خۆی زۆر سەخت و دژواركردووە.
س��وری��ا چ��ەن��دی��ن چ��وارچ��ێ��وەی ب��ەس��ەر ق��س��ەك��ردن 
و س��وودوەرگ��رت��ن ل��ە زم���ای ك��وردی��دا س��ەپ��ان��دووە، لە 
لە  ڕەنگدانەوەیەك  ناوچەیەدا  ئەو  هاوچەرخی  مێژووی 
چوارچێوەی كرداریش لە توركیا، عێراق و ئێران لەڕووی 
جیاوازەوە دەبینرێت. سیاسەتی سەركوتكردن و خسستنە 
واڵتانی  لە  ك��وردی  فەرهەنگی  و  زم��ان  ژێ��رف��ش��ارەوەی 
تواندنەوەی زۆرەملێیی كوردەكان،  مەبەستی  بە  ناوچەكە 
لە فەرهەنگی  زۆرینە دەبێت، لە توركیا، كوردەكان وەك 
تورك دەناسێنرێن، لە سوریا ئامانج تواندنەوەی كوردەكانە 

لە ناسنامە و فەرهەنگی عەرەبیدا. 
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زمانی كوردی
فەڕەنسا  كە  ئ��ەوەی  بەبێ  فەرەنسا  سەرپەرشتیاری 
كولتوورییەكانی  م��اف��ە  ڕەچ��اوك��ردن��ی  ب��ۆ  زەم��ان��ەت��ێ��ك 
كوردەكان دابینبكات، كۆتاییهات و كوردەكان ڕووبەڕووی 
بۆ  بوونەتەوە، كە هەوڵدەدات كۆسپ  ڕێوشوێنی ڕۆژانە 
لە  درووستبكات.  ك��وردی  زمانی  فێركردنی  و  فێربوون 
دەرئەنجامی ئەو چوارچێوانە، زۆربەی كوردەكانی ناوچە 
كوردی  زمانی  ه��ەردوو  بە  دیمەشق  وەك  شارییەكانی 
ك���وردی كرمانجی  ه��ەرچ��ەن��ده   ق��س��ەدەك��ەن،  ع��ەرەب��ی  و 
ماوەتەوە.  سوریا  باكووری  لە  سەرەكییان  زمانی  وەك 
كوردەكان  شارەزایی  گوترا،  پێشتر  كە  شێوە  هەمان  بە 
تا  كوردەكان  چونكە  س��ن��ووردارە،  عەرەبییش  زمانی  لە 

تەمەنی پێنج ساڵی فێری زمانی عەرەبی نابن. 
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا ك��ە ك��ەم��ی��ن��ەی ك����ورد ل��ە س��وری��ا 
ك��وردی  زمانی  ب��ەاڵم  هەیە،  ب��ەرچ��اوی  دانیشتووانێكی 
وەك زمانێكی ڕەسمی بە ڕەسمی نەناسراوە. ئەو زمانە 
كوردەكانی  كە  كاتێكیش  و  ناخوێندرێت  قوتابخانەكان  لە 
مامۆستا، مۆڵەتی قسەكردن  بە  بوون  هاوواڵتیی سوریا، 
بە زمانی كوردیییان لەناو بینای قوتابخانە و چوارچێوەیدا 
منداڵەكانیان  بیانەوێت  دایكوباوكییان  گەر  تەنانەت  نییە. 
قوتابخانە  بە  دەس��ەاڵت��داران  ب��ن،  ك��وردی  زمانی  فێری 
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تایبەتییەكانی فێربوونی زمان ڕێی وتنەوەی وانەی زمانی 
وەك   دیكەی  كەمینەكانی  بەپێچەوانەوە،  ن��ادەن.  كوردی 
دەتوانن  ئاشوورییەكان  چەركەسییەكان1و  ئەرمەنەكان، 
ئ��ەوك��ارە،  ئەنجامی  ل��ە  ب��ك��ەن��ەوە.  تایبەتی  قوتابخانەی 
ماڵی  ل��ە  ناڕەسمی  شێوەیەكی  ب��ە  دەت��وان��ن  ك��وردەك��ان 

تایبەتی وانەی كوردی بخوێنن.
باڵوكراوەكانی  و  كوردی  كتێبی  دابەشكردنی  و  چاپ 
دیكە، زۆر زەحمەتە. كۆمەڵە كوردییەكان بڕێكی زۆر بۆ 
چاپی نهێنیی كتێب یان هێنانی نایاسایی كتێبی كوردی لە 

لوبنان و باكووری عێراق دەدەن. 
بڕیارنامەی ژمارە s/1012/25 پەسه ندكراوی 1986 
سینەماكان  كار،  ناوەندی  لە  كودی  زمانی  بە  قسەكردن 
بەردەوامن  دیكە  بڕیارنامەكانی  قەدەغەیە.  كافتریاكان  و 
غەیرە  زمانی  بە  قسەكردن  لەسەر  دان��ان  چوارچێوە  لە 

عەرەبی. 
زۆربەی شار و گوندەكانی دانیشتووان كورد لە سوریا، 
 1970 ساڵی  دوای  قەدەغەكراوە.  لێ  كوردییان  زمانی 
پەخشنامەكان،  بەپێی  كوردییەكان  گوندە  زۆربەی  ناوی 
لەوانە پەخشنامەی ژمارە 15801 كراون بە عەرەبی. لە 
كە  بڕیاریدا  دواییە  ئەو  پەخشنامەی  لە  ناوخۆ  وەزی��ری 
ناوچەی  گوندەكانی  و  شار  زۆرب��ەی  كوردییەكانی  ناوە 
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عەرەبی  ن��اوی  ب��ە  ح��ەل��ەب،  ف��ەرم��ان��داری��ی  ژێ��ر  ئەفرینی 
جێیان بگیردرێتەوە. بەمەش كوبانی بە عەین ئەلعەرەب2، 
ئەوانی  و  بە جەوادییە3  ئاغا  بە سەعدییە، جەل  گەردیم 

دیكەش بە هەمان شێوە گۆڕان. 
زیادیكرد،  كوردی  زمانی  قەدەغەبوونی   1992 دوای 
چونكە  گ��رت��ەوە،  ك��وردی��ش��ی  تاكەكانی  ن���اوی  ت��ەن��ان��ەت 
كوردییان  ن���اوی  حەسەكە  پ��ارێ��زگ��ای  دەس��ەاڵت��داران��ی 
كە  بوو  واڵت  وەزی��ری  بڕیاری  ئەوكارە  تۆمارنەدەكرد. 
ن��اوی  دەی��ان��ەوێ��ت  ك��ە  هەرباوكودایكێك  ڕایگەیاندبوو 
مۆڵەتی  پێویستە  بنێن،  خۆیان  منداڵەكانی  لە  ناعەرەبی 
بەڵگەیەك  ئاساییشی شوێنی خۆیان وەربگرن.  هێزەكانی 
عەرەبی  ئەلفبای  كە  ئەوەبوو،  جێگیركرا  ئەوكارە  بۆ  كە 
نییە، هەرچەنده   دیكەی  دەنگەكانی زمانەكانی  لە  هەندێك 
بە   س��ەب��ارەت  ن��ەگ��ون��ج��اوی  ك��اری��گ��ەری  سیاسەتە  ئ��ەو 

كەمینەكانی دیكە بەسەر كوردەكانەوە هەبوو.
حرب  صبحی  حەسەكە  ف��ەرم��ان��داری   1994 ساڵی 
كۆگایانە  و  بازرگانی  شوێنە  بەو  دا  هەفتەیەكی  مۆڵەتی 
ناوی كوردییان هەبوو.  ناوەكانیان بكەن بە عەرەبی، كە 
ئەگەر  دا  گ��ون��دەك��ان  و  ش��ار  ئەنجوومەنی  ب��ە  ب��ڕی��اری 
دووكانەكان، ئوتێلەكان، چێشتخانەكان و بنكەكانی دیكەی 
ئیشكردنیان  مۆڵەتی  بەكاربێنن،  كوردی  ناوی  ئابووری 
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بۆ دەرنەكەن و دامەزراوە ئابوورییەكان، كە پێشتر ناوی 
نەگۆڕن،  بۆ عەرەبی  ناوەكەیان  ئەگەر  هەبوو،  كوردییان 
چاودێرانی  لێكرا.  دادگایان  درانە  و  داخستن  هەڕەشەی 
سوریا،  بۆ   1995 ساڵی  سەردانی  لە  مرۆڤ  مافەكانی 
تابلۆكانی بە زمانی عەرەبی، ئەرمەنی و ڕووسییان بینی، 
چاوئێشەش  بۆ  كوردی  ناوی  بە  تابلۆیەكییان  هیچ  بەاڵم 

نەدۆزییەوە.
لە سەردانی ساڵی  كاتێك چاودێریی مافەكانی مرۆڤ 
1996 داوای لە حكومەتی سوریا كرد، كە لە پەیوەند بە 
ڕوونكردنەوە  كوردی  زمانی  هاتووەپێشی  مەسەلەكانی 
بدات، حكومەت خۆی لە وەاڵمدانەوەی زۆربەی مەسەلەكان 
لە  تەنیا وەاڵمی قەدەغەبوونی زمانی كوردی  دزییەوە و 
شوێنی كاری دایەوە: دەستور ڕوون و ئاشكرا ئاماژەی 
پێدەكات سوریا بەشێكە لە نەتەوەی عەرەبیی گەورە، كە 
عەرەبی زمانی ڕەسمییەتی. ئەو یاسایە بەئاشكرا ئاماژەی 
پێدەكات كە قەدەغەبوونی ئاخاوتن بە زمانەكانی بێگانە لە 
شوێنی كار بە زمانی كوردی تایبەت نییە، بەڵكو هەموو 

زمانە ناعەرەبییەكان دەگرێتەوە. 
زمانەكانی  ل��ە  ك��ە  پیت،  هەندێك  هێنابووەوە  بیری 
دیكەدا لەوانە لە كوردیدا هەیە لە ئەلفبای عەرەبیدا نییە، 
بەڵگەبێنێتەوە،  بتوانێت  حكومەت  لەوانەبوو  كاتێكدا  لە 
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عەرەبی  ناوی  بەكارهێنانی  لە  ڕەوا  بەرژەوەندییەكی  كە 
كە  ڕاستییەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  هەیە،  ئابوورییەكان  بنكە  بۆ 
مۆڵەتی  هێشتا  كوردی  زمانی  لە  جگە  زمانەكانی  هەموو 
بەكارهێنانیان نییە، نیشانیدەدات سوریا ئەو سیاسەتە بە 
شێوەیە،  بەو  هەر  بەكاردەهێنێت.  جوداییانە  شێوەیەكی 
زمانی  ئەنجوومەنەكانی  و  قوتابخانە  كە  ڕاستییەی  ئەو 
زمانی  قوتابخانەی  ك��ە  كاتێكدا  ل��ە  ق��ەدەغ��ەن،  ك���وردی 
ئینگلیزی  و  فەڕەنسی  تەنانەت  ئ��اش��ووری،  ئ��ەرم��ەن��ی، 
حكومەت  ڕەسمیی  سیاسەتی  لە  جیاوازیكردن  و  هەیە 

ئاشكراتردەكات. 
بەپێی ماددەی 4 ڕاگەیەنراوی تاكەكانی سەر بە كەمینەی 
 Declaration on(ئایینی و زم��ان��ی ن��ەژادی،  نەتەوەیی، 
 the Rights of Persons Belonging to National
 ،)or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities
كەمینەی  كە  بڕەخسێنن،  توانایە  ئ��ەو  دەوڵ��ەت��ان  دەبێت 
زمانی  بتوانن  ئایینی  و  زمانی  ن���ەژادی،  ی��ان  نەتەوەیی 
لەو  پەیڕەوی  بیخوێنن. ئەگەرچی  فێربن و  دایكی خۆیان 
ماددەیە بەگوێرەی یاسای پابەندكەر نییە، بەاڵم ڕاستە كە 
سەپاندنی سوریا تەواو پێچەوانەی ئەو ڕوانگە پێشنیارەیە، 

ئاماژەی ڕێزنەگرتنی حكومەتی سوریایە لە كوردەكان.
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دابونەریت
س��ەری  ك��ە  ك��وردەك��ان��ە،  گرنگی  نەریتێكی  ن���ەورۆز 
دەگێڕرێت.  ئاهەنگ  خاكەلێوە  21ی  لە  و  كوردییە  ساڵی 
ستەملێكراوان  سەركەوتنی  بۆ  ئاماژەیەكیشە  جەژنە  ئەو 
پێش  ئەفسانەكان،  ب��ەگ��وێ��رەی  ستەمكارانیش:  ب��ەس��ەر 
2,500 ساڵ پاشایەك بە ناوی زوحاك بەسەر كوردەكاندا 
لەسەر  مار  دوو  ڕۆژێك  لەناكاو  كە  ك��ردووە،  حكومەتی 
ئەو  مێشكی  مارەكان  بۆئەوەی  دەركەوتوون.  شانەكانی 
بەو  داوە  منداڵی  دوو  مێشكی  ڕۆژان��ە  زوح��اك  نەخۆن، 
چەند  ئ��ازا  ئاسنگەرێكی  وه ك��و  ك��اوە  سەرئەنجام  مارانە. 
دژی  دەستدابوو، شۆڕشی  لە  بەو شێوەیە  منداڵی خۆی 
وەك  ئاگری  بەرزاییەكان  و  گ��رد  لەسەر  ك��رد.  زوح��اك 
ئاماژەیەك بۆ ئەوانی دیكە دەكردەوە، تا ئەوان یەكبگرن 
بۆ  خەڵك  زوح��اك،  ڕووخانی  دوای  بڕووخێنن.  پاشا  و 

ڕزگاربوونیان ئاهەنگیان گێڕا. 
زۆرجار نەورۆز لە هەماهەنگی لەگەڵ ئەو ئەفسانەیە، بە 
ئاگركردنەوەی گەورە لەسەر گرد و بەرزاییەكان ئاهەنگ 
ئاڵووااڵ  جلوبەرگی  پۆشینی  بە  كورد  خەڵكی  دەگێڕرێت، 
دەكەن.  هەڵپەڕكێ  و  شایی  و  دەڵێن  گۆرانی  دەوری��دا  بە 
هاتنی  زستان،  ڕۆیشتنی  كوردەكان سیمبولی  بۆ  نەورۆز 

ساڵی نوێ و  هەروەها ئازادی، ژیان و گۆڕانكارییە. 
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حكومەتی  لەمێژینەی  دوژمنكاریی  لە  ئاگاداربوون  لەگەڵ 
سوریا لەگەڵ كوردەكان، تێگەیشتن لەوەی كە بۆچی هەموو 
ساڵێك نەورۆز گرژی لێدەكەوێتەوە، ئاسان نییە. سااڵنە ئەو 
گرژییە لە توركیاش ڕوودەدات. لە ئەنجامدا، هەندێك كات ئەو 
جەژنە لە سوریا قەدەغە بووە و تەنانەت هەندێك كات كە ڕێپێدراو 
بووە، بە مەرجی چوارچێوەگەلێك بووە. زۆرجار دەسەاڵتداران 
ڕێگەنادەن كوردەكان رەنگی سوور، زەرد و سەوز بپۆشن و 
زۆرجار رێ لە سەفەركردنییان بۆ به شداریكردن لەو ئاهەنگە 
پۆلیس  و  ئاساییش  هێزەكانی  زۆری  ئامادەبوونی  دەگیرێت. 
لە سوریا لە ماوەی گێڕانی ئاهەنگ لە ناوچە كوردنشینەكان 
لە  ن��ەورۆز  ڕێوڕەسمی  فراوانی  و  گەورەیی  ئاشكرایە،  زۆر 
بەچاكزانینی  و  دەستنیشانكردن  بە  پەیوەندی  هەرناوچەیەك 

بەرپرسان و دەزگاكانی ئاساییشی ناوخۆوە هەیە.
دیمەشق،  1986ی  ساڵی  ن��ەورۆزی  ئاهەنگی  ڕێوڕەسمی 
خۆپیشاندانی فراوانی كوردەكانی بە خۆیەوە بینی. پۆلیس تەقەی 
لە خەڵك كرد و كوڕێكی الو كوژرا. دواب��ەدوای رووداوەك��ەی 
دیمەشق و شوێنەكانی دیكە كوردێكی زۆر دەستگیركران، لەوانە 
لە ئەفرین كە لەو كاتەدا پۆلیس بە بەكارهێنانی هێزێكی نائاسایی 
هەوڵیدا باڵوە بە بەشداربووان لە ئاهەنگەكە و خۆپیشاندانەكە 
بكات، چەند كەسێك كوژران. دوای ئەو ڕووداوانە حافز ئەسەد 
ڕاگەیاند.  دای��ك  ڕۆژی  وەك  ئ���ازاری  21ی  بڕیارێك  بەپێی 
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بەڕواڵەت بۆئەوەبوو كە بە گۆڕینی 21ی ئازار بۆ پشوویەكی 
مه خابن،  دادەم��رك��ێ��ن��ێ��ت��ەوە.  گرژییەكان  ع��ەرەب��ی،  ن��ەت��ەوەی��ی 
 1995 ساڵی  ن��ەورۆزی  ئاهەنگی  كاتی  لە  كە  جۆر  هەمان  بە 
بینیمان، هێشتا گرژییەكان هەبوو. سازدانی ڕێوڕەسمی جەژن 
لەو ساڵەدا بەرواڵەت بەهۆی مردنی پێش ساڵێكی كوڕی حافز 
ئەسەد بە ڕووداوی ئۆتۆمبێل، قەدەغەكرابوو. كاتێك كوردەكان 
بۆ سازدانی ئاهەنگ كۆدەبوونەوە، نزیكەی 60 كەسییان لەالیەن 
ساڵی  لە  دووب��ارە  دەستگیركردنی  دەەستگیركران.  پۆلیسەوە 
1997 روویدا و كارمەندانی ئاساییش بە تۆمەتی پەخشكردنی 
سروودی نەتەوەیی كوردی، چەند كوردێكی راپێچی زیندان كرد. 
زیاتر  دوای��ی��ە  ئ��ەو  س��ااڵن��ی  ن����ەورۆزی  ئاهەنگەكانی 
كۆنتڕۆڵكراوە: ساڵی 2003 بەهۆی شەڕی عێراق و ساڵی 
2004 بۆ ڕێزگرتن لەو كوردە زۆرانەی، كە هەفتەی پێش 
ك��وژراو  قامیشلو  ڕووداوەك���ەی  ئاكامی  لە  ئاهەنگە  ئ��ەو 

وبریندار و دەستگیركرابوون، ئارامتر سازكرا. 

میوزیك
بنچینەیی  توخمی  وەك  میوزیك  ساڵە   50 ل��ە  زی��ات��ر 
فەرهەنگی كوردی، ئامانجی پەالمارەكانی دەسەاڵتداران بووە. 
ئەلشیشكلی،  ئەدیب  لەسەركارالبردنی  دوای   1954 ساڵی 
پێیەوە  پەیوەند  باڵوكراوەی  و  ك��وردی  گرامافۆنی  قەوانی 
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ساڵی  دەك���ران.  قۆڵبەست  خاوەنەكانیان  و  زەوت��دەك��ران 
ڕۆشنبیری  وەزی��ری  ئەلعەتاری  نەجاح  بڕیاری  بە   1987
لێدانی گۆرانی كوردی، كڕین، فرۆشتنی میوزیك و ڤیدیۆی 
زۆرەملێیی  و  جێبەجێكردن  هەرچەنده   قەدەغەكرا.  كوردی 
ئاستێك  تا  ڕاب���ردوو،  سااڵنی  درێ��ژای��ی  بە  سیاسەتە  ئ��ەو 
میوزیكی  لەگەڵ  هەڵكردن  مامەڵەی  ئەمڕۆ  و  هەمواركراوە 
كوردی لە شارە كوردنشینەكان و زادگایان لە ناوچەی شاری 
دەكرێت، بەاڵم هێشتا فرۆشتنی میوزیك سنووردارە چونكە 
بفرۆشن،  ئ��اوازان��ە  ئەو  دابەشكاران  و  فرۆشیاران  ئەگەر 
بن،  ناسیۆنالیستی  یان  سیاسی  دەس��ەاڵت��داران  ڕای  بە  كە 
ڕووبەڕووی سزای زیندان دەبنەوە. وتنی ئاوازی ناعەرەبی 
بڕیاری  بەپێی  هاوسەرگیری  زەم��اوەن��دی  و  ڕێوڕەسم  لە 
قەدەغەیە.   1989 یەكەمی  كانونی  s/1865/25ی  ژم��ارە 
بە  پەیوەندی  ك��وردی،  میوزیكی  لەگەڵ  هەڵكردن  پێدەچێت 
هەرێمی سیاسییەوە هەبێت، بەمەش دوای شەڕی 2003 ی 

عێراق چوارچێوەی زیاترمان لەو بوارەدا بینی.

بەكورتی
خۆیان  دێهاتەكانی  و  شار  كوردەكان  هێشتا  ئەگەرچی 
بە ناوی كوردی ناودەبەن، بەاڵم بەشێك لە تایبەتمەندی و 
ناوی  ناساندنی  لەگەڵ  شارەكان  كوردیی  خووڕەوشتی 
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كورد  مێژووی  لەناودەچێت.  هەمیشە  بۆ  ن��وێ  عەرەبی 
ك��ە ل��ەو ن��اوان��ەدا ش���اردراوەت���ەوە و ب��وون��ی  ئ��ەو ناوانە 
ویژدانی  لە  كاریگەر  شێوەیەكی  بە  دەسەلمێنێت،  ئ��ەوە 
بە  شاییستە  هاوكارییەكی  پاكدەبێتەوە،  سوریا  ڕەسمیی 
دەسەاڵتدارانی  دەك��ات.  سووریا  تەعریبكردنی  سیاسەتی 
سوود لەو ناوگۆڕینە وەردەگرن، چونكە ئاسانتر دەتوانن 
بۆ  توركیاوە  و  عێراق  لە  ك��وردەك��ان  كە  بەڵگەبێننەوە، 
بوون، چونكە  نیشتەجێ  لەوێدا  سوریا كۆچییان كردووە، 
لەدەستدانی ناسنامە و ناوی كوردیی شارەكان، بانگەشەی 
بوونی مێژوویی كوردەكان لەو ناوچەیە وەك دانیشتووانی 
ڕەسەن زۆر كێشە دەنوێنێت، لەجیاتی سەلماندنی بانگەشەی 

كۆچكردنیان ئاسانتردەكات. 
كوردەكان  كە  ئ��ەوەی،  لەسەر  دەوڵ��ەت  سووربوونی 
كوردەكانە  مێژووی  ڕەتكردنەوەی  بۆ  ڕەوەندن،  خەڵكانی 
كورد  كەسایەتییەكانی  كە  كاتێكدا  لە  سوریا.  واڵت��ی  لە 
مێژووی سوریادا  دەوڵەمەندی  تانوپۆی  لە  پشكی خۆیان 
بەباشی دیتووە: هاوكاریی دامەزراندنی حكومەتی جیاجیان 
كردووە، لە سوپا و تەواوی كارە پیشەییەكانی دیكە بەشدار 
سوریادا  كۆمەڵگەی  گەشەكردنی  لە  بەشدارییان  ب��وون، 
هەبووە. لەگەڵ ئەوەدا زۆر بەزەحمەت لە كتێبی مێژووی 
سوریادا ئاماژەیان پێكراوە، لەبری وەك كۆمەڵێكی كۆچەر 
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بە  س��ەر  شوێنەكانی  ن��اوی  سڕینەوەی  دەب��رێ��ت.  ناویان 
فەرمانڕەوایانی سوریا  بۆ  دیكەشی  ئامانجێكی  كوردەكان 
هاونیشتمانینەبوونی  بە  پەیوەند  لە  بەڵگاندنەكانیان  هەیە، 
دەوڵەت،  باوەڕی  بەپێی  پاساودەدات.  و  بەهێز  كوردەكان 
كە  دەیسەلمێنێت،  ك��وردی  ن��اوی  بە  ناوچەكان  نەبوونی 
كوردەكان بوونی مێژووییان لە سوریا نییە. هەرچەند ئەو 
وەك  نووسەرانێكی  لەالیەن  دەوڵ��ەت  ڕەسمییەی  ب��اوەڕە 

)ڤاسیلی نیكیتین( ڕەتكراوەتەوە. 
لە  ڕێگرتن  و  ك��وردەك��ان  ناسنامەی  ڕەت��ك��ردن��ەوەی 
هەموو  زەقی  جیاكەرەوەی  ناسنامەیە،  لەو  كەڵكوەرگرتن 
لە  كوردەكان  هەیە.  كوردییان  كەمینەی  كە  دەوڵەتەكانە، 
خۆیان  كولتووریی  ناسنامەی  پاشماوەی  بۆ  پەنا  وەاڵمدا 
دەبەن تا بتوانن میراتی كولتووریی خۆیان بپارێزن، بەاڵم 
ئەو كارە تەنیا گومانی دەوڵەتانی بۆ داواكاری و ئارەزووی 
كە  ئ��ەوەی  دەبێتەهۆی  تەنانەت  زی��ادك��ردووە،  كوردەكان 
لەگەڵ  سەركوتكردنە  ئەو  توندتربێت.  سەركوتكردنیان 
ئاساییشی دەوڵەت، كە دەست  هەیبەتی تۆڕی زانیاری و 
وەردەدات،  ڕۆژان��ە  ژیانی  جۆراوجۆری  هەمەالیەنەی  لە 
جمك  كولتووری  ناسنامەی  ئاشكرای  دەربڕینی  وادەكات 

بێت بە ترس. 
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پەراوێزەكان:

1. Circassian: 
باكووری  ناوچەكانی  لە  زمانەكان  چەركەسی   1860 تا 
خۆرئاوای قەفقاز لەوانە كەنارەكانی دەریای ڕەش دەژیان. دوای 
زاڵبوونی ڕووسیا بەسەر باكووری خۆرئاوای قەفقاز لە 1864 
عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  بۆ  زمانەكان  چەركەسی  زۆرب��ەی 
ئیسرائیل  و  ئ��ەردەن  سوریا،  ئێستا،  توركیای  لە  كۆچیانكرد، 
زمان  چەركەسی  550,000ك��ەس��ی  نزیكەی  ب��وون.  نیشتەجێ 
ئەمڕۆ لە ڕووسیا دەژین، كە زۆربەیان لە كۆماری قەفقازیای 
باكووری رووسیا نیشتەجێن. ژمارەی چەركەسەكانی دەرەوەی 
رووسیا دیار نییە، چونكە زۆربەیان زمانیان بۆ  زمانی زاڵی ئەو 

واڵتانەی، كە تێیدا دەژین گۆڕاوە. 
2 . كوبانی یان عەین ئەلعەرەب لە پارێزگای حەلەب و 165 
250,000ك��ەس  نزیكەی  دوورە.  حەلەب  شاری  لە  كیلۆمەتر 
شارەكە  لەناو  75,000كەسییان  نزیكەی  كە  دانیشتوانیەتی، 

نیشتەجێن.
3 . جەوادیە كەوتووه تە پارێزگای حەسەكەوە، تا ڕاددەیەك 
5,000كەس دانیشتوانیەتی كە نیوەیان كوردن و نیوەكەی دیكە 

عەرەربن.  
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ئەنجامگیری
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ئاكامەكانی سیاسەتی ڕەسمیی تەعریب لە 1960 و 1970 
تا ئەمڕۆ دەرئەنجامی جیددی بەدوادا بووە. دەوڵەتی سوریا 
ناكام   1962 سەرژمێریی  ئەنجامی  ئاوەژووكردنەوەی  لە 
بووە، ئاكامی ئەو سەرژمێرییە سااڵنە زیاتر و خراپتر دەبێت، 
هاوواڵتینەبووەكان  كوردە  لە  زیاتر  منداڵی  سااڵنە  چونكە 
زیاددەكات.  كوردانە  ئەوجۆرە  دانیشتووانی  و  دێنەدنیاوە 
ئەگەرچی سیاسەتی پشتێنبەندی عەرەبی لە ساڵی 1976 
هەڵپەسێردراون، بەاڵم ئەو گوندانەی كە لەژێر ئەو رێبازەدا 
و  ع��ەرەب��ەك��ان  ك��ۆچ��ەرە  و  هێشتا جێگیرن  دروس��ت��ك��ران، 
دەیەی  لە  كە  لەوشوێنانەی  هێشتا  دوورخراوەكان  كوردە 
1970 نێردراون ماونەتەوە. ئەو زەوییانەی كە لە كوردە 
نەدرایەوە  كاتێك  هیچ  وەرگیرابووەوه ،  موڵكەكان  خاوەن 
دەوڵەمەندەكانی  زەوییە  خاوەن  زۆربەی  و  خاوەنەكانیان 
پێشوو، هەم زەوییەكانیان لەدەستدا و هەم هاوواڵتیبوونیان. 
و  عەرەبی  پشتێنەی  نەخشەی  حەسەكە،  سەرژمێریی 
یەكەوە  بە  هەموویان  پێیەوە،  پەیوەند  زەویی  ریفۆرمی 
كوردنشینەكانی  ن��اوچ��ە  دان��ی��ش��ت��ووان��ی  س��ت��راك��ت��ووری 
سوریای گۆڕیوە، بااڵدەستی و زاڵیی كوردەكانی بەسەر 
جەزیرەدا نەهێشتووە، كە ناوچەیەكی دەوڵەمەندە لەڕووی 
كە  سوریا  دەسەاڵتدارانی  سروشتییەكانەوە.  سەرچاوە 
ناوچە  جیابوونەوەی  بۆ  هەڕەشەیەك  بە  كوردەكانیان 
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تواندنەوەی  بۆ  هەوڵەكانیان  دەزان���ی،  كوردنشینەكان 
و  هێنا  شكستیی  س��وری��ادا  عەرەبەكانی  لە  ك��وردەك��ان 
پێشنیازی زۆرەملێیی پەرشوباڵوكردن و لێكجیاكردنەوەی 
لە  كوردنشینەكانی  ناوچە  جێبەجێكرا،  ك��وردی  كۆمەڵی 
دەوڵەت  كاڵتركردەوە.  ك��وردەوە  دانیشتووانی  ڕوانگەی 
بە ئەنجامدانی ڕیفۆرمی زەوی لە ناوچە كوردنشینەكانی 
سوریا، توانیی لەنێوان كۆمەڵی كوردی بەیەكەوەبەستراو 

لە ڕوانگەی فیزیكییەوە مەودا دروستبكات. 
ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی ه��اوواڵت��ی��ب��وون��ی ك���وردەك���ان و 
زەوت��ك��ردن��ی زەوی��ەك��ان��ی��ی��ان و درووس��ت��ك��ردن��ی كۆسپ 
نەرێنی  كاریگەریی  كارپێكردنییان،  و  خوێندن  لەبەردەم 
لەسەر كۆمەڵ و ئابووریی كوردەكانی سوریا داناوە. ئەو 
ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ   بە شێوەیەكی  كە  كوردانە 
لەگەڵ بەمیراتگردنی ئاكامەكانی، ئەو سیاسەتە كاریتێكردن 
و بەقووڵی بەرەو هەژاری و نەداری كێشكراون، لە ئەنجامدا 
كۆمەاڵیەتیی  یان  یاسایی  ئابووری،  پێگەی  نەیانتوانیوە 
كۆچكردنی  ه��ۆك��اری  مەسەلەیە  ئ��ەو  ب��گ��ۆڕن.  خ��ۆی��ان 
بەرچاو  لە ناوچە كوردنشینەكان بۆ شارەكان بوو، چونكە 
ناردنی مندااڵنی خۆیان بۆ  لەگەڵ  خێزانەكان هەوڵدەدەن 
شارەكانی وەك دیمەشق و حەلەب بۆ دۆزینەوەی كاری 
و  پاراستووە  باكوور  لە  زەوییەكانیان  هەم  بەردەستی،  و  نزم 
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دەستەبەردەكەن،  خۆیان  خێزانەكانی  بۆ  داهاتێك  هەم 
دانیشتووانی  كەمبوونەوەی  ه��ۆك��اری  ك��ارەش  ئ��ەو  كە 
بوون.  كوردنشین  پێشتر  كە  ب��ووە،  ناوچەیەك  ك��وردی 
تێكڕای ناوچە تازەكانی دەوروپشتی دیمەشق بە شێوەی 
ئەو  درووستكراوە.  كورد  كۆچبەرانی  بەهۆی  نایاسایی 
لە  چونكە  حەسەكەن،  پارێزگای  لە  ب��ەزۆری  كۆچبەرانە 
بەكرێی  یان  بكڕن  زەوی  ناتوانن  سوریا  شوێنێكی  هیچ 

بگرن)نمونە زۆراوا(. 
چۆنیەتییەكی  دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی  ب��ۆ  زۆر  ك��وردێ��ك��ی 
ب��اش��ت��ری ژی����ان، س��وری��ای��ان ب��ەج��ێ��ه��ێ��ش��ت��ووە، ه��ان��دان��ی 
كە  كەسانێك  لەالیەن  سوریا  بەجێهێشتنی  بۆ  كوردەكان 
پەیوەندییان بە حزبی بەعسەوە هەیە، كاریگەریی زیاتری 
لەسەر دانیشتووانی كوردی سوریا داناوە. سوریا لەگەڵ 
خۆی  ك��وردەك��ان��ی  ب��ەردەم��ی  كێشەكانی  ڕانەگەیاندنی 
و  ن��ەت��ەوەی��ی  ب��اوی  پ��ێ��وەری  و  نموونە  ب��ە  گەیشتن  ل��ە 

نێودەوڵەتی ئاكامی نەبووە. 
ناوچەكە  لە  ئێران  و  توركیا  عێراق،  هەروەها سوریا، 
ك��وردەك��ان  لە  س��وودی��ان  یەكتر  دژی  ئامڕازێكی  وەك 
وەرگ���رت���ووە، ه��اوك��ات ه��اوك��اری��ی ی��ەك��ت��ری دەك���ەن تا 
هەرجۆرە  دەستەبەركردنی  لە  بگرن  كوردەكان  لە  ڕێگە 
دەستكەوتە  ئەو  كە  بنچینەیە  ئەو  لەسەر  دەستكەوتێك، 
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وەك پێویست كاریگەری بەسەر داوا و ئایدیالی كوردەكانی 
دیكەوە دەبێت. پشتگیریی كوردەكان لە پەالماری ئەمەریكا 
بۆ  عێراق  كوردەكانی  چوونەناوەوەی  و  عێراق  سەر  بۆ 
پرۆسەی سیاسیی دیاریكردنی داهاتووی عێراق، سیاسەت 
و  بااڵدەستی سوریا  ڕژێمی  لە  دژەك��ورد  هەستەكانی  و 
كوردەكان  هاوكاریی  هەم  زیادكرد.  عەرەبی،  زۆرینەی 
لەسەر  دژیان  جیاكاریی  كاریگەریی  هەم  و  ناوچه كە  لە 

بارودۆخی كوردەكانی سوریا دادەنێت.
لە سەردەمی بە دەسەاڵت گەشتنی بەشار ئەسەد لە ساڵی 
2000، ڕووداوە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەكانیش دەستییان 
خستووه تە ناودەستی یەكتری، تا سوریا رۆژ بە رۆژ بكەوێتە 
كاریگەریی  ڕووداوان���ە  ئەو  و  هەستیارەوە  بارودۆخێكی 
بەرچاوی لەسەر سیاسەتەكانی ناوخۆ و دەرەوەی سوریا 
2003ی  شەڕی  دژەتیرۆر،  نێودەوڵەتیی  خەباتی  دان��اوە. 
پەیوەندیی  وای��ك��ردووە  لوبنان  ڕووداوەك���ان���ی  و  ع��ێ��راق 
لە  سوریا هەم لەگەڵ خۆرئاوا و هەم لەگەڵ دراوسێكانی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دووبارە پێناسەبكرێتەوە. سیاسەتی 
بە  دروستكەر"  "پەیوەندیی  لە  سوریا  لەبارەی  ئەمەریكا 
داواكاریی وەاڵمدانەوە و بەرپرسیارێتی بۆ سوریا گۆڕاوە، 
بەرنامەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی ئەمەریكا، سوریا لە ڕیزی 

پێشەوەی سەرنجی خۆراوای داناوە.
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ه��ەروەه��ا رووداوەك���ان���ی ئ��ەو دوای��ی��ە ئ��ەو وەهمەی 
حزبی بەعسی بەهێزكردووە، كە سوریا لەژێر هەڕەشەی 
خۆرئاوا و واڵتانی دیكەی ناوچەكەیە و هێزە دەرەكییەكان، 
دەست  ناڕەزایی سیاسی  ئاگری  فووكردنە  لەگەڵ  پێشتر 
هەڕەشەی  وەهمەی  ئەو  بەمەش  وەردەدەن.  سوریا  لە 
ڕۆژانە، وایكردووە دەمارگیرەكان و گاردە كۆنەكان زیاتر 
هەڵوێستوەرگرن، لە ئەنجامدا پرۆسەی بە دیموكراسیكردن 
ل��ە واڵت���دا ن���ەزۆك ب��ێ��ت. ه��اوك��اری��ی ك��وردەك��ان لەگەڵ 
كە  دەك��ات،  بەهێز  بۆچوونە  ئ��ەو  دەرەكییانە  هێزە  ئ��ەو 
ك��وردەك��ان ه��ەڕەش��ەی ب��ەزەب��رن ب��ۆ س��وری��ا و رژێمی 
حزبی بەعس  و لە ئەنجامدا كوردەكان رۆژانە فشاریان 
واڵت  یەكپارچەیی  لە  پارێزگاری  ئامانجی  بە  لێدەكرێت، 
دەستگیركردنی  بڕیارداوە.  عەرەبی  نەتەوەیی  یەكێتیی  و 
شایەتیدەدات،  دوایی  سااڵنەی  لەم  كوردەكان  ڕۆژان��ەی 
كە دەمارگیر و رادیكاڵەكانی سوریا هەوڵدەدەن جارێكی 
دیكە هەژموونی توندییان بەسەر واڵتدا بەدەستبێننەوە و 
نیشانیدەدات، كە ڕیفۆرم لە سوریا بە هیچ ناوونیشانێك 

بەرەو دیموكراسی بەرەوپێش ناێت. 
تەنیا  س��وری��ا  ك��وردەك��ان��ی  نیشانیدەدات  كتێبە  ئ��ەو 
سوریا  دەوڵ��ەت��ی  كە  خۆیان،  ن��ەژادی��ی  ناسنامەی  لەبەر 
نایەوێت یان ناتوانێت لەگەڵی بسازێت، جیاكارییان لەگەڵ 
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دەكرێت و بەرگەی ئاكامی دژوار دەگرن. بە پێچەوانەی 
كەم  هەنگاوێكی  ئەسەد  بەشار  سه ره تاییه كانی  بەڵێنە 
تا  ئ��ەگ��ەرچ��ی  ن����راوە.  جیاكارییە  ئ��ەو  چ���ارەس���ەری  ب��ۆ 
عێراق  كوردەكانی  لەسەر  نێودەوڵەتی  سەرنجی  ئێستا 
عێراق،  ئەودواییەی  ڕووداوەك���ەی  ب��ەاڵم  چ��ڕب��ووه ت��ەوە، 
پێشهاتەكەی لوبنان و گۆڕانی سیاسەتی ئەمەریكا لەوانەیە 
كوردەكانی سوریا  بەرەو  ئەو چڕبوونەوەیە  سەرئەنجام 

ئاڕاستەبكات. 
ئەو  زۆری  كاریگەریی  زووە  زۆر  هێشتا  ئەگەرچی 
بە  ی��ان  سوریا  ناوخۆی  ب��ارودۆخ��ی  بەسەر  ڕووداوان���ە 
بكەین،  پێشبینی  ن��اوەڕاس��ت  خۆرهەاڵتی  بەسەر  تێكڕا 
دەبێت.  ڕەنگدانەوەیان  پێشهاتانە  ئەو  كە  ئاشكرایە  بەاڵم 
پرۆسەی  شوێنكەوتنی  بە  ڕاك��ان  خ��اوەن  لە  ژم��ارەی��ەك 
هەڵبژاردنەكانی ئەودواییەی عێراق و فەلەستین، گفتوگۆی 
ئاشتییانە  خۆپێشاندانی  و  فەلەستین  و  ئیسرائیل  ئاشتیی 
گەیشتووه تە  دیموكراسی  كە  بانگەشەدەكەن،  لوبنان  لە 
لە  نوێ  سەردەمێكی  هەواڵی  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
بانگەشەیە  ئ��ەو  زووە  زۆر  هەرچەند  دەدات.  ناوچەكە 
عێراق،  هەڵبژاردنەكانی  س��ەرەڕای  چونكە:  بخرێتەڕوو، 
درووستكردنی  بۆ  دژایەتییەكان  و  بەرگرییەكان  هێشتا 
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ناوچەیەكی سەربەخۆی كوردی، هەمیشەیی لە باكووری 
عێراق هەیە، سەرەڕای خۆپیشاندان دژی سوریا لە لوبنان، 
لەالیەن  سوریا  لە  الیەنگری  بۆ  گەورەتر   خۆپیشاندانی 
حزبوڵاڵ لە لوبنان ئەنجامدرا، كە نیشانیدەدات كشانەوەی 
هێزەكانی سوریا لە لوبنان، دەتوانێت ببێتەهۆی ناجێگیری 

لە ناوچەكەدا.
چۆن  ئەسەد  بەشار  كە  ئەوەیە  سەرەكی  پرسیاری 
ه��اوڕێ��ك��ی  ل��ە  س��وری��ا  دەرەوەی  و  ن��اوخ��ۆ  س��ی��اس��ەت��ی 
ئەسەد  ڕیفۆرمدەكات.  دواییە،  ئەو  پێشهاتەكانی  لەگەڵ 
دەرەوە  فشارەكانی  بەرامبەر  لە  سوریا  ئەگەر  دەزانێت 
پاشەكشەبكات، ویست و داخوازییەكانی ناوخۆ زیاددەكات. 
هاوكات، ئەگەر سوریا لە دەرەوه  تەسلیم نەبێت، ئەمەریكا 
ئەنجام  توند  هەنگاوی  كە  ڕای��گ��ەی��ان��دووە،  بەڕاشكاوی 
دەدات. پرسیار ئەوەیە كە بەشار ئەسەد چۆن كاردانەوە 
ڕەتبكاتەوە،  نێودەوڵەتییەكان  داوا  دەتوانێت  نیشاندەدات. 
بە  )چ   نێودەوڵەتی  كاردانەوەی  ڕیسكی  ئەوكارە  بەاڵم 
دیكە(،  شێوازی  یان  هێز  بەكارهێنانی  قەیران،  سەپاندنی 
س��وری��ای ب���ەدواوەی���ە ك��ە ل��ەوان��ەی��ە ك��اری��گ��ەری بەسەر 
نەرێنی  كاریگەریی  و  هەبێت  واڵت��ەوە  ئ��ەو  كوردەكانی 

لەسەر بارودۆخی سوریا دابنێت. 
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داوا  بەرامبەر  لە  ئەسەد  كە  ئەوەیە  دیكە  گریمانەی 
لە  بێت،  تەسلیم  لوبنان  بە  پەیوەند  نێودەوڵەتییەكانی 
ئەنجامدانی  لەگەڵ  بەزەبر  ناوخۆیی  پشێویی  ناوخۆش 
بە  ب��وون  ه��اوواڵت��ی  مافی  و  ناسنامە  پێدانی  نماییشی 
لەو  دەتوانێت  چارەسەربكات.  پێشتر  كورد،  هەزار  چەند 
چارەسەركردنی  سەرقاڵی  كە  بانگەشەبكات،  ڕێگەیەوە 
كێشەی پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤە لە ناوخۆی واڵت و 
دیكە  ئاڕاستەی جێگەیەكی  نێودەوڵەتی  بەمەش سەرنجی 
بكات، لە كاتێكدا كە لە ڕاستییدا سیمبولی پێدانی ناسنامە 
بە ژمارەیەكی كەم لەو كوردانەی بێناسنامەن، ڕاگەیشتن 

نییە بە بارودخۆی كوردەكانی سوریا.
هەرچەنده  ئەگەر كوردەكان بۆ خستنەڕووی داواكانیان 
ڕەچاونەكردنی  و  وەربگرن  ئەودواییە  پێگەی  لە  سوود 
ئەسەد  ك��اری  نیشانبدەن،  سوریا  لە  كەمینەكان  مافی 
مافی  ڕەچ��اوك��ردن��ی  بانگەشەی  كە  دەبێت،  دژوار  زۆر 
ك��ەم��ی��ن��ەك��ان دەك����ات. ئ��ەگ��ەر ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی 
سوریا  كوردەكانی  ڕۆژانەی  كارەساتاكانی  لە  بەتەواوی 
ئ��اگ��ادارب��ك��رێ��ت��ەوە، ه��ەرك��ارێ��ك ك��ە ل��ە الی��ەن ئ��ەس��ەدەوە 
ئەنجامبدرێت، لەوانەیە كۆمەڵگەكانی نێودەوڵەتی لەرووی 
دڵنیاییەوە لە چارەسەری كێشەی كوردەكان، بە وردبینیی 

قووڵتر لە كاری ئەسەد دەكۆڵنەوە. 
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 پاشكۆی ژمارە 1
sevres هاتنەدەر لە پەیماننامەی سوور

بەشی III: III كوردستان

ماددەی 62 
كە  قوستەنتنیە،  ل��ە  ئ��ەن��دام   3 ل��ە  پێكهاتوو  كۆمیسیۆنی 
و  فەڕەنسا  بەریتانیا،  دەوڵەتانی  لەالیەن  ڕیز  بە  ئەندامەكانی 
ل��ەدوای  داهاتوو  مانگی   6 تا  پێویستە  دیاریكرابوون،  ئیتالیا 
پەسه ندكردنی ئەو پەیماننامەیە دەستنووسی پێشنیاز و بەرنامەی 
ناوچەكانی،  بۆ  ناوخۆیی  سەربەخۆی  حكومەتی  دروستكردنی 
كە كوردەكان تێیدا زۆینەن ئامادەبكات و جوگرافیاكەی بریتی 
سنووری  ب��اش��ووری  ف���ورات،  ڕووب���اری  خۆرهەاڵتی  لە  بێت 
ئەرمەنستان، كە ئەو سنوورە پاشان دیاریدەكرێت و باكووری 
ماددەی  لە  كە  میزۆپۆتامیا  لەگەڵ سوریا و  توركیا،  سنووری 
II27 )2(  و )3(  پێناسەكراوە، دەبێت. ئەگەر لەسەر هەندێك 
بەرنەوە  بابەتەكە  ئەندامەكان  پێویستە  نەبێت،  هاوڕایی  بابەت 
الیه نی زۆری  پێشنیازە  ئەو  دەبێت  الی حكومەتەكانی خۆیان. 
نەژادییەكانی  كەمینە  و  ئاشوورییەكان  كلدانییە  بۆ  ئاساییش 
دیكە و ئایینی ئەو ناوچەیە بپارێزێت، بە ئاقاری ئەو مەسەلەیە 
دەبێت كۆمیسیۆن پێكبێت لە نوێنەرانی بەریتانیایی، فەڕەنسی، 
بابەتەكە  لە  لێكۆڵینەوە  ڕووی  لە  تا  كورد  و  ئێرانی  ئیتالیایی، 
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سەردانی ناوچەكە بكرێت، ئەگەر ڕیفۆرمێك لە سنووری توركیا 
)سنووری هاوبەشی توركیا لەگەڵ ئێران( بەپێی مەرجەكانی ئەو 

پەیماننامەیە پێویست بێت، بگرێتەبەر.
ماددەی 63

بەپێی ئەو بەڵگەیە دەوڵەتی توركیا ڕازی بێت، كە بڕیارەكانی 
 3 لە ماوەی   62 م��اددەی  لە  ئاماژەپێكراو،  ه��ه ردوو كۆمیتەی 
مانگ دوای ڕاگەیاندنی ئەو كۆمیتانە بۆ دەوڵەتی توركیا، قبووڵ 

و جێبەجێبكرێت.
ماددەی 64

ئەگەر لە ماوەی ساڵێك لە جێبەجێكردنی ئەو پەیماننامەیە، 
62 بە جۆرێك  لە ماددەی  پێناسەكراو  كوردەكانی ناوچەكانی 
كە  بناسێنن،  نەتەوەیەكگرتووەكان  ئەنجوومەنی  بە  خۆیان 
دەیانەوێت  ناوچانە  ئەو  دانیشتووانی  زۆرینەی  نیشانیبدات 
بە  پێویستبوونی  ئ��ەن��ج��ووم��ەن  و  ب��ن  س��ەرب��ەخ��ۆ  توركیا  ل��ە 
ئەو  پێویستە  كە  پێشنیازبكات  بزانێت،  سەربەخۆیی  شایانی 
رەزام��ەن��دی  توركیا  ب��ەوه��ۆی��ەوە  پێبدرێت،  سەربەخۆییەیان 
و  مافەكان  تێكڕای  و  جێبەجێبكات  پێشنیازانە  ئەو  دەردەبڕێت 

بژاردەكان و واز لە بانگەشەی خۆی لەو ناوچانە بهێنێت. 
شرۆڤە و لێكدانەوەی دوورودرێژی وازهێنان لەو بانگەشەیە، 
بابەتی رێككەوتنی بەجیای نێوان دەسەاڵتە گەورەكانی هاوڕا و 

توركیا دەبێت. 
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هەر كاتێك توركیا واز لە بانگەشەی خۆی بەسەر  ناوچە 
كوردنشینەكان بهێنێت، هیچ جۆرە ناڕەزاییەك لەالیەن دەسەاڵتە 
گەورە هاوڕاكان، لەبارەی لكاندنی ئارەزوومەندانەی  ناوچەكانی 
لە  بەشێك  پێشتر  و  كوردستان  لە  بەشێكن  كە  كوردنشین 
ویایەتی موسڵ بوون، ناخرێنە سەر واڵتی سەربەخۆی كورد.

پاشكۆی 2
پەیماننامە یاساییەكانی سوریا بەپێی مافە نێودەوڵەتییەكان

ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  دۆكیۆمێنتی  چ��ەن��دی��ن  ن���اوەڕۆك���ی  س��وری��ا 
قبوڵكردووە، كە لەڕووی رێزگرتن لە كەمەراتی مرۆڤ و مافە 
سوریا  دۆكیۆمێنتانەی  ئەو  دان��راون.  م��رۆڤ  سەرەتاییەكانی 

قبووڵیكردوون بریتیین لە:
 III(( ڕاگەیەنراوی مافەكانی مرۆڤ، كە لە كۆمەڵەی گشتی -

A217 بە مێژووی 10ی كانونی یەكەمی 1948 پەسندكراوە.
- پەیماننامەی نێودەوڵەتیی مافەكانی ئابووری، كۆمەاڵیەتی 
 CCPR- International Covenant on( كولتووری  و 
یەكەمی  كانونی  مێژووی   )Civil and Political Rights
 1976 حوزەیرانی  3ی  لە  سوریا  عەرەبیی  )كۆماری   1966

پەیوەست بوو پێیەوە(.
مەدەنییەكان  و  سیاسی  مافە  نێودەوڵەتیی  پەیماننامەی   -
 CESVR- International Covenant on Economic,(
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كانونی  16ی  مێژووی   )Social and Cultural Rights
یەكەمی 1966

 -  پەیماننامەی نێودەوڵەتی مافە ئابووری، كۆمەاڵیەتی  و 
 CESCR - International Convention( كولتوورییەكان
 on the Elimination of All Forms of Racial
 1966 16ی كانونی یەكەمی  Discrimination( بە مێژووی 
)كۆماری عەرەبیی سوریا لە 3ی حوزەیرانی 1976 پەیوەست 

بوو پێیەوە.(
جیاكاریی  شێوەكانی  تێكڕای  سڕینەوەی  كنوانسیۆنی   -
 Convention on the Elimination of All Forms( نەژادی
 )of Discrimination against Women - CESCR
عەرەبیی  )كۆماری   1965 یەكەمی  كانونی  31ی  مێژووی  بە 

سوریا لە 21ی ئایاری 1969 پەیوەست بوو پێیەوە( 
- كنوانسیۆنی سڕینەوەی تێكڕای شێوەكانی جیاكاری دژی 
 CEDAW- Convention on the Elimination of( ژنان
All Forms of Discrimination against Women(  بە 
مێژووی 1ی ئایاری 1980 )كۆماری عەرەبیی سوریا لە 21ی 

ئایاری 1969 پەیوەست بوو پێیەوە(
ڕەفتارێكی  ه��ەرج��ۆرە  و  ئەشكەنجە  دژی  -كنوانسیۆنی 
 CAT-( سووكایەتییانە  و  نامرۆڤانە  زاڵمانە،  س��زادان��ی  ی��ان 
 Convention against Torture and other Cruel,
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 )Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
بە مێژووی 10 ی كانونی یەكەمی 1984 )كۆماری عەرەبیی 

سوریا لە 21ی ئایاری 1969 پەیوەست بوو پێیەوە(.
تاوانە  سزای  و  قەدەغەكردن  نێودەوڵەتیی  كنوانسیۆنی   -
ئ��اپ��ارت��ای��دەك��ان، ب��ە م��ێ��ژووی ح��وزەی��ران��ی 1973 )ل��ە 17ی 
حوزەیرانی 1974 لەالیەن كۆماری عەرەبیی سوریا واژۆكرا، 

لە 18ی تشرینی دووەمی 1988 پەسه ندكرا(.
وەرزش��دا،  لە  ئاپارتایید  دژی  نێودەوڵەتی  كنوانسیۆنی   -
مێژووی 10ی تشرینی یەكەمی 1985 )لە 16ی ئایاری 1986 
كۆماری عەرەبی سوریا واژۆیكرد،  لە 28ی تشرینی دووەمی 

1988 پەسه ندكرا(.
- كنوانسیۆنی قەدەغەكردن و سزای جینۆساید بە مێژووی 
9ی كانونی یەكەمی 1948 )كۆماری عەرەبیی سوریا لە 25ی 

حوزەیرانی 1955 پەیوەست بوو پێیەوە(.
- كنوانسیۆنی مافەكانی منداڵ )CRC(( بە مێژووی 30ی 
لەالیەن   1990 ئەیلولی  18ی  )ل��ە   1989 دووەم��ی  تشرینی 
كۆماری عەرەبی سوریاوە واژۆكرا و لە 14ی نیسانی 1993 

پەسه ندكرا(.
- پرۆتۆكۆڵی بژاردەیی كنوانسیۆنی مافەكانی منداڵ لەبارەی 
عەرەبی  )كۆماری  چەكدارانە  پێكدادانی  لە  مندااڵن  بەشداریی 
سوریا لە 17ی تشرینی دووەمی 2003 پەیوەست بوو پێیەوە(.
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منداڵ  مافەكانی  كنوانسیۆنی  ب��ژاردەی��ی  پ��رۆت��ۆك��ۆڵ��ی   -
لەبارەی كڕین و فرۆشتنی مندااڵن، بێڕەوشتی كردن بە مندااڵن 
15ی  لە  سوریا  عەرەبیی  )كۆماری  مندااڵن  پۆرنۆگرافیی  و 

حوزەیرانی 2003 پەیوەست بوو پێیەوە(. 
- كنوانسیۆنی هەڵوەشانەوەی كۆیایەتی بە مێژووی 25ی 
كنوانسیۆنەكە  ڕیفۆرمی   1953 پرۆتۆكۆلی   ،1926 ئەیلولی 
1926، ڕیفۆرمكراوی كۆمسیۆنی كۆیایەتیی 1926 )كۆماری 

عەرەبیی سوریا لە 4 ی ئابی 1954 واژۆكرا(.
كۆیایەتی،  ه��ەڵ��وەش��ان��ەی  ت��ەواوك��ردن��ی  كنوانسیۆنی   -
بە  كۆیایەتی،  هاوشێوەی  دام���ەزراوەی  و  كۆیلە  بازرگانیی 
مێژووی 7ی ئەیلولی 1956 )كۆماری عەرەبی سوریا لە 17ی 

نیسانی 1958 پەیوەست بوو پێیەوە(.
یەكەم  و  ژینۆ  1949ی  چوارالیەنەی  كنوانسیۆنەكانی   -

پرۆتۆكۆلی پاشكۆیی 1977.
تێكڕای كنوانسیۆكان و بنەمای مافەكانی پەیوەندیدار

لەالیەن   ،1994 م��رۆڤ  مافەكانی  عەرەبی  ڕاگ��ەی��ەن��راوی 
یەكیەتی عەرەبی كە سوریا ئەندامیەتی. 

 1990 س��اڵ��ی  ل��ە  ك��ە  ئیسامی،  كۆنفرانسی  ڕێ��ك��خ��راوی 
ئیسامدا  لە  مرۆڤی  مافەكانی  لەبارەی  قاهیرە  ڕاگەیەنراوی 
قبووڵكرد. ئەگەرچی پێشتر جێبەجێكردنی بۆ واڵتانی ئیسامی 
ل��ەڕووی  واڵتانە  ئەو  سیاسیی  بەڵێنی  ب��ەاڵم  نەبوو،  پابەندی 
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ئازادیی دەربڕین  مافەكانی مرۆڤ و  لە  پشتگیری و ڕێزگرتن 
نیشاندەدات.

قبووڵكردنی ڕاگەیەنراوی بەرشلۆنه  لە 28-27 ی تشرینی 
دووەمی 1995 كە لەالیەن 15 واڵتی یەكێتیی ئەورووپا و 12 
واڵتی باشووری دەریای ناوەڕاست، )لەوانە سوریا( هاوكاریی 
ئەورووپا – دەریای ناوەڕاستی دامەزراند. ئەو هاوكارییە زیاتر 
ئابووریی  و  سیاسی  كولتووری،  پەیوەندیی  بە  گەشەدان  بۆ 
نێوان ئەندامان دەبێت، ئەگەرچی ئەندامانی پابەنددەكرد ڕێز لە 

مافەكانی مرۆڤ و ئازادی بگرن. 
ڕاگەیەنراوی سەنعا لەبارەی دامەزراندنی تۆڕێكی عەرەبیی 
 ،1996 11ی حوزەیرانی  مێژووی  بە  زۆرینەخواز  و  بێایەن 
كۆنفرانسی  پشتگیریكردنی  و    UNESCO پاڵپشتیی  ب��ە 
لەو  1997. سوریا  دووەمی  تشرینی  لە   UNESCO گشتیی
كۆنفرانسەدا بنەما و ڕاسپاردەكانی ئەو ڕاگەیەنراوەی واژۆكرد. 
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وێنەی  )1( نەخشەی ناوچە کوردنشینەکان

وێنەی  )2( نێوان دوو ڕووبار

١۶۶

تصاویرنقشه و :ها

کردنشین) 1(شکل مناطق نقشه

تاریخی: النهرینبین) 2(لشک 539-2900)مکانهاي BC1)

1BCمخففBefore Christمسیح میالد از قبل معنی به

١۶۶

تصاویرنقشه و :ها

کردنشین) 1(شکل مناطق نقشه

تاریخی: النهرینبین) 2(لشک 539-2900)مکانهاي BC1)

1BCمخففBefore Christمسیح میالد از قبل معنی به
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وێنەی  )3( شوێنەمێژووییەکان )پێش لەدایکبوونی مەسیح 539 – 2900(.

وێنەی  )4( کوردستان کەوتووه تە ناوچەیەکی نەوتاوییەوە، نزیکەی دوو 
لەسەر سێی ناوچە نەوتییە گەورەکانی دنیا لەو نەخشەیەدان

١۶٧

ناحیه) 3(شکل در داردکردستان قرار خیز نفت حوزه. اي سوم دو قرارحدود نقشه این در دنیا عظیم نفتی هاي
.  دارند

اروپایی) 4(شکل و هند زبانهاي

١۶٧

ناحیه) 3(شکل در داردکردستان قرار خیز نفت حوزه. اي سوم دو قرارحدود نقشه این در دنیا عظیم نفتی هاي
.  دارند

اروپایی) 4(شکل و هند زبانهاي
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وێنەی  )5( زمانە هندۆئەورووپییەکان

وێنەی  )6( سوریا
١۶٨

سوریه) 5(شکل

فرات) 6(شکل و دجله رودهاي
١۶٨

سوریه) 5(شکل

فرات) 6(شکل و دجله رودهاي



كه ریم یه ڵدز 356

وێنەی )7( ئاوڕێژگەی ڕووبارەکانی دیجلە و فورات

وێنەی  )8( کوردستانی سوریا و پشتێنەی عەرەبی

١۶٩

فراتحوزه) 7(شکل و دجله رودهاي آبریز

عربی) 8(شکل کمربند و سوریه کردستان

١۶٩

فراتحوزه) 7(شکل و دجله رودهاي آبریز

عربی) 8(شکل کمربند و سوریه کردستان
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وێنەی )9( وێنەی چەند کوردێک کە لە خۆپیشاندانەکەی 13-12ی مارسی 2004 دا شەهیدکران

وێنەی )10( کارتی سووری کوردی بێگانە، کە نیشانیدەدات ئەو بێگانەیە

١٧٠

تظاهرات) 9(تصویر در که کردهایی از نفر چند شدند2004مارس12-13تصویر .کشته

قرمز) 10(تصویر اجنبییککارت میکرد نشان استکه بیگانه او . دهد

١٧٠

تظاهرات) 9(تصویر در که کردهایی از نفر چند شدند2004مارس12-13تصویر .کشته

قرمز) 10(تصویر اجنبییککارت میکرد نشان استکه بیگانه او . دهد
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وێنەی )11( منداڵێکی  کورد کە بۆ ڕێپێوانەکە هاتووە

وێنەی )12( منداڵێکی  کوردی سوریا لە خۆنیشاندانەکەدا

١٧١

آم) 11(تصویر راهپیمایی به که استیککودكکرد .ده

تظاهراتیک) 12(تصویر در سوریه کودكکرد

١٧١

آم) 11(تصویر راهپیمایی به که استیککودكکرد .ده

تظاهراتیک) 12(تصویر در سوریه کودكکرد
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وێنەی  )13( ئەلینۆر ڕۆزڤلێت، کە ڕۆڵی بنەڕەتی لە ئامادە و پەسه ندکردنی 
ڕاگەیەنراوی جیهانیی مافەکانی مرۆڤدا هەبوو

١٧٢

روزولت) 13(تصویر داشت1النور بشر حقوق جهانی اعالمیه تصویب و تهیه در اساسی .نقش

1Eleanor Roosevelt
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28
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2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر
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56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80
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هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل
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107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135



365كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو 

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی
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162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191
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2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218
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2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

229
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 

لە كوردستان
2017ئەکرەم میهرداد

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

231
ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 

مارکسیزمەوە
2017جۆن مالینۆ

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232
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