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بەشی یەكەم
داعش لەبەرگی ئیسالمیزمی سوننییزمدا ،درێژكراوەی
بەعسیزم
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«هەر رەخنەیەك لەسەر ئیسالمی سیاسی مەكەنە رەخنە
لەسەر دین،
هەر ستایشێكیش لەسەر دی��ن ،مەكەنە دەستكەوت بۆ
ئیسالمی سیاسی»
داعش گەر هەڵگری ناسنامەیەكی ئیسالمیە و درێژكراوەی
قاعیدەیە ،بەهەمانشێوە دەكرێت بڵێین درێژكراوەی تێڕوانینی
ناسیۆنالیستی عەرەبی و بەعسیزمە.
داع��ش وەك گروپێكی رادی��ك��اڵ��ی ،ئیسالمی ،سەلەفی،
دیاردەیەكی تازەی مەترسیدار بوو ،كە بەخێرایی گەشەی كرد
و خۆی خزاندە ناو كێشە و ملمالنێی تائیفی و ئیتنیكیەكان،
وەكو نوێنەری سوننەكان بە بەرگێكی مەزهەبیەوە خۆی
دەرخست .بەرەوڕووی پێشوازیەكی گەرمی سوننەكان بۆوە.
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هەر ئەوكات وەكو ئەڵتەرناتیڤی هێزە سوننەكانی ناو حكومەت
(متحدون ،عەرەبیە ،وەتەنیە ،دیالە هویتنا) خۆی منایشكرد،
پشتیوانی (تاریق هاشمی و سەركردە سوننەكان ئەفسەرە كۆنە
بەعسیەكان هاوشێوەكانی بە دەستهێنا).
هەر ئەوەشبوو لە هەڵبژاردنەكانی ( )2014/4/30ئەم لیستانە
پاشەكشەیان كردو بەشێكی زۆری سوننەكانیش بایكۆتی
هەڵبژاردنەكانیان كرد ،چونكە پێیانوابوو ئەم هێزانە ناتوانن
داكۆكی لە مافەكانیان بكەن و لە مەترسیەكانی شیعە و
دەسەاڵتی ئەوكاتی مالیكی بیانپارێزن بۆیە:
-1پاڵپشتی دارایی ،سەربازی و لۆجستیكی داعش :هەمان ئەو
واڵتانە بوون ،كە پێشرت پاڵپشتی هێزە سوننەكانی عێراقیان
دەكرد ،واتا واڵتانی سوننیش بێ ئومێد بوون لە هێزە سیاسیە
عەلەنیەكان.
-2فاكتێكی تری ئەم پشتیوانیە ،قسەكانی رۆحانی بوو ،كە
لەسەرەتای رووداوەكانی داعش وتی «ئەوە شەڕی داعش نیە،
بەڵكو لەوە گەورەتر و قوڵرتە» كە مەبەستی واڵتانی سوننی و
توركیا بوو.
ملمالنێكانی داعش و سوننە ،سوپا و شیعە:
-1بۆچی سوپا زەبەالحەكەی عێراق كە زۆرینەی شیعە بوو،
هیچ بەرهەڵستیەكی نەكرد؟
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-2بۆچی پێش چەند مانگێک مالیكی ،تۆپە قورس و تانكەكانی
لە موسڵ كشاندەوە؟
-3بۆچی سوپا ئینتیامی بۆ دەوڵەت و خاكی عێراق نەماوە؟
-4لە كاتێكدا بەتەنها بودجەی سێ ساڵی سەربازی عێراق
لەدوای پرۆسەی ئازادییەوە ( )43ملیاردۆالر بووە ،بەاڵم بەرگەی
یەك مانگ شەڕی داعشی نەگرت...؟
-5ئەمەریكا ( )15ملیار دۆالر هاوكاری سەربازی و مامەڵەی
چەك فرۆشتنی پێشكەش بە عێراق كردووە ،بەاڵم ئاكامی نەبوو؟
-6بۆچی سوپای عێراق نەیتوانی وەاڵمی هێزێكی داعشی
( )3000تیرۆریستی بداتەوە؟
هەموو ئەم ئاماژانە دیارن ،كە داعش باش دركی بە دڵشكان و
نائومێدی سوننەكان و زەبرو زەنگی شیعە و میلیشیاكان كردبوو،
بۆیە ئەم رووە ئەهریمەنەی خۆی وەك فریادڕەس نیشاندا و
هەردوو بۆچونەكەش واقیعیەتی تێدابوو (چ چەوساندنەوەی
سوننەكان ،چ جەبەروت و زەبر و زەنگی شیعەكان).
بەعسیە پەراوێزخراوە سوننەكانیشی خستە ژێر باڵی خۆیەوە و
بەڵێنی پێدان ،كەزوڵمی یانزە ساڵی رابوردوویان لەسەر دەستی
شیعەكان كۆتایی پێ بێنێت.
داعش ئاوا خۆی ناساند ،گروپێكی (ئیسالمی ،سوننی ،نەتەوەیی)
لە راستیدا گروپێكی تیرۆریستی ئیسالمی سیاسی ،سەلەفی،
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رادیكاڵ ،لەبەرگی سوننیزم و بەعسیزمی فاشیی ،داعش
كۆكراوەی كەلتوری راب��وردووی بەعس ،ئێستای بارودۆخی
سوننەكان و لەرێگەی بەیەكرت بەستنەوەی چەمكی ئیسالمیزم
خۆی پێناسەكرد ،كە زۆرترین رەگ و ریشە فكریەكانی لەناو
مەزهەبدایە.
ه��ەرچ��ەن��دە خ��ۆی بانگەشەی ئیسالمیبون و جیهاد و
جێبەجێكردنی حوكمی قورئان دەك��ات ،بەاڵم زۆر لە هێزە
ئیسالمییەكان و خەڵكانی موسوڵامن پرۆتستۆی كارو
كردەوەكانیان دەكەن و پێیانوایە داعش بەرهەمی ئیسالم نیە.
بەاڵم هێزی ئیسالمی و خەڵكانێكیش هەن ،كە بەیعەت و
پابەندی خۆیان بەداعشەوە راگەیاندووە.
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بەشی دووهەم
داعش و میلیشیاكان ،رووبەڕووبوونەوەی هەرێمی
كوردستان
12

* تەنها پێشمەرگە دەتوانێت ئەم واڵتە بپارێزێت و دەبێت رێز
لە شەهیدان و قوربانیەكان بگیرێت
* هاكان چەلەنك ،سەرنوسەری رۆژنامەی پۆستای تورك،
دەڵێت «سەرۆكی كەنەدا ( )10هەزار كیلۆمەتر لە داعشەوە
دوورە ،باسی هەڕەشەكانی داعش دەكات ،ئەمە لە كاتێكدایە
كە وا هەڕەشە لەناو واڵتەكەشامندایە ،كەچی بابەتی رۆژ لە
واڵتی ئێمە (توركیا) مەراسیمی سوێند خواردنی ئەردۆگانە»
رۆژنامەی پۆستای توركی
*لەسیاسەتدا هەندێك شت بە نهێنی دەكرێت و پێویستی بە
هاوار نیە ،بەاڵم هەندێك شت پێویستە بە ئاشكرا بكرێت و
بە دەنگی بەرز داوای بكەی ،كورد ئەمەی نەكردوە كە تا ئەو
ئاستە مەترسی مابێت بۆ دەوڵەتی كوردی
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س��ەرەڕای ئەوەی زیاتر لە  1500پێشمەرگە شەهیدبوون و
نزیكەی ( )5000پێشمەرگە برینداربوون و داستانی گەورە
و حەماسەت خوڵقێنیان بەرامبەر گروپی تیرۆریستی داعش
خوڵقاند و داستانی گەورەیان تۆماركردووە و سەدان فەرماندە
لە پێناو پاراستنی ئەزمونی هەرێمی كوردستان شەهید بوون،
بەاڵم حكومەتی هەرێم نەك هەر هەستی بە مەترسیەكی
وا جدی وەكو داعش نەكردبوو ،كە روب��ەڕووی ببێتەوە و
سەرهەڵبدات ،بەڵكو لەكاتی دەركەوتنی داعشیش لە موسڵ،
بۆچونی جیاواز هەبوو لەسەر مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم گروپە
ئیسالمیە رادیكاڵە.
لەگەڵ ئەوەی تا ئەم ساتەش هێزی پیشمەرگە و حكومەتی
هەرێم لەناو عێراقدا باشرتین بەرگریانكردووە و قوربانی زۆر
و شەهیدی زۆریانداوە ،بەاڵم گەر بە واقیعی و لۆژیكی قسە
لەسەر بارودۆخەكە بكەین.
میدیاكانی پارتی پێیانوابوو شەڕی كورد نیە ،شەری ئێرانە
بە وەكالەت ،واتا پارتی نە لە رووی سەربازی نە لە رووی
فكریەوە خۆی ئامادە نەكردبوو» بەاڵم میدیاكانی یەكێتی وتیان
«دراوسێیەكی مەترسیدار و تیرۆریستە» بەاڵم ئەمە ناكاتە
ئەوەی كە یەكێتیش پێشرت لەروی سەربازیەوە وەك پێویست
خۆی بۆ مەترسیەكی وەها ئامادەكردووە ،بەاڵم گەر ئەو واقیعە
14

حزبیە بزانین كە هەیە .سنوری ناوچەكانی یەكێتی باشرت
پارێزگاری لێكرا ،بەاڵم لەبواری فكریەوە یەكێتی دەمێكە ئەم
مەترسیەی راگەیاندوە.
چ دوای ( 10حوزەیرانی ( )2014و یەكەم بەیاننامەی مەكتەبی
سیاسی (ی.ن.ك) ،چ لەكۆڕ و كۆبونەوەكانی هەڤاڵ مەال
بەختیار لە رابوردوو لەگەڵ سەرهەڵدانی داعش ،كە هەموویان
جەختیان لەسەر ئ��ەوە ك��ردەوە كە «داع��ش دراوسێیەكی
مەترسیدارە و پێویستە وەكو هەرەشەیەكی جدی سەیربكرێت
لەسەر هەرێمی كوردستان و ئەزمون و ئازادی و دیومكراسی
لەم هەرێمەدا ،دەركەوت ئەم بۆچونانە راسنت و یەكەم پەالمار
و قەتڵ و عامی ئەم تاقمە تیرۆریستیە بۆسەر خەڵكی شەنگال
و قوربانی ژنان و كچان و كوڕان و بنەماڵە و خانەوادەی ئەوان
بوو بە فڕاندن و سوكایەتی پێكردنیان».
واتا هیچ هێزێك هێندەی یەكێتی سوور نەبووە لەسەر مەترسی
ئەم گروپانە و هاوشێوەكانیان ،كە مەترسین لەسەر كۆی
كۆمەڵگای مرۆڤایەتی و هەرێمی كوردستان ،تا ئێستاشی لەگەڵ
بێت .زۆرترین مەترسی لەسەر هەرێم و ئەزمونەكەیەتی ،كە
ئەركی هەموو هێزەكانە بە هێزە ئیسالمییەكانیشەوە بەرگری
لە هەرێم و ئەزمونەكەی بكەن.
ئەگەرچی لەرووی فكری و میدیاییەوە هەمیشە ئەم گروپە
15

رادیكاڵ و تیرۆریستیانەی بە مەترسی جدی لە سەر هەرێم و
ئەزمونی كوردستان و دیموكراسی زانیوە و كاریشی بۆ كردووە،
بەاڵم پارادۆكس لە بۆچونی كورد هەیە ،لەنێوان داواكانی و
هەستنەكردن بە مەترسیەكان ،لەنێوان بانگەشە و مەترسیەكاندا
بەمشێوەیە.:
 -1سێ مەسەلەی رەوای خەڵكی كوردستان ( دەوڵەتی
سەربەخۆ ،ریفراندۆم ،كۆنرتۆڵی ناوچە ج ێ ناكۆكەكان)
جیا لەوەی بەشێكی بانگەشەی سیاسی بوو ،نیگەرانی الی هەر
چوار واڵتانی داگیركاری كورد و واڵتانی ناوچەكە دروستكرد.
باس لەوەش دەكرێت یەكێك لە فاكتەرەكانی سەرهەڵدان و
پشتیوانیكردنی واڵتانی ناوچەكە لە داعش ،ئەم بانگەشەیەی
كورد بوو ،كە زیاد لە پێویست گەورەكرا و بێ پالن بووە و
واڵتانی ناوچەكەی نیگەرانكردووە .لەگەڵ ئەوەشدا كە ئاواتی
هەموو كوردێكە ،بەاڵم زیانی زۆرت��ر بوو لە سودەكانی و
بارودۆخی سیاسی ناوچەكەی باش نەخوێندبووەوە و دواتریش
باسێك لە دەوڵەتی كوردی نەما ،ئەگەرچی ئەم مافە رەوا و
بەرهەقە هەرگیز قابیلی بیرچونەوە نییە.
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-2تێكچوونی پەیوەندیەكانی هەولێر -بەغداد
گەر حكومەت دەیزانی داعش سەرهەڵدەدات (كە بە بۆچونی
من تەشخیصی وای نەكردبوو) ،نەدەبوو پەیوەندیەكانی
لەگەڵ بەغدا بپچرێنێت.
پاش سەرهەڵدانی قەیرانەكانی هەولێر – بەغدا ،لەنێوان
حكومەتی هەرێم و مالیكی (سەرۆك وەزیرانی ئەو كاتە)،
گەیشتە ئاستێك هەموو پەیوەندییەكانی پچڕاند و هەرێم
روویكردە توركیا و قەیرانی بودجە و موچەی بەدوای خۆیدا
هێنا و سەرئەنجام ئەو ئومێدەی حكومەتی هەرێم راست
دەرنەچوو ،كە توركیا پشتیوانی لە هەرێم و الیەنگری دەوڵەتی
سەربەخۆیە .بگرە لەكاتی پەالماردانی موسڵ و شەنگال و
داوای پشتیوانی لە توركیا ،ئەنكەرە بە بیانوی سەرقاڵبوون بە
هەڵبژاردنی سەرۆككۆماری و دەست بەسەرداگرتنی كارمەندانی
كونسوڵخانەی توركیا لە موسڵ ،خۆی لە هاوكاری هەرێم
دزیەوە .داڵدەدانی تاریق هاشمی و بەشێك لەسەركردەكانی
سوننە لە هەولێر ،مالیكی و عێراقی زۆرتر لە هەرێم نیگەرانكرد.
دەرك��ەوت توركیا نەك هاوكار نییە ،بەڵكو دژە و هاوكاری
سەرەكی داعشە و ئامادە نەبوو ،نە لە بواری سەربازی و نە
لەبواری ئابوری هاوكاری هەرێم بكات و گەر ئەوەش بزانین
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تێڕوانینی توركیا بۆ هەرێم تێڕوانینێكی ئابوریە نەك سیاسی.
-3بەرخودانی هێزی پێشمەرگە:
دەبوو (ه پ) بۆ جەنگی وا مەترسیدار ئامادەبكرایە ،دوای
روخانی بەعس ( )2003تا ( )2013نزیكەی ( )90ملیار دۆالر
هاتۆتە هەرێم ،بەاڵم نە بۆتە خاوەنی چەكی باش ،نە رێكخستنی
پتەوی هێزی پیشمەرگە و نە دەزگای هەواڵگری زۆر چاالك،
سەرەڕای بوونی هێزی چاالكی وەك دەزگای زانیاری و پاراسنت
و دژە تیرۆرو هێزەكانی ئاسایش كە كاری زۆر گەورەیان كردوە
بۆ پاراستنی ئەمنیەتی خەڵك.
س���ەرەڕای هەموو ئەوانە حكومەتی هەرێم چ لەبواری
زانیاری و هەواڵگری ،چاوەرێی سەرهەڵدانی دوژمنێكی وەك
داعشی نەدەكرد .بۆیە سەرەتا توشی شۆك بوو لە موسڵ و لە
شەنگالیش كارەساتی لێكەوتەوە ،بەاڵم دەركەوت تەنها و تەنها
هێزی پێشمەرگە دەتوانێت پارێزگاری لەم واڵتە بكات ،بەاڵم
پێویستە ئامادەگی بۆ ئەم مەترسیانە لەبەرچاو بگرێت .كە دوای
داعش چ مەترسیەكی تر روبەڕووی هەرێم دەبێتەوە ،بۆ منونە
تەشخیص و لێكدانەوەی حكومەتی هەرێم چییە سەبارەت بە
میلیشیا شیعە و سوننەكان یان هەر گروپێكی تری داهاتوو كە
سەرهەڵدەدات و گەرەنتی چییە ،كە دژی حكومەتی هەرێم
نابن ،بەاڵم سەرەڕای ئەم خااڵنە هێزی پێشمەرگە بەرخودانی
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گەورەی تۆماركرد و داستانی گەورەی خوڵقاند.
-4شڵەژانی میدیایی
هەرێمی كوردستان ،نەك هەر هێزە سیاسی و سەربازییەكانی
توشی شۆك بوون ،بەڵكو میدیا و كەناڵە میدیاییەكانی حزبە
(عیلامنی ،ئیسالمی و ئەهلیی)ەكانیش توشی شۆك بوون،
چونكە مامەڵەیان لەگەڵ رووداوی وەها نەكردبوو بەڵگەش بۆ
ئەمە:
أ .نەبوونی گوتارێكی میدیایی هاوبەش ،چ نیشتیامنی ،چ
لەبواری میدیایی و پرۆفیشناڵدا.
بۆ منوونە روماڵی میدیاكانی پارتی ،یەكێتی و ئیسالمییەكان و
میدیای ئەهلی جیاوازبوو.
ب .جیاوازی هەبوو لەسەر چەمكی ،شەهید ،قوربانی ،كوژرانی
(ه پ) لە كەناڵەكانیان و ئیجتیهادی دینی ،سیاسی و حزبی
زاڵبوو بەسەر پەیامەكانیاندا.
ت .زیاد لە پێویست گەورەكردنی داعش وەكو فۆبیا.
پ .گواستنەوەی هەواڵی سامناك و مەترسیدار لەپێناو سەبقی
رۆژنامەوانی.
ج .خۆدزینەوە لە لەناوبردنی داعش وەكو (تیرۆریست) لە
سەرەتاوە ،بەتایبەتی میدیای هێزە ئیسالمییەكان و باسكردن لە
داعش بە شێوەیەكی شەرمنانە.
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-5نەبوونی پالنی سرتاتیژی
تا ئەم ساتەش ،هیچ سەنتەرێكی سرتاتیژی نابینین كە دیراسەی
ئەم پێكهاتە و ئاڵوگۆڕانە بكات كە ئایا دوای داعش چی
روودەدات؟ یان داعش بۆ خوڵقا و فاكتەر و هۆكارەكانی چی
بوون؟ ئەگەری دوبارە بونەوەی كۆپیەكانی داعش لە داهاتودا
مومكینە؟ ئایا لەبەردەم مەترسی گەورەی داهاتودایە؟
یان دوای داعش چ گروپێكی تری ئیسالمی یان قەومی عەرەبی
تیرۆریستی یان واڵتانی ناوچەكە چەندە هەرەشەن لەسەر
هەرێم...؟ كە بۆ ئەم مەبەستە سەدان سەنتەری لێكۆڵینەوەی
ئەوروپی و ناوچەیی ،لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی گرنگیان
كردووە .كە كەمرت هەڕەشە و مەترسین لەسەر واڵتەكانیان.
-6پارادۆكس لەنێوان كۆبانێ و هەولێر
دەبوو هەموو الیەنەكانی كوردستان و حكومەت پشتیوانی لەو
كانتۆنانە بكەن.
هێزەكانی كۆبانێ و  PYDو  YPJپێش ساڵێك لەگەڵ داعش
و نورسە روب��ەڕووب��وون و تا دوای��ش رێگایان نەدا كۆبانێ
بكەوێت ،كە زۆرت��ر بەهۆی پالنی سرتاتیژی  PKKدەبوو،
ئەمەش پارادۆكسێكە لە نێوان حكومەتێك كە ( 23ساڵە هەیە
و چەند كانتۆنێك كە س ێ ساڵە هەن) هەرچەندە حكومەتی
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هەرێم و بە تایبەتی دژە تیرۆر ،رۆڵی گەورەیان هەبوە لە
پشتیوانی كۆبانێدا .بۆیە بێ پالنی تراژیدی ناكرێت ئایندە
و مەترسیەكان لەبەرچاو بگیرێن و خۆمان ئامادە بكەین بۆ
هەرەشە دەرەكیەكان ،كە یەكێك لە ئامانجەكانیان لەناوبردنی
ئەزمونی هەرێمی كوردستانە.
-7نەبوونی گوتارێكی هاوبەش ،حزبی  ،حكومی نیشتیامنی،
میدیایی.
گەر هێزە كوردیەكان لەسەر زۆرب��ەی بابەتەكان بۆچوون
و تێڕوانینی جیاوازیان هەبووە ،بەاڵم نەدەكرا لەسەر ئەم
بارودۆخە ئەم تێڕوانینە جیاوازە دروستبێت .كە بینیامن
دروست بوو.
ئایا ئەم مەترسیەی داعش و میلیشیاكان ،كورد دەكاتە خاوەنی
گوتاری هاوبەشی نیشتیامنی بۆ داهاتوو؟
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بەشی سێهەم
داعش و میلیشیاكان ،هەڵوێستی هێزە ئیسالمییەكان
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ئایا فكری داعش رەگ و ریشەی لەناو دین و مەزهەب دایە؟
ئایا داعش درێژكراوەی دەقی پیرۆزی ئاینی ئیسالمە؟ بێگومان
خۆیان بانگەشەی ئەوە دەكەن ،بەاڵم رەفتار و پراكتیزەی كاری
رۆژانەیان بۆ زۆرینەی موسڵامنان جێگەی پرسیارە؟ ئایا بۆ هێزە
ئیسالمییەكانیش جێگەی پرسیارە؟
-1بەاڵم خۆ هەموو هێزە فاشیی ،ناسیۆنالیست ،راسیستیەكان،
تۆتالیتارەكان و گروپە ئیسالمیە توندڕەو و تیرۆریستیەكانیش
پشت بە فكر و ئیدولۆژیایەك دەبەسنت بۆ رەوایەتی دان بە
بەربەریەتی خۆیان.
-2من چۆن باوەڕم بەوە هەیە كە ستالین ،ماركسیست نەبوو،
باوەڕناكەم داعش و بەغدادی ئیسالمیزمی واقیعی بن !...بەاڵم
ئەمە پێویستی بە روانین و بۆچوونی هێزە ئیسالمییەكان و
رونكردنەوە و دەربڕینی ئاراو بیروبۆچونیان چییە كە گومان
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لەالی خەڵكی كوردستان دروستبووە؟
ب��ەاڵم وت��ار و بۆچونی هەندێك كەس و مەال و وتاربێژ و
هێزە ئیسالمییەكان و میدیای هێزە ئیسالمییەكان گومان
دروستدەكات كاتێك دەڵێت:
-1پ.م گەر لەژێر ئااڵی ئیسالم و خوا و جیهاد شەهید نەبێت،
شەهید نییە!...
-2كاتێك لەسەر چەمكی پ.م (شەهیدە ،ك��وژراوە ،گیانی
لەدەستداوە) ساخ نابێتەوە و گومانی هەیە!
-3كاتێك پێویستە هەموومان رێز لە مزگەوت ،عەقیدە ،باوەڕ
و سمبولەكانیان بگرین ،بەاڵم ناكرێت مزگەوتەكان كارگەی
بەرهەمهێنانی جەنگاوەر بۆ داعش بن وەكو لە هەندێك
مزگەوتەكان و حوجرەكان و بارەگاكان رەوانەی داعش كراون!
-4داعش روكەشكراوە بە فكری ئیسالمی ،دینی ،مەزهەبی،
سوننی ناسیۆنالیزمی عەرەبی فاشی!
-5بەسەرنجدان لەوەی لە (سۆماڵ ،مالی ،ئەفغانستان ،عێراق،
سوریا و یەمەن ،نەیجیریا) روودەدات یان هێزە ئیسالمیە
رادیكاڵ و تیرۆریستەكانن یان ئەمەریكای لێ بەرپرسە؟.
-6زۆربەی ئاماژەكان لەسەر ئەوە كۆكن ،كە داعش و میلیشیاكان
خۆیان وەكو نوێنەری ئیسالم دەناسێنن و رەگ و ریشەیان لەناو
ئیسالمدایە.
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-7زۆرب��ەی هێزە ئیسالمییەكان ،بەوانەی كوردستانیشەوە
لەسەرەتای سەرهەڵدانی داعش ،شەرمنانە هەڵوێستی خۆیان
دەربڕی و هەندێك كەس و سەركردایەتی حزبە ئیسالمیەكان تا
ئێستاش هەڵوێستی خۆیان دەرنەبڕیوە!
-8لەسەركردایەتی هێزە ئیسالمییەكانی كوردستان كەسانێك
هەن دەڵێن ئێمە ناتوانین بە داعش بڵێین تیرۆریست ،بەاڵم
فەتوای كوشتنی كەسایەتی سیاسی ئەم هەرێمە لەسەر
جیاوازی فكرو بیرو بۆچون دەدەن.
-9الیەنگرانی بەشێك لە هێزە ئیسالمییەكان رێز لە سیمبول و
پیرۆزیەكانی كوردستان و ئااڵ و پێشمەرگە ناگرن .بۆ منوونە
بانگخوازێكی ئیسالمی دەڵێت «چۆن دەچیتە ناو سوپای
كوفرەوە ...چۆن لە ژێر ئااڵیەكدا شەر دەكەی  ،نازانی ئەم
ئااڵیە چییە و ئەم سەنگەرە هی كێ یە .)...ئایا ئەمانە قسەی
ئینسانی و دین و مۆراڵین .بێگومان نەخێر ،بەڵكو مەبەست
لێی (لێ سەندنەوەی نرخ و بەهای پێشمەرگە و شەهیدبوون و
بێ رێزیە بەرامبەر نیشتیامن و وەالیە بۆ داعش).
كۆمەڵگەی ك��وردی رەخنەی ئ��ەوە لە هێزە ئیسالمییەكان
دەگرن كە بۆچی ئامادەنین هێزی پشتیوانی بنێرن بۆ شەڕەكان
(هەرچەندە ژمارەیەكی كەمیان ن��اردووە) بۆچی لەرووی
میدیاوە بۆچونیان دژە ،بۆچی هەڵوێستی ئیسالمییەكان
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ناڕۆشنە ،بەاڵم بۆ پشتیوانی غەززە لە فەلەستین هەزاران كەس
دێنە سەر شەقام و پشتیوانی لە فەلەستینیەكان دەكەن!
ئایا پشتیوانی لە فەلەستین پێویسترتە لە پشتیوانی لە هێزی
پێشمەرگە و كۆبانێ!
بۆچونێكی زۆری خەڵكی هەیە دەڵێن «ئیسالمییەكانی
كوردستان نایانەوێت لەگەڵ داعش نە دژ نە دۆست»بن!
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بەشی چوارەم
داعش و میلیشیاكان و هەڵوێستی ئەمەریكا
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پرسیارێكی سادە دەكرێت ،ئایا ئەمەریكا مەبەستیەتی داعش
لەناوبەرێت؟ ئەگەر وایە بۆ ئەو كارە ناكات؟ دەی َڤد پرتایۆس
دەڵێت« :ئێران لە عێراقدا لە داعش سامناكرتە ،پێیوایە ئێران
بەشێكە لە كێشە نەك بەشێك بێت لە چ��ارەس��ەر» ئەمە
والێكدەدرێتەوە كە مەترسی لە رۆڵی ئێران هەیە ،بەاڵم ئەمە
بەتەنها بیانویەكی سیاسیە و هیچی تر.
سیاسەتی ئەمەریكا زۆرجار بەرژەوەندیخوازانە و نا مۆراڵیە،
چەمكەكانی دیموكراسی ،ئ��ازادی ،یارمەتی و فەلسەفەی
هیومانیستی تەنها لە پێناو بەرژەوەندیەكانی خۆیدایە.
بەاڵم داعش بیانویەكی باش بوو بۆ سەرلەنوێ گەڕانەوی بۆ
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و سەركردایەتی (هاوپەیامنێتی
نێودەوڵەتی) دژ بە داعش.
واشنتۆن لەدوای رووخانی بەعس لەگەڵ رووداوگەلی زۆر
بەرەوڕوو بوو ،كە زۆرینەیان لە قازانجی نەبوون ،یان نەیتوانی
چارەسەریان بكات و بەپێی ئەجێندای سیاسی خۆی بیانباتە
پێش بەم بەڵگە و فاكتانەوە:
-1مانەوەی كێشەی عەرەب -ئیرسائیل بە هەڵوارساوی.
-2تێكشكاندنی هێزەكانی ئەمەریكا لە ئۆكتۆبەری ( 1993لە
مەقادیشۆ لەسەر دەستی گروپەكانی محەمەد فەرەح عایدید و
پاشەكشەپێكردنی هێزەكانی لە 24ی مارسی .)1994
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-3بێ ئاسۆیی و بێ چارەسەری ،قەیرانە ئەتۆمیەكانی كۆریای
باكور.
-4شكستهێنانی لە ئیحتواكردنی ئێران ،بەهۆی پاوانخوازی و
كورە ئەتۆمیەكانی و دروستكردنی قەیرانەكانی لە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستدا.
-5سەرنەكەوتنی لە شەڕەكانی هاوپەیامنێتی كردنی لە
ئەفغانستان دژی تاڵیبان و ئەلقاعیدە ،زەرەرو زیانێكی زۆری
سەربازی و دارایی و فشاری ناوخۆیی.
-6جێهێشتنی عێراق بۆ ئێرانیەكان ،سەرهەڵدانی جەنگێكی
خوێناوی نێوان شیعە ،سوننە ،دەستتێوەردانی واڵتانی ناوچەیی.
-7لەروداوەكانی بەهاری عەرەبی ،پشتكردنی لە سیستمە
تۆتالیتارەكانی دۆستی و جێهێشتنی سیستمە تازەكان و
چۆڵكردنی بۆ گروپە ئیسالمیە رادیكاڵەكان و شەڕی ناوخۆ و
كەوتنەوەی بە دەیان هەزار قوربانی لەو واڵتانە.
-8شكستهێنانی لە روخاندنی رژێمی بەشار ئەسەد و پشتیوانی
بەناو لەسوپای ئازادی سوریا.
-9ب ێ هێزی دەزگا هەواڵگیریەكانی ،لە ئەفەریقا و گەشەكردنی
بۆكۆ حەرام لە نایجیریا ،چاد و سیرالیۆن.
-10ن��ەب��وون��ی رۆڵێكی ك���ارای ل��ە قەیرانەكانی مالی و
دەستپێشخەری فەرەنسا لەو رووداوانە.
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-11بێ چارەسەری و بێ ئاسۆیی لە قەیرانەكانی ئۆكرانیا و
سەرلەنوێ روبەڕووبونەوەی لەگەڵ مۆسكۆ.
-12بێ دەربەستی بەرامبەر هەژموونی شیعەكانی یەمەن و
بەرێوەچوونی قەتڵ و عامێكی ب ێ وێنە و بێ دەنگبوون لە
سیاسەتەكانی ئێران.
 -13تازەترین هەڵوێستی ئەمەریكا و سەرهەڵدانی داعش و
بێ دەنگبوونی لە هاوكاریەكانی توركیا و واڵتانی كەنداو ،بە
هەڵوارساوی هێشتنەوەی كێشەكانی داعش لە عێراق و سوریا.
-14سەرهەڵدانی میلیشیاكان لە عێراق ،سوریا ،یەمەن ،نایجیریا،
سۆماڵ ،ئەفغانستان.
ئەمانە هەمووی ئ��ام��اژەن ب��ەوەی ئەمەریكا دەیویست
بگەڕێتەوە ناوچەكە و زۆرتریش بەدوای سیاسەتی نەوت و
سیاسەتە ئابوریەكانیەوەیەتی ،بۆیە دەكرێت بڵێین سیاسەتێكی
بێ مۆراڵ پیادە دەكات ،واتا گەر الیەنی یەكەم لەو قەتڵ و
عامە و رەشەكوژی و جینۆسایدەی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
بە تایبەتی لە عێراق و سوریا و ئەفغانستان و مالی ،سۆماڵ،
یەمەن ،لیبیا ،تونس ...هێزە تیرۆریستە ئیسالمییەكان و میلیشیا
شیعە و سوننەكانن بن ،ئەوا الیەنی دووهەم ناڕونی ئەجێندا و
سیناریۆكانی ئەمەریكایە لەناوچەكە و كوژرانی سەدان هەزار
كەسە.
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لەبارەی ملیشا و گروپە چەكدارەكانیشەوە باش دەزانێت
لەكوێ و كام واڵتەوە هاوكاری دەكرێن ،بەاڵم كە بێدەنگە مانا
و مەغزاكانیشی دیارن؟!
تەنانەت باس لە پەیوەندییە نهێنیەكانی لەگەڵ ئێران دەكرێت
و بێ دەنگە بەرامبەر ئەو قەتڵ و عامەی حشدی شەعبی ،دژی
سووننەكان ئەنجامی دەدات.
سەرچاوەكانیش باس لەوە دەكەن ،ئەمەریكا ،هێشتا سەیركەری
منایشەكانە و وەكو تەماشەكەر ماوەتەوە و چاوەڕێی بارودۆخی
ناوچەكەیە.
پارادۆكسی گەورە بەدیدەكرێت لەسیاسەتی ئەمەریكا ،بۆ
منوونە لە عێراق لەگەڵ ئێران هەماهەنگە بۆ شەڕی داعش،
لەسوریا دژی سیاسەتەكانی ئێرانە لە بەرامبەر بەشار ئەسەد و
لەیەمەن پشتیوانی لە سعودیە دەكات دژی الیەنگرانی ئێران
و حوسیەكان.
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بەشی پێنجەم
جیاوازی نێوان میلیشیا شیعەكان و سوننەكان
32

ئەگەرچی هەردووكیان ،وزەو فكرەیان لە دینەوەیە و هەردووكیان
بەرپرسن لە كوشتار و شەڕێكی تائیفی و ماڵوێرانی ،بەاڵم میلیشیا
شیعەكانیش گەر بەقەدەر میلیشیا سوننەكان نەبن كەمرتنین و
بەپێی هەندێك سەرچاوە نزیكەی ( )50هێز لە میلیشیای شیعە
هەن لە (عێراق ،ئێران ،سوریا و یەمەن) و هاوكاری سەرەكیشیان
ئێرانە و سەردەمی مالیكی بە سەردەمی زێڕین و خوێناوی ئەم
گروپانە دادەنرێت و هاوكاری زۆر و زەوەندی بۆ شەڕی تائیفی
دژی سوننەكان كردن.
خەتەرترینیشیان گروپی حەشدی شەعبییە ،كە لەسەردەمی
عەبادی و بە راگەیاندنی فەتوای سیستانی دروستبووە ،بەپێی
هەندێك سەرچاوە ژمارەیان گەیشتووەتە ( )120000چەكدار و بە
میلیشیای مەترسیدار دادەنرێن دژی سوننەكان و زۆر لە چاودێران
پێیانوایە حەشدی شەعبی بە قەدەر داعش مەترسیدارە.
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رێكخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی ،میلیشیا شیعەكانی
تاوانباركردووە ،بە كوشتنی خەڵكی مەدەنی و سوننەكان و بێ
سەروشوێنكردنیان و داوای دەیان هەزار دۆالریان لەكەس و
كاری گیراوەكان بۆ ئازادكردنیان كردووە.
بەقسەی لێبوردنی نێودەوڵەتی (حەشدی شەعبی ،سوپای
مەهدی ،بەدر ،حزبوڵاڵ ،عەسائیب ئەهل هەق) داعشیان
دژی سوننەكان كردۆتە بیانوو ،حكومەتی عێراقیش تاوانبارە بە
هاوكاریكردنیان و پێدانی چەك و پارە و حەشدی شەعبیش بە
مەترسی جدی دەزانێت.
جگە لەوانە میلیشیا شیعەكان تاوانبارن بە كوشتنی بە كۆمەڵ و
تەقینەوە لە كۆمەڵگە دانیشتوان و بازاڕەكان و شوێنی دانیشتنی
سوننەكان بۆ تۆڵەكردنەوە بەهۆی ملمالنێی تائیفیەوە ،بەاڵم
سەبارەت بە كاریگەری و فۆرمی كاركردن ئەم دوو رەوتە
ئیسالمیە دەكرێت چەند جیاوازی لەنێوان میلیشیا سوننەكان و
شیعەكان بخەینە روو:
-1شیعەكان بە پێچەوانەی سوننەكان ،خ��اوەن مەرجەع و
یەكگرتوترن.
-2هاوپەیامنی شیعەكان (ئێران) راستەوخۆ دێنە قەیرانەكانەوە،
بە جدی پشتیوانی لە گروپە شیعەكان دەكەن ،كە ئەمە كەمرت
ل��ەالی سوننەكان و واڵتانی كەنداو دەبیرنێت لە پێشەوە
34

هاوكاریان بكەن.
-3بەشێك لە سوننەكان (بەتایبەتی گروپی عشائیریە سوننەكان
لەالیەن شیعەكانەوە بەكاردەهێرنێن دژی خودی سوننەكان،
بەاڵم ئەمە كەمرت الی شیعەكان وجودی هەیە یان هەر نیە).
-4گروپە شیعەكان لە رابوردوودا كەمرت كێشەیان لەگەڵ كورد
هەبووە تا سوننەكان بە تایبەتی لە ناوچە جێ ناكۆكەكان.
-5شیعەكان بێ سنور ،ناوچە پیرۆزەكانی عێراقیان بۆ گرنگە
(نەجەف ،كەربەال ،كازمیە و سامەرا) و دەیانەوێت كێربكێی
سوننەكان بكەن لە شوێنە پیرۆزەكانیاندا.
-6سیستانی دەتوانێت بە فەتوایەك ،حكومەت دروستبكات و
البەرێت و میلیشیاكان ئاراستە بكات كەالی سوننەكان ئەمە
بەدی ناكرێت.
-7نەجەف و كەربەال هێزێكی روحی گەورەیە بۆ شیعەكان كە
سوننەكان لە عێراقدا ئەم فاكتەرەیان بەدەستەوە نییە.
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بەشی شەشەم

ئامانجی داعش و میلیشیاكان و مەترسیەكانیان،فاكتەرەكانی سەرهەڵدانیانملمالنێی شیعە و سوننەملمالنێی واڵتانی ناوچەییدەرهاویشتەی بەهاری عەرەبی36

ئایا عێراق .یان حكومەتی هەرێم هەست بە مەترسی ئەم
گروپانە دەك��ەن؟ هەرچەندە پێویستە حكومەتی هەرێم
جیابكرێتەوە چونكە ،عێراق و حكومەتەكەی تاوانبارن بەوەی
بەشێكن لە داڵ��دەدان و پشتگیری لە رێكخراوە میلیشیا
شیعەكان .وەكو چۆن سوننەكانی ناو حكومەتیش پشتگیری
بەشێك لە میلیشیا سوننەكانن ،بەاڵم حكومەتی هەرێم بەشێك
نییە لە پشتگیری لەم میلیشیایانە و لە هەمانكاتدا زۆرینەیان
دژی حكومەتی هەرێم و سیاسەتی ئەم واڵتەن.
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانیان:
 .1میلیشیا سوننەكان ،دەرهاویشتەی ڕوخانی رژێمی بەعسن،
بەشێكیان ،بە تایبەتی و لە ئامانج  ،دروشم و كارەكانیان دیارە،
كە پاشاموەی سوپاو ئەفسەرە كۆنە قەومیە بەعسیەكانن.
ئەمانە پێیانوابوو روخانی بەعس و رژێمی سەدام حسێن،
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سڕینەوەی سوننەیە لەسەر خاكی عێراق .بۆیە زوو كەوتنە
دروستكردنی میلیشیاو تیرۆر و تەقینەوە و دژایەتی لەگەڵ
هێزەكانی ئەمریكا و سوپای عێراق و تەنانەت كوشتنی
شیعەكانیش .واتا ئەمانە میراتگری بەعس و سەدام حسێن بوون و
زۆربەشیان لە الیەن واڵتانی كەنداو و توركیاوە هاوكاری دەكرێن.
 .2درێژبوونەوەی ملمالنێی سیاسی توركی -ئێرانی
وات��ا ئ��ەم گروپانە درێ��ژك��راوەی سیاسەتی پ��اوان��خ��واز و
بەرژەوەندیخوازانەی ئەنكەرەو تارانن( ،نەك لەبەر مەسەلەی
تائیفی و مەزهەبیەوە (ئەگەر بەشێكی ئەم فاكتەرەیە).
ملمالنێكانی ئێران و توركیا كەمرت رەنگ و بۆی مەزهەبیەو
زۆرتر سیاسیە .ئەوەش پەیوەندی بە فاكتەرەكانی:
أ .نەوت
ب .هەرێمی كوردستان
ت .داڵدەدانی سەركردە سوننەكان لەالیەن توركیاوە (تاریق
هاشمی)..
پ .دۆسیەی پەكەكە و پەیەدە و كانتۆنەكانی خۆرئاوا بەتایبەتی
كۆبانێ.
ج- .دەخالەتی توركیا لە فایلی سوریا لە پشتیوانی میلیشیا
سوننەكان و دژایەتی ئێران بۆ ئەو ئەجێندایە و پاڵپشتی لە
رژێمی بەشار ئەسەد.
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ح- .نزیكبونەوەی توركیا لە نەیارەكانی ئێران لە كەنداو بە
تایبەتی قەتەر و سعودیە.
خ- .پشتیوانی توركیا لە ئیخوانەكانی ناوچەكە و چونە پاڵ واڵتانی
كەنداوی فارسی لە (گەردەلولی زەبر) یان (خۆڕاگری).
-3غیابی هەڤاڵ مام جەالل:
زۆر لەسەرچاوە سیاسیە خۆرئاوایی و عەرەبی و ئێرانیەكانیش
لەسەر ئەو قەناعەت و بڕوایەن .كە مام جەالل گەورەترین
كاریزمابوو ،كە رۆڵ��ی لە نزیككردنەوەی هێزە سیاسیە
عێراقیەكان بە (كورد و شیعە و سوننە)وە هەبوو ،تەنانەت هێزە
(ئیسالمییەكان ،چەپ و سیكۆالر ،نەتەوەییەكانیش) لەبەرئەوە
غیابی مام جەالل نەك هەر كاریگەری هەبوو لەسەر پاشەكشەی
دیموكراسی ،بەڵكو گەورەترین كاریگەری هەبوو ،لەسەر
كۆكردنەوەی هێزە شیعە و سوننەكان و هاوسەنگی هێز لەنێوان
واڵتە ناوچەییەكان و رێزگرتن لەبۆچوون و سیاسەتەكانیان و
هەوڵدانی بۆ چاككردنی پەیوەندیەكانی نێوان هەولێر و بەغدا
و تێگەیشنت لە سیاسەتەكانی ئەمەریكا و خۆرئاوا و گەشەكردنی
دیبلۆماسیەتی عێراقی و چاككردنی پەیوەندیەكانی لەگەڵ
واڵتانی نەیاری عێراق.
بەڵكو پارێزەری مافی هەموو عێراقیەكان و كوردیش بوو،
بەاڵم غیابی مام جەالل ،فاكتەرێكی سەرەكی و كاریگەربوو لە
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تێكچوونی بارودۆخی عێراق و سەرهەڵدانی میلیشیاكان و شەری
تائیفی ،كە هەر كەسێكی بەویژدانی عێراقی و ئیسالمی و كوردی
و ناوچەیی و نێودەوڵەتی هەست بە غیابی مام جەالل دەكات لە
عێراقی زێڕینی سەردەمی مام جەالل و عێراقی غیابی سەركردە
مام جەالل دا.
 -4دەرهاویشتەی ملمالنێی شیعی و سوننی
ئەم گروپانە خۆیان لەسەر ئەوە بونیادنراون كە شیعە یان
سوننەن ،پێش ئەوەی ناسنامەی سیاسی و فكریان روون بێتەوە.
ملمالنێی تائیفی شیعەو سوننە لەسەردەمی بەعس شكڵی سوری
ژێر خۆڵە مێش بوو .لەگەڵی روخاندنی بەعس ،خێراتر گەشایەوە
و قین و تۆڵە لە هەشتا ساڵی رابوردووی حوكمی كەمینەی سوننە،
شیعەی هاندا .بەاڵم ئەمجارەیان ملمالنێكە لە نێوان سعودیەو
ئێراندا بوو بە پلەی یەكەم ،دواتر توركیا و واڵتانی كەنداو لەگەڵ
ئێراندا .ئەم ملمالنێیانە درێژ دەبێتەوە بۆ واڵتانی یەمەن لە سوریا
بەحرەین ،ئەفغانستان..
 -5لە دەستدانی سەنرتاڵ و نەبوونی سەنرتاڵێكی دیموكراتی
لە عێراقدا
دوای روخانی بەعس و لە دەستدانی سەنرتاڵی فاشی و میلیتاری
بەعس لە بەغدا ،عێراق هەرگیز نەیتوانی ئەو روئیا و خەونە
بێنێتەدی ،كە بەغدا دەبێتە پایتەختی كۆبونەوەی سێ هێزە
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نەیارەكەی عێراقی پێشوو (شیعە ،سوننە و كورد) بە شێوەیەكی
دیموكراسی.
تەنانەت بەغدا بووە سەنرتاڵی پڕ ئاشووب و جێگەی داڕشتنی
سنیاریۆ دژی سوننەكان لەالیەك و كوردەكان لەالیەكی ترەوە،
كە كورد دەیخواست سەنرتاڵێكی دیموكراسی بەهێز هەبێ بۆ
هەرێمە فیدراڵەكان.
تەنانەت وایلێهات شیعەكان رایانگەیاند ،بەغدا شوێنی سوننەكانی
تێدا نابێتەوە ،و بۆ داهاتووش شیعەكان دوو ئەلتەرناتیڤیان هەیە:
أ .یان كۆنتڕۆڵی هەموو عێراق.
ب .یان كۆنتڕۆڵی تەواوی ناوچە شیعەنشینەكان بە بەغداشەوە.
 -6لە دەستدانی ئیمتیازەكانی سوننە ،چنینەوەی ئیمتیازەكان
لەالیەن شیعە
زیاتر لە هەشتا ساڵ سوننەكان حاكمی عێراقبوون و هەموو
ئیمتیازەكانی عێراق بۆ ئەوان بوو ،بەاڵم روخانی بەعس هەموو
ئیمتیازەكانی خستە دەست شیعەكان .بە پێی هەندێك سەرچاوە
تەنها لە سەردەمی مالیكیدا ( )60ملیار دۆالر براوەتە ئێران ،بەاڵم
لە راب��وردوودا تەنانەت بەشێكی زۆر لە ئەفسەر و پلەدارانی
بەعس خانەنشین نەكران و سەرگەردان بوون ،بۆیە رویانكردۆتە
شوانی و قاچاخچێتی و تیرۆر و چونە پاڵ داعش و گروپە مافیاكان
و میلیشیاكان.
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 -7دیموكراسی نەبووە مۆدێل
لە غیابی دیموكراسی ،میلیشیاكان و شەڕ و تیرۆر ملمالنێ
تائیفی شتێكی وارد و ئاساییە ،كە دەگوترا دیموكراسی پارێزگاری
لە هەموو پێكهاتە ئیتنی و تائیفیەكان بكات و مۆدێلی نوێ لە
عێراق دەستەبەر بێت .كە هەرگیز نەبووە و نابێت ،چونكە بە
تایبەتی هێزەكانی ئیسالمی سیاسی پێیانوایە دیموكراسی لەگەڵ
ئیسالمدا ناگونجێت و شیعە و سوننەش دەیانویست تەنها خۆیان
حاكم بن.
-8داعش و میلیشیاكان دەرهاویشتەی بە هاری عەرەبین
گەر بە دیوێكیدیدا بەهاری عەرەبی یان بەهاری ئیسالمی،
راماڵینی دیكتاتۆریەت و شكستی گوتاری ناسیۆنالیزمی فاشی
عەرەبی و سوپا و هێزە میلیتاریستەكان بوو یان سەرهەڵدانی
گروپگەلی ئیسالمی رادیكال و گروپی تیرۆریست بوو ،یان گەر
روداوەكانی بەهاری عەرەبی رووداوێكی سەدەی ( )21بن.
بەاڵم دیوی نێگەتیڤی بە خێرایی گەشەكردن و باڵوبوونەوەی
گروپی ئیسالمی رادیكاڵ و فەندەمێنتاڵ بوو ،لەوەش خراپرت
میلیشیای شیعە و سوننە و تیرۆریستی زۆر و زەوەندی بەرهەم
هێنا بەتایبەتی لە رۆژئاوای واڵتانی عەرەبی و باكوری ئەفەریقا و
كاریگەریشی لەسەر عێراق و سوریا داناوە.
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 -9نەبوونی سوپایەكی یەكگرتووی بە ئینتیام
كاتێك سوپا وجودی نابێت ،تاكە ئەلتەرناتیڤ میلیشیای چەكداری
ئیسالمی سیاسی ،چەپ و ناسیۆنالیست ،كە ئەم میلیشیایانەش
هیچ ئینتیامیەكیان نیە بۆ دەوڵەت و حكومەت و پەرلەمان.
بەڵكو پابەندن بە دین ،دەق ،مەرجەع ،دەوڵەتانی دەرەوە و
ئیمتیاز و توندڕەوی و حزبەوە.
 -10باڵوبوونەوەی چەك و جبەخانەی سەربازی
چ روخانی رژێمی عێراق و چ روخانی واڵتانی عەرەبی و چ
شەڕی سوریا و چ پشتیوانی ئێران ،توركیا و سعودیە و واڵتانی
كەنداو ،چ بەهێز بوونی گروپی مافیایی و بازرگانی چەك،
وایانكرد ئەم گروپانە بە ئاسانی دەستیان بە چەكی قورس و سوك
بگات و باشرت ئاگری شەڕ خۆشبكات ،واتا بەشێكی زۆری چەك و
جبەخانەكانی چەكی ئەو واڵتانە كەوتنە دەست ئەم گروپانە و
باشرتین منوونەش داعشە .واتا دەوڵەتانی تۆتالیتار و میلیشیاكان،
هەمان كەرەستەیان بە دەستەوە بوو بۆ قەتڵ و عامی خەڵكی
واڵتەكانی خۆیان كە دەسەاڵتە تۆتالیتارەكان بەدەستیانەوە بوو،
واتا دوبارە بوونەوەی مێژووی تراژیدی.
 -11سیناریۆی ناردنە دەرەوەی قەیرانەكانە لە واڵتان
هەموو واڵتانی ناوچەكە و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بەتایبەتی
واڵتانی خاوەن میلیشیاكان وەك (عێراق و سوریا ،لیبیا ،یەمەن
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 ،ئەفغانستان ،توركیا) لەالیەن واڵتانی دراوسێی سنورەكانەوە
هاوكاری دەكرێن بەمەبەستی ناردنە دەرەوەی قەیرانەكانی
ناوخۆیان بۆ دەورووبەر و رێگرتن لە ئارامی و بەرقەراربوونی
دیموكراسی و مۆدێلی نوێی حوكمڕانی كە بەحساب لەالیەن
ئەمریكا و خۆرئاواوە پشتیوانی دەكرێن.
-12یەكخستنی سوننەكان لە دژی هەژموونی شیعی
روداوەكانی بەهاری عەرەبی  +روداوەكانی سوریا +دەخالەتی
ئێران +دەخالەتی حزبوڵاڵ +قەیرانەكانی عێراق  +هەژمونی
شیعەكانی یەمەن (حوسیەكان)  +بەحرێن = هەموو ئەمانە
لەالیەن واڵتی سوننیەوە بە تایبەتی (توركیا و واڵتانی كەنداوی
عەرەبی) بونە هۆی یەكخستنی سوننەكان بۆ جەنگی تائیفی
بەتایبەتی سەرهەڵدانی میلیشیا و گروپە سوننەكان و لەوانەش
گرنگرت سەرهەڵدانی داعش.
-13سیاسەتە چەوتەكانی مالیكی
سیاسەتە ،چەوتە ،مەزهەبیەكانی عێراق و بەتایبەتی مالیكی دژی
سوننەكان و كورد یەكێك لە فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی میلیشیا
و گروپەكان و داعش بوو ،بەاڵم لە جیاتی سەرهەڵدانی میلیشیا،
ناڕەزایەتی خەڵكی كوردستانی لێكەوتەوە سەبارەت بە مالیكی و
حكومەتی عێراق.
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-14سەحوە مۆدێلێكی شكستخواردووی ئەمەریكا
ئەمەریكیەكان یەكێك بوون لە هۆكارەكانی سەرهەڵدانی گورپی
و میلیشیاكان و لەساڵی ( )2007گروپی سەحوەی بۆ سوننەكان لە
ئەنبار دروستكرد ،چەكداركردن و پارەی پێدان بۆ دژایەتی قاعیدە
و سەركەوتوش نەبوو .پاش بڕانی هاوكاریەكانیان زۆربەیان
پەنایان بردە بەر میلیشیاكان بۆ بەدەستهێنانی ئیمتیازەكانیان.
واتا ئەم گروپە ئینتیامی نیە بۆ دەوڵەت و سوپا ،بەڵكو تەنها
بەدوای ئیمتیازدا دەگەڕێت.
-15باڵوبونەوەی گەندەڵی و فەساد
بەپێی ئامارەكانی رێكخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی عێراق هەمیشە
لە ریزبەندی واڵتە یەكەمینەكانە سەبارەت بە گەندەڵی و فەساد.

بۆیە سەرهەڵدانی زۆرینەی ئەم گروپانە وابەستەگیان هەیە بەم
دیاریدەیەوە و لەهەمانكاتیشدا خۆشیان بەشێكن لە خوڵقاندنی
و سەرهەڵدانی ئەم دیاردەیە ،ئەمەش پارادۆكسە.
-16رۆڵی نێگەتیڤی میدیاو سۆشیال میدیا
ئەم گروپ و میلیشیایانە توانیان كەڵك لە میدیا و سۆسیال میدیا
وەربگرن و كاریگەری نێگەتیڤ دروستبكەن و هەستی گەنجان
و الوان بۆ الی خۆیان رابكێشن و خەڵكی برتسێنن و پاڵەوانی
خوێرنێژی دروستبكەن لەبابەتی (شاكر وەهیب -داعش) و (ئەبو
عیزرائیل – حشدی شەعبی)
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بەشی حەوتەم
داعش و میلیشیاكان و كاریگەرییان
لەسەر داهاتووی عێراق و كوردستان
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ئەم گروپانە زادەی فاكتەرگەلی زۆرن ،بەاڵم ترس و مەترسیەكە
لەوەدایە .كە پێامنوابوو دەكرێت لەسایەی عێراقی دوای بەعس
لەگەڵ ئەم پێكهاتانە مۆدێلێكی نوێ و سیستمێكی سیاسی
پلورااڵ و دیموكرات بونیاد بنێن.
بەاڵم دەرك��ەوت ،نە ئەمریكا ( كە بە فریاد رەسی عێراق
و مۆدێلیزەكردنی دیموكراسی عێراق سەیر دەكرا) ویستی
عێراقێكی ئ��ارام و سەقامگیر دروس��ت بێت .نە واڵتانی
ناوچەكەش درێغیانكرد لە وێرانكردنی ئەم واڵتەو داڵدەدانی
گروپ و میلیشیا ئیسالمی و میلیشیا شیعە و سوننەكان و تیرۆر
و ماڵوێرانی.
تا گەیشتە ئەوەی داعش خۆی وەكو ئەلتەرناتیڤی بەشێكی
زۆرینەی سوننەكان منایش بكات.
داعش و میلیشیاكان جگە لە فاكتەر گەلی زۆروزەوەند ،بەاڵم:
 -1ژینگەی سیاسی عێراق لەبار بوو بۆ گەشەكردن و خوڵقاندنی
و تا بانگەشەی جیهاد بكەن لە ژێر ناوی دین و نەتەوەدا.
 -2وەكو نوێنەری سوننیزم خۆی منایش بكات و كارەكتەرە
شكستخواردووەكانی بەعسیزم لە پاڵ خۆی جێ بكاتەوە.
 -3ئەنتی دیموكراسیزم و ئیسالمیە رادیكاڵ و سەلەفیەكان
لەخۆی كۆبكاتەوە.
ئەمەش گەر بۆ گروپێكی وەكو داعش سوننی ،راست بێت،
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رێك بۆ رێكخراوی (ب��ەدر ،حەشدی شەعبی ،رەوتی سەدر،
عەسائیبی ئەهلی هەق ،جەیشی موختار ،زۆرینەی میلیشیا
شیعەكانیش) راست و دروسنت ،چونكە ئەوانیش وەكو نوێنەری
شیعیزم خۆیان منایش دەكەن .كارەكتەرە ئەنتی سوننەكان جیا
بكانەوەو گروپە ئیسالمیە شیعەكان وەكو خاوەنی راستەقینەی
عێراق بخەنە بەرچاو.
كاریگەری میلیشیا و گروپەكان لەسەر عێراق و كوردستان
« -1ئەم میلیشیا و گروپانە( ،فیزیكی) عێراقین( ،روحیەن)
شیعەیان سوننین( ،لۆجستیكی) ئێرانی یان توركی ،یان
سعودین »...بۆیە هەركامیان سەر بە ئەجێندایەكی دەرەكین
و مەترسیدارن.
 -2ئەم میلیشیا و گروپانە ،تا كۆنتڕۆڵ نەكرێن ( كە زۆر
دوورە لەوەی دەوڵەت بتوانێت كۆنتڕۆڵیان بكات) رۆژ بە
رۆژ عێراق بەرەو ماڵوێرانی و شەڕ و كوشتار تیرۆر و ئاژاوە
دەبەن و پێدەچێت ئەوەی ئێستا دەیكەن بەربەریەتێكی نوێ
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا بخوڵقێنێت).
-3ئەم میلیشیا و گروپانە ،ئەجێندایەكی ناوخۆ و دەرەكی
بەرێوە دەبەن ،كە جگە لە نەهامەتی و كاولكاری ،چ لە مێژووی
رابوردوودا ،چ لە داهاتووش بۆ كۆمەڵگەكانیان هیچیرتیان پێ
نیە و كاولكارترین شوێن كە بەر ئەم ئەجێندا و ملمالنێیە
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دەكەوێت عێراق دەبێت كە كاریگەری لەسەر كوردستانیش
دەبێت.
 -4ئەم گروپ و میلیشیایانە ،راستەوخۆ یان نا راستەوخۆ
كوردیان دابەشكردۆتە سەر دوو بۆچوون ،و دوو ئارای جیاواز
وا هەستدەكرێت لە ئاستی حكومەتی هەرێم ،بۆچونێكی
یەكانگیر و یەكگرتوو نەبێت و دوو بۆچوونی جیاواز هەبێت
(بەرامبەر شیعەكان و سوننەكان) ئەمەش رەنگدانەوەی ئەو
كاریگەرییە كە (حكومەتی هەرێم) تا رادەی��ەك ئااڵونەتە
ملمالنێی جەمسەرگیری تاران و ریاز ،یان شیعە و سوننە.
بێگومان هەڵوێستی الیەنە ئیسالمییەكانیش دوو تێڕوانینی
جیاوازیان هەیە ،كە دیسان لە ژێر كاریگەری ملمالنێی شیعە و
سوننە ،یان ئێران و سعودیە و توركیدان لەوەش خراپرت بوونی
دوو تێڕوانینی جیاوازە لە نێوان سەركردایەتی پارتی.
لە نێوان سەرۆكی حكومەت كە دەڵێت :حەشدی شەعبی
لە زۆر شوێن داعشیان شكاندووە زی��ادەڕەوی دەكرێت لە
دەخالەتی ئێران (ئەملۆنیتەر) ،بەاڵم سەرۆكی دەزگای ئاسایشی
هەرێم دەڵێت :میلیشیا شیعەكان گرفتی گەورەترن لە داعش
( ،)bbcكە بێگومان ئەم بۆچوونە كوردیانە دەكرێت وا
لێكبدرێنەوە بەشێكن لە قەیرانی میلیشیا و سیاسەتەكانیان .كە
ئەمە دەكرێت بڵێن الیەنداریە بۆ هەركام لە میلیشیا شیعی
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و سوننییەكان .یان الیەنگریە لە سیاسەتی ئێرانی یان توركی و
سعودی .پێچەوانەكەشی راستە.
 .5كورد دەبێت هەست بە مەترسی میلیشیا شیعی و سوننەكان
بكات
چۆن سەرهەڵدانی داعش ،كوردی توشی شۆكێكی سیاسی كرد
و ئامادەگی سیاسی سەربازی و هەواڵگری وەك پێویست نەبوو.
سەرهەڵدانی ئەم میلیشیا شیعی و سوننیانەش مەترسیەكانی
داهاتوویان ،هیچی لە داعش كەمرت نییە.
حكومەتی هەرێمی كوردستان (كورد) گەر هەست بە مەترسی
ئەم گروپ و میلیشیایانە نەكات ،بۆچوونێكی نالۆژیكی و
ناواقعیە ،هەروەك چۆن نەبوونی مەترسی لە خودی شیعە و
سوننە ناواقعیە.
چونكە لە باشرتین حاڵدا چ بە دیوی مەزهەب و تائیفی ،چ بە
دیوی ئیتنی و نەتەوەییدا كوردیان قبوڵ نییە.
 .6سعود فەیسەڵ و قاسم سلێامنی ترسیان هەیە ،كورد بۆ
مەترسی نەبێت
هەركام لە سعود فەیسەڵ و قاسم سولەیامنی وەكو دوو
نوێنەری كارەكتەری سەرەكی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
و ناوچەكە و بە تایبەتی لە عێراق  ..ترسیان لە گروپە دژو
نەیارەكانیان هەیە.
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سعود فەیسەڵی سعودی ،فاكتەری یەكەم و سەرەكی وهاوكارو داڵدەدانی گروپ و میلیشیا سوننەكانە و هەست بە
مەترسی گروپە شیعە نەیارەكانی دەكات.
قاسم سولەیامنیش ،كە فاكتەری یەكەم و سەرەكی هاوكار ویارمەتیدەری سەرەكی میلیشیا شیعەكانە ،هەست بە مەترسی
گروپە سوننەكان دەكات.
كەواتا بۆ كورد كاتێك فەیسەڵ و سلێامنی ترسیان هەبێت ،كە
خۆیان داینەمۆی سەرەكی بەگەر خستنیانن ،كورد بۆ مەترسی
نەبێت .بەڵكو دەكرێت مەترسی ئەم دوو كارەكتەرە بەهەند
وەربگیرێت.
 .7گروپی مافیا و بازرگانی چەكن
ترسێكی تری ئەم گروپانە لەژێر ناوی دین و نەتەوە مەزهەبدا.
جۆرێكن لە گروپی مافیایی و جەنگ و مامەڵەكردن بە چەك
و بابەتی سەربازیەوە یان فڕاندنی كەسایەتی سیاسی ،دینی،
سەرمایەدار كە كاریگەری سایكۆلۆژی و سۆسیۆلۆژیان لەسەر
ئایندەی عێراق و هەرێمی كوردستان جێدەهێڵن و لەرابوردووشدا
دەیان كورد بوونەتە قوربانی ئەم میلیشیایانە( .بۆ منوونە عاسائیب
ئەهل حەق دوو كوردی ناوچەی كەالر دەفڕێنن و ( )16دەفتەر
دۆالریان لێ وەردەگرن و وتویانە چونكە بارزانی رێگا نادات،
عەرەب بێ كەفیل بێنە هەرێم ئێمەش ئەوە دەكەین.
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-8گروپ و میلیشیاكان  ،بەشێكن لە عەشایری پۆپۆلیست
بەشێك لە عەشایرەكانی عێراق .بەتایبەتی سوننەكان .تەنها
بەدوای پارەو چەكداركردن و زۆر هەلپەرسنت ،بە پێی ئەجێندای
واڵتانی دەرەكی مامەڵە دەكەن و بەشێكن لە كوشتارو شەر و
قەیرانەكانی عێراق.
 -9مەترسی لەسەر ناوچە جێناكۆكەكان
ملمالنێی دوورودرێژی رابوردووی كورد و بە تایبەتی لە دوای
( )2003لەگەڵ عێراق (شیعە و سوننە) لەسەر ناوچە جێناكۆكانە
كە خەتی تەماسە لە نێوان (كورد -سوننە) (كورد -شیعە) كە لە
موسڵەوە تا دیالە دەستپێدەكات.
ئێستاش ئەو شوێنانەی كە لە شەرو ملمالنێیەكی سەختدایە لە
نێوان كورد  ،داعش .بە هەمانشێوە بوونە مەیدانی ملمالنێیەكی
توندی شاراوەی نێوان كورد و ئەم میلیشیایانە ،كە بێگومان
هیچكامیان قبوڵیان نیە ،كە كەركوك ،سەعدیە و جەلەوال
(گواڵڵە) ...،ناوچەی كوردستانین .لەمبارەیەوە نوسەرێكی
فەرەنسی دەڵێت عێراق (شیعە و سوننە) نیگەرانی ئەوە نین
كە داعش ،موسڵی داگیركردوە ،بەڵكو نیگەرانی ئەوەن كە كورد
كەركوكی كۆنرتۆڵكردووە.
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 -10كارتی فشارن
بە تایبەت ئێران دەیەوێت .ئەم میلیشیایانە وەكو كارتی فشار
بەكاربهێنێت لەسەر سوننەكان بۆ نزیكبوونە لە ئەمەریكا.
 -11پابەندی دەوڵەت و حكومەت نین
ئەم میلیشیایانە جۆرێكن یان فۆرمێكن لە شێوەی عەسابەو
پابەندی هیچكام لە رێووشوێنی دین ،یاسایی و ئەخالقی نین،
هیچ ئینتیامیان نیە بۆ دەوڵەت یان حكومەت و سوپا و پابەندی
هیچ پێوەرێكی ئەخالقی و ئینسانی نین.
 -12دژی پێشمەرگەن
ئەم میلیشیایانە .هەركامیان چەندە رقی لە ئەوی تریانە (شیعە
و سوننە) هەردووكیان رقیان لە پێشمەرگەیە ،بەاڵم چاوەڕوانی
ئەوەن شەڕی داعش تەواوبێت و رەنگە شەڕی پێشمەرگە
روبەڕووبونەوە بێت لەگەڵ ئەم میلیشیایانە ،سەرەرای ئەوەی
رۆڵ و ئەهمیەتی پێشمەرگە لەو شەڕانەی دژی داعش
لەبەرچاوناگرن ،یەكێك لە بەرپرسەكانی حشدی شەعبی دەڵێت
(پشتامن بە خواو و ئێران بەستوە).
 -13ئەمریكا دەستی ئاوەاڵ كردوون
بۆ دژایەتی داعش ،ئەمریكا دەستی ئاوەاڵ كردوون و بێدەنگە
لە میلیشیا شیعەكان.
بۆ نەرمی نواندنی ئێران لە دانوستانەكانی گروپی ( )1+5لەگەڵ
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ئێران و راكێشانی ئێران بۆ ناو قەیرانەكان.
 -14میلیتاریزەكردنی عێراق
ئەم میلیشیایانە هێندەی تر عێراق و واڵتەكانیرت بەرەو
میلیتاریزەكردن و جەنگ و كاولكاری دەبەن و پابەندی هیچ
رێساو یاسایەكی نێودەوڵەتی نین .لەبەرامبەردا رەنگە لەژێر
ناوی حكومەتدا سوپا بە چەكی قورس تەیار بكرێت و بە
ئاراستەیەكی خراپدا بربێت.
-15پاشەكشەی پرۆسەی دیموكراسی.
هەرەشەن لە چاپەمەنی و میدیا ئازاد و كۆتاییهاتن بە كۆمەڵی
مەدەنی و ئازادیەكان پرۆسەی هەڵبژاردن و پەرلەمان و
حكومەت و رێكخراوەكان و مافی ژنان و الوان.
 -16هەڵگیرساندنی شەڕی ناوخۆ:
هێشتا پێكهاتەكانی عێراق ،عەلەنی و ئاشكرا نەچونەتە شەڕی
ناوخۆوە ،بەاڵم میلیشیاكان هاندەرن بۆ راگەیاندنی شەڕی
عەلەنی ناوخۆ .واتا دەركردنی سوننەكان لەناو شیعەكان و بە
پێچەوانەشەوە یان رەنگە ناوچە كوردیەكانیش بگرێتەوە.
 -17دەخالەتی بەهێزتری واڵتانی ناوچەكە

زۆربەی نەهامەتیەكانی گەالنی عێراق دەخالەتی واڵتانی ئێران و
توركیاو واڵتانی كەنداوە .بەاڵم رەنگە لە داهاتوودا واڵتانی ناوچەكە
زۆرتر دەخالەت و باربوی چەك و یارمەتی ماددی و دینی بكەن.
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 -18گۆڕانكاری سیاسی ،جوگرافی و راگواسنت لە بابەتی:
أ .داگیركردنی موسڵ لەالیەن توركیاوە
ب .جیابوونەوەیەكی خوێناوی لە عێراقدا كە ئارەزومەندانە
نەبێت.
ت .دابڕانی ئێران لە سوریا و حزبوڵاڵ .
پ .دژایەتی نفوزی .PKK
ج .چۆڵكردنی تەواوی ناوچە سوننی و شیعەكان لە یەكرت.
ح .راگواستنی زورەملێ :وەكو تەختكردنی ناوچە سوننەكان
لەدوای شەڕی تكریت و ناوچەكانی ترو روخانی خانوەكانیان
و دەركردنیان.
خ .شەری خوێناوی لەگەڵ كورد لەسەر ناوچە جێ ناكۆكەكان.
 -19خۆ پڕچەككردنی زیاتری (كورد ،شیعە ،سوننە).
 -20سەرهەڵدانی قۆناغێكی نوێ و مەترسیداری رادیكالیزمی
ئیسالمی لە بابەتی حیجابی زۆرەملێ .رێگرتن لەخواستەكانی
گەنجان و داخستنی شوێنە تەرفیهی و حەرامكردنی،
حەاڵڵكراوەكان و روخاندنی مزگەت و كەنیسە و شوێنە
موقدەسەكان و بەتااڵنربدنی كەلتور و شوێنەوارەكان.
 -21بارودۆخێكی خوێناویرت :كە سوریا لە چاویدا ئاسایی بێ
كە ( )250000كەس كوژراوە .رەنگە بەسەدان هەزار كەس لە
عێراق لەسەر دەستی ئەم میلیشیانە بكوژرێن.
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-22پێشیلكاری زۆرتری مافی مرۆڤ رێزگرتن لە پرەنسیپ و
یاساكانی مافی مرۆڤ
تا دێت ئامارەكان و رێكخراوە نێودەوڵەتیەكان فاكت زیاتر
دەخەنە روو ،سەبارەت بە پێشێلكاری رەوشی مافی مرۆڤ و
كوشتنی بێ دادگایی و تەعەدا كردن لە ژنان و كچان.
 -23لێكەوتەی كۆمەاڵیەتی نێگەتیڤ
لە بابەتی ڕفاندن و سوكایەتی بە ژنانی یەزیدی لە شەنگال و
زەواجی مسیار و زۆرەملێ ،زۆربوونی بێوەژن ،مندااڵنی ب ێ باوك
و دزی و راووڕوت ،كێشەی كۆمەاڵیەتی بەرفراوان و هەژاری و
تەاڵق و جیابونەوە و پرۆسەی هاوسەرگیری ناشەرعی.
 -24قەیرانی ئابوری و دارایی
دابەزینی نێوەندی داهاتی سااڵنەی تاك و خراپبوونی گوزەرانی
زیاتری هاواڵتیان .كە هەژاری زۆرتر بەدوای خۆیدا دەهێنێت.
 -25قوربانیدانی زیاتری (پێشمەرگە) كە سەرمایەی گەورەی
كۆمەڵگەی كوردستانن
چونكە تاكە هێزە كە بە ئینتام بۆ نیشتیامن داكۆكی لە خەڵكی
كوردستان دەكات و هەموو میلیشیاكان بەچاوی دوژمن سەیری
هێزی پێشمەرگە دەكەن.
 -26پەرەسەندنی گەندەڵی و فەسادی ئیداری :لە بابەتی
بەرتیل و نا شەفافی و رۆتین.
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 -27ئەگەری رودان و سەرهەڵدانی كودەتا
 -28ئ��اوارەب��وون و دەرب���ەدەری هاواڵتیانی عێراق :زۆرتر
لەوەی ئێستا هەیە چاوەڕوانی ئەوە دەكرێت لەسەر دەستی
میلیشیاكان ،ئاوارەكان زۆرتربن.
 -29خراپبونی رەوشی تەندروستی و پ��ەروەردە :لەسایەی
گروپ و میلیشیا ئیسالمیە رادیكاڵەكان كە دژی كرانەوە و یاسا
مۆدێرنەكانن.
 -30دواخستنی چانسی راگەیاندنی سەربەخۆیی كوردستان
ئەوەی كە دەبێت لۆژیكانە سەیری بكەین ئەوەیە كە تا رەوشی
سیاسی عێراق ئارامرتبێت و دیموكراسی گەشەبكات و دادگا
و یاسا بەرقەراربێت و سیستمی فیدراڵی كاریگەری پۆزەتیڤی
لەسەر هەرێمی كوردستان دەبێت و چەندەش نا ئارامی
زۆرتربێت .میلیشیاكان گەشە دەكەن و چانسی راگەیاندنی
سەربەخۆیی كوردستان دواتر دەخات .هەرچەندە بە ئەزمونی
والتانی یۆگسالفیا وا ناڵێین.
لەرویەكی ترەوە ناتەبایی و پێكەوە هەڵنەكردن رێخۆشكەریشە
بۆ دابەشبوون ،یان النی كەم بۆ ( )3هەرێمی كۆنفیدڕاڵ!
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بەشی هەشتەم
قۆناغی پۆست داعش و فۆبیای میلیشیاكان
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هەرچەند ،چاوەروانیەكی دورە كە بەمزوانە داعش كۆتایی
بێت ،یان میلیشیاكان بنبڕ بكرێن ،بەاڵم قۆناغی پۆست داعش
چاوەڕوانی ئەوەی لێدەكرێت كە:
-1حەشدی شەعبی و میلیشیا شیعەكان ،هێندەی داعش،
مەترسی بن لەسەر سوننەكان ،یان داعش چەندە مەترسی
بووە لەسەر شیعە .حەشدی شەعبی هێندە مەترسی بێ لەسەر
سوننەكان.
-2رەنگە دوای داعش سەردەمی زێڕینی میلیشیاكان بێت ،بۆ
كوشتار و تۆڵەكردنەوە بە تایبەتی هەركامیان سەركەوتوتربێت
رەنگە ئەوانی تر قەتڵ و عام بكات.
-3داهاتووی عێراق لەبەردەم مەترسی دووب��ارە بوونەوەی
سیناریۆكانی سوریا و بەلكان و خەمیرە سورەكانی كامبۆدیا
دایە.
-4پاشەكشەی داعش بەبێ گرەنتی بۆ سوننەكان كارێكی
قورسە ،كە رەنگە تراژیدیای گەورەی لێبكەوێتەوە ،بەتێروانین
لەوەی تا ئێستا میلیشیا شیعەكان ئەنجامیدەدەن.
-5پارچە پارچەبوونی عێراق ،بەبێ چەترێكی یاسایی و
نێودەوڵەتی و كە رەنگە سەدان هەزار ببنە قوربانی.
-6هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆی نێوان شیعە و سوننە درێژەی
هەیە ،كە یانزە ساڵە خامۆشكراوە و دواخراوە .كە كوژانەوەی
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زۆر قورس دەبێت.
-7سەرهەڵدانی گروپی مافیایی و باندی بازرگانی (مادەی
بێهۆشكەر ،بازرگانی چەك ،بازرگانیكردن بە ژنان و مندااڵن،
دزینی شوێنەوارە گرینگەكان و نەوت)...
-8نەبوونی سرتاتیژێكی روون سەبارەت بە داهاتووی هەرێمی
كوردستان لەنێو ئەو قەیرانانەدا بەتایبەتی لەالیەن گروپ و
میلیشیاكانەوە.
-9كاریگەری نێگەتیڤی پەروەردەیی و كۆمەاڵیەتی و ئابوری
لەسەر تاكەكانی كۆمەڵگا.
-10كۆنرتۆڵكردنەوەی موسڵ ،رەنگە سەرەتای تراژیدیرتین
رووداوی عێراق بێت لەسەر دەستی داعش و میلیشیا شیعە و
سوننەكان ،بەسەرنجدان لەوەی كە لە تكریت روویدا و قەتڵ و
عامی بێ وێنە دژی سوننەكان كراوە.
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بەشی نۆیەم
ئەگەر و ئەلتەرناتیڤە ،پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكان
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دوو ئەگەرو گریامنە ه��ەن بۆ لێكدانەوەی سیاسەت و
هەڵسەنگاندنی رەوش��ی سیاسی عێراق و كوردستان .كە
رەهەندێكیان پوزەتیڤە و رەهەندەكەی تریان نێگەتیڤە،
چونكە ناتوانرێت بڕوا بەوە بكرێت كە عێراق بەم نزیكانە
دەتوانێت كێشە و قەیرانەكانی چارەسەر بكات ،ئەگەرچی باس
لەوەدەكرێت بەدوای رێكەوتنی (تاران و  )1+5رەنگە هەژمون
و دەخالەتی ئێران لە عێراق و بەسەر میلیشیا شیعەكانەوە كەم
دەبێتەوە ،بەاڵم هێشتا ئەمە زوە.
-1گۆڕینی نەخشەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست .بە شێوەیەك كە
هەموو الیەنە ناكۆكەكان رازیبكات .بەتایبەتی عێراق بكاتە سێ
دەوڵەتی سەربەخۆی (كورد ،شیعە ،سوننە)
-2رێگرتن لە دەخالەتی واڵتانی شیعی و سوننی لە قەیرانەكانی
ناوچەكە و دانانی سنور بەشێوەی یاسایی نێودەوڵەتی یان
فشاری سیاسی و ئابووری.
-3سنوردانان و فشار دروستكردن بۆ رێگری لە دەست گەیشتنی
میلیشیا گروپەكان و چەك و جبەخانەی سەربازی.
-4بۆ كوردستان دوو رێگا هەیە :یان پشتیوانی خەڵك بۆ
جیابوونەوە یان پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ سەربەخۆیی
كوردستان .كە پێویستە سەرەرای رەهەندە مەترسیدارەكانی
لەبەرچاوبگرێت.
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-5گەر داعش ئەنتی شیعەو كوردە ،قاعیدە ئەنتی ئەمریكا
بوو .رەنگە گروپەكانی داهاتوو دژی هەموو پێكهاتەكاننب واتا
دەبێت داعش ئەزمونێكی فێری هەموو الیەنەكان كردبێت .كە
مەترسی گەورەتر لە داهاتوودا روبەرووی عێراق و هەرێمی
كوردستان دەبێتەوە.
-6بەگەرخستنی دبلۆماسیەتی كوردی :بۆ راكێشانی سەرنجی
واڵتانی خۆرئاوا كە كورد بەشێك نییە لە كێشەكانی شیعە و
سوننە و بەتەواوی خۆی دەربخاتەوە و كۆتایی بە الیەنگریەكانی
بێنێت.
-7یەكخستنی گوتاری هێزە كوردیەكان :بە تایبەتی پێنج هێزە
سەرەكیەكە .كە لەپەرلەماندان و گرنگی و رۆڵ و كاریگەری
خۆی هەیە.
-8ئاماژە تازەكانی (گەردەلولی زەبر یان خۆراگری) سعودیە
و واڵتانی كەنداو و پاكستان :بۆ سەر حوسیەكانی یەمەن
ناردنی مسج بوو بۆ ئێران لە عێراق  .كە رەنگە قەیرانی قوڵ
بەدوای خۆیدا بهێنێت .كە كاریگەری لەسەر عێراق و هەرێمی
كوردستانیش دادەنێت.
-9ش��ەری ناوخۆ لەعێراق  :دوبارەكردنەوەی سیناریۆكانی
لوبنان ،رسبیا و بۆسنە.
-10بێ بەهابوونی دەستور :پشت پێ نەبەستنی و ئەگەری
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هەڵوەشاندنەوەی حەررەك لە نێوان ئەسیوبیاو ئەمەریكا لە
رابوردوو روویدا.
-11هەرگیز نابێت كەس چاوەرێی ئەوە بكات كە واڵتانی
ناوچەكە هەنگاوێكی پۆزەتیڤ بنێن .گەر هێزە عێراقیەكان لەو
وابەستەگییە خۆیان رزگار نەكەن
-12رەنگە چانسێكی باش بێ بۆ كورد .گەر هەنگاوی لۆژیكی
بنێت و پشتیوانی نێودەوڵەتی هەبێت.
 -13باڵوبونەوەی گەندەڵی و فەساد و فەحشا و بێكاری و
نەخۆشی ترسناك و مەترسیدار.
-14پێویستە حكومەتی هەرێم ،فشار بكات بۆ ئەوەی ئەمەریكا
و ئەوروپا ،راستەوخۆ مامەڵە لەگەڵ هەرێم و هێزی پێشمەرگە
بكەن .نەك لەرێگەی عێراقەوە ،چونكە تائێستاش ئەو رۆڵەی
پێشمەرگە وەك پێویست لەبەرچاو ناگرێت.
-15پێداچونەوەی ئەمەریكا لەگەڵ كورد بەتایبەتی لەسەر
فایلی تیرۆر و مافەكانی گەلی كورد.
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بەشی دەیەم
پالن و ئەڵتەرناتیڤەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان
و هێزەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان
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سەرهەڵدانی داعش سەرەڕای كاریگەری و دەركەوتنی دیوە
نێگەتیڤەكانی لەسەر هەرێمی كوردستان ،بەاڵم فاكتەر گەلی
زۆری بەدوای خۆیدا هێنا ،كە لە بەرژەوەندی كورد بوون:
-1هاونەتەوەیبوونی هێزە كوردستانیەكانی هەر چوار پارچەی
كوردستان:
یەكەمجارە لە مێژووی نزیكیدا كە هەموو هێز و حزبە
كوردستانیەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان چ لەڕوی
سەربازیەوە چ لەڕوی میدیایی و هاو هەڵوێستیەوە یەكگرتوانە
بێنە مەیدان و بەگژ ئەم مەترسیەدا بچنەوە (هێزەكانی
باشور ،باكور ،رۆژهەاڵت ،رۆژئاوا) بەشداری هێزەكانی باكور
( )PKKو هێزەكانی رۆژهەاڵت (كۆمەڵە و دیموكرات و پاك) و
هێزەكانی رۆژئاوا ( PYDو  )YPJزۆریەنەی هێزەكانی باشور
و شەهیدبوونی سەدان پێشمەرگەی ئەو هێزانە لەبەرەكانی
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جەنگ.
-2ژی��ان��ەوە و سەرلەنوێ گەرمبونەوەی پەیوەندیەكانی
جەماوەری هەر چوار پارچەی كوردستان و داكۆكی لە ئەزمونی
هەرێمی كوردستانی باشور و پاراستنی كۆبانێ و كانتۆنەكانی.
-3گوتاری میدیای ك��وردی تا رادەیەكی باش روماڵی ئەم
مەترسیەی كرد و جەماوەری بۆ سازدا.
-4یەكخستنی گوتاری هێزە نەیار و ناكۆكەكانی هەركام
لەپارچەكان بۆ بەرگرتن لەم مەترسیە .بۆ منوونە یەكەمجار بوو
سكرتێری پێنج هێزی رۆژهەاڵتی دوای دەیان ساڵ لەبارەگای
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران لە كۆیە كۆبونەوە.
-5بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی لەسەر ئاستی هەر چوار
پارچەكە و هەموو كوردانی دنیا ،بە هەموو هێز و فكرو
ئایدۆلۆژیانەوە لە ئەوپەڕی چەپ و ناسیۆنالیست و ئیسالمی و
هێزە دیموكرات و لیبڕاڵەكان.
-6یەكخستنی كۆی گوتاری نەتەوەیی هەموو هێز و الیەن و
كەسایەتیەكان چ سیاسی و چ میدیایی و سەربازی لە ئاستی
ناوخۆیی ،عێراق ،ناوچەیی و نێودەوڵەتی.
-8خۆئامادەكردنی زوو یان درەنگ وەخت بۆ سەربەخۆیی
كوردستان.
-9بەكارهێنانی نەوت و سامانی ئەم واڵتە بۆ بەهێزكردنی گوتار
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و میدیا و الیەنی سەربازی یەكگرتوانە و پێداچونەوە بە كێشە
و گرفتەكانی رابوردوو و كاركردن بۆ داهاتوو.
-10دەست هەڵگرتن لەناكۆكی و ملمالنێی هێزەكان لەسەرو
مەسەلەی بەرژەوەندی حزبی.
-11پێكهێنانی ژورێكی تایبەتی كاتی لەبواری میدیا و پالن و
سرتاتیژی.
-12س��ازان و چاكردنەوەی پەیوەندیەكانی نێوان حكومەتی
هەرێم و حكومەتی عێراق ،تا دۆزی��ن��ەوەی ئەڵتەرناتیڤی
گونجاوتر.
-13پشتیوانیكردن لە كانتۆنەكانی خۆرئاوا و پرۆسەی ئاشتی لە
باكور و هەوڵدان بۆ ئازادكردنی ئۆجەالن بەتایبەتی كاركردن
لەسەر میتۆد و مانیفێستی مام جەالل بۆ ئەم پرسانە.
-14كاركردنی جدی بۆ گەڕانەوەی ئینتام الی گەنج و الوان بۆ
مەسەلەكانی نیشتیامنی ئەمەش بە میتۆدی (ئەرك و ماف)
جێبەجێ دەكرێت.
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بەشی یانزدەهەم
راپۆرتێكی نێودەوڵەتی گروپە ئیسالمیە رادیكاڵەكان
بە مەترسی دەزانێت لەسەر جیهان
69

سەنتەری كاری خۆپارێزی (The Center For Preventive
 ،)Actionسەربە ئەنجومەنی پەیوەندییكانی دەرەوەی
واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمریكایە ،لەراپۆرتی سااڵنەی خۆی
بۆ ساڵی ( )2015كە راپۆرتەكەی لەژێر ناونیشانی (روپێوی
یەكەمینەكانی خۆپارێزی بۆ ساڵی  )2015ئامادەیكردووە لە
()12ی نۆڤەمبەردا باڵویكردۆتەوە:
راپۆرتەكە لەسەر گرنگرتین ئەو گرفت و كێشەو ملمالنێیانەی
واڵت��ان وەس��ت��اوە ،ك��ەزۆر گرنگییان هەیە لەدروستكردنی
سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكاو بەرژەوەندییە نیشتیامنییەكانی
ئەمەریكا.
راپۆرتەكە بۆ ساڵی رابوردوو ( )2014دوو مەترسی گەورەی
دیاریكردبوو (ڕووبەڕووبوونەوەی داعش لەسوریا و عێراق,
مەترسی شەڕی تائیفی لەكۆماری ئەفەریقای ناوەڕاست).
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لەسەر نەخشەیەك ،هەموو ئەو ناوچانە كە ملمالنێیەكی
گ��ەورەی تێدایە لەسەر ئاستی جیهان دیاریكراون بەپێی
راپۆرتەكە ناوچەكانی ملمالنێی دابەشكران بۆ سێ ئاست بەپێی
مەترسیان:
یەكەم :ناوچەكانی ملمالنێی كە هەرەشە و گرفتی گەورەن و
لە ریزبەندی یەكەمینەكانن بۆ ئەمەریكا ،بە سور رەنگكراوە:
سیناریۆكانی ئەم ناوچانە بەمشێوەیەیە:
-1بەردەوامبوونی ملمالنێ لە عێراق.
-2هێرشی چاوەروانكراو بۆ سەر ئەمەریكا لە ناوەوە یان بۆ
سەر یەكێك لە هاوپەیامنەكانی.
-3هێرشی ئەلیكرتۆنی بۆ سەر ژێرخانی ئەمەریكا.
-4بەردەوامبوونی قەیرانەكانی كۆریای باكور.
-5هێرشی سەربازی ئیرسائیل .دژی پێگە ئەتۆمیەكانی ئێران.
-6سەرهەڵدانی روبەڕوو بوونەوەی چەكداری لە دەریای چینی
باشور.
-7هەڵكشانی قەیرانەكان لە سوریا.
-8زیادبوونی نا ئارامی لە ئەفغانستان.
-9بەرزبوونەوەی شەر و كوشتار لە رۆژهەاڵتی ئۆكرانیا.
 -10بەرزبوونەوەی ئاڵۆزی لە نێوان ئیرسائیل و فەلەستین.
( )7مەترسی پەیوەندیان بەگروپە ئیسالمیە رادیكاڵكانەوە.
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***
دووەم :ناوچەكانی هەرەشەلەسەر ،كە ئەگەری ڕوودان��ی
مەترسیان هەیە و پلەی دووەمیان هەیە لەناو یەكەمینەكانی
ئەمەریكا و ناوەندی سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا.
ئەم ناوچانە بە رەنگی پرتەقاڵی رەنگ كراون بەپێی راپۆرتەكە
سیناریۆكان ئاوایە:
-1بەردەوامی و زیادبوونی ملمالنێ لە لیبیا( .مەبەستی سوپای
فەجری لیبیای ئیسالمیە)
-2زیادبوونی هێرشی تیرۆریستی.
-3نائارامی زیاتر لە میرس .بەتایبەت لە ناوچەی سینا( .بەهۆی
گروپی ئەنصار بەیت ئەملقدس).
-4نائارامی زیاتر لە ئەردەن.
-5هەڵكشانی توندوتیژی تائیفی و نائارامی سیاسی زۆرتر لە
لوبنان( .مەبەست حزبوڵاڵ و گروپەكانی ترە)
-6هەڵكشانی توندوتیژی ناوخۆیی لە پاكستان.
-7توندوتیژی سیاسی لە نێوان كۆمەڵە كوردیەكان و هێزە
ئەمنیەكانی توركیا (كە مەبەست پەكەكەیە).
-8نائارامی سیاسی لە یەمەن( .مەبەست حوسیەکان و شیعەكان
و گروپەكانی ترە)

72

( )7مەترسیان پەیوەندیان بەگروپە ئیسالمیە رادیكاڵەكانەوە
هەیە گەر باسی ( ئیخوان توركەكان) نەكەین.
***
سێیەم :ناوچەكانی هەرەشەلەسەر ،كە ئەگەری كەمرتین
مەترسی لەسەرە پلەی سێیەمی هەیە لەناو سیاسەتەكانی
ئەمەریكا بە رەنگی زەرد رەنگكراون و لە راپۆرتەكەدا
سیناریۆكانی ئاوایە.
-1گەشەكردنی خۆپیشاندانە سیاسیەكان لە چین لە ناوچەی
ئەیجور.
-2هەڵكشانی توندوتیژی تائیفی لە كۆماری ئەفەریقای
ناوەراست.
-3هەڵكشانی توندوتیژی لە نێوان بووزیەكان و روهینجا لە
میامنار.
-4شەری ناوخۆ لە باشوری سودان.
-5زیادبوونی نائارامی لە تایالند.
-6قەیرانە سیاسیەكانی فەنزویال.
-7نائارامی لە رۆژئاوای ئەفەریقا سەبارەت بە نەخۆشی ئیبۆال.
***
بەپێی راپۆرتەكە لەئێستادا شەری ئەمەریكا لەگەڵ داعش
بۆ هەر كاتژمێرێك ( )300هەزار دۆالر خەرجیەتی,لەكاتێكدا
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لەشەڕەكانی ئەفغانستان رۆژنە ( )200ملیۆن دۆالر خەرجی
بووە بۆ ماوەی ( )13ساڵ.
راپۆرتەكە گەورەترین هەڕەشە و مەترسی ملمالنێ لە نێوان
شیعە و سوننە دەزانێت لەعێراقدا بۆ ساڵی (.)2015
بەپێی سیناریۆكانی ئەم راپۆرتە بێت هەڕەشەی گەورە لەسەر
جیهان هەن كە زۆربەیان لەخۆرهەاڵتی ناوڕاست و لەناویشیاندا
لە واڵتانی عەرەبی ئیسالمین و یەكەم كارەكتەری مەترسیدارو
هەڕەشەش گروپە ئیسالمییە رادیكاڵ و مەترسیدارەكانن.
واتە لەكۆی ( )25سیناریۆی مەترسیدار كە ریزبەندی كراون ()15
مەترسیان لەو واڵتانەن كە باسمكردن ،ئەو ( )15هەڕەشەیەش
لەواڵتانی ئیسالمی و گروپە ئیسالمییە رادیكاڵ و تیرۆرستەكانن.
لەگروپی یەكەمی سور لەكۆی ( )10سیناریۆ ()7ی��ان هێزە
ئیسالمییە رادیكاڵەكانن.
لەگروپی دووەم – پرتەقاڵی لەكۆی ( )8سیناریۆ ()7یان هێزە
ئیسالمییە رادیكاڵەكانن.
لەگروپی سێهەم – زەرد لەكۆی ( )7سیناریۆ)1( ،یان هێزە
ئیسالمییە رادیكاڵەكانن.
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بەشی دوانزدەهەم
گروپ و میلیشیاكانی عێراق
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یەكەم :سوننەكان
-1الجیش االسالمی فی العراق:
سوننی -سەلەفین ساڵی  2003دام��ەزراوە ،پێكهاتوون لە
ئەفسەرانی پێشووی سوپای عێراق ،بەعسی و پیاوانی ئاینی
سەلەفی و عەشایر.
ئامانجەكانیان /رزگاركردنی عێراقە.دژی پرۆسەی سیاسی عێراق و ئەنتی دەستوری عێراقینلەگەڵ سێ هێزی تر (جیش موجاهیدین ،كتائب ثورە عرشین،جبهە االسالمیە املقاومە عێراق) ،ئەنجوومەنێكی چوار قۆڵیان
پێكهێناوە.
 -2كتائب ثورە عرشین:
كۆمەڵەیەكی سوننی ،ئیسالمین ،نزیكن لە هیئە علامء املسلمین
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(حارس زاری) سەرۆكایەتی دەكرد (مرد) رێكەوتی  10تەمموزی
 2003دامەزراوە.
ئامانجەكانی ،رزگاركردنی خاكی عێراقە لە ئیستمالیعەسكەری و سیاسی بێگانە.
 .3الجبهە االسالمیە املقاومە العراقیە (جامع)
عێراقی -ئیسالمین .لە  28ئایار  2004دام��ەزراوە و باڵیسەربازی بە ناوی (كتائب سەالحەدین ئەیوبیە)
خاوەنی فكرەی ئیخوانین (یان ئیخوانی عێراقین)ئامانجیان دەركردنی داگیركەرە لە عێراق.جوگرافیای ئەم گروپە ناوچە سوننەكانی وەك (موسڵ ،دیالە،
بەغدا ،ئەنبار و بەرسە)یە
.4جیش االنصار السنە:
كۆمەڵەیەكی سەلەفی – جیهادین ،لە ئەیلولی  2003دامەزراوە
و پێكهاتبوون لە (االنصار االسالمی كوردی و سەربازانی عێراقی
پێشوو و سەلەفیەكان) لەسەر شێوازی قاعیدە كاریاندەكرد.
ئامانجیان دەركردنی داگیركەرە لە عێراق و جێ بەجێكردنیدین و شەریعەتی ئیسالمە.
جوگرافیایان ناوچەكانی كوردستان بووە.بەرپرسیارن لە تەقینەوەكەی شوباتی  2004هەولێر لەمەڵبەند و لقی یەكێتی و پارتی كە دەیان سەركردەو كادری
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هەردوال شەهیدبوون.
سەدان تیرۆر و تەقینەوە و كوشنت ،تەقاندنەوەی سەیارەیانئەمجامداوە.
 -5جیش الراشدین:
كۆمەڵەیەكی ئیسالمی سوننین .ئامانجیان وەكو حركە مقاولەاالسالمی و كتائب ثورە عرشین
پێكهاتوون لە چەند كەتیبەیەك (كتیبە الكوثر ،فردوسی ،جنود
الرحمن ،الفجر الصادق ،مسلم بن عقیل)
شوێن جوگرافیایان لە بەغداد االنبارو دیالە باڵوبوونەتەوە.ئامانجیان كوشتنی داگیركار و هاوكارەكانیانە بە تایبەتی دژیچاالكیەكانیان دژی ئەمەریكایە.
-6جیش املجاهدین
كۆمەڵەیەكی سوننین و نزیكن لەسوپای ،ئیسالمی لە شوباتی
 2005دامەزراوە ،ئامانجیان دژی داگیركاری ئەمەریكا بووە.
-7تنظیم القاعدە الجهاد فی بالد الرافدین:
كۆمەڵەیەكی سەلەفی ،جیهادین ،پێشرت لەژێر ناوی (جامعە
التوحید والجهاد) بەسەرۆكایەتی ئەبوو مسعب الزرقاوی
كاریان دەكرد ،كە ئەویش بەیعەتی خۆی دا بە ئوسامە بن الدن.
ئامانجیان ،دەركردنی داگیركاری بێگانەیە و ئەمەریكایە لەعێراق و سوپاو پۆلیس ئامانجی تیرۆركردنیان بوو.
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شەڕیان دژی شیعە راگەیاندبوو ،خوێنیان حەاڵڵ كردبوون وتیرۆریان دەكردن.
پێگەی جوگرافییان لە رومادی (االنبار) ،فلوجە ،بەغدا ،سامەرا،دیالە و كەركوك) بوو.
-8الجامعە السلفیە املجاهدە
سەلەفی ،جیهادی ،سوننین ،نزیكبوون لە قاعیدە.ئامانجیان دەرپەڕاندنی داگیركەرانە لە عێراق و جێبەجێكردنیئەحكامی شەریعەیە لە  2003/7/1دامەزراوە.
دژی عیلامنی – سۆسیالست و شیوعی الیەنە قەومیەكانبوون.
 -9الجامعات البعثیە والعشائریە
میلیشیایەكن سەر بە كۆنە بەعسی و فكری قەومی عەرەبین.
-10جیش محمد
كۆمەڵەیەكی سەر بە بەعسی پێشوون لە ئەفسەرانی سوپا و
پاسەوانانی سەدام حسێن و لە هاوینی  2003دامەزراوە ،لە
االنبار بوون ،دژی ئەمەریكا و هاوكارەكانیان بوون.
-11ثوار االنبار:
سوننیە قەومیەكانن كە الیەنگری رژێمی پێشوترن ،دژی
رێكخراوی بەدری شیعە دەجەنگان بۆ دەرپەڕاندنی الیەنگرانی
قاعیدە لە ناوچەكانیان.
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-12جیش العزە فی العراق
-13الجبهە الوطنیە لتحدید العراق:
كۆمەڵەیەكی پێكهاتوو لە ئەفسەرانی پێشوو لە رۆشنبیران
هەندێكیان قەومی و ئیسالمی بوون و الیەنگری حزبی بەعس
بوون دژی بوونی ئەمەریكا بوون لە عێراق.
-14القیادە العامە ملجاهدی العراق املسلحە املقاومە والتحدید
فی العراق
كۆنە بەعسیەكان ب��وون و دروشمەكانی حزبی بەعسیان
هەڵگرتبوو .داوای دەرچوونی هێزەكانی ئەمەریكایان دەكرد لە
عێراق و دژی ئێرانیش بوون.
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دووهەم :میلیشیا شیعەكان
-1حەشدی شەعبی :حەشدی شەعبی ،بە حەشدی نیشتیامنیش
پێناسە دەكرێت و لە ( 13یونیۆ  )2014دروستبوە و لەالیەن
فالح فیاز سەركردایەتی دەكرێت ،لەگەڵ هادی عامری و
بەدوای فەتوای سیستانی دروستبوە و بەپێی سەرچاوەكان لە
بودجەی  )60( 2015ملیۆن دۆالری بۆ تەرخانكراوە و ژمارەی
ئەندامانی ( 100000بۆ  )120000كەس مەزەندە دەكرێت
و پێكهاتەكەش تەنها لە شیعە پێكدێت ،تاوانبارە بە كوشتنی
سوننەكان و خەڵكانی سڤیل و مەدەنی.
بەشێك بەرپرسە ئەمركیەكان لەناویاندا دیڤێد پرتایۆس سەرۆكی
پێشوی (سی ئای ئەی) لە واشنتۆن پۆست رایگەیاندووە
«حەشدی شەعبی كە لەالیەن ئێرانەوە پشتیوانی دەكرێت.
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لە گروپی داعش مەترسیدارتر و لە عێراق هەڵساون بەكاری
ئابڕوبەرانە دژی سوننەكان».
پاش سەرهەڵدانی حەشدی شەعبی و مەترسیەكانی باس
لەوەدەكرێت پێویستە سوپایەك بۆ سوننەكان بۆ پاراستنیان
لە قەتڵ و عامی شیعەكان دروستبكرێت و ئاماژە بە رۆڵی
سوننەكان دەدرێت لە شەڕی دژی قاعیدە.
-2حزبوڵاڵی عێراق :ئااڵی زەرد وەكو بەیداخی حزبوڵاڵی
لوبنانیان هەڵگرتوە ،واثق بەطاط سەرۆكایەتی دەكات ،ئێران
پشتیوانیان دەكات ،دژی ئەفسەرانی بەعسن ،ساڵی ()2010
دامەزراوە.
-3فەیلەقی بەدر :هادی العامری سەرۆكایەتی دەكات ،گوایە
خاوەنی ( )12000چەكدارە ،لە ساڵی ( )2002لە ئەنجومەنی
بااڵی ئیسالمی جیابۆتەوە و زۆربەی چاالكیەكان لە دیالەیەو
تۆمەتبارە بە كوشتنی بەشێكی زۆر لە بەرپرسانی سوپای
بەعسی پێشوو فرۆكەوانەكان.
-4عەسائیب ئەهل هەق )2004( :دامەزراوە ،سەر بە رەوتی
سەدر بوون ،دواتر لە ( )2006جیابونەوە و قەیسی خزعەلی
سەرۆكایەتی دەكات ،بە ( )10000كەس مەزەندە دەكرێن و
رەوتی سەدر تاوانباریان دەكات بە كارەساتی كوشتنی تائیفی،
لە توندرەوترین گروپەكانی شیعەیە و تاوانبارە بە كوشتنی
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دەیان سەربازی ئەمەریكی ،خۆیان دەڵێن ( )6000هێرشیان
دژی ئەمەریكیەكان ئەنجامداوە ،بەشداری شەری سوریا
دەكەن بۆ پشتیوانی لە بەشار ئەسەد.
-5ئەنجومەنی بااڵی ئیسالمی ،عەمار حەكیم:
-6سوپای مەهدی :لە ئەیلولی ( )2003دامەزراوە ،بۆ دژایەتی
هێزە ئەمەریكیەكان باس لەوە دەكرێت ( )60000چەكداری
هەیە.
-7سوپای موختار )2013( :دامەزراوە ،تۆمەتبارە بە كوشتنی
ئەفسەرانی بەعسی پێشوو ،نزیكەی ( )40000چەكداری هەیە
لەالیەن قاسم الصئی دامەزراوە ،هاوكاری رژێمی بەشار ئەسەد
دەكات.
-8لیوا ئەبو فەزل عەباس :لە یەكەمینەكانی میلیشیا شیعەكانە
كە لە شەڕی سوریا پاڵی دا بە بەشار ئەسەد لە ()2012
پارێزگاری لە شوێنە پیرۆزەكان و مەرقەدی سەید زەینەب لە
دیمەشق دەكەن.
-9لیوا عامر بن یارس
-10كەتائیبی سەید شهدا لە عێراق
ئەمانە لە عێراق دژی بە سوننەكان دەجەنگن
-11رسیا طلعیە خراسانی لە سوریا
-12لیوا الحمد
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-13لیوا ذو الفقار لە عێراق و سوریا
-14كتائب موسی كازم
-15جەنگاوەرانی حوسی لە یەمەن
-16جیهادییەكانی بەحرێن
ئەمانە شەرەكانیان بەناوی شەر دژی كافران و سوننەكانە
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• سەرچاوەكان

 .1هەولێر ،ژمارە ( )82014--20( 1963ئێران و رۆژئاوا دەبێت
شانبەشانی یەكرت شەڕی داعش بكەن)...
 .2هاواڵتی ،ژم��ارە ( )82014--18( )1369راوێژكارێكی
پێشووی سوپای توركیا (كشانەوەی شەنگال لەڕووی سیاسی و
دەستكەوت ،لەڕووی سەربازی و شكستەوە)
 .3رۆژنامەی روداو ،دیدار لەگەڵ گارێس ستانسفیڵد (قاسم
سلێامنی ،هەمان رۆڵی دیفید پرتایۆس لە عیراق دەبینێت) ژمارە
 )2--172014( 319الپەڕە 9
 .4تیرۆریزم یەكێتی ئەوروپا ،بەهرۆز جەعفەر ،رۆژنامەی
چاودێر ،ژمارە )82014--18( 480
 .5سایتی خەندان رۆژی ()82014-6-2
 .6االزمە-الطائفیە-فی-العراق-إرث-من-اإلقصاء
85

 .7الحشد الشعبی

http://carnegie-mec.org/201423/04/

http://ar.wikipedia.org/wiki
 .8أخبار دولیە /الرجوع إلی االخبار الرئیسیە /الشیعە والسنە
بالعراق یردون علی االصوات النشاز من االزهر بحق الحشد
الشعبی.
 .9أبرز  5میلیشیات شیعیە مسلحە فی العراق
http://akhbarturkiya.com/?p=30882
 .10الشیعە والسنە بالعراق یردون علی االصوات النشاز من
االزهر بحق الحشد الشعبی
http://iraq.shafaqna.com/excerpt/item/51152%D8A7
84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A-9%%D9
 .11العراق ..میلیشیات شیعیە ترتكب جرائم حرب مبناطق سنیە
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/201
84%D8%B9%D8%B1%D8%%D8%A7%D9%/16/02/5
A7%D9%-82%
 .12دانیال بایبس :دع الشیعە والسنە یقتلون بعضهم البعض
واالفضل قیام كیانات طائفیە
http://arabic.rt.com/prg/telecast/780012%D8%AF%
8A%D8%A7%D9%-84%D8%86%D9%D8%A7%D9
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 .13هیومن رایتس ووتش :میلیشیات شیعیە دمرت عرشات
القری السنیە ونهبت الثالجات وأجهزە التلفزیون واملالبس
http://akhbaar.org/home/2015187246/3/.html
 .14موقف كردی مفاجئ :ملیشیات الحشد الشعبی الشیعیە
أخطر من داعش!
http://www.orient-news.net/?page=news
 .15امللیشیات الشیعیە فی العراق «قد تسبب مشكلە أكرب من
تنظیم الدولە
http://www.bbc.co.uk/arabic/
_middleeast/2015150316/03/_iraq_kurds_warning
shia_militia_in_tikrit
 .16تركیا والقرار  :2170ال للتحالف ضد داعش
http://assafir.com/Articl
 .17تعد ملیشیات «فیلق بدر» و»جیش املهدی» و «عصائب
أهل الحق» و «جیش املختار» و «لواء أبو الفضل العباس» أبرز
امللیشیات الشیعیە املسلحە ،وتتمتع هذە امللیشیات بقدرات
مالیە وبرشیە كبیرە ،ومعظمها تتلقی الدعم من إیران
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/
 .18العنف الطائفی فی العراق
http://ar.wikipedia.org/wiki % %82
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 .19جامعات مسلحە عراقیە

http://ar.wikipedia.org/wiki
 .20منظمە العفو الدولیە تٶكد ارتكاب القوات الحكومیە
والجامعات املسلحە جرائم حرب فی العراق
http://altaghier.tv/201526/02//%D9%%A8%D8%A7
%D984%%D982%%D988%%D8%A7/
 .21الحدث نیوز ( )al-hadathnewsموقع اخباری طسیل
www.alhadathnews.net/archives/133397
توافق ایرانی ،امریكی و تفویض سوری لقتال داعش
 .22البدیل
elbadil.com
(غزە و داعش وقطر وتركیا ملفات تسارع من التقارب الحدث
االیرانی.
 .23االزمە-الطائفیە-فی-العراق-إرض-من-اإلقصاء
23/04/http://carnegie-mec.org/2014
 .24الحشد الشعبی
http://ar.wikipedia.org/wiki
 .25أبرز  5میلیشیات شیعیە مسلحە فی العراق
http://akhbarturkiya.com/?p=30882
 .26الشیعە والسنە بالعراق یردون علی االصوات النشاز من
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االزهر بحق الحشد الشعبی
http://iraq.shafaqna.com/excerpt/item/51152%-D8%
A7%D984%%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A-9
 .27برتایوس« :داعش» لیس أكرب مشاكل الوالیات املتحدە بالعراق
http://www.alaraby.co.uk/politics/201520/3//%D8%A
8%D8%AA%D8%B1%D8%A7
 .28العراق ..میلیشیات شیعیە ترتكب جرائم حرب مبناطق سنیە
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/20
1516/02//%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%D8
%A7%D9%-82%
 .29دانیال بایبس :دع الشیعە والسنە یقتلون بعضهم البعض
واالفضل قیام كیانات طائفیە
http://arabic.rt.com/prg/telecast/780012%-D8%AF%
D8%A7%D986%%D98%A%D8%A7%D9%-84%D8
 .30امللیشیات الشیعیە فی العراق «قد تسبب مشكلە أكرب من
تنظیم الدولە
http://www.bbc.co.uk/arabic/
_middleeast/2015150316/03/_iraq_kurds_warning
shia_militia_in_tikrit
 .31تركیا والقرار  :2170ال للتحالف ضد «داعش»!
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http://assafir.com/Articl
 .32تعد ملیشیات «فیلق بدر» و»جیش املهدی» و «عصائب
أهل الحق» و «جیش املختار» و «لواء أبو الفضل العباس» أبرز
امللیشیات الشیعیە املسلحە ،وتتمتع هذە امللیشیات بقدرات
مالیە وبرشیە كبیرە ،ومعظمها تتلقی الدعم من إیران
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/
 .33العنف الطائفی فی العراق
http://ar.wikipedia.org/wiki % %82
 .34جامعات مسلحە عراقیە
http://ar.wikipedia.org/wiki
 .35منظمە العفو الدولیە تٶكد ارتكاب القوات الحكومیە
والجامعات املسلحە جرائم حرب فی العراق
http://altaghier.tv/201526/02//%D9% %A-8%D8%A7
%D984%%D982%%D988%%D8%A7/
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چاپكراوەكانی نووسەر
-1خوێندنەوەیەك بۆ مەسەلەی گۆڕانی سیاسی لەعیراقدا
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2003
-2تیرستان
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2003
-3قەدەر
(شیعر) 2003
-4كورد لەئاڵوگۆڕانكارییەكانی عیراقدا
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2005
-5ئاشنایی بە ئەفالتوون
(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2005
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-6ئاشنایی بە ئەرستۆ
(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2006
-7فایل
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2006
-8یاداشتەكانی رۆژانی تەنیایی ،گابرێل گارسیا ماركیز
(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2008
-9دۆكیومێنت
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2008
-10رۆمانێك لەگفتوگۆدا – چەند دیدار سەبارەت بەشاری
مۆسیقارە سپیەكانی بەختیار عەلی
(دیدارو چاوپێكەوتن) 2006
-11كورد و قەیرانەكانی عیراق
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2008
-12دیدار لەگەڵ سێ شاعیری چەپی كوردستانی ئێران
(دیداری ئەدەبی) 2009
-13لەئارێزەوە تا سازو زوڵفا
(دیدار و لێكۆڵینەوەی ئەدەبی) 2010
-14چاوەكانی باران
(شیعر) 2010
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-15عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجین
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2011
-16كاتی دواین قسەیە
(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2011
-17مۆدێلی حزبایەتی لەكوردستان
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2011
-18لۆژیك ،ئەپستمۆلۆژیا ،میتافیزیك لە دیدیی فەلسەفیەو
(فەلسەفە) 2011
-19سەردەمی چاوەڕوانی
(شیعر) 2012
-20پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2012
-21قەقنەسێك بەسەر ئاویەرەوە
(دیدار لەگەڵ مەزهەری خالقی) 2012
-22شاهێنی ئاناوازا
(دیدار لەگەڵ عەبدوڵاڵ حەسەن زادە) 2012
-23گوڵە گەمنێكی قەرسیلی سەوز
(دیدار لەگەڵ نارس رەزازی) 2012
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-24ملوانكەی شین ،دیوانی شیعری شەریف
(كۆكردنەوە و پێشەكی بەهاوبەشی لەگەڵ لوقامن رەئوف)(شیعر) 2013
-25دیوانی بۆ ئازادی،
دیوانی شیعری مصلح شێخولئیسالمی (رێبوار) كۆكردنەوە و
ئامادەكردن وپێشەكی (شیعر) 2013
-26چۆن بۆت بدوێم
دیوانی شیعری ئەحمەد بازگر كۆكردنەوە و ئامادەكردن و
پێشەكی( ،شیعر) 2013
-27رۆڵی یەكێتی لە دیموكراتیزەكردنی كۆمەڵگەی كوردستان
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2013
-28مەال بەختیار-گوتاری ئەنكەرە ،وەرچەرخانی هاوچەرخی
كوردایەتی
(وتاری سیاسی) 2013
-29پێگەی خۆرهەاڵتی كوردستان لە كۆنگرەی نەتەوەیدا
(دیدار و چاوپێكەوتن) 2013
 -30بەهاری عەرەبی و مەترسییەکانی فێندەمێنتالیزم
(سیاسی) 2015
 -31لە قەندیلەوە بۆ کۆبانی
(دیدار لەگەڵ جەمیل بایك هاوسەرۆكی  pkkو موراد قەرەیالن
ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتی ( )pkkدیدار و چاوپێكەوتن) 2015
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 -32هەژمونی پەکەکە دوای سەرهەڵدانی داعش
(سیاسی) 2015
 -33هەژموونی هیاللی شیعی لە خۆرهەڵـاتی ناوەڕاستدا
(سیاسی) 2015
 -34فاکت
(گۆشەی رۆژنامەنوسی) 2016
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

 1ئاشنابوون بە ئەفالتوون

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

رێباز مستەفا

2014

 2ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 3ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

 4ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 5ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 6ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 7ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

 8ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

ئاشنابوون بە قەشە
9
ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

ئاشنابوون بە جان جاك
10
رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك
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 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
17
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی
18
فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ئاشنابوون بە سیمۆن
22
دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا
23
وۆلف

لوقامت رووف

2014

ئاشنابوون بە یۆرگن
24
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

 19بلیمەتی و شێتی

مەكری ئیسالمییەكانی
26
كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ
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فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

پریسرتۆیكای بەهاری
32
عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

گەشتە بێ ئاكامەكانی
33
سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی

رێكەوت
ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

گروپی قەیرانی چارەسەری
 35پرۆسەی ئاشتی نێوان توركیا
و پەكەكە
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان
 36ئەو روداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

سەجعان میالد

سابیر عەبدوڵاڵ

ئەلقزی

كەریم

2015

 37ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

 38ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 39ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 40ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 41ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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 42ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 43ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 44ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 45ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 46ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 47ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 48ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 49ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 50ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 51ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 52ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 53ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 54ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 55ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 56ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق
بوو؟

 58خەوتن لەگەڵ شەیتان
59

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015

ئاشنابوون بە فیورباخ

 60ئاشنابوون بە تۆماس مۆر
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كۆمەڵێك نوسەر

2015

وریا غەفووری

2015

 61ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 62ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

 63ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

 64ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 65ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 66ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 67ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 68ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

 70ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

 71ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

 72ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 69ئاشنابوون بە ئەرکون

73
74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت
میل 1
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت
میل 2
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75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 76ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 77ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 78ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

میل 3

 79مارکس کێ بوو؟

80

د .عبدلعلی مقبل

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر

جەواد حەیدەری

د .سرَ ْ َور َعبدُالله

الكُردي

 81فیتنە

مەجید مارابی

هشام جعیط
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سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2015

2015
2015

