شەبەک و بزربوونی ناسنامە
فەرەیدوون سامان
()٢ - ١
گەلــی کــورد وەک هــەر نەتەوەیەکــی ســەر ڕووی
ئــەم زەمینــە لــە چەنــدان گرووپــی ئیتنیکــی جیاواز
پێکهاتــوون ،کــە لــە ڕووی ئاییــن و ئایینــزاوە
هەندێــک جاریــش لــە ڕووی ناوچــە و دەڤــەر و
شــێوەزارەوە لــە یەکتــر جیــا دەکرێنــەوە ،لەوانــەش
شــەبەک و هەورامــی ،زازاکــی ،لــەک ،لــوڕ ،کەڵهوڕ،
کرمانجــی باکــوور و باشــوور ،کــە لــە بنەڕەتــدا
هــەر هەموویــان لــە ڕووی ئیتنیکــی و زمانییــەوە،
هەروەهــا هەســتی نەتەوەییــەوە خەڵکــی ڕەســەن و
دانیشــتووی کوردســتانن و بــۆ بنەچەکانــی گەلــی
کــورد دەگەڕێنــەوە ،لــە زار و زمــان و فەرهەنــگ
و دابونەریــت و مێــژوو و هەســتی نەتەوەییــدا
هاوبەشــن ،وێــڕای ئــەم گرووپــە ئیتنیکییــە
کوردانــە ،چەنــدان کەمینــە و گرووپــی دیکــەی
ناکوردیــش هــەن کــە خەڵکــی ناوچەکــەن و لــە
دێرزەمانــەوە لــە کوردســتان نیشــتەجێن لەوانــەش
(جــوو ،کریســتیان ،بەهایــی ،کلــدان و ئاشــوور،
ئەرمــەن ،تورکمــان و عــەرەب).
ســەرباری ئــەو جیاوازییانــەش کــە لەنێوانیانــدا

هەیانــە بــەوە ناســراون کــە چەنــدان کۆمەڵــەی
جیــاوازی ئیتنیکــی ئایینــی و نەتەوەیــی لــە
ڕەچەڵــەک و ڕەگــەز و کولتــووری جیاوازیــان
تێدایــە ،کــە هــۆکارە سەرەکییەکەشــی بــۆ ئــەوە
دەگەڕێتــەوە کــە لــە کوردســتانی کۆنــدا فرەیــی
کولتــووری هەبــووە و چەنــدان شارســتانیەت و
ژیــاری جیــاواز لــە فــرە پێکهاتــەکان دامــەزراوە،
کــە ئەویــش پتــر بــە شارســتانیەتی میســۆپۆتامیا
ناســراوە ،ســەرەڕای پێکــەوە ژیانــی ئــەو پێکهاتــە
و گرووپانــە بــە درێژایــی مێــژوو ،بــەاڵم دەبینیــن
جارجــار ســەبارەت بــە ئامانــج و هــۆکاری ئابــووری
و ئایینــی و ئایینزایــی جیــاواز تووشــی شــەڕ و
داگیــرکاری و پاکتــاوی نــەژادی هاتــوون ،چــی لــە
نێوخۆیانــدا ،چــی لــە پەالمــار و هێرشــە گەورەکانی
داگیرکەرانــەی وەک ئیمپراتۆرەکانــی ئاشــوور
و هەخامەنشــی و بابــل و یۆنــان و دواتریــش
ئیمپراتۆریەتــی عەرەبــی ئیســامی و تورکــە
عوســمانییەکان و ســەفەوییەکاندا بەرجەستە دەبن،
چــون ئــەو کەمینــە ئایینــی و نەتەوەییانــە هــەر
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لــە دێرینــدا تــا دەگاتــە ســەردەمی نــوێ دووچــاری
کۆمەڵکوژیــی (جینۆســاید) هاتــوون ،لەوانــەش
کۆمەڵکــوژی کــوردە فەیلییــەکان ،بارزانییــەکان
و گەرمیانییــەکان ،دواتریــش جینۆســایدی کــوردە
ئیزیدییــەکان لــە شــەنگال لــە دەشــتی نەینــەوا دوا
پەڵــەی تاوانــی شــەرمەزاری بــوو بــە نێوچەوانــی
تیرۆریســتانی داعــش.
شەبەک  -نەوەی یارسانەکان

شــەبەک یەکێکــن لــەو گرووپــە ئیتنیکییــە
کوردییانــەی کــە لــە دێرزەمــان لەســەر خاکــی
کوردســتان ژیــاون و خەڵکــی ڕەســەنی ناوچەکــەن،
بنزارەکەیــان ســەر بــە زاری گۆرانــە و دەچێتــەوە
ســەر زمانــی کــوردی ،بــەاڵم ســەبارەت بــە چەنــد
هۆکارێکــی جوگرافــی و ئایینــی و گوشــاری نەتــەوە
سەردەســتەکانی دەوروبــەر دووچــاری ئاســمیلە
و جینۆســایدی کولتــووری هاتــوون ،وێــڕای لــە
دەســتدانی هەندێــک لــە دابونەریتــی ڕەســەنی
خۆیــان وەک جلوبەرگــی میللــی ،شێوەزارەکەشــیان
کەوتووەتــە ژێــر بانــدۆری زمانــی نەتەوەکانــی
دراوســێیان ،بەتایبــەت زمانــی عەرەبــی ،کــە زمانــی
ئایینــی نەتــەوە مســوڵمانەکان و تاڕادەیەکیــش
تورکــی کــە زمانــی دەســەاڵتی دەوڵەتــی
عوســمانییەکان بــووە ،لەگــەڵ ئــەو هەمــوو
گۆڕانکارییانــەش ،بــەاڵم بــە پێــی بەڵگەنامــە و
ســەرچاوە مێژوویــی و زمانناســییەکان ،شــەبەک
و ئایینــی ڕەســەنی شــەبەک خۆیــان لــە بنەڕەتــدا
یارســان بوونــە دیــارە یارســانیش یەکێکە لــە ئایینە
دێرینەکانــی کوردســتان ،بــەاڵم شــەبەکەکان قۆنــاغ
بــە قۆناغــی مێژوویــی ئــەو ناســنامە ئایینییەیــان
لــە دەســت داوە و دواتــر لــە چەنــدان قۆنــاغ و
ســەردەمی جیــاوازدا چوونەتــە ســەر ئایینــزای

شــیعەی دوانــزە ئیمامــی.
شــەبەکەکان سەرباری سیاســەتی ڕەگەزپەرستانەی
حکوومەتــە یــەک لــەدوای یەکەکانــی عێــراق ،لــە
سیاســەتی ڕاگواســتن و بــە عەرەبکردنیــان و بــە
شــێوازی جۆراوجــۆر جینۆســیادکردنی کولتووریــان،
بــەاڵم هێشــتا پێکهاتەیەکــی ئیتنیکــی کۆمەڵــگای
کوردســتان پێکدەهێنــن ،ئەگەرچــی لــەم ســااڵنەی
دواییــدا ،بەتایبــەت دوای ڕووخانــی ڕژێمــی بەعســی
عێــراق لــە  ٢٠٠٣بــەوالوە ،هەندێــک لــە سیاســەتمەدار
و خوێنەوارەکانیــان دەیانەوێــت حاشــا لــە ناســنامەی
کوردبوونــی خۆیــان بکــەن و شــەبەک وەک زمــان و
نەتەوەیەکــی ســەربەخۆ بناســێنن.
ئاوڕدانەوەیەک بۆ ڕابوردوو

وەک پێشــتر ئامــاژەم پــێ دا شــەبەک لــە
بنەچــەدا ســەر بــە ئۆلــی یارســان بــوون ،ئۆلــی
یارســانیش یــان کاکەیــی ،ئەهلــی حــەق ،یــان
عەلــی ئیالهیشــیان پــێ دەگوترێــت ،یارســانەکان
گرووپێکــی تایبەتــن هەڵگــری بیروبــاوەڕی ئایینــی
جیــاوازن ،لــە گەلێــک شــوێنی کوردســتاندا بــاون،
بــە تایبــەت لــە دەڤەرەکانــی کرماشــان و ئیــام
و لوڕســتان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و لــە
باشــووریش لــە گەرمیــان و دەشــتی نەینــەوا دەژین.
کاکەیــی دانیشــتووی کەرکــووک و لێــواری زێــی
نێــوان هەولێــر  -مووســڵ و شــەبەک ئەمانــە هەمــوو
بــە بنەچەکــی هــۆز و زمــان و بیروبــاوەڕی ئایینــی
دەگەنــەوە یەکتــر .شــوێنەکانی نیشــتەجێ بوونــی
(یارســان) ،یــان ئەهلــی حــەق لــە کوردســتاندا ،لــە
کۆنــەوە تــا ئــەم ســەردەمە هەندێــک گۆڕانــکاری بــە
خــۆوە دیــوە ،بــەاڵم ئــەوەی هەمــووان لــە ســەری
پێداگــری دەکــەن ئەوەیــە کــە لــە ســەرەتادا ئایینــی
یارســان لــە ناوچەکانــی هەورامــان و شــارەزوور و
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لوڕســتان باڵوبووەتــەوە و گەشــەی کــردووە ،دواتــر
گەیشــتووەتە ناوچەکانــی تــری کوردســتان و ئێران.
بــە بۆچوونــی هەندێــک لــە مێژووناســان ،نــاوی
یارســان کورتکــراوەی «یارسوڵتان»ـــە و مەبەســت
لێــی ســوڵتان ســەهاکە (بــە فارســی :ســلطان
اســحاق) ،هەرچەنــد بوونــی ئایینــی یارســان بــۆ
ســەردەمی میتراییــەکان ( ٥٠٠٠ - ٤٠٠٠هــەزار ســاڵ
لەمەوبــەر) دەگەڕێتــەوە ،بەاڵم ســوڵتان ســەهاک بە
داڕێــژەرەوەی ئایینەکــە دادەنرێــت ،کــە ڕێبەرێکــی
دیــاری ئــەم بیروباوەڕەیــە لــە کوردســتاندا ،یــان
یارســتان بــە واتــای شــوێنی یــار ،یــان موریدانــی
ئەهلــی حــەق ،کۆنتریــن ناودارانــی یارســان
شــاعیر و ســۆفی مەزنــی کــورد بابــا تاهیــری
هەمەدانییــە (١٠١٠ – ٩٣٧ز) ،الی یارســانەکان
پیــرۆزە و هەندێــک لــە نووســراوەکانی لــە کتیبــی
(ســەرەنجام) بــەدی دەکرێــت کــە نووســراوی هــەرە
پیــرۆزی یارســانەکانە.
ئایینــی یارســان بــە چەنــد گەڕێکــی (ســەردەم) دا
ڕۆیشــتووە ،پەیڕەوانــی ئایینەکــە بــە پێی ســەرەنجام
مــاوەی هەرگەڕێــک بــە  ٣٠٠ســاڵ دەخەمڵێنــن .تــا
ســەردەمی ســوڵتان ســەهاک ئایینی یارســان هەشــت
گــەڕی بەخــۆەوە بینێــوە ،کەواتــە تەمەنــی ئــەم
ئایینــە بــە الی کەمــەوە بــۆ  ٢٤٠٠ســاڵ پێــش ئێســتا
دەگەڕێتــەوە.
بالوولــی دانــا (کەســایەتییەکی یارســانییە ،لــە
ســەدەی ٢ - ١ی کۆچــی دەژیــا) ،لــەو ســەردەمە
بــاس لــە زیندووکردنــەوەی ئایینــی یارســان دەکات،
دەڵێــت:
ئەی ئەو واتەی یاران ،ئەو واتەی یاران
ئێمە دێوانەی ئەو واتەی یاران
هەنێ مەگێڵین یەک یەک لە شاران
تا زندە کەرین ئایینی یاران

کەســانێک هاتــوون دەســتکارییان کــردووە و بــۆ
مەبەســتی سیاســی گونجاندوویانــە:
تا زندە کەرین ئایینی ئێران
کەواتــە ئایینــی یــاران زۆر لــە ســەردەمی ســوڵتان
ســەهاک کۆنتــرە ،بۆیــە داوای زیندووکردنــەوەی
کــردووە ،شــەبەکەکان ســەرباری سیاســەتی
ڕەگەزپەرســتانەی ڕاگواســتن و بــە عەرەبکردنیــان
و بەشــێوازی جۆراوجــۆر جینۆســیادکردنی
کولتووریــان ،لەوانــەش قەدەدغەکردنــی زمانەکەیــان
کــە بنــزاری زاری گۆرانــە و دەچێتــەوە ســەر
خێزانــی زمانــی کوردییــەوە.
شــەبەک یەکێکــن لــەو گرووپــە ئیتنیکییــە
کوردییانــەی کــە لــە دێرزەمانــدا لــە کوردســتان
ژیــاون و خەڵکــی ڕەســەنی دەڤەرەکەن ،لە ئەســڵدا
بــە پێــی بەڵگەنامــە مێژووییــەکان یارســان بوونــە،
بــەاڵم ســەبارەت بــە گوشــاری هاتنــی ئیســام و
نەتــەوە سەردەســتەکانی ناوچەکــە ،بەتایبــەت لــە
واڵتــی ئیــران ناچارکــراون زێدەکــەی خۆیــان جــێ
بهێڵــن و ڕوو لــە باشــووری کوردســتان و دەشــتی
نەینــەوا بکــەن.
شەبەکەکان کێن و چین

شــەبەک گرووپێکــی ئیتنیکــی کوردســتانییە،
هەڵبەتە زۆر ڕا و بۆچوون لەســەر ئەســڵی شــەبەک
و زمــان و ئاییــن و ژمارەیــان هــەن ،بــەاڵم ئــەوەی
لەســەری کۆکــن شــەبەک هاوواڵتــی باشــووری
کوردســتانن و بەســەدان ســاڵە لە پارێزگای مووسڵ
دەژیــن و ئایینیــان بــە پێــی مەزهەبــی شــیعە %٦٠
شــیعەن و بــە پێــی مەزەبــی ســوننە  %٤٠ســوننەن.
گونــد و ناوچەکانیشــیان لــە نــاوەوەو دەوروبــەری
مووســڵ و دەشــتی نەینــەوان .نزیکــەی  ٧٢گوندیان
هەیــە .زمــان و دابونەریتــی تایبــەت بــە خۆیــان
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هەیــە .بــە پێــی گێــڕاوە مێژووییەکانــی دوماهــی
ســەردەمی عەبباســی و بەڵگەنامــە عوســمانییەکان
و ئینســکلۆپیدیای بەریتانــی و ئیســامی ئامــاژە
بــەوە دەدەن کــە شــەبەک گرووپێکی ســەربەخۆن و
هــەر لــە ســەدەی شــازدەمی زاینییــەوە لــە عێــراق
نیشــتەجێن .شــەبەک لەالیــەن دەســەاڵتدارانی
دەوڵەتــی عوســمانی و حاکمانــی مووســڵ هەمیشــە
بــە چــاوی نۆکــەری بێگانــە ســەیر کــراون ،ئــەم
ڕوانینــە هەمیشــە بەربەســتێکی دروســت کردبــوو
لــە نێــوان ئــەوان و دەســەاڵتدارانی نــاو مووســڵ،
کــە بــە گشــتی ســوننە مەزهــەب بــوون .هەمیشــە
داپڵۆســینێکی مەزهەبــی و نەتەوەیــی لــە ســەر
گوندنشــینانی شــەبەک هەبــووە و خاکەکیــان بــە
ســەر موڵکدارانــی مووســڵدا دابــەش کــراوە و
دانیشــتووانی کــراون بــە وەرزێر ،کــە دەوڵەتی نوێی
عێراقیــش دامــەزرا بارودۆخەکەیــان لەپێشــتر باشــتر
نەبــوو ،لــە ســەرژمێرییە یــەک لــە دوایەکەکانــدا
دووچــاری ســتەم و پەراوێزکــردنبوونــەوە .ســاڵی
 ١٩٨٧پــاش دەرچوونــی بڕیارەکانــی بە عەرەبکردن
زۆر لــە شــەبەک لــە خاکــی خۆیــان ئــاوارە کــران
بــە مەهانــەی ئــەوەی کــە خۆیــان بــە کــورد
دانــاوە[ .]٣ئێســتا زیاتــر لــە ٦٠هــەزار شــەبەک
لــە نــاو شــاری مووســڵ و  ٣٥گونــدی دەوروبــەری
دەژیــن .بەگشــتی بــە پێــی ئامــارە نافەرمییــەکان
ژمارەیــان  ٣٥٠هــەزار بــۆ  ٤٥٠هــەزار کــەس دەبێت.
لــە ســەردەمی بەعســییەکاندا شــەبەکەکانیش وەک
هەمــوو کوردەکانــی دیکــە ئەشــکەنجە دران.
ڕژیمــی بەعــس بــە شــوێنی ئــەوەوە بــوو کــە
ناســنامەی کــوردەواری شــەبەکەکان بســڕێتەوە و
ئــەوان وەک عــەرەب بناســێنێت ،هەروەســا کــە
زەالمێکــی شــەبەک وتوویەتــی «ئەگــەر ئێمــە کــورد
نەبوویــن ،بــۆ بەعســییەکان ئێمەیــان لــە ماڵــەکان

و شــوێنەکانمان کــردە دەر؟!» .لــە ئاخریــن
بزاوەکــەدا ،شــەبەکەکان بــە گشــتی داخوازییــان
لــەوە کــرد کــە شــوێنەکانیان بگەڕێتــەوە و
تێکەڵــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــن .لــە
پــاش ڕووخانــی ڕژێمــی ســەددام لــە ســاڵی ٢٠٠٣
دووبــارە دووچــاری داپڵۆســین بوونــەوە ،ئــەم جــارە
لەالیــەن توندڕۆکانــی ئەلقاعیــدە و دواتــر ڕێکخــراوی
تیرۆریســتی ناســراو بــە داعــش بــە تیــرۆر و
دەرکــردن لــە ناوچەکانیــان وەاڵم درانــەوە .شــەبەک
یــەک نوێنەریــان لــە پەرلەمانــی عێراقــدا هەیــە
بــە هەڵبژاردنــی کۆتــا ،شەبەکســتان بــە کۆمەڵــە
دانیشــتوانێک دەگوترێــت کــە لــە پتــر ( )٦٠گونــدی
ناوچــە جیاجیــاکان لــە باشــووری کوردســتان و
باکــووری عێــراق باڵوبوونەتــەوە ،بــە تایبــەت لــە
(دەشــتی نەینــەوا) نیشــتەجێن .زۆرینەیــان بــە
بنــزاراوەی باجەاڵنــی کــە نزیکــە لــە شــێوەزاری
گــۆران کــە دیالەکتیکێکــی کوردییــە قســە دەکــەن.
زمان ،یان شێوەزاری زمانی شەبەک

بــە بۆچووونــی ڕۆژهەاڵتناســان و زمانناســانی
کــوردەوە ،زاری شــەبەک بــە الی زمانــی هینــدۆ
ئێرانــی لــە چەشــنی (زازا  -گۆرانــی) دەشــکێتەوە،
توێــژەری ناســراوی عێراقــی ڕەشــید خەیــوون
دەڵێــت :هەرچەنــد زمانــی نەتەوەکانــی دەوروبــەر
وەک تــورک و عــەرەب و فــارس ،کاریــان کردووەتــە
ســەر زمانــی شــەبەک ،وشــەگەلی فارســی و تورکــی
و عەرەبیــش خزاونەتــە نــاو زمانەکەیانــەوە ،بــەاڵم
ئــەوان بــە شــێوەزارێکی کــوردی قســە دەکــەن،
بەڵگــەش بــۆ ئەمــە تــا ڕادەیەکــی زۆر بەکارهێنانــی
وشــە کۆنەکانیــان پاراســتووە و بەکاریــان دەهێنــن.
هەڵبــەت ئــەم بۆچوونــەی ڕەشــید خەیــوون زۆر
زانســتی نییــە ،چونکــە پێوەرەکانــی زمــان هــەر
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تەنیــا وشــە و زاراوە نییــە ،بەڵکــوو الیەنــی بــە گشــتی لــە دژی کــورد پەیــڕۆ دەکــرا.
گراماتیــک و بنیــادی زمــان بــە بنەمــا بــۆ ناســاندنی
شەبەک و گۆڕانکاری دیمۆگرافی
زمــان ،یــان زار وەردەگیرێــت.
چونکــە لــە بنەڕەتــدا شــێوەزاری شــەبەک هەمــان شــەبەکەکان بەســەر ژمارەیــەک گونــدی ئــەو
یاســا و ڕێســاکانی بــۆ زمانــی کــوردی دەگەڕێتــەوە ،قەزایانــەدا دابــەش کــراون لەوانــە:
ئێمــە لــە ئەنجامــی لێکۆڵینــەوەی زانســتی وردمــان مووســڵ ،حەمدانییــە ،تلکێــف ،شــێخان ،باشــیک،
بــۆ شــێوەزاری شــەبەک بۆمــان ڕوون بووەتــەوە کــە شــنگال ،تەلەعفــەر ،مەخمــوور ،گوندەکانیشــیان
زمانەکەیــان تێکەڵەیەکــە لــە بن زارەکانــی کرمانجی بریتیــن لــە (عەلــی ڕەش ،منــارە شــەبەک،
و گــۆران و لــەک ،بــە تێپەڕینــی ڕۆژگاریــش ئــەو تەهــراوە ،باشــیتە ،لــەک ،جلیوخــان ،شــەهرەزاد،
شــێوەزارەی لــێ پێکهاتــووە کــە ئەمــڕۆ پێــی قەرەتەپــە شــەبەک ،خوەیتلــە ،بــاوات ،وەردک،
کبرلــی ،خەزنــە تەپــە ،کوکجەلــی ،بازوایــا،
دەگوترێــت شــەبەک.
تۆبــزاوە ،تەپــەڕەق زیــارە ،دەراویــش ،ئەبــوو
جەربوعــە ،خــدر بەســاتلی ،ســماقییە ،نــوڕان،
پاکتاوی نەژادی و مێژوو و دابەشبوونی
خوبســات ،شــاقوڵی ،شــێخ ئەمیــر ،بەدنــە واریــن،
دانیشتووانی شەبەک
هەندێــک لــە مێژوونووســان مەزەنــدە دەکــەن بەدنــە جۆریــن ،تەرجلــە ،عەباســییە ،فازیلییــە،
کــە شــەبەک لەکۆتایــی ســەدەی هــەژدە لــە ســادە بەعویــزە ،شێخشــیلی)...تاد.
ڕۆژاوای ئێرانــەوە هاتبنــە دەشــتی نەینــەوا ،ژمارەیەکــی زۆریــش لــە شــەبەک لــە شــارەکانی
بــۆ یەکــەم جاریــش بــە فەرمــی لــە ســەردەمی عێــراق نیشــتەجێن وەک شــارەکانی بەغــدا و
ڕژێمــی پاشــایەتی لــە عێراقــدا دانیــان پێدانــراوە مووســڵ ،وێــڕای ئــەوە ژمارەیەکیــان بــۆ چەنــدان
بــەوەی کــە یەکێکــن لەپێکهاتەکانــی گەلــی واڵتانــی عەرەبــی و ئەوروپایــی کۆچیــان کــردووە.
عێــراق ،بــەاڵم لــە ســەردەمی ڕژێمــی پێشــوودا لەپــاش جەنگــی ئازادکردنــی عێــراق کــە لەالیــەن
(دەســەاڵتی ناسیۆنالیســتی بەعســییەکان) وەک هێزەکانــی هاوپەیمانانــەوە هاتــە دی ،زۆرینــەی
جۆرێــک لــە سیاســەتی ڕەگەزپەرســتانەی ئــەو گوندەکانــی شــەبەک کەوتنــە ژێــر کۆنترۆڵــی
ڕژێمــە و بەمەبەســتی پاکتاوکردنــی نــەژادی و بــە هێزەکانــی پێشــمەرگە ،هەروەهــا لەالیــەن چەکــدارە
عەرەبکردنیــان ،بــە زۆر ڕایــان دەگوێــزن و لــە زێدی تیرۆریســتەکانەوە ژمارەیەکــی زۆر لــە شــەبەک لــە
باوباپیرانیــان ،بــۆ هەندێــک ناوچــەی باشــووری شــاری مووســڵ بــە هــۆی ناســنامەیانەوە کــوژراون
عێــراق و هەرێمــی کوردســتان دوور دەخرێنــەوە ،و بــە زۆر کۆچیــان پــێ کــراوە ،لــە دوای ڕووداوی
هەڵبەتــە بــە هــۆی ئــەوەی بەرهەڵســتکاری کەوتنــی مووســڵ لــە حوزەیرانــی  ٢٠١٤کەوتــە
سیاســەتی بەعەرەبکردنــی ناوچەکانیــان دەکــرد ،ژێــر دەســەاڵتی تیرۆریســتانی داعــش ،گوندەکانــی
هــەروەک کەمــە نەتەوایەتییەکانــی دیکــە کــە لــە دەشــتی مووســڵ بــە تــەواوی کەوتنە مەترســییەوە،
دەرەوەی هەرێمــی کوردســتان بــوون ،واتــە کەوتنــە هــاوکات زۆرینــەی دانیشــتوانی ئــەو ناوچانــە
بــەر شــااڵوی ئــەو سیاســەتی بــە عەرەبکردنــەی کــە پەنایــان هێنــا بــۆ ئــەو ناوچانــەی لــە ژێــر کۆنترۆڵی
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هێزەکانــی پێشــمەرگەدا بــوون ،بــەم جــۆرەش
گۆڕانکارییەکــی دیمۆگرافــی لــە ناوچەکەیــان ڕووی
دا و هێشــتا کێشــەی موڵکایەتــی لــە نێوان شــەبەک
و مەســیحییەکان چارەســەر نەکــراوە.
ســالم جومعــە نوێنــەری شــەبەک لــە پەرلەمانــی
عێــراق داوای لــە ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییــەکان
کــرد کــە گوندەکانیــان بپارێــزن ،ژمارەیەکــی زۆری
هاوواڵتیانــی شــەبەک ڕوویــان لــە شــارەکانی وەک
دهــۆک و هەولێــر و ســلێمانی کــرد .دەڤەرەکانــی
کوردانــی شــەبەک دەکەونــە نــاو ســنووری مــاددەی
 ١٤٠و بەشــێکن لــە هەرێمــی کوردســتان ،بۆیــە
نایانەویــت جارێکــی تــر بگەڕێنــەوە ســەر ئیــدارەی
مووســڵ ،داوا دەکــەن ناوچەکانیــان بگەڕێنــەوە
ســەر هەرێمــی کوردســتان ،ســالم شــەبەک
نوینــەری کوردانــی شــەبەک لــە ئەنجوومەنــی
نوینەرانــی عێــراق دەڵێــت ٤٥٠ :هــەزار کــوردی
شــەبەک دەبیــن ،زۆربەیــان لــە ســنووری بەرتلــە
و تلکێــف و  ٥٦گونــدی دەوروبــەری مووســڵ ،تــا
ئیســتا لەالیــەن گرووپــی تیرۆریســتی داعــش زیاتــر
لــە ( )١٣٨٢هاوواڵتــی کــوردی شــەبەک شــەهید
کــراون.
هەڵبــەت نوێنــەری شــەبەک لــە پەرلەمانــی عێــراق
(حەنیــن قــەدۆ) ئەمینــداری گشــتیی کۆمەڵــەی
شــەبەکی دیموکراتییــە و ئەندامــی پەرلەمانــی
عێراقــە لــە چوارچێــوەی لیســتی هاوپەیمانــی
عێراقــی یەکگرتــوو ،هەروەها ســەرۆکی ئەنجوومەنی
کەمینەکانــی عێراقــە و تاکــە نوێنــەری شەبەکیشــە
لــە کۆمەڵــەی واڵتانــی عەرەبــی و دەســتەی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان .حەنیــن قــەدۆ لــەو شــەبەکە
هەڵگەڕاوانەیــە کــە دژی گەڕانــەوەی دەڤەرەکانــی
شەبەکنشــینە بــۆ ســەر هەرێمــی کوردســتان.

بیروباوەڕی ئایینی شەبەک

هەمیشــە وا بــاس لــە شــەبەک دەکرێــت کــە
گرووپێکــن لــە موســڵمانانی شــیعە مەزهــەب،
هەندێــک لەوانــە لەســەر ڕێبــازی (بەکتاشــی)ن ،کــە
ئــەو ڕێبازەیــان لــە شــیعەکانی تورکیــا وەرگرتــووە،
هەروەهــا بــاوەڕی تریــان هەیــە کــە دەڵێــن ئێمــە
بنەچەمــان بــۆ (قزلباشــییەکان) دەگەڕێتــەوە کــە
ئــەوان لــە ســەدەی هــەژدەم لــە ئێرانــەوە هاتوونەتە
ناوچەکــە و مزگــەوت و حوســەینییە و تەکیەیــان
بــۆ نوێژکــردن و پەرســتنی خۆیــان هەیــە.
بــە پێــی بۆچوونــی هەنــدێ لــە شــەبەکەکان
جگــە لــە کەمینەیەکــی ئێزیــدی ،کەمینیەیەکــی
موســڵمانی ســونەش لــە نــاو شــەبەکەکان هەیــە.
پێکهاتەی هۆزەکانی شەبەک:
شــەبەک لــە چەنــد هۆزێــک پێکدێــن کــە
هەندێکیــان کەوتوونەتــە ناوچەکانــی هەولێــر
و کەرکــووک و خانەقیــن ،هەندێکــی دیکەیــان
کەوتوونەتــە ناوچەکانــی کرماشــان لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان .گرینگتریــن هۆزەکانیشــیان بریتیــن لــە
باجــەاڵن و زراری و داودی و زەنگەنــە و ڕۆژبەیانــی.
شــیاوی ئامــاژە بۆکردنــە دەکــرێ پێوەنــدی
شــەبەک بــە ناوچەکانــی باشــووری کوردســتان
بــەوە دیــاری بکەیــن کــە ئــەوان بــە ڕەگــەز کــوردن
و هــەر لــە دێرزەمانــەوە لــە ناوچەکــەدا دەژیــن و
هــەن.
شەبەک لە نێو ئامارەکاندا

ئاشــکرایە کــە شــەبەک بەشــێک لــە دانیشــتووانی
گەلــی کوردســتانی عێــراق پێکدێنێــت ،بــەاڵم
ڕژێمــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی عێــراق بــە
درێژایــی دەیەکانــی ســەدەی ڕابــوردوو کــە جڵــەوی
دەســەاڵتی عێراقیــان گرتووەتــە دەســت ،هەمیشــە
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لــە هەوڵــی ئــەوەدا بوونــە کــە ئــەو پێکهاتەیــە
پەراوێــز بخــەن و چەنــدان جــۆرە سیاســەتی
شۆڤینســتانە لــە ئاســتیاندا بــەکار بهێنــن بــە
مەبەســتی بــە عەرەبکردنیــان ،تــا جینۆســایدی
ئیتنیکــی ڕۆشــنبیرییان بکــەن ،هەڵبەتــە بەمــەش
کۆمەڵگــەی کوردســتان و عێراقیــان پارچــە پارچــە
کــردووە.
توێــژەری ناســراوی عێراقــی (ڕەشــید خەیــوون)
وای دەبینێــت کــە شــەبەک هۆزێکــی کوردیــن،
بــەاڵم دەوروبــەر کاری تێکــردوون و بوونەتــە
کۆمــەڵ کۆمــەڵ و بەســەر ئاییــن و مەزهەبەکانــی
دەوروبــەردا دابــەش بوونــە ،هەندێکیــان چوونەتــە
نــاو تەکیــە و ڕێبــازی ســۆفییەکان ،ئەمــەش
لەبــەر بەرهەڵســتکاری کردنیــان بــووە لــە
بەرەنگاربوونــەوەی سیاســەتی بــە عەرەبکردنیــان.
بەشــێک لــەو خانەوادانــە لــە ســاڵی  ١٩٧٥کۆچیــان
پــێ کــراوە ،ژمارەیەکــی دیکــە لــە ســاڵی ١٩٨٨
و  ١٩٨٩بــە زۆر لــە گوندەکانیــان ڕاگوێــزراون و
لــە ئــۆردووگاکان نیشــتەجێ کــراون .هــۆکاری ئــەو
ڕاگواســتنەش ئــەوە بــووە گوایــە لــە ســەرژمێری
ســاڵی ١٩٧٧دا بــە نەتــەوەی عــەرەب نووســراون
و ئەوانیــش لــە ســەرژمێری ١٩٨٩دا نەتــەوەی
خۆیــان گۆڕیــوە و کردوویانــە بــە کــورد ،بــۆ
ئــەوەی لــە خزمەتــی ســەربازی لــە ســوپای عێــراق
خۆیــان دوورخەنــەوە و بتوانــن بــە ســانایی بچنــە
نــاو فەوجەکانــی بەرگــری نیشــتیمانی کــوردی کــە
ئەوســا ڕژێمــی عێــراق بــۆ کــوردە الیەنگرەکانــی
خــۆی پێکــی هێنابــوون ،بۆیــە دەوڵەتــی عێــراق بــۆ
ناوچەکانــی (دەشــتی حەریــر) ڕایگواســتن ،بــەو
ئیعتیبــارەی کــە ئــەوان دەڵێــن ئێمــە بــە نەتــەوە
کوردیــن ،پاشــان لــە ســاڵی  ١٩٩١لێبوردنــی بــۆ
دەرکــردن و دەرفەتــی پێدانــەوە کــە بگەڕێنــەوە

ســەر زێــدی بابوباپیرانــی خۆیــان.
پێشــتر لــە ســەرژمێری ســاڵی  ١٩٧٧دەســەاڵت
بــە عەرەبــی تۆمارکردبــوون .لــەوە پێشــتریش لــە
ئامــارە فەرمییــەکان لەگــەڵ ئێزدییەکانیــان تێکەڵــی
کردبــوون ،بۆیــە ڕاپۆرتەکانــی بەڕێوەبەرایەتــی
ئاسایشــی گشــتی تایبــەت بــە دابەشــکردنی ئاییــن
بەســەر دانیشــتووانی عێــراق ئاماژەیــان پــێ نــادات،
لــە هەمــان کاتــدا لەگــەڵ ئێزدییەکانیــش تێکەڵیــان
نــاکات.
نووســەر و مێژوونــووس (ڕەشــید خەیــوون)
لەمیانــەی توێژینەوەکەیــدا لەبــارەی شــەبەک کــە لە
کتێبەکەیــدا بــە نــاوی (ئاییــن و مەزهەبــەکان لــە
عێــراق) ،پشــت بــە خەماڵندنــی کۆنــی ئینگلیــزەکان
دەبەســتێت کــە پێشــتر کردوویانــە و بــە ( )١٠دە
هــەزار کــەس دەیانخەمڵێنێــت ،بــەاڵم لــە ئامــاری
ســاڵی  ١٩٤٧هەموویــان لەگــەڵ ئێزدییــەکان
هەژمــار دەکرێــن و بــە ( )٣٣ســی و ســێ هــەزار
کــەس لەقەڵــەم دەدرێــن ،لــە ســەرژمێری ١٩٧٧دا
ژمارەکەیــان بــۆ نزیکــەی ( )٥٨ – ٥٧هــەزار کەس
بــەرز دەبێتــەوە.
هەڵبــەت ئەگــەر ئاوڕێــک لــە بەڵگەنامــەی
عێراقــی ســاڵی  ١٩٣٦لەگــەڵ ســەرژمێرییەکانی
دیکــە بدەینــەوە ،بــە نــاو نــاوی شــەبەک نەهاتــووە،
بــەو پێیــەی کــە ئــەوان کــوردی موســڵمانن ،هیــچ
وردکارییەکــی دیکــەی تایبــەت بــە هۆزەکانیــان
کــە عــەرەب بــن ،یــان کــورد بــاس نەکــراوە،
بــەاڵم هەموویــان لــە ئامــاری ســاڵی  ١٩٤٧لەگــەڵ
ئێزیدییــەکان هەژمارکــراون .ڕای فەرمیــش کــە
پشــت بــە توێژینەوەکانــی پێشــتر دەبەســتێت،
جەخــت لەســەر ئــەوە دەکاتــەوە کــە ئــەوان لــە
کــورد جیاکراونەتــەوە ،ئامــاری ســاڵی ١٩٧٧یــش
ئامــاژە بــەوە دەدا کــە بــە عــەرەب تۆمارکــراون.
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شــێخ یوونس شــەبەک کە بەرپرســێکی شەبەکەکانە
لــە ناوچــەی شــێخان ،هەروەهــا عەمــار غانــم کــە
کەســایەتییەکی شــەبەکە لە ســلێمانی دادەنیشــێت،
ڕایــان وایــە کــە ژمــارەی دانیشــتووانی شــەبەک زۆر
لــەوە زیاتــرە کــە ســەرچاوە فەرمییــەکان ئاماژەیــان
پــێ کــردوون ،ژمــارەی خەمڵێنــراوی شــەبەکەکان
ئێســتا خۆیــان لــە  ٣٥٠هــەزار هاوواڵتــی دەدەن ،کە
لــە نــاو هەرێمــی کوردســتان و دەشــتی نەینــەوای
عێــراق دەژیــن
شەبەک و جینۆسایدی کولتووری

بــە پێــی بۆچــوون و هــزر و باوەڕەکانــی (ڕافائیل
لیمکــن) کــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
لەســەر چەمکــی جینۆســاید پشــتگیری لــە
هزرەکانــی دەکات ،لــە پەیماننامــەی دژایەتی کردنی
جینۆســاید و پێناســەی بــۆ چەمکــی جینۆســاید
بــە واتــای وێرانکردنــی ڕاســتەوخۆ ناگەیەنێــت بــۆ
ژێرخانــی بنچینەیــی لــە ژیانــی کۆمەڵێــک خەڵــک و
پێهاتــەی نەتەوەیــی ،کــە لێکتــرازان و وێرانکردنــی
سیســتمی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و کولتــووری و
زمــان و هەســتی نەتەوەیــی و ئایینــی و هەبوونــی
ئابــووری پێکهاتەیەکــی نەتەوەیــی بــە ئامانــج
کــراوە ،کــە ئەمــە کۆمەڵکوژییەکــی ئاراســتەکراوە
بــۆ تاکەکانــی جڤــاک و بــەرەو چەنــدان جــۆری
دیاردەکانــی ژیانــی کۆمەڵــگا بــە ئامانجکراوەکــە
چــووە.
ڕافایــل لیمکــن کۆمەڵکــوژی بــۆ هەشــت جــۆر
پۆلیــن کــردووە ،وەک جینۆســایدی سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی ،کولتــووری ،ئایینــی ،ئەخالقــی،
ئابــووری ،بیۆلــۆژی و فیزیکــی .ئــەم پۆلینکردنانــە
بەســن بــۆ شــرۆڤکردنی هەنگاوەکانــی کۆمەڵکــوژی
و چۆنیەتــی تەگەرەخســتنە بــەردەم گەشــەکردنی

ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد.
جینۆســایدی کولتــووری بــە جینۆســایدی ســپیش
ناســراوە ،کــە واتاکــەی لەگــەڵ جینۆســایدی ســوور
جیــاوازە کــە جینۆســایدی فیزیکــی لەخــۆ دەگرێــت.
الی لیمکــن دەچێتــە پۆلینــی ســێیەمەوە کــە
بریتییــە لــە قەدەغەکــردن و نەهێشــتنی چاالکــی
و دامــەزراوە کولتوورییــەکان و گۆڕینەوەیــان بــە
فێرکردنــی پیشــەیی لــە پێنــاو قەدەغەکردنــی
بیرکردنەوەیەکــی مرۆیــی ،چونکــە بەردەوامــی
چاالکیــی ڕۆشــنبیری الی تاوانبارانــی جینۆســاید
کارێکــی پــڕ مەترســییە و دەبێتە هۆی گەشــەکردنی
هــزری نەتەوەیــی ،هــەر بۆیــەش توێــژەران
جینۆســاید بــە ئیتنۆســاید ناودێــر دەکــەن ،کــە
کۆمەڵکوژییەکــی بــە مەبەســتە بــۆ یــادەوەری بــە
کۆمــەڵ و ناســنامە و ڕۆشــنبیریی گرووپێــک بــێ
پەنابردنــە بــەر جینۆســایدی فیزیکــی و کوشــتنی
بــە کۆمەڵیــان.
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