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شەبەک و بزربوونی ناسنامە

هەیانــە بــەوە ناســراون کــە چەنــدان کۆمەڵــەی 
لــە  نەتەوەیــی  و  ئایینــی  ئیتنیکــی  جیــاوازی 
جیاوازیــان  کولتــووری  و  ڕەگــەز  و  ڕەچەڵــەک 
ــەوە  ــۆ ئ ــۆکارە سەرەکییەکەشــی ب ــە ه ــە، ک تێدای
ــی  ــدا فرەی ــتانی کۆن ــە کوردس ــە ل ــەوە ک دەگەڕێت
کولتــووری هەبــووە و چەنــدان شارســتانیەت و 
ــەزراوە،  ــەکان دام ــرە پێکهات ــە ف ــاواز ل ــاری جی ژی
کــە ئەویــش پتــر بــە شارســتانیەتی میســۆپۆتامیا 
ناســراوە، ســەرەڕای پێکــەوە ژیانــی ئــەو پێکهاتــە 
ــن  ــەاڵم دەبینی ــژوو، ب ــی مێ ــە درێژای ــە ب و گرووپان
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 
ئاشــوور  ئیمپراتۆرەکانــی  وەک  داگیرکەرانــەی 
دواتریــش  و  یۆنــان  و  بابــل  و  هەخامەنشــی  و 
تورکــە  و  ئیســامی  عەرەبــی  ئیمپراتۆریەتــی 
عوســمانییەکان و ســەفەوییەکاندا بەرجەستە دەبن، 
ــەر  ــە ه ــی و نەتەوەییان ــە ئایین ــەو کەمین ــون ئ چ

گەلــی کــورد وەک هــەر نەتەوەیەکــی ســەر ڕووی 
ئــەم زەمینــە لــە چەنــدان گرووپــی ئیتنیکــی جیاواز 
ئایینــزاوە  ئاییــن و  لــە ڕووی  کــە  پێکهاتــوون، 
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 
ــە ڕووی ئیتنیکــی و زمانییــەوە،  ــان ل هــەر هەمووی
هەروەهــا هەســتی نەتەوەییــەوە خەڵکــی ڕەســەن و 
ــی  ــی گەل ــۆ بنەچەکان دانیشــتووی کوردســتانن و ب
ــگ  ــان و فەرهەن ــە زار و زم ــەوە، ل ــورد دەگەڕێن ک
نەتەوەییــدا  هەســتی  و  مێــژوو  و  دابونەریــت  و 
ئیتنیکییــە  گرووپــە  ئــەم  وێــڕای  هاوبەشــن، 
کوردانــە، چەنــدان کەمینــە و گرووپــی دیکــەی 
ناکوردیــش هــەن کــە خەڵکــی ناوچەکــەن و لــە 
دێرزەمانــەوە لــە کوردســتان نیشــتەجێن لەوانــەش 
ــوور،  ــدان و ئاش ــی، کل ــتیان، بەهای ــوو، کریس )ج

ــەرەب(. ــان و ع ــەن، تورکم ئەرم
ــدا  ــە لەنێوانیان ــەش ک ــەو جیاوازییان ــەرباری ئ س

فەرەیدوون سامان
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لــە دێرینــدا تــا دەگاتــە ســەردەمی نــوێ دووچــاری 
لەوانــەش  هاتــوون،  )جینۆســاید(  کۆمەڵکوژیــی 
بارزانییــەکان  فەیلییــەکان،  کــوردە  کۆمەڵکــوژی 
ــوردە  ــش جینۆســایدی ک ــەکان، دواتری و گەرمیانیی
ئیزیدییــەکان لــە شــەنگال لــە دەشــتی نەینــەوا دوا 
ــی  ــە نێوچەوان ــوو ب ــی شــەرمەزاری ب ــەی تاوان پەڵ

تیرۆریســتانی داعــش.

 شەبەک  - نەوەی یارسانەکان
ئیتنیکییــە  گرووپــە  لــەو  یەکێکــن  شــەبەک 
کوردییانــەی کــە لــە دێرزەمــان لەســەر خاکــی 
کوردســتان ژیــاون و خەڵکــی ڕەســەنی ناوچەکــەن، 
ــەوە  ــە و دەچێت ــە زاری گۆران ــان ســەر ب بنزارەکەی
ســەر زمانــی کــوردی، بــەاڵم ســەبارەت بــە چەنــد 
هۆکارێکــی جوگرافــی و ئایینــی و گوشــاری نەتــەوە 
ئاســمیلە  دووچــاری  دەوروبــەر  سەردەســتەکانی 
و جینۆســایدی کولتــووری هاتــوون، وێــڕای لــە 
ڕەســەنی  دابونەریتــی  لــە  هەندێــک  دەســتدانی 
خۆیــان وەک جلوبەرگــی میللــی، شێوەزارەکەشــیان 
نەتەوەکانــی  زمانــی  بانــدۆری  ژێــر  کەوتووەتــە 
دراوســێیان، بەتایبــەت زمانــی عەرەبــی، کــە زمانــی 
تاڕادەیەکیــش  و  نەتــەوە مســوڵمانەکان  ئایینــی 
دەوڵەتــی  دەســەاڵتی  زمانــی  کــە  تورکــی 
هەمــوو  ئــەو  لەگــەڵ  بــووە،  عوســمانییەکان 
گۆڕانکارییانــەش، بــەاڵم بــە پێــی بەڵگەنامــە و 
ســەرچاوە مێژوویــی و زمانناســییەکان، شــەبەک 
ــە بنەڕەتــدا  ــان ل و ئایینــی ڕەســەنی شــەبەک خۆی
یارســان بوونــە دیــارە یارســانیش یەکێکە لــە ئایینە 
دێرینەکانــی کوردســتان، بــەاڵم شــەبەکەکان قۆنــاغ 
ــان  ــنامە ئایینییەی ــەو ناس ــی ئ ــی مێژووی ــە قۆناغ ب
لــە دەســت داوە و دواتــر لــە چەنــدان قۆنــاغ و 
ئایینــزای  ســەر  چوونەتــە  جیــاوازدا  ســەردەمی 

شــیعەی دوانــزە ئیمامــی.
شــەبەکەکان سەرباری سیاســەتی ڕەگەزپەرستانەی 
حکوومەتــە یــەک لــەدوای یەکەکانــی عێــراق، لــە 
سیاســەتی ڕاگواســتن و بــە عەرەبکردنیــان و بــە 
ــان،  شــێوازی جۆراوجــۆر جینۆســیادکردنی کولتووری
بــەاڵم هێشــتا پێکهاتەیەکــی ئیتنیکــی کۆمەڵــگای 
ــااڵنەی  ــەم س ــی ل ــن، ئەگەرچ ــتان پێکدەهێن کوردس
ــی ڕژێمــی بەعســی  ــدا، بەتایبــەت دوای ڕووخان دوایی
عێــراق لــە ٢٠٠٣ بــەوالوە، هەندێــک لــە سیاســەتمەدار 
و خوێنەوارەکانیــان دەیانەوێــت حاشــا لــە ناســنامەی 
ــان بکــەن و شــەبەک وەک زمــان و  کوردبوونــی خۆی

ــی ســەربەخۆ بناســێنن. نەتەوەیەک

ئاوڕدانەوەیەک بۆ ڕابوردوو
لــە  شــەبەک  دا  پــێ  ئامــاژەم  پێشــتر  وەک 
ــی  ــوون، ئۆل ــان ب ــی یارس ــە ئۆل ــەر ب ــەدا س بنەچ
یارســانیش یــان کاکەیــی، ئەهلــی حــەق، یــان 
ــانەکان  ــت، یارس ــێ دەگوترێ ــیان پ ــی ئیاهیش عەل
ــاوەڕی ئایینــی  گرووپێکــی تایبەتــن هەڵگــری بیروب
جیــاوازن، لــە گەلێــک شــوێنی کوردســتاندا بــاون، 
ــام  ــان و ئی ــی کرماش ــە دەڤەرەکان ــەت ل ــە تایب ب
لــە  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  لوڕســتان  و 
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 
ــی  ــر. شــوێنەکانی نیشــتەجێ بوون ــەوە یەکت دەگەن
)یارســان(، یــان ئەهلــی حــەق لــە کوردســتاندا، لــە 
کۆنــەوە تــا ئــەم ســەردەمە هەندێــک گۆڕانــکاری بــە 
ــە ســەری  خــۆوە دیــوە، بــەاڵم ئــەوەی هەمــووان ل
پێداگــری دەکــەن ئەوەیــە کــە لــە ســەرەتادا ئایینــی 
ــان و شــارەزوور و  ــی هەورام ــە ناوچەکان یارســان ل
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لوڕســتان باوبووەتــەوە 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 
ــۆ  ــان ب ــی یارس ــی ئایین ــد بوون ــحاق(، هەرچەن اس
ســەردەمی میتراییــەکان )٤٠٠٠ - ٥٠٠٠ هــەزار ســاڵ 
لەمەوبــەر( دەگەڕێتــەوە، بەاڵم ســوڵتان ســەهاک بە 
داڕێــژەرەوەی ئایینەکــە دادەنرێــت، کــە ڕێبەرێکــی 
ــان  ــتاندا، ی ــە کوردس ــە ل ــەم بیروباوەڕەی ــاری ئ دی
ــی  ــان موریدان ــار، ی ــای شــوێنی ی ــە وات یارســتان ب
یارســان  ناودارانــی  کۆنتریــن  حــەق،  ئەهلــی 
تاهیــری  بابــا  کــورد  شــاعیر و ســۆفی مەزنــی 
یارســانەکان  ١٠١٠ز(، الی  هەمەدانییــە )٩٣٧ – 
ــە کتیبــی  ــە نووســراوەکانی ل پیــرۆزە و هەندێــک ل
)ســەرەنجام( بــەدی دەکرێــت کــە نووســراوی هــەرە 

ــانەکانە. ــرۆزی یارس پی
ئایینــی یارســان بــە چەنــد گەڕێکــی )ســەردەم( دا 
ڕۆیشــتووە، پەیڕەوانــی ئایینەکــە بــە پێی ســەرەنجام 
ــا  ــن. ت ــە ٣٠٠ ســاڵ دەخەمڵێن ــک ب ــاوەی هەرگەڕێ م
ســەردەمی ســوڵتان ســەهاک ئایینی یارســان هەشــت 
گــەڕی بەخــۆەوە بینێــوە، کەواتــە تەمەنــی ئــەم 
ئایینــە بــە الی کەمــەوە بــۆ ٢٤٠٠ ســاڵ پێــش ئێســتا 

دەگەڕێتــەوە.
ــە  ــانییە، ل ــایەتییەکی یارس ــا )کەس ــی دان بالوول
ــەو ســەردەمە  ــا(، ل ســەدەی ١ - ٢ی کۆچــی دەژی
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 
ــە:  مەبەســتی سیاســی گونجاندوویان

تا زندە کەرین ئایینی ئێران
کەواتــە ئایینــی یــاران زۆر لــە ســەردەمی ســوڵتان 
ســەهاک کۆنتــرە، بۆیــە داوای زیندووکردنــەوەی 
سیاســەتی  ســەرباری  شــەبەکەکان  کــردووە، 
ــان  ــە عەرەبکردنی ڕەگەزپەرســتانەی ڕاگواســتن و ب
جینۆســیادکردنی  جۆراوجــۆر  بەشــێوازی  و 
کولتووریــان، لەوانــەش قەدەدغەکردنــی زمانەکەیــان 
ســەر  دەچێتــەوە  و  گۆرانــە  زاری  بنــزاری  کــە 

خێزانــی زمانــی کوردییــەوە.
ئیتنیکییــە  گرووپــە  لــەو  یەکێکــن  شــەبەک 
کوردییانــەی کــە لــە دێرزەمانــدا لــە کوردســتان 
ژیــاون و خەڵکــی ڕەســەنی دەڤەرەکەن، لە ئەســڵدا 
بــە پێــی بەڵگەنامــە مێژووییــەکان یارســان بوونــە، 
ــام و  ــی ئیس ــاری هاتن ــە گوش ــەبارەت ب ــەاڵم س ب
ــە  ــەوە سەردەســتەکانی ناوچەکــە، بەتایبــەت ل نەت
ــان جــێ  ــەی خۆی ــراون زێدەک ــران ناچارک ــی ئی واڵت
ــە باشــووری کوردســتان و دەشــتی  بهێڵــن و ڕوو ل

ــەن. ــەوا بک نەین

شەبەکەکان کێن و چین
کوردســتانییە،  ئیتنیکــی  گرووپێکــی  شــەبەک 
هەڵبەتە زۆر ڕا و بۆچوون لەســەر ئەســڵی شــەبەک 
و زمــان و ئاییــن و ژمارەیــان هــەن، بــەاڵم ئــەوەی 
باشــووری  هاوواڵتــی  شــەبەک  کۆکــن  لەســەری 
کوردســتانن و بەســەدان ســاڵە لە پارێزگای مووسڵ 
دەژیــن و ئایینیــان بــە پێــی مەزهەبــی شــیعە ٦٠% 
شــیعەن و بــە پێــی مەزەبــی ســوننە ٤٠% ســوننەن. 
ــەری  ــاوەوەو دەوروب ــە ن ــد و ناوچەکانیشــیان ل گون
مووســڵ و دەشــتی نەینــەوان. نزیکــەی ٧٢ گوندیان 
ــان  ــە خۆی ــەت ب ــی تایب ــان و دابونەریت ــە. زم هەی
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ــی  ــی دوماه ــڕاوە مێژووییەکان ــی گێ ــە پێ ــە. ب هەی
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 
دەســەاڵتدارانی  لەالیــەن  شــەبەک  نیشــتەجێن. 
دەوڵەتــی عوســمانی و حاکمانــی مووســڵ هەمیشــە 
ــەم  ــراون، ئ ــەیر ک ــە س ــەری بێگان ــاوی نۆک ــە چ ب
ــوو  ــت کردب ــتێکی دروس ــە بەربەس ــە هەمیش ڕوانین
ــاو مووســڵ،  ــەوان و دەســەاڵتدارانی ن ــوان ئ ــە نێ ل
کــە بــە گشــتی ســوننە مەزهــەب بــوون. هەمیشــە 
داپڵۆســینێکی مەزهەبــی و نەتەوەیــی لــە ســەر 
ــە  ــان ب ــووە و خاکەکی ــەبەک هەب ــینانی ش گوندنش
و  کــراوە  دابــەش  مووســڵدا  موڵکدارانــی  ســەر 
دانیشــتووانی کــراون بــە وەرزێر، کــە دەوڵەتی نوێی 
عێراقیــش دامــەزرا بارودۆخەکەیــان لەپێشــتر باشــتر 
نەبــوو، لــە ســەرژمێرییە یــەک لــە دوایەکەکانــدا 
دووچــاری ســتەم و پەراوێزکــردن  بوونــەوە. ســاڵی 
١٩٨٧ پــاش دەرچوونــی بڕیارەکانــی بە عەرەبکردن 
ــران  ــاوارە ک ــان ئ ــی خۆی ــە خاک ــە شــەبەک ل زۆر ل
کــورد  بــە  خۆیــان  کــە  ئــەوەی  مەهانــەی  بــە 
دانــاوە]٣[ . ئێســتا زیاتــر لــە ٦٠هــەزار شــەبەک 
لــە نــاو شــاری مووســڵ و ٣٥ گونــدی دەوروبــەری 
ــەکان  ــارە نافەرمیی ــی ئام ــە پێ ــن. بەگشــتی ب دەژی
ژمارەیــان ٣٥٠ هــەزار بــۆ ٤٥٠ هــەزار کــەس دەبێت.
لــە ســەردەمی بەعســییەکاندا شــەبەکەکانیش وەک 
دران.  ئەشــکەنجە  دیکــە  کوردەکانــی  هەمــوو 
ڕژیمــی بەعــس بــە شــوێنی ئــەوەوە بــوو کــە 
ــڕێتەوە و  ــەبەکەکان بس ــوردەواری ش ــنامەی ک ناس
ئــەوان وەک عــەرەب بناســێنێت، هەروەســا کــە 
زەالمێکــی شــەبەک وتوویەتــی »ئەگــەر ئێمــە کــورد 
نەبوویــن، بــۆ بەعســییەکان ئێمەیــان لــە ماڵــەکان 

ئاخریــن  لــە  دەر؟!«.  کــردە  شــوێنەکانمان  و 
بزاوەکــەدا، شــەبەکەکان بــە گشــتی داخوازییــان 
و  بگەڕێتــەوە  شــوێنەکانیان  کــە  کــرد  لــەوە 
تێکەڵــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــن. لــە 
ــە ســاڵی ٢٠٠٣  ــی ڕژێمــی ســەددام ل ــاش ڕووخان پ
دووبــارە دووچــاری داپڵۆســین بوونــەوە، ئــەم جــارە 
لەالیــەن توندڕۆکانــی ئەلقاعیــدە و دواتــر ڕێکخــراوی 
و  تیــرۆر  بــە  داعــش  بــە  ناســراو  تیرۆریســتی 
دەرکــردن لــە ناوچەکانیــان وەاڵم درانــەوە. شــەبەک 
یــەک نوێنەریــان لــە پەرلەمانــی عێراقــدا هەیــە 
ــە  ــە کۆمەڵ ــا، شەبەکســتان ب ــی کۆت ــە هەڵبژاردن ب
دانیشــتوانێک دەگوترێــت کــە لــە پتــر )٦٠( گونــدی 
ناوچــە جیاجیــاکان لــە باشــووری کوردســتان و 
ــە  ــەت ل ــە تایب ــەوە، ب ــراق باوبوونەت ــووری عێ باک
)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، 
خەیــوون  ڕەشــید  عێراقــی  ناســراوی  توێــژەری 
ــەر  ــی دەوروب ــی نەتەوەکان ــد زمان ــت: هەرچەن دەڵێ
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 
ــەر  ــان ه ــی زم ــە پێوەرەکان ــە، چونک ــتی نیی زانس
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الیەنــی  بەڵکــوو  نییــە،  زاراوە  و  وشــە  تەنیــا 
گراماتیــک و بنیــادی زمــان بــە بنەمــا بــۆ ناســاندنی 

ــت. ــان زار وەردەگیرێ ــان، ی زم
چونکــە لــە بنەڕەتــدا شــێوەزاری شــەبەک هەمــان 
یاســا و ڕێســاکانی بــۆ زمانــی کــوردی دەگەڕێتــەوە، 
ئێمــە لــە ئەنجامــی لێکۆڵینــەوەی زانســتی وردمــان 
بــۆ شــێوەزاری شــەبەک بۆمــان ڕوون بووەتــەوە کــە 
زمانەکەیــان تێکەڵەیەکــە لــە بن زارەکانــی کرمانجی 
ــەو  ــش ئ ــی ڕۆژگاری ــە تێپەڕین ــەک، ب ــۆران و ل و گ
پێــی  ئەمــڕۆ  کــە  پێکهاتــووە  لــێ  شــێوەزارەی 

دەگوترێــت شــەبەک.

پاکتاوی نەژادی و مێژوو و دابەشبوونی 
دانیشتووانی شەبەک

هەندێــک لــە مێژوونووســان مەزەنــدە دەکــەن 
لــە  هــەژدە  ســەدەی  لەکۆتایــی  شــەبەک  کــە 
نەینــەوا،  دەشــتی  هاتبنــە  ئێرانــەوە  ڕۆژاوای 
بــۆ یەکــەم جاریــش بــە فەرمــی لــە ســەردەمی 
ــراوە  ــان پێدان ــدا دانی ــە عێراق ــایەتی ل ــی پاش ڕژێم
گەلــی  لەپێکهاتەکانــی  یەکێکــن  کــە  بــەوەی 
عێــراق، بــەاڵم لــە ســەردەمی ڕژێمــی پێشــوودا 
)دەســەاڵتی ناسیۆنالیســتی بەعســییەکان( وەک 
ئــەو  لــە سیاســەتی ڕەگەزپەرســتانەی  جۆرێــک 
ــە  ــەژادی و ب ــی ن ڕژێمــە و بەمەبەســتی پاکتاوکردن
عەرەبکردنیــان، بــە زۆر ڕایــان دەگوێــزن و لــە زێدی 
باوباپیرانیــان، بــۆ هەندێــک ناوچــەی باشــووری 
عێــراق و هەرێمــی کوردســتان دوور دەخرێنــەوە، 
بەرهەڵســتکاری  ئــەوەی  هــۆی  بــە  هەڵبەتــە 
سیاســەتی بەعەرەبکردنــی ناوچەکانیــان دەکــرد، 
ــە  ــە ل ــە ک ــی دیک ــە نەتەوایەتییەکان ــەروەک کەم ه
دەرەوەی هەرێمــی کوردســتان بــوون، واتــە کەوتنــە 
بــەر شــااڵوی ئــەو سیاســەتی بــە عەرەبکردنــەی کــە 

ــرا. ــڕۆ دەک ــورد پەی ــە دژی ک ــتی ل ــە گش ب

شەبەک و گۆڕانکاری دیمۆگرافی
ئــەو  شــەبەکەکان بەســەر ژمارەیــەک گونــدی 

قەزایانــەدا دابــەش کــراون لەوانــە:
مووســڵ، حەمدانییــە، تلکێــف، شــێخان، باشــیک، 
شــنگال، تەلەعفــەر، مەخمــوور، گوندەکانیشــیان 
شــەبەک،  منــارە  ڕەش،  )عەلــی  لــە  بریتیــن 
ــەک، جلیوخــان، شــەهرەزاد،  ــراوە، باشــیتە، ل تەه
قەرەتەپــە شــەبەک، خوەیتلــە، بــاوات، وەردک، 
بازوایــا،  کوکجەلــی،  تەپــە،  خەزنــە  کبرلــی، 
ئەبــوو  دەراویــش،  زیــارە،  تەپــەڕەق  تۆبــزاوە، 
نــوڕان،  بەســاتلی، ســماقییە،  جەربوعــە، خــدر 
خوبســات، شــاقوڵی، شــێخ ئەمیــر، بەدنــە واریــن، 
بەدنــە جۆریــن، تەرجلــە، عەباســییە، فازیلییــە، 

شێخشــیلی(...تاد. بەعویــزە،  ســادە 
ــە شــارەکانی  ــە شــەبەک ل ــش ل ژمارەیەکــی زۆری
و  بەغــدا  شــارەکانی  وەک  نیشــتەجێن  عێــراق 
ــدان  ــۆ چەن ــان ب ــەوە ژمارەیەکی ــڕای ئ مووســڵ، وێ
ــان کــردووە.  ــی کۆچی ــی و ئەوروپای ــی عەرەب واڵتان
ــەن  ــە لەالی ــراق ک ــی عێ ــی ئازادکردن ــاش جەنگ لەپ
هێزەکانــی هاوپەیمانانــەوە هاتــە دی، زۆرینــەی 
کۆنترۆڵــی  ژێــر  کەوتنــە  شــەبەک  گوندەکانــی 
هێزەکانــی پێشــمەرگە، هەروەهــا لەالیــەن چەکــدارە 
تیرۆریســتەکانەوە ژمارەیەکــی زۆر لــە شــەبەک لــە 
شــاری مووســڵ بــە هــۆی ناســنامەیانەوە کــوژراون 
ــە دوای ڕووداوی  و بــە زۆر کۆچیــان پــێ کــراوە، ل
کەوتنــی مووســڵ لــە حوزەیرانــی ٢٠١٤ کەوتــە 
ژێــر دەســەاڵتی تیرۆریســتانی داعــش، گوندەکانــی 
دەشــتی مووســڵ بــە تــەواوی کەوتنە مەترســییەوە، 
ناوچانــە  ئــەو  دانیشــتوانی  زۆرینــەی  هــاوکات 
پەنایــان هێنــا بــۆ ئــەو ناوچانــەی لــە ژێــر کۆنترۆڵی 
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جــۆرەش  بــەم  بــوون،  پێشــمەرگەدا  هێزەکانــی 
ــە ناوچەکەیــان ڕووی  گۆڕانکارییەکــی دیمۆگرافــی ل
دا و هێشــتا کێشــەی موڵکایەتــی لــە نێوان شــەبەک 

ــەر نەکــراوە. و مەســیحییەکان چارەس
ســالم جومعــە نوێنــەری شــەبەک لــە پەرلەمانــی 
نێودەوڵەتییــەکان  ڕێکخــراوە  لــە  داوای  عێــراق 
کــرد کــە گوندەکانیــان بپارێــزن، ژمارەیەکــی زۆری 
ــە شــارەکانی وەک  ــان ل ــی شــەبەک ڕووی هاوواڵتیان
ــی  ــرد. دەڤەرەکان ــلێمانی ک ــر و س ــۆک و هەولێ ده
کوردانــی شــەبەک دەکەونــە نــاو ســنووری مــاددەی 
١٤٠ و بەشــێکن لــە هەرێمــی کوردســتان، بۆیــە 
نایانەویــت جارێکــی تــر بگەڕێنــەوە ســەر ئیــدارەی 
بگەڕێنــەوە  ناوچەکانیــان  دەکــەن  داوا  مووســڵ، 
شــەبەک  ســالم  کوردســتان،  هەرێمــی  ســەر 
ئەنجوومەنــی  لــە  شــەبەک  کوردانــی  نوینــەری 
نوینەرانــی عێــراق دەڵێــت: ٤٥٠ هــەزار کــوردی 
ــە  ــنووری بەرتل ــە س ــان ل ــن، زۆربەی ــەبەک دەبی ش
ــا  ــەری مووســڵ، ت ــدی دەوروب و تلکێــف و ٥٦ گون
ئیســتا لەالیــەن گرووپــی تیرۆریســتی داعــش زیاتــر 
ــەهید  ــەبەک ش ــوردی ش ــی ک ــە )١٣٨٢( هاوواڵت ل

ــراون. ک
هەڵبــەت نوێنــەری شــەبەک لــە پەرلەمانــی عێــراق 
)حەنیــن قــەدۆ( ئەمینــداری گشــتیی کۆمەڵــەی 
پەرلەمانــی  ئەندامــی  و  دیموکراتییــە  شــەبەکی 
هاوپەیمانــی  لیســتی  چوارچێــوەی  لــە  عێراقــە 
عێراقــی یەکگرتــوو، هەروەها ســەرۆکی ئەنجوومەنی 
کەمینەکانــی عێراقــە و تاکــە نوێنــەری شەبەکیشــە 
لــە کۆمەڵــەی واڵتانــی عەرەبــی و دەســتەی نەتــەوە 
شــەبەکە  لــەو  قــەدۆ  حەنیــن  یەکگرتــووەکان. 
ــی  ــەوەی دەڤەرەکان ــە دژی گەڕان ــە ک هەڵگەڕاوانەی

ــتان. ــی کوردس ــەر هەرێم ــۆ س ــینە ب شەبەکنش

بیروباوەڕی ئایینی شەبەک
هەمیشــە وا بــاس لــە شــەبەک دەکرێــت کــە 
مەزهــەب،  شــیعە  موســڵمانانی  لــە  گرووپێکــن 
هەندێــک لەوانــە لەســەر ڕێبــازی )بەکتاشــی(ن، کــە 
ئــەو ڕێبازەیــان لــە شــیعەکانی تورکیــا وەرگرتــووە، 
ــە  ــن ئێم ــە دەڵێ ــە ک ــان هەی ــاوەڕی تری ــا ب هەروەه
ــە  ــەوە ک ــۆ )قزلباشــییەکان( دەگەڕێت ــان ب بنەچەم
ئــەوان لــە ســەدەی هــەژدەم لــە ئێرانــەوە هاتوونەتە 
ــان  ــەینییە و تەکیەی ــەوت و حوس ــە و مزگ ناوچەک

ــە. ــان هەی ــردن و پەرســتنی خۆی ــۆ نوێژک ب
بــە پێــی بۆچوونــی هەنــدێ لــە شــەبەکەکان 
جگــە لــە کەمینەیەکــی ئێزیــدی، کەمینیەیەکــی 
ــە. ــاو شــەبەکەکان هەی ــە ن موســڵمانی ســونەش ل

پێکهاتەی هۆزەکانی شەبەک:
کــە  پێکدێــن  هۆزێــک  چەنــد  لــە  شــەبەک 
هەولێــر  ناوچەکانــی  کەوتوونەتــە  هەندێکیــان 
دیکەیــان  هەندێکــی  خانەقیــن،  و  کەرکــووک  و 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــی کرماشــان ل ــە ناوچەکان کەوتوونەت
کوردســتان. گرینگتریــن هۆزەکانیشــیان بریتیــن لــە 
باجــەاڵن و زراری و داودی و زەنگەنــە و ڕۆژبەیانــی. 
پێوەنــدی  دەکــرێ  بۆکردنــە  ئامــاژە  شــیاوی 
باشــووری کوردســتان  ناوچەکانــی  بــە  شــەبەک 
بــەوە دیــاری بکەیــن کــە ئــەوان بــە ڕەگــەز کــوردن 
ــن و  ــەدا دەژی ــە ناوچەک ــەوە ل ــە دێرزەمان ــەر ل و ه

ــەن. ه

شەبەک لە نێو ئامارەکاندا
ئاشــکرایە کــە شــەبەک بەشــێک لــە دانیشــتووانی 
بــەاڵم  پێکدێنێــت،  عێــراق  کوردســتانی  گەلــی 
بــە  عێــراق  یەکەکانــی  دوای  لــە  یــەک  ڕژێمــە 
درێژایــی دەیەکانــی ســەدەی ڕابــوردوو کــە جڵــەوی 
دەســەاڵتی عێراقیــان گرتووەتــە دەســت، هەمیشــە 



68 ژ )٢٩٧/ ٢٩٨( ٥/ ٧ - ٨/ ٢٠٢٢

لــە هەوڵــی ئــەوەدا بوونــە کــە ئــەو پێکهاتەیــە 
سیاســەتی  جــۆرە  چەنــدان  و  بخــەن  پەراوێــز 
بــە  بهێنــن  بــەکار  ئاســتیاندا  لــە  شۆڤینســتانە 
مەبەســتی بــە عەرەبکردنیــان، تــا جینۆســایدی 
ــەش  ــە بەم ئیتنیکــی ڕۆشــنبیرییان بکــەن، هەڵبەت
کۆمەڵگــەی کوردســتان و عێراقیــان پارچــە پارچــە 

کــردووە.
توێــژەری ناســراوی عێراقــی )ڕەشــید خەیــوون( 
وای دەبینێــت کــە شــەبەک هۆزێکــی کوردیــن، 
بوونەتــە  و  تێکــردوون  کاری  دەوروبــەر  بــەاڵم 
ــی  ــن و مەزهەبەکان ــەر ئایی ــەڵ و بەس ــەڵ کۆم کۆم
ــە  ــان چوونەت ــە، هەندێکی ــەش بوون ــەردا داب دەوروب
ئەمــەش  ســۆفییەکان،  ڕێبــازی  و  تەکیــە  نــاو 
لــە  بــووە  کردنیــان  بەرهەڵســتکاری  لەبــەر 
ــان.  ــە عەرەبکردنی ــەوەی سیاســەتی ب بەرەنگاربوون
بەشــێک لــەو خانەوادانــە لــە ســاڵی ١٩٧٥ کۆچیــان 
ــاڵی ١٩٨٨  ــە س ــە ل ــی دیک ــراوە، ژمارەیەک ــێ ک پ
و ١٩٨٩ بــە زۆر لــە گوندەکانیــان ڕاگوێــزراون و 
لــە ئــۆردووگاکان نیشــتەجێ کــراون. هــۆکاری ئــەو 
ــەرژمێری  ــە س ــە ل ــووە گوای ــەوە ب ــتنەش ئ ڕاگواس
ــراون  ــەرەب نووس ــەوەی ع ــە نەت ــاڵی ١٩٧٧دا ب س
نەتــەوەی  ١٩٨٩دا  ســەرژمێری  لــە  ئەوانیــش  و 
بــۆ  کــورد،  بــە  کردوویانــە  و  گۆڕیــوە  خۆیــان 
ئــەوەی لــە خزمەتــی ســەربازی لــە ســوپای عێــراق 
ــە  ــە ســانایی بچن ــن ب ــەوە و بتوان ــان دوورخەن خۆی
نــاو فەوجەکانــی بەرگــری نیشــتیمانی کــوردی کــە 
ــی  ــوردە الیەنگرەکان ــۆ ک ــراق ب ــی عێ ــا ڕژێم ئەوس
خــۆی پێکــی هێنابــوون، بۆیــە دەوڵەتــی عێــراق بــۆ 
ناوچەکانــی )دەشــتی حەریــر( ڕایگواســتن، بــەو 
ــەوە  ــە نەت ــن ئێمــە ب ــەوان دەڵێ ــارەی کــە ئ ئیعتیب
ــۆ  ــی ب ــاڵی ١٩٩١ لێبوردن ــە س ــان ل ــن، پاش کوردی
دەرکــردن و دەرفەتــی پێدانــەوە کــە بگەڕێنــەوە 

ــان. ــی خۆی ــدی بابوباپیران ــەر زێ س
ــە ســەرژمێری ســاڵی ١٩٧٧ دەســەاڵت  پێشــتر ل
ــە  ــەوە پێشــتریش ل ــوون. ل ــی تۆمارکردب ــە عەرەب ب
ئامــارە فەرمییــەکان لەگــەڵ ئێزدییەکانیــان تێکەڵــی 
بەڕێوەبەرایەتــی  ڕاپۆرتەکانــی  بۆیــە  کردبــوون، 
ئاسایشــی گشــتی تایبــەت بــە دابەشــکردنی ئاییــن 
بەســەر دانیشــتووانی عێــراق ئاماژەیــان پــێ نــادات، 
لــە هەمــان کاتــدا لەگــەڵ ئێزدییەکانیــش تێکەڵیــان 

نــاکات.
خەیــوون(  )ڕەشــید  مێژوونــووس  و  نووســەر 
لەمیانــەی توێژینەوەکەیــدا لەبــارەی شــەبەک کــە لە 
ــە  ــەکان ل ــن و مەزهەب ــاوی )ئایی ــە ن ــدا ب کتێبەکەی
عێــراق(، پشــت بــە خەماندنــی کۆنــی ئینگلیــزەکان 
دەبەســتێت کــە پێشــتر کردوویانــە و بــە )١٠( دە 
ــاری  ــە ئام ــەاڵم ل ــت، ب ــەس دەیانخەمڵێنێ ــەزار ک ه
ئێزدییــەکان  لەگــەڵ  هەموویــان   ١٩٤٧ ســاڵی 
ــەزار  ــە )٣٣( ســی و ســێ ه ــن و ب ــار دەکرێ هەژم
ــە ســەرژمێری ١٩٧٧دا  کــەس لەقەڵــەم دەدرێــن، ل
ژمارەکەیــان بــۆ نزیکــەی )٥٧ – ٥٨( هــەزار کەس 

ــەوە. ــەرز دەبێت ب
بەڵگەنامــەی  لــە  ئاوڕێــک  ئەگــەر  هەڵبــەت 
عێراقــی ســاڵی ١٩٣٦ لەگــەڵ ســەرژمێرییەکانی 
دیکــە بدەینــەوە، بــە نــاو نــاوی شــەبەک نەهاتــووە، 
بــەو پێیــەی کــە ئــەوان کــوردی موســڵمانن، هیــچ 
وردکارییەکــی دیکــەی تایبــەت بــە هۆزەکانیــان 
نەکــراوە،  بــاس  یــان کــورد  بــن،  کــە عــەرەب 
بــەاڵم هەموویــان لــە ئامــاری ســاڵی ١٩٤٧ لەگــەڵ 
کــە  فەرمیــش  ڕای  هەژمارکــراون.  ئێزیدییــەکان 
پشــت بــە توێژینەوەکانــی پێشــتر دەبەســتێت، 
ــە  ــەوان ل ــە ئ ــەوە ک ــەوە دەکات ــەر ئ ــت لەس جەخ
ــش  ــاری ســاڵی ١٩٧٧ی ــەوە، ئام ــورد جیاکراونەت ک
ــراون.  ــەرەب تۆمارک ــە ع ــە ب ــەوە دەدا ک ــاژە ب ئام
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شــێخ یوونس شــەبەک کە بەرپرســێکی شەبەکەکانە 
ــە  ــم ک ــار غان ــا عەم ــە ناوچــەی شــێخان، هەروەه ل
کەســایەتییەکی شــەبەکە لە ســلێمانی دادەنیشــێت، 
ڕایــان وایــە کــە ژمــارەی دانیشــتووانی شــەبەک زۆر 
لــەوە زیاتــرە کــە ســەرچاوە فەرمییــەکان ئاماژەیــان 
ــراوی شــەبەکەکان  ــارەی خەمڵێن ــردوون، ژم ــێ ک پ
ئێســتا خۆیــان لــە ٣٥٠ هــەزار هاوواڵتــی دەدەن، کە 
ــاو هەرێمــی کوردســتان و دەشــتی نەینــەوای  ــە ن ل

ــن ــراق دەژی عێ

شەبەک و جینۆسایدی کولتووری
بــە پێــی بۆچــوون و هــزر و باوەڕەکانــی )ڕافائیل 
لیمکــن( کــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان 
لــە  پشــتگیری  جینۆســاید  چەمکــی  لەســەر 
هزرەکانــی دەکات، لــە پەیماننامــەی دژایەتی کردنی 
جینۆســاید و پێناســەی بــۆ چەمکــی جینۆســاید 
ــۆ  ــە واتــای وێرانکردنــی ڕاســتەوخۆ ناگەیەنێــت ب ب
ژێرخانــی بنچینەیــی لــە ژیانــی کۆمەڵێــک خەڵــک و 
پێهاتــەی نەتەوەیــی، کــە لێکتــرازان و وێرانکردنــی 
ــووری و  ــی و سیاســی و کولت سیســتمی کۆمەاڵیەت
زمــان و هەســتی نەتەوەیــی و ئایینــی و هەبوونــی 
ئامانــج  بــە  نەتەوەیــی  پێکهاتەیەکــی  ئابــووری 
ــی ئاراســتەکراوە  ــە کۆمەڵکوژییەک ــە ئەم ــراوە، ک ک
بــۆ تاکەکانــی جڤــاک و بــەرەو چەنــدان جــۆری 
دیاردەکانــی ژیانــی کۆمەڵــگا بــە ئامانجکراوەکــە 

چــووە.
ڕافایــل لیمکــن کۆمەڵکــوژی بــۆ هەشــت جــۆر 
سیاســی،  جینۆســایدی  وەک  کــردووە،  پۆلیــن 
ئەخاقــی،  ئایینــی،  کولتــووری،  کۆمەاڵیەتــی، 
ئابــووری، بیۆلــۆژی و فیزیکــی. ئــەم پۆلینکردنانــە 
بەســن بــۆ شــرۆڤکردنی هەنگاوەکانــی کۆمەڵکــوژی 
ــەردەم گەشــەکردنی  ــی تەگەرەخســتنە ب و چۆنیەت

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 
ــی  ــتنی چاالک ــردن و نەهێش ــە قەدەغەک ــە ل بریتیی
و دامــەزراوە کولتوورییــەکان و گۆڕینەوەیــان بــە 
قەدەغەکردنــی  پێنــاو  لــە  پیشــەیی  فێرکردنــی 
بەردەوامــی  چونکــە  مرۆیــی،  بیرکردنەوەیەکــی 
چاالکیــی ڕۆشــنبیری الی تاوانبارانــی جینۆســاید 
کارێکــی پــڕ مەترســییە و دەبێتە هۆی گەشــەکردنی 
توێــژەران  بۆیــەش  هــەر  نەتەوەیــی،  هــزری 
جینۆســاید بــە ئیتنۆســاید ناودێــر دەکــەن، کــە 
ــە  ــادەوەری ب ــۆ ی ــە مەبەســتە ب کۆمەڵکوژییەکــی ب
ــێ  ــک ب ــنبیریی گرووپێ ــنامە و ڕۆش ــەڵ و ناس کۆم
ــی و کوشــتنی  ــەر جینۆســایدی فیزیک ــە ب پەنابردن

ــان. ــە کۆمەڵی ب


