شەبەک و بزربوونی ناسنامە
فەرەیدوون سامان
()٢ - ٢
شەبەک و پالنی خۆ بە کەمینە ناساندن

بــە هــۆی بــە سیاســەتکردنی پرســی شــەبەک و
هەوڵــدان بــۆ کەمکردنــەوەی کاریگەریــی جوگرافیای
دانیشــتوانانی کــورد لــە مووســڵ ،پالنێکــی کارا بــۆ
ناســاندنی شــەبەک وەک کەمینەیەکــی نەتەوەیــی
جیــاواز لــە کــورد هەیــە ،بــۆ ئــەم مەبەســتە حزبــی
سیاســی و دارایــی و پشــتگیری سیاســی ناوخــۆ
و دەرەکــی (بــە تایبــەت لــە هەندێــک ناوەنــدی
شــۆڤێنی لــە نــاو تورکیــا بــۆ ئــەو مەبەســتە
تەرخــان کــراوە).
ئــەو نووســەر و توێژەرانــەی لەبــارەی شــەبەکیان
نووســیوە لەســەر دیارکردنی ئەســڵی شــەبەک کۆک
نیــن و لــەو بارەیــەوە هــەر یەکێکیــان دیــدی خــۆی
هەیــە ،تەنانــەت زۆرینــەی لێکۆڵــەرە عەرەبــەکان بۆ
مەبەســتی سیاســی ،یــان ڕەگەزپەرســتی نەتەوەیــی
خۆیــان بنەچــەی شــەبەک دەبەنــەوە ســەر عــەرەب.
کــە ئەوانــە قەومێکــن لــە ڕۆژهەاڵتــەوە هاتــوون و
لــە ناوچەکانــی مووســڵ نیشــتەجێن ،دواتــر لــە
ڕێگــەی خزمایەتییــەوە تێکــەڵ بــە هەنــدێ هــۆزی
کــورد و تورکمــان بــوون ،دابونەریــت و کولتــوور و

زمانــی تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە ،بێگومــان ئەوانــە
بــەوە لــە پێکهاتەکانــی دیکــەی عێــراق جیادەبنــەوە
کــە تایبەتمەنــدی و ناســنامەی خۆیــان پاراســتووە.
لــەو تێڕوانینــە جیایانــەی لەســەر ئەســڵی
شــەبەک هــەن ،بۆچوونــی تــر هەیــە دەڵێــت ئەوانــە
ئەســڵیان تورکــە و لــە ســەردەمی ســەفەوییەکان
بــە بیروبــاوەڕ و مەزهەبەکەیانــەوە ئــاوارەی عێــراق
بــوون.
دکتــۆر داوود چەلەبــی لــە کتێبەکەیــدا (العــراف)
الپــەڕە  ٨وای دەبینێــت( :کــە شــەبەک لــە باشــووری
ئێرانــەوە هاتــوون و زمانەکەیــان تێکەڵەیەکــە لەنێــوان
فارســی و کــوردی و عەرەبــی ،لەگــەڵ کەمێــک تورکی،
شێوەزارەکەشــیان نزیکــە لــە زمانــی بەلووچــی.
چەنــدان ڕووناکبیــری کــورد لەوانــە تەیــب
تاهیــری شــرۆڤەکاری کتێبــی پیــرۆزی یارســان،
هەروەهــا نووســەرێکی کــورد بەنــاوی شــاخەوان
لــە نووســینێکیدا کــە لــە گۆڤــاری (ســەرهەڵدان)
باڵوکراوەتــەوە بۆچوونــی کــورد لەبــارەی شــەبەک
پوخــت دەکاتــەوە و دەڵێــت( :بــە پێــی بەڵگەنامــە
زانســتییە مێژووییــەکان ســەلمێنراوە کــە بــێ هیــچ
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گومانێــک شــەبەک کــوردن و شێوەزارەکەشــیان
باجەاڵنییە و سەر بە شێوەزاری گۆرانە ،شێوەزاری
گۆرانیــش یەکێکــە لەچــوار شــێوەزارەکەی زمانــی
کــوردی) ،بــەاڵم بۆچوونــی زۆرینــەش ئەوەیــە کــە
شــەبەک ئەســڵیان کــوردە و هــەر لــە زووەوە لــە
ســەر خاکــی کوردســتانی باشــوور ژیــاون.
شــەبەکەکان موســڵمانن و ڕێکخســتنی کۆمەاڵیەتییان
لــە پلەبەنــدی ســۆفیگەرییەوە نزیکــن ،بــۆ نموونــە
بــە پیاوانــی ئایینــی تازەیــان دەڵێــن (موریــد) ،کــە
ئــەوە لەالیەنــی ڕوحییــەوە پێوەنــدی بــە مەرتەبــەی
ســەرووی خۆیــەوە هەیــە کــە پێــی دەڵێــن (مورشــید)،
مورشــیدیش پێوەنــدی بــە مەرتەبــەی ســەرووی
خۆیــەوە هەیــە کــە پەنــاگای بااڵیــە و پێــی دەگوترێــت
(پیــر) .پیرۆزتریــن کتێبــی ئایینــی الی شــەبەک کــە
دەستنووســێکی تورکییــە پێــی دەوترێــت (بویــورق -
ئەلئەوامــر).
لــە نووســەرانی عەرەبیــش ئەحمــەد حامــد
مەحمــوود ئەلســەڕاف لــە کتێبێکــی گەورەیــدا
کــە خــۆی زیاتــر لــە  ٥٠٠الپــەڕە دەدات بــە نــاوی
(شــەبەک) ،لێتوێژینەوەی لەســەر ئەســڵی شــەبەک
و شــوێنی نیشــتەجێبوونیان و پەرســتەگاکانیان
کــردووە ،بــە توێژینــەوەی مەیدانیــش ســەردانی
ژمارەیــەک گونــدی کــردووە لەوانــە گونــدی (تیــس
خــراب) کــە مەزارگــەی (ئیمــام ڕەزا)ی لێیــە.
هــەروا وێنەیەکــی (زێــوان)ی باڵوکردووەتــەوە بــە
دیمەنێــک کــە دیمەنەکــەی بەرچــاو نییــە ،بۆیــە
بــاس لــە جلوبەرگەکــەی دەکات و دەڵێــت هیــچ
جیاوازییەکــی لەگــەڵ جلوبەرگــی ئێزدییــەکان نییە،
هەرچەنــدە ئــەو زێوانــە بەرگــی کۆنــی شــەبەکی
لەبــەر بــووە.
هەروەهــا نووســەری عێراقــی عەلــی ڕەزا لەبــارەی
ئەســڵی شــەبەکەوە دەڵێــت :لەبــەر ئــەوەی
جیاوازییەکــی زۆر لــە نێــوان نووســەر و توێــژەران
لــە ســەر ئەســڵی شــەبەک هەیــە و لەســەر
دیارکردنیشــی ڕێکنەکەوتــوون دەتوانیــن ئــەو ســێ

بۆچوونــە بخەینــە ڕوو:
بۆچوونــی یەکــەم :ئــەو بۆچوونــە دەڵێت شــەبەک
قەومێکــن لــە ڕۆژاوای ئێرانــەوە هاتــوون و هــەر
لــە کۆنــەوە لــەو ناوچەیــە نیشــتەجێن ،هەرچەنــدە
جیاوازییــش لەســەر مێــژووی هاتنیــان بــۆ ناوچەکــە
هەیــە.
بۆچوونێکــی دیکــە هەیــە دەڵــێ :ئەوانــە بــە
هــەزار ســاڵ پێــش لــە دایکبوونــی مەســیح لــە
ناوچــەی باکــووری دەریــای قەزوێنــەوە ئــاوارە
بــوون و هاتوونەتــە ناوچەکــە ،هەرچەنــدە
ســەرچاوەیەک لەبــەر دەســتدا نییــە بیســەلمێنێت
لــە چ مێژوویەکــەوە لــە ناوچەکــە نیشــتەجێن.
بۆچوونێکــی دیکــە هەیــە دەڵێــت :شــەبەک
پاشــماوەی میدیاییەکانــن کــە لــە ســاڵی  ٦١٢پ ز
دەســتیان بەســەر ئیمپراتۆریەتــی ئاشــووریدا گــرت.
ئیبــن کەســیر لــە کتێبەکەیــدا لەبــارەی مێــژوو
دەڵێــت :کاتــێ ساســانییەکان دەســەاڵتیان بەســەر
واڵتــدا گــرت دووبــارە قەاڵتــی (مووســڵ)یان نــۆژەن
کــردەوە و ســەربازەکانیان لــەوێ نیشــتەجێ کــردن
و دەوروبەرەکەیــان قایــم کــرد ،بــەو گوندانــەی
لــەوێ بــوون کــە جووتیــار و پیشــەکاری فــارس و
لــوڕ و کــورد و هەندێــک کریســتانی تێــدا نیشــتەجێ
بــوون.
باســیل نیکیتیــن ئــەوە پشــت ڕاســت دەکاتــەوە
و دەڵێــت:
(جڵــەوی بەرفرەوانبوونــی دەســەاڵتی میدییــەکان
لــە ســاڵی  ٧١٤پ ز بــەرەو باشــوور و بەســەر
تــەواوی ناوچەکــەدا (مانەوییــەکان  -کــە خــوو
و ڕەوشــتی ئێرانیــان هەیــە بــۆ ناوچەکــە هاتــن،
دواتــر ســیتونییەکان هاتــن کــە بــە ڕەچەڵــەک
ئێرانیــن .پــاش ئــەوەی مەملەکەتــی ئاشــوور لــە
ســاڵی  ٦١٢پ .ز ڕووخــا ،بۆشــاییەکی گــەورە لــە
ناوچەکــە پەیدابــوو ،تەنیــا ئــەو هــۆزە ئێرانیانــە
پڕیــان کــردەوە کــە تــازە هاتبوونــە ناوچەکــە و لــە
ڕۆژهەاڵتــی دیجلــە نیشــتەجێ بــوون.
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هەروەهــا قەشــە ســلێمان ئەلســائغ دەڵێــت:
(ئەوانــە لــە ڕۆژهەاڵتــەوە هاتــوون و لــە ناوچەکــە
نیشــتەجێ بــوون ،وەک براکانیــان عــەرەب و کــورد
کــە بــۆ مــاوەی جیــا جیــا لــە مووســڵ نیشــتەجێ
بووبــوون.
بۆچوونێکــی تریــش هەیــە دەڵێــت :ئەوانــە ســەر
بــە هــۆزی شــوانکارە (شــبانکارە)ن کــە ســەر بــە
بنەماڵــەی ڕەســەنی دەیلەمیــن و لەســەر مەزهەبــی
ئیســماعیلین .لەســەردەمی ســەلجووقییەکان هــۆزی
شــەبانکارە و کورد بەســەر ئەتابەگەکاندا سەرکەوتن،
پــاش ڕووخانــی دەوڵەتــی ســەلجووقییەکان هــۆزی
شــەبانکارە دەســتیان بەســەر بەشــی ڕۆژهەاڵتــی
هەرێمــی فارســدا گــرت ،بــەم شــێوەیە نــاوی
شــەبەکیان لــێ نــرا.
هەندێــک لــە نووســەران دەڵێــن شــەبەک بــە
ئەســڵ تورکــن و لــە ســەردەمی ســوڵتان تۆغرۆڵــی
ســەلجووقی لــە ســاڵی  ٤٤٧ک لــە باکــووری
تورکیــاوە ئــاوارە بــوون ،هاتوونەتــە عێــراق (کــە
چەنــد هۆزێکــی تــورک بوونــە) و لــە گوندەکانــی
مووســڵ نیشــتەجێ بــوون ،بــۆ ئــەوەی فریــای
خەلیفــەی عەبباســی  -قائیــم بیئەمریلــا  -بکــەون
تــا بەســەر دەســەاڵتی بوەیهییەکانــدا زاڵ بــن.
بۆچوونــی دیکــە هەیــە دەڵێت :ئەوانە پاشــماوەی
ملمالنێــی نێــوان عوســمانییەکان و ســەفەوییەکانن
لــە ناوچەکــەدا ،لــەم ڕووەوە  -دوکتــۆر مســتەفا
کامــل ئەلشــەبیبی وای دەبینێــت کــە (شــەبەک
هۆزگەلێکــی تورکمانــن ،یــان لەوانەیــە بەکتاشــی
ڕەســەن بــن و ئینتیمایــان بــۆ ســەفەوییەکان
گۆڕابێــت پــاش ئــەوەی حەیــدەر بــن جونەیــدی
ســەفەوی بانگهێشــتی کردن بچنە ســەر باوەڕەکەی
کــە لــە نێــوان ســۆفیگەریەتی و شــیعەگەریەتی
بــوو ،واتــە ســۆفیگەری و شــیعەگەری بــە یەکــەوە
کۆکردبــووەوە ،کــە دروشــمێکی ســووری هەبــوو
بــە شــوێنکەوتووانی دەگوتــرا ،دواتــر بەشــێک
لــە تورکمــان و بەکتاشــی گــۆڕان و بــوون بــە

قزڵبــاش ،پاشــان کــە دەوڵەتــی ســەفەوی ســەری
هەڵــدا ،ڕوون بــووەوە کــە ئــەوان مکــوڕن لەســەر
ئــەوەی کێبڕکێــی دەوڵەتــی عوســمانی دەکــەن و لــە
هەوڵــی ئەوەشــدان بەســەر دەســەاڵتەکەیدا زاڵبــن،
بۆیــە سروشــتییە عوســمانییەکان قزڵباشــەکان
دەربکــەن بــۆ ئــەوەی دەســەاڵتیان پارێــزراو بێــت
و لــە هەمــان کاتــدا ســزایەکی توندیشــیان دەرکــرد
بــۆ ئــەو کەســانەی کــە لەســەریان ئاشــکرا بێــت
قزڵباشــن ،کاتــێ چەوســاندنەوەیان زیــادی کــرد،
قزڵباشــەکان بەردەوامبــوون لــەوەی خۆپیشــاندان
بــە بەکتاشــییەکان بکــەن بــەرەو ڕۆژهــەاڵت
بــڕۆن ،بــە ئومێــدی ئــەوەی پێوەنــدی بــە ســوپای
ســەفەوییەکانەوە بکــەن ،بــەاڵم کاتێــک زانییــان
ڕەوشــەکەیان بــۆ لەبــار نییــە و ئامانجەکەیــان
پــێ ناپێکرێــت ،بەســەر الیەنەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
مووســڵدا دابەشــبوون و لــە ڕێگــەی ڕاماڵینــی
دەوڵەتــە تازەکەیــەوە کــە لــە ناوچەکــە هەبــوو
پێوەندییــان بــە هاوکارانیــان و هاونیشــتیمانیانی
خۆیانــەوە کــردەوە ،پاشــان لــەوێ ســەقامگیر بوون
و دەســتیان بــە کاری کشــتوکاڵی کــرد ،بــێ ئــەوەی
لــەو کۆمەڵگــە تازەیــەدا بتوێنــەوە ،یــان یەکێــک لــە
تایبەتمەندییەکانــی خۆیــان ون بکــەن.
هەروەهــا نووســەر چەنــد بەڵگەیەکی الواز لەســەر
ئــەوە دێنێتــەوە کــە ئەســڵی شــەبەک تورکــن وەک:
ســمێڵ هێشــتنەوە و لێــک نزیکــی زمانەکانیــان،
دەرکەوتنــی شــێوازی بیناســازی ســەلجووقی لــە
شــوێنە پیرۆزەکانیانــدا ،بــە تایبــەت لــە مەزارگــەی
ئیمــام زەینلعابدیــن بــن عەلــی لــە گونــدی عەلــی
ڕەش ،هــەروا کتێبــە پیرۆزەکەیــان کــە بــە زمانــی
تورکــی نووســراوە .هەنــدێ لــە نەتەوەکانــی
تــورک بەڵگــە بــە هەنــدێ ســەرچاوە دێننــەوە کــە
شــەبەک بــە بنەچــە تورکــن کــە ئــەوەش دەقەکەیــە
(شــرۆڤەی لۆرانــس لوکهــارت کــە بــاس لــە بوونــی
تورکمانــی ســەفەوی (قزڵبــاش) لەعێــراق دەکات،
بــۆ ئــەوەی شــا ئیســماعیل ئــەو هــۆزە تورکمانیانــە

ژ (٢٠٢٢ /١٠ - ٩ /٥ )٣٠٠ /٢٩٩

79

وەک (تاکاللــو ،ئەســتاجلو ،زولقــەدەر ،شــاملو،
ڕاملــو ،ئوشــار ،قاجــار ،فارشــاک) کەســب بــکات،
کــە ئەوســا لــە کوردســتان و (باکــووری عێــراق
و باشــووری ڕۆژهەاڵتــی تورکیــا و ســووریا و
ئازەربایجــان) هەبــوون ،چونکــە تورکمــان بڕبــڕەی
پشــتی هێــزی ســەربازیی ســەفەوییەکان بــوون.
پــاش ئــەوەی شــا ئیســماعیل لــە شــەڕی چاڵدێــران
شکســتی هێنــا و زۆرینــەی شــوێنکەوتووانی لــە
باکــووری عێــراق پەرتــەوازە بــوون ،شــا ئیســماعیل
لــە ســاڵی  ١٥٠٨تــا  ١٥١٠حوکمڕانــی کوردســتان و
بەشــێک لــە باکــووری عێراقــی کــردووە.
پرفیســۆر مووســا مەتــی دەڵێــت :وا دیــارە
شــەبەکەکان پێوەندییەکــی پتەویان بە بەکتاشــییەکان
و قزڵبــاش و ســەفەوییەکانەوە هەبــووە ،ئــەم
بۆچوونــەی ئەلســەڕڕاف پشتڕاســتی دەکاتــەوە ،بــەو
پێیــەی ســەربازی شــا ئیســماعیل بوونــە و لــە مووســڵ
دانیشــتوون.
هەروەهــا مووســا مەتــی دەڵێــت :زمانــی شــەبەک
لــە بنەڕەتــدا تورکییــە و تێکــەڵ بــە فارســی و
کــوردی و عەرەبــی بــووە ،کتێبــە پیرۆزەکەشــیان
کــە نــاوی (بویروق)ـــە ،ئەویــش بــە زمانــی تورکــی
نووســراوەتەوە ،بیروباوەڕەکەشــیان بــۆ هەمــان
مەزەبــی بەکتاشــی و عەلــەوی دەگەڕێتــەوە.
ئەدمۆنــز کــە لــە چەنــدان پۆســت لــە پارێــزگاکان
و وەزارەتەکانــی عێــراق کاری کــردووە و بــۆ مــاوەی
چەنــد دەیەیەکیــش لــە عێــراق ژیــاوە ،دەڵێــت:
زۆرینــەی شــەبەکەکانی عێــراق تورکمانــن.
(ئەلعومەری)یــش وای بــۆ دەچێــت کــە شــەبەک
لــە ســەر مەزهەبــی شــیعەی تورکمانیــن ،هەندێکــی
دیکــە گریمانــەی ئەوەیــان هەیــە کــە شــەبەکی
مووســڵ لــە پاشــماوەی هۆزەکانــی (ئاققۆینیلــوو،
یــان قەرەقۆینیلــوو)ی تورکمانــی بــن.
هەندێــک لــە توێــژەران بۆچوونیــان وایــە کــە
شــەبەک بــە ئەســڵ کــورد بن و هەر لــە دێرزەمانەوە
لــە شــاری مووســڵ نیشــتەجێ بووبــن ،یەکێــک

لــەو نووســەرانەی کــە زۆر لەســەر ئــەو بۆچوونــە
پێداگیــری دەکات نووســەری ناســراوی کــوردی
شــەبەک (ئەحمــەد شەوکەت)ـــە و وای بــۆ دەچێــت
کــە شــەبەک بنیادنەری شــاری مووســڵ بــن ،چونکە
(نەوادشــیر کــوردی کــە میدییــە ئــەو قەاڵتــەی لــە
کەرتــی ڕۆژئــاوای ڕووبــاری دیجلــە دروســت کردووە،
پێــش ئــەوەی ئاشــوورییەکان بێنــە ناوچەکــە بــە
پێنــج ســەدە بــە الیەنــی کــەم بــۆ ئــەوەی ببێتــە
شــوێنی حەوانــەوەی ئــەو کاروانانــەی لــە ڕۆژهــەاڵت
و ڕۆژئــاواوە بــە ناوچــەی حەریــردا گــوزەر دەکــەن،
ئــەم نووســەرە پشــت بــە چەنــد ســەرچاوەیەک
دەبەســتێت وەک :بۆچوونــی مێژوونووســی ئەڵمانــی
فــۆن هامــەر کــە لــە ســاڵی  ١٧٧٤ز لەدایــک بــووە،
دەڵێــت :دانیشــتووانی مووســڵ بــە زمانــی کــوردی
قســە دەکــەن و ئــەوان کــوردن ،ســەرەڕای ئــەوەی
کــە کــوردن بــە هــەر ســێ زمانــی عەرەبی و فارســی
و تورکیــش قســە دەکــەن ،هەروەهــا ئــەو ڕاســتییە
مێژوونووســی بەناوبانــگ لســترانگ پشتڕاســتی
دەکاتــەوە و دەڵێــت :هــەر لــە دێرزەمانــەوە
خەڵکــی مووســڵ کــوردن ،هــەروا مێژوونووســی
بەناوبانگــی کــورد ئەمیــن زەکــی بــەگ دەڵێــت:
خەڵکــی مووســڵ کــوردن ،نووســەر چەلەبــی زادەش
کاتێک ســەردانی مووســڵ دەکات و کتێبی (کشــف
الظنــون) دەنووســێت ،دەڵێــت :بینیــم خەڵکــی
مووســڵ بــە زمانــی کــوردی قســە دەکــەن ،گەڕۆکــی
بــە ناوبانگــی ئیتاڵــی مارکــو پۆلــۆ کــە لــە ســاڵی
 ١٢٨٠ز بــە مووســڵدا تێپەڕدەبێــت جەخــت لەســەر
ئــەوە دەکاتــەوە گــەر لــە پشــتێنەی مووســڵ بچیتــە
دەرەوە هۆزگەلێــک دەبینــی کــە مێــزەری گەورەیــان
لەســەر ســەرەو بــە ژیانــی کۆچــەری دەژیــن و
پێیــان دەوترێــت کــورد.
نووســەی نــاوداری شــەبەک ئەحمــەد شــەوکەت
لــە پوختــەی بیرۆکەکەیــدا دەڵێــت :شــەبەک لــە
بنەچــەوە نــەوەی کــوردن و لــە هەمــان کاتــدا ئــەو
پرســیارەش دەکات (گــەر نیشــتیمانی کــورد بــە
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درێژایــی سروشــتی کوردســتان درێژبێتــەوە ،ئیتــر
بــۆ شــەبەکەکان هیــچ نامێنێتــەوە تەنیــا ئــەوە
نەبێــت کــە کــوردن).
جگــە لــەوە نووســەری تریــش هــەن دەڵێــن:
شــەبەک ئەســڵیان کــوردە ،بــەاڵم ئامــاژە بــە
هاتنیــان و مێــژوو و چۆنیەتــی نیشــتەجێبوونیان
لــە ناوچەکانــی مووســڵ ناکــەن.
بۆچوونەکانــی تــر شــەبەک بــۆ یــەک بنەچــە
ناگەڕێننــەوە ،بەڵکــوو وای دەبینــن کــە ئەســڵی
شــەبەک لــە زۆر پێکهاتــە پێکهاتــوون ،لــەم بــارەوە
توێــژەری ئینگلیــز مەکنیــزی ســاڵی  ١٩٥٨وای
دەبینێــت کــە (شــەبەک لــە ئەســڵی زۆر ڕەگــەز
پێکهاتوونــە و لــە ناوچەکــەدا بوونــە ،شــەبەکیش بە
زمانــی عەرەبــی ،واتــە تێکەڵبــوون و تێکهەڵکێــش.
نــەک وەک قەومەکانــی دیکــە عــەرەب و کــورد و
فــارس و تورکمــان).
هــەر یەکێــک لــەو قەومانــە لــە هەوڵــی ئــەوەدان
ڕەگــەزی شــەبەک بــە خۆیانــەوە بلکێنــن و بیانکــەن
بــە عــەرەب ،یــان تورکمــان ،یــان فــارس ،زوهێــر
کازم عەبــوود ئــەو بۆچوونــە پشتڕاســت دەکاتــەوە
و دەڵێــت :شــەبەک لــە ڕەگــەزی چەنــد قەومێــک
پێکهاتوونــە و تێهەڵکێــش بــوون ،بەڵگەشــی بــۆ
ئەمــە مانــا زاراوەکەیەتــی کــە (شــەبەک) مانــای
تێلبەنــد دەگەیەنێــت .وەک چــۆن دەڵێــن پەنجەکانم
تێــک هەڵدەکێشــم .لێــرە تێکهەڵکێشــان بۆ زۆرشــت
دێــت ،شــەبەک واتــە لێــرەدا تێکەڵبــوون و چوونــە
ناویەکــی چەنــد ڕەگەزێــک.
شەبەک و کریستیان و گۆڕانکاریی دیمۆگرافی

دوای ڕووخانــی ڕژێمــی بەعــس لــە نیســانی ،٢٠٠٣
،٢٠٠٣
هــەردوو پێکهاتــەی شــەبەک و کریســتیان لــە
دەشــتی نەینــەوا لــە ملمالنێیەکــی تونــدان و یەکتــر
تۆمەتباردەکــەن لەبــارەی گومانەکانــی «گۆڕینــی
دیمۆگرافی»ـــەوە کــە ئــەو دوو پێکهاتەیە پێکهێنەری
ســەرەکی دانیشــتووانەکەین .چارەســەری کێشــەکەش

پێناچێــت هــەروا ئاســان بێــت ،ناوهێنانــی ئێــران و
دەســتوەردانی هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی بــۆ
تاپۆکردنــی زەوییــەکان لەســەرپێکهاتەی شــەبەک،
ئەگــەری هەیــە ملمالنێــکان بباتــە قۆناغێکــی
مەترســیدارەوە .ئــەو کێشــەیە ڕەگــی لــە مێــژووی
دەشــتی نەینــەوا و ناوچەکەدایــە ،بــەاڵم شــەڕی
داعــش و ئاوارەبوونــی خەڵکەکــەی و بااڵدەســتی
هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی نزیــک لــە ئێــران و
دابەشــبوونی هەردوو پێکهاتەی شــەبەک و کریســتیان
بەســەر هێــز و بلۆکــی جــودا جــودای هەرێمایەتیــدا
کێشــەکەی قووڵترکــردووە ،ئــەم ملمالنێیــە لــە
دەشــتی نەینــەوا ،بەتایبــەت لــە قــەزای حەمدانییــە،
ناحیــەی باشــیک ،بەرتڵــە و گوندەکانــی دەوروبــەری
بەڕێوەدەچێــت ،کــە دانیشــتووانەکەی تێکەڵەیەکــن
لــە کریســتیان ،شــەبەک و بەشــێکیش لــە پێکهاتــەی
کــوردی ئێــزدی .کاتێــک وەزارەتــی پالندانانــی عێــراق
هەندێــک پێشــنیاری گۆڕینــی یەکــەی ئیداریــی کــرد
لــە دەشــتی نەینــەوا ملمالنێکــە چــووە قۆناغێکــی
تــرەوە ،لــە نێویانــدا بەســتنەوەی هەندێــک گونــدی
ناحیــەی بەرتڵــە بــە ناحیــەی (باشــیک)ی ســەر بــە
ناوەنــدی قــەزای مووســڵ و بەســتنەوەی بەشــێک لــە
گوندەکانــی قــەزای حەمدانییــە بــە ناحیــەی کەڵــەک
لــە قــەزای خەبــات.
شــەبەکەکان کــە دەمێکــە لەنێــو حەشــدی شــەعبی
ڕۆڵ و قورســاییان هەیــە ،بڕیارەکەیــان ڕەت کــردەوە و
بــە پەرتەوازەکردنــی پێکهاتەکەیــان و «دروســتکردنی
کانتۆنێــک بــۆ کریســتیانەکان» ناویــان بــرد.
ســەرکردایەتی گردبوونــەوەی دیموکراتــی شــەبەک ،کە
نوێنەرایەتــی الیەنــە سیاســییەکانی شــەبەک دەکات،
٢٠١٩دا لــە بەیاننامەیەکــدا جەختیــان
٢٥ی ئایــاری ٢٠١٩دا
لــە ٢٥ی
کــردەوە «ئێمــە ئــەو پیالنانــە ڕەت دەکەینــەوە کــە
لەژێــر ڕۆشــنایی ڕێکارەکانــی وەزارەتــی پالندانــان
هەندێــک ســەرکردەی سیاســیی کریســتیان و پیاوانــی
ئایینــی بــۆ دابەشــکردنی دەشــتی نەینــەوا گرتوویانەتە
بــەر ،ســەرکردایەتی شــەبەک ناوچەکــە بــە زێــدی
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خۆیــان ناودەبــەن لەوانــەش ئامــاژە بــۆ ناحیــەی
نەمــروود ،قــەزای حەمدانییــە ،ناحییەکانــی بەرتڵــە و
باشــیک و گوندەکانــی دەکــەن.
بــەاڵم حزبــی بەیــت نەهرەیــن کــە نوێنەرایەتــی
زۆرینــەی کریســتیانەکان دەکات لــە دەشــتی
نەینــەوا دەڵێــن تووشــی سەرســوڕمان بــوون
بــە ڕەتکردنــەوەی بابەتــی نوێکردنــەوەی یەکــە
ئیدارییــەکان لەالیــەن شــەبەکەکانەوە .لــە
 ٢٠١٩بەیــت
حوزەیــران٢٠١٩
٢ی حوزەیــران
ڕاگەیەنراوێکــدا لــە ٢ی
نەهرەیــن دەڵێــت «بابەتــی نوێکردنــەوەی یەکــە
ئیدارییەکانــی دەشــتی نەینــەوا لــە کۆبوونەوەکانــدا
خرایــە بەربــاس و ئێمــە بــە ئەرێنــی وەرمانگــرت،
کــە لــە ئەمــری واقیعــدا ئــەو یەکــە ئیدارییانــە هەن،
ئەمــەش لــە پێنــاو ئــەوەی ڕۆڵەکانــی گەلەکەمــان
ببنــەوە خاوەنــی زەوی خۆیــان» .لەگــەڵ ئاماژەدان
بــەوەی ڕەتکردنــەوەی پێشــنیازەکانی بەغــدا
«ئامــاژەن بــۆ ئەجێنــدای سیاســی ،مەبەســتیش
لێــی بەتاڵکردنــەوەی دەشــتی نەینەوایــە لــە ڕۆڵــە
ڕەســەنەکانی».
ئــەوەش لەکاتێکدایــە شــەبەکەکان دەڵێــن
«گۆڕانکارییــەکان بــۆ پەرتەوازەکردنــی ئــەو گونــد
و ناوچانەیــە کــە شــەبەکیان تێــدا زۆرینەیــە».
بەگشــتی ناکۆکییەکانــی نێــو ئــەو دوو پێکهاتەیــە
لــە ناوچەکــە نــوێ نییــە و پێشــنیازەکەی وەزارەتــی
پالندانــان بەشــێکی بچووکــی کێشــەکەیە ،ئــەوەی
ئێســتا هەیــە نەگەڕانــەوەی بەشــێکی زۆری
کریســتیانەکانە بــۆ زێــدی خۆیــان ،لــە بەرانبــەردا
هاتنــی خێزانێکــی زۆری شــەبەکە بــۆ ناوچەکــە،
هەروەهــا دابەشــکردنی زەوی بەســەر چەنــدان
خێزانــی شــەبەک و دروســتکردن و تاپۆکردنــی
یەکــەی نیشــتەجێبون لەســەریان گرێکوێرەیەکــی تــری
کێشــەکەیە .ســەرکردایەتی گردبوونــەوەی دیموکراتــی
شــەبەک لــە ڕاگەیەنراوەکەیانــدا دەڵێــن« :هەندێــک
ســەرکردەی سیاســیی مەســیحی و پیاوانــی ئایینــی
٣٠ی حەشــد دەدەن
هەوڵی شــێواندنی ناوبانگی لیوای ٣٠ی

لەڕێــی درۆ و گەورەکردنــی ڕووداوە تاکەکەســییەکانەوە
کــە لــە هەمــوو شــوینێکی دنیــادا ڕوودەدەن ،بــەاڵم
ئــەوان ئامانجیانــە ســووکایەتی بــە شــەبەک بکــەن.
کریســتیانەکان پێیــان وایــە دیمۆگرافیــای
ناوچەکەیــان دەگۆڕرێــت و دەیانەوێــت بەرگــری لــە
بوونــی خۆیــان بکــەن ،بــۆ ئــەوەش بانگەوازیــان
بــۆ هــەردوو حکوومەتــی عێــراق و هەرێمــی
کوردســتان دەنێــرن و نەتــەوە یەکگرتووەکانیــان
ئاگادارکردووەتــەوە .پێشــتر و لــە ئــاداری ئــەم
ســاڵدا ،کریســتیانەکانی دەشــتی نەینــەوا داوای
ڕاگرتنــی پرۆژەیەکــی نیشــتەجێبوونیان کــرد لــە
بەرتڵــە و وەک هەوڵێــک بــۆ گۆڕینــی دیمۆگرافیــای
ناوچەکەیــان ،ناکۆکییەکــە لــەوەوە ســەرچاوەی
گــرت کــە زەوی پرۆژەکــە (ســوڵتان ســیتی ،لــە
٢٠٠مەتــری پێکهاتــووە) ،موڵکــی
 ١٨٢خانــووی ٢٠٠مەتــری
کریســتیانەکانە ،بــەاڵم ئێســتا زۆرینــەی یەکــەکان
بــە خێزانانــی شــەبەک دەفرۆشــرێن.
بەمەبەســتی تەواوکردنــی توێژینەوەکــەم لەســەر
پرســی شــەبەکەکان ،چەنــد پرســیارێکم ئاراســتەی
چەنــد کەســایەتیەکی شــەبەک کــرد و ڕاوبۆچوونــی
ئەوانــم لەســەر ئــەو کارەســاتە تراژیدییــە وەرگــرت
و پرسیارەکانیشــم ئەمانــە بــوون:
* ئێــوە وەک خەڵکــی شــەبەک چــۆن دەڕواننــە
کەیســی کۆمەڵکــوژی و ئاوارەبوونتــان لە دەڤەرەکانی
خۆتــان لــە الیــەن ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعشــەوە؟
* ئایــا ئێــوە هــەر تەنیــا ڕێکخــراوی تیرۆریســتی
داعــش بــە تاوانبــار دەزانــن ،یــان هێــزە ئیقلیمــی و
ناوچەییەکانیــش لــەو تاوانــەدا بەشــدارن؟
* پێشــنیار و ڕاســپاردەی ئێــوە چییــە بــۆ ئاســایی
کردنەوەی ڕەوشــی ئاوارەکان و گەڕانەوەی هاوواڵتیانی
شــەبەکی بەردەســتی داعــش و گەڕاندنەوەیــان بــۆ
ســەر مــاڵ و موڵکــی خۆیــان و قەرەبووکردنەوەیــان؟
* داهاتــووی شــەبەکەکان لــە عێــراق و هەرێمــی
کوردســتاندا چــۆن دەبینــن؟
 -شــێخ یوونس(کەســایەتی ناســراوی شــەبەک)
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دەڵێــت :ئێمــە باوەڕمــان نەدەکــرد لــەم ســەردەمەدا
تووشــی فەرمانێکــی وەهــا ماڵوێــران و ئــاوارە بیــن،
لــە هەمــوو بوارێکــدا بەرخودانمــان کــردووە ،لــە نــاو
واڵت و دەرەوەش ،بــەڕای مــن داعــش تاوانبــاری
ســەرەکییە ،بــەاڵم دەوڵەتانــی هەرێمــی دەســتیان
لــەو کۆمەڵکوژییــەدا هەبــووە و هێزەکانــی
عێراقــی خەمســاردییان هەبــوو ،بۆیــە بــە ڕای مــن
پێویســتە تاوانبــاران و کەمتەرخەمــەکان ســزای
یاســایی بدرێــن ،ڕزگارکردنــی دەشــتی نەینــەوا و
قەرەبووکردنــەوەی مــاددی و دەروونــی خەڵکــی
ئێمــە بەتایبــەت لــە مووســڵ ،هەروەهــا بایەخــدان
بــە خزمــەت و گیانــی خەڵکــی ،جێبەجێکردنــی
یاســا و ڕەچاوکردنــی مافــی شــەبەک لــە عێــراق و
هەرێمــی کوردســتان کاری لــە پێشــینەن.
عەمار غانم (کەسایەتی ناسراوی شەبەک):
ڕێکخــراوی تیرۆریســتیی داعــش لــە جینۆســایدی
پیێکهاتەکانــی کوردســتان جیــاوازی نەکــرد
لەوانــەش شــەبەک و ئێــزدی و کاکەیــی و تورکمانــی
شــیعە و مەســیحییەکان ،بۆیــە پێویســتە دوای
ئازادکردنــی مووســل و گەڕانــەوەی ئــاوارەکان بــۆ
ســەر خــاک و ماڵــی خۆیــان ،ســەرەتا دەڤەرەکانیان
ئــاوەدان بکرێنــەوە ،قەرەبــوو بکرێنــەوە و برینــدار
و ســەقەت و کەمئەندامەکانیــان چارەســەر بکرێــن
و پــرۆژەی کارکــردن بــۆ بێــکارەکان دابیــن
بکرێــت ،لــە هەمووشــی گرنگتــر ئەوەیــە لــە بــواری
پــەروەردە و فێرکردنــدا خوێنــدن بــە زمانــی دایــک
بێــت تــا ڕۆڵەکانــی ئیمــەش وەک مندااڵنــی هەرێمــی
کوردســتان بــە زمانــی کــوردی بخوێنیــن.
ڕاسپاردەکان

پێویســتە دەســەاڵتی هەرێمــی کوردســتان
لەمــەودوا بایەخــی پتــر بــەم پێکهاتــە ڕەســەنەی
کوردســتان بــدات لــە بوارەیلــی جیــاوازی کولتــووری
(زمــان و کەلەپــووری میللــی و وێــژە و هونــەر)
دا ،هەروەهــا لــە بوارەکانــی پــەوەروەردە و

فێرکــردن دەرفەتــی گونجاویــان بــۆ بڕەخســێنێت
تــا نەوەکانیــان لــە زانســت و زانیــاری بــێ بــەش
نەبــن ،لە کەرتەکانی کشــتوکاڵ و پیشەســازی وەک
هــەر هاوواڵتییەکــی هەرێمــی کوردســتان بــە پێــی
پــان و بەرنامەڕێــژی دەڤەرەکەیــان ببووژێنێتــەوە
و دواجاریــش هەوڵــی دڵســۆزانە بدرێــت ئــەو
ناوچانــەی کەوتوونەتــە ســنووری مــاددەی ١٤٠
بگەڕێنرێنــەوە ســەر هەرێمــی کوردســتان.
هەنــگاوی خێــرا بگیرێتــە بــەر بــۆ یارمەتیدانــی
هەمــوو ئــەو هاوواڵتییــە شــەبەکانەی کــە بــە
هــۆی جەنگــەوە ئــاوارە و بێخانــە و النــە بــوون
کــە بەســەریاندا ســەپێنراوە ،بــە جیــا لــە ئاییــن و
ڕەگەزیــان.
ئــەو الیــەن و حزبــە سیاســییانەی کــە لــەو
بارودۆخــەوە تێــوەگالون و کەوتوونەتــە هەڵخڕاندنــی
هەســتی ڕەگەزپەرســتی و تایفــی ،عــەرەب لــە دژی
کــورد ،ســوننی لــە دژی شــیعە و بــە پێچەوانــەوە .بە
هەمــوو پێکهاتەکانــی گەلــی کوردســتانەوە لەوانــەش
خوشــک و بــرا شــەبەکەکان ،ئــەم سیاســەتەش
بووەتــە مایــەی کارەســات و هەلومەرجێکــی
نامرۆڤانە و ڕەگەزپەرســتانە لە عێراق و کوردســتان.
پێویســتە گوشــار بخرێتــە ســەر پارتــە سیاســییەکان
بــۆ کۆتایــی هێنــان بــەو سیاســەتە ڕەگەزپەرســتەی
لــە هەمبەریانــدا گرتوویانەتــە.
شــەبەکە ئــاوارەکان ژیانیــان دابیــن بکرێــت
و ڕەوشــی ژیانــی ســەختی شــەبەکەکان لــە نــاو
کەمپەکانــدا هــەروەک ئێزدییــەکان الی هەمــوو
جیهــان ئاشــکرابوو ،ئەویــش ســەبارەت بــە چاالکــی
کەســایەتی و ڕێکخــراوەکان و میدیــاکان ،بەتایبــەت
لــە کۆژانــی هەندێ هاوواڵتی شــەبەک لە کەمپەکانی
نــاو هەرێمــی کوردســتان ،هەروەها چارەســەرکردنی
گرفتــی الوان و ئاســتی بــەرزی ڕێــژەی بێــکاری و
باڵوبوونــەوەی نەخۆشــی و وازهینــان لــە خوێنــدن،
هەروەهــا ڕەوشــی هەاڵیســاوی پەنابەرانیــان لــە
تورکیــا و یۆنــان.
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کــەم ئەندامــە تایبەتــە ســەختەکان کــە بــە گرفتی
کۆمەاڵیەتــی و دەروونــی و نەبوونــی خوێنــدن و
فێرکــردن و کێشــەی خێزانییــەوە دەناڵێنــن ،ئــەو
مندااڵنــەی کــە بــە گشــت ســرووتە مەحاڵەکانــی
کات و شــوێن گەمــارۆدراون.
بایەخــدان بــە پــەروەردە و فێرکــردن لــە ناوچــە
کوردییەکانــی شــەبەک تــا نــەوەی نــوێ بــە زمانــی
دایکــی خــۆی کــە کوردییــە گــۆش بکرێــت و لــە
سیســتمی پــەروەردە و خوینــدن دانەبڕێــن.
ئەنجام

پێکهاتــەی شــەبەک لــە چەنــد هۆزێکــی زۆرینــەی
کــورد و کەمینەیەکــی عــەرەب و تورکمــان
پێکهاتــوون و بــە درێژایــی مێــژووی پێکــەوە ژیانیان
تێکەڵــی یەکتــر بــوون .هــەر یــەک لــەو هۆزانــەش
شــانازی بــەوەوە دەکــەن کــە شــەبەکن ئەویــش
بــە هــۆی پابەندبوونیــان بــە ئایینزاکەیــان و بەهــا
بەرزەکانــی نێــو کۆمەڵگاکەیــان ،کــە تــا ئێستاشــی
لەگەڵــدا بێــت کۆمەڵگــەی مووســڵ بــە ڕێــزەوە
ســەیری ئــەو پابەندبوونــەی شــەبەک دەکــەن،
لــەوەدا بۆمــان ئاشــکرا دەبێــت زۆرینــەی ئــەو
نووســەر و توێژەرانــەی قســەیان لەســەر بنەچــە
و زمــان و بــاوەڕی ئایینــی شــەبەکەکان کــردووە
زانســتی نەبــوون ،لەوانــە هەندێکیــان ســەبارەت
بــە کــەم زانیارییــان ،هەندێکیشــیان بــە هــۆکاری
ڕەگەزپەرســتی نەتەوەییــان ئەســڵی شــەبەکیان
بــۆ ســەر نەتەوەکانــی خۆیــان گەڕاندووەتــەوە.
هەندێکیــش لــەو مێژوونــووس و توێــژەرە بیانیانــە
بــە مەبەســتی سیاســی و ســیخوڕی و لێکترازانــی
ڕیــزی پێکهاتەکانــی گەلــی کوردســتان ،شــەبەکیان
بردووەتــەوە ســەر بنەچــەی دیکــەی غەیــری کــورد،
هــەروەک چــۆن بەرانبــەر بــە زازاکــی و لــوڕ و
هەورامییــەکان هەمــان سیاســەتیان گرتووەتــە بــەر،
مخابــن ئەمــڕۆ لەالیــەن کەســانی نابەرپرســەوە بــە
خــراپ بەرهەمەکــەی دەچننــەوە لــە بانگەشــەکردن

بــۆ ئــەوەی کــە ئــەم پێکهاتانــە کــورد نیــن و بــە
هــۆی بــە سیاســەتکردنی پرســی كەمینــەکان لــە
کوردســتاندا وەک کوردانــی ئێــزدی و کاکەیــی و
فەیلی و شــەبەک...تاد ،هەوڵــدان بۆ کەمکردنەوەی
کاریگەریــی جوگرافیــای دانیشــتووانی کــورد لــە
عێــراق ،بــە تایبەتیــش لــە مووســڵ ،پالنێکــی کارا
هەیــە بــۆ ناســاندنیان وەک کەمینەیەکــی نەتەوەیــی
جیــاواز لــە کــورد ،بــۆ ئــەم مەبەســتە حزبــی
سیاســی و دارایــی و پشــتگیری سیاســیی ناوخــۆ
و دەرەکــی دەکــەن( ،بــە تایبــەت لــە هەندێــک
ناوەنــدی شــۆڤێنی لــە نــاو تورکیــا) بــە پــان و
بەرنامــەی تۆکمــە کاری جــددی بــۆ کــراوە.
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