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پوختەی ڕاپۆرت
پــاش ســەرهەڵدانی لەنــاکاوی ڕێکخــراوی دەوڵەتــی ئيســامی (داعــش) ،هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی ڕۆڵــی
ســەرەکيان هەبــوە لــە ڕووی ســەقامگيركردنی بــاری ئەمنيــوە .بــەاڵم لــە ڕوانگــەی نيشتيمانســازيەوه ،رۆڵــی نەرێنــی
وەيــان مەترســی ئــەو هێزانــە لــەدوای بەزاندنــی ڕێکخــراوی داعــش لەســەر دەوڵەتی عێراقی پێويســتی بەهەڵســەنگاندنه،
كەئــەوەش بابەتــی ئــەو راپۆرتەشــيكاريەيەو تێيــدا چەنديــن پێشــنياز ســەبارەت بــە چۆنیەتــی مامەڵەکــردن لەگــەڵ
مەترســيە رەچاوكراوەكانــی حەشــدی شــەعبی لــە مــەودای نزيــک و مامناوەنديــدا خراونەتــەڕوو.
هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی لەچەنــد کروپێکــی جيــاواز پێکدێــن و تــا رادەيــەك ڕەنگــە کێبرکێــی دەســەاڵت لەگــەڵ
دەوڵەت بکەن .بۆ ئەم مەبەســتەش ســەرکردەکانی ئەو هێزانە لەهەڵمەتەكانياندا پەيامی نيشــتيمانی (ناسیۆناليســتی)
تايبــەت بــه خۆيــان بەکاردەهێنــن ،كەئــەوەش دەرفەتەکانــی بــەردەم كاراكردنــی دەوڵــەت و درووســتبوونی يەكڕيزيــی
و تەبايــی کەمتــر دەکات .لەرێگــەی هێزەکانيــان و چاالکیــه ئەمنیەكانيــان ،ئــەم ســەرکردانە کێبرکێــی دەســەاڵت
لەگــەڵ ســوپای عێــراق دەکــەن و ئــەوەش کاریکــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر تێڕوانينــەکان ســەبارەت بــە خــوودی
دەوڵــەت هەیــە .ئــەوە جگــە لــەەوەی کــە ئەندامانــی ئــەو هێزانــە كارە ســەربازيەکانيان بــەکار دەهێنــن بــۆ وەدەســتهێنانی
مەرامــی سياســی .هەڵبەتــە بوونــی چەنديــن گروپــی ڕکابــەر ســوودی ئەوتۆيــان بــۆ پتەوكردنــی يەكڕيزيــی عیــراق
نابێــت و ڕەنگــە ببنــە هــۆی بەردەوامبوونــی ناكۆكیــی و توونــد و تيــژی .بــەو پێیە ،بەرنگاربوونەوەی ئەو بەربەســتانەی
کــە پەيوســتن بــە حەشــدی شــەعبيەوە دەبیتــە یەکێــک لــە بابەتــە هــەرە گرنگــەکان لــە عێراقــی دوای بەزاندنــی
ڕێکخــراوی داعــش.
هەڵبەتــە چارەســەری کۆتایــی بــۆ ئــەم کێشــەیە بەوەدەكــرێ كەهێزەکانــی حەشــدی شــەعبی هەڵبوەشــێندرێنەوەو
بەشــێوازی ئاوێتەكــردن تێکــەڵ بــە هێــزە ئەمنيــە عێراقيــە نيزاميــەكان بكرێنــەوه .وە بوونــی ســوپا پێويستەگشــتگير
بــێ و شانبەشــانی هێــزی پۆليــس و پاســەوانی ســنور لــە ژێــر فەرماندارێتــی يەکگرتــوو بێــت و ملكەچــی
چاودێــری الیەنێکــی مەدەنــی بیــت .ئــەوەش نــەک تەنيــا بەهایەکــی گرنگــە بــۆ يارمەتيدانــی پەرەســەندنی یەکێتــی
نيشــتيمانيی ،بەڵکــو مەرجێکــی ســەرەکیە بــۆ كاراكردنــی ســێکتەری ئەمنيــی بــە کــۆی گشــتی .بــەاڵم بــە
رەچاوکردنــی دۆخــی ئێســتا لــە ڕووی ئەمنــی و ئاشــتەوایی و ويســتی سياســیەوە ،ڕەنگــە بەديهێنانــی ئــەم ئامانجــە
كارێکــی ئاســان نەبێــت ،بۆیــە ئــەو پرۆســەیە پێوســتی بــە دياريكردنــی قۆناخێکــی گواســتنەوەيه بــۆ ئــەوەی پێشــکەوتن
لــەم بوارانــەدا ئەنجامبدرێــت پێــش ئــەوەی بــە شــێویەکی واقيعيانــە هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی تێکەڵــی هێــزە
ئەمنیەکانــی عێــراق بکرێــن.
پــاش بەزاندنــی داعــش ،پێویســتە حکومەتــی عێــراق هەوڵبــدات پالتفۆرمێکــی سياســی لەســەر بنەمــای یەکێتــی
نيشــتيمانيی و چاکســازيی دروســت بــكات ،بــە جۆرێــك کــە چاکســازيی ڕاســتەقینە لــە ســيکتەری ئەمنــی
و لەهاندانــی پرۆســەی ئاشــتەوایی لەخۆبگرێــت .وە لەهەمــان کاتــدا ،پێویســتە پرۆگرامێــک دابمەزرێندرێــت بــۆ
یارمەتیدانــی ئــەو ئەندامانــەی کــە ئارەزوومەنــدن لــەدوای شــەڕی داعــش بچنــه نێــو هێــزە عێراقيــەکان ،يــان لــە
چەکــدارەوە ببنــەوه هاواڵتــی ســڤيل .ئــەم پڕۆســە دووبەشــييە نــەک تەنيــا ڕێگــە بــە هەڵوەشــانەوەی پەيتــا پەیتــای
هێزەکانــی حەشــدی دەدات لەپێنــاوی يەكڕيزيــی عێــراق ،بەڵکــو ســوپای عێراقيــش بەهێــز دەکات .لەکاتی ئەنجامدانی
ئــەم پرۆســەیە ،پێویســتە حکومەتــی عێراقــی کاری هاوبەشــی ســەربازيی لەگــەڵ حەشــدی شــەعبی بوەســتێنێت و
دەســت بــکات بــە ئاوێتەکــردن وســنووردارکرن و فشــارکردن لەســەر هێــزە جياوازەکانــی نێــو حەشــدی شــەعبی لەســەر
بنەمــای ئاســتی دڵســۆزيی (والء) بــۆ دەوڵــەت .ئەنهــا بــەم چەشــنە پڕۆســەیەكی گشــتگيری هەڵوەشــاندنەوە و
ئاوێتەبــوون لەســەر بنەمــای ڕێکەوتنــی فەرميــی لەگــەڵ هێــزە چەکــدارەکان وەک چارەســەری کۆتایــی بــۆ
کێشــەی ئەمنــی لــە عێــراق دێتــە ئــاراوە .بێگومــان ئــەم پرۆســەیە پێویســتی بەوەیــە کــە لەگــەڵ رەوتــی لۆکاڵــی
بگونجێندرێــت و حکومەتــی عێراقــی کۆنتڕۆڵــی ئــەم پڕۆســەیە بــكات .خــۆ ڕەنگــە ئــەم پرۆســەیە وای پێويســت
بیــت کــە تــا ئاســتێك دەرچــوون لەســەر بنەمــا گشــتیەکانی پرۆســەی هەڵوەشــاندنەوە و چەكدانــان و ڕێکخســتنەوە
( )Demobilisation, Disarmament and Reintegration, DDRبکرێــت ئەمــەش تەنهــا لەبەرژەوەنديــی
ســەرکەوتنی پرۆســەکەدایە.
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واديــارە کــە ســەرهەڵدانی پێکهاتــەی جيــاواز لــە نێــو هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی دەبێتەمايــەی بنكۆڵكردنــی
یەکڕيزيــی نيشــتيمانيی و ڕەنگــە كەڵێنــەكان لــە ســااڵنی  ٢٠١٧و  ٢٠١٨دا بــە هــۆی بانگەشــەی هەڵبژاردەنەکانــەوە
زياتــر بێــت .بۆیــە ،پێویســتە حكومەتــی حەيــدەر عەبــادی دەرفەتــی ناودەركردنی ئێســتای بقۆزێتــەوە و لەقۆناخی دوای
داعشــدا پالتفۆرمێــک لەســەر بنەمــای یەکێتــی نيشــتيمانيی و ئاشــتەوایی نەتەوەیــی و ئەنجامدانــی چاکســازی لــە
کەرتــی ئەمنيــدا پێــك بهێنــێ .دەبێــت ئــەم پالتفۆرمــە تەرکيــز بکاتــە ســەر بنەماکانــی گشــتگيريی و هەمەالیەنــی،
وە لەهەمــان کاتــدا پێویســتە کۆمەڵــگا لۆکاڵیــەکان لــە فەراهەمکردنــی ئاســايش لــە ڕیــگای ســوپای نيشــتيمانی
و هێــزی پۆليســەوە بەشــدار بــن ،و ئــەو هێزانەببنــە تەنهــا اليەنــی چەكــدار بــۆ پاراســتنی ئاسايشــی گەلــی عێــراق.
پێویســتە پەرلەمانــی عێــراق هــەوڵ بــدات کەشــێکی گونجــاو بهێنێتــە ئــاراوە کــە تێیــدا بتوانرێــت کاریگەریــە
نەرێنەکانــی بوونــی هێــزی چەکــداری پەیوەســت بــە پارتــە سياســیەکانەوە ديبەيتيــان لەســەر بکرێــت .دەبێــت پەرلەمــان
هەوڵــدات کــە نەریتێــک یاخــود بنەمایــەک بچەســپێنێت بــەوەی کــە چيتــر ئــەم جــۆرە هێزانــە دروســت نەبــن و لــە
هەمــان کاتــدا الیەنــەکان بەهەڵەوشــاندنەوەی ئــەم هێزانــە لــە مەودايەكــی کاتيــی گونجــاودا پابەنــد بــکات.

1 1پێویســتە حكومەتــی عێراقــی درک بــە گرنگــی ســوپای عێــراق لــە دروســتبوونی شوناســی عێراقــی و

یەکڕيزيــی نيشــتيمانيی بــکات .لێــرەدا دەکرێــت هەوڵــی زياتــر بــۆ باشــترکردنی ڕوانگــەی خەڵــک بــە ســوپای
عێــراق بدرێــت.

2 2پێویســتە حكومەتــی عێــراق پێکهاتــەی هێــزە ئەمنیــە عێراقیــەکان هەمەجــۆر بــکات و بەشــداری بــە کۆمەڵــگای
لۆکاڵــی بــکات لــە دابينکردنــی ئەمنیــەت لــە ڕێــگای هێــزە ئەمنيــە عێراقیەکانەوە.
3 3پێویســتە حکومەتــی عێــراق بــە هاوبەشــيی لەگــەڵ الیەنــە نێودەوڵەتیەکان ،پڕۆگرامی هەڵوەشــاندنەوە و چەكدانان
و ڕێکخســتنەوە ( )DDRئامــادە بــکات ،ئەويــش بــە مەبەســتی پێدانــی يارمەتــی بــۆ ئــەو چەکدارانــەی
حەشــدی شــەعبی کــە ئارەزوومەنــدن بچنــه نــاو هێــزە ئەمنيــە عێراقیــە نيزاميەكانــەوه ،یــان بگەڕێنــەوه بــۆ نێــو
ژيانــی مەدەنــی.
4 4پێویســتە نەخشــەرێگایەک بــۆ بەديهێنانــی ئاشــتەوایی نيشــتيمانيی لــە دوای شــەڕی داعــش بگيردرێتەبــەر بــە
ئاســتێک کــە دادگاکان تەنهــا تەرکيــز لەســەر بەجێگەياندنــی ســزا نەکــەن بەڵکــو دەکرێــت زياتــر ســوود لــەو
ميکانيزمانــە وەربگيردرێــت کــە تەرکيــز دەخەنــه ســەر قوربانيــان و گەڕاندنــەوەی بــاری ئاســايی بــۆ ئــەوەی
گرنگــی بــە ڕۆلــی قوربانيــان و تاوانبــاران لــەم پرۆســەیەدا بدرێــت ،چونکــە ئــەوان زانيــاری باشــتريان پێیــە کــە
دەکرێــت بــو زانينــی ڕووداوەکانــی ڕابــردووی ژێــر دەســەاڵتی داعــش ســوودی لــێ وەربگێرێــت.
5 5دەســتپێکردنی هەڵمەتێکــی نيشــتيمانی بــۆ دروســتبوونی یەکدەنگــی لــە نێــو کۆمەڵــگادا .ئــەم هەڵمەتــە پێویســتە
کــە چەنــد پۆلەســیەک (سياســاتێك) لەخــۆ بگرێــت ،وەک چونیەتــی بەرەنگاربوونــەوەی گەندەڵــی و پــرۆژەی
گەشــەپێدان و ئەنجامدانــی چاکســازی سياســی و هيتــر.

ت
شەع�
بۆ سەرکردایە� حەشدی
ب
پێکهاتەکانــی عێــراق ،کــە لــە هەمــان کاتــدا هــەم بەهێــز و هــەم پەرتەوازەبــوون بــە هــۆی هێــزە جياجياکانــی نێــو
حەشــدی شــەعبيەوە ،دەتوانــن دەوڵــەت بنکــۆڵ بکــەن و دژی ئــەو يەكپارچەييــەی عێــراق بوەســتنەوە کــە هێزەکانــی
حەشــدی شــەعبی ئيدعــای پاراســتنی دەکــەن .دەبێــت هەریــەک لــە ســەرکردایەتی حەشــدی شــەعبی و هێزەکانــی
نــاوی دووبــارە مەبەســت و ئامانجەکانيــان هەڵبســەنگێننەوە چونکــە لەوانەيــە ئــەو کورتبينیــەی ئێســتا پەيــڕەوی

دەکــەن ببێتــە هــۆی بەدەســتهێنانی دەســەاڵت لەمــەودای كورتــدا ،بــەاڵم لەمــەودای درێــژدا نــەک ناســەقامگيری
لەگــەڵ خۆيــدا دەهێنێــت بەڵکــو ئــەو دەســەاڵتەی دەســتيان هێناوەبەهــای نامێنێــت و ڕەنگــە ببێتــە هــۆی ســەرهەڵدانی
ملمالنــێ .خــۆ بوونــی خواســت و تموحــی سياســی لــە نێــو هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی پێشــهاتێکی نەشــياو نیــە،
بــەاڵم پێویســتە بەشــداریکردنی سياســی ئــەم گروپانــە بــەو مەرجــە قبــوڵ بكرێــت كەچــەك دابنێــن .نابێــت پارتــە
سياســيەکان هێــزی چەکداریــان هەبێــت بــۆ چەســپاندنی ويســتەكانيان  ،وە پێويســتە لــە مــەودای درێــژدا مەلەفــی
ئەمنــی تەنهــا لەدەســتی حکومەتــدا بێــت.
6 6ئــەو ئەنــدام و هێزانــەی کــە ئارەزوومەنــدی چەکدانــان و هەڵوەشــانەوەن ياخــود خوازيــارن بچنــە نێــو ســوپا يــان
هێــزی پۆليــس ،دەبێــت بــە فەرمــی داوا لــە حکومەتــی عێراقــی بکــەن ،وه پێویســتە ئەوانەجێیــان لەنێــو هێــزە
ئەمنيــە عێراقیــەکان و فەرمانــدە و وەزارەتــە پەیوەنديدارەکانــەوە بــۆ بکرێتــەوە .پێویســتە ســەرکردایەتی حەشــدی
شــەعبی ڕێگــە لــەو ئەندامانــەش نەگرێــت کــە دەیانەوێــت واز لــە هێــزە ئەمنيــەکان بهێنــن و دووبــارە تێکەڵــی
کۆمەڵــگا ببنــەوە ياخــود دەيانەوێــت بچنــە نێــو هێــزە ئەمنيــە عێراقیــەکان.
7 7پێویســتە هێــزە چەکــدارەکان ڕێیــان پێنەدرێــت ڕۆڵ لــە پرۆســەی هەڵبــژادن بگێرن چونکــە پەیوەندیەکانيان لەگەڵ
پارتــە سياســیەکان ڕوون و ئاشــکرایە .وە لەبــەر ئــەوەش لــە کاتــی هەڵبژاردنەکانــدا دەبــێ هێــزە چەکــدارەکان لــە
ناوچەکانــی دەنگــدان دوور بــن .پێویســتە ئەرکــی پاراســتنی دەروازە وشــوێنی دەنگدانــەکان بدرێنــە هێــزە ئەمنیــە
عێراقيــەکان .هــاوكات پێویســتە ســەرکردایەتی حەشــدی شــەعبيش پاڵپشــتی ئــەم پرۆســەیە بــکات.
8 8پــاش ئەنجامدانــی ئــەو خااڵنــەی ســەرەوە ،پێویســتە لــە کاتــی هەڵبژاردنــەکان جيــاکاری لــە نێــوان باڵــی سياســی
و ســەربازی بــە شــێوەیەک بکرێــت کــە باڵــە ســەربازيەکان لــە بانگەشــەکانی هەڵبــژاردن بــەکار نەهێنرێــن و بــە
بــێ الیەنــی بمێننــەوە.
9 9لەبــەر ئــەوەی کــە گوتــاری کەمپەینــی هەڵبژاردنــەکان ڕەنگــە هانــی پەرتەوازەیــی لەنێــو گروپــە جيــاوازەکان
بــدات ،پێویســتە تێکــڕای ســەرکردەكانی پارتــە سياســەکان و هێــزە چەکــدارەکان بــە ئاشــکرا بەڵینــی ئــەوە بــدەن
کــە لــە کاتــی هەڵبژاردنەکانــی داهاتــوو بــەدورر دەبــن لــە بەکارهێنانــی تونــد و تيــژی و تۆقانــدن.
1 10پێویســتە ســەرکردایەتی حەشــدی شــەعبی بــە كاری ئەنجامدانــی ڕيفــۆرم و چاودێــری هەڵبســێت ،ئەويــش
بەمەبەســتی چارەســەرکردنی كێشــەی ئەندامانــی بنديــوار و گەندەڵــی و پێشــيلکاري مافــی مــرۆڤ.
1 11پێویســتە ســەرکردایەتی حەشــدی شــەعبی بەجيددیانــە ڕەچــاوی ئاوێتەکردنــی پەيتــا پەيتــای هێزەکانی حەشــدی
شــەعبی بکــەن بــۆ نيــو هێــزە ئەمنيــە عێراقیــەکان و بــۆ بەهێزکردنــی یەکڕيزيــی عێــراق و ڕێگەکرتــن لــە
كاڵبوونــەوەی هەســتی نەتەوایەتــی.
•پێویســتە فەرماندەکانــی نێــو هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی کــە نوێنەرایەتــی کەمينــەکان دەکــەن ،دان
بــەوەدا بنێــن کــە باشــتر وایــە پاراســتنی ئەمنیەتــی پێكهاته(كەمينــه)كان لــە ڕێــی هێــزە فەرميەکانــەوە
بکرێــت .بۆیــە پێویســتە قوربانــی بــە ئامانجەكانيــان بــۆ بەديهێنانــی دەســەاڵتی تاکەكەســيی بــدەن بــۆ خاتــری
زامينكردنــی ئەمنيەتــی گشــتی بــۆ پێکهاتەکانيــان.
•بەهەمــان شــێوە ئەمنیەتــی ســووننەکان باشــتر فەراهــەم دەکرێــت ئەگــەر هێزەکانيــان ببنــە بەشــێک لــە هێــزە
ئەمنیــە عێراقیــەکان ،نــەك کێبرکێيــان لەکەڵــدا بکــەن.
•فەرمانــدە شــيعەکان دەبێــت درک بــەوە بکــەن کــە بــە زۆربوونــی هێــزەکان ئەگــەری دروســتبوونی ملمالنــی
نێوخۆیــی زيــاد دەکات ،وە نموونــەی ڕابــردووی نێــوان رێكخــراوی بــەدر و جەيشــی مەهــدی ئــەو ڕاســتیە
دەردەخــات .زيــاد لــەوەش ،هەڵبەتــە بوونــی هێــزی جيــاوازی کێبڕکێکــەر لەگــەڵ هێــزە ئەمنیــە عێراقيــەکان
بنکۆڵــی ئەکڕيزيــی عێــراق دەکات و ناســەقامگيری دروســتدەکات.

ت
بۆ حکومە� ێ�ئ�ان
ئــەو ناوچانــەی کــە لەژێــر کاریگــەری ناکۆکیەکانــن جێــگای ســەرەکين بــۆ ڕاکيشــانی گروپــە تيروريســتەکان.
پێویســتە تەهــران ئــەوە بزانێــت کــە ڕەنگــە بوونــی ژمارەیــەک هێــزی عێراقــی دلســۆز بــۆ ئێــران لەمــەودای کورتــدا
خزمەتــی بەرژەونديەکانــی ئێــران بــکات ،بــەاڵم لەدواجــاردا هــەر ئــەوەش دەبێتــە مایــەی زەرەر بــۆ ئێــران  ،چونکــە
ئــەم جــۆرە هێزانــە دەبنــە هــۆی بنکۆڵکردنــی كارايــی عێــراق وەك دەوڵــەت و بەمــەش ناســەقامگيری لــە عێــراق و
ناوچەکــە دروســت دەبێــت .بەالبردنــی رژێمــی پێشــووی عێــراق چەندیــن هــەول لــە نێــوان ئــەم دوو واڵتــە دروســتبوو
کــە لەچەنديــن رووەوە بەســوودی هــەردووال کەوتــەوە ،بۆیــە عێراقێکــی كارا لەبەرژەوەنــدی ئێــران دایــە و ڕەنگــە ببێتــە
دۆســت و هاوبــەش بــۆ ئێــران .هــەر بۆیــە پێويســتە ئێــران پاڵپشــتی پرۆســەی هەڵوەشــاندنەوەی پەيتــا پەيتــای ميليشــيا
ناحكوميــەكان بــدات کــە لەئێســتادا خــۆی پاڵپشــتایان دەکات لــە عێــراق.
1 12دوابــەدوای بەزاندنــی ڕێکخــراوی داعــش ،پێویســتە ئێــران پاڵپشــتی دارایــی و ســەربازی هێــزە چەکــدارەکان
بوەســتێنێت و لــە جياتیــان پاڵپشــتی هێــزە ئەمنیــە عێراقيــەکان بــکات.
1 13پێویســتە ئێــران نفــوز و دەســەاڵتی بەکاربهێنێــت بــۆ هاندانــی ئاوێتەکردنــی هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی بــۆ نێــو
هێــزە ئەمنیــە عێراقيــه تەقليدیــەکان.
1 14پێویســتە ئێــران پەیوەنــدی نزيکــی خــۆی لەگــەڵ بەغدایــە بپارێزیــت و پاڵپشــتیکردنی هێــزە چەکــدارەکان
هەڵبگێرێــت بــۆ پشــتگيريکردنی ئــەو ميکانيزمانــەی کــە پرۆســەی ئاوێتەبــوون و هەڵەوشــاندنەوە وگواســتنەوەی
هێــزەکان دوور لــە چەکداريــی ئاســان دەکات.
1 15بە شــێوازێکی ديبلۆماســیەوە ،دەکرێت ئێران پاڵپشــتی ئەو ســەرکردە عێراقیانە بکات کە پشــتگيری یەکڕيزیی
خەڵكــی عێــراق دەکــەن و دوورن لــە بــەکار هێنانــی ئــەو سياســەتانەی کــە پەرتەوازەیــی دروســت دەکەن.

ت
بۆ حکومە� هەرێیم کوردستان
پــاش شــەڕی ڕێکخــراوی داعــش ،گرنگــە کــە هەمــو پێکهاتەکانــی عێــراق کۆببنــەوە و لــەوەدا حکومەتــی هەرێمــی
کوردســتان رۆڵێکــی گرنگــی دەبێــت .بەرزبوونــەوەی ئاســتی ناکۆکیەکیانــی نێــوان کــورد و عــەرەب پرۆســەکانی
چاکســازی و هەڵوەشــاندنەوەی هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی بەالڕێــدا دەبــات .هەڵبەتــە چەنــد خاڵێــک هــەن کــە
دەبێــت گفتوگۆیــان لەســەر بکــرێ و ياخــود هەماهەنگيــان لەبــارەوە بکرێــت .جــا حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان
دەتوانێــت رۆلــی يارمەتیــدەر يــان ئاڵۆزكــەر بگێڕێــت ،بــەاڵم لەبــەر پاراســتنی ئەمنيەتــی داهاتــوودا ،لەبەرژەوەندیدایــە
کــە بەگويــرەی توانــا رۆلــی يارمەتیــدەر بگێڕێــت.
1 16پێویســتە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بەردەوامــی بــە دیالــۆگ لەگــەڵ بەغــدا بــدات و بــەدوای ڕێگەچــارەدا
بگەڕێــت ســەبارەت بــە کەرکــووک و هەناردەکردنــی نــەوت و ناوچــە جــێ ناکۆکــەکان.
1 17پێویســتە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان هــاوكاری و ئاســانکاری لــە هەوڵەکانــی پرۆســەی ئاشــتەوایی
چاکســازی ســێکتەری ئەمنــی لــە نينــەوا و کەرکــووک بــکات.
1 18پێویســتە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان خــۆ لــە دروســتکردنی هێــزی سياســی تایبــەت بــە پێكهاته(کەمینــە)
کان بــۆ مەرامــی سياســی بــەدوور بگرێــت ،چونکــە ئــەوە گــرژی نێوانیــان زیــاد دەکات و یەکڕيزيــی بنکــۆڵ
دەکات .هەروەهــا پێويســتەڕێیان پێبــدات کــە بڕیــار لەســەر داهاتــووی خۆیــان بــدەن.
1 19پێویســتە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان هــەوڵ بــدات پەیوەندیەکانــی پێشــمەرگە لەگــەڵ حەشــدی شــەعبی
ســوپای عێــراق بــاش بــکات.

ت
بۆ حکومە� تورکيا
پێويســتە پەيوەنديەکانــی نێــوان بەغــدا و ئەنقــەرە بــاش بکرێــن چونکــە لــە ئێســتادا تورکيــا هاتوەتــە ژێــر گاريگەريــی
ناســەقامگيری واڵتانــی دراوســێی لەبــەر ئــەوەی ملمالنــێ و ناکۆکيــەکان وا ســنورەکان تێدەپەڕێــن .هــەر لەبــەر
ئــەوەش ســەقامگيری لــە عێراقــدا لــە بەرژەوەنــدی تورکيادایــە و مانــەوەی هێــزی تورکيــا لــە عێــراق بــە پێچەوانــەی
ويســتی بەغدايــەو بــە ســوودی ســەقامگيری وپەيونــدی نێوانيــان ناگەڕێتــەوە .ئەگــەر تورکيــا ئامانجــی پاراســتنی
بەرژەوەنــدی ســوننیەکانە لــە عێراقــدا ،دەبێــت تورکيــا ڕۆڵــی نێوەندگيــری بــکات نــەک ڕۆڵــی ئاڵۆزكــەر.
2 20پێویســتە حکومەتــی تورکيــا پشــتيوانی تێکــەڵ کردنــی هێــزە ســووننیەکان بــۆ نێــو ســوپای عێــراق بــکات
لەجياتــی هەوڵــی دروسســتکردنی هێــزی ســووننی جــودا.
2 21پێویســتە حکومەتــی تورکيــا پاڵپشــتە داراییەکانــی بــۆ هێــزە ناحكوميــەکان لــە عێــراق بوەســتێنێت و پشــتيوانی
دروســتبوونەوەی ســوپای عێــراق بــکات.
2 22پێویســتە حکومەتــی تورکيــا ڕۆڵــی نێوەندگيــری لــە نێــوان هێــزە ســوننیەکان و حکومەتــی ناوەنــد بگێرێــت بــۆ
پتەوکردنــی ســەقامگيری و يەکڕيزيــی لەنــاو عێــراق.
2 23کشــاندنەوەی هێزەکانــی تورکيــا لــە عێــراق خاڵێکــی ســەرەکیە بــۆ نەهێشــتنی هۆکارێکــی تــری بەردەوامبوونــی
هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی.

بۆ كارەکتەرە نێودەوڵەتیەکان
لەگــەڵ ئــەوەی کــە ڕەنگــە تــا تاڕادەيــەك هەندێــک لــە ئەندامانــی هێــزە چەکــدارەکان لــە پــاش بەزاندنــی ڕێکخــراوی
داعــش لــە ڕووی ســەربازيەوە چــەک دانێــن ،بــەاڵم ئەســتەمە پرۆســەی چەکدانــان و هەڵوەشــانەوەی گشــتی ميليشــيا
عێراقیــەکان ئەنجــام بدرێــت پێــش ئــەوەی پێشــکەوتن لــە بوارەکانــی چاکســازی ســێکتەری ئەمنــی و ئاشــتەوایی
نيشــتيمانيی رووبــدات .بۆیــە ،پێویســتە نەتــەوە یەکگرتــوەکان و ديبلۆماتــکاران و ڕێکخــراوە ناحکومیــەکان پشــتيوانی
هەوڵەکانی حکومەتی عێراق بن لەو بوارانەدا و مولکیەتی لۆکاڵی ســەبارەت بە پرســی ئاشــتەوایی و یەکپارچەیی
و ئەنجامدانــی چاکســازی لــە ســێکتەری ئەمنــی دەســتەبەر بکــەن.
2 24پێویســتە الیەنــە نێودەوڵەتیــەکان یارمەتــی عێــراق بــدەن لــە پرۆســەی چەکدانــان و هەڵوەشــاندنەوە و ئاوێتەبــوون
 ،کــە بــە ئامانجــی یارمەتیدانــی ئــەو ئەندامانەیــە کــە دەيانەوێــت بگەڕێنــەوە نێــو ژيانــی ئاســایی مەدەنــی.
هەروەهــا ئــەم پرۆســەیە دەبێــت ئاســانکاری بــۆ ئــەو چەکدارانــە بــکات کــە دەيانەوێــت بچنــە نێــو هێــزە ئەمنيــە
عێراقیــە تەقليديەکانــەوە.
2 25ئــەم پرۆســەیە دەبێــت الیەنــی هــاوكاری و پاڵپشــتی دەروونــی و پەروەردەیــی و تەندروســتی و مەشــقی پێشــمەرگە
و دۆزینــەوەی هەلــی کار لــە خۆبگرێــت.
2 26پێویســتە کارەکتــەرە نێودەوڵەتیــەکان پاڵپشــتی ئــەو ســەرکردانە بکــەن کــە کار و پــەرە بــە پڕۆســەی ئاشــتەوایی
نيشــتيمانيی دەدەن لــە ڕێــگای پێشکەشــکردنی يارمەتــی و ئەزمــوون لەکاتــی گونجــاودا .وە لەهەمــان کاتــدا
دەبێــت هــەوڵ بــدەن بــۆ بەدەســتهێنانی موڵکیــەت بــۆ ئــەم پرۆســەیە لــە الیــەن هاواڵتيانــەوە.
2 27پێویســتە کارەکتــەرە نێودەوڵەتیــەکان ئاســانکاری لــە پرۆســەی ديالــۆک لــە نێــوان بەغــدا و هەولێــردا بکــەن
ســەبارەت بــە کۆمەڵێــک لــە بابەتــی وەکــو دابەشــکردنی داهاتــی ســامان و مافــی هەناردەکردنــی نــەوت و
ئیدارەکردنــی ناوچــە جــێ ناکۆکــەکان.

2 28پێویســتە الیەنە نێودەوڵەتیەکان پرۆســەی چەکدانان و هەڵوەشــاندنەوەو ئاوێتەبوون وەک بەشــێکی بەرەوپێشــچوون
هەژمــار بکــەن و دڵنيایــی بدەنــە هاواڵتیــان بــەوەی کــەم ئــەو پرۆســەیە لــە ســوودی تێکــرای کۆمەڵگاکانــە.
2 29بەگوێــرەی ســياقی ئەمنــی و مێژوويــی و کەلتوريــی عێراقــی ،ڕەنگــە باشــتر بێــت هەوڵەکانــی هەڵوەشــاندنەوە و
ئاوێتەبــوون پێــش چەکدانــان دەســت پێبــکات.
3 30لەکاتــی دەســت پێکردنــی پرۆســەی کۆنتڕۆلکردنــی چــەک و تەقەمەنــی ،پێویســتە الیەنــە نێودەوڵەتیــەکان
دڵنیایــی ئــەوە بکــەن کــە ئــەم پرۆســەیە هاواڵتيــان و ميليشــاکان و ئەندامانیــان دەگرێتــەوە.

