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کاتێک ئەم بابەتە ئەخوێنیتەوە ئەوە لە بەر چاو بگرە کە بەر لە مردنی مام جەالل و تکایە 
کەرکوک و کوردستان نووسراوە. هە تا من بۆ گۆڤارێکی گونجاو ئەگەڕام بۆ  یە دەستەوە دانب

لە فەیس ) چوون ئەم جۆرە نووسینە درێژانە نووسینی ڕۆژنامە و ماڵپەڕنین( باڵوکردنەوەی 
بووکەوە لە خەڵکم ئەپرسی بۆ باڵکراوەی گونجاو، هاوکێشەکانی کوردستان بە الیەکدا ڕۆشتن 

موچەیەک بە شەش مانگ ئەدرێت ،  ئێمە واین بڕیاری نێوە ژ بێت بۆ هەموومان.کە ورە کو
                                                                                                          لە من خێراتر بوون.ووداوەکان ڕ ە شەش چرکە.بڕیاری کوشتنی کۆمەڵێک ب

ئیتر حەز ونیازێکم بە باتەکە نەما هەتا پیاچوونەوەی ڕێنوسسی بکەم . بۆ کاتەکەش پێم 
                                            باشە هەروەکو خۆی بمێنێتەوە چوون لەو کاتەدا نووسراوە.

 

 

                                                 
ئەم چەمکە ئنگلیزیە و بە ڕەفراندەم ئەخوێنیدرێتەوە نەک ڕیفراندۆم وەکو کورد دەینووسێت ، ئەوە ڕێنووسێکی هەڵەیە و لە  1

لە  گۆڕینی ناوی پلەیتۆ بۆ ئەفالتۆن و سیمن د بۆڤوا بۆ سیمون دی بۆڤوارد و مۆزەخانەی لوڤێ بۆ لۆڤەر و..تد.تا ئێستا

نووسینەکانی دیەکەمدا بەو ڕینووسە باوەکانی کورد ڕۆشتووم ، بەاڵم هەموو جاریەک شتێک لە دڵ تەنگی و ناڕەزایەتی 

ناوەکی بۆ دروست کردووم ، بۆیە ئیتر ئەوانەی لە سەرەتای چەقاندنی هەڵەکەدان و نەبوون بە نۆرم  وەکو وشە ڕەسەنەکە  
                                                                                                                                            ئەینووسمەوە.                        
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 بەرایی :

 

م، هەڵبژارد چونکە پۆست لە واتایەک زیار لە خۆ ئەگرێت ەپۆست ' م لە بری 'پاش'  ڕەفراند'
پێی فەرهەنگی ئیکسفۆرد و ویکیش پۆست کۆنتێکستی بە . قۆناغێک ناگەیەنێت 'شپا'و و تەنها 

یەنێت و ەگستەوخۆ پاش ڕووداوێک بهەیە ئەکرێت کاتێکی درێژ خایەنتر بگەیەنێت لەوەی ڕا
ش و باڵوکردنەوە کۆتایی بێت. مانای بونیادنان و هەواڵ پێ گەیاندن یان زانیاریدان

بکەم و پێم ڕەفراندەم ند خاڵێک پابەند بە . بەو شیوەی من دەمەوێت ڕاڤەی چەیەنێتەئەگ
ویەک وەکو بە شێوایە پیویستە ببێت بە قۆناغێکی نۆژبوونەوە ودروست کردنەوەی سەرەکی 

پۆست بە  ی درێژ خایەنوەرچەرخانیەکقۆناغیکی مێژووی جێگیر بکرێت و ببێت بە مایەی 
مۆدێرن -ەکو چۆن پۆستودەبێت وە  چونکە قۆناغیکی یەکالکەرەوەی بیرنەچوەباشتر ئەزانم. 

بە هیچ زمانێک پێێ نەوترا پاش مۆدێرن، ئەم قۆناغەش بۆ کورد گەرچی بەراورد ناکرێت بە 
وەرچەرخانێکی کاریگەر   ' کات' پۆست مۆدێرن لە هیچ ڕوویەکەوە، بەاڵم وەکو کاریگەری 

قۆناغێکی ئەو کاریگەریە ئەکرێت ئەریەنی بێت یان نەریەنی  ئەبێت،
                                                                                                                                        .ەچەسپیو

سەرباری سەدان تەنگژە و ريگر و هەوڵدانی ناوخۆش بۆ دروستکردنی دەیان گرفتی           
رئەنجامی چاوەڕواننەکراوی فەراهەم هێنا بە سەرکەوتووی ئەنجام دراو و دەڕەفراندەم دی، 

لە دوو ڕووەوە. ئەوانیش  رێژەی دەنگدران  و  یەکگرتووی ویەکدەنگی کورد بوو بە هەموو دەنگ 
و ڕەنگ وڕەهەندە جیاوازەکانیەوە . ئەم یەکگرتنەش لەو پەرتەوازیی وبێ متمانەیەی ماڵی 

هەمووان دێرینە و باوەڕپێنەکراوی کورد و مەتبەخی سیاسی هیچ تیا نەکواڵوی کورددا خەونی 
، تم به دۆڕان ودەسپێردرێەبوو. به ئاستێك خەڵكێك بە یەقینەوە پيە وابوو ئەنجامی رەفراند

هێشتا دەنگی ئەدا بۆ ئەوەی دڵی نەیارانی كوردخۆش نەکات، یان بەو مەفتونیه دەنگیداوه 
یاوازیەكی هەیه من بۆی گەر ناوی كورستان و سەربەخۆی به ڕاست به من بدرێت یان درۆ چ ج

  حزبینەمرم با ئەو بژی. نەك به هۆی كەسێكی دیاریكراو و دەسەاڵت و
                                                                                                    كوردستانی. 

و یەکگرتنی چەسپاندین  لە کەواتە  ئێمە ئازارێکی هاوبەش لە یەکی نزیکردینە وە          
مە. ئامانجی ەفراندەپێناوی ئامانجێکی هاوبەش لە رێگەی ئامرازێکی ناهاوبەش کە ناوی ڕ

مە ەفراندەردییە و ئامرازی ناهاوبەش خودی ڕهاوبەشمان سەربەخۆی کوردستان و دەوڵەتی کو
 نجامهئە ردهی بههماژئایان میدیای جیهانی یاران ،  دهکە بە ڕەچاونەکردنی داگیرکەران و نه

، هەر لە ناوخۆدا لە الیەن ژمارەیەک  ناگرینندین واڵت گوتیان پشتان كانی كرد ، چهخراپه
خەڵکەوە  و بە بیانووی جیاواز ڕەتدەکرایەوە و لە الیەن ژمارەیەکی زۆرتریشەوە خراوەتە ژێر 
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کردێتەوە. بەاڵم کەوە ڕەدەەزەڕبینی گۆمانەوە، خودی دەولەت بوونەکە لە الیەن ژمارەی
ئەو هێزەشە   ).  Paine,1776.pدواجار، " هێزی مەزن لە یەگرتندایە نەک لە ژمارەدا" ) 

کورد بەو یەک دەنگێ  انیش چاوەڕوانکراوبودراوسێەکانی تەزان ،  چوون وەکو خۆمان بۆ ئەو
 دەنگبدات.

ە ، بۆ کوردیش کە پاراستنی هێزی یەکگرتن و پابەند بوون بە یەکگرتنەوە ئاسان نی         
ڕونتر و  دژواره خۆشیهم نهئهت كهتایبهمرۆڤی فرە گومان و فرە کەسیەتیە قورستریشە. به

روو سهی نوێ.  لهوهدیاریكراویش نهتا هاواڵتیان و بههه دیاره وهاڵتدارانهسهدهتر بهكوشنده
ر ڵی و بازرگانی مافیایی ههندهن و گهبردڕێوهزۆكی بهبوونی دیموكراسی و نهنه وهشهمانهئه
 م ئامرزاێكهەفراندڕهگومانی الی هاواڵتیانی كورد و جیهانیش دروستكرد كه تاوهرهسهله
ر اڵت . ههسهر كورسی دهسهی زیاتری خۆی لهوههێنرێت بۆ مانههدكار به وهن بارزانیهالیهله
بێت و خۆ نهربهرگیز كوردستان سها خواستیان بێت ههناوخۆدڵێك لهكۆمه ش وایكردووهمهئه
ئاستی ی لهوهنها بۆ ئهته، وهوێتهڕ وكاولكاری لێ بكهترین شهورهگه فراندۆمیشڕه
رچوو. لێرەدا ڕاست دهی ئێمهیس بووكی بڵێن قسهڵكو فهك جیهانی بهرێكی نهماوهجه

كی بێ ێڵكن خهالیهر لهرێت لۆژیكی بێت  گهكند پرسیارێك  ئهی چهوهكردنهدووباره
، وهاڵم  بدرێتهرگر وهند وهههڵك بهسایشی خهئاندی كوردستان و وهرژه، بهوهندییهوهرژهبه
بۆ باشوور گونجاوە؟ ئایە مەسعود بارزانی لە ئاستی  مهەفراند: ئایە ئەم کاتەو  ئەو ڕهوانهله

ی ئامانجەکانی کورد بە ازمی وەکو ئامرەفراندەیە  بارزانی ڕبڕیارێکی لەو جۆرە دایە؟ ئا
 ؟.هێناوهرم بەکاەفراندەنجەکانی پشت ڕاکارهێناوە یان  بە پێچەوانەوە کوردی بە ئامرازی ئام

 

 ئامانج:     

ات: ڕووبخم ئارگیومینتانهتا ئهرهسهنیازهبه تهم بابهئه و پرسیارانهی ئهوهاڵمدانهبۆ وه        
ر سهبڕیاردان له به ئێستادا دروستكراوه ی لهرهو دونیا ترسناك و توقینهی ئهوهوینه( ڕه١)

ئەمە بە كانی ڕیفراندوم.نجامهڵواسین و شكست پێ هێنانی ئهك ههخۆی كوردستان نهربهسه
پیویستە مەرجی هەنگاوی لە پێشینە ، واتە  ئەو هەنگاوە دپلۆماسیانەی بەر لە ڕەفراندەم 

وایی  ) ج(   رمانڕهم  سیستمی فهرجهی دپلۆماسی باو و سه)ب( گۆڕینی ئاراسته نرابن
توڕەبوونی ستراتیژی و دەرئەنجامی توڕەبوونی ستراتیژیانە. دواجاریش )د( بۆچی پێویستە 
پشتگیری ئیسرائیل بە هەند وەربگیریت و ڕێرەوی میدیای کوردی بەرانبەر ثرۆپاگەندەکان 

 .   ێت بوەست

دات ت ئهڕێگهم میتۆده، چوون  ئهندهههڕهكان  فرهمیتۆلۆژی دیاریكراو بۆ شرۆڤه         
هێنرت ، زانستی كولتووری و كاردهدا بهی لێرهوانهكار بهێنێت  ، ئهند میتۆدێك زیاتر بهچهله
سی و  تیوری كانی سایكۆلۆژیایی كولتوروی و زانستی سیاسی تیوری دیپلۆماندهههڕه
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Biopolitics   هەیە ،کە تیوریەکی فۆکۆیە بۆ گوزارشتکردن لە کاریگەری ڕووبەری سیاسی لە
كارهێنانی به به رێگه تنۆگرافی كهها میتۆدی ئهروهمرۆڤ . هه یسەرجەم پێگەکانی ژیان سەر

دواجار وسین. واوكاری نوشێك له تهبهدات ببێت بهر ئهرهاتی نووسهسهچیرۆك، دیدار و به
 ، شرۆڤەی هەموو الیەنەم دواییهئەكانی ڕووی رووداوهبه یهروازهنها دهته م نووسینهئه

كتێبێك بتوانم تا ئاستێك مافی به یهوانهتی  دنیای كوردی و لهاڵیهكولتووری و سیاسی و كۆمه
 .بابەتێکك خشم نهكان ببهكان و دووداوهمكهچه

 

 فراندۆم:كانی ڕهنجامهئهكاركردن به

 

لە ماڵپەرەکاندا کورتەیەکی  ٢٠١١و ساڵی  2نووسراوە ٢٠١٠ساڵی لە وتارێکمدا           
شەڕیەکی خوێناوی دروست دەبێت وەکو  ٢٠١٢پێم وایە هەتا ساڵی  3باڵوبووەتەوە نووسیومە "

بارە و سەرەتایەک بۆ شەڕی جیهانی سێهەم .زەمینەی ئەو شەڕەش ماوەی پینج ساڵە لە 
هەموو ئەو فاکتەرانەی شەڕەکانی جیهانی یەکەم و دووەمی هەڵگیرسان لە ڕووی سیاسی ، 
ئابووری و سۆسیوئیکۆنۆمی و سیستمی بەڕێوەبردنیشەوە نەک هەر ئامادەی هەیە بەڵکو لە 
ترۆپکدایە. دوو فاکتەری مێژووی چواچێوەی هۆکارەکان دەکێشن، ئەوانیش فاکتەری 'نەریت 

(. هەروەها نووسیومە، " کوردستان گەرمترین ناوچەی Salih,2010" ) ری مۆدێرنن.'ەتی و فاکتە
شەڕ دەبێت ئەگەر بەم عەقڵە سیایسیە نەزۆکەی ئێستا هێزی سیاسی و ئابوری کوردستان 
بەڕێوە ببرێت. گەرمترین چونکە کوردستان لە شەڕە بە هێزەکاندا کیانی سیاسی و دەوڵەتی 

ژهەاڵتدا ڕووددەدات، کە شەڕی بە هێزتر دەبن لە ڕووی خۆی لە دەستداوە، لەو شەڕانەی لە ڕۆ
تەکنۆلۆژی، هزری کۆمەاڵیەتی و سیاسی شەڕکەران ، چونکە شەڕی داهاتوو هێزی سەربازی 
بەڕێوەی نابات بەڵکو ئەو چینە مام ناوەندیەی الوان بەڕێوەی دەبات سااڵنێکە بوون بە چینی 

دەرمانخواردکردنی کۆیلەکارانە. لەم خواروو یان هەژار، بە کورتی شەڕی کویلەکان و 
شەڕانەشدا مەرجێکی زۆر گونجاو ودۆخێکی  زۆر لە بارە جاریەکی دی ئەو کیانە بە دەست 

 (Salih,2010بهێنێتەوە لە سەر ئاستی کوردستانی گەورە" )

ئەو کات داعش نەبوو، ئەو خوێندنەوەیە لە سەر ئاستی ئنتمای جیهانی زلهێزە  و ئاستی        
کە بە بڕوای من پێویستی بە شەڕگە  .و ژمارەی دانیشتتوانی سەرزەوی کردبووم  ئابووری جیهان

و کوشتارێک و وینەی ئەوانەی جیهانی یەکەم ودووەم هەبوو بۆ ئەوەی هاوسەنگی لە نێوان 

                                                 
 بۆ ئەوەی لەم  بابەتە بە تەواوی بگەیت ، باشترە  ئە و بابەتەی ٢٠١٠ نووسراوە  لەو سەر ویبلۆگەکەم بخوێنیتەوە 2
3 https://kaziwasalih.blogspot.ca/2017/10/blog-post_21.html،    

یبارزان سعودە"م یبووردنخوازێل یرجەم ەب ێ" بکریکورد یونە"خ یهاتنیدەب  

 

 

https://kaziwasalih.blogspot.ca/2017/10/blog-post_21.html
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ژمارەی دانیشتوانی سەر زەوی و ئابووری ڕۆژئاوا دروست بکريت ، بە تایبەت ئەمەریکا کە 
رەوە. پێشبینێکەش لە شوێنی خۆیدا بوو شەڕەکە دروست بوو  وە کەوتبووە ژێر قەرزێکی زۆ

کوردستان بوو بە گەرمترین ناوچەی شەڕ. دەمێنێتەوە سەر پێشبینی دووەم " زمینەی ئەو 
لەم شەڕانەشدا مەرجێکی زۆر گونجاو و دۆخێکی شەڕە ماوەی پێنج ساڵە"  پێشبینی سێهەم " 
بە دەست بهێنێتەوە لە سەر ئاستی کوردستانی  زۆر لە بارە  }کورد{جاریەکی دی ئەو کیانە

گەورە". بۆ یەکەمیان باسێکی گەرم هەیە لە نێوەندی سیاسی ڕۆژهەئاواییدا کە داعش تا 
کۆتایی دێت. پێشبینی سێهەمیش حکومەتی بە تەواوی لە هەموو شوێنێک   ٢٠١٨کۆتایی ساڵی 

ی ئەکات، ئەم خاڵی جبە بەاڵم ئایە دەرئەنجامەکەی جێمی بۆ کردووە، ەفراندەهەرێم ڕ
 .بابەتەیەسەرەکی ئەم 

ر سهكارتی فشار لهبه ی كوردستان بكرایهكانی دیكهر پشتگیری هاواڵتیان وپارچهگهئه         
اڵم پاش النی زۆر دوو ساڵ كرد ، بهیمانان باشوور قازانجێكی كاتی ئهیاران وهاوپهو نه غدابه

پاراستنی یەکڕیزی کورد و پاراستنی گیانی  وه. بۆیههاتهكو خۆیان لێ دهكان وههاوكێشه
بڕیارە جارەنووسازەکەی دەوێت لە بەر ئەوەی ڕەفراندەم کراوە هاواڵتیانی باشوور ئەمجارە 

ە ئەگەر هەنگاوی لە بە بێ دواکەوتن و سازشکردن لە سەری، ئەویش بڕیاری سەربەخۆی
 وهپێشه هێنتهزیاتریش ئه و كێشانهئەمان ههبڕیارنەدانی سەربەخۆی . پیشینەی بۆ هەلگیراوە

گەرچی گومانکردن لەوەی هەنگاوی لە پێشینەی بۆ . وهپێشه هێنێتهخۆی ئهربهبڕیاری سهكه
نەنرابێت لە الیەن خەڵکانێکەوە کە لێپسراویەتی ئاسایشی کورد وباشووریان لە ئەستۆدایە 

وو نەخۆش و بە گومانین ، بەاڵم کاری لێکۆڵیار لەوانەیە منیش بباتەوە سەر ئەو نۆرمەی هەم
و نووسەر پێویستە لە  گومانەوە دەست پێ بکات نەک یەقین ئەگینا پیویست ناکات بە دوای 

 .  سەرچاوەوشرۆڤەکاریدا بەگەڕیت

دا ٢٠٠٣ساڵی . لهكانیشی  بینیوهو ئامانجهوهتهدانی تاقیكردوهزموونی بڕیارنهكورد ئه        
نێت ، زۆر یهخۆی خۆی ڕابگهربهسهخسا كهلێك بوو بۆ كورد رهدامدا ههی ڕوخانی سهكاتله
ندێك وای بۆ كرا. ههنێت ، نهیهخۆی خۆی ڕابگهربهكورد كرد سهزایانی دنیا داوایان لهشارهله
د کوری الل و قوربانی كردندانی مام جهبڕیارنهندی بهیوهپهنها تهیه و ئاراستەچن ئهده

بینی ی من بۆ دیدهوهاڵم خوێندنهبانی. بهبۆ خۆدی تاڵه پێناوی پۆست وپاره بووبێت له
بانیدا نابینێت . سی تاڵهی بڕیاری كهچوارچوهو لهی دپلۆماسی ئههرهبانی و ئاستی  بهتاڵه

م و ەفراندەكانی دژی ڕن تاك و گروپەکەالیهی ئێستا لهو هۆكارانهم ئەكهئه ندهزهڵكو وا مهبه
ت بۆچوونی تایبهی ئێستا و بهتیانهزایهو ناڕهشهڕهو ههڕوو و ئهنهیخهخۆی دهربهسه
رزانی كو بهویش وهاڵم چوون ئه. به بێتبوو وەیكهوهپشت عێراقی بوونهزیاتر لهریكا مهئه

و  Public diplomacyدانه وترێت دپلۆمسی گشتیپی دهی ناوخۆ كهدپلۆماسیتهگرنگی به
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ڵ گهیان لهڵهمامه ڵهههناوخۆداحزبەکەی بهپەیوەندی بە ڕەزامەندی هاواڵتیانەوە هەیە، له
 كرد. بڕیاره

 نەوەد( پێیان وایە لە سەدا  Fortner & Fackler,2014شارزەیانی کەمیونیکەیشن )         
ەوە هەیە و لە سەدا دە و تۆنی هەڵ گ% ی کێشەکان پەیوەندی بە چۆنیەتی دەربڕین ودەن90
% پەیوەندی بە بوونی کێشەوە هەیە . ئەمە بۆ ئەو کێشەیەی تاڵەبانی دروست بوو چ لە ١٠

رووی دەنگەوە چۆنیەتی دەربڕینەوە ، چ لە ڕووی هەڵبژاردنی وشەوە ' خەونی شاعیرانە' . 
و كاركردن  کی دروستربە شێوەیەبری ڕووخستنی لهپاشان حزبەکەی خۆی قوڵتریشی کردەوە و 

ڵێك ست كۆمهدهدرایه  كهلهسهمه  .كردبووستترسی بڕیاردانی دروی كۆسپانه وبۆ شكاندنی ئه
ش  قێزونهم  دوو دیارده مژاندن. ئهخوین وگهتهن بهست بكهدهكه 4ندامی بن دیوار ئه
ور بووه لە مێژووی تی باشودارترین  داهێنان و ستراتیژی دۆڕاوی سیاسیههرهبه

یی حزب پێشتر ئامادهڕوو خرێنه دهوه ڵكانێكهن خهالیهلهمیشهش ههمهفەرمانڕەواییاندا. ئه
كۆنتراكتی نێوان  م دوانهاڵم كۆنتراكتی ئهك فكری، بهنهو رییهماوهڕووی جهكردوون له 

 فرۆشیار وكڕیاڕە .   

تی نیشتمان،  بوو رامهر حسابی كهسهلهووسین و پارهی نێوان نم كڕین و فرۆشتنهئه      
مه كاندا گهموو كایهههرمی له گهو بهكولتوورێكی  فكری و سیاسی و دیموكراسی ساختهبه
كاتێك ساخته م تیوره قوربانی ئهزموون بوون بهنجی بێ ئهیان گهئاستێك دهكات ، بهئه
وانیش ئاسایشی ژیانیان پارێزراو كو ئهڵگرت و پیان وابوو وههوانینان هنگاوی ئهوتندا ههله
فکر   رهردوو بهتاكتی ههی دیمۆكراسی و وئازادی تاك بهلهسهكان و مهكیهرهسهبێت. كێشهئه

ندكردن و سهك پهستراتیژی سیاسی و تیوری یهوانبازی جنێودان بوون بهدنیای پاڵه  برایه
و خودی ئهرگ بهلێواری مهیاندران بهكان گهموو شتهتا دواجار هههه مۆراڵی ژیانكردن.

ی ورهشێكی گهش بهمهر ئهم هێنا، ههرههرگدۆستیان بهخۆیان تیوری مهكه وهكانیشهاڵتهسهده
وا هەست ئەکەم هەندێک لە هەمان جۆرە دەربڕین  5.ئەکات ی دروستڕەفراندەم شكستی پاش 

 نی بارزانی.بکەوێتە قسەکا

ر سهكان بهوانی كوردی ئەبوێرم، گەر میدیا بێگانهڕاوی ڕۆژنامهڵگهش ههبۆیە دۆڵی ڕه       
، ی پشتگیریان كردووهوانهلهیان ئێجگار زۆرتره ستاون ،ژمارهم وهەفرانددژی ڕهوهمهبكه
 :ی زۆر نووسینیان پێك هاتوون لهڕێژهپێی كاران بهدژه

 رسهی ناخرێته كانیان متمانهكرێت و بۆچوونهژمارد ئهیارههنهبهبی كهرهمیدیای عه -１

                                                 
ئەندامی بن دیوار ئەو ئەندامانە گوایە لە بەر ئەوەی ' نووسەر، هونەرمەند، رۆژنامەنووسی ' وەکو میدیاکانی حزب ناوی ناون ' گەرەی  4

ش گەلەکەمان' ن پیویستە ئەندام بوونیان بە ئاشکر ا نەبێت و جار جاریش هەردوو بەرە دەنوکێکی بە یەکدا بدەن گوایە دژن و ژێر بە ژێری

لە هەموو هەڵوسیت ونسکۆیە و دۆڕانیکدا بە بڕێ پارەی زۆر پشتگیریان بکەن . ئەوانەی ڕەتیان کردوەتەوە ببن بە ئەندامی بن دیوار 

                   ئەزانن ئەم بەرەیە لە حزبەکانی کوردستان ترسناکترن.                                                                            
 لهەر لە بەر ئەمە و لە وەتەی نووسەری بن دیوار بوون بە پاڵەوان  فکر و زانست م١٢ ساڵە نووسینی کوردیم نەخوێندوەتەوە  5
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مانیش ن و ئەنووسن ، ئهكهبی كار ئهرهبۆ میدیای عهمیدیاكاری ڕۆژوائاوای كه -２
 یان بنووسن.ن كاركهدڵی خاوهبهر و پێویسته سهیان ناخرێته متمانه

ریكا مهندی ئهرژوهنها بۆ بهك تهوو بەرە : الیهدپێك هاتوون لهریكی كهمهیدیای ئهم -３
ی خنهپاڵیشیدا ڕهریكا و لهمهندی ئهوهرژهكیش بۆ بهنووسیت و الیهكانی ئهو بڕیاره
ریكا مهكارتێكی باش  و دۆستی ئهی كورد بهوهر ئهبهگرێت و لهكورد ئهر لهبونیادنه

پێدانی ستراتیژی رهدات و هانی رێكخستن و پههكانی ئكورتبینیهبهزانێت ئاماژهئه
 دات.سیاسی دروستی ئه

میدیای ئیسرائیلی، کە زیاتریان داکۆکی لە سەربەخۆیی کوردستان ئەکەن. ئەمەشیان  -４
 خوێندنەوەی سیاسی لە سۆزی میدیای وردتری بۆ بکرێت.

سەالتدارانی باشوورەوە هەر یەک لەم میدیانە پیویستە لە الیەن دەیەکەم خاڵ گرنگە            
 کوردیخوێندنەوەی جیاوازی بۆ بکرێت لە عەقڵ وکولتووری کوردی. میدیای دنیا وەکو میدیای 

سیاسەتمەدارەکان نین هەتا وەکو بڕیاری سیاسی یان مەیل سیاسی لێی  سیبەر و قسەی
ا و بۆچونەکانیان اندكبیانیهڕۆژنامه م لهی دووهرهبه تهوتوونهی كهوانهلهپاشان  بڕواندرێت.

الین ) واشنتن پۆست، تایم لهلەی دیمۆكراسی بوو كهسهم،  مهەپێوستێکی گرن بۆ پرسی رەفراند
 خۆی ورێفراندۆم بخرێت. ربهسهر لهدیموكراسی بهنووسیبوویان پێویسته .ترۆ(  ورۆژێنرابوو ، مه

 اڵم به. بهو پرسیارهی پڕ كێشمهێکمكخۆی چهمكی دیموكراسی كهر چهسهوێت بچمهنامه        
ش تانهوڵهو دهی ئهوهبۆ مانه رجیشه، مهر دروستهك ههنه م تبینیهی ئهكهباوه شتنهتێگه

بوونی نههێزترینیش بوو، لهمنترین وبهوڵهبوو ، دهت نهوڵهنها دهبوون. عێراق تهن و ههههكه
خۆی ربههای سه. بهیەكی ئارامی نیه، نرخی شارۆچكهش نیهورهكی گهمرۆ دیهدیموكراسیدا ئه

دنیاشدا ، بهیهتی ههوڵهروو بیست وپێنج دهب سهره. عهتیدایهچۆنایه، لهتیتیدا نیهندایهچهله
ك و سەپاندنی یهتگهوڵهوڵی دروستكردنی دهشدا ههتێكی بێگانهوڵهر دههه، لهوهتهباڵوبوونه

ونترین قێزهدنیاشدا بوون بهن و لهك بێگانهیهموو بهاڵم ههن. بهدهریعەی ئاینی خۆیان ئههش
بن كانیان دهموو شوێنێك تاكههه، لهوهتهموو دنیادا باڵوبووهههش لهكهوئاین .  جولهوه تهنه

م یه، دانیشتوانی ئهههتی بچووکی وڵهك دهپێگەی فکر و  زانست و تەکنەلۆژی. لە دنیادا  یه
بی و رهتی عهوڵهبیست وپنچ دهك لهاڵم نهن، بهكهسی جولهنها سێ ملیون كهتهته وڵهده
جیاوازی م دوو نموونه . ئهوهمهكهو ژمارهبهمی زلهێزدایه كهكێبڕكی یه اڵت ،  لهموو ڕۆژهههه

و تی ساختهاڵیهكولتوری سیاسی و كۆمهەوی ،دیمکراسی وتاکڕتی ، تی وچۆنایهندایهنێوان چه
 ناسێنێت. ئهقینه ڕاسته

کێشەی دیموکراسی ڕاکێشنەر وسەرچاوەی هەموو کێشەکانی دیکەن. کە دیموکراسی هاتە      
ئەو ئاراوە واتە باس لە میللەتيکی لە ڕووی ناوخۆوە دەرەوە  نائامادە و ناکامڵ ئەکات. 

وکراسی نیە ڕوانگەی دپلۆماسیشەوە ناکامڵن، چوون هەمیشە ' باوەڕییان بە دیم میللەتانەی
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منی بااڵ' زالە  بە سەر لۆژیک و تیوری تيگەشتنیاندا. بەم پێیەش بە ڕێنووسکردنی کۆمەڵێک 
تەاڵقنامەیە لەوانەش : تەاڵقدانی عێراق و تەاڵقدانی تاکڕەوی و بەرقەرارکردنی دیموکراسی 

ە ڕووی دپلۆماسی و دۆخی ناوخۆووە، کە لەمە بەدوا : ئەمش گۆڕانکاری گەورە ئەخوازێت ل
 باسیان ئەکەم.   

 عێراقی بە سەرچوو:

عێراق دەرمانێکی بەسەرچووە و تەنها لە دەرمانخانەی دوو توێژدا جيیگەی ئەبێتەوە :  
نەخوێندەوارێک کە ناتوانێت هێڵی سەر دەرمانەکە بە دروستی بخوێنێتەوە. گەمژەیەک کە 

عێراقی  بە سەرچوویش چارەسەری دەرد ئەکات و لێکرداری الوەکیشی نیە.  پێی وایە دەرمانی
دڕندە و بکوژ و جینۆسایدکار بە هەموو ئامراز وپێداویستیەکانی جەنگە یەک لە دوای 
یەکەکانی و سەکردە فاشیشتەکەشی بەرهەمی پشتگیر وچاوپۆشی ڕۆژئاوابوو. عێراقی ئەمڕۆی 

ر لە میانەی خواستی ئەوانەوە گەاڵڵە بووە. لە کەوتنی توندڕەوی ئیسالمی و خاپۆرککاریش هە
وە فەرمانڕەوایانی کورد لە باشور هەردوو ڕۆڵی نەخوێندەوار ٢٠٠٣سەدام و سالی 

وگەمژەکەیان بینی لە گەڵ هاوپیمانناندا، نەک لە بەرلە بەر ئەوەی پۆست و پارەیان 
تنە ژێڕ فشاری نێو دەوڵەتی ، هەڵبژارد، چوون وەکو پێشتر باسمان کرد نازانین چەند نەکەو

ی دروست بەکاربهێنن و یادەوەریەکانی تۆنی بلێریش و بۆ ئەوەی نەیانتوانی دپلۆماسیتبەڵک
پۆستە بخرێتە خزمەتی  و . نە توانراش بوونی ئەو پارەنەک ڕای کەسی ئەمە ئەسلمێنێت

تی ئابووری دروستکردنی بنەما بتەوەکانی دەولەت و سەربەخۆی کورد. وەکو بتەوکردنی کەر
کۆمەالیەتی و چارەسرکردنی کورد زانستی ، کولتووری ،،دبلۆماسی،  پێشەسازی ، سەربازی ، 

لە گرێ درونیەکانی پاش شەڕ و جینۆساید بۆ ئەوەی وەکو ئێستا بە گرێ دەرونیەکانی ' 
6Lateral violence  کۆمەڵگەکەمان لە ناو نەچێت. لە هەموشی گرنگتر ئاشتکردنەوەی تاکی '

د لە گەڵ نیشتمانەکەی. بە پیچەوانەوە ئاووڕدانەوەی هاوپەیمانان لە کورد وایکرد غروری کور
 کاولکاری سەربکات و ئەو بنەما کەمانەش هاوپێچی ئەو کایانە بوون لە ناوبران.

کۆتایی هاتنی داعش کۆتایی هاتنی شەڕەکان نیە دژی کورد، بە کۆتایهاتنی داعش          
وخۆی تەنها بۆ لە ناوبردنی کورد دروست ئەکريت. وە لە بەر ئەوەی هیزیەکی دی عەرەبی نا

دروستکراوی لۆکاڵی/ عەرەبی ئەبيت لە داعش ترسناکتر و دڕندەتر پەرچەکردار بەرانبەر کورد 
حەفتا  ساڵ بەر لە ئێستا و  بەر  ٧٠ئەنوێنێت. جگە لەوەی عیراق بشبێتەوە بە عێراقەکەی 

                                                 
  وتارەم بخوێنەروەدوو  و چۆنیەتی بوونی لە ناو کورددا ئەم   Lateral violenceبۆ تێەگشتن لەم چەمکە  6

http://www.emrro.com/lehendranyek.htm   ەبجەڵەو ه نفالەکوشتن: ژن و ئ ێو س رەهاند کیە ران،ەندەه ەل 

http://www.emrro.com/leyadiruxan.htm  رێولەو ه یمانێسل وانێن یوارید ێووخڕب ندا،یرلەب یوارید یرووخان یادی ە. 

 

 

 

 

http://www.emrro.com/lehendranyek.htm
http://www.emrro.com/leyadiruxan.htm
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و هێزی مرۆیەش هەنووکەش ، ئنجا کورد هەموو  لە بوونی بەعس ، بەو تەکنەلۆژی
ئەزموونەکانی لە گەڵ سەمدادا هەیبوو دووبارە ئەکاتەوە تەنها ناوی سەرۆکەکە جیاواز 

وە نوری سەعید پاشای سەرۆکی ئەو کاتەی عێراق وتویەتی وا ئەکەم  ١٩٥٢ئەبێت. لە ساڵی 
. بەاڵم نە ئەو ( Nakash,2011نەوتی عێراق ببێت بە قازانج و ' نەعمەت' بۆ خەڵکی عێراق )

پاش ئەویش نەیتوانی ئەو هاوکیشەیە بگۆڕێت کە نەبێت بە زیان و ' نقمت'  سەرکردەکانینە 
بۆ خەڵکی عێراق. واڵتێک سوودی بۆ خەڵکە عەرەبەکەی خۆی نەببوبێت چۆن کۆمەڵێکی 

وە بە داگیرکار ئەتنیکی ئەتوانێت لە گەلیدا بژی کە لە ڕووی سیاسیەوە بە دوژمن، لە جوگرافیە
 ، لە ئاینیە بە جنۆکە و شەیتان و لە ڕووی کۆمەاڵیەتی بە گەمژە و شاخی سەیری ئەکات.

ی سیاسی پێ ژموونلە الیەکی دی دەیان بەڵگەنامە ئەکريت بکريت بە پاڵپشت هە        
بچەسپێت، کە لە دروستبوونی دەوڵەتی نەتەوەوە هەردوو عێراق و تورکیا هاوپەیمانن بۆ لە 

اوبردنی ئەوانەی تورک وعەرەبی ڕەشەن نین. لە نێو سەداندا بۆ نموونە وەزیری دادی تورکی ن
دا ئەڵێت " من پێم وایە خوداوەند و داوەرو فەرمانڕوای ئەم واڵتە پێوستە تورک ١٩٣٠لە ساڵی 

بێت و ئەو کەسانەش تورکی ڕەسەن نین پیویستە کۆیلە و خزمەتاکر بن " )    
Sheckmous,2016) ی ٢٣اڵم ئەم قسەیە هەنگاوی لە پێشینەی هەیە هەمان وەزیر لە بە

دا ئەم نێتە بە کۆمسیونی بااڵی بەریتانی لە عێراق ئەگەیەنێت و پێشنیازیش ١٩٢٦ڕێبەندانی 
 ئەکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ئەوێ. 

ەر ئەوەی مانەوەی ئاسایشی گیانی کورد لە هەموو پرەنسیپێک گرنگترە، بەاڵم لە ب            
یەک نەتەوەیی ، یەک زمانی و یەک کولتووری پێداویستی دەولەتی نەتەوە بوون و هەمیشەش 
ئامادەییان ئەبێت. شتێک نیە لە گەڵ سەدام وداعشدا دەستپێکردبێت ، کورد هەرگیز ئاسایشی 
گیانی ناپارێزرێت هەتا دەوڵەتی نەتەوەی خۆی ئەبێت. ئێستاش بە تەنک بوونی بەرژەوەندی 

ساڵی دی چاوەڕوانی ئەبێت بۆ هەلێکی لەم  ٥٠ئاوا لە ڕۆژهەاڵتدا کورد پێویستی بە ڕۆژ
ئەو هەلەی ئەمڕۆ بۆ سەربەخۆی  ڕەخساوە لە مێژووی کورردا یەکەم جارە  شیوەیە. چوون 

  ٢٠٠٣هێندە خاڵی ئەرییێ لە هەلێکدا بۆ کورد هەبێت، ئەگەر بە چارەنووسی ئەوەی ساڵی 
دوو بژاردەی لە بەردەستە . یەک: دیسان ڕۆڵی گەمژە و کۆیلەکە  دەسەاڵتی باشوور تەنها

کانەوە کراون بۆ ئێستا دووبارە ئەبێتەوە؛  ٦٠دەگێڕێت ، بەمەش هەموو ئەو هەاڵنەی لە ساڵی 
هاواڵتیان لە خۆی و دەسەالتەکەی لە ناوخۆدا هاندەدات ، بە دەیان یادەوەری دیکەی وەکو 

، بژاردەی دووهەم ئەوەیە بڕیاری سەربەخۆی ئەدات و  ئەوانەی تۆنی بلێر دەنووسرێتەوە
بە پاڵەوانێکی بێ ببێت داڕشتنی سترایتیجی  کارەکانی پاش سەربەخۆی بە شیوەیەک ئەکات 

 وێنەی مێژووی. 

با گەشبین بین و وا مەزەندە بکەین ئەزموونی پاش ڕوخانی سەدام ، گاڵتە پێکردنی               
ئەزموونی داعش و دەرکەوتینی ڕووی راستەقینەی عەرەب ، وانەی سیاسەتمەدارانی بیانی و 
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نیادنانی نیشتمانی بە فەرمانڕەواکانی باشوور داوە و ئەوەی ئەکرێت وکراوە وسیاسەت وب
ئامراز بوون بۆ گەشتن بە ئامانجە گەورەکە ی کورد کە سەربەخۆییە و لە پێداویستیەکانی 

 نگترینیان تیوری دبلۆمسی و سترایژی ئایدۆلۆژین.    م  بە کورتی  بنواڕین کە گرەفراندەپاش ڕ

 

 تیوری دبلۆماسی گونجاو بە جیهانگەری:

 
چێت تی ئهوڵهندی سیاسی نێو دهیوهی بۆ پهندێشهگر ئهبیسترێت وەرمكی دیپلۆماسی دهچهكه

ت بۆ حكومه یشن ودانووسانیمیونیكه، كهندی نێوان واڵتانهیوهری پهدپلۆماسی هونه ، ڕاسته
کانی دبلۆماسی پێکهاتەئەرک و  لهشێكە نها بهته وهاڵم  ئه. بهتهوڵهت بۆ دهوڵهت، دهحكومه

ندی نێو یوهپهله  كی گرنگترهیهكۆڵكهندی ناوخۆ كه یوهبەستراوە بە په كانی دیكهركه، ئه
تی ، ئابوری و بازرگانی، اڵیهی كۆمهپێگهكولتوور ، ند بهندی پابهیوهكانی پهتی و فۆرمهوڵهده
 ، جگە لە جۆرەکانی دیکەی تیوری دبلۆماسی. ڕو ئاشتی یهشه

. ئەمە لە کاتێکدا تیورە باوەکانی دبلۆماسی ، بە دبلۆماسی ئەمەریکیشەوە کەتووتە بەر 
 هو گۆڕانكاریئهان بە پرۆتۆکۆلی دبلۆماسی نوێیە. چوون یڕەخنەی  وپێیان وایە پیویست

و نۆژەنی  وهتانی دنیا پیاچوونهوڵهده، خواستی كه ئاراوههێنایه  جیهانگەریی داینمیكیانه
مای ر بنهسهر دبلۆماتێ لهسه ەنخهنه، چی دی متمانه وهنهستراتیژی دبلۆماسی خۆیان بكه

ربازی سی سهترڕووی مهنا ڕووبه،  دهیی باو بونیادنراوهوهتهتی نهوڵهترادیسۆنی ده
بوو بتوانێت وهئهوه تهتی نهوڵهده. خواستی ستراتیجی و ترادیسۆنی نوێ لهوهكردنهده

ر سهبخاته -تیپراوێره-كاتێكدا  ' پێشەیی' دروستی پپارێزێت ، لهیی بهوهتهئاسایشی نێو نه
 تی .وڵهنها دبلۆماتی نێو دهك تهدبلۆماتی گشتی ، نه

ت یوڵڕچ  و ماری به (Parker,2009) ررد پاركهیچهچوونی ڕهبۆبه        
(Wood&Coates,2008 )ی وهبۆ ئه ریكین مهی دبلۆماتی ئهوهپسپۆڕی بواری دارشتنه كه

، وهكان دوور بخرێتهنویەترسیه ها مهروهتوانای دبلۆماتی ، دبلۆماتی گشتی بوونیادبنرێت و هه
ی وهیشن  و گۆڕانكاریە خێراکان بکرێت ، پێویستە پێداچوونهالیزههاوسەنگی خواستی نوێ گڵۆب

ی دبلۆماتی بکرێت ، ئەوانیش  گۆڕانکاری مێژووی ،  ئایدۆلۆژی سیاسی، بەهرەی چوار ڕوانگهله
ڕوانگەی سیاسەتی کوردییەو  دانووسان  و بونیادنانی بەهرە وتوانای دبلۆماسییە ، کە ئێستا لە

 ەم.ی کورتیان ئەکەشروڤ
         

 ( (soft powerدەسەالت-گۆڕانکاری مێژووی : تیوری نەرمە 
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فۆکۆ مودێرنە و ئەم جیهانەی نوێمان بە سەردەمی ئاساییکردنەوەی نائاساییەکان ناوزەد 
ئەکات، بەو خوداوەدنە بینراوەی دەچووینیت کە جێ گۆڕکێ بە شتەکان و دەسەاڵتەکان ئەکات 

 (1976اسیشەوە، لە رێ دەرچوونەکان ئاسایی ئەکاتەوە. بە دەسەاڵتی قەشە و پیاوی سی
Foucault,,.)  کەواتە وەکو چۆن پیاوێکی ئاینی ناتوانێت ئیتر بڵێت تەنها خودا دروستکەری

بە  نیش ناتوانانهەموو زیندەوەرەکانە لە کاتێکدا تەکنەلۆژی هەمان کار ئەکات. سیاسیەک
،  نۆرمە ئاساییەکانی کۆمەڵگەیەک ، پاراستنی سنورێکی دەسنیشانکراو ، جۆگرافایەک

و بەهرەی پێشەوایی خۆیان  بەردەوامبوون و و دورخستنەوەی مەترسیەکان بپارێزێت
 . بسەلمێنن

مۆدێرنە و جیهانگەری بۆ کەمە نەتەوەیەکان و گروپە ژێردەستەکان هەلی زێڕین بوو. لە       
تەکنەلۆژی دەنگی بێ دەنگ  هیچ مێژوو سەردەمێکدا وەکو سەردەمی جیهانگەری و سەروەری

نەگەشتووە و دەنگی بۆ کۆنەکراوەتەوە. کورد لە هەمووان نەبەخشیوە و کراوەکان بەرز بە دنیا 
بەخت یاوەتری بوو ، ئەویش هۆکاری بەرهرەمەندی کورد نەبووە لە قۆستنەوەی تەکنەلۆژیا 

جەندای سیاسی ، بەڵکو بە هۆی تەنگ وچەڵەمەکانی رۆژهەاڵت وبە تایبەت ئە جیهانگەریو
بیست  ٢٥بەر  ڕادیکالێزمی  ئیسالمی. کوردی باشوور لە گەڵ زیاتر لە ننوێی ڕۆژئاوا بەرا

تیوری دبلۆمسی دیارە هەتا ئێستاش بە ئاشکرا  ،وپێنج ساڵە فەرمانڕەوایی سەربەخۆ ئەکات
 هاوسەنگ نیە. ئاراستەی سیایس جیهان و جیهانگەریوستراتیژی سیاسی لە گەڵ 

پێنج  ٥٠٠٠ك واڵتدا بژی ، دواجار یه و له وهنەتوانێت پێكهتنیكی جیاواز ر ئهگهئه  "         
مه ( ئه(Ferguson &. Mansbach, 2012لە بری ئەو سەد و چەندە   هەزار واڵتمان ئەبێت

ر پارێز ، دبلۆمات و وەزیری دەرەوەی ئەمەریکایە لەکاتی کابینەی پێشبینی وارن كریستۆڤه
ڵێك پێشبینی كۆمهوە سەرەتای گشتگیربوونی بە جیهانیبوون وه ١٩٩٣ساڵی ر لههها، کلنتۆند

ئیستا  واڵت لە جیهاندا هەیە ١٩٥. دیارە كی و لۆبی جیهانی كردووهیرمهگرفتی ئاسایشی ئه
سی وشی  ٣٣چل وچوار لە ئەوروپا،  ٤٤چل و هەشت لە ئاسیا ،  ٤٨واڵت لە ئەفریقیا ،  ٥٤، 

ی  ١٩٣لە ئەمەریکای خواروو . لەم ژمارەیە   ٢چواردە لە ئۆقیانووس و  ١٤ای التین، لە ئەمەریک
ئەندامی نەتەوە یەکگرتووەکانن و بە فەرمی دانیان پێدا نراوە و دوانیان کە فەلەستن و 

  .( worlddometers,2017هۆڵیسین ئەندام نین  )  

ێزی خوداوەندی ' زلهیزی یەکەم'   دەکرێت پەرۆشی ئەمەریکا بۆ خەونی ئەمەریکی و ه       
هەتا ژمارەی واڵتەکان کەمتر . بە واتای رێت کر بیلە سۆنگەی بەڕێوەبردنی دیمۆگرافیەوە سە

بێت ، لە ڕووی سیاسیەوە ئاسانتر کۆنترۆڵ ئەکرێت ، لە ڕووی ئابورییەوە کەمتریان لە سەر 
وڵی  داڕشتنەوەی دبلۆماسی ئەکەوێت، بۆیە هەوڵی ئاساییکردنەوەی نائاسییەکانی دا، بە هە

دبلۆماسی نوێ و گونجاو لە گەڵ ئەو شەپۆلە نوێیەی کە ناوی فرە کولتوورە داڕشتەوە ناوی نا 
له  ئەم چەمکە پێک هاتووهد كراوه. (یش ناوزه(soft powerاڵتسهدهە رمنهبهكولتووری كه 
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، ر ، وێژهی هونهوهكو گۆێینهوه نێوان دوو واڵت و الیەنی جیاوازدای كولتووری لهوهگۆڕینه
بە ماکدۆناڵدکردنی دنیا بە ئەمەریکاکردنی دنیا و ئایدیا.  زانیاریخواردن، ش ،رزهزانست ، وه

ئەگرێتەوە، کە تەنها لە ڕێگەی خواردنێکەوە بە بەڕیوبردنێکی جیهان ، ئامرازەکانی 
خواردنی پەسەندی دوو جیناگەری کارئاسانی بۆ کردووە بیکات بە کولتووری جیهان و 

 سەرخان وژێرخانی هەر کۆمەڵگەیەکە.ترسناکترین نەوەیە مناڵ وهەرزەکارە، کە 

ی نهو الیهزگاكانی ئهكان و دهئایدیاڵه نهیاندنی الیهبۆ تێگه ەیوهم گۆڕینهست لهبهمه        
ن جۆزف نای پسپۆڕ الیهت لهاڵسهده-رمهر یان نهمكی سۆفت پاوه. چهیهو ناساندنهپێوستی به

سفکردنی توانای ڕاكێشان و هاوكاری زانكۆی هارڤارد داهات  بۆ وهبواری زانستی سیاسی له
هێز ، یان  وشک و اڵتی سیاسی زبر وسهكارهێنانی دهبری بهكان لهكولتوریهبواره به

 و زۆرداری.هێزی پارهندی كاتی بهیوهدروستكردنی په

وری دبلۆماسی نەرمە دەسەاڵت بۆ ناوخۆی ئەمەریکاش بە کارهێنراو و سوود کولتو        
سێ سەد نەتەوە و ئەتنیکی جیاواز لەو واڵتەدا هەموو خۆی بە  ٣٠٠بەخشە لەوەی زێتر لە 

لە گەڵ ئەو هەموو . بەر شوناسنامەکانی دیکەیان بخەن ئەمریکی بزانێت و ئەمەریکا بوونیان
ئەوەندە بە شانازییەوە  اننیاوە لە ئەمەریکا ئەکرێت ، ئەونەفرەتەی لە هەموو الیەکی د

ئەڵێن ' من ئەمەریکیم' تەنها ' بەرزە من' بەدی ئەکرێت.   ئەم سیستمەش لە ناوخۆدا بەهێزی 
کرد و سەری خست بە سەر سەرجەم ئەو واڵتانەی شەپۆلی پەناهەندە تەنیوین و فرە کولتوورن 

ی خاپوور بوو ئەچن لە ڕووی کولتووری ومەترسیەکانی انلە واڵت ،. گەر سەیری ئەوروپا بکرێت
ناوخۆ ، بە تایبەت مەترسی تیرۆریست ، تەنانەت کەنەدا کە یەکەم واڵتە سیستمی فرە 

ئەو یەکە کۆمەاڵیەتی و ئنتما نیشتمانیەی لە نێو  .کولتووری وەکو دەستوور جێگیر کردووە
ەمەریکا و کەنەدا بوونیان پێشناخەن و ئەتنیکە جیاوازەکانی ئیرەدا نیە . وەکو ئەوانەی ئ

 خەونی کەنەدییان نیە.
فەرمانڕەوایانی باشوور گەرچی دروست لە سەردەمی گۆڕانکاری دبلۆماسی            

هاوپەیمان و دۆستی ئەمەریکا بووە، ئەمەریکایان جیهانگیریدا گوناجاندنی لە گەڵ خواستی 
دەواری و ئەجەندای سیاسی خۆیان، بەاڵم کردووە بە پێگەی سەرەکی بانگەشەی فکری وخوێن

 ، لەنەیانتونایوە سوود لە دیبلۆماسی کولتتووری و نەرمە دەسەالت نەک بەرانبەر بە بێگانەی
ر بە حزبەکانی دی و ەبیان لە ناو حزبەکان و بەرانبە خۆدی خۆ بەرناو هەرێم بەڵکو بەران

ازادە ەهر شارەی وکو نەتەوە و یەک نەتەوە ، تەنها چەند ساریکیان ئ خەڵکی کوردستانیش.
واوەتریش  ئاینێکی جیاواز لە واڵتێکی نادیموکراسیدا مامەڵە لە گەڵ یەک ئەکەن.
 .لە ناوخۆدا،خەسڵەتەکانی نەرمە دەسەالتیان پێچەوانە کردوەتەوە بۆ دەسەالتی شەق 

 ئەمەش ئاسایشی هەرێمی زیاتر خستوەتە مەترسییەوە، گەرچی پێ دەچێت ئەجەندای سیاسی
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بێت،واتە تەنها کە نەکوردی ،عەقڵ بینی تێدا نەبێت، ئەزموون سەرمەشقی کردارەکانی 
 دەستی سوتا بزانێت ئاگر سوتێنەرە. 

 

 .( Grand Strategy)  ئایدۆلۆژی سیاسی :  ستراتیژی مەزن 

 

ئایدۆلۆژیای سیاسی پێک هاتووە لە کۆمەڵێک پرەنیسپ وبنەمای دانراو و چەسپاو سەبارەت 
تووری کە بەرژەوەندی زۆرینەی خەڵکی لوی ، کۆمەاڵیەتی و کدەکانی سیاسەت ، ئابوربە ڕەهەن

تێدا پارێزراوە. جۆری ئایدۆلۆژیە سیاسیەکان زۆرن لەوانە : دیمۆکراسی، دیکتاتۆری ، 
( Haywood, 1992ئۆتۆکراتی، ئارستۆکراتی ، ئەنارکیزم، سۆشیالیزم، کۆمۆنیزم، لیبراڵ ..تد )

ایدۆلۆژیە یەکێک لە بەهێزترین وگرنگترین ڕێکخەرەکانی  ڕامیاری خۆی ئ جیهانگیری. 
وئابوری مۆدێرن.  لەم سۆنگەیەوە ئەو ئایدۆلۆژیە سیاسیەی کە مامەڵە لە گەڵ 

ئەکات پیویستە لە ئاستی گٶرانکاریە خێراکانی و زانستە  جیهانگیریدەرهاویشتەکانی 
وە لە : ستراکتۆری ئابوری تیژەرەوەکانیدا بێت کە گرنگترین پێڤەکانی پێک هاتو

(Harvey،1989  ( ستراکتۆری زانست و بەرزکردنەوەی ئاستی زانست )(Strange, 1988  )
(     Beck, 1992زیادکردنی بەرهەمهێنان و بە جیهانیکردنی بەرهەمهێنانی نیشتمانی  )   

نی چاودێری (  ئابووری ئازاد بە بوو Giddens, 1991زیادکردنی تەکەنەلۆژیای نیشتمانی )  
 . ((Held, 1995هەت لە یەک کاتدا انیشتمانی بۆ پاراستنی دیمۆکراسی و نەز

بەراوردی هیچ کام لەو پرەنسیپ و کارکتەرو پێداویستی گەشەسەندن بۆ هاوسەنگی لە          
هاتووە  لە گەڵ کورد  ر و یوڵڕچ پاركهگەڵ خواستەکانی گڵۆبالیزەیشندا کە لە تیورەکەی  

ی خوێنەر کوشتنە. چوون ئەو ئەزموونی هەرێمی کوردستانە هیچ ناوێک ناگرێتە تەنها کات
بەڕێوەبردنێک  ,خۆی ، سیستم نیە ، واتە نە دیمۆکراسیە ، نە سوشیالیزم و..تد. ڕیتمێک نەشاز 

لە سەر بنەمای تێکەڵەیەک لە فیودالیزم لە ڕووی عەقڵەوە، دیکتاتۆر لە ڕووی سیاسیەوە و 
ابورییەوە، بەاڵم لە ڕووی مۆراڵی کۆمەاڵیەتیەوە نە هیچ کام لەم چەمکانە مافیایی لە ڕووی ئ

تا ڕادەیەکی زۆر ' کولتووری   ێتەوە و بە ئەندام وەریانناگرن .و نە هیچ چەمکێکی دی نایگر
  ‘ inزالە بە سەر کولتووری بەڕێوەبردنی کوردیدا ، تایبەت کە گروپی خۆی بە ناوخۆ  7مافیا' 

group’انی دی بە گشتی بە ' دەرەوەی بازنە'و هاوڵتای out group  بە ئاستێک وەکو نیچە .
ئەڵێت " سیاسیەکان مرۆڤەکان دابەش ئەکەن بە سەر دوو دەستەی ئامراز و دوژمندا ، یەک 
چینیش دەناسن ئەویش دوژمنە" هاواڵتی کوردیش دابەشکراوە بە سەر ئەو دوو کاتۆرەدا ئەوەی 

                                                 
 کولتووری مافیا ناوی ئەو کۆرسیە لە زانکۆی کوین وانە بێژیم ،لە هەلێکی دیکەدا باس لەوە ئەکەم لە چ کولتووریکدا مافیاین ولە کوێدا  7

 مافیا ئەوانی قبوڵ نیە .
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ووە دوژمن بووە ، دوژمنیش بە دۆست کاتێک لە بەرژەوەندی ئەو بە ئامراز بوونی پەسەند نەب
 ئامراز بوونە .

کاتێک لە مرۆڤی فەرمانڕەوا و دەسەاڵتداردا دەرئەکەوێت کە  ،ئەو ئاکارە باسکراوەش         
زانێت، زیاتر خۆی بە شیاوی ەخۆی لە ڕووی دەرونیەوە خودی خۆی بە شیاوی ئەو پۆستە ن

پیاوچاکی دیوەخانێک ئەزانێت. ئەم جۆرە کەسەش دووجار  سەرۆکی عەشیرەتێک یان
پەرچەکرداری توندوتیژ و هەاڵواردنی تێدا دەرئەکەوێت ، جاریەک بەرانبەر بە خەڵک بە 
گشتی چوون پێی وایە توانیویانە بگەن بە کرۆک یان هەستەکەی ناوەوەی؛ جاریەکیش 

نین ، ئیتر ئەو دیوەخانە ئەکرێت بەرانبەر کەسانێک کە پێی وایە سەر بە دیوەخانەکەی ئەو 
بەاڵم خالی  .ئەناڵەجی بێت بۆ دیوەخانێکی سیاسی ، ڕۆشنبیری ، وەرزشی  یان کۆمەاڵیەتی

هەستی خەڵک پێ نەزانینە، واتە ئەوەی لە  شکارێکی دیشی بە دوادا دێت ، ئەوێدواییان هۆ
بە دنیای ناوەوەی دیوەخاندا ڕووئەدات لە دیوەخاندا ئەمێنیتەوە، ئەم هەستە بەرانبەر 

واتە لە  ’Field‘ خۆیەتی بەرانبەر بە شیاوی خۆی . واتە ئەوەی پێرێ بۆردێو پێی ئەلێت   
بوارێکی دەسنیشانکراودا یەک دەبیننەوە و بەمەش تیمێکی کۆمەاڵیەتی پێک ئەهێنن و 

تی هەم ئەهێنن وە بە پێێ  سەرمایە ئابوری و کۆمەاڵیەرریكی دیاریکراو بەلێرەشەوە کولتوو
 ,Bourdieuو سیایەکانیان ئەو کولتوورە ئەکەن بە ئاکار ونەزمێکی ئاسایی لە نێو کۆمەڵگەدا )

1990, 1991  .) 

بەاڵم دیاردەی گروپگەری بە کەڵکی مرۆڤی سیاسەتوان نایەت ، نە لە نێو بوونیادی         
ەکردنیش ئەم سیاسیدا جێگەی دەبێتەوە و نە ئەزموونی ژیرمەندی وزانایش. لە دەرەوەی ڕاڤ

هزرژەهریە  ناتوانێت هەڵگری ئاستی خوێندنەوەی شایستە بێت بە پێڤیەکانی جیهانگەری و 
ڕيڕەوی دنیاش ، لە بەر ئەوەشە سەرکردە ، سیاسەتمەدار وفەرمانڕەواکانی دنیا بە  و ستراتیژ

ی و لە هەمووشی گرنگتر لە ڕووڕائەهێنن  دەیان ڕاوێژکاریان هەیە و لە هەموو ڕویەکەوە 
دەروونیەوە ئامادەی ئەکەن بۆ ئەویە لە ناوەوە لە ئاستی سەرجەم دانیشتوان و لە دەرەەش 

 لە ئاستی جیهاندا مامەڵەی گونجاوی تۆماربکات.

پاش ئەمە گرنگترین خاڵەکانی مامەڵەکردن لە گەڵ فەرمانی جیهانی ئەمڕۆ ستراتیژی          
اکامی سترایژی کوردیدا. چونکە ئەم سیاسی گونجاوە، ئەویش بوونی نابینریت لە نێو ئ

( ستراتیژی Grand Strategyدات پێویستی بە )اڵتدا ڕووئهڕۆژههمڕۆ لهئه فاکتەرەو وئەوەش
 ندیهڤاڵبهو ههكو ئه، ئەمەش ستراتیژی کۆگردە، گشتگیری ناوخۆیە، وه زن یان بااڵیهمه
ندی ریتانی پۆڵ كهژووناسی بهێن مالیهله  مكهم چهم.  ئهڕی جیهانی دووهی شهورهگه
 و سترایتیژیهئه ندی باس لهكه وئاشتیدا ڕ شه جی بااڵ لهتییدا ستراكهكتبهله .داهاتووهوه

ك یهركا و ژمارهمهئه ت،سۆڤیهتی كیهی یهربازییهئابوری و سه سیاسی،ندی ڤاڵبهی ههبااڵیه
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 ڕ و ئاشتیدا. پێێ وایهكاتی شهكانیان لهوندیهرژهبهكات بۆ پاراستنی وروپی ئهواڵتی ئه
 .پاراستووهیه یهندین دهی چهم ستراتیژهری بااڵی دبلۆماسی ئههونه

 تێكوڵهكانی دهرچاوهوسهم رههموو بهههكات كهی ئهپێناسهوه رت بهڵ ههبەاڵم لیده       
 خرێتهل ئهوگهڕه ویش شهئهوهك سترایجی سیاسیهپناو یهخرێته تێك ئهوڵهند دهیان چه

ك یهریبن و لهڕ هاوتهستراتیجی بااڵ و شهرت پێێ وایه هه وهو ئامانجهتی ئهخزمه
دات بۆچوونەکەی ڕووئه وهی بوونی داعشهمیانهمڕۆ لهی ئهوه( . ئه 1991). وهجیاناكرێنه

 و اڵتیهوڕۆژههندین واڵتی ڕۆژئاوای ستراتیژی بااڵی چهڕاست ئەکاتەوە. بوونی  ە پشت'هەرت' 
كی ستراتیژیهلیدا بهگهكردن لهڵهاڵم مامه، بهحاڵهدا مهو ستراتیژهر ئهسهوتن بهركهسه

 وهكهت پالنهخزمه كرێتههاواڵتی نه، واتهوانهی پچهئاراستهبه  وهن كوردهالیهی بااڵ لهدیكه
بیبرهام ڵینكن ی ئهكهستراتیژیه تهسیاسه ر بكات. واتهبهستهوتن دهركههكرێت سده

ن كرفسهیمس مهكاری هێنا و جهڕی ناوخۆدا بهشهریكا لهمهرۆك كۆماری ئهمین سهههشازده
ئابوری،  رچاوهموو سههه چونكهكات ، دی ئهستراتیژی بااڵ و ستراتیژی نیشتمانیش ناوزهبه

تی سیاسهپێناوی ئامانجی بااڵ كه  كانی خستبووهروونیهربازی و دهسی ، دبلۆماسی ، سهسیا
 (. ٢٠٠٨كگرتن بوو )یه

 

 :بونیادنانی بەهرە وتوانای دبلۆماسی دانووسان وبەهرەی 

 

لە سەر بنەمای پیاوەتی و قسە دبلۆماسیەت لە سیاسەتی کوردیدا وابەستەی تیور نیە ، زیاتر 
یوەخان دامەزراوە . لە مێژووی لۆزانەوە و هەتا دەرئەنجامەکانی ڕاپەڕین و پەیمانی د

ا ئاستی پیویست، و ئێستای ت وڕوخانی عێراق و سوود وەرنەگرتنی نیشتمانی لە بوونی داعش
لۆماسیەتە نەزۆکە  ئەدات. لە گەڵ دپ ش کورد قەرەبووی ئەم جۆرە سیاسەتیڕەفراندەم
مانڕەوایانی کورد تۆمەتبار بکەین بەوەی لە ڕووی ئێمە داوەرنین ئەگەر فەرئەوەشدا 
لەم . ئەوانەوەیە گرفت تەنها الیەوە تەواو کۆڵەوار و نەشارەزان و کولتووری سیاسی دپلۆماسی

بەشەدا شرۆڤەکردنی  ئەو تیورانەی کاری پێکراوەو ئەوانەش نەتوانراوە و نەزانراوە کاری 
 پێبکرێت دەبێت بە پاڵپشتی ئەم بۆچوونانە. 

بوار  ەوەڕی ساردپاش شهلە ستنیشانكراوی دهدا بهوهتهتی نهوڵهونی دهڵ دروستببگهله       
. بە هۆی ئەوەی بینیوهخۆوهندنی بهسهشهرچاو گهكی بهیهوهێشلۆماسی بهپكانی دوتیوره
 ندامیئەو زێتریش بوون به یەکیەتی ئەوروپاندامی ئەڵك واڵتی زۆر بوون بهكۆمه

لۆماسیان پكی دستراتیژیهكانی ڕۆژئاوا پیان وابوو پێویستهكان. زلهێزهكگرتووهیهوهتهنه
ی س هێندهر كهمان كاتدا بتوانن ههههن، لهمووان بكهڵ ههگه له ڵهبێتت  بتوانن مامههه
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مك بوون یان چهدهبهوهك بگۆڕنەوە. لێرهتهلۆمسیان لهپی دڵهشتنی کولتووری خۆیان مامهتگه
 : وانهلۆماسی لهپپاشگر ی دبه

 لۆماسیپدبازرگانی،  لۆماسیپدلۆژی، كنهزانستی وته لۆماسیپدلۆماسی ئابوری ، پد        
 لۆماسیپدخۆ، رگریكردن لهبه لۆماسیپدملێ ، دیجیتاڵ ، یان زۆره لۆماسیپدزۆرداری، 

هەنیش  یس بووكیش دروستكراوهفه ماسیلۆپدتەنانەت جیهانگیری و  لۆماسیپدبوونیادنان،  
دروست  وهیس بوكیهندی فهیوهی پهڕێگهبی لهرههاری عهبهپێویستە وەربگیرێت، بۆ نموونه

ك ، ری چهفتهده لۆماسیپدئەمە لە ئێستادا بووە بە دپلۆماسی تۆڕە کۆمەاڵتیەکان، .بووه
هنێنرێت كار ئهی ئابوری بهكرانەوهدا بهوهرهتەکتیکی دهله  مه، ئهكی بانكهچهست لهبهمه
كو دروستكراو ، وه هێزی پارهیوندی  بهت و پهدبلۆماتیه واته دا.پێناوی دروست كردنیله
نی زۆر  واڵت و الیهرێمی كوردستان بهندی ههیوهها پهروه، ههدنیاوهكانی توركیا بهندیهیوهپه

.  هەروەها لەوەتەی ئەتوانن مامەڵە بە نەوتی کەروکەوە بکەن وهاڵتی و ڕۆژئاواییهڕۆژهه
شكرێت سروشتی بۆ كێشراو بێت ئهخشه كرێت نههاواڵتیان یان گشتی ، ئەمه ئە لۆماسی پد

ند سهڵك پهوت الی خهركهكی سیاسی  تێدا دهمیدیایه ر واڵتێك جۆرهگهبێت ، بۆ نموونە ئه
م بێت، ئهنێوانیان باش نه وهسیاسیه لۆماسیپدڕووی دوو واڵت له رگهكراو بوو ، یان ئهنه
ندیەکان،  یوهی پهوهستنهكی و بهكرێت ببێت بە هۆی هێزی ناوهڵكدا ئهنێو خهله ته ەلۆماسیپد

دانووسانی  رج نیههاواڵتیان مهلۆماسی پد كان ، كورد ،لیهئیكان ، ئیسرانیهرمهئه بۆ نموونه
نێوان. ئەو سێ نەتەوەی باسم کرد له  ند كراوهسهڵكو سروشتێكی پهوێت بهوخۆی تێ بكهڕاسته

سروشتی نێوان هاواڵتیان  لۆماسیپدئازارێکی هاوبەش و دوژمنێکی هاوبەش 
هەندێ جار بە هۆی هاوبەش بوونێکی مێژوویەوە، کە کوردێک مامەڵە لە گەڵ دروستکردووە

نێکە ڕاستەوخۆ دەستەواژەیەک بە کار ئەهێنێت وا هەست بکات هاواڵتێکی یونانی ئەکات، یونا
ئەندامێکی لۆبێکەی ، وەکو ئۆ ئێمە ئامۆزاین، کورد ویونانی هاوڕێین، دوژمنی دوژمنەکەم 
برامە ) دیارە ئەم نموونانە لە سەر ئاتسی هاواڵتیانی یونانی دەرەوە. هاواڵتیانی دەرەوەش 

و ساتە مێژوویەکان ئەکەن (   1988 )ەتەوەیی ئەبن' 'ن ئەڵێت گایاتری سپڤەکزیاتر وەکو  
خۆڕسکە  لۆماسیپدبەاڵم ڕێبەری لێهاتوو ، سیاسەتی تۆکمە ئەتوانێت ئەو   .بە خۆراکی ڕٶح(  

سۆزیە بخاتە خزمەتی بەشەکەی دیکەی دبلۆماسی گشتییەوە کە خۆڕسک نیە دەسەاڵت 
خۆ و بونیادنانی پێگەی ئارامی ناودروستی ئەکات لە نێوخۆدا لە پێناو هێشتنەوەی ئاسایش و

 بااڵ. تییەکۆمەاڵ
( یەکێکە لەوانەی کاریگەری گرنگی هەیە لە نووسینەوەی 2003دکتۆر ئەڵڕەک سیگەر )         

تیوری دپلۆماسی نوێ و ڕابەرایەتیدا ، پێێ وایە  ڕۆڵی سەرکردەی بە توانا لە برەودان بە 
لۆماسیەتی پپێی وایە د دەناسرێت. رایەتی دپلۆماسیەت و چۆنایەتی نەک چەندایەتی ڕێبە

کە زۆر بە هەستەوەری مامەڵەی لە گەڵ  لۆسیەتپی یەکێکە لە گرنگترین جۆرەکانی دگشت
بکات. ئەو دۆرانی ئەمەریکا لە عێراقدا بەر لە هەر هەر هۆکارێکی دی لە دپلۆماسیەتی گشتیدا 
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وو غریب ئەکات کە سەربازە دەبینێت ، پشتگیری بۆچوونەکەی بە نموونەی زیندانەکەی ئەب
ئەمەریکیەکان دەستدرێژی سێکسیان کردە سەر دەست بە سەرا گیراوەکان. الیەنی سەرکەتوو 

،  ٢٠٠٤دپلۆماسی ئەمەریکی لە هاوکاری خێرای ئەندەنوسیا لە کارەساتی تۆسەنامیدا ساڵی 
و ئەرێیەنی و دا ئەبینێتەوە. ئەم جۆرە وێنانە هەردو٢٠٠٥وە  زەوی لەزینەکەی پاکستان لە 

لە  ناوخۆ و هاواڵتیان واڵتانی بەشداربوو و  نەرێەنی کارگەری درێژخایەنی لە سەر هاواڵتیان
 جیهانیش هەیە. 

وونە بە نزیکڕووداو هەن، وەکو پاڵپشتی و هەڵوێستی مردوو نلە ناو کوردیشدا هە          
ە لۆماسی  'فرپسی گشتی  و دلۆماپکە بە دڕەفراندەم کانتۆنی ڕۆژاڤای کوردستان و پەکەکە بۆ 

چوون ، لە الیەک هەڵویستی و پشتگیری ئەوان بە شیوەیەکی  .ڕەهەند 'ی بااڵ   دەنرخێندرێت 
حزبی نەویدا سەرخست و یەک دەنگی بەرچاو خەڵکی هاندا و مەیلی کوردستانی بااڵی بە سەر

لە الی کورد  رێژەی مەیلداری بە الیای خۆیاندا. لە الیەکی دی، جەماوری دروست کرد 
سەرئەخات،  مەترسی بۆ نەیارانیان دروست ئەکات کە لە بری پەرەچەکردار ، دەرگای 
دبلۆماتی نوێیان لە تەکدا بکەنەوە ، جگە لە بەخشینی سەنگی نێو دەوڵەتی بە خۆیان . 

لۆماسی گشتی بەردەوام لە باشوورەوە پئەمانەش واتە الیەنی نەگەتیڤی د پێجەوانەی هەموو
ێت و ڕێگە گرتنی هاتنە ژوورەوەی کوردانی ڕۆژاڤا بوو. ئەمە تەنانەت ئەگەر تەنها دەرئەکەو

بووبێت لە پێناوی جێگیردنی  multilateral diplomacyڕەهەدنیش  دبلۆماتێکی فرە
، گورزی کوشتنەی لە دبلۆماسیەتی گەشتی گەیاند کە  appeasement دبلۆماتیەتی رەزامەند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  کەواتە ئەم دوو جۆرە چین و بۆچی بۆ کورد گرگن؟                                                                                 پابەندە بە هاواڵتیانەوە.   
كو دكتۆر وۆروێل سارومی ئاماژەی پێ ئەکات )    یان وه ند،ههرهدپلۆماسی فره            

Multitrack diplomacy   ،  )واتە لە کورترین پێناسەدا جەمسەر ،  تی فرهدبلۆماسیه
خته سه سركردنی كێشهن بۆ چارهدوو الیهێك یان زیاتر لهنند الیهشداربوونی چهبه

مەرج نیە ئاشکرای بکەن، لەوانەیە بە ئاشکرا شەڕی گەورە  مكان پێک دێن، بەاڵنیشتمانیه
ت و سیاسه ژێر ڕێکەوتنی ستراتیژییان هەبێت. بۆ نموونه بەپیشان بدەن بەالم ژێر 

یی ، ئەوەی دوانهواته   ((Bilateralismها روهههو ندهههرهریكا فرهمهتی ئهلۆماسیهپد
ڵكو ئابوری یان كولتوری نها هەژموونی سیاسی دروست ناكات بهته دووەمیان واته

باشترین مه ئهكات ، وهڵ دهگهی لهڵهی مامهنهو الیهشتنی ئهپێی هزر و تێگهوکۆمەاڵیەتیش به
وتوو بن تێدا. بەاڵم ئیسرائیل لە ئەمریکا ركهتوانن سهئهی نانهو الیهبۆ ئه جۆری دبلۆماسیه

سەرکەوتوو تر بووە لە ئاراستەکردنی هەردوو دپلۆماسیەتی فرەڕەهەند و دپلۆماسیەتی 
 هەیە. دپلۆماسی فرە ڕەهەنددا  لە باشووردا تەنها مام جەالل بەهرەمەندی باشی لە گشتیدا.

وڵی یشن ههمیونیكهكهله ته( جۆرێكی تایبه( Appeasementندزامهتی ڕهدپلۆماسیه           
لە ڕێگەی دەستبەرداربوون لە کۆمەڵێک تایبەتمەندی بۆ  رهدانی شهكی و ئامانج ڕوونهرهسه

یمبڵن داهێنراوە، ڤڵ چهن نهالیه لهمكه م چهئه  نەیار لە پێناوی پاراستنی ئاشتیدا.
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تی رۆكی حكومهمدا سهڕی جیهانی دووهمی شهردههو س ١٩٤٠ – ١٩٣٧سااڵنی نێوان لهكه
ی سەرماوەز ٣٠ە ریتانیا بوو. ئەمەش لە میانەی کۆبوونەوەیەکەوە سەرچاوەی گرت لبه

لە میونیغی ئەڵمانیا، جگە لە سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا ، سەرۆک وەزیرانی فەرەنسا ١٩٣٨
ی هیتلەر پەرەنەسەندنی شەڕ لە واڵتەکانی و ئیتالیا و لە گەڵ هیتلەر کۆبوونەوە . بۆ ڕازیکردن

هەشت سەد  ٨٠٠٠٠٠خۆیاندا و فشاریان خستە سەر چیکۆسلۆڤاکیا کە ناوچەی سودتنالند بە 
ۆبوونەوەکەدا وتی هەزار مرۆڤی بە ڕەگەز ئەڵمانیەوە بە هیتلەر ببەخشێ. هیتلەریش لە ک

یا پاش گەڕانەوە ی بەریتانرانزیمن بوو لە ئەوروپادا. سەرۆک وە داواکاری سوتندالند داوا
وروپا داو و خۆی بە براوە ناوزەد کرد ، بەاڵم هیتلەر تەنها پاش ساڵێک ئەمژدەی خۆشی بە 

هێزی سەربازی ئەڵمانی  ١٩٣٩ی سەرماوەزی ١لە پەیمانەکەی خۆی پاشگەز بوویەوە و لە 
ۆڕاوترین پۆڵەندای گرت وشەڕی جیهانی دووەمی هەڵگیرساند. لێرەوە ئەم پەیماننامە بە د

 .((Hunt,200 مێژووی سەدەی بیست ناوزەکرا

واتە یەک کەس دبلۆماسیەتی رەزامەندی ڕووکەشی بەرانبەر چوار واڵت بە کارهێنا ، لە       
تەواو وەکو قوربانی کورد لە   .نێوشیاندا بۆ سەروو نیو سەدەیە چیکۆسلۆڤاکیا بوو بە قوربانی 

پاش شەڕی چالدێران لە الیەن  ١٥١٤لە ساڵی  نێو دوو دپلۆماتی ڕەزامەندا یەکەم جار
ئیمبراتۆرەیەتی عوسمانییەوە ، جاری دووەمێش بە پالنی دەوڵەتی عوسمانی و نەوەکانی لە 

لە پێناو پاراستنی  ١٩٢٣سەردەم دروست بوونوی دەوڵەتی نەتەوە تورکیادا ساڵیی 
ن ، ئیتالیا، پۆڵەندا ، هەڤاڵبەدنی دیپلۆماتی جگە لە تورکیا بەریتانیا ، فەرەنسا ، یونا

لە ئێستاشدا لە ماوەی فەرمانڕەوایی حکومەتی هەریمدا  ئەرمینیا و چیکۆسلۆڤاکیا.
دپلۆماسیەتی ڕەزامەند الیەک لە گەڵ تورکیا والیەک لە گەڵ ئێران بە مەرجی یەک سەرە 

 واتە تەنها تورکیا وئێران ڕازی بکرێن نەک کورد بەرقەرارە.

 

  :بێ بەهرەیی دپلۆماسی   

 

لۆماسی کورد ، پبەرێوەبردن وئاکامی دکولتووری  بە گشتی، نەشارەزایی بە سیاسەت و       
لە سەرەتایی مێژووە و هەتا ئێستا بە ڕوونی خۆی نمایش ئەکات. النە گەشەکانی هێندە کەمە 

چەندین هۆکار خۆیان لە پشت الیەنی گەش و ڕەشی  لە ژێر پەردەی الیەنە تاریکەکانیدا ونە.
 سەت و ستراتژ ودبلۆماتیەتی کوردەوە مەاڵسداوە ،دیارترینیان:سیا

، کورد هەرگیز دەوڵەتی نەتەوەی بە خۆووە   دبلۆماسیەت داهێنراوی دەوڵەتی نەتەوەیە یەک:
نەبینیوە تا فێری دپلۆماتیەتی دروست بێت. یاخود ئەتوانین بڵێن پیوستیی هونەری لە دایک 

یی کورد هەرگیز پێشتر لە ئاستێکی سیاسیدا خۆی بوون ئەهێنێتە ئاراوە، فەرمانڕەوا
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نەبینیوەتەوە ، پێی وابێت پێویستی بەوەیە  لە چوارچوارچێوەی شەرەفی عەشیرەت بچێتە 
بێت. هەتا ئێمە ئەوانەی و ئەتەکێت و کولتووری سیاسی دەرەوە و فێری هونەری دپلۆماسی 

 مێژوو کۆن تۆمەتباربکەین  بە نەزانینی. 

یەکەی بزوتنەوە  نەتەوەییەکان پێگەی نەتەوە ناسیونالیست ، وڵەتی نەتەوە، بەر لە دە :دوو
و گروپە جیاوازەکانی پاراستووە و ئامادەی کردووە لە ڕووی سیاسی و دپلۆماسییەوە بۆ ئەوەی 

، تەنها هەستی نەتەوەی هەبووە نەک بزوتنەوەی نەتەوەی . ئەوەی پیش کارەسات بکەوێت 
سە ئەکات و سەر بە گروپێکی دەسنیشانکراوە و کولتورێکی هەیە، کە کەسێک بە زمانی خۆی ق

ئەمە بزوتنەوەی نەتەوەیی نیە ، مەیلی ئەتیکی و ئنتمای گروپە الی نەک تەنها مرۆڤ 
کورد لە سەرەتای مێژوو هەتا ئەمڕۆش کۆمەڵە وحزب و زیندەوەرەکانیش هەیە. بۆیە 

یی نین. وەکو چۆن مرۆڤێک هزری بااڵ بزوتنەوەی نەتەوەیی نیە . ئەو حزبانەی هەن نەتەوە
خەڵک ئەکات  یسشرۆڤەی ڕووداو و عەقڵی بچوکیش بابێت شرۆڤەی ئادیا ئەکات، مامناوەندی 

، بە هەمان شیوە حزبی نەتەوەی شرۆڤەی ئایدیا و ڕيگەرتنی ڕووداو ئەکات بە پێچەوانەی 
ووداو و کارەساتی یەک دروستکردنی نەک ڕ باشوردا هەمانن کاریان بووە بە لەئەوانەی ئێمە 

باسی ئەندامی یەککردن و کەتوونەتە ڕێزبەندی سێهەم .بە دەیان پسپۆڕی بواری  دوای یەک و
مێژوو و سۆسیولۆژی ، سیاسەت و کولتوور باسی هەژاری کورد ئەکەن لە تێگەشتن و 

نە دروستکردنی بزوتنەوەی نەتەوەیی و دەرهاویشتە کوشندەکانی غیابی ئەم بزوتنەوەیە. لەوا
Gunter,2007; Jwaideh, 2006; McDowall,  2004; Bruinessen, 2007 بەاڵم لە  . )

دا دەیان تاک وگروپی دژە نەتەوەی هەبووە و هەیە. ئەم خالەیان لە الیەک ئەکرێت ۆناوخ
خوێندنەوەی جیاوازی بۆ بکرێت لە ڕووی ئاینی وعەقڵی خۆبەڕێوەبردنەوە، لە الیەکی دی 

یش لە بەرانبەریدا تاوانبار بکرێت بە تایبەت لە سەردەمی مۆدیرندا، بزوتنەوەی حزبی کورد
 بە هۆکارەکانی:

Aلە سەرەتادا کاتێک میللەتانی دنیا خەریکی دروستکردنی : ' national consciousness' 
هۆشیاری نیئشتمانی کە گرنگترین کۆڵەکەی ئنتمایە بە خاکەوە ، بۆ دروستکردنی بزوتنەوەی 

کۆن وەرنەگرتووە  نیسوودی لە ئەزمود ئالودەبوونی ئاینی هەبووە، هەرگیز نەتەوایەتی، کور
و ئێستا بەرچاوتر نیشتمان ومۆراڵی نیشتمانی بە قوربانی ئاین ئەکات. من پێم وایە ، ئەم 

رنەکراوە ، ئەکرێت هۆکارەکەی ئەوە بێت لە نەستی خۆیدا ئەزانێت یان ەچارەس بوونەئالودە
خستوەتە کەو ئەو جنۆکە و کافرە و لە بنەمادا ئاینی خۆی نیە نەیارانی هەمیشە بیریان 

.هەروەها ئاین ڕێگەیەکی ئاسانتریش بووە بۆ کۆکردنەوەی خەڵک لە دەوری دیوەخان و 
پارێزی بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا بووە بۆ لە بری هونەری نیشتمان . .دروستکردنی ژمارە

لە  کە ئەم موسڵمانتر وئایندارترە، بسلمێنێت خاوەن ڕاستەقینەکەی ئاین کە نەیارانیشی بووە
ڕاستەقینە و نە ئیمانداری ڕاستەقینەش. ئەم ڤایرۆسە  پەروەرینیشتمانیبە  نە بوو مەبەر ئە
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لە سایەی حزبەکانی  گەرچی لە دەیەی دووەمی سەدەی بیستەوە تەنک بووبوو، بەاڵما ئێستا
انی هەبوو لەوێ ئاین هەیە ، ئەو لە کوێ میهرەب دڵنیامباشوردا گەشتوەتەوە بە ترۆپک. 

مرۆڤەش بەرانبەر بە نیشتمان و خەڵکی خۆی نامیهرەبان وخیانەتکارە ، تەنانەت ساتی گیان 
بێ ئاینەکان نەویترە.  بۆیە ئەو دیاردەی خیانەت لە نیشتمان  یبەخشینی بە ئاین لە تەواو

ۆکە ودێوە" ی عەرەب و ستەقینەکە  " کورد جنابە ناوی ئاینەوە، دەمانباتەوە سەر خاڵە ر
. لە بینی هەموو تروسکەیەکی ئازادبوونی کورددا س سەدان ساڵە گوێی قانگ دەدن پێێفار

ئەوان تۆنەکانیان چڕتر وبەرزتر ئەکەنەوە ، کوردیش سەختر وتوندتر باوەش بە ئاینەکەدا 
تەنها ئەکات بۆ ئەوەی نەک بۆ خۆی وئەو دنیایەش کە ئەتوانیت پشتگیری ئەو بکات، بەڵکو 

 بۆ داگیرکارەکەی بسلمێنیت لەوان دڵسۆزترە بۆ ئاینی داگیرکارانی.

B:  دیوەخانی عەشیرەت و عەشیرەتگەری کوشتنی سیاسەت و کولتووری کوردی، تەشەنەکردنی
بە زیندووی و  کوولتورە قێزەن و نەخوازەراوەکانی لێ کەوتوەتەوەتەوژمی ئاینگەری و 

اسی و دپلۆماسی کورد وبەشێکی گەورە ی لە سنووری بێ هێشتەوەی.  وەکو بنەمای دۆڕانی سی
مافی و داگیرکردنی کوردستان نەخشاندووە. چوون ئەو حزبانەی هەن لە بەر ئەوەی ناوکەنە 

هەرچیەک کەوانەی هیچ سیستمێکەوە ، نە دیموکراتن و نە  سۆشیاڵ ولیبراڵن، نە نەتەوەیین.  
ت گروپە ڕۆشنبیریەکانی کورد دیسان کولتووری کاکردن و بێت تایتڵی حزب وبزوتنەوە تەنانە

 مامەڵەکردنیان لە چوارچێوەی عەشیرەت ومرۆڤی هۆزدا ئەنەخشیت.

 C: ی و عەلمانی بوونەوە، سەرەتا لە خاچدانی نیشتمان و نەتەوە و بزوتنەوەی  ' چەپبە ناوی'
، بە هۆی نووشوستی  ڕزگاریخوازی کورد و دواجاریش شەرمەزارکردنی واتای خودی چەپ بوون

تێگەشتن لە مارکسیزم ڕوویەکی دیکەی نوشوستیەکانی کوردە. زۆرینەی چەپی کورد لە مێژووی 
کۆن و نوێدا  لە کاتێکدا بەردەوام لە بانگەشەدابوون و لە بانگەشەدان بۆ مافی ئازادی 

 انینەتەوەکانی دیکە ، بەاڵم سەرسەختانە دژایەتی هەموو پرۆژەیەکی نەتەوەیی ونیشتم
لە باشوریشدا زۆرترینیان دژایەتی باسی جودابوونەوەی کوردستان لە    ان کردووە.کوردی

عێراقیان کردووە. ئەم جۆرە هەستەش هەر وەکو ئەوانەی پێشتر ئاماژەم پێکرد. لە پێناوی 
و مۆدێرنن ، ئەوەند ەبە توندی سەلماندنی ئەوەی ئەمان جیاوازن لە ئاینیە ڕادیکاڵەکان 

بەو بیرە تەسکەدا کە بە خوێندنەوەیەکی پێجەوانە لە مارکسریەت کراوە ،  باوەشدەکەن
مامەڵە لە گەڵ دیاردە و چەمەکەکاندا ئەکەن.  بە  دەرئەنجام وەکو ڕادیکاڵە ئیسالمیەکان

لە یەک ئەچن گەر پۆشاک نەبێت هەرگیز  ەئاستێک ئەم دوو بزتنەوەی ئیسالمی و چەپی کوردی
ان زبری و هەست و هزریان بەرانبەر خاک ونیشتمان و ئیدۆلۆژییە بە ئاکار و توندوتیژی و زم

 جیاوازەکان جیاوازیان ناکرێت.

D:   لە ڕاپەڕینەوە هاوکێشەی حزبایەتی جێگەی هەموو ویژدان ومۆراڵیکی نیشتمانی گرتەوە
زیندووکردنەوەی ودبلۆماسی لە بۆتەی حزبایەتی لە سەر هاوکێشەی  تێکۆشان سیاسیو 
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یرەت توایەوە. سەرەتا بە دروستکردنی مەیلی حز ب ، لە داڕوخانی عەقڵدا و عەش دیوەخانی
بچووکبوونەوەی هزردا ئەمەش بچووک بوویەوە بۆ مەیلی شارچیەتی وئێستاش بچووکتر لە 

ئەم جۆرە ئامانجە بودەاڵننەش وایکرد  .تیمرۆڤ، یان تاکپەرەس-جاران مەیلی تاک
یهان نوێ بە الی کورددا تێ پەرێت بە بێ ئەوەی پێداویستیەکانی جیهانگەری و ئاراستەی ج

هەستی پێ بکات. ئێستا پێویستی بە ماسک وسیناریوی ڕوکشانەی هۆشیاری جیهانگیری بێت. 
ئەمانە هەمووی هۆکاری نەبوونی بزوتنەوەی نەتەوەیی و بزوتنەوەی نیشتمانی و ویژدانی 

نائامادە بوونەش هاوکێشە  ئەم گشتگیر، ڕۆحی پەیوەست بوون بە خاکەوە نائامادە بێت. 
 سیاسی و دپلۆماسیەکانی لە ماڵی کورددا هەمیشە پوکاوە هێشتوەتەوە.

لە شۆڕشی نوێدا کورد وەکو کۆمەڵێک مرۆڤی کەم خوێندەواری ،تاکی شاخی و شارەزایی  سێ:
تەنها سیاسەتی شاخ و هۆتاف و هاواری سۆز وروژێن بۆ خواستی شۆڕشی چەکداری لە ئاستی 

بووە نەک دەولەت و تسراتیژی سەربازی نوێ. بۆیە ئەوەشی کردوویانە زۆرە بۆ هە داگروپ
هانگیری وئاراستەی نوێی شارەزایی ئەوان.  زۆر بوو لە ناکاو ڕووەبەڕووی پانتایە قوڵەکانی جی

بەرێوەبردنی و کولتتوری  ڕەوای 'شار' و ڕەهەندەکانن و  ببن بە مرۆڤی فەرمانکرێجیهان ب
کۆمەاڵیەتی لە ئاستی جیهاندا.  چوون جیاواز لە دۆخی کورد لە گەڵ سیاسی، دپلۆماسی و

دراوسیەکان ،  جیهانگیری ئەو بەربەستەی سڕیەوە کە نەتەوە یان گروپێک تەنها لە ئاستی 
و ناوخۆش تەنها دەنگی بە دەسەالتدارەکەی هەرێم و واڵتەکەی  ناوخۆی خۆیاندا مامەڵە بکەن

 .خۆی بگات

لۆماسیەکان کێشەیەکی پو ئامرزاێک بۆ تێکدانی هاوکێشە دوەکهەبوونی نەوت  چوار :
گەورەترە. واتە کورد لە باشوردا هەرێمی خۆبەڕێوەبەرە نەک ئازاد، هەموو مامەڵەیەکی بە 
عێراقەوە بەستراوە. بەم پێیەش پێویستە دپلۆماسیەتی هەریمایەتی بەکاربهێندرێت کە لە 

 پێرەدپلۆمەسی. macyParadiploزانستی دپلۆماسیدا پێێ دەوترێت 
پێرە دپلۆمەسی واتە شێوە دپلۆمەسی ، ئەو بڕیار وکارە دپلۆمەسیانەی کە دەبن بە لقی         

واتە  .(  Keating,1999شوێنێکی بااڵتر، نابن بە بڕیار دەوڵەتی ، بەڵکو دپلۆماتی هەریمیە )
 حكوتانه م جۆرهتێك . ئههوڵك دهنه وهگرێتهرمێكی دیاریكراو  ئهتی ههبڕیار وکاری حكومه

نگیان بگات و دههاوكاریكردن كه جیهانگەری كێكیانهرێمی كوردستان یهتی ههكومه حكه
ن بە چلی دەولەتێکی داگیر کار وەکو پەیوەندی بوون ، بەاڵم بۆ ئەوانەی ری دروست بكهكاریگه

شەی دوو جەمسریش بوونەتەوە نێوان کورد ستان و عێراق ، کاتەلۆنیە و ئیسپانیا ڕووبەرووی کێ
، لە الیەک حکومەتە بااڵ دەستەکە هەمیشە لە کاری هەڵوەشاندنەوەی کارە دپلۆماسی 
وسیاسیەکانی هەرێمەکەدا ئەبێت ، لە الیەکی دی ئەو پەیوەندیە نێو دەوڵەتیانەی جیهانگیری 

ی شارەزاین و بۆیان ئەهێنێتە ئاراوە داوای بەهرەمەندی دپلۆماسی زیاتریان لێ ئەکات لەوە
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لەوەش ڕێگەیان پێ ئەدرێت. بەاڵم ئەم خاڵەش بۆ کورد چەند کێشەی دیکەی لێ ئەبێت بە 
 لق، لەوانە:

A:   لە بە ئەوەی کورد نەوتی هەیە ، لە ڕووی دپلۆماسیەوە و مامەڵەی بازرگانییەوە وەکو
ە وەکو لقی سیاسی و جێ بە جێ کردنەو ڕووی پرۆتۆکۆلیدەولەت مامەڵەی لە گەڵ کراوە ، لە 

ڵ ئەوەشدا ناکرێت بڵێن ئەو ەدەوڵەتێک یان هەرێمێ دەولەتێک مامەڵەی لە تەک کراوە. لە گ
دۆخە نیوەی پەیوەندی بە نەشارەزایی ، بێ دەربەستی و دیدەنەبینی داهاتووی سیاسەتوانی 

چونکە جۆری توڕەبوونەکانی سەرۆکی هەرێم  گوومانی ئەوەم ال دروست ئەکات  کوردەوە نیە. 
کە خوێندنەوەی جیاوازی بۆ ئەو دوو مامەڵەیە نەبێت و بە راستی هێزی هەرێم و مامەڵەی 

    دەرەوەی بە هێز ومامەڵەی دەوڵەتی مەزەندە بکات. 
B   واڵتە نەوتیەکانی رۆژهەاڵت شوێنی مرۆڤی تەمەڵ و بێ بەهرەن. هیچ کاری دەستی و  :

مرۆیی بێت و کاسبی بە دژوارڕەودا  کۆمپانیای بەرهەمهێنان کە متمانەی لە سەر بەهرەی
بوونی نیە . واڵتی نەوت مرۆڤی موچەخۆر بەرهەم ئەهنێت نەک مرۆڤی بەرهەم هێنەر. 
نموونەی کوردستان و واڵتانی دوورگەی عەرەبی هەموو مرۆڤی موچە و دەزگایین. بەم پێیەش 

ی حکومەت لە الیەک مرۆڤی کۆیلە و خاوەندارن. واتە حکومەت خاوەنیانە و هاواڵتی ال
دامەزراوە. پێچەوانەی ڕۆژئاوا کە هاواڵتی حکومەتی دامەزراندووە و لە باجی سااڵنەی 
هاواڵتی بودجەی حکومەت دەدرێت ، ئەویش ناچارە جاریەکی دی بەکاری بهێنێتەوە لە 

ئاماژەی پێکردووە هەژموونی دەسەاڵت (1971)ئەمەش وەکو گرامشی خزمەتی هاواڵتیدا. 
ەکان لە دەسەاڵتەوە دەست پێ ئەکات و بۆ ئەوەیش ئەگەڕێتەوە دروست ئەکات و هەموو شت

 هیچ لە ناوەندا بوونی نامێنیت. 
C: لیزم لۆماسی یونیالترهپدەسەاڵتی باشوور دUnilateralism)) ەهەندڕلۆماسی تاكواتە دپ 

تێكی لۆماسیهپد و چونكه وکۆنە مكێكی كالسیكیە ندی بەکار ئەهێنێت. چهههك ڕهیان یه
 .دروستكرا مهی ئهوانهمكی دپلۆماسی فرەرەهەند بۆ پێچهچه ،زوو جێگیر نەبوو دۆڕاوه بوو

. واڵتە تۆتالیتاریەکاندا بوونی هەیە وتەنها لەته وێنی دیكتاتۆریهههته دپلۆماسیهم جۆره ئه
گشتی کە پەیوەندی بە ئاسایشی  کاتێک ئەم جۆرە دپلۆماسیەتە بوونی هەیە دپلۆماسیەتی

هەیە بوونی نامێنێت، ئەمەش کەلینی گەورە ئەخاتە نێوان  تیانەوەوڕەزامەندی  هاواڵناوخۆ 
ئەم هاوکێشە نابااڵنسەش نەک لە بوونی هەرێمێکدا لە چوارچێوەی  وهاواڵتی.حکومەت 

دەولەتیشدا دپلۆماسیەتی فرە ڕەهەند کە زیاتر پابەندە بە پەیوندی نێو دەوڵەتیەوە ناتوانێت 
سەتی نوێی جیهانیش گەڕانە بە دوای ئەو کەلینانەدا . چوون سیاومتمانەپێکراو بکاتجێگیر 

درزانە دەربکەون لە الی ڕۆژئاواوە گەورە ئەکرێت و دەکرێت بە کارتی  دنیا ئەوو لە هەر کوێی 
لەم ئەزموونی کورد بێوێت  ئەگربۆیە بەکارهێنان هەتا بە تەواوی خاپوور ئەکرێن. 

یونیالتەرلیزم بنێرێت بۆ پیویستە یەکەم شت دپلۆماسیەتی  ندەمەدا سەرکەوتوو بێتڕەفرا
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ناوخۆ بە هەوڵی هەمووان پڕ بکرێتەوە، ئەگینا تەنانەت بڵدان وهەموو درز و کەلبەرەکانی ز
 سەرکەوتنیشی مەترسی دۆڕانی هەیە.

زی و ریش هێو ستراتیژی جیهانگه 8ئابورییهێزترینیان هبه وت وڵهی ده كهم كۆڵهكهیه: پێنچ 
ی ژماره به هێز. ئابوری بهبووهی ههوهرفرانتر لهندی بهههڕه به ی ئابورییهوهداڕشتنه

ستراتیژی  و سنیشان ناكرێتده و واڵتێكدا ناوچه له تی پارهندیهو چه كانندهمهوڵهده
 ستده مهێنانی و لهرههبهكارهێنان و تی بهڵكو چۆنیهخشێنێت . بهنانه ی ئابوریتودپلۆماسیه

وا رمانڕهفه ی بوو بهو ومرۆڤهم خاڵ ئهكهیه كات.سنیشانی ئهبردنی كێ بووندا دهڕێوهبه و
، نزیك  بێت نزیككارێكی بازرگانی  جۆره هیچ  له نها نایاساییهتهك دار نهتمهیان سیاسه
                                واتە  ) (Conflict of Interestوترێت دهپی  و یهسزای خۆی هه وهڕووی یاساییه بوونی  له

ت تایبهی قازانجی گشتی بهڕێگه له كیشیهرچی پارههه ویستهێڵكو پبه  ندی.وهژهناكۆكی به  
ر ڵبژێرێت بۆ ههخۆی هه، پاشان ڵك خه به وهداتهب ست هێناوهده بێ قازانج به ڕكخراوی

اڵتدار و كاتێك هێشتا سهده ی ببێت بهوهر لهستن ترۆدۆ بهجه ی سیاسی بۆ نموونهپۆستێك
 بڕێک بێ قازانج ند رێكخراوێكی كی بۆ چهند گوتارێكی زارهبری چه خوێندكاری زانكۆ بوو له

 ریدا كهسه ی بهپاندنتی سهزبایهحڵك و ندی خهوهرژهرگرتبوو ، یاسای پاراستنی بهی وهپاره
ی خۆی وهر لهبه واتە بۆ ڕێکخراوەکان ،ری گشتیكتهبۆ سه وهڕێنێتهبگه یهو پارهئه
                                                                                                   ڵبژێرێت. ەه

ی رچاوه، پاراستنی سه ندی گشتی نیهوهرژهنها پاراستنی بهدا تهست لێرهبهمه         
 یهی ههوهكان الی خۆی بوو ، تواننای ئهاڵتهسهسێك دهر كهگهچوون ئه .نیشتمانیشه

، تەنانەت ئەگەر خۆشی ئەوەی  وهگرێنێتهی خۆی بهكهبازرگانیه رچاوەسه بۆكان رچاوهسه
ەمە جیاوازە لەو کەسەی خۆی زۆر نەوێت مەیلداری خەڵک هەر بەو ڕيگەیدا داباتەوە. ئ

دەوڵەمەندە و دەوڵەممەندێکەی هاوکێشەی کار و بەرهەم هێنانی لە واڵتەکەیدا 
بەرزکردوەتەوە و هەلی کاری بۆ هەزاران کەس لە واڵتەکەدا دابین کردووە. ئەمە لە بری 

انیدا، بۆ کۆکردنەوەی پارە ،مەیلداری بە الی بزنسەک ازئەوەی نیشتمانەکەی بکات بە ئامر
پارەکانی ئەخاتە خزمەت هەڵبژاردن و گەشتن بە دەسەاڵت و ئیتر لە بری پارە کۆکردنەوە 

هەرگیز ئەم کەسانانە لە سەرەتای تەمەن و بەاڵم خۆی تەرخان ئەکات بۆ خزمەتی واڵتەکە. 
کە لە دنیادا گەشتوون بە هەموو شتێکتەمەنن  ڵکو بەسەرەتای خۆ پێگەیاندندا نین، بە

ویستویانە، ئیتر گەشتوون بە ئاستێک بڵێن ئەوەی ماوە لە تەمەنمدا بۆ نیشتمانەکەم تەرخان 
                                                                                                             ئەکەم.
 كانی دیكهدپلۆماسیه هل ، جیاوازه یهئابوری ڕوخساری هه دپلۆماسیالیەکی دیکە،  لە         

 ستراوهچوون به ،كانی دیجۆره ر لهبه وهدپلۆماسی گشتیه به ەستراوبهوخۆ و ڕاسته بینراوه ،

                                                 
 الیهنی ئابوری یهكێكه له گرنگترین فاكتهرهكان له ئێستادا قسهی له سهر بكرێت ، به جێی ادەهێڵم بۆ پسپۆڕانی ئهم بواره  8
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رخ و دپلۆماسی ئابوری ئابوری هاوچه ئەوەی لە بەر  وتم ڕوخسارداره . وهژیانی هاواڵتیانه به
استی ر ، ئفهندهمهی شهڕێگهت، وەکو، اكئه انشسنیده خزمەتگوزاری گشتیكانی پالنه خۆی له

ك تی نهنگی چۆنیهسه ، ئاستی زانست بهداژیانی گشتی هلۆژی لكنهكارهێنانی تهبه
اڵم ، به لۆژی نیهنەکری تهی دروستكه. دوبهمهێنان وكاركردنرههی بهئاستتی، ندیهچه

زۆر  مرۆڤه بۆیهەو بوارەدا، کارن ل دەزگای و بەرهەمهێنەری ررهێنهاكباشترین به
ی بۆ كاركردن. دوبه گات بههێڵێت و دهجێ ئهبه انكانی رۆژائاوا واڵتی خۆیوارهخوێنده

نانی ئابوری ێم هرههڕووی به اڵم له، به ز نیهێهبه وهرنیشینانهسه یڕووی ژماره ئیسرائیل له
هێزترین. به بێت بهئه ریكهتیشدا خهوڵهستی نێو دهئا ش لهر بۆیههه هێزهبه وهلۆژییهنەكو ته

وێت ئاستی كهر ئهبۆت ده وەخانهفرۆكه له م سات كهكهیه ر واڵتێك لهبۆ هه ۆشتنتڕ به
ە ڕوونە لە ئەو. ،لە خزمەتی واڵتەکەدا یان نا ەهێز یان الوازبه و واڵتهوری ئهدپلۆماسی ئاب

 هێنرێت.بوونیشی ده ڕ بهباوه و نه یهبوونی هه نه كهخاڵه سێ ر ههابوری سایەی دپلۆماسی ئ
بهم پیهش شارستانیهت و شار واته شوناسنامهی شار 9 به بنهمای دهوڵهتهوه و بوونی 

م رههكانی بهزهێهۆكان وه ی شاریش بهقینهستراوه. بوونی ڕاستهوه بهئابورییهدپلۆماسی 
مانجی جیاوازی ئارك وی شار و الدێ و ئهوهستنهری بههونه كان وبینراوه و كولتووره هێنان

 له  وهتهندراوهتی لێ سهرعیهشه یوهله جگهش م خاڵهئه كات. دیارهئه ردوو ال ئاراستههه
ت رامهێوان كهندی نیوهكو پهش وهندی نێوان شار و الدیهیوه، په وهڕووی بوونی شوناسنامه

و ی ئهوهردنهئاساییك شێوازێك كه ، بهكراوهوی ئاراسته، بااڵ و نه مژهند و وگه، هزرمه یبهوعه
                                                                          م بێت.ستهوانیاندا ئهێن له مكانهچه

كانی گرنگترین خاڵه سێ رهه بێت لهستراتیژی ئابوری نه ك كهیهوهتهنه م پێیهبه         
 ت بوونی خۆی كردووهوڵهده خۆی و بهربهكی  سهست هێنابێت، پێشهده ئابوریدا دۆڕانی به

 له ی كوردی كهڵگهی كۆمهكی دیكهر ڕوویههه زیاتر له شهێرئابو نهم الیهر ئههه حاڵ. مه به
ت بێت وڵهزترین دهێهبهبێت یە بەردەوام  وهێو شبه .بردووهبار  تی كوردی لهسیاسه وهناویشه

مڕۆی تی ئهپێێی سیاسه كانی ئابوری بهرجهكارهێنانی مه ، خراپ به وهربازییهڕووی سه له
                                                         .هێنێتست ئهده ناوخۆدا دۆڕان به و له وهرهده جیهان له

                                                      
 به دهوڵهت بوون و توڕهبوون:

 
 كی بهمایهتا ئێستا كورد هیچ بنهدا باسكراون ههتهم بابهی لهو خااڵنهم ئهرجهسه پێ به    
ری و ابوئدپلۆماسی و  سەربازی ،و سیووی سیاڕ له . نه دا نیهێت بوونی توڵهده

                                                 
  وتاری شوناسی شار ، مهرگی ڕێگهپێدراو و پرۆگرامی پهڕلهمان بخوێنهرهوه و بۆ تێگهشتن له بۆچونوی من سهبارهت به چهمكی شار 9

http://kaziwasalih.blogspot.ca/2013/09/blog-post.html 

 

http://kaziwasalih.blogspot.ca/2013/09/blog-post.html
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 تیشوڵهر دهگه ت نانه. تهەوتی و كولتورویهاڵیهڕووی زانستی و كۆمه له ، نه وهلۆژییهنهكهته
بە بێ م فراندهونی ڕهخه به یاندنه. خۆ گه اڕوخده و زوانهبهئێستاوە  وهم دۆخهبه وایەب

  .                               وهنهفڕی به ڵهونی كیسهخه ەبێت بەد پرۆگرام و ئامادەیی لە پيشینە 
واڵتانی  ندێك لهواڵتانی دراوسێ و هه بكات كه وهی ئهندێشهئهكرێت ر ئهخوێنه         
 ندێك چاكتر یان خراپترهه یهبردنیان ههڕێوهمان سیستمی ژیان و بهوروپاش ههاڵتی ئهڕۆژهه

فڕێت ، كوردیش ڵ گروپی خۆیدا ئهگه لهبە باڵێ خۆی و ك یهموو باڵندهاڵم ههبه .دەولەتیشن
ێت ، زۆر پیویستە بفڕ كی جیاوازیهڵ باڵندهگه باڵی خۆی بەاڵم لە  ویستی بهێمڕۆ پهئ

دا بێت، نهیو فڕئاستی ئه ی لهوهڵی فڕیون،  بۆ ئهگه ڕۆژگارێكی كۆندا له وانەی لە جیاوازیش
 مڕۆ نابن بهئهواتە دراوسیەکان . وانئه یئەندێشە و هیواکردنئاستی  رێتهخۆی به پێویسته

لۆژی نهكری و تهری جیهانگهداهێنه هن كتانێك ناكهوڵهڕوانی هاوكاری دهت و چاوهوڵهده
كولتووری  به ڵ واڵتانێكگه مڕۆ لهی كورد ئهوانهپێچه . زنی دپلۆماسی و ئابوریهوستراتیژی مه

. ڕوانی دان پێدا نانهكات وچاوهئه ڵهمامه تیو و بێ النههه مناڵه ند ومهوڵهوان دهيیی نزهبه
كولتوور و  اڵم لهبه ،ڕاستنز ر كاغهسه مكی دیش لهندان چهیی و مافی مرۆڤ و چهزهبه

خۆی و ئازادی ربهمی سهغه ر لهوایی كورد گهرمانڕهفه. بۆیه سیاسیدا بوونی نیه ردانیبڕیا
ی خۆی فێری فڕین كهلهساڵی ڕابردووی ىوكمڕانیدا گه حەوتبیست و له یدا بوایهكهلهگه
                                                                                                          كرد. ئه

لە گەڵ ئەوەی نە سیاستەوان و نە هاواڵتی هونەری فڕین نازانێت ، لەو  واتهكه             
غیابی  لە دا وهو مۆراڵی تی و كولتووریاڵیهئابووری ، سیاسی ،دپلۆماسی ، كۆمهداڕوخانە 

مان كاتیشدا ههكرێت لهئه ،ی دیموكراسی دروستهاوكێشه و نەبوونی ئاسایش ، دیموكراسی
خۆی ربهسه بڕیاری :  ئایهواتهشدا كهانهم دۆڕانموو ئهڵ ههگه له ندرێت؟یهخۆی ڕابگهربهسه

خەڵکی باشوور ئامادەیە شەڕ بکات بۆ دەسەاڵتی  ئایە ئێستادا بدرێت؟ ت بوون لهوڵهو ده
                                                                     هەرێم ئەگەر ڕووبەڕووی شەڕ ببنەوە؟

  وهاڵم ... بهڵێ .بەڵێ .. بەڵێ .. بهاڵم! یان ئەگەر! 
         

کوردی پارچەکانی دیکەش ور وتەنانەت تگیری و چوونە مەیدانی خەڵکی باشسەبارەت بە پش  
ی ببن بە ڕێوە سترمانڕوایان کورد پرۆسەکە بە دروبەڵێ یەکەم یەقینە و هەتا ئەو ئاستەی فە

                                                                        خەڵک خۆی دەکات بە قوربانی.  
دۆخانەی کە  ەیە لەمئەوەی کە پرسیارێكی لەو شیوەیە ئەهێنێتە ئاراوە ئەو        

حکومەتێکی هەریمایەتی دوالیزمانە مامەڵەی دەوڵەتی لە تەک ئەکرێت و ناشکرێت پێویستی 
 و جێگهئەم جۆرە كاتێك دروستهوتەی پسپۆڕان ، بە بلۆماسیەتی بەرگریە. بە بەکارهێنانی دپ

رۆكی سهی بكرێت، بۆ نموونهقسهبهوهڵكهن خهالیهڵبژردراو لهسی ههكه گرێت كهئه
تی چۆنیهكان سەبارەت به رهرمانبهرمان بكات بە فهفهیهك بزانێت بۆی ههیایهكۆمپان
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بردنی ڕێوهی بهڵكو بزانێت شێوه، بهیهالتێكی زیاتری ههسهكان، چوون دهجێكردنی كارهجێبه
 ,Sarumiن )دهنجام ئهدروستی ئهبهكه ن وكارهكهی ئهقسهبهسپاندوون كهی ال چهو متمانهئه

2009 .) 
ی ترسیانهلە ڕووی سیاسیەوە کورد ئەو هەلەی بۆ هاتووەتە پیشەوە سەبارەت بەو مه           

ی وهترسی تیرۆریست یان كاردانهكو مهتی نین وهوڵهالتێكی دهسهدهر بهتی نین ، یان سهوڵهده
اڵم ەب .كاربهنرێت یكردن بهرگرتی بهدبلۆماسیه  -وەکو عێراق -، واتە دەولەتەکە    ناوخۆ

موو شت ههكار دێت ، دوا ناچاری ، لهكو دوا كارت بهی فیزیكی وهوهڕووبونهڕووبه لەمەدا
(كاتێك هیچ  Sarumi, 2009ڵك دروست بكات )ستی ئاسایش و ئارامی الی خهگرنگتر هه

 كرێت. رار ئهرقهنگ بهتی جهوجا دبلۆماسیهئومێدێك نامێنێت ئه
تە پیشەوە مادام ئەم جۆرە دپلۆماسیەتە پیویستی بە پشتگیری دێگریمانە  ێرەوەیە ئەو ل      

رگری تی بهمانجی دیپلۆسیهئا رگری بكرێت بهزی بهێر هگهکاران هەیە ئایە ئهجێجێبە 
كات ی مەسعود بارزانی ئهقسه ڵی باشوور بهخه كات؟ ئایهئه ڕهو شهڵكی كوردستان ئهخه
ی گوگرتن كانی جگهبڕیاره ە نەخوازراوەی، بە تایبەت کە ژمارەیەکی زۆر پیان وایهم ساتله

ر اڵمدا ههوه ؟ لهرچووهسه ریم بهرۆكی ههكو سەرۆکی هەرێم سهی وهەوئەچوون ،نین 
ئاسایشی كوردستان و پارزگاری خاك و ئاسایشی گیانی كورد بێت  ندی بهیوهك پهرگریهبه
 میشهردا كورد ههواو و بڕیاردهرمانڕهبوونی فهبوون و نه درژایی مێژوو، له بهڵێ . چوون به
 رار كردووهرقهیی بهیهوهش مانهمهر ئههه. كدا ێها دۆخوهرگریدابوو لهری بهنگهسه له
                                                                                     . وهرخۆ توانهسه اڵت كهكانی دی ڕۆژههییهوهتهنه مهكه راورد بهبه

ز ی حهمیانه م لهڵێكهبهسەبارەت بە بەشەکەی دی کە دەرئەنجامەکانی ڕەفراندەمە        
بوونی  رتن لهرگشتن و سوودوهر تێگهرانبه(  بهگەشبینی و یەقین ك بوونی) نه ەشبینیگه به
ندێك پاش هه كه رگروه وانه یی توڕه و، تيگەشتن لە کيشە و چارەسەرەکانی  ورهی گهیرانقه
ها پرسیارێك ی وهوهاڵمدانهوه چوون. یهوهیك بینیهلوژشم لهكهه' اڵمبه'وه. مهكهریان ئهسه به

یان  فیشناڵاڵمێكی پرۆناری هیچ وهكهبه یەنێتگهخێر بتهڵێ ونهبهتا هه نیه كۆنكریت
                                                                                                      داوەرانە. 

ی دیموكراسی خساندنی ژینگهڕه بۆ یهپێش ههی لهگریمانه  خۆیی ربهسه یان خۆییربهسه      
و هیچ كام له. پێم وایه سەربەخۆیی ، یان سەربەخۆیی وپاشان دیموکراسیو پاشان 

ێویستە هەردوو جەمک بە یەکەوە بەقەرار بکرێت، پ ناكات . کار ست و بردهده یانە بەوگریمانه
، پێوستی بە باشترین بەرنامە ەحمەتەبەاڵم کاریەکی وا لە گەر مەحاڵ نەبێت ئێجگار ز

  ژییەوە هەیە لە الیەن پسپۆڕانەوە نەک تەنها سیاسی وئەندامانی دیوەخانەکەیان.ڕی
اتێکدا بڕیاری لە سەر سەربەخۆی کوردستان لە ئێستادا بە شەڕ ناکرێت، گەرچی لە هەر ک

تەنانەت ئەگەر هێزی سەربازی وهێزی ستادالە ئێبدريت شەڕ وکوشتن و قوربانی دەوێت. بەاڵم 
یەکیەتی ناوخۆش لە شەو ڕۆژێکدا بەهێز بکرێت ، هێزی دەروونی کورد پاش چەند ساڵ 
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وە. ی گەورە بکرێتەبرسیەتی وبێ موچەیی وفشاری دەروونی لەو ئاستەدا نیە ڕووبەڕووی شەڕ
بە کەمترین زیانی  ،نی ئەی و وردە ڕووبەڕووبونەوە پالوەکو  سیانەامتەنها چارەسەری دپلۆ

سیش بۆ کورد تەنها بە قسە ناکرێت بەڵکو بە اچارەسەری دپلۆم .گیانی چارەسەری گونجاوە
 )دیارە چەندیان چەند واڵتێک  بە واڵتێک کە ڕێژەیەک نەوت بدرێتپرۆتۆکۆل. پرۆتۆکۆليک 

ئەمە لەوانەشە ەربەخۆی.  بەرانبەر س بۆ ماوەی سااڵنێکی دەستنیشانکراوواڵتێک بە سوودترە(
لە الیەن دەسەالتدارانی هەرێمەوە پێشتر خرابێتە ڕوو، ئەو کات پیویستی بە وردە بەرگریە 

                                                                                                  ورە.نەک شەڕی گە
ر گهخۆی كوردستان ئهربهر سهسهی گفتوگۆی دپلۆماسی لهپرۆژهلە هەمان کاتیشدا         

ناپاڕێزرێت ،  وهایشی ناوهر بكات ئاسبهستهش دهوهرهڕێت ئاسایشی دهمانگ تێ په هەشتله
ئەوەی ناوەوە هیچ باکی لە  بەر . لەهێزنبهەوە وتیكارانی ناوهی دژایهوهر ئهبهك لهنه

یارانی ی نهوهر ئهبهله خیانەت وئاشکراکردنی پالن وپرۆژەکان نیە لە گەڵ داگیرکەرانت ؛
كانی خۆیان مانیهدژی هاوپیه هەندەڕه فره مان تیوری دپلۆماسی واتهههبه لێنهو كهئه وهرهده
رگ، تاوانی ناری مهكهگات بهی كوردی زیاتر ئهڵگهكی دی، كۆمهالیهله .وههێننهكار ئهبه

دنی كوردستان وهرژهبهش لهمه، ئهوهوێتهكهزۆرتر و بشێوی و جێهێشتنی زۆرتری لێ ئه
                                                                                                             .نیه

ی پێیان وابوو بڕیاردانی وانهی ئهوانهپێچه. و ئەگەرەکەبەاڵم ئيستا دەچمە سەر         
ر سهی خۆی لهوهمانه لە پێناوو   یهشهڵهبڕیارێكی هه وهسعود بارزانیهن مهالیهلهڕەفراندەم 
 له. وهتهێز بمیكرد پاشگهرشه وهی خۆییهقسهو دوای بوو به بڕیاریداوەاڵت سهكورسی ده

ی جیاواز ڵێك دیاردهكۆمهبوون له، توره گێڕمریدهبوون وه تۆڕه من به وهستهجهی زمانی سۆنگه
 :بوون لهكرێت: توڕهناوخۆدا باس ئهی لهوانهك ئهنه

 له شێكهتیدا بهوڵهنێو لۆبی  نێو دهك لهالیه، لهوهست عێراقهده بارودۆخی كوردستان به .1
عێراق  له شێكی نیهناوخۆشدا هیچ به. لهوهتهی داعش بوونهڕووڕووبه وهكهیه عێراق و  به

 ناوبردنی كورد.ن بۆ لهكهو هاوكاری داعش ئه

 دا.كهناوچهكورد لهریكا بهمهكانی ئهستهبهر موو كات بێ دهو ههزۆر جار ساویلكه یاریه .2

كاندا بوونی كێشهرێم لهرۆكی ههكو سهباردۆخی ناوخۆی كوردستان و حساب بۆ كردنی وه .3
ردان ستوهكان و دهسیاسیه بڕیاردانهی خۆی لهكهولێر و حزبهنها ههرۆكی تهكو سه، وه

 .كانی دیكهناوچهله

ك یه ری لهمسهكان ، یاری دوو جهناوخۆیه نێوان حزبهتی یمانیهباردۆخی دووفاقی هاوپه .4
ئێران کە عێراقی کاول کردووە و خەریکە بە تایبەت یاریەکان  كاتدا دۆست ودوژمنی ناوخۆ

 دەگات بە کوردستانیش.
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ی وهوتن و تاقیكردنهدرز تێكه له وهواوی ناو پارتی نزیك بوونهێدۆخی شباردۆ .5
نترالیزمی سیاسی سه حزبێك ناسرواهكاتێكدا پارتی بهتی ، لهكیهی یهكهزموونهئه

 .پاراستووه

كانی چێت بڕیارهپێ ده ، كهوهڵییهندهبردن وگهڕیوهوبهڕووی سیاسی باردۆخی خێزانی له .6
 ی حزبهوانهكو ئهكاندا هه ر وهاڵتدارهسهده بارزانیهك لهیهبارزانی له نێو ژماره

ر بۆ زۆر سهی دی فشاری زۆری بخرێتهكەالیحسابی بۆ بكرێت و له كان دوو فاقیانهكوردیه
 ون. خواستی ئه یوهرهده له بڕیار وكار كه

موو ههڤایرۆسێکە هەمووان ئالودەی بوون و دیاردهاڵتی باشووردا كهسهدهڵی لهندهگه .7
ێك تێموو شریكی ههشهكان بهكیهرهسهڵ حزبهگهری پێك هاتوون و لهسهكان لهحزبه

پێ  ارزانی وردە وردە بی كهژووی خێزانهێند پشكێكی زیاتر مر چهسهن و لهكهئه
 و گوومان.وهرپرسینهژێر بهژووی ڕابردووشیانی خستهێو موهسڕاییه وهسڕێتهئه

كوردستان  زموونی میسر و لیبیا لهئه ئاستێك دوور نیه به شتووهی گهو دۆخهبوون لهتوره .8
 .وهببێته دووباره

اهاتووی د وهو دۆخهبه ، می ماوهو كهڕیكردووهنی بهمهزۆری تهباوكێك كه توڕێبوونی  .9
 .نادیاره كانیمناڵه

رچاویشی نجامێكی بهئەركردن و دهێڕی پی باوهنهنابێگا موو ڕاوژكارهو ههبوون لهتوره .10
 نجامی سێ هۆكارن:روهش دهەمهێنا ، ئهم نهراههفه

I. ك كوردی گونجاو ی ڕاوێژ نهلهسهكان بۆ مهختهرسهسه حزبیه نها بهته ڕكردنباوه
 ویستهێم پێررۆكی ههی سهوهڵ ئهگه له ی گونجاو بۆ شوێنی گونجاو.یان مرۆڤ،

نێو  نها.  لهته به ئەندامانی حزبك گشتی نه ڵ كورد بێت بهگه كردنی لهركا
 . ێتبسی گونجاو ههموو بوارێكداكههه له رج نیهپارتیشدا مه

II. رۆك سه یهوهنێو كورددا ئه كرێت كولتووری ڕاوێژكاری لهئه ندهزهی مهندهوهئه
 خێرنهرۆك سه پێشنیازکرد رچی ڕاوێژكار هه بکات و ڵێ رچی وت ڕاوێژكار بههه

ژیای گشتی وکولتووری ڕۆژانەی کوردە هەمووی خۆی ۆبکات. چوونکە ئەمە  سایکۆل
 لە سەروو ڕاوێژ و ڕاوێژ پێکردنەوە ئەبینێت.

III. ەوە لە  ترورهكی سیاسی گهزگایهده بهندن كان پابهبێگانه ژكارهێی ڕاوزۆربه
كوردستان و  واڵتەکانی خۆیاندا یان واڵتانێکی دیکەی بێگانەی دەرەوەی

رێم رۆكی ههكورد و سه بەرژەوەندی شێش پزگایانهو دهكانی ئهندیهوهرژهبه
 ن.خهئه
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خۆی  اكێك كهت تتایبه بۆ تاك ، به نه وتراوانه هو خاڵك لهر یهڵگرتنی هههه          
 ڵگهبۆ  كۆمه و خااڵنهشت لهڵگرتنی ههاڵم هه، به بێت ئاسان نیه نجامانهرئهم دهلێپسراوی ئه

، کە کۆمەڵگەی کوردی  وهتهێوكهئەتی و كولتووری لێ اڵیهنی كۆمهرخان و ژێرخاداڕوخانی سه
ناسی بوونی خۆناسی وكێشهتوڕه كه رهمهێنهرههبه بوونهم توڕهكاتێك ئه ماڵبه . هەڵیگرتووە

،  بەدەگمەن دەرئەنجامی ئەریەنیی لێوە دەست دێتبێت تورەیی پەرچەکردارە  ئەگەر. بێت 
 بوون له ەاڵم توڕ، به ئاسانه وهئەتوانێت توڕێ بێت ، س ئهموو كههه"  وەکو ئەرستۆ ئەڵێت

ی هرێگ كاتی  دروستدا و بۆ ئامانجی دروست وبه سی دروست ، تا ئاستی دروست ولهڵ كهگه
( . خۆ ئەگەر لە  Demakis,2012,P:18 " ) و ئاسان نیه سدا نیهموو كههێزی هه دروست   له

چێوەی ئەو دروستیانە دەرچوو وە بڕیاری سیاسی گەورەشی پێ دراو وەکو پەرچەکردار، چوار
تۆڕەیی تەنها لە ئامێزی گەمژەکاندا   " لەو کاتە وتەکەی ئەنشتاینی بە سەردا ئەسەپێت

ئەو کاتەش پێچەوانە بێت لە ئامێزی پاڵەوانەکان بنوێ  ( . Demakis,2012.P:7 " ) دەنوێ
ئەوان پیویستیان بە هونەری کومیونیکەشن ودپلۆماسی و هەر سیاسەتوان ناگرێتەوە، چوون 

 .توڕەی یاساغ ئەکەن هەنگاو چارەسەری قەیرانە، بەهرداریش لە هەر سێ چەمکدا یەکەم 

 

 : بوونی ستراتیژیانهتوڕه 

 

بوونیكە خۆ ناسی وگرفت  ەبە سەربکەینەوە و پێمان وابێت توڕبا الیەنە گشبینکە           
  “ Conflict Resolutionناسیە بە تایبەت کە ئەمڕۆ قەیرانناسی و ڕێگەچارەکانی قەیران "  

ن نی گرفت ، قەیران وکێشەکاسیدا. ناێژینەوە وخوێندن لە جیهانبووە بە بابەتە گرنگەکانی تو
 هەموو مرۆڤێک لە کاتی قەیرانادا تۆرەیە، چوون مەرجی سەرەکی چارەسەرکردنی هەڵگرتووە.

مرۆڤ لە کاتی قەیراندا چەندین هێندەی دیکە هەستەوەر ئەبێت ، هەر بۆیە کوالەتی 
راستەقینەی مرۆڤ لەم کاتانەدا دەرئەکەوێت ، لێرەوەیە هەندێ مرۆڤ لە کاتی توڕەبووندا 

ێنەری جنێو و تێکشکان بە هەموو ڕوەکانیەوە بە پێی دەسەالتی کەسەکە ئەبێت بە بەرهەم ه
، باشترین  بكه ت قسهیهكاتێك توڕهیان باشترین قسە ئەکات ، وەکو ئەمبرۆز بێرس ئەلێت " 

 . ( p: 9 Demakis,2012,پشیمانی ڕابردوو بیت " )  یت  كهكهئه وتار و قسه

اڵم مرۆڤ بە پێێ هەوڵدان بۆ بەهای سروشتی مرۆڤ، بەهەردوو کەیسی سەرەوە دروستە       
ئەوەی یەکەمیان کە بێ بەهرە و نەزانە بگۆڕێت بیکات بە کەسی دووەم کە خاوەنی  تئەتوانێ

 هونەرەکانی وتن وپەرچەکرداری دروستە بەرانبەر بە چارەسەری توڕەیی کاتی قەیران.  

ڕوودانی ڕووبەڕووبونەوەی فیزیکی  لە ارەکانی قەیران ڕێگەگرتنەڕێگەچگرنگترین بەهرەکانی 
" جەیمەس هیومس گۆتەنی ، چونکە شەڕ تەنها ڕوونادات ، بەڵکو ڕيگە دەدرێت کە ڕووبدات. 
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. ئێمە کە شرۆڤەمان لە سەر (  ,Hume 2007پێشەوایە" )  هونەری کەمیونیکەیشنیش زمانی 
کیمونیکەیشن وهونەری  کە توڕەبوونەکەی سەر بە ڕەگەزیمەسعود بەرزانیە وەکو پێشەوایەک 

 ؟یان نا سیاسیە کانی و توڕەبوونێکی ستراتیژیانەیتێگەشتنە لە قەیران وچارەسەرە

، چوون وەکو مەسعود محەمەد کورد تا ئەمڕۆ وەکو میللەتانی دنیا نەچووەتە ناو مێژووە          
نی نەتەوە هەتا سەربەخۆ نەبيت هێشتا لە منداڵدا ، "کورد لە دەرەەی مێژوو ئەژی،ئەلێت

لە بەر دەرگای مێژوودا وەستاوە. ئەم  ( ئێستا  ١٩٩٨محەمەد،" ) مێژوودایە ولە دایک نەبووە.
شمان ناهێڵێت و کەدۆخەی ئیستا دروستکراوە یان ئەمانباتە ناو مێژووە و یان لە بەر دەرگا

مە ڕێژەی ناوەڕاست پەسەند ناکات . ەیاری ڕەفراندبە تەواوی فڕی ئەدرێین دەرەوە، . ئەم 
ەر توڕيبوونەکەی کاک مەسعود توڕەبوونێکی پێشەوایانە ، چارەسەرکارانە و ئەگ

ڕیاری بئەوا بەر لە توڕي بوونەکەی و مانباتە ناو مێژووە، گەر واش بێتسترایتیژتیانە بێت ئە
میش کۆمەڵێک ەڕەفراندەم کۆمەڵێک هەنگاوی دپلۆماسی وپرۆتۆکولی ناوە و پاش ڕەفراند

 کانەویی نهوهتهوانێكی نهپاڵهبه ئەیکات امی ئەو هەنگاوانەهەنگاو هەڵئەگرێت دەرئەنج
بە سیمبولی  ، ئەبێت وهتهەی پڕ بككهڵوسیتهههكان بهرگوزشتهدێڕی كتێب و سه وهپاش نه

شی بێت واتە توڕەبوونەکەی ەنمونەیی کوردایەتی و مێژوو لێوەی فێر ئەبێت. ئەگەر پێچەوانەک
ی لێ كان وانهوهنهكی ناشرین كهیهو نموونهرگوزشتهسه ستراتیژیانە نەبێت ئەبێت بە 

 مێژووەكو وه .نلێبوردنی بۆ بكه داوایداهاتوو  كانیوه، نهوهنهكهی نهربگرن دووبارهوه
رەبووی ەڵەیەکی ڕەش و نەوەی ئەمڕۆ هەمووی قەبە پ بووهكه ی حمیدیهسوارهکەی ڕەشە

لە   میردەت عوسمان بایتایبهبه ئەدات بە تابەت کەسە دڵسۆزەکانی باکوور، نموونەی وەکو
فەرمی داوای لێبوردنی لەو مێژووە کردووە و لە هەموو بۆنیەکیشدا هەر  گەڵ ئەوەی بە

اڵ کی گرانی ئەو پەڵە ڕەشە هەندێک دووبارەی ئەکاتەوە، بەاڵم هێشتا نەتوانراوە بار
                                                                                                       بکرێتەوە.

 بە توڕەبوونێکی ی بارزانی بكات م توڕێبوونهئه فاکتەرانەی  وی من ئهندهزهمهبه          
 گرنگترینیان ئەمانەن:بەخش  بۆ کورد و پاڵەوانی مێژووش بۆ خۆی  کەڵستراتیژی و ک

 

پرۆتۆکلی دپلۆماسی و هاوپیەمانی ڕەفراندەم بەر لە دەرخستنی ئەم تورەنە و بڕیاری  :كیه
لە گەڵ چەند والتێک واژوو کردووە ، پێداگری کردووە لەوەی ئەمەریکا و ئیسرائیلی تێدا بێت 

خراپەکانی دنیا ئێستا لە الیەن ئەم دوانەوە بەڕێوە ئەچێت، بۆیە ، چوون هەموو کێشە وباش و
نەبوونیان لە هەر پرۆتۆکۆلێکدا لە گەڵ واڵتانی دی کورد ناگەیەنێت بە ئامانج بە بێ 

ئاشکرایە بۆچی وسەبارەت بە ئیسرائیل دێمەوە  اکڕەزامەندی ئەم دوانە . سەبارەت بە ئەمەری
پەیمانێکی فەرمی وەکو ئەوەی نێوان کەنەدا  فاکتەرانە.سەر هۆکارەکانی پاش ڕیزبەندی ئەم 



 32 

واڵتێک بە مەرجی  ەند ساڵ ڕێژەیەک نەوت بدات بە چ بۆ چەندینو بەریتانیا ، واتە هەرێم 
  سەربەخۆی دەوڵەت بوون.

بۆ ئەمڕۆیان وە  ٦٤ لە لە گەڵ یەکیەتی هەموو کۆنە کینەکانیڕەفراندەم بەر لە بڕیاری  دوو: 
وون بەو دەرئەنجامەی کە دوژمنایەتیان بە الوە نێن بە ڕاستی نەک فێڵ باس کردووە و گەشت

 لە یەککردن ، هەوڵی گشتگیر بخرێتە پێناوی ئەم ئامانجە.

ئابوری بەاڵم : ئابوری کوردستان بەرگەی نە دەولەت ئەگرێت ، نە رووبەڕووبوونەوە. ێ س
بڕیاری لە پێشینەیان یویستە پ. بەرگەی هەردوو ئەگرێتهەردوو بنەماڵەی تاڵەبانی وبارزانی 

. ەموو ڕوویەکەوەهدابێت کە ئابوری خۆیان ئەخەنە خزمەتی ئەم پرۆژەی سەربەخۆییەوە لە 
بەرهەمی موونە ماوەی هەشت مانگ نی دەسنیشان ئەکەن ، بۆ ەیەکی کاتزەمینگرنگرتینیان 

ئەوان بەو اتێک ک .یتی بە دەرەوە نەبێتنەوە و پێوسخۆماڵی بە ئاستێک بکەوێتە بازاڕەکا
کەن، خەڵکی کوردستانیش لە خزمەتی پرۆژەکەدا ئەبن و خەڵکی الدێش نەبن ۆحەتە کار بڕ

 انجە سەرئەخەن.ەم ئامئچنە الدییەوە و ئە

قسەکەر -گفتوگۆی هەر یەک لە هاوپەیمانان بە کولتووری خۆیان لە مامەڵەی سیاسی و  : وارچ
ڕۆژانە ناوی واڵتی جیاواز  شوورابتێ ئەگەن نەک شەرعیەتی دیوەخان. بۆ نموونە میدیاکانی 

لە ناوەڕۆکدا هەموو ان ئەکات. بەاڵم شتگیری سەربەخۆی کوردستباڵو ئەکەنەوە گوایە پ
جاریەک مرۆڤێکی خوار مامناوەندیە لە دەسەاڵتدا و نوێنەرایەتی دەسەاڵتی واڵتەکە ناکات ، 

ن نیە، و و بە راستەخۆ دژاتەیکردری ڕۆژئاوادا جنێکولتوولە جگە لەوەی بەرگریەکەی زارەکیە. 
مەگەر بزانن بە هیچ شێوەیەک تێ ناگەیت ، ئەوجا بە کولتوورەکەی خۆت قسەت لە گەڵ 

ر بەم شێوەیە لە پشتگیری و پشتی کەناڵەکانیش هە  ئەگەر دەسەاڵتدارانیبۆیە ئەکەن. 
 بگەن ، مەترسیدارە. ەکانهاوکاری

: بەر لەم بڕیارە لە گەڵ حزبەکان ڕێکەوتوون کە هێزی سەربەخۆی سەبازی کوردستانمان ێنجپ
پێوستمان بە هێزی سەربازی . پێویستە گەشتبن بەو ڕاستیەی کە میلیشیای حزبیهەبێت ، نەک 
دیەکان ئەکات بە دەیان گروپی بوونی هێزی پێشمەرگەی حزب دواجار هێزە کورنیشتمانیە و 

جیاواز و پاش جەند ساڵێک کەم ئەو دۆخەی لە لوبناندایە لە کوردستانیش دروست ئەبێت. 
 واتە هەر تاریک داهات دەست ئەکەن بە تەقەکردن وشەڕی الکۆاڵن.

: لە هەموو بوارێکدا خەڵکانی پسپۆڕییان کۆکردوەتەوە و ستراتیژی گۆڕینی سەرجەم ەشش
 ستانیان داناوە، لە ئابوری، زانستی، سیاسی ، کۆمەاڵیەتی و کولتووری.سیستمی کورد

پێویستە ڕەفراندەم ی سەرەوە ئەو خااڵنەیە کە بەر لە ئاشکراکردنی نیازی نەئەوا         
میش چەندین خاڵی دیکە ئەبن پیویستی سەرکەوتنی ئەم پرۆژە و بە ەکرابن، پاش ڕەفراند

 پاڵەوان بوونی بکەرانی ئەویش:
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ن ر و خاوهكو مرۆڤێكی تێكۆشهبهێنێت و وه تیرۆكایهسهخۆی واز له: کاک مەسعود ەوتح
كانی پارتی ی درزهوهچاكردنهكاتی خۆی به له، بەشێک زموون ڕاوێژ بكات ئه

 حاڵ بێت.ی مهوهی چاكردنهوهر لهرخان بكات، بهتهوهدیمۆكراته

ت شیرهعه پەیڕەوی  سیستمی سیاسی كوردی ی بهسانهكه وراورد بهی بهوهڵ ئهگهله : تەشه
لە نێو ئەوانەی تا ئێستا  .رۆك سه به وهبێت ببنهكان ئهركردهكوڕی سه و پێیان وایهئەکرێت 

تی رۆكایهڵبژێرێت بۆ سهر خۆی هه، گهرهكابهرزانی بێ ڕهسرور بهمه رێگەی پێدراوە،
 یهو شێوهبه و مێژووهی ئهوهنها بۆ ئهك تهبژێرێت ، نهڵنهخۆی هه اڵم پێوسیته. بهوهیباتهئه

ڵكو به ت، ئیتر نیازیان بێت پرۆسەی دیموکراسی بەرقەرار بێ كرێت ،نیاز ئه بپارێزێت كه
تی كورستان رۆكایهسهو  وئاسایشی كوردستان لهوتووهركهكی خۆیدا سهكارهش لهوهر ئهبهله

 .گرنگتره

یژی موو توندوتو ههژی و ئهكوردی باشووری تێدا ئهئێستا ی تیهاڵیهكۆمه و داڕوخانهئه  :ۆن
 و ڕوخانهنها كارێك كورد لهكانی دنیا تهتایتڵی ڕۆژنامه به باشووردا بووهی لهوژن كوشتنه

ژنێكی  من پێم باشترهرێم .كهرۆكی ههسهژنێك بكرێت به یهوهربهێنێت ئهده تیهاڵیهكۆمه
گشتی  و  به كهتی كورد و ناوچهمێژوو و سیاسیهزموون بێت لهئهوار و بهریالی خوێندهگه
سیستمی واڵتی كوردستان به بێت. ئێستا كهكانی باشوور نهندامی حزبهڵكی باشوور ، ئهخه

كرێت ی بۆ ئهسێكی بێگانهچاوی كه، چوون ڕهحاڵهمه م پێشنیازهبرێت ، ئهئه ڕێوهعێراق به
ڕیی شدا چاوهخۆ بوونیربهسه، ناكرێت لهك عێراقی ، ناوی سوری ، توركی یان ئێرانیهنه
ڕووی ر بهاڵتی گهباشوور و باكوری و ڕۆژاڤای وڕۆژههمان ببێت بهكهین شوناسنامهبكهوهئه

هیچ هونەر ،  و پسپۆڕی ناوێتهاوکاری  بەرێوەبردنەی ئێستائەو دیارە وا بێت.  وهدیمۆگرافیشه
باسی وەالوە ەڵکو بیە هەرەزکارێکی بێ ئەزموونیش پێی نەکرێت. کارێکی گەورەی تێدا نو 

ند چه نگاوهم ههئهانە رجو مهگشتی بوونی ژنێك بهبه. ەبردنە ئەکەم نانی ئەم جۆرە بەڕیو
 كات گرنگترینیان:ئهستهرجهسوودێك به

ندامی ر ئهتی  گهك حزبایهبێت ، نهئهالی كورد و كوردستان بووندا یلی بهمه  .1
كات و باشووردا ئاسانتر ئهڵی  لهندهش  بنبڕكردنی گهمهبێت،  ئهحزب نه

 كات.ر ئهبردن مسۆگهڕێوهوتنی سیستمی بهركهسه

 ئەمەش ،بێت دروست ئهر چوار پارچهالی هه ورهیلی كوردستانی گهمه   .2
 كات. ند ئاسانتر ئهههڕهتی فرهپراكتیزكردنی دپلۆماسیه

ی ڵگهو بهنرێت . بهی لێ ئهكرێت وڕێزتیدا زیاتر هاوكاری ئهوڵهلۆبی نێو دهله  .3
تی ركردایهسهبوونی ژن لهی ههكی هێندهیهموو مێژووی كورددا، هیچ پرۆژهههله

 .كراوهند نهسهكراو پهكانتۆنی رۆژاڤایا باس نه
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 یبووهكورد ههر بهرانبهو بهڕووی ئاینیهتی لهوڵهدهی لۆبی نێو و ترسهئه .4
كان نیهرمهو هاوكاری كردنی ئهوهتهتی نهوڵهمی دروست بوونی دهردهسهله

 كات.هێزتر ئهش بوونی بهمه، ئهوهوێتهڕهئه وههۆیییهكورد بهردان لهستبهوده

ڵدا بێت ، ڕێزی ی خهوهو كۆكردنهژمارهمی خهله نی حزب نیهی خاوهوهر ئهبهله  .5
ش مهگرێت. بهكانی كورد ئهتنیكیهئه بی و ئاینی و زههمه مهكان و كهموو ئاینههه

 خات.ئهكندێك یهماڵی كورد هه

. قینهتی ڕاستهسیهگۆڕێت بۆ مرۆڤبوون و كهئه وهكارتونییهتی ژن لهسیهكه  .6
كانیان یان هۆكاری هۆی پیاوانی خێزانهی بهموو ژنانهو ههئهلێك بهش ههمهبه
و خۆیان وهخۆیاندا بچنهباشوردا به له وهاڵتهسهده یکانەكای تهگونجاو خراونهنه

جگە لە بنبڕکرندنی بە قازانج بۆ حزبەکان ئەگەڕێتەوە. ش ئەمە ن.دروست بكه
ئەو کولتوورە قێزەونە کە ژن بە هۆکاری جیاواز لە توانا و پسپۆڕیەتی خۆی بخرێتە 

 یاسیەوە.هیچ دەسەاڵتێکی س

كورد پشوو  ڕ و ستراتیژی دژهشهك لهێند ساڵدات چهكانی باشوور ئهحزبهل بههه .7
 .وهنهخۆیان دروست بكه بریواو خۆیان بپارێزن و لهناوچوونی تهن و لههدب

ڵك زیاتر كوردستان خه یڵیهندهو گه ەنجانو ڕله شێك نیهی بهوهر ئهبهله .8
 بێت.ی هاواڵتی ونیشتمانی زیاتر ئهوهئاشتكردنه ئەگەریو  كات ی پێ ئهمتمانه

ی كرێت وڕێچكهباشووردا ئهر ژن ومناڵ لهرانبهی بهموو كوشتن و تاوانهو ههئه .9
 ر بشمێنێت.، گهوهبێتهم ئهكه رخۆی گرتووهسهجینۆسایدێكی له

ئیدۆلۆژیە و  ێت، سیستمی ئۆپۆزسیون و بوونیانبنی حزب نهوەر خۆی خاگه .10
 .گرنێگەی ڕاستەقینەی خۆیان ئەججیاوازەکان 

دەسەاڵت بە  نلە سەروو ئەمانەوە، لە باشوور ، لە نێو ئەوانەی بە نیاز          
ی گەندەڵیش بە گەندەڵ ی تێدا نەماوە گەندەڵ نەبێت. کێشەدەست بهێنن کەس

گەندەلێش چارەسەر نەکرێت هیچ کێشەیەکی کورد چارەسەر چارەسەر ناکرێت. 
توانی بێت ئهنی حزبیش نهبكرێت چۆن ژنێك خاوه وهگومانی ئه گونجاوه رێت.ناک
. لە سەروە باسی ئەوەم کرد حزب مێررۆكی ههسهر بكات و ببێت بهنگ مسۆگهده

م، باسی نگ دان ناكهمن باسی ده خاوەنی میلیشیای نەبێت ، جگە لەوەی
ن موویان هاوكاری بكهرجێك ههمه به وهن باشورهالیهم لهكهڵبژاردنی ژنێك ئههه

دروستی بیست وپنج ساڵه ٢٥ زیاتر لە وانی ئهباریهموو نالهو ههویش ئهو ئه
 رناچن.كانیش دهت ، حزبهێرناچس دهنگدان كهدهنا به، دهوهن ڕاست بكاتهكهئه

ساختە ئەکەن لە دەرئەنجامی نەک تەنها لە بەر ئەوەی حزبەکان 



 35 

مەسعود محەمەد  ،دنەکاندا ، لە بەر ئەوەی هاواڵتیانیش تەنها موریدنهەڵبژار
لەوانەیە موریدێک خۆی بە قوربانی شێخەکەی بکات بەاڵم ئامادە نیە وەتەنی 

. بەرژەوەندی کوردستانیان ال نەچەسپیوە گیسکێک بە قوربانی واڵتەکەی بکات
لە سەروو هەموو . ،جگە لە بەرژەوەندی ناوە سیاسیە بە شێخی عەشیرەت بووەکان

 ر ئەبێتاشتربئیسرائیل  یە دپلۆماسیەکان لە گەڵ ڕوسیا وئەمانەشەوە پەیوەند
 لە ئێستا.

  بۆچی ئیسرائیل؟:
 

پشتگیری فەرمی سەربەخۆی کوردستان بکات بۆ  شپێشتر باسم لەوە کرد کە مەرجە ئیسرائیل
نکولیش لەوە ناکرێت چەندین ساڵە ئیسرائیل ئەگەر بە ڕاستی نەک ئەوەی سەربەخۆ بێت . 

ا ناچمە لێرەدوەکو بە کارت بەکارهێنان پشتگیری کوردی بکردبا ئێستا دەمێکە دەوڵەت بوو. 
نیونەزی وەکو دوو سەرە ، سەر خاڵە نەبینراوەکان الی خەڵک بە گشتی، چونکە دوای 

واڵتی کوێرندا  کۆمەڵە چیرۆکیهەربەرت جۆرج وەڵسم لێ دێت کە لە چیرۆکەکەی کارەکتەری 
بەرجەستەی کردووە وکاتێک بە هۆی ڕووداوێکی نەخوازراوە و ئەکەوێتە واڵتێک هەموو 

ت هەموو بە شێت وخەڵەفاوی و باسی بینین وحیکمەتی بینیان بۆ ئەکادانیشتوانی کوێرە 
ووشی بووە ، چاوی بۆ ئەکەن و پێیان وایە ئەو گەوجیەتی ئەیکاتە بە هۆی چاویەوە ت ارژمەه

لە  وە بۆ ئەوەش لە دوازدە هەزار وشە یە بۆ گۆڤاری پرۆفیشناڵ .(Wells,1911)دەرئەهێنن.
ەمەش بە کورتی و بە خاڵ ارم ئچتە نانەچمە دەر بۆ تەواوکردنی ئەم بابە دنیادا دانراوە

دا رەکان کورت تر و کارگەرتر بگەن لێبۆ ئەوەی الیەنە کولتووری و سایکۆلۆژیە .بخەمە رو
 لە ئامانجەکاندا باسم کردووە بە کار ئەهێنم.میتۆدی ئۆتۆبایگرافی کە 

 
تی و چ لە ڕووی دژایەتی نێو دەوڵە ،مێژوو و سروشتی ژیانی کورد وجولەکە هاوشێوەن -١

،  دروستبوونی دەولەتسەربەخۆی و  سروشتی کێشەکانیش تا ڕادەیەک. لە ڕوویجینۆساید و
بە مەرجێک ئەو ئەزموونەی ئەوان بە وردی شرۆڤە یوە ئەکرێت. شچارەسەرەکانیشیان بە هاو

 بکرێت وئامادەکاری بۆ بکرێت.
 
گیری کوردستان بکات بە پرۆتۆکۆل پشتبە فەرمی و ئەگەر ئیسرائیل بە وەعدی دیوەخان نا  -٢

جگە لەمان، ، پێنج واڵتی عەرەبی بە خۆشی نا بە ناچاری پشتگیری لە کوردستان ئەکات. 
بەاڵم گەر دڵنیا بێت لەوانەیە ئێران هەڕەشە بکات بۆ ئەوەی چاوترسێنی دروست بکات ، 

یک ناتوانێت فشاری زۆر دروست بکات ، چونکە خۆیان دوو سالە هەوڵی نزئیسرائیلی لە پشتە 
 بوونەوە لە ئیسرائیل ئەدەن و ئەمە بۆ تورکیاش هەر راستە. 
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لە رووی ڕۆژئاواشەوە زۆربەی ڕاوێژکاران و بڕیاردەرانی دنیای ڕۆژئاوا جولەکەن. سروشتی  -٣
بۆ هەر کەس کار بکەن ، تەنانەت کاتێک  جولەکەش بەو شێوەیە لە هەر کوێی دنیا بن 

ئەگەر بە ئاشکراش  ئەکەن لیری دەوڵەتی ئیسرائپشتگیئەندامی حزبێکی دژە جولەکەش بن، 
 نەبێت.

پەیوەندی ئەمریکا لە گەڵ ڕوسیا ، سین و کۆریای باوکورو و ئەمەریکاش التینیش خراپە ،   -٤
 ناکرێت ئاستی ستراتیژیان هێندە الواز بێت لە گەڵ ئیسرائیلیش پەیوەندی خۆیابن تێک بدەن

و  پشتگیری ئیسرائیل بۆ کوردستان لە ڕووی متمانەبۆیە . گیری کورد ئەکاتلە بەر ئەوەی پشت
مانەیەکی پێ ، چونکە پەیوەندی ئەمەریکا خۆی هیچ متشەوە گرنگە اکی ئەمریڕازیکردنی 

وتی عێراق لە کوردستاندایە ناتوانن ەێکدا لە بەر ئەوەی نلە هەموو دۆخجگە لەوەی .. ناکرێت
 ااڵنسبتێکی بێ ر، هەڵەش ئەوەیە بە کا ەکورد کارتەکەی ادبن ، لە بنەما کورددەستبەرداری 

ناخاتە سەر کارتی  ها و بااڵنسێکیچ بەههەڕەشەی و تورەیی تاک الیەنەش بەکارهێنراوە. 
 کوردی.

ئیل ئەتوانێت وانە بە هەموو جیهان  بڵێت سرایئوونیادی نەتەوە و ڕۆحی ئنتماوە لە ڕوی ب -٥
 و مرۆڤی خۆی واتە جولەکە لەی مرۆڤی جولەکە پابەندی ئیسرائی. هیچ مرۆڤێک لە دنیادا هێند

هاواڵتی  کورد بە.سرائلیشی نەبینبێت.جولەکەیە هەرگیز ئیەنانەت ئەگەر ئە ت .نیە 
اکی وکردی پێ بکرێت ودەسەاڵتەوە پیویستە ڕاهێنانی لە سەر ئنتمای خاک وخۆشەوسیتنی ت

 وە.لە سەر ئەو ڕێڕەوەی ئەوان سوودیان لێ بینی
یسرائیل ناسیم. ئەو کە لە سەفەرەکەمدا لە ئ باس ئەکەم،ۆ بلێرەدا چیرۆکی ساراتان         

بۆ یەکەم جار لە ژیانیدا بە ڕەگەز جولەکەی ئەوروپی بوو ، لە بەریتانیا گەورە بووبوو ، 
لە ئیسرائیل کاری بۆ سەردانی یەکێک لە کوڕەکانی کە ماوەی ساڵێک بوو  بۆ ئیسرائیل هاتبوو

چەیەک لەوێ پاردۆزیبوو . سەردانی کارگەیەکی دروستکردنی ئەڵماس وئاڵتونمان کرد. 
، کە سەیری کوڕێکی دیکەی کە لە بەریتانیا ئەژیاناوسەری ه .ئاڵتوونی بۆ بوکەکەی کڕی

نرخەیکمان کرد سەروو دوو سەد دۆالر لە نرخی هەمان پارچە ئاڵتوون ، بە هەمان کێش گرانتر 
لێرە پارەکە  کە. لێم پرسی کەواتە بۆچی لێرە ئەیکڕیت؟ وتی ، چوونانیابەراورد بە بەریت بوو

ن لە بەر م م. بۆ خەڵکەکەی خۆمە ، لەوێ بۆ ئەوان نیە، بۆیە با گرانتریش بێت لێرە ئەیکڕ
بەاڵم لە هەموو هەلێکیشدا  ،ئەمزانی ئەوە وەاڵمەکەی ئەبێت ە،ئەوەی هاوڕێ جولەکەم زۆر بوو

 هەوڵ ئەدەم دڵینای بمەوە لە وەاڵمی چوون یەکیان. 
وەریبگرێت  ،کورد بۆ ئەوەی ئازاد بێت پێویستی بە خۆشەوسیتی دوو جەمسەرە  هاواڵتی        

یستی بە ئاشتکردنەوەیە لە گەڵ نیشتمانەکەی خۆیدا پیو ، وە بیشیداتەوە بە نیشتمانەکەی .
تەنانەت لە گەڵ شمەک ودیوار وپەنجەر ودەرگاکانیشدا . مرۆڤی پاش کارەساتەکانی 
جینۆساید و شەڕو کۆڵۆنیالیزم و دەرهاویشتە کوشندە دەروونی و کۆمەاڵیەتی و 

یشتمانێکە چارەسەر کولتووریەکانیەتی. چارەسەری بەشێکی زۆری  ئەم الیەنانەش بە ئنتما ن
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. مرۆڤی جولەکەش لە ئێمە خراپتریان بینی، هەموو نەخۆشیەکانی ئێمەشیان هەبوو، ئەکرێت 
بەاڵم چونکە خەڵکی راست پێشەوایی کردن ئەمڕۆ لە هەموو کەس تەندروسترن لە هەموو 

. بۆیە پێویستە لە نزیکەوە و بە ڕاوێژ سوود لە ەرترنداهێن ، لە هەموو کەسیشڕویەکەوە
بۆ ئەوەی ئەم . وەی هاواڵتی کوردیش تەندروست بکرێنەوەئەزموونەکیان وەربگیرێت بۆ ئە
 ( گرنگترینە.٦خاڵەش بگونچیت خاڵی داهاتوو )

نەک تەنها بۆ ئاسایشی خۆی بەڵکو بۆ ئەوەی پشتگیری نێو دەوڵەتی دەسەاڵتی کوردی  -٦
لە بەر  .ببێت کوردهاواڵتیانی   ەویستییە لە ئیسرائیلەوە فێری خۆشپێوسیتی بەوەبکرێت .

لە نێوان ئەو  ەی لە چەند ساڵی رابردوودا زۆرم لە سەر ئەم مەسەلەیە دواوم . لێرەدا ئەو
سەدان چیرۆک وگفتوگۆی من لەو هەموو کۆنفراس و سەفەرانەدا هاتوونەتە ڕێگەم دیسان 

لە میانەی . یاسی ئیسرائیلی زۆر دڵسۆزی کورد ئەم خاڵە کۆتایی پێ ئەهێنمنمونەی مرۆڤێکی س
مەیلداریەی کورد بۆ جولەکە هەیەتی ، جولەکە بە هەمان کێش و بە فەرمی گفتوگۆ کە بۆچی 

. ئەو وتی ، " ئێوە بڕۆن لە ناوخۆتاندا ڕێک بکەون ، یەکتان خۆش بوێت ، ئەوسا بۆ کورد نیەتی
پاشان وتی ئێمە ئەگەر هاواڵتێکی جولەکە یان  پشتگیرتان لێ ئەکەین...ئێمەش 

رین چیاکانی دنیا بگیرسێتەوە، سەرۆکی  دانیشتوویەکی ئیسرائیل لە دوورترین و سەخت
 .ئیسرائیل فرۆکەیەک بە تایبەت ئەنێرێتە ئەو چیا دوورە بۆ ئەوەی هاواڵتێکە ڕزگار بکات

.. سەرۆکی ڕابردوو و ئیستا و داهاتووش بۆیە ئێمەش هەموو خۆشمان ئەوێت و کاری بۆ ئەکەین
ە بۆ ئێوە ئەکەن؟" ئەو خۆی هەر وا ئەبێت . ئایە مەسعود بارزانی وجەالل تاڵەبانی ئەم

 وەاڵمی هەبوو ، زۆر جار سەردانی کوردستانی کردووە.
ساختە  ڕۆی لە پشتگیری کورد هێندە زیادەبۆ ئەوەی پەیوەندی ڕاستەقینە دروست ببێت ،   -٧

 لە وتەکانی بەرپرسانی ئیسرائیل نەکات. چونکە ئەوەی میدیاکانی حزبی کوردی لە سەر
ئەیڵێت ڕاست نین ، بە دەیان وتە وپشتگیری ساختەیان بە ناوی  انکەلیئیسرائی دەسەاڵتدارە

دەسەاڵتداری ئیسرائیلیەوە باڵوکردوەتەوە کە لە ژیانیدا شتی وای نەوتووە. نەشیاوتریش لە 
زیاتر  ەالتدارە جوانەکانیانکێشی ساختە و درۆ ئەوەیە ڕاگەنراوی ساختە بە ناوی ژنە دەس

 یئەمە تەنها بۆ ئەوان ودونیاش کولتوور و بەهرەئەکەن.   وردگوایە پشتگیری ک ،دروست ئەکەن
، دوژمنی ناوچەییشی بۆ  دروست ئەکات. پێشان نادات  شیاوی عەقڵی کوردسیاسی وجێگەی 

لە الیەکی دی هەمان چیرۆک داوا لە کورد ئەکات هەندێک باوەڕ بە دپلۆماسی ناوخۆ بهێنێت 
هەواڵە ئەکرێت لە الیەن جاش وبە کڕیگیراو  و بەهرەی تیدا پەیدا بکات، چوون ئەو جۆرە

بەاڵم بێ .نەک لە الیەن خەڵکی دلسۆزەوە با بەرپرسی میدیای حزبێکی گەورەش بێت بکرێن ، 
شی ئاگای لەم هەواالنەیە و حزب خۆەگەر ئ دەنگی وپشتگیر بە سەر هەمووانیدا ئەهێنێت.

باڵو ئەکاتەوە ، ئەمە دپلۆماسیەتێکی گوایە بۆ ورە بەزربوونەوە و خۆ بە کوشتدانی کوردی 
دۆراوە، چونکە ئەوەندە زیانی بەر ئەکەوێت بە هەواڵی ساختە بە ناوی ئیسرائیلەوە ، ئەوەندە 

 ەر ناکەوێت.سوودی ب
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ئەوەندە ڕێگە بە داعشی ناوخۆ نەدەن بەرگری لە عەرەب بکات و دژی ئیسرائیل بوەستێت،  -٨
ە لکوردی بە تایبەت ئەو خۆفرۆشانەی کورد هانئەدەن بچێت شەڕی فەلەستین بکات گوایە 

. دڕەسەایفر و کاررەب بگەڕێنێتەوە و ئەو ڕزگارەستین بۆ عەدەیان الوە دۆراو ئەتوانێت فەل
واز لە داتاشینی کارەکتەری وەهمی بهێنن و لەوەش تێ بگەن کە عەرەب وئیسرائیل ئەو 
قەیران و کێشانەیان تەنها لە میدیادا هەیە و لە پشتی پەردەوە دەیان کۆنتراکتی بازرگانی 

رەیەکی زۆر لە واڵتانی عەرەبی ئەگەر امیە ، ژسرائیل وعەرەبدا هەگەورە لە نێوان ئی
ا بە هۆی یڕوس ویسرائیل ئئیسرائیل کارەبا وشمەکیان نەداتێ ژیانیان ڕەوتی ئەگۆڕێت. 

کورد نەکردووە وەکو نەتەوەیەکی  تمانەیان بەمڕادیکاڵ بوونی کورد لە مەسەلەی ئایندا 
 نیشتمانپارێز مامەلەی لە گەڵ بکەن.

ماوەی سێ دا لە خوارووی ئەمەریکا  ااڵب یاوەن بڕوانامەخۆڕ و پپسلەکەی وجبە سەدان  -٩
الم و یس' خوشکایەتی' ئ ێک نزیک بوونەوە و ' برایەتی' و ە چری کار لە سەر لسالە زۆر ب

پێویستە بە  بەو چرییە ەم دیاردەئ . ەناوی هەندیک لە پرۆژەکانیانەوە ئ جولەکە ئەکەن.
  هەند وەربگیرێت ودووجار بیر بکەیتەوە.

و چیەتی  چۆنیەتیندای ڕۆژئاوا بخوێنیتەوە لە ڕووی جئە اکترەچسەروو ئەمانەوە کورد لە      
جۆرێکی دی ، هەرچی عەرەب بە . ی ئەمڕۆەکاندروستبوونی کێش سەبارەت بەبیانوەکانیان 
دنیادا ناشیرین کردووە ، سیاسەت و کۆمەڵگەی کوردی لە ڕووی سیاسی وکولتووری وئیسالمی لە 

 ی بکەن.کەوکۆمەاڵیەتیەوە پێچەوانە

 کۆبەند:

کورد میللەتێکە هێشتا نەچووەتە ناو مێژووە . کوردی باشوور لەپاش ڕوخانی سەدام 
 و ی مێژودا بوەستێوزیاتریش پاش دەرکەوتنی داعش هەلی بۆ رەخساوە لە بەردەرگا

چۆنیەتی وقوستنەوەی هەلەکان تا ئێستا هەر لەوێدا هێشتویەتیەوە. هۆکارەکانیشی 
هەندێکی دەگەرێتەوە بۆ چۆنیەتی بااڵنسی هێز لە ڕۆژهەاڵتدا لە الیەن ڕۆژئاواو و 

بەاڵم  لە چۆنیەتی بەکارهێنانی دپلۆماسیەیتی فرە رەهەندا. کورد زیرەکی نەیارانی
و ناڕاستی ە بە نەبوونی بەهرەی دپلۆماسی وستراتیژی سیاسی دانایانەیە زیاتر پابەند

ئەمەش هەندێکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەزموونەکردنی . لە گەڵ نیشتمان و خیانەتی ناوەکی
اهێنانی دەوڵەتی نەتەوەیە ، یژی ' مەزن' دە دپلۆماسیەت وستراتدەوڵەتی نەتەوە ک

خۆ خۆێندەوارنەکرنی سیاسەتوانی کورد ئەگەڕێتەوە بۆ نەزۆکی تێگەشتن و  یریشزۆرت
لە بوارەکەی خۆیدا ، نەبوونی مرۆڤی شیاو لە شوێنی شیاودا. لە سەروو ئەمانەشەوە 

و  بیا بەرانبەر یەک و فۆ لە بری یەکبوونی ماڵی کورد بەرهەم هێنانی زۆرترین ڕک
بە ئاستێک هیچ بوارێک بۆ خۆشەویستنی یەک نەماوەتەوە  .دووبەرەکی لە ناو خۆدا



 39 

یدا، ئەمەش وایکردووە لە هەموو ئامانجێکدا دۆڕان بە دەست لە ناو کۆمەڵگەی کورد
 .و بە زیان بە سەر بەرهەمهێنەرانی ئەم کولتوورە خۆیدا بشکێتەوە. تێبهێن

می ەبارزانی فەرمانی ڕەفراند مەسعودتوڕرەیەکی زۆرەوە  هەنوکە بە        
کورد لە  ەدەرئەنجامەکانی ئەم توڕەبوونکات. و پێداگری لە سەر ئە ڕاگەیاندووە

ئاراستەی مامناوەندا ناهێڵتەوە ، یان دیباتە ناو مێژووە و بکەرانی دەبن بە پاڵەوانی 
 مێژوو بۆ دەیان سالی دیدەرگای ناو ئەو مێژووە و یان فڕیمان دەداتە دەرەوەی 

بوونی ێت ، توڕ. ئەگەر توڕەبوونێکی ستراتیژی وشرۆڤە کرابناگەینەوە هەمان ئاست
ەکانی بێت ، هەر ئەو ناسینە ئەبێت هەنگاوە لە ەرناسینی قەیرانەکان وچارەس

پێشینە ستراتیژی و دپلۆماسی و نێو دەوڵەتی و ناوخۆیەکانی ناساندبێت و هەنگاوی 
بەر لە ئاشکراکردنی. هەنگاوەکانیش مەرجە بریتی بن لە هەڵگیرابێت  لە پێشینەی بۆ

نی زلهێزدا بە تایبەت ئەمەریکا اتلە گەڵ واڵ دوایشیەکەم لە ناوخۆدا و هەڤاڵبەندی
نا ، دە وئیسرائیلی تیدا بێت . ئەم کۆبەندیە مەرجە بە پێێ پرۆتۆکۆلی نووسراوبێت

 رەکانی رابوردووش دوونیە بکاتەوە بە سفر.ئومێد و کا

 

 

 

 

 

 

 

 

ئەم بابەتە بە بێ  واو ئەکم چونکە ەی پیاوە دیارە وبابەتەکە بە خێرای تەلە کۆتایی ئەم بابەتدا هەندێک پەل-١ بینی:تێ 

لە  فێشناڵ ڕێگەی پێدەداتوازدە ەهزار وشەیە و ئەو برەش بەرزترین ڕیژەیە کە گۆڤارێکی پرۆ١٢سەرچاوەکان 

کە ڕەخنەگری کولتووری ڕۆژئاوام لە مامەلەی بالوکردنەوە و نووسیندا نامەوێت خۆم پابەند ئەو من ڕۆژئاوادا. 

 نااڵنە نەبم.الیەنە پرۆفیش

پاش کە.ە تایبەت دەستێکم خێراتر ئەنووسێت لەوی دیبێدا بێت ، ڵەی تایپی زۆر تهە شین ئەکەم گەراوای بەخد -٢

 نەما پێاچوونەوەی زمانەوانی بکەم و چەند ڕۆژیشە بە نیازی رەمواتەی بە سەر کورد هات لە کەرکوک ئەو کارەس

بەاڵم زۆر بابەتم فەوتاوە ێ ئومێدیم بە کورد ، بە نووسین وخۆم خۆری ودنیای نووسین . باڵوکردنەوەی نەمام لە ب

 نەمویست ئەمیش بەفەوتێت. 
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