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ــه ــز و الیهلیژن ی ھزۆرب ــاتوە ل ــدۆم ک پکھ ــای ریفران ــهی ب ن
 ـــن ـــونری کمی ـــتان و ن ـــووری کوردس ـــییکانی باش و نتوهسیاس

ی ٢٥ئایینییکـــــانی ھرمـــــی کوردســـــتان، بیـــــاری داوە ک لـــــه
دا ، ب مبســـــتی دیـــــاریکردنی  چارەنووســـــی ٢٠١٧ســـــیپتامبری 
خۆیی ھرمی کوردسـتان، راپرسـی گشـتیی بڕـوە ربهسیاسیی و سه

یی كـورد بـهوهتـهك بـۆ نهالیـهی سیپتامبر لـه٢٥ڕۆژی بۆیه. ببات
ڕۆژكـی ی تتایبـهباشووری كوردسـتان بهكورد لهكیگشتی و بۆ خه

و ئــهبۆیــه.تی كوردییــهوــهزرانــدنی دهو ڕاپرســی بــۆ دامه. مژووییــه
گرنگـهلی كـورد دا، رۆژكـیگهرخیھاوچهمژووی سیاسیلهرۆژه

ت وـهیانـدنی دهڕاستیكردنی ڕاگهو بهرهبهنگاونانهسپكی ھهك دهوه
باشـووری وتنی ریفرانـدۆم لـهركهسـهوهكی دیكهالیهله". انكوردست"

تووشی تی ناڤین،ى رۆژھهكی نزیكدا ناوچهداھاتوویهكوردستان، له
داكـهناوچهلـهكـرێ كـهرووان دهچاوه. كاتزن دهكی مهگۆڕانكارییه

و ت، ســهســتراكتۆری ھــز و دهوشــوهتی لــهڕهگۆڕانكــاریی بنــه
پرســـی ریفرانـــدۆمی بۆیـــه. وهكایـــهبنتـــهكـــهژئۆپۆلـــۆتیكی ناوچه

ی وهت بــوونی باشــوری كوردســتان كاردانــهوــهدهخۆیی و بــهربهســه
م بـه. وهوتوتـهیی لكهروو ناوچـهیی و سـهتانی ناوچـهوهجیاجیای ده

ــه ــهئ ــدۆمی ســهڕاشــكاوانهی كــهو وت ــاری ریفران ی خۆیربهدژی بی
تی خۆیان دژایهو وتهرپرسانی بای ئهباشوری كوردستان بوو و به

ھرام قاسمی، بهبۆ نموونه. یاند، رژیمی كۆماری ئیسالمی ئرانهراگه
ی كــهوســتی وتهی رژیمــی ئــران ھهوهرهتــی دهزارهبژی وهگوتــه
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وســـتی ھـــه: "یانـــدرمی كوردســـتان ڕاگهی ڕیفرانـــدۆمی ھـــهبارهلـــه
لــــهتی و ڕوونــــی كۆمــــاری ئیســــالمی ئــــران، پشــــتیوانییهڕهبنــــه

كۆمـاری لـهشـكهرمی كوردستان بهھه. ییی خاكی عراقكپارچهیه
ی ڕسا و چوارچـوهوهرهدهو لهنهكالیهعراق و بیاری ڕاپرسی یه

ویش ، ئـهتی عراقـهڕهتی یاسـای بنـهتایبهكان، بهنیشتمانی و یاسایییه
بـۆ پالنـی دوژمنانـهدا،كـهدۆخی ئـاۆزی ئسـتای عـراق و ناوچهله
ــه ــهوامی ناســهردهب ــهقامگیری ل ــه". عراقدای ــهب ــران رژیمــی م پی ئ
و گرفـت ی خـۆی كشـهروهتی دهی سیاسـهرگهلهدات كهودهھه

. رمی كوردســـتان دروســـت بكـــاتخۆیی ھـــهربهبـــۆ راپرســـی ســـه
رمی ھـهراپرسـی لـهوهرووی سیاسییهتی ئیسالمی ئران لهومهحكو

ــۆ ســهشــهرهك ھهكوردســتان،وه كاتــك چونكــه. زانــتر خــۆی دهب
ـــه ـــهرمی كوردســـتان دهھ ـــهدهبت ـــهو ـــهك دهوكات وهت، ئ ك وت
مــژووی لــهمشــهھهچونكــه. یی بگــتتوانــت ڕۆــی ناوچــهده

كهرهكتهئهت تاكهوهدهكهكاندا، وا باو بووهییهوهتهنونهندییهپوه
و له. ریی خۆی بپارزی و داكۆكییان ل بكاتروهبتوانت ماف و سه

خۆیی باشــــووری ربهســــه،رژیمــــی ئــــران  پــــی وایــــهوهیهســــۆنگه
گشـتی و ی كورد بـهوهتهیی بۆ نهوهتهتركی نهچهبتهكوردستان ده

باتی تی و پشــــــتیوانیكردنی خــــــهســــــتی یارمــــــهبهمهھا بــــــهوهھــــــه
.ی كوردستاندار چوار پارچهھهی كورد لهوهتهی نهڕزگاریخوازانه

ـــران، ھـــه ژیمـــی ئـــه ر ـــهر جـــورهبۆی ـــك ل وگۆڕكانی ســـنوورهئا
یی كپارچـهت و یهمنییـهكـاریگری ل سـر ئهتی ناڤیندا، بهرۆژھه

ی لـ وهترسـی ئـهتی ئـران ، حكوومـهوهیهو سۆنگهله. زانتخۆی ده
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و ریك م ھانـدهھـهدا وتـی كوردسـتان ببتـه،داھاتوولهكهنیشتووه
تى كوردسـتان تـا سـوورتر ڕۆژھـهكی كورد له م پاپشتك بۆخهھه
ھا ر وهھه. بات بكاتئراندا خهواكانی خۆی لهرهڕابردوو بۆ مافهله

تكی وهده" وتی كوردستان"دایكبوونی لهبهرژیمی ئران پی وایه
. بـتزیـاد دهتی ناڤینـدارۆژھـهی دمۆكراتیك و سكۆالر لـهدیكه

ڕۆی رهی شوناسی سیاسی سیسـتمی سـهوانهك پچهالیهش، له مهئه
قیـهتی فهویالیه"سیستمكیخۆی له، كهتی ئیسالمی ئرانهحكوومه

نفـووزی رژیمـی ئـران وهكی دیكـهالیهو له ونا كردووه" راگهشیعه
.كاتالواز دهتی ناڤیندارۆژھهله

رمی كوردسـتان ، پرۆسی سربخۆیی ھه، دیارهداكۆتایی وتهله
ی ن ركخـراوهالیـهم لـهپرۆسیکی گرینگ و  کاتبرە، تا كـوو ھـه

م لالین کۆمگای جیھانییوە ب فرمی كان و ھهكگرتووهیهوهتهنه
رمی خۆ بــوونی ھـــهربهســـهمان كاتـــدا  بــهھــهم لـــهبــه. بناســرێ

ــــهســــتان، پرســــی نهكورد ــــهوهت ــــهی كــــورد ب ركخــــراوهگشــــتی ل
كان و زلھزهكانی والتهفیكرییهت و ژوورهكان و سیاسهییهوهتهنونه
ــه ــهب ــهتایب ــی ئ ــهمریكا دهت وت ــهبت ــی تایب تی پرســی رۆژ و گرینگ

ت و رۆژھــهی كــورد لــهوهتــهدا نهئاینــدهھا لــهروهھــه. درتپــده
ــاك ــهب ــاوای كوردســتان ب ــهوری و رۆژئ خۆی ربهبوونی وتكــی ســهھ

، وهكانـهییهوهتهنونهرگای كانالهتوانن لهكوردی باشتر و خیراتر ده
ڵ لـهگـهلـهو پرسـهر كردنی دموكراتیكی ئهسهپرسی كورد و چاره

یان گـۆڕی و گوشـارمشـق بنیتـهتدارانی تـاران و ئانكـارا و دهسهده
.رسهنهبخه
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:كیپشه
ـــدۆمی ســـه ـــهربهپرســـی ریفران ـــهدهخۆیی و ب تبوونی كوردســـتان و

ــــه ــــهی جیاجیــــای دهوهكاردان یی روو ناوچــــهیی و ســــهتانی ناوچــــهو
ــهلكه ــهتــهوهو دهم ئــهبــه. وهوت دژی بیــاری ڕاشــكاوانهبــهی ك

تـهوهم دهرپرسـانی ئـهخۆیی كوردسـتان بـوو و بهربهریفراندۆمی سـه
بـۆ نموونـه. یانـد، كۆمـاری ئیسـالمی ئـران بـووتـی خۆیـان راگهدژایـه

ـــه ـــهب ـــی دهزارهبژی وهھرام قاســـمی، گوت ـــران ھهوهرهت ســـتی ی ئو
: یاند و گوتیرمی كوردستان ڕاگهی ڕیفراندۆمی ھهبارهی لهكهوته

لـهتی و ڕوونی كۆماری ئیسالمیی ئران، پشتیوانییهڕهوستی بنهھه"
كۆماری لهشكهرمی كوردستان بهھه. ییی عراقكپارچهاك و یهخ

ی ڕسـا و چوارچـوهوهرهدهو لهنهعراق و بیاریی ڕاپرسی تاكالیه
ویش لــهســتووری عــراق، ئــهتی دهتایبــهكان، بهنیشــتمانی و یاســایییه

زان بـــۆ و پالنـــی ناحـــهكـــهدۆخـــی ئـــاۆزی ئســـتای عـــراق و ناوچه
دروســتبوونی بــهنیا درــژهعراقــدا، تــهقامگیری لــهوامیی ناســهردهبـه

لـهدات كـهوـدهئـران ھهم پیـهبـه. داتدهو وتهی نوێ لهكشه
ــه ــهرگ ــدۆم و ی خــۆی كشــهروهتی دهی سیاس ــۆ ریفران ــت ب و گرف

. خۆیی كوردستان دروست بكاتربهسه
فتـــاری رهكـــهوهینــهبدهرســـیارهو پومـــی ئــهكــهپویســـتهبۆیــه
تبوونی كوردسـتان وهدهر پرسی بهمبهھهی ئران لهوهرهتی دهسیاسه

و زراوهدامــهمایــهر چ بنهســهلهرمــهم ھهخۆیی ئــهربهو پاشــان ســه
كـات لـهراوكی ئاسایشـی دهدـهست بـهبۆچی كۆماری ئیسالمی ھه
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ین دهوــدهدا ھهش لــرهســتهبهم مهئــهكــی خۆیــدا؟ بــۆرهی دهژینگــه
ــهوهرهتی دهسیاســه و پرســی كــهناوچهی كۆمــاری ئیســالمی ئــران ل

ر بـــاس و بـــهینـــهدا بخهندیـــهیوهم پهتبوونی كوردســـتان لـــهوـــهدهبه
.وهلكدانه

:وهرهتی دهسیاسه
ب گشـــتی سیاســـتی دەرەوە ل ســـر چـــوار كـــردەوەی ســـرەكی 

ــــــونتوەیی-١: راوەســــــتاوە ی نــــــنگ داڕشــــــتنی -٢. ناســــــینی ژی
-٤. كــردنداڕشــتنی تــاكتیكی جبجــ-٣. ستــراتیژیتی نتوەیــی

بم پــی سیاســتی دەرەوە كــۆم ئامــانج، ھوســت، . دیپلۆماســی
ر یك سیاســییكانی ڕبــاز و ئــامرازك ك حكومتــك ل ھمــب

تـــــری نــــونتوەیی بــــۆ بدیھنــــانی برژەوەنــــدیی نتوەییكــــان، 
ــــــۆ دەكــــــات ــــــان ب سیاســــــتی دەرەوە، ھوڵ دەدات . بدواداچوونی

 ری لتـانی تــر بكـات یـاخود كـاریگر ڕەفتـاری وس ری لكاریگ
ســر كــۆی سیســتمی نــونتوەیی ھبــت كئمش ل ھنگــاوی 

ــی و ركخســتنیان ل دروســتبوونی بیر ــدی نتوەی ــانی برژەوەن ۆكك
چوارچوەی ئامانج و مبستی دیاریكراو و دواتـر دەستنیشان كردنی 
فاكترەكانی ھلـومرجی نـاوخۆیی ودەرەكـی ك كـاریگری ل سـر 
ئامانجكان ھی و شیكردنوەی تواناكانی دەوت و داڕشتنی پـالن 

كــــان بمبســــتی بدیھنــــانی و ستـــــراتیژی بــــۆ بكارھنــــانی توانا
ــتەوە ــدا خــۆی دەبین سیاســتی دەرەوە گرنگــی ب پرســ . ئامانجكان

پۆســكانی ھنــووكیی ل ئاســتی دامزراوە : جۆراوجۆركــان وەكــو
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فرمــی و نافرمییكــانی حكــومت، پۆســی دروســتكردنی بیــار و 
ـــــار دروســـــتكردن و ستــــــراتیژیكانی ھبژاردنـــــی عقنـــــی،  بی

ـــاوخۆیی، ئامانج ـــی ن ـــتی سیاس ـــنگ و سروش ـــان، ژی ـــان و ئامرازەك ك
ــــدۆلۆژیا،  ــــان و تگیشــــتنیان، ئای ــــان و ڕەگزە دەرونییكانی بكرەك

لم ڕوانـــــگیوە سیاســـــتی دەرەوە . ھتـــــد، دەدات...ژیۆپۆلیتیـــــك و
جخـت لسـر پۆسـ ناوخۆییكــانی دروسـتكردنی بیـار دەكــات و 

ر پسركیز لوەیی تتونتی نتان وەك سیاسوان دەویوەندی ن
.سیستمكی نونتوەیی و تایبتمندیكانی سیستمك دەكات

:ئامانجكانی سیاستی دەرەوە
ب گشـــتی ئامانجكـــانی سیاســـتی دەرەوە دەكرـــت بم دوو 

. ل ڕووی بابتوە-٢.ل ڕووی موداوە-١: شوەی پۆلین بكرن

:تی دەرەوە ل ڕووی مودائامانجكانی سیاس/ مكهیه
زیاتــر ھنـووكیی و كـاتین یــاخود : ئامـانج كـورت موداكـان-١

.كاردانوەن بۆ پكردنوەی پداویستیكان
وەك حقی نوان ئامـانج : ئامانج مودا مام ناوەندییكان-٢

ـــانی خۆشـــگوزەرانی  ـــانن ك ئامانجانك كـــورت مودا و درژخاینك
ھتـد ل خـۆ دەگرـت، ب جۆرـك ... نتوەیی وگشتی، پرستیژی نـو

ــاوخۆیی  ــانی ن ــاری دەرەكــی، ویســت و داواكاریك ك كۆمــك ڕەفت
.جبج بكات

ئم ئامانجـان ل چوارچـوەی ئایـدیا : ئامانج درژ موداكان-٣
و بھا و برژەوەندیی درژخاینكانـدای و ل چوارچـوەی سـنوورە 
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ا قتیــیس نــاكرتوە و ل ســروو ســنوورە جوگرافیاییكــانی دەوتــد
نتوەییكانــــدا بدواداچــــوونی بــــۆ دەكرــــت، وەك دروســــتكردنی 
ــان  ــۆنیزمی پشــوو ی ــانی كۆم ــانی كۆمونیســتی ل وت ــومتی جیھ حك
دامزراندنی حكـومتی جیھـانی ئیسـالم ل الین كۆمـاری ئیسـالمی 

.ئرانوە

:وی بابتوەئامانجكانی سیاستی دەرەوە ل ڕو/ مدووه
ـــان-١ ـــابووری و داراییك ـــانج ئ ـــردنوەی ئاســـتی : ئام ك برزك

 ك م مانـایب ،سـتبتـی مدانی خۆشگوزەرانی ئـابووری وپشگ
.گیشتن بدۆخی خوازراوی ئابووری

سیاســتی دەرەوە تنیــا : ئامــانج كولتــووری و ئایــدۆلۆژیككان-٢
ۆ پاراسـتن و بوكـردنوەی پیوەندی مادی نیی، بكوو ھوـدان بـ

كۆمك بھا و باوەڕی كولتووری و ئایدۆلۆژی، ك خك بوایـان 
.ھتد...دموكراسی، كۆمونیزم، ئیسالم و: پ ھی، وەكو

ئم ئامانجـان ل : ئامانج ئاسایشی و سربازی و برگریكـان-٣
ـــن ك ل الیك  ـــانی دەوت ــــرین ئامانجك سیاســـتی دەرەوەدا بات
بــوون و مــانوە و ل الیكــی تــرەوە یكپــارچیی وت، دانیشــتوان و 
ــــت و  خــــۆ دەگر ت لوەی دەوــــان ــــاری ل م پاراســــتن و پارزگ

.ھروەھا ئاسایشی نتوەیی ل ڕەھندە جۆاروجۆرەكانی دەگرتوە
ستـراتیژی ل سیاستی دەرەوەدا

و ھروەھـا دەوتان ب پی ئامانجكانی سیاستی دەرەوەیان 
ــتمی نــونتوەیی،  ــكانی سیس ــات و پۆس ــاریگری پكھ ــر ك ژ ل
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ستـراتیژی جیاواز بۆ گیشتن و بدیھنانی ئامانجكان ھـدەبژرن، 
 ـــــانج ـــــای چـــــۆنییتی گیشـــــتن بئام ــــــراتیژی ب مان ـــــرەدا ست ل
 ـــوانین ب نتوەییكـــان و ئامانجكـــانی سیاســـتی دەرەوەی، ك دەت

یمـــانی ستــــراتیژی گۆشـــنـــدبوون یـــاخود ھاوپنـــی، پابالیگیری، ب
دابشـیبكین، ك ئمش ل ژـر كـاریگری فاكترەكـانی چـۆنیتی 
دابشــبوونی ھــز ل ئاســتی سیســتمی نــونتوەیی، ژمــارە و جــۆری 
ئكترەكـــانی نـــونتوەیی، گرـــدراوی و پویســـتیكانی ئـــابووری و 

سیاسـتی دەرەوەی خـۆی ب ھر دەوتـك. ھتد، دای...تكنولۆژیا و
 ویســــتییــــدا ویســــت و پ ــــدەخات ك ل كۆتایی ئاراســــتیكدا رك
ئاسایشی، ستـراتیژیك، ئابووری، سیاسی، كولتووری و سـربازییكانی 
 ــت و لر بكربنــدا، دەســتژخاین یــان درودای كورتخــایم ل
ــك  ــتكراوی كۆم ــان، دروس ــانی كۆمگك ــانج و بھاك ــتیدا ئام ڕاس

مژوو، بیروباوەڕ و ئـایین، كولتـوور، كولتـووری سیاسـی، : كتر وەكوفا
ــــوەی ...پروەردە و چوارچ ل م ئامانجــــانو ئ یتو وئ ھتــــد، ل

.بیروباوەڕكی تایبتدا پناس و ئاشكرا دەكرت
ی ئرانوهرهتی دهفتاری سیاسهڕه

دنوەی ل ڕوانــگی تیــۆری كۆنستـــراكتیڤیزم، بــۆ ناســین و شــیكر
ڕەفتــاری دەوتــان ل سیســتمی نونتوەییــدا دەبــت پــش ھر 
شتك گرنگی و سرنج بدرت ناسنامی ئو وتـان ك بـۆ خۆیـان 
ـــی ئم دەوت و  ـــتكری عقنییت ـــردووە، ك دروس ـــیان ك پناس
 وە كرەیكـــــتو ئی ئڕوانـــــگ ل تكردنـــــی واقعیـــــی ـــــ پناس

اخوازیكانی ل پیوندی لگڵ جیھـانی برژەوەندی و ویستكان ود



١٥

 یم ناســـنامرگـــری كـــردن لروەھـــا بـــت، ھدەرەوەدا بنیـــات دەن
 ـك كتر دەوتی دەرەوەی ھرەكی سیاسـتـی سـویولئ تدەب
 ب یواندەدات و ل تو دەوــانی ئ ــی ب ڕەفتارەك ئمش ڕەوایت

. پچوانكی راست بت بۆ دەوتكی تـر
ــاكتری ل ڕو ــنامیی ف ــی ناس ـــراكتیڤیستكان دژایت ــگی كۆنست ان

ســـرەكی جنـــگ و پشــــوی و قیـــران و پشـــویش برھمــــی 
كانییناسنام یدروستكراوی ملمالن.

 ،ناوەنـــدی تیـــۆری كۆنستــــراكتیڤیزمدای رەكـــان لی بكناســـنام
) ودخ(ناسنام بـریتیی ل تیگیشتنكان و چاوەڕوانییكان دەربارەی 

كۆنستـــراكتیڤیزم وەك لقــك ل تیــۆریی . ك تــایبت ب ڕۆڵ بینــین
ـــــان ب خســـــتنڕووی تگیشـــــتنك ل سیاســـــتی  ڕەخنگراییك
ناســنامیی ھوڵ دەدات چــۆنیتی رۆل و كــاریگری كــۆم نــوان 

ناسیونالیزم، ئتنیك، نژاد، مزھب و پرستیژ ل : زەینییكان وەكو
كردنوەیان بــــــــۆ بكـــــــات، ھروەھــــــــا سیاســـــــتی دەرەوەدا شـــــــی

كۆنستـراكتیڤیستكان بوایان وای ك گرنگـی بابتكـانی ناسـنامیی 
 ك و لتری ونكھكانی پۆسپ ل كشب ناسنام ك وەدایل

.ئنجامدا ڕەفتارە ناوخۆیی و دەرەكییكان ئاراست دەكات
ج ر ، بل ئادلناوی ئیمانۆئ زاناكان ب ك لكی وە لختكـردن

 تـان بـدانی دەوگرنگـی پ ك وای وایتان بی دەور ناسنامس
 ــــــیش ل ــــــان، دەوت ـــــــی ئوەی ك وەك تاكك ــــــنام، دەرب ناس
ــادار  ــان مان ــدا، جیھ ــنامی خۆی ــان و ناس ــۆم بھاك ــوەی ك چوارچ
دەكــات و لم ســۆنگیوە، ناســنامی دەوتــان، توەری ســرەكی 
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ــی ئوا ــدی پناســ كردن ــیت و ھروەھــا ھــز و برژەوەن ن ل واقعی
ھتــد، دروســتدەكات و ل ...نتوەیــی و دۆســت ودوژمــن وئاســایش و

 مــایم بنر ئســ یــار و كردەوەكــان لنجامیشــدا دروســتكردنی بئ
.دروستدەبن

كۆماری ئیسالمی ئـران شـوناس یـان ناسـنامی سیاسـی تـایبتی 
ینـدی. خوی ھرەھ سـ یم ناسنامرایـی، (ئم گیجیھـانی سـ

ــگ نیشــاندەریتی ل ) شــیعی-شۆڕشــگی و ئیســالمی ر ك یھ
دارشتنی ئاسایشی نتوەیی و رەفتاری دەرەكی ئران لسر بنمای 

ـــــی ـــــی ئخالق ـــــك ل عقنیت ـــــی و _جۆر ـــــدی و رەخنی پیوەن
دەتــوانین بــین ك ل كۆمــاری بۆیــه. ئایدیالیســتی پیناســدەكریت

ـــدی ب سیســـتمی ئیســـالمی  ـــی پیوەن ـــران دا ئاسایشـــی نتوەی ئ
ئابووری و پیوەندی دەرەكی ئابووری لگڵ ووتان نیی و بھـۆی 

واییبـــ كۆمـــاری ئیســـالمی ك ـــز لسروشـــتی ھ)قیـــدەتیع ( ل
 ـز لو پاراسـتنی ھ قیـدەتیرانیش عوەیی ئتنجامدا ئاسایشی نئ

ـــتنی سیســـتم ـــدی ب پاراس ـــران پیوەن ـــاوخۆ و ئ ـــدەتی ل ن ی عقی
دەرەوەدا ھی، ھروەھا پاراستنی دەستداریتی حوكمانانی ئران 
پیوەندی ب پاراستنی ئم سـتراتیژی ل ئاسایشـی نتوەیـی ئرانـدا 

یھ.
ــاری ئیســالمی  ــاری ئیســالمگرای كۆم ــی نتوەیــی ل گوت دەوت
 ناســــدۆلۆژیای ئیســالمی ـ شــیعی دا پ ــوەی ئای چوارچ ــدا، ل ئران

ل سر بنمای تیۆری سیاسی شـیع، دەوتـی ھرمـی و . دەكرت
 سـتا كی ئو سنوورانئ چونك ،رعی نییتی شنایوەیی رەستن
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وا نــین، ھروەھــا دەوتــی نتوەیـــی موســومانان دابشــدەكات، رە
تی نیینایئیسالمدا ڕەس ل ت، كخۆ دەگر وە لتی . نگكۆم

سیاســـی ڕەوا ل ئیســــالمدا ئـــۆمت و ئــــۆمتی ئیســـالمی بمانــــای 
 وەوە لشـوای ھاوبی ئـایین و بــگڕ ل مان كك موسـوكۆم

ی جـــــگی نتوە كـــــۆمگیكی ھـــــاوبش پكـــــدنن و دەوتـــــ
ــــاتی پویســــت بــــۆ  ــــالمیش برپرســــیارە ك زەمیــــن و ئیمكان ئیس
ھاووتیــانی ئــۆمتی ئیســالمی بــۆ گیشــتن ب ئامــانج پیرۆزەكانیــان 

نتوە، ك ئایـدۆلۆژیای –ب پـچوانی دەوت . دەستبر بكـات
 وای كۆمـاری ئیسـالمی لبـ ت، بنكـدی پكرخانناسیۆنالیزم ژ

ــی ئیســالمیدا بن ــیعی ئوە دەوت ــدۆلۆژیای ئیســالمی ـ ش ــای ئای م
.پكدنت

ب گشتی دەوت لم ڕوانگیدا، سرچاوەیكی ئیالھی و ئایینی 
یمـــای پاراســـتنی دارولئیســـالم و پاراســـتنی . ھوە بنیم ســـۆنگل

 وە بماكــانی فیقھــی شــیعیر بنســ می ئیســالمی لاوجــب (سیســت
 ل ســــرەوەی ھمــــوو دادەنــــدرت، واتــــا ئركــــك ك) الواجبــــات

ئرككانوەی، ك ئمش دەبت گرنگتـرین و بنڕەتیتـرین بنمای 
سیاســــتی دەروەی كۆمــــاری ئیســــالمی ئــــران ك ل تیۆرییكــــانی 
پیوەندی نونتوەیی ب مانای پاراستن ومانوەی دەوت ل سـر 

ی بنمــای دەوت ـ نتوەدا خــراوەت ڕوو، بم ل ڕوانــگی فیقھــ
ئیسـالمی ـ شـیعی، جوگرافیـای سـنووری بوایـی و ئایـدۆلۆژیایی ئم 

.سنوورە دیاریدەكات
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 كـــی ئـــایینی بتـــران دەوـــین كۆمـــاری ئیســـالمی ئدەتـــوانین ب
ناسنامی ئیسالمیی ك ل ھرمكـدا ب نـاوی ئـران دروسـتبووە و 
مزھبـــی شـــیعی دووازدە ئیمـــامی و ئیســـالم گرنگتــــرین ڕەگزی 

ـــــنری سیســــــتمی سیاســــــی ئم كۆمــــــارەی ك ڕەوایتــــــی پكھ
لوەردەگرـــت و ئركـــی دەوتـــی ئیســـالمی پاراســـتنی ئیســـالم و 

جبج ب ندبوونی و پابكبزھكانی، مھاباكردنی ئایدیا و ب
 ب ك یوەیی ھتروو نكی ستی ئیسالمی سروشتوابوو دەو ك

ــنكی ھرمــی و نت ــران، ب مبســتی شــوەی كــاتی ل ب ــی ئ وەی
دروسـتكردنی سیسـتمی ویستـــراوی ئیسـالمی و كـۆمگی جیھــانی 
ـــت لم ڕووەوە، پاراســـتنی ئم دەوت و  ئیســـالم، ســـوود وەردەگر
كیــان، ھروەھــا ئاســایش و مــانوەی كۆمــاری ئیســالمی ئــران وەك 
ـــب، لم  ــــراوە واج ـــاتندیی ئم دۆخ ویست ـــتی ھ پشـــكی و پویس

وە ئرككـــانی كۆمــاری ئیســـالمی ئــران ك برژەوەنـــدی ڕوانــگی
و برژەوەنـــدی ئیســـالم، ل ) ئـــۆمتی ئیســـالمی(ســـروو نتوەیـــی

ڕگی ئامانج و برژەوەندی كۆماری ئیسالمی ئران ل چوارچوەی 
.سیاستی دەرەوەدا دتدیی

 ـــران لكانی كۆمـــاری ئیســـالمی ئشـــورەتــــرین كگ ـــك لكی
ـــاوچكدا ھاوپیمـــانی سیاســـتی دەرە ـــووە ك ئـــران ل ن وەدا ئوەب

ــان،  ــوان عرەبك ن ــران ل ئ ی كــای ــووە، بم وات ـــراتیژیكی نب ست
نتوەكانی تـردا بووە، بم بشك نبووە ل -تورككان و دەوت

ھروەھا بۆ زیاتـركردنی نفووز و برزكـردنوەی پـگ و . ھیچكامیان
گرنگــی ب فــاكتری ئــایین ب تــایبت زیــادكردنی ھــزی خــۆی زۆر 
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ھرچنــدە ڕبرانــی كۆمــاری ئیســالمی ئــران . شــیعگرایی دەدات
ھوڵ دەدەن ل پیوەنـــدییكانی دەرەوەیانـــدا شـــۆڕش و سیســـتمی 
ـــبر وتـــانی  ـــیع ل ھم ـــالمی بناســـنن و ڕەگزی ش ـــان ئیس خۆی

كمانان و یتی موسـور بــرایسـ خـت لوە وجدا بشارنتـی سونن
.جیھانی ئیسالم بكنوە

ـــاری ئیســـالمی  ـــاس ل كۆم ـــم ب ـــك ئ كات كـــاژەی جـــگی ئام
 یكئیســــــــالمیی نــــــــدیتموە تایبرەتادا ئســــــــ یــــــــن، لدەك
كدەستنیشانكری كۆمك پوەر و بھای وجۆرـك ل ناسـنامی 
ـــاریگری ل ســـر  ـــۆ ئم دەوت دروســـتكردووە، ك ك ئیســـالمی ب

ــــــی  سیاســــــتی دەرەوەی ئم وت ل سیســــــتمی ئاراســــــت كردن
 متــــی سیســــتنیــــا رواوەییــــدا دانــــاوە و كۆمــــاریبوون تتونن

یكمت نـــاوەڕۆكی سیســــتم ئیســــالمییب ،یكم . سیاســـییل
پیوەنــدییدا محمــد جــواد الریجــانی، ل تیۆریســین ئیســالمییكانی 

وەی ئـران بم كۆماری ئیسالمی ئران، ئامانجكـانی سیاسـتی دەرە
-٢. پاراســـــتن و مـــــانوەی ئـــــران-١: جـــــۆرە پـــــۆلین دەكـــــات

. شـیعی-بالوكـردنوەی ھـزری ئیسـالمی-٣. ئاوەدانكردنوەی ئـران
ھروەھــا محمــود ســریع القلــم، پســپۆر و لكــۆری بــواری سیاســتی 

پاراسـتنی -١: دەرەوەی ئران بم جۆرە باس ل ئامانجكان دەكات
-٢. روەری نتوەیی و گشپدانی ئـابوورییكپارچیی وت، س

ـــی  ـــان و دژایت ـــزوتنوە ڕزگاریخوازەك ـــومانان و ب ـــری ل موس برگ
دامزرانــدنی كــۆمگی جیھــانی ئیســالمی ل -٣. لگڵ ئیســرائیل

بی شیعزھمای مر بنس.
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لرەوە دەردەكوت ك سربخۆیی، سروەری و پاراسـتنی خـاك 
كـومتی ئیسـالمی ل سـر بنمـای والیتـی و ناسنامی ئیسـالمی ح

ـــدی  ـــدەكانی برژەوەن ـــانی ئیســـالم ل ڕەھن ـــی جیھ ـــی و یكت فق
ئامانجكـــانی نتوەیـــی ل سیاســــتی دەرەوەی . نتوەیـــی ئـــرانن

، ٩، ٣(كۆماری ئیسالمی ئران ب پی یاسای بنچینیی ل مادەكـانی 
ـــاتووە ك پاراســـتنی ئیســـال)١٥٣، ١٥٢، ١٢١، ٦٧ ـــازادی و دا، ھ م، ئ

ســربخۆیی ل ھمــوو ڕەھنــدكوە، یكتــی و یكپــارچیی وت، 
بشداری ھمووخك و بھزتـركردنی توانای سربازی و برگری 

. و پرستیژ، ل خۆدەگرت
ب پی ئم بنمایی پاراسـتنی برژەوەنـدییكانی سیسـتمی ئیسـالمی، 

 وەیــی ئیســالمی ئ ـــرین ئركــی دەوت ــك، ب پــی گرنگت ر قۆناغھ ل ك
ڕەچاوكردنی پاراستنی برژەوەندی سیستم، ل دوو سیاستی خۆگونجاندن و 
قبـــوڵ كردنـــی بھاكـــانی نـــونتوەیی یـــاخود ڕەچـــاو نكردنیـــان، ب پـــی 
ـــۆی  ـــتی دەرەوەی خ ـــار و سیاس ـــت و ڕەفت ربژـــان ھ ـــدی، یككی برژەوەن

.ئاراست بكات
وەی كھــۆی ئ روەھــا بمی ھكــانی سیســترەتییزە بنڕەگ

 رژەوەنـــــدییب ،ـــــران، ئیســـــالم و شۆڕشــــی ئیســـــالمییسیاســــی ئ
نتوەییكانی ل سر بنمای بھاكان، ئایدیاكان، بنماكانی ئیسالم 
و شۆڕشی ئیسالمیی، چونك نتوە ڕەسنایتی نیـی و برژەوەنـدی 

ـــــومت ـــــالم و حك ـــــدی ئیس ـــــوەی برژەوەن چوارچ ـــــی ل ی نتوەی
ئیسالمیدای، ئمش ب جۆرك ڕەگزی ناسنامیی ئرانی ل پلی 
دووھم یان تكڵ ب ناسـنام ئیسـالمییكی و ئـران نیشـتمانكی 
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 ئیســالمیی)ــدۆلۆژیای ــی ئم ئای پ م ) بــدا پاراســتنی ئ و ل ئنجام
ـــــروەریكی و ئاسایشـــــی،  ـــــانوەی، ســـــربخۆیی و س ـــــان، م كی

ندنی ل سـر بنماكـانی بھـایی ئیسـالمی خۆشگوزەرانی و گشسـ
ركی كۆمــــاری ئیســــالمی ئرانشۆڕشــــگ . ل جـــــگ م مانــــایب

 ـــــابووری ل ـــــایش و ئ ـــــی ئاس ـــــان و پرس ـــــدیی حیاتییك برژەوەن
ــــۆرینی  ــــانی دوورمودای گ ــــدی و ئامانجك ــــدا، برژەوەن كورتخاین
سیستمی جیھانی و ئایـدۆلۆژیكان ل سیاسـتی دەرەوەدا كـاری بـۆ

دەكرت، ھروەھا دەبـت سیسـتمكی سیاسـی ـ ئـابووری ل ئاسـتی 
نونتوەیی پكبھندرت ك كۆماری ئیسالمی ئران تیایدا ھسـت 

.ب ئاسایش بكات
ــوانین بــین كۆمــاری ئیســالمی ئــران لســر زمیــنی وهلیــره دەت

ــی  ــووكیی"دژایت " و" نتوەكــان-سیســتمی دەوت"و " دۆخــی ھن
سیســتمكی جیھــانی "دەژیــت بــۆ پكھنــانی " نــودەوتیسیســتمی
ل " تقی"، بم ل كردەوەدا و بپی پیرەوكردنی ئسی "ئیسالمی

دەبینن ك رەفتـاری " نیزامی ئیسالمی"مزھبی شیع دا و پاراستنی 
دەرەوەی كۆماری ئیسالمی ئـران بپـی برژەوەنـدی و لكـدانوەی 

ــاری ئیســالم ــبری كۆم ــتر ــی دەگۆڕ بــۆ . ی بــۆ ئاسایشــی نتوەی
نموون، سیاست جیاوازەكانی ئـران ل پاپشـتیكردن ل موسـومانان 

ـــارەی موســـومانانی  ـــان بم دەرب ل " شیشـــان"ل فلســـتین و لوبن
. لچــین دا، ئــران بــدەنگ دەبــت" ئیغــور"ڕووســیا و موســومانانی 

ی جیـاوازدا دەگۆڕـت ھروەھا سیاستی دەرەوەی ئران ل بـارودۆخ
 ــك لكــاخود ت ــدا ئــاوت ی ــون ل دەیی یكمــی شۆڕش ــۆ نم ب
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 ڕ بــــایی شــــ ــــاش كۆت ــــوو، بم لپ ــــدیالیزم ب ــــدی و ئای برژەوەن
ی ئیســالمی، ئاســایش و پاراســتنی )ام القــری(پشكشــكردنی تــزی 

رژمی ئران بـوو ب سـرەكیترین بنمـا یـان ئولویت بـۆ رژمـی 
.انئیسالمی ئر

ر ســـهریان لهكانی ئـــران و كاریگـــهییهناوخۆیییـــه ناســـنامهرهفاكتـــه
:خۆیی كوردستانربهتی سهدژایه
می سیاسیی ئران و ناسنامهھۆی نادیموكراتیكبوونی سیستهبه-١

ــــهی، ھــــهكــــهشۆڕشــــگری و ئایینییه ــــهر گۆڕانكاریی ی ژینگــــهك ل
م وتــهكانی نــاوخۆییی ئــها زاــهھدژی نــۆرم و بــهلــهكیــدا، كــهرهده

. بـتكانی ئـران دهسیاسـییهر ھاوكشـهسهریی لهكاریگهوهبت، ئه
ی دیموكراتیزاسـیۆنی پرۆسـهراوكی قـووی لـهئـران دـهم مانایـهبه

ر ئاسایشــی سیاســیی ترســیی بــۆ ســهمهو، بــهیــهھهكــهوتــانی ناوچه
ــه. زانــتخــۆی ده ــهدهكاتــك ك ــهو كی یهناســنامهتی كوردســتان ب

ـــه ـــت، كاریگهســـكیوالر ل ـــهدایك ب ـــهكانی دهریی ـــت ئرانیی كان توان
.ران بكاتنیگه
وی می سیاسیی ئران، ھهی سیستهكهئایینی و شیعییهناسنامه-٢

دات و، له ی ئران دهو ناسنامهپكھاتهی فرهگهكۆمهجگیربوون له
. سـتیارهییدا زۆر ھهوهتهری سكیوالر و نهكتهدایكبوونی ئهر لهمبهھه
، م ئـاوگۆڕهئـهكـهیـهیان ھهوهترسـی ئـهكان ئرانییـهكـهم مانایهبه

ـــته ـــهڕاس ـــهوخۆ ببت ـــۆی ئ ـــهوهھ ـــهی ك ـــر، بهپكھات ـــهكانی ت ت تایب
، ...لتووری و ئـابووری وئران، داوای مـافی سیاسـی، كـهكان لهكورده

ژر وتنــهمانـای كهیش بـۆ كۆمــاری ئیسـالمی بـهمـهئه. نخۆیـان بكـه
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می سیاسـیی و كۆتاییھـاتنی سیسـتهوهشـانهوهت ھهنانـهترسی و تهمه
.یی دتنووكهھه
ــه-٣ ــهب ــۆی ئ ــهھ ــاری ئیســالمی ترســی وهرهی ســهرهم فاكت ، كۆم
تی كوردســتان هی ڕزگــاریخوازی ڕۆژھــوهبزووتنــهكــهیــهی ھهوهئــه
وهتی كوردســتان ئــهوــهری دروســتبوونی دهگــهئهھز بــت و، لــه بــه

كی یــهكــوو مۆدــل و نموونهتی كوردســتانیش وهكــانی ڕۆژھــهكورده
وی ن و ھـهتی كوردستان بكهوهیری دهرنجراكش سهزیندووی سه

ر، داوای متكـــهوهن یـــاخود لـــهبـــدهدیھنانی مـــۆدلكی ھاوشـــوهبـــه
تدارانی تاران سهتدا بۆ دهر دوو حاهھهیش لهمهئه. نفیدرای بكه

ــه ــاتنی سیســتهب ــای كۆتاییھ ــت؛ ئهكهسیاســییهمهمان ــهیان د ــهگ ر ب
و كیانكی سیاسـی، مـژووی و كهكوو  یهمانای كۆتاییھاتنی ئران وه

.بتجوگرافیایی نه
ئاستی ناوخۆیی و ڕای لهترست كهدهوهكۆماری ئیسالمی له-٤

م بـه. شكسـتخواردوو بناسـرتبـهكـهناوچهكانی لهتهگشتیدا سیاسه
تی كوردسـتان، وـهی عـراق و دروسـتبوونی دهوهشانهوهھهبهمانایه

ند سای ڕابردووی ئران ی چهمرۆیی و دارایییانهو تچووهموو ئهھه
ــه ــهردانهوهســتچــت و دهفرۆ دهب ــانی كانی ســوپای پاســداران ل وت

تدارانی ئـران سـهیش بـۆ دهمـهئه. زانـدرتبسـوود دهبه كهناوچه
م تچووانهئران پاساوی ئه، چونكهیهكی سیاسیی زۆری ھهتچوویه

وهڕووی ئاسایشی و سیاسـی و ئابوورییـهلهكهوهڕنتهگهدهوهبۆ ئه
م لـه پنت، بـهسـهو ھژمـوونیی ئـران دهیـهۆ ئـران ھهقازانجی بـ

ـــــهوهشـــــانهوهری ھهگـــــهئه ـــــراق و گۆڕانگـــــاری ل شـــــهی عھاوك
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وا و  كانی ئــرانیش نــاڕهردانهســتوهپاســاوی دهوهكان، ئــهجیۆسیاســییه
.وهبتهكاڵ ده

كۆمــــاری ئیســــالمی كــــهوهڕووی ئایــــدیۆلۆژیی سیاســــییهلــــه-٥
یانـدبوو ناساند و، ڕای گهده" ی ئیسالمیوهستانهھه"كانی بهوهزووتنهب

كـهالنی ناوچهشۆڕشـی ئـران وتـان و گـهرگرتن لـهئیلھـاموهبهكه
بـت و یش تووشی شكست دهمهون، ئهكهشونپی شۆڕشی ئران ده

.بتریتیی بۆ ئران دهواری ناوخۆییی نهئاسه

پرســـی بـــهراوكی ئاسایشـــی ئـــران لهكانی دـــهكییـــهرهدهرهفاكتـــه
رمی كوردستان تبوونی ھهوهده

ڕاوكی دــهســتكردن بــهھهكــه،یــهوهئهگرنگــهدا زۆری لــرهوهئــه
تی كوردسـتان لـه وـهر دروسـتبوونی دهمبهھهله شهڕهئاسایشی و ھه

ت و ســـتراتیژی و سیاســهھــۆی خـــودی نیا بــه، تـــهوهن ئرانــهالیــه
نـاوخۆیی و كان و ھاوكشهئاسایشییهپرسهلهیهوهیشتنی ئرانهتگه

:ینند خاك بكهچهبهتوانین ئاماژهدهبۆیه. كانداكییهرهده
ــهیه ــه: مك ــاری ئیســالمی، ب ــۆری فرهكۆم ــۆی ج ــی پكھاتــهھ ی یی

یی و وهتـهیی و نهنامهڕووی ناسـتی كوردسـتان لـه وـهدانیشتووانی ده
ی رمی كوردستان و پگهك و، توانای ئابووریی ھهالیهله وهئایینییه

كانی سروشـتی و رچاوهسـهبهندهمهوهدهتهوهم دهجیۆئكۆنۆمیی ئه
و ی ئامـادهرگهھا بـوونی ھـزی پشـمهروهو، ھـهپرسی ئاسایشی وزه

مـهئه. زانـتدهشـهڕهھهبـهتـهوهم دهزموون، ئهئهو بهنگدیدهجه
ــه ــهبجگ ــهئهل ــهگ ــدانی ھاوپ تیی ســهری گرــتان یمان ربازیی كوردس
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یش مـــهداھـــاتوودا؛ ئهت ئیســـائیل لـــهنانـــهمریكا و تهڵ ئـــهگـــهله
.داتدا تك دهكهناوچهدژی ئران لهنگیی ھز لهھاوسه
مریكا و، ھــاتنی ئــهھاوســنووری ئرانــهتی كوردســتان وــهده: مدووه

تی ھــۆی ســتراتیژی و سیاســهكانی كۆمــاری ئیســالمی بــه بــۆ ســنووره
ر ئـران ترسـیی ئاسایشـی بۆسـهمهدا، بهكهناوچهناوخۆ و لهئران له

ری نفــووزی توركیــا و وتــانی گــهئهلــهبجگــهمــهئه. نــدرتداده
یان كـهیمانهجۆرـك دۆسـت و ھاوپهبـهیاری ئـران، كـهی نهسوننه

تی ھاوسنووری ئران و، كۆماری ئیسـالمی وهدهبته، ده)كوردستان(
ھا پرســی روهھــه. وهی جیۆسیاســییهمارۆ و ئابووقــهنــو گــهوتــهكهده

كان ڵ كوردهگهلهتی كوردستان وهدهئران و ھاوسنوورییكورد له
.ندرتی ئاسایشی دادههشڕهھهئران، بهله

بتـهتی كوردسـتان دهوهدهكهكۆماری ئیسالمی پی وایه: مسیه
ــهپگــه ــهی ئ ــای ھرشــبهوهی كوردســتانهڕگــهمریكا و، ل ی رانهتوان

ری ڕبـه. وهبتـهرز دهر ئران بـهت ئیسائیل بۆ سهنانهمریكا و تهئه
یان مــهكانی ئــران ئهمنییــهو ئهربازیسیاســی و ســهئــران و نوخبــه

. وهشـاردۆتهیان نهترسییهڕاوك و مهو دهو، ئهیاندووهئاشكرا ڕاگهبه
نـاوخۆی كانی ئـران لـهئۆپۆزیسـیۆنهكان و ھزهكوردهیهوانهلهبۆیه

پنــاو ڕووخانــدنی ڕژمــی كۆمــاری ئیســالمیی ئرانــدا ھــان ئــران، لــه
.بكرنكبدرن یاخود پچه

شـبوونی دابهگـات كـهكۆماری ئیسـالمیی ئـران، وا تـ ده: مچواره
مریكا و ھاندان و پاپشـتیی ئـهبهته،وهم دهعراق و دروستبوونی ئه

ــــهســــهو، لهئیســــائیله ــــهر نیی ــــه وان، كــــهتی ئ ــــدا مبــــهھهل ر ئران
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ــهدوژمنكارانه ــهی ــهوهم ده، ئ ــۆ ســهی ئاشــهڕهھهبتــهدهت ر سایشــی ب
یمانی شـبوونی عراقـی ھاوپـهدابهندیی بهیوهپهوهدیسانهمهئه. ئران

ھا روهسووریا و لوبنان و، ھهرگریی ئران لهئران و پچانی ھی به
ــه ــهپرســی كــورد ل تای رهســهبهمــهھا ئــران ئهروهھــه. یــهھهوهئران
. نتو خودی ئران دادهكهناوچهتانی وهشبوونی دهڕووخان و دابه

:ندكۆبه
می سیاســـیی نـــا دیموكراتیـــك و ناســـنامهھۆی جـــۆری سیســـتهبـــه
تبوونی كوردسـتان لـهوـهدهی كۆماری ئیسالمی پرسی بـهكهتهتایبه

و بـــهیـــهمای ئاسایشـــی ھهدا بنـــهو وتـــهی ئـــهوهرهتی دهسیاســـه
ـــه ـــی دادهفاكت ـــدرتریكی نائاسایش ـــه. ن ـــهب ـــهم پی ـــاخود ش ب دژ ی
تی ماكانی سـتراتیژیی سیاسـهنـدی و بنـهوهرژهی ئامـانج و بهوانهپچه

. كرتژمار دهی كۆماری ئیسالمی ھهوهرهده
م ڵ ئـهگـهلهوهڕووبوونهردا بۆ ڕووبهرامبهبهكۆماری ئیسالمیش له

ــهدله یــدا ئــران ھوڵ ی خۆوهرهتی دهسیاســهلــهئاسایشــییهراوكی
دەدات ب ھمـــــوو شـــــوەیک ڕـــــگ ل ســـــربخۆییی ھرمـــــی 

بـۆ . باشـوور بگرـت-کوردستان و دروسـتبوونی دەوتـی کوردسـتان
ئم مبســـت، ھمـــوو ئـــامرازە نرم و ڕەقکـــانی بکـــار دنـــت و 

ـــدین روشـــون و ســـتراتیژی دهچه ـــهن ـــهگرت ـــهب ـــان ر ك گرنگترینی
:نمانهئه

ی و ھوی دروستکردنی کشی ناوخۆیی ل ناوخۆی دژایت-١
ھرـــم و ھروەھـــا گوشارخستنســـر ھرـــم ل الین بغـــداوە و، 
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 ر ســنوورەکان بســی ئاسایشــی لڕەشــت دروســتکردنی ھــان تن
.بیانوی جۆراوجۆر

٢- کگرتـووی کـورد  لکترازانـی گوتـاری یر لسـکارکردن ل
ر الیــ ــگی کاریگریــدانان لس ــهڕ ســرەکییکانی نــک ل الین

ھرمــی کوردســتان و دەســتوەردان ل کاروبــاری سیاســیی نــاوخۆی 
.کوردستان

ــــــاڕەزایتیی -٣ ــــــردنوەی کشــــــکان، دروســــــتکردنی ن زەقک
ـــــوومتی ھرمـــــی کوردســـــتان و  ـــــانی ھرـــــم دژی حک ھاووتی

. ی دەستدارانی ھرم دەدات"ڕەوایتی"پرسیارخستنسر 
سیاسـی (ی گوشارەکانی بغدا وهرزكردنهر بهسهلهكاركردن -٤

-و ھروەھـا سـربازی، وەکـوو پکـدادان ل نـوان شـیع) و ئابووری
ــــم،  رکانی دەرەوەی ھکوردســــتانیی ــــاوچ کــــورد و ھروەھــــا ل ن

کی نزیکدا-سوننداھاتووی کورد، چاوەڕوانکراوترین سیناریۆکانن ل.
ــاو و  خه-٥ ــتنهپرســی ئ ــر ھهس ــۆراكی شــهڕهژ ی ئاسایشــی خ

.كوردستان
ــهلــهوهنزیكبوونــه-٦ لــهوهویــهو بارهتوركیــا و پــدانی ئیمتیــاز ل

.كانی ترو بوارهناوچه
ھا روهی كوردستان و ھـهكانی دیكهكارھنانی ھزی پارچهبه-٧

ــه ــۆ پكھات ــهكانی دیكــهگوشــار ب كانی كوردســتانییهناوچــهی كــورد ل
ـــۆ دژایـــهی ھـــهی ئیـــدارهوهرهده خۆیی ربهتی ســـهرمی كوردســـتان ب

ت پكدادانی نانهكوردستان و دروستكردنی پشوی و نائاسایشی و ته
.و ناوچانهلهوهعبییهشدی شهی حهریگهربازی لهسه
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ــه-٨ ــهب ــهكارھنانی لۆبیی ــك ل ــهكانی نزی ــران ك ــهئ ــهل مریكا ئ
بـۆ م جـارهمریكا كـرد، ئـهتۆمی ئـهوتنی ئـهرككـهپشووتر كاریان بۆ 

ــه ــهدژای ــهربهتی س ــتان ب ــهخۆیی كوردس ــت ب نــیوهكاریان د كی یهش
.وهو توژینهوهكانی لكۆینهندهناوهوخۆ و لهناڕاسته
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حیجاببدوالعه

توهنووسیچارهل،گهڕای
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ر داھــــاتووی باشــــووری كوردســــتان ســــهتی گشتپرســــی لــــهبابــــه
تدارهســــهكی جیــــاواز دهیهشــــوهبــــهكــــهزموونكی سیاســــییهئــــه

كی نـوێ لـهیهوڕووی شـوهرهڕاست بهتی نوهڕۆژھهكانیپاوانخوازه
ر ســـهوخۆی لـــهری ڕاســـتهكاریگـــهوه كـــهكاتـــهنی دهدهباتی مـــهخـــه

یی وهتـهی نهوهبۆ بزووتنه. بوان دهژیانی كورد و ئهوهداھاتووی پكه
ڕگا كهزموونی جیاوازتری دموكراتیكهكوردستانیش گشتپرسی ئه

نــدامان و زی ئهویســت و حــهتی سیاســی لــهســهدا حیــزب یــا دهده
ستن پشت بهربو و بهی بهشوهنگرانی ڕبازی خۆی زیاتر، بهالیه
نگاو كی سیاســـی ھـــهیـــهو بژاردهرهل بـــهوخۆی گـــهڕای ڕاســـتهبـــه
وردی بـهكانی وت و نرخهستكهموو دهھهئستاوهكه لهوهنتهھه

كان، رهگــهموو ئهرچاوگرتنی ھــهبــهوــای لــه. پــش بنــی نــاكرن
لـهمۆیینی و شككی ئارام و ئهدهكی مهیهك دیاردهگشتپرسی وه

و وهرهسـهم لـهكرێ ھـهدهكهباتی سیاسی، مافكی دمۆكراتیكهخه
ری ستپشخهدهو بههوخوارهمیش لهو ھهوهتدارانهسهن دهالیهله

ڕوهبگیرێ و بــهنگاوی بــۆ ھــهھــهوهكــهك، ڕكخــراو یــا كۆمهخــه
ــه. ببــردرێ ــوهل ــۆری سیاســی دا گشتپرســیی باشــووری چوارچ ی تئ

ڕا وهرهسـهلـهكـهوهسیاسیانهوتهو ڕهی ئهخانهوتهكهكوردستان ده
ــــه ــــهرهب ــــهوخوار و ل ــــاردهالی ــــاوهرانی ن بی ــــهن دهخ ــــۆ وهتهس ب
وتـی بیـاردانی خۆیـان بیـار یـا ڕهخشینی زیاتر بـهت بهشرووعیهمه
.درێنجام دهئه
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ك تك و یـهر بابـهسـهك بـۆ بیـاردان لـهنگی خهبۆ دهوهڕانهگه
و ھا ئــهروهكان، ھــهتیــهیهسیاســی و كۆمهی پرســهوهالیــی كردنــه

ی مژوویـی ، پشینهیهھهوهرییهبهڕوهبهان بهندییپوهی كهپرسانه
ناسـرابوو وهگای ئاتن بهیوونانی كۆن دا، كۆمهله. یهفی ھهلسهو فه
ـــه ـــهك ـــردهكـــان ڕووی دهموو بیارهبـــۆ ھ ـــهخـــهك نگـــی دهك و ب

لــه. داكان دهگرینگــهلهســهر مهســهك بیــاری لــهوخۆی خــهڕاسـته
. زر لـهی بـه٣٥٠تا ٥٠٠كانی نوان ساهاغی مژوویی لهند قۆنچه

و وخۆی ئهنگی ڕاستهدهتیی ئاتن بهرایهبهروهكانی بهی بیارهزۆربه
شـداریكردنیان لـهنگـدان و بهمـافی دهدران كـهگا دهكۆمـهلهشهبه

شـكرییان لهتی خزمـهی كهو پیاوانهنگی ئهبوو، واتا دهبیاردان دا ھه
ناســران؛ گای ئــاتن دهكــانی كۆمــهئازادهپیــاوهنجام دابــوو و بــهئــه

ی بیـاردانیش زۆر شـوه. بنك بیـانی نـهـهچهڕهو بـهپیاوانی كۆیله
تی جی سك بابه، كهوهبوونهكۆڕك دا كۆدهكان لهپیاوه. ساكار بوو
ــــهباســــی ده ــــهھنای ــــاس و بهب ــــهر ب ــــداران ب ــــكارانهڕاش ــــهش و ب

ر پرســك كــهھــه. بـیردهســتیان، ڕای خۆیــان دهی دهوهرزكردنـهبه
بـوو بـه، دهر بوایـهسـهرنی لـهی ئهشوهشدارانی بهی بهڕای زۆربه

.بیار
ی سیاسـی ڕبـاز و ڕێ و شـونی بیـاردان لـهفهلسـهند فهر چهھه
كـا، دهگشتپرسـی پناسـههك لـیهشـوهگای كۆنی ئاتن دا بـهكۆمه

ل وخۆی گـهڕای ڕاسـتهسـتن بـهی پشت بهقینهم مژووی ڕاستهبه
نی، ڕزگرتنـی دهگای مـهكردنی كۆمـهشـهگهی بهپچاوهندی نهپوه
وهوتی دمۆكراسییهستپكردنی ڕهك و دهمافی خهتداران لهسهده
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وخۆ كانگـای دمۆكراسـی ڕاسـتههتی سـویس بـجیھاندا وهله. یهھه
ـــهناســـرێ، چونكـــهده تكـــی ك وهوهوهتای شـــك گرتنیـــهرهســـهل

دا ١٨٤٨سـای دانـانی یاسـای نـوێ لـهبـهمودرن و كۆنفدڕاڵ كه
كانی كان و پرسـهسیاسـیهی پرسـهكا، سویس بۆ زۆربهست پ دهده

ـــهپوه ـــدار ب ـــهروهبهندی ـــهوهكـــهخهنووســـیری و چارهب ی شـــوهب
.لر ڕای گهبهباتهنا دهوخۆ پهڕاسته

ـــه ـــۆنتری ب ـــژووی ك ـــدۆم وهم ـــك بـــۆ كارھنانی ڕفران ك ئامراز
تـی سـویس كـهبۆ وهوهڕتهگهر دهنگاندنی ڕای گشتیش ھهسهھه

ك وخۆی خـهڕای ڕاسـتهدا ویستی بـه١٣ی دهسهم جار لهكهبۆ یه
. ت دابژێریی وهبهڕوهتی بهی گشتپرسی دا، سیاسهوهچوارچله
تـی تـا ئسـتا، وهوهمی كۆنفدراـهتای شك گرتنـی سیسـتهرهسهله

ــه ــهبارهان گشتپرســیی ســهدســهســویس ب ــان مهدهت ب ــهلهســهی ، ل
ی نهتا ژیانی ڕۆژابگرهوهتهنووسی وهچارهندیدار بهكانی پوهتهبابه
ــهخــه ــهتهدن كــهت ڕگــا دهیاســاكانی وه. نجام داوهك ئ ــهتنان ل
خـودی ندیـدار بـهر پرسـكی پوهسـهش بۆ بیاردان لـهك ناوچهیه
ی گشتپرســـی ھنـــدك نموونـــه. ڕفرانـــدۆم بكـــرێوهیـــهو ناوچهئـــه
ــهكانی ســویس وهیــه ــاریكردنی دهســهك گشتپرســی ل ــهر دی ــۆ رما ب
ناســراو بــهی وزه،وتننامــهتیــان، قبــووڵ كردنــی ڕككهو ھاووهموھــه

ــــتراتژیی ئه ــــهس ــــهباره، ســــه٢٠٥٠رژی ن ــــھهت ب ــــهس ی رهمین ب
وخۆیان لـهریی ڕاسـتهك بیانی و ھتد كاریگـهلهچهڕهتیانی بهھاووه
كانی ییــهوهتهنونهركــهت ئهنانــهتی گشــتی ســویس و تهر سیاســهســه
ی لــ ١٩٤٣تــا ئســتا، ســای وهه١٩٤٠ســای لــه. یــهھهوهتــهوه
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نـد ڕفرانـدۆم تـا چهوهكـهیهدا، لـهكانی دیكهموو ساهھهرچ، لهده
بیــار بــۆ بــهشــیان بــووهنجامی زۆربهبــراون و ئــهڕوهســویس بــهلــه

.تبردنی وهڕوهتی بهچۆنیه
ی زۆربـهوهی بیسـتهدهتای سـهرهسـهتی سـویس، لـهوهلهبجگه
ی بـــۆ ڕای زۆربـــهوهڕانـــهكانی جیھـــان گهدمۆكراتیكـــهمهسیســـته
ـــه ـــوهكۆم ـــاریكردنی ش ـــۆ دی ـــهگایان ب ـــاردان ل ـــهی بی ـــهس ر پرس
ڕچـهبنـهنسـیپ دهك پهوهكـهیو پرسـانهكان یا ئـهنووسسازهچاره

ر یاسـا مسـۆگهبـهگادا، یـاۆمـهكری پیـوانكی نـوێ لـهشكن یا دانه
ودا یاسا ڕگری ناكـالهكهكیان بۆ پك ھناوهیهیا چوارچوهكردوه
ھنـدك لـه. نا بۆ گشتپرسـی ببـرێپویست زانرا پهر كات بهتا ھه

كیان بــۆ یــهیاســا ھــیچ چوارچوهكانیش بــهدمۆكراتیكــهمهسیســته
و دام و زراوهڕگــای دامــهكوو لــه، بــهناوهی ڕفرانــدۆم دانــهدیــارده

بژردراوی رانی ھـهبیـاری نونـه، بهوهكانی سیاسیهوتوهزگا جكهده
و وهنـهكهكالیی دهكان یهنووسسازهچارهمان دا پرسهپارلهلهكخه

ــه ــاری ل ــه. ندهر دهســهبی ــهھ ــاتكیش ك ــهر ك ــاری دا، پارل مان بری
ـــۆ ده ـــهیـــهكـــرێ ب ـــهوهكالیی كردن ـــهنا ببرتـــهتك پـــهی باب ر ڕای ب

كی یــهپویســت بكــا چوارچوهی كــهوهبــ ئــهل، بــهوخۆی گــهڕاســته
.یاسایی نوی بۆ دابندرێ

وهبیـری ئانارشیسـتیهكان، لـهسیاسـیهی ئایدیۆلۆژییـهمۆ زۆربـهئه
مافی گشتپرسی به كارھنانی راڵ، بهدمۆكراسی لیبهگاتهتا دهبگره
ی زاڵ لـهنگاندنی ڕوانگـهسـهنگاوكی گرینگی دمۆكراتیك بۆ ھهھه

ی م دیـاردهبـه. نـنپرسكی دیـاریكراو دادهت بهبارهگادا سهكۆمه
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و ر چــاوگرتنی چوارچــوهبــهبــ لــهخــۆی دا و بــهگشتپرســی لــه
نگی ئاكامی دهلهی كهو بیارهج كردنی ئهمیكانیزمك بۆ ج به

ت گشتپرسـی نانـهته. كی نیـهرییهب بدرێ، ھیچ كاریگهك دا دهخه
رانی بـهڕكخـهشی ب كـهو ویستهی ئهوانهریی پچهتوان كاریگهده

بریتانیــا كــهخۆیی ســكۆتند لــهربهك ڕفرانــدۆمی ســهن وهوهدوایــه
.ی پكاوانهنجامی پچهچوو و ئهڕوهبه٢٠١٤سای 
ــه ــهھــهوهكــردهب ــهم ل ــهرهب ــهراڵ و ھــهی دمۆكراســی لیب میش ل
ـــه ـــهرهب ـــهی دژب ـــهردا، ب ـــهتایب ـــهت ل م ھـــهوهكانهن ئانارشیســـتهالی

تیی لــهمیش دژایــهكــرێ و ھــهی گشتپرســی دهدیــاردهنگری لــهالیــه
كان ئانارشیســتهھنــدك لــه. گیــرێی لــ دهخنــهكــرێ و ڕهڵ دهگــه

ت و بـــــۆ ســـــهدژی دهك ئامرازـــــك لـــــهپرســـــی ڕفرانـــــدۆم وه
ــهبه ــه`` لڕای گــه``ی وهرزكردن تداراندا ســهر ویســتی دهرامبــهبهل
ی دیار و ناو ندی دیكهھندك بیرمهكاتكدا كهله. نگننسهدهھه
ی كـار ھنـانی دیـاردهبـهی تونـد لـهخنـهی ئانارشیست ڕهوهرهدهبه

بـــۆ ونـــه. گــرنك دهر بـــۆ خـــهكـــوو مـــافكی مســۆگهڕفرانــدۆم وه
كـهریكایی مـوورای بـووكچین پـی وایـهسۆفی ئانارشیستی ئامهیلهفه
و مینـهردنی كهوهھـۆی ھـهبتـهڕفرانـدۆم دا، دهلـهنگی زۆربـهده
اڵ پـوهشداریی سیاسـی پـبهرزی لهپهراوز و دوورهپهورهوان بهئه
راڵ پرسـی ڕفرانـدۆم نگرانی دمۆكراسیی لیبـهالیهوهو الشهله. نده
كانیان سیاسیهت بۆ پرۆژهشرووعییهستھنانی زیاتری مهدهم بۆ وهھه
ك ن و وهكـهماشـای دهتهوهخنهچاوی ڕهمیش بهكار دنن و ھهبه
كی خراپـی لـ كرێ كهدهن كهكهركی پۆپۆلیستی چاو ل دهڤگهته
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لــهرانــهتنههخهكــار ھنــانی ھهرچاوی بــهی بــهنموونــه. ربگیــرێوه
ــــهكــــرێ ھــــهپرســــی ڕفرانــــدۆمیش ده ری ورووبــــهتــــانی دهوهر ل

لــهكـهوهدا ببینینــه، ئـران، عــراق و سـووریهتوركیــهكوردسـتان، لـه
.كرێ دهی پدا زیاتر ئاماژهو باسهوامیی ئهردهبه

ك بـۆ دیـاری نگی خـهبۆ دهوهڕانهڕای جیاوازیی بۆچوون، گهرهسه
نسـیپ ك پهوهكـهگرهنهنووسی خۆی، مافكی حاشاھهكردنی چاره

بوون وهتـهنهن شـیانی بـهكی خـاوهیـهر پكھاتهب بـۆ ھـهكرێ و دهده
زراو بـفرانـدۆمی سـه. پارر نیش ھـهخۆیی باشـووری كوردسـتاربهڕ

م بــه. نگاندنی بــۆ بكــرێســهھهوهیــهو ڕوانگهی ئــهســۆنگهبــ لــهده
كوردستان، لهو مافهكار ھنانی ئهر ڕگای بهسهكی لهرهگرفتی سه

لـهی دمۆكراتیـكوهویش گرینگتـر كـردهكردنی ھـزر و لـهنهشهگه
ر سـهتـی زاڵ بـهر وهت چواتایبهڕاست، بهتی نوهتانی ڕۆژھهوه

بردنی ڕوهمافی بـهڵ، بهش پرسی ڕای گهر بۆیهھه. كوردستان دایه
ك ی وهوهجیــاتی ئــهلــهوه،نووسیشــهگشتپرســی بــۆ دیــاریكردنی چاره

ــــــــۆ چارهپه ــــــــك ب ــــــــیپكی دمۆكراتی ــــــــهنس ــــــــهس ركردنی كش
كی دیكهیهبیانووبهكان چاوی ل بكرێ، ئستا كراوهسردراوهپهھه

ی وهتـهكانی مـافی نهوامی پشلكارییهردهتی و بهبۆ پتر كردنی دژایه
.نووسی خۆیر چارهسهكورد بۆ بیاردان له

ـــه ـــی وهتی سنوورنهدژای ـــانی دهناس ـــهت ـــهورووب ـــهر ل ڵ ویســـتی گ
ــهپشــه ــهنگانی گ ــورد ل ــهلی ك ــۆ ب ــتان ب ــووری كوردس بردنی ڕوهباش

بـهگـرێ كـهدهرچاوهسـهوهترسـكهخۆیی، لـهربـهگشتپرسی بـۆ سـه
ـــــانه ـــــووهس ـــــهب ـــــهمۆتهب ـــــهی دهك ـــــهس ـــــی تدارانی ناوچ ؛ ترس
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. ی داخــوازیی مــافی سیاســیوهرز كردنــهالن و بــهی گــهوهوشــیاربوونه
ی و ترســهدا ئـهتانــهو وهماكانی دمۆكراســی لـهكردنی بنـهنــهشـهگه

بـهك كـهیهشـوهبـه. وهییانـهوهتهسـتراتژی نهی چوارچوهخستۆته
ر ، ھـهتانـهو وهر كـام لـهیی ھـهوهتـهرانی پالنی نهی داڕژهوهلكدانه

كانـــدا، جگرتوهمهی سیســـتهچوارچـــوهك لـــهگۆڕانكارییـــهشـــنهچه
كۆنترۆڵ كردنی ب كهدواوهس ھنانكی گشتگری بهرهتوان ھهده
، وهیهو ڕوانگهله. بم دهئاستهوهتانهو وهتدارانی ئهسهن دهالیهله

بــ ب، دهوان دا نــهكانی ئــهی پالنــهچوارچــوهلــهوتــك كــهر ڕهھــه
ــهنگاوكی دژبــهك ھــهوه ــهقهر ل ــه ــدرێ و ب ــهھــهم ب وهموو تواناكان

ت یا بهریی سیاسهژر كاریگهلهنگاوكیش كهھه. پشی پ بگیرێ
ی لــ نجامانــهو ئهر ئــهبــ، ھــهوانی داڕــژراوی ئــهرنامــهپــی به

ر كــام لــهھـهكــهوهوتـهكه`` گشتپرســی یانــه``و لـهكــهوهوتـهكهده
ــهوه ــران، توركی ــانی ئ ــووریهت ــه، س ــراق ل ــان دا و ع ــژووی خۆی م
.بردوهیانڕوهبه

ڵ گـهنـدی لـهپوهلـهزموونك كـهنیا ئـهدا تـهتانی باسـكراووهله
ن كـــهتانـــه بـــوورفهن دهگمـــهو دهوه، ئـــهتـــهگشتپرســـیدا تـــاقی كراوه

ـــارده ـــهدی ـــۆ پت ـــی ب ـــی دهی گشتپرس ـــهو كردن ـــهس ی تی پاوانخوازان
ری مـژووی كـۆن و رانسهسهئران له. كار ھنراوهكان بهدیكتاتۆره

ــــه ــــوی خــــۆی دا ت ــــن ــــههنیا ی ــــۆ ١٩٧٩ویش ســــای ك جــــار و ئ ب
ینی گشتپرسـی ندی خومـهسـهمی سیاسی ج پهجگیركردنی سیسته

ینی كـهدا، پـاش ڕووخـانی ڕژیمـی شـا، خومـهو سـاهلـه. نجام داوهئه
نـــگ و ڕووی ببوو و ھشـــتا ڕهباشـــی قـــایم نـــهجـــارێ جـــ پـــی بـــه
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ریی ــر كاریگــهژبوو، لــهر چــاوان ون نــهبــهكانی پاریســی لــهقامهشــه
، ك سـادقی قوتـب زادهبی وهزھـهرای مهك ڕوونـاكبیری لیبـهكۆمه

ـــهزدی، بازهبـــراییم یـــه ردا تنـــههخهمـــانۆڤكی ھهرگـــان و ھتـــد ل
، ١٣٥٨ی لوهی خاكــه١١و ١٠ڕفرانــدۆمی كۆمــاری ئیســالمیی لــه

و ئامـــانج و ئاكـــامی ئـــه. بـــردڕوهدا بـــه١٩٧٩ی مارســـی ٣١و ٣٠
بـۆ ``نـه``یـا `` بـه``ی پشتر دیاری كرابـوون و بـژارهگشتپرسیه

رێ كردنـی ك بـۆ ئـهسـوویهخهك پرسـهكۆماری ئیسـالمی زیـاتر وه
ش بۆیـه. كبـۆ خـهقینهكی ڕاستهیهچوو تا بژارهینی دهبیاری خومه

ــهرهســه ــهڕای دژب ــی پكھات ــهكانی وهییــهوهتهنهری كردن ــۆ ون ت ب
تدارانی سـه، دهنـاو گشتپرسـی یـهو بهڵ ئهگهكی كوردستان لهخه

رێ نگـی ئـهده% ٩٨،٢سـندووق خـراو، كانی لـهنگـهكـۆی دهنوێ له
ینی ی خومـهپـۆژهیهو شـوهبـه. یان بۆ كۆماری ئیسالمی تۆمار كرد

نی یشتنجام گهئهپاش به. رسهك چۆن پالنی بۆ داڕژرابوو چووهوه
ڤی ڕۆژهك و ھنانهنگی خهبۆ دهوهڕانهینی، ئیدی گهی خومهپۆژه
و خرایـــهرپچـــرائـــران وهكجاری لـــهیـــهتی گشتپرســـیش بـــهبابـــه

.وهئارشیوی مژوویه
ـــژووی ھاوچـــه ـــهم ـــراقیش ل وهرخی عـــهپ ـــدی ل ـــهن ـــهگ تی ڵ باب

ند لـهر چهھه. نیهڵ ئرانگهیی لهكی بنچینهگشتپرسیدا، جیاوازییه
رســتیی رپهژــر سهزرانی عراقــی نــوێ لــهكانی دامــهم ســاهكــهیه

سـتی دهوتـهتی عـراق بكهسـهدهیوهر لـهزن دا و بـهبریتانیای مه
ك لــــهڕاپرســــییهتــــدا شــــوهرفهنــــد دهچه، لــــه``وهكانــــهعراقیه``
ـــاقوونی`` ـــراردهســـه`` پیاوم ـــهم ك ـــدهك ـــهك ـــهیهشـــوهرێ ب ك ل
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ستنیشـان دا بـۆ ده١٩٢١سـای لـهبـۆ ونـه. رفراندۆم ناودر بكـرن
ڵ گـهعـراق پـرس و ڕاوـژ لـهك پاشـایل وهیسهفهكردنی شازاده
ســـای .ی عـــراق كـــرامهردهو ســـهی ئـــهســـانی بـــژاردهھنـــدك كه

اق و دواتـر تی نـوی عـروـهزراندنی دهنی دامهنجومهش بۆ ئه١٩٢٢
دروسـت تـی تـازهسـتووری وهم دهكهدا بۆ دانانی یه١٩٢٥سای له

كـان و ھنـدك لــهی ھۆزهركردهڵ سـهگــهڕاوژـك لـهكـراو شـوه
پــاش تكشــكاندنی . ی عــراق كــرامهردهو ســهكــانی ئــهدیارهپیــاوه

كردنیو دوای ئامــــادهن ئامریكــــاوهالیــــهددام لــــهتی ســــهحكوومـــه
ــــهده ــــراق، ل ی عــــو ــــتووری ن ــــای ١٥س ــــۆبری س دا ٢٠٠٥ی ئۆكت

لهوهرمی باشووری كوردستانیشهھهری، بهرانسهكی سهگشتپرسییه
و ی ئـهدا زۆربـهو گشتپرسـیهلـه. بـراڕوهتدا بهكانی وهشهموو بهھه

نگــی ھــات دهپــك دهبی ســوننهرهعــهدانیشــتوانی لــهی كــهناوچانــه
كان بـهزھهمهشیعهم كوردستان و ناوچهكار ھنا، بهیان به``نه``
.ستووری نوی عراق دادهیان به``رێئه``نگی ده

ــــدۆمی ده ــــهڕفران ــــارترین نیشــــانهیی، وهســــتووری بنچین ی ك دی
مكی بۆ سیستهوهوالم ال و ئهدیكتاتۆریی ب ئهڕبوونی عراق لهتپه

كی دروسـت مایهبنهوتنی دا بب بهركهری سهگهئهرا لهكجیاواز، ده
دمۆكراســی ســتوو بــهی پشــت بهزرانــدنی ڕژیمكــی كــراوهبــۆ دامه

ـــه ـــه. راللیب ـــر دهب ـــهم دوات ـــهرك ـــهوت ك ـــهئ ی وتوانهركهنجامی س
كانی پشــت تاــهڵ ڕاســتیهگــهلــهیــداوهوڕووبوونهرهبهگشتپرســی، لــه

رنی نجامكی ئـهتدارانی نـادمۆكرات، ئـهسـهی دهكردارهستوو ببه
چونكـه. ھناسـت نـهدهمی دمۆكراتیك وهبۆ دروست كردنی سیسته
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كـۆی % ٧٨،٥ریخست كهنجامی گشتیی ڕفراندۆم دهند ئهر چهھه
ــه و ر ئــهســتووری نــوێ دان، دواتــر ھــهڵ دهگــهدانیشــتوانی عــراق ل

گا و كۆمـهشـك لـهردنی بهوهئامرازـك بـۆ ھـهكـرا بـهستوورهده
ر چـی زیـاتری یرانی قووڵ و لكدابانی ھهك قهدانی كۆمهرھهسه

.تكانی وهجیاوازهپكھاته
مانی می دمۆكراسی پارلهبۆ سیستهوهنگاونانهش، وای ھهتوركیه

بـــۆ ٢٠١٧ای تـــا ســـوه،ی ڕابـــردووی زاینییـــهدهڕاســـتی ســـهنوهلـــه
ك ڕبازك ی ھیچ پرسكی سیاسی ڕفراندۆمی وهوهكالیی كردنهیه

سـتوور لـهم دهكـهیه. ھنابووكار نـهك بهنگاندنی ڕای خهسهبۆ ھه
یی ســـتووری بنچینـــهی دهماكـــهبـــهراتۆریی عۆســـمانی دا كـــهئیمپـــه

ــای ھاوچــه ــهتوركی ــهقهرخ ل ی م دهــا ــرا ١٨٧٦درێ، س ــای دان و س
ــه١٩٠٨ ــراوهپداچوون ــۆ ك ــر، ســاه. وهی ب ١٩٢٤و ١٩٢١كانی دوات

ــدانی سیســتهده پ ــۆ شــك ــوێ ب ــهســتووری ن ــاری ل ــدا وهمی كۆم ت
نجامـدانی ر دوو جـار پـاش ئه، ھـه١٩٨٢و ١٩٦١كانی سـاله. نووسرا

، یاسای گشـتیی نـوێوهتهن ئارتشی وهالیهربازی لهكوودیتای سه
نگــی دهو یاســایانهرێ كردنــی ھــیچ كــام لــهم بــۆ ئــهبــه. وهســرایهنوو
.وهگیرایهرنهت وهكی وهخه

لهAKP، پدانشهوتنی پارتی داد و گهركه، پاش سه٢٠٠٢سای 
. ردا ھــاتســهوش گــۆڕانی بــهدا ڕهریی توركیــهرانســهژاردنی سهھــه

یب ب تـهجـهسـتی تـورك ڕهتوانی پۆپۆلیكاتـك سیاسـه٢٠١٥سای 
ـــه ـــوان ڕای بهدهســـتی كـــرد كـــهردۆغان ھهئ ـــهت پارزی شـــی كۆنین

جووهرستی تورك وهزپهگهت توژی پارزڤان و ڕهتایبهگا، بهكۆمه
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كــاری بنــ، وردهكانی خــۆی بــهسیاســیهقــازانجی ویســتهبخــا و بــه
. وهڤی توركیهرۆژهیهتی گشتپرسی خراك و بابهخه`` نگیده``ورده
٢٠١٧ردۆغان ســواری ببــوو، ســای ئــهی كــهپۆپۆلیســتیهوتــهو ڕهئــه

دا ٢٠١٧مــانگی ئــاوڕیلی و لــهوه،جــ كردنــهبــواری جــ بــهخرایــه
بــاكووری كوردســتان . بــراڕوهردۆغان بــهڕفرانــدۆمی پالنكــراوی ئــه

ی شـهسـازی و گهشهبـواری پیلـهكـهی توركیهرمانهو ھهوای ئه
كـار ھنـا، یـان بـه``نـه``نگـی پشترن دهلهوهیتیهئابووری و كۆمه

. وتركهســــهوهمــــهكی كهتیــــهزۆرایهردغان بــــهم پالنــــی ئــــهبــــه
ن الیـهوخۆ لـهی ڕاستهشوهبهوجارهئهكهستووری نوی توركیهده
رۆك ك سـهردۆغانی وهی ئـهتسـهسـند كرابـوو، دهپهوهه``كخه``

نگاوكی دمۆكراتیـك كـرا ڕاستیدا ھهپدا و لهرهت پهكۆماری وه
.دمۆكراتیكیرهرخستنی پالنكی غهئامرازك بۆ سهبه

ش ، ئـران و عــراق، ســووریهتـی توركیــهی ســ وهشـوهر بــهھـه
بــرد كــههڕوكاتكــدا بــهو لــه٢٠١٢نیا گشتپرســیی خــۆی ســای تــه
تدا، ویسـتی وا شـرووعییهیرانی مهرمی قـهرماوگـهگهد لهسهشار ئهبه

و ئــه. گــرێتیــان دهنگــی ھاووهك و دهڕای خــهڕــز لــهبنــون كــه
ستیشـــی بـــهبهد پالنـــی بـــۆ داڕشـــتبوو و مهســـهئهی كـــهگشتپرســـیه

دا ٢٠١٢ی مانگی فورییـهی سیاسی خۆی بوو لهھزتركردنی پگه
س كـه٨٣٧٦٤٤٧ی كـهندراوهیهڕاگهنجامـهپی ئهچوو و بهڕوهبه
شـدارییان ری سـووری تـدا بهنگـدهمیلیـۆن ده١٤،٦كـۆی گشـتی له

یـان بـۆ ``رێئـه``نگـی ده`` كخـه``% ٨٩، پتـر لـهو كۆیهله. كرد
و كـات پتـر لـهئـهكاتـك دا كـهد دا، لـهسـهیاسای گشتیی نـوی ئه
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ش و شونانهمابوو و لهت دا نهوهتی دهسهژر دهت لهی وهنیوه
ك ی خـهردا مـابوو، زۆربـهسـهچی بـهتكی نوهسهت دهوهدهكه
ی لــهوهیان بــوون و ئــهكانی ڕۆژانــهی ژیــان و گرفتــهرقای كشــهســه
.ت بووتی گشتپرسی بۆ یاسای نوی وهبوو بابهڤیاندا نهڕۆژه
ــه ــا ڕهوهل ــهھ ــهوشــك دا ك ــۆ تی گشتپرســی وهباب ــك ب ك ئامراز
ھنانـهكهبرێ، ئاساییهكار دھهماكانی دیكتاتۆری بهوكردنی بنهپته

ــــه ــــۆڕی باب ــــهگ ــــهتی گشتپرســــی ل ــــهڕوهن بهالی رانی باشــــووری ب
وهی جیرانـهتـانن وهالیهئاسانی لهبهكه، پرسك نیهوهكوردستانه

ــه ــهھهك ــتان ب ــیی كوردس ــیان گشتپرس ــان دهمووش ــانی خۆی زانــن زی
رۆكی ن سـهالیـهندراو لهیهی ڕاگهرنامهر بهگهئهبۆیه. سند بكرێپه
پـی پالنـی داڕـژراو بچتـهبـهوهسـعوود بارزانییـهرم، ڕـزدار مهھه

ڕوهدا بـه٩ی ی مـانگ٢٥كـاتی دیـاریكراو لـهپش و ڕفرانـدۆم لـه
بهتی ناوچهسیاسهر لهرخانكی كاریگهرچهڕوانی وهب چاوهبچ، ده
. ی، كوردسـتان بــینكـهی كـورد و خاكهوهتـهنووسـی نهت چارهنیسـبه
م كهیهبتهباشووری كوردستان دهبردنی گشتپرسی لهڕوهبهچونكه

و نیشت ئهتهنكی كوردی لهزراندنی كیابۆ دامهوهكردهنگاوی بهھه
ن بــۆ دهوك دهموو ھــهھــهد ســاهســهپتــر لــهدا كــهتانــهچــوار وه

.ك بگرنھا سیناریۆیهشك گرتنی وهی ڕاست پش بهوهئه
كــار ھنــانی رمی كوردســتان بــۆ بــهتی ھــهی حكوومــهنــدهپرۆپاگه

خۆیی لهربهوتی سهستپكردنی ڕهستی دهبهمهنجامی گشتپرسی بهئه
وه كـهكاتـهجیـا دهنگاوهو ھـهلهو جارهی گشتپرسی ئهباشوور، پرۆژه

ی گشتپرســــی وهریی بزووتنــــهســــت پشــــخهدهو بــــه٢٠٠٥ســــای 
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چوونی ڕوهڵ بـهگـهدا و ھاوكـات لـهو ساهله.نجام دراكوردستان ئه
ــــهھه ــــهبژاردن ــــهكانی پارل ــــراق و باشــــوورمانی ل ی كوردســــتان، ع

خۆ ربهك چاالكڤانی كوردی سـهكۆمهلهی ڕفراندۆم كهوهبزووتنه
ـــهحیزبـــهلـــه ـــهرمی ھهكی نافـــهیهشـــوهكان پـــك ھـــاتبوو، ب ســـتا ب
وتنكی ركهشـیدا سـهو كارهكی ڕاوژكاری و لهنجامدانی گشتپرسیهئه
١٩٩٨٠٦١كـۆی گشـتی لـهك كـهیهشـوهبـه. ی تۆمار كـردورهگه
تیـانی ھاووه% ٩٩ی نزیكـهكاتـهدهس كهكه١٩٧٣٤١٢ر، نگدهده
ــهشــداری گشتپرســی دهبه ــهنگــی ب ــان ب خۆیی باشــووری ربهســه ی

تای رهسهلهی كهسووهخهو پرسهڕاستیدا پاش ئهله. كوردستان دا
`` ونیمـاقو``پیـاو شـك لـهبهتی نوی عراقدا لـهوهزرانی دهدامه
دانــانی ت بــهشــرووعیهی كوردســتان كرابــوو تــا مهمهردهو ســهئــه
، و دواتـریش ڕاپرسـی بـۆ )١٩٢١(ك شای عراق بـدرێ ل وهیسهفه

كـهوهعراقـهتی مووسـ بـهلكاندنی باشـووری كوردسـتان یـا ویالیـه
م كــــهیه٢٠٠٥نجام درابــــوو، ڕفرانـــدۆمی ســــای ئــــه١٩٢٥ســـای 

لــهموو كوردســتان بـوو كــهھـهوخۆ لــهۆكراســی ڕاسـتهزموونی دمئـه
.نجام دراباشوور ئه

وتـــی بـــهســـتپكی ڕهنجام دانـــی گشتپرســـی، دهم پـــاش ئـــهبـــه
كیزی پتـری نومـای یـهیاندنی باشوور پویسـتی بـهخۆیی گهربهسه

. یــهھهتوــهكانی دهییــهوهتهزگــا نهی دام و دهوهكــورد و كاراكردنــه
ــه ــهو ئاســتهل ــتان جــارێ ب ــهســهدا باشــووری كوردس یران دا زاڵ ر ق
نـد ر چهھـهچونكـه. پشـهكی چـ و پـی لـهو ھشتا ڕگایـهبووهنه
رییان بـهوھـهو جیھـان گـۆڕانی جهوشی ئستای كوردستان، ناوچهڕه
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دا بهتی ناوچهسیاسهی باشووری كوردستان لهردا ھاتووه و پگهسه
ر كوردسـتان زیـاتر كانی سـهترسـییهش مهو پیـهر بـهم ھه، بهھزه

ــوون ــه. ب ــهبۆی ــورد ئ ــاب ك ــاكرێ و ن ــهرفهو دهن ــهت ــدا و دهل ســت ب
.وهبكاتهكانی ڕابردوو دوبارهوتووهكهرنهسهزماانهئه

ڵ گـــهراورد لـــهبـــهزعـــی ئســـتا بـــهنگاندنی وهســـهر بـــۆ ھهگـــهئه
و ئاوڕــك لــهكــهجیــهی ڕابــردووش بــ، بــهدهی ســه٢٠كانی ســاه

ــهلومهھه ــدرج ــههب ــۆ یهین ك ــدا ب ــهتی ــهك ــار باب ــهم ج تی ڕاپرســی ل
ی باشووری كوردستان مهردهوسهگای ئهنگانی كۆمهپشهشك لهبه

ــه ــهڕۆژهھات ــاتنی شــه١٩١٨ســای . وهڤ ــایی ھ ــاش كۆت ــه، پ ــهڕ ل ڵ گ
داری خۆی، ری پلهفسهئهورهراتۆریی عۆسمانی، بریتانیا دوو گهئیمپه

E.E. Soane NوE.W.C. Noelوهبهكردهندی رپرسیاری پ
كـانی مووسـ و بـاقی كوردهشـیرهرۆك ھـۆز و عهڵ سـهگهگرتن له

تی عۆسـمانی سـهژـر دهلهتازهكانی باشووری كوردستان كهناوچه
ـــوونده ـــه. رھنراب ـــاریای م ـــهدهكۆمیس ـــا ل ـــهبهنی بریتانی ـــدا ل ٣٠غ

نـدی لـهكی ناوهشووڕایهنی ڕاسپارد كهندهلهدا به١٩١٨ئۆكتۆبری 
دریی بریتانیـا ژـر چـاوهلهكانی باشوور پك بن كهرۆك ھۆزهسه

ــۆ پرســی ســه ــهبهمه. خۆیی كوردســتان كــار بكــاربهدا ب پــك ســت ل
ـــه ـــانی ئ ـــهو شـــووڕایهھن ـــهوهئ ـــوو ك ـــهب ـــۆ ڕاســـپاردهب ـــل ب ی نوئ

ــــدنی دهدامه ــــهزران ــــو ــــا وهه`` وان``ی ناوچــــههتی كوردســــتان ل ت
ڕاستی مانگی نوامبری ناوهله. تبكۆشوهمووسیشهبه،``سلمانی``
قامی سـلمانی ك قایمـهنجی وهرزهحموودی بـهمان سادا شخ مـهھه

ڕوان تی شـخ چـاوهیـهی كۆمهر قورسـایی پگـهبـهدیاری كـرا و لـه
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وهنگاونانـهكـان بـۆ ھهكوردهی ھـۆزهوهكخستنهتی یهرفهدهكرا كهده
ھـۆی م بـهبـه. ھزتر بـتكی كوردی بهوهزراندنی دهو دامهرهبه

وتنی پالنــــی نوئــــل بــــۆ كهرنهكــــان و ســــهنــــاكۆكیی نــــوان ھۆزه
زرانــدنی ت دامهنیســبهی خــۆی بــهویش ڕوانگــهیان، ئــهوهكخســتنهیه
تی بریتانیای لهوهدا ده١٩١٩سای گۆڕی و لهوهتی كوردییهوهده

.وهئاگادار كردهكانكوردهی ھۆزهوهكخستنهگرفتی یه
ـــــهرنجاكشـــــهسه ـــــهك ـــــانگی دســـــامبری ســـــای ل دا ١٩٢٢م

وـدان بـۆ شـك پـدانی غـدا، وـای ھهبهتی بریتانیـا لـهرایهبهڕوهبه
ك دروستكردنی بوون، داوایـهریكیغدا خهبهلهیتهوهدهو شوهئه

ــــه ــــهدهوهڕۆكــــهو ناوهب ــــش ســــهخات ــــهكوردهرۆك ھــــۆزهپ : وهكان
تی ن شــكۆی بریتانیــا و حكوومــهتی خــاوهتیی حكوومــهرایــهبهڕوهبه``

تی عـراق وـهكانی دهی سـنوورهچوارچـوهكان لـهعراق مافی كورده
كـانی كـورد، لـهجیاوازهكھاتـهپكـهناس و ھیـوادارهرمی دهفهدا به

وێ یانـهخۆیـان دهی كهیهو شوهنوخۆیان دا بهزووترین كات دا له
ن بـــۆ كـــهخۆیـــان دیـــاری دهی كـــهو ســـنوورهی ئـــهچوارجـــوهو لـــه

رپرســیار بنــرن بــۆ ون و شــاندكی بهبردنی خۆیــان ڕــك بكــهروهبــه
ــدا بــۆ بــاس و گفتۆگۆلــهبه ــهغ نــدیی ئــابووری و ی پوهتیر چۆنیــهس

.تی عراقوهنشكۆی بریتانیا و دهتی خاوهوهڵ دهگهسیاسیان له
(The Kurdish Problem and the Mosul Boundary:

1918-1925. By Peter Sluglett)
ــــاژه ــــهئام ــــدان ب ــــهپ ی وهكخســــتنهوتووی یهكهرنهنگاوی ســــهھ

نیـهوهمانـای ئـهی ڕابردوودا بهدهستپكی سهدهنگانی كورد لهپشه
ستۆی خـودی ئهتی كوردی بخرتهوهبوونی دهتاوانی دروست نهكه
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ــه. وهكــورده ــهب ــاكرێ ئ ــهوهم ن ــر بكــهش ل ــهبی ــهین ك كی و رهدووب
كانی دیــارن وارهئســتاش شــونهوهداخــهبــهنــاكۆكیی نوخــۆیی ، كــه

نجامی گشتپرسی دروست یی كردنی ئهردهكبۆ بهورهركی گهمپهله
ــــاده ــــهئســــتا دوای نزیكــــه. ك بات و خــــۆڕاگری ك خــــهیهدهی س
ڕبوونی تپــهبــه. خســاوهتكی نــوێ بــۆ باشــووری كوردســتان ڕهرفــهده

ر ڕاستیدا ھهرجكی نوێ، لهلومهگۆڕی ھهنجامی ھاتنهئهكات و له
وونی ھـــی پـــارزراو یـــا نـــداو و دروســـتبمی كهكـــهری یهپـــاش شـــه

خۆیی باشووری ربهپرسی سه) ٢٠٠٣تا ١٩٩١(كراو بۆ فین غهدهقه
. وهتی نـوی جیھانییـهرانـی سیاسـهڤـی داڕژهڕۆژهوتۆتهكوردستان كه

دا و پرسهر ئهسهكی بهتارماییهوهرهرجی نوخۆیی و دهلومهم ھهبه
خۆیی باشـووری كوردسـتان جـا چ ربهسهدا كهو ڕگای نهوهكشایه

ك و نگی خهبۆ دهوهڕانهب یا خود گهوهڕگای بیاری سیاسییهله
ی وهتــا ئــه. وهك الیــی بكرتــهتــا ئســتا یــهوهڕگــای گشتپرســیهلــه

زیریــی نــووری رۆك وهكــاتی سـهغــدا لـهولر و بهی نــوان ھـهكشـه
و بــهوهقینـهئاســتی تهیشـتهگه) ٢٠١٤تــا وهه٢٠٠٦لـه(مـالیكی دا 

.ستاندغدای ڕاوهولر و بهھاوكاریی نوان ھهوهكرده
ڕۆ و توندئاژۆی داعـش، دانی گرووپی زدهرھهسهبه٢٠١٤سای 

ی جیـــددی ھاتـــهشــوهتی عـــراق بـــهوــهی تكچـــوونی دهلهســهمه
خۆیی كوردسـتان ربهش پرسـی سـهو پیـهر بـه، ھـهوهڤی سیاسیهڕۆژه

رمی رۆكی ھــهســهكی كــهیهشــوهبــه. وهر باســهبــهوتــهزیــاتر كه
تی وهتی دهسهسعوود بارزانی كۆتایی ھاتنی دهڕز مهكوردستان، به

ــــوونی ده ــــراق و دروســــت ب ــــهع یوــــو ــــه``تكی ن ــــه`` تخیالف ل
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ــنووره ــهس ــتاندا ھنای ــۆڕێكانی كوردس ــه. گ ــاش ئ ــزی هو ڕووداوپ ھ
ــــهبهرگهپشــــمه ــــهرچاوی ناوچــــهشــــكی ب ــــاكۆكی ل كانی رهســــهن

رگهكوردسـتان و ھـزی پشـمهوهكردهردستانی ڕزگار كرد و بهكه
و كــات ر تــا ئـهگـهئه. سـت ھنــادهكی نــوی جیھـانی یــان وهسـتاتوویه

ك وهرگهشكی عراق و ھـزی پشـمهك بهباشووری كوردستان وه
دا و كاتـهكـرا، لـهتی پاراستنی عراق چاو ل دهوزارهر بهسهھزكی

كان و یمانـهھاوپهتـهعـراق و وه`` یمانیھاوپـه``كوردستان بوو به
ر رامبـهبهو لـهن ئیـادهك ئارتشـكی خـاوهش وهرگهھزی پشـمه

.ھاتوو چاوی ل كراشكان نهداعشدا له
ر رامبـــهبهی عـــراق لـــهتـــی دوڕدۆنگانـــهوام بـــوونی سیاســـهردهبـــه

منی و سیاســی، وشـكی نـوی ئـهباشـووری كوردسـتاندا و پكھـاتنی ڕه
رمی تی ھـهرانی حكوومـهبـهڕوهالی بهی لـهوهی ئـهو جار متمانهئه

غـدا بهب ڕگای خۆیان لهكرێ و دهدهكوردستان دروست كرد كه
ــا بكه ــهجی ــه. وهن ــهل ــهوهو كات ــهباب ــهجیــددی كهتی گشتپرســی ب وتۆت

باشـووری كانی بیـاردان لـهنـدهباسـی گرینگـی ناوهبهو بووهڤڕۆژه
ن تدار و خـاوهسـهنكی دهم جـار الیـهكـهئستاش بـۆ یه. كوردستان

ــایی جبــه ــهكانی ڕای گــهنجامــهجكردنی ئهتوان ــهشــوهل، ب رمی ی ف
كــار ڕاشــكاوی باســی بــهو بــهوهۆمــهپشــت پرســی ڕفراندوتۆتــهكه

ــانی ئه ــهھن ــۆ وهنجام ــی ب ــتنی ڕهكانی ڕاپرس ــهڕخس ــی س خۆیی ربهوت
دیـاریكردنی كـات و ڕۆژی نجام بهرئهسه. كاباشووری كوردستان ده

تی گشتپرسی بابهوهكرده، بهوهرمهرۆكی ھهن سهالیهڕفراندۆم له
تك رفـهدهیهو شـوهبـه. وهجـ كردنـهر ھـی جـ بـهسـهوتۆتهكه
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و ڕیـزی ئـهباشوری كوردستانیش بچتـهم جاركهبۆ یهكهخساوهڕه
دمۆكراســـییه تـــاقی و شـــوهزموونی ئـــهئـــهكـــهوهت و ناوچانـــهوه
رم ی دانیشــتوانی ھــهپــی ویســتی زۆربــهبــهوهكــردهوه و بــهكاتــهده

وتی جۆگرافیـایی كـهم ھهبـه. كـااری دهداھاتووی سیاسـی خـۆی دیـ
ـــتان و ھه ـــهكوردس ـــتی دوژمنكاران ـــهی دهوس ـــراق و س تدارانی ع

ــــهوه ــــران، پرســــی گشتپرســــیی كوردســــتان ل ــــانی جی ــــی ڕهت وتك
ــیه ــایی سیاس ــك و ئاس ــهگهدهوهدمۆكراتی ــی فــرهوهڕنت ــۆ مژارك ب

نیا لـهتهگ نهیوان و پارسنهتوان زۆر پدهكهندی ستراتژیكھهڕه
تی ی ڕۆژھـهموو ناوچـهھـهكوو لهباشووری كوردستان و عراق، به

.ڕاست دا بگۆڕێنوه
زنترزانینی مــهخوازی و خــۆ بــهیــی سیاســی، زــدهھــۆی داخراوهبــه

ر كوردسـتاندا، دوور سـهتـی زاڵ بـهر چـوار وهھـهتداران لـهسهده
ندیدار بهكانی پوهتهی بابهكوو زۆربهڕفراندۆمیش وهپرسیكهنیه

ــــــاتر بخرتــــــهوهكــــــهمــــــاف و ویســــــتی خه ــــــهزی ی پرســــــهخان
تـــانی جیرانـــی لـــ ی تونـــدی وهوهوه و كاردانـــهكانـــهكراوهغهدهقه

وتی س و كـــهزۆر ھـــهوســـتك لـــهھا ھهكانیوهنیشـــانه. وهوتـــهبكه
رمی كوردسـتان ھـهكـهوهو ڕۆژهله. ڕا دیارنتانهو وهرپرسانی ئهبه

تدارانی عــراق، سـه، وــای دهبردنی گشتپرسـی داوهڕوهبیـاری بــه
جـار بـهخوازی ئران و توركیـهر دوو ڕژیمی زدهستانی ھهدهكاربه

ڕگـای ت كردن و ئامۆژگاری و جاریش لـهنسیحه، جار بهشهڕهھه
نجامـــدانی ئهن پـــش بـــهدهوڵ دهھـــهوهوهكی نانـــهرهبـــهوی دووھـــه

ـــه ـــوونی ترافیكـــی . باشـــووری كوردســـتان بگـــرنگشتپرســـی ل چترب
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غـــدا، زیـــاتركردنی چاالكیـــهدیپلۆمـــاتیكی نـــوان تـــاران، ئانكـــارا و به
ـــهربازییهســـه ـــهكانی دهرهڤـــهموو دهھـــهكان ل تی ری حكۆوومـــهورووب
كی شـــدارییهپـــان بـــۆ بهورداركردنی گۆڕهرمی كوردســـتان، ســـنوھـــه

كانی بیــــاردان و نــــدهناوهرانی كوردســــتان لــــهی نونــــهقینهڕاســــته
ــهڕوهبه ــهریی عــراق و تهب ــهســهشــار ئهت زمانــدرژیی بهنان دیش ل
وــهو ھهشــك لــهلی كوردســتاندا، بهكانی گــهییــهر داخوازهرامبــهبه

ش چۆن بۆ ببهرانن داگیركهدهیشان دهنئاشكرایانه پك دنن كه
ر داھـاتووی سیاسـی سـهمافی بیـاردان لـهی كورد لهوهتهكردنی نه
.وتوونخۆ كهخۆی وه

باشـووری كوردسـتان كـهكاتكدایـهلـهئاشـكرایهتیـهو دوژمنایهئه
ڕـوهوه بـهتی خۆماییـهسـهن دهالیـهلـهوهكردهبهساه٢٥پتر له

ــــهده ــــهبــــهچــــ و ب ــــانی جیــــران نموونهڵ وهگــــهراورد ل ــــهت كی ی
ی ئابووری و كار كـردن بـۆ شهئاشتی، ئاڕامی، گهوتووتری لهركهسه

دا، یـــهو ماوهلـــه. وهكاتـــهی سیاســـی و دمۆكراســـیی تـــاقی دهوهكرانـــه
ن پاپشـت تریورهگـهبهبووهوهكردهباشوور بهتی كوردی لهسهده

. وهكانـهكـی و نوخۆییهرهدهشهڕهر ھهرامبهبهغدا لهبۆ خۆڕاگریی به
ریی بـهڕوهش، خۆبهتانی ئـران و توركیـهمان كاتیش دا بۆ وهھهله

ت نانهھۆكاری ئارامی، ئاسایش و تهبهباشوور بووهخۆمای كورد له
.ی ئابووریشهگه

كــهیــهدســتاندا ڕفرانــدۆمكی ڕاوژكارانهگشتپرســی باشــووری كور
كانیانـــدا بـــۆ بـــهوهھهدا تـــا لـــهســـتانی باشـــوور دهدهتی كاربهیارمـــه

ر رامبـهنی بهالیـهی كوردسـتان بـهشـهو بهیانـدنی ئـهخۆیی گهربهسه
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بـ .خۆییهربهكی كوردسـتان سـهی خـهنن كه ویستی زۆربـهیهڕابگه
یی كــورد لــهوهتــهری مــافی نهكــانی دژبــهدیكتاتۆرههتــوهیی دهئــۆقره

باشـــووری كوردســـتان، ڕاشـــكاوترین وتـــی گشتپرســـی لـــهڕهرامبـــهبه
كانی ر بـاقی پارچـهسـهلهمژووییهنگاوهو ھهریی ئهی كاریگهنموونه

وانیش ئـهچونكـه. ڕاستتی نوهی ڕۆژھهموو ناوچهكوردستان و ھه
ریی ت، كاریگـهشـكی وهر بهھهریی پرسی كورد لهسهزانن چارهده

. بـدا دهكانی دیكـهشـهبهی كـورد لـهوهر بزووتنهسهوخۆی لهڕاسته
كانی ئران، خوازییهزدهستدرژییهدهبهتهحمهزهك كهرییهكاریگه

ــهبــه كان و بــهمنیــهئهلی كــورد، پالنــهدژی گــهھزكردنــی تــۆر ل
ی شـنهو چهمنی لـهكان یا ڕاكشانی دیـواری ئـهمینژكردنی سنووره

ـــهریكـــهخهتوركیـــهكـــه ـــاوا كانی ڕۆھـــهر ســـنوورهســـهل ت و ڕۆژئ
.كش پشی پ بگیرێده
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رازیفهحامیدندیسھوم

گشتپرسیپرسی
میلرکوردستانداھ
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ـــدانی لدژی -١ ـــچوانی ھمـــوو ئو بانگشـــو پۆپاگن ب پ
کوردســتان گشتپرســی دەکــرێ، وادەردەکوێ حکــوومتی ھرمــی 

 ــوەبردنی گشتپرســی و گشتپرســی لڕر بســ ڕاســتی ســوورە لب
 خۆیی لربیانـــدنی ســـبـــۆ ئامادەکـــاری و راگ کنگـــاوســـتادا ھئ
ــانی  ــاش ئامۆژگارییک ــایبت پ ــا دووردا، ب ت ــک ی ــاتوویکی نزی داھ
ئمریکا بۆ دواخستنی و دژایتی بئاشکرای بغدا و تاران و ئنکارا 

ــــک ــــارزانی ل ل گڵ پرس ــــتانی ب ــــرەڕای ئوانش راوەس دا و س
.برامبر ھموو فشار وگوشارەکاندا

دەنگی ب بۆ ریفراندۆم ب واتای رازیبوون بو دۆخ نالبارە -٢
نیــی ک دانیشــتووانی ھرمــی تــدا دەژیــن، بم رۆشــنبیری ئاگــا و 
نتوەی ھۆشیار، بۆ خاتری ناڕەزایی ل حکوومتی ناکـارام و ل بـۆ 
رقبرایتــی و ل بر برژەوەنــدی دەســتیی و حیزبــی خــۆی، قت 

ب ل برچاو گرتنی ! مبر دەوتی نتوەییدا بوەستتوهنای ل برا
ئو راســـتیی ک ھـــیچ گرنتیـــیک نیـــی تـــا ھتـــای کـــورد ل ژـــر 
وە باشتر ببیرە کوردیدا دۆخی ئابووری لتی غتی حکوومدەس .

 ـــان ـــدەی و کموکووریی ـــین ک بشـــک لو گن ـــ ئوەش ببین دەب
 ــوون ل ــۆی ب ــم بھ رتی ھو حکــوومــۆی ئ ــدای و بھ گڵ عاق

ئـــــابووق ئابوورییـــــانوەی ک ل الین بغـــــداوە خـــــراوەت ســـــر 
کوردســــتان، گنــــدەی بشــــکی میراتــــی حکــــوومتی بعســــ و 
بشکیشی ناب نکوولی لـبکین ک ھـدەگرتوە بۆنـاو سـاختار و 
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پکھاتی کۆمیتی و فرھنگی کۆمگای کوردستان و خکـیش 
ی برپرسیارنل.

 ل ـــریتیی ـــدۆم دەیـــکن ل بنمـــادا ب ئوکـــارەی دژبرانـــی ریفران
 تــی کــوردی و بــت و دەودەســ ــک لوەی خســاردکردند
 یشــتۆتگر نکــورد ھ ک وایو بــخســتنی ئخــۆ و ج بــاوەڕی ب

.ئو ئاست حوکمی خۆی بکا
بــایخی ئــازادی دەبــ ل ســروو ھمووشــتکوە بــ بۆکــورد، -٣

ھچ پاساوک نیی بـۆ برتسـک کـردنوەی ئـازادی و پشـلکردنی 
کــورد دەبــ تنــانت .النیکمکــانی بھــا و نــۆرم دیموکراتییکــان 

دەوتی نتوەیی قوربانی بکا ل بر پـی ئازادیـدا ئگر بزانـ ئو 
 ل ر سائازادییژ ر دەبیرەکوردیدا بۆی مسۆگکی غتی دەوی

و لودا مافکانی باشتر دەستبر دەب، بم ئایا شتی وا مسۆگر 
دەب؟ من پم وانیـی ئو دەوتـانی ک ل الین غیـرە کـوردەوە 
ب سر کورددا دەسپ، سرکوتووتر بن و پشـینیکی باشـتریان 

نــۆرم و ب وەفــاداری ب ل بــکــانھموکراتییر . ھــا دگئ واتک
بیــارە ئیمکــانی گنــدەی و ناکــارامیی ل ھر حاــدا ببــ و ل ژــر 
دەستی بگاندا بنسبتی کوردەوە زیاتریش ب دەم دامزرانـی 
دەوتی نتوەیی سرەکیترین و گرنگترین پرس و زیاتر ل ھموو 

 ل ب ،تدایوییولئ کان بوونی لپرس و راسـتییرچاو گرتنی ئب
ک لوێ ئوەی ب ســری دێ، دەســکردی خــۆیتی و خــۆی لــی 

و دەستبربوونی ماف ئینسانی و دموکاتییکانی کورد . برپرسیارە
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 ب و دوو پرســـو ئ خۆیی نیـــیربپرســـی ســـ ڕەتـــدا جیـــا لبن ل
. جۆرک گردراوی یکترن

ـــتان کی -٤ ـــربخۆیی کوردس ـــازنم س ـــن ن ـــدرێ و م رادەگین
مسلی جیابوونوەی ھرم ل بغدا، ل ئسـتادا بڕاسـتی تـا  چ 
ــۆ  ــووە ب ــادە نب ــن ئام ــات وەک ئســتا زەمی ڕادە جــدیی بم ھیچک
ھنان گۆڕی پرسی گشتپرسی و ئامادەکاری بۆ دامزرانـی دەوتـی 

ل ئاستی جیھانیدا قت ئوەندە ئستا کورد ب . سربخۆی کوردی
شــی نناســراوە و دۆســت و پاپشــتی بھــزی نبــووە، ھلــومرجی با

ناوچش قت ئوەندەی ئستا لبار و ئامادە نبـووە بـۆ ڕاگیانـدنی 
ئگر تماشایکی دۆخی دەوتانی ناوچ بکین، دەبینـین . دەوت

 ،دەسـت نـای وتۆیـان لکی ئو کار نیی ر لاق و سووریای ھع
دەی ئسـتا نـاکۆکی ل گڵ ئمریکـا و رۆژئـاوا ئران ھیچکات ئوەنـ

ــوانیی ڕاســتوخۆ  ــن پم ــان نبــووە، م ــایتی ل گی ــووە و دوژمن نب
بــــیوێ دەســــتوەردانکی لو ئاســــتدا بکــــا ک بیــــانوو ب دەســــت 

ـــدات ـــانوە ب ـــووش . زلھزەک ـــتا ت ـــدەی ئس ـــات ئوەن ـــا ھیچک تورکی
ــاوا دوور  ــووە و ل ڕۆژئ ــۆتوە، ھوســتی ھی سیاســی نب نکوت

تورکیا برژەوەندی بازرگانی ل گڵ ھرـم ھی، ڕـژەی بازرگـانی 
تورکیا ل گڵ حکوومتی ھرم لم سـاندە ھنـدجار تـا ئاسـتی 

ــــــــی ١٢ ــــــــرەوە، ل بر ئوە و ل ترس ــــــــۆت س ــــــــار دۆالر چ ملی
 مـــوانییپ ک ک یـــش بـــووە  تورکیـــا پ وەی پـــارتی لزیکبـــوونن

انی ل گڵ حکــوومتی ھرــم تووشــی گــرژی و بــیوێ ئوەنــدە نــو
!ئاۆزی بکا
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 یـــــرانو ق شـــــک و کپـــــاڵ ی یـــــنبخ وانمـــــوو ئر ھگئ
ناوەکییکــانی ئو دەوتــان،چ ل نــو خۆیانــدا و چ ل گڵ یکتــردا، 
لی زیاد کیـن، مـن پمـوای حکـوومتی ھرـم لو بـارەوە  تووشـی 

وە و بگرە ھتکی جددی نابو زەختم ئم کک تانو دەورکام ل
واقـــع قبـــووڵ دەکن و ھوڵ دەدەن بپـــی  برژەوەنـــدییکانیان 
ــوێ  ــوومرجی ن ــان ل گڵ ھل ــکن و خۆی ــدیی ل گڵ ســاز ب پوەن

.بگونجنن
ھیچ زەمانت و گرنتییک نیـی بـین دۆخک ل داھـاتوودا -٥

بب بگومـان بو بۆ ئنجامدانی گشتپرسی ل بارتر دەب، ئگریش 
ــوومرج لوە باشــتر  ــاتوویکی نزیکــدا ھل ــوو کشــانوە ل داھ ھم
نــاب، کوات ل بر ئوەی ک نکــا ئو دۆخی ئســتا ل زەرەری 
 ش کنسـبیی لو ھئ مـوایوە، من پتکی تردا بشکبار کورد ب
ھاتۆت پش ناب ل دەست بـدرێ، دژبرانـی ریفرانـدۆم،  ب بـوای 
من یا راستگۆ نـین ل راگیاندنکانیانـدا یـا لکـدانوەیکی ھیـان 

یـــــــۆ . ھ ـــــــدۆم درۆی و ب ـــــــن ئو ڕفران وە دەکالی وان لئ
سربخۆیی نیی، ل الیکوە کچـی خکـی کوردسـتان دەترسـنن 
 تـــــانی نـــــاوچزرێ دەوتـــــی کـــــوردی دامر دەوگئ وەی کل

ەخن و تووشـی نھـامتی دەبـین، ئوان درگاکانیان ب ڕوومانـدا داد
 ـــابن ب ـــاوچ بھـــیچ شـــوە رازی ن ـــانی ن ـــن دەوت وە دەکالی ل

وە دەن ئوە پالنی تورکیا سربخۆیی کوردستان و ل یکى دیكه
و پــارتیی بــۆ برگــرتن ل ســربخۆییکی گورەتــر لســر دەســتی 

ــاب و ھمــوو ئمریکــا، وەک بــی ئمریکــا تورکیــای یکســر وە الن
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برژەوەندی و پوەندییکانی خۆی ل بر پـی برژەوەنـدی کـورددا 
قوربانی کردب!!!

ئوان ھمــوو کشــکان ھــدەگڕننوە بــۆ حکــوومتی ھرــم و 
ــراوە، بم  ــۆ نک ــاری ب ــانیزم و ئامادەک ــیج میک ــی ھ ــن گشتپرس دە

وای ئوان خۆشیان ھیچ پالن و پۆژە و ستراتیژکیان نیی، مـن پمـ
 ات تـــــر لمـــــوکچ دوە ھـــــیانوتانســـــوکســـــت و ھوو ھب
حکـــوومتی ھرـــم نـــین و ب نـــاوی دژایتـــی ل گڵ   ختری 
 ک ئانارشـــــیزم و بـــــشـــــنچ رە بریکـــــن پت خدیکتـــــاتۆری

!!!سرەوبرەیی دەدەن
٦- اتی کوردســــتان بمــــوککــــانی رابــــردوودا پــــارتی دفتھ ل

نیشتمانی چند ھنگاوکی باشـی بـۆ نزیکبـوونوە یارمتی یکیتی
ل الینکانی تـر ھگرتـووە ک برای مـن دەبـ ل الین ئوانوە 
بھند بگیرێ و پشوازی لبکرێ، بۆنموون لو ماوەدا بۆ دانیشـتنی 
ـــان،  ـــاراکردنوەی پارلم ـــۆڕان و ک ـــزووتنوەی گ ـــۆی ل گڵ ب دوو ق

حکــوومتی ھرــم . ییوە وەالنــراوەھمــوو مرجکــان ل الین پــارت
ئامادەیی خۆی دەربیـوە بـۆ ھبژاردنکـانی پارلمـان و سـروکایتی 

 م لرمـوو ١ھر ھگوەش ئرلیانـد بی یازدەدا و بارزانی ڕایگ
 ـرن، لبژـم ھرتی ھرۆکایک بـۆ سـسکان دانیشن و کنالی

روەھــا گــوتی نو ھدواوە، ئ ــت تی دەچرۆکایھــیچ ســ خــۆی و ن
ھروەھــا . خزمکــی بــۆ ھبژاردنــی داھــاتوو خــۆی کاندیــدا ناکــاتوە

لوماوەدا بارزانی ھندێ ھوسـت و وتی بـاش و سرنجاکشـی 
ھبــووە ک جــی تامــان،  ئو پــاش ســردانکی جیمــز مــاتیس 
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وەزیری برگری ئمریکا بۆ ھولر، ل دیدار ل گڵ رۆژنـامیکی 
ڕایگیاند ک ھیچ بنکیان بۆ دواخستنی رفراندۆم ب سعوودیدا 

ــــدیمان ل گڵ  ــــدەی پوەن ئمریکــــا نداوە، ھروەھــــا گــــوتی ئوەن
بستان و کووەیت باش ل گڵ قتر وتورکیا بو شوەی نیـی، عره

ــوتی  ل ئاخریشــدا ل وەمــی پرســیارک ســبارەت ب پ ک ک گ
.یست نییپارتی کرکارانی کوردستان  ترۆر

لکۆتاییـــدا دەموێ بـــم منـــیش پمـــوای پرســـی گشتپرســـی -٧
ـــی دموکاســـییوە  ـــدنوەی چمک ـــانی خون ـــت خ وـــر دەک کمت
کوات دەبـــ زیـــاتر ل چوارچـــوە و ل ژـــر کـــاریگری گوتـــاری 

دەکـــرێ بـــین خـــودی . رزگـــاریخوازان دا خونـــدنوەی بـــۆ بکـــرێ
وونی دۆخی ئـابووریش شـتکی سقامگیربوونی دموکاسی و باشتر ب

نســبیی و کمــوو کورتییکــان ل ھر زەمانکــدا ب شــوەیک ھر 
دەبن، بۆی ئگر بو پـوان بچیـن پـش، کشـکان قت کۆتاییـان 

نای .
ــه ــان ل گڵ ســربخۆیی ل داخــی ئ ــهبربرەک و خــۆێ ل م و ئ

ــــدۆلۆژییوە ســــرچاوە دەگــــرێ ک ھــــی ــــی و ئای چ  نیگــــایکی حیزب
ســنخییتکی ل گڵ دموکاســیخوازیدا نیــی، بکــوو ل باشــترین 
ـــارتی و  ـــوون و ب دەســـت گیشـــتنی پ ـــدا ترســـک ل بھزب حا
یکیتــی و کوتــن ژــر مترســی برژەوەنــدی الینکــانی دژبری 

.ریفراندۆم
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جیدپوورمهماڵكه

لریفراندۆمپرسی
نرکانیئاووگۆرکئا

نودەوتیداسیاستی
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 ی ٧لــوی ــز ٢٠١٧ی ژان رــتان ب ــی کوردس ــرۆکایتی ھریم س
ــر  ــی ل س ــی مزن ــورتی ھوایک ــدا ب ک ــارزانی، ل تویتک مســعود ب

لو ھوا دا . چارەنووسی داھاتووی کوردستانی باشوور بو کـردەوە
 ــــاتبوو ک ــــدۆمی " ھ ــــاتی ریفران ــــنم ک رابگ ــــن خۆشــــحالم ک ئم

". انگی سیپتامبر دیاریکراوە ی م٢٥سربخۆی بۆ رۆژی دووشمۆ 
دوا ب دوای ئو ھوا دا باس ل سر ریفرانـدۆم، کـات و سـاتی 
ــــانی  ــــوکوتی الینک ــــوون و ھلس ــــر و بۆچ ــــژاردەن و بی ئو ھب
ـــورد و  ـــلی ک ـــدار ب مس ـــانی پیوەندی ـــاوچيی و جیھ ـــۆیی، ن نوخ
ناوچی ڕۆژھتی ناوەڕاست بوون ب ھونـی گلـک لیکـدانوە و

ھواڵ و ھلویستی جوراوجـور و دژبیک ل دنیـایی ماسـا میـدیا و 
. ناوەندەکانی سیاسی بریاردان ل کلین و قووژبنی دونیا

ئو ھوا ل نوخــۆی کوردســتان دا، بتــایبتی ل باشــوور، ھر 
لو کــات دا بــوو ب جــی خوشــحای بشــکی زۆری خکــی ئاســايی 

.سیاسییکان لکوتوەنهدرزیالیهکوردستان،و ھر لو کاتش دا 
ی ناوچیـــدا ھروەک چـــاوەڕوان دەکـــرا وتـــانی دراوســـی ل راده

کوردستان، تورکیا و ئران ل الیکوە و حکوومتی ناوەنـدی ئـراق 
ی جیھــانی دا ل ڕاده.ب دژی ریفرانــدۆم ڕاوســتانوهل الیکــی دیكــه

وەیکی برچاو ل شـڕ ھزانی ک ل سانی ڕابردوو دا ب شئو 
ل دژی داعشــــــدا ب بردەوام یــــــارمتی ھــــــزی پشــــــمرگی 
 ڕە دا لو شـــشـــداریی چاالکـــانی کـــورد لکوردســـتانیان دابـــوو و ب
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ئراق و سـوری برز دەنرخانـد، ب دردۆنگـی و ب پریـزەوە ل گڵ 
. ى ھریمی کوردستان ھسوکوتیانکردئو پیامه

وراز و نشــوی کــورد ل  مــژووی پــر ل ھــهگومــان لوە دانیــی ک
ســـد ســـای رابـــردوودا ل ڕۆژھتـــی ناوەڕاســـت، ل ھر الیکوە 

ی حاشا گهبوانین پرسی سربخۆی کوردستان، دەیان و سدان به
گر دەخات ڕوو ک ڕەوایی دەبخشت ب بیاریکی لو چشن ھنه

 ــز مســعود بــارزانی لرن بالي ل دا بــۆ ی٧کوســای ئژانــوی
ھر لو کــات دا ب لبر چــاوەگرتنی .دنیــایی دەرەوەی ئاشــکرا کــرد

ھلـــومرجی ئســـتای کوردســـتان و ھویســـتی الین نـــاوچی و 
ـــارە  و بئ ـــا ک ـــارداکورد ناچـــار دەک جیھانییکـــان ل مڕ ئو بی
میژوویی و سیاسیی ل کۆنتیکسـتی خۆيـدا ھبسـنگینین و ھر لو 
کات دا مترسییکانی سر ڕگای دامزرانـدنی دەوتکـی کـوردی 
ســنگ و ســووک بکــن، لکــی بــدەنوە و ســرئنجام ب ئاکــامکی 
ــــدی خلکــــی کوردســــتان و  خــــۆزراوە و درووســــت ک ل برژەوەن

. بتابتی باشووری کوردستان دای، بگن
ــه ــر تیشــکی ڕووداوو،ئو لکدانوەی ژ ل ــدەدا ک ووگۆڕ و ھــا ئ

ھلویســت سیاســیکانی ئاکترەکــانی نوخــۆ، نــاوچ و جیھانیپرســی 
ریفراندۆم ل چند ئاستی جیاوازدا شی بکاتوە و لان ورد بتوە تا 
بتوانی ڕۆڵ و جگا و ھویستی ھرکام لو الینان ب باشی دەست 

.نیشان بکا
 ــــــدیی ــــــدۆم ل کۆنتیکســــــتی پوەن ــــــاری ریفران ــــــۆ ئوە ک بی ب
ــــدا ســــنگ و ســــووک بکــــرێ، لو لکــــدانوەی دا  نودەوتییکان
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ھودەدری ل سرەتادا ب کورتی باسک ل سـر چلۆنـایتی پـک 
 ــــــتتی بتی نیــــــودەورخــــــانی ئیــــــدیولۆژیکی سیاســــــھــــــاتنی ژ

زلھزەکـان ل سیاسـتی دوابدوای ئو باس دا جگا و شونی .ئاراوە
ل درـژی ئو لکـدانوەیدا سـرنجیک . جیھانیدا تـاوتووی دەکـرێ

دەخــــریت ســــر ڕۆژھتــــی نوەڕاســــت و ل دەالقی ترامــــانکی 
 ــک کرانتی، قبــه١٠٠ھــووی گرتــووە ســا یو نــاوچرۆکی ب

ھر لو چوارچوەیدا ھودەردی سیاست و ڕۆـی . تاوتوو دەکرێ
دەو وەنــــــدییپ ل و ســــــووری ــــــراق، تـــــورکیــــــران، ئتـــــانی ئ

کشی کورد ل پاش شڕی سارد .نودەوتییکاندا ڕوون بکرتوە
ی ئو و ھلومرجی نوخۆی باشـووری کوردسـتان بگیکـی دیكـه

لکــدانوەی ک دەپـــرژت ســـر بۆارەکـــانی سیاســـی و کـــۆمیتی، 
بـۆ شکیتری ئو لکدانوەیهب. ئابووری و نیزامی حکوومتی ھرم

شکردنوەی ھویست سیاسییکانی زلھزە جیھـانی و ناوچییکـان 
گلــدانوەی باســک بشــی . ل ھمــبر ڕفرانــدۆم ترخــان كــراوه

دەب وەیکدانو لکۆتایی ئ .

ژرخانی ئیدیولۆژیکی سیاستی نودەوتی
انــــی پارســــنگی کۆتــــای شــــڕی ســــارد ئگر ل الیک لکتراز

ـــوو، ھر لو کاتشـــدا ســـهده ـــدا ب ـــدیی نودەوتییکان ت ل پوەن
سرەتای ئاۆزی بیرکردنوە ل سر داھاتووی ئو پوەندیانش بوو 
ک خــاوەنی ژرخــانکی ئیــدیولۆژیکی بھــز بــۆ نزمــدان ب جیھــان 

بۆ شکردنوەی ئو باسـ پویسـت لـردا ل دەالقی شـڕی . نبوو
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دا بۆانین سرھدانی ژرخانی ئدیولۆژیکی ١٩٩١نداو ل سای ک
دەوتـــــی ئـــــراق ب ١٩٩٠ل ســـــای . پوەنـــــدی نودەوتییکـــــان

سرکۆماری سدام حوسن ب ھرشکی نیزامی وتی کویتی داگیـر 
ــرد ئــراق ل الين کۆمگــای نــودەوتی ب ئو دەســتدرژییه. ک

مریکــــا بــــتی ئرکردایی ســــســــا وە و لمــــایم ندا ١٩٩١و
ئیتالفیکی چند میللیتی ب جوداری وت یکگرتووکانی ئامریکا 
ل ماوەیکی کورتدا رژیمی ئاقی ل ژر گورزی نیزامـی  مجبـوور 
ب پاشکش کرد و بشکی برچاوەیی باشووریی ئاق خسـت ژـر 

ی وتکـــی بچـــوکی ش جیـــا ل رزگـــارکردنئوه. کـــۆنترۆلی خـــۆيوە
ئویـش ئوە . کنداوی فارس، پیامکی تازەشی بـۆ جیھـان پـ بـوو

 تـدەنمریکـا پتـی ئرایبڕ دوا جیھان بب مل زمـی ' بوو کن
دوکتـــــورین نزمـــــی نـــــوێ جیھـــــانی ک ل الين  . 'نـــــوێ جیھـــــانی

سرکۆمار بووشـی بـابوە ھـات ئـاراوە لسـر جیھـانبینی کاپیتـالیزمی 
ـــرا ـــدەىنوزدەھم بوالوە لیب ـــوو ک ل س ـــک دامزراب ل دموکراتی

یکک ل جمسرەکانی بیر و ئندیشـی مرۆڤـى ل ڕۆژئـاوا پـک 
قامگری کۆمگـای لو جیھانبینیدا ئاشتی و ئاسایش و سه. ھنابوو

ندەنی ئــازادی ل جیھــانکی ندن و پرەســهمرۆڤــایتی ل گشســه
ا دەدــــتوە ک وەک بیــــاخگلکی کاپیتالیســــتی و دیموکراتیــــک د

جیھانشــــموول برەبرە ھمــــوو کۆمگــــا کۆنبــــاو و نریتیکــــانی 
وە ل ســـر مرۆڤـــایتی ب ھمـــوو، ئرزش و پـــوان و بایخکانیـــه

١. ڕگای خۆی ال دەبا و خۆی ب سر مرۆڤایتی دا فرز دەکا

1Parsons, T. (1977a). The evolution of societies. Englewood Cliffs (N.J.):
Prentice-Hall.
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 کانی مارکس لبۆچوون وە، لو بیر کردنمی ئری دووھمسج
ســر کۆمگــا و مــرۆڤ و ئــازادیی دا دەدۆزراوە ک بریتــی بــوو لوە 
ـــــی و  ـــــد و تیژی ک گشـــــتن ب جیھـــــانکی ئـــــازاد ب دوور ل تون
چوسانوە، ڕاست ل جرگی پکدادان و ناکۆکی نوان سرمای و 

ــانی کاپیتالی ــار ک ل جیھ ــا، ک ــوتکی برزی خــۆی دەگ ســتی دا ب ل
دت دەر و ب تکۆخانی جیھانی کاپیتالیستی کۆمگـای مرۆڤـایتی 
ــانکی  ــان جیھ ــازی گشــکردنیک ھم ــاخرین ف ــدەنت ئ رە پرەبب

ـــهبه ـــم و زۆرە، وات کۆمگـــایکی راب وە و زۆوســـانچ ر و دوور ل
کومونیستیی .

ر کۆمـــــ ـــــتی و ئو تگشـــــتنان ل س ـــــایتی، ئاش ـــــای مرۆڤ گ
قامگری و ئاسایش ل سدەی بیستمدا کـاردانوەی سیاسـی زۆر سه

ـــدەکوەتوەگوره گـــای . ی لر کۆمســـ یشـــتنی مـــارکس لگت
بشری دەبت سرچاوەیکی ئیلھام بۆ دەیان شۆڕش و برخۆدانی 

ــاریخۆازن ل دنیــا دا ــدی وتکــی . ڕزگ ــی روســی و دامزران شۆڕش
تــی ســۆڤیت ل ســرەتای ســدەی یــهیالیســتی ب نــاوی یکسوس

کان و برە بیستمدا دەبت نۆخت گۆڕانک ل پوەنـدی نودەوتیـه
برە بـــاوڕ و بیـــرۆکی ســـازدانی دنیـــایکی نـــوێ ل ســـر بنمـــای 

ز دەبــھکانی مارکســبشــتنگت . ،و جیھــانبینی یتــا دەی ئو ھ
ھ ترناتیویــک لئا ر جیھــانی کاپیتالیســتی لیبرالــی دا و دەبــی بمــب

ــــڕی دووھمــــی جیھانیــــدا، بشــــکی زۆری جــــونوە  بدوای ش
ــــۆانین و ئندیشــــی  ت ــــرتن ل ــــام وەرگ ــــان ب ئیلھ ڕزگاریخۆازک
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مارکسیستی ل ئاسـیا، ئمریکـای التـین، ڕۆژھتـی نوەڕاسـت ھتـا 
ــــــاوا دا  ــــــتی کلونیالیســــــتی ڕۆژئ ــــــا ل دژی سیاس ــــــارەی ئفریق ق

رھدەدن و گالنکی زۆر ب ڕزگاری خۆان دەگن و ھتا دێ س
لینیســـتی سوســـیالیزم و -ملمالنـــی ل نـــوان  جیھـــانینی مارکسیســـت

کاپیتالیزم لیبرال دیموکراتیک گرژتر و تووندتر دبـت و سـرئنجام 
پاش شڕی دووھمی جیھـانی ل کـردەوەدا شـڕیکی سـارد دەسـت 

.لیستی و کاپیتالیستیداپدەکا ل نوان بلۆکی سوسیا
اواش پــاش شــڕی دووھمــی جیھــانی بیــرۆکی ڕەوتــی ئــل ڕۆژ

ـــراڵ و  گشـــکردنی کۆمگـــا برەوە جیھـــانبینکی کاپیتالیســـتی، لیب
دموکراتیک دەبت بردی بنـاخی سیاسـتی دەرەوەی ئمریکـا و 
ل سرجم ئو وتان ک ل ژ نفووزی ڕۆژئـاوا دابـوون ھوـدان 

ودرنیزەکردنی کۆمگاکـان ل دەقیکـی ڕۆژئـاوایوە دەسـت بۆ م
ندنی ســـهرهم شـــوەی کبرککـــی ئیـــدیولۆژیک بـــۆ پهپـــدەکا و بـــه

.نفووزی سیاسی ئو دوو جمسرە دەست پدەکا
شــی ئو دوو جیھــان بنییــان لوە دا بــوو ک ھر نــوختی ھاوبه

ـــرد و ھ ـــان دەک ـــدعای جیھانشـــموول بوونی ر دووک ال ل دووک ئی
ھـا ل الی وان و سـرئنجام سر ئو باوەڕە بوون ک حقیقتـی ره

ـــانوەھیچ  ھمـــوو کۆمگـــا مرۆڤایتیکـــان ب ھمـــوو جیاوازییکانی
مانی لو زیــاتر ک بــۆ پشــکوتن و ئاشــتی و ڕگایکیــان لبر نــه

ئاســایش، بختوەریــی و حقـــیقت ھر دەبــی ئو ڕگــا و رەوتـــی 
تی سـۆڤییت ن ک ل ڕۆژئاوا و یا خـۆ ل یکیـهدن ب پوهگشکر

ب واتیکتر ئو ڕەوەت وەک ڕەوتکـی ھژمونیـک، و . ھاتۆت ئاراوە
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جیھانشموول ل ھمـوو شـونیکی ئو دنیـای بشـویکی یکسـان، 
ســــاختاریی و ب یک ئیونفــــۆرم ل بــــواری سیاســــی، کــــۆمیتی، 

ردەخا و سرئنجام ھمـوو مرۆڤـایتی ئابووری و کولتوریی خۆی دە
نرخ و بایخ و پوانکانی ڕۆژئاوایی کاپیتالیستی لیبرال دیموکراتیـک 

ت ل باوەش دەگرنو بو شوەی تی سۆڤیهیا خۆ سوسیالیستی یکیه
سرجم ئرزش و پوانوە و کولتـور و بایخکـانیتر ڕەد دەکنوە 

ئو بۆچوون ل سـر گشـی . ک محکووم ب نماننو الیان وایه
کۆمیتی ل ڕاستیدا  چ ل ڕۆژئاوا  و چ ل بلۆکی سوسیالیستی دا 
برەبرە دەخزیت نیو سیاستی ئو دوو بلۆک بۆ ئوە ک ھژموونی 
ـــان دا  ـــوو جیھ ـــر ھم ـــان ب س ـــی خۆی ـــوریی و نیزام سیاســـی، کولت

.بسپنن
ک ل بیردۆزان ی سدەی بیستمدا  کۆم٧٠کچی ل ساکانی 

 نییانو جیھان بردووک لھ ن کدەگ و ئاکامندیشمندان بو ئ
ـــین ئو . ل ســـر کۆمگـــا و مرۆڤـــایتی تگیشـــتنکی ریالیســـتی ن

ــردۆز و ئندیشــمه ــاوان ک ب پوســت مودرنیســتکان بی ــوێ ب ندە ن
 دەدەن ــان ناســراوەن، ل راســتیدا دا جیھانشــموول بــوونی ئو بۆچوون

ــــ ــــر هب ــــک ک ل س تقیقح ن کدەگ ــــام ــــن و بو ئاک ر ڕەخ
ــــــا  ڕاشــــــونالیزمکی جیھانشــــــموول دامزراوە ل ڕاســــــتیدا ن تنی

ک ھی و ن ئوەند جیھانشمولیشـ ک ئوان ئیـدعای تكهحقیقه
ب بــاوەڕی ئو بیــردۆزان کاتــک ب وردی ســرنج دەدینــه. دەکن

ــــیق ــــان شــــمول و ئو زانســــت و شــــناخت  و حق تک وەک جیھ
ــوو ل کۆنتیکســتیکی  ــدەکرێ ل ڕاســتیدا ھق ڕاشــیونیل چــاوەیی ل
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ـــــازانج و  ـــــدا ک ل خـــــزمت ق ـــــورکی تایبتی ـــــاریکراو، ل کولت دی
جــــا بــــۆی ئو .برژەوەنــــدیکی دیــــاریکراو دان، ســــریان ھــــداوە

ت تیگیشــتن ل دنیــا ھر چشــن خۆنیشــاندانکی نــامۆ ل ب ڕۆاــه
د دەکـــاتوە، ســـرکوتیان دەکـــا و عا جیھانشـــمولییکانی وانـــرهئیـــد

پوست مودنکان ب سرەنجدان ب جیاوازی . محکووم ب نمانن
ــــــوونی یک  ــــــام دەگن ک ب ــــــی بو ئاک ــــــانی مرۆڤ ل کۆمگاک

ت و رزگاری قیقهحقیقتناممکین و دەرک و شناختی مرۆڤ ل حه
ـــی بســـتراوەتوە بو کۆ ـــون و و بختوەری ـــور و ش نتیکســـت، کولت

ھر بۆی الیـان وای ئو جیھـانبینی ٢.مژووی ک مرۆڤ تدا دەژی
و ڕەوتان ک ئدعای جیھانشـموولیان کـردەوە سـرچاوەی پکھنـانی 
سیاســــتکی مــــوزمنی راسیســــتی و مــــاورانی، شــــڕ و پکــــدان و 

٣.کوشتاری ب میلون مرۆڤی بوون
کان ھنند پۆست مودرچشتنی ھگکیتریان ڕەخساند بۆ تل

مرۆڤ ل سر دنیایی دەورووبری خۆی،ب رووخانی دیواریی برلین، 
 موکراســــی کاپیتالیســــتی خــــۆی لجــــاریکیتر جیھــــانبینی لیبــــرال د

ــاز دەکــا ــازنیەخنی پۆســت مــودرنیزم دەرب بیــردۆزی ئامریکــای .ب
ام دەگـا بدوای ڕووخـانی دیـواری برلینـدا، بو ئاکـ) ١٩٩٢(فۆکۆیاما

ک خبــات و پکــدادان بــۆ کۆمگــایکی ئیــدئال کۆتــایی پھــاتووە و 
فۆکویامــا تکرەمــانی جیھــانی . کــرد" کۆتــایی مژوویــی" بانگشــی 

2Lyotard, F. (1984).The Postmodern Condition. Manchester: Manchester
University Press.
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ــۆ درووســتی  تگیشــتنکی  ــز ب ھکــی بیگسوسیالیســتی وەک ب
کاپیتالیســـتی و لیبـــرال دموکراتیـــک ل ســـر جیھـــان و کۆمگـــا و 

ی وا بوو ک مرۆڤ بۆ گشتن ب ڕزگاری، ھـیچ ئو ال. مرۆڤ زانی
دەستمالنی جیھانبینی لیبرالی ب و زیاتر کماوە لکی نگایر . ڕھ

ـــر فۆکۆیامـــا دا،  ـــوی و ل ســـربندی ھـــاتن کـــاییی بی و چۆارچل
باس ل پکـدادانی )١٩٩٦(سیاسییکی ئامریکایی ب ناوەیھۆنتینگتۆن 

ـــــی گشـــــکردنی ئو الی و. دونکان دەکـــــامـــــهته ـــــوو ک ڕەوت ا ب
 تک دووپـات نـابری دنیا دا وەکـیراسس گاکانی ڕۆژئاوا لکۆم

ــا،  ــتبر ناک ــاوا دەس ــوونی رۆژئ ــدادانی ته" و ھژم ــهپک ی "دونکانم
دونی ڕۆژئـاوا ب مهلدەکوەیتوە، پکدادانک ک زۆر جار لودا ته

ــه ــبر ت ــاران ل ھم ــویکی دوژمنک ــرێ و مدونکانش ــر ڕادەگی ی ت
ــاوا  ــۆ ئوە ک ڕۆژئ ئاکــامی ئو دوژمنکــاری ئوەی ک ســرئنجام ب

دونکانیتر ل سـر مـهدونی خـۆی بپـارزی دەبـ سـرجم تهمهته
٤.ڕێ خۆی البدا

 ڕۆشـنبیری و ٢٠ل کـۆر و کـۆم وە لسالی رابـردوو دا دیسـان
زانستی و کۆمیتییکانی ڕۆژئاوا و جیھانی سھمدا باسـکی تـازە 
ھاتۆت ئاراوە ک ل باتی سرنجدان ب ئیدعا و نوڕم ئابسـتراکتکان 
و تگشتنی جیھانشموولییکان، زۆرتر سرنج دەدەن ڕۆـی کولتـور 

و داب و ن ل و قســــ یــــانکــــان ھگــــا مرۆڤییکۆم ــــک کریت
کــــــاردانوەی ئو کولتــــــور و داب و نریتــــــان دەکن ل ســـــــر 

4Fukuyama, F. (1992).The end of history and the last man. New York.
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ئو بیـــردۆزان ھرچنـــد ل ســـر ئو . گشـــکردنی کۆمگاکانـــدا
بــاوەڕەن ک ڕۆژئــاوا وەک ناوەنــدی ســرەکی ئــاوگۆڕە مودرنکــانی 

سـفی دەتـوانی وەک لکۆمیتی، سیاسی، ئـابووریی، کولتـوریی و فه
ــانی دیكــه ــی گشــ و پشــکوتنی وأت ــۆ براوەردکردن دەالقیک ب

ھـــیچ کۆمگـــایک پویســـت ناکـــا ک ککـــی لـــ وەربگیـــری، لـــه
ـــۆ پشـــکوتن، ســـوبات و ئاســـایش و  ـــا و ڕەوت ب دروســـت ئو ڕگ
بختوەریی بگرت بر ک ڕٶژئـاوا ل خـۆی نیشـانداوە، بکـوو ھر 

کولتور و کۆم خـۆی ک ت ببوەی تاندنخو ک دەتوانی بگای
ل ل مـــژو و کولتــــور و داب و نریتیکـــی تــــایبتی ڕا ســــرچاوە 
دەگری لو نۆرم و پوان و بایخانی رۆژئاوا ورد ببـت لکبـداتوە 

گای خۆی بگونجاوی کۆم بدا ک وەرۆک و فورمی پ٥.و ن
ــــدئاڵ ک ئاکــــامی ئو بیرکــــردنوان ل ســــر کۆ مگــــایکی ئی

 ــت کدە مــ لســروە ب کــورتی ئامــاژەی پکــرا ل ڕاســتیدا ب ئ
جیھان  ب دوای شڕی سارد دا ن تنیا تووشی ئـالۆزیکی برچـاو 
 تی بگای مرۆڤـایکوو کۆمکاندا بووە، بتییو دەون وەندیپ ل

ت کی جیدیی لڵ گرفتگتی لبتا گشتی و ڕۆژئاوا ب شـتن لگ
ــووە ــتو یخ ب ــۆی دەس ــانی دەوروو و بری خ ــۆی و جیھ ئگر . خ

 وە لمالنـــی ک ب لیبرالیـــزم و مارکســـیزم وەک دوو ئیـــدیۆلۆژیک
سد سای رابردوو دا تگشتنی مرۆڤ ل سر جیھانی دەوروبری 
خۆی دیاریدەکرد و ئگر ناوئاخنی ئیدیولۆژیکی شڕی سارد بـوون 

ودەوتییکانـــدا و بشـــی ھرە زۆری جوگرافیـــایی ل پوەنـــدیی ن

5Eisenstadt, S.N. (2000) Multiple Modernities.Daedalus 129: 1-29.
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 م بو دوو ئیــدیولۆژی بــو،بیــدانی ملمالنــی ئــی جیھــان م سیاس
لبر یکبوبوونی سیستمی دوو جمسریی و تکقرمانی جیھـابینی 
ــانی و  ــوێ جیھ ــانوە نزمــی ن ــا ب نزۆک م سوسیالیســتی و ھروەھ

ـــــوان و بایخکـــــانی  وەی پـــــوون ـــــرال کم ڕەنگب ـــــالیزمی لیب کاپیت
دموکراتیک، سیاستی نوەدەتی تووشی ئاوگۆڕی چـاوەڕۆانکراویی 

ت و ھمـــــیش ل بـــــاری ســـــهمزن، ھم ل بـــــاری باالنســـــی ده
ـــاریکردنی ئاســـۆی پوەنـــدیی نوەدەوتییکـــان ل ســـربنمای  دی

ب واتایکیتر حقیقتیک ک مرۆڤ پوا بـوو . ئیدیۆلۆژیوە، ھاتوە
.یویتوە، ھو نبووە و دەب بشون شتکتر دا بگڕیدۆز

 ـــد ب ـــدەدرت ک ھرچن ووە ھـــدان ـــای ئو لک ل ســـر بنم
کورتیش، ئاۆگۆڕەکـانی باسـکراو ل سـرەوەدا ل سیاسـتی دەرەوەی 
زلھیزکانی پوەندیدار ب کشی ڕۆژھتی نوڕاست شی بکـنوە 

توی بکیـن ک ل ھوڵ وتقـال دان و جگا و ڕۆی ئو زلھزان تاو
. کان دا دیاری بکنک قوورسایی خۆیان ل پوەندیی نودەوتییه

ئمریکا و نزمی نودەوتی پاش شڕی سارد
دا ١٩٩٠دا دیــواری بــرلین دەڕووخــ و ل ھــاوینی ١٩٨٩ل ســای 

دەوەشــــــک ھ ـــانی وەرشـــۆ ل ـــاچی ک ل . پیم ی ٢چـــی وای پن
دا دوو الینی ئامان یک دەگـرنوە و کاپیتـالیزمی ١٩٩٠ئوکتۆبری 

ـــاوا ب ســـرکرده گیئمریکا ل پکـــانی لیبـــرال دموکراتیـــک ل ڕۆژئ
ــبر  جیھــانی سوسیالیســتی دا ب ڕبرایتــی  ــتکانی ل ھم مبس

پــاش ســاک . تــی ســۆڤیيتدا ھســت ب ســرکوتن دەکــاهیکيــ
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 ن و لــدماھ ی لــکــان قــۆئامریکايی ــت بر کوش بــۆ ســــھ
ــدام، توەرەی مبه ــانی س ــاری ل دەســت ھزک ــتی ڕزگ ــی ' س نزم

ل دایک دەب و لوە بدوا ھتا دێ، ڕۆی ھژمـۆنی '  نوی جیھانی
ی ٣١ل . ئامریکا ب سـر جیھانـدا دەبـت جگـای بـاس و لکـدانوە

تی سۆڤیيت لـک بـو دەبـ دا سرەنجام  یکيه١٩٩١دسامبری 
کاپیتــــالیزمی دموکراتیــــک ب ســــر سوســــیالیزمی مارکسیســــت و 

لنینیستی دا سردەکوێ و بم شوەی نزمی بی پولر یا خـۆ دوو 
!جمسریی ک برھمی شڕی ساردبوو، ھرەس دەبا

کانی ئامریکا ئستا وەک یکمین زلھزی جیھانیی وتیکگرتووه
ـــۆ ئوە دەکون مـــانۆڕکی سیاســـی، نیزامـــی و دیپلۆ ماســـی بھـــز ب

نیشان بدەن ک توانـای ڕبرایتـی جیھـانی پـاش شـڕی سـاردیان 
یکانیان، ئامـادە بوونیـان . ھشان دانی توانسـتوان بۆ نئ ر بۆيھ

 وە و لکانی جیھــانش ناشــارنشــــاکۆکی و ک ــۆ دەســتوەردان ل ن ب
ــــا ســــرەتای دەســــپکی ١٩٩٠زۆربی شــــڕەکانی ســــاکانی  ھت

ب کــــورتی،لو .مــــدا ڕۆـــی ڕــــبری خۆیـــان دەنــــونن٢١ســـدەی 
سردەمدا وت یکگرتووەکانی ئامریکا ھموو ھز و توانایییکـانی 

نسـپژمۆنی خـۆی بچھ تا بتواننا ھکار ھخۆێ ب. بووشـیکور ل
ل ٢٠٠١ڕۆژی ھـرش بــۆ ســر تایبــان ل ئفغانســتان دا ل ســای 

اپیتـالیزمی لیبـرال دموکراتیـک دا وتارکدا لسربیرۆکی نزمـی ک
کـرد و  الی " ئازادی مافی ھموو تاککسـ"دڕاشتابوو بانگوازی 

٦".نتوەکانیش دەبی ل داھاتوو دا ب ئازادی بژین"وا بوو  ھموو 

6 The guardian (2001): “Text of Georg Bush’s speech”:
ttps://www.theguardian.com/world/2001/sep/21/september11.usa13
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 نـــاوچ کـــان لۆزيیڕ، نـــاکۆکی و ئاشـــانی شــــــژە کدر م بب
نسـتاندا ب تـايبتی ھـیچ ئاۆزەکانی دنیا ب گشتی و ل ئراق و ئفغا

ــــــۆ ئامریکايیکــــــان نمــــــا ک سیاســــــتی   ــــــی ب دەراویکــــــی ڕوون
 تـــی ئامریکـــا برایبڕ زمـــی نـــوێ جیھـــانی بقامگیرکردنی نســـ
 زمـی نـوێ جیھـانی لن و گوتـاری نی بکج ی بوە جوتنرکس

بو پی سیاستی نیودەوتی ئامریکا بۆ ی سیاسی ھات دەر وڤڕۆژە
دنی نزمی نوێ جیھانی ب ڕبری خـۆی ب نزۆکـی مـاوەجگیرکر

. و برەبرە لبیر چۆوە
کـان ب ھاتن سرکاری ئۆبامـا وەک سـرکۆماری وت یکگرتووه

ی ئامریکایيکـان ک  ھمـان خۆقانـدنی دنیـایکی یـرەسالتی مژوو
ــوو کم  ــان ب ــی خۆي ــک و کاپیتالیســتی ب ڕبرایت ــازاد، دموکراتی ئ

ل ژر ئاسواریی سیاستی نزمی نوێ جیھانی دا دەبتوە و ڕەنگ
ملمالنـی بـۆ گـۆزار بـۆ نزمکــی چنـد جمسـری دەسـت پــدەکا و 
نــونگی بــا نونــی ئو ملمــالن دیســانیش ڕۆژھتــی نیوەڕاســت 

دەب.
ـــــــی  ر ڕۆـــــــ ـــــــۆانین ل س ـــــــۆ دا ت ـــــــی ئت ل ھل و مرجک

کانی ئامریکا ل پوەنديی نودەوتیيکاندا ل نوخۆی وتیكگرتووه
قـالـی بـاس و دەمج ـتکانی تـری دنیـا دەبشب ئامریکا و ل . ل

کـــانی ئامریکـــای ســـاکانی ڕۆژئـــاوا ب گشـــتی و ل وت یکگرتووه
١٩٩٠تــایب والوە بکــورتی ئامــاژەی ب رەوە بســ روەک لتی  ھ

پكــرا ڕۆانــگیک ھــات ئــاراوە ک بــۆ پرکــردنوەی بۆشــای نبــوونی 
ق زه" دونکانمهپکدادانی ته" ئدیۆلۆژیک ھویدەدا کبیرۆکی 
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ئو ڕۆانــگی تقــالی ئوە بــوو ک  ژرخــانی ئیــدیولۆژیکی . کــاتوە
پکـــــدادنی " بنمـــــای پوەنـــــدی ڕۆژئـــــاوا ل گڵ دنیـــــا ل ســـــر 

دونی مـــهئو لکـــدانوەی بڕوونـــی ته. دابـــژرتوە" دونکانمـــهته
ـــاوای ل ھمـــبر بڕۆات ته ـــی و مـــهمـــودنی ڕۆژئ دونکانی چین

ئوەی ک ســـرنج ڕاکشـــ ئوەی ک .ئیســـالمی ڕاســـت دەکـــردەوە
 ــا ل ــای ئامریک ــا دێ بۆچــوونکی ریالیســتی ل ســر ڕۆڵ و جگ ھت

ل ڕۆانگی ڕئالیسـتکاندا قـازانج و . ئمۆ دا پرەدەستنتدنیای
برژەوەنــــدی نتوەیــــی ل مانــــای پاراســــتن و ڕاگرتنــــی ســــنووری 
جوغرافیایی و سـربخۆیی سیاسـی دا خـۆ دەنـون و ب گرینگتـرین 
ــدیی نودەوتییکــان دا حیســاب دەکــرێ،  ئرکــی دەوت ل پوەن

پکھنانی ھزکی سربازیی گورە و ک ئم ئرکش تنیا ل ڕی 
سـازدانی ھاریکــاری و ھاوپیمــانتی نــودەوتی دا مســۆگر دەکــرێ 

ـــۆ ئوەی ک بر ل شـــڕ و پکـــدادان بگـــرێ لم چوارچـــوەیدا . ب
رئالیستکانی ڕۆژئاوا بو باوەڕە گشتوون ک دەب ڕۆل و جگـای 

ێ و ھر لو کـات دا زلھزە جیھانی و ناوچیکانیتر ل برچاو بگیر
پارسنگی ھزەکان بجۆریک شک بگرت ک جگاو ڕۆی ڕۆژئاوا 

. گرینگی خۆی ل دەست ندا
ب ھاتن سـرکاری ترامـپ دەبینـین ک بۆچـوونی رئیالیسـتی ھتـا 

قامگیرتر دەبکان و . دێ سھادە نیزامییزکردنی نھک بالي ل
دەستوریی کار داي و ل الیکی شی ئامریکا ل هنوژنکردنوەی ئرت

ئامریکايیکــان ل ســر بنمــای قــازانج و برژەوەنــديیکانی وههديكــ
ریکن چاو ب پوەنديیکانی خۆيـان ل ڕادەی نودەوتیـدا هخۆيان خ
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ھر لو کــات دا ب شــوەیکی برچــاو ئامریکايیکــان ٧.دەھــنوە
ــــ ــــوازی ژی ــــانین ک ش ــــر بتم ــــنن ک چیت ــــان و ڕادەگي انی خۆی

ی ٢١ل ڕۆژی دووشــمی . دموکراســی ب دنیــا دا بــو بــکنوە
ســرکۆماری ئامریکــا ترامــپ ل پيامیکــدا ل مر ٢٠١٧ئاگۆســتی 

ستراتیژی ئمریکا ل ئفغانستان بم شـوەی سیاسـتی نـودەوتی 
ـــد ـــم جـــارکتر خۆمـــان ب نتوە ســـازکردن : "ئامریکـــای دەرکان ئ

ئـم چیتـر . ریکی کوشتنی ترۆریسـتکانینهئم خ. خریک ناکن
نامانوت ک ھزی نیزامی ئامریکا بـۆ سـازکردنی دموکراسـیيکان 
 دەيــن کوڵ بنــین و یــا خــۆ ھھبکــار ب مئــ تــانی دوور لو ل

و ئـم داواش ل ... وتان سازبکینوە بو جۆرە ک ویستی خۆمانه
٨."خۆيان بگۆڕنکس ناکن ک شوازی ژیانی 

رووسی
ــــوو ک تی ســــۆڤيهبدوای ڕووخــــانی یکيــــه ــــ واب ــــاوا پ تدا ڕۆژئ

ــاتوانن پشــت ڕاســت  ــر ورانکــانی ئو ڕووخــاندا ن ژ کان لروســ
کنوە و برە برە  وەک الینــی ســرەکی دۆڕاوی شــڕی ســـارد 
ــايبتی  ــاوا و ب ت ــانی ڕۆژئ ــرت و مرجک ــوالی ش ــتمۆ و گ دەس

تی  ل شوکی تکۆخانی یکيهڕوسکان پاش ئوە ک. ئامریکا دەبن
٧ .

.
8 Foreign Policy (2017): “Trumps presidential speech on Afghanistan”.
http://foreignpolicy.com/2017/08/22/trumps-presidential-afghanistan-speech/
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پـووتین ب خۆيـان ت خۆيان ڕزگارکرد توانیان ب ڕبرایتیسۆڤيه
ــوون ک وەک زلھزیــک ک دووھمــین  دابــنوە و داواکــاری ئوە ب

تــی ئتــۆمی دنیــای، پویســت مــامی لگڵ بکــرێ و رــزی هقــودر
ک برەبرە ھر لو کات دا روسکان خۆازیاری ئوە بـوون . بگرێ

. وەک ئندامکی بنمای ناتۆ و ل دواتردا ئورووپـا قبـووڵ بکـرن
تی ئورووپا ب نفووزکردن وتانی سربخۆی کچی ئامریکا و یکيه

ـــهپاشـــماوەی یه ـــژوویيوە حوزەی تی ســـوڤيهكی ـــاری م ت ک ل ب
نفووزی سیاسـی روسـکان بـوون، ل کـردەوەدا ویسـت و ئارەزۆکـانی 

ــی ــوێ خســتروس ــوونک ھیــوادار بــوون بوە .کانیان وە پشــت گ چ
برھسـتی ڕوسـی . کئوان دەتوانن روسی ل ئاخرداب چۆکدابنن

لھمبر ئو سیاست بتايبتی ل ناوچکانی قفقاز و ھروەھا لو 
ردانـــی ل شـــری هســـانی دوایـــدا ل ئـــوکراین و پاشـــان خـــۆ تـــو

ــــازر ن ــــووریدا دەریخســــت ک ح ــــی س ــــانای ملکچ ــــی وا ب س ی
بو چشن روسـی بو قنـاعت گشـتوە ک . ئامریکايیکان بت

تی سـوڤییتی ل ڕادەی جیھـانی دا بـۆ كیهئو وت شون و دەورییه
ــدی و  ــاوچیی ل ئاســیایی ناوەن ــابتوە بم وەک زلھیزیکــی ن ــ ن پ

ــــادا دەتوانــــت ڕۆکــــی گرینــــگ کــــای بکــــ او ب رۆژئــــاوای ئورووپ
ل بکشت ناوچگلکی یمانی ل گڵ زلھزە ناوچیکانیتر پههھاوپ

وەک رۆژھتی ناوەڕاسـت و بو چشـن ل ئاسـتى جیھانیـدا ڕۆـی 
پاش ئو برنگاربوونوەی روسکان ئستا .زلھزیک بخۆيوە بگرێ

ـــانیک  ـــر دووڕی ـــزەدا ل س و زلھڵ ئگـــدی ل ـــاوا ل پوەن رۆژئ
دووریــانیک ک ئــاخۆ  دەبــ رووســی بخــرت ژــر . ڕاوەســتاوەن
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ریک بخرتوە ھتاکوو بیـر و ڕای رۆژئاواییکـان ل گووشارەوە و ته
ــۆ  ــۆ فزایک ب ــا خ ــا؟ ی ــووڵ بک ــانی قب ــاوەخۆ و جیھ ــی ن ســر نزم
 بگرێ یا ب ننامۆ بوونی دووالی ش بپ  ی سیاسی ماوە کپرۆس

ــــیکموە ئشــــکی کمتــــر کــــاتوە ــــۆ گیشــــتن ب الن ل ھوڵ ب
ئایــا ســنوورەکانی ٩کۆنســیپتیکی ھــاوەبش ل ســر نزمــی جیھــانی؟

 ــت ببــنکــدادان،یاخۆ دەکرکــی نــاکۆکی و پلھ ببــن دەبــ روســی
ناوچیک بـۆ ھاوکـاری پـکو بـوونکی ئاشـتیخۆازان؟ل ومـی ئو 
ـــوکراین و ســـووری ب باشـــی مبســـتی  پرســـیاران دا کشـــکانی ئ

ئوان بۆ بدست ھنانوەی جگا و ڕۆی خۆیـان .ان دەردەخاروسک
ڕتوە ی نــودەوتی زۆر جیــدین و تــا ئو جگــای ک دەگــههل ڕاد

سر ڕۆژئاواییکان و ب تايبتی ئامریکايیکـان ڕوون نـی ک چلـۆن 
١٠.ل گڵ ڕوسیی ئو سردەم مام دەب بکن

چین
سـ کـی لزتی چـین خـاوەنی ھورەی وبـووی گ کک کری

تكی زیــاتر ل یک میلیــارد شــیمهئــابوری، سیاســی، نیزامــی ب حه
مرۆڤ ک دەتوان ل میدانی سیاسـتی جیھـانی دا ڕۆکـی برچـاو 

ئم وت ل سیاسـتی دەرەوەی خۆیـدال سـردەمی شـڕی . بگێ
ســارد دا،خــاوەنی نریتکــی دوور و درــژ بــوو ک ڕۆکــی چــاالک 

9 The Atlantic (2016): “World Chaos and World Order”.
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/11/kissinger-order-
and-chaos/506876/
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ھرچنــــد چینیيکـــان ھــــیچ رســـالتیکیان بــــۆ . وەئســـتۆ نگـــرێ
بوکردنوەی ئرزش و پوانو نۆرمکانی ژیـانی خۆيـان ل جیھـان 

ـــز لنـــان ل جه ر ـــر باوڕیـــان ب ـــی، بکـــوو زۆرت ندی ربهمســـهدا ن
ت و ھوــدەداوتانیتر ھانبــدا ک ل ســر ئساســی ڕــز بــۆ ســهده

ــا ــین ل دنی ــی چ ــا و ڕۆ ــدیيکانی جگ ــدا، پوەن ی سیاســی و ئابووریی
ـــن ـــان دابن ـــل.خۆي ـــدەچ ک چـــین مای ـــدا وە ـــۆ , لو ســـانی دوای ب

ــــــۆارە دا بگــــــرێ تــــــا وەک ھزیکــــــی  چــــــاالکبوونی زیــــــاتر لو ب
نگبـوونی خـۆی هبرھمھنری جگای متمان ڕز و پرستیژ بـۆ پشـ

چـــین ئســـتا ھکـــی دوور و درـــژی سیاســـی، . بدەســـت بھنـــی
وریی، کولتوریی و ئمنیيتی ل رۆژھتی دریـایی چـین را تـاکو ئابو

ـــــــیس بالوکـــــــردۆتوە ـــــــالی ئينگل ریکن ب چینیيکـــــــان خـــــــه. کان
زینــدوکردنوەی ڕگــای ئاوریشــم ل ڕگــای ئاســیای ناوەنــدیوە خــۆ 
ــدیی  ــای ئاوریشــم دەتوانــت ناوەن ــا و ل ڕاســتیدا ڕگ ــن ئرووپ بگی

ــی ل زه ــابووریی و سیاس ــئ ــای ئ ــوزتوە بۆنــاوچی ری اتالنتیکوە بگ
ڕگـایک ک ل جرگی دەیـان نتوە و ١١.ئاسـیا-ربویی ئـرۆبه

وە ڕد دەبـتتـی نھـاد و دەورەشـدا ڕۆژئـاوا . کولتور، ئایین و نل
بگشـــــتی و ئامریکايیکـــــان ب تـــــايبتی ل ســـــر دووڕیـــــانیک 

ئایـا . بـکنڕاوستاوەن ک چۆن ل گڵ ئو دیـارەدی ھسـوکوت
ئامریکــا کشــیکی ئیــدیولۆژیکل نــوان خــۆی و چــین دا دروســت 

چی نـۆرم و بایخکـانی دەکا و خۆازیاری ئوە دەب ک چین ملکـه

11 The Atlantic (2016): “World Chaos and World Order”.
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/11/kissinger-order-
and-chaos/506876/
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کی کبکيـهژیانی ڕۆژئاوا ب؟ یا خـۆ ل بـازاری ئـازاد دا دەکویتـه
لـرەدا ڕۆـی ئورووپايیکـان . ئابووری بۆ وەدەست خسـتنی بازارەکـان

ــاخۆ ب تمــان شــان ب شــانی ئامریکــا ل ھمــبر زۆ ر گــرینگ ک ئ
چین دا ڕابوستن یا خۆ سربخۆ لو وت پوەنديیکانیان ل گڵ 
چین درژە پ بدەن؟ ئوەی ک ڕوون ھستی متمان بخۆ بوونی 
چینیيکان ل ئستا دا لو پڕی خۆدای کچی رۆژئـاوا بگشـتی و 

. ل گۆمان و دوو دیدا گیریانکردوەئامریکا بتايبتی

تیی ئورووپایکیه
نیـي ئورووپا وەک سـرچاوەی ئسـلی بیـر و ئندشـ و جیھـان ب

مودرنکـــان، ل ھمـــوو بـــۆارە جوراوجۆرەکـــانی سیاســـی، ئـــابووریی، 
سـای ڕابـردوودا ڕۆیکـی ٢٠٠فی و زانسـتیدا ل لسـههکۆمیتی، ف

ناوەنــــديی ل داڕشــــتنوەی کۆمگــــا مــــودرن و پشــــکوتووکان و 
لو سردەمشـدا . ھروەھا ل سیاسـتی نـودەوتی دا کـايکردووە

ل باری ئابووریو تيکنۆلـۆژی پشـکوتووی سـردەم وەک زلھزکـی 
ھـزن، بم لمالنییکـی بجیھانی ل بازاری ئـابووری دا خریکـی م

 ل ــین ک ــۆ ن ــاری سیاســی و ســربازییوە خــاوەنی ڕۆکــی ئوت ل ب
ــایوە ــن ک ــا ب ــیدا ب تنی ــۆ رووس ــا خ ــین و ی ــا، چ ــبر ئامریک . ھم

ردەوامی ل بھزکردنی ناوەندەکانی ھربۆي وتانی ئورووپایی ب به
وورییوە و ھم تی ئورووپا دان ک ھم ل باری سیاسـی و ئـابیکیه

ــاریی بــکن ــاری ســربازییوە جــى و شــونی خۆيــان دی ھــاتن . ل ب
تی ئورووپا گورزیکی قوورس بـوو ل جسـتی دەری بریتانیا ل یکیه
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تی ئورووپا، ک ل الن کۆماریخۆازەکانی ئامریکـاوە پشـوازیی یکیه
ھۆکـــارەکش زۆر روون بــــوو، بـــوونی ئورووپـــایکی بھــــز . لکـــرا

وانــت میــدانی مــانۆر بــۆ ســربخۆ بــوونی ئورووپــا ل  سیاســتی دەت
ھویســتی ترامــپ ل ســر نــاتۆ و ھروەھــا . نودەوتیــدا زیــاتر بکــا

ــــا و ئامریکــــا لو  ــــدییکانی نــــوان ئورووپ ــــالۆزیی پوەن گرژیــــی و ئ
ک وتـانی ئورووپـایی بـۆ یکم جـار پـاش سردەمدا وای کردووه

اس لو دەکن ک ئورووپا دەب خۆی ل شڕی دووھمی جیھانی ب
ل  ئاخر و ئـۆخری .ژر سبری سیاسی و نیزامی ئامریکا دەرباز بکا

 بــۆ ٢٠١٧ژانـوی ک رئاواکی ســینــام کیــه٢٧لنــدامی یتی ئ
تی ئورووپا بـۆ رپرسی شوورای یکیهئورووپا نووسراوە، دۆناد تۆسکبه

وێ ئمریکای ل ریزیـی ئو یکم جار سیاستکانی سرکۆماری ن
ـــــه ـــــ ل یکی ـــــا ک ھڕەش ـــــیان دان ـــــا دەکنمترس ١٢.تی ئورووپ

ــــــهھوســــــتک ک نیشــــــانده ــــــدیی نودەوتیی کان و دا ک پوەن
یمــان مژووییکــانی وەک نــاتوش لو ســردەم دا دەتــوانن هھاوپــ

ــديیدا راویژكــاری ئامــان خــاتوو . بــکون مترســیوە ھر لو پوەن
کل ل سر سربخۆی ئورووپا پـداگری کـرد و ل پوەنـدی ل مر

ــــه ــــا ل مڕ یکی ــــتکانی ئامریک ــــ گڵ سیاس ــــا و کش تی ئورووپ
جیھانییکاندا ئامـاژەی بوە کـرد ک ئورووپـا دەبـت زۆرتـر ل سـر 

بۆچوونک ک ھتا دـت زیـاتر ل ھمیشـ ل .پ خۆی ڕابوستت
 روەھــا لرانــی سیاســی ئورووپــا دا بیــر و ڕای گشــتی و ھبنــاو ر

12Independent (2017):
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/donald-tusk-donald-trump-
existential-threat-europe-brexit-eu-theresa-may-a7555061.html
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زتــر دەبــھکانی .بترســییو م ڕەشــھ داھــاتووی ئورووپــا جیــا ل
دەرەکــی، ل الین ھــز و جــوونوە ڕاســتگراکانی نوخــۆی وتــانی 

تییشــوە ک ڕۆژ لگڵ ڕۆژ ل بھزبــوون دان و دژ ب ئو یکیه
. ت مترســییوەتی ئورووپــان، کوتــۆسیاســت و ئیــدئالکانی یکیــه

شـــــتوون ک دان ب ت گهناعـــــهئورووپایکـــــانیش برەبرە بو قه
جیاوازیکـــــان دابـــــنن و ب ڕـــــزەوە لگڵ جیھـــــانینی و کولتـــــورە 

ـــکن و چیتـــر وەک جـــاران خـــ ریکـــی هجیاوازەکـــان ھســـوکوت ب
.بڕیکردنی شوازی ژیانی خۆی بۆ دەرەوە نبن

یترۆژھتی نیوەڕاست وقيرانی ھوو
ساڵ لموبر ڕۆژھتی ناوەڕاست وەک دۆڕاویی سـرەکی ١٠٠

شڕی یکمی جیھانی نتنیا ل باری نیزامـی و سیاسـییوە ل بر 
بکوو ل باری ھوویتیشوەل قیرانکی ماورانکر , یک ھتکا

زلھزەکــــانی . ی ھیک تــــا ئوڕۆ ھر درــــژه, دا چقــــی بســــت
یا ک الینی سرکوتووی ئو شڕە بوون، کوتـن رانس و بریتانفه

دابشکردنی لگۆترە و ڕەمکی سرجم ئو ناوچـان ک بـۆ مـاوەی 
 کان و ٥٠٠زیــاتر لتی ئیمپراتــوریی عوســمانییــر دەســژ ســاڵ ل

ـــوون ـــران دا ب کی . پادشـــاکانی ئترانیسیاســـننو ک ـــزان و زلھئ
نی راســتوخۆ و ناراســتخۆی کلونیالیســتی ســردم بــوون ب زابــوو

خۆيان بسر سرچاوەکانی ئابوری و بازارەکـانی نـاوچی ڕۆھتـی 
ــــــۆ داســــــپاندنی ســــــاختارگلکی  نوەڕاســــــتدا و ڕخۆشــــــکردن ب

ــــاوایی و بگــــرە جموجــــۆ -کــــۆمیتی کلتــــوری و سیاســــی رۆژئ
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مزھبییکانی مسیونە مزھبییکان ل ڕگای ڕبرانـی سیاسـی 
نی کــــــــۆمیتی و سیاســــــــی و کولتــــــــوریی تــــــــازە و نوخبكــــــــا

ریکی داڕشــــتنی ســــاختارگلکی نــــوێ ل پگشــــتووییناوچدا خــــه
ڕاســـــــــتای قـــــــــازانج و برژەوەنـــــــــدییکان خۆیانـــــــــدا دەســـــــــت 

تایبتمنـدیی ھر برچـاویی ئو سیاسـت و ئـاوگۆڕان ئوە .پکرد
گرتنی یک سازکرا ک ب ب ل بر چاوبوو ک ل کردەوەدا ملمالنه

ــابووری و کولتــوریی  ــی، ئ ــۆمیتی، سیاس ــانی ک ــرت و مرجک ش
کۆمگاکانی ئو نـاوچ دەبـوو ل ڕگـای ل میـدان بـردن دەری 
داب و نریتکــان و بــاوڕ و ئرزش و بایخکــانی ک کۆمگاکــانی 
ـــایکی  ـــۆ پشـــکوتن و گشـــتن ب دنی ل ســـر ڕاوســـتابوو ڕگـــا ب

.مودرن خۆش بکا
ـــ ـــی ھر ب ـــاراوە ک میرات ـــت ئ ـــاو ب ـــورینکی نوب ـــوو دوکت ۆ دەب

چندســد ســای ئیســالمیون بکــا و ل جگــای ئو ســمبولگلکی 
تــازەی ھــوویتی کولتــوریی بــت بــازارەوە بــۆ دەوت مودرنکــان و 
ھـوویتی سیاسـی و کـۆمیتی خـک ل گڵ ھـوویتی ڕۆژئــاوای 

ــگن ــک ب کانی . پــا ــۆي ل س ــین ک ل ١٩٢٠ھر ب بوالوە دەبین
ــــی ل پرینســــیپکانی  خــــۆرھتی نوەڕاســــت گۆڕانکــــاریکی بنڕەت
 تی دا بیتی کــۆمکانی ھــوویــیمبول مشــروعیتی سیاســی و س

ــاراوە ــن ئ ا دــ کی خوەیشــ . ــای سیاســی ل پناســکردنی کۆمگ
ــــادركی ــــاوچ ڕا برەوە ک ــــانی ن ــــوریی کۆمگاک ــــالمی و کولت ئیس

. ناسیونالیستی ڕوو ب بایخ و پوانکانی ڕۆژئـاوایی گـۆڕدراىکادریك
ب و ئــایین  لو پرۆســیدا ھوــدەدرا ک ل الیکوە ڕۆــی مزھــه
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داب و نریتکــانی وهبتواویــی لکــک بخــن و ل الیکــی دیكــه
ــۆ  دەورانــی پــش ئیســالم لگڵ  کولتــوری رۆژئــاوای تــکو کن ب

ی سیاســـی تـــازە و  ھـــوویتکی گشـــتی  بـــۆ وایکـــهدۆزیـــنوەی ڕ
لو ھــــوویت یکدەســــت نــــویدا ھــــیچ جگــــایک بــــۆ ١٣.خــــک

پلــۆرالیزمی سیاســیی و کولتــوریی نبــوو و ھر فــۆرمکی جیــاوازتریی 
ئیتنیکی، ئایینی، و کولتوری و سیاسـیتر ک ل گڵ سیاسـتی گشـتی 

لـدەکرا و لو دەوتانی تازە دا نھاتبانوە، زۆر ب سـانای حاشـایان
. جگایان ک پویست با ب زبر و زەنگی خوناوی سرکوت دەکران

خـاوەنی ئو ژرخـان ڕۆشـنبیریی، زانسـتی، سرجمی ئو ئاۆگۆڕانه
سیاسی، کۆمیتی و کولتوریان نبوون ک بتوانن ل راسـتیدا ئو 

سیاسـییکانی و پوەنـديی تییانـهنۆرم کولتوریان، ساختارە کۆمیه
ئو کۆمگایان تووشـی ئـاۆگۆریکی بنڕەتـی بـکن ک ل خـزمت، 

تی سـهده. ئاشتی، ئاسایش، پشـکوتنیکی برداوام و بنڕەتـی دابـن
دەست پراگشتن ب سـرچاوە و . سیاسی تژیی بوو ل نابرابری

کرەســـــــــکانی ئـــــــــابووریی و سیاســـــــــی تنیـــــــــا ل دەســـــــــت 
ت نوخبكانی دەستداری کۆمگا دا بوون ک بڕۆاهکمایتکكه

ھرچنـــد .پوەنـــدییکی ئوتۆيـــان لگڵ کۆمگـــای خۆيـــان نبـــوو
 تی، ڕوو لیــۆم ــوبیلیزەکردنی ک ــانی م ــو ئامرازەک ــار و کرس ڕک

13 بۆ نموونھ لھ تورکییھ، زمانی تورکی وەک یھکھم زمانی مرۆفایھتی کھ قسھی پیکراوە

یاخۆ لھ . 
را وەک کورش وەک بناخھدانھری 

. بنھماکانی ماڤی مرۆڤ  پیناسھ دەکرا
بھکورتی ! 

 .
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 ــوون ک ــازادی نب ــوو، کچــی خــک خــاوەنی ئو ئ گشــ کــردن ب
رانـی سیاسـی ھتـا ڕب. خۆیان ب شوەیکی ئۆتۆنۆم سازمان بدەن

ـــام و  ـــنوە چـــوونک خـــاوەنی برن دەھـــاتن ل خـــک دوور دەکوت
ش هئفکارگلکی بوون ک ن خۆیان خۆقنری بوونو ھر بو پیـ

ــوو پاپشــتکی  ــدا نب ــا ل توانایان ــوون و ھروەھ ــای نب ــ ح ــی ل باش
ھر بۆی سرەڕای . کۆمیتی بۆ جی ب جکردنی دروست بکن

ژهکۆمکی روتنشــکنــی و پروگۆڕی ئـک ئــا تدارانیــی دەســ
ھیچ کات نيانتوانی وەفاداریکی بھز دروست بکن بـۆ دەسـت، 

ھر بۆي ئو گۆڕانکاریان ھتـا دەھـاتن ب . ڕژیم و ئیدەکانی خۆیان
. ملی ب سر خاک دادەسپندراشویکی سرکوتکران و ب زۆره

ی رۆژئاواییکان و جیھان بینی و ئیدکانیانوە ب کورتی لگڵ ھاتن
ــی نــوێ  وەک برھمــی  ــۆ ڕۆژھتــی نوەڕاســت چنــدین دەوت ب
بانوەی شڕ و لکبوبوونی ئیمپراتۆری عوسـمانی و دەسـتوەردانی 

ــاوا  ــا، فرانســ و ئامــان( زلھزەکــانی ڕۆژئ ــووت . ، پکــدن)بریتانی ق
کی تر ل بڕـوەبرایتی و بوونوەی دەوتی مودرن وەک شوەی
ـــــا ک شـــــرعیيه ـــــوو و ســـــازدانوەی کۆمگ ـــــمانی نب تیيکی ئاس

ــــۆی نتايبتمه ــــدیکی ســــکوالری ل خ ــــوویتکی ن شــــان دەدا و ھ
نتوەیـــی ک چیتـــر پشـــتی ب باوڕەکـــانی مزھبیـــیوە نبســـتبوو، 

ت نتنیا ل توانایاندا نبـوو ک ئاشـتی، ئاسـاش، ئـازادی، و بڕواـه
 کـان برنمۆد تكـوو دەوک، بنن بۆ خدیاریی بوتن بشکپ
ــدابردن و  ت ونــر دەک ــۆ جــارکی ت چکــی زەخــت و زۆر و شــڕ ب

لم ڕەوت نویدا دەسـتدارانی . قچۆکردنی الین دژبرەکانیان
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ـــتوو  ـــازە پگیش ـــان(ت ـــان و وردەبورژواک ـــانی ) نیزامییک دەکون گی
بی دەربگ گورەکان، ڕبرانـی مزھـه(نتییکان دەستدارە سون

و ب زەبـری زۆر ھوـدەدەن ک میـدانیان ) و سرۆك عشیرەکان
بکـــورتی بدیھـــاتن و ســـقامگیر بـــوونی دەوت . پـــ چـــۆل بـــکن

ـــــان، ڕگـــــای ھر چشـــــن گشـــــکردن و  ـــــورتیرە مودرنک ئوت
کـــانی ئم پشـــوەچوونكی بنڕەتـــی ل کۆمگـــا دەگـــرن و دەروازە

کۆمگــای برەوڕووی ھر چشــن ئــاوگۆڕ و نــوێ کــردنوەیک 
ب واتایکی تر، سیاسـتی زەخـت و زۆر و نبـوونی کش . دادەخن

و ھوایکــــی کــــراوە و ئــــازاد ئم نــــاوچیی ل قیرانکــــانی دا 
دەخنکن و ڕگا بۆ گرە وکشی تازەتر خۆش دەکا و ب دەرەتانی 

. ی ڕزگاری دەبستدەخات ڕوو و ڕچک
لم ســـردەمدا، ل نـــاوچی ڕۆژھتـــی نوەڕاســـت، کوردســـتان 

ھر چنــــد ل پیمــــانی . دەکــــرت چــــۆار بش و دابش دەکــــرێ
دا، مــاڤی دیــاری کردنــی چارەنووســی کــورد ل ١٩٢٠ی ســای 'ســڤر'

الین ھاوپیمانانوە ب شوەیکی تماوی، تمای ل سر دەگیرێ، 
م بم ئنیــهب مــیر خمــتیمانــان و کرژەوەنــدی ھاوپر ببل
دەوت تـازە پگیشـتووەکان ھر . كان ل بیر دەکـرێخودی کورده

ــی  ــانوە دەکون ســرکوت و قچــۆ کردن ــانی خۆی ل ســرەتای ژی
. نتوەی کورد

ل دەورانی شڕی سـارد، ڕۆژھتـی نوەڕاسـت وەک نـاوچیکی 
ەبت میدانی ڕمبازنی نفـووزی سیاسـی دوو گرینگی ئیستراتیژیک د

ری ڕۆژھت و ڕۆژئـــــاوا و ھر چشـــــن ھوـــــک بـــــۆ مســـــهجه
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بدیھنانی ئاوگۆڕ و چارەسر کردنی قیرانکان ل بازنی نفووزی 
. دا قتـــیس دەمنـــتوەرهمســـهسیاســـی و ئیـــدیۆلۆژیکی ئم دوو جه

ت مترسییوە، بکوو ڕژیم ئۆتۆریترەکان ن تنیا بوونیان ناکو
ـــارکردی  ـــر ک ژ ـــاری و ل ـــز و توانســـتیان ب ھاوک ت و ھدەســـ

ــ ھدەچــرهمســهسیاســی ئم دوو جه ــر پ ــر . دا پت ــایکی ت ب وات
تی سـۆڤيت و وت یکگرتووەکـانی ئامریکـا بـۆ برگـرتن ل یکیـه

ندنی کــــارکردی سیاســــی و ئیــــدیۆلۆژیکی یکتــــر دەکون پرەســــه
ــــــارم ــــــان ی ــــــی ئم ڕژیمــــــان و بم شــــــوەی ئو دەوت تی دان

ـــۆ درـــژەی ژیانیـــان وەردەگـــرن ب تـــداچوونی .شـــرعییتکی تـــر ب
ری سوسیالیستی پارسنگ ڕاگیرانی دەست ک برھمـی مسهجه

شــڕی ســارد بــوو، ل ڕۆژھتـــی نوەڕاســت دەبــرتوە و ل ژـــر 
 ی کورد لشدا کم گۆڕانکارییانران، تورکیهتیشکی ئتانی ئو و

ل ژیانی خۆیان و ھر لو کـات دا سووری پدەنت قوناخكی دیكه
ــان ک کوردســتانیان ب ســر دا دابشــکراوه ، ڕۆڵ و هجگــ, ئو وت

.ل سیاستی ناوچیدا تووشی ئاۆگۆڕ ھاتووەوانئهگرینگی 

ئیران
ڕژیمـی پاشـایتی ل ئـان ک یکـک ١٩٧٩ل سرەتای سـای 

کانی ئامریکا و ڕۆژئاوا بوو ل ھاوپیمان گرینگکانی وت یکگرتووه
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ل ڕۆژھتی نوەڕاست جگا بۆ حکوومتی کۆماری ئیسالمی چـۆڵ 
کردنــی بیــر و ئندشــ و دەکــا و بو چشــن پــاش حفتــا ســاڵ دزه

دەســتی شــرووتوهرۆژئــاوا ک ل شۆڕشــی مهتگشــتن و سیاســتی
رانی پکـــــــرد و ل برزەفری مودرنخـــــــۆازانیکی ســـــــرکوتکه

د رزاشـــا دا ڕەنگـــی دایوە ب ڕگـــای ناســـیونالیزمی فارســـی محمـــه
ینی شۆڕشیک ک بزووی جوکی کوت دەست ئـایتوو خومـه

حکـوومتی . ربسـتکراڕبری ئایینی و سیاسی کۆماری ئیسـالمی، به
تازە ل تاران ھر زۆر زوو ل سیاستی ڕۆژئاواییکاندا چۆ دەخانی 
گۆمان و برەبرە قیرانیكی سیاسی، ئابووری و نیزامی و دیپلۆماسی 
ــران و  ــوان ئ ن ی ئامریکــا لزخــانور باســ رشــبردنھ ــووڵ ب ق

ەسـت کانی ئامریکـا ب تـایبتی دهڕۆژئاوا ب گشتی و وت یکگرتوو
ئران ل گمی خۆی لگڵ ڕۆژئاوا زۆر زیرکان ل کـارتی . پدەکا

ن شـرقی ن غربـی، ( شڕی سارد کک وەردگرێ و ل دروشمی
ــی شــڕی ســارد دنیادەکــا ک ) کۆمــاری ئیســالمی ھر دووک الین

ــابت ناوەنــدی نفــووزیی الینــک ب دژی ئویتــرو برەبرە  ئــران ن
زرنیت، ک ل جیھــــانی یســــالمی دادەمــــهنیزامیکــــی کۆمــــاری و ئ

ئیسالمدا  ب گشـتی و شـیعکاندا ب تـایبتی پرسـتیژیکی ئیسـالمی 
دژ ب ڕۆژئاوایی وەدست دەھنت و دەست و نفـووزی سیاسـی و 

عنوی  ئران ل سنوورەكانى خۆی سنووردار ناكا و ڕەق و بزاری مه
ڕۆژئاواییکــان و ب کــانی ڕەوت ئیســالمییکان ل دژیپنگخۆاردووه

ڕۆژئاواییکان ئستا ک دەزانن . تایبتی ل دژی ئمریکا بھز دەکا
ــه ــری یکی ــ چت ژ توــاک ــانای ن ــان ھروا ب س یهئــۆڤ ت، تی س
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دەکون جموجۆی الوازکردنی ئران و ھرشی ئاق بۆ سر ئـران 
متی دا ھلکـی بـاش دەرەخســین تـا ڕۆژئـاوا ب یــار١٩٨٠ل سـای 

ــونری  ــاری ئیســالمی وەک ن ــراق، کۆم ــابووری ئ ــی و ئ ــی نیزام دان
ئرانی شـکت و الواز ل شـڕی . ئیسالمی سیاسی بخات تنگانوە

فـــــــی ســـــــا ل گڵ ئـــــــاق، ھوـــــــدەدا ک برەبرە لبرزه٨
ئیســالمییکانی کم کــاتوە و دەکوــت ھوڵ بــۆ ئاســایکردنوەی 

بدوای مرگــی ئــایتووال خــومنی . ژئــاواپوەنـدییکانی ل گڵ ڕٶ
ــا ڕاده ــران، لو ئرکدا ت رکۆماری ئک دا، ڕەفســنجانی وەک ســی

ئامریکــا و ئــران ل ســردەمی  ســرکۆماری . ســرکوتوو دەبــت
میــدا دەکون چــاوبکی دیپلۆماســی بــۆ کلینتــون و ســرکۆماری خاته

ریکــــانی خــــاتوو ئاســــایکردنوەی پوەنــــدییکانیان و  ب پــــ بیروە
٢٠٠١-١٩٩٧البرایت وەزیری دەرەوەی ئامریکا ل نیـوان سـاکانی 

بوو بۆ نشاندانی نیازپاکی خۆی ھاوکاری ئامریکاییکان ئان ئاماده
ب ھـــاتن . بکـــا ل شـــڕ ل دژی دەســـتی تایبـــان ل ئفغانســـتان

دا ب دوای کارسـاتی ٢٠٠١ی بوشی کـوڕ ل سـای سرکاری ئداره
١١ یبانــــدا لدژی تا ڕ لیــــاری شــــیانــــدنی بپتامبر و ڕاگســــ

ت، و بوە رارهری شـهئوکتوبری ئو سادا ئـران دەخـرت محـوه
ریکی بدەســت ھنــانی چکــی ئتــۆمیی، و تاوانبــار دەکرــت ک خــه

وەک مترسییک بۆ سر ئاشتی و ئاسایشی جیھانی دەسـت نشـان 
ب ھــــۆی شــــڕ لگڵ ئــــاق و کۆمــــاری ئیســــالمی ک . دەکــــری

ـــه ـــابووریی و سیاســـییکانوە تاق ـــهگمـــارۆى ئ ـــوو، ب ھـــۆی تی لباب
ـــدیك سیاســـه ـــهتی ھهھن ـــه ـــهی رۆژئاوایی ـــهناوچـــهكان ل تی دا تاق



٨٨

٢٠٠١ك شڕی ئامریکاییکان ل ئفغانستان ل سای وه.ربهوهھاته
 راق لڕی ئمانای٢٠٠٣وش کردەوەدا ب ل ن بردنی دا  کب ل

دوو دووژمنــی ســرەکی کۆمــاری ئیســالمی و البردنــی لمپرکــانی 
بتایبتی ڕووخانی سـدام ب . نفوزی سیاسی ئان ل ناوچدا بوون

مانـــــای گڕانوەی دژبرانـــــی شـــــیعی ئراقـــــی ل ئـــــانوە بـــــۆ 
ھروەھا شڕی نـاوخۆی . بدەستوگرتنی دەست ل ئاق دا بوو

بر دا ب ئاشــکرا ئو مودایی دەســته٢٠١١ای ســووریش ل ســ
شــار ئســد، کــرد بــۆ ئــران ک ل ســر داوای  ڕەســمی رژیمــی به

بو چشــن نفـوزی سیاســی . قامگر بکـابـوونی خـۆی ل ســووری سـه
ـــۆی  ـــوو ک ب ھ ـــاد ب ـــوە زی ـــی پ ـــانکی جوغرافیایش ـــران ژرخ ئ

ـــ د ـــا ســـنوورەکانی ئیســـرائیل ب ـــان ت ـــاشـــیعکانی لوبن ب ھـــۆی . ەک
پلوپووگرتنی نفووزی سیاسی ئران ل ناوچکدا و قیرانی ئابووری 

بوالوە دەرگـای ٢٠١٣و مای ڕۆژئاوا، ئرانییکان توانیـان ل سـای 
داخراوی ڕۆژئاوا ب سر خۆیاندا ل ڕگای وتووژ ل سر برنامی 

تی ک کی نودەوناوەکی ئران بکنوە و بوچشن گلکۆمگییه
ل ســـــر ئـــــران ســـــازکرابوو لبر یک بتـــــرازنن و ســـــرجم  
گمارۆکانی ئابووری، سیاسـیی و مـای ل پوەنـدی لگڵ برنـامی 
. ئتۆمی، ک ئرانی تووشی قیرانکی سرسوورھنرکردبوو، البرن

ــــۆ  ــــا ب ــــتراتیژی ئامریک ــــکانی س ــــک ش ی تــــای ــــر س ژ ــــران ل ئ
جیھــانی ل ڕاســتیدا ھتــا دــت وەک دەســتبرکردنی نزمــی نــوێ 

ــار  ــۆی نشــان دەدا و ک ــی نوەڕاســت خ ــاوچی ڕۆژھت ــی ن ھزیک
داریکی کۆنکـاری وەک ھنـری گشتوت جگـایک ک سیاسـتمه
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نگـاو دەنـرو ئیمپراتـۆری بـوون ھـران بئ ک وایو . کسنجیر پئ
بۆچــــوونی کســــنجیر ھرچنــــد ل ڕاســــتی بدوورە و زۆرتــــر بــــۆ 

ترسینکردن و دڕدۆنگکردنی ھرچی زیـاتری دژبرانـی ئـران ل چاو
نــاب ل كــهیــهوهری ئهرخــه،زیاتر دهنــاوچی ڕۆژھتــی نوەڕاســته

.سیاستی نوەدەوتیدا ئران وەبرچاو نگیرێ

ئراق
ــاکانی  ــانی پاشــماوەی ١٩٢٠س ــک ل ناوچک کــراق وەک ی ئ

ر مانــداتی بریتانیــاوە و ل ســای ئمپراتــۆری عوســمانى دەکوــت ژــ
ب سوننییکان ب هدەوتی سلتنتی ئاق ب زابوونی عر١٩٣٢

ــت نخۆی خــۆی ڕادەگربــراق دا ســ تدارەتی ئر دەســســ . ل
تا ل ئراق دا دت کـایوە و چندین کوده١٩٤١ھتا ١٩٣٦سای 

ل شــڕی . ئـاۆزی کــۆمیتی و سیاســی دوور و درــژ دــت ئــاراوە
دووھمــی جیھانیــدا دەوتــی ئــراق بکــردەوە الينگــری ل نازیســم 

بریتانیایکـــــان ب ھاوکـــــاری ئاســـــوری و  ١٩٤١ل ســـــای .دەکـــــا
کوردەکان ئو ڕژیم ال دەبن و سرئنجام ئاق دەبت پگیکی 

بدوای کۆتـــایی شـــڕ دا . نفـــووزی ئینگلیســـییکان بـــۆ ســـر ئـــان
تی ســوڤيت ل ئــراق دا پرەدەســتنت و برەبرە نفــووزی یکیــه

ـــــل ڕگـــــای کوده١٩٥٨ل ســـــای   ـــــراڵ ت ایکوە ک ل الن ژن
ـــهعه ـــی بدولک ـــوو و وەک شۆڕش ـــم  بڕوەچ مووز ی تـــه١٤ریم قاس

تی تــکو دەپچرــت و ب ئیلھــام ناســراوە تــاج و تختــی ســلتنه
وەگـــرتن ل جمـــاڵ عبدولناســـر دەوتکـــی کۆمـــاری ل ئـــراق دا 
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تی ک دەمزرت ک سیاسـتی دژی ئیمپریالیسـتی و دژی سـتنه
ــــــــدیگلکی سوسیالیســــــــتی و ناسیونالیســــــــتی خــــــــاوەن تایبتمن

ریم قاسم بدولکهتایکدا عهل کوده١٩٦٣ل سای .  بوو،بڕوەدەبرد
. بدولســالم عـارف دـت ســرکارل دەسـت دەکوەی وکلۆنیـل عه

حیزبی بعسی  سوسیالیستی ١٩٦٨كی كورت، ل سای یهپاش ماوه
بـــۆ یکم جـــار دســـتی ئـــاق تایکـــدا هبـــی ئـــراق ل کـــودهعر

ڕەوتـــک سیاســـی ک تکھکشـــک بـــوو ل . بدەســـتوە دەگرـــت
ئو رەوت سیاسیی ھتـا کۆتـایی . بی و سوسیالیزمهناسیونالیزمی عر

تنیا دەستی سیاسی ئاق ٢٠٠٣عسی ئراق ل سای ڕژیمی به
ـراق بوالوە سـدام حوسـن سـرکۆماری ئ١٩٧٩بوو، ک ل سای 
قامگری سیاسـی ل ئـاق، ھروەک دەبینین سه. ڕبرایتی دەکرد

پــــاش عوســــمانییکان لرزۆک و مژوویکــــی پــــ ل کارەســــاتی 
ــووە ــی . ســرکوت و زەبروزەنگــی ھب ــاوچی ڕۆژھت ئو وت ل ن

ـــا ١٩٥٣ناوەڕاســـت ل ســـای  ـــاوا ت ـــۆکی ڕۆژئ ـــا تکووخـــانی بل ھت
تی ســۆڤيت وزیی سیاســتکانی یکیــهرچاو،بیاڤی نفــویکــی بــههڕاد
ھرچند ل شڕی ئران و ئراق دا ڕۆژئاوا بـۆ برنگـاربوونوە . بوو

 شتووی كۆماری ئیسالمی لت گدەسژیمی تازە بر ڕمبھ ل
بدوای . عسی ئراق بـووباری سیاسی و نیزامییوە پشتیوانی ڕژیم به

ل میدانی سیاستی ئراقدا ڕووخانی رژیمی سدام، ئامریکاییکان 
ھرچنــد ئامریکاییکــان ل ســای . ڕۆــی ســرەکییان کــای کــردەوە

ــه٢٠٠٨ ــراق کشــاندەوە، ب ئ ــان ل ــانی خۆي ــووزی بالوە ھزک م نف
 وە و لڕەویــــی ن ئامریکاییکــــان ل ســــر عیراقیيکــــان ب تواوی
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ب هعركــان و چ ل نـــو دوتــی فیــدرالی ئیراقــدا چ ل نــو کورده
جيــــــا لوان . ســــــوننییکان دا خــــــاوەنی نفــــــووزیکی دیــــــاریکراوە

ـــراق ل دژی  ـــدی ئ ـــان ئســـتا لگڵ حکـــوومتی ناوەن ئامریکاییک
تی خـــاکی ئراقکـــی فیـــدرال داعـــش ل شـــڕ دان، ل ســـر یکیـــه

. نكهپداگرده

تورکیا
دەوتی تورکیا برھمی سیاستکی دیکتکراوەی کۆلۆنیالیستی و

لک بوبوونی ئیمپراتوری عوسمانی، ل سـر بنمـای تگشـتنك، 
ف و تگیشـــتنی ڕۆژئـــاوای ل ســـر لســـههک ھقـــوو ل ھـــزر، فـــ

ت بیـــرۆکی کۆمگــا، دەوت و مــرۆڤ و ل ژیـــر نــاوەی بڕۆاــه
کمــالیزم وەک یکــانکی سیاســی، کولتــوری و کۆمگــای ســکوالر 

ـــی ناسیونا. دامزرا ـــت ڕبران ـــازە ب دەس ـــکوالری ت لیســـت و س
گیشتوو ب دوای دامزرانی دەوتی تورکیا ب ب ل برچـاوگرتنی 
شــرت و مرجکــانی کــۆمیتی، سیاســی، ئــابووری و کولتــوری 
کۆمگا، دەسـتدەن ئـاۆگۆرگلکی ڕادیکـای ل کۆمگـای تورکیـا و 

ــه ــی ئ وو ھر ئــب ــک لھم نــز و الي ر ھھــا، وان ب ــاری بك رنگ
ل شڕی دووھمی جیھانی دا تورکیا وەک . محکووم ب نمان بوو

 م لــرێ، ب ــان دەگ ــا ئام ــی دۆڕاوی شــر وات شــری یکم، الین
ــان دەکوی ــایی شــر دا دەگل ھاوپیمان تورککــان ب ھــۆی .  کۆت

تی سوڤیت ب خرایـی سـرنجی جیھـانی دراوسیتی لگڵ یکیه
ی خۆیان ڕادەکشن و لسرەتای شـری سـارددا وەک رۆژئاوا بۆ ال
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. ھاوپیمانکی گرینگ ل سیاستی رۆژئاوا دا جگای خۆی دەکاتوە
بم شــــــوەي تورکیــــــا دەبــــــت دیــــــوارکی بینــــــد ب مبســــــتی 

تی برپرچــــدانوەی دەســــالت و کــــارتکردنی سیاســــتی یکیــــه
ــدامی تورکیــا ١٩٥٢ھر لو پوەنــدیدا ســای . ســۆڤیت وەک ئن

ھر لو . وهناتو وردەگیری و ل کردەوەدا دەکوت بلۆکی رۆژئاوایـه
بوالوە ھوکان بو بوون ب ئندامی ١٩٦٠چوارچوەیدا ل سای 

دا تورکیا دەچـت لیسـتی ١٩٨٧تی ئورووپا دەست پدەکا و ل یکیه
. ورووپــاتی ئئم وتـانوە ک کاندیــدا دەکــرين بــۆ چـوون نــو یکیــه

لگڵ کمەنــگ بــوونوەی شــری ســارد و زەقبــوونوەی ئیســالمی 
ــران و پرەســه ئ ک و سیاســی لالی ــانی ئیســالمدا ل ندنی ل جیھ

ھروەھا وفـادار مانـاوەی ڕبرایتـی سیاسـی ئو وت ب ئرزش و 
بایخکــانی رۆژئــاوا، گرینگــی خــۆی وەک ھاوپیمانــک گرینــگ بــۆ 

سـاڵ وتــووژ بـۆ بــاس ل ٤٥پـاش کــاتوە، بمڕۆژئـاوا دووپـات دە
ـــه ـــا ل یکی ـــدامبوونی تورکی تی ســـر شـــرت و مرجکـــانی ب ئن

ـــا، ل ســـای  ـــدەکا٢٠٠٥ئورووپ وتنی . دەســـت پرکرەڕای ســـســـ
تی کمالیزم و قول و بنیيکانی ڕۆژئاوا بۆ مـانوەی تورکیـا ڕۆاه

١٩٥٠ ســــاکانی ل برەی رۆژئــــاوا دا،  ئیســــالمی سیاســــی ک ل
بوالوە وردە وردە خۆ ل بازنی سرکوت و نکۆی کمـالیزم دربـاز 

دا ئو جوونوەی ب ڕبرایتی ٢١کرد بوو، ل سرەتای سدەی 
ــارتی  ــ(پ ــهھم ل ڕادەی ده) داد و گش ــیدا و ھم ل س تی سیاس

ڕادەی کـــۆمیتی دا  ب پشـــتیوانی جمـــاوەركی زۆر  دەســـت 
ئو جوونوەی ب ئیلھـام وەرگـرتن ل میراتـی . دەستوە دەگرتب



٩٣

 ــــاتر ل ســــای دەســــتدارتی عوســــمانییکان، ٥٠٠کولتــــوری زی
ھودەدا وەک نموونیکی مودرن ل وتکی ئیسالمی ک خاوەنی 

. شان بدابشکی زۆر ل تايبتمندییکانی جیھانی مودرن خۆی ن
رکی ھوـــدەدەن ک بکـــک وەگـــرتن ل ڕبرانـــی موســـلمانی تـــو

ریک و ســرچاوەیکی ئیلھــام بــن بــۆ همیراتــی عوســمانییکان ھانــد
ــه ــهالیهئوە ک ل جــوونوە ئیســالمی و ناسیونالیســتکان و ل وهك

وت داخــراو و ئۆتۆکراتیککــانی ئیســالمی بشــون وهالیکــی دیكــه
ەی بھـــزى ئیســـالمی ب ســـرھدانو. تورکیـــا ئیســـالمی کوەن
تی ئورووپا بيانووی گرینگی بدەستوەی ک سیاسی ل تورکیا، یکیه

کوو شانسـی ب ڕەوتی ب ئنـدامبوونی تورکیـا نتنیـا ودوا بخـا، بـه
دا، ٢٠١٦ی سـای كـهتـا بـ ئاكامههئندامبوونی تورکیا بدوای کـود

ـــدای پـــچوانی تورکیـــای ئردۆغـــان ب . ڕۆژ ل گڵ ڕۆژ ل کزی
ســردەمی ســکوالرەکان نتنیــا مل نــادا ب شــرت و مرجکــانی 
ئورووپا، بکوو پوەندییکانی لگڵ ئورووپا ڕۆژ لگڵ ڕۆژ ئالۆزتر 

ــنوە ــ و ئو دوو الین لــک دوور دەب ــالۆزی و دڕدۆنگــی ل . دەب ئ
ش پیوەندی ل گڵ وتانی ئندامی ناتو و ب تايبتی ئامریکاییکانی

ـــــه ـــــتراتیژیک ل پرەس ـــــانکی س ـــــارە . ندن دایوەک ھاوپیم ھۆک
ــــدیکی  ــــاۆزی ل الیکوە پیوەن ــــی و ئ ســــرکیکانی ئو دڕدۆنگ

ســــرھدانی . ڕاســــتوخۆی ھی ب نمــــانی مترســــی کۆمــــۆنیزم
ــــی  ــــوونوەی گرینگــــی ڕۆژھت ــــگ ب ئیســــالمی سیاســــی و کمرەن

 کانـدا لستراتیژی ئامریکایی وەڕاست لم نکـانی کگرینگـی تورک
بالوە ل شڕ و ناکۆكیکانی ٢٠١٦تورککان ل سای . کردووتوە
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بـی دادەبـی و هی ڕۆژئـاوا و وتـانی عرر دێ لبرهسووری دا ھـه
تورککــانیش وەک ئانییکــان .ی روســی و ئــران دەڕوابرەوە بره

ی و ل ســـر ئو بـــاوەڕەن ک ســـردەمی ھژمـــونی ھـــزری و سیاســـ
ـــاوا  ـــاوا بســـر چـــووە و کـــاتی ئوە ھـــاتووە ک ڕۆژئ کولتـــوری ڕۆژئ

.تی بناوچک ب ج

سوری
دەوتی سـووریا بدوای شـڕی یکمـی جیھانیـدا دەکوـت ژـر 

رانســــــــی ف ئو وت ســــربخۆی خــــۆی ١٩٤٦ل ســــای . رکف
ل پاش شـری دووھمـی جیھـانی دا ناسـیونالیزم و پـان . رادەگینی

بیســـم شـــان ب شـــان جیھـــانبینی سوسیالیســـتی ل ھنـــدک ل عره
گش دەکـا و ھوـدەدرا ک بی و یک لوان  سووریا وتانی عره

ســووریا لگڵ میســر ب ڕبرایتــی . بــی پــک بــتتی عرهیکیــه
بـی پـک تی عرهجماڵ عبدولناسر وەک پشنگی ئو بیرە، یکیه

دا ســووریا ١٩٦٠ئم زەماوەنــد ھنــدە ناخاینــت و ل ســای . دــنن
د ل رـی دا حافز ئسـ١٩٧٠ل سای . تیی ماوایی دەکالو یکیه

کودەتاوە دەست بدەستوە دەگرێ و پرۆسـی سـقامگیر بـوونی 
ســر فلســفی زەخــت و زۆر و ســرکوت ڕژیمکــی ئۆتــوریتر لــه

دامزراو و کۆمگــایکی داخــراوی سیاســی و سیســتمکی پۆلیســی 
بـی وەک ئـامرازکی پوەلکـاوی ت عرهسوسیالیزمی بڕۆاـه. پکدێ

سووری رهئیدیۆلۆژیک لتانی عو کی تر لشالی وەک ب بـی ب
زۆریدا سرکوتنکی ئوتـو وەدەس نـاھن و ل دەسـتپکی سـانی 
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بوالوە ئیسالمی دەبـووژتوە و دەوتـی ناوەنـدی بتوونـدی ١٩٨٠
لگڵ ھرەســھنانی نزمــی . برنگــاری دەبــتوە و ســرکوتی دەکــا

ترین پشـتیوانی خـۆی ک ری سووریا گرینگترین و بھزمسهدوو جه
سۆڤیت بوو، ل دەسـدەدا و ھوـدەدا ک پوەنـدی لگڵ جیھـانی 

ســــووری بــــۆ ئوە ک . ڕۆژئــــاوا و بتــــایبتی ئورووپــــا بھــــز بکــــا
کان بدەس بھنـی رەزامندی ڕۆژئاوا و بتایبتی وت یکگرتووه

م ب. ل شری رزگاری سووری دەچـت ژـر چتـر ئامریکاییکـان
ئو وت ل شـــڕی دژە تـــرۆری ئمریکـــا ب دوای ڕووداوەکـــانی 

ـــــپتامبری ١١ ـــــت ٢٠٠١ی س ـــــا دا دەچ ـــــتی ئمریک ەوە ل سیاس
و وەک مترســی و ھڕەشــیک بــۆ نزم و وهتهرارهری شــهمحــوه

نـاوچی ڕۆژھتـی سـووری ک لـه. ئاشتی جیھانی چاوی لـدەکرێ
ــانی ــرین ھوپیم ــوو، نوەڕاســت نزیکت ــان ب ــوى لوبن ــران و حیزب ئ

ـــدراوه وە گرـــران ـــی ئ ـــردەوە چارەنووســـی ب چارەنووس ، ئســـتا بک
ــــــه ــــــک لو وتانی کــــــرانیش ی ئ ــــــوونک ــــــوهچ ری ک ل مح

زایتیی مدەنی و دوور ل توونـدوتیژییکانی ک ل ناره.تدایهرارهشه
ون ئاراوە و وەک چند وتی عرةبیدا ھاتبوبوالوە له٢٠١٠سای 

دا خـــۆی ٢٠١١نوبـــانگی دەرکردبــوو، ل ســـای " بـــیبھــاری عره"
گیانـــــدە ســـــووریش ک لگڵ ســـــرکوت زەبروزنگـــــی ھـــــزە 

ــى به ــانی دەوت ــار ئهنزامییک ــووەســهش ــاوەیکی . د برەوڕوو ب ل م
ــوان  ن وخــۆی  لری نرانکوــا ــاوی و م کورتخاینداشــڕکی خون

كانی د و برھســتکاران و ھــزە چکــدارهســهئهشــاردەوتــى به
ســووریی کــردە میــدانی شــڕکی نوخــۆی کــه. داعــش لــکوتوە
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ڕمبازين و پکدادانی برژەوەندی سـتراتیژییکانی ڕۆژئـاوا، روسـی و 
.وتانی ڕۆژھتی نوەڕاست

 دا، ڕۆژئـــــاوا بســـــووری کان لدانرھرەتایی ســـــســـــر لھ
ــــایبتی ســــرکردایتی ــــی، بت ــــانی کومکــــاری عرەب ئامریکــــا، وت

بستان، قتر، و ئیمارت و ھروەھـا تـورکی ل اليک و چـین، هعر
ــــه ــــی دیك ــــران ل اليک و ئ ــــی ــــتوخۆ و وهڕووس ــــوەی ڕاس ب ش

 ـــدی ـــازانج و برژەوەن ـــدا ب ق یان گردانرھو ســـوخۆ ئناڕاســـت
زۆر ب ڕاشــکاویی کوت ڕۆژئــاوا . نــاوچیی و جیھانییکــانی خۆیــان

كــۆکردنوەی ھــز و الينکــانی ئوپۆزیســیونی ســووریی و کومکــاری 
 ـدان کوھ وتـنک ڵ ڕۆژئـاوا و تـورکیگ رەبیش ھاودەنـگ لع
جویی ئو جوونوەی بخن دەست ل پناویی گشـتن ب کـار 

، چین و ڕووسیش ب نۆبی خۆیان. و برنام سیاسییکانى خۆیاندا
ھر ل سرەتاوە ب دڕدۆنگییوە سیاست و برنامکـانی ڕۆژئـاوا و 
وتانی عرەبییان خستبووە ژـر چـاودریوە و حـازر نبـوون، ھروا 

ـــکن ســـرئنجام . ب ســـانایی پشـــت ل ڕژیمـــی بشـــار ئســـد ب
، ئـــرانیش ب نـــۆبی خـــۆی ھر ل ســـرەتای ئو ســـرھدانوه

بو شـوە . یانـدل ڕژیمـی ئسـد ڕاگهڕاشکاوان پشتگیریی خۆی 
ھموو ئو الین ناوچیی و جیھانییان ھر الیک ب خوندنوەی 
تایبت ب خۆی و ل سربنمای قازانج و برژەوەندیی دیاریکراویی 

سـال ب ٦پـاش تـپڕین  .خۆیان، چوون دە نـو کشـی سـووریوە
نی ئسد ب پشتیوانی سر شڕی نوخۆی سووری چ برھستکارا

ــانی عر ــاوا و وت بــی و تورکیــا و چ توونــدڕەوە ئیســالمییکانی هرۆژئ
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وەک داعــش ل پکــانی مبســت ک بریتــی بــوو ل ڕووخــانی ڕژیــم 
ــدا ســرکوتوو نبــوون کشــیک ک ژــر خــانی ئــابووری، . ئس

و زیـاتر ل سیاسی، کۆمیتی و کولتوریی ئو وتی رووخانـدووه
بم کۆتایى شڕی سوری ڕەنگ . ھزار قوربانی لکوتووتوە٥٠٠

 داھـــاتوو دا ل ل زمیکـــی کـــۆ ن ـــ ب یکم ھنگـــاوەی بنڕەتـــی ب
. پوەنديی نودەوتییکاندا دەب بت کایوە

کشی کورد پاش کۆتایی شڕی سارد
 تدانی دەورھمــــــی جیھــــــانی و ســــــکڕی یروەک شــــــھ

ســات، ، ســرەتای دابشــکردن و ڕۆژگــاریکی پــ ل کارهمودرنکــان
ی کورد ل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا بوو، وهتهچوسانوە و سرکوتی نه

کۆتــایی شــڕی ســاردیش نوختگــۆرانکی گرینــگ بــوو بــۆ بــزوتنی 
سرەڕای ئویـک کوردسـتان ب . نتوەیی کورد ل پناوی ئازادییدا
بشــی کوردســتان بــۆ گشــتن ب درژایــی ســدەی بیســتم ل چــوار

ــوو، ل شــڕی دووھمــی  ــن دا ب ئامانجکــانی ل برخــۆدان و ڕاپڕی
نــداو بوالوە کــورد ھتــا دێ ھــدی ھــدی دەســتی خۆیــان ل كه

کوردستان دا زیاتر دەچسپنن ک ھاوپشتکی جیدیی نونتوەیشی 
.بدواوە بووە

 ھرشیکی نیزامـی دا ڕژیمی سددام ب١٩٩٠ل ئاگۆستی سای 
ـــا ـــر دەک ـــت داگی ـــی کوی ئو دەســـتدرژی ل الین سیاســـتی . وت

 وە و لتنم نـامو تی دا بودەی ١٧نمـاوه١٩٩١ژانـوی ی  ل
 تـی ئامریکـا ٧نزیک برایبڕ تی بـودەوکـی نوتـوودا ئیتالفح
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ــــکاند و  ــــک ش ــــان ت ــــانی ئراقی ــــدا ھزک ــــڕیکی کورتخاین ل ش
ڕاپڕینکانی خکـی کوردسـتان و باشـووری . کویت ڕزگار بوووتى

ئاق ل مانگکانی مارس و ئـاوریلی ئو سـادا  لگڵ سـرکوتی 
سـرئنجام . عـس برەوڕوو دەبـنوههدەڕندانی ھزکانی ڕژیمـى بـ

 ل وە کھــۆی ئ ــتکخــراوه٥دەبی ئاوریلــدا شــوورای ئاسایشــی ڕ
لو . پســــــــند بکــــــــا٦٨٨یارنــــــــامی کــــــــان، بنتوە یکگرتووه

بیارنامیدا ڕگا بۆ برنگاربوون لگڵ ئو مترسی و ھرەشـ و 
ئو ھلومرجــان ک ماڤکــانی مــرۆڤ ل ئــاق دا پشــل دەکن، 

کـاری ھاوکان بـهئامریکاییـهھر ب پی ئو بیارنـامی . خۆش کرا
ک بـــۆ ک چتریـــهن وهھلکـــی ئاســـمانی نیزامییـــابریتانیــا و تورکیـــه

١٩٩١ســالی كــانی باشــوورى كوردســتان لــهکوردهپاریزگــاری لــه
ـــرد ـــه.دروســـت ک ـــۆ دروســـتکردنی ئ ـــوو ب ـــا خۆشـــکر ب ـــرە ڕیگ و چت

ھــزە کوردییکــان بــۆ .كــانی باشــووررمی بــۆ کوردهتیكی ھــهحكوومــه
ــه ــ ل کارەســات ل ــاوی و پ ــاتکی خون ــاش خب ــالی یکمجــار پ س

کانی چــهنی ناوروبردهلبژاردنیکی دموکراتیکیــان بــۆ بــهدا ھــه١٩٩٢
ـــر ده و بو چشـــن دەســـتداریکی کـــوردی تیان ســـازداســـهژی

نن کزرگشتیبهوهرهرنجی دونیایی دهسهدامنی یهشیوهبرکی ئ
نـوان نوخـۆی لـهڕیكیزۆرێ نخایاند شـه. بۆ الی خۆیان رابکشن

نیشـــتمانی کوردســـتان و پـــارتی دیمـــوکراتی کوردســـتان تیکیـــهیه
ـــه ـــتیژە خ ـــی و ئو پرس ـــکوت نتوەی ـــی ئو دەس ـــوو تواوی ریک ب

ـــــژن برـــــت گر ل تییـــــودەوـــــه. ن جیگـــــای شـــــڕیک ک بوب
ــهمووئو الیهرســوڕمانى ھــهسه ــهکــهنان ــان روانییــهدهوهرۆشــهپهب ی
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كـان ر کوردهمبـهھهدوسـتی لـهكانی نهی کورد و متمانی الیهکیشه
ورهلنكی گـهئو شڕە ب ئاکام ک بـوو ب كـه. کمەنگ کردەوە

کانی سرئنجام ب ھـۆی بـدرەتانی الینـه. ل کۆمگای کوردستان
ــار و ھوڵ و  ــۆی گوش ــان و ب ھ ــانی خۆی ــانی ئمانجک شــڕ ل پک

کـانی ئامریکـا کـهوهتی  وتیکگرتوتایبـهتقالی ڕۆژئاواییکان بـه
وان تیـدا بـوو، کۆتـایی تی بـۆ ئـهکی تایبهی کوردستان گرینگییهناوچه
ی نوخۆی و بم ئاسوارە نالبارەکانی ئو شڕە چ ل ڕاده. پھات

.كانی الواز کردتی کوردهچ ل ڕادەی نودەوتیدا حكوومه
ــــومرج نالبارە،ھرشــــی نیزامــــی ئامریکــــ ا و ســــرەڕای ئو ھل

دام، بۆ جاریکتر دا و رووخانی سه٢٠٠٣سالی ھاوپیمانانبۆ ئیراق له
ــدوکردەوە و  ــودەوتی دا زین یی و نــاوچ ــانی ل سیاســتی ن کوردەک

نــدیی ئیراقــداقایمتر تی ناوهر حکوومــهمبــهھهتوانیــان جــی پییــان لــه
ــــــکن ــــــه. ب ــــــان و ب ــــــاری چاالک ــــــان ل گڵ رچاوی کوردهھاوک ك

ـــ ـــی بـــهڕۆژئاواییک عس دا بـــ وم ان ل شـــڕی ڕووخـــانی ڕژیم
ـــــایوە و ـــــڕی كهنم ـــــداو دا ل ســـــای ئگر بدوای ش ١٩٩٢ن

كان ل باشوور توانیان بشک ل خاکی خۆیان بدەستوبگرن کورده
پـاش دوو سـاڵ  ب ٢٠٠٥زرینن، سـای و دەستکی ھرمی دامه

تی نوێ ئراق ک ل ڕهدوای  تکرووخانی رژیمی سدام، یاسای بنه
ســربنمایکی فیــدرالی گ کــراوە، نتنیــا حکــوومتی ھرمــی 

رمی قبـــووکرد، بکـــوو دەســـتی حکـــوومتی كوردســـتانی ب فـــه
ھرم ب شوەیکی برچـاو ب ھزکـرا و مودای ئوی بـۆ ڕەخسـا 
ک ل ھوــــی ئوە دابــــت ک نمــــوونیکی بــــاش ل مــــودلکی 
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ئو .  شان بداک ل ناوچی ڕۆژھتی ناوەڕاست خۆی ندیموکراتی
مــــودل دمــــوکراتیک ک ســــرکوتنی بســــتراوەتوە ب شــــوازی 

ــــه ــــهبڕوب ــــارام، س ــــی، و رییکی ک ــــاینی سیاس قامگرییكی درژخ
پتوکردنی ھرچی زیاتریی ژرخانی کـومیتی، ئـابووری و سیاسـی 

. ھرم گردراوه
ــان  ل ســر حکــوومتی ھرمــى كوردســتان و ســرڕای ئو تبنی

دۆزی کــورد ل باشــوور دوو ڕووداویتــریش، یــانی شــڕی نوخــۆی 
ی كوردســتان ل رگهی ھــزی پشــمهســووری و بشــداری چاالكانــه

شــڕ ل گڵ داعشــدا، پرســی کــوردانی ل ڕۆژھتــی نوراســت بــۆ 
جگـای ک تـا ئو . ڤی سیاسـتی نـودەوتیجارکیتر بردە نو رۆژه

رتوە سر باشووری کوردستان بشداری ھزی پشمرگ ل هدەگ
شــڕ ل دژی داعشــدا ل الین کۆمگــای نــودەوتی ب گشــتی و 

ــی کرەســ و وت یکگرتووه کــانی ئامریکــا برز نرخنــدرا و  بدان
 ب ،رگشـمـزى پنـانی ھئامراز نیزامی و نـاردنی کارناسـان بـۆ ڕاھ

ـــۆازی ـــهکوردهپش ـــاتنوهكان ـــا کاربڕوبرانىـــدەوتی و . ھ ھروەھ
ی وتار، راپۆڕت و فیلم ن گشتییکانی ڕۆژئاوا  ب بوکردنوهڕاگیه

ـــزى  ی ھـــارام ـــازایتی و ک ـــاس ل ئ ـــایبتییوە ب ـــرنجکی ت ب س
ـــاراوە ـــات ئ ـــوونوه. پشـــمرگ، ڕۆژان ھ ـــانی گیرۆدەب ی حکوومتک

راق و سـووریڕهناوەندی ئشـ دژی داعـش و ل کانـدا لوخۆیین
وان، ھلکـی دژبرکانیتریاندا، و ناکارمی و الوازی ھزی نیزامی ئه

مزنـــی بـــۆ ھـــزی پشـــمرگ رەخســـاند ک نـــاوچ داباوەکـــانی 
کوردســـــتان وەک کرکـــــوک و ناوچکـــــانی دەوروبری بتواویـــــی 
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برینتـر بخن ژر کـۆنترۆی خۆیـان و مودای دەسـتی کـوردی 
بتـــهل ھلـــومرجکی ئوتـــۆ دای ک باســـی ڕیفرانـــدۆم ده. بــتوە

. ڤی سیاسی کوردستانوەرۆژه

ڕیفراندۆمی کوردستان ھلومرجی نوخۆیباشووری کوردستان
كـان ل عـراق و سـووری ل بـ دەستوسـتانی و ل کاتکدا کورده

الوازیــی دەســتکانی ناوەنــدیی ئو دوو وت تــا ڕادیکــی برچــاو 
ککـــــی پویســــــتیان وەرگرتـــــووە، ھیــــــوادار بـــــوون ب دەوتــــــی 
ســربخۆىکوردی ڕۆژ لگڵ ڕۆژ ل بیــر و ڕای گشــتی کۆمگــای 

ز بوونھب کوردواریدا ڕوو ل . ل رگشمزی پکانی ھوتنرکس
ـــاوای کوردســـتان، گـــرتنوەی  باشـــوور و ھزکـــانی کـــوردیی ل ڕۆژئ

كان، برزنرخاندنی ڕۆڵ و فیداکاری نیزامـی کرکوک و ناوچ داباوه
ـــدهکورده ـــان چ ل ناوەن ـــر و ڕای گشـــتی ك سیاســـییکان و چ ل بی

ڵ ڕۆژئاواییکان كان لگڕۆژئاواییکاندا و ھروەھا  ھاوکاری کورده
کانی ئامریکا، ب تایبتی ل شڕ ل دژی ب گشتی و وتیکگرتووه

داعشدا ب پشت بسـتن ب مژوویکـی پـ ل کارەسـاتی ڕابـردووی 
كان ل سد سای ڕابردوو دا ب بـ گۆمـان دەتـوانن ھر کـام کورده

ــــده ــــدا ھان ــــی خۆج کــــی لتــــدنی دەو ــــۆ دامزران ــــن ب ریک ب
ھر بۆی ڕاگیاندنی بڕـوبردنی رفرانـدۆم ل . ۆی کوردیسربخ

ــۆ ســربخۆی ھر بو ھۆکــاران ک ل ســرەوە باســکران  باشــوور ب
وا و گونجـاو چـاوی لبکـرێ و ب دنیـایوە دەکرێ وەک ھوکی ڕه

پشتیوانی زۆربی ھر زۆری خکی کوردستان دەتوانـت بدەسـت 
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نھل. ب دنیای ئالۆز و پ تی ناوەراستدا و لی ڕۆژھشروکگ 
ــۆیکی  ــوونی ئاس ــان و نب ــدیی نودەوتییک ــاۆزی پوەن ــا ئ ھروەھ
ڕوون ل داڕشـــتنوەی نزمـــک ک بتـــوانی ل خـــزمت ئاشـــتی و 
ئاسایشــی گشــتی ل دنیــا دا و ل ڕۆژھتــی نوڕاســت دا بــ، ھر 

ــدۆمی  ــارەنووس ســازی وەک ڕفران ــاریکی چ ــاو و بی ــوور ھنگ باش
ھر بۆی لو بشدا ھودەدرێ ل ژـر . چند قات دەژوارتر دەکا

تیشـــکی لکـــدانوەی پوەنـــدی نودەوتییکـــان و ڕۆڵ و جگـــای 
الینکــانی پوەندیــدار ب کشــی کــورد ل ڕۆژھتــی ناوەڕاســت، 
 وخۆ بوخۆ و ناڕاستڕاست ک نانز و الیو ھویستی سیاسی ئھ

ە گردراوەن ل مڕ پرسـی ریفرانـدم تـاوتوی بکـرێ و کش کوردەو
بیـــاری ڕیفرانـــدۆم، ل ســـ ئاســـتدا ل گڵ . ب وردی گلبـــدرنوە

یکم ئاستی نوخۆی، دووھم . و ڕوو بۆتوەھوستی سیاسی بره
ل ســرەتای ئو باســ دا . ئاســتی نــاوچی و ســھم ئاســتی جیھــانی
نوخۆی باشووری کوردستان ھودەدرێ ک ب وەردی ھلومرجی 

ـــر  ـــرژت س ـــرتوە، و لو دەالقیوە پاشـــان باســـک دەپ شـــ بک
ــــانی ل ســــر  ــــاوچی و جیھ ــــدارەکانی ن ھوســــتی الین پوەندی

.رفراندۆم

بۆاری سیاسی و کۆمیتی ل ڕادەی نوخۆیدا
٢٥کۆمگای کوردستان ل باشـوور ل بـاری سیاسـیوە ل موای 

ڕیزبنـدییکانی سیاسـی . سای ڕابردوو تووشی ئاوگۆڕی برچاو بـووە
چ لبـــاری نـــوەڕۆکوە و چ ل بـــاری مـــوبیلیزەکردنی کۆمگـــا دا 
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ســرجمی ئو ڕەوت سیاســی ک ھرمــی .تووشــی گۆڕانکــاری بــووە
نشــان دەدا ک کوردســتان ل بــاری کوردســتان تــا ئــەی ھنــاوە 

سیاســیيوە زیــاتر ل جــاران تووشــی پلــۆرالیزمیکی ڕادیکــاڵ ھــاتووە و 
ـــابوری و کـــۆمیتی و  ـــانی ئ ـــۆ سیاســـت و برنامک ـــتیوانی ب پش

شاندانی ئو ڕاستی بۆ ن. بڕوبری حکوومتی ھرم ل کزی داوە
ـــدا ران ل ھبیک ل ھویســـتی دەنگـــدهپویســـت چـــاوه ژاردنکان

لبژاردنــدا م ھهکــهیهلـه١٩٩٢ســالی لــهرمتی ھـهحکوومــه. بکیـن
ـــی ئـــهرکهســـهبه ـــارتی کیـــهوالی یهمال و ئـــهوتنی ب تی نیشـــتمانی و پ

دیسـانوە ئو دوو ٢٠٠۵سـالی لـه. دموکراتی کوردستان دامزرا
ــر  ژ ل ــزە سیاســیی ــاوھ ــه" لیســتی کوردســتانی"ی ن ــک ب %٠٩نزی

و پشـتیوانییهدا ئـه٢٠٠٩سـالی ، لـهکانیان بۆخۆیان ترخـانکردنگهده
نزیک بـه" گۆڕان"ی وهچی جوونهدابزی و لکمیدا، که%۵٧به

٢٠١٣کانی سـالی نـهلبژاردهھهلـه. کانی بدەسـت ھنـانگهده٢۴%
ـــــه ـــــوانی یکی ـــــۆران ت ـــــین ھـــــزی گ ـــــتمانی وەک دووھم تی نیش

ھا دوو ھزیی ئیسالمی روهھه.پشت خۆی بخاریم وههری ھزرینهدامه
١٦بناوەکــانی کــۆمی ئیســالمی و یکگرتــووی ئیســالمی خــاوەنی 

 ــــدانی . کورســــی پارلمــــانن١١١کورســــی ل ــــاوگۆڕان ل می ئو ئ
سیاســتی باشــوور دا دەریــدەخا ک ســازدانی ئیتالفکــان و ھروەھــا 

ــــوون ــــارکی چت ــــک ل . پاراســــتنیان ک کو یــــانی ئ دەرئنجامک
ـــــاس و ده ی مقـــــا ل ســـــر دڕژکـــــردنوەی مـــــاوهئـــــاوگۆڕان ب

٢٠١٥سرۆکایتی ھرم و داخرانی پارلمـانی کوردسـتان ل سـای 
ئاکامکی تریی سیاسی ئو ئاوگۆڕە بریتی لو ڕاسـتی ک ل . دا بوو
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ھا هکی رکوردستاندا ھیچ الینکی سیاسی بتنیا خاوەنی زۆرایتییه
نیی و ل ھر پرۆژیکی سیاسی و نتوەیدا پویستی بھاودەنگی و 

ـــا . پشـــتیوانی النکـــانیترە ـــومرجکی ئوتـــۆدا ســـرکوتن ی لھل
ی وەفاداریی وئخالقـی شکستی ھر پرۆژیک بستراوەتوە ب ڕاده

ــا چ ڕاده ــانوە ک ت ــومرجکی دژوار و سیاســی الینک یک ل ھل
پلــۆرالیزمی سیاســی ل . ب خــاوەنی ئو پــرۆژی دەزانــنئــالۆز دا خــۆ 

وتکـی سـقامگیر و بھــز و ب بـوونی نھـادگلکی دمــوکراتیکی 
ـــتو  و یاســـامه ـــراوە ک پ ـــوریکی سیاســـی ک ـــا لکولت ند دا وھروەھ

ھاوپشتی، ھاودەنگی و یکتر تحمولکردن بسـری دا زا، گلـک 
رەتایک ببـۆ ئـاژاوە و ھرج و باش و بکک، ئگینـا دەتـوان سـ

ــز ھ ــ ــی لرزۆک و ب ــاتنی ئیتالفگلک ــک ھ رجــی سیاســی و پم  .
رمی کوردســتان و گرژبــوونوەی بــاس ل ســر ســرۆکایتی  ھــه

داخرانـــی نھادکیـــدموکراتیک وەک پارلمـــان ئویـــش ل کاتکـــدا 
کوردســتان بتمــای وەک مۆدیلــک ل بڕــوەبری ســرکوتووانی 

ــدا،دەتوانی دموک ــی نوڕاســت دا خــۆی نشــان ب ــک ل ڕۆژھت راتی
تمــی گومــان و دڕدۆنگــی ل سیاســتی کــوردی ل الین دوســتانی 

.کوردەوە بھزتر بکا
كی رهبو حاشوە ل نوخۆیباشـووری کوردسـتاندا دوو ھـزی سـه

تی نیشــتمانی، کوردســتان وات پــارتی دمــوکراتی کوردســتان و یکیــه
ســرەکی بڕوەچــوونی رفرانــدۆمن ک ســرجم نزیــک پشــتیوانانی

گـــۆڕان و کـــۆمی . خکـــی کوردســـتان دەنگیـــان پـــداوەن% ٥٠
ــوانن  ل ســر پشــتیوانی  خکــی کوردســتان %٣٠ئیســالمی ک دەت
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ــدۆمن ــکن دژ بو ڕفران ــه. حیســاب ب ــانی دیك ــاقی الینک ش ک ب
ن پــک خــک کوردســتا% ٢٠وادیــارە پشــتیوانی ریفرانــدۆمن یــانی 

ــنن ــانی . دەھ ــابکردەن ی ــامی ئو حیس ــک ل ٧٠ئاک دی خــ ل س
ــارە دەکن ــی، پشــتیوانی لو بی ــا زۆرایت ــتان، وات . باشــووری کوردس

چ ل ڕادەی " یبــــه"وا بـــوونی دەرئنجــــامی دەنگـــ بواتـــایکتر ڕه
. نوخۆیـــــدا و چ ل ڕادەی جیھانیـــــدا ســـــرنج ڕاکـــــش و بھـــــزە

تی سیاســی ســه ڕووبری سیاســی و دهدیســانیش ئاوگۆریــک ک ل
ــــایبتی  ــــ جگــــای ســــرنجی ت کوردســــتان دا ھــــاتۆت پــــش، دەب

.دەستپشخرانی ریفراندۆم ل کوردستان دا بت

ئاستی بۆاری ئابووری باشووری کوردستان
دامزرانــدنی دەوتــک ب پشــتگیریی زۆرایتــی خــک، گلــک 

ـــاوەی ـــاخی ئو ھنگ ـــرینگ و بردی بن ـــدا .گ ـــاوەل کاتک ئو ھنگ
ســرکوتوو دەبــی ک ب بــوونی ئــابووریکی ســالم و ب ھــز پشــت 
ئستور ب ک بدوای سـربخۆیدا دوت و وتـک پرەی پبـدا 
 داویســـتیپ ـــوان ـــا بت ـــۆ برەخســـن ت ـــدانی گشـــکردنی ب و می
ـــــ و  ـــــنر ب م ھرھر بکـــــا، ببگـــــا دەســـــتکانی کۆمگشـــــتیی

رگای بروڕووی بازاری جیھانیـداکرابتوە و بتـوان برھمکانی د
شدانی ئابووری بۆ الی خۆێ ڕابکپ شی دەرەکی بۆ گرمایس .

بــهبتــایبتیئــابووری باشــوری کوردســتان ل دە ســای رابــردوودا و
دا و ٢٠١٣و ٢٠١٢کانی سـالهوت لـهرز بوونی نرخی نـهھۆی به

ـــــه ـــــا ب ـــــۆی ڕادهھروەھ ـــــهھ ـــــان ل گوزاریهرمایهی س دەرەکییک
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حکـوومتی . داده%١٢ی رهقهی خۆی لهکوردستاندا،گشی ساالنه
یکـی برچـاو گشـ ھرم ل توانای دابووە ک کرتـی وزە تـا ڕاده

وتی بۆ کوردسـتان التی نهعامهزنی مهندین كۆمپانیای مهپبدا و چه
ـــی پلکـــش  ـــا ول قراردادیک ـــاز ل گڵ ٥٠بک ســـای نوت و گ

خـــۆی بگنـــت بـــازاری ســـال ۵٠ی دەوتـــی تورکیـــا ک بـــۆ مـــاوه
.جیھانی

م ی ئـابووری کوردسـتانی باشـوور، بـهسرەڕای چند ساڵ گشـه
ـــای  ـــاتووە٢٠١٥ل ســـرەتای س ـــابووریی ھ ـــی ئ ـــی قیران . وە تووش

 وە کڵ ئگ کی بـــهئـــابووری کوردســـتان لکردنشـــیرچاوگ ل
، بازاری کوردستان، بـازارکی رتی نوت و گاز دا بخۆیوە بنیوهکه
سرفیی ک پارسنگی برھمھنـان و مسـرفی ب ھـۆی نبـوونی مه

ـــرف دا شـــکاوتوە ـــتوی برھمھینـــان ب الی مس ـــانکی پ . ژخ
تۆی تی پشسازییوە ھیچ گشیکی ئوکوردستان ل باری سنعه

ســرەڕای ئوەیــک خــاکی کوردســتان گلــک ب . بخــۆیوە ندیــوە
برھمکـانی . رزیشدا زۆر الوازەپیت و برەکت، ل سنعتی وه

ــا  ــای و ت ــک ن داویســتی خــاڵ کوردســتان دەروەســتی پ کشــت و ک
یکــی زۆر ب ئو بــازارە بســتراوەتوە ب برھکــانی ئــان و ب ڕاده

شـــتیاری ل کوردســـتانکی خـــۆش ســـنعتی گه. تـــابتی تـــورکیوە
کش و ھوادا و ب سروشـتکی دەسـت لنـدراوەی سـرنج ڕاکـش 

بـــــی ئـــــراقوە و ب زۆرتـــــر بســـــتراوەتوە ب توریســـــتکانی عره
ھر لو کات دا ل چنـد سـای . قامگری و ئاشتی ل ناوچکداسه

ھـۆی م بۆ کوردسـتان ب رمایترسـی داعـش و ڕابردوودا ھاتنی س
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نبــــوونی برچاوڕوونــــک ل ســــر داھــــاتووی ئراقــــدا و نبــــوونی 
دابزیــن نرخــی نوت و کم بــوونوەی .قامگری کمبــۆتوەســه

بوالوە ک ســـرچاوەی ٢٠١٥نـــاردنی نوت بـــۆ دەرەوە ل ســـای 
ســـرەکی مـــای حکـــوومتی ھرـــم، دەســـتبرکردنی بـــودجی 

ی ب جکردنــــی ئرک و ســــانی حکــــوومتی ھرــــم بــــۆ جــــ
برنامکانی خزمتگوزاری گشتی، دانی موچی کارمندانی دەوتی 

ئـابووریی و هقيرانـ. گشـتییکانی تووشـی قيرانکـردو بنک و بنیاتـه
زایتی کـــــۆمیتی سیاســـــییکان ل ســـــانی ڕابـــــردوو دا نـــــاڕه

ۆرە بکاری ز.لکوتۆتوە ک جاری واش زەخت و زۆری بدواە بووە
و ب پ ئو دنگۆیانی ک ل ئارا دان کـۆچی ھـزی کـاری کـارامی 

زیاد بـوون کوردستان بۆ دەرەوە ڕوو ل نجان لی . گبژیـویی زۆرب
ھرەزۆری خکــــی کوردســــتان ب نھادەکــــانی حکــــوومتی و دوو 

ب پــ . تییوە گرـدراوەھـزی سـرەکی کوردسـتان  پـارتی و یکیـه
میلیــون کس ل کوردســتان مووچخــۆری ٤ل زانیارییکــان زیــاتر 

ـــییکانن ـــزە سیاس ـــی و ھ ـــاردەیک ک ل درژخاینـــدا . دەوت دی
نتنیا ھیچ قازانجکی بۆ گشى ئـابووری کوردسـتان نـاب، بکـوو 

ڕادەی ھزی کار , چاو لدەستی خک ب الینک و یا خۆ دەوت
وریکی خسـیوی ک برھم ھنر دەبـات خـۆار و نـۆرمگلکی کولتـ

 ھــادینوەســتانی، چاپلوســی و برتیلخــۆری، نــری دەستکــان فمرۆڤ
 ــک بخ ل و کــۆمرچاوەکانی بژیــوی ئکــدا ســکات و ل دەبــ
ھر ھۆکاریک بربسـت بکـرێ و یـا خـۆ دەسـتبر نکـرێ، ئـالۆزی 
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ســـرەڕای ئو کشـــان .کـــۆمتی و سیاســـییکانی لـــى دەکوـــتوە
رتی ھی حکوومتاسارزدارە٢٠١٦٢٠م ھ١٤.میلیارد دوالر ق

ـــی  ـــ ڕاگرتن ـــتان ک لســـر پ ـــابووری کوردس ـــر ئ ـــایکى ت ب وات
ــهھهیاتی دەگــتک رهدەوتکــی کــوردی  ڕۆکــی حــه و ل ندیی

ســریک بســتراوەتوە ب برھمھنــانی نوت و گــاز ک خــاوەنی 
 شـــتن بـــۆ گ ـــی ب ـــانی و ڕگـــایکی ســـربخۆ نی ـــانی جیھ بازارەک

ل . بتواویی بستراوەتوە ب لۆلکانی ناردنی نوتی ئاق و تورکیـا
ـــاوچی کوردســـتاندا ـــای نوت ک . ن ـــرین کانگ ـــرین و مزنت گرینگت

ـــردن و وه ـــارا ك ـــۆ ك ـــ ب ـــز ب ھکی بـــت ـــوان پاپش كارخســـتنی دەت
زگاکـانی حکــوومتی نــاوچی کرکـوک ک جگــای موناقشــی داموده
.بی ئراقییهکان و الینکانی عرکوردە

ئاستی نیزامی
جیــــا ل ھلــــومرجی سیاســــی و ئــــابووری حکــــوومتی ھرمــــی 
کوردستان ل باری نیزامیشوە وتکی سربخۆی کوردی پوستی 
 تـوانی لب ک یوەیـی ھتی نیزامـی نکی کـۆک و پۆشـتزھ ب

14https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21701773-
despite-string-military-successes-kurds-are-nowhere-near
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نــایتی دا پارزگــاری ل دنیــا ئــالۆژی تژی ل تونــدوتیژیی و دۆژم
ڕاپــــــورت . قامگری سیاســــــی کوردســــــتان بکــــــائاســــــایش و ســــــه

شانی دەدەن ک ھزی پشـمرگی کوردسـتان ب جوراوجورەکان ن
تی نیشـتمانی  و پـارتی سر سـ النـی وەزارتـی پشـمرگ، یکیـه

 ـزانو ھشـی زۆری ئب شـکراوەن کموکراتی کوردسـتان دا دابد
تی و پارتی دان و وفـاداری ئو ھـزان پتـر ب نی یکیهل ژر فرما

ــی ــاری نتوەی ــاکۆ ب ــکتوە ھت ــایتی دا دەش ــاری حیزب ــۆی . ب دەنگ
بتــالیون ک وەک ١٤زارتــی پشــمرگ خــاوەنی ئوش ھی ک وه

ھوڵ و . بای نیزامـی حکـوومتی ھرـم دەکرـت چاویـان لبکرـت
کگرتـوویی کـوردی ک تنیـا ل شـکی یتقالکان بۆ داڕشتنی ئرته

بوالوە ٢٠١٤ژ فرمانی حکـوومتی ھرمـدا کـار بکـا ل سـای 
ســـتی خۆیـــدا ک بتـــوان ھزیکـــی ڕاگیـــراوە و ل کـــردەوەدا ل مبه

ــا ل خــزمت  ــ الین  پــک بھنــت ک تنی ــارامی نیزامــی ب ک
ــدییکانی حکــوومتی ھرمــدا بــت، ســرکوت وو قــازانج و برژەوەن

ـــانی  ـــووچ و کرەســـ و ئامرازەک ـــی ک م ـــای دانی ـــووە و ل توان نب
. پویستی ھز پشمرگ دابین بکا

سرەڕای ئو کم و کوڕیان ل چوارچوەی شڕ ل دژی داعشدا 
ـــدامی یکیـــهوه ـــانی ئن ـــایبتی زیرانـــی دەرەوەی وت ـــا بت تی ئورووپ

رانســــ و کۆمــــاری چــــک ل والتــــانکی وەک ئامــــان، بریتانیــــا، فه
ـــــزی ٢٠١٤راســـــتی مـــــانگی ئاگۆســـــتی نیوه ھ ـــــان دا ک دا بیاری

کان وت یکگرتووه. چۆڵ کنپشمرگی کوردستان پ چک و 
بوالوە ل ھوـــدابووە ک ھـــز ٢٠٠٣ھر ل ســـرەتای ســـاکانی 
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پشــمرگ چ ل بــاری ڕاھنــانی نیزامــی و چ ل بــاری پداویســتی و 
دیــارە ھــیچ یک لو ١٥.کرسـ و ئامرازەکــانی نیزامــی یـارمتی بکــا

اشکرا بووە، ب ب یارمتیی نیزامییان تا ئو جگای بۆ دنیا دەرەوە ئ
ــاراوە ــاتوون ئ ــراق نھ ــدیی ئ ــی ناوەن ــاری دەوت ــاودریی و ھاوک . چ

پرســــــیاریک ک لــــــرە دا جگــــــای ســــــرنج ئوەی ک ئــــــاخۆ 
ــــوونوەی  ــــایی شــــڕی داعــــش و کمب ڕۆژئاواییکــــان بدوای کۆت
پویستی ب ھزی شرکر حازرن یارمتیی نیزامییکانیـان ل گڵ 

وردستان درژە پ بدەن؟ھیزی پشمرگی ک

ھوستی زلھزەکانی نودەوتی و ناوچ ل ھمبر رفراندۆمدا
تـاکوو وهكانهكان ل سرەتایی سرھدانی شۆڕشـهکشی کورده

ــودەوتی ــاودەنگی ن . ئســتا ھمیشــ بســتراوەتوە ب پشــتیوانی و ھ
ی ناوچدا، دابشبوونی کوردستان ل جوغرافیای سیاسی چوار دەوت

ـــنوورانه ـــۆڕینی ئو س ـــۆ کوردهگ ـــ ى ب ـــردەوە و ب ـــوون ک ـــان چت ك
ئگر ب بۆیــه.كــان دا نییــهتوانــا كوردهیی لــهوهتــهپشــتیوانی نونه

كـــانل ســـاڵ برخـــۆدانی کورده١٠٠ســـرنجوە چـــاو ل مـــژووی 
ــان دەردەکوەی ک ئو  ــن، بۆم ــی ناوراســت بکی ــاوچی ڕۆژھت ن

ــوونوە ڕه ــهوج ــودا ل ای ــات و س ــانی س ــۆت قوورب ــار ب ــدین ج ، چن
و ١٩٤٦کۆمــاری کوردســتان ل ســای . پوەنــدیی نودەوتییکانــدا

 وەی کــورد لنباشــوور و پاشــان کزکردنــی جــوو ڕیـن کــورد لڕاپ
باکوور و بندکردنی بڕز عبدو ئـوجن ل الین تورکیـا، ھر 

15 NOS (2017): “wie geeft wat aan de koerden”.https://nos.nl/artikel/689279-
wie-geeft-wat-aan-de-koerden.html
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نـوان وتـی ئـران، ئـراق و ھموویان ب فیـت و سـات و سـودای
. ت کشی کورد ھاتوون ئاراوەتورکیا و ھروەھا پشتیوانانی بڕۆاه

جا لوەش کوردستان ل شونک ھکوتوو ک زمانی سرکوت و 
ـــا کرەســـیک ک ل دەســـت دەســـتدارانی  ـــگ تنی ـــر و زەن زەب

ەدا بوونی ناوچکدا ب بردەوامی ککی ل وەردەگیری و ل کردەو
ئو دەســت ســرکوتکران وای کــردوەوە ک جگــای فرھنگــی 
وتووژ و دانوسـتان و یکتـر قبـووکردن کولتـوریکی پـ ل توونـد و 
. تیـژی، نکــۆیکردن و سـرکوت ببــت کولتـوری بادەســتی ناوچكــه

ـــــــک  نر الیھ ـــــــی و پر بوەی (ھتن ر بـــــــ ـــــــا ئگر س ج
دەســـتیش بـــوە ژیـــانی بـــاس ل) باکڕزگـــاری و ئـــازادی و پـــ 

ئاشتیخۆازانش بکا، ب زمانی زەبر و زەنـگ ومـی دەدرـتوە و ئو 
پنا بۆ چک و زەبر و زەنـگ بـری و دیسان دەب ئو جوونوەیه

پشتیوانیک . ب شون پشتیوانی دەرەکی کوێ بۆ پکانی ئامانجکانی
قــازانج و برژەوەنــدی دەســت نــاکوی، بکــوو دەبــ ک ل خــواروه

ـدا بـتیدریشی تنی یارمسـتی .  الیـزی پشـتیوان ھر کـات ھھ
بوە کرد ک قازانج و برژەوەندییکانی ل شون و الینی دژبرەوە 
جــی ب جـــی دەبــ و یـــا ل قــازانجی دانیـــی لگڵ دوژمـــنکت 

ھر بـۆی پشـتیوانی. برەوە ڕوو ببت، خـۆی ل کشـک دەدزـتوە
. م ب مترسی و زەرەریش نییدەرەکی گلک گرینگ به

ل دونیای ئاۆزی ئوڕۆدا، وەک چـۆن ل سـرەوە ب وردی باسـی 
ـــدووش،  ـــانی ڕاب ـــوورس و قایمک ـــی و ق ـــانی مژووی ـــرا، ھاوپیم لک
تماوی بوون و ھر الین ب دڕدۆنگییوە دەڕوانـت پوەنـدییکانی 
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ــــای دەوروبر ــــۆی ل گڵ دنی ــــر فلســــه. یخ ــــایکی ت فی ب وات
ک ل ڕۆژھتـــی ' دوژمنـــی دوژمـــنکم، دوســـتی مـــن' کۆنبـــاوەی 

ھر . ناوەڕاستیشدا زۆر باو بوو، ئیتر ئستا ب ناکا، جی پی لیژ بـووە
بۆ لردا ب دوور ل ھر دڕدۆنگییک سـرنج دەخـریت سـر ئو 

مـــبر پرســـی ھویســـتان ک دوســـتان و ھاوپیمانـــانی کـــورد ل ھ
.رفراندۆم ڕایانگیاندووە

کانی ئامریکاوتیکگرتووه
كـــان ل چنـــد ئامریکاییکـــان وەک ھاوپیمـــانی ســـرەکی  کورده

ــی  ــدیکی زۆرەوە ل ڕۆژھت ــازانج و برژەوەن ــردوودا ب ق ســای ڕاب
نوەراست ھر لوکاتوە ک سرۆکی ھرمـی کوردسـتان ل سـای 

كــانی بــۆ بڕــوبردنی رفرانــدۆم ئاشــکرا کــرد و کوردهتمــای ٢٠١٤
 ــردەوە، ب ــاتی ک ــد پ ــات و چن پاشــان ل ســاکانی دواتریشــدا دووپ

تی خاکی ئـراق و چارەسـرکردنی کشـکان ل بردەوامی ل یکیه
ـــداگری کـــردەوە گـــای دانوســـتان پی . ڕســـا دا دەزگـــای ٢٠١٦ل

ۆمار جۆ بادنوە ل گڵ بڕوبری ئۆباما ل ڕگای  جگری سرک
پداگری ل سر پشتیوانی ئامریکا ل ئراقکی فیـدرای یکگرتـوو و 
دموکراتیک، داوای ل حکوومتی ناوەندی و ھولر کرد ک ھنگاو 

قامگری بـــاوین برەو بھزکردنـــی سیاســـتکی یکگرتـــوو و ســـه
١٦.ئابووریی

16 Daily Sabah (2016): “EU against formation of Kurdish state in Middle East,
Mogherini says.” http://www.dailysabah.com/eu-affairs/2016/02/23/eu-against-
formation-of-kurdishstate-in-middle-east-mogherini-says
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بــۆ ترامـــپ وای ت ل ئیـــداری ئوبامــاســهدەستاودەســتکردنی ده
دەردەخـــا ک سیاســـتی ئۆبامـــا ل مڕ کوردســـتانی باشـــوور ڕەچـــاو 

ب واتایکی تر ب شوەیکی ڕەسمی دەوتی ئامریکا الگری .دەکری
کی کوردی نییتخۆی دەولربس . کدایکات وە لئ تو وئ ک

یانهو دوائیراقدا و لهی کورد لهکیشهپشتیوانیکی بھزیش بووە له
ـــردووتوەكانیســـووریهخـــۆی ل کورده ـــک ک ـــاوچکدا ش نزی و ل ن

ینــدیان ھگــای ڕەزاموەنــدیکی جدژی . پ ر لشــ تی لــایب ب ت
داعـــش دا ببردەوامـــی ڕۆـــی گرینـــگ و برچـــاوەیی نیزامـــی ھـــز 
 رەسو ک نرز دەنرخب سووری زکانی کوردیی لو ھ رگشمپ

ـــ ـــان نی ـــامراز و ڕاھن ـــزی و ئ ت ھـــزم زامیی پویســـتییکانی ل خ
. پشمرگ ناوە

بم کاتک ل ھویستی حکـوومتی ترامـپ ل پوەنـدی لگڵ 
ریفراندۆم ب باشـی ورد بیـنوە جیـاوازیکی تـایبتی دەبینـین لگڵ 

٢٠١٧ی ژانــویی ٨ڕۆژی پــنچ شــم . ھویســتی ئیــدارەی ئۆبامــا
رانی خۆی ل بڕوبردنی ریفرانـدۆم وەی ئمریکا نیگهتی دەرهوەزاره

دەربیــی و بڕوەچــوونی ئو ریفرانــدۆمی وەک ھوــک نرخانــد 
 دەتــوان یتر' کنــووککــی ھلتگویولــک شــکاندەنی '  ئوەک ت

بـۆ ' ڕەوا بـوونی رفرانـدۆمی' ھرچنـد . داعش تووشی کش بکـات
ــی ئمــالوئوالیکورده ــاڤی ب ــد و ب م ــان برز نرخان ــانی کوردهك ك

 مدیسـانیش پشـتیوانیکرد لکگرتـوو، فیـدراڵ، " زانی، براقیکـی یئ
ـــد کڕاگه"  قامگر و دیموکراتیـــکســـه ـــم :"یان دەســـتدارانی ... ئ

 شت ده) کوردستان(ناوچاق كـهبانگھـتی ئڵ حکـوومگل ین ک
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ل ســر کۆمــک مســلی گرینــگ، ب تــايبتی  پوەنــدیی نــوان 
ـــ ـــهبغ ـــر ل ســـربنمای یاســـای بن ولوە ڕهدا و ھکـــ ـــاق پ تی ئ

ھر لو پوەندیدا ل مانگی جوالیدا، برت ١٧".ھسووکوت بکن
 ژی لراقـی وتـوورانی سیاسـی کـورد و ئبڵ ڕگ ل مکگۆرک ک

 رپرســــی ریفرانــــدۆم کــــرد، ئاشــــکرای کــــرد کــــوبردنی : " سڕب
ریفراندۆمک ل کـاتکی دیـاریکراوی وا دا، بتـایبتی ل ناوچکـانی 

سـرچاوەیکی گرینگـی تـوان ببـتهجی ناکۆک، ب باوەڕی ئـم د
١٨."ی خۆمان زۆر بڕوونی دەربیوەب سۆباتی و ئم ئو پیامه

ئو پیام بـۆ دنیـای دەرەوە ڕنـگ ئو لکـدانوەی لـ بکوـتوە 
ک ئامریکایيکــان کشــیکی ئوتۆيــان ل ھنگــاو ھنــانوە بــۆ 
دەوتکــــی ســــربخۆ نــــی و تنیــــا کــــات و ســــاتی بڕــــوەبردنی 

وان ناخۆازراوە، مگر بغدا خـۆی ڕازیـی بـ ک ل اندۆم بۆ ئهریفر
ئســتادا کوردەکــان ل ئــراق جــودابنوە، و ل ھلــومرجی ئســتا دا 
 ــ ــت ھــۆی ب دەب ــک ک کار ــازانین ل ــرس ن ــان ب برپ ــم خۆم ئ

ئو ھویســــــت ل الن ســــــرۆکایتی . ســــــۆباتی ل نــــــاوچکدا
ــــتانوە ده ــــکوردس ــــ زۆر ب جی ــــۆی ب ــــرێ و ب ھ ــــاوتوی بک دی ت

ــــاش و راســــتوخۆ ک لگڵ وتیکگرتووه ــــدییکی ب ــــانی پوەن ک
ئامریکــا ھیتــی ل مبســت و نیــازی ســرەکی ئامریکايیکــان لو 

چوونک ئو پیام تماوی و . حای بنبۆچوونانیان بکۆتوە و ل

17http://www.businessinsider.com/r-us-concerned-iraqi-kurdish-referendum-
will-distract-from-war-state-department-2017-6?international=true&r=US&IR=T
18https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-14/u-s-against-kurds-
holding-referendum-in-september-mcgurk-says
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اوجــور میــدانی مــانۆری سیاســی ئامریکايیکــانی بــۆ ھبژاردنــی جور
لــرە دا چنــد . رفراونتر دەکــالمڕ ئو مســلی ل داھــاتوو دا بــه

ــاراوە ــن ئ ــری ب ــان بدوای . پرســیار دەک ــان ب تم ــا ئامریکايیک ئای
ــکن مســلی  شــری داعــش دا پرســی ســربخۆی کوردســتان ب

ی بــ، ئگر وابــ ســرەکی خۆیــان؟ ئگر ومــی ئو پرســیارە بــه
وەنی برنــام وپالنکــی ڕوونــن ل ســر داھــاتووی ئامریکایيکــان خــا

ئگر لو دەالقیوە چاو ل مسلک بکرێ . باشووری کوردستان
ــ کورده ــی دامزرانــی دەب ــزانن ک ئامریکايیکــان ل پرۆس كــان ب

دەوتی کوردی ل باشوور دا تا چ ڕادەیک دـن پـش و چلـۆن و 
دەکن و مودای ئو كـــــان پشـــــتیوانیل چ ڕادەیکـــــدا ل کورده

پشتیوانی چندەی؟  گرینگتر لوانش پرسیار ئوەی ک کاکـ و 
 زراوە؟ بک داممـــــایر چ بنســـــ ل و پشـــــتیوانیـــــوەرۆکی ئن
واتایکی تر ئامریکایيکان ل ھمبر ئو پشتیوانیدا چـی شـتکيان 

كــــــــان دەوێ؟ ئگر ریفرانــــــــدۆم لو ســــــــردەم دا ل ل کورده
کــانی جــی نــاکۆک دەبــت ھــۆی ئــالۆزی و بــ ســۆباتی، ڕۆڵ و ناوچ

ئرکی ئامریکایيکان لو بن دا چ دەب؟
 پـ م بب ،توونکاریکی چ و پرسیارانوە بمدانگۆمان و ب

ــــــهوهگۆڕینــــــه ی ل نــــــوان ھرمــــــی کوردســــــتان و یامــــــهو پهئ
یک بـــاس ل هکـــان دا بـــووە، مـــرۆڤ دەتـــوان تـــاڕادوتیکگرتووه

ی ئاگۆسـت ١١بتـایبتی کاتیـک ل . ھندک گریمـان بنـت ئـاراوە
فــونی نــوان تیلرســۆن وەزیــری هکی  تلــئوســادا ھواــی پوەنديیــه

ـــووه ـــارزانی بوەب ـــم مســـعود ب ررۆکی ھمریکـــا و ســـدەرەوەی ئ ،
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ـــه ـــوژ ل ـــوان دەرکت ک ئامریکـــا جـــارکتر پـــداگریکردوە ل وت ن
ر و بولـوبردنی ھردا خۆازیـاری دواخسـتنی ب وکاتر لغدا و ھ

ھرچند ئو ھویستی ئامریکـا تـازە نیـی، ومـی . رفراندۆم بووە
رنج بـگـای سـج ز بارزانی دەتـوانڕو . بـم لرتی ھرۆکایسـ

فونیدا ب ڕاشکاوەی دواخستنی ریفرانـدۆمی بسـتۆتوە وتووژە تله
کان و دەی ب ھۆی نبوونی ئو دوو مرج ڤهیب گارانتی و ئالترنات

١٩.رفراندۆمیش دوا ناخرێ

کری ئو ئاکـام لو وتـووژە ی برز بارزانی دهب پی ئو قسانه
ــــک و  ــــا ھــــیچ پالن ــــرێ ک ل ڕاســــتیدا ئامریکایيکــــان نتنی بگی
برنامیکی ڕوون و تمـایکی بھزیـان بـۆ پشـتیوانی سـربخۆی 

ۆژدا، ل حـــالی حــازر ل بردەســـت دانــی، بکـــوو ل کــورد ل دوار
ــارانتی و ئاترناتی ــیچ گ ــدۆمیش دا ھ ــبر دواخســتنی ڕیفران ــک ڤھم 

جگ ل دانوستاندن و وتـووژ ل سـر ناکۆکییکـان نـوان ھولـر و 
ڕتی ئیراقــی فیدراــدا شــک نــابن و بغــدا ل چوارچــوەی یاســای بنــه

وبردنی ریفرانــدۆم ل ناوچکــانی ھر لو ڕۆانگيشــوە ئگر بڕــ
وان ینــاكۆكجکــدادان، ئۆزی و پھــۆی ئــا ــتب وەک کرکــوک ب

 ئاشـکرا ئاماژەیـان ب شدا بپ ل رپرسیار نازانن، چوونکب خۆی ب
ــدنوەیدا دەکــری . کشــکكان کــردەوە ــاکی ئو خون ــر ڕوون ژ ل

لــومجی و ئنجــام بگــا ک ڕبرانــی سیاســی کــورد ل ھمــرۆڤ بــه
ھستیار و چارەنووس سازی کوردستان، ھنگاویک ھگری ک پتر 
ل ھمیشــ ل خــزمت ئاسایشــی کوردســتان دا بــ، ئگینــا شــر و 

19http://www.presidency.krd/english/articledisplay.aspx?id=NL18vpOtcbI=
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پکدادان و گرژبـوونوەی پوەنـدییکانی ھولـر وبغـدا و پوەنـدی 
ن،ل گڵ چارنووســـکی نادیـــار ئامریکايیکـــان ل گڵ ھردوو الیـــه

. بروڕوو بت

وتانی ئورووپا
ئورووپاییکان چ ل خۆقانی کشی کورد ل ناوچی ڕۆژھتـی 
 ـــدا ب ـــانی کوردی ـــی جوونوەک ـــتدا و چ ل پشـــتیوانی کردن نوەڕاس

ل کـــاتی تـــوەگالنی . درژايـــی مـــژوو ڕۆکـــی برچاویـــان ھبـــووە
، بشـــکی ٢٠١٤كـــان ل شـــڕ ل دژی  داعـــش دا ل ســـای کورده

ــه ــارمتی نیزامــی کوردهبرچــاو ل ــای ی ــانی ئورووپ ــان داوهوت و كانی
كانی كینــهبشــداری کــارگر و چاالکــانی پشــمرگ و ھزکــانی یه

ـــهپاراســـتنی گـــه ـــاردەیکی برز ل ل كوردســـتانی ســـووری، وەک دی
ــد ــاکانی  . دەنرخان ــوون ھر ل س ــۆ نم ــاتر ل ٢٠١٥و -٢٠١٤ب زی

اویسـتیکانیتری سـربازیان بـۆ تۆن چک و تقمنی و پد١،٨٠٠
وتـی ئالمـان دا ده٢٠١٥ل دیسـامبری ٢٠.ھزی پشمرگ ناردوه

ڕاگیاند ک سیستمگلکی ڕاکتـی و زرپۆشـی سـربازی تحـویلی 
وتی ئامان، وتانی ئیتالیـا، نـوروژ جیا له٢١.ھزی پشمرگ داوە

20 Wallace, Stephan (2015): “Germany Steps Up Military Aid to Kurdish Forces in
Iraq.” http://www.aicgs.org/issue/germany-steps-up-military-aid-to-kurdish-
forces-in-iraq/
21 Der Spiegel (2015): “Kampf gegen den IS: Deutscher Waffennachschub für die
Peschmerga.” http://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutscher-waffen-
nachschub-fuer-diepeschmerga-a-1068371.html
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ھیزەکـانی پشـمرگدا و بریتانیا ب شوەیکی چاالکان ل ڕاھنـانی
٢٢.بشداریان کردووە

بم ســرەڕای یــارمتکی برچــاوی نیزامــی وتــانی ئورووپــای و 
بتـــــايبتی ئامـــــان ھر ل ســـــرەتای ســـــازبوونی دەنگۆکـــــان بـــــۆ 
. ریفراندۆمی سربخۆی کوردستان لگڵ ئو بیرۆکی نسـازاوەن

اوپکوتنک ل دا چ٢٠١٦ل کۆنفرانسی ئمنییتی مونیخ ل سای 
ــری دەرەوی نــوان ســرۆکی حکــوومتی ھر مــی کوردســتان و وزی

لو چاوپکوتن . ئوکاتی ئامان فرانک والتر شتانمار دا ھات ئاراوە
رانی خۆی ل بڕوەچوونی ریفراندۆم زیری دەرەوی ئامان نیگهدا وه

ـــارزانی  ـــز مســـعود ب ـــاداری بڕی ـــۆ ســـربخۆی کوردســـتان ب ئاگ ب
دا ل ٢٠١٥ھروەھـا  سـاک پشـتر یـانی ل دیسـامبری ٢٣.اندگی

ــۆ ھولــر، وەزیــری دەرەوەی ئامــان ل  ھولــر و  ســفریک دا ب
تی خاکی ئراق بپـارزن و ھر لو کـات بغدا، داوا کرد ک یکیه

 لیکی تــــازە لڵ درووســــتبوونی ســــنوورگگ تــــی خــــۆی لدا دژای
ـــ ـــی نوەڕاســـتدا دەرب ـــدیدا به٢٤.یڕۆژھت رپرســـی ھر لو پوەن
ــــــه ــــــوگرینی ل سیاســــــتی دەرەەوەی یکی ــــــا خــــــاتوو م تی ئورووپ

: " تی ئورووپـــا دا ڕایگانــــد کڕوونکـــردنوەی ھویســـتی یکیــــه

22Reuters (2016): “Kabinett billigt Ausweitung von Bundeswehr-Einsätzen in Irak,
Mali.” http://de.reuters.com/article/chland-kabinett-bundeswehr-
idDEKBN0UK0LF20160106
23 The National Interest (2016): “2016: The Year Kurdistan Finally Breaks from
Iraq?” http://nationalinterest.org/feature/2016-the-year-kurdistan-finally-
breaks-iraq-15321
24Reuters (2015):“Steinmeier dringt auf staatliche Einheit des Iraks.”
http://de.reuters.com/ article/is-irak-deutschland-steinmeier-
idDEKBN0TR1AT20151208
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كـان تی ئورووپا یارمتی ھـیچ برنـامیکی سـربخۆی کوردهیکیه
٢٥" .چ ئو ھو ل تورکی ب یا ل ئراق یان سووری–ناکا 

 دا لـــــدی ـــــی دەرەوەی وه٢٠١٧جـــــوالی ١٩ھر لو پوەن زیران
ــه ــان ل کوردهیکی ــا داوای ــارزن ل تی ئورووپ ــۆ بپ ــرد ک خ ــان ک ك

  وبردنی ریفراندۆم لڕـداگریان . ی سیپتامبردا٢٥بپ و وەزیرانئ
 ــوو ک ــر ئوە ب ــ " ل س ــالین دەب ــی یک ــن ھوک ل ھر چش

ــــرێ ــــزی بک رــــک دوورە پ ــــای ل و ســــرجم پرســــکان ل ڕگ
ـــــه ـــــای بن ـــــای یاس ـــــر بنم ـــــن ڕهتگشـــــتن ل س ـــــراق ب تی ئ

تی جیــا لو ھویســت وەزیرانــی دەرەوەی یکیــه٢٦". چارەســرکردن
تیی ل سر داوای دەوتـی ئورووپا ئاماژەیان بوەشدا ک ئو یکیه

 دەدا کوراق ھتیـدر" ئژکاری و یارمکی ڕاوـنن " تیمھـک بپ
. بۆ یارمتیدانی ئـاودانکردنوەی ئراقیپـاش شـڕ ل دژی داعـش دا

٢٧

ســــرۆکایتی ھرمــــی کوردســــتان ک ب باشــــی ل ھویســــتی 
ــویی  ــانگی ژان ــوو ل م ــادار ب ــان ئاگ دیســانوە ل ٢٠١٧ئورووپاییک

ســردانك بــۆ ئورووپــا کوت ھوــی ئوە ک پشــتیوانی ئورووپــا بــۆ 
ژانــویی پــاش چــاوپکوتنی ٨ل . فرانــدۆم ڕابکشــالی بیــاری ری

ــان ل کۆنفرانســکی  ــری دەرەوەی ئام ــارزانی ل گڵ وەزی مســعود ب
مڕ ڕۆژنـاموانی ھـاوبش دا، دیسـانوە بـ ملـی وتـی ئامـانی لــه

25 Daily Sabah (2016): “EU against formation of Kurdish state in Middle East,
Mogherini says.” http://www.dailysabah.com/eu-affairs/2016/02/23/eu-against-
formation-of-kurdishstate-in-middle-east-mogherini-says
26

27 https://www.apnews.com/9d8aeef9c5d047f1a6e79fd45f345898
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ـــدۆم راگه ـــارهپرســـی رفران ـــد و ئو بی ـــۆ یان ی ب ســـرچاوەیک ب
ــــه ــــهپرەھس قامگری ل بــــوونی ســــهندنی گــــرژی و ئــــالۆزی و ن

" رز زیگمـار گابریـل لو پوەنـدیدا گـوتی ک بـه.ناوچکدا، نـاوبرد
ڕا داڕشتنوەی سنوورەکانی دەوت، ڕگایکی دروسـت نـی و سره

قامگری ل ھولـر و کۆمک گر وکش و ھلومرجکی ب سـه
٢٨." ش ب ئاقاریکی خراپ دا دەباندی دیكهبغدا ئوه

 ویســـــــتی بفرانـــــــدۆم پڕ رم کـــــــان لویســـــــتی ئورووپاییھ
وتـــۆ نیـــیکـــی ئوەیھـــۆی ھاوســـنوور . ڕوونکردن کـــان بئورووپایی

بوونیان ل گڵ ڕۆژھتـی نوڕاسـت بۆیـان دەرکوتـووە ک شـڕ و 
کان  ل نـــاوچی، ڕاســـتوخۆ و ناڕاســـتخۆ، ب نرخکـــی پکدادانـــه

ـــه ـــۆ ئ ـــتمزن ب واو دەبوان ت . ـــاوچ ـــابری ن ـــونی ھزاران پن چ
ئاۆزەکانی شڕ لدراو بۆ ئورووپا، نتنیا ل بۆاری ماییوە نرخکـی 

ـــه ـــۆ ئ ـــی ب ـــهمزن ـــوونی وان بدواوەی، بکـــوو ب ھـــۆی ڕادەی زۆر ب
ــــاره ــــۆتوە و پنابران،ن ــــایی لکوت ــــانی ئورووپ ــــی وت زایتی خک

كانی ڕاسـتگرا حیزبـهبـۆنـدهھروەھا بۆت خۆراککی باشی پرووپاگه
ســرھدانی ئو ڕەوتـان نتنیــا . ل مـوبیلیزەکردنی خکــی نـارازی

دژ ب پنابرانن، بکوو خاوەنی برنامیکی سیاسیشن ک ل دژی 
ــرۆژەی یکیــه ــز بــوونی ئــهپ ھکی تی ئورووپــان و بیڕەشــوان ھ

ــه ــر مــانوەی ئو یکی ــتوخۆی ل س ــدۆمی . تییڕاس ل " نــا"رفران

28 Reuter (2017): “Germany warns Iraqi Kurds against 'one-sided' referendum
plans.”http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds-germany-
idUSKBN18Z2BM.
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ــابری بشــکی زۆری  ــوانی ب زەقکــردنوەی کشــی پن ــا ت بریتانی
ـــ ـــارە ئورووپاییکـــان لوە . دەنگکـــانی خـــۆی بدەســـت بھن وادی

دەترسن کپکھاتنی دەوتکی سربخۆی کـوردی شـر و نـاکۆکی 
قامگری لــــدەکوەتوە، ھر بــــۆی زۆر ڕاشــــکاوانتر ل و بــــ ســــه

مــــــبھ کــــــان لویســــــتی خۆیــــــان ئامریکاییر ڕیفرانــــــدۆم دا ھ
تی ئورووپا ھروەھا پویسـتی برچـاوی ب نوەت یکیه. دەرخستووە

ــابووری ئو یکیــه ــۆ ئوەی ک ئ ــاوچی ھی، ب تیی ب و گــاز ئو ن
 ل ی ککــــی ئــــابووری و مــــايرانق تــــازە ل ڕی، کگباشــــی ب

ــوو، خــۆی رزگــار کــردەوە٢٠٠٨ســاکانی  شــر و . بالوە تووشــی ب
ناکۆکی تازە ل ئراق و ناوچکدا دەتـوان کـاردانوەیکی نالبـاری 

.   تی ئورووپــــــــــــا لبکوــــــــــــتوەبــــــــــــۆ ئــــــــــــابووری یکیــــــــــــه

روسیه
ل سردەمی ئستا دا پوەندیکی باشی لگڵ کوردسـتانی روسیه

باشوور و ڕۆژئـاوا ھی و چک و چـۆڵ ب ھر دوو الین بـۆ شـڕ 
ل سانی ڕابردوو دا رووسکان کوتـن ھوڵ . داهل دژی داعش د

ک خۆ بگن بازاری نوتی کوردستان و ئستا یکـک ل كۆمپانیـا 
. یـهسـت ل گڵ کوردسـتانی باشـوور ھهنوتییکانی رووسی گربه

کـورد ل رووسکان زۆریان پخۆش ل کبکی پشتیوانی كـردن لـه
ش ککــان وەپــڵ ئامریکاییفراندۆمــدا . ونگڵ رگوەنــدی لپ ل
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زی ئو وت ل ئـراق پـداگری کـردوەوە، ويرووسکان ل زمانی با
ـــه ـــربخۆیی و یکی ـــن ل س ـــان وای ک ھر چش ـــراق و الی تی ئ

 کی لنجــامدەرئ ــراق دەبــی ئتــی فیــدرار دوســ ک لباســ
ـــگ . ڕگـــای وتـــووژ ل نـــوان بغـــدا و ھولـــر دا بـــت ئـــاراوە ڕەن

ن، ل انـدۆم بکـهروسکان ب شوەیکی ئامرازی پشتیوانیش ل ریفر
وابـوونی تا ڕه.ئگری پشتیوانی نودەوتی ل رفراندۆمی کوردستان

لمنیت و ھروەھـــا ڕگـــا خـــۆش بکـــا بـــۆ ریفرانـــدۆمی کریمـــا بســـه
زۆر . جودایخــوازانی ئــوکراین و یــا کمایتییکــانی قفقــازی باشــوور

جگای گومان ک پوەندی خۆی لسـر ریفرانـدۆم لگڵ دەوتـی 
ــــا خــــۆ ل دواتــــردا لگڵ ئــــران و تورکیــــا بخــــات ناو ەنــــدی و ی

. مترسییوە
لو پوەندییدا پوسـت ب کـورتی ئامـاژیک ب ھویسـتی چـین 

چــین ل پوەنــدی . ل ســر ریفرانــدۆمی کوردســتاندا بــت بر بــاس
کی دیــاریکراوی نــیتی کــورد سیاســشــڵ کگل. چــین زۆرتــر ل

ھ بــــواری بــــواری ئــــابووری ل و ل مــــی کوردســــتان دا چــــاالکر
سیاسییوە خۆی ل کشگلکی ئاۆزی وەک ریفراندۆم ل ئیستا دا 

زانـــی پرســـی هنــادا و ب ل ســـرەخۆیی چـــاوەڕوان دەمنـــتوە تــا بـــ
ــتوە وــام ال دا دەک ــدۆم بک ــین و ھم . ریفران ــا لوەش ھم چ جی

ــی دوو النگــری سرســخت ــهروســی ب شــویکی نریت تی ی یکی
كــانی وهتــهنهتیھروەھــا چــین کشــی کمایــه٢٩.خــاكی دەوتــانن

29 Atlanticcouncil (2014): “The Kurdish Move Toward Independence.”
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-kurdish-move-towards-
independence
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ـــــا ڕادەیکـــــی برچـــــاو پشـــــتیوانی  وەک تبتییکـــــانی ھی ک ت
پشــــت رۆژئاواشــــیان ل . پشــــتیوانی چــــین ل و ھــــۆیر بجــــا ھ

ـــان و کمایه ـــتان کشـــی تبتییک ـــدۆمی کوردس ـــهریفران كانی تیی
بھــارووژن ک ل تیییانــهھــانی ئو کمایهی و پشــتیوانانی جیدیكــه

.وانیش ڕگا، بۆ ڕیفراندۆم خۆش بکرێسر چارەنووسی ئه

بیوتانی عره
ــانی قتر،عره ــاوچ ب گشــتی و وت ــی ن ــانی عرەب بســتان و وت

ــه رچاوی ئیــران ل ئــراق، ئیمــارت ب ھــۆی بھــز بــوونی نفــووزی ب
ن مـهکردنی ئو نفـووزە بـۆ وتـ یهدزهسووری و لوبنان و ھروەھا 

ل الیک و ئاســـای بـــوونوەی پیوەنـــدی ئـــران ل گڵ بشـــکی 
بوالوە، ھسـت ب ٢٠١٦رچاوی کۆمگای نـوەدوتی ل سـای به

ھر بۆی لو سانی دوایدا و بتـایبتی . مترسکی مزن دەکن
ـــه ـــووریدا و رك ـــڕ ل س ـــی ش ـــت پکردن ـــای وتنی ب دەس کۆمگ

ل گڵ ئران ل سر برنامی ١كۆی٥نودەوتی ل وتوویژەکانی 
ـــۆمی ئـــران زۆر ب ڕاشـــکاوی و چاالکـــان ھـــاتن میـــدان بـــۆ  ئت

بـی هئیتالفی عر. رچدانوەی سیاستکانی ئران ل ناوچکدابرپه
بســتان بــۆ ســازدانی كانی عرهن دا، ھروەھــا ھوــهمــهل شــڕی یه

ــارمتی مــای، سیاســی و نیزامــی  یبره کــی ئیســالمی دژە تــرۆر و ی
شـار ئسـد ل سـووری، کۆمـک زۆری  ئو وتان ب دژبرانی به

ــان نھنگــاوەن ک عره ــران ل خۆي دژی ئ ل ــاوچ ــانی ن شــان بک
ــــه. داوە ــــان بی ــــی سیکتاریســــتیوە چاوی ــــان ل دەالقیک ئو وت
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و جوونوەیان وەک ڕاپڕیـن و خبـاتکی رووداوەکانی سووری و ئه
 کـــداوە کویــی للتی عمـــایدژیــی ک کان لتــی ســـووننییزۆرای

تی سیاســی، نیزامــی و ئــابووریی ئو وتی ل چنــگ دای و ســهده
 ل ـــــرانکی ســـــتراتیژیی گرینگـــــی ئیمـــــاندا ھاوپ و کـــــاتر لھ

ــانی عره. داناوچكــه ــیئرانکــی شــیع ک وت ــایبتی ب ســوننی، بت
عوودیی و قتر،  وەک مترسکی مزن ل ھمبر بستانی سهعره

.خۆیانی دا دەبنن
كانــدا ک زۆربیـــان بوالوە ل کورده٢٠١٥ئو وتــان ل ســـای 

بن، ھاوپیمانـــک دەبـــنوە ک ھاوســـنوورە لگڵ ســـوننی مزھـــه
شـوازى بشـکۆی میوانـداری و پ. دوژمنی سـرەکییان ل نـاوچکدا

دا، دەنگۆی ئوە ٢٠١٥بستان ل  بارزانی ل دیسامبری پاشای عره
ــــوی ناوچكــــهربهمســــهكــــان لجهک کورده ــــهندی ن ــــهدا ب چوون

ی بھزتـر رهمسـهو جهبـی سـوننییوە، ئـهعره_ ری تورکی مسهجه
ــرد ــه. ک ــوونی ھاوپ ــد ب ــن ب تواوی ڕوون ھرچن یمانكی لو چش
ي، بم لگڵ ئوەشـــــدا ســـــاختاری ئو یکگـــــرتن بدوای نیـــــ

بسـتان و ئیمـارت ل قيرانک، ک ل نوان قتر ل الیک و عره
بـی ل نـاوچکدا عره-کانی تورکیسرجم پرۆژهوهالیکی دیكه

یمانییـــهقتر و تــورکی ب کــردەوە لو ھاوپه. تووشــی نســکۆ کــرد
رەکیی ئو قیران دەکـرێ، ل دەستوسـتانی ھۆکاری س. ھاتن دەر

دا ببنیــــنوە ک ل یــــهئو الینــــان ل تــــک شــــکانی ئو پرۆژه
تـــورکی و -بـــیی الینـــی عرهپـــرۆژه. نـــاوچکدا بڕوەیـــان دەبـــرد

ــوو ک رژیمــی  ــاوەڕە دامزراب ــاوا ل ســووری ک ل ســر ئو ب ڕۆژئ
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تنــد مانــگ دا برۆخــی، نمــاوەی چ د لســگــرت، ئری ننیــا ســ
بکوو ڕژیمی ئسد ب ھاریکـاری ئـران، حیزبـو و روسـی، ھر 

شـار ئسـد رۆژئاواییکان مرجی الچـوونی به. ت دایهسهدهوا له
نوە ھی مهدووھم پرۆژە پوەندی ب یه. ال ناوەل سر کاریان، وه

وتنکی بــی ھــیچ ســرکک پــاش نزیــک ب دوو ســاڵ ئیتالفــی عره
سھم پرۆژە ھوکی ھمالینى . ئوتۆی تیدا بدەست نھناوە

 کی ئیسالمی سوننی، بـۆ ئیـزۆلرەینانی بکھکان بوو، بۆ پسعودیی
کردنی ئیران ل جیھانیی ئیسالمدا، ک ئویش دەسکوتکی ئوتۆی 

ل كی زۆر،یـهلهوتانی کنـداو ل ڕاسـتیدا ب ھـۆی په. بدواوە نبوو
 ـــانی ئیســـالمدا و ل ـــای ک ل جیھ ـــان و ئو ڕۆڵ و جگ ـــر خۆی س
ــــــ نــــــونرایتی بــــــکن، تووشــــــی  ڕۆژھتــــــی ناوەڕاســــــتدا دەب

وتـانی کنــداو خـاوەنی ھــیچ یک ل . لکـدانوەیکی نادروســتبوون
کــــانی کـــــۆمیتی، ھـــــزی مرۆڤـــــی، نیزامـــــی، سیاســـــی و فاکتۆره

انن وەک ڕـبر لو نـاوچی ئابووریکی برھمھـنر نـین ک بتـو
ــدان ــن می ره. دا بــۆی ع ــا ب ھ ــانی ئیســالمیدا تنی بســتان ل جیھ

ـــه ـــرۆزی م ـــارەکانی پ ـــوونی ش ـــا بـــوونی ب ـــن و ھروەھ كک و مدی
ت و سامانی زۆر،خاوەنی ئوتـۆریتیکی دەسـتکردە ل جیھـانی روهسه

ت روهسـهت و نفووزی قتر و ئیمارتیش تنیا ب سهده.ئیسالمیدا
ــــتراوەت ــــۆ سیســــتمی . و ســــامان بس ــــان ب ــــاتر ئو وت لوەش زی

 تو وە بــــتراوەن ــــی بس ــــان بتواوی ــــانی خۆی ــــاری وتک پارزگ
بو شـــــوەی دەردەکوەێ ک وتـــــانی . کـــــانی ئمریکـــــایکگرتووه

ـــــــان ل کوردهعره ـــــــداو نزیکبوونوەی ـــــــی کن ـــــــرێ ب ـــــــان، دەک ك
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ل درژ خاینـدا چـی وای لـ شـین نزیکبوونوەیکی ئامرازی ب و 
. بتوەنه

تورکیا، ئران، ئراق و پرسی ڕیفراندۆم
. دوا ب دوای ڕاگیاندنی بیاری ریفراندۆم، ھر س وتانی ئران

ـــا، ئو بیاره ـــراق و تورکی ئ ب ـــی، ک ـــاویکی ھ زان ـــان بھنگ ی
قامگری ل هبت ھۆی سرچاوەیکی ئاژاوە و ب سوان دهباوەڕی ئه
ــاوچکدا ــوون. ن ــارە ئو ھویســتان دوور ل چــاوەڕوانی نب ــ . دی ب

ـــان دەتـــوانن شـــوندانر ده بـــن ل ســـر ڕەوتـــی ڕووداوەکـــانی گۆم
. کوردستان و ناوچ ب دوای بڕوەچوونی رفراندۆمدا

تا  پوەندی نـوان بغـدا و ھولـر ئـاوزتر ل دە سای ڕابردوو ھه
نددا یش پوەندی ئانكـاراو ھولـر ل پرسـهو ئندازهدەبووە، ھر ب

گرنگی ناوچیی ھرـم، بـۆ جیھـانی دەرەوە تورکی ڕگای ھره. بوو
كـان ل باشـوور پش ھاتن سرکاری ئردۆغان کشـی کورده. بوو

تی خــــاکی تورکیــــا چــــاویی ھمیشــــ وەک مترســــک بــــۆ یکیــــه
رانی حکـوومتی ھرـم بڕوبـهم ل سانی رابـردوو دالدەکرا،به

٢٠١٣بـۆ نمـوون لسـای . میوانی زۆر بڕزى دوتی تورکیـا بـوون
دا ســرۆکی ھرمــی کوردســتان و  ئردۆغــان ل کۆبــوونوەیکی 

بم ب . جماوەریــدا ل دیــاربکر پــکوە وتاریــان پشــکش کــرد
ـــدیی ـــدۆم وا وەێ دەچـــ ک ئو پوەن  ھـــاتن گـــۆڕی پرســـی ریفران

چونک دەوتی تورکیا . بکوت مترسی و ڕوو ب ئاۆزبوون بچت
زانـی  و ی مترسیدار دهمسلی ریفراندۆم ب بیاریکی زۆر ھه
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ــــــان پاشــــــگز  ــــــارەی خۆی ــــــم کــــــردەوە ک لو بی رھ داوای ل
گرینگی تورکی وەک ڕگای سرەکیی پوەنـدی حکـوومتی ٣٠.ببنوە

ناردهتی  وەک تنیا ڕیگـای ھـهو ب تایبهھرم لگڵ دنیا دەرەوە
 رینـی لکی نوەیوت بۆ بازارەکانی جیھان،دەتوانی کاردانكردنی ن

جیا لوەش تورکیا، ب ھۆی بـوونی . بتسر ئابووری کوردستان ھه
لی تورکمن ل ناوچی کرکوک، دەتوانی لو ڕگایشوە کش گه

ــاو ــایتی ن تورککــان دیــاره. چی ھرــمخــۆقن بــ ل ســر ھمان
ناشارنوە ئگر ب پویستی بزانن ھزی نیزامیش ل دژی ھرـم 

.بکار دەھنن
پوەنـــدی نـــوان ئـــران و حکـــوومتی ھرـــم تـــا ئاشـــکرا بـــوونی، 

ڵ گـهپوەندی ئابووری ئـران لـه. بڕوەبردنی ریفراندۆم ئاسایی بوو
ــهمترهرم، كهھــه ــا، بم ل ــران ل باشــووری تورکی ــووز سیاســی ئ نف

ــاکری ــ ن ــا چ ڕاد. کوردســتان حاشــای ل ــک ئو نفــووزە ت یک هئوی
دەتـوانی ب فریــای ئــرانوە بــ، بـۆ دەســتتوردان و ئــاۆزی نــاوچی 

مدا زۆر ڕوون نیرھ . ل رچاو ککی بھۆی نفووز کان برانییئ
ـــوانن ب بـــ ئو ـــان دەت ە ک خۆیـــان نـــو شـــیعکانی ئـــراق دا ھی

ڕاســـتوخۆ کشـــ بـــۆ کوردەکـــان دروســـت بـــکن، ل ڕگـــای ھـــز 
چکدارییکانی شیع ل نانوەی ئـاژاوە و شـر و پکـدادان ل گڵ 

ئــرانیش ھروەک تورکیــا ریفرانــدۆمی . كانــدا کــک وەرگــرنکورده
ی وەک ھنگاویکی پ مترسـی نـاو بـردەوە و ٢٠١٧سیپتامبری ٢٥

. ل دژی ڕاوستاوە
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٢٠١٠ەوتــی فیــدرالی ئــاق و ھرمــی کوردســتان ل ســای د
بتـايبتی بینـی بـودجی کوردسـتان . بالوە لک دوور کوتوونوە

تی ناوەنــدییوە، ک قیرانکــی ئــابووری بــۆ ھرــم ل الين حكوومـه
ھر چنـد ل . ئوەنـدتریش لرزۆکتـر کـردئو پوەندییه.لکوتوە

ھ ـــش دا و ل ـــزی شـــڕی داع ھ وەی موســــــرتن ـــۆ گ ـــان ب وک
ـــر  ـــراق ب باشـــی ل گڵ یکت ـــانی ئ ـــزە نیزامییک و ھ رگشـــمپ

م دوتـی فیـدرالی ئـاق وـدەچی ک مـل بـۆ کوتن ھاوکاری، به
ئراقییکان ئو بیـارە . قبووکردنی بیاری ریفراندۆم ڕا نکشت

ن و ھر بو ل دەرەوەی چوارچوەی یاسای بنچنی ئاق دا دەنـ
گورەتـرین سـرچاوەی ئـاۆزی و پکـدادانی .پیش ڕەتـی دەکنوە

ـــاوچ ئیحتمـــالی کورده ـــۆ ســـر ن ـــدی ب ـــی ناوەن كـــان ل گڵ دەوت
ئراقییکــان ب درووســتبوونی دەوتکــی . كان دەگــرتوەجناكۆكــه

کوردی لگڵ ھندیک گروکشی داڕشتنوەی سنوورەکانی نوان 
وەخۆیان و دەورەوڕوو دەبـنتـی کـوردی ب . کـانی کرکـوک وناوچ

 تـی کـوردی برەکی وزە و توانستی دەوقین وەک ناوەندی سخان
ھۆی بوونی سرچاوە نوتییکان و ھروەھا  ناوچکـانی دەوروبری 
موس دەتوانن سرچاوەیکی مزن بن بۆ ئاۆزی و پکدادانی نوان 

. كان و دەوتی ئاقکورده
كی مژوویـــــی دوور و ر ھوســـــتی ئو وتـــــان رابردوویـــــهدیــــا

درژیشی ھی ک ھر ل سـرەتای سـرھدانی کشـ کـورد لو 
رــتوە ســر ئوە ک ئو هئویــش دەگــ.  وتــان دەســتی پکــردەوە

ــاڤی کورده ــان ل م ــتماتیک نکۆی ــوەیکی سیس ــان ب ش ــان دەوت ك
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كی گونجــــا ئـــران رگایــــهکـــردەوە و تــــاکۆ ئســـتاش ل تورکیــــا و
ــــهبۆچاره ــــورد ندۆزراوەتوەس ــــو . ركردنی کشــــی ک ھر ئو ھل

ـــــو ک کوردهمرجش ھۆكاریكـــــه ـــــان ئو دوو وت ل ھر،ھل ك
تـانو ووەی سیاسی ئروو بوونک وەرگرن بۆ ڕووبک کتدرف .

ھر بــــۆی بــــوونی دەوتکــــی ســــربخۆی کــــوردی ل باشــــووری 
ــتان ل ــهکوردس ــاردانوەیکی ب ــلی یکمــدا، ک رچاویی دەبــ ل  پ

زەقبوونوە و بھزبوونی کشی کـورد ل چوارچـوەی سـنوورەکانی 
دەوتکی سربخۆ و سرکوتوویی کورد، . وتانی تورکیا و ئاندا

ب گۆمان ل باری ساکۆلۆژییوە دەتوان بب ب سـرچاوەی ئیلھـام 
كــان ل ئــران و تورکیــا ک زیــاتر ل وردهو ھانــدەریکی ب ھــز بــۆ ک

ربوتر دا بــۆ بدەســت یکــی جمــاوەریتر و بــههھمیشــ و ل ڕاد
.ھنانی ماڤکانی خۆیان بکون برخۆدان

ڕ پرســـی مبــهی دژایتــی تورکیـــا و ئــان ل ھهھۆکــاركی دیكــه
ی پوەندی دەوتـی رتوە بۆ ترسک ل سر شوههڕیفراندۆم، دەگ

ھم ئران و ھم تـورکی الیـان . كان ل گڵ دنیای دەرەوەیهکورده
 کـان و بکی ڕۆژئاوايییمـانھاوپ تکوردستانی باشوور دەب ک وای

بو چشن جی پـی ئوان ل نـاوچک دا خۆشـتر . تایبتی ئامریکا
کی درینی ل گڵ ئامریکا و ئیسـرائیل ھی ئران ک دژایت. دەکا

و پوەندی تورکیا ل حای ئستا دا  ل گڵ ڕۆژاوا ئـاۆزە و خـاوەنی 
تـه. داھاتوویکی نـاڕوونردوو ون ھـدەکسـت پھ ترسـییو مئ

 کوردســــتان،دەتوان کــــان لبــــوونی دەســــتی ئامریکایی ئــــاوا ک
ــ ل ســر ئمنییورهھڕشــیکی گــه ــانب ــی نتوەیــی ئو وت . ت
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گرهدیارە ب ب شک بوونی ئامریکـا ل سـنوورکانی ئـران تچوویھـه
پکــدادانی ئــران و ئمریکــا دەتــوانی تواوی ریگــهبــۆ ئــران، لــه ئه

ک کۆتـاییکی نادیـاری . ناوچ ل شـڕیکی مـاوانکر دا نـوقم بکـا
دەبـــــ .یو دەالقم تورکیـــــا لـــــران و ھم ئوە دروســـــتبوونی ھ

 ـــاژاوە ل ـــ ســـۆباتی و ئ دەوتکـــی کـــوردی ب ســـرچاوەیک ل ب
ھمــوو ھوکــانی خۆیــان دەخــن گڕ . م دەدەننــاوچکدا ل قــه
.ربست بکنک ئو پرۆسی به

: دەرئنجام
تی ســـوڤیت و نمـــانی شـــڕی ســـارد بدوای تکقرمـــانی یکیـــه

کۆمــک گۆڕانکــاری و کشــی پوەنــدیي نودەوتییکــان لگڵ 
ئو کشان ک ل سرەتادا زۆرتـر . کراو برەوڕوو بووەچاوەڕووان نه

ــی بانســی ده ــدی ب کشــی لکترازان ت ل ســهوا ویــدەچوو پوەن
پوەندیی نودەوتییکان دای، برەبرە بو ب کشیکی ھـوویتی 

رکوت رتوە و دههک بشــی ھرەزۆری کۆمگــا ئینســانییکانی گــ
تی سـۆڤییت و بلـۆکی ڕۆژھت تنیـا لـک ک تکووخانی یکیـه

ـــانبینی و  ـــانی جیھ ـــوو تکم ـــوو، بک ـــی نب ـــانوەیکی فیزیک ھوش
تگیشتنیکیش بـوو ل سـر مـرۆڤ، کۆمگـا، ئاشـتی و ئاسـایش و 

ـــــی جیھـــــانبینی . بخـــــتوەری و رزگـــــاری مـــــرۆڤ ـــــی کوتن پ ل
ـــی ـــیالیزمی مارکس ـــژ -زمسوس کی دوور و درـــاوەی ـــۆ م ـــزم ک ب لینی

ر و ھانــدەری  میلیونھــا ئینســان بــوو، دەیــان جــوونوە و ئیلھامــده
ھیوادار بـوون ئاستی جیھاندا كهلهو ئیدیۆلوژییهنگری ئهڕەوتی الیه
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کاپیتـالیزمی لیبـرال دموکراتیـک ک . ب دنیایکی باشـتر، الواز کـرد
 ــای ــوو ئو جگ ــانی مبســتی خــۆی خــۆش کردب ــاتوە ل پک ــ ک پ

ڕۆژئـاوا وەک ئـا ھگـری ئو جیھـانبنیی ل . خۆیدا سـرنکوت
چسـپاندنی ھژمـونی ئو جیھــان بنیـی ل دنیـا دا ســر نکوت و  

ـــــات ـــــران ھ ســـــرھدانوەی ڕەوت . ل ناوخۆشـــــیدا تووشـــــی قی
و ندنی بــ بــاوەڕی ب عداتــی کــۆمیتیڕاســتگراکان، پرەســه

رانی، رانوە بۆ کاپیتالیزمکی ڕووت، داپۆسینی دەوتی خوشـگوزهگه
زیو دژایتـی ئاشــکرا و کمبــوونوەی گــهواردنی رهندنی ھــهپرەسـه

تــۆلرانس ل ھمــبر خکــان و کولتورەکــانیتر و بو شــوە لرزۆك 
کردنــی بــاوەڕ ب مــاڤی مــرۆڤ و بــایخ دموکراتیککــان، چنــدین 

لو قیرانــان ک ڕۆژئــاوا ل نــاوخۆ دا ل گیــان برەوروو نموونیــه
ــۆتوە ــرال . ب ــاوای کاپیتالیســتی و لیب ــان ل ڕۆژئ ــاوگۆڕ و قیران ئو ئ

دموکراتــــدا ل ئســــتادا بــــۆت ھــــۆی ئوە ک ئــــاخۆدەب  ڕۆژئــــاوا  
ـــازاری ئـــازاد و  ـــایخگلکی وەک دموکراســـی، ب ـــونرایتی ل ب ن

پ کانی مرۆڤ لـی ماڤپ کان دا بکا یـا كـوو بتییودەون وەندیی
.قازانج و برژەوەندییکانی نتوەیی خۆی ھسوکوت بکا

ــدیولۆژی  ــوونی ئی ــان ل چســپاندنی ھژم ســرنکوتن ڕۆژئاوایيک
ــــووە  ــــا دا ڕگــــای ب کاپیتالیســــتی لیبــــرال دمــــوکرات ب ســــر دنی

ب کولتــوور خۆشــکردووە ک زلھــزە جیھــانی و ناوچیکــانی دیكــه
ــهیاژرخــانی ته ــی م ــا و ڕۆ ــنوەی جگ ــۆ دۆز ــاوازوە ب دونگلکی جی

ــــی لگڵ  ــــکون ملمالن ــــدا ب ــــدیی نودەوتییکان ــــان ل پوەن خۆی
 ـــی ئیـــدیولۆژی لدا ڕۆ کـــدادانو پتـــا دێ لکـــان و  ھڕۆژئاوایی
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و الوازی دەچ و قـازانج و ڕەوایدان ب سیاستی نودەوتی دا بره
ژەوەنــدیی نتوەییکــان جــاریکتر دەبــن پــوان بــۆ ھســوکوت بر

. لگڵ یکتر کردندا
ڕاسـت ل ھلومرجکی ئاۆزی لو چشن دا ک ڕۆژھتـی نوه

ــــت میــــدانی  ــــی جیھــــانی دەب ــــدی ســــازدانوەی نزم وەک ناوەن
ـــانیبره ـــاوچیی و جیھ ـــزی ن ـــدین ھ ـــی چن . نگـــاربوونوە و ملمالن

ب ھاریکـاری وه١٩٩٠کوردستان ھر ل سرەتای سـای باشووری 
ــرھدانی  ــی و ب س ــوردی دادەمزرن ــاوا، دەســتداریکی ک رۆژئ
شڕ ل سووری و ھروەھا سرھدانی خالفتی ئیسـالمی داعـش 

وە کوردەکـــانی باشـــوور و ڕدا و شـــدیســـان ـــاردەی ل دژی ئو دی
لگڵ داعـــش ســـرنجی رۆژئـــاوا ل چۆارچـــوەی ســـتراتیژیی شـــڕ

.  ڕۆژئــاوا، روســکان و ھــز ناوچییکــان بــۆ الی خۆیــان ڕا دەکشــن
ڕۆژئــــاوا و مســــکو ھر کــــام ب بشــــی خــــۆی دەکوەن یــــارمتی 
 ل شــــنو چڵ داعــــش دا و بگ ڕ لشــــ زەکــــانی کــــوردی لھ
ـــــۆم ل الن  ـــــاوچی ئۆتۆن ـــــدک ن ـــــتانیش ھن ـــــاوای کوردس ڕۆژئ

ئو پشتیوانی و سـرنج نودەوتییـان و . یوە دا دەمزركانهکورده
كــــانی باشــــوور ل گــــرتنوەی نــــاوچ ھروەھــــا ســــرکوتنی کورده

ـــــاوچیکی داباوه كـــــان ل ھرـــــم و ب تـــــایبتی کرکـــــوک ک ن
ــده ــی ھان ــدی نوتی ــوور ک ل دەومن ــوردى باش ــۆ ک ــن ب ریک دەب

ـــــرن ـــــربخۆی ھگ ـــــاو برو س ـــــۆ دا ھنگ ـــــومرجکی ئوت . ھل
ــــاری ب ــــبر بی ــــان ل ھم ــــوونوە ل ھویســــتی رۆژئاواییک وردب

ـــاتوانن ل ســـر  ـــدۆم دا بۆمـــان دەردەکوەێ ک کوردەکـــان ن رفران
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ــــی  ــــانی دەوتک ــــۆ پکھن ــــان ب ــــۆی رۆژئاواییک پشــــتیوانییکی ئوت
بواتایکیتر بشداری چاالکـان و . سربخۆی کوردی حیساب بکن

ــهكــان ل شــڕ ل ســرکوتنی کورده ــی ئ ڵ داعــش دا ڕۆگ وان ل
ھر . باری نیزامییوە ل ڕادی جیھانیدا برچـاوتر و گرینگتـر کـردوە

بو ھۆیشـــ ک ھاریکـــاری و پشـــتیوانی و ســـرنجکی گرینگیـــان 
پــــدراوە، بم ل بــــاری سیاســــییوە تــــاکوو ئســــتا نبــــۆت ھــــۆی 
ــۆ ســربخۆی  ــۆ پشــتیوانی سیاســی ب ــان ب دەســتمایکی جگــای متم

ردستان ل الين ھـز و الینکـی نـودەوتی وەک ئامریکـا و یـا کو
كـان ل شـڕ تی ئورووپا ک پشـتیوانی سـرەکیی کوردهوتانی یکیه

ب پــچوانوە، لکــدانوەی سیاســی کۆمگــای . ل گڵ داعــش دان
نــودەوتی ل ســر ھلــومرجی ڕۆژھتــی ناوەڕاســت، پــاش لــک 

ـــا ـــی و ئیتنیکییکـــان ک ڕاســـتبوونوەیکی خون وەی، الین مزھب
دوژمنــایتی ئو الینــانی ل نــاوچکدا قــوتر کــردەوە، تــازە بو 
 ب یو نــاوچزیـاتری ئ رچـشــکردنی ھداب شـتووە کگ ئاکـام

کـانی ئیتنیکـی و مزھبیـدا مـایی بـی سـوباتی و سر الین دژبره
،دای کنـاوچ زم و ئاسایش لکدانی نگـا خـۆش دەکـا بـۆ تڕ ک

٣١.شڕ و پکدان و پشلکردنی  ھرچی زیاتری ماڤی مرۆڤ

ــــودەوتی،  ــــی ن ــــالۆزی نزم ــــومجی ئ ب ل بر چــــاوگرتنی ھل
دژایتـــــی وتـــــانی وەک ئـــــران و تورکیـــــا لگڵ ڕفرانـــــدۆم و 

ــومرجی نوخــۆی کوردســتان ک خــاوەنی یکیــه تییکی سیاســی ھل

31 پیشیل کردنی ماڤی مریف و تبعیز و بهریم تۆمتبارکراوهتی ھهکومهک حهدا چار نا جاریهو کاتهر لهھه
ری ئیتنیکی ولهرابهنابه
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مــی کۆکی و گــرژی ل ســر ســنووری ھربھــز نیــی و ھروھــا نــا
کوردستان ل گڵ دەوتی ناوەندی ئراق چـاوەڕووانی ئوە دەکـری 
ک پرۆســـی دامزرانـــدنی دەوتکـــی کـــوردی پـــ ل مترســـی و 

ــاۆزی بــت ــی . ئ ــانی ڕۆژھت ئزمــوونی گۆڕانکارییکــانی ئو دوای
 نیشـانی داوە ک تـی ســووریتی وتــایب و ناوەڕاسـت و بدوســت ل

سردەمدا زۆر چتوون ک ل دووژمـن جیـا بکـرتوە و  ویسـت و 
ــوانن  ببــن قوربــانی  ــۆازیی ڕەوا و  ئینســانییکان ب ســانای دەت داخ
سات و سودای ھز و الینکان برژەوەندیدار و ھـیچ مانایکییـان 

نمن.
 توونشک کاریکی زۆر چ ب تۆدا بکی دژواری ئرجلومھ ل

ــــرۆڤ ک ــــش ک م ــــۆن پ ــــۆریک ب ــــان ب ج ــــی ڕووداوەک  ڕەوت
ــ. چــاوەڕووانی دەکــا ــوونی هھۆکارەکشــی  دەگ ــاۆزی و ب ــۆ ئ ــتوە ب ر

 دا، کیو نــاوچک لیكــی زۆری دژ بلرژەوەنــدی گقــازانج و ب
 ــــی ڕووداوەکــــان ب ــــوانی ب جــــۆرەی پویســــت ڕەوت ھر کــــام دەت

و پکـدادان و یـا ل ری ک کوردسـتان تووشـی شـڕئاقاریک دا به
ئوە زۆر . خۆشبینانترین حال دا برەوە بـی سـوباتی و ئـاژەاوە ببـات

وهكـــهڕاســت ک مــاڤی ســـربخۆی ل الین ھــیچ الین و زلھزیه
كان نادرێ، و کورد یکم برپرس و ئاخرین وەک دیاری ب کورده

ی لو سرکوتن و یا تکشکانی پرۆسیک. برپرس لو ھنگاوەدا
كـان، جـا رتوە سرشانی کوردهچشن ل ھر ھلومرجکدا دەگه

ھر بـــۆی ڕبرانـــی سیاســـی باشـــوور وەک بر پرســـی ســــرەکی 
 ـــمرو ھئ باشـــی ســـناریوکانی ک ـــبکخســـتنی ریفرانـــدۆم دەبڕ
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نگاندبی و زەرەروو و قازانجکـانی لگیان بروڕوو دەبـتوە ھسـه
ـــــان لکـــــد ـــــهئو ھنگاوەی خا ـــــوون ل الواز و ابتوە و ب ئاگـــــا ب

ی خۆشــیاندا بو وهبھزکــانی خۆیــان بیاریــان دابــ و ل لكدانــه
ئاکــام گشــتبن ک ئو ڕگــای ک کوردســتان گرتــویت بر،برەو 

ئگینــا .  ھمنــایتی و ئاســایش و بخــتوەری ھرچــ زیــاترە دەڕوا
نی و پکـدادان ل ڕۆژھتـی کوردستان دەبت میدانیکیتر ل ملمال

.ناوەڕاست ب ب داھاتوویکی ڕوون
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ھنمونرهعیرفان

وکوردستانباشووریسربخۆیی
رۆژھتلسرکاریگرییکانی
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کۆمیتی بـای ریفرانـدۆم ک کـۆڕکی پکھـاتوە ل زۆربی ھـزە 
 ـــــــن ـــــــونری کمی ـــــــتان و ن ـــــــووری کوردس ـــــــییکانی باش سیاس

 یاری داوە کمی کوردستان ، برھ گیر لکانی جتییوایت٢٥ن
ـــانگی  ـــاریکردنی  چارەنووســـی ٢٠١٧ی ٩ی م دا،  ب مبســـتی دی

. بڕوە بباتسیاسیی ھرمی کوردستان ، گشتپرسییک 
بو ھـــۆیوە ک ریفرانـــدۆمک ب ئامـــانجی ســـربخۆیی ئنجـــام 
دەدرێ و یــار و نیــارانی  مــاف و ئازادییکــانی خکــی کوردســتان، 
لیان روون ک زۆرینی خکی باشووری کوردستان ، ب دوودی ، 

 ب " ـــب " وەی کھـــۆی ئ ش بـــۆتمر ئوە و ھم دەدەنوە ،
پــــانیکی سیاســــی ســــرجم ئو وتــــان بگــــرتوە ک ھیســــتریا و

ســـاھای ســـا ، خـــاکی کوردســـتانیان ل نـــوان خۆیـــان دا دابش 
کــردوە و رگــای ھمــوو ھناســدانکی سیاســییان ل نتوەکمــان، 

.داخستوە
بگومـــان ئم بیـــارەیک ل بیـــارە مژووییکـــانی کـــۆی بزاڤـــی 

رەوە دەتوانین بـین ک ئـمی رزگاریخوازانی نتوەی کوردە و ل
کــورد لم کــات و ســاتدا، ل بردەم گــۆڕانی گرنگــی سیاســیداین و 

. ئم رۆژو مانگ و سان، مژوویی و گرنگ و چارەنوسسسازن
پــــاش ئوەی ک ســــرکردایتی سیاســــیی کــــورد ل باشــــووری 
کوردســتان، بیــاری ریفرانــدۆمی ب ئامــانجی ســربخۆیی باشــووری 

ن پسـند کــرد ، ھیچـیک ل داگیرکرانـی کوردســتان ب کوردسـتا
ئرانـی ، نشـژا و ھـیچ  نیـارکی -ئندازەی ناسـیونالیزمی فـارس
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 ی کورد، پیالنـی جۆراوجـۆری بخترسس م دوژمنوەک ئ دیک
. مبستی ھوەشانوەی ئم بیارە مژوویی، نگا

ناســــیونالیزمی  برای مــــن ھۆکــــاری  دوژمنــــایتیی سرســــختی 
ئرانــی ل گڵ ســربخۆیی کوردســتاندا، دەگڕــتوە بــۆ -فــارس

تی ئران ک ھمیش ھوی ئیدئۆلۆژیی رەگز پرەستانی حكوومه
داوە ل ژر ئم ھ فاشیسـتییدا ک کـورد نتوەیکـی سـربخۆ 

، ناســـنامی "ئـــران " نـــی و بشـــک ل نتوەی ســـاختی ب نـــاو 
وایترەدان نئـــــامرازێ بـــــۆ پ وە و بیکـــــاتتتیـــــی کـــــورد بســـــ

سیاســـیی خـــۆی ل نـــاوچی رۆژھتــــی -بھیژمـــوونی کولتـــوری
.نوەراست دا

ــارس ــی ناســیونالیزمی ف ــۆی دژایتی ــی ل گڵ پرســی -ھر ب ئران
ریفرانـــــدۆم  و ســـــربخۆیی کوردســـــتانی باشـــــوور دا، ب تنیــــــا 

ــــی، بکــــو دژایتیی ــــدئۆلۆژیکی و دژایتییکــــی سیاســــی ن کــــی ئی
یشھیژموونیخوازان .

بھــاتن بر باســـی پرســی ریفرانـــدۆم بــۆ ســـربخۆیی باشـــووری 
ـــان  ـــان ئیرانیســـتی و پ ـــدئۆلۆژیی ھیژموونخـــوازانی پ کوردســـتان، ئی
فارسیستی دوچاری پارادۆکسی مانایی و چمکی دەبـت و ل نـاوەوە 

ھاڕە دەکات  و دادەڕم .
دەتوانین، ھۆکاری سرەکیی ئم ھیستریا تنیا لم گۆش نیگایوە 

ــارس ــیونالیزمی ف ــییی ناس ــدە سیاس ــانیک تون ــنرە  و ئم  پ ژھ-
. ئرانی ، شرۆڤ و ئانالیز بکین 
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ھر بـــۆی ســـربخۆیی کوردســـتانی باشـــوور کـــاریگریی برچـــاو 
دادەن  ل سـر پرسـی کـورد ل رۆژھتـی کوردسـتان و ل رووی 

یکوە، پگی وژمانیی کورد دەبات سر و بونیـادە مانایی و ئیدئۆلۆژ
ئرانـی دوچـاری تنگـژە و -ئیدئۆلۆژیکییکانی  ناسیونالیزمی  فارس

. قیرانی قووی مانایی دەکات
ــــیونالیزمی عرەب و  ــــچوانی  ناس ــــارس ب پ ــــیونالیزمی  ف ناس
تــورک، خــاوەنی وژمــانی تــایبت ب خــۆیتی ســبارەت ب کــورد و 

کك ل جیـاوازیی بنڕەتیـی میتۆدیککـانی داگیرکرانـی ئمش ی
ــــــــی سرســــــــختانی  کوردســــــــتان و ھر ئمش، رازی دژایتی

ئــرانیی  ل برامــبر پرســی ریفرامــدۆم  و -ناســیونالیزمی فــارس
.سربخۆیی باشووری کوردستان دا

-ب ســـربخۆبوونی  باشـــووری کوردســـتان، ناســـیونالیزمی فـــارس
اری پکناکۆکیی ئیدئۆلۆژیک و وژمانی دەب  و ھر لم ئرانی دوچ

ــــوری  ــــوونی کولت ــــوە، ھیژم ــــاڵ -رگیش ــــدئۆلۆژیکییکی ک ئی
دەبتوە و ناتوان ئامانج سیاسییکانی ل رۆژھتـی نوەڕاسـت دا 

 کڵ پرسی کورد دا، بپگ یوەندیی لپ ت لتایب و ب.
ــانی ک خســتمان بر ــۆی ئو کارلک ــانی ک ــگی وژم ــاس، پ -ب

ــــرییوە،  ــــاخی برگ ــــات و ل قۆن ــــۆکم دەک ــــورد ت ــــدئۆلۆژیکی ک ئی
.دەیگوازتوە بۆ قۆناخی ھرشبردن 

ھر بۆی ل سر ئو باوەڕەم  ک گرنگترین کارتکریی ئرنیی 
ــتان  ــی کوردس ــر رۆژھالت ــتان ل س ــووری کوردس ــربخۆیی باش س

.انیدەگڕتوە بۆ چمکی ھیژموونیی وژم
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بم  پویست ئوەش بزانین ک کوردسـتان ب سـر چـوار وت 
ــــا بشــــکی بچــــووکی  ــــراوە و لم  پرۆســــیدا، تنی دا ، دابش ک
 ــک کوردســتان برەو رزگــاریی یکجــارەکی دەڕوات و بشــکانی دی
ھروا ل ژر ستمدان و رزگـاریی باشـووری کوردسـتان، ب شـوەی 

. یی بشکانی دیکی کوردستان نیئۆتۆماتیکی ب مانای رزگار
روون کــات  باشــووری کوردســتان ل قۆنــاخی دەســتی دیفــاکتۆە 
ـــروەریی  ـــاوەنی س ـــربخۆ ک خ ـــی س ـــاخی دەوت ـــت قۆن دەن ـــ پ
سیاســـــیی، لھمانکــــــاتیش دا، ناچــــــارە ب پـــــی یاســــــا و رســــــا 
ــدام ل رکخــراوی نتوە  ــانی ئن ــان، ســروەریی وت نونتوەیییک

. کگرتووەکاندا، بپارزێ و رەچاوی برژەوەندییکانیان بکاتی
ـــی  ـــۆ خباتکـــارانی رۆژھتی ئمش وات چبـــوونی  بربســـت ب
جگیــر ل باشــووری کوردســتان و ب تــایبت پکھــاتنی بربســت و 
لمــــپر بــــۆ خبــــاتی چکــــداریی بزاڤــــی نیشــــتیمانیی رۆژھتــــی 

.کوردستان
پرۆســیکی کــاتبرە و تــا ل الین دیــارە، پرۆســی ســربخۆیی،

کۆمگای جیھانییوە ب فرمی بناسرێ، گلـ  ئاسـتنگی کردەکـی 
بم جـی خـۆیتی . ل بردەم دای و بو ئاسانیی ب ئاکـام ناگـات

 ای پشـــتیوانی لـــ ـــی کوردســـتان، و ـــی کـــورد  ل رۆژھت ک بزاڤ
تیڤکانیشـی سربخۆیی باشووری کوردسـتان، خـۆی بـۆ ئگرە نیگ

 ڵ دۆخگ ــــــا ل ــــــی  و تب ــــــاری کردەک ــــــات  و رک ــــــادە بک ئام
.پشبینیکراوەکاندا، بگرت بر
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دیحمهئیدریس ئه. د

:ھبژردراودیکتاتۆرییتی
ئرانئیسالمیکۆماریکیسی
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ـــادبوون  ـــاردەیکووی ل زی ـــاش کۆتاییھـــاتنی شـــڕی ســـارد، دی پ
 ئاستی گشتیدا ب ل و"کردووە ککژیمی تو ١.ناوزەد کراوە" ڕئ

جۆرە ڕژیمان دەکوننوان دموکراسی جکوتوو و دیکتاتۆرییتی 
ل گڵ ئوەی ســــــرەڕۆبوون خــــــای ھاوبشــــــیان، بم . تواوەوە

یوە ھکـــاواز . جیاوازیشـــیانپ ـــردووە ب شـــوەی جی ئمش وای ک
،وانن؛ لبکــــر ناســــبژاردنکــــارا"پرەڕۆیی ھســــرەڕۆیی "، "نســــ

رانڕەکاب" ،"رانرەڕۆیی ناڕەکابرەڕۆیی نوێ"، "س٢.و ھتد" س
 کــوەرگرتن لک ل ــریتیی تایبتمنــدی ســرەکی ئو ڕژیمــان ب

ب مبستی شاردنوەی سروشتی سرەڕۆیانی خۆیـان " ھبژاردن"
ل ئساسـدا، ئو ٣.و ھروھا بۆ وەدەستھنانی شرعییتی نودەوتی

 وەوە کھـــــۆی ئ م بـــــین، ب ـــــۆرە ڕژیمـــــان دژی دموکراس ج
دموکراســـــی ل ســـــردەمی مۆدرنـــــدا ســـــرچاوەی شـــــرعییتی 
ـــــــیمایکی  ـــــــیی، ھوڵ دەدەن ڕوو ب دەرەوە س ـــــــتی سیاس دەس

. دا دانراوە-hybrid regimeل برانبر " ڕژیمی تکو"دەستواژەی ١
electoralل برانـــــــبر " ســـــــرەڕۆیی ھبژاردنکـــــــاران"دەســـــــتواژەی ٢

authoritarianism ،"رانرەڕۆیی ڕەکـابر" سـرانـبب لcompetitive authoritarianism
.دا دانراون-noncompetitive authoritarianismل برانبر"سرەڕۆیی ناڕەکابران"و

 بۆ ئوەی ھبژاردن دموکراتیک بت ئژمار، دەب چند مرجکی بنڕەتـی ل٣
وانکخسـتن و پلـورالیزمی : ئارادا بن، لنی، ئـازادی ڕمیـان، ئـازادی چـاپمـافی ب

ھروھــا ل کــاتی دەنگدانــدا، نــاب زۆر ل دەنگــدەران بکــرێ و دەبــ ب بــ . سیاســی
ب کورتی، ھبژاردنی ئـازاد و . دەستکاریکردن، ڕز ل ئنجامی ھبژاردن بگیردرێ

رجی تایبروەر مانا و مدادپیخۆی ھ ت ب.
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ـــــدەن ـــــان ب ـــــان نیش ـــــک ل خۆی ـــــاردەی . دموکراتی ئمش ب دی
٤.ەوەسف کراو" ھبژاردن ب ب دموکراسی"

ــکوە  وات، ھم (ل گڵ ئوەی کۆمــاری ئیســالمی ڕیژیمکــی ت
تی دینیــیمــیش حکــوممتــر )کۆمــاری و ھزانســتی سیاســیدا ک ل ،

ھبت . وەک ڕژیمکی سرەڕۆی ھبژاردنکاران باسی لوە کراوە
ل ســــانی دوایــــدا، چنــــد ھوــــک دراوە بــــۆ دەسنیشــــانکردن و 

ئیســــــالمی وەک ڕژیمکــــــی ســــــرەڕۆی لکــــــدانوەی کۆمــــــاری 
بژاردنکارانری .ھکـۆن لالی کیان لشـب ک ،وانینکـۆم لئ

فارســی دانیشــتووی وتــانی ڕۆژئــاواوە ئنجــام دراون، ل گڵ ئوەی 
 ــۆکن ک ــن، لوەدا ک ــاری ئیســالمیدا دەن دان ب ســرەڕۆبوونی کۆم

اوەیکــی گرنــگ و ھبــژاردن ل کۆمــاری ئیســالمیدا بــووەت دامزر
ئنجامدانی ھبژاردن ل ئراندا، دەشـ ئنجـامی چـاوەڕواننکراوی 

ـــتوە وبک ـــ ـــدا، . ل ـــاکۆکی ل لکدانوەکانیان ـــدک ن ســـرەڕای ھن
و ب " رفۆرمیسـت"ھا جۆرە خۆشبینییکیان سـبارەت ب بـای ھروه

یکۆماری ئیسالمیدا ھ تی گۆڕان ل٥.گشتی دەرف

٤وانب:
Larry Jay Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes,” Journal of Democracy, Vol.

13, No. 2 (April 2002), pp. 21-35.
٥وانب:

Luciano Zaccara, “Elections and Authoritarianism in the Islamic Republic of
Iran,” in MahoudHamad and Khalil al-Anani (eds.), Elections and Democratization in the
Middle East: The Tenacious Search for Freedom, Justice, and Dignity (New York: Palgrave
Macmillan, 2014); PejmanAbdolmohannadi and GiampieroCama, “Iran as a Peculiar
Hybrid Regime: Structure and Dynamics of the Islamic Republic,” British Journal of
Middle Eastern Studies, Vol. 42, No. 4 (2015), pp. 558-587; NaserGhobadzadeh and
Lily Zubaidah Rahim, “Electoral Theocracy and Hybrid Sovereignty in Iran,”
Contemporary Politics, Vol. 22, No. 4 (April 2006), pp. 450-468.
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 ئوپۆزیســیۆنی کۆمـاری ئیسـالمیش ل ســانی ھـبت بشـک ل
دەکـرێ بـین کۆمـاری . دواییدا ب دەرئنجامی ھاوشـوە گیشـتوون

ئیسالمی توانیـویتی برە برە بشـک ل ئوپۆزیسـیۆن ل نوخویـدا 
بتــونتوە و بشــکی تریشــیان تووشــی سرلشــوایی و دووبرەکــی 

.بکا
بـــی دمـــوکراتی کوردســـتانی ل نـــو ڕکخـــراوە کوردییکانـــدا، حیز

ئرانتاکوو ئستا سیاسـتکی ڕوون و شـلگیرانی ھبـووە لھمـبر 
کۆمــــاری ئیســــالمیدا و بردەوام داوای بــــایکۆتی ھبژاردنکـــــانی 

ب تایبتی لوەتی ڕاسانی برپا کـردووە، ب جیـدی . ڕژیمی کردووە
پیوەندی ھروھا ل. و ستراتژیک برەنگاری ڕژیمی ئران دەبتوە

ــــدا  ــــاری ئیســــالمی، ل ســــانی دوایی ل گڵ ھبژاردنکــــانی کۆم
. شاھیدی ھاوکاری نوان ھزە کوردییکان بووین

ئم وتــارەی بردەســت ھوکــی دیــکی ل ڕاســتای لکــدانوەی 
ــدا، بم بو  ــاردەی ســرەڕۆیی ھبژاردنکــاران ل کیســی ئران دی

ـــــــاری ئیســـــــالمی  ـــــــاوازییوە ک کۆم ـــــــاتۆرییتکی جی وەک دیکت
ب کورتی، گوزارەی سرەکی ئم وتارە . ھبژاردنکاران پناس دەکا

ـــژاردن،  ـــک وەرگـــرتن ل ھب ک کۆمـــاری ئیســـالمی ب ک وەیئ
ئویــش ل ڕگــای پکھنــانی تــرس و تکبــازییوە، خکــی وادار 

. کردووە ک ب دەنگدان، دیکتاتۆرییت ھبژرن
، ل یکم.ا ســ تــزی ســرەکی پشــکش دەکــرێلــرەدا ھروھــ

گڵ ئوەی ل کۆمـــاری ئیســـالمیدا ھبژاردنبـــۆت دامزراوەیکـــی 
تـدایخزمـت دیکتاتۆریی م لـژیم، بخدار بـۆ ڕکی . بایواتـای ب
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ــی  ــکوتن و ســقامگیریی ڕژەی ــدەری ج ــژاردن یارمتی ــک، ھب دی
تاکوو ئوەی دەرفت ب دامزراوەکانی ڕژیمی ئیسالمیی ل ئران

، بـــای بنـــاو رفۆرمیســـتی کۆمـــاری ئیســـالمی دووھم. بـــۆ گـــۆڕان
حــزووری ئوان زۆرتــر یارمتیــدەری . ڕژیمپــارزن، نک ڕژیمگــۆڕ

ـژیموەی ڕروه. مانفۆرمیسـتی ھگـرە دیـاردەی روە ڕکالیھـا ل
ــــوان ڕکخراوەکــــانی ئوپۆزیســــیۆنی  یمــــانی ندانی ھاوپرھســــ ل

ھـۆی نـانوەی م جیاوازەکانیئران و لالیکی دیکشوە بۆتـهھر
ــاوادا ــانی ڕۆژئ ــوان وت ن ــی ل ــھم. دووبرەک ــدی س ــی مامناوەن ، چین

ـــدا،  ـــۆڕینی ڕژیم ـــێ ل گ ـــدی بگ ـــوانن دەوری کلی ـــارس، ک دەت ف
ناسیۆنالیزمی فارس و خولیایی رفۆرم ل کۆمـاری ئیسـالمیدا ڕگـای 

ـــی وا ب ـــووە دەورک ـــێلگرت کاندا، . گفارسنشـــین ـــم رھل ،ـــۆی ب
. ناڕەزایتی ھی ب ب شۆڕش

 ــیۆن دەبــ ــنیار دەکــا ک ئوپۆزیس ــدا، ئم وتــارە پش ل دەرئنجام
بـۆ گـۆڕینی ڕـژیم، پویسـت دەکـا ڕاسـان . ھوی گۆڕینی ڕژیم بـدا

.پرەی پ بدرێ

ھبژاردن ل خزمت سرەرۆیی و دیکتاتورییتدا
ە باس کرا، نک تنیا بشک ل ڕژیم سـرەڕۆ وەک ل سرەو

و دیکتاتۆرەکـــان برەو دموکراســـی گوزاریـــان نکـــردووە، بکـــوو 
ــاران ــرەڕۆیی ھبژاردنک ــوون ب س ــدیل ب ــان تب . بشــکی برچاوی

بم کیسی کۆماری ئیسالمی ھروھا نیشانی دەدا جۆرە ڕژیمک 
یبژاردنکارانتی ھدیکتاتۆری ک یھ .
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 ل ک وەدایت لرەڕۆیی و دیکتـــــــــــاتۆرییجیـــــــــــاوازی ســـــــــــ
دیکتاتۆرییتـــدا، کم تـــا زۆر دەســـت ل دەســـتی یککســـدا کـــۆ 

ب گومان، ھمـوو نیزامکـی دیکتـاتۆر سـرەڕۆن، بم ل .کراوەتوە
ــتی  ــک وەک پۆس لزراوەگوەی دامڵ ئگ ــاری ئیســالمیدا، ل کۆم

یجلیس وجوودیان ھرکۆماری و مدەستی وەلـی س ت لدەس ،
ئگر گۆڕانـک ل کۆمـاری ئیسـالمیدا ڕووی . فقیھدا کـۆکراوەتوە

داب، ئوا ل ڕووی فرمی و نـافرمییوە، ب پـی زەمـان دەسـتی 
بۆ نموون، پاش ھموارکردنوەی ياسایی . زیادی کردووەوەلی فقیه

وەلــی فقیــه، دەســتی١٩٨٩تی کۆمــاری ئیســالمی ل ســای ڕهبنــه
ھروھــا دەســتی نــافرمی وی ل ڕگــای کۆمــک . کــرا ب ڕەھــا

٦.دامزراوەوە، لوان بونیادەکان، زیادی کردووە
ھــبت ھبژاردنــی ســرکۆمار و ئنــدامانی مجلــیس سروشــتی 

ھبوونی بای جیاواز ل نو ڕژیمـدا، . ڕاستقینی ڕژیمان داپۆشیوە
 ی کوانت ئــایب ــان وەک ب ت پناســ دەکن، " رفۆرمیســت"خۆی

وای کردووە الی دەنگدەران و ڕۆژئاواش، باوەڕ ب گۆڕان ل کۆماری 
ک بـئیسالمیدا پ .ـیکۆمـاری ئیسـالمیدا دەنگـدان زۆرەمل و . لئ

ــک  خ کی زۆر لشــالی ب و ترســــین ئ ــان دروســتر ب ــاوەڕە ی ب
دەن و پاسـپۆرتر دەنگ نگئ خـوا، دروست بووە ککانیان مـۆر ن

 ـــــژە ب زانکـــــۆ در ـــــوانن ل ـــــان دەس دەکوێ، ن دەت ئوا ن کاری
ـــاران وەرگـــرن ـــوانن ی ڕـــژیم ھروھـــا ب . خونـــدن بـــدەن و ن دەت

٦وانب:
Ali Abdelzadeh and IdrisAhmedi, “Iran” in CarstenAnckar and Thomas Denk

(eds.), Komparativpolitik: Niopolitiska system (Lund: Studentlitteratur, 2015).
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ــــدی  ــــر"برجســــتکردنوەی کاندی ــــدی " خراپت ــــبر کاندی ل بران
ــــدا" ــــدا دەســــپن"خراپ ــــژاردەی چواشــــکاران بســــر خک . ، ب

 ــک بدواجــاریش، خ ب ــک دەبــرکامیــان دەنــگ بــدەن، دەنگھ
ــــــژیم ــــــاری ئیســــــالمیدا . ڕ ــــــژاردن ل کۆم ــــــوو، ئگر ھب کواب

یارمتیدەری گـۆڕان بـووب، ئوا یـارمتی جکوتنـی دیکتـاتۆرییت 
.بووە

دا، ٢٠١٣و ١٩٨٠لـــرەدا جگـــای ئامـــاژەی ک ل نـــوان ســـانی 
ــژی ی ڕوانئ رکۆماری، واتــداکانی ســ ــژەی کاندی ندیان ڕســم پ

داشـکاوە بـۆ کمتـر ) %8.89(دەکا بۆ خۆپاوتن، ل نۆ دەرسـدەوە 
ــــوو، ب پــــی زەمــــان، ڕــــژیم ٧).%0.69(ل یک دەرســــد  کواب

.برتسکتر و یکدەستر بووەتوە، نک کراوەتر و فرەدەنگتر

ڕژیمپارز، نک ڕژیمگۆڕ
ھبــژاردن و ل گڵ ئوەش، ئوو دوو فــاکترە، وات ئنجامــدانی 

 ـــان کـــردووە ک ـــژیم، وای ـــاو ڕیفۆرمیســـتی ڕ ـــای بن ســـرھدانی ب
 بژاردنکــارانکی ھرەڕۆیینیــا وەک ســک تکۆمــاری ئیســالمی ن

ھا وەک سـرەڕۆییکی ڕەکـابرانش ل پناس بکرێ، بکوو ھروه
جیــــــاوازی ئو دوان لوەدای ک ل ســــــرەڕۆیی ٨.قم بــــــدرێ

٧وانب:
Zaccara, “Elections and Authoritarianism in the Islamic Republic of Iran,” p. 160.

٨وانب:
Ghobadzadeh and Rahim, “Electoral Theocracy and Hybrid Sovereignty in

Iran,”pp. 454-5.
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ب ڕەکــابریی ل نــوان حیزبــی جیــاوازدا دەدرێ و ڕەکــابران، ڕگــا
٩.ھبژاردن دەتوان بب ب دەرفت بۆ پکھنانی گۆڕان

ــــوودی نیــــی و  ــــی ســــربخۆ وج ــــاری ئیســــالمیدا، حیزب ل کۆم
ــــی  ــــاری ئیســــالمی، ج ــــانت ب مرجــــی کۆم ــــوون، تن فرەحیزبیب

ــ. وتووەنکــه ــژیم دابش دەب کــانی ڕــدا، با ن ب ل کــاتی ھبژاردن
جیاوازییکی تـری کۆمـاری ئیسـالمی ل . سر دوو برەی سرەکیدا

 ک وداین لرانـــــــاب گڵ ئو ڕژیمـــــــانی ک ســـــــرەڕۆیی ڕەک
ــدا بشــداریی بکــا ــادرێ ل ھبژاردنکان . ئوپۆزیســیۆن ڕیگــای پــ ن

 ،فۆرمیست ئوپۆزیسیون نییی ڕبا وە کتخت بکررەدا جل دەب
کۆماری ئیسالمی حیزبکانی ئوپۆزیسـیونی . یمبکوو بشک ل ڕژ

 وەشـــاوە"بیانـــدووە" ھک حیزبـــی خۆشـــیانی . ڕاگنـــدت ھنـــانت
و " جبھـــه مشـــارکت ایـــران اســـالمی"داخســـتووە؛ دەتـــوانین داخســـتنی

پاش ناڕەزایتییکانی سای " سازمان مجاھدین انقالب اسالمی ایران"
١٠.وەک نموون بنینیوە٢٠٠٩

ســــالمیدا، وشـــ یــــان ئیتیکـــت جگــــای چمکــــی ل کۆمـــاری ئی
ئمش دەبـــــ ل درـــــژەی سیاســـــتی فریوکـــــارانی . گرتـــــۆتوە

واتــای چمکیــی " رفــۆرم. "ھبــژاردن ب بــ دموکراســیدا ببینــدرێ

٩وانب:
Steven Levitsky and Lucan A. Way, “The Rise of Competitive Authoritarianism,”
Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2 (April 2002), pp. 51-65; Andreas Schedler, The
Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism (Oxford: Oxford

University Press, 2013), chap. 10.
١٠وانب:

Ghobadzadeh and Rahim, “Electoral Theocracy and Hybrid Sovereignty in
Iran,”pp. 454-5.
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خۆی ھی و بـریتیی ل پکھنـانی گـۆڕان ل دامزراوەی سیاسـی و 
ـــا . دوجـــاریش ل دەســـتووردا ل ســـای ل کۆمـــاری ئیســـالمیدا، تنی

پرۆژە یاسایک پشکش کرا بۆ پکھنانی گـۆڕان ل یاسـای ٢٠٠٠
و شۆرای نیگابان، ک دەتـوانن ڕگـری هچاپمنیدا، بم وەلی فقی

ـــکن ل پســـندکردنی ھر یاســـایه ک ل مجلـــیس ک ل گڵ ب
 شــــــیان بپ ،گونجــــــاو بــــــژیمــــــدا نرژوەنــــــدی رئیســــــالم و ب

١١.پسندکردنی گرت

میســــتی کۆمــــاری ئیســــالمی تــــاکوو ئســــتا باســــی گــــۆڕینی رفۆر
یاســای ب پــچوان، ھموویــان پابنــدن ب . دەســتووریان نکــردووە

ب یگلییان ئوەی ک ئو دەستوورە ج. کۆماری ئیسالمیتیڕهبنه
وتـی . ناکرێیجکر کـدا لدوانل می لد خـاتمجـونی ١٠مح

کشیکی : "ەن مانیفست نبووندا دان بوەدا دەن ک خاو٢٠٠٦
ئوە بــوو ک پناســیکی ورد ل رفــورم ] ل ئرانــدا[رفۆرمخـوازی 

نبوو و ھر کس و گرووپک ک تیدا بشدار بوون، پیان وا بـوو 
١٢."ڕفۆرمیستن

 ـــک ل وککۆمـــاری ئیســـالمی وەک ت دروســـتر وای ،ـــیو پب
ەڕۆیی ڕەکـابران دەستنیشــان دیکتـاتۆرییتی ھبژاردنکـاران و ســر

١١وانب:
Ghobadzadeh and Rahim, “Electoral Theocracy and Hybrid Sovereignty in

Iran,”p. 455.

:چاوەی وەرگیراوەئو لدوانی خاتمی لم سر١٢
Quoted in AnoushiravanEhteshami and MahjoobZweiri, Iran and the Rise of Its
Neoconservatives: The Politics of Tehran’s Silent Revolution (London: I.B. Tauris& Co Ltd,

2007), p. 1.
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ھـــبت ڕەکـــابریی ل کۆمـــاری ئیســـالمیدا ســـنووردارە ب . بکـــرێ
ملمالنــی نــوان بــاڵ و کســایتییکانی نــو ١٣بدامزراوەیکردنــی

ــۆرەی خــۆی یارمتیــدەری جکــه.ڕــژیم وتنی ئو ڕەکــابرییش ب ن
.دیکتاتۆرییت بووە تاکوو ئوەی زەمین پک بن بۆ گۆڕان

ـــــی ســـــای ڕ ـــــت، ل پـــــاش ھبژاردن و ســـــرھدانی ٢٠٠٩اس
بزووتنوەی سوز، کۆماری ئیسالمی ڕووبڕووی نـاڕەزایتی برچـاو 

ــووەوە، بم ب ســرکوتکردن وەمــی دایوە ــبت ســرکوت . ب ھ
. ھۆی سرەکی شکستی ئو بزووتنوەی نبوو

نـاڕەزایتی یکم،. وەندییدا سـ شـت بـووگرفتی سرەکی لو پ
ـــی  کســـایتیگلک وەک میرحوســـن مووســـوی و مھـــدی کڕوب
ـــوان  ـــی ن ـــوونی ملمالن ـــوو ل بدامزراوەییب ـــک ب یرانی قنیشـــان

دووھم،. باکـــــانی ڕـــــژیم، نک ئوەی الینگـــــری گـــــۆڕان بـــــن
جمــاوەری بــزووتنوەی ســوز، ک چینــی مامناوەنــدی فــارس پــک 

ــ ــوون محم ــاری ئوە ب ــنن، خوازی ــار د ــژاد ل ســر ک وود ئحمدین
ــــ و مووســــوی جگــــای بگــــرتوە کوابــــوو، جمــــاوەری . نمن

 ،تـانی دیـکو ی چینـی مامناوەنـد لوانچپ وز، بوەی سبزووتن
ــوون ــی نب ــازادی و دموکراس ــاری ئ ــمی . خوازی ــر دروش ــت، دوات ڕاس

 دروشــــم دژ ب کان گــــۆڕدرا بقامشــــ ناڕازییــــان ل ک لنــــدھ

ـــتواژەی١٣ ـــوون"دەس ـــی" (بدامزراوەییب ـــار بکـــار ) نھادینشـــدن ب فارس زۆر ج
لـرەدا وای پناسـ دەکم ک ئاسـتی . دەبردرێ، بم ڕوون نیی مبست چیی لی

پابنــدن ب ڕســا یــان ییکانسیاســالینبدامزراوەییبــوون یــان تــا چ ڕادەیک 
پ شــدا دانــراون، جــا لپ ل ــک کلقانوونگ یــان ل کــی سیاســیدا بــەویــی حیزب

. دەستووری وتکدا
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ـــا ـــتکی ڕوون و دیکت ـــوو ب مانیفس ـــتوور نب تۆر، بم ئوە پشتئس
کی تـــۆکمم،. ئوپۆزســـیۆنھبـــوونی ســـھـــۆی ن ب وەیو بـــزووتنئ

مانیفستکی ڕوونی ئازادیخوازی و دموکراسیخوازی، نیتوانی سرنج 
شـکی کوردستان بـۆ الی خـۆی ڕاکش . و ھاوسۆزی خمر ئھ

.رێوای کرد ب سانایی سرکوت بک
ــارزن،  ــی ڕژیمپ ب کــورتی، ب ھــۆی ئوەوە ک رفۆرمیســتی ئران
 کان نـاتوانفارسنشـین ـمرھ تی نـاوە نـاوە لدانی ناڕەزایرھس
ئوپۆزیسونکی تۆکمی ل بکوتوە یان ئوەی زەمین خـۆش بکـا 
بـــۆ ھاوپیمـــانی ل گڵ بـــزووتنوەی کـــورد و بـــزووتنوەی گالنـــی 

دیک.
ـــد س ـــی، بم ھرچن ـــارە نی ـــابتی ئم وت ـــودەوتی ب تی نیاســـ

 و ڕاسـتییتانی ڕۆژئاواش دەرکیيـان بو ک گای ئاماژەیدیسان ج
ئمش . نکردووە ک رفۆرمیستی کۆماری ئیسالمی ڕژیمگۆڕ نـین

ــــاری  ــــ لگڵ کۆم ــــان ھب ــــبری زۆری ــــاوا س ــــردووە ڕۆژئ وای ک
رۆریــزم و بــاقی سیاســت بــۆ نمــوون، پشــتیوانیکردن ل ت. ئیســالمیدا

ـــــاری ئیســـــالمی ل ئاســـــت  ـــــانی کۆم ناســـــقامگیریی پکھنرانک
ــــای  ــــاڵ ب ــــدا، وەپ ــــۆنوار"نودەوتی ــــان " ک ــــدڕەو"ی دەدرێ و " توون

ـــــان ھی ک بدەستگیشـــــتنی  ـــــایی ئوەی ـــــان خولی ڕۆژئاواییک
ـــتی "رفۆرمیســـتکان" ـــیش سیاس ـــویی و ھم ، ھم سیاســـتی نوخ

ھبـوونی ئم دوو . ئیسـالمی گـۆڕانی بسـردا بـدەرەوەی کۆماری 
ـــین ھتگیشـــتنی  ـــان دروســـتر ب ـــژیم و تگیشـــتن ی ی ڕـــا ب
ڕۆژئاواییکـــــان لو بـــــان بـــــۆت ھـــــۆی ئوەی وتـــــانی رۆژئـــــاوا 
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ــــانت  ــــ و تن ــــران نب ر ئــــب سیاســــتکی یکدەســــتییان لھم
ــانوە ــت نوانی ورەکــی بکــد ئیســپاتکردنی . دووب زەحــمت، ھرچن

بم کۆماری ئیسالمی ب دەرککردن بو ڕاستیی، ب ئنقست ئو 
 وەی درز بخـاتوە بـۆ ئدەکات سترجکتردا بر یرانبب ل نبا

ــانوە ــوان ڕۆژئاواییک ــاری ئیســالمی و . ن ــازی کۆم ــوو، جناحب کواب
 ــک ل ــامانکی دیپلۆماتی ــووە ب س ــا ب ــژاردن ھروھ ــدانی ھب ئنجام

تی ڕژیمـدا ب مبسـتی سرلشـواندن و نـانوەی دووبرەکـی دەس
.ل ئاست نودەوتیدا

ناڕەزایتی ب ب شۆڕش
سرەڕای ئوەی شۆڕش ھۆکـاری زۆری ھی و ل مـژوودا چـین 
ـــوژی جیـــاواز ل شۆڕشـــی زۆر وتـــدا بشـــدارن بـــوون، بم  و ت

ـــدا  ـــوان دموکراســـی ب دوای خۆی ـــ، شۆڕشـــک ک دواجـــار بت بن
پویستی بوەی چینـی مامناوەنـد، بـ گومـان ب ھاوپیمـانی ل گڵ 

١٤.چین و توژی دیکدا، دەوری کلیلی تدا بگێ

 دەتـوان چینـی مامناوەنـدی فـارس، ک ک وەدایـران لی ئشک
ئو دەورە بگێ، ب ھۆی ئوەوە ک ترسی لکیسچوونی دەستی 

ناڕازیی ،یوەی فارسی ھتنجام نوێ شۆڕش ئوەی بیھئ ب ب
مـایی ک کسـانی سـر ب هھـا ئو ھیـوا ببنـبـ گومـان ھروه. بدا

١٤وانب :
Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the French Revolution to the

Globalization of Democracy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014), chaps. 29-30.
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چینــی مامناوەنــد ھیــان ب رفۆرمیســتکانی نــو کۆمــاری ئیســالمی، 
.ئمش وای کردووە بیر ل شۆڕش نکنوە

چینـی مامناوەنـدی فـارس لم ڕووەوە ل بیرکـردنوەدا، ھاوشـوەی 
چینــی مامناوەنــد لو وتــان ب . مامناوەنــدی چــین و تایلنــدەچینــی 

ھـــۆی نیگرانـــی ل دموکراســـی و کـــرانوەی دەرفت بـــۆ چینـــی 
ــن،  ــانی دەزان ــازی خۆی ــان، ک ب لدەســتدانی ئیمتی ھژاری وتکی

١٥.مانوەی حکومتی سرەڕۆ ل برژەوەندی خۆیاندا دەبینن

م ک نیـی و واتایوە بت ئبوەی ھتساسـی بـۆ نی ئلسـ
وە بـۆ ناسـیۆنالیزمی . فارس، مادییاتتڕدەگ کلسڕەتدا مبن ل

فارس، ک وای کـردووە نتوەی فـارس ئگر ب سـر نتوەکـانی 
دیکدا زاڵ نب، فارسکان ھست دەکن شـوناس یـان ناسـنامی 

ــان لدەســت دەدەن ــوەیکی . خۆی ــارس ب ش ــنامی نتوەی ف ناس
وت ل ســـر بنمـــای بادەســـتی خۆیـــان و ژردەســـتی نتوەی چ

. دیک دروست کراوە
کوابــــوو، دموکراســــی ل ئرانــــدا زیــــاتر ل رفــــۆرمی کۆمــــاری 

یناسیۆنالیزمی فارسـدا ھ فۆرم لر ویستی بـک . ئیسالمی، پباج
ک نتوەی فــــارس بردەوام دەبــــ بیــــدا بــــۆ ڕاگرتنــــی پوەنــــدی 

ــا ــهبادەســتی خۆی ــک، تح ــانی دی مولکردنی ن و ژردەســتی نتوەک
تدیکتاتۆریی.

١٥وانب:
Fukuyama, Political Order and Political Decay, p. 442.
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شانۆگری یان دەرفت؟
ســبارەت ب ھبــژاردن ل رــژیم ســرەڕۆکاندا ســ بۆچـــوون 

یســـــتی ) ١: ھبم ری بـــــژاردن وەک دیکـــــۆر و شـــــانۆگ ھب
) ٢بالڕــدابردنی ڕای گشــتی و وەرگرتنــی شــرعییتی نــودەوتی؛ 

ـــژاردن و ـــک، ھب شـــیواندنی خرلـــۆ س ـــگ ب ـــامرازکی گرن ەک ئ
پکھنانی دووبرکی ل نـو ئوپۆزیسـیۆندا، ھروھـا خونسـاکردنوەی 

روون ڕژیم یان بدامزراوەییکردنی ملمالنی دەسـت کسانی ده
ھبژاردن وەک میدان ) ٣ل نوان نوخبی سر ب ڕژیم و ھتد؛ 

م و پکھنــانی ھاوپیمــانیی ل و دەرفت بــۆ برەنگــاربوونوەی ڕــژی
نوان ناڕازیانی نو ڕژیمی حاکم و ئوپۆزیسیۆن ب مبسـتی گـۆڕان 

١٦.و ھنگاونان برەو دموکراسی

ل ســر بنمـــای ئو لکـــدانوەیی لم وتـــارەدا پیشـــکش کـــرا، 
دەتـــــوانین بو دەرئنجـــــام بگیـــــن ک ھبـــــژاردن ل کۆمـــــاری 

م و دووھمــدا ھی ک ل خــای یکــهئیســالمیدا ئو کــارکردانی 
ھۆیکشـی ئوەی، کۆمـاری . ھاتوون، بم نک ل خای سـھمدا

ــــــارانی و  ــــــاتۆرییتکی ھبژاردنک ــــــدا دیکت ــــــالمی ل بنڕەت ئیس
.رفۆرمیستکانی نو ڕژیم، ڕژیمپارزن نک رژمگۆڕ

ئگر ئوپۆزیســۆن پــی وابــ ھبــژاردن ل کۆمــاری ئیســـالمیدا 
میــدان و دەرفت، ئوا گــۆڕی خــۆی دەکنــ، چــوونک ب ھانــدانی 
 ب ژیمـــدا، دەبـــکـــانی ربژاردنھ شـــدارییکردن لـــۆ ب خـــک ب

.خزمتکاری

١٦وانب:
Schedler, The Politics of Uncertainty, pp. 5-7.
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داھاتووی کۆماری ئیسالمی
ل گڵ ئوەی پشـبینیکردن ل زانســتی سیاســیدا ئســتم، بم 

ەشـ بکـرن ب دوو لکۆنوە ل سانی دواییدا ئنجامـدراون ک د
ســـبارەت ب داھـــاتووی ) ئیحتمـــالی(بنمـــا بـــۆ پشـــبینی شـــیمانیی 

ھبت پشبینی کورتمودا و نوەندمودا بک . کۆماری ئیسالمی
. ساناترە تا پشبینی دوورمودا

١٩٨٠ڕژیمی سرەڕۆ ل نـوان سـانی ١٥٠لکۆینوەی یکم 
ـــاکوو  ـــژیم ١٥٠دا، ئو لو لکـــوینوە. ل خـــۆ دەگـــرێ٢٠٠٢ت ڕ

کیسی سرەڕۆیی ڕەکابران ٩٣دابشکراون ب سر دوو دەستدا؛ 
لو ٦٨ل دەستی یکمـدا، . کیسی سرەڕۆیی ناڕەکابران٥٧و 

تکردنـــدا، اوم بـــن ل حکوومهڕژیمـــان لو مـــاوەیدا توانیـــوان برده
ۆی بیســـتیان گوزاریـــان کـــردوە برەو دموکراســـی و پنجیـــان ب ھـــ

شڕی نوخۆیی، کودەتـا یـان تبـدیلبوون ب دیکتـاتۆرییتی (جیاوازە 
ل دەســــتی دووھمــــدا، وات ســــرەڕۆیی . لنــــوە چــــوون) تواو

ل ســـر دەســـت بمنـــنوە، ناڕەکـــابران، چلوپنجیـــان توانیویانـــه
 ــوون ب ــوون ب ســرەڕۆیی ڕەکــابران، ســیان ب ــدیل ب ششــیان تب

١٧.یان ب ھۆی جیاوازەوە لنو چووندموکراسی و س دیک

 ژیمــانو ڕوەی ئــژەی مــاندا، ڕردوو دەســتھ د ٧٣(لدەرســ
دەرســــــــــد لوانی ٨٠لوانی ســــــــــرەڕۆیی ڕەکــــــــــابرانن و 

ب شـــوەیکی برچـــاو زیـــاترە ل ڕـــژەی گوزاریـــان ) ناڕەکـــابرانن
و دەرســد لوانی ســرەڕۆیی ڕەکــابرانن ٢٠(برەو دموکراســی 

١٧

Schedler, The Politics of Uncertainty, pp. 342-343.
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وەک ل سرەوە باس کرا، ). دەرسد  لوانی ناڕەکابرانن٣تنیا 
ــــاتۆرییتی  ــــارەدا وەک دیکت ــــایبت و لم وت ــــاری ئیســــالمی ت کۆم

ــابران پناســ کــراوە بو پــی، کۆمــاری ئیســالمی ب ڕوات . ڕەک
قیھتی وەلی فو زۆرتر دیکتاتۆریی یرانت دەتـوانین . ڕەکابنانت

دی ڕەکابرانی کۆماری ئیسالمی وای ھبـوونی بـای بین ڕەھن
بـۆی، کۆمـاری . ڕفۆرمیستی ڕژیم، زۆرتر یارمتیـدەری مـانوەیتی

 رەن و بناڕەکـــاب وە کژیمـــانو ڕی ئخـــان ـــتوئیســـالمی دەک
پشتبستن ب ئنجـامی لکـۆینوەی یکم، دەکـرێ بـین ئگری 

.ار بکا برەو دموکراسیمانوەی زۆرترە تاکوو ئوەی گوز
ب کورتی، بلبرچاوگرتنی ئوەی ئوپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی 

ھا مسلی ھبـژاردن بـۆت ھـۆی سـرھدانی الواز بووە و ھروه
لـرەدای . دووبرەکی ل نو ئوپۆزیسـیۆندا، ڕـژم زۆرتـر جگیـر بـووە

ھی، بــــایکۆتکردنی ھبژاردنکــــانی ڕــــژیم بــــایخی ســــتراتژیکی 
چــوونک ھبــژاردن بــۆ ڕــژیم تنیــا شــانۆگریی نیــی، بکــوو بۆتــه

کوابــوو، ئگر ئوپۆزیســیۆنکی تــۆکم ل . ئــامرازکی ســتراتژیکیش
برانبر ڕژیمـدا شـك بگـرێ و بتـوان قنـاعت ب گالنـی ئـران 
ـــکن، ئوا  ـــایکۆت ب ـــژیم ب ـــانی ڕ ـــی ھبژاردنک ـــ ک ب برین بن

ــاری ئیســالم ــتکۆم ــدی دەب ــی جی ــی قیران ــی . ی تووش ــۆڕا نی ل خ
خــامنیی پــش ھبژاردنکــان ل ھاووتییــان و تنــانت دژبرانــی 

ــــکن ئو . ڕــــژیمیش دەپــــاڕتوە ک بشــــداری ل ھبژاردنــــدا ب
پاڕانوە بـۆ خـۆی ئیسـپاتی دەکـا ک بـایکۆتکردن، ب مرجـ بریـن 

ر بگاریگ دەتوان ،ب.
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وەی دووھینکۆوتنی دیکتاتۆرەکـان و لتکدەسـل ب تم تایب
١٨.ل خـۆ دەگـرێ٢٠٠٨تاکوو ١٩٤٦کیس ل نوان سانی ٣٠٣

وەیـــ ـــۆینوەی بم ش ـــاتۆر ٢٠٥: ئنجـــامی ئو لک ٦٨وات (دیکت
ل نــوان ئو ســاندا ل ڕگــای کودەتــاوە لدەســت ) دەرســد

ـــــراون؛  ـــــاتۆر ٣٢الب ـــــد١١(دیکت ـــــی ل ئنجـــــ) دەرس امی ڕاپڕین
ل ) دەرســد١٠(دیکتــاتور ٣٠جماوەریــدا ل دەســت کوتــوون؛ 

ئنجــــامی گــــوزار برەو دموکراســــی ناچــــار کــــراون لدەســــت 
دیکتـاتۆریش ١٦تیرۆر کراون؛ ) دەرسد٧(دیکتاتۆر ٢٠نمننوە؛ 

ل ئنجامی دەستوەردانی ھزی دەرەکیدا لدەسـت ) دەرسد٥(
.    البراون

 ــک گــرەنگکــانی کاتتیجم، نوەی دووھینکــۆل بارەت بســ
ــ ــی فقی ــاتۆرییتی وەل پناســ هئگر کۆمــاری ئیســالمی وەک دیکت

بکین و الینی سرەڕویی ڕەکابرانی وەک ئامرازک ل خزمتی 
ھـــــبت کشـــــ لودای ک ڕـــــژیم ب . دیکتاتۆرییتـــــدا ببینـــــین

بژاردن و ھھ کوەرگرتن لـک کلزراوەگبـوونی دامھ روھا ب
ــیس، دەیوێ ئم ڕاســتیی بشــارتوە . و پۆســتی ســرکۆمار و مجل

وەک باس کرا، سرھدانی بای بناو رفۆرمیستی ڕژیم ئوەندەی 
بــــۆی، دواجــــار مــــانوە یــــان . ی ئــــاۆز کــــردووەدیــــک مســــلکه

ئایــا ھاوو وەوە کنـــدە بوچــوونی کۆمـــاری ئیســالمی بنتییـــانی ل
ئرانی، ئوپۆزیسـیۆن و وتـانی ڕۆژئـاوا بتـوانن سروشـتی ڕاسـتقینی 

١٨وانب:
Milan Svolik, The Politics of Authoritarian Rule (Cambridge: Cambridge University

Press, 2012), pp. 4-5.
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ھـۆیکی ئوەی ک واقعیـیت، ب . کۆماری ئیسالمی ببیـنن یـان نـا
تــایبت واقعییتــی سیاســی، بنــدە ب تگیشــتنی مــرۆڤوە تــاکوو 

.ئوەی خۆی وەک دیاردەیکی بابتی دەربخا
نـوخبی سیاسـی و نیزامـی ڕـژیم بم با وای دابنین النی کم

قیھتی وەلی فوجا دەکـرێ . دەزانن کۆماری ئیسالمی دیکتاتۆرییئ
بین ریسـکی کودەتـا ل کۆمـاری ئیسـالمیدا زۆرتـرە ل ئگرەکـانی 

ت خام. دیکبهھ روھا سپای پاسداران لنی زۆرە و ھمیی تن
بــــۆی، ل . ژــــر ســــاییی ئودا، ب پــــی زەمــــان بنفــــووزتر بــــوون

ـــــدمودادا ســـــپای کـــــورتمودا، ئگری کوده ـــــا  کم و ل نوەن ت
ـــن ـــووز دەب ـــر بنف ـــاتی . پاســـداران زۆرت ب براوەرد ل گڵ ئو ک

بوو، ڕۆـی سـپای پاسـداران ل ڕووی ئـابووریی، هخومینی وەلی فقی
ــردووە ــادی ک ــزامییوە زی ــانی . سیاســی و نی ــاش نم ــ پ ــۆی، ڕەنگب ب

لمالنیـی نـوان باکــانی ڕـژیم ڕوو ل زیـادبوون بکــا و نیی، مخامـه
سپا کودەتایکی نرم ئنجام بدا بو ماناییی ک جگـرەوەیک بـۆ 

. نیی دابنن ک ملکچی خۆیان بهخام
وەک ل ڕاپــــۆرتی مســــتافا ھیجــــری، ســــکرتری گشــــتی حیزبــــی 

و حیـزبی ناوەندی ئنۆمی کۆمیتمین پلڤدەھموکرات، بۆ حدا د
 رەوڕوويئاسـتدا ب س ستادا لکاتی ئ ھاتووە، کۆماری ئیسالمی ل

کشی نوان باکانی ڕـژیم قـووتر یکم،١٩.لگڵ گرفتی جیدی
نـاڕەزایتی کـۆمیتی ل ئـران ڕووی لزیـادبوون دووھم،. بۆتوە

، "کۆمــــــــــــــاری ئیســــــــــــــالمی برەو داشــــــــــــــکان"مســــــــــــــتفا ھیجــــــــــــــری، ١٩
http://www.kurdistanmedia.com/sorani/dreje/28385.
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کـــردووە و ڕککوتنـــی ئتـــۆمی نبـــۆت ھـــۆی کمبـــوونوەی ئو 
تییـــانم،.ناڕەزایھکی ســیمـــانییمریکـــا، ھاوپتی ئرکردایســـ ب

نـودەوتی ل حــالتی شــكگرتندای بـۆ پاشکشــکردن ب کۆمــاری 
ــدا ــی ناوین ــارامتران ب . ئیســالمی ل ڕۆژھت ــۆی ئو پ ــوو، ک کواب

شـــوەیکی ئـــاۆز کارتکرییـــان دەبـــ لســـر داھـــاتووی کۆمـــاری 
بــۆی، . ا و ھروھـا دوورمودادائیسـالمیدا ل کـورتمودا، نوەنـدمود

ل پاڵ ئگری کودەتا، یان کودەتای نرمـی سـپای پاسـداران، پـاش 
نیی، ل نزیکمودا و نوەنـدمودادا، فـاکتری نوخـۆیی هنمانی خام

ــاتووی  ــاریکردنی داھ ــن ل دی ــگ بگ و دەرەکــی دەشــی دەوری گرن
. کۆماری ئیسالمیدا

کالکرەوە، دەوری ھبت ئوەی ک دواجـار دەبـت فـاکتری یـه
ـــوان . ئوپۆزیســـیۆنی نشـــوەی کبـــوونوخـــۆیی، قووتی نـــاڕەزای ن

باکانی ڕژیم و ھوی ئمریکا و ھاوپیمانانی دژ ب ئران نـاتوانن 
ل خۆیانــــــدا یارمتیــــــدەری گــــــۆڕینی ڕــــــژم بــــــن، مگر ئوەی 

. ب کۆماری ئیسالمی شک بگرێئوپۆزیسیۆنکی تۆکم دژ 

دەرئنجام
 کۆماری ئیسالمیدا بـووەت بژاردن لھ وە کرا کرەتا باس لس
ھۆی سرلشواندن و پکھنـانی دووبرەکـی ل نـوان ئوپۆزیسـیۆنی 

ــی، . ڕژیمــدا ــا شــانۆگری نی ھبــژاردن ل کۆمــاری ئیســالمیدا تنی
ـــامرزازکی ســـتراتژیکی ـــۆت ئ ـــۆی ب ب ھـــۆی سروشـــتی . شبکـــوو ب

 بـووە برانـدا نئ بژاردن لوە، ھدیکتاتۆربوونی کۆماری ئیسالمیی
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ـــۆڕان ـــۆ گ ـــدارییکردن و دەرفت ب ـــدانی بش ـــتی . می ـــۆی، سیاس ب
دروســت و کــاریگر ئوەی کــاری جیــدی بکــرێ بــۆ بــایکۆتکردنی 

ب ھــۆی ئوەوە ل ھرــم فارسنشــینکانی . ھبژاردنکــانی ڕــژیم
ـــــ ـــــران ن ئ ـــــارە ل ـــــ ئو ک ـــــ شـــــۆڕش، دەب اڕەزایتی ھی ب ب

. کوردستانوە دەس پ بکا
ســــرکوتن لو پیوەنــــدییدا بنــــدە ب کــــۆدەنگی و ھاوکــــاریی 
ــایکۆتکردنی  ــزە کوردییکــان و دواجــاریش ب ــوان ھ ن ســتراتژیک ل
ــــاوەری  ــــی ھبژاردنکــــانی ڕژیمــــی ئیســــالمی لالین جم برین

گیی و ھاوکارییش ب نۆرەی خۆی پویستی ئو کۆدەن. کوردستانوە
. ب تگیشتنکی دروست ھی ل سروشتی کۆماری ئیسالمی

ل ئاستکی بنڕەتیدردا، دەب جخـت بکـرتوە ک تگیشـتنکی 
ـــرتنبری  ـــا گ ـــاری ئیســـالمی و ھروھ ـــتی کۆم دروســـت ل سروش
 ل رگشـــمـــزی پحـــزوور و دەوری ھ بـــ تی دروســـت بسیاســـ

چنـد سـاک بـوو، زۆر . نی سیاسیدا ناتوان دەسـکوتی ھبـگۆڕەپا
ــــا  ــــوون ســــبارەت بوەی ئای ــــوودە ب الین ســــرقای باســــکی بھ
 کـــــــدارانبـــــــاتی چت، خڕۆژھ تـــــــی لوایتوەی نبـــــــزووتن

دانـانی خبـاتی چکـداران و .برپابکاتوە یان تکۆشانی مدەنـی بکـا
ا ل کیســی ئرانــدا، کــارکی تکۆشــانی مدەنــی ل برانــبر یکتــرد

وتروھــا .چکــدا و ھــو خن شــاخ و ل ل رگشــمئامــادەبوونی پ
برھســـــتکاری مدەنـــــی ل شـــــارەکانی کوردســـــتان، تواوکری 

یکک ل ماککانی خبـاتی مدەنـی ل ئـران، بـریتیی ل . یکترن
.بایکۆت کردنی ھبژاردنکانی کۆماری ئیسالمی
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ــــژیم ل ئــــران، پویســــت بوە دەکــــا ل ھمــــوو بــــۆ گــــۆڕینی ڕ
ــا  ــتان برپ ــی کوردس ــانی ھاوشــوەی ڕۆژھت ــران ڕاس کانی ئشــب

ئگر ئوەش ڕوو ندا، ئوا ڕاسان ل ڕۆژھتی کوردستان . بکرێ
. دەتوان بب ب سرچاوەی ئیلھام بۆ النیکم بلووچستان و ئھواز

ــی دەســتی  ــانجی تککردن ــر و نرمڕاســان ئام دەســتی . زب
ک (درژکراوەی دەستی زبرە ) وات ھزی فکری و گوتاری(نرم 

رگشـمـزی پھ ل یسی کوردستاندا، بریتییک ـزی بـه). لھ بـ
 ـک لکی وەی کـورد، کفکر و گوتاری سیاسی بزووتن ،رگشمپ

بوردی ناب ،موکراسیخوازییکانی دساسییئ ماک .
اسان ڕژیم نگۆڕێ، دەتوان یارمتیدەری گۆڕینی ڕـژیم ئگر ڕ

بـــ، یـــان النـــی کم، وـــای فـــاکتری جوسیاســـی، ل کوردســـتاندا 
.پاشکش ب ڕژیم بکا

ی ئوگوسـت ل ٢٦ئم وتارە ل سـمینارکدا ل ڕکوتـی :تبینـی
ـــی دمـــوکرات ل کوردســـتان،  ـــک ل بنککـــانی حیزب کـــازادی، ی ئ

.پشکش کرا
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