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ئایندەناسی
و  ئایندەیی  توێژینەوەی  بە  گرنگی  گۆڤارێکە  ئایندەناسی؛   
دەریدەکات.  ئایندەیی  لێکۆڵینەوەی  سەنتەری  و  دەدات  ستراتیژیی 
دوومانگ جارێک دەردەچێت، ئامانجی گرنگی دانە بە لێکۆڵینەوەکانی 
کوردستان  بە  گرنگیدانی  و  تەوەرێتی  بە  ئاییندەیی  و  ستراتیژی 
بە  ناوچەکەوە  بە  پەیوەست  نێودەوڵەتی  دۆخی  و  هەرێمایەتی  و 
و  جیهانیی  وەرچەرخانە  ئایندەی  و  ئێستا  لە  تێگەیشتن  ئامانجی 
توێژینەوەی  بواری  کوردستان،  لەسەر  کاریگەرییان  و  هەرێمییەکان 
بریتی دەبێت لە سیاسەتڕێژی کورتمەودا و دورمەودای کوردستانی، 
شرۆڤەی سیاسەتی واڵتانی هەرێمایەتی، توانای ئێستا و ئاییندەیی 
سەربازیی و سیاسیی واڵتان، هەل و هەڕەشەکان، توانا و نەرمەهێز و 
سەختەهێزی هەرێم و هەرێمایەتی، ئاستەنگ و هۆکار و ڕێکارەکانی 
و  میریی  یاسادانان،  سیاسەت،  دەزگاکانی  دامەزراوەییکردنی  بە 
لە  باڵوکراوە  بابەتێکی  هەر  مەرجیشە  بەرگرییەکان...تاد.  توانا 
ئەمەش  بێت  گریمانەیی  و  ئاییندەیی  سیناریۆی  و  خۆگرییگریمانە 
و  ئێستا  دۆخی  شرۆڤەی  و  سیاسەتڕێژیی  هاوکارییکردنی  لەپێناو 

هەوڵدان بۆ تێگەیشتن لەوەی ڕوویداوە و ڕوودەدات.
بەکارهێنانی  لە  دەبێت  بریتی  توێژینەوەکان  کارپێکراوی  میتۆدی 
نێوپسپۆڕیی  و   )  Multidisciplinary(چەندپسپۆڕێتی میتۆدەکانی 
لێکۆڵینەوە  و  زانست  لە  سوودوەرگرتن  بە   ،)Interdisciplinary(
هاوچەرخەکان، لە ڕێگەی بە پشتبەستن بە زانیاریی و ئاماری نوێی 

ناوچەیی و جیهانی و دەوڵەمەند بە گرافیک و چارت ئاماریی. 
توێژینەوە،  خۆگری  لە  ئایندەناسی  ژمارەیەکی  هەر  هەوڵدەدرێت 
وەرگێڕان، شرۆڤە و ڕاپۆرتی ئاماریی و گریمانەسازیی بۆ وەرچەرخان 
کۆمەڵگە،  و  حکومەتداری  کەرتەجیاوازەکانی  گەشەکردنەکانی  و 

چاوپێکەوتنی پسپۆڕ و خاوەن بۆچوونەکان، بێت.
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  هەولێر و بەغدا؛ واقیعێکی تاڵ و ئایندەیەکی نادیار

د.عابد خالد رسول .............................................................. 

کەیسەکاىن  و  ڕەوش  لە  هەر  عێراق،  فیدراڵیى  حکومەتی  و  کوردستان  هەرێمى  نێوان  پەیوەندییەکاىن  دۆخى 

بەڕێوەچوونیەوە تا ئایندە و وێستەگەکاىن بەئاکام گەیشتنى، هەمیشە ڕەنگدانەوەى ئەو بارودۆخ و مەرج و فاکتانەن کە 

دۆخى ناوخۆیى و دەرەوەى هەریەک لە هەرێم و عێراق دەئاژوێنن. لەسەر ئاستى ناوخۆییى هەردوو ال، بەاڵم بە پلەى 

جیاجیا، گیرۆدەى قەیراىن ئابووریى قوڵ و گرفتى مۆدێىل حوکمڕانیى خراپ و وێڵگەکاىن ملمالنێى حیزىب و بەرژەوەندیى 

بەرتەسکن، لەسەر ئاستى دەرەکییش هەردوو ال، بەاڵم بە ڕۆڵى جیاجیا، گۆڕەپاىن ملمالنێى ئیقلیمى و نێودەوڵەىت بە 

وەکالەت و کارىت فشارى هێز و الیەنە دەرەکییەکاىن ئەو ملمالنێیانەن.

و حکومەتی  کوردستان  نێوان حکومەتی هەرێمى  پەیوەندییەى  ئەم  کرداریشدا، سیامکاىن  بوارى  لە  بۆیە  هەر 

فیدراڵیى عێراق، چەندێکى گفتوگۆ و لێکتێگەیشنت و ڕێککەوتن بووە، دەیان ئەوەندەى یەکدى تۆمەتبارکردن بووە بە 

پابەندنەبوون بە بەندەکاىن ئەو لێکتێگەیشنت و ڕێککەوتنانەى نێوانیان و بەیاننامەدەرکردن بووە لە دژى یەکدى، بەڵکوو 

تۆمەتبارکردىن یەکرت بە پێشێلکردنی دەستوور و جێبەجێنەکردنی ئەحکامەکانی و لەمەش زیاتر پەنابردن بۆ تۆمارکردىن 

سکااڵ لەسەر یەکرتى. لەبەر ئەمەش جێکەوتەى ئەم پەیوەندییە ئاڵۆز و ناجێگیرە لە ناخى زۆربەى هاواڵتیاىن کوردستان 

و عێراقیشدا چەندێکى بێزارکەر و جێى نیگەراىن بووە، نیو هێندە قایلکەر و ئومێدبەخش نەبووە، گەرچى هەمیشە 

هاواڵتیاىن ئاسایى هەردوو ال، بەاڵم بە ڕێژەى جیاجیا، باجى قورىس قەیران و گرفت و ملمالنێکانی ناوخۆى هەردوو ال و 

نێوانیشیان داوە، لە سایەشیاندا تا دێت ژیان و بژێویى خەڵک لە خراپەوە بەرەو خراپرت دەچێت.

هەڵبەت ناتوانین بڵێین خراپیى دۆخى ژیان و بژێویى خەڵک لە هەردوو ال سەرچاوەکەى خراپیى پەیوەندیى 

نێوان هەولێر و بەغدایە، چونکە لە بنەڕەتدا سەرچاوەکە بریتییە لەو قەیران و گرفتە ناوخۆیى و دەرەکییانەی کە ئەم 

پەیوەندییەش لە سایەیەیاندا گوزەر دەکات، بەاڵم دەتوانین بڵێین کە ئاکام و چۆنێتیى یەکالکردنەوەى ئەو پەیوەندییە؛ 

کاریگەریى گەورەى لەسەر شەقامى جەماوەریى هەردوو ال دەبێت، خۆ ئەگەر لەبەر مەبناى بەرژەوەندیى بەرتەسکى 

هەڵسوڕێنەراىن سیاسەت و حوکمڕانیى هەردوو ال ئاسۆى بەخراپى مانەوەى ئەم پەیوەندییە تاکوو ماوەى دوور مەوداش 

بەرەو تەقینەوەى سەربازى لەنێوان هەردوو ال نەچێت، ئەوا ناتوانرێ لە ماوەى نزیک مەودادا ڕێ لە تەقینەوەى ڕقى 

جەماوەرى پەنگخواردوو لە شەقامى ناوخۆیى هەردوو الدا بگیرێت، بەڵگەش خۆپشاندانەکاىن ئەم دواییەى چەند شار و 

شارۆچکەیەکى هەرێمى کوردستان بوو کە زوو ڕەنگدانەوەى لەسەر هەڵچوونەوەى شەقامى عێراقى هەبووە.

کەواتە وەک ناتوانین بەتەواوى گریامنەى ئەوە بکەین کە ئەنجامەکاىن ئەم پەیوەندییە ئاڵۆزەى نێوان هەرێم و 

سەروتار
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عێراق بۆ چ کارەساتگەلێک سەر دەکێشێت، هەر واش ناتوانین بەتەواوى کۆى ئەو هۆکارە ناوخۆیى و دەرەکییانە 

دەستنیشان بکەین کە بەردەوامى بەم بەگرێکوێرەبوونەى پەیوەندیى نێوانیان دەدات، بەاڵم لەنێو هەموو ئەم تەمومژەى 

هۆکار و ئەنجامەکاندا، دەتوانین ڕاشکاوانە ئاماژە بۆ دوو هۆکارى سەرەکیى خراپبووىن ئەو پەیوندییە بکەین لە ئێستادا، 

بەرامبەر حکومەىت  دانوستانەکاندا  لە گفتوگۆ و  پێگەى حکومەىت هەرێمى کوردستان  لە الوازیى  بریتییە  یەکەمیان 

عێراق، ئەمەش ئاشکرایە کە بەرئەنجامى دەیان ساڵ حوکمڕانیى خراپى هەرێمە، دووەمیشیان بریتییە لە دڕدۆنگیى 

متامنەى الیەنە عێراقییەکان بەرامبەر حکومەىت هەرێم و نادیاریی ئەو الیەنەش کە دواجار بڕیار لەسەر پەسەندکردىن 

ئەنجامى وتوێژ و دانوستانەکان لەگەڵ هەرێم دەدات، ئەمەش بەشێکى دەگەڕێتەوە بۆ قۆستنەوەى ڕەفتارى الوازى 

هەرێم و پابەندنەبووىن بە بەڵین و ڕێککەوتنەکاىن پێشووەوە بۆ مەبەستى بانگەشەى پێشوەختەى هەڵبژاردن و مەرامى 

پۆپۆلیستى زۆرێک لە هێز و الیەنە عێراقییەکان. لە سایەى ئەم دوو هۆکارەشدا، دۆخى ئێستاى حکومەىت هەرێم لە 

گفتوگۆ و دانوستانەکاىن ئەم دوو سێ مانگەى دواییدا لە دۆخى ڕمبازێنەکەى دۆنکیشۆت دەچێت بەرامبەر ئاشەبا 

وەهمییە پۆپۆلیستییە زەبەالحەکاىن گۆڕەپاىن سیاسیى عێراق. 

بەهەرحاڵ، ئەوەى گرنگە بپرسین کە: چارەسەر چییە؟ ڕەنگە بۆ وەاڵمى ئەم پرسیارەش وەک هەمیشە پەنا بۆ 

بۆ  گەڕانەوە  ڕوو، وەک:  دەیانخەینەوە  ئاکام  بێ  ساڵە  کە چەندین  ببەینەوە  ڕۆتینییانە  ئەو چارەسەرە  ژماردنەوەى 

لە  داهاتەکاندا،  و  دەسەاڵت  بەڕێوەبردىن  لە  فیدراڵى  شەراکەىت  بنەماکاىن  بە  دەستگرتن  و  دەستوور  ئەحکامەکانی 

پێناو چارەسەرکردنی ڕیشەیى هەموو کێشەکانی نێوان حکومەتی هەرێمى کوردستان و حکومەتی فیدراڵیی عێراق، 

نێوان  پەیوەندییەکاىن  بەدامەزراوەییکردىن  نێوانیان،  بەڵێن و ڕێککەوتنەکانی  بە  پابەندبووىن جددیى هەردوو الیەن 

هەردوو ال و بەدوورگرتنى لە قۆستنەوەى بۆ مەرامى حیزىب و شەخىس، ئەمە وێراى چەندین چارەسەرى گشتى لەسەر 

ئاستى دۆخى ناوخۆى هەردوو ال وەک: وەاڵمدانەوەی خێراى داخوازییەکانی هاواڵتیان، ڕێزگرتن لە ماف و ئازادییەکانی 

مرۆڤ و بەهاکاىن ژیاىن دیموکراسی، چەسپاندىن دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی، دەوڵەتی یاسا، ڕێزگرتن لە سەربەخۆیى 

دەسەاڵىت دادوەری و چەندین چارەسەرى دیکە، بەاڵم خستنەڕووى ئەم چارەسەرانە بە تیۆرى چەندە ئاسانە، بە کردارى 

هەزاران هێندە سەخت و پڕ کێشمەیە. 

لەگەڵ ئەمەشدا ناکرێت چاو لە گرنگى و هەر چى زووە کارکردن بۆ جێبەجێکردنی ئەو چارەسەرە تایبەت و 

گشتییانە دابخرێت، ئەگەرنا دەبێت بەوە ڕازی بین کە تونێىل ئاڵۆزیی پەیوندییەکان بۆ نادیار تووڵ بکێشێت، لەوەش 

قوربانیى  ببێتە  عێراق  و  هەرێم  خەڵکى  ئابڕوومەندانەى  بژێویى  و  ژیان  کۆتایى؛  تا  بگەڕێین  لێ  ناکرێت  خراپرت 

بەردەوامبووىن ماشێنى گەندەڵیى چەند الیەن و دەستە و تاقم و کەسێکى کەم. 

بونیادنانەوەى ژیانێکى  بە نەهامەتییەکاىن چەندین ساڵى ڕابردووى خەڵکى ئەم واڵتە و  بۆ کۆتاییهێنان  گرنگە 

پڕ شکۆ بۆیان، سڵ لە پەنابردن بۆ هیچ چارەسەرێکى دەستوورى و سیاسیى گونجاو نەکرێتەوە، بەتایبەت کە بزانین 

ئاساییکردنەوەى پەیوەندییەکاىن نێوان هەولێر و بەغداد و پشتیوانیکردىن یەکدى لەسەر ئاستى ناوخۆ و دەرەوە، چەندین 

دەرفەىت گەورەى بۆ ئەنجامداىن چاکسازیى ناوخۆیى و ڕووبەڕووبوونەوەى هەڕەشە هەرێامیەتی و نێودەوڵەتییەکانی 

سەر قەوارەى هەرێم و سەروەریی عێراقى تێدایە. 



8

No.5, January 2021



9

No.5, January 2021

توێژینەوەکان
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په یوه ندییه  داراییه كانی هه رێم و به غدا
هۆكاره كانی ناسازی، سیناریۆ ئایندەییەکانی 

جیهانگیر سدیق گوڵپی            ماستەر لە زانستی ئابووری. پسپۆڕی دارایی گشتی

به شێكی زۆر له  زانایانی سیاسی و 
لێكۆڵه رانی بواری فیدڕالیه ت، پێیان 

وایه  كه  حكومه تی فیدڕالی ته نها بۆ ئه و 
سیستمه  سیاسییانه  گونجاوه  كه  له سه ر 

بنه مای دیموكراسی دامه زراون



11

No.5, January 2021

ئه م باسه  خوێندنه وه  بۆ هۆكاره  ڕیشه یی و 

له  وێوه   و  ئه و كێشه یه  ده كات  ڕاسته وخۆكانی 

په یوه ندییه كان  ئاینده ی  جیاوازه كانی  سیناریۆ 

ده خاته  ڕوو.

هۆكاره كانی كێشه  و ئاڵۆزی له   په یوه ندییه  

داراییه كانی نێوان هه رێم و به غدا 

هۆكاره  ڕیشه ییه كان

ناسازیی زه مینه ی سیاسی و كولتووری   -1

بۆ بنیاتنان و سه ركه وتنی فیدڕالیه ت 

له  مێژوو  درێژایی  به   به غدا  و  هه رێم 

بوون، هیچ كات  ناته ندروستدا   په یوه ندییه كی 

ئاره زوومه ندانه   پێكه وه ژیانێكی  و  یه كگرتن 

ساڵی  له پاش  نه بووه ،  پێكه وه بوونیان  بنه مای 

)2003(یشه وه   ئه وه ی كه  ناو نراوه  یه كگرتنی 

ئاره زوومه ندانه  )االتحاد االختیاری(، له  ڕاستیدا 

االجباري(ی  )االتحاد  ناچاری   یه كگرتنێكی 

ناكامڵه . 

 )David Cameron( کامیرون  داڤید 

له   فیدڕالیه ت،  بواری  جیهانیی  شاره زای 

توێژینه وه یەكدا له  باره ی فیدڕالیه تی عێراقه وه  

باوی  و  كالسیكی  تیۆری  به پێی  ده ڵێت)1(: 

سه ربه خۆكان  سیاسییه   كۆمه ڵگه   فیدڕالیزم، 

بۆ  ده گرن  یه ك  ئاره زوومه ندانه   شێوه ی  به  

چاوه ڕوانیی  كه   نوێ،  سیستمێكی  پێكهێنانی 

و  بێت  به سوود  هه مووان  بۆ  ده كرێت  لێ 

هه مووانیش پێوه ی پابه ند بن، ده ستووره كه ش 

فیدڕالیزم.  كۆمه اڵیه تیی  گرێبه ستی  ده كرێته  

بەرایی

فیدڕالی  ده ستوورێكی  به پێی  ساڵه   پازده  

ئاره زوومه ندانه  یه كگرتنی  ناوی  له ژێر  و 

تاكوو  به اڵم  دامه زرێرناوه ته وه ،  نوێ  عێراقی 

و  هه رێم  نێوان  په یوه ندییه كانی  ئێستا 

داراییه كان،  په یوه ندییه   له  ناویشیاندا  به غدا، 

نه گونجاون  و  ناسه قامگیرن  و  ناته ندروست 

له گه ڵ پره نسیپه كانی فیدڕالیه تی دارایی. 

جۆراوجۆره كان  داهاته   دابه شكردنی  پرسی 

ئه و  پێكهێنانی  له   به شداریكردن  چۆنیه تیی   و 

بنه ڕە تییه كان،  كێشه  هه ره   له   یه كێكه   داهاتانه،  

ئه مه ش بووه ته  گرێكوێره یه كی گه وره  و ته واوی 

لقوپۆپه كانی كێشه ی په یوه ندییه  داراییه كانی لێ 

بووه ته وه ، كه  سه ره كیرتینیان بریتین له : نه ناردنی 

بڕی شایسته  له  پشكی بودجه ی هه رێم له الیه ن 

داهاته   و  نه وت  ڕاده ستنه كردنی  به غداوه ، 

فیدڕالییه كان له الیه ن هه رێمه وه  به و جۆره ی كه  

به غدا داوایان ده كات، سوودمه ندنه بوونی هه رێم 

له  داهاته  فیدڕالییه  نائاساییه كانی قه ر ز و یه ده گ. 

ڕاسته خۆی  هۆكاری  وه ك  كه   پرسانه   ئه م 

چه ند  زاده ی  خۆیان  ده رده كه ون،  كێشه كان 

ناسازیی  له   بریتین  كه   ڕیشه یین  هۆكارێكی 

و  یاسایی  و  كولتووری  و  سیاسی  زه مینه ی 

هۆكاره   خوێندنه وه ی  به بێ  دامه زراوه یی. 

نه   كاتدا،  له  یه ك  ڕیشه ییه كان  و  ڕاسته وخۆ 

ده توانین له  كرۆكی كێشه كه  بگه ین و نه  په ی 

ئاینده   سیناریۆكانی  و  چاره سه ر  به  ڕێگه كانی 

ببه ین.
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بنیاتنانی فیدڕالیزمی عێراقدا  به اڵم له  مۆدێلی 

له   نه گونجاو  و  ناكۆك  كۆمه ڵگه یه كی  چه ند 

له   بوون،  دژایه تیدا  و  كێشمه كێش  لوتكه ی 

په یوه ندییه كی  چوارچێوه ی  له   كاتدا  هه مان 

كه   درابوون  له  بۆته   دیاریكراودا  سیاسیی 

نه یانده توانی لێی ده رباز بن. ئه گه ر به  ویست و 

ئاره زوو بووایه ، ئه وا بژارده ی یه كه می الیه نه كان 

هه ندێكیان  بۆ  به ڵكوو  نه ده بوو،  فیدڕالیه ت 

ئه وانی  بۆ  و  جیابوونه وه   و  سه ربه خۆبوون 

تریان ناوه ندگه رایی و تواندنه وه  ده بوو، به اڵم 

ئه و  جێبه جێكردنی  ده رفه تی  نه بوونی  له به ر 

چاره سه رێكی  هێنانه كایه ی  بۆ  ئیدی  بژاردانه ، 

هاوسه نگ، به ناچاری فیدڕالیه ت په سه ند كرا. 

سیاسی  سیسته مێكی  وه ك  فیدڕالیه ت 

ئاڕاسته   پێكهاته  و  پێكه وه هه ڵكردنی  بۆ 

جیاوازه كان و ڕێكخستنی شێوازی به ڕێوه بردنی 

و  كارگێڕی  و  ئابووری  و  دارایی  كاروباری 

له   بریتییه   سه ره كیی   سیاسی،  پێشمه رجی 

و  دیموكراسیه ت  له   شیاو  ئاستێكی  بوونی 

كولتووری یه كدی قبووڵكردن و پێكه وه ژیان و 

سه روه ریی یاسا و سه قامگیریی سیاسی)2(.

و  سیاسی  زانایانی  له   زۆر  به شێكی 

كه   وایه   پێیان  فیدڕالیه ت،  بواری  لێكۆڵه رانی 

سیستمه   ئه و  بۆ  ته نها  فیدڕالی  حكومه تی 

بنه مای  له سه ر  كه   گونجاوه   سیاسییانه  

به  فیدڕالیه ت  ئه وان  دامه زراون،  دیموكراسی 

 فۆرمێكی كامڵی دیموكراسی ده زانن، به و پێیه ی 

كه  له گه ڵ هیچ سیستمێكی حوكمی ڕە ها وێك 

نایه ته وه ، جا حوكمی زۆرینه  بێت یان كه مینه  .

ده ڵێت:  لیڤیستۆن  ویلیام  باره یه وه   له م 

فیدڕالی  حكومه تی  ئامرازه كانی  “سه رجه م 

بریتین له و دامه زراوانه ی كه  ئامانجیان بریتییه  

له   ڕەها  زۆرینه یه كی  له وه ی  ڕێگریكردن  له  

خۆی  به رژە وه ندییه كانی  گه وره كه دا  كۆمه ڵگا 

تری  پێكهاته كانی  به رژە وه ندییه كانی  به سه ر 

به پێی  فیدڕالی  ده وڵه تی  بسه پێنێ،  كۆمه ڵگادا 

پره نسیپی زۆرینه  كار ناكات، به ڵكوو شێوازێكه  

چه ند  یان  له  هه رێمێك  كه مینه   له  پاراستنی 

هه رێمێكدا، له به رامبه ر زۆرینه ی هه رێمه كانی 

تر)3(.”

و  پێشمه رج  ئه و  ناسازیی  به هۆی 

زه مینانه وه  له  عێراق،  هه ر له پاش قبووڵكردنی 

هاوبه شیكردن  كێشه ی  فیدڕالیه ته وه ، 

هۆی  به   و  هه ڵده داته وه   سه ر  )املشاركة ( 

پاڵنه ره كانی  بنه ڕە تییه وه،  نه بوونی چاره سه ری 

بژارده ی دڵخوازی یه كه م و ڕێپێنه دراو جڵه وی 

له  بنه ڕە تدا  كێشه كه ش  ده كه نه وه ،  كێشه كه  

زاده ی دوو ئاڕاسته  و دوو دیدگای جیاوازه  بۆ 

سیستمی حوكمڕانی:

ئاڕاسته ی یه كه م، ئاڕاسته یه كی ناوه ندخواز 

سیاسیی  كولتووری  كه  له   هه ژموونگه رایه،   و 

و  ناوه ندی  ده وڵه تێكی  ساڵه ی  ده یان 

فه رهه نگی پانخوازیی قه واره  و گرووپه  سیاسی 

عه ره بیيه وه   عێراقى  كۆمه اڵیه تییه كانی  و 

سه رچاوه ی گرتووه  و بووه ته  هۆی تێنه گه یشنت 

و په سه ندنه كردنی هه موو سیستم و ڕێكارێكی 
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جیاواز و كراوه . سه ره نجامی ئه مه   له  عێراقی 

باشرتین  له   هه رێم  له به رامبه ر  به غدا  نوێشدا 

به   هه نگاویدا  و  هه ڵوێست  نه رمرتین  و 

فشاری سیاسی و ئابووری، له  ڕێگه ی زۆرینه ی 

و  بنه ڕە تییه كان  یاسا  تێپه ڕاندنی  و  په رله مانی 

پابه ندییه كانیه وه،   و  ئه رك  به جێنه گه یاندنی 

له   و  ده دات  ناوه ندگه رایی  سه پاندنی  هه وڵی 

توندترین هه نگاویشدا ڕوو ده كاته  به كارهێنانی 

هێزی سه ربازی.

ئاڕاسته ی دووه م، كه  هه رێم نوێنه رایه تیی 

یه كه مه وه ،  ئاڕاسته ی  پێچه وانه ی  به   ده كات، 

له   جۆرێك  هه موو  بۆ  نه رێنیی  دیدێكی  

ناوه ندێتی  هاوتای  وه ك  و  هه یه   یه كگرتوویی 

بۆ  ده دات  هه وڵێك  هه موو  و  ده ڕوانێت   لێی 

هه موو  كه   به  جۆرێك  لێی،  خۆڕاپسكاندن 

بۆ  خۆی؛  ده سه اڵته كانی  له   لێخۆشبوونێك 

پابه ندبوونێكی  هه موو  و  فیدڕالی  حكومه تی 

به بێ  به  زۆرینه  و  كه   فیدڕالییانه ی  یاسا  به و 

و  ملكه چبوون  به   تێپه ڕێرناون،  هه مئاهه نگی 

گه ڕانه وه  بۆ ناوه ندێتی ده زانێ، ئه گه ر به شێكی 

بێت  هه رێم  ده ستگرتنی  هه ڵوێسته   ئه م 

به شێكی  ئه وا  ده ستوورییه كانیه وه ،  مافه   به  

به  مه یلی  سه ربه خۆخوازی  و   په یوه سته   زۆری 

ده سه اڵتی  هه ژموونی  له   كورده وه   دڕدۆنگیی 

ناوه ندی.

سه ره نجام هه رێمیش بۆ خۆڕاپسكاندن له  

كاردانه وه یدا  نه رمرتین  و  باشرتین  له   ناوه ند، 

كار له سه ر پابه ندنه بوون به  بڕیار و سیاسه ت 

له  و  ده كات  به غدا  ناوه ندییه كانی  یاسا  و 

ده رفه تی  ئه گه ر  هه ڵوێستیشدا   توندترین 

عێراق  له   جیابوونه وه   بۆ  هه نگاو  هه بێت 

به رده وامیی  ئه نجامی  له   جۆره   به م  ده نێت. 

دژیه كانه وه  ،  مامه ڵه   و  تێگه یشنت  جۆره   ئه و 

جێبه جێكردنی  بۆ  له بار  زه مینه ی  كات  هیچ 

له   ئه وه ش  نه ڕەخساوه ،  هاوبه شی  پره نسیپی 

داڕشتنی زۆربه ی یاسا و ڕێككه وتنه كانی بواری 

دارایی و جێبه جێكردنیاندا ڕەنگی داوه ته وه .

و  یاسایی  زه مینه   ناسازیی   -2

دامه زراوه ییه كانی فیدڕالیه تی دارایی 

له پاڵ نه بوونی ئاستی شیاوی دیموكراسیه ت 

ئاستی  نه بوونی  گونجاو،  سیاسیی  كه شی  و 

و  یاسایی  و  ده ستووری  بنه ما  پێویستی 

دامه زراوه ییه كان و پێوه ر و ڕێسا گونجاوه كانی 

له   داهاته كان   و  سامان  به شكاریی  پڕۆسه ی 

عێراق، هۆكارێكی ڕیشه یی تری كێشه كه ن.

جگه   جیهاندا،  له   فیدڕالی  ده وڵه تانی 

ده ستوورییه كان  بنه ما  به   پشت  كه   له وه ی 

دانانی  ڕێگه ی  له   كاتدا  هه مان  له   ده به سنت، 

و  ورد  پێوه ری  و  ڕێسا  و  تایبه ت  یاسای 

و  داهات  دابه شكردنی  بۆ  كار  گونجاوه وه،  

ده كه ن.  ئابووری  به ڕێوه بردنی  و  سامانه كان 

له  دوو  په رله مانه كانیان  كه   ئه وه ی  له پاڵ 

تایبه ته   یه كێكیان  و  هاتوون  پێك  ئه نجوومه ن 

ده سه اڵتی  كه   هه رێمه كان  به  نوێنه ری 

باره یه وه  هه یه ، له  هه مان كاتدا  تایبه تیی له و 

و  هاوبه ش  كۆمسیۆنی  و  دامه زراوه   چه ندین 
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سه رپه رشتی  و  ڕێكخسنت  به   تایبه ت  پسپۆڕی 

و  هه ن  داراییه كان  په یوه ندییه   چاودێریی  و 

به ته نها  كاره كان  و  ده گێڕن)4(  سه ره كی  ڕۆڵی 

په رله مانی   زۆرینه ی  ویستی  بۆ  ناهێڵن  جێ 

و  ناوه ند  حكومه ته كانی  سیاسیی   میزاجی  و 

هه رێمه كان و پارته  سیاسییه كان.

بنه ما  عێراقدا،  فیدڕالیزمی  له   به اڵم 

به   دامه زراوه ییه كان  و  یاسایی  و  ده ستووری 

له گه ڵیشیان  مامه ڵه كردن  و  ترن  جۆرێكی 

سه رنجێكی  چه ند  خواره وه   له   وه ك  جیاوازه ، 

تایبه ت ده خه ینه  سه ر هه ندێكیان:

عێراق  ده ستووری  ده ستوور:   -1-2

هه م  كه   فیدڕالییانه ی  ده ستووره   له و  یه كێكه  

ورده كارییه كانی  ناو  نه چووه ته   پێویست  وه ك 

بابه ته كانی  و  داراییه كانه وه   په یوه ندییه  

یه كالیی نه كردوونه ته)5(. 

ناواخنی  له   گرێوگۆڵێكی  چه ند  هه میش 

بۆ  تێكسته كانیدا هه ڵگرتووه ، كه  ڕێخۆشكه رن 

فیدڕالیه تی  له به رده م  به ربه ست  دروستكردنی 

داراییدا:

أ - وه ك داڤید كامیرۆن ده ڵێت ده ستووری 

پێویست  وه ك  فیدڕالیزمی  بناغه كانی  عێراق 

په سه ندكردنی  سه روبه ندی  له   دانه ڕشتووه ، 

زۆرینه ی  ئێستا،  تاكوو  ده ستووره كه وه  

دروست  فیدڕالیزم  سه ره كییه كانی  دامه زراوه  

بوونی  هه رێم  یه ك  ئێستاش  تاكوو  نه كراون، 

په سه ندكردنی  له   به ر  ئه ویش  هه یه  كه  

ده ستووره كه وه  هه بووه  ، ده ستوور هه ریه ك له  

ئه نجوومه نی فیدڕالی و دادگای بااڵی فیدڕالی 

بواری  دامه زراوه  هاوبه شه كانی  و  ده سته   و 

به   هه رێمه كانی  پێكهێنانی  ڕێكاری  و  دارایی 

بۆ  هێشتوون  به جێ  ناڕوون  تێكستێكی  چه ند 

ده سه اڵتی یاسادانان تاكوو یاسای تایبه تیان بۆ 

ده ربكات)6(.

ده ستووری  شاره زایان،  ڕای  به پێی  ب - 

المه ركه زیه تی  ڕێگه ی  كه   كاتێكدا  له   عێراق 

 asymmetrical( - ناچوونیه كی )غیر متامثلة

له   هه ندێك  كه   مانایه ی  به و  گرتووەته  به ر، 

ئاسته  پێكهێنه ره كان ده سه اڵت و سه ربه خۆیی 

به گشتی  به اڵم  تر،  له وانی  هه یه   زیاتریان 

باره یه وه   له و  ده ستووره كه   تێكسته كانی 

و   )117( ماده ی  به پێی  نین،  هه مئاهه نگ 

ماده ی  له   پێنجه م  و  دووە م  و  یه كه م  بڕگه ی 

تایبه مته ندییه كی  كوردستان  هه رێمی   ،)121(

ئاستی  و  هه یه   سیاسیی  و  ده ستووری 

سه ربه خۆیی و پێگه  و ده سه اڵتی له  پارێزگاكان 

ده سه اڵته كانی   )122( ماده ی  به پێی  زیاتره ، 

به اڵم  كارگێڕییه .  ئاستی  له سه ر  پارێزگاكان 

كه چی  بنه ڕە تییه،   جیاوازییه   ئه و  سه ره ڕای 

له  ته واوی ماده كانی تری ده ستووركه دا هیچ 

جیاوازییه ك نه كراوه  له نێوان هه رێم و پارێزگا 

بابه تی  له   هه رێمه وه ،  به   نه به سرتاوه كان 

بابه ت  ته واوی  و  بنه ڕە تییه كان  یاسا  دانانی 

پێ  ئاماژەیان  یه ك   وه ك  گرنگه كاندا  بواره   و 

وه ك  كراوه )7(،  له گه ڵ  مامه ڵه یان  و  دراوه  

و   106 و   105 و   65 ماده كانی  له   ئه وه ی 
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جۆره   به م  هاتووه )8(،  هتد  و...   115 و   112

بۆ  كردووه   دروست  ده رفه تێكی  ده ستوور 

دامه زراندنی  و  بنه ڕە تییه كان  یاسا  داڕشتنی 

ده سته  و دامه زراوه  هاوبه شه كان و زۆر بواری 

مامه ڵه كردنی  و  زۆرینه   بنه مای  له سه ر  تر 

وه ك  هه ریم  له گه ڵ  فیدڕالی  حكومه تی 

پارێزگایه ك.

هه ر چه نده   له  ماده ی )112(دا به   ت - 

چه ند ئاماژەیه ك هێڵه  گشتییه كانی ده سه اڵتی 

دابه شكردنی  و  گاز  و  نه وت  به ڕێوه بردنی 

له   ئه وه ی  به اڵم  كراون،  دیاری  داهاته كانیان 

ماده ی )111(دا هاتووه  )نه وت و گاز موڵكی 

و  هه رێم  هه موو  له   عێراقه   گه لی  گشت 

لێكدانه وه ی  مایه ی  و  ناڕوون  پارێزگاكاندا( 

كه   وایه   پێیان  یاسا  شاره زایانی  جیاوازه . 

و  نییه   مه عنه ویی  كه سێتیی  عێراق  گه لی 

هه ر  بۆیه   عه ینییه ،  مافێكی  موڵكیه تیش 

ده بێت ئه و مافه  بۆ ده وڵه ت بێت به و پێیه ی 

هه یه) 9(،   مه عنه ویی  یاسایی  كه سێتییه كی  كه  

له   گوزارشته   لێره دا  ده وڵه تیش  كه   دیاره  

دامه زراوه  ده ستووری و فه رمییه كان له  ئاسته  

جیاوازه كاندا، به اڵم به غدا هه میشه  حكومه تی 

عێراق  گه لی  تاكه   نوێنه ری  به  فیدڕالی 

پارێزگاكان،  و  هه رێم  هه موو  له   ده زانێت 

سه ربه خۆیی  پره نسیپی  له گه ڵ  ئه مه ش  كه  

هه رێمه كان له  ده وڵه تی فیدڕالی ناگونجێت. 

بواری  دامه زراوه كانی  و  یاسا   -2-2

فیدڕالیه تی دارایی 

دامه زراوه كانی  و  یاسا  بواری  كه لێنه كانی 

جۆرن:  دوو  عێراق  له   دارایی  فیدڕالیه تی 

یاسایه كی  چه ند  ده رنه چوونی  یه كه میان 

یاسای  وه ك  ئێستا،  تاكوو  بنه ڕە تییه  

یاسای نه وت و گازی  ئه نجوومه نی فیدڕالی و 

فیدڕالی، دووه میش ده رچوونی به شێك له  یاسا 

بنه ڕە تییه كانه  به  شێوه ی ناوه ندگه ریانه  و دوور 

دارایی  فیدڕالیه تی  پره نسیپه كانی  و  ڕێسا  له  

ته رخانكردنی  گشتیی  ده سته ی  یاسای  وه ك: 

داهاته  ئیتیحادییه كان )2017(، یاسای ده سته ی 

و  هه رێم  مافی  ده سته به ركردنی  گشتیی 

دارایی  كارگێڕیی  یاسای   ،)2016( پارێزگاكان 

ئیتیحادی )2019(، یاسای ده روازه  سنوورییه كان 

نه وتی  نیشتامنیی  كۆمپانیای  یاسای   ،)2016(

عێراق )2018(. 

ده سته  هاوبه شه كان  و  دامه زراوه   و  یاسا 

سه ره كیی  ئه ركی  فیدڕالیدا  ده وڵه تانی  له  

و  داراییه كان  په یوه ندییه   ڕێكخستنی 

له ئه ستۆ  داهات  و  سامان  دابه شكردنی 

ده گرن و ڕێسا و ڕاسپارده كانیان له و باره یه وه  

ئه و  هۆی  به   عێراق  له   به اڵم  یه كالكه ره وه یه ، 

و  داراییه كان  په یوه ندییه   پرسی  كه لێنه وه  

به جێ  به ته نیا  داهات   و  سامان  دابه شكردنی 

هێڵراوه  بۆ میزاجی سیاسیی حكومه ت و الیه نه 

و  په رله مانییه كان  فیدراسیۆنه   و   سیاسییه كان 

و  كاتییه كان  ڕێككه وتنه   بازاڕی  له   به رده وام 

پێوه   مه مه ڵه ی  سااڵنه دا  بودجه ی  یاساكانی 

ده كرێت)10(.  
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هۆكاره  ڕاسته وخۆكان

1- پرسی ڕاده ستنه كردنی نه وت و داهاته  

فیدڕالییه كان له الیه ن هه رێمه وه . 

هه ر له پاش ساڵی 2013 ، پاساوی به غدا بۆ 

له   بریتییه   هه رێم  بودجه ی  پشكی  نه ناردنی 

فیدڕالییه كان  داهاته   و  نه وت  ڕاده ستنه كردنی 

له الیه ن هه رێمه وه . 

به   هه رێم  نه وت،  پرسی  به   سه باره ت 

به  مادەی  پشتبه سنت  به   ده زانێت  مافی خۆی 

گازی  و  نه وت  یاسای  و  ده ستوور  )112(ی 

ببات،  به ڕێوه   نه وتی هه رێم  هه رێم؛ پڕۆسه ی 

پێی  و  هه یه   تری  تێڕوانینێكی  به غدا  به اڵم 

به ڕێوه بردنی  )111(ی  ماده ی  به پێی  كه   وایه  

له  گشت عێراق بۆ حكومه تی  سامانی نه وت؛ 

نه وت  یاسای  نه بوونی  به  هۆی  فیدڕالییه . 

ئه م  ئێستا  تاكوو  فیدڕالییه وه ،  گازی  و 

ڕێسایه كی  و  نه كراوه ته وه   یه كالیی  بابه ته  

چۆنیه تیی  بۆ  نییه   یه كالكه ره وه ش  و  ڕوون 

نه وت  به  داهاته كانی  هه رێم  به شداریكردنی 

له  پێكهێنانی داهاته  فیدڕالییه كان.

 نه یاری و ته نگپێهه ڵچنینی پڕۆسه ی نه وتی 

هه رێم له الیه ن به غدا هه ر له  سه ره تاوه، له پاڵ 

دابینكردنی  بۆ  دارایی هه رێم  توانای  نه بوونی 

وه به رهێنان،  و  پشكنین  و  گه ڕان  تێچووی 

كۆمپانیا  ڕاكێشانی  بۆ  هه رێم  كه   كرد  وایان 

هاوبه شی  گرێبه ستی  به   پشت  جیهانییه كان 

له  یه ك  بۆ كۆمپانیاكان  ببه ستێت، كه   به رهه م 

كاتدا ڕیسك و قازانجی زیاتر و بۆ هه رێم ڕیسك 

گرێبه ستی  له چاو  هه یه   كه مرتی  قازانجی  و 

پێ  پشتی  عێراق  له   كه   خزمه تگوزاری  جۆری 

هه ڵوێستی  له وه ش  جگه   ده به سرتێت)11(. 

كه   ئه وه ی  بۆ  بوو  هۆكارێك  به غدا  نه یارانه ی 

بازاڕ،  له   نه وته كه ی  ساغكردنه وه ی  بۆ  هه رێم 

ناچار بێت به  كه مرت له  نرخی خۆی بیفرۆشێت. 

بواری  پڕۆسه كانی  تێچووی  هه رێم  له  

گواستنه وه ی  و  پاراسنت  و  خزمه تگوزارییه كان 

نه وت تا ڕاده یه ك به رزه  و ڕاسته وخۆ له  داهاتی 

نه وتی هه نارده كراو ده درێت. 

تێچووی  كه   كردووه   وایان  ئه مانه   هه موو 

پڕۆسه ی به رهه مهێنان و هه نارده كردنی نه وتی 

داهاته كه شی  پوخته ی  و  بێت  به رز  هه رێم 

به  به غدا  داننه نانی  له پاڵ  ئه مه ش  كه مرت، 

نه وت،  سامانی  به ڕێوه بردنی  بۆ  هه رێم   مافی 

له به رده م  بووه   تر  به ربه ستێكی  هه میشه  

ڕێككه وتنه كانی نێوان هه رێم و به غدا. 

فیدڕالییه   داهاته   به   سه باره ت 

ڕسومات  و  باج  له  هه رێم،  به ده ستهاتووه كان 

بارته قای   2013 ساڵی  تاكوو  گومرگه كان،  و 

به  هه رێم  بودجه ی  پشكی  له   داهاتانه   ئه و 

 شێوه ی داشكاندن )املقاصة ( له الیه ن به غداوه  

ده بڕدرا، ماده ی 29-ی یاسای كارگێڕیی دارایی 

2019 بناغه یه كی بۆ دابه شكردنی ئه و داهاتانه  

داناوه ، به اڵم كێشه ی سه ره كی له م ڕووه وه  چ بۆ 

ئه و داهاتانه  و چ بۆ ڕاده ستكردنی داهاته كانی 

نه وتیش بریتییه  له  ڕێكاری جێبه جێكردنه كه ی، 

به و  هه رێم  به شداریكردنی  سه ره ڕای  چونكه  
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داهاتانه  له  ڕێگه ی شێوازی له بریی داشكاندن 

له   و  گومرگه كان  و  باج  بۆ   2013 تاوەكوو 

2019 و 2020 بۆ ئه و داهاتانه  و داهاتی 250 

هه میشه  به اڵم  ڕۆژانه،  نه وت  به رمیل  هه زار 

به  هیچ جۆرێك  كه  هه رێم  ڕاده گه یه نرێت  وا 

به شداریی نه كردووه  له  پێكهێنانی داهاته كانی 

نه ناردنی  بۆ  پاساو  كراوه ته   ئه مه ش  عێراق، 

هه رێم،  بودجه ی  پشكی  له   شایسته   بڕی 

هه ر  شێوازه ش  ئه و  له  ڕاستیدا  چه نده   هه ر 

جۆرێكه  له  به شداریكردن له  پێكهێنانی داهاته  

گشتییه كان)12(. 

له   هه رێمه كان  به شداریكردنی  ڕاسته  

و  شێواز  به   فیدڕالییه كان  داهاته   پێكهێنانی 

بنه ماكانی  له   یه كێكه   ڕێژەی جۆراوجۆر،  و  بڕ 

ده وڵه تانی  له   به اڵم  دارایی،  فیدڕالیه تی 

فیدڕالیدا مۆدێلێكی هاوبه  ش نییه  بۆ چۆنیه تیی 

به شداریكردنه كه   شێوازی  له گه ڵ  مامه ڵه كردن 

و پرسی ده سه اڵتی به ڕێوه بردن و دابه شكردنی  

كه   ئه وه ی  به گشتی.  داهاته كان  و  سامان 

كۆكن  له سه ری  فیدڕالی  ده وڵه تانی  زۆربه ی 

داراییه ،  فیدڕالیه تی  گرنگی  پره نسیپێكی  و 

ئه وه یه  كه  ئه و ده سه اڵتانه  له الی هیچ یه ك له  

حكومه تی فیدڕالی یان حكومه تی هه رێمه كان 

قۆرغ ناكرێن و كۆی داهاته كانیش ته نها ناچنه  

ناو گه نجینه ی الیه نێكیان.

وه ك  نه وتیش  پرسی  له وه ی  به ر  به غدا 

هه ڵبدات،  سه ر  نێوه نده دا  له و  كێشه یه ك 

هه موو  پێویسته   كه   بووه   وا  پێی  هه میشه  

به  یان  ڕاسته وخۆ  هه رێم  داهاته كانی 

سه ر  بخرێنه وه   خۆی  چاودێریی  و   خه ماڵندن 

گه نجینه ی ناوه ندی، هه ر له  ساڵی 2006-ەوه  

له  هه موو یاساكانی بودجه ی عێراقدا بڕگه یه ك 

پاكتاوی  پێویسته   هاتووه   تێیدا  كه   هه یه  

2004-ەوه   له   هه ردووال  نێوان  شایسته ی 

بكرێت)13(. سه باره ت به  نه وتیش، ئه و سااڵنه ی 

كه  به پێی ڕێككه وتن یان تاك الیه نه  له  یاسای 

بودجه ی عێراقدا بڕێك نه وت دیاری كراوه  بۆ 

ڕاده ستكردنی،  به   بێت  پابه ند  هه رێم  ئه وه ی 

هه ر له  هه مان یاسادا به  بڕگه یه كی تر جه خت 

له وه  كراوه ته وه  كه  هه ر زیاده یه كی به رهه می 

نه وت له و بڕە  دیاریكراوه،  پێویسته  داهاته كه ی 

بگه ڕێته وه  بۆ گه نجینه ی فیدڕالی)14(. به و جۆره  

كات  هه ر  كه   بووه   وا  پێی  هه میشه   به غدا 

داهاته كان  و  سامان  گشت  پێویسته   لوا،  بۆی 

مه ركه زیانه   له وێوه   و  به غدا  بگه ڕێرنێنه وه  

بكرێن،  دابه ش  پارێزگاكاندا  گشت  به سه ر 

جۆره   ئه م  هه یه)15(،  ویستی  هه مان  ئێستاش 

فیدڕالیه تی  له گه ڵ  مامه اڵنه ش  و  ویست 

داراییدا وێك نایه نه وه .  

2- پرسی نه ناردنی بڕی شایسته  له  پشكی 

بودجه ی هه رێم

خه رجییه   پرسی  و  هه رێم  پشكی  ڕێژە ی 

پێشمه رگه   بودجه ی  و  حاكیمه   و  سیادییه كان 

بابه تی  )2007(ەوه   له   هه ر  كه   پرسانه ن  له و 

ناڕەزایی و ناكۆكین، میدیا و الیه نه  سیاسییه كان 

له  به غدا به رده وام ده نگیان لێ به رز بووه ته وه  
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به وه ی كه  ڕێژە ی 17% بۆ هه رێم زۆره  و هه رێم 

هه رێمیش  ناكات،  له  داهاته كان  به شداری 

پشكی  كه   كردووه   ئه وه ی  گازنده ی  هه میشه  

نزیكه ی  هه رێم   بۆ  ته رخانكراو  فیعلیی 

به شێكی  چونكه    ،%17 نه ك  بووه    )16(%11

35%-ی  له   زیاتر  ڕێژەی  به   بودجه كه   له   زۆر 

كه   كراوه   ته رخان  سیادییه كان  خه رجییه   بۆ 

هه رێمی كوردستان لێی بێبه ش كراوه ، به شێكی 

تریشی به  ڕیژە ی زیاتر له  10% بۆ خه رجییه كانی 

شایسته ی  بڕی  كه   كراوه   ته رخان  حاكیمه  

هه رێم له ویش وه ك پێویست خه رج نه كراوه ، 

هتد.  و...  ده رمان  و  جووتیاران  پاره ی  وه ك 

جگه  له وه ش هه ر له  2007-ە وه تاكوو ئێستا، 

عێراقدا  سااڵنی  زۆربه ی  بودجه ی  یاسای  له  

مووچه  و  خه رجكردنی  بۆ  هه بووه    ماده یه ك 

چه ك و ته قه مه نی و مه شقی پێشمه رگه ، به اڵم 

هیچ كات ئه و ماده یه  جێبه جێ نه كراوه  و هیچ 

عێراق  بودجه ی  له   پێشمه رگه   بۆ  پاره یه ك  بڕە  

خه رج نه كراوه)17(. 

پاش سه رهه ڵدانی پرسی نه وت له  سااڵنی 

له نێوان  ڕێككه وتنێك  چه ند   ،)2013-2010(

هه ر  كرا،  باره یه وه   له و  به غدا  و  هه رێم 

له الیه ن  ڕێكکه وتنه كان  ڕاسپارده ی  چه نده 

سه رۆكایه تیی ئه نجوومه نی وه زیرانی عێراقه وه  

په سه ند كران، به اڵم وه كوو خۆیان نه خرانه  ناو 

جێبه جێ  سااڵنه وه  و  بودجه ی  تێكسته كانی 

نه كران)18(. 

تاكوو  بوو  به رده وام  جۆره   به و  ڕەو شه كه  

به ته واوی  هه رێم  پشكی  كه    2014 سه ره تای 

له الیه ن به غداوه  بڕا، به  پاساوی ڕاده ستنه كردنی 

نه وت و داهاته  ئیتیحادییه كان، له  كاتێكدا تاكوو 

نه وتی هه نارده ی  به فه رمی  ده مه  هه رێم  ئه و 

ئه وه   پاش  مانگێك  چه ند  نه كردبوو،  ده ره وه  

به  هه نارده كردنی  كرد  ده ستی  هه رێمیش 

نه وت له  ڕێگه ی بۆرییه وه  بۆ ده ره وه ، دۆخه كه  

له   پاشرتیش  چوو،  زیاتر  ئاڵۆزیی  به ره و 

یاساكانی بودجه ی عێراق به  بڕیاری تاك الیه نه 

 و به بێ پشتبه سنت به  سه رژمێریی دانیشتووان 

بابه تیی تر له  ساڵی 2018- و هیچ پێوه رێكی 

ەوه  پشكی هه رێم دابه زێرنا بۆ 12.67%، له گه ڵ 

ئه وه شدا  كار به  یاساكانی بودجه ش نه ده كرا.

عادل  ئه وه ی  پاش   ،2018 كۆتایی  له  

عێراق،  سه رۆكوه زیرانی  بووه   عه بدومله هدی 

كه   ئه وه ی  له سه ر  كه وتن  ڕێك  ال  هه ردوو 

ڕاده ست  به رمیل  هه زار   250 ڕۆژانه   هه رێم 

بكات به رامبه ر به  خه رجكردنی پشكی هه رێم 

له  بودجه ی عێراق، یان له بریی ئه و بڕە  نه وته  

پشكی  له   هه رێم  فیدڕالییه كانی  داهاته   و 

بودجه كه ی ببڕێت و به شه كه ی تری بۆ خه رج 

پێشمه رگه   بۆ  دیاریكراویش  بڕێكی  بكرێت، 

سیادییه كان،  خه رجییه   له   بكرێت  ته رخان 

جێگیر   2019 بودجه ی  له  یاسای  ئه وەش 

جێبه جێ  پێشمه رگه   به   تایبه ت  بڕگه ی  كرا، 

 2019 له   ڕێككه وتنه كه   تری  به شه كه ی  نه كرا، 

بودجه ی  یاسای   2020 ساڵی  له   كرا،  جێبه جێ 

عێراق په سه ند نه كرا، بۆیه  پێویست بوو به پێی 
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یاسای كارگێڕیی دارایی به  هه مان شێوه ی ساڵی 

ڕابردوو؛ كار له سه ر به شكاریی ته رخانكراوه كان 

سه ره تاوه   له  مانگه كانی  هه ر  به اڵم  بكرێت، 

ال  ئه ركه كانی  جێبه جێكردنی  له   خۆی  عێراق 

به ره و  داراییه كه ی  كه  دۆخی  به تایبه تییش  دا، 

خراپییه كی زۆر ڕۆیشت. 

كه   ده كه ن  له وه   ئه وانه  گوزارشت  هه موو 

پشكی بودجه ی هه رێم له  عێراق له  سه ره تاوه  

ڕەحمه تی  له ژێر  ماوه یه ك   ئێستا  تاكوو 

له   ماوه یه كیش  و  سیاسییه كان  په یوه ندییه  

حكومه تی  سه رۆكوه زیرانی  میزاجی  سایه ی 

سیاسییه كانی  قه واره   و  پارت  و  فیدڕالی 

په رله مانی عێراقدا بووه ، ئه مه ش ڕە چاونه كردنی 

به  باوه ڕنه بوون  و  ده ستوورییه كان  بنه ما 

 فیدڕالیزم دووپات ده كاته وه . 

له   هه رێم  سوودمه ندنه بوونی  پرسی   -3

قه رزه  گشتییه كان و یه ده گی نه ختی

و  له  داهات  زۆر  به شێكی  سااڵنه   قه رز 

واته   ده هێنێت،  پێك  عێراق  خه رجییه كانی 

عێراق هه موو ساڵێك بڕێكی زۆر قه رز ده كات 

و  بودجه كه ی  كورتهێنانی  پڕكردنه وه ی  بۆ 

دانه وه ی  بۆ  ده كات  ته رخان  زۆریش  بڕێكی 

قه رز و سووی سه ر قه رزه كان، ئه م پرسه   چه ند 

ساڵێكه  به شێكه  له  بابه تی ناكۆكییه كانی  نێوان 

هه رێم و به غدا، هه رێم پێی وایه  كه  له  هه موو 

له  قه رزه كان  سوودمه ندبوونی  مافی  بارێكدا 

هه یه  و له  دانه وه یاندا به شداره،  به اڵم به غدا له  

سووده كه یان بێبه شی ده كات، به غداش هه موو 

شتێك ده به ستێته وه  به وه ی كه  هه رێم نه وت و 

داهاته كانی تری ڕاده ستی به غدا ناكات.

قه رزه   قه باره ی  2014-ە وه   له   ته نها 

ناوخۆییه كانی عێراق زیاتر له  65 ترلیۆن دینار 

و قه رزه  ده ره كییه كانیش به  نزیكه ی 20 ملیار 

دۆالر زیادیان كردووه ، یه ده گی نه ختییش زیاتر 

له  35 ملیار دۆالر كه می كردووه )19(، ئه مه ش له  

بۆ مووچه   پێویست  پاره ی  دابینكردنی  پێناوی 

و خه رجییه كان بووه ، كه  هه رێمی كوردستانیان 

لێ بێبه ش كراوه .

له  عێراقدا ده كرێن؛  قه رزانه ی سااڵنه   ئه و 

قه واڵه  ڕێگه ی  له   یان  ناوخۆیین،  زۆربه یان 

قه رزی  یان  جۆراوجۆره وه ن،  حه واڵه ی   و 

بانكه   و  بازرگانییه كان  ڕاسته وخۆی  بانكه  

و  ده ستپێشكه ری  به    كه   تایبه مته نده كانن 

ئه نجام  ناوه ندی  بانكی  ئاسانكارییه كانی 

ده درێن، زۆرینه ی قه واڵه  و حه واڵه كانیش هه ر 

له الیه ن بانكی ناوه ندیه  ده كڕدرێنه وه ، واته  بۆ 

به  ناڕاسته وخۆ  ناوخۆییه كان  قه رزه   وه رگرتنی 

ناوه ندی  بانكی  دیناری  نه ختینه ی  له   سوود 

دیناری  نرخی  ڕاگرتنی  بۆ  و  وه رده گیرێت 

یه ده گی  له   سوود  ڕاسته وخۆ  خراوه ڕووش 

نه ختی بیانی وه رده گیرێت)20(.

له   عێراق  سه ر  قه رزه كانی  پاشرت 

سیادییه كان  خه رجییه   ته رخانكراوه كانی 

هاوكێشه ی  له   به ده رن  كه   ده درێنه وه ، 

واته   هه رێم،  بودجه ی  پشكی  هه ژماركردنی 

پێش  و  بودجه كه   هه موو  حسیابی  له سه ر 
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ته رخان  بڕێك  هه رێم  پشكی  هه ژماركردنی 

به مه ش  قه رزه كان،  دانه وه ی  بۆ  ده كرێت 

دابه شكاری  پڕۆسه ی  پێش  و  ڕاسته وخۆ 

بۆ  ده بڕدرێت  هه رێمیش  پشكی  له  

له  ڕێگەی   هه رێم  واته   قه رزه كان،  دانه وه ی 

ته رخانكراوه كانی بودجه ی سیادییه وه  به شداره  

له  دانه وه ی قه رزه كان.

سه رچاوه ی پاره ی دانه وه ی قه رزه كانیش له  

فرۆشتنی نه وتی باشوور و داهاته  ئاساییه كانی 

لێ  گوزارشتی  كه   ئه وه ی  وه ك  نییه   تره وه  

عێراق  له   قه رزكردن  چونكه   ده كرێت ، 

هه ر  واته   به رده وامه ،  سااڵنه ی  پڕۆسه یه كی 

و  پشك  زۆری  به شی  قه رزكردنه وه   له  ڕێگه ی 

بۆیه   هه ر  ده درێنه وه ،  قه رزه كان  سه ر  سووی 

سووڕی قه رزاری له  عێراق به رده وامه ، ئه مه ش  

له  كه   قه رزه كان  كه ڵه كه بوونی  هۆی  بووه ته  

هه موو  حیسابی  له سه ر  ده بێت   داهاتوودا 

عێراق، به  هه رێمیشه وه ، بدرێنه وه .

ده بێ  نه ختینه ش،  یه ده گی  به   سه باره ت 

یه ده گی  سه رچاوه ی  كه   بزانرێت  ئه وه  

نه ختینه ی عێراق ڕاسته وخۆ و ته نها  له  داهاتی 

عێراقه وه   باشووری  تری  داهاته كانی  و  نه وت 

كه ڵه  كه  نابێت، به ڵكوو بوونی دراو و سیاسه تی 

ده رفه ته   ئه و  ده ره كی  بازرگانیی  و  نه ختی 

ده ده نه  ده وڵه تان كه  به  بڕی جیاواز و له  كاتی 

جیاوازدا خاوه نی یه ده گی نه ختی بن.

قه رزی  ده سه اڵته كانی  له  عێراقدا  ڕاسته  

به كارهێنانی  و  نه ختی  سیاسه تی  و  گشتی 

به اڵم  فیدڕالییه كانن،  ده سه اڵته   له   یه ده گ 

یه كێك له  پره نسیپه كانی فیدڕالیه ت و پێكهاتنی 

ئاسته  جیاوازه كانی حوكم و یه كه  پێكهینه ره كان  

كاتێك  كه   ئه وه یه   فیدڕالیدا  ده وڵه تانی  له  

هه رێمه كان ده ستبه رداری ده سه اڵته كانی قه رز 

و دراو و سیاسه تی نه ختی ده بن بۆ حكومه تی 

حكومه تی  كه   بنه مایه یه   ئه و  له سه ر  فیدڕالی، 

نییه  و  هه رێمێك  تاكه   حكومه تی  فیدڕالی 

و  ده سه اڵت  ئه و  پێویسته   هه مووانه  و  هیی 

به رژە وه ندیی  بۆ  به هاوسه نگی  ئیمتیازاتانه  

به م  به غدا  كه چی  بهێنێت.  به كار  هه مووان 

یه ده گی  و  قه رز  پرسی  له گه ڵ  مامه ڵه   جۆره  

نه ختی ناكات.

سیناریۆ ئایندەییەکانی پەیوەندییەکان

و  ڕاسته وخۆ  هۆكاره   ئه و  سۆنگه ی  له  

ڕیشه ییانه ی له  سه ره وه  باس كران، سیناریۆكانی 

داراییه كانی  په یوه ندییه   چاره سه ری  و  ئاینده  

نێوان هه رێم و به غدا  به م شێوه یه ی خواره وه  

ده خه ینه  ڕوو:

به   كاركردن  و  بنیاتنان  یه كه م:  سیناریۆی 

سیستمی فیدڕالیه تی دارایی

و  هاوبه شی  به رقه راركردنی  واته  

بناغه ی  وه ك سێ  یه كگرتوویی  و  سه ربه خۆیی 

سیستمی فیدڕالیه ت، به  جۆرێك كه  هه رێمه كان 

بنه مای  له سه ر  هه بێت،  داراییان  سه ربه خۆیی 

له   بن  به شدار  بابه تی  و  یاسایی  و  ده ستووری 

سوودمه ند  فیدڕالییه كان،  داهاته   پێكهێنانی 
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و  گشتییه كان  قه رزه   و  گشتی  بودجه ی  له   بن 

سیاسه ته   و  نه ختی  یه ده گی  له   سوودوه رگرتن 

حكومه تی  بازرگانییه كانی  و  نه ختی  و  دارایی 

به جێگه یاندنی  به   بن  پابه ند  و  فیدڕالی 

و  گۆڕان  به   پێویستی  ئه مه   ئه ركه كانیان. 

پێگه یشتنی  ڕیشه ییه كانه ،  هۆكاره   چاره سه ری 

كولتووری دیموكراسی و بڕواهێنان به  فیدڕالیه ت 

یه كگرتوویی  و  سه ربه خۆیی  په سه ندكردنی  و 

ده وڵه تدا،  یه ك  چوارچێوه ی   له   هاوبه شی  و 

پێداچوونه وه  و گۆڕانكاری له  بنه ما ده ستووری 

كولتووری  بره وسه ندنی  و  یاساییه كان  و 

دامه زراوه سازی و كارپێكردنی؛ مه رج و پێویستی 

سه ره كیی ئه و گۆڕانه ن، ئه مه ش له  مه ودای نزیك 

ئه م  واته   ئه سته مه  ،  عێراق  بۆ  مامناوه ندیدا  و 

له  مه ودای  جێبه جێبوونی  ئه گه ری  سیناریۆیه  

نزیك و مامناوه ندیدا زۆر الوازه .

بۆ  عێراق  گه ڕانه وه ی  دووه م:  سیناریۆی 

سیستمی ناوه ندی و حوكمی ڕەها 

هێزه   زۆری  به شی  و  به غدا  ویستی  ئه مه  

هه رێمی  به رامبه ر  ته نیا  به اڵم  عیراقییه كانه،  

گه ڕانه وه ی  كه   ده زانن   چونكه   كوردستان، 

بۆ دۆخی  توند  ناوه ندگه رایی  و  ڕە ها  حوكمی 

ئه و  عێراق  و  نا دات  ده ست  عێراق  ئێستای 

له الیه ن  بژارده یه   ئه م  تێپه ڕاندووه،   قۆناغه ی 

نێوده وڵه تییه كانیشه وه   و  ناوچه یی  هێزه  

به  هه رێمی  سه باره ت  نییه  ،  په سه ند  كراو 

به ڵكوو  قبووڵنه كراوه ،  هه ر  نه ك  كوردستانیش 

ته نها له  ڕێگه ی ڕوودانی كاره ساتێكی گه وره وه  

ئه گه ری هاتنه دیی هه یه ، كه  ئه ویش ده بێته وه  

به رده وام،  كاره ساتی  و  ئاژاوه   سه رچاوه ی  به  

و  الواز  ته واو  سیناریۆیه ش  ئه م  چانسی  واته  

دووره .

هه ڵوه شانه وه ی  سێیه م:  سیناریۆی 

ده وڵه تی عێراق و جیابوونه وه ی هه رێم 

فیدڕالیزمی  به رقه راربونی  ئه گه ری  كاتێك 

ڕاسته قینه  زۆر الواز بێت و چانسی گه ڕاندنه وه ی 

ئیدی  بێت،  شێوه یه   به و  ناوه ندگه راییش 

یان  ئه وانیش  ده مێنن،  ڕێگه   دوو  ته نها 

هه ڵوه شاندنه وه ی عێراق و جیابوونه وه ی هه رێم، 

یان پێكه وه هه ڵكردنی كاتی تا ماوه یه كی تر.

ده وڵه ت  شكستخواردوویی  سه ره ڕای 

له  هه موو  له  عێراق  فیدڕالی  حكومه تی  و 

سه روبه ندی  هه روه ك  به اڵم  ڕوویه كه وه ، 

ڕووخانی ڕژێمی پێشوو و دامه زراندنی عێراقی 

و  ناوچه یی  ده ره كییه كانی  الیه نه   چ  نوێ، 

عێراقییه كان،  الیه نه   و  هێز  چ  نێوده وڵه تی، 

بژارده ی  له گه ڵ  عه ره بی،  الیه نی  به تایبه تییش 

هه ڵوه شاندنه وه ی ئه و ده وڵه ته دا نین و پرسی 

هه رێمیش  سه ربه خۆبوونی  و  جیابوونه وه  

نییه  و زۆربه ی الیه نه كان له  دژی  په سه ندكراو 

ئه و بژارده یه ن، به پێی زۆرینه ی پێدراوه كان ئه م 

ڕەوشه  تاكوو ئێستا به و جۆره یه  و مه گه ر به  هۆی 

گۆڕانكارییه كی گه وره ی ناوچه یی و نێوده وڵه تیی 

چاوه ڕواننه كراوەو ە گۆڕانی به سه ردا بێت. به  واتا  

چانسی به دیهاتنی ئه م سیناریۆیه ش له  مه ودای 

نزیكدا، چانسێكی زۆر الوازه .   
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سیناریۆی چواره م: به رده وامیدا به  پێكه وه  

هه ڵكردن

چانسی   هه ڵسه نگاندنی  سۆنگه ی  له  

بڵێین  ده توانین  سه ره وه ،  سیناریۆیانه ی  ئه و 

سیناریۆی  تر  جارێكی  نزیكدا  مه ودای  له  

هه موو  له   تر  ماوه یه كی  تا  پێكه وه هه ڵكردن 

تا  هه یه.  به هێزتری  چانسی  تر؛  سیناریۆكانی 

ئەو كاتەی هه رێمی كوردستان به شێك بێت له  

عێراق، پێویسته  په یوه ندییه  داراییه كان به شێكی 

هه ولێر  نێوان  په یوه ندییه كانی  له   بنه ڕە تی 

ئابوورییه وه   له  ڕووی  بهێنن،  پێك  به غدا  و 

ته واو  پشتبه خۆبه ستنی  بابه تی  له   قسه كردن 

له   هه رێمێك  بێباكبوونی  یان  ده ستبه ردان  و 

و  با به تی  قسه كردنێكی  فیدڕالی؛  حكومه تی 

كه   ئه وه ی  له به ر  كه م  ئه مه ش النی  نییه ،  ورد 

سیاسه تی  و  یه ده گ  و  دراو  ده سه اڵته كانی 

زۆری  به شێكی  و  قه رزوقۆڵه   و  نه ختی 

و  بانكداری  و  دارایی  سیاسه تی  ئامرازه كانی 

ئامرازه كانی  گرنگرتین  “كه   ده ره كی  بازرگانیی 

بزاوتی  شاده ماری  و  ئابووری  به ڕێوه بردنی 

تایبه ته كانی  ده سه اڵته   قۆرغی  ئابوورین”، 

حكومه تی فیدڕالین. 

ده وڵه تانی  و  ئه مه ریكا  له   هه ریه ك 

له   تریش،  ده وڵه تی  ده یان  و  ئه ورووپا 

كاتی  له   فیدڕالی،  ده وڵه تانی  ته واوی  ناویاندا 

و  گشتی  قه رزی  ڕێگه ی  لە  هه ر  قه یرانه كاندا 

كورتهێنانه   نه ختییه وه ،  یه ده گی  به   پشتبه سنت 

پێویست  كاشی  و  ده كه نه وه   پڕ  گه وره كانیان 

ده كه ن،  ده سته به ر  بازاڕ  و  حكومه ت  بۆ 

ئه و  هه رێمه كانی  حكومه تی  له   یه ك  هیچ 

له   سوودمه ندبوون  به بێ  ده وڵه تانه ش 

سیاسه ته   و  نه ختی  یه ده گی  و  گشتی  قه رزی 

كاروباره   ناتوانن  ناوه ند  داراییه كانی  و  نه ختی 

داراییه كانیان وه ك پێویست به ڕێوه  ببه ن.

هه رێم  تایبه ته كانی  كێشه   له   یه كێك 

له   به غدا  به   پشتبه ستنی  ڕاده ی  كه   ئه وه یه  

ڕووی داراییه وه  زۆره  و  هه ڵوێست و مامه ڵه ی 

باس  له  سه ره وه   كه   شێوه یه یه   به و  به غدایش 

كرا ، بۆیه  پێویسته  له سه ر حكومه تی هه رێم به 

 دوو هه نگاوی هاوته ریب كار بۆ چاره سه ری ئه و 

كێشه یه  بكات، هه نگاوێك به  ئاڕاسته ی چاكسازی 

ڕێگه یه كی   هه ر  و  خه رجییه كان  و  داهات  له  

شیاوی تر كه  ببێته  هۆی كه مكردنه وه ی ڕاده ی 

پشتبه سنت به  به غدا، هه نگاوێكیش به  ئاڕاسته ی 

یه كخستنی  و  ناوخۆیی  به ره ی  توندوتۆڵكردنی 

گوتاری سیاسی به رامبه ر به غدا و  به ده ستهێنانی 

له  سوودمه ندبوون  و  شایسته  داراییه كان 

بازرگانییه كانی  و  دارایی  و  نه ختی   سیاسه ته  

حكومه تی فیدڕالی له  به غدا.  

و  بژارده یه   ئه م  سه رخستنی  چانسی 

پێكه وه هه ڵكردنێكی ئارامرت و سوودلێوه رگرتنی، 

په یوه سته  به  كۆمه ڵێك هه نگاوه وه  كه  پێویسته  

عێراق  و  بكات  بۆ  كاریان  هه رێم  له سه ر 

تێگه یشنت و به ده مه وه هاتنی بۆیان هه بێت، بۆ 

ئه وه ی ته نها گه ڕانه وه  نه بێت بۆ چوارگۆشه ی 

یه كه م، له وانه :
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ڕوون  ڕێككه وتنێكی  ئه نجامدانی  أ - 

چه ند  ماوه ی  بۆ  تاكوو   خاڵێك،  چه ند  له سه ر 

په یوه ندییه   سایه یاندا  له   بتوانرێت  ساڵێك 

ڕێژەیی  سه قامگیرییه كی  داراییه كان 

ئه م  پێویسته   زۆر  ئه مه ش  بۆ  ببینن،  به خۆوه  

ال،  هه ردوو  حكومه تی  سه ره ڕای  ڕێككه وتنه  

ڕای زۆرینه ی هێزه  سیاسییه كانی هه ردوو الی 

له سه ر بێت، بۆ ئه وه ی له  یاساكانی بودجه دا 

جێگیر بكرێت و له  په رله مانی عێراق كێشه ی 

كه   پێویستیشه   وه   نه كرێت،  دروست  بۆ 

نێوده وڵه تی  ڕێكخراوێكی  له   سێیه م  الیه نی 

وه ك  ناوچه كه    له   كاریگه ر  ده وڵه تانی  یان 

یان  هه بێت  بونیان  ڕێككه وتنه كه   له   چاودێر 

ئاگادار بن. 

ب - پێویسته  هه رێم واز له  په یڕە وكردنی 

له   به شدرایكردن  له   )مقاصة (  شێوازی 

بهێنێت،  عێراق  داهاته كانی  پێكهێنانی 

بێت  جۆرێك  هه ر  به   مه به سته   ئه م  بۆ 

بكات  به غدا  ڕاده ستی  له  نه وته كه ی  بڕێك 

كۆمپانیای  ڕێگه ی  له   هه نارده كردنی  بۆ 

له   به  ڕێژەیه ك  بڕە   ئه و  باشرته   سۆمۆوه ، 

نه وتی هه رێم دیاری بكرێت، بۆ منوونه  %50 

هه رێم،  نه وتی  هه نارده ی  بڕی  60%-ی  یان 

یان داهاته كه ی ڕاسته وخۆ له  ڕێگه ی بانكه وه  

یان  دارایی  بخرێته  سه ر هه ژماری وه زاره تی 

وه زاره تی نه وتی عێراق، خه رجییه كانی بواری 

خه رجییه   له ناو  نه وته   بڕە  ئه و  ته شغیلیی 

ته واوی  وه ك  بكرێت،  خه رج  سیادییه كان 

سه باره ت  عێراق.  نه وتی  خه رجییه كانی 

گومرگه كانیش،  و  باج  تری  داهاته كانی  به  

داشكاندن  له بریی  له   واز  شێوه   هه مان  به  

سه ریه تی،  له   داهاته  ی  بڕە   ئه و  و  بهێرنێت 

بگوازێته وه   پێویست  له  كاتی  یان  مانگانه  

عێراق.  دارایی  وه زاره تی  هه ژماری  سه ر 

عێراق  ده ستووری  له گه ڵ  به ته واوی  ئه مه  

ده گونجێت  فیدڕالییه كاندا  پره نسیپه   و 

ده وترێت  كه   ده هێنێت  به وه   كۆتایی  و 

جۆرێك  هیچ  به   و  بڕ  هیچ  به   هه رێم 

عێراق  داهاته كانی  پێكهێنانی  له   به شداری 

نه وت  دۆسیه ی  ڕاده ستكردنی  به اڵم  ناكات، 

له وێوه  و  به غدا  بۆ  داهاته كان  گشت  و 

پارێزگاكان  بنه مای  له سه ر  دابه شكردنه وه ی  

وه ك ئه وه ی به غدا ده یه وێت، واته  سه ره تای 

گه ڕانه وه ی بۆ حوكمی ناوه ندگه رایی.

سه رچاوه ی پاره ی دانه وه ی قه رزه كانیش له  فرۆشتنی نه وتی باشوور و 
داهاته  ئاساییه كانی تره وه  نییه  وه ك ئه وه ی كه  گوزارشتی لێ ده كرێت ، 

چونكه  قه رزكردن له  عێراق پڕۆسه یه كی سااڵنه ی به رده وامه 
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له سه ر  كار  به جددی  پێویسته   ت - 

ئه و  یان  پره نسیپه ،  ئه و  ڕوونكردنه وه ی 

و  گشتی  قه رزی  كه   بكرێت  تێگه یشتنه  

بابه تێكی  نه ختی  له  یه ده گی  سوودوه رگرتن 

تایبه ته  و جیاوازه  له  داهاتی ئاسایی، پێویسته  

نه وت  به   تایبه ت  له  ده ره وه ی هاوكێشه كانی 

له  ئه وه ی  وه ك  بێت،  ئاساییه كان  داهاته   و 

كرده وه .  ڕوومنان  ڕاسته وخۆكاندا   هۆكاره  

گشتییه كان  قه رزه   له   سوود  هه رێمیش 

له  هه رێمه كان  ته واوی  وه ك  وه ربگرێت، 

 ده وڵه تانی فیدڕالیی دنیا.

هه رێم  پشكی  هه ژماركردنی  ث - 

ڕێژەی  بنه مای  له سه ر  عێراق  بودجه ی  له  

و  به گه ڕخسنت  بودجه ی  له   دانیشتووان، 

و  پارێزگاكان  په ره پێدانی  و  وه به رهێنان 

ته رخانكراوه كانی خه رجیی حاكیمه. سه باره ت 

به  پێویسته   سیادییه كانیش،  خه رجییه   به  

هه رێم  سوودمه ندبوونی  بۆ  كار  ڕێگه    سێ 

خه رجییه   كه مكردنه وه ی  یه كه میان  بكرێت: 

بابه ته   ئه و  ته نها  به  جۆرێك  سیادییه كان، 

سیادییانه  بگرێته وه  كه  په یوه ندیداره  به ته واوی 

بودجه ی  هه ژماركردنی  دووه میش  عێراقه وه ، 

نه وتی  پڕۆسه كانی  تێچووی  پێشمه رگه  و 

ده كه ون  ڕێك  له سه ری  بڕانه ی  به و  هه رێم 

سێیه میش  سیادییه كان،  خه رجییه   له سه ر 

هه وڵدان بۆ سوودمه ندبوونی هه رێم له و كار و 

چاالكی و پڕۆژانه ی كه  دامه زراوه  فیدڕالییه كان 

به  خه رجیی سیادی ئه نجامی ده ده ن.

1- داڤید كامیرون، "انجاح الفدرالیه  فی العراق": 

http://www.forumfed.org/pubs/iraqfed-

dc-ara.pdf 

بڕوانه : فوزیه  خداكرم  باره یه وه ،  له و  زیاتر  بۆ   -2

عزیز، الفدرالیه  فی العراق بین اسس الدستوریه  والواقع 

العدد  االعالمی  الباحث  مجله   االقتصادی،  السیاسی 

سه رچاوه ی  هه روه ها   .2010 حزیران-ایلول   ،10-9

ژماره  )3(ی خواره وه .

3- چواس حسن)2019/2/13(، "په یوه ندیی نێوان 

یه كیه تیی  له  دووڕیانی  به غدا  و  كوردستان  هه رێمی 

لێكۆڵینه وه ی  ناوه ندی  كۆنفیدڕالیدا"،  و  فیدڕالی 

.http://rudawrc.net/?p=351 19 ،ڕووداو

الفیدرالیه    ،)2009( اندرسون  جۆرج  بڕوانە:   -4

املالیه  مقدمه  مقارنه ، ترجمه  مها تكال، منتدی اتحادات 

الفدرالیه ، ص74-69.

كونستانت  بڕوانه :  ئه ڵامنیا،  ده ستووری  وه ك   -5

https://www.constitutepro-  :)2020 )بروجیكت 

ject.org/constitution/German_Federal_Re-

public_2014?lang=ar

لغربی  واالجتامعیه   االقتصادیه   اللجنه    -6

نظرة  العراق  فی  الالمركزیه   اسیا)االسكوا()2017(، 

اخری، االمم املتحده ، بیروت.

7 - املصدر نفسه .

قاعده   العراق،  جمهوریه   دستور  بڕوانه :   -8

الترشیعات العراقیه

 http:// iraqld.hjc . iq/LoadLawBook.

aspx?page=1&SC=290320063592085

اخرون)2013(،  و  الشكراوی  علی  هادی  د.   -9

الفدرالیه   الدول  املالیه  فی  القانونی لالمركزیه   التنظیم 

)دراسه  مقارنه  مع قانون العراقی(، مجله  املحقق الحيل 

للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 5، العدد 2، ص213.
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10- بڕوانه  ئه و دوو سه رچاوه یه ی خواره وه :

گوڵپی)2017/7/19(،  سدیق  جیهانگیر   -11

"شكستی فیدڕالیه تی دارایی له  عێراق"

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-

02-19-11-33/item/458-2018-09-02-18-56-38?f-

b c l i d = Iw A R 0 V Jo - k 8 J s N h - 5 e G Wn d -

QV32EElz3c9RJ-tGOP0WwStnHG7ESjB3P-

TAEsm  ،)16/5/2020( گوڵپی،  سدیق   جیهانگیری 

 "كاروانی ڕێكنه كه وتن، چیرۆكی ڕێككەوتنەكانی نەوت

بەغدا و  هەرێم  لەنێوان  بودجە  .https://www  "و 

kurdistan24.net/ckb/opinion/0a65bad7-6b20-

4020-95db-88b23585351b.

12- بۆ زانیاریی زیاتر له  باره ی جۆری گرێبه سته  

محی  كاكه ڕە ش  طارق  بڕوانه:  نه وتییه كانه وه،  

الحكومة  وخالفات  النفطية  العقود  الدین)2014(،   

التنمیه   جامعه   حولها،  كردستان  واقميم  االتحادية 

البرشیة:

https://www.researchgate.net/publica-

tion/326096927_alnft_wanwa_alqwd_alnftyt.

13- بڕوانه : جیهانگیر سدیق گوڵپی)2020/9/21(، 

پرسی مووچه  له نێوان هه رێم و به غدا:

 https://www.kurdistan24.net/ckb/opin-

ion/35d903b9-045d-4c52-9bcf-67cc2f552eb8.

عێراق،  گشتیی  بودجه ی  یاساكانی  بڕوانه    -14

سااڵنی 2019-2006.

عێراق،  گشتیی  بودجه ی  یاساكانی  بڕوانه    -15

سااڵنی 2019-2015.

له   میدیاكان  كه   زانیارییانه ی  ئه و  به پێی   -16

له نێوان   2020 یه كه می  كانوونی  گفتوگۆكانی  باره ی 

وه فدی هه رێم و به غدا له  باره ی جێبه جێكردنی یاسای 

به غدا  كردووه ته وه ،  باڵویان  عیراق  دارایی  كورتهێنانی 

هه مان ویستی به ڕاشكاوی ده ربڕیوه. 

گوڵپی)2020(،  سدیق  جیهانگیر  بڕوانه :   -17

و  كوردستان  هه رێمی  له   گشتی  داهاتی   گرفته كانی 

ئاینده ناسی،  گۆڤاری  چاره سه ركردنیان،  ڕێگه كانی 

https://www.centerfs.org/725000-pub-  ژماره2: 

lic-revenue-problems-in-the-kurdistan-re-

gion-and-ways-to-solve-them/?fbclid=I-

wAR2o7Qhs8lhGXHPuqU0TGi_30ePHB-

.4W86AA4JhA7NO1XyVYHhZKlrvbF4nI

18- ڕاپۆرتی وه زاره تی دارایی و ئابووری بۆ پڕۆژە  

یاسای بودجه ی هه رێمی كوردستان عێراق ساڵی 2013، 

هه ولێر، كانوونی یه كه م، 2012.

كوردستان-عیراق،  هه رێمی  حكومه تی   -19

بۆ  حكومه ت  هه وڵه كانی  وه زیران،  ئه نجوومه نی 

ناوه ندی،  حكومه تی  له   مافه كانی  به ده ستهێنانی 

هه ولێر، كانوونی یه كه م، 2012.

20- بڕوانه  ئه و دوو سه رچاوه یه ی خواره وه :

     The irrefutable logic of numbers and 

the inevitability of reform in Iraq, Ahmed 

Tabaqchali.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/

menasource/the-irrefutable-logic-of-num-

bers-and-the-inevitability-of-reform-in-iraq/ 

"عێراق؛   ،)1/9/2020( گوڵپی  سدیق  جیهانگیر 

گه مه ی قه رز و خه رج و یه ده گ":

،https://www.kurdistan24.net/ckb/opin-

ion/b68e05cb-2e96-4202-9f85-389ffee53cfd.

گوڵپی)2020/6/18(،  سدیق  جیهانگیر  بڕوانه :   -

به غدا چۆن مووچه  دابین ده كات: 

https://www.kurdistan24.net/ckb/opin-

ion/8e1e758c-63f5-4208-9a0a-044f0df52c5e.
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ستراتیژی بەڕێوەبردنی میدیا 
لە هەرێمی كوردستان

شرۆڤە و سیناریۆ ئایندەییەکانی

د. كارزان محەمەد                             پسپۆڕی بەڕێوەبردنی میدیایی
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ڕەوشی  زاڵبوونی  كاتدا  هەمان  لە  ڕەخسا،  بۆ 

هەرێمی  هەلومەرجی  بەسەر  سیاسی 

میدیاكان  بەڕێوەبردنی  سرتاتیژی  كوردستان، 

خستووەتە  جەماوەردا  لەگەڵ  پەیوەندیی  و 

بەردەم كۆمەڵێك مەترسی، لە الیەكەوە گرفتی 

سەروەریی یاسا بۆ گرەنتی ئازادیی ڕادەربڕین 

و  كەناڵ  چەندین  داخستنی  مایەی  بووە 

لەالیەن  دۆخەكەش  هەم  میدیا،  تری  ئامرازی 

هەندێ میدیاوە خراپ بەكار هێرنا بۆ ئامانجی 

نادروست و نایاسایی.

سرتاتیژى  مەسەلەی  گرنگرتین  ئێستا 

میدیا، شەنوكەوكردنی هەلومەرجەكە و پاشان 

ئۆرگانیزەكردنی  بۆ  پێشنیاره  خستنەڕووی 

لە  كۆمەڵگا  و  میدیا  نێوان  پەیوەندیی 

بنەمای  هەردوو  لەسەر  كوردستان  هەرێمی 

بەرپرسیارێتیی ئاكار و یاسا، بەو پێیەی پرەنسیپە 

نێودەوڵەتیی  فیدراسیۆنی  ئاكارییەكانی 

یاسای  پاشكۆیەكی  وەك  ڕۆژنامەنووسانیش 

 2007 ساڵی  )37(ی  ژمارە  ڕۆژنامەگەریی 

و  مادە  وەك  پرەنسیپانە  ئەو  كراوە،  پەسەند 

بڕگەی یاسایی، ئەركی سەرشانی دامەزراوەكانی 

و  پەیام  گەیاندنی  پڕۆسەی  لە  كه  میدیایە 

لەبەرچاوی  ڕووداوەكاندا؛  لەگەڵ  مامەڵەیان 

بگرن. 

دۆخی  دەدەین  هەوڵ  رشۆڤەیەدا  لەم 

بۆ  پێشنیار  و  كوردستانی  میدیاى  ئێستای 

ميديادا؛  مۆدێلەكانی  سرتاتيژیی  لە  چاكسازى 

بۆ ئایندەيەىك باشرت بخەینە ڕوو.

بەرایی

سرتاتیژ  ڕابردوودا،  دەیەی  سێ  ماوەی  لە 

میدیا  دامەزراوەكانی  بەڕێوەبردنی  شێوازی  و 

هەلومەرج  بەپێی  كوردستان  هەرێمی  لە 

میدیای  هاتنەئارای  هاتووە،  بەسەردا  گۆڕانی 

لەگەڵ  ملمالنێكانی  و  ئۆپۆزسیۆن  و  ئازاد 

كاریگەریی  سێبەردا،  و  حیزبی  میدیای 

بۆ  پەیامەكانی  بەئاراستەدابردنی  لەسەر 

جەماوەری  بیروبۆچوونی  و  گشتی  ڕای 

لە  میدیا  سیاسەتی  ڕوانگەیەوە  لەم  هەبوو، 

و  شەنوكەو  بە  پێویستی  كوردستان  هەرێمی 

هەڵسەنگاندنە بۆ خستنەڕووی الیەنە پۆزەتیڤ 

و نێگەتیڤەكانی. پێشنیاركردنی مۆدێلێكیش بۆ 

ئایندەی سرتاتیژى میدیا، هەنگاوێكی بایەخدارە 

مامەڵەیەكی  چوارچێوەی  گەاڵڵەكردنی  بۆ 

دروست لەگەڵ ڕووداوەكاندا.

بایەخی توێژینەوە لەم بابەتە، بۆ ئەو ڕاستییە 

دەگەڕێتەوە كە بوونی چەندین دۆخی گرنگ، 

تیرۆریزم،  و  )جەنگ  دۆسیەكانی  بەتایبەت 

تەندروستی،  هەڕەشەی  دارایی،  قەیرانی 

بەڕێوەبردن(،  و  سیستم  كەموكوڕییەكانی 

كوردستانیین،  میدیای  گەرموگوڕی  تەوەری 

دەتوانرێ  بەرپرسیارانەوە  سرتاتیژێكی  ڕێی  لە 

دروست  میدیاییەكی  ئامانجەكانی  و  دیسپلین 

بە ئاراستەدا ببەین. بە مانایەكی تر، جەماوەر 

میدیاوە  و  پەیوەندی  ئامرازەكانی  ڕێگەی  لە 

و  زانیاری  و  هەواڵ  دەستەبەری  دەرفەتی 

بەكۆمەاڵیەتیبوونیشیان  پڕۆسەی  تەنانەت 
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سرتاتیژ،  چەمكی  یەكەم:  تەوەرەی 

تایبەمتەندی و ئاستەكانی

لە  سرتاتیژ  مەسەلەی  قوواڵیی  و  بایەخ 

مایەی  بووەتە  ژیاندا،  گرنگەكانی  بوارە  كۆی 

چەمكه  ئەم  بۆ  پێناسانەی  لەو  فرەچەشنی 

خراونەتە ڕوو.

لە  جار  یەكەمین  سرتاتیژی  زاراوەی 

سەردەمی یۆنانی كۆندا لە زانستی سەربازییەوە 

 "Strategos" ڕۆچووەتە بوارەكانی تر، چەمكی

پێك هاتووە لە دوو دەستەواژەی "Stratus" بە 

مانای سوپا و "Ego" بە واتای ڕێبەرایەتی دێت، 

كە ئاماژەیە بۆ سەركردایەتیكردنی سوپا .

گەشەسەندنی دەوڵەتان لەدوای سەدەكانی 

سنوورەكانی  فراوانبوونی  و  ناوەڕاست 

كۆتایی  لە  بەتایبەتی  كۆلۆنیالیزم  هەژموونی 

سەدەی نۆزدەهەم، بایەخی داڕشنت و كاركردن 

لەسەر بنەمای "سرتاتیژ" لە كۆی ڕەهەندەكانی 

زانستە  ئەم  بەكارهێنانی  كرد.  هەستیارتر  تردا 

لە بوارەكانی تری مرۆڤایەتی، بە بڕوای "بێرنارد 

و  دەرفەت  ڕەخساندنی  ئامانجی  بە  تایلۆر"، 

بەرەو پێشربدنی گۆڕانكاریی بنچینەییە، لە پێناو 

باشرتكردنی پڕۆسەی ئەنجامدانی كاروبارەكان . 

لە  زیاتر  تێگەیشتنی  مەبەستی  بە  لێرەدا 

چەمكی سرتاتیژی و ڕەهەندەكانی، پێویستامن 

جۆراوجۆرەوە  دیدگای  لە  كە  پێناسانەیە  بەو 

خراونەتە ڕوو.

بریتییە  سرتاتیژ  دانێل"،  "مەك  بڕوای  بە 

بڕیاردان  و  بەرنامەرێژی  ڕێسای  كۆمەڵێك  لە: 

مامەڵەی  و  كار  بەئاراستەدابردنی  پێناو  لە 

"بۆفەر  بۆچوونی  بەپێی  دامەزراوەیەك. 

بیركردنەوە  شێوازی  واتە:  سرتاتیژ  ئەندرێ"، 

كە ئامانجەكەی ڕێكخسنت و داڕشنت و پۆلێنی 

بۆ  بەرنامەڕێژی  ئامانجی  بە  سیستامتیكانەیە، 

بەپێی  پێویستە  كە  هەنگاوێك  و  جووڵە  هەر 

بەپێی  پاشان  بكرێن،  بایەخ ڕیزبەند  گرنگی و 

بۆ  ڕێبازيش  كاریگەرترین  بەرنامەڕێژییە  ئەم 

هێنانە دیی ئامانجەكان دەستنیشان بكرێت .

سەرەوە،  پێناسانەی  ئەم  ڕوانگەی  لە 

پڕۆسەیەكی  بووەتە  سرتاتیژ  بڵێین  دەتوانین 

دامەزراوەیەكی  هەر  ڕێڕەوی  لە  سەرەكی 

گڵۆباڵی  شێوەیەكی  بە  كە  نافەرمی  و  فەرمی 

یاخود لۆكاڵی بیەوێ بەرنامە و ئامانجەكانی بە 

شێوەیەكی زانستی بە ئاراستەدا ببات. 

بە  تایبەتە  سرتاتیژیش  گرنگی  خاڵی 

دیاریكردنی  و  درێژمەودا  بەرنامەی  داڕشتنی 

ڕێكارە گشتییەكان بۆ هێنانەدیی ئامانجەكانی 

باشترین سیناریۆ بۆ ئەم جۆرە میدیایە كاركردنە بە تیۆری بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی، واتا 
ئازادیی لە ڕەخنە و باڵوكردنەوە بەو مەرجەی پرەنسیپە یاسایی و ئەخاڵقییەكان بپارێزێت
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ئەم  دەوڵەتێك،  یاخود  دامەزراوەیەك 

بەرنامەڕێژییەش دەبێ )3( تایبەمتەندی لەخۆ 

بگرێت: 

ا- بەرنامەڕێژی لە كرۆكی خۆیدا پێشبینییە، 

ئەنجام  پڕۆسەیەك  لەوەی  بەر  بنەڕەتدا  لە 

چۆنیەتیی  و  كارەكە  جۆری  پێویستە  بدرێت، 

ئەنجامدانی بزانرێت.

ئەم  بڕیاردان،  واتە  بەرنامەڕێژی  ب- 

كه  مەسەالنەیه  بەو  سەبارەت  پڕۆسەیەش 

پێویستە لە ئایندەدا ئەنجام بدرێن، هەروەها 

بۆ  جێبەجێكارییەكان  پڕۆژە  ڕێكخستنی 

وەدیهێنانی ئامانجەكان لەخۆ دەگرێت.

ج- بەرنامەڕێژی جەخت لەسەر كۆمەڵێك 

لە  بڕياره  كە  دەكاتەوە  پێویست  ئەنجامی 

مانایەكی  بە  بكرێن.  دەستەبەر  ئایندەدا 

دڵنیابوونەوە  بۆ  ئامرازێكە  بەرنامەڕێژی  تر، 

سەرەكییەكانی  ئامانجە  دابینكردنی  لە 

دامەزراوەیەك .

گەاڵڵەكردنی  كە  یەكەمدا  هەنگاوی  لە 

بە  ڕاستەوخۆی  پەیوەندییەكی  سرتاتیژە، 

و  شێواز  ئەویش  هەیە  دووەمەوە  هەنگاوی 

ئاستەكانی پراكتیزەكردنیەتی، واتە ئەو كاراكتەر 

بۆ  دەكەن  جێبەجێ  سرتاتیژ  دامەزراوانەی  و 

ڕوانگەیەوە  لەم  ئامانجەكانيان.  هێنانەدیی 

ئاستەوە  سێ  لەالیەن  سرتاتیژ  بڵێین  دەتوانین 

پراكتیزە دەكرێت:

1- خاوەن بڕیار و داڕێژەرانی سرتاتیژ

پێویستە  كە  گشتییەكان  بەڕێوەبەرە   -2

و  ڕێكار  و  ئامانج  بۆ  بكەنەوە  ورد  سرتاتیژ 

بەرنامەی كار.

بەشە  بەرپرسی  بەڕێوەبەرانی   -3

جۆراوجۆرەكان، كە پێویستە سرتاتیژ بگۆڕن بۆ 

ئامانجی سااڵنە و سرتاتیژی كورمتەودا، ئەویش 

كە  پراكتیكی  بەرنامەیەكی  داڕشتنی  پێناو  لە 

شیاوی جێبەجێكردن بن .

سرتاتیژی  مەبەستامنە،  لێرەدا  ئەوەی 

ئەمڕۆ  میدیایە،  دامەزراوەكانی  بەڕێوەبردنی 

لەسەر ئاستی جیهان لە واڵتە زلهێزەكانەوە تا 

كۆمپانیا مەزنەكانی كەرتی تایبەت، بودجەیەكی 

گەورەیان بۆ خستنەگەڕی میدیا بۆ هێنانەدیی 

ئامانجەكانیان تەرخان كردووە. 

لەدوای دەرچوونی  هەرێمی كوردستانیش 

ساڵی  )35(ی  ژمارە  ڕۆژنامەگەریی  یاسای 

و  ئەهلی  میدیای  گەشەسەندنی  و   )2007(

ئۆپۆزسیۆن، ملمالنێیەكی توند لەنێوان میدیای 

ئارا،  هاتە  ئۆپۆزسیۆندا  و  ئەهلی  و  دەسەاڵت 

سرتاتیژ  قەیرانی  گرنگدا  تەوەرەی  چەندین  لە 

پراكتیزەكردندا،  لە  كەموكوڕییەكانی  یاخود 

هەبوو  كۆمەڵگا  كۆی  لەسەر  ڕەنگدانەوەی 

و  زانستی  شەنوكەوێكی  بە  پێویستی  كە 

میدیایانە  لەو  كام  هەر  هەیە،  ئەكادیمییانە 

بە  تایبەت  خەسڵەتی  و  ئاراستە  خاوەنی 

وێڕای  دەدەین  هەوڵ  بۆیە  هەر  خۆیانن، 

كۆمەڵێك  ئاستەنگەكان،  دەستنیشانكردنی 

ئایندەی  لە  چاكسازی  بۆ  پێشنیاریش 

سرتاتیژییان بخەینە ڕوو.
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مۆدیلی  و   سرتاتیژ  دووەم:  تەوەرەی 

بەڕێوەبردنی میدیا لە هەرێمی كوردستان

مۆدیلی  جیهاندا،  واڵتانی  سەرجەم  لە 

لەسەر  كاریگەریی  واڵت  حكومڕانیی 

سیستمی  و  سرتاتیژ  دەستنیشانكردنی 

بەڕێوەبردنی دامەزراوەكانی میدیاش هەیە، واتە 

لە واڵتانی تۆتالیتار و دیكتاتۆردا كە دەبێ میدیاكان 

سانسۆری  بە  كار  بن،  دەسەاڵت  ڕەنگدانەوەی 

باڵوبوونەوە  لە  بەر  مۆڵەتی  و  پێشوەخت 

دەكرێت و جۆری سرتاتیژ و بەڕێوەبردنەكەشی 

لەسەر هەمان چەشنە، لە هەمان كاتدا واڵتانی 

و  پاشوەخت  سانسۆری  كە  دیموكراسییش 

لە  شیاو  دیموكراسییەكی  باڵوبوونەوەیە،  دوای 

بەڕێوەبردندا بەرچاو دەكەوێت. 

جۆر  سێ   بەگشتی  جیهان،  ئاستی  لەسەر 

هەیە،  میدیا  خاوەندارێتیی  بەڕێوەبردن  و 

ئەوانیش  بریتین لە:

1- لەژێر چاودێریی ڕاستەوخۆی دەوڵەتدا: 

بە  پەیوەندیدارە  پرت  بەڕێوەبردنە  جۆرە  ئەم 

ڕژێمە دیكتاتۆری  و تۆتالیتارییەكانەوە، هەرسێ  

لە  هەوڵ  دەوڵەت  یاساییەكەی  دەسەاڵتە 

پێناو دەستبەسەرداگرتنی دەزگا و ئامرازەكانی 

بەرژەوەندیی  لە  هەمیشە  تا  دەدەن،  میدیا 

خۆیاندا بەكاریان بهێنن. بێگومان لەم مۆدیلی 

بەكەمی  زۆر  ڕەخنەگرتن  بەڕێوەبردنەدا 

هەبێ؛  ڕەخنەش  ئەگەر  دەكەوێت،  بەرچاو 

دەوڵەتی  مەبەستی  و  چاوبەستەكییە  بۆ  ئەوا 

لە پشتەوەیە.

پشتیوانی و سێبەری دەوڵەتدا:  لەژێر   -2 

بەڕێوەبردنی میدیا لەم سیستمەدا، لە واڵتانی 

دەكرێت،  پیادە  نادیموكراسی  دیكتاتۆری  و 

بەاڵم  دەكات،  میدیایەك  پشتیوانیی  دەوڵەت 

هێڵە  تا  سەر  دەخاتە  توندی  سانسۆرێكی 

سوورەكان نەبەزێنێت.

دەستەبەركردنی  لیبڕال:  بەڕێوەبردنی   -3

مافە  بە  بیروباوەڕ  ئازاديى  و  زانین 

سەرەتاییەكانی هاواڵتیان دادەنێت، ئەم جۆرە 

سیستمە تەنها لە واڵتە دیموكراسییەكاندا پیادە 

دەكرێت  و دەتوانین بڵێین "تیۆری لیبڕالی"یە .

بۆ  گشتی  پۆلێنی  تر،  بۆچوونێكی  بەپێی 

لە  ئاستی جیهان  لەسەر  میدیا  دامەزراوەكانی 

ڕووی جۆری خاوەندارێتی و دۆخی یاساییەوە 

بۆ سێ جۆر دابەش دەبن:

حكومییەكانن  دامەزراوە  یەكەم  دەستەی 

دەوڵەت  لە  بودجەكەیان  و  سەرچاوە  كە 

وەردەگرن. لە ڕووی سیاسەتی كار و بەرنامەوە، 

هەوڵی  دەسەاڵتیش  و  دەوڵەتن  بە  سەر 

دابینكردنی خواست و كارەكانیان دەدات.

میدیاییە  دامەزراوە  دووەم  دەستەی 

وێڕای  نیشتیامنییەكانن،  یاخود  گشتییەكان 

دەوڵەت،  و  حكومەت  لە  یارمەتی  وەرگرتنی 

بودجەكەیان لە ڕێگەی هاریكاریی جەماوەری 

میكانیزمی  دەكەن.  دابین  ئابوونەوە  و 

كارەكانیان بریتییە لە چاودێری.

میدیاییەكانی  دامەزراوە  سێیەم  دەستەی 

كەرتی تایبەتن، بە میدیای بزنسیش ناو دەبرێن. 
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ئەم دامەزراوانە وێرای بایەخدان بە بەرژەوەندیی 

و  بەرپرسیارن  خۆیان  كارەكانی  لە  كۆمەڵگا، 

و  خزمەتگوزاری  و  بەرهەم  ڕێی  لە  بودجەیان 

كارە بازرگانییەكانەوە دابین دەكەن .

میدیایەی  جۆرە  سێ  لەو   كام  هەر 

ئاماژەمان پێ دا، وێرای جیاوازی لە سپۆنسەری 

كارەكانیان،  ئاراستەی  و  مەعنەوی  و  ماددی 

پێویستیان بە سێ ئاست كاری میدیایی هەیە. 

سرتاتیژێكی  بەڕێوەبردنی  تر،  مانایەكی  بە 

سەركەوتوو، پەیوەستە بە هەڵسەنگاندنی ورد 

و هەمەالیەنە و دروستی ژینگەی كار لە سێ 

بواری سەرەكیدا كە بریتین لە: 

1- بواری پیشەیی

گرنگرتین  میدیادا،  كاری  و  پیشە  بواری  لە 

ئەو كەسە سەرەكییانەی ڕۆڵ دەگێڕن بریتین لە:

ا- خوێنەر و بەردەنگ )بەربێژ(

ب- ڕكابەر و خاوەن سپۆنسەرەكان

ج- كۆمەڵگا و دەوڵەت

پشكداران  دامەزراوەكان،  خاوەندارانی  د- 

و هاوبەرژەوەندەكان

2- ژینگە و هەلومەرجی گشتی: ئەوانەی 

كۆمەڵێك  لە  بریتین  هەیە  بوارەدا  لەم  ڕۆڵیان 

سیاسی،  ئابووری،  )ئیكۆلۆژی،  فاكتەری: 

كارگێڕی،  كولتووری،  یاسایی،  كۆمەاڵ یەتی، 

ئاڵوگۆڕی تەكنەلۆجیا یاخود تەكنەلۆجیای زاڵ(.

ڕۆڵی  فاكتەر   )4( نێودەوڵەتی:  بواری   -3

میدیا  نێودەوڵەتیی  ئاستی  لەسەر  سەرەكییان 

هەیە وەك:

ا- پڕۆسەی گڵۆباڵیزم

ب- پێشكەوتنی زانستی و تەكنەلۆژی

و  كۆمۆنیستی  ڕژێمە  هەرەسی  ج- 

دیكتاتۆرییەكان و ملمالنێی ئایدۆلۆجی

د- قەیرانەكان )بۆ منوونە ژینگە( 

لە  بایەخە،  جێی  ئەوەی  تەوەرەیەدا  لەم 

هەرێمی كوردستاندا پشتبەسنت بە یاسای ژمارە 

بۆ  ئاگاكاری  سیستمی   ،)2007 ساڵی  )35ی 

میدیا پەیڕەو دەكرێت كە خاوەنی خەسڵەتێكی 

تیۆری  هەردوو  بە  پشت  و  دیموكراسییانەیە 

كۆمەاڵیەتی  بەرپرسیارێتیی  و  لیبڕالیزم 

جۆرە  هیچ  تر،  مانایەكی  بە  دەبەستێت. 

سنوورێك )جگە لەو مەسەالنەی لە یاسادا هەن( 

ڕۆژنامەوانی  بەڕێوەبردنی  و  دامەزراندن  بۆ 

گرووپەكان  و  كۆمپانیا  و  هاواڵتیان  نییە، 

یا  جاڕنامەیەك  بە  تەنها  یا  بەئازادی  دەتوانن 

ڕۆژنامە  باڵوكراوەیەك،  ناوی  تۆماری  داوای 

جێمەبەستەكەی خۆیان باڵو بكەنەوە . واتە كار 

لە  بریتییە  كە  دەكرێت  ئاگاداری  سیستمی  بە 

ئاگاداركردنەوەیەكی نوورساو، كەسێك پێشكەشی 

یاسا  كە  دەكات  پەیوەندیدارەی  الیەنی  ئەو 

دیاریی كردووە، ئاگاداری دەكاتەوە كە دەیەوێت 

ڕۆژنامەیەك دەربكات و باڵوی بكاتەوە .

میدیا  ڕابردوودا،  دەیەی  سێ  ماوەی  لە 

مۆدێلی  بە  سەرەتا  كوردستاندا  هەرێمی  لە 

بە  دەستی  دەسەاڵت؛  پشتیوانیی  و  حیزبایەتی 

پڕۆسەی گەیاندنی پەیامەكانی خۆی كرد، هاوكاتی 

چەند  دەركردنی  و  دیموكراسی  گەشەسەندنی 
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یاسایەكی پەیوەست بەو بوارە، لەالیەن كۆمەڵێك 

دەستەبژێرەوە  و  خەمخۆر  ڕۆژنامەنووسی 

ئارا،  هاتە  بزنسيش  و  میدیایی  لیبڕالی  مۆدیلی 

دەستوەردانی حیزبەكان و ملمالنێی توندی ئەو 

دوو مۆدیلە، جۆری سێیەمیش كە میدیای سێبەر 

و نیمچەئەهلی بوو، بە پشتیوانیی حیزبەكان لە 

بوارەكەدا كەوتە گەڕ.  

ئەم میدیایانە كاریگەرییان لەسەر ڕای گشتی 

ساتە  و  قەیرانەكان  كاتی  لە  بەتایبەتی  هەبوو 

هەڵبژاردن،  پڕۆسەی  منوونەی  هەستیارەكانی 

لە ڕووی سرتاتیژەوە بە مەبەست بێ یاخود بێ 

مەبەست، كەموكوڕی و خاڵی نێگەتیڤیان هەیە 

كە زۆر جار سنوورەكانی یاسا و ئاكاری پیشەی 

پیرۆزی ڕۆژنامەگەرییان بەزاندووە. 

سرتاتیژی  پێشربدنی  بەرەو  ئامانجی  بە 

لە  گیروگرفتەكانی،  چارەسەری  و  میدیایی 

چارەسەری  بۆ  ڕێكار   )3( سێیەمدا  تەوەرەی 

ئەو  بەردەم سرتاتیژی  ئاستەنگەكانی  و  گرفت 

میدیایانە دەخەینە ڕوو:

تەوەرەی سێیەم: ڕێكارەكانی گەشەپێدانی 

سرتاتیژیی میدیا لە هەرێمی كوردستان

هەنگاونان  پێناو  لە  میدیا  دامەزراوەكانی 

هەرێمی  لە  چوارەم  دەسەاڵتی  بەرەو 

گۆڕانكارییەكان  هاوشانی  پێویستە  كوردستان، 

كار بۆ داڕشتنی سرتاتیژێكی مۆدێرن بكەن كە 

وێرای گەیاندنی پەیام، بەرپرسیارێتی لەهەمبەر 

چارەنووسی میللەتەكەیان بگرنە ئەستۆ.

ڕابردوو  دەیەی  سێ  ئەزموونی 

میدیا  مۆدیلی  هەرسێ  كە  سەملاندوویەتی 

و  ئۆپۆزسیۆن  حكومی،  و  )دەسەاڵتداری 

نیمچەئەهلی  تایبەت،  كەرتی  و  سەربەخۆ 

یاخود میدیای سێبەر( ناتوانن ببنە ئەلتەرناتیڤی 

پڕۆسەی  تەواوكاری  دەشێ  بەڵكوو  یەكرت، 

كاری میدیایی بن بە مەرجێك لە چوارچێوەی 

ئازادیی ڕادەربڕین و  ڕێزگرتن لە سنوورەكانی 

سەروەریی یاسادا بێت. 

چەند فاكتەرێكی پەیوەندیدار بە سرتاتیژی 

و  چاودێری  بە  )دەشێ  هەن  میدیایی  كاری 

هاندانی پەرلەمان بێت( كە پێویستە میدیاكان 

لە هەرێمی كوردستان لەبەرچاوی بگرن:

دامەزراوەكانی  سەرجەم  یەكەم:  فاكتەری 

مۆڵەتی  خاوەنی  كە  ڕوانگەیەوە  لەو  میدیا، 

فەرمین و ئاراستەی پەیامەكانیان لە جەماوەری 

كاری  چوارچێوەی  بە  پێویستیان  كوردستانە، 

هاوبەش هەیە )بەتایبەتی لە كاتی قەیرانەكانی 

وەك: كێشەیی دارایی و تیرۆریزم و مەترسییە 

باڵوكردنەوەی درووشم و هەواڵ و 
زانیاریی ورووژێنەر و هاندان بۆ 

توندوتیژی لە میدیادا، بەشێكن لە 
دیاردەی پۆپۆلیزمی میدیایی، ئەمەش 
زیان بە ستراتیژی میدیایی و متمانە 

و بەرپرسیارێتییان لە كۆمەڵگادا 
دەگەیەنێ
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جیاوازیی  وێڕای  واتە  تەندروستییەكان(. 

بیروبۆچوونیان، مادام گریامنەی كاری میدیایی 

سەرپەرشتیی  بە  واڵتەكەیە،  خزمەتی  بۆ 

و  ڕۆژنامەنووسان  نێودەوڵەتیی  فیدراسیۆنی 

دەشێ  جیهانی،  مرۆڤی  مافی  ڕێكخراوەكانی 

ڕاپرسی(  چاوپێكەوتن،  و  )دیدار  ڕێگەی  لە 

لەگەڵ بەرپرسی یەكەمی كەناڵەكان، بەرنامەی 

لێكۆڵینەوە  بۆ  هاوبەش  كۆنفرانسێكی 

كارگێڕی،  سرتاتیژی،  گرفتە  چارەسەری  و 

لە  هەڵوێستیشیان  بدرێت،  ساز  داراییەكانیان 

ئاست مەسەلە نیشتامنییەكان ڕۆشنرت بێت.

لەدوای  یاسایی  بۆشایی  دووەم:  فاكتەری 

سەرهەڵدانی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و زیادبوونی 

ڕێژەی كەناڵە ئاسامنییەكان، بووەتە مایەی گرفتی 

یاسایی و خراپ بەكارهێنانی ڕێنوێنییە فەرمییەكان 

دەرهەق بە میدیاكان. لەم ڕوانگەیەوە لە پێناو 

پرەنسیپێكی  كە  ڕادەربڕین  ئازادیی  پاراستنی 

دەستەبەری  پێویستە  دیموكراسییە،  گرنگی 

ئەرك و مافەكانیان بەپێی یاسا بێت، هیچ كەس 

مافی  سەربازی،  هێزی  منوونەی  الیەنێكی  و 

دەستوەردانی لە سرتاتیژ و كاری بەڕێوەبردنیاندا 

میدیای  بە  تایبەت  یاسای  پەسەندكردنی  نەبێ. 

دیموكراسی  بنەمای  لەسەر  مەرجێك  بە  نوێ، 

و  مرۆڤ  مافی  جاڕنامەی  ڕۆشنایی  لەبەر  و 

ئازادیی  بواری  نێودەوڵەتییەكانی  ڕێككەوتنامە 

میدیادا بێت، قازانجی بۆ سەرجەم دامەزراوەكانی 

مافەكانیان، هەم  بە هۆی گرەنتیی  میدیا هەیە 

دەتوانێ  بەكارهێنانی هێز؛  لەبریی  دەسەاڵتیش 

بەپێی یاسا مامەڵە بكات.  

و  گشتی  داواكاری  سێیەم:  فاكتەری 

ئەركی  بكرێت،  ئەكتیڤرت  یاسا  سەروەریی 

مافە  پاراستنی  پێناو  لە  سەرشانیەتی 

میدیاكان  لە  لێپێچینەوە  گشتییەكانیش 

بكات، هەم سزای هەر الیەنێكیش بدات كە 

دەستدرێژی بۆ سەر میدیاكان ئەنجام دەدات.

سرتاتیژی  كوردستان  هەرێمی  لە 

)حكومی،  ئاراستەكانەوە  هەموو  بە  میدیاكان 

بەپێی  سەربەخۆ(،  و  ئازاد  و  ئەهلی  حیزبی، 

پراكتیزەكردنی  كاتی  لە  و  تایبەمتەندییەكانیان 

خۆیان  بە  تایبەت  كەموكوڕیی  بەرنامەكانیان، 

هەیە كە لێرەدا ئاماژە بە گرنگرتینیان دەدەین:

سرتاتیژی میدیای لیبڕال و ئەهلی و 

كەرتی تایبەت

ئامارەكانی  بەپێی  لە هەرێمی كوردستاندا، 

كوردستان،  ڕۆژنامەنووسانی  سەندیكای 

ڕێژەیەكی زۆری میدیا )چاپكراو و ئەلیكرتۆنی، 

كەناڵ و ڕادیۆی لۆكاڵی و ئاسامنی( هەن كە بە 

خاوەندارێتیی سەربەخۆ تۆمار كراون، لە هەمان 

كاتدا زۆر جار ملمالنێكان بە چەشنێ توندوتیژ 

بوون كە ئەو میدیایانە ڕووبەڕووی هەڕەشە و 

داخسنت بوونەتەوە. لە پێناو پاراستنی ئازادیی كار 

و ماىف زانین و باڵوكردنەوە بۆ ئەم میدیایانە وەك 

پرەنسیپێكی دیموكراسی، هەروەها پاراستنیشیان 

لە هەر جۆرە ملمالنێیەكی توندوتیژ و ڕێزگرتن 

پێشنیارێك  چەند  ئازادی،  سنوورەكانی  لە 

دەخەینە ڕوو:
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بەرپرسیارێتیی  تیۆری  لە  پەیڕەویی   -

جەنگی  كۆتایی  دوای  تیۆره  ئەم  كۆمەاڵیەتی: 

دووەمی جیهانی، لیژنەیەك لەژێر ناوی ئازادیی 

ڕۆژنامەوانی لەالیەن )12( ئەكادیمی پێك هێرنا 

و پڕۆفیسیۆر "ڕۆبەرت هۆتشنز" سەرپەرشتیی 

ڕۆژنامەوانی  تاوتوێی  ئەركیان  دەكردن، 

"تایم"ی  گۆڤاری  لەالیەن  كە  بوو  ئەمەریكی 

بەریتانییەوە  ئینسایكۆلۆپیدیای  و  ئەمەریكی 

ساڵی  لە  سەرەنجام  دەكرا،  لێ  پشتیوانییان 

بە  كتێبێدا  دووتوێی  لە  ڕاپۆرتێكیان  )1947(دا 

باڵو  بەرپرسیار"  و  ئازاد  "ڕۆژنامەوانی  ناوی 

كردەوە . ئامانجی ئەم تیۆرە، دانانی كۆمەڵێك 

ڕۆژنامەنووسان  بۆ  بوو  ئەخالقی  پرەنسیپی 

و  میدیا  نێوان  پەیوەندیی  ڕێكخستنی  و 

كۆمەڵگا  لە  كۆمەاڵیەتی  بەرپرسیارێتیی 

لیبڕالەكاندا . لەم مۆدێلەدا هەوڵ دراوە لەنێوان 

هەرسێ  بنەمای "ئازادیی تاكەكەس" و "ئازادیی 

ڕاگەیاندن  "ئەركەكانی  و  ڕاگەیاندنەكان" 

هەماهەنگییەك  جۆرە  كۆمەڵگادا"،  لەهەمبەر 

دروست بكات .

بایەخی تیۆرەكە بۆ میدیای ئەهلی و كەرتی 

تایبەت لەوەدایە كە سەرەڕای فەراهەمكردنی 

ئازادیی ڕادەربڕین، دەبێ بەرپرسیارانە مامەڵە 

چونكە  بكات،  كۆمەڵگادا  دۆسیەكانی  لەگەڵ 

ئامانجی سەرەكیی؛ خزمەتە نەك ورووژاندن و 

دنەدان بۆ توندوتیژی و تاوان.

میدیا  بودجەدا: سەرجەم  لە  - شەفافیەت 

هەمیشە  كە  نیمچەسەربەخۆكانیش  و  لیبڕال 

بەكاربردنی  و  سەرچاوە  نادیاری  ڕەخنەی 

لە  پێویستە  دەگرن،  حكومەت  لە  داهات 

سەرچاوەكانی  سااڵنەش  و  قۆناغدا  یەكەمین 

داهات و مەرسەفی خۆیان بخەنە ڕوو لە پێناو 

دڵنیایی لە سەربەخۆبوونیان.

گشتی:  ڕای  لەگەڵ  مامەڵەكردن   -

و   میدیا  لەنێوان  هەستیار  پەیوەندییەكی 

میدیا  سەرشانی  ئەركی  هەیە،  جەماوەردا 

و  بەرچاوڕوونی  بنەمای  لەسەر  لیبڕالەكانە 

ڕێنوێنیی جەماوەر، نەك ورووژاندن و هاندان 

چونكە  بگەیەنن،  پەیامەكانیان  توندوتیژی  بۆ 

پەرەسەندنی توندوتیژی لە كۆمەڵگادا زۆر جار 

زیانی بە خودی میدیاكان و ڕۆژنامەنووسانیش 

سەندیكای  سااڵنەی  ئاماری  گەیاندووە، 

جەخت  هەمیشە  كوردستان  ڕۆژنامەنووسانی 

لەسەر كوژران و برینداربوون و دەستگیركردنی 

كە  دەكەنەوە  ناوچانەدا  لەو  ڕۆژنامەنووسان 

توندوتیژیی تێدا ڕوو دەدەن.  

- پاراستنی متامنە: باڵوكردنەوەی زانیاریی 

ئامانجی  بە  گوماناویی  یاخود  ناڕاست 

ئاستی  بەرزكردنەوەی  و  سەرنجڕاكێشان 

كە  میدیایە  گەورەی  كێشەیەكی  بەردەنگ، 

لەناو  متامنە  قەیرانی  مایەی  بووەتە  جار  زۆر 

لە  بەرپرسیارێتی  ڕوانگەیەوە  لەم  جەماوەردا، 

پڕۆسەی گەیاندنی هەواڵ و زانیاری، پارێزگاری 

لە متامنەی میدیا دەكات. 

نەتەوەیی:  ئاسایشی  بە  بایەخدان   -

جۆرەها  ڕووبەڕووی  كوردستان  هەرێمی 
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)بۆ  بووەتەوە  نەتەوەیی  ئاسایشی  مەترسیی 

میدیاش  ئەركی  جەنگ(،  و  تیرۆریزم  منوونە 

هەر  باڵوكردنەوەی  هەستیاره،  و  قورسرت 

پەیام و زانیارییەك دەبێ بە فلتەری ئاسایشی 

لەو  میدیاكان  تا خودی  ببێ،  تێپەڕ  نەتەوەیی 

هەڕەشانە پارێزراو بن.

ئاكاری  پرەنسیپەكانی  لە  ڕێزگرتن   -

جۆرە  ئەم  گەورەی  گیروگرفتێكی  پیشەیی: 

یاسا  بە  تەواوەتییە  بایەخنەدانی  میدیایە، 

میدیای  لەناو  ئێستا  پیشەیی.  ئاكاری  و 

تاوانەكانی  ڕێژەی  ئۆپۆزسیۆندا  و  ئەهلی 

باڵوكردنەوە لە بەرزترین ئاستدایە، بە جۆرێك 

هەن  زانیاری  و  وتار  و  هەواڵ  چەندین 

دەگەیەنن.  گشتی  بەرژەوەندیی  بە  زیان 

لە  میدیا  بە  پەیوەندیدار  یاساكانی  بەپێی 

ئاكارییەكانی  پرەنسیپە  و  كوردستان  هەرێمی 

كە  ڕۆژنامەنووسان  نێودەوڵەتیی  فیدراسیۆنی 

)35( ژمارە  ڕۆژنامەگەریی  یاسای  پاشكۆی 

ئەركێكی  جێبەجێكردنیان  )2007(ە،  ساڵی  ی 

یاسایی و گڵۆباڵییانەیە. 

قەیراندا:   ساتی  لە  بەرپرسیارێتی   -

گرنگەكانی  بوارە  لەسەر  كاریگەریی  قەیران 

حكومەت  جۆراوجۆرەكانی  كەرتە  و  كۆمەڵگا 

سرتاتیژ  هەر  ڕوانگەیەوە  لەم  دەهێڵێت،  جێ 

قەیران،  بەگژداچوونەوەی  بۆ  پالنێك  و 

گەشەپێدانی  پێناو  لە  گرنگە  هەنگاوێكی 

ماوەی  لە  كە  كوردستانیش  هەرێمی  مرۆیی. 

بە سێ قەیرانی گەورەدا  ڕابردوو  یەك دەیەی 

دارایی،  گرفتی  تیرۆریزم،  )جەنگی  تێپەڕی 

هاتنەئارای كۆڤید-19 و كێشەی تەندروستی(، 

ئەركی سەرشانی میدیای لیبڕال و ئەهلییە كە 

بە  ببینێ  فێركاریی جەماوەر  و  ڕێنوێنی  ڕۆڵی 

ئامانجی كەمكردنەوەی لێكەوتەكانی قەیران.

باڵوكردنەوەی  پۆپۆلیزم:  لە  خۆپارێزی   -

و  ورووژێنەر  زانیاریی  و  هەواڵ  و  درووشم 

لە  لە میدیادا، بەشێكن  بۆ توندوتیژی  هاندان 

دیاردەی پۆپۆلیزمی میدیایی، ئەمەش زیان بە 

سرتاتیژی میدیایی و متامنە و بەرپرسیارێتییان 

لەم  خۆپارێزی  بۆیە  دەگەیەنێ،  كۆمەڵگادا  لە 

جۆرە ئاراستەیە، خزمەت بە پەیامی ڕاستەقینە 

و مرۆیی میدیا دەكات.

و  حكومڕانی  ڕاستەقینەی  چاودێریی   -

بەشێكی  وەك  كوردستان  هەرێمی  كۆمەڵگا: 

جۆرەها  خۆرهەاڵت،  واڵتانی  لە  دانەبڕاو 

ئەركی  تیادایە،  سەرپێچیی  و  تاوان  دیاردەی 

كۆمەڵگا  بارودۆخی  چاودێریی  كە  میدیایە 

بكات بە مەبەستی برەودان بە خەسڵەتە جوان 

و باشەكان و بنەبڕكردنی دیاردە نیگەتیڤەكان.

سرتاتیژی میدیای دەسەاڵت و حیزبی

چەندین  خاوەنی  كوردستان  هەرێمی 

میدیای سەر بە دەسەاڵت و حیزبییە، بەگشتی 

لەناو ئەو واڵتانەی كە حیزبی تێدایە، سانسۆری 

سیاسی بەسەر ڕۆژنامە و باڵوكراوەكان لە كاتی 

ڕۆژنامەنووسان  دەسەپێنن،  دەرچوونیاندا 

ڕەخنە  ناتوانن  حیزبێك  هەر  نووسەرانی  و 

ئاراستەی حیزبەكەیان بكەن.
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خۆیان  سرتاتیژی  بەگشتی  حیزبی  میدیای 

لەسەر بنەمای تیۆری دەسەاڵتدارێتی داڕشتووە، 

بە  هێندە  دەسەاڵت  و  تیۆرە  جۆری  كۆنرتین 

پیرۆز سەیر دەكات كە شیاوی ڕەخنەلێگرتن نییە. 

سەرەتای سەرهەڵدانی ئەم تیۆرەش دەگەڕێتەوە 

بۆ فەیلەسووفی دێرینی یۆنان )ئەفالتوون(، لە 

سیستمی  فەلسەفیی  بنەمای  "كۆمار"دا  كتێبی 

ئەمڕۆش  و  داڕشتووە  تیۆرەی  ئەم  حكومڕانیی 

میدیای حیزبی دەسەاڵتدار ئەم تیۆرە بۆ بواری 

میدیا بەكار دەهێنن، واتە: دەوڵەت بریتییە لە 

بەرژەوەندیی بااڵ و بەرژەوەندیی تاكەكەسیش 

دەخرێتە خزمەتی . 

سانسۆر یەكێكە لە خەسڵەتە سەرەكییەكانی 

لەژێر  دەبێ  میدیا  موڵكایەتیی  تیۆرە،  ئەم 

یاخود  حكومەت  چاودێریی  و  سەرپەرشتی 

دەسەاڵتدا بێت . 

چەندین  میدیایانە،  جۆرە  ئەم  سرتاتیژی 

كەموكوڕیی تێدایە كە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی 

بە جەماوەرەوە هەیە و پێویستی بە چارەسەرە، 

گرنگرتینیان بریتین لە:

و  حیزبی  بەرژەوەندیی  زاڵبوونی   -

تەرشیفاتی.

- پشتگوێخستنی خواستەكانی جەماوەر بۆ 

خزمەتگوزاری و چاكسازی.

و  سرتاتیژ  لە  بیرۆكراتیەت   -

دەستنیشانكردنی پۆستە میدیاییەكان. 

زانیاریی  سەرچاوەكانی  قۆرغكردنی   -

حكومی لەالیەن میدیای حیزبی دەسەاڵت.

- گرفتی ڕاستگۆیی لە باڵوكردنەوەی بابەت 

سەبارەت بە داتا و داهات و دۆسیە گرنگەكانی 

تری واڵت.

هەر  سەرەوە،  كەموكوڕییانەی  ئەم  وێڕای 

حكومڕانییەكی  بەرنامەی  ئەگەر  حیزبێك 

پێویستی  بەدڵنیاییەوە  هەبێت،  جەماوەریی 

بە سرتاتیژێكی میدیایی هەیە كە پشتیوانی لە 

خواستی جەماوەری و دەستەبەری مافی زانین 

و بەدیهێنانی پرەنسیپەكانی دیموكراسی بكات.

سرتاتیژی میدیای نيشتامنی

خاوەنی  كوردستان  هەرێمی  لە  ئەمڕۆ  تا 

ئەویش  كە  نیین  میدیا  مۆدیلی  گرنگرتین 

میدیای نیشتیامنییە.

سرتاتیژیی  بنەمایەكی  لەسەر  مۆدیلە  ئەم 

پەیامێكی  دادەمەزرێت،  نیشتامن  بە  خزمەت 

ئەویش  هەیە،  جەماوەر  بۆ  ئاشكرای  و  ڕوون 

و چارەسەری  نەتەوەیی  پاراستنی دەستكەوىت 

پەیوەندیی  كە  بەڕێوەبردنە  كەموكورتییەكانی 

ڕاستەوخۆیان بە ژیان و گوزەرانی خەڵك هەیە. 

نیشتامنی،  میدیای  تری  پرەنسیپێكی 

ڕاستگۆیی و بێالیەنییە لە گەیاندنی هەواڵ و 

بونیادنانی  بۆ  فاكتەرە  ئەمەش  زانیارییەكان، 

دۆسیەكانی  ئاست  لە  هۆشیار  جەماوەرێكی 

ڕێنوێنییان  و  پەروەردە  چۆنیەتیی  و  كۆمەڵگا 

بۆ هەنگاونان بەرەو چەسپاندنی دیموكراسی و 

خۆشگوزەرانی لە هەرێمی كوردستان.

پێشهات  بۆ  دروست  رشۆڤەی  هەروەها 

ژیانی  بە  پەیوەندیدار  گرنگەكانی  دۆسیە  و 
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كوردەواری، بنەمایەكی تری میدیای نیشتیامنییە 

كە لە هیچ كام لە مۆدێلەكانی تردا نابیرنێت.

لە  ئەگەر  نیشتامنی،  دامەزراندنی میدیای 

حكومەتی  سەرشانی  ئەركی  بودجەوە  ڕووی 

پراكتیكدا  لە  ئەوا  بێ،  كوردستان  هەرێمی 

هاتنەپێشەوەی  و  خەمخۆری  بە  پێویستی 

ڕووناكبیرانی دەستەبژێر و ڕاستەقینە هەیە. 

بۆ  سەرەوە  پێشنیارەی  سێ  لەو  ئامانج 

چاكسازی لە سرتاتیژی میدیاكان، بۆ ئەو ڕاستییە 

بە  كوردستان  هەرێمی  ئێستا  كە  دەگەڕێتەوە 

دۆخێكی پڕ لە قەیران و هەستیاردا تێدەپەڕێت، 

لە  گۆڕانكاری  و  پێداچوونەوە  بە  پێویستی 

ئاستانگانەی  ئەو  هەیە،  میدیاكاندا  سرتاتیژی 

دەبێتە  چارەسەركردنیان  هەن،  بەردەمدا  لە 

ڕەنگدانەوەی  و  گەشەپێدان  بۆ  فاكتەرێك 

میدیادا، هەر  لە  ویستی جەماوەر  و  خواست 

بۆ  سرتاتیژییان  سەركەوتنی  گرەنتیی  ئەمەش 

فەراهەم دەكات.

سیناریۆكانی ئایندە بۆ چاكسازی

كوردستان،  هەرێمی  لە  میدیا  سیستەمی 

بەپێی جۆری خاوەندارێتی و ڕەوشی سیاسی، 

سرتاتیژ و ئاراستەی پەیامیان بۆ كۆمەڵگا لەیەكرت 

جیاوازە، لەم ڕوانگەیەوە كە سەرجەم میدیاكان 

كاریگەرییەكانیانەوە  ڕێگەی  لە  دەیانەوێت 

بەگوێرەی  لێرەدا  بهێننەدی،  ئامانج  كۆمەڵێك 

چەند  كوردستانییەكان،  میدیا  جۆری 

سیستەمی  چاكسازیی  بۆ  سیناریۆیەك 

بەڕێوەبردنیان دەخەینەڕوو:

سیناریۆی یەكەم: میدیای حیزبی كە پشت 

واتا  دەبەستێت،  دەسەاڵتدارێتی  تیۆری  بە 

كەمرتین دەرفەتی بۆ ڕەخنە لەخۆگرتن هەیە و 

خۆپارێزە، پێویستە ئەو ڕاستییە لەبەرچاو بگرن 

ئەمڕۆ  ڕۆژگاری  بۆ  میدیایە  ئەم  مۆدێلی  كە 

ناتوانێت كاریگەری دروست بكات و خۆری ئاوا 

بووە، باشرتین ڕیفۆڕمیش بریتییە لە چاكسازی 

لە سرتاتیژیی كار و شێوازی بەڕێوەبردن بەرەو 

هەر  بەمانایەكیرت  نیمچەكراوە،  میدیایەكی 

حیزبێك خۆی بە جەماوەریی بزانێت، پێویستی 

بە میدیایەكی جەماوەریش هەیە. 

حیزبەكان لە كوردستان بۆ پشرتاستكردنەوەی 

پرۆگرامی پەسەندكراوی خۆیان كە پێداگریيه لە  

لە  ڕیشەیی  چارەسەرێكی  خەڵك،  بە  خزمەت 

میدیاكانیاندا، تەنیا گەڕانەوەیە بەرەو بونیادنانی 

میدیایەكی نیشتیامنی.

ئامارە  بەپێی  دووەم:  سیناریۆی 

ڕۆژنامەنووسانی  سەندیكای  فەڕمییەكانی 

میدیایی  دامەزراوەی  دامەزراندنی  كوردستان، 

و  رۆژنامە  ڕادیۆ،  ئەلیكرتۆنی،  پێگەی  )كەناڵ، 

بەڕێژەیەكی  تایبەت  كەرتی  الیەن  لە  گۆڤار( 

هەندێكیشیان  گەشەیسەندووە،  بەرچاو 

داخران  ڕووبەڕووی  دارایی،  قەیرانی  بەهۆی 

بوونەوە. ئەم میدیایە هەرچەندە وەك ئامرازی 

دامەزراوەكانیان  بۆ  پروپاگەندە  و  ڕیكالم 

بە  زیاتر  خزمەتێكی  بۆ  بەاڵم  بەكارهێرناون، 

كۆمەڵگە، پێویستە هەر 5 ڕۆڵە سەرەكییەكەی 

میدیا لەبەرچاو بگرن كە بریتین لە:
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)Surveillance Role( 1. ڕۆڵی چاودێری

 Training( ڕاهێنان  و  فێركاری  ڕۆڵی   .2

)Role

)Leadership Role( 3. ڕۆڵی ڕێبەرایەتی

كولتوور  گواستنەوەی  ڕۆڵی   .4

)Transmission Role(

كاتبەسەربردن  و  سەرگەرمی  ڕۆڵی   .5

)entertainment Role(

دەیەی  دوو  ماوەی  لە  سێیەم:  سیناریۆی 

دەرچوونی  لەدوای  بەتایبەت  ڕابردوودا 

ڕۆژنامەی هاواڵتی لە ساڵی 2000، دەرفەتێكی 

باشرتین  هاتەئارا،  ئازاد  میدیای  كاری  بۆ  نوێ 

بە  بڕەودان  ئەهلی،  میدیای  خەسڵەتی 

میكانیزمی  چاودێریی  و  ڕەخنە  كولتووری 

و  جێبەجێكردن  یاسادانان،  دەسەاڵتەكانی 

میدیایە،  ئەم  نەرێنی  الیەنی  بوو.  دادوەریی 

باڵوكردنەوە  تاوانی  ئەنجامدانی  هەندێكجار 

دووچاری  تریان  كەسانی  و  خۆیان  كە  بووە 

گرفت كردووە.

میدیایە  جۆرە  ئەم  بۆ  سیناریۆ  باشرتین 

كاركردنە بە تیۆری بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی، 

بەو  باڵوكردنەوە  و  ڕەخنە  لە  ئازادیی  واتا 

ئەخاڵقییەكان  و  یاسایی  پرەنسیپە  مەرجەی 

بپارێزێت، بۆ منونە پرەنسیپەكانی فیدراسیۆنی 

ئاستی  لەسەر  ڕۆژنامەنووسان  نێودەوڵەتی 

یاسای  پاشكۆی  ئێستا  جیهان پەسەند كراوە و 

لە   2007 ساڵی  35-ی  ژمارە  ڕۆژنامەگەری 

وێرای  پرەنسپانە  ئەم  كوردستان.  هەرێمی 

ڕادەربرین،  ئازادیی  سنورەكانی  پاراستنی 

دەبێتەمایەی دوورخستنەوەی میدیا لە خراپ 

بەكارهێنان و تاوانەكانی باڵوكردنەوە.

ئۆپۆزسیۆن  میدیای  چوارەم:  سیناریۆی 

بەشداریی  بەهۆی  كوردستان  هەرێمی  لە 

حیزبەكانيان لە دەسەاڵتی حكومڕانی، ڕێژەی 

داكشانە.  بەرەو  چۆنایەتی  و  چەندایەتی 

بااڵنسە  ڕاگرتنی  لە  میدیایە  ئەم  گرفتی 

و  ڕەخنە  و  جەماوەر  خواستی  لەنێوان 

پاراستنی  و  چاكسازی  بۆ  ناڕەزایەتییەكانیان 

دەسەاڵت،  لەناو  خۆیانە  بەرژەوەندییەكانی 

هەیە،  پەیامەكانیاندا  لە  تێكەاڵوییەك  جۆرە 

میدیای  بەرهەمهێنانی  هەنگاویش  باشرتین 

بە  بایەخدان  لەسەر  پرت  كە  نیشتیامنییە 

تا  بێت  چاكسازی  و  ڕیفۆرم  چەمكەكانی 

دنەدان بۆ توندوتیژی.

لێرەدا  سیناریۆكاندا،  سەرجەم  كۆی  لە 

میدیای  سرتاتیژیی  باشرتكردنی  لەپێناو 

بۆ مۆدیلە  كوردستانی، كۆمەڵێك هێڵی گشتی 

جۆراوجۆرەكانی میدیا پێشنیاز دەكرێت:

نیشتیامنی،  میدیایەكی  -بەرهەمهێنانی 

بەئامانجی بونیادنانی كۆمەڵگایەكی مەدەنی و 

بایەخدان بە كۆی كەرتەكانی كۆمەڵگە.

لە  كە  میدیا  ئەركەكەی   5 -بەجێهێنانی 

ئەركی  پێداوە،  ئاماژەمان  دووەمدا  سیناریۆی 

سەرەكی سەرجەم میدیا كوردستانییەكان بێت، 

بە ئاراستەی خزمەتی پرسە نیشتیامنییەكان و 

دانیشتوانی هەرێمی كوردستان.
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-پابەندبوون بە پرەنسیپەكانی فیدراسیۆنی 

نێودەوڵەتی ڕۆژنامەنووسان.

یاسا  لە  تاوانانەی  لەو  -خۆپارێزی 

ئاماژەیان  كوردستاندا  هەرێمی  بەركارەكانی 

پێدراوە.

و  سەربەخۆ  دادگایەكی  -دامەزراندنی 

پسپۆڕ بۆ چاودێریی میدیاكان.

................................................
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هەرێمی سوننە
هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

یاسین تەها                                                   توێژەر

بەرایی

بایدن  جۆ  سەركەوتنی  ڕاگەیاندنی  لەگەڵ 

ئەمەریكا،  سەرۆكایەتییەكەی  هەڵبژاردنە  لە 

و  كارگێڕی  دابەشكردنی  پرسی  تر  جارێكی 

بووە  هەرێم؛  بنەمای  لەسەر  عێراق  سیاسیی 

نەیارەكانی  و  پاڵپشت  مشتومڕی  جێگەی 

دەگەڕێتەوە  گفتوگۆیە  ئەم  ڕیشەی  پڕۆژەكە. 

 2006 ساڵی  كە  بایدن،  جۆ  پێشنیارێكی  بۆ 

خستوویەتیە ڕوو بۆ دابەشكردنی عێراق بەسەر 

سێ هەرێمی فیدراڵدا بۆ هەر سێ پێكهاتەی: 

باس  توێژینەوەیەدا  لەم  كورد.  سوننە،  شیعە، 

لە "هەرێمی سوننە" دەكەین وەك ئەگەرێكی 

گریامنكراو، لە كاتێكدا هەندێ لە سیاسییەكانی 

لە  بایدن"یان  "جۆ  پێكهاتەیە سەركەوتنی  ئەم 

تا  زانی  دەرفەت  بە  سەرۆكایەتی  هەڵبژاردنی 

جارێكی تر داوای زیندووكردنەوەی فیدرالیزمی 

سوننە بكەن)1(.

پێگەی عێراق لە دنیای سوننەگەریدا 

جەماوەری  زۆرینەی  خەیاڵدانی  لە 

سوننەگەریی  قەاڵی  عێراق  سوننەدا،  عەرەبی 

بەڵگە  بە  وتەزایەك  جاریش  زۆر  عەرەبییە، 

كوڕی  عومەری  پاڵ  دەدرێتە  كە  دەهێننەوە 

ڕمی  و  عەرەب  كەلـلەسەری  "عێراق  خەتاب: 

خوایە...")2(، جگە لەمەش ئەم واڵتە بەكردەیی 

بۆ پێنج سەدە )750-1258ز( النكەی خەالفەىت 

عەبباسیى سوننە بووە كە پانتاییەكی گەورە لە 

كولتووری سوننەگەری داگیر دەكات و دوژمن 

عەلەوییەكان  سەرەكیی  بەرهەڵستكاری  و 

سەرەكیی  مەزهەبی  چوار  كۆی  لە  بوون. 

سوننە )مالیكی، حەنەفی، شافیعی، حەنبەلی(، 

سیان لەوانە لە عێراقدا چەكەرەیان كردووە و 

نەبێت  مالیك  ئیامم  تەنها  هاویشتووە،  پەلیان 

كە لە شاری مەدینە ژیاوە. لە مێژووی نوێشدا 

عێراق بووەتە پاشكۆ و جێگە نفوزی دەوڵەتی 
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بە هۆی ئەوەی لە ئایینزای سوننەدا حوكمڕان پاڵپشتیكراو و قبوڵكراوە، 
بەالی  تەرازوو  تای  جار  زۆر  دەربكەوێت،  لێ  گەورەی  كوفری  مەگەر 

سوننەكاندا شكاوەتەوە 
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سوننەی  توركی  كە  )1534-1918ز(  عوسامنی 

حەنەفی بوون و نزیكەی نیوسەدەش حوكمڕانی 

بەغداى پایتەخت بوون )1831-1917ز(، نەک 

عێراقیان  عوسامنییەكان  بەڵکوو  ئەوە،  هەر 

وەکوو بنکەیەکى بەرەنگاربوونەوەى دەسەاڵىت 

و  هێناوە  بەکار  ئێران  سەفەوییەکاىن  شیعە 

هێڵی بەرگریكردنیان بووە بەرامبەر پەلكێشانی 

بەرەو  سەفەوی  شیعەی  جوگرافیی  و  سیاسی 

عێراق)3(، بەو پێیەی دەیان مەزارگە و زیارەتگای 

 170 بە  ئێستادا  لە  و  تێدایە  شیعەی  پیرۆزی 

بۆ  ئەمانەش هۆكارێكن  كراون)4(،  تۆمار  مەزار 

جۆشدانی گیانی شیعەگەری و هەمیشە جێگە 

سەفەوییەكان  و  ئێرانییەكان  شیعە  بایەخی 

بووە)5(. 

سوننەدا  ئایینزای  لە  ئەوەشی  هۆی  بە 

مەگەر  قبوڵكراوە،  و  پاڵپشتیكراو  حوكمڕان 

جار  زۆر  دەربكەوێت)6(،  لێ  گەورەی  كوفری 

شكاوەتەوە  سوننەكاندا  بەالی  تەرازوو  تای 

بوون.  نزیك  عێراقەوە  دەسەاڵتدارانی  لە  كە 

لە سەردەمی  و  واڵتەدا  ئەم  نوێی  مێژووی  لە 

پاشایەتی كە بنەماڵەى هاشمى بوون، لە کۆى 

-1921( قۆناغەكە  كۆی  وەزاریی  کابینەى   57

1958(،  تەنها چوار جار چانس بەر كەسایەتییە 

شیعەكان كەوتووە كە سەرۆكایەتیی حكومەت 

فازڵ  سەدر،  حسێن  جەبر،  )ساڵح  بكەن 

 53 ئەو  مەرجان(،  عەبدولوەهاب  جەماىل، 

تر الیەن کەسایەتییە سوننەکانەوە  كابینەكەی 

ساڵی  چل  ماوەی  لە  كراون)7(.  سەرۆكایەتی 

كە   )2003-1963( کۆمارییشدا  سەردەمی 

دەوروبەری 20 كابینەی وەزاریی پێك هاتووە، 

ڕەچەڵەک  بە  سەرۆکوەزیران  حەوت  تەنها 

 ،1947  - جەبر  )ساڵح  بوون  شیعە  تایفەى  لە 

محەمەد سەدر - 1948، فازڵ جەمالی - 1953، 

تالب  ناجی   ،1954  - مەرجان  عەبدولوەهاب 

- 1967، سەعدون حەمادی - 1991)8(، لەگەڵ 

محەمەد حەمزە زوبەیدی - 1993)9(. هیچ لەم 

مەزهەىب  باکگراوەندى  سەرۆکوەزیرانانەش 

و  ڕەچەڵەک  بە  تەنها  و  نەبووە  تایفییان  و 

تایفە لەسەر شیعە ئەژمارن. ئەگەر ئەمە ورد 

دەوڵەتیش  گرنگەكانی  جومگە  بۆ  بكەیتەوە، 

سوننەگەریی  گیانی  كۆنرتۆڵی  خوارەوە،  لە 

ئەمەش  تێكڕای  بووە،  زەقرت  و  ئاشكراتر  زۆر 

وای کرد شوناىس عێراق بە پێچەوانەى واقیعە 

سوننە  بەرژەوەندیى  لە  دیمۆگرافییەکەى 

شەرعیەتێكی  تایفەیە  ئەم  و  ببێتەوە  یەکالیى 

لەمافی  بكەن  دروست  خۆیان  بۆ  مێژوویی 

ئەوەی  پاش  بەتایبەت  واڵت،  حوكمڕانیكردنی 

و  هێام  لە  زۆر  بەزەبروزەنگ  سەددام حسێن 

كاڵ  عێراقدا  لە  شیعییەكانی  النكە  و  سیمبول 

كە  ئایینییەكان  رسووتە  بەتایبەت  كردەوە، 

شوناسێكی  وێناكردنی  لەسەر  بوون  مەترسی 

شیعی بۆ واڵتەكە)10(.

دژایەتیی عەرەبی سوننە بۆ پڕۆژەی فیدراڵی 

كەوتنی  لەگەڵ   ،2003 نیسانی   9 لە 

ناوچە  سوننەی  حسێندا،  سەددام  ڕژێمی 

عەرەبنشینەكان لەپڕدا لە حوكمڕانیی سەردەمی 
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لە  "بێزراو"،  كەمینەیەكی  بوونە  بەعسەوە 

ڕێكخستنەوەی بارودۆخی واڵتدا بەپێی پێوەرە 

هیچ  بوونی  بەبێ   ،)CPA( ئەمەریكییەكان 

ئامارێكی دانپێدانراوی ورد و دانپێدانراو، ڕێژەی 

نوێنەرایەتیی عەرەبی سوننەی لە ئەنجوومەنی 

عێراق  خەڵكی  22%ی  بە  فرمانڕەوادا  كاتیی 

دیاری كرد، بەرامبەر بە 55% بۆ شیعە و %19 

تر)11(،  پێكهاتەكانی  و  توركامن  بۆ   %3 و  كورد 

بوونە  حوكمڕانەوە  لە  سوننەكان  پێیەش  بەم 

سیام   2003 لە  بەر  كاتێكدا  لە  كەمایەتی، 

ئەم  هەژموونی  لەژێر  دەوڵەت  پایەكانی  و 

تایفەیەدا بوو، دەزگای هەواڵگریی ئەمەریكاش 

ڕێژەیانی بە 32% بۆ 37% خەماڵندبوو)12(. لەو 

كاتەشی سوننەكان لە گێژاوی داڕمان و لەژێر 

و  رسوشت  گۆڕانی  لێكەوتەی  كاریگەریی 

لە  یاساكانی  هەروەها  بوون،  دەوڵەتدا  ماكی 

لێ  بڕستی  بەعس"  "ڕیشەكێشكردنی  چەشنی 

لەسەر  پێداگریكردن  كەوتنە  كورد  بڕیبوون، 

 ،)2005( فیدراڵی  سیستمی  چەسپاندنی 

شیعەكانیش بە هۆی ئەو هەستی ستەملێكردن 

نەبوون  ئەمادە  هەیانبوو،  خۆخواردنەوەی  و 

نرخێك  هەر  بە  پێشوو  دۆخی  بۆ  بگەڕێنەوە 

پێیەش سوننەكان بەتەنها و تەریك  بووە، بەم 

كە  مانەوە،  گەورەكان  گۆڕانكارییە  بە  دژ 

بوو  دەوڵەت  دابەشكردنی  سەرەكیرتینیان 

هۆكاری  جیاجیا)13(،  هەرێمی  بنەمای  لەسەر 

ئەم  زۆری  ترسی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش 

پێكهاتەیە لە پەراوێزخسنت و پووكانەوە لەژێر 

لە  كە  كورد  و  شیعە  زۆرینەی  پێی  و  دەست 

گۆڕینی  بۆ  و هەوڵدان  ئۆپۆزسیۆن  سەردەمی 

ڕژێمی سەددامەوە لە سااڵنی نەوەدەكان پالن 

و درووشم و پێداگرییان لەسەر بەفیدراڵیكردن 

جگە  هەبوو)14(.  دەوڵەت  بەهەرێمكردنی  و 

لەسەر  2003؛  پاش  سیاسی  پڕۆسەی  لەوەش 

و  شیعە  نێوان  توندى  ناکۆکیی  و  ملمالنێ 

سوننە بنیات نرا)15(، لەمەشدا سوننەكان خۆیان 

بەبێ پشتوپەنا و الواز دەبینی، بەتایبەت كە بە 

دەزگا  كارمەندی  هەزار   400 بریمەر  فەرمانی 

لەوان  زۆرینەیان  كە  سەددام  ئەمنییەكانی 

بوون؛ نێردرانە ماڵەوە)16(، ئەمە جگە لەوەی زۆر 

جار ئۆباڵی سەردەمی دیكتاتۆریەتیان دەخرایە 

هەوڵی  و  نكوڵیكردن  میانەی  لە  هەر  ئەستۆ. 

زۆری  بەشێکی  نوێیەش،  دۆخە  لەم  بەرگرتن 

وزە و توانا مرۆییەكانی ناوچە سوننەنشینەكان 

گرووپە  و  ئەلقاعیدە  ڕێکخراوى  ڕیزی  چوونە 

چەکدارە یاخییەکانی تر، بەنیازى ڕاگرتنی میلی 

گۆڕانكارییەكان. ناوچە سوننەكان ڕق و توڕەیی 

زۆری خۆیان بەسەر ئەمەریكییەكاندا ڕژاند كە 

بوون،  ئەوان  شكۆی  و  پێگە  داڕمانی  هۆكاری 

ڕۆژئاوای  و  ئەنبار  و  فەلوجە  لە  بەتایبەت 

عێراق و پشتێنەی بەغدا كە بەشێكی ناو نرابوو 
"سێگۆشەی مەرگ")17(

پڕۆژەی داعش و پڕۆژەی سوننە 

خاكی  3/1-ی  داعش  كە   2014 ساڵی  لە 

عێراق  سوننەنشینەكانی  ناوچە  گرت،  عێراقی 

جۆرە  بەم  ئەنبار  و  سەالحەدین  و  موسڵ  لە 
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بە  بوو  هەندێكی  بوو،  دابەش  و  پەرتەوازە 

تری  هەندێكی  داعش،  قەڵەمڕەوی  ناوچەی 

میلیشیا  و  حكومەت  سەربازگەی  بە  بوو 

بوون  تری  هەندێكی  پاڵپشتەكانی،  چەكدارە 

خەڵكەكەی  و  ڕووبەڕووبوونەوە  ناوچەی  بە 

ئاوارە بوون و ژێرخانەكەی داڕما)18(، ئەمەش 

نوێ.  بارودۆخێکى  بەردەم  خستە  سوننەکاىن 

وەک  سوننەکان  لە  بەرچاو  بەشێکى  سەرەتا 

تایفەى  حوکمى  لە  ڕزگاربوون  بۆ  هۆیەک 

شیعە مامەڵەیان لەگەڵ داعش کرد و هەندێ 

پەلکێشاىن  پێکهاتەیەش  ئەم  سەرکردەکاىن  لە 

داعشیان بە "شۆڕش" دایە قەڵەم)19(، بەاڵم بە 

ڕاگەیاندىن پڕۆژەى خەالفەت لە الیەک و کارە 

نامرۆیى و پڕ وەحشیگەرییەکاىن ڕێکخراوەکە 

پڕۆژەى  دەریخست  سوننەکان،  ناوچە  لە 

داعش پڕۆژەى سوننەگەرى نییە بەو ستایلەى 

جموجووڵى جەماوەریى سوننەکان دەیویست 

)خۆپیشاندان و مانگرتنەکاىن 2011 لە پارێزگا 

پڕۆژەى  بەڵکە  ئەنبار(،  بەتایبەت  سوننەکان، 

توندوتیژى  خۆسەپێنى  ئایینیى  حوکمێکى 

تایفیى  نوێنەرایەتیى  جێگاى  کە  شمولییە 

تێدا نابێتەوە و بەکەڵکى ژیانکردن نایەت)20(. 

ناوچە  داعش،  لە  بێهیوابوونە  لەم  هاوتەریب 

سوننەکان یەخانگیرى زۆر ئاڵۆزى و لەمپەڕی 

زیادەرۆییەکاىن  زەقرتینیان  کە  بوونەوە  تر 

شارەکانیان  وێرانبووىن  و  شەعبى  حەشدى 

تۆمار  نێودەوڵەتیدا  ڕاپۆرىت  زۆر  لە  کە  بوو 

کراوە)21(.

هەرێمى سوننە وەک بژاردە

باوترین بژاردە کە زۆر جار وەک چارەسەرێک 

ڕوو،  دەخرێتە  عێراق  سوننەى  دۆخى  بۆ 

دروستکردىن هەرێمێکە بۆ ئەم پێکهاتەیە لەسەر 

یان سیاىس و هەندێک جاریش  ئیدارى  بنەماى 

دەوترێت تایفى لە شێوەى هەرێمى کوردستان. 

ئەم هەرێمە گریامنکراوەش کە باس دەکرێت و 

هەڵهێنجراوى خوێندنەوەى مادەکاىن 1 و 117-

119 دەستوورى ساڵى 2005-ى عێراقە، بەشێک 

یەکەم  بۆ  بایدن)2006(،  پڕۆژەکەى  لە  بوو 

ئەنبارەوە  پارێزگارى  لەالیەن   2004 لە  جاریش 

بانگەشەى بۆ کرا، پاشان ڕێبەرى نارساوى سوننە 

عەدنان دلێمى لە زنجیرەوتارێکدا لە ساڵى 2010 

لە  ئەوەشدا  بەدواى  كردنی،  بۆ  بانگەشە  كەوتە 

دیالە،  پارێزگاى  بەدواوە هەر سێ  سااڵىن 2011 

نەینەوا، سەالحەدین بە شێوەى کردەىن لە ڕێگاى 

دروستکردىن  هەوڵى  ئەنجوومەنەکانیانەوە 

هەرێمیان دا)22(، بەاڵم ئەم هەواڵنە و هەوڵی ترى 

هاوشێوە لە ناوەڕاست و باشوورى عێراق بەتوندى 

بە  سەرۆکوەزیرانەوە  مالیکیى  نوورى  لەالیەن 

کاتێکدا  لە  کرانەوە)23(،  ڕەت  سیاىس  پاساوى 

ئەو   ڕەوانەکردىن  سەرۆکوەزیران  ياسايی  ئەرىك 

تا  هەڵبژاردنەکان  کۆمسیۆىن  بۆ  داواكاریيانەیە 

ڕاڕەوى دەستوورى خۆى وەربگرێت، بە مەرجێک 

یان 10/1  پارێزگا  ئەنجوومەىن  ئەنداماىن  لە 3/1 

دەنگدەراىن پارێزگاکەوە سەرچاوەى گرتبێت و لە 

هیچ حاڵەتێكدا سەرۆكوەزیران ماىف ڕەتکردنەوە 

یان ڕاگرتنى نییە)24(. 
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هاندەرە نوێیەکاىن هەرێمى سوننە 

لەپاش دەرچووىن بڕیارى دەرکردىن هێزەکاىن 

و   2020 دەستپێکى  لە  عێراق  لە  ئەمەریکا 

لەژێر کاریگەریی لێکەوتەکاىن کوشتنى قاسمى 

ڕەچاوکردىن  بەبێ  مەهدى،  ئەبو  و  سلێامىن 

پرس  یان  سوننە  هەڵوێستى  و  خواست 

پێكردنیان لە بارەی ئەو بڕیارە چارەنووسسازە، 

هەرێم  دروستکردىن  لە  باسکردن  تر  جارێکی 

بەتایبەت  دەرکەوتەوە)25(،  چارەسەر  وەک 

بارەگاکانیان  و  بنکە  زیاتر  ئەمەریکا  هێزەکاىن 

الیەنیش  هەندێک  سوننەکاندایە،  ناوچە  لە 

ببێتە  دەوێت  ئەوە  بۆ  سوننەیان  هەرێمی 

بە  ئێران  گەیشتنى  لە  ڕێگرتن  بۆ  گەرەنتی 

دەریاى سپیى ناوەڕاست)26(، یان ببێتە ڕاڕەوێک 

بۆ هەناردەکردىن نەوت و گازى واڵتاىن کەنداو 

جگە  ئەمە  ئەورووپا)27(،  واڵتاىن  و  تورکیا  بۆ 

هێزە  خۆسەپاندىن  لە  سوننەکان  بێزاریى  لە 

ناوچەكانی  لە  شەعبى  حەشدى  چەکدارەکاىن 

قەسابخانەى  جار  زۆر  کە  جەماوەرەكەیان)28( 

لێ  "فرحاتیه"ى  گوندى  ئەوەى  چەشنى  لە 

تێدا  کەىس   8 کە  سەالحەدین  لە  دەکەوێتەوە 

هەندێ  و   )2020 قورباىن)ئۆکتۆبەرى  بووە 

ڕێکخراوى ماىف مرۆڤ بزووتنەوەى عەسایبیان 

كاتیش  هەر  ئەنجامدانی)29(.  بە  کرد  تۆمەتبار 

عێراق  لە  ئەمەریكا  كشانەوەی  باسی  پرسی 

پەرەگرتنی  لە  مەترسییەكان  گۆڕێ،  بێتە 

نفوزی ئێرانی پاڵ بە داواكارییەكانی هەرێمی 

سوننەوە دەنێت)30(.

لەمپەر و ڕێگرییەکان 

بژاردەى هەرێمى سوننە کە وەک چارەسەر 

زیاتر  بایدندا  هاتنى  لەگەڵ  و  دەکرێت  باس 

کێشە  لە  پڕ  و  ئاڵۆز  بژاردەیەکى  ژیاوەتەوە، 

لەالیەن هەندێ  ئەمەش  لەبەر  و گرفتە، هەر 

لە چاالکاىن سوننە خۆیانەوە زیاتر بە  "وەهم" 

لەقەڵەم دەدرێت تا ئەوەى ئەگەرى بەدیهاتنى 

هەبێت)31(، هەندێک لەو ڕێگرییانەش جێگەى 

جۆرەی  بەم  و  ئاماژەپێکردنن  و  هەڵوەستە 

خوارەوەن. 

- ڤیتۆى شیعە

 باوەڕێکى زاڵ هەیە کە شیعەکاىن عێراق، 

ئێران،  دەسەاڵتداراىن  ئەوانیشەوە  لەسەروو 

لەسەر  هەرێمێک  دروستکردىن  لە  بن  ڕێگر 

بنەماى شوناىس تایفى بۆ سوننە لەسەر خاكی 

عێراق، ئەمەش پاساو و هۆکارى زۆرى هەیە، 

لەوانەش: ترس لە پێکداداىن سەربازیى هەرێمی 

ئەگەرى  شیعەكانیان،  دراوسێ  و  سوننە 

هەرێمەکە  بۆ  ئیامرات  و  سعودیە  پەلکێشاىن 

جگە  ئەمە  شیعەن،  نەیاری  دەوڵەتی  دوو  كە 

شیعەکان،  الیەنە  لە  هەندێ  خواستى  لە 

لەژێر  ناوەندی  بە  عێراق  هێشتنەوەى  بۆ 

بیرۆکەیە  ئەم  پێیەىش  بەو  هەژمووىن شیعەدا. 

کراوە،  پاڵپشتى  بایدنەوە  جۆ  لەالیەن  پێشرت 

تابۆیەکى ڕەش و بێزراو دەبێت بۆ ئێرانییەکان 

ئەمەریکى  بژاردەیەکى  هەموو  دژایەتیى  کە 

میانەیەشدا  لەم  نەریت،  بە  بووە  الیان  لە 

میدیاکاىن سوپاى پاسداران گرنگی بەو لێدوان 
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و شیكارانە دەدەن كە پڕۆژەى هەرێمى سوننە 

تایفى"  "پڕۆژەیەكی  بە "جێگرەوەى داعش" و 

وێنا دەكەن)32(. 

- سنوور و ناوەرۆکى هەرێمەکە 

هێزە سوننەکان زۆر جار لە گوتارەکانیاندا 

بە  دەکەن  پەیوەست  خۆیان  سەنگى  و  هێز 

دیالە،  سەالحەدین،  )نەینەوا،  پارێزگاوە  شەش 

سەردەمى  لە  بەغدا(،  کەرکووک،  ئەنبار، 

بە  سوننەکاندا  ئەدەبیاىت  لە  مالیکییشدا 

"شەش پارێزگا ڕاپەڕیوەکە" دەنارسان)33(، بەاڵم 

ئەم  سەرجەم  دەریدەخات  جوگراىف  نەخشەى 

پارێزگایانەش سنوورى تێکەڵ و کێشەلەسەریان 

وەک  هەشیانە  سوننە،  و  کورد  لەگەڵ  هەیە 

کەرکووک، سەراپا پارێزگاى کێشەلەسەرە و بەر 

مادەى 140 دەستوور دەکەوێت)34(.

ـ سەرکردایەىت و پایتەخت

زۆر باس دەکرێت کە ئەنبار شیاوە بۆ ئەوەى 

ببێتە چەقى هەرێمى سوننە، لەم پارێزگایەشدا 

ترلیۆن  گاز و ساماىن رسوشتیى زۆر هەن )53 

مەتر سێجا گاز( کە دەشێت قەرەبووى كێشەی 

بکەنەوە)35(،  هەرێمە  ئەم  دارایی  سەرچاوەى 

و  جموجووڵ  نەینەواش  لە  ئێستادا  لە  بەاڵم 

کارگێڕى  هەرێمى  ئەوەى  بۆ  هەیە  داوکاریی 

نەک  کارگێڕى  بنەماى  لەسەر  بکەن  دروست 

مەزهەىب و شوناىس پێکهاتەیی)36(، جگە لەمەش 

عێراقە  سوننەى  زاڵى  سیامیەکى  پەرتەوازەیی 

سیاسی  ژیانی  سەرەكیی  سیامی  ئێستادا  لە  و 

سەرەکییە:  خاڵى  دوو  عێراق؛  سوننەی  لەناو 

ئاوابوونی  و  ناوەندی  دەسەاڵتێكی  بزربوونی 

سوننە  عەرەبی  بزاوتی  كە  هاوبەش  كێشەی 

ئاراستە بكات، لەگەڵ دابەشبوون و كەرتبوونی 

سوننەكان  هێزە  شوناسی  و  سەركردایەتی 

لە  گوزارشت  هەریەك  كە  لۆكاڵی  هێزی  بۆ 

دەكات  جوگرافی  دەڤەرێكی  یان  پارێزگایەك 

نارساو  یان سیاسیی  لەو هێزانەش  و هەریەك 

ئاڕاستەیان  سەرمایەدار  یان  سەرۆكهۆز  یان 

دەكات)37(.

عەرەبە سوننەکان چەندین جەمسەرگیرى 

لەناو  بەتایبەت  هەیە،  خێڵەکییان  و  ناوچەیى 

نەینەوا.  و  سەالحەدین  و  ئەنبار  هۆزەکاىن 

بە  خۆیان  ئەنبارە  عەشایەرى  چى  هەر 

بەو  سوننە،  ڕێبەرایەتیى  بۆ  دەزانن  شیاوتر 

کردبێت  ڕزگار  خۆیان  پارێزگان  یەکەم  پێیەى 

ناوبانگى  و  قەوارە  خاوەن  و  ئەلقاعیدە  لە 

سەحوەکانیان  پڕۆژەى  و  خۆیانن  تایبەىت 

هەبووە، تەواوى پارێزگاکەشیان سوننەیە. بەو 

حوکمڕانیى  پایتەختى  تکریت  پێشرت  پێیەىش 

عەشایەرى  بووە،  بەعس  پایتەختى  و  سوننە 

ئەوەى  لەسەر  پێداگرن  سەالحەدینیش 

مبێنێتەوە،  ئەواندا  لەنێوان  هەر  دەمڕاستى 

هەیە  خۆیان  پاساوى  نەینەواش  پارێزگاى 

پارێزگان  یەکەم  ئەوان  دەکەن  لەوە  باس  و 

ڕاگەیاندووە)38(،  بەغدا  لە  سەربەخۆیى خۆیان 

لەدواى  پەرلەمانیش  و  سیاىس  ئاستى  لەسەر 

كورد،  و  شیعە  چەشنی  لە  سوننەكان   2018

-2018( پەرلەماندا  خولەی  لەم  نەیانتوانی 
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2022( هاوپەیامنێتییەكی یەك ڕیز پێك بهێنن، 

درێژە  پەرتەوازەییەش  ئەم  وەهایە  باوەڕ 

کە  چارەنووسساز  پرسێکى  هەر  بۆ  بكێشێت 

بێتە ڕێگەیان. 

- سوننە ناڕازییەکان 

ئەو سوننانەى لە بەغدا و پارێزگا تێکەڵەکان 

یان باشوورى عێراق دەژین، بژاردەى هەرێمى 

لەوانەش  نییە،  بەدڵ  پێکهاتەیان  بەم  تایبەت 

کە  الجنوب"  فی  العراق  علامء  "جامعة 

دۆست  و  عێراق  خاکى  یەکێتیى  داکۆکیکارى 

بە  جار  زۆر  و  شیعەکانن  سیاسیى  شەریکى  و 

چونکە  دەکرێن،  تۆمەتبار  شیعە  پاشکۆیەتیى 

سەرۆکەکەیان لە لیستە شیعەکانەوە نزیکە)39(، 

سەر  دەخاتە  تیشك  ئەمانەش  هەڵوێستی 

كێشەیەكی گەورەتر كە چارەنووسی ئەو خەڵكە 

و  بابل  وەك  شیعەكانی  پارێزگا  لە  كە  سوننەن 

و  دوجەیل  شیعانەی  ئەو  یان  هەن،  بەسڕەدا 

پارێزگای  بندەستی  لە  كە  سامەڕا  دەوروبەری 

تێكەڵوپێكەڵییە  ئەم  و  سەالحەدینی سوننەدان 

سنووری  جیاكردنەوەی  لە  ڕێگرە  تایفییە 

مەزهەبیانە و تایفیانەی شیعە و سوننە. 

- سیناریۆكانی ئایندە

هەرێمی  دروستكردنی  یەكەم:  سیناریۆی 

سوننە بەپێی بڕگە و مادەكانی دەستووری عێراق، 

لەسەر  زۆر  مشتومڕی  دروستبوونی  لەگەڵ 

شوناسی ئەو هەرێمە لەنێوان ئیداری و سیاسی 

و تایفی، ئەم هەرێمە فیدڕالییە نەشازەی عێراق 

هەرێمی  یەك  تەنها  ئێستا  كە  دەكاتەوە  ڕێك 

دروستبوونی  بۆ  دەرگاش  )كوردستان(،  هەیە 

فوڕاتی  یان  بەسڕە  چەشنی  لە  تری  هەرێمی 

ناوەڕاست دەكاتەوە لە ئایندەی دووردا.

هێزە  ڤیتۆی  لەبەر  دووەم:  سیناریۆی 

شیعەكان و لەمپەرە زۆرەكان، هەرێمی سوننە 

سوننەكان  پارێزگا  هەرێمی  بۆ  دەگۆڕێت 

هەرێمی  یان  ئەنبار  هەرێمی  چەشنی  لە 

زەمینەی  ئەمەش سەرباری هەبوونی  نەینەوا، 

سەركەوتن، ڕێگر و لەمپەری زۆرە لە چەشنی 

فرەیی پێكهاتەكانی نەینەوا، گرنگیی ئەنبار بۆ 

سووریا،  بە  پەیوەستبوونەوە  و  شیعە  هیاللی 

و  سعودیە  پەلكێشانی  لە  شیعە  مەترسیی 

ترسناكرت  لەمەش  و  ئەنبار  هەرێمی  بۆ  ئوردن 

هەندێ  كە  دەنگۆیانەیەی  ئەو  شیعە،  بۆ 

سەركردەی شیعە باڵوی دەكەنەوە و باس لەوە 

دەكەن ئیرسائیل بەنیازە ڕۆژئاوای عێراق بكاتە 

نیشتامنی جێگرەوە بۆ فەڵەستینییەكان. 

هەیە  زیاتری  ئەگەری  سێیەم:  سیناریۆی 

كارگێڕیی  و  سیاسی   بارودۆخی  مانەوەی  كە 

كەڵەكەكردنی  و  ئێستا  وەك  عێراق  دەوڵەتی 

سەدەیەكە  دەوروبەری  چۆن  وەك  كێشەكان 

بە  هەڵچنین  هیوا  پێناچێت  بەتایبەت  هەیە، 

جۆ بایدن لە جێگەی خۆی بێت، پاش ئەوەی 

لە ماوەی هەشت ساڵەی جێگرایەتیی  ناوبراو 

باراك ئۆبامادا )2008-2016( هیچ هەنگاوێكی 

بیرۆكەی  پراكتیزەكردنی  بۆ  نەنا  كردەیی 

بەرپرسی  كاتێكدا  لە  عێراق  بەهەرێمكردنی 

ڕاستەوخۆی دۆسیەی عێراق بوو. 
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ئــایـنــدەی پـەیـوەنـدیـیــــەکـانـی 
تـورکـیـــا و ئـەمــەریـکــا

ئامادەکردن و وەرگێڕان: هێمن محەمەد قادر
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پرسی  لە  بریتییە  بۆ دەکرێت،  هەڵسەنگاندنی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  دەرەوەی  سیاسەتی 

نێوان  پەیوەندییەکانی  داهاتووی  و  ئەمەریکا 

ساڵی  چوار  ماوەی  لە  ئەمەریکا  و  تورکیا 

بەشێک  بایدندا.  جۆ  سەرۆکایەتیی  داهاتووی 

لە توێژەران پێیان وایە لە ماوەی سەرۆکایەتیی 

ئاساییکردنەوەی  هەوڵی  ئەمەریکا  بایدندا، 

بەرایی

بایدن  جۆ  وەک  ناساندنی  بەبراوە  پاش 

و  چل  وەک  2020دا،  هەڵبژاردنەکانی  لە 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سەرۆکی  شەشەمین 

ئەمەریکا، ئێستا یەکێک لەو پرسە گەرمانەی کە 

لە ناوەندە میدیای و ئەکادیمییەکانی جیهاندا، 

و  شیکردنەوە  توێژەرانەوە  لە  بەشێک  لەالیەن 
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و  چین  لە  هەریەکە  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی 

دەکات  کار  کاتدا  هەمان  لە  دەدات،  ئێران 

پێگەی  و  ڕۆڵ  بەهێزکردنەوەی  سەرلەنوێ  بۆ 

باکوور  ئەتڵەسی  هاوپەیامنێتیی  و  ئەمەریکا 

)ناتۆ( لە سەرکردایەتیکردنی دەوڵەتانی جیهاندا.

 بە پێچەوانەی هەوڵدان بۆ ئاساییکردنەوەی 

چین  لە  هەریەک  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی 

لە  وایە  پێیان  توێژەران  لە  بەشێک  ئێراندا،  و 

ئەنجامی بەردەوامیی هەندێک لەو پرسانەی کە 

ڕاستەوخۆیان  کاریگەریی  ڕابردوودا  ماوەی  لە 

لەسەر پەیوەندییەکانی نێوان ئەمەریکا و تورکیا 

واڵت  هەردوو  نێوان  پەیوەندییەکانی  هەبووە، 

بەرەو الوازی و لێکدوورکەتنەوەی زیاتر هەنگاو 

پەیوەندییەکانی  پێشوودا  سااڵنی  لە  دەنێت. 

زۆری  نزمیی  و  بەرز  ئەمەریکا  و  تورکیا  نێوان 

هەڵگیرسانی  پاش  بەتایبەتی  بینوە،  بەخۆیەوە 

تێکچوونی  و  عەرەبی  بەهاری  شۆڕشەکانی 

بارودۆخی نێوخۆی میسڕ و سووریا. جیاوازیی 

سیاسەتی دەرەوەی هەریەک لەم دوو واڵتە و 

بەریەککەوتنی بەرژەوەندییەکانیان لە هەندێک 

و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  دیارەکانی  پرسە  لە 

ناوچەکەدا وای کردووە پەیوەندییەکانی نێوانیان 

بەرەو  بەهێزەوە  دۆستانەی  پەیوەندییەکی  لە 

پەیوەندییەکی پڕ لە کێشمەکێش و ناسەقامگیر 

هەنگاو بنێت.

پێشبینی  کە  پرسانەی  ئەو  گرنگرتین  لە 

داهاتووی  ساڵی  چوار  ماوەی  لە  دەکرێت 

سەر  بۆ  کاریگەرییان  بایدندا  سەرۆکایەتیی 

ئەمەریکا  و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی 

و  سووریا  پرسی  لە  بریتییە  هەبێت، 

دیموکرات  سووریای  هێزەکانی  هاوکاریکردنی 

لەالیەن ئەمەریکاوە، فەتحواڵ گویلەن و کێشەی 

هالک بانک، کڕینی سیستمی بەرگریی ئاسامنیی 

ئێس 400-ی ڕووسی، دەستتێوەردانی تورکیا لە 

ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست و قووڵبوونەوەی 

و  یۆنان  لە  هەریەک  لەگەڵ  ناکۆکییەکانی 

سیاسەتی  لە  تورکیا  بەردەوامیی  ئیرسائیل، 

وەک  ئیسالمییەکانی  هێزە  پشتیوانیکردنی 

ئیخوان موسلیم لە میسڕ، حەماس لە فەڵەستین، 

هێزەکانی سووریای ئازاد و حکومەتی تەرابلوس 

سەرەکیی  ئامانجی  سۆنگەیەوە  لەم  لیبیا.  لە 

و  شیکردنەوە  بۆ  هەوڵدانە  توێژینەوەیە؛  ئەم 

هەڵسەنگاندنی ئایندەی پەیوەندییەکانی نێوان 

تورکیا و ئەمەریکا لە ڕووی سیاسی و ئابووری 

و سەربازییەوە لە ماوەی چوار ساڵی داهاتووی 

پشتبەسنت  ڕێگەی  لە  بایدندا،  سەرۆکایەتیی 

کێشە  هەڵسەنگاندنی  و  شیکردنەوە  بە 

هەڵوارساوەکانی نێوانیان.

پێشینەی هەڵوێستی جۆ بایدن بەرامبەر توركیا

سیاسی،  ڕابردووی  لە  تێگەیشنت 

هەڵوێست  سەر  خستنە  تیشک  و  شیکردنەوە 

داهاتووی  سەرۆکی  لێدوانەکانی  و  بۆچوون  و 

)جۆ  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

شیکردنەوە  بۆ  دەکات  کۆمەکیامن  بایدن(، 

پەیوەندییەکانی  ئایندەی  هەڵسەنگاندنی  و 
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نێوان تورکیا و ئەمەریکا لە ماوەی چوار ساڵی 

داهاتووی سەرۆکایەتییەکەیدا. هەر چەندە ئەم 

هەڵوێست و بۆچوونانە تا ئێستا هەڵوێستێکی 

فەرمیی  سیاسەتی  دەرەوەی  لە  سیاسین 

ئەمەریکادا. سەرەتای کاری سیاسیی جۆ بایدن لە 

ئیدارەی ئەمەریکادا دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1972، 

بەتایبەتی دوای ئەوەی توانیی وەک شەشەمین 

ببێتە  پیران  ئەنجوومەنی  ئەندامی  الوترین 

نوێنەری ویالیەتی دیالوێر کە ژمارەیەکی زۆر لە 

کەمینەی یۆنانی و ئەرمەنیی لەخۆ گرتووە. بایدن 

بۆ ماوەی 36 ساڵ )1973-2009( وەک نوێنەری 

ئەمەریکادا  کۆنگرێسی  لە  دیالوێر  ویالیەتی 

بۆ ماوەیەکی  بە کاری سیاسی داوە و  درێژەی 

پەیوەندییەکانی  کۆمیتەی  بەرپرسی  درێژ 

بووە.  )سێنات(  پیران  ئەنجوومەنی  دەرەوەی 

باراک  سەرۆکایەتیی  ماوەی  لە  لەوە  جگە 

 )2017  -2009( خول  دوو  ماوەی  بۆ  ئۆبامادا، 

عێراق  دۆسیەی  بەرپرسی  و  سەرۆک  جێگری 

بووە لە کۆسکی سپی)1(.

بایدن   ،2019 ساڵی  نیسانی  مانگی  لە 

ڕایگەیاند وەک نوێنەری پارتی دیموکرات خۆی بۆ  

هەڵبژاردنەکانی 2020ی سەرۆکایەتیی ئەمریکا 

هەڵبژاردنە  بردنەوەی  پاش  دەکات.  بەربژێر 

نێوخۆییەکانی حیزبەکەی، لە مانگی حوزەیرانی 

2020دا پارتی دیموکراتی ئەمەریکا بە شێوەیەکی 

پارتەکە  بەربژێری  تاکە  وەک  بایدنی  ڕەسمی 

بەدەستهێنانی   پاش  سەرەنجام  کرد.  کاندید 

دەنگی 81 ملیۆن و 283 هەزار و 495 کەس کە 

دەکاتە نزیکەی لە 6,50%ی دەنگی هاواڵتیانی 

ئەمەریکا، توانیی بەسەر دۆناڵد ترەمپی کاندیدی 

جۆرە  بەم  بکەوێت.  سەر  کۆمارییەکاندا  پارتی 

جۆ بایدن لە 7ی ترشینی دووەمی 2020دا، بە 

)46(هەمین سەرۆکی  فەرمی وەک  شێوەیەکی 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا دیاری کرا)2(.

بایدن بە هۆی ئەزموونی کاری سیاسییەوە، 

بە یەکێک لە شارەزاترین سیاسییەکانی ئەمەریکا 

ناوەڕاست.  ڕۆژهەاڵتی  بەرامبەر  دادەنرێت 

ویالیەتە  سەرۆکی  وەک  هەڵبژاردنی  لە  بەر 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، لە ماوەی کارکردنیدا 

چ وەک سیناتۆر یاخود وەک جێگری سەرۆک، بە 

شێوەیەکی گشتی 24 جار سەردانی ڕۆژهەاڵتی 

بۆ  سەردانانە  لەو  سێ  و  کردووە  ناوەڕاستی 

بڵێین  دەتوانین  سۆنگەیەوە  لەم  بووە.  تورکیا 

ئەزموونی کاری سیاسی بۆ ماوەیەکی درێژ لەنێو 

کۆنگرێس و کۆشکی سپیدا، یارمەتیی بایدنیان 

شارەزای  باش  ڕادەیەکی  تا  ئەوەی  بۆ  داوە 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  دەرەوەی  سیاسەتی 

نێوان  پەیوەندییەکانی  چۆنیەتیی  و  ئەمەریکا 

حکومەتی ئەنقەرە و واشنتۆن بێت)3(. جۆ بایدن 

لە چەند وێستگەیەکی جیاوازدا لێدوانی توندی 

دژ بە کاربەدەستانی تورکیا و ڕژێمەکەی پارتی 

ڕەجەب  سەرۆکایەتیی  بە  گەشەپێدان  و  داد 

ماوەی  لە  منوونە  بۆ  داوە.  ئەردۆغان  تەیب 

سەرۆکایەتیی  هەڵبژاردنەکانی  بانگەشەی 

بایدن بە شێوەیەکی ئاشکرا لەپاڵ  ئەمەریکادا، 

هەریەک لە کۆریای باکوور و ڕووسیادا، تورکیای 
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هەمان  لە  ناساند،  ئۆتۆکرات  دەوڵەتێکی  وەک 

کاتدا داوای لە حکومەتی ئەنقەرە کرد پابەندی 

لە  بنەماکانی ڕێزگرتن  و  سیستمی دیموکراسی 

مافەکانی مرۆڤ بێت)4(.

پاش هەڵوەشانەوەی بڕیارێکی ئه نجوومه نی 

ئایا  به  مانه وەی  تایبه ت  وه زیرانی ساڵی 1934 

ئەنجوومەنی  لەالیەن  مۆزه خانه   وه ک  سۆفیا 

لێدوانێکیدا  لە  ئەردۆغان  تورکیاوە،  دادوەریی 

ڕایگەیاند لە 24ی تەممووزی 2020دا، ئایاسۆفیا 

بە ڕووی نوێژخوێناندا دەکرێتەوە. ئەم بڕیارەی 

دەوڵەتی تورکیا ناڕەزایی بەشێکی زۆر لە واڵتانی 

ڕۆژئاوای بەدوای خۆیدا هێنا. لەم چوارچێوەیەدا 

ڕەخنەی  2020دا،  تەممووزی  مانگی  لە  بایدن 

لەم بڕیارەی حکومەتی تورکیا گرت و داوای لە 

پاشگەز  بڕیارە  لەم  کرد  تورکیا  سەرۆککۆماری 

ببێتەوە. بایدن لە مانگی ئابی 2020، لە لێدوانێکی 

دیکەیدا سەبارەت بە بارودۆخی نێوخۆی تورکیا، 

ڕێگەی  لە  “پێویستە  ڕایگەیاند:  ڕاشکاوانە 

ئەردۆغان  دەسەاڵتی  بە  کۆتایی  هەڵبژاردنەوە 

بهێنین، بۆ ئەم مەبەستە پێویستە بە شێوەیەکی 

ئاشکرا پشتیوانیی تەواوی پارتە ئۆپۆزسیۆنەکانی 

پشتیوانی  پێویستە  بکەین،  ئەردۆغان  ڕکابەری 

دەیانەوێت  کە  بکەین  کوردییانە  پارتە  لەو 

شتانە  ئەو  دەربارەی  پێویستە  پەرلەمان،  بچنە 

پێویستە  هەڵەیە،  وایە  پێامن  کە  بکەین  قسە 

باجی هەڵەکانیان بدەن...” وەک کاردانەوەیەک 

بەرامبەر وتەکانی بایدن، ئەردۆغان ئاماژەی بۆ 

لە  “ئەوەی  ئەمەریکا  بەرپرسانی  کە  کرد  ئەوە 

بدەن،  ئەنجامی  نەیانتوانی  کودەتاوە  ڕێگەی 

ئۆپۆزسیۆنەوە  ڕێگەی  لە  دەیانەوێت  ئێستا 

ئەنجامی بدەن”)5(.

و هەڵسوکەوتەکانی  لێدوان  لە  تێڕامان  بە 

بایدن، چ لە ماوەی کارکردنی وەک یاریدەدەری 

بانگەشەی  ماوەی  لە  چ  و  ئەمەریکا  سەرۆکی 

هەڵبژاردنەکاندا، بەشێک لە توێژەران پێیان وایە 

لە ماوەی چوار ساڵی داهاتوودا پەیوەندییەکانی 

زیاتر  ناسەقامگیریی  ئەمەریکا  و  تورکیا  نێوان 

بەرپرسانی  بێتوو  گەر  دەبینێت  بەخۆیەوە 

سیاسەتەکانی  لەسەر  ئەنقەرە  حکومەتی 

ئێستایان بەردەوام بن. لەم سەربەندەدا هەریەک 

دەرەوەی  خانەنشینی  وەزیری  یاکش  یاشار  لە 

ئۆنەی،  سەزین  سیاسی  لێکۆڵەری  و  تورکیا 

ئایندەدا  ساڵی  چوار  ماوەی  لە  بڕوایەدان  لەو 

ئەنقەرە-واشنتۆن،  نێوان  پەیوەندییەکانی 

پەیوەندیی  ترەمپ  سەردەمی  هاوشێوەی 

نێوان کەسی یەکەمی هەردوو واڵت )ترەمپ-

پەیوەندییەکانی  بەڵکوو  نابێت،  ئەردۆغان( 

چوارچێوەی  لە  ئەمەریکا  و  تورکیا  نێوان 

لەم  و  دەبێت  ئەمەریکادا  بااڵکانی  دامودەزگا 

ڕێگەیەوە بایدن دەتوانێت فشاری زیاتر بخاتە 

سەر دەوڵەتی تورکیا لە پرسە ناکۆکەکانی نێوان 

کە  پرسانەی  ئەو  گرنگرتین  لە  واڵتدا.  هەردوو 

بە ڕای بەشێک لە توێژەران ڕەنگە لە ئایندەدا 

و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  بۆ  گرفت 

ئەمەریکا دروست بکات، بە شێوەیەکی گشتی 

بریتییە لەم پرسانەی خوارەوە.
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پرسی سووریا )هێزەکانی سووریای دیموکرات(

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە ڕووی 

یەکێک  بە  ئابوورییەوە  و  سەربازی  و  سیاسی 

نێودەوڵەتییەکان  کارەکتەرە  بەهێزترین  لە 

واڵتە،  ئەو  دەرەوەی  سیاسەتی  دادەنرێت. 

ناڕاستەخۆ  یاخود  ڕاستەخۆ  شێوەیەکی  بە 

کاریگەریی بۆ سەر سیاسەتی دەرەوە و ناوەوەی 

لە  هەیە،  جیهان  واڵتانی  لە  زۆرێک  ناوەوەی 

لە  بەشێک  چوارچێوەیەدا  لەم  تورکیا.  نێویاندا 

ئەو  دیارترین  لە  یەکێک  وایە  پێیان  توێژەران 

پرسانەی کە لە ماوەی چوار ساڵی ئایندەدا گرفت 

ئەنقەرە-واشنتۆن  نێوان  پەیوەندییەکانی  بۆ 

سیاسەتی  پرسی  لە  بریتییە  دەکات،  دروست 

ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  دەرەوەی 

لە سووریا و بەریەککەوتنی بەرژەوەندییەکانی 

هۆی  بە  تورکیادا،  دەوڵەتی  لەگەڵ  واڵتە  ئەو 

هێزەکانی  پڕچەککردنی  پڕۆسەی  بە  درێژەدان 

سووریای دیموکرات لەالیەن ئەمەریکاوە)6(.

پەیوەندییەکانی  ئاڵۆزبوونی  سەرەتای 

نوێیە  دۆخە  ئەو  بۆ  ئەمەریکا،  و  تورکیا  نێوان 

دەگەڕێتەوە کە پاش سەرهەڵدانی شۆڕشەکانی 

بەهاری عەرەبی لە ساڵی 2011 لە ناوچەکانی 

گشتی  شێوەیەکی  بە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

سەری  تایبەتی  شێوەیەکی  بە  سووریا  لە  و 

سووریا  نێوخۆی  بارودۆخی  تێکچوونی  هەڵدا. 

سیاسی،  ناسەقامگیریی  تەشەنەسەندنی  و 

قووڵبوونەوەی ناکۆکیی نێوان الیەنە جیاوازەکانی 

سەرهەڵدانی  بۆ  کێشا  سەری  واڵتە،  ئەو 

جەنگێکی نێوخۆی ماوەدرێژ لەنێوان حکومەتی 

واڵتەدا،  ئەو  ئۆپۆسزیۆنەکانی  هێزە  و  سووریا 

بۆ دەستتێوەردانی  دەرفەتی ڕەخساند  ئەمەش 

و  هەرێمی  هێزە  لە  زۆرێک  ڕاستەوخۆی 

نێودەوڵەتییەکان لە کاروباری نێوخۆی سووریادا. 

لە  هەریەک  ڕاستەوخۆی  دەستتێوەردانی 

ئەمەریکا و تورکیا لە کاروباری نێوخۆی سووریا و 

هەوڵدان بۆ پاراستنی هەژموون و بەرژەوەندییە 

تایبەتەکانیان، بە سەرەتای سەرهەڵدانی گرژی و 

ئاڵۆزی لە پەیوەندییەکانی نێوان ئەو دوو واڵتە 

دادەنرێت)7(.

پاش کۆنرتۆڵکردنی بەشێکی فراوان لە خاکی 

لەالیەن  کۆبانێ  شاری  گەمارۆدانی  و  سووریا 

ساڵی  لە  داعشەوە  تیرۆریستیی  ڕێکخراوی 

2014، هێزەکانی هاوپەیامنێتیی نێودەوڵەتی بە 

سەرۆکایەتیی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا 

لە ڕێگەی بۆردوومانی ئاسامنییەوە، بە درێژایی 

پاراستنی  یەکینەکانی  یارمەتیی  گەمارۆدانەکە 

ڕێکخراوەدا.  ئەم  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  دا  گەلی 

کۆبانێ،  شاری  لە  داعش  تێکشکاندنی  پاش 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە سەردەمی 

شێوەیەکی  بە  ئۆبامادا  باراک  سەرۆکایەتیی 

ڕەسمی دەستی کرد بە مامەڵەکردن و هاوکاریی 

یەکینەکانی پاراستنی گەل و ئیدارەی ڕۆژئاوای 

ڕێکخراوی  تێکشکانی  مەبەستی  بە  کوردستان 

سووریا.  خاکی  لەسەر  داعش  تیرۆریستیی 

بایدن  پەیوەندیی  سەرەتای  بە  هەنگاوە  ئەم 

دادەنرێت لەگەڵ کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان. 
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لە  دیموکرات  سووریای  هێزەکانی  ڕۆڵی 

داعشدا،  تیرۆریستیی  ڕێکخراوی  تێکشکاندنی 

وای کرد ئەو هێزانە وەک هاوپەیامنێکی بەهێزی 

هێزەکانی ئەمەریکا و هاوپەیامنی نێودەوڵەتی 

لە  تیرۆر  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  دەربکەون 

جیهاندا. سەرباری بەفەڕمی ناساندنی هێزەکانی 

ڕێکخراوێکی  وەک  دیموکرات  سووریای 

تیرۆریستی لەالیەن دەوڵەتی تورکیاوە، ویالیەتە 

لە  بوو  بەردەوام  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

هاوکاری و مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو هێزانەدا)8(.

پرسی  بڵێین  دەتوانین  سۆنگەیەوە  لەم   

هاوبەش  کاری  ئەنجامدانی  و  هاوکاریکردن 

لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکراتدا لەالیەن 

بە  نێودەوڵەتییەوە  هاوپەیامنێتیی  هێزەکانی 

سەرۆکایەتیی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، 

ئەنقەرە،  حکومەتی  ناڕەزایەتییەکانی  سەرباری 

بە هۆکاری سەرەکیی تێکچوونی پەیوەندییەکانی 

سەرباری  دادەنرێت.  ئەمەریکا  و  تورکیا  نێوان 

ڕەتی  بایدن  ئەنقەرە،  حکومەتی  فشارەکانی 

وەک  گەل  پاراستنی  یەکینەکانی  کردەوە 

گرووپی تیرۆریستی بناسێنێت، ئەمەش بوو بە 

وەک  تورکیا.  بەرپرسانی  نیگەرانکردنی  هۆی 

هاوکارییەکانی  لەبەرامبەر  کاردانەوەیەک 

دیموکرات،  سووریای  هێزەکانی  بۆ  ئەمەریکا 

لە  لێداوانێکیدا  لە  ئەردۆغان  تەیب  ڕەجەب 

دەزانین  “ئێمە  ڕایگەیاند:  2018-دا  ساڵی 

تا  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  کە 

سەربازیی  هاوکاریی  ترێلە   900,4 بڕی  ئێستا 

ڕێکخراوی تیرۆریستیی پارتی کرێکارانی کردووە، 

هاوپەیامنێتی ئاوا نابێت)9(.”

هەڕەشەکانی  بەردەوامیی  ئەنجامی  لە 

حکومەتی ئەنقەرە بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی 

و  سووریا  ڕۆژئاوای  باکووری  لە  سەربازی 

هێزە  لە  بەشێک  لە  واڵتە  ئەو  پشتیوانیی 

ئیسالمییەکانی سەر گۆڕەپانی سووریا، بوون بە 

لەسەر  بەرفراوان  ناڕەزایەتیی  هێنانەدیی  هۆی 

ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی دژ بە دەوڵەتی 

تورکیا. وەک کاردانەوەیەک دژ بە هەڕەشەکانی 

ئەردۆغان، دۆناڵد ترەمپ لە ڕێگەی تویتێکەوە 

کرد  تورکیای  ئابووریی  لەناوبردنی  هەڕەشەی 

گەر بێتوو تورکیا ئۆپەراسیۆنێکی لەم شێوەیە لە 

ناوچەکە ئەنجام بدات. سووربوونی حکومەتی 

هێزەکانی  کشانەوەی  بڕیاری  و  ئەنقەرە 

هەردوو  ناڕەزایەتییەکانی  سەرباری  ئەمەریکا 

“کۆنگرێسی  و  دیموکراتەکان”  “کۆماری،  پارتی 

شێوەیەکی  بە  ترەمپەوە  لەالیەن  ئەمەریکی” 

لەناکاو، ڕێگەی بۆ تورکیا خۆش کرد تا لە 9-ی 

ئاشتی”  “کانی  ئۆپەراسیۆنی   2019 ئۆکتۆبەری 

لە باکووری ڕۆژئاوای سووریا بۆ سەر هێزەکانی 

سووریای دیموکرات ئەنجام بدات.

هێزەکانی  لە  بەشێک  کشانەوەی  پاش   

ئەمەریکا، بایدن ڕەخنەی توندی لەم هەنگاوەی 

ترەمپ گرت و ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە ترەمپ 

ناوخۆیی کرد کە  لەگەڵ هاوپەیامنێکی  ناپاکی 

لە  شەڕیان  ئەمریکادا  هێزەکانی  لەپاڵ  ئازایانە 

دژی تیرۆر ئەنجام دا، بۆیە ئێمە هەرگیز وەک 
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ترەمپ پشت لە کورد ناکەین. جگە لەوە هەر 

ڕاوێژکاری  گەورە  بلینکین  ئەنتۆنی  کاتەدا  لەو 

هەڵبژاردنەکانی  هەڵمەتی  دەرەوەی  سیاسیی 

بایدن، نیگەرانیی خۆی دەربڕی لە بەجێهێشتنی 

کوردانی سووریا)10(.

ئەمەریکا  هێزەکانی  کشانەوەی  بڕیاری 

ڕاستەوخۆی  کاریگەریی  سووریا،  خاکی  لەسەر 

هەبوو لەسەر الوازکردنی ڕۆڵ و پێگەی ئەو واڵتە 

لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیهاندا. بەشێک لە 

توێژەران پێیان وایە ئەمەریکا لە پێناو پاراستنی 

بەهێزبوونی  لە  ڕێگرتن  و  بەرژەوەندییەکانی 

کێڵگە  پاراستنی  ناوچەکە،  لە  ئێران  هەژموونی 

نەوتییەکانی ڕۆژهەاڵتی سووریا و ڕێگریکردن لە 

بااڵدەستیی سیاسەتەکانی ڕووسیا،  سەرکەوتن و 

سووریای  هێزەکانی  پشتیوانیکردنی  بە  درێژە 

دەدات  هێزەکانی  مانەوەی  و  دیموکرات 

و  نووسەر  بارەیەوە  لەم  سووریا.  خاکی  لەسەر 

وایە  پێی  ئیدز،  سەمیح  تورک  ڕۆژنامەنووسی 

یەکێک لە دیاترین ئەو گرفتانەی کە لە سااڵنی 

و  تورکیا  پەیوەندییەکانی  بۆ  گرفت  ئایندەدا 

پرسی  لە  بریتییە  دەکات،  دروست  ئەمەریکا 

سووریا. سەمیح پێی وایە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

درێژە  بایدندا  ئیدارەی  سەردەمی  لە  ئەمەریکا 

دەدات  خۆی  پشتیوانییەکانی  و  هاوکاری  بە 

کاتێکدا  لە  دیموکرات،  سووریای  هێزەکانی  بۆ 

تیرۆریست  وەک  ئەنقەرەوە  الیەن  هێزانە  ئەم 

دەنارسێن، ئەمەش دەبێتە هۆی قووڵرتکردنەوەی 

ناکۆکییەکانی نێوان هەردوو واڵت.

سەبارەت بەم پرسە، یاریدەدەری سەرۆکی 

دەربارەی  لێدوانێکیدا  لە  ئۆکتای  فواد  تورکیا 

ئەمریکا  نێوان  پەیوەندییەکانی  ئایندەی 

هەوڵ  کە  کرد  ئەوە  بۆ  ئاماژەی  تورکیا،  و 

نزیککردنەوەی  و  بەردەوامیدان  بۆ  دەدەن 

لە  ئەمەریکادا.  لەگەڵ  پەیوەندییەکانیان 

درێژەی لێداوانەکەیدا دەربارەی هاوکارییەکانی 

دیموکرات،  سووریای  هێزەکانی  بۆ  ئەمەریکا 

ئۆکتای ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە بەردەوام دەبن 

مەبەستی  بە  ئەمەریکا،  سەر  خستنە  فشار  لە 

کۆتاییهێنان بە هاوکارییەکانیان بۆ ئەو ڕێکخراوە 

تیرۆریستییە. تورکیا بوونی هێزەکانی سووریای 

بە  سووریا،  ڕۆژئاوای  باکووری  لە  دیموکرات 

مەترسیی ڕاستەخۆ بۆ سەر ئاسایشی نیشتامنیی 

تورکیا دادەنێت)11(.

فەتحواڵ گویلەن و هالک بانک

پاش شکستهێنانی کودەتای 15-ی تەممووزی 

2016، حکومەتی تورکیا بە شێوەیەکی ڕەسمی 

بە  گویلەنییەکانی  و  گویلەن”  “فەتحواڵ 

ئەم  بۆ  ناساند.  کودەتایە  ئەو  ئەنجامدەری 

لە  داوای  ڕەسمی  شێوەیەکی  بە  مەبەستە 

ڕادەست  گویلەنی  فەتحواڵ  کرد  ئەمەریکا 

ویالیەتی  لە  درێژە  ماوەیەکی  بۆ  کە  بکاتەوە، 

بێدەنگیی  دەژی.  واڵتە  ئەو  پەنسێلڤانیای 

کاتژمێرەکانی  لە  سپی  کۆشکی  کاربەدەستانی 

نیشتەجێبوونی  کودەتاکەدا،  ڕوودانی  سەرەتای 

فەتحواڵ گویلەن لەو واڵتە، وای کرد الیەنگرانی 
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پارتی داد و گەشەپێدان؛ ئەمەریکا بەوە تاوانبار 

بکەن کە ئاگاداری ئەنجامدانی کودەتای 15-ی 

تەممووز بووە و چاوەڕێی ئەنجامی کودەتاکەی 

کردووە بۆ ئەوەی هەڵوێستی خۆی ڕابگەیەنێت. 

ڕوودانی  بەسەر  کاتژمێر  سێ  تێپەڕینی  پاش 

کودەتاکەدا، باراک ئۆبامای سەرۆکی ئەمەریکا لە 

لێدوانێکیدا پشتیوانیی واڵتەکەی بۆ حکومەتی 

ئەنقەرە ڕاگەیاند)12(.

 پاش شکستهێنانی کودەتای 15-ی تەممووز، 

ڕێكکەوتننامەی  بەگوێرەی  ئەنقەرە  حکومەتی 

بۆ  واڵت  هەردوو  نێوان  1980-ی  ساڵی 

ڕادەستکردنەوەی تاوانباران، لە ساڵی 2017-ەوە 

تا ئێستا بە شێوەیەکی ڕەسمی حەوت جار داوای 

ڕادەستکردنەوەی فەتحواڵ گویلەن و جارێکیش 

داوای دەستبەسەرکردنی کردووە بە شێوەیەکی 

بەاڵم  دۆسیەکەی،  یەکالییبوونەوەی  تا  کاتی 

تاوەكوو ئێستا ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا 

هیچ هەڵوێستێکی ئەوتۆی بۆ ڕادەستکردنەوەی 

داواکەی  جێبەجێکردنی  و  گویلەن  فەتحواڵ 

هۆی  بووەتە  ئەمەش  نەداوە،  پیشان  تورکیا 

بە  بەرامبەر  ئەنقەرە  حکومەتی  نیگەرانیی 

وەک  ئەمەریکا.  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

ویالیەتە  هەڵوێستی  بەرامبەر  کاردانەوەیەک 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە ڕادەستنەکردنەوەی 

فەتحواڵ گویلەن، حکومەتی ئەنقەرە بە تۆمەتی 

هەبوونی پەیوەندی بە کودەتاچییەکانی 15-ی 

پارتی  لەگەڵ  پەیوەندی  هەبوونی  تەممووز، 

کاری  ئەنجامدانی  و  کوردستان  کرێکارانی 

سیخوڕی بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، 

لە مانگی ئۆکتۆبەری 2016-دا “ڕاهیب ئاندرێ 

برونسۆن”ی بە ڕەگەز ئەمەریکیی دەستگیر کرد 

و سزای سێ ساڵ بەندکردنی بەسەردا سەپاند)13(.

سزادانی  لە  ئەنقەرە  حکومەتی  پێداگریی 

ڕاهیب برونسۆن و ڕەتکردنەوەی داواکارییەکانی 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بۆ ئازادکردنی، 

ڕووی  لە  کرد  ناچار  واشنتۆنی  حکومەتی 

تورکیا،  بخاتە سەر دەوڵەتی  ئابوورییەوە فشار 

بۆ ئەم مەبەستە وەزارەتی خەزێنەی ئەمەریکا 

بەگوێرەی بڕیاری ژمارە 13818،  بڕیاری دا سزا 

داد  وەزیری  سامانی  و  سەروەت  سەر  بخاتە 

هەمان  لە  ئەمەریکا،  لە  واڵتە  ئەو  ناوخۆی  و 

زیادکردنی  بە  دا  بڕیاری  ترەمپ  دۆناڵد  کاتدا 

ئاسنی  و  ئەلەمنیۆم  هەناردەی  سەر  باجی 

فشارەکانی  ئەنجامی  لە  ئەمەریکا.  بۆ  تورکی 

ئەمەریکا، حکومەتی ئەنقەرە ناچار بوو  ڕاهیب 

دەکرێت  پێشبینی  بکات.  ئازاد  برونسۆن 

گویلەن  فەتحواڵ  ڕادەستکردنەوەی  دۆسیەی 

کاریگەریی  بایدندا،  سەرۆکایەتیی  ماوەی  لە 

بەرچاوی هەبێت بۆ سەر پەیوەندییەکانی نێوان 

وتەبێژی  کاڵن”  “ئیرباهیم  واشنتۆن.  و  ئەنقەرە 

سەرۆککۆماری تورکیا، لە دیداری جێرمان مارشاڵ 

ئەوەی  سەرەڕای  کرد  ئەوە  بۆ  ئاماژەی  فەند 

هیوادارن پەیوەندییەکی باشیان لەگەڵ ئیدارەی 

کاتدا  هەمان  لە  هەبێت،  ئەمەریکادا  نوێی 

یەکەم داواکارییان لە ئیدارەی نوێی ئەمەریکا؛ 

ڕادەستکردنەوەی گویلەنە کە ئێستا لە ویالیەتی 
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پەنسلڤانیای ئەو واڵتە ژیان بەسەر دەبات)14(.

یەکێکی دیکە لەو پرسانەی کە کاریگەریی 

زیاتری  ئاڵوزکردنی  لە  هەبوو  بەرچاوەی 

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئەمەریکا، بریتییە 

لە پرسی دەستگیرکردنی “محەمەد هاکان ئاتێال”؛ 

لە  بانک  هالک  پێشووی  بەڕێوەبەری  جێگری 

هێزەکانی  لەالیەن   ،2017/3/27 ڕێككەوتی 

“ئێف بی ئای”ی ئەمریکییەوە لە فڕۆکەخانەی 

تۆمەتی  بە  نیویۆرک،  لە شاری  کەنەدی  جۆرج 

سپیکردنەوەی پارە و شکاندنی سزا سەپێرناوەکانی 

سەر ئێران. پاش دەستگیرکردنی محەمەد هاکان 

سزای  ئەمەریکا  دادوەریی  دەسەاڵتی  ئاتێال، 

بەسەر  بەندکردنی  مانگ  هەشت  و  ساڵ  دوو 

ناوبراودا سەپاند. وەک کاردانەوەیەک بەرامبەر 

وتەبێژی  واشنتۆن،  حکومەتی  هەنگاوەی  ئەم 

حکومەتی ئەنقەرە بەکیر بۆزداغ ڕایگەیاند: “ئەم 

داوایە؛ داوایەکی یاسایی نییە، بەڵکوو داوایەکی 

تورکیایە”.  سزادانی  لێی  ئامانج  و  سیاسییە 

وتەبێژی حکومەتی ئەنقەرە و وەزیری دەرەوەی 

ئەو واڵتە، گویلەنییەکانیان بەوە تاوانبار کرد کە 

ئەوان لە پشتی ئەم دۆسیەوەن)15(.

لە ئەنجامی ناڕەزایی و فشارەکانی حکومەتی 

بەشێک  دۆسیەیە،  بەم  سەبارەت  ئەنقەرەوە 

ئەوە کرد  بۆ  ئاماژەیان  ئەمەریکا  میدیاکانی  لە 

دادگا  کاروباری  لە  دەستتێوەردانی  ترەمپ 

یەکالیکردنەوەی  ڕاگرتنی  بە مەبەستی  کردووە 

وایە  پێیان  چاودێران  لە  بەشێک  دۆسیەکە. 

بە  ڕێگە  بایدندا،  دەستبەکاربوونی  لەگەڵ 

دەسەاڵتی دادوەری دەدات بۆ یەکالیکردنەوەی 

یەکالیکردنەوەی  لە  بێتوو  گەر  دۆسیەیە.  ئەم 

تورکیا  بە  دژ  دادگا  بڕیارەکانی  دۆسیەیەدا  ئەم 

بێت، ئەوا وەزارەتی خەزێنەی ئەمەریکا سزای 

ئابووری بەسەر تورکیادا دەسەپێنێت، بێگومان 

و  نابێت  تورکیا  بەرژەوەندیی  لە  ئەمەش 

ئەو  ئابووریی  سەر  بۆ  ڕاستەوخۆ  کاریگەریی 

واڵتە دروست دەکات، لە کاتێکدا لە ماوەی ئەم 

ساڵدا ئابووریی تورکیا بە ڕێژەی 9,3 پاشەکشەی 

بەخۆیەوە بینیوە. 

سیستمی بەرگریی ئاسامنیی 

ئێس ٤٠٠ی ڕووسی

یەکێکی دیکە لەو پرسە هەڵوارساوانەی کە 

لە ماوەی ئایندەدا و لەگەڵ دەستبەکاربووونی 

بۆ  گرفت  ئەمەریکادا  نوێی  ئیدارەی 

دروست  واڵت  هەردوو  نێوان  پەیوەندییەکانی 

دەکات، بریتییە لە پرسی کڕین و تاقیکردنەوەی 

400-ی  ئێس  ئاسامنیی  بەرگریی  سیستمی 

شکستهێنانی  پاش  تورکیاوە.  لەالیەن  ڕووسی 

کڕینی  بۆ  ئەنقەرە  حکومەتی  هەوڵەکانی 

سیستمی پاتریۆتی ئەمەریکی، پەیوەندییەکانی 

نێوان هەردوو واڵت لێکدوورکەوتنەوەی زیاتری 

ئەنقەرە  حکومەتی  خواستی  بینی.  بەخۆیەوە 

بۆ دەستخستنی سیستمێکی بەهێزی بەرگریی 

هەوڵەکانی  تا  واڵتەوەنا  بەو  پاڵی  ئاسامنی، 

خۆی چڕ بکاتەوە بۆ کڕینی سیستمی بەرگریی 

بە  کە  ڕووسیا،  واڵتی  لە   400 ئێس  ئاسامنیی 
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و  ئەمەریکا  بەهێزەکانی  ڕکابەرە  لە  یەکێک 

هاوپەیامنێتیی ناتۆ دادەنرێت. پاش ئەنجامدانی 

بااڵی  بەرپرسانی  لەنێوان  زنجیرەدیدارێک 

هەردوو واڵتدا، لە ساڵی 2017 ڕێککەوتننامەی 

کرا  ئیمزا  واڵتدا  لەنێوان هەردوو  لێکتێگەیشنت 

بە مەبەستی پێدانی 4 پارچە سیستمی بەرگریی 

ئاسامنیی ئێس 400 بە تورکیا، بە بەهای 2 ملیار 

بڕیار  ڕێککەوتننامەکە  بەگوێرەی  دۆالر.  نیو  و 

ئەم سیستمە  لەناوەڕاستی ساڵی 2019-دا،  درا 

ڕادەستی تورکیا بکرێت)16(.

ئێس  سیستمی  تاقیکردنەوەی  و  کڕین 

سەرباری  تورکیاوە،  لەالیەن  ڕووسی  400ی 

بە  ئەمەریکا،  ناڕەزایەتییەکانی  و  هەڕەشە 

یەکێک لە گرنگرتین ئەو پرسانە دادەنرێت کە 

ڕاستەوخۆی  کاریگەریی  نەرێنی  بە شێوەیەکی 

بۆ سەر پەیوەندییەکانی هەردوو واڵت دروست 

حکومەتی  نیگەرانییەکانی  و  ناڕەزایی  کردووە. 

بۆ  تورکیا،  هەنگاوەی  ئەم  بەرامبەر  واشنتۆن 

چەند هۆیەکی سەرەکی دەگەڕێتەوە، لەوانە: 

سیستمی  بۆ  گرفت  دروستکردنی   .1

ڕاداری دەوڵەتانی هاوپەیامنێتیی ناتۆ، بە هۆی 

ئەندامبوونی تورکیا لەم هاوپەیامنێتییەدا.

دەڕوانێتە  بەنیگەرانییەوە  ئەمەریکا   .2

فڕۆکەی  نهێنییەکانی  شیکردنەوەی  ئەگەری 

سیستمی  لەالیەن  ئەمەریکی  35”ی  “ئێف 

بە  ڕووسی،  400-ی  ئێس  ئاسامنیی  بەرگریی 

بەکارهێنانی ئەم سیستمە الیەن تورکیاوە. لەم 

ئاسامنیی  هێزی  گشتیی  سکرتێری  بارەیەوە 

ئەمەریکا ئاماژەی بەوە دا ئامادە نین فڕۆکەی 

ناهێڵن  و  بفرۆشن  تورکیا  بە   ”35 “ئێف 

ئەم  لەگەڵ  تورکیاوە  لەالیەن  فڕۆکەکانیان 

سیستمەدا پێکەوە بەکار بهێرنێت.

ئاسامنیی  بەرگریی  سیستمی  کڕینی   .3

ئەو  تورکیاوە،  لەالیەن  ڕووسی  400ی  ئێس 

کە  واڵتانەی  ئەو  نەخشەی  دەخاتە سەر  واڵتە 

خاوەنی چەکی سرتاتیجین و پێگەی ئەو واڵتە 

ئەم  بێگومان  دەکات،  بەهێزتر  ناوچەکەدا  لە 

هەنگاوەش لەالیەن ئەمەریکاوە وەک مەترسی 

ئاڵۆزیی  هۆی  بە  دەبیرنێت  ئیرسائیل  سەر  بۆ 

پەیوەندییەکانی نێوان ئەو دوو واڵتە.

4. پاش کڕینی سیستمی ئێس 400-ی ڕووسی 

لەالیەن تورکیاوە، کۆنگرێسی ئەمەریکی بڕیاری 

بە  ئەمەریکیی  35”ی  “ئێف  فڕۆکەی  پێدانی 

تورکیا ڕاگرت و بڕیارەکە لەالیەن دۆناڵد ترەمپی 

سەرۆکی ئەمەریکاوە پەسەند کرا. بێئومێدبوونی 

لەالیەن   ”35 “ئێف  فڕۆکەی  پێدانی  لە  تورکیا 

ئەمەریکاوە، ڕەنگە ببێتە هۆی هاندانی تورکیا 

37-ی  سوخۆ  و   35 سوخۆ  فڕۆکەی  کڕینی  بۆ 

ڕووسی لە ئایندەدا)17(.

ئێستادا  لە  بڵێین  دەتوانین  شێوەیە  بەم 

یەک  لە  دەدات  هەوڵ  ئەنقەرە  حکومەتی 

کاتدا خۆی لە هەریەک لە ئەمەریکا و ڕووسیا 

نزیک بکاتەوە و ناکۆکییەکانی ئەو دوو واڵتە بۆ 

بەرژەوەندیی خۆی بەکار بێنێت. ئەمە لە کاتێکدا 

ڕووسیا  لە  ئەنقەرە  حکومەتی  نزیکبوونەوەی 

هۆی  بووەتە   ،400 ئێس  سیستمی  کڕینی  و 
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زیانگەیاندن بە پەیوەندییەکانی ئەو واڵتە لەگەڵ 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکادا. چاودێرانی 

سیاسی پێیان وایە لە ماوەی چوار ساڵی ئایندەدا، 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سەرۆکی  بایدنی  جۆ 

بە  بەهێزکردنەوەی  ئەمەریکا گرنگییەکی زۆر 

بارەیەوە  لەم  نادەدات.  ناتۆ  هاوپەیامنێتیی 

کاتی  دەکات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئۆنای  سەزین 

لە  بکاتەوە  یەکالیی  تورکیا خۆی  هاتووە  ئەوە 

ئەمەریکادا،  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  چۆنیەتیی 

بایدندا،  سەرۆکایەتیی  ماوەی  لە  ئەوەی  لەبەر 

حکومەتی ئەنقەرە ناتوانێت لە یەک کاتدا هەم 

سیستمی  خاوەنی  هەم  و  بێت  ناتۆ  ئەندامی 

بەرگریی ئاسامنیی ئێس 400-ی ڕووسی بێت)18(.

ئەمەریکی  کۆنگرێسی  کاتدا  هەمان  لە 

بۆ  نیشتامنی  بەرگریی  یاسای  ئامادەکردنی  لە 

سەپاندنی  لە  دەکاتەوە  جەخت   ،2021 ساڵی 

سزا بەسەر ڕکابەرەکانی ئەمەریکادا. یاساکە لە 

ترەمپەوە  دۆناڵد  لەالیەن  ڕابردوودا  هەفتەی 

لەگەڵ  دەکرێت  چاوەڕێ  و  کرا  پەسەند 

ئایندەدا؛  ساڵی  لە  بایدن  دەستبەکاربوونی 

یاساکە  جێبەجێکردنەوە.  بواری  بکەوێتە 

کۆمەڵێک سزا لەخۆ دەگرێت، وەک سەپاندنی 

سزای بانکی توند بەسەر تورکیادا کە لە ڕووی 

ئابووری و بازرگانییەوە گرفتی گەورە بۆ ئابووریی 

ئەو واڵتە دروست دەکات، لە کاتێکدا بە هۆی 

دیکەوە؛  قەیرانەکانی  و  کۆرۆنا  باڵوبوونەوەی 

بەرچاو  شێوەیەکی  بە  تورکی  لیرەی  بەهای 

ئەو  ئابووریی  و  بینیوە  بەخۆیەوە  دابەزینی 

واڵتە تووشی قەیران بووە. لەم بارەیەوە وەزیری 

پێی  یاکش،  یاشار  تورکیا  دەرەوەی  پێشووی 

وایە جۆ بایدن بە پێچەوانەی دۆناڵد ترەمپەوە؛ 

ڕێگری ناکات لە جێبەجێکردنی ئەو سزایانەی کە 

لەالیەن کۆنگرێسی ئەمەریکییەوە ئامادە کراوە 

دەتوانین  سۆنگەیەشەوە  لەم  تورکیادا.  بەسەر 

بەکارهێنانی  لە  تورکیا  سووربوونی  بڵێین 

سیستمی ئێس 400 و نزیکبوونەوەی لە ڕووسیا، 

ئەمەریکادا  لەگەڵ  واڵتە  ئەو  پەیوەندییەکانی 

ماوەی  لە  دەبات  زیاتر  ئاڵۆزیی  بەرەو 

سەرۆکایەتی بایدندا. 

ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

جوگرافیی  پێگەی  و  هەڵکەوتە  گرنگیی 

ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەکانی 

جیۆسرتاتیجییەوە،  و  جیۆپۆلەتیک  ڕووی  لە 

و  ڕکابەری  بەردەوامیی  هۆی  بە  بەتایبەتی 

گرژی و ئاڵۆزییەکانی )کێشەی قوبرس، سووریا، 

دەوڵەمەندیی  ئیرسائیل/فەڵەستین(،  و  لیبیا 

نەوت  وەک  وزەی  سەرچاوەکانی  بە  ناوچەکە 

و غازی رسوشتی و کاریگەریی لەسەر ئاسایش 

حکومەتی  کردووە  وای  تورکیا،  ئابووریی  و 

دەرەوەیدا  سیاسەتی  ئەجێنداکانی  لە  ئەنقەرە 

ناوچەیە  بەم  زۆر  ئێجگار  بایەخێکی  و  گرنگی 

و چاالکییەکانی  بەردەوامیی جموجووڵ  بدات. 

تورکیا بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی و کارکردن 

لە  خۆی  دەسەاڵتی  و  هێز  چەسپاندنی  بۆ 

ڕووی  لە  چ  ناوەڕاست،  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 
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دەستتێوەردان لە کاروباری نێوخۆی دەوڵەتانی 

لەشکرکێشیی  ئەنجامدانی  وەک  ناوچەکە 

سەربازی بۆ سەر خاکی سووریا، ناردنی هێزی 

سەربازی بۆ لیبیا، چ لە ڕووی بەردەوامیدان بە 

کاری هەڵکەندن و گەڕان بەدوای سەرچاوەکانی 

وزەدا لە ئاوەکانی ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاستدا، 

ئاستی  لەسەر  واڵتە  ئەم  ئەوەی  هۆی  بووەتە 

هەرێمی نێودەوڵەتی ڕووبەڕووی ڕەخنەی توند 

ببێتەوە)19(.

 لە ئێستادا ژمارەیەک لە هێزە هەرێمییەکانی 

هێزە  و  یۆنان  سعودیە،  میسڕ،  ئیامرات،  وەک 

و  فەڕەنسا  ئەمەریکا،  وەک  نێودەوڵەتییەکان 

کەوتوونەتە جموجووڵ  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای 

و چاالکی دژ بە خواست و سیاسەتەکانی تورکیا 

دەوڵەتی  کۆبوونەوەی  دوایین  لە  ناوچەکە.  لە 

لە  هەریەک  ناتۆ،  هاوپەیامنێتیی  لە  ئەندام 

ئەمەریکا  دەرەوەی  وەزیری  پۆمپیۆ”ی  “مایک 

دەرەوەی  وەزیری  لۆدریان”ی  ئێڤ  “ژان  و 

فەڕەنسا، ڕەخنەیان لە سیاسەتەکانی تورکیا گرت 

لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست)20(.

پاش  ڕابردوودا،  سەدەی  حەفتاکانی  لە 

نێوان  ناکۆکییەکانی  و  ملمالنێ  قووڵبوونەوەی 

یۆنان و تورکیا لەسەر کێشەی قوبرس، بایدن وەک 

نوێنەری شاری دیالوێر لە ئەنجوومەنی سێنات بە 

یۆنانیی  کەمینەی  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  هۆی 

شاری دیالوێر، دژ بە دەستتێوەردانی سەربازیی 

تورکیا وەستایەوە و داوای کرد تورکیا سزا بدرێت. 

لە هەمان کاتدا بایدن یەکێک بوو لەو سیناتۆرانەی 

قوبرس  لە دوورگەی  داماڵینی  بڕیاری چەک  کە 

لەالیەن  بڕیارەکە  و  ئەمەریکا  کۆنگرێسی  بردە 

پەسەند  ئەمەریکاوە  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

کە  پرسانەی  لەو  دیکە  یەکێکی  لەوە  کرا. جگە 

نێوان  پەیوەندییەکانی  گەرمی  بابەتی  دەبێتە 

ناکۆکییەکانی  پرسی  لە  بریتییە  واڵت،  هەردوو 

نێوان تورکیا و ئیرسائیل، پشتیوانیکردنی ویالیەتە 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە ئیرسائیل لە ماوەی 

سەرۆکایەتیی بایدندا)21(.

بە ڕای بەشێک لە چاودێرانی سیاسی، لەگەڵ 

سەرۆکی  وەک  بایدن  جۆ  دەستبەکاربوونی 

پرسی  لە  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

ملمالنێی نێوان کۆماری قوبرسی باشوور و یۆنان، 

ئیرسائیل لەگەڵ تورکیادا، لە ڕۆژهەاڵتی دەریای 

ناوەڕاست فشارەکانی ئەمەریکا بۆ سەر تورکیا 

بڵێین  دەتوانین  سۆنگەیەوە  لەم  دەکات.  زیاد 

ئەم پرسەش یەکێکی دیکەیە لە پرسە گەرمەکانی 

لە  پێشبینی دەکرێت  کە  نێوان هەردوو واڵت، 

بۆ  کاریگەریی  بایدندا  سەرۆکایەتیی  ماوەی 

ئەمەریکا  و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  سەر 

هەبێت.

جینۆسایدی ئەرمەن

یەکێکی دیکە لەو پرسانەی کە دەکرێت ببێتە 

هۆی ئاڵۆزکردنی زیاتری پەیوەندییەکانی نێوان 

ئەنقەرە و واشنتۆن، بریتییە لە پرسی بەڕەسمی 

لەالیەن  ئەرمەنەکان  جینۆسایدی  ناساندنی 

سیاسییانەی  لەو  یەکێک  بە  بایدن  تورکیاوە. 
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نزیکی  پەیوەندییەکی  کە  دادەنرێت  ئەمەریکا 

لەگەڵ لۆبی ئەرمەنەی هەیە لە ئەمەریکا. پاش 

دەستنیشانکردنی وەک کاندیدی پارتی دیموکرات 

بۆ سەرۆکایەتیی ئەمریکا لە ماوەی بانگەشەی 

الیەنگرانی  بە  ئەوەی  بەڵێنی  هەڵبژاردنەکاندا، 

دا، گەر بێتوو وەک سەرۆکی داهاتووی ئەمەریکا 

ناساندی  بەڕەسمی  بۆ  کار  ئەوا  هەڵبژێردرێت، 

پرسی جینۆسایدی ئەرمەنەکان لەالیەن تورکیاوە 

دەکات)22(.

یاریدەدەری  ئۆکتای”  “فواد  گەرچی 

سەرۆکی تورکیا، سەبارەت بە لێدوانەکانی بایدن 

بۆ  ئاماژە  لە ماوەی هەڵمەتی هەڵبژاردنەکاندا 

دژ  بایدن  توندەکانی  لێدوانە  کە  دەکات  ئەوە 

و  ئەرمەنی  لۆبی  کاریگەریی  لەژێر  تورکیا  بە 

هەڵمەتی  کۆتاییهاتنی  پاش  و  یۆنانییەکاندایە 

هەڵبژاردنەکان، پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو 

گشتی  شێوەیەکی  بە  دەبێتەوە.  ئاسایی  واڵت 

ئەمانە گرنگرتین ئەو پرسانە بوون کە پێشبینی 

پەیوەندییەکانی  سەر  بۆ  کاریگەری  دەکرێت 

لە  بکات  دروست  ئەمەریکا  و  تورکیا  نێوان 

ماوەی چوار ساڵی ئایندەدا.

ئەنجام

سیاسەتی دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

یاخود  ڕاستەوخۆ  شێوەیەکی  بە  ئەمەریکا 

بارودۆخی  سەر  بۆ  کاریگەریی  ناڕاستەوخۆ، 

ناوچەکە  دەوڵەتانی  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

ڕۆژگاری  لە  ئەمەریکا  پێیەی  بەو  هەیە، 

ئەمڕۆماندا بەهێزترین کارەکتەری نێودەوڵەتییە. 

سەرۆکی  ئەمەریکی،  دەستووری  بەگوێرەی 

تەواوی  دەسەاڵتی  یەکگرتووەکان  ویالیەتە 

هەیە لە چۆنیەتیی داڕشتنی سیاسەتی دەرەوەی 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست و جیهاندا. واتە بە گۆڕانی سەرۆکی 

واڵتەش  ئەو  دەرەوەی  سیاسەتی  ئەمەریکا، 

دەکرێت گۆڕانکاری بەخۆیەوە ببینێت. 

ئەمەریکا  هەڵبژاردنەکانی  بردنەوەی  پاش 

لەالیەن جۆ بایدنەوە، پێشبینیی ئەوە دەکرێت 

دەرەوەی  سیاسەتی  دەستبەکاربوونیدا،  لەگەڵ 

ببینێت.  بەخۆیەوە  گۆڕانکاری  ئەمەریکا 

لە  بایدن  بڕوایەدان  لەو  چوارچێوەشدا  لەم 

سەرلەنوێ  بۆ  کار  سەرۆکایەتییەکەیدا  ماوەی 

بەهێزکردنەوەی ڕۆڵ و پێگەی ئەمەریکا دەکات 

بڵێین  دەتوانین  سۆنگەیەوە  لەم  جیهاندا.  لە 

سەرباری ئەوەی تورکیا لە ڕووی جیۆپۆلەتیکەوە 

ناوچەیەکی جێ بایەخە لە سیاسەتی دەرەوەی 

ئەمەریکادا و بە دەرگای چوونەژوورەوەی ئەو 

دادەنرێت،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  بۆ  واڵتە 

سیاسەتی  هۆی  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

بۆ  واڵتە  ئەو  هەوڵدانی  و  تورکیا  دەرەوەی 

سەپاندنی هەژموون و هەیمەنەی خۆی بەسەر 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ناوچەکەدا، لە ڕێگەی 

دەستتێوەردانی لە کاروباری نێوخۆیی دەوڵەتانی 

ئیسالمییەکان،  گرووپە  پاڵپشتیی  و  ناوچەکە 

کۆشکی  بەرپرسانی  ڕووسیا،  لە  نزیکبوونەوەی 

سپیی لەو واڵتە نیگەران کردووە. 
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سەرباری قووڵبوونەوەی ناکۆکییەکانی نێوان 

تورکیا و ئەمەریکا لە ماوەی سەرۆکایەتیی دۆناڵد 

لەگەڵ  کەسیی  پەیوەندیی  هۆی  بە  ترەمپدا، 

ڕەجەب تەیب ئەردۆغاندا، ترەمپ لە هەندێک 

تورکیا.  بە  بەرامبەر  نواندووە  نەرمیی  دۆسیەدا 

نیشتامنی  بەرگریی  یاسای  پەسەندکردنی  پاش 

بۆ ساڵی 2021 لەالیەن حکومەتی ئەمەریکاوە، 

دەستبەکاربوونی  لەگەڵ  دەکرێت  پێشبینی 

بایدندا سزا ئابوورییەکانی سەر تورکیا بکەوێتە 

بواری جێبەجێکردنەوە. لەژێر ڕۆشنایی سەرجەم 

بگەینە  دەتوانین  سەرەوەدا،  زانیارییانەی  ئەو 

ئەو ئەنجامەی کە بە هۆی جیاوازیی سیاسەتی 

بەردەوامیی  و  واڵت  هەردوو  دەرەوەی 

نێوانیان،  هەڵوارساوەکانی  کێشە  لە  هەندێک 

ماوەی  لە  ئەمەریکا  و  تورکیا  پەیوەندییەکانی 

زیاتر  نشێویی  و  هەوراز  ئایندەدا  ساڵی  چوار 

بەخۆیەوە دەبینێت، گەر بێتوو دەسەاڵتدارانی 

تورکیا بەردەوام بن لە درێژەدان بە سیاسەتەکانی 

ئێستایان.

................................
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لە چاوەڕوانیی هەڵگەڕانەوەدا
پرسی کورد و دەستتێوەردانی سەربازیی 

تازەی تورکیا لە ناوچەکەدا
ئەروین ڤان ڤین: توێژەرە لە بەشی توێژینەوەی ملمالنێ لە پەیامنگای کلینگەنداڵ و 

سەرۆکایەتیی تیمێك دەکات کە لە ئابووریی سیاسیی ملمالنێ دەکۆڵێتەوە لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست. توێژینەوەكانی لە بواری بەکارهێنانی سیاسیی گرووپە چەکدارەکان لە پڕۆسەکانی 

دروستکردنی دەوڵەت و ملمالنێ جیۆپۆلەتیکییەکاندایە.

ئەنگین یوکسەل: توێژەرە لە بەشی توێژینەوەی ملمالنێ لە پەیامنگای کلینگەنداڵ کە سەرنجی 
لەسەر سیاسەتی دەرەوەی تورکیایە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، هەروەها کاندیدی دکتۆرایە لە 

زانکۆی لیدن کە لێکۆڵینەوە دەکات لە ڕێگە مێژوویی و هاوچەرخەکانی ڕووسیا لە بابەتی شەڕدا.

هاشم تەکینەش: پێشرت توێژەر بووە لە بەشی توێژینەوە لە ملمالنێ لە پەیامنگای کلینگەنداڵ و 
لە ئێستادا خوێندکارە لە زانکۆی لیدن.

وەرگێڕان: پەرۆش محەمەد ساڵح
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تێدایە  ئەوەشی  سەرکێشیی  تورکیا  نوێی 

بکات  زیاد  ناوەڕاستدا  لە ڕۆژهەاڵیی  ملمالنێ 

لە  بە هۆی ئەوەی دەستتێوەردانەکانی تورکیا 

سیاقێکی نێودەوڵەتی و سەروونەتەوەییدا ڕوو 

دەدەن.

زەمینە

ئاشتی"ی  "کانی  داگیرکاریی  ئوپەراسیۆنی 

مانگی 10ی 2019، دەستی گرت بەسەر هێڵێک 

لە باکووری ڕۆژهەاڵتی سووریا کە پێک هاتووە 

لە شارەکانی گرێسپی و سەرێکانی. ئەمە وای 

کوردیی  سەرەکی  هێزی  وەکوو  پەیەدە  کرد 

ئەو  سەربازیی  باڵی  وەکوو  یەپەگە  و  سووریا 

بۆ  ڕووسیا،  و  سووریا  بۆ  ببەنەوە  پەنا  هێزە 

داگیرکاریی  هەڕەشەی  لە  بیانپارێزێ  ئەوەی 

ئەم  تورکیاوە.  لەالیەن  خاکەکەیان  تەواوی 

کوردانی  برد  لەناو  ئەگەرەی  ئەو  پڕۆسەیە 

سووریا لە داهاتوودا بە ئۆتۆنۆمی بگەن. ئەمە 

هەروەها پێگەی ڕژێمی سووریای لە باکووری 

ڕۆهەاڵتی واڵتەکە بەهێز کرد.

بەاڵم ئەمە تەنها دەرئەنجامی هەنووکەیی 

خشتێکی  دانانی  ئەمە  بوو.  ئۆپەراسیۆنەکە 

تورکیا  سرتاتیژییەی  دیوارە  ئەو  لەسەر  بوو  تر 

دەستی  کوردەکان  دژی  لە  ناوچەکەدا  لە 

"ئازاد"کردنی  لە  هاتووە  پێک  کە  کردووە  پێ 

خاکە سنوورییەکانی شاری ئەلباب لە باکووری 

ناوچەی  داگیرکردنی  هەروەها  و  سووریا 

هێرشی  زنجیرەیەك  عەفرین،  کوردی  زۆرینە 

تری تورکیا دژی پەکەکە لە کوردستانی ئێراق، 

.................................................

سەرچاوە: پەیامنگای "کلینگەنداڵ"ی 

هۆڵەندی بۆ پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان، 

خانەیەکی بیر و ئەکادیمیایەکی سەرەکییە 

لە پرسە نێودەوڵەتییەکاندا. لە ڕێگای رشۆڤە، 

ڕاهێنان و دیبەیتەکانەوە؛ ئیش لەسەر 

تواناداركردنی حکومەت، ئابووری و کۆمەڵگە 

مەدەنییەکان دەكەن کە بەشدار بن لە 

هێنانەدیی دنیایەکی هێمن و دادپەروەرانە.

.................................................

بەرایی

لە  تورکیا  تازەکانی  دەستتێوەردانە 

خۆیشی،  تورکیا  و  ئێراق  و  سووریا  بەشێکی 

لەوە دەچێت زۆر هێزی سیاسی و سەربازیی 

جیاوازی کوردی بەرەو ڕووخان ببات لە ڕێگەی 

کە  هەرێمییەوە  هاوئاهەنگی  سرتاتیژێکی 

پێکەوە  داپڵۆسین  و  زەمینی  سەربازیی  کاری 

تاکتیکە  و  چوارچێوە  ئەو  بەاڵم  دەدات.  گرێ 

چارەسەری  بۆ  تورکیا  کە  "دژەتیرۆر"ییەی 

دێنێت، زۆر زەبروزۆری  بەکاری  کێشەی کورد 

تێدایە  ڕێکكەوتنی  و  مساوەمە  کەم  و  تێدایە 

کەمینە.  کوردی  مافەکانی  باشکردنی  بۆ 

لە  بکات  ڕێگری  شێوازە  ئەم  زۆرە  ئەگەری 

نەشتوانێ  و  ئاشتیخوازانە  بەرەنگاربوونەوەی 

وەکوو  چەکدارییەکانی  گرووپە  بۆ  هاوکاریی 

سەرەڕای  بکاتەوە،  کەم  پەیەدە  و  پەکەکە 

کردەوە دیکتاتۆری و دەسەاڵتخوازییەکانی ئەم 

دوو گرووپە خۆیان. زیاد لەوەش، میلیتاریزمی 
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هێزانەی  ئەو  دژی  تورکیا  ئاسامنیی  هێرشی 

پەیوەندییان بە پەکەکەوە هەیە لە شەنگال و 

لەگەڵ فراوانکردنی کۆنرتۆڵی سەربازیی تورکیا 

باشووری  لە  هەکاری  و  رشناخ  شاری  بەسەر 

ڕۆژهەاڵتی واڵتەکەی خۆی.

بە  کردووە  دەستی  ئەنکەرە  بەکورتی 

کوردە  دوژمنە  دژی  هەرێمی  هێرشێکی 

وەکوو  کە  پەیەدە  و  پەکەکە  سەرەکییەکانی: 

یەک دەیانبینێ. هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکیان 

دەرخستووە  تورکیای  سوپای  زاڵبوونی 

کەمرت  کوردییەکانی  هێزە  جموجووڵی  و 

سەربازییەکانی  خۆسەپاندنە  کردووەتەوە. 

ئەنکەرە کە لەدوای شکستی دانوستانی ئاشتیی 

ئاکەپە و پەکەکە لە ساڵی )2015(ەوە دەستی 

پێ کردووە، ڕێگرییەکی گەورەی خستووەتەوە 

بەردەم "بەهاری کوردی" لە ناوچەکەدا.

سەرهەڵدانی پەیەدە وەکوو هۆکارێ 

بۆ میلیتاریزمی نوێ دژی کورد

لە  یەپەگە  هێزەکانی  2015دا  ساڵی  لە   

تێک  ئیسالمییان  دەوڵەتی  کۆبانێدا  شەڕی 

پێشمەرگە و  لەگەڵ هێزەکانی  پێکەوە  شکاند، 

و هێزی  ئازاد  بەشی سوپای سووریای  هەندێ 

ئاسامنیی ئەمەریکا. لەپێش شەڕەکەوە، یەپەگە/

پەیەدە کۆنرتۆڵی باکووری ڕۆژهەاڵت و باکووری 

لەدوای  کردبوو.  سووریای  )عەفرین(ی  ڕۆژئاوا 

بەردەوامی  یارمەتیی  ئەمەریکا  شەڕەکەوە، 

یەپەگەی دەدا لە شەڕی دژی داعشدا کە ئەمەش 

کۆنرتۆڵی یەپەگەی بەسەر باکووری ڕۆژهەاڵتی 

سووریادا خێراتر کرد. تورکیا بە هۆکارێکی زۆر 

دەبوو لەگەڵ دەوڵەتۆکەیەکی دەستی پەیەدەدا 

باشوری  سنووری  درێژایی  بە  بکات  تەعامول 

خۆی  ئامانجی  تورکیا  ئەنجامدا  لە  واڵتەکەی. 

بۆ  ئەسەدەوە  دەوڵەتی  ڕووخاندنی  لە  گۆڕێ 

وەستاندنی پەیەدەی کوردی.

بەسەرکەوتوویی  سرتاتیژییەی  ئەم  تورکیا 

جێبەجێ کرد و نەیهێشت ناوچە کوردییەکانی 

داگیرکردنی  بە  بدرێن  گرێ  پێکەوە  سووریا 

سێگۆشەی ناوچەی باکووری شاری ئەلباب لە 

سووریا لە ساڵەکانی 2016 و 2017 )هەروەها 

لەگەڵ  كردن(،  ئازادی  داعش  لەدەست 

عەفرین  کوردی  زۆرینە  ناوچەی  داگیرکردنی 

بوونی  کە  پەیەدە  ناچارکردنی  و   2018 لە 

سنوورەکانی  لە  ڕووسیا  و  سووریا  هێزەکانی 

ئەم   .2019 لە  بکات  قبووڵ  سووریا-تورکیادا 

تورکیا  بۆ  سووریای  دوژمنکاری  داگیرکارییانە 

نوێ کردەوە و لە ڕۆژئاواشدا کاریگەریی خراپی 

مەسەلەی  لە  تورکیا  ناوبانگی  لەسەر  هەبوو 

عەفرین و سەرێکانی و گرێسپی. 

ئەو ئاشتییەی کە نەبوو

سەربازییە  شێوازە  بەم  هەمیشە  تورکیا 

ڕاستیدا  لە  نەبووەتەوە.  کورد  پرسی  نزیکی 

تورکیا  2015دا  و   2013 ساڵەکانی  لەنێوانی 

دەیویست پەیەدە بکاتە ڕیزی خۆیەوە لە شەڕی 

دژی ئەسەد. سەرۆکی پەیەدە ساڵح موسلیم دوو 

جار سەردانی ئەنکەرەی کرد بۆ پرسوڕا لەگەڵ 

بینینی  دەستپێکی  تورکیا.  بااڵی  پلە  کەسانی 
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تورکیاوە  لەالیەن  هەڕەشەیەک  وەکوو  پەیەدە 

ئەو کاتە بوو کە پەیەدە تاکالیەنانە ئۆتۆنۆمیی 

پەیوەندییەکانی  کردەوە  ڕەتی  و  ڕاگەیاند 

لەگەڵ پەکەکە بپچڕێنێ و پەیوەندی بکات بە 

تورکیا،  بۆ  چۆن  وەک  سووریاوە.  ئۆپۆزسیۆنی 

بەڕێوەی  پەیەدە  کە  دەوڵەتۆکەیەک  بوونی 

بەرێت، کێشە بوو، پەیەدەش پەیوەندیی نزیکی 

لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی سووریدا بە کێشە دەبینی. 

لە کۆتاییدا تورکیا دەسەاڵتی بەسەر ئۆپۆزسیۆنی 

سووریدا دەچێت )کە بەپێی کات و کەسەکان 

بارەی  لە  سەرەتاوە  لە  ئەمیش  کە  گۆڕاوە( 

مافە  مەسەلەی  لە  کوردەوە  داواکارییەکانی 

گشتییەکانەوە هەڵوێستی ڕوون نەبوو.

زیاد لەوەش تورکیا لە نیوەی نەوەدەکانەوە 

پەیوەندیی لەگەڵ پارتی دیموکراتیی کوردستانی 

ئەم  کردووە،  دروست  عێراق  لە  بارزانیدا  و 

کردووە  زیادی  )2005(ەوە  لەدوای  پڕۆسەیە 

نا بە  دوای ئەوەی کە دەستووری ئێراق دانی 

هەرێمی کوردستانی ئێراقدا. پەیوەندیی تورکیا-

سەربەخۆیی  ڕیفراندۆمی  توانیی  هەتا  پارتی، 

و  بێت  بەردەوام  هەر  و  تێپەڕێنێ  هەرێمیش 

زیاتر پێش بکەوێ تاوەکوو ئەمڕۆ، هەر چەندە 

لە ئاستی نایەکسان و بە گرژیی زیاترەوە.

چڕی  دانوستانی  ئاکەپە  برتازێ،  لەوەش 

دا،  ئەنجام   2015 تاوەکوو  پەکەکەدا  لەگەڵ 

چارەسەر  ئاشتی  بە  کورد  پرسی  ئەوەی  بۆ 

بکات دوای ئەوەی هەوڵەکانی 1993 و 2009 

ساڵەکانی  لەنێوان  ئاکەپە  هێنا.  شکستیان 

کرد  سیاسەتی  کۆنرتۆڵی  2015دا  و   2009

لە  تورکیا  ئابووریی  چونکە  تورکیادا،  لە  بوو 

هێزەوە  پێگەی  لە  بۆیە  بوو  گەشەکردندا 

دانوستانی کرد. سەرۆکی هەردوو ال؛ عەبدواڵ 

و  پەکەکە(  زیندانیکراوی  )سەرۆکی  ئۆجاالن 

ئەردۆغان )سەرۆکوەزیرانی ئەوکاتی تورکیا( لە 

لێدوانە گشتییەکانیاندا پەسەندی پێکەوەژیانی 

و  مەدەنی  ڕووە  لە  دەکرد  تورکیان  و  کورد 

ئایینییەكەوە لە ماوەی دانوستانەکاندا. ئۆجەالن 

ئاشنای  کە  تورکیا  خەڵکی  نووسی:  ئاوای 

ئەوە  دەبێت  تورکیا  وەکوو  کۆنن،  ئەنادۆڵی 

کورددا  گەلی  لەگەڵ  پێکەوەژیانیان  کە  بزانن 

و  برایەتی  مێژوویی  پەیامنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

کاتی  ئێستا  ئیسالمدا...  ئااڵی  لەژێر  هاریکاری 

دژبەری، ملمالنێ و ڕق نییە لە یەکرتی، بەڵکوو 

کاتی هاوکاری، یەکێتی و یەکگرتنە. ئەردۆگان 

گوتووە  ئەوەی  بەڕوونی  جارێک  چەند  خۆی 

کە چارەسەری ئاشتییانەی پرسی کورد؛ شتێکی 

حەمتییە.

تورکیا ئەم ستراتیژییەی بەسەرکەوتوویی 
جێبەجێ کرد و نەیهێشت ناوچە 

کوردییەکانی سووریا پێکەوە گرێ بدرێن 
بە داگیرکردنی سێگۆشەی ناوچەی 

باکووری شاری ئەلباب لە سووریا لە 
ساڵەکانی ٢٠١٦ و ٢٠١٧
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بەرەوپێشچوون،  هەندێك  سەرەڕای 

هێنا.  شکستیان  کۆتاییدا  لە  دانوستانەکان 

سووریا  ناوچانەكانی  کوشندە  بەربەستی 

بوون کە لەالیەن پەیەدەوە کۆنرتۆڵ کرابوون، 

پەکەکەوە  بە  نزیکی  پەیوەندییەکی  کە 

ئەوەی  لەسەر  بوو  سوور  ئەردۆغان  هەیە. 

کوردی  دەوڵەتۆکەی  دووەم  نابێت  کە 

کاتێکدا  لە  هەبێت،  سنوورەکانی  لەسەر 

ئەوەی  لەسەر  بوو  سوورتر  ئۆجاالنیش 

بواری  لە  پەیەدە  دەستکەوتەکانی  کە 

ئۆتۆنۆمیدا نابێت لەناو بچن. محەمەد ئەالجا 

ئەنکەرە،  لە  تورکە  ڕۆژنامەنووسێکی  کە 

دەرفەتێکی  وەکوو  سووریای  پەکەکە  دەڵێت 

و  نیوەیاسایی  کیانێکی  تاوەکوو  بینی  گرنگ 

پەیەدەوە  هۆی  بە  نێودەوڵەتی  دانپێدانراوی 

نایاسایی  پێگەی  ئەمەش  کە  بکات،  دروست 

بگۆڕێت.  تورکیادا  لە  پەکەکە  ئیدانەکراوی  و 

ڕاستبینانە بێت یان نا، نوخبەی سیاسیی تورکیا 

ئەم هەنگاوەیان وەکوو ئەوە بینی کە توانای 

بباتە  پەکەکە  ملمالنێکانی  هەبێت  ئەوەی 

پێشەوە و بیگۆڕێت. هۆکارێكی تری شکستی 

پەکەکە  بوو  ئەوە  ئاشتی  دانوستانەکانی 

خۆی  و  دابنێت  چەک  کە  کردەوە  ڕەتی 

تورکیاش  چۆن  هەروەک  هەڵبوەشێنێتەوە، 

خۆسەریی  بە  بدات  ڕێگە  کردەوە  ڕەتی 

زمانی  بە  پەروەردە  و  بەڕێوەبردن  لە  کوردی 

کوردی لە قوتابخانەکاندا. ئەو پرسانەی تریش 

ئاکەپە- ملمالنێی  هەبوو،  کاریگەرییان  کە 

گولەنییەکان و سەرکەوتنەکانی هەدەپە بوون 

بوو  خەریک  کە   2015 هەڵبژاردنەکانی  لە 

پەکەکە بکات بە نوێنەری بێهاوتای کوردەکان 

پەرلەمانی  زۆرینەی  ئاکەپە  کرد  وای  و 

کاتییش  شێوەیەکی  بە  و  بدات  لەدەست 

سەرۆکایەتی  سیستمی  ئەردۆغان  نەیهێشت 

جێبەجێ بکات.

لەوە  دانوستان  الیەنی  هەردوو  بەکورتی 

دەچێت "ئامانجی بااڵتر"یان هەبێت لە گەیشنت 

بە ئاشتی لە تورکیادا: پەکەکە ئەولەویەتی دا 

ئاکەپەش  و  سووریا  لە  سەرکێشییەکەی  بە 

بۆ  ئاکەپە  گۆڕانی  دەسەاڵتدا.  لە  بەردەوامی 

لەگەڵ  هاوپەیامنی  و  دەسەاڵتگەر  هێزێکی 

و  مەهەپە  نەتەوەپەرستی  ڕاستڕەوی  پارتی 

گەشەکردن و زیادبوونی دەسەاڵتگەریی پەیەدە 

گۆڕانی ئاکەپە بۆ هێزێکی 
دەسەاڵتگەر و هاوپەیمانی لەگەڵ 
پارتی ڕاستڕەوی نەتەوەپەرستی 

مەهەپە و گەشەکردن و زیادبوونی 
دەسەاڵتگەریی پەیەدە لە سووریا، 
ڕێگرییان کرد لە دەستپێکردنەوەی 

دانوستانەکانیان لەو کاتەوە
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لە سووریا، ڕێگرییان کرد لە دەستپێکردنەوەی 

دانوستانەکانیان لەو کاتەوە.

گەڕانەوە بۆ سرتاتیژی ئەمنیەتی تورکیا

لە  و  جۆرەدا  لەم  هەلومەرجێکی  لە 

شارە  ناو  شەڕی  ڕووبەڕووی  کە  کاتێکدا 

ڕۆژهەاڵتی  باشووری  کوردییەکانی  زۆرینە 

ئاشتی  گفتوگۆکانی  ئەوەی  دوای  بوویەوە 

شکستیان هێنا، ئەنکەرە گەڕایەوە بۆ سرتاتیژە 

مەبدەئییەکەی خۆی کە بەئەمنیکردنی کێشەی 

سرتاتیژیەتە  ئەم  ڕەگوڕیشەکانی  کوردە. 

سەرەتای  و  عوسامنی  ئیمپراتۆریەتی  لە 

دامەزراندنی کۆماری تورکیادا بەدی دەکرێت. 

کێشەی  وەکوو  کوردیان  پرسی  عوسامنییەکان 

لە  دەبینی  ناوەند  حوکمی  جێبەجێکردنی 

پەراوێزەکانی ئیمپراتۆریەتدا و دەیانویست بە 

تێکەڵەیەک لە هێز و ئاسیمیلەکردن چارەسەری 

گۆشەنیگای  لە  بەگشتی،  ئەوان  بکەن. 

پرسی  عوسامنییانەوە"،  "ڕۆژهەاڵتناسیی 

دواکەوتوو  عەرشەتگەریی  وەکوو  کوردیان 

نیعمەتەکانی  نەزانانەی  بەرەنگاریی  یان 

شەڕ،  کە  دۆخێکدا  لە  دەبینی.  ئیمپراتۆریەت 

دەستتێوەردانی دەرەکی و ئیدارەکردنی کەمینە 

سەخت  زۆر  شێوەیەکی  بە  یاخیبووەکان 

بەرۆکی گرتبوو، کۆماری تورکیای تازە لە سالی 

1923-دا دروست بوو. ئەم کاردانەوە لە پێناوی 

مانەوەدا لە دەیەکانی دواتردا بەدامودەزگایی 

ناوەندیانەی  گەشەپێدانێکی  ڕێگای  لە  کرا 

تێگەشتنێکی  بناغەکەی  کە  تورکیاوە  دەوڵەتی 

و  نەتەوەیی  ناسنامەی  لە  بوو  بیرتەسکانە 

حوکمی تاکڕەوی بە "سیفاتی دیموکراتییەوە".

بەم شێوەیە لێی بڕوانی، ئەرکی تورکیا ئەوە 

لەیاسادەرچووەکانی  و  السار  دانیشتووانە  بوو 

ئاوێزانی  و  ئاوێتە  واڵتەکەی؛  سنووری  سەر 

بکات  واڵتەکەی  خەیاڵکرد"ەکەی  "کۆمەڵگا 

ئامانجی  بە  کۆڵۆنیااڵنەوە  دیدێکی  لە 

ئاڵوگۆڕیش  ئامرازی  تاکە  بەشارستانیکردنیان. 

ڕەتیان  کوردەکان  چونکە  بوو،  هێز  تەنها 

سیاقەدا  لەم  بتوێنەوە.  و  بن  ئاوێتە  کردەوە 

"جوداخواز،  زاراوەکانی  تورکیا  دەوڵەتی 

جەردە و تیرۆریست" بەکار دێنێت، بۆ ئەوەی 

شێوە  ئەم  بکات.  نایاسایی  بە  ناڕازییبوون 

هیچ  ئەنکەرە  کە  ڕوو  دەخاتە  ئەوە  ناولێنانە 

کوردەکانی  هاواڵتییە  نییە  ئەوەوە  بەتەنگی 

و  خەم  لە  تەعبیر  بەئاشتیانە  زۆر  و  کەم  کە 

ناڕازیبوونەکانیان دەکەن، جیا بکاتەوە لەوانەی 

دەریدەبڕن.  تیرۆریستانە  و  سەربازییانە  کە 

ڕەنگدانەوەی  دیسانەوە  ناولێنانە  شێوە  ئەم 

بۆ  ئەنکەرەیە،  بەردەوامی  ڕەتکردنەوەی 

ئەوەی پرسی کورد وەکوو کێشەی کەمینەیەکی 

گرنگ ببینێ کە لەدوای مافەکانی دەگەڕێ. 

سرتاتیژێکی  هەشتا،  سااڵنی  نیوەی  لە 

گەشەپێدراوی تورکیای بەخۆوە بینی لە وەاڵمی 

لە  هاتبوو  پێک  کە  پەکەکەدا  سەرهەڵدانی 

و  باوەکان  ڕێگا  لە  الدان  و  هێز  بەکارهێنانی 

مەبەستی  بە  ڕێگایەدا  لەو  زیاتر  گەشەدانی 

سەپاندنی  و  یاخیبوون  دامرکاندنەوەی 
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ئاسیمیلەیشن. بەکارهێنانی ئەمە، دەرئەنجامی 

هەبوو لە سااڵنی  نەوەد دوای ئەوەی پەکەکە 

لە  سەرکەوتنەکانی  لەوەی  هێنا  شکستی 

شەڕی گەریالیی هەشتاکان بکات بە ڕاپەڕینی 

جەماوەری یاخود بیکات بە فشاری سیاسی بۆ 

ئاشتی، هەروەها واشی کرد کە تورکیا ڕێباز و 

ئۆپەراسیۆن  چۆنێتیی  و  شەڕکردن  کەرەستەی 

نیوەی  لە  تورکیا  سەربازیی  ئەدای  بگۆڕێت. 

یاخیبوونی  کە  دا  نیشان  ئەوەی  نەوەدەکان، 

ئەوە  بەشی  بەتەنها  کوردەکان  سەربازیی 

بەدەست  سەربەخۆیی  یان  ئۆتۆنۆمی  ناکات 

بێنن. ئۆپەراسیۆنی ئەم دواییەی "کانی ئاشتی" 

لە سووریا، دیسانەوە هەمان شتی سەملاندەوە. 

هەر چەندە ئەمە پەکەکەی نەوەستاندووە لە 

شەڕەکە  تێچوونی  بەرزکردنەوەی  و  هەوڵدان 

بۆ تورکیا.

ئەم سرتاتیژیەتی بەئەمنیکردنە لە ناوخۆی 

تورکیا  کە  گرتووە  لەخۆ  ئەوەشی  تورکیادا، 

بەشێکی  لە  دەستوپێوەندەکانی  لە  پاڵپشتی 

ئەوەی  بۆ  دەکات،  کوردیدا  کۆمەڵگای  گرنگی 

نەبێ.  دروست  کوردی  یەکگرتووی  بەرەیەکی 

لەسەر  دەکرد  ئیشی  ئەمە  سەرەتاوە  لە 

خێڵەکییەکان  و  ئایدۆلۆژی  دینی،  دابەشبوونە 

بۆ ڕاکێشانی دەنگدەر و پشتیوانی کوردەکان. 

پەکەکە  مارکسییەکەی  بنەڕەتە  منوونە،  بۆ 

گرفتئامێز بوو بۆ کوردە ئاییندار و پارێزگارەکە 

پەکەکە  بۆچی  دەکاتەوە  ڕوونی  ئەمەش  کە 

پشتیوانی زۆرتری نییە. هەر چەندە کوردەکان 

خۆگونجاندنە  تاکتیکی  ئەم  سەرەتاوە  لە 

هێنا  فەشەلی  ئەنکەرە  بەاڵم  هەڵیخەڵەتاندن، 

دەوڵەتی  بەرەو  کوردەکان  وەالئی  لەوەی 

تورکیا بە شێوەیەکی درێژخایەن ئاراستە بکات.

لە  ئابووری  گەشەکردنی  خێراکردنی 

بیری  کۆتاییدا  لە  بەگشتی  کوردییەکان  ناوچە 

لە  تورکیدا.  سرتاتیژیەتی  لە  کراوەتەوە  لێ 

پڕۆژە  بۆ  ناوەند  کەمی  پاڵپشتییەکی  کاتێکدا 

بۆ  ڕەخساند  دەرفەتی  هەندێ  ئابوورییەکان؛ 

بەاڵم  کرد،  زیاد  لۆکاڵیی  بزنسی  و  کوردەکان 

یارمەتی  پێویست  شێوەیەکی  بە  هەمیشە 

و  نەکراون  دابەش  بەیەکسانی  و  نەدراون 

سەربازی  ڕووبەڕووبوونەوەی  کاتێ  هەر 

ویستبێتی ئەولەویەتیان پێ نەدراوە. هەروەها 

پەکەکەش خووی هێرشکردنە سەر پڕۆژەکانی 

ئەو  بەتایبەتی  دا،  پێ  برەو  گەشەپێدانی 

پڕۆژانەی کە ڕەمزی دەوڵەتبوون وەکوو بەنداو 

بەکارهێنانی هەڕەشەی  لەگەڵ  بۆری  هێڵی  و 

مافیایی لەو کوردانەی خاوەن بزنسن و ڕۆڵیان 

لەو پڕۆژانەدا هەبووە.

داپڵۆسین،  سرتاتیژی  تر،  مانایەکی  بە 

بەئاسانی  تورکیا؛  گەشەپێدانی  و  بەکارهێنان 

نەوەدەکان،  لەدوای  پەکەکە  لە  کرد  ڕێگریی 

بێنێ.  بە پرسی کوردی  نەیتوانی کۆتایی  بەاڵم 

بەئەمنیکردنی  ڕێگاچارەی  بەپێچەوانەوە، 

ئاگایی  ناسنامە،  زۆر  شێوەیەکی  بە  تورکیا 

کرد.  زیاتر  کوردیی  سیاسیی  چاالکیی  و 

سزادان،  -وەکوو  داپڵۆسین  کردەکانی 
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و  ڕاگواسنت  نەیاران،  بەرفراوانی  زیندانیکردنی 

پلە  واقیعی  بەکۆمەڵ-،  خەڵکی  گواستنەوەی 

ئەو  سەملاند.  تورکیای  کوردەکانی  بوونی  دوو 

کۆ  دەوڵەتەوە  کردانەی  لەم  ناڕازیبوونانەی 

بوونەوە، بوون بە هۆی زیادبوونی مەیلی زیاتر 

سەرهەڵدانی  لە  وەکوو  سیاسیی  چاالکیی  بۆ 

سەربازیدا  بەردەوامیبەخۆدانی  و  هەدەپە 

دیارە، پەکەکەش باش و زیندوو مایەوە.

بەکارهێنانەوەی سرتاتیژێکی تێکشکاو

ئەگەر دەیەیەک لە داپڵۆسین و زەبروزەنگ 

کورد  کێشەی  چارەسەری  بە  ئاماژەی  تەنها 

هەر  ئەنکەرە  کە  سەرسوڕمانە  مایەی  دابێت، 

هەمان سرتاتیژی بەکار هێناوە لە ساڵی )2015-

2016( بە هێز و وزەیەکی تازەوە و خەریکی 

پاڵنەری  ناوچەکەدا.  لە  فراوانکردنیەتی 

ئەو ڕەگداکوتانە  برەوپێدانەش،  ئەم  سەرەکیی 

نوخبەی  لەناو  بەئەمنیکردنە"  "دەقی  قووڵەی 

بە  ئەمەشە  گرێدانی  و  تورکیا  دەسەاڵتداری 

دەوڵەتی  ناسنامەی  بنچینەییەکانی  چەمکە 

تورکیا وەکوو ناوەندی، یەکگرتوو، نەتەوەیی و 

یەیەدە/ لەناکاوی  پەیدابوونی  بەم دواییانەش 

بە  پەکەکە.  یارمەتیی  بە  سووریا  لە  یەپەگە 

و  هێز  بەکارهێنانەوەی  ئەم  زۆرەوە  ئەگەری 

فەشەلی  سەرەڕای  داوە،  ڕووی  زەبروزەنگە 

تێچوونە  و  بەئەمنیکردنەکە  دەقی  سیاسیی 

ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکەی نەک بە هۆکاری 

کەلەڕەقانەی  ڕەتکردنەوەیەکی  فەشەلە.  ئەو 

پەکەکە بۆ هەڵوەشانەوە دوای دەستگیرکردنی 

 ،1999 لە  ئۆجاالن  عەبدواڵ  سەرۆکەکەی 

ئاماژەیەکی ڕوون بوو کە بەئەمنیکردن عەسای 

دوای  تورکیا  سرتاتیژیەتی  بەاڵم  نەبوو.  سحری 

ئەو  لەسەر  کوردەوە،  پرسی  بارەی  لە   2015

نەزعەی سەربازی کورد  بۆچوونە وەستاوە کە 

-بەتایبەتی پەکەکە لە تورکیا و ئێراق و پەیەد 

لە سووریا-؛ شێوەیەک لە تیرۆریزمە کە دەکرێ 

ماوەدرێژ  دژەیاخیبوونی  کامپەینی  بە  تەنها 

کۆتایی پێ بهێرنێ.

ئەنکەرە؛  سرتاتیژی  ناوخۆدا  لە 

ئەو  بەئەمنیکراوە.  تەواو  دژەتیرۆریزمێکی 

ئامرازانەی بەکاری دێنێت؛ قەدەغەی هاتوچۆی 

هێزی  لەناکاو،  دەسەاڵتی  ڕاگەیاندنی  ناوشار، 

فڕۆکەی  )بەتایبەتی  ئاسامنی  هێزی  تایبەت، 

بکات  پێویستیش  ئەگەر  و  بێفڕۆکەوان( 

ناوچەکەدا  لە  ناوچەیەکە.  تەواوی  کاولکردنی 

تازەی  مەبدەئە  ئەو  لەسەر  تورکیا  سرتاتیژی 

"دەستتێوەردان بۆ ڕێگریکردن" دامەزرواوە کە 

ڕێگریکردن"ە  بۆ  "هێرش  ڕێبازی  هاوشێوەی 

لە  ئەمەریکادا  نەتەوەیی  سرتاتیژیەتی  لە  کە 

2002 جێگیر کرا. ئەم سرتاتیژە بانگەشەی ئەوە 

دەکات کە مافی ئەوەت هەیە هێرش بکەیت بۆ 

مەبەستی ڕێگریکردن. ئەمە چیرت ئۆپەراسیۆنی 

دژەتیرۆر لە دەرەوەی سنوور وەکوو کردەیەکی 

ئامرازی  وەکوو  بەڵکوو  ناکات،  تەماشا  کاتی 

لێی  ناوچەیی  سەقامگیریی  بۆ  هەمیشەیی 

ئەم  درێژەپێدانی  پاساوی  ئەنکەرە  دەڕوانێ. 

پشتیوانیی  کە  دەداتەوە  بەوە  ئۆپەراسیۆنانە 
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لە  دەکات  ئێراق-  و  -سووریا  دەوڵەتانە  ئەو 

خاکەکەیان،  یەکگرتوویی  و  نەزم  پاراستی 

ئەڵبەت بەبێ داواکاری و ڕەزامەندیی خۆیان. 

بەاڵم ئەو شێوازەی کە ئەنکەرە "دەستتێوەردان 

دێنێ  بەکار  تێدا  ڕێگریکردن"ی  بۆ 

-بەکارهێنانی هێزی پاشکۆ )سووریا(، دەرکردن 

و دروستکردنەوە )سووریا(، بنکەی سەربازیی 

داگیرکردن  و  سووریا(  و  )ئێراق  هەمیشەیی 

و  دوورتر  کاریگەریی  سووریا(-؛  و  )ئێراق 

بنکەی  چونکە  هەرێمەکە،  بۆ  دەبێت  زیاتری 

هەندێ  ئیدارەی  و  هەمیشەیی  سەربازیی 

ناوچە دەداتە تورکیا کە سەر بە ئەنکەرە نین.

فراوانبوونی ئۆپەراسیۆنە دژەتیرۆرییەکانی 

سووریا،  و  ئێراق  بۆ  ناوچەکەدا  لە  تورکیا 

ئەو  لەگەڵ  هەیە  گەورەی  جیاوازییەکی 

دانیشتووانە  دژی  لە  تورکیا  کردارانەی 

سااڵنی  لە  هێناوە  بەکاری  خۆی  کوردەکەی 

ئەمە  هەزارەکان.  دوو  و  نەوەدەکان 

جیاوازییەکی زۆر گرنگە، چونکە کێشەی کورد 

فاکتەری  بە  دەکات  ناوخۆییەوە  پرسێکی  لە 

ناسەقامگیری لە ناوچەکەدا. چەند ڕەگەزێکی 

جێ سەرنج هەن لەمەدا. 

وەکوو سەرەتا، ئەمە شەڕی دژی پەکەکە لە 

سنووری ئێراق و لە بناری چیای قەندیل -بنکەی 

سەرەکیی پەکەکە- دەکات بە هەمیشەیی. لە 

ئۆپەراسیۆنی   400 لە  زیاتر  تورکیا  2015-ەوە 

بۆ  ئێراق ئەنجام داوە،  باکووری  لە  سەربازیی 

دەرەوە  بە  پەکەکە  پەیوەندی  هێڵی  ئەوەی 

بپچڕێنێت و نەهێڵێت ئەندامی تازە پەیوەندی 

بنکەکانیان  بکەن،  پەکەکەوە  ڕیزەکانی  بە 

وێران بکات و پەیوەندیی پەکەکە و پەیەدە لە 

سووریا و پژاک لە ئێران بپچڕێنێ )تورکیا ئەو 

دوو ڕێخراوە بە لقی پەکەکە دەزانێ(. لە مانگی 

8ی 2018، "ئوپەراسیۆنی سووربوون" زیاتر لە 

12 بنکەی سەربازیی تورکی لە باکووری ئێراق 

تا   15 دابڕاوی  ناوچەیەکی  کە  دامەزراندووە 

ئاڤاشین،  لە  پێک هێناوە  کیلۆمەتر قووڵی   20

خواکورک و باسیان وەکوو بەربەستێک لە دژی 

ناو  بپەڕنەوە  بیانەوێ  کە  پەکەکە  چەکدارانی 

باکووری  لە شەنگالی  تورکیا هەروەها  تورکیا. 

ڕۆژئاوای ئێراق هێرشی ئاسامنی ئەنجام دەدات 

کە لەژێر کۆنرتۆڵی پەکەکەدایە. هەم هێرشانە 

مەخمووریش.  بۆ  کراوە  فراوان  دواییانە  بەم 

لە کۆتاییدا ئەنکەرە بوونی سەربازی خۆی لە 

دەکەوێتە  کە  کرد  فراوان  ئێراقیش  خواکورکی 

نزیک سنووری تورکیا و ئێران لە ئۆپەراسیۆنی 

بنکەی   10 لەمەشدا   ،2019 لە  "چنگ"دا 

سەربازیی هەمیشەیی تر زیاد کران. لە مانگی 

لە  سوود  وردە  وردە  تورکیا  )2020(ەوە  6ی 

یارمەتیی سەربازیی ئێرانیش وەردەگرێت دژی 

ئیدانەی سزا  بەرامبەردا  لە  و  پژاک  و  پەکەکە 

ئێران.  دژی  دەکات  ئەمەریکا  ئابوورییەکانی 

پەکەکە  یارمەتیی  هێڵەکانی  چەندە  هەر 

شێوەیەکی  بە  بەاڵم  دانراوە،  بۆ  سنووریان 

سەختیی  نەبووە.  دروست  بۆ  مەترسییان  زۆر 

ئەگەرێکی  کردوە  وای  قەندیل  زنجیرەچیای 
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بە  بگەن  بتوانن  تورکیا  سەربازانی  بێت  الواز 

جێگایەک بەبێ یارمەتیی هێزی ئاسامنی و بە 

گەریالیی  شەڕێکی  لە  کەمەوە  قوربانییەکی 

ئیزعاجکردندا دەربچن.

هەرێمییەکەی  شەڕە  تری  ڕەگەزێکی 

دەبینێتەوە  لەوەدا  خۆی  کورد،  دژی  تورکیا 

لە  پەیەدە/یەپەگە  دەستکەوتانەی  ئەو 

هێناوە؛  بەدەستیان  سووریادا  ناوخۆی  شەڕی 

پێچەوانەیان بکاتەوە. هەر چەندە شەڕی دژی 

بەاڵم  هەبوو،  ڕۆڵیان  ئیزعاجکردن  و  داعش 

تورکیا ئۆپەراسیۆنەکانی درعی فورات - 2016-

 - ئاشتی  کانی  و   2018- زەیتوون  چڵە   ،17

2019ی بە مەبەستی کۆتاییهێنان بە پەیەدە و 

یەپەگە دەست پێ کرد. ئەم دەستپێشخەرییانە 

و  جەزیرە  ناوچەکانی  پەیەدە  نەیهێشت 

عەفرین پێکەوە ببەستێ، دەستی گرت بەسەر 

تاکە ناوچەی زۆرینە کوردیدا )عەفرین، لەپێش 

2011( لە سووریا و پەیەدەشی ناچار کرد ڕێگە 

بدات هێزەکانی سووریا و ڕووسیا بڕۆنە هەندێ 

ناوچەی گرنگی سنووریی تورکیا-سووریا. زیانە 

مەدەنییەکانی ئەم ئۆپەراسیۆنانە، ئاوارەکردنی 

زیاتر  و  عەفرین  کوردی   150,000 نزیکەی 

لە  تر  ئەوانی  و  عەرەب  و  کورد   200،000 لە 

ئەمەشەوە  لەپێش  گرێسپی.  و  سەرێکانی 

هۆی  بە  بوو  پەیەدە/یەپەگە  پێشکەوتنەکانی 

تەلحەمیس،  لە  هەزار  دەیان  ئاوارەبووی 

ساڵەکانی  لە  تر  ناوچەی  زۆر  و  تەلڕەفعەت 

ئۆپەراسیۆن،  کۆتا  لەدوای   .2016 و   2015

ئەردۆگان پێشنیاری ئەوەی کرد کە ئەو ئاوارە 

کوردە  جێی  تورکیان،  لە  سوورییانەی  عەرەبە 

"گرنگ  بگرنەوە:  سووریا  لە  دەرکراوەکان 

)مەبەستی  گەورەیە  ڕووبەرە  ئەم  ئەوەیە 

بێ،  کۆنرتۆڵدا  لەژێر  سەرێکانییە(  و  گرێسپی 

بێ،  کۆنرتۆڵدا  لەژێر  ڕووبەرە  ئەم  شێوەژیانی 

ئەم  عەرەبەکانن،  ئێرە  بۆ  گونجاوترین خەڵک 

ناوچە گونجاو نییە بۆ شێوە ژیانی کوردەکان. 

ناوچەیەکی  ئێرە  ڕاستیدا  لە  چونکە  بۆچی؟ 

بیابانییە".

دژەتیرۆری  سرتاتیژی  ڕەگەزی  کۆتا 

کردەی  ناردنەدەرەوەی  تورکیا،  هەرێمی 

لەمێژینەی دابەشکردنی کۆمەڵگای کوردییە لە 

و  کۆمەاڵیەتی  درزە  لەسەر  ئیشکردن  ڕێگەی 

سەرکردایەتیدا.  لە  جیاوازەکان  بەرژەوەندییە 

وەکو  پارتی  بۆ  تورکیا  کردنەی  پاڵپشتی  ئەم 

بۆ  ئەنکەرە  بۆ  بووە  گرنگ  زۆر  دەستوپێوەند 

لەتکردنی بەرەی کوردی. الیەنی ناکۆکی ئەمە 

ئۆتۆنۆمیی  پەیوەندییە،  ئەم  بناغەی  ئەوەیە 

لەوە  تورکیا  کە  ئێراقە  کوردستانی  هەرێمی 

دەترسا ببێ بە پێشینە بۆ خەونی سەربەخۆیی 

کوردانی ناوچەکە. ئەم پەیوەندییە هۆکارەکەی 

بە  ئێراق  کوردستانی  هەرێمی  کە  ئەوەیە 

نەوت  فرۆشی  بە  پشت  سەرەکی  شێوەیەکی 

بەردەوامیی  و  مبێنێتەوە  ئەوەی  بۆ  دەبەستێ 

بە  دەبەستێ،  تورکیا  بە  پشت  فرۆشتنە  ئەم 

گواستنەوەی  بۆرییەکانی  جوگرافیای  هۆی 

کارتە  بەم  یاری  زیرەکانە  ئەنکەرە  نەوتەوە. 
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نێوان  هاریکاریی  هاندانی  ڕێگای  لە  دەکات 

نوخبەی  تێیدا  کە  حکومەتەوە  هەردوو 

زیاتر،  ئاڵوگۆڕی  لە  دەکەن  قازانج  پارتی 

گەندەڵی  نەوت،  فرۆشتنی  بزنس،  ئیمتیازاتی 

جار  چەندین  ئەردۆگان  تورکیا.  مەکرەمەی  بە 

میوانداریی بااڵی سەرکردەکانی پارتیی کردووە 

بارزانی  ئەوەی  دوای  هەتا  ڕابردوو،  سااڵنی 

ڕیفراندۆمی کرد بۆ سەربەخۆیی لە 2017. بە 

مانایەکی تر، سەرکردایەتیی پارتی زۆری هەیە 

لەدەستی بدات ئەگەر پاڵپشتیی ئەجێندایەکی 

ئازادیی نەتەوەیی بۆ کورد بکات کە پێچەوانەی 

سەرەڕای  بێت.  تورکیا  بەرژەوەندییەکانی 

تورکیا  ئۆپەراسیۆنەکانی  لە  پارتی  دووربوونی 

تورکیا  عەمیلی  بە  بووە  پارتی  سووریادا،  لە 

زیاتر لەوەی کە خۆی بیەوێ دانی پێدا بنێ کە 

دەبێتەوە  ڕوون  پارتیدا  بێدەنگیی  لە  ئەمەش 

لە ئاست بوونی هێزی سەربازیی هەمیشەیی 

تورکیا لە باکووری ئێراق.

دوژمنایەتییە  لەو  سوود  ئەنکەرە 

بە  سەر  گرووپەکانی  نێوان  ئایدۆلۆجییەی 

ئۆجاالن و بارزانی دەبینێت لە سووریا، ئێراق و 

هەتا ناوخۆی تورکیاش بۆ "پەرتکردن و زاڵبوون". 

بەرپرسیارێتیی  ئامانجیانە  الیەن  هەردوو 

بگرنە  کوردی  مقاومەی  سەرکردایەتیکردنی 

خێڵەکییە  و  پارێزگار  پیاوساالر،  پارتی  ئەستۆ. 

تەسەوفی  وابەستەی  و  خۆی  رسوشتی  بە 

ئەمەریکاشە.  هاوپەیامنی  و  نەقشبەندییە 

ماوە  مارکسیزم  بۆ  مەیلی  هێشتاش  پەکەکە 

هەیە  ئێرانەوە  و  سووریا  بە  پەیوەندیی  و 

نوێی  کۆمەاڵیەتیی  ڕێکخستنێکی  خەونی  و 

بێت  لەخۆگر  و  یەکسانیخواز  زیاتر  کە  هەیە 

لەژێر سەرکردایەتی خودی  دەبێت  –هەڵبەت 

کردووەتە  هێرشی  ئەنکەرە  بێت.  پەکەکەدا 

کە  کوردی  سیاسیی  پارتێکی  هەر  سەر 

پەیوەندیی بە ئایدۆلۆژیای ئۆجاالنەوە هەبێ، 

بەاڵم پارتی دیموکراتی کوردیی سەر بە بارزانی 

بەکورتی،  دەکات.  قبووڵ  خۆشیدا  تورکیا  لە 

کردووە  وای  پارتییەوە،  بە  تورکیا  پەیوەندیی 

ئێراق  کوردستانی  هەرێمی  ڕۆژئاوای  بەشی 

ببێ بە ناوچەیەکی ئاڵۆزی بەرخۆدانی کورد. 

پارتی  لە  سوودوەرگرتن  دەیەوێ  تورکیا 

بگوازێتەوە  ئێراق  کوردستانی  دیموکراتی 

ئەنەکەسە  پشتگیریکردنی  بە  سووریا  بۆ 

لە  زیاتر  لە  هاتووە  پێک  کە  -گرووپێک 

دوانزە حیزبی کوردیی سووری کە لە هەولێر، 

قامیشلی و ئەستەنبوڵ کار دەکەن کە نزیکن لە 

پەدەکەی بارزانییەوە. بە پێچەوانەی پەیەدەوە، 

هەروەها  ئەسەدە.  ڕژێمی  دژی  ئەنەکەسە 

دەشیەوێ یەکگرتوویی خاکی سووریا بهێڵێتەوە 

لەسەر بناغەی فیدڕالیزم. بەاڵم هیچ زەوییەکی 

ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە  نییە  بەدەستەوە 

لەو  نییە  بەدەستەوە  هێزێکی  هیچ  سووریا، 

بدات  ڕێگە  کردەوە  ڕەتی  )پەیەدە  ناوچە 

بڕۆنە  پارتی  پێشمەرگەی مەشقپێکراوی   6000

ناوچەکانی( و کاریگەریی سیاسیی زۆر کەمی 

هەیە. پشتیوانیی تورکیا بۆ ئەنەکەسە، دەنگی 



79

No.5, January 2021

چیرۆکی  و  دەکات  پەرت  سووریا  کوردانی 

تورکیاش بۆ شەڕی دژی تیرۆر )پەیەدە( بەهێز 

بەوەی  دەکات  ئاماژە  تورکیا  چونکە  دەکات، 

کوردییە  گرووپە  لەگەڵ  ئیشکردنی  توانای  کە 

چاوشئۆغلۆی  مەولوود  هەیە.  میانڕەوەکاندا 

وەزیری دەرەوەی تورکیا، زۆر بەباشی سرتاتیژی 

تورکیای کورت کردەوە کاتێ وتی: "ئێمە لەگەڵ 

ئەوانداین )ئەوانەی لەگەڵ ئۆجاالن نین(، دژی 

گرووپە تیرۆریستییەکان. زۆر پێویستە جیاوازی 

کوردەکانی  و  تیرۆریستەکان  لەنێوان  بکەین 

کە  بکردایە  زیاد  ئەوەشی  دەبوو  بەاڵم  تر". 

تورکیا تەنها ئەم جیاوازییە دەکات لە دەرەوەی 

سنوورەکانی خۆی.

هیچ ئەنجامێک بەدی ناکرێت

بۆ چاوێکی نائاگا، خونواندنی سەربازییانەی 

لە  پەکەکە  ئەنجامی هەبێت.  دیارە  وا  تورکیا، 

دراوە،  گەمارۆ  قەندیلدا  چیاکانی  سووچێکی 

ئۆتۆنۆمییەکی  بنیادنانی  بۆ  پەیەدە  چانسی 

زیاتر؛ دامرکاوەتەوە، هەدەپەی تورکیا لە پەلوپۆ 

خراوە و دابەشبوونی ناو پارتە کوردییەکان زۆر 

زۆرە. بەاڵم بە ئەگەری زۆر، ئەم دەرئەنجامانە 

تەمەنیان کورتە لەبەر چەن هۆکارێک:

یەکەم و گرنگرتین شت، عەسکەرتاریەتی 

"ڕێوشوێنی  ڤێرژنی  شوێن  کورد؛  دژی  تورکیا 

کە  بەوەی  کەوتووە  تیرۆریزم"  جیهانی 

هەر  لەگەڵ  مامەڵە  تیرۆریست  وەکوو 

یاخود  ئاشتییانە  بە  کە  دەکات  کەسێکدا 

مافی  ئۆتۆنۆمی،  پشتگیریی  سەربازییانە 

کوردی  سیاسیی  نوێنەرایەتیی  و  کورد  گەلی 

ئەندامی   5000 لە  زیاد  منوونە  بۆ  بکات. 

پارتە  ئەو  سەرکردایەتیی  زۆربەی  هەدەپە، 

کورد،  ڕۆژنامەنووسی   150 لە  زیاتر  و 

بە  پەیوەندییان  بوونی  گومانی  بە  تەنها 

زیندانن.  لە  و  کراون  دەستگیر  پەکەکەوە 

تورکیا  باشووری  کوردییەکانی  زۆرینە  شارە 

کراون.  نیوەخاپور  سوور،  و  جەزیرە  وەکوو 

جێبەجێکردنی  بەهەڕەمەکی  و  بەمەبەست 

یاسای دژەتیرۆری تورکیا، ئازادیی ڕادەربڕینی 

چاالکوان،  هەزاران  و  کردووە  سنووردار 

بێدەنگ  تورکی  ڕۆژنامەنووسی  و  ئەکادیمی 

ناعەدالەتیی  چەندەها  ڕێکارانە  ئەم  کردووە. 

هێناوە  شکستی  و  کردووە  دروست  تازەی 

بکات.  پێشکەش  ئەرێنی  ئەلتەرناتیڤی 

بکەوێتەوە،  لێی  ئەگەری زۆرە  دەرئەنجامێک 

زنجیرەیە تر شەڕ و ملمالنێیە.

دووەم شت، ئەنکەرە قوواڵیی بەرخۆدانی 

کورد بە کەم سەیر دەکات. زۆرینەی ئەوانەی 

نا، بەردەوامن  لە زیندانن، دادگایی کرابن یان 

دەنگدەرانی  و  ئاکەپە  بەرەنگاربوونەوەی  لە 

بە  دەدەن  دەنگ  هەر  تورکیاش  لە  کوردی 

هەدەپە. زیاد لەوەش، هەر چەندە گرووپەکانی 

بە  دەسەاڵتگەرن  پەیەدە  و  پەکەکە  چەشنی 

رسوشتی خۆیان و میتۆدی بێدەنگکردن بەکار 

دێنن و بەشداریی کردەی تیرۆریستی دەکەن، 

و  هێز  کە  هەیە  دەنگدەریان  گرووپی  بەاڵم 

زیاد  دەنگدەرانە  ئەم  دەدەن.  پێ  توانایان 



80

No.5, January 2021

دەکەن لە وەاڵمی ئەو جۆرە کردانەی لە سەرەوە 

ڕیزمان کردن. بۆ منوونە، پەکەکە لە سرتاتیژی 

2020دا وازی لە هەموو قسەکردنێک لە بارەی 

پاڵپشتیی  ئۆجاالن  چەندە  )هەر  دانوستانەوە 

بەرەنگاربوونەوەی  داوای  و  هێناوە  دەکات( 

گشتی دەکات لە دژی تورکیا. عەسکەرتاریەتی 

بە  پەیوەندیی خەڵکی  مساوەمە  بەبێ  تورکی 

پەکەکەوە خێراتر دەکات.

سیاسەتی  تاکتیکەکانی  سێیەم، 

بەئەمنیکردنی ئەنکەرە بووە بە هۆی تااڵنکردنی 

شوێنکەوتەکانی  لەالیەن  عەفرین  تەواوی 

زۆری  ژمارەیەکی  ئاوارەبوونی  تورکیاوە، 

کوردانی سووریا و زیادبوونی قوربانیی مەدەنی 

لە ئێراق. لە باکووری ئێراق و تورکیا، گرووپی 

)2015(ەوە  لە  دەڵێت  نێودەوڵەتی  قەیرانی 

دیار  کەس   100،000 مردوون،  کەس   4800

بوون.  ئاوارە  کەسیش   400،000 و  نەماون 

کاردانەوەیەکی  هۆی  دەبنە  ئەنجامانە  ئەم 

هاوشێوەی ناو تورکیا خۆی. لە ئێراق زیادبوونی 

ناڕەزایەتیی  تورکیا  سەربازییەکانی  چاالکییە 

و  زیان  هۆی  بە  کەوتووەتەوە  لێ  گشتیی 

مانەوەی  لە  ترسی  پەدەکە  قوربانییەکانەوە، 

هەمیشەیی تورکیا هەیە لە هەرێمی کوردستانی 

بەغداوە.  لە  بڵندترە  ناڕەزایی  دەنگی  و  ئێراق 

ڕووبەڕووی  تورکیا  هێزەکانی  سووریا  لە 

گرووپەوە  دوو  لەالیەن  بوونەتەوە  یاخیبوون 

تووڕەیی  هەیە:  یەپەگەوە  بە  پەیوەندییان  کە 

زەیتوون و هێزەکانی ڕزگاریی عەفرین.

و  بارزانی  پەدەکەی  هەتا  چوارەم، 

ئەنەکەسە ناڕەزاییبوونی خۆیان ناشارنەوە لە 

هەر  تورکیا.  سەربازییەکانی  دەستتێوەردانە 

گوشاری  لەژێر  ئەنەکەسە  و  پەیەدە  چەندە 

دانوستاندان  دیکەی  خولێکی  لە  ئەمەریکادا 

ئەهوەن  تورکیا  عەسکەرتاریەتی  دەکرێ  کە 

بکاتەوە، بەاڵم جیاوازییەکانیان ئەگەری زۆرە 

نەهێڵێت بگەن بە ڕێککەوتنێکی جددی.

تورکیا  نێودەوڵەتیی  ناوبانگی  پێنجەم، 

عەسکەرتاریەتی  هۆی  بە  بووە  خراپ 

ئۆپەراسیۆنی  چەندە  هەر  دژەکوردەوە. 

بوو،  تاکتیکی  سەرکەوتنی  ئاشتی"  "کانی 

پەیوەندییە  لە  بوو  مۆتەکەیەک  بەاڵم 

پەیەدە  چونکە  نێودەوڵەتییەکاندا، 

هاوسۆزیی جیهانیی بەدەست هێنا. هەروەها 

خۆی  بۆ  کێشەیەکی  دوورمەودا  لە  تورکیا 

لە  سوپاکەی  تێوەگالنی  بە  کردەوە،  دروست 

لەوانەیە  تورکیا  خۆنیشاندانەی  ئەم  سووریا. 

واڵتی  هەندێ  یاخود  ئەسەد  ڕژێمی  هانی 

گرووپە چەکدارە  یارمەتیی  کە  بدات  کەنداو 

کوردییەکان بدەن لە دژی. 

کە  ئەوەدا  ئەگەری  لە  کۆتاییدا،  لە 

تورکیا  هەرێمییەکانی  دەستتێوەردانە 

گرووپە  هاتنەوەی  بۆ  بکات  ئاسانکاری 

نێوبانگە  ئەوە  ڕادیکاڵەکان،  ئیسالمییە 

لەکەدار  زیاتر  تورکیا  نێودەوڵەتییەکەی 

سەربازییانەی  کردە  ئەو  منوونە؛  بۆ  دەبێت. 

لە  دەکات  الواز  پەیەدە/یەپەگە  کە  تورکیا 



81

No.5, January 2021

پەکەکە  لە  نزیک  هێزەکانی  کە  سووریا، 

مەخـمووری  و  شەنگال  لە  دەگرێ  بەئامانج 

بۆ  دەنێت  پارتییەوە  بە  پاڵ  کە  ئێراق 

حوکمی  بە  یەکێتی،  ڕووبەڕووبوونەوەی 

ئەم  هەموو  پەکەکەوە؛  بە  پەیوەندییەكانی 

دروست  ئەمنی  بۆشایی  تورکیا  کردەوانەی 

گەشەکردنی  بۆ  لەبارن  زەمینەی  و  ئەکەن 

گروپە ئیسالمیە ڕادیکاڵەکان.

چی بکرێت؟

فاکتەرەکان  هەموو  سەیری  کاتێ 

ئەنکەرە  داپڵۆسینی  ڕیکاری  دەکرێت، 

ئەگەری زۆرە تۆوی خولی دواتری ملمالنێکان 

بچێنێت، بەو پێیەی ناعەدالەتی، وێرانکاری و 

نێهیوایی دروست کردووە بەبێ خستنەڕووی 

ئەم  پشتی  فەلسەفەی  ئەرێنی.  شتێکی  هیچ 

کوردە  بەزۆری  تواندنەوەی  هەر  ڕێکارە، 

لەسەر  تورکیادا  ناوەندیی  دەوڵەتی  لەناو 

لە  تورکی  بەرتەسکی  ناسنامەیەکی  بنەمای 

کوردییەکان  بزووتنەوە  داپڵۆسینی  و  ناوەوە 

لە دەرەوە. 

دووبارە  بەبێ  هۆکارە،  ئەم  لەبەر 

"تورکبوون"،  مانای  پێناسەکردنەوەی 

دەمێنێتەوە.  کورد سەخت  پرسی  چارەسەری 

)لە  ئەورووپا  یەکێتیی  کاتە،  ئەو  تاوەکوو 

زیاد  فشارەکانی  پێویستە  هۆڵەندا(  ناویدا 

بکات لەسەر تورکیا بۆ ئەوەی دەستتێوەردانە 

سەربازییەکانی لە ناوچەکەدا کەم بکاتەوە و 

دەرگای بەشداریی سیاسی لە ناوخۆدا بکاتەوە 

بەشداریی  تاوەکوو  کوردەکان،  نوێنەرە  بۆ 

ئەمەش  نەتەوەییدا،  سیاسەتی  لە  بکەن  کارا 

وەکوو باشرتین و ماوەدرێژترین فاکتەر دژی 

عەسکەرتاریەتی پەکەکە و پەیەدە و مۆدێلی 

دەسەاڵتگەریی خۆیان بەکار بهێنێت.

تورکیا،  هەرێمییەکانی  دەستتێوەردانە 

یارمەتیدانی  بە  بکرێ  لێ  ڕێگرییان  دەکرێ 

لە  ئێراق  سنوورەکانی  پاسەوانی  هێزەکانی 

بۆ  یوئێنەوە  هاوکاریی  کۆمسیۆنی  ڕێگەی 

ڕاوێژکاریی  کۆمسیۆنی  یان  )یونامی(،  ئێراق 

هێزەکانی  کۆتاییدا  لە  ئەورووپاوە.  یەکێتیی 

ئێراق دەبێ تورکەکان دەربکەن و پەکەکەش 

یەکێتیی  خۆیاندا.  خاکی  لە  بکەن  بێدەنگ 

دەرکردنی  ئیدانەی  بەتوندی  دەبێ  ئەورووپا 

لە  تورکیاوە  لەالیەن  بکات  کوردەکان 

بە  بنێ  دانیش  کاتدا  هەمان  لە  و  سووریادا 

لەخۆ  ئاوارەی  ملیۆنان  کە  تورکیادا  ڕۆڵی 

ئیدلب  دووبارە  نەیهێشتووە  و  گرتووە 

ئەسەد. سیاسەتی  بکەوێتەوە دەست ڕژێمی 

لەسەر  کاریگەریی  سەختە  تورکیا  ناوخۆیی 

دابرنێت، بەاڵم یەکێتیی ئەورووپا دەبێ سوور 

لەسەر  بکات  کار  تورکیا  ئەوەی  لەسەر  بێت 

وەکوو  ئەورووپا  کۆمسیۆنی  داواکارییەکانی 

دووبارە زیندووکردنەوەی سەربەخۆیی دادگا 

پارێزوانانی  سەر  هێرشکردنە  وەستاندنی  و 

بە  بایەخ  کەمرت  دەبێت  مرۆڤ،  مافەکانی 

یەکێتیی  و  تورکیا  نێوان  گومرگی  یەکێتیی 

ئەورووپا بدرێت.
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ڕاپۆرتی ئایندەیی



84

No.5, January 2021

ئابووریی عێراق لە دوڕیاندا
ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد
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گۆڤاری  بۆ  عێراق  ئابووریی  و  دارایی  ئێستای 

ئایندەناسی دەکات: ئەم بودجەیە لە مێژووی 

ترلیۆن   150 کە  بودجەیە  گەورەترین  عێراقدا 

داھاتەکەیەتی،  ترلیۆن   92 نزیکەی  دینارە، 

ھەیە.  کورتھێنانی  ترلیۆنێک   58 کەواتە 

دەرەکی،  قەرزی  لە  کورتھێنانە  ئەم  بەشێکی 

دەکاتەوە  پڕی  ناوخۆیی  قەرزی  لە  بەشێکی 

بانکی  لە  بەشێکی  بکات  پێویستیش  ئەگەر  و 

ناوەندییەوە وەردەگرێت، بەشەکانی دیکەشی 

بڕیار  پڕ دەکاتەوە.  لە چەند سەرچاوەیەکەوە 

بێت،  نەوت 42 دۆالر  بەرمیلێک  نرخی  دراوە 

سێ ملیۆن و 250 ھەزار بەرمیل نەوت ھەناردە 

ھەرێمی  ھیی  بەرمیلی  ھەزار   250 بکات، 

کوردستان و سێ ملیۆنی خۆی. ئێستا کە نرخی 

دۆالر   10 واتە  دۆالرە،   52 نەوت  بەرمیلێک 

بەشێکی  دانراوە،  بودجەدا  لە  لەوەی  زیاترە 

بانکی  دەکرێتەوە.  پڕ  زیادەیە  بەم  کورتھێنان 

 145 بە   دۆالر   100 داوە  بڕیاری  ناوەندییش 

و 146 ھەزار جێگیر بکات، ئەمەش سوودێکی 

واتە  دەبێت،  دوور  داھاتوویەکی  بۆ  باشی 

ھەرێمی  لە  دیکە.  ساڵێکی  سێ  تا  دوو  بۆ 

گەورە  باجی  خەڵک  عێراقیش  و  کوردستان 

دەدەن، مووچەخۆر و ھەموو کەسێک، چونکە 

نرخی شمەک گران دەبێت، بەاڵم لە داھاتوودا 

نرخەکان کەمێک ھەرزان دەبن.

د. نەرمین مەعرووف؛ پسپۆڕ لە بواری دارایی 

و بازرگانیی نێودەوڵەتی و ڕاگری کۆلێژی بازرگانی 

لە زانکۆی سلێامنی، دەربارەی دۆخی دارایی و 

بەرایی

و  دارایی  سیستمی  کۆرۆنا؛  باڵوبوونەوەی 

ئابووریی جیھانیی خستە بەردەم مەترسییەکی 

ئەوەی  لەسەر  هەیە  کۆکییەک  گەورەوە، 

جیھانی دوای کۆرۆنا جیھانێکی جیاواز و نوێ 

ھەرێم کە خۆیان بەدەست  دەبێت. عێراق و 

کۆرۆنا  دەیاننااڵند،  قەیرانەوە  و  کێشە  دەیان 

لە  باس  ئێستا  کردن.  شەکەتی  دیکە  ھێندەی 

و  ئابووریی  سیاسیی،  سیستمە  داڕووخانی 

دەکرێت.  ئەگەرێک  وەک  عێراق  داراییەکەی 

بودجەی  لە  بەرچاو  ئاستێکی  بە  کورتھێنان 

خستووەتە  واڵتەکەی  دیکە  ھێندەی  2021دا، 

ناو تونێلێکی تاریک و مەترسیدارەوە.

ڕێگەی  لە  کازمی  مستەفا  حکومەتەکەی 

کردووە  بە چاکسازی  دەستی  سپییەوە  پەڕەی 

و بەشێکی دیاریشی کە لە بودجەدا جێبەجێ 

کەمکردنەوەی  بۆ  ھەوڵێکیش  وەک  کردووە، 

داواکاریی  بۆ  وەاڵمدانەوە  و  کورتھێنان  بڕی 

سندووقی دراوی نێودەوڵەتی، بانکی ناوەندیی 

دینار   1450 لە  دۆالرێکی  ھەر  نرخی  عێراق 

جێگیر کرد.

دۆخی دارایی و ئابووریی ئێستای عێراق 

بەرپرسان  شیکەرەوە،  لە  دیار  بەشێکی 

پەرلەمانی  دارایی  لیژنەی  ئەندامانی  و 

ئێستای  ئابووریی  و  دارایی  دۆخی  عێراقیش 

عیزەت  د.  دەبەن.  ناو  مەترسیدار  بە  عێراق 

بەڕێوەبردن،  و  ئابووری  پسپۆڕی  سابیر 

دۆخی  و  عێراق  بودجەی  باسی  جۆرە  بەم 
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ئابووریی عێراق بە گۆڤاری ئایندەناسیی ڕاگەیاند: 

واڵتانی  لە  یەکێک  وەک  عێراق  ساڵێکە  چەند 

قەیرانێکی  ڕووبەڕووی  نەوت  ھەناردەکاری 

دارایی و ئابووریی سەخت بووەتەوە، ئەمەش بە 

ھۆی دابەزینی بەردەوامی نرخی نەوتی خاو لە 

بازاڕەکان جیھان. ئەمەش وای کردووە دەستھاتی 

حکومەتی عێراقیی لە فرۆشتنی نەوتی خاو زۆر 

کەم ببێتەوە، بەتایبەت کە عێراق لەو واڵتانەیە 

کە بە ڕێژەیەکی زۆر داھاتی بودجەکەی پشت 

بە  دەبەستێت  نەوت  داھاتی  سەرچاوەی  بە 

بۆ  پاشکۆیەک  وەک  بودجە  بۆیە   . %97 ڕێژەی 

گۆڕانکارییەکانی نرخی نەوتی خاو لە بازاڕەکانی 

جیھاندا دیزاین دەکرێت، واتە لەگەڵ زیادبوونی 

لەگەڵ  و  کەم  داھات  خاودا؛  نەوتی  نرخی 

زیاد  حکومەت  داھاتی  نرخەکەی؛  زیادبوونی 

دەکات.

عێراقی  دیکە  ھێندەی  داعشیش  شەڕی 

ئابووریی  و  دارایی  تەنگەژەی  ناو  خستە 

سەخت و ساڵ بە ساڵ قەبارەی کورتھێنان لە 

وای  ئەمەش  دەکات،  زیاد  گشتیدا  بودجەی 

پێویسنت  خەرجییانەی  ئەو  حکومەت  کردووە 

و  حکومەت  دامودەزگاکانی  ڕاییکردنی  بۆ 

و  فەرمانبەر  مووچەی  و  شایستە  پێدانی 

ئاڵنگاری  ڕووبەڕووی  خۆیشی،  مووچەخۆرانی 

و کورتھێنانێکی زۆر ببێتەوە. واتە دۆخی دارایی 

و ئابووریی ئێستای عێراق سەختە، پێشناچێت 

ببێت،  باش  نزیکدا  ئایندەیەکی  لە  دۆخە  ئەم 

ئەوتۆی  گرنگییەکی  ڕابردوو  سااڵنی  چونکە 

بە سەرچاوەکانی دیکەی داھات، واتە داھاتە 

کردووە  وای  ئەمەش  نەداوە،  نانەوتییەکان 

ببێتەوە،  دارایی  تەنگەژەی  ڕووبەڕووی  سااڵنە 

سەرتاپای  بۆ  حکومەتەوە  کەرتی  لە  ئەمەش 

د. نەرمین مەعرووف غەفوور
لەدایکبووی شاری سلێامنییە و خاوەنی 

ئابووری   زانستی  لە  دکتۆرایە   بڕوانامەی 

و  دارایی  بواری  لە  هەیە  پسپۆڕیی  و 

کۆلێجی  ڕاگری  نێودەوڵەتی.  بازرگانیی 

ڕاهێنەری  سلێامنی.  زانکۆی  لە  بازرگانییە 

 Start Improve( نێودەوڵەتی  پڕۆگرامی 

دەستەی  ئەندامی  و   )Your Business

گەشەپێدانی  ڕێکخراوی  بەڕێوەبردنی 

ئابووریی کوردستانە )كیدۆ(.
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دەگوازرێتەوە،  ئابوورییەکان  جومگە  و  کەرت 

ئابووریی سەر  داکشانی  دەکات،  زیاد  بێکاری 

کەرتەکانی  سەرجەم  چاالکیی  و  ھەڵدەدات 

دیکەش الواز دەبن.

لە  دارایی  لیژنەی  ئەندامی  میرزا  شیروان 

دارایی  بە دۆخی  پەرلەمانی عێراق، سەبارەت 

ئایندەناسیی  گۆڤاری  بە  عێراق  ئابووریی  و 

ڕاگەیاند، دارایی عێراق لە دۆخێکی خراپدایە، 

و  کردووە  کەمی  زۆر  داھات  چونکە 

ھۆی  بە  دەکەن،  زیاد  ھەر  خەرجییەکانیش 

باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناش نرخی نەوت 

دابەزیوە و داھاتی ئەو سێکتەرانەشی پارە بۆ 

عێراق پەیدا دەکەن؛ بەرەو دابەزین ڕۆیشتوون. 

ئۆپیک  لەگەڵ  کە  ڕێککەوتنەشی  ئەو  بەپێی 

بەرمیل  ملیۆن  یەک  ڕۆژانە  ھەیەتی،  پڵەس 

ھەناردەکردنی نەوتی کەم کردووەتەوە.

2٠21 بۆ عێراق چۆن دەبێت؟

ئابووریی  و  دارایی  دۆخی  بنەمای  لەسەر 

شیکەرەوان  و  بەرپرس  دیاری  بەشێکی  ئێستا، 

پێیان وایە ساڵێکی سەخت و دژوار چاوەڕوانی 

نرخی  بەرزنەبوونەوەی  دەکات.  عێراقییەکان 

نەوت وەک ئەوەی چاوەڕوان دەکرا، دابەزینی 

ئاڵۆزیی  و  سیاسییەکان  ناکۆکییە  دینار،  نرخی 

عێراقیان  ھۆکارەن  دەیان  لەو  ئەمنی؛  دۆخی 

ئەگەری  و  مەترسی  بەردەم  خستووەتە 

داڕووخانەوە.

شیروان میرزا پەیوەست بە بودجەی 2021 

دەڵێت، پڕۆژەیاسای بودجەی 2021 تا ئاستێک 

ھەر  زۆری  بەشێکی  ھەر چەندە  نییە،  خراپ 

بەاڵم  پێشووە،  سااڵنی  وەک  و  تەقلیدییە 

سپییان  پەڕەی  چاکسازییەکانی  لە  بەشێک 

مەعرووف  نەرمین  د.  کردووەتەوە.  جێ  تێدا 

بەم  2021دا  بودجەی  ھەڵسەنگاندنی  لە 

بودجەی  ڕوو،  دەخاتە  خۆی  بۆچوونی  جۆرە 

گەورە  کورتھێنانێکی  ڕووبەڕووی   2021 ساڵی 

لەسەر  یەک  نزیکەی  دەکاتە  کە  بووەتەوە 

سەرچاوەکانی  کەمیی  و  الوازی  بودجە.  سێی 

بودجە،  بۆ  زیاتر  داھاتی  دەستەبەرکردنی 

ئاڵنگارییەکی  ڕووبەڕووی  بودجە  و  حکومەت 

گەورە دەکەنەوە.

بواری خەرجیی  بۆ  بودجە  بەشێکی زۆری 

بەگەڕخستنە، ئەمەش وەھا دەکات حکومەت 

دۆخەی  ئەم  بە  بەردەوامی  تەنھا  بتوانێت 

وەبەرھێنان  بواری  بۆ  ئەوەی  بدات.  ئێستا 

بودجەکەیە.  کەمی  ڕێژەیەکی  کراوە،  تەرخان 

کورتھێنان  کاتێک  حکومەتەکانیش  زۆربەی 

ئەو  ناتوانن  و  دەدات  ڕوو  بەدجەکەیاندا  لە 

کورتھێنانە پڕ بکەنەوە، بێگومان دەستبەرداری 

و  دەبن  وەبەرھێنان  بواری  خەرجییەکانی 

بەگەڕخسنت  بواری  خەرجییەکانی  بە  گرنگی 

و  کرێ  مووچە،  نێویشیاندا  لە  دەدەن، 

دامودەزگاکانی  بەگەڕخستنی  خەرجییەکانی 

بە  بەردەوامیدان  پێناو  لە  ئەمەش  حکومەت، 

لە  واتە  حکومەت.  کاروبارەکانی  ڕاییکردنی 

دۆخی کەمیی داھات و کورتھێناندا، حکومەت 

بواری  خەرجییەکانی  دەستبەرداری  ناتوانێت 
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بە  پەیوەستە  کە  ببێت  مووچە  و  بەگەڕخسنت 

ژیانی ھاواڵتیانەوە.

خەرجییەکانی  بە  قوربانی  دۆخانەدا  لەم 

بواری وەبەرھێنان دەدرێت، ئەمەش گرفتێکی 

دەکات،  دروست  ئابووری  بواری  بۆ  گەورە 

وەبەرھێنانی  بواری  خەرجییەکانی  چونکە 

تواناکانی  فراوانکردنی  بۆ  پێویسنت  زۆر  گشتی 

خەرجییانە  ئەم  کات  زۆربەی  بەرھەمھێنان، 

فاکتەری  کە  ئابووریدایە  ژێرخانی  بواری  لە 

سەرەکین بۆ ئاسانکردن و فراوانکردنی چاالکییە 

ئابوورییەکانی کەرتی تایبەت کە بە ڕاستەوخۆ 

و  دروستکردن  لە  بەشدارن  ناڕاستەوخۆ  و 

زیادکردنی دەستھات و بەرھەمی خۆماڵی. 

دەکرێت  پێشبینی  دەکات،  بەوەش  ئاماژە 

و  ناوخۆیی  فاکتەرە  ئەگەر  داھاتوو  ساڵی  بۆ 

مبێننەوە،  ئێستا  ئاڕاستەیەی  بەم  دەرەکییەکان 

وەک: قەیرانی دارایی جیھان، کەمیی خواست 

جیھان،  بازاڕەکانی  لە  خاو  نەوتی  لەسەر 

پەتای  بەردەوامیی  و  نەوت  نرخی  دابەزینی 

ئابووریی  بەردەم  ئاڵنگارییەکانی  ئەوا  کۆرۆنا، 

عێراق و بودجەی 2021 زیاتر دەبن.

گرنگیی  و  ھەرێم  پشکی  بە  سەبارەت 

عێراق  و  ھەرێم  ڕێککەوتنی  جێبەجێکردنی 

د.  کراوە،  دیاری  بودجەدا  لە  ئەوەی  وەک 

لەم  ھەرێم  پشکی  دەڵێت:  سابیر  عیزەت 

بۆ  دیناری  ترلیۆن   10 نزیکەی  بودجەیەدا 

تایبەت  پێداویستیی  و  خانەنشینی  مووچە، 

وەبەرھێنان  بۆ  دانراوە  ترلیۆن  دوو  دانراوە. 

ترلیۆنێکیش  بایی  کوردستاندا،  ھەرێمی  لە 

خەرجییە سیادییەکان بریتییە لە ھەناردەکردنی 

دەرمان،  مانگانە،  بەشەخۆراكی  خواردن، 

لە  ئەمەش  سووتەمەنی.  و  کۆرۆنا  ڤاکسینی 

ئەم  دەبێتەوە.  نزیک  دینارەکە  ترلیۆن   13

پێداویستییەکانی  سەرجەم  بەشی  ترلیۆنە   13

کاتێکدا  لە  ئەمە  دەکات،  کوردستان  ھەرێمی 

بودجەکە  و  ڕێککەوتن  خۆی  وەک  ئەگەر 

دەبێت  بەرامبەردا  لە  بکرێت.  پەسەند 

بەرمیل  ھەزار   250 کوردستانیش  ھەرێمی 

یان  بکات،  سۆمۆ  کۆمپانیای  ڕادەستی  نەوت 

داھاتەکەی  و  بیفرۆشێت  سۆمۆوە  ڕێگەی  لە 

50% ی  و  بکات  عێراق  حکومەتی  ڕادەستی 

داھاتی نانەوتیش بە حکومەتی عێراق بدات. 

و  ئابووری  بواری  پسپۆڕەی  ئەو 

حکومەتی  باشرتە  وایە  پێی  بەڕێوەبردن 

پێی  چونکە  بکات،  دەستپێشخەری  ھەرێم 

دەکەوێت  دەستامن  بەغداوە  لە  ئەوەی  وایە 

بەراورد  ئەوەیە  ھێندەی  دوو  ترلیۆنە،   13 کە 

 250 ئەو  خۆی  ھەرێم  حکومەتی  کە  بەوەی 

ھەزار بەرمیلە بفرۆشێت و ئەو 50% ی داھاتی 

نانەوتییە نەنێرێت بۆ بەغدا.

دابەزاندنی نرخی دینار، 

خواردنەوەی ژەھرەکە

کابینەکەی  چارەسەرەکانی  لە  یەکێک 

بۆ  عێراق  ناوەندیی  بانکی  و  کازمی  مستەفا 

دابەزاندنی  کورتھێنان؛  بڕی  کەمکردنەوەی 

نەوت  داھاتی  پێیەی  بەو  بوو،  دینار  نرخی 
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بە  دەیەوێت  عێراق  حکومەتی  دۆالرە،  بە 

دۆالر  بەرامبەر  دینار  بەھای  دابەزاندنی 

بەم  و  بکەوێت  دەست  دیناری  زۆرتر  بڕێکی 

جۆرەش داھات زیاد و کورتھێنان کەم بکاتەوە. 

ھەم  و  دەکرێت  پشتگیری  ھەم  ھەنگاوەکە 

ڕەخنەبارانیش، وەک چۆن سەرەتای ھەڵئاوسان 

دروست بووە و نرخی شتومەک بەرز بووەتەوە، 

ترس ھەیە بەھای دینار لە کۆنرتۆڵ دەربچێت 

و بە ھەمان دەردی لیرەی تورکی و سووری و 

لەالیەن  کە  ھەنگاوەکە  بچێت.  ئێرانی  متەنی 

پشتیوانی  نێودەوڵەتییەوە  دراوی  سندووقی 

و  حکومەت  و  ژەھرە  پەرداخێک  دەکرێت، 

گەلی عێراق ناچارن بیخۆنەوە تاکوو نەمرن.

ئەم  دەڵێت  بارەیەوە  لەم  میرزا  شیروان 

بۆ  یەکەمیان  ھەبووە:  ھۆکاری  دوو  ھەنگاوە 

ناوخۆ  بەرھەمی  بە  زیاتر  برەوی  بووە  ئەوە 

بدرێت، تاکوو بتوانێت کێبڕکێی کااڵ و شمەکی 

بوو کە  ئەوە  بکات. دووەمیشیان  ھاوردەکراو 

بودجەدا  پڕۆژەیاسای  لە  زۆر  کورتھێنانێکی 

دۆالر  بە  نەوت  عێراق  پێیەشی  بەو  ھەبوو، 

لە  داھاتەکەشی  زۆری  بەشی  دەفرۆشێت، 

فرۆشتنی نەوتەوەیە و ئەو دۆالرەش لە ڕێگەی 

بانکی ناوەندییەوە دەکات بە دینار، بۆیە بیری 

لەبریی  ھەر 100 دۆالرێک  لەوە کردووەتەوە 

بانکی  بە  بیفرۆشێت  ھەزار   119 بە  ئەوەی 

بەمەش  بیفرۆشێت،  ھەزار   145 بە  ناوەندی، 

بەپێی  کە  بکاتەوە  پڕ  کورتھێنان  لە  بەشێک 

کەسانی شارەزا ڕەنگە پڕکردنەوەکە بەم ڕێگایە 

نزیکەی 12 بۆ 15 ترلیۆن دینار بێت.

د. نەرمین مەعرووف لە بارەی ھەنگاوەکەی 

بانکی ناوەندیی عێراقەوە دەڵێت: عێراق یەکێکە 

پەیڕەوی سیستمی نرخی جێگیر  لەو واڵتانەی 

شيروان ميرزا قادر حەمالن 
لە گوندی چنارانی دووكان لە ڕێكەوتی 

دانيشتووى  و  لەدایکـــبووە   1979/1/1

ڕانيــــەیە. 

زماىن  له  بەكالـــــۆريۆسی  و  ماستەر 

پەيوەنديیه  له  بەكالۆريوس  ئينگليزى، 

دیپلوماسيیەكان  و  نێودەوڵەتییەکـــــان 

)5(ى  ئامادەيی  بەڕێوەبــــەرى  هەیە. 

ئازارە له ڕانيه  و ئەندامى ليژنەى داراییە لە 

پەرلەمانی عێراقە.
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ئازادە،  ئاستێک  تا  واتە  دراوەکەی،  بۆ  دەکات 

نرخێکی  ئیداریدا  چوارچێوەیەکی  لە  بەاڵم 

دراوەکەی  بەھای  بۆ  دیاریکراوە  ئاستێک  تا 

ناوەندیی  بانکی  ئێستا  تاکوو   2004 لە  کە 

پێناو  لە  بانکەکە  دەکات.  پەیڕەوی  عێراقی 

نرخ،  ھەڵئاوسانی  گرفتی  ڕووبەڕووبوونەوەی 

بەرامبەر  عێراقی  دیناری  بەھای  داوە  ھەوڵی 

دۆالر بەرز بکاتەوە، ئەمەش بۆ چارەسەرکردنی 

لێکەوتەکانی ئەو سیاسەتە ئابوورییە چەوتانەی 

لە سەردەمی ڕژێمی پێشوودا پەیڕەو کرابوون، 

عێراقی،  دیناری  بەھای  دابەزینی  بەتایبەتی 

لەدەستدانی ھێزی کڕینەکەی، بارگرانی لەسەر 

ھەر  بەکاربەران.  و  ھاواڵتیان  بژێویی  ئاستی 

پەیڕەوی  ناوەندی  بانکی  )2004(ەوە  لە  بۆیە 

ڕۆژانە  کە  کرد،  دۆالری  مەزادکردنی  سیاسەتی 

زۆر  بڕێکی  ھەرزان  ئاستێک  تا  نرخێکی  بە 

دینار  ھەزار   150 لە  کە  دەفرۆرشا،  دۆالر  لە 

نزیکی  ھاتە  دۆالرێک   100 ھەر  بەرامبەر 

120 ھەزار دینار، ئەمەش بۆ ئەوەی بتوانرێت 

بە  ناوەندی  بانکی  کە  بیانییانە  دراوە  بەو 

و  بازرگان  تاکوو  بازاڕەکان،  دەیانخاتە  ھەرزان 

کااڵ  و  شمەک  لە  زۆر  بڕێکی  ھاوردەکارەکان 

خستنەڕووی  جۆرەش  بەم  و  واڵتەوە  بھێننە 

کااڵ و شمەک زیاد بکرێت کە وا دەکات نرخ 

بھێرنێتە خوارەوە، بەم جۆرەش بەھای دیناری 

ڕێگایەش  ئەم  ھەر  دەکرایەوە،  بەرز  عێراقی 

یارمەتیدەر بوو بۆ کۆنرتۆڵکردنی ھەڵئاوسان و 

بەرزکردنەوەی ئاستی بژێویی ھاواڵتیان.

لە ئێستادا و لە دەرئەنجامی ئەم بارودۆخە 

دارایی و ئابوورییە سەختەی ڕووبەڕووی عێراق 

بووەتەوە، وەکوو سەرچاوەیەکی تەمویلکردنی 

کورتھێنان و کەمکردنەوەی قەبارەی کورتھێنان، 

حکومەت بەھەماھەنگی لەگەڵ بانکی ناوەندی 

بکەنەوە،  کەم  کورتھێنانە  ئەم  داوە  ھەوڵیان 

دیناری  بەھای  دابەزاندنی  ڕێگەی  لە  ئەمەش 

عێراقی بەرامبەر دۆالری ئەمەریکی. ئامانج لەم 

حکومەتی  دەستھاتەی  ئەو  ئەوەیە  ھەنگاوە 

عێراقی لە فرۆشتنی نەوت دەستی دەکەوێت، بە 

بڕێکی زیاتر لە دینار لەالیەن بانکی ناوەندییەوە 

ئاڵوگۆڕی پێ بکرێت، تاکوو بتوانرێت قەبارەی 

داھات بە دینار زیاتر بێت، خەرجییەکان ڕایی 

بکرێن و قەبارەی کورتھێنان کەم بکرێتەوە. 

لەوە  باس  بژاردەیەشەوە،  ئەم  بارەی  لە 

ڕەنگە  و  یەکێک  وەک  ڕێگایە  ئەم  دەکات 

و  حکومەت  لەبەردەم  بژاردە  ئاسانرتین  وەک 

بانکی ناوەندیی عێراقدا بووبێت، بەم جۆرەش 

حکومەت بەهەماهەنگی لەگەڵ بانکی 
ناوەندی هەوڵیان داوە کورتهێنانی 

بودجە کەمبکەنەوە، لەڕێگەی 
دابەزاندنی بەهای دیناری عێراقی 

بەرامبەر دۆالری ئەمەریکی
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بانکی ناوەندی دەتوانێت پارێزگارییەکی زیاتر 

کە  قورسەی  دراوە  یەدەگە  ئەو  قەبارەی  لە 

ھەیەتی؛ بکات، حکومەتی عێراقییش دەتوانێت 

بڕێکی زۆرتری لە دینار دەست بکەوێت، بەم 

جۆرەش قەبارەی کورتھێنان کەم بکرێتەوە. بە 

دەرەکییەی  و  ناوخۆیی  بارودۆخە  ئەو  ھۆی 

ھەیە، ڕەنگە زەحمەت بووبێت بۆ حکومەتی 

قەرزکردنەوە؛  ڕێگەی  لە  بتوانێت  عێراقی 

تەمویلی کورتھێنانی بودجە بکات. ئێستا ڕەنگە 

بە ھۆی ئەم ناجێگیریی بارودۆخی ئابووری و 

داراییەوە لە جیھان و دابەزینی نرخی نەوت، 

ئاستەدا  لەو  عێراق  ئابووریی  بە  متامنەکردن 

بتوانن  قەرز  پێدانی  ناوەندەکانی  کە  نەبێت 

عێراق  کە  بەتایبەت  بدەن،  عێراق  بە  قەرز 

بانکە  و  نێودەوڵەتییەکان  قەرزداری ڕێکخراوە 

جیھانییەکانە، لە ناوخۆشدا ڕەنگە باری دارایی 

ئابووریی  ئایندەی  بە  متامنەکردن  ئاستی  و 

کە  نەبێت  دۆخەدا  لەو  عێراق  حکومەتی 

بتوانێت لە ناوخۆدا قەرز بکات.

لە  باس  جۆرە  بەم  مەعرووف  نەرمین  د. 

بژاردەی  دەکات:  دینار  چاپکردنی  بژاردەی 

عێراق  پارە،  چاپکردنی  وەک  سێیەمیش 

مێژوویەکی تاڵی لەگەڵ ئەم پڕۆسەیەدا ھەیە، 

ھەموو ئەمانە وای کردووە حکومەت و بانکی 

ناوەندی دەست بۆ بژاردەی دابەزاندنی بەھای 

ئەمەش جۆرێکی  بڵێین  دەتوانین  ببەن.  دینار 

دیکەیە لە خستنەڕووی دراو لە بازاڕدا، چونکە 

بەرزکردنەوەی  ھۆی  دەبێتە  ھەنگاوە  ئەم 

چونکە  ھەڵئاوسان،  و  شمەک  و  کااڵ  نرخی 

دەستەبەرکردنی  لە  زۆر  ڕێژەیەکی  بە  عێراق 

بازاڕەکانی  بە  پشتی  پێداویستییەکان؛  و  کااڵ 

ھەر بۆیە بە بەرزبوونەوەی  جیھان بەستووە، 

تێچووی  دینار،  بەرامبەر  دۆالر  بەھای 

دەبێت،  زیاتر  زۆر  بیانی  کااڵی  ھاوردەکردنی 

و  شمەک  نرخی  زیادەیەش  تێچوونە  ئەم 

کااڵکان بەرز دەکاتەوە.

بژاردەی  بە  سەبارەت  سابیر  عیزەت  د. 

دابەزاندنی  دەڵێت:  دینار  بەھای  دابەزاندنی 

ناچارییەکان  ڕێگا  لە  یەکێکە  دۆالر  نرخی 

نەکرێت،  ئەمە  دەبێت  ئەگەرنا  پێویستە،  کە 

عێراقدا  ناوەندیی  بانکی  توانای  لە  دوایی 

بکات،  عێراقی  دراوی  بەھای  کۆنرتۆڵی  نابێت 

چونکە ئەگەر یەدەگی دراوەکەی کەم بووەوە 

ئەو  ھەبوو،  بازاڕدا  لە  دینار  زۆری  بڕێکی  و 

بازاڕی  و  ڕەش  بازاڕی  دەست  دەکەوێتە  کاتە 

دەرچوونە  ئەوەش  خستنەڕوو،  و  خواست 

بە  سەبارەت  ناوەندی.  بانکی  کۆنرتۆڵی  لەژێر 

بانکی  کۆنرتۆڵی  لەژێر  تومەن  ئێرانی،  دراوی 

بانکی  لەبریی  دەرچووە،  ئێران  ناوەندیی 

بازاڕدا  لە  خستنەڕوو  و  خواست  ناوەندی؛ 

لێ  وای  بۆیەش  دەکات،  دیاری  نرخەکەی 

ھاتووە دە ھێندەی جاران بەھاکەی دابەزیوە.

کۆنرتۆڵی بەھای دینار

دۆخێکی  لە  تورکیا  و  ئێران  سووریا، 

سەختیی داراییدان، ئەمەش وای کردووە بەھای 

دابەزێت.  بێپێشینە  ئاستێکی  بۆ  دراوەکانیان 
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لەم ناوەندەدا تەنھا عێراق مابوو دینارەکەی بە 

بەرزی مابووەوە، بۆیە دۆالر ھەرزان ببوو، ئێستا 

دابەزاندووە  دراوەکەی  بەھای  عێراقیش  ئیرت 

ھەنگاوە  لە پسپۆڕانیش دەڵێن ئەم  و بەشێک 

ھەم بەھای دینار لە داڕمانی زۆر خێرا و گەورە 

ڕزگار دەکات، ھەم بە ھۆی گرانبوونی دۆالرەوە 

ئیرت دۆالر لە عێراوە نابرێتە دەرەوە بۆ واڵتانی 

دراوسێ و بەتایبەتییش ئێران.

د. عیزەت سابیر سەبارەت بە توانای بانکی 

بەھای  کۆنرتۆڵکردنی  لە  عێراق  ناوەندیی 

دینار، پێی وایە: بەڵێ، ئێستا عێراق دەتوانێت 

تاکوو  چونکە  بکات،  دینار  بەھای  کۆنرتۆڵی 

ئێستا یەدەگی دراوی ھەیە، عێراق وەک ئێران 

خۆی  نەوتی  ڕۆژانە  نییە،  لەسەر  گەمارۆی 

ڕۆژانە  نەوتییەکشی  داھاتە  و  دەفرۆشێت 

زیاتر دەکات، چونکە نرخەکەی گران بووە، بەو 

وەک  دەتوانێت  دەکەوێت،  دەستی  دۆالرەی 

کڕیار و فرۆشیار بچێتە بازاڕی دراوی عێراقییەوە 

و تاکوو سێ ساڵی دیکە ھاوسەنگیی بەھاکەی 

بپارێزێت.

لە  باس  جۆرە  بەم  مەعرووف  نەرمین  د. 

بانکی  لەالیەن  دینار  بەھای  کۆنرتۆڵکردنی 

عێراقی  ناوەندیی  بانکی  دەکات:  ناوەندییەوە 

بڕیاری  بە  سەبارەت  بەیاننامەکەیدا  لە 

دابەزاندنی بەھای دینار بەرامبەر دۆالر، بەڵێنی 

داوە و گەرەنتیی ئەوەی کردووە کە بەردەوام 

دەبێت لە سیاسەتی مەزادکردنی دۆالر بەپێی 

پێداویستیی بازاڕ و ئابووریی واڵت، واتە بەڵێنی 

ئەوە دراوە کە دابەزاندنی بەھای دینار بۆ یەک 

تاکوو چەند ساڵێكی دیکە دەستکاری  جارە و 

ھێندە  کە  داوە  گەرەنتییشی  ناکرێتەوە. 

پارێزگاری  کە  ھەیە،  قورسی  دراوی  یەدەگی 

بزانین  دەبێت  بکات.  دینار  نوێی  بەھای  لە 

کە ئەو یەدەگە قورسەی الی بانکی ناوەندیی 

عێراق پارێزراوە، ھێشتا نەگەیشتووەتە ئاستی 

مەترسیدار بۆ ئێستای عێراق. ئەگەر لە ئایندەدا 

بووەوە،  بەرز  نەوت  نرخی  دیکە  جارێکی 

دەستھاتی حکومەتیش لە نەوت زیاد دەکات، 

لەسەر  دەبێت  ئەرێنیی  کاریگەریی  ئەمەش 

ناوەندی.  بانکی  الی  دراو  یەدەگی  قەبارەی 

بۆیە پێناچێت عێراق بگاتە ئەو دۆخەی بەھای 

دینارەکەی لە کۆنرتۆڵ دەربچێت و بە دەردی 

لیرەی تورکی و سووری و متەنی ئێرانی بچێت. 

ئێرانیی  متەنی  دۆخەی  ئەو  دەشڵێت: 

تێدایە، زیاتر پەیوەندیی بە سزا ئابووررییەکانی 

ھێشتا  بۆیە  تاران،  بۆ سەر  ھەیە  ئەمەریکاوە 

ئابووریی عێراق نەگەیشتووەتە ئەو دۆخەی کە 

لە مایەپووچبوونی ئابووری نزیک ببێتەوە، یان 

سەدەی  نەوەدەکانی  دۆخی  بگەڕێتەوە  واڵت 

ڕابردوو کە عێراق لەژێر گەمارۆکاندا بوو. ڕاستە 

لەژێر  عێراق  بەاڵم  دابەزێرناوە،  دینار  بەھای 

گەمارۆدا نییە و پەیوەندییە بازرگانییەکانیشی 

سنووردار نەکراوە، بۆیە بەھای دیناری عێراقی 

لەو ئاستەدایە کە جێگای متامنە بێت.

شیروان میرزا لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا ئایا 

عێراق دەتوانێت کۆنرتۆڵی بەھای دینار بکات؟ 
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کۆنرتۆڵی  دەتوانێت  عێراق  بەڵێ،  وایە:  پێی 

ھۆکارانە  لەو  یەکێکیش  بکات،  دینار  بەھای 

ئەوەیە کە بۆ ئەوەی دیناری عێراقی ئاستێکی 

پێویستی ھەبێت بەرامبەر دۆالر، بەھای دۆالر 

ھەرزانرت  دەوروبەر  واڵتانی  لەچاو  عێراق  لە 

بۆ  دەکرد  دزەی  عێراقەوە  لە  دۆالر  بۆیە  بوو، 

واڵتانی دەوروبەر، یەکێک لە ڕێکارەکان ئەوەیە 

بۆیە  بکرێت.  کۆنرتۆڵ  دۆالر  دزەکردنەی  ئەم 

عێراق دەتوانێت کۆنرتۆڵی بەھای دینار بکات 

و سندووقی دراوی نێودەوڵەتییش ئامۆژگاریی 

عێراقی کردووە کە ئەم ھەنگاوە بنێت، ئەگەرنا 

بەپێچەوانە، دیناری عێراقی وەک متەنی ئێرانی 

و لیرەی سووری و تورکیی لێ دێت. 

ڕێگریکردن  بۆ  ھەنگاوێکە  ئەمە  بۆیە 

زۆر  ئاستێکی  بە  بەھاکەی  دینار  لەوەی 

بڕیارەکە  ڕاستییشدا  لە  نەدات.  لەدەست 

ناچاری بووە و حکومەت دەبوو ئەم ھەنگاوە 

بنێت و ھیچ چارەسەرێکی دیکەیان نەبوو.

دراوسێکان لە ھاوکارییەوە بۆ دۆالر  بردن

لە  باس  بەردەوام  عێراق  دراوسێکانی 

عێراقییەکان  بۆ  پشتیوانی  و  ھاوکاریکردن 

ئەم  ڕابردوودا  ساڵی  چەند  لە  بەاڵم  دەکەن، 

بردووە  دۆالرەیان  ئەو  دیاری  بەشێکی  واڵتانە 

ڕوو،  خراوەتە  ناوەندییەوە  بانکی  لەالیەن  کە 

گەورەی  بەشێکی  کرد  وای  دۆالر  ھەرزانیی 

بەم  و  بکات  واڵتانە  لەم  ڕوو  عێراق  دۆالری 

جۆرەش زیانێکی گەورە بەر دارایی و نەختینەی 

عێراق بگات.

شپرزەکردنی  لە  ئێران  ڕۆڵی  بە  سەبارەت 

دۆالری ناو ھەرێم و  عێراق، د. عیزەت سابیر 

دەتوانین  ئێران  ڕۆڵی  بە  سەبارەت  دەڵێت: 

یەکەم،  بکەین:  ڕەھەندێک  چەند  باسی 

سوودی  دەتوانین  بکەین؛  ئامادە  بۆ  خۆمانی 

زیامنان  نەکەین؛  ئامادە  خۆیشامن  ببینین،  لێ 

و  حساب  بێ  متەن  منوونە  بۆ  دەگات.  پێ 

ھیچ  دەکرێت،  چاپ  ئێراندا  لە  کتاب  بێ 

پارێزراوییەکی نییە. ڕۆژانەش لە بازاڕی دراوی 

ھەولێر و دھۆک؛ متەنێکی زۆر زۆر  سلێامنی، 

دۆالرەکە  و  دەكڕن  پێ  دۆالری  و  دەھێرنێت 

ڕابگیرێت  ئەمە  دەبێت  ئێران.  بۆ  دەبەنەوە 

ھەرێمی  و  عێراق  دەبێت  بوەستێرنێت،  و 

دابنێن،  ئەمە  بۆ  سنوورێک  کوردستانیش 

لەسەر  دەبێت  خراپی  کاریگەریی  ئەگەرنا 

ئەم  ئەگەر  بەپێچەوانەشەوە،  ئابورییەکەمان. 

ھەنگاوانەمان نا، دەتوانین سوود لە دابەزینی 

شمەکی  و  بکەین  ئەوان  دراوەی  ئەو  بەھای 

وەبەرھێنان و بەرھەمھێنان لە ئێرانەوە بھێنین 

نەک بەکاربردن، دەتوانین شمەکی بەکاربردن 

الی خۆمان دروست بکەین. کەواتە ئەوەی بۆ 

کوردستاندا  ھەرێمی  و  عێراق  لە  بەکاربردنە 

کەرەستەی  ئێرانەوە  لە  واتە  بکرێت،  دروست 

خاو، کارگە و ئەو شمەکانە بھێنین کە دەچێتە 

بەرھەمی شمەکێکی ترەوە.

لە  واڵتان  ڕۆڵی  دەربارەی  میرزا  شیروان 

دراوسێکانی  دەڵێت:  عێراق،  دۆالری  بردنی 

لە  دۆالر  چونکە  ھەیە،  زۆریان  ڕۆڵی  عێراق 
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زۆری  بەشێکی  بۆیە  بوو،  ھەرزانرت  عێراق 

دزەی  و  عێراق  دەرەوەی  دەچووە  دراوە  ئەم 

ئەم  بۆ  ڕێگاش  تاکە  واڵتانەوە،  ئەم  دەکردە 

ڕێگرییە؛ دابەزاندنی نرخی دینار بوو بەرامبەر 

دۆالر، واتە گرانکردنی دۆالر تاکوو چیرت نەچێتە 

دەرەوە و واڵتانی دراوسێ.

ھەرێم چی دەکات؟

ھەرێمی کوردستان وەک بەشێک لە عێراق، 

دیناری  بەھای  دەستکاریکردنی  دەسەاڵتی 

کاریگەرییەکانی  لەژێر  ڕاستەوخۆ  بەاڵم  نییە، 

بانکی  و  عێراق  دارایی  وەزارەتی  سیاسەتی 

ناوەندیی عێراقدایە. ھەرێم بەم دۆخەوە چۆن 

دەتوانێت خۆی لەگەڵ بارودۆخی دارایی عێراق 

کاریگەرییەکان  بگونجێنێت،  دیناردا  بەھای  و 

چین و ئایا دەتوانێت خۆی بگونجێنێت؟

شیروان میرزا لەم بارەیەوە باس لەوە دەکات 

سیاسەتی دارایی و نەختینەیی لە دەسەاڵتەکانی 

بانکی  و  عێراقی  حکومەتی  دارایی  وەزارەتی 

ناوەندیی عێراقییە و پەیوەندیی بە ھەرێمەوە 

بەرز  دۆالر  ھەرێمیش  لە  بێگومان  بەاڵم  نییە، 

دەبێتەوە، ھەرێمیش نەوت بە دۆالر دەفرۆشێت 

و دۆالرەکە دەکاتەوە بە دینار، لەم ڕووەوە وەک 

زیاتری دەست  ھەمان شێوە دیناری  بە  عێراق 

ئەگەریش  ھەنگاوەوە.  ئەم  ھۆی  بە  دەکەوێ 

ھەرێم بتوانێت بە ھەنگاوی باش پشتیوانی لە 

بەرھەمی ناوخۆ بکات، دەتوانێت کااڵی ھاوردە 

بەرھەمھێنەرە  لە  پشتیوانی  و  بکاتەوە  کەم 

ناوخۆییەکان بکات.

باس لەوەش دەکات، لەسەرووی ئەمانەوە 

کوردستان  ھەرێمی  بۆ  چارەسەر  باشرتین 

بنێت،  چاکسازی  ھەنگاوی  کۆمەڵێک  ئەوەیە 

تێچووی  نەوت،  گرێبەستەکانی  لە  چاکسازی 

لە  چاکسازیکردن  زۆرە،  یەکجار  کە  نەوت 

خزمەتگوزارییە  و  باج  سنوورییەکان،  دەروازە 

بنەڕەتییەکان، ئەمەش لە پێناو کۆنرتۆڵکردنەوە 

لە  دواتریش  داھاتانە،  ئەم  ڕێکخستنی  و 

خزمەتگوزاری و پێدانی مووچەی فەرمانبەران 

چارەسەر،  باشرتین  واتە  بھێنێتەوە.  بەکاری 

و  دارایی  خۆڕێکخستنەوەی  و  چاکسازی 

ئابوورییە.

بە  سەبارەت  مەعرووف  نەرمین  د. 

پێویستە  ئەوەی  و  ھەرێم  بەردەم  بژاردەکانی 

وەک  ھەرێم  ئەگەرچی  وایە:  پێی  بکات،  چی 

ھەمان  ڕووبەڕووی  عێراق  واڵتی  لە  بەشێک 

تا  بەاڵم  بووەتەوە،  ئابووری  و  دارایی  دۆخی 

ئاستێک دەتوانین بڵێین وەک چۆن حکومەتی 

دابەزینی  لە  دەبێت  سوودمەند  ناوەندی 

حکومەتی  شێوە  ھەمان  بە  دینار،  بەھای 

ھەرێمیش سوودمەند دەبێت، چونکە ئەو بڕە 

پارەیەی بە دۆالر دەست حکومەتی ھەرێمیش 

دەکەوێت، بە بەھایەکی زیاتر لە دینار ئاڵوگۆڕ 

کەم  کورتھێنان  دەتوانرێت  بەمەش  دەکرێت، 

بکرێتەوە. لە ھەمان کاتیشدا ڕاستە حکومەتی 

پشت  عێراقی  حکومەتی  ھاوشێوەی  ھەرێم 

بەاڵم  دەبەستێت،  نەوت  فرۆشتنی  داھاتی  بە 

ھەرێم  نەوتدا،  فرۆشتنی  داھاتی  لەتەنیشت 
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سنوورییەکان،  دەروازە  لە  سوودوەرگرتن  بە 

جیھانی  لەگەڵ  بازرگانییەکانی  ئاڵوگۆڕە 

دەرەوە و ڕسومات و گومرگی دەستکەوتوو لە 

بۆ  گەورەیە  داھاتی  سەرچاوەیەکی  بازرگانی؛ 

بازرگانی  ئاستی  چونکە  کوردستان،  ھەرێمی 

ئەو  ھەڵکشاندایە،  لە  ساڵ  بە  ساڵ  ئاڵوگۆڕ  و 

کوردستانەوە  ڕێگەی  لە  شمەکانەشی  و  کااڵ 

تەنھا  دەکرێت،  پێوە  بازرگانییان  و  ئاڵوگۆڕ 

لە  سوود  دەتوانێت  ھەرێم  و  نییە  ناوخۆ  بۆ 

بازرگانیی  بۆ  وەربگرێت  جوگرافییەکەی  پێگە 

ترانزێت. 

لە بارەی گرنگیی داھاتی ناوخۆش دەڵێت: 

کە  دیکەیە  سەرچاوەیەکی  ناوخۆ  داھاتی 

حکومەت  ڕسوماتانەی  ئەو  بە  پەیوەستە 

لەگەڵ  خزمەتگوزارییەکان  لە  وەریدەگرێت 

حکومەت  کە  ناوخۆ،  داھاتەکانی  و  باج 

ھەموو  بدات.  پێ  گەشەیان  زیاتر  دەتوانێت 

ئەمانە بژاردەی دیکەن و لەبەردەم حکومەتی 

حکومەتی  لەوەی  جگە  ئەوە  ھەرێمدان، 

ڕێک  عێراق  حکومەتی  لەگەڵ  ئەگەر  ھەرێم 

بکرێن،  جێبەجێ  ڕێککەوتنەکان  و  بکەوێت 

کەم  النی  کە  دەدرێت  ئەوە  گەرەنتیی  ئەوا 

بەکاربردن  خەرجییەکانی  دەستەبەرکردنی 

شایستە  و  مووچە  بەتایبەتی  نێویشیاندا  لە  و 

مەترسی  ڕووبەڕووی  فەرمانبەران  داراییەکانی 

و قەیران نەبێتەوە.

چی  ھەرێم  پێویستە  ئەوەی  لەسەر 

دەڵێت:  مەعرووف  نەرمین  د.  بکات، 

ھەبێت،  بودجەی  ھەرێم  حکومەتی  پێویستە 

بودجەی  ھەرێم  حکومەتی  زۆرە  سااڵنێکی 

ھەرێم  پێویستە  چاکسازی  بۆ  سەرەتا  نییە، 

لەالیەن  و  ھەبێت  بودجە  بۆ  پڕۆژەیاسایەکی 

لەسەر  گفتوگۆی  کوردستانەوە  پەرلەمانی 

لەگەڵ  عێراق  بکرێت.  پەسەند  و  بکرێت 

بەاڵم  بووەتەوە،  قەیران  ڕووبەڕووی  ئەوەی 

ھێشتا پڕۆژەیاسای بودجەی ھەیە کە لەالیەن 

دەکرێت  لەسەر  گفتوگۆی  پەرلەمانەوە 

پێویستە  بۆیە  دەکرێت.  پەسەند  دواتر  و 

تاکوو  ھەبێت  بودجەی  ھەرێمیش  حکومەتی 

بارەی  لە  ھەبێت  زیاتری  بەرچاوڕوونییەکی 

لە  داھات و خەرجییەکان و ئەو کورتھێنانەی 

بودجەکەیدا ڕوو دەدات.

ھەولێر  و بەغدا، گرێی ڕێککەوتن

و  قووڵ  قەیرانی  ساڵێکە  چەند  ماوەی 

گرێکوێرەی زۆر لەنێوان ھەولێر و بەغدا ھەیە. 

ڕێککەوتنەکان  کەوتبێتیشن،  ڕێک  ال  ھەردوو 

دراوسێکانی عێراق بەردەوام باس 
لە هاوکاریکردن و پشتیوانی بۆ 

عێراقییەکان دەکەن، بەاڵم لە چەند 
ساڵی ڕابردوودا ئەم واڵتانە بەشێکی 

دیاری ئەو دۆالرەیان بردووە کە لەالیەن 
بانکی ناوەندییەوە خراوەتە ڕوو
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ھەردوو الش  نەکراون،  جێبەجێ  خۆیان  وەک 

کردووە.  تۆماتبار  پابەندنەبوون  بە  یەکرتیان 

نوێنەرانی کورد و بەشێکی دیاری پسپۆڕانیش 

پێیان وایە پڕۆژەیاسای بودجەی 2021 بۆ کورد 

الیەنەکانی  ناکۆکیی  بەاڵم  گونجاوە"،  و  "باش 

نێو پەرلەمان لەسەر پشکی ھەرێم و ئەگەری 

ھیوایەکی  کردووە  وای  جێبەجێنەکردنی، 

پڕۆژەیاساکە  لە  کورد  پشکی  لەسەر  زۆر 

ھەڵنەچرنێت، چونکە سااڵنی ڕابردووش بودجە 

بۆ کورد باشیش بووبێت، جێبەجێ نەکراوە.

لە حاڵەتی جێبەجێنەکردنی بڕگەکانی یاسای 

کورد  دەردەچێت،  پەرلەمانەوە  لە  کە  بودجە 

بارودۆخە  ئەم  بۆ  میرزا  شیروان  دەکات؟  چی 

حاڵەتی  لە  دەڵێت:  ھەرێم،  بژاردەکانی  و 

چارەسەر  تەنھا  بەغدا،  لەگەڵ  ڕێکنەکەوتن 

لە ناوخۆدا خەرجی و داھاتەکانی  ئەوەیە کە 

ڕێک بخاتەوە، بابەتی بندیوار، چەند مووچەیی 

چارەسەر  گشتی  سامانی  بەھەدەردانی  و 

بکات. بە گرێبەست، تێچوون و خەرجییەکانی 

کۆنرتۆڵ  سنوورییەکان  خاڵە  بچێتەوە،  نەوتدا 

کۆمپانیا  لە  باج  وەرگرتنی  بابەتی  بکات، 

گەورەکان چارەسەر بکات و بەباشی جیبەجێی 

بکات و باجی خزمەتگوزارییە گشتییەکان ڕێک 

بخات، بەاڵم لە ڕاستیدا ئەمە کاتێک دەکرێت 

خزمەتگوزارییەکان بەباشی فەراھەم بکرێن.

د. عیزەت سابیر لە بارەی سوودی ھەرێم 

لەم گۆڕانکارییانە و ئەو ھەنگاوانەی پێویستە 

ھەرێمی  دەکات:  بەوە  ئاماژە  بیاننێت، 

گەورە  زۆر  سوودێکی  دەتوانێت  کوردستان 

لە  گەورەیە  وەرچەرخانێکی  ئەمە  ببینێت، 

کە  ئێستا  کوردستاندا.  ھەرێمی  ئابووریی 

بۆ  گەشتکردن  دادەبەزێت،  دینار  بەھای 

د. عیزەت سابیر ئیسماعیل
شاری  لە   1973 یەکەمی  ترشینی  20ی 

بڕوانامەی  خاوەنی  بووە،  لەدایک  سلێامنی 

دکتۆرایە لە ئابووری و بەڕێوەبردن و ڕاوێژکاری 

ئابوورییە لە ئەنجوومەنی وەزیرانی حكومەتی 

و  پەرلەمان  ئەندامی  كوردستان.  هەرێمی 

سەرۆکی لیژنەی دارایی، ئابووری و وەبەرھێنان 

بووە لە خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان. 

سەرۆکی بەشی ئابوورییە لە کۆلێژی بازرگانیی 

زانکۆی سلێامنی.
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خێزانێک  و  کەس  ھەر  بۆ  عێراق  دەرەوەی 

ئامادە  خۆمان  کاتیەتی  بۆیە  بووە،  قورسرت 

بدەین،  پێ  پەرە  گەشتیاری  کەرتی  و  بکەین 

بەرھەمی پیشەسازی و کشتوکاڵی زیاد بکات. 

زیاد  داھات  کە  وەرچەرخانێکە  ئەمەش 

ھەرێم  دەبێتەوە.  کەم  کورتھێنان  و  دەکات 

ئەگەرنا  بکەوێت،  ڕێک  بەغدا  لەگەڵ  دەبێت 

داھاتوویەکی نادیار چاوەڕوانی دەکات، چونکە 

بە  ناتوانێت  کە  سەملاوە  بۆی  ساڵە  دوو  ئەوە 

مووچە  بەتەواوی  مانگانە  خۆی؛  داھاتەکەی 

بدات. بۆیە دەبێت ھەرێم کەرتەکانی دیکەی 

ئابووری پەرە پێ بدات و چاکسازیی ڕاستەقینە 

لە پڕۆسەی نەوتدا دەست پێ بکات. ھەرێمی 

کوردستان لەو نەوتەی دەیفرۆشێت، 30% ی بۆ 

حکومەتە و 70% ی بۆ کۆمپانیا و تێچووەکانی 

بکات  کارێک  ھەرێم  دەبێت  دەچێت.  دیکە 

بۆ  30% ی  و  خەڵک  بۆ  نەوت  داھاتی  70% ی 

ئەوە  تەنھا  بچێت.  کۆمپانیاکان  و  تێچوون 

و  نابێت  بەغدا  بە  پێویستی  ھەرێم  بکات، 

دەتوانێت مووچەی خەڵک دابین بکات.

عێراق و ھەرێم لەبەردەم داڕووخاندا

چەند مانگێکە و بەتایبەت لەم ھەفتانەی 

کۆتایی 2020، بەشێک لە پسپۆڕ و بەرپرسانیش 

باس لە دۆخی خراپی عێراق دەکەن. ھەندێک 

داراییە  و  بانکی  دامەزراوە  تەنانەت  و  کەس 

داڕووخانی  لە  ھۆشداری  نێودەوڵەتەکانیش 

عێراق  بانکیی  و  دارایی  ئابووری،  سیستمی 

بە چاکسازیی ڕیشەیی  ئەگەر دەست  دەدەن 

نەکات و ھەنگاوی بوێرانە نەنێت. ھەرێمیش 

بانکییە،  و  دارایی  سیستمە  لەم  بەشێکە  کە 

لەبەردەم مەترسیدایە، بەتایبەت کە حکومەتی 

بدات  فەرمانبەران  مووچەی  ناتوانێت  ھەرێم 

و خزمەتگوزارییەکان بەباشی پێشکەش بکات. 

ھەرێمی  ئایا  ئەوەیە  سەرەکییش  پرسیاری 

مەترسیی  ھەمان  لەبەردەم  کوردستانیش 

داڕووخانی ئابووری و داراییدایە؟

نزیکەی  عێراق  دەڵێت:  سابیر  عیزەت  د. 

تاکوو  قەرزدارە،  دۆالر  ملیار   100 سەرووی 

سەرووی  نەوت  بەرمیلێک  نرخی  کە  ئێستاش 

دەستی  نەوتەی  پارەی  ئەو  دۆالرە،  پەنجا 

ناکات،  خەرجییەکانی  بەشی  دەکەوێت؛ 

 2021 بودجەی  پڕۆژەیاساکەی  لە  ئەمەش  

گەیشتە  واڵتێکیش  ھەر  داوەتەوە.  ڕەنگی 

بوون  گەورە  زۆر  قەرزەکانی  بڕی  ئەوەی 

ناوخۆی  بەرھەمی  کۆی  50% ی  نزیکەی  و 

ئەو واڵتە  ھێنا، دۆخی دارایی  واڵتەکەی پێک 

بەرەو خراپبوون دەچێت. 

دەزگا  داراییدا؛  دۆخی  خراپبوونەی  لەم 

پێ  قەرزی  نابن  ئامادە  جیھان  داراییەکانی 

بدەن، وەبەرھێنان لەو واڵتەدا کەم دەبێتەوە، 

لە  وەبەرھێنان  نایەن  بیانییەکان  کۆمپانیا 

سەرووی  کە  بکەن  عێراقدا  وەك  واڵتێکی 

نەشتوانێت  و  بێت  قەرزدار  دۆالر  ملیار   100

پێوەرن  ھەمووی  ئەمانە  بداتەوە.  قەرزەکانی 

نەکەوێت،  خۆی  فریای  ئەگەر  کە  ئەوەی  بۆ 

دۆخی دارایی و ئابووریی عێراق لە قۆناغێکی 
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چاکسازیی  دەبێت  و  مەترسیداردایە 

ڕاستەقینەی تێدا بکرێت.

لە  باسکردن  مەعرووف  نەرمین  د. 

ئابووریی  و  دارایی  سیستمی  داڕووخانی 

پێم  زیادەڕەوی دەزانێت و دەڵێت:  بە  عێراق 

عێراق  چونکە  بدات،  ڕوو  داڕووخان  نییە  وا 

تێپەڕاندووە.  خراپرتی  ئێستا  لەوەی  دۆخی 

گەمارۆی  لەژێر  ساڵ   13 نزیکەی  عێراق 

لە  زۆر  ھەڵئاوسانێکی  بوو،  قورسدا  ئابووریی 

عێراقییش  دیناری  بەھای  و  دا  ڕووی  نرخدا 

دۆخەی  ئەو  نەگەیشتە  بەاڵم  دابەزی،  زۆر 

ئابووری  سیستمی  داڕووخانی  بوترێت  پێی 

قەیرانی  ئەوەی  سەرەڕای  ئێستاش  دارایی.  و 

و  ھێناوە  عێراق  حکومەتی  بۆ  تینی  دارایی 

خستوویەتیە ناو تەنگەژەیەکی قورسەوە، بەاڵم 

عێراق یەدەگێکی دراوی قورسی گەورەی ھەیە 

ھەیە،  حکومەت  ھێشتا  ناوەندی،  بانکی  لە 

واڵتێکی  ھێشتا  کاردان،  لە  دامودەزگاکان 

نەوتە، دەتوانێت نەوتی خۆی  بەرھەمھێنەری 

نییە.  لەسەر  گەمارۆیەکی  ھیچ  و  بفرۆشێت 

نرخی  کە  ئەوەیە  تەنھا  داوە،  ڕووی  ئەوەی 

نەوت لە بازاڕەکانی جیھاندا دابەزیوە، چونکە 

عێراقیش پشت بە داھاتی نەوت دەبەستێت، 

و  ھەڵە  واتە  کردووە.  قەیرانەی  ئەم  تووشی 

عێراقی  کە  ئابوورییەکانە  سیاسەتە  چەوتیی 

نەگەیشتووەتە  بەاڵم  گەیاندووە،  دۆخە  بەم 

لێواری داڕووخانی سیستمی دارایی و ئابووری. 

سێکتەرە  ھەیە،  خۆی  بەھای  دینار  ھێشتا 

دەرەوەی  لە  و  چاالکیدان  لە  ئابوورییەکان 

حکومەت ھێشتا چاالکی ھەیە. بۆیە باسکردن 

دیراسەکراو  دارایی؛  و  ئابووری  داڕووخانی  لە 

نییە و زیادەڕەویی تێدایە.

باس لەوەش دەکات: ھەرێمیش سەرەڕای 

تەنگەژەی  ڕووبەڕووی  سااڵنێکە  ئەوەی 

بەرھەمھێنان  دۆخی  و  بووەتەوە  دارایی 

خراپدان،  دۆخێکی  لە  سەرمایەگوزارییش 

نییە،  حکومەت  کەرتی  تەنھا  ئابووری  بەاڵم 

لەتەنیشت حکومەتدا کەرتی تایبەتیش ھەیە، 

کەرتی  ھەرێمیشدا  و  عێراق  لە  ئەگەرچی 

حکومەت گەورەیە و دەتوانین بڵێین بزوێنەری 

زۆربەی چاالکی و جومگە ئابوورییەکانە، بەاڵم 

ھێشتا ھیوایەک بە ئابووریی ئەم واڵتە ھەیە، 

و  بنەڕەتدا  لە  نییە  ھەژار  واڵتێکی  چونکە 

دەوڵەمەندە بە سەرمایەی مرۆیی و دەرامەتە 

ئابوورییەکانی ژێرخان و سەرخانی ئابووری. 

هەرێم دەبێت لەگەڵ بەغدا ڕێک 
بکەوێت، ئەگەرنا داهاتوویەکی 

نادیار چاوەڕوانی دەکات، چونکە 
ئەوە دوو ساڵە بۆی سەلماوە کە 
ناتوانێت بە داهاتەکەی خۆی؛ 
مانگانە بەتەواوی مووچە بدات
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سەرەکی  کێشەی  دەکات:  بەوەش  ئاماژە 

و  الوازی  کوردستانیش  ھەرێمی  و  عێراق  لە 

گرنگینەدانە  ئابوورییەکانە،  سیاسەتە  چەوتیی 

و  پالن  گەشەپێدان،  و  پالندانان  ئایندەی  بە 

بیر  مەودایە،  کورت  حکومەت  پڕۆگرامەکانی 

لەوە نەکراوەتەوە چۆن سەرچاوەکانی داھات 

بەرھەمھێنانی  توانای  بکرێن،  ھەمەجۆر 

کەرتەکانی کشتوکاڵ، پیشەسازی و کەرتەکانی 

کەرتی  بە  پشت  تەنھا  و  بکرێن  زیاد  دیکە 

نەوتی خاو بەسرتاوە.

سەبارەت بە ڕۆڵی سیاسەتی حکومەت لە 

ھۆکارانە  ئەم  دەڵێت:  خەڵکدا،  نائومێدکردنی 

مووچەخۆران  الی  ئاستێک  تا  کردووە  وایان 

دۆخە  لە  وا  و  ببێت  دروست  بێئومێدی 

بڕوانرێت کە گەیشتووەتە داڕووخانی ئاووری، 

واڵتە  ئەم  ئابووریی  بە  ئومێد  ھێشتا  بەاڵم 

سااڵنێکی  پێیەی  بەو  ناوەندییش  بانکی  زۆرە، 

بەم  لە بەھای دینار کردووە،  زۆرە پشتگیریی 

ناوەندیدا  بانکی  توانای  لە  ھێشتا  دابەزینەش 

بکات.  عێراقیی  دراوی  لە  پارێزگاری  کە  ھەیە 

بە  ئومێد  ھێشتا  دەڵێن  پێامن  ئەمانە  ھەموو 

ئابووریی ئەم واڵتە ماوە، بۆیە پێم وا نییە لەمە 

زیاتر تووشی داڕووخان و شکست ببێت.

شیروان میرزا لە بارەی داڕووخانی دارایی 

و ئابووریی عێراقەوە دەڵێت: ماوەیەکە بانکی 

و  نێودەوڵەتی  دراوی  سندووقی  نێودەوڵەتی، 

عێراق  بە  ھۆشدارییان  نێودەوڵەتی  پسپۆڕانی 

ھەیە  گۆڕانکاری  کۆمەڵێک  ئەگەر  کە  داوە 

ھەر  دەبێت،  داڕووخان  تووشی  نەیانکات؛ 

عێراقی  دیناری  بەھای  دابەزاندنی  بابەتی  لە 

لە  دامەزراندنەی  ھەموو  بەو  دەگات  تاکوو 

لە  عێراق  منوونە  بۆ  دەکرێت.  گشتیدا  کەرتی 

ھەبوو،  فەرمانبەری  ھەزار   750 تەنھا   ،2003

لە  زیاتر  ھەیە و  لە چوار ملیۆنی  ئێستا زیاتر 

ھەشت ملیۆن مووچەخۆریشی ھەیە. ئەمەش 

سندووقی  و  نێودەوڵەتییەکان  پێوەرە  بەپێی 

یەکجار  ڕێژەیەکی  نێودەوڵەتی،  دراوی 

خەزێنەی  لەسەر  زۆرە  بارگرانییەکی  و  زۆرە 

ھەمان  بە  کوردستانیش  بۆ  ئەمە  دەوڵەت. 

بندیوار، چەند مووچەیی  بابەتی  شێوە ڕاستە، 

لە  کە  ھەیە،  گشتی  سامانی  بەھەدەردانی  و 

و  خەرجییەکان  بە  ھەرێم  دەبێت  ڕاستیدا 

زیاد  داھات  ھەم  واتە  بچێتەوە،  داھاتەکەیدا 

بکاتەوە،  کەم  خەرجییەکان  ھەمیش  و  بکات 

ئەوە جگە لەوەی پێویستە کە بەرامبەر کااڵی 

ناوخۆ  کااڵی  و  بەرھەم  لە  پشتیوانی  دەرەوە، 

دەتوانێت  وردە  وردە  شێوەیە  بەم  بکات، 

ئابووری بەرەو پێشەوە ببات. 

زەمینەی  لەباریی  بارەی  لە  میرزا  شیروان 

کوردستان  ھەرێمی  دەڵێت:  ھەرێمەوە 

بە  برەودان  بۆ  ھەیە  لەباری  زەمینەیەکی 

و  پیشەسازی  کشتوکاڵی،  سێکتەری  سێ  ھەر 

گەشتیاری، کە دەکرێت برەویان پێ بدرێت و 

ھەوڵ بدرێت بکرێن بە شوێنگرەوەی بەشێکی 

واڵت  بۆ  زۆر  داھاتێکی  بەمەش  و  نەوت 

دەستەبەر ببێت.
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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پوختەی كتێب

مامۆستا  کوڕ"؛  نای،  س.  "جۆزێف 

بیردۆزی  خاوەنی  و  هارڤارد  زانکۆی  لە 

نەرمەهێز )soft power(، یەکێک لەو بیریارە 

ئەمەریکاییانەی بواری سیاسەتی نێودەوڵەتییە 

کە داکۆکی لە سەردەمی ئەمەریکایی دەکات. 

بەردەوامبوونی  گریامنەی  بەخۆپارێزییەوە 

نزیکدا  ئایندەیەکی  لە  وایە  پێی  و  دەکات 

پێشبینیی ئاوابوونی ناکرێت. دوای تێپەڕبوونی 

 Bound" کتێبی  بەسەر  دەیە  سێ  نزیکەی 

 to Lead: The Changing Nature of

نای،  جۆزێف  تێیدا  کە   "American Power

پێداگری  سۆڤیەتدا  یەکێتیی  داڕمانی  لەگەڵ 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  مانەوەی  لەسەر 

لە  جیهانی  زاڵی  هێزێکی  وەک  ئەمەریکا 

چەند دەیەی داهاتوودا دەکات، جارێکی تر و 

لە کتێبی "Is American Century Over?"دا 

پێداگری لەسەر ئەو دەرەنجامە دەکاتەوە و لە 

پرسیاری  دوو  وەاڵمی  دەدات  میانەیدا هەوڵ 

لە  ئەمەریکایی  هێزی  ئایا  بداتەوە:  سەرەکی 

لە ماوەی  ئایا هێزی چینی  پاشەکشێدایە؟ وە 

ئەمەریکایی  هێزی  داهاتوودا،  دەیەی  چەند 

تێدەپەڕێنێ)1(؟ 

پێ  دەست  گریامنەیەوە  لەو  کتێبە  ئەم 

هێزێکی  ئەمەریکایی؛  هێزی  وا:  کە  دەکات 

ئەوانەی  ئاڵەنگارەکان،  هێزە  و  ڕەهەندە  فرە 

و  ئەمەریکا  هێزی  دانەدواوەی  ئەگەری 

هەیە،  ئەمریکاییان  سەدەی  کۆتاییپێهێنانی 

سەدەی  "ئایا  کتێبی  ڕەهەندن.  تاک  هێزی 

ئەمەریکایی کۆتایی هاتووە؟"، تەنها لە ساڵی 

کتێبەکەیە؛  هاتنەدەرەوەی  ساڵی  کە  2015دا 

چواردە جار، لە ساڵی 2016دا دوو جار، لە ساڵی 

"نای"  کراوەتەوە.  چاپ  جار  دوو  2017شدا 

بارەی  لە  بۆچوونەکانی  پوختەی  کتێبەدا  لەم 

زیاتر  کە  ئەمەریکاییەوە،  سەدەی  پاشەڕۆژی 

دەخاتە  دەکات،  لێ  داکۆکیی  دەیەیە  لە سێ 

بۆچوونانە  ئەو  بەرپەرچی  هەروەها  ڕوو، 

کۆتاییهاتنی  و  ئاوابوون  لە  باس  کە  دەداتەوە 

ئەم  سەرەڕای  دەکەن.  ئەمەریکایی  سەدەی 

ئێمە  لە  وای  کە  تر  هۆکارێکی  گرنگییەش، 

وردەکارانە  و  بدەینەوە  کتێبە  لەم  ئاوڕ  کرد 

بۆ خوێنەری کوردی ڕابنێین، گرنگیی سەدەی 

پرسی  لەسەر  باندۆرەکانیەتی  و  ئەمەریکایی 

کورد و چارەنووسی ئەم پرسە لە داهاتوودا. 

ئەوەی لەم ڕانانەدا دەمانەوێت بەئامانجی 

تێڕوانینەکانی  و  دید  خستنەڕووی  بگرین، 

وردەکارانەی  ڕانانێکی  و  نای  جۆزێف 

کتێبەکەیەتی، بەاڵم پەیوەست بە ڕانانەکەمان 

خاڵێک  چەند  بە  ئاماژە  پێویستە  سەرەتا 

بکەین:

لێرەدا دەیخەینە ڕوو، زیاتر  یەک: ئەوەی 

وردەکارانەی  ڕانانێکی  و  پوختەکردنەوە 

)review( خوێندنەوە  تەنها  نەک  کتێبەکەیە 

ی کتێبەکە.

کتێبەکە  باڵوبوونەوەی  ڕێکەوتی  دوو: 

ساڵی )2015(یە و داتا و ئامارەکان هیی ئەو 
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کاتەوە  لەو  ڕەنگە  بۆیە  پێشرتە،  و  مێژووە 

بەسەردا  گۆڕانکارییان  هەندێکیان  ئێستا  تا 

هاتبێت.

چاپی  ڕانانەکەمان؛  سەرچاوەی  سێ: 

دەقە  بەراوردی  بەاڵم  کتێبەکەیە،  ئینگلیزیی 

عەرەبییەکەشامن  وەرگێڕانە  و  ئینگلیزییەکە 

کردووە و سوودمان لێ بینیوە)2(.

کتێبەکە لە 154 الپەڕەی قەبارە مامناوەند 

دابەش  بەشدا  بەسەر   حەوت  هاتووە،  پێک 

دەرەنجامەکان  حەوتهەمدا  بەشی  لە  کراوە، 

خراونەتە ڕوو. ئێمەش لە حەوت خاڵدا، واتە 

هەر بەشێک لە خاڵێکدا، ڕادەنێین.

1. لەدایکبوونی سەدەی ئەمەریکایی

لە سەرەتاوە دەبێت سەرەتای دەستپێکی 

و  بکرێت  دەستنیشان  ئەمەریکایی  سەدەی 

ئەمەریکایی  سەدەی  کەی  بکرێت:  پرسیار 

دەستی پێ کرد؟ دەکرێت سێ ڕێکەوت وەک 

نیشاندەری دەستپێک و سەرەتای لەدایکبوونی 

بکرێت:  دەستنیشان  ئەمەریکایی  سەدەی 

هێز،  سەرچاوەکانی  یەکەمیان؛  نیشاندەری 

پێوەری  دەکاتە  ئابوورییە،  هێزی  لێرەدا  کە 

دەرکەوتنی  سەرەتاکانی  دەستنیشانکردنی 

کۆتاییەکانی  پێیە  بەم  و  ئەمەریکایی  سەدەی 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  کاتێک  نۆزدە،  سەدەی 

ئەمەریکا دەبێتە گەورەترین هێزی پیشەسازیی 

ئەمەریکاییە.  سەدەی  دەستپێکی  جیهان، 

ئەوەیە  دەستنیشانکردنە  ئەم  گرفتی  بەاڵم 

ڕەچاو  تێدا  هێزی  ڕەهەندی  یەک  تەنها  کە 

کراوە، کە ڕەهەندی ئابووری هێزە و ئەمەش 

لە  منوونە  بۆ  نییە،  ورد  دەستنیشانکردنێکی 

کاتێک  نۆزدەهەمدا  سەدەی  کۆتاییەکانی 

گەورەترین  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

وەک  کەچی  بوو،  جیهان  ئابووریی  هێزی 

یاریکەرێکی گەورەی تەرازووی هێزی جیهانی 

ئامادەگیی نەبوو.

دەستنیشانکردنی  بۆ  تر  نیشاندەرێکی 

ئەمەریکایی،  سەدەی  لەدایکبوونی  ڕێکەوتی 

"خستنەگەڕی  نیشاندەری  دەکرێت 

سەرچاوەکانی هێز" بێت  لە تەرازووی هێزی 

سەرچاوەکانی  خستنەگەڕی  ئەگەر  جیهانیدا. 

جیهانی  سیاسەتی  تەڤڵیهەڤبوونی  و  هێز 

لەدایکبوونی  وەک دەستنیشانکەری سەرەتای 

دەکرێت  ئەوا  دابنێین،  ئەمەریکایی  سەدەی 

سەرەتاکانی سەدەی ئەمەریکایی بگەڕێنینەوە 

بۆ ئەو کاتەی "تیۆدۆر ڕۆزڤێڵت" کەشتیگەلی 

دیپلۆماسیی  تێکەڵی  و  نا  بنیاد  ئەمەریکایی 

وەرچەرخانی  هەروەها  بوو،  جیهانی 

واڵتە  بەشداریکردنی  ڕووەوە  لەم  گەورەش 

جەنگی  لە  بوو  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

هەروەک  و  پێیە  بەم  یەکەمدا.  جیهانیی 

گفتوگۆی   )Michel Lend( لێند  مایکڵ 

دەستپێکردنی  ساڵی   1914 ساڵی  دەکات، 

ئەوەی  هۆی  بە  بەاڵم  ئەمەریکاییە.  سەدەی 

جارێکی  بیستدا  سەدەی  سێهەمی  دەیەی  لە 

چووەوە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  تر 

بڕیاری  دەکرێت  گۆشەگیری،  قۆزاخەی  ناو 
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یەکگرتووەکانی  واڵتە  بەشداریکردنی 

ئەمەریکا لە جەنگی دووهەمی جیهانیدا وەک 

لەدایکبوونی  مێژووی  دروسترتی  سەرەتایەکی 

بەستێنەدا  لەم  دابنێین.  ئەمەریکایی  سەدەی 

هێرنی لویس )Henry Luce( کوڕی یەکێک لە 

باوکانی موژدەدەر لە ساڵی 1941 و لە گۆڤاری 

بەناوبانگەکەی  سەروتارە  )LIFE(دا  الیف 

نووسی لە بارەی "سەدەی ئەمەریکایی"ەوە.

وەک  دەکرێت  کە  ڕێکەوت  سێهەمین 

ئەمەریکایی  لەدایکبوونی سەدەی  دەستپێکی 

یەکهەڵوەشانی  لەبەر  بکرێت،  دەستنیشان 

بەالی  1991دا.  ساڵی  لە  سۆڤیەتە  یەکێتیی 

یەکێتیی  لەبەریەکهەڵوەشانی  بە  هەندێکەوە 

ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  سۆڤیەت، 

دەبێتە تاقە دەوڵەت کە بتوانێت لەسەر ئاستی 

لەم  بکات.  سەربازی  هێزی  منایشی  جیهان 

سەردەمەدا قەبارەی کەشتیگەلی ئەمەریکایی 

کەشتیگەلی  قەباارەی  بە  دەبێت  یەکسان 

دوای  یەکی  بەدوای  یەک  دەوڵەتی  حەڤدە 

دەبێتە  ئەمەریکایی  هەوایی  هێزی  خۆی، 

سەرکردایەتیی  جڵەوی  ئەمەریکا  پێشەنگ، 

هەروەها  دەست،  دەگرێتە  ئاسامنی  بۆشایی 

بەنزیکەیی  ئەمەریکا  سەربازیی  بودجەی 

بودجەی  هەموو  کۆی  نیوەی  بە  دەبێت 

سەربازی جیهانی. 

ڕووی  لە  نییە  واڵتێک  مێژوودا  لە 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  سەربازییەوە 

تێپەڕاندبێت، هەندێک رشۆڤەکار  ئەمەریکای 

ئەم پێشەنگییە بە "هەژموون" ناوزەد دەکەن، 

هێندە  دەستەواژەیەکی  هەژموون  بەاڵم 

سەرەتای  دیاریکردنی  لە  تاکوو  نییە  ورد 

لەدایکبوونی سەدەی ئەمەریکاییدا کۆمەککار 

بێت. دەستەواژەی هەژموون دەستەواژەیەکی 

مێژووی  ناتوانین  و  ئاڵۆزکاوە  و  لێڵ 

بە  بکەین.  دیاری  کۆتاییهاتنی  و  دەستپێکردن 

هۆی ئەو لێڵییەوە کە دەستەواژەی هەژموونی 

سەرچاوەکانی  لە  پێشەنگی  دەکرێت  تەنیوە، 

گەمەکەرێکی  بە  بوون  و  ئابووریدا  هێزی 

وەک  جیهانیدا،  هێزی  تەرازوی  لە  تەوەرەیی 

سەردەمی  لەدایکبوونی  دەستپێکی  و  سەرەتا 

 ،1941 ساڵی  پێیە  بەم  دابنێین.  ئەمەریکایی 

و  ئەمەریکاییە  سەدەی  لەدایکبوونی  ساڵی 

کۆتاییهاتنی سەدەکەش لە ئاسۆوە دیار نییە.  

2. داکشان )پووکانەوە(ی ئەمەریکا؟

گشتی  تێگەیشتنی  دژی  و  هەڵەیە 

مێژووە  ڕاستییەکانی  و   )common sense(

یەکگرتووەکانی  واڵتە  بێت  وا  بڕوامان  گەر 

ئەمەریکا بۆ هەتاهەتایە پشکی شێری لە هێزی 

جیهانیدا دەبێت. بەاڵم دەکرێت بپرسین: ئەی 

کاتێک  چییە؟  واڵتێک  ژیانی  سووڕی  کەواتە 

ورد  مرۆڤێک  یان  کەسێک  بارودۆخی  لە 

دەبیتەوە، دەتوانیت بڕیار بدەیت ئایا ڕوو لە 

داکشانە یاخود نا، بەاڵم بارودۆخی نەتەوەکان 

پێوانە  بەئاسانی  كە  بکرێت  سەخترتە  لەوە 

کات  ئاسۆکانی  تریشەوە  الیەکی  لە  بکرێت. 

بۆ  دوورودرێژترە،  زۆر  نەتەوەدا  حاڵەتی  لە 
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117ی  ساڵی  لە  ڕۆما  ئیمپڕاتۆریای  منوونە 

ئیمپڕاتۆریای  کەچی  ترۆپک،  گەیشتە  زاینیدا 

لەو  نیو  و  سەدە  سێ  دوای  ڕۆژئاوا  ڕۆمای 

ئیمپڕاتۆریای  هەڵوەشا،  لەبەریەک  ڕێکەوتە 

زایینی  1453ی  ساڵی  تا  ڕۆژهەاڵتیش  ڕۆمای 

درێژەی کێشا. 

گیروگازانەش،  و  سەختی  ئەم  سەرەڕای 

هەوڵیان  مێژوونووس  و  رشۆڤەکار  هەندێک 

داوە چەند شێوازێک لە سووڕی ژیانی واڵتانی 

دەستنیشان  سەدەیەکدا  ماوەی  لە  زلهێز 

بکەن. لە ساڵی 1919دا، "هاڵفۆرد ماکیندەر"ی 

جیۆسرتاتیجیا  بواری  شارەزای  و  بەریتانیای 

مشتومڕی لەسەر ئەم بابەتە کرد، کە وا گەشەی 

ناهاوسەنگی نێوان نەتەوەکان هەر سەد ساڵ 

جەنگێکی  بەرپاکردنی  هۆی  دەبێتە  جارێک 

زانستی  بواری  زانای  هەروەها  جیهانی. 

ڕامیاری؛ "جۆرج مۆدێلسکی"، سووڕێکی سەد 

ساڵی بۆ گۆڕانکاری لە سەرکردایەتیی جیهاندا 

جەنگێکی  بە  سووڕەکە  کردووە،  پێشنیاز 

گەورە دەست پێ دەکات، هێزی سەرکەوتوو 

جەنگ  دوای  پەیامننامەکانی  ڕەوایەتیی 

بەدەست دەهێنێت، پاشان ئاڵەنگاری دەکرێت 

"ئیامنوێڵ  ترەوە  الیەکی  لە  دەپووکێتەوە.  و 

قۆناغەکانی  وەسفی  جۆرە  بەم  واڵێرشتاین" 

ئەمەریکا  و  بەریتانیا  و  هۆڵەندا  هەژموونی 

دەکات: قۆناغی هەژموونی هۆڵەندایی شانی 

 1650 و ساڵی  دادا  ساڵە  لەسەر جەنگی سی 

جەنگە  بە  بەریتانیایی  هەژموونی  پووکایەوە، 

نۆزدەدا  سەدەی  سەرەتای  لە  ناپلیۆنییەکان 

دەستی پێ کرد و لە کۆتایی سەدەکەدا دەستی 

ئەمەریکایی  هەژموونی  کرد،  پووکانەوە  بە 

بیستدا  سەدەی  جیهانییەکانی  جەنگە  لەگەڵ 

دەستی پێ کرد و لە ساڵی 1967دا دەستی بە 

پووکانەوە کرد. 

لە  باس  کە  پڕۆژانە  لەو  یەکێک  هەر 

جەنگە  دەکەن،  زلهێزەکان  ژیانی  سووڕی 

دەستپێکی  مێژووی  وەک  جیهانییەکانیان 

بەاڵم هەموویان  داناوە،  ئەمەریکایی  سەدەی 

پشکی  دابەزینی  هۆکاری  لێکدانەوەی  لە 

بەرهەمی  لە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

لەنێوان سااڵنی  جیهانی )world product(دا 

)1945-1970( ڕاستییان نەپێکاوە. 

سەبارەت بەم دابەزینەی پشکی ئەمەریکا 

ئەمە  بڵێین:  دەکرێت  جیهانیدا،  بەرهەمی  لە 

گەڕانەوەیە بۆ باری رسوشتی نەک پووکانەوە 

ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  داکشان.  و 

بە  بوو  نۆزدەدا  سەدەی  کۆتاییەکانی  لە 

گەورەترین هێزی پیشەسازی و لە سەرەتاکانی 

سەدەی بیستیشدا بەنزیکەیی بوو بە خاوەنی 

لە  و  جیهانی  ئابووریی  )چارەک(ی  چواریەک 

ئەم  جیهانییشدا  دووهەمی  جەنگی  ماوەی 

توانایە هەروەک خۆی بوو، بەاڵم لەبەر ئەوەی 

جەنگەکە هەموو ئابوورییە گەورەکانی وێران 

ئەمەریکای  ئابووریی  کاتدا  هەمان  لە  و  کرد 

جەنگەکە  دوای  و  ڕاستەوخۆ  کرد،  بەهێز 

نوێنەرایەتیی  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 
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و  وردە  وردە  کرد.  جیهانیی  ئابووریی  نیوەی 

دوای گەشەکردن و ژیانەوەی هێزەکانی تر لە 

ڕووی ئابوورییەوە، وەک بەرەنجامی پێشبڕکێ 

گەڕایەوە  ئەمەریکاش  پشکی  جیهانییەکان 

چارەکی  نزیکەی  کە  خۆی  رسوشتیی  شوێنی 

قەبارەیەش  بەم  هەر  بوو،  جیهانی  ئابووریی 

ئەوە  لەبەر  سەدە.  کۆتاییەکانی  تا  مایەوە 

دۆخی  بۆ  "گەڕانەوە  وەک  ئەمە  دەکرێت 

و  داکشان  نەک  بکەین،  ناودێر  رسوشتی" 

پووکانەوە.

درێژی  مێژوویەکی  ئەمەریکاییەکان  الی 

دڵەڕاوکێ لە بارەی داکشان و پووکانەوەیانەوە 

ئامادەگیی هەیە و دەکرێت چەند منوونەیەک 

بە  منوونە  بۆ  بهێنینەوە:  بارەیەوە  لەم 

کۆلۆنی  ئاواکردنی  دوای  کورت  ماوەیەکی 

کەنداوی ماساچوسیتس لە سەدەی حەڤدەدا، 

هەندێک لە پیوریتانییەکان جاڕی پووکانەوەی 

پێشوەختەی نیکی )virtue(یان دا، لە سەدەی 

هەژدەدا باوکانی دامەزرێنەر سێرەیان لەسەر 

خۆیان  دڵەڕاوکێی  و  گرتبووەوە  ڕۆما  مێژووی 

نوێیەکەی  کۆمارە  پووکانەوەی  بارەی  لە 

نۆزدەدا  سەدەی  لە  نەشاردەوە،  ئەمەریکاوە 

ئەگەر  کە  کردبوو  تێبینی  دیکنز"  "چارلس 

بگریت،  ئەمەریکا  هاواڵتییەکانی  لە  گوێ 

و  ڕاوەستاوە  و  غەمۆک  ئەمەریکا  هەمیشە 

لە  چاوەڕوانکراودایە،  قەیرانێکی  لە  هەمیشە 

کاتێکدا هەرگیز وا نەبووە. هەروەها "سامۆیل 

پێنج قۆناغی داکشانی ئەمەریکا  هانتینگتۆن" 

دیاری  بیستدا  سەدەی  دووهەمی  نیوەی  لە 

مانگی  یەکەمین  هەڵدانی  دوای  دەکات: 

ساڵی  سۆڤیەتەوە  یەکێتیی  لەالیەن  دەستکرد 

فرەجەمسەری  ڕاگەیاندنی  دوای   ،1957

کۆتایی  لە  نیکسۆنەوە  سەرۆک  لەالیەن 

 )embargo( قەدەغەی  دوای  شەستەکاندا، 

دوای   ،1973 ساڵی  عەرەبی  نەوتی 

کۆتایی  لە  سۆڤیەت  یەکێتیی  فراوانخوازیی 

کورتهێنانی  ڕاگەیاندنی  دوای  حەفتاکاندا، 

ڕۆناڵد  سەرۆک  لەالیەن  بازرگانی  و  دارایی 

ڕیگانەوە لە کۆتایی هەشتاکاندا. هەروەک لە 

داکشانی  پێویستە  یەکیشدا  و  بیست  سەدەی 

 2008 ساڵی  دارایی  قەیرانی  دوای  ماوەی 

سەربار بکەین.

زیاتر  داکشان،  زنجیرەی  ئەڵقانەی  ئەم 

لە  گوزارشنت  بن،  لەوەی رشۆڤەی جیۆسیاسی 

 ،)popular psychology( سایکۆلۆجیای گەلی

چۆن  دەڵێت  پێامن  کاتیشدا  هەمان  لە  بەاڵم 

لە  دەمارێکی هەستیار  بەر  داکشان  بیرۆکەی 

سیاسەتی ئەمەریکاییدا دەکەوێت.

پێش ئەوەی وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەینەوە 

خەماڵندووە  بەشەی  ئەم  ناونیشانی  کە 

ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  )ئایا 

بکەین  ئەوە  تێبینیی  گرنگە  دەپووکێتەوە؟(، 

کە وشەی پووکانەوە یاخود داکشان وشەیەکی 

لە  جیاواز  تەواو  تێگەیشتنی  دوو  و  ناڕۆشنە 

هەناوی خۆیدا کۆ دەکاتەوە:

یەک: داکشانی ڕێژەییانەی هێزی دەرەکی
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لەبەریەکهەڵوەشانی  و  داڕمان  دوو: 

ناوەکی 

پووکانەوەیەکی  یەکەمیان  پووکانەوەی 

پووکانەوەیەکی  دووهەمیان  بەاڵم  ڕێژەییە، 

تردا  بەشەکانی  لە  و  بەدواوە  لێرە  ڕەهایە. 

دەچینە سەر باسکردن لە "پووکانەوەی ڕێژەیی" 

و "پووکانەوەی ڕەها" و ئەو هێز و هۆکارانە 

و  ئاڵەنگاری  دەبنە  کە  دەکەین  شەنوکەو 

و  )ڕێژەیی(  دەرەکی  پووکانەوەی  هۆکاری 

کە  هێزانەی  بەو  سەبارەت  )ڕەها(.  ناوەکی 

پووکانەوەی  هۆکاری  دەبنە  و  ئاڵەنگارین 

کۆتایی  هەیە  ئەوەیان  ئەگەری  واتە  ڕێژەیی، 

لە:  بریتین  بهێنن،  ئەمەریکایی  سەدەی  بە 

بەڕازیل  ژاپۆن، ڕووسیا، هیندستان،  ئەورووپا، 

و چین. لە بڕگەی داهاتوودا باس لە ئاڵەنگاریی 

هەموو هێزەکان دەکەین جگە لە چین. چین 

لەبەر ئەوەی پاڵێوراوی یەکەمە بۆ وازیکردنی 

ڕۆڵی کۆتاییهێنان بە سەدەی ئەمەریکایی، لە 

دەکەین.  گەنگەشەی  سەربەخۆدا  بەشێکی 

لەو  باس  ڕەهایشەوە،  پووکانەوەی  بارەی  لە 

هۆکاری  کە  دەکەین  ناوخۆییانە  هۆکارە 

و  کۆمەڵگا  لە:  بریتین  و  ڕەهان  پووکانەوەی 

فەرهەنگ، ئابووری، دامەزراوە سیاسییەکان. 

داکشان  و  ئاڵەنگارەکان  هێزە   .3

)پووکانەوە(ی ڕێژەیی

ئاڵەنگارەکان  هێزە  لە  مەبەست 

ئەگەری  کە  هێزانەن  ئەو   ،)challengers(

و  بەهێزبوون  هۆی  بە  هەیە  ئەوەیان 

و  بااڵدەستی  بە  کۆتایی  هەڵکشانیانەوە 

واڵتە  چونکە  بهێنن،  ئەمەریکایی  سەدەی 

ئەگەر  تەنانەت  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

ئەوا  نەبێت،  ڕەهاشدا  پووکانەوەیەکی  لە 

بە  تەنها  ئەمەریکایی  سەدەی  دەشێت 

بێت.  پێ  کۆتایی  تر  هێزەکانی  هەڵکشانی 

واڵتە  نەتوانێت  بەتەنها  هێزێک  هیچ  ڕەنگە 

بەاڵم  دواوە،  بداتە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

هاوپەیامنیی نێوان چەند دەوڵەتێکی تر ڕەنگە 

بهێنێت و  ئەمەریکایی  بااڵدەستیی  بە  کۆتایی 

نێودەوڵەتیدا  نەزمی  پاراستنی  بەسەر  توانای 

دەوڵەتێک  و  هێز  ئایا چ  بهێنێت.  پێ  کۆتایی 

پاڵێوراوە بۆ گێڕانی وەها ڕۆڵێک؟ وەاڵمی ئەم 

بەشی  و  بەشە  ئەم  تەوەرەی  دەبێتە  پرسیارە 

داهاتووی کتێبەکەی جۆزێف نای.

• ئەورووپا

قەوارە  یەک  وەک  کاتێک  ئەورووپا 

گەورەترین  ئەوا  دەکات،  هەڵسوکەوت 

ناوخۆیی  بەرهەمی  کۆی  جیهانە.  ئابووریی 

خۆجێیی  بەرهەمی  )اجاميل(  تێکڕای  یاخود 

یەکێتیی  )gross domestic product(ی 

بەرهەمی  کۆی  لە  کەمێک  ئەورووپا، 

چەندە  هەر  زیاترە...  ئەمەریکا  ناوخۆیی 

)per capita income(ی  تاکەکەس  داهاتی 

یەکێتیی  تاکەکەسیی  داهاتی  لە  ئەمەریکایی 

هەژمارکردنی  بە  بەاڵم  بەرزترە،  ئەوروپا 

و  تەکنەلۆجیا  و  مرۆیی  سەرمایەی 

و  هاوشان  ئەورووپا  هەناردەکردن، 
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کێبەرکێکارێکی گەورەی واڵتە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریکایە.

سەربازی،  سەرچاوەی  بە  پەیوەست 

کە  دەکات  خەرج  بڕە  ئەو  نیوەی  ئەورووپا 

بواری  لە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

سەربازی  بەاڵم  دەکات،  خەرجی  بەرگریدا 

چەکدار)men under arms(ی زیاترە.

فەرهەنگە  نەرمەهێزدا،  بواری  لە 

سەرنجڕاكێشن  جیهاندا  لە  ئەورووپاییەکان 

یەکگرتووش  ئەورووپایەکی  هەستی  و 

ئەورووپا  یەکێتیی  بە  زۆر  سەرنجڕاکێشییەکی 

دەبەخشێت الی دراوسێکانی.

لە  ناوەندی  ڕۆڵێکی  ئەورووپاییەکان 

دامەزراوە نێودەوڵەتییەکاندا دەگێڕن. پرسیاری 

سەرەکیی پەیوەست بە هەڵسەنگاندنی هێزی 

ئایا  کە:  ئەوەیە  ئەورووپاییەکان  سەرچاوە 

بایی ئەوەندە یەکگرتوویی  یەکێتیی ئەورووپا 

پێ  پەرە  سیاسی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی 

لەسەر  و  قەوارە  یەک  وەکوو  تاکوو  دەدات 

نێودەوڵەتییەکاندا  پرسە  لە  فراوان  ئاستێکی 

کۆمەڵە  وەک  یان  بکات،  هەڵسوکەوت 

فەرهەنگی  و  نەتەوە  خاوەن  دەوڵەتێکی 

جیاواز  دەرەکیی  سیاسەتی  و  سیاسی 

دەمێنێتەوە؟

بەگەڕخستنی  لە  ئەورووپا  توانای 

پرسێک  لە  و  سنووردارە  سەرچاوەکانیدا 

کاتدا  هەمان  لە  دەگۆڕێت.  تر  پرسێکی  بۆ 

گرنگ  سنوورداریی  ڕووبەڕووی  ئەورووپا 

دەبێتەوە لەسەر ئاستی یەکێتییەکەی.

بەبەردەوامی  ئەورووپا  چەندە  هەر 

ئەمەریکا  نییە  ئەگەری  بەاڵم  دەگۆڕێت، 

ئەورووپا  ترەوە  الیەکی  لە  تێپەڕێنێت. 

ترسناک  دیمۆگرافیی  گرفتی  ڕووبەڕووی 

دەبێتەوە لەسەر ئاستی ڕێژەی لەدایکبوون و 

وەرگرتنی سیاسییانەی کۆچبەران. 

سەربازیی  خەرجیی  بە  پەیوەست 

خەرجیی  کۆی  15%ی  ڕێژەی  بە  ئەورووپا 

جیهانی، بە پلەی دووهەم دێت لەدوای واڵتە 

ژمارەکە  بەاڵم  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی 

پێویستی  ئەورووپا  چونکە  سەرلێشێوێنەرە، 

 military( هەیە  سەربازی  تەواوکاریی  بە 

ئابووری،  هێزی  بە  پەیوەست   .)integration

17%ی  و  هەیە  بازاڕی  گەورەترین  ئەورووپا 

بازرگانیی جیهانی دەنوێنێت، بەراورد بە 12%ی 

ئەورووپا  ئەمەریکا.  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

دابەش  بیانییەکان  جیهانییە  هاوکارییە  نیوەی 

دەکات، بەراورد بە 20%ی واڵتە یەکگرتووەکانی 

گەورەی  نفووزێکی  ئەمە  بەاڵم  ئەمەریکا، 

ناوچەیەکی  لە  بەتایبەت  نەهێناوە،  بەرهەم 

وەک ئاسیا. پەیوەست بە نەرمەهێز، ئەورووپا 

خاوەنی 27 زانکۆیە لە کۆی 100 زانکۆی لوتکە، 

بەراورد بە 52 زانکۆ کە ئەمەریکا خاوەنیەتی. 

واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا )2.7%( لە کۆی 

داهاتی نەتەوەیی بۆ گەشەپێدان و توێژینەوە 

بەرابەری  دوو  ئەمەش  دەکات،  خەرج 

لە  بوارەدا.  لەم  ئەورووپایە  خەرجییەکانی 
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ئەوروپایی  فەرهەنگی  پیشەسازیی  کاتێکدا 

قەبارەی  لە  قەبارەکەی  بەاڵم  کاریگەرە، 

پیشەسازیی فەرهەنگی ئەمەریکایی بچووکرتە، 

ڕێکخراوی  ڕووپێوییەکی  بەپێی  منوونە  بۆ 

فیلمی   20 کۆی  لە   ،2009 لەساڵی  یونسکۆ 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  لە   14 بەرهەمهێرناو، 

ئەمەریکا بووە.

کە  ئەوەی  شیامنەی  دەرەنجام: 

واڵتە  لە  بێت  بەهێزتر  یەکگرتوو  ئەورووپای 

بەهێزییەش  ئەم  و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

سەدەی  بە  کۆتاییهێنان  بۆ  بێت  هۆکارێک 

ئەمەریکایی، شیامنەیەکی زۆر الوازە.

• ژاپۆن

سێ دەیە لەمەوپێش دوای ئەوەی داهاتی 

ئەمەریکایی  تاکی  داهاتی  ژاپۆنی؛  تاکی 

لەوە  ئەمەریکاییەکان  لە  زۆرێک  تێپەڕاند، 

بکەوێت  پێشیان  تر  هێزێکی  وا  کە  دەترسان 

پێشبینیی  توێژەرانێک  دواوە.  بیانداتە  و 

دەکەن  پاسیفیکی  بارستەیەکی  دروستبوونی 

واڵتە  و  دەکات  سەرکردایەتیی  ژاپۆن  کە 

دەخاتەوە،  دوور  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

لەنێوان  جەنگ  ئەگەری  پێشبینیی  تەنانەت 

هەندێک  دەکەن.  ئەمەریکادا  و  ژاپۆن 

رشۆڤەکار پێشبینیی ئەوە دەکەن کە وا ژاپۆن 

دەبێتە گەورەترین هێزی ناوکی. منوونەی ئەم 

خوێندنەوەی  دەرەنجامی  سەرنجانە،  باری 

تۆماری سەرنجڕاکێشەرانەی ئابووریی ژاپۆنین، 

بەسادەیی  لەمڕۆدا  سەرنجانە  ئەم  بەاڵم 

بەرەنجامی  کە  دەخاتەوە  بیر  ترسەمان  ئەو 

ئاسۆیی  هەڵسانگاندنێکی  یاخود  چەسپاندن 

گەشەیەکی  تێکڕایی   )linear projections(

خێرای ئابوورییە.  

ئابووریی  دەیە  دوو  ماوەی  بۆ  و  دواتر 

لەسەرخۆ  و  هێواش  گەشەی  گرفتاری  ژاپۆن 

گشتیی  قەباری  2010دا  ساڵی  لە  و  بووەوە 

دۆالر  بە  چین،  ئابووریی   )total size(

تێپەڕاند.  ژاپۆنی  ئابووریی  گشتیی  قەبارەی 

ژاپۆن  هێشتا  ئەمانەش،  سەرەڕای  بەاڵم 

کاریگەرە.  هێزێکی  سەرچاوەکانی  خاوەنی 

ئابووریی  گەورەترین  سێهەم  خاوەنی  ژاپۆن 

و  پێشکەوتوو  زۆر  پیشەسازییەکی  و  جیهانی 

نوێگەرانەترین سوپای ئاسیایە. 

دیمۆگرافیی  کێشەی  ڕووبەڕووی  ژاپۆن 

دەکرێت  چاوەڕوان  و  دەبێتەوە  توند  زۆر 

کەسەوە  ملیۆن   127 لە  دانیشتووان  ژمارەی 

لە  کەس  ملیۆن   100 بۆ  دابەزێت  لەمڕۆدا 

ساڵی 2050دا و لە الیەکی ترەوە فەرهەنگی 

ژاپۆن  بەاڵم  ناکات.  قبووڵ  ژاپۆنیش کۆچبەر 

هێزێکی  و  داهات  بااڵی  ئاستێکی  خاوەنی 

کاری زۆر شارەزا و کۆمەڵگایەکی سەقامگیر 

و ئاووهەوایەکی خاوێن و سازگاری ڕێژەییە، 

تەکنەلۆجیادا  بوارێکی  چەند  لە  هەروەها 

پێشەنگە و خاوەنی لێهاتوویی بەرهەمهێنانە. 

چ  ژاپۆن  فەرهەنگی  ئەمانەش،  سەرباری 

هاوکارییە  هەروەها  میللی،  چ  و  کالسیکی 

بۆ  پشتیوانییەکانی  و  دەرەکییەکانی 
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سەرچاوەیەکی  نێودەوڵەتییەکان،  دامەزراوە 

نەرمەهێزن بۆ ژاپۆن.

سەدەی  کۆتایی  لە  وەک  ژاپۆن، 

ببێتە  نییە  ئەگەری  دەکرا،  پێشبینی  بیستدا 

واڵتە  بۆ  جیهانی  ئاڵەنگاریی  هێزێکی 

ڕووی  لە  نە  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی 

ئابوورییەوە.  ڕووی  لە  نە  سەربازییەوە، 

لەچاو  جوگرافیاکەی  ڕووبەری  بچووکیی 

هەروەها  ئەمەریکادا،  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

و  جوگرافی   )scale )النطاق-  پشتوێنە  ئەو 

دانیشتووانییەی نییە کە واڵتە یەکگرتووەکانی 

بواری  لە  سەرکەوتنی  خاوەنیەتی.  ئەمەریکا 

کردووە  ژاپۆنی  دیموکراسیدا،  و  نوێبوونەوە 

بەاڵم  نەرمەهێز،  هەندێک  خاوەنی  بە 

ئاڕاستە ڕەگەزپەرستانەکان ئەم نەرمەهێزەیان 

لە  باس  کەسانێک  کردووە.  سنووردار 

چەکی  بە  دەکەن  ژاپۆن  خۆپڕچەککردنی 

ناوکی، لە بارێکدا ئەگەر واڵتە یەکگرتووەکان 

ژاپۆن  لەگەڵ  هاوپەیامنێتییەکەی 

هەستکردنەی  ئەو  دەشێت  هەڵوەشێنێتەوە. 

بڕوایەی  ئەو  بیگەیەنێتە  نائاسایش،  بە  ژاپۆن 

کە پێویستە بڕیاری پەرەپێدانی چەکی ناوکیی 

تایبەت بە خۆی بدات، بەاڵم تەنانەت ئەگەر 

دەمێنێت  زۆری  هێشتا  بدات،  ڕوو  ئەمەش 

واڵتە  کێبەرکێکاری  ئاڵەنگارێکی  ببێتە  کە 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا.

ژاپۆن  ئەگەر  ئەمانە،  جێداری  وەک 

بهێنێت،  پێک  هاوپەیامنێتی  چیندا  لەگەڵ 

ال  هەردوو  هێزی  سەرچاوەکانی  کۆی  ئەوا 

دەکات،  دروست  بەهێز  هاوپەیامنێتییەکی 

بەاڵم بە هۆی ناکۆکیی هەرێمی لە ڕۆژهەاڵتی 

سییەکانی  دەیەی  برینی  و  چینی  دەریای 

نەبووە،  ساڕێژ  هێشتا  کە  بیست  سەدەی 

هاوپەیامنێتییەکی لەم جۆرە ئەگەرێکی الوازە. 

گونجاوی  پلەوپایەی  بە  سەبارەت  هەروەها 

ژاپۆن لە جیهاندا، هەر یەکە لە چین و ژاپۆن 

منوونە  بۆ  ناکۆکن،  تێڕوانینی  و  دید  خاوەنی 

بۆ  کرد  ژاپۆن  هەوڵەکانی  لە  ڕێگریی  چین 

بەدەستهێنانی کورسیی ئەندامێتیی هەمیشەیی 

نێودەوڵەتی،  ئاسایشی  ئەنجوومەنی  لە 

کۆتوبەند  ژاپۆن  دەیەوێت  چین  هەروەها 

لەو  خۆی  تووڕەبوونی  ژاپۆنیش  و  بکات 

ئەگەرێکی  بە  نەشاردووەتەوە.  کۆتوبەندانە 

دوور، ڕەنگە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە 

ناوچەی باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا بکشێتەوە 

و ژاپۆن ڕەگەڵ چین بکەوێت، بەاڵم بە هۆی 

چین،  هێزی  هەڵکشانی  لە  ژاپۆن  دڵەڕاوکێی 

لەگەڵ  هاوپەیامنێتییەکەی  بەردەوامیی  ئەوا 

واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکادا دەرەنجامێکە 

ڕۆشنایی  لەژێر  هەیە.  ئەگەری  زۆرترین 

زۆر  ئەگەری  کالسیکیدا،  هێزی  سەرچاوەکانی 

ئەوەیە ژاپۆن پشتیوانیی واڵتە یەکگرتووەکانی 

پاراستنی  پێناو  لە  بخوازێت  ئەمەریکا 

ئەمەش  چین،  لەهەمبەر  خۆیدا  سەربەخۆیی 

ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  هەڵوێستی 

بەهێز دەکات.
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ڕۆژهەاڵتی  لە  هاوپەیامنێتییەک  ئەنجام: 

ئاسیا، ڕێگایەکی قبوڵکراو نییە بۆ کۆتاییهێنان 

بە سەدەی ئەمەریکایی.

• ڕووسیا

ڕووسیا  سۆڤیەت،  یەکێتیی  داڕمانی  بە 

نیوەی  و  دانیشتووان  نیوەی  خاوەنی  بە  بوو 

نەرمەهێزی  و  سۆڤێت  یەکێتیی  ئابووریی 

ئایدۆلۆجیای کۆمۆنیزمیش بەنزیکەیی کۆتایی 

بە  بوو  ڕووسیا  کاتدا  هەمان  لە  هات،  پێ 

)nuclear(ی  ناوکی  جبەخانەیەکی  خاوەنی 

واڵتە  کە  لەوەیش  فراوانرت  تەنانەت  فراوان، 

بەاڵم  خاوەنیەتی،  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

تابلۆی  لە  ڕووسیا  نەخشی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ڕووی  لە  و  کزی  لە  دای  جیهانیدا  هێزی 

هەرێمییشەوە تەنها دژی دراوسێ الوازەکانی 

بەکار  هێز  کاریگەر  شێوەیەکی  بە  دەتوانێت 

 2008 ساڵی  جۆرجیا  دژی  منوونە  بۆ  بهێنێت، 

سەرچاوەی  ڕووی  لە   .2014 ساڵی  ئۆکرانیا  و 

ئابوورییەوە، کۆی بەرهەمی ڕووسیا کە دەگاتە 

نیو دۆالر، حەوتیەک )7/1(ی  تریلیۆن و  دوو 

کۆی بەرهەمی ئەمەریکایە و ناوەندی داهاتی 

تاک )per capita income( )بە پێوەری توانای 

تاکی  داهاتی   )3/1( سێیەک  نزیکەی  کڕین( 

بە شێوەیەکی  ئابووریی ڕووسیا  ئەمەریکاییە. 

فراوان پشت بە وزە دەبەستێت و نەوت و غاز 

داهاتی  نیوەی  و  ڕووسیا  هەناردەی  سێیەکی 

دەوڵەت و 20%ی کۆی داهاتی نەتەوەیی پێک 

جیهانی،  تەکنەلۆجیای  هەناردەی  دەهێنێت. 

7%ی هەناردەی ڕووسیا پێک دەهێنێت. بەپێی 

خەماڵندنە ناوەند مەوداکانی پسپۆڕانی بواری 

یەکگرتووەکان،  نەتەوە  بە  سەر  دانیشتووانی 

ملیۆن   140 لە  لەوانەیە  ڕووسیا  دانیشتووانی 

کەس  ملیۆن   121 بۆ  ببێتەوە  کەم  کەسەوە 

یەکدا.  و  بیست  سەدەی  ناوەڕاستی  لە 

کالسیکیی  فەرهەنگی  سەرنجڕاکێشیی  وێڕای 

ڕووسیاوە  سیاسەتەکانی  هۆی  بە  ڕووسیایی، 

لەسەر  سێرەگرتنی  و  دراوسێکانی  لەهەمبەر 

لە  سەرچاوەیە  ئەم  ڕووسیایی،  نەتەوەگەریی 

بواری نەرمەهێزدا کەمتینە و ژمارەیەکی کەم 

بیانی سەیری فیلمی ڕووسیایی دەکەن و تەنها 

زانکۆ   100 لەنێو  ڕووسیاییش  زانکۆی  یەک 

لوتکەکەی جیهاندایە.

هەیە،  ڕوودانی  ئەگەری  شیامنە  چەندین 

ڕووسیایی  هێزی  گڵۆڵەی  خاڵەدا  لەم  بەاڵم 

یەک  خاوەن  ئابوورییەکی  لێژییە،  لە  ڕوو 

گەندەڵ،  دامەزراوەی  کۆمەڵێک  و  سەرچاوە 

گرفتی دیمۆگرافی و تەندروستی کە ناتوانرێت 

ئەوەی  هۆی  بە  بەاڵم  بێت.  زاڵ  بەسەریاندا 

پیشەسازیی  وەک  بوای  هەندێک  لە  ڕووسیا 

مرۆیی  سەرچاوەیەکی  خاوەنی  سەربازیدا 

نابێت  لێژییە  لە  ڕوو  ئەم  بۆیە   بەهرەدارە، 

زیادەڕەویی تێدا بکرێت و هەندێک رشۆڤەکار 

و  چاکسازی  ڕێگەی  لە  ڕووسیا  وایە  بڕوایان 

نوێکردنەوەوە دەتوانێت بەسەر ئەم گرفتانەدا 

زاڵ ببێت.

ناوکییەی  هێزە  ئەو  هۆی  بە  ڕووسیا 
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غاز،  و  نەوت  هەبوونی  ماوەتەوە،  بۆی  کە 

ئەلیکرتۆنی،  تەکنەلۆجیای  لە  شارەزایی 

گرێدانی  ئەگەری  و  ئەورووپاوە  لە  نزیکیی 

ئەوەندە  بایی  چین،  لەگەڵ  هاوپەیامنێتیی 

واڵتە  بۆ  سەرئێشە  هێزە  سەرچاوەی  خاوەنی 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا دروست بکات. بەاڵم 

هاوسەنگیی  کە  نابێت  توانایەی  ئەو  ڕووسیا 

توانای واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بێت و 

لە کاتی جەنگی سارددا خاوەنی بوو، هەروەها 

ئەگەری نییە ئاڵەنگاریی ڕووسیایی هۆکارێک 

بێت بۆ کۆتاییهاتنی سەدەی ئەمەریکایی.

هاوپەیامنێتییەکی  دەکرێت  ئەی 

هۆکاری  داهاتوودا  لە  چینی  و  ڕووسیایی 

بێت؟  ئەمەریکایی  سەدەی  کۆتاییهاتنی 

دەکرێت  بەپێی هاوسەنگیی هێزی کالسیکی، 

بکرێت  هاوپەیامنێتییەک  وەها  پێشبینیی 

بواری  لە  ئەمەریکا  پێشەنگیی  لەهەمبەر 

سەرچاوەکانی هێزدا و پێشینەی مێژووش لەم 

ڕووەوە هەیە، بۆ منوونە: هاوپەیامنێتیی چین 

و ڕووسیا دژی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا 

لە پەنجاکانی سەدەی بیستدا، لە الیەکی ترەوە 

ڕایانگەیاند  1992دا  ساڵی  لە  چین  و  ڕووسیا 

"هاوبەشی  پەیوەندیی  پەیوەندییەکانیان 

ڕایانگەیاند  1996دا  ساڵی  لە  بنیادنەرە"، 

پەیوەندییەکانیان "هاوبەشی سرتاتیجییە" و لە 

"هاوڕێیەتی  پەیامننامەی  )2001(یشدا  ساڵی 

ئەنجوومەنی  لە  و  کرد  واژۆ  هاوکاری"یان  و 

ئاسایشیشدا هاریکاری یەکرتن و... هتد.

چەندین  ڕاستییانەش،  ئەو  سەرەڕای 

هاوپەیامنێتیی  لەبەردەم  ترسناک  ئاستەنگی 

هێزێکی  وەک  چین  چیندایە.  و  ڕووسیا 

تاکوو  هەیە،  ڕووسیای  لە  زیاتر  هەڵکشاو 

لەوانەش:  بهێنێت،  بەدەستی  ئارا  باری  لە 

تەکنەلۆجیای  و  بازرگانی  دەروازەی 

پاشاموەی  هەروەها  ئەمەریکایی. 

ڕووسیا  لەنێوان  هەمیشەیی  بێمتامنەییەکی 

کێبەرکێی  هەردووکیان  و  هەیە  چیندا  و 

ئاسیای  لە  بااڵدەستی  لەسەر  دەکەن  یەکرتی 

لە  دیمۆگرافی  ڕەوشی  هەروەک  ناوەڕاستدا. 

مۆسکۆ  الی  دڵەڕاوکێیەکی  دوور؛  ڕۆژهەاڵتی 

سەر  دانیشتووانی  چونکە  کردووە،  دروست 

سنوور لە بەری ڕووسیاوە؛ 6 ملیۆن کەسە، لە 

کاتێکدا ژمارەی دانیشتووانی بەری چین 120 

سەرەولێژبوونەوەی  هەروەها  کەسە.  ملیۆن 

باری ئابووری و سەربازیی ڕووسیا، دڵەڕاوکێی 

چینی  هێزی  هەڵکشانی  لەهەمبەر  ڕووسیای 

زیاد کردووە.

زۆر  ڕادەیەکی  تا  ڕووسیا  هێشتا  ئەنجام: 

توانای هەڕەشەکردنی لە واڵتە یەکگرتووەکانی 

و  مووشەک  واڵتێکە  چونکە  هەیە،  ئەمەریکا 

کاڵوەی ناوکیی پێویستی هەیە بۆ وێرانکردنی 

هەروەها  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

و  فراوان  جوگرافیی  ڕووبەرێکی  خاوەنی 

دانیشتووانێکی خوێندەوار و زانا و ئەندازیاری 

کارامە و سەرچاوەی رسوشتیی زۆر و زەوەندە. 

ڕووسیا  نییە،  لەئارادا  ئەوە  ئەگەری  بەاڵم 
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جارێکی تر ببێتەوە خاوەنی سەرچاوەگەلێکی 

بێت،  ئەمەریکا  هێزی  هاوسەنگیی  کە  هێز 

پاش  جاران  سۆڤیەتی  یەکێتیی  چۆن  وەک 

جەنگی دووهەمی جیهانی؛ هاوسەنگی هێزی 

واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بوو. هەروەها 

ئەگەری ئەوە لەئارادا نییە گەڕانەوەی ڕووسیا 

کۆتایی  پێشووی،  تەندروستی  دۆخی  بۆ 

سەدەی ئەمەریکایی خێراتر بکات.

• هیندستان

   ژمارەی دانیشتووانی هیندستان دەگاتە 

ئەوەندەی  چوار  ئەمەش  کەس،  بلیۆن   1.2

هەروەها  ئەمەریکایە،  دانیشتووانی  ژمارەی 

پێشبینی دەکرێت لە ساڵی 2025دا هندستان 

چین  دانیشتووانەوە؛  ژمارەی  ڕووی  لە 

هیندستانییەکان  لە  هەندێک  تێبپەڕێنێت. 

دەکەن  جەمسەری  سێ  جیهانێکی  پێشبینیی 

یەکدا،  و  بیست  سەدەی  لەناوەڕاستی 

و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  ئەوانیش: 

بەتەنها  دانیشتووان  بەاڵم  و هیندستانە.  چین 

سەرچاوە  ئەو  ئەگەر  نییە  هێز  نیشاندەری 

لە  هیندستان  نەدرابێت،  پێ  پەرەی  مرۆییە 

تێکڕایی  و  خوێندەواری  پێوەرەکانی  ڕووی 

ترسناک  شێوەیەکی  بە  ئابوورییەوە  گەشەی 

لەدوای چینەوەیە.

ئەو  گرفتاری  هیندستان  سەدە  چەندین 

"تێکڕایی  دەگوترێت  پێی  کە  بوو  کێشەیە 

 %1 تێکڕای  بە  ئابووریی هیندستانی"  گەشەی 

ساڵی  لە  سەربەخۆیی  پاش  تاکێک،  هەر  بۆ 

پالن  نەزمێکی  لە  پەیڕەویی  هیندستان   1947

سێرەی  و  کرد  ناوخۆیی  ئاڕاستەیەکی  یان 

دوای  وە  گرتەوە.  قورس  پیشەسازیی  لەسەر 

لە  بازاڕ  کردە  ڕووی  کە  چاکسازییەکان 

ڕابردوودا،  سەدەی  نەوەدەکانی  سەرەتای 

گەشە  تێکڕاییەکانی  و  گۆڕا  گەشەکە  ڕەوتی 

ساڵی  لە  بەاڵم   ،%7 لە  زیاتر  بۆ  بووەوە  بەرز 

2014دا گەشەی هیندستان دابەزی بۆ %5.

هیندستان چینێکی ناوەندی دەرکەوتووی 

هەیە و خاوەنی 50 بۆ 100 ملیۆن کەسە کە 

بە زمانی ئینگلیزی دەدوێن. پاڵپشت بەم بنکە 

هیندستانی  زانیاریی  پیشەسازیی  مرۆییە، 

بکات.  وازی  جیهانی  ڕۆڵێکی  دەتوانێت 

چاالکی  بەرنامەیەکی  هیندستان  هەروەها 

لە مانگی  ئاسامندا هەیە و  بواری بۆشایی  لە 

دەستکردی  مانگێکی  2014دا،  ساڵی  مارسی 

ڕەوانەی بۆشایی ئاسامن کرد.

ناوکی،  چەکی   100 بۆ   90 بە  هیندستان 

سەرباز،  ملیۆن   1.3 مەودا،  ناوەند  مووشەکی 

نزیکەی  کە  سااڵنە  سەربازیی  خەرجییەکی 

خەرجیی  گشتیی  کۆی  3%ی  یان  بلیۆن   50

سەرچاویەکی  خاوەنی  جیهانییە،  سەربازیی 

سەبارەت  سەربازییە.  هێزی  گرنگی 

خاوەنی  هیندستان  نەرمەهێزیش،  بە 

فەرهەنگێکی  دانپێدانراو،  دیمۆکراتییەکی 

کیشوەربڕ،  زیندووی  و  کاریگەر  میللیی 

هەروەها  نفووزە،  خاوەن  کۆچبەرانێکی 

)بۆلیوود(  هیندستان  سینەمایی  پیشەسازیی 



115

No.5, January 2021

سااڵنە  فیلمەوە  بەرهەمهێنانی  ڕووی  لە 

گەورەترینە لە جیهاندا و لە هەندێک ناوچەی 

لە  ئێستاش  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  و  ئاسیا 

ئەمەریکای التینی کێبەرکێی هۆڵیوود دەکات.

واڵتێکی  هیندستان  کاتدا  هەمان  لە 

 underdeveloped( تازەگەشەسەندووە 

هاواڵتیی  ملیۆن  سەدان  و   )country

هەژاری  ڕەوشێکی  لە  هیندستانی 

تاقەتپڕووکێندا ژیان دەگوزەرێنن. کۆی داهاتی 

سێیەک  لە  کەمێک  هیندستان،  نەتەوەیی 

زیاترە.  چین  نەتەوەیی  داهاتی  )3/1(ی 

ئەوەشی مایەی سەرسوڕمانە، لە کاتێکدا 95%ی 

ژمارەکە  خوێندەوارن،  چین  دانیشتووانی 

ساڵێک  هەموو   .%63 تەنها  هیندستان  لە 

هیندستان دوو هێندەی واڵتە یەکگرتووەکانی 

بەاڵم  پێدەگەیەنێت،  ئەندازیار  ئەمەریکا 

لە  ئەندازیارانە  ئەو  )5/1(ی  پێنجیەک  تەنها 

کۆمپانیاکانی ڕاژەی تەکنەلۆجیا کاریان دەست 

دەکەوێت، ئەویش دوای شەش مانگ ڕاهێنان. 

لەنێو 100 زانکۆی لوتکەی جیهاندا، هیندستان 

هەناردەی  زانکۆیە.  یەک  تەنها  خاوەنی 

تەنها 5%ی  تەکنەلۆجیای جیهانیی هیندستان، 

دەهێنێت،  پێک  هیندستان  هەناردەی  کۆی 

بەراورد بە چین کە 30% پێک دەهێنێت.

لە  هیندستان  نییە  لەئارادا  ئەوە  ئەگەری 

ئەم سەدەیەدا سەرچاوەکانی  یەکەمی  نیوەی 

بدات  پێ  پەرە  جۆرێک  بە  خۆی  هێزی 

واڵتە  بۆ  جیهانی  ئاڵەنگارێکی  ببێتە  کە 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، بەاڵم بایی ئەوەندە 

تای  سەر  بخرێتە  بکرێت  کە  هەیە  پشکی 

چینی-هندستانی  هاوپەیامنێتیی  تەرازووی 

کاتدا  هەمان  لە  بکات.  دروست  ئاڵەنگاری  و 

ببێتە  هاوپەیامنێتییە  ئەم  ئەوەی  ئەگەری 

هاوپەیامنێتییەکی دژ بە واڵتە یەکگرتووەکانی 

هەروەک  الوازە.  ئەگەرێکی  ئەمەریکا، 

پەیوەندییەکانی  لە  هەڵوارساو  گومانێکی 

چین و ڕووسیادا هەیە، کێبەرکێیەکی توندیش 

هەر  هەیە.  هیندستاندا  و  چین  لەنێوان 

1962دا  ساڵی  لە  هیندستان  و  چین  چەندە 

ناکۆکییەکانی  ئاشتییانەی  یەکالکردنەوەی 

و  تر  جارێکی  کەچی  کرد،  واژۆ  سنووریان 

شوێنی  بە  بووەوە  سنوور  2009دا  ساڵی  لە 

ناکۆکیی هەردوو ال.

هییندستان زیاتر لەوەی ببێتە هاوپەیامنی 

لە  بەشێک  ببێتە  هەیە  ئەگەری  چین، 

ڕوو  کە  ئاسیاییانەی  دەوڵەتە  ئەو  کۆمەڵەی 

لەوەن پارسەنگی تەرازووی هێزی چین بکەن 

و دەستی کردووە بە بەهێزکردنی پەیوەندییە 

دیپلۆماسییەکان لەگەڵ ژاپۆندا. 

ئەنجام: ئەگەری ئەوەی ئاڵەنگارییەک الی 

ئەمەریکایی  سەدەی  کۆتایی  هیندستانەوە 

خێراتر بکات، لە ئاسۆوە دیار نییە. 

• بەڕازیل

بەڕازیل ئەندامێکی تری گرنگی کۆمەڵەی 

گەورەترین  و  )BRICS group(ە  بریکس 

لە  ئەوەی  وێڕای  التینە،  ئەمەریکای  واڵتی 
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 per( تاکەکەسەوە  داهاتی  ناوەندی  ڕووی 

پێنجهەمین  و  نەوەد   )capita income

ئابووریی  گەورە  حەوتهەمین  بەاڵم  واڵتە، 

دواییدا  سااڵنەی  لەم  چەندە  هەر  جیهانە. 

بووەتەوە،  هێواش  بەڕازیل  گەشەی  تێکڕای 

و  هەاڵوسان  جڵەوکردنی  دوای  بەاڵم 

لە  بازاڕ  چاکسازیییەکانی  پەیڕەوکردنی 

بە  بەڕازیل  ڕابردوودا،  سەدەی  نەوەدەکانی 

دەیەی  لە  بوو؛   %5 کە  کاریگەر  تێکڕاییەکی 

ڕووبەرێکی  هۆی  بە  کرد.  گەشەی  دواتردا 

ڕووبەری  هێندەی  سێ  نزیکەی  کە  فراوان 

)کە  دانیشتووانەکەی  90%ی  هیندستانە، 

قەبارەی  خوێندەوارە،  کەسە(  ملیۆن   200

 2.5 کە   )GDP( نەتەوەیی  بەرهەمێکی 

بەرهەمی  بە  یەکسانە  )کە  دۆالرە  تریلیۆن 

داهاتی  ناوەندی  ڕووسیا(،  نەتەوەیی 

سێ  )واتە  دۆالرە  هەزار   12 کە  تاکەکەس 

هیندستان(،  لە  تاک  داهاتی  هێندەی 

هێزی  سەرچاوەیەکی  خاوەنی  بەڕازیل 

یەدەکێکی  دۆزینەوەی  کاریگەرە. هەروەها 

بەڕازیلی  2007دا،  ساڵی  لە  نەوت  زۆری 

بەاڵم  وزە.  بواری  گرنگی  وازیکەرێکی  کردە 

هێزە سەربازییەکەی زۆر بچووکە و خاوەنی 

ترەوە  الیەکی  لە  نییە،  ناوکیش  چەکی 

و  خۆیەتی  کیشوەرەکەی  واڵتی  گەورەترین 

کێبەرکێکاری  نەیارێکی  دراوسێکانیدا  لەناو 

نەرمەهێزەوە،  ڕووی  لە  نییە.  ڕاستەقینەی 

لە  میللییەکەی  فەرهەنگە  سەرنجڕاکێشیی 

نەتەوەکاندا  بەنێو  پێدا  تۆپی  و  کەرنەڤاڵ 

پیادە  دەرەکی  سیاسەتێکی  بووەتەوە،  باڵو 

ڕەنگدانەوەی  داڕێژراوە  وا  کە  دەکات 

وێنەیەکی ئەرێنی بێت لە ئەمەریکای التین 

و دەرەوەی ئەمەریکای التینیشدا.

ڕووبەڕووی  بەڕازیل  کاتدا  هەمان  لە 

وەک:  بووەتەوە،  ترسناک  گرفتێکی  چەند 

 ،)inadequate( نەگونجاو  ژێرخانێکی 

ڕێژەیەکی  بارگران،  قانوونیی  سیستمێکی 

بەرزی تاوان، گرفتی ترسناکی گەندەڵی. لەنێو 

)72(دایە  پلەی  لە  بەڕازیل  دەوڵەتدا،   175

)چین  نێودەوڵەتیدا  شەفافیەتی  پێوەری  لە 

ڕووسیا   ،)94( هیندستان  )82(دایە،  پلەی  لە 

کۆڕبەندی  ئابووریدا،  کێبەرکێی  لە   .))27(

 World Economic( جیهانی  ئابووریی 

لە  بەڕازیلی  دەوڵەتدا،   144 لەنێو   )Forum

پلەی )75(دا داناوە )چین لە پلەی )28(دایە، 

هیندستان )71(، ڕووسیا )53((. بەڕازیل کەمرت 

لە تێکڕای دەوڵەتەکانی ڕێکخراوی هاریکاریی 

بواری  لە   )OECD( ئەورووپایی  ئابووریی 

دەکات.  خەرج  گەشەپێداندا  و  توێژینەوە 

دانیشتووانی  چواریەکی  کە  باشوور  کۆریای 

بەڕازیل  لە  زیاتر  جار   30 هەیە،  بەڕازیلی 

تۆمار   )patents( داهێنانی  ئەستۆپاکیی 

کردووە.  

گەشەی بەرهەمداریی )بەرهەمهێنانەکی( 

ساڵی  لە  بەڕازیل   )productivity growth(

زیاتر  تەنها  لەمڕۆدا  و  وەستاوە  )2000(ەوە 
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مەکسیکدا  لە  کە  ئاستەیە  ئەو  نیوەی  لە 

چەند  بارەگای  بەڕازیل  ئەوەی  وێڕای  هەیە. 

کۆمپانیایەکی دەوڵەتبڕی وەک "Embraer" و 

"Vale"ە، بەاڵم خاوەنی هارڤارد و گۆگڵ نییە. 

باوەڕیان وایە  هەندێک رشۆڤەکاری بەڕازیلی 

بەرهەمداریی  تێکڕای  ناتوانێت  بەڕازیل  کە 

 )productivity rate( )بەرهەمهێنانەکی( 

پاشەکەوتەکانیان  ئەگەر  بکاتەوە  بەرز  خۆی 

)savings( زیاتر نەکەن و وەبەرهێنانی زیاتر 

نەکەن لە جیهاندا.

سیاسەتی  ئامانجەکانی  بە  پەیوەست 

چەند  بەرهەڵستیی  بەڕازیل  دەرەکییەوە: 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  داواکارییەکی 

ئەمەریکای کردووە لە بارەی گۆڕینی سیاسەتی 

الیەکی  لە  ڤەنزوێال.  و  ئێران  بەرانبەر  خۆی 

پێشکەوتنێکی  نەیتوانیوە  بەڕازیل  ترەوە 

سەرەکییەکانی  ئامانجە  بارەی  لە  بەرچاو 

بەدەست  خۆیەوە  دەرەکیی  سیاسەتی 

کورسیی  بەدەستهێنانی  وەک:  بهێبێت، 

ئەنجوومەنی  لە  هەمیشەیی  ئەندامێتیی 

جیهانی،  بازرگانیی  سەفقەیەکی  ئاسایش، 

بارستەیەکی   )completion( تەواوکردنی  یان 

بەهێز بۆ ئەمەریکای باشوور.

ببێتە  نییە  ئەگەری  بەڕازیل  ئەنجام: 

هاوشانێکی کێبەرکێکاری واڵتە یەکگرتووەکانی 

ببینیت  سەختە  تریش  جارێکی  ئەمەریکا. 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  بەڕازیل،  گەشەی 

لە  بێت  هاوکار  و  تێبپەڕێنێت  ئەمەریکا 

خێراکردنی کۆتایی سەدەی ئەمەریکایی.

تاکە واڵتێک بتوانێت واڵتە یەکگرتووەکانی 

سەدەی  کۆتاییهاتنی  و  تێپەڕێنێت  ئەمەریکا 

ئەمەریکایی خێراتر بکات، چینە. لەنێو واڵتانی 

بریکسدا، چین تا ڕادەیەکی زۆر عیمالقەکەیە 

ئابوورییەکە  خاوەنی  کە  ئەوەی  هۆی  بە 

دەوڵەتەکانی  کۆی  ئابووریی  بە  یەکسانە 

بودجەی  گەورەترین  و  سوپا  گەورەترین  تر. 

تێکڕای  بەرزترین  خاوەنی  هەیە،  سەربازیی 

گەشە و زۆرترین بەکارهێنەری ئینتەرنێتە. چین 

لەدوای  تاکەکەس؛  داهاتی  تێکڕای  ڕووی  لە 

ئەمە  دەکرێت  بەاڵم  بەڕازیلەوەیە،  و  ڕووسیا 

پارێزگاری  ئەگەر چین  بێت،  بەسەردا  گۆڕانی 

لە تێکڕای گەشەی خۆی بکات.

سەربەخۆ  بەشێکی  دەکەن  وا  ئەمانە   

و  چین  هەڵکشانی  بۆ  بکەین  تەرخان 

سەدەی  ڕووبەڕووی  ئاڵەنگارییانەی  ئەو 

ئەمەریکایی دەکاتەوە.

................................................

پەراوێزەكان:

هل  كتاب:  مراجعة  عمروعبدالعاطي،   .1

انتهى القرن األمرييك؟ )الدوحة: مركز الجزيرة 

ص  19/أبريل-نيسان/2019(،  للدراسات، 

ص23.

2. کتێبەکە دکتۆر ئەلسەید ئەمین شەلەبی 

"املركز  لەالیەن  و  عەرەبی  بە  کردوویەتی 

2019دا  لە ساڵی  قاهیرە  لە  للرتجمة"  القومي 

باڵو کراوەتەوە.
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پالنی ستراتیژی
 :)Strategic planning( سرتاتیژی*  پالنی 

بریتییە لە پالنی درێژمەودا، کە سەرجەم گۆڕاوە 

دەگرێت،  لەبەرچاو  نێوخۆییەکان  و  دەرەکی 

هەروەها هەڵدەستێت بە دیاریکردنی سەرجەم 

و  پالنەکە  بەئامانجگیراوەکانی  کەرتە  و  توێژ 

هەڵبژاردنی ڕێگا گونجاو و ملمالنێکارەکانی. 

سرتاتیژی  پالنی  دیکە:  واتایەکی  بە 

و  ڕێکار  لە  جۆری  گواستنەوەیەکی  لە  بریتییە 

جێبەجێکردنەکانی پالنەکاندا، پەیوەستە بە هزر و 

جێبەجێکردنەوە لە میانەی کردە کارگێڕییەکانەوە، 

بە مەبەستی هاتنەبەری دیدگایەکی ئایندەیی بۆ 

پێکەوەژیان لەگەڵ گۆڕانکارییە ئایندەییەکان و 

چۆنێتیی مامەڵەکردن لەگەڵیاندا. ئەم جۆرە لە 

زەینیی  کۆششی  بە  پەیوەستە  هێندەی  پالن، 

و  داهێنان  لەسەر  پایەدارکراو  و  ڕێکخراوەوە 

نوێکردنەوە، هێندەش بەرهەمهێنانی ئەو بڕیار و 

کردە سەرەکییانەیە کە چییەتیی ڕێکخراوێک یان 

دەهێنێت،  پێک  کیانێک  هەر  یان  دەستەیەک 

چونکە کار دەکات لەسەر ئەوەی چی دەکات و 

هۆکاری کردنەکەشی چییە.

چوارچێوەیەکی  بە  پشت  سرتاتیژی  پالنی 

پێیەی  بەو  ئایندە،  بەرەو  دەبەستێت  ڕێبازی 

پڕۆسەکە کار دەکات لەسەر گواستنەوەی دۆخ 

چوارچێوە  لە  کە  ڕۆژانەییەکانەوە  کردە  لە 

مەبەستی  بە  ڕۆتینییەکانیاندان،  کالسیکییە 

بەدیهێنانی  بۆ  قەیرانەکان  ڕووبەڕووبوونەوەی 

هۆکارە  ئەو  بۆ  ڕوانین  بە  جیاواز  دیدگایەکی 

و  هەیە  گۆڕانکارییان  توانای  کە  کاریگەرانەی 

لە کۆتاییدا ئایندە بە شێوەیەکی باشرت ئاڕاستە 

دەکات.

پرسیاری  وەاڵمدەرەوەی  دەستەواژەیە  ئەم 

دیدێکی  لە  کە  دەڕۆین”ە،  کوێ  “بەرەو 

ئایندەییەوە سەرچاوەی گرتووە.

بەکارهێنانی  دەرکەوتنی  سەرەتاکانی 

چەمکی پالنی سرتاتیژی بە فۆرمە سەرەتاییەکەی، 

و  بیستەم  سەدەی  پەنجاکانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

چەمکناسی ئایندەیی
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1. قۆناغی یەکەم: پالن لەسەر بنەمای دارایی 

یان پالنی موازەنات

بنەمای  لەسەر  پالن  دووەم:  قۆناغی   .2

پێشبینی یان پالنی درێژمەودا

3. قۆناغی سیێەم: پالنی سرتاتیژی، کە بەم 

حەفتاکاندا  لە  ئێستایەوە  فۆرمەی  و  چەمک 

جێگەی خۆی گرت.

تەواوکارییە  قۆناغی  چوارەم:  4-قۆناغی 

پالنی  و  سرتاتیژیانە  بەڕێوەبردنی  لەنێوان 

سرتاتیژی، کە ئەم قۆناغە بە چەند تایبەمتەندییەک 

دەنارسێتەوە:

لە  سرتاتیژی  بیرکردنەوەی  بە  پشتبەسنت   -

ئاستە کارگێڕییەکاندا و بەتایبەت ئاستە بااڵکان.

و  دۆزەرەوە  پالنی  پڕۆسەی  سەروەریی   -

قووڵ و نەرم و داهێنەرانە.

و  کاردا  لە  گرووپی  ڕۆحیەتی  بوونی   -

 Team( تیمێکدا  لەنێو  یەک  پشتیوانیکردنی 

work(، هەروەها هەبوونی پەیوەندیی کراوە بۆ 

ئاڵوگۆڕی زانیاری لە ئاستە کارگێڕییە جیاوازەکاندا 

لە الیەک و خاوەن بەرژەوەندییە هاوبەشەکان 

)Stakeholders( لە الیەکی دیکەوە.

هەبووە  بنەمای  لەسەر  پالندانان   -

شایستەی  کە  جۆرێک  بە  بەردەستەکان 

و  کاریگەر  پالنێکی  واتە  بێت،  جێبەجێکردن 

 .)Action Planning( چاالک بێت

وشەی  بارەی  لە  زیاتر  زانیاریی  بۆ   *

سرتاتیژییەوە، بڕوانە: گۆڤاری ئایندەناسی، ژمارە 

چوار، ترشینی دووەمی2020.

زیاتریش لەسەر زاری پیاوانی خاوەنکار و زانایانی 

“بەڕێوەبردنی  ناوی  لەژێر  بەڕێوەبردن  بواری 

سرتاتیژی” برەوی پێ درا.

تا 1965،  نێوان 1961  ماوەی  لە  هەروەها 

سیستم )شیرازە(ی پالنی سرتاتیژی لە وەزارەتی 

بەرگریی ئەمەریکا بەکار هات و سەرکەوتنێکی 

بەرچاویشی بەدەست هێنا. هەر بۆیە ئیدارەی 

ئابی  مانگی  لە  ڕێنامیی  کۆمەڵێ  ئەمەریکا 

1965دا دەرکرد، کە داوای جێبەجێکردنی پالنی 

سرتاتیژیی لە سەرجەم فەرمانگە فیدراڵییەکانی 

حکومەتی ئەمەریکادا لەژێر ناوی “سیستمی پالن 

و بەرنامەکان و موازەنە”دا کرد. لە شەستەکاندا، 

زۆرینەی کۆلێژەکانی بەڕێوەبردنی کار؛ پڕۆگرامی 

و  بابەتەکاندا  چوارچێوەی  لە  سرتاتیژی  پالنی 

هێنایە  کارگێڕییەکان”دا  “سیاسەتە  ناوی  لەژێر 

ڕیزی بابەتەکانی دیکە.

سرتاتیژی  پالنی  چەمکی  ئەوەش  پاش 

سنووری ئەمەریکای بڕی و گەیشتە کیشوەری 

واڵتی  هەندێ  گەیشتە  پاشرتیش  و  ئەورووپا 

کۆریای  مالیزیا،  چین،  ژاپۆن،  وەک  ئاسیایی 

بەشێکی  بەاڵم  سەنگاپوورە...هتد.  و  باشوور 

سااڵنێکی  تا  ئەفەریقا  و  ئاسیا  واڵتانی  زۆری 

ئەم  گرنگیی  ئێستاش  تا  بگرە  و  درەنگرت 

و  سست  زۆر  یان  دەرنەکەوت،  بۆ  بابەتەیان 

الواز پڕۆسەکەیان وەرگرت.

گەشەی  لە  بەگشتی  سرتاتیژی  پالنی 

خۆیی و پەرەگرتنیدا، چەند قۆناغی سەرەکیی 

بەخۆوە دیوە:
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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