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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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جیهان لەسایەی پەیوەندییە نوێیە نێودەوڵەتییەکانیدا

د.ئومێد ڕەفیق.................................................................. 

ھەردوو پرەنسیپی ھاوکاری و ملمالنێ لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا، جوڵێنەری کارەکتەرە نێودەوڵەتیەکانن، 

بۆیە دەکرێت بوترێت مێژووی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان مێژووی ملمالنێ و ھاوکارییە، له  ڕێگه ى كۆمه ڵێك ئامراز 

نێوده وڵه تييه وه ، له  سه رده مى ئێستادا به  هۆى ده ركه وتنى كۆمه ڵێك هێزى گه وره وە و ده ركه وتن  و داموده زگاى 

له   ياريكه ره كان  ڕووبه رى  كردووه   واى  جيهانیدا؛  سياسه ىت  له   ناده وڵه ىت  كاريگه رى  هێزى  كۆمه ڵێك  كاريگه ریى  و 

سياسه ىت جيهانيدا بۆ كاره كته ره  ده وڵه تييه كان وه كوو تاكه  هێز كاريگه ر نه ماوه ته وه ، له  اليه ىك تر پێوه ره كاىن فاكته رى 

هێز گۆڕاىن گه وره ى به سه ردا هاتووه ، ئه گه ر جاران پێوه ری هێزى ئابوورى و سه ربازى و پانتايى جوگراىف و پێگه ى 

جيۆپۆله تيىك وه ک پێوه رى به هێزى ده وڵه ت؛ پێوه رى هێز بوونايه  و له سه ر ئه م بنه مايانه  ده وڵه تەكان و كاره كته ره كان 

پۆلێن بكرانايه ، ئەوا پێوه ره كان له پاڵ ئه م پێوه رانه دا فاكته رى تريان بۆ زياد بووه . به  هۆى ئه م گۆرانكاريیانه وه،  هێزه  

كاريگه ر و گه وره كان پێوه رى پۆلێنكردنه كه يان گۆڕيوه .

تره ،  به  شێوه يه ىك  تێڕوانينه كه   هه يه ،  جيهانه وه   دابه شكردىن  و  جه مسه رگريى  بابه ىت  به   په يوه ندیى  ئه وه ى 

ڕووى  له   ياريكردنه كه   مۆدێىل  ڕاستيدا  له  كاريگه رييه وه ،  ڕووى  له   چ  جيهاىن،  سياسەىت  له   ڕۆڵه وه   له  ڕووى  چ 

دابه شكردنه وه ى سرتاكچه رييه وه  گۆڕاىن به سه ردا هاتووه ، كه  ياريكه ره كان له بریى ئه وه ى به دواى ئه وه دا بگه ڕێن 

جه مسه ر بن، ده يانه وێت هێزى گه وره  بن، هێزى گه وره  له  ڕووى ناوه رۆكه وه  ئه و هێزانه ن كه  بۆ بڕياردان له  هه ر 

پرسێىك چاره نووسسازى سياىس كه  په يوه ندیى به  هه ردوو پره نسيپى هاوكارى و ملمالنێ هه بێت، ده بێت ئه م هێزانه  

هاوبه ىش ڕاسته قينه  بن له  يه كالكردنه وه يدا.

ئه گه ر له  ڕۆژهه اڵت و ئاسياوه  به تايبه ترت سه يرى وێنه  گه وره كه  بكه ين، هه موو هاوكێشه  سياسیيه كان گرێدراوى 

يه ك هاوكێشه ى سياىس نني، له  بابه ىت وزه  و ئاسايشه وه  بۆ بابه ت و پرىس تريۆر و شۆڕشه كان و هاوپه ميانييه  ئابوورى 

و بازرگاىن و ته نانه ت هاوپه ميانييه  سه ربازييه كان، هه موو ئه م بابه تانه  هه ر چه نده  له  ڕووى قه باره  و  ڕە نگدانه وه  

ناوچه ييه كانه وه  بچووك بن، به اڵم له  لێكه وته  و شوێنه واره كاىن ڕووداوه كاندا زۆر به قورىس يه كاليى ده بنه وه ، چونكه  

گرێدراوى هاوكێشه ى تازه ى هه رێمى و نێوده وڵه تني. منوونه  زۆرن بۆ هه ريه ك له و پرسانه .

ڕە نگه  يه كێك له  باشرتين ئه و منوونانه ى كه  له  ئێستادا زۆر زيندووه؛  باسكردن بێت له  ڕۆڵ و كاريگه ریى چني له  

سياسه ىت جيهانيدا وه كوو هێزێىك گه وره ، خاوه ىن ئابوورييه ىك به هێز و جێگري، پێگه ى گه شه كردىن ئابوورى، به  به راورد 

سەروتار
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به  ده وڵه تاىن جيهان له  بااڵترين ئاستدايه، له  دوو ده يه ى پێشوودا موعجيزه ى ئابووریى خولقاندووه . له  ساڵى 1990 

هه تاوه كوو ساڵى 2019، به رهه مى نيشتامنیى چينی به ئه ندازه ى چوارده  جار زياتر گه شه ى كردووه  828 مليار دۆالر 

بۆ 11. 537 تريلۆن دۆالر زيادى كردووه ، ئه مه  سه ره ڕاى ئه وه ى بانىك ئاسيایی دامه زراندووه  كه  ژماره ى ئە نداماىن 

102 ده وڵه تن و قەرز ده دات به  زۆربه ى واڵتاىن تازه گه شه كردوو، ڕە نگه  هه ندێك وا ڕاڤه ى ئه م هه نگاوه  ئابوورييه  وا 

بكه ن كه  چني له م ڕێگه يه وه  ده يه وێت ڕكابه ریى بانىك نێوده وڵه ىت بكات. چني له وه ش باش تێگه يشتووه  كه  ڕكابه ریى 

ئابوورى به س نييه ، بۆ ئه وه ى وه كوو هێزى گه وره  مبێنێته وه ، به ڵكوو به ده ستهێناىن نفوزى جيۆسرتاتيجى تا ڕاده يه ىك 

هه وڵى  چني  ده بێت  كه   بێت  وزه   بابه ىت  گرنگرتينيان  له   ڕە نگه   ده دات،  چني  به هێزبووىن  و  مانه وه   گره نتیى  زۆر 

ئه و ده وڵه تانه ى  له گه ڵ ده وڵه تاىن هاورده  كه رى وزه  و  په يوه ندييه كاىن  به تايبه ىت  بدات،  پاراستنى  و  به ده ستخسنت 

كۆريدۆرى وزه ن. له  ڕووى سه ربازيیه وه ، توانا سه ربازييه كاىن له  به ره وپێشچووىن به رده وامدايه ، ئه وه ش له  ڕێگه ى 

له  قه باره ى خه رجیى سه ربازيدا كه   ئێستادا دووه م ده وڵه ته   له   توانا سه ربازييه كان، چني  نوێكردنه وه ى  ڕيفۆرم و 

ده گاته  بڕى 216 مليار دۆالر، گه وره ترين سوپاى له  جيهاندا هه يه  كه  نزيكه ى دوو ليۆن و سێ سه د هه زار سه ربازه ، 

هه روه ها تواناى دابينكردن و پاراستنى پێداويستیيه  ئابوورييه كاىن له  ڕێگه ى هێزى سه ربازييه وه  ده كات.

دروست  بۆ چني  گه وره   ئاڵنگاریى  و  به ربه ست  ئه مەريكا  به تايبه ت  نييه ،  به ربه ست  بێ  هه واڵنه ى چني  ئه م 

ده كات، وه كوو ڕكابه رێىك ئابوورى و سياىس و سه ربازى، به  هه ڕەشه يه ىك گه وره  له سه ر بازاڕ و پێگه ى سياسیى خۆى 

مامه ڵه ى له گه ڵ ده كات، به تايبه ت كه  گه وره بووىن كاريگه رى چني به  واتاى كه مبوونه وه ى هه ژمووىن ئه مەريكا دێت، 

كااڵ و شمه ىك چينى ته نانه ت به  ڕاده يه ك كۆنرتۆڵى بازارى ئه مەريكاى كردووه ، ئه مەريكا نه توانێت ده رگا به سه ر 

بازرگانیى  چيندا دابخات، چونكه  ئه م هه نگاوه  ده بێته  هۆى داڕماىن بازاڕى ئه مەريكا.

 چني بۆ پاراستنى ده ستكه وته كان و البردىن به ربه سته كان، به تايبه ىت به ربه سته  جيۆسرتاتيژييه كان و دابينكردىن 

ئاسيايی،  بانىك  ده ستپێشخه ریى  به   به   هاوته ريبه   سياسيیه وه   كه  له  ڕووى  ڕاگه ياندووه   ده ستپێشخه رييه ىك  وزه ، 

ئه ويش ده ستپێشخه ریى "ڕێگا و پشتێنه "يه ، له م ڕێگه يه وه  چني هه وڵى دروستكردىن تۆڕێك ده دات له  هاوپه مياىن 

ئه م  سه رخستنى  بۆ  وزه دا.  له   پێداويستیيه كاىن چني  هاورده كردىن  دڵنيايی  و  گره نتيكردن  بۆ  ئابوورى  هاوبه ىش  و 

پڕۆژە يەدا،  چني 1.2ـ 1.3 تريليۆن دۆالر تا ساڵى 2027 وه به رهێنان ده كات.

چني بۆ دابينكردىن پێگه ى خۆى، بري له  هه موو ڕێگه  ڕكابه رييه كان ده كاته وه ، بۆيه  په يوه ندييه كاىن چني له گه ڵ 

ڕووسيا كه  خاوه ىن هێزێىك سه ربازى و ئه زموونێىك گه وره  و سه رچاوه يه ىك گه وره ى وزه يه ؛ بۆ چني گرنگه ، بۆيه  چني 

له گه ڵ ڕووسيا چه ندين ڕێكکه وتنى بازرگاىن و ئابووریى گه وره ى هه يه .

مۆدێىل چينى له  گه وره بووىن هێزى جيهاىن له  هه موو ئاسته كان له  ڕێگه ى هێزى نه رمه وه ، واى كردووه  كاريگه ر 

و نفوزى هێزه كاىن تر گۆڕانيان به سه ردا بێت، گۆڕاىن هێز و كاريگه رييان له  سياسه ىت جيهاىن گۆڕانكارييه كاىن ئاڵۆز 

كردووه ، چونكه  هه ژمووىن تاكه  هێز و فره جه مسه ريىش الواز كردووه ، ئه وه ى ئێستا له  سياسه ىت جيهاىن ملمالنێ و 

هاوكارى ده جووڵێنن، هه وڵدانه  بۆ گه يشنت به  هێزى گه وره .
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توێژینەوەکان
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لێکۆڵینەوەکەش،  تیۆریی  چوارچێوەیەی 

و  زیندوو  زانستێکی  وەک  مێژوو  کە  ئەوەیە 

هاوچەرخ و کۆمەککار سەیرکراوە  کە ڕابردوو 

لە  دووبارە  و  دەکاتەوە  زیندوو  ئێستادا  لە 

دەخات  وەگەڕی  ئایندەدا  و  ئێستا  خزمەتی 

داستانئامێز  و  ڕابردووگەرێتی  لە  بەمەش  و 

ئامراەکانی  سود  ئەمەش  بۆ  دەکات  دەربازی 

دەرکی ڕووداو و ڕاڤە و گشتاندن و پێشبینیی 

کۆمەکی  لە  و  وەردەگرێت  خەیاڵ  و 

لە  یەکێک  وەک  ئایندەناسیدا  توێژینەوەکانی 

ئایندەکاندا  ڕاڤەی  نێوپسپۆڕی  پێکهێنەرەکانی 

سود  چوارچێوەیەش  ئەم  بۆ  دەبینێت،  ڕۆڵ 

هەریەک  دیدگاکانی  و  تێز  لە  وەرگیراوە 

توینبی،  کرۆچی،  وەک  مێژوونووسانی  لە 

...تاد، هاوتا بە سوودوەرگرتن بە  کالینگوود و 

مێژوونووسانی  زانایانی  کەلەپووری  لەدیدگای 

موسڵامنی سەدەکانی ناوەڕاست.

گرنگی توێژینەوەکە، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 

و  مێژوو  پەیوەندی  سەر  لە  کارکردن  کە 

ڕابردووگەرێتی  لە  مێژوو  هەم  ئایندەناسی 

لێکۆڵینەوەکانی  هەم  و  دووردەخاتەوە 

زەمینەسازتر  و  واقیعیانەتر  پرت  ئایندەناسیش 

هاوکارییکردنی  و  دەستنیشانکردن  بۆ  دەکات 

کایەکانی  و  بەڕێوەبردن  سیاسەت،  بوارەکانی 

ئایندەیەکی  هەڵبژاردنی  لە  کۆمەڵگە  دیکەی 

هەر  پێشی  لە  کە  ئایندانەی  ئەو  لەنێو  باشرت 

لە  زیاتر  لەوەش  تاکێکیدایە.  و  کۆمەڵگە 

مێژووییەکان  توێژینەوە  و  کوردی  کتێبخانەی 

مێژوو وەک یەکێک لە بوارەکانی لێکۆڵینەوە 

مرۆییەکان و لێکۆڵینەوەکانی ئایندەناسی وەک 

بوارێکی تازەدەرکەوتووی نێو دنیای لێکۆڵینەوە 

ڕۆڵی  پەرەپێدراوەکان،  و  کاریگەر  زانستییە 

کارتێکراو و کارتێکەر بۆ یەک دەبینن. هەرچی 

هەیە  ئایندەناسی  لێکۆڵینەوەکانی  بواری 

پسپۆڕییەکانی  بوارە  لە  سوودوەرگرتن  بە 

زانستییەکان،  و  مرۆیی  لێکۆڵینەوە  و  دیکە 

ڕێبازنامەکانی  بەکارهێنانی  بە  یاخود 

و   )Interdisciplinary( نێوپسپۆڕیی 

 )Multidisciplinary( فرەپسپۆڕیی 

دەوڵەمەند  خۆیان  لێکۆڵینەوەکانی  زەمینەی 

توێژەرانی  بوارانەی  لەو  یەکێک  دەکەن، 

بپۆشن،  لێ  چاوی  ناتوانن  ئایندەناسی  بواری 

پێچەوانەشەوە.  بە  و  مێژووییەکان  توێژینەوە 

جیاوازە  ئاراستە  دوو  ئەو  لەسەر  کار  لێرەدا 

لێکۆڵینەوەکانی  کێڵگەی  لەهەردوو  کە  کراوە 

کە  دەکرێن  بەدی  مێژوودا  و  ئایندەناسی 

ئایندە  ڕابردوو و ڕووداوەکانییەتی لەالیەک و 

و سیناریۆکانییەتی لە الیەکی دی.

بەدووی  دەدات  هەوڵ  توێژینەوەیە  ئەم 

بێت:  سەرەکییەوە  پرسیارێکی  چەند  وەاڵمی 

مێژوو  پەیوەندیی  و  هاوبەش  زەمینەی 

بە  مرۆییەکان  لێکۆڵینەوە  بوارێکی  وەک 

ئەرک  چییە؟  ئایندەناسییەوە  لێکۆڵینەوەکانی 

و ئامانجی هەردوو بوارەکە چییە؟ وشە کلیلیە 

هاوبەشەکانییان کامانەن؟ لە کوێدا مێژوو دەبێتە 

زانستی یاریدەدەری لێکۆڵینەوە ئایندەییەکان؟
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کەمرت  کوردستاندا  ئەکادیمییەکانی  ناوەندە  و 

لێکۆڵینەوەکانی  و  بوار  لەوەی  الکراوەتەوە 

بۆ  بخرێن  وەگەڕ  زانستێک  وەک  مێژوو 

تێگەیشنت لە ئایندە.

بەدوای  گەڕانە  توێژینەوەکە  ئامانجی 

پەیوەندییە  و  هاوبەش  زەمینە  دۆزینەوەی 

هەردوو  نێوان  کاریگەرەکانی  یەکانگیرە 

ئایندەناسی و مێژوو و بەڵگاندنیان  بوارەکانی 

و  ئەرک  و  ناوەڕۆک  شیکردنەوەی  ڕێی  لە 

میتۆدەکانیانەوە.

ڕێبازنامەی توێژینەوەکە، وەسفی-شیکارییە 

و  میتۆدە مێژوویی  لە  پەیتاپەیتاش سوودی  و 

و  پێناسە  ڕوونکردنەوەی  بۆ  بەراوردکارییەکان 

هەردوو  زەمینەهاوبەشەکانی  و  سەرهەڵدان 

گۆڕاوەکەی توێژینەوەکە، وەرگرتووە.

چەند  بەسەر  دابەشکراوە  توێژینەوەکە 

تەوەرێکی سەرەکیدا: 1. ناساندن و مەبەست و 

میتۆدی مێژوو، 2. پەیوەندی مێژوو و گشتاندن 

و پێشبینی زانستی، 3. ناساندن و مەبەست و 

ئایندەیی  ٤.مێژووی  ئایندەناسی  میتۆدەکانی 

و  ئایندە  و  ڕابردوو  نێوان  لە  مێژوونووس   .5

پرۆگرامەکانی  لە  ئایندە  6.مێژووی  خەیاڵدا 

خوێندندا.

یەکەم: ناساندن، مەبەست و میتۆدی مێژوو

مێژوو، لە زمانە ئەوروپییەکاندا لە چەمکی 

)History(ەوە بە شێوەی جیاواز وەرگیراوە و 

کوردیدا.  زمانی  لە  مێژووە  وشەی  هاوواتای 

ڕیشەی وشەکە لە وشەی )Histore(ی یۆنانی 

هیستۆریا(  -  Ecotopia( ئایۆنی  زاراوەی  و 

دیکەی  لەزمانەکانی  وەرگیراوە،  ەوە 

فەرەنسی  و    )History( ئینگلیزی  وەک: 

ئیسپانی  و   )Storia( ئیتالی   ،)Histoire(

نزیکەیی  بە  بەکاردێت.  بۆ  )Historia(ی 

ڕووداوەکانی  و  واقیع  گێڕانەوەی  بەمانای 

ڕابردوو دێت. بە واتایەکی وردتر واتە گەڕان 

بە دوای هەرشتێکدا کە زانینی شایستە بێت. 

)حرضتی، 1391، الپەڕە 37( 

سۆمەرییەکان  شوێنەواری  ڕەنگە 

و  مێژوو  کە  ڕاستیەبێت  ئەو  دەرخەری 

بە  گرنگیدانیشان  بۆ  ئاماژەن  تۆمارەکانیان 

گەالنێک  یەکەمینی  یۆناییەکان  بەاڵم  مێژوو، 

فەلسەفی  ڕەهەندی  کەهەوڵیانداوە  بوون 

لە  ئەوان  مێژوو،  پاڵ  داوەتە  مەعریفییان  و 

و  کردووە  سەیر  خوایەک  جۆرە  وەک  مێژوو 

 "Kleo-کلیۆ" تاشیووە،  بۆ  خواوەندێکیان 

هیرۆدۆت)دەورووبەری  و  بوو  مێژوو  خوای 

باوکی  نازناوی  کە  ق.م(   ٤25  - ق.م   ٤8٤

خۆی  مێژووی  کتێبی  بڕاوە،  بەبەردا  مێژووی 

دەستپێدەکات،  مێژوو  خواوەندی  کلیۆ-  بە 

شانازی  مانای  بە  یۆنانیدا  لە  وشەیە  ئەم 

هاتووە،  شکۆداری  و  بەرزەناوی  و 

مەزنەکانەوە  کارە  ئەنجامدانی  لە  کە 

هیلینیشدا  ئەفسانەکانی  لە  دەستدەخرێت. 

کلیۆ پاسەوانی کارەکانی پاڵەوانانە، بە گوتەی 

خۆی  مێژووی  کتێبی  هیرۆدۆت،  توینبی 

کارە  یادەوەری  کە  نووسیووە،  ئەوە  لەبەر 
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فەرامۆش  بێگانەکان  و  یۆنان  درەوشاوەکانی 

نەکرێن. )العابدینی، 1388، الپەڕە 8(

سەبارەت  خەلدون)1٤06-1332(  ئینب 

و  ڕامان  وایە  باوەڕی  مێژوو،  پێناسەی  بە 

لێکۆڵینەوەیە، گەڕانە بەدوای هۆ و مەبەستی 

زانستی  وردەکانیان،  بنەما  و  کائینات 

قوڵەکانیان،  هۆکارە  و  ڕووداوەکانە  چۆنێتی 

قوڵە،  حیکمەتی  هەڵگۆزینی  ئامانجی 

دۆخی  لەسەر  هونەرێکە  وایە  پێی  هەروەها 

و  پێغەمبەران  و  ئەخالق  گەالن،  ڕابردووی 

چۆنێتی  و  پاشاکان  و  دەرکەوتنیان  ڕەوتی 

دەوڵەتداری و سیاسەتیان ڕامان دەگرێت، بۆ 

بۆ  و  بکرێت  ئیقتیدا  بەباشەکانیانەوە  ئەوەی 

)خلدون،  لێوەربگیرێت.  سوودی  دنیا  و  دین 

200٤، الپەڕە 81( 

ئێستاییبوونی  ڕیشەکانی  و  دیاریکردن  بۆ 

مێژوو و ڕامان لە ئایندەناسی و نزیککبوونەوە 

توێژینەوەکە،  پرسیارەکانی  وەاڵمی  لە 

ناساندنی  بە  گوزەرکردن  بە  پێویست 

و  کورد  و  ئیسالم  دنیای  مێژوونووسانی 

لەنێو  دەکات.  هاوچەرخیش  هی  پاشان 

بە  سەبارەت  ئیسالمدا،  دنیای  مێژوونووسانی 

چەندینیان  مێژوو،  نووسینەوەی  مەبەستی 

هۆی  بە  ئاماژەیان  کتێبەکانیاندا  بەرایی  لە 

نوسینی بەرهەمەکەیا کردووە، لەوانە:-

لەبارەی  مسکویە)1030-932(  ئینب 

نووسینی کتێبەکەیەوە )تجارب االمم(دەڵێت: 

و  خەڵکان  سەرگوزەشتەی  لەبەرئەوەی  "من 

و  خوێندمنەوە  و  گەڕاوم  شاکان  کارنامەی 

مێژووییەکانم  نامە  و  واڵتان  سەرگوزەشتەی 

کە  هەڵێنجا  شتانێکم  لەوانە  خوێندەوە، 

چونکە  لێوەربگیرێت،  پەندیان  دەتوانرێت 

و  دێنەوەپێش  ڕووداوانە  لەو  هەمیشە 

هەروەها  دەبنەوە...  دووبارە  هاوشێوەکانی 

لە  کە  بدۆزینەوە  منوونەکان  رووداوەکان،  لە 

ئەزموونەکانی  و  کرابن  ئەزموون  ڕابردوودا 

ئایندەکان.  ڕێنامیی  ببنە  دی،  ئەوانی 

)مسکویە، 1376، الپەڕەکان 52-51( 

هەمەدانی)12٤7  فەزلواڵی  ڕەشیدەدین 

التواریخ-تاریخ  کتێبی "جامع  لە  1318(یش   -

نووسینی  هۆکاری  لەبارەی  سلجوق"دا  آل 

زانستەکەیەوە  پێناسەی  و  مێژووەکەیی 

دەڵێت: "زانستێکە پاشایان پێویستیان پێیەتی، 

ئەحکامی  و  یەکتاپەرستی  زانستەکانی  پاش 

شەرعی پێغەمبەرێتی و ئەرکانی دین، ڕەوتی 

پاشاکانی  مێژووی  و  پاشاکان  پەسەندی 

و  بووەسنت  لەسەری  بۆئەوەی  ڕابردووە، 

ڕێبازی هەریەکێک لەوانەی ڕابوردووە بزانن، 

ئەوەی پوختەی ئەخالقی پێشینانە و هۆکاری 

پاداشت  مایەی  و  دنیادا  لە  شکۆیە  و  بڵندی 

ئەو  و  هەڵبژێرن  دواڕۆژدا  لە  لێخۆشىوونە  و 

شوێنکەوتەیان  و  پێشەوایان  بکەنە  منوونانە 

باسکرا  بەراییەی  ئەم  بەحوکمی  بن... 

پێویست بوو لەبارەی بنەماڵە و پەیوەندی و 

ئاداب و ڕەوتی پەسەندکراویانەوە، ئەم کتێبە 

بنووسم" )همدانی، 1386، الپەڕەکان 3-2(
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پێنجەمی  لەسەدەی  کە  بەیهەقی  الی 

"مێژووەکان"  ژیاوە)1169-1097(،  کۆچیدا 

ڕاستەوخۆ  کاروبارەکانن،  نهێنی  خەزێنەی 

مرۆڤ  و  ئاوەدانی  و  ئاین  خزمەتی  بوارێکە 

دەکات، باوەڕی وایە مێژوو پەند و مۆچیاری 

وەئاگا  زیانەکان  لە  خەڵک  وانەدادانە،  و 

سوودەکانی  لەبارەی  هەروەها  دێنێت" 

"هەرچی  دەڵێت  مێژووەوە  دیکەی 

لەبەرچاوی  کۆمەڵگەدایە  لەبەرژەوەندی 

کە  وادەبینێت  مێژوو  سودی  ئەو  دەگرێت"، 

وەک زانستی پزیشكان وایە چۆن لە نەخۆشی 

پێشرت  پزیشکانی  چارەسەری  و  پێشینەکان 

دۆزراوەتەوە  چارەسەر  و  کراوە  ئەزموون 

ڕووداو  لە  ئاواش  دەکرێت،  ئیقتدا  بەوانە  و 

دەدۆزرێتەوە  چارەسەر  و  بابەت  مێژووە  و 

ڕێنامیی  و  دەکرێت  لێساز  ڕەچەتەی  و 

پاشینەکان.  پابەندبوونی  بۆ  لێدەردەهێرنێت 

خۆشگوزەرانی  ڕێگەیەوە  لەم  هەروەها 

پێیگەیشتوون  پێشینەکان  ئاسودەییەک  و 

ئایندە{ دووری  }بۆ  زیانە  ببیرنێت و هەرچی 

لێ بکرێت. بەیهەقی ئاوا پوختی دەکاتەوە کە 

ڕۆشنکەرەوەیە  ڕێ  و  چێژبەخشە  زانستێکی 

زیان  لە  پەرێزکاری  چ  و  باشییەکان  بەرەو  چ 

و خراپەکان. )البیهقی، 1361، الپەڕەکان 9-7(

سەخاوی)1٤27-۱۴۹۷م(  الی  مێژوو 

زەمان  ڕووداوەکانی  بەدوای  تێیدا  هونەرێکە 

لە ڕووی شوێن و کاتەوەیە، تەوەرەکەی مرۆڤە 

و کات و ئەو مەسەالنەی لە دەوروبەریدان، 

کە  شتێکە  و  کردە  هەر  تۆماری  واتایەک  بە 

لە مرۆڤەوە سەرچاوە دەگرێت لە ڕابردوودا، 

هەبێت  ژیانەوە  بە  پەیوەندی  جۆرێک  بە 

جیاوازی  بە  جیاوازەکانی  کردە  بەرهەمی  و 

لە  ئیرت  مەدارەکەیەوە.  جۆرایەتی  و  هێزی 

و  سەربازی  ئابووری،  کۆمەاڵیەتی،  سیاسی، 

1986، الپەڕەکان  )السخاوی،  بێت.  کولتووری 

)19-18

 )1603-15٤3( بەدلیسی  شەرەفخانی 

لەبارەی گرنگی مێژوووە، هەمان باوەڕی کتێبی 

گواستۆتەوە  میرخواند-ی  الصفا"ی  "روضة 

دە  خۆگری  لە  مێژوو  کردووە:  پشتیوانی  و 

مرۆڤ،  ناسینی  سوودە:  و  تایبەمتەندی 

گێڕانەوەی  پارێزە،  یادەوەری  و  چێژبەخشە 

هەڵەیە، هەق  و  ڕاستینە  دەرخەری  و  جیاواز 

زۆر  ئەزموونی  جیادەکاتەوە،  ناهەق  لە 

و  هەبێت  ئامادەگی  مێژوو  گەر  کۆدەکاتەوە، 

ڕووداوێک بێتەپێش ئیرت ڕاوێژکار پێویست نییە، 

مایەی  ڕووداوەکانی  و  مێژوو  بە  هەستکردن 

کارایی عەقڵە، هۆکاری دەوڵەمەندکردنی ڕا و 

دروستبڕیاردان و بەڕێوەبردنی کارێکە، مرۆڤە 

لە  بەرامبەر  چەند  بە  مێژوو  بە  ئاگادارەکان 

کەسانی دیکە بە ئارامی و پەسەندی دەگەن، 

دەداتە  باشرت  ناسینی  و  زانیاری  هەروەها 

دەداتە  باش  مۆچیاری  و  پەند  و  پاشاکان 

)بدلیسی،  بیرکردنەوەن.  ئەهلی  ئەوانەی 

1377، الپەڕەکان 2 و 7-6(

ڕەنگە ئەم باوەڕەی میرخواند و بەدلیسی 
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کەمێک لەگەڵ دیدگا نوێکانی مێژوونووسینی 

نەیەتەوە،  تەبا  قوتابخانەکانیدا،  و  هاوچەرخ 

کە  لەگەڵیاندا  هاوبەشە  لەوەدا  بەاڵم 

و  سیاسەت  زانستی  بە  وابەستەیە  مێژوو 

باشرتبینی  هاوکاریی  و  کۆمەڵ  بەڕێوەبردنی 

ئایندە و باش بەڕێوەبردنی ئەمڕۆیە.

لە مێژوونووسی هاوچەرخیشدا، بە شێوازی 

ئامانجەکانی  و  مێژوو  کرۆکی  و  واتا  دیکە 

بۆچوونی  خستنەڕووی  ڕوونکراوەتەوە، 

و  فەیلەسوف  ر.ج.کالینگود)19٤3-1889( 

مێژوو  بواری  دیکەی  توێی  زۆر  مێژوونووس، 

زانستی  وایە  باوەڕی  ئەو  دەکاتەوە،  ڕوونرت 

بۆ  مرۆڤ  نەزانی  نەزانراوەکان،  بە  پەیربدنە 

هەرشتێک دەبێتە بابەتی مێژوو، ئەو لە جیاوازی 

لە  بریتییە  دیکەدا،  یەکێکی  لەگەڵ  زانستێک 

زانستە)کشفیات(،  ئەو  دۆزینەوەکانی  جۆری 

لەباردایە؟  دۆزینەوەیەکی  جۆرە  چ  مێژوو 

بۆ  و  ئاشکراکردندایە  بەدوای  مێژووش 

پێویست  ئامرازی  و  ڕێباز  ئامانجەش  ئەم 

ئەو  سەرەکی  تەوەری  بەاڵم  بەکاردەهێنێت. 

واتە  مرۆڤەکانەوەیە،  دیدی  لە  دۆزینەوانە 

سەرەکی  بابەتی  دەڵێت  بۆیە  مرۆڤ-تەوەرە، 

کەشف  مرۆڤ  "کردە"کانی  ئەوەیە  مێژوو 

دەکات و بەدوای ئەوانەوەیە، بەدوای پرسیاری 

ئەوەوەیە مرۆڤ چ کردەیەکی ئەنجام داوە؟ 

دێتەپێش،  گرنگی  پرسیارێکی  لێرەدا 

بیەوێت  کەسێک  چییە؟  بۆ  مێژوو  کەواتە 

بیر  پێویستە  بداتەوە  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی 

بۆ  شتێک  وتنی  و  نووسین  کە  بکاتەوە  لەوە 

شتێکە)ئامانجێکە(، واتە جیاوازی دۆزینەوەیە 

لە نێوان ئەلف و بێ-دا، بەو مانایەی "ئەلف" 

باشە،  بۆ  شتێکی  "ب"  و  باشە  شتێک  بۆ 

ئەم  کە  بۆ شتێک  ئەمەیە دەگێڕینەوە  مێژوو 

پێویستە. گێڕانەوەیەی 

دەڵێت  و  دەڕوات  زیاتر  لەوە  کالینگود 

گرنگە  بۆچی  مرۆڤە.  خۆناسینی  بۆ  "مێژوو 

بە  ناسینی خۆ،  لێرەدا  بناسێت،  مرۆڤ خۆی 

و  کەسێنییەکان  تایبەمتەندییە  ناسینی  مانای 

دیکە  یەکێکی  لە  مرۆڤێک  کە  شتانەیە  ئەو 

)ماهییەتی(  چییەتی  بەڵکو  جیادەکاتەوە، 

بەو  خودناسی  مرۆڤبووندا.  پێگەی  لە  ئەوە 

مرۆڤبوون  بزانیت  یەکەم:  کە  دێت  مانایە 

ئەو  هەبوونی  بزانیت  دووەم:  چییە،  واتای 

سێیەم:  چییە؟  تۆیت،  کە  مرۆڤەی  جۆرە 

کە  مرۆڤەی  جۆرە  ئەو  هەبوونی  بزانیت 

خودناسی  چییە؟  نییە  دیکە  کەسی  و  تۆیت 

بزانیت چی دەتوانیت ئەنجام  واتای ئەوەیە 

هیچکەس  کە  بزانیت  ئەوەش  و  بدەیت 

ڕێگەیەوە  لەو  تەنها  بکات  چی  نازانێت 

تەنها  بدات،  هەوڵ  دەبێت  کە  نەبێت 

سەرەداوی ئەوەش کە مرۆڤ دەتوانێت چی 

لەبەرئەوە  کارە.  و  کردە  کە  شتێکە  بکات، 

فێردەکات  ئێمە  کە  ئەوەیە  مێژوو  بەهای 

تێامن  بەمشێوەیە  و  کردووە  چی  مرۆڤ 

دەگەیەنێت مرۆڤ چییە". )کالینگود، 1389، 

الپەڕەکان 18-17(
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ڕووندەبێتەوە،  مێژوو  بایەخی  لێرەوە 

مرۆڤ بۆ ئەوەی بزانێت لە ئایندەدا دەتوانێت 

ئەو وەاڵمەی البێت، چی  بکات، دەبێت  چی 

هەبوونی  و  تواناکانی  مرۆڤیش  پێدەکرێت؟ 

بزانێت  بگەڕێتەوە  دەبێت  پێناسەکراوە، 

وەاڵمی  بناسێتەوە،  خۆی  واتە  کردووە؟  چی 

ئەوەی مرۆڤ چی کردووە، ڕێک کرۆکی کار 

کات  بە  وابەستەشە  و  مێژووە  ئامانجی  و 

و  بەردەستی  کەرەستانەی  ئەو  و  شوێن  و 

پەیوەندییەکانی، کە هەمان ڕەگەزی سەرەکی 

بەردەم هەر پرۆسەیەکی ئایندەبینیشن.

توێژینەوەکانی  میتۆدی  لەبارەی 

هاوچەرخی  دنیای  لە  گەرچی  مێژووشەوە، 

زیاتر  زانستیەکاندا،  توێژینەوە  نێو 

ڕوو  نێوپسپۆڕی  و  فرەپسپۆڕی  میتۆدەکانی 

تایبەت  میتۆدی  چەندین  بەاڵم  برەون،  لە 

لەگەڵ  هەبووە،  سەرەتا  زانستێکیش  هەر  بە 

کۆنکرێتی  سنووری  ئەوەنییە  مانای  ئەوەشدا 

ناتوانرێت  و  دانراوە  زانستێک  هەر  بۆ 

بۆ  دیکە  هاوزانستەکانی  و  هاوسێ  میتۆدی 

برەودارترین  بەاڵم  بەکاربهێنێت،  توێژینەوە 

میتۆدی  خودی  مێژوو  لێکۆڵەرانی  الی  میتۆد 

مێژووییە، کە میتۆدێکە لێکۆڵەران  بۆ زانینی 

ڕووداوەکانی ڕابردووە، لەبەرئەوەی هەمیشە 

ئارەزووی زانینی ڕووداوە پێشینەکانی  مرۆڤ 

هەیە، ئەمەش نەک تەنها لەبر فزوڵییەتەکەی، 

ڕابردوو  زانینی  کە  ئیعتیبارەش  بەو  بەڵکو 

پێشبینیکردنی  و  ئێستا  ڕۆشنکەرەوەی 

عدنان  و  عبدالرحمن  حسین  )انور  ئایندەیە. 

حقی شهاب زنکنة، 2007، الپەڕەکان 13-12(

النیکەم  مێژوویش  میتۆدێکی  هەر 

سەرەکییە:  هەنگاوێکی  چەند  بە  پێویستی 

پرسیاری  و  توێژینەوە  کێشەی  1.دیاریکردنی 

سەرەکی، 2.داڕشتنی گریامنە، 3. کۆکردنەوەی 

شوێنەوار،  زانیارییەکان)سەرچاوەکان:  و  داتا 

بەڵگە، دەستنووس، کتێب، باڵوکراوەکان، بەیان 

و پەخشنامەکان، دیدار و چاوپێکەوتنەکان و 

هەڵسەنگاندن   .٤ ...تاد(،  و  زارەکی  مێژووی 

داتا  ڕاڤەی   .5 سەرچاوەکان،  ڕەخنەکاریی  و 

توێژینەوەکە.  نووسینی   .6 سەرچاوەکان،  و 

حقی  عدنان  و  عبدالرحمن  حسین  )انور 

شهاب زنکنة، 2007، الپەڕەکان 28-18(

پێشبینیی  و  گشتاندن  و  مێژوو  دووەم: 

زانستی

و  پێشبینی  و   مێژوو  پەیوەندی  لەبارەی 

تایبەمتەندییە  لە  دوو  کە  گشتاندنەکانەوە، 

ڕەگەزەکانی  زانستێکن،)لە  هەر  گشتییەکانی 

کار  ئیدوارد  ئایندەناسیشن(،  لێکۆڵینەوەکانی 

گشتاندنەکانییەوە  فەزڵی  بە  "مێژوو  دەڵێت: 

لە  مێژوونووسیش  ئالتونی  دەکات"،  گەشە 

دەنووسێت:  کامربیج-دا  نوێی  مێژووی  کتێبی 

ئەوانەی  هەموو  لە  مێژوونووس  "ئەوەی 

مێژووییەکان  ڕووداوە  کە  جیادەکاتەوە  دیکە 

دەکەن،  ئەرشیف  و  کۆدەکەنەوە 

کۆکاری  لە  هەروەها  گشتاندنەکانییەتی"، 

پرسە  لەم  باس  ئاوا  ئەگڵزیشدا  و  مارکس 
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هاوشێوەی  مێژووییەکان  ڕووداوە  کراوە: 

جیاوازدا،  ژینگەی  لە  بەاڵم  ڕوودەدەن  یەک 

جیاوازییان  دەرئەنجامی  وادەکات،  ئەمەش 

لە  لێکۆڵینەوە  بە  بۆیە  دەرکەوێت،  لێ 

هەموو وەرچەرخانەکان بە شێوەی جیاجیا و 

دەبێت  ئاسان  ئەوسا  بەراوردکردنیان،  پاشان 

دیاردەیە  ئەم  بۆ  تێگەیشنت  و  دەرک  کلیلی 

وانەفێربوون  بە  سەبارەت  دەستبکەوێت. 

ئاماژە  دیسانەوە  کار  ئیدوار  مێژووش  لە 

بەوەدەکات کە فێربوون لە مێژووەوە، بریتی 

یەک  و  ڕەهەند  تاک  پرۆسەیەکی  لە  نییە 

ئاراستە، بەڵکو ئاراستەیەکی دیکەی پرۆسەکە 

ئێستاوە  زەمەنی  ڕۆشنایی  لەبەر  کە  ئەوەیە 

بۆیە  بیناسین،  و  بزانین  ڕابردووەوە  لەبارەی 

تێگەیشتنی  هاندانی  لە  بریتیە  مێژوو  ئەرکی 

و  ڕابردوو  و  ئێستا  لە  هەریەکە  بۆ  قوڵرت 

و  املالح  یحیی  )هاشم  گرێدانیان.  پێکەوە 

آخرون، 1988، الپەڕە 19(

لە  پێشبینیکردنیش  بابەتی  بۆ 

و  یاسامەندی  زادەی  پێشبینی  مێژوودا، 

دیدگایەک  هەر  کارێکە،  هەر  زانستیبوونی 

بکرێت  تاوتوێ  پێشرتیدا  مەسەلەیەکی  لە 

و  سەرنج  کە  لێدەکرێت  ئەوەشی  شایستەیی 

مێژووش  ئەگەر  لێهەڵێنجرێت.  پێشبینیشی 

شایستەکانی  یاسا  و  ڕێکار  شوێنکەوتەی 

شایەنی  ئەوا  بێت،  پشکنین  و  دۆزینەوە 

ئەم  مێژووشدا،  زانستی  لە  پێشبینیکردنیشە. 

بنەمایە تاڕادەیەک پەسەندکراوە و بەو واتایەی 

لێتوێژینەوەی  بابەتی  بەوەی  پەیوەستە  کە 

شایستەی  هۆکارناسی،  لەخۆگری  زانستە  ئەم 

ئەزمونکردن  و  ئەزموون  دووبارەبوونەوەی 

بێت.  لەبەرئەوە بۆ ئەم زانستەش پێشبینیکردن 

ڕەوایە و کردەنییە. )واسعی، 1388، الپەڕە 53( 

مێژوونووس ئەرکیەتی و پێویستە گشتاندن بۆ 

ڕاستە  هەڵێنجێت،  ئایندە  ڕووداوەکانی  و  کار 

پێشبینییەکانی زۆر دیاریکراو و چوارچێوەداری 

کۆنکرێتی نین، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بەسوود 

و تەندروسترتن و نزیکرتن لە زۆر کایەی دیکە 

کە پێشبینی دەکەن، چونکە مێژوونووس کاری 

وەک کاری زانایەکە کە دۆخێک دەخوێنێتەوە 

ڕوودانی  گریامنەی  خۆی  توانای  بە  پاشان  و 

و  املالح  یحیی  )هاشم  دەکات.  ڕووداوێک 

آخرون، 1988، الپەڕە 20(

و  ناساندن  ئایندەناسی؛  سێیەم: 

دەرکەوتنی زەمینەکانی 

کە  بابەتانەیە  لەو  ئایندەناسی، 

ئەنگێزەی  بەسەرەکیرتین  دەتوانرێت 

لە  زۆرێک  و  بیرمەندان  دەوڵەمتەداران، 

قەڵەم  لە  ڕابردوو  دوادەیەکانی  لێکۆڵەرانی 

داهێنان،  ناساندن،  بەدوای  چونکە  بدرێت. 

هەڵسەنگاندنی  و  ئەزموون  پێشکەشکردن، 

گریامنکراوەکانەوەیە،  و  مومکینەکان  ئایندە 

ئایندە  تا لەبەر ڕۆشنایی بەهاکانی کۆمەڵگە، 

هێنانەدیی  بۆ  و  هەڵبژێردرێن  سازگارەکان 

و  زەمینەسازی  ئایندەش  گونجاوترین 

پایەداڕێژی بۆ بکرێت. 
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بە  )کوردی/سۆرانی(،  ئایندەناسی 

آیندەپژوهی- چەمکەکانی  هاوواتای 

و  عربی  املستقبلیة-ی  دراسات  فارسی، 

وشەی  دانراوە،  "Futures Study"-ئینگلیزی 

بەکارهێرناوە،  کۆ)جمع(  بە  بۆیە   "Futures"

لە  زۆر  بەشێکی  لە  بەسوودوەرگرتن  چونکە 

)میتۆدۆلۆجییەکان(  لێکۆڵینەوە  ڕێبازەکانی 

بە  ئایندە"دا،  "یەک  وێناکردنی  لەجێی  و 

عەقڵییەکان،  و  سیستامتیزەکراو  گومانکردنە 

چەندین ئایندەی وێناکراو لەبەرچاو دەگیرێن.

ئایندەناسی:  پێناسەکانی  لە  یەکێک 

لە  سوودوەرگرتن  بە  هەوڵێکە  کۆمەڵە 

منوونەکان  سەرچاوە،  رشۆڤەی  جیاکردنەوە، 

جێگیریی،  یان  گۆڕان  هۆیەکانی  و 

و  ئایندەکان  زەینیی  وێناکردنی  بۆ  کار 

ئایندەناسی  دەکات.  بەرنامەڕێژکردنیان 

گۆڕانکارییەکان  دڵی  لە  چۆن  دەریدەخات 

واقیعییەتی  "ئەمڕۆ"،  گۆڕاننەکردن(ی  )یان 

بخشندە،  )آرزو  دێت.  بەرهەم  "سبەینێ" 

رمضان جهانیان، 1397، الپەڕە 65(

هاتووە  دیکەدا،  پێناسەیەکی  لە 

بە  و  سەربەخۆیە  بابەتێکی  ئایندەناسی: 

لێکۆڵینەوەکانی  سەرقاڵی  میتۆدی  شێوەیەکی 

وێناگەلێک  بوارە  ئەم  دەبێت.  ئایندە 

لە  تا  بەردەستامن  دەخاتە  ئایندەوە  لەبارەی 

وێنایانە  ئەو  بنەمای  لەسەر  ئێستادا،  کاتی 

پێویسترت  و  گونجاوتر  شێوەیەکی  بە  بتوانین 

جۆردا  سێ  لە  وێنایانەش  ئەم  بدەین.  بڕیار 

ئایندەمومکینەکان،  کراون:  پۆلێنبەندی 

و  ئەگەرییەکان)ئیحتیاملییەکان(  ئایندە 

نزیک  و  پەیوەست  خوزراوەکان.  ئایندە 

لە  یەکێکە  کە  بێل  وندڵ  پێناسەیەش،  لەم 

بەم  ئایندەناسی  بوارە،  ئەم  بیرمەندەکانی 

سەربەخۆ  بوارێكی  "بە  دەخاتەڕوو:  شێوەیە 

لێکۆڵینەوەی  ئامانجی  دەدرێت،  لەقەڵەم 

ئایندەناسان  ئایندەییە"  ڕێبازداری  و  ڕێکخراو 

دۆزینەوە،  بەدوای  ئایندەیی(  )لێکۆڵەرانی 

و  ئەزمون  و  پێشکەشکردن  داهێنان، 

و  ئەگەرییەکان  ئایندەمومکینەکان، 

آیندەپژوهی،  )تعریف  باشرتینەکانەوەن. 

)1391

دنیای  نێو  نوێی  بوارێکی  ئایندەناسی، 

لێکۆڵینەوەکانە، کە بەنێو سەرجەم زانست و 

بوارەکانی لێکۆڵینەوەی دیکەدا مانۆڕ دەکات، 

لێوەردەگرێت  سوودیان  و  دەپشکنێت 

سه رباری جیانه بوو نه وه ی 
بیركردنه وه ی  ئاینده یی له  مرۆڤ، 
گرنگیدان بە بواری ئایندەناسی 
وەک بوارێکی لێکۆڵینەوە، لە 

سەرەتاکانی سەدەی بیستەمەوە 
زەینی بیرمەندانی بە خۆیەوە 

سەرقاڵتر کرد
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گەڕانەدا  لەو  پێویست  ئەنجامگیریی  و 

وەدەست دەخات و دەیانخاتەڕوو. 

بیركردنه وه   و  مرۆڤ  ئارەزووی  گەرچی 

جیاواز،  هۆكاری  به   ئاینده ،  پێشبینیكردنی  له  

ده ركه وتنی  بۆ  سه ره تاکەی  ڕە نگه   كۆنه ،  زۆر 

مرۆڤی زیرەک)Homo sapiens( بگه ڕێته وه،  

ئەو كاتەی ئه م بوونه وه ره  نوێیه   به ره به ره  له  

به ڕێوه بردنی  له   به كارهێنانی مێشك  پڕۆسه ی 

ژیاندا چه ندین پرسیاری نوێی له سه ر ڕابردوو، 

ئێستا و ئایندەی خۆی و كۆمه ڵگاكه ی  ده كرد. 

ئاینده بینیش، چ وه ك ترس و خه م و دڵه ڕاوكێ 

چ وه ك حه ز، به شێكی ئه م پڕۆسه  مرۆڤایانه یه   

بووه . )گۆران، 2020، الپەڕە 10(

و  ئایندە  بۆ  مرۆڤ  پەرۆشی  و  شەیدایی 

بۆ  دەگەڕێتەوە  و  دێرینە  لەبارەیەوە،  زانین 

پێشبینیکەران  مێژوو،  دێرینەکانی  سەردەمە 

و کاهینەکان، منوونەیەکی دیاری نێو مێژووی 

هەوڵیانداوە  ڕابردوودا  لە  کە  مرۆڤایەتین 

بهێنن.  وەدەست  ئایندە  بۆ  گونجاو  وەاڵمی 

)آرزو بخشندە، رمضان جهانیان، 1397، الپەڕە 

)66

جیانه بوو نه وه ی  سه رباری  به اڵم 

بیركردنه وه ی  ئاینده یی له  مرۆڤ، گرنگیدان بە 

بواری ئایندەناسی وەک بوارێکی لێکۆڵینەوە، 

زەینی  بیستەمەوە  سەدەی  سەرەتاکانی  لە 

تۆوی  کرد.  سەرقاڵرت  خۆیەوە  بە  بیرمەندانی 

نیوەی  لە  ئایندەناسییش  لێکۆڵینەوەکانی 

یەکەمی سەدەی بیستەمدا و تۆوی سەرەتای 

لەڕێی بیری بیرمەندانی وەک وێڵز و ئاگبێرن-

ئایندەناسییش  چاالکیی  یەکەمین  چێرنا،  ەوە 

لە  زانستییدا  شیکارێکی  چوارچێوەی  لە 

لەڕێگەی  ئەمریکا،  لە   1933-1930 ساڵەکانی 

گرووپێکەوە ئەنجامدرا کە سەرپەرشتیارەکەی 

خودی ئاگبێرن بوو، کە لە بواری کۆمەڵناسیدا 

لە  توانی  گرووپە  ئەم  دەبینیەوە.  خۆی 

واقیعی  و  گونجاو  پێشبینی  ئایندەناسییدا  

بخاتەڕوو، بە تایبەت لە بوارەکانی زیادبوونی 

 ،1393 )اختیار،  ...تاد.  و  تەاڵق  و  کۆچبەران 

مامۆستایەکی  هەوڵە،  ئەو  پاش   )2 الپەڕە 

زانکۆیی ئەڵامنی بە ناوی سیپ لە نێوەڕاستی 

وەک  ئایندەناسی  چەمکی  دەیەی19٤0دا 

و  ئایندەییەکان  لێکۆڵینەوە  بۆ  چەمکێک 

پێشبینیکراوەکان  گریامنە  ڕەچاوکردنی 

3 ساڵ  )واتە  19٤8یشدا،  لە ساڵی  بەکارهێنا. 

لێکۆڵینەوە  جیهانی(  دووەمی  جەنگی  پاش 

ئایندەییەکان بەمەبەستی جیاکاری و شیکاری 

بەکارهێرناوەکانی   پێشکەوتنە  و  داهێنان 

ئەڵامنیا و یابان، وەک پێویستییەکی سەربازی، 

پێشنیار  ئەمریکا  لە  ڕاندەوە  لەالیەن دەزگای 

دەیەی  لە  مۆدێرن  ئایندەناسی  بواری  کران. 

پەنجادا )50-1960( هەنگاوێکی دیکەی بڕی، 

کاتێک کتێبی "وێنای ئایندە"ی پوالک لە ساڵی 

گریامنەکردن"ی  "هونەری  کتێبی  و   1951دا 

ئیرت  نوورسان،  196٤دا  ساڵی  لە  ڤۆتێل 

)آرزو  ناسێرنا.  بوارەکە  ڕەسمی  بەشێوەیەکی 

بخشندە، رمضان جهانیان، 1397، الپەڕە 66(
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لەگەڵ ئەوەشدا زیاتر لە دەیەی شەستی 

و  ڕیشەیی  شێوەیەکی  بە  ڕابردوودا،  سەدەی 

کرایەوە.  بوارە  لەم  جدیرت  الیەکی  سەربەخۆ 

لە  بوو  گرنگ  کردەیی  هەنگاوێکی  ئەویش 

دامەزراندنی  کە  واشنتۆن،  لە   1966 ساڵی 

)اختیار،  بوو.  جیهان"  ئایندەی  "ئەنجومەنی 

1393، الپەڕە 2(

ئایندەناسی،  سەرەکییەکانی  بابەتە 

ئەگەریی  مومکین،  جۆرەکانی  لە  هەریەک 

گۆڕانکاری  پێناو  لە  خوازراو-مەتڵوب-  و 

لە  خۆدەگرێت،  لە  ئایندە  بۆ  ئێستاوە  لە 

ناونیشانەکانی  ژێر  لە  ئەمڕۆدا  ڕۆژگاری 

بیری  ئایندە،  لێکۆڵینەوەکانی  ئایندەناسی، 

ئایندەنووسی،  ئایندەئەندێشی،  ئایندەیی، 

توێژینەوەکانی  و  ئایندەتوێژینەوەیی 

چونکە  دەبیننەوە،  خۆیان  ئایندەییدا 

ناوی  لەبارەی  تەواو  تەباییەکی  تائێستاش 

لێکۆڵەراندا  لەنێو  ئایندەوە  لێکۆڵینەوەکانی 

رمضان  بخشندە،  )آرزو  نەهاتووەتەئاراوە. 

جهانیان، 1397، الپەڕە 66(

چەندین  هەنگاوانە،  ئەو  پاش  ئیرت  ئێستا 

ناوەندی ئەکادیمی و بەشی زانستی و دەزگای 

لێکۆڵینەوەکانی  بە  تایبەت  نێودەوڵەتیی 

بە  کۆمەک  و  لەکاردان  و  دامەزراون  ئایندە 

کۆمەاڵیەتی،  ئابووری،  سیاسەت،  بوارەکانی 

پیشەسازی، پزیشکی، هونەر و...تاد دەکەن.

بواری  پایەکانی  کە  خۆیەتی  جێی 

کۆمەاڵیەتییەکاندا  بوارە  لە  ئایندەناسی 

بنەماکانی  لە  تێگەیشنت  چونکە  بخرێنەڕوو، 

بۆ  دەکات  وااڵ  دەروازەیەکیش  بوارە،  ئەم 

وەاڵمی ئەو پرسیارەی کە هاوبەشی و وشەی 

مێژوو  لێکۆڵینەوەکانی  و  ئایندەناسی  کلیلی 

چییە و لە کام کێڵگەدا هاوبەشن؟

هەر جۆرە ئایندەناسیی و بیرکردنەوەیەک 

کرۆنۆلۆژیای  بە  پێویستی  ئایندە،  لە 

یەکلەدوایەکهاتنی  ڕەوتی  و  ڕووداوکان 

بەو  پشت  دەبێت  و  کۆمەڵگەیە  دیاردەکانی 

لەسەر  کار  ئایندەناس  ببەسرتێت.  زنجیرەیە 

)یەکەیەک( بەشێک  لە  کە  دەکات  ئەوە 

گەورەی  یان  بچووک  سیستەمێکی  یان 

و  بکۆڵێتەوە  رسوشتی  یان  کۆمەاڵیەتی 

لەم  ئەو  بگرێت،  لەبەرچاو  ئایندەکانی 

دیدگایەکی  لە  بێئاگا،  یان  ئاگایانە  پرۆسەیەدا 

ڕووداوەکان  پەیوەندیی  لەبارەی  تایبەت 

کە  وەردەگرێت.  کەڵک  زنجیرەییبوونیان  و 

پەیوەستە بە ڕابردوو و ئێستای هەبووەوە.

ناسینی وردی ئایندەش لەسەر دوو بنەما 

وەستاوە:

یەکەم: ڕوونە کە ئایندە درێژەی ئێستا و 

بە  مانایەی  بەو  ڕابردووە.  درێژەی  ئێستاش 

لە  یان سیستەمێک  یەکەیەک  حاڵەتی  زانینی 

هەر زەمانێکدا و بە زانینی چۆنێتیی پرۆسەی 

دەتوانرێت  سیستەمە  ئەو  وەرچەرخانی 

لەبەرچاو  سیستەمەش  ئەو  ئایندەی  دۆخی 

ڕابردووی  حاڵەتی  چۆن  )هەروەک  بگیرێت 

ئەم  دەی  دەرکە(،  قابیلی  سیستەمەش  ئەو 



21

No.6, March 2021

جۆرە دیدگایەش لە ڕیزی فراوان و فرەچەشنی 

کۆمەاڵیەتی-مێژووییدا  جەبرگەرایی 

دیدگایەشەوە  لەو  و  دەگرێت  خۆی  جێگەی 

ئێستاوە  دۆخی  ناسینی  لەڕێگەی  دەتوانرێت 

و جۆری  کۆمەاڵیەتی  شیرازەیەکی  بەشەکانی 

و  بەشەکان  و  ئایندە  دۆخی  و  کارکردنی 

کارەکانی ئایندەی بزانرێت.

دووەم: پێویستی بە ناسینی وردی هەموو 

سیستەمەکە )شیرازەکە( یان یەکەکە و جۆری 

کارکردن و جوڵەکانی بەشەکان لەگەڵ هۆکارە 

دەرەکییەکاندا هەیە.

یەکەمدا،  پایەی  لە  دەردەکەوێت  لێرەوە 

جۆرەکانی فەلسەفەکانی مێژوو، بابەتگەلێکی 

خستووەتەڕوو.  لەمبارەیەوە  جۆراوجۆرییان 

شێوەگەلێکی  ڕەها،  جەبرگەرایی  منوونە  بۆ 

جۆراوجۆر،  مێژووگەرایی  لە  فرەچەشنی 

جەبری سەروورسوشتی، جەبرگەرایی زانستی و 

... جوڵەی بازنەیی)چەرخەیی( لەخۆدەگرێت 

ڕۆڵی  بە  باوەڕبوون  یەکالنەبوونەوەی  و 

شەرحی  تا  مێژوودا،  لە  کەسایەتی  بێهاوتای 

بە  باوەڕبوون  و  فەوزەویانە  بیرکردنەوەی 

مطلق(،  )اختیار  رەها  هەڵبژاردنی  و  فەوزا 

ڕێچکە  لە  جۆراوجۆرەکاندا،  فەلسەفە  لە 

رسوشتگەرایی  تا  بیگرە  دینییەکانەوە 

سارتەری، لە خۆدەگرن.

دووەمیشەوە،  بنەمای  بە  لەپەیوەندی 

لەالیەکەوە،  یەکەیەک،  بەشەکانی  ناسینی 

پەیوەندیی  هەبوونی  قبوڵکردنی  لەسەر 

عەینی لە نێوان بەشەکانی یەکەکەدا و کار و 

کاردانەوەی نێوانیان و هۆکارە دەرەکییەکانی 

قبوڵکردنی  لەسەر  ترەوە،  لەالیەکی  یەکەکە 

پەیوەندی  بەشەکان،  عەینیەتی  ناسینی 

هۆکارە  لەگەڵ  کاردانەوەیان  و  کار  نێوانیان، 

دەرەکییەکان وەستاوە. )اکرمی، 1376، الپەڕە 

)69

ئایندەناسییشەوە،  میتۆدەکانی  لەبارەی 

چوارچێوەی  چەندین  لەسەر  لێکۆڵەران 

زۆر  ئاستێكی  تا  کە  کاردەکەن،  میتۆدی 

کە  زانستییانە ی  میتۆده   له و  سوودیان 

گشتی  بە  وه رگرتووه،  هه بووه؛   پێشرت 

 .1 بەکاردەهێنن:  ئەم  میتۆدانە  النیکەم 

ڕاڤەکردن   .2 رشۆڤەیی،   بیری  و  ڕە هه ند 

ئایندەبینی   .3  ،)interpretation  - )ته فسیر 

میتۆدی   .٤  )prospective( )پێشبینیکردن( 

ڕەخنەیی.

پێی  بە  و  میتۆدانەدا  لەم  گشتی  بە 

داتا  سه ره تا  هەریەکێکیان،  تایبەمتەندی 

شێوه ی  به   و  ده كرێنه وه   كۆ  زانیاری  و 

پاشان   ،)input(دەکرێن تۆمار  جیاواز 

شیكردنەوە ی داتا و زانیارییه كان، كه  ئامانجی 

ڕەوتی)مێژووی(  دیاریكردنی  سه ره كیی 

میتۆدەکاندا  لەنێو   .)trends( ڕووداوه كانه

الیه نه   دۆزینه وه ی  و  تێگه یشنت  هه وڵی 

و  ئاڕاسته کان  و  ڕووداو  شاراوه كانی 

پرسیاری  ده درێت،  به یه كه وه   گرێدانیان 

ڕوو  چی  واقیعدا  "له  ئەوەیە:  سه ره كییشیان 
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 ،)whats really happening?("ده دات؟

گوتار  كۆمه اڵیه تی،  هۆكاری  هەوڵدەدەن 

و  ئه فسانەکان  تەنانەت  جیهانبینی،  و 

دیاری  ڕووداوەکان  لەسەر  کاریگەرییان 

بکرێت .

میتۆدەکان،  هەندێ  دیکەی  ئامانجێکی 

سیناریۆ  دروستكردنی  سیناریۆسازییە، 

هێندەش  ده كرێت  به سووده،  ئه وه نده ی 

زانیاری  گه ر  به تایبه ت  بێت،  مه ترسیدار 

نه بێت.  پسپۆڕیی  یان  ته واو  داتای  و 

پێشكه شكردنی  یان  ئامانج  له   دوو ركه وتنه وه  

ئه و  دەر هاویشته ی  ناواقعی،  سیناریۆی 

ئەو  لەسەر  و  پێشه وه یه  كه موكوڕییانه  ی 

بۆ  کە  وەستاوە  پێدراوانە  و  زەمینەناسی 

و رشۆڤەکراون.  کۆکراونەتەوە  لێکۆڵینەوەکان 

لە  ڕەخنەگرتنە  میتۆدەکان  لە  دیکە  یەکێکی 

دونیابینیی  وایه   پێی  ئێستا،  و  ڕابردوو  ڕەوتی 

کارتێکردن  شایستەی  و  الواز  به رده وام  ئێستا 

ده رئه نجامی  چونكه    ،)fragile(تێکشکانە و 

سه ركه وتن یان زاڵبوونی گوتارێكی مه عریفییه  

ئەم  الیەنگرانی  الی  دیکەدا.  یەکێکی  به سه ر 

شێوه یه   به م  باو  مه عریفیی  گوتاری  میتۆدە، 

زاڵبوون و  به رده وام  له مێژوودا درو ستبووە و 

دابڕانی گوتاری مه عریفی له ئارادایه  . )گۆران، 

2020، الپەڕەکان 20-18( 

هاوبەشی  و  یەکانگیر  پەیوەندی  لێرەوە 

کات)ڕابردوو  لەبوارەکانی  ئایندەناسی  نێوان 

لێکۆڵینەوەی  میتۆدەکانی  و  بنەما  ئێستا(،  و 

بەداواداهاتنەکان  و  ئایندەناسی)زنجیرە 

و  یەکە  گشتەکی  و  بەشەکی  مێژووی  و 

لەسەر  زانیاری  سیستەمەکان،کۆکردنەوەی 

پێشبینی(  و  ڕەخنەکاری  رشۆڤە،  ڕابردوو، 

کارکردنی  کێڵگەی  ئامانج،  پێناسە،  لەگەڵ 

زەمەن،  فاکت،  و  زانیاری  )مرۆڤ،  مێژوودا 

چارەنووس،  ئایندە،  ئێستا،  لە:  تێگەیشتنەوە 

دەردەکەوێت،  شارستانییەتەکان(  و  کۆمەڵگە 

قوڵی  بە  خرانەڕوو،  چەمکانەی  ئەو  چونکە 

بابەتی تێڕامان و تیۆریزەکردن و ئامرازەکانی 

مێژوونووسان و فەیلەسوفانی مێژوون. 

چوارەم: مێژووی ئایندەیی

ئایندەناسی  بە  پەیوەندی  مێژوو   ئایا 

ڕابردووش  بەاڵم  نییە،  ئایندە  مێژوو  هەیە؟ 

پانتایی  مێژوو  تێپەڕیوو(،  مانای  )بە  نییە 

بە  ئاگاییە  ژیانە،  ڕەهەندەکانی  هەموو 

مرۆڤناسی و کردەکانی مرۆڤ، مێژوو ئیلهامی 

ئایندەدیاریکردن دەداتە مرۆڤ  و  هەستانەوە 

و گەالن، تەنانەت ئەو گەالنەش کە ژێردەستە 

ڕەسەناکانی  کەتەلۆنیا،  ئامازیغ،  وەک  کراون، 

کولتوورسازی،  ڕێی  لە  کورد..تاد،  و  ئەمریکا 

شوناسسازی، هاوبەشیی شارستانێتی نوێیانەوە. 

ئەم بووژانەوەیە مەرج نییە تەنها لە سەرمایەی 

سیاسی و دەسەاڵتەکەیدا بێت، هەندێجار  لە 

هەژموونی  بازرگانی،  کولتووریی،  سەرمایەی 

شوناس و  بەشداریی کارای کۆمەڵی مەدەنی 

واڵتان و کۆمەڵگەی جیهانی دا دەکات. )رقابی، 

1362، الپەڕە 392(
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لەنێوان  یەکانگیر  پەیوەندییەکی  بۆیە 

فەلسەفەی مێژوو و ئایندەناسی و چارەنووسی 

مرۆڤایەتیدا درووستبووە و وشەی چارەنووس 

و  مێژوو  نێو  کلیلی  چەمکی  دوو  ئایندە  و 

ئەو  ئایندە  لەبەرئەوەی  مێژوونووسینن. 

دەبنە  کە  نەهاتووەکانن  دێت،  کە  دنیایە 

کە  ڕەوتە  هەمان  هەر  مێژووش  ئایندە. 

داهاتووش  و  ئێستاش  دەنووسێتەوە،  ڕابردوو 

دەنووسێتەوە.

لە  مێژوونووسان  لە  زۆر  بەشێکی 

هۆکارە  لە  هەوڵیانداوە  نوێدا  و  کۆن 

ئەمەش  بتوێژنەوە  مێژوو  نێو  جوڵێنەرەکانی 

بەیانکردنی  و  کەشف  بۆ  هەوڵێک  وەک 

ئەو  یان  ئایندەیی"  "مێژووی  بۆ  لۆژیکی 

ڕوودەدەن،  و  لەپێشەوەن  کە  ڕووداوانەی 

گشیانەوەیە  یاسا  ئەو  بەدووی  مێژوونووس 

لە  و  هەڵیاندەگۆزێ  لەڕووداوەکانەوە  کە 

زەمینانەوە  و  گۆڕاو  بەو  گەر  داهاتووشدا 

دەبێت.  ئەنجامیان  هەمان  دروستببنەوە 

لەبارەی  قوڵ  تێگیشتنی  دیدگایە  ئەم 

ئابوورییەوە  و  کۆمەاڵیەتی  سیاسی،  دۆخی 

خزمەت  دەیانخاتەوە  و  دەکات  دابین 

و  لەئایندە  بیرکردنەوە  و  هەڵسانگاندن 

فەلسەفەی  لێرەدا  مرۆڤ.  بۆ  باشرت  ژیانێکی 

و  دێت  مێژووەوە  هانای  بە  وردتر  مێژوو 

ڕۆحی  میتۆدەکانییەوە  و  ڕێباز  لەڕێگەی 

ڕووداو و یاساکانی ڕوودانیان دەردەهێنیت. 

بەڵگە مێژووییەکان و فاکتەکانی  بۆ ئەمەش 

دیدگامێژووییەکە  تەواوکردنی  لەپێناو 

لەسەر  و  ڕێکدەخاتەوە  لەکۆنتێکستێکدا 

دەخاتەڕوو.  ڕامانەکان  ئایندە  و  ڕابردوو 

هزریی  کۆشانێکی  بە  پێویستی  ئەمەش 

لەنێوان  کە  نەپچڕێت  دەزوو  ئەو  تا  هەیە 

دەبینێت  ڕۆڵ  ئایندەدا  و  ئێستا  و  ڕابردوو 

و  کاتی  پێکەوەبەستنی  و  درێژبوونەوە  و 

و  املالح  یحیی  )هاشم  هەیە.  خۆی  شوێنی 

آخرون، 1988، الپەڕە 28(

ئەوەی  سەرەڕای  مێژوو،  نووسینەوەی 

و  ئێستا  لەخزمەتکردنی  بریتییە  ئامانجێکی 

مێژووش  فەلسەفەی  ئەودا  لەگەڵ  ئایندە، 

لەبارەی  ئەزەلی  حیکمەتی  ئەوەیە  کاری 

مێژووەوە  ڕێگەی  لە  مرۆڤەوە  چارەنووسی 

آخرون،  و  املالح  یحیی  )هاشم  هەڵبگۆزێت. 

1988، الپەڕە 29(

نووسینەوەی مێژوو، سەرەڕای ئەوەی ئامانجێکی بریتییە لەخزمەتکردنی 
ئێستا و ئایندە، لەگەڵ ئەودا فەلسەفەی مێژووش کاری ئەوەیە حیکمەتی 

ئەزەلی لەبارەی چارەنووسی مرۆڤەوە لە ڕێگەی مێژووەوە هەڵبگۆزێت
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بەو  هەبن  مێژوونووس  کەم  ڕەنگە 

توینبی)1975-1889(  توندوتۆڵییەی 

گرێدابێت،  پێکەوە  مێژوویان  و  ئایندەناسی 

یەکەوە  بە  داونەتەوە  گرێی  تەنها  نەک  ئەو 

ڕوانگەی  ئایندەسازییشەوە،  لەبارەی  بەڵکو 

ئاینده   وایە  پێی  و  خستووەتەڕوو  خۆی 

داهێنه ر"ەوە  "دەستەبژێرێکی  له الیه ن 

السایی  دەستەیە  ئەو  بونیاددەنرێت: 

نوێ  ڕێگای  و  ناكه نەوە  كۆنه كان  ڕێوشوێنه  

دوایان  خه ڵكیش  زۆرینەیەکی  و  ده گرنەبه ر 

مێژووییەکانیدا  کارە  لە  ئەو  ده كه ون. 

کە  هەڵدەگۆزێ  یاسایەک  جۆرە  هەمیشە 

و  بێت  مرۆڤ  ئایندەی  و  ئەمڕۆ  بەکەڵکی 

ئاراستە  ئاقارەدا  بەو  مێژووییشی  چییەتی 

کتێبی  پێنجەمی  لەبەرگی  منوونە  بۆ  دەکرد. 

گێڕانەوەی  لەڕێی  مێژوو"،  "لێکۆڵینەوەی 

بابل،  ڕۆمان،  مێژووی  نێو  ڕووداوێکی  چەند 

عوسامنی...تاد،  و  ئێرانی  هیند،  ئینگلتەرا، 

ڕۆڵی  لەبارەی  ورد،  مێژوویی  چرناوێکی 

و  پێشکەشدەکات  کۆمەڵگە  دەستەبژێری 

برەوسەندندا  و  لەئاوەدانی  ڕۆڵیان  ڕوون 

هەر  شارستانی  میراتی  وێرانکردنی  لە  و 

 ،1387 )تاملین،  دەخاتەڕوو.  دەوڵەتێکیشدا 

لەمەش  ڕاشکاوانەتر   )152-1٤1 الپەڕەکان 

مێژووییەکاندا،  ڕووداوە  "لەتەواوی  دەڵێت: 

ئەوە تاکە یان النیکەم کەمینەی دەستەبژێری 

دەخوڵقێنن"  }ئایندە{  داهێنان  کە  خەلالقە، 

کە  دیارە   ،)٤6 الپەڕە   ،1387 )تاملین، 

و  ڕوودەدات  ئایندەدا  لە  داهێنانێک  هەموو 

دووبارەش نییە.

شارستانی  گەشەی  هۆکارەکانی  توینبی 

)یەخانگیریی  تیۆرەکەیەوە  لەڕوانگەی 

االستجابة(  و  وەاڵمدانەوە-التحدی  و 

لەسەر  کارەکەشی  کرۆکی  دەخاتەڕوو، 

و  داهێنەر  تاکی  و  رسوشت  گۆڕاوەکانی 

و  ئایندە  دەتوانێت  کە  داهێنەرە،  کەمینەی 

و  ئاراستە  شارستانییەتێک  هەر  چارەنووسی 

کە  کۆمەڵگەیەک  هەر  پێیوایە  دروستبکات. 

مەیدانێکدا  لە  یەخەگیرییەک  ڕووبەڕووی 

دەبێتەوە دوو شێوە وەاڵمدانەوەی هەیە:

ڕابردووگەرانە  نەرێنیی  وەاڵمێکی  یەکەم: 

و  پێشکەوتن  ئەمە  کە  پێشینەپەروەری،  و 

چاوی  چونکە  ناکات،  ساز  باش  ئایندەیەکی 

لە ڕابردووە و وەاڵمی سەردەمیانەی پێ نییە.

ئەرێنی  وەاڵمێکی  دووەم: 

خۆی  کە   ،)Futurism(ئایندەخوازییانە

کە  دەبینێتەوە،  دواڕۆژدا  لە  ڕوانین  لە 

باش  ئایندەیەکی  بەرەو  و  گونجاوە  ڕەوتێکی 

دەستەبەردەکات.  کۆمەڵگەدا  پێشکەوتن  و 

)میکە، 200٤، الپەڕەکان 163-16٤( 

بەرەو  ئاراستەی  هێندەی  ئەڵبەت 

و  بەهاوچەرخکردن  لە  توینبی،  ئایندەی 

مێژوودا،  سوودمەندکردنی  و  ئێستاییکردن 

هەنگاوی  کرۆچێ)1866–1952(  بێندێتۆ 

لەسەر  کرۆچێ  فەلسەفەی  کرۆکی  ناوە، 

مەعریفەی  و  مێژوویی  مەعریفەی  جیاوازی 
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دەرئەنجامە  و  کار  پێیوایە  زانستییە. 

زانستییەکان نە ڕاسنت و نە درۆ، بەڵکو تەنها 

سودبەخش و کاریان لەتیۆریە زانستییەکاندا 

کۆنتڕۆڵ  بکەن  توانامەند  مرۆڤ  کە  ئەوەیە 

دیاردە  پێشبینیکردنی  و  ڕکێفکاریی  و 

ڕاستینە  مەعریفەی  بکات.  رسوشتییەکان 

لە  مێژوونووس  ئەو  مێژووییە.  مەعریفەی 

وایە  الی  و  جیادەکاتەوە  ڕووداونووسەکان 

یەکی  یەک  لەگەڵ  پێویستە  مێژوونووس 

ڕووداوەکانی ڕابردوودا ژیان بکات و ئەوانە 

لە  ڕوویداوە  ئەوەی  بکاتەوە،  زیندوو 

ویژدانیاتی  و  هەست  و  بیر  تەجەلییبوونی 

مرۆییانە ببینێت و هەموو ئەوانە سەرلەنوێ 

و  بنێتەوە  بنیاد  خۆیدا  ئاگایی  و  بیر  لە 

ئەم  کرۆچێ  بەباوەڕی  وەبەربهێنێتەوە. 

ناواخنگەریە)باطنی(ی ئەزموونی مێژووە کە 

تێگەشنت  و  بنەما و دەرک  و  ڕاڤە  و  وەسف 

لەم  هەر  دەردەهێنێت.  مێژوو  لە  ناوەکیی 

ڕووەوە بوو کە دەیووت "هەموو مێژوویەک 

مێژووی هاوچەرخە"، ئەو وای دەبینی مێژوو 

بێجگە لە ڕۆح یان ئاگایی شتێکی دیکە نییە. 

ئەمەش   )9-8 الپەڕەکان   ،1381 )کروچە، 

گێڕانەوەکانی  سەرجەم  کە  دێت  واتایە  بەو 

مێژووی کۆن و نوێ نەک ڕابردوو نین، بەڵکو 

سود  دووبارە  کە  هاوچەرخ  مێژووی  دەبنە 

و کەڵکییان لێوەردەگیرێت، کاتێک ئاگایی و 

و  هەڵدەهێنجرێت  لێ  جەوهەرەیان  و  بیر 

لە ڕابردوو دەردەچن.

کرۆچێ  تێزە،  ئەم  ڕوونکردنەوەی  بۆ 

مێژووی  یان  هاوچەرخ  مێژووی  دەڵێت 

هەیە،  ئێستای  ئامادەگی  مێژوویەکە  ڕابردوو 

دێتە  هەڵسەنگاندنیدا  و  ڕەخنە  حاڵەتی  لە 

وەردەگرێت،  زیندووێتی  و  هەبوون  دنیای 

مێژووەی  ئەم  نییە  گرنگ  هیچ  لەمەشدا 

سەعاتێک  یان  پێش  ساڵ  هەزار  هی  ڕابردوو 

لەمەوبەر بێت. چونکە مەرجی بوونی ئەوەیە 

لە گیانی مێژوونووسدا هەست و سۆز و جۆرە 

بۆ  نۆستاڵجییەک بخرۆشێنێ. هەر مێژوویەک 

زیندوو  مانایەی  بەو  بێت  هاوچەرخ  ئەوەی 

ئێستادا  حاڵی  لە  دەبێت  بەکەڵک،  و  بێت 

لێکۆڵینەوەیەکیش  هەر  وەرگرێت،  ئامادەیی 

بیر  بە  پەیوەندی  ڕابردووەوە،  لەبارەی 

ئەو  لەبەرئەوە  هەیە،  ئێستاوە  حاڵی  و 

وەاڵمدەرەوەی  نەک  ڕابوردووە  ڕووداوەی 

هەست و پەیوەندی بە ڕابردووە نییە، بەڵکو 

وەاڵمدەرەوەی پرس و حاڵی ئێستایە بۆیە لێی 

ئەمڕۆدا  ژیانی  لەگەڵ  چونکە  دەکۆڵرێتەوە! 

بەستنەوەی  لەبەرئەم  هەر  یەکدەگرێت. 

دەبێتە  مێژوو  کە  ئێستاوە  بە  ڕابردووەیە 

)کروچە،  کرۆچی.  الی  ژیان"  "مامۆستای 

1381، الپەڕە 9( 

هاوچەرخکردنی  و  بەئێستا  لە  کرۆچێ 

ڕاست  "مێژووی  کە  تێدەگات  ئاوا  مێژوودا 

 ،1387 توانی،  )مالئی  هاوچەرخە"  مێژووی 

الپەڕە 51(، دیارە کە هاوچەرخیەکەی مەبەست 

لە یەکگرتنیەتی لەگەڵ ژیانی ئەمڕۆییدا، نەک 
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لەڕابردوودا ژیان و داستان گێڕانەوە.

مانا  کاتێک  مێژوو  کە  دەردەکەوێت 

وەردەگرێت کەبەکەڵک و لەگەڵ ڕۆحی ئێستا 

کۆمەڵگەدا  ئایندەی  و  ئەمڕۆ  ئەندێشەی  و 

مێژوو،  ناودەنرێت  ئەوسا  یەکبگرێتەوە 

بەکورتی مێژوو ئەوەیە کە شایستەیە بۆ ژیانی 

مرۆڤ و هەر بۆ ئەوەش دەگێڕدرێتەوە.

پێنجەم: مێژوونووس لە نێوان ڕابردوو و 

ئایندە و خەیاڵدا 

١- مێژوونووس و ڕابردووگەرایی

باوەڕێکی  سەر  لە  لێکۆڵەران  لە  بەشێک 

واتێدەگەن  و   ڕاهاتوون  بێڕیشە  قاڵبگرتووی 

یان النیکەم سی  ڕابردووە،  ئەوەیە کە  مێژوو 

ساڵێک تێدەپەڕێت ئەوسا مێژووی ڕووداوێک 

دەنوورسێتەوە! بە چەند بەڵگەیەک دەکرێت 

ئەم دیدگایە وەاڵمبدرێتەوە:

مێژووییەکاندا  لێکۆڵینەوە  ڕێبازی  لە 

گرنگە سەرچاوەکان دەستەیەکی گێڕانەوەکان 

وردی  نیشانەی  سەرچاوانەش  ئەو  بن، 

وردی  و  سەلیقەکاریی  و  توێژینەوەکە 

لێکۆڵەرەکە دەردەخەن، کەواتە تا ڕووداوەکان 

زووتر بنورسێنەوە دەستەیەکرتن.

ئەو سەرچاوانە کاتێک قۆناغێکی مێژوویی 

دەخەنە بەر شیکار و گێڕانەوە و لێهەڵێنجانی 

مێژووی  کە  نین  گرنگ  لەبەرئەوە  نوێووە، 

ڕابردووی دووری خۆیان نووسیووەتەوە بەڵکو 

گرنگییان لە هاوچەرخبوونی ڕووداوەکانە. لە 

سەرچاوە دێرینەکاندا بۆ قۆناغەکانی مێژووی 

هاوچەرخی  و  نوێ  ناوەڕاست،  دێرین، 

کوردستان، بۆ منوونە دەگەڕێنەوە بۆ هەریەک 

لە هیرۆدۆت، زەینەفۆن، تەبەری، مەسعودی، 

ڕەفیق  و  ئەردەاڵنی  مەستورەی  بیرونی، 

مێژووی  هەریەک  ئەمانە  ..تاد.  و  حیلمی 

قۆناغەکەی خۆیان بۆ ئێمە دەبێتە سەرچاوە. 

نییە کە  بۆ منوونە تەبەری لەبەر ئەوە گرنگ 

بە  ساسانییەکانی  تا  حەوا   و  ئادەم  مێژووی 

بەڵکو  گواستووەتەوە،  واقیعەوە  و  خورافات 

ئەو ڕووداوانەمان الگرنگن کە نزیکی تەبەری 

بۆ  و  وەردەگرین  لێی  ئەوانەی  بۆیە  بوون، 

پێشرتەکان  سەرچاوە  پێشرت  دیکەی  ڕووداوی 

الی  دەچینە  کۆنرت  بۆ  بۆمنوونە  وەردەگرین، 

هیرۆدۆت، بەتلیمۆس یان زەینەفۆن..تاد.

پێویستیی  مێژوونووس  لەمانەش  زیاتر 

خەیاڵ  و  بەڵگاندن  وەک  دیکەی  ئامرازی  بە 

ڕووداوەکان  هەم  چونکە  هەیە،  پێشبینی  و 

و  نین  مێژوونووسدا  لەبەردەستی  تەواوی  بە 

هەم مێژوونووسیش تەنها گوێگر و گێڕەرەوە 

و  ساغکردنەوە  بۆ  مێژوونووس  بۆیە  نییە. 

لەو  جیا  ڕووداو  ڕەهەندەکانی  وێناکردنی 

بە  پێدرا،  ئاماژەیان  لە  پێشرت  هەنگاوانەی 

بۆ  خەیاڵە  ئامرازی  بە  پێویستی  جۆرێک 

و  پچڕاوەکان  بازنە  گەیاندنی  و  تەواوکردن 

سەرەداوەکان بە یەکرت.

٢- مێژوونووس و ئامرازی خەیاڵ

نەک  مێژوو  وایە،  باوەڕیان  هەندێک 

لە  شێوەیەکە  بەڵکو  نییە،  ڕابردووگەرێتی 
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 ،)Fiction( خەیاڵی  ئەدەبی  شێوەکانی 

نووسەرێکی  وەک  مێژوونووس  بەگشتی 

ڕۆمانی مێژوویی، پێویستە کارەکتەرەکانی نێو 

ڕووداوەکانی بە جلوبەرگ و رەفتارەکانیانەوە 

سوودوەرگرتنە  ئەمەش  وێنابکات، 

خەیاڵ،  لە  مێژوونووسە  ڕوخسارییەکەی 

بونیادی  سوودی  ئەوەیە  گرنگرت  لەوە  بەاڵم 

خەیاڵ  لە  مێژووەکەیدا  نووسینەوەی  لە 

خەیاڵ  لە  سوودوەرگرتنە  ئەم  وەربگرێت. 

مێژوونووس  کە  دەردەکەوێت  داستانێکدا  لە 

جێگیرەکانی  خاڵە  پەیوەستکردنەوەی  بۆ 

پێدراوەکانی بەکاری دەهێنێت.

پیویستی  ڕووەوە  پێنج  لە  دەتوانرێت 

 .1 ڕوونبکرێتەوە:  خەیاڵ  بە  مێژوونووس 

ڕووداوێکی  مەیدانێکی  وێناکردنەوەی  بۆ 

جێگیری  خاڵێکی  لە  هەڵێنجان  2.بۆ  رابردوو. 

بونیادیی نێو ڕووداوگەلێک. 3.بۆ گریامنەکردن 

واقیع  پێچەوانەی  کە  ڕووداوانەی  ئەو  بۆ 

 .٤ هەڵسەنگێرنێن.  پاشان  و  دێنەبەرچاو 

ڕەهەندەکانی  هەموو  کاتێک  ڕاڤەکاری،  بۆ 

منوونە  )بۆ  ڕووداوێک  یان  کەسایەتییەک 

لێکۆڵینەوەی  هیتلەر(  بەسەرهاتی  و  ژیان 

لێ دەکرێت و بە جۆرێکی تایبەت گوازرشت 

دیدگا)ڤیژن(.  دروستکردنی  5.بۆ  دەکرێتەوە. 

ڕۆپێر  ترور  بوو  هۆکارانە  لەبەرئەم  هەر 

کە  مێژوونووسێکە،  "خەیاڵکردن  دەیوت 

ئاشکرا  و  دیار  گۆڕانکاری  شاراوەکانی  هێزە 

دەکات". )استنفورد، 1392، الپەڕە 208(

پرۆگرامی  لە  ئایندە،  مێژووی  شەشەم: 

پەروەرردەییدا

ئایا دەکرێت مێژووی ئێستا و سبەینێ و 

بنوورسێتەوە؟ ئایندە 

جۆرییە  پەرەسەندنە  لە  یەکێک 

پرۆگرامی  بواری  نێو  کاریگەرەکانی 

"مێژووی  پەروەردەدا،  بواری  لە  مێژوو 

.)Future History(ئایندە"یە

پێناسەکەی سەخاوی)1٤27-۱۴۹۷م(  گەر 

گرنگیپێدانی  تەوەری  کە  بکەین  پەسەند 

و  بێت  کات)زەمان(  و   مرۆڤ  مێژوو، 

مەعریفە  لە  بێت  بریتی  مێژووش  سودی 

و  کاروبار  وردەکاریی  دەستکەوتنی  و  

هۆکار  لە  بێت  تێگەیشنت  و  ڕووداوەکان 

)دواڕۆژ(  سبەینێ  هاتنی  زەمینەکانی  و 

 .)19-18 الپەڕەکان   ،1986 )السخاوی،  بێت 

دەردەکەوێت مێژوو تەنها ڕابردووگەری نییە، 

سبەینێ و ئایندەشە هەم مرۆڤ و هەم کات 

بەڵکو  خۆدەگرێت،  لە  ەکان  ڕووداو  هەم  و 

کاروباری  لە  بیرکردنەوەیە  ڕێبازی  و  ڕەوت 

مرۆیی لە ڕابردووەوە تا ئایندە.

فۆرمە  ئەو  زیاتر  کە  باوە  هەڵەیەکی 

و  ڕابردووگەر  کە  وێناکراوە،  مێژوودا  بەسەر 

مێژوونووسانی  کۆڕای  کاتێک  چیرۆکپەروەرە، 

بۆ  مێژوو  کە  بێت  ئەوە  لەسەر  نوێ،  و  کۆن 

ناسینی ڕابردوو و ئاراستەکردن و بەڕێوەبردنی 

چرای  و  بێت  ڕووداوەکانی  ڕاڤەی  و  ئێستا 

و  ئامادەگییەکانی  و  ئایندە  ڕۆشنکەرەوەی 
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بەردەمی  تەگەرەکانی  و  دەرفەت  و  تواناکان 

مێژوو  ناکات  پێویست  هیچ  کەواتە  بێت، 

و   دێرین  و  دوور  ڕابردوویەکی  لە  خۆی 

تەنها  کاری  بکات.  قەتیس  چیرۆکئامێزدا 

بە بێ ڕوونکاریی  گێڕانەوەی رەوتی ڕووداو  

ڕابردووە  ئەو  کە  ئەوەی  هۆکاری  لە 

بەرهەمهێنەری ئێستایە و لێشبگەڕێت و ڕاڤە 

ئەو زەمینە مێژووییە  بۆ  نەکات  لێکدانەوە  و 

بەرهەمهێنەری  و  کاریگەر  کە  ڕووداوانە  و 

یەکێک لە ئایندەکان دەبێت.

بە  مێژوو"ە،  بەرهەمی  "ئایندە  دەوترێت 

دیوێکی دیکە گەر ئامانجی مرۆڤ و  ڕوانینی 

باشرت  دنیایەکی  کە  ئەوەبێت  بۆ  مێژوو   لە 

و ڕوون بناسێت و چاوەڕێی بکات و هەوڵی 

زەمینەسازی  و  بدات  ئایندەیە  ئەو  کۆنتڕۆڵی 

بێ  بە  مێژوویەک  کەواتە  ئامادەبکات،  بۆ 

ئەمە ڕابردوویەکی وەهمییە. 

لەبەرئەوە  کرۆچی،  بێندێتۆ  ڕەنگە 

بوونی  دێرین  مێژووی  وتی:  کە  بووبێت 

لێرەدا  نییە و هەمووی هاوچەرخە.  دیارە 

ڕابردوو،  مێژووی  کە  بوو  ئەوە  مەبەستی 

و  ئەمڕۆ  بەکەڵکی  کە  مێژووە  لەوەدا 

ئەمڕۆ  کە  مێژووە  لەوەدا  بێت،  سبەینێ 

دەبێتە  ئەوە  هەبوو  ڕووداوێک  بە  کارمان 

نەبوو  ڕووداوێکیش  بە  کارمان  و  مێژوو 

مێژووی  ئاراستەکردنی  لە  نەبوو  ڕۆڵی  و 

مێژوو  ئەوە  ژیامنان،  و  سبەینێ  و   ئەمڕۆ 

تۆمارەی  ئەو  خۆی  مێژوو  چونکە  نییە، 

نەک  گێڕانەوەیە،  شایستەی  کە  مرۆڤە 

شکۆدارکردنی رابردوو.

وەک  ئەمریکا،   واڵتەیەگرتووەکانی 

دەسپێشخەر  پەروەردەدا،  بواری  لە  چۆن 

تیۆری  و  مەیدانی  پەروەردەی  گرێدەری  و 

ڕچەشکێنی  بە  لەمەدا  دیوی  جۆن  و  بووە 

ئەو پرۆسەیە دادەنرێت،  هەرواش لە بواری 

گرێدانەوەی  بۆ  دەسپێشخەربوون  مێژوودا 

و  پراکتیکی  مەیدانی  و  ئایندە  و  مێژوو 

کاریگەریی.

پاکێجی  چوارچێوەی  لە  ئەمریکییەکان 

پرۆگرامێکیان  کۆمەاڵیەتییەکاندا،  توێژینەوە 

لە  ئایندە"ەوە،  "مێژووی  ناوی  بە  داڕشتووە 

قۆناغەکانی ئامادەیی و  هەندێک زانکۆکاندا 

جێگیر کراوە. )عثامن، 2020(

ئاراستەکانی  و  گرفتەکان  لە  یەکێک 

نووسینەوەی  و  ئامادەکردن  دانان، 

پەروەردە  بواری  نێو  مێژووی  پرۆگرامەکانی 

زۆر  و  ڕابردووگەری  مەسەلەی  فێرکردن،  و 

جەختکردنەوەیە لە سەر داستان و قارەمانێتی 

سەرکردەکان،  و  گشتییەکان  سیاسەتە  و 

لە  بێت  ڕۆڵدار  مێژوو  گەر  کاتێکدا  لە 

بەرچاوڕۆشنی  و  ئاییندەکاندا  هەڵبژاردنی 

بێت بۆ ئایندەبینی، دەبێت:

1. زیاتر بە دووی مێژووی ورد، زارەکی، 

چین، دەستخاڵییەکان، پیشەگەر،  زانستەکان، 

ناوچەکان و مێژووی خەڵک  هونەر و وێژە، 

ئەمەش  بێت،  کۆمەاڵیەتیەوە  دۆخی  و 
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بەومانایەی کە لەو مێژووانەدایە دەتوانرێت 

چی  وەرگیرێت:  پرسیارانە  ئەو  وەاڵمی 

بناغەی  کە  ئێرە؟  گەیشتینە  بۆچی  ڕوویدا؟ 

ڕوودەات  چی  پرسیاری  بۆ  وەاڵمدانەوەن  

ئایندەییەکان.  توێژینەوە  ئایندەدا؟"ی  لە 

و  بەشەکی  و  ورد  وەاڵمی  بە  پاشان 

پێچاوپێچەکانی  الیەنە  دۆزینەوەی 

الپەڕەکانی ڕەوڕەوەی مێژووی کۆمەڵگەیەک 

بکرێت  دەرک  ڕووداوێک  یان  چینێک  یان 

گشتی،  مێژووی  چونکە  بکرێت.  وێنا  و 

پاڵەوانساز،  و  سەرکردەمیحوەر  سیاسیی، 

هۆکار  و  وردەکاریی  ناداتە  بایەخ  زۆرجار 

کۆمەاڵیەتییەکانی  و  ژێرخانیی  گۆڕاوە  و 

و  دەکات  فەرامۆش  ڕووداوەکان  نێو 

سادە  و  زووتێپەڕ  خێرا،  گشتی،  ڕاڤەکانیشی 

ڕوانینی  بەشەکی  و  ورد  وەاڵمی  بە  دەبن. 

و  زانستەمرۆییەکان  کۆمەککاری  مێژوویی، 

دەشبێتە  و  دەکات  توێژینەوەئایندەییەکان 

سیناریۆسازیی  و  سبەینێ  مێژووی  بناغەی 

ئایندەیی. 

دێرینەکاندا  مێژوونووسە  لە  ڕەنگە 

پڕ  و  ورد  سەخاوی   وەک  کەس  کەم 

لە  مێژووی  فەرامۆشکراوانەی  بوارە  ئەو 

ئەو  جێکردبێتەوە،  مێژوودا  پێناسەکردنی 

ئاستی  لەسەر  پێناسەکەیدا  لە  تەنانەت 

ئایندەی  و  سبەینێ  زەمەنییەوە  و  ستوونی 

ئەرکی  بە  دنیاش  کۆتایی  و  دواڕۆژ  و  دنیا 

دەزانێت.  مێژوو  وردبوونەوەی  و  مێژوو 

نووسینەوەی  ئاسۆییش  ئاستی  لەسەر 

کۆمەاڵیتییەکان  گۆڕانکارییە  و  ڕووداوەکان 

کۆمەاڵیەتی  ڕووداوی  تا  تەختوتاجەوە  لە 

چینەکانی  سەرەتاییەکانی  گۆڕانکارییە  و 

کۆمەڵگە و سەرجەم چاالکی مرۆڤ بە ئەرکی 

)السخاوی،  دەناسێنێت.  مێژوونووسینەوە 

1986، الپەڕە 18(

بەدیل  مێژووی  لە  بیرکردنەوە  دووەم   .2

و  هەنووکەیی  مێژووەکانی  ئایندەیی،  و 

چارەنووس،  لە  تێڕامان  )سبەینێ(،  دواڕۆژ 

پیویستی   ، ڕووداو  چییەتی  و  ڕووداو  ڕۆحی 

هەنووکەییە و دەبێت بخزێرنێنە نێو پرۆسەی 

بواری  لە  مێژوویی  پرۆگرامی  نووسینەوەی 

پەروەردەدا، کە ئەمەش کردەیەکی نامۆ نییە 

بە مێژوو، بەڵکو ئەرکی مێژووە و ئەم بوارانە 

نوێکانی  و  دێرین  و  سەرەکی  پێناسە  لە 

مێژوودا جێکراونەتەوە.

فەرامۆشکردنی ئەم دووخاڵە هەم  مێژوو  

ڕابردووگەریی، هەم  و  دەبێتە حیکایەتخوانی 

تێگەیشنت  و  ئایندەبینی  بۆ  نابێت  فاکتەرێک 

جوڵەی  سیاسیی،  بڕیاری  لە  ڕۆڵبینین  و 

ئایندەناسییدا. کۆمەاڵیەتی و 

دەرئەنجام

ڕێگایەکی  مێژوویی  هۆشیاریی   .1

هاوکاری  و  ئایندەناسی  بۆ  سەرەکییە 

هەوڵدەدات  مرۆڤ،  ئەندێشەی  بوارەکانی: 

مێژووی هەموو ڕابردوو تا ناکۆتا هەڵبداتەوە، 

ئەندێشەی مرۆڤ دەیەوێت  دیسانەوە هەر 
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ئەم  بکات،  بنکۆڵ  ناکۆتا  تا  ئایندە  مێژووی 

مرۆڤایەتی  شارستانێتی  پێچەوانەیەی  دووال 

کۆدەکاتەوە و دەیانباتە ژێر جەختکردنەوە و 

وردبوونەوە عەقڵییەکانی خۆیی و شوناسیان 

بۆ  سیناریۆسازییان  و  دەکات  دیاریی  بۆ 

فرەڕەهەندییان  وەبەرهێنانی  و  دەکات 

جیهانی  وێناکردنی  واتە  لێدەسازێنیت. 

و  ڕابردوو  مێژووییەی  پێدراوە  لەم  خۆی 

ئەمانە  دواجار  هەڵدەهێنجێت.  سبەینێ 

بیری  کارتێکەری  هەم  و  کارتێکراو  هەم 

 ،1362 )رقابی،  جوڵەکانییەتی.  و  مرۆڤ 

ئەوەی  هاتووە  لەدێرینیشەوە   )392 الپەڕە 

نابێت. ئایندەشی  و  ئێستا  نەبێت  ڕابردووی 

بەڵکو  نەهاتووە،  خۆڕا  لە  گوزارشتە  ئەم 

تێگەیشتنی  بە  تیۆریزەکردنەوەیە  و  تێڕامان 

لەڕێی  کە  ڕابردوو  ڕووداوەکانی  بۆ  قوڵەوە 

میتۆدەکانییەوە  و  مێژووییەکان  توێژینەوە 

ئێتسا  دهێنێتە  ڕابردوو  و  خراونەتەڕوو 

نەک  ئێستاییکردنی  و  زیندووکردنەوە  بۆ 

گەڕانەوە بۆی.

لە  نییە  کارکردن  تەنها  مێژوو   .2

ڕابردوودا، تەنانەت مرۆڤ گەر لە ئێستادا 

بیربکاتەوە دیسان دەبێتە ڕابردوو، کەواتە 

یان  چەقبەستنی  بە  ڕابردوودایە  لە  یان 

لەسەر  کارکـــردن  بە  ئایندەدایە  لە 

لە  جیا  ژیان  چونکە  باشرت،  ئایندەیەکی 

ئایندەیەکی  نێو  دەتخاتە  یان  خێراییەکەی 

نەرێنییەوە کە هەر پەراوێزێکی ڕابردووە، 

باش  ئایندەیـــــــەکی  هەناویدا  لە  یان 

و  گەشە  دەرککردنی  بۆ  سەرهەڵدەدات. 

وەرگرتن  کەڵک  و  ڕابردوو  وەستانەکانی 

کەڵک  مێژوو  لە  پێویستە  لێیـــان 

زیندوو  دەڵیت  کرۆچی  وەک  وەربگیرێت 

بێت و لەگەڵ ڕۆحی ئێستادا یەکبگرێت تا 

و  گوتارســـــازی  بۆ  و هەم  پەند  بۆ  هەم 

کولتوورسازی ئاراستەکار بێت.

3. هەر لێکۆلینەوەیەکی مێژوویی کاتێک 

دەتوانێت لە بۆتەی مێژوودا بێت نەک رابردوو 

و  قوڵبوونەوە  پێویستە  ڕووت،  گێڕانەوەی  و 

ڕۆحی ئێستا و ئایندە و بە وتەی ئینب خەلدون 

ئایندەی  و  ئێستا  هەڵینجرێت،  لێ  حیکمەتی 

پێ ئاراستە بکرێت بەرەو هەڵبژاردنی یەکێک 

لە ئایندە باشەکان.

نێوان  لە  توندوتۆڵ  هاوبەشییەکی   .٤

لێکۆڵینەوە  و  ئایندەناسی  لێکۆڵینەوەکانی 

هەیە،  مێژوودا  فەلسەفەی  و  مێژووییەکان 

و  ئەرک  ئامانج،  لە  خۆی  هاوبەشییەش  ئەم 

میتۆد و دەرئەنجامدا دەبینێتەوە.

سەرچاوەکان
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پێگەی بەسرە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

یاسین تەها                                                   توێژەر
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جارێكی  فاوەوە  بەندەری  جێبەجێكردنی 

تر بووە جێگای گرنگیدان و سەرنج، چونكە 

ئاوابوونی  قسەوباسەكانی  لەگەڵ  هاوكات 

لەسەر  چاوەكان  و  هیوا  نەوت،  چاخی 

كایەی بازرگانین وەك سەرچاوەی سەرەكیی 

جگە  بەسڕە  شاری  لەمەشدا  دەرامەت، 

هاوسنوورە  عێراقە،  ئاویی  گەرووی  لەوەی 

یەكەم  بڕیاریشە  دەوڵەت،  دوو  لەگەڵ 

بە  بێت  عێراق  پەیوەستكردنی  وێستگەی 

ڕێگای ئاوریشم كە سەرەتاكەی لە عێراقە و 

ئەم  بێت.  ئەورووپا  لە  بڕیارە  كۆتاییەكەشی 

باسە هەوڵ دەدات هەندێك لەو ملمالنێیانە 

گرنگە  پێگە  ئەم  بارەی  لە  كە  ڕوو  بخاتە 

ئابوورییەی عێراق لەئارادان.  

پێگە و گرنگیی  شاری بەسڕە 

عێراقە  كۆماری  شاری  سێیەم  بەسڕە 

پێگە  گەورەترین  نەینەوا،  و  بەغدا  لەپاش 

واڵتدا  لە  رسوشتییشە  سامانی  مۆڵگەی  و 

یەكەمی  سەرچاوەی  كە  نەوت  بەتایبەت 

بنكەی  شارە  ئەم  واڵتەكەیە.  ئابووریی 

سنووریشی  باشوورە،  نەوتی  كۆمپانیای 

كوێت  و  ئێران  دەوڵەتی  هەردوو  لەگەڵ 

هەیە. عێراق لە ڕێگەی بەسڕەوە بە ڕووبەری 

كە  كەنداو  كەناراوی  سەر  دەچێتە  60كم 

ناوەكەی لەنێوان عەرەبی و فارسیدا جێگەی 

جارانیش  ئێرانییەكانە،  و  عەرەب  مشتومڕی 

دەبرا  ناوی  عێراق"  "چاوی  بە  شارە  ئەم 

عێراقە  پەیوەستكردنی  ڕووكاری  پێیەی  بەو 

بەرایی

نەوت  هەناردەی  دۆسیەكانی  لە 

ملمالنێی  و  پڕۆژە  و  گومرگ  داهاتی  و 

مەدەنییەكان  چاالكە  تیرۆری  لە  ئیقلیمی، 

سەر  هێرشی  و  خۆپیشاندان  و 

ئەوپەری  بەسڕەی  شاری  كونسوڵخانەكان، 

ئامادەییەكی  هەمیشە  عێراق  باشووری 

شارە  ئەم  هەیە.  هەواڵەكاندا  لە  بەهێزی 

دەستپێكردنی  ڕێگەی  لە  دواییانە  بەم 
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دنیای  و  كەنداو  واڵتانی  بە  و  دەریا  بە 

دەرەوەوە)1(. 

8%ی  لە  زیاتر  بەسڕە  دانیشتووانی 

دەهێنێت،  پێك  عێراق  دانیشتووانی  كۆی 

كۆی  لە  كەس  ملیۆن  سێ  نزیكەی  بە 

كۆی  كە  كەس  ملیۆن   ٤0 دەوروبەری 

تێبینی  ئەوەش  دانیشتووانی عێراقە،  گشتیی 

لە  بەسڕە  دانیشتووانەی  ئەو  زۆربەی  كراوە 

لە  لەپەنا ئەم سامانە مرۆییەدا،  گەنجانن)2(. 

بەسڕە 15 كێڵگەی نەوتی هەن لە كۆی 77 

كێڵگەی گەورە لە سەرانسەری عێراق، جگە 

لە  زیاتر  بەسڕە  نەوتییەكانی  كێڵگە  لەوەش 

65 ملیار بەرمیل نەوت لەخۆ دەگرن، بەمەش 

پێك  عێراق  نەوتی  یەدەگی  كۆی  59%ی 

دەهێنێت كە تا ئێستا ئاشكرا كرابێت)3(. ئەو 

زیاترە  بەسڕە هەیە،  لە  نەوتییەشی  یەدەگە 

لەو یەدەگە نەوتییەی لە بەحرەین و نزیكە 

میرنشینەكانی  سەرجەم  لە  كە  لەوەشی 

واڵتی ئیامرات هەیە)٤(.

شاری  كە  گرنگەشی  پێگە  ئەو  هۆی  بە 

رسوشتی  سامانی  ڕووی  لە  هەیەتی  بەسڕە 

لە  عێراق  پەرلەمانی  سنوورەوە،  و  بازاڕ  و 

بەخشینی  بۆ  دەركرد  یاسایەكی  2017دا 

بە  عێراق"  ئابووریی  "پایتەختی  سیفەتی 

یاسایە  ئەم  هێشتا  بەاڵم  بەسڕە،  شاری 

بواری  نەچووەتە  و  نەدیوە  ڕووناكیی 

كە  جیاجیا  هۆكاری  بە  جێبەجێكردنەوە 

لە  دارایی  پابەندیی  نەبوونی  دەوترێت 

هۆكارە سەرەكییەكانی بووە)5(.

ئاودیوكردنی نەوتی بەسڕە 

كە  گەندەڵی  دۆسیەی  سەرەكیرتین 

گرتووەتەوە،  بەسڕەی  بەرۆكی  سااڵنێكە 

پێكهاتە  و  نەوت  ئاودیوكردنی 

و  سووتەمەنی  لە  جۆراوجۆرەكانیەتی 

لە  ڕێكخراوەوە،  باندی  ڕێگەی  لە  گازۆیل 

مافیایی  باندی  چەندین  ڕابرووشدا  سااڵنی 

گیراوە  بەسەردا  دەستیان  شارە  لەم  گەورە 

لینكی دەرەكییان هەبووە و  كە هەندێكیان 

فەرمییەكاندا  ڕاگەیەنراوە  لە  ڕاستییەش  ئەم 

چەندین  نراوە)6(،  پێدا  دانی  بەئاشكرا 

میلیشیا  كە  ناشارنەوە  ئەوە  الیەنیش 

ئاودیوكردنە  لەم  شارەكە  چەكدارەكانی 

لە  كاریگەرییان  و  نفوز  كە  گالون  تێوە 

دەسەاڵتی خۆجێی شارەكە و تەنانەت دەزگا 

سەرباری ئەو پێگە گرنگەی كە شاری بەسڕە هەیەتی لە ڕووی ماددییەوە، كەچی گیرۆدەی 
هەژاری و بێكاری و نەبوونی خزمەتگوزارییە
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هەیە)7(.  قەزاییەكانیشی 

ئاودیوكردنی  پەرەسەندنی  مێژووی 

سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەسڕە  لە  نەوت 

فیدراڵییەكان  دەسەاڵتە  كە   2003 پاش 

پایتەخت  كەڵەكەبووەكانی  كێشە  سەرقاڵی 

بوون، ئەمەش دەروازەی وااڵ كرد بۆ ئەوەی 

لەوپەڕی  ناوچەیی  مافیای  و  لۆكاڵ  گرووپی 

بنب،  دروست  عێراق  باشووری  سنووری 

دواتر دروستبوونی میلیشیای بەسەردا هات 

لەگەڵ پەرەسەندن و سەرهەڵدانی چەندین 

سەرچاوەكان  كە  تر  چەكداریی  گرووپی 

دەیانخەمڵێنن،  شارەكە  لە  گرووپ   ٤0 بە 

تێكڕا  بچووكەكانیش  گرووپە  سەرجەم 

سیاسیی  هێزی  و  حیزب   10 سەر  دەچنەوە 

و  هەیە  پێگەیان  حكومەتدا  لە  كە  نارساو 

كردووە،  سەرەكییەكانیان  جومگە  كۆنرتۆڵی 

نەوت  بە  سەر  فەرمانگەكانی  بەتایبەت 

ئەمانەش  سەرەجەم  گومرگ،  و  ناوخۆ  و 

ئاسانكاریكردنی  بۆ  گرنگن  وێستگەی 

گەندەڵی و ئاودیوكردن)8(. 

ناڕەزایەتییەكانی  و  تووڕەیی 

بەسڕەییەكان 

شاری  كە  گرنگەی  پێگە  ئەو  سەرباری 

بەسڕە هەیەتی لە ڕووی ماددییەوە، كەچی 

نەبوونی  و  بێكاری  و  هەژاری  گیرۆدەی 

خزمەتگوزارییە، شەقامەكانی شارەكە كێشەی 

ئاوەڕۆیان  نەبوونی  و  زبڵ  كەڵەكەبوونی 

شارەش  ئەم  شەقامی  چەندین  هەیە، 

خزمەتگوزاریی  نەخشەی  دەرەوەی  لە 

دەژین، ئەمەش ژینگەیەكی خراپی دروست 

كردووە بۆ بێزاری و ناڕەزایەتی و یاخیبوون 

نایاسایی،  دیاردەی  باڵوبوونەوەی  و 

تۆمەت  پەنجەی  پاشاگەردانییەشدا  لەم 

لێكەوتەی  بۆ  سەرەكی  شێوەیەكی  بە 

نادەوڵەتییەكان  هێزە  و  میلیشیا  بااڵدەستیی 

ڕادەكێرشێت كە كۆنرتۆڵی زۆر شتی شاریان 

هەزاران  هۆیەشەوە  بەم  هەر  كردووە)9(، 

كەس لە خەڵكی شارەكە سااڵنە خۆپیشاندان 

و  داراییەكان  گەندەڵییە  دژی  و  دەكەن 

ناڕەزایەتی  دەسەاڵت  بەكارهێنانی  خراپ 

دەردەبڕن، لەپێش هەموویانەوە پاشەكشەی 

كارەبا  دابینكردنی  كاتژمێرەكانی  لە  گەورە 

هاویندا،  تاقەتپڕووكێنی  گەرمایەكی  لە 

هەروەها كەڵەكەبوونی زبڵی زۆر، نەبوونی 

بە  بەسڕە  گەڕەكەكانی  لە  خواردنەوە  ئاوی 

ئاوی  سوێربوونی  هۆی  بە  پێوست،  بڕی 

ناڕەزایەتییەكان  جاریش  زۆر  دەریاوە)10(، 

دەكرێتەوە  ئێستا  پارێزگاری  ڕووبەڕووی 

و  پاڵێوراو  كە  ئەلعیدانی(  )ئەسعەد 

شیعەیە  ئیسالمییەكانی  هێزە  پەسەندكراوی 

و ماوەیەكیش كاندید كرا بۆ ئەوەی جێگەی 

عادل عەبدوملەهدی بگرێتەوە)11(.  

ڕاپەڕینی  لە  بەسڕاییەكان  بەشداریی 

ترشین 

شارەكەوە،  خراپی  بارودۆخی  هۆی  بە 

بەسڕاییەكان یەكێك بوون لە بەشدارە گەورە 
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عێراقی  ترشینی  ڕاپەڕینی  سەرەكییەكانی  و 

كە لە 2019دا و لە سەردەمی عەبدوملەهدی 

هەڵگیرسا. ئەم خۆپیشاندان و یاخیبوونە لە 

نرا،  لێ  تایبەتی  ناوێكی  پارێزگایەك  هەر 

عێراقی)12("،  "شۆڕشی  كرایە  بەسڕە  لە  بەاڵم 

دوورخستنەوەی  بۆ  بوو  هێامیەك  ئەمەش 

پلەی  بە  لێی  دەستی دەرەكی كە مەبەست 

یەكەم دراوسێی ڕۆژهەاڵتی عێراقە. زۆرینەی 

بۆچوونەكانیش تا ڕادەیەكی زۆر یەكدەنگن 

هۆكاری  حكومەت  شكستی  ئەوەی  لەسەر 

كە  بوو  دوایی  ڕاپەڕینەی  ئەم  سەرەكیی 

درێژكراوەی ناڕەزایەتییەكانی 2011 و 2015 

و 2017یە، سەرجەم ئەوانەی پێشووش دژی 

خراپیی بەڕێوەبردن و باڵوبوونەوەی نادادی 

بوون)13(، ئەوانەشی پێشەنگیی خەڵكەكەیان 

بااڵ  بڕوانامە  هەڵگرانی  زیاتر  دەكرد 

كاری  هەلی  داوای  كە  بوون  بێكارەكان 

جێگای  ئەوەی  بەاڵم  دەكرد)1٤(،  نوێیان 

لە  ناڕازی  خەڵكانی  بوو  تێڕامان  و  سەرنج 

و  حكومییەكان  باڵەخانە  پەالماری  بەسڕە 

ئێرانیان  كونسوڵخانەی  بارەگای  لەگەڵیشیدا 

هەر  ئەمەش  سووتاندیان)15(،  پێكەوە  و  دا 

ناواخن و گوزارشت بوو  هەڵگری پەیامێكی 

لە مەزاج و قەناعەتی ئەو خۆپیشاندەرانەی 

پێ  دەستیان  برة"  برة  "إیران  درووشمی  بە 

پێیان  ئێران  بەرامبەردا الیەنگرانی  لە  كرد و 

وایە پڕ كراون و ئاڕاستە كراون. 

كوشتنی چاالكانی شارەكە 

 وەاڵمی الیەنە بااڵدەستەكانی بەسڕە كە 

خەڵكانی  بۆ  چەكەكانن  خاوەن  هێزە  زیاتر 

لەو  بوو،  پاكتاوكردن  و  كوشنت  ناڕازی؛ 

مانگی  لە  تەنها  تەسفیەشدا  هەڵمەتانەی 

لە  چاالكوان   10 نزیكەی  2019دا  ئابی 

عێراق  باشووری  تری  شارەكانی  و  شارەكە 

هەڵمەتەش  ئەم  كوژران)16(،  و  ئامانج  كرانە 

بە درێژكراوەی هەڵمەتەكانی تری كوشنت و 

لەقەڵەم  چەكدارەكان  هێزە  تەسفیەكردنی 

دەدرێت كە لە ماوەی چەند مانگێكدا ٤87 

كەسیان   715 و  7 هەزار  و  كوشت  كەسیان 

مافی  ئۆفیسی  ئاماری  بەپێی  كرد  بریندار 

لەم  یەكگرتووەكان)17(.  نەتەوە  مرۆڤی 

پەنجە  سەرەكی  شێوەی  بە  تاوانانەشدا 

الیەنگرەكانی  گرووپە  یان  میلیشیاكان  بۆ 

ئێرانی درێژ كرا كە دەوترێت ئەوان لەپشت 

ئەوانەشی  كوشتنەوەن)18(،  هەڵمەتەكانی 

ئەنجام  شارە  لەم  كوشتنیان  كردارەكانی 

لە  زۆریان  شارەزایی  و  ئەزموون  داوە 

ئەوەی  بەڵگەی  بە  هەیە،  بڕین  و  كوشنت 

و  بەدواداچوون  پڕۆسەكانی  سەرجەم  لە 

بووە)19(،  قوتاریان  بەخێرایی  چاودێریكردن 

الیەنە نێودەوڵەتییەكانیش هەمان ڕایان لەم 

بارەیەوە هەیە و پێیان وایە ئەوانە كارامە و 

شوێنەواری  شاردنەوەی  و  كوشنت  لە  لێزانن 

تاوانەكان لە كاتەكانی دواتر)20(. 

سیستانی  نوێنەرایەتیی  بۆچوونی  بە 

خەڵكانی  الیەنانەی  ئەو  بەسڕە،  لە 
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لەدوای  كە  ئەوانەن  هەر  دەكوژن،  چاالك 

چاالكەكانیش  دەڕۆن)21(.  تەرمەكانیانەوە 

هەیە  تایبەت  ئەجێندای  و  تیم  وایە  پێیان 

و  بەسڕە  كەسایەتییەكانی  تیرۆری  بۆ 

هەندێك  كوشتنی  لێیان)22(.  خۆڕزگاركردن 

بوون،  ئێران  نەیاری  بەئاشكرا  كە  لەوانەشی 

واڵتە  ئەو  نەیارانی  الی  وای  باوەڕێكی 

یان  ئێران  الیەنگرانی  كە  كردووە  دروست 

و  كوشتار  لەپشت  پرۆئێرانییەكان  هێزە 

تەسفیەكردنەكان بن، بەتایبەت كە ئاژانسی 

میهر هەندێ زانیاری و هەڵمەتی لە دژ ئەو 

بەسڕەیان  مافی  داوای  كە  كردبوو  چاالكانە 

كردووە و بە نۆكەر و بەكرێگیراوی ئەمەریكا 

لە  ئاژانسەكە  دابوون)23(.  لەقەڵەمی 

تۆمەتباركردنی ئەو چاالكانەی دواتر كوژران 

و  عێراق  دابەشكردنی  بۆ  هۆكارێك  وەك 

بۆ  بایدن  جۆ  پڕۆژەی  زیندووكردنەوەی 

كە  دابوون،  لەقەڵەمی  عێراق  دابەشكردنی 

ئەوانەوە)2٤(،  بەالی  گەورەیە  تاوانێكی  ئەمە 

هەندێك لەو میدیا و باڵە ئێرانییانەش چەند 

كونسوڵی  لەگەڵ  چاالكەكانیان  وێنەیەكی 

ئەمەریكا كردبووە بەڵگەی تۆمەتەكانیان)25(، 

پێداگری و تووڕەییشیان لەو چاالكانە مكوڕی 

هەر  مردنیش  دوای  ئەوەی  لەسەر  كردوون 

كارنامە  سەر  هێرشكردنە  لە  بن  بەردەوام 

ئەوان  دیدی  بە  پێیەی  بەو  ناوبانگیان  و 

"ناپاكی و خیانەت"یان كردووە)26(. 

زۆربەی لێكدانەوە و بۆچوونەكان كۆكن 

لەسەر ئەوەی هەڵمەتی كوشنت و تیرۆركردن 

ناواخن  شەڕی  لە  نییە  دوور  بەسڕە  لە 

لە  یان  شارەكە  دارایی  و  سامان  لەسەر 

لەمپەربن  ئەوانەی  هەوڵی دوورخستنەوەی 

بەسڕە،  داهاتی  كۆنرتۆڵكردنی  لەبەردەم 

هەڵبژاردنە  لە  بێت  خۆپااڵوتن  بە  چ  ئیرت 

لە  عێراق  چاوەڕوانكراوەكەی  پەرلەمانییە 

مانگی ترشینی داهاتوو، یان پڕۆژە سیاسییە 

نوێیەكانی پاش ڕاپەڕینی ترشینی 2019)27(.

شەڕى ئابوورى لە بەسڕە 

گشتیی  فەرماندەی  ناوی  بە  وتەبێژ 

"یەحیا  عێراق،  چەكدارەكانی  هێزە 

هەوڵی  و  گەندەڵی  نەیشاردەوە  ڕەسووڵ"، 

كۆنرتۆڵكردنی  بۆ  فیدراڵی  حكومەتی 

لەگەڵ  بەسڕە  سنوورییەكانی  دەروازە 

بەندەرەكانی شارەكە لەپشت هەڵمەتەكانی 

سەرباری  كوشتنەوەن)28(،  و  پاكتاوكردن 

گرووپە  كە  هەیە  زاڵ  باوەڕێكی  ئەمەش 

پارێزگا  ئەم  دەیانەوێت  چەكدارەكان 

دەسەاڵتی  هەژموونی  لەژێر  دەوڵەمەندە 

دەست  ئەوەی  بۆ  دەرەوە  بكەنە  دەوڵەت 

بەسەر توانا و داراییەكەیدا بگرن، بەتایبەت 

هەوڵێك  كازمیدا  حكومەتی  سەردەمی  لە 

دارایی  سەرچاوەی  وشككردنی  بۆ  هەبوو 

سەروبەندەشدا  لەم  چەكدارەكان،  گرووپە 

نزیك  بوون  چەكدار  گرووپی  ئەوانەی 

كە  شارەكە  ئێستای  پارێزگاری  لە  بوونەوە 

گرووپەكان،  لەگەڵ  هەیە  بەهێزی  لینكی 
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یاریكردن  كەوتنە  ال  هەردوو  لەپڕێكیشدا 

هەرێمی  دروستكردنی  مایسرتۆی  لەسەر 

نەیارەكانیان)29(،  دوورخستنەوەی  بۆ  بەسڕە 

كوشتنی  بارەی  لە  ئێرانیدا  میدیای  لە 

"چەند  بۆ   تۆمەت  پەنجەی  چاالكەكان 

كە  كراوە  درێژ  دژەشیعە"  تایفی  ڕژێمێكی 

دروستكردنی  هەوڵی  ئەوان  قسەی  "بە 

بچنە  زیاتر  ئەوەی  بەبێ  دەدات)30("،  فیتنە 

وردەكارییەوە.  

لە  ئێران  ئابوورییەكانی  بەرژەوەندییە 

بەسڕە 

قەبارەی پڕۆژە ئێرانییەكان لە شاری بەسڕە 

سەرچاوەیەكی  بە  و  بەرزدایە  ئاستێكی  لە 

دەدرێت  لەقەڵەم  تاران  ئابووریی  بۆ  گرنگ 

گەمارۆ  كێشەی  دواییدا  سااڵنەی  لەم  كە 

لە  میانەیەشدا  لەم  هەبوو،  ئابوورییەكانی 

 500 بە  پڕۆژانە  ئەو  قەبارەی   2019 ساڵی 

خەمڵێرناوە  ئەندازەیی  و  هونەری  پڕۆژەی 

لقی  كە  گەورەن  هێندە  پڕۆژەكانیش  و 

بۆ  كراوەتەوە  لەگەڵدا  ئێرانییەكانیان  بانكە 

بانكی  لەوانەش  دراو،  ئاسانكاریی حەواڵەی 

لەمەش  ئابووری)31(.  بانكی  و  كشتوكاڵی 

گرنگرت بۆ ئێرانییەكان، هێڵی شەمەندەفەری 

گەیەنەری ئێرانە بە سووریا لە ڕێگەی شاری 

شەلەمچە-بەسڕە  هێڵی  بە  كە  بەسڕەوە، 

دەنارسێت و درێژییەكەی لەنێوان ئەم دوو 

گەیاندنی  وادەی  كە  كیلۆمەترە   32 واڵتە 

شمەكی ئەو واڵتە بۆ سووریا كەم دەكاتەوە 

حكومەتی عێراق پالنی هەیە هێڵی 
شەمەندەفەر ڕابكێشێت لە بەندەری فاوی 

باشووری عێراقەوە بەرەو ئاوەكانی 
كەنداوی عەرەبی و لەوێشەوە بۆ زاخۆ 

لەوپەڕی سنوور لەنزیك توركیا، 
ئەمەش بە ئامانجی پەیوەستكردنەوەی 
بەندەری فاوی ستراتیژی بە توركیاوە 

پاشان ئەورووپا



39

No.6, March 2021

پەیوەستكردنەی  پڕۆژەی  ئەم  ڕۆژ.  سێ  بۆ 

لە  سووریاوە  الزقیەی  بە  عێراق  و  ئێران 

لە  جگە  كە  ڕاگەیەنراوە،   2019 تەممووزی 

هەیە  زۆریش  ئەگەری  بازرگانی  كاروباری 

چەك  گواستنەوەی  سەرچاوەی  ببێتە  كە 

هەروەها  لوبنانی،  حیزبواڵی  بۆ  پیتاك  و 

ڕێگایەی  بەو  جێگرەوە  ڕێگایەكی  دەبێتە 

چونكە  دەڕوات،  كەنداودا  ئاوەكانی  بە 

بە  دەبەستێتەوە  خومەینی  ئیامم  بەندەری 

سپیی  دەریای  لەسەر  الزقیەوە  بەندەری 

سەقفی  ئێران  سەرۆككۆماری  ناوەڕاست)32(. 

بەرز كردەوە  پڕۆژەیە  لەم  چاوەڕوانییەكانی 

بۆ ئاستێك كە عێراق ببەستێتەوە بە پاكستان 

و ئەفغانستان و ئاسیای ناوەڕاست و ڕووسیا 

و چینەوە، ئێرانیش الی خۆیەوە كاری زۆری 

پێكەوەبەستنی  میانەیەشدا  لەم  كردووە،  بۆ 

بەندەری  و  خومەینی  ئیامم  بەندەری 

بە درێژایی 120  لە 2018دا  خوڕەمشەهری 

كیلۆمەتر تەواو كردووە بە توانای 20 ملیۆن 

تۆن لە ساڵێكدا)33(. 

دروستكردنی  پڕۆژەی  كە  كاتەشی  ئەو 

بەندەری فاو هاتە ئاراوە بۆ پەیوەستكردنی 

عەرەبییەوە،  كەنداوی  ئاوی  بە  عێراق 

ئەوەی  بۆ  كرد  زۆریان  گوشاری  ئێرانییەكان 

لە ڕێگەی چینەوە بێت، چونكە دەرچەیەكی 

گەمارۆكان،  كاتی  لە  بوو  تاران  سەرەكیی 

بەاڵم حكومەتی مستەفا كازمی بە پاڵپشتیی 

پاش گۆڕینەوەی هەندێك  و  موقتەدا سەدر 

سپاردە  پڕۆژەكەی  شەڕئامێز،  پەیامی 

 2.5 گوژمەی  بە  چینی  دایۆی  كۆمپانیای 

سەركەوتنی  ئەگەرچی  ئەمەش  دۆالر،  ملیار 

دەدات،  پیشان  عێراقی  نیشتامنیی  بڕیاری 

ڕادەی  و  هەژموون  بۆ  هێامیەكیشە  بەاڵم 

هەستیارەكانی  جومگە  لە  ئێران  تێوەگالنی 

عێراق)3٤(.

لە  توركیا  ئابوورییەكانی  بەرژەوەندییە 

بەسڕە 

و  هەولێر  وەهایە  باوەڕ  ئەگەرچی 

توركی  نفوزی  ناوەندی  كوردستان  هەرێمی 

ئەوپەڕی  لە  ئەنقەرە  بەاڵم  ناوچەكە،  لە  بن 

لە  بەسڕە  دەگاتە  تا  عێراقەوە  باكووری 

جموجووڵ و چاالكیدایە و بەم دواییانەش لە 
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ناوچەكانی تر زیاتر چاالكیی خۆی لە بەسڕە 

ئەنقەرە  میانەشدا  لەم  كردووەتەوە)35(.  چڕ 

بڕی پێنج ملیار دۆالری وەك سپاردەی بانكی 

داناوە بۆ عێراق، تا لە پڕۆژەی وەبەرهێناندا 

قسەی  بە  لەمە  ئامانجیشی  و  گەڕ  بیخاتە 

ئۆغلۆ،  چاوش  مەولوود  دەرەوە  وەزیری 

 100 بۆ  ئاڵوگۆڕە  ئاستی  بەرزكردنەوەی 

ملیار دۆالر لە كاتێكدا ئێستا لە دەوروبەری 

كاتێك  ئامانجەش  ئەم  دۆالردایە،  ملیار   10

بكرێتەوە  نوێ  تری  دەروازەیەكی  دی  دێتە 

لە  دوورە  7كم  تەنها  كە  )ئۆڤاكۆی( 

گفتی  لەگەڵ  عێراق-سووریا،  سێگۆشەی 

بنیاتنانی چەندین پڕۆژەی جادە و ڕێگاوبان 

و هیڵی شەمەندەفەر كە یەكێك لەو پڕۆژانە 

كۆمپانیا  لەالیەن  بەسڕەیە  فڕۆكەخانەی 

توركییەكانەوە)36(.

بەپێی میدیای توركی، هەوڵی بێوچان بۆ 

بەردەوامە  ئۆڤاکوێی  دەروازەی  کردنەوەی 

بە  کەنداو  و  ئەورووپا  دەروازەکە  گوایە  و 

یەک دەگەیەنێت. هەر بەپێی ئەو زانیارییە 

دووەمدا  قۆناغی  لە  هەن،  كە  توركیانەشی 

بنیات  شەمەندەفەر  هێڵی  و  ئۆتۆبان 

و  ئەورووپا  بەیەکگەیاندنی  بۆ  دەنرێت 

دەوڵەتانی کەنداو لە ڕێی ئەو دەروازەیەوە، 

وەزیری  بەندەری  ناسڕ  میانەیەشدا  لەم 

گواستنەوەی عێراق بە میدیای توركیی وتووە 

دەروازەکە  زووتر  ساتێک  خوازیارە  عێراق 

نزیكانە  بەم  ڕاشیگەیاندووە  و  بکرێتەوە 

ئەنجامی باشیان دەستگیر دەبێت)37(. 

لە چوارچێوەی ئەم كرانەوەی توركیاشدا 

بەسەر بەسڕە حكومەتی عێراق پالنی هەیە 

بەندەری  لە  ڕابكێشێت  شەمەندەفەر  هێڵی 

ئاوەكانی  بەرەو  عێراقەوە  باشووری  فاوی 

زاخۆ  بۆ  لەوێشەوە  و  عەرەبی  كەنداوی 

ئەمەش  توركیا،  لەنزیك  سنوور  لەوپەڕی 

بەندەری  پەیوەستكردنەوەی  ئامانجی  بە 

فاوی سرتاتیژی بە توركیاوە پاشان ئەورووپا، 

لە  ترانزێت  بۆ  بەكارهێنانی  مەبەستی  بە 

كە  چینی  حەریری  ڕێگەی  چوارچێوەی 

و  بەسڕە  ڕێگەی  لە  عەرەبی  كەنداوی 

و  توركیا  بە  دەبەستێتەوە  وشكەوە  كەناڵی 

گرنگییەی  ئەم  ئەورووپا)38(.  بۆ  لەویشەوە 

یەڵدز  فاتیح  توركیا؛  باڵیۆزی  الی  بەسڕەش 

بەوە گوزارشتی لێ كراوە كە تاقە دەروازەی 

توركەكان چاویان لەوەیە لە ڕێگای 
بەسڕەوە ئەورووپا بە واڵتانی كەنداو 

و پڕۆژە زەبەالحەكەی چینەوە پەیوەست 
بكەنەوە و لەم میانەیەشدا دەیانەوێ 
كێبەركێ لەگەڵ نفوزی ئێرانییەكان 

بكەن و لەم میانەیەشدا گرنگیدانیان بە 
بەسڕە زیاتر دەكەن
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ئەمەشە  لەبەر  هەر  عێراق،  لە  دەریاییە 

پێنج  بڕی  لەو  توركیا  ناوبراو  وتەی  بە 

كردووە،  تەرخان  عێراقی  بۆ  دۆالرەی  ملیار 

لە  داناوە،  لیستەكەی  لەسەرووی  بەسڕەی 

ئێستاشدا لە بەسڕە نەخۆشخانەیەكی توركی 

بووە)39(،  تەواو  9٤%ی  كە  باسە  جێگای 

پەلكێشانی  كە  نایشارنەوە  توركەكان  بەاڵم 

بەتایبەت  لەبەردەمیان  لەمپەرە  ئێرانییەكان 

ئەو كۆمپانیایانەی كە بۆ گرووپە چەكدارەكان 

بەرژەوەندییەكانی  پارێزەری  كار دەكەن كە 

گازی  و  وزە  بواری  لە  بەتایبەت  ئێرانن، 

رسوشتی)٤0(.

ملمالنێكان  ئایندەی  سیناریۆكانی 

لەسەر بەسڕە 

لەسەر  هیواكان  الوازبوونی  لەپاش   -

لە  زیاتر  ملمالنێكان  چەقی  نەوت، 

دەروازەی  بازرگانیی  پڕۆژەی  دەوروبەری 

لە  بەسڕە  شاری  كە  دەبنەوە  چڕ  سنووری 

گەرووی  پێیەی  بەو  دەبێت  پێشەنگیان 

دوو  لەگەڵ  سنووری  و  عێراقە  دەریایی 

دەوڵەتیش هەیە.

بەسڕە  ئاوریشم شاری  ڕێگای  پڕۆژەی   -

گرنگیپێدان  نەخشەی  سەر  دەخاتە  زیاتر 

عێراقە  بەیەكگەیشتنی  خاڵی  پێیەی  بەو 

چاوەڕوانكراوەكە  چینییە  ڕێگا  لەگەڵ 

)الحزام والحریر(.

لەوەی  جگە  بەسڕە  ئێرانییەكان  بۆ   -

ئاڵوێری  و  داهات  گرنگی  سەرچاوەیەكی 

ببێتە  ئەوەشە  هیوای  جێگە  بازرگانییە، 

هیڵی  پڕۆژەیەكی  گەیەنەری  ناوەندێكی 

كەنارەكانی  بە  ئێران  كە  شەمەندەفەر 

ببەستێتەوە،  لوبنان  بە  سووریا و لەویشەوە 

ئەمەش خەونێكی دێرینی ئێرانە. 

ڕێگای  لە  لەوەیە  چاویان  توركەكان   -

بەسڕەوە ئەورووپا بە واڵتانی كەنداو و پڕۆژە 

زەبەالحەكەی چینەوە پەیوەست بكەنەوە و 

لەگەڵ  كێبەركێ  دەیانەوێ  میانەیەشدا  لەم 

میانەیەشدا  لەم  و  بكەن  ئێرانییەكان  نفوزی 

گرنگیدانیان بە بەسڕە زیاتر دەكەن. 

- شەڕی دەوڵەت و گرووپە چەكدارەكانی 

بەسەر  دەبێت  زاڵ  سیامی  دولة"  "ال 

گرووپەكان  بااڵدەستیی  هۆی  بە  شارەكەدا 

لەم  ئابوورییانەی  بەرژەوەندییە  ئەو  و 

دروستیان  شارەكەدا  لە  دواییدا  سااڵنەی 

كردووە. 

- الوازیی حكومەتی ناوەند و سەرقاڵیی 

خۆیەوە،  كەڵەكەبووەكانی  كێشە  بە  بەغدا 

شارەدا  لەم  مشتی  بەردەوام  دەكات  وەها 

كە پایتەختی ئابووریی عێراقە؛ الوازتر بێت. 

پێكهاتەی  و  دانیشتووان  تەقینەوەی   -

لە  یاخیبوون  باڵوبوونەوەی  و  عەشایەری 

ڕەوشی  بەردەوام  شێوەیەكی  بە  شارەكە، 

ئاسایشی شارەكە دوور دەخاتەوە لە ڕامكردن 

لە  دەبێت  یەكێك  شارەكە،  كۆنرتۆڵكردنی  و 

لە  كە  حكومەتێك  هەر  گەورەكانی  تەحەدا 

داهاتوو جڵەوی كاروباری بگرێتە دەست. 
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فــاكـــتـه ری كـــــوردی 
له  په یوه ندییه كانی عێراق-چیندا

هۆشمه ن عه تا                                                توێژەر

بەرایی

په یوه ندییه كانی عێراق و چین مێژووییه كی 

دوورودرێژیان هه یه  و ده گه ڕێته وه  بۆ سه رده مه 

ناوه ڕاست  سه ده  كانی  له   به تایبه تی   كۆنه كان، 

په یوه ندییه   ئه و  عه باسییه كان  سه رده می  له   و 

بینیوه،  به  جۆرێك  به خۆوه   به رچاوی  گه شه ی 

و  ئیسالم  ئیمپڕاتۆریای  په یوه ندییه كانی  كه   

ئیمپڕاتۆریای چینی بردووه ته  قۆناغێكی نوێوه ، 

ئاوریشم  ڕێگای  چوارچێوه ی  له   به تایبه ت 

په ره یان  ئابوورییه كان  و  بازرگانی  په یوه ندییه  

كه وتبووه   عێراق  ئه وه ش،  سه رباری  سه ندووه . 

گرێدانی  له   گرنگ  سرتاتیژیی  ناوچه یه كی 

هه ر  بۆیه   ئه ورووپا،  و  چین  په یوه ندییه كانی 

جوگرافیی  پێگه ی  چینییه كان  قۆناغه وه   له و 

عێراقیان به الوه  جێی بایه خ بووه . هه ر چه نده  

هه ژموون   ناوچه ی  عێراق  بیسته م  سه ده ی  له  

دوای  ته نانه ت  بوو،  به ریتانی  كۆڵۆنییه كی  و 

له و  پادشایه تی  ڕژێمی  عێراقیش  سه ربه خۆیی 

دۆخه كه   به اڵم  بوو،  به ریتانیا  وابه سته ی  واڵته  

ته ممووزی  شۆڕشی  له دوای  گۆڕدرا  بەته واوی 

ڕژێمێك  تیایدا  كه   عێراقدا،  له    1958 ساڵی 

دۆستی  ڕواڵه ت  به   كه   ته خت  سه ر  هاته  

ڕۆژئاوایی  ئیمپریالیزمی  نه یاری  و  كۆمۆنیزم 

بوو، ئه وه ش ده رفه تێك بوو بۆ چین و عێراق كه  

دامبه زرێنن  دووالیه نه   دیبلۆماسیی  په یوه ندیی 

یه كدی  الی  واڵت  هه ردوو  كونسوڵخانه ی  و 

بكرێنه وه .

به  درێژایی سێ ده یه  په یوه ندییه  ئابووری 

به رده وام  چین  و  عێراق  بازرگانییه كانی  و 

بوون، به اڵم به  هۆی جه نگی كه نداو له  1991 

كه لوپه لی  فرۆشتنی  چین،  لێكه وته كانی  و 

سه ربازی و شتومه كی به  عێراق ڕاگرت، ئه ویش 

ئاسایشی  ئه نجوومه نی  بڕیاره كانی  به  هۆی 

هه ر  یه كگرتووه كانه وه .  نه ته وه   به   سه ر 
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ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست ناوچه یه کی زیندوو و جێ بایه خه  له  تۆڕی په یوه ندییه  
نێوده وڵه تییه كانی چیندا. چین یاداشتنامه ی لێكتێگه یشتنی له گه ڵ چوارده  
ده وڵه تی ئه م ناوچه یه دا واژۆ كردووه ، هه ر له  كه نداوی فارسه وه  ده ست 
پێ بكه  تا ده گاته  ڕۆژهه اڵتی ده ریای ناوه ڕاست و ئه وبه ری ده ریای سوور
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چه نده  له  ته ممووزی 2007دا جه الل تاڵه بانی 

كرد،  چینی  سه ردانی  عێراق  سه رۆکكۆماری 

ئه وه ش ده رگای به  ڕووی كرانه وه ی په یوه ندییه  

دیبلۆماسییه كانی نێوان هه ردوو واڵتدا كرده وه. 

عێراق  په یوه ندییه كانی  بڵێین  ده توانین  به اڵم 

و چین دوو جار پێشكه وتنیان به خۆوه  بینیوه ، 

له   به ریتانییه كان  پاشه كشه ی  دوای  یه كه میان 

كشانه وه ی  دوای  دووه میان   ،1958 له   عێراق 

ئابی  له   له  2011.  له و واڵته   ئه مەریكا  سوپای 

2011دا، نووری مالیكی سه رۆكوه زیرانی عێراق 

له   سه ردانێكی فه رمیی چینی كرد و دواتریش 

چین  باڵوێزخانه ی  2012دا  یه كه می  كانوونی 

خزمه تگوزارییه كانی  و  ڤیزا  به  كاری  ده ستی 

كرده وه، به وه ش پەیوه ندییه كانی هه ردوو واڵت 

چوونه  قۆناغێكی نوێوه   .

گرنگیی ناوچه ی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست له  

سرتاتیژی جیهانیی چیندا

ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست ناوچه یه کی زیندوو و 

جێ بایه خه  له  تۆڕی په یوه ندییه  نێوده وڵه تییه كانی 

چیندا. چین یاداشتنامه ی لێكتێگه یشتنی له گه ڵ 

كردووه ،  واژۆ  ناوچه یه دا  ئه م  ده وڵه تی  چوارده  

تا  بكه   پێ  ده ست  فارسه وه   كه نداوی  له   هه ر 

ده گاته  ڕۆژهه اڵتی ده ریای ناوه ڕاست و ئه وبه ری 

واڵتانه   ئه و  چوارچێوه شدا  له و  سوور.  ده ریای 

به پێی گرنگییان له  ڕوانگه ی چینه وه  به سه ر چوار 

سێیه مه   پله ی  له   عێراق  كراون،  پۆلێن  پێوه ردا 

ئوردن،  وه ك  دیكه ی  ده وڵه تی  هه ندێك  له گه ڵ 

كوێت، عومان و قه ته ر .

بۆ  بینگ  بینگ  هو  چینی  لێكۆڵه ری 

پوخته ی  ناوه ڕاست،  ڕۆژهه اڵتی  كاروباری 

به م  ناوچه یه   له م  چینی   ده ره وه ی  سیاسه تی 

هێزێك  هه ر  "ڕە تكرنه وه ی  داڕشتووه:   شێوه یه  

كه  تاكالیه نه  ده ست بگرێت به سه ر ناوچه كه دا، 

پشتگیرییه كی  جۆرە  هه موو  ڕەتكردنه وه ی 

داوای  كه   هێزانه ی  ئه و  ده رباره ی  فه رمی 

هێزه   ئه و  یان  ده كه ن  تایوان  سه ربه خۆیی 

واڵتانی  له الیه ن  به تایبه ت  تر  جوداخوازه كانی 

ده ركه وتنی هه ر جۆره   له   ڕێگرتن  كه نداوه وه ، 

ڕژێمێكی دژە  چینی له  ناوچه كه دا، له  كۆتاییشدا 

به ده ستهێنانی پشتگیریی گونجاو بۆ سیاسه تی 

ده ره كیی چین له الیه ن واڵتانی كه نداوه وه  ."

بووه ته   چین  ڕابردوودا  ده یه ی  چه ند  له  

ناوه ڕاستدا.  ڕۆژهه اڵتی  له   گرنگ  یاریكه رێكی 

ئه و واڵته  ناچار بووه  كاروباره كانی له و ناوچه دا 

هۆكاری  به   ئه ویش  بكات،  به هێزتر  و  زیاتر 

ئه وه ی  ئابووریی چین  گه شه ی زۆری كردووه  

له  ناوچه كه دا، ئه وه ش هانی حكومه تی چینی 

داوه  كه  زیاتر به بایه خه وه  له  ناوچه كه  بڕوانێت. 

خاوه ن  چین  دیكه ،  واڵتانی  به   به روارد  به  

مێژوویی  قووڵی  ڕابردوویه كی  و  ئاماده یی 

به  بۆیه   ناوه ڕاستدا،  ڕۆژهه اڵتی  له   نییه  

له و  ده بیرنێت.  ئه زمووننه كراو  تازه ی   هێزێكی 

پێناوه شدا چین زۆر به وریاییه وه  هه نگاوه كانی 

به   په یوه ست  له   بەتایبه ت  هه ڵده گرێت، 

بواری   له   واڵتان  ناوخۆییه كانی  ئاڵنگارییه 

ئاسایش و سیاسه تدا . 
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له گه ڵ  چین  په یوه ندییه كانی  له مڕۆدا 

بواردا  دوو  له   زیاتر  ناوه ڕاستدا  ڕۆژهه اڵتی 

و  وزه   پرسی  ئه وانیش  ده بینێته وه ،  خۆی 

پشتێنن  یه ك  و  ڕێگا  یه ك  ده ستپێشخه ریی 

)Belt and Road Initiative )BRI((، هه ندێك 

به  ڕێگای ئاوریشمی  نوێ ناوی ده به ن  كه  له  

چین  ئێستای  سه رۆكی  له الیه ن  )2013(ەوه  

ڕاگه یه نرا،  بۆنه دا  دوو  له   پینگ(  جی  )زی 

یه كێكیان له  وتارێك له  كازاخستان و ئه وی دی 

له  هه مان ساڵدا له  وتارێك له  مالیزیا ئاماژەی 

پێ دا. ڕێگای ئاوریشمی نوێ یه ك ڕێگا نییه  و 

بریتییه  له  تۆڕێک ڕێگای ده ریایی و وشكانی كه  

چین به  ناوچه  جیاوازه كانی ئاسیا و ئه ورووپا و 

ئه فەریقا ده گه یه نێت.

 په یوه ست به  پرسی وزه ، له  2015دا چین 

جیهانیی  هێزی  دیارترین  و  گه وره ترین  بووه  

ئه و  نیوه ی  نزیكه ی  خاو،  نه وتی  هاورده كاری 

بڕە ش له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاسته وه  دێت. له پاڵ 

ئه وه شدا، ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست له  ناوچه یه كی 

كه   هه ڵكه وتووه   جیهاندا  گرنگی  سرتاتیژیی 

قاڕە كانی ئاسیا، ئه ورووپا و ئه فەریقا به یه كه وه 

ناوچه كه  جێ  وا ده كات كه   ئه وه    ده به ستێت، 

بایه خ بێت بۆ داهاتووی ڕێگای ئاوریشمی نوێ. 

ده ره كیی  سیاسه تی  ئێستادا  له   چه نده   هه ر 

چین زیاتر چاوی له سه ر عه ره بستانی سعودی 

و ئیامراته ، ئه ویش به  هۆی ئه و ڕۆڵه  گرنگه ی 

كه  له  بواری بازاڕی وزه دا هه یانه  . 

له   و  ببینین  گه وره كه   وێنه   ئه وه ی  بۆ 

هه ندێك  وایه   باشرت  تێبگه ین،  چین  ڕوئیای 

حكومه تی  كه   بكۆڵینه وه   به ڵگه نامانه   له و 

له و  یه كێك  ڕایگه یاندوون.  به فه رمی  چین 

بریتییه   ده ركراوه،   2015دا  له   كه   به ڵگه نامانه  

هاوبه شی  دروستكردنی  كاروباری  و  "ڕوئیا  له  

ڕێگای  و  ئاوریشمی  ڕێگای  ئابووریی  پشتێنی 

یه كه م  و  بیست  سه ده ی  ده ریایی  ئاوریشمی 

 Vision and Actions on Jointly Building(

 21st-  Silk Road Economic Belt and

. ")Century Maritime Silk Road

كردووه ،  پێ  ئاماژە ی  دینگانگ  هه روه ك 

دیدی چین بۆ ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست بریتییه  له  

سیستمێكی فره جه مسه ری كه  پشت ببه ستێت 

له گه ڵ  هه ماهه نگیكردن،  ده ستوه رنه دان،  به : 

گه شه   سه قامگیری  ده كات  وا  تردا  ده وڵه تانی 

گه شه كردوو"  "ئاشتیی  ڕێگای  له   بكات 

)developmental peace( نه ك دیدی ڕۆژئاوایی 

 .)democratic peace( دیموكراتی"  "ئاشتیی 

ئه وه ش به تایبه ت كاتێك سه ر ده كه وێت ئه گه ر 

كشانه وه ی  ئه مەریكا  یه كگرتووه كانی  واڵته  

ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  له   خۆی  هێزه كانی 

خێراتر بكات، ئه وه ش وا ده كات كه  چین ناچار 

بێت خۆی به رژە وه ندییه كانی خۆی بپارێزێت. 

چین  خواستی  ئه وه   له وانه یه   چه نده   هه ر 

نه بێت كه  ئاماده یی سه ربازی و ئه منیی خۆی 

بۆی  دواجار  به اڵم  بكات،  زیاد  ناوچه كه   له  

ده رده كه وێ كه  هیچ بژارده یه كی تری نییه ، له  

هه مان كاتدا وا ده كات كه  چین بێته  ناو كێشه  
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قووڵ و مێژووییه كانی واڵتانی ناوچه كه وه  .

ئه و  له ناو  عێراق  به   په یوه ست  له  

ده بینین  ناوه ڕاستدا،  ڕۆژهه اڵتی  هاوكێشه ی 

واڵتانی  چواره می  پله ی  له   عێراق  2018 دا  له  

چین،  به   نه وته   هه نارده كاری  و  فرۆشیار 

ئه ویش دوای ڕووسیا و ئه نگۆال و عه ره بستانی 

مامه ڵه   ئه و  مانه وه ی  و  ڕاگرتن  سعودیه وه . 

بازرگانییه  بۆ عێراق زۆر پێویسته ، چونكه  ئه و 

واڵته  به  چه ندین جه نگ و ملمالنێی ناوخۆییدا 

هه یه   چین  یارمه تیی  به   پێویستی  تێپه ڕێوه ، 

تاوه كوو په ره  به  سه رخان و ژێرخانی ئابووریی 

جۆره ش،  له و  یارمه تییه كی  بدات.  واڵته كه ی 

زۆری  لێكه وته ی  دوورمه ودادا  له   له وانه یه  

هه بێـت له سه ر واڵته كه .

گرنگیی عێراق بۆ چین

چین- كۆڕبه ندی  كه   كاته وه ی  له و 

به سرتاوه ،  )200٤(ەوه   له   عه ره بی  ده وڵه تانی 

چین زیاتر خۆی نزیكرت ده كاته وه  له  ڕۆژهه اڵتی 

پێدانی  له وانه :  شێواز،  چه ندین  به   ناوه ڕاست 

ناوچه كه ،  واڵتانی  به   كه م  سوودێكی  به   قه رز 

واڵتان،  ئابووریی  ژێرخانی  له   وه به رهێنان 

چه ندین  له   حاڵه تدا  له  هه ندێك  ته نانه ت 

2010دا،  له   بووه .  خۆش  قه رز  دۆالری  ملیۆن 

بۆ منوونه  به  ڕێژە ی 80% له  قه رزه كانی عێراق 

خۆش بوو له  كاتێكدا چین نزیكه ی نیوه ی ئه و 

نه وته  ده كڕێت كه  له  عێراق به هه م ده هێرنێت. 

چین  نه وتی  بواری  نیشتامنییه كانی  كۆمپانیا 

پێشڕە وانه ی  كۆمپانیا  له و  یه كێكن  )NOCs(؛ 

كه  له گه ڵ كۆمپانیا ناوخۆییه كانی ئه و واڵتانه دا 

كار ده كه ن، له  عێراقدا پشكی به رچاویان هه یه  

و  حه لفایه   ئه لعه هد،  نه وتییه كانی  كێڵگه   له  

ڕومه یله  .

له دوای  چین  و  عێراق  په یوه ندییه كانی 

 ،2011 له   ئه مەریكا  سوپای  كشانه وه ی 

به ره وپێشچوونی باشی به خۆوه بینی، له  خولی 

نووری  سه رۆكوه زیران  سه رۆكایه تیی  دووه می 

ڕووی  له   به تایبه تی   ،)201٤-2010( مالیكی 

چین  كااڵی  هه نارده ی  ئاستی  ئابوورییه وه  

كه   له وه ی  جگه   ئه وه   كرد،  زیادی  قات  چه ند 

زیادی  چینیش  بۆ  عێراق  نه وتی  هه نارده ی 

داعش  هێزه كانی  كه   ئه وه ی  دوای  به اڵم  كرد. 

خاكی  زۆری  به شێكی   201٤ حوزه یرانی  له  

جددی  هه ڕە شه ی  و  كرد  داگیر  عێراقیان 

مانه وه ی عێراق وه ك ده وڵه ت هه بوو،  له سه ر 

به ڕێوه  بوون  ڕاسته وخۆ  هێزانه   ئه و  چونكه  

به ره و به غدادی پایته خت، ئه وه ش كاردانه وه ی 

ناخۆیی و نێوده وڵه تیی به دوادا هات. ئه مەریكا 

سه رپه رشتیی هاوپه یامنییه كی نێوده وڵه تیی كرد 

بۆ له ناوبردنی داعش و گه ڕاندنه وه ی سه روه ری 

له و هاوپه یامنییه دا چین  ئه گه رچی  بۆ عێراق، 

خۆی  نه یده ویست  چونكه   نه بوو،  به شدار 

ڕۆژهه اڵتی  خوێناوییه كانی  ملمالنێ  به   تێكه ڵ 

له ناوچوونی  دوای  كه چی  بكات،  ناوه ڕاست 

داعش و هه ڵبژاردنه كانی 2018، سه رۆكوه زیران 

عادل عه بدومله هدی به  شاندێكی گه وره وه  به  

سه ردانێكی فه رمی سه ردانی چینی كرد و ئه و 
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به   لێكه وته كانی  ئێستاش  تاوه كوو  سه ردانه  

عێراقه وه  به جێ ماوه .

2019دا  ئه یلوولی  مانگی  له   شانده   ئه و 

له الیه ن  شانده كه   كرد،  چینی  سه ردانی 

ده كرا،  سه رۆكایه تی  عه بدومله هدییه وه  

سكرتێری  تایبه مته ند،  وه زیری  شه ش  له گه ڵ 

له گه ڵ  ڕاوێژكار،  چوار  وه زیران،  ئه نجوومه نی 

)به   عێراق  جیاوازه كانی  شاره   پارێزگاری  پانزه  

سێ پارێزگاكه ی هه رێمی كوردستانیشه وه (، له  

ئه نجامدا هه شت ڕێكکه وتننامه  و یاداشتنامه ی 

لێكتێگه یشنت و هه ماهه نگی له نێوان هەر دوو 

واڵتدا ئه نجام دران .

به گوێره ی ڕاگه یه نراوێكی ماڵپه ڕی فه رمیی 

سه رۆكوه زیران  عێراق،  وه زیرانی  ئه نجوومه نی 

په سنی  چین  له   وتارێكدا  له   عه بدومله هدی 

ڕێنیسانس و پێگه ی ئابووریی  چینی كردووه . 

هه روه ها ئاماژە ی به وه  كردووه  كه  زیادبوونی 

له نێوان  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  قه باره ی  سااڵنه ی 

چونكه   عێراقه ،  به رژە وه ندیی  له   واڵتدا  دوو 

زۆری  ده یه   چه ندین  درێژایی  به   عێراق 

و  جه نگ  و  كاره سات  به ده ست  چه شتووه  

تیرۆریزمه وه ، بۆیه  عێراق چاوی له  بووژانه وه ی 

په یوه ندییه كی  ڕێگه یه شدا  له و  ڕۆژهه اڵته ، 

و  چین  له گه ڵ  هه یه   له مێژینه ی  و  تایبه ت 

هیندستاندا .

)BRI( نه خشه ی ڕێگای ئاوریشمی نوێ

ڕێكکه وتننامه   چه ندین  عێراق  شانده كه ی 

گرنگی  و  لێكتێگه یشتنی سرتاتیجی  یاداشتی  و 

ئه وانه   له  گرنگرتین  كردبوو،  واژۆ  عێراق  بۆ 

عێراق  تیایدا  كه   بوو   "arithmetic credit"

خاو  نه وتی  به رمیل  هه زار   100 بڕی  ڕۆژانه  

ده داته  چین، له  به رانبه ردا كۆمپانیا چینییه كان 

عێراقدا  له   گرنگ  سرتاتیژیی  پڕۆژە ی  چه ندین 

ڕێگاوبان،  بواره كانی:  له   ده ده ن  ئه نجام 

قوتابخانه كان،  خه خۆشخانه كان،  ئاسن،  ڕێگای 

بواری  به نده ره كان،  نیشتەجێبوون،  كۆمه ڵگای 

وزه ، به نداوه كان و چه ندین پڕۆژە ی تری بواری 

كه   عێراق  له   ده كرد  وای  تیایدا  كه   ژێرخان 

بنێته وه   بونیاد  كورتدا  له  ماوه یه كی  شاره كانی 

و پاشان هه نگاو هه ڵبگرێ به ره و  گه شه كردن و 

له وه دابوو  بونیادنانه وه . گرنگیی ڕێكکه وتنه كه  

فیگه ری  دوو  ئاماده یی  به   ڕێكکه وتنه   ئه م 

سه ره كی و گه وره ی چین واژۆ كراوه  كه  بریتین 

سه رۆكی  و  چین  گه لی  كۆماری  سه رۆكی  له  

مكوڕبوونی  ئه وه ش  گه ل،  ئه نجوومه نی 

و  عێراق  بۆ  هاتنه ناوه وه   بۆ  ده رده خات  چین 

به ستنه وه ی ئابوورییه كه ی به  چینه وه .

لێكتێگه یشنت  یاداشتی  چه ندین  شانده كه  

له نێوان  دابوو  ئه نجام  تری  هه ماهه نگیی  و 

وه زیرانی  له وانه :  واڵت،  هه ردوو  وه زیره كانی 

نه وت،  ناوخۆ،  ده ره وه ،  كاروباری  بازرگانی، 

ئه و  پیشه سازی.  و  ڕۆشنبیری  كاره با،  دارایی، 

دیپلۆماسیی  بواری  چاالككردنی  له   جگه  

عێراق،  بۆ  چین  مرۆیی  هاوكاریی  دووالیه نه ، 

هه روه ها ڕێكکه وتنێكی تر ئه نجام درا.

په ره دانی  ئاسایشی  ئاستی  له سه ر 
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هاواڵتیان  سه روماڵی  پاراستنی  بۆ  ته كنه لۆجی 

له گه ڵ  هه ڕەشه كان،  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  و 

یاداشتنامه یه كی تر بۆ ژیاندنه وه ی فڕۆكه خانه ی 

وه زیری  له نێوان  تر  ڕێكکه وتنێكی  و  ناسڕیه  

له   چین  كتێبخانه ی  دامه زراندنی  و  گه یاندن 

به رنامه یه كی  ئاماده كردنی  و  به غداد  زانكۆی 

په یوه ندی  و  كو لتووری  ئاڵوگۆڕی  بۆ  به پێز 

له   ئۆفیسی ده ریایی چین  له گه ڵ  دروستكردن 

ڕێگای مانگه  ده ستكرده كانه وه .

ڕایگه یاند  عێراق  له و چوارچێوه یه دا   هه ر 

بۆ  بكات  چین  هاوكاریی  تێدایه   ئاماده یی  كه  

له الی  نوێ.  ئاوریشمی  ڕێگای  دامه زراندنی 

پینگ  جین  شی  چین؛  سه رۆكی  خۆیشیه وه  

له  باره ی  ده ربڕی  گه وره ی واڵته كه ی  خواستی 

عێراقدا،  له گه ڵ  واڵته كه ی  په یوه ندییه كانی 

عێراقی وه ك هاوبه شێكی سرتاتیژی و گرنگ دانا 

له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا، خواستی واڵته كه شی 

ده ربڕی بۆ وه به رهێنان له  عێراقدا بۆ بووژانه وه  

پیشه سازیی  بواری  له   واڵته كه   گه شه پێدانی  و 

بونیادنانی  و  نوێ  نه وتی  كێڵگه ی  و  ناوخۆیی 

هه روه ها  ڕێگاوبان...،  و  به نده ر  نوێ،  شاری 

نه وه ی  په یوه ندییه كانی  تۆڕی  بونیادنانی 

پێنجه م )5G( له  عێراق.

به اڵم ئه وه ی جێگای تێڕامانه  ئه و ڕێكکه وتنه  

جێبه جێكردنه وه ،  بواری  نه چووه ته   ئێستا  تا 

له   ماوه یه كی كه م دوای گه ڕانه وه ی شانده كه ، 

جه ماوه ریی  خۆپیشاندانی   ،2019 ئۆكتۆبه ری 

گه وره  له  به غدادی پایته خت و شاره كانی تری 

بۆ  خۆپیشاندا نه كان  كرد،  پێ  ده ستیان  عێراق 

ماوه ی چه ند مانگ به رده وام بوون، هۆكاره كه ش 

بریتی بوو له  خراپیی دۆخی ئابووری و بێكاری 

سه ره تاییه كان،  خزمه تگوزارییه   كه میی  و 

واڵته   چاودێران،  له   هه ندێك  بڕوای  به   به اڵم 

یه كگرتووه كانی ئه مەریكا له پشت خۆپیشاندان 

و هاندان و جوواڵندنی شه قامی عێراقی بووه  

هۆكاری  عه بدومله هدی،  كابینه كه ی  دژی 

كه   ده گه ڕێنه وه   ڕێکكه وتنانه   ئه و  بۆ  ئه وه ش 

جۆرێك  به   كردوون،  واژۆی  چین  له گه ڵ  ئه و 

كاریگه ریی  ژێر  ده كه وته   به ته واوی  عێراق  كه  

به ڵگه یه كی  هیچ  ئێستا  تا  ئه گه رچی  چینه وه . 

باره وه   له و  فه رمی  لێدوانێكی  یان  ته واو 

ئه وه یه   ڕوونه   ئه وه ی  به اڵم  ڕانه گه یه نراوه ، 

كرا  پێ  پاشه كشه ی  عه بدومله هدی  عادل  كه  

شوێنی  ئه مەریكا  دۆستی  سه رۆكوه زیرێكی  و 

سه رۆكی  ئاڵوگۆڕە ،  ئه و  دوای  هه ر  گرته وه . 

نوێ؛ مسته فا كازمی سه ردانی واشنتۆنی كرد و 

له الیه ن سه رۆك دۆناڵد ترامپه وه  پێشوازییه كی 

ڕێكکه وتننامه ی  چه ندین  و  كرا  لێ  بێوێنه ی 

له گه ڵ  كو لتووریی  و  بازرگانی  و  ئابووری 

كۆمپانیا ئه مەریكییه كان گرێ دا.

پرسی كورد له  عێراقدا

عێراق،  له   دانه بڕاوه   به شێكی  كوردستان 

باكووری  له   هه ڵكه وتووه   جوگرافیاكه ی 

ئێران،  له گه ڵ  هاوسنووره   واڵته كه ،  ڕۆژهه اڵتی 

به   بگات  عێراق  ئه وه ی  بۆ  سووریا.  و  توركیا 

ڕێگه ی  له   ئه ورووپا،  بۆ  له وێشه وه   و  توركیا 
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تێپه ڕێت،  كوردستاندا  به   پێویسته   وشكانییه وه  

گرنگی  پێگه ی  كوردستان  ده كات  وا  ئه وه ش 

ڕێگای  پڕۆژە  ی  له   به شداری  له   هه بێت 

ئاوریشمی نوێ. له  جه نگی یه كه می جیهانییه وه  

و له و كاته ی كه  به ریتانیا عێراقی داگیر كرد و 

كورد  پرسی  كرد،  دروست  واڵته ی  ئه و  دواتر 

له  مێژووی  پرس  هه ستیارترین  له   یه كێك  به  

له   هاوچه رخی عێراقدا ماوه ته وه . هه ر چه نده  

سه ره تاوه  كورده كان هه وڵی سه ربه خۆییان ده دا 

دواتردا  له   به اڵم  مه حموود،  شێخ  ڕابه ریی  به  

كه وتنه  ژێر دیفاكتۆی سنووره  ده ستكرده كانه وه  

له   ئۆتۆنۆمی  بۆ  گۆڕی  سیاسییان  گوتاری  و 

چوارچێوه ی عێراقدا و دواتریش بۆ فیدراڵی. هه ر 

چه نده  به  ڕواڵه ت شێوه  ئۆتۆنۆمییه ك له  1970 

درا به  كوردستان، دواتریش له دوای داگیركردنی 

عێراق له الیه ن ئه مەریكاوه  له  2003، ده ستووری 

نوێ نوورسایه وه  و ڕژێمێكی دیموكراتی دروست 

كرا كه  تیایدا سیستمی فیدراڵی چه سپێرنا، به اڵم 

هێشتا چه ندین كێشه  هه ن كه  له نێوان هه رێمی 

كوردستان و حكومه تی فیدراڵیدا به هه ڵوارساوی 

ماونه ته وه،  بۆیه  ناكۆكی و ته نگژەكان تا ئێستاش 

به رده وامن. به اڵم به گشتی كورد بووه ته  به شێكی 

گرنگ له  پێكهاته ی عێراق و له  پڕۆسه ی بڕیاری 

ده سه اڵتی  له وه ی  جگه   ئه وه   عێراق،  سیاسیی 

كه   هه یه   كوردستان  هه رێمی  له   ته واویان 

فیدراڵییه   سیستمه   له   كه   له وه ی  زیاتره   زۆر 

هاوشێوه كاندا هه یه .

ده ره كیی چین  به  سیاسه تی  په یوه ست  له  

له  دیدی  ئه وه ی  بۆ  له  عێراقدا،  و پرسی كورد 

چین تێبگه ین پێویسته  بگه ڕێینه وه  بۆ به ها و 

بۆ سیاسه تی ده ره كی،  ئه و واڵته   سرتاتیژەكانی 

سیاسه تی  له   سه ره كیی  بنه مای  پێنج  چین 

له سه ر  كاریان  پێوه ر  وه ك  داڕشتووه   ده ره كی 

ئاشتییانه ،  پێكه وه ژیانی  ئه وانیش  ده كات، 

یه كپارچه یی  سه روه ری،  دووالیه نه ،   ڕێزگرتنی 

خاك، دوژمنایه تینه كردنی یه كرت، ده ستوه رنه دان 

له  كاروباری ناوخۆیی یه كرتن .

چین پشتگیریی پڕۆسه ی ئاشتی ده كات له  

پشتگیریی  هه روه ها  و  ناوه ڕاستدا  ڕۆژهه اڵتی 

فه ڵه ستین  سه ربه خۆی  ده وڵه تی  دامه زراندنی 

پشتبه سنت  به   ته واوەوە ،  به  سه روه ریی  ده كات 

به  سنووره كانی پێش ساڵی 1967 و ڕۆژهه اڵتی 

ماو  چه نده   هه ر   . بێت  پایته خته كه ی  قودس 

پرسی  پشتگیریی  بۆنه یه كدا  له  چه ند  زیدۆنگ 

كوردی كردووه ، به اڵم هێشتا هه ڵوێستی فه رمیی 

چین ناڕوونه  ده رهه ق به  پرسی كورد و چۆنیه تیی 

ناوه ڕاستدا.  ڕۆژهه اڵتی  له   چاره سه ركردنی 

تایوانه وه   پرسی  به   په یوه ندیی  ئه وه   له وانه یه  

هه بێت كه  چین له  به رانبه ریدا زۆر هه ستیاره 

 و وه ك ناوكی به رژە وه ندییه كانی خۆی ده بینێت. 

یه كه مه   مه رجی  چین  یه كگرتوویی  پڕە نسیپی 

په ره پێدانی  و  دروستكردن  له   چینه وه   له الیه ن 

و  عه ره بی  ده وڵه تانی  له گه ڵ  په یوه ندییه كانی 

ئه نجوومه نی  وه ك  هه رێمییه كان  ڕێكخراوه  

عه ره بییه كانیش  واڵته   كه نداو.  هاریكاریی 

پره نسیپی  گرنگیی  به   ده ركیان  هه میشه  
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به دوور  خۆیان  كردووه ،  چین  یه كگرتوویی 

گرتووه  له وه ی كه  په یوه ندیی فه رمییان له گه ڵ 

له   تایواندا هه بێت، پشتگیریی چینیان كردووه  

چین  په یوه ندییه كانی  ئاشتییانه ی  په ره پێدانی 

بۆ  چین  چین،  خاكی  یه كپارچه یی  و  تایوان  و 

ئه وه ش پێزانینی گه وره ی هه یه .

بۆچی گرنگه  چین هاوسه نگی ڕابگرێت له  

په یوه ندییه كانی له گه ڵ هه ولێر و به غداد؟

كورد  درا،  پێ  ئاماژەی  هه روه ك 

پێكهاته یه كی سه ره كیی عێراقه ، نزیكه ی 20%ی 

خاكی عێراق؛ كوردستانه . ژماره ی دانیشتووانی 

جێناكۆكەکان  ناوچه   و  كوردستان  هه رێمی 

هه روه ها  كه مرته .  ڕێژەیە  له و  كه مێك 

گرنگی  جیۆسرتاتیجیی  هه ڵكه وته یه كی 

سه ركه وتنی  بۆ  وایه   كۆریدۆرێك  وه ك  هه یه ، 

نوێ،  ئاوریشمی  ڕێگای  ده ستپێشخه ریی 

بێت  عێراقه وه   له   ڕێگا  ئه گه ر  كه   جۆرێك  به  

تێبپه ڕێت  هه رێمدا  به   دە بێت  ئێران،  له   یان 

كه   كاتێكدا  له   توركیا.  به   بگات  ئه وه ی  بۆ 

ڕۆژئاوان،  دۆستی  و  هاوپه یامن  كورده كان 

به تایبه تی ئه مەریكا، ئه سته مه  به بێ ئیمتیازی 

بكه ن  هاوكاری  چینییه كان  له گه ڵ  گه وره  

به كار  كورده كان  ده توانێت  ئه مەریكاش  و 

بهێنێت به  له مپه ر دروستكردن له به رده م ئه و 

پڕۆژە دا.  

كوردستان  هه رێمی  تره وه   له  الیه كی 

ده وڵه مه نده  به  یه ده گی نه وت و گاز و چه ندین 

كانزای نه سه ملێرناوی تر، كه  ئه وه ش زۆر گرنگه  

تێدا  وه به رهێنانی  كه   چینییه كان  كۆمپانیا  بۆ 

زۆر  ژماره یه كی  ئێستادا  له   كاتێكدا  له   بكه ن، 

كار  له وێدا  چین  جیاوازه كانی  كۆمپانیا  له  

یه ده گی  قه باره ی  كه   كراوه   پێشبینی  ده كه ن. 

بێت،  نه وت  به رمیل  ملیار   ٤5 هه رێم  نه وتی 

له  )2007(ە وه  كورده كان سه رقاڵی ده رهێنانی 

له   بەسه ربه خۆیی  )201٤(ە وه   له   و  نه وتن 

بازاڕە  جیهانییه كان نه وت ده فرۆشن، ئه وه ش وا 

ده كات كه  كوردستان ببێته  ئه كته رێك ئه گه رچی 

له   نه وتی جیهانیدا.  بازاڕی  له   بێت  بچووكیش 

بایه خی  كانزایه ك  وه ك  غاز  دیكه وه   الیه كی 

هه رێمی  زیادبووندایه ،  له   له مڕۆدا  سرتاتیجیی 

كوردستان یه ده گی غازه كه ی پێشبینی كراوه  به  

)200 ترلیۆن پێ سێجا ، یان 5.67 تریلۆن مه تر 

ته واوی  یه ده گی  1.5-3%ی  ده كاته   كه   سێجا(، 

كه   ده كات  وا  ئه وانه   غازدا. هه موو  له   جیهان 

هه رێم ڕۆڵێكی گرنگ ببینێت له  بازاڕی ناوچه ی 

ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا.

هه رێمی  له   نه وتی  ژێرخانی  نه خشه ی 

كوردستان

له  الیه كی تره وه  كوردستان هه ڵكه وته یه كی 

جیۆپۆله تیكیی گرنگی هه یه ، له  سه ده ی نۆزده  و 

بیسته مدا واڵتانی ئه ورووپی، ڕووسیا و ئه مەریكا 

به كاری  و  هێناوه   به كار  كوردیان  هه میشه  

ده هێنن بۆ ملكه چپێكردنی واڵتانی وه ك توركیا، 

ئێران، عێراق و سووریا. دوو منوونه ی هه ره  دیار 

بریتین له  كۆماری كوردستان له  19٤6 له  ئێران، 

له و كاته دا ڕووسه كان پشتگیریی هه مه الیه نه ی 



53

No.6, March 2021

ئه و قه واره یان ده كرد، به اڵم له به رانبه ر پێدانی 

له   ڕووسییه كان  كۆمپانیا  به   نه وتی  ئیمتیازی 

باكووری ئێران پشتیان تێ كرد و به وه ش سوپای 

كوردنشینه كان  ناوچه   هه موو  گه ڕایه وه   ئێران 

تر  منوونه یه كی  هێنا.  قه واره كه   به   كۆتایی  و 

بریتییه  له  پشتگیریی ئه مەریكا-ئێران-ئیرسائیل 

بۆ فشارخستنه  سه ر  له  1975-1961،  بۆ كورد 

كاتێك  نه بێته وه ،  نزیك  سۆڤیه ت  له   تا  عێراق 

عێراق هاته  ژێر بار و ڕێكکه وتننامه ی جه زائیری 

له  1975 له گه ڵ ئێران واژۆ كرد، هه رسێ واڵت 

كوردیان به جێ هێشت و به وه ش شۆڕشی كورد 

هه ره سی هێنا. 

و  سارد  جه نگی  له دوای  تردا،  دیوێكی  به  

جه نگی كه نداو له  1991دا، پرسی كورد له سه ر 

ئاستی نێوده وڵه تی بایه خی زۆری په یدا كردووه . 

كاتێك عێراق له ژێر گوشاری هێزی هاوپه یامنان 

بۆ  كرایه وه   ده ستی  هێشت،  به جێ  كوێتی 

كه   ڕاپه ڕینه  جه ماوه رییه ی  ئه و  سه ركوتكردنی 

خه ڵكی كوردستان به  ڕێبه ریی پارته  سیاسییه كان 

به سه ر  گرتبوو  ده ستیان  كردبوو،  سازیان 

كه ركووكی  شاری  به   كوردستاندا  سه رانسه ری 

كوردستان  خه ڵكی  به  نه وتیشه وه .  ده وڵه مه ند 

به كارهێنانی  تۆڵه سه ندنه وه  و  ترسی  له  

چه كی كیمیایی له الیه ن سوپای  عێراقه وه ، به  

سه دان هه زار كه س ماڵ و شار و ناوچه كانیان 

سنووره كانی  له   ڕوویان  و  هێشت  به جێ 

بوو  خه ریك  بابه ته   ئه و  كرد.  توركیا  و  ئێران 

بكات،  دروست  گه وره   مرۆیی  قه یرانێكی 

سه رپه رشتیی  به   نێوده وڵه تی  كۆمه ڵگه ی  بۆیه  

ئه مەریكا  پشتگیریی  و  یه كگرتووه كان  نه ته وه  

دا  بڕیاڕیان  توركیا،  و  به ریتانیا  و  فه ڕە نسا  و 

بۆ كورده كان  بكه ن  ئارام دروست  ناوچه یه كی 

كه  له  كۆتایی ئه و ساڵه دا حكومه تی عێراق له  

به شێكی زۆری كوردستان كشایه وه  و ئیداره ی 

جێ  ناوچه ی  ئه و  سه ره كیی  پارێزگای  سێ 

هێشت بۆ كورده كان خۆیان.  لێره وه  دوای سی 

ساڵ له  جه نگ، كورد توانیی ده سه اڵتی به شێكی 

حكومه تی  وه ربگرێت،  هه رێمه كه   زۆری 

دروست كرد و ساڵی دواتر هه ڵبژاردنی گشتیی 

بووه   ناوچه یه   ئه و  به ڕێوه  چوو.  په رله مانی 

ئۆپۆسزیۆنه كانی  هێزه   كۆبوونه وه ی  مه یدانی 

جه نگی  له   گێڕا  گرنگی  ڕۆڵی  دواتر  و  عێراق 

عێراق له  2003. به  درێژایی هه شت ساڵ سوپای 

و  گرفت  تووشی چه ندین  عێراق  له   ئه مەریكا 

كات  هیچ  به اڵم  بوویه وه ،  خوێناوی  په الماری 

نه گه یشت.  له  كوردستان زیانی پێ  كه سێكیان 

كورده كان  كه   ئه وه ن  هۆكاری  ئه وانه   هه موو 

وه ك كۆمه ڵگا و وه ك سیاسه مته داران، ئه مەریكا 

وه ك دۆست و پارێزه ری خۆیان ده بینن. ئێستا 

له سه ر  كونسوڵخانه   گه وره ترین  ئه مەریكا 

ئاستی ناوچه كه  له  هه ولێر ده كاته وه  .

ده ره كیدا  سیاسه تی  له   چین  چه نده   هه ر 

له   ده ستوه رنه دان  له   جه ختی  هه میشه  

كاروباری ناوخۆی هاوبه شه كانیدا كردووه ته وه ، 

به اڵم مێژوو سه ملاندوویه تی ئه گه ر چین بەدوای 

ئه وه دا ده گه ڕێت له  عێراقدا پێگه یه كی گرنگ 
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جددیی  پێویستییه كی  هه بێت،  سه قامگیری  و 

به وه  هه یه  كه  تێگه یشتنێكی ڕوون و پالنێكی 

گونجاوی هه بێت بۆ پرسی كورد له  عێراقدا. له  

هه مان كاتدا مێژوو شایه تیی ئه وه  ده دات به بێ 

عێراقیش  كوردستان،  له   سه قامگیری  و  ئاشتی 

له وه ش،  زیاد  نابێت.  سه المه ت  و  سه قامگیر 

كوردی  پشتگیریی  كات  زۆربه ی  ئه مەریكا 

كردووه  له  كاته  هه ستیاره كاندا، به تایبه ت دوای 

ساڵی 1991. پرسیاره كه  ئه وه یه ، ئایا چین چۆن 

كاركردن  بۆ  پالنیان چییه   كورده كان ده بینێت؟ 

له  یه كێك له  ئاڵۆزترین واڵتی ناوچه كه ؟

گرفتی پرسی كورد له  سیاسه تی ده ره كیی 

چیندا

له   چین  گه لی  كۆماری  كه   كاته وه ی  له و 

به توندی  زۆر  به یجینگ  دامه زراوه ،   19٤9

ده ره وه ی  جوداخوازه كانی  گرووپه   به رانبه ر 

ڕێگه   ئه وه ی  بۆ  وه ستاوه ته وه ،  خۆیشی 

گرووپه   پشتگیریی  هێزێك  هه ر  له   بگرێت 

هه ر  بكاته وه .  واڵته كه ی  ناو  جوداخوازه كانی 

جوداخوازی،  هه میشه   چین  ئه وه یه   له به ر 

هێزه   "سێ  وه ك  تیرۆریزمی  و  توندڕە وی 

بۆخۆی  چین  كردووه .   ناودێر  شه ڕخوازه كه" 

زۆر  بۆیه   ڕە گه زه ،  فره   و  نه ته وه   فره  واڵتێكی 

به گرنگییه وه  كار له سه ر بنه مای یه كێتیی خاك 

و ده ستوه رنه دان ده كاته وه ، هه میشه ش پرسی 

تایوان وه ك مۆته كه یه ك له  سیاسه تی ده ره كیدا 

تایوان،  هه ر  نه ك  هه یه .  گه وره ی  ئاماده گیی 

به ڵكوو هه رێمی تبت، زینجیانگ و مه نگولیای 

هێزه   له الیه ن  كه   پرسانه ن  ئه و  ناوه وه  

ده ره كییه كانه وه  دژی چین ده جووڵێرنێن. چین 

پێی وایه  مافی چاره ی خۆنووسین نابێت له سه ر 

هه موو  و  بێت  واڵتان  سه ربه خۆیی  حسابی 

ده وڵه تی  نییه   مه رج  ده وڵه ته كان  بێ  نه ته وه  

سه ربه خۆی خۆیان دروست بكه ن .

ده ره كیی  سیاسه تی  بڵێین  ده كرێت 

عێراقدا،  له   كورد  پرسی  لەهه مبه ر  به یجینگ 

بۆ  واڵته   ئه و  گشتگیری  سیاسه تی  له   به شێكه  

عێراق كه  ئه ویش به شێكه  له  سیاسه تی واڵته كه  

دیسان  به گشتی،  ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  له  

ئه ویش ده چێته  چوارچێوه ی سیاسه تی ده ره كیی 

سیاسه تی  كرۆكی  جیهان.  ئاستی  له سه ر  چین 

ناوه ڕاستدا،  ڕۆژهه اڵتی  له   چین  ده ره كیی 

بریتییه  له  دروستكردنی ژینگه یه كی سه قامگیر 

بۆ  بكات  كارئاسانی  كه   جۆرێك  به   ئارام  و 

و  ناوخۆیی  چاكسازیی  به رده وامه كانی  هه وڵه  

په ره پێدانی به رده وام. ده رباره ی قه یرانه كانیش 

له و ناوچه یه ، چین پێی وایه  له  ڕێگای دیالۆگ و 

لێكتێگه یشتنه وه  ده كرێت زه مینه ی چاره سه ری 

ڕۆڵی  ده كاته وه  له   جه خت  چین  دابڕێژرێت، 

نه ته وه  یه كگرتووه كان و به تایبه ت ئه نجوومه نی 

ئاسایش له  یه كالكرنه وه ی ئه و پرسانه دا.

ڕیفراندۆمی  ئه نجامدانی  سه روبه رندی  له  

هه رێمی كوردستان بۆ سه ربه خۆیی له  ئه یلوولی 

حكومه تی  پشتگیریی  به فه رمی  چین    ،2017

پاراستنی  بۆ  كردووه تەوه   عێراق  فیدراڵیی 

یه كپارچه یی  و  سه ربه خۆیی  سه روه ری، 
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خاكه كه ی، هه روه ها بۆ دروستكردنی ڕێزگرتنی 

پشتگیریی  هه روه ها  یه كسانی.  هه مه الیه ن، 

و  نیشتامنی  وتوێژی  و  بونیادنانه وه   پڕۆسه ی 

دژایه تیكردنی  بۆ  عێراق  هه روه ها هه وڵه كانی 

تیرۆر ده كاته وه . بۆیه  به یجینگ له  چه ندین بۆنه  

پشتگیریی  كه   ڕایگه یاندووه   جیاوازدا  كاتی  و 

پڕۆسه ی دیموكراسی ده كات بۆ فه راهه مكردنی 

ئاشتی و سه قامگیری له  عێراقدا.

سیناریۆ ئاینده ییه كان

چه ندین  چین  ئه وانه ،  هه موو  سه رباری 

له  پارچه كانی تر و  به رژە وه ندیی له گه ڵ كورد 

به تایبه ت له  عێراقدا هه یه . 

به تایبه ت  سه ربه خۆ  كوردستانێكی  یه كه م: 

پێناوه دا،  له و  ئه گه ر پشتگیریی چینی هه بێت 

له وانه یه  ببێته  دۆستێكی گرنگ و متامنه پێكراو 

چین  به وه ش  و  ناوه ڕاستدا  ڕۆژهه اڵتی  له  

ده ست  گرنگی  فشاری  و  هێز  ئامرازێكی 

ده كه وێت.

به فه رمی  چین  ئه وه ی  سه رباری  دووه م:   

ڕایگه یاندووه  كه  دژی هه وڵی جودابوونه وه یه ، 

ڕۆڵیان  ڕۆژبه ڕۆژ  چینیه كان  كۆمپانیا  كه چی 

فراوانرت ده بێت له  كوردستان، چه ندین پڕۆژە  له  

سێكته ری جیاواز ئه نجام ده ده ن و هه ندێك جار 

له  ڕێگه ی الیه نی دووه مەوە ئه و كاره  ده كه ن 

نه وه ك ناڕە زایه تیی ئه مەریكییه كان بورووژێنن، 

پالنه   به و  كورده كانیش  سه ركرده   دیاره   وا 

ڕازین. ئه وه  جگه  له وه ی چین له  بواری هێزی 

نه رمیشەوە  به ردوام له  هه رێمه كه  كار ده كات، 

هه ولێر  له   چین  كونسوڵگه ریی  منوونه   بۆ 

چاالكرت و فراوانرت بووه ، ڕۆژانه  هه واڵه كانی به  

زمانی كوردی له  سۆشیاڵ میدیا باڵو ده كاتەوه ، 

زۆر جار پێشبڕكێ و خول ده كاته وه  بۆ گه نجانی 

و  زمان  ده رباره ی  زانیاری  ئه وه ی  بۆ  كورد 

كولتووری چینی باڵو بكاته وه . ته نانه ت له  دوو 

ساڵی ڕابردوودا، به شی زمانی چینی بۆ یه كه م 

جار له  زانكۆی سه اڵحه دین كرایه وه ، ئه وه  جگه  

نهێنی  به   چینییه كان  دیپلۆماتكاره   كه   له وه ی 

له گه ڵ  و  ده گه ڕێن  كوردستاندا  به   ئاشكرا  و 

ئه كته ره  جیاوازه كان دۆستایه تی په یدا ده كه ن. 

كه   ده ركه وته وه   بۆی  به یجینگ  سێیه م: 

بێگرێ  و  ڕاسته قینه   دۆستایه تیی  كورده كان 

كه مرت  تر،  ناوچه كانی  له   جیاواز  به   ده كه ن 

وه ك  ده كرێت  بۆیه   ئایین،  به   هه ستیارن 

ئامرازێك به كاریان بهێنێت له  جه نگی تیرۆردا، 

سنووره كانی  له   تیرۆر  جه نگی  چه نده   هه ر 

چینه وه  دووره ، به اڵم مه ترسییه  ئاسایشییه كه ی 

توندڕە وی  چه كداری  سه دان  به   كه   له وه دایه  

كه مینه ی ئیگۆری چین له  شه ش ساڵی ڕابردوودا 

په یوه ندییان به  داعشه وه  كردووه ، چین ترسی 

ناو  بگاته وه   هه ڕە شه یه   ئه و  كه   هه یه   ئه وه ی 

واڵته كه ی خۆی. 

چواره م: پرسی كورد له  توركیا و به تایبه ت 

له  سووریا، ئیمتیازێكی باشه  بۆ چین بۆ ئه وه ی 

بهێنێت، چونكه  توركیا  به كاری  له  دژی توركیا 

پشتگیری و میوانداریی گرووپه كانی مسوڵامنی 

له الیه ن  كه   ده كات  ئیگۆر  توركی  ڕە گه ز  به  
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به كار  به رانبه ر  چه وساندنه وه یان  چینه وه  

دێت. هه ندێك زانیاری ئاماژە  به وه  ده كه ن كه  

حكومه تی چین به نهێنی چه ك و ته قه مه نی و 

سووریا  كورده كانی  بۆ  لۆجیستیی  هاریكاریی 

هه ڕە شه یه كی  ئه وه ش  كه   كردووه،   هه نارده  

ئه و  توركیا  چونكه   توركیا،  سه ر  بۆ  جددییه  

كرێكارانی  پارتی  درێژكراوه ی  وه ك  گرووپانه  

كوردستان ده بینێت و به  هه ڕەشه یەك بۆ سه ر 

ئاسایشی نیشتامنیی توركیایان ده زانێت.

چین  گرنگرت:  هه مووی  له   و  پێنجه م   

كوردستان  وزه ی  كه رتی  له   بەبایه خه وه   زۆر 

بۆ  ده بینێت  ده رفه تێكی  وه ك  ده ڕوانێت، 

سه رچاوه كانی  فره چه شه نكردنی  و  كاركردن 

خۆی. 

به بایه خه وه   ده بێت  كوردستان  هه رێمی   

له  واڵتێكی گه وره ی وه ك چین بڕوانێت، واڵتێك 

كه  یه كه مینه  له  ڕێژی دانیشتووان، دووه مه  له  

هێزی ئابووری، سێیه مه  له  قه باره ی جوگرافی، 

ئێستادا  له   كه   هێز  تاكه   له وه ی  جگه   ئه وه  

مه ترسیی  به   ئه مەریكا  یه كگرتووه كانی  واڵته  

كورد  كه   گرنگه   بۆیه   واڵته یه .  ئه و  دابنێت؛ 

چینییه كان  له گه ڵ  مامه ڵه   به هه سیتارییه وه  

بكات، له  الیه كه وه  تێبگات له وه ی كه  چینییه كان 

چییان پێیه  بۆ پرسی كورد، نه وه ك دۆسته كانی 

له  ئه مەریكا و ئه ورووپا نیگه ران بكات. به اڵم له  

الیه كی تریشه وه  هه رێم ده توانێت یاریی گرنگ 

ئه نجام بدات به  به كارهێنانی هه ردوو هێزه كه،  

بۆ ئه وه ی به  قازانجی كورد بشكێته وه . واته  هه ر 

پرسی  له به رانبه ر  ساردی  ڕۆژئاواییه كان  كات 

دۆستایه تیی  كارتی  كه   باشرته   ده نوێنن،  كورد 

چین بجووڵێرنێت. 

هێزێكی  وه ك  چین  تریشدا،  به  دیوێكی 

ناكرێت  دونیادا،  له   زه به الح  گه شه ی  له   ڕوو 

ده وڵه تانی  هه موو  بگرێت،  نادیده ی  كورد 

ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  له   ئه مەریكا  دۆستی 

له گه ڵ  كاری  و  داوه   چین  به   ئیمتیازیان 

ئیامرات؛  و  سعودی  عه ره بستانی  ده كه ن. 

له   ئه مەریكا،  مێژوویی  دۆستانی  له   دووان 

و  دیبلۆماسی  په یوه ندییه   ئاستی  ئێستادا 

ئابوورییه كانیان  و  ته كنه لۆجی  و  سیاسی 

له گه ڵ چین ڕوو له  هه ڵكشانه . ئه وه  جگه  له  

ئیرسائیل،  ئه مەریكا؛  هه میشه ییه كه ی  دۆسته  

بۆ  حه یفای  به نده ری  پێدانی  گرێبه ستی  كه  

ماوه ی بیست ساڵ له گه ڵ چین واژۆ كردووه ، 

ڕاسته وخۆی  و  ڕاشكاو  نیگه رانیی  ئه وه ش  كه  

گرنگه   بۆیه   كه وته وه .  لێ  ئه مەریكای 

تێبگات،  نوێیه   هێزه   له و  به بایه خه وه   كورد 

ناوه نده كانی توێژینه وه ، زانكۆ و میدیاكان به ر 

شیكاری  و  توێژینه وە  به   بایه خ  شت  هه ر  له  

ئاسیایی بده ن له  پێناو ئاشنابوون و كارئاسانی 

بۆ بڕیابه ده ستان و سیاسه مته داران.
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ئیدارەی بایدن پێویستە 
پشتگیریی کوردەکان بکات

نووسەران: 
ڕوەیدا مستەفا

چاالکوانێکی دیاری کوردی-بەریتانی و دامەزرێنەری بۆردی سیاسەتی کوردییە کە 
بزووتنەوەیەکی جەماوەرییە و دەیەوێت نوێنەرایەتیی کوردی-بەریتانی لە شانشینی 

یەکگرتوودا زیاتر بکات. 
یەریڤان سەعید

توێژەرە لە پەیمانگای ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ لێکۆڵینەوە، کاندیدی دکتۆرایە 
لە زانکۆی جۆرج ماسۆن لە سکوڵی شیکاری ملمالنێ و چارەسەر. پێشتر 

پەیامنێری کەناڵی ڕووداو بووە لە کۆشکی سپی و کاری بۆ نیۆرک تایمز، 
وۆڵ ستریت جێرناڵ، بۆستن گڵەوب، بی بی سی و گاردیان کردووە وەکوو 

ڕۆژنامەنووس و وەرگێڕ.
محەمەد ساڵح

ڕۆژنامەنووسێکی کوردە و کاندیدی دکتۆرایە لە زانکۆی پەنسلڤانیا لە 
سکوڵی ئاننبێرگ بۆ پەیوەندی. 

وەرگێڕان: پەرۆش محەمەد ساڵح
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بەرایی

پەیوەندیی باش لەگەڵ کوردستانی عێراق سەرمایەیەکی باش و سرتاتیژییە 

ئیدارەکەی  لە  پشتگیرییە  ئەم  بەاڵم  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی  واڵتە  بۆ 

بایدنەوە دەبێ بە مەرج بێت.

لە کاتێکدا کە ئیدارەکەی بایدن خوێندنەوە بۆ سیاسەتی ئەمەریکا 

بە هەرێمی  بایەخ بدرێ  ناوەڕاستدا دەکات، زۆر گرنگە  لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستانی عێراق کە هەرێمێکی خۆسەرییە و جێگایەکی سرتاتیژیی لە 
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کوردستانی  هەرێمی  هەیە.  عێراقدا  باکووری 

و  بووە  عێراق  جێگای  سەقامگیرترین  عێراق 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  جێگیری  هاوبەشێکی 

زیاد  ڕابردوودا.  ساڵی  سی  لە  بووە  ئەمەریکا 

هەڕەشەی  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  لەوەش، 

لە  قاعیدە  و  داعش  وەکوو  گرووپەکانی 

گرنگ  کوردستان  هەرێمی  سووریادا؛  و  عێراق 

هێزە  بۆ  بووە  باش  شوێنێکی  هەروەها  بووە، 

بەخێرهاتنی  و  ئەمەریکا  سەربازییەکانی 

دیپلۆمات و خاوەن کارە ڕۆژئاواییەکانی کردووە. 

لە کاتێکدا ئیدارەی بایدن خەریکی دووبارە 

ڕۆژهەاڵتی  سیاسیی  بەرنامەی  داڕشتنەوەی 

گرنگدا  خاڵی  دوو  لە  پێویستە  ناوەڕاستە، 

پاڵپشتی کوردەکانی عێراق بێت: یەکەم: ئیدارەی 

حکومەتی  پارێزەری  و  پشتیوان  پێوستە  بایدن 

هەڕەشەی  لە  بێت  کوردستان  هەرێمی 

داعش  و  ئێران  لە  نزیک  میلیشیاکانی  گرووپە 

لەبەر  ئامانج،  بە  دەکەن  عێراق  کوردی  کە 

هەیە.  ئەمەریکا  لەگەڵ  پەیوەندیی  ئەوەی 

دووەم: پێویستە ئیدارەی بایدن ئەم پشتیوانییە 

هەرێم  حکومەتی  ئەوەی  بۆ  مەرج  بە  بکات 

ناوخۆییدا  بەڕێوەبردنی  لە  جددی  چاکسازیی 

بەدامەزراوەکردنی هێزەکانی  بەتایبەتی  بکات، 

و  هەرێم  حکومەتی  فەرمانی  لەژێر  ئاسایش 

باشرتکردنی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ، مافەکانی 

مرۆڤ یەکێک لە پایەکانی سیاسەتی دەرەکیی 

ئیدارەکەی بایدن خۆشیەتی.

بوونی سوپای ئەمەریکا لە کوردستان،  ئێران 

و هێزە میلیشیا شیعەکانی هاوپەیامنی لە عێراق 

تووڕە کردووە کە چەندین هێرشی مووشەکیان 

لە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  سەر  بۆ 

تازەترین  داوە.  ئەنجام  ڕابردوودا  ساڵی  ماوەی 

درا،  ئەنجام  2021دا  شوباتی  15ی  لە  هێرش 

هاوپەیامنی  شیعەی  میلیشیایەکی  کاتێک 

پایتەختی  ئێران مووشەکبارانی شاری هەولێری 

فڕۆکەخانەی  هێرشەکە  کرد.  کوردستانی 

بنکەیەکی  کە  هەولێر  شاری  نێودەوڵەتیی 

چەند  لەگەڵ  تێدایە،  ئەمەریکای  سەربازیی 

گەڕەکێکی مەدەنیی بە ئامانج کردبوو. هێرشەکە 

نێویاندا  لە  کە  کەوتەوە  لێ  قوربانیی  دوو 

بوو،  تێدا  ئەمەریکای  سەربازیی  بەڵێندەرێکی 

هەروەها دەیان کەسیشی بریندار کرد کە خەڵکی 

ئەمەریکا  حکومەتی  بەڵێندەرانی  و  ناوچەکە 

ئەمەریکاشی  خزمەتگوزاریی  ئەندامێکی  و 

ئەولیای  سەرایای  ناوی  بە  گرووپێک  بوو.  تێدا 

میلیشیای  گرووپێکی  بە  بەگشتی  کە  ئەلدەم 

ئێران دادەنرێت، بەرپرسیارێتیی ئەو ڕووداوەی 

لەئەستۆ گرت. 

ڕەنگە  بەشێکی  میلیشیاکان  هێرشەی  ئەم 

بۆ  تارانەوە هەبێت  بە هەوڵەکانی  پەیوەندیی 

ئەوەی دەستی بخاتە سەرەوە لە دژی واشنتۆن 

چاوەڕوان  کە  ناوەکییانەی  دانوستانە  لەو 

دەکرێت  بەاڵم  بکاتەوە،  پێ  دەست  دەکرێت 

کەمپینە  لە  بەشێک  وەکوو  هێرشانە  ئەم 

هەژموونی  سەپاندنی  بۆ  ئێران  فراوانەکەی 

بەشێ  وەکوو  بدرێتەوە.  لێک  خۆی  هەرێمیی 
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لەو کەمپینە، ئێران و هاوپەیامنەکانی لە عێراق 

بۆیان  گەر  هەروەها  و  الوازکردن  هەوڵی  لە 

بکرێت هەڵوەشاندنەوەی حکومەتی هەرێمی 

گرنگی  دامەزراوەی  تاکە  کە  کوردستاندان 

هەڵکشاوی  کاریگەری  بەرەنگاریی  عێراقە 

ئێرانی لە عێراقدا کردووە و لە هەمان کاتدا بە 

کاتێک  تەنانەت  ماوەتەوە.  ڕۆژئاواش  دۆستی 

لە هەوڵی دووبارە  یەکگرتووەکان  کە ویالیەتە 

ئێران،  لەگەڵ  دیپلۆماسیەتە  دەستپێکردنەوەی 

کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  بەهێزکردنی 

دەتوانێت بااڵدەستیی زیاتر بدات بە واشنتۆن لە 

مامەڵەکردن لەگەڵ هەڕەشە ئەمنییەکانی ئێران، 

ئەمەریکا  ئایا  کە  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بێ 

تاران  لەگەڵ  ڕێککەوتن  بە  بگات  دەتوانێت 

لەسەر کێشە ناوەکی و هەرێمییەکان.

داعشە  ناسەقامگیری؛  تری  سەرچاوەیەکی 

کە بەهێواشی، بەاڵم بەبەردەوامی لە عێراق و 

سووریا لە چەند مانگی ڕابردوودا چاالکییەکانی 

زیاتر کردووە. کوردەکان گرنگن لە هەوڵەکاندا 

چونکە   گرووپە،  ئەم  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ 

ئۆپەراسیۆنەکانی  چەقی  به  بووە  هەولێر 

سووریا.  و  عێراق  واڵتی  هەردوو  باکووری 

ناوچە سنوورییەکانی  لە  داعش چاالکیی خۆی 

کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  خاکی  نێوان 

دوو  کردووە.  زیاد  عێراق  تری  ناوچەکانی  و 

تەقینەوەی ئەم دواییەی بەغدا کە دوای چەند 

ساڵێک لە وەستان لە هێرشی لەو جۆرە هات، 

بوێرتر  و  بەهێزتر  داعش  کە  بەوەی  ئاماژەن 

بووە لە کاتێکدا هێزەکانی عێراق بە شێوەیەکی 

ئەو  نادرێت.  ئەنجام  بۆ  کارەکانیان  کاریگەر 

دابەشبوونەی لەنێوان سوپای عێراق و میلیشیا 

دەسەاڵتی  لەژێر  ناو  بە  کە  هەیە،  شیعەکاندا 

حەشدی  چەتری  لەژێر  عێراقدان،  حکومەتی 

بۆ  کردووە  الواز  زیاتر  هەوڵەکانی  شەعبیدا 

بێکردارییە  ئەم  داعش.  ڕووبەڕووبوونەوەی 

دەبێت جێگای بایەخی ویالیەتە یەکگرتووەکان 

بێت، چونکە مێژووی ئەم دواییە نیشانی دەدات 

کە شکستهێنان لە بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشەی 

دەرئەنجامی  ئێستادا  لە  جیهادییەکان  گرووپە 

داهاتوودا.  لە  دەهێنێت  خۆیدا  بەدوای  قورس 

هەرێمی  حکومەتی  بە  پەیوەندیی  ئەوەی 

هەر  بۆ  گرنگە  کوردستان  هەیە،  کوردستانەوە 

هەوڵ و کۆششێک بۆ کۆنرتۆڵکردنی توندوتیژی 

ناوچەکە  و  ئەمەریکا  ئاسایشی  بۆ  جیهادی 

بەگشتی.

کوردستان  چەندە  هەر  ئەمانە،  سەرەڕای 

لە  بەتوانایە  ئەکتەرێکی  کە  داوە  نیشانی 

بۆ هێزە  ڕێژەییە  پارسەنگێکی  و  داعش  شەڕی 

عێراقدا،  لە  ئێران  بە  سەر  میلیشیاییەکانی 

ناوخۆی  لە  مرۆڤ  مافی  ڕەوشی  تۆماری  بەاڵم 

حکومەتی هەرێمی کوردستان و الی دوو حزبە 

دواییدا  سااڵنەی  لەم  دەسەاڵت  سەرەکییەکەی 

جار  زۆر  ئێستا  ئەمنییەکان  هێزە  بووە.  خراپرت 

بەتوندوتیژی وەاڵمی خۆپیشاندانەکان دەدەنەوە، 

خۆپیشاندانەکانی  سەربازییانەی  داپڵۆسینی 

منوونەیەکە  سلێامنی  لە   2020 ساڵی  کۆتایی 
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لەالیەن  کە  بڕیارێکیدا  لە  هەروەها  ئەوە.  بۆ 

ڕێکخراوەکانی ئازادیی ڕۆژنامەنووسیی ناوخۆیی 

و نێودەوڵەتییەوە سەرکۆنە کرا، ماوەیەک پێش 

ئێستا دادگایەکی شاری هەولێر سزای شەش ساڵ 

زیندانیی بەسەر پێنج ڕۆژنامەنووس و چاالکواندا 

سەپاند.

ئەم دۆخە خراپەی مافی مرۆڤ لە نزیکەوە 

لە  حوکمڕانی  تری  بوارەکانی  بە  بەسرتاوەتەوە 

هێزە  ئیداریی  کۆنرتۆڵی  بەتایبەتی  کوردستان، 

پێشکەوتن  هەندێک  کاتێکدا  لە  ئەمنییەکان. 

هێزە  یەکخستنەوەی  و  بەدامەزراوەییکردن  لە 

هەیە،  حیزبەکاندا  کۆنرتۆڵی  ژێر  ئەمنیەکانی 

ڕێگاکە  و  بکرێت  ماوە  تر  زۆری  هێشتا  بەاڵم 

درێژە. ئەمەریکا و واڵتانی تری ئەندامی ناتۆ لەم 

بوارەدا پشتیوانیی گرنگیان دابین کردووە، بەاڵم 

حکومەتی  سەر  بخەنە  زیاتر  فشاری  دەبێت 

هەرێمی کوردستان و حزبە دەسەاڵتدارەکانی بۆ 

ئەوەی هەنگاوی جددیرت لە بارەی ئەم كێشەوە 

بنێن. 

بەم بۆنەیەوە لە کاتێکدا پێویستە ئەمەریکا 

لە  کورد  پشتیوانیکردنی  لە  بێت  بەردەوام 

گرنگ،  هاوپەیامنێکی  وەک  ئەمنییەوە  ڕووی 

دەبێت ئەو جۆرە یارمەتییانە بکات بە مەرجی 

باشرتکردنی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ، حوکمڕانی 
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و  ئەمنییەکان  هێزە  یەکخستنەوەی  ناوخۆیی، 

ئاستی  لە  دەسەاڵت  ئاشتییانەی  گواستنەوەی 

لە  ڕوانینە  جۆرە  ئەم  حکومەتدا.  جیاجیای 

باشرت  بەڕێوەبردنی  و  مرۆڤ  مافی  و  ئاسایش 

کێشانە  ئەو  کە  ڕوانینەی  ئەو  پێچەوانەی  -بە 

وەک بژاردەی سیاسەتی ئۆپۆزسیۆن دەبینێت-، 

دەبێت  ئەرێنیی  ڕەنگدانەوەی  کۆتاییدا  لە 

بەهێزیی  و  ناوخۆیی  سەقامگیریی  لەسەر 

لەگەڵ  مامەڵەکردن  لە  کورد  گشتیی سیاسەتی 

هەڕەشە دەرەکییەکاندا، زۆربەی ئەم پرسانەش 

بەرژەوەندییەکانی  لەسەر  دەبێ  کاریگەرییان 

تەنانەت  و  سەربازی  کارمەندانی  و  ئەمەریکا 

ئاسایشی نیشتیامنییش.

ئارگومێنتی پشتیوانیی ئەمەریکا لە ئاسایش 

و حوکمڕانی بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان، 

بۆ  دەربکەوێت  بانگەشەیەک  وەکوو  ڕەنگە 

هەوڵێکی تری بێهوودەی بونیادنانی نەتەوە، بەاڵم 

کوردەکان گەلێکی چەوساوەن کە بەو ئەکتەرانە 

سەر  بۆ  وجوودین  هەڕەشەی  دراون  دەورە 

ئاسایشیان و باش ئاگاداری ئەوەن کە پشتیوانی 

مانەوەیان  بۆ  ئەمەریکا  بەتایبەتییش  و  ڕۆژئاوا 

زۆر گرنگە. ئەم پشتبەستنە بە هاوکاریی ڕۆژئاوا 

دەرفەتی گرنگ بۆ گەالنی ڕۆژئاوا دەڕەخسێنێ 

کە پشتیوانی لە کوردستان دەکەن، بە شێوەیەکی 

بااڵدەستیی خۆیان دژی  ئەمەریکا،  سەرەکییش 

زیاتر  داعش  و  ئێران  وەک  نەیارەکانی  هێزە 

بکەن. لە کاتێکدا کە گرووپە میلیشیا شیعەکانی 

سەر بە ئێران، کە ئێستا دەستیان بەسەر هەردوو 

ئاستێکی  تا  عێراقدا  ئەمنیی  و  سیاسی  بواری 

کاریگەریی  وایە کە دژی  زۆر گرتووە، هیوایان 

ڕووسیا  و  چین  لە  و  بوەستنەوە  ئەمەریکا 

بەگشتی  عێراق  کوردی  هێشتا  ببنەوە،  نزیک 

ئەو بۆچوونەیان هەیە کە ئەمەریکا هاوبەشی 

تری  ناوچەکانی  بارودۆخی خراپی  سەرەکییانە. 

عەسکەرتاریەت  قووڵبوونەوەی  بە  کە  واڵت 

زیادبوونی  و  ئێران  کاریگەریی  فراوانبوونی  و 

چاالکییەکانی داعشدا دەنارسێتەوە، جارێکی تر 

گرنگییە سرتاتیژییەکانی کوردستان دەردەخات لە 

ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە بەردەوامەکانی ناو 

عێراق و ناوچەکە بەگشتی. ئەگەری پێشکەوتن 

پەیوەندیی  ئەمنییەکان،  گرنگە  کێشە  لەسەر 

هەردوو  لەنێوان  دەوێت  قووڵرتی  دووالیەنەی 

الدا.

 پێویستە ئەمەریکا بەردەوام بێت لە 
پشتیوانیکردنی کورد لە ڕووی ئەمنییەوە 
وەک هاوپەیمانێکی گرنگ، دەبێت ئەو 

جۆرە یارمەتییانە بکات بە مەرجی 
باشترکردنی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ، 

حوکمڕانی ناوخۆیی، یەکخستنەوەی هێزە 
ئەمنییەکان و گواستنەوەی ئاشتییانەی 
دەسەاڵت لە ئاستی جیاجیای حکومەتدا
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نەخشەکێشانی گەشبینانەی کورد 
بۆ ئیدارەی بایدن: تورکیا و ئێران

 جۆن ساڵح
ڕۆژنامەوان و شیکەرەوەی سیاسییە، سەرنجی کارەکانی لەسەر تێوەگالنی ئەمەریکا و هێزە دەرەکییەکانە لە 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و گرنگیی تایبەت دەدات بە کاروباری سووریا و کورد.

وەرگێڕان: هەژار حەمید
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تورکیا

بارودۆخێکی  ڕووبەڕووی  تورکیا  لە  کورد 

خراپ دەبێتەوە بە بەراورد لەگەڵ کوردەکانی 

ئەوان  سیاسیی  دەنگی  عێراق.  و  سووریا 

داخراو  سیاسی  گۆڕەپانی  لە  زیاتر  بێت  تا 

بۆ  خۆبەڕێوەبردنێکیش  جۆرە  هەر  و  دەبێت 

ئەوان؛ دوور لە واقیعە. بەو شێوەیەش ئەوان 

پێشێلکارییەکانی  پرسی  چارەسەری  بەدوای 

دیموکراسی  گێڕانەوەی  و  تورکیا  مرۆڤی  مافی 

کرێکارانی  پارتی  نێوان  ئاشتیی  و  ناوچەکە  لە 

کوردستان و حکومەتی تورکیا دەگەڕێن.

سەرۆک  ڕابردوودا،  ساڵی  چوار  ماوەی  لە 

وەک  ترامپی  ئیدارەی  بێدەنگیی  ئەردۆگان 

سیاسەتەکانی  زیادکردنی  بۆ  دەرفەتێک 

سەرکوتکردن و ترساندنی کورد لە تورکیا بەکار 

مەبەستی  بە  تورکیا  دەسەاڵتدارانی  هێناوە. 

بۆ مافە سیاسییەکان،  کپکردنی داواکانی کورد 

و  سەرکوت  کوردییان  کولتووریی  چاالکیی 

کوردییان  زمانی  پەروەردەی  کردووە،  قەدەغە 

دیمۆگرافیای  گۆڕینی  ئامانج،  کردووەتە 

ڕێگەی  لە  کوردییەکاندا  ناوچە  لە  نەژادی 

هەروەها  سەپاندووە،  سەربازییەوە  چاالکیی 

کردووە،  دەستگیر  کوردیشیان  چاالکوانانی 

گرتووخانەکاندا  لە  زۆریان  بەشێکی  جار  زۆر 

ئەشکەنجە دراون و بەجێ هێڵراون بۆ مردن. 

وەکوو بەشێک لەو سیاسەتی سەرکوتکردنە، 

دیموکراتی  پارتی  دژی  لە  بەتوندی  ئەردۆگان 

الیەنگرانی  و  )هەدەپە(  پرۆکورد  گەالنی 

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

سەرچاوە: پەیامنگای واشنتۆن بۆ سیاسەتی 

ڕۆژهەاڵتی نزیک

https://www.washingtoninstitute.org/

policy-analysis/mapping-kurdish-

optimism-biden-administration-

turkey-and-iran

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

دەتوانێت  ئێران  و  تورکیا  لە  کورد 

لە  بێت،  ئەمەریکا  بایەخداری  هاوبەشێکی 

ئاڵۆزدایە  پەیوەندییەکی  لە  ئەمەریکا  کاتێکدا 

لەگەڵ هەردوو واڵتدا.

کورد  هەرێمەکەدا،  سەرانسەری  لە 

بایدن  سەرۆکایەتیی  سەیری  بەپەرۆشەوە 

دەکەن. زۆرێک هیوایان زۆرە و گریامنەی ئەوە 

دەکەن کە بایدن پشتیوانیکەری کورد بێت زیاتر 

ئەمڕۆ.  تا  ئەمەریکا  تری  سەرۆکێکی  هەر  لە 

لەگەڵ گەشبینییەکی نوێ سەبارەت بە هاوکاری 

لەگەڵ ئەمەریکا، کرانەوە و جموجۆڵ لە ساڵی 

تێگەیشنت  چەندە  هەر  دەردەکەوێت،  2021دا 

ناوچەکەدا  لە  کاروباری کوردەکان  لە رسوشتی 

گرنگ  پێویستە  داهاتوو  هاوکارییەکی  هەر  بۆ 

ببیرنێت. هاوکات لەگەڵ بەدواداچوونی بارودۆخ  

کوردییە  پێکهاتە  لەگەڵ  زیاتر  هاوکاریی  بۆ 

هەروەها  سووریا،  و  عێراق  لە  خۆسەرەکان 

چاوەڕوانییەکانی  و  هیوا  بۆ  بەدواداچوون 

گرنگی  بەشێکی  کە  ئێران  و  تورکیا  کوردەکانی 

دانیشتووانی ئەو دوو واڵتەن؛ جێگای بایەخە. 
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 12 نزیکەی  )2016(ەوە  ساڵی  لە  وەستاوە. 

ئەندامی ئەو پارتە بە تۆمەتی تیرۆر و پەیوەندی 

کراون.  زیندانی  قەدەغەکراو  پەکەکەی  لەگەڵ 

لەناو سەرکردە حزبییە زیندانییەکان، سەاڵحەدین 

دەمیرتاش هەیە کە هاوسەرۆکی پێشووی پارتەکە 

کەسایەتییەکانی  بەناوبانگرتین  لە  یەکێک  و 

کوردە. دەسەاڵتدارانی تورکیا لە ساڵی ڕابردوودا 

کۆرۆنایان  بێسەروبەری  بارودۆخی  بەتایبەتی، 

بەکار  کورد  لە  ڕزگاربوون  بۆ  ڕێگەیەک  وەکوو 

فەرامۆشکردنی  ڕێگەی  لە  ئەمەش  هێنا، 

و  کورد  هاواڵتیانی  بۆ  تەندروستی  چاودێریی 

دابیننەکردنی هاوکاریی پزیشکی بۆیان.

لە  سیاسی  چاالکوانێکی  غوالم  کانی 

واشنتۆن و بەڕێوەبەری تۆڕی زانیاریی کوردی-

"کوردانی  وتی:  و  دا  لێدوانی  ئەمەریکی، 

باکووری کوردستان ئاشتییان دەوێت، هەروەها 

دەیانەوێت نوێنەرەکانیان نوێنەرایەتییان بکەن 

کاتێک  بن.  تورکیا  جیاجیای  زیندانی  لە  نەک 

هەڵبژێردرا،  سەرۆککۆمار  بە  ترامپ  دۆناڵد 

ئەو  کرا.  دەستگیر  دەمیرتاش  سەاڵحەدین 

جۆو  ئێستا  کاتێکدا  لە  زینداندایە،  لە  هێشتا 

بایدن لە کۆشکی سپییە." 

دەسەاڵت  پارتی  و  ئەردۆگان  شێوەیە  بەم 

بە  دژ  ڕەگەزپەرستانەی  سیاسیی  تاکتیکی 

هەدەپە  ئەوەی  بۆ  هێنا،  بەکار  کوردیان 

گۆشەگیر بکەن و کوردی تورکیا لە هاوپەیامنی 

دوور  تر  ئۆپۆزسیۆنەکانی  پارتە  لەگەڵ 

و  داد  پارتی  کە  کاتەوەی  لەو  بخەنەوە. 

لە  ڕابردوودا  ساڵی  لە  ئەردۆگان  گەشەپێدانی 

هەڵبژاردنی  گەورەکانی  شارە  نزیکەی هەموو 

خۆجێیی دەسەاڵتی لەدەست دا، 59 کەس لە 

ڕۆژهەاڵتی  لە  هەدەپە  سەرۆکشارەوانیی   65

خراونەتەوە.  دوور  پۆستەکانیان  لە  تورکیا 

بە  ئەردۆگانی  ترامپ  ڕاستییانە،  ئەم  سەرەڕای 

پیاوێکی گەورە و دۆستێکی نزیک وەسف کرد، 

ئەمەریکاش لە کاتی بەڕێوەبردنی ترامپدا هیچ 

کارێکی بۆ ئەوە نەکرد کە لە تورکیا لەبەرامبەر 

مافەکانی مرۆڤ بێتە دەنگ.

بۆ  کراوەیە  تورکیا  کوردی  جۆرەش  بەو 

بایدن،  ئیدارەی  لەگەڵ  نوێ  پەیوەندییەکی 

بەتایبەتی لەسەر وتەکانی لە بارەی بەرەوپێشربدنی 

مافەکانی مرۆڤ. پارتی دیموکراتی گەالن لە تورکیا 

)هەدەپە( دەستپێشخەریی کرد بۆ پێشکەشکردنی 

پیرۆزبایی لە بایدن و کەمالە هاریس. سەرکەوتنی 

دیموکراسیی  بۆ  سەرکەوتن  بە  هەڵبژاردنیشیان 

بەیاننامەیەکدا  لە  گرت.  لەبەرچاو  ئەمەریکا 

دوای سەرکەوتنی نافەرمیی بایدن، هاوسەرۆکی 

سانجار  مەدحەت  و  بوڵدان  پەرڤین  هەدەپە؛ 

ڕایانگەیاند: "ئێمە هیوادارین و چاوەڕوانی ئەوە 

سایەی  لە  ئەمەریکا  سیاسەتەکانی  کە  دەکەین 

دیموکراسی،  ئەجێنداکانی  ئێوەدا،  سەرۆکایەتیی 

دادپەروەریی  و  مرۆڤ  ئازادییەکانی  و  ماف 

جێندەری،  یەکسانیی  کۆمەاڵیەتی-ئابووری، 

و  کەشوهەوا  گۆڕانی  بۆ  ئیکۆلۆژی  ڕێوشوێنی 

سیاسەتی ئەخالقی و ئاشتیخوازانەی دەرەوە پێش 

بخەین."
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هەستیاردا  سیاسیی  بارودۆخێکی  بە  تورکیا 

زیرەکانە  مانۆڕی  بە  پێویستی  کە  دەڕوات 

دواییەی  ئەم  خراپبوونی  چوارچێوەی  لە  هەیە 

سیاسەتە  و  تورکیا  و  ئەمریکا  پەیوەندییەکانی 

بە  بەرامبەر  ئەردۆگان  شەڕانگێزەکانی 

ئەگەر  ناتۆ.  و  ئەمەریکا  بەرژەوەندییەکانی 

لە  ڕوو  و  وەربگێڕێت  ئەمەریکا  لە  ڕوو  تورکیا 

بایدن  زەحمەتە  ئەوە  بکات،  ڕووسیا  و  ئێران 

بتوانێت ئەردۆگان ڕازی بکات لە کەمکردنەوەی 

ناتۆ.  بەرەو  الدانەوەی  و  شەڕانگێزییەکانی 

ئامرازە  ئەو  هەموو  پێویستە  ئەمەریکا  بۆ  بۆیە 

کاتی  لە  دەستدان،  لەبەر  توندانەی  و  نەرم 

مامەڵەکردن لەگەڵ حکومەتی ئەردۆگاندا بەکار 

ئابوورییە  سزا  دەتوانن  ئامرازانە  ئەم  بهێنێت، 

لەسەر  بەتایبەتی  بگرن،  لەخۆ  زیرەکەکان 

هەروەها  و  پارتەکەی  و  ئەردۆگان  تیمەکەی 

مافی  پێشێلکارییەکانی  بە  گرنگیدان  زیاتر 

لەسەر  جۆرە  لەو  جەختکردنەوەیەکی  مرۆڤ. 

دەبێت  بەسوود  مرۆڤ،  مافەکانی  پێشێلکردنی 

تورکیا  کوردی  لەگەڵ  پتەو  پەیوەندییەکی  بۆ 

بە  پاڵ  کە  بەسوود،  سرتاتیژییەکی  ئاراستەی  بە 

ئاواتە  بە  گەیشنت  بۆ  دەنێت  تورکیاوە  کوردی 

سیاسییەکانی خۆی لەناو تورکیاکی دیموکراتیک 

نەک ئیسالمی.

مامەڵەکردن  لە  سرتاتیژی  تری  پڕۆژەیەکی 

لەگەڵ کوردی تورکیا، ڕێکخستنی دیالۆگ دەبێت 

لەنێوان حکومەتی تورکیا و پەکەکە، بە ئامانجی 

ئەکتەری  هەردوو  لەنێوان  ئاشتی  بەدیهێنانی 

ناجێگیری،  سەرەڕای  دوورمەودادا.  لە  ناکۆکدا 

جار  هەندێ  الیەنەکە  دوو  دوژمنایەتیی  بەاڵم 

گەڕانەوەی  بینیوە.  بەخۆیەوە  کەمبوونەوەی 

پەیوەندیی نێوان پەکەکە و تورکیا، دەبێتە هۆی 

بەکارهێنانی  لە  ئەردۆگان  توانای  نەهێشتنی 

و  کوردەکانی  ڕکابەرە  بەرامبەر  تیرۆر  تۆمەتی 

پاساوی ئەوەی کە ڕێگە بە حکومەتەکەی بدات 

دەست وەربدات لە کاروباری سووریا و عێراق. 

هەروەها پشتگیریکردنی هەوڵی سیاسیی ڕەوای 

سەرەکی  توخمێکی  دەتوانێت  تورکیا،  لە  کورد 

کە  ئەمەریکادا  فراوانرتی  سیاسەتی  لە  بێت 

تەحەدای تەماحە ترسناکەکانی ئەردۆگان دەکات 

و  حوکمڕانی  و  دیموکراسی  بەرژەوەندیی  لە 

لە  نێودەوڵەتی  دەستدرێژیی  کەمکردنەوەی 

سیاسەتەکانی تورکیادا.

کانی غواڵم: بایدن عادەتی 
ستایشکردنی کەسایەتیی 

دەسەاڵتخوازی نییە، لە ڕاستیدا 
حەز دەکات بەرەنگاریان بێتەوە، 
وەک چۆن دژی میلۆسۆڤیچ کردی. 

سەرۆک ئەردۆگانیش وەک 
میلۆسۆڤیچ ڕەفتار دەکات
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کە  دەکات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  غوالم  کانی 

کورد  تر  کوردەکانی  وەک  بایدن  سەرۆک 

سەرۆک  کە  دەزانێت  هەروەها  دەناسێت، 

کانی  بۆیە  کێشەدایە.  لە  لەگەڵیاندا  ئەردۆگان 

پێشبینیی ئەوە دەکات کە بایدن تەنانەت ئەگەر 

ئەردۆگان  سەرۆک  ڕووبەڕووی  ڕاستەوخۆش 

بکات  مرۆڤ  مافەکانی  تورکیا  لە  نەبێتەوە، 

دەرەوەیدا،  سیاسەتی  لە  گرنگ  پێوانێکی  بە 

هێڵی  نهێنیی  زانیاریی  ئێمە  وتی:"  هەروەها 

دیپلۆماسیی نێوان واشنتۆن و ئەنقەرە نازانین، 

زیندانیکردنی  بۆ  ئاماژەکردن  بێگومان  بەاڵم 

دەرکردنی  یان  کورد  پەرلەمانتارانی 

پێشکەوتنێکە  کورد؛  سەرۆکشارەوانییەکانی 

باسی  کە  ترامپ  سەرۆک  لەگەڵ  بەراورد  بە 

سەرۆک  لەگەڵ  خۆی  باشی  پەیوەندیی  لە 

بایدن عادەتی ستایشکردنی  ئەردۆگان دەکرد. 

ڕاستیدا  لە  نییە،  دەسەاڵتخوازی  کەسایەتیی 

چۆن  وەک  بێتەوە،  بەرەنگاریان  دەکات  حەز 

ئەردۆگانیش  سەرۆک  کردی.  میلۆسۆڤیچ  دژی 

مەگەر  دەکات  ڕەفتار  میلۆسۆڤیچ  وەک 

پەیوەندییەکی  کە  دەکەم  پێشبینی  بگۆڕێت، 

دروست  دوو سەرکردەیە  ئەو  لەنێوان  ساردتر 

بێت."

ئێران

لە  ئێران  کوردی  تورکیا،  پێچەوانەی  بە 

قووڵی  پەیوەندییەکی  کە  دەژین  واڵتێکدا 

هەیە،  ئەمەریکادا  لەگەڵ  دژبەیەکی 

بۆ  دەگەڕێت  بەدوایدا  بایدن  واڵتەی  ئەو 

کەمینەی  ئەتۆمی.  ڕێککەوتنی  گەڕاندنەوەی 

بگەنە  ئەوەوەن  بەدوای  ئێران  کوردی 

عێراق- کوردستانی  هاوشێوەی  بارودۆخێکی 

هەرێمی سەربەخۆ لەناو دەوڵەتێکی فیدراڵیدا، 

لەگەڵ دانپیانان بە ناسنامەی کورد و ڕێزگرتن 

ئێستادا  لە  سیاسی-کولتوورییەکانیان.  مافە  لە 

ڕژێم  دەچەوسێنێتەوە.  کورد  ئێران  ڕژێمی 

لەسێدارەدان،  هەڕەمەکی،  دەستگیرکردنی 

لە  ناچار  دیمۆگرافیای  گۆڕینی  ئەشکەنجە، 

خزمەتگوزاری  نەبوونی  و  کوردییەکان  ناوچە 

ئەوەی  بۆ  دەهێنێت  بەکار  گەشەسەندن؛  و 

دانیشتووانە کوردەکەی بچەوسێنەوه.

هەر لەبەر ئەم هۆیە و بە هۆی خیانەتی 

ترامپ لە کوردانی سووریا، کورد لە ئێران متامنە 

داوە.  لەدەست  ترامپ  ئیدارەی  لە  ئومێدی  و 

سەالح بایەزیدی نوێنەری حیزبی کۆمەڵە وتی: 

"ئەمساڵ یادی ٤1 ساڵەی شۆڕشی ئیسالمی لە 

سەاڵح بایەزیدی: نابێت ڕێککەوتن 
لەگەڵ ئێران لەسەر حسابی 

چاوداخستن بێت لە سیاسەتی 
دەسەاڵتخوازانەی ڕژێم و 

پێشێلکارییە زۆروزەوەندەکانی مافی 
مرۆڤ
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شەقامەکان  لە  ناڕەزایەتی  کاتێک  بوو،  ئێران 

پیاوانی  خوارەوە،  هێنایە  شایان  حکومەتی 

کرد.  لە خەڵک  داوای شۆڕشیان  ئێران  ئایینیی 

خەڵکی  ڕابردوودا  ساڵی  لە  شێوە  هەمان  بە 

کورد لە ئێران دژی ئەو ئیسالمییانە ڕاوەستان 

و  دەسەاڵت  سەر  هاتنە   1979 ساڵی  لە  کە 

ناوچە  لە سەرانسەری  ئایینی  پیاوانی  دژی  لە 

کرد،  خۆپیشاندانیان  واڵتە  ئەو  کوردییەکانی 

و  سنە  و  مەریوان  وەک  شارەکانی  لە  لەوانە 

هەمیشە  ئێران  کوردی  جوانڕۆ.  و  کرماشان 

دژی  لە  بوون  شەڕدا  پێشەوەی  بەرەی  لە 

لە  ڕژێمە  ئەو  ڕژێم.  سەرکوتیی  و  دڕندەیی 

لە  تیرۆریزم  پشتیوانیی  گالوە،  تێوە  جەنگدا 

مووشەکی  بەرنامەی  دەکات،  ئەمەریکا  دژی 

ئەتۆمی و بالستیکی دروست دەکات و دەبێتە 

هۆی مردنی ملیۆنان ئێرانی و غەیرەئێرانی بە 

هەمان شێوە."

بە  گرنگی  بایدن  هیوادارە  ئێران  لە  کورد 

پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ئێران بدات و 

چاو بە ڕێککەوتنی ناوکی و کەموکورتییەکانی 

چەند  بایەزیدی  شێوەیە  بەو  بخشێنێتەوە. 

"کاتێک  دەڵێت:  و  ڕوو  دەخاتە  پێشنیارێک 

گرووپی  لە   بەشێک  وەک  ئۆباما  ئیدارەی 

کە  کار(  هاوبەشی  گشتگیریی  )پالنی   1+5

نارساوە؛  ئێران  ناوکییەکەی  ڕێککەوتننامە  بە 

ئێمە  2015دا  تەممووزی  1٤ی  لە  کرد،  ئیمزا 

بەاڵم  نەکرد،  دژایەتیامن  ئێران  لە  کورد  وەک 

و  کەموکوڕی  لە  نێودەوڵەتیامن  کۆمەڵگای 

ڕێککەوتنەکە  کردەوە.  ئاگادار  عەیبەکانی 

ئێرانی  پێشێلکردنی گەورەی مافەکانی مرۆڤی 

و سیاسەتی سپۆنسەری تیرۆریزم و پەرەپێدانی 

نەگرت.  لەخۆ  بالستیکی  مووشەکی  بەرنامەی 

جێگری  وەک  سەرۆککۆمار  بایدنی  جۆو 

ڕێککەوتنە  لە  بوو  بەشێک  پێشوو  سەرۆکی 

بەتەواوی  بەدڵنیاییەوە  و  ئێران  ناوکییەکەی 

عەیبەکانی  و  پرسە  ئەم  هەستیاریی  ئاگاداری 

ڕابردوو و چۆنیەتیی مامەڵەکردنی لەگەڵ ئێران 

ئەگەر  هەیە.  داهاتوویدا  سەرۆکایەتیی  لە 

ئێمە  بکرێت،  ئێران  لەگەڵ  دانوستانێک  هەر 

پێشێلکارییەکانی  کە  هیوادارین  کورد  وەک 

ئەتنی  کەمینە  سەرکوتکردنی  و  مرۆڤ  مافی 

ئەو  لەگەڵ  کورد  ناویشیاندا  لە  ئایینییەکان  و 

هیوادارین  هەروەها  بکرێت.  باس  واڵتە 

لە  زۆرێک  کە  بێت  لەبیری  نوێ  ئیدارەی 

واڵتە  ئەم  بڕوایەدان  لەو  ئێران  شارەزایانی 

ماوەکانی  ئیمپراتۆریەتە  دوا  لە  یەکێکە 

فرە  مۆزایکی  پێکهاتەی  کە  مۆدێرن،  جیهانی 

نابێت ڕێککەوتن  ئایینی هەیە.  نەتەوە و فرە 

چاوداخسنت  حسابی  لەسەر  ئێران  لەگەڵ 

و  ڕژێم  دەسەاڵتخوازانەی  سیاسەتی  لە  بێت 

مرۆڤ."  مافی  زۆروزەوەندەکانی  پێشێلکارییە 

سەرەڕای ترسی کورد لە داهاتوو، ئەو پرسیارەی 

ئێستا هەر ماوە: ئایا بایدن لە ئێران شتێک بۆ 

کورد دەکات؟ 

ئێران  کوردەکانی  شێوە،  هەمان  بە 

لەگەڵ  هاوکاری  بۆ  بااڵیان  ئامادەییەکی 
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بە  زۆر  هیوایەکی  و  ئەمەریکا  بەرپرسانی 

ئیدارەی بایدن نیشان داوە.

ئیدارەی  دەکرد  پێشبینیی  ئێران  لە  کورد 

بۆ  و  بدات  کورد  پرسی  بە  گرنگی  ترامپ 

بەدەستهێنانی بەرژەوەندیی هاوبەش لە دژی 

کورد  سیاسییەکانی  الیەنە  هاوکاریی  ڕژێم، 

بکات. لە ڕاستیدا لە ساڵی 2018دا لە واشنتۆن 

سیاسییەکانی  سەرکردە  نێوان  چاوپێکەوتنی 

ئەنجام  ئەمەریکا  بەرپرسانی  و  ئێران  کوردی 

لە  ئێرانی  کوردی  کۆمەڵەی  حزبی  درا. 

ساڵی  12ی  مانگی  لە  بوو،  چاالک  واشنتۆن 

دیپلۆماتکارەکان  و  بەرپرسان  لەگەڵ  2019دا 

مەبەستی  بە  بوونەوە  کۆ  ترامپ  ئیدارەی  لە 

کاری  و  پەیوەندی  پەرەپێدانی  و  "پتەوکردن 

بەاڵم  ئەمەریکا"،  حکومەتی  لەگەڵ  هاوبەش 

هاوکاری  بیرۆکەی  ڕاوێژکارەکانی  و  ترامپ 

هەڵوەشاندەوە،  ئێرانیان  کوردەکانی  لەگەڵ 

خۆالدان  ئیدارەکە  سیاسەتی  ئەوەی  هۆی  بە 

بوو لە هەر هەوڵێک کە  توانا دیبلۆماسییەکان 

بخاتە مەترسییەوە لەگەڵ ئێران. 

لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ نووسەر سەاڵح 

ئەمەریکا،  لە  کۆمەڵە  نوێنەری  بایەزیدی 

سەرۆکایەتی  دەسەاڵتی  "دەزانم  ڕایگەیاند: 

گەورەی  کێشەی  چەندین  ڕووبەڕووی 

ناوخۆیی و نێودەوڵەتی و لە نێویاندا سیاسەتی 

ناوین  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەمەریکا  دەرەوەی 

و  تۆمارەکانی  کرد،  باسامن  وەکوو  دەبێتەوە. 

لە  کورد  پرسی  بە  بایدن  سەرۆک  ئاشنابوونی 

بەگشتی،  کورد  بۆ  نیشانەی هیوایە  ڕابردوودا، 

سیاسەتی  جێبەجێکردنی  لە  باس  کە  بەاڵم 

ئاسان  هێشتا  ئەوا  دەکرێت،  کورد  پشتگیریی 

لەبەرچاو  ئەوە  نوێ  ئیدارەی  نییە. هیوادارین 

الیەنە  و  ئێران  کوردەکانی  کە  بگرێت 

سیاسییەکانی لە بزووتنەوە بەرهەڵستکارەکانی 

ئەو واڵتەدا لە دژی ڕژێم بە چاالکی ماونەتەوە 

گۆڕانکاریی  بۆ  )1979(ەوە  ساڵی  لە  و 

دیموکراتی لە ئێران تێدەکۆشن.  کورد داوای لە 

ئەمەریکا و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کردووە کە 

بانگ لە سیاسەتی ناوخۆیی و دەرەکیی ئێران 

بکەن لەسەر بنەمای پێکەوەژیانی ئاشتییانە و 

هاوکاریی نێودەوڵەتی و هەرێمی. لە کاتێکدا 

وەکوو  ئێران  بەرامبەر  ئەمەریکا  حکومەتی 

شوێنەکانی  لە  هەرێمی  شەڕەنگێزی  هێزێکی 

وەک عێراق و سووریا و یەمەن دەوەستێتەوە، 

لەسەر  جەخت  گرنگرتە  کات  هەموو  لە 

هەڕەشانەی  و  هەڵسوکەوت  بەو  کۆتاییهێنان 

خۆی  گەلی  و  جیهان  لەبەرامبەر  بهێرنێت 

ڕاگرتنی  ناویشیاندا  لە  دەدات،  ئەنجامی 

چاالکییە ئەتۆمییەکانی." 

هیواکان  بایدن،  سەرکەوتنی  لەگەڵ 

دەگەڕێنەوە.  دووبارە  ئێران  کوردەکانی  بۆ 

هەروەها وتی: "لە کاتێکدا گفتوگۆ لەسەر ئەو 

سەرۆک  بایدنی  جۆو  ئێمە  دەکەین،  مێژووە 

وەک یەکێک لە ئاشناترین کەسەکان بە خەباتی 

کورد دەبینین و بە هەندێک پێوانە بە یەکێک 

لە سیاسەمتەدارە هەرە پرۆکوردەکانی ئەمەریکا 
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چ وەک سیناتۆر، جێگری سەرۆککۆمار و ڕەنگە 

دەیبینین.  سەرۆککۆمار  وەک  داهاتوودا  لە 

کردووە  کوردستانی  هەرێمی  سەردانی  ئەو 

پەیوەندییەکانی  لیژنەی  سەرۆکی  وەک  

جێگری  وەک  و  پیران  ئەنجوومەنی  دەرەوەی 

سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا، بۆیە ئەم تۆمارانە 

دەیکەنە  سیاسەمتەدارەکانی  لە  زۆرێک  لەناو 

ئێمە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  جیاواز.  کەسایەتییەکی 

بە تۆمار نەمانبینیوە کە باس لە پێشێلکاری و 

ئازاری لەمێژینەی مافی مرۆڤی کورد لە ئێران 

بکات."

ئەگەری  بەرامبەر  شێوە  هەمان  بە  ئێران 

کورد  و  ئەمەریکا  هەماهەنگیی  و  کرانەوە 

لەگەڵ  هاوکاری  لە  ئەمەریکا  هەستیارە. 

دەرەوە  سیاسەتی  لە  ئێران  کوردەکانی 

بەرامبەر بە کۆماری ئیسالمی، زۆر شتی هەیە 

کە بەدەستی بهێنێت. کوردی ئێران، گرنگرتین 

و  سیاسی  سەربازیی  هێزی  بەهێزترین  و 

ئەو  چاالککردنی  بۆ  ئێرانن.  ناو  ناحکومیی 

سەرچاوەیەکی  وەک  بەنرخە  هاوپەیامنە 

ئەمەریکا  ئێران،  ڕژێمی  دژی  لە  کاریگەر 

پێشێلکارییەکانی  لەسەر  جەخت  پێویستە 

و  ئێران  لە  کەمینەکان  دژی  لە  مرۆڤ  مافی 

لە  پشتگیری  بکاتەوە.  کوردەکان  بەتایبەت 

زیادکردنی  هۆی  دەبێتە  ئێران،  کوردەکانی 

کاریگەرییان لە کاتێکدا کە ئەمەریکا بەدوای 

شەڕەنگێزییەکانی  کردەوە  کەمکردنەوەی 

دەکرێت  هەروەها  ناوچەکەدا.  لە  ئێرانە 

کوردەکانی  نهێنی  شێوەیەکی  بە  ئەمەریکا 

سەربازی  تاکتیکی  و  بەڕێوەبردن  لە  ئێران 

دامەزراندنی  لە  یارمەتیدانیان  بۆ  ڕابهێنێت، 

ناو  نیمچەسەربەخۆی  ئیداریی  هەرێمی 

ناوخۆی  لە  کورد  ئۆتۆنۆمیی  ئێران. هەبوونی 

ئێران  ڕژێمی  لەسەر  فشار  دەتوانێت  ئێران، 

دروست بکات و لە کۆتاییدا ڕەنگە لە گۆڕینی 

لە  گۆڕانکاری  لە  کەم  النی  یان  حکومەتدا، 

ئێستا؛  حکومەتی  توندەکانی  هەڵوێستە 

یارمەتیدەر بن. 

و  کاریگەری  ئەمانەدا،  هەموو  لەگەڵ 

سەرۆک  دەرەوەی  سیاسەتی  سەرکەوتنی 

خۆرهەاڵتی  لە  کورد  بە  بەرامبەر  بایدن  جۆو 

ناوەڕاستدا بەسرتاوەتەوە بە ئامراز و کەسایەتیی 

دیپلۆماسییەکانی ئیدارەکە، بەتایبەتی وەزیری 

ئاسایشی  ڕاوێژکاری  ئەزموونەکانی  و  دەرەوە 

کورد  کاروباری  لەگەڵ  مامەڵە  کە  نیشتامنی 

هۆکارێک  وە  دەکەن،  ئیقلیمیدا  مەسەلەی  و 

بۆ هیوا لەو بارەیەوە هەیە، ئەنتۆنی بلینکنی 

وەزیری دەرەوە بەئاشکرا نیگەرانیی دەربڕیوە 

لە بارەی دەستبەرداربوونی کوردەکانی سووریا 

لە سەردەمی ئیدارەی ترامپدا.

ئەگەر تەماشا بکەین، کرانەوەی زۆر هەیە 

و  ئەمەریکا  لەنێوان  توندتر  پەیوەندیی  بۆ 

دەرفەتانەش  ئەو  ڕەنگە  ناوچەکەدا،  لە  کورد 

بردنەپێشەوەی  بۆ  بدات  ال  یارمەتیی هەردوو 

ڕۆژهەاڵتی  بۆ  بەرژەوەندییەکانیان 

ناوەڕاستێکی ئارامرت. 
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ناوەڕۆک و ئاڵنگارییەكانی توانای 
ستراتیژیی هەناردەی ئێران 

لە بازاڕی عێراقدا

توێژەران:
موجتەبا ڕۆستەمی

خوێندکاری دکتۆرا، بەشی بەڕێوەبردن و بازرگانی/کۆلێژی ئەدەبیات و زانستە مرۆڤایەتییەکان - زانکۆی 
ئازادی ئیسالمی - هەمەدان

فەرشید نەمایان
مامۆستای یاریدەدەر، بەشی بەڕێوەبردن و بازرگانی/یەکەی کرماشان - زانکۆی ئازادی ئیسالمی - کرماشان

عەلی ڕەزا ئیسالمبولچی
مامۆستای یاریدەدەر، بەشی بەڕێوەبردنی دەوڵەتی/کۆلێژی ئەدەبیات و زانستە مرۆڤایەتییەکان - زانکۆی 

ئازادی ئیسالمی - هەمەدان
 ڕوحواڵ سوهرابی

مامۆستای یاریدەدەر، بەشی ژمێریاری/ کۆلێژی زانستە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان - زانکۆی ئەبو عەلی 
سینا - هەمەدان

ڕۆژنامەوان و شیکەرەوەی سیاسییە، سەرنجی کارەکانی لەسەر تێوەگالنی ئەمەریکا و هێزە دەرەکییەکانە لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و گرنگیی تایبەت دەدات بە کاروباری سووریا و کورد.

وەرگێڕان: ئەرخەوان سەیفور

)لێکۆڵینەوەی بەراوردکاریی ئێران و تورکیا لە بازاڕی عێراقدا(
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بازرگانیی دەرەکیی خۆیان دابەش بكەن، شیی 

ھەناردەکردن  سرتاتیجییەکانی  و  بکەنەوە 

پانتایی  لە  سەرکەوتووەکان،  کۆمپانیا  بۆ 

بدەن  پێ  گەشە  ڕکابەریدا  فرۆشتنی  و  کڕین 

)Demir, Ozmen & Rashid, 201٤(. ئێران 

تایبەمتەندیی  و  سرتاتیجی  شوێنگەی  خاوەنی 

وشکانیی  سنووری  ھەروەھا  جیۆپۆلەتیکە، 

لەگەڵ حەوت واڵتدا ھەیە و لەگەڵ ھەندێک 

و  قەوقاز  و  ناوەڕاست  ئاسیای  واڵتانی  لە 

سنووری  فارس  کەنداوی  دەوروبەری  واڵتانی 

ئاوی ھەیە.

بازرگانیی  ناوەندی  زانیارییەکانی  بەپێی 

ئێران  كە  ئەوەی  سەرەڕای  نێودەوڵەتی، 

و  رسوشتییەکان  سەرچاوە  خاوەنی 

دیبلۆماسیی  و  جیۆپۆلۆتیکی  تایبەمتەندیی 

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

سەرچاوە: وەرزنامەی زانستیی لێکۆڵینەوە 

سرتاتیژییەکانی سیاسەتدانانی گشتی، خولی 

دەیەم، ژماره )35(، ١399.

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

بەرایی

ڕایەڵەی  گرنگرتین  لە  دەرەکی  بازرگانیی 

واڵتانی  لەگەڵ  واڵت  ئابووریی  مامەڵەی 

بەرنامەداڕێژییەکی  بە  پێویستی  تردایە، 

تیۆرییە  بیرۆکە  لە  یەکێک  ھەیە.  زیرەکانە 

ئابووریدا، سوودوەرگرتنە  بواری  لە  گرنگەکان 

بازرگانیی دەرەکی بۆ دروستکردنی  لە توانای 

 Balaguer, Florica( ئابووریی  گەشەپێدانی 

پێویستە واڵتان کردەی   .)2015 ,& Ripolles
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ئابوورییە، بەاڵم نەیتوانیوە سوود لەم توانایانە 

وەربگرێت. پێویستییەکان و ژێرخانی ئابووری 

پێشمەرجی  بەھێز،  دەرەکیی  بازرگانیی  و 

ئابووریی  دیبلۆماسیی  دروستبوونی 

ناوچەکەدا.  لە  لێھاتووانەیە  و  سەرکەوتوو 

سرتاتیجییەکانی  ئامانجە  بە  گەیشنت  بۆ 

چشم  )سند   2025 ڕوانگەی  بەڵگەنامەی 

یەکەمی  پلەی  لە  ئێران  بینینی   ،)1٤0٤ انداز 

دەرفەتی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئابووریدا، 

لە  سوودوەرگرتن  و  دەرەکییەکان  بازرگانییە 

توانا هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان، دوو ھێندە 

گرنگیی ھەیە.

ئێران،  بازرگانیی  ھاوبەشی  وەک  عێراق 

ئەم  ھەڵبژێردراوە.  توێژینەوەیەدا  لەم 

پەیوەندییە  گەشەپێدانی  بۆ  دراوسێیە  واڵتە 

توانایەکی  ئێران؛  لەگەڵ  بازرگانییەکانی 

ڕووەوە  لەم  ھەیە،  بەھێزی  ئابووریی 

ڕووی  لە  بێت  گونجاو  نوێنەرێكی  دەتوانێت 

لەنێوان  تازەکان  جیۆپۆلۆتیکییە  گۆڕانکارییە 

لێکۆڵینەوەی  بۆ  ئاسیا  ڕۆژئاوای  واڵتانی 

بکرێت.  ھەژمار  نێوانیان  دەرفەتەکانی 

درێژخایەن  ئاسایشی  نەمانی  دوای  عێراق 

تیرۆرستییەکان،  ڕووداوە  دامرکانەوەی  و 

بەپێی  و  نوێوە  بارودۆخێکی  کەوتووەتە 

2017دا  ساڵی  لە  جیھانی1،  بانکی  ڕاپۆرتی 

دابەزیوە،   0,8% لە  عێراق  ئابووریی  گەشەی 

ناوخۆیی  بەرهەمهێنانی  تێكڕای  ھەروەھا 

1  https://www. wto.org/   https://

عێراق لە 23٤ ملیار دۆالرەوە لە ساڵی 2013 

دەرخەری  کە  دۆالر،  ملیار   197 بە  بووە 

و  کااڵکان  بەرھەمھێنانی  کەمبوونەوەی 

جیاوازەکانی  بەشە  لە  خزمەتگوزارییەکانە 

بەتوندی  دابەزینە  ڕەوتی  ئەم  ئابووریدا، 

یەکلەدواییەکەکان  شەڕە  کاریگەریی  لەژێر 

لەکارکەوتنی  و  ژێرخانەکان  زیانلێکەوتنی  و 

نێودەوڵەتییە  گەمارۆ  و  دایک  پیشەسازیی 

بەردەوامی  گەشەی  درێژخایەنەکاندایە، 

و  بەرھەمھێنان  قەبارەی  لە  عێراق 

ھەناردەی  گەشەی  ئەرێنیی  بەرژەوەندیی 

نەوتی خاو، زیادبوونی دانیشتووان، زۆربوونی 

کااڵ  و  بیناسازی  کەرەستەکانی  پێویستیی 

بەپیشەسازیبوون  بۆ  ھەوڵدان  و  جیاوازەکان 

وەبەرهێنانی  لە  دەوڵەت  پشتگیرییەکانی  و 

ناوخۆیی و دەرەکییەکان لەم واڵتەدا، ھەموو 

ئەمانە بارودۆخێکی زۆر باشی بۆ عێراق وەک 

یەکێک لە جەمسەرە گرنگەکانی خواستنی كااڵ 

و بەرهەمەكانی لە جیھاندا دروست دەکات.

بازرگانیی  ناوەندی  زانیارییەکانی  بەپێی 

عێراق  بۆ  تورکیا  ھەناردەی  نێودەوڵەتی2، 

هەڵكشانی   ،2018 بۆ   2016 ساڵی  ماوەی  لە 

عێراق،  لە  تورکەکان  بوونی  بینیوە.  بەخۆوە 

و  ئابووری  ڕۆڵی  بۆ  مەترسیدارە  زەنگێکی 

كە  كاتێكدا  لە  عێراقدا،  لە  ئێران  بازرگانیی 

عێراقدا  لەگەڵ  ھاوبەشی  سنوورێکی  ئێران 

سەرەڕای  کیلۆمەتر،   1٤00 درێژایی  بە  ھەیە 

2 https://www. Trademap. Org
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کۆمەاڵیەتی،  کولتووری،  ڕووی  لە  ئەوەش 

مێژوویی و ئایینییەوە خاوەنی كۆمەڵێك خاڵی 

بە  پێویستی  ئەمە  عێراقدا،  لەگەڵ  هاوبەشە 

گەشەپێدانی  بۆ  بەرنامەیەکی سرتاتیژی ھەیە 

قووڵ لە پەیوەندییە ئابووری و بازرگانییەکان، 

دەرفەتە  لە  سوودوەرگرتن  بۆ  ھەروەھا 

پێشکەوتنی  و  ئابوورییەکان  و  بازرگانی 

بەتایبەتی  عێراقدا  بازاڕی  لە  ڕکەبەرەکان 

تورکیا.

وەبەرهێنان  و  بازرگانی  مۆدێلی 

فشارە  کەمبوونەوەی  مەبەستی  بە 

گەمارۆی  تێپەڕاندنی  و  جیھان  ئابوورییەکانی 

گۆڕاوە،  نێودەوڵەتی  یاساکانی  دوژمن؛ 

بابەتی  بارودۆخانەدا،  ئەم  لەگەڵ  بۆیە  ھەر 

پێداچوونەوەی  بە  پێویستی  لێکۆڵینەوە 

سیاسەتە  لە  چاوپیاخشاندنە  و  قووڵ 

لەگەڵ  بەتایبەت  داھاتوو  بازرگانییەکانی 

ئەو  دەستنیشانکردنی  ھەروەھا  عێراقدا. 

بۆشاییانە و ئەو قەیرانانەی کە لە نێوانیاندایە 

ئاڵۆزی  الیەنی  لە  و  دەرکەوتنیاندا  کاتی  لە 

لەبەرچاوەکانی  گۆڕانە  و  دەرەکی  بازرگانیی 

دەزانرێت.  پێویست  بە  نوێدا  تەکنەلۆجیای 

لەبەر  کە  لێکۆڵینەوەی  ئەم  بنەمای  لەسەر 

میتۆدی  لە  سوودوەرگرتن  بە  دەستدایە، 

ئەم  وەاڵمی  بەدوای  ناوەرۆک،  شیکاریی 

کاریگەرەکان،  فاكتەرە  کە  پرسیارانەوەین 

پەیوەندییە  ئاڵنگارییەكانی  و  ناوەرۆک 

بازرگانییەکانی نێوان ئێران و عێراق کامانەن؟ 

بازرگانییەکانی  پەیوەندییە  بارودۆخی   •

ئێران و عێراق

- ئێران

بەپێی کۆتا ژمارەکانی سەرژمێری و ڕاپۆرتی 

بانکی جیھانی، دانیشتووانی ئێران لە ساڵی 2018، 

بە 82/1 ملیۆن کەس ھەژمار کراوە. بەپێی سایتی 

ئێران   ،)GeoDistance( جوگرافی  دووریی 

دەکەوێتە باشووری ڕۆژئاوای ئاسیا و لەگەڵ 15 

واڵت دراوسێیە. ڕاپۆرتی بازرگانیی نێودەوڵەتی3  

بەم شێوەیە ئێران دەناسێنێت: ئێران لە ڕۆژئاوای 

کەنداوی  خەزەر،  دەریای  نزیکی  لە  ئاسیا  

لە  واڵتە  ئەم  فارسدایە.  کەنداوی  و  عەمامن 

بە  ئێران  بازاڕدا.  ئابووریی  بە  تێپەڕیندایە  کاتی 

سێیەمین واڵتی خاوەن نەوتی پاشەکەوتکراو لە 

جیھاندا دانراوە.

گازی  و  نەوت  رسوشتی  شێوەیەکی  بە 

ئێرانن  ھەناردەکانی  گرنگرتین  رسوشتی 

کیمیایی،  ماددەی  وەک  تری  ھەناردەی  و 

ھاوردەی  ھەیە.  میوەیشی  و  پالستیک 

سەرەکیی ئێران: ئامێرە کارەباییەکان، دانەوێڵە، 

ئاسن، پۆاڵ و ماددەی کیمیاییە. بەپێی ڕاپۆرتی 

بازرگانی،  نەخشەی  سایتی  2017ی  سااڵنەی 

لە   8/6 ڕیزبەندیی  بە  بەرھەمەکانی  ئێران 

ئیامراتی  بۆ   %6/3 چین،  واڵتی  بۆ  سەددا 

کۆریای  بۆ   %٤/1 عێراق،  بۆ   %6/1 عەرەبی، 

باشوور، 3/8% بۆ تورکیا، 2/6% بۆ ئەفغانستان، 

2/6% بۆ ھیندستان؛ ھەناردە کردووە.

3          http://www.intraen.org/country/iran/
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 ،)1( ژمارە  خشتەی  داتاکانی  بەپێی 

سووتەمەنییە  بەرھەمە  ھەناردەکاندا  لە 

کانزاییەکان و چەورییە کانزاییەکان پلەی 16ی 

جیھان و پشکی 1/9ی لە ھەناردە جیھانییەکان 

ساڵی  بە  سەبارەت  کردووە.  تەرخان  خۆی  بۆ 

نزیکەیی 29%ی ھەبووە،  بە  دابەزینی   ،2017

لەسەر  پێنجەم  پلەی   ،2017 ساڵی  لە  بەاڵم 

ھەناردە  لە   3/8 پشکی  و  جیھان  ئاستی 

و  کردووە  تەرخان  خۆی  بۆ  جیھانییەکانی 

 2016 ساڵی  بە  بەرامبەر  بەرزبوونەوەی   %3٤

لەنێوان  جیھانی  ھاوردەی  بەھای  و  ھەبووە 

دابەزینی 3%ی ھەبووە.  سااڵنی 2018-201٤، 

ئەو  بۆ  مەترسیدارە  زەنگێکی  دابەزینە  ئەم 

ھەژمار  نەوت  ئابووریی  خاوەن  بە  واڵتانەی 

دەکرێن.

زۆرینەی  کااڵ،  گرووپ   )6( ڕاستیدا  لە 

ھەناردەکانی زیاتر لە 85%ی ھەناردەی ئێرانیان 

پێک ھێناوە کە بەرامبەر بە 56/8 ملیارد دۆالر 

تەرخان  خۆیان  بۆ  ئێرانیان  ھەناردەی  بەھای 

کردووە. لەم نێوانەدا تەنھا یەک گرووپ کااڵی 

تەرخان کردووە بۆ بەرھەمە کشتوکاڵییەکان و 

بە 925  بەرامبەر  لە 2%-ی  کەمرتە  پشکەکەی 

ملیۆن دۆالرە، بە واتایەکی تر: زیاتر لە 83%ی 

پەیوەست  2018دا  ساڵی  لە  ئێران  ھەناردەی 

نەوتییەکان،  بەرھەمە  و  نەوت  بە  بووە 

و  پۆاڵ  و  ئاسن  کیمیایی،  ماددەی  پالستیک، 
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کە  ئەوەن  دەرخەری  داتاکان  کانزایی.  بەردی 

بابەتی ھەناردەکراوی بێجگە لە نەوت، بە  لە 

و  کشتوکاڵی  بەرھەمە  سەرەکی  شێوەیەکی 

پیشەسازییەکان؛ ھەنگاوی بونیادی نەنراوە.

  بەپێی ڕاپۆرتی ماڵپەڕی نەخشەی بازرگانی، 

ئێران  ھاوردەکانی  زۆربەی  لە  واڵتان  پشکی 

بەرامبەر   20% دابەزینی  بە  2018دا  ساڵی  لە 

دۆالر.  ملیار   ٤0 گەیشتووەتە   2017 ساڵی  بە 

بەھای  لە  پشک  زۆرترین  2017دا  ساڵی  لە 

ھاوردەکانی ئێران لە چینەوە بە پشکی 25%/٤ 

 ،8/15% بە  عەرەبی  ئیامراتی  واڵتانی  و  بووە 

و   5% ئەڵامنیا   ،6% تورکیا   ،7% باشوور  کۆریای 

پشکی  دواییدان.  ڕیزەکانی  لە   ٤% ھیندستان 

ھاوردەکانی  ھەموو  بەھای  لە  واڵتە   6 ئەم 

ئێران لە ساڵی 2017دا بە نزیکەیی %6٤ بووە.  

- عێراق 

ژمارەکانی سەرژمێری  کۆتا  بنەمای  لەسەر 

بانكی جیھانی، دانیشتووانی عێراق  و ڕاپۆرتی 

لە ساڵی 2018، 38/8 ملیۆن کەس خەمڵێرناوە. 

بەپێی سایتی "GeoDistance"، عێراق لەگەڵ 

%95ی  ھەیە.  ھاوبەشی  سنووری  واڵتدا   )6(

پێک  موسوڵامنەکان  لە  عێراق  دانیشتووانی 

بە  کە  نەتەوەییەکان،  کولتوورە  و  ھاتووە 

کوردەکان  و  عەرەبەکان  سەرەکی  شێوەیەکی 

شیعە  %65یان  موسوڵامنەکانیش  دەگرێتەوە. 

اکسا،  و  مارابی  )صادقی،  سوننەن  %32یان  و 

کێشە  ئەو  ھۆی  بە  عێراق  ئابووریی   .)1395

زۆرانەی کە لە چەند دەیەی ڕابردوودا تووشی 

بووە، ڕووبەڕووی الوازییەکی زۆر بووەتەوە لە 

بەشە جیاوازەکانی ئابووریدا.

ھێرشی سەربازیی ئەمریکا و لەناوچوونی 

توندانەی  کێشە  ئەو  لەگەڵ  سەددام،  ڕژێمی 

جیۆپۆلەتیکیی  ھاوکێشەی  هەیە،  بوونیان  کە 

بنچینەوە  لە  عێراقی  و  ناوەڕاست  ڕۆژھەاڵتی 

و  دروستبوون  ترەوە،  الیەکی  لە  گۆڕی. 

تەکفیرییە- تیرۆریستییە  گرووپە  فراوانبوونی 

لەسەر  کاریگەرییان  زۆرترین  سەلەفییەکان، 

ئاسایش و تێکڕای قەبارەی بازرگانیی دەرەکیی 

عێراق دانا )صادقی و ھاوکاران، 1395(.

تێکڕای قەبارەی بازرگانیی دەرەکیی عێراق 

ملیار   126 بە  بووە  یەکسان   ،2018 ساڵی  لە 

ھەناردەی  بنەڕەتییەکانی  ھاوبەشە  دۆالر. 

یەکگرتووەکان  والیەتە  لە:  بریتین  عێراق 

ھیندستان  ھەناردەکان(،  گشتی  کۆی  )%25ی 

لەسەر   .9% باشوور  کۆریای   ،12% چین   ،1٤%

بازرگانیی  ناوەندی  داتاکانی  بنچینەی 

نێودەوڵەتی، عێراق بە بەھای 96 ملیار دۆالر 

لە  ھەیە  36ی  پلەی  و  ھەبووە  ھەناردەی 

جیھاندا و ڕێژەی %5ی ھەناردەی جیھان پێک 

دەهێنێت.

• زانیارییەکانی لێکۆڵینەوەکە

- زانیارییەکانی شیکاریی ناوەرۆک

داتاکانی  شیکاریی  و  بەشبەشکردن  لە 

ناوەرۆک  شیکاریی  میتۆدی  بە  چاوپێکەوتن 

)تحلیل مضمون(، 10 قەیرانی گرنگ و سرتاتیژی 

دووالیەنەکانی  پەیوەندییە  گەشەپێدانی  لە 
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بریتیین  کە  کران  دەستنیشان  عێراقدا  و  ئێران 

نەبوونی  افزودە(،  )ارزش  زیادە  بەھای  لە: 

جۆراوجۆریی ھەناردەكان، الوازیی دیپلۆماسیی 

لێنەھاتوویی  دەوڵەت،  پشتیوانیی  ئابووری، 

ئاڵۆزیی  ھەناردە،  بەڕێوەبردنی  کۆمپانیاکانی 

وەبەرهێنانی  بەرھەمەکان،  کوالێتیی  ئابووری، 

و  گەشەپێدان  دەرەکی،  ڕاستەوخۆی 

نوێکردنەوەی پێکھاتەکان و گۆڕینی پێکھاتەی 

ئابووری لەسەر بنەمای سیاسەتەکانی ئابووریی 

خۆڕاگرییانە )اقتصاد مقاومتی(.

بەرھەمەکان  کوالێتیی  زیادە،  بەھای 

سێ  ھەناردەکان؛  جۆراجۆریی  و 

زۆربەی  لە  کە  گرنگن  سەرەکیی  چەمکی 

چاوپێکەوتنەکاندا جەختیان لەسەر کراوەتەوە. 

عێراق،  زانکۆیەکی  مامۆستاکانی  لە  یەکێک 

کردووە  بەرھەمەکان  ھەناردەی  بە  ئاماژەی 

بەم  چەمکەی  ئەم  و  کەم  زیادەی  بەھای  بە 

"كااڵ  ڕوو:  خستووەتە  خوارەوە  شێویەی 

ناوماڵ،  کەلوپەلی  وەک  بەرھەمھێرناوەکان 

تەلەڤزیۆن و... ھتد؛ تێچوونی زیاتریان ھەیە 

خۆراکی.  ماددەی  لە  پێشکەوتووترن  زۆر  و 

و  بووە  تەواو  بەرھەمەکان  کوالێتیی  ئەمڕۆ 

دەڵێن."  پێ  زیادەیان  بەھا  بەرھەمەکانی 

بەرھەمەکانی  لە  گلەیی  ئەمەش  سەرەڕای 

کوالێتیی  تورکیا  "بەرھەمەکانی  ھەبوو:  ئێران 

منوونە  بۆ  هەیە،  زۆرتریان  بەهای  و  باشرت 

ئامێرە  ھەموو  سلێامنی  دووکانەکانی  لە 

ئێران  تورکیایە.  ھیی  ھتد؛  و...  کارەباییەکان 

بوونی  خواردەمەنیدا  ماددەی  بەشی  لە  تەنھا 

دەزانن  وا  خەڵک  زۆربەی  عێراق  "لە  هەیە." 

تەنھا  و  ترسناکن  ئێرانییەکان  ئۆتۆمبێلە 

"زۆربەی  دەکڕدرێن."  نرخ  ھەرزانیی  لەبەر 

و  خۆراکی  ماددەی  عێراق،  بۆ  ئێران  کااڵکانی 

کااڵگەلێکی  تورکیا  بەرامبەردا،  لە  شیرەمەنین. 

وەک جلوبەرگ زیاتر ھەناردە دەکات."

یەکێکی تر لەو کەسانەی کە چاوپێکەوتنیان 

لەگەڵ کرابوو، بەم شێوەیە وتبووی: "ئەوەندەی 

کە شووتی، سەوزەوات، ماددەی ئێکسپایەربوو 

و ماددەی سەرەتایی و لەم بابەتانە بۆ عێراق 

ھەناردە دەکەین، ئایا دەرمان و پێویستییەکانی 

ھۆی  "بە  دەنێرین؟"  تر  شتی  یان  و  ماڵەوە 

کوالێتیی خراپی بەرھەمەکان، بەداخەوە ئێمە 

براندی نەتەوەییامن لە عێراق خراپ کردووە."

- سەرمایەگوزاریی ڕاستەوخۆی دەرەکی

چاوپێکەوتنیان  کەسانەی  ئەو  زۆربەی 

تواناکان  بایەخپێنەدانی  لە  باس  کراوە،  لەگەڵ 

و  دەکەن  عێراق  کردەییەکانی  دەرفەتە  و 

و  قەیرانەکان  لە  تر  یەکێکی  شێوەیە  بەم 

دەکەن:  دەستنیشان  ھەناردە  بۆشاییەکانی 

دەکات.  ھاوردە  شتێک  ھەموو  "عێراق 

بەردەوام  ڕەوتە  ئەم  بەاڵم  شت!  ھەموو 

نابێت و پێویستە نەبێت. ئێستا  عێراق لەژێر 

داروپەردووی ٤0 ساڵ شەڕ ھاتووەتە دەرەوە، 

بونیادنانەوەیە. عێراق  بە سەرلەنوێ  پێویستی 

بکات.  سەرمایەگوزاری  بوارەدا  لەم  دەتوانێت 

بێگومان عێراق پێشوازیی لێ دەکات." "عێراق 
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بەتایبەت  دەرەکییە،  وەبەرهێنانی  تینووی 

ئێران  پیشەسازیدا.  و  کشتوکاڵی  بواری  لە 

بازاڕە  دەرگاکانی  بەرامبەردا،  لە  دەتوانێت 

گەورە ٤0 ملیۆنییەکەی عێراق بە ڕووی خۆیدا 

بکاتەوە."

- ئاڵۆزیی ئابووری

ھەناردەکردنی  و  خاو  ماددەی  فرۆشتنی 

سەرچاوەکان، یەکێکی تر لە قەیرانە گرنگەکانی 

لەگەڵ  چاوپێکەوتنیان  کە  بوون  کەسانە  ئەو 

باس  شێوەیە  بەم  چەمکەیان  ئەم  و  کرابوو 

بە  بەکردەیی  نانەوتی  ھەناردەکانی  "لە  کرد: 

دەڕۆین."  خاو  ماددەی  فرۆشتنی  ئاڕاستەی 

شتی  لە  بێجگە  ھەناردەکراوەکان،  "شتە 

بەستەکراو و لەقوتوونراو  کە لە گرووپی ئەو 

کشتوکاڵی  بواری  بەرھەمەکانی  لە  کااڵیانەن 

"ئێران  دەکرێت."  ھەناردە  دوابەرھەم  وەک 

لەجیاتیی بەرھەمھێنانی تەماتە و بیبەر، با لە 

بیری دروستکردنی گسکی کارەبایی و جلشۆردا 

بێت."

و  گەشەپێدان  دەوڵەت،  پشتگیریی   -

سەرلەنوێ بونیادنانەوەی ژێرخانەکان

کەسانەی  ئەو  کە  دەردەکەوێت  وا 

چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کراوە، زۆربەی فاکتەرە 

بازرگانییەکانی  پەیوەندییە  بەردەم  ڕێگرەکانی 

ئەم  دەزانن.  پێکھاتەیی  الوازیی  بە  عێراق 

ڕووی  "لە  کرد:  باس  شێوەیە  بەم  چەمکەیان 

تەکنەلۆجییەوە واڵتانێکی وەک ئازەربایجان و 

دیسانەوەش  ئێمەوەن،  لەخوار  تورکەمەنستان 

نەیتوانیوە  ئێران  و  دۆڕاوین  پانتاییەدا  لەم 

ئەمەش  وەربگرێت،  دەرفەتانە  لەم  سوود 

دەریدەخات لە ناوخۆدا زۆر کێشەمان ھەیە." 

ژێرخانەکانی  چاککردنی  بە  پێویستی  "ئێران 

تەنیا  ئەمە  ھەیە،  پیشەسازیدا  لە  خۆی 

ڕێگایەکە کە دەتوانێت ڕکابەری بکات."

ھەناردەکان،  دارایی  متامنەی  دابینکردنی 

بەربەستەکانی  لە  تر  یەکێکی  ڕیزی  لە 

چەمکە  ئەم  ڕوو،  خرایە  ھەناردەکارەکاندا 

متامنە  دەتوانین  "ئێمە  کرا:  باس  شێوەیە  بەم 

ھەرەوەزانەی  تایبەتە  کۆمپانیا  بەو  بدەین 

براوە  نێودەوڵەتیدا  موزایەدەی  لە  کە 

کەژاوەی  سوار  دەرەکی  "بازرگانیی  بوون." 

ژێرخانە  دەبێت  بووە،  بانك  پەیوەندییەکانی 

بانكی و کارگێڕییەکان بەھێز بکرێن بۆ ئەوەی 

بتوانێت متامنەی دەرەکی بە کڕیاری دەرەکی 

پێویستە  گەشەپێداندا،  سندووقی  لە  بدات. 

دەتوانن  کە  بدەین  پیشەسازییانە  بەو  قەرز 

بەرھەمەکانیان ھەناردە بکەن."

دیبلۆماسیی ئابووری: زۆربەی ئەو کەسانەی 

چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کراوە، ڕۆڵی دیبلۆماسیی 

ئابوورییان وەک ناوەندی سەرەکیی ئاسانکاریی 

عێراقدا  بازاڕی  لە  بەرھەمەکانیان  ھەناردەی 

لەقەڵەم دا و تورکیایان بە خاوەنی دیبلۆماسیی 

گشتی و تەراتێنی ئابووری لە عێراقدا دەزانی. 

"ئێستا  ڕوو:  خرایە  شێوەیە  بەم  چەمکە  ئەم 

ئابووریی  و  گشتی  دیپلۆماسیی  بە  تورکەکان 

کاراوە چوونەتە عێراق و دیدار لەگەڵ خەڵکی 
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و  دەخۆن  نان  لەگەڵیان  و  دەکەن  عەشایەر 

لەناو خەڵکی بازاڕدا ئامادە دەبن."

ببات.  ال  بەربەستەکان  دەوڵەت  "پێویستە 

کەسێک کە بەدوای دروستکردنی گەشەپێدانی 

پارێزگاریی  تر،  واڵتانی  لەگەڵ  بازرگانییەوەیە 

لێ  ڕێزی  دەکرێت؟  پشتیوانیی  دەکرێت؟  لێ 

ئێران  دیپلۆماسیی  کە  تەنیا شتێک  دەگیرێت؟ 

"پەیوەندیی  ئەمەیە."  ھەر  بێئاگایە،  لێی 

بە  دەوڵەت،  ئاستی  لە  عێراق  لەگەڵ  ئێران 

ھاوکاریی  "ئەگەر  سەربازییە."  تێڕوانینێکی 

بەدڵنیاییەوە  بکرێت،  ئابووری  زەبەالحی 

واڵت  دوو  نێوان  پەیوەندییەکانی  باشبوونی 

خێراییەکی زیاتری دەبێت."

ھەناردەکان  بەڕێوەبردنی  کۆمپانیاکانی 

کەسانەی  ئەو  ڕای  بە  خاڵە  ئەم   :)EMC(

یەکێک  بە  کراوە،  لەگەڵ  چاوپێکەوتنیان 

عێراقدا  بازاڕی  لە  الوازەکان  خاڵە  ھەرە  لە 

جووتیارێک  وردە  "کاتێک  دادەنرێت. 

دەرەوە،  بۆ  دەکات  ھەناردە  بەرھەمەکانی 

بازاڕێک دەناسێت و نە دەزانێت ژێرخانی  نە 

ئابووری چییە و نە دەزانێت مافەکانی کامانەن 

و نە گەرەنتییەکانی چین، کاتێک ئەمە بوونی 

ناتوانین  دەبێتەوە.  کەم  ھەناردەکردن  نییە، 

بەرهەمەكان بفرۆشین، ئەم بۆشاییە لە واڵتانی 

ئەگەر  "EMC"یەکان  ھەیە."  بوونی  تردا 

یان  کەس  یەک  هەبێت،  بوونیان  بەڕاستییش 

شێوەیەک  ھیچ  بە  کە  بچووکن  کۆمەڵێکی 

ناتوانن ببنە چەترێكی گشتگیر. 

لەسەر  ئابووری  پێکھاتەی  گۆڕینی   -

بنەمای سیاسەتەکانی "ئابووریی بەرگرییانە" 

چاوپێکەوتنیان  کەسانەی  ئەو  زۆربەی 

لەگەڵ کراوە، ڕۆڵی گۆڕینی پێکھاتەی ئابووری 

ئابووریی  سیاسەتەکانی  بنەمای  لەسەر 

تێڕوانینی  و  گۆڕان  ژێرخانی  وەک  بەرگریيانە 

داھاتووی  بازرگانیی  سیاسەتەکانی  لە  نوێ 

واڵت بە پێویست زانی. لەدەستدانی دەرفەتە 

لە  ئابوورییەکان  ھاوکارییە  و  بازرگانییەکان 

سرتاتیژیی  بارودۆخی  کەوتنە  و  ناوچەکە 

تایبەت و تایبەمتەندییە جیۆپۆلۆتیکەکانی ئێران 

ناوخۆییەکان،  توانا  بە  پاڵپشت  و  ناوچەکە  لە 

لە  پێکھاتەیی  گۆڕانی  پێویستییەکانی  لە 

ئابووریدا ھەژمار دەکرێت. کلیلی چارەسەری 

بارودۆخە  لەو  دەرچوون  و  ئێستا  دۆخی 

ئابوورییە  گەمارۆ  لە  ڕزگاربوون  و  نالەبارە 

جێبەجێکردنی  گرەوی  لە  نێودەوڵەتییەکان، 

سیاسەتەکانی ئابووریی بەرگرییدایە.

- بەراوردكردنی ھەناردەی ئێران و تورکیا 

لە بازرگانیی عێراق 

گرووپ  بازرگانیی  ڕەوتی  لێکۆڵینەوەی 

ساڵی  لە  تورکیا  و  ئێران  لەنێوان  کااڵکان 

بنەمای  تورکیا:  بۆ  ئێران  هەناردەکانی   ،2017

گرووپی  ئاڵوگۆڕەکانی  قەبارەی  بەراوردکاری، 

ساڵی  لە  تورکیا  و  ئێران  بازرگانییەکانی  کااڵ 

ناوەندی  داتاکانی  بنەمای  لەسەر  )2017(یە. 

بازرگانیی نێودەوڵەتی، بەھای ھەناردەی ئێران 

%٤ی  پشکی  کە  دۆالرە  ملیار   3/9 تورکیا  بۆ 
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دەگرێت.  لەخۆ  ئێران  ھەناردەکانی  ھەموو 

بە  پەیوەست  ھەناردەکانی  بەھای  زۆرترین 

سووتەمەنییە  واتە  کانزاییەکان،  بەرھەمە 

و  کانزاییەکان  چەورییە  و  کازاییەکان 

دۆالرە.  ملیار   2/3 بەھای  بە  بەرھەمەکانی 

بۆ  ئێران  ھەناردەکانی  ی   86% لە  زیاتر 

و  کانزاییەکان  بەرھەمە  بە  پەیوەست  تورکیا، 

پیشەسازییە کانزاییەکانە. 

بەپێی  ئێران:  بۆ  تورکیا  ھەناردەکانی 

لە  نێودەوڵەتی،  بازرگانیی  ناوەندی  داتاکانی 

زۆرینەی  کااڵی  گرووپ   )5( ھەناردەکانی 

بۆ  ھەناردەکان  بەھای  ئێران،  بۆ  ھەناردەکان 

ئێران لە ساڵی 2017 بە بەھای 3 ملیار و 259 

ھەناردەکانی  %2ی  پشکی  کە  دۆالرە  ملیۆن 

کۆی گشتیی تورکیا لەخۆ دەگرێت. بە بەراورد، 

ھەناردەکانی ئێران بۆ تورکیا بە بڕی 7/2 ملیۆن 

دۆالر زیاترە لە تورکیا، پێشکەوتنی ھەناردەکانی 

ئێران لە بازرگانیی دووالیەنەی ئێران و تورکیا 

بە ھۆی زۆربوونی ھاوردەکردنی سووتەمەنییە 

کانزاییەکان و چەورییە کانزاییەکانە لە ئێرانەوە 

کااڵ  )5( گرووپ  داتایە،  ئەم  بەپێی  تورکیا.  بۆ 

دەست بەسەر زیاد ٤0%ی ھەناردەکانی تورکیا 

بۆ ئێراندا دەگرێت.

لە  میکانییەکان  کەلوپەلە  و  مەکینەکان 

ھەناردەکردنیان  بەھای  و  یەکەمدان  پلەی 

بەرھەمە  زۆرینەی  دۆالرە.  ملیۆن   5٤2

بەرھەمە  لە  تورکیا،  ھەناردەکراوەکانی 

بازرگانیی  بە  بەراورد  بە  کە  پیشەسازییەکانن 

بە  پەیوەست  تورکیا،  و  ئێران  الیەنەی  دوو 

سووتەمەنییە  واتە  کانزاییەکان  بەرھەمە 

بەرھەمە  و  نەوت  لە  بێجگە  کە  کانزاییەکان 

ماددەی  فرۆشتنی  دەرخەری  کە  نەوتییەکان 

خاوی سەرچاوە رسوشتییەکان و ھەناردەکردنی 

گرووپی  سێیەمین  الوەکین.  کااڵیەکی  کۆمەڵە 

دەستکردەکان  ڕیشاڵە  بە  تایبەتە  کااڵکان، 

ملیار   200 بڕی  بە  ھەناردەکردنی  بەھای  کە 

دۆالرە. لێکۆڵینەوەی شمەکی ھەناردەی تورکیا 

ئەوەیە  دەرخەری   ،2017 ساڵی  لە  ئێران  بۆ 

بە  پەیوەستە  تورکیا  ھەناردەی  بەشێکی  کە 

تر:  واتایەکی  بە  پیشەسازییەکان،  بەرھەمە 

لە  ھاتووە  پێک  تورکیا  ھەناردەکانی  زۆرترین 

بەھای  بە  کااڵیەک  کۆمەڵە  ھەناردەکردنی 

بەرھەمە  و  کۆتایی  بەرھەمە  واتە  زیادەبااڵ 

بەکارھێنەکان.

- ڕەوتی بازرگانیی گرووپ کااڵکانی نێوان 

ئێران و عێراق لە ساڵی ٢٠١٧دا

بەپێی  عێراق:  بۆ  ئێران  ھەناردەکانی 

لە  نێودەوڵەتی،  بازرگانیی  ناوەندی  ڕاپۆرتی 

 6 بەھای  بە  کااڵیەک  کۆمەڵە  2017دا  ساڵی 

نێردراوە.  عێراق  بۆ  ملیۆن دۆالر  و ٤25  ملیار 

ھەناردەکان  کااڵ  گرووپ  بڕی  زۆرترین  کە 

بڕی  بەرھەمەکانی.  و  پالستیک  بە  تایبەتە 

 200 و  ملیار   1 گرووپە  ئەم  ھەناردەکانی 

ملیۆن دۆالرە، بە پشکی 18/6 لە سەدی کۆی 

گشتیی ھەناردەکانی بۆ عێراق لەخۆ دەگرێت. 

بەرھەمە شیرەمەنییەکان و ئامێرە کارەباییەکان 
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و کەلوپەلە میکانیکییەکان، میوە و سەوزەوات 

و بەرھەمەکانی کاشی؛ بە بەشێک لە زۆرینەی 

دادەنرێت.  ئێران  ھەناردەکراوەکانی  شمەکە 

5 گرووپ کااڵ، %53ی ھەناردەکانی بۆ عێراق 

تایبەت کردووە. وێنەی ژمارە )1(، خشتەی 20 

عێراق  بۆ  ئێران  ھەناردەکراوی  کااڵی  گرووپ 

%81ی  کە  دەدات  پیشان  2017دا  ساڵی  لە 

ھەناردەکانی ئێران بە بەھای 5/2 ملیار دۆالر 

بۆ خۆی تەرخان کردووە.

لە  سەرنجدانن  جێگای  کە  خااڵنەی  لەو 

ھەناردەکراو  کااڵی  گرووپ   20 زانیارییەکانی 

کە  ئەمەیە   ،)1( ژمارە  خشتەی  لە  عێراق  بۆ 

بەشێکی زۆر لە گرووپ کااڵ ھەناردەکراوەکان 

کااڵیانە  ئەم  ھەیە،  کەمیان  زیادەی  بەھای 

کە  ئاژەڵدارییەکانن  و  کشتوکاڵی  بەرھەمە 

نەوتدان.  لە  بێجگە  ھەناردەی  ڕیزبەندیی  لە 

بەرھەمی  وەک  ھەناردەکراوەکانی  بەرھەمە 

ماسی،  فەرش،  سەوزەوات،  میوە،  شیرەمەنی، 

پاککەرەوە،  ماددەی  و  سابوون  قارچک، 

شووشەوات و قاپوقاچاخە.

- ڕەوتی بازرگانیی گرووپ کااڵکانی نێوان 

تورکیا و عێراق لە ساڵی ٢٠١٧دا

بەپێی  عێراق:  بۆ  تورکیا  ھەناردەکانی 

نێودەڵەتی،  بازرگانیی  ناوەندی  زانیارییەکانی 

بازرگانییەکانی  پەیوەندییە  لێکۆڵینەوەی 

تورکیا و عێراق لە ساڵی 2017دا دەریدەخات 

کااڵدا  گرووپ   5 لە  تەنیا  توانیویەتی  تورکیا 

دابین  خۆی  بۆ  عێراق  بۆ  ھەناردە  %39ی 
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بەھای  دۆالر  ملیار   35 بەرامبەر  کە  بکات 

کانزا  و  بەنرخەکان  بەردە  ھەناردەکەیەتی. 

ھەناردەکراویان  بەھای  زۆرترین  گرانبەھاکان 

بەھای   بە   ،2017 ساڵی  لە  ھەبووە  عێراق  بۆ 

1/185 ملیۆن دۆالر کە پشکی 17/٤ لە سەدی 

ساڵی  ھەناردەکانی  بەرھەمە  گشتیی  کۆی  لە 

بۆ خۆی تەرخان کردووە.

بەرھەمە  بەرھەمەکانی  ئەوە،  دوای 

و  گەنم  نیشاستە،  جۆ،  پیشەسازییەکان، 

و    7% پشکەکانی  بە  ڕیزبەندیی  جلوبەرگ؛ 

کااڵکانی  گرووپ  دواتری  پلەکانی  لە  و   9/٤%

لە ساڵی  بۆ عێراق  زۆرینەی ھەناردەی تورکیا 

ئەم  کە  باسە  شایەنی  دەردەخات.   2017

ھەناردانە پشکێک بە نزیکەیی 81% لە بەھای 

ھەناردەکانی تورکیا بۆ عێراقیان ھەبووە.

وێنەی  بایەخدارەکانی  تایبەمتەندییە  لە 

کااڵی  گرووپ   20 زانیارییەکانی  لە   ،)2( ژمارە 

ھەناردەی  عێراق،  بۆ  تورکیا  ھەناردەکراوی 

بەرھەمە کۆتاییەکان بە بەھای زیادە بااڵ وەک 

مۆبیلیات،  جلوبەرگ،  و  گرانبەھاکان  بەردە 

دانەوێڵەی  شیرەمەنییەکان،  بەرھەمە 

ڕۆنی  کارەباییەکان،  کەرەستە  ئامادەکراو، 

کۆی  کاغەزە.  و  سەوزەوات  میوە،  رسوشتی، 

کااڵی  گرووپ  ھەناردەکانی  بەھای  گشتیی 

بەرھەمە پیشەسازییەکان، شیرەمەنی، دانەوێڵە، 

لەقوتوونراو،  سەوزەواتی  میوە،  گیایی،  ڕۆنی 

سەوزەواتی خۆراکی؛ بە ڕێژەی 2/2 ملیار دۆالرە 

ئێران  ھەناردەکانی  بەرھەمە  ھاوشێوەی  کە 

تورکیا  دۆالرە.  ملیار   1/6 بەھای  بە  عێراق  بۆ 

بەھای  بە  کااڵکەی جلوبەرگی  گرووپ  دوو  لە 

659 ملیۆن دۆالری بۆ عێراق ناردووە، ئەمە لە 

کاتێکدایە کە ئێران لە گرووپ کااڵی جلوبەرگ 

بە بەھای 98 ملیۆن دۆالری بۆ عێراق ھەناردە 

کردووە.

لە  ئێران  ھەناردەکان،  زانیارییە  بەپێی 

گرانبەھاکان  کانزا  و  بەرد  کااڵی  گرووپ 

بەھای  نییە.  سەرنجی  جێگە  ھەناردەی 

نزیکەیی  بە  ھەناردەکانی ئەم گرووپ کااڵیە، 

ھەناردەکانی  لەگەڵ  کە  دۆالرە  ملیۆن   8٤

عێراق  بازاڕی  و  جیھان  بازاڕی  لە  تورکیا 

بەبێئاگایی  تر:  واتایەکی  بە  ناکرێت،  بەراورد 

ھەژمار  ئێران  ھەناردەکانی  توانای  لە 

بەنرخەکان  بەردە  ھەناردەی  بڕی  دەکرێت. 

2017دا  ساڵی  لە  تورکیا  گرانبەھاکانی  کانزا  و 

10%ی  بڕی  کە  دۆالرە،  ملیار   10/8 بەھای  بە 

ھەناردەی تورکیا پێک دەھێنێت، ھەڵبەت لە 

 .%3٤ دابەزینی  بە  بوو  ھاوکات   2018 ساڵی 

ئەمە لە کاتێکدایە کە بەھای ھاوردەکانی ئەم 

گرووپ کااڵیە زیاتر لە 17 ملیار و 8٤0 ملیۆن 

دۆالرە و 6 ملیار و 395 ملیۆن دۆالر ڕێکاری 

بازرگانیی نێگەتیڤی ھەیە.

و  ئێران  ھەناردەکانی  ڕەوتی  بەراوردی   •

تورکیا لە بازاڕی عێراقدا

ناوەندی  داتای  زانیارییەکانی  بەپێی 

بازرگانیی نێودەوڵەتی، ھەناردەی ئێران و تورکیا 

کرا  بەراورد  ساڵی 2017دا  لە  عێراق  بازاڕی  بۆ 
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خشتەی  ھاوشێوەی  کااڵ  گرووپ   10 لەنێوان 

ژمارە )3(.

بنەمای بەراوردەکە، 10 گرووپ کااڵی زۆرینە 

ھەناردەکراوی تورکیا بۆ عێراقە. ھەناردەی ئێران 

بۆ عێراق لەم 10 گرووپ کااڵیەدا بە بەھای ٤/2 

ملیار دۆالر و ڕێژەی زیاتر لە 37%ی کۆی گشتیی 

ھەناردەکانی ئێران بۆ عێراقە، ئەمە لە کاتێکدایە 

خشتەکەی  کااڵکانی  گرووپ  لە  تورکیا  لە  کە 

سەرەوە بە بەھای 5/3 ملیار دۆالر و بە ڕێژەی 

زیاتر لە 58%ی کۆی گشتیی ھەناردەکانی تورکیا 

بۆ عێراقە. زانیارییەکانی خشتەکە دەریدەخەن 

کە تورکیا لە گرووپ کااڵی بەرھەمە کانزاییەکان، 

بەرھەمە کشتوکاڵییەکان و پیشەسازی و خۆراک 

جلوبەرگ  و  دار  پیشەسازیی  بەرھەمەکانی  و 

و  پالستیک  ھەناردەکانی  لە  بێجگە  لەپێشرتە. 

کااڵی  گرووپ   8 لە  شیرەمەنییەکان،  بەرھەمە 

تردا تورکیا بەھێزتر و سەرکەوتووتر کاری کردووە 

و پێوانە ناکرێت بە ژمارەی ھەناردەکانی ئێران. 

بەردە  ھەناردەی  وەک  بابەتێکی  کۆمەڵە  لە 

ملیۆن   1 ئێران  پشکی  عێراق،  بۆ  گرانبەھاکان 

دۆالرە.

بڕی ھەناردەی بەرھەمە بەرھەمھێرناوەکان؛ 

ئێرانە،  ھەناردەکانی  پشکی  دۆالر  ملیۆن    80

بەھای  بە  بەرھەمانەی  ئەم  تورکیا  کاتێکدا  لە 

651 ملیۆن دۆالر بۆ بازاڕی عێراق ناردووە. بە 

ھەناردەکانی  ژمارەکانی خشتەکە،  سەرنجدانی 

منوونەی  نێوەندگیرەکانن.  کااڵ  ڕیزی  لە  ئێران 

بە  کە  پالستیکە  ھەناردەی  بەرجەستەشی، 

بەشێک لە پیشەسازیی لەخوارتری پرتۆکیمیایی 

توانا  لە  ئێران  پێویستە  بۆیە  ھەر  دەژمێردرێ، 

بازاڕی  لە  ھەناردەکانی  پشتگوێخراوەکانی 

)3(دا  ژمارە  وێنەی  لە  بکۆڵێتەوە.  عێراقدا 

ئێران  ھێڵکاریی ڕەوتی شیکاریی ھەناردەکانی 

 ،)2018-2016( نێوان  ماوەی  لە  عێراق  بۆ 

ھەناردەکراوی  کااڵی  گرووپ   10 ھاوشێوەی 

ئاماژەی   2017 ساڵی  لە  عێراق  بۆ  تورکیا 

ساڵی  سێ  لە  زانیارییەکان  ڕەوتی  کراوە.  پێ 

ئێران  ھەناردەکانی  کە  دەریدەخەن  کۆتاییدا، 

گۆڕانکارییەکی ئەوتۆی نەبووە لەو 10 گرووپ 

کااڵیەی کە تورکیا بۆ بازاڕی عێراقی دەنێرێت کە 

شایەنی سەرنج بێت.

ئەنجام

ناساندنی  مەبەستی  بە  لێکۆڵینەوەیە  ئەم 

فاکتەرە سرتاتیژییەکان و ناوەرۆک و قەیرانەکانی 

و  دەرەکی  بازرگانیی  گەشەپێدانی  لە  ئێستا 

ھەروەھا شیکاری بارودۆخی بازرگانیی دەرەکیی 

داتای  بە  پشتبەستوو  عێراقدا،  بازاڕی  لە  ئێران 

نێودەوڵەتی  بازرگانیی  ناوەندی  زانیارییەکانی 

میتۆدی  بە  درا.  ئەنجام  بازرگانی(  )نەخشەی 

سرتاتیژی  نیشاندەری   10 ناوەرۆک،  شیکاریی 

دەستنیشان  دەرەکی  بازرگانیی  بواری  لە 

ئابووری،  دیبلۆماسیی  لە  بریتین  کە  کرا 

چڕکردنەوەی  زیادە،  بەھای  ئابووری،  ئاڵۆزیی 

و  دەوڵەت  پشتگیریی  کوالێتی،  ھەناردەکان، 

ژێرخانی پتەو و نەرم، لەدەستدانی دەرفەت و 

سەرمایەگوزارینەکردنی ڕاستەوخۆی دەرەکی لە 
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بونیادنانەوەی عێراق، لێنەھاتوویی کۆمپانیاکانی 

لە  سەرنجنەدان  و  ھەناردەکان  بەڕێوەبردنی 

لە  بەرگری  ئابووریی  سیاسەتی  جێبەجێکردنی 

پێکھاتەی ئابووریی واڵتدا.

فراوانی  ئەدەبیاتی  بە  پیاچوونەوەیەک  بە 

دەبینین  دەرەکی،  بازرگانیی  بواری  ناو 

گرێبەستی  و  نوێ  سیاسەتی  بە  واڵتان  کە 

گەشەپێدانی  بەدوای  ناوچەیی  و  دووالیەنە 

تری  واڵتانی  لەگەڵ  دەرەکی  بازرگانیی 

تایبەمتەندییەکان  بە  پشتبەسنت  و  دراوسێدان 

دەستپێکی  خاڵی  واڵت؛  ناوخۆییەکانی  توانا  و 

لە  و  نێودەوڵەتییەکاندا  بازاڕە  لە  دەرکەوتنە 

بە  گەمارۆکاندا  ھەلومەرجی  لە  ترەوە  الیەکی 

باشرتین سرتاتیژەکانی بازرگانیی دەرەکی ھەژمار 

دەکرێت. ئێرانیش کە یەکێکە لە دەوڵەمەندترین 

واڵتانی جیھان، لەم یاسایە بێبەری نییە.

بە  ناوچەیی  ڕاکێشانی  تیۆری  الیەنگری 

فراوانبوونی  لە  میتۆدەکان  باشرتین  لە  یەکێک 

ھەژمار  ناوچەییەکان  بازرگانییە  پەیوەندییە 

و  جوگرافی  دووریی  لە  بااڵتر  و  دەکرێت 

ڕادەی ئابووری بە ئاڕاستەی پەیوەندیی قووڵی 

دەڕوات.  پێش  بەرەو  کۆمەاڵیەتی  و  کولتووری 

ئێران  جیۆپۆپۆتیکەکانی  و  سرتاتیژی  دەرفەتە 

لە ناوچەکە و دراوسێیەتی لەگەڵ 15 واڵت، بە 

تواناگەلێکی بەھێز بۆ ئێران ھەژمار دەکرێت کە 

بەداخەوە بە ھۆی پێکھاتەی الوازی ئابووری تا 

تایبەمتەندییە  و  دەرفەتە  لەم  نەیتوانیوە  ئێستا 

الیەکی  لە  وەربگرێت.  سوود  رسوشتییەکان 

ترەوە، تێۆری ڕاکێشان و الیەنگری بە ئاڕاستەی 

گرێبەستی پەیوەندییە بازرگانییە دووالیەنەکان، 

سرتاتیژی نوێ بۆ ھەڵخەڵەتاندنی )تێپەڕاندنی( 

گەمارۆی  بەتایبەت  جیھانییەکان  فشارە 

ستەمکارانەی واڵتە زلھێزەکان. ئاڵۆزیی ئابووری 

ئابووریی  گرنگەکانی  سەرەکییە  چەمکە  لە 

و  زانیاری  بنەمای  لەسەر  کە  ئەمڕۆیە  جیھانی 

واڵتانی  زۆری  کێشەی  ڕاوەستاوە.  تەکنەلۆجیا 

پشتبەستوو  ئێران،  بەتایبەت  نەوت  خاوەنی 

و  خاو   ماددەی  فرۆشتنی  و  ھەناردەکردن  بە 

ئابووریی تاک بەرھەمی و نائاڵۆزە.

نەخشەی  داتاکانی  زانیاریی  لێکۆڵینەوەی 

بازرگانی و لێکۆڵینەوە مەیدانییەکان، دەریدەخەن 

کە پەیوەندییە بازرگانی و ئابوورییەکانی ئێران و 

عێراق تا ئێستا لەسەر بنەمای ئابوورییەکی تەواو 

نەخشەی  داتاکانی  زانیاریی  بەپێی  بوون.  کۆن 

بازرگانی لە ساڵی 2018، لە کۆی 66 ملیار دۆالر 

ھەناردە، زیاتر لە ٤7 ملیار دۆالر  و بە واتایەکی 

تر: زیاتر لە 71%ی تایبەتە بە سووتەمەنییەکان 

و ماددە کانزاییەکان. لە لێکۆڵینەوەی مەیدانی 

و بەراوردی ئێران و عێراق لە ساڵی 2017 ) 10 

گرووپ کااڵ (، دەرخەری لەپێشرتبوونی تورکیایە 

لە ھەناردەکردنی بێجگە لە نەوت لە عێراقدا و 

ناکرێت.  بەراورد  تورکیا  بە  ئێران  ھەناردەکانی 

کااڵی  گرووپ   10 تورکیا  بەراورددا،  پلەی  لە 

عێراق  بۆ  دۆالر  ملیار   5/3 لە  زیاتر  بەھای  بە 

ناردووە کە پشکی ئێران لەم 10 گرووپ کااڵیەدا، 

2/3 ملیار دۆالر بووە.
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ئەم  بۆ  دەدات  ناوێک  دۆزینەوەی  ھەوڵی 

ناو  وەک  جینۆساید  چەمکی  لەوێوە  و  تاوانە 

لە  ناوەندی  "یاسای  ناوی  بە  کتێبەکەیدا  لە 

ئەورووپای داگیرکراودا" جێگیر دەکرێت. 

نەتەوە  جار  یەکەم  بۆ   19٤8 ساڵی 

یەکگرتووەکان ڕێککەوتننامەیەک دەردەکات بە 

ناوی ڕێککەوتننامەی قەدەغەکردنی جینۆساید 

پێک  مادە   19 لە  کە  تاوانبارانی  سزادانی  و 

جینۆساید  دەڵێت:  دوودا  مادەی  لە  ھاتووە. 

جەستەیی  ئەشکەنجەدانی  کوشنت،  لە  بریتییە 

بۆ  مەترسیدار  خستنەژێربارێکی  ھزری،  و 

زاوزێ  لە  ڕێگریکردن  گرووپێک،  لەناوبردنی 

گرووپەکەدا،  ئەندامانی  لەنێو  زۆربوون  و 

ڕاگواستنی مندااڵنی ئەو گرووپە بۆ گرووپێکی 

لەناوبردنی  بۆ  ئەمانە  ھەموو  بەزۆر،  دیکە 

گرووپ و کۆمەڵێک ھەموویان یان بەشێکیان. 

یاسای  لە  شارەزا  گوڵ،  عومەر  مارف  د. 

جینۆساید  لە  باس  جۆرە  بەم  نێودەوڵەتی، 

بەپێی  دەکات،  جینۆسایدی  ڕووداوەکانی  و 

ڕووداوەکان  سەیری  نێودەوڵەتییەکان  پێوەرە 

مێژوو،  بۆ  بگەڕێینەوە  دەبێت  بکەین، 

لە  ھەیە  جەرگبڕ  زۆر  ڕووداوی  و  کارەسات 

ڕژێمی  سەردەمی  باسی  با  بەاڵم  مێژووماندا، 

دواییەی  ئەم  تاوانەکانی  تاکوو  بکەین  بەعس 

تایبەمتەند  گرووپێکی  وەک  کورد  داعش. 

ڕاگواستنی  کراوە:  بەرامبەر  تاوانانەی  ئەم 

بەکۆمەڵ، لەسێدارەدانی بەکۆمەڵ، وێرانکردنی 

ناوچەکانی کوردستان بە شێوەیەکی بەرفراوان 

چەندین  خۆی  مێژووی  درێژایی  بە  کورد 

جار ڕووبەڕووی جینۆساید و ھەوڵی لەناوبردن 

بەر  ھەیە  کوردستان  ناوچەی  کەم  بووەتەوە، 

و  کیمیاباران  بۆردوومان،  ئەنفال،  شااڵوەکانی 

پێوەرە  بەپێی  نەبووبێتەوە.  لەناوبردن  ھەوڵی 

ستەم،  ئەو  زۆری  بەشێکی  نێودەوڵەتییەکان، 

ھەرێمی  سەر  کراوەتە  پەالمارانەی  و  ھێرش 

کوردستان؛ دەچنە چوارچێوەی جینۆسایدەوە. 

جینۆساید چییە؟

بۆ کراوە  پێناسەی جۆربەجۆری  جینۆساید 

جیاوازی  ھۆی  بە  کراوە.  بۆ  پۆلێنبەندیی  و 

بە  تاوانانەی  ئەو  ئاستی  جۆراوجۆریی  و 

و  جیاواز  پێناسەی  دەبرێن،  ناو  جینۆساید 

ئاوارە  کراوە.  چەمکە  ئەم  بۆ  جۆربەجۆریش 

حسێن مامۆستای زانکۆ و پسپۆڕی بواری یاسای 

چاوپێکەوتنێکدا  لە  نێودەوڵەتی،  تاوانکاریی 

باسی  شێوازە  بەم  ئایندەناسی  گۆڤاری  لەگەڵ 

جینۆساید  دەیناسێنێت:  و  دەکات  جینۆساید 

تاوانێکی نێودەوڵەتییە کە لەسەرووی ھەمووی 

تاوانە نێودەوڵەتییەکاندایە. واتە گەورەترین و 

مەترسیدارترین تاوانی نێودەوڵەتی و ناوخۆییە. 

جینۆساید چەمکێکی نوێیە بۆ تاوانێکی کۆن و 

بۆ یەکەم جار ساڵی 19٤٤ لەالیەن یاساناسێکی 

ڕەگەزنامەی  خاوەن  پۆڵەندیی  جوولەکەی 

بەکار  لێمکن  رافایل  ناوی  بە  ئەمەریکی 

یاسای  بواری  لە  ھەبوو  دکتۆرای  کە  ھات، 

نزیکی  کەسی   ٤9 و  نێودەوڵەتی  تاوانکاریی 

بۆیە  دەکەون،  جینۆساید  بەر  ھۆڵۆکۆستدا  لە 
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بەکارھێنانی  و  ئەنفالەکان  تاوانی  گشتی،  و 

ھەموویان  ڕووداوانە  ئەم  کیمیایی.  چەکی 

دەبنە ھۆی کۆمەڵکوژییەکی فراوان، فەوتاندنی 

لە شێواندن  مرۆڤ و زیندەوەران، ئەمە جگە 

ھەموویان  ئەمانە  رسوشت،  ژەھراویکردنی  و 

تاوانی نێودەوڵەتین.

سەخت  و  دڕندانە  سیاسەتێکی  بەر  کورد 

کەوتووە کە بووە ھۆی فەوتاندنی نەتەوەیی. بۆ 

منوونە لە تورکیا کە ناوچەکانی لێ سەنراوەتەوە 

و ناتوانرێت پێی بوترێت کوردستان، لە سووریا 

لەالیەن ڕژێمی سووریا  و تورکیاوە بەر ھێرش 

زەوت  لێ  نەتەوەییەکانی  سیام  و  کەوتووە 

تاکوو  و  دا  ڕووی  عێراقیش  لە  ئەوەی  کراوە. 

ھەر  بوو،  بەردەوام  بەعس  ڕژێمی  کەوتنی 

تاوانی  دیاریکردنی  بۆ  بوو.  شێوە  ھەمان  بە 

عێراق  پەرلەمانی  بڕیاری  ئێمە  جینۆسایدیش، 

ھەیە.  عێراقامن  تاوانکاریی  دادگای  بڕیاری  و 

لە تاوانی جینۆسایدیشدا کەم و زۆریی ژمارەی 

بۆ  تایبەتی  مەرجی  نین،  مەرج  قوربانییەکان 

مرۆڤە  کۆمەڵە  ئەو  ئەوەیە  تاوانکار  ویستی 

کراوە،  بەرامبەر  تاوانەکەی  کە  بفەوتێرنێت 

ئەویش بە شێوەی ڕاستەوخۆ کوشنت، فەتاندنی 

لەسەرخۆ، داگیرکردنی واڵت و پەرتەوازەکردنی 

و  یەکرت  لە  خەڵکەکە  دابڕینی  خەڵکەکەی، 

د. مارف عومەر گوڵ  
ساڵی 1956 لە کەرکووک لە دایک بووە  و 

خوێندنی سەرەتایی و ئامادەیی لەم شارە تەواو 

بەشی  لە  بەکالۆریۆسی   1982 ساڵی  کردووە. 

یاسای کۆلێجی یاسا و ڕامیاری لە زانکۆی بەغدا 

تەواو کردووە. 

ساڵی 1990 لە زانکۆی کییەڤ لە ئۆکرانیا، 

ماستەری لە یاسای نێودەوڵەتاندا تەواو کردووە، 

ئامرازە  ناونیشانی:  بە  ماستەرەکەی  تێزی 

تاوان  بەرەنگاریی  لە  نێودەوڵەتی  یاساییەکانی 

جینۆساید دا؛ جینۆسایدی کورد بە منونە .

کێشەی  تێزی:  لەسەر  وەرگرتووە  نێودەوڵەتاندا  یاسای  لە  دوکتۆرای  بڕوانامەی   1995 ساڵی 

کەسایەتی یاسایی نێونەتەوەیی گەلی کورد لە یاسای نێودەوڵەتاندا .

ڕاگری پێشوی کۆلیجی یاسا بووە لە زانکۆكانی کۆیە و سلێامنی.
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لە  خۆیان  ئاسایی  شێوەژیانی  لە  دابڕینیان 

و  نەتەوەیی  پێکھاتەی  کولتوور،  زمان،  ڕووی 

چوو،  تێک  ھەمووی  ئەمانە  کە  کۆمەاڵیەتی. 

الیەنی  سەرباری  کە  فەوتاندنێک  دەبێتە 

کولتووری  بایۆلۆجی،  فەتاندنی  جەستەیی، 

ڕێککەوتننامەی  بە  ئاماژە  گرنگە  ئابووری.  و 

بکەین  یەکگرتووەکان  نەتەوە  19٤8ی  ساڵی 

کراوە،  جیۆساید  تاوانی  جۆر  دوو  لە  باس  کە 

جەستەییە،  فەوتاندنی  کە  فیزیکی  تاوانی 

لە  بریتییە  کە  بایۆلۆجی  تاوانی  لەگەڵ 

بە  بکەن،  زیاد  مرۆڤێک  کۆمەڵە  لە  ڕێگاگرتن 

دەرمانخورادکردن،  یان  بێت  پزیشکی  ئامرازی 

یان دابڕینی ھاوسەرەکان لە یەکرت و ڕێگەگرتن 

ھۆی  دەبنە  ھەموویان  ئەمانە  منداڵبوون،  لە 

فەوتاندنی خەڵکەکە. 

ئەمە جگە لە باسکردنی دوو جۆری دیکە کە 

باس کران، بەاڵم نەتوانرا لە ڕێککەوتننامەکەدا 

دابرنێن، ئەوانیش کولتووری و ئابوورین. لەسەر 

ئەم بنەمایە دەتوانین باسی پڕۆسەکانی ئەنفال 

بکەین، دیھاتەکان وێرانکران، ژمارەیەکی زۆری 

و  ڕاگوێزران  عێراق  باشووری  بۆ  خەڵکەکە 

ناوخۆی  لە  بەشێکیشی  کران،  زیندەبەچاڵ 

جۆرە  بەم  بوون.  پەرتەوازە  دەرەوە  و  واڵت 

پیوەندییە  و  زمان  نەما،  کولتوورییەکە  زەمینە 

ھەڵوەشێرنان،  لەبەریەک  کولتوورییەکان 

کولتوورەکەیان  و  شێوێرنان  خەڵک  مێژووی 

ڕووبەڕووی فەوتان کرایەوە.

وێران  ناوچەکان  ئابوورییشەوە  ڕووی  لە 

و  كران  تااڵن  ئابوورییەکان  سەرچاوە  و  کران 

بە  نەتوانێت  خەڵکەکە  تاکوو  کرانەوە،  کوێر 

ئەمەش  بکات،  بەرھەمھێنان  جاران  شێوەی 

چونکە  بوو،  خەكەکە  لەسەرخۆی  مردنێکی 

خەڵکی ئەم ناوچانە ڕەنگە نەتوانن بچنە سەر 

ژیانە ئاساییەکەی جاران و کاری بەرھەمھێنان 

بکەن.

جینۆسایدی کورد

کورد  مێژووی  لە  ڕووداوێک  چەند 

بەپێی  کە  ھەن  کوردستاندا  ھەرێمی  لە 

جینۆساید؛  بواری  و  نێودەوڵەتییەکان  پێوەرە 

بارەی  لە  جینۆسایدەوە.  چوارچێوەی  دەچنە 

مێژووی  لە  ڕووداوانەی  ئەو  کامانەن  ئەوەی 

جینۆساید  وەک  دەکرێت  کورددا  نزیکی 

کورد  دەڵێت:  حسێن  ئاوارە  بھێرنێت،  ناویان 

لە  جیاوازە  قوربانی  وەک  و  نەتەوەیەکە 

داگیرکەرەکانی. ھەموو ئەو تاوانانەی لە دژی 

بریتی  زۆرینەیان  ئامانجی  داوە،  ڕوویان  کورد 

بووە لە لەناوبردنی ھەموو کورد یان بەشێکی، 

ھەر  جینۆساید.  بڵێین  پێیان  دەتوانین  کەواتە 

دامرکاندنەوەی  بۆ  لۆزان  ڕێککەوتننامەی  لە 

بارزان،  شۆڕشەکانی  مەحموود،  شێخ  شۆڕشی 

و  قەاڵدزێ  بۆمبارانی  دێکان،  سووتاندنی 

خەڵکی  ڕاگواستنی   ،197٤ ساڵی  لە  ھەڵەبجە 

ئەنفالی   ،1979 و   1978 ساڵی  لە  گوندەکان 

ھەڵەبجە  کیمیابارانی   ،1983 لە  بارزانییەکان 

جینۆسایدی  ئەنفال،  پڕۆسەکانی   ،1988 لە 

تاکوو  و   1991 کۆڕەوەکەی  فەیلی،  کوردانی 
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بااڵی  دادگای  درا.  ئەنجام  شنگال  لە  ئەوەی 

2005دا  ساڵی  لە  کە  عێراقی  تاوانکاریی 

پێناسەی  کە   11 مادەی  بەگوێرەی  دامەزراوە، 

بە  کوردی  کەیسی  چوار  دەکات،  جینۆساید 

جینۆساید ناساندووە، کەیسەکانیش بریتین لە 

فەیلی  بارزانییەکان، کوردانی  ئەنفالی  ئەنفال، 

و کیمیابارانی ھەڵەبجە.

سیاسی،  چاودێری  گوڵپی؛  فایەق  د. 

کە  ڕوو  دەخاتە  ڕووداوانە  ئەو  جۆرە  بەم 

دەیان  بربێن:  ناو  جینۆساید  بە  دەتوانرێت 

کوردستان  هەرێمی  لە  کۆمەڵکۆژی  ڕووداوی 

لەالیەن ڕژێمی عێراقەوە بەرامبەر گەلی کورد 

و  هەڵەبجە  کیمیابارانی  بەاڵم  دراون،  ئەنجام 

ئەنفال گرنگرتینی ئەو کۆمەڵکوژییانەن کە بە 

پێوەری زانستی و نیودەوڵەتی بە جینۆسایدی 

گەلی کورد پێوانە دەکرێن.

هەڵەبجە  کیمیابارانی  کارەساتی  یەکەم: 

کە لە مانگی ئازاری ساڵی 1988 لەالیەن هێزی 

بە  درا،  ئەنجام  عێراقەوە  سوپای  ئاسامنیی 

فەرمانی سەرکردەکانی عێراق سەددام حسێن 

و عەلی حەسەن مەجید، فڕۆکە جەنگییەکانی 

)گازی  قەدەغەکراوی  کیمیایی  چەکی  عێراق 

خەڵکی  دژی  دەمارەکانی(  گازی  و  خەردەل 

ئوردووگاکانی  و  گوند  و  شارە  ئەو  مەدەنیی 

پێنج هەزار  نزیکەی  هێنا.  بەکار  دەوروبەری 

هەزار  دەیان  بوون،  شەهید  مەدەنی  کەسی 

بریندار بوون، ئەوانەی لەوێ مانەوە؛ ئاوارەی 

شارەکانی دیکەی هەرێم و واڵتی ئێران بوون. 

ژمارەیەک لەوانەی ئاوارەی شارەکانی دیکەی 

دواتر  لەوانەی  ژمارەیەک  و  بوون  هەرێم 

کوردستان،  هەرێمی  بۆ  گەڕانەوە  ئێران  لە 

عێراق  دەوڵەتی  ئەمنییەکانی  هێزە  لەالیەن 

دەستگیر کران و ئەنفالی کردن.

دەوڵەتێک  مێژوودا  لە  جارە  یەکەم  ئەمە 

بە چەکی کیمیایی خەڵکی مەدەنیی واڵتەکەی 

لە  جارە  یەکەم  ئەمە  بکات،  کۆمەڵکۆژ  خۆی 

گازی  کیمیایی  چەکی  مرۆڤایەتیدا  مێژووی 

لەبەر  بێت.  بەکار  مرۆڤ  دژی  دەمارەکان 

سەروبەندی  لە  کە  دەمارەکان  گازی  ئەوەی 

واڵتە  لەالیەن  دووەمدا  جیهانیی  جەنگی 

بەشەڕهاتووەکانی ئەو کاتەوە دروست کرا؛ لە 

شەرەش  ئەو  دوای  نەهێرنا،  بەکار  شەڕەکەدا 

کار  بە  تردا  شەرێکی  هیچ  لە  کە  نییە  بەڵگە 

هاتبێت.

ئەوە  بۆ  هەڵەبجە  کیمیابارانی  هۆکاری 

 ،1988/3/1٤ ڕێکەوتی  لە  کە  دەگەڕێتەوە 

لەالیەن هێزی  و دەوروبەری  شاری هەڵەبجە 

ئۆپۆزسیۆن و سوپای پاسداری ئێرانەوە دەستی 

دەڤەرە  لەو  عێراق  سوپای  و  گیرا  بەسەردا 

خەڵکی  هێشت،  بەجێ  ناوچەکەی  و  شکا 

نەبووە  تاوانێکیان  هەڵەبجە لەو شەڕەدا هیچ 

کە  نەکردووە  هێزانەیان  ئەو  هاوکاریی  و 

کۆنرتۆڵی هەڵەبجەیان کردووە.

کۆمەڵکوژیی  دیکەی  کارەساتی  دوەم 

کراوە،  پێوانە  جینۆساید  بە  کە  کورد  گەلی 

کە  )1988(ە  ساڵی  ئەنفالی  پڕۆسەکانی 
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هەشت پڕۆسە بوون، ئەنفالی یەک لە مانگی 

لە  جافایەتی  دۆڵی  ناوچەی  لە  شوباتەوە 

ئەنفالی  کرد،  پێ  دەستی  سلێامنی  باکووری 

بادینان  ناوچەی  لە  ئابدا  مانگی  لە  هەشت 

کۆتایی هات.

و  عێراق  سوپای  ئەنفالدا  پڕۆسەکانی  لە 

تۆپ  بە  سەرەتا  دیکە،  چەکدارەکانی  هێزە 

بەکار  کیمیاییان  چەکی  جەنگی  فڕۆکەی  و 

دەهێنا، دواتر هێرشی زەمینییان بۆ ئەو شوێنە 

ئەنفال  لە  ڕابکات؛  بیتوانیایە  ئەوەی  دەکرد. 

دەکوژرا،  دەکوژرا؛  ئەوەی  دەبوو،  ڕزگاری 

بە  بکەوتایە؛  عێراق  سوپای  دەست  ئەوەی 

عێراق  بیابانەکانی  ڕەوانەی  سەربازی  ماشێنی 

گۆڕی  لە  و  دەیانکوشنت  کۆمەڵ  بە  دەکرا، 

بەکۆمەڵدا دەیانشاردنەوە.

ژیانی  پڕۆسانەدا سەدان هەزار کەس  لەم 

هەرێمی  گوندەکانی  هەموو  دا،  لەدەست 

ناحیە  دەیان  کران،  وێران  و  چۆڵ  کوردستان 

لە  بەتایبەت  کوردستان  هەرێمی  قەزای  و 

پارێزگای سلێامنیدا چۆڵ کران و وێران کران.

کورد و کەمتەرخەمی

ئێستا  جددییەکانی  پرسیارە  لە  یەکێک 

پێویست  بەپێی  توانیویەتی  کورد  ئایا  ئەوەیە 

کێ  نا،  ئەگەر  بکات؟  جینۆساید  لەسەر  کار 

لەسەر  کار  نەیتوانیوە  کورد  بۆچی  بەرپرسە؟ 

بکات  خۆی  مێژووی  ڕووداوی  گەورەترین 

ئاوارە حسێن
زۆرەملێی  کۆمەڵگەی  لە   1987 ساڵی 

خورماڵ لەدایک بووە.

بەکالۆریۆس  بڕوانامەی   2011 ساڵی 

 2013 ساڵی  و  سلێامنی  زانکۆی   - یاسا  لە 

بڕوانامەی ماستەری لە یاسای نێودەوڵەتیی 

زانکۆی پونەی هیندستان بەدەستهێناوە.

لە  دکتۆرایە  قۆناغی  دوا  خوێندکاری 

لە  نێودەوڵەتی  تاوانکاریی  یاسای  بواری 

زانکۆی سۆران.

یاسا  بەشی  دامەزرێنەری  دەستەی 

زانکۆی  یاسای  سەرۆکبەشی  یەکەم  و 

هەڵەبجەیە.
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لەم  بەرپرسە  کێ  بناسێنێت،  جیھانی  بە  و 

کەمتەرخەمییە؟

لە  ڕەخنەگرتن  بە  گوڵ  عومەر  مارف  د. 

ئەم  بۆ  ھەڵسەنگاندن  کورد؛  کەمتەرخەمیی 

لەسەر  کاری  کورد  دەڵێت  و  دەکات  پرسە 

و  کەم  زۆر  بەاڵم  کردووە،  جینۆساید  پرسی 

قوربانییەکانیدا  و  تاوانەکە  ئاستی  لە  الوازە، 

میللەتێکە،  فەوتاندنی  تاوانەکە  چونکە  نییە، 

لەسەر  کاری  بەیەکگرتوویی  کورد  دەبووایە 

لە  بەشێک  بەپچڕپچڕی.  نەک  بکردایە 

ھەندێک  حکومەتیش  تاکەکسین،  کارەکان 

کاری کردووە، بەاڵم دەبووایە گەورەتر بووایە 

دروست  نەتەوەیی  گەورەی  دەزگایەکی  و 

لە  و  بکات  ئەم کەیسە  لەسەر  کار  کە  بکات 

و  پالن  بە  نێودەوڵەتییشدا  و  ناوخۆ  ئاستی 

بەرنامە کاری لەسەر بکات.

دەتوانێت  جینۆساید  دەکات  لەوەش  باس 

چارەسەرکردنی  یاسایی  زەمینەی  بە  ببێت 

بەاڵم  کورد،  گەلی  نەتەوایەتیی  کێشەی 

بەداخەوە کورد خۆی نەیتوانیوە ئەو زەمینەیە 

دروست بکات و کاری لەسەر بکات تاکوو بە 

ڕاستە  بێن.  بەدەمامنەوە  بناسێنێت و  جیھانی 

ھاتن،  کوردەوە  بەدەنگ   1991 دوای  جیھان 

بەدەنگەوەھاتنەکەمان  کرد  کارێکامن  بەاڵم 

کێشە  ھۆکارانەش  لەو  یەکێک  دا،  لەدەست 

ناوخۆییەکامنان بوو.

لەسەر  قسە  جۆرە  بەم  گوڵپی  فایەق  د. 

دەبێت  کورد  دەڵێی  کە  دەکات:  پرسە  ئەم 

بکەینەوە،  جیا  یەک  لە  دەسەاڵت  و  خەڵک 

ئەوەی کە دەبێت کار لەسەر جینۆساید بکات 

دەسەاڵتی  من  بڕوای  بە  هەرێمە،  دەسەاڵتی 

کوردی نەیتوانیوە کار بۆ ناساندنی جینۆسایدی 

گەلی کورد بکات، هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەو 

پەیڕەو  کوردستاندا  هەرێمی  لە  سیاسەتەی 

دەکرێت سیاسەتێکی حزبیی دەسەاڵتخوازییە، 

نییە،  دیموکراتی  و  نەتەوەیی  سیاسەتێکی 

ئەو عەقڵیەتە کوردییەی کە سیاسەتی هەرێم 

دەکات،  ئاراستە  عێراق  و  کوردستان  لە 

عەقڵیەتێکی خێڵەکی و دەسەاڵتپەرستییە، بیر 

ناکاتەوە،  کورد  گەلی  بەرژەوەندییەکانی  لە 

گەلی  کێشەکانی  چارەسەرکردنی  هەوڵی 

پاراستنی دەسەاڵتی  لە  بیر  نادات، تەنها  کورد 

خۆیان واتە حزب و بنەماڵە دەکەنەوە. لەدوای 

ئەمڕۆ، الیەنە دەسەاڵتدارەکانی  تا  ڕاپەرینەوە 

دەسەاڵتی کوردی نەیتوانیوە کار بۆ 
ناساندنی جینۆسایدی گەلی کورد 
بکات، هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەو 
سیاسەتەی لە هەرێمی کوردستاندا 
پەیڕەو دەکرێت سیاسەتێکی حزبیی 

دەسەاڵتخوازییە
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گەلی  خاکی  کورد،  گەلی  دۆزی  هەرێم 

کوردستان و سەروەری و کەرامەتی گەلی کورد، 

لە پێناو مانەوەی دەسەاڵتیان و پێگەی سیاسی 

هیچ  ئەگینا  دەکەن،  هەراج  ئابوورییاندا  و 

مەعقول نییە وا هەژدە ساڵ بەسەر ڕووخانی 

کوردی  گەلی  کە  تێپەڕیوە  سەددامدا  ڕژێمی 

جینۆساید کردووە، نوێنەرانی کورد لە عێراق و 

لە هەرێم کاری جددییان نەکردووە بۆ ئەوەی 

حکومەتی نوێی عێراق جینۆسایدی گەلی کورد 

بە فەرمی بناسێت و قەرەبووی سیاسی، ڕۆحی 

و ئابووریی خەڵکی کوردستان بکاتەوە.

پڕۆسەی  لەسەر  حسێن  ئاوارە 

تراژیدییەکانی  ڕووداوە  بەجینۆسایدناساندنی 

کوردستان؛ بڕیاربەدەستانی ھەرێمی کوردستان 

دەڵێت  و  بەرپرسیارێتییەوە  بەردەم  دەخاتە 

بەرپرسان بەرپرسن، لەبەر ئەوەی لەسەر ئاستی 

تاکەکەس و توێژەران چەندین ھەوڵ دراوە بۆ 

ناساندنی پرسی جینۆسایدی کورد، بەاڵم جیھان 

لە ئەمڕۆدا مامەڵە لەگەڵ دامەزراوەدا دەکات 

تاکەکەسی  چاالکیی  بۆیە  تاکەکەس،  نەک 

نییە لەسەر ئاستی جیھان.  ھێزی دامەزراوەی 

لە  یەکەمە  بڕیاربەدەستی  ھەرێم  حکومەتی 

دەتوانێت  باشرت  حکومەت  بۆیە  پرسەدا،  ئەم 

لەسەر  کاری  و  بکات  پرسە  ئەم  نوێنەرایەتیی 

لە  ھەرێم  حکومەتی  نوێنەرایەتیی  بکات. 

کۆنفرانس  سااڵنە  دەتوانێت  جیھان  واڵتانی 

چاالکی  بکات،  دروست  لۆبی  بخات،  ڕێک 

بکات، فشار دروست بکات و کار لەسەر ئەوە 

تێدایە  نوێنەرایەتییەکەی  واڵتەی  ئەو  بکات 

دانی  یاسا  بە  و  بناسێنێت  کورد  جینۆسایدی 

پێدا بنێن.

ئەوەی  تیشک دەخاتە سەر  ئاوارە حسێن 

کوردەکان  باڵوێزە  لە  سوود  کورد  پێویستە 

بریتییە  دیکە  ڕێگایەکی  دەڵێت  و  وەربگرێت 

لەو  لە حکومەتی عێراق  باڵوێزەکانی کورد  لە 

وەک  دەتوانن  کوردانە  ئەم  تێیدان،  واڵتانەی 

دامەزراوە ڕۆڵی خۆیان بگێڕن، چونکە بەئاسانی 

تێیدا  کە  ببینن  واڵتە  ئەو  بەرپرسانی  دەتوانن 

ئەو  یاسادانانی  دەسەاڵتی  بەتایبەتی  باڵوێزن، 

واڵتانە تاکوو بە یاسا جینۆسایدی کورد بناسێنن.

جینۆسایدی کورد وەک کەیسێکی جیھانی

یەکێک لەو ڕەخنانەی ئاڕاستەی حکومەتی 

نەیتوانیوە  کە  ئەوەیە  دەکرێت  ھەرێم 

و  جیھانی  کەیسێکی  بە  بکات  جینۆساید 

سەرەڕای چەندین نوێنەرایەتی و خەرجکردنی 

جیھاندا  ئاستی  لە  نەتوانراوە  زۆر،  پارەیەکی 

و  بکرێت  لەسەر  کاریان  گەورانە  تاوانە  ئەم 

بنارسێرنێن.

لە  ڕەخنەگرتنەوە  بە  گوڵپی  فایەق  د. 

دەسەاڵتدارانی کورد، ھۆکاری بچوککردنەوەی 

جینۆساید و بەجیھانینەکردنی دەخاتە ئەستۆی 

بە  پارتییەوە:  و  یەکێتی  و  ھەرێم  حکومەتی 

بڕوای من هۆکاری سەرەکی کە کورد نەیتوانیوە 

جینۆساید بکات بە کەیسێکی جیهانی، دیسان 

گەلی  نەک  کوردە   دەسەاڵتدارانی  سیاسەتی 

ڕاپەرین  لەدوای  هەرێم  دەسەاڵتدارانی  کورد، 
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جینۆسایدی  کە  کردووە  هەڵسوکەوتیان  وا 

خەتای  بووە،  کورد  گەلی  خەتای  کورد  گەلی 

دادگای  کە  نەبووە،  سەددام  ڕژێمی  سەرانی 

بااڵی تاوانەکانی عێراق سزای لەسێدارەدانی بۆ 

سەددام و هاوکارەکانی دەرکرد، سەرۆککۆماری 

عێراق کە کورد بوو ئامادە نەبوو ئیمزا لەسەر 

لەسێدارەدانی سەددام حسێن و دارودەستەکەی 

کە  ڕەمەزان(  )تارق  فڕۆکەوانەی  ئەو  بکات. 

کردبوو،  هەڵەبجەی  کیمیایی  بۆردوومانی 

کرا  دەستگیر  هاوپەیامنانەوە  هێزی  لەالیەن 

و لە سلێامنی زیندانی بوو، بەبێ دادگاییکردن 

ئازاد کرا. دژی هەستوسۆزی خەڵکی کوردستان، 

دەسەاڵتدارانی هەرێم سەرانی ڕژێمی ئەنفال 

و کیمیابارانیان لە هەولێر و سلێامنی پەنا دا. 

نزار  دانیامرک  لە  دا  هەوڵی  چاک  ڕێکخراوی 

عێراقیی  سوپای  سەرۆکئەرکانی  خەزرەجی 

بەردەم  بباتە  کیمیاباران  و  ئەنفال  سەردەمی 

کورد  سەرانی  بەاڵم  ئەنفالەکان،  لەسەر  دادگا 

ئیسالمی(  بزووتنەوەی  و  یەکێتی  و  )پارتی 

نامەیان  کورد،  خەزرەجی  نزار  لە  داکۆکییان 

خەزرەجی   نزار  کە  نارد  دانیامرک  دادگای  بۆ 

بێتاوانە.

پێی وایە کورد و دەسەاڵتی  ئاوارە حسێن 

کوردی نەیویستووە ئەگینا دەیتوانی جینۆساید 

کاری  و  بناسێنێت  جیھاندا  ئاستی  لەسەر 

کورد  بەرپرسانی  وایە  پێم  بکات:  لەسەر 

دەتوانن  بیانەوێت  ئەگەر  نەیانویستووە، 

سەربەخۆش  دەوڵەتی  جینۆساید؛  پرسی  بە 

بازرگانی  کورد  بەرپرسانی  الی  کە  ڕابگەیەنن 

دەزانین  وەک  دەکرێت.  درووشمەوە  بەم 

دەوڵەتیان  جینۆساید  کەیسی  بە  گەل  چەند 

تاکوو  بیگرە  ئیرسائیلەوە  لە  کردووە،  دروست 

تەیموری  کرواتیا،  مەکدۆنیا،  بۆسنە،  رسبیا، 

سوودان  باشووری  دواترینیشیان  و  ڕۆژھەاڵت 

دەوڵەت  توانیویانە  جینۆساید  کەیسی  بە  کە 

کە  کورد  ڕایبگەیەنن.  و  بکەن  دروست 

نەیویستووە  کە  بووە  ئەوە  ھیی  نەیتوانیوە، 

دەتوانین  ئەگەرنا  نەکردووە،  لەسەر  کاری  و 

بەدەست  مافانە  ئەو  جینۆساید  کەیسی  بە 

نەھێناون  بەدەستامن  ئێستا  تاکوو  کە  بھێنین 

بیانپارێزین.  بەدەستامن ھێناون؛  ئەوانەشی  و 

لەبەر  باشیان  دەرفەتێکی  کورد  بەرپرسانی 

چونکە  نیشتامنی،  ئاستی  لەسەر  دەستدایە 

لەالیەن  کەیس  چوار  عێراق  ئاستی  لەسەر 

دادگای بااڵی عێراقییەوە وەک جینۆساید دانی 

پێدا نراوە، ئەمەش گەورەترین پاڵپشت و کارتی 

بیەوێت  ھەرێم  حکومەتی  ئەگەر  بەھێزە 

بەفەرمی  لەسەر  کار  جیھانی  ئاستی  لەسەر 

ئێمە  بۆیە  بکات.  کورد  جینۆسایدی  ناساندنی 

دیکەی  گەلی  و  گرووپ  ھەندێک  بە  بەراورد 

بە  دانی  نەک  تورکیا  کە  ئەرمەنییەکان  وەک 

جینۆسایدەکەیاندا نەناوە، تەنانەت نکۆڵییشی 

دەوڵەتی  چونکە  باشرتین،  دەکات؛  لێ 

ئەنجامدەر دانی بە جینۆسایدەکەماندا ناوە کە 

جینۆسایدکەرمانە،  پایتەختی  بەغدای  دادگای 

و  کارت  جیھان  ئاستی  لەسەر  ئێمە  واتە 
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لەسەر  کار  تاکوو  ھەیە  بەھێزمان  پاڵپشتێکی 

نەکراوە،  کە  بکەین.  جینۆسایدەکەمان 

حکومەتی ھەرێم بەرپرس و کەمتەرخەمە.

شێوە  ھەمان  بە  گوڵ  عومەر  مارف  د. 

لەم  کوردی  دەسەاڵتی  مامەڵەی  لە  ڕەخنە 

زۆر  کوردی  دەسەاڵتی  دەگرێت:  پرسەدا 

ئەوەندەی  کردووە،  کاری  بەرنامە  بەبێ 

لەسەر  کاری  کردووە،  خۆخۆری  لەسەر  کاری 

ئاستی  لە  نەکردووە  نەتەوەییەکان  بابەتە 

واڵتان  لە  کورد  نوێنەری  نێودەوڵەتیدا. 

نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  و  حزبەکانن  ھیی 

نەشتوانراوە  نییە،  یەکگرتوو  بەرنامەیەکی 

ھەستوسۆزەی  ئەو  و  کورد  دۆستەکانی 

بەکاری  جیھاندا  لە  ھەبووە  کورد  بەرامبەر 

بھێنن و لە خۆیانی کۆ بکەنەوە. عەقڵی کورد 

جوولەکە،  عەقڵی  ئاستی  بە  بگات  نەیتوانیوە 

بکەین  باش  زۆر  کاری  دەمانتوانی  ئەگەرنا 

ڕەواکەمان  مەسەلە  بۆ  جیھان  پشتگیریی  و 

کورد  لەوەی  جگە  ئەمە  بھێنین.  بەدەست 

دیپلۆماسیی  سیاسەتی  ناو  بچێتە  نەیتوانیوە 

فراوانرت  پشتگیرییانە  ئەو  تاکوو  نێودەوڵەتی، 

بۆ  کراوە،  لێی  و  ھەن  جیھاندا  لە  کە  بکات 

لە  بەشێک  پەرلەمانتارانی  پشتگیریی  منوونە 

واڵتانی جیھان.

ھەلی نیشتامنسازی

گەالنەی  و  نەتەوە  کۆمەڵ،  ئەو  بەشێکی 

جینۆساید  و  کۆمەڵکوژی  ڕووبەڕووی 

بە  دەستیان  کارەساتەکان  دوای  بوونەوە، 

کرد.  خۆڕێکخستنەوە  و  خۆدروستکردنەوە 

بەڵکوو  نەبردن،  لەناوی  نەک  جینۆساید 

نیشتامنسازی،  بۆ  ھەلێک  بە  کردیان 

و  بەھێزکردن  شوناس  خۆبەڕێوەبردن، 

تەنانەت دروستکردنی دەوڵەت. ئەم گەالنە بە 

لۆبیکردن، دیپلۆماسیەتی زیرەکانە و پەیوەندی 

بە  جینۆسایدەکەیان  توانییان  دروستکردن؛ 

بە  بکەن  ناچار  جیھان  و  بناسێنن  ھەمووان  

یاسا دان بە دۆسییەکەیاندا بنێت.

سەرەڕای چەندین تاوانی جینۆساید، بۆچی 

گەالنی  کە  بکات  کارە  ئەم  نەیتوانی  کورد 

نەتوانرا  بۆچی  دا؟  ئەنجامیان  جینۆسایدکراو 

دروستکردنی  و  نیشتامنسازی  لە  جینۆساید 

کورد ناتوانێت بیرکردنەوە، عەقڵ، 
لێکدانەوە، سیاسەت و دیپلۆماسیەتی 

لە ئاستی جوولەکەدا بێت، ئەگەر 
بیتوانیایە دەیتوانی ساڵی ٢٠٠٣ و 
٢٠٠٤ هەموو کەرکووکی بکڕیایە، 

بەاڵم ئەوەندەی کێشەی حزبایەتی 
و دزییان مەبەست بووە، مەسەلە 

نەتەوایەتییەکەیان مەبەست نەبووە
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دەسەاڵتی کوردیدا کاری لەسەر بکرێت، وەک 

ئەوەی جوولەکە کردیان؟ 

ھێنانەوە  منوونە  بە  گوڵ  عومەر  مارف  د. 

ئەزموونی جوولەکە، ھەڵسەنگاندنی خۆی  بە 

بیرکردنەوە،  ناتوانێت  کورد  دەڵێت:  و  دەکات 

دیپلۆماسیەتی  و  سیاسەت  لێکدانەوە،  عەقڵ، 

بیتوانیایە  ئەگەر  بێت،  جوولەکەدا  ئاستی  لە 

ھەموو   200٤ و   2003 ساڵی  دەیتوانی 

کێشەی  ئەوەندەی  بەاڵم  بکڕیایە،  کەرکووکی 

مەسەلە  بووە،  مەبەست  دزییان  و  حزبایەتی 

ئەمەش  نەبووە،  مەبەست  نەتەوایەتییەکەیان 

بێئومێدییەکی گەورەی الی خەڵکی کوردستان 

ناڕوونەی  ئەم قۆناغە  دروست کرد و گەیشتە 

بەرەو کوێ دەچێت. ھیچ  نازانرێت  ئێستا کە 

دوور نییە ئەو ڕووداو و جینۆسایدانە دووبارە 

ببنەوە، لە کاتی ھاتنی داعش بینیامن دووبارە 

بووەوە.

د. فایەق گوڵپی لەم بارەیەوە دەڵێت: هزری 

سیاسی و سیستمی حوکمڕانیی جوولەکەکان لە 

خزمەتی خەڵک و گەلی جوولەکەدایە، هزری 

لە  کوردستان  حوکمڕانیی  سیستمی  سیاسیی 

داگیرکەری  واڵتانی  و  حزب  بنەماڵە،  خزمەتی 

کاتێک  هەر  ڕاپەڕین،  دوای  کوردستاندایە. 

لەگەڵ  هەرێم  دەسەاڵتدارانی  پەیوەندیی 

هەڵەبجە  یادی  لە  بووایە،  باش  بەغدا  ڕژێمی 

لەسەر  هەرێم  دەسەاڵتدارانی  ئەنفالدا  و 

بێدەنگ  هەڵەبجە  کیمیابارانی  و  ئەنفال 

جینۆسایدیان  و  کارەسات  یادی  و  دەبوون 

پەیوەندییان  کاتێکیش  هەر  نەدەکردەوە، 

کیمیاباراندا  و  ئەنفال  بەعسی  ڕژێمی  لەگەڵ 

کیمیاباران  و  ئەنفال  لەسەر  بچووایە،  تێک 

بەوەدا  دەکرد،  سەددام  لە  سووکەگلەییەکیان 

هەرێم؛  دەسەاڵتدارانی  کە  دەردەکەوێت 

بۆ  تاکتیک  وەک  کیمیابارانیان  و  ئەنفال 

ناساندنی  هێناوە،  بەکار  خۆیان  بەرژەوەندیی 

بۆ  سرتاتیجی  پڕۆژەیەکی  وەک  جینۆسایدیان 

لە  نەهێناوە.  بەکار  کورد  دۆزی  سەرخستنی 

نەچێت  لەبیر  ئەوەمان  دەبێت  کاتدا  هەمان 

پابەندی  لە هەرێمدا  کورد  کە دەسەاڵتدارانی 

و  کوردستانن  داگیرکەرەکانی  واڵتە  سیاسەتی 

ئاویشدا  بە  دەست  واڵتانە  ئەو  بڕیاری  بەبێ 

ناکەن، هیچ واڵتێکی داگیرکەری کوردستان بە 

عێراقیشەوە لەگەڵ ئەوەدا نین کە کورد وەک 

لەو  سوود  و  بنارسێت  جینۆسایدکراو  گەلێکی 

و  نیشتامنسازی  بۆ  وەربگرێت  جینۆسایدە 

دەسەاڵتداریی هەرێمی کوردستان.

پڕۆسەی  بە  ئاماژەدان  بە  حسێن  ئاوارە 

دەخاتە  تیشک  جوولەکەکان،  نیشتامنسازیی 

پڕۆسەیەدا:  لەم  کورد  ھەڵەکانی  سەر 

جینۆسایدکراو  گرووپێکی  وەک  جوولەکەکان 

کرد،  پرسە  ئەم  لەسەر  کاریان  لێزانانە 

ھۆڵۆکۆستیان کرد بە ئەدەب، یاسا، فەلسەفە، 

سینەما و ھونەر و لە ھەموو ڕەھەندەکانەوە 

لە  بەشێک  بە  کردیان  و  کرد  لەسەر  کاریان 

بۆ  جینۆساید  ئەوان  تاکەکانیان.  ویژدانی 

سەنتەری  چەندین  دەگێڕنەوە،  نەوەکانیان 
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کردوویانە  کردووە،  لەسەر  کاریان  لێکۆڵینەوە 

یادی  بەردەوام  و  خوێندن  پڕۆگرامی  بە 

جینۆساید  دەتوانیت  کاتێک  تۆ  دەکەنەوە. 

پیشانی  و  بیرناو  بە  بیکەیت  بناسێنێت 

دەتوانیت  جۆرە  بەم  بدەیت،  ھەمووانی 

جوولەکە  بوەستێنیت،  جینۆسایدەکەشت 

ئەمەی کرد و ئێمە نەمانکرد. ئێمە تاکوو ئێستا 

نییە  شیاومان  مۆنۆمێنتێکی  کوردستاندا  لە 

بێت  جیھان  مۆنۆمێنتەکانی  ھاوشێوەی  کە 

تێدا  ڕزگارکراوانی  و  قوربانی  کەلوپەلی  کە 

کوردی  و  نێودەوڵەتییەکان  زمانە  بە  و  بێت 

تاکوو  ڕوو،  خرابێتە  و  نوورسابێت  لەسەریان 

گوزارشت لە مێژووی جینۆسایدی کورد بکەن. 

جینۆسایدەکەماندا  ئاستی  لە  ھەمانە،  ئەوەی 

نییە. تاکوو ئێستا فیلمێکی گونجاومان لەسەر 

جینۆسایدمان نییە، کە پێویستی بە بودجەیەکی 

دەرەوە  ئەکتەری  بە  پێویستت  و  ھەیە  باش 

منوونە  بۆ  گەورەکانی  ئازارە  تاکوو  ھەیە 

قوربانییەکان  سەر  سێکسیی  دەستدرێژیی 

پیشان بدەنەوە. تاکوو ئێستا جینۆسایدی کورد 

بەشێک نییە لە پڕۆگرامی خوێندن، پڕۆگرامێک 

بەاڵم  دانراوە،  پەروەردە  وەزارەتی  لە 

زانکۆی  یاسای  بەشی  لە  الوازە.  پڕۆگرامێکی 

ھەڵەبجە لە ساڵی 201٤ ئەم بابەتەمان جێگیر 

کرد، بەاڵم ئەمساڵ ھەڵپەسێردرا، بەو بیانووەی 

و  نییە  دیکەدا  زانکۆکانی  لە  وانەیە  ئەم  کە 

زانکۆکانیش  ھەموو  پڕۆگرامەکانی  دەبێت 

ئەنجوومەنی  کاتێکدا  لە  بن.  ھاوبەش 

2017وە  6ی  6ی  لە  بااڵ  خوێندنی  وەزارەتی 

بڕیاری داوە کە جینۆسایدی کورد و گەالن لە 

بەاڵم  بخوێرنێت،  زانکۆکان  بەشەکانی  ھەموو 

زانکۆیەکی  چەند  لە  بڕیارە  ئەم  ئێستا  تاکوو 

وەک ھەڵەبجە، چەرمۆ و سۆران جێگیر کراوە، 

ئەوە  و  ناخوێرنێت  دیکە  بەشەکانی  لە  بەاڵم 

لە بەشی یاسای زانکۆی ھەڵەبجەش ڕاگیراوە. 

ئەگەر تۆ جینۆسایدەکەت نەکەیت بە بەشێک 

دەتوانیت  چۆن  خوێندنەکەت،  پڕۆگرامی  لە 

کاری لەسەر بکەیت! بۆیە ئێمە تاکوو ئێستاش 

گەرەنتیی  ناتوانین  و  دەکرێین  جینۆساید 

ناکرێتەوە،  جینۆساید  کورد  کە  بکەین  ئەوە 

ھۆکارەکەشی ئەوەیە لە ئاستی جیھاندا بە یاسا 

دانی پێدا نەنراوە.

جینۆساید چیی بەسەر کوردستاندا ھێنا؟

جینۆساید تەنھا بۆ لەناوبردنی ھەموو یان 

کوردستان  ھەرێمی  لە  کورد  گەلی  بەشێکی 

ژێرخانی  ھەڵتەکاندنی  بۆ  بەڵکوو  نەبوو، 

ئابووری، ھەڵوەشاندنەوەی ژیانی کۆمەاڵیەتی 

تاکوو ئێستا جینۆسایدی کورد 
بەشێک نییە لە پڕۆگرامی خوێندن، 
پڕۆگرامێک لە وەزارەتی پەروەردە 
دانراوە، بەاڵم پڕۆگرامێکی الوازە
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بوو،  تەندروستییەکەی  دۆخە  وێرانکردنی  و 

تاکوو  کە  دیکە  زیانی  دەیان  لە  جگە  ئەمە 

ھەرێمی  لەسەر  کاریگەرییان  ئێستاش 

کوردستان و دانیشتووانەکەی ماوە.

لە  باس  جۆرە  بەم  گوڵپی  فایەق  د. 

جینۆساید  ڕووداوەکانی  دەرئەنجامەکانی 

لەسەر ھەرێمی کوردستان دەکات: وێرانکردنی 

لە  کوردستان  خەڵکی  دابڕاندنی  گوندەکان، 

کێڵگە  وشککردنی  کوردستان،  زەویی  و  ئاو 

لە  گەورەش  ئابووریی  زیانی  باخەکان،  و 

گیانیان  بەگەنجی  کەس  هەزاران  کورد.  گەلی 

ئەمڕۆ  تا  دیکەش  هەزارانی  دا،  لەدەست 

چەکی  برینی  کاریگەریی  و  ئازار  بەدەست 

چەندان  دەناڵێنن.  دیکەوە  چەکی  و  کیمیایی 

چەم و جۆگەی کوردستان پووکانەوە و وشک 

بوون، سەوزایی لە کوردستاندا کەم بووەوە. لە 

ڕووی کۆمەاڵتییەوە خەڵکی کوردستان لە یەک 

کاڵ  کۆمەاڵیەتییەکان  پەیوەندییە  و  دابڕان 

بوونەوە. لە ڕووی کولتوورییەوە زیانی مەزنی 

ئەوەی کولتووری  لەبەر  گەیاند،  بە کوردستان 

سەر  گوندەکاندا  لە  گەلێک  هەر  نەتەوەیی 

دەکات،  گەشە  و  دەپارێزرێت  و  هەڵدەدات 

زیانی  ماوەیەک  بۆ  کوردستان  گوندکردنی  بێ 

کولتووریی گەورەی لێ کەوتەوە.

کاریگەریی  لە  باس  گوڵ  عومەر  مارف  د. 

زیانەکان دەکات و دەڵێت: جینۆساید زیانێکی 

لە ئاستی نەتەوەییدا  زۆر گەورەی لێ داوین، 

ئابووری،  ڕووی  لە  کردین،  ھەالھەالی 

نەتەوەیی، کۆمەاڵیەتی، کولتووری و ئاوەدانی 

ئێمە وێران کراین. سەرلەبەری ئێمە ھەڵتەکێرنا 

و کراین بە ناحەزی یەکرتی، کراین بە پێخۆری 

بێبەزەیی  و  ناوخۆیی  دڕندانەی  سیاسەتێکی 

فایەق محەمەد گوڵپی 
ساڵی 1957 لە گوڵپی ناوچەی هەورامان 

لەدایک بووە.  

تەواو  پزیشکیی  کۆلێژی   1981 ساڵی 

 1991 ڕاپەرینی  تا   1982 لە  و  کردووە 

-200٤ سااڵنی  نێوان  لە  بووە.   پێشمەرگە 

2008 سەرۆكی پارتی چارەسەری دیموكراتی 

كوردستان بووە. 

پەرلەمانی  یەکەمی  خولی  ئەندامی 

کوردستان بووە. 
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بە  زۆر  زیانێکی  نێودەوڵەتی.  پشتتێکردنی  و 

ژێرخانی ئابووریامن کەوت و شار و الدێکامنان 

ئەو  کاریگەریی  لەژێر  ئێستاش  کران،  وێران 

زیانانەداین، ئەم تااڵنکاری و زیانانەی بە ھۆی 

ئابوورییەکامنان  سەرچاوە  بەر  جینۆسایدەوە 

کەوت، وای کرد دەسەاڵتی کوردی لە ئێستادا 

پالنی  نەک  بێت  نەوت  لە  چاوی  تەنھا 

سۆز  ئەو  بەھێز.  ئابوورییەکی  و  کشتوکاڵی 

بە  پەیوەندیی  جیھانیش  ڕووتێکردنەوەی  و 

ھەبوو،  ناوچەکەوە  گۆڕانکاریی  و  ھەلومەرج 

ناوچەکە سیاسەت و  چونکە عێراق و واڵتانی 

بەرژەوەندیی زلھێزەکانیان خستە مەترسییەوە، 

لێ  چاویان  تاوانەکدا  کاتی  لە  چۆن  ئەگەرنا 

خەواندین!

دەستنیشانکردنی  بە  حسێن  ئاوارە 

باس  کوردستان،  لە  جینۆساید  ڕووداوەکانی 

لە ناوچە  لە زیانە جۆربەجۆرەکانی جینۆساید 

و  دەکات  کوردستان  ھەرێمی  جیاوازەکانی 

لەناوبردنی  ھەوڵی  واتە  جینۆساید  دەڵێت: 

بۆیە  دیاریکراودا،  قۆناغێکی  لە  نەتەوەیەک 

و  کۆمەاڵیەتی  ئابووری،  زیانێکی  جینۆساید 

داوە.  کوردستان  لە  گەورەی  تەندروستیی 

گەورەی  تەندروستیی  زیانێکی  ھەڵەبجە  لە 

قووڵرتین  کورد  جینۆسایدی  وایە  پێم  داوە. 

بڕوایەکی  و  دەربڕین  ئەمەش  و  جینۆسایدە 

سەرچاوە  لەوەوە  بەڵکوو  نییە،  سۆزدارانە 

لە  بەردەوامە.  کورد  جینۆسایدی  کە  دەگرێت 

ئەنجام  ھەڵەبجە  جینۆسایدی  1988دا  ساڵی 

تێدەپەڕێت و ھێشتا  وا 33 ساڵ  بەاڵم  دراوە، 

شەھید  لێیان  و  نەبوون  ساڕێژ  بریندارەکان 

چەکە  کاریگەریی  ھۆی  بە  ئەمەش  دەبێت، 

کاریگەریی  کارەساتە  ئەم  قەدەغەکراوەکان. 

شێواویی  و  منداڵلەبارچوون  لەسەر  ھەبووە 

جگە  ئەوە  لەدایکبووەکان.  منداڵە  جەستەی 

کرد،  دروستی  جینۆسایدە  ئەم  وێرانییەی  لەو 

تاکوو  کە  گوندەکان  چۆڵبوونی  لە  منوونە  بۆ 

ئێستا ئاوەدان نەبووەتەوە، مینڕێژکردنی گوند 

ژینگەی  تێکدانی  کشتوکاڵییەکان،  کێڵگە  و 

کوردستان.

جینۆسایدی بارزان وەک منوونە وەربگرین 

نزیکەی  ماوەی  کۆمەاڵیەتییەکان،  زیانە  بۆ 

پیاوەکان  چونکە  نەما،  ھاوسەرگیری  ساڵ   20

ئەنفال کران، ئەمەش کاریگەرییەکی دەروونی 

لەسەر  خراپی  و  قورس  کۆمەاڵیەتیی  و 

دانیشتووانی ئەو ناوچەیە ھەبوو. 

زیاد  و  کڵێسا  مزگەوت،   3600 نزیکەی 

ڕەگەوە  لە  کران،  وێران  گوند  ھەزار  چوار  لە 

ھەڵکەندنی دوو ملیۆن درەختی بەردار، ئەمانە 

زیانە گەورەکانی جینۆسایدی کورد بوون.

جینۆسایدێکی بێ قەرەبوو

چەند الیەن و کۆمپانیایەک لە پڕۆسەکانی 

کرد  بەعسیان  ڕژێمی  ھاوکاریی  جینۆسایددا 

بەاڵم  فرۆشت،  پێ  قەدەغەکراویان  چەکی  و 

ڕژێمی  بەرپرسانی  زیاتر  درا  سزا  ئەوەی 

کۆمپانیایانە  و  الیەن  ئەم  و  بوون  بەعس 

قوربانییانی  قەرەبووی  تەنانەت  نەدران.  سزا 
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نەکرایەوە،  جینۆساید و خەڵکی کوردستانیش 

قەرەبووی  کرا  ناچار  عێراق  کاتێکدا  لە  ئەمە 

کەمرت  کوەیت  کاتێکدا  لە  بکاتەوە،  کوێت 

بەر  زیانی  بەعس  دەستی  لەسەر  کورد  لە 

کەوت. لەسەر ئەم زیانانە، بۆ الیەنی بەشدار 

و قەرەبووەکان دەکرێت چی بکرێت؟ ئاوارە 

ڕەھەندێکەوە  چەند  لە  و  جۆرە  بەم  حسێن 

کاری  دەکرێت  بێگومان  دەداتەوە:  وەاڵم 

لەسەر بکرێت، بەاڵم سااڵنێکە ھاوار  دەکەین 

لە بەغدا پێک ھێرنا بە  کە ئەو دادگایەی کە 

بۆ  عێراقی  تاوانکاریی  بااڵی  دادگای  ناوی 

چوار  بەعس،  ڕژێمی  سەرانی  دادگاییکردنی 

شێوازی  بەاڵم  ناساند،  جینۆساید  بە  کەیسی 

تەنھا  کە  دانرا  شێوەیەک  بە  دادگاکە  یاسای 

دەوترێت  پێی  کە  بکرێت،  دادگایی  مرۆڤ 

ھەیە،  کەس  دوو  یاسادا  لە  کەسی رسوشتی. 

لە  بریتیە  یاسایی  کەسی  یاسایی.  و  رسوشتی 

مرۆڤ  چۆن  ڕێکخراو.  و  کۆمپانیا  دەوڵەت، 

ئەستۆ،  دەکەوێتە  تاوانیان  بەرپرسیایەتیی 

تاوانیان  بەرپرسیاێتیی  یاساییانەش  کەسە  ئەم 

بە  تاوانانەی  ئەو  بەرامبەر  ئەستۆ  دەکەوێتە 

ناوی ئەوان یان لەبریی ئەوان ئەنجام دراوە، 

عێراقیدا  تاوانکاریی  بااڵی  دادگای  لە  بەاڵم 

تاوانکاری تەنھا بۆ مرۆڤ دانرا  بەرپرسیاێتیی 

منوونە  بۆ  دانەنرا،  یاساییەکان  کەسە  بۆ  و 

ناتوانیت  دادگایەدا  لەم  تۆ  واتە  دەوڵەت. 

ساڵی  کە  بکەیت  کۆمپانیایانە  ئەو  دادگایی 

بە  کیمیاییان  چەکی  دواتر  و  پێشرت  و   1988

ئەویش  و  فرۆشتووە  حسێن  سەددام  ڕژێمی 

لە دژی کورد بەکاری ھێناوە. 

یاساییشی  کەسی  دادگایە  ئەم  ئەگەر 

ئەم  ڕێگای  لە  دەتوانرا  ئەوا  بکردایە،  دادگایی 

بکەیت،  دادگایی  کۆمپانیا  چەندین  دادگاوە 

سزایان بدەیت و قەرەبووشیان لێ وەربگریت، 

ئاوەدانکردنەوەی  خزمەت  دەخرایە  ئەمەش 

کوردستان. ئەوەی نەمانکردووە پێشرت و ئێستا 

یاسای  ھەموارکردنەوەی  بیکەین،  دەتوانین 

کورد  نوێنەرانی  بە  ئەمەش  دادگایەیە،  ئەم 

لە  تەنھا  دادگایە  ئەم  یاسای  تاکوو  دەکرێت، 

کەسی  و  نەکرێتەوە  کورت  رسوشتیدا  کەسی 

یاساییش دادگایی بکات.

یەکێک لە پرەنسیپە گرنگ و بەھادارەکانی 

کە  ئەوەیە  نێودەوڵەتی  تاوانکاریی  یاسای 

یەکێک لە پرەنسیپە گرنگ و 
بەهادارەکانی یاسای تاوانکاریی 
نێودەوڵەتی ئەوەیە کە تاوانی 

نێودەوڵەتی بەسەر ناچێت و 
تێپەڕینی کات نابێتە هۆی ئەوەی 

کە تاوانی سەر تۆمەتباران 
بوەستێنێت و هەڵیبگرێت
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تاوانی نێودەوڵەتی بەسەر ناچێت و تێپەڕینی 

سەر  تاوانی  کە  ئەوەی  ھۆی  نابێتە  کات 

تۆمەتباران بوەستێنێت و ھەڵیبگرێت، چونکە 

تاوانەکە ئاسایی نییە، بە تێپەڕینی چەند مانگ 

نەکرد  تۆمار  و چەند ساڵێک قوربانی سکااڵی 

مافەکەی بفەوتێت. 

ملیار   38٤ بە  کوردستان  سەر  زیانەکانی 

 2013 ساڵی  لە  ئەمەش  دەخەمڵێرنێت،  دۆالر 

ھەرێمەوە  حکومەتی  لیژنەیەکی  لەالیەن 

ساڵی  لە  ھەرێم  حکومەتی  کراوە.  دیاری 

بەاڵم  قەرەبووەی کردووە،  ئەم  داوای  2013دا 

تاکوو ئێستا قەرەبووەکە نەکراوەتەوە. ملمالنێ 

سیاسییەکانی نێوان ھەولێر و بەغدا ھۆکارێکی 

ھۆکارێکی  قەرەبوونەکردنەوەکەیە،  سەرەکیی 

یاسایەکی  بە  ھەرێم  حکومەتی  ئەوەیە  دیکە 

پەرلەمان لە ساڵی 2013دا ناڕاستەوخۆ ئەرکی 

قەرەبوونەکردنەوەکەی لە حکومەتی پێشووی 

عێراقەوە بۆ حکومەتی ھەرێم گواستووەتەوە، 

دەبێت  و  ناکاتەوە  قەرەبووەکە  عێراق  بۆیە 

حکومەتی ھەرێم خۆی ئەم قەرەبووە بکاتەوە، 

غازی  و  نەوت  ھەرێم  حکومەتی  چونکە 

و  گرنگە  خاڵێکی  ئەمە  دەفرۆشێت،  رسوشتی 

دەبێت قوربانییانی کوردستان ئاگادار بن.

بە  کوردی  دەسەاڵتی  گوڵپی  فایەق  د. 

الیەنانەی  ئەو  دەڵێت:  و  دادەنێت  بەرپرسیار 

ئەو  ڕووداوانەدا،  لەم  بوون  عێراق  هاوبەشی 

کۆمپانیا بیانییانە بوون کە چەکی کیمیاییان بە 

ئەمڕۆ  تا  بەداخەوە  فرۆشت،  سەددام  ڕژێمی 

کاری  تەوەرەیە  ئەو  لەسەر  کوردی  دەسەاڵتی 

بوارەدا  لەو  ڕێخراوێکیش  هەر  نەکردووە، 

لێ  ڕێگریی  دەسەاڵت  دابێت،  کاری  هەوڵی 

کردووە. ئەگەر دەسەاڵتدارانی کورد لە هەرێم 

و لە عێراق فشار بخەنە سەر حکومەتی عێراق 

فەرمی  بە  کوردستان  جینۆسایدی  ئەوەی  بۆ 

چەکی  کۆمپانیاکانی  کاتە  ئەو  بناسێنێت، 

دەکرێن  ناچار  عێراق  دەوڵەتی  و  کیمیایی 

قەرەبووی کوردستان بکەنەوە.

ھۆکاری  گوڵ  عومەر  مارف  د. 

قەرەبووکردنەوەی کوێت و قەرەبوونەکردنەوەی 

دەڵێت:  و  دەکات  دەستنیشان  کوردستان 

کوێت دەوڵەتە و پاڵپشتیی نێودەوڵەتیی ھەیە، 

بەھێزی  ئابوورییەکی  و  سامان  و  سەروەت 

کوێت  نێودەوڵەتییەکانی  پەیوەندییە  ھەیە، 

گرنگە  زۆر  بکرێتەوە.  واڵتە  لەو  ال  دەکات  وا 

کە  بکات  بەرپرسیارێتییە  بەو  ھەست  عێراق 

حکومەتی پێش 2003، بە ناوی واڵت، حکومەت، 

سیاسەت، دیپلۆماسیەت و ئاسایشی عێراق ئەو 

تاوانانەی کردووە، لەبەر ئەوە لە ڕووی یاسای 

نێودەوڵەتییەوە، ھەر حکومەتێکی دیکە ببێتە 

بۆیە  دەکات،  نوێنەرایەتیی واڵتەکە  حوکمڕان؛ 

بێت  ڕووداوانە  ئەو  یاسایی  ھەڵگری  دەبێت 

تاوانی  شکاونەتەوە.  واڵتەکە  بۆ  زیان  بە  کە 

جینۆسایدکردنی کورد گەورەترین ڕووداوە کە 

چەند بۆ کورد بە زیان شکاوەتەوە، بە ھەمان 

شێوە بە زیان بۆ عێراق شکاوەتەوە. بۆیە عێراق 

نێودەوڵەتیی  سومعەی  کڕینەوەی  بۆ  دەبوو 
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بەرپرسانی  دەبوو  بکردایە،  کارەی  ئەم  خۆی 

بەدەنگ  و  بنایە  تاوانەکاندا  بە  دانیان  عێراق 

خۆیەتی  مافی  کورد  کە  بھاتنایە  کوردەوە 

کوردییش  دەسەاڵتی  بکرێتەوە.  قەرەبوو 

واڵتانی  و  عێراق  لەسەر  فشار  نەیتوانیوە 

دیکەش دروست بکات تاکوو  قەرەبووی کورد 

کورد  دەسەاڵتی  پەیوەندییەکانی  بکاتەوە. 

لەگەڵ بەغدا زۆر بەخراپی ھاتووە، لە بەغداش 

ھەمیشە ئاڕاستەیەکی توند و شۆڤێنی بەرامبەر 

کەم  ھەبووە  باشیش  دەنگی  ھەبووە،  کورد 

بووە، ئاڕاستە خراپەکە ڕۆڵی خراپیان بینیوە کە 

نەھێڵن کورد بە مافەکانی بگات.

جینۆساید و ناسنامە

جینۆساید چەندین دەوڵەتی دروست کرد 

ئازارەکانیان  بەکارھێنانی  بە  گەلیش  دەیان  و 

و  بپارێزن  بەدەستھاتووەکانیان  مافە  توانییان 

ئەو مافانەش بەدەست بھێنن کە لێیان زەوت 

کراوە، ئەمەشیان لە ڕێگای ڕاکێشانی سەرنجی 

جیھان  توانییان  و  کرد  ئازارەکانیان  بۆ  جیھان 

ئەی  جینۆسایدەکەیان،  بەرگریکاری  بە  بکەن 

کورد بۆچی نەیتوانی ئەم کارە بکات؟

د. مارف عومەر گوڵ لەسەر ئەوەی بۆچی 

کورد سوودی لە جینۆساید لە پرسی نەتەوەیی و 

شوناسدا نەبینیوە، پێی وایە: زۆر باش دەتوانین 

لە  سوود  نەتەوایەتی  پرسی  و  پێناس  وەک 

میللەتێک  وەربگرین.  جینۆساید  تاوانی 

میللەتێکیش  ھەر  بووە،  فەوتاندا  لەبەردەم 

کولتوور،  ڕووی  لە  مرۆڤایەتی،  لە  بەشێکە 

واتە  ئابوورییەوە،  و  کۆمەاڵیەتی  شارستانی، 

ئێمەش بەشێکین لە مرۆڤایەتی، بەاڵم کێشەکە 

سیاسەت،  لەسەر  کاریگەریامن  ئێمە  ئەوەیە 

الوازە،  نێودەوڵەتی  دیپلۆماسیەتی  و  ئابووری 

بۆ  ھەمانە  کە  سامانەی  و  سەروەت  ئەو 

کاریگەریامن  تاکوو  بکرێت  تەرخان  ئەوەی 

نێودەوڵەتی  دیپلۆماسیەتی  و  ئابووری  لەسەر 

بۆ دروست بکات؛ بە خراپ بەکار دەھێرنێت، 

سامانەکەمان  و  سەروەت  دەتوانرا  کاتێکدا  لە 

تەرخان بکرێت تاکوو لە ڕووی نێودەوڵەتییەوە 

واڵتێکدا  ھەموو  لە  وەربگرین.  لێ  سوودی 

دروستکردنی  لە  ھەیە  گرنگی  ڕۆڵی  ئابووری 

دیپلۆماسی  پەیوەندیی  نەتەوەیی،  ناسنامەی 

و پێشکەوتنی واڵت، بۆیە دەکرا دەوڵەمەندییە 

جۆرێک  بە  بھێنین  بەکار  ئابوورییەکەمان 

نەک  بووایە  ئێمە  ناچاری  بەغدا  ئێستا  کە 

کولتوورییشەوە  ڕووی  لە  بەپێچەوانەوە. 

تۆکمەی  بەرنامەیەکی  کوردی  دەسەاڵتی 

ئابووری،  ئەدەب،  کولتوور،  ڕابردوو؛  نەبووە 

بە  میللەتە  ئەم  مێژووی  و  ھونەر  فۆلکلۆر، 

کوردی  دەبووایە دەسەاڵتی  بناسێنێت،  جیھان 

جۆرێکی  بە  دەرەکییش  و  ناوخۆ  ئاستی  لە 

دیکە ڕەفتار لەگەڵ کولتووری کوردیدا بکات و 

بە جیھانی بناسێنێت.

ئاوارە حسێن بەم جۆرە تیشک دەخاتە سەر 

جینۆساید  تەنھا  کورد:  ئەم ھەڵە سرتاتیژییەی 

و  نەتەوە  ئەو  ناسنامەمان.  بە  بیکەین  بەسە 

جینۆساید  ڕووبەڕووی  مێژوودا  لە  گرووپەی 
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دەبێتەوە، دەبێتە گرووپێکی ڕێزلێگیراو. ئەگەر 

جینۆسایدەکەی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بە یاسا 

دەکەوێتە  پاراستنیان  ئەوا  برنێت،  پێدا  دانی 

جارێکی  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ئەستۆی 

ئەوەی  لەبەر  ناکرێنەوە،  جینۆساید  دیکە 

بێدەنگ  ئاستیدا  لە  نێودەوڵەتی  کۆمەڵەی 

ئەم  ڕێزلێگیراو،  گرووپێکی  دەبێتە  دواتر  بووە 

سیمبولی  و  ناسنامە  بە  دەبێت  جینۆسایدەش 

جۆرێک  بە  دەبێت  بۆیە  نەتەوەیە.  ئەم 

بە  ببێت  کە  بکرێت  جینۆساید  لەسەر  کار 

ناسنامەی کورد کە جینۆساید کراوە و قوربانی 

خوێنی  بە  نەبووە  سوور  دەستیشی  بووە، 

ئەوانی دیکە و مەترسییش نییە لەسەر پێکھاتە 

و نەتەوەکانی دیکە.

لە  ڕەخنەگرتن  بە  گوڵپی  فایەق  د. 

پرسە  ئەم  بۆ  ھەڵسەنگاندن  کورد  بەرپرسانی 

الیەنانەی  و  کەس  ئەو  وایە:  پێی  و  دەکات 

و  دەبەن  بەڕێوە  هەرێم  کاروباری  ئەمڕۆ 

یان  دەکەن،  کورد  نوێنەرایەتیی  عێراق  لە 

ئەوانەن کە لە ڕابردوودا پیاوی ڕژێمی بەعس 

ڕژێمی  ڕووخانی  لەدوای  ئەوانەن  یان  بوون، 

پارەپەیداکردن  بۆ  واڵت  دەرەوەی  لە  سەددام 

هەرێمی  گەڕاونەتەوە  دەوڵەمەندبوون  و 

کوردستان و پۆستیان وەرگرتووە، یان ئەوانەن 

و  ئەنفال  ڕژێمی  ئەگەر  دەسەاڵتن،  شێتی  کە 

کیمیاباران مبایە، ئێستا هەر ئەوان دەسەاڵتدار 

و بڕیاربەدەست دەبوون، ئەم جۆرە سیاسییانە 

نەک لە هەرێمی کوردستاندا، لە هەر شوێنێکی 

دیکەشدا بن کار بۆ بەرژەوەندیی گشتی ناکەن.

و  وەرگرت  جینۆساید  لە  چیی  کورد 

وەردەگرێت؟

ڕووداوەکانی  بەسەر  ساڵ  چەندین 

ئەم  تێپەڕیوە،  بەسەر گەلی کورددا  جینۆساید 

گەورە  دەرفەتێکی  و  درێژ  کاتێکی  سااڵنە 

پرسە  ئەم  لەسەر  کار  کورد  تاکوو  بوون 

تێپەڕین،  ساڵەکان  و  جینۆساید  بەاڵم  بکات، 

تەنھا  و  کرد  فەرامۆش  جینۆسایدەکەی  کورد 

ئازارەکەی ھێشتەوە.

 لە بارەی ئەوەی لە ئەم سااڵنەدا دەبووایە 

بکریت  چی  دەبووایە  بکات،  کار  چۆن  کورد 

لە  باس  حسێن  ئاوارە  بکرێت،  چی  دەبێت  و 

دەڵێت:  و  دەکات  پەرلەمان  و  یاسا  گرنگیی 

چەندین ساڵ بەسەر ڕووداوەکانی 
جینۆساید بەسەر گەلی کورددا 

تێپەڕیوە، ئەم سااڵنە کاتێکی درێژ 
و دەرفەتێکی گەورە بوون تاکوو کورد 
کار لەسەر ئەم پرسە بکات، بەاڵم 

جینۆساید و ساڵەکان تێپەڕین، 
کورد جینۆسایدەکەی فەرامۆش کرد و 

تەنها ئازارەکەی هێشتەوە
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گرنگە  زۆر  جێگایەکی  کوردستان  پەرلەمانی 

کۆنفرانسی  لە   2017 ساڵی  پرسە.  ئەم  بۆ 

لە  جینۆسایدکراوەکان  نەتەوە  نێودەوڵەتیی 

بووم،  بەشدار  ھەنگاریا  پایتەختی  بوداپێستی 

یەکێکیان  کە  بوون  بەشدار  زانکۆ  چەندین 

زانکۆی تەلئەبیبی ئیرسائیل بوو. مامۆستایەکی 

لەنێو  ئەنفال  و  ھەڵەبجە  وتی  زانکۆیە  ئەو 

پڕۆگرامی جینۆسایدی زانکۆی تەلئەبیب جێی 

کوردستانی  لە  کاتێکدایە  لە  ئەمە  کراوەتەوە، 

ناخوێرنێت.  کورد  جینۆسایدی  خۆماندا 

کوردستاندا  لە  ئێستا  تاکوو  ئەوەیە  کارەسات 

کورددا  جینۆسایدی  بە  دانی  نییە  یاسایەک 

نابێت، لە کاتێکدا بەردەوام باسی ئەوە دەکرێت 

شەھید  خوێنی  بەرھەمی  ھەرێم  حکومەتی 

پەرلەمانەکەی  کەچی  جینۆسایدکراوەکانە،  و 

یاسایەکی نییە دانی بە جینۆسایددا نابێت، ئیرت 

چۆن داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بکەین بە 

یاسا دان بە جینۆسایدەکەماندا بنێت!

جیا  دانپێدانان  لە  ناساندن  حسێن  ئاوارە 

دەکاتەوە و ئاماژە بەوە دەکات: کورد لەسەر 

ناسێرناوە،  جینۆسایدەکەی  ناساندن  ئاستی 

پێدا  دانی  یاسا  بە  بەوەیە  پێویستامن  بەاڵم 

ئەو  پەرلەمانی  لە  یاسایەک  واتە  بنێرێت، 

کە  بنێت  بەوەدا  دان  و  دەربچێت  واڵتانە 

ئەوەی دژی کورد کراوە جینۆساید بووە، ھەر 

یان ڕەوایەتی  ھاواڵتییەک نکۆڵی لەمە بکات 

ھاتووە،  کورددا  بەسەر  کە  بدات  بەوە 

ڕووبەڕووی سزای دارایی و بەندکردن ببێتەوە. 

و  ئەرمەنی  جوولەکە،  بۆ  19٤8وە  لە  ئەمە 

روەنداییەکان کراوە، ئێمە تاکوو ئێستا تەنانەت 

یاسایەکی  خۆیشامندا  پەرلەمانەکەی  لە 

شەرمەزارییە  مایەی  ئیرت  نییە،  وەھامان 

کردووە.  جینۆسایدەکەمان  بۆ  کارمان  بڵێین 

کە لە پەرلەمانەکەی خۆت یاساکەت نەبێت، 

پەرلەمانی  لە  یاسایە  ئەم  داوای  ناتوانیت 

بکەیت.  عێراقیش 

دەبێت  کە  ئایندەش  کاری  چەند  وەک 

چەند  دەڵێت:  بکات،  لەسەر  کاریان  کورد 

لە  بریتین  بکرێن،  پێویستە  کە  دیکە  کارێکی 

لە  زانستی  سیمیناری  و  کۆنفرانس  بەستنی 

خوێندکارانی  مادام  کورد.  جینۆسایدی  بارەی 

دەبووایە کورد زۆر شتی بکردایە، 
لە ئاستی ناوخۆ سەنتەرێکی 

فراوانی ناوخۆی هەبووایە، بە 
زمانە زیندووەکانی جیهان، لەو 

سەنتەرەدا دۆکیۆمێنت، بەڵگەنامە، 
بڕیارەکانی دادگا، بڕیارەکانی 

حکومەت و پەرلەمان، کارە حکومی 
و تاکەکەسییەکان لە بارەی پرسی 

جینۆساید کۆ بکرانایەتەوە
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ھەرێم  لەسەر خەرجیی حکومەتی  تواناسازی 

دەچن، زۆرینەیان ناچار بکرێن توێژینەوەکانیان 

لە بارەی جینۆسایدەوە بێت و لەو واڵتانە باڵو 

ناساندنی  بۆ  ڕێگایەک  ببێتە  تاکوو  بکرێنەوە، 

جینۆساید و دانپێدانانی.

دروستکردنی لیژنەیەکی زمانزانی شارەزای 

بە  نێودەوڵەتیی  بااڵی  لیژنەی  وەک  ناحزبی 

جینۆسایدی  دانپێدانانی  و  ناساندن  جینۆساید 

کورد، ئەم لیژنەیە دڵسۆزانە کار بۆ بە جینۆساید 

ناساندنی کورد بکات.

بەوەی  دراوە  ڕێگا  عێراقدا  دەستووری  لە 

خۆی  نوێنەری  دەتوانێت  پارێزگایەک  ھەر 

ھەبێت لە باڵوێزخانەکانی دەرەوە بە مەبەستی 

چوار  دەکرێت  پارێزگاکەی،  بووژاندنەوەی 

عێراق  باڵوێزخانەکانی  لە  ئێمە  پارێزگاکەی 

نوێنەریان ھەبێت و لەتەنیشت بووژاندنەوەی 

جینۆساید  پرسی  لەسەر  کار  پارێزگاکەیان، 

بکەن.

و  "حزبی  سیاسەتی  گوڵپی  فایەق  د. 

کارکردنی  بەردەم  ڕێگری  بە  خێڵەکییانە" 

نیشتامنی لەسەر جینۆساید دادەنێت: دەبووایە 

خێڵەکییانە،  و  حزبی  سیاسەتی  لەباتیی 

بکرایە،  پەیڕەو  نەتەوەیی-نیشتامنی  سیاسەتی 

سەربەخۆ  هەرێم  حکومەتی  دامودەزگاکانی 

و  پەرلەمان  بە  دەسەاڵت  بکرایە،  چاالک  و 

ئەو  تاکوو  بدرایە،  دادوەری  و  حکومەت 

و  حزب  دەستوەردانی  لە  دوور  دەزگایانە 

جینۆساید  لەسەر  کاریان  دەرەوە  واڵتانی 

عێراق  پەرلەمانی  و  عێراق  دادگای  بکردایە. 

دانی بە جینۆسایدی گەلی کورددا ناوە، دەبوو 

عێراق  لە  و  هەرێم  لە  کوردی  دەسەاڵتی 

عێراقیش  حکومەتی  تا  بکردایە  جددیی  کاری 

کیمیابارانی  کەیسی  لە  کوردی  جینۆسایدی 

هەڵەبجە و کەیسەکانی تردا بناسیایە، ئەوکات 

دەستکەوتی  جیهانیشدا  لە  و  عێراق  لە  کورد 

تا  بەاڵم  دەهێنا،  بەدەست  گەورەی  سیاسیی 

ئێستا لەو بارەیەوە هیچیان دیار نییە.

د. مارف عومەر گوڵ جگە لە ڕەخنەگرتن، 

دەبووایە  ڕوو:  دەخاتە  خۆیشی  پێشنیاری 

ناوخۆ  ئاستی  لە  بکردایە،  شتی  زۆر  کورد 

بە  ھەبووایە،  ناوخۆی  فراوانی  سەنتەرێکی 

سەنتەرەدا  لەو  جیھان،  زیندووەکانی  زمانە 

دادگا،  بڕیارەکانی  بەڵگەنامە،  دۆکیۆمێنت، 

کارە  پەرلەمان،  و  حکومەت  بڕیارەکانی 

پرسی  بارەی  لە  تاکەکەسییەکان  و  حکومی 

لەم  ھەر  بکرانایەتەوە.  کۆ  جینۆساید 

و  ئەکادیمی  پسپۆڕ،  دەیان شارەزا،  سەنتەردا 

بکرانایە  بانگ  ناکورد  و  کورد  ڕۆژنامەنووسی 

بڕیارانە  و  بەڵگەنامە  ئەم  لەسەر  کاریان  و 

بکردایە، دواتریش کارەکان بە کوردی و زمانە 

تەنانەت  بکرانایەتەوە،  باڵو  زیندووەکان 

کوردستانیش  دەرەوەی  لە  لقی  سەنتەرەکە 

ھەبێت. ئەو پارەیەی لەو سەنتەرە خەرجیان 

دەکرد لە ناوەوە و دەرەوەی واڵت، بۆ کارێکی 

زانستی و نەتەوەیی دەچوو نەک گەندەڵی و 

بەھەدەردانی پارە.
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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٤. هەڵکشانی چین 

چین  رشۆڤەکارانەوە  لە  زۆرێک  بەالی 

هاوسەنگی  ڕکابەری  هەیە  ئەگەری  زۆرترین 

ئەمەریکا  هێزی  بێت،  ئەمەریکایی  هێزی 

تێبپەڕێنێت و سەدەی ئەمەریکایی کۆتایی پێ 

بێت. 

چین  هێزی  خەماڵندنەکانی  کاتێکدا  لە 

پشت بە گەشەی خێرای تێکڕایی کۆی داهاتی 

چین  بەاڵم  دەبەستێت،   )GDP( خۆجێیی 

هێزیشە.  تری  گرنگەکانی  سەرچاوە  خاوەنی 

ڕووبەری  هێندەی  چین  جوگرافیی  ڕووبەری 

ئەمەریکایە  یەکگرتووەکانی  واڵتە  جوگرافیی 

هێندەی  چوار  دانیشتووانیشی  ژمارەی  و 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  دانیشتووانی  ژمارەی 

ئەمەریکایە. چین خاوەنی گەورەترین سوپایە 

لە جیهاندا، زیاتر لە 250 چەکی ناوکیی هەیە و 

خاوەنی توانایەکی نوێباوە لە بۆشایی ئاسامن و 

فەزای ئەلکرتۆنیدا )لە نێویدا زۆرترین ژمارەی 

بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت لە جیهاندا(.  

نەرمەهێزەوە،  سەرچاوەکانی  ڕووی  لە 

نەگەیشتووەتە  چین  فەرهەنگیی  پیشەسازیی 

ئاستێک ڕکابەریی هۆڵیوود یان بۆڵیوود بکات، 

لوتکەکانی  زانکۆ  ڕیزبەندیی  لە  زانکۆکانی 

ڕێکخراوە  لەو  زۆرێک  ناکرێن،  پۆلێن  جیهاندا 

نەرمەهێزی  زۆری  بەشێکی  کە  ناحکومییانەی 

چیندا  لە  دێنن؛  بەرهەم  یەکگرتووەکان  واڵتە 

نییە. لەگەڵ ئەمانەشدا، چین هەمیشە خاوەنی 

و  بووە  نیگاڕاکێش  تەقلیدیی  فەرهەنگێکی 

سەدان پەیامنگای کۆنفۆشیۆسی لە سەرتاسەری 

 /promote( ڕمێندان  مەبەستی  بە  جیهاندا 

ترویج( بەو فەرهەنگە ئاوا کردووە . 

پێشرت و لە نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوودا، 

من )جۆزێف نای( نووسیم: هەڵکشانی کتوپڕی 

ملمالنێیەک  ڕوودانی  ببێتە هۆی  ڕەنگە  چین، 

لەو جۆرەی سیۆسیدایدس لە کتێبی  "مێژووی 

کاتێک  دەکات،  باسی  پیڵۆپۆنیز"دا  جەنگی 

پیڵۆپۆنیز  جەنگی  بەرپابوونی  هۆکاری 

و  ئەسینا  هێزی  هەڵکشانی  بۆ  دەگێڕیتەوە 

ئەو ترسەی ئەم هەڵکشانە لە سپارتادا چاندی. 

بە  پەیوەست  چین  بەپێچەوانەوە،  بەاڵم 

هەرسێ ڕەهەندەکەی هێز، هێشتا زۆر لەدوای 

واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکاوەیە و سێرەی 

و  خۆی  هەرێمەکەی  لەسەر  سیاسەتەکانی 

گەشەی ئابوورییەکەی گرتووەتەوە. 

• هێزی ئابووری 

هەڵەیە،  ناولێنانێکی  چین"؛  "هەڵکشانی 

ئەو  هەتا  چین  دروسترتە.  بەهێزبوونەوە 

لەالیەن  ڕابردوودا  سەدەی  دوو  لە  کاتەی 

ئەورووپا و ئەمەریکاوە و بەرەنجامی شۆڕشی 

ئابووریی  دواوە، گەورەترین  درایە  پیشەسازی 

کە  بازاڕ  چاکسازییەکانی  دوای  بوو.  جیهان 

 )Deng Xiaoping( ژیاوپێنگ لەالیەن دێنگ 

ڕابردوودا  سەدەی  هەشتاکانی  سەرەتای  لە 

سااڵنەی  گەشەی  تێکڕایی  بەرزی  درا،  ئەنجام 

چین لەنێوان 8% بۆ 12%، بوو بە هۆی ئەوەی 

کۆی داهاتی خۆجێیی چین )GDP( بگاتە سێ 
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هێندە لە دوو دەیەی کۆتایی سەدەی بیستدا 

و ئەمەش هەندێکی گەیاندە ئەو باوەڕەی کە 

خۆی  پایەی  چین  نزیکدا  ئایندەیەکی  لە  وا 

بەدەست  جیهان  ئابووریی  گەورەترین  وەک 

دەهێنێتەوە. 

ڕێگەیەکی  بڕینی  چین  ئەمانەش،  وێڕای 

هاوتای  تاکوو  بەردەمدایە  لە  درێژی 

یەکگرتووەکان  واڵتە  هێزی  سەرچاوەکانی 

لەبەردەم  ئاستەنگ  چەندین  هێشتا  و  بێت 

گەشەسەندنیدایە. لە ئێستادا قەبارەی ئابووریی 

ئاڵوگۆڕ  نرخی  تێکڕایی  بەگوێرەی  ئەمەریکا 

هێندەی  دوو  نزیکەی   )exchange rates(

قەبارەی ئابووریی چینە، بەاڵم وەک لە بەشی 

یەکەمدا باسامن کرد، قەبارەی ئابووریی چین 

بەم نزیکانە ئابووریی ئەمەریکا تێدەپەڕێنێت، 

کڕین  هێزی  هاوتایی  بەگوێرەی  ئەگەر 

و  بەراورد  ئەم  بکرێت. هەموو  پێوانە   )PPP(

ڕادەیەک هەڕەمەکین، چونکە  تا  خەماڵندنانە 

کەسێک  کە  دەبەستێت  پرسیارانە  بەو  پشت 

دەیەوێت وەاڵمی بداتەوە.  

نەتەوەیی  داهاتی  کۆی  ئەگەر  تەنانەت 

چین )GDP( "بە هەر پێوەرێک" کۆی داهاتی 

ئەوا  تێپەڕێنێت،  ئەمەریکاش  نەتەوەیی 

هەردوو ئابوورییەکە لە قەبارەدا هاوتا دەبن، 

نابن.  بەاڵم لە پێکهاتە و پێشکەوتندا یەکسان 

فراوانی  ناوچەیەکی  خاوەنی  چین  ئێستاش  تا 

ئاڵنگاریی  الدێنشینی دواکەوتووە و ژمارەیەک 

فراوانبوونێکی  وەک  بووەتەوە،  ڕووبەڕوو 

خێرای شارنشینی. داهاتی تاکەکەس پێوەرێکی 

هەر  پێشکەوتوویی  ڕادەی  پێوانی  بۆ  باشە 

ئابوورییەک، داهاتی تاکەکەس تەنانەت ئەگەر 

)PPP(ش  کڕین  هێزی  هاوتایی  پێوەری  بە 

لە  تاکەکەس  داهاتی  تێکڕایی  ئەوا  بپێورێت، 

چین تەنها 02%ی ئاستی ئەمەریکایە و چەند 

دەیەیەکی دەوێت بگاتەوە بە ئەمەریکا )ئەمە 

ئەگەر بگاتەوە بە ئەمەریکا(. 

الیەنێکی  گشتی؛  قەبارەی  بێگومان     

بازاڕێکی  هەبوونی  ئابوورییە.  هێزی  گرنگی 

هاوبەشی  و  سەرنجڕاکێش  فراوانی 

واڵتاندا،  زۆری  ژمارەیەکی  لەگەڵ  بازرگانی 

چین  و  بااڵدەستییە  گرنگی  سەرچاوەیەکی 

"هاوتایی"  ئەمە  بەاڵم  دەهێنێت،  بەکاری 

وەک  چین  ئەوەشدا  لەگەڵ  منوونە:  بۆ  نییە. 

لە  جیهان  بازرگانیکاری  نەتەوەی  گەورەترین 

ڕووی قەبارەوە لە ساڵی 2009دا پێش ئەڵامنیا 

بارەی  لە  دوودڵن  چینییەکان  کەچی  کەوت، 

ببێتە  ماویەتی  "هێشتا  واڵتەکەیان  کە  ئەوەی 

ڕاستەقینە"،  بەهێزی  بازرگانیکاری  واڵتێکی 

خزمەتگوزارییەکاندا  لە  بازرگانی  چونکە 

کەمتینە، زۆربەی هەناردەکان زێدە بەهایەکی 

بااڵکاندا  لە  براندە ئاست  نزمیان هەیە، چین 

بە  بکرێت  بەراورد  ئەگەر  هەیە،  کەمبوونی 

وەک  جیهانی  بازرگانیی  بەهێزەکانی  ناوەندە 

ئەڵامنیا  و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

)لە کۆی 25 براندی جیهانی کە لە لوتکەدان، 

بە  سەبارەت  ئەمەریکایین(.  دانەیان   12
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کۆمپانیا دەوڵەتبڕەکان، لە کۆی 500 کۆمپانیای 

ئەمەریکاییەکانەوە  لەالیەن  )٤6%(یان  لوتکە، 

دەستەواژەیەکی  بە  دەکرێت.  خاوەندارێتی 

ئەمەریکایی  بازرگانیی  لە  بازرگانیی چینی  تر: 

شێوەیەکی  بە  بەاڵم  فراوانرتە،  ئەڵامنیایی  و 

ڕێژەیی کەمرت پێشکەوتووترە. 

بە  پەیوەندیی  تر  ڕوونکردنەوەیەکی 

بواری نەختینەییەوە هەیە. چین دیراسەی ئەو 

داراییەکان(  نێویشیدا سزا  )لە  کردووە  هێزەی 

جیهانی  ڕۆڵی  لە  یەکگرتووەکان  واڵتە  وا  کە 

داوە   هەوڵی  چین  دەیچنێتەوە.  دۆالرەوە 

ڕێگەی  لە  بکات،  زیاد  خۆی  دارایی  هێزی 

هاندانی بەکارهێنانی یوان )دراوی نیشتامنیی 

لە  و  بازرگانی  پارەدارکردنی  بۆ  چین(ەوە 

بەاڵم  دەنوێنێت،  جیهانی  کۆی  9%ی  ئێستادا 

ڕۆڵی  هەژمار.  دێتە  81%ی  بە  ئێستا  تا  دۆالر 

نییە شوێنی  ئەگەری  بەاڵم  دەکات،  زیاد  یوان 

بازاڕە  بە  ڕێگە  چین  تاکوو  بگرێتەوە  دۆالر 

ئاڵوگۆڕی  تێکڕایی  نەدات  نێودەوڵەتییەکان 

دراو دیاری بکەن و بازاڕی سەرمایەی ناوخۆیی 

پەیکەرێکی  لەگەڵ  هاوڕێ  پێشکەوتوو، 

نەدات.  پێ  گەشە  متامنەبەخش؛  قانوونیی 

هەروەک "The Economist" تێبینیی کردووە: 

هاوڕێ  پێشکەوتوویی  و  قەبارە  نییە  "مەرج 

بن، ئەگەری هەیە لە دەیەی دووەمی سەدەی 

بیست و یەکدا چین ببێتە گەورەترین ئابووریی 

جیهان، بەاڵم پێشکەوتووترین نا. پێشکەوتوویی 

ئەمەریکا لە قووڵیی بازاڕە داراییەکانیدا ڕەنگ 

دەداتەوە." بازاڕە داراییەکانی چین هەشتیەکی 

بیانییەکان  و  دەنوێنن  گەورەیە  قەبارە  ئەو 

ئەو  بچووکی  بەشێکی  خاوەندارێتیی  ڕێگەی 

بازاڕانەیان پێ دەدرێت. 

منوونەیەکی  هێشتا  تەکنەلۆجیاش 

چین  پێشکەوتندا.  لە  جیاوازییە  تری 

بواری  لە  گرنگە  دەستکەوتگەلێکی  خاوەنی 

تەکنەلۆجیادا، بەاڵم زیاتر لە داهێنانی ناوخۆیی، 

سرتاتیجی  بە  پشت  سەرەکی  شێوەیەکی  بە 

تەکنەلۆجیای  )copying(ی  لەبەرگرتنەوە 

 Souch" گۆڤاری  وتەی  بە  دەبەستێت.  بیانی 

نازناوی  بە  شانازی  "چین  چینی،  Review"ی 

هێزی  بەرهەمهێنانی  کارگەی  گەورەترین 

داهێنانی  بڕوانامەی  و  دەکات  جیهانەوە 

واڵتە  و  دەکات  زیاد  بەخێرایی  چینییەکان 

بوارەدا،  لەم  تێدەپەڕێنێت  پێشکەوتووەکان 

لە  کە  داهێنان  بڕوانامەکانی  زۆربەی  بەاڵم 

لە  کەمرتە  بایەخی  دەهێرنێن،  بەدەست  چین 

سەراپای زنجیرە پیشەسازییەکان...

داهێنانی  و  زانست  لە  چین  بەکورتی: 

تەکنەلۆجیدا هێشتا الوازە." 

خاڵدا  لە هەندێک  پێشەوە،  بۆ  ڕوانین  بە 

لە هەموو  گەشەی چین خاو دەبێتەوە، وەک 

ئابوورییەکدا کە پێش دەکەوێت؛ ڕوو دەدات. 

هەندێک لە ئابووریناسان بڕوایان وایە لەگەڵ 

سیاسی  وەبەرهێنانی  قەبارەی  کەمکردنەوەی 

لە کەرتی نالێهاتوودا کە دەوڵەت خاوەنیەتی، 

ڕەنگە  و   %5 بۆ  دەبێتەوە  خاو  چین  گەشەی 
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دوای  دیمۆگرافیدا،  گرفتی  دەرکەوتنی  لەگەڵ 

ئاستە  پارێزگاریکردنی لەو  ساڵی 2020 گرفتی 

تێکڕاییەکی  لەگەڵ  تەنانەت  بەاڵم  هەبێت. 

خێراتر  دەتوانێت  چین  گەشەشدا،  نزمرتی 

گەشە.  لە  بێت  بەردەوام  جیهان  زۆربەی  لە 

ئاسۆییانەی  خەماڵندنی  بێت  چۆنێک  هەر 

سەرلێشێوێنەر  دەکرێت  گەشە  ئاڕاستەکانی 

چنینەوەی  مەیلی  واڵتان  چونکە  بێت، 

سوود  کاتێک  دەکەن،  ئاسانەکان  بەرهەمە 

دەستیکاری  و  تەکنەلۆجیا  هاوردەکردنی  لە 

بەراییەکانی  قۆناغە  لە  وەردەگرن  هەرزان 

شێوەیەکی  بە  ئابووریدا.  سەرپێکەوتنی 

کاتێک  دەبێتەوە  خاو  گەشە  تێکڕایی  گشتی 

پێویستەکانی  ئاستە  دەگەنە  ئابوورییەکان 

 per capita( تاکەکەس  سااڵنەی  داهاتی 

ئەوەی  )PPP(دا،  لە   )levels of income

ئەمەی  لێی.  دەبێتەوە  نزیک  ئێستادا  لە  چین 

مامناوەند"،  داهاتی  "تەڵەی  دەگوترێت  پێی 

ژاپۆن  و  کۆریا  )وەک  نییە  ئاسنین  یاسایەکی 

بەدواییەکداهاتنێکی  بەاڵم  سەملاندیان(، 

ڕێکوپێکە، زۆربەی واڵتان ڕووبەڕووی دەبنەوە 

ئەگەر شکستیان خوارد لە داهێنان و گۆڕینی 

منوونەی گەشەکەیاندا. 

 )transition( لە بوارەکانی گۆڕانکارییەوە

خاوەندارییان  کە  بێتواناکان  پڕۆژە  لە 

پەرەسەندنی  دەگەڕێتەوە،  دەوڵەت  بۆ 

کۆچی  وێران،  ژینگەیەکی  نایەکسانی، 

دەستەبەری  تۆڕێکی  بەرفراوان،  ناوخۆیی 

حوکمێکی  گەندەڵی،  نەگونجاو،  کۆمەاڵیەتیی 

مەترسیدار  ئاستەنگی  چەندین  نەگونجاوی؛ 

باکوور  دەبێتەوە.  چین  ئابووریی  ڕووبەڕووی 

ڕۆژئاوایان  و  باشوور  واڵت،  ڕۆژهەاڵتی  و 

 13 تەنها  پارێزگا،   31 کۆی  لە  تێپەڕاندووە. 

تێکڕایی  لەسەروو  تاکەکەسیی  داهاتی  پارێزگا 

پارێزگا  نەتەوەییەوەیە.  تاکەکەسی  داهاتی 

پاشکەوتووەکان ئەوانەن کە ڕێژەیەکی بەرزی 

ژینجیانگەکانی  و  تیبتییەکان  وەک  کەمینەی 

بە  دەکات  دەست  چین  لەمە،  زیاتر  تێدایە. 

ڕووبەڕووبوونەوەی گرفتە دیمۆگرافییەکانی لە 

بابەت کاریگەریی پاشهاتەکانی سیاسەتی "یەک 

منداڵ بۆ هەر ژن و مێردێک" کە لە سەدەی 

جێبەجێکردنەوە.  بواری  خرایە  بیستەمدا 

هاتنی کارکەری نوێ بۆ ناو هێزی کاری چینی 

بە پاشەکشێ کرد و  لە ساڵی 2011دا دەستی 

دەگاتە  2016دا  ساڵی  لە  چینی  کاری  هێزی 

لە  دەبێت:  پیر  بەخێرایی  زۆر  چین  لوتکە. 

کە  بەتەمەنانەی  ئەو  ژمارەی  2030دا  ساڵی 

لەالیەن دەوڵەتەوە بەخێو دەکرێن، لە ژمارەی 

گوزارشت  چینییەکان  دەبن.  زیاتر  منداڵەکان 

لە نیگەرانییەکەیان دەکەن بەوەی واڵتەکەیان 

"پێش ئەوەی دەوڵەمەند بێت، پیر دەبێت". 

زیادکردنی  و  پاشەکەوت  کەمکردنەوەی 

نەخشەی  چین  وەک  ناوخۆیی،  بەکاربردنی 

بەاڵم  ئاشکرایە،  و  ڕوون  دادەنێت،  بۆ 

کە  ئەوەشدا  لەگەڵ  نییە.  ئاسان  وەاڵمێکی 

جیهانیی  یەدەکی  گەورەترین  خاوەنی  چین 
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دۆالرە،  ترلیۆن   ٤ نزیکەی  کە  بیانییە  دراوی 

لە  دەبێتەوە  ئاستەنگ  ڕووبەڕووی  بەاڵم 

کاتەی  ئەو  تا  داراییدا،  بااڵدەستیی  زیادکردنی 

بە  کراوە،  پشکی  بازاڕێکی  خاوەنی  دەبێتە 

جۆرێک تێکڕایی قازانج لەالیەن بازاڕەوە دیاری 

هەروەک  حکومەتەوە.  لەالیەن  نەک  بکرێت، 

هەبوونی ڕێژەیەکی زەبەالحی دۆالر هێزێکی 

لەگەڵ  دانوستانی  لە  چین  نەداوەتە  زۆری 

لە  چونکە  ئەمەریکادا،  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

بە  پشت  هێز  هاوبەستەکیدا  پەیوەندییەکی 

هاوبەستەکییەکە   )asymmetries( نەسازانی 

کە  دۆالرانەیە  ئەو  خاوەنی  چین  دەبەستێت. 

بەدەستی  ئەمەریکا  بە  لە فرۆشی کااڵکانیەوە 

یەکگرتووەکان  واڵتە  کەچی  دەهێنێت، 

بازاڕەکانی بەکراوەیی هێشتووەتەوە بە ڕووی 

بەرهەمە چینییەکاندا، ئەمەش گەشە و هەلی 

کار و سەقامگیری بۆ چین "چێ دەکات". وێڕای 

ورووژاندن و هاندان، چین دۆالرەکانی ناخاتە 

بازاڕە داراییەکانی جیهانەوە، ئەگەر چین ئەمە 

بەاڵم  چۆک،  سەر  دەهێنێتە  ئەمەریکا  بکات، 

خۆیەتی  چین  کەوتنی  کارێک  وەها  تێچووی 

لەسەر گازی پشت. 

چین  دەسەاڵتگەریی  سیاسیی  سیستمی 

دیاریکراو،  ئامانجێکی  چەند  بە  پەیوەست 

داوە  نیشان  گۆڕینی هێزی  ناوازەی  توانایەکی 

نوێ  نیگاڕاکێشی  شاری  بونیادنانی  منوونە  -بۆ 

چین  ئایا  خێرا-.  زۆر  ئاسنی  هێڵی  پڕۆژەی  و 

بۆ  بکات  توانایە  لەم  پارێزگاری  دەتوانێت 

بۆ  هەم  ڕازێکە  ئەوە  دوورودرێژ؟  ماوەیەکی 

چینییەکانیش.  بۆ سەرکردە  و هەم  بیانییەکان 

دەستوورێکی  بە  کە  هیند  پێچەوانەی 

ئێستا  تا  چین  بوو،  لەدایک  دیموکراسییەوە 

چارەسەرکردنی  بۆ  نەدۆزیوەتەوە  ڕێگایەکی 

سیاسی  بەشداریی  داواکارییەکانی  کێشەی 

داهاتی  بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  هاوڕێیە  کە 

دەمێکە  کۆمۆنیزم  ئایدۆلۆجیای  تاکەکەسدا. 

خۆری ئاوا بووە و ڕەوایەتیی پارتی فەرمانڕەوا 

شانی لەسەر گەشەی ئابووری و ناسیۆنالیزمیی 

گۆڕانی  ئایا  داوە.  )Han(دا  هان  ڕەگەزی 

خۆیدا  بەدوای  سیاسییش  گۆڕانی  ئابووری 

تایوانی  و  باکوور  کۆریای  لە  وەک  دەهێنێت، 

دراوسێ ڕووی دا؟ ئەوەی ئایا چین دەتوانێت 

بتوانێت  کە  بخات  سەرپێ  هاوکێشەیەک 

و  شارنشین  ناوەندی  چینی  فراوانبوونی 

ناڕەزایی  و  هەرێمەکان  نێوان  نایەکسانیی 

دەمێنێتەوە  ببات؟  بەڕێوە  ئیتنییەکان  کەمینە 

سەرەکی  خاڵی  بین.  چاولەڕێ  ئەوەی  سەر 

ئەوەیە کە وا هیچ کەسێک، تەنانەت سەرکردە 

پاشەڕۆژی  نازانن  خۆشیان  چینییەکان، 

ئەمە  و  دەچێت  پێشڤە  چۆن  چین  سیاسەتی 

ئابوورییەکەی  گەشەی  لەسەر  باندۆر  چۆن 

دادەنێت. 

سیاسەتی ئەلیکرتۆنی )cyber( ئاڵۆزییەکی 

ملیۆن کەس،  بە 622  دەکات. چین  منایش  تر 

کە  دانیشتووانە  ڕێژەی  گەورەترین  خاوەنی 

کاتدا  هەمان  لە  دەهێنن،  بەکار  ئینتەرنێت 
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و  کۆنرتۆڵ  حکومیی  سیستمێکی  خاوەنی 

ئەوەشدا  لەگەڵ  پێشکەوتووە.  زۆر  چاودێریی 

زاڵبوون  حەمتییە.  کارێکی  زانیاری  دزەکردنی 

هەڵقوڵینی  ڕوولەزیادبوونی  لێشاوی  بەسەر 

کاتێکدا  لە  کۆتوبەندکردنی،  و  زانیاریدا 

پەک  ئابووری  گەشەی  دەتوانێت  کۆتوبەند 

لەبەردەم  توندە  تەڵەزگەیەکی  بخات، 

ئەگەری  چەندە  هەر  چینییەکاندا.  سەرکردە 

پارتی کۆمۆنیست کۆنرتۆڵی  نییە دەستەبژێری 

بە  چین  بەاڵم  بدات،  لەدەست  دانیشتووان 

هۆی ئەوەی کە ناتوانێت کۆنرتۆڵی کۆچبەری، 

کەشوهەوای  لەسەر  ژینگەیی  کاریگەریی 

جیهان، ملمالنێی ناوخۆیی بکات؛ ڕووبەڕووی 

جیاواز  مەترسیداری  کێشەی  کۆمەڵێک 

دەبێتەوە.   

• هێزی سەربازی 

پێبەپێی گەشەی ئابووریی چین، خەرجیی 

زیادبوونی  ئەگەری  چینیش  سەربازیی 

داهاتی  کۆی  2%ی  دەوروبەری  چین  هەیە. 

خەرج  سەربازیدا  بواری  لە  خۆی  نەتەوەیی 

دەکات )نیوەی ئەوەی کە واڵتە یەکگرتووەکان 

داهاتی  تێکڕای  بەاڵم  دەکات(،  خەرجی 

خۆجێیی چین بەخێرایی زیاد دەکات. بودجەی 

فەرمیی چین لە ساڵی 201٤دا 132 بلیۆن دۆالر 

بودجەی  چارەکی  نزیکەی  ئەمەش  و  بووە 

خەرجییە  ئاماری  بەاڵم  یەکگرتووەکانە،  واڵتە 

بابەتانەی  لەو  زۆرێک  چین  سەربازییەکانی 

واڵتە  بەرگریی  بودجەی  کە  نەگرتووە  لەخۆ 

یەکگرتووەکان لەخۆی گرتووە. دوای ماوەیەک 

لە نزمیی ئاستی وەبەرهێنان، لە ساڵی 1989 بۆ 

ساڵی 2009؛ بودجەی سەربازیی فەرمیی چین 

 )double digits( هەموو ساڵێک دوو ژمارەیی

 .%10 گەیشتە  2013دا  ساڵی  لە  و  کرد  زیادی 

ئازادیخوازی گەل، هێزێکی  لە کاتێکدا سوپای 

فراوان و لە ڕووی تەکنۆلۆجییەوە دواکەوتوو، 

دژی  بوو  زەمینی  بەرگریی  لەسەر  سێرەی 

یەکێتیی سۆڤیەت، لەمڕۆدا ئەو سوپایە گەشەی 

و  هاوچەرخ  زۆر  هێزێکی  بە  بووە  و  کردووە 

لە  ڕێگریکردنە  لەسەر  چین  سوپای  فۆكسی 

دەستێوەردانی ئەمریکا لە ناوچەی رۆژهەاڵتی 

ئاسیا.

    لە هەمان کاتدا ڕێژەی 11%ی خەرجیی 

جیهانی،  سەربازیی  خەرجیی  کۆی  لە  چین 

واڵتە  سەربازیی  خەرجیی  لە  کەمرتە  زۆر 

یەکگرتووەکان کە دەگاتە 02%ی کۆی خەرجیی 

تێکڕاییەی  ئەم  بەگوێرەی  جیهانی.  سەربازیی 

گەشەی ئێستا، خەرجیی سەربازیی چین ڕەنگە 

لە ساڵی 2020دا بگاتە ئاستی نیوەی خەرجیی 

و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  سەربازیی 

لەوانەیە لەناوەڕاستی سەدەی بیست و یەکیشدا 

هەروەها  یەکگرتووەکان.  واڵتە  ئاستی  بگاتە 

هاوچەرخی  سەربازیی  تفاقی  بەگوێرەی 

یەکگرتووەکان  واڵتە  لەپێشیی  کۆگاکراو 

تەنانەت  ئەمە  یەکە"،  بۆ  "دە  چین  بەرانبەر 

بەبێ هەژمارکردنی هاوپەیامنەکانی ئەمەریکا. 

بوون  گرنگەکانی  توانا  چین  ترەوە  الیەکی  لە 
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لە  نەداوە،  پێ  پەرە  جیهانیی  هێزێکی  بە 

مەبەستی  بە  کردووە  زیاد  تواناکانی  کاتێکدا 

دوورخستنەوەی کردە دەریاییەکانی ئەمەریکا 

پڕۆسەیەکی  تەنها  کەچی  کەناراوەکانی،  لە 

خاوەن  کەشتیگەلێکی  پەرەپێدانی  ئاڵۆزی 

دەستەی شەڕکەرهەڵگری دەست پێ کردووە. 

نەوتی  بە  چین  پشتبەستنی  چەندە  هەر 

و  هەڵکشانە  لە  ڕوو  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

تەنگەی  بۆ  ئەمەریکاش  دەریاییەکانی  هێزە 

یەکالکەرەوەن،  فارسدا  کەنداوی  لە  هورمز 

پەیوەنددارن  چین  دەریاییەکانی  هێزە  کەچی 

لە  مەلەگادا  تەنگەی  بە  ئارام  تێپەڕینی  بە 

باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا. 

کەشتیهەڵگرێکی  نۆژەنکردنەوەی  وێڕای 

کە  تر  کەشتیهەڵگری  دوو  )وە  ئۆکرانیایی 

کەچی  پالنداناندان(،  جیاوازی  قۆناغی  لە 

واڵتە  لەدوای  دەیە  چەندین  چین  هێشتا 

خاوەنی  کە  ئەمەریکاوەیە  یەکگرتووەکانی 

ئەزموونێکی  و  شەڕکەر  کەشتیهەڵگری   12

دوو  چین  جیهانییە.  مانۆڕی  دوورودرێژی 

فڕۆکەی  پێنجەمی  نەوەی  جیاوازی  جۆری 

وەک  دووبارە  بەاڵم  داوە،  پێ  پەرە  شەڕکەری 

لەسەر  ئامادەگیی  توانای  یەکگرتووەکان  واڵتە 

ژمارەیەکی  خاوەنی  چین  نییە.  جیهان  ئاستی 

کیشوەربڕە  بالیستی  مووشەکی  دیاریکراوی 

پێناو  لە  داوە  ناوازەی  هەوڵی  چەندین  و 

پەرەپێدانی توانای ملمالنێی بێوێنە لە بۆشایی 

هێشتا  بەاڵم  ئەلکرتۆنیدا،  فەزای  و  ئاسامن 

هاوشانی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا نییە 

تەقلیدییشدا،  هێزی  بواری  لە  بوارانەدا.  لەو 

چین بەراورد بە هێزەکانی ئەمەریکا کەمبوونی 

ناو  سەربازیی  بنکەی  هاوپەیامن،  لە:  هەیە 

لۆجیستیی  پێداویستیی  دابینکردنی  زەریاکان، 

لە کاتێکدا  ماوەدرێژ، ئەزموونی سووسەکردن. 

خاوەنی  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

2٤0000 سەربازە لە دەیان واڵتی بیانیدا، چین 

تەنها خاوەنی چەند هەزارێکە و بە شێوەیەکی 

ڕێکخراوی  ئاشتیپارێزیی  ئەرکی  سەرەکی 

نەتەوە یەکگرتووەکان جێبەجێ دەکەن. 

نزیکانە  بەم  چین  وا  کە  ڕاستییەی  ئەو 

واڵتە  هاوشانی  جیهانی  هێزێکی  نابێتە 

یەکگرتووەکان، هیچ لەو ڕاستییە کەم ناکاتەوە 

بەرهەمهێنانی  لە  چین  وەبەرهێنانی  وا  کە 

کرووز،  مووشەکی  ژێردەریایی،  شەڕکەرەکان، 

مووشەکی بالیستی مەودا مامناوەند؛ تێچووی 

هەر دەستێوەردانێکی ئەمەریکای لە دەریاکانی 

کردووە.  زیاد  چینی  کەناراوەکانی  لە  نزیک 

لەگەڵ  نابێت  جیهانی  سەربازیی  ئامادەگیی 

هاوتا  هەرێمیدا  سەربازییانەی  کاریگەریی 

بکرێت. ئەگەر ئەم ئاڕاستانەی ئێستا بەردەوام 

بێت و واڵتە یەکگرتووەکان بخوازێت بەردەوام 

هاوپەیامنەکانی  دڵنیاکردنەوەی  لە  بێت 

کەمکردنەوەی  بە  پێویستی  ناوچەکەدا،  لە 

چین  سرتاتیجیی  لەهەمبەر  هەیە  هێزەکانی 

لە  یەکگرتووەکان  واڵتە  دوورخستنەوەی  بۆ 

تێچوودار  وەبەرهێنانێکی  ئەمەش  ناوچەکەدا، 
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بوارێکدا دەخوازێت، وەک: فڕۆکەی  لە چەند 

لەسەر  بتوانرێت  وا  کە  دزەکەر  بێفڕۆکەوانی 

ئەو  گەڕ،  بخرێتە  فڕۆکەهەڵگرەوە  کەشتیی 

گەورەی  هێرشی  توانای  کە  ژێردەریاییانەی 

بالیستی  بەرگریی مووشەکی  زەمینییان هەیە، 

مانگی  نەرمی  زۆر  سیستمێکی  خۆجێیی، 

هێرشی  تواناکانی  بچووک،  دەستکردی 

ئەلیکرتۆنی. 

• نەرمەهێز 

کە  چین  وەک  هەڵکشاوی  هێزێکی  بۆ 

سەربازییەکەی  و  ئابووری  هێزە  گەورەبوونی 

و  دەچێنێت  دراوسێکانیدا  لە  ترسێک 

دژە  بنێت  پێوە  پاڵیان  ڕەنگە  ترسەش  ئەم 

چین  هێزی  هاوسەنگیی  بۆ  هاوپەیامنێتییەک 

هێزی  کە  نەرمەسرتاتیژییەک  بکەن،  دروست 

هەیە،  خۆی  بایەخی  بگرێت  لەخۆ  نەرم 

کاریگەریی  و  بکاتەوە  کەم  ترسە  ئەم  تاکوو 

لەالیەن  هاوسەنگکاریش  هاوپەیامنێتییەکی 

دراوسێکانیەوە کەم بکاتەوە.  

لەسەر  شان  واڵتێک  هەر  نەرمەهێزی 

)لەو  فەرهەنگەکەی  دەدات:  سەرچاوە  سێ 

دیرتان(،  بۆ  سەرنجڕاکێشە  کە  جێگایانەدا 

ناوخۆ و دەرەوەدا  لە  )کە  بەها سیاسییەکانی 

پەیڕەوییان لێ دەکات(، سیاسەتە دەرەکییەکەی 

ئاکارییان  بنەمای  کە  ڕەوا  سیاسەتی  )وەک 

کۆکردنەوەی  بەاڵم  بڕوانرێت(.  لێیان  هەیە، 

پێکەوە  نەرمەهێز  و  ڕەقەهێز  سەرچاوەکانی 

لە سرتاتیجییەکی زیرەکدا کارێکی سانا نییە، بۆ 

کۆنفۆشیۆس  پەیامنگایەکی  کردنەوەی  منوونە 

مانێال،  لە  چینی  فەرهەنگی  باڵوکردنەوەی  بۆ 

نەرمەهێز  بەرهەمهێنانی  یارمەتیی  ڕەنگە 

بدات، بەاڵم لە بەستێنێکدا کە چین سەرچاوەی 

ترسە بۆ فلیپین لە بارەی خاوەندارێتیی دوورگە 

"ناکۆکیلەسەرەکان" لە دەریای باشووری چین، 

ئەگەری سەرکەوتنی کەمە. تاکوو چین توندتر 

هەرێمییەکانیەوە  داواکارییە  بارەی  لە  بێت 

بەدیهاتنی  ئەگەری  دراوسێکانیدا،  لەگەڵ 

ئەستەمرت  نەرمەهێزی  زیادکردنی  ئامانجی 

دەبێت. 

زیاتر لەوە، زۆربەی نەرمەهێزی ئەمەریکا 

ئەمەریکاییەوە  مەدەنیی  کۆمەڵگای  لەالیەن 

حکومەتی  لەالیەن  نەک  دێت  بەرهەم 

دامەزراوەکانی  –زانکۆکان،  ئەمەریکاوە 

جار  هەندێک  میللی-،  فەرهەنگی  هۆڵیوود، 

کۆمەڵگایەکی  بوونی  هۆی  بە  ئەمەریکا 

سانسۆر،  لە  دوور  و  ڕەخنەگر  مەدەنیی 

دەکات.  نەرمەهێزەکەی  ئاستی  لە  پارێزگاری 

چاالکییەکانی  کە  بارانەدا  لەو  تەنانەت 

لە  گورز  عێراق  داگیرکردنی  وەک  حکومەت، 

نەرمەهێز دەوەشێنێت، بە هۆی زیرەکەهێزەوە 

ڕەقەهێز،  و  نەرمەهێز  لە  ئاوێتەیەکە  کە 

نەرمەهێز و ڕەقەهێز یەکرتی تەواو دەکەن. 

خەرجییانەی  ئەو  هەموو  بە  بەراورد 

دەیکات،  نەرمەهێزدا  وەبەرهێنانی  لە  چین 

ساڵی  ئۆڵۆمپیادی  سنووردارە.  بەرهەمەکەی 

بواری  لە  چین  بۆ  بوو  سەرکەوتنێک   2008
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نەرمەهێزیدا، بەاڵم ماوەیەکی کەم دوای ئەوە 

مرۆڤ  مافی  بواری  چاالکانی  سەرکوتکردنی 

لە  دەسکەوتەکانی  ئاستی  چینەوە،  لەالیەن 

هەروەها  خوارەوە.  هێنایە  نەرمەهێزدا  بواری 

پێشانگای شەنگەهای ئێکسپۆ لە ساڵی 2009دا 

سەرکەوتنێکی گەورە بوو، بەاڵم زیندانیکردنی 

 Liu( ئەدەبیات  بۆ  نۆبڵ  خەاڵتی  هەڵگری 

Xiaobo(ی بەدوادا هات.  

وایە  پێی  کە  دەکاتەوە  بیر  هەڵە  چین 

بەرهەمهێنانی  سەرەکیی  ئامرازی  حکومەت 

نەرمەهێزە. لە جیهانی ئەمڕۆدا کەميی زانیاری 

نییە، بەڵکوو کەمیی سەرنج هەیە، سەرنجیش 

پڕوپاگەندەی  و  دەبەستێت  متامنە  بە  پشت 

سەرەڕای  کەمە.  زۆر  متامنەی  حکومەتیش 

هەموو ئەو هەواڵنەی لە پێناو کردنی دەزگای 

بە  چین"  ناوەندیی  "تەلەڤزیۆنی  و  "شینخوا" 

ڕکابەریی "CNN" و "BBC"، کەچی گوێگرێکی 

کەمیان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی هەیە. 

نییە  پەرەپێدانی نەرمەهێز پێویستی بەوە 

گەمەیەکی سفر دەرەنجام بێت. بەاڵم بۆ چین 

پێویستە  بێت،  سەرکەوتوو  بیەوێت  ئەگەر 

داواکارییەکانی لە دراوسێکانی سنووردار بکات 

لە  دوورەدەستەکانیش  واڵتە  بە  سەبارەت  و 

چین  پێویستە  التینی،  ئەمەریکای  و  ئەورووپا 

جڵەوی  و  هەبێت  ڕەخنەلەخۆگرتنی  توانای 

بەر  مەدەنییەکەی  کۆمەڵگا  وزەی  و  توانا 

فەرمانڕەوایەتیی  سای  لە  ئەمە  بەاڵم  بدات، 

توندی پارتی کۆمۆنیستدا ئەستەمە. لە کاتێکدا 

سەرکەوتنی چین لە بواری ئابووریدا، بەرنامەی 

پەیامنگای  سەدان  ئابوورییەکانی،  هاوکارییە 

باڵو  چینی  فەرهەنگی  کە  کۆنفیوشیەس 

دەکەنەوە، ئەمانە هەموویان نەرمەهێزی چین 

بەهێز دەکەن، بەاڵم کاریگەرییان بەسنوورداری 

دەمێنێتەوە، تا ئەو کاتەی کۆتوبەندی ناوخۆیی 

و  ناسیۆنالیزم  هەڵکشانی  دەرەنجامی  کە 

کۆنرتۆڵی حیزبییە بەبەهێزی دەمێنێتەوە. 

• سرتاتیجی چین و وەاڵمی ئەمەریکا 

دان  ئێستادا  لە  چین  سەرکردەکانی 

ئابوورییانەی  گەشەی  وا  کە  دەنێن  بەوەدا 

ناوخۆییە،  سیاسیی  سەقامگیریی  کلیلی  خێرا 

سێرەیان لەسەر گەشەی ئابووری و ئەوەی پێی 

دەگوترێت سازان لەگەڵ ژینگەی نێودەوڵەتیدا؛ 

گرتووە. بەاڵم دەبێت بزانین زەمانە دەگۆڕێت، 

هێز خۆبەزلزانی دروست دەکات. 

چینییەکان  سەرکردە  هەروەها 

چین  گوایا  کردووە"،  "چێ  ئەفسانەیەکیان 

داگیر  خۆی  دراوسێکانی  واڵتە  هەرگیز 

نەکردووە، یاخود هەژموونکارانە هەڵسوکەوتی 

نەکردووە، بەاڵم وەکوو وەزیری دەرەوەی چین 

لە  ئاسیان  کۆبوونەوەی  لە   )Yang Jiechi(

ساڵی 2010دا وتی: "چین واڵتێکی گەورەیە و 

و  ڕاستییە  تەنها  ئەمەش  بچووکن،  تر  واڵتانی 

بەس." 

لەو  گومانکردنە  گرنگە  زۆر  ئەوەی 

توانای سەربازیی هەیە،  ئەگەرەی کە وا چین 

دەیەی  چەند  لە  پاوانخوازانەکانی  خەونە 
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داهاتوودا بەدی بێنێت. لێرەدا تێچوون گرنگە، 

ئاسانرتە  کەسێک  داواکارییەکانی  فراوانبوونی 

سەرکردە  خۆڕاییە.   )menu( لیستەکە  کاتێک 

پەرچەکرداری  لەگەڵ  پێویستە  چینییەکان 

لەگەڵ  بکەن، هەروەها  کێبەرکێ  تردا  واڵتانی 

ئەو کۆتوبەندانەی کە ئامانجی گەشەی ئابووری 

دەرەکی  سەرچاوەی  و  بازاڕ  بە  پێویستی  و 

دوژمنکارانەی  ڕەوشێکی  بوون.  دەیهێنێتە 

زیادەڕەوی تێدا کراو لەالیەن چینەوە، ئەگەری 

لەالیەن  دژەهاوپەیامنێتییەکی  چێکردنی 

دراوسێکانیەوە لە ناوچەکەدا هەیە و ئەمەش 

ڕەقەهێزەکەی  هەم  و  نەرمەهێزەکەی  هەم 

الواز دەکات. 

ئەو ڕاستییەی کە وا چین ئەگەری نییە ببێتە 

کێبەرکێکارێکی هاوشانی واڵتە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریکا لەسەر ئاستی جیهان، مانای ئەوە نییە 

بکات  ئەمەریکا  ئاڵنگاریی  ناتوانێت  چین  کە 

کرد  باسامن  پێشرت  وەکوو  بەاڵم  ئاسیادا.  لە 

هەڵکشانی هێزی چین لە ئاسیادا ڕووبەڕووی 

و  هیندستان  لەالیەن  دەبێتەوە  کێبەرکێ 

بچووکی وەکوو  )هەروەک هاوسێیەکی  ژاپۆن 

بۆ  هێزە  گەورەی  جیاوکێکی  ئەمەش  ڤێتنام(، 

ژاپۆنی- هاوپەیامنیی  هەروەها  ئەمەریکا. 

پەیوەندییەکانی  باشرتبوونی  و  ئەمەریکایی 

و  هیند  و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

پەیوەندییەکانی ژاپۆن و هیندستان، ئاستەنگی 

گرنگی بەردەم خواستەکانی چینن. 

سیاسەتی  لە  کە  واتایەیە  بەو  ئەمە     

بەئاسانی  ناتوانێت  چین  ناوچەکەدا،  زلهێزانی 

پێگەی  لەم  دەربکات.  ئەمەریکاییەکان 

و  ژاپۆن  و  یەکگرتووەکان  واڵتە  هێزەوە، 

هیندستان و ئوسرتالیا و دەوڵەتانی تر دەتوانن 

کار بۆ پێشکەشکردنی پاڵنەر بکەن بۆ چین، بۆ 

ئەوەی ڕۆڵێکی بەرپرسیارانە وازی بکات و لە 

دوژمنکارانەی  ڕەفتاری  ئەگەری  کاتدا  هەمان 

چین  هێزی  کە  کاتێکدا  لە  بخات،  پەک  چین 

گەشە دەکات.     

وەاڵمدانەوەکانی ئەمەریکا 

بیر  دەکات،  گەشە  بەهێزتر  چین  کاتێک 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  دوورخستنەوەی  لە 

ئەمەریکا دەکاتەوە لە ڕۆژئاوای زەریای ئارام، 

بۆیە ڕەشبینەکان پێشبینیی پێکدادانێکی نزیک 

دەکەن لەنێوان ئەمەریکا و چیندا. هەندێکی تر 

گفتوگۆی ئەوە دەکەن کە ڕازیبوون بە ناوچەی 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  جۆرێک  بە  بااڵدەستی 

تایبەت چاالکییەکانی  ئەمەریکا بە شێوەیەکی 

لە ڕۆژهەاڵتی زەریای ئارامدا سنووردار بکات، 

بەاڵم  دەهێنێت.  پێ  شکست  پێکدادانە  ئەم 

بەرخوردی ئەمەریکا لەگەڵ هەڵکشانی چیندا 

ئەمەریکا  ڕاستگۆیی  الیەکەوە  لە  جۆرە،  بەم 

تریشەوە  الیەکی  لە  دەشکێنێت،  تێک 

دەنێت  هەرێمییەکانەوە  دەوڵەتە  بە  پاڵ 

چین،  هاوسەنگکاری  ببنە  ئەوەی  لەجیاتیی 

ڕاستیدا  لە  سیاسەتەش  ئەم  الیەنگری.  ببنە 

ئەمەریکایی  سەردەمی  کۆتاییهاتنی  سەرەتای 

بەردەوامی  بوونی  ئەمە،  لەجیاتی  دەنوێنێت. 
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ئەمەریکا دەتوانێت هاوسەنگیی رسوشتییانەی 

بەهێز  هەرێمییەکان  دەوڵەتە  پەرچەکرداری 

شێوەگیربوونی  لە  دەبێت  هاوکار  و  بکاتەوە 

ڕەفتاری  هانی  جۆرێک  بە  ژینگەکەدا، 

بەرپرسیارانەی چین بدات. 

بۆ  گونجاو  سیاسییانەی  بەرخوردێکی 

هەڵکشانی چین، پێویستە ڕیالیزمی هاوسەنگ 

کارگێڕیی  کاتێک  بێت.  تەواوکاریدا  لەگەڵ 

کلینتۆن یەکەم جار سەرنجی لەسەر بەرخورد 

لە سەرەتای  گرتەوە  چیندا  لەگەڵ هەڵکشانی 

هەندێک  ڕابردوودا،  سەدەی  نەوەدەکانی 

دەورەدانی  سیاسەتی  داوای  ڕەخنەگران  لە 

بەهێز  زۆر  ئەوەی  پێش  دەکرد،  چینیان 

لەبەر  دواوە  درایە  ئامۆژگارییەک  وەها  بێت. 

واڵتانی  ئەوەی  لەبەر  یەکەم،  هۆکار:  دوو 

ناوچەکە ویستوویانە )تا ئێستاش دەیانەوێت( 

پەیوەندییەکی باشیان لەگەڵ هەریەکە لە چین 

و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکاشدا هەبێت، 

پێکهێنانی هاوپەیامنێتییەک دژی چین کارێکی 

نەکردەیە، گرنگرت لەوەش وەها سیاسەتێک لە 

لەگەڵ  ناپێویست  دوژمنایەتییەکی  پاشەڕۆژدا 

ئەوە،  لەجیاتیی  دەکات.  دەستەبەر  چیندا 

سیاسەتێکی  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

هەڵبژارد کە دەکرێت بە سیاسەتی "تەواوکار و 

دڵنیا" ناو بربێت. چین لە ڕێکخراوی بازرگانیی 

پەیامننامەی  و  کرا  لێ  پێشوازیی  جیهانی 

کرایەوە  زیندوو  ئەمەریکا-ژاپۆنیش  ئاسایشی 

لە پێناو دەستەبەرکردنی ئەوەی کە چین نەبێتە 

هەڵکشاو  چینی  ئەگەر  ترسناک.  هێزێکی 

دەوروبەرەکەی،  سەر  بخاتە  خۆی  قورسایی 

لە  دەنێت  دراوسێکانیەوە  بە  پاڵ  ئەمە 

واتایە،  بەم  بگەڕێن.  چین  هێزی  هاوسەنگیی 

تەنها چین دەتوانێت چین دەورە بدات. 

هێزی  هەڵسەنگاندنی  لە  کلیلی  خاڵێکی 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  لە  هەریەکە  ڕێژەیی 

و  هاوپەیامن  بوونی  چیندا،  و  ئەمەریکا 

ناتوانێت  پێشەنگ  دەوڵەتێکی  هیچ  دۆستە. 

واڵتانی  هەموو  لەگەڵ  دۆستانەی  پەیوەندیی 

و  هاوپەیامن  بوونی  بۆیە  هەبێت،  جیهاندا 

ئەم  نێوان  پێشبڕکێی  کرۆکی  باش؛  دۆستی 

ئەمەریکا  پێگەی  خاڵەدا  لەم  دەوڵەتەیە.  دوو 

و  پەیوەندی  لەو  سوودوەرگرتن  بۆ  بەهێزترە 

هاوپەیامنێتییانە. 

هەندێک لە رشۆڤەکاران وەکوو دەوڵەتێکی 

وایە  پێیان  و  دەڕوانن  چین  لە  "هەموارگەرا" 

تێکشکاندنی  پەرۆشی  بەهێزبوونیدا  لەگەڵ 

دەبێت،  نێودەوڵەتی  نەزمی  دامەزراوەکانی 

دامەزراوە  لە  زۆری  سوودێکی  چین  بەاڵم 

پەرۆشی  بۆیە  وەرگرتووە،  نێودەوڵەتییەکان 

دوو  لە  چین  هەروەها  نابێت.  تێکشکاندنیان 

بەرژەوەندیی  سۆنگەی  لە  ڕابردوودا  دەیەی 

تایبەتی خۆیەوە، ڕۆڵی لە سەقامگیریی قەیرانە 

نەختینەییەکاندا گێڕاوە. 

سەرباری ئەمە، گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتی و 

دەوڵەتبڕی  پرسی  ژمارەیەک  تەکنەلۆجییەکان، 

گرنگیان بۆ کارنامەی جیهانی سەربار کردووە، 
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تاوانی  تیرۆر،  پەتا،  کەشوهەوا،  گۆڕانی  وەک: 

ڕێکخراو، تاوانی ئەنتەرنێتی. ئەم پرسانە تەنها 

نانوێنن،  دەوڵەتاندا  لەنێوان  هێز  گۆڕانی 

بەڵکوو پەرتەوازەبوونی هێزیش دەنوێنن دوور 

لەگەڵ  مامەڵەکردن  حکومەتەکان.  هەموو  لە 

ئەم هەڕەشانەشدا، هاوکارییەکی زیاتری نێوان 

حکومەتەکان دەخوازێت. 

زیاتر  ڕۆڵێکی  گێڕانی  لە  چاوی  چین 

هەروەک  ئاسیا،  ڕۆژهەاڵتی  لە  بڕیوە 

ئاسیایی  هاوپەیامنی  یەکگرتووەکان  واڵتە 

هەڵە  بەرگریلێکردنیان.  بە  پابەندە  و  هەیە 

هەڵسەنگاندن هەمیشە شیاوە، بەاڵم ملمالنێ 

ڕەوایەتیی  بێت.  حەمتی  لەوەی  دوورترە 

تێکڕاییەکی  لەسەر  شانی  چین  حکومەتی 

سەرکردە  و  داداوە  ئابووری  گەشەی  بااڵی 

بااڵکانی چین ئەوە دەزانن کە ئابووریی چین 

بێتەوە  نزیک  تاکوو  دەوێت  دەیەیەکی  چەند 

وەکوو  ئەمەریکا.  ئابووریی  پێشکەوتوویی  لە 

بینیامن واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لەسەر 

تێکڕایی  لە  دەیەیەک  چەند  جیهانی  ئاستی 

نەرمەهێزدا  و  ئابووری  و  سەربازی  هێزی 

سیاسەتێکی  دەمێنێتەوە.  چینەوە  لەپێش 

سەرکێشانەش لەالیەن چینەوە، سەقامگیری و 

دەستکەوتەکانی لە ناوخۆ و دەرەوەدا دەخاتە 

مەترسییەوە. 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  تر:  دەربڕینێکی  بە 

بەردەمدایە  لە  زیاتری  کاتێکی  ئەمەریکا 

لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  بەڕێوەبردنی  بۆ 

پاڵنەری  چینیش  و  هەڵکشاودا  هێزێکی 

و  مرۆڤ  هەڵەی  دانبەخۆداگرتن.  بۆ  هەیە 

شیاوە،  هەمیشە  نادروست  هەڵسەنگاندنی 

بەاڵم لە ڕێگەی هەڵبژاردنی دروستەوە جەنگی 

هەرێمی نابێتە ئەگەرێکی حەمتی . 

بەم شێوەیە هەڵکشانی جیهانییانەی چین 

دوورە  هێشتا  و  دوورودرێژە  پڕۆسەیەکی 

سەردەمی  کۆتاییهاتنی  ئاماژەی  کە  لەوەوە 

ئەمەریکایی بێت. 

ڕۆما  بە  ئەمەریکا  ئایا  ڕەها:  داکشانی   .5

دەچێت؟ 

)جۆزێف  نووسەر  پێشوودا  بەشەکانی  لە 

و  کرد  ڕێژەیی  پووکانەوەی  لە  باسی  نای( 

دەرەکییانەی  ئەو هۆکارە  و  ئاڵنگارەکان  هێزە 

داکشانی  هۆکاری  دەبنە  کە  باس  بەر  خستە 

دەبێتە  ڕەها  داکشانی  بەدواوە  لێرە  ڕێژەیی. 

جێگای مشتومڕ. ئێمەش لێرە بەدواوە شێوازی 

خستنەڕووەکەمان دەگۆڕین و لەجیاتیی پوختە 

وەرگێڕان و لە پێناو کورتبڕیدا، بەکورتی هێڵە 

گشتییەکانی بەشەکە دەخەینە ڕوو.   

نووسەر لە سەرەتای بەشەکەدا و لە ڕێگای 

دەیەوێت  ڕۆمەوە،  ئیمپڕاتۆریای  منوونەی 

بەر  بخاتە  ئەمەریکا  ڕەهای  داکشانی  پرسی 

باس. پووکانەوەی ڕۆما؛ پووکانەوەیەکی ڕێژەیی 

بوو، واتە بە هۆی هەڵکشانی ئیمپڕاتۆریایەکی 

ترەوە نەبوو، بەڵکوو پووکانەوەیەکی ڕەها بوو، 

فەرهەنگ  و  کۆمەڵگا  داڕمانی  هۆی  بە  واتە 

کەواتە  بوو.  دامەزراوەکانیەوە  و  ئابووری  و 
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ئابووری،  فەرهەنگ،  و  کۆمەڵگا  داڕمانی 

دامەزراوە سیاسییەکان؛ سێ ڕەگەزی ناوخۆیین 

پووکانەوەی  و  داکشان  سەرەکیی  هۆکاری  و 

ڕەهان. 

نابەرهەمهێنەکی،  ئابوورییەکی  هەبوونی 

جەنگی  بەدەست  هەالهەال  کۆمەڵگایەکی 

گەندەڵییەکی  وێرانکەرەوە،  و  بەردەوام 

لە  ڕامیارییەکان  دامەزراوە  داڕزانی  بەرباڵو، 

ڕۆمای کۆندا؛ وای لێ کرد نەتوانێت بەرگری لە 

خۆی بکات. ئەو ڕاستییانەی سەرەوە وا دەکات 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  لەنێوان  لێکچوواندن 

ئەمەریکا و ڕۆمای کۆندا کارێکی ئەستەم بێت. 

تێدایە،  کەلێنی  ئەمەریکایی  فەرهەنگی 

لەچاو  و  بکرێت  مودارا  دەکرێت  بەاڵم 

گرفتە  مەترسیدارترە.  کەم  ڕابردوودا  کاتەکانی 

کردووە، هەندێکیان  زیادیان  کۆمەاڵیەتییەکان 

کۆمەڵگا  بوون،  باشرت  هەندێکیان  و  خراپرت 

باشرت  و  دەرەوەدا  جیهانی  ڕووی  بە  کراوەیە 

لە زۆربەی کۆمەڵگاکانی تر دەتوانێت بە هۆی 

ئابووریی  بکاتەوە.  نوێ  خۆی  کۆچبەرییەوە 

دەکات،  گەشە  ڕابردوو  لە  هێواشرت  ئەمەریکا 

و  بەکارهێنان  لە  داهێنەرە  هێشتا  بەاڵم 

بەبازرگانیکردنی تەکنەلۆجیادا. گرفتی سەرەکی 

لە نایەکسانی و پەروەردەکردنی هێزی کاردایە 

لە  بۆ داهاتوو. وە گەورەترینی پرسیارەکانیش 

بارەی دامەزراوە سیاسییەکانەوەیە. 

هەیە  گرفتی  گەلێک  ئەمەریکا  بەکورتی: 

پرسیار دەورووژێنن،  ئەم گرفتانەش گەلێک  و 

بەاڵم داکشانێکی ڕەها "چێ ناکەن"، بە جۆرێک 

وەاڵمێکی ڕوون و ڕەوان بخەنە بەردەستامن لە 

بارەی ئەوەی کە وا کەی سەردەمی ئەمەریکایی 

کۆتایی دێت. 

6. بادانەوەکانی هێز و ئاڵۆزیی جیهانی 

لە  گەورە  بادانەوەی  دوو  سەدەیەدا  لەم 

هێزدا ڕووی داوە: "جێگۆڕکێی هێز" و "پژانی 

دەوڵەتاندا  لەنێوان  هێز  جێگۆڕکێی  هێز". 

هێزیش  پژانی  ڕۆژهەاڵت،  بۆ  ڕۆژئاواوە  لە  و 

نادەوڵەتەکان،  بکەرە  بۆ  حکومەتەکانەوە  لە 

جیهانی.  زانیاریی  شۆڕشی  بەرەنجامی  وەک 

هێز  جێگۆڕکێی  واتە  یەکەم،  وەرچەرخانی 

نییە  ئەوەی  شیامنەی  دەوڵەتاندا  لەنێوان 

هێزی  تەرازووی  بۆ  ئەمەریکایی  ناوەندبوونی 

ساڵی  سی  لە  بهێنێت  پێ  کۆتایی  جیهانی 

پژانی هێز  تەنها  بەشەدا  لەم  بۆیە  داهاتوودا، 

دەخرێتە بەر باس. 

ئاڵۆزییەکی زۆر 

دەخاتە  ڕۆژئاوا  و  ڕۆژهەاڵت  هێز؛  پژانی 

بەردەم کۆمەڵێک پرس و گرفتی دەوڵەتبڕ، لە 

هەمان کاتیشدا سەر دەکێشێت بۆ الوازکردنی 

ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  حکومەتەکان  توانای 

ئەم پرس و گرفتانەدا بەتەنها. 

جەمسەریی  دوو  کۆتاییهاتنی  دوای 

چاخی  لە  هێز  سارد،  جەنگی  سەردەمی 

یاریی  لە  کە  پژاوە  شێوازێک  بە  زانیاریدا 

دەچێت:  ئاڵۆز  ڕەهەندیی  سێ  شەترەنجی 

سەربازی  هێزی  داشامڵەکەدا  لوتکەی  لە 
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یەکگرتووەکانی  واڵتە  و  جەمسەرییە  تاک 

درێژ  ماوەیەکی  بۆ  هەیە  ئەگەری  ئەمەریکا 

داشامڵەکە  ناوەڕاستی  هەبێت،  لەپێشینەیی 

بنکەی  جەمسەرە،  فرە  و  ئابوورییە  هێزی 

پەیوەندییە  سەرزەمینی  داشامڵەکەش 

کۆنرتۆڵی  دەرەوەی  لە  و  دەوڵەتبڕەکانە 

لەم  دەبڕێت.  سنوورەکان  حکومەتەکان 

ناتوانین  پژاوە  جۆرێک  بە  هێز  بنکەیەدا 

جەمسەری  فرە  یان  جەمسەری  تاک  لە  باس 

پرسەکان  زۆربەی  بکەین،  هەژمووون  یان 

و  ناکرێن  چارسەر  سەربازییەوە  ڕووی  لە 

کاتێکدا  لە  جەوهەرین.  هاریکاری  تۆڕەکانی 

بۆ  گرفت  بەهێزانە  تاکەکەسە  و  تۆڕ  ئەم 

دەکەن  دروست  حکومەتەکان  سەرجەم 

و  کرانەوە  فەرهەنگی  بەاڵم  جیاوازی،  بەبێ 

مانەوەی  بۆ  هۆکارن  ئەمەریکایی  داهێنانی 

 )central( ناوەندی  هێزێکی  وەک  ئەمەریکا 

سەردەمی  وەرچەرخانانە  ئەم  جیهانەدا.  لەم 

بەاڵم  ناهێنێت،  پێ  کۆتایی  ئەمەریکایی 

دەیگۆڕێت.  بەدڵنیاییەوە 

جیهان لە ساڵی ٢٠3٠دا 

پێشبینی  "ئایندەیەک"  هیچ  چەندە  هەر 

دیاریکراو  ئاڕاستەی  هەندێک  بەاڵم  ناکرێت، 

لە ئێستادا دەبیرنێت و دەکرێت بەردەوامیش 

بێت "ئەگەر شتەکانی تر وەک خۆیان مبێننەوە". 

ساڵی  لە  بڵێین  دەکرێت  سۆنگەیەوە  لەم 

ساتەوەختی  نییە،  هەژموونداربوونی  2030دا 

واڵتە  بەاڵم  دێت،  کۆتایی  جەمسەری"  "تاک 

جیهان  واڵتی  بەهێزترین  یەکگرتووەکان 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  چەندە  هەر  دەبێت. 

ئەمەریکاش وەک ڕابردوو بەهێز نابێت، بەاڵم 

داکشانە  ئەو  ڕێژەیی؛  پووکانەوەی  و  داکشان 

پێ  کۆتایی  ئەمەریکایی  سەردەمی  کە  نییە 

بهێنێت. 

شۆڕشی زانیاری و پژانی هێز 

لە  دەوڵەتان  سەرجەم  ئەمڕۆی  گرفتی 

زۆربەی  ئەوەیە  جیهانیدا  زانیاریی  چاخی 

تەنانەت  کۆنرتۆڵی  دەرەوەی  لە  شتەکان 

دەدەن،  ڕوو  دەوڵەتەکانیشدا  بەهێزترینی 

ئەوەی کە ناومان ناوە پژانی هێز. لە جیهانێکی 

 ،)information-based( بنەمادا  زانیاریی 

لە  ئەستەمرتە  "زۆر  هێز  پژانی  موداراکردنی 

چاخی  لە  هێز".  جێگۆڕکێی  موداراکردنی 

نادەوڵەتە(  )یان  دەوڵەتە  ئەو  زانیاریدا 

نەک  چیرۆکە  باشرتین  خاوەنی  کە  براوەیە 

هێزی  بەهێزترین  خاوەنی  کە  دەوڵەتەی  ئەو 

بەشێکی  دەبێتە  نەرمەهێز  بۆیە  سەربازییە، 

گرنگرتی ئەم ئاوێتەیە.  

و  زانیاری  شۆڕشی  کاریگەریی  لەژێر 

جۆرێک  بە  جیهانی  سیاسەتی  جیهانگیریدا، 

بەتەنها  ناتوانێت  ئەمەریکا  کە  دەگۆڕێت 

بهێنێت.  بەدی  ئامانجەکانی  زۆربەی 

وەکوو  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

نێودەوڵەتی  سیستمی  واڵتی  گەورەترین 

واڵتیش  گەورەترین  کێشەی  دەمێنێتەوە، 

سەرکردایەتییەکەیەتی  مانەوەی  بەهێز 
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شمەکی  بەرهەمهێنانی  ڕێکخستنی  لە 

بواری  هەندێک  لە  جیهانیدا.  بەکۆمەڵی 

دەتوانێت  ئەمەریکا  ئابووریدا،  و  سەربازی 

بێت.  شمەکەکان  گەورەی  بەشی  وەاڵمگۆی 

هەر  دەوڵەتبڕەکانیشەوە،  پرسە  بارەی  لە 

چەندە سەرکردایەتیی ئەمەریکا گرنگە، بەاڵم 

پێویستی بە هاریکاریی دیرتان هەیە. 

بە  ئەمەریکایی  سەردەمی  بەکورتی: 

بۆ  یەکگرتووەکان  واڵتە  ناوەندیبوونی  واتای 

ئەمەریکا  سەرکردایەتیی  و  هێز  هاوسەنگیی 

 public( گشتیدا  شمەکی  بەرهەمهێنانی  لە 

وەکوو  بەاڵم  دەبێت،  بەردەوام   )goods

نیوەی  لە  کە  لەوەی  جیاوازە  دەردەکەوێت 

دووەمی سەدەی بیستدا هەبوو. 

7. ئەنجامگیری 

• هەر هەوڵێک بۆ هەڵسەنگاندنی هێزی 

ئەمەریکایی لە چەند دەیەی داهاتوودا نابێت 

زیادەڕەوی لە بارەیەوە بکرێت، چونکە چەند 

ئایندەیەک.  تاکە  تەنها  ئایندەیەک هەیە نەک 

چەندین  بە   )alternatives( جێگرەوەکانیش 

ڕووداو، هەڵە هەڵسەنگاندن، بژاردەی مرۆیی 

پەڕگیر سکپڕن. 

• بەراوردکردنی هێزی ئەمەریکا بە هێزی 

گۆڕانکارییە  نادڵنیایی  لەسەر  شان  چین، 

سیاسییەکان لە هەردوو واڵتدا دادەدات. 

کۆتاییهێنان  و  ئەمەریکا  دانەدواوەی   •

هێزی  تەرازووی  لە  ئەمەریکا  ناوەندێتیی  بە 

هێزە  لە  هەریەکێک  لەالیەن  جیهانیدا 

ئەورووپا،  وەک:  نوێیەکانی  ئاڵنگارکارە 

چینەوە  یان  بەڕازیل  هیندستان،  ڕووسیا، 

ڕوودانیشی  ئەگەری  بەاڵم  نییە،  موستەحیل 

زۆر نییە. 

• ناونانی سەدەی بیست و یەک بە سەدەی 

ورد  ناولێنانێکی  ڕەنگە  ئەمەریکایی،  داکشانی 

نەبێت و بەالڕێدابەر بێت. 

• ڕەنگە پژانی هێز بۆ واڵتە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریکا، ئاڵنگارییەکی گەورەتر بێت لە چین. 

چۆن  کە  پرسیارەی  بەو  سەبارەت   •

ناوخۆی  کاروباری  لە  دەست  ئەمەریکا 

بڵێین جۆرێک  واڵتانی تر وەربدات؟ دەکرێت 

و  جەنگ  نەک  پێویستە،  دەستوەردان  لە 

لە  بەاڵم  هێز،  بەکارهێنانی  واتە  داگیرکردن. 

سنوورێکدا. 

شمەکی  فەراهەمکردنی  لە  پاشەکشە   •

نەرمەهێزی  ڕەوایەتیی  جیهانیدا،  گشتیی 

نەرمەهێزیش  و  دەکات  الواز  ئەمەریکا 

ئەمەریکایی  سەردەمی  بەردەوامیی  بۆ 

یەکالکەرەوەیە. 

ئەمەریکایی  سەردەمی  بەردەوامیی   •

پشت بە ژمارەیەک هاوپەیامنێتی دەبەستێت، 

گۆشەگیری،  و  ناوخۆ  بەرەو  وەرچەرخان 

ئەمەریکا  هاوپەیامنێتیی  بە  واڵتان  متامنەی 

الواز دەکات. 

• سەردەمی ئەمەریکایی کۆتایی نەهاتووە 

پاش  جیهانی  ناو  نەخستووەتە  پێامن  و 

ئەمەریکا. 
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قوواڵیی ستراتیژی
)Strategic Depth(

چەمکناسی ئایندەیی
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سرتاتیژی  قوواڵیی  هەربۆیە،  بدات.  ئەنجام 

هەڵسەنگاندنی  بۆ  گرنگ  ئامرازێکی  بە 

هەر  نیشتامنی  ئاسایشی  و  بەرگری  سیستمی 

واڵتێک دادەنرێت. لە دیدێکی ترەوە، قوواڵیی 

بێت  هێز  خاڵی  کە  هەرشتێک  واتا  سرتاتیژی 

هەڕەشە  ببێتە  بەرامبەردا  لە  و  واڵتێک  بۆ 

پێشگیرانە  ڕۆڵی  بتوانێت  و  ڕکابەر  واڵتی  بۆ 

چەمکی  بگێڕێت.   )Deterrence  / )الردع 

قوواڵیی سرتاتیژی تاوەکو باڵوبوونەوەی کتێبی 

“قوواڵیی سرتاتیژی، پێگەی تورکیا لە گۆڕەپانی 

داوود  ئەحمەد  نووسینی  لە  نێودەوڵەتیدا” 

ئۆغلو، وەزیری پێشووی دەرەوەی تورکیا، زیاتر 

پێناسەی  سەربازی  جوگرافیای  چوارچێوەی  لە 

گۆڕانکاری  ئۆغلو  داوود  بەاڵم  دەکرا،  بۆ 

ڕەهەندی  و  هێنا  پێناسەیەدا  ئەم  بەسەر 

ئابووری  و  کولتووری  مێژوویی)شوناس(، 

لەسەر  بیرۆکەکەی  ئۆغلۆ  داوود  پێبەخشی. 

بنەمای قوواڵیی مێژوویی و جیۆسرتاتیژی دانا 

و پێیوابوو کە ئەم دوو بنەمایە، بەها و توانای 

پیشان  نێودەوڵەتی  سیستمی  لە  واڵتێک  هەر 

هەر  ڕۆڵبینینی  لەسەر  کاریگەری  و  دەدەن 

دەبینن.  دەوروبەری  جیهانی  لەگەڵ  واڵتێک 

هەر  سرتاتیژی  قوواڵیی  وابوو  بڕوای  ئۆغلو 

واڵتێک لەسەر بناغەی ئاگایی کات و بۆشایی 

ئابووری،  جوگرافیای  ڕووی  لە  واڵتەیە  ئەو 

جوگرافیای سرتاتیژی و جوگرافیای کولتووریی، 

و  مێژوویی  گرێدراوە  ڕەهەندە  ئەمەش  کە 

کولتوورییەکانی دەگرێتەوە.

“جوگرافی- چەمکێکی  سرتاتیژی،  قوواڵیی 

سەربازی”یە و بریتییە لە مەودای نێوان بەرەی 

هەستیارەکانی  ناوچە  و  جەنگ  پێشەوەی 

شارە  بازرگانییەکان،  شوێنە  پیشەسازی،  وەك 

سەربازی  گرنگەکانی  ناوندە  و  سەرەکییەکان 

کە  ئەو واڵتەی  نیشتەجێبونی  یان شوێنەكانی 

ڕووبەڕووی  یان  دەکات  شەڕەکە  بەشداری 

ئەم  بەپێی  دەبێتەوە.  سەربازی  هێرشی 

تیۆرییە كە لە مێژووی هاوچەرخدا گرنگییەكی 

زۆری پێدراوە و بووەتە بیانوویەكی بەهێز بۆ 

و  شەڕ  لە  واڵتان  بەشداری  و  دەستێوەردان 

نێوان  مەودای  هەرچەندێک  ملمالنێیەكاندا، 

ئامانجی  کە  واڵتێک  خاکی  و  شەڕ  گۆڕەپانی 

لەو  بێت،  زیاتر  بێت،  خۆی  لە  بەرگریکرن 

قوواڵیی  خاوەن  بەرگریكار،  واڵتی  كاتەدا 

واڵتەکەی  سەر  لە  هەڕەشەکانی  و  سرتاتیژییە 

خۆی کەم کردۆتەوە و شەڕی گواستووەتەوە بۆ 

سەر خاکی واڵتی ڕکابەر. بە واتایەکی تر، ئەم 

چەمکە هەموو ئەو مەترسیانە دەگرێتەوە کە 

واڵتێک سەبارەت بە ئەگەری لێدانی سەربازی 

هەیەتی و هەوڵدەدات کە توانای بەرگری بۆ 

هەر لێدانێکی لەناکاو یان ڕاگرتنی هاوسەنگی 

واڵتەکەی،  بەقازانجی  هێز  گێڕانەوەی  یان 

“فاکتەری  سرتاتیژەدا،  لەم  بکات.  ئامادە 

تێیدا  کە  دەبینێت  گرنگ  ڕۆڵێکی  جوگرافی” 

هێزی بەرگری بە واڵتێک دەبەخشێت و شانسی 

دەکاتەوە  کەمرت  ڕكابەر  واڵتی  سەركەوتنی 

سەربازی  داگیرکاریی  ئاسانی  بە  بتوانێت  كە 



132

No.6, March 2021

هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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1

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

سه نته ره كانى لێكۆڵينه وه  و كاريگه رييان له سه ر دروستكردنى 
بڕيارى سياسى له هه رێمی كوردستاندا

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

لە قەیرانی داراییەوە بەرەو ئابوورییەکی تۆکمە
داهات، خەرجی، چاکسازی و ئایندەی ئابووری هەرێم لە دۆسێیەکدا

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

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

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی

1

No.6, March 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

جینۆساید، تاوانێکی گەورە و وانەیەکی بچووک

پێگەی بەسڕە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

کورد لە پەیوەندییەکانی 
عێراق و چیندا

ژمارە )6( ئازاری 2021

کورد و هاوسێکانی لە سەردەمی بایدندا

مێـــــژوو و ئایندەناسی
پــەیوەنــدی، میتۆد و ئـامـانـج

ئایندەناسی لەساڵی یەکەمیدا
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گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )6( ئازاری 2021


