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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 
میتۆدەکانی چەند پسپۆڕێتی )Multidisciplinary( و نێوپسپۆڕیی 
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، لەم قۆناغەیدا، خۆی لەبەردەم دیاردە و وەرچەرخانێکی نوێرتدا دەبینێتەوە کە کاریگەری لەسەر شێوەی ژیان و ڕەفتار و خێرایی 

کارەکانی مرۆڤ جێهێشتووە، ئەویش شۆڕشی پیشەسازی چوارەمە)4IR(، کە وەک چەمکێکی گشتگیر، بۆ یەکەمجار لە ساڵی ٢٠١٦.ز، 

کۆڕبەندیی ئابووریی جیهانی لە دافۆس-سویرسا، بەکاری هێنا، سەرۆکی کۆڕبەندەکەش کالوس شواب )Klaus Martin Schwab(  هەر بەو 

ناوەشەوە کتێبێکی باڵوکردەوە. ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ شەپۆلی چوارەمی شۆڕشە جیهانییەکان و تەواوکاریی سێ شۆڕشەکەی دیکە. 

ئەم پۆلێنبەندییە وا دابەشکراوە کە مرۆڤایەتی هەنووکە لە قۆناغی ئەم شۆڕشەدایە و کاریگەریی ڕیشەیی بەسەر مرۆڤایەتییدا هێناوە و 

زیاتریش دەهێنێت.

" شۆڕشی پیشەسازیی چوارەم"، بە واتای بەکارهێنانی چڕی تەکنۆلۆجیا دێت لە کردەکانی پیشەسازی، وەکارخستنی ئینتەرنێت و 

کۆمپیوتەر و کردەکانی ژمێریاریی و هەژماریی و زیرەکیی دەستکرد و ڕۆبۆتسازییدا گۆڕینییان بۆ کارگەیەکی زیرەکی و سوود لێوەرگرتنیان.

شۆڕشی پیشەسازیی یەکەم )سەدەی هەژدە و نۆزدەی زایینی(، کە پیشەسازییەکانی ئاسن و ڕسنت و چنین ڕۆڵی گرنگیان تێدا بینی، 

پشتی بە هەڵمی ئاو و مادەی کیمیایی بەست لە بەرهەمهێنانی وزەدا، تێیدا زۆرێک لە کۆمەڵگە الدێی و کشتوکاڵییەکانی کردە پیشەسازی. 

شۆڕشی پیشەسازیی دووەم )١٨٧٠-١٩١4( بناغەکەی کارەبا و ئاسن و ستیل و هۆکارەکانی پەیوەندیی دوورمەودا بوو، کە پیشەسازیی نوێ 

گەشەی کرد. هەرچی شۆڕشی پیشەسازیی سێیەمیشە)هەشتاکانی سەدەی بیستەم تا هەنووکە( ئەو شۆڕشەیە کە کۆمپیوتەر، مۆبایلی گەڕۆک 

و ئەینتەرنێت و ئینتەرنێتی کەلوپەلی )االنرتنت االشیاء( بەرهەمهێنا. بەاڵم شۆڕشی پیشەسازیی چوارەم جەخت لەسەر گۆڕینی ئامێرەکان بۆ 

ئامێری زیرەک دەکاتەوە، بە جۆرێک بتوانێت لەڕێگەی بەکارهێنانی تەکنۆلۆجیای زیرەکی دەستکردەوە پێشبینی و هەواڵ و بڕیاریش بدات، 

هەروەها کاردەکات لەسەر فێرکردنی ئامێرەکان و فێربوونی قوڵ و تۆڕە دەستکردەکان و زانستی داتاکان. بەمشێوەیە دەکرێت ئامێرەکان 

لە زۆر بواردا جێگەی مرۆڤ بگرنەوە لە وەئەستۆگرتنی ئەرکەکانیدا و ئەو پەیوەندییەش ڕێک بخرێت کە لەنێوان مێشکی مرۆڤ و مێشکی 

کۆمپیوتەر و ڕۆبۆت و بزوێنەرەکاندا هەیە. 

دەکرێت هەر داهێنانێک کاتی خۆی کە لە شۆڕشی سێیەمدا وەدی نەهاتبێت و ئێستا بەرهەمهاتبێت لە ڕیزی بەرهەمەکانی  شۆڕشی 

چوارەمی پیشەسازییدا هەژمار بکرێت، وەک چاکسازیی لە جینەکاندا، چاپی سێ ڕەهەندی، ماددە نوێکان، نانۆ تەکنۆلۆجی و کەرەستە 

بازدانێکی مەزن هەژمار دەکرێن لە ڕەوتی  ئاڵوگۆڕی دارایی و شمەکەکان. هەموو ئەمانە بە  پاراسنت و گەنجینەکردن و  پێشەنگەکانی 

پێشخسنت و خێراکردنی جۆری ژین و گوزەرانی مرۆڤدا.

چۆن سێ شۆڕشەکەی پێشرت کە لە کۆتاییەکانی سەدەی هەژدەی زاینییەوە دەستیان پێکرد و گۆڕانکاریی مەزنییان لە ژیانی مرۆڤایەتییدا 

درووستکرد، کە خۆی لە پەرەپێدانی ژیانی کشتوکاڵیی سەرەتاییدا بینییەوە، کە زیاتر لە ١٠ هەزار ساڵ بووبووە مۆدێلی وەبەرهێنان. ئەو 

شۆڕشانە توانییان لەو قۆناغەوە مرۆڤایەتیی بگوازنەوە بۆ سەردەمێک کە مرۆڤ لەسەر هەردوو ئاستی تاک و کۆمەڵگە پشت بە تەکنۆلۆجیا 

ببەستێت. وا ئێستاش مرۆڤایەتی لەسەر لێواری شۆڕشی تەکنۆلۆجیای نوێیە و خەریکە سەرلەبەری ڕەوتی ئەو ژیانە دەگۆڕێت کە مرۆڤی تێدا 

دەژی و هەمووان پێکەوە گرێدەداتەوە و کاری پێکەوەیی دەکەن. قەبارەی ئەم وەرچەرخانەش زۆر جیاواز و زیاترە لەوەی کە مرۆڤایەتی 

پێشرت بەخۆیەوە دیوویەتی و پێشبینی کردووە.

سەروتار
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گرنگرتین ڕواڵەتەکانی شۆڕشی پیشەسازی چوارەم

١.ئینتەرنێتی کەلوپەلی: کە تێیدا سەرجەم ئامێر و کەلوپەلەکامنان دەبەستێتەوە بە تۆڕی ئینتەرنێتەوە و لەوێوە سوودیان لیوەردەگرین، 

وەک: جلشۆر، قاپشۆر، بەفرگر، مەلەوانگە و دەرگا، ڕوناکی، دیوارەکان، پەردەکان و ...تاد.

٢. فرۆکە ڕەوت زیرەکەکان)درۆن(: ئەمەش زیاتر لە کڕین و فرۆشتنی شمەکەکاندا و لەم دواییانەش لە جەنگ و کارە سەربازی و 

دەوڵەتییەکاندا بەکاردێت. بۆ منوونە ئەم فرۆکانە ڕاستەوخۆ شمەکەکان دەگوازنەوە بۆ نێو ماڵ و ئەو شوێنەی مەبەستە. ئامانج بەتەوای 

دەپێکن، پێگە دەدۆزنەوە، بۆ ئاگرکواژانەوە کۆمەککارن، کۆنتڕۆڵکردنی تاوانباران و سنووردارکردنی چەکدار و تاوانبار و تیرۆریستان. بۆ کاری 

کشتوکاڵی و چاندن و پژاندنی تۆو....تاد.

٣. داتا  فراوان و مەزنەکان: وا مەزەندە دەکرێت کە جیهان ڕۆژانە ٢.5ملیار گێگابایت داتا بەرهەم دەهێنێت، کە لە ڕێگەی تۆڕەکانی 

ئینتەرنێت، تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی وەک تویتەر، فەیسبووک و واتساپ و..تاد کۆدەکرێنەوە.  بۆ منوونە هەموو سەعاتێک ١٠ ملیۆن وێنە 

داتایەنەش  ئەم  سەرجەمی  دەکرێت.  ئەپلۆد  یوتیب  لەسەر  ڤیدیۆیی  گرتەی  سەعات  ١٠هەزار  ڕۆژانە  دادەنرێت،  فەیسبووک  لەسەر 

دەتوانرێت کۆبکرێنەوە و بەکاربهێرنێن بۆ رشۆڤە و دەرکردنی ئەنجامگیریی و ئایندەناسی و هەاڵوێردکردنی بژاردەکان، بۆ منوونە تەنها لە 

بواری ئابووریی موڵک و بیناسازییدا، بایی ٢٠٠ ملیار دۆالر رشۆڤەی داتا بەرهەم دێت. 

4. ئامێرە گریامنەییەکان: ئەمەش ئەو ئامێر و تەکنۆلۆژیایانە لە خۆدەگرێت کە سەردانکردن و بەشداریی گریامنەیی دەسازێنن بۆ 

مرۆڤ بۆ منوونە بەشداریکردنی گریامنەیی و نێتی لە گەلەری و بینین و سەردانی پێشانگا و فیستیڤاڵ و کۆنفرانس و مۆزەکان و ...تاد.

هەر وەک منوونە کۆمپانیای تۆماس کوکی فرۆکەوانی ڕایگەیاند لەم دواییانەدا، ڕێژەی تۆمارکردن و حیجزکردن بۆ سەردانی شاری 

نیۆیۆرک بە ڕێژەی ١٩٠٪ زیادی کردووە، پاش ئەوەی بۆ سەردانکەرانیان هەلی بینینی ئینتەرنێتی و سەردانی گریامنەییان بۆ ڕەخساندوون.

5. زیرەکی و هۆشی دەستکرد)عەقڵی دەستکرد(: ئەو ئامێر و ڕۆبۆتانە دەگرێتەوە کە ئەرکی خۆیان بەجێدەهێنن بە بێ ئەوەی ڕێنامیی 

لە مرۆڤەوە وەربگرن و لەڕێگەی ئەزموون و هاوکێشەکانیی نێویانەوە ڕاهێرناوون و پەرە بە توانا و لێهاتوویان دراوە، لە زۆر بواری سەربازی، 

پزیشکی و چارەسازی و دیاریکردنی نەخۆشی، دەروونی، ئابووری، بیناسازی، یاسا، ڕاوێژکردن و ...تاد بەکاردەهێرنێن.

وەنەبێت ئەم وەرچەرخانە نوێیە لە بواری تەکنۆلۆجیای زیرەکدا، تەنها واڵتانی ڕۆژئاوایی و ئەمریکا پێشڕەوی بن، بەڵکو وا شەپۆلەکەیی 

و ئاماژەکانی سااڵنێکە دراوسێکانی کوردستانیشیان مەشغوڵ کردووە و سەرقاڵی وەبەرهێنان و سوودوەرگرتنن لەو تەکنۆلۆژیای ئەو جیهانە 

نوێیە، لە بوارەکانی سەربازیی، سیاسەت، بەڕێوەبردن و بازرگانی و بانک و ...تاد. لە ئیرسائیلەوە بیگرە تا دەگاتە تورکیا و هەندێک لەواڵتانی 

عەرەبی و ئێران... کە بەدڵنیایی ڕۆڵ و کاریگەریی جێدەهێڵن لەسەر هەژموونی سیاسی و سەربازی، ئابووریی و بازرگانی، بگرە لەسەر 

سەروەری و ئیرادە و سنوورەکانیش.  ئایا لەو جیهانە نوێیەدا دیسان وەک شۆڕشەکانی دیکەی پیشەسازی، وەک بزووتنەوە چاکسازییەکان، 

وەک دامەزراندنی بانکەکان و فرۆکەوانی و ...تاد، بە تەنیشت کوردستانەوە تێدەپەڕن و کورد تەنها وەک بەکارهێنەر و ناکارایەک دەکەوێتە 

ژێر هەژموونیانەوە )کە لەزۆر بواردا کەوتووە(؟ یاخود گەرچی درەنگیش بێت بیرێکی لێدەکاتەوە و دەبێتە یەکێک لەو ڕۆڵگێڕەکانی؟ لێرەدا 

مەرج نییە بەرهەمهێنەری ڕاستەقینە بیت، بەاڵم گرنگە لەگەڵ لەو ژیانە نوێیە جێنەمێنیت و لە پەرەپێدانی مرۆیی و مادیی و دەسەاڵتدا 

سوودی لێوەر بگریت، گەرنا لەسایەی درۆنەکانەوە ڕەنگە جوگرافیا و سنوور و سەروەری ئەو مانایەی جارانی نەمێنێت و هیچ واڵتیك بەتەنها 

پاسەوان و سەربازە کالسیکییەکانی نەتوانێت پارێزگاری ئابووری و سنوور و سیاسەتی خۆیی بێت.

تەوەری ئەمجارەی ئایندەناسی)ژمارە ٨( تاوتوێکردن و جەختکرنەوەیە لەسەر ئەو شەپۆلە نوێیەی شۆڕشی پیشەسازی و شوێنەوارەکانی 

لە دەروودراوسێکانی کوردستاندا و ئاماژەدانی دەرکەوتن و تەگەرە و کۆسپە ئایندەییەکانیەتی لەبوارەکانی سیاسەت، سەربازیی و ئابووریی 

و میدیادا...
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توێژینەوەکان
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لە شمشێری خەالفەتەوە بۆ درۆنی کۆمار
مێژوو و ڕۆڵێ درۆنەکان لە ملمالنێکانی تورکیادا

عەدنان ئەحمەد                  توێژەر لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی

بەرایی

بیستەمدا  سەدەی  کۆتایی  لە  جیهان 

پێشخستنی  ئەویش  نا،  گەورەی  هەنگاوێکی 

چەندە  هەر  بوو.  بێفڕۆکەوانەکان  فڕۆکە 

بەاڵم  هەیە،  کۆنرتیان  مێژوویەکی  درۆنەکان 

هەشتا و نەوەدەکانی سەدەی بیست سەرەتای 

درۆنەکاندا،  جیهانی  لە  بوو  نوێ  قۆناغێکی 

چەکی  بە  بوون  بێفڕۆکەوانەکان  فڕۆکە  ئیرت 

یەکالکردنەوەی جەنگ و پێکدادانە گەورەکان، 

بنێرنە  سەربازەکانیان  ئەوەی  بەبێ  سوپاکان 

لە  جەنگەکان  توانییان  جەنگ،  بەرەکانی 

پێ  کۆتایی  خۆیان  بەرژەوەندیی 

جیهانی  بهێنن. 

قۆناغی  لە  هەنووکە 

پیشەسازیدایە،  شۆڕشی  چوارەمی 

و  خێراترن  کاتێک  هەر  لە  پێشکەوتنەکان 

گۆڕانکارییەکانیش وردترن. پیشەسازیی فڕۆکە 

پێشکەوتنەکانی  لە  یەکێکن  بێفرۆکەوانەکان 

لە  واڵتانەیە  لەو  یەکێک  تورکیا  قۆناغە.  ئەم 

قۆناغی  بێفڕۆکەوانەکان  فڕۆکە  پێشخستنی 

گەورە و وردی بڕیوە، لەم بوارەشدا هەوڵی داوە 

هەرە  واڵتە  لەگەڵ  کێبڕکێ  جیهاندا  ئاستی  لە 

دەرەئەنجامەکانیش  و  بکات  پێشکەوتووەکان 

دەریدەخەن کە لە بواری فڕۆکەی بێفڕۆکەواندا 

پێش دراوسێکانی کەوتووە، بەتایبەت ئێران و 
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هەواییەکان دەبەست و بەسەر شاری ڤینیسیادا 

بە  کارە  ئەم  ئەوەی  لەگەڵ  دەدانەوە،  بەری 

نەکراوە  بێفڕۆکەوان  و فڕۆکەی 

هێرناوە،  بەکار  باڵۆن 

شی بەاڵم بە یەکەم  هێر

درۆن دادەنرێت لە 

ئەوەی  هۆی  بە  مێژوودا. 

و  بوون  کۆنرتۆڵنەکراو  باڵۆنەکان 

ئاراستەکەیان  لەسەر  کاریگەریی  با  وزەی 

ئامانجەکانیان  زۆریان  ژمارەیەکی  هەبووە، 

"کۆنفڕانسی  لە  ١٨٩٩دا  ساڵی  لە  نەدەپێکا. 

بە  باڵۆن  بە  بۆردوومانکردن  الهای"،  ئاشتیی 

بە  داهاتوودا  سااڵنی  لە  بەاڵم  دانرا،  نایاسایی 

درا  پێ  بەردەوامیی  بۆردوومان  دیکە  ڕێگای 

سااڵنی  لە  درۆنەکان.  مێژووی  لە  بەشێکە  کە 

مووشەکی  هەلیکۆپتەر  بە  ئەمەریکا  دواتردا 

ئاراستەی کەشتییەکانی سوپای ڕووسیا دەکرد 

دەست  ڤێتنامدا  جەنگی  لە  و  دواتریش  و 

فڕۆکە  بەکارهێنانی  تاقیکردنەوەی  بە  كرا 

)٢٠١٠( ساڵی  سەرەتای  لە  بێفڕۆکەوانەکان. 

درۆنەکاندا  جیهانی  لە  نوێ  قۆناغێکی  شەوە 

دەستی پێ کرد و پێشکەوتنێکی تەکنۆلۆجیی 

بەرچاوی بەخۆیەوە بینی)١(.

سەرەکییەکانی  هۆکارە  لە  یەکێک 

گەشەپێدانیان،  و  درۆنەکان  بەکارهێنانی 

شەڕەکاندا  لە  جیهان  سوپاکانی  کە  بوو  ئەوە 

فڕۆکەکانیانەوە  کەوتنەخوارەوەی  هۆی  بە  و 

لەدەست  فڕۆکەوانیان  زۆر  ژمارەیەکی 

لە ئێستاشدا دەیەوێت شان لە شانی ئیرسائیل 

بدات، لە کاتێکدا تا ١5 ساڵ لەمەوپێش پشتی 

بە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئەم واڵتە دەبەست. 

لە  پارێزگاری  ئەوەیە  ئامانجی  کە  تورکیا 

هەژموون و پێگە سەربازییەکەی بکات و ببێت 

بە هێزی تاک و تەنیای ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

جگە  و  درۆنەکانی  پێشخستنی  لە  بەردەوامە 

لەوەی بووە بە سەرچاوەیەکی گەورەی 

بەهێزتر  پێگەکەی  داهات، 

فراوانرت  تواناکانی  و 

 . ە و و د پێی کر بە

دەرئەنجامەکان، 

لە  )جگە  تورکیا 

هەموو  لە  ئیرسائیل( 

ناوچەکە  دیکەی  واڵتەکانی 

لەگەڵ  توانیویەتی  زیاتر 

پیشەسازیدا  چوارەمی  شۆڕشی 

نەکەوێت.  دوا  و  بنێت  هەنگاو 

گەورە  ڕێگرییەکی  هیچ  ئەگەر 

ئەنقەرە  ڕووبەڕووی  قورس  گەمارۆیەکی  و 

ساڵی  چەند  تا  دەکرێت  چاوەڕوان  نەبێتەوە، 

فڕۆکە  بواری  پێشەنگی  وەک  تورکیا  داهاتوو 

بێفڕۆکەوانەکان مبێنێتەوە.

سەرهەڵدانی درۆنەکان

جیهاندا  لە  كە  درۆن  هێرشی  یەکەم 

ساڵەدا  لەم  بووە،   ١٨4٩ ساڵی  کرابێت  تۆمار 

باڵۆنە  لە  تەقەمەنیی  نەمسا  ئیمپڕاتۆریەتی 
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دروستکردنی  هۆی  بە  مەترسییە  ئەم  دەدا، 

فڕۆکە  ڕەوییەوە.  بێفڕۆکەوانەکانەوە  فڕۆکە 

لە  و  کەسێکەوە  لەالیەن  بێفڕۆکەوانەکان 

دەکرێت  کۆنرتۆڵ  پارێزراوەوە  شوێنێکی 

هەر  نییە،  مەترسیدا  لە  فڕۆکەوان  ژیانی  و 

کەوتنەخوارەوەیەکی فڕۆکەکەش هیچ زیانێک 

مانەوەی  ناگەیەنێت.  کۆنرتۆڵکار  کەسی  بە 

ئاسامندا،  لە  زۆر  ماوەیەکی  بۆ  درۆنەکان 

و  گەورە  هەرە  سوودە  لە  دیکەیە  یەکێکی 

بەرچاوەکان، چونکە فڕۆکە ئاساییەکان ناتوانن 

ماوەیەکی درێژ لە ئاسامندا مبێننەوە. بەشێک 

لە درۆنە زۆر پێشکەوتووەکان دەتوانن خۆیان 

بفڕن و بشگەڕێنەوە فڕۆکەخانە و بەبێ هیچ 

لە  بۆیە  بنیشنەوە،  مرۆڤ  دەستێوەردانێکی 

کاتی پچڕانی پەیوەندیی ناوەندی کۆنرتۆڵکردن 

لەسەر  مەترسییەک  هیچ  درۆنەکەدا،  لەگەڵ 

کەوتنەخوارەوەی درۆنەکە دروست نابێت)٢(.

دوو جۆری سەرەکیی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان 

کە  ئاساییەکان:  بێفڕۆکەوانە  فڕۆکە  هەیە: 

چاودێریکردن،  وەک  بواری  چەندین  لە 

دۆزینەوە و ئاشکراکردن، گواستنەوەی تایبەت، 

چەندین  و  کشتوکاڵی  دەرمانکردنی  ڤیدیۆ، 

شەڕکەرە  فڕۆکە  مەدەنی.  دیکەی  بواری 

و  بۆ هێرش  و  لە جەنگەکان  بێفڕۆکەوانەکان: 

پێکانی ئامانجەکان بەکار دەهێرنێن)٣(.

لە بارووتەوە بۆ درۆن

ئەو کاتەی ئیمپڕاتۆریەتی عوسامنی ڕووخا و 

دەوڵەتی کۆماریی تورکیا دروست بوو، واڵتێکی 

تێكشكاو بوو كە پێویست بوو سەرلەنوێ خۆی 

لە  واڵت  كەرتەكانی  سەرجەم  بنێتەوە.  بونیاد 

قەیراندا بوو و لە بواری پیشەسازیی جەنگی و 

تورکیا  بەخاوی هەنگاوی دەنا. کۆماری  چەک 

تاکوو کۆتایی سەدەی بیستەم پشتی بە واڵتانی 

هەشتاکان  کۆتایی  لە  بەاڵم  دەبەست،  دیکە 

ڕابردوودا،  سەدەی  نەوەدەکانی  سەرەتای  و 

چەک  بواری  پێشخستنی  بە  دەستی  تورکیا 

کرد و بناغەکانی پیشەسازیی چەکی ناوخۆیی 

پێشخستنی  بۆ  تورکیا  هەنگاوی  یەکەم  دانا. 

دروستکردنی  بە  بوو  گرنگیدان  چەک،  بواری 

سەرەتا  ئەوەی  لەبەر  بێفڕۆکەوان،  فڕۆکەی 

فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی لە ئەمەریکا و ئیرسائیل 

دەکڕی؛ هەنگاوەکانی خاو بوون، بەاڵم لەگەڵ 

سەرهەڵدانی کێشەکان لەگەڵ ئەم دوو واڵتە، 

ئیرت تورکیا هەنگاوەکانی خێراتر و هەوڵەکانی 

بە  گەشەدان  ئەوەی   لەگەڵ  کرد.  فراوانرت 

درۆنی ناوخۆیی لەالیەن تورکیاوە لە سەرەتای 

نا،  باشی  هەنگاوی  دووەمەوە  هەزارەی 

پێشکەوتنە  ئەم  سەرەکیی  دەرگای  بەاڵم 

کرایەوە،  ٢٠١٠دا  بۆ   ٢٠٠٨ سااڵنی  لەنێوان 

بۆ  ئەنقەرە  داواکارییەکانی  کاتێک  بەتایبەت 

لە   "Predator" بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی  کڕینی 

ئەو  نەبوو،  ئەنجامی دڵخۆشکەریان  ئەمەریکا 

درۆنانەشی لە ئیرسائیلەوە دەهاتن بەمەبەست 

تورکیای  دیکە  هێندەی  ئەمەش  دەخران،  دوا 

درۆنە  بەرهەمهێنانی  ڕێگای  سەر  خستە 

ناوخۆییەکانی)4(.
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فڕۆکەی  گرووپی  یەکەم  بەدیاریکراوی 

سەرەتای  و  هەشتاکان  کۆتایی  لە  بێفڕۆکەوان 

نەوەدەکان لە ئەڵامنیا و دواتر لە ئەمەریکاوە 

کێشەی  هۆی  بە  هەندێکیان  بەاڵم  هێرنا، 

یەکەم  ڕاگیرا،  بەکارهێنانیان  تەکنیکییەوە 

فڕۆکەش خرابێتە ناو سیستمی بەرگریی تورکی 

لە  هەر  ئەوەی  لەگەڵ  بوو.  ١٩٩٣دا  ساڵی  لە 

بە  دەستی  تورکیا  نەوەدەکانەوە  سەرەتای 

ناوخۆیی  درۆنی  بەرهەمهێنانی  هەوڵەکانی 

 ٢٠١٠ دوای  تاکوو  ئەنجامەکەی  بەاڵم  کرد، 

درۆنی  یەک   ٢٠٠5 ساڵی  تورکیا  کەوت.  دوا 

دۆالر  ملیۆن  چوار  بەهای  بە  "Heron"ی 

لە  ساڵ  سێ  دوای  بەاڵم  کڕی،  ئیرسائیل  لە 

دواتر  ئیرسائیل.  بۆ  گەڕاندیەوە  بەکارهێنان؛ 

ئیرسائیلەوە  لە  لە ساڵی ٢٠٠٧، سێ درۆنی  و 

جۆری  لە  کە  هێنا  دۆالر  ملیۆن   ١5 کرێی  بە 

هێرۆن بوون، کە دەیانتوانی ٦ بۆ ٨ کاتژمێر لە 

ئاسامندا مبێننەوە، بەاڵم بە شێوەیەکی چاالک 

بەکار نەهێرنان و هەمووشیان کەوتنە خوارەوە. 

ملیۆن   ١٨٨ بەهای  بە  تورکیا  دواتر  سااڵنی 

هێرۆن  جۆری  لە  دیکەی  درۆنی   ١٠ دۆالر، 

لە کێشە گەورەکان  لە ئیرسائیل کڕی. یەکێک 

نیشتنەوەی  و  فڕین  کۆنرتۆڵی  کە  بوو  ئەوە 

هەموو  بوو،  ئیرسائیلدا  لەدەستی  هێرۆنەکان 

هێزەكانی  لە  درۆنەکان  کە  وێنانەشی  ئەو 

دەگەیشتنەوە  دەیگرت؛  )گەریال(  پەكەكە 

ئیرسائیلیش، ئەمەش سەرەتای دوورکەوتنەوەی 

تورکیا بوو لە ئیرسائیل و درۆنەکانی)5(.

درۆنی   ،١٩٩٠ سااڵنی  و  پێشرت  تورکیا 

هێرۆنی لە ئیرسائیل و "GNAT" لە ئەمەریکا 

کڕی. دوای ساڵی ٢٠٠٠، کۆنگرێسی ئەمەریکا 

 "GNAT" نوێیەکانی  ڤێرژنە  نەدا  ڕێگای 

لە  بوون  بریتی  کە  بفرۆرشێت  تورکیا  بە 

هانی  ئەمەش   ،"Repaer" و   "Predator"

تورکیای دا دەست بە دروستکردن و گەشەدان 

بکاتەوە،  ناوخۆیی  بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی  بە 

 Bayraktar" بە بەرهەمهێنانی  تاکوو گەیشت 

زۆر  درۆنی  دوو  کە   "Anka" و   "TB٢

پەسەندکراو و پێشکەوتووی تورکیان)٦(.

تورکیا  کرد  وای  كە  سەرەکی  هۆکاری 

بێفڕۆکەوان  فڕۆکەی  پیشەسازیی  بە  پەرە 

لە  کە  بوو  ئابوورییە  گەمارۆ  ئەو  بدات، 

ئەمەریکاوە  لەالیەن  )١٩٧5(ەوە  ساڵی 

ئەمەریکا  لەوەی  جگە  سەری،  خرابووە 

و   "Predator" جۆری  فڕۆکەکانی  فرۆشتنی 

تورکیا  کرد.  سنووردار  تورکیا  بە  "Reaper"ی 

بەرهەمهێنەرێکی  وەک  ١٩4٠دا  سااڵنی  لە 

چاالکی فڕۆکەی مەدەنی چووە ناو ڕێکخراوی 

سااڵنی  و  نێودەوڵەتی  مەدەنیی  فڕۆکەوانیی 

ساڵی  چەند  لە  بەاڵم  کرد،  پاشەکشەی  دواتر 

ڕابردوودا بە بەرهەمهێنانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانە 

جیهان  هەموو  سەرنجی  توانیی  بەهێزەکانی، 

پسپۆڕی  .گێتینگەر  ڕابکێشێت  خۆیدا  بەالی 

نوێی  نەوەی  لەنێو  دەڵێت:  درۆنەکان  بواری 

خۆی  پێگەی  تورکیا  بێفڕۆکەوانەکاندا  فڕۆکە 

هەیە، ئەمە لە کاتێکدایە لە ئێستادا ٩5 واڵتی 
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جیهان دەستیان بە دروستکردن و گەشەپێدانی 

واڵتیش   ٦٠ و  کردووە  بێفڕۆکەوان  فڕۆکەی 

بێفڕۆکەوانیان  فڕۆکەی  جۆر   ٢٦٧ نزیکەی 

پسپۆڕی  شیمشەک  گوینتای  هێناوە.  بەرهەم 

بواری فڕۆکەوانی دەڵێت: لە ڕووی پڕۆگرام و 

پێنج  لیستی  لە  تورکیا  بەکارهێنانەوە،  مۆدێلی 

فڕۆکە  بەرهەمهێنەری  پێشکەوتووی  واڵتی 

توێژینەوەکانی  بەپێی  بێفڕۆکەوانەکاندایە. 

دامەزراوەی "Drone Wars" کە بارەگاکەی لە 

بواری  لە  کە  واڵتانەیە  لەو  تورکیا  بەریتانیایە، 

فڕۆکەی بێفڕۆکەواندا لە ئاستێکی زۆردا پشت 

 "The Intercept" بە خۆی دەبەستێت. پێگەی

دووەمی  "سەردەمی  ناوی  بە  بابەتێکیدا  لە 

درۆن، تورکیا چۆن لەبەردەم ئەمەریکادا وەستا 

درۆن"،  شەڕکەری  و  بکوژ  هێزێکی  بە  بوو  و 

باسی ئەوە دەکات تورکیا لە ئاستی جیهاندا لە 

ڕکابەریی  هێرشبەرەکانیدا  درۆنە  بەکارهێنانی 

ئەمەریکا و بەریتانیا دەکات)٧(.

بارەی  لە   ٢٠١5 ساڵی  بایراکتار  کۆمپانیای 

ئەم  ڕایگەیاند،   "Bayraktar TB٢" فڕۆکەی 

فڕۆکەیە توانای هەڵگرتن و گواستنەوەی ٢5٠ 

ساڵی  هەیە.  مووشەکی  و  کەلوپەل  کیلۆگرام 

توانای   "Anka" بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی   ،٢٠١٦

نەبوو،  مووشەکی  و  شمەک  گواستنەوەی 

بەاڵم ساڵی ٢٠١٧ و لە ڤێرژنە نوێیەکەدا توانرا 

هەڵگرتنی  توانای  و  ببەسرتێت  لێ  مووشەکی 

هەردوو  کیلۆگرام.   ٢٠٠ بگەیەنرێتە  چەکی 

بەرهەمهێرناوی  مووشەکی  تورکیا  درۆنەکەی 

و  دەهێنن  بەکار   "Roketsan" کۆمپانیای 

دەتوانرێت لە هەر ناوچەیەکدا بەکار بهێرنێت 

کە مانگە دەستکردەکانی "TÜRKSAT"  پێی 

تورکیا  درۆنەکانی  ئەوەی  .سەرەڕای  بگەن 

هەندێک  بەاڵم  ناوخۆیین،  دروستکراوی 

بۆ منوونە  ئاڵۆزەکانی،  و  گرنگ  بەشە  پارچەی 

دەهێرنێت،  واڵتەوە  دەرەوەی  لە  ماتۆڕەکەی، 

هەوڵی  لە  تورکی  پیشەسازیی  کەرتی  بۆیە 

ماتۆڕانە  ئەم  خۆیان  تاکوو  بەردەوامدایە 

بەرهەم بهێنن. خاوەن پشکەکانی پیشەسازیی 

ئاسامنیی تورکیا بریتین لە وەقفی بەهێزکردنی 

ڕاوێژکاریەتیی  تورکیا،  ئاسامنییەکانی  هێزە 

ئاسامنیی  دەزگای  و  بەرگری  پیشەسازیی 

تورکی. ساڵی ٢٠١٧، کۆمپانیای ڤێستڵی تورکی 

مۆدێلێکی درۆنی بە ناوی "Karayel" پێشکەش 

کرد، کە  توانای هەڵگرتنی ١٢٠ کیلۆگرام چەک 

و شمەکی هەبوو)٨(.

پۆلێنی   ،"Army Technology" پێگەی 

جیهاندا  لە  بەهێزی  بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی   ١٠

فڕۆکەی  دەیەمدا  ڕیزبەندیی  لە  کردووە، 

کە  دانراوە،  تورکی  ئانکای  بێفڕۆکەوانی 

ئاسامنی و فڕۆکەوانیی  پیشەسازیی  بەرهەمی 

کاتژمێر   ٢4 لە  زیاتر  دەتوانێت  و  تورکیایە 

 ٢١٧ خێراییەکەی  و  مبێنێتەوە  ئاسامندا  لە 

کیلۆمەترە لە کاتژمێرێکدا)٩(.

درۆنە تورکییەکان لە چاوی فۆکویاماوە

باس  وتارێکیدا  لە  فۆکویاما  فرانسیس 

فڕۆکە  بەهێزەکانی  و  گەورە  کاریگەرییە  لە 
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یەکالکردنەوەی  لە  ڕۆڵیان  و  بێفڕۆکەوانەکان 

و  دەکات  جیهاندا  لە  ئایندە  ملمالنێکانی 

بەوردییش تیشک دەخاتە سەر پێشکەوتنەکانی 

تورکیا لەم بوارەدا و بە باسکردنی هێرشەکانی 

بەهێزی،  بە  ئاماژە  لیبیا،  و  سووریا  لە  تورکیا 

بێفڕۆکەوانەکانی  فڕۆکە  توانای  و  پێشکەوتن 

لە  تورکیا  ڕوو  دەخاتە  ئەوە  و  دەکات  تورکیا 

توانیویەتی  بێفڕۆکەوانەکانەوە  فڕۆکە  ڕێگای 

ناوچەکەدا  بەسەر  خۆی  هەژموونی  و  هێز 

بسەپێنێت و کاریگەریی لەسەر یەکالکردنەوەی 

جەنگە گەورەکان هەبێت، ئەمەش کردوویەتی 

دەڵێت  فۆکویاما  ناوچەکە.  دیاری  بە هێزێکی 

ئەم  سەرەکییەکانی  یاریزانە  لە  یەکێک 

بێفڕۆکەوانەکان  لە بواری فڕۆکە  پێشکەوتنەی 

سەردەمی  لە  تورکیایە  جیهاندا،  لە  هەیە 

سەرۆککۆماری  ئەردۆغانی  تەیب  ڕەجەب 

واڵت. 

فوکویاما لە وتارەکەیدا دەڵێت: من ١٠ ساڵ 

پێشرت لە ڕۆژنامەی "Financial Times" وتم: 

"ئەگەر من توانام هەبێت ببمە خاوەن درۆن، 

ئەمەش  دەتوانێت،  دیکە  کەسێکی  هەر  ئەوا 

کاریگەریی گەورەی لەسەر سیاسەتی جیهانی 

ئەمەریکا  واڵتانی  سەردەمە  ئەو  دەبێت." 

کۆنرتۆڵی  فراوان  شێوەیەکی  بە  ئیرسائیل  و 

تەواوەتیی تەکنەلۆجیای فڕۆکەی بێفڕۆکەوانیان 

ئەم  کرد  لەوە  باسم  کاتە  ئەو  هەر  کردبوو، 

ئاستێکی  لە  ئایندەدا  لە  تەکنۆلۆجیایە  جۆرە 

رسوشتی  تەواوی  و  دەبێتەوە  باڵو  فراواندا 

ملمالنێی نێوان دەوڵەتەکانی جیهان دەگۆڕێت. 

لە  فڕۆکەکان  درۆنەکان،  پێشکەوتنی  لە  بەر 

بپێکن  ئامانجەکانیان  نەیاندەتوانی  ئاسامنەوە 

لە  منوونە؛  بۆ  بکەنەوە.  یەکال  جەنگەکان  و 

میرسی  تانکی  دوو  تەنها  ١٩٦٧دا  جەنگی 

لەالیەن فڕۆکەکانی ئیرسائیلەوە تێک شکێرنان، 

ئاسامنەوە  لە  نەیاندەتوانی  فڕۆکەکان  چونکە 

زۆربەی  و  بپێکن  ئامانجەکانیان  بەوردی  و 

هێرشەکان هەڕەمەکی بوون)١٠(.

پشتبەخۆبەسنت و هەناردە

و  شیکاری  گرووپی  زانیارییەکانی  بەپێی 

 ،"Blue Melange" سەربەخۆی  لێکۆڵینەوەی 

تاکوو سەرەتای ٢٠٢١ ئەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانانەی 

ڕادەستی هێزەکانی تورکیا کراون گەیشتوونەتە 

١٧4، ئەمە لە کاتێکدا ساڵێک پێش ئەم ڕێکەوتە 

بێفڕۆکەوانەکان ١4٠ دانە بوو،  ژمارەی فڕۆکە 

ژمارەیەش  لەم  خێرایە.  زیادبوونێکی  ئەمەش 

 4٠ ،"Bayraktar TB١٢4 دانەیان لە جۆری "٢

دانەیان لە  جۆری "Anka"یە و ١٠ دانەشیان 

و  بایراکتار  ئیرسائیلییە.  "Heron"ی  جۆری  لە 

ئەنجامدانی  لە  ناوخۆ  دروستکراوی  ئانکای 

هێرش و چاودێرییشدا بەکار دەهێرنێن، بەاڵم 

چاودێریکردن  بۆ  تەنها  ئیرسائیلی  هێرۆنی 

ئۆزدەمیر  ئیسامعیل  دەهێرنێت.  بەکار 

لە  تورکیا،  بازرگانیی  پیشەسازیی  سەرۆکی 

فڕۆکەی  ڕایگەیاند سێ  ئایاری ٢٠٢٠دا  مانگی 

 "Bayraktar TB٢" دیکەی  بێفڕۆکەوانی 

ڕادەستی فەرماندەیی گشتیی جەندرمە کراوە، 
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بەم جۆرەش ژمارەی بایراکتارە بەکارهێرناوەکان 

گەیشتە  ١٠٧)١١(.

بەرگریی  و  فڕۆکەوانی  کەرتی  هەناردەی 

پێشووتر  ساڵی  لەچاو   ٢٠١٩ ساڵی  لە  تورکیا 

و  ملیار  دوو  گەیشتە  و  بووەوە  بەرز   ٪٦,٣4

٧4 ملیۆن دۆالر و ئامانجی تورکیاش ئەوەیە لە 

ساڵی ٢٠٢٣ بەهای هەناردەی چەک بگەیەنێتە 

لێکۆڵینەوەکانی  بەپێی  دۆالر.  ملیار   ١٠

پەیامنگای ستۆکهۆڵم، لەگەڵ ئەوەی هەناردەی 

 ٪4٨ ٢٠١٩؛  بۆ   ٢٠١5 سااڵنی  لەنێوان  چەک 

نێوان  بە سااڵنی  بەراورد  کەمی کردبوو، بەاڵم 

لەنێوان  چەک  هەناردەی   ،٢٠١٣ بۆ   ٢٠٠٩

بەرز   ٪١٧٠ نزیکەی   ،٢٠١٨ بۆ   ٢٠١4 سااڵنی 

هەناردە  کەمبوونەوەی  هۆکاری  بووەتەوە. 

لەنێوان ٢٠١5 بۆ ٢٠١٩، بە هۆی ئەوەوە بووە 

گرنگی  داوە  هەوڵی  ماوەیەدا  لەو  تورکیا  کە 

تایبەت  چەکی  تەکنۆلۆجیای  پێشخستنی  بە 

لە  چەکەکانیشی  هاوردەی  و  بدات  خۆی  بە 

پێی  گێتینگەر  کەوتبوو.  دوا  دەرەوە  واڵتانی 

کڕینی  لە  ڕوو  واڵتان  ئەوەی  هۆکاری  وایە 

درۆنی "Bayraktar TB٢" دەکەن، ئەوەیە کە 

دەکەوێت،  هەرزانرت  دیکە  واڵتانی  درۆنی  لە 

ئەمەش بۆ ئەو واڵتانەی باری داراییان زۆر باش 

نییە زۆر گرنگە. یەکێک لەو خااڵنەی بەردەوام 

دەکەن  باسی  شانازی  وەک  تورکیا  بەرپرسانی 

ئەوەیە کە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانیان، بەتایبەتی 

دروستکراوی  بەتەواوی   ،"Bayraktar TB٢"

دەڵێت  گاتینگەر  دانیەڵ  بەاڵم  ناوخۆیین، 

و  کەنەدا  لە  فڕۆکەکە  هەستەوەریی  بەشی 

مووشەکەکانی  ئامانجپێکانی  تەکنۆلۆجیای 

دەکرێت،  هاوردە  ئەڵامنیاوە  لە  فڕۆکەکە 

تەنانەت  چونکە  نییە،  الواز  خاڵی  ئەمە  بەاڵم 

لە  تەکنۆلۆجیاکانی  لە  بەشێک  ئەمەریکاش 

تورکیا  پێبەسرتاوەیی  بەاڵم  دەهێنێت،  دەرەوە 

بە دەرەوە خاڵی الوازە. سامیۆل براونسوۆرد کە 

کۆمەڵگای  دامەزراوەی  توێژەرانی  لە  یەکێکە 

مەدەنی "Drone Wars"ی بەریتانی، پێی وایە 

 "Akıncı" بێفڕۆکەوانی  دروستکردنی فڕۆکەی 

بەرهەمهێنەرێکی  وەک  تورکیای  پێگەی 

درۆنەکان بەهێز کرد و ئاستی هەناردەکردنی 

چەکی تورکییشی بەرز کردەوە )١٢(.

کەسی  ئێستادا  لە  بایراکتاری  سەلچوک 

فڕۆکەی  پیشەسازیی  ناو  دیاری  و  یەکەم 

بێفڕۆکەوانە لە تورکیا و ڕۆڵی گەورە و دیاری 

لە   "Bayraktar TB٢" کە  بەرهەمەکەشی 

ئازەربایجان  و  لیبیا  سووریا،  جەنگەکانی 

ناوبانگەکەی گەورەتر کردووە.  هێندەی دیکە 

بەدی  خەزووری  خەونی  دەیەوێت  بایراکتار 

درۆنی  تورکیایەکی خاوەن چەکی  کە  بهێنێت 

واڵتێک  هیچ  بە  پێویستی  و  پێشکەوتووە 

هەنگاوێکی  هەر  ئەمەریکا،  بەتایبەت  نییە، 

خراپی  کاریگەریی  مەیدانەدا  لەم  تورکیاش 

واڵتانە  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  لەسەر 

دەزانن،  تورکیا  ڕکابەری  بە  کە خۆیان  دەبێت 

دەکاتەوە  ئەنقەرە  بۆ  دەرگا  ئەوەشدا  لەگەڵ 

پەیوەندیی  درۆنەکانی  فرۆشتنی  بە  کە 
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دامبەزرێنێت.  واڵتێکدا  چەند  لەگەڵ  بەهێز 

سەردەمێکی  لەبەردەم  چۆن  وەک  تورکیا 

ئەگەری  لەبەردەم  شێوە  هەمان  بە  نوێدایە، 

رالوکا  گۆشەگیرکردندایە.  و  تەنیاکەوتن 

 Crnegie" هزریی  دامەزراوەی  لە  سێرناتۆنی 

فڕۆکە  بازاڕی  لە  تورکیا  دەڵێت:  Europe"دا 

و  دەبڕێت  ڕێگا  بەخێرایی  بێفڕۆکەوانەکاندا 

بەردەوام بەهێزتر دەبێت، ئەمەش بەشێکە لە 

ئامانجی ئەردۆغان کە دەیەوێت واڵتەکەی بە 

خاوەن  و  نەبێت  پەیوەست  دیکەوە  واڵتانی 

هەناردەی  کە  بەتایبەت  بن،  خۆیان  چەکی 

دۆالر،  ملیار  دوو  گەیشتە  ٢٠٢٠دا  لە  چەک 

دوای  بەتایبەت  نییە،  ئاسان  ڕێگایە  ئەم  بەاڵم 

ئەگەری  هۆی  بە  ڕایگەیاند  کەنەدا  ئەوەی 

کە  بێفڕۆکەوانانەی  فڕۆکە  ئەو  بەکارهێنانی 

هێرناوە،  بەکار  تێدا  کەنەدیی  تەکنۆلۆجیای 

هەناردەی پارچەکانی ئەم فڕۆکانەی بۆ تورکیا 

هەڵپەسارد و دواتریش بەتەواوی ڕایگرت)١٣(.

جۆری  بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی  یەکەم 

تەممووزی  مانگی  لە   "Bayraktar Mini"

٢٠١٢ بە قەتەر فرۆرشا. گەشەدان بە بایراکتار 

ڤێرژنێکی  هەر  لە  هەبوو،  بەردەوامیی 

و  زیاتر  ئاسامن  لە  مانەوەی  ئاستی  نوێدا 

هەڵگرتنی  توانای  و  بەهێزتر  کاریگەرییەکەی 

مووشەک و شمەکی زیاتر دەکرا، تاکوو ساڵی 

٢٠١٩ گەیشتە ئەو ئاستەی بتوانێت ٢٧ کاتژمێر 

لە ئاسامندا مبێنێتەوە. بایراکتار تیبی ٢ لە ساڵی 

٢٠١٩ بە ئۆکرانیا و قەتەریش فرۆرشا)١4(.

مێژوویی  و  گرنگ  ھەنگاوێکی  تورکیا 

ناوە، دوای سەرکەوتنەکانی لە لیبیا و کاراباخ، 

بە  ڕاکێشا،  خۆیدا  بەالی  ھەمووانی  سەرنجی 

ناتۆش؛  ئەندامی  پۆڵۆنیای  لەگەڵ  ڕێککەوتن 

قۆناغێلی گەورەی بڕی. لە ٢4ی ئایاری ٢٠٢١، 

ئەردۆغان؛  تەیب  ڕەجەب  ئامادەبوونی  بە 

سێباستیان  ئاندرزێژ  تورکیا،  سەرۆککۆماری 

دودا؛ سەرۆکی پۆڵۆنیا، واژۆ لەسەر ڕێککەوتنی 

نێوان ھەردوو واڵت لە بارەی کڕین و فرۆشتنی 

ڕێککەوتنەکە،  بەپێی  کرا.  تورکیا  درۆنەکانی 

بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی  دانە   ٢4 تورکیا 

شەڕکەری جۆری "Bayraktar TB٢" بە پۆڵۆنیا 

دەفرۆشێت، بەم جۆرەش پۆڵۆنیا بوو بە یەکەم 

ئەندامی ناتۆ و یەکێتیی ئەورووپا کە درۆن لە 

تورکیا بکڕێت. بەم جۆرە لەدوای ئۆکرانیا، قەتەر 

و ئازەربایجان، پۆڵۆنیا بوو بە چوارەم واڵت کە 

سەربازیی  بەرزی  زۆر  تەکنۆلۆجیای  تورکیا 

پێ  "Bayraktar TB٢"ی  جۆری  واتە  "درۆن" 

تونسیش  بە  دیکە  جۆری  ئەگەرنا  بفرۆشێت، 

لە  تورکیا   ،٢٠١٩ تەممووزی  ١٦ی  فرۆرشاوە. 

ئاسامنە وشک، گەرم و تەپوتۆزاوییەکەی کوێت 

"Bayraktar TB٢"ی  بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی 

پچڕان  بەبێ  توانیی  فڕۆکەکە  کردەوە،  تاقی 

بفڕێت.  ئاسامندا  لە  چرکە  و سێ  کاتژمێر   ٢٧

جۆری  بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی   ١٨٠ ئێستادا  لە 

ئاسامنەکانی  لە  تورکی  "Bayraktar TB٢"ی 

دوای  ئازەربایجاندان،  و  قەتەر  ئۆکرانیا، 

دیکەش  فڕۆکەی   ٢4 دیکەش  مانگێکی  چەند 
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هەندێک  بەپێی  پۆڵۆنیا)١5(.  ئاسامنی  دەچنە 

سەرچاوەی هەواڵگری و ڕۆژنامەوانی، ئۆکرانیا 

بەشێک لەو بایراکتارانەی لە تورکیای کڕیوە؛ لە 

شەڕ و ناکۆکییەکانی هەرێمی خۆبەڕێوەبەریی 

"Donetsk" لەگەڵ ڕووسیا بەکاری هێناوە)١٦(.

هیچ  لەالیەن  کە  زانیاری  بەپێی هەندێک 

نەکراوەتەوە،  پشتڕاست  دوو واڵتەوە  لەم  کام 

لە  بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەیەکی  چەند  سعودیە 

باس  سەرچاوەیەکیش  چەند  و  کڕیوە  تورکیا 

تورکییەکان  درۆنە  کڕینی  بۆ  دەکەن  لەوە 

کردووە)١٧(.  ئەنقەرە  پێشکەشی  داواکاریی 

لەوە  باس  عەرەبییەکان  میدیا  لە  بەشێک 

بێفڕۆکەوانی  دەکەن تورکیا چەند فڕۆکەیەکی 

فرۆشتووە  سعودیە  بە  ٢ی  تیبی  بایراکتار 

حوسییەکاندا  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  تاکوو 

ئەوە  دوای  هەوااڵنەش  ئەم  بهێنێت،  بەکاری 

هات لە کۆتایی ساڵی ٢٠٢٠ هەردوو واڵت لە 

سنووردار  ئاستێکی  تا  و  بوونەوە  نزیک  یەکرت 

هێنا،  نێوانیان  ساردی  جەنگی  بە  کۆتاییان 

هەندێک سەرچاوەش دەڵێن ئەوەی تورکیا بە 

"VestelKarayel-SU"ە)١٨(.  داوە؛  سعودیەی 

بەشێک لە میدیاکانی تورکیا باس لەوە دەکەن 

کڕینی  لە  بیریان  ئەورووپی  واڵتێکی  چەند 

تەنانەت  و  کردووەتەوە  تورکیا  لە  بایراکتار 

بەریتانیا داوای کڕینی کردووە. بەریتانیا بیری 

لەوە کردووتەوە لەبریی درۆنە ئەمەریکییەکان 

کە پارەیەکی زۆریان دەوێت، هەر بایراکتارێک 

بە ملیۆنێک و ٦٠٠ هەزار یۆرۆ بکڕێت)١٩(.

ترسی ئەمەریکا و درۆنی گرووپەکان لە 

عێراقدا

بە  چەکدارەکان  گرووپە  دەستڕاگەیشتنی 

الی  قووڵی  نیگەرانیی  بێفڕۆکەوان،  فڕۆکەی 

ئەمەریکییەکان و سەرجەم ئەو واڵتانە دروست 

کردووە کە هێزەکانیان لە ئەفەریقا و ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدان، چونکە لە چەند مانگی ڕابردوودا 

لە  چەکدارەکان  گرووپە  هێرشی  بەشێکی 

وەک  بووە،  بێفڕۆکەوانەوە  فڕۆکەی  ڕێگای 

لە  کوردستانیش  هەرێمی  و  عێراق  لە  ئەوەی 

ڕێگای درۆنەوە چەند جارێک هێرش کراوەتە 

لە  حوسییەکانیش  و  بیانییەکان  هێزە  سەر 

هێرش  درۆنەوە  ڕێگای  لە  بەردەوام  یەمەن 

دەکەنە سەر دامەزراوە نەوتی و ئەمنییەکانی 

بۆ  درۆنییەکان  هێرشە  دوای  سعودیە. 

سەریان لە عێراق، کینس ماکێنزی فەرماندەی 

ئەمەریکا،  هێزەکانی  ناوەندیی  فەرماندەیی 

لە  هۆشداریی  ئەمساڵدا  نیسانی  مانگی  لە 

لە  چەکدارەکان  گرووپە  توانای  بەهێزبوونی 

ئاماژەی  و  دا  درۆنەکان  بەکارهێنانی  بواری 

بەوە کرد گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران 

بێفڕۆکەوان  بە بەکارهێنانی فڕۆکەی  دەستیان 

گرووپە  دەستڕاگەیستنەی  ئەم  و  کردووە 

ئاسایشی  لەسەر  مەترسیی  چەکدارەکانیش 

ئایندەی جیهان هەیە)٢٠(.

سەربازییەکانی  و  حکومی  بەرپرسە 

گرووپە  توانای  زیادبوونی  لە  عێراقیش 

درۆنەکان  بەکارهێنانی  بواری  لە  چەکدارەکان 
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ئەوەیە  گەورە  کێشەی  دەڵێن  و  نیگەرانن 

ئەم  چۆنە  درۆنانە  ئەم  رسوشتی  نازانن 

و  دەهێنن  بەکاریان  چەکدارانە  گرووپە 

زانیارییە  دەکات.  پێ  کاریان  کێ  ناشزانن 

ئەوەی  بەاڵم  جۆربەجۆرن،  بەردەستەکان 

دەرەکی  الیەنی  کە  ئەوەیە  ڕوونە  ئەوان  الی 

لەپشت ئەم بابەتەوەیە. بەشێک لە سەرچاوە 

گرووپە  درۆنانەی  ئەو  دەڵێن  عێراقییەکانیش 

دروستکراوی  دەهێنن؛  بەکاریان  چەکدارەکان 

ئێرانن و بەشێکیشیان جۆری سەرەتایی فڕۆکە 

بێفڕۆکەوانەکانی ئێرانن. ئەوەی نیگەرانییەکانی 

وای  درۆنانە  ئەم  بچووکیی  کردووە  زۆرتر 

بەرگری  سیستمی  لەالیەن  بەئاسانی  کردووە 

و ڕادارەوە نەنارسێنەوە و نەتوانرێت کۆنرتۆڵ 

بکرێن)٢١(.

کاراباخ، لیبیا و سووریا؛ هەلی دەرکەوتن

لەنێوان  کاراباخ  شەڕی  سەرهەڵدانی 

بوو  گەورە  هەلێکی  ئازەربایجان،  و  ئەرمینیا 

فڕۆکە  کاریگەریی  و  هێز  تاکوو  تورکیا  بۆ 

بێفڕۆکەوانەکانی بۆ هەموو جیهان بسەملێنێت. 

کە  دەکەن  بەوە  ئاماژە  زانیارییەکان  هەموو 

فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا ڕۆڵی گەورەیان 

هەبوو لە یەکالکردنەوەی جەنگەکەدا)٢٢(.

ئیلهام ئالیەڤ سەرۆککۆماری ئازەربایجان، 

 France" کەناڵی  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکیدا  لە 

ڕابردوو،  ساڵی  تەممووزی  ١5ی  لە   ،"٢4

فڕۆکەی  "چەند  پرسیارەی  ئەو  وەاڵمی  لە 

هەیە؟"  تورکیتان  شەڕکەری  بێفڕۆکەوانی 

بە  ئەوەی  بۆ  هەیە.  پێویستامن  "بەشی  وتی: 

زانیارییە  ئەو  دەبێت  بگەین،  ئامانجەکامنان 

پارێزراو بێت کە چەند دانەمان هەیە و پێامن 

باش نییە ئاشکرای بکەین." لە بارەی ئەوەشی 

بەسەر  گۆڕانکارییەکیان  چ  تورکییەکان  درۆنە 

شەڕەکاندا هێناوە، ئالیەڤ وتی: "بێگومان ئەم 

پێشکەوتوون،  و  مۆدێرن  زۆر  چەکی  فڕۆکانە 

بەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانانەی لە تورکیامان کڕیوە، 

ئەرمەنستامنان  چەکی  دۆالر  ملیار  یەک  بایی 

الیەنە  لە  بوو  یەکێک  تورکیا  کردووە."  وێران 

سەرەکییەکانی شەڕی لیبیا، ڕاپۆرتە هەواڵگری 

فڕۆکە  دەکەن  لەوە  باس  ڕۆژنامەوانییەکان  و 

ڕۆڵێکی  تورکیا  شەڕکەرەکانی  بێفڕۆکەوانە 

گرنگیان لە سەرکەوتنەکانی حکومەتی ویفاقی 

بینیوە  حەفتەر  خەلیفە  دژی  لیبیا  نیشتامنیی 

و هەر ئەم بەشدارییەی تورکیاش هێرشەکانی 

ڕاگرت.  لیبیا  ناوچەکانی  سەر  بۆ  حەفتەری 

مارک گارنو وەزیری دەرەوەی کەنەدا ڕایگەیاند 

فڕۆکەی  بەکارهێنانی  لەسەر  ڕاپۆرتەی  ئەو 

تورکیاوە  لەالیەن  واڵتەکەیان  بێفڕۆکەوانی 

جەنگە  لە  تورکیا  دەریدەخات  کراوە،  ئامادە 

فڕۆکەکانیان  لە  ناوچەییەکاندا سوودی خراپی 

بۆ  فڕۆکەیە  ئەو  هەناردەی  بۆیە  وەرگرتووە، 

تورکیا ڕاگیراوە.

پێشرت  کردبوو  لەوەش  باسی  گارنو  مارک 

پەیوەندییان بە مەولوود چاوشئۆغلۆ؛ وەزیری 

نیگەرانیی  و  کردووە  تورکیاوە  دەرەوەی 

قووڵیان نیشان داوە لە بەکارهێنانی ئەو فڕۆکە 
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ئازەربایجانەوە  سوپای  لەالیەن  بێفڕۆکەوانانە 

لە شەڕەکانیدا لە قەیرانی قەرەباغ کە لەالیەن 

ناکۆکە  ئەم هەنگاوەش  دراوە،  پێیان  تورکیاوە 

لەگەڵ سیاسەتی دەرەوەیان. پێشرت بەشێک لە 

لە  تورکیا  بۆ  کەنەدا  سەربازییەکانی  هەناردە 

بەاڵم  هەڵپەسێردرابوو،  ڕابردوو  ساڵی  پاییزی 

فڕۆکە  جۆرە  ئەو  فرۆشی  بەتەواوی  ئێستا 

شتاین  ئارۆن  هەڵوەشاوەتەوە.  تورکیا  بە 

پەیامنگای  لە  لێکۆڵینەوەکان  بەڕێوەبەری 

لە  بارەگاکەی  کە  دەرەکییەکان  لێکۆڵینەوە 

و  کەنەدا  ڕێککەوتنی  دەڵێت  فیالدلفیایە، 

ئەو چەکانە  نابێت  کە  بووە  بەو جۆرە  تورکیا 

بە الیەنی سێیەم بدرێن. ئەوەی کەنەدییەکانی 

نیگەران کرد ئەوە بوو کە هەناردەی کەلوپەلی 

ساڵی  لە  ئازەربایجان  بۆ  تورکیا  سەربازیی 

تەنها  و  کرد  زیادی  هێندە  شەش  ڕابردوودا 

کاراباخ،  واتە پێش شەڕی  ئەیلوولدا  لە مانگی 

بە  چەکی  دۆالر  ملیۆن   ٧٧ بڕی  بە  تورکیا 

ئازەربایجان فرۆشت)٢٣(. 

درۆنەکانی  بەچڕی  سووریاش  لە  تورکیا 

تورکیا  سەربازی   ٣4 ئەوەی  دوای  هێنا،  بەکار 

لەالیەن ڕژێمی بەشار ئەسەدەوە کوژران، وای 

کرد تورکیا ئاراستەی درۆنەکانی بکاتە سووریا. 

سەرەڕای  هەواڵگرییەکان،  زانیارییە  بەپێی 

ڕووسیاوە  لەالیەن  ناوچەکە  ئاسامنی  ئەوەی 

تورکییەکان  درۆنە  بەاڵم  کرابوو،  کۆنرتۆڵ 

بەرگریی  سیستمی  کەلەبەری  توانیویانە 

لە  کوشندە  گورزی  و  تێبپەڕێنن  ڕووسیاش 

مایەی  ئەوەی  بوەشێنن.  دیمەشق  هێزەکانی 

سەرنجە، درۆنە تورکییەکان لە شەڕی سووریا، 

کە  داوە  شوێنانەیان  لەو  لیبیاشدا  و  کاراباخ 

سیستمی بەرگریی ڕووسیی لێ بووە، ئەمەش 

وەهای کردووە ڕووسەکان بە چاوێکی دیکەوە 

لە هێزی ئاسامنی و توانای درۆنەکانی ئەنقەرە 

لەنێوان  کاراباخیش  جەنگی  لە  بڕوانن)٢4(. 

دەستوەردانی  تورکیا  ئەرمینیا،  و  ئازەربایجان 

سەربازیی کرد. فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا 

نزیکەی  ئەرمینیا،  سوپای  سەر  کردە  هێرشیان 

٢٠٠ تانک، نۆ زرێپۆش و ١٨٢ یەکەی بەرگرییان 

ناچار  ئەرمینیای  سوپای  ئەمەش  شکاند،  تێک 

شەڕ  بەرەکانی  گەورەی  بەشێکی  لە  کرد 

لە  جەنگەکە  زۆر  ئاستێکی  تا  و  بکشێتەوە 

یەکال  هاوپەیامنی  ئازەربایجانی  بەرژەوەندیی 

بکاتەوە)٢5(.

كورد لە ژێر هەڕەشەی درۆنەكانی توركیادا

باشووری  و  ڕۆژئاوا  باکوور،  لە  تورکیا 

بێفڕۆکەوانەکانی  فڕۆکە  بەچڕی  کوردستان 

تورکیا  سەربازییەکانی  بەرپرسە  هێناوە.  بەکار 

و میدیای تورکییش ئاماژە بە ڕۆڵی کاریگەری 

گەریالکانی  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  درۆنەکان 

لە  هەبووە  ڕۆڵی  ئەمەش  دەکەن،  پەکەکەدا 

گەریال  چاالکییەکانی  و  جووڵە  کەمکردنەوەی 

لە  تورکیا  سوپای  و  ئەمنییەکان  هێزە  دژی  لە 

باکووری کوردستان، هەر چەند پارتی کرێکارانی 

کوردستان باس لەوە دەکات لە ناوخۆی تورکیادا 

بە درۆن هێرشیان کردووەتەوە  چەند جارێک 
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هێزە  سەربازییەکان.  و  ئەمنی  بارەگا  سەر 

ڕۆژهەاڵتی  باشووری  لە  تورکیا  چەکدارەکانی 

هەرێمی  و  کوردستان(  )باکووری  تورکیا 

پەکەکە؛  گەریالکانی  دژی  کوردستان، 

هێناوە)٢٦(.  بەکار  ئانکای  و   ٢ تیبی  بایراکتار 

ڕاوێژکاری  دەمیر؛  ئیسامعل  لێدوانی  بەپێی 

مانگی  تاکوو  تورکیا،  بەرگریی  پیشەسازیی 

ئەیلوولی ٢٠١٧، فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا 

لە  بوون  بەشدار  ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ 

پارتی کرێکارانی  کوشتنی سێ هەزار گەریالی 

کوردستاندا)٢٧(.

گەریالکانی  لە  لێدان  بیانووی  بە  تورکیا 

بەکار  درۆنەکانی  لەناو خاکی خۆیدا  پەکەکە، 

یەکێک  بە  کردوویەتی  ئەمەش  دەهێنێت، 

لەناو  درۆنەکانی  کە  دەگمەنانەی  واڵتە  لەو 

و  دەهێنێت  بەکار  خۆیدا  سنوورەکانی 

هاواڵتییەکانی خۆی پێ دەکوژێت، بەاڵم تورکیا 

تاکە واڵت نییە ئەم کارە دەکات و یەکەم واڵت 

کوشتبێت،  خۆی  هاواڵتیی  درۆنەکانی  بە  کە 

ئەمەریکایە. ئەمەریکا لە ٣٠ی ئەیلوولی ٢٠١١، 

لە یەمەن بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان سەمیر خانی 

کوشت کە هاواڵتییەکی بە ڕەگەز ئەمەریکی و 

لەدایکبوونی سعودیە بوو)٢٨(. پسپۆڕانی بواری 

هۆکارەکانی  لە  یەکێک  دەڵێن  تورکیا  چەکی 

سەرکەوتنی تورکیا لە بواری درۆنەکان ئەوەیە 

بە  دژ  و  خۆیدا  خاکی  لەناو  واڵتە  ئەم  کە 

پەکەکە بەکاری هێناوە و ئەمەش کردوویەتی 

بە یەکێک لەو واڵتە دەگمەنانەی کە درۆنەکانی 

دژ بە هاواڵتیانی خۆی بەکار هێناوە و تەنانەت 

سامیۆل براونسوۆرد دەڵێت تورکیا یەکەم واڵتە 

کە درۆنەکانی لەناو خاکی خۆیدا بەکار هێناوە، 

توندی  ڕەخنەی  ڕووبەڕووی  هەنگاوەش  ئەم 

کردووەتەوە. زۆر جار لەالیەن ڕێکخراوە مرۆییە 

پەرلەمانتارە  تەنانەت  و  نێودەوڵەتییەکان 

ڕەخنەی  تورکیاشەوە  ناو  بەرهەڵستکارەکانی 

ئەوە گیراوە کە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان خەڵکی 

لە  بەتایبەت  ئامانج،  کردووەتەوە  مەدەنییان 

ڕۆژئاوا و هەرێمی کوردستان)٢٩(.

لەو  تورکیا  بێفڕۆکەوانەکانی  فڕۆکە 

ناوچانەی ڕۆژئاوای کوردستان کە ئۆپەراسیۆنی 

و  چڕ  شێوەیەکی  بە  داون،  ئەنجام  تێدا 

بەکار  تێدا  بێفڕۆکەوانەکانی  فڕۆکە  کاریگەر 

بەکارهێنانی  تورکیا  ساڵێکە  چەند  هێناوە. 

فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی لە هەرێمی کوردستان 

چەند  لە  تورکیا  درۆنەکانی  کردووە،  زیاتر 

کەسێکی  و  بەرپرس  چەند  ئۆپەراسیۆنێکدا 

کوردستان  هەرێمی  لە  پەکەکەیان  دیاری 

کردووەتەوە ئامانج، چەند جارێکیش هاواڵتیانی 

هێرشی  بەر  کوردستان  هەرێمی  لە  مەدەنی 

فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان کەوتوون، بەاڵم ئەوەی 

مایەی سەرنجە، فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان بەوردی 

و  دەپێکن  کوردستان  لە هەرێمی  ئامانجەکان 

تەنانەت دەتوانن ئەو ئۆتۆمبێلە مەدەنییانەش 

لە  جگە  ئەمەش  تێدایە،  گەریالیان  کە  بپێکن 

بەهێزیی توانای هەواڵگریی تورکیا لە هەرێم؛ 

بۆ وردیی درۆنەکان دەگەڕێتەوە.
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سیناریۆکان

تورکیا  ئاڵۆزییەکانی  و  ناکۆکی  یەکەم: 

هۆکاری  ئیرسائیل  و  ئەمەریکا  لەگەڵ 

لە  ڕوو  کرد  تورکیا  لە  وایان  بوون،  سەرەکی 

ناکۆکییانە  ئەم  بکات،  درۆن  بەرەوپێشربدنی 

ناتوانێت  تورکیا  و  هەیە  بەردەوامییان 

دەکات  وەها  ئەمەش  ببەستێت،  پێ  پشتیان 

لەسەر  بێت  سوور  زیاتر  کاتێک  هەر  لە 

و  بێفڕۆکەوانەکانی  فڕۆکە  بەرەوپێشربدنی 

ڕکابەریکردنیان. تەنانەت 

داهاتی  ساڵ  لەدوای  ساڵ  دووەم: 

تورکیا  بۆ  بێفڕۆکەوانەکان  فڕۆکە  فرۆشتنی 

زیاتر دەبێت، ئەگەر تورکیا ڕووبەڕووی سزا و 

گەمارۆ نەکرێتەوە، لە سااڵنی ئایندەدا فڕۆکە 

دەروازە  لە  یەکێک  بە  دەبن  بێفڕۆکەوانەکان 

گەورەکانی داهات بۆ تورکیا.

وردی  تورکیا،  درۆنەکانی  ئاستی  سێیەم: 

دەبێت،  زیاتر  بەردەوام  پێشکەوتنیان  و 

چاوەڕوان دەکرێت لە چەند ساڵێكی دیکەدا 

سەرەکیی  ڕکابەری  ببنە  تورکیا  درۆنەکانی 

ئەم  مەرجێک  بە  پێشکەوتووەکان،  درۆنە 

هەواڵنە بە سزا و گەمارۆ خاو نەکرێنەوە.

بێفڕۆکەوانەکانی  فڕۆکە  ڕۆڵی  چوارەم: 

جەنگەکانی  یەکالکردنەوەی  لە  تورکیا 

هەژموونی  و  پێگە  سووریا،  و  کاراباخ  لیبیا، 

کردووە،  بەهێز  ناوچەکەدا  لە  تورکیای 

ئایندەدا  سااڵنی  لە  دەکات  وەها  ئەمەش 

و  کێشە  یەکالکردنەوەی  و  ناکۆکی  لە 

و  بەهێزتر  پێگەی  ناوچەکەدا  قەیرانەکانی 

بکات. دەستڕۆیشتووتری 

بە  تورکیا  پشتبەخۆبەستنی  پێنجەم: 

لەسەر  دەبێت  کاریگەریی  درۆنەکانی 

هێزە  و  ئەمەریکا  بە  پەیوەستییەکانی  ئاستی 

بڕیارەکانیدا،  لە  سەربەخۆیی  و  گەورەکان 

ئەمەش بۆ دەستوەردان لە جەنگ و ملمالنێ 

واڵتانی  بۆ  و  گرنگ  تورکیا  بۆ  هەرێمییەکان 

دیکە مایەی نیگەرانییە.

هێزی  و  پێگە  درۆنەکان  شەشەم: 

پارتی  گەریالکانی  بەرامبەر  تورکیایان 

جاران  هێندەی  چەند  کوردستان  کرێکارانی 

ئێستا  لە  تورکیا  کردووە،  کاریگەرتر  و  زیاتر 

خێراتر  و  بەهێزتر  وردتر،  ئاسانرت،  ئایندەدا  و 

بنکەی گەریال و بەرپرسەکانی پەکەکە دەكاتە 

گۆڕینی  بە  ناچار  پەکەکە  ئەمەش  ئامانج، 

تەنانەت  و  شێواز  شوێن،  تەکتیک،  سرتاتیژ، 

ئاراستەی ملمالنێ و شەڕەکانی لەگەڵ تورکیا 

دەکات. 

ئەگەر  داهاتوودا  سااڵنی  لە  حەوتەم: 

بکاتە  ئاسامنی  هێرشی  کەمرت  تورکیا  هەیە 

سەر هەرێمی کوردستان و زیاتر بە درۆنەکان 

دژی  لە  شەڕ  سەرباز  ئامادەبوونی  بەبێ  و 

هەم  جۆرە  بەم  بدات،  پێ  درێژە  پەکەکە 

ژمارەی سەربازە کوژراوەکانی کەم دەکاتەوە، 

کەمرت  هەم  و  دەپێکێت  زیاتر  ئامانجی  هەم 

خۆی تووشی ناکۆکی دەکات لەگەڵ هەرێمی 

کوردستان و عێراق.
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clid=IwAR21pxLG4VZq7YjkB7Dn9MkSxk�
kXZ6�3SiUUDhYF660YdlqpxJowz6MRpz4

 Droning On in the Middle East.  )25(
1�6�2021

https://www.americanpurpose.com/
/blog/fukuyama/droning�on

 Türkiye'nin SİHA gücü ne kadar?  )26(
Hangimodellerdekaçtanevar?Çatışma�
lardahangileritercihediliyor?İştecevapları.

sonerişimtarihi� 14�6�2021
h t t p s : / / w w w . i n d y t u r k . c o m /
n o d e / 3 4 2 9 2 6 / h a b e r / t % C 3 % B C r �
k i y e n i n � s i % C C % 8 7 h a � g % C 3 % B C �
c%C3%BC�ne�kadar�hangi�modellerde�k
a%C3%A7�tane�var�%C3%A7at%C4%B1

%C5%9Fmalarda
Türkiye'ninSİHA'larınınözellikler�)27(

inedir? sonerişim tarihi�14�6�2021
http://www.bbc.com/turkce/haberl�

er�turkiye�41275429#anchor3
 Dünyadahangiülkelerkullanıyor?  )28(

sonerişim tarihi�20�6�2021
https://www.bbc.com/turkce/haberl�

er�turkiye�41275429#anchor4
İHA ve SİHA üretimindeTürki�  )29(
 yedünyadayükselenbirgüçmü? sonerişim

tarihi�19�6�2021
https://www.bbc.com/turkce/haber�
ler�turkiye�54533620?fbclid=IwAR2Vlg�
9cXMIhXMBm7Y5RPJxJeiPjT9ncCxWVU�

wEctK7u32nBRXG12MZFhLc
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هەژموونی میدیای ئەلیكترۆنی و 
مەرگی ڕۆژنامەگەریی كاغەزیی

تەگەرەی هەنووکەیی و سیناریۆی ئایندەیی
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گۆڕانی  گرنگەكانی  دەرەنجامە  لە  ڕابردوودا، 

ڕوانگەیەوە  لەم  باڵوكردنەوەن،  تەكنەلۆجیای 

باشەكانی  خەسڵەتە  و  سیام  پاراستنی  بۆ 

میدیای چاپكراو و خستنەڕووی چەند ڕێكارێك 

میدیای  ئایندەی  و  ئێستا  لەگەڵ  مامەڵە  بۆ 

هەوڵ  توێژینەوەیە  ئەم  كوردی،  ئەلیكرتۆنیی 

بەپێی  و  ئەكادیمی  ڕوانگەیەكی  لە  دەدات 

سەرنجدانی زانستیانە لە هەلومەرجی واقیعی 

بكات  بابەتەكە  شەنوكەوی  ڕۆژنامەگەری 

لە  میدیا  ئایندەی  بۆ  زانستی  ڕێوشوێنی  و 

هەرێمی كوردستان بخاتەڕوو.

ئەلیكرتۆنی،  میدیای  یەكەم:  تەوەرەی 

چەمك و خەسڵەتەكانی 

وەك  ئەلیكرتۆنی  میدیای  ڕیشەی 

بۆ  دەگەڕێتەوە  تەكنەلۆژی  چەمكێكی 

ئینتەرنێت،  سەرەتای داهێنانی تۆڕی جیهانیی 

لە هەنگاوێكی نوێی زانستیی هەردوو زانكۆی 

ستانفۆرد و زانكۆی كالیفۆڕنیا لە ساڵی )١٩٦٩(

دا، لە پێناو ئەنجامدانی توێژینەوەی سەربازیی 

بەئەلیكرتۆنی پێكەوە بەسرتانەوە)١(. 

بایەخی ئەم داهێنانە بۆ ئەوە دەگەڕایەوە 

تا ئەو ساتەوەختە كۆمپیوتەرە تاكەكەسییەكان 

هێشتا   )personal computers-PC(

لەدوای  كۆمپیوتەر  پاشان  دانەهێرنابوون، 

بەرایی

و  پەیوەندی  تەكنەلۆجیای  گەشەسەندنی 

هاتنەئارای میدیای ئەلیكرتۆنی، گۆڕانكارییەكی 

كرد  دروست  ڕۆژنامەگەریدا  بواری  لە  گرنگی 

سنووری  فراوانكردنی  بەرەو  هەنگاونانە  كە 

ئاسانكاریی  و  ناوەرۆك  پانتایی  و  باڵوبوونەوە 

وەرگرتنەوەی  و  پەیام  ناردنی  پڕۆسەی 

نوێیانەی  خەسڵەتە  ئەم  جەماوەر.  فیدباكی 

بواری  لە  بەكارهێنانی  و  ئەلیكرتۆنی  میدیای 

وێڕای  نوێ،  مۆدێلێكی  وەك  ڕۆژنامەگەری 

سەرجەم الیەنە پۆزەتیڤەكانی، كۆمەڵێك گرفت 

ڕۆژنامەگەری دروست  پیشەی  بۆ  ئاریشەی  و 

كردووە. بایەخی شەنوكەوی ئەم گۆڕانكارییە لە 

ڕۆژنامەگەریدا، پەیوەندیدارە بە وەاڵمدانەوەی 

مامەڵە  چۆن  كە  گرنگ  پرسیاری  كۆمەڵێك 

لەگەڵ ئەم مۆدیلە نوێیەدا بكەین؟ چۆنیەتیی 

پێویستی  پۆزەتیڤەكان،  الیەنە  بە  برەودان 

چارەسەری  هەیە؟   زانستی  ڕێكاری  كام  بە 

و  پیشەكە  لەسەر  خراپەكانیشی  لێكەوتە 

جەماوەریش چین؟

میدیای  ڕێژەی  زیادبوونی  و  هەڵشكان 

كەمبوونەوەی  و  كوردستانی  ئەلیكرتۆنیی 

لە  چاپكراوەكان  گۆڤارە  و  ڕۆژنامە  بەرچاوی 

دەیەی  یەك  ماوەی  لە  كوردستان  هەرێمی 

د. كارزان محەمەد   مامۆستای بەشی تەکنیکی ڕاگەیاندن لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی
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دەیەی )١٩٧٠( لە زانكۆ و  ناوەندە ئەكادیمی 

پڕۆسەی  بۆ  ئەمەریكا  فێركارییەكانی  و 

پەیوەندی خرانە كار. 

پڕۆژەی  ئاژانسی  تریشدا،  هەوڵێكی  لە 

 Advanced( پێشكەوتووەكان  توێژینەوە 

 "ARPA" كە بە )Research Project Agency

ئەمەریكادا  بەرگریی  وەزارەتی  لە  نارساوە، 

بوو،  ئەستۆدا  لە  كارەی  ئەم  ئەنجامدانی 

ناوی  بە  زانیاریی  تۆڕی  یەكەمین  بۆیە  هەر 

"ئەرپانێت" )Arpanet( ناوزەد كرا. 

مەبەستەدا  ئەم  پێناو  لە  "ئەرپانێت" 

داهێرنا كە بتوانێ  ئەو كۆمپیوتەرانەی لەالیەن 

یەكرتەوە  بە  زانكۆكانەوە  و  بەڵێندەران  سوپا، 

زانیاری  ئاڵوگۆڕی  و  توێژینەوە  تا  ببەستێتەوە، 

بەئەنجام بگەیەنێت)٢(. 

ئینتەرنێت  ١٩٩٠دا  ساڵی  لە  شێوەیە  بەم 

چاالكییەكانی خۆی بە شێوەی تۆڕێكی جیهانی 

كە  كرد  پێ  دەست   )World Wide Web(

چوونە  بۆ  زانیارییەكان  شاڕێ   لە  منوونەیەكە 

 Information( زانیاری"  "كۆمەڵگەی  نێو 

.)Society

چوارەم  دەسەاڵتی  وەك  میدیا  بواری 

بۆ  زلهێزەكان  واڵتە  كاریگەری  چەكێكی  و 

كۆنرتۆڵی  پێناو  لە  پەیامەكانیان  ئاراستەكردنی 

ڕكابەرەكانیاندا،  لەگەڵ  ملمالنێ  و  گشتی  ڕای 

كە  بەخشی  ڕۆژنامەگەری  بە  نوێی  سیامیەكی 

ئەویش هاتنەئارای ڕۆژنامەگەریی ئەلیكرتۆنییە. 

بۆ  ئینتەرنێت  بەكارهێنانی  بە  سەرەتادا  لە 

ڕۆژنامەگەری دەستی پێ كرد، واتە ناردنی ڕۆژنامە 

ئەلیكرتۆنییەوە.  ڕێگەی  لە  چاپكراو  گۆڤاری  و 

پاش ئاوێتەبوونی ئینتەرنێت و ڕۆژنامەگەرییش، 

مۆدێلێكی نوێ هاتە گۆڕەپانەكەوە كە میدیای 

ئەلیكرتۆنییە. مەبەست لەم چەمكەش، بریتییە 

لە پەخش و باڵوكردنەوەی ڕۆژنامە لەسەر تۆڕی 

چاپكراودا  ڕۆژنامەی  شێوەی  لە  كە  ئینتەرنێت 

و  دەق  بەاڵم  دەردەكەوێت،  شاشەكان  لەسەر 

ڤیدیۆیی  گرتەی  و  دەنگ  و  هێڵكاری  و  وێنە 

لەخۆ گرتووە)٣(.  

لە هەنگاوی یەكەمدا، بە بڕوای پڕۆفیسۆر 

ڕۆژهەاڵتدا  واڵتانی  لە  بەدیعی،  نەعیم  د. 

هۆی  بە  ڕۆژنامەگەری  شێوازی  جۆر  سێ 

ئینتەرنێتەوە باڵو دەكرانەوە كە بریتی بوون لە:

وێنەیی  شێوەی  بە  چاپكراو  ڕۆژنامەی   .١

 :)Portable Document Format - PDF(

بە  چاپكراو،  ڕۆژنامەی  دەقی  شێوازەدا  لەم 

لەسەر   "PDF" یاخود   )scan( سكان  شێوەی 

سایتی ئینتەرنێت دادەنرێت و دەرفەتی گەڕان 

)search( بۆ بابەتەكانی تێدا نییە.  

شیاوی  كە  ئەلیكرتۆنییەكان  ڕۆژنامە   .٢

سایتەكانی  لە  ڕۆژنامانە  ئەم  بەدواداگەڕانن: 

ڕۆژنامەی  لەگەڵ  جیاوازییان  ئینتەرنێتدا 

چاپكراودا هەیە، بەبەردەوامی بابەتەكانی نوێ  

دەكرێنەوە.

ناوبراو:  شێوازی  هەردوو  ئاوێتەی   .٣

یەكەمی  نیوەالپەڕەی  ڕۆژنامەكان  لە  هەندێ  

شێوەی  بە  خۆیان  چاپكراوەكەی  ڕۆژنامە 



29

No.8, June 2021

وێنەیی و پاشاموەی الپەڕەكانی تری بە نوورساو 

یا بە شێوەیەك كە شیاوی بەدواداگەڕان بێت، 

دەخەنە ڕوو)4(. 

پەیوەندی  تەكنەلۆجیای  گەشەسەندنی 

ڕۆژنامەگەری،  كاری  بۆ  سوودوەرگرتنی  و 

ڕێژەی  هەڵكشانی  مایەی  بووەتە  ڕۆژبەڕۆژ 

گەشەیە  ئەم  ئەلیكرتۆنی،  ڕۆژنامەگەریی 

پەیوەستە بە تایبەمتەندی و خەسڵەتەكانی ئەم 

دامەزراوەكانی  بۆ  هەم  كە  نوێیەوە  مۆدێلە 

میدیا و بۆ جەماوەریش كارئاسانی و دەرفەتی 

نێوانیاندا  لە  پەیام  ئاڵوگۆڕی  بۆ  زۆری 

دیارترین  ڕوانگەیەوە  لەم  ڕەخساندووە. 

ڕۆژنامەگەریی  تایبەمتەندییەكانی  و  خەسڵەت 

ئەلیكرتۆنی بریتین لە:

بەپەلە  هەواڵی  گەیاندنی  لە  خێرایی   -

بۆ  ڤیدیۆیی  گرتەی  و  وێنە  باڵوكردنەوەی  و 

پشتڕاستیی هەواڵ.

و  داتا  ئاڵوگۆڕی  لە  ئاسانی  و  خێرایی   -

جیاوازییەكی  ئەمەش  ئینتەرنێتدا،  لە  زانیاری 

هەیە  كاغەزدا  ڕۆژنامەگەریی  لەگەڵ  گەورەی 

كە ئەگەر ڕۆژانەش بێ؛ تا ڕۆژی ئایندە دەبێ 

چاوەڕوانی باڵوكردنەوەی بین.

بۆ  دەرفەت  ئەلیكرتۆنی  ڕۆژنامەگەریی   -

دەڕەخسێنێ  خوێنەر  ڕاستەوخۆی  بەشداریی 

كۆمێنت  لە  )بەتایبەتی  نووسیندا  پڕۆسەی  لە 

نووسیندا(.

- سیامیەكی گڵۆباڵیی هەیە، وابەستە نییە 

بە سنووری جیۆگرافی.

شێوەیەكی  بە  دەتوانن  بزنس  و  بازاڕ   -

ڕاستەوخۆ بازاڕگەری لە ئینتەرنێتدا بكەن.

- بەئاسانی ئەرشیف دەكرێت و دەتوانرێ 

بەئاسانییش زانیارییەكان بخرێنەوە بەردەست.

بەراورد  بە  ئەلیكرتۆنی  ڕۆژنامەگەریی   -

لەگەڵ چاپكراو، بڕی تێچووی كەمرتە.

بە  پێویستی  ئەلیكرتۆنی  ڕۆژنامەگەریی   -

لە  ڕۆژنامەنووسان،  بۆ  نییە  بارەگا  و  ناوەند 

پەیوەندیدا  لە  سەرتاسەری جیهانەوە دەتوانن 

بن)5(. 

تایبەمتەندییەكانی  تر،  بۆچوونێكی  بەپێی 

بریتین لە:

- خێرایی لە خوێندنەوەدا.

و  زیادكردن  و  البردن  لە  ئاسانكاری   -

چاكسازی و گۆڕانكاری لە ناوەرۆك لە هەموو 

ساتێكدا.

- دەرفەتی گواستنەوەی بەشێكی بژاردە لە 

دەقێكی ئەلیكرتۆنی، بەبێ ئەوەی پێویست بە 

تاپیكردنەوەی بكات.

و  سەرچاوە  بۆ  گەڕانەوە  لە  ئاسانكاری   -

ژێدەرەكان)٦(.

پێشكەوتوویی و زۆریی تایبەمتەندییەكانی 

لەگەڵ  بەراورد  بە  ئەلیكرتۆنی  میدیای 

مۆدێلەكانی پێشووی ڕۆژنامەگەری، بەتایبەتی 

 )Global village( گوندێك  بووە  جیهان  كە 

مرۆییەكان  دەستكردە  و  رسوشتی  سنوورە  و 

تێك شكێرنا، لە هەر كوێیەك هێڵی ئینتەرنێت 

ماوسی  هێندەی  جیهانیش  ئەوا  هەبێ، 
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دەتوانرێ  و  دەبێتەوە  بچووك  كۆمپیوتەر 

بكرێت.  دروست  ئاڵوگۆڕ  پڕۆسەی  بەئاسانی 

شەپۆلێكی نوێی گۆڕانكاری لە بواری پڕۆسەی 

بەتایبەت  ڕاگەیاندن  ئامرازەكانی  و  پەیوەندی 

"ڕۆژنامە و باڵوكراوە چاپكراوەكان"دا هاتە ئارا، 

لە پڕۆسەی  ئاسانكاری  گۆڕانكارییەكەش تەنها 

كە  ئاڵوگۆڕەیە  ئەو  بەڵكوو  نەبوو،  گەیاندن 

لەسەر بنەمای مەرگی مۆدێلی باوی ڕاگەیاندنی 

چاپكراو ڕۆژبەڕۆژ لە هەڵكشاندایە.

بە  ئەلیكرتۆنی  میدیای  تر:  مانایەكی  بە 

مەیدان،  هاتە  نایابەوە  سیفاتی  كۆمەڵێك 

گرنگرتین ئەو سیفاتانەش بریتین لە: چارەسەری 

بەراورد  )بە  پانتایی  و  شوێن  و  تیراژ  گرفتی 

لەگەڵ مۆدێلی چاپكراو(، تێكشكاندنی سانسۆر، 

بەزاندنی سنوورەكان، هەرزانی لە نرخدا، ئاسانی 

بابەتانەی  ئەو  سەرجەم  كە  پەیوەندیدا  لە 

گەورەترین  بە  پێشرت  داوە،  پێ  ئاماژەیان 

بەاڵم  دادەنران،  چاپكراو  میدیایی  كەموكوڕیی 

ئەم  ڕێگەی  لە  بەخێرایی  ئەلیكرتۆنی  میدیای 

كەموكوڕییەكانی  خۆیەوە  تایبەمتەندییانەی 

ڕۆژنامەگەریی كاغەزی چارەسەر كرد. لە هەمان 

كاتدا گەشەی میدیای ئەلیكرتۆنی لەسەر بنەمای 

مەرگی كاغەز، كۆمەڵێك گرفتی مەترسیداری بۆ 

تەوەرەی  لە  كە  هێناوە  خۆیدا  لەگەڵ  بوارەكە 

دووەمدا ئاماژەیان پێ دەدەین.

بەردەم  ئاستەنگەكانی  دووەم:  تەوەرەی 

میدیای ئەلیكرتۆنی و ملمالنێی ڕۆژنامەگەریی 

كاغەز 

توانیویەتی  ئەلیكرتۆنی  میدیای  ئەمڕۆ 

سەرجەم الیەنەكانی )بیرناو، بیسرتاو، خوێرناو( 

لەخۆ بگرێت و پڕۆسەی ئاڵوگۆڕ بە خێراترین 

تایبەمتەندییانە،  ئەم  وێڕای  بڕەخسێنێ.  شێواز 

ئەگەر بە بەراورد لەگەڵ مۆدێلەكانی پێشوودا 

بێ،  پێشكەوتووتر  تەكنەلۆجیاوە  هۆی  بە 

كە  بەردەمدایە  لە  ئاستەنگی  كۆمەڵێك  ئەوا 

جۆرەها  جەماوەریش  و  مۆدێلەكە  خودی  بۆ 

تریشەوە  ڕەهەندێكی  لە  خوڵقاندووە،  گرفتی 

بنەمای  لەسەر  مۆدێرنە  میدیا  ئەم  گەشەی 

لێكەوتەی  كاغەز؛ چەندین  مەرگی  و  ملمالنێ 

خراپی هەیە، لێرەدا بە شێوەیەكی پۆلێنكراو بە 

ئاماژەیان  مەبەستی دۆزینەوەی ڕێگاچارەسەر 

پێ دەدەین:

- ڕەهەندە تەكنەلۆژییەكان: 

چەندین واڵت لەسەر ئاستی جیهان هێشتا 

یاخود  تەكنەلۆجیا  دواكەوتوویی  هۆی  بە 

بەتەواوەتی  ناتوانن  هاواڵتیان  سانسۆرەوە، 

دەستیان بە تەكنەلۆجیای ئینتەرنێت ڕابگات. 

گرفتی  كۆمەڵێك  تر:  مانایەكی  بە 

ئەلیكرتۆنیدان،  میدیای  لەبەردەم  تەكنەلۆجی 

وەك: سەختیی خوێندنەوە بە شێوەی ئۆنالین، 

مۆدێرن،  تەكنەلۆجیای  بە  وابەستەبوون 

ئامرازە  و  بوارەكە  لە  پسپۆڕی  بودجەی 

پەیوەندیی  بودجەی  و  كوالێتی  نوێیەكان، 

ڕاستەوخۆی  كاریگەریی  ئینتەرنێتی...؛ 

ڕەنگە  و  هەیە  ئەلیكرتۆنی  میدیای  لەسەر 

باڵوبوونەوەی بۆ ماوەیەكیش ڕابوەستێ)٧(.
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- ڕەهەندە یاسایی و ئێتیكییەكان:

ئەلیكرتۆنی،  میدیای  گەشی  الیەنێكی 

كە  سنوورانەیە  و  سانسۆر  ئەو  تێكشكاندنی 

بەسەر  تاكڕەو  و  دیكتاتۆر  دەوڵەتی  چەندین 

لە  بەتایبەتی  سەپاندوویانە،  كالسیكدا  میدیای 

پڕۆسەی  بۆ  پەنا  ئێستاش  مۆڵەتدا،  بەخشینی 

سانسۆری  بۆ  دەبەن  ئینتەرنێت  فلتەرینگی 

كاتدا  هەمان  لە  زانیاری.  ئاڵوگۆڕی  و  پەیام 

لەگەڵ  بەراورد  بە  ئەلیكرتۆنی  میدیای 

ڕۆژنامەگەریی كاغەز، كەمرت پابەندی پرەنسیپە 

فاكتەرەكەشی  ئیتیكییەكانە،  و  یاسایی 

و  یاساكان  لۆكاڵیبوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

بەجیهانیبوونی ئینتەرنێت، واتا زۆر جار خاوەن 

سایت و پەیجە ئەلیكرتۆنییەكان خاوەنەكانیان 

بزرە و دەمامكدارن یاخود لە دەرەوەی واڵتن.

میدیای  خۆقوتاركردنی  هەروەها 

یاساییەكان،  پێوەرە  و  مەرج  لە  ئەلیكرتۆنی 

مۆڵەت،  وەرگرتنی  مەسەلەی  بەتایبەتی 

لە ڕۆژنامەگەریی  بوارەیە.  ئەو  تری  گرفتێكی 

و  ڕێوشوێن  كۆمەڵێك  واڵتێك  هەر  كاغەزدا، 

بەخشینی  بۆ  ئەكادیمیی  و  زانستی  مەرجی 

دەوڵەتان  تر:  مانایەكی  بە  هەیە.  مۆڵەت 

چاودێری،  لیژنەی  دامەزراندنی  ڕێگەی  لە 

و  ڕۆژنامە  سەر  دەخاتە  كارگێڕی  سانسۆری 

ڕۆشنبیری  وەزارەتەكانی  لەالیەن  گۆڤارەكان، 

و ڕاگەیاندن و دامەزراوە پەیوەندیدارەكانەوە 

ئیداری  فەرمانێكی  بەپێی  كە  ڕادەسپێردرێن 

یاساكانی  پرەنسیپەكانی  و  بنچینە  بە  كار 

ڕۆژنامەگەریی  لە  دەكەن)٨(.  چاپەمەنی 

ڕێوشوێنە  ئەم  باشی  الیەنی  كاغەزدا، 

و  لێپرسینەوە  دیموكراسیدا  سیستمی  لە 

بەاڵم  باڵوكردنەوە،  تاوانی  لە  بەدواداچوونە 

سەركوتی  بۆ  چەكێكە  دیكتاتۆرەكان  واڵتە  لە 

پسپۆڕێكی  بڕوای  بە  ڕادەربڕین.  ئازادیی 

سەركوتكەرەكاندا  واڵتە  لە  میدیا،  یاساكانی 

لە  ئازاد  ڕۆژنامەگەریی  ڕۆڵی  هۆی  بە 

ڕای  لەسەر  كاریگەرییەكانی  و  دروستكردن 

هەموو  دیكتاتۆرەكان  حوكمڕانە  گشتی، 

ڕكێفی  ژێر  دەخەنە  ڕاگەیاندن  كەناڵەكانی 

دەبەستنەوە  ڕۆژنامەش  دەركردنی  خۆیان، 

لە  بەر  سانسۆری  و  مۆڵەتوەرگرتن  بە 

باڵوكردنەوەوە)٩(. 

ڕۆژنامەگەریی  لە  كاتدا  هەمان  لە 

بریتییە  باشی  الیەنی  ئەلیكرتۆنی، 

بەاڵم  سانسۆر،  لە  خۆدەربازكردن  لە 

خۆحەشاردانیشی لە سزا لە كاتی تاواندا، گرفت 

بۆ سەروەریی یاسا دەخوڵقێنێ. 

تەنها  كە  هەن  تر  مەسەلەی  هەندێ 

بەڵكوو  ناكرێ،  لەتەكدا  مامەڵەیان  یاسا  بە 

دەكەونە بازنەی ئیتیكی پیشەییەوە، بۆ منوونە 

متامنە و ڕاستگۆیی و ڕەسەنایەتی لە میدیای 

بەتایبەتی  قەیراندایە،  لەبەردەم  ئەلكیرتۆنی 

هەواڵەكان،  خێرای  گەیاندنی  پێناو  لە  فشار 

دامەزراوەیەكی  ئەوەی  مایەی  ببێتە  دەشێ 

مەزنی هەواڵ، بەبێ لێوردبوونەوە هەواڵ باڵو 

بكاتەوە)١٠(.



32

No.8, June 2021

- ڕەهەندە كۆمەاڵیەتی و نەتەوەییەكان:

كولتوورە  و  دیاردە  لە  گۆڕانكاری 

ناباوەكانی كۆمەڵگا، هەمیشە ئەركی سەرەكیی 

بۆچوونی  باڵوكردنەوەی  ڕێگەی  لە  میدیایە 

ئەزموونەكان،  خاوەن  و  پسپۆڕ  و  دەستەبژێر 

دەبێ  و  هەستیارە  زۆر  مامەڵەكردنەش  ئەم 

ئەنجام  زانستییانە  میتۆدی  و  ڕێوشوێن  بە 

پۆلێنی  بەپێی  كوردی  ڕۆژنامەگەریی  بدرێت. 

بینیوە  گرنگی  ڕۆڵی  سەردەمەكانی،  و  قۆناغ 

منوونە  بۆ  كوردی،  كۆمەڵگای  پێشخستنی  لە 

كە  كۆمەاڵیەتی  ناباوی  دیاردەی  چەندین 

لە  و  هەبوون  ڕابردوودا  دەیەی  چەند  لە 

باڵو  لەسەر  بابەتی  و  ڕەخنە  ڕۆژنامەگەریدا 

كراوەتەوە، ئێستا بەرەو نەمان و الوازی چوون.

گرفتێكی  ئەلیكرتۆنی  میدیای  هاتنەئارای 

و  گشتی  ئادابی  لە  ڕێزگرتن  بۆ  گەورەی 

سەدان  ئێستا  ئارا،  هێناوەتە  نەتەوەیی 

و  كۆمەاڵیەتی  تۆڕی  لە  پەیج  و  ئەكاونت 

یوتوبدا هەن كە زۆر جار خاوەنەكانیان دیار 

پەیامی ئەوتۆ  بابەت و وێنە و ڤیدیۆ و  نین، 

باڵو دەكەنەوە كە بوونەتە مایەی دووبەرەكی 

و الوازكردنی ڕەوشتە جوانەكان و زیانگەیاندن 

سیستمی  الوازیی  گشتی،  ئادابی  بە 

بۆ  تەكنەلۆجیا  كوالێتیی  كەمیی  و  یاسایی 

دۆزینەوەی بكەران و تاوانباران بووەتە هۆی 

بە  دژ  جەنگی  ماوەی  لە  تەشەنەسەندنیان. 

وێنە  و  ڤیدیۆ  و  بابەت  جار  زۆر  تیرۆریشدا، 

كە  كراونەتەوە  باڵو  ئەلیكرتۆنیدا  میدیای  لە 

گەیاندووە،  نەتەوەیی  ئاسایشی  بە  زیانیان 

و  تیرۆر  بۆ  هاندانی  و  دنەدان  یاخود 

توندوتیژیی تێدا بووە. 

گرنگانەی  ڕەهەندە  ئەم  ڕوانگەی  لە 

ئاماژەمان پێ دان، بۆ چارەسەری گیروگرفتەكانی 

بە  برەودان  ئاقاری  بە  ئەلیكرتۆنی  میدیای 

لێكەوتە  كەمكردنەوەی  و  پۆزەتیڤەكان  الیەنە 

پاراستنی  پێناو  لە  هەروەها  نێگەتیڤەكانی، 

ڕۆژنامەگەریی كاغەزیش لە مەرگ، لە تەوەرەی 

بۆ  سیناریۆیەك  و  ڕێوشوێن  چەند  سێیەمدا 

ئایندە دەخەینە ڕوو.

و  ئایندەییەکان  ڕێکار  سێیەم:  تەوەرەی 

سیناریۆکان 

بەگشتی لەم تەوەرەدا دوو ڕێكاری تایبەت 

ئەلیكرتۆنی  میدیای  بوارەكانی  لە  كام  بە هەر 

كە  ڕوو،  دەخەینە  كاغەز  ڕۆژنامەگەریی  و 

هەردووكیان تەواوكەری میدیایەكی گشتگیر و 

پێویسنت بۆ هەر كۆمەڵگایەك.

میدیای  گەشەپێدانی  بە  سەبارەت 

لێكەوتە  لە  خۆپارێزی  و  ئەلیكرتۆنی 

رشۆڤەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  نێگەتیڤەكانی، 

كوردستان  لە  ئەلیكرتۆنی  میدیای  دەیەی  دوو 

كوردی  كۆمەڵگای  لەسەر  گرفتانەی  ئەو  و 

بە  زیاتر  گەشەپێدانی  بۆ  خوڵقاندوویەتی، 

یاخود  چارەسەر  و  مۆدێرنەكە  میدیا  مۆدیلی 

نێگەتیڤەكانی، چەند  لێكەوتە  كەمكردنەوەی  

سیناریۆیەك بۆ ئێستا و ئایندەی میدیا پێشنیاز 

دەكەم: 
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ئەلیكرتۆنی  میدیای  هەژموونی  یەكەم: 

بەرەو بەرپرسیارێتیی كۆمەاڵیەتی

هەژموونی  ئەلیكرتۆنی  میدیای  ئێستا 

ئاڵوگۆڕی  و  گەیاندن  پڕۆسەی  كۆی  بەسەر 

كۆنرتۆڵیشی  ئەندازەیەك  تا  و  هەیە  زانیاریدا 

خەسڵەتە  ئەو  وێڕای  ئەمەش  كردووە، 

گرنگانەی ئاماژەمان پێ دا، چەندین لێكەوتەی 

و  كۆمەڵگا  سەر  بۆ  هەیە  نێگەتیڤیشی 

مرۆییەكان  مافە  و  و بەها 

یاساییەكان،  دامودەزگا 

لە  مەبەستەش  ئەو  بۆ 

ئەم  یەكەمدا  سیناریۆی 

دەخەینە  پێشنیازانە 

ڕوو:

ئاستی  لەسەر   -

جەماوەر

ی  ە و نە د كر ز ر بە

جەماوەر  هۆشیاریی  ئاستی 

پەیام  بەو  متامنەكردن  لە 

میدیای  لە  بابەتانەی  و 

ئەگەر  دەكرێنەوە.  باڵو  ئەلیكرتۆنیدا 

یەكەمین  گومان  فەلسەفەدا  لە 

قۆناغی بیركردنەوە بێ بۆ گەیشنت بە 

بە  متامنە  ئاستی  میدیاشدا  لە  ڕاستی، 

زانیاری  گەیاندنی  شێوازی  و  سەرچاوە 

تا  وەرگرە  سەرشانی  ئەركی  وێنە،  و 

تیۆری  و  نەبێت  هەڵە  دووچاری 

كۆمەاڵیەتی  بەرپرسیارێتیی 

سرتاتیژی  ببێتە   )Media Responsibility(

میدیای ئەلیكرتۆنی.

- لەسەر ئاستی دامودەزگا یاساییەكان

سەرشانی  یاسایی  هۆشیاریی  هەڵمەتی 

میدیای  لە  پەیام  هەڵگرانی  و  میدیاكاران 

تاوانەكانی  لە  خۆپارێزی  بۆ  ئەلیكرتۆنیدا 

ئەركی  كاتدا  هەمان  لە  باڵوكردنەوە، 

كاتی  لە  گشتییشە  داواكاری  یاسایی 

میدیای  بەكارهێنانی  خراپ 

لێپێچینەوە  ئەلیكرتۆنیدا 

نەبێتە  تا  بەر  بگرنە 

بۆ  مینبەرێك 

تاوانی  تەشەنەسەندنی 

باڵوكردنەوە.

ئەركی   -

نی  كا نیا مپا كۆ

پەیوەندی

دامەزراوەی  كۆمەڵێك 

هەرێمی  لە  پەیوەندی 

هێڵی  كە  هەن  كوردستاندا 

ئینتەرنێت دابین دەكەن، پێویستە 

ستافێكی یاسایی بە هاریكاریی 

سەرجەم  كۆمپانیایانە  ئەو 

بابەتی  كە  بكەن  فلتەر  سایتانە  ئەو 

بۆ  دنەدان  و  سێكسی  ورووژاندنی 

تاوانیان لەخۆ گرتووە. 

گرنگرتین  لە  یەكێك  بەكورتی: 

چاودێریی  ڕۆڵی  كە  فلتەرەكان 
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دەرگاوانەكان  لە  بریتییە  دەبینێ،  میدیایی 

لەالیەن  جار  یەكەمین  بۆ   ،)Gatekeepers(

بەكار  )Kurt Lewin(ەوە  لوین  كورت 

فلتەر  كۆمەڵێك  ناوبراو،  تێڕوانینی  بە  هێرنا. 

ئەم  و  تێدەپەڕن  پیادا  هەواڵەكانی  كە  هەن 

و  چوونەژوورەوەن  دەروازەیەكی  فلتەرانەش 

دەكرێنەوە  هەواڵەكان  لە  هەندێك  بۆ  تەنها 

و هەندێكیشیان دوور دەخاتەوە و بە نەشیاو 

ناوزەدیان دەكات)١١(. 

الیەنی  هەرسێ  پێویستە  ڕوانگەیەوە  لەم 

چارەسەری  بۆ  دەرگاوان  ببنە  ئاماژەپێدراو 

گیروگرفتەكانی میدیای ئەلیكرتۆنی.

مانەوەی  لە  پارێزگاری  دووەم: 

ڕۆژنامەگەریی كاغەز و برەوپێدانی

ڕۆژنامەگەریی كاغەز سەرەڕای دواكەوتنی 

گەیاندنی  لە  مۆدێرن  میدیای  ملمالنێی  لە 

دەنگ  پێشكەشكردنی  و  زانیاری  و  هەواڵ 

بۆ  هاندەرن  خەسڵەت  كۆمەڵێك  ڕەنگدا،  و 

چەند  مۆدێلە،  ئەم  مانەوەی  لە  پارێزگاری 

ڕێوشوێنێ بۆ ئێستا و ئایندە دەخەینە ڕوو: 

- لەسەر ئاستی ئەكادیمی

نووسین،  هونەرەكانی  بە  برەودان 

بنكۆڵكاری  ڕاپۆرتی  بە  بایەخدان  بەتایبەتی 

بەدواداچوون،  و   )Investigation Report(

ئەو  بۆ  وەاڵم  و  زانیاری  بەدوای  گەڕان  واتە 

پرسیارانەی كە الی جەماوەر گرنگن.

-لەسەر ئاستی جەماوەری

بە  پێویستی  پرت  كاغەز  ڕۆژنامەگەریی 

ڕێگەی  لە  جەماوەر،  لەگەڵ  تێكەاڵوبوونە 

كە  بابەتانەی  بەو  بایەخدان  و  ورووژاندن 

تر:  مانایەكی  بە  وەرگرن،  بایەخی  جێگەی 

كە  سوورانەی  هێڵە  و  سانسۆر  ئەو  شكاندنی 

دامودەزگا حكومی و حیزبییەكان سەپاندوویانە. 

و  جەماوەری  میدیای  بەرەو  هەنگاونانیش 

ئاستی  بەرزكردنەوەی  بۆ  ڕێكارێكە  لیرباڵ، 

خوێنەر و برەودان بە فرۆش. 

-لەسەر ئاستی ئابووری

كاغەز،  ڕۆژنامەگەریی  گەورەی  گرفتێكی 

زۆریی  و  داهات  و  بودجە  كەمیی  لە  بریتییە 

بایەخی  پێویستە  چارەسەریش  بۆ  مەرسەف، 

زیاتر بە ڕیكالم و شێوازی فرۆشنت بدرێت. لە 

بەخشینی  ڕێگەی  لە  حكومەت  كاتدا  هەمان 

ڕیكالم و ئاگاداری و ئاگانامە و كەمكردنەوەی 

ڕۆژنامەگەریی  كاغەزەوە، هاریكاریی  گومرگی 

كاغەز بكات. 

ئاوێتە  میدیای  بە  برەودان  سێیەم: 

)ئەلیكرتۆنی و كاغەز(

هۆی  بە  جار  زۆر  ئەلیكرتۆنی  میدیای 

یاخود  میدیایی  كاری  وەستانی  و  داخران 

ڤایرۆسییەكانەوە،  و  ئەلیكرتۆنی  پەالمارە 

سەرجەم ئەو هەواڵ و بەدواداچوون و وێنە 

كردوونەتەوە؛  باڵوی  ڤیدیۆییانەی  گرتە  و 

ڕووبەڕووی لەناوچوون دەبنەوە، بە مانایەكی 

هەندێك  دەدات.  لەدەست  ئەرشیف  تر: 

گرفتەكانی  و  دەق  دەستكاریی  جاریش 

كێشەی  ئەلیكرتۆنی،  میدیای  لە  كۆپیڕایتیش 
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لەم  خوڵقاندووە.  پیشەی  ئێتیكی  و  یاسایی 

دەشێ  چارەسەر،  مەبەستی  بە  ڕوانگەیەوە 

پشت بە میدیای ئاوێتە ببەسرتێت، واتە میدیا 

ئەلیكرتۆنییەكان بۆ خزمەت بە ئەرشیفی داتا 

بۆ  هەم  بابەتەكانیان،  و  هەواڵ  و  زانیاری  و 

ڕاستگۆیی لە پەیام و ڕەچاویی پرەنسیپەكانی 

یاسا و ئێتیكی پیشە، بە تیراژێكی كەمیش بێ 

لەبەر گرفتی بودجە، بە هەفتانە یاخود مانگانە 

هەروەها  بكرێن.  چاپ  كاغەز  شێوەی  بە  و 

بە  ڤیدیۆییەكانیش   بەدواداچوونە  سەرجەم 

مانگانە(  یاخود  )هەفتانە  خولەكی  شێوەی 

لەسەر سیدی پێشكەش بە ناوەندە زانستی و 

بكرێت.     ئەرشیفییەكان 

ئەنجام

و  كوردی  میدیای  بونیادنانەوەی 

ڕێكخستنەوەی شێوازی مامەڵە و ئاراستەكردنی 

میدیای  ئاستی  هەردوو  لەسەر  پەیامەكانی، 

پێویستی  كاغەز،  ئەلیكرتۆنی و ڕۆژنامەگەریی 

دامودەزگا  هاریكاریی  و  هەماهەنگی  بە 

حكومی و یاساییەكان و خودی دامەزراوەكانی 

ڕوانگەیەوە  لەم  ڕۆژنامەنووسانیشە،   و  میدیا 

پێشنیازی كۆنفرانسێك دەكەم بە ئامادەبوونی 

گشتی  داواكاری  و  میدیا  دەستەبژێرانی 

حكومەت،  پەیوەندیدارەكانی  الیەنە  و 

ڕۆژنامەگەریی  بە  برەودان  سەرلەنوێ  بۆ 

ئەلیكرتۆنی  میدیای  ڕێكخستنەوەی  و  كاغەز 

نێودەوڵەتیی  فیدراسیۆنی  ڕێكارەكانی  بەپێی 

ڕۆژنامەنووسان.
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ئایندەی شەنگال لە ملمالنێی هێزە 
نێوخۆیی و هەرێمییەکاندا

هێمن محەمەد قادر                                                     توێژەر
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بەرایی

و  کوردی  ناوە  شەنگال،  یاخود  شەنگار 

ڕەسەنەکەی ئەو ناوچەیەیە کە بە عەرەبی پێی 

ئێزدینشینی  ناوچەیەکی  "سنجار"،  دەوترێت 

لە  جگە  کوردستانە.  دێرینی  و  بەناوبانگ 

وەک  دیکەی  پێکهاتەیەکی  چەند  ئێزدییەکان، 

ناوچەکەدا  لە  مەسیحی(  تورکامن،  )عەرەب، 

جوگرافییەوە  ڕووی  لە  شەنگال  دەژین)١(. 

کوردستانی  خۆرئاوای  سنووری  دەکەوێتە 

ڕۆژئاوای  لەگەڵ  هاوسنوورە  و  باشوورەوە 

کارگێڕییەوە  و  ئیداری  ڕووی  لە  کوردستاندا. 

 )١٢٠( نزیکەی  و  نەینەوایە  پارێزگای  بە  سەر 

دوورە.  موسڵەوە  شاری  ناوەندی  لە  کیلۆمەتر 

جگە لە سەنتەری قەزاکە، ناحیەکانی )سنوونێ، 

ناوچەکانی  دەگرێت.  لەخۆ  بلێ(  گرعزێر، 

مادەی  سنووری  دەکەونە  شێخان  و  شەنگال 

١4٠ی دەستووری هەمیشەیی عێراق، تایبەت 

بە پرسی ناوچە جێناکۆکەکان لەنێوان دەوڵەتی 

ناوەندی و حکومەتی هەرێمی کوردستاندا)٢(. 

و  شەنگال  شاری  جوگرافیی  هەڵکەوتەی 

دانیشتووانەکەی،  ئایینیی  بیروباوەڕی  جیاوازیی 

وای کردووە ئەم ناوچەیە لە مێژووی کۆن و نوێدا؛ 

)٧٣( جار بکەوێتە بەردەم شااڵو و پەالماری هێزە 

سەردەمی  لە  ناوچەکەوە.  یەکلەدواییەکەکانی 

میتانی و کلدانییەکانەوە تا دەگاتە سەردەمی فارس 

و ڕۆمەکان، ئەم ناوچەیە شانۆی پێکدادانی هێزە 

جیاوازەکانی ناوچەکە بووە)٣(. پاش سەرهەڵدانی 

فتوحاتی  دەستپێکردنی  و  ئیسالم  ئایینی 

ڕکابەریی  و  ملمالنێ  سەرهەڵدانی  ئیسالمی، 

عوسامنی-سەفەوی، ناوچەکە کەوتووەتە بەردەم 

زنجیرەیەک شااڵو و پەالماری نوێ)4(. کۆتا پەالمار 

بۆ سەر ئەم ناوچەیە؛ دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ٢٠١4، 

کاتێک دانیشتووانی ناوچەکە لەالیەن ڕێکخراوی 

لە  ئیسالمی  )دەوڵەتی  داعشەوە  تیرۆریستیی 

و  ڕفاندن  و  کوشنت  ڕووبەڕووی  شام(  و  عێراق 

کۆمەڵکوژی بوونەوە.

لەالیەن  ئێزدییەکان  پاکتاوکردنی  هەوڵی 

ڕێکخراوی تیرۆریستیی داعش و پەرەسەندنی 

سەربازییەکانی  و  سیاسی  گۆڕانکارییە 

دۆخی  سەر  بۆ  جیهانی  چاوی  ناوچەکە، 

پاش  وەرچەرخاند.  ئێزدییەکان  و  شەنگال 

 ٢٠١5 ساڵی  لە  شەنگال  ئازادکردنی  پڕۆسەی 

و تێکشکاندنی ڕێکخراوی تیرۆریستیی داعش 

بایەخی   ،٢٠١٧ ساڵی  لە  عێراق  خاکی  لەسەر 

سۆنگەی  لە  ناوچەکە  سرتاتیجیی  و  سیاسی 

بەشێک لە هێزە نێوخۆیی و هەرێمییەکانەوە 

گرنگیی  بینی.  بەخۆیەوە  زیاتری  گرنگیی 

شاری  جوگرافیی  هەڵکەوتەی  و  جیۆسیاسی 

)عێراق،  سنووری  سێگۆشەی  لە  شەنگال 

ناوچەیە  ئەم  کردووە  وای  تورکیا(،  و  سووریا 

لە هێزە  بەشێک  نێوان  ملمالنێی  ببێتە چەقی 

و  قووڵبوونەوە  هەرێمییەکان.  و  نێوخۆیی 

بەردەوامیی ملمالنێی نێوان هێزە ڕکابەرەکانی 

ناوچەکە لە پێناو بەدیهێنانی ئامانج و برەودان 

سەر  بۆ  مەترسیی  بەرژەوەندییەکانیان،  بە 

دروست  ئێزدییەکان  و  شەنگال  ئایندەی 
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توێژینەوەیە،  ئەم  ئامانجی سەرەکیی  کردووە. 

شەنگال،  ئایندەی  خستنەڕووی  بۆ  هەوڵدانە 

هۆکارەکانی  بۆ  ئاماژەکردن  میانەی  لە 

نێوخۆیی  هێزە  نێوان  ملمالنێی  پەرەسەندنی 

کاریگەریی  شیکردنەوەی  و  هەرێمییەکان  و 

لە  ناوچەکە،  ئایندەی  لەسەر  ملمالنێیانە  ئەو 

سیاسییانەی  گۆڕانکارییە  ئەو  سەروبەندی 

و  عێراق  بەگشتی،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  کە 

سووریا بەتایبەتی بەخۆیانەوە بینیوە. 

ناسنامەی  نەتەوەیی و ئایینیی ئێزدییەکان

ڕەسەن  پێکهاتە  لە  یەکێک  بە  ئێزدییەکان 

و دێرینەکانی کوردستان دادەنرێن و خاوەنی 

لە  خۆیانن.  ئایینیی  و  نەتەوەیی  ناسنامەی 

ڕووی نەژادییەوە کوردن و لە ڕووی ئایینییەوە 

بە  کە  دەکەن،  "ئێزدی"  ئایینی  لە  پەیڕەوی 

یەکێک لە ئایینە دێرین و ڕەسەنەکانی کوردستان 

وەک  ئێزدییەکان  دەکرێت.  ئەژمار  جیهان  و 

بەشێک لە دانیشتووانی ڕەسەنی ناوچەکە، بە 

یەکێک لە سیام دیارەکانی پێکەوەژیانی ئایینی 

دادەنرێن.  کوردستان  گەلی  فرەکولتووریی  و 

باشووری  ناوچەکانی  لە  گشتی  شێوەیەکی  بە 

کوردستان نیشتەجێن، بەتایبەتی لە ناوچەکانی 

شەنگال،  بەحزانی،  باشیک،  شێخان،  )قەزای 

زوومار، ئەلقووش( لە سنووری پارێزگای موسڵ 

و ناوچەکانی )شاری سمێل، کۆمەڵگای خانکێ ، 

پارێزگای  سنووری  لە  دێرەبوون(  ناوچەی 

ناوچەکانی  لە  ژمارەیەکیان  هاوکات  دهۆک. 

باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان، واڵتانی ئەرمینیا، 

واڵتانی  لە  هەندێک  و  ئەڵامنیا  گورجستان، 

دیکەی جیهان دەژین)5(.

لە  بەشێک  لەالیەن  ئێزدی  ئایینی   

زەردەشتی  ئایینی  پاشاموەی  بە  توێژەرانەوە 

دادەنرێت، هاوکات بە هۆی کارلێکردنی لەگەڵ 

ناوچەکە،  دیکەی  بیروباوەڕەکانی  و  ئایین 

وەک  دیکەی  ئایینەکانی  توخمی  گەلێک 

لەخۆ  ئیسالمی  و  جوولەکە  مەسیحی،  مانیزم، 

هەردوو  لە  پەیڕەوی  ئێزدییەکان  گرتووە)٦(. 

ڕەش"  "مەسحەفا  و  "جیلوە"  پیرۆزی  کتێبی 

دەکەن و کۆمەڵگای ئێزدی لە کۆمەڵێک چینی 

قەواڵ،  فەفیر،  پیر،  شێخ،  میر،  وەک  جیاوازی 

کوچەک و مورید؛ پێک هاتووە، هەریەک لەم 

بە خۆیان هەیە.  تایبەت  تایبەمتەندیی  چینانە 

دەکەوێتە  ئایینە  ئەم  سەرەکیی  پەرەستگای 

لە  )١٣کم(  کە  شێخان،  باکووری  لە  "اللش" 

شاری دهۆکەوە دوورە)٧(. سەبارەت بە ژمارەی 

و  داتا  بەگوێرەی  ناوچەکە،  دانیشتووانی 

دانیشتووانی  تێکڕای   ،٢٠١4 ساڵی  ئامارەکانی 

ناحیە   ،)٨٨,٣٣٨( شەنگال  قەزای  ناوەندی 

 ٣٠٠ نزیکەی  قەزایە  بەو  سەر  گوندەکانی  و 

هەزار کەس بووە. بەگوێرەی ئاماری ڕێکخراوی 

ڕووی  لە  عێراق،  بە  سەر  مرۆڤی  مافەکانی 

نەتەوەییەوە: لە ٩٠٪ی دانیشتووانی ناوچەکە 

کوردن، لە ٩٪ی عەرەب و ١٪ی لە تورکامنن، 

ئێزدییەکان  ژمارەیە  لەو  ئایینییەوە:  ڕووی  لە 

١5٪ی  مەسیحییەکان  و  موسوڵامن   ،٪٧5 لە 

دانیشتووانی ناوچەکە پێک دەهێنن)٨(.
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پەالماری ڕێکخراوی تیرۆرستیی داعش بۆ 

سەر شەنگال

و  عێراق  ئازادیی  پڕۆسەی  پاش 

ساڵی ٢٠٠٣،  لە  بەعس  حزبی  هەڵوەشانەوەی 

دەوڵەتی  الوازیی  و  ناسەقامگیری  هۆی  بە 

لە  بەشێک  و  شەنگال  بەغداوە،  ناوەندیی 

 ٢٠١4 ساڵی  تاکوو  دەوروبەری  ناوچەکانی 

کوردستانەوە  هەرێمی  حکومەتی  لەالیەن 

ئەم  درێژایی  بە  باسە  جێگەی  دەبران.  بەڕێوە 

ناوچەکە  نەیتوانی  هەرێم  حکومەتی  ماوەیە، 

پێویست  خزمەتگوزاریی  و  بکاتەوە  ئاوەدان 

بکات.  ناوچەکە  دانیشتووانی  بە  پێشکەش 

و  عێراق  نێوخۆیی  دۆخی  تێکچوونی  پاش 

سووریا، ڕێکخراوی تیرۆرستیی داعش توانیی لە 

لە  فراوان  بەشێکی  کۆنرتۆڵی  کەمدا  ماوەیەکی 

خاکی ئەو دوو واڵتە بکات)٩(. پاش گرتنی  شاری 

لە ١٠ی  عێراق  پارێزگای  گەورە  دووەم  موسڵ، 

حوزەیرانی ٢٠١4، ئەو ڕێکخراوە بە سوودبینین 

لەو بۆشاییە ئەمنییەی کە لە ناوچەکەدا دروست 

شێوەیەکی  بە   ٢٠١4 ئابی  ٣ی  لە  بووبوو، 

لەناکاو پەالماری شاری شەنگالی دا. هێزەکانی 

پێشمەرگە کە ئەرکی پارێزگاریکردن و پاراستنی 

هاواڵتیانی ناوچەکەیان لەئەستۆ بوو، بەبێ هیچ 

بەرەنگارییەک کشانەوە و ناوچەکەیان لەبەردەم 

پەالماری دڕندانەی داعشدا بەجێ هێشت. پاش 

گرتنی شاری شەنگال، ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە بە 

شێوەیەکی دڕندانە دەستیان کردە کۆمەڵکوژیی 

ئێزدییەکان و کاولکردنی ناوچەکە)١٠(.

کارەساتە،  ئەم  قوربانییانی  بە  سەبارەت   

اللش  کۆنفرانسی  یەکەمین  ڕاپۆرتی  بەگوێرەی 

بۆ ئاشتی و پێکەوەژیان لە 4ی ئاداری ٢٠١5 لە 

قەزای شێخان، بۆمان دەردەکەوێت لە ئەنجامی 

نزیکەی  شەنگال،  سەر  بۆ  داعش  هێرشەکانی 

نزیکەی  و  بوون  ئێزدی شەهید  ١٢٩٣ هاواڵتیی 

٣٦٠ هەزار كەس ئاوارە بوون، هاوکات هەزاران 

هاواڵتیی ئێزدی بۆ ماوەی زیاتر لە ١٠ ڕۆژ بەبێ 

نان و ئاو لە چیای شەنگال ناچار بە مانەوە بوون، 

بە هۆی برسێتی و تینووێتی و ماندووبوونی ڕێگا، 

زیاتر لە ٦٠٠ کەس لە پیر و منداڵ و ژن گیانیان 

لەدەست دا. لە درێژەی هەڵمەتەکەدا، نزیکەی 

 ٣ لە  زیاتر  ژمارەیە  لەو  ڕفێرنان،  هاواڵتی   ٦4٠4

هەزاریان کچ و ژن و منداڵ بوون. جگە لەوە، زیاتر 

لە ١4 پەرەستگا و شوێنی پیرۆزی ئایینیی تایبەت 

بە ئێزدییەکان خاپوور کران. گەر بەهاناوەهاتن و 

 )YPG( بەرگریکردنی یەکینەکانی پاراستنی گەل

نەبووایە، ئەوا قەبارەی کارەساتەکە زۆر گەورەتر 

دەبوو)١١(.

ئازادکردنی  پڕۆسەی  ڕاگەیاندنی  دوای 

پێشمەرگە،  هێزەکانی  بەشداریی  بە  شەنگال، 

بۆردوومانی  هاوکاریی  بە  و  گەریال  شەڕڤان، 

نێودەوڵەتی،  هاوپەیامنیی  هێزەکانی  ئاسامنیی 

شارەکە  توانرا   ٢٠١5 دووەمی  ترشینی  ١٢ی  لە 

و  موسڵ  شاری  ئازادکردنی  پاش  بکرێت.  ئازاد 

لە  داعش  تیرۆرستیی  ڕێکخراوی  تێکشکاندنی 

پەرەسەندنی  هۆی  بە   ،٢٠١٧ تەممووزی   ١٠

خێرای ئەو دۆخە نوێیەی کە لە عێراق و سووریا 
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سرتاتیجیی  بایەخی  و  گرنگی  ئاراوە،  هاتبووە 

نێوخۆیی  لە هێزە  بەشێک  ڕوانگەی  لە  شەنگال 

و هەرێمییەکانەوە هەڵکشانی زیاتری بەخۆیەوە 

بینی، بە جۆرێک دەتوانین بڵێین لە ئێستادا ئەم 

ناکۆکی  پەرەسەندنی  چەقی  بووەتە  ناوچەیە 

و  نێوخۆیی  هێزە  لە  بەشێک  نێوان  ملمالنێی  و 

هەرێمییەکان)١٢(.

شەنگال لە ملمالنێی هێزە نێوخۆیی و 

هەرێمییەکاندا

١. هێزە نێوخۆییەکان

بۆ  داعش  چەکدارانی  هێرشی  دوای 

هێزە   ،٢٠١4 ساڵی  لە  نەینەوا  پارێزگای  سەر 

عێراقییەکان لە ناوچەکانی سنووری مادەی )١4٠( 

پاشەکشەیان کرد و زۆرینەی ناوچە جێناکۆکەکان 

لەالیەن هێزەکانی پێشمەرگەوە کۆنرتۆڵ کرا. پاش 

کشانەوەی هێزەکانی دەوڵەتی ناوەندی، بەشێکی 

فراوانی ئەو ناوچانە لەالیەن حکومەتی هەرێمی 

پەرەسەندن  پاش  دەبران.  بەڕێوە  کوردستانەوە 

و  هەولێر  نێوان  ناکۆکییەکانی  قووڵبوونەوەی  و 

کوردستان  هەرێمی  پێشووی  سەرۆکی  بەغداد، 

ئەیلوولی  ٢5ی  ڕۆژی  بارزانی(،  )مەسعوود 

لە  گشتپرسی  ئەنجامدانی  ڕۆژی  وەک  ٢٠١٧ی 

هەرێم و ناوچە جێناکۆکەکان دیاری کرد. لەگەڵ 

دیاریکردنی ڕۆژی گشتپرسیدا، دەوڵەتانی تورکیا 

دژایەتیی  عێراق  ناوەندیی  ئێران و حکومەتی  و 

هەڕەشەی  و  ڕاگەیاند  پڕۆسەکە  بۆ  خۆیان 

واڵتانی  هاوکات  کرد،  هێزیان  بەکارهێنانی 

کە  ڕایانگەیاند  ڕاشکاوانە  ئەمەریکا  و  ئەورووپا 

باشووری  گشتپرسیی  ئەنجامدانی  پشتگیریی 

کوردستان ناکەن. سەرباری سەرجەم ناڕەزایەتییە 

هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان، هەرێمی کوردستان 

سوور بوو لەسەر ئەنجامدانی گشتپرسی لە وادەی 

دیاریکراوی خۆیدا)١٣(. 

گشتپرسی،  ئەنجامدانی  لە  ڕۆژ  چوار  دوای 

هەریەکە لە واڵتانی تورکیا و ئێران بە داخستنی 

ئابوورییان  گەمارۆی  سنوورییەکانیان  دەروازە 

هاوکات  کوردستان.  هەرێمی  سەر  خستە 

هێزەکانی حکومەتی عێراق و حەشدی شەعبی، 

بە بڕیاری حەیدەر عەبادیی سەرۆکوەزیرانی ئەو 

کاتەی عێراق، لە ڕۆژی ١٦ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٧دا 

لە  پێشمەرگە  هێزەکانی  سەر  کردە  هێرشیان 

ماوەی  لە  و   )١4٠( مادەی  ناوچەکانی  سنووری 

)کەرکووک،  ناوچەکانی  کاتژمێردا   4٨ لە  کەمرت 

خانەقین(یان  بەعشیقە،  مەخموور،  شەنگال، 

کۆنرتۆڵ کردەوە و هێزەکانی پێشمەرگەیان ناچار 

ساڵی  لە  بەر  سنوورەکانی  بۆ  کرد  کشانەوە  بە 

٢٠٠٣)١4(. لەم سەربەندەوە دەتوانین بڵێین پرسی 

جێناکۆکەکان  ناوچە  ئایندەی  یەکالییکردنەوەی 

دەوڵەتی  لەنێوان  بووە  گەرم  پرسێکی  هەمیشە 

کوردستاندا.  هەرێمی  حکومەتی  و  ناوەندی 

بوو  پێویست  دەستوور  بەپێی  ئەوەی  لەگەڵ 

سەرجەم قۆناغەکانی مادەی )١4٠(، بەر لە ٣١ی 

كانوونی یەكەمی ٢٠٠٧ تەواو ببێت، بەاڵم تا ئێستا 

جێبەجێکردنی  مەبەستی  بە  پێویست  هەنگاوی 

هیچ یەک لەو قۆناغانە نەگیراوەتە بەر، ئەمەش 

وای کردووە ئایندەی ئەو ناوچانە تا دێت بەرەو 
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گرژی و ئاڵۆزیی زیاتر هەنگاو بنێت.

گشتپرسی  ئەنجامەکانی  سڕکردنی  پاش 

بارزانی،  مەسعوود  دەستلەکارکێشانەوەی  و 

تا  بەغداد  و  هەولێر  نێوان  پەیوەندییەکانی 

بینی.  بەخۆیەوە  ئاساییبوونەوەی  ڕادەیەک 

سەرباری ئاساییبوونەوەی پەیوەندییەکانی نێوان 

هەرێم و ناوەند، بە هۆی ناکۆکیی نێوان الیەنە 

جیاوازەکانەوە دۆخی شەنگال تا دەهات ئاڵۆزتر 

دۆخی  ئاساییكردنەوەی  مەبەستی  بە  دەبوو. 

ناوچەكە  ئاوارەکانی  گەڕانەوەی  و  شەنگال 

حكومەتی  بااڵی  شاندێكی  خۆیان،  زێدی  بۆ 

"ڕێبەر  سەرۆكایەتیی  بە  كوردستان  هەرێمی 

ئەحمەد" وەزیری ناوخۆ، لە ڕۆژی ٩ی ئۆکتۆبەری 

هەردوو  پاشان  کرد.  بەغدادیان  سەردانی   ٢٠٢٠

حکومەت لە ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشدا، بەفەرمی 

دەقی  ڕاگەیاند.  شەنگالیان  ڕێککەوتننامەی 

ئیداری  و  ئەمنی  ڕووی  لە  ڕێککەوتننامەکە 

خاڵێکی  چەند  لەسەر  جەخت  کارگێڕییەوە  و 

بنەڕەتی دەکاتەوە، بەم شێوەیە:

پاراستنی  ئاسایشەوە،  و  ئەمن  ڕووی  لە   .١

دەكەوێتە  دەوروبەری  ناوچەکانی  و  شەنگال 

عێراق  فیدراڵیی  پۆلیسی  هێزەكانی  ئەستۆی 

كوردستان.  هەرێمی  لەگەڵ  بەهەماهەنگی 

سەربازیی  هێزێکی  پێکهێنانی  بۆ  کار  هاوکات 

)٢5٠٠(  کەسی دەکرێت لە دانیشتووانی ناوچەکە، 

پاراستنی  ئەرکی  لەئەستۆگرتنی  مەبەستی  بە 

سەرجەم  پێویستە  سۆنگەیەوە  لەم  شەنگال. 

هێزەکانی دیکە بچنە دەرەوەی ناوچەکە. 

ڕووی خزمەتگوزارییەوە هەماهەنگی  لە   .٢

دەكرێت لەنێوان دەوڵەتی ناوەندی و حکومەتی 

و  بونیادنانەوە  سەرلەنوێ   مەبەستی  بە  هەرێم، 

ئاوەدانكردنەوەی شەنگال.

لەنێوان  هاوبەش  ئیدارەیەکی  پێکهێنانی   .٣

بە  هەرێم،  حکومەتی  و  ناوەندی  دەوڵەتی 

پڕکردنەوەی  ناوچەکە،  بەڕێوەبردنی  مەبەستی 

لێهاتوویی.  بنەمای  لەسەر  ناوچەکە  پۆستەکانی 

ڕێككەوتننامەی شەنگال،  ڕاگەیاندنی  دوابەدوای 

لە نەتەوە یەكگرتووەكان، ئەمەریکا و  هەریەک 

حكومەت  هەردوو  بۆ  خۆیان  پشتیوانیی  تورکیا 

هەنگاوێکی  بە  ڕێککەوتننامەکەیان  و  ڕاگەیاند 

و  ئاشتی  گەڕانەوەی  پێناو  لە  برد  ناو  گرنگ 

سەقامگیری بۆ ناوچەکە)١5(.

مانگ  هەشت  نزیکەی  تێپەڕینی  سەرباری 

شەنگالدا،  ڕێککەوتننامەی  ڕاگەیاندنی  بەسەر 

کرداری  شێوەیەکی  بە  نەتوانراوە  ئێستا  تا 

ڕێککەوتننامەکە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە، 

بە هۆی ناڕەزایەتیی دانیشتووانی ناوچەی شەنگال، 

ئەنجوومەنی خۆبەڕێوبەریی دیموكراتیی شەنگال 

شەعبیی  حەشدی  نێو  چەکدارەکانی  گرووپە  و 

نزیک لە ئێران. جێگەی ئاماژەبۆکردنە لە ئێستادا 

بەسەر  بوون  دابەش  ناوچەکە  دانیشتووانی 

چەندین هێزی جیاوازدا، بەشێک لەوان پشتیوانی 

گەڕانەوەی  و  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  لە 

حکومەتی هەرێم دەکەن بۆ ناوچەکە، بەشێکی 

بەشێکشیان  و  پەکەکە  لە  پشتیوانی  دیکەیان 

پشتیوانی لە حەشد دەکەن. ئەم دوو هێزەش لە 
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ڕێککەوتننامەی  جێبەجێکردنی  بە  دژ  بنەڕەتدا 

شەنگالن.

دابەشبوونی ئێزدییەکان 

و  ڕەسمی  هێزە  ئەو  سەرجەم  سەرباری 

ناڕەسمییانەی لە ناوچەکانی شەنگال و دەوروبەری 

پڕۆسەی  پاش  ئێزدییەکان  بوونەتەوە،  باڵو 

چەکداریی  هێزی  چەندین  شەنگال  ئازادکردنی 

لەو  هەریەک  هێناوە،  پێک  خۆیان  بە  تایبەت 

هێزانەش بەسەر هێزە جیاوازەکانی دیکەی وەک 

پێشمەرگە، پەکەکە، حەشدی شەعبی و دەوڵەتی 

ناوەندیدا دابەش بوون، بەم شێوەیە:

پاراستنی ئێزیدخان: ئەم هێزە  ١. هێزەکانی 

"حەیدەر  سەرکردایەتیی  بە   ٢٠١4 ساڵی  لە 

شەشۆ" دامەزراوە، ژمارەیان لە نزیکەی ٧ هەزار 

چەکدار پێک هاتووە و زیاتر لە هەزار چەکداریان 

بەسرتاون.  پێشمەرگەوە  بە هێزەکانی  ڕاستەوخۆ 

ناوچەکانی  لە  ئێزیدخان  پاراستنی  هێزەکانی 

ناوەڕاست و باکووری شەنگال باڵو بوونەتەوە. 

هێزە  ئەم  ئێزدییەکان:  نەتەوەیی  هێزی   .٢

خاوەنی نزیکەی 45٠٠ چەکدارە و لەالیەن "نایف 

جاسو"ی موختاری گوندی کۆجۆوە سەرکردایەتی 

لەالیەن  ئێزدییەکان  نەتەوەیی  هێزی  دەکرێت. 

پێ  ڕاهێنانیان  شەعبییەوە  حەشدی  هێزەکانی 

دەکرێت و یارمەتیی ماددی و لۆجستی دەدرێن. 

باڵو  شەنگال  باشووری  ناوچەکانی  لە  هێزە  ئەم 

بوونەتەوە.

٣. یەکینەکانی بەرخودانی شەنگال )یەبەشە(: 

هەندێک  و  شەنگال  خانەسۆری  کۆمەڵگای  لە 

ناوچەیە  ئەم  باشووری  و  باکوور  گوندەکانی  لە 

نزیکەی ٧ هەزار  بە  ژمارەیان  و  بوونەتەوە  باڵو 

ڕووی  لە  دادەنرێت.  پیاو  و  ژن  چەکداری 

ڕێکخراوەییەوە پەیوەسنت بە حەشدی شەعبییەوە 

و نزیکن لە پەکەکەوە.

علی"یەوە  "خاڵ  لەالیەن  اللش:  فەوجی   .4

نزیکەی ٣  بە  ژمارەیان  و  سەرکردایەتی دەکرێن 

بەشێکن  هێزانە  ئەم  دادەنرێت،  چەکدار  هەزار 

لە کەتیبەی "ئیاممی عەلی"ی سەر بە دەستەی 

حەشدی شەعبی، لە ناوەندی شەنگال و هەندێک 

لە گوندەکانی باشووری قەزاکە باڵو بوونەتەوە.

لە  شەنگال:  هاوپەیامنیی  هێزەکانی   .5

یەکینەکانی  وەک  جیاوازی  هێزی  ژمارەیەک 

ژنانی ئێزیدخان، ئاسایشی ئێزیدخان، یەکینەکانی 

ژنان،  پاراستنی  یەکینەکانی  گەل،  پاراستنی 

ئەم  لەنێو  شەنگال؛  بەرخودانی  یەکینەکانی 

هێزانە  ئەم  سەرجەمی  و  هاوپەیامنێتییەدان 

دەکرێن)١٦(.  ئاڕاستە  پەکەکەوە  لەالیەن 

هێزی  چەند  بەسەر  ناوچەکە  دابەشبوونی 

نیشاندەری ملمالنێی  جیاواز و ڕکابەری یەکرتدا، 

بە  ناوچەکەیە  ڕکابەرەکانی  الیەنە  نێوان  قووڵی 

مەبەستی پاراستنی بەرژەوەندییەکانی خۆیان لە 

ناوچەکەوە.  دانیشتووانی  بەکارهێنانی  ڕێگەی 

و  ئاڵۆزی  جار  چەندین  ڕابردوودا  ماوەکانی  لە 

پێکدادان لەنێوان بەشێک لەو هێزانەدا دروست 

بووە کە هاواڵتیانی ئێزدیان بەسەردا دابەش بووە.

ا.  پارتی کرێکارانی کوردستان

حکومەتی  و  ناوەندی  دەوڵەتی  لە  جگە 
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هەرێم، ژمارەیەک هێزی دیکە لە ناوچەکەدا لە 

ڕکابەریدان بۆ سەپاندنی بااڵدەستیی خۆیان بەسەر 

شەنگالدا. هەڵکەوتەی جوگرافیی شاری شەنگال 

کوردستان،  باشووری  و  ڕۆژئاوا  سنووری  لەسەر 

وای کردووە ئەم ناوچەیە لە ڕووی جیۆپۆلۆتیکەوە 

ئیدارەی  و  پەکەکە  بۆ  بێت  گرنگ  پێگەیەکی 

ساڵی  لەدوای  کوردستان.  ڕۆژئاوای  خۆسەریی 

)٢٠٠٠(ەوە، پارتی کرێکارانی کوردستان هەمیشە 

لە هەوڵدا بووە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی 

وەک  کوردییەکانی  ئایینییە  گرووپە  لەگەڵ 

هێرشی  دوای  عەلەوییەکان".  و  "ئێزدییەکان 

داعش و کشانەوەی هێزەکانی پێشمەرگە )پدک( 

لە ناوچەی شەنگال، پەکەکە توانیی ئەو دەرفەتە 

بقۆزێتەوە و بەشێک لە هێزەکانی خۆی بەخێرایی 

ئێزدییەکان،  پاراستنی  پێناو  لە  ناوچەکە  ناردە 

و  شەنگال  ئازادکردنی  پڕۆسەی  لە  هاوکات 

ناوچەکانی دەوروبەریدا لە ساڵی ٢٠١5، توانییان 

ڕۆڵێکی کارا بگێڕن.

 بێگومان ئەمە دەرفەتێکی زێڕینی بۆ پەکەکە 

ناوچەکە بەالی  دانیشتووانی  تا سۆزی  ڕەخساند 

خۆیدا ڕابکێشێت، هاوکات لە ڕێگەی دامەزراندنی 

چەندین هێزی چەکداری نزیک لە خۆیەوە لەنێو 

و  هێز  توانیویەتی  ناوچەکەدا،  دانیشتووانی 

پێگەی خۆی لە ڕووی سیاسی و سەربازییەوە لە 

ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەاڵتی سووریا و باکووری 

پاش  بکات.  فراوانرت  )شەنگال(  عێراق  ڕۆژئاوای 

ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و کۆنرتۆڵکردنی شەنگال و 

ناوچە جێناکۆکەکان لەالیەن چەکدارانی حەشدی 

شەعبییەوە لە ١٦ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٧، هێزەکانی 

ئێستادا  لە  و  مانەوە  شنگالدا  لەنێو  پەکەکە 

ناوچەکە لەالیەن چەکدارانی حەشدی شەعبی و 

هێزەکانی پاراستنی شەنگالی نزیک لە پەکەکەوە 

بەهاوبەشی بەڕێوە دەبرێت)١٧(.

ب. پارتی دیموکراتی کوردستان

پارتی دیموکراتی کوردستان )پدک(، شەنگال 

وەک بەشێک لە ناوچەی ڕکێفی خۆی دەبینێت. 

)٢٠٠٣( ساڵی  لەدوای  پارتی  سرتاتیجەی  ئەم 

ئەوتۆی  گۆڕانێکی  و  بەردەوامە  ئەمڕۆش  تا  ەوە 

کشانەوەی  پاش  تەنانەت  نەهاتووە  بەسەردا 

هێزەکانی پێشمەرگە )پدک( لە شەنگال لە كاتی 

هەژموونی  فراوانبوونی  پدک  داعشدا.  پەالماری 

پەکەکە بە مەترسی بۆ سەر دەسەاڵت و پێگەی 

واژۆکردنی  پاش  ناوچەکەدا.  لە  دەبینێت  خۆی 

دەوڵەتی  لەنێوان  شەنگال  ڕێککەوتننامەی 

ناوەندی و حکومەتی هەرێم، پەکەکە لە ڕێگەی 

الیەنگران و هێزەکانی نزیک لە خۆیەوە دژایەتیی 

سەرباری  ڕاگەیاند.  ڕێککەوتننامەکە  بۆ  خۆی 

پێناچێت  پدک،  و  تورکیا  فشارەکانی  زیادبوونی 

پەکەکە هەر وا بەئاسانی دەستبەرداری ناوچەکە 

بێت، بێگومان ئەم دۆخەش کاریگەریی دەبێت لە 

زیاتر قووڵکردنەوەی ناکۆکی و ملمالنێکانی نێوان 

هەردووالدا)١٨(.  

ج. حەشدی شەعبی

لە  بەشێک  پدک،  و  پەکەکە  لە  جگە 

حەشدی  هێزەکانی  نێو  چەکدارەکانی  گرووپە 

شەعبیی نزیک لە ئێران، وەک "هێزەکانی بەدر" 
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هێزەکانی  عامری،  هادی  سەرکردایەتیی  بە 

قەیس  سەرکردایەتیی  بە  الحق"  أهل  "عصائب 

ناوچەیەکی  وەک  شەنگال  ناوچەی  عەلی،  خز 

لە  نفووزیان  پەرەپێدانی  بۆ  دەبینن  سرتاتیجی 

ناوچەکانی باکووری خۆرئاوای عێراق و پاراستنی 

عێراق.  و  سووریا  لە  ئێران  بەرژەوەندییەکانی 

نفووزی  بەهێزکردنی  بۆ  هەوڵدان  سەرباری 

شیعە لە ناوچەکەدا، هاوکات ئەم هێزە نایەوێت 

هەرێمی  حکومەتی  دەسەاڵتی  دیکە  جارێکی 

کوردستان لە ناوچە جێناکۆکەکان بەهێز بێتەوە. 

شەنگال،  ڕێککەوتننامەی  ڕاگەیاندنی  پاش  بۆیە 

ڕێککەوتننامەکە  بۆ  خۆیان  دژایەتیی  بەتوندی 

ڕاگەیاند و کشاندنەوەی هێزەکانیان لەو ناوچانە 

وەک  هێزانە  ئەم  ئێران  هاوکات  کردەوە،  ڕەت 

مەبەستی  بە  دەهێنێت  بەکار  فشار  کارتی 

پێگەی  بەهێزبوونەوەی  دووبارە  لە  ڕێگریکردن 

تورکیا لە ناوچەکانی پارێزگای نەینەوا.

ئەردۆغانی  تەیب  ڕەجەب  ئەوەی  دوای 

سەرۆکی تورکیا، لە ٢٢-ی کانوونی دووەمی ٢٠٢١-

دا هەڕەشەی بەکارهێنانی هێز و بەرفراوانکردنی 

دژ  کرد  واڵتەکەی  سەربازییەکانی  ئۆپەراسیۆنە 

بە پەکەکە لە چیای شەنگال، دەستەی حەشدی 

شەعبی لەبەرامبەر هەڕەشەکانی تورکیادا ژمارەی 

هێزەکانی خۆیان لە ناوچەی شەنگال زیاد کرد و 

سوپای  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  خۆیان  ئامادەیی 

تورکیا ڕاگەیاند لە دۆخی ئەنجامدانی لەشکرکێشیی 

وەک  هاوکات  ناوچەکە.  سەر  بۆ  سەربازیدا 

کاردانەوەیەک بەرامبەر هەڕەشەکانی لێپررساوانی 

فەرمی  شێوەیەکی  بە  شەعبی  حەشدی  تورکیا، 

داوای کردنەدەرەوەی هێزەکانی ئەو واڵتەیان کرد 

لەسەر خاکی عێراق)١٩(.

٢. هێزە هەرێمییەکان

ا. ئێران

حکومەتی  نێوان  ناکۆکییەکانی  سەرباری 

دیموکراتی  پارتی  ناوەندی،  هەرێم-دەوڵەتی 

و هێزەکانی حەشدی  پەکەکە  لەگەڵ  کوردستان 

گۆڕەپانی  بووەتە  ئێستادا  لە  شەنگال  شەعبی، 

هەرێمییەکانی  هێزە  لە  بەشێک  ملمالنێی 

واڵتە  دوو  لەو  ئێران". هەریەک  و  "تورکیا  وەک 

پاراستنی  پێناو  لە  بەهێزدان  ڕکابەرییەکی  لە 

بەرژەوەندییە سیاسی و ئابووری و بازرگانییەکانیان 

بااڵدەستیی  و  هەژموون  سەپاندنی  ڕێگەی  لە 

دەتوانین  سۆنگەیەوە  لەم  عێراق.  لە  خۆیانەوە 

بڵیین پرسی شەنگال لە ئێستادا عێراقی کردووەتە 

ناوەندی ملمالنێ و پێکدادانی نفووزی بەشێک لە 

هێزە هەرێمییەکانی وەک تورکیا و ئێران.

دەوڵەتە  لە  یەکێک  بە  ئێستادا  لە  ئێران   

و  دادەنرێت  ناوچەکە  بەهێزەکانی  هەرێمییە 

خاوەنی پێگەیەکی ئێجگار بەهێزە لە ڕۆژهەاڵتی 

بە  سووریا  و  عێراق  و  بەگشتی  ناوەڕاست 

سەپاندنی  ڕێگەی  لە  ئێران  تایبەتی.  شێوەیەکی 

فراوانبوونی  لە  بەرگرتن  و  خۆی  هەژموونی 

بۆ  کار  ناوچەکەوە،  دیکەی  دەوڵەتانی  نفووزی 

سەربازی،  سیاسی،  بەرژەوەندییە  گەشەپێدانی 

دیپلۆماسی و ئابوورییەکانی خۆی و  الوازکردنی 

ئازادیی  پڕۆسەی  پاش  دەکات.  ڕکابەرەکانی 
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عێراق لە ساڵی ٢٠٠٣ و سەرهەڵدانی ڕێکخراوی 

تێکشکانی  و   ٢٠١4 ساڵی  لە  داعش  تیرۆرستیی 

ساڵی  لە  عێراق  خاکی  لەسەر  ڕێکخراوە  ئەو 

بە  توانیویەتی  زۆر  ڕادەیەکی  تا  ئێران   ،٢٠١٧

ناوەندیی  دەوڵەتی  الوازیی  لە  سوودوەرگرتن 

لە  خۆی  بااڵدەستیی  جەنگ،  دۆخی  و  عێراق 

خاکی  پانتای  لەنێو  شیعییەکانەوە  هێزە  ڕێگەی 

عێراقدا بچەسپێنێت)٢٠(.

پاش ئەنجامدانی گشتپرسی و هێرشی هێزە 

چەکدارەکانی سەر بە دەوڵەتی ناوەندیی عێراق 

هێزەکانی  سەر  بۆ   ٢٠١٧ ئۆکتۆبەری  ١٦ی  لە 

کۆنرتۆڵکردنی  و  کوردستان  پێشمەرگەی 

جێناکۆکەکان  ناوچە  خاکی  فراوانی  بەشێکی 

حەشدی  هێزەکانی  لەالیەن  )شەنگال( 

شەعبییەوە، ئێران توانیی نەک بەتەنها لە ناوچە 

لە  بەڵکوو  عێراقدا،  باشووری  شیعەنشینەکانی 

ناوچە سوننەنشینەکانی ناوەڕاست و بەشێک لە 

باکووری عێراقدا  بااڵدەستی و هەژموونی خۆی 

فراوان بکات)٢١(. پاش ڕاگەیاندنی ڕێککەوتننامەی 

گرووپە چەکدارەکانی  ڕێگەی  لە  ئێران  شەنگال، 

حەشدی  ڕیزەکانی  لەنێو  خۆی،  لە  نزیک 

شێوەیەکی  بە  شەنگال  ناوچەی  لە  شەعبی 

ناڕاستەوخۆ دژایەتیی خۆی بۆ جێبەجێکردنی ئەم 

جێبەجێکردنی  ئێران  دا.  نیشان  ڕێککەوتننامەیە 

گرووپە  کشانەوەی  و  ڕێککەوتننامەیە  ئەم 

ناوچەکانی  لە  خۆی  لە  نزیک  چەکدارەکانی 

شەنگال و دەوروبەری، وەک بەربەستێک دەبینێت 

سرتاتیجی  قوواڵیی  نزیکبوونەوەی  لەبەردەم 

حەلەب.  و  موسڵ  ناوچەکانی  لە  واڵتەکەی 

هاوکات جێبەجێکردنی ئەم ڕێککەوتننامەیە وەک 

بەربەستێک دەبینێت لەبەردەم پڕۆژەی "هیاللی 

شیعی"، گەیشنت بە ئاوەکانی دەریای ناوەڕاست و 

حزبواڵی لوبنانی، پاراستنی بەرژەوەندییەکانی لە 

دیمەشق و بەغداد)٢٢(.

ب. تورکیا

ڕووی  لە  عێراق  تورکیاوە،  سۆنگەی  لە 

یەکێک  بە  وزەوە  و  بازرگانی  ئابووری،  سیاسی، 

دادەنرێت.  ناوچەکە  دەوڵەتانی  گرنگرتین  لە 

لەدوای ساڵی )٢٠٠٣(ەوە، تورکیا تا ڕادەیەکی باش 

توانیبووی پەرە بە بەرژەوەندییەکانی خۆی بدات 

عێراقدا.  باکووری  و  ناوەڕاست  ناوچەکانی  لە 

ناوچە  خاکی  لە  فراوان  بەشێکی  گرتنی  پاش 

سوننەنشینەکان لەالیەن ڕێکخراوی تیرۆریستیی 

داعش و تێکشکانی ئەو ڕێکخراوە بە هاوکاریی 

لەبەرامبەر  تورکیا  نفووزی  ئێران،  ڕاستەوخۆی 

پاشەکشەی  ئێراندا  نفووزی  گەشەسەندنی 

تا  تورکیا  کاتێکدا  لە  بینی،  بەخۆیەوە  بەرچاوی 

ئەمڕۆش ئەم ناوچانە بە بەشێک لە جێگەی نفووز 

ڕێگەی  لە  تورکیا  دەبینێت.  خۆی  هەژموونی  و 

بەهێزکردنەوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ دەوڵەتی 

ناوەندیی عێراقدا، کار بۆ دووبارە بەهێزکردنەوەی 

پێگە و نفووزی خۆی لە عێراق )پارێزگای نەینەوا( 

دەکات، بۆ ئەم مەبەستەش کۆمپانیا تورکییەکان 

پڕۆسەی  لە  بگێڕن  کارا  ڕۆڵێکی  دەیانەوێت 

ناوچە  و  موسڵ  ئاوەدانکردنەوەی  دووبارە 

سوننەنشینەکاندا، هاوکات تورکیا لەم ڕێگەیەوە 
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دەیەوێت ڕێگری لە گەشەسەندنی نفووزی ئێران 

و پەکەکە بکات لە ناوچەکانی پارێزگای نەینەوا 

)موسڵ(. 

سەرباری هەوڵدان بۆ بەهێزکردنەوەی پێگەی 

خۆی لە ناوچەکەدا، وەزارەتی بەرگریی تورکیا بە 

کەمکردنەوەی جموجووڵ  و  لەناوبردن  ئامانجی 

دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  پەکەکە  چاالکییەکانی  و 

بە  سەربازی  ئۆپەراسیۆنی  زنجیرەیەک  تورکیا، 

چنگی   ،٣  -  ٢  –  ١ )چڕنووک(  چنگ  ناوەکانی 

لە  پڵنگ  لە ١5ی حوزەیرانی ٢٠٢٠، چنگی  داڵ 

١٨ی کانوونی دووەمی ٢٠٢١ و چنگی برووسکە 

و  بنکە  سەر  بۆ  )٢٠٢١(ەوە  نیسانی  ٢4ی  لە 

کردووە  پێ  دەستی  ڕێکخراوە  ئەو  پێگەگەکانی 

سۆنگەیەوە  لەم  هەیە.  بەردەوامیی  ئێستا  تا  و 

تورکیا بەهێزبوونی پێگە و چاالکییەکانی پەکەکە 

لە شەنگال و زیادبوونی نفووزی ئەو پارتە لەنێو 

دانیشتووانی ناوچەکەدا، بەشداریکردنی بەشێک 

شەعبی  حەشدی  ڕیزەکانی  لەنێو  ئەندامانی  لە 

چەک  و  ماددی  هاوکاریی  بەدەستهێنانی  و 

لەالیەن دەوڵەتی عێراقییەوە لە چوارچێوەی ئەو 

بۆ  هێزانەدا، بە هەڕەشە و مەترسیی ڕاستەوخۆ 

دادەنێت،  واڵتەکەی  نیشتامنیی  ئاسایشی  سەر 

بەتایبەتی بە هۆی هەڵکەوتە و پێگەی سرتاتیجیی 

ڕۆژئاوای  و  باشوور  سنووری  لەسەر  ناوچەکەوە 

کوردستان)٢٣(.   

تەیب  ڕەجەب  دۆخە،  بەم  سەبارەت 

ئەردۆغانی سەرۆککۆماری تورکیا لە لێدوانێکیدا بۆ 

ئاژانسی ڕۆیتەرز، نیگەرانیی واڵتەکەی نەشاردەوە 

فراوانبوونی  و  هێز  گەشەسەندنی  لەبەرامبەر 

پانتایی چاالکییەکانی پەکەکە لە ناوچەی شەنگال 

و لەم بارەیەوە وتی "شەنگال لە سۆنگەی ئێمەوە 

هەرگیز  بۆیە  دادەنرێت،  دووەم  قەندیلی  بە 

نادەین".  دووەم  قەندیلی  دروستبوونی  بە  ڕێگە 

ئەمساڵدا،  دووەمی  کانوونی  ١٨ی  ڕۆژی  لە 

وەزیری بەرگریی تورکیا )هلوسی ئاکار( سەردانی 

بەغدای پایتەختی کرد، بە مەبەستی گفتوگۆکردن 

عێراق،  ناوەندیی  دەوڵەتی  فشارخستنەسەر  و 

جێبەجێکردنی  بۆ  بکاتەوە  چڕ  هەوڵەکانی  تا 

ڕێککەوتننامەی شەنگال و گەڕانەوەی دەسەاڵتی 

فیدراڵی بۆ ناوچەکە)٢4(.

شەنگال و سیناریۆ ئایندەییەکان  

ئاماژەی پێ  لە سۆنگەی ئەو هۆکارانەی كە 

هۆی  بە  كە  سیناریۆیانەی  ئەو  گرنگرتین  كرا، 

هێزە  نێوان  ملمالنێی  و  ڕکابەری  بەردەوامیی 

ڕوودانیان  ئەگەری  هەرێمییەکان  و  نێوخۆیی 

هەیە، لە چەند خاڵێکی سەرەکیدا كۆ دەبنەوە:

دیارترین  لە  یەکێک  یەکەم:  سیناریۆی 

ناوچەکە،  داهاتووی  بە  سەبارەت  سیناریۆکان 

خۆی لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتننامەی شەنگال 

بە شێوەیەکی کرداری لەنێوان دەوڵەتی ناوەندیی 

کوردستاندا  هەرێمی  حکومەتی  و  عێراق 

دەبینێتەوە بە مەبەستی ئاساییکردنەوەی دۆخی 

شەنگال و بەڕێوەبەردنی ناوچەکە بە شێوەیەکی 

هاوبەش. جگە لە دەوڵەتی ناوەندی و حکومەتی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لە  هەریەک  هەرێم، 

ئەمەریکا، یەکێتیی ئەورووپا و تورکیا پشتیوانی لەم 
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سیناریۆیە دەکەن. جێبەجێکردنی ڕێککەوتننامەی 

شەنگال لە ئێستادا بە باشرتین بژاردە دادەنرێت 

هەڵگیرسانی  لە  ناوچەکە  دوورخستنەوەی  بۆ 

لە دۆخی جێبەجێکردنی  نوێ.  ئاگری جەنگێکی 

پێویستە هێزەکانی سەر  ڕێککەوتننامەیەدا،  ئەم 

بە پارتی کرێکارانی کوردستان و حەشدی شەعبی 

لە ناوچەکە بکشێنەوە، ئەمەش هۆکارێکی گرنگ 

دەبێت بۆ کەمکردنەوەی دەستتێوەردانی دەرەکی 

و ڕکابەریی نێوان هێزە جیاوازەکانی ناوچەکە. 

سەرجەم  سەرباری  دووەم:  سیناریۆی 

هەوڵەکانی دەوڵەتی ناوەندی و حکومەتی هەرێم 

بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتننامەی شەنگال، بەاڵم 

کرێکارانی  پارتی  ئێران،  ڕێگرییەکانی  هۆی  بە 

شەعبیی  حەشدی  هێزەکانی  و  کوردستان 

هەنگاوی  نەتوانراوە  ئێستا  تا  ئێران،  لە  نزیک 

ڕێککەوتننامەیە  ئەم  جێبەجێکردنی  بۆ  کرداری 

ئامادەی  هێزانە  لەم  كام  هیچ  چونكە  برنێت، 

لەم  نین  بەرژەوەندییەکانیان  دەستەبەرداریی 

ناوچەیە. لەم سۆنگەیەوە دەتوانین بڵێین سەرباری 

سەرجەم ناڕەزایەتییەکانی هەریەک لە دەوڵەتی 

ناوەندی، حکومەتی هەرێم و تورکیا، یەکێک لە 

دۆخی  بەردەوامیی  لە  خۆی  دیکە  سیناریۆکانی 

شەنگال و ناوچەکانی دەوروبەری دەبینێتەوە بەم 

شێوەیەی کە ئێستا لەئارادایە، بە هۆی بااڵدەستیی 

حەشد و ئێران بەسەر گۆڕەپانی سیاسیی عێراق و 

پشتیوانیی بەشێک لە هاواڵتیانی ئێزدی بۆ پارتی 

کرێکارانی کوردستان. 

سیناریۆی سێیەم: لە دۆخی جێبەجێنەکردنی 

ڕێککەوتننامەی شەنگال و بەردەوامیی بااڵدەستیی 

هێزەکانی حەشدی شەعبی و ئێران، بەهێزبوونی  

پێگە و گەشەسەندنی زیاتری چاالکییەکانی پارتی 

سیناریۆکانی  لە  یەکێک  کوردستاندا،  کرێکارانی 

ئەنجامدانی  ئەگەری  لە  دەبێت  بریتی  دیکە 

لەشکرکێشیی سەربازی بۆ سەر ناوچەی شەنگال 

مەبەستی  بە  تورکیاوە،  دەوڵەتی  لەالیەن 

پێگەکانی  لەناوبردنی  و  چاالکی  سنووردارکردنی 

ئەو ڕێکخراوە. لە ئەگەری ڕوودانی دۆخێکی لەم 

پێکدادانی  مەیدانی  دەبێتە  ناوچەکە  چەشنەدا، 

نێوان تورکیا و ئەو هێزانەی کە بەرژەوەندییەکانیان 

یەک  واڵتەدا  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  لەگەڵ 

ئەگەری  لە  ڕێگریکردن  بە مەبەستی  ناگرێتەوە. 

چەشنە،  لەم  نەخوازراوی  دۆخێکی  ڕوودانی 

شێوەیەکی  بە  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای  پێویستە 

ڕاستەخۆ چاودێریی دۆخی شەنگال بکات.

لە  دەبێت  بریتی  چوارەم:  سیناریۆی 

هەرێمییەكان  هێزە  ناچاریی  لێكتێگەیشتنێكی 

بەسەر  سەپێرناو  واقیعی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  و 

ناوچەكەدا، لەم ئەگەرەدا پێدەچێت ئێران و توركیا 

تایبەتەكانی  بەرژەوەندییە  و  نیگەرانی  پێناو  لە 

خۆیان و بە سەرنجدان بەوەی كە هیچ الیەكیان 

بە  ناوچەكەی  دۆخی  یەكالییكردنەوەی  توانای 

قازانجی خۆی نییە، لە بەشێك لە داوا و ئیمتیازاتی 

خۆیان بكشێننەوە بۆ ئەوەی دواجار هیچ كامیان 

بە  ئەم سیناریۆیە  نەبن.  پرسی شەنگال  دۆڕاوی 

ڕادەی یەكەم بە زیانی هێزەكانی پارتی كرێكارانی 

كوردستان و دواتر دانیشتووانی شەنگال دەبێت. 
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ئەنجام

ئازادکردنی  پڕۆسەی  سەرکەوتنی  پاش 

و  شەنگال  دۆخی   ،٢٠١5 ساڵی  لە  شەنگال 

و  پێشکەوتن  هیچ  دەوروبەری  ناوچەکانی 

نەبینیوە،  بەخۆیەوە  بنەڕەتیی  گۆڕانێکی 

سیاسی  گۆڕانکارییە  ئەو  ئەنجامی  لە  بەڵکوو 

ئاراوە،  هاتووەتە  ناوچەکەدا  لە  ئەمنییانەی  و 

لە  بەشێک  ملمالنێی  چەقی  بووەتە  شەنگال 

دابەشبوونی  هاوکات  نێوخۆییەکان.  هێزە 

دانیشتووانی ناوچەکە بەسەر چەندین گرووپ 

و ئەجێندای جیاوازدا و قووڵبوونەوەی ناکۆکیی 

ئایندەی  ئێستادا،  لە  الیەنانە  ئەو  نێوان 

ناوچەکە و دانیشتووانەکەی خستووەتە بەردەم 

هێزە  لە  جگە  پێکدادان.  و  شەڕ  مەترسیی 

نێوخۆییەکان لەسەر ئاستی هەرێمی، هەریەک 

لە ئێران و تورکیا کار بۆ سەپاندنی بااڵدەستیی 

ئەم  بۆ  ناوچەکەدا،  بەسەر  دەکەن  خۆیان 

مەبەستەش هیچ یەک لەو دوو دەوڵەتە ئامادە 

چ  بن  بەرژەوەندییەکانیان  دەستبەرداری  نین 

لە ئێستا و چ لە ئایندەدا. بەم جۆرە دەتوانین 

ئەم  نێوخۆییەکان،  ناکۆکییە  سەرباری  بڵێین 

بە  تورکیا  و  ئێران  لە  هەریەک  هەنگاوانەی 

دۆخی  ناسەقامگیریی  هۆکارەکانی  لە  یەکێک 

شەنگال و ناوچەکانی دەوروبەری دادەنرێت. 

بەردەوامیی ملمالنێی و ناکۆکیی نێوان الیەنە 

دابینکردنی  لەبەردەم  ڕێگرە  جیاوازەکان 

ئەنجامدانی  و  سەقامگیری  و  ئاسایش 

خزمەتگوزاریی پێویست، بە مەبەستی دووبارە 

گەڕانەوەی  و  ناوچەکە  ئاوەدانکردنەوەی 

پێناو  لە  خۆیان.  زێدی  بۆ  دانیشتووانەکەی 

ئاشتی و دوورخستنەوەی شەنگال  هێنانەدیی 

لە ئەگەری هەڵگیرسانی ئاگری جەنگێکی نوێ 

کە قوربانییەکانی بە پلەی یەکەم دانیشتووانی 

پێویستە  دەبێت،  ناوچەکە  ئێزدینشینی 

چاودێریی  نزیکەوە  لە  نێودەڵەتی  کۆمەڵگای 

جیاوازەکان  الیەنە  هانی  و  بکات  دۆخەکە 

بدات تا لە ڕێگەی دیالۆگ و گفتوگۆوە هەوڵی 

چارەسەرکردنی دۆخی شەنگال بدەن، گەرچی 

لە ئێستادا بە هۆی پەرەسەندنی ملمالنێکانەوە 

ناوچەکە  دۆخی  ئاساییکردنەوەی  پێناچێت 

کارێکی هەر وا ئاسان بێت.
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توێژینەوەی شیکاریی وەرگێڕدراو
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هه ڵسه نگاندنی دۆخی سوودوه رگرتنی 
واڵتانی عه ره بی له  ته كنه لۆجیای 

زیره كی ده ستكرد
نووسەران:  د. هـیـــــبه  عــەبدولمـــونعـــم
    د. محـــــەمـەد ئــــــیسماعـــیل

وەرگێڕان: گۆڤاری ئایندەناسی
سه رچاوه : کتێبی صندوق النقد العربی )٢٠٢١(
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له  واڵتانی عه ره بیدا له  سایه ی پێویستیی 

بۆ  عه ره بی  ئابووریی  فره جۆركردنی 

كاریگه ربوونی  ئاسته كانی  كه مكردنه وه ی 

ئابووریی عه ره بی به و شۆكانه ی له  بازاڕی 

وه رچه رخان  ده ده ن،  ڕوو  نه وتدا  جیهانیی 

بووه ته   دیجیتاڵی  ئابووریی  به ره و 

ئه وه ش  ئابووری،  حه متیی  پێویستییه كی 

به رهه مهێنان  و  به هێزكردنی  ئامانجی  به  

ڕكابه ری. ئیدی ئه گه ر بابه ته كه  په یوه ست 

بۆ  كه   نه ریتییه كانه وه   كه رته   به   بێت 

ڕكابه ری  به رهه مهێنانیان  و  پاڵپشتیكردنی 

ده توانن  عه ره بیدا  ده وڵه تانی  ته واوی  له  

سوود له  گه شه سه ندنی خێرای ته كنه لۆجیا 

زیاتر  به   بێت  په یوه ست  یاخود  ببینن، 

بایه خدان به  هاندانی كه رته  ئابوورییه كان 

كه  له سه ر زانیاری بینا كراون. به  شێوه یه كی 

و  ئابوورییانه   ئه م  كشانی  ئاستی  گشتی 

جۆری   وه رچه رخانێكی  به دیهێنانی  توانای 

به شدار  ئابووریدا،  ئه دای  له   خێرایان  و 

زیاتر  كاری  هه لی  دابینكردنی  له   ده بێت 

بۆ چینی الوان كه  سااڵنه  ژماره یان ڕوو له  

كاره وه   بازاڕی  به   په یوه ندی  زیادبوونه  و 

ده كه ن.

ئابوورییه   سوودبینینی  ئاستی 

عه ره بییه كان له و ده ستكه وته  ئابوورییانه ی 

ده یڕەخسێنن  ته كنه لۆجیایانه   ئه م  كه  

فاكته ر  ژماره یه ك  له به ر  ئه وه ش  جیاوازه ، 

سرتاتیژیه تێكی  بوونی  گرنگرتینیان  كه  

هاندانی  بۆ  چڕوپڕە   و  ڕوون   نیشتامنیی 

زیره كیی ده ستكرد، له گه ڵ ئاستی ژێرخانی 

پێشكه وتنی  به رده ست  و  ته كنه لۆجیی 

ئاستی  هه روه ها  مرۆیی،  سه رمایه ی 

زیره كیی  جێبه جێكردنی  پێشكه وتنی 

دابینكردنی  ئاستی  سه ره ڕای  ده ستكرد، 

پشتیوانیكردن  بۆ  پێویست  بودجه ی 

له سه رووی  ته كنه لۆجیایانه .  له م 

هه موویانه وه،  ئاستی ئاماده گیی حكومه ته  

له   پشتیوانیكردن  بۆ  عه ره بییه كانه  

زیره كیی  به رهه مه كانی  باڵوبوونه وه ی 

له   سوودبینین  له گه ڵ  ده ستكرد، 

پێشكه شكردنی  له   دیجیتاڵی  وه رچه رخانی 

رسوشتی  گشتییه كاندا،  خزمه تگوزارییه  

دامه زراوه یی  ڕێكخراوه یی  و  چوارچێوه ی 

دیكه یه .  فاكته رێكی  حكومه ته كانیش 

بونیاد له سه ر ئه و خااڵنه ی باس كران، ئه م 

پاڵپشت به و هۆكارانه ی باس كران،  بابه ته  

به راوردكردنی  سه رپه رشتیكردن  و  هه وڵی 

دۆخی ئابوورییه  عه ره بییه كان ده دات.

ته كنه لۆجیای  هاندانی  سرتاتیژە كانی 

دیجیتاڵی  و ته كنه لۆجیاكانی شۆڕشی 

چواره می پیشه سازی

عه ره بییه كان،  ده وڵه ته   ئاستی  له سه ر 

ده یسه ملێنن  كه   هه ن  به ڵگه   ژماره یه ك 

عه ره بییه كان  ده وڵه ته   ئاراسته ی 

جۆری  گۆڕانكاریی  ئه نجامدانی  به ره و 
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په یكه ره ی  رسوشتی  له   به رجه سته یه  

ئابوورییاندا، ئه مه ش به رمه بنای ئه و دیدگا 

و پالندانانه  سرتاتیژییانه یه  كه  له  ژماره یه كی 

زۆری واڵتانی عه ره بیدا ڕاگه یه نراون، ئاسۆی 

)٢٠٢١( ساڵی  هه ندێكیان  جێبه جێكردنی 

ی بۆ دانراوه ، هه ندێكی دیكه شیان سااڵنی 

كردووه ،  دیاری  )٢٠٣5(یان  )٢٠٣٠(  و 

عه ره بی  ده وڵه تی  ژماره یه ك  ئه مه ش 

ده گرێته وه ، له  نێویاندا: سعودیه ، ئیامرات، 

عومامن، كوێت، میسڕ، مه غریب. ته نانه ت 

هه ندێك له  ده وڵه ته  عه ره بییه كانی وه كوو 

وه كوو  داناوه   جۆریی  سرتاتیژی  ئیامرات، 

چواره می  شۆڕشی  بۆ  ئاماده كارییه ك 

پیشه سازی  و وه رچه رخان به ره و ئابووریی 

درێژ   )٢٠٧١( ساڵی  تاوه كوو  كه   زانیاری 

ئیامرات”  ساڵه ی  “سه د  به   كه   ده بێته وه  

نارساوه  )بڕوانه  خشته ی ژماره  ١(.

چاوه ڕوانی  سرتاتیژانه ،  ئه و  به گوێره ی 

ڕێژە یی  بایه خدانی  به رزبوونه وه ی 

ده ستكرد،  زیره كیی  كه رته كانی  به  

شتومه كه كان،  به ئینته رنێتكردنی 

پیشه سازییه   زیندووه كان،  ته كنه لۆجیا 

گه شتیاری،  شل،  گازی  پێشكه وتووه كان، 

فڕۆكه وانی،  داراییه كان،  خزمه تگوزارییه  

كه رتی  ڕۆبۆتی،  ته ندروستیی  چاودێریی 

زانیاری  ته كنه لۆجیای  و  په یوه ندییه كان  

عه ره بییه كاندا  ئابوورییه   په یكه ره ی  له  

چاوه ڕوانی  به رامبه ردا  له   ده كرێت. 

به   ڕێژە یی  بایه خدانی  پاشه كشه یه كی 

)نه وت،  ده رهێنان  پیشه سازیی  كه رته كانی 

له گه ڵ  ده كرێت،  فۆسفات(  ئاسن  و  غاز، 

وه رچه رخان به ره و ئاراسته ی به رهه مهێنان 

به رزه كان  نرخ  به رهه مه   هه نارده كردنی   و 

كه ره سته ی  هه نارده كردنی  له بریی  كه  

ئه م  به رهه مهێنانی  زنجیره كانی  بۆ  خاو، 

پیشه سازییانه  زیاد ده كرێن.

خێرایی  هۆكار،  ژماره یه ك  به   پاڵپشت 

ده وڵه ته كاندا  له نێوان  وه رچه رخانه   ئه م 

جیاوازه ، له و هۆكارانه ش: ئاستی فره جۆریی 

توانای  ئێستا،  ئابووریی  په یكه ره ی 

به تایبه تی  وه به رهێنه ران  سه رنجڕاكێشانی 

بیانی،  ڕاسته وخۆی  سه رمایه ی  ڕاكێشانی 

و  مه عریفی   سه رمایه ی  بوونی  ئاستی 

له  چاالكییه كانی  پاڵپشتی  بیابانی،  ژینگه ی 

ته كنه لۆجیادا  بواره كانی  له   تایبه ت  كه رتی 

چواره می  شۆڕشی  هاوڕەوتی  كه  

پیشه سازین. 

نیشتامنیی  دیدگای  و  سرتاتیژ  لێره دا 

چواره می  شۆڕشی  به   په یوه ندیدار 

له   دیجیتاڵی  وه رچه رخانی  و  پیشه سازی  

ده وڵه ته  عه ره بییه كاندا ده خه ینه  ڕوو:

سەیری خشتەی ژمارە )١( بکە

ماوه یه ی  له م  ئاماژەپێدانه   جێگه ی 

عه ره بییه كان  ده وڵه ته   له   هه ندێك  دواییدا 

بۆ  سرتاتیژە كانیاندا  چوارچێوه ی  له  

له   زانیاری  ئابووریی  به ره و  وه رچه رخان 



55

No.8, June 2021

خشتەی ژمارە )١(

دەستپێشخەریی وەرچەرخانی دیجیتاڵی لە چوارچێوەی شۆڕشی چوارەمی پیشەسازیدا لە 

دیدگا و سرتاتیژی داهاتووی هەندێك لە دەوڵەتانی عەرەبیدا
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خۆئاماده كردنه   لێی  ئامانج  كه   پێشبڕكێدان، 

شۆڕشی  چوارچێوه ی  له گه ڵ  تێكه اڵوبوون  بۆ 

له  ڕێگه ی  ئه وه ش  پیشه سازیدا،  چواره می 

گریامنه كراو  سوودبینینی  هه لی  گه وره كردنی 

چواره می  شۆڕشی  ته كنه لۆجیاكانی  له  

ده ستكرد  زیره كیی  نێویاندا  له   پیشه سازی، 

ئاڵنگارییانه ی  ئه و  به ره نگاربوونه وه ی  و 

لێی  به گه ڕخستنیدا  له  كاتی  به تایبه تی 

ئاماده كردنی  له   خۆی  كه   ده كه ونه وه  

كرێكاری نیشتامنی بۆ كاركردن له  كه رته كانی 

له   ده بینێته وه .  زانیاریدا  به رهه مهێنانی 

ئه م  عه ره بییانه ی  ده وڵه ته   ئه و  یه كه مین 

له م  كه   ئیامراته   كردووه ،  په یڕەو  شێوازه یان 

بواره دا به  پێشڕە و داده نرێت. 

سعودیه ،  ئیامرات،  له   هه ریه كه  

سرتاتیژیه تی  میسڕ؛  و  قه ته ر  عومامن، 

ده ستكردیان  زیره كیی  له   پشتیوانیكردن 

به ره و  ئوردن  به رانبه ردا  له   كردووه .  دابین 

ده چێت  نیشتامنی  سیاسه تێكی  گرتنه به ری 

ئه و  و  ده ستكرد  زیره كیی  به كارهێنانی  له   كه  

بكرێته وه ،  لێ   جه ختیان  ده بێت  كه   بوارانه ی 

دیدگا نیشتامنییه كان دیاری ده كات. هه روه ها 
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هاوكاریی  به   )٢٠١٨(ە وه   ساڵی  له   تونس 

گه شه پێدانی  هه وڵی  یونسكۆ،  ڕێكخراوی 

ده ستكرد  زیره كیی  بۆ  نیشتامنی  سرتاتیژیه تی 

له   پشتیوانیكردن  له  ڕێگه ی  ئه وه ش  ده دات، 

توانای تونسییه كان له م بواره دا، به  پێكهێنانی 

كه   بابه ته   به م  په یوه ندیدار  كاری  تیمی 

هاوبه شی  بودجه یه كی  له  ڕێگه ی  تیایدا 

وه زاره ته كانی  و  وه به رهێنه ران   نێوان 

توێژینه وه ی  و  بااڵ  خوێندنی  و  په روه رده  

خوێندنی  وه زاره تی  پسپۆڕانی  زانستییه وه ، 

له   ژماره یه ك  و  زانستی   توێژینه وه ی  و  بااڵ 

ئه م  ئامانجی  ده كاته وه .  كۆ  تونسییه كان  زانا 

ته كنه لۆجیاكانی  له   سوودبینینه   سرتاتیژە ش، 

پیشه سازی  بواره كانی  له   ده ستكرد  زیره كیی 

دروستكردنی  هه روه ها  خزمه تگوزاریدا،   و 

تاقیگه ی نوێیه  بۆ زیره كیی ده ستكرد.

سرتاتیژی ده وڵه تی ئیامرات بۆ شۆڕشی 

چواره می پیشه سازی

كاره كانی  له  میانی  ئیامرات  حكومه تی 

مانگی  له   حكومه تدا،  سااڵنه ی  كۆبوونه وه ی 

ده وڵه تی  سرتاتیژیه تی  )٢٠١٧(دا  ئه یلوولی 

ڕاگه یاند.  پیشه سازی  چواره می  شۆڕشی  بۆ 

پێگه ی  به هێزكردنی  سرتاتیژە،  له م  ئامانج 

له   جیهانی  ناوه ندێكی  وه كوو  ئیامراته  

شۆڕشی چواره می پیشه سازیدا، به شداریكردنه  

كێبڕكێكاردا  نیشتامنیی  ئابوورییه كی  له  

و  داهێنانكاری   زانیاری  و  بنه ماكانی  له سه ر 

كه   ئاینده ییه كان  ته كنه لۆجیا  به كارهێنانی 

ته كنه لۆجیا ماددی  و دیجیتاڵی  و زیندووه كان 

پێكه وه  تێكه اڵو ده كات.

دیدگاكانی  به رجه سته كردنی  سرتاتیژە كه  

حكومه ته  كه  ده یه وێت له  ڕێگه ی ته رخانكردنی 

شۆڕشی  كه   ئامرازانه وه   و  ته كنه لۆجیا  ئه و 

چواره می پیشه سازی بۆ خزمه تكردنی كۆمه ڵگا 

خۆشگوزه رانی  و  ئاسووده یی   به دیهێنانی  و 

ئیامرات  كردووه ،  دابینی  تاكه كان  بۆ 

له   پێشه نگ  جیهانیی  منوونه یه كی  بكاته  

ئاڵنگارییه كانی  پێشوه ختی  به ره نگاربوونه وه ی 

داهاتوودا.

چواره می  شۆڕشی  بۆ  ئیامرات  سرتاتیژی 

پیشه سازی، جه خت له  چوار ته وه ری بنچینه یی 

ده كاته وه  كه  ئه مانه  ده گرێته وه :

باشكردنی  له  ڕێگه ی  - "مرۆڤی داهاتوو"، 

كه   فێركردنه وه   كه رتی  ده رهاویشته كانی 

زانسته   و  ته كنه لۆجیا  سه ر  ده كاته   جه خت 

ئەندازیاری  له  نێویاندا  پێشكه وتووه كان، 

بایۆلۆجی، نانۆته كنه لۆجی، زیره كیی ده ستكرد.

له   سرتاتیژە كان  پالن  و  په یڕە وكردنی   -

بواری پزیشكیی جینۆمیدا، هه روه ها گه شتیاری 

باشكردنی  ڕێگه ی  له   جینۆمی  پزیشكیی 

ته ندروستییه وه ،  چاودێریی  ئاسته كانی 

ده رمانه   پزیشكی  و  چاره سه ره   گه شه پێدانی 

پێداویستیی  به گوێره ی  كه سییه كان  جینۆمییه  

نه خۆشه كه .

- جه ختكردنه  سه ر چاودێریی ته ندروستی 
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سوودبینین  ده ستكرد،  مرۆڤی  به كارهێنانی  به  

به هێزكردنی  بۆ  نانۆته كنه لۆجی،  و  ڕۆبۆت   له  

خزمه تگوزاریی  پێشكه شكردنی  توانای 

نه شته رگه ری  ته ندروستی  و  چاودێریی 

چاره سه ری  پێشكه شكردنی  دووره وه ،  له  

پزیشكیی زیره كی شه وانه ڕۆژی له  ڕێگه ی ئه و 

ته كنه لۆجیایانه ی ده توانرێت له به ر بكرێن  و له  

جه سته ی مرۆڤدا بچێرنێن.

له  ڕێگه ی  داهاتوو"،  "ئاسایشی   -

له   خۆراكییه وه   و  ئاو   ئاسایشی  دابینكردنی 

به رده وامه وه   و  ته واوكار  سیستمێكی  میانی 

بنه مای  له سه ر  خۆراك،  و  ئاو  ئاسایشی  بۆ 

به گه ڕخستنی زانستی ئه نداز یاری بایۆلۆجی  و 

ته كنه لۆجیا پێشكه وتووه كانی وزه ی نوێبووه وه .

له   ئابووری،  ئاسایشی  به هێزكردنی   -

دیجیتاڵی  و  ئابووریی  په یڕەوكردنی  ڕێگه ی 

ته كنه لۆجیاكانی مامه ڵه كردنی دیجیتاڵی.

ڕێگه ی  له   داهاتوو"،  "پێشه نگی   -

و  گه ردوون   توێژینه وه كانی  له   وه به رهێنان 

ده وڵه ت  پێگه ی  به هێزكردنی  بۆ  كاركردن 

الیه نانه ی  ئه و  بۆ  جیهانی  ناوه ندێكی  وه كوو 

پڕۆژە  و  و  توێژینه وه   خوێندن  و  خوازیاری 

وه به رهێنانن له  بواری گه ردوونیدا.

كرده وه   و  توێژینه وه   هاندانی   -

ناوه نده كانی  زانكۆكان  و  له   نیشتامنییه كان 

تایبه ت به  بواره كانی زانستی مێشك  و ده مار، 

به هێزكردنی ئاستی مرۆیی  و زانین به هاوبه شی 

له گه ڵ الیه نه  جیهانییه  پسپۆڕە كاندا.

بۆ  ده ستپێشخه ری   )١٢٠( سرتاتیژە   ئه م 

 )٢٠٧١( ساڵی  تا  كه رت  سی  گه شه پێدانی 

دروستكردنی  ئامانجی  ده گرێت،  له خۆ 

مه ریخ   هه ساره ی  له سه ر  زانستییه   شارێكی 

به   باڵه خانه كان  )٢5٪(ی  دروستكردنی  و 

ڕە هه ندی  سێ   ته كنه لـــــۆجیای  به كارهێنانی 

ئه نجــــامدانی   .)٢٠٢5( ساڵی  هاتنی  به  

)٢5٪(ی گه شته كان به و ئامرازانه ی خۆیان كار 

ده كه ن. 

ئیامرات  حكومه تی  چوارچێوه یه دا  له و 

ئاستدا  شه ش  له   پالنێكی  جێبه جێكردنی 

ته كنه لۆجیاكانی  به كارهێنانی  له   كه   ڕاگه یاند، 

ئاستی  له سه ر  پیشه سازیدا  چواره می  شۆڕشی 

پالنه ش  ئه م  جێبه جێكردنی  یه كه مه .  جیهاندا 

به  هه ماهه نگی  و هاوبه شی له گه ڵ كۆڕبه ندی 

به كرده یی  بۆ  بووه ،  جیهانیدا  ئابووریی 

چواره می  شۆڕشی  دیدگاكانی  جێبه جێكردنی 

كه   جیهانی  بزاڤێكی  بۆ  بووه   پیشه سازی 

ئیامرات ڕێبه رایه تیی ده كات. ئه و پالنه ش ئه م 

شه ش ته وه ره  ده گرێته وه :

ئاستی  له سه ر  ئیامرات  حكومه تی   .١

جیهان یه كه م ئه نجوومه نی شۆڕشی چواره می 

سه ر  ڕاسته وخۆ  داده مه زرێنێت،  پیشه سازی 

ئه نجوومه نی وه زیرانه ، وه زاره تی كاروباری  به  

سه رپه رشتیی  ئاینده   و  وه زیران   ئه نجوومه نی 

حكومی  و  دامه زراوه   له   ژماره یه ك  ده كات، 

ئه كادیمی  و كۆمپانیا تایبه ته  په یوه ندیداره كان 

ئه ندامن تیایدا.
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ئابووریی  كۆڕبه ندی  له گه ڵ  كاركردن   .٢

ئاینده ی  ئه نجوومه نی  له  ڕێگه ی  جیهانی 

چوارچێوه ی  دیزاینكردنی  بۆ  جیهانییه وه  

پالنێكی  هاوسه نگ  و  به ڕێوه بردنێكی 

گشتییه كان  بنچینه   كه   جیهانی  تۆكمه ی 

ڕێكخراوه ییه كان  ياسايی  و  چوارچێوه    و 

ته كنه لۆجیاكانی  جێبه جێكردنی  بۆ  داده نێت 

شۆڕشی چواره می پیشه سازی  و دروستكردنی 

له گه ڵ  به هاوبه شی  بۆی،  جیهانی  بازاڕی 

په یوه ندیداره كانی  كۆمپانیا  حكومه ته كان  و 

كه رتی تایبه ت.

به هاوبه شی  ئیامرات  حكومه تی   .٣

به شدار  جیهانی  ئابووریی  كۆڕبه ندی  له گه ڵ 

ئه نجوومه نه كانی  دامه زراندنی  له   ده بێت 

ئامانجی  به   پیشه سازی،  چواره می  شۆڕشی 

بۆ  ڕاوێژكارانه   پشتیوانیی  پێشكه شكردنی 

بڕیاربه ده ستان له سه ر ئاستی جیهان.

بۆ  تایبه ت  به رنامه یه كی  ده ستپێكردنی   .4

ناو  بۆ  ناوچه كه   حكومه ته كانی  له خۆگرتنی 

ئاینده ی  ئه نجوومه نه كانی  شاره زایانی  تۆڕی 

له   ڕۆڵیان  به هێزكردنی  ئامانجی  به   جیهانی، 

و  زانیاری   ئاڵوگۆڕی  و  شاره زایی   گواستنه وه ی 

هاندانی ڕە وڕە وه ی گه شه پێدان له  چوارچێوه ی 

ئه م ئابوورییانه دا. ئه م تۆڕە  زیاتر له  پێنج هه زار 

ڕێكخراوه   و  حكومه ت   له   شاره زا  و  ئه ندام  

و  تایبه ته كان   كۆمپانیا  نێوده وڵه تییه كان  و 

له خۆ  ئه كادیمی  توێژینه وه ی  دامه زراوه كانی 

چاالكی  پالن  و  ژماره یه ك  تۆڕە   ئه م  ده گرێت. 

ئاینده دا  له   كه   هه یه   ده ستپێشخه ریی   و 

ڕاده گه یه نرێن.

یه كه م  ده بێته   ئیامرات  ده وڵه تی   .5

ئه زموونكردن  بۆ  جیهانی  كراوه ی  تاقیگه ی 

شۆڕشی  ته كنه لۆجیاكانی  تاقیكردنه وه ی   و 

له   په له كردن  پیشه سازی  و  چواره می 

له   بۆی  جیهانی  بازاڕی  دروستكردنی 

به رمه بنای  ئه مه ش  دروستدا،  چوارچێوه یه كی 

چوارچێوه ی  له   حكومی  ڕێكاری  كۆمه ڵێك 

جێبه جێكردنی  به   حكومه ت  پابه ندبوونی 

كه   سرتاتیژ  ده ستپێشخه ری  و  كۆمه ڵێك 

بواره كانی  له   هه یه   ئاینده ییان  ڕە هه ندی 

خۆڕە و،  گواستنه وه ی  بلۆكچین،  وه كوو: 

چاپخانه ی سێ  ڕە هه ندی، زیره كیی ده ستكرد.

یه كه م  ده بێته   ئیامرات  حكومه تی   .٦

چوارچێوه ی  له   جیهاندا  له   حكومه ت 

بۆ  بكات  كار  نیشتامنیدا  كاری  به رنامه كانی 

چوارچێوه ی  جێبه جێكردنی  نه خشه دانان  و 

ئاینده دا،  له   حكومه ت  ئاماده گیی  كاری 

كۆڕبه ندی  له گه ڵ  به هاوكاری  ئه مه ش 

جه خت  چوارچێوه كه ش  جیهانی،  ئابووریی 

له  حكومه ته كان  پێوانه كردنی  سه ر  ده كاته  

چوارچێوه ی  له   داهاتوودا  ساڵی  ده    ماوه ی 

ئه وانیش:  سه ره كییه كه دا،  بواره   شه ش  هه ر 

ئابووری،  داهێنانه كان،  و  ته كنه لۆجیا 

ژینگه ،  رسوشتییه كان  و  سه رچاوه   كۆمه ڵگا، 

هاوسه نگ  و  به ڕێوه بردنێكی  ئاسایش، 

تۆكمه . پالندانانێكی 
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ئاماده یی ژێرخانی ته كنه لۆجی  و 

سه رمایه ی مرۆیی

ئاستی  به گوێره ی  دیكه وه   له  الیه كی 

سه رمایه ی  و  ته كنه لۆجی   ژێرخانی 

بۆ  عه ره بییه كان  ده وڵه ته   توانای  مرۆیی، 

زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی  له   سوودوه رگرتن 

ده ستكرد جیاوازه . به  ئامانجی هه ڵسه نگاندنی 

عه ره بییه كان  ده وڵه ته   پێشبینكراوی  ئاستی 

ده ستكرد  زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی  له  

ئه م  داهاتوودا،  ده یه ی  چه ند  ماوه ی  له  

و  پێوه ر  كۆمه ڵێك  به   پاڵپشت  لێكۆڵینه وه یه  

به  سوودوه رگرتن  تایبه ت  ڕیزبه ندیی جیهانی 

و  ده ستكرد   زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی  له  

ئاستی  به راوردكردنی  هه وڵی  ڕە هه نده كانی، 

ئه و  ده دات.  عه ره بییه كان  ده وڵه ته   ئه دای 

كه   ده گرێته وه   تۆڕە كان  ئاماده یی  پێوه رانه ش 

له الیه ن هه ریه كه  له  كۆلێجی كارگێڕیی كاری 

نێوده وڵه تی )ئینسیاد( و كۆڕبه ندیی ئابووریی 

جیهانی له  ساڵی )٢٠٢٠( ئاماده  كراون، بایه خ 

ده وڵه تانی  ئاماده یی  ئاستی  پێوانه كردنی  به  

ته كنه لۆجیای  له   سوودوه رگرتن  بۆ  جیهان 

بنه مای  چوار  به   پاڵپشت  ده ده ن،  دیجیتاڵی 

ته كنه لۆجیا،  ده گرێته وه :  ئه مانه   كه   گرنگ 

و  هاوسه نگ   به ڕێوه بردنێكی  تاكه كه س، 

بۆ  كاریگه ری.  )حوكمه (،  تۆكمه   پالنێكی 

په یڕە وێكی  جیهانیش،  ده وڵه تانی  ڕیزبه ندیی 

به كار  جۆراوجۆر  دۆزی  چه ندین  و  گشتگیر 

ده هێنن كه  به  توانای به كارهێنانی ته كنه لۆجیا 

ده ستكرد  زیره كیی  وه كوو  ئاینده ییه كانی 

تا  ده كات،  پێ  ده ست   )IoT( ئینته رنێتی  و 

دیجیتاڵی  وه رچه رخانی  ڕۆڵی  به   ده گات 

گه شه پێدانی  ئامانجه كانی  به دیهێنانی  له  

به رده وامدا.

الوه كییه كانی  بنه ما  له   یه كێك 

بۆ  گه ڕانه وه یه   پێشوو،  ڕیزبه ندییه كه ی 

ئه دای ده وڵه ته  عه ره بییه كان له  وه به رهێنانی 

نێویاندا  له   نوێكاندا،  دیجیتاڵییه   ته كنه لۆجیا 

ئه وه ش  ده ستكرد،  زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی 

گه شه كردنی  ئاستی  به   گه یشنت  مه به ستی  به  

ته كنه لۆجیایانه   ئه و  داهاتووی  پێشبینیكراوی 

ده وڵه تانی  ئاستی  زانینی  بۆ  به كارهێنانیان.  و 

دیكه ش  ڕیزبه ندیی  دوو  به   پشت  عه ره بی، 

ڕێكخراوی  ڕیزبه ندیی  یه كه میان  به سرتاوه : 

“ویبۆ”یه  بۆ پێوانه كردنی ئاستی ئاماده یی بۆ 

داهێنان  و نوێگه ری له  سه رمایه ی مرۆییدا له  

ڕیزبه ندیی  دیكه یان  ئه وی  )٢٠٢٠(دا،  ساڵی 

ئاستی  پێوانه كردنی  بۆ  نێوده وڵه تییه   بانكی 

نوێ  كۆمپانیای  دامه زراندنی  له   ئاسانكاری 

وه به رهێنانی  سه رنجڕاكێشه كانی  هۆكاره     و 

ناوخۆیی  و بیانی له  هه مان ساڵدا.

ده ستكرد  زیره كیی  گه شه پێدانی 

شێوه یه كی  به   دیكه ،  هۆكاره كانی  سه رباری 

مرۆیی  سه رمایه ی  به   پشت  بنچینه یی 

ئاستی  به راوردكردنی  بۆ  بۆیه   ده به ستێت. 

سه رمایه ی  له  باره ی  عه ره بییه كان  ده وڵه ته  

بانكی  ڕیزبه ندییه كه ی  به گوێره ی  مرۆیی 
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هه ڵوێستی  بۆ  گه ڕاوینه ته وه   نێوده وڵه تی، 

باره ی  له   عه ره بی  ده وڵه تانی  له   هه ندێك 

بیركاری  بواره كانی  له   خوێندكارانیان  توانای 

گه شه پێدانی  بنچینه ی  به   )چونكه   زانستدا   و 

داده نرێن(،  ده ستكرد  زیره كیی  ته كنه لۆجیای 

به رنامه ی  به   پشت  مه به سته ش  ئه و  بۆ 

خوێندكارانی  نێوده وڵه تیی  هه ڵسه نگاندنی 

ئابووری  و گه شه پێدان  ڕێكخراوی هاریكاریی 

قۆناغی  خوێندكارانی  كه   به سرتاوه ،   )PISA(

ساڵی  داتاكانی  و  گرتووەته وه   ئاماده یی 

ده رفه تی  كه   ده وڵه تانه ی  ئه و  )٢٠١٨(ی 

له م  خوێندكارانیان  هه ڵسه نگاندنی 

منوونه   وه كوو  ڕە خساندووه ؛  تاقیكردنه وه یه دا 

ده وڵه تانی  ڕیزبه ندیی  به دوایدا  وه رگرتووه . 

چوار  ئاماره كانی  به گوێره ی  دێت  عه ره بی 

له   كه   ڕیزبه ندییان  به پێی  به هاره كه ، 

درا  پێ  ئاماژەی  پێشوودا  پۆلێنبه ندییه كانی 

)خشته ی ژماره  ٢(.

ده ره نجامه كانی شیكردنه وه كه  ئاماژە به وه  

ته كنه لۆجیاكانی  له   سوودوه رگرتن  بۆ  ده كه ن 

داهاتوودا،  ده یه كانی  له   ده ستكرد  زیره كیی 

عه ره بییه كان  ده وڵه ته   پێشه نگی  به   ئیامرات 

هۆكاره   كۆمه ڵێك  له به ر  ئه وه ش  داده نرێت، 

ڕیزبه ندییه كاندا  هه موو  له   هۆیه وه   به   كه  

به   و  به  دوایدا  پێشه وه یه .  پله كانی  له  

جیاوازییه كی به رچاو واڵتانی دیكه  دێن، هه ر 

چه نده  هه ندێك له  ده وڵه تانی دیكه ی عه ره بی 

ئاماده ن بۆ سوودوه رگرتن له و ته كنه لۆجیایانه ، 

بۆ  به اڵم  به حره ین،  و  ئوردن   به تایبه تی 

باشكردنی ئاماژەكانی په یوه ست به  ئاماده گیی 

تۆڕە كان  و داهێنانكاری بۆ زیاتر گه شه پێدانی 

پێویسته   ده ستكرد؛  زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی 

له  داهاتوودا هه وڵی زیاتر بده ن. هه ریه كه  له  

سعودیه  و قه ته ریش ده رفه تی سوودوه رگرتن 

بۆ  هه روه ها  هه یه .  ته كنه لۆجیایانه یان  له و 

به دیهێنانی بازدانێكی به رجه سته  له  ژماره یه ك 

زیره كیی  له   پشتیوانی  كه   بوارانه ی  له و 

ده ستكرد ده كه ن، پێویسته  ده وڵه تانی دیكه  له  

هه وڵه كانیان  بواره كاندا  گه وره ی  ژماره یه كی 

چڕتر بكه نه وه .

ئه وه ی له و باره یه وه  جێگه ی ئاماژەپێدانه ، 

به رجه سته    پێشكه وتنێكی  به دیهێنانی  بۆ 

زیره كیی  بواری  له   جیهانی  كێبڕكێی  و 

سه رمایه ی  ئاستی  دابه زینی  ده ستكرددا، 

ئاڵنگارییانه   ئه و  گرنگرتینی  به   مرۆیی 

ده وڵه تانی  ته واوی  دووچاری  كه   داده نرێت 

ئه وه   له سه ر  به ڵگه ش  ده بێته وه ،  عه ره بی 

دابه زینی ئاستی لێهاتوویی سه رمایه ی مرۆییه  

پێ  ئاماژە یان  ده وڵه تانه ی  ئه و  زۆرینه ی  له  

بگه نه   نه یانتوانیوه   هیچیان  چونكه   درا، 

له سه ر  تۆماركراو  نیوه ی  نزیكه ی  تێكڕای 

و  هاریكاری   ڕێكخراوی  ده وڵه تانی  ئاستی 

ئاستی  باره ی  له   به دیاریكراوی  گه شه پێدان، 

خوێندكارانیان له  بواره كانی بیركاری  و زانستدا 

له  قۆناغی پێش چوونه  زانكۆدا، كه  به  بناغه ی 

پێشكه وتنی ئه م زانسته  داده نرێن.
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خشتەى ژمارە )٢(

هەندێك ڕيزبەندیى پەيوەنديدار بە ئامادەيى ژێرخاىن تەكنيكیی سەرمايەى مرۆيى لە دەوڵەتە عەرەبييەكاندا

.. زانیاری لەمبارەیەوە بەردەست نییە
* ڕیزبەندییەكە پێوانەی ئەوە دەكات تا چ ئاستێك كۆمپانیاكان 
منوونەی  لە  كردووە،  نوێكاندا  تەكنەلۆجیا  لە  وەبەرهێنانیان 
بەئینتەرنێتكردنی شتومەكەكان، شیكاری پێشكەوتووانە و زیرەكیی 

دەستكرد، واقیعی گریامنەكراوی بەهێز و ئەو ئامێرانەی ئەگەری 
بەكارهێنانیان هەیە، ڕۆبۆتە پێشكەوتووەكان، چاپی سێ  ڕەهەندی 

پاڵپشت بە ئەنجامەكانی ڕووپێوییەكی تایبەت بەم مەبەستە.
ئاستی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  نێودەوڵەتییە  بەرنامەیەكی   **
قوتابیان لە بواری زانست  و بیركاریدا، ڕێكخراوی هاوكاریی ئابووری 
مەبەستی  بە  دەكات،  سازی  وەرزی  شێوەیەكی  بە  گەشەپێدان   و 
ڕێكخراوەكەش  دەرەوەی  دەوڵەتانی  لە  هەندێك  بەراوردكاری 
پێنج  هەڵسەنگاندنەكە  عەرەبییەكاندا  دەوڵەتە  لە  دەگرێتەوە. 

دەوڵەت دەگرێتەوە: ئوردن، ئیامرات، سعودیە، قەتەر، لوبنان.
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سەیری خشتەی ژمارە )٢( بکە

جێبه جێكردنی زیره كیی ده ستكرد

عه ره بییه كان  ده وڵه ته   دواییانه   به م 

به كارهێنانی  به ره و  بواردا  چه ندین  له  

له  ڕووی  ڕۆیشتوون.  ده ستكرد  زیره كیی 

ده ستكرده وه  و  زیره كیی  جێبه جێكردنی 

به راورد به  هه رێمه كانی دیكه ، به  شێوه یه كی 

گشتی هه رێمی ڕۆژهه اڵتی ناڤین كه  ته واوی 

ده گرێت؛  له خۆ  عه ره بییه كان  ده وڵه ته  

ئه و  به گوێره ی  باشرتدان.  دۆخێكی  له  

ئاستی  هه ڵسه نگاندنی  بۆ  ڕووپێوییانه ی 

زیره كیی  جێبه جێكردنی  باڵوبوونه وه ی 

ده وڵه ته   له   ده ریده خات  كراون،  ده ستكرد 

به ره و  به خێرایی  ئاراسته كه   عه ره بییه كاندا 

به گوێره ی  منوونه؛   به   جێبه جێكردنه . 

په یامنگای  )٢٠١٩(ی  ساڵی  ڕووپێوییه كی 

نزیكه ی  بۆ  ته كنه لۆجیا  بۆ  ماساچوستس 

له   جێبه جێكار  به ڕێوه به ری   )١٠٠4(

)٪٨٠( ده رده كه وێت  جیهاندا،  سه رانسه ری 

ی كۆمپانیا گه وره كان له  هه رێمی ڕۆژهه اڵتی 

)٢٠١٩( له  كۆتایی  ئه فەریقا  ناوه ڕاست  و 

جێبه جێكردنی  به   كردووه   ده ستیان  دا 

به رنامه كانی زیره كیی ده ستكرد.

ئه و  ڕاپرسییه كه،   ئه نجامه كانی  به گوێره ی 

گه وره   شێوه یه كی  به   له  ئێستادا  بوارانه ی 

زیره كیی ده ستكرد  ته كنه لۆجیاكانی  له   سوود 

خزمه تگوزاریی  له :  بریتین  وه رده گرن، 

ته كنه لۆجیای  به ڕێوه بردنی  كرێكاران، 

پیشه سازی  و  چاالكییه كانی  زانیارییه كان، 

بواره كانی:  ده كرێت  چاوه ڕوان  به گه ڕخسنت. 

بازاڕسازی، فرۆشنت، توێژینه وه  و گه شه پێدان، 

ساڵی  سه ره تای  له   مرۆییه كان،  سه رچاوه  

له   سوود  گه وره   شێوه یه كی  به   )٢٠٢٢(دا 

وه ربگرن.  ده ستكرد  زیره كیی  ته كنیكه كانی 

جوگرافییه   هه رێمه   به   به راورد  چه نده   هه ر 

جێبه جێكردنی  ئاستی  پێشكه وتووه كان، 

چاره كێكی  به اڵم  هێواشن،  به رنامانه   ئه م 

به شداربووانی ئه م ڕووپێوییه  پێشبینیی ئه وه  

ده ستكرد  زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی  ده كه ن 

له  ماوه ی سێ  ساڵدا ببنه  پشتیوانی له  )٣٠٪(

ی قه باره ی كاره كانی ئه و كۆمپانیایانه .

زیره كیی  جێبه جێكردنی  له   په له كردن  بۆ 

ده ستكرد له سه ر ئاستی ده وڵه ته  عه ره بییه كان، 

ژماره یه ك ئه زموونی ناوازه  هه ن. له  ئیامرات 

زیره كیی  جێبه جێكردنه كانی  زۆرینه ی 

له   ئه وه ش  حكومیدان،  كه رتی  له   ده ستكرد 

بۆ  به رده وامه كانیدایه   هه وڵه   چوارچێوه ی 

ده ستكرد  زیره كیی  سرتاتیژی  جێبه جێكردنی 

ته كنه لۆجیایانه   ئه و  به كارهێنانی  ئامانجی  به  

كارایی  جۆرێتی  و  مسۆگه ركردنی  بۆ 

خزمه تگوزارییه  حكومییه كان، بگره  پشتبه سنت 

پێشكه شكردنی  له    )٪١٠٠( ڕێژە ی  به   پێی 

بۆ  یه كه مدا  هێڵی  خزمه تگوزارییه كانی 

له   ده بێت  یارمه تیده ر  ئه وه ش  جه ماوه ر، 

تێچووی  )5٠٪(ی  نزیكه ی  كه مكردنه وه ی 

پێشكه شكردنی خزمه تگوزارییه  حكومییه كان. 
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زیره كیی  به   ته واوه تی  پشتبه ستنی  سه رباری 

خزمه تگوزارییه   بواره كانی:  له   ده ستكرد 

تایبه ت  پزیشكییه كان، ڕێكاره  ئاسایشییه كانی 

ئاساییه كان  كاروباره   ناسنامه ،  دیاریكردنی  به  

پالنی  له گه ڵ  ئه وه ش  )٢٠٣١(دا،  ساڵی  له  

كه   ده گونجێت،  ئیامرات   )٢٠٧١( ساڵی 

كه رته كانی  پاڵپشتیكردنی  لێی  ئامانج 

بازاڕی  دروستكردنی  زانیاری  و  ئابووریی 

نوێ   و پێشه نگه  له  ناوچه كه دا كه  به هایه كی 

ده بێته   چونكه   هه یه ،  به رزی  ئابووریی 

كه رتی  ده ستپێشخه رییه كانی  بۆ  پاڵپشت 

هه روه ها  به رهه میان،  زیادكردنی  و  تایبه ت  

له   به هێز  بناغه یه كی  بنیادنانی  هۆی  ده بێته  

بواری توێژینه وه  و گه شه پێداندا.

له  چوارچێوه ی هه وڵه كانیدا بۆ به دیهێنانی 

ده ستكرد  زیره كیی  وه زاره تی  دیدگایه ،  ئه و 

جێبه جێكردنی  دیجیتاڵی  و  ئابووریی  و 

له   په له كردن  ئامانجی  به   دووره وه ،  له   كار 

سه كۆی  دیجیتاڵیدا،  وه رچه رخانی  پڕۆسه ی 

دروست  )AL Codehub(ی  هاب  كۆد 

كردووه  كه  بیست  و چوار پڕۆژەی سه رچاوه  

ده ستكرددا  زیره كیی  بواری  له   كراوه  

پڕۆژانه ،  ئه و  كۆی  له   ده گرێت.  له خۆ 

ته كنه لۆجیای  بواره كانی  له   پڕۆژەیان   )١٣(

ڕامانی  ته كنیكه كانی  بیرناو،  كۆمپیوته ریی 

له سه ر  هه ستپێكراوانه ی  ئه و  كۆمپیوته ری، 

ته كنیككاریی زیره كیی ده ستكرد ڕۆنراون، به 

مه به سته   وێنه  و  ناوه رۆكی  زانینی   مه به ستی 

پزیشكییه كان له  منوونه ی پشكنینی تۆڕی چاو 

زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی  به   پشتبه سنت  به  

ئاستی  زیادكردنی  ئامانجی  به   ده ستكرد، 

پزیشكییه كان،  ده ستنیشانكردنه   وردبینیی 

ئه و  به گه ڕخستنی  ئه گه ری  سه رباری 

ڤایرۆسی  به ره نگاربوونه وه ی  له   پڕۆژانه  

دیكه   پڕۆژە ی  شه ش  جگه  له   كۆرۆنادا. 

و  داتاكان   شیكردنه وه ی  و  كۆكردنه وه   بۆ 

خه واریزمی  ڕێبازی  ئامێره كان  و  فێربوونی 

دۆزینه وه ی  ئامرازه كانی  گه شه پێدانی   و 

دیكه ی  پڕۆژە ی  سێ   بڕیاردان،  شێوازه كان  و 

شاره زایانی  كه   بوارانه دان  له و  داهێنانكارانه  

جیهاندا  سه رانسه ری  له   ده ستكرد  زیره كیی 

گه شه یان پێ داوه . ئه و سه كۆیه  دوو پڕۆژە ی 

به گه ڕخستنی  بۆ  ده گرێت  له خۆ  دیكه ش 

چاره سه ركردنی  بواری  له   ده ستكرد  زیره كیی 

ڕێساكانی  له   تێگه یشنت  رسوشتی  و  زمانی 

تێگه یشنت  له  نێویاندا  جۆراوجۆره كان،  زمانه  

داڕشتنه وه یان  و  ڕسته كان   په یكه ره ی  له  

هه روه ها  جۆراوجۆره كانیان،  ده الله ته    و 

پڕۆسه ی  له   به شدارن  ئامرازانه ی  ئه و 

پشتگیریكردنی  سه رباری  ئامێریدا،  فێربوونی 

پرۆگرامه كانی په یوه ست به  زمانی عه ره بی.

و  ڕێگاوبان   ده سته ی  ئیامرات  له   هه ر 

گه یاندن له  ئیامره تی دوبه ی، له  چوارچێوه ی 

هه وڵه كانیدا بۆ گۆڕینی )٢5٪(ی ئامرازه كانی 

خۆڕە وه كان  ئامرازه   بۆ  گشتی  گواستنه وه ی 

كردووه   ده ستی   ،)٢٠٣٠( ساڵی  هاتنی  به  
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ئامێره   به گه ڕخستنی  تاقیكردنه وه ی  به  

ئه وانه ،  هه موو  سه رباری  خۆڕە وه كان. 

زیره كیی  ته كنیكه كانی  ته ناهییه كان  ده زگا 

ده ستكرد بۆ دیاریكردنی گومانلێكراون به كار 

ئه و  )٢٠١٨(دا  ساڵی  له   منوونه   به   ده هێنن، 

 )55٠( ده ستگیركردنی  له   ته كنه لۆجیایانه  

یارمه تیده ر بوون. گومانلێكراو 

“دیدگای  چوارچێوه ی  له   سعودیه   له  

له   ،”٢٠٣٠ سعودیی  عه ره بیی  شانشینی 

ده ستپێشخه ری  و  و  پالن   كۆمه ڵێك   ڕێگه ی 

وه رچه رخان  ڕوونی  ئاراسته یه كی  به رنامه وه ، 

به ره و ئابووریی زانیاری هه یه  كه  دواترینیان 

به   كه   “نیۆم”ە ،  پڕۆژەی  ڕاگه یاندنی 

زیره ك  شاری  بنیادنانی  پڕۆژەی  زه به الحرتین 

له  جیهاندا داده نرێت كه  پشت به  وزه ی پاك 

ده به ستێت.

بڕی  ده كرێت  چاوه ڕوان  پڕۆژە یه   ئه و 

نۆ  دۆالر،  ملیار   )5٠٠( بگاته   تێچوونه كه ی 

كه رتی وه به رهێنانی تایبه مته ند له  بواره كانی: 

ته كنه لۆجیای  گواستنه وه ،  ئاو،  وزه ،  ئاینده ی 

و  ته كنه لۆجیا  زانستی  خۆراك،  زیره ك، 

میدیا  پێشكه وتوو،  پیشه سازیی  دیجیتاڵی، 

كاتبه سه ربردن  و  میدیایی،  وه به رهێنانی  و 

له  چوارچێوه ی  ده گرێته وه . هه ر  خۆشبژێوی 

فراوانكردنی  بۆ  ده كرێت  كار  پڕۆژەكه دا، 

له   كه   زیره ك  گواستنه وه ی  هۆكاره كانی 

ده كات  پێ  ده ست  خۆڕە وەوە   ئۆتۆمبێلی 

شێوازی  جگه  له   خۆڕە و،  فڕۆكه ی  هه تا 

به رهه مهێنانی  كشتوكاڵ  و  هاوچه رخی 

جه خت  كه   ته ندروستی  چاودێریی  خۆراك، 

له   چوارده وره كه ی  مرۆڤ  و  سه ر  ده كاته  

پێناوی خۆشگوزه رانیدا، تۆڕی خۆڕایی  و زۆر 

دیجیتاڵی”  “هه وای  به   كه   ئینته رنێت  خێرای 

به رده وام  خۆڕایی  خوێندنی  ده برێت،  ناو 

به رزترین  به   ئینته رنێته وه   تۆڕی  ڕێگه ی  له  

دیجیتاڵیی  خزمه تگوزاریی  جیهانی،  پێوه ری 

هه مه گیریی حكومه ت.

گه شه پێدانی  كۆمپانیای  عومامن،  له  

كاركردن  بواره كانی:  له   عومامن  نه وتی 

ڕۆبۆتییه كان،  پڕۆسه   ته واوكردنی  له سه ر 

ئامێره كان  له كاركه وتنی  باره ی  له   هه واڵدان 

زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی  به كارهێنانی  به  

كه لوپه له   چاودێریكردنی  ده ستكرد، 

به  شێوه یه كی  بۆرییه كان  هێڵی  دووره كان  و 

به كارهێنانی  له  ڕێگه ی  دووره وه   له   و  ئالی  

ئه و  و  ده ستكرد  زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی 

ته كنه لۆجیای  ده فڕن،  خۆیان  فڕۆكانه ی 

“نه وه   به رنامه كانی  تازه گه شه كردوو؛ 

خێراكان” به كار ده هێنێت.

قابوس  سوڵتان  زانكۆی  خۆیه وه   له الیه ن 

به كارهێنانی  بواری  له   گه وره   به  شێوه یه كی 

چاالك  ده ستكرددا  زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی 

بووه ، سه نته ری توێژینه وه ی په یوه ندییه كان  و 

په یوه ندیداری  پڕۆژە ی  زانیارییه كان چه ندین 

جێبه جێ  پیشه سازی  چواره می  شۆڕشی  به  

زیره ك،  پڕۆژەی  له  نێویاندا:  كردووه ، 



68

No.8, June 2021

دابینكردنی  و  دیاریكردن   سیستمی 

دووره وه ،  له   ته ندروستی  چاودێریی 

سیستمی كه شتیوانی به  به كارهێنانی ڕۆبۆتی 

ئاراسته كراو به  ته كنه لۆجیای فێركراوی قووڵ، 

ئاوه دانه كاندا،  ناوچه   له   ئاو  به ڕێوه بردنی 

تۆڕە   له   ده ستكرد  زیره كیی  ته كنه لۆجیای 

زیره كه كانی ده ماردا كه  بۆ ده ستنیشانكردنی 

پزیشكی به كار ده هێرنێت.

به   كۆرۆنادا،  ڤایرۆسی  سه روبه ندی  له  

ئامانجی به رگرتن له  كاریگه رییه كانی په تاكه ، 

سوڵتان  زانكۆی  نه خۆشخانه ی  له   توێژەران 

قابوس به  هه ماهه نگیی سه نته ری توێژینه وه  

عومامن،  وزه ی  كۆمپانیای  پزیشكییه كان  و 

نه خۆشانی  پشكنینی  و  چاودێریكردن   بۆ 

به   كرد  ده ستیان  نۆزده ،  كۆڤید  ڤایرۆسی 

)بواره   ده ستكرد  زیره كیی  جێبه جێكردنی 

پارێزراوه كان(.

سرتاتیژی  چوارچێوه ی  له   میسڕ،  له  

وه زاره تی  ده ستكرددا،  زیره كیی 

زانیاریی  ته كنه لۆجیای  په یوه ندییه كان  و 

جێبه جێكردنی  بۆ  داهێنانكاری  سه نته ری 

ئامانجی  به   دامه زارند،  ده ستكرد  زیره كیی 

بوارانه ی جێگه ی گرنگیپێدانی  به و  بایه خدان 

سرتاتیژە كه ن، كه  له  قۆناغی یه كه مدا خۆی له  

دۆزینه وه ی  ته ندروستی  و  چاودێریی  كه رتی 

ئاو،  كشتوكاڵ،  نه خۆشییه كان،  ده ستبه جێی 

ئالی؛  وه رگێڕانی  عه ره بی،  زمانی  چاره سه ری 

ده بینێته وه .

جێبه جێكردنی  ئاستی  خێرایی  سه رباری 

زیره كیی ده ستكرد له  ژماره یه ك له  ده وڵه تانی 

ئاستی كۆمپانیاكان  و  له سه ر  به اڵم  عه ره بیدا، 

ئاڵنگاری  به رهه مهێنان، كۆمه ڵێك  پڕۆسه كانی 

هه ن كه  له مپه رن له به رده م زیاتر فراوانكردنی 

ته كنه لۆجیایانه دا،  ئه و  جێبه جێكردنی 

ئاستی  ئاڵنگارییه كانه وه   هه موو  له سه رووی 

كه میی  مرۆیی  و  سه رمایه ی  لێهاتوویی 

ئاستی  جگه  له   بواره دا،  له م  پسپۆڕە   كادری 

زانیارییه كان،  جۆرێتیی  فه راهه مكردن  و 

به   په یوه ندییان  دیكه ش  ئاڵنگارییه كانی 

به رزبوونه وه ی  ڕێكخراوه یی  و  ژینگه ی 

ئه و  جێبه جێكردنی  تێچوونی  ئاستی 

هه یه . ته كنه لۆجیایانه وه  

سه رمایه ی مرۆیی  و كۆكردنه وه ی 

شاره زاكان

بۆ به ره نگاربوونه وه ی یه كێك له  دیارترین 

گه شه سه ندنی  دووچاری  كه   ئاڵنگارییه كان 

له   ده ستكرد  زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی 

به م  ده بێته وه ،  عه ره بییه كاندا  ده وڵه ته  

به  فێركارییه كان  داموده زگا  دواییانه  

به   كردووه   ده ستیان  به رچاو   شێوه یه كی 

كردنه وه ی ئه و كۆلێجانه ی له  بواری زیره كیی 

تایبه مته ندن. ده ستكرددا 

زانكۆكان  گه وره ی  ژماره یه كی  ئوردن،  له  

كردووه   ده ستیان  دواییدا  ماوه یه ی  له م 

په یوه ندییان  به رنامانه ی  ئه و  خوێندنی  به  
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به   هه یه ،  ده ستكرده وه   زیره كیی  به  

به لقا،  زانكۆكانی  له   هه ریه كه   منوونه  

سه ر  ده كه نه   جه خت  زه یتوونه؛   یه رمووك، 

فێربوونی  بۆ  خوێندكاران  توانای  بنیادنانی 

داهاتوودا  له   پیشانه ی  ئه و  پێداویستییه كانی 

شۆڕشی  گۆڕانكارییه كانی  چوارچێوه ی  له  

به   كایه وه .  دێنه   پیشه سازیدا  چواره می 

بازاڕی  له   زانكۆ  ئه وه ی ده رچووانی  ئامانجی 

كاردا كاریان ده ست بكه وێ ، له و زانكۆیانه دا 

دیزاینكردنی  پرۆگرامسازی،  به رنامه كانی 

به رنامه  زیره كه كان، گه شه پێدانی ڕۆبۆته كان، 

گێڕانه وه ی  داتاكان  و  پشكنینی  ئه ندازه ی 

سیستمه   به ڕێوه بردنی  زانیارییه كان، 

ئه لیكرتۆنییه كان؛  پێگه   زیره كه كان  و 

ده خوێرنێن.

له سه ر  مكوڕە   ئیامرات  خۆیه وه   له الیه ن 

گه شه پێدانی تواناكان له سه ر ئاستی زیره كیی 

به  بواره كاندا،  له  ژماره یه كی زۆری  ده ستكرد 

 جۆرێك ته نها له  قۆناغی زانكۆدا كۆ نابێته وه ، 

به ڵكوو كۆلێجی بااڵی ته كنیكیی “ئه كادیمیای 

له و  یه كه مینی  به   كه   ده ستكرد”  زیره كیی 

جۆره  له  واڵتدا داده نرێت، به هاوبه شی له گه ڵ 

“به رنامه ی نیشتامنی بۆ زیره كیی ده ستكرد”، 

له  ڕێگای به رنامه یه كی فێركاری  و ڕاهێنانه وه  

فه رمانبه رانی  ڕاهێنانی  به   كردووه   ده ستی 

به   زیره كیی ده ستكرددا،  بواری  له   حكومه ت 

سرتاتیژی  ئامانجه كانی  به دیهێنانی  مه به ستی 

نیشتامنیی زیره كیی ده ستكرد )٢٠٣١(.

زانكۆیی  خوێندنی  له  ڕووی  چی  هه ر 

ئیامرات  له   زانكۆییه ،  ڕە هه ندی   و 

زیره كیی  بااڵی  خوێندنی  بۆ  زانكۆ  یه كه م 

زانكۆی  له   خۆی  كه   دامه زرێرناوه   ده ستكرد 

له   ده ستكرد  زیره كیی  بۆ  زاید  بن  محه مه د 

وه كوو  زانكۆیه   ئه و  ده بینێته وه .  ئه بوزه بی 

بااڵ،  خوێندنی  فێركاریی  دامه زراوه یه كی 

زانستی  توێژینه وه ی  سه ر  ده كاته   جه خت 

به رنامه ی  پێشكه شكردنی  ئامانجی  به  

ده ستكرددا  زیره كیی  بواری  له   تایبه مته ند 

توێژینه وه   كاروانی  له   پشتیوانیكردن  بۆ 

دروستكردنی  زانستی  و  گه شه پێدانی  و 

دیكه ش  زانكۆكانی  هه روه ها  مه عریفه . 

به رنامه ی  دانانی  به   كردووه   ده ستیان 

به م  ده ستكرددا.  زیره كیی  بواری  له   زانكۆیی 

ئه بوزه بی  له   سۆربۆن  زانكۆی  دواییانه ش 

له م  زانكۆ  خوێندكارانی  ئاماده كردنی  بۆ 

له  سه ره تای ساڵی خوێندنی )٢٠٢١- بواره دا 

له   ڕاگه یاندووه .  نوێی  به رنامه یه كی   ،)٢٠٢٢

هه موو زانكۆكانی دیكه ی ئیامراتدا، پسپۆڕی 

ئامێره كان  فێربوونی  و  ده ستكرد  زیره كیی 

هه ن.

كه   ده كرێته وه   جیا  به وه   ئیامرات 

ئۆكسفۆردی  زانكۆی  له گه ڵ  به هاوبه شی 

خوێندنی  به   كردووه   ده ستی  به ریتانی، 

خوارزمی  ته كنه لۆجی  و  فێركاریی  پرۆگرامی 

قوتابخانه كانیدا،  له   ده ستكرد  زیره كیی 

بۆ  هه وڵه كانیدایه   چوارچێوه ی  له   ئه وه ش 
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وه به رهێنان له  بیناكردنی نه وه كانی ئاینده  و 

هاواڵتیی شاره زا له  ته كنه لۆجیاكانی زیره كیی 

ده ستكرددا.

له گه ڵ  به هاوكاری  به حره ینیش  له  

كۆمپانیای  به حره ینی  و  كاری  سندووقی 

زیره كیی  ئه كادیمیای  مایكرۆسۆفت، 

به حره ین  ته كنه لۆجیی  كۆلێجی  له   ده ستكرد 

توانایه   بنیادنانی  لێی  ئامانج  دامه زرێرناوه . 

كار  بازاڕی  یارمه تیدانی  بۆ  بواره ،  له و 

زیره كیی  بواره كانی  له   پسپۆڕ  كادری  به  

ده ستكرد و زانستی داتاكان  و شیكردنه وه یان 

 و بنچینه كانی فێربوونی قووڵی ئامێره كاندا.

وه زاره تی  له گه ڵ  به هاوكاری  سعودیه   له  

زانیاری،  ته كنه لۆجیای  و  په یوه ندییه كان  

دامه زرێرناوه ،  سعودیه   دیجیتاڵیی  ئه كادیمی 

كارمه ندی  ئاماده كردنی  به  مه به ستی 

بۆ  ده ستكرددا  زیره كیی  بواری  له   پسپۆڕ 

بواره دا،  له م  داهێنه ران  چاودێریكردنی 

تایبه مته ندی  به رنامه یه كی  به گوێره ی  ئه وه ش 

جۆری  و گرێدانی دامه زراوه  فێركارییه كانه  به  

بازاڕی كاره وه ، بۆ جێبه جێكردنی تاقیكردنه وه  

به   په یوه ست  پێشه نگه كانی  نێوده وڵه تییه  

شۆڕشی چواره می پیشه سازی.

ده ستكرد  زیره كیی  بواری  میسڕ،  له  

كۆلێجی  پازده   دابینكردنی  له   پشتیوانی 

میسڕدا  زانكۆكانی  له   زانیاری  و  كۆمپیوته ر 

و  مامۆستا   )١55٠( بوونی  به   ده كات، 

ئه ندازه ی  له  زانست  و  پسپۆڕ  یاریده ده ری 

هه زار  حه وت  چل  و  نزیكه ی  كۆمپیوته ردا، 

خوێندكار له و كۆلێجانه دا ده خوێنن  و سااڵنه  

)٣٢٠٠( ده رده چن.

سه رباری ئه وانه ، له  میانی ساڵی خوێندنی 

به رنامه ی  زانكۆ  حه وت  )٢٠٢٠-٢٠٢١(دا، 

دابین  ده ستكرد  زیره كیی  بواری  به   تایبه ت 

ده كه ن، ئیدی له  ڕێگه ی دروستكردنی كۆلێجی 

یاخود  بێت،  دیكه   كۆلێجە كانی  یان  نوێ  

تایبه مته ند  فێركاریی  خولی  پێشكه شكردنی 

و  هاوكاری   له   سوود  هه ندێكیان  بێت، 

هه ماهه نگی له گه ڵ وه زاره تی په یوه ندییه كان  

ئه مه ش  ده بینن.  زانیاری  ته كنه لۆجیای  و 

ئاماده كردنی  به   دێت  بایه خدان  سایه ی  له  

به ره نگاربوونه وه ی  بۆ  مرۆیی  كادری 

پێداویسته  ڕوو له  زیادبووه كانی ئه م بواره  له  

داهاتوودا، به  جۆرێك كه  له گه ڵ بازاڕی كاردا 

تایبه ت  و  ئه وانه ، زانكۆ  بگونجێت. سه رباری 

زانكۆی  منوونه ی  له   میسڕ  له   حكومییه كان 

نیل  و زانكۆی ئه ڵامنی له  میسڕ، به م دواییانه  

جه خت ده كه نه  سه ر ئه و پسپۆڕییانه .

كۆلێجی  دوو  ئه وانه ،  هه موو  له   به ده ر 

له   ده ستكرد  زیره كیی  به   تایبه ت  نوێی 

له   نوێ   كۆلێجی  ده   داده مه زرێرنێن،  میسڕ 

زانیارییه كاندا  و  كۆمپیوته ر  زانستی  بواری 

زانكۆی  دروستكردنی  جگه  له   ده كرێنه وه ، 

ئه م  كه   زانیاری  ته كنه لۆجیای  بۆ  میسڕی 

كۆلێجانه  له خۆی ده گرێت: زیره كیی ده ستكرد، 

سیستمی  تۆڕە كان  و  كۆمپیوته ر،  زانستی 
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زانیاری، ئه ندازه ی زانیاری. هه روه ها جه خت 

ده كرێته  سه ر ئۆفه ری زانستی بۆ ئیفادكردنی 

بۆ  واڵت  ده ره وه ی  بۆ  میسڕ  خوێندكارانی 

خوێندن له م پسپۆڕییانه دا كه  تێچووی گشتی 

بۆ  میسڕی،  جونه یهی  ملیۆن   )٣٠٠( ده گاته  

ده ستكرد  زیره كیی  پسپۆڕییه كانی  خوێندنی 

ئه ڵامنیا،  كه نه دا،  ئه مه ریكا،  له :  هه ریه كه   له  

ئینگلته را، ژاپۆن، فه ڕە نسا، ڕووسیا... تاد.

و  گواستنه وه   وه زاره تی  عومامن،  له  

زانیاری  ته كنه لۆجیای  په یوه ندییه كان  و 

بۆ  ساس  سه نته ری  له گه ڵ  به هه ماهه نگی 

به رنامه یه كی  پیشه سازی،  چواره می  شۆڕشی 

تایبه ت به  زیره كیی ده ستكرد به ڕێوه  ده بات، 

به   ده خایه نێت  مانگ  شه ش  ماوه ی  كه  

ئاماده كردنی توێژە ران بۆ كاركردن  مه به ستی 

له  پسپۆڕییه كانی ئه م بواره دا. 

ئه ندازه ی  كۆلێجی  مه غریب،  له  

دیجیتاڵی  و زیره كیی ده ستكرد له  شاری فاس 

دامه زرێرناوه  كه  سه ر به  زانكۆی ئۆرۆناڤینیه ، 

تاوه كوو ببێته  یه كه م كۆلێجی له و شێوه یه  له  

ئه وه یه   ئامانجی  كه   ئه فەریقادا،  و  مه غریب  

بۆ  بكات  خوێندكار  سه د  به   ڕاهێنان  سااڵنه  

هاوكاری  ڕۆبۆته كان  و  زانستی  خوێندنی: 

زیره كیی  ئامێره كان،  مرۆڤ  و  له نێوان 

ته كنیكی  ئه لیكرتۆنی،  ئاسایشی  ده ستكرد، 

وێب  و مۆبایل  و داتا زه به الحه كان.

جێگه ی  ئه وه ی  چوارچێوه یه دا  له م 

له نێوان  هاوبه شییه   گرنگیی  ئاماژە پێدانه،  

دامه زراوه كانی  فێركارییه كان  و  دامه زراوه  

بواری  شاره زایانی  و  پیشه كاران   پێگه یاندنی 

ئه وه ش  ده ستكرددا،  زیره كیی  ته كنیكه كانی 

ئه و  له گه ڵ  هاوپه یامنی  چوارچێوه ی  له  

و  ناوخۆیی   ئاستی  له سه ر  كۆمپانیایانه ی 

یاخود  ده كه ن،  كار  بواره دا  له م  نێوده وڵه تی 

سه نته ره كانی  له گه ڵ  هاوكاری  له  ڕێگه ی 

ئه م  گه شه پێدانی  بواری  له   كه   توێژینه وه  

سه رباری  ده كه ن،  كار  ته كنه لۆجیایانه دا 

پیشه یی  زانستی  و  هاوكاریی  به رنامه ی 

ئیفادكردنی  و  نێوده وڵه تییه كان   زانكۆ  له گه ڵ 

فێركارییه كاندا  نێرده   له   خوێندكاران 

وه كوو  واڵت،  ده ره وه ی  بۆ  بواره دا  له م 

به هێزكردنی  بۆ  گرنگ  میكانیزمێكی 

ده وڵه ته   له   پسپۆڕ  مرۆیی  سه رمایه ی 

عه ره بییه كاندا.

له   هه ندێك  دیكه وه   له  الیه كی 

هه ندێك  له   پیشه یی  ڕاهێنان  و  به رنامه كانی 

ده كه نه   جه خت  عه ره بییه كاندا  ده وڵه ته   له  

كارمه ندانی  شاره زایی  به هێزكردنی  سه ر 

چۆنێتیی  ده ستكرد  و  زیره كیی  كاری  بازاڕی 

ته كنه لۆجیایانه ،  له و  منوونه یی  سوودبینینی 

كۆمپانیای  نێوان  هاوبه شیی  بواره دا  له م 

بۆ  ئینساد  په یامنگای  مایكرۆسۆفت  و 

كار  به ڕێوه بردنی  بواری  له   بااڵ  خوێندنی 

قوتابخانه ی  دامه زراندنی  بۆ  فه ڕە نسا  له  

ده ستكرد؛  زیره كیی  بۆ  مایكرۆسۆفت 

ناوه رۆكی  چونكه   به رچاوه ،  منوویه كی 
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كۆمپانیاكان  به ڕێوه به ریی  بۆ  زانیارییه كانی 

و  ناوه ڕاست   ڕۆژهه اڵتی  ناوچه ی  له  

تاوه كوو  به رده سنت،  به رانبه ر  به بێ   ئه فەریقا 

بكه نه وه .  قووڵ  بواره دا  له م  تێگه یشتنیان 

هه روه ها ئه م قوتابخانه یه  هاوكاریی سه كۆی 

هه وری  كۆمپیوته ری  بۆ  مایكرۆسۆفت 

كه    )Microsoft Cloud Society( ده كات 

زانیارییه كان  ته كنه لۆجیای  بواری  پسپۆڕانی 

كۆ ده كاته وه ، به  ئامانجی پڕۆسه ی ڕاهێنان  و 

بواری  كارمه ندانی  ئاماده كردنه وه ی  دووباره  

ته كنه لۆجیای زانیارییه كان له  بواری زیره كیی 

ده ستكرددا.

له   هه ندێك  دیكه وه   له  الیه كی 

هه وڵی  له   عه ره بییه كان  ده وڵه ته  

زیاتری  سه رنجڕاكێشانی  كێشكردن  و 

زیره كیی  بواری  پسپۆڕە كانی  و  شاره زا 

ده ستكرددان، دیارترین ئه زموونی ده وڵه ته  

ئه زموونی  باره یه وه   له م  عه ره بییه كان 

پسپۆڕانی  سه رنجڕاكێشانی  بۆ  كه   ئیامراتە 

بیانیی ئه و بواره  چه ندین هاندانی په یڕە و 

ده ستكه وتنی  هه لی  منوونه ی  له   كردووه ، 

ده وڵه تدا  له ناو  درێژخایه نی  مانه وه ی 

هاندان  پێدانی  سه رباری  به خشیون،  پێ  

كردووەته وه   ڕوویان  خوێندكارانه ی  به و 

زیره كیی  بواری  له   تاوه كوو  ئیامرات 

ئه وه ی  مه به ستی  به   بخوێنن،  ده ستكرددا 

یارمه تیی  پسپۆڕییه كانیان  به   و  مبێننه وه  

بازاڕی كار بده ن.

دابینكردنی بودجه  بۆ پڕۆژەكانی زیره كیی 

ده ستكرد

بۆ  بودجه   دابینكردنی  كه ناڵه كانی 

واڵتانی  له   ده ستكرد  زیره كیی  پڕۆژەكانی 

عه ره بیدا جیاوازن، هه ندێك له  ده وڵه تان پشت 

هه ندێكی  ده به سنت،  حكومه ت  بودجه ی  به  

پڕۆژانه   ئه و  بۆ  پاره   دابینكردنی  بۆ  دیكه یان 

نیشتامنییه كان  سامانه   سندووقی  به   پشت 

ده به سنت، ده وڵه تانی دیكه ی عه ره بی پشت به  

كه ناڵی دیكه  ده به سنت، به م شێوه یه :

له  تونس وه زاره تی خوێندنی بااڵ هاوكاری 

ده كات،  مه غریب  له   هاوتاكه ی  له گه ڵ 

تاقیگه یه كی  دروستكردنی  مه به ستی  به  

له   هاوبه ش  بودجه ی  به   زانستی  توێژینه وه ی 

چوار  ماوه ی  بۆ  ده ستكرددا  زیره كیی  بواری 

ساڵ.

وه به رهێنانه   سندووقی  سعودیه،   له  

بانك”  “سۆفت  كۆمه ڵه ی  گشتییه كان  و 

ڕایانگه یاند “سندووقی دیدگای سۆفت بانك” 

ئه مه ریكی  دۆالری  ملیار  سه د  سه رمایه ی  به  

سندووق  گه وره ترین  وه كوو  داده مه زرێنن، 

له   ته كنه لۆجیا  كه رتی  له   وه به رهێنان  بۆ 

جه خت  تایبه ت  به  شێوه یه كی  كه   جیهاندا، 

بواری ڕۆبۆت  و  له   ده كاته  سه ر وه به رهێنان 

زیره كیی ده ستكرددا.

به   ته كنه لۆجی  گۆڕانكاریی  ته وه ری 

وه به رهێنان  سرتاتیژی  ته واوكاریی  الیه نێكی 

داده نرێت،  گشتی  وه به رهێنانی  سندووقی  له  



73

No.8, June 2021

بۆ   )٢٠٣٠( دیدگای  له گه ڵ  به  جۆرێك 

په یربدن به  گرنگیی الیه نی ژێرخانی دیجیتاڵی 

پیشه سازییه   چاالكییه   پاڵپشتیكردنی  له  

ده ڕۆن.  یه كرت  هاوشانی  پێشكه وتووه كاندا 

بنیادنانی  دیاریكردن  و  له  پێناوی  هه روه ها 

هه ل له م بواره دا، جه خت ده كاته  سه ر گرنگیی 

هاوكاریی نێوان كه رتی تایبه ت  و گشتی. له م 

باره یه وه  جێگه ی ئاماژە پێدانه  پڕۆژەی “نیۆم” 

كه   دۆالر  ملیار   )5٠٠( نزیكه ی  تێچووی  به  

ته كنه لۆجیاكانی  له   وه به رهێنانه   ئامانجی 

شۆڕشی چواره می پیشه سازیدا كه  گرنگرتینیان 

له  ڕێگه ی  بودجه كه ی  ده ستكرده ،  زیره كیی 

وه به رهێنانه   سندووقی  نێوان  هاوبه شیی 

ناوخۆیی  و  وه به رهێنه رانی  و  گشتییه كان  

جیهانی دابین ده كرێت.

سندووقی  عومامنه ،  له   چی  هه ر 

كۆمپانیا  بۆ  ته كنه لۆجیا  بۆ  عومامنی 

له   كار  پێشه نگانی  و  ته كنه لۆجییه كان  

وه به رهێنانه وه ،  به رنامه ی  سێ   ڕێگه ی 

ده ركردووه   پێویستی  ڕێنامیی  و  وه به رهێنان  

پشتیوانیكردنی  سه ر:  ده كه نه   جه خت  كه  

ته كنه لۆجیا تازه گه شه كردووه كان له  بواره كانی 

به ئینته رنێتكردنی  زیندوو،  ته كنه لۆجیای 

زیره كیی  پیشه سازیدا،  بواری  له   شتومه كه كان 

ناوه نده   زیره كه كان،  شاره   ده ستكرد، 

دیجیتاڵییه كان، بازرگانیی ئه لیكرتۆنی  و ڕیكالم.

به رنامه ی  چوارچێوه ی  له   میسڕ 

بواری  له   توێژینه وه   بۆ  پاره   دابینكردنی 

وه زاره تی  له الیه ن  كه   ده ستكرددا  زیره كیی 

خوێندنی بااڵ و توێژینه وه ی زانستییه وه  دابین 

دابینكردنی  به :  كردووه   ده ستی  ده كرێت، 

توێژە ران،  توانای  بیناكردنی  بۆ  ئۆفه ر 

دروستكردنی سه نته ری تایبه مته ندیی زانستی، 

جه ختكردنه  سه ر بیناكردنی توانای كارگه كان، 

پاڵپشتیكردنی  بۆ  دیكه   به رنامه ی  سه رباری 

جگه  كردارییه كان.  و  بنچینه یی   توێژینه وه  

جه خت  حكومه ت  كران،  باس   له وانه ی 

دارایی  كۆمه كی  پێشكه شكردنی  ده كاته  سه ر 

تازه گه شه كردووه كان  كۆمپانیا  بۆ  هونه ری   و 

له  بواری زیره كیی ده ستكرددا.

جێبه جێكردنی  چوارچێوه ی  له  

دیجیتاڵیامن”  “ده رفه تی  ده ستپێشخه ریی 

بچووك  و  كۆمپانیا  گه شه پێدانی  ئامانجی  كه  

بواری  له   كه   بچووكه كانه   زۆر  مامناوه ندی  و 

زانیاری  و  ته كنه لۆجیای  و  په یوه ندییه كان  

وه رچه رخانی  سیستمی  له   ڕۆڵیان  كاراكردنی 

ده ستكرد  زیره كیی  به   تایبه ت  دیجیتاڵی  و 

په یوه ندییه كان  و  وه زاره تی  ده كه ن،  كار 

ته كنه لۆجیای زانیاری ڕایگه یاندووه  به  هاوكاری 

سێرڤه رزی  وێب  ئه مازۆن  كۆمپانیای  له گه ڵ 

ڕاهێنانی  بۆ  داڕشتووه   به رنامه یه كیان  جیهانی 

بچووك  و  كۆمپانیا  له   كه   ڕاهێنه ر   )5٠٠(

ده ستكرد  زیره كیی  بواری  مامناوه ندییه كانی 

به كارهێنانی  به   ئامێره كان  فێربوونی  و 

كار  هه وری  كۆمپیوته ری  ته كنه لۆجیاكانی 

ده كه ن.
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چوارچێوه ی ڕێكخراوه یی  و دامه زراوه یی 

زیره كیی ده ستكرد

ڕێكخراوه یی  و  چوارچێوه  

دامه زراوه ییه كان له  ده وڵه ته  عه ره بییه كاندا 

ده وڵه ته   له   هه ندێك  به  جۆرێك  جیاوازن، 

به ر  بردووەته   په نایان  عه ره بییه كان 

حكومییه كان  الیه نه   له   یه كێك  ڕاسپاردنی 

ده ستپێشخه رییه كان  سه ركردایه تیكردنی  بۆ 

له   هه ندێك  كاتێكدا  له   بواره دا،  له م 

ده وڵه تانی دیكه ی عه ره بی په نایان بردووەته  

بۆ  سه ربه خۆ  قه واره ی  دامه زراندنی  به ر 

هه ندێك  هه وڵی  هه روه ها  مه به سته .  ئه م 

بۆ  كراوه   ته رخان  عه ره بییه كان  ده وڵه ته   له  

ئه م  پشتیوانیكردنی  بۆ  یاسا  ده رچوواندنی 

سه ر  ده كه نه   جه خت  كه   ته كنه لۆجیایانه ، 

پێویست  ڕێكخراوه یی  چوارچێوه ی  دانانی 

ئه م  كرداریی  به كارهێنانی  ڕێكخستنی  بۆ 

ته كنه لۆجیایانه .

ئیامرات هه وڵ ده دات بۆ دروستكردنی 

ڕێكخراوه یی  و  چوارچێوه یه كی 

ته كنه لۆجیاكانی  بۆ  چڕوپڕ  دامه زراوه یی 

دروستكردنی  به   كه   ده ستكرد،  زیره كیی 

پێ  ده ست  ده ستكرد  زیره كیی  وه زاره تی 

تاوه كوو  یه كه مینه ،  بواره دا  له و  كه   ده كات 

بێت  په یوه ندیدار  بنه ڕە تی  شێوه یه كی  به  

به دیهێنانی  بۆ  پێویست  پالنی  دانانی  به  

سرتاتیژیه تی ئیامرات بۆ زیره كیی ده ستكرد، 

له گه ڵ  كار  تیمی  دروستكردنی  سه رباری 

له   ئافراندن  بۆ  جێبه جێكار  سه رۆكانی 

به رنامه  هه روه ها  حكومییه كاندا،  الیه نه  

زیره كیی  به   تایبه ت  ده ستپێشخه ریی   و 

له   كردووه ،  پێ  ده ست  ده ستكردی 

مه یدانی  سه ردانی  ڕێكخستنی  نێویاندا 

له   تێگه یشنت  بۆ  حكومییه كان  الیه نه   بۆ 

ڕێكخسنت  ده ستكرد،  زیره كیی  كه رتی 

هه موو  له   وۆركشۆپ  پاڵپشتیكردنی   و 

ئامرازه   له  باره ی  حكومییه كاندا  الیه نه  

ده ستكرد  زیره كیی  جێبه جێكارییه كانی 

حكومه تدا،  كاری  بواره كانی  ته واوی  له  

جیهانی،  سااڵنه ی  لوتكه ی  ڕێكخستنی 

زیره كیی  بۆ  حكومی  پێشبڕكێی  ڕێكخستنی 

ده ستكرد.

سه ركردایه تیی  بۆ  هه وڵه كانی  سه رباری 

دامه زراندنی  له  ڕێگه ی  سرتاتیژی 

زیره كیی  بۆ  ڕاوێژكاری  ئه نجوومه نێكی 

ده رچوواندن  و  له   ئیامرات  ده ستكرد، 

له  باره ی  حكومی  یاسای  باڵوكردنه وه ی 

ده ستكرد  زیره كیی  پارێزراویی  به كارهێنانی 

جۆرێك  به   ناوچه كه دا،  له   یه كه مه  

جیهانییه   به ڵگه نامه ی  یه كه مین  خاوه نی 

زامنكراوه كان  ڕێكاره   دیاریكردنی  له  

دروستیی  و  پارێزراو  به كارهێنانێكی  بۆ 

جیهانیی زیره كی ده ستكرد.

له   گواستنه وه   و  ڕێگه وبان   ده سته ی 

ڕێكخستنی  به  ئامانجی  دوبه ی،  ئیامره تی 

یاسای  خۆڕە وه كان،  ئۆتۆمبێله   به كارهێنانی 
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ئۆتۆمبێالنه ی  ئه و  به كارهێنانی  ڕێكخستنی 

الیه نێك  هه ر  جۆرێك  به   ده ركردووه  

بكات  ئۆتۆمبێالنه   به و  كار  ئاره زوومه نده  

پێشوه خت  ده بێت  بكاته وه ،  تاقیی   و 

بكات.  ده سته كه دا  له گه ڵ  هه ماهه نگی 

ڕێك  ده سته كه ی  ڕۆڵی  یاساكان  هه روه ها 

خستووه ، به و پێیه ی الیه نی په یوه ندیداره  به  

ده رچوواندنی مۆڵه تی كاركردن له م بواره دا، 

و  ئاسایش   پێوه ره كانی  له گه ڵ  جۆره ی  به و 

سه المه تیی په یڕە وكراودا ده گونجێت.

به دیهێنانی  ئامانجی  به   به حره ین  له  

ده سته ی  )٢٠٣٠(دا،  له   شانشینه كه   دیدگای 

ئه لیكرتۆنی  حكومه تی  زانیارییه كان  و 

به ڕێوه بردنی  بۆ  پێشه نگه   و  چه ق   الیه نی 

دیجیتاڵی  حكومه تی  ده ستپێشخه رییه كانی 

بۆ  هه روه ها  به حره یندا،  شانشینی  له  

له   حكومییه كان  كه رته   یارمه تیدانی 

ده ستپێشخه ریی  ژماره یه ك  جێبه جێكردنی 

ئه و  به تایبه تی  بواره دا،  له و  پێشه نگ 

جێبه جێكردنی  به   په یوه سنت  كه   پڕۆژانه ی 

له   هاوچه رخه كانه وه ،  ته كنه لۆجیا 

بلۆكچین  و  ده ستكرد  زیره كیی  منوونه ی 

له   وه رچه رخان  هێنانه كایه ی  بۆ  كه  

گشتییه كان  خزمه تگوزارییه   پێشكه شكردنی 

كاریگه رییانه ی  ئه و  هه ڵسه نگاندنی   و 

ده به سرتێت.  پێ  پشتی  ده كه وێته وه ؛  لێی 

زانیارییه كان  ده سته ی  چوارچێوه یه دا  له م 

له سه ر  كار  ئه لیكرتۆنی  حكومه تی   و 

په یڕەوكردنی  بۆ  ده كات  توێژینه وه یه ك 

كه   گشتی،  ده ستكردی  زیره كیی  شێوازی 

به شداریكردنی كارمه ندان  و  به   به  هۆیه وه  

بازدانێكی  ده كرێت  فه رمانبه ران  ئه زموونی 

جۆری به دی بهێرنێت.

له  میسڕ، بۆ جێبه جێكردنی سرتاتیژیه تی 

-٢٠١٩( ده ستكرد  زیره كیی  بۆ  نیشتامنی 

وه زاره ته كانی  له   هه ریه كه    ،)٢٠٢4

زانیاری  ته كنه لۆجیای  په یوه ندییه كان  و 

هاوكاریی  بااڵ  خوێندنی  وه زاره تی   و 

ده كاته   جه خت  سرتاتیژە كه   ده كه ن،  یه كرت 

خۆی  كه   سه ره كی  ته وه ری  دوو  سه ر 

ته كنه لۆجیاكانی  له   هۆشیاركردنه وه   له  

به رنامه   ئاماده كردنی  و  ده ستكرد   زیره كیی 

بۆ بیناكردنی توانا و ڕاهێنانی هێزی كار له م 

به هاوبه شی  ئه مه ش  ده بینێته وه ،  بواره دا 

نێوده وڵه تییه كان  و  په یامنگا  له گه ڵ 

ئامانجی  به   ده كرێت،  جیهانییه كان  زانكۆ 

شاره زایانی  له   بناغه یه ك  دروستكردنی 

پسپۆڕ له م بواره دا.

ده كات  كار  میسڕ  دیكه وه   له  الیه كی 

یاسایی  چوارچێوه یه كی  گه شه پێدانی  بۆ 

به رپرسانه ی  به كارهێنانێكی  زامنكردنی  بۆ 

به   ده ستكرد،  زیره كیی  ته كنه لۆجیاكانی 

پاڵپشتیكردنی  له   بێت  یارمه تیده ر  جۆرێك 

ته كنه لۆجیایانه  ئه م  ڕێكخراوه یی  ژینگه ی 

له م  میسڕ  ڕكابه ریی  به هێزكردنی   و 

به هره   كۆكردنه وه ی  بۆ  هه روه ها  بواره دا، 
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پاڵپشتیی  بواره دا  له م  ئافراندنه كان  و 

بكات. تواناكانی 

بۆ  قه ته ر  په یامنگای  قه ته ر،  له  

زانكۆی  به   سه ر  كۆمپیوته ری  توێژینه وه ی 

بۆ  قه ته ر  ناوه ندی  خه لیفه ،  بن  حه مه د 

زیره كیی  بۆ  كۆمپیوته ری  توێژینه وه ی 

له   ئه وه ش  دامه زراندووه ،  ده ستكرد 

كه   ده ستپێشخه رییه كدا  چوارچێوه ی 

ده وڵه ته   پێگه ی  پشتیوانیكردنی  لێی  ئامانج 

ده ستكرددا،  زیره كیی  جێبه جێكردنی  له  

پێداویستییه كانی  پڕكردنه وه ی  بۆ  هه روه ها 

بواره دا،  له م  به توانا  كارمه ندی  له   ناوخۆیه  

ته كنه لۆجیایانه   ئه و  گه شه پێدانی  له   جگه  

له سه ر ئاستی ناوخۆیی.

ناوه نده كه   دیكه وه   الیه كی  له  

بنه ما  گه شه پێدانی  بۆ  ده كات  كار 

زیره كیی  به كارهێنانی  بۆ  ئاراسته كارییه كان 

كولتووری  له گه ڵ  شێوه یه ی  به و  ده ستكرد 

هاوكاری  سه رباری  ده گونجێت،  ناوخۆیی 

له   كه   فێركارییه كاندا  دامه زراوه   له گه ڵ 

ده كات  پێ  ده ست  مندااڵنه وه   باخچه كانی 

به  مه به ستی  ده گات،  زانكۆكان  به   تاوه كوو 

له م  مرۆیی  سه رمایه ی  له   پشتیوانیكردن 

بواره دا.

خشتەى ژمارە )٣(

ئامادەيى حكومەتە عەرەبييەكان بۆ زيرەكیى دەستكرد
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ئاماده یی حكومه ته  عه ره بییه كان بۆ 

سوودوه رگرتن له  ته كنه لۆجیاكانی زیره كیی 

ده ستكرد

كرا،  پێ  ئاماژەی  پێشرت  هه روه كوو 

جێبه جێكردن   بۆ  حكومه ته كان  ئاماده یی 

ته كنه لۆجیاكانی  له   سوودوه رگرتن  و 

گرنگرتین  له   یه كێك  به   ده ستكرد  زیره كیی 

باڵوبوونه وه ی  بۆ  پشتیوانی  هۆكاره كانی 

له سه ر  داده نرێت.  ته كنه لۆجیایانه   ئه م 

پاڵپشت  عه ره بییه كان  و  ده وڵه ته   ئاستی 

بۆ  حكومه ته كان  ئاماده یی  ڕیزبه ندیی  به  

زیره كیی ده ستكرد له  ساڵی )٢٠٢٠(دا، له سه ر 

ده رده كه وێت  عه ره بییه كان  ده وڵه ته   ئاستی 

)شازده یه م  هه یه   یه كه می  پله ی  ئیامرات 

له سه ر ئاستی جیهان(.

له   سوود  ئیامرات  چوارچێوه یه دا  له و 

ده بینێت،  یارمه تیده ر  هۆكاری  كۆمه ڵێك 

سرتاتیژیه تێك  بوونی  گرنگرتینیان  له وانه یه  

ئاستی  له سه ر  كه   ده ستكرد  زیره كیی  بۆ  بێت 

ده وڵه ت جێبه جێ  ده كرێت، هه روه ها بوونی 

توانای دیجیتاڵی، ژێرخانی بنچینه یی، سه رباری 

فه راهه مكردن   ئاستی  له سه ر  سه ركه وتنی 

ئاستی  له سه ر  زانیارییه كان.  به كارهێنانی  و 

دێت،  قه ته ر  به دوایدا  عه ره بییه كان  ده وڵه ته  

زانیارییه كان  و  بوونی  ئاستی  به  هۆی  كه  

ژێرخانی بچنینه یی  و توانای دیجیتاڵی، له سه ر 

ئاستی جیهان پله ی حه فتا و سێیه مینی گرتووه . 

ده وڵه ته   ئاستی  له سه ر  سعودیه  

له سه ر  سێیه م  و  پله ی  به   عه ره بییه كان 

دێت،  هه شتدا  سی  و  پله ی  له   جیهان  ئاستی 

ئاستی  له سه ر  تۆمار كردووه   به های  به رزترین 

بنچینه یی.  ژێرخانی  زانیاری  و  فه راهه مكردنی 

ئه نجوومه نی  ده وڵه تانی  ته واوی  به دوایاندا 

به حره ین،  دێن:  عه ره بی  كه نداوی  هاریكاریی 

عومامن، كوێت، به  پله كانی چواره م  و پێنجه م 

 و شه شه م له سه ر ئاستی ده وڵه تانی عه ره بی.

عه ره بییه  ،  دیكه ی  ده وڵه تانی  چی  هه ر 

پشتیوانی  سرتاتیژی  هه بوونی  باره ی  له  

ئیامرات  و  میسڕ  ده ستكرد،  زیره كیی  بۆ 

له   ئه وه ش  كردووه ،  تۆمار  سه ركه وتنیان 

زیره كیی  سرتاتیژی  په یڕە وكردنی  سایه ی 

ده ستكرد )٢٠١٩-٢٠٢4(، كه  جه خت ده كاته  

ئه و  باڵوبوونه وه ی  پاڵپشتیكردنی  سه ر 

واڵتانی  ئاستی  له سه ر  میسڕ  ته كنه لۆجیایانه . 

عه ره بی پله ی حه وته م  و له سه ر ئاستی جیهان 

پله ی په نجا و شه شه مینی به ر كه وتووه .

ئاستی  ده كرێت،  تێبینی  هه روه كوو 

ئاماده گیی واڵتانی دیكه ی عه ره بی بۆ زیره كیی 

له و  هه ندێك  به تایبه تی  جیاوازه ،  ده ستكرد 

ده وڵه تانه  له  پله كانی خواره وه ی ڕیزبه ندییه كه دا 

هاتوون، كه لێنی نێوانیان له گه ڵ ئه و ده وڵه تانه ی 

له  ڕیزی پێشه وه دان فراوان بووه ، بۆیه  پێویسته  

بۆ  كۆششه كانیان  هه وڵ  و  حكومه تانه   ئه و 

پاڵپشتیكردنی  بۆ  له بار  ژینگه ی  ئاماده كردنی 

ته كنه لۆجیاكانی زیره كیی ده ستكرد زیاتر بكه ن 

)بڕوانه  خشته ی ژماره  ٣(.
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واقیع و پالنی “سایبه ر” و 
فڕۆكه ی بێفڕۆكه وانی ئیسرائیل

نووسین: مه حموود موحاریب

وەرگێڕان: بارام سوبحی                    سەرچاوە: گۆڤاری “استرشاف للدراسات املستقبلیه “، ژ4، ٢٠١٩.

توێژە ری به شدار  له  سه نته ری عه ره بی بۆ توێژینه وه  و لێكۆڵینه وه  سیاسییه كان و مامۆستای 

ئیرسائیل،  زایۆنیزم  و  به   په یوه ست  لێكۆڵینه وه ی  كتێب  و  ژماره یه ك  فه ڵه ستین.  له   زانكۆیه  

سیاسییه كان  زانسته   له   به كالۆریۆسی  هه یه .  عه ره بی-ئیرسائیلیی  ملمالنێی  فه ڵه ستین،  دۆزی 

له  “زانكۆی عیربی” له  قودس به ده ست هێناوه . ساڵی ١٩٨٦ دكتۆرای له  زانسته  سیاسییه كان 

به ڕێوه به ری   ،)١٩٨٧–١٩٩٠( سااڵنی  له   هێناوه .  به ده ست  ئینگلته را  له   ڕیدینگ  زانكۆی  له  

ناوه ندی توێژینه وه كانی سه ر به  لێكۆڵینەوە عه ره بییەكان له  قودس بووه .
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پوخته 

“سایبه ر”  دۆخی  له   لێكۆڵینه وه یه   ئه م 

مه ده نی  بواری  هه ردوو  له   ئیرسائیل  له  

و  دیدگا   له   هه روه ها  سه ربازیدا،   و 

خۆپاراسنت  بۆ  ئیرسائیل  پێشنیاره كانی 

بۆ  ده كۆڵێته وه .  داهاتوودا  و  ئێستا  له  

ئیرسائیل،  له   سایبه ر  دۆخی  خوێندنه وه ی 

ئیرسائیلی  نوورساوی  ژماره یه ك  به   پشتی 

سێ   به   پشتی  هه روه ها  به ستووه ، 

په یامنگای  له   كه   به ستووه   توێژینه وه  

به   سه ر  نه ته وه یی  ئاسایشی  توێژینه وه ی 

زانكۆی ته لئه بیب ده رچوون.

بواری  جه نگی  له :  په یامنگایه   ئه و 

سایبه ر و كاریگه رییه كانی له سه ر ئیرسائیل، 

سرتاتیژیه تی  گه شه پێدانی  پێویستیی 

پێویستیی  سایبه ردا،  بواری  له   ئیرسائیل 

سایبه ردا  بواری  له   یاسایی  ڕێنامیی  دانانی 

دۆخی  له   ڕێكخستنی،  پاراسنت  و  بۆ 

له   سه ربازییه كان  بێفڕۆكه وانه   فڕۆكه  

ئه و  به  گرنگرتین  ئیرسائیل ده كۆڵێته وه ، كه  

پیشه سازیی  كه   داده نرێت  پێشكه وتنانه  

له سه ر  گه یشتووه .  پێی  ئیرسائیلی  وردی 

سااڵن   له   ده كرێت  كه   ده وه ستێت  ئه وه ش 

و ده یه كانی داهاتوودا، فڕۆكه  بێفڕۆكه وانه  

ئاسامنیی  هێزی  له الیه ن  سه ربازییه كان 

سه ربازیدا  بواری  له   ته نها  ئیرسائیله وه  

هێزێكی  ببێته   به ڵكوو  نه هێرنێت،  به كار 

بنه ڕە تی له  چه كی ئاسامنیدا.

بەرایی

سایبه ر  بواری  یان  ئه لیكرتۆنی  فه زای 

سااڵنه ی  له م  نوێیه ،  )Cybersace( چه مكێكی 

ته كنه لۆجیای  شۆڕشی  ده ره نجامی  له   دواییدا 

ئه لیكرتۆنی  فه زای  هه ڵداوه .  سه ری  زانیاری 

ناوی  زانیارییه كانی  و  كۆمپیوته ر  ته واوی 

ده گرێته وه ، هه روه ها سیستم  و پڕۆگرام  و تۆڕە  

جه ماوه ره وه   له الیه ن  به كارهێرناوه كان  كراوه  

به كارهێنانی  بۆ  تۆڕانه ی  ئه و  یان  ده گرێته وه ، 

به كاربه ران  له   دیاریكراوه وه   چینێكی  له الیه ن 

دیزاین كراون  و له  تۆڕی ئینته رنێتی گشتی جیا 

كراوه ته وه .

له  بواری ته كنه لۆجیای ورد و ته كنه لۆجیای 

له  ده وڵه ته  زۆر  یه كێك  به   زانیاریدا، ئیرسائیل 

جۆرێك  به   ده ژمێردرێت،  پێشكه وتووه كان 

ده وڵه تێكی  بووه ته   ڕابردوودا  ده یه ی  دوو  له  

حكومییه كان  و  دامه زراوه   “كۆمپیوته ری”، 

ته واوی فه رمانگه كانی سه ر به  هه ردوو كه رتی 

ئینته رنێت  تۆڕی  به   پشت  گشتی  تایبه ت  و 

مامه ڵه ی  زۆری  هه ره   زۆرینه ی  ده به سنت. 

دامه زراوه كانی  له گه ڵ  ئیرسائیل  هاواڵتیانی 

له  جۆراوجۆره كاندا،  فه رمانگه   ده وڵه ت  و 

 ڕێگه ی ئینته رنێته وه  به ڕێ ده كرێت. 

ئیرسائیل له  یه كه مین ده وڵه ته كان بوو كه  

سایبه ر  كۆمپانیای  دروستكردنی  به   بایه خی 

گرنگی  پێگه یه كی  به خێرایی  هۆیه وه   به و  دا، 

داگیر  جیهاندا  له   سایبه ر  كۆمپانیاكانی  له  

 Cyber“ گۆڤاری   ئامارێكی  به گوێره ی  كرد. 
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بایه خدانی  دواییدا  ده یه ی  له م 

ته ناهییه كان   داموده زگا  ئیرسائیل،  حكومه تی 

ئه كادیمیا  و  توێژینه وه   ناوه نده كانی  و 

به   په یوه ندیی  و  سایبه ر  به   ئیرسائیلییه كان 

كردووه .  زیادی  زۆر  نه ته وه ییه وه   ئاسایشی 

په یامنگای توێژینه وه كانی ئاسایشی نه ته وه یی 

بایه خدانی  به   ته لئه بیب،  زانكۆی  به   سه ر 

له م  په یامنگایه   ئه م  ده نارسێته وه .  بابه ته   به م 

ڕۆژەكانی  له   ژماره یه ك  دواییدا  ساڵه ی  ده  

ئیرسائیل  بۆ  گرنگیی  و  سایبه ر  بۆ  خوێندنی 

ته رخان  نه ته وه یی  ئاسایشی  به   په یوه ندیی   و 

ئه و  توێژینه وه ی  ژماره یه ك  هه روه ها  كردووه . 

توێژەرانه ی باڵو كردووەته وه  كه  له و په یامنگایه  

كار ده كه ن  و له  ڕەهه نده  جیاوازه كانی بواری 

به   توێژینه وه   یه كه م  ده كۆڵنه وه .  سایبه ر 

ئاراسته   ئه لیكرتۆنی:  فه زای  شه ڕی  ناونیشانی 

له الیه ن  بوو  ئیرسائیل  له   كاریگه رییه كانی  و 

داڤید  ئیڤن  و  شمۆئیل  توێژە ر  هه ردوو 

كرایه وه .  باڵو   ٢٠١١ ساڵی  له   سیامن  و  بن 

سیبۆنی  گابی  له الیه ن  دووه م  توێژینه وه ی 

هێڵه   به  ناونیشانی:  بوو  ئاسافه وه   عۆفه ر   و 

له   نیشتامنی  بۆ سرتاتیژیه تی  ئاراسته كراوه كان 

كرایه وه .  باڵو  ساڵی ٢٠١5  له   سایبه ردا،  بواری 

و  سیبۆنی   گابی  له الیه ن  توێژینه وه   سێیه مین 

عیدۆ سیڤان بوو، به  ناونیشانی ڕێنامییه كان له  

بواری سایبه ردا له  ساڵی ٢٠١٨ باڵو كرایه وه .

دواییدا  سااڵنه ی  له م  په یامنگایه   ئه و 

سایبه ری  ئاسایشی  توێژینه وه ی  به رنامه ی 

 )5٠٠( ئه و  له  باره ی   ”Security Venture

له   دواییدا  سااڵنه ی  له م  یه كه مه ی  كۆمپانیا 

ده ركه وتووه   ده كه ن،  كار  سایبه ردا  بواری 

ژماره ی كۆمپانیا ئه مه ریكییه كان ده گاته  )٣54( 

ئیرسائیلییه كان  كۆمپانیا  به دوایدا  كۆمپانیا، 

دێت كه  ژماره یان ده گاته  )4٢( كۆمپانیا، پاشان 

كۆمپانیا به ریتانییه كان دێت كه  ژماره یان )٢١( 

كۆمپانیایه ، دواتر كۆمپانیای واڵتانی دیكه  دێت.

له به ر  ده ریخستووه   لێكۆڵینه وه یه   ئه و 

ئیرسائیلی  كۆمپانیای  چل  باجدان،  به ندوباوی 

ژماره ی  واته   كراون،  تۆمار  ئه مه ریكا  له  

ئیرسائیلی  سایبه ری  كۆمپانیاكانی  ڕاسته قینه ی 

كه  له  ڕیزبه ندیی )5٠٠( كۆمپانیا یه كه مه كه ی 

به   واته   كۆمپانیا،   )٨٢( ده گاته   دێن؛  جیهاندا 

ڕێژە ی )١٦.4٪(، به  هه موو پێودانگێك ئه مه ش 

ڕێژە یه كی ئێجگار به رزه .

پێكهاته یه كی  به   سایبه ر  بواری  ئیرسائیل، 

هه ر  ده زانێت.  نه ته وه یی  ئاسایشی  گرنگی 

ڕۆژانه   ئیرسائیل  سایبه ری  بواری  چه نده  

زۆر  سایبه ری  ئه لیكرتۆنیی  هێرشی  دووچاری 

خۆیه وه   له الیه ن  ده بێته وه .  جۆراوجۆر  و 

په یامنگای توێژینه وه كانی ئاسایشی نه ته وه یی، 

له  یه كێك له  توێژینه وه كانیدا، زیانه كان كه  له  

ده كه ونه و ە؛   ئیرسائیل  له   سایبه ر  تاوانه كانی 

مه زه نده   دۆالر  ملیار  ده   نزیكه ی  به   سااڵنه  

دۆالر  ملیار  چه ندین  بڕە ش  ئه و  ده كات. 

كۆمپانیا  له   زانیاری  دزینی  له   كه   ده گرێته وه،  

پیشه سازی  و بازرگانییه كان ده كه ونه وه .
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ئه و  بایه خی  گرنگی  و  له به ر  دامه زراندووه ، 

بابه ته  به الی ئیرسائیل  و ئاسایشی نه ته وه ییه وه . 

ده ستی  په یامنگایه   ئه م  )٢٠١٧(ەوه   ساڵی  له  

وه رزیی  گۆڤارێكی  باڵوكردنه وه ی  به   كردووه  

تایبه ت به  سایبه ر و سااڵنه  سێ  ژماره ی لێ  باڵو 

ده كاته وه ، به  ناونیشانی “سایبه ر و هه واڵگری  

گابی  گۆڤاره كه   سه رنووسه ری  ئاسایش”،  و 

به رنامه ی “توێژینه وه ی  سیبۆنییه  كه  سه رۆكی 

ئاسایشی سایبه ره “ له  په یامنگاكه . له  سه روتاری 

گۆڤاره   ئه م  داوه   به وه   ئاماژە یان  یه كدا،  ژماره  

ده كۆڵێته وه   بابه ت  زۆر  ژماره یه كی  له  

هه واڵگری  و  و  سایبه ر  به   په یوه ندیی  كه  

له   سایبه ر  له  نێویاندا:  هه یه ،  ئاسایشه وه  

له   ده وڵه تان  سرتاتیژی  نێوده وڵه تیدا،  ئاستی 

هه مبه ر سایبه ردا، ڕێنامیی  و یاساكان له  بواری 

له   نیشتامنی  به رگریی  پاراستنی  سایبه ردا، 

چاالك،  ژێرخانی  له   به رگری  سایبه ردا،  بواری 

پێكهاته   به   سایبه ردا  بواری  له   هێز  بیناكردنی 

ئامرازه كانی  مرۆیی،  هێزی  جیاوازه كانیه وه : 

ڕێكخسنت  شه ڕكردن،  بیروباوه ڕی  شه ڕكردن، 

به رگری  و  شه ڕی  سه ركردایه تی،  ڕاهێنان،   و 

هێرشبه ریی سایبه ر.

سایبه ری  “كۆمه ڵه ی  ئه وانه ،  سه رباری 

له گه ڵ  به  هاوكاری  ئیرسائیل،  له   نیشتامنی” 

ناوه ندی  شه ش  ئیرسائیلییه كاندا،  زانكۆ 

له   سایبه ردا  بواری  له   ئه كادیمیی  توێژینه وه ی 

ئیرسائیل دامه زراندووه ، ئه مه ش له  چوارچێوه ی 

ده وڵه ت  و  له نێوان  هاوكاری  به هێزكردنی 

له   پیشه سازیدایه   كه رتی  ئه كادیمیاكان  و 

ئیرسائیل  بێتوو  ئه گه ر  چونكه   ئیرسائیل، 

پیشه سازیدا  مرۆیی  و  توانای  له   وه به رهێنان 

نه كات، ئه وا ناتوانێت پارێزگاری له  تایبه مته ندی 

 و سه ركه وتنی له  بواری سایبه ردا بكات.

یه كه م: واقیعی سایبه ر له  ئیرسائیل

جه نگ له  بواری سایبه ردا

ئه لكرتۆنی:  فه زای  “شه ڕی  توێژینه وه ی 

له   ئیرسائیل”  له   كاریگه رییه كانی  ئاراسته  و 

چوار به ش پێك دێت، نووسه رانی توێژینه وه كه  

بووه ته   سایبه ر  بواری  كردووه   به وه   ئاماژە یان 

ڕیزی  چووه ته   شه ڕكردن  و  نوێی  مه یدانێكی 

زه وی  له   شه ڕكردنه وه   دیكه ی  مه یدانه كانی 

ده وڵه ته   گه ردووندا.  و  ئاسامن   و  ده ریا   و 

چاالكی  و  سوپاكانیان  و  پێشكه وتووه كان  

زیاد  سایبه ردا  بواری  له   توێژینه وه كانیان 

بووه ته   ئه وانه وه   به الی  چونكه   كردووه ، 

كاتدا  هه مان  له   گه وره ،  هێزێكی  سه رچاوه ی 

ئه و  چونكه   كردووه ،  ئاشكرا  الوازیانی  خاڵی 

ژێرخانه ی كه  ده وڵه ته  هاوچه رخه كانی له سه ر 

بینا كراوه  له  منوونه ی كاره با و ئاو و گه یاندن  

بانكه كان،  و  بۆرسه   و  په یوه ندییه كان   و 

سایبه ر  بواری  به   پشت  كاره كانیاندا  له  

سه ركردایه تی  تۆڕە كانی  هه روه ها  ده به سنت. 

سه ربازی  و  به ڕێوه بردنی  كۆنرتۆڵكردن  و   و 

ته واوی جۆره كانی ته كنه لۆجیا پێشكه وتووه كان 

له  گۆڕە پانه كانی جه نگدا، له  منوونه ی: سیستمی 
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ده ستكرده كان   مانگه   به كارهێنانی  زانیاری  و 

سایبه ر  به   پشت  بێفڕۆكه وانه كان،  فڕۆكه   و 

ده به سنت.

به   ئاماژەیان  سیامن  بن  و  ئیڤن  

تایبه مته ندییه كانی سایبه ر له  مه یدانی جه نگدا 

به   كاركردنیەتی  توانای  دیارترینیان  كردووه ، 

ئه و  دژی  له   چركه ،  هه زار  له   یه ك  خێرایی 

دوژمنانه ی هه زاران میل دوورن، به بێ  ئه وه ی 

مه ترسییه وه .  بكه ونه   شه ڕكه ران  و  هێرشبه ران  

ئه و تایبه مته ندییانه ی له  بواری سایبه ردا هه ن، 

به تایبه تی له  كاتی ئه و شه ڕانه ی كه  به  چه كی 

به كارهێنانی  كردووه   وای  ده كرێن،  ته قلیدی 

باره یه وه   له و  توێژە ران  بێت.  سه رنجڕاكێش 

شه ڕی ڕووسیا له  دژی جۆرجیا له  ساڵی ٢٠٠٨ 

به  منوونه  ده هێننه وە. 

كه   ده كه ن  سه ربار  ئه وه ش  توێژە ران 

ده كرێت سایبه ر له  دژی ئامانجه  سرتاتیژییه كان 

له   ژماره یه ك  به گوێره ی  بهێرنێت،  به كار 

هێرشه ی  ئه و  منوونه ی  له   سه رچاوه كان، 

كووره   سه ر  بۆ   ٢٠٠٩ ساڵی  له   ئیرسائیل 

هه ردوو  دا.  ئه نجامی  ئێران  ئه تۆمییه كانی 

توێژەر ئه و هێرشه  به  ڕووداوێكی بنچینه یی له  

له   نوێ   قۆناغێكی  به   و  سایبه ر  شه ڕی  بواری 

گه شه سه ندنی به كارهێنانی سایبه ر له  مه یدانی 

شه ڕدا داده نێن.

ده كه ن،  باسی  توێژە ران  هه روه كوو 

به ته نیشت  شه ڕدا،  له   سایبه ر  به كارهێنانی 

ئاماده كارییه كان  گه شه پێدان  و  پڕۆسه كانی 

ژماره یه ك  كه   سایبه ردا  بواری  له   شه ڕ  بۆ 

ئه نجامی  و  داوه   ئه نجامیان  ده وڵه تان  له  

پێشبڕكێی  ده كاته وه   له وه   جه خت  ده ده ن، 

به كرداری  سایبه ردا  بواری  له   خۆپڕچه ككردن 

داوه   به وه   ئاماژە شیان  كردووه .  پێ  ده ستی 

ده سته ی  و  دامه زراوه   ده وڵه تان  له   ژماره یه ك 

به   تایبه تن  كه   جۆراوجۆریان دروست كردووه  

به كارهێنانی سایبه ر له  بواری شه ڕدا، هه روه ها 

گه شه یان به  سرتاتیژییه  ته ناهییه كان له  بواری 

سایبه ردا داوه .

سایبه ر له  سرتاتیژیه تی ئاسایشی ئیرسائیلیدا

ئیڤن  و بن سیامن جه خت له وه  ده كه نه وه  

كه  زیادبوونی بواری سایبه ر وه كوو گۆڕە پانێكی 

بۆ سه ر گۆڕە پانه كانی دیكه ی  نوێی شه ڕكردن 

شه ڕ له  زه وی  و ده ریا و ئاسامن  و گه ردووندا، 

پێویستی كردووه  كه  جه نگ له  بواری سایبه ردا 

به  سرتاتیژیه ت  و چه مكی ئاسایشی ئیرسائیله وه  

نوێكردنه وه ی  پێویستیی  ئه وه ش  بلكێرنێت، 

چه مك  و ده سته واژە  بنه ڕە تییه كانی په یوه ست 

ده خوازێت.  ئیرسائیله وه   ئاسایشی  تیۆری  به  

بواری  له   سرتاتیژی”  “ژینگه ی  منوونه؛   به  

نه ریتییه كه ی  تێگه یشتنه   له   جیاوازه   سایبه ردا 

له سه ر هه ڕەشه   كه   ئیرسائیل  ئاسایشی  تیۆری 

داڕێژراوه .  نه ریتییه كان  جیۆسرتاتیژییه  

له   ڕووبه ر  و  شوێن   و  كات   ئه وانه ،  سه رباری 

نه ریتییه كانی  تێگه یشتنه   له   سایبه ردا  بواری 

هێرشربدن  پڕۆسه ی  خێرایی  چونكه   جیاوازه ، 
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یان  سه دان  كه   ئامانجێك  دژی  سایبه ردا  له  

هه زاران میل دووره ، یه ك له  هه زاری چركه یه ك 

ده بینن  وای  توێژە ران  بۆیه   ده خایه نێت. 

به   كه   خۆپاراسنت  سیاسه تی  جێبه جێكردنی 

به ردی بناغه ی سرتاتیژیه تی ئیرسائیل داده نرێ ، 

له  شه ڕی بواری سایبه ردا ئه سته مه ، ئه وه ش به  

هۆی زه حمه تیی دیاریكردنی ناسنامه ی الیه نی 

هێرشبه ری شه ڕە كه  له م بواره دا.

بواری  له   به رگریكردن  توێژە ران،  به  بڕوای 

كه   نوێیه   ئاڵنگارییه كی  جۆره   سایبه ردا  شه ڕی 

دوژمن  چونكه   ده گرێت،  ئیرسائیل  یه خه ی 

برووسكه   به خێرایی  هێرشه كانی  ده توانێت 

ئه نجام بدات، ئه وپه ڕی ئه سته میشه  ناسنامه ی 

الیه نی هێرشبه ر دیاری بكرێت. بۆیه  توێژە ران 

ببێت  و  فێر  ئیرسائیل  ده كه ن  ئه وه   پێشنیاری 

بواری  له   كارا”  “به رگریی  چه مكی  له   سوود 

په یڕە وی  ئه مه ریكا  كه   وه ربگرێت  سایبه ردا 

به   ده به ستێت  پشت  چه مكه ش  ئه م  ده كات. 

توانای هه واڵگریی پێشكه وتوو بۆ دیاریكردنی 

به   هه روه ها  ئینته رنێتدا،  له   چاالكییه كان 

وه اڵمده ره وه ی  دینامیی  به رگریی  سیستمی 

خۆكرد به بێ  ده ستوه ردانی مرۆڤ.

“به رگریی  كه   ده ڵێن  ئه وه ش  توێژەران 

كارا” ته نها پشت به  ته كنه لۆجیای پێشكه وتوو 

تۆكمه   تۆڕێكی  به   پشت  به ڵكوو  نابه ستێت، 

پته وی  ڕێسای  و  ڕێكار  كه   ده به ستێت 

له   تێگه یشنت  ڕۆشنبیریی  هه روه ها  هه یه ، 

مه ترسییه كان، به رزه فتكردنێكی توند، پاراستنی 

به هێزی  مرۆیی  چاودێرییه كی  پێگه كان؛ 

پێویسته .

له به ر  ئه وه  ده كه ن  پێشنیاری  توێژە ران 

بواری  به   ناوه   دانی  ئیرسائیل  سوپای  ئه وه ی 

شه ڕكردن  مه یدانێكی  وه كوو  سایبه ردا 

پێویسته   دیكه ،  مه یدانه كانی  هاوشێوه ی 

ئیرسائیلدا  سوپای  هێزه كانی  له   گۆڕانكاری 

بكرێت، هه روه ها كار بكرێت بۆ دروستكردنی 

هاوشێوه ی  سایبه ر،  بواری  به   تایبه ت  چه كی 

چه كی زه مینی  و ده ریایی  و ئاسامنی. 

سه ره تاكانی ڕێكاره كانی ئیرسائیل بۆ 

به رگریكردن له  بواری سایبه ردا

توێژینه وه كه یاندا  له   سیامن  بن  و  ئیڤن  

پێناوی  له   ئیرسائیل  ده كه ن  به وه   ئاماژە  

ماوه ی  له   خۆی،  له   به رگریكرن  و  خۆپاراسنت  

ڕێكاری  كۆمه ڵێك  ڕابردوودا  ده یه ی  دوو  ئه م 

گرتووەته   سایبه ردا  بواری  له   به رگریكارانه ی 

به   ئیرسائیل  حكومه تی   ،١٩٩٧ ساڵی  له   به ر. 

مه به ستی دۆزینه وه ی چاره سه ر بۆ كێشه كانی 

توێژینه وه   ئه نجامدانی  و  زانیاری   پاراستنی 

حكومیی  “ژێرخانی  پڕۆژەی  بواره دا،  له م 

وه زاره تی  له   ئینته رنێتدا”  سه رده می  له  

چاودێریكردنی  ئه ركی  كرد،  دروست  دارایی 

له   زانیاری  پاراستنی  ئامرازه كانی  پێشكه وتنی 

وه زاره ت  و  له نێوان  هه ماهه نگی  و  جیهان  

داموده زگا حكومییه كانی پێ  سپێردرا. هه روه ها 

زانیاری  پاراستنی  فه رمانگه ی   ،٢٠٠٢ ساڵی  له  
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ئیرسائیل  گشتیی  هه واڵگریی  ده زگای  له  

ژێرخانی  پاراستنی  ئه ركی  دامه زرێرنا.  )شاباك( 

ئیرسائیل  له   چاالكه كانی  گرنگ  و  كۆمپیوته ره  

پێ  سپێردرا، له و مه ترسییانه ی كه  پێی ده وترێت 

“هه ڕە شه  تیرۆریستییه كان، پڕۆسه كانی تێكدان 

 و چاالكییه كانی سیخوڕی”.

هاوبه شی  لیژنه یه كی  ڕێگه ی  له  

ئاسایشی  ده سته ی  و  شاباك   ده زگای  نێوان 

بۆ  كراوه   ڕێكکه وتنێك  ئیرسائیل،  نه ته وه یی 

زیندووانه ی  گرنگ  و  ده زگا  ئه و  دیاریكردنی 

كه  ملكه چی پاراسنت ده بن. له  ئازاری ٢٠١١دا 

“یه كه ی  دامه زراندنی  ئیرسائیل  حكومه تی 

كه   كرد  په سه ند  زانیارییه كان”ی  به ڕێوه بردنی 

به رپرسی  ده بێت  و  دارایی  وه زاره تی  به   سه ر 

په یوه ندیی  سیستمه كانی  هه موو  ڕاسته وخۆی 

حكومی ده بێت، له  نێویاندا “ژێرخانی حكومی 

له  سه رده می ئینته رنێتدا”.

ڕاسپارده ی  له سه ر  ٢٠١١-دا،  ئایاری  له  

وه زاره ته كان،  و  كه رته كان   له   شاره زا  كۆمه ڵێك 

بنیامین  ئیرسائیل  حكومه تی  سه رۆكی 

سایبه ری  “ده سته ی  دامه زراندنی  ناتانیاهۆ 

حكومه ت  سه رۆكی  دیوانی  له   نیشتامنی” 

ئامانجی  دا  به وه   ئاماژە ی  ناتانیاهۆ  ڕاگه یاند. 

توانای  به هێزكردنی  ده سته یه ،  ئه م  بنه ڕەتیی 

به رگریی سیستمی ژێرخانی چاالكی ئیرسائیله  

بواری  له   تیرۆریستییه كان”  “هێرشه   دژی  له  

“ڕێكخراوه   یان  بیانی  ده وڵه تانی  كه   سایبه ردا 

وتیشی  ده ده ن.  ئه نجامی  تیرۆریستییه كان” 

بواری  له   هێرشكردن  بۆ  ئاشكرایه   ئیرسائیل 

بوارانه ی  ئه و  هه موو  چونكه   سایبه ردا، 

كاره با  تۆڕە كانی:  وه كوو  كراون  به كۆمپیوته ری 

دووچاری  گه یاندن  په یوه ندییه كان  و  و  ئاو  و 

دامه زراوه  و  هۆیه وه   به و  بوونه ته وه ،  هێرش 

فه رمانگه  گرنگ  و زیندووه كان په كیان كه وتووه 

 و ده وڵه تی سه رقاڵ كردووه .

كردووەته وه   ڕوونیان  سیڤان  سیبۆنی  و 

سایبه ری  ژێرخانی  له   به رگریكردن  پێناوی  له  

دامه زراوه  گرنگه كان له  ئیرسائیل، هه روه ها بۆ 

پارێزگاریكردن له  به رده وامبوونی كاركردنیان له  

بارێكدا ئه گه ر دووچاری هێرشی دوژمنكارانه ی 

سایبه ر بوونه وه ، حكومه تی ئیرسائیل له  ساڵی 

به رگری  بۆ  نیشتامنی  “ده سه اڵتی  ٢٠١5دا 

حكومه ت  سه رۆكی  دیوانی  له   سایبه ر”  له  

دامه زراندووه . له  سه ره تای ساڵی )٢٠١٨(شدا، 

و  نیشتامنی”  سایبه ری  “ده سته ی  هه ردوو 

له  سایبه ر”؛  به رگری  بۆ  نیشتامنی  “ده سه اڵتی 

له  ده زگایه كی یه كگرتوودا یه ك خران  و ناویان 

بڕیار  نرا “كۆمه ڵه ی نیشتامنیی سایبه ر”  و  لێ 

درا سه ر به  دیوانی سه رۆكی حكومه ت بن.

ده كه ن  پێشنیار  سیامن  بن  ئیڤن  و 

به رگریكردن  سرتاتیژیه تی  ئیرسائیل  حكومه تی 

له  بواری سایبه ردا له  ئیرسائیل به گوێره ی ئه م 

خااڵنه  په یڕە و بكات:

وه كوو  سایبه ر  بواری  به   دانپێدانان   •

بواره كانی  نیشتامنی )سه رباری  نوێی  بوارێكی 

پێویسته   ئاوی(،  ئاسامنی  و  و  وشكانی  
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له  ڕێگه ی  لێی  به ره ڤانیكردن  و  پاراسنت  

دیدگایه كی گشتگیر و هاوكاریی هه موو الیه نه  

په یوه ندیداره كانه وه  بێت.

سه ركردایه تیی  و  ده سته   دامه زراندنی   •

له   سایبه ر  بواری  له   به رگریكردن  بۆ  ناوه ندی 

ئیرسائیل له سه ر ئاستی نیشتامنی.

• دانانی ژێرخانێكی چاالك  و سیستمێكی 

ته ناهی له  لوتكه ی ئه وله ویه ته كان كه  پێویسته  

ئه نجامدانی  كاتدا  هه مان  له   بپارێزرێت، 

ئه ركی پارێزگاری له  دامه زراوه كانی دیكه ، له  

و  زانكۆكان   زانیارییه كانی  پاراستنی  منوونه ی 

گرنگه كان  كۆمپانیا  توێژینه وه  و  ناوه نده كانی 

ئیرسائیل،  ئابووریی  سه ر  ده كه نه   كار  كه  

به اڵم وه كوو به شێك له  ژێرخانی چاالك پۆلێن 

نه كراون.

• دروستكردنی سیستمێكی به رگریی تۆكمه  

له  بواری سایبه ردا، هاوشێوه ی ئه و سیستمه ی 

وه زاره تی به رگریی ئه مەریكا دروستی كردووه .

سایبه ردا  بواری  له   به رده وام  هاوكاریی   •

و  ئه منی   كه رتی  حكومی  و  كه رتی  له نێوان 

كه رتی تایبه تدا.

بیانییه كان  ده وڵه ته   له گه ڵ  هاوكاری   •

ده وڵه ته   به تایبه تی  سایبه ردا،  بواری  له  

هاوپه یامنه كان.

• ده رچوواندنی یاسا له  بواری سایبه ردا و 

جێبه جێكردنی.

زیادكردنی  بۆ  جه ماوه ر  یارمه تیدانی   •

گه شه پێدانی  سایبه ردا،  بواری  له   هۆشیارییان 

پێدانی  بواره دا،  له م  به رگرییان  توانای 

كڕینی  بۆ  به  هاواڵتیان  و كۆمپانیاكان  هاندان 

چاودێری  زیادكردنی  به رگری،  به رنامه كانی 

له سه ر كۆمپانیاكانی پارێزگاری.

• به كارهێنانی ئامراز و ئامێره  ته كنه لۆجییه  

فه زای  به   تایبه ت  پێشكه وتووه كانی  زۆر 

ئه لكرتۆنی.

سیاسه تی  گه شه پێدانی  ڕوونكردنه وه  و   •

توانای  له  نێویاندا  ئیرسائیل،  خۆپاراستنی 

به رپه رچدانه وه ی ڕاسته وخۆ دژی هه ر كه سێك 

هێرش بكاته  سه ر بواری سایبه ری ئیرسائیلی  و 

زیانی پێ بگه یه نێت، ئه مه ش ئه ركی دامه زراوه  

ته ناهییه كانی ئیرسائیله .

سیامكانی سرتاتیژیه تی نیشتامنی له  بواری 

سایبه ردا

توێژینه وه كه یاندا  له   ئاساف  و  سیبۆنی  

سرتاتیژیه تی  بۆ  ئاراسته كراوه كان  “هێڵه  

بنه ڕە تی  پێكهاته ی  دوو  به   ئاماژە   نیشتامنی”، 

به رگری  ئه وانیش  ده كه ن،  سایبه ردا  بواری  له  

له   ئیرسائیل  ده كه ن  داوا  هێرشكردنه .   و 

به رگری  و هێرش  بواری سایبه ردا سرتاتیژیه تی 

پێداویستییه كانی  زه مینه  و  بكات،  په یڕەو 

بكات.  ئاماده   سرتاتیژە ش  ئه م  جێبه جێكردنی 

كه   فه رمانگانه ی  و  دامه زراوه   ئه و  توێژە ران 

سایبه ردا  بواری  له   پێویسته   ئیرسائیلدا  له  

به شدا  چوار  به سه ر  بكرێت،  لێ   به رگرییان 

دابه ش ده كه ن:
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ته ناهییه كان  یه ك: دامه زراوه  سه ربازی  و 

كه  به ره ڤانی له  ئیرسائیل ده كه ن.

كه   فه رمانگه كان  دامه زراوه  و  دوو: 

پێشكه ش  بنه ڕە تییه كان  خزمه تگوزارییه  

ده كه ن.

فه رمانگانه ی  دامه زراوه  و  ئه و  سێ : 

له   ژیان  ڕێكخستنی  له   بنه ڕە تییان  ڕۆڵێكی 

ده وڵه تدا به  شێوه یه كی دروست هه یه .

په المار  ئه گه ر  دامه زراوانه ی  ئه و  چوار: 

بدرێن  و زیانیان پێ  بگات، كار ده كه نه  سه ر 

ڕێكخستنی  سه روه ری  و  و  جه ماوه ر  وره ی 

ده سه اڵته كان.

هه موو  ڕایده گه یه نن  توێژە ران 

له به رده م  كران  باس  دامه زراوانه ی  ئه و 

ده وڵه تانی  له الیه ن:  هه ڕەشه دان، 

ڕێكخراوه   ڕكابه ره كان،  ده وڵه ته   دوژمن، 

جگه  هاككه ره كان.  و  “تیرۆریستییه كان” 

ئاماژە  به وه  ده كه ن كه  بواری سایبه ر   له وانه ، 

جۆراوجۆر  تاوانی  دووچاری  ئیرسائیلدا  له  

به سه ر  سیخوڕیكردن  له  منوونه ی  ده بێته وه ، 

ڕۆحی،  خاوه ندارێتیی  دزینی  كۆمپانیاكانه وه ، 

به كارهێنانی بواری سایبه ر بۆ بازرگانیكردن به  

مادده ی هۆشبه ر و فرۆشتنی چه ك  و... تاد.

ده كه نه وه   له وه   جه خت  توێژەران 

به رگریی  سرتاتیژیه تی  له   بنه ڕە تی  ئامانجی 

پارێزگاریكردنه   سایبه ردا،  بواری  له   نیشتامنی 

فه رمانگه  سه رجه م  كاری  به رده وامبوونی  له  

بواری  له   كاتێك  ده وڵه ت  دامه زراوه كانی   و 

دوژمنكارانه   هێرشێكی  دووچاری  سایبه ردا 

بێت.  الیه نێكه وه   هه ر  له   ئیدی  ده بنه وه ، 

سرتاتیژیه تی  له   گرنگ  دیكه ی  ئامانجێكی 

ده بینێته وه   له وه دا  خۆی  نیشتامنی،  به رگریی 

بڕیار  بتوانن  ئیرسائیل  بڕیاربه ده ستانی  كه  

بده ن  و كارگه لێك له  بواری سایبه ر و جه نگی 

له و  ئه نجام بده ن،  له  دژی دوژمنان  نه ریتیدا 

له   به رگری  بتوانێت  ئیرسائیل  ڕوانگه یه وه  

له   ئه گه ر  بكات،  جۆراوجۆره كانی  دامه زراوه  

بواری  له   ئیرسائیلدا  هێرشێكی  كاردانه وه ی 

سایبه ردا دووچاری هێرش بوونه وه .

سرتاتیژیه تی  چاره سه ركردنی  له   توێژە ران 

به رگریدا جیاكاری له نێوان سێ  جۆره  هێرشدا 

ده كه ن:

گه یشتنه   ئامانجی  قووڵ:  هێرشی   •

و  دامه زراوه   كۆمپیوته ری  قوواڵیی  به  

فه رمانگه كان.

ده ستبه جێ   ڕووكه ش:  و  خێرا  هێرشی   •

ئه نجامه كانی ده رده كه ون، ئامانج لێی ڕێگرتن 

پێگه یه ی  به و  گه یشنت  له   له مپه ردانانه   یان 

هێرشی ده كرێته  سه ر.

• هێرشكردنه  سه ر پێكهاته  فیزیاییه كان له  

كۆمپیوته ردا.

ڕێكارانه   ئه م  ده كه ن  پێشنیار  توێژەران   •

له  دژی هێرشه  جۆراوجۆره كان بگیرێته  به ر:

ئیرسائیلییه   توانا  له نێوان  هه ماهه نگی   •

سایبه ردا،  بواری  له   جۆراوجۆره كاندا 

شاره زاییان  كه   پیشه یی  تاقمی  ئاماده كردنی 
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هه بێت،  هێرشكردن  ئامرازه كانی  باره ی  له  

دژی  له   به رگری  ژێرخانی  بنیادنانی  بۆ 

هێرشه كان.

ئاشكرا  و  به رده وام   په یوه ندییه كی   •

له نێوان دامه زراوه  و فه رمانگه  ئیرسائیلییه كاندا 

سایبه ریانه ی  هێرشه   ئه و  له هه مبه ر  هه بێت، 

ده كرێته  سه ریان.

بۆ  دامه زراوه یه ك  دروستكردنی   •

خه ماڵندنی دۆخی سایبه ر له  ئیرسائیل  و ئه و 

هێرشانه ی به به رده وامی له  دژی ده كرێن.

بۆ  تایبه ت  ده سته ی  دروستكردنی   •

ڕێگه ی  له   هێرشێك،  هه ر  به رپه رچدانه وه ی 

به كارهێنانی ئه و زانیارییانه ی له به ر ده ستدان 

هێرش  كه   گرووپانه ی  و  الیه ن   ئه و  باره ی  له  

ده كه ن.

• هاوكاری له گه ڵ ڕێكخراوه كانی به رگری 

ئه و  له گه ڵ  هه روه ها  بازرگانیدا،  كه رتی  له  

به   تایبه تن  نێوده وڵه تییانه ی  دامه زراوه  

سایبه ر.

كۆكردنه وه ی  گه شه پێدانی  ر: 

و  ڕكابه ر  باره ی  له   به به رده وامی  زانیاری 

و  به ره نگاربوونه وه   پێناوی  له   نه یاره كانه وه ، 

به رپه رچدانه وه یان.

وه اڵمدانه وه ی  بۆ  پالندانان  و  چێكردن    •

له   گریامنه كراوه كان  دوژمنه   دژی  خێرا 

چوارچێوه ی سرتاتیژیه تی خۆپاراستندا.

دوای  بووژانه وه   توانای  گه شه پێدانی   •

هێرشه كان، له و ڕوانگه یه وه  ئاماده كارییه كانی 

چه ندێك  هه ر  سایبه ردا  بواری  له   به رگری 

هه یه .  ناوی  دزه كردنه   ئه گه ری  به اڵم  بن، 

له   ئاماده كارییه كان  به رده وام  پێویسته   بۆیه  

چاككردنه وه ی  له  پێناوی  بن،  بااڵدا  ئاستێكی 

دوژمن   هێرشه كانی  له دوای  زیانه كان 

دامه زراوه  و  ئه و  كاركردنی  پاراستنی  و 

فه رمانگانه ی هێرشیان كراوه ته  سه ر.

به كار  ئینته رنێت  هێاڵنه ی  ئه و  باشرته    •

هه وڵه كانی  به سه ر  ده توانرێت  كه   بهێرنێت 

كاركردنیدا  به رده م  خستنه   گرفت  و  داخسنت  

هێرشێكی  دووچاری  كاتێك  ببیت،  زاڵ 

ڕووكه ش  و خێرا ده بیته وه .

• گرنگه  توانای ئه وه  هه بێت ئه و پێگانه ی 

بۆ  بگوازرێنه وه   سه ر،  ده كرێته   هێرشیان 

پێگه ی دیكه ی جێگره وه  له  ئینته رنێتدا.

توانای ئیرسائیلییه كان  به   په ره   پێویسته    •

بدرێت بۆ ناسینه وه ی ئه و هێرشانه ی ده كرێنه  

گرنگه   كۆمپیوته ر،  فیزیاییه كانی  پێكهاته   سه ر 

بهێرنێن  به كار  كۆمپیوته ر  پێكهاتانه ی  ئه و 

و  ئیرسائیلن   پیشه سازییه كانی  به رهه می  كه  

زه حمه ته  زیانیان پێ  بگه یه نرێت.

ده كه نه وه   له وه   جه خت  توێژەران   •

په الماردانی  ئه گه ری  زیاتر  مه ده نی  كه رتی 

بۆ گرتنه به ری  بۆیه   بواری سایبه ردا،  له   هه یه  

به رگریكردن  پێناوی  له   پێویست  ڕێكاری 

پابه ندبوونی  داوای  سایبه ره كانیان،  له  

یان  دامه زراندن  له  كاتی  بكرێت  كۆمپانیاكان 

نوێكردنه وه ی مۆڵه ته كانیاندا. پابه ندبوون به و 
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ڕێكارانه ش، بكرێته  مه رجێك بۆ مۆڵه تپێدانیان 

یان نوێكردنه وه ی مۆڵه ته كانیان.

سایبه ره وه ،  بواری  هێرشه كانی  باره ی  له  

توێژەران هێرشه كان ده كه نه  سێ  جۆره وه :

• هێرشی ئاشكرا

• هێرش بۆ گه یاندنی په یامێك

• هێرش له  چوارچێوه ی جه نگێكی نهێنیدا

هێرشانه ش،  ئه و  به ره نگاربوونه وه ی  بۆ 

پێشنیار ده كه ن ئه م هه نگاوانه  برنێن:

سه رجه م  سایبه ردا  بواری  له   پێویسته    •

دامه زراوه  سه ربازی  و ته ناهییه كانی ئیرسائیل 

له  نێوانیاندا هه بێت،  ته واو  هه ماهه نگییه كی 

ئه وه ی پێویسته  ئاماده ی بكه ن بۆ هێرشكردنه  

بواری  له   گریامنه كراوه كان  دوژمنه   سه ر 

سایبه ردا، به رده وام له  ئاماده باشیدا بن.

بواری  له   هێرشكردن  توانای  پێویسته    •

گشتگیر،  پالنێكی  له   بێت  به شێك  سایبه ردا 

له  ڕووبه ڕووبوونه وه یه كی گشتگیردا  تاوه كوو 

كاریگه ریی هه بێت.

و  كاریگه ر  هێرشێكی  ناكات  پێویست 

سه ركه وتوو به شێك بێت له  هێرشێكی قووڵی 

بدرێن  پێ  په ره   تواناكان  باشرته   پێشكه وتوو، 

له  ورد  و  كاریگه ر  هێرشێكی  ئه نجامدانی  بۆ 

 ڕێگه ی هێرشێكی ڕووكه ش  و خێرا و فراوان بۆ 

سه ر چه ندین ئامانجی جۆراوجۆر.

بواری  له   هێرش  ئه نجامدانی  بۆ   •

گریامنه كراوه كان،  دوژمنه   دژی  سایبه ردا 

نادیاره وه “  “نێوه ندگیرێكی  ڕێگه ی  له   گرنگه  

ڕاگه یاندنی  به بێ   هه بێت،  ئاماده سازی 

به رپرسیارێتی.

• له  پێناوی ئه نجامدانی هێرشێكی فراوان 

سایبه ردا؛  بواری  له   كاریگه ر  و  گشتگیر   و 

هێرشانه   ئه و  بۆ  پێویست  هێزی  پێویسته  

دروست بكرێن، ئامانجه كه  به وردی بزانرێت، 

پالندانانی پێشوه خته  هه بێت.

سایبه ردا  بواری  له   هێرش  ده كرێت   •

به شێك بێت له  گفتوگۆی نێوان ده وڵه تان، به  

جۆرێك ده كرێت ئامانجی هێرشه كه  گه یاندنی 

په یامێك بێت.

باشرته   وا  سایبه ردا  بواری  له    •

بخرێنه   شاره زا  و  پیشه گه ر  “هێرشبه رانی” 

ئیرسائیله وه . به رگریی 

ڕێنامییه كان له  بواری سایبه ردا

بواری  ڕێنامییه كانی  له   سیڤان  سیبۆنی  و 

سایبه ردا كه  له  ٢٠١٨ ده رچووه ، داوا ده كه ن 

بخرێت،  ڕێک  ئیرسائیلدا  له   سایبه ر  بواری 

دابرنێت.  له  باره یه وه   ته واو  ڕێنامیی ڕوون  و 

سایبه ر  بواری  ده كه نه وه   له وه ش  جه خت 

بێئه ندازه  گرنگه  و به به رده وامی له  گۆڕاندایه ، 

كاره كانی  به   پشت  گه وره ی  به شێكی  چونكه  

ڕێگه یه وه   له   كه   ده به ستێت  مه ده نی  كه رتی 

ده كرێت زیانێكی توند به  ئاسایشی نه ته وه یی 

خاڵی  كه رته ش  ئه م  بگه یه نرێت،  ئیرسائیل 

الوازه  كه  له  ڕێگه یه وه  ده كرێت هێرش بكرێته  

سه ر سایبه ری ئیرسائیل.
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هه ڕە شه   كه   مه ترسییانه ی  ئه و  توێژە ران 

هه روه ها  ده كه ن،  ئیرسائیل  سایبه ری  له  

لێی  الیه نانه ی  ئه و  و  سایبه ر  پاراستنی 

به م  كۆمه ڵه وه ،  شه ش  ده كه نه   به رپرسن؛ 

شێوه یه :

ده پارێزن  و  خۆیان  دامه زراوانه ی  ئه و   •

چاودێریی خۆیان ده كه ن: ئه مه ش دامه زراوه  

ده زگای  وه كوو  ده گرێته وه   ته ناهییه كان 

)شاباك(، مۆساد و سوپای  هه واڵگریی گشتی 

جۆراوجۆره كانی  و  دامه زراوه   به   ئیرسائیلی 

خۆپاراستنیان  بۆ  دامه زراوانه   ئه م  پۆلیسه وه . 

ده ره كی،  الیه نێكی  ده ستێوه ردانی  به بێ  

ئاماده كاریی پێویستیان كردووه .

هه ستیاره كان  و  دامه زراوه    •

ئه مانیش  سه ربازی:  پیشه سازییه كانی 

به رپرسی  چاودێریی  سه رپه رشتی  و  ملكه چی 

ئاسایشن له  وه زاره تی ئاسایشی ئیرسائیل، كه  

پاراستنیان  بۆ  ڕێنامییه   ده رچوواندنی  ئه ركی 

پاراستنی  دوژمنان  و  سایبه ری  هێرشی  له  

نهێنی  و زانیارییه كانی ئه و شوێنانه یه .

له ژێر  ئیرسائیل:  له   زینده گی  ژێرخانی   •

سایبه ری  “كۆمه ڵه ی  هاوبه شی  سه رپه رشتیی 

گشتیدان.  هه واڵگریی  ده زگای  و  نیشتامنی”  

و  دامه زراوه   ئیرسائیل  له   زینده گی  ژێرخانی 

كه رتی زۆر ده گرێته وه ، له  منوونه ی كه رتی غاز 

په یوه ندییه كان  گه یاندن  و  و  ئاو  و  كاره با  و 

به نده ره كان  فڕۆكه خانه  و  ته ندروستی  و   و 

تاد.  نیشتامنی  و...  دڵنیایی  دامه زراوه ی   و 

سایبه ری  كۆمه ڵه ی  له   هاوبه ش  لیژنه یه كی 

گشتی،  هه واڵگریی  ده زگای  نیشتامنی  و 

پێویسته   كه   ده كه ن  دیاری  دامه زراوانه   ئه و 

به پێی  ئه وه ش  چاودێرییانه وه ،  ژێر  بخرێنه  

خه ماڵندنیان بۆ ئه و مه ترسییانه ی دووچاریان 

ده بێته وه  و زیان به  ڕە وتی رسوشتیی ژیان له  

ئیرسائیل ده گه یه نێت، ئه گه ر هاتوو دووچاری 

هێرشی سایبه ری دوژمنان بوونه وه .

داموده زگا  ئیرسائیل  و  وه زاره ته كانی   •

ته كنه لۆجیای  كۆمه ڵه ی  جۆراوجۆره كانیان: 

سه رپه رشتیی  حكومی  په یوه ندیی  و  زانیاری  

هێرشی  له   ده كات  به رگریكردنیان  پڕۆسه ی 

سایبه ر.

ملكه چی  زۆرینه یان  تایبه ت:  كه رتی  ا: 

له   به رگریكردن  باره ی  له   نابن  ڕێنامییه كان 

چاودێری  هه اڵواردنی  به   سایبه ردا،  بواری 

دامه زراوه   و  بۆرسه   بانك  و  له سه ر 

ته ندروستییه كان  و كارگه كانی كه رتی وزه .

• هاواڵتیان ملكه چی ڕێنامییه كان نابن له  

باره ی به رگریكردن له  بواری سایبه ردا.

ئاماژە   توێژە ران  ئه وانه ،  سه رباری  و 

ڕێنامیی  و  شه ش  ئیرسائیل  له   ده كه ن  به وه  

سایبه ره وه   بواری  له  باره ی  ده ستپێشخه ری 

ده رچوون كه  بریتین له :

هه نارده   له سه ر  چاودێری  زیادكردنی   •

به رهه مه   زیادكردنی  ئیرسائیل،  ئه منییه كانی 

چاودێریی  ژێر  ده خرێنه   كه   سه ربازییه كان 

پاراستنی  ئامانجی  به   نێوده وڵه تییه وه ، 
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له   به تایبه تی  ئیرسائیل،  ڕێژەیی  بااڵده ستیی 

و  سایبه ر  هێرشبه رانه ی  پیشه سازیی  بواری 

به وه   ئاماژە یان  توێژە ران  به رهه مه كانیدا. 

به ندوباوه كانی  له   هه ندێك  ئیرسائیل  كردووه  

به رهه مه كانی  له   هه ندێك  له سه ر  چاودێریی 

هه وڵ  چونكه   كردووەته وه ،  كه م  سایبه ر 

چاره سه رێكی  دۆزینه وه ی  بۆ  ده دات 

بااڵده ستیی  پاراستنی  له نێوان  مامناوه ند 

پیشه سازیی  بواری  له   ئیرسائیل  ڕێژە یی 

ڕكابه ر  هێزی  له   پارێزگاری  الیه ك،  له   سایبه ر 

ئیرسائیل  سایبه ری  كۆمپانیاكانی  هه نارده ی  و 

له  الیه كی دیكه وه .

• ده سته ی سایبه ری نیشتامنی له  كانوونی 

یه كه می ٢٠١5دا به ڵگه نامه یه كی باڵو كرده وه  

توانا  به   گه شه   ده دات  هه وڵ  ڕایگه یاند  و 

سایبه ردا  بواری  له   ئیرسائیل  مرۆییه كانی 

به رزكردنه وه ی  پێناوی  له   ئه وه ش  بدات، 

و  ئیرسائیل   له   سایبه ر  پاراستنی  پڕۆسه ی 

ئاستی  به ڵگه نامه یه   ئه م  لێی.  به رگریكردن 

پیشه یی داواكراوی له  توانا مرۆییه كان دیاری 

سایبه ر  جۆراوجۆره كانی  بواره   له   كه   كردووه  

به ڵگه نامه كه   ده كه ن.  كار  ئیرسائیلدا  له  

كارمه ندانی  پیشه یی  ئاستی  به رزكردنه وه ی 

بواری سایبه ر به  پێویست ده زانێت، له  ڕێگه ی 

پێدانی  و  سایبه ر  بواری  وانه كانی  خوێندنی 

بواری  كارمه ندانی  به   زانستی  بڕوانامه ی 

سایبه ر، دوای ئه وه ی له  بواره  جۆراوجۆره كانی 

سایبه ردا ده خوێنن  و ڕاهێنانیان پێ ده كرێت.

ڕێنامییه كی  ٢٠١٧دا  له   داد  وه زیری   •

نوێی ئیلزامیی په سه ند كرد له  باره ی پاراستنی 

هه ستیارییان.  ئاستی  به گوێره ی  زانیارییه كان 

زانیارییه كان  هه ستیاریی  ئاستی  تاوه كوو 

به   پابه ندبوون  پێویسته   ئه وا  بن،  به رزتر 

پاراستنیانه وه   له  باره ی سیستمی  ڕێنامییه كان 

توندتر بێت.

له   نیشتامنی  سایبه ری  كۆمه ڵه ی   •

“تیۆری  به ڵگه نامه ی  ٢٠١٧دا  نیسانی 

به رگریی له  بواری سایبه ر له  دامه زراوه كاندا” 

به   تایبه ته   به ڵگه نامه یه   ئه م  كرده وه ،  باڵو 

باس  تیایدا  مه ده نی،  كه رتی  كاروباره كانی 

شێوازه كانی،  خۆپاراسنت  و  ئامرازه كانی  له  

له   مه ترسییه كان  كه مكردنه وه ی  چۆنێتیی 

كراوه ،  مه ده نیدا  كه رتی  له   سایبه ر  بواری 

توانای  به رزكردنه وه ی  له  پێناوی  ئه مه ش 

به رگریی دامه زراوه كانی ئه م كه رته دا.

له   نیشتامنی  سایبه ری  كۆمه ڵه ی  ڵ: 

ئیرسائیل  “سرتاتیژیه تی  به ڵگه نامه ی  ٢٠١٧دا 

باڵو  سایبه ر”دا  بواری  له   به رگریكردن  بۆ 

بوو  یه كه م  جاری  بۆ  ئه مه ش  كرده وه ، 

كه   بكرێته وه   باڵو  چڕوپڕ  به ڵگه نامه یه كی 

تیایدا به ورده كارییه وه  باس له  به رگریكردن له  

بواری سایبه ر له  ئیرسائیلدا بكات.

نیشتامنی  سایبه ری  كۆمه ڵه ی   •

ئاماده كردنی  بۆ  كرد  ده ستپێشخه ریی 

به  مه به ستی  سایبه ر”،  “یاسای  ڕە شنووسی 

ڕە شنووسە   ئه م  كنێست.  له   په سه ندكردنی 
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نیشتامنیی  سایبه ری  كۆمه ڵه ی  ده سه اڵته كانی 

دیاری كردووه ، به رپرسیارێتیی به رگریكردن له  

سایبه ر له  ئیرسائیلی خستووەته  ئه ستۆی. ئه م 

كردووه   دیاری  ده زگایانه ی  ئه و  ڕە شنووسه  

ئیلزامییه كان  ڕێنامییه   ملكه چی  پێویسته   كه  

سایبه ریان.  بواری  پاراستنی  باره ی  له   بن 

ئیرسائیلی  دامه زراوه كانی  ڕە شنووسه كه  

كردووەته  سێ  كۆمه ڵه وه :

هه زار   )٦٠٠( له  كۆی  یه كه م  كۆمه ڵه ی 

دامه زراوه ی  هه زار  نزیكه ی  دامه زراوه ، 

پێویسته   كه   زینده گی ده گرێته وه   و  هه ستیار 

ئه ركی به رگریكردن لێیان له  ئه ستۆی ده وڵه تدا 

دیكه یه،   دامه زراوه كانی  چی  هه ر  بێت. 

به سه ر كۆمه ڵه كانی دووه م  و سێیه مدا دابه ش 

كۆمه ڵه یه؛   دوو  له م  پارێزگاریكردن  كراون. 

ده ركراوه ،  بۆیان  ڕێنامییانه ی  به و  په یوه سته  

خۆیان  تاوه كوو  ده درێتێ   هاندانیان  به اڵم 

ئاماده كاریی پێویست بۆ خۆپاراستنیان بكه ن.

سایبه ری  كۆمه ڵه ی  ره شنووسه كه ی 

چوونه ناوه وه ی  به   داوه   مافی  نیشتامنی 

به   ئیرسائیلدا،  له   كۆمپیوته ره كان  هه موو 

به ڵگه نامه  ئه و  تاوه كوو  تایبه ت  و گشتییه وه ، 

وه ربگیرێ ،  لێیان  ده ویسرتێن  زانیارییانه ی   و 

به بێ   یان  یاسایی  چاودێرییه كی  بوونی  به بێ  

كه   كۆمپیوته ره كان  خاوه نی  ئاگاداركردنه وه ی 

زانیارییه كانیان لێ  وه رده گیرێت.

كنێست  ٢٠١٧دا  حوزه یرانی  له  

ڕە شنووسه   ئه م  بۆ  یه كه می  خوێندنه وه ی 

یاسایه   ئه م  به اڵم  كرد.  په سه ندی  و  كرد 

ئیرسائیلییه وه   الیه نی  چه ندین  له الیه ن 

به  هۆی  هات،  توند  نه یارێتییه كی  دووچاری 

فراوانی  بێئه ندازه   ده سه اڵتێكی  ئه وه ی 

نیشتامنی   سایبه ری  كۆمه ڵه ی  به خشیوه ته  

ده كات.  پێشێل  تاك  تایبه مته ندییه كانی  و 

ئه و  هه یه   ئه وه ش  مه ترسیی  هه روه ها 

سایبه ری  كۆمه ڵه ی  له الیه ن  زانیارییانه ی 

دیوانی  به   سه ر  به فه رمی  كه   نیشتامنی 

ڕووپۆشی  له ژێر  ده كرێته وه ،  كۆ  حكومه ته  

سیاسیی  مه به ستی  بۆ  ئه منیدا،  پاساوی 

ناوخۆیی حیزبی خراپ به كار بهێرنێت.

سیڤان،  سیبۆنی  و  و  توێژە ر  هه ردوو 

بواری  له   پارێزگاری  ڕێكخستنی  پێشنیاری 

ئیرسائیلدا  دامه زراوه كانی  ته واوی  له   سایبه ر 

دامه زراوه كان  مه به سته ش  ئه و  بۆ  ده كه ن، 

سێ   ژێر  ده خرێنه   و  كۆمه ڵه وه   سێ   ده كه نه  

جۆری جیاوازی ڕێنامییه وه ، به م شێوه یه :

ئه م  ناوخۆیی:  خۆكردی  ڕێنامیی   •

ته ناهییه كان  سه ربازی  و  دامه زراوه   جۆره  

و  مۆساد  و  سوپا  منوونه ی  له   ده گرێته وه ، 

پۆلیس  و هه واڵگریی گشتی. ئه م دامه زراوانه  

له  پێناوی پاراستنی بواری سایبه ریان، ملكه چی 

ڕێنامییه كانی تایبه ت به  خۆیان ده بن.

• ڕێنامییه  ئیلزامییه كان: ده وڵه ت ڕێنامیی 

ده سه پێنێت  تایبه مته نده كان  الیه نه   ئیلزامیی 

و  ده زگا  له   سایبه ر  بواری  پاراستنی  بۆ 

دامه زراوه  زینده گی  و هه ستیاره كاندا، وه كوو 
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پیشه سازیی سه ربازیی سه ر به  هه ردوو كه رتی 

تایبه ت  و گشتی، ته واوی كه رته كانی گه یاندن 

ته ندروستی   و  ئاو  و  وزه   و  په یوه ندییه كان    و 

و به نده ره كان  و فڕۆكه خانه كان  و بانكه كان  و 

ئه گه ر  دیكه   ده زگایانه ی  ئه و  ته واوی  بۆرسه ، 

دووچاری هێرشی سایبه ر ببنه وه ، ده بنه  هۆی 

شێواندنی ڕە وتی ئاسایی ژیان له  ئیرسائیلدا.

به   په یوه سنت  ڕێنامییانه ی  ئه و   •

ده رده كات  ڕێنامیی  ده وڵه ت  هاندانه وه : 

و  كۆمپانیا  به   ببه خشێت  ده سه اڵت  تاوه كوو 

پاراستنی  بۆ  تاوه كوو  نازینده گییه كان،  ده زگا 

پێویستی  ڕێوشوێنی  خۆیان  سایبه ریان  بواری 

به رگریلە خۆكردن بگرنه  به ر.

سایبه ر له  سوپای ئیرسائیلدا

له نێو  كۆده نگییه ك  ساڵه   ده   له   زیاتر 

ئیرسائیلدا  ته ناهییه كانی  سه ربازی  و  ده زگا 

نوێی  مه یدانێكی  بووه ته   سایبه ر  كه   هه یه  

شه ڕكردن، چووه ته  ڕیزی مه یدانه كانی دیكه ی 

شه ڕكردنه وه  له  وشكانی  و ده ریایی  و ئاسامنی 

له   دواییدا  ساڵه ی  ده   له م  گه ردوونیدا.   و 

ئیرسائیل بانگه وازه كان بۆ دروستكردنی چه كی 

ده ركه وتوون،  ئیرسائیلدا  سوپای  له   سایبه ر 

و  زه مینی   چه كی  هاوشێوه ی  ده كه ن  داواش 

تایبه ت  سه ركردایه تییه كی  ئاسامنی،  و  ئاوی  

به  خۆی هه بێت.

ده مه ی  ئه و  ٢٠٠٩، سوپاساالری  ساڵی  له  

سایبه ری  بواری  ئه شكنازی،  گابێ   ئیرسائیل؛ 

هه ردوو  له   شه ڕكردن  مه یدانێكی  وه كوو 

ئه و  له سه ر  دانا.  كرده یی  سرتاتیژی  و  باری 

 ٢٠٠٩ ساڵی  له   ئیرسائیل  سوپای  بنه مایه ش، 

سه ر   )٨٢٠٠( یه كه ی  له   سایبه ری  ده سته ی 

)ئامان(  سه ربازی  هه واڵگریی  ده زگای  به  

٢٠٠٩دا،  یه كه می  كانوونی  له   كرد.  دروست 

سه ربازیی  هه واڵگریی  ده زگای  سه رۆكی 

وتارێكیدا  له   یادلین،  عامۆس  كاته؛   ئه و 

ئاسایشی  توێژینه وه كانی  په یامنگای  له  

ئامانجه   سه ر  هێرشكردنه   وتی:  نه ته وه یی 

له   یه كێكه   سایبه ردا،  بواری  له   ده ره كییه كان 

ئه ركه كانی ده سته ی سایبه ری سه ر به  ده زگای 

هه واڵگریی سه ربازی.

وته بێژی  ٢٠١5دا،  حوزه یرانی  له  

ڕۆشنایی  له به ر  ڕایگه یاند  ئیرسائیل  سوپای 

سایبه ردا  بواری  له   كه   ئاڵنگارییانه ی  ئه و 

ڕووبه ڕووی سوپا ده بێته وه ، سه رۆكی ده سته ی 

گشتیی ئه ركان، گادی ئایزنكۆت، بڕیاری داوه  

دروست  ئیرسائیلدا  سوپای  له   سایبه ر  چه كی 

ساڵدا  دوو  ماوه ی  له   بڕیاره ش  ئه م  بكرێت، 

ئاماژەی  ئه ركان  سه رۆكی  ده كرێت.  جێبه جێ  

وا  سایبه ر  چه كی  دروستكردنی  دا  به وه  

جیاوازه كان  به ره   له   ئیرسائیل  سوپای  ده كات 

ڕووی  له   خۆی  بااڵده ستیی  ده رخستنی  له    و 

ته كنه لۆجی  و مرۆییه وه  باشرت كار بكات.

نه كرا و دوای  بڕیاره  جێبه جێ   ئه و  وه لێ  

ئه ركانی  ده سته ی  له   زۆر  تاوتوێكردنێكی 

سوپای ئیرسائیلی هه ڵوه شێرنایه وه . ئایزنكۆت 
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باڵوی  ٢٠١٨دا  كۆتایی  له   كه   وتارێكدا  له  

بۆ  بوون  هانده ر  هۆكارانه ی  ئه و  كرده وه،  

سوپای  له   سایبه ر  چه كی  دروستكردنی 

ڕوون  ڕە تكردنه وه ی؛  پاشان  و  ئیرسائیلدا 

ده كات  به وه   ئاماژە  ئایزنكۆت  كرده وه . 

له   سایبه ر  ڕێكخستنی  چۆنێتیی  له  باره ی 

)٢٠١4(ە وه   ساڵی  له   ئیرسائیلدا،  سوپای 

مشتومرێكی درێژخایه ن له  ده سته ی ئه ركانی 

ئه ركان  ده سته ی  باره یه وه   له و  كراوه .  گشتی 

چه ندین به دیلی تاوتوێ كردووه ، هه ندێكیان 

جۆرێك  به   دانراون،  مه زن  بازدانێكی  به  

داوای یه كخستنی هه موو تواناكانی له  بواری 

له ژێر  دانانی  ئیرسائیل  و  سوپای  له   سایبه ر 

یه ك سه ركردایه تیدا كردووه ، به اڵم هه ندێكی 

كۆتاییدا  له   بوون.  پارێزگارانه   زۆر  دیكه یان 

به دیله كان،  هه موو  لێكدانه وه ی  دوای  و 

بازدانێكی  بڕوایه ی  ئه و  گه یشتوونه ته  

له   سایبه ر  بواری  ڕێكخستنی  له   گه وره  

سه ركردایه تیدا  یه ك  له ژێر  ئیرسائیلدا  سوپای 

په سه ند  پێشنیاره   ئه و  بۆیه   هه ڵه یه . 

یه كخستنی  بواری  له   پێشكه وتن  كراوه  

شێوه یه كی  به   ئیرسائیل  سوپای  له   سایبه ردا 

بڕیار  پاشان  بێت.  دیراسه كراو  و  له سه رخۆ 

زانیاری  و  “به شی  ده سه اڵته كانی  دراوه  

فراوان  ئیرسائیلدا  له  سوپای  په یوه ندییه كان” 

“به شی  به   بگۆڕدرێت  ناوه كه ی  و  بكرێت  

له   به رگری  په یوه ندی  و  و  زانیارییه كان  

بواری  له   به رگری  به رپرسیارێتیی  و  سایبه ر” 

له گه ڵ  هاوته ریب  ئه ستۆ.  بخرێته   سایبه ردا 

ئه وه دا، چه ندین یه كه ی ده زگای هه واڵگریی 

پێشی  له   خرانه وه ،  ڕێك  دووباره   سه ربازی 

ئه ركی  كه    ،)٨٢٠٠( یه كه ی  هه موویانه وه  

خرایه   زانیاریی  كۆكردنه وه ی  هێرشكردن  و 

كرده وه   له وه   جه ختی  ئایزنكۆت  ئه ستۆ. 

به  شێوه یه كی  ئیرسائیل  سوپای  جووڵه ی 

سایبه ردا،  له  بواری  دیراسه كراو  هێواش  و 

هه رگیز مانای داخستنی ده رگا نییه  له به رده م 

دروستكردنی چه كی سایبه ر له  داهاتوودا.

ئاماژە ی  وتاره كه یدا  له   ئایزنكۆت 

له  كاتی  ئیرسائیل  سوپای  كردووه   به وه  

ئیرسائیله وه   ده وڵه تی  دامه زراندنی 

كه   بووه ته وه   مه ترسی  چه ندین  به ره نگاریی 

كردووە ،  ئیرسائیل  ئاسایشی  له   هه ڕە شه یان 

نه ریتی،  چه كی  به   هه ڕە شه كردن  وه كوو 

تا  كه   ئه تۆمی  چه كی  به   هه ڕە شه كردن 

هه وڵی  دوژمن  ده وڵه تی  ژماره یه ك  ئێستاش 

به ده ستهێنانی ده ده ن، هه ڕە شه كردنی شه ڕی 

ڕێكخراوه كانی  و  ئیرسائیل   له نێوان  ناهاوتا 

نوێیه شی  هه ڕە شه ی  ئه و  مقاوه مه دا. 

ئیرسائیل  دووچاری  دواییدا  ده یه ی  له م 

جه ختی  سایبه ره .  هه ڕە شه ی  بووەته وه، 

دواییدا  ده یه ی  له م  كردووەته وه   له وه ش 

سایبه ر یه كێكه  له  بواره  زۆر پێشكه وتووه كان 

سه رچاوه یه كی  ئیرسائیلدا،  سوپای  له  

له   كراوه   ته رخان  سایبه ر  بۆ  بێشوماریش 

پێناوی سێ  ئامانجی بنه ڕە تیدا:
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سایبه ری  بواری  له   به رگریكردن  یه كه م: 

بواری  پاراستنی  له   هاوكاریكردن  سه ربازی  و 

سایبه ری مه ده نی له  ئیرسائیلدا.

هه وڵ  و  هه موو  به گه ڕخستنی  دووه م: 

كۆششه كان بۆ گه شه پێدانی تواناكان له  باره ی 

سایبه ردا.  بواری  له   زانیاری  كۆكردنه وه ی 

هۆی  بووه ته   ته كنه لۆجییه كان  پێشكه وتنه  

زانیارییه   فه راهه مكردنی  زیادبوون  و 

زینده گییه  جۆراوجۆره كان له  بواری سایبه ردا، 

به تایبه تی ئه وانه ی كه  په یوه سنت به  ئاسایشی 

نه ته وه ییه وه .

هێرشربدن  تواناكانی  به هێزكردنی  سێیه م: 

له  سایبه ردا له  دژی دوژمنه  گریامنه كراوه كان.

دووه م: واقیعی فڕۆكه  بێفڕۆكه وانه كان له  

ئیرسائیلدا

ماوه ی چه ندین ده یه یه  ئیرسائیل له  بواری 

به رهه مهێنانی فڕۆكه ی بێفڕۆكه وانی سه ربازی 

پێگه یه كی  هه نارده كردنی،  به كارهێنانی  و   و 

فڕۆكه   سه ره تادا  له   كردووه .  داگیر  گرنگی 

سیخوڕی  و  مه به ستی  بۆ  بێفڕۆكه وانه كانی 

هاوسنووری  عه ره بییه كانی  ناوچه   وێنه گرتنی 

سه ده ی  حه فتاكانی  شه سته كان  و  له  كۆتایی 

ڕابردوودا به كار ده هێنا. له  ده یه ی هه شتاكان  

و نه وه ده كانی سه ده ی ڕابردووشدا، به رده وام 

بێفڕۆكه وانه كان  فڕۆكه   به كارهێنانی  له   بوو 

هێزه   له  دژی  ناهاوتاكه یدا  جه نگه   له  

یه كه می  له  شه ڕی  لوبنان  له   فه ڵه ستینییه كان 

لوبناندا، هه روه ها دژی حیزبواڵ له  لوبنان.

فڕۆكه   ئیرسائیل  هه شتاكانه وه   ده یه ی  له  

كۆكردنه وه ی  بۆ  ته نها  بێفڕۆكه وانه كانی 

وه كوو  به ڵكوو  ناهێنێت،  به كار  زانیاری 

به شدارێكی كارا له  شه ڕدا به كاری ده هێنێت، 
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هێزی  و  ئیرسائیل   سوپای  به   زانیاری  چونكه  

و  جێگیر  ئامانجه   له  باره ی  ده دات  ئاسامنی 

بگیرێن.  به ئامانج  پێویسته   كه   جوواڵوه كان 

ئیرسائیل له  نه وه ده كانی سه ده ی ڕابردووه وه  

سه ركرده  و  تیرۆركردنی  پڕۆسه ی  له  

چاالكوانه  فه ڵه ستینی  و لوبنانییه كاندا، فڕۆكه  

به كار  چڕ  به  شێوه یه كی  بێفڕۆكه وانه كانی 

ده هێنێت.

گشتیی  ئه مینداری  تیرۆركردنی 

/١٦( له   موسه وی  عه باس  لوبنانی؛  حیزبواڵی 

یه كێكه   ئیرسائیله وه ،  له الیه ن  شوبات/١٩٩٢( 

فڕۆكه   كه   چاالكییانه ی  ئه و  دیارترین  له  

ماوه یه دا  له و  ئیرسائیلییه كان  بێفڕۆكه وانه  

به شدارییان تێدا كرد. فڕۆكه یه كی بێفڕۆكه وانی 

باشووری  ئاسامنی  له   ڕۆژە   ئه و  ئیرسائیلی 

جموجۆڵه كانی  وێنه ی  ڕاسته وخۆ  بوو،  لوبنان 

گشتیی  ئه مینداری  موسه وی  كاروانه كه ی 

حیزبواڵی ده گه یانده  ژووری ئۆپه راسیۆنه كانی 

ته لئه بیب،  له   ئیرسائیل  سوپای  سه ركردایه تیی 

لوبنانی  باشووری  سه ردانی  ڕۆژەدا  له و  كه  

كردبوو. له  هه مان كاتدا فڕۆكه  بێفڕۆكه وانه كه  

ئامانجه كه ی بۆ هێزی ئاسامنیی ئیرسائیل دیاری 

ده كرد، ئه وانیش دوو فڕۆكه ی ئه باتچییان نارد 

و بۆردوومانی چوار ئۆتۆمبێلی كرد كه  سه ر به  

بوو،  حیزبواڵ  گشتیی  ئه مینداری  كاروانه كه ی 

منداڵێكی  هاوسه ره كه ی  و  و  ئاكامدا خۆی   له  

حیزبواڵ  چه كداری  ژماره یه ك  سااڵنی  و  شه ش 

كوژران.

تیرۆركردنی  پڕۆسه كانی  له   ئیرسائیل 

فه ڵه ستینی  چاالكوانی  سه ركرده  و  ده یان 

ڕاپه ڕینی  یه كه م،  ڕاپه ڕینی  كۆتاییه كانی  له  

دووه م، جه نگه كانی له  دژی كه رتی غه ززه ، 

بێفڕۆكه وان؛  فڕۆكه ی  به كارهێنانی  له  

فڕۆكه   به كارهێنانی  بوو.  به رده وام 

بێفڕۆكه وانه كان ته نها دژی واڵتانی هاوسێی 

نه بوو، به ڵكوو له  ده یه ی ڕابردوودا زۆر جار 

كیلۆمه تر  سه دان  كه   پێكاوه   ئامانجگه لێكی 

دوور بوون.

 ،٢٠٠٦ له   لوبناندا  دووه می  شه ڕی  له  

گه یشته   بێفڕۆكه وانه كان  فڕۆكه   به كارهێنانی 

یه كێك له  لوتكه كانی، چونكه  چه ندین كاتژمێر 

هه بوو؛  فڕۆكه وانیان  كه   فڕۆكانه ی  له و  زیاتر 

یه كه م  بۆ  و  سه ربازیدا   مێژووی  له   فڕین. 

بێفڕۆكه وانه كان  فڕۆكه   جه نگه دا،  له م  جار 

له سه ر  شه ڕە كه   كۆتاییهاتنی  تا  سه ره تاوه   له  

بوون  به رده وام  شه ڕە كه   گۆڕە پانی  ئاسامنی 

ئیرسائیل  كۆتاییدا  ده یه یه ی  له م  كاركردن.  له  

فڕۆكه   به رده وام  و  چڕ  به  شێوه یه كی 

سه ربازییه كان  و  پڕۆسه   له   بێفڕۆكه وانه كانی 

كه رتی  سه ر  بۆ  هه ڵمه ته كه یدا  سێ   هه ر  له  

به كار   )٢٠١4 و    ٢٠١٢  ،٢٠٠٩( له   غه ززه  

به كارهێنانیان  له   به رده وامه   هه روه ها  هێنا. 

و  سووریا  سه ر  بۆ  دووباره كانی  په الماره   له  

ئێران  تیایاندا سه ربازانی  كه   لوبنان  و عێراق، 

 و میلیشیاكانی سه ر به  ئێران له و ده وڵه تانه دا 

به  ئامانج ده گرێت.
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بێفڕۆكه وان  به رهه مهێنانی فڕۆكه ی 

ئیرسائیله وه  له الیه ن 

سه ده ی  هه شتاكانی  ده یه ی  له   ئیرسائیل 

ده ستی  نه وه ده كانه وه ،  ده یه ی  له   ڕابردوو، 

جیاوازی  جۆری  به رهه مهێنانی  به   كردووه  

مامناوه ند  و  كورمته ودا  بێفڕۆكه وان،  فڕۆكه ی 

جۆراوجۆری  مه به ستی  بۆ  دوورمه ودا،  و 

زانیاری  و  كۆكردنه وه ی  كه   سه ربازی، 

نزیك   ئامانجه   بۆردوومانكردنی  و  سیخوڕی  

له و  ده گرێته وه ،  ئیرسائیله وه   له   دووره كان  و 

جیاوازی  جۆری  چه ندین  ئیرسائیل  ده مه وه  

دروست  زۆر  بڕی  به   بێفڕۆكه وانی  فڕۆكه ی 

كه   “سكایالرك”  فڕۆكه ی  منوونه؛   به   كردووه . 

به رهه می  ئیرسائیلی  “ئه لبیت”ی  كۆمپانیای 

بۆ  كه    ”45٠ “هێرمس  فڕۆكه ی  ده هێنێت. 

مامناوه ند  مه ودای  بۆ  و  مه به ست   چه ندین 

دروستی  كۆمپانیا  هه مان  و  ده هێرنێت   به كار 

ده كات، له  ساڵی )١٩٩٩(ە وه  سوپای ئیرسائیل 

به كاری ده هێنێت  و مه وداكه ی ده گاته  )٢٠٠( 

كیلۆمه تر، ده توانێت بۆ ماوه ی بیست كاتژمێر 

توانای  ئه وپه ڕی  مبێنێته وه ،  ئاسامندا  له  

سیستمی  چه ك  و  كیلۆگرام   )٢٠٠( ده توانێت 

ئه وپه ڕی  هه ڵبگرێت،  په یوه ندی  سیخوڕی  و 

له   كیلۆمه تر   )١٧5( ده گاته   خێراییه كه ی 

كاتژمێرێكدا.

له   ئیرسائیل  ئاسامنیی  پیشه سازیی 

)١٩٩4(ە وه  ده ستی كردووه  به  به رهه مهێنانی 

فڕۆكه ی “هێرۆن ١”، ساڵی ٢٠٠٠ ده ستی كرد 

له   ده وڵه ت،  ژماره یه ك  بۆ  هه نارده كردنی  به  

ساڵی ٢٠٠٣ به ئاشكرا ئه م فڕۆكه یه  ڕاگه یه نرا، 

ئاسامنیی  هێزی  له الیه ن  )٢٠٠5(ەوه   له  

فڕۆكه یه   ئه م  ده هێرنێت.  به كار  ئیرسائیله وه  

و  مه تر  شه ش  درێژە ،  نیو  و  مه تر  هه شت 

مه تره ،   )١٦.٦( باڵه كانی  درێژیی  به رزه ،  نیو 

هه ڵگرتنی  توانای  كیلۆیه،   )١١5٠( كێشه كه ی 

پێ   هه زار  سی  هه یه ،  كیلۆگرامی   )٢5٠(

 )٣5٠( ده گاته   مه وداكه ی  و  ده بێته وه   به رز 

كیلۆمه تر.

فڕۆكه ی  ئیرسائیل  ئاسامنیی  پیشه سازیی 

پێ   “ئیتان”یشی   :٢ “هێرۆن  بێفڕۆكه وانی 

)٢٠١٠(ەوه   له   هێناوه ،  به رهه م  ده وترێت”؛ 

به كار  ئیرسائیله وه   ئاسامنیی  هێزی  له الیه ن 

ده هێرنێت، له  شێوه دا له  فڕۆكه ی هێرۆن یه ك 

ده چێت، به اڵم چوار هێنده  گه وره تره ، یه كێكه  

بێفڕۆكه وانه كانی  فڕۆكه   پێشكه وتووترین  له  

مه تر   )5.٦( درێژە  و  مه تر  پازده   ئیرسائیل. 

شه ش  بیست  و  باڵه كانی  درێژیی  به رزه ، 

مه تره ، كێشه كه ی پێنج تۆنه ، ئه وپه ڕی توانای 

ماوه ی  بۆ  ده توانێت  تۆنه ،  یه ك  هه ڵگرتنی 

ئاسامندا  له   به به رده وامی  كاتژمێر   )٣٦(

ببێته وه .  به رز  پێ   هه زار   )45( و  مبێنێته وه  

به كار  جۆراوجۆر  ئامانجی  بۆ  فڕۆكه یه   ئه م 

زانیاری،  كۆكردنه وه ی  وه كوو:  ده هێرنێت، 

له   فراوان،  ناوچه یه كی  وێنه گرتنی  سیخوڕی، 

په خشی  توانای  ده ستكرده وه   مانگی  ڕێگه ی 

دووریی  له   ده توانێت  هه یه .  ڕاسته وخۆی 
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به   ئیرسائیل  له   كیلۆمه تره وه   هه زاران 

مووشه ك یان به  بۆمب ئامانجه كانی بپێكێت. 

نرخی ئه م فڕۆكه یه  له نێوان بیست بۆ هه شتا 

ملیۆن دۆالره ، ئه وه ش به گوێره ی ئه و سیستم 

 و ئامێره  جیاوازانه ی بۆی داده نرێت.

بێفڕۆكه وانه كانی  فڕۆكه   ئیرسائیل 

بۆ ژماره یه ك  یه ك  و دووی  به تایبه تی هێرۆن 

ده وڵه ت هه نارده  كردووه ، له  نێویاندا ڕووسیا، 

ئه ڵامنیا،  به ڕازیل،  ئیكوادۆر،  ئازه ربایجان، 

مه غریب،  كه نه دا،  یۆنان،  توركیا،  هیندستان، 

ئه مه ریكا،  سه نگاپوور،  باشوور،  كۆریای 

سااڵنی  ماوه ی  له   ئوسرتالیا.  فه ڕە نسا، 

یه كه می  پله ی  ئیرسائیل  )٢٠٠5-٢٠١٣(دا 

له   بێفڕۆكه وان  فڕۆكه ی  هه نارده كردنی  له  

جیهاندا داگیر كردبوو، له و ماوه یه دا به  به های 

بێفڕۆكه وانی  فڕۆكه ی  دۆالر  ملیار   )4.٦٢(

هه نارده  كردبوو.

ئیرسائیل  ماددییه ی  سووده   له و  به ده ر 

له   زۆرێك  به   فڕۆكانه   ئه و  فرۆشتنی  له  

ده كه وێت،  چنگی  جیهان  ده وڵه تانی 

ئیرسائیل سوودی دیكه شی به ده ست هێناوه ، 

كاری  فڕۆكانه   ئه و  هه نارده كردنی  چونكه  

هێزكردنی  به   سه ر  ده كاته “  “كار  كردووه  و 

ده وڵه تانه وه ،  له   زۆرێك  به   په یوه ندییه كانی 

ئیدی له سه ر ئاستی سیاسی بێت یان له سه ر 

نێوانیاندا،  له   بێت  ئه منی  هاوكاریی  ئاستی 

ئه و  هه نارده كردنی  گرێبه ستی  منوونه ی  له  

هیندستان  له گه ڵ  ئیرسائیل  كه   فڕۆكانه ی 

دیكه دا  ده وڵه تانی  له   زۆرێك  و  ڕووسیا   و 

واژۆی كردووه .

بێفڕۆكه وانه كان  فڕۆكه   بازاڕی  قه باره ی 

دیكه   ساڵێكی  بۆ  ساڵێكه وه   له   جیهاندا  له  

به   كردووه ،  زیادی  خێرا  به  شێوه یه كی 

بازاڕە   ئه م  به های  ٢٠١5دا  ساڵی  له   منوونه؛  

خه مڵێرناوه ،  دۆالر  ملیار  شه ش  نزیكه ی  به  

پێشبینی ده كرێت به های ئه م بازاڕە له  ساڵی 

دۆالر.  ملیار   )٢٢( نزیكه ی  بگاته   ٢٠٢٢دا 

دواییدا  له م سااڵنه ی  ده كرێت  تێبینی  ئه وه ی 

ئه و  له  باره ی  داوه   ڕووی  گرنگ  گۆڕانكاریی 

به رهه م  بێفڕۆكه وان  فڕۆكه ی  كه   ده وڵه تانه ی 

ئیرسائیل  دواییدا،  ساڵه ی  پێنج  له م  ده هێنن. 

ئه م  هه نارده كردنی  له   یه كه می  پله ی 

فڕۆكانه دا له ده ست داوه ، هه ر چه نده  هێشتا 

له  پله كانی پێشه وه دا ماوه ته وه .

ده ستی  چین  كۆتاییدا  ده یه ی  له م 

فڕۆكه ی  به رهه مهێنانی  به   كردووه  

هه نارده كردنی  سه ربازی  و  بێفڕۆكه وانی 

ئاسان   مه رجی  به   ده وڵه تان،  له   زۆرێك  بۆ 

ئیرسائیلی  و  فڕۆكه   له   هه رزانرت  نرخی  به   و 

نیوه ی  نزیكه ی  ده گاته   كه   ئه مه ریكییه كان 

كوالێتییه كه ی  پاراستنی  له گه ڵ  ئه وان،  نرخی 

ڕاپۆرتێكی  به گوێره ی  ڕكابه رییه كه دا.  له  

ساڵی  له   ئه مه ریكا  به رگریی  وه زاره تی 

٢٠١5دا، چین ئامانجی ئه وه یه  تا ساڵی ٢٠٢٣، 

بێفڕۆكه وانی  فڕۆكه ی  هه زار   )4٢( نزیكه ی 

بهێنێت.  به رهه م  جیاواز  جۆری  له   سه ربازی 
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هه روه ها ئه مه ریكاش به رهه مهێنانی فڕۆكه ی 

كردووه  و  زیاد  سه ربازیی  بێفڕۆكه وانی 

كاری  به   كردوویه تی  دواییدا  سااڵنه ی  له م 

كۆتاییشدا  ده یه ی  له م  هه روه ها  له پێشینه ی. 

به رهه مهێنانی  به   گه وره   بایه خێكی  ڕووسیا 

ده دات  و  سه ربازی  بێفڕۆكه وانی  فڕۆكه ی 

شێوه   هه مان  به   ئه وله ویه ت.  به   كردوویه تی 

و  ده دات   پێ  گه وره ی  بایه خێكی  ئێرانیش 

هه ندێك  هێناوه .  به رهه م  جۆری  چه ندین 

ئێران  سه ربازییانه ی  بێفڕۆكه وانه   فڕۆكه   له و 

یازده   بۆ ماوه ی  به رهه می هێناوه،  ده توانێت 

و  مبێنێته وه   ئاسامندا  له   به رده وام  كاتژمێری 

له به ر  كیلۆمه تر.   )٢٠٠( ده گاته   مه وداكه ی 

پێویستی  ده ستكردی  مانگی  ئێران  ئه وه ی 

كارا  بێفڕۆكه وانه كانی  فڕۆكه   ناتوانێت  نییه ، 

كه   مه ودایه كدا  له   بكات  كۆنرتۆڵ  و  بكات  

)٢٠٠( كیلۆمه تر زێرت بێت.

فڕۆكه   قه باره ی  زیادبوونی  گرنگیی 

بێفڕۆكه وانه كان له  هێزی ئاسامنیی ئیرسائیلدا

له م سااڵنه ی دواییدا به  خێراییه كی گه وره  

هێزی  له   بێفڕۆكه وانه كان  فڕۆكه   ژماره ی 

به تایبه تی  بوون،  زۆر  ئیرسائیلدا  ئاسامنیی 

به وه ش   ،”٢ “هێرۆن  جۆری  فڕۆكه كانی 

زیاد  جۆراوجۆره كاندا  مه یدانه   له   ئه ركه كانی 

بوون. جێگه ی ئاماژەپێدانه،  فه رمانده ی هێزی 

بڕیاری  ٢٠١٦دا  ساڵی  له   ئیرسائیل  ئاسامنیی 

بێفڕۆكه وان  فڕۆكه ی  ناوی  گۆڕینی  به   دا 

كۆنرتۆڵ  دووره وه   له   فڕۆكانه ی  ئه و  بۆ 

توندكردنه وه ی  ئامانجی  به   ئه وه ش  ده كرێن، 

فڕۆكانه   به و  كار  كه   مرۆیی  فاكته ری  گرنگیی 

ناوه نددا،  له   مرۆڤ  دانانی  واته   ده كه ن، 

ئه م  كارپێكردنی  له وه ی  جه ختكردنه وه   بۆ 

كه   كارمه ندانه یه   ئه و  له سه ر ده ستی  فڕۆكانه  

خاوه نی شاره زاییه كی بااڵن.

هێزی ئاسامنیی ئیرسائیل بایه خێكی گه وره  

به   كار  كه   ده دات  كه سانه   به و  له پێشینه   و 

فڕۆكه ی بێفڕۆكه وان ده كه ن، بۆ ئه و مه به سته  

بنكه ی  له   قوتابخانه یه كی  ٢٠٠١دا  ساڵی  له  

“عه ین شیمه ر” له  باكووری ته لئه بیب كرده وه  

فڕۆكه ی  به   كاركردن  چۆنێتیی  فێربوونی  بۆ 

كۆنرتۆڵكردنی  له سه ر  ڕاهێنان  و  بێفڕۆكه وان  

زانیارییه كانی   خوێندنه وه ی  دووره وه  و  له  

فڕۆكه كان  ڕاسته وخۆ  كه   شیكردنه وه یان  و 

ئاسامنیی  هێزی  ٢٠٠4دا  ساڵی  له   ده ینێرن. 

بۆ  گواسته وه   قوتابخانه یه ی  ئه و  ئیرسائیل 

“به ملحێم” له  باشووری ته لئه بیب. كارپێكه ران 

كراون:  دابه ش  سه ره كیدا  به شی  دوو  به سه ر 

و  فڕین   له   به رپرسن  كه   ده ره كی  به شی 

كه   ناوخۆیی  به شی  فڕۆكه كان،  نیشتنه وه ی 

به رپرسن له  فڕۆكه كه   و ئاراسته كردنی له  كاتی 

فڕیندا، هه روه ها له  شیكردنه وه ی ئه و زانیاری  

و وێنانه ی په خشی ده كات.

ئیرسائیل  ئاسامنیی  هێزی  فه رمانده ی 

فڕۆكه   بۆ  گه وره ی  پالنێكی  ٢٠١٦دا،  له  

بێفڕۆكه وانه كان له  هێزی ئاسامنیی ئیرسائیلدا 

ئه و  به پێی  كرد.  په سه ند  داهاتوو  ده یه ی  بۆ 
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هێزی  ته واوی  له   گرنگ  گۆڕانكاریی  پالنه،  

ئاسامنیی ئیرسائیلدا ده كرێت، ڕۆڵ  و قه باره ی 

ده كرێن.  به هێزتر  بێفڕۆكه وانه كان  فڕۆكه  

ئه و  هه موو  گه شه پێدانی  هه وڵی  پالنه   ئه م 

فڕۆكه ی  به   په یوه سنت  كه   ده دات  بوارانه  

بێفڕۆكه وانه وه  له  هێزی ئاسامنیی ئیرسائیلدا، 

توانای مرۆیی، پڕۆسه  سه ربازییه كان،  وه كوو: 

بێفڕۆكه وانه كان،  فڕۆكه   ژماره ی  چاككردنه وه ، 

ژماره ی كاتژمێره كانی فڕینیان.

كاتژمێره كانی  پالنه ،  ئه و  بنه مای  له سه ر 

فڕینی فڕۆكه  بێفڕۆكه وانه كان له  ساڵی ٢٠١٨دا 

فڕینی  كاتژمێری  چواری  له سه ر  سێ  گه یشته  

ئیرسائیلدا.  ئاسامنیی  هێزی  له   فڕۆكه كان 

هێزی  سه ربازییانه ی  پڕۆسه   له و  هه روه ها 

ئاسامنیی ئیرسائیل ئه نجامی داوه ، سێ  به شی 

بێفڕۆكه وانه كانه وه   فڕۆكه   له الیه ن  فڕینه كان 

بووه .

له و  ژماره یه ك  دواییدا  سااڵنه ی  له م 

ئه نجامیان ده دا،  ئاساییه كان  ئه ركانه ی فڕۆكه  

له   بێفڕۆكه وانه كان،  فڕۆكه   بۆ  گوازرایه وه  

كۆكردنه وه ی  سیخوڕی  و  پڕۆسه ی  منوونه ی: 

“بیچكرافت  جۆری  فڕۆكه كانی  كه   زانیاری 

كینگ ئێر بی ٢٠٠” ئه نجامیان ده دا، له  ئێستادا 

 ”٢ “هێرۆن  جۆری  بێفڕۆكه وانه كانی  فڕۆكه  

پڕۆسه ی  هه روه ها  ڕاده په ڕێنن.  ئه ركانه   ئه و 

په یجوری به سه ر كه ناراوه كانی ده ریای سپیی 

ناوه ڕاستدا له الیه ن فڕۆكه  بێفڕۆكه وانه كانه وه  

ئه نجام ده درێت.

ئاینده ی فڕۆكه  بێفڕۆكه وانه  سه ربازییه كان

ده یه كانی  و  سااڵن   له   ده كرێت  پێشبینی 

هێزی  پشتپێبه ستنی  ئاستی  داهاتوودا 

بێفڕۆكه وانه   فڕۆكه   به   ئیرسائیل  ئاسامنیی 

ئه مه ش  ببێت،  زۆر  بێئه ندازه   سه ربازییه كان 

توانای  دیارترینیان  هۆكار:  كۆمه ڵێك  له به ر 

زیاتر  ماوه ی  بۆ  ده توانن  كه   فڕۆكانه یه   ئه م 

له  ڕۆژێكی ته واو له  كاردا بن، ئه م ماوه یه ش 

توانای  ده بێت.  زیاتر  زۆر  داهاتوودا  له  

مه ترسیداره كان  و  ناوچه  دوور  له   كاركردنیان 

ئه وه ی  به بێ   تێدایه ،  دژەفڕۆكه ی  كه   هه یه  

ببنه وه .  مه ترسی  دووچاری  مرۆیی  تاقمی 

هه روه ها زیانی كه وتنه خواره وه ی فڕۆكه یه كی 

كه مرته   زۆر  له ده ستدانی،  یان  بێفڕۆكه وان 

هه یه ،  فڕۆكه وانیان  كه   فڕۆكانه ی  له و 

فڕۆكه وانه كه   كه   بێت  ئه وه   زیانه كه   ئیدی 

الیه نی  ده ستی  ده كه وێته   دیلی  به  

مه ترسییه وه ،  ده كه وێته   ژیانی  دوژمن  و 

نرخی  چونكه   بێت،  فڕۆكه كه   نرخی  یان 

فڕۆكانه ی  له و  كه مرته   بێفڕۆكه وان  فڕۆكه ی 

تێچووی  هه روه ها  هه یه .  فڕۆكه وانیان 

له و  كه مرته   بێفڕۆكه وان  فڕۆكه ی  كارپێكردنی 

له وه ی  جگه   هه یه .  فڕۆكه وانیان  فڕۆكانه ی 

توانای  پێشكه وتووه كان  بێفڕۆكه وانه   فڕۆكه  

زیاتره   مه ترسییه كان  له   خۆدوورخستنه وه یان 

هه روه ها  هه یه .  فڕۆكه وانیان  فڕۆكانه ی  له و 

ئه سته مرته   دوژمنه وه   له الیه ن  دۆزینه وه یان 

فڕۆكه وانیان  فڕۆكانه ی  ئه و  دۆزینه وه ی  له  
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بێفڕۆكه وانه   فڕۆكه   هه روه ها  هه یه . 

په یوه ندی  و  سیستمێكی  پێشكه وتووه كان 

كۆمه ڵێك ئامێری دیكه یان هه یه  كه  ده كرێت 

بنكه ی  له   كارپێكردنیه وه   تیمی  له  ڕێگه ی 

زۆر  شێوازێكی  به   بكرێت،  كارا  فڕینه كه یه وه  

خێراتر له و فڕۆكانه ی كه  فڕۆكه وانیان هه یه  و 

سه رباری  له سه ره .  ئامێرانه یان  سیستم  و  ئه و 

فڕین   توانای  بێفڕۆكه وانه كان  فڕۆكه   ئه وانه ، 

كه   هه یه   شوێنانه دا  له و  نیشتنه وه یان  و 

ناتوانن  هه یه؛   فڕۆكه وانیان  فڕۆكانه ی  ئه و 

بنیشنه وه  و هه ڵبفڕن.

پێشكه وتووه كان  بێفڕۆكه وانه   فڕۆكه  

دووچاری هه ندێك گرفت ده بنه وه ، چونكه  له  

پڕۆسه ی كارپێكردن  و فڕینیاندا به  شێوه یه كی 

دووره كانی  تۆڕە   به   پشت  ته واوه تی 

ده كرێت  تۆڕانه ش  ئه و  ده به سنت،  په یوه ندی 

ئه و  به اڵم  بدرێن،  تێك  نه یارانه وه   له الیه ن 

بكرێن.  چاره سه ر  ده كرێت  گرفتانه ش 

فڕۆكه   كه   گه ورانه ی  به و سه ركه وتنه   به راورد 

ئه و  هێناوه ،  به ده ستیان  بێفڕۆكه وانه كان 

مه ترسییانه  زۆر كه من.

ماوه یه كی  له   ناكرێت  ئه وه   پێشبینیی 

كورتی ده یه كانی داهاتوودا ده ستبه رداری ئه و 

فڕۆكانه  بن كه  فڕۆكه وانیان هه یه ، به اڵم ئه وه  

پێشكه وتووه كان  بێفڕۆكه وانه   فڕۆكه   ڕوونه  

دروست  داهاتوودا  له   كه   ئه وانه ش   و 

خێراییه كانیان   ده كرێت  چاوه ڕوان  ده كرێن، 

قه باره ی  و  ئاسامن   له   مانه وه یان  ماوه ی  و 

به وه ش  بێت،  زیاتر  بارانه ی هه ڵیده گرن  ئه و 

هێزی  له   گرنگییان  و  ڕۆڵ   ساڵ  له دوای  ساڵ 

دیكه دا  شوێنانی  ئیرسائیل  و  ئاسامنیی 

پشتپێبه ستنیان  هه روه ها  ده بێت.  زیاتر 



101

No.8, June 2021

زیاتر  و  زیاتر  ئه ركه كاندا  زۆربه ی  له  

ده كرێت  ئه وه   پێشبینیی  هه روه ها  ده بێت. 

هه وڵ  ئاراسته كردنی  و  بودجه   ته رخانكردنی 

گه شه پێدانی  بۆ  زانستییه كان  داهێنانه    و 

ئاسامنیی  هێزی  له   بێفڕۆكه وانه كان  فڕۆكه  

له   هه روه ها  بكرێت،  زیاتر  ئیرسائیلدا 

ده وڵه ته   ئاسامنیی  چه كی  گه وره ی  به شێكی 

پێشكه وتووه كانیشدا.

كۆتایی

له  ماوه ی دوو ده یه ی ڕابردوودا ئیرسائیل 

یه كێك بووە له  ده وڵه ته  زۆر پێشكه وتووه كان 

پێكهاته یه كی  به   كه   سایبه ردا،  بواری  له  

نه ته وه یی  ئاسایشی  گرنگی  بێئه ندازه  

ده یه ی  دوو  ماوه ی  له   هه ر  داده نرێت. 

سایبه ره كه ی  پاراستنی  له  پێناوی  ڕابردوودا، 

ناوخۆیی،  و  ده ره كی   دزه كردنی  و  هێرش   له  

ته ناهی  و  ڕێكاری  كۆمه ڵێك  ئیرسائیل 

گرتووەته  یاسایی  كارگێڕی  و  دامه زراوه یی  و 

به رده وام  ئیرسائیل  كاتدا  له  هه مان   به ر. 

هه واڵگری  و  توانای  په ره پێدانی  له   بووه  

ئه وپه ڕی  بۆ  سایبه ردا  بواری  له   هێرشكردنی 

به م  گرنگی  بێئه ندازه   بایه خێكی  سنوور، 

له   به شێك  به   كردوویه تی  و  داوه   بابه ته  

ئاسایشی نه ته وه یی خۆی. 

ئیرسائیل  سوپای  )٢٠٠٩(ە وه   ساڵی  له  

له   بوارێكی شه ڕكردن  بواری سایبه ری وه كوو 

داناوه .  كرده یی  سرتاتیژی  و  الیه نی  هه ردوو 

هه واڵگری  و  توانا  به هێزكردنی  به  مه به ستی 

بواری  له   ئیرسائیل  سوپای  هێرشبه رییه كانی 

گریامنه كراوه كان،  دوژمنه   دژی  له   سایبه ردا 

له    )٨٢٠٠( یه كه ی  له   سایبه ری  ده سته ی 

“ئامان”  سه ربازیی  هه واڵگریی  ده زگای 

دروست كردووه .

له م سااڵنه ی دواییدا له  ده سته ی ئه ركانی 

گشتیی سوپای ئیرسائیل، گفتوگۆی درێژ كراوه  

سایبه ره وه ،  چه كی  دامه زراندنی  باره ی  له  

سایبه ر  تواناكانی  هه موو  دانانی  هه روه ها 

له ژێر یه ك سه ركردایه تیدا، هاوشێوه ی چه كی 

چه نده   هه ر  ئاسامنی.  و  ئاوی   وشكانی  و 

تایبه ت  چه كێكی  دراوه   بڕیار  ئێستادا  له  

دروست  ئیرسائیلدا  سوپای  له   سایبه ر  به  

له  هه واڵگریی  یه كه   به اڵم چه ندین  نه كرێت، 

سه ربازیی ڕێك خراونه ته وه  و فراوان كراون  و 

بودجه یه كی زۆریان بۆ ته رخان كراوه ، له پێش 

ئه ركی  كه    ،)٨٢٠٠( یه كه ی  هه موویانه وه  

ئه نجامدانی  و  سایبه ر  بواری  له   شه ڕكردن 

پێ   زانیاریی  كۆكردنه وه ی  هێرشكردن  و 

سپێردراوه .

بێفڕۆكه وانه   فڕۆكه   باره ی  له   چی  هه ر 

ده كرێت  پێشبینی  سه ربازییه كانه ، 

له   ئیرسائیل  ئاسامنیی  هێزی  پشتپێبه ستنی 

سااڵن  و ده یه كانی داهاتوودا زۆر زیاتر ببێت، 

هه روه ها له  زۆرینه یه كی هه ره  زۆری ئه رك  و 

زیاتر  ئیرسائیلدا  ئاسامنیی  هێزی  پڕۆسه كانی 

و زیاتر پشتی پێ  ببه سرتێت.
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ڕاپۆرتی ئایندەیی
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لە کاغەزەوە تا ڕۆبۆت
کوردستان لەبەردەم شۆڕشی پیشەسازیی چوارەمدا

ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد

ئامێرە  زیاتری  بەرەوپێشچوونی  لەگەڵ 

و  خێراتر  پەیوەندییەکانیش  تەکنەلۆجییەکان، 

مەترسییەکانیش  ئەوەی  لەگەڵ  دەبن.  ڕوونرت 

دەبن،  گەورەتر  ئەلکرتۆنییەکان  هەڕەشە  و  زیاتر 

دەڕەخسێن،  زیاتر  هەمووان  بۆ  هەلەکان  بەاڵم 

مامەڵەکانیش  و  دەبێت  ڕەخساوتر  دادپەروەری 

دیارترین  ئەمەش  دەبن،  ئاسانرتیش  و  بەپەلەتر 

پیشەسازیی چوارەمن،  تایبەمتەندییەکانی شۆڕشی 

پێگەیشتووەکاندا  واڵتە  لە  كە  شۆڕشەی  ئەو 

کەمرتین  بە  و  کردووە  دروست  نوێی  جیهانێکی 

کات بودجە و کادر، زۆرترین کار و مامەڵە ئەنجام 

دەدرێت.
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کۆسپ و تەگەرەکان

زیرەککردن  بارەی  لە  مەدەنی  عەبدولسەالم 

لە هەرێم،  ئیداری  بەئەلکرتۆنیکردنی سیستمی  و 

ئاماژە بەوە دەکات بەئەلکرتۆنیکردن و زیرەککردنی 

چەند  کوردستان  هەرێمی  لە  ئیداری  سیستمی 

و سەرەتاش  بەردەمدایە  لە  کێشەیەکی  و  کۆسپ 

و  بەئەلکرتۆنیکردن  قۆناغی  هەردوو  لە  باس 

خێراکردن دەکات: یەكەم: بەکارهێنانی تەکنەلۆجیا 

بە  بنب  خزمەتگوزارییەکان  ئەوەی  و  خۆی  بۆ 

ئەلکرتۆنی و دووەم: بابەتی زیرەککردن و زیرەکیی 

دەستکرد کە بابەتێکی ئاڵۆزتر و پێشکەوتووترە. لە 

دەیەوێت  حکومەت  منوونە  بۆ  یەکەمدا  قۆناغی 

و  نەهێڵێت  )بەرجەستە(  کۆپی  هارد  كاغەزی 

بە  هاواڵتی  پەیوەندیی  و  ئەلکرتۆنی  بە  بیکات 

سەردانێکی  بە  نەبێت  گرێدراو  حکومەتەوە 

دامەزراوەکە،  بۆ  هاواڵتی  )فیزیکی(ی  بەرجەستە 

بەڵکوو بە ڕێگای ئەلکرتۆنی ئەنجام بدرێت، واتە 

الیەنەیان  ئەم  بۆ  ئەپڵیکەیشنەکان.  و  ئینتەرنێت 

مەبەستەکە  حکومەتە،  بەئەلکرتۆنیکردنی  کە 

بۆ  لەبەردەستە  چەند  بودجە  ئایا  ئەوەی  گرنگە، 

ئەم پڕۆسەیە؟ چونکە  لە ئێستادا حکومەت توانای 

پڕۆسەیە  ئەم  و  نییە  تەواوی  مووچەی  پێدانی 

پێویستی بە بودجەیەکی تایبەتە.

لە بارەی کۆسپ و تەگەرەکانیشەوە، باس لەوە 

دەکات لە ئێستادا هەرێمی کوردستان چەند تەگەرە 

و ئاڵنگارییەکی لە بەردەمدایە، لەوانەش ئایا یاسا و 

ڕێنامیی تایبەت بەم پڕۆسەیە ئامادە كراوە؟ چەند 

کادری ڕاهێرناو هەیە لەم بوارەدا؟ هەماهەنگی و 

حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی چەند 

ساڵی ڕابردوودا بەردەوام باسی لە بەئەلکرتۆنیکردنی 

هەندێک  لە  کردووە،  دارایی  و  ئیداری  سیستمی 

سیستمێک  جۆرە  چەند  دامەزراوەدا  و  وەزارەت 

ئێستاش  تاکوو  هەندێکیان  و  کراوە  ئەزموون 

بەردەوامیی هەیە، بەاڵم یەک سیستمی یەکگرتوو 

و  کەم  بەرەوپێشچوونەکانیش  و  نەکراوە  پەیڕەو 

ڕووبەڕووی  و  دەکرا  چاوەڕوان  لەوەی  خاوترن 

واڵتانی  کاتێکدا  لە  بوونەتەوە.  کێشەش  چەندین 

دیکە چەند ساڵێکە سیستمی ئەلکرتۆنییان ئەزموون 

دامەزراوەکان  زیرەککردنی  قۆناغی  لە  و  کردووە 

هێشتا  بانکیدان،  و  دارایی  ئیداری،  سیستمی  و 

حکومەتی  دامەزراوەکانی  ڕەهای  زۆرینەی  لە 

کاغەزی ڕەق  بە  و  مامەڵەکان کالسیکی  هەرێمدا 

دەکرێن.

عەبدولسەالم مەدەنی؛ شارەزا لە به ڕێوه بردنی 

پڕۆگرامه كان،  به ڕێوه بردنی  و  مه ده نی  كۆمه ڵگەی 

ئایندەناسی،  گۆڤاری  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکدا  لە 

سیستمی  بەئەلکرتۆنیکردنی  پڕۆسەی  لە  باس 

زیرەککردنی  و  کوردستان  هەرێمی  لە  ئیداری 

دەکات،  دیکە  پرسێکی  چەند  و  سیستمەکە 

کادری  هەلەکان،  تەگەرەکان،  و  کۆسپ  لەوانەش 

پڕۆسەکەدا،  لەگەڵ  هاواڵتی  مامەڵەی  ڕاهێرناو، 

و  هاواڵتی  نێوان  پەیوەندییەکانی  بودجە،  بوونی 

حکومەت، کاریگەریی لەسەر کادرە ئاساییەکان و 

زیادکردنی شەفافیەت  و  گەندەڵی  کەمکردنەوەی 

و دۆخی ئێستای حکومەتی هەرێم لەم کاتەدا و 

بەراوردکردنی بە واڵتانی دراوسێ.
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لە  چۆنە؟  جیاوازەکان  وەزارەتە  نێوان  پەیوەندیی 

بیرکردنەوەی  لە  هەیە  ڕۆتین  پڕۆسەکەدا  خودی 

یاسا  ئەمەش  بۆ  و  و سیستمی حکومیدا  کارمەند 

دەڵێن  پێی  ئەوەی  دەکات،  )تەحەکوم(  مامەڵە 

کە  ئەلکرتۆنی  بەکارهێنانی  ژینگەی  ئیکۆسیستم، 

گرێ دراوە بە بوونی کارەبا، ئینتەرنێتێکی باش الی 

دەستی  لەبەر  زیرەک  ئامێری  بوونی  هەمووان، 

کە  گرنگە  خەڵکەکەش  خودی  هاواڵتیان،  هەموو 

و  بکەن  مامەڵە  پڕۆسەیەدا  لەم  دەتوانن  چەند 

سیستمە  ئەم  چونکە  بهێنن،  بەکار  سیستمە  ئەم 

دیجیتاڵی  ڕۆشنبیریی  ئاستێکی  بە  پێویستی 

ئەمانە  بهێنن.  بەکاری  بتوانن  تاکوو خەڵک  هەیە 

بەربەسنت، بەاڵم سەرپێخستنی سیستمەکە ئەستەم 

ئەو  کردووە؛  پێ  دەستیان  واڵتانەشی  ئەو  و  نییە 

کێشە و تەگەرانەیان هەبووە.

نەبوونی کادری ڕاهێرناو

نەبوونی کادری ڕاهێرناو و توانای ئەلکرتۆنی، 

پڕۆسەی  لەبەردەم  گەورانەی  گرفتە  لەو  یەکێکە 

حکومەتی  ئیداریی  سیستمی  بەئەلکرتۆنیکردنی 

گرفتەوە،  ئەم  بارەی  لە  کوردستاندان.  هەرێمی 

عەبدولسەالم مەدەنی باس لەوە دەکات پێویستە 

بکەین، چونکە سیستمی  ئەلکرتۆنی  توانای  باسی 

زیرەک ئاستەکەی لە ئەلکرتۆنی پێشکەوتووترە، بۆ 

منوونە ئەگەر باسی ڕۆبۆت بکەین بۆ بەڕێوەبردنی 

مامەڵە و ئەلگۆریتمەکان. بۆ بەکارهێنانی ئامێری 

و  پەیوەندیکردن  بۆ  ئینتەرنێت  و  ئەلکرتۆنی 

بۆ  حکومەت  خزمەتگوزارییەکانی  ئاسانکردنی 

هاواڵتی و پەیوەندیکردنی هاواڵتی بە حکومەت، 

هەیە  ڕاهێرناو  کارمەندی  و  کادر  بە  پێویستامن 

و  تەگەرەیە  و  کۆسپ  ئێستادا  لە  نەبوونی  و 

پێویستی بە چارەسەر هەیە، ئەمە بەشێکی گرنگی 

سیستمە  ئەم  بڵێین  دەتوانین  لێرەدا  بابەتەکەیە. 

ئەگەر سێ کۆڵەکەی سەرەکیی هەبێت، یەکێکیان 

و  خەڵک  خودی  دووەمیان  ڕاهێرناوە،  کادری 

هاواڵتیانە و سێیەمیشیان بوونی بودجەیە.

لەنێوان داهات و توانا بەفیڕۆدان و 

بەدەستهێنانەوەیدا

یەکێک لە سوودە دیار و گەورەکانی زیرەککردنی 

سیستم ئەوەیە کە ڕێگر دەبێت لە بەفیڕۆدانی داهات 

گەڕانەوەی  لە  دەبێت  هاوکار  و  مرۆیی  توانای  و 

داهات و تواناکە بۆ حکومەت. عەبدولسەالم مەدەنی 

ڕاستیدا  لە  دەکاتەوە:  ڕوون  جۆرە  بەم  پرسە  ئەم 

بوونی سیستمی ئەلکرتۆنی بەسوودە بۆ خێراکردنی 

کارەکان و کەمکردنەوەی ڕۆتینی زۆر لە مامەڵە و 

پەیوەندییەکانی  و  حکومەت  خزمەتگوزارییەکانی 

سیستمە  ئەم  بوونی  حکومەت،  و  هاواڵتی  نێوان 

توانای مرۆیی بەرز دەکاتەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

ڕەنگە ئەو کارمەندە تەقلیدییانەی لەناو دامەزراوە 

حکومییەکاندان و شارەزایی پێویستیان نییە و توانای 

وەرگرتنی و ڕاهاتنیان لەگەڵ سیستەمی نوێدا نییە، 

کارەکانیان لەدەست بدەن کە زۆر لەم کارە نازانن، 

بکرێتەوە،  دەرئەنجامەش  لەم  بیر  دەبێت  بۆیە 

کارمەندە  لە  بەشێک  لە  پۆستەکان  ئەمە  چونکە 

زیاتر  چەند  سیستم  وەردەگرێتەوە.  ئاساییەکان 

ئەلکرتۆنی بێت و ڕۆبۆت زیاتر بەكار بهێرنێت، ئەو 

شوێن و هەالنەی مرۆڤ تیایدا بەشدارە و بە دەست 
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ڕەنگە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەبنەوە،  کەمرت  دەیانکات؛ 

هەلی دیکە بەدەست بخات و بڕەخسێنێت، بەاڵم 

بەگشتی هەلی کار بۆ کارمەندە تەقلیدییەکان کەم 

دەبنەوە.

لەدەستنەدانی هەلەکان

بەئەلکرتۆنیکردن  پڕۆسەی  دەستپێکردنی 

و  جیهان  واڵتانی  زۆربەی  لە  زیرەککردن  و 

بەجیهانیبوونی، وای کردووە واڵتانی دواکەوتووش 

تەنانەت  و  بکەن  پڕۆسەیە  بەم  بن دەست  ناچار 

ئەرێنی  بابەتێکی  وەک  مەدەنی  عەبدولسەالم 

تەماشای ئەم ناچاربوونە دەکات و وەک هەلێکی 

گرنگ باسی دەکات: لە ڕاستیدا هەلەکان زۆرن و 

شتێکیش نین کە ئێمە تێیدا سەربەست بین، واتە 

نەدەین،  ئەنجامی  یان  بدەین  ئەنجامی  بتوانین 

چونکە سەردەمەكە و جیهان بەگشتی دەچێتە ناو 

ئەم پڕۆسەیەوە و ئەو سیستمە تەقلیدییەی کە بە 

کاغەز کار دەکات و مامەڵە بە کاغەز تەواو دەبێت 

و کۆتایی پێ دێت، ئەو واڵتانەی کە زۆر نزیکن لە 

ئێمەوە وەک ئیامرات و سعودیە و تورکیا، چوونەتە 

ناو ئەم پڕۆسەیەوە، واتە هەموو جیهان بەرەو ئەو 

ئاڕاستەیە دەچێت. بۆیە من بە شێوەیەکی ئەرێنی 

دەڵێم ئێمە ناچارین دەست بەم پڕۆسەیە بکەین 

ناچاربوونەوەش بۆخۆی هەلە و فشارێکی  ئەم  و 

گومتان  وەک  هەیە،  بوارەوە  لەم  نێودەوڵەتییش 

دەچێت.  پڕۆسەیە  ئەو  بەرەو  جیهان  هەموو 

زیرەکەکانیان  ئامێرە  لەسەر  واڵتان  خەڵکی  ئێستا 

بابەتی  و  دەکەن  جیهانەوە  بە هەموو  پەیوەندی 

ئۆنالین،  بە  بووە  هەمووی  بازاڕکردن  و  گەیاندن 

کارەکانی  هەموو  کاتێکدا  لە  ئەوەیە  پرسیارەکە 

پەیوەندییەکانی  بۆچی  بێت،  ئۆنالین  ڕۆژانەمان 

ئەم  ئەگەر  نەبێت؟  ئۆنالین  حکومەت و هاواڵتی 

هاواڵتیان،  سکااڵی  بێت،  بەردەست  سیستمە 

بە  گرفتەکانیان  و  خزمەتگوزارییەکان  کێشەی 

ئەگەر  بۆیە  دەگات،  حکومەت  بە  کات  زووترین 

حکومەت بیەوێت چاکسازییەکی تەواو لەم بوارەدا 

بکات، ئەوا ئەمەی دروست بووە هەلێکی باشە.

لە بێسیستمییەوە بۆ فرەسیستمی

دامەزراوەکانی  و  وەزارەت  لە  بەشێک 

ساڵی  چەند  لە  کوردستان،  هەرێمی  حکومەتی 

ڕابردوودا دەستیان بە بەکارهێنانی چەند سیستمێک 

زیرەكکردنی  و  بەئەلکرتۆنیکردن  پڕۆسەی  بۆ  کرد 

گرفت  سیستمەکان  بەاڵم  مامەڵەکان،  و  کاروبار 

سیستمی  یەک  نەبوونی  و  هەیە  کێشەیان  و 

کردووە،  گەورەتر  و  ئاڵۆز  کێشەکانی  یەکگرتووش 

و  گرنگی  لە  باس  مەدەنی  عەبدولسەالم  بۆیە 

دەکات  ناوەندی  سیستمی  یەک  بوونی  پێویستیی 

و  نییە  سیستمامن  یەک  ئێمە  ڕاستە  دەڵێت:  و 

بۆچوونی جیاواز هەیە لەسەر ئەوەی بە کام مامەڵە 

دەست پێ بکەین؟ ئەو یەکەم جار بنووسێت یان 

ئەم  فەرمانبەر؟  کام  الی  بچیتە  جار  یەکەم  من؟ 

شێوازی مامەڵەیە وەک یاریی مار و پەیژەیە، ئەوەی 

قووتت  مارێک  لەناکاو  و  دەچیت   ٩٩ قۆناغی  تا 

دەدات بەبێ ئەوەی مامەڵەکە تەواو بکەیت، ئەوەی 

پێت دەڵێن بچۆ بەیانی وەرەوە، چونکە بەڕێوەبەر 

لێرە نییە. بۆیە پێویستە سیستمەکە یەکگرتوو بێت و 

بەئەلکرتۆنی بکرێت و هەر کەسە و بە میزاجی خۆی 
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ئەلکرتۆنیی  سیستمی  نەکات.  سیستمەکە  بە  کار 

حکومەت و بەڕێوەبردنەکە دەبێت یەکگرتوو بێت 

پێشرت  بێت.  پەرشوباڵو  نابێت  جۆرێک  هیچ  بە  و 

بەدواداچوون  و  هەماهەنگی  فەرمانگەی  لە  کە 

بووین لە ئەنجوومەنی وەزیران، لە وەزارەتی کارەبا 

و  هاواڵتیان  مامەڵەکانی  بۆ  هەبوو  سیستمێک 

چاودێریکردنی، زۆر زۆر سەرکەوتوو بوو، بیرۆکەکە 

ئەوە بوو کە ئەم پڕۆسەیە بگشتێرنێت بۆ هەموو 

وەزارەتەکانی دیکە، بەاڵم بەداخەوە نەکرا، لەگەڵ 

ئەوەشدا دەکرێت ئەمە تەنها دەستپێکێک بێت کە 

تراکینگ دۆکیۆمێنت )بەدواداچوون بۆ مامەڵەکان( 

و مامەڵەی هاواڵتیانە تاکوو بزانێت مامەڵەکەی لە 

دامەزراوەکەدا لە کام قۆناغدایە و ئەگەر کێشەیەکی 

هەبێت دەبێت چی بکات. بۆیە دووپاتی دەکەمەوە 

بچێتە  پاشان   بێت،  یەکگرتوو  دەبێت سیستمەکە 

ئاستێکی بەرزتر و خودی پەیوەندییەکە و تەنانەت 

ئەم  بۆ  وتم  وەک  بەاڵم  ئەلکرتۆنی،  ببێتە  واژۆش 

پڕۆسەیە ئاڵنگاریامن هەن کە بەشێکیان یاسایین، بۆ 

منوونە ئەو واژۆیەی کراوە فەرمییە یان نا.

ڕەخساندنی دادپەوەری و کەمکردنەوەی گەندەڵی

پڕۆسەی  هۆکارانەی  لەو  یەکێک 

بەئەلکرتۆنیکردن و زیرەککردنی کردووە بە پێویستی 

و بەردەوام لەالیەن حکومەت و دامەزراوەکانەوە 

هۆی  دەبێتە  کە  ئەوەیە  دەدرێت،  پێ  گەشەی 

کەمکردنەوەی گەندەڵی و ڕەخساندنی داپەروەریی 

زیاتر و شەفافیەت. لە بارەی ڕۆڵی ئەم پڕۆسەیە لەم 

بوارانەدا، عەبدولسەالم مەدەنی دەڵێت: یەکێک لە 

کاتێک  ئەوەیە  ئەلکرتۆنی  سیستمی  سوودەکانی 

هەمووی دەچێتە جیهانی کۆمپیوتەر و ئینتەرنێت، 

بواری فێڵکردن کەم دەبێتەوە و ناتوانرێت بوترێت 

کام  لە  نازانم  و  نەدۆزرایەوە  نەبینی،  مامەڵەکەم 

و  ناردن  چونکە  نامێنن،  ئەمانە  هاتووە،  ڕێکەوتە 

گەیشتنیش لە سیستمەکەدا ڕوونە، واتە هەموو شت 

دیارە و مامەڵەکان ڕوونن، تەنانەت دەتوانرێت وای 

بۆ منوونە  بێت،  ئۆتۆماتیکی  لێ بکرێت پڕۆسەکە 

و دەبێت  تەنها دوو ڕۆژی هەیە  مامەڵەکە  تەنها 

بچێتە ئاستێکی دیکە، بۆیە سیستمەکە ناچارە لە 

تەواوی  و  بکات  مامەڵەکە  لەسەر  کار  ڕۆژدا  دوو 

بکات و بچێتە ئاستێکی دیکە. بۆ بابەتی ڕوونییش 

)شەفافی( گرنگە، بەتایبەت ئەگەر مامەڵەکە دارایی 

چونکە  نەمێنێت،  بەرتیل  و  فرتوفێڵ  تاکوو  بێت، 

پارەکە ڕوونە لە کوێوە بۆ کوێ چووە و نێردراوە، 

و  دادپەروەری  ڕەخساندنی  لە  بەشدارە  ئەمەش 

دروستکردنی سیستمێکی خێرا و ڕوون.

ئایندەیەکی ناڕوون

لەوە  باس  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 

سەرجەم  ئایندەدا  لە  ئەوەیە  ئامانجی  دەکات 

زۆرترین  و  بکات  بەئەلکرتۆنی  دامەزراوەکان 

بەاڵم  بکات،  هاواڵتیان  مامەڵەی  بۆ  ئاسانکاری 

ئیدارییەکە  سیستمە  هەیە  ئێستا  تاکوو  ئەوەی 

ئەمەش  نەهاتووە،  بەسەردا  ڕیشەیی  گۆڕانکاریی 

مەترسییە لەسەر ئایندەی سیستمی ئیداری، چونکە 

جیهان و دەورووبەر دەستیان بە پڕۆسەکە کردووە 

و حکومەتی هەرێمیش دەست پێ نەکات و دوا 

دەبێتەوە.  گەورە  کێشەی  ڕووبەڕووی  بکەوێت؛ 

عەبدولسەالم مەدەنی بەم جۆرە باس لەم کێشەی 
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دەڵێت:  و  دەکات  دەرئەنجامەکانی  و  دواکەوتن 

دەبێت  و  ناچارە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 

دەست بە ئەم پڕۆسەیە بکات، تاکوو دوا نەکەوین 

و شانبەشانی واڵتانی دیکە هەنگاو بنێین، چونکە 

دوا  ئەگەرنا  کردووە،  پێ  دەستیان  دیکە  واڵتانی 

وەک  مێژوو،  لە  بەشێک  بە  دەبێت  و  دەکەوێت 

ئەو  بەرەو  دراوسێشامن  واڵتانی  تەنانەت  گومتان 

ئاڕاستەیە دەچن، وەک دەزانین دوایین مامەڵە کە 

هەڵگیراوە.  مۆزەدا  لە  کرا،  کاغەز  بە  سعودیە  لە 

بۆیە ئەگەر حکومەتی هەرێم ئەم هەنگاوە نەنێت، 

ناتوانێت بەرگەی ئەو گۆڕانکارییانە بگرێت کە لە 

هاواڵتییش  ئیدی  و  دەدەن  ڕوو  جیهاندا  ئاستی 

توانای نییە بەرگەی ئەم پڕۆسە تەقلیدییە بگرێت.

عەبدولسه الم محەمەد ئیسالم 
بڕوانامەی  خاوەنی  و  بووە  لەدایک   ١٩٦٨ ساڵی  
بەکالۆریۆسە لە ئەندازیاری شارستانی لە زانکۆی موسڵ 

لە ساڵی ١٩٩٠.
بەڕێوەبەری پڕۆگرامەکان و ڕاهێنەرە لەسەر ئاستی 
ئەفەریقا  باکووری  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  عێراق، 
دامەزراوە  ڕاوێژکاریی  و  ڕاهێنەرایەتی  هەروەها  و 
و  بەڕێوەبردن  بواری  لە  كردووە  نێودەوڵەتییەکانی 
بووە  کۆمەاڵیەتی  سیاسەتی  بەرپرسی  ڕێبەرێتیكردن. 
لە فەرمانگەی بەدواداچوون و هەماهەنگیی حکومەتی 
هەرێمی کوردستان لە ساڵی ٢٠١٢ و ڕاوێژکاری قوباد 
بۆ  بووە  هەرێم  حکومەتی  سەرۆکی  جێگری  تاڵەبانی 
سااڵنی  لەنێوان  مەدەنی  کۆمەڵگای  و  الوان  کاروباری 
٢٠١٢ تاکوو ٢٠١5. لە ئێستادا بەڕێوەبەری جێبەجێکارە 
لە دەزگای ڕوانگە و لە ساڵی )٢٠١5(ەوە تاوەکوو ئێستا 

لە دەزگاکەدایە.
بە  كتێبه   كۆمەڵێك  خاوه نی  محەمەد  سەالم 

ناونیشانەکانی: 
- کێشەکانی گەنج

- نوێخوازی )مۆدێرنتی(، بنچینە و سەرئەنجامەکانی
- تیرۆریزم چییە؟

ئەمە  هەولێر  و  بابل  نێوان  دیالۆگی  ترپە،   ١٠  -
دەربارەی پێکەوەژیانە

پێشکەش  و  دیزاین  کاریگەر؛  ڕاهێنانێکی  چۆن   -
دەکەیت )نامیلکەی ڕاهێنانی ڕاهێنەران(

و  ''سەرکردایەتی  دەربارەی  ڕاهێنان  نامیلکەی   -
بەڕێوەبردن'' بۆ ڕێکخراوە ناحکومییەکان.

له   هه یه  نوورساوی   ٧٠٠ له   زیاتر  هه روه ها   -
ده رباره ی  نێوده وڵه تی  و  ناوخۆیی  گۆڤاری  و  ڕۆژنامه  
مه ده نی،  کۆمەڵگەی  و  دیموكراسی  به ره وپێشربدنی 
به رەوپێشربدنی شاره زاییه كان و تواناكانی سه ركردایه تی، 
ئه مه  جگه  له وه ی وه كوو وانه بێژێك له  چه ندان زانكۆ 
له  عێراق كاری كردووه  و هه روه ها چه ندان به رنامه ی 

ته له ڤزیۆنی و ڕادیۆیی تایبه ت به  خۆی هه بووه . 
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کتێبی ئایندەناسی
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بونیادنانی دەوڵەت: حوکمڕانی 
و سیستمى جیهانی لە سەدەی 

بیست و یەکەمیندا

کتێبە ئایندەییەکان

بیرمەندى  نووسینى  لە  کتێبە  ئەم 

فوکویاما"  "فرانسیس  ئەمەریکى  بەناوبانگى 

بە   ٢٠٠4 ساڵى  کە  )Francis Fukuyama(یە، 

 State-Building: Governance" ناونیشاىن 

 "٢١st Century and World Order in the

 Cornell" دەزگاى  لەالیەن  نووسیویەىت، 

لەچاپ  نیویۆرک  لە   "University Press

"مجاب  لەالیەن   ٢٠٠٧ ساڵى  دواتر،  دراوە. 

النظام  الدولة:  "بناء  ناونیشاىن  بە  اإلمام" 

القرن  يف  واإلدارة  الحكم  ومشكلة  العاملي 

الحادى والعرشين" وەرگێڕدراوە بۆ عەرەىب و 

لە دووتوێى )٢٢٢( الپەڕەدا لەالیەن دەزگاى 

"العبیکان" لە سعودیە باڵو کراوەتەوە.

گریامنەیەک  لەسەر  کتێبەکە  بیرۆکەی 

دەروازەى  لە  "فوکویاما"  کە  نراوە  بونیاد 

ڕوو،  خستوویەتیە  کتێبەکەیدا 

خوێندنەوەى کتێبى:

ناساندن: د.عابد خالد
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بونیادنانی  مەسەلەی  کە  ئەوەیە  گریامنەکەش 

دەوڵەت -لە واڵتانی تازەگەشەکردوودا- یەکێکە 

ئێستادا  لە  کە  ئاڵنگارییانەی  ئەو  گرنگرتین  لە 

دەبێتەوە،  نێودەوڵەتی  سیستمی  ڕووبەڕووی 

یان  الوازەکان  حکومەتە  واڵتانەدا  لەو  چونکە 

سەرچاوەی  بەردەوام  شکستخواردووەکان 

زۆرێک لە کێشە هەرە مەترسیدارەکانی جیهانن، 

و  تیرۆر  و  )هەژاری  وەک  کێشەکاىن  بەتایبەت 

و  کۆکوژى  و  ناوەکى  چەکى  باڵوبوونەوەى 

بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان...(.

کۆى  فوکویاما  دەروازەیە،  ئەم  دوای 

سەملاندىن  بۆ  بەڵگەکانی  و  ئارگۆمێنت 

ڕەهەندەکاىن  و  سەرەوە  گریامنەیەی  ئەو 

چوار  بە  ئایندەدا،  و  ئێستا  لە  پراکتیزەکردىن 

بە  یەکەم  بەشی  ڕوو:  دەخاتە  سەرەکى  بەىش 

ونبوو"ە،  دەوڵەتی  "ڕەهەندەکانی  ناونیشانی 

بەىش دووەم بە ناونیشاىن "دەوڵەتە الوازەکان و 

سێیەم  بەشی  گشتى"ە،  کارگێڕیی  ڕەىش  کەلێنى 

شەرعیەتی  و  الوازەکان  "دەوڵەتە  ناونیشاىن  بە 

بە  کۆتاییش  و  چوارەم  بەىش  نێودەوڵەتی"ە، 

ناونیشانی "بچووکرت بەاڵم بەهێزتر"ه.

میتۆدى  دیدگایەکى  وەک  فوکویاما  سەرەتا 

)مەودا  چەمکی  هەردوو  ڕێی  لە  کتێبەکەى  بۆ 

 -  Strength  - )توانا  و  مدى(   -  Scope  -

مۆدێرن  دەوڵەىت  دۆخی  بۆ  شیکاری  قدرة(ەوە 

)دوڵەت-نەتەوە( دەکات. ڕاى وایە کە دەوڵەتان 

"توانا"ەوە  و  "مەودا"  ڕووى  لە  جیهاندا  لە 

ئاماژەیە  دەوڵەت"  "مەودای  جیاوازن.  لێک 

دەوڵەت  کە  دەکات  ئەرکەکان  ژمارەی  بۆ 

بەاڵم  بگەیەنێت،  بەئەنجامیان  دەدات  هەوڵ 

کارایى  ڕادەى  بۆ  ئاماژەیە  دەوڵەت"  "توانای 

دامەزراوەکاىن دەوڵەت. ڕەهەندە سەرەکییەکاىن 

"توانای  دەوترێت  پێشی  کە  کاراییە  ئەم 

یاسا و  دانانی  توانای  لە:  بریتین  دامەزراوەیی"، 

شەفافی  بە  حکومەت  بەڕێوەبردنی  سەپاندنی، 

و بەبێ گەندەڵی، بەدواداچوون و لێپرسینەوە و 

ئاماژەکانی ترى حوکمڕانیى باش.

بە بڕواى  فۆکۆیاما، لە سەرەتاى هەشتاکاىن 

جیهانی  سیاىس  تەوژمێکى  بیستەمەوە  سەدەى 

ئاڕاستەى الوازکردىن چەمکی دەوڵەت  بە  بەهێز 

سەری هەڵداوە. لەپشت ئەم تەوژمەوە، چەندین 

هۆکاری نۆرماتیڤی و ئابووری هەیە. زۆرێک لە 

دەوڵەتان لە سەدەی بیستەمدا زۆر بەهێز بوون، 

ستەمکار  گەلەکانیان  بەرامبەر  لەناوخۆدا  کە 

بوون، لە دەرەوەشدا پەالمارى واڵتاىن دراوسێیان 

دەدا، تەنانەت دەوڵەتە زلهێزەکانیش، ئەوانەیان 

شێوەی  بە  نەبوون،  ستەمکار  و  دیکتاتۆری  کە 

جۆراوجۆر گەشەی ئابووریی واڵتاىن خۆیان پەک 

و  کەلێن  ڕۆژگار  تێپەڕبووىن  بە  بۆیە  خستبوو، 

ئەنجامی فراوانبوونی  لە  زیادیان کرد،  گرفتەکان 

لەڕادەبەدەری "مەواداکاىن" دەوڵەت؛ "تواناکاىن" 

باوى  تەوژمى  بۆیە  کرد.  کەمیان  دەوڵەتیش 

کەمکردنەوەى  بۆ  هەوڵى  دەوڵەت"  "الوازکردىن 

ژمارە و قەبارەى کەرتە حکومییەکان دەدا، تاکوو 

بەناهەق  دەوڵەت  کە  ئەرکانەى  ئەو  دووبارە 

بۆ  بگەڕێرنێنەوە  گرتبوون؛  بەسەردا  دەستى 

مەدەنی.  کۆمەڵگای  و  ئابووری  بازاڕی  دەستى 

و  جیهانی  ئابووریی  گەشەی  زیادبووىن  هاوکات 

ئەو بازدانە گەورەیەش کە لە بوارى گواستنەوە و 

گەیاندىن زانیارییەکان و جموجۆڵى سەرمایەداری 

و دەستى کاردا ڕوویان دا، بوونە هۆى داخوراىن 

زیاترى سەروەریی دەوڵەتی نەتەوەیی.
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ئامانجە  بەو  گۆڕانکارییانەش  ئەم  هەموو 

"مەوداى  کەمکردنەوەى  گوایە  کە  بوون 

دەوڵەت"، حوکمڕانیى باشرت بەرهەم دەهێنێت. 

مەداى  کەمکردنەوەى  کارنامەی  ئێستاش  هەتا 

بەرچاوى  شوێنى  زۆر  لە  دەوڵەت-نەتەوە 

ئابوورییەی  پاشەکشە  ئەو  بەرکارە:  جیهاندا 

)٢٠( سەدەى  کۆتایى  دەیەی  لە  ژاپۆن 

قەیرانەی  ئەو  لەگەڵ  بووە،  دووچاری  ەوە 

دەستەبەرى کۆمەاڵیەتی کە زۆرێک لە واڵتانی 

)٢١(دا  سەدەی  لە  ئەورووپا  خۆشگوزەرانی 

بەرئەنجامى  هەردووکیان  بوون،  یەخەگیری 

مەوداى  کەمکردنەوەى  لە  زیادەڕوویکردنە 

دەستتێوەردانیەتی  سنووردارکردىن  و  دەوڵەت 

لە ئابووریدا. بۆیە بە ڕاى فۆکۆیاما، مەسەلەی 

بەتایبەت  جیهانیدا،  سیاسەتی  لە  ناوەندی 

کە  نییە  ئەوە  سێپتەمبەرەوە،  ١١ى  لەدوای 

بەڵکوو  بکرێت،  کەم  دەوڵەت  مەوداى  چۆن 

برنێت.  بونیاد  دەوڵەت  چۆن  کە  ئەوەیە 

"تواناى  زیادکردىن  بە  دەوڵەتیش  بونیادناىن 

پووکاندنەوەى  بۆیە  دەبێت.  دامەزراوەیى" 

کۆى  بۆ  و  واڵتان  تاکى  بە  تاک  بۆ  دەوڵەت 

گریامنەیەکى  نەک  نێودەوڵەتییش،  کۆمەڵگای 

کارەساتئامێزیشە.  ئەگەرێکى  بەڵکوو  یوتۆپییە، 

لەم دۆخەشدا یەکێک لەو بابەتە گرنگانەی کە 

تازەگەشکردوو  و  هەژار  واڵتانی  ڕووبەڕووی 

گەشەپێدانی  توانای  لە  ڕێگرى  و  دەبێتەوە 

ئاستى  الوازیى  لە  بریتییە  دەکات،  ئابوورییان 

پێویستیان  واڵتانە  ئەم  دامەزراوەییان.  تواناى 

بەڵکوو  نییە،  گشتگیر  و  فراوان  دەوڵەتی  بە 

هەیە،  کارا  و  بەهێز  دەوڵەتی  بە  پێویستیان 

ئەرکە  سنوورداری  مەودایەکی  چوارچێوەى  لە 

"بچووکرت،  بەرمەبناى  لە  دەوڵەتدا  پێویستەکاىن 

بەاڵم بەهێزتر".

سیستمی  دۆخەى  ئەم  سایەى  لە 

حوکمى  بە  دەوڵەت،  چەمکی  نێودەوڵەتیدا، 

هێرشی  دووچارى  جۆراوجۆر،  هۆکاری  و  واقع 

جەنگی  کۆتایی  لەگەڵ  بووەتەوە.  بەردەوام 

ساردیشدا، پشتێنەیەک لە واڵتاىن الواز و نائارام 

هەڵداوە،  سەری  جیهاندا  لە  شکستخواردوو  و 

درێژ  ئاسیا  باشووری  بەرەو  ئەورووپاوە  لە  کە 

مەترسیى  و  هەڕەشە  واڵتانە  ئەم  بووەتەوە. 

نێودەوڵەتی دروست  جددییان لەسەر سیستمى 

کردووە، چونکە سەرچاوەی ناکۆکییە ئیتنییەکان 

و پێشێلکارییە توندەکانی مافی مرۆڤن، هاوکات 

بەرهەمهێنانی  بۆ  گونجاو  ژینگەیەکی  بوونەتە 

بگاتە  دەتوانێت  کە  تیرۆر  لە  نوێ  جۆرێکی 

و  پشتگیریکردن  پێشکەوتوو.  دنیای  دڵی 

بەهێزکردنی دەوڵەتە الوازەکان لە ڕێى سەرجەم 

بونیادنانی  جۆراوجۆرەکانی  کڵێشە  و  شێواز 

لە  گرنگ  زۆر  ئەرکێکی  بووەتە  دەوڵەتەوە، 

بەاڵم  جیهانی،  ئاسایشی  دەستەبەرکردنی  پێناو 

هێشتا  پێشکەوتوو  جیهانی  واڵتانی  لە  زۆرێک 

یان  کەمتوانان،  ئەرکەدا  ئەم  ئەنجامداىن  لە 

هێشتا لە سەرەتاى پەراوەکردندا بۆ ئەنجامداىن. 

بە  دەوڵەت"  بونیادنانی  "فێربووىن  بۆیە 

ناوەندییە  و  لەپێشینە  کارێکى  شێواز،  باشرتین 

سیستمى  سەقامگیریی  و  مانەوە  ئایندەى  بۆ 

هەناردەکردىن  هەوڵى  چەندە  هەر  جیهانی، 

توانای دامەزراوەیی لە واڵتاىن پێشکەوتووەوە بۆ 

دەبێت  زۆربەى جار  و  واڵتاىن الواز کەمسوودە 

و  خواست  هەڵقواڵوى  توانایە  ئەم  پەرەپێداىن 

کولتوور و ژینگەى خودى بێت.
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ناخوازێت  مرۆڤایەىت  کە  کاتێکدا  لە 

زلهێزەکان،  پێکداداىن  جیهان  بۆ  بگەڕێتەوە 

بەهێز  دەوڵەىت  بۆ  پێویستییان  ناشێت  بەاڵم 

دەوڵەت  تەنها  ئەوەى  لەبەر  بکەن،  فەرامۆش 

بۆ  هێز  بەکارهێنانی  شەرعیەتی  دەتوانێت 

بکات،  ڕکێڤ  دیاریکراو  ئامانجێکی  چەند 

لە  یاسا  سەپاندنی  بۆ  هەم  هێزەش  ئەم  کە 

سیستمی  پاراستنى  بۆ  هەم  و  ناوخۆدا  ئاستى 

لە  پێویستە.  نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  جیهانییش 

مژدەی  کە  ئەوانەی  هەموو  پێویستە  ڕاستیدا 

"ئاوابووىن سەروەریی دەوڵەت" بەگوێى دونیادا 

بن  ئازاد  بازاڕی  داکۆکیکارەکانی  لە  چ  دەدەن، 

لە  یان  سیاسییەوە،  نەخشەی  ڕاستى  لەمسەرى 

لەوسەرى  بن  پابەندى  و  فرەیى  بەرگریکاراىن 

چەپیەوە، دەبێت بەدیلێک بۆ هێزى دەوڵەت و 

هاوچەرخ  دونیای  بە  پێشکەش  سەروەرییەکەی 

واقع  ئەمرى  بە حوکمى  ئێستا  تا  ئەوەى  بکەن. 

کردووەتەوە؛  پڕ  دەوڵەىت  پاشەکشەى  بۆشایى 

کۆمپانیا  لە  ناتەبا  تاقمێکى  لە  جگە  نییە  هیچ 

نێودەوڵەتییە  دامەزراوە  و  فرەڕەگەزەکان 

و  تیرۆریستییەکان  ڕێکخراوە  و  ناحکومییەکان 

ڕەنگە  کە  هاوشێوەیان  ترى  قەوارەى  چەندین 

شەرعیەت  هەندێک  یان  هێز  بڕێک  خاوەىن 

هاوشێوەى  کاتدا  یەک  لە  بەدەگمەن  بەاڵم  بن، 

و  هێز  )هەم  هەردووکیانن  خاوەىن  دەوڵەت 

لە  فۆکۆیاما،  ڕاى  بە  بۆیە  شەرعیەت(.  هەم 

ڕێگەیەکامن  هیچ  ڕووندا  وەاڵمێکی  غیابی 

و  دەوڵەت–نەتەوە  بۆ  گەڕانەوە  لە  جگە  نییە 

بۆ  هەوڵدان  لەگەڵ  سەروەری،  و  دەسەاڵت 

لە کڵێشە و میکانیزمەکاىن سەرلەنوێ  تێگەیشنت 

بەهێزکردنەوەى دەوڵەت و کاراکردنەوەى.

سەربازیی  هێزى  بووىن  تەنها  کە  دیارە 

هەموو  بۆ  دانپیانراوە  مافێکى  کە  تەقلیدی، 

پڕکردنەوەى  بۆ  نییە  بەس  دەوڵەتێک، 

ڕایەى  ئەو  دەوڵەت.  پێویستییەکاىن  سەرجەم 

و  فۆرم  دەڵێن  کە  ڕاستە  ئەورووپییەکان 

هێز هەیە،  بەکارهێنانی  بۆ  نەرمیش  کڵێشەی 

کە  دەوڵەت"،  "بونیادنانی  بیرۆکەى  وەک 

دامەزراوەی  بتوانێت  دەبێت هەر دەوڵەتێک 

کارا و بەهێز دروست بکات، نەک لە ناوخۆى 

پڕ  کە  دیکەشدا  واڵتانی  لە  بەڵکوو  خۆیدا، 

ترى  واڵتاىن  ئاشتیى  بۆ  و  نائارمن  و  کێشە  لە 

ڕایەى  ئەم  بەرامبەر  مەترسیدارن.  جیهان 

دەوڵەت– ڕابردوودا  لە  ئەورووپییەکان، 

یان  ئەم  داگیرکردنی  بە  زلهێزەکان  نەتەوە 

ئیدارەی  بە  لکاندنیان  بە  یان  واڵت،  ئەو 

کارەیان  ئەم  خۆیانەوە  ئیمپڕاتۆریاکەى 

زلهێزەکان،  لە  هەندێک  ئەمڕۆ  دەدا،  ئەنجام 

پشتیوانیکردىن  ناوى  بە  ئەمەریکا،  وەک 

مرۆڤەوە  مافی  و  ئۆتۆنۆمی  و  دیموکراسی 

ئەم کارە ئەنجام دەدات و بانگەشەى ئەوەش 

بۆ حوکمڕانیکردنی  کە هەر هەوڵێک  دەکات 

نەک  ڕاگوزەرە  پڕۆسەیەکی  تەنها  تر؛  خەڵکی 

تەماحی ئیمپریالیستى. بۆیە تەنیا ئایندە ئەوە 

گۆشەنیگایانەدا  لەم  ئایا  کە  دەکات  ئاشکرا 

زاناترن  ئەمەریکییەکان  لە  ئەورووپییەکان 

یان بەپێچەوانەوە. بەاڵم "هونەری بونیادنانی 

دەوڵەت" لە هەموو بارێکدا وەک ڕەگەزێکى 

و  دەمێنێتەوە  دەوڵەت  هێزى  سەرەکیی 

توانای  لە  نییە  کەمرت  هیچ  بەهاکەىش  و  نرخ 

پاراستنی  بۆ  سەربازی  هێزی  بەکارهێنانی 

جیهانی. سیستمی 
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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سیناریۆ و بەرنامەدانان 
بەپێی سیناریۆ

چەمکناسی ئایندەیی

لە  شێوازێکی  ئیزرایلی)١(  ناتان  کە  کاتێک 

دەروونناسیی کۆمەاڵیەتیی ئایندەیی بە جیهان 

ئامادەیی  وەرگرتنی  بۆ  جیهان  هێشتا  ناساند، 

لە  پێشرت  ئایندەناسی،  سەرەتای  بەاڵم  نەبوو. 

هەڵمەتی نیشتامنیی واڵتان لە جەنگی یەکەمی 

دەستپێکە  ئەم  کردبوو.  پێ  دەستی  جیهانی 

هاوکات بوو لەگەڵ باڵوبوونەوەی بەرهەمەکانی 

هەڵمەتەکانی  لەگەڵ  بوو  هاوکات  و  ئیزرایلی 

قەیرانە  لەسەر  سەرکەوتن  بۆ  نیشتامنی 

هەوڵەکانی  و    )٢( داکشان  وەک  ئابوورییەکان 

پیشەسازی  و  کۆمۆنیستی  واڵتی  دامەزراندنی 

لە سۆڤیەت، هەروەها هەوڵەکانی دروستبوونی 

لە  ناوەندی  پیشەسازیی  بەپێی  دەوڵەتێک 

ئیتاڵیای فاشیستی و هاوتەریب لەگەڵ گەیشنت 

نازی.  ئەڵامنیای  لە  خۆبەش  کۆمەڵگەیەکی  بە 

بەرنامە،  داڕشتنی  بە  پێویستی  هەواڵنە  ئەم 

ئامادەسازی، پۆلێنکردنی سیاسەتەکان و داڕشتنی 

نەخشەکان بۆ ئایندە بوو.

پێناسەی ئایندەناسی

لێی  خەڵک  زۆربەی  ئەوەی  وەک  ئایندە 

ئایندە  نییە.  شاراوە  و  نەنارساو  تێگەیشتوون، 

خاوەن کۆمەڵێک ناوەرۆکی شیاوی وێناکردنە، 

توێژینەوەیە.  و  لێکۆڵینەوە  بە  پێویستی  کە 

مەبەست لە ناسینی ئایندە؛ پێشبینیکردنی نییە، 

بەڵکوو هەوڵێکی سیستامتیکە بۆ تێگەیشن لە 

ئایندە.  بنیاتنانەوەی  لە  کاریگەرەکان  هۆکارە 

ئایندەناسی  پێناسەی  دەتوانین  شێوەیە  بەم 

بکەین کە: ئایندەناسی بریتییە لە خوێندنەوەی 

بنیاتنانی  بۆ  هەوڵ  و  ڕێتێچوو  ئایندەکانی 

ئایندەیەکی پەسەند. 

ئایندە  لە  بیری  بەبەردەوامی  مرۆڤ 

کردووە.  ئایندەی  بۆ  بەرنامەدانان  و 

لە  ئامانجدار،  و  دروست  بەرنامەدانانی 

ئەنجامی تێگەیشتنی دروستی ئێمە لە بارەی 

ئایندەیەکی  لە  کە  ئەمەیە  پرسیار  ئایندەیە. 

بتوانین  چۆن  گۆڕانکاری،  و  نادڵنیایی  لە  پڕ 

د. کامەران حەسەن          دکتۆرای پیشەی کارگێڕی و کار
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هەڵبژارد.  بۆ  سیناریۆیان  ناوی  بۆیە  نەماوە، 

تەکنیکەکەی  بۆ  ناوەی  ئەم  کانیش  هێرمان 

هەڵبژارد.

پێناسە و قوتابخانەکانی بەرنامەدانان 

بەپێی سیناریۆ

بەپێی  بەرنامەدانان  پێناسەی  بارەی  لە 

بوارە  ئەم  بیرمەندانی  لە  کۆمەڵێک  سیناریۆ، 

هەیە.  بابەتە  ئەم  بۆ  تایبەتیان  پێناسیەکی 

بەرنامەدانان  پێناسەی  شێوەیە  بەم  شوارتز)٨( 

بۆ  “کەرەستەیەک  دەکات:  سیناریۆ  بەپێی 

لە  خۆمان  زەینی  تێگەیشتنی  ڕێکخستنەوەی 

کە  ئەلتێرناتیڤەکان  ئایندەییە  ژینگە  بارەی 

بکرێن”،  جێبەجێ  دەکرێت  بڕیارەکان  تێدا 

هەروەها “گۆدە” بەم جۆرە پێناسەی کردووە: 

“سیناریۆ کەرەستەیەکە بۆ منایشی ڕاستییەکی 

ئایندەکانی  بەرچاوگرتنی  بە  هەتا  ئایندە 

ڕێتێچوو و پەسەند، چرای ڕێگەی کردارەکانی 

ئێستامان بێت”. 

بەرنامەدانان  بارەی  لە  جیاواز  تێڕوانینی 

دروستبوونی  هۆکاری  بووە  سیناریۆ،  بەپێی 

کۆمەڵێک قوتابخانەی هزریی وەک منوونە:

• ڕۆیاڵ داچ شێل و تۆڕی جیهانیی بزنس)٩( 

• قوتابخانەی فەڕەنسی)١٠( 

• گرووپی ئایندە )١١( 

• لیندگرێن و باندهۆلد)١٢( 

بیرمەندان،  دیدگاکانی  و  پێناسەکان  لە 

بۆمان دەردەکەوێت کە سیناریۆ دەبێت خاوەن 

پێنج تایبەمتەندی بێت:

بڕیارێکی دروست و بەرنامەیەکی کاریگەرمان 

هەبێت؟

ئایندە  پێشبینیکردنی  لە  مرۆڤ  بێتوانایی 

و  کەرەستەکان  ڕوانگەکان،  بە  پێویستی  و 

هۆکاری  ئایندە؛  درکی  بۆ  نوێ  شێوازەکانی 

ئایندەناسی  بوو.  ئایندەناسی  سەرهەڵدانی 

پۆزیتیڤیسم،  و  پێشبینی  ڕەتکردنەوەی  بەبێ 

هاوبەشی  داهێنان،  بنەمای  لەسەر  دا  هەوڵی 

تێگەیشنت  بۆ  شێواز  کۆمەڵێک  شارەزایی؛  و 

شێوازانە  لەم  یەکێک  بخوڵقێنێت.  ئایندە  لە 

شێوازێکی  سیناریۆ،  بەپێی  بەرنامەدانانە 

ئایندەناسی کە بە سوودوەرگرتن لە بابەتەکانی 

وێناکردنی  بۆ  هەوڵ  چۆنایەتی  و  چەندایەتی 

ئایندەناسی  دەدات.  ئەلتێرناتیڤ  ئایندەکانی 

نکۆڵی لەوە ناکات کە ئایندە پێشبینی ناکرێت، 

بۆیە بەرنامەدانان بەپێی سیناریۆ ڕوانگەیەکی 

ژیرانەیە بۆ تێپەڕبوون لەم ناتواناییەی مرۆڤی 

ئەم سەردەمە.

مێژووی بەرنامەدانان بەپێی سیناریۆ

سەرەتاوە  لە  سیناریۆ  بەپێی  بەرنامەدانان 

لە بواری بازرگانی لە چوارچێوەی کۆمپانیایەک 

نوێی  ڕەهەندەکانی  لە  هەتا  هەڵدا،  سەری 

دامەزراوەی  لە  چەکسازی  تەکنەلۆجیای 

 )١٩٦٧( کان)4(  هێرمان  بکۆڵێتەوە.  ڕەند)٣(  

بوو  کەس  یەکەمین  ڕەند)5(،  دامەزراوەی  لە 

“بیرکردنەوەی  ناوی  بە  داهێنا  تەکنیکێکی  کە 

گەیشتە  هۆڵیوود  کاتێک  ئێستا)٦(”.  ئایندەی 

ئەم ئەنجامە کە دەستەواژەی شانۆنامە)٧( باوی 
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١. پەسەندکراو و شیانی ڕوودان بن.

کاریگەرییان  ئێستادا  لە  بڕیاردان  بۆ   .٢

هەبێت.

تێیدا  بوارەکان  ئایندەی  ئاڵنگارییەکانی   .٣

وێناکراو بێت.

سازانیان  یەکرت  لەگەڵ  بەشەکانی   .4

هەبێت.

5. وەسفی هۆکار و بەر هۆکارەکانی دیار بێت.

ناکرێت  سیناریۆیەک  لە  بێگومان 

باردۆخەکانی  و  وردەکارییەکان  چاوەڕوانی 

لە  وەسفێک  چاوەڕوانی  بەڵکوو  بین،  ئایندە 

ڕووداوگەلێکین کە ئەگەری ڕوودانیان هەیە و 

باوەڕپێکراون. 

پڕۆسەی ئامادەکردنی سیناریۆ

سیناریۆ،  ئامادەکردنی  مەبەستی  بە 

و  بهێنین  پێک  پسپۆڕیامن  تیمێکی  پێویستە 

بەرنامەی کاری ئامادەکردنی سیناریۆ دابڕێژین. 

ئامادەکردنی  پڕۆسەی  گشتی،  شێوەیەکی  بە 

سیناریۆ بەم شێوەیەیە:

• دیاریکردنی بابەتی سیناریۆ.

• دیاریکردنی هۆکارە سەرەکییەکان)١٣(.

• دیاریکردنی هێزە بزوێنەرەکان)١4(.

هۆکارە  نادڵنیایی  ڕێژەی  دیاریکردنی   •

سەرەکییەکان.

• دۆزینەوەی لۆژیکی سیناریۆ.

• چیرۆک گێڕانەوە

ئەولەویەتدانانی  و  بەدواداچوون   •

سیناریۆکان.

لەسەر  سیناریۆکان  کاریگەریی   •

بەڕێوەبردنی سرتاتیژیکی دامەزراوە.

ئامادەکردنی  لە  گشتی  شێوەیەکی  بە 

بابەتی  لەسەر  ئامادەکار  تیمی  سیناریۆ، 

ئاسۆیەکی  خاوەن  سیناریۆ  سەرەکیی 

پسپۆڕی  تیمی  دەبن.  دیاریکراو  و  ڕوون 

ئامادە  سەرەکییەکان  هۆکارە  لە  لیستێک 

دەکات کە کاریگەرییان لەسەر سیناریۆکان 

لە  هەریەک  بۆ  پێویستە  هەروەها  هەیە، 

بزوێنەرەکان  هێزە  سەرەکییەکان  هۆکارە 

بۆ  ئەولەویەتدانان  لەدوای  بکرێن.  دیاری 

نادڵنیایی  ڕێژەی  سەرەکییەکان،  هۆکارە 

دەکرێت.  دیاری  هۆکارەکان  لە  هەریەک 

چۆنیەتی  پێویستە  دیکە،  هەنگاوێکی  لە 

لە  بزوێنەرەکان  هێزە  کاریگەریی  ڕێژەی  و 

دیاری  گۆنجاو  پرسیاری  چەندین  ڕێگەی 

برەین  ڕێگەی  لە  پسپۆڕی  تیمی  بکرێن. 

ستۆرمینگەوە )مەبەست ئەو کۆبوونەوانەیە 

ئازادانە  شێوەیەکی  بە  دەدرێت  هەوڵ  کە 

ناوەرۆکی   ،)١5( بکرێت(  ئاڵوگۆڕ  بیروڕاکان 

دەخەنە  گشتییەکان  هێڵە  و  سیناریۆکان 

سیناریۆ،  چەندین  ئامادەبوونی  لە  ڕوو. 

ئەو  و  بکرێت  ئەولەویەتدانان  پێویستە 

سیناریۆیانەی کە ئەگەری ڕوودانیان زۆرترە؛ 

دەرهاویشتەی  بن.  لیستەکە  یەکەمی  لە 

سیناریۆکان دیدگایەک دەبێت و لە ڕێگەی 

شێوەی  بە  دامەزراوەکان  دیدگایەوە  ئەم 

سرتاتیجی کاروباریان بەڕێوە دەبەن.
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ڕوودانی  بۆ  ئامادەبوون  بەدڵنیاییەوە 

کەمرت  حەرسەتەکان  ئەگەرێك،  هەر 

حکومەت  چ  دامەزراوەیەک  هەر  دەکات. 

بازرگانی،  دامەزراوەیەکی  یان  بێت 

پێویستیان بە ئامادەکاری هەیە بۆ ئەگەری 

چاوەڕواننــــەکراو  ڕووداوێکی  هەر 

یارمەتیدەرن  باشرتین  سیناریۆکان  و 

ئەگەری  و  ئایندە  لە  بەرچاوڕوونی  بۆ 

بابەتەکانی  نەمامی  و  تۆو  ڕووداوەکان. 

و  هەن  ئێمەدا  ژینگەی  لە  ئێستا  ئایندە؛ 

هۆکاری  دەبنە  و  دەکەن  گەشە  بەئارامی 

و  دۆزینەوە  بۆ  گەورەکان.  ڕووداوە 

نــــەمامانە،  و  تۆو  ئەم  دیاریکردنی 

بۆ  کەرەستەیەکە  کۆمەڵە  بە  پێویستیامن 

کەرەستانە  لەم  یەکێک  ئایندە،  ناسینی 

بڕیاردان  مەبەستی  بە  کە  سیناریۆیە 

بۆ  داڕشتنی  سیناریۆکان  بەپێی  بەرنامەکان 

دەکرێت. 

باشرت  تێگەیشـــــتنی  مەبەستی  بە 

بابەتی  دوو  پێـــــویستە  ئایندە،  لە 

پیشاندەری  کە  الوازەکان  )هێام(  سیگنالە 

بەردەوامەکانن  و  ئارام  گۆڕانکارییە 

پیشاندەری  کە  بەهێزەکان  سیگنالە  و 

کە  )ئەوانەی  نابەردەوامن  گۆڕانکاریی 

نەکردووە،  ئەزموومنان  و  نایانناسین 

دەکەین(،  فەرامۆشیان  جاران  زۆربەی 

بەجددی وەریانبگرین و بە شێوەیەکی ورد 

خوێندنەوەی بۆ بکەین.

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

Nathan Israeli )١(

Great Depression  )٢(

Rand Corporation  )٣(

Herman Kahn  )4(

 :)RAND Corporation( ڕەند  دامەزراوەی   )5(

شیکاری  و  لێکۆڵینەوە  مەبەستی  بە   ١٩4٨ ساڵی  لە 

دامەزراوە،  ئەمەریکا  سەربازیی  هێزی  بۆ  سیاسی 

ئەمەریکایە  جیهانیی  سیاسەتی  دانانی  دامەزراوەیەکی 

لە بواری لێکۆڵینەوە و پەرەپێدان.

Future-now-thniking  )٦(

Screenplay  )٧(

Peter Schwartz  )٨(

 Royal Duch/Shel and Global Business  )٩(

Network

The French School  )١٠(

The Future Group  )١١(

Lindgren and Bandhold  )١٢(

Key factors )١٣(

Driving forces  )١4(

Brainstorming  )١5(

سەرچاوەکان:
با  پژوهي  آينده   ،)1388( علی  دهان،  خوش   .1

صنعتي  تحقيقات  و  آموزش  مركز  سناريوسازي،  تكنيك 

ايران.

برپايه  ريزی  برنامه   ،)1393( ج  تامس  چرماك،   .2

سناريو، ترجمه سعيد خزايی و مريم وكيل زاده، ، علم 

آفرين، 1393.

 Kahan, H., & Weiner, A.J. )1967(. The  .3

 year 2000: A framework for speculation on the

.next Thirty-three years. New York: Macmillan

 Schwartz, P. )1996(. The art of the long .4

.view: Planning for the future in an uncertian

 Lindgren, M,. & Bandhold, H. )2003(.  .5

 Scenario planning: The link between future

.and strategy. New York: Palgrave Macmillan
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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
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گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی شەنگال لە ملمالنێ هێزە نێوخۆیی و هەرێمییەکاندا

هەژموونی میدیای ئەلیكترۆنی و مەرگی ڕۆژنامەگەریی كاغەزیی

لە شمشێری خەالفەتەوە بۆ درۆنی کۆمار؛ مێژوو و ڕۆڵێ درۆنەکان 
لە ملمالنێکانی تورکیادا

واقیع و پالنی "سایبه ر" و فڕۆكه ی بێفڕۆكه وانی  ئیسرائیل

هه ڵسه نگاندنی دۆخی سوودوه رگرتنی واڵتانی عه ره بی 
له  ته كنه لۆجیاكانی زیره كی ده ستكرد

ژمارە )٨( تەمموزی 2021، ساڵی دووەم

کوردستان لە تەنیشت شۆڕشی پیشەسازیی چوارەمەوە

1

No.7, May 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

کاریگەریی وزە لە پەیوەندییەکانی تورکیا و 
هەرێمی کوردستاندا 

پێگەی واڵتانی هەژمووندار لە هەڵبژاردنی عێراقدا

المه ركه زیه تی پارێزگاكان، تەگەرەکان و دەرفەتەکانی چەسپاندنی

دوالیزمەیی گوتار و کاریگەریی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئێران

ژمارە )7( ئایاری 2021، ساڵی دووەم

ڕۆژهـــەاڵتی نـێوەڕاست لــە ئاســـتانەی 
گۆڕانـکـارییە نێــودەوڵەتییــەکانــدا

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
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No.8, June 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )٨( تەمموزی 2021، ساڵی دووەم


