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

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

گرافیک و چارت ئاماریی. 
هەوڵدەدرێت هەر ژمارەیەکی ئایندەناسی لە خۆگری توێژینەوە، وەرگێڕان، 
شرۆڤە و ڕاپۆرتی ئاماریی و گریمانەسازیی بۆ وەرچەرخان و گەشەکردنەکانی 
کەرتەجیاوازەکانی حکومەتداری و کۆمەڵگە، چاوپێکەوتنی پسپۆڕ و خاوەن 

بۆچوونەکان، بێت.
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ناڕەزایەتییەکان و خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییەی ئێران، وا خەریکە پێ دەنێتە مانگی چوارەمیەوە، سیستمی 

سیاسی و دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بەقووڵی نیگەران کردووە. لە ٤٤ ساڵی ڕابردوودا، هیچ ناڕەزایەتییەک 

نە تەمەنی ئەمەی ئەم دواییەی هەبووە و نە ڕای گشتیی جیهان و خەڵکی ئێرانی هێندە ورووژاندووە و یەکدەست 

پێکەوە  وا  ئێران  سیاسییەکانی  هێزە  و  نەتەوەکان  ئێستا  هێندەی  کاتیش  هیچ  دەسەاڵت،  بەرامبەر  کردووە 

یەکهەڵوێست و یەک ناوک بەدەوری درووشمێکدا کۆ نەبوونەتەوە. ئەم ڕووداوە ناکرێت هەر وا بەسانایی بەسەر 

ئێراندا تێپەڕێت و سایەی لەسەر ئێستا و ئایندەی عێراق و هەرێمدا جێ نەهێڵێت.  

هەیە.  هاوبەشیان  سنووری  )١٦٠٩کم(  درێژایی  بە  پێکەوە  کوردستان،  هەرێمی  نێویشیدا  لە  و  عێراق 

پەیوەندییەکانی ئەم نێوچەیە لەگەڵ حکومەتە "ئێرانی"یەکاندا، بە درێژایی پێنج سەدەی ڕابردوو لە هەڵبەزودابەزدا 

بنێین دوو "دراوسێی  بووە. گەر بە پێی ڕووداوەکانی نێو مێژوو وێنەیەکی گشتیی لێ وەربگرین، دەکرێت ناوی 

سەردەمی  لە  بنەماوە  لە  چونکە  نایانکرێت،  و  نەیانکراوە  پێکەوەش  و  نەیانکراوە  یەک  بێ  ئەڵبەت  ناچاری". 

عوسامنییەوە تا هەنووکە، دەسەاڵتدارانی هەر پایتەختێکی ئێرانی و عێراقی، هەر کامیان بۆیان کرابێت هەژموون و 

هێرشی بۆ سەر ئەوی دی کردووە، منوونە زۆر هەیە کە سەردەمانێک والیی بەغدا و میرانی بابان و حکومەتەکانی 

ویالیەتی موسڵ لەشکرکێشییان بۆ تەورێز، کرماشان و سنە و بگرە هەمەدانیش کردووە، سەردەم هەبووە بابانەکان 

دە ساڵێک لە سنەدا خاوەن نفوز بوون و دەسەاڵتی ئەسفەهان لە پەراوێزدا بووە. بەپێچەوانەشەوە حکومەتەکانی 

سەفەوی و ئەفشار و زەندی زۆر جار لەشکرکێشییان بۆ بەغدا و بەسڕە و خانەقین و کەرکووک کردووە، هیچیان بۆ 

یەکجاری نەیانتوانی پرسەکە بە هێز یەکال بکەنەوە و دواجار ئەم سنوورەی هەنووکە تا ڕادەیەک بۆ سەد ساڵیک 

دەچێت وا جێگیر کراوە.

عێراق،  نێو  دەستڕۆیشتووی  دەوڵەتی  بەهەژموونرتین  لە  یەک  ڕابردوو،  ساڵی   ٢٠ درێژایی  بە  ڕەتنەکراوەیە، 

تاران بووە لە ڕەهەندی نەخشەی سیاسیی عێراقدا، بێ دوودڵی دەتوانین بڵێین کێبڕکێی ئەمەریکای ڕووخێنەری 

ڕژێمی بەعس و سەددامی کردووە، بەاڵم: ١. لە دوا هەڵبژاردنەکانی عێراق و هەرێم، ٢. لە دوو ساڵی ڕابردووی 

پاش توندگیرییەکانی ترەمپی سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا بەرامبەر تاران و کوشتنی قاسمی سولەیامنی، ٣. لە ئانی 

خۆپیشاندانە بەردەوامەکانی ئێستای ئێراندا. لەم پێدراوانەوە ئەوەی هەستی پێ دەکرێت: هەژموونی پرۆئێرانییەکان 

باڵەکانی  کشانەوەی وەخۆوە دیوە و دەزگا هەواڵگرییەکانی ئێران لە جاران دەستکورترت و لە ڕووی ورووژاندنی 

سوپای قودسیشەوە لەم نێوچەیەدا کەمڕەنگرت لە جاران؛ تاران خۆی دەنوێنێت. شەقامی عێراقیش لە جاران و لە 

)٢٠٢٠(ەوە تووڕەترە لە سیاسەتەکانی ئێران و چەندین جار ئەم تووڕەییەیان لە سەرشەقام بە خوێنی خۆپیشاندەر 

سەروتار

ئایندەی هەرێم و عێراق
لە پەراوێزی ڕاپەڕینی نەتەوەکانی ئێران

                هەردی مەهدی میکە
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تا  ئاماژەی نوێ بن و هەلی نوێ بدەنە هەرێم و هێزە عێراقییەکان  تەجەال کردووە. ئەمانە سەرجەم دەکرێت 

لەبریی ئەوەی لەژێر هەژموونی ئێراندا بن، لە ڕووی سیاسەت و دبلۆماسیەتەوە بیر لە هاوبەشی و سەربەخۆیی 

بڕیار بکەنەوە و النی کەم وەک هەلێک لەم گۆڕانکاری و ئاماژانە بڕوانن، چونکە لە ئەگەری گۆڕانکاریی ڕیشەیی 

لە ئێراندا، سایەی گۆڕانکاریدا، ئەودەم وەک پاسیڤێک لە هێزە عێراقی و هەرێمییەکان دەڕوانێت و کەم ڕۆڵ دەبن 

و دوور نییە کاراکتەری نوێ لە عێراقدا لە گۆڕەپانی سیاسیدا دەربکەون. 

لە وێنە گشتییەکەوەشەوە، ڕاستە هێشتا ناوی جوواڵنەوەی نەتەوەکانی ئێران بە خۆپیشاندان یان ناڕەزایەتی 

ڕۆیشتووە، بەاڵم دەشکرێت چیدی ناوی ڕاپەڕین یاخود وەک هەندێ الیەن هەستانەوە و جوواڵنەوەی لێ برنێت، 

چونکە بە ڕێکخسنت و جۆری چاالکی و ڕەفتاری ناڕازییەکان لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی و هەوڵدان بۆ چاکسازیی 

بەشەکی دەرچووە.

کاتێک ئەم دێڕانە دەنووسین، لە کۆی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی ئێران، النی کەم ١١ حەوتوویان تێپەڕاندووە 

و وا پێ دەنێتە مانگی چوارەمیەوە. بە گوێرەی ئاماری ڕێکخراو و ڕێکخستنەکانی خۆپیشاندانەکان، نزیکەی ٢٩ 

نەیارەکانی  سیاسییە  هێزە  بە  پەیوەندییان  ١٠٪یان  تەنها  ئەمانەدا  لەنێو  کراون،  دەستگیر  کەس   ٤٠٠ و  هەزار 

حکومەتی ئێرانەوە هەبووە، ٩٣٪یشیان بۆ یەکەم جاریان بووە بەشداریی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانیان کردووە، 

ئایین و لەچکبەسەر و حیجابن لە ڕووی پۆشتەییەوە، لە کۆی  پابەند بە  ٦٥٪ی خێزانی دەستگیرکراوان خێزانی 

ژمارەی دەستگیرکراوانیشدا تا هەنووکە ئەوەی ڕاگەیەنراوە ١١٥ کەسیان لە کەسانی هێزەکانی بەرگری و سەربازین 

سەرکوتکردنیان  پشتگیریی  و  نەبووە  دەوڵەتدا  لەگەڵ  کەم  النی  یان  بوون،  خەڵک  هاوپشتیی  هەڵوێستیان  و 

نەکردووە.  

و  ڕەوایی  و  کورد  مافی  دۆسێی  ئەوا  هەیە،  کوردستانەوە  ڕۆژهەاڵتی  دۆسێی  بە  پەیوەندیی  ئەوەشی 

مەدەنیبوونی خۆپیشاندانەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان چیرت نێوچەیی نییە و ڕای گشتیی کۆاڵنەکانی کۆمەڵگەی 

نێودەوڵەتی تەی دەکات. لەنێوان خەڵک و هێزە سیاسییەکان و چاالکواناندا، یەکگرتووترین شەقامی هەیە لەچاو 

هێز و شەقامەکانی دیکەی غەیرەکوردی نێو ئێراندا. ڕۆژهەاڵت ئێستا منوونەیە بۆ پەرۆشیی کۆمەڵگەکەی بۆ مافی 

مرۆڤ، پرسی کوردیش بەگشتی چیدی ئینکارکراو نییە بەئەمنیکردنی خاکەکەی وەک سەد ساڵی ڕابردوو وەاڵمگۆ 

نابێت و بێسوودە. سەدەی بەردەمامن بۆ کوردبوون هەلێکە، گەر خۆی بیەوێت. 

دەمێنێتەوە سەر کۆمەڵگەی باشوور و هێزەکانی و دانیشتووانی، دەتوانرێت زیاتر لەمە بکرێت، ڕۆژهەاڵت 

وەک کوردستان و وەک کۆمەڵگەیەکی مرۆیی پێویستی بە لۆبی فراوانرت هەیە، دەکرێت سیحری ئەو نەرمەهێزەی 

دیکە"  "هەرێمێکی  و  دیفاکتۆ  دروستکردنی  و  هەرێم  ئایندەی  پاراستنی  بەرژەوەندیی  لە  دۆخەکە  کوردبوون 

وەپێش بخرێت. حیزبەکان دەتوانن پەیوەندییە دپلۆماسییەکانی خۆیان و هەرێم لەگەڵ هاوپەیامنان و ڕۆژئاوا و 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سوود لێ وەربگرن. حیزبە کوردستانییەکانی باشوور و وەزیر و پەرلەمانتارانی هەرێم و 

بەغدا دەتوانن بە نزیکایەتی لەگەڵ عەرەبەکانی کەنداو و باشوور و نێوەڕاستی عێراق پێکەوە لە یارییەکی براوە و 

ئەقاڵنیدا هەم دەنگی ڕۆژهەاڵت بگەیەنن و هەم عێراقیش لە هەژموونی دراوسێکانی دەستکراوەتر بکەن، بەمەش 

یارییەکی سیاسیی براوە -براوە لە بەرژەوەندیی دنیایەکی باشرت و بەرەو پێکەوەژیانێک لەسەر بنەمای دپلۆماسیی 

ئاشتییانە لەنێوان بەغدا و هەرێم و دراوسێ کەنداوییەکان و بگرە تارانیشدا ئاڕاستە بکەن. بۆیە دەکرێت وا بیر 

بکرێتەوە لە یەک کاتدا خۆپیشاندانەکان هەم هەلن لەبەردەم عێراقییاندا، هەم هەڕەشەش!
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توێژینەوەکان
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سێکتەری نەوت لەنێوان هەرێم و بەغدادا

یادگار سدیق گەاڵڵی
ماستەر لە بەڕێوەبردنی نەوت و گاز 

بەرایی

بەردەوام  عێراق،  دەستووری هەمیشەیی  نووسینەوەی  پاش  و  ڕابردوودا  ساڵی   ١٥ ماوەی  لە 

حکومەتی  لەنێوان  بووە  ناکۆکی  جێی  هەرێمەوە  گازی  و  نەوت  بە  مامەڵەکردن  و  بەڕێوەبردن 

تایبەمتەندییەکانی حکومەتی فیدراڵە و هەولێریش  لە  فیدراڵ و هەرێمدا. بەغدا پێی وا بوو کە 

بە  ناکۆکییەکان  چارەسەری  ببات.  بەڕێوە  سێکتەرە  ئەو  دەزانی  خۆی  مافی  بە  بەپێچەوانەوە 

ڕێککەوتنی سیاسی لە چەندین قۆناغدا دوا خراوە، تا کار گەیشت بەوەی لەالیەن دادگای فیدراڵەوە 

خێرا  هەنگاوی  چەندین  و  بنارسێت  نادەستووری  بە  نەوتەوە  سەکتەری  بە  هەرێم  مامەڵەکانی 

لەالیەن وەزارەتی نەوتەوە دژی هەرێم و کۆمپانیا نەوتییەکانی کە لەگەڵ هەرێم مامەڵە دەکەن؛ 

بگیرێتە بەر. 

لەم توێژینەوەدا دەمانەوێ سەرەتا کورتەیەکی مێژوویی لەسەر کێشەکانی هەرێم باس بکەین 

و  بکەینەوە  شی  گرێبەستەکان  جۆری  نەوت؛  بەڕێوەبردنی  چۆنیەتیی  لە  تێگەیشنت  بۆ  پاشان  و 

بەراورد بکەین لەنێوان ئەو جۆرە گرێبەستانەی لەالیەن حکومەتی فیدراڵ و هەرێمی کوردستانەوە 

پەیڕەو دەکرێن. ئامانجامنە لە هەلومەرجی پێش دەرچوون و کاتی دەرچوونی بڕیارەکەی دادگای 

فیدراڵ تێبگەین، بۆ ئەوەی بتوانین هەنگاوەکانی ئایندە و چۆنیەتیی مامەڵەکردن لەگەڵی ڕوون 

بێت المان.
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١. کورتەیەکی مێژوویی

کێشەی چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی سێكتەری نەوت لەنێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵدا 

دەگەڕێتەوە بۆ کاتی نووسینەوەی دەستووری هەمیشەیی عێراق و شێوازی داڕشتنەوەی ئەو مادانەی 

کە پەیوەسنت بە بەڕێوەبردنی سێكتەری نەوت و دەسەاڵتەکانی حکومەتی فیدراڵ و هەرێمەکان و 

پاشرتیش لە کاتی نووسینی ڕەشنووسی یاسای نەوت و گازی فیدراڵدا زیاتر زەق بووەوە  و جیاوازیی 

تێڕوانینەکان ڕەنگڕێژ بوو، تا گەیشتە ئەوەی ڕەشنووسی جیای یاساکە باڵو بکرێتەوە و لێکدانەوەی 

جیای بۆ بکرێت و گۆڕانکاری بەسەر ئەو ڕەشنووسەدا هات کە پەسەند کراوە لەالیەن هەرێمەوە. 

ئازاری ٢٠٠٧دا، وەزارەتی سامانە رسوشتییەکان دەقی پەسەندکراوی ڕەشنووسی  لە ڕێکەوتی  9ی 

یاسای نەوت و گازی فیدراڵی بە زمانی عەرەبی و ئینگلیزی لە ڕاگەیەنراوێکدا باڵو کردەوە و هەر لەو 

ڕاگەیەنراوەدا هاتووە: “ لیژنەی نەوت و وزە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق دەبێت چوار هاوپێچ 

ئامادە بکات کە لە ڕەشنووسی یاساکەدا ئاماژەی پێ کراوە كە بەڕێوەبردنی كێڵگە نەوتییەكان و ناوچە 

تایبەتەكانی گەڕان لە عێراق بۆ حكومەتی هەرێم و كۆمپانیای نیشتامنیی نەوتی عێراق و وەزارەتی 

گرێبەستە  لەسەر  هەیە  ڕێککەوتن  بە  پێویستی  لیژنەکە  هەروەها  دەكات.  تەرخان  عێراق  نەوتی 

داهات)١(”.  دابەشکردنی  یاسای  و  گرێبەست  مەرجەکانی  بۆ  ڕێنامییەکان  و  نەوت  منوونەییەکانی 

وەزیری سامانە رسوشتییەکان لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆیتەرز ڕایگەیاند: “هاوپێچەكان وەك ئەوەی ئێستا 

نوورساون، لەالیەن حكومەتی هەرێمەوە قبووڵ ناكرێن. ئامانج لێی، لێسەندنەوەی کێڵگە نەوتییەکانە 

لە هەرێم)٢(”. دەرەنجام، دەرچوونی یاساکە لە پەرلەمان پەک خرا. 

چارتی ژمارە )1(

ژمارەی ئەو گرێبەستانەی بەرهەمهێنانی هاوبەش پیشان دەدات کە لە هەرێمی کوردستان 

لەنێوان 2006 بۆ 2013دا واژوو کراون
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دەرنەچوو،  عێراق  نیشتامنیی  ئەنجوومەنی  لە  فیدراڵ  نەوتی  یاسای  ڕەشنووسی  ئەوەی  پاش 

هەرێم لە هەمان ساڵدا  ڕەشنووسی یاسای نەوت و گازی هەرێمی ئامادە کرد. پێش ئەوەی لە 

نیشتامنیی  بەرگێکی  تاوەکوو  کرا  لەسەر  سیاسییەکانی  الیەنە  کۆبوونەوەی  دەربچێت،  پەرلەمان 

بەبەردا بکرێت و پشتگیریی هەموو الیەک مسۆگەر بکات. 

لە ٩ی ئابی ٢٠٠٧دا، یاسای ژمارە 22ی ساڵی ٢٠٠٧: “یاسای نەوت و غازی هەرێمی کوردستان-

عێراق” لە پەرلەمانی كوردستان پەسەند کرا، لەنێوان سااڵنی ٢٠٠٦ بۆ ٢٠١٣ بڕی ٥٧ گرێبەستی 

بەرهەمهێنانی هاوبەش لەنێوان حکومەتی هەرێم و کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکانی نەوتدا واژوو کرا.

 لە ساڵی )٢٠١٧(شدا پێنج کێڵگەی تر گرێبەستی بۆ کرا لەگەڵ کۆمپانیای ڕۆسنەفتی ڕووسی)٣(. 

وەزارەتی  لەالیەن  کە  گرێبەستانەی  جۆرە  ئەو  لەگەڵ  جیاوازن  هەرێم  گرێبەستەکانی  سەرجەم 

نەوتی فیدراڵەوە پەیڕەو دەکرێن. ١١ گرێبەست لە ٩ کێڵگە پێش دەرچوونی یاساکە تا ساڵی ٢٠٠٦ 

ئەنجام دراون و ٢٩ گرێبەستیش لە ساڵی ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨دا ئەنجام دران)٤( لەو کاتەی کە مشتومڕ 

لەسەر یاسای نەوت و گازی فیدراڵ هەبوو.

دەستووریبوون و نەبوونی یاسای نەوت و بەڕێوەبردنی سێكتەری نەوت، لێکدانەوە و تەفسیری 

و  نەوت  یاسای  لە  هەرێم  فیدراڵەوە.  حکومەتی  و  هەرێم  حکومەتی  لەالیەن  هەبوو  جیاوازی 

و ١٢١ی دەستوور  مادەکانی ١١١، ١١٢، ١١٥  بە  پشتی  و سێیەمدا  مادەکانی دووەم  لە  و  گازدا 

بەستووە کە مافی بەڕێوەبردنی سێكتەری نەوت دەدات بە هەرێم. لە بەشی دەیەمی یاساکەدا 

جۆری گرێبەستەکان بە گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش دیاری کراوە و لە مادەکانی ٣٧ تا ٣٩ 

مەرجەکانی گرێبەستەکەی تێدا دیاری کراوە. بەاڵم حکومەتی فیدراڵ داوای ڕادەستکردنی سەرجەم 

نەوتی بەرهەمهاتووی هەرێمی دەکرد و هەناردەکردنیشی بە دەسەاڵتی حکومەتی فیدراڵ دەزانی. 

ئەو هەنگاوانەی هەرێم لەو بوارەدا ناونی، بە نادەستووریی دەزانی. 

٢. خاڵی ناکۆکیی هەرێم و حکومەتی فیدراڵ

خاڵی سەرەکیی ناکۆکیی نێوان هەرێم و ناوەند بریتی بوو لە بەڕێوەبردنی هەرێم بۆ سێكتەری 

نەوت کە لە ڕەشنووسی یاساکەی کە نێردرا بۆ ئەنجوومەنی نیشتامنی و هەرێم لەسەری ناڕازی 

بوو. لەو ڕەشنووسی یاسایەدا ڕۆڵی هەرێم تەنها ڕاوێژکاری بووە و بڕیاری کۆتا الی وەزارەتی نەوت 

و کۆمپانیای نیشتامنیی نەوتی عێراق دەبێت)٥( و هەرێم مافی واژووکردنی گرێبەستی نەوتی نابێت. 

خاڵێکی تر کە زۆر جەختی لەسەر دەکرێتەوە، زۆر جار وا نیشان دەدرێت کە یەکێک لە هۆکارە 

فیدراڵە،  حکومەتی  و  هەرێم  نێوان  گرێبەستەکانی  جۆری  جیاوازیی  ناکۆکییەکان  سەرەکییەکانی 

Production Sharing Con- بەرهەمهێنانی هاوبەش  گرێبەستی  پەیڕەویی  کاتێکدا هەرێم  )لە 

 )Risk Service Contract( دەکات و حکومەتی فیدراڵ جۆری خزمەتگوزاریی مەترسیدار )tracts

گازن  و  نەوت  پڕۆژەیاسای  ڕەشنووسی  دژی  ئەوانەی  و  ڕەخنەگران  چەند  هەر  دەکات،  پەیڕەو 
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دەڵێن ئەوەی لە ڕەشنووسی یاساکە و لە مادەی ١٥دا هاتووە: “گرێبەستی گەڕان و بەرهەمهێنان 

یان گرێبەستی پەرەپێدان و بەرهەمهێنان” تەنها یاریکردنە بە وشە، ئەگینا مەبەست لێی هەمان 

گرێبەستی هاوبەشیکردن بووە لە بەرهەم. 

دوای ئەوەی لە ماوەی ساڵەکانی ٢٠٠٦ و ٢٠١٣دا زیاد لە ٥٧ گرێبەست کراون)٦(، هەرێم لە 

ئایاری ٢٠١٤دا  لە ٢٢ی  پاشرت  دەکرد،  نەوتی  کەم هەناردەی  بڕی  بە  و  جیا  ئاستی  بە  سەرەتاوە 

لە  هەرێم  نەوتی  بۆریی  ٢٠٠٩دا  حوزەیرانی  ١ی  لە  بەاڵم  ڕاگەیاند.  نەوتی  هەناردەی  بەفەرمی 

سەربەخۆی  ئابووریی  هەرێم  حکومەتی  ٢٠١٣دا  ساڵی  لە  و  کرایەوە  بەفەرمی  ڕێوڕەسمێکدا 

ڕاگەیاند. 

ئاشتی  گازدا  و  نەوت  کۆنفڕانسی  سێیەمین  پەراوێزی  لە  ٢٠١٣دا،  یەکەمی  کانوونی  ٢ی  لە 

تەنکەر  بە  نەوت  ساڵێکە  ماوەی  ڕایگەیاند  ئەوکات  رسوشتییەکانی  سامانە  وەزیری  هەورامی؛ 

لە  ئێران فرۆشتووە.  بە  نەومتان  بە هەمان شێوە  تورکیا دەنێرین و سێ چوار ساڵیش دەبێت  بۆ 

کۆنفڕانسەکانی نەوتدا حکومەتی هەرێم سیاسەتی نەوتی خۆی ڕادەگەیاند، لە الیەک جەختی لە 

بەکارهێنانی  تر هەڕەشەی  الیەکی  لە  دەکردەوە،  بەرهەمهێنان  و  گرێبەستەکان  دەستووریبوونی 

لەالیەن  داراییەکانی هەرێم  نەوتی دەکرد گەر شایستەی کۆمپانیاکانی نەوت و شایستە  داهاتی 

حکومەتی فیدراڵەوە نەدرێت)٧(. لێرەوە کێشەی نەدانی شایستە داراییەکانی کۆمپانیاکانی نەوت و 

هەرێم دەستی پێ کرد.

ڕێککەوتن  جار  چەندین  ترەوە،  قۆناغێکی  چوونە  کێشەکان  نەوتدا  هەناردەکردنی  لەگەڵ 

لەنێوان هەرێم و بەغدادا ئەنجام دراوە، هەر لە حکومەتی ئیرباهیم جەعفەری تا دەگات بە 

مستەفا کازمی، هەردوو الی کێشەکە یەکرت تۆمەتبار دەکەن بە جێبەجێنەکردنی ڕێککەوتنەکە. 

کۆنفڕانسی  لە  بدات.  نەوت  کۆمپانیاکانی  شایستەی  بوو  ڕازی  فیدراڵ  لە سەرەتادا حکومەتی 

سامانە رسوشتییەکانی  وەزیری  هەورامی  ئاشتی  دکتۆر  ٢٠١٢دا،  یەکەمی  کانوونی  لە  هەولێر 

ملیۆن   ٥٤٠ بڕی  بە  کۆمپانیاکان  شایستەی  گوژمەی  یەکەم  کە  ڕایگەیاند  هەرێم   ئەوکاتی 

دۆالر دراوە لەالیەن حکومەتی  فیدراڵەوە و چاوەڕێش دەکرێت تا کۆتایی ساڵ دووەم گوژمە 

بدرێت)٨(.

بە  گەیشتوون  و چەندین جار  تێپەڕیوە  قۆناغێکدا  بە چەند  ناکۆکییەکانیان  و هەولێر  بەغدا 

جووڵەی  دوو  بەغدا  نەکراون.  جێبەجێ  خۆی  وەک  ڕێککەوتنەکان  کات  هیچ  بەاڵم  ڕێککەوتن، 

یاسایی کرد دژی هەرێم لە ڕێگەی  تۆمارکردنی دوو داوا لە دوو دادگای جیاواز.

عێراق  نەوتی  وەزیری  ٢٠١٢دا  ساڵی  لە  و  ئیتیحادی  دادگای  ئاڕاستەی  بە  یەکەم:  جووڵەی 

پێشکەشی دادگای ئیتیحادیی کرد کە هەرێم ئەو نەوتەی بەرهەمی دەهێنێت ڕادەستی حکومەتی 

فیدراڵی ناکات، هەروەها هەناردەی نەوت دەکات بەبێ ڕەزامەندیی عێراق. ئەم داوایە و داوایەکی 

تر کە لەالیەن علی شەداد فارس؛ ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای بەسڕە، لە ساڵی ٢٠١٩دا پێشکەش 



14

No.15, December 2022

بە دادگاکە کرابوو بۆ هەمان مەبەست، دوای چەندین دواخسنت، لە کۆتاییدا دوای ١٠ ساڵ لەالیەن 

دادگای فیدراڵەوە یەکال کرایەوە، دادگا بڕیاری دا بە:

نادەستووریبوونی یاسای ژمارە ٢٢ی ساڵی ٢٠٠٧، تایبەت بە نەوت و گازی هەرێم.  •

•  ڕادەستکردنی هەموو بەرهەمی نەوت بە وەزارەتی نەوت.

ئەو  نایاساییبوونی  بۆ   بکات  بەدواداچوون  عێراق  نەوتی  وەزارەتی  لە  داواکردن    •

گرێبەستانەی کە هەرێم لەگەڵ الیەنە دەرەکییەکان کردوویەتی سەبارەت بە گەڕان و پشکنین، 

بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت)٩(.

نەوتی  بەبازاڕکردنی  کۆمپانیای  ڕێگەی  لە  نێوبژیوانیە   دادگای  بەئاراستەی  دووەم:  جووڵەی 

عێراق )سۆمۆ( لەبریی وەزارەتی نەوت، بە تۆمارکردنی داوایەکی یاسایی لە دادگای ژووری بازرگانیی 

کۆمپانیای  لەالیەن  کە  تورکیا  حکومەتی  تیایدا  ٢٠١٤دا،  ئایاری  مانگی  لە  پاریس  نێودەوڵەتیی 

بۆریی نەوتی تورکیا )BOTAS( نوێنەرایەتی دەکرێت، تۆمەتبار دەکات بەوەی بەبێ ڕەزامەندیی 

حکومەتی عێراق ڕێگەی بە هەرێم داوە لە ڕێی بۆریی عێراق تورکیاوە نەوت هەناردە بکات و 

ئێستا لە مانگی ترشینی دووەمی ٢٠٢٢دا چاوەڕێ دەکرێت دادگا بڕیاری کۆتایی لەسەر ئەو داوایە 

بدات. وەزیری نەوت زۆر گەشبینە کە داواکە لە بەرژەوەندیی عێراق کۆتایی پێ دێت)١٠(. تیایدا 

عێراق داوای قەرەبووی زیاتر لە  ٣٠ ملیار دۆالر لە تورکیا دەکات.

بۆ ئەوەی بۆمان دەربکەوێت ئایا هۆکاری کێشەکان جۆری گرێبەستەکان و گەڕانەوەی داهاتە 

بۆ واڵتی خانەخوێ یان نا، گرنگە کە ئاشنا ببین بە سیستمی دارایی نەوت و جۆری گرێبەستەکانی 

نەوت و بەراوردکردن لەنێوان ئەو جۆرە لە گرێبەست لە هەرێم و بەغدا پەیڕەو دەکرێت.

٣. سیستمی دارایی نەوت

کاتێک باسی سیستمی دارایی نەوت دەکرێت، مەبەست لێی گرێبەستە نەوتییەکانە. پڕۆسەکانی 

پێویستی  تیایاندا  پەرەپێدان  و  وەبەرهێنان  ساڵەن،  چەندین  دوورودرێژی  پڕۆسەگەلێکی  نەوت 

واڵتێک،  هەر  دارایی  سیستمی  هەیە.  بەهێز  تەکنەلۆجیای  و  ژێرخان  و  زەبەالح  سەرمایەی  بە 

چوارچێوەی کارکردن و شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ کۆمپانیا نەوتییەکان دیاری دەکات. هەندێک لە 

واڵتان لە ڕێگەی یاساوە جۆری گرێبەستەکان دیاری دەکەن و هەندێکی تر لە ڕێگەی دانووستانەوە 

مەرجەکانی و شێوازی گرێبەستەکانی دادەڕێژن.

Concession-  سیستمی دارایی پەترۆل پۆلێن دەکرێت بۆ دوو جۆر ، یەکەم سیستمی ئیمتیاز

.)١١( Contractual Systems و دووەمیش سیستمی  تەعاقدی ary Systems

Concessionary Systems   ٣.١. سیستمی ئیمتیاز

دیاریکراودا  ماوەیەکی  لە  و  دیاریکراو  کێڵگەیەکی  لە  کۆمپانیا  بە  دەدات  ئیمتیاز  مافی 
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بەرهەمهێنان بکات و خاوەندارێتیی نەوت یان گازە بەرهەمهاتووەکە لە زۆربەی کاتدا لە سەری 

و  باج  و  “موڵکانە  تەنها  حکومەت  دەگوازرێتەوە،  کۆمپانیا  بۆ  دەرهێنانیەوە  لە  واتە  بیرەکەوە 

پاداشتی بەرهەم” وەردەگرێت. ئەم جۆرە لە گرێبەست کۆنرتین جۆریانە، لە عێراق تا ساڵی ١٩٧٢ 

بە  پەیوەست دەکرێت  لە گرێبەست  ئەم جۆرە  . زۆر جار  پەیڕەو دەکرا  کرا؛  نەوت خۆماڵی  کە 

سەردەمی ئیستعامرییەوە. 

CONTRACTUAL SYSTEMS ٣.٢. سیستمی تەعاقدی 

پێک دێت لە دوو جۆر: ا. گرێبەستی هاوبەشیکردن لە بەرهەم )لە کوردستان پەیڕەو دەکرێت( و 

ب. گرێبەستی خزمەتگوزاری )لە عێراق پەیڕەو دەکرێت(. ئەم دوو جۆرە گرێبەستە خاڵی هاوبەش 

و جیاوازیان هەیە. شێوازی خەرجییەکان و پشکی کۆمپانیا نەوتییەکان و پشکی کۆمپانیای نیشتامنی 

بە پێی گرێبەستەکە دیاری دەکرێت. جیۆلۆجیی بلۆکی نەوتی یان گازی، جیۆپۆلەتیکی واڵتەکە، 

ژێرخانی ئابووری و ژێرخانی نەوت و گازی واڵتەکە کاریگەرە لەسەر ڕێککەوتنەکە و پێگەی بەهێز 

یان الوازی هەر الیەکی گرێبەستەکە دیاری دەکات لە دانوستاندن بۆ هەر ڕێککەوتنێک.

 تا پێگەی واڵتی خانەخوێ بەهێزتر بێت، گرێبەستی باشرتی لێ بەرهەم دێت بۆ حکومەت و 

لەبەرانبەر وەگەڕخستنی  ببڕێت  بۆ خۆی  قازانج  زۆرترین  دەیەوێت  کۆمپانیاش  بەرانبەریشدا  لە 

سەرمایەیەکی زۆر.

٤. گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش 

بە پێی ئەم جۆرە لە گرێبەست، کۆمپانیای نەوت مەترسیی گەڕان و پشکنین و خەرجی لەئەستۆ 

گرێبەستەکەدا  ناوچەی  لە  دێت  بەرهەم  کە  گازەی  یان  نەوتە  لەو  بەشێک  لەبەرانبەر  دەگرێت 

هیچ  ئەوا حکومەت  نەدۆزرایەوە،  گەر  بەاڵم  هات.  بەرهەم  و  دۆزرایەوە  گاز  یان  نەوت  ئەگەر 

خەرجییەک ناداتەوە بە کۆمپانیا، ماوەی گەڕان و پشکنین پێنج ساڵە و دەتوانرێت بۆ ٢ ساڵ زیاتر 

لە کێڵگەیەکدا، ئەوکات دەچێتە قۆناغی دووەمەوە  کاتێک نەوت بەرهەم دێت  بکرێتەوە.  درێژ 

کە قۆناغی بەرهەمهێنانە و ماوەکەی ٢٠ ساڵە و دەکرێت بۆ ٥ ساڵی تر درێژ بکرێتەوە بە پێی 

گرێبەستەکانی هەرێم)١٢(.

کۆمپانیای  و  دەبێت  حکومەتدا  دەست  لە  گاز  و  نەوت  کۆنرتۆڵی  گرێبەست،  لە  جۆرە  لەم 

نیشتامنییش بەشدار دەبێت لەگەڵ کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکاندا)١٣(.

دەست  داهاتی  جۆر  چەند  خانەخوێ  واڵتی  هاوبەشدا،  بەرهەمهێنانی  گرێبەستەکانی  لە 

دەکەوێت. پاداشتێک هەیە کاتێک کۆمپانیا گرێبەستی لەگەڵ دەکرێت بۆ کێڵگەیەکی نەوت یان 

گاز، دەیدات بە واڵتی خانەخوێ یان حکومەت. ئەم پاداشتە کە لە هەرێم بە شیرینییە نەوتییەکان 

نارساوە، چەند جۆرێکی هەیە و لە چەند قۆناغێکی جیادا وەردەگیرێت، بەم شێوەیە:
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٤.١. پاداشت

ا. پاداشتی واژووكردن )signing bonus(: لە کاتی واژووكردنی هەر گرێبەستێکدا، بۆ هەر کێڵگەیەکی 

نەوتی کۆمپانیا پاداشتی واژووکردنی گرێبەست دەدات بە حکومەت، لە گرێبەستەکەدا بڕەکەی دیاری 

دەکرێت و هەر ناوچەیەکی گرێبەستیش، گرێبەستی جیایە و دەکرێت ڕێژەکانیش جیا بن)١٤(.

ب. پاداشتی بنیادنانی تواناکان: ئەم پاداشتە لە کاتی واژووكردنی گرێبەستەکەوە لە ماوەیەکی 

دیاریکراودا کە لە گرێبەستەکەدا دەستنیشان کراوە، دەبێت بدرێت بە حکومەت.

ج. پاداشتی بەرهەمهێنان: کاتێک کێڵگەیەک دەگاتە بەرهەمهێنانی بازرگانی، کۆمپانیا بڕێکی تر 

پاداشت دەدات بە حکومەت، ئەم بڕەش بە پێی گرێبەستەکان دەگۆڕێت.

٤.٢. دابەشکردنی پشکەکان

ا. موڵکانە

خانەخوێوە  واڵتی  لەالیەن  بەرهەمهاتوو،  نەوتی  یان  داهات  کۆی  لە  ڕێژەیەک  لە  بریتییە 

وەردەگیرێت.  

لە گرێبەستەکانی نەوتی هەرێم و یاسای نەوت و گازی ژمارە ٢٢ی ساڵی ٢٠٠٧دا، ڕێژەکەی بە 

١٠٪ دیاری کردووە)١٥(.

ب. خەرجیی کۆمپانیا نەوتییەکان

کۆمپانیایانەی  ئەو  دەدرێتە  ڕێژەیەک  دەمێنێتەوە  نەوتەی  لەو  موڵکانە،  دەرکردنی  لەدوای 

بۆ  گرێبەستێکەوە  لە   ،)Cost recovery( وەرگرتنەوەی خەرجی  وەکوو  هێناوە  بەرهەم  نەوتیان 

گرێبەستێکی تر جیاوازە، هەندێ واڵت تا ڕێژەی ٤٠٪ی دیاری کردووە بۆ وەرگرتنەوەی خەرجیی 

لە  دەمێنێتەوە  ئەوەی  خەرجییەکان.  وەرگرتنەوەی  بۆ  کراوە  دیاری  سەقفێک  واتە  کۆمپانیاکان، 

خەرجییەکان کە وەرنەگیراوەتەوە، دەگوازرێتەوە بۆ ساڵی دواتر و بەو شێوەیە بەردەوام دەبێت 

ڕێژەی  واڵت  هەندێ  دێت.  کۆتایی  گرێبەستەکە  یان  وەردەگیرێتەوە  خەرجییەکان  هەموو  تا 

ئاستی  لە هەندێ شوێندا دەگاتە  ئەو ڕێژەیە  تر،  لە واڵتێکی  زیاترە  وەرگرتنەوەی خەرجییەکانی 

١٠٠٪ی بەرهەم. لە گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستاندا ئەم ڕێژەیە جیاوازە لە کێڵگەیەکەوە بۆ 

کێڵگەیەکی تر، لەنێوان ٤٠٪ بۆ ٤٥٪ دیاری کراوە.

)Profit oil( ج. نەوتی قازانج

ئەو نەوتەی لەدوای لێدەرکردنی مۆڵکانە و خەرجیی کۆمپانیاکان دەمێنێتەوە و پێی دەوترێت 

نەوتی قازانج، ئەم قازانجە لەنێوان کۆمپانیای نەوت و واڵتی خانەخوێدا دابەش دەکرێت بە پێی 

ئەو بڕەی کە لە گرێبەستەکەدا لەسەری ڕێک کەوتوون.

لە گرێبەستەکانی هەرێمدا قازانجی نەوت دابەش دەکرێت بە پێی فاکتەری “R” کە بریتییە 

 ”R“ لە “داهاتی کەڵەکەبوو”، دابەشی “تێچووی کەڵەکەبوو”، لە باری منوونەییدا کاتێک فاکتەری
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دەگاتە ٢، قازانج بە لە سەددا ١٥/٨٥ لە بەرژەوەندیی حکومەتی هەرێم دابەش دەکرێت.

 وە کاتێک “R” لە ١ کەمرت یان یەکسانە بە ١، قازانج بە لە سەددا ٣٠/٧٠ لە بەرژەوەندیی 

حکومەت دابەش دەکرێت. ئەم هاوکێشەیە لە زۆربەی گرێبەستەکاندا بەکار دەهێرنێت. بە پێی 

مادەی ٢٦، بڕگەکانی ٤ و ٥.

R = X/Y

X = داهاتی کەڵەکەبوو

Y = تێچووی کەڵەکەبوو

R < or = 1 30%

)R< or = 2   30 – )30 – 15( * )R - 1( / )2 - 1 < 1

15%     R < 2

لە باری منوونەییدا بۆ حکومەت ڕێژەی ٨٥٪ی قازانجی بەر دەکەوێت و کۆمپانیاکانی نەوت 

ڕێژەی ١٥٪ی قازانج. بەاڵم پشکی حکومەت لێرەدا تەواو نابێت، بەڵکوو حکومەت لە ڕێی کۆمپانیای 

کیپکۆوە بەشدارە لە قازانجی کۆمپانیا نەوتییەکان، بۆیە لە پشکی کۆمپانیا نەوتییەکان جارێکی تر 

حکومەت بە ناوی کۆمپانیای کێپکۆوە پشکی ٢٠٪ی هەیە.

چارتی ژماره )2(

 چۆنیەتیی دابەشکردنی پشکەکان بە پێی گرێبەستەکانی هەرێم
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٥. گرێبەستی خزمەتگوزاری

لەم گرێبەستەدا حکومەت گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیایەکی نەوت دەکات بۆ ماوەیەکی دیاریکراو و 

لە ناوچەیەکی دیاریکراودا کە کرداری گەڕان و پشکنین و بەرهەمهێنان یاخود پەرەپێدان و زیادکردنی 

بڕە  کۆمپانیا  خزمەتگوزارییەدا  ئەو  لەبەرانبەر  بدات،  ئەنجام  دیاریکراودا  کێڵگەیەکی  لە  بەرهەم 

پارەیەکی دیاریکراو یان گۆڕاو وەردەگرێت)١٦(.

هەروەک گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش، لەم جۆرە گرێبەستەشدا بەڵێندەر دەبێت تەواوی 

مەترسییەکانی گەڕان لەئەستۆ بگرێت و هیچ قەرەبووکردنەوەیەک بۆ وەبەرهێنانەکانی وەرناگرێت 

تەنها  هەیە:  جۆرێکی  چەند  گرێبەستە  ئەم  نەبێت.  سەرکەوتوو  بازرگانیدا  دۆزینەوەی  لە  ئەگەر 

خزمەتگوزاری، خزمەتگوزاریی مەترسیدار و خزمەتگوزاریی تەکنیکی.

٥.١. گرێبەستی خزمەتگوزاریی تەکنیکی

نەوت  بەرهەمی  ئاستی  بەرزکردنەوەی  بۆ  بنەڕەتدا  لە  تەکنیکی  خزمەتگوزاریی  گرێبەستی 

گرێبەستی  ڕێگەی  لە  دەتوانن  گرێبەستانە  ئەم  دەهێرنێت.  بەکار  کێڵگەیەک  نۆژەنکردنەوەی  یان 

بەرهەمهێنانی هاوبەشەوە، یان لەژێر سیستمی ئیمتیازیشدا ئەنجام بدرێن. ئەم گرێبەستانە پەیوەسنت 

بە کێڵگە هەبووەکان، یان کێڵگە جێهێڵراوەکانەوە. بەگشتی، مەرجە داراییەکانی توندن بە هۆی کەمیی 

مەترسییەوە. ئەم جۆرە لە کێڵگەی ڕومەیلە پەیڕەو دەکرێت.

حکومەتی عێراق لەگەڵ ئەوەی خاوەنی پێنجەمین گەورەترین یەدەگی نەوتە لە جیهاندا و لە 

ساڵی )١٩٧٢(ەوە نەوتی خۆماڵی کردووە و  چەندین کۆمپانیای لە بوارە جیاکانی پڕۆسەکانی نەوتدا 

هەیە، هەر لە گەڕان و پشکنین تا هەڵکەندنی بیر و گواستنەوە و بەبازاڕکردنی نەوت، بەاڵم ئاستی 

بەرهەمی زۆر کەمرت بووە لەو یەدەگە زەبەالحەی کە هەیەتی. هەندێک لە هۆکارەکان بۆ ئەو شەڕە 

یەکلەدواییەکانە دەگەڕێنەوە کە عێراق پیایدا تێپەڕیوە لە چوار دەیەی ڕابردوودا.

پێش ڕووخانی ڕژێم، لە ساڵی ٢٠٠٣دا ئاستی بەرهەمی نەوتی عێراق بەتێکڕا بریتی بوو لە ٢ ملیۆن 

و ٣٤٠ هەزار بەرمیل)١٧( و لە کاتی کاراکردنی گرێبەستەکانی خزمەتگوزاریی گەڕی یەکەم بەتێکڕا 

بەرهەمی ڕۆژانەی ناوچەی گرێبەستەکان ١ملیۆن و ٩٦٨ هەزار بووە)١٨(. بە ئامانجی پەرەپێدانی کێڵگە 

نەوتییەکانی و زیادکردنی بەرهەم، وەزارەتی نەوتی عێراق لە ساڵی ٢٠٠٨دا پەنای بۆ گرێبەستکردن 

لەگەڵ کۆمپانیا نەوتییەکاندا برد و لە ڕێی گەڕەکانی مۆڵەتپێدانەوە )جوالت الرتاخیص( و جۆری ئەو 

گرێبەستەی عێراق پەنای بۆ برد؛ گرێبەستی خزمەتگوزارییە. 

یەکەمی  لە خولی  گرێبەست  چوار  کراوە،  واژوو  گرێبەستی خزمەتگوزاری  گرێبەستدا، ١٨  چوار خولی  لە 

مۆڵەتدان، حەوت لە خولی دووەم، سێ لە سێیەم و چوار لە خولی چوارەم، جگە لە گرێبەستی کێڵگەی نەوتی 

ئەحداب و گرێبەستی کێڵگەی ڕۆژهەاڵتی بەغدا/بەشی باشوور)١٩(. هەروەها خولی پێنجەمی گرێبەستەکان   بریتی 

بوو لە تەرخانکردنی شەش کێڵگە بۆ وەبەرهێنانی بیانی، کە چواریان کێڵگەی نەوت و دووانیان کێڵگەی گازن.



19

No.15, December 2022

٦. خاڵە هاوبەشەکانی گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش و گرێبەستی خزمەتگوزاری  

گرێبەستی درێژخایەنن، ٢٠ بۆ ٢٥ ساڵ.   •

حکومەت خاوەندارێتیی نەوت و گازی لەبەردەستە.   •

•  پاداشتی واژووكردنی گرێبەست لە هەردوو گرێبەستەکەدا هەیە.

کۆمپانیا خەرجییەکانی وەردەگرێتەوە سااڵنە بە ڕێژەیەک کە لە گرێبەستدا دیاری کراوە.  •

کۆمپانیای نیشتامنی بە ڕێژەیەک بەشدار دەبێت لەگەڵ کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتیدا.  •

وەرگرتنی باج لەو بڕە قازانجەی کۆمپانیا یان بەڵێندەر دەیکات.  •

٧. خاڵی جیاواز لە گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش و گرێبەستی خزمەتگوزاری  

لە گرێبەستی هاوبەشیکردن لە بەرهەم، حکومەت لە کۆی بەرهەمی کێڵگەکە ڕێژەیەک نەوت   •

یان بەهای نەوت وەردەگرێت وەکوو موڵکانە کە لە گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستاندا لەگەڵ کۆمپانیا 

نەوتییەکان ١٠٪ی کۆی بەرهەمی ئەو کێڵگەیە، بەاڵم لە گرێبەستی خزمەتگوزاریدا موڵکانە نییە. 

لە گرێبەستی هاوبەشیکردن لە بەرهەم، کۆمپانیای نێودەوڵەتی کاتێک دەگات بە نەوتی   •

لەو  بەشێک  واتە خاوەنداریی  بەرهەم دێت،  نەوتەی  ئەو  پشکێکی  لە  دەبێت  بەشدار  بازرگانی 

بۆ  پارە  بڕێک  کۆمپانیا  خزمەتگوزاریدا  گرێبەستی  لە  بەاڵم  نەوتەکە،  بەهای  یان  دەکات  نەوتە 

پارەیەکی  بڕە  تەنها  گرێبەستەکە  پێی  بە  دەکرێت  وەردەگرێت،  بەرمیلێک  هەر  بەرهەمهێنانی 

دیاریکراو یان گۆڕاو بۆ هەر بەرمیلێک وەربگرێت یان لەبریی پارە؛ نەوت یان گاز وەربگرێت و 

خاوەنداریی ئەو بڕە دەکات وەک پشکی خۆی. 

ڕادەکێشێت،  نێودەوڵەتییەکان  کۆمپانیا  سەرنجی  زیاتر  هاوبەش  بەرهەمهێنانی  گرێبەستی 

بەتایبەت لە کێڵگە بچووک و مەترسیدارەکان، چ مەترسیی جیۆلۆجی یان سیاسی و ئەمنی کە بە 

کۆمپانیا  دەکەن.  پێ  پشکنینەوە دەست  و  گەڕان  قۆناغی  لە  و  نوێن  کێڵگەی  شێوەیەکی گشتی 

لەبریی ئەو مەترسییانە، بڕێکی زیاتر قازانج دەکات لە کاتێکدا گرێبەستی خزمەتگوزاری زیاتر لە 

بە مەبەستی  تیاکراوە(دەکرێت، واڵتی خانەخوێ  )پێشرت وەبەرهێنانی  ئامادە  و  کێڵگەی زەبەالح 

سوودوەرگرتن لە توانای تەکنیکی و تەکنەلۆجی و زیادکردنی بەرهەم پەنای بۆ دەبات. 

بۆ   ٪٤٠ لەنێوان  کۆمپانیا  خەرجیی  وەرگرتنەوەی  سەقفی  هەرێمدا  گرێبەستەکانی  لە   •

٥٠٪ی  بە  سەقفە  ئەم  فیدراڵدا  حکومەتی  خزمەتگوزاریی  گرێبەستی  لە  بەاڵم  دەبێت،  ٤٥٪دا 

لە  قازانج  نەوتی  دەوترێت  پێی  کە  دەمێنێتەوە  لەوەی  پاشان  کێڵگەیە)٢٠(.  ئەو  بەرهەمی  کۆی 

گرێبەستەکانی هەرێم، بە پێی هاوکێشەیەکی مامتاتیکی لەنێوان ٧٠٪ بۆ ٨٥٪ بۆ حکومەت و ٣٠٪ 

بۆ ١٥٪ کۆمپانیا دەبێت، بەاڵم لە گرێبەستی خزمەتگوزاری، حکومەتی فیدراڵ ڕێژەیەکی جێگیرە بۆ 

هەر بەرمیلێک کە لە بەرهەمی ئەو کێڵگەیە زیاد دەکرێت، ڕێژەکە لەنێوان ١.٢٥ بۆ ٦ دۆالرە، لە 

کێڵگەیەکەوە بۆ کێڵگەیەکی تر دەگۆڕێت)٢١(. 
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لە هەردوو جۆری گرێبەستەکەی حکومەتی هەرێم و فیدراڵدا، کۆمپانیای نیشتامنیی نەوت   •

بە ڕێژەیەک بەشدارە  لە گەڵ کۆمپانیا  نێودەوڵەتییەکان کە لەنێوان ٢٠٪ بۆ ٢٥٪  بە پێی گرێبەستەکان 

دەگۆڕێت. لە هەرێم لە  قازانج  بەشدارن و لە حکومەتی فیدراڵ لە کرێی خزمەتگوزاری . 

لەو بەراوردەی سەرەوەدا، دەردەکەوێت هەردوو جۆری گرێبەستەکان خاڵی هاوبەشیان زۆرە. 

نەرێنیی خۆیان هەیە،  و  ئەرێنی  نییە، هەریەکەیان خاڵی  زۆریان  پێکهاتەوە جیاوازیی  لە ڕووی 

بەتایبەت کاتێک نرخی نەوت نزمە، بە پێی بنەما سەرەکییەکانی گرێبەستی بەرهەمهێنانی هاوبەش 

نەوت  نرخی  کاتێک  بەاڵم  بۆی.  دەگەڕێتەوە  زیاتر  داهاتی  و  حکومەتە  بەرژەوەندیی  لە  زیاتر 

بەرزە، کۆمپانیاکان لە گرێبەستی هاوبەشیکردندا قازانجیان زیاد دەکات، بەاڵم لە خزمەتگوزاری و 

بەتایبەت ئەوەی حکومەتی فیدراڵ؛ کۆمپانیا ڕێژەکەی جێگیرە و داهاتی حکومەت لە کاتی بەرزیی 

نرخدا بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیاد دەکات.

خاڵێکی الوازی گرێبەستی خزمەتگوزاریی حکومەتی فیدراڵ ئەوەیە کرێی خزمەتگوزارییەکە 

جێگیرە بۆ هەر بەرمیلێک نەوت کە بەرهەمی دەهێنن، لە کاتی نزمیی نرخی نەوتدا کرێی کۆمپانیا 

و  حکومەت  بۆ  کەم  داهاتێکی  گەڕانەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  بەرزە،  نرخ  کە  کرێیە  هەمان 

داهاتێکی زیاتر بۆ کۆمپانیا، لە ئەنجامدا لەبەر ئەوەی زۆر پشت بە داهاتی نەوت بەسرتاوە، کێشە 

بۆ بودجەی حکومەت دروست دەبێت. لە کاتی پەتای کۆرۆنادا و دابەزینی نرخی نەوتدا لە ساڵی 

٢٠٢٠دا، ئەمە بەڕوونی دەرکەوت.

خاڵێکی تری هاوبەشی هەردوو گرێبەستەکە، خەرجیی کۆمپانیاکانە لە سەرەتای دەستبەکاربوونیانەوە 

تا کۆتایی ژیانی کێڵگەکە. حکومەت بەڕێوەبردنی کێڵگەکان دەکات بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیادا لە ڕێی 

لیژنەیەیەکی هاوبەشەوە لەنێوان کۆمپانیای نەوت و حکومەتدا و بڕیاری کۆتایی الی حکومەتە، بەاڵم ئەگەر 

نوێنەری حکومەت لە ئەم لیژنەیەدادا بەتوانا و کارا نەبن، ئەوا دەبێت بە سەرچاوەی بەهەدەردان و گەندەڵی. 

ڕاستە پالنی پەرەپێدانی کێڵگەکە لەالیەن وەزارەتەوە بڕیاری لەسەر دەدرێت و قبووڵ دەکرێت، بەاڵم لە 

پراکتیزەکردندا ئەم پالن و بەرنامانە چەندین جار گۆڕانکاریی تێدا دەکرێت و پێویستی بە دەستەیەکی بەتوانا 

و کارا هەیە لە بەڕێوەبردنی کێڵگە نەوتییەکاندا، ئەگەرنا دەرئەنجام خەرجی و تێچوو زیاد دەکات. 

ئەم خاڵە زۆر بەڕوونی هەستی پێ دەکرێت لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستاندا پاش ئەوەی کە هەندێ 

کێڵگەی هەرێم زیاد لە ١٥ ساڵە نەوت بەرهەم دەهێنن، بەاڵم هێشتا ئاستی خەرجییەکان زۆر بەرزە و بە 

پێی لێکدانەوەکان بۆ ڕاپۆرتەکانی حکومەت هێشتا پشکی حکومەت لە هاوکێشەی دابەشکردنی قازانجدا 

نەگەیشتووەتە باری منوونەیی. 

)PSA( ٩. داهاتی گەڕاوە بۆ حکومەتی هەرێم بە پێی بەرز و نزمیی نرخی نەوت

نزیکەی  بڕی  بوو،  دۆالر   ٢٨ بەتێکڕا  هەرێم  نەوتی  فرۆشی  نرخی  کاتێک  ٢٠٢٠دا   ساڵی  لە 

١٦٦ملیۆن بەرمیل هەناردە کراوە و لە ناوخۆدا بەکار براوە، کۆی داهاتی نەوتی هەرێم بریتی بووە 
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لە نزیکەی ٣٤,٤ ملیار دۆالر، لەم بڕە ١.٧٦ ملیاری بۆ کۆمپانیاکانی نەوت ڕۆیشتووە و زیاتر لە ٩٥٠ 

ملیۆنیش بۆ گواستنەوە ڕۆیشتووە)٢٢( کە ڕێژەی کۆمپانیاکانی نەوت لە کۆی داهات، ٣٩.٦٪ بووە و 

ڕێژەی کرێی گواستنەوەش لەو ماوەیەدا ٢١.٤٪ بووە کە بەسەریەکەوە خەرجییەکانی بەرهەمهێنان 

و گواستنەوە بریتی بووە لە نزیکەی ٦١٪ی کۆی داهات. 

کاتێک نرخی نەوت لە ١٠٠ دۆالردا بوو، لە چارەکی دووەمی ٢٠٢٢دا بڕی ٤٠ ملیۆن و ٣١٦ 

هەزار بەرهەم هاتووە و بەکار براوە، کۆی ٣ ملیار و ٧٨٩ ملیۆن داهاتی نەوتی ئەو ماوەیە بووە. 

لەم بڕە ١.٦٣٢ی بۆ کۆمپانیاکانی نەوت چووە کە دەکاتە ٤٣٪ی کۆی بەرهەم، بڕی ٢٥٩٠ ملیۆن بۆ 

کرێی گواستنەوە چووە کە دەکاتە ڕێژەی ٦.٦٪ی کۆی داهات و کە ئەم ڕێژەیە کەمرتین ئاستە لە 

چەند ساڵی ڕابردوودا )کرێی بۆریی ناو هەرێم کەمرتە لە ١٪ی کۆی بەرهەم، لە کاتێکدا لە سااڵنی 

ڕابردوودا لەنێوان ٦٪ بۆ ١٥.٥٪دا بووە)٢٣((، ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە هەرێم بە گرێبەستی 

گواستنەوەی نەوتی نێوان کۆمپانیای “کار-گازپرۆم”دا چووەتەوە. 

ئەم بەراوردە بەو دەرەنجامەمان دەگەیەنێت کە بە پێچەوانەی بنەما سەرەکییەکانی گرێبەستی 

دەست  زۆرتریان  داهاتی  کۆمپانیاکان  بووە؛  نزم  نەوت  نرخی  کاتێک  هاوبەش،  بەرهەمهێنانی 

کێڵگە  بەڕێوەبردنی  لە  بۆ کێشە  ئەمەش  بووە،  بەرز  کاتانەی کە نرخی نەوت زۆر  لەو  کەوتووە 

گرێبەستەکان  جێبەجێنەکردنی  تر  الیەکی  لە  و  الیەک  لە  کۆمپانیاکان  خەرجیی  و  نەوتییەکان 

وەکوو خۆی دەگەڕێتەوە، بەتایبەت کە سەیری ڕاپۆرتی دیلۆیتی چارەکی دووەمی ٢٠٢٠ دەکەین، 

کۆمپانیاکان ٨٤.٨٪ی هەموو داهاتی نەوتی ئەو ماوەیەیان وەرگرتووە کە ئەمە لەگەڵ دابەشکردنی 

پشکەکانی گرێبەستەکانی هەرێم یەک ناگرێتەوە)٢٤(.
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بەرهەمهێنان،  وردبینیی  بۆ  دیلۆیت  ڕاپۆرتەکانی  لە  ژمارەکان  خشتەكان:  سەرچاوەی   

هەناردەکردن، بەکاربردن و داهاتی نەوتی حکومەتی هەرێم وەرگیراوە.

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

١٠. کێڵگە نەوتییەکانی ناوچەی گرێبەستی خزمەتگوزاری 

کێڵگەکانی  زیادەی  بەرهەمی  کۆی  -٢٠١٥(دا،   ٢٠١١( ساڵەکانی  لەنێوان  داهات  زیادکردنی 

خولەکانی مۆڵەتی ١و ٢ بریتی بووە لە ٢.٣ ملیار بەرمیل نەوت لە کۆی بەرهەمی ٤.٧ ملیار کە دەکاتە 

ڕێژەی نزیکەی ٥٠٪، دەرئەنجامی ئەم زیادەیە لە بەرهەم بڕی ١٧٥.٦ ملیار دۆالر لە کۆی داهاتی 

٣٩٥.٥ ملیار دۆالر دەست حکومەت کەوتووە، کە دەکاتە نزیکەی ٤٤٪ی داهاتی ئەو کێڵگانە)٢٥(.

تێچووی نەوت کە لەو ماوەیەدا دراوە بە کۆمپانیا نەوتییەکان، بریتی بووە لە نزیکەی ٤٥.١ ملیار 

دۆالر، وە قازانج یان کرێی کۆمپانیاکان ٢.٢ ملیار دۆالر بووە، لە هەمان کاتدا گەڕاوە بۆ حکومەتی 

فیدراڵ بریتی بووە لە نزیکەی ٣٤٨.٣ ملیار دۆالر بە پشکی کۆمپانیای هاوبەشی حکومی و باجەوە.

ڕێژەی دابەشکردنی داهاتە داراییەکان

ڕێژەی قازانجی کۆمپانیا بەڵێندەرەکان لە کۆی داهات:  ٠.٥٧٪

ڕێژەی شایستەکان لە کۆی داهات: ١١.٩٪ 

ڕێژەی کۆی داهاتی گەڕاوە بۆ حکومەت: ٨٨.١٪

کۆی تێچوو )بەرهەمهێنان و کارکردن( بۆ هەر بەرمیلێك بریتییە لە ١٠.٥ دۆالر)٢٦(.

حکومەتی  و  هەرێم  نەوتییەکانی  کێڵگە  بەرهەمی  زیادکردنی  و  بەرهەم  ئاستی  نییە  ئاسان 

نەوتی زەبەالحن  نەوتییەکانی فیدراڵ هەندێکیان کێڵگەی  بکەین، چونکە کێڵگە  بەراورد  فیدراڵ 

نەک لە عێراقدا بەڵکوو بە کێڵگەی زەبەالحی جیهانی ئەژمار دەکرێن و لە هەمان کاتیشدا ئەو 

کێڵگانە لە کاتی بەرهەمهێناندا بوون و گرێبەستەکان بۆ زیادکردنی بەرهەم کراون، بەاڵم کێڵگە 

تێدا بوو جێ هێڵرابوون،  بیرێکی  نەوتییەکانی هەرێم کێڵگەی زۆر بچووکرتن، هەندێکیان چەند 

وەکوو تاوکی، تەقتەق، ئەوانی تر لە قۆناغەکانی سەرەتای گەڕان و پشکنینەوە دەست پێ کراون، 

واتە لە سەرەتای پڕۆسەکەوە، بۆیە مەترسیی دۆزینەوەی نەوت زیاترە بەراورد بە گرێبەستەکانی 

لەگەڵ  بەاڵم  کێڵگەکان،  بەرهەمی  زیادکردنی  پەرەپێدان و  لە  بوون  بریتی  فیدراڵ کە  حکومەتی 

ئەوەشدا هەرێم بەخێرایی بەرەو قۆناغی پەرەپێدان چوو. بەرهەمهێنانی نەوت لە ٧٥,٠٠٠ بەرمیل 

سامانە  وەزارەتی  ئامانجی  و  بوویەوە  بەرز  ٢٠١٢دا  لە  بەرمیل   ٢٠٠,٠٠٠ بۆ  ٢٠١١دا  شوباتی  لە 

رسوشتییەکان  ئەوە بوو تا ساڵی ٢٠١٥ بەرهەم بگەیەننە یەک ملیۆن بەرمیل و لە ساڵی ٢٠١٩دا بۆ 

٢ ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەرز بکاتەوە)٢٧(، نەک ئەو ئامانجە نەهاتە دی، بەڵکوو ئێستاش دوای 

١٠ ساڵ لەو ڕاگەیاندنەی حکومەت و کەوتنە بەرهەمی چەند کێڵگەیەک، لەگەڵ ئەوەی کێڵگەی 
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خورمەڵەش کە کێڵگەیەکی ئامادەی نەوت و گازی حکومەتی فیدراڵ بوو خرایە سەر کێڵگەکانی 

هەرێم و لەو کاتەدا و ئێشتاش بەرهەمی ڕۆژانەی مەزندە دەکرێت بە ١٤٠ هەزار بۆ ١٧٠ هەزار 

بەرمیل نەوتی ڕۆژانە، بەاڵم بە پێی لێکدانەوە بۆ دوایەمین ڕاپۆرتی دیلۆیت، لە چارەکی دووەمی 

٢٠٢٢دا بەرهەمی ڕۆژانەی نەوتی هەرێم بەتێکڕا بریتی بووە لە ٤٤٣ هەزار بەرمیل نەوت)٢٨(  کە 

ئەگەر نەوتی خورمەڵەی لێ دەربکەین، لە باشرتین گریامنەدا نزیکەی ١٠٠ هەزار بەرمیل ئاستی 

بەرهەم زیادی کردووە لە ماوەی ئەم دە ساڵەدا، واتە ٠٥٪ی ئەو ئامانجەی کە دانرابوو لە ساڵی 

٢٠١٩دا پێی بگەن. 

چارتی ژمارە )3(

 زیادکردنی بەرهەمی نەوتی هەرێم لە ماوەی سااڵنی ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢

سەبارەت بەو ئامانجانەی حکومەتی فیداراڵ داینابوو بۆ ئاستی بەرهەمی نەوت پێی بگات، بەم 

شێوەیە بوو:

حکومەتی عێراق لە ساڵی ٢٠٠٩دا چەند گرێبەستێكی خزمەتگوزاریی واژوو کرد بە ئامانجی ئەوەی 

لە ماوەی ٦ ساڵدا ئاستی بەرهەم بۆ ١٢ ملیۆن بەرمیل بەرز بکاتەوە)٢٩(، پاشان ئامانجی بۆ ٩ ملیۆن 

بەرمیل دابەزاند، دوایەمین جاریش لە ساڵی ٢٠٢٢دا وەزارەتی نەوت ئامانجیەتی کە تا ساڵی ٢٠٢٧ ئاستی 

بەرهەمهێنانی بگەیەنێتە ٨ ملیۆن بەرمیل. 
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لەگەڵ ئەوەی لە ساڵی ٢٠٠٩ تا ٢٠٢٢ ئاستی بەرهەم لە ٢ ملیۆنەوە بۆ ٤،٥ ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە 

بەرز بووەتەوە)٣٠( کە دەکاتە ڕێژەی ١٢٥٪، بەاڵم هێشتا زۆری ماوە ئاستی بەرهەم بگەیەنرێتە ئەو ئاستەی 

کە ئامانجیانە، ئەمەش بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە:

ناسەقامگیریی بازاڕی نەوت و خستنەڕووی نەوتێکی زۆر کە دەبێتە هۆی دابەزینی نرخی   •

زۆری نەوت لە بازاڕی جیهاندا، کە واڵتانی ئەندامی ئۆپیکی ناچار کردووە لە ساڵی )٢٠١٦(ەوە  ئاستی 

بەرهەمیان کەم بکەنەوە و سنوورداری بکەن لە پێناو گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ بازاڕی نەوت )مەبەست 

عێراقیش  دابەزینی زۆری(.  لە  بکەن  ڕێگری  و  بن  ڕازی  لێی  کە  ئاستێکدا  لە  نەوتە  لێی هێشتنەوەی 

وەکوو دامەزرێنەری ڕێکخراوی ئۆپیک و دووەمین گەورەوەبەرهێنی ناو ڕێکخراوەکە، پابەند بووە بە 

دیاریکردنی ئاستی بەرهەمیەوە. 

باڵوبوونەوەی پەتای کۆڤید ١٩ لە کۆتایی ساڵی ٢٠١٩دا لە چین و باڵوبوونەوەی بە جیهاندا   •

سێبەری  لەژێر  جیهان  ئێستاش  تا  نەوت،  لەسەر  خواست  خێرای  زۆر  کەمبوونەوەی  هۆی  بووە  کە 

کاریگەرییەکانی دەربازی نەبووە. لە ساڵی ٢٠٢٠دا واڵتانی ناو ڕێکخراوی ئۆپیک و دەرەوەی ئۆپیک کە 

بە ئۆپیکپڵەس نارساون، ڕۆژانە ١٠ ملیۆن بەرمیل نەوتیان لە بازاڕ گرتەوە. لە مانگی ترشینی یەکەمی 

٢٠٢٢دا، جارێکی تر دوای ئەوەی چاوەڕوان دەکرا ئەو بڕەی کە لە بازاڕ گیراوەتەوە؛ لە ساڵی ٢٠٢٣دا 

بەتەواوەتی بگەڕێرنێتەوە بۆ بازاڕ، بەاڵم هاوپەیامنییەکە جارێکی تر ڕێک کەوتن بڕی یەک ملیۆن بەرمیلی 

ڕۆژانە تا کۆتایی ٢٠٢٣ لە بازاڕ بگرنەوە.

ناسەقامگیریی ئەمنی و سیاسییش هۆکارێکی ترە کە وەبەرهێنان کەمرت بکرێت.   •

پابەندبوونی ئەندامانی ڕێکخراوەکە یارمەتیدەر بووە کە نرخی نەوت لە ئاستێکی بەرزدا مبێنێتەوە 

زیاتریان دەست  بڕێکی کەمرت داهاتێکی  بە  نەوتە  لە بەرژەوەندیی واڵتانی بەرهەمهێنی  کە ئەمەش 

دەکەوێت، لە هەمان کاتدا ڕێگرە لە زیادکردنی بەرهەمیان.

واڵتە پیشەسازییەکان و بەتایبەت ڕۆژائاوا، بە شێوەیەکی خێرا ڕوو لە سەرچاوەی وزەی نوێبووەوە دەکەن، 

دەیانەوی خۆیان لە بەکارهێنانی نەوت کە سەرچاوەی وزەی پیسە؛ دوور بخەنەوە و ئەوەی ئەم هەواڵنە 

خێراتر دەکات جەنگی ئۆکرانیایە و ئەو کێشانەیە کە ڕووبەڕووی ئەورووپا بوونەتەوە و ئاسایشی وزەی بۆ 

دروست بووە. عێراقیش وەکوو ئەندامی ڕێککەوتننامەی پاریسی ساڵی ٢٠١٥، پەیوەستە بە ڕێککەوتنەکەوە. 

بە پێی ڕێککەوتنەکە، پێویستە بە زووترین کات دەردانی گازی ژەهراوی کەم بکرێتەوە، تا ناوەڕاستی سەدەی 

بیست و یەکەم بگاتە سفری پاك )zero emission(. بۆ ئەوەی گەرمبوونی جیهان لە خوار )1.5( پلەی سەدی 

مبێنێتەوە، پێویستە تا ساڵی 2030 ڕێژەی دەردانی گازی ژەهراوی بە نزیکەی )٥٠٪( کەم بکرێتەوە)٣١(. 

بۆیە جێبەجێکردنی و گەیشنت بەو ئامانجە بەربەستی زۆری لە بەردەمدایە و جیهان بە ئاڕاستەی 

کەمکردنەوی بەکارهێنانی نەوت چ لە پیشەسازی یان بەکارهێنانی ئۆتۆمبێل هەنگاو دەنێت، بۆیە لەبریی 

ئەوە گرنگە سیاسەتی وزەی حکومەتی فیدراڵ و لەگەڵیشیدا هەرێم بە ئاڕاستەی سیاسەتی جیهان بێت، 

هەنگاوی جددی برنێت بۆ فرەکردنی سەرچاوەکانی وزە لە وزەی نوێبووەوە )با و خۆر(.
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١١. بڕیاری دادگا و کاریگەرییە هەرێامیەتییەکان

و   خراوە  دوا  جیاجیاکاندا  قۆناغە  لە  جار  چەندین  و  کراوە  تۆمار  ٢٠١٢دا  لە  ڕاستە  داوایە  ئەم 

بڕیارەکە  دەرچوونی  پێش  هەلومەرجی  بۆیە  دەگەڕایەوە،  سیاسییەکان  ڕێککەوتنە  بۆ  هۆکارەکەشی 

ناتوانرێت نادیدە بگیرێت.

لەدوای دروستبوونی عێراقی نوێوە، واڵتە هەرێامیەتییەکان و لە ناویشیاندا ئێران و تورکیا بە شێوەیەکی 

بەهێز ئامادەییان هەیە لە عێراقدا و کاریگەرییان لەسەر بڕیاری سیاسی شتێكی شاراوە نییە، بەرژەوەندیی 

ئابووریی بەهێزیان هەیە، لە ناویشیاندا وزە.

هەلومەرجەکانی پێش دەرچوونی بڕیاری دادگا لەسەر کەیسی نەوتی هەرێم، عێراق لە قۆناغی دوای 

هەڵبژاردنی پێشوەختە بوو و پڕۆسەی سیاسی بەرەو بنبەست دەچوو. الیەنە براوەکانی هەڵبژاردن لە 

ملمالنێیەکی بەهێزدا بوون و بەتایبەت نێو ماڵی شیعە کە بەسەر دوو بەرەدا دابەش بووبوون، لە الیەک 

موقتەدا سەدر زۆرترین کورسیی هێنابوو، لە الکەی تر مالیکی و هاوپەیامنەکانی بوو. کورد لەگەڵ ئەوەی 

داوای )چاوەڕێی( لێ دەکرا نەکەوێت بەالی ملمالنێکانی نێو ماڵی شیعەدا، بەاڵم  کورد بەیەکگرتوویی 

لەگەڵ خاوەن  کورسیی هەرێمە،  زۆرترین  کە  خاوەنی  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  بەغداد.  نەچووە 

یەکێتیی  بەرانبەردا  لە  و  بەرەیەکەوە  کەوتە  بوو  سەدر  فراکسیۆنی  کە  شیعەکان  کورسی  زۆرترینی  

نیشتامنیی کوردستانیش بەالی چوارچێوەی هەماهەنگی )مالیکی و هاوپەیامنەکانی(دا کەوت کە ئەمەی 

دووەمیان ئێران پشتگیریی دەکات.

لەدوای دروستبوونی عێراقی نوێوە، ئێران یاریچییەکی سەرەکییە لە عێراق و کاریگەریی گەورەی 

پێشەوەی  هێڵی  ئێران  بۆ  عێراق  وزەوە.  و  ئابووری  ڕووی  لە  یان  ئەمنی  و  سیاسی  ڕووی  لە  هەیە 

یەکەکانی  لەدوای  یەک  ئەمەریکایە. حکومەتە  کە  تەقلیدییەکەیدا  نەیارە  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەیە 

عێراق بەمەی ئێستاشەوە نابێت ڤیۆتۆی  ئێرانی لەسەر بێت بۆ پێکهێنان. تا سەدر ناچار بە کشانەوە 

و سوننە و پارتییش وەک خاوەن زۆرترین کورسییەکانی کورد بە ڕێککەوتن لەگەڵ بەرەی چوارچێوەی 

هەماهەنگی نەکرا، ئاسۆی پێکهێنانی حکومەت ڕوون نەبوو. 

کاتدا  لە هەمان  ئێرانە،  کااڵکانی  گەورەی  بازاڕێکی  عێراق  ئەوەی  لەگەڵ  ئابوورییشەوە  ڕووی  لە 

توانیویەتی بە هۆی پێداویستیی زۆری عێراق بە وزە بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا ببێت بە هەناردەکەرێکی 

گرێبەستێکی  چەند  بوارەدا  لەم  و  لەسەری  ئابوورییەکان  گەمارۆ  سەرەڕای  عێراق،  بۆ  گاز  سەرەکیی 

واژوو کراوە بە نرخێکی زۆر زیاتر لە نرخی بازاڕ و بوویە سەرچاوەیەکی باشی داهات بۆی، ئەمەریکاش 

چاوپۆشیی لێ کردووە. لەگەڵ ئەوەی هەوڵی فرەسەرچاوەکردنی سەرچاوەی دابینکردنی کارەبا دەدرێت 

لەالیەن عێراقەوە، بەاڵم ئێران ئەوپەڕی هەوڵی خۆی دەدات تاوەکوو ماوەی پەیوەستبوونی عێراق پێوەی 

بۆ دابینکردنی وزە درێژ بکاتەوە. لە هەمان کاتدا عێراق بازاڕێکی گەورەی دەستخستنی دراوی قورسە بۆ 

ئێران بەتایبەت دۆالر و بووە بە دەروازەیەک لە ڕێیەوە دەتوانێت هەناسەیەک بدات. 

گاز  گران  ڕادەیەک  تا  نرخێکی  بە  زۆر  بڕێکی  تورکیاوە،  بە  بەسرتاوەتەوە  گاز  هێڵێکی  بە  ئێران 
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هەناردەی تورکیا دەکات)٣٢( و ساڵی ٢٠٢٦ گرێبەستی نێوانیان کۆتایی دێت و مەترسیی ئەوەی لەسەر بوو 

کە گرێبەستەکە نوێ نەکرێتەوە ئەگەر تورکیا بژاردەی باشرتی لە بەردەمدا بێت. هەروەها هیوای ئەوەی 

هەیە لە ڕێی تورکیاوە  ببێت بە یاریچییەکی گەورەی گاز بۆ ئەورووپا و بۆشایی ڕووسیا پڕ بکاتەوە.

لێسەندنەوەی  بەتایبەت دوای  گازدا،  بواری  لە  زیاتر  بۆ وەبەرهێنانی  هەوڵی هەرێمی کوردستان 

هەردوو کێڵگەی گازی بنەباوێ و میران لە کۆمپانیای گەنێڵ ئەنێرجی کە لە قۆناغی پەرەپێداندا بوو و 

ئێستا ئامادەکاری دەکرێت بۆ گرێبەست لەگەڵ کۆمپانیای گازی گەورەدا، هەروەها پالنی زیادکردنی 

گاز  بەرهەمی  بکەن و  زیاد  بەرهەم ٥٠٪  یەکەمدا  لە  قۆناغ  بە دوو  بەرهەمی کێڵگەی گازی کۆرمۆر 

بگەیەننە ٦٩٠ ملیۆن پێ سێجا لە ڕۆژێکدا و پاشرت یەک ملیار پێ سێجا تا ساڵی ٢٠٢٤)٣٣(. لێرەوە هەرێمی 

کوردستان دەچێتە قۆناغێکی نوێوە و بە مەترسی بۆ سەر ئەو بەرژەوەندییانەی ئێران ئەژمار دەکرێت 

کە لە سەرەوە باس کران، بەتایبەت کە باسی ئەوە دەکرا هەرێم تا ساڵی ٢٠٢٦ دەتوانێت پێداویستیی 

ناوخۆی هەرێم و حکومەتی فیدراڵ پڕ بکاتەوە و  گاز بۆ تورکیا هەناردە بکات)٣٤(.

لێدوانەکانی بەرپرسانی هەرێم بەبەردەوام بەوەی هەرێم دەبێت بە هەناردەکەری گازی رسوشتی 

بۆ تورکیا و پاشرت بۆ ئەورووپا، تەنانەت ئەوانەشی باسی دابینکردنی گازی رسوشتی دەکەن بۆ حکومەتی 

فیدراڵ، مەترسی بۆ بەرژەوەندییەکانی ئێران چ لە عێراق و چ لە تورکیا دروست دەکات ئەگەر لە ماوەی 

کورتیشدا نەبێت، لە ماوەی مامناوەند و دووردا. 

لە الیەکی تر، حەزی بەسەنرتالیزەکردنی سێكتەری نەوت و سیاسەتی نەوت لەالیەن سیاسییەکانی 

عێراقەوە و ئامادەکردنی زەمینە بۆی لە ڕێی لێدوانەکانی بەرپرسانەوە بەتایبەت وەزارەتی نەوت، تاوەکوو 

لە ئەنجامدا ڕایەکی گشتیی لەسەر دروست بکەن کە ناکرێت لە عێراقدا دوو سیاسەتی جیای نەوت 

هەبێت و هەرێم نەوت هەناردە بکات و بە هۆیەوە زیانی زۆر بە ئابووریی عێراق دەگەیەنێت بەوەی 

کە لە الیەک نەوت دەفرۆشێت و داهاتەکەی ناگەڕێنێتەوە، لە الیەکی ترەوە عێراق پابەندە بە ڕێککەوتنی 

ڕێکخراوی ئۆپیکەوە بۆ کەمکردنەوەی ئاستی بەرهەمی نەوت و نەوتی هەرێمیش هەر نەوتی عێراقە و 

بەمەش ناچارین بەرهەم کەم بکەینەوە.

ئەو هەلومەرجانە پێش دەرچوونی بڕیارەکەی دادگا بوون، بۆیە وا دەبیرنێت بەو هەژموونە سیاسی 

و ئەمنی و ئابوورییەی ئێران هەیەتی لەناو عێراقدا بارگاوی بووبێت.

١١. دەرئەنجام 

لەگەڵ ئەوەی کێشەکانی مەلەفی نەوتی نێوان بەغدا و هەولێر زیاد لە ١٠ ساڵە بەردەوامە، بەاڵم 

هەمیشە لە ڕێی ڕێککەوتنی کاتیی سیاسییەوە چارەسەرەکان دوا خراوە. لەدوای ساڵی )٢٠٠٥(ەوە، ساڵ 

دوای ساڵ پێگەی کورد لە بەغدا الوازتر دەبیرنێت. لە کاتی بەهێزیی هەرێم و بوونی زۆرێک لە کەسە 

یەکەمەکانی حیزبە سیاسییەکان و سیاسییە خاوەن پەیوەندییە زۆرەکان، چ لەگەڵ ناوەندی نێودەوڵەتی 

بەتایبەت ئەمەریکی و بەریتانییەکان، چ لەگەڵ سیاسییەکانی بەغدا، بەاڵم نەتوانرا لە ساڵی ٢٠٠٧دا یاسای 
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نەوت و گازی فیدراڵی تێپەڕێرنێت لە پەرلەمان، گۆڕانکاری بەسەر ئەو ڤێرژنەدا هات کە کورد الی پەسەند 

بوو، هەر ئەوکات زۆرێک لە شارەزایان و پسپۆڕانی عێراقیی بواری نەوت و یاسا کەوتنە دژایەتیکردنی 

ڕەشنووسی یاساکە و لە چەندین   بۆنە و سیمینار و بابەتی شیکاری و تەنانەت بە نووسینی کتێبیش 

لەو بارەوە دژایەتیی خۆیان بۆ  ڕەشنووسی یاساکە دەربڕی و بە دژ بە بەرژەوەندییەکانی گەلی عێراقیان 

مەزەندە کرد.

دوای ئەوەی یاساکە پەک خرا، بەدوایدا داوا دژی وەزارەتی سامانە رسوشتییەکان تۆمار کرا و پاشرت 

نەتوانرا ڕێگری بکرێت لە دەرنەچوونی بڕیار دژی مامەڵەی هەرێم لەگەڵ سێكتەری نەوت، وەزارەتی 

نەوت هەر خێرا دەستی کرد بە فشارکردن لە هەرێم و داوای گرێبەستەکانی نەوتی دەکرد بۆ پێداچوونەوە 

و دروستکردنی کۆمپانیای نەوتی هەرێم کە فەرمان لە وەزارەتی نەوتەوە وەربگرێت بۆ بەڕێوەبردنی 

کێڵگە نەوتییەکان و هەڕەشەکردن لە هەرێم لە ڕێی کۆمپانیا نەوتییەکان و هەناردەی نەوت و کڕیارانی 

نەوتی هەرێمەوە و تا ئێستاش فشار و هەڕەشەکان بەردەوامە.

بەشێکی الوازیی کورد لە بەغدا بۆ پەرتەوازەیی و نەبوونی یەک گوتاری سیاسی و ڕەنگدانەوەی 

کێشەکانی ناوخۆی هەرێم لە بەغداد و نەبوونی سیاسەتێکی یەکگرتووی نەوت و گاز دەگەڕێتەوە. 

سیناریۆكان

سیناریۆی یەکەم: فشارەکانی وەزارەتی نەوت بەردەوام دەبێت لەسەر حکومەت و کۆمپانیاکان و 

کڕیارانی نەوت و واڵتی تورکیا بەوەی ڕێگری بکرێت لە هەناردەکردنی نەوت لەالیەن هەرێمەوە، تا وای 

لێ دێت هەرێم ناچار دەکەن بە ڕادەستکردنی هەموو مەلەفی نەوت بەرانبەر بە دابینکردنی بودجە. 

هەر چەند ئەگەر بڕیارەکەی دادگای فیدراڵ وەکوو خۆی جێبەجێ بکرێت بەو ئەنجامە دەگەین، بەاڵم 

ئەگەرێکی زۆر الوازە لەبەر تێکهەڵپژانی بەرژەوەندییەکان بەتایبەت کۆمپانیاکانی ڕۆژئاوا و تورکیا.

کوردستان  هەرێمی   ،٢٠٢٢ شوباتی  ١٥ی  پێش  وەکوو  بارودۆخەکە  مانەوەی  دووەم:  سیناریۆی 

بۆ  بکات  فشار  و  مبێنێتەوە  نەوت  بەبازاڕکردنی  و  هەناردە  و  بەرهەمهێنان  بەسەر  تەواوی  کۆنرتۆڵی 

هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکەی دادگا و دەرچوواندنی یاسای نەوت و گازی فیدراڵی و تیایدا بەڕێوەبردنی 

نەوت و فرۆشتنی لە بەرژەوەندیی هەرێم جێگیر بکات. ئەم سیناریۆیە بە لەبەرچاوگرتنی الوازیی گوتاری 

هەرێم و هەوڵدان بۆ دەستکەوتی حیزبی لە بەغداد و شەڕی پشکەکان و جیاوازیی ڕوون لە بۆچوونی 

الیەنە کوردییەکان لەسەر بەڕێوەبردنی سێكتەری نەوت و گاز، وای لێ دەکات ئەگەرێکی الواز بێت. 

بەاڵم ئەگەر واڵتانی هەرێمی و ڕۆژئاوا لە بەرژەوەندیی هەرێم فشار بکەن لەسەر حکومەتی فیدراڵ، ئەوا 

ئەگەری ڕوودانی ئەم سیناریۆیە زیاد دەبێت لە ڕێگەی ڕێککەوتنی سیاسی بەبێ دەرچوواندنی یاسای 

نەوت و گازی فیدراڵی، بەاڵم دیسان ڕێککەوتنێکی کۆنکرێتی و پتەو نابێت.

سیناریۆی سێیەم:  مانەوەی بەڕێوەبردنی نەوت لە کێڵگە نەوتییەکان و هەناردەکردنی لەژێر دەستی 

حکومەتی هەرێم و بەبازاڕکردن و فرۆشتنی بخرێتە ژێر دەسەاڵتی کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق 
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)سۆمۆ( بە مەرجێک شایستەی دارایی کۆمپانیا نەوتییەکان و ئیلتیزاماتی هەرێم بەرانبەر کڕیارانی نەوت 

بگوازرێتەوە بۆ سمۆ و بە شێوەیەک لە یاسای نەوت و گازی فیدراڵیدا جێگیر بکرێت. لە بەرانبەردا 

ئەم  بەبەردەوامی.  داراییەکانی هەرێم  ناردنی بودجە و شایستە  بە  پابەند بکرێت  فیدراڵ  حکومەتی 

سیناریۆیە زیاتر لە واقیعەوە نزیکە.

ڕاسپاردەكان

لە بەغداد چی بکرێت؟  .1

گرنگە هەرێم بە یەک گوتار لە بەغداد بێت، دوو دیدیی جیاوازی بۆ نەوت و گازی نەبێت و چارەسەری 

کێشەی نەوت و گاز مەرجی سەرەکیی بەشداریی بێت لە گفتوگۆی پێکهێنان و بەرنامەی حکومەتی نوێ. 

دەبێت لە زووترین کاتدا هەرێم ڤێرژنی ڕەشنووسی یاسای نەوت و گازی فیدراڵی ئامادە بکات، 

بڕگەکانی بە شێوەیەک دابڕێژرێت کە کەمرتین بوار بدات بە لێکدانەوەی جیاواز.

پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییانەی لە وەزارەتی نەوتدا لە پشکی کورد هەبووە، هەر لە جێگری وەزیری 

نەوت تا جێگری سەرۆکی کۆمپانیای نەوتی نیشتامنیی عێراق و کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوت )سۆمۆ( بە 

مەرجی ئەوەی کەسی شارەزا و خاوەن دەسەاڵت بن و دانەبڕێن لە هەرێم و بەتایبەت وەزارەتی سامانە 

رسوشتییەکان.

ئامادەیی ئەوەی تێدا بێت نەرمی بنوێنێت لە ڕێی سۆمۆوە  سەبارەت بە فرۆشی نەوتی هەرێم، 

بیفرۆشێت، چونکە سۆمۆ هەر بەرمیلێک نەوت بە  ٨ بۆ ٩ دۆالر زیاتر لە هەرێم دەفرۆشێت، بەمەش 

داهاتێکی زیاتر دابین دەکات. ئەم خاڵە چ لە هەرێم، چ لە شەقامی عێراقیش وەبەرهێنانی زۆری تێدا 

کراوە و پێگەی وتوێژی هەرێمی الواز کردووە، ڕازی بوون بەوە بەو مەرجەی شایستەی خەڵکی کوردستان 

مسۆگەر بکرێت لەڕیی مسۆگەرکردنی پشکی  هەرێم لە بوجەی فیدراڵ و هەموو شایستەداراییەکانی. 

دەتوانرێت ئەم خاڵە بەکاربهێرنێت بۆ کەمکردنەوەی فشار لەسەر حکومەت و لە ئەنجمدازەمینەی باشرت 

بۆ گفتوگۆ بڕەخسێت.

 هاوتەریب لەگەڵ ئەو هەواڵنەدا، لە ڕێی پەیوەندییە هەرێامیەتییەکان و نێودەڵەتییەکانیەوە هەوڵی 

دروستکردنی فشار بدرێت لەسەر بەغداد بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و کۆمپانیاکانی نەوت و گازیش لە 

ڕێی واڵتەکانیانەوە کەرەستەیەکی باشن بۆ ئەم فشارانە. 

لە هەرێم چی بکرێت؟  .2

لەم لێکۆڵینەوەدا دەرکەوت کە بەڕێوەبردنی نەوتی هەرێم لە ڕابردوودا  لە کێڵگە نەوتییەکان 

و جێبەجێکردنی گرێبەستەکانی نەوت کێشەیان تێدا بووە، بەوەی خەرجیی کۆمپانیاکانی نەوت 

گرێبەستەکان وەکوو خۆی جێبەجێ  فەرمییەکان  داتا  پێی  بە  گواستنەوە زۆرن و هەندێ جار  و 

نەکراوە. بۆیە پێویستە چاکسازیی ڕیشەیی لە بەڕێوەبردنی کۆی پڕۆسەی نەوتدا بکرێت، هەر لە 

پێداچوونەوە بە گرێبەستەکانی نەوت تا بەڕێوەبردنی کێڵگە نەوتییەکان و گرێبەستی گواستنەوە 
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و فرۆشتنی نەوت، قۆناغ بە قۆناغ چی کراوە و چەند کاریگەر بووە ڕابگەیەنرێت تاوەکوو بواری 

شیکردنەوەی نادروست کەم ببێتەوە.

نەوت،  کەمکردنەوەی خەرجیی  دەبێتە هۆی  کە  لەو هۆکارانەی  یەکێکە  ناوخۆ  کاری  هێزی 

لە  ناوخۆ  توانای  بە  زیاتر  پشتبەستنی  هۆی  دەبێتە  دەڕەخسێنێت  کار  هەلی  ئەوەی  لەگەڵ 

بەڕێوەبردنی سێكتەری نەوت، دەبێت پشت بە توانا و لێوەشایی ببەسرتێت نەک شتی تر. 

پێگەی ئەلکرتۆنیی وەزارەتی سامانە رسوشتییەکان کارا بکرێت و زانیارییەکان نوێ بکرێنەوە 

و ڕاپۆرتی ئاستی بەرهەم و داهات )هەناردە و بەکاربردن( بە شێوەیەکی مانگانە باڵو بکرێنەوە.

کاتێک دەستگەیشنت بە زانیاری فەراهەم بکرێت، بواری گەندەڵی کەم دەبێتەوە و ئاستێک لە 

شەفافیەت دروست دەبێت لە بەرانبەردا بە ئەندازەی کەمبوونەوەی گەندەڵی متامنش دەگەڕێتەوە. 
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سیستمی هەڵبژاردن و هاوکێشەکانی 
دەسەاڵت لە هه رێمی كوردستان

شێواز و سیناریۆ ئایندەییەکانی

هۆگر ئیبراهیم حه كیم
ماستەر لە زانستە سیاسییەکاندا 

بەرایی

لەدواى پڕۆسەی ئازادیی عێراق و ناچاركردنی عێراقییه كان به  هه ڵبژاردن، هه رێمی كوردستانیش 

پێویست بوو بێته وه  سه ر ڕێچكه  ڕاسته كه . له دوای ئه مه وه  پێی ناوه ته  قۆناغێكی نوێوه  . هه ڵبژاردنه 

یه كله دواییه كه كانی هه رێمی كوردستان، بوونه  مایه ی هاتنه پێشه وه ی ئۆپۆزسیۆن كه  تاكه  شانازیی 

سیاسییه كان،  الیه نه   سه نگی  و  هێز  هاوكێشه كانی  گۆڕانی  به  هۆی  لێره دا.   هه ڵبژاردنه   پڕۆسه ی 

شێوازه  كالسیكییه كه ی هه ڵبژاردن ناچار به  گۆڕانكاری كرا، به تایبه ت له  ڕووی لیستی هه ڵبژاردنه وه . 

كه واته  ئه وه ی له ژێر پاڵه په ستۆی شه قام و گه شه سه ندنی عه قڵیه تی یاسادانان و هۆشیاربوونه وه ی 

هاواڵتی گۆڕاوه ، سیستمی هه ڵبژاردنه . به اڵم ئه وه ی له  گۆڕینی سیستمه كه دا گرنگرته ، پرسیارێكی 

توانیویانه  هاوكێشه كانی ده سه اڵت  ئایا سیستمه كانی هه ڵبژاردن سه ره ڕای گۆڕانیان  جه وهه رییه : 

بگۆڕن له  هه رێمی كوردستان؟
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دەكەن،  پیادەی  جیهان  واڵتانی  زۆربەی  كە  دیموكراسییەكان  ڕێگا  لە  یەكێكە  هەڵبژاردن 

لە  بەتایبەتی  واڵت  سیاسییەكانی  ناكۆكییە  چارەسەركردنی  بۆ  دیموكراسییە  بژاردەی  دوا  چونكه  

نەتەوە  لەالیەن  وەك  هەیە  نێودەوڵەتیی  چوارچێوەیەكی  هەڵبژاردنیش  فەرمانڕەواییدا.  بواری 

یەكگرتووەكان جەختی لەسەر كراوە، هەر بۆیەش زۆربەی هەڵبژاردنەكان كە واڵتان پەنای بۆ دەبەن 

بۆ ڕەوایەتیدان بە هەڵبژاردنەكان و ئەنجامەكان، دەبێت لەژێر چاودێریی نەتەوە یەكگرتووەكاندا 

گەردە،  بێ  و  بێ خەوش  پڕۆسەیەكی  بگوترێت هەڵبژاردن  ناتوانرێت  ڕەها  بە شێوەیەكی  بێت. 

پڕۆسەی  ئەنجامدانی  تریشەوە شێوازەكانی  لە الیەكی  لەسەر هەبێت،  تێبینیی  بەڵكوو دەكرێت 

وەك  بێت  ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  ئایا  كە  جیهانە  واڵتانی  ناوخۆی  تری  بنەمایەكی  هەڵبژاردن 

گەل ڕاستەوخۆ دەنگ بە سەرۆكی واڵت یان سیستمی سیاسیی واڵت بدات، یان بەناڕاستەوخۆ لە 

ڕێگای نوێنەرانەوە دەنگ بدات وەك هەڵبژاردنی نوێنەرانی پەرلەمان، بۆ ئەم مەبەستە دەكرێت 

لە شێوازی بازنەیی داخراو یاخود كراوەیی بێت.

سەرەتای  لە  هەر  بکەین،  هه رێمی  سیاسیی  ژیانی  قۆناغەکانی  هەموو  سەیری  ئەگەر 

لە  شێوەیەک  بە  دەبینین  ئیداره كه ش،  هه ردوو  یه كگرتنه وه ی  پڕۆسەی  تاوەکوو  دامەزراندنیەوە 

شێوەکان هەڵبژاردن بوونی هەبووە، تەنانەت لە سەردەمی دوو ئیداره ییشدا لە هه رێمی كوردستان 

ئەو پڕۆسەیە به  شێوه یه ك له  شێوه كان بوونی هەبووە. دواتر لەدوای پڕۆسه ی ئازادیی عێراق و 

یه كگرتنه وه ی ئیداره ی هه ولێر و ئیداره ی سلێامنی، هه ڵبژاردن بووه  به شێك له  سیستمه  سیاسییه كان. 

بەاڵم ئەوەی شوێنی تێڕامان بووە ئەوەیە هەموو هەڵبژاردنەکان جگە لە منایشێکی سیاسی؛ هیچی 

پەیوەندییەکیان  هیچ  و  بوون  شکڵی  پڕۆسەیەکی  هەڵبژاردنەکان  ئەوەی  هۆی  بە   نەبوون،  تر 

هاوکێشەکانیەوە  و  دەسەاڵت  بە  پەیوەندیی  هەڵبژاردن  کاتێکیش  هەر  نەبووە.  دەسەاڵتەوە  بە 

نەبێت، ماناکەى خۆی لەدەست دەدا. بۆیە دەبینین هەڵبژاردنەکانی هه رێمی كوردستان بە هیچ 

هاوكێشه ی  ئێستا  تا  دامه زراندنه وه   له  سه رەتای  جۆرێك  به   نەکردووە،  گۆڕانکارییان  شێوەیەک 

نه گۆڕ له  هه ڵبژاردنه كان الیه نی ده سه اڵت بووه . تەنانەت لەسەر ئاستی خۆجێ و ئاستی شارەوانییە 

بچووکەکانیش هەست بە بوونی پێگەى هەڵبژاردن نەکراوە، ئەگەرچی لە ڕواڵەتدا هەڵبژاردنەکان 

ئەنجام دەدران.

ئامانجی سه ره كیی ئەم توێژینەوەیە شیكاركردنێكی زانستی و ئەكادیمییە سەبارەت بە كاریگەریی 

ئەو سیستمە هەڵبژاردنەی كە له  هه رێمی كوردستان كاری پێ كراوه  و ئه وه شی نیازی بۆ داڕێژراوه ، 

لەسەر سەنگی هێزە سیاسییەكان له  الیه ك، هه روه ها هاوكێشه كانی ده سه اڵت له  الیه كی دیكه وه . 

بۆیه  ئامانجامنه  تیشك بخه ینه  سه ر سیستمی هەڵبژاردنی خوله كانی په رله مانی كوردستان له  ڕووی 

به و  تایبه ت  داتایه كی  چه ند  ده رخستنی  دواتریش  كاركردن،  چۆنیه تیی  و  به ڕێوه بردن  شێوازی 

شێوازانه  و له گه ڵ ئه وه شدا خستنه ڕووی سه نگ و كورسیی په رله مانی الیه نه  به شداره كان. ئەوەی 

ئەم لێره دا مه به سته ، بریتییە له  شیكردنه وه ی ئه گه ره كانی گۆڕانكاری له  هاوكێشه ی ده سه اڵت له  
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هه رێمی كوردستان به  هۆی سیستمی هه ڵبژاردنه وه .

كه واته  پرسیاری ئه وه مان بۆ دروست ده بێت: ئایا چۆن سیستمی هه ڵبژاردنی كاریگه ریی له سه ر 

سه نگی هێزه  سیاسییه كانی هه رێمی كوردستان هه یه  و هاوكێشه كانی ده سه اڵت ده گۆڕێت؟ له پاڵ 

ئه م پرسیاره  سه ره كییه دا، چه ند پرسیارێكی الوه كییش دێته  به رده مامن:

دیاری  په رله مانی  خولێكی  هه ر  بۆ  بنه مایه ك  چ  له سه ر  هه ڵبژاردن  سیستمه كانی  ئایا   .1

ده كرێ؟

ئایا سیستمی په یڕه وكراو له  هه ڵبژاردنه كان، ده كرێ سه نگ و ژماره ی كورسیی الیه نه كان   .2

بگۆڕێت؟

تا ئێستا له  هه ڵبژاردنه كانی په رله مانی هه رێمی كوردستاندا چه ند شێواز به كار هاتووه ؟  .3

الیه نه   پێگه ی  و  سیاسی  ڕه وشی  له سه ر  چییه   شێوازانه   له و  هه ریه كێك  كاریگه ریی   .4

به شداربووه كان؟

هه ڵبژاردن و هاوكێشه كانی ده سه اڵت

و  ئامرازێک  بەتەنیا  هەڵبژاردن  چیرت  کە  قۆناغێک  گەیشتووینەتە  سیاسییەکان  سیستمە 

مانا  کاتە  ئەو  هەڵبژاردن  بەڵکوو  دیموکراسییەکەی،  رسوشتی  دەرخستنی  بۆ  نییە  میکانیزمێک 

وەردەگرێت ئەگەر ببەسرتێتەوە بە ئەکتەرە نێوخۆییەکانی دەوڵەت، بەتایبەت ئەوانەی بەشداری 

ئەو  یەکالییکردنەوەی  بۆ  ئامرازێک  بووەتە  کاتدا  هەمان  لە  هەڵبژاردن  دەکەن.  پڕۆسەیەدا  لەو 

ملمالنێیەی کە لەنێوان ئەکتەرە سیاسییەکاندا لەسەر خواستیان بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت دروست 

بانگەشە بکەن بۆ ئەوەی  تاقمی جیاواز هەبن و هەموویان  دەبێت. کاتێک کۆمەڵێک دەستە و 

شایستەترینن بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت، لەو کاتەدا دەسەاڵت دەبێتە چەقی ملمالنێی ناوخۆیی 

دەوڵەت. بۆ یەکالییکردنەوەی ئەو ملمالنێ ناتەندروسته ، هەڵبژاردن باشرتین ئامرازە. هەر کاتێک 

هەڵبژاردن نەیتوانی ئەم ئامانجەی خۆی بپێکێت، یەکێک لە سەرەکیرتین پایەکاىن خۆی لەدەست 

دەدات. 

ئاستێکی  پێی  بە  هۆیەوە  بە  هاواڵتییان  کە  نارساوە  ئامرازانە  لەو  یەکێک  وەک  هەڵبژاردن 

هەڵبژاردن  دیکە:  مانایەکی  بە  دەکەن.  کۆمەڵگەدا  دەسەاڵتەکانی  لە  گۆڕانکاری  دیاریکراو 

و  پەردە  پێش  دێنێتە  شاراوەکان  پەردە  لەپشت  دەسەاڵت  دەستاودەستکردنی  کە  پڕۆسەیەکە 

خەڵک بە چاوی خۆی ئەو پڕۆسەیە دەبینێت. بە پێی خواستی جەماوەر، هەر هێزێکی سیاسی 

چانسی بەشداربوونی دەبێت لە دەسەاڵت بۆ ئەوەی بە شێوەی ڕاستەوخۆ بەشداری لە کاروباری 

حوکمڕانیدا بکات. کەواتە هەڵبژاردن بە پلەی یەکەم بەسرتاوەتەوە بە دەسەاڵتەوە، چونکە ئامانجی 

سەرەتا و کۆتایی هەر پڕۆسەیەکی هەڵبژاردن پەیوەستە بە خواستی هاواڵتییان بۆ گۆڕانکاری لە 

دەسەاڵت و ئەکتەرەکانی ناو دەستەی حوکمڕانی.
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شێوەیەکی  بە  حکومەتەکان  لەوەی  دەگرێ  ڕێگە  سیاسی،  پڕۆسەیەکی  وەک  هەڵبژاردن 

پڕۆسەی  لەو  توندوتیژی  ئەوەی  بۆ  گرەنتییەکە  هەڵبژاردن  مانایەی  بەو  بگۆڕدرێن.  نارسوشتی 

و  سەربازی  کودەتاى  لەبەردەم  بەربەستێکیشە  هەروەها  نەدات،  ڕوو  دەسەاڵتەدا  گواستنەوەی 

دەبێت  لە دۆخێکدا دروست  و کودەتای سەربازی  توندوتیژ، چونکە شۆڕش  شۆڕشی چەکداریی 

کە یان هەڵبژاردن نییە، یانیش هەڵبژاردنەکان ڕاستەقینە نین و ئامانجی تەواوی خۆیان ناپێکن. بە 

شێوەیەکی گشتی پڕۆسەی هەڵبژاردن لە چوارچێوەی سیستمە هاوچەرخەکاندا لە چەند ڕەگەزێک 

پێک هاتووە، لەوانە)١(: 

پڕۆسەیەدا،  لەو  هەیە  بەشداریکردنی  مافی  کە  کەسەیە  ئەو  دەنگدەر:  یەکەم،  ڕەگەزی   .1

ئەمەش چەند مەرج و تایبەمتەندییەکی هەیە کە بە پێی جیاوازیی واڵتان ئەو مەرجانە دەگۆڕێت. 

بەاڵم بە شێوەیەکی گشتی دەنگدەر دەبێ لە ڕووی عەقڵییەوە توانای هەڵبژاردنی نوێنەری خۆی 

هەبێت.

2. ڕەگەزی دووەم، پاڵێوراو: ئەو کەسەی خۆی بە شایستە دەزانێت کە بەشدار بێت لە کاروباری 

ملمالنێی  چەقی  کۆمەڵگە.  گشتییەکانی  کارە  ڕاپەراندنی  بۆ  خەڵک  نوێنەری  ببێتە  و  حوکمڕانی 

ناوخۆیی، لەو خواستەی ئەم ڕەگەزەوە دەست پێ دەکات.

3. ڕەگەزی سێیەم، دەنگدان: ئەمەشیان پڕۆسەی دەستنیشانکردنی ئەو کەسانەیە کە خەڵک 

متامنەیان پێ دەکات، بۆ ئەوەی لە ماوەیەکی دیاریکراودا ئەرکە گشتییەکان لەئەستۆ بگرن. لێرەدا 

ڕەگەزەدا،  ئەم  چوارچێوەی  لە  دەبێت.  تەواو  ڕەگەزی  ئەرکی  و  دێت  کۆتایی  هاواڵتی  ئیرادەی 

خواستی کۆمەڵگە بۆ چۆنێتیی یەکالییکردنەوەی ملمالنێی دەسەاڵت ڕوون دەبێتەوە.

نابێتە  هەڵبژاردن  ڕەگەزە؛  ئەم  بەبێ  دەسەاڵت:  دەستاودەستکردنی  چوارەم،  ڕەگەزی   .4

پڕۆسەیەکی سیاسیی تەندروست، چونکە ئەگەر پڕۆسەی هەڵبژاردن نەگاتە ئەم قۆناغە، لەبریی 

ئەوەی ملمالنێی دەسەاڵت چارەسەر بکات، کێشە و ناکۆکییەکان قووڵرت دەكاته وه .

ڕێكاره  سەرەتاییەكانی پڕۆسەی هەڵبژاردن

ڕێوشوێنە سەرەتاییەكانی هەڵبژاردن بە یەكێك لە بنەما سەرەكییەكانی سەركەوتن و پاكی و 

بێگەردیی هەر هەڵبژاردنێك دەژمێردرێت، بۆیە لەم خااڵنەدا چەند الیەنێكی گرنگی ئەو ڕێوشوێنانە 

دەخەینە ڕوو)٢(: 

یەكەم؛ الیەنی بەرپرس لە بەڕێوەبردنی پڕۆسەی هەڵبژاردن: پڕۆسەی هەڵبژاردن پێویستی بە 

دەزگا یان لێژنەیەك هەیە كە ئامادەكردن، بەڕێوەبردن، سەرپەرشتیكردن و بەدواداچوونی پڕۆسەكە 

لەئەستۆ بگرێت، چونكە یاسای هەڵبژاردن هەر چەند منوونەیی و دادوەرانە بێت، بەتەنیا و هەر 

دیاریكردنی  بۆیە  بكات،  بێگەرد  و  چاك  هەڵبژاردنێكی  ئەنجامدانی  گەرەنتیی  ناتوانێت  لەخۆوە 

الیەنی بەرپرس لە بەڕێوەبردنی پڕۆسەی هەڵبژاردن ڕێكارێكی سەرەكییە.
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بریتییە لەو لیستانەی كە ناوی سەرجەم ئەو  ئامادەكردنی تۆماری ناوی دەنگدەران:  دووەم؛ 

هاواڵتییانەی تێدا تۆمار كراوە كە مەرجەكانی دەنگدەریان تێدایە و مافی دەنگدانیان هەیە، یاسای 

هەڵبژاردن بڕیار لەسەر بوونی ئەو تۆمارانە دەدات و بۆ هیچ هاواڵتییەك نییە بەشداریی دەنگدان 

بكات ئەگەر ناوی لەو لیستانەدا تۆمار نەكرابێت.

سێیەم؛ دیاریكردنی بازنەكانی هەڵبژاردن: لەم پڕۆسەیەدا سنووری بازنەكانی هەڵبژاردن دیاری 

دەكرێت، بە مانای ئەوەی دەوڵەت دابەش دەكرێت بەسەر چەند یەكەیەكی جوگرافیی دیاریكراودا 

بە ڕەچاوكردنی ڕێژەی دانیشتووانی هەر ناوچەیەك. بەاڵم گەورەیی و بچووكیی بازنەكان بە پێی 

پەیڕەوكردنی  لە  منوونە؛  بۆ  دەگۆڕدرێت.  واڵتەدا  لەو  پەیڕەوكراو  هەڵبژاردنی  شێوازی  و  سیستم 

شێوازی  پەیڕەوكردنی  لە  بەاڵم  دەبن،  بچووك  بازنەكان  تاكدا  بە  دەنگدان  هەڵبژاردنی  شێوازی 

هەڵبژاردنی دەنگدان بە لیستدا بازنەكان گەورە دەبن.

چوارەم؛ ڕۆشنبیركردنی دەنگدەران: بریتییە لە هەر چاالكییەك كە لە ماوەی هەڵبژاردندا الیەنی 

بەشداریكردنیان  بۆ  بە مەبەستی هاندانی دەنگدەران  پێی هەڵدەستێت  بەڕێوەبەری هەڵبژاردن 

بارەی  لە  دەنگدەران  ڕۆشنبیركردنی  بۆیە  دیموكراتیەت،  پتەوكردنی  مەبەستی  بە  پڕۆسەكە  لە 

هەڵبژاردن تەنها ئەو كاتە نابێت كە هەڵبژاردن دێتە پێش، بەڵكوو یەكێكە لە ئەركە بەردەوامەكانی 

الیەنی بەڕێوەبەری هەڵبژاردن)٣(. 

سیستمەكانی هەڵبژاردن

ئاشكرایە لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا دەنگدەران دەنگ دەدەن بە پاڵێوراوان، جا لە ڕێگای دەنگدان 

بە تاكەكەسی )دەنگدان بە تاك( بێت یان دەنگدان بە چەند كەسێك لە یەك كاتدا )دەنگدان بە 

لیست( بێت، بەاڵم چۆن پاڵێوراوی سەركەوتوو دیاری دەكرێت و چۆن كورسییەكانی نوێنەرایەتی 

سیستمی  ئەستۆی  دەكەوێتە  گرنگە  ئەركە  ئەو  دەكرێت؟  دابەش  سەركەوتووەكاندا  لەنێوان 

هەڵبژاردن، واتە سیستمی هەڵبژاردن هەڵدەستێت بە دیاریكردنی ئەو پاڵێوراوانەی سەركەوتنیان 

بەدەست هێناوە، بۆ ئەم مەبەستەش سێ سیستمی سەرەكی هەیە كە بریتین لە )سیستمی زۆرینە، 

سیستمی نوێنەرایەتیی ڕێژەیی، سیستمە تێكەاڵوەكان( كە بەم شێوەی خوارەوە باسیان دەكەین)٤(: 

یه كه م: سیستمی زۆرینە

بە پێی سیستمی زۆرینە لە ناوچەیەكی دیاریكراوی هەڵبژاردندا ئەگەر پاڵێوراوێك یان لیستێك لە 

پاڵێوراوەكانی دیكە زیاتر دەنگیان بەدەست هێنا، ئەوا ئەو پاڵێوراوە یان ئەو لیستە بە سەركەوتوو 

وەدەست  ناوچەیە  ئەو  بۆ  تەرخانكراو  نوێنەرایەتیی  كورسییەكانی  یان  كورسی  و  دەژمێردرێت 

زۆرینەی  و “سیستمی  زۆرینەی سادە”  بە شێوازی “سیستمی  ئەم سیستمە دەكرێت  دەهێنێت. 

ڕەها” جێبەجێ بكرێت بەم شێوەی خوارەوە)٥(:  
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سیستمی زۆرینەی سادە؛ مەبەست ئەوەیە ئەو پاڵێوراو یان پاڵێوراوانەی زۆرینەی دەنگەكان 

وەدەست دێنن؛ ملمالنێی هەڵبژاردنەكە دەبەنەوە و بە یەك قۆناغ بەڕێوە دەچێت. شایانی باسە 

ئەم سیستمە لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی بەریتانیا و كۆنگرێسی ئەمەریكا كاری پێ دەكرێت)٦(.  

سیستمی زۆرینەی ڕەها؛ لە شێوازی زۆرینەی ڕەها بۆ سەركەوتنی هەر پاڵێوراوێك یان پاڵێوراوان 

لە  زیاتر  یان  بهێنێت  وەدەست  دەنگەكان  نیوەی  لە  زیاتر  پێویستە  هەڵبژاردنەكان  ملمالنێی  لە 

پاڵێوراوان  لە  كام  كاتێكدا هیچ  لە  دەنگەكان.  )50 + 1(ی  واتە  بڕێت،  پێ  دەنگەكانی  )%50(ی 

نەیانتوانی ئەم ڕێژەیە لە دەنگەكان بەدەست بهێنن، هەڵبژاردن دووبارە دەكرێتەوە و ئەو پاڵێوراوە 

سەركەوتوو دەبێت كە زۆرینەی دەنگەكان وەدەست بهێنێت.

دووه م؛ سیستمی نوێنەرایەتیی ڕێژەیی

سیستمی نوێنەرایەتیی ڕێژەیی بەوە پێناسە دەكرێت كە هەر پارت و الیەنێك هێندەی ڕێژەی 

دەنگەكانی كە وەدەستی هێناوە لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا كورسیی نوێنەرایەتی وەردەگرێت، واتە 

هێندەی هێزی خۆی نوێنەرایەتیی دەبێت لە پەرلەماندا)٧(. 

بازنەی  لە  كە  لەوەی  بریتین  ڕێژەیی  نوێنەرایەتیی  سیستمی  جیاكەرەوەكانی  سیفاتە  بۆیە 

فرەكورسیدا پیادە دەكرێن. واتە نابێت بازنەی هەڵبژاردنەكە لە یەك كورسی پێك هاتبێت و زیاتر 

پشت بە لیستی فرەپاڵێوراو دەبەستێت و حاڵەتی باو ئەوەیە كە نابێت كۆی ژمارەی پاڵێوراوەكانی 

ناو هەر لیستێك لە كۆی كورسییەكانی هەڵبژاردنەكە زیاتر بێت. هەروەها دەنگدان تیایدا بە یەك 

خول تەواو دەبێت و خولی دووەمی نییە و هەر پارتێك بە شێوەیەكی نزیكەیی بە ئەندازەی ڕێژەی 

دەنگەكانی؛ كورسیی بەر دەكەوێت)٨(. 

بۆ  و  دەگونجێت  لیستدا  هەڵبژاردنی  شێوازی  لەگەڵ  تەنها  ڕێژەیی  نوێنەرایەتیی  سیستمی 

هەڵبژاردنی شێوازی تاكەكەس نابێت، چونكە بۆ جێبەجێكردنی ئەو سیستمە “ڕێژەیی”ە پێویستە 

چەند كورسییەكی نوێنەرایەتی تەرخان كرابێت لەو ناوچەی هەڵبژاردنەكەی تێدا ئەنجام دەدرێت، 

ئەوانیش كورسییەكانی بە پێی ڕێژەی دەنگە وەدەستهاتووی هەر لیستێك دابەش دەكرێن بەسەر 

ناوچەی  بۆ  كورسی  یەك  تەنها  تاكەكەسیدا  هەڵبژاردنی  شێوازی  لە  بەاڵم  ڕكابەرەكاندا،  لیستە 

بكرێت،  دابەش  ڕكابەرەكاندا  لەنێوان  ئەو كورسییەش  ناكرێت  و  تەرخان دەكرێت  هەڵبژاردنەكە 

بۆیە ئەم شێوازە لەگەڵ سیستمی زۆرینەدا ناگونجێت.  

ڕێژەیی  یان  “ڕەها”  تەواو  ڕێژەیی  نوێنەرایەتیی  شێوەی  بە  ڕێژەیی  نوێنەرایەتیی  سیستمی 

نیمچەیی )نزیكەیی( جێبەجێ دەكرێت، بەم شێوەی خوارەوە)٩(:

یەكەم: سیستمی نوێنەرایەتیی ڕێژەیی تەواو )ڕەها( 

دووەم: سیستمی نوێنەرایەتیی ڕێژەیی نیمچەیی )نزیكەیی(
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سێیه م؛ سیستمە تێكەڵەكان

سیستمە تێكەڵەكان جۆرێكی تایبەتی سیستمی هەڵبژاردن نین كە خەسڵەتیان لە سیستمەكانی 

پێشوو جیاواز بێت، بەڵكوو ئەو سیستامنە تێكەڵەیەك لە خەسڵەتی هەردوو سیستمی “ڕێژەیی و 

زۆرینە” پێك دێنن، هەندێك دەوڵەت بە مەبەستی سوودوەرگرتن لە الیەنە ئەرێنییەكانی هەردوو 

سیستمی “ڕێژەیی و زۆرینە” و بە مەبەستی بەدوورگرتن لە الیەنە نەرێنییەكان؛ هەوڵیان داوە ئەم 

سیستمە نوێیە پێك بهێنن)١٠(. 

لە  بازنەی هەڵبژاردن دابەش دەكرێت،  بۆ چەندین  لە چوارچێوەی ئەو سیستمەدا، دەوڵەت 

هەڵبژاردنی بەشێك لە نوێنەران پشت بە سیستمی نوێنەرانی ڕێژەیی و هەڵبژاردنی بەشێكی تریش 

لە  جیاواز  فۆرمی  دوو  تێكەاڵو  هەڵبژاردنی  سیستمی  دەبەسرتێت.  زۆرینە  هەڵبژاردنی  بە  پشت 

یەكرتیان هەیە كە ئەوانیش بریتین لە “سیستمی هاوتەریب” و “سیستمی هاوڕێژەیی ئەندامێتیی 

تێكەاڵو”)١١(:

سیستمی هاوتەریب؛ لەم سیستمەدا هەردوو سیستمی زۆرینە و سیستمی نوێنەرایەتیی ڕێژەیی 

بە شێوەیەكی جیا لە یەكرت بەكار دەهێرنێت بەبێ ئەوەی كاریگەرییان لەسەر ئەنجامەكانی یەكرت 

هەبێت. لە سیستمی هاوتەریبدا كورسییەكانی ئەنجوومەنی نوێنەرایەتی بەسەر دوو بەشدا دابەش 

یەك  نوێنەرایەتیی  تاك  هەڵبژاردن،  بازنەیەكی  چەند  بە  دەكرێت  واڵت  بەشێكیاندا  لە  دەكرێن؛ 

كورسی یان چەند كورسییەكی هەڵبژاردن دەكات، لەم بازنەیەدا تەنها سیستمەكانی زۆرینە پەیڕەو 

دەكرێت، بەشەكەی تر، كورسییەكانی لە ڕێگای یەك بازنەی هەڵبژاردنەوە یان چەند بازنەیەكەوە 

بە سیستمی نوێنەرایەتیی ڕێژەیی هەڵدەبژێردرێت.

سیستمی هاوڕێژەیی ئەندامێتیی تێكەاڵو؛ به  سیستمی هاوڕێژەیی ئەندامێتیی تێكەاڵو نارساوە، 

لە  یەكێك  ڕێگای  لە  كە  دەكاتەوە  دەنگانە  ئەو  قەڕەبووی  ڕێژەیی  نوێنەرایەتیی  لێره دا سیستمی 

سیستمەكانی فرەیی یان زۆرینەیی كە زۆر جار سیستمی براوەی یەكەمە نەیتوانیوە لە بازنەكانی 

هەڵبژاردندا كورسی بەدەست بهێنێت.

هه ڵبژاردنه كانی هه رێمی كوردستان له  هاوكێشه ی گۆڕانكارییه كاندا

سه ره تای  له   هه ر  چواره م؛  ده یه ی  ناوه ته   پێی  فه ڕمیبوونی  ته مه نی  كوردستان  هه رێمی 

هه ڵبژاردن  ئه وه ی  بۆ  هه بوو  سیاسی  ئیراده یه كی  كوردستانی  به ره ی  له نێو  دامه زراندنیه وه  

بكرێته  ده ستپێكی پڕۆسه ی سیاسی. هه ر چه نده  به شێك له  هێزه  نێوده وڵه تییه كان له گه ڵ ئه وه دا 

مایه ی  نه بێته   گه ر  هه ڵبژاردن  چونكه   هه ڵبژاردن،  بۆ  له  په نابردن  نه كه ن  په له   كورده كان  بوون 

بناغه یه كی  و  سه ره تا  ده بێته   به دڵنیاییه وه   كێشه كان،  به   كۆتاییهێنان  و  سیاسی  سه قامگیریی 

ناته ندروست بۆ سیستمێكی سیاسی كه  پڕۆسه یه كی سیاسیی ناسه قامگیری ده بێت. دوای تێپه ڕینی 

سی ساڵ، ئاماژه كانی دروستی ئه و ئه رگومێنته  به ڕوونی ده بیرنێت. سه ره ڕای هه موو ئاسته نگه كان، 
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یه كه م  نه خشه ڕێگه ی  دا،  نیشان  هه ڵبژاردنیان  ئه نجامدانی  ویستی  كوردی  سه ركردایه تیی 

له م قۆناغه دا داڕشتنی هاوكێشه ی ده سه اڵت  پاڵنه ری شاراوه ی هه ڵبژاردن  داڕێژرا)١٢(.  هه ڵبژاردن 

پارته  سیاسییانە  له م  یه كێك  به ره ی كوردستانی، چونكه  هیچ  نێو  پارته  سیاسییه كانی  له نێوان  بوو 

پێگه  جه ماوه رییه  ڕاسته قینه كه ی خۆی نه ده زانی. ئه م ئامانجه  شاراوه یه ، سه رنجی له سه ر شێوازی 

هه ڵبژاردن و سیستمی هه ڵبژاردن ال دا. نه بوونی وردی له  داڕشتنی سیستمی هه ڵبژاردندا، ده شێ 

ده رگای پشێوی به سه ر پڕۆسه ی سیاسیدا بكاته وه ، بۆیه  یه كه مین هه ڵبژاردن بووه  به ردی بناغه ی 

گه وره ترین شه ڕی ناوخۆیی له نێوان دوو پارتی بااڵده سته وه . لێكه وته كانی ئه م شه ڕه  به سه ر كۆی 

وێستگه  سیاسییه كانی هه رێمی كوردستاندا به ڕوونی هه ستی پێ ده كرێت.

به  شێوه یه كی  یه كه می  خولی  ته مه نی  ئاكامه كانی،  و  هه ڵبژاردن  له   ترس  یه كه م؛  وێستگه ی 

ڕیشه یی  گۆڕانكاریی  یه كه م؛  خولی  ته مه نی  ساڵی  دوازده   ماوه ی  كرده وه .  درێژ  ناته ندروست 

به سه ر پڕۆسەی سیاسی له  هه رێمی كوردستاندا هێنا، هاوكێشه ی هێزی به  چه ندین شێوه  گۆڕی. 

جگه   كوردستان،  نیشتامنیی  یه كێتیی  و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  نێوان  واشنتۆنی  ڕێکكه وتنی 

له وه ی له  بۆشایی نەبوونی هه ڵبژاردندا دروست بوو، له  هه مان كاتدا بووه  مۆته كه یه ك بۆ سه ر 

سیستمی هه ڵبژاردن و پڕۆسه ی هه ڵبژاردن له  هه رێمی كوردستان. دواتر له  ڕۆژی -30ی كانوونی 

دووه می ساڵی 2005، خولی دووه می هه ڵبژاردنه كانی په رله مانی كوردستان ئه نجام درا كه  هاوكات 

بوو له گه ڵ هه ڵبژاردنه كانی ئه نجوومه نی نوێنه رانی عێراق و هه ڵبژاردنی ئه نجوومه نی پارێزگاكان. 

و  له  كوردستان  سه ددام  ڕژێمی  ڕووخانی  كه  دوای  بوو  گشتی  هه ڵبژاردنی  یه كه مین  ئه مه ش 

عێراق ئه نجام درا)١٣(. هاواڵتیی هه رێمی كوردستان له  یه ك كاتدا ده نگی به  سێ ئه نجوومه ن ده دا 

ئه مه   ڕاسته   پارێزگاكان(،  ئه نجوومه نی  كوردستان،  په رله مانی  عێراق،  نوێنه رانی  )ئه نجوومه نی 

بازدانێكی نه وعی بوو له  مێژووی پڕۆسه ی هه ڵبژاردن له  عێراق و هه رێمی كوردستاندا، به اڵم له گه ڵ 

ڕۆشنبیرییه كی  ئه مه ش  هه ڵبژاردنه وه ،  جیاوازی  سیستمی  سێ  به رده م  خرایه   هاواڵتی  ئه وه شدا 

ناته ندروستی بۆ سیستمی هه ڵبژاردن دروست كرد. 

جیاواز  لیستی   13 كوردستاندا،  په رله مانی  دووه می  خولی  له  هه ڵبژاردنی  دووه م؛  وێستگه ی 

تیایدا  چوو،  به ڕێوه   ڕێژه یی”  “نوێنه رایه تیی  به  سیستمی  كه   كرد  ملمالنێكاندا  له   به شدارییان 

1753919 كه س له  دانیشتووانی هه رێمی كوردستان له  كورد، توركامن، كلدان، ئاشووری، موسوڵامن، 

هه ڵبژاردنەدا   له م  ڕیشه یی  گۆڕانكارییه كی  هه روه ها  كرد.  تێدا  به شدارییان  ئێزیدی  و  مه سیحی 

كورسی.   111 بۆ  كورسییه وه    105 له   بوو  كوردستان  په رله مانی  كورسییه كانی  ژماره ی  زیادكردنی 

لێره وه  سه ره تایه كی نوێ له  هاوكێشه ی هێز له  هه رێمی كوردستان ده ستی پێ كرد، به  شێوه یه ك 

پارتی دیموكراتی كوردستان و یه كێتیی نیشتامنیی كوردستان به  یه ك لیست به شدار بوون )لیستی 

نیشتامنیی دیموكراتی كوردستان( كه  زۆرینه ی ڕه های په رله مانی كوردستانیان گرته  ده ست )%89ی 

ده نگه كانیان به ده ست هێنا( كه  104 كورسیی په رله مانیان له ده ست بوو.
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ناوخۆی  له   ئاراوه ،  هاتنه   گۆڕانی هاوكێشه ی هێز  و  سیاسییه كان  ناكۆكییه   سێیه م؛  وێستگه ی 

پارته  سیاسییه كان كێشه ی سیاسی دروست بوو، ئه م ناكۆكییه  گوازرایه وه  بۆ ناكۆكی له نێوان پارته  

سیاسییه كان. دواتر هه موو ناكۆكییه كان له  پرسی سه رۆكایه تیی هه رێمدا چڕ كرانه وه ، كۆمسیۆنی 

هه رێمی  له   هه ڵبژاردن  ئه نجامدانی  بۆ  دا  نیشان  خۆی  ئاماده یی  له  عێراق  هه ڵبژاردن  بااڵی 

كوردستان. له  25/7/2009 دا، دووباره  هاواڵتییان چوونه وه  سه ر سندووقی ده نگدان، له  یه ك كاتدا 

ده نگیان بۆ په رله مانی كوردستان و سه رۆكی هه رێم ده دا كه  بۆ یه كه م جار بوو سه رۆكی هه رێم 

لیست   24 كوردستاندا،  په رله مانی  سێیه می  خولی  له  هه ڵبژاردنی  گشتییه وه .  ده نگدانی  بخرێته  

ڕێژه ی  توانییان  لیست   11 تیایدا  و  كورسی  له سه ر 111  كێربكێ  بۆ  كرد،  به شداریی هه ڵبژاردنیان 

ده كاته وه ؛  جیا  تر  له وانی  هه ڵبژاردنە  ئه م  ئه وه ی  په رله مان.  ناو  بێنه   و  بێنن  به ده ست  یاسایی 

گۆڕانكارییه كی ڕیشه یی بوو له  هاوكێشه ی هێز، بۆ یه كه مین جار یه ك له سه ر چواری په رله مانی 

هه رێمی  سیاسیی  سیستمی  پێكهاتەی  له   بوو  نوێ  به شێكی  ئه مه   ئۆپۆزسیۆن،  بووه   كوردستان 

كوردستان. له  هه ڵبژاردنی خولی سێیه می په رله مانی كوردستاندا 24 لیست به شداریی هه ڵبژاردنیان 

كرد، بۆ كێربكێ له سه ر 111 كورسی و تیایدا 11 لیست توانییان ڕێژه ی یاسایی به ده ست بێنن و بێنه  

ناو په رله مان)١٤(. له م قۆناغه شدا جگه  له  گۆڕانی ڕوخساری ئۆپۆزسیۆن، گۆڕینی سیستمی لیستی 

له  هه رێمی  له  سیستمی هه ڵبژاردن  بوو  لیستی كراوه ، دیارترین گۆڕانكاری  بۆ سیستمی  داخراو 

كوردستاندا. ئه م گۆڕانكارییه  له  هاوكێشه ی هێز، پڕۆسه ی سیاسیی له  هه رێمی كوردستان خسته  

پێشه وه .  هێنایه   قۆناغه   له م  ناسه قامگیرییه كانی  و  ناكۆكی  زۆرترین  چاره نووسسازه وه ،  قۆناغی 

بوونی ئۆپۆزسیۆن به و قه بارهیە ، به تایبه تییش كە له  هه ناوی پارتێكی حوكمڕانه وه  هاتبووه  ده رێ، 

هاوكێشه  سیاسییه كانی به یه كجاری گۆڕی. 

له   گۆڕانكاری  له گه ڵیدا  كراوه ،  لیستی  بۆ  داخراوه وه   لیستی  له   هه ڵبژاردن  سیستمی  گۆڕینی 

شێوازی هه ژماركردنی ده نگه كان هاته  ئاراوه،  به اڵم شۆكی ئۆپۆزسیۆنی نوێ ئه مەی  نه خسته  سه ر 

فه زای گشتییه وه . لێكه وته كانی ئه م گۆڕینه  دواتر له سه ر پێكهاتەی كاری حیزبیی پارته كان به ڕوونی 

ده ركه وت، به  شێوه یه ك له  پێناو به ده ستهێنانی ده نگی زیاتر؛ پارته  سیاسییه كان په بلیكفیگه ره كانیان 

هێنایه  نێو لیسته كانیان بۆ ئه وه ی زۆرترین ده نگ كۆ بكه نه وه . له وێوه  قۆناغێكی نوێ له  ژیانی 

سیاسیی  كه سایه تیی  دروستكردنی  ئاڕاسته ی  به   ده كات  پێ  ده ست  سیاسییه كان  پارته   سیاسیی 

پۆپۆلیست. كه واته  سیستمی هه ڵبژاردن ته نها هاوكێشه ی ده سه اڵت و سه نگی هێزه كانی نه گۆڕی، 

به ڵكوو ده ستكاریی هاوكێشه  نێوخۆییه كانی نێو پارته  سیاسییه كانیشی كرد.

په رله مانی  چواره می  خولی  هه ڵبژاردنی  پڕۆسه ی   ،21/9/2013 ڕۆژی  دواتر  چواره م؛  وێستگه ی 

كوردستان به  سیستمی نیمچه كراوه  به ڕێوه  چوو، تیایدا )31( لیست به شداریی پڕۆسه كه یان كرد و 

سه ره نجام )17( لیست توانییان سه ركه وتن به ده ست بێنن. دووباره  سیستمی هه ڵبژاردن له  لیستی 

كراوه وه  ده ستكاری كرا بۆ لیستی نیمچه كراوه ، ئه وه ش دوای ئه وه ی پارته  سیاسییه كان گه یشتنه  ئه و 
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بڕوایه ی كه  پێویسته  له پاڵ كورسیی په رله مانی، پێویسته  سه نگی هێزه  سیاسییه كانیش ده ربكه وێت. له م 

گۆڕانكارییه دا، سه نگی هێزه  سیاسییه كان به  شێوه یه كی به رچاو گۆڕانكاریی به سه ردا هات، به تایبه ت 

كه  یه كێتیی نیشتامنیی كوردستان له  ڕووی ژماره ی كورسییه وه  بووه  هێزی سێیه م. به اڵم ئه وه ی ڕێگر 

بوو له وه ی هه ڵبژاردن ببێته  فاكته ری سه ره كی له  گۆڕینی هاوكێشه ی ده سه اڵت، پێكهێنانی حكومه تی 

هه رێمی  سیاسیی  نه خشه ی  ئه مه   ئۆپۆزسیۆن،  ببێته   ئاماده  نه بوو  هێزێك  هیچ  بوو،  بنكه فراوان 

كوردستانی برده  قۆناغێكی ناجێگیره وه ، به  شێوه یه ك كه  وا بۆشاییه كی گه وره ی له  سیستمی سیاسیدا 

دروست كرد. هه ر چه نده  الیه نگرانی له  سه ره تادا زۆر پشتگیریی سرتاتیژیه تی حكومه تی بنكه فراوانیان 

ده كرد، به اڵم کابینەی هه شته می حکومەتی ھەرێم کە بە “کابینەی بنکەفراوان” نارساوە، لەبەر ئەوەی 

ھەر پێنج حیزبە سەرەکییەکەی کوردستان تیایدا بەشدار بوون، ئەم ماوەیە ڕووبەڕووی گەورەترین 

قەیرانی حوکمڕانی بووەتەوە کە ئەمەش نەمانی متامنەیە لەنێو پێکھێنەرەکاندا. 

هه رێم  چه قبه ستووه كانی  سیاسییه   قه یرانه   چاره سه ركردنی  بنكه فراوان؛  حكومه تی  له   ئامانج 

بوو، بۆیه  ئه نجوومه نی وه زیران له  ناساندنی كابینه  حكومییه كه  ناوی ئه م كابینه ی كرده  “حکومەتی 

حکومەتی  هەشتەمی  کابینەی  هاتووه ،  خۆیاندا  ناساندنی  له   هه روه ها  نیشتامنی”.  کۆدەنگیی 

سەرەکییەکان  سیاسییە  حیزبە  هەموو  نیشتامنییە.  یەکبوونی  حکومەتێکی  کوردستان  هەرێمی 

هەرێمی  سیاسیی  فرەیی  ڕەنگدانەوەی  کە  هێناوە،  پێک  بنکەفراوانیان  هاوپەیامنیەتییەکی 

کوردستانە بۆ مەبەستی نوێنەرایەتیکردن و خزمەتکردنی هاواڵتییان)١٥(.

ئه م هاوكێشه  نوێیه ی ده سه اڵت نه یتوانی ماوه یه كی زۆر خۆی بگرێت و ڕووبه ڕووی قه یرانی 

گرنگرتین  ده سه اڵت.  له   به شدار  یه كه می  هێزی  سێ  له نێوان  به تایبه ت  بوویه وه ،  جه وهه ری 

بۆ ئه وه ی  ئاڵۆز بوو. به اڵم  په رله مان و خولقاندنی قه یرانێكی سیاسیی  لێكه وته كانی، په كخستنی 

دووباره   هه ڵبژاردن،  بۆ  بكرێت  ئاماده سازی  و  قه یرانه   له م  ده ربازبوون  بۆ  بكرێت  ئاماده كاری 

بۆ  نوێ  سیستمێكی  هه ڵبژاردن  یاسای  هه مواركردنه وه ی  له  ڕێگه ی  و  كرایه وه   كارا  په رله مان 

هه ڵبژاردن دانرا)١٦(.

وێستگه ی پێنجه م: له  سێپته مبه ری 2018، هه ڵبژاردن بۆ خولی پێنجه می په رله مانی كوردستان 

كرا، به  هه مان سیستمی پێشوو، له گه ڵ ده ستكاریی شێوازی هه ژماركردنی ده نگه كان و گۆڕینیان بۆ 

ژماره ی كورسی. بە پێی ڕاگەنراوی کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی لە هەرێمی 

کوردستان، 3085461 هاواڵتی مافی دەنگدانیان هەبوو، لەو ژمارەیە 1845979 هاواڵتی بەشداریی 

 29 هەڵبژاردنە  لەو   .59٪ دەکاتە  هاواڵتییان  بەشداریی  ڕێژەی  کە  کردووە  دەنگدانیان  پڕۆسەی 

لیست بەشداریی هەڵبژاردنیان کرد و لە ئەنجامدا، 16 لیست توانییان کورسیی پەرلەمان بەدەست 

بهێنن. ئه م هه ڵبژاردنه  به  پێی یاسایه ك ئه نجام درا كه  له  ساڵی 2013 دا هه موار كراوه ته وه  )یاسای 

به  پێی  بوو.  هه ڵبژاردن  یاسای  هه مواركردنه وه ی  حه وته م  ئه مه   كه    )١٧()2013 ساڵی  15ی  ژماره  

یاساكه،  هه ڵبژاردن به  پێی سیستمی لیستی كراوه ی سنووردار به ڕێوه  چوو)١٨(.
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به  ده ره نجامه كانی ئه م هه ڵبژاردنه  سه نگی هێزه  سیاسییه كانی به  شێوه یه كی به رچاو گۆڕی، 

 جۆرێك كه  نزیك بوو له  دروستبوونی السه نگی په رله مانی. هێزی دووه م و سێیه م به راورد به  هێزی 

پڕۆسه ی  نێو  هاتنه   دیكه   سیاسیی  هێزی  ئه مه شدا،  له پاڵ  هه بوو.  زۆریان  جیاوازییه كی  یه كه م، 

ئه وه ی  بۆ  یه كه م  هێزی  ده ست  دایه   باشی  بیانوویه كی  هێزه ،  سه نگی  گۆڕانی  ئه م  سیاسییه وه . 

ڕووی  به   ده رگا  كابینه یه دا  له م  ده بینین  بۆیه   بهێنێت.  بنكه فراوان  به  شێوازی حكومه تی  كۆتایی 

نه خشه ی  دیكه ی هه ڵبژاردن  براوه كانی  بۆ  گه ڕانه وه   بێ  به ڵكوو سێ هێز  نه كرا،  وااڵ  هه موواندا 

هاوكێشه ی ده سه اڵتیان كێشا. ئه مه  سه ره تایه كه  بۆ دروستبوونی دوو به ره ، كه  گرنگییه كی زۆری 

هه یه  بۆ پڕۆسه ی دیموكراسی ئه گه ر له سه ر بنه مایه كی ته ندروست بنیات برنێ. 

به ر له وه ی بێینه  سه ر ناكۆكییه كان له  وێستگه ی ئێستادا، پرسیارێكی جه وهه ری دێته  به رده مامن: 

توانیویانه  هاوكێشه ی هێز و  باسامن كرد،  له م وێستگانه ی سه ره وه   ئایا سیستمه كانی هه ڵبژاردن 

ڕه نگڕێژی  ده سه اڵت  و  هێز  هاوكێشه ی  وا  كه   ڕاسته   پێچه وانه كه ی  یان  بكه ن؟  دیاری  ده سه اڵت 

سیستمی هه ڵبژاردنی كردووه ؟

گه ر به وردی له  هه موو قۆناغه كان بڕوانین، ده بینین هه میشه  هه ڵبژاردنه كان دوای ناكۆكییه كان 

هاتوونه ته  پێشه وه ، به  شێوه یه ك كه  وا پرسه  سیاسییه  هه ڵوارساوه كان به ر له  پڕۆسه ی هه ڵبژاردن 

چاره سه ر كراون و ڕێگه  بۆ هه ڵبژاردن خۆش كراوه . ئینجا له سه ر بنه مای ئه م ڕێككه وتنه،  سیستمی 

هه ڵبژاردن داڕێژراوه ته وه . به  مانایه كی دیكه : ده توانین بڵێین سیستمه كانی هه ڵبژاردن له  وێستگه  

ده سه اڵت  و  هێز  هاوكێشه ی  له   گۆڕانكارییانه ی  به و  شه رعیه تدانه   بۆ  هه ڵبژاردن،  جیاوازه كانی 

كراوه .  به دی  ڕاستییه   ئه م  هه ڵبژاردن،  سیستمی  گۆڕانكارییه كانی  هه موو  له   ئاراوه .  هاتوونه ته  

بۆ  چووبوو.  الدا  یه ك  به   ده سه اڵت  هاوكێشه ی  ئیداره ،  هه ردوو  یه كگرتنه وه ی  دوای  منوونه   بۆ 

شه رعیه تدان به م هاوكێشه یه ، سیستمی هه ڵبژاردن له خزمه ت هێزی گه وره  داڕێژرا، بۆیه  بینیامن 

هێز  كه   دواتر  هه روه ها  هێنا.  ده نگه كانیان  ڕه های  زۆرینه ی  یه كێتی  و  پارتی  هاوبه شی  لیستی 

به  شێوه یه ك  هه ڵبژاردن  سیستمی  سیاسی،  پڕۆسه ی  له   نوێ  واقعێكی  بوونه   دیكه   گرووپی  و 

ده ستكاری كرا كه  شوێن بكاته وه  بۆ ده ركه وتنی ئه و هێزه  نوێیانه . دواجاریش كاتێك فره حیزبییه كی 

ناته ندروست هاته  پێشه وه ، سیستمی هه ڵبژاردن بۆ ڕێكخستنی ئه م په رشوباڵوییه  و دروستنه بوونی 

به ره یه كی ئۆپۆزسیۆنی گه وره  به  شێوه یه ك داڕێژرا كه  هێز و گرووپه  تازه كان ده نگه كانی ده ره وه ی 

دیموكراتی  پارتی  ئه وه ی  دوای  دواجاریش  بكه ن.  دابه ش  خۆیاندا  له نێوان  ده سه اڵت  هاوكێشه ی 

كۆنرتۆڵی جومگه كانی حوكمڕانی  توانیبووی  حزبییه وه   ناوخۆی  سه قامگیریی  به  هۆی  كوردستان 

بكات، هه روه ها یه كێتی بۆ خستنی كێربكێكاره  لۆكاڵییه كه ی )بزووتنه وه ی گۆران(، پێویستیی گۆڕانی 

سیستمی هه ڵبژاردنی هێنایه  پێشه وه ، له  ئاكامدا شه رعیه تێكی یاسایی بۆ ئه و واقیعه  نوێیه  دروست 

ده سه اڵتی  هاوكێشه ی  به الڕێدابردنی  نوێیەكانی  ئه گه ره   واقیعه،  ئه م  ماوه یه ك  دوای  به اڵم  بوو. 

خسته  دۆخێكی گومانه وه .
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تێڕوانینه كان بۆ وێستگه ی نوێی سیستمی هه ڵبژاردن

ئه زموونی هه رێمی كوردستان له گه ڵ دواخستنی هه ڵبژاردن؛ ئه زموونێكی ده وڵه مه نده ، به  شێوه یه ك 

تاوه كوو ئێستا له  ڕێگه ی شه ش یاسای په رله مانی و دوو بڕیاری په رله مانه وه  هه ڵبژاردن دوا خراوه  و 

په رله مانی كوردستان ته مه نی خۆی درێژ كردووەته وه . به  مانایه كی دیكه:  په رله مانی كوردستان به م 

درێژكردنه وه ی خولی پێنجه م، 4585 ڕۆژ ته مه نی خۆی درێژ كردووەته وه  كه  ده كاته  زیاتر له  12 ساڵ، 

زۆرترین درێژكردنه وه ش له  خولی یه كه مدا بووه .

الیه نه   سه رجه م  نێوان  ناكۆكیی  به   په یوه ندیداره   یه كه م  پله ی  به   جاره   ئه م  درێژكردنه وه ی 

سیاسییه كان له سه ر سیستمی هه ڵبژاردن. هه موو هێزه كان ترسیان له  سیستمی هه ڵبژاردن هه یه ، بۆیه  

ده یانه وێ له  ڕێگه ی سیستمی هه ڵبژاردنه وه  دۆخی خوازراوی خۆیان بكه نه  واقعێكی نوێ. به اڵم ئه وه ی 

پڕۆسه كه ی ئاڵۆز كردووه ، ئه وه یه  دۆخی خوازراوی پارتی دیموكراتی كوردستان ته واو جیاوازه  له گه ڵ 

دۆخی خوازراوی یه كێتیی نیشتامنیی كوردستان. تاوه كوو ئه م دوو هێزه  نه گه نه  ڕێكکه وتن، ئاماژه كانی 

سیستمی نوێی هه ڵبژاردن به ناڕوونی ده مێننه وه . بۆ شیكردنه وه ی ئه م وێستگه  نوێیه،  له  دوو ڕوانگه وه  

سه یری گفتوگۆكانی تایبه ت به  سیستمی نوێی هه ڵبژاردن ده كه ین:

یه كه م: له  ڕوانگه ی چه قی ناكۆكییه كان

ناكۆكیی نێوان هێز و الیه نه  سیاسییه كان له سه ر هه ڵبژاردنی نوێ به گشتی، سیستمی هه ڵبژاردن 

به تایبه تی، له  چه ند خاڵێكدا كۆ كراوه ته وه :

1. بازنه كانی هه ڵبژاردن

 دوای ئه نجامدانی هه ڵبژاردنی ئه نجوومه نی نوێنه رانی عێراق، كه  تێیدا كار به  سیستمی فره بازنه یی 

به سرتا، هێزه  سیاسییه كانی كوردستان،  تاك ده نگ  به   له  هه ژماركردنی ده نگدا پشت  كرا، هه روه ها 

به تایبه ت سوودمه ندانی ئه م شێوازه ، بانگه شه  بۆ ئه م سیستمه  ده كه ن. له م چوارچێوه یه دا هێزه كان 

به سه ر دوو به ره دا دابه ش بوون :

الیه نگرانی یه ك بازنه یی، كه  پێیان وایه  بۆ دۆخی سیاسیی هه رێمی كوردستان كه  فره حیزب  أ- 

و فره پێكهاته یه ، باشرتین سیستم یه ك بازنه ییه ، چونكه  به م شێوه یه  هه م پێكهاته كان زامنی كورسی 

ده كه ن و هه میش پارته  سیاسییه  بچووكه كان. ئه رگومێنتی ئه م الیه نه  به هێز كراوه  به وه ی كه  كاتێك له  

عێراق سیستمی یه ك بازنه یی هه بوو، كورد زیاتر له  70 كورسیی په رله مانی هه بوو)١٩(. پارتی دیموكراتی 

كوردستان ڕابه رایه تیی ئه م ڕه وته  ده كات.

هه رێمی  هه ڵبژاردن،  دادپه روه ریی  پاراستنی  بۆ  كه   وایه   پێیان  فره بازنه یی،  الیه نگرانی  ب-  

كوردستان دابه شی چه ند بازنه یه ك بكرێت و ڕێگه  بگیرێت له  دروستبوونی پارتی سیاسیی بێ كاریگه ر 

له ناو په رله مانی كوردستان. ئه رگومێنتی ئه م الیه نه  به هێز كراوه  به وه ی سیستمی فره بازنه یی ڕێگه  
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ده گرێت له  دروستبوونی تاك الیه نی له  هاوكێشه ی ده سه اڵت. یه كێتیی نیشتامنیی كوردستان له سه ر 

بنه مای ئه نجامه كانی ئه نجوومه نی نوێنه رانی عێراق، ڕابه رایه تیی ئه م ڕه وته  ده كات.

له سه رووی هه موویانه وه  ئه وه ی ناڕوونه  له  هه ردوو داواكارییه كەدا ؛ شێوازی دابه شكردنی بازنه كانی 

بازنه كانی  دابه شكردنەی  ئه و  بۆ  بنه ما  بكرێته   پێوه رێك  چ  كه   نییه   ڕوون  واتایه ی  به و  هه ڵبژاردنه ، 

هه ڵبژاردن . بوونی پارتی و یه كێتی له  دوو به ره ی جیاوازی ئه م ناكۆكییەدا ، ئاینده ی یه كالییكردنه وه ی 

ئاڵۆز كردووه .

2. تۆماری ده نگده ران

 ئه مه  گه وره ترین كێشه ی به رده م هه موو هه ڵبژاردنه كانی هه رێمی كوردستان بووه ، هه روه ك چۆن 

به ڕێوەبردنی  دامه زراوه ی  ئه و الیه نه ی كۆنرتۆڵی  مانایه ی  به و  بۆ ساخته كاری.  بووه   ده روازه یه كیش 

الیه نه   ئه و  به رژه وه ندییه كانی  و  خواست  بنه مای  له سه ر  ده نگده ران  تۆماری  كردووه ،  هه ڵبژاردنی 

نه خشێرناوه . به شێكی هێزه  سیاسییه كان، شكست و له ده ستدانی ده نگه كانیان خسته  ئه ستۆی تۆماری 

ئه و  پاككردنه وه ی  داوای  ڕواڵه تدا  له   هێزه كان  هه موو  سه رسوڕمانه ،  جێگەی  ئه وه ی  ده نگده ران. 

تۆماره  ده كه ن و كه سیش دژایه تیی خۆی بۆ ئه م خواسته  ڕانه گه یاندووه ، به اڵم هیچ ڕوون نییه  كه  ئه م 

پاككردنه وه ی تۆماری ده نگده رانە به  كێ ده سپێردرێت. گه ر كاره كه  به  كۆمسیۆنی بااڵی هه ڵبژاردنی 

تۆماره ی  به م  بوون  یه كه م  براوه ی  هه رێم  ده سه اڵتدارده كه ی  هێزه   دوو  ئه وا  بسپێردرێت،  عێراق 

له الیه ن ئه و ده زگایه وه  ئاماده  كرابوو. بۆیه  پێشبینی ناكرێت ئاسان ڕێکكه وتن بكرێت له سه ر شێوازی 

پاككردنه وه ی تۆماری ده نگده ران. 

3. شێوازی هه ژماركردنی ده نگه كان

 له  بنه ڕه تدا ئه مه  په یوه سته  به  بازنه ی هه ڵبژاردنه وه ، به اڵم ته كنیكکارانی پارته  سیاسییه كان ئه مه شیان 

نوێنه رانی  ئه نجوومه نی  هه ڵبژاردنی  بۆ  هه ر  ناكۆكییه ش  ئه م  سه رچاوه ی  ناكۆكی.  خاڵی  كردووەته  

عێراق ده گه ڕێته وه ، به وه ی له  هه ژماركردنی كورسیدا، ده نگی هیچ كاندیدێك بۆ پارته كه ی ناچێت و 

یه ك ده نگ یان كاندید په یڕه و ده كرێت. ئه م سیستمه  له  به رژه وه ندیی پارته  سیاسییه  فراوانه كانە، كه  

ڕێكخستنی حزبییان ده رفه تی ئه وه یان پێ ده دات كه  ده نگده رانیان ئاڕاسته  بكه ن. بۆ منوونه؛  پارتی 

دیموكراتی كوردستان و یه كێتیی نیشتامنیی كوردستان كه مرتین ده نگی به فیڕۆیان هه بوو. سه ره ڕای 

بوونی ناكۆكی له نێوان الیه نه كان له سه ر ئه مه ، له گه ڵ ئه وه شدا دیدگایه كی ڕوون نییه  بۆ ده رخستنی 

ئیراده ی ده ستكاریكردن.

4. كورسیی كۆتاكان 

ئه مه  گه وره ترین خاڵی ناكۆكییه  له نێوان هێزه  سیاسییه كاندا. ناكۆكییه كان سه باره ت به  كورسیی 

كۆتاكان، پارت و الیه نه كانی دابه شی سه ر دوو به ره  كردووه :
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و  په رله مان  بگه نه   ده نگێك  سه د  چه ند  به   كۆتاكان  كه   ئه وه ن  دژی  به ته واوی  ئه وانه ی  أ- 

هاوكێشه كانی په رله مان ده ستكاری بكه ن، چونكه  پێیان وایه  ئه م كۆتایانه  به  شێوه یه كی ناته ندروست 

له  ملمالنێ سیاسییه كاندا به كار هێرناون، بۆیه  داواكارن گه ر نه شتوانرا ئه م كورسییانه  ڕه ت بكرێنه وه ، به  

الیه نی كه مه وه  میكانیزمێكی دیكه  دیاری بكرێت بۆ كورسیی كۆتاكان.

ب-  ئه وانه ی پێداگرن له سه ر مانه وه ی كورسیی كۆتاكان به م شێوه یه ی ئێستا. الیه نگرانی ئه و 

پێویسته  مافی ئه و  پاراستنی ڕوخساری پێكه وه ژیان له  هه رێمی كوردستان،  بۆ  پێیان وایه   بۆچوونه  

پێكهاتانه  پارێزراو بێت. ئه رگومێنتی ئه و الیه نه  له سه ر ئه وه  بنیات نراوه  كه  وا پێكهاته كانی هه رێمی 

كوردستان زامنی پێكه وه ژیانن و پێویسته  پارێزگاری له م به هایه  بكرێت.

5. الیه نی به ڕێوەبه ری هه ڵبژاردن

 جۆرێك له  ناكۆكی هه یه  له سه ر ئه وه ی كێ هه ڵبژاردنه كه  به ڕێوه  ببات و به  چ شێوه یه كیش به ڕێوه ی 

ببات، چونكه  به شێك له  الیه نه كان پێیان وایه  پێكهاته ی ئێستای كۆمسیۆنی بااڵی هه ڵبژاردن و ڕاپرسی 

گونجاو نییه  بۆ ئه و قۆناغه  و پێویسته  گۆڕانكاریی به سه ردا بێت. به اڵم له به ر ئه وه ی پارتی دیموكرات و 

یه كێتیی نیشتامنی و بزووتنه وه ی گۆڕان و یه كگرتووی ئیسالمی و كۆمه ڵی دادگه ری ئه ندامیان هه یه  له  

ده سته ی كۆمسیاران، بۆیه  تا ئێستا پاڵه په ستۆیه کی جددی له م بوارەدا  دروست نه بووه .

دووه م: ئاسته نگه كانی هه مواركردنی سیستم و به ڕێوه چوونی هه ڵبژاردن

بڵێین  ده توانین  سیاسییه كان،  الیه نه   نێوان  جه وهه رییه كانی  ناكۆكییه   خاڵه   بنه مانی  له سه ر 

هه مواركردنه وه ی یاسای هه ڵبژاردن و به رقه راركردنی سیستمێكی نوێ بووه ته  پێویستییه كی حه متی. 

ده توانین  بكه ین.  هه مواركردنه وه   ئه م  ته كنیكییه كانی  و  سیاسی  ئاسته نگه   له   پرسیار  ده بێ  كه واته  

ئاسته نگه كان له  چه ند خاڵدا كورت بكه ینه وه :

به ره ی جیاوازی  له  دوو  نیشتامنیی كوردستان  یه كێتیی  پارتی دیموكراتی كوردستان و  بوونی   .1

ناكۆكییه كان، به تایبه ت كه  هه ردوو هێز زۆنی تایبه تی خۆیان هه یه  و پۆسته  هه ستیاره كانی په رله مان و 

حكومه تیان به ده سته وه یه ، بۆیه  درێژه پێدانی ئه م دۆخه  به  ئاسایی ده بینن، پێیان وایه  هیچ مه ترسییه كیان 

له   گۆڕانكارییه كان  كه   نه بێ  بۆ دروست  ته واویان  قه ناعه تی  تا  دوو هێزه   ئه م  كه واته   نییه .  له سه ر 

به رژه وه ندیی خۆیانه ، هیچ په له یه كیان نییه . به اڵم مه ترسییه كانی ئه م بێباكییه  درزی گه وره  له نێوان 

شه قام و هێزه  ده سه اڵتداره كاندا دروست ده كات، كه  دواتر ده رچوون لێی ئاسان نابێت.

ئه مه   پێكهاته كان و كورسییه  كۆتاكان هه یه  كه   ناكۆكی و گۆڕانكارییه كان، پرسی  پاكێجی  له    .2

ڕەهه ندێكی ئیقلیمی و نێوده وڵه تیی هه یه ، به ئاسانی ئه م گۆڕانكارییه  تێناپه ڕێت. جیاكردنه وه ی ئه م 

به  فشاری هێزه   پێویستی  ئه مه   به اڵم  ڕێككه وتنه ،  ئه گه ری  نیشانەی  دیكه؛   پاكێجه كانی  له   پرسه ش 

هه رێامیه تییه كان هه یه . 
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3. بایكۆت و ده ستله كاركێشانه وه ی به شێك له  فراكسیۆن و په رله مانتاران )به یاننامه ی فراكسیۆنه كان(، 

په رله مان  بۆیه  سه رۆكایه تیی  په رله مانی كوردستان دروست كردووه ،  بۆ  ته كنیكیی  ئه مه  كێشه یه كی 

لیژنه   له   فراكسیۆنانه   ئه م  ئه ندامی  فراكسیۆنه كاندا.  بایكۆتی  به   نه نا  دانی  دانیشتندا  دوایه مین  له  

په یوه ندیداره كاندا ئه ندامن، هه روه ها له  ئه گه ری ڕێككه وتن، تێپه ڕاندنی ئه م یاسایه  بێ ئه م فراكسیۆنانه ؛ 

ده رگا له سه ر ناكۆكییه كی دیكه  ده كاته وه . بۆیه  ڕه نگه  سێ الیه نی پاڵپشت له  درێژكردنه وه ی خولی 

په رله مان، پێویستیان به  كورسیی كۆتاكان بێت بۆ ئه م كاره ، له م ئه گه ره شدا ئه رگومێنتی دووان له م 

هێزانه  شكست ده هێنێ بۆ گۆڕینی كورسیی كۆتاكان. 

سیناریۆكانی ئاینده ی پرسی سیستمی هه ڵبژاردن

هه موو كێشه  و ئاریشه  سیاسییه كانی هه رێمی كوردستان به  هۆی نه بوونی سه قامگیریی سیاسی له  په یوه ندیی 

نێوان پارته  سیاسییه كاندا، به الڕێدا ده برێن، به  شێوه یه ك كه  وا كێشه ی بچووك تێكه ڵ به  پرسی ئیراده ی سیاسی 

ده كرێت و ڕۆژ دوای ڕۆژ قووڵرت ده بنه وه . ئه مه  بۆ پرسێكی ساده ، به اڵم بۆ پرسێكی چاره نووسسازی وه كوو 

سیستمی هه ڵبژاردن، كه  فاكته ری سه ره كیی نه خشاندنی هاوكێشه ی ده سه اڵت و سه نگی هێزه  سیاسییه كانه ، 

ناكۆكییه كان قووڵرت ده بنه وه . به رمه بنای ئه و ناكۆكییانه ی له  سه ره وه  تیشكامن خسته  سه ری، ئه م پرسه  له به رده م 

چه ند سیناریۆیه كدایه  كه  هه ریه كێ له م سیناریۆیانه  چه ندین ئه گه ر له خۆی ده گرێت.

سیناریۆی یه كه م: نزیكمه ودا

به  هۆی ئه وه ی له  سه ره تای سه رهه ڵدانی قه یرانه كه داین، بۆیه  ئه م سیناریۆیه  زۆر ڕوونه ، به وه ی 

ده ستبه رداری  ئاماده  نین  به  هه موو شێوه یه ك  تێڕوانینی خۆیان؛  له  پێداگری  بۆ  هێزه  سیاسییه كان 

دیدگای خۆیان بن، ئه مه ش لێكه وته ی سیاسی و كارگێڕی و یاسایی به دوای خۆیدا ده هێنێت. لێكه وته كان 

ده كرێت له  چه ند خاڵێكدا كورت بكه ینه وه :

لێكرتازانی نیشتامنی: بینیامن ئێستا هیچ دوو پارتێكی سیاسی نییه  له سه ر خاڵێكی هاوبه ش كۆك   1-

بن و بیكه نه  ئه جێندای سیاسیی خۆیان، ئه مه  قوواڵیی ملمالنێ له نێوان پارته  سیاسییه كاندا دروست ده كات. 

یانیش  كشانه وه   په رله مان  فراكسیۆنه كانی  له   به شێك  كه   ده ركه وت  وه ك  یاسایی:  بۆشایی   2-

بایكۆتیان ڕاگه یاند، ئه مه  بۆشاییه كی یاسایی گه وره  به دوای خۆیدا ده هێنێت.

لێكەو ته ی كارگێڕی: به تایبه ت كاتێك دوو حیزبی سه ره كیی حوكمڕان له  هه رێمی كوردستاندا   3-

دامه زراوه   په كخستنی  ئاڕاسته ی  به   به رپرسەكانیان  لێدوانی  كه   ده بینین  ڕۆژانه   بن،  ناكۆكیدا  له  

حكومییه كانه . بایكۆتكردنی حكومی به  قه باره یه كی گه وره ، قه یرانی كارگێڕیی گه وره ی به دوادا دێت.

سیناریۆی دووه م: ماوە مامناوه ند

ئه زموونی قه یرانه  سیاسییه كانی هه رێم هاوكێشه یه كی نه گۆڕی دروست كردووه ، ئه ویش دوای 
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ئه میش  ده بێت،  دروست  سێقۆڵی  و  دووقۆڵی  به ره ی  قه یرانه كه دا،  به سه ر  ماوه یه ك  به سه رچوونی 

دوای ئه وه ی په یوه ندییه  سیاسییه كان ده خرێنه  قاڵبی ترس و به رژه وه ندییه وه . ئه م به ره  دووقۆڵییانه  

له  الیه ك كێشه كه  قووڵ ده كاتەوه ، له  الیه ك ئاسۆیه كیشه  بۆ چاره سه ری، به تایبه ت ئه گه ر به  هۆی 

ڕێككه وتنی سیاسییه وه  پارته  چه كداره كان بكه ونه  یه ك به ره وه . به اڵم ئه وه ی له م سیناریۆیه دا شوێنی 

هه ڵوه سته له سه ركردنه ، پێگه ی بزووتنه وه ی گۆڕانه . هه ر چه نده  وا ده رده كه وت كه  دۆڕاوی یه كه می 

هه ڵبژاردنی په رله مانی عێراقی بوو، به اڵم له م پرسه ی ئێستادا كارتی یه كالكه ره وه یه ، به تایبه ت ئه گه ر 

ئاست.  دوا  بگه یەننه   ناكۆكییه كان  كوردستان  نیشتامنیی  یه كێتیی  و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 

بزووتنه وه ی گۆڕان له به رده م سێڕیانێكی مه ترسیداردا ده بێت، ئه گه ر به ره ی پارتی دیموكراتی بگرێت 

یه كێتیی  به ره ی  ئه گه ریش  له  سلێامنی.  ئاسایشیدا ده بێت  له  مه ترسیی  پێگه  جه ماوه رییه كه ی  ئه وا 

نیشتامنی بگرێت، ئه وه  پێگه  سیاسی و حكومییه كه ی له  مه ترسیدا ده بێت له  كابینه كه ی پارتیدا. ئه گه ری 

سێیه میش ئه وه یه  خۆی سه رپه رشتیی به ره ی ده ره وه ی پارتی و یه كێتی بكات و سه رجه م پارته كانی دیكه  

كۆ بكاته وه ، به اڵم ئه مه  بۆ گۆڕان ئاسان نییه ، به  هۆی ئه وه ی متامنه ی ئۆپۆزسیۆنبوونی له ده ست داوه .

سیناریۆی سێیه م: دوورمه ودا

كاتێك له  قۆناغی دووه مدا نەتوانرا پرسه كان چاره سه ر بكرێن، له  هه مان كاتیشدا ماوه ی درێژكراوه ی 

په رله مانیش كۆتایی بێت، ئه وا پارته  سیاسییه كان ده كه ونه  به رده م حه متیه تی بڕیاردان)٢٠(. به اڵم ئه مه  بۆ پارته  

سیاسییه  بااڵده سته كان زۆر ئه سته مه  و چه ندین ئه گه ری لێ ده بێته وه : 

ئه گه ری یه كه م: دوو ئیداره یی و نزیككردنه وه ی ئه زموونی هه رێمی كوردستان له  كۆتایی، به تایبه ت   .1

ئه گه ر په یوه ندییه  سیاسییه كانی نێوان دوو پارتی بااڵده ست بكه وێته  قۆناغی چه قبه ستوویی. له  ئێستادا 

هه ست به  جۆرێك له  ئاماده كاری ده كرێت له  هه ردوو زۆندا بۆ ئه م ئه گه ره .

حیزبه   نێوده وڵه تییه كان،  و  هه رێامیه تی  هێزه   فشاری  و  شه قام  فشاری  به   دووه م:  ئه گه ری   .2

حوكمڕانه كان بگه نه  ئه نجامێكی مامناوه ند و هه ڵبژاردن ئه نجام بدرێت، به اڵم ئه مه ش دووباره  پێویستی به  

درێژكردنه وه ی ماوه ی په رله مانی كوردستان ده بێت.

تێدا  الیه نه كانی  سه رجه م  ئیراده ی  و  هه ڵبژاردن  یاسای  هه مواركردنه وه ی  له سه ر  ڕێككه وتن   .3

جێبه جێ بكرێت. ئه مه  كه مێك ئه سته مه ، به اڵم كارێكی نه كرده  نییه  )مستحیل(. 

ئاسۆی چاره سه ری

چاره سه ركردنی ئه م كێشه یه  پێویستی بە تێگه یشتنی هاوبه ش هه یه  له نێوان هێزه  ناكۆكه كان، دروستبوونی 

ئه م تێگه یشتنه  هاوبه شە گه وره ترین ئاسته نگی پڕۆسه ی سیاسییه  له  هه رێمی كوردستاندا. ماوه ی چوار ساڵه  

كه م جار هه بووه  ئه م تێگه یشتنه  هاوبه شه  دروست بووه ، به تایبه تییش كه  ئێستا جۆرێك له  بیركردنه وه ی 

هه یه  سه باره ت به  زیندووكردنه وه ی دوو ئیداره یی، تا لێكدانه وه ی ئه گه ره كانی دوو ئیداره یی له سه ر مێزی 
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ڕاوێژ و گفتوگۆ بێت، دۆزینه وه ی میكانیزمێك بۆ هه مواركردنه وه ی سیستمی هه ڵبژاردن ئه سته مرت ده بێت. 

به اڵم ئه وه ی له و چوارچێوه یه دا ونه ، ئه جێندای پارته  سیاسییه كانی  جگه  له  پارتی و یه كێتییه  سه باره ت به  

پرسی دوو ئیدارەیی. به و مانایه ی دیدگایان ڕوون نییه  بۆ ئه م پرسه ، هه ر چه نده  هه ندێ ئاماژه  هه یه  كه  

سیستمی حیزبی له  هه ردوو زۆنه كه  چۆن ده بێت. كه واته  خاڵی ده ستپێكی ده رچوون له م چه قبه ستووییه ؛ 

بوونی ڕێككه وتنی نوێیه  له نێوان پارته  سیاسییه كان، به تایبه ت پارتی دیموكراتی كوردستانی دوای كۆنگره  و 

یه كێتیی نیشتامنیی كوردستانی نوێ.

به  تێڕامان له  خاڵه  ناكۆكییه كان، ده كرێ بیر له  چاره سه رییه كان بكرێته وه ، به  شێوه یه ك هه موو هێزه كان 

به  یه ك ئاست هه نگاو به ره و یه كرت بهاوێژن. بۆیه  ده كرێ بیر له م چاره سه رییانه  بكرێته وه :

1. سه باره ت به  بازنه كانی هه ڵبژاردن، ده شێ هه موو داواكارییه كان له  یه ك سیستمدا جێ بكرێته وه ، به  

شێوه یه ك كار به  هه ردوو شێوازی یه ك بازنه یی و فره بازنه یی بكرێت له  یه ك كاتدا. به  مانایه كی دیكه : ده كرێ 

كورسییه كانی په رله مان )جگه  له  كورسیی كۆتاكان( دابه شی سه ر هه ردوو شێواز بكرێت، به م شێوه یه :

60 كورسی له  ڕێگه ی فره بازنه ییه وه  پڕ بكرێنه وه ، به  شێوه ی سیستمی لیستی كراوه ی تاك كاندید،  أ- 

كه  ده نگی كاندیده كه  ته نها بۆ خۆی بێت. له  شێوازی هه ژماركردنی ده نگه كانیش، ده شێت هه مان سیستمی 

ئه نجوومه نی نوێنه رانی عێراق به كار بهێرنێت.

ب-  40 كورسیی په رله مانی تایبه ت بكرێت به  پارته  سیاسییه كان، كه  به  شێوازی لیستی داخراو به ڕێوه  

بچێت و ده نگه كه  بۆ پارته  سیاسییه كه  بێت. شێوازی هه ژماركردنی ده نگه كانیش پشت ببه ستێ به  تێكڕای 

ده نگی به ده ستهاتووی لیستێك، دابه شی سه ر كۆی ده نگه  به ده ستهاتووه كانی بازنه ی نیشتامنی بكرێت.

له م شێوازه دا ده نگده ر له سه ر هه مان فۆرمی هه ڵبژاردن، هه م ده نگ به  پارتی سیاسی ده دات و هه میش 

ده نگ به  كاندید ده دات، هه ردوو ده نگه كه شی به جیا بۆ هه ژمار ده كرێت. لێره دا هه م ده رفه ت بۆ كاندید 

دروست ده بێت، هه میش ده رفه ت بۆ پارته  سیاسییه كان دروست ده بێت، له  هه مان كاتیشدا كه سانی شیاو و 

پسپۆڕ به  شێوه یه كی ڕێژه یی ده گه نه  په رله مان و كوالێتیی كاری په رله مان به رز ده بێته وه .

2. سه باره ت به  تۆماری ده نگده ران، لیژنه یه كی بااڵ له  ته كنیكکارانی سه رجه م پارت و الیه نه  

سیاسییه كان دروست بكرێت، كاری سه ره كیی ئه م لیژنه یه  به راوردكردنی ئه و تۆماری ده نگده رانه یه  

بااڵی  كۆمسیۆنی  له الیه ن  تۆماره ی  ئه و  له گه ڵ  كردووه ،  ئاماده ی  هه رێم  بااڵی  كۆمسیۆنی  كه  

هه ڵبژاردنی عێراقەوە ئاماده  كراوه ، بۆ ئه وه ی میكانیزمێكی گونجاو بدۆزرێته وه  بۆ پاككردنه وه ی 

ڕێك  ڕوانگه یه   له م  تایبه ت  كۆنفڕانسی  و  سیمینار  كه   ڕابسپێردرێن  زانكۆكان  ده كرێ  تۆماره كه . 

كاره یان  ئه م  ته كنیكی  ڕۆشنبیریی  ئه وه ی  بۆ  سیاسییه كان،  پارته   نوێنه ری  ئاماده بوونی  به   بخه ن 

به رز بكرێته وه .

3. سه باره ت به  الیه نی به ڕێوه به ر، پێویسته  الیه نه  سیاسییه كان له سه ر سرتاكچه رێكی نوێ بۆ ده سته ی 

الیه نه   چاودێریی  له ژێر  ڕابسپێردرێن  جیهانییه كان  كۆمپانیا  ئه مه شدا  له پاڵ  بكه ون،  ڕێك  كۆمسیاران 

نێوده وڵه تییه كاندا نه خشه ڕێگەی ته كنیكی پڕۆسه كه  دابڕێژن.
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4. هه ر چی په یوه ندیداره  به  كورسیی كۆتاكان، هه موو ئه گه ره كان ده چنه وه  سه ر ئه و بژارده ی 

ڕێگه ی  له  ده كرێ  هێزه كان،  له   هه ندێ  گومانی  ڕه واندنه وه ی  بۆ  به اڵم  نه كرێن،  ده ستكاری  كه  

بازنه ی  ده ره وه ی  بخرێنه   كۆتایانه   كورسییه   ئه م  په رله مانه وه   ناوخۆی  په یڕه وی  هه مواركردنه وه ی 

هاوكێشه  سیاسییه كانه وه . 
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18. ماده ی سێیه م، یاسای ژماره  15ی ساڵی 2013، هه مواری حه وته می یاسای ژماره  1ی ساڵی 1992.
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بەرایی

بە  بوو  کۆتاییهاتنیش  سارد،  جەنگی  کۆتاییهاتنی  و  سۆڤیەت  یەکێتیی  لەبەریەکهەڵوەشانی 

کاتەوە  لەو  دەبرا.  ناوی   )Bipolarity( دووجەمسەری  سیستمی  بە  کە  نێودەوڵەتی  سیستمێکی 

سیستمی نێودەوڵەتی و سیناریۆ ئایندەییەکانی، بابەتێکی گەرمی ناو کایەی سیاسەتی نێودەوڵەتی 

جۆرە  چ  نێودەوڵەتی  سیستمی  ئایا  کە  ئەوەی  پرسی  و  نێودەوڵەتییەکانە  پەیوەندییە  یاخود 

بیریاران و توێژەرانی کایەکەیە  نێوان  ئاقارێکدا دەڕوات، مژارێکی تەوەرەیی  سیستمێکە و بە چ 

و جێگەی ڕاجیایی و مشتومڕێکی نەبڕاوەیە. جەنگی ڕووسیا-ئۆکرانیا و لێکەوتەکانی ئەم جەنگە، 

پەیوەست بە پەیکەری سیستمی نێودەوڵەتی، وامان لێ دەکات جارێکی تر قسەکردن لە بارەی 

سیستمەکەوە بورووژێنین و نیشانەی پرسیار لەسەر ئایندەی سیستمەکە دابنێین، چونکە مێژووی 

دەستپێکی  دەبنە  کە  ڕووداوانەن  لەو  یەکێک  جەنگەکان  دەڵێت  پێامن  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 

پەیکەری سیستمی  بۆ منوونە جەنگی دووەمی جیهانی  نێودەوڵەتی،  پەیکەری سیستمی  گۆڕانی 

نێودەوڵەتیی گواستەوە لە فرەجەمسەرییەوە بۆ دووجەمسەری. ئەم هۆکارانە پاڵنەری سەرەکیامنن 

بۆ چوونە پای وەها توێژینەوەیەک، لە سۆنگەی ئەو گریامنەیەوە کە وا ئایندەی پەیکەربەندی و 

بەگشتی  کورد  لەسەر  دەبێت  بەرچاوی  کاریگەریی  نێودەوڵەتیدا  سیستمی  لە  هێز  دابەشبوونی 

هەرێمی  قەوارەی  و  بەتایبەتی  کوردستان(دا  )باشووری  کوردستان  بەشەی  لەم  کورد  ئێمەی  و 

و  نێودەوڵەتی  سیستمی  گۆڕانکارییەکانی  ئایندەی  بەدواداچوونی  و  کنەکردن  لێرەوە  کوردستان. 

کاریگەرییان لەسەر ئەم بەشەی کوردستان، ڕەوایەتی وەردەگرێت و دەبێتە غەمی ئەم توێژینەوەیە، 

بۆیە هەوڵ دەدەین تا ڕادەیەک ڕەهەندەکانی ئەم گۆڕانکارییانە یەکااڵ بکەینەوە و لێکەوتەکانی 

رشۆڤە بکەین. 

وەک لە ناونیشانی توێژینەوەکەوە دەردەکەوێت، باس لە ئایندەی پەیکەری سیستمی نێودەوڵەتی 

و کاریگەرییەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان دەکەین، کەواتە سەرەتا و لە دەستپێکدا پێویستە 

تا  دەگرێت؛  لەسەر  کە سێرەی  ئایندەییەش  مەودا  ئەو  و  ئایندەییە  توێژینەوەکە  کە  بڵێین  ئەوە 

ناوەڕاستی ئەم سەدەیە دەڕوات. لە الیەکی ترەوە دەبێت ئاگامان لەو ڕاستییەش بێت کە وا ئایندە 

کراوەیە بەسەر چەندین ئەگەر و شیامنەی جیاوازدا و پێشبینیکردنیان کارێکی نزیک لە ئەستەمە، 

بەاڵم پشتبەست بە ڕاستییە مێژووییەکان و ڕەوشی ئێستا و توانای پێشبینیکردن، دەکرێت هەوڵی 

سەرەتایی و خاکی لەو بارەیەوە بدەین و ئەنجامگیری بکەین. هەروەها کاتێک باس لە سیستمی 

نێودەوڵەتی دەکەین، سەرەتا پێویستە بزانین مەبەست لە سیستمی نێودەوڵەتی چییە و ئەو سیناریۆ 

ئایندەییانە چین کە دەکرێت بۆ پاشەڕۆژی سیستمەکەی پێشنیاز بکرێن. لە هەمان کاتدا پێویستە 

لەم  ئێمە  و سێرەگرتنی  پێک دێت  توخمێک  لە چەند  نێودەوڵەتی  بدەین سیستمی  بەوە  ئاماژە 

وتارەدا تەنها لەسەر یەکێک لە توخمەکانی سیستمی نێودەوڵەتییە، ئەویش پەیکەری سیستمەکەیە 

)System Structure(، واتە شێوازی دابەشبوونی هێز و جەمسەربەندی لە سیستمی نێودەوڵەتیدا. 
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کەواتە سیستمی نێودەوڵەتی دەبێتە مژاری تەوەری یەکەمی توێژینەوەکەمان. تەوەری دووەم و 

ئایندەییەکان  کۆتاییش تەرخان دەکەین بۆ کاریگەرییەکانی سیستمی نێودەوڵەتی و گۆڕانکارییە 

لە پەیکەری سیستمەکەدا لەسەر هەرێمی کوردستان. لە کۆتاییشدا پوختەی پێشنیازەکامنان و ئەو 

دەرەنجامانەی بەدەستی دەهێنین، لە ئەنجامگیرییەکدا دەیخەینە ڕوو.

1. سیستمی نێودەوڵەتی و سیناریۆ ئایندەییەکانی

تاقی  گریامنەکامنان  و  دەکەین   )Reasoning( ئەنجامگیری  بابەتێکەوە  بارەی  لە  کاتێک 

گریامنەی  و  ئەنجامگیری  کە  ئەو چەمکانەیە  پێناسەکردنی  و  ناساندن  یەکەم  خاڵی  دەکەینەوە، 

نێودەوڵەتی  بۆ سیستمی  کە  جیاوازانەدا  پێناسە  و  بۆچوون  ئەو  لەنێو  تاکوو  دەکەین،  بارەوە  لە 

سەرەتاوە  لە  کەواتە  نەبێت.  پەرتەوازە  خوێنەران  بیری  و  نەبین  سەردەرگومی  تووشی  دەکرێن، 

پێویستە بزانین سیستمی نێودەوڵەتی چییە؟

1-1. چەمکی سیستمی نێودەوڵەتی

وەرگێڕانێکی  و  واتا  دۆزینەوەی  دەبێتەوە،  ڕووبەڕوومان  زمانەوانییەوە  ڕووی  لە  کە  گرفتێک 

کوردیی گونجاوە بۆ زاراوەی سیستم )System( و جیاکردنەوەیەتی لە زاراوەی نەزم )Order(. لە 

فەرهەنگە کوردییەکاندا واتا و وەرگێڕانی جیاواز لەهەمبەر هەریەکە لە زاراوەکانی “System” و 

“Order”دا دانراوە، بۆ منوونە بەرانبەر زاراوەی “Order” ئەم واتایانە هاتوون: )یەک لەدوای یەک، 

ڕێکخسنت، سیستم، فەرمان، داوا، ڕیز، پلە، ڕێک، پایە، شێواز، پەرگەل، سەروبەری، ڕێکی، دەستوور، 

نەریت، پەیڕەو، پلە )گرۆ یان پلەیەکی پۆالندنە، کە لەخوار پلەی جۆر و ژوورترە لە پلەی خێزان(، 

ئاسایش، ئاسوودەیی، نەخشە، شێوەی ڕێکخسنت، ڕێکوپێکی، دۆخ، بار، ڕێباز، ڕێگە، شێوەی کردنی 

شتێک(. زاراوەی “System”یش بەم شێوەیە واتا کراوە: )ڕژێم، ڕەوت، سیستم، ڕێگا، شێواز، الشە، 

لەش، کەلەخ، کۆمەڵە، دەستە، پەرگال، سازی، ڕست، ڕێزک، پێڕۆ، ڕەوشت، شێوە، نەریت، دەستگا، 

ئەندامێک کە  یان کۆمەڵە  بە شێوەیەکی گشتی(، کۆئەندام )چەند  گیانلەبەر  )لەشی  تەن  ڕشتە، 

پێکەوە فەرمانێک پێک دەهێنن(، جیهان، کۆمەڵە بیروڕایەکی یەکخراو، ڕێباز، پەیڕەو، دەستووری 

کار، نەخشە، ڕێگە، شێوە)١((.

کایەی  لە  سیستم  زاراوەی  کە  دەگەیەنێت  واتایە  ئەو  “کۆئەندام”  زاراوەی  ئێمە  ڕای  بە 

فەرهەنگە  لە  واتایە  ئەو  زانیامن  ئەگەر  بەتایبەتی  دەیگەیەنێت،  نێودەوڵەتییەکاندا  پەیوەندییە 

زانستە رسوشتییەکانە.  ناو  زاراوەیەکی  بنەڕەتدا  لە  زاراوەی سیستمیش  و  پزیشکییەکاندا هاتووە 

زاراوەی “پەیڕەو”یش نزیکە لە واتای ئۆردەرەوە. بەاڵم تا ئەو کاتەی ئەم دوو واتایە جێگەی خۆیان 

قایم دەکەن، یان وەرگێڕانێکی گونجاو و زاراوەیەکی پڕاوپڕتر بە واتای هەریەکەیان دێتە ئاراوە، 

ئێمە پێامن باشە زاراوەی نەزم بۆ “Order” و سیستمیش بۆ “System” بەکار بهێرنێت.    
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گرفتێکی تر لەم ڕووەوە ئەوەیە کە وا زۆرێک لە نووسەران هەم لە ڕووی زمانەوانییەوە و هەم 

لە ڕووی چەمکناسییشەوە جیاکاری لەنێوان زاراوەی سیستم )System( و زاراوەی نەزم )Order(دا 

ناکەن، لێرەشەوە بەبێ ڕوونکردنەوەی واتای چەمکەکان و ئاماژەدان بە گیروگازە زمانەوانییەکان، 

 International( و نەزمی نێودەوڵەتی )International System( زاراوەی سیستمی نێودەوڵەتی

Order( بەکار دەهێنن و لێکیان جیا ناکەنەوە، ئەمەش وامان لێ دەکات هەر لە سەرەتاوە جیاوازیی 

سیستمی  لە  مەبەست  بکەینەوە.  ڕوون  نێودەوڵەتی”  “نەزمی  و  نێودەوڵەتی”  “سیستمی  نێوان 

نێودەوڵەتییەکان  بکەرە  کە  فراوانەیە  و  گشتگیر   )Global( جیهانییە  بەستێنە  ئەو  نێودەوڵەتی 

)دەوڵەت و نادەوڵەت( چاالکیی تێدا ئەنجام دەدەن. سیستمی نێودەوڵەتی ڕەنگدانەوەی هەموو 

الیەنە ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری و ژینگەییەکان و شێوازەکانی تری کارلێککردنە، 

کە لەنێوان بکەرە نێودەوڵەتییەکاندا ڕوو دەدات. بەاڵم نەزمی نێودەوڵەتی بریتییە لە کۆمەڵێک ڕێسا 

و پێودانگ )Norms( و دامەزراوە کە پەیوەندیی نێوان بکەرە کلیلییەکان لە ژینگەی نێودەوڵەتیدا 

ڕیاڵگەراکان  تێڕوانینی  بە  نێودەوڵەتی،  سیستمی  تایبەمتەندییەکانی  لە  یەکێک  دەبات)٢(.  بەڕێوە 

)Realists( پاشاگەردانییە )Anarchy(، بەاڵم نەزمی نێودەوڵەتی بەپێچەوانەوە، خاوەنی جۆرێک لە 

سەقامگیری و پەیکەربەندییە )Structured(. سیستمی نێودەوڵەتی گشتگیر و فراوانرتە لە نەزمی 

 )Organized Configurations( نێودەوڵەتی و نەزمی نێودەوڵەتی ئاماژەیە بە شێوە ڕێکخراوەکان

لەناو سیستمی نێودەوڵەتیدا)٣(.

خاڵێکی تر کە شایانی ئاماژەپێدانە ئەوەیە بە گوێرەی جیاوازیی ڕوانگەی توێژەر و قوتابخانە 

سیستمی  چەمکی  لەجیاتیی  جار  زۆر  و  دەگۆڕێن  چەمکەکانیش  بەکارهێنانی  فیکرییەکان، 

دەهێرنێت.  بەکار   )World System( جیهانی  سیستمی  )International System(؛  نێودەوڵەتی 

بەشێکی زۆری توێژەران جیاکاری لەنێوان ئەم دوو چەمکەشدا ناکەن و تێکەاڵویان دەکەن، بۆیە 

جێی خۆیەتی بەکورتی ئاماژەیەک بەم گیروگازەش بدەین. ئەوانەی سەر بە قوتابخانەی ڕیاڵگەرایین، 

دیدێکی دەوڵەت تەوەرەییان هەیە و پێیان وایە دەوڵەت تاقانە بکەر یاخود بکەری سەرەکیی ناو 

سیستمکەیە و بکەرە نادەوڵەتەکان ڕۆڵێکی الوەکی دەگێڕن، بۆیە سیستمی نێودەوڵەتی بەرەنجامی 

کارلێک و بەریەککەوتنی نێوان دەوڵەتانە و لێرەشەوە سیستمەکە سیستمێکی نێودەوڵەتییە. هەر 

چی لیرباڵگەراکانە، پێیان وایە سیستمەکە بەرەنجامی کارلێکی بکەرگەلێکە لە دەوڵەت و نادەوڵەت، 

بە جۆرێک زۆرێک لە بکەرە نادەوڵەتەکان ڕۆڵیان لە ڕۆڵی هەندێک دەوڵەت گەورەترە و خاوەنی 

سیستمی  بەڵکوو  نییە،  دەوڵەتان  نێوان  سیستمی  تەنها  سیستمەکە  کەواتە  زیاترن،  کاریگەریی 

هەموو بکەرە جیهانییەکانە و دەوڵەتیش تەنها بکەرێکە لە بکەرەکان.

ئەوەیە  کاتی  ئێستا  چەمکییانە،  و  زمانەوانی  گیروگازە  بەو  ئاماژەدان  و  ڕوونکردنەوە  دوای 

سیستمی نێودەوڵەتی بناسێنین، بەاڵم دەبێت ئەوەش بزانین کە وا چەمکی سیستمی نێودەوڵەتی 

نێودەوڵەتی، چەمکێکی  کایەی سیاسەتی  تری  )International System(، وەک هەر چەمکێکی 
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مشتومڕهەڵگرە و واتایەکی بڕاوە و بیانووبڕی نییە، هەر توێژەرە لە ڕوانگەیەکەوە و پاڵپشت بە 

زەمینەهزریی خۆی لە بابەتەکە دەڕوانێت و پێناسەی دەکات، بۆیە پێناسە و بۆچوونی جیاواز لە 

بارەیەوە لەئارادان.

“سیستمی  لە  مەبەست  بڵێین)٤(:  دەکرێت  نێودەوڵەتی،  سیستمی  پێناسەی  بە  سەبارەت 

نێودەوڵەتی” ئاماژەکردنە بۆ کۆی کارلێک یان تۆڕی پەیوەندیی نێوان هێزەکان -جا ئەو کارلێک و 

پەیوەندییانە چ هاریکاریئامێز بن یان ملمالنێئامێز-، ئەم کارلێک و پەیوەندییانە لەنێوان ئەندامانی 

)منظومة(  کۆپێکهاتێکی  گوێرەی  بە  و هەرێمی،  ئاستی جیهانی  لەسەر  نێودەوڵەتیدا،  کۆمەڵگای 

دیاریکراوی بەهاکان ڕوو دەدات)٥(. کەواتە سیستمی نێودەوڵەتی بریتییە لە دەرەنجامی کارلێک 

یان  بن  ئاشتییانە  بەریەککەوتنانە  ئەو  جا  نێودەوڵەتی،  کۆمەڵگای  ئەندامانی  بەریەککەوتنی  و 

 .)Non-state( ملمالنێئامێز، ئەو ئەندامانەی کۆمەڵگای نێودەوڵەتییش دەوڵەت بن یان نادەوڵەت

هەروەها ئەو کارلێک و بەریەککەوتنانە لەسەر ئاستی جیهانی یان لەسەر ئاستی هەرێمی و بە 

گوێرەی کۆمەڵێک ڕێسا و بەهای دیاریکراو ڕوو دەدەن، ئەمەش گرنگیی ئەو بەهایانە دەردەخات 

کە هەر سیستمێکی نێودەوڵەتی لەگەڵ خۆیدا دەیهێنێت.

ڕووی  لە  نێودەوڵەتی  وا هەر سیستمێکی  کە  ئەوە هەڵدەهێنجرێت  پێناسەکەی سەرەوە  لە 

چەمکەوە لە چەند توخمێکی سەرەکی پێک دێت کە گرنگرتینیان ئەمانەن)٦(:

1. لە چوارچێوەی هەر سیستمێکی نێودەوڵەتیدا، هێزێک یان چەند هێزێکی دیاریکراو هەن 

الیەنەکانی  نێوان  ڕووداوەکانی  ڕێڕەوی  ئاڕاستەکردنی  لە  و  بەدەستە  کاروبارەکانیان  جڵەوی  کە 

سیستمەکەدا خاوەن قسەی یەکالکەرەوەن.

دیاریکراو  ڕێگایەکی  چەند  یان  ڕێگایەک  پێویستە  نێودەوڵەتیدا،  سیستمێکی  هەر  لە   .2

بە  بێت،  بااڵدەست  سیستمەکە  الیەنەکانی  نێوان  پەیوەندیی  یان  قەیرانەکان  بەڕێوەبردنی  بۆ 

جۆرێک بەرژەوەندیی نەتەوەیی دەوڵەتە هەژمووندارەکان بەدی بهێنێت، یان النی کەم دژی ئەو 

بەرژەوەندییانە نەبێت.

تایبەت بە خۆی هەیە کە جیای  3. هەر سیستمێکی نێودەوڵەتی چەند نیشانە و ڕواڵەتێکی 

دەکاتەوە لە سیستمە نێودەوڵەتییەکەی پێش خۆی.

4. هەر سیستمێکی نێودەوڵەتی لە چەند کۆلکەسیستمێکی )Sub-systems( تری نێودەوڵەتی 

پێک دێت و ئەم کۆلکەسیستامنە دەکرێت هەریەکێکیان کاریگەرییەکی جیاواز لەسەر کۆی ئەو 

کارلێکانە دابنێت کە لەسەر ئاستی سیستمی نێودەوڵەتیی جیهانی یان گەردوونی ڕوو دەدەن.

هاوچەرخ  نێودەوڵەتیی  سیستمی  بیرۆکەی  ڕەنگڕێژبوونی  سەرەتای  مێژووییەوە،  ڕووی  لە 

دەگەڕێتەوە بۆ پەیامننامەی وێستیڤالیا ساڵی 1648، ئەم پەیامننامەیە سەری کێشا بۆ دروستبوونی 

سیستمێکی نێودەوڵەتی لەسەر بنەمای دەوڵەتی نەتەوەیی و شێوازی دابەشبوونی هێز لەنێوان ئەم 

دەوڵەتە نەتەوەییانەدا. شێوازی دابەشبوونی هێزیش لەنێوان دەوڵەتاندا یان ئاسۆییە یان ستوونی: 
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پێ  تاکجەمسەرییشی  سیستمی  کە  نێودەوڵەتی،  هێزی  ستوونییانەی  دابەشبوونی  لە  مەبەست 

دەوترێت، ئەوەیە کە یەک دەوڵەت هەژموونی خۆی بەسەر سیستمی نێودەوڵەتیدا دەسەپێنێت و 

بەتەواوەتی یان تا ڕادەیەکی نزیک لە تەواوەتی، توانا و کاریگەریی نێودەوڵەتییانە قۆرغ دەکات، 

جەنگی  کۆتاییهاتنی  لەدوای  ئەمەریکایە  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  هەژموونی  ئەمەش  منوونەی 

دوو  ئەوا  هێزە،  ئاسۆییانەی  دابەشبوونی  چی  هەر  سۆڤیەت.  یەکێتیی  هەڵوەشانەوەی  و  سارد 

بۆ  دووجەمسەری،  سیستمی  دەوترێت  پێی  و  دەبێت  دەوڵەتدا  دوو  لەنێوان  یان  هەیە:  جۆری 

و  سۆڤیەت  یەکێتیی  کە   ،)1947-1991( سارددا  ماوەی جەنگی  لە  نێودەوڵەتی  سیستمی  منوونە 

لەنێوان  یان  کردبوو،  قۆرغ  نێودەوڵەتییان  کاریگەریی  و  توانا  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

کاریگەریی  و  توانا  واتا  فرەجەمسەری،  سیستمی  دەوترێت  پێی  و  دەبێت  دەوڵەتێکدا  چەند 

نێودەوڵەتی لەالیەن چەند دەوڵەتێکەوە قۆرغ دەکرێت، منوونەی ئەمەش ماوەی نێوان هەردوو 

جەنگی جیهانیی یەکەم و دووەمە کە واڵتە سەرکەوتووەکانی جەنگی جیهانیی یەکەم قۆرغی توانا 

و کاریگەریی نێودەوڵەتییان کردبوو)٧(.

2-1. ڕەوشی هەنووکەی سیستمی نێودەوڵەتی و سیناریۆ ئایندەییەکانی

وەک ئاماژەمان پێ دا، ئەوەی لەدوای کۆتاییهاتنی جەنگی ساردەوە بیریاران لە بارەیەوە کۆکن 

پەیکەریبەندیی  هەنووکەی  ڕەوشی  بە  سەبارەت  بەاڵم  دووجەمسەرییە،  سیستمی  کۆتاییهاتنی 

سیستمی نێودەوڵەتی و ئایندەی پەیکەربەندیی سیستمەکە، ئەوا ڕای جیاواز و وەسفی جۆراوجۆر 

لەئارادان: بۆچوونێک پێی وایە سیستمی نێودەوڵەتی تاکجەمسەرییە و ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریکا لە لوتکەی هەڕەمی دابەشبوونی هێزی جیهانیدا وەستاوە)٨(، بۆچوونێکی تر بەپێچەوانەوە، 

ناجەمسەرییە  سیستمێکی  هەنووکە  نێودەوڵەتی  سیستمی  وا  کە  دادەگرێت  ئەوە  لەسەر  پێ 

ڕاگوزەریدایە  قۆناغی  لە  نێودەوڵەتی  سیستمی  وایە  پێیان  تریش  هەندێکی   ،)٩()Non-polarity(

و لە ڕووی پەیکەرەوە هێشتا دەڵەمەیە)١٠(. ئەوەی بەالی ئەو بیریارانەوە جێگەی مشتومڕ نییە؛ 

گۆڕانکارییە لە سیستمی نێودەوڵەتیدا، واتە سیستمی نێودەوڵەتی دەگۆڕێت، بەاڵم کەی و چۆن؟ 

گرنگیپێدانن،  و  بایەخ  جێگەی  ئێمە  بۆ  لێرەدا  خاڵ  دوو  هەیە.  بارەیەوە  لە  جیاواز  ڕای  ئەوە 

ئەوانیش: ئایندەی گۆڕانکارییە لە سیستمی نێودەوڵەتیدا و کاریگەریی ئەو گۆڕانکارییانەیە لەسەر 

هەرێمی کوردستان. سەبارەت بە کاریگەرییە ئایندەییەکانی سیستمی نێودەوڵەتی لەسەر هەرێمی 

کوردستان، ئەوا تەوەری دووەمی ئەم وتارەی بۆ تەرخان دەکەین. بۆیە ئەو بابەتەی لێرەدا دەبێتە 

شوێنی گفتوگۆ، سیناریۆ ئایندەییەکانی گۆڕانکارییە لە پەیکەری سیستمی نێودەوڵەتیدا. 

ئەوانەی چاودێریی ئاڕاستەی گۆڕانکاری لە پەیکەری سیستمی نێودەوڵەتیدا دەکەن، لە ڕووی 

بەکورتی  خوارەوە  لە  سیستمەکە.  ئایندەی  بۆ  دەکەن  سیناریۆیەک  چەند  پێشبینیی  پەیکەرەوە 

ئاماژە بەو سیناریۆیانە دەکەین:
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)Non-polarity( 1-2-1. سیناریۆی ناجەمسەری

نێودەوڵەتی سیستمێکی  پێشبینیی ئەوە دەکەن کە وا سیستمی  لە توێژەران  هەندێک 

ناجەمسەری دەبێت و چەندین بکەری نێودەوڵەتیی جیاواز کاریگەری و هێزی نێودەوڵەتی 

ناوی  بە  وتارێکیدا  لە  دەسەپێنن.  جیهاندا  بەسەر  خۆیان  هەژموونی  و  دەکەن  قۆرغ 

پەیوەندییە  وایە  پێی  ئەمەریکایی،  بیریاری  هاس”  “ڕیچارد  ناجەمسەری”،  “سەردەمی 

ناجەمسەری:  پەیوەندییەکی  بۆ  دەگۆڕێت  یەکدا  و  بیست  سەدەی  لە  نێودەوڵەتییەکان 

مەبەست لە ناجەمسەرییش ئەوەیە کە لەجیاتیی ئەوەی دەوڵەتێک یان دوو دەوڵەت یان 

بکەری  دەیان  بسەپێنن،  جیهاندا  بەسەر  خۆیان  هەژموونی  دەوڵەتێکیش  چەند  تەنانەت 

نێودەوڵەتی دەبنە خاوەنی جۆری جیاوازی هێز و پیادەی دەکەن، ئەمەش وەرچەرخانێکی 

مازن  “پڕۆفیسۆر  هەروەها  هەبووە)١١(.  ڕابردوودا  لە  کە  لەوەی  )Tectonic(ە  بونیادی 

بۆ  ئاماژەیە  ناجەمسەری  وایە  پێی  و  هاوڕایە  هاس”دا  “ڕیچارد  لەگەڵ  ئەلڕەمەزانی” 

لەبەرڕۆیشتنی جەمسەربەندی )السيولة القطبية( و بەوە جیا دەکرێتەوە کە هەموو جۆرە 

جیاوازەکانی جەمسەربەندیی نێودەوڵەتی کە لە مێژوودا هەبوون لە خۆیدا کۆ دەکاتەوە، 

ناکێشێت  درێژە  زۆر  ناجەمسەربەندییە  ئەم  کە  باوەڕەدایە  لەو  ئەلڕەمەزانی  بەاڵم 

کە  ئەوەی  بۆ  ئاماژەن  نێودەوڵەتی  هەنووکەیی  ڕەوشی  و  بارودۆخ  نابێت،  بەردەوام  و 

دوای  کە  پەیکەرەی  و  لەو سیستم  نوێوە، جیاواز  پەیکەرێکی  بە  نێودەوڵەتی  سیستمێکی 

لەبەریەکهەڵوەشانی یەکێتیی سۆڤیەت هاتە ئارا، دەستی کردووە بە خەمڵین)١٢(.  

)Uni-polarity( 2-2-1. سیناریۆی تاکجەمسەری  

نێودەوڵەتی  سیستمی  پەیکەری  کە  ئەوەیە  تاکجەمسەری  سیستمی  لە  مەبەست 

قووچەکەکەدا  سەرەوەی  سەری  لە  هێزێک  تاقانە  و  وەردەگرێت  قووچەکی  شێوەیەکی 

ئاکنجی دەبێت، توخمەکانی هێز و کاریگەری بۆ خۆی قۆرغ دەکات و ئاڕاستەی سیستمەکە 

لەبەریەکهەڵوەشانی  دوای  دەگرێت.  بەدەستەوە  دەستپێشخەری  جڵەوی  و  دەکات 

بووە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سارد،  جەنگی  کۆتاییهاتنی  و  سۆڤیەت  یەکێتیی 

بووە  نێودەوڵەتی  سیستمی  و  جیهانی  کاریگەریی  و  توانا  قۆرغکەری  و  جەمسەر  تاقانە 

ماوە  بارەی  لە  جیاوازیان  بیروبۆچوونی  بیریاران  چەندە  هەر  تاکجەمسەری.  سیستمێکی 

ئەوانەی  بەاڵم  هەیە،  ئەمەریکاوە  یەکگرتووەکانی  واڵتە  تاکجەمسەرییەی  ئەم  مەودای  و 

کە بەرگری لە تاکجەمسەریی ئەمەریکا دەکەن، پێشبینیی ئەوە دەکەن النی کەم مەودای 

یەک  و  بیست  سەدەی  ناوەڕاستی  تا  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالتە  هەژموونەی  ئەم 

درێژ دەبێتەوە. واتە ئایندەی سیستمی نێودەوڵەتی تا ناوەڕاستی سەدەی بیست و یەک، 

لە  نای”  “جۆزێف  ئەمەریکایی  بیریاری  دەمێنێتەوە)١٣(.  تاکجەمسەری  سیستمێکی  وەک 
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بۆچوونەکانی  پوختەی  هاتووە؟”،  کۆتایی  ئەمەریکایی  “ئایا سەردەمی  ناوی  بە  کتێبێکیدا 

سەردەمی  تێزی  لە  بەرگری  هەروەها  ڕوو،  دەخاتە  ئەمەریکاییەوە  سەردەمی  بارەی  لە 

پێشبینیی  نزیکدا  ئایندەیەکی  لە  و  دەبێت  بەردەوام  وایە  پێی  و  دەکات  ئەمەریکایی 

ناکرێت)١٤(. ئاوابوونی 

)Bi-polarity( 3-2-1. سیناریۆی دووجەمسەری  

مەبەست لە سیستمی دووجەمسەری، قۆرغکردنی هێز و کاریگەریی جیهانییە لەالیەن 

بیریاران پێشبینیی ئەوە دەکەن  لە  دوو هێز یاخود دوو دەوڵەتی سەرەکییەوە. هەندێک 

کە  دەوڵەتەش  ئەو  و  دەنێت  هەنگاو  دووجەمسەری  بەرەو  نێودەوڵەتی  سیستمی  وا  کە 

بکات،  وازی  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  کێبەرکێکاری  و  نەیار  ڕۆڵی  پاڵێوراوە 

ڕکابەری  هەیە  ئەگەری  زۆرترین  چین  رشۆڤەکارانەوە،  لە  زۆرێک  بەالی  چینە.  دەوڵەتی 

هاوسەنگیی هێزی ئەمەریکایی بێت، هێزی ئەمەریکا تێبپەڕێنێت و سەدەی ئەمەریکایی 

خۆجێیی  داهاتی  کۆی  تێکڕایی  خێرای  گەشەی  بە  پشت  چین  هێزی  بێت.  پێ  کۆتایی 

هێزیشە.  تری  گرنگەکانی  سەرچاوە  خاوەنی  چین  کاتدا  هەمان  لە  دەبەستێت،   )GDP(

ڕووبەری جوگرافیی چین هێندەی ڕووبەری جوگرافیی ویالتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکایە 

یەکگرتووەکانی  ویالتە  دانیشتووانی  ژمارەی  هێندەی  چوار  دانیشتووانیشی  ژمارەی  و 

ناوکیی  چەکی   250 لە  زیاتر  جیهاندا،  لە  سوپایە  گەورەترین  خاوەنی  چین  ئەمەریکایە. 

نێویدا  )لە  ئەلکرتۆنیدا  فەزای  و  ئاسامن  بۆشایی  لە  نوێباوە  توانایەکی  خاوەنی  و  هەیە 

زۆرترین ژمارەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت لە جیهاندا()١٥(.

لوتکەدا دەمێنێتەوە،  لە  یەکگرتووەکان هەر  ویالیەتە  ئەم سیناریۆیە، هێزی  گوێرەی  بە 

ڕای  بە  بۆیە  چینە.  دەوڵەتی  ئەویش  دەبێت  پەیدا  بۆ  کێبەرکێکارێکی  و  هاوبەش  بەاڵم 

ناوچەیەکی  لە  نێودەوڵەتی، هەریەکەیان  دوو جەمسەرەی سیستمی  ئەم  ئەم رشۆڤەکارانە 

جوگرافیدا توانا و کاریگەرییان قەتیس دەمێنێت و لەسەر ئاستی جیهانییش کێبەرکێ دەکەن.

)Multi-polarity( 4-2-1. سیناریۆی فرەجەمسەری  

کۆمەڵەیەکی تری رشۆڤەکاران پێشبینیی شێوازی فرەجەمسەری بۆ سیستمی نێودەوڵەتی 

دەکەن، ئەو دەوڵەتانەش کە ئەگەر و شیاویی ئەوەیان تێدا هەیە ببنە زلهێزی جیهانی و 

چین،  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لە  بریتین  بکەن،  یەکرتی  نەیاریی  و  ملمالنێ 

واڵتانی  بە  واڵتانە  ئەم  توێژەرانەوە  ئەم  بەالی  بەڕازیل.  و  هیندستان  ڕووسیا،  ئەورووپا، 

ببنە  هەیە  ئەوەیان  ئەگەری  کە  واڵتانەی  ئەو  واتە  دەبرێن،  ناو   )challengers(ئاڵەنگار

هێز و جەمسەری جیهانی و ئاڵەنگاریی توانا و کاریگەریی هێزی ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
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ڕێگەی  لە  یان  بێت  خۆیانەوە  هێزی  ڕێگەی  لە  بەتەنها  واڵتانە  ئەم  جا  بکەن،  ئەمەریکا 

ئەنجامدانی هاوپەیامنییەوە بێت لەناو خۆیاندا. 

2. لێکەوتە ئایندەییەکانی گۆڕانی سیستمی نێودەوڵەتی و کاریگەریی لەسەر هەرێمی کوردستان

یەکێک لەو هۆکارانەی کە وا کاریگەریی دەبێت لەسەر بارودۆخی هەرێمی کوردستان 

سەرەوە  لە  وەک  بارگۆڕانەکانیەتی.  و  نێودەوڵەتی  سیستمی  ڕەوشی  هەرێم،  ئایندەی  و 

و  ئامادەیە  ئەگەرێکی  نێودەوڵەتیدا  سیستمی  لە  گۆڕانکاری  ئەگەری  دا،  پێ  ئاماژەمان 

بیریارانیش لە بارەیەوە کۆکن، بەاڵم ئەوەی ڕاجیایی و مشتومڕی لە بارەوە دەکرێ، مەودای 

لەم  ئایندەدا.  لە  نێودەوڵەتییە  سیستمی  شکڵگرتنی  چۆنێتیی  و  گۆڕانکارییەکان  ڕوودانی 

بەشەی وتارەکەماندا لێکەوتەکانی هەر یەکێک لەو سیناریۆیانەی کە بۆ ئایندەی سیستمی 

لەم  ئەوەی  دەکەین.  شەنوکەو  کوردستان  هەرێمی  لەسەر  دەکرێن،  پێشنیاز  نێودەوڵەتی 

مێژووی  بۆچوونەکامنان،  بناغەی  بە  بیکەین  دەکرێت  و  دەکات  کۆمەکامن  ڕووەشەوە 

وەرچەرخانەکانی سیستمی نێودەوڵەتییە لە ڕابردوودا، مێژووی سەروەختی گۆڕانکارییەکانی 

سیستمی نێودەوڵەتی پێامن دەڵێت: لەگەڵ هەموو گۆڕانکارییەکدا دەرفەت و ئاڵەنگاریی 

دادەنێن  کاریگەری  جەمسەربەندییەکان  و  هێز  دابەشبوونی  شێوازی  و  ئارا  دێنە  نوێ 

جیهانی  یەکەمی  جەنگی  سەروەختی  لە  منوونە؛  بۆ  کورد.  بارودۆخی  و  ڕەوش  لەسەر 

جیهانی  دووەمی  جەنگی  سەروەختی  لە  هەروەها  نێودەوڵەتیدا،  سیستمی  گۆڕانی  و 

ئاستی  لەسەر  کورد  پرسی  دەرکەوتنی  بۆ  دەرفەت  نێودەوڵەتیدا،  سیستمی  گۆڕانی  و 

نێودەوڵەتی هەڵکەوتووە، بەاڵم دابەشبوونی هێز و شکڵگرتنی جەمسەربەندییەکانی دوای 

گۆڕانکارییەکان بە جۆرێک بووە لە بەرژەوەندیی پرسی کورد نەبووە و لێکەوتەی نەرێنیی 

کوردستانیش،  هەرێمی  وەستانی  لەسەرپێ  و  دروستبوون  بە  سەبارەت  هەبووە.  کورد  بۆ 

بۆخۆی  هەر  بگرین.  نادیدە  نێودەوڵەتی  سیستمی  گۆڕانکارییەکانی  ڕۆڵی  ناکرێت 

لە  نێودەوڵەتیدا  سیستمی  وەرچەرخانی  لەگەڵ  هاوکات  هەرێم،  قەوارەی  دروستبوونی 

دووجەمسەرییەوە بۆ تاکجەمسەری، ئاماژەیەکی ڕوونە لەم بارەیەوە.    

 دوو هۆکاری سەرەکی هەیە وا دەکات لە ئەگەری گۆڕانی سیستمی نێودەوڵەتیدا لە 

ئایندەی هەرێمی کوردستانەوە، ترس و نیگەرانیامن هەبێت: یەکەمیان هەژموونی  بارەی 

ئەو دەوڵەتانەیە کە ئەگەری بوون بە جەمسەری جیهانییان هەیە و جڵەوی دەستپێشخەریی 

جیهانی بەدەستەوە دەگرن. دووەمیشیان دەرهاویشتەی هۆکاری یەکەمە، ئەویش گۆڕانی 

بەها  سیستمەکەدا  پەیکەری  گۆڕانی  لەگەڵ  چونکە  نێودەوڵەتییە،  سیستمی  بەهاکانی 

ئایندەییانە  ئەگەرە  ئەو  تاووتوێی  خوارەوە  لە  دێت.  بەسەردا  گۆڕانیان  جیهانییەکانیش 

دەکەین کە کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستان دادەنێن.



58

No.15, December 2022

1-2. سیناریۆی ناجەمسەری

ئەگەرچی تێڕوانینی “ڕیچارد هاس” بۆ ناجەمسەری لە سیستمی نێودەوڵەتیدا جۆرێک 

لە زیادەڕەوی و گەشبینیی تێدایە، بەاڵم ئەگەر لە دیدی “هاس”ەوە لە پرسەکە بڕوانین، 

ئەوا دەکرێت ئەو بەرەنجامە وەدەست بخەین کە وا ئەم سیناریۆیە مەترسییەکی ئەوتۆی بۆ 

سەر پێگە و قەوارەی هەرێمی کوردستان نابێت و پەراوێزێکی فراوان لەبەردەم جموجووڵ 

و چاالکییەکانیدا دەکاتەوە. بە تێڕوانینی هاس، لە سیستمی ناجەمسەریدا هێز پەرتەوازە 

هەروەها  دەبێت.  دابەش  نێودەوڵەتیدا  بکەری  زۆرتری  ژمارەیەکی  لەنێوان  و  دەبێت 

دەرەوەش،  لە  هەم  و  ناوەوە  لە  هەم  دەبێتەوە،  ئاڵەنگاری  تووشی  نەتەوەیی  دەوڵەتی 

پیادەبوونی  لەبەردەم  لەمپەر  دەبنە  ڕێکخراو  و  باند  و  بزووتنەوە  و  کۆمپانیا  چەندین 

ئەگەری  لە  کەواتە  شەریکەبەشی.  و  هاوبەش  دەبنە  و  نەتەوەییدا  دەوڵەتی  دەسەاڵتی 

لەنێوان  هێز  و  دەبن  داخوران  تووشی  دەوڵەت  دەسەاڵتەکانی  ناجەمسەریدا  سیستمی 

ژمارەیەکی زۆری بکەری نێودەوڵەتیدا دابەش دەبێت، ئەمەش بە قازانجی ئەو بکەرانەیە 

کە نادەوڵەتن )وەک هەرێمی کوردستان کە بکەرێکی نادەوڵەتە(، چونکە پەیوەندیی نێوان 

هێزی دەوڵەت و نادەوڵەت پەیوەندییەکی پێچەوانەیە، واتە هەموو الوازبوونێکی دەوڵەت 

بەهێزبوونی نادەوڵەتی لێ دەکەوێتەوە.  

2-2. سیناریۆی تاکجەمسەری 

پەیوەندییەکانی  و  کوردستان  هەرێمی  دروستبوونی  مێژووی  لە  سەرنجدان  بە  دەکرێت 

سای  لە  وا  کە  هەڵێنجین  بەرەنجامە  ئەو  ئەمەریکادا،  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لەگەڵ 

سیستمی تاکجەمسەریی ئەمەریکاییدا، قەوارەی هەرێم تا ڕادەیەک لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی 

هەروەها  هەیە.  چاالکی  و  جموجووڵ  بۆ  فراوانرتی  بوارێکی  و  هەیە  زیاتری  دەستەبەرییەکی 

ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  کە  تاکجەمسەریدا،  سیستمی  بەردەوامبوونی  بارودۆخی  لە 

دیموکراسی  و  فرەیی  و  ماف  و  دەکەن  پەیدا  هەژموون  لیرباڵەکان  بەها  تاقانەیە،  جەمسەری 

کە  زانیامن  ئەگەر  بەتایبەتی  کوردستانە،  هەرێمی  بەرژەوەندیی  لە  ئەمەش  دەبن،  برەودا  لە 

لەگەڵ  هاوکاتە  تر،  هۆکارگەلێکی  سەرباری  کوردستان،  هەرێمی  قەوارەی  سەرپێکەوتنی  وا 

ویالیەتە  جیهانییانەی  هەژموونی  و  تاکجەمسەری  سیستمی  ڕەنگڕێژبوونی  سەرەتاکانی 

لەگەڵ  کوردستان  هەرێمی  تەبابوونی  هەروەها  لیرباڵەکاندا.  بەها  و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

ئەم بەهایانەدا، کارێکی کردووە هەرێم لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی قبووڵکراو بێت و پەراوێزێکی 

لڤین و جموجووڵی هەبێت. 

خاڵێکی تر کە لێرەدا پێویستە ئاماژەی پێ بدەین پەیوەستە بە بەها و پێودانگە لیرباڵییەکان، 

ئەوەیە کە ئەم بەها و پێودانگانە بەها و پێودانگی شارستانێتیی خۆرئاوان، لەگەڵ هەڵکشانی هێز 
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و هەژموونی واڵتە خۆرئاواییەکاندا برەو پەیدا دەکەن و لەگەڵ داکشانی هێز و هەژموونیشیاندا 

پێودانگانە  و  بەها  ئەو  قورسایی  و  پێگە  فرەجەمسەرییشدا  ڕەوشی  لە  بۆیە  دەکەون.  برەو  لە 

وەها  لە  بەرگری  کە  هێزانەیە  ئەو  قورسایی  و  پێگە  هێندەی  قورساییان  بەاڵم  دەمێنێت،  هەر 

و  دەبێت  پەیدا  بۆ  نەیاریان  بەهایانە  ئەم  ترەوە  الیەکی  لە  دەیپارێزن.  و  دەکەن  بەهاگەلێک 

سیستمی نوێ بەها و پێودانگی نوێ لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت و بەرکاریان دەکات. 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  هەژموونی  درێژەکێشانی  و  تاکجەمسەری  سیناریۆی  کەواتە 

و  مانەوە  لەسەر  هەبێت  ئەرێنیی  کاریگەریی  دەکرێت  لێ  ئەوەی  پێشبینیی  ئەمەریکا، 

بەردەوامیی قەوارەی هەرێمی کوردستان و بەرەوپێشچوونی. 

3-2. سیناریۆی دووجەمسەری و فرەجەمسەریی

جەمسەربەندیی  و  دابەشبوون  هۆی  بە  فرەجەمسەریدا،  و  دووجەمسەری  سیستمی  لە    

دەبێتەوە  بەرتەسک  نادەوڵەتەکان  بکەرە  بۆ  جموجووڵ  پەراوێزی  نێودەوڵەتییەکانەوە،  بکەرە 

پاراستنی  پێناو  لە  و  ناوخۆیی واڵتان دەکەن  لە ڕەوشی  ملمالنێش چاوپۆشی  و جەمسەرەکانی 

ناوچەی نفووز و چڕنەکردنەوەی ملمالنێکاندا؛ خۆیان لە مامەڵەی ڕاستەوخۆ دەبوێرن، هەروەها 

الیەکی  لە  دەکات.  لێژ  ماف  بە  جێگە  بەرژەوەندیی  و  دەدات  پێ  پەرە  هێز  بەهای  ملمالنێ 

نێودەوڵەتییەکان،  هێزە  نێوان  جەمسەربەندیی  چڕبوونەوەی  و  ملمالنێ  توندبوونەوەی  ترەوە، 

بەهای دەوڵەت و دیدی دەوڵەتساالری زاڵ دەکات. پەیامننامەی ویستڤالیا )1648( کە سیستمی 

ڕاستییەمان  ئەم  داڕشت،  سەروەری  خاوەن  دەوڵەتی  بناغەی  لەسەر  هاوچەرخی  نێودەوڵەتیی 

زیاتر بۆ ڕوون دەکاتەوە. ئەم هۆکارانە وا دەکەن ترسامن لە ئایندەی هەرێمی کوردستان هەبێت 

لە حاڵەتی سیستمی دووجەمسەری یاخود فرەجەمسەریدا، چونکە هەرێمی کوردستان خاوەنی 

قەوارەیەکی سەربەخۆ و خاوەن سەروەری نییە و هەرێمێکە لەناو دەوڵەتێکی فیدراڵدا. 

   ئەگەر سەرنجێکی خێرا لە بارودۆخی باشووری کوردستان بدەین لە سەدەی ڕابردوودا، کە 

لە نیوەی یەکەمی سەدەکەدا سیستمی نێودەوڵەتی فرەجەمسەری بوو، لە نیوەی دووەمیشیدا 

و  هێز  پێناو  لە  ملمالنێ  کە  دەکەوێت  بەدیار  بەڕوونی  بوو،  تاکجەمسەری  نەوەدەکان  تاکوو 

فراوانکردنی ناوچەی نفووزدا کارێکی کردووە چاوپۆشی لە ڕەوشی کورد بکرێت و وەک پرسێکی 

ناوخۆیی دەوڵەتی عێراق تەماشا بکرێت. دوای جەنگی یەکەمی جیهانی، دەرفەتی دەرکەوتنی 

لەم  کوردیش  قەوارەیەکی  دروستبوونی  ئەگەری  و  ئارا  هاتە  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  کورد 

بەشەی کوردستاندا لە ڕسکاندا بوو، بەاڵم ملمالنێ و جەمسەربەندیی سیستمی نێودەوڵەتی، کە 

وەک سیستمێکی فرەجەمسەری مایەوە، یەکێک بوو لە هۆکارەکان بۆ لەبارچوونی دەرفەتەکە. 

دووجەمسەری،  سیستمێکی  بۆ  گۆڕا  نێودەوڵەتی  سیستمی  جیهانییش،  دووەمی  جەنگی  دوای 

هەرێمییەکان،  و  ناوخۆیی  هۆکارە  سەرەڕای  جەمسەربەندییەکان،  و  ملمالنێ  توندیی  بەاڵم 
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ڕێگەی دروستبوونی هەموو دەرفەتێکی بە ڕووی کوردی ئەم بەشەی کوردستاندا کڵۆم کرد و لە 

چوارچێوەی عێراقدا قەتیسی کرد.

   خاڵێکی تر کە لە ئەگەری سیناریۆی دووجەمسەری و فرەجەمسەریدا مایەی نیگەرانییە، 

ئەوەیە کە ئەو هێزانەی پاڵێوراون بۆ ئەوەی ببنە هێزی کێبەرکێکار و وەک جەمسەری جیهانی 

ناوەندێتیی دەوڵەتی خاوەن سەروەری هەیە  بە  بڕوایان  دەربکەون؛ هێزی دەوڵەتگەران، واتە 

و هێزگەلێکن کە مامەڵە و بەرخوردیان لەگەڵ دەوڵەتدایە، لەبەر ئەوەی هەرێمی کوردستانیش 

بکەرێکی نادەوڵەتە، ئەم وەرچەرخانە بە زیانی هەرێم تەواو دەبێت و پەراوێز دەخرێت و وەک 

هەرێمی  کە  نێودەوڵەتییانەی  بەها  ئەو  هەروەها  دەکرێت.  لەگەڵدا  مامەڵەی  فشار  کارتێکی 

کوردستان لە سایەیدا نەشومنای کردووە )وەک مافی مرۆڤ و فرەیی و دیموکراسی و... هتد(، 

هیچیان لەالیەن ئەم دەوڵەتانەوە هەڵنەگیراونەتەوە و بگرە دژایەتییشی دەکەن. 

دەرئەنجام

بکەرە  ڕەفتاری  لە  گۆڕانکارییش  نێودەوڵەتیدا،  سیستمی  لە  گۆڕانکارییەک  هەموو   •

نێودەوڵەتییەکان و بەها نێودەوڵەتییەکانیشدا دروست دەکات، ئەمەش کاریگەری لەسەر ڕەوش 

و بارودۆخی هەرێمی کوردستان دادەنێت.

کاریگەرییەکە  ناجەمسەریدا،  و  تاکجەمسەری  نێودەوڵەتیی  سیستمی  ئەگەری  لە   •

ئەرێنییە و پێگەی هەرێم ڕوو لە هەڵکشان دەبێت.

نەرێنی  کاریگەرییەکان  فرەجەمسەریدا،  یان  دووجەمسەری  سیستمێکی  ئەگەری  لە   •

دەبن و مەترسی لەسەر قەوارەی هەرێمی کوردستان دروست دەکات، بەتایبەتی ئەگەر زانیامن 

قەوارەی بکەرە نادەوڵەتەکان بەراورد بە قەوارەی دەوڵەت مەترسیی زیاتری لەسەرە.
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مه ترسییه كانی سۆشیالمیدیا له سه ر 
ئاسایشی نه ته وه یی له  هه رێمی كوردستان

د. كارزان محەمەد
مامۆستا لە زانکۆی پۆلیتەکنیک

بەرایی

“ئاسایشی نەتەوەیی” لە زۆرینەی واڵتانی جیهان بە شێوەیەكی بەردەوام ڕووبەڕووی چەندین 

تەوژمی مه ترسیدار دەبێتەوە، ئەمەش كاریگەری لەسەر بوارە گرنگەكانی ژیان لەو واڵتانەدا دادەنێت.

گەشەسەندنی تەكنەلۆژیای پەیوەندی له  ماوه ی چه ند ده یه ی ڕابردوودا  پڕۆسەی ئاڵوگۆڕی داتای 

دامه زراندىن  مایه ی  بووەته   كە  ئەرێنییەكانی  الیەنە  وێرای  كرد.  خێراتر  نێوده وڵه تی  ئاستی  له سه ر 

و  لێكه وته   كۆمه ڵێك  كۆمەڵگەكاندا،  له   جۆراوجۆر  هۆشیاریی  په ره پێدانی  و  ئه لكرتۆنی  ده وڵه تی 

الیەنی نەرێنییشی لەگەڵ خۆیدا هێناوە كە پێویستی بە رشۆڤە هەیە، بەئامانجی دەستنیشانكردنی 

مەترسییەكان و هەنگاونان بۆ شێوازی خۆپارێزی لە مه ترسییه كانی بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی بە 

هەموو ڕەهەندەكانیەوە.

هه رێمی كوردستان وه ك به شێك له و واڵتانه ی له ژێر سایه ی شه پۆلی ته كنه لۆژیای مۆدێرندا، به  

شێوه یه كی به رفراوان و له  ماوه یه كی كورتدا، چه ندین كۆمپانیای په یوه ندی و ئینته رنێتی تیادا دامه زرا، 

فاكته رێكی ده ره كیی گرنگ بوو بۆ سوودبینینی فراوان له و خزمه تگوزارییانه .

دیارترین ئه و فاكته رە ناوخۆییانه ی له م هه رێمه دا  ده رفه تی ڕه خساند بۆ ئه وه ی ڕێژه یه كی زۆری 

دانیشتووان و ته نانه ت دامه زراوه  جۆراوجۆره  فه رمی و نافه رمییه كان هه وڵ بده ن ئه م ته كنه لۆژیا 
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مۆدێرنه  به كار بهێنن، بریتی بوون له : ئازادیی ڕاده ربڕین و نه بوونی سانسۆر، ئاسانی له  ده ستڕاگه یشنت 

به  خزمه تگوزاریی ئینته رنێت و هه رزانی له نرخه كه یدا. واتە سه رجه میان ڕۆڵی گرنگیان له  هه ڵكشاىن 

 ڕێژه ى به كارهێنه رانی خزمه تگوزارییه كاىن ئینته رنێتدا هه بووه . 

له  ماوه ی زیاتر له  یه ك ده یه ی ڕابردوودا، تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانیش وه ك به رهه مێكی نوێی ئینته رنێت 

له  هه رێمی كوردستان به  شێوه یه كی به رچاو گه شه ی سه ند. واتە له  قۆناغێكی هه ستیاردا كه  چه ندین 

بۆ  ببوونه  مه ترسی  )ناكۆكی و دووبه ره كی(  ناوخۆیی  )تیرۆریزم( و هه ڕه شه ی  هه ڕه شه ی ده ره كی 

سه ر دانیشتووان و سیستمی حكومڕانی له  هه رێمی كوردستاندا. لێكه وته كاىن تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانیش 

له  سه ر هه لومه رجی یه ك ده یه ی ڕابردوو پێویستى به  رشۆڤه یه كی زانستی هه یه  تا بتوانین بۆ دۆخی 

ئێستا و قۆناغی ئاینده ش مامه ڵه یه كی دروست له گه ڵ ئه م ته كنه لۆژیا نوێیه دا بكه ین. ئه مه ش ئامانجى 

ئه م توێژینه وه یه یه .

 

یەكەم: چەمكی ئاسایش و ئاسایشی نەتەوەیی و ڕه هه نده كانی

تێڕوانینی  لە  فرەچەشنی  كراوە،  نەتەوەیی  ئاسایشی  چەمكی  بۆ  جۆراوجۆر  پێناسەی  ئێستا  تا 

پسپۆڕانی بوارەكەش دەگەڕێتەوە بۆ ڕەهەنده كانی ئەم چەمكە كە زۆر بواری تری ژیانی مرۆیی لەخۆ 

دەگرێت.

مەبەست لە ئاسایش )Security(، دۆخێكە تیایدا مرۆڤ هەست بە ئارامیی ژیان بكات. لە ڕوانگەی 

پۆلێنی پسپۆڕانیشەوە لەسەر ئاستی ئاسایشی تاكەكەسی، ئاسایشی كۆمەاڵیەتی، ئاسایشی نەتەوەیی و 

ئاسایشی نێودەوڵەتی رشۆڤە دەكرێت. 

چارەنووسی  و  پێگە  و  كۆمەڵگا  چارەنووسی  بە  پەیوەندیی  ئاسایش  چەمكی  گەشەسەندنی 

دەوڵەتانەوە هەیە، ئه مه ش بووەتە مایەی هاتنەئارای زاراوەی “ئاسایشی نەتەوەیی” كه  به  كۆڵه كه یه كی 

سه ره كیی پاراستنی سه روه ریی خاك و حكومڕانی داده نرێت.  

گه شه سه ندنی پڕۆسەی جیهانگیری و كاریگه رییه كاىن له سه ر كاڵبوونه وه ی سنووری نێوان واڵتان به  

قۆناغێكی مۆدێرن بۆ ده وڵه تان داده نرێت، چونكە وێڕای دووریی سنوورەكانیان لە یەكرت، دەتوانن ببنە 

هاوپەیامن یاخود ملمالنێ و كاریگەری لەسەر بەرژەوەندی و پێگەی بەرامبەرەكانیان دروست بكەن.    

لەم ڕوانگەیەوە، مەبەست لە ئاسایشی نەتەوەیی: توانستی كۆمەڵگایەكه  بۆ پارێزگاری و برەودان 

بە كولتوور و بەهاكانی خۆی)١(. بە پێی پێناسەیەكی تر، ئاسایشی نەتەوەیی بەشێكی دانەبڕاو لە 

بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانی هەر واڵتێك پێك دەهێنێت، لەم دیدگایه وه  بەرژەوەندیی نەتەوەیی بە 

مانای بەدیهێنانی باشرتین دۆخە بۆ میللەت بە بەراورد لەگەڵ دەوڵەتانی تردا)٢(.  

ڕۆبەرت ماندل؛ پسپۆڕی بواری ئاسایشی نەتەوەیی، جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە بایەخی ئەم 

چەمكە و گەشەسەندنی بۆ دەستەواژەیەكی گرنگی نێودەوڵەتی، لە سەدەی بیستەم و بەتایبەتی 

لەدوای جەنگی دووەمی جیهانییەوە بووەتە باو. ناوبراو له و باوه ڕه دایه : ئاسایشی نەتەوەیی هێنانەدیی 
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پێداویستییە سایكۆلۆژی و ماددییەكانی ئاسایش و ئارامییە، لە بنەڕەتیشدا بەشێكە لە بەرپرسیارێتیی 

حكومەت بۆ خۆپارێزی لە هەڕەشە ڕاستەوخۆ دەرەكییەكان و پاراستنی سیستمی هاواڵتێتی و شێوازی 

ژیانی هاواڵتییانی خۆی)٣(.

به  پێی بۆچوونێكی تر، مەبەست لە دەستەواژەی ئاسایشی نەتەوەیی ڕەخساندنی هەلومەرجێكی 

ئارامە بۆ ژیانی هاواڵتییان و ئاشتی لە واڵتێكدا، واتە پاراستنی ئاسایشی تاكەكەس و خێزان و گرووپ و 

دامەزراوەكانی ناو كۆمەڵگا و نەتەوە و دەوڵەتێك كە سەرجەمیان لە چوارچێوەیەكدا كۆ بوونەتەوە)٤(.

دیارترین ڕەهەنده كانی ئاسایشی نه ته وه یی، بە پشتبەسنت بە بۆچوونه كانی پسپۆڕانی بواره كه ، 

بریتین لە:  

)Individual Security( 1. ئاسایشی تاكەكەس

ئاماژەیە بۆ گرەنتیی گیان و جەستەی هاواڵتییان لەهەمبەر ئەو مەترسی و زیانە تەندروستییانەی 

یاخود  گیان  سەر  بۆ  هەڕەشەیەك  جۆرە  هەر  تر:  مانایەكی  بە  ژیانیاندا.  لەبەردەم  لەمپەرن 

تەندروستیی مرۆڤ هەبێت، ئەوا ئاسایشی ژیانیان لەناو دەچێت)٥(. 

)Ehtic Security( 2. ئاسایشی ئیتیك

مانای  بە  وەرگیراوە،  یۆنانییەوە  “Ethikos”ی  زاراوەی  لە  “ئیتیك”  دەستەواژەی  و  چەمك 

كاتدا  هەمان  لە  دەوترێ.  كولتوورێكدا  یاخود  كەسێتی  لەناو  زاڵ  ڕەوتاری  و  خوو  و  دابونەریت 

تاكەكەس و شێوازی مامەڵەكەی  ئاكار و مامەڵەش دەربارەی چۆنیەتیی بوونیەتی  پرەنسیپەكانی 

دەوترێت، كە لە چوارچێوەی دامەزراوەیەك یان شوێنی ژیانیدا دەینوێنێت. 

)Social Security( 3. ئاسایشی كۆمەاڵیەتی

باری بوزان )Barry Buzan( بۆ یەكەم جار لە ساڵی 1991دا چەمكی “ئاسایشی كۆمەاڵیەتی” 

بەكار هێناوە)٦(، ئەم  ناوی “جەماوەر، دەوڵەتان و ترس “  بە  بەناوبانگەكەی خۆیدا  لە پەرتووكە 

چەمكەش لە ڕوانگەی “بوزان”ەوە واتە “ڕزگاربوون لە هەر جۆرە هەڕەشەیەك، لە هەمان كاتدا 

بواری  لە  یەكپارچەیی  و  سەربەخۆیی  ناسنامەی  پاراستنی  بۆ  كۆمەڵگاكان  و  دەوڵەتان  توانای 

مەیدانیدا”)٧(. 

)Political Security( 4. ئاسایشی سیاسی

لە  هەرێمەكەی،  هاواڵتییانی  بۆ  واڵتەوە  فەرمانڕەوای  لەالیەن  دڵنیاییە  و  ئارامی  دابینكردنی 

ڕێگەی بەگژداچوونەوەی هەڕەشە جۆراوجۆرە دەرەكییەكان¬ و دابینكردنی مافە سیاسییەكانیان 

لە پڕۆسەی بەشداری لە بەڕێوەبردنی واڵت، بە ئامانجی دەستنیشانكردنی چارەنووسی خۆیان و 



65

No.15, December 2022

كۆمەڵگا. پێویستە ئاسایش و ئامادەگیی ئازادانە و یەكسان بۆ هاواڵتییانیش فەراهەم بكرێت، واتە 

هیچ كەسێك بەزۆرەملێ بیروباوەڕی بەسەردا نەسەپێرنێ یان دەستگیر نەكرێت)٨(. 

)Fanance and Economic Security( 5. ئاسایشی ئابووری و دارایی

بنەما سەرەكییەكانی ئەم جۆرە ئاسایشە لە پێناو ڕەخساندنی سیستمێكە بۆ سەرجەم پێكهاتە 

و بەشە جۆراوجۆرەكانی ئابووریی كۆمەڵگا، تا هاواڵتییان هەست بە مەترسی لەهەمبەر كەمبوون 

یا نەبوونی پێداویستییە بنچینەییەكانی ژیانی خۆیان نەكەن. منوونەیەكی به رجه سته ش، بارودۆخی 

بازاڕ و بانكەكانه  كە لەسەر بنەمای دراو و مامەڵەیە. هەر بۆیە دابینكردنی ئاسایشی ئابوورییش 

پەیوەستە بە كۆمەڵێك بنەمای گرنگی وەك: سەرمایەگوزاری، دابەشكردنی دادپەروەرانەی سامان، 

گەندەڵیی  بەگژداچوونەوەی  یەكسان،  شێوەیەكی  بە  ئیمتیازاتەكان  و  دەرفەت  لە  سوودوەرگرتن 

ئابووری و دارایی، بنەبڕكردنی دیاردەی دزی و بەرتیل و هاوشێوەكانی كە دەبنە مایەی سەقامگیریی 

ئاسایشی ئابووریی كۆمەڵگە)٩(.

)Enveromintal Security( 6. ئاسایشی ژینگە

دڵنیابوونی جەماوەر لەهەمبەر ئاسایش و ئارامیی ئەو ژینگە و كەشوهەوایەی تیایدا دەژی، 

هاوكاتی  ڕابردوودا،  دەیەی  چەند  ماوەی  لە  دێنێت.  پێك  كۆمەڵگا  ئاسایشی  گرنگی  بنەمایەكی 

مانایەكی  بە  مەترسییه وه ،  بەردەم  كەوتووەتە  ژینگەش  پاكوخاوێنیی  تەكنەلۆژیا،  گەشەسەندنی 

تر: ژینگە وەك بنه مایه كی ئاسایشی نه ته وه یی بووەتە مەسەلەیەكی هەستیاری واڵتان، كۆمەڵێك 

بابەتی وەك: پیسبوونی كەشوهەوا، كونبوونی بەرگی ئۆزۆن، دابارینی ئەسیدەكان، داخورانی خاك و 

بەبیابانبوون، لەناوچوونی جەنگەڵەكان تا پیسبوونی سەرچاوە ئاوییەكانی سەرزەوی و ژێرزەوی...؛ 

بە بنەما گرنگەكانی ژینگە دادەنرێت)١٠(. 

 )Cultural Security( 7. ئاسایشی كولتووری

ڕەهەندێكی گرنگی ئاسایشی نەتەوەیی پەیوەندیدارە بە ئاسایشی كولتووری و بنەما هزرییەكانی 

كۆمەڵگە دەگرێتەوە: )عەقاڵنیەت، واقیعبینی، دادخوازی، دینامیكی(، به  مه رجێك بە پێی پێوەرە 

زانستییەكان بێت. لە الیەكی تریشەوە بواری ڕووناكبیری و بەرهەمە كولتوورییەكانی كۆمەڵگاش 

لەخۆ دەگرێت، كە پێویستە بپارێزرێن و لە گەشەی بەردەوامیشدا بن)١١(. 

 )M ilitary Security( 8. ئاسايىش سه ربازی

 توانستى ده وڵه تان له  بواری سوپا، ته كنه لۆژیای جه نگی و ئاماده باشی بۆ كۆنرتۆڵی بارودۆخی ناوخۆی 

واڵت و ڕووبه ڕووبوونه وه ی هه ر هه ڕه شه یه كی ده ره كی، به  بنه ماكانی ئاسایىش سه ربازی داده نرێت.
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به گشتی له سه ر ئاستی جیهان سه رجه م واڵتان بایه خ به و جۆرانه ی ئاسایىش نه ته وه یی ده ده ن، 

پله به ندییه كه شی به  پێی هه ڵكه وته ی جیۆگرافی و سیستمی حكومڕانی گۆڕانی به سه ردا دێت. واتە 

واڵتێك له  دۆخی جه نگدا بێت، به دڵنیاییه وه  ئاسايىش سه ربازی به  پله ی یه كه م دێت، یاخود واڵتێك 

دووچاری قه یرانێكی دارایی بووبێته وه ، ئه وا ئاسایىش ئابووری له  ئه وله ویه تدایه ، كه واته  پله به ندییه كه  

له ژێر كاریگه ریی فاكته ره كاىن كات و شوێن و هه لومه رجدایه .

دووه  م: تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان و تایبه مته ندییه كانی

له   به تایبه تی  جیهانی ،  دووه می  جه نگی  كۆتاییهاتنی  دواى  زانستییه كانی  هه نگاوه   و  پڕۆژه  

ملمالنێی جه نگی ساردی نێوان ویالیه ته  یه كگرتووه كاىن ئه مەریكا و سۆڤیه ت، كاریگه ریی له سه ر 

زانستی ته كنه لۆژیای په یوه ندی هه بوو كه  دیارترینیان داهێنانی تۆڕی ئینته رنێته  . له  ماوه ی دوو 

ده یه ى ڕابردووشدا، له  سایه ی گه شه سه ندنی ئینته رنێتدا مۆدێلێكی نوێی میدیای ئه لكرتۆنی هاته 

 ئارا كه  به  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان ناو ده برێت. 

سەرەتای ئه م داهێنانه  لە زانكۆی هارڤاردەوە دەستی پێ كرد. مارك زوكەر بێرگ لە قۆناغی 

زانكۆ  خوێندكارانی  بۆ  “فەیسبوك”ی  ماڵپەڕی  2004دا  شوباتی  4ی  لە  زانكۆیە،  لەو  خوێندنیدا 

 )Dustin Moskovitz( دروست كرد. دوای پێشوازییەكی گەرمی خوێندكاران، دەستین مۆسكۆڤیتز

ماڵپەرێكی هاوشێوەی بۆ زانكۆكانی )ستانفۆرد، كۆڵۆمبیا، یێل( و چەند زانكۆیەكی تر بەرهەم هێنا، 

ئەمەش بە سەرەتاكانی هاتنەئارای تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان دادەنرێت)١٢(. 

سه باره ت به  پێناسەی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانیش، دەتوانین بڵێین: میدیای كۆمەاڵیەتی یاخود 

سۆشیاملیدیا )Social Media( جۆرێكی نوێی ڕاگەیاندنە كە دەرفەتی مامەڵە لەنێوان خاوەن 

تەنها  هەر  “وەرگر”  میدیایەدا  جۆرە  لەم  كە  مانایەی  بەو  دەڕەخسێنێت،  وەرگردا  و  پەیام 

ئاڵوگۆڕی  پڕۆسەی  نێرەردا  و  پەیام  لەگەڵ  چاالكانە  مامەڵەیەكی  بە  بەڵكوو  نییە،  كارتێكراو 

هەیە،  پەیامەكەشی  باڵوكردنەوەی  سەرلەنوێ  و  دەستكاری  توانای  و  دەكات  دروست  پەیام 

كەسانی  بۆ  دەینێرێتەوە  و  دەكات  ئاوێتە  بیروبۆچوونی خۆیدا  و  هزر  لەگەڵ  پەیامەكە  واتە 

تر)١٣(.

كۆمەاڵیەتی  پەیوەندیی  نوێی  مۆدێلێكی  بە  كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە  تر:  پێناسەیەكی  پێی  بە 

دادەنرێن كە تیایدا پەیوەندیی نێوان بەكارهێنەران لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە فەراهەم دەبێت)١٤(.  

ئەركی سەرەكیی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بریتییە لە دروستكردنی پڕۆسەی پەیوەندی و ئاسانكاری 

لەو تۆڕە كۆمەاڵیەتییانە بۆ هاواڵتییان و گرووپەكان، بە ئامانجی ئاڵوگۆڕی زانیاری)١٥(.

كۆمه ڵێك تایبه مته ندیی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان، ڕۆڵی گرنگی هه بووه  تا ببێتە بەرباڵوترین تۆڕی 

پەیوەندی لەنێو كۆمەڵگەدا:

1. ئاسانیی گفتوگۆ و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەگەڵ بەرانبەردا بە هۆی “چات”ەوە.
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جاریش   هەندێك  پێویستە.  كەمیشی  بودجەیەكی  زانیاری،  ئاڵوگۆڕی  پڕۆسەی  لە  خێرایی   .2

بەكاربەران نەنارساون.

3. توانستی بەرفراوانی ئینتەرنێت بۆ خستنەڕووی زانیاری بۆ كۆمەڵگە، وەك: دەستڕاگەیشنت بە زانیاری، 

وەرگرتن و ناردنی نامەی ئەلكرتۆنی، كڕینی پێداویستی بە شێوەی ئەلكرتۆنی كە ڕێگە لە بەهەدەردانی كات 

دەگرێت)١٦(.

له  هه رێمی كوردستاندا دامه زراندىن سه نته ره كاىن ئینته رنێت به  شێوه یه كی به رفراوان له  سه ره تای ساڵی 

)2000(ەوه  ده ستى پێ كرد، هاوكاتی گه شه ى تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان له سه ر ئاستی جیهان. به  هۆى ئاسانی 

له   ده ستڕاگه یشنت به  ئینته رنێت و نه بووىن سانسۆر یاخود فلته ریش له  به كارهێنانیدا، به  شێوه یه كی خێرا 

بایه خدان و به كارهێناىن تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان بووه  بابه تێكی سه ره كی له ناو دانیشتوواىن هه رێمی كوردستاندا.

ئه م مۆدێله  نوێیه  كه  به  میدیای جه ماوه رییش ناو ده برێت، وێڕای ئه و تایبه مته ندییانه ی له  سه ره وه دا 

ئاماژه مان پێ كرد كه  دیارترینیان ئاسانكارییه  بۆ وه رگرتن و ئاڵوگۆڕی داتا و بۆچوون و خزمه تگوزارییه كانی 

تر، كۆمه ڵێك الیه ىن نه رێنی و مه ترسیی بۆ سه ر ئاسایىش نه ته وه یی له  هه رێمی كوردستاندا هێناوه ته  ئارا.

له  ته وه ره ی سێیه مدا، به  شێوه یه ىك زانستییانه  ئاماژه  به  دیارترین مه ترسییه كاىن تۆڕە  كۆمه اڵیه تییه كان 

له سه ر ئاسایىش نه ته وه یی گه لی كورد ده ده ین، له  پێناو ده ستنیشانكردنی جۆری مه ترسییه كان و خستنه ڕووی 

ڕێكارێكی شیاو بۆ ڕێكخستنه وه  و ئۆرگانیزه كردنی تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان. 

سێیه م: مەترسییەكانی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی

پۆلێنی كاریگه رییه  نه رێنی و مه ترسییه كانی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان به  پێی هه لومه رج و سیستمی ژیان و 

حكومڕانیی ده وڵه تان گۆڕانكاریی به سه ردا دێت. لێرەدا ئاماژه  به  دیارترین مه ترسییه كاىن تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 

ئاسایىش  له سه ر  ڕه نگدانه وه ی  جۆرێك  به   ده ده ین،  كوردستاندا  هه رێمی  له   نەتەوەیی  ئاسایشی  لەسەر 

تاكه كه س و كۆمه ڵگا و بواره كانی تری ژیاندا ده بیرنێت.

یەكەم: سایبه رتیرۆریزم

تیرۆر لە ڕووی زانستی زمانناسییەوە )Philology( لە بنەڕەتدا لە وشەی “Terrorisme”ی فەڕەنسییەوە 

هاتووە، بە مانای ترسێكی زۆر، تۆقاندن، دڕندەیی  و تێكدانی باری دەروونی دێت)١٧(.

بە بڕوای دورۆتی دەنینگ، تیرۆریزمی ئەلكرتۆنی واتە: بەكارهێنانی ژینگەی میدیا و بواری ئەلیكرتۆنی بە 

ئامانجی تیرۆر، یاخود پەالماردان و هەڕەشەی نایاسایی لە ڕێگەی بەكارهێنانی كۆمپیوتەر و تۆڕەكانی زانیاری 

و باڵوكردنەوە، ئەویش بە مەبەستی باڵوكردنەوەی ترس و دڵەڕاوكێ یان ناچاركردنی دەوڵەت یان جەماوەر 

لە پێناو بەدیهێنانی كۆمەڵێك ئامانجی تایبەت. 

گرنگرتین تایبەمتەندییەكانی ئه م جۆره  تیرۆریزمه   بریتییه  لە:

1. بێسنووری: تیرۆر لە ڕێگای میدیاكانەوە ڕووبەڕووی سنووردارێتییەكی ئەوتۆ نابێتەوە.
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2. كەمیی بودجەی تێچوو: بە بودجەیەكی كەم دەتوانرێ زۆرترین كردەی تیرۆر ئەنجام بدرێت.

3. زیانگەیاندنی دارایی بەبێ زیانی جەستەیی: ڕێوشوێنێكی گرنگی تیرۆری میدیایی لەوەدایە كە دەتوانێ 

زۆرترین زیانی دارایی و سایكۆلۆژی بگەیەنێ بێ ئەوەی خۆی زیانی جەستەیی هەبێت. 

4. ئاسانكاری لە ئەنجامدانی كردەی تیرۆریستی.

ڕێگەی  لە  هاریكاری  و  پەیوەندی  پڕۆسەی  لە  خێرایی  فاكتەری  تیرۆردا:  كردەی  لە  هەماهەنگی   .5

میدیاوە، كاری تیرۆریستانی ئاسان كردووە.  

6. ئاڵوگۆڕی دراو و بانك: سوودوەرگرتنی نێگەتیڤانەی تیرۆریزم لە پڕۆسەی پەیوەندی بۆ ئاڵوگۆڕی دراو، 

فاكتەرێكی تری پەنابردنی گرووپە تیرۆریستییەكانە بۆ میدیای ئەلكرتۆنی.

لە هەمان كاتدا خەسڵەتەكانی تیرۆریزمی میدیایی بریتین لە:

1. خێرایی لە پڕۆسەی تاواندا: فاكتەرەكانی كات و شوێن لە سایبەر تیرۆریزم گۆڕانی بەسەردا هاتووە، 

لە دنیای ئەلكرتۆنیدا بە هۆی نزیكایەتی )تاوانبار، ئامانج و شوێنی تاوان( ئەنجامدانی تاوانی ئاسان كردووە. 

2. نادیاریی ناسنامەی تیرۆریست. 

3. قەوارەی تاوان: لە سایبەرتیرۆریزمدا قەوارەی تاوان و ئاستی كاریگەرییەكانی ناڕوونە.

و هێڵێكی  كۆمپیوتەر  بە  پێویستی  تەنها  ئەلكرتۆنیدا  دنیای  لە  تاوان  ئەنجامدانی  بودجە:  كەمیی   .4

ئینتەرنێت هەیە، واتە بڕی تێچووی كەمە.

تاوان ئەنجام  ئاستەمە  تاوانبار  ئامادەبوونی  ئاساییدا بەبێ  تاوانی  لە  تاوان:  نائامادەگی لە شوێنی   .5

بدرێت، بەاڵم كردەی تاوان لە دنیای ئەلكرتۆنیدا بەبێ ئامادەگی لە شوێنەكەدا ئەنجام دەدرێت، ئەمەش 

دەبێتە مایەی ونبوونی سەرەداوەكان.

دەشێ  و  تێدەپەڕێرنێت  سنوورەكان  ئەلكرتۆنیدا  میدیای  تیرۆریزمی  لە  تاوان:  نێودەوڵەتیبوونی   .6

تیرۆریست لە واڵتێك بێت و تاوان لە واڵتێكی تردا ئەنجام بدات.

7. هەڵكشانی ژمارەی ڕەش: واتە ئاستی زیانەكانی تاوان بەتەواوەتی نادركێرنێت.

8. ئۆتۆماتیكبوونی تاوان)١٨(.

لە پڕۆسەی جەنگی دژ بە تیرۆریزمدا، تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان و سه رجه م میدیاكانیش وەك پرەنسیپێكی 

نیشتامنی ئەركی سەرشانیانە بەشداری لە بەگژداچوونەوەی سایبه رتیرۆریزمدا بكەن. 

بە بڕوای پسپۆڕان، پێویسته  سرتاتیژی بەگژداچوونەوەی سایبه رتیرۆریزم له  سێ ڕەهەندەوه  بێت:

1. سیستمی بەرگری و خۆپاراسنت: یەكەمین هەنگاوە بۆ پاراستنی ئاسایشی واڵتان.

2. ناسین: هەوڵدان بۆ ئاشكراكردنی ئەو كەس و الیەنانەی ئامانجی هێرشن و ناسینی كەس و الیەنی 

هێرشبەریش هەنگاوێكی گرنگە بۆ بەگژداچوونەوەی سایبەرتیرۆریزم.

بێت  هەلومەرجێكدا  و  سەرچاوە  هەر  لە  ئەلكرتۆنی  پەالماردانی  قۆناغەدا  لەم  پووچەڵكردنەوە:   .3

پێویستە پووچەڵ بكرێتەوە)١٩(. 
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دووه م: تەزویری ئەلكرتۆنی

دەستەواژەی تەزویر لە ڕوانگەی یاساییەوە پێناسەی جۆراوجۆری بۆ كراوە، بە پێی بۆچوونێكی گرنگی 

یاسایی ئه م تاوانه  لە پوختەترین پێناسەدا واتە: گۆڕینی ڕاستییەكە لە نووسینێكدا بە ئامانجی فێڵكردن و بە 

شێوازێك كە یاسا بە تاوانی داناوە، دەبێتە مایەی زیانبەخشین )دەشێ زیانەكە ماددی یاخود مەعنەوی یان 

هەردووكیان بێت()٢٠(.

گەشەكردنی تەكنەلۆژیای كۆمپیوتەرییش، وێڕای خەسڵەتە گرنگەكانی لە پەرەپێدانی پڕۆگرام و سێرڤسی 

جۆراوجۆر، بە هۆی پڕۆسەی ئاسانكاری لە دەستكاری و ئاڵوگۆڕی داتا و وێنەدا، دەرفەتی بۆ كەسانی خراپیش 

ڕەخساندووە تا بۆ ئامانجی نادروست و نایاسایی بەكاری بهێنن، بەتایبەت بۆ تاوانی ئەلكرتۆنی. 

لەم ڕوانگەیەوە پسپۆڕێك پێی وایە: بەكارهێنانی سیستمی كۆمپیوتەر و پڕۆگرامەكانیەتی بۆ ئەنجامدانی 

تاوان)٢١(.

تەزویری ئەلكرتۆنی؛ بەكارهێنانی پڕۆگرامی جۆراوجۆر بۆ دەستكاریی )داتا، وێنە، مۆر و ڤیزا...( به كار 

فه رمی  دێكۆمێنتێكی  بۆ منوونه؛   ده فرۆرشێن.  به  خه ڵك  كۆمەاڵیەتییەكانه وه   تۆڕە  له  ڕێگه ی  ده هێرنێت، 

بۆ  ده كه ن  ده ستكاری  داتایه كی  یاخود  وێنه   كه سێكه وه یه ،  به  ناوی  پاسپۆرت...(  و  ناسنامه   )بڕوانامه ، 

مامه ڵه یه كی ته زویر. 

هه روه ها ئەم تاوانە له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كاندا بۆ چەند جۆرێك پۆلێن دەكرێت:

- دروستكردنی ئەكاونت و پەیجی تەزویر.

- بەكارهێنانی پڕۆگرامی پێشكەوتوو بە مەبەستی تەزویركردنی دەنگ و ڕەنگ و وێنە و ڤیدیۆ یاخود 

دەستكاریكردنیان.

 سێیه م: ژیانی تایبه ت

سەرهەڵدان و ڕێزگرتن لە سنوورەكانی چەمكی ژیانی تایبەت؛ مێژوویەكی دێرینی هەیە و لە زۆربەی 

ئایینە ئاسامنییەكانیشدا جەخت لەسەر پاراستنی كراوەتەوە، بەاڵم هاتنەئارای وەك چەمكێكی سەربەخۆ؛ 

دەگەڕێتەوە بۆ كۆتایی سەدەی نۆزدە، كاتێك هەردوو یاساناسی ئەمەریكی سامۆئیل وارین و لویس براندیس 

تایبەتیی  ژیانی  پێشێلــكردنی  كەوتبووە  گیانی  بێــپەروا  كە  ڕووزەرد  ڕۆژنامەی  دەركەوتنی  ئەنجامی  لە 

كەسەكانەوە،  توێژینەوەیەكیان لە ساڵی 1890 بە ناوی مافی ژیانی تایبەت باڵو كردەوە)٢٢(،  تیایدا داوای 

پاراستنی مافی ژیانی تایبەتیان لە یاساكانی ئەو سەردەمەدا كردبوو، ئەمەش بە سەرەتای پشتیوانیی یاسا لەو 

مافە ئیتیكییەی مرۆڤ لەناو كایەی میدیادا دادەنرێت.

هەروەها پسپۆڕێكی تری بواری یاسا و ئیتیك لەو باوەڕەدایە كە ڕێزگرتنە لە ژیانی تایبەت و سەربەخۆیی، 

واتە مرۆڤ لە ڕەفتارەكانیدا سەربەست بێ و لە خەڵك بەدوور بێ، ئەویش لە چوارچێوەی یاسادا)٢٣(.  

تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان له  هه رێمی كوردستان مه ترسییه ىك گه وره یه  بۆ سه ر ژیاىن تایبه ت كه  به  ئاسایىش 

تایبه تییه ، گیروگرفتی زۆری بۆ كه سێتی و ئاشته وایی خێزان  تاكه كه س داده نرێت. پێشێلكردنی ئه م مافه  
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ناته بایی كۆمه اڵیه تی  و  ئاژاوه   تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانه وه   له دواى هاتنه ئارای  به  جۆرێك  دروست كردووه ، 

بووەته  مایه ی ئه نجامداىن چه ندین تاوانی جۆراوجۆر و هه ڵوه شانه وه ی خێزانیش.

چواره م: پێكداداىن كولتووره كان و ناته بایی كۆمه اڵیه تی 

لە هەرێمی كوردستاندا ئایین و ئایینزای جۆراوجۆر )ئیسالم، مەسیحی، ئێزیدی...( و ئایینزا و ڕێچكەی 

و  حیزب  و  عەملانی...(  )ئیسالمی،  جیاوازی  ئایدۆلۆژیای  و  قادری(  نەقشبەندی،  هەقە،  )كاكەیی،  ئایینی 

بووەته  مایه ی  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان،  به كارهێنانی  خراپ  جاریش  زۆر  تێدایە،  جۆراوجۆری  عه شیره تی 

پێكداداىن كولتووری و ئایینی كه  سه رچاوه یه كی سه ره كییه  بۆ ناته بایی كۆمه اڵیه تی.

پێنجه م: مامه ڵه ی ئه لكرتۆنی بۆ كااڵی نایاسایی

گه رموگوڕیی بازاڕی ئۆنالین فاكته ره كه ی ده گه ڕێته وه  بۆ ئه و ڕاستییه ی كه  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان توانیویه تی 

سنووری ده وڵه تان ببه  زێنێت، واتە هه ر هاواڵتییه ك ده رفه تی كڕینی پڕۆگرام و خزمه تگوزاری و كااڵی هه یه .

ئه م تایبه مته ندییه ش هه ندێك جار بۆ مه به ستى خراپ و تاوانی جۆراوجۆر به كار هێرناوه ، دیارترینیان 

كڕینی جۆره ها كااڵ و به رهه می نایاساییه  وه ك: كڕین و فرۆىش چه ك و ته قه مه نی، پڕۆگرامی سیخوری و 

ئابڕووبه ر، مادده ی هۆشبه ر، قاچاخچێتی، هاككردنی داتا بۆ مه به ستى فرۆشتنه وه  و زۆر تاوانی تریش. 

یاساییه كانیش  دامه زراوه   بۆ  كێشه ی  كۆمه اڵیه تییه كان  تۆڕه   له   بێسنوورییه   ئه م  له وه دایه   گرفته كه  

خوڵقاندووه ، چونكه  زۆر جار كه سه  تاوانباره كه  له  ده ره وه ی سنووری واڵته كه دایه ، یاخود ناسنامه ی خۆی ون 

ده كات تا له  سزای یاسایی خۆی ده رباز بكات.

به گشتی كاریگه رییه  نه رێنییه كانی تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان له سه ر ئاسایشی  نه ته وه یی هه رێمی كوردستان 

زۆرن، به اڵم ئه م پێنج مه ترسییه به  دیارترین هه ڕه شه  بۆ سه ر  ئاسایشی  نه ته وه یی داده نرێن.

چواره م: پێشنیار و ڕاسپاردەكان بۆ پارێزگاری له  ئاسایىش نه ته وه یی

داڕشتنی چه ندین بەرنامە و خستنەڕووی پێشنیارەكان بۆ پراكتیزه كردنیان له تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كانی 

به كارهێنانی  بۆ  ده بینێت  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كاندا  ئاڕاسته كردنی  له   گرنگ  ڕۆڵێكی  كوردستاندا،  هه رێمی 

به  مه به ستی پاراسنت و خزمه ت به  ئاسایشی  نه ته وه یی كه  ژیان و چاره نووسی سه رجه م دانیشتووانیشی 

به خۆیه وه  گرێ داوه .

به  كۆمه ڵێك  پێویستى  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان  واتە فره ڕه هه ندیی  یه كرتن،  ته واوكاری  ئه م سیناریۆیانه  

ڕێوشوێن هه یه  تا بتوانرێت زیانه كانی كۆنرتۆڵ بكرێت.  

1. په ره پێدانی ئاستی هۆشیاریی جه ماوه ر

هه وڵدان بۆ گه شه پێدانی هۆشیاری و دروستكردنی هه ستی به رپرسیارێتی له ناو به كارهێنه رانی تۆڕه  
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به  ئامانجی  به كارهێنه رێك   هه ر  هاندانی  بۆ  گرنگه   ڕێكارێكی  كوردستان،  هه رێمی  كۆمه اڵیه تییه كانی 

پێویستدا ده توانرێ هه ژموونی جه ماوه ر  له  كاتی  ئارامیی كۆمه ڵگا، هه روه ها  و  ئاسایش  به   خزمه تكردن 

بخرێته  خزمه ت پاراستنی ئاسایشی نه ته وه یی له سه ر ئاستی ناوخۆی واڵت و نێوده وڵه تییشدا.

بۆ منوونه ؛ هه ر به كارهێنه رێك یاخود خاوه ن ئه كاونت و په یجێك له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كاندا، كۆمەڵێك 

ڕاسپاردە و ڕێنامیی یاسایی تایبه ت وه ربگرێت تا ئاگادار بێت كه  پاراستنی سه رجه م ڕه هه نده كانی ئاسایشی 

نه ته وه یی ئه ركی سه رشانیه تی. هه روه ها له  كاىت قه یران و مه ترسییشدا به شداری له  هه ڵمه تی هۆشیاری بۆ 

خۆپارێزی له  تاوانه  جۆراوجۆره كان بكه ن، به  شێوه یه كی به رده وامیش هاوكار بن له گه ڵ دادگا و هێزه كاىن 

پۆلیس بۆ دۆزینه وه ی تاوانباره  ئه لكرتۆنییه كان. 

ئه ركێكی تری جه ماوه ر، به شدارییه  له  ڕیپۆرتكردنی ئه كاونت و په یجه كان كه  هاندان و پڕوپاگه نده یان بۆ 

تاوانه  جۆراوجۆره كانی وه ك تیرۆر و مادده ی هۆشبه ر و له شفرۆشی و هاوشێوه كانیان تێدایه ، تا كۆمپانیاكاىن 

منوونه ی فه یسبوك، به  هۆی ئه و ڕیپۆرتانه وه  دایبخه ن.

بابه تێكی گرنگی تری هۆشیاریی جه ماوه ری، بێئاگابووىن زۆرینه ی به كارهێنه رانه  له و ڕاستییه ی كه  ئه مڕۆ 

ده یه ى  دوو  له ماوه ی  بدۆزێته وه.  ئه لكرتۆنییه كان  تاوانباره   له توانایدایه   پێشكه وتووه ،  هێنده  ته كنه لۆژیا 

خۆی  ناسنامه ی  به ئاسانی  تاوانبار  چونكه   دراوه ،  ئه نجام  ئه لكرتۆنییه وه   ڕێی  له   تاوان  زۆرجار  ڕابردوودا، 

حه شارداوه و به ناوى خوازراو تاوانه كه ی كردووه ، ئێستاش ڕێژه یه كی زۆری به كارهێنه ران هه ر بۆ ئه و مه به سته  

تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان بۆ تاوانی جۆراوجۆری وه ك تیرۆر و ته زویر و مامه ڵه ی نه شیاو به كارده هێنن، پێویسته  

به كارهێنه ران هۆشیار و ئاگاداربكرێنه وه  كه  به هۆی ته كنه لۆژیاوه  شیاوی دۆزینه وه ن تا تاوان ئه نجامنه ده ن.

 2. داناىن دەرگاوان له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان

چه مكی دەرگاوانەكان )Gatekeepers( بۆ یەكەم جار لەالیەن كورت لوین )Kurt Lewin(ەوە بەكار 

هێرنا. بە تێڕوانینی ناوبراو، كۆمەڵێك فلتەر هەن كە هەواڵەكانی پیادا تێدەپەڕن، ئەم فلتەرانەش دەروازەیەكی 

چوونەژوورەوەن و تەنها مۆڵه ت به  هەندێك هەواڵ دەده ن و هەندێكیشیان دوور دەخاتەوە و بە نەشیاو 

ناوزەدیان دەكات)٢٤(. 

بەگشتی ئەو كەسانەی لە ستافی نووسین و دامەزراوەكانی میدیادا بەشداری لە پڕۆسەی ئامادەكردن و 

 .)٢٥()gatekeeper( هەڵبژاردن و خستنەڕووی پەیامەكانی هەواڵدا دەكەن، پێیان دەوترێ  دەرگاوان

تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان،  له  مه ترسییه كاىن  نه ته وه یی  ئاسایشی  له   پارێزگاری  بۆ  له  هه رێمی كوردستان 

پێویسته  له سه ر چه ند ئاستێك سوود له  ده رگاوانه كان ببینن:

- خاوه ن ئه كاونت و په یج و وێبسایته كان كه  به  پێی یاسا به ركاره كاىن هه رێمی كوردستان به رپرسن 

له و بابه تانه ی باڵوی ده كه نه وه ، پێویسته  كه سێكی شاره زا له  یاسا و پره نسیپه كاىن ئازادیى ڕاده ربڕین وه ك 

ده رگاوان دابنێن تا سه رجه م بابه ته كان هه ڵبسه نگێنێت، دوای دڵنیابوونه وه  له  پاراستنى ئاسایىش نه ته وه یی، 

پاشان بڕیاری باڵوبوونه وه یان بدات. 
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- به كارهێنه ران هۆشیار بكرێنه وه  له  دروست به كارهێناىن تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان، ئه گه رنا الیه ىن 

به رپرس به دواداچوون بۆ سه رجه م ئه و هه واڵ و داتا و وێنانه  بكات كه  زیان به  ئاسایىش نه ته وه یی 

ده گه یه نن.

كۆنرتۆڵكردنی  یاخود  فلته ركردن  بۆ  بكرێنه وه   ئاگادار  مۆبایل  و  ئینته رنێت  كۆمپانیاكانی   -

سه رجه م ئه و ئه كاونت و په یجانه ی زیان به  ئاسایشی نه ته وه یی ده گه یه نن. هه ندێك له و په یج و 

ئه كاونتانه  ده شێ له  واڵتانی تره وه  ئاڕاسته  بكرێن. ئه گه ر هاندانیان بۆ تاوان تێدا بوو، به تایبه ت 

تاوانه كاىن تیرۆر و بازرگانیی هۆشبه ر و ڕیكالم بۆ كااڵی مه ترسیدار، پێویسته  فلته ر بكرێن.

3. ڕێككه وتنامه ی نێوده وڵه ىت بۆ به گژداچوونه وه ی تاوانی ئه لكرتۆنی   

به كارهێنه ران  واتە  خزمه تگوزارییه كه یه ،  گڵۆباڵیزه بوونی  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان؛  گرنگی  خه سڵه تێكی 

سنووری واڵتان ده به زێنن و له سه ر ئاستی جیهان په یامه كانیان باڵو ده كه نه وه .

هه رێمی كوردستان وه ك هاوپه یامنێكی گرنگی به ره ی دژه تیرۆر، پێویسته  ڕێككه وتننامه ی نێوده وڵه تیى 

له گه ڵ كۆمپانیاكانی ئینته رنێت و واڵتانی تری به ره ی دژه تیرۆردا هه بێت، به  مه به ستى هاریكاریی دووالیه نه  

بۆ دۆزینه وه ی ئه و تاوانبارانه ی زیان به  ئاسایشی نه ته وه یی كورد ده گه یه نن، هه روه ها هه رێمی كوردستان 

به  شێوه یه كی به رده وام ئاگاداریان بكاته وه  بۆ فلته ركردىن هه ر ئه كاونت و په یجێك كه  زیان به  ئاسایىش 

نه ته وه یی ده گه یه نن.

4. به رزكردنه وه ی ئاستى خزمه تگوزاری

ئاستی  له   تێگه یشنت  بۆ  گرنگه   میتۆدێكی  واڵتان،  دانیشتووانی  ژیانی  بارودۆخی  هه ڵسه نگاندىن 

بایه خدانیشیان به  ئاسایشی نه ته وه یی، واتە هه ر واڵتێك خۆشگوزه رانی و بژێوییه كی شایسته  بۆ هاواڵتییانی 

خۆی دابین بكات، به دڵنیاییه وه  زیاتر خه مخۆری پاراستنى ئاسایىش نه ته وه كه یانن له و مه ترسییه  جۆراوجۆرانه ی 

دێنه  ئارا.

له  هه مان كاتدا هه ڵكشانی فشارە ئابووری و سیاسی و كۆمه اڵیه تییه كانیش، كاریگه ریی ڕاسته وخۆی 

له سه ر هه ڵكشاىن هه ڕه شه   بۆ سه ر ئاسایىش نه ته وه یی هه یه . هه تا ڕێژه ی قه یران له ناو كۆمه ڵگایه كدا زیاتر 

بێت، پرت ئاسایىش نه ته وه یی ده كه وێته  به رده م مه ترسییه وه .

پڕۆژه ی  به به رده وامی  پێویسته   ده سه اڵتداران  و  كوردستان  هه رێمی  حكومه تی  ڕوانگه یه وه ،  له م 

ناوه نده  فێركاری و ئه كادیمییه كان، دابینكردىن  بایه خدان به   خزمه تگوزاریی وه ك: ڕه خساندىن هه لی كار، 

شوێنی نیشته جێبوون، بنه بڕكردىن ڕۆتین، چاككردنی ڕێگاكاىن هاتوچۆ، كه مكردنه وه ی فشاره  ئابوورییه كان، 

یارمه تیداىن چینوتوێژه  جۆراوجۆره كان، كردنه وه ی ده یان ناوه ندی ڕووناكبیری و هونه ری به  ئه ركی سه رشانی 

خۆی بزانێت تا دانیشتوواىن هه رێمی كوردستان هه ست به  خۆشگوزه رانی و ئاسووده یی بكه ن و ئه مه ش 

ببێته  پاڵنه رێك بۆ پاراستنى ئاسایشی نه ته وه یی.
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مەترسییەکانى دابەزینی ئاستی 
ئاوی ژێرزەویی هەولێر و كاریگەریی 

پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون
ئامادەكردن:

ڕێکخراوى ستۆپ: ڕێكخراوی ستۆپ بۆ چاودێری و پەرەپێدان، ڕێكخراوێكی كوردستانیی قازانج 
نەویستە، بە گوێرەی یاسای ژمارە )1(ی ساڵی -2011ی پەرلەمانی كوردستان، لە فەرمانگەی 

ڕێكخراوە ناحكومییەكانی كوردستان تۆماركراوە و لەبواری بەهێزكردنی بنەماكانی حكومڕانیی باش 
و هەوڵدان بۆ باشرتكردنی پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەكان لە هەرێمی كوردستان 

كاردەكات.
تۆڕی میدیایی موڵك نیوز: دامەزراوەیەكـى میدیایى سەربەخۆیه، لە سەندیكای ڕۆژنامەنووسانی 

كوردستان بە ژمارە 61 تۆمار كراوە، تایبەمتەنده به پێشـاندانی كەرتی خانووبەرە و وەبەرهێـنان، 
بەرهەمەكانی به شـێوەى بیرناو و بیسرتاو و نوورساو باڵو دەكاتەوه.

بەرایی

زۆرێك  جیهانییە.  بابەتیكی  ئێستا  كەمبوونەوەی،  هەڕەشەكانی  و  ئاو  پرسی  لەسەر  كاركردن 

لەو دامەزراوانەی گرنگی بە پرسە گشتییەكان دەدەن، كاری لەسەر دەكەن. بەو پێیەی ئەم بابەتە 

ئێمەش  بۆیە  بكرێت،  لەسەر  كاری  شێوەیەكی هەمەالیەنەش  بە  بەوەیە  پێویستی  فرەڕەهەندە، 

لە هەریەك لە ڕێكخراوی ستۆپ بۆ چاودێری و پەرەپێدان و تۆڕی میدیایی موڵك نیوز، لە ماوەی 

بابەتە  ئەم  ئامادەكردنی  لەسەر  كار  دا  بڕیارمان  هاوبەشدا،  پڕۆژەیەكی  چوارچێوەی  لە  ڕابردوو 
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بكەین، هەر الیەكامن بە گوێرەی شارەزایی خۆمان زانیاری و تواناكانی خۆمان خستە گەڕ تاكوو 

ئەو توێژینەوەى بەردەستتانی لێ بەرهەم هات. ئامانج لەم توێژینەوەیە، بەشێكە لە هەوڵی هێنانە 

دیی ئەو هۆكارانەی كە لە پێناویاندا دروست بووین. پێامن وایە پرسی ئاو خەمێكی گشتییە، بۆیە 

خۆبەخشانە لە ماوەی 4 مانگدا چەندین دیدار و كۆبوونەوە و بەدواداچوونی مەیدانیامن ئەنجام 

داوە، بۆ ئەوەی بگەینە زانیاریی دروست و شیكار و ئەنجام و پێشنیاری واقعی بۆ چارەسەركردن.

كێشەی ئاوی خواردنەوە

ئاو، بەتایبەت ئاوی خاوێن بۆ خواردنەوە، یەكێكە لەو پرسانەی چەند دەیەیەک  دابینكردنی 

سەرووی  یەكگرتووەكان،  نەتەوە  ئاماری  گوێرەی  بە  كردووە.  سەرقاڵ  خۆیەوە  بە  جیهانی  دەبێ 

كە  واڵتانەی  لەو  یەكێكە  عێراق  هاوكات  خواردنەوە،  بۆ  خاوێن  ئاوی  ناگەنە  كەس”  ملیار  “دوو 

بەچڕیی ڕووبەڕووی دابەزینی ئاستی ئاو لە ژێرزەوی و بەنداوەكان بووەتەوە، بە جۆرێك ساڵی 

2022 بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو، ڕێژەی عەمباركراوی ئاو لە عێراق بۆ نیوە كەم بووەتەوە. ئەو 

داتا مەترسیدارانە وای كردووە زۆرێك لە واڵتان بۆ ئەوەی خۆیان بپارێزن لە ڕووبەڕووبوونەوەی 

دۆخی لەم شێوەیە، سیاسەتی نیشتامنیی گشتگیر بۆ بەڕێوەبردنی سەرچاوەكانی ئاو و پاراستنی لە 

بەفیڕۆدان جێبەجێ دەكەن)١(. 

یاسای  كوردستان  پەرلەمانی   ٢٠٢٢/٦/٢ لە  ئەگەرچی  كوردستان،  هەرێمی  بە  تایبەتە  ئەوەی 

بەڕێوەبردن و پاراستنی ئاوى پەسەند كرد، بەاڵم تا ئێستا حكومەتی هەرێم خاوەنی سیاسەتێكی 

پەسەندكراوی بەڕێوەبردنی ئاو نییە، بۆیە بە گوێرەی داتاكانی حكومەتی هەرێم ڕۆژانە لە هەرێمی 

لەم  دەهێرنێت،  بەرهەم  خواردنەوە  پاكی  ئاوی  سێجا  مەتر  هەزار(   600 ملیۆن  و   2( كوردستان 

ئاوە  ئەم  تێچووی  دەچێت،  بەفیڕۆ  خواردنەوە  پاكی  ئاوی  مەترسێجا  هەزار(   850( ڕۆژانە  بڕە 

بەفیڕۆدراوە ڕۆژانە )340 ملیۆن( دینار لەسەر حكومەت دەكەوێت)٢( . 

ساڵی  لە  كوردستان  هەرێمی  بڕوات  شێوەیە  بەم  ئەگەر  پسپۆڕانیش،  بۆچوونی  گوێرەی  بە 

2030دا تووشی قەیرانی ئاو دەبێت)٣(. بە هۆی بۆشایی نێوان داخوازی و بەرهەمهێنان، بە گوێرەی 

چەند داتایەك كە دەست تیمی ئامادەكاری توێژینەوە كەوتووە، لە ئێستاوە بە هۆی وشكەساڵییەوە 

نزیكەی 650 گوند هەڕەشەی چۆڵبوونیان لەسەرە)٤(. 

لەم نێوانەدا ئەوەی تا ئێستا دەبیرنێت نەك كێشەكان لە ڕووی سرتاتیژییەوە چارەسەر ناكرێن، 

شاری  گەورەیە  کێشە  ئەو  بەرباىس  هێنانە  بۆ  توێژینەوەدا،  لەم  دەبن.  فراوانرت  خەریكە  بەڵكوو 

پڕۆژەكانی  سەر  خستووەتە  تیشکامن  هەولێریش  شاری  لەناو  وەرگرتووە،  منوونە  بە  هەولێرمان 

نیشتەجێبوونی باڵەخانە، بەو پێیەی لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەیەكی زۆر باڵەخانە دروست كراون 

و ئێستاش لە دروستكردندان كە زۆرینەیان لە دەرەوەی ماستەرپالنی شارەكەن كە پێشرت پەسەند 

كراون، هەموو ئەو یەكانەش پێویستیان بە خزمەتگوزاری هەیە لە نێویاندا ئاوی خاوێن كە ئەمەش 
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جارێكی تر بارگرانی دروست دەكات لەسەر شارەكە.

ژێرزەویى  ئاوی  لەسەر  پڕۆژانە  ئەم  نێگەتیڤی  كاریگەریی  بۆ  شیكاری  توێژینەوەیە  ئەم 

هەولێر دەكات. دەبێت ئەوەش بڵێین كە ئامانجی ئەم توێژینەوەیە بۆ لێدان نییە لە پڕۆژەكانی 

نیشتەجێبوونی خانووبەرە، بەڵكوو ڕەخنەكردنی شێوازی دابینكردنی ئاوی پاكە بۆیان، لە كاتێكدا 

هەولێر خۆی تووشی گرفتی دابینكردنی ئاوی خاوێن دەبێتەوە بەتایبەت لە وەرزی هاویندا. 

دابینكردنی ئاوی خاوێن لە شاری هەولێر

زیاتر  هەروەها  و   ”٣ و   2 و   1 “ئیفراز  ئاوی  پڕۆژەكانی  ڕێگەی  لە  خاوێن  ئاوی  دابینکردىن 

لە “1240 بیری ئاو” دەبێت کە ڕۆژانە )665,000م٣( ئاوی خواردنەوە بۆ هاواڵتییانی نێو شاری 

هەولێر بەرهەم دێت، بە جۆرێك ڕێژەی %60ی ئاوەكە لە ڕێی پڕۆژەكانی ئیفراز دابین دەكرێن، 

واتە ئاوی سەر زەوی، ڕێژەی %40ێ لە ڕێی بیرەوە واتە ئاوی ژێرزەوی دابین دەكرێت، بە هۆی 

پشتبەستنی زۆر بە ئاوی ژێرزەویی هەولێر. بە گوێرەی ئامارەكان ساڵ دوای ساڵ ئاوی ژێر زەوی 

دادەبەزێت و بڕەكەی كەمرت دەبێتەوە)٥(.  

ئاوی ژێرزەوی 

ئەو ئاوەیە کە وا لەژێر ڕووکەشی زەوی و بەدیاریکراوی لەنێو کونە بۆشە خۆڵییەکان و لەنێو 

جێگا شکاوەکانی کەڤردا بوونی ھەیە. ھەر کاتێک ئاوی سەر زەوی دەچێتە نێو قوواڵیی خاکەکە، 

و  کون  ڕاستەوخۆ  زەوی،  ژێر  دەچێتە  کە  ئاوەشی  ئەو  دەکرێت.  پێناسە  ژێرزەوی  ئاوی  بە  ئەوا 

کەلێنە بۆشەکان پڕ دەکاتەوە. ماددەی ڕەقنەبوو )وەک خۆڵ( یان ھەر تەنێک بە چینی ئاوھەڵگر 

ھەبێت.  ئاوێکی  بڕە  دروستکردنی  توانای  کاتێ  ھەر  دەکرێت  بانگ  ژێرزەوی  کۆگای  ئاوە  یان 

کاتێ ئاویش دەچێتە ژێر زەوی، دەکرێ بەسەر سێ چیندا دابەش بکرێت کە بریتین لە “ناوچەی 

نەخوساو - Unsaturated Zone” کە تێیدا ئەو ناوچەیە کە ھیچ ئاوێک لەنێو کەلێنەکانی بەدی 

ناکرێت، “ناوچەی خوساو - Saturated/Phreatic Zone” کە تێیدا خوساوە یان تێرە لە ئاو. ھێڵی 

جیاکەرەوەی نێوان ھەردوو ناوچەکەش پێی دەگوترێ “Water Table - ئاستی وەستانی ئاو”)٦(.
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ئاماری دابەزینی ئاوی ژێرزەوی لە هەولێر

سەرچاوە:  فرمان رشاد )2019(،  تقيیم خدمة املياه يف مدينة اربيل، منظمة ستوب

بۆ  خاوێن  ئاوی  دابینكردنی  بۆ  بیرەوە  لێدانی  ڕێگای  لە  ژێرزەوی  ئاوی  لە  سوودوەرگرتن 

هاواڵتییان لە شاری هەولێر، یەكێكە لە ڕێگا سەرەكییەكانی دابینكردنی ئاوی خاوێن لە دەیان ساڵی 

قۆناغ  بە  قۆناغ  كردووە  وای  بەردەوام  شێوەیەكی  بە  بەكارهێنانی  بەاڵم  شارەدا،  لەم  ڕابردووەوە 

ئاوی  بەڕێوەبەرایەتیی  بە  فەرمییەكانی سەر  بیرە  ژمارەی  ئێستا  دابەزێت.  ژێرزەوی  ئاوی  ئاستی 

هەولێر 1240 بیرە، كە ڕێژەی %60ی پێویستیی هاواڵتییان لە شارەكە دابین دەكەن. ئەمە جگە 

لەو بیرانەی كە لە پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون و پڕۆژە بازرگانییەكانی سەر بە وەبەرهێنان لێدراون 

كە مەزەندە دەكرێت ئێستا ڕێژەیان )1200( بیر بێت.

دەدەین  هەوڵ  لێرەدا  بووە،  خێراتر  زۆر  دواییەدا  لەم  هەولێر  لە  ژێرزەوی  ئاوی  دابەزینی 

دابەزینی ئاوی ژێرزەوی بۆ سێ قۆناغی سەرەكی دابەش بكەین: قۆناغی یەكەم )1960-2000(، 

ئاستى  شێوازى  خوارەوەدا  لە   ،)2020–2010( سێیەم  قۆناعی   ،)2010–2000( دووەم  قۆناغی 

دابەزینەکە ڕوون کراوەتەوە.

قۆناغی یەكەم )1960-2000(

بە گوێرەی داتای بەردەست )بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی هەولێر(، لە ساڵی 1960 تا 1980، بیرەكانی 

بۆ 1990،  لە ساڵی 1980  ئاوی خاوێن.  بە  گەیشنت  بۆ  لێدراون  مەتر   )100( قوواڵیی  بە  هەولێر 

قوواڵیی بیرەكان بۆ 120 مەتر دابەزیون، بەرهەمیش بۆ 180 گاڵۆن لە هەر خولەکێک دابەزیوە. 

لە ساڵی 1990 بۆ 2000، جارێكی تر دابەزین ڕووی داوە، بە جۆرێك قواڵیی بیرەكان 250 مەتر 

سەرچاوەکانی دابینکردنی ئاوی خاوێن لەهەولێر/ ڕێژەیی
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دابەزیون، بەرهەمیش بۆ 150 گاڵۆن لە هەر خولەكێك دابەزیوە. واتە تا ساڵی 2000، بە ڕێژەی 

%150ی ئاوی ژێرزەویی هەولێر بە بەراورد لەگەڵ 1960 دابەزیوە.

 

قۆناغی دووەم )2000-2010( 

لەم قۆناغەدا دابەزینی ئاوی ژێرزەویی هەولێر بەرەو قۆناغە مەترسیدارەكە دەڕوات، بە جۆرێك 

قوواڵیی بیرەكان بۆ 250 مەتر دادەبەزێت، ئاستی بەرهەمیش لە 150 گاڵۆن لە هەر خولەکێک 

بۆ 100 گاڵۆن لە خولەکێک دادەبەزێت، واتە بە ڕێژەی ٥٠%، ئەمەش دابەزینێكی هەستپێكراو و 

خێرایە بە بەراود لەگەڵ قۆناغی یەكەم. ئەمە لە كاتێكدایە لەم 10 ساڵەدا پڕۆژەی ئاوی ئیفراز3-ی 

هەولێر خرایە گەڕ كە ڕێژەی %40ی ئاوی ناو شاری هەولێری دابین دەكرد.

قۆناغی سێیەم )2010-2020(

بە  هەولێرە،  ژێرزەویی  ئاوی  دابەزینی  مەترسیدارەكەی  هەرە  قۆناغە  ئەمە  بڵێین  دەكرێت 

جۆرێك ڕێژەی قووڵیی بیرەكان بۆ 450 مەتر دابەزیوە، ڕێژەی بەرهەمی ئاویش 70 گاڵۆن بۆ هەر 

خولەکێک دابەزیوە.

ئەوەی لەم هاوكێشەیەدا دەبیرنێت، لەگەڵ دروستكردنی شارەكانی نیشتەجێبوونی وەبەرهێنان 

و فراوانبوونی خێرای شاری هەولێر؛ ڕێژەی دابەزینی ئاوی هەولێر تەنها لەم 10 ساڵەدا بە شێوەی 

%100 دابەزیوە و بڕی ئاوی بەرهەمهاتووش بە ڕێژەی %50 دابەزیوە.



79

No.15, December 2022

ئاماژەیەكی  ئەم خێرابوونە هەستپێكراوە لە دابەزینی ئاوی ژێرزەوی لەم 10 ساڵەی كۆتایی، 

مەترسیدارە بۆ ئەوەی لە ماوەی 10 ساڵی داهاتوودا ڕێژەكە بۆ %100 جارێكی تر دابەزێتەوە)٧(.

لە  زیاتر  گوژمەی  بە  ساڵى ٢٠٢٢دا  لە  كوردستان  بڕیاریشدا، حكومەتی هەرێمی  نوێرتین  لە 

حەوت ملیار دینار بڕیاری لێدانی 138 بیری ئاوی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی وشكەساڵی و دابینكردنی 

ئاوی خواردنەوە بۆ شاری هەولێر تەرخان كرد، ٧٠%ى بیری بەدیلن بۆ ئەو شوێنانەی ئاویان وشكی 

كردووە یان دابەزیوە، %30ی بیری نوێن بۆ گەڕەكە نوێكان و گەڕەكە فراوانبووەكان لێدەدرێن.
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پڕۆژەكانی نیشتەجێبوونی باڵەخانە لە هەولێر

كاریگەرییان لەسەر دابینكردنی ئاوی خاوێن

تاكوو 2022، شاری هەولێر ڕووبەرەكەی چوار هێندە زیادی كردووە.  نێوان 2004  لە ماوەی 

لەگەڵ زیادبوونی دانیشتووانی، بووەتە ناوەندێكی بازرگانیی قەرەباڵغ، سەرەڕای بابەتی گەشتیاری. 

لەگەڵ ئەوەشدا بە هۆی ئەوەی پایتەختی هەرێمی كوردستانە، لە ڕووی دیپلۆماسی و سەردانە 

زۆرە فەرمییەكانیش قەرەباڵغرت و چڕترە، هاوكات لەگەڵ بەرزبوونەوەی ئاستی گوزەرانی خەڵك و 

گۆڕان لەسەر شێوازی ژیان، خواست لەسەر ئاویش بەرزتر بووەتەوە . 

جیاواز  پڕۆژەی   )50( لە  نیشتەجێبوون  یەكەی   )50,000( لە  زیاتر   ،2025 ساڵی  تاوەكوو 

بە  كابینەیەدا مۆڵەت  لەم  زانیاری،  داتای فەرمیی فەرمانگەی میدیا و  بە گوێرەی  تەواو دەبێت. 

دروستكردنی 14 پڕۆژەی نیشتەجێبوون دراوە. 

 



81

No.15, December 2022

نەخشەى فراوانبووىن شارى هەولێر لەنێوان سااڵىن )١٩٨٤–٢٠٢٢(

GIS سەرچاوە: د. توانا ئەحمەد، پسپۆڕى جوگرافیا و

لە دەرەوەی  بەشێكیشیان  و  لە چوارچێوەی وەبەرهێنان  بەشێكیان  نیشتەجێبوون  پڕۆژەكانی 

وەبەرهێنانە، ئەگەر بەراوردی دروستكردنی ئەو ڕێژەیە بەو ماوەیە بكرێت، بەڕوونی هەست بەوە 

دەكرێت وەك پێویست لە چوارچێوەی پالن نەبووە، وەك ئاماژەشامن پێ كرد كە لە ماستەرپالنی 

یەكە  باڵەخانە و  ڕێژەیە  ئەو  بە دروستكردنی  ئاماژە  بە هیچ شێوەیەك  پێشووی شاری هەولێردا 

نیشتەجێبوونە نەكراوە، بۆ منوونە لە کۆنفڕانىس وەبەرهێناىن د. ئەحمەد ڕێكانی؛ سەرۆكی یەكێتیی 

وەبەرهێنەرانی كوردستان، دەڵێت زۆریی داواكاریی دروستكردنی پڕۆژەی نیشتەجێبوون بە پلەی 

یەكەم بە هۆی چاولێكەریی زۆری قازانجی پڕۆژەكانە، ئەمەش دەریدەخات كە وەاڵمدانەوە نییە 

بۆ پێویستییەكانی شارەكە. هەر بۆیە فشارێكی زۆریان بۆ چۆنیەتیی دابینكردنی خزمەتگوزارییە 

بنەڕەتییەكان دروست كردووە، بەو پێیەی ئێمە دابینكردنی ئاومان كردووەتە منوونە لەم توێژینەوە، 

بە شێوەیەكی مەزندەكراو ئاوی خاوێن كە پێویستە بۆ ئەم پڕۆژانە شی دەكەینەوە. ئەگەرچی بڕی 

پێویست بۆ هەر تاكێك كە لە شوقە دادەنیشێت كەمرتە بە بەراورد لەگەڵ خانووی ئاسایی، بۆ هەر 

نیشتەجێیەكی شوقە بەتێكڕایی )200( لیرتە، لە كاتێكدا بۆ هەر کەسێک لە خانووی ئاسایی )300( 

لیرتی ڕۆژانە بەكار دەهێنێت، ئەمەش هەر چۆنێك بێت قورساییەكی زۆر بەسەر دابینكردنی ئاو 

لە هەولێر دروست دەكات.



82

No.15, December 2022

بارگرانیی پڕۆژەكانی شوقە لەسەر ئاوی هەولێر بە داتا

منوونەی پڕۆژەیەكی 1000 شوقەیی وەردەگرین، ئەگەرچی بە گوێرەی دەستەی ئاماری هەرێمی 

كوردستان ناوەندی ئەندامانی خێزان )٢ تا ٥( کەسـە لە هەرێمی كوردستان، بەاڵم بەو پێیەی بە 

رسوشتی خۆی ئەوانەی شوقە بەكار دەهێنن ژمارەی ئەندامەكانیان كەمرتە، ئێمە 4 كەس هەژمار 

دەكەین.

منوونەیەكی خەمڵێرناو:

پڕۆژەیەكی نیشتەجێبوون، 1000 یەكەی نیشتەجێبوون

پێویستیی ئاو بۆ خێزانێكی چوار كەسی)٩(:

 

سەرچاوە: فەرهاد دۆڵەمەری  )6/7/2002(، “لە هەرێمی کوردستان بۆ هەر تاکێک زیاتر لە تێکڕای ئەڵامنیا 

.https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/060720223 ،”و پۆڵەندا ئاو دابین دەکرێت

لێكەوتەكانی دابینكردنی ئاو بۆ پڕۆژەكانی نیشتەجێبون لە هەولێر

بەگشتی لە ماستەرپالنی هەولێردا ڕەچاوی ئەوە نەكراوە لە ماوەیەكی كەمدا ئەو هەموو   •

یەكەی نیشتەجێبوونە لە هەولێر دروست بكرێت، بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی هەولێریش لە پێشوودا 

هۆشداریی داوە لە بارەی كێشەی دابینكردنی ئاوی خاوێن بۆ پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون، بۆیە لە 

پێداچوونەوە بە ماستەرپالنی هەولێر، ئەركێكی قورس دەكەوێتە سەر شارەوانی، كارەبا و ڕێگاوبان، 

بۆ هەزمكردنی ئەو فشارە زۆرەی بە هۆی پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون كەوتوونەتە سەر هەولێر.

بەو پێیەی بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی هەولێر ناتوانێت لە ڕێی تۆڕە سەرەكییەكانی ئاوی ئیفراز   •

ئاو بۆ ئەم پڕۆژانە دابین بكات، بۆ دابینكردنی ئاوی پڕۆژەكان پشت بە ئاوی ژێرزەوی دەبەسرتێت، 
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لێدانی ئەم ڕێژە زۆرەی بیر لە دەرەوەی پالنە)١٠(. پڕۆژەكانی وەبەرهێنان بە نیشتەجێبوون و هۆتێل 

و نەخۆشخانە و پیشەسازی، ئەوانیش نزیكەی )1200( بیریان لێداوە.

تەواوبوونی  پڕۆژانە دوای  ئەم  نیشتەجێبوونی شوقە، زۆرینەی  پڕۆژەكانی  بە  سەبارەت   •

پڕۆژەكانیان ئینجا بۆ مۆڵەتی وەرگرتنی ئاوی خاوێن سەردانی وەزارەتی شارەوانی و بەڕێوەبەرایەتیی 

گشتیی ئاو و ئاوەڕۆ دەكەن، بەو پڕۆژانەى ئێستاشەوە كە لە دروستكردندان، كاتێكیش مۆڵەتیان 

پێ نادرێت، بە ڕێگای خۆیان مۆڵەتەكان وەردەگرن، ئەمەش وا دەكات ئەو بنەمایەی كە پێویستە 

لەنێوان هەردوو بیرێك 500 مەتر كەمرت نەبێت تێك بدرێت، بە جۆرێك ئێستا لە هەندێ شوێن 

ژێرزەویی  ئاوی  دابەزینی  لە هۆكارەكانی  یەكێكە  ئەمەش  بووەتەوە،  كەمرت  زۆر  بیر  دوو  نێوانی 

هەولێر.

ئیفراز 4 دەستی پێ بكردایە كە  ئاوی  ئاوی ئەم پڕۆژانە، پڕۆژەی  بۆ دابینكردنی  دەكرا   •

دەتوانێت لە هەر كاتژمێرێكدا 25 هەزار مەتر سێجا ئاو دابین بكات. بۆ دروستکردىن پڕۆژەی ئاوی 

ئیفراز4-، پێویستی بە ملیارێك و 200 ملیۆن دۆالرە، بەاڵم پڕۆژەكە وەك پێویست نەخراوەتە بواری 

جێبەجێكردنەوە.

•  ژێرخانی تۆڕی دابەشكردنی ئاوی هەولێر ناتوانێت ئەو پێداویستییە زۆرەی ئاو بگوازێتەوە 

كە پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون دروستیان كردووە. ئەگەر پڕۆژەی ئیفرازی چواریش دروست بكرێـت، 

هێشتا پێویستامن بە دووبارە دانانەوەی تۆڕی دابەشكردنی ئاوی هەولێر هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت 

ڕێژەی پێویستی ئاو بگوازێتەوە كە ئەوەش جارێكی تر خەرجی لەسەر حكومەت دروست دەكات.

•  بە گوێرەی بەدواداچوونەكانی تیمی ئامادەكردنی توێژینەوە، بەڕێوەبردن و دابینكردنی 

وەزارەتی  دەرەوەی  لە  خۆیانەوە  كۆمپانیاكان  لەالیەن  ئاو  دابینكردنی  كرێی  وەرگرتنی  و  ئاو 

شارەوانی بەڕێوە دەچێت، ئەو پارەیەی كە پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون لە هاوبەشەكانیان وەردەگرن.

دەبەسنت،  حكومەت  پێشووی  سیستمی  بە  پشت  ئاو،  دابینكردنی  پارەی  وەرگرتنی  بۆ   •

پارێزگای هەولێر، بە  بە  لیژنەی چاودێریی پڕۆژەكانی وەبەرهێنانی سەر  ئەویش لەسەر ڕێنامیی 

دینار  بۆ منوونە شوقەیەكی 100 مەتری؛ 5 هەزار  پارە وەردەگیرێت،  گوێرەی ڕووبەری شوقەكە 

مانگانە وەردەگیرێت، هەر چەندە بە گوێرەی بەدواداچوونی تیمی ئامادەكاری توێژینەوە پڕۆژەكان 

بەو ڕێژەیە پابەند نین و زیاتر وەردەگرن.

بەو  دەڵێن  پڕۆژەكان  نییە، خاوەنی  بە حكومەتەوە  پەیوەندییەكی  پارە هیچ  وەرگرتنی   •

دەكەین، خۆشامن  دابین  تر  پێویستییەكانی  و  كلۆر  و  كارەبا  لێدەدەین،  بیر  ئێمە خۆمان  پێیەی 

كرێیەكە وەردەگرێن. لە كاتێكدا كەرتی ئاوی حكومی كەرتێكی قازانجنەویستە، واتە حكومەت لە 

ڕووی داراییەوە قازانجی لێ ناكات، بەاڵم بەشێك لە پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون، كۆمپانیاكان قازانج 

لە دابینكردنی ئاو بۆ هاوبەشەكانیان دەكەن.
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نەخشەى بیرەکاىن ئاوى هەولێر 

)سەرچاوە: بەڕێوەبەرایەتیى ئاوى هەولێر(

دەرەنجامەكانی توێژینەوە:

دروستكردنی ژمارەیەكی زۆر پڕۆژەی نیشتەجێبوون بەتایبەت شوقە، لەم چەند ساڵەی   .1

كۆتاییدا لە دەرەوەی ماستەرپالنی شاری هەولێر بووە، بە هیچ شێوەیەك پێشوەختە پرس نەكراوە، 

هەر بۆیە ژمارەیەكی زۆر لێكەوتی خراپی لێ كەوتووەتەوە.

دروستكردنی ژمارەیەكی زۆر پڕۆژەی نیشتەجێبوون بەتایبەت شوقە، كە وڵێكۆڵینەوە و   .2

کارەبا(ى  و  رێگاوبان  ئاوەڕۆ،  خاوێن،  )ئاوى  لەسەر  کاریگەرییەکى  چ  كە  نەكراوە  بەدواداچوون 

شارى هەولێر دەبێت.

قوواڵیی ئێستای بیرەكانی هەولێر لەنێوان 400 تا 600 مەترە، تا 10 ساڵ پێش ئێستا سااڵنە   .3

50 بۆ 60 سەنتیمەتر ئاستی ئاو دادەبەزی، ئێستا 5 بۆ 6 مەترە سااڵنە . 

و  نەبووە  پێویستدا  ئاستی  لە  پڕۆسەیەدا  لەم  پەیوەندیدارەكان  الیەنە  هەماهەنگیی   .4

ئاگاداربوونیان لە یەك وەك پێویست نەبووە.

ئاوى  نێویاندا  لە  خزمەتگوزارییەكانیان  فەرمانگە  مۆڵەتی  پێشدا  لە  پڕۆژەكان  زۆرینەی   .5

وەرنەگرتووە، بەڵكوو لە قۆناغەكانی كۆتاییدا دەستیان بە مامەڵە كردووە، بۆیە دامەزراوەكان ناچار 
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كراون بە پێدانی مۆڵەتی دابینكردنی خزمەتگوزاری.

زۆریی پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون یەكێكە لە هۆكارەكانی دابەزینی ئاوی ژێرزەویی هەولێر،   .6

چونكە لە ڕێی بیرەوە ئاویان بۆ دابین دەكرێت.

پڕۆژەكان فشارێكی زۆر لە داهاتوودا لەسەر تۆڕی دابەشكردنی ئاو لە هەولێر دروست   .7

دەكەن، بەو پێیەی توانای تۆڕەكانی دابەشكردنی ئاو ئێستا بەرگەى ئەو پڕۆژانە ناگرێت ئەگەر لە 

داهاتوودا لە ڕێی ئیفرازیشەوە ئاویان بۆ دابین بكرێت.

پڕۆژەكان وەك پێویست پابەندی ڕێنامییەكانی دەستەی ژینگە نین، بەتایبەت لە پرسی   .8

دروستكردنی یەكەی چارەسەری ئاوی قورس.

لە  ئاو  كرێی  ئاو  بەڕێوەبەرایەتیی  ڕێنامییەكانی  دەرەوەی  لە  نیشتەجێبوون  پڕۆژەكانی   .9

قازانج  پڕۆژەكان  خاوەنی  حكومەت  پێچەوانەی  بە  پڕۆسەدا  لەم  وەردەگرن،  نیشتەجێبووانیان 

دەكەن.

بەشێك لە پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون پابەندی ڕێنامییەكانی وەرگرتنی پارەی خزمەتگوزاری   .10

لە پڕۆژەكان نابن، بەم هۆیەوە تەنها لە شەش مانگی كۆتایی ئەمساڵدا 4 پڕۆژەی نیشتەجێبوونی 

شوقە لەالیەن لیژنەی تایبەمتەند لە پارێزگا سزا دراون.

سیناریۆكان

لە ئەگەری بەردەوامیی ئەم دۆخەی ئێستا، ئەگەری قووڵبوونەوەی کێشەی ئاو لە هەولێر زیاتر 

دەبێت، بە جۆرێک لە مەودا جیاوازەکانی داهاتوودا چەند سیناریۆیەک لەئارادان، بەم شێوەیە:

پڕۆژەکانی  بۆ  بەتایبەت  ژێرزەوی،  ئاوی  بە  پشتبەسنت  بەردەوامبوونی  نزیکمەودا:  سیناریۆی 

نیشتەجێبوون، وا دەکات دابەزینی ئاستی ئاوی ژێرزەوی خێراتر بێت و قوواڵیی بیرەکان زیاتر بێت، 

بەمەش قەیرانی ئاو بەردەوام دەبێت و حکومەت ناچار دەبێت بیری زیاتر لەم گەڕەکانە لێبدات 

بۆ دابینکردنی ئاو.

سیناریۆی ماوە مامناوەندمەودا: دوای لێدانی ژمارەیەکی زیاتری بیر لە گەڕەکەکان و شارەکانی 

نیشتەجێبوون، بڕی بەرهەمیان کەمرت بێتەوە، ئەمەش وا دەکات دابینکردنی ئاوی پێویست لە ڕێی 

ڕێی  لە  دەبێت  ئەمەش  بۆ  بێت،  ئەستەم  گەڕەکانە  ئەم  دانیشتووانی  تەواوی  بۆ  ژێرزەوی  ئاوی 

ئۆتۆمبێلی تایبەت ئاو بۆ ئەم گەڕەکانە دابین بکرێت.

سیناریۆی دوورمەودا: ئەگەری زۆرە ئەم گەڕەک و پڕۆژانەی نیشتەجێبوون کە پشت بە ئاوی 

نەمانی  بە هۆی  ببێتەوە،  کەم  زۆر  دانیشتووانیان  یان  بچن،  بەرەو چۆڵبوون  دەبەسنت؛  ژێرزەوی 

خواستی خەڵک بۆ ژیان لەم گەڕەکانە، بەمەش فشارێکی زۆر دەکەوێتە سەر ئەو گەڕەکانەی کە 

ئاویان لە ڕێگای پڕۆژەکانی ئیفراز بۆ دابین دەکرێت.
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پارێزگاى  بۆ  وەزیران،  )ئەنجوومەىن  لە  هەریەکە  کە  دەکات  پێوست  بەتایبەت  ڕاسپاردەکان 

هەولێر، دەستەى وەبەرهێنان( کارى بەپەلەى بۆ بکەن.

پێویستە پێداچوونەوە بە ماستەرپالنی شاری هەولێردا بكرێت، ئەم گۆڕانكارییانەی ئێستا   1-

لە بواری دروستكردنی پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون لەبەرچاو بگیرێت و سنوورێكی بۆ دابرنێت یان 

ڕێك بخرێت.

نێویاندا  لە  پەیوەندیدارەكان،  الیەنە  لە  پێشوەختە  ڕەزامەندیی  وەرگرتنی  بەبێ   2-

بەڕێوەبەرایەتیی ئاو و ئاوەڕۆ، مۆڵەت بە دروستكردنی هیچ پڕۆژەیەك نەدرێت.

پڕۆژانەی  ئەم  لەالیەن  هەولێر  ژێرزەویی  ئاوی  لەسەر  فشارەكان  كەمكردنەوەی  بۆ   3-

نیشتەجێبوون و ئەو بەشەی شاری هەولێر كە پشت بە ئاوی ژێرزەوی دەبەسنت، پێویستە پڕۆژەی 

ئیفراز چوار بەپەلە دەست پێ بكرێت.

دابینكردنی خزمەتگوزارییەكان لە نێویاندا ئاو، لە پڕۆژەكانی نیشتەجێبووندا ڕاستەوخۆ   4-

ببەسرتێتەوە بە بەڕێوەبەرایەتیی ئاو و ئاوەڕۆ، چیرت لەالیەن كۆمپانیای بەڕێوەبردنی پڕۆژەكانەوە 

پارە بە قازانجەوە وەرنەگیرێت.

ناچاركردنی كۆمپانیاكانی بەرپرس لە دروستكردنی پڕۆژەكان بە دانانی یەكەی چارەسەری   5-

ئاوی قورس و بەكارهێنانەوەی لەناو بەشی سەوزایی پڕۆژەكان.

بۆ بەرزكردنەوەی ئاوی ژێرزەویی هەولێر و دووركەوتنەوە لە بەكارهێنانی ئاوی ژێرزەوی،   6-

پێویستە پڕۆژەكانی دروستكردنی بەنداو لە دەوروبەری شارەكە زیاتر و خێراتر بكرێن.

و  خاوێن  ئاوى  کەرىت  لە  وەبەرهێنان  بدەن  کۆمپانیاکان  هاىن  وەبەرهێنان  دەستەى   7-

دروستکردىن بەنداو لە شارى هەولێر بکەن.
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دەروازەیەك لەمەڕ بەكارهێنانی 
لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستی 

سیاسەت
نووسەر: سەید حسێن میر خەلیلی

ماستەر لە زانستە سیاسییەکان - زانکۆی “باقرالعلوم”
وەرگێڕان: عەبدواڵ ڕەسووڵی

سەرچاوە: وەرزنامەی زانستی - پسپۆڕیی “فرهنگ پژوهش”، ژمارە 24، زستانی 1394، تایبەت بە زانستە سیاسییەكان

پوختە

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی )آیندەپژوهی( و زانستی سیاسیەت دوو پانتایی خوێندنەوەن كە كارلێكی 

بنەماییان پێكەوە هەیە. بۆ شیكارییكردنی كارلێكی نێوان ئەم دوو زانستە و ڕوونكردنەوەی بەكارهێنانی 

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە خوێندنەوە سیاسییەكاندا، دەبێت سەرەتا پەپوەندیی نێوان ئەم دوو زانستە 

پێكەوە تاووتوێ بكەین. زانستی سیاسەت سەرقاڵی شیكاری و تاووتوێكردنی الیەنی سیاسیی دیاردە 

یارمەتیی  سیاسی  شیكاریی  باوە:  سیاسەتدا  زانستی  لە  ئەوەی  بنەمای  لەسەر  كۆمەاڵیەتییەكانە. 

لقە جۆراوجۆرەكانی  لەنێو  و  بناسێت  باشرت  لەودا دەژیەت  ئەوەی جیهانێك كە  بۆ  مرۆڤ دەدات 

بەردەمی باشرتینیان هەڵبژێرێت و لە دواییدا بتوانێت كاریگەریی زۆرتری لەسەر گۆڕانكارییە بچووك 
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لە  پێكهاتوو  بە  ئایندە  ئەگەر  ژیانن.  جیانەكراوەی  بەشێكی  هەریەكیان  كە  هەبێت  گەورەكان  و 

كارلێكی چوار توخمی ڕووداو، ڕەوتەكان، وێنەكان و هەنگاوەكان بزانین، خوێندنەوە و لێكدانەوەی 

ناسینی  بە  پەیوەندیی  بارەیەوە  لەم  شیاو  و  ڕوون  وێنەیەكی  دەستەبەركردنی  و  ئایندە  ئاسۆكانی 

گۆڕانكارییەكان و چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوەیانەوە هەیە. پێشكەشكردنی چوارچێوەیەكی ڕێكوپێك 

و دەستڕاگەیشنت بە تێگەیشتنێكی سیستامتیك لە وەاڵمە ڕێتێچووەكان بۆ ئەم گۆڕانكارییانە، پێویستی 

بە ئامراز، سرتاتیژی و هەنگاو هەیە. لێكۆڵینەوەی ئایندەیی وەك زانستێك یەكێك لەو ئامرازانەیە كە 

لە بەدیهێنان و دروستكردنی ئەم بابەتەدا یارمەتیی ئێمە دەدات. لێكۆڵینەوەی ئایندەیی بە نیگایەكی 

وشیارانە، ورد و بە كەڵكوەرگرتن لە میتۆد و تەكنیكەكانی، سەرقاڵی پێشكەشكردنی ڕێگەچارە لە بارەی 

ڕووبەڕووبوونەوە و بەڕێوەبردنی گۆڕانكارییەكان و دروستكردنی ئاسۆیەكی گشتیگر و پراكتیكی لە 

بارەی ئایندەی زانستی سیاسییە. بۆیە ناسینی گۆڕانكاری لە پانتایی خوێندنەوە سیاسییەكان، لە ئاست 

لە  ئەوان  و  دەدات  و سیاسەمتەداران  بڕیاردەران  یارمەتیی  ورد؛  بەرنامەدانانی  و  پالندان  بڕیاردان، 

ڕووبەڕووبوونەوەی چاالكانەتری قەیرانەكانی بەردەمیان ئاگادار دەكاتەوە. جیا لەمەش، میتۆدەكانی 

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی دەتوانێت ببێتە هۆی پەرەسەندنی خوێندنەوە سیاسییەكان و ئەم بابەتە تەنها 

لە ڕێگای ناسینی الیەنەكانی بەكارهێنانی میتۆدی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە خوێندنەوە سیاسییەكان 

زانستی  لە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  بەكارهێنانی  بوارەكانی  دەدرێت  هەوڵ  وتارەدا  لەم  دەلوێت. 

سیاسەت تاووتوێ بكرێت.

وشە كلیلییەكان: لێكۆڵینەوەی ئایندەیی، زانستی سیاسەت، ڕەوت، وێناكردن )تصویر پردازی(

پێشەكی

بنەماییان  پانتایی خوێندنەوەن كە كارلێكی  ئایندەیی و زانستی سیاسەت دوو  لێكۆڵینەوەی   

Interdiscipli- نێوپسپۆڕی  بوارێكی  وەك  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  الیەكەوە  لە  هەیە.  )پێكەوە 

پانتاییەكانی  لە  كاریگەر  ڕەوتەكانی  ماكرۆ؛  و  ڕەوت  ڕووداو،  ناسینی  و  دەستڕاگەیشنت   ،)nary

بیچمگرتنی گۆڕانكارییە سیاسییەكانی ئایندە و لە دواییدا دەستڕاگەیشنت بە وێنەی ئایندە بۆ ئێمە 

دەتوانین  دیكە:  واتایەكی  بە  ص1(،   ،1389 مقدم،  )حسینی  دەكات  دەستەبەر  و  دەڕەخسێنێت 

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی بە نێوپسپۆڕییەك بزانین، لەبەر ئەوەی بارودۆخی ئاڵۆز لە ئاستی جیهانی 

ڕوانگەیەوە  لەم  دەكەنەوە.  جیایان  جوگرافیاییەوە  یان  ناوەرۆك  بوارەكانی  لە  و  دەدەن  پێشان 

ئایندە  بۆ  لە ڕوانین  مانایە كە  بەم  ئەژمار،  نۆرمێك دێتە  بە  ئایندە  بڵێین خوێندنەوەی  دەتوانین 

زانستیی  كۆمەڵگەی  لە  دیكەوە  الیەكی  لە  ص44(.   ،1391 )حاجیانی،  بەهایین  بارێكی  خاوەنی 

جیهان، زانستی سیاسەت لەو زانستانەیە كە ئەكتەرەكانی ڕۆڵێكی گرنگیان لە ناسینی ڕێبازەكان، 

بڕیاردان و جووڵە بۆ گەیشنت بە ئایندەی شیاوی واڵتان هەیە. دەستڕاگەیشنت بە ئایندەیەكی شیاو، 
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یەكێك لە بنەماییرتین ئایدیالەكانی زانایانی زانستی سیاسەتە. ئاڕاستەكردنی كۆمەڵگا لە بارودۆخی 

هەنووكەییەوە بۆ دۆخێكی شیاو، یەكێك لە گرنگرتین سەرقاڵییەكانی توێژەرانی بواری سیاسی و 

سیاسەتدانەران بووە. بۆیە تاووتوێكردنی پەیوەندیی نێوان توێژینەوە لەمەڕ ئایندە لەگەڵ زانستە 

سیاسییەكان و زانستی سیاسەت بۆ ئێمە زۆر گرنگە.

بە  پێكەوەیە،  زانستەكان  پەیوەندیی  تاووتوێكردنی  ئێمە؛  شیكاریی  میتۆدی  توێژینەوەدا  لەم 

بكەین  تاووتوێ  سیاسییەكان  زانستە  و  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  نێوان  پەیوەندیی  كە  شێوەیەك 

كارلێكییە  بە شێوەی  یان  )تباین(،  ناکۆكییە  و  دژبەیەک  بە شێوەیەكی  ئەوان  پەیوەندیی  ئایا  كە 

چەندە  هەر  كارلێكیش،  پەیوەندیی  لە  نییە،  دژبەیەك  دووە  ئەم  پەیوەندیی  بێگومان  )تعامل(؟ 

بەكارهێنانی  و  كاریگەری  و  كارلێك  بە  ئاماژە  توێژینەوەدا  لەم  ئێمە  بەاڵم  دووالیەنەیە،  كارلێكی 

بۆیە  نییە.  پێچەوانەی  زانستە سیاسییەكان دەكەین و مەبەستامن  لەسەر  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی 

ئەمڕۆ لێكۆڵینەوەی ئایندەیی و زانستە سیاسییەكان دوو بواری خوێندنەوەی گرنگی پانتایی زانستی 

گرنگرتین  هەیە.  پێكەوە  بنەماییان  كارلێكی  بەكارهێنانەوە  و  بابەتی  بواری  لە  و  ئاكادێمیكن  و 

میتۆدەكانی  بەكارهێنانی  بواری  خوێندنەوەی  پانتاییە،  دوو  ئەم  كارلێكی  پانتایی  سەرەكیرتین  و 

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستە سیاسییەكانە.

چەمكناسی

1. چەمكناسیی خوێندنەوەی ئایندە

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی)١(، ئایندەناسی)٢(، ئایندەنووسی)٣(، پێشبینی)٤( و چەمكەكانی هاوشێوەی 

ئەم چەمكانە؛ ئەو زاراوە و وشانەن كە كەم و زۆر لە نوورساو و ئاڕاستە زانستی و توێژینەوەكاندا 

دەبیرنێن. لە ڕاستیدا ئەمڕۆ لقەزانستییە نوێیەكان كە ئامانجیان خوێندنەوەی ڕێكوپێكی ئایندەیە، 

نارساو بە لێكۆڵینەوەی ئایندەیی، ئایندەبینی یان توێژینەوەكانی بەسرتاوە بە ئایندەن و بە شارەزایان 

و توێژەرانی دەڵێن ئایندەناس)٥( )اسالوتر، 1384، ص20(.

 ئەمڕۆ ناوەند، ڕێكخراو و ئایندەناسانی زۆر هەن كە هەریەكێكیان پێناسەی سەربەخۆیان لە بارەی 

خۆیان پێشكەش كردووە، كە یەكێك لە هۆكارەكانی بوونی ئاڕاستەی جۆراوجۆری ئەم بوارەیە. بەاڵم 

لە پێناسە پێشكەشكراوەكاندا خاڵ و الیەنی هاوشێوە هەیە، كە هەوڵ دەدرێت ئەم خااڵنە بەرجەستە 

بكرێت.  دەستەبەر  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  بارەی  لە  گشتگیر  پێناسەیەكی  ئایندەدا  لە  و  بكرێن 

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زماندا دەربڕی لێكۆڵینەوەی ئایندەییانەی خوێندنەوەكانی پەیوەندیدار بە 

ئایندەیە. هەر چەندە زۆر كەس ئەم وشە بە هاوتای وشەگەلێك وەك بیركردنەوە لە ئایندە )آیندە 

اندیشی(، نووسینەوەی ئایندە )آیندە نگاری( و تەنانەت ئایندەناسی )آیندە شناسی( دەزانن.

لە پەیوەندی لەگەڵ زاراوەی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی، لەو پێناسە جۆراوجۆرانەی كە هێرناون؛ 

هەریەكیان لە گۆشەنیگایەكی تایبەتەوە سەیریان كردووە. وێندیل بێل وەك یەكێك لە پێشڕەوانی 
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ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  بارەی  لە  باشی  وەسفكردنی  و  پێناسە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  بواری 

حاڵی  لە  توێژینەوەی  نوێی  پانتاییەكی  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  باوەڕەدایە  لەو  ئەو  هێناوەتەوە. 

گەشەكردندایە، كە هەڵگری بیری سیستامتیك و ڕوون لە بارەی ئایندە بەدیلەكانە. ئەو لە پێناسەیەك 

سیستمەكانی  خوێندنەوەی  و  ڕوانگە  “تاووتوێكردنی  دەڵێت:  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  بارەی  لە 

ئایندە.  ئافراندنی شیاوترین  و  لە هەڵبژاردن  یارمەتیدانی خەڵك  مەبەستی  بە  بەدیلەكانە  ئایندە 

و  خواست  خەیاڵ،  ئێستا،  زانستی  ڕابردوو،  زانستی  لە  جۆراوجۆر  تێكەاڵوێكی  ئایندەناسەكان 

پێویستییەكان بۆ دەستڕاگەیشنت بەم ئامانجە بەكار دێنن. جیا لەم ئایندەناسەكان، هەوڵ دەدەن 

دەرئەنجامە پێشبینینەكراوەكان، نەخوازراو و دەستنیشانكراوی چاالكییە كۆمەاڵیەتییەكان كەشف 

بكەن )Bell, 2003, p2(. ئەم پانتاییە لەسەر بنەمای ئاسۆگەلێكی تایبەت و گریامنەگەلێك بنیات 

نراوە كە كەڵك لە تیۆری، میتۆد و بەهاگەلێكی تایبەت وەردەگرێت. بیل پێناسەیەكی كۆمەڵناسانەی 

لە بارەی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی پێشكەش كردووە: خوێندنەوەی ئایندە، بەشێك لە ئۆمانیزم)٦( یان 

مرۆگەرایی مۆدێرنە، كە هەم فەلسەفییە و هەمیش زانستی و ناوەرۆكی سیكۆالرە. ئایندەناسەكان، 

واتە چاالكانی بواری لێكۆڵینەوەی ئایندەیی، هەوڵ دەدەن ڕەمزەكانی ئایندە بكەنەوە، میتۆدەكانی 

خۆیان شەفاف بكەن، سیستامتیك و ئاوەزمەندانە كار بكەن و ئەنجامی خوێندنەوەكانیان لەسەر 

 )Bell, 2003, p3(. بنەمای بیرناوە ئەزموونییەكانی واقعیەت بنیات بنێن

بە هەمان شێوە كە لە پێناسەی پێشكەشكراو لە بارەی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی دەبیرنێت، یەكێك 

لە دڵەڕاوكێ بنەماییەكانی بیرمەندانی ئەم بوارە سەرنجدان بە ئایندە و ڕووداوەكانی دەوروبەری 

ئەوە. ناسین و كەشفكردنی ئایندە، سیامی هاوبەشی زۆربەی پێناسەكانە. ئەوەی ئێمە لە بارەی 

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی و لە پەیوەندی لەگەڵ ئایندە دەیبیستین، هەموو لە بارەی سێ جۆر ئایندەیە؛ 

ئایندەی لواو )ممكن(: هەر شتێك كە ڕەنگە لە ئایندەدا ڕوو بدات، ئایندەی ڕێتێچوو )محتمل(: 

هەر ئایندەیەكی لواو كە بە ئەگەری زۆر لە ئایندەدا ڕوو دەدەن و ئایندەی شیاو )مطلوب(: هەر 

ئایندەیەكی ڕێتێچوو كە شیاو و  لەسەرتر بێت )محمودی و عباسی، 1384، ص3(، لەم ڕووەوەیە كە 

بابەتی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی بە هەڵگری سێ جۆری ئایندە دەزانن، لەبەر ئەوەی تاووتوێكردن و 

هەوڵدان لە ئاڕاستەی گەیشنت بە ئایندە بەدیل و جێگرەوەكان و نەك تەنیا یەك ئایندە؛ یەكێك لە 

ئامانجەكانی خوێندنەوەی ئایندەیە.

2 . چەمكناسیی زانستی سیاسەت

لەو چەمك و بابەتە گشتییانەی دیكە كە دەبێت لەم بەشەدا باسی بكەین بۆ ئەوەی هاوزمانییەك 

باسكردن  ببێت،  دەستەبەر  سیاسییەكان  زانستە  لە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  بەكارهێنانی  باسی  لە 

لە زانستی سیاسەتە. بەو شێوەی كە لە پێناسە باوەكان لە كتێبەكانی زانستی سیاسەتدا هاتووە، 

دەوڵەت،  بە خوێندنەوەی  پەیوەندیی  كە  كۆمەاڵیەتییەكانە  زانستە  لە  بەشێك  سیاسەت  زانستی 
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حكومەت و سیاسەتەوە هەیە. ئەرستۆ ئەم زانستە وەك خوێندنەوەی حكومەت پێناسە دەكات. 

پراكتیك، شیكاری  لە گۆڕەپانی  تیۆر و  پانتایی  لە  لەگەڵ سیاسەت  زانستە سەروكاریی زۆری  ئەم 

ناسینی  لە  دەرگیر  خۆیان  سیاسی  بیرمەندانی  هەیە.  سیاسی  ڕەفتاری  و  سیاسییەكان  سیستمە 

پەیوەندیی بنەمایی لەنێوان بارودۆخ و گۆڕانكاریی سیاسی دەبینن و لە ڕێگەی ئەم كارەوە هەوڵ 

بنەمایی بۆ ڕێكوپێككردنی زانستی سیاسەت و پێشبینیی كارە سیاسییەكان  ناسینی پرەنسیپی  بۆ 

سیاسەت  زانستی  كە  بدەین  بەوە  ئاماژە  پێویستە  هەروەها  دەدەن.  دونیادا  جیاكانی  شوێنە  لە 

مێژوو،  دەروونناسی،  ماف،  ئابووری،  بەتایبەت  هەیە،  دیكەدا  لقەكانی  لەگەڵ  تێكەڵبوونێكی 

ئەنرتوپۆلۆژیا، یاسای كارگێڕی، سیاسەتی گشتی، سیاسەتی نەتەوەیی، پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان، 

تیۆرییە سیاسییەكان. هەر چەندە  و  دامەزراوە سیاسییەكان  بەراوردكاری، كۆمەڵناسی،  سیاسەتی 

بەاڵم  دەزانن،  كۆمەاڵیەتییەكان  لقەزانستییە  هەموو  داڕشتنی  سەردەمی  بە  نۆزدەیەم  سەدەی 

زانستی سیاسەت ڕیشەگەلێكی لە سەردەمی كۆندا هەیە، لە ڕاستیدا ئەم زانستە نزیكەی 2500 

ساڵ پێش لە ڕێگەی كارەكانی ئەفالتوون و ئەرستۆوە ڕێك خرا )ملكی فر، 1386، لل20،30(.

 بۆ وشەی سیاسەت مانای زۆر و جیاواز لەالیەن بیرمەندانەوە بەكار هێرناوە، بەاڵم دەتوانین 

گرنگرتین مانایەك كە بە شێوەی پۆلێنكردن پێشكەش كراوە؛ بەم شێوە باس بكەین:

2.1. سیاسەت بە مانای “زانستی دەسەاڵت”

ژمارەیەك لە بیرمەندانی خۆرئاوایی وەك فرانكێل، ماكیاڤێل، فرانكلین لووان بومرور، نیچە و...؛ 

پراكتیك  لە  كەم  پێناسە النی  ئەم  زانیوە. هەر چەندە  “زانستی دەسەاڵت”  بە  زانستی سیاسییان 

لە سەرەتای پێكهێنانی حكومەتەكان لە كۆمەڵگای مرۆیی هەبووە، بەاڵم داڕشتنی كالسیكی ئەم 

پێناسەیە دەگەڕێتەوە بۆ پێناسەی “موریس دوورژە” )دوورژە، 1381، لل18-17(.

2.2. سیاسەت بە مانای “زانستی دەوڵەت”

و  كردووە  دەستكاری  سەرەوەیان  تیۆری  خۆرئاوایی  بیرمەندانی  لە  دیكە  ژمارەیەكی   

ڕایانگەیاندووە سیاسەت واتە “زانستی دەوڵەت” و مەبەست زانستێكە كە تاووتوێ و خوێندنەوە 

بۆ ڕەفتاری دەوڵەت دەكات. ڕافائیلی بیرمەندی بەناوبانگ لەو باوەڕەدایە: “ئەوەی پەیوەندیی بە 

دەوڵەتەوە هەیە بابەتێكی سیاسییە” و بلۆنشلی بیرمەندی بەناوبانگی دیكەش دەڵێت: “زانستی 

سیاسەت بە مانای دروستی وشە، زانستێكە كە تاووتوێی دەوڵەت دەكات” )وینسنت، 1371، ل20(.

پێویستیی بەكارهێنانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستی سیاسەت

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی شێوازێكی تایبەت لە باسكردنی ئایندەیە و ئاماژە بە پارامێرتگەلێك وەك 

بەردەوامیی ڕەوتە مێژووییەكان، ئەگەری ئامادەیی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئایندە، چاودێریكردنی 
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گۆڕانكارییە لواو و ڕێتیچووەكان دەدات. ئەمڕۆژە گرنگی و پێویستیی “لێكۆڵینەوەی ئایندەیی” بۆ 

كەسێك شاراوە نییە، لەبەر ئەوەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڕانكارییە ئابووری و كۆمەاڵیەتییەكان، 

سیستمی زانستی و تەكنۆلۆژیا، دەبێ لە ڕێگەی گونجاندنی تەكنۆلۆژیای ئارایی یان دروستكردن 

بەهای  هەبێت.  گۆڕانكارییان  و  وەاڵمدانەوە  توانایی  نوێیەكان؛  تەكنۆلۆژیا  بەكارهێنانی  و  و 

ئایندە  سەیركردنی  بۆ  كردووە  پەیدا  پێكهاتووی  دەرفەتێكی  كە  لەوەدایە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی 

و تاووتوێكردنی ڕۆڵی زانست و تەكنۆلۆژیا لە ئایندەدا دەستەبەر دەكات و بەم شێوە بەستێنی 

ئاشكرایە  و  ڕوون  دەكات.  دەستەبەر  واڵتان  بۆ  تەكنۆلۆژیا  و  زانست  سیاسەتی  دانانی  بۆ  شیاو 

تاووتوێكردن و باسكردن لە بارەی زەروورەتی ئایندەناسی بە شێوەی ئۆتۆماتیكی وەك دەروازەی 

زەروورەتی بەكارهێنانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستی سیاسەت گرنگ و ڕێگەخۆشكەر دەبێت. 

بكەین،  باس  حاڵەتدا  چەند  لە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  زەروورەتی  بەڵگەكانی  مبانەوێت  ئەگەر 

دەتوانین ئاماژە بەم خااڵنەی خوارەوە بدەین:

پالن و جێبەجێكردنی هەر جۆرە چاالكییەک لە ئاڕاستەی بەرزكردنەوەی ئاستی سیستم و   .1

دامەزراوەكان، بەبێ خوێندنەوەی ئایندە چاالكیی خۆی لەدەست دەدات.

دەرفەت،  جۆری  لە  چ  و  هەڕەشە  جۆری  لە  چ  ئایندە،  ڕووداوەكانی  شیكارینەكردنی   .2

دەتوانێت  زەروورەتانە  لەم  هەندێ  ڕوونە  بێت.  مەترسیدار  سیستم  و  ڕێكخراوەكان  بۆ  ڕەنگە 

پێشاندەری پەیوەندیی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی و زانستی سیاسەت بێت، هەروەها ئەم باسە ناسین 

و چاودێریكردنی گۆڕانكارییەكانە كە لە بواری لێكۆڵینەوەی ئایندەیی وەك ستوونێكی بنەماییە لە 

زانستی سیاسەت، بە شێوەی گشتییش زۆر گرنگ و زەروورییە.

چاوەڕوانیی  و  دانیشتووان  بەردەوامی  گەشەكردنی  تەكنۆلۆژیا،  و  زانست  پێشكەوتنی   .3

میتۆدەكانی  و  تەكنیك  لە  كەڵك  دەكات  ناچار  سیاسەتدانەر  و  پالندانەر  سیستم؛  لە  كۆمەڵگا 

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی وەربگرێت.

گۆڕانكاری لە هەموو بوارەكانی كۆمەڵگا، چ لە ئابووری، سیاسی، كۆمەاڵیەتی و كولتووری   .4

لە سەردەمی ئێستادا؛ پالندانەر ناچار بە ناسین و تاقیكردنەوەی بگۆڕگەلێك دەكات كە دەبێتە هۆی 

كاریگەریدانان لەسەر سیستم و وردەسیستمەكان )طبیبی، 1374، صص42-43(.

بە  بوارگەلێك  بە  ئاماژە  دەتوانن  ئایندەیی،  لێكۆڵینەوەی  پێویستیی  بارەی  لە  باسكردن  بە   

مەبەستی بەكارهێنانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی و تەكنیك و میتۆدەكانی ئەو لە زانستی سیاسەت 

بدەین. لە بنەمادا بۆچی دەبێت بەدووی بەكارهێنانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستی سیاسەت 

بكەین  باسیان  ڕیزبەندیی  بە  مبانەوێت  ئەگەر  كە  جۆراوجۆرەوە  بابەتی  بە  بەسرتاوەتەوە  بین، 

دەتوانین ئاماژە بە بابەتەكانی خوارەوە بدەین:

ڕێتێچوو؛  و  لواو  ئایندەی  وێناكردنی  سیاسەتدانەرانە،  ئامرازی  ئایندەیی،  لێكۆڵینەوەی   -

ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  وەهایە.  ئایندەیەكی  بەدیهێنانی  بۆ  سیاسەتدانان  پڕۆسەی  بەردەم  چرای 
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و  ڕێكخراو  بۆ  ڕێتێچوو  و  لواو  ئایندەیەكی  بتوانن  ئەوەی  بۆ  دەدات  سیاسەمتەداران  یارمەتیی 

كۆمەڵگا وێنا بكەن.

ڕۆڵێكی  نەتەوەیی،  ئاسایشی  بە  پەیوەندیدار  بابەتەكانی  لە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی   -

ڕێتێچوو دەتوانێت  لواو و  ئایندەی  لە وێنەی  بە شاراوە هێشتنەوەی بەشگەلێك  بنەمایی هەیە: 

چەكێكی نەرم بۆ كەوتنە پێشەوە لە ڕكابەرەكان بێتە ئەژمار.

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی، ڕێگەی پێشگرتن لە غافڵگیربوونە: لێكۆڵینەوەی ئایندەیی فێرمان   -

دەكات چلۆن ڕووبەڕووی ئایندەی ئاڵۆز و شاراوە بینەوە بۆ ئەوەی كەمرتین زیان بكەین و زۆرترین 

قازانج دەستەبەر بكەین. لێكۆڵینەوەی ئایندەیی ڕێگە لە غافڵگیربوون دەگرێت.

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی، بەهێزكەری كولتووری هیوایە: یەكێك لە پرەنسیپەكانی لێكۆڵینەوەی   -

ئایندەیی ئەمەیە كە ئایندە مسۆگەر نییە و ویستی مرۆڤ كاریگەریی لەسەر ڕوودانی هەیە.

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی دەبێتە هۆی ڕوودانی یەكێتیی كارامەیی نەتەوەیی. میتۆدەكانی   -

پاشەكشە  و كەمكردنەوەی  بۆچوونی شارەزایان  بنەمای وەرگرتنی  لەسەر  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی 

لەنێوان ئەم بۆچوونانەدایە. خودی ئەم بابەتە دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی یەكێتیی ڕێژەیی لەنێوان 

و  لواو  ئایندەی  بەدیهاتنی  دەروازەكانی  لە  یەكێك  ئاستی خۆی،  لە  یەكێتییەش  ئەم  شارەزایاندا. 

ڕێتێچوو دەستەبەر دەكات.

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی زەینی سیاسەتدانەران لە حاڵەتی دۆگم بۆ بابەتی دانانی سیاسەت   -

دەردێنێت: لەبەر ئەوەی پێویستە بە شێوەی خولی )بۆ منوونە خولێكی پێنج ساڵە( وێنەی ئایندەی 

لواو و ڕێتێچوو چاوی پێدا بخشێرنێتەوە، لەبەر ئەوەی تێپەڕبوونی كات بە شێوەی رسوشتی پێشانی 

ئەم  تاووتوێكردنی  و  ڕەخنە  بوون.  نادروست  سەرەتاییەكان  گومانە  بوارگەلێك  چ  لە  كە  دەدات 

وێنە )بە شێوەی خولی(، زەینی هێزە سیاسەتدانەرەكان لە ئەگەری دۆگمبوون ڕزگار دەكات كە 

سەرچاوەی لە باوەڕ بە وێنە سەرەتاییەكان وەرگرتووە )پدرام و جاللی وند، 1390، جلد اول، ص54(.

بوارەكانی بەكارهێنانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستی سیاسەت

زانستی سەروپسپۆڕیی )فرارشتەای( لێكۆڵینەوەی ئایندەیی بەگشتی لە وێناكردنی ڕەوتەكان بۆ 

ئایندەیەكی شیاو لە بواری زانستە مرۆییەكان و بە شێوەی تایبەت لە زانستە سیاسییەكان، یارمەتییەكی 

زۆری شارەزایان دەدات. گرنگیی پێگەی زانستە مرۆییەكان وەك زانست و تەكنۆلۆژیاگەلێك كە لە 

خودی خۆیدا جۆرێك تەكنۆلۆژیای نەرمن، لە بەڵگەنامەی دیدگای بیست ساڵەی )سند چشم انداز 

بیست ساله( كۆماری ئیسالمی ئێران، لەو بابەتانەیە كە جیا لە زانایانی بەشە جیاوازەكانی زانستە 

مرۆییەكان، سەرنجی ئایندەناسەكانیش لە دوو بواری فێربوون و توێژینەوە ڕاكێشاوە.

كە  زانیوە  بەرفراوان  بە  ئەوەندە  ئایندەییان  لێكۆڵینەوەی  بواری  زانایان  كە  ڕووەوەیە  لەم   

تەنانەت  و  ئابووری، سیاسی  كولتووری، كۆمەاڵیەتی،  )تەكنەلۆژیا،  زانستییەكان  بوارە جیاوازە  لە 
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ئایینی( بەكار دەهێرنێت و كاریگەریی داناوە. زانستی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی پەیوەندیی پتەو و 

لە  لێكۆڵینەوە  بیركاری،  كۆمەڵناسی،  سیاسی،  زانستی  كۆمەاڵیەتییەكان،  زانستە  لەگەڵ  نەپساوی 

بواری جێبەجێكردن، كۆمپیوتەر و هاوشێوەسازی، ئامار و ئەگەرەكان و زۆربەی بوارەكانی دیكە 

هەیە. بۆیە بەدروستی دەتوانین یەكێك لە تایبەمتەندییە سەرەكییەكانی بواری مۆدێرنی لێكۆڵینەوەی 

ئایندەیی؛ سەرنجپێدانی زۆر بە پرسە مرۆییەكان، كۆمەاڵیەتی، ڕێكخراوەیی، كولتووری، تەندروستی، 

ژینگەیی، جنتیكی، دیمۆگرافیا و... بزانین. هەر چەندە لەپاڵ ئەوەدا تایبەمتەندیگەلێكی دیكە وەك 

تێكچرناوی)٧( و كاریگەریی زانستە جیاوازەكان لەو، پشتبەسنت بە زانست و تەكنۆلۆژیا، سەرنجدانی 

جددی بە نەسەملاوی، هەوڵدان لە پێشكەشكردنی سەرباشقەكان، مۆدێل و سێناریۆكانی ئایندە و...؛ 

ئاماژە پێ بدەین )قربانی، 1391، ل35(.

سیاسییەكان  خوێندنەوە  لە  ئایندەییە  لێكۆڵینەوەی  بەكارهێنانی  بەدووی  توێژینەوەیە  ئەم   

ئەمڕۆ  بێت.  زانستە  ئەم  بوارەكانی  هەموو  هەڵگری  كە  لێكۆڵینەوانەی  ئەوە  گشتییە،  مانای  بە 

بنەمای  لەسەر  داوە؛  ڕووی  ئاكادێمیكەكان  ئەنجوومەنە  لە  زانستە  لەم  كە  دابەشكردنانەی  ئەو 

ئێنتامگەلێكە  مانای گشتی خۆی هەڵگری  بە  زانستی سیاسی  بە دەربڕینێك  ئێنتامگەلی جیاوازە، 

كە هەریەك لە بوارەكانی خوێندنەوە تایبەتەكانیان لەبەرچاوە، بۆ منوونە خوێندنەوەی پەیوەندییە 

نێودەوڵەتییەكان كە چڕ بووەتەوە سەر باسی پەیوەندیی نێوان واڵتان و كارلێكی ئەوان، خوێندنەوەی 

سیاسەتی دەرەوە، هەروەها خوێندنەوەی هزری سیاسی، خوێندنەوەی كۆمەڵناسیی سیاسی و...؛ 

بەدووی  ئێمە  توێژینەوەدا  لەم  هەیە.  پسپۆڕییان  باسی  خۆیاندا  پانتایی  لە  لەمانە  هەریەك  كە 

لێرەدا  ئەوەی  گشتین.  مانای  بە  سیاسی  زانستی  لە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  بەكارهێنانی  ناسینی 

پرسی  توێژینەوەی سیاسی  پرۆسەی  بۆ دەستپێكردنی  بنەمایی  پرسی  كە  ئەمەیە  ئێمە گرنگە،  بۆ 

بینینی ئایندەیە. سەرنجدان بە ئاسۆكانی بەردەم و وردبوونەوە لە بارەی چەندایەتی و چۆنایەتیی 

زۆرترەوە  وردبینییەكی  بە  سیاسەت  توێژینەوەی  پڕۆسەی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  بارودۆخەكان، 

ئەوان  و  بێت  لەبەرچاو  زۆرتریان  بژاردەی  بتوانن  سیاسەتدانەران  و  بكرێت  بۆ  بەدواداچوونی 

هەڵبژێرن. بۆیە لێرەدا بینینی ئایندە یەكێك لە ئامرازە سەرەكی و بنەماییەكانی سیاسەتدانەرانە، 

لەبەر ئەوەی كە بڕیار و هەنگاوەكان لەسەر بنەمای بارودۆخی ئایندە لەالیەن ئەوانەوە دەگیرێتە 

بەر )حاجیانی، 1391، ل95(.

زانستی  لە  و  بەگشتی  جیاوازەكان  زانستە  لە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  بەكارهێنانی  دەتوانین   

باس  ئایندەدا  خوێندنەوەی  تێكەاڵویی)٨(  ناوەرۆكی  بنەمای  لەسەر  تایبەت  شێوەی  بە  سیاسەت 

بكەین. ناوەرۆكی تێكەاڵو، چاودێرە بەسەر دوو پارامێرتی جیاوازی وەسفی و ڕاسپاردەیی. بۆیە ئەم 

بەكارهێنانە لە دوو جۆری وەسفی و ڕاسپاردەییە:

بەكارهێنانی وەسفی  .1

 لە پانتایی وەسفكردن، ئایندەناس وەك لێكۆڵەرانی دیكە لە هەموو بەشەكانی زانستە نوێیەكان 
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پەیوەندیدار  ئاستی  و  سنوور  بارودۆخی  و  ئێستا  كاتی  سەرەتایی  بارودۆخی  بە  پشتبەسنت  بە 

یان  و  دەستیدایە  لەبەر  خۆیدا  چاالكیی  پانتایی  لە  كە  تیۆرگەلێك  بە  پشتبەسنت  بە  و  ژینگە  بە 

ئەم  لەنێو  ئەو  دوای  و  دەكات  ڕوودان  حاڵی  لە  لواوەكانی  ئایندە  وێنای  سەرەتا  دایدەهێنێت، 

لە میتۆدەكانی چەندایەتی  بە كەڵكوەرگرتن  ئەوان  لواوترینی  لە حاڵی ڕوودانە،  لواوانەی  ئایندە 

و چۆنایەتی دەستنیشان دەكات. لێكۆڵینەوەی ئایندەیی بە تاووتوێكردنی ڕێسا و چاودێریكردنی 

گۆڕانكارییەكان و بە پێشكەشكردنی ڕێگاچارەی بەڕێوەبردن، لە بڕیارداندا یارمەتیی سیاسەمتەداران 

پێگەی  و  تواناكان  لەگەڵ  شیاویگونجاو  ئایندەی  بنیاتنانی  و  وەسفكردن  ئەوەی  لەبەر  دەدات. 

گونجاوی كەسەكان، ڕێكخراو و كۆمەڵگاكان، یەكێك لە تواناییەكانی خوێندنەوەی ئایندەیە.

بەكارهێنانی ڕاسپاردەیی )تجویزی(  .2

ڕێتێچووترین  بە  بە سەرنجدان  دەدات  ئایندەناس هەوڵ  زانای  ڕاسپاردندا،  پانتایی  لە  دوایی 

ڕووداو و ڕەوتەكان كە ناسیویەتی، بارودۆخ و ڕێگاچارەگەلێك بۆ بەدیهێنانی شیاوترینیان پێشنیار 

بكات. لەم حاڵەتەدا، مەسەلەگەلێك كە لەالیەن زانای ئایندەناسەكانەوە پێشنیار دەكرێن، الیەنی 

و  ئامانجەكان  نێوان  پەیوەندیی  كە  ڕاسپاردەگەلێك  لە چوارچێوەی  بەڵكوو  نابێت،  وەسفكردنیان 

ئامرازەكان باس دەكەن؛ بەدەر دەكەون )پاپا، 1384، لل11-12(.

یان  وێناییە  ڕەگەزی  لە  یان  كە  بەكارهێنانە  ئەم  ناوەرۆكی  ڕوونبوونەوەی  بە  سەرنجدان  بە   

لێكۆڵینەوەی  بنەماییەكانی  بەكارهێنانە  رشۆڤەی  بنەماییدا  بابەتی  چوار  لە  دەتوانین  ڕاسپاردەیی، 

ئایندەیی لە زانستی سیاسیدا بكەین )سەیری بل، 1391، لل130-119 بكەن(. هەر چەندە دەبێت 

ئەم چوار كاركردە لە چوارچێوەی كۆمەڵەیەك و لە كارلێك لەگەڵ یەكرت سەرنجیان پێ بدەین، بەاڵم بە 

مەبەستی گرنگیی ژمارەیەك لەوان، بەتایبەت باسی ئامانج و بەهاكان، بە شێوەی جیاواز باس كراون:

 رشۆڤە، شیكاری و شەفافسازیی ئامانج، پڕۆگرام و بەهاكان

 پێویستیی رشۆڤەی وردی بەهاكان و كەڵكوەرگرتن لە بەهاكان، وەك بنەمایەك بۆ چاالكییە 

بنەماییە مرۆییەكان،  زانستییەكان زۆر گرنگە. لەبەر ئەوەی توێژینەوەكانی پەیوەندیدار بە بەها 

ئایندەی نەشیاو بەسوود بێت.  لە ڕوودانی  یان ڕێگەگرتن  ئایندەی شیاو  ئافراندنی  لە  دەتوانێت 

باسی  هەروەها  خەڵكساالرییە.  بەهاكانی  سیاسەتدا،  زانستی  لە  بنەماییەكان  باسە  لە  یەكێك 

ئازادییە مەدەنییەكان، مافی مرۆڤ و...؛ هەموو ئەمانە لە بەها بنەماییەكانی سیستمێكی سیاسی 

بە  بنەمایی،  بەهای  خاوەن  زانستێكی  وەك  دەتوانێت  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  كە  ئەژمار  دێتە 

سوودوەرگرتن لە تەكنیك و میتۆدەكانی خۆی، بەتایبەت میتۆدی ئاسۆ لەخزمەت زانستی سیاسەتدا 

بێت. لەبەر ئەمەیە كە لێكۆڵینەوەی ئایندەیی كە زانستێكی بەهاتەوەرە )ارزش محور(، جیاوازیی 

لە دوو ئاڕاستەی سیكۆالر و ئایینیدا دەتوانێت ڕێباز و ڕێڕەوی ئێمە لە دەستنیشانكردنی بەهاكانی 
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ئیسالمیی  كۆماری  وەك  ئایینی  سیستمێكی  لە  منوونە  بۆ  بكات،  دەستنیشان  سیاسی  سیستمێكی 

ئێران، بەها و ئامانجەكان جیاوازیی هەیە لەگەڵ بەها و ئامانجەكانی سیستمێكی سیاسیی نائایینی 

و  بەها  خاوەنی  هەم  مرۆڤ  مرۆڤە.  ئایندە،  خوێندنەوەی  بابەتی  ئەوەی  لەبەر  ئەمەریكا.  وەك 

كەرامەتە و ئەو باسەی كە لە بارەی خوێندنەوەی ئایندەی سیكۆالر و خوێندنەوەی ئایندەی ئایینی 

دەخرێتە بەر باس، واتە لێكۆڵینەوەی ئایندەیی سیكۆالر و لێكۆڵینەوەی ئایندەی ئایینی، بنەما و 

ئایندەی سیكۆالر؛ مرۆڤ تەرەوە، بەاڵم لە فیكری  ئاڕاستەی خوێندنەوەی  بنچینەی ئەمەیە، واتە 

ئایندەیی ڕووبەڕووی جیهانبینی،  لێكۆڵینەوەی  لە  باوەڕداریی خواییە.  پێوەر كەرامەت و  ئایینی، 

كولتوور، ئایدۆلۆژیاكان و... هتد؛ دەبینەوە. بەهاكانی زانستێك دەتوانێت پێوەرێك بۆ بڕیاردان لە 

بارەی ئاستی شیاوبوونی ئایندەی وێناكراوی ئەو زانستە بێت.

تاووتوێكردن و وەسفی ڕەوتەكان

دوای رشۆڤەكردنی بەهاكان، دەتوانین بڵێین لێكۆڵینەوەی ئایندەیی بە یارمەتیی تەكنیكگەلێك 

وەك شیكاری ڕەوتەكان)٩(، چاودێریكردنی ڕەوت)١٠(، دەركەوتنی ڕەوتەكان)١١(؛ دەتوانێت یارمەتیی 

بەردەوامیی ڕەوت و ڕەوتگەلێكی بەرز كە لە پانتایی پەیوەندیدار بە سیاسەتدانان و توێژینەوەی 

بە  ڕەوتەكان  ئایندەناس،  بگرن.  نەخوازراوەكان  ڕەوتە  بە  پێش  ڕەنگە  یان  دەدات،  ڕوو  سیاسی 

وێناكردن و بارودۆخ رشۆڤە دەكات و بە سەرنجدان بەم دوو هۆكارە، ئەگەری ئایندە وێنا دەكات. 

بە  دەتوانین  لۆژیكییان هەیە،  گونجانێكی  پێكەوە  كە  ڕووداوگەلێكن  كۆمەڵە  ڕەوتەكان هەڵگری 

ڕەوتەكان جیا لە پێشبینیی ڕووداوەكانی ئایندە، وێنەكانی ئایندەش وێنا بكەین. جیا لەمە، دەتوانین 

تر  ئەوانی  هەنگاوەكانی  دەربڕی  بوارێك،  هەر  ئایندەی  لەسەر  كاریگەریدانەرەكان  ڕەوتە  بڵێین 

لەم بوارەیە و بە ئاگایی لە ڕەوتەكانی ئایندە دەكرێت هەنگاوی ئەوانی تریش شیكاری و پیشبینی 

بكەین )پدرام و جاللی وند، 1390، جلد اول، صص5-4(. بۆ منوونە؛ لە بواری باسەكانی پەیوەندیدار 

بە پەیوەندیی نێودەوڵەتی، ئێمە ڕووبەڕووی زۆربەی ڕەوتگەلێك دەبینەوە كە كاریگەریی لەسەر 

ئایندەی جیهان داناوە و یان دادەنێت. بۆ منوونە؛ ڕەوتەكان یان ڕەوتە قەبەكان وەك: بەجیهانیبوون، 

گۆڕینی ژینكە، ئابووری و...؛ زۆربەی ئایندەناسەكانیش زۆرتر سەروكارییان لەگەڵ ڕەوتەكان هەیە و 

بە پێی رسوشت بەدووی پێشكەشكردنی ڕێتێچووترین ئایندەكان بۆ پالندانەران و سیاسەتدانەرانن. 

بۆیە ئایندەناس بە شیكاری ڕەوت، یارمەتیی سیاسەمتەداران لە كەشفكردنی پەیوەندیی هۆكاری 

لەنێوان ڕووداوە سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئابوورییەكان و... دەدات )اسالوتر، 1384، ص120(.

وێنەسازیی ئایندە لواو و ڕێتێچووەكان لە ئاڕاستەی سیاسەتە شیاوەكاندا

پێشكەشكردن،  داهێنان،  كەشف،  سیستامتیك،  خوێندنەوەی  بەدووی  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی 

تاقیكردنەوە و هەڵسەنگاندنی ئایندە لواو و ڕێتێچوو و شیاوەكانە. لەم ڕوانگەوەیە كە لێكۆڵینەوەی 
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ئایندەیی بژاردە و هەڵبژاردە جۆراوجۆر و جیاوازەكان لە بارەی ئایندەی بەردەم تاك و ڕێكخراوەكان 

دەدات. یارمەتییان  ئایندە  شیاوترین  داڕشتنی  و  هەڵبژاردن  لە  دواییدا  لە  و  دەگرێت  لەبەرچاو 

)Bell, 2003, p70(  ئافراندنی وێنە بەدیلەكان لە ئایندەدا بە شێوەیەك كە لەسەر بنەمای لۆژیك 

و بەڵگەگەلێك لە ڕابردوو و ئێستا بنیات نرابێت، دەبێتە هۆی بەدیهاتنی ئەوان لە ئایندە. هەڵبەتە 

تەواو  تەنیایی  بە  سیاسەتە،  زانستی  لە خزمەتی  ئایندەیە  لێكۆڵینەوەی  ئامرازێكی  كە  بەشە  ئەم 

نییە، بە واتایەك ئەمە بە تەنیایی بۆ دیزاین و جێبەجێكردنی هەنگاوی زیرەكانەی مرۆیی تەواو 

نییە. بڕیاردان و سیاسەتدانان لەسەر بنەمای ئەم وێنانە ئافرێرناوە، پێویستی بە ئامانجداربوون و 

دادوەرییە بەهاییەكانە. دادوەریكردنێك لە جۆری ئەوەی كە شیاوترینی ئایندە كامەیە، شیاوترین 

و  بڕیاردەران  بەهایانە،  دادوەرییە  ئەم  بەبێ  ئەوەی  لەبەر  كامەیە.  لواو  ئایندەی  لەپێشرتین  و 

سیاسەتدانەران هیچ بنەمایەكیان بۆ پێشخستنی ئایندەیەك لەسەر ئایندەی دیكە نابێت. بێگومان 

میتۆدی  لە  ئایندەیە.  خوێندنەوەی  ئاڕاستەكانی  و  میتۆدەكان  گرنگرتین  لە  یەكێك  وێناكردن 

وێناكردن، لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لەسەر بنەمای پشتبەسنت بە زانست و شیكاریی خۆی، ئایندە بۆ 

تاك و ڕێكخراوەكان وێنا دەكات و ئایندە بەو جۆرەی كە بیر دەكاتەوە نەك بەناچاری؛ بەو جۆرەی 

ئەمڕۆ  بەرهۆییە.  و  پەیوەندیی هۆكاری  وێناكردن هەڵگری جۆرێك  دەكات.  باسی  دەیەوێت  كە 

وێناكردن لە هەموو زانستەكاندا باوە و لە ڕاستیدا بە بەشێكی جیانەكراوەی پڕۆسەی لێكۆڵینەوە و 

توێژینەوەی زۆربەی زانستەكان دێتە ئەژمار )ذوالفقار، 1391، ل81(.

داهێنان، هەڵسەنگاندن و هەڵبژاردنی بژاردە جێگرەوەكان

ئەو  بەڕێوەبردنی  بۆ  ئامادەیی  و  گۆڕانكارییەكان  ناسینی  زانستی  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی   

نێوانیانە. بە دەربڕینی ئێدوارد كرنیش،  ئایندە، گۆڕان و پەیوەندیی  گۆڕانەیە، واتە خوێندنەوەی 

ئارایی،  نێودەوڵەتیی  سیستمی  لە  دەستەبەربووەكان  گۆڕانكارییە  لەبەرامبەر  ئێمە  ئەگەر 

بەاڵم  دەبین،  ورد  گۆڕانكاریدا  لەژێر  نەبێت،  بەدواوە  گۆڕانكارییان  ئەمڕۆییەكان”  “گۆڕانكارییە 

سیستمی نێودەوڵەتیی ئەمڕۆ و جیهان ئەوەندە لە حاڵی گۆڕانی خێرادایە، كە هەڵوێستەكردن ڕەوا 

بتوانین ئەو  نییە. دەبێت سرتاتیژی و بەڕێوەبردمنان هەبێت. دەبێت لەم جیهانە پڕ لە گۆڕانەدا 

یارمەتیی  ئایندە،  تەكنیكەكانی خوێندنەوەی  بكەین.  و گەورەیە جێبەجێ  بنەمایی  بەڕێوەبەرییە 

و  بەدیل  بژاردەی  ئەنجامدراوەكان؛  تاووتوێ  بە  ئەوەی  بۆ  دەدات  بڕیاردەران  و  سیاسەمتەداران 

نوسخەی جێگرەوەیان هەبێت )كورنیش، 1388، لل20-35(.

 ئەگەر بەكورتی مبانەوێت دوو ئامانجی زانستە سیاسییەكان؛ یەكەم، دروستكردنی زانستی داڕێژراو 

و جێبەجێكردنی سیاسەت )شیكردنەوەی پڕۆسەی بڕیاردان( و دووەم، بەشداری لە پڕۆسەی بڕیارداندا 

بزانین، دەتوانین بڵێین لێكۆڵینەوەی ئایندەیی و زانستە سیاسییەكان هەردوویان بە ئامانجی دەستڕاگەیشنت 

بە ئایندەی شیاو، هەوڵ دەدەن ئاستی پڕۆسەكانی بڕیاردان و سیاسەتدانان بەرز بكەنەوە. هەردووی 
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ئەمانە لە ئێنتام بۆ بەها مرۆییەكان، ئاڕاستەی نۆرمییان هەیە و هەردوو ئاڕاستەیەكی ئایندەییان هەیە. 

لێكۆڵینەوەی ئایندەیی ئەو تواناییە بە زانستی سیاسەت دەبەخشێت كە نیگای خۆی لەسەر بنەمای 

ئاسۆی ئایندە بنیات بنێت. بە مانایەك، ناسینی بارودۆخەكان، داڕشتنی سیاسەتەكان و بیچمپێدان بە 

سرتاتیژییەكان، واتە سەرەتا بارودۆخەكان بناسێنێت، كاتێك دەستی بەم بابەتە ڕاگەیشت، سیاسەت و 

سرتاتیژییەكان دابڕێژرێت و بەم شێوە سرتاتیژییەكان بیچم دەگرێت )عیوضی، 1388(.

 دەرئەنجام

دەدات  هەوڵ  زانستییەكان،  جیاوازە  لقە  لە  سوودوەرگرتن  بە  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی 

ئایندەیەكی شیاو بە مەبەستی بەرزكردنەوە و كەمالی پێگەی مرۆڤ دیزان و وێنا و لەبەردەمی 

ئەوی دابنێت. هەر چەندە ڕێبازە جیاوازە فیكرییەكانی خوێندنەوەی ئایندە؛ ئامانجی جۆراوجۆریان 

ژێركۆمەڵەی  وەك  سیاسییەكان  زانستە  پەرەپێدانی  بە  تایبەتیان  سەرنجدانی  بەاڵم  كردووە،  باس 

زانستە مرۆیی و كۆمەاڵیەتییەكان بەرجەستەیە. لێكۆڵینەوەی ئایندەیی وەك زانستێكی چەند لقی 

و تەنانەت میتابەشی پێگەیەكی تایبەتی لە زانستە سیاسییەكان هەیە، زانستە سیاسییەكان كە بە 

لێكۆڵینەوەی  نراوە.  بنیات  بابەتی دەسەاڵت و دەوڵەت و دامەزراوە بەسرتاوەكان  مێحوەربوونی 

بە  بڕیارەكان  و  گۆڕانكاری  لۆژیكی  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  شیاو  دەرفەتی  دەتوانێت  ئایندەیی 

ئەنجامی شیاو و لە دواییدا وێناكردن و دروستكردنی ئایندەی شیاو پێشكەشی بیرمەندان و هۆكارە 

جێبەجێكارییەكانی سیستمی سیاسی بكات )عیوضی و نوزازنی، 1391، صص85-84(. گۆڕانكاریی 

بیچمگرتنی  دادەنێت.  سیاسییەكان  سیستمە  و  كۆمەڵگە  لەسەر  كاریگەری  هەمیشە  سیاسی 

دەسەاڵتە نوێیە سیاسییەكان لە بوارەكانی ناوچەیی و نێودەوڵەتی، بە ستێنسازی ڕووداونی پڕۆسە 

لە  ئامادەبوونی  بۆ  ئەوان  بارەی  لە  بوونی وشیاری  ڕێتێنەچووەكان دەبێت كە  یان  ڕێتێچووەكان 

بەدواوەیە و  لە سیاسەتی  ئایندەدا زۆر گرنگە. هاوكێشە جیهانییەكان هەمیشە بگۆڕێك  جیهانی 

رسوشتییە كە ئەم بگۆڕە لە ئاستی خۆی بارودۆخی ئایندە بەرەو ئاڕاستەیەك بەرێت، كە هەندێ 

كات تەنانەت كاریگەری لەسەر بگۆڕەكانی دیكە دادەنێت.

لە هەر حاڵەتێك پرسگەلێك وەك سەرهەڵدانی هێزە نوێیەكان و كاریگەر لەسەر چارەنووسی 

واڵتان، بااڵدەستیی نەرمەواڵە )software( لەسەر ڕەقەواڵە )hardware(، هەژموونی زانست بەسەر 

زۆربوونی  ژینگە،  پرسی  ئابوورییەكان،  قەیرانە  و  هەاڵوسان  بەرفراوانەكان،  هەڕەشە  ئابووری، 

و  ئێمە  بۆ  پرسەكان  ئایندەی  تاووتوێكردنی خوێندنەوەی  و...؛ زەروورەتی  تاوانەكان  و  نائەمەنی 

بۆ وێناكردنی ئایندەی شیاو دەستنیشان دەكات. پێویستیی سەرنجدان بە لێكۆڵینەوەی ئایندەیی و 

ڕۆڵی لە زانستی سیاسی، بابەتێكە كە بۆ بەدیهاتنی پێویستی بە كولتوورسازیی گشتگیر و هەڵبەت 

بوار ڕەخساندنی بەستێنە پێویستەكان هەیە بۆ خوێندنەوەكانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە بواری 

زانستی سیاسی لە كایەی ئاكادێمی و توێژینەوە.
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 پەراوێز و سەرچاوەکان:
1- Futuer Studies.

2- Fututology.

3- Forsight.

4- Forecast.

5- Futurist.

6-Humanism.

7-Interaction.

8-Hybird.

9- Trend Analysis.

10- Trend Monitoring.

11-Trend Projection.
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قەیرانی ئۆكرانیا
شەڕی وزە و ئاسایشی خۆراك

ئامادەكردن و وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە:پەرۆش محەمەد

شەڕی پوتن لەوانەیە ئەورووپا بوێرتر بکات)1(

بیر لە ١٢ مانگ پێشرت بکەوە کاتێک جیهان لە کەرەنتینە و داخرانی کۆرۆنا ڕزگاری دەبوو، ئەوە 

ئەو کاتە بوو کە خواست لەسەر وزە زۆر بەخێرایی بەرز بوویەوە و بەرهەمهێنەرانی گاز و نەوتیش 

پەلەیان بوو بۆ تێرکردنی ئەم خواستە، لە ئەنجامدا نرخی وزە فڕی.

لە  بوو  بەردەوام  نارساوە-   ”TTF“ بە  -کە  ئەورووپی  گازی  بەهای   ٢٠٢١ پاییزی  درێژایی  بە 

بەرزبوونەوە و ڕوون بوو کە شتێک لەگۆڕێدایە سەبارەت بە بۆریی گازەکەی ڕووسیا.

ئاژانسی وزەی نێودەوڵەتی لە مانگی ١٠دا ڕایگەیاند کە ڕووسیا دەبێت و پێویستە گازی زیاتر 

هەناردەی ئەورووپا بکات بۆ ئەوەی وەکوو دابینکەرێکی متامنەپێکراو خۆی نیشان بدات. دواجار 

گازپرۆم تەنها ئەوەی لە ڕێککەوتنەکەیدا بەڵێنی دابوو دابینی کرد نەک زیاتر. کۆمپانیا ڕووسییەکە لە 

بازاڕی ئەورووپی کشایەوە و بەرزبوونەوەی نرخی وزە لە بازاڕی ئەورووپادا بەردەوام بوو لە هەڵکشان.
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لە ٢٠٢١دا ئەورووپا لە ٪٦٠ی ئەو وزەیەی بەکاری هێنابوو هاوردەی کردبوو، لەم بڕەش لە 

٪٤٠ی لە ڕووسیاوە هاتبوو. ئەو وزەیەی کە ڕووسیا دابینی کردبوو؛ لە ٪٤١ گازی رسوشتی بوو، 

لە ٪٣٦ نەوت بوو، لەگەڵ خەڵووز کە لە ٪٢٠ بوو. لە ٪٧٥ی ئەم گازە رسوشتییەی ڕووسیا، بە 

ڕێگای بۆریی جێگیر دابین کرابوو.

ئەورووپا  ڕووسییەی  گازە  ئەو  بڕی  دا،  ئۆکرانیای  داگیرکردنی  بڕیاری  ڕووسیا  کاتەوەی  لەو 

لە ٪٩.  بۆ  دابەزیوە  ڕێژە  ئەم  ئێستادا  پاییزەی  لەم  دابەزی.  بە شێوەیەکی زۆر  بەکاری دەهێنا 

کە هەواڵی داگیرکارییەکە باڵو بوویەوە، بازاڕی گاز بە بەرزبوونەوەی نرخ وەاڵمی دایەوە. لەو 

کاتەوە تاوەکوو ئێستا، ئەورووپا و ڕووسیا لەم شەڕە بەردەوامن.

ئاستی گەمارۆکانی ئەورووپا لە دژی ڕووسیا بۆ دژایەتیکردنی شەڕە نایاساییەکەی لە ئۆکرانیا، 

گازەکەی  ئەوەی  بۆ  دۆزیوەتەوە  تری  ڕێگای  ڕووسیاش  کاتدا  لە هەمان  و  دەبێت  زیاتر  بێ  تا 

وەکوو چەکێ دژی ئەورووپا بەکار بهێنێت. لە سەرەتای مانگی نۆ، ڕووسیا بۆریی گازی “نۆرد-

سرتیم-١”ی تا کاتێکی نادیار داخست -لە هەمان کاتدا قازانجی باشی کردووە لەو داهاتەی لە 

هەناردەی کەمرتەوە دەستی دەکەوێت.

دڵەڕاوکێیەکی  بە  زستانەوە  مانگەکانی  ناو  دەنێتە  پێ  ئەورووپا  کە  بارودۆخەدایە  لەم  ئا 

هۆی  بە  بووە  خراپرت  هێندە  چەند  کە  بارودۆخێک  گازەکەی،  ئاسایشی  دەربارەی  زۆرەوە 

قەیرانێکی فراوانرتەوە کە ئەویش بەرهەمهێنانی وزەیە کە دەرئەنجامی کەشوهەوای سەخت و 

ژێرخانەکەیەتی. کۆنیی 

پاڵنەرە سەرکەوتووەکەی عەمبارکردنی غاز

پڕکردنی  لە  بینیوە  ڕاستەقینەی  بەرەوپێشچوونی  ئەورووپا  کە  ئەوەیە  خۆشەکە  هەواڵە 

عەمبارە غازەکانی بۆ زستان کە لە ئێستادا لە ٪٨٠ی ئامانجەکەی تێپەڕاندووە. پڕکردنی تەواوەتی 

پێدانی  ئەرکی  ئەمەش  مانگ،  سێ  بۆ  هەیە  غازی  دابینکردنی  توانای  کە  دێت  ئەوە  مانای  بە 

کڕیارە  کە  ئەوەیە  ئەمەش  ڕوودانی  هۆکاری  و  دەکات  ئاسانرت  نرخێک  هەر  بە  غاز  تێچووی 

ئەورووپییەکان بڕێکی زۆر غازی رسوشتیی شلیان لە ئەمەریکاوە هێناوە.

بەرزە وەردەگرن  نرخە  لەو  لە سەرانسەری جیهاندا سوود  بێگومان کۆمپانیاکانی غازی شل 

غازی شلی  تێرمیناڵەکانی  دەکەن. هەروەها  بەرهەمهێنان  بۆ  کار  توانای خۆیانەوە  بەوپەڕی  و 

ئەورووپاش لە هەمان کاتدا زۆر بەجددی کار دەکەن.

بەریتانیا لێرەدا ڕۆڵی بینیوە. لە کاتێکدا بەریتانیا عەمباری ناوخۆیی دیاری نییە، هەناردەکانی 

هۆڵەندا  و  بەلژیکا  بۆ  پێکەوەبەسرتاوەوە  بۆریی  دوو  ڕێگەی  لە  بەریتانیادا  بەناو  شل  غازی 

تێپەڕیون.

کاتەدا  لەم  زیاد کردووە، چونکە  ئەورووپا  بۆ  کارەبای  کاتدا هەناردەی  لە هەمان  بەریتانیا 
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ئامێرەوە  بە هۆی ڕۆتیناتی چاکسازیی هاوینە و کۆنیی هەندێ  ناوکی فەڕەنسا  کارەبای  وزەی 

کەمی کردووە. ئایا هیچ بڕێ لەم غاز و کارەبایە دەگەڕێتەوە بۆ بەریتانیا لە زستاندا؟ ئەمەیان 

دەکەوێتە سەر ئەوەی کە ئێمە چەندێ ئامادەین پارەی پێ بدەین و هەروەها ئەورووپاش چۆن 

دەرەوەی  دەکەوێتە  بەریتانیا  کاتێکدا  لە  دەداتەوە  بەریتانیا  لەناکاوی  حاڵەتێكی  هەر  وەاڵمی 

بازاڕی ناوخۆی وزەی ئەورووپاوە.

کەمبوونەوەی خواستی چین لەسەر وزە بە هۆی سیاسەتی سفر-کۆرۆناوە، پاڵنەرێکی پشت 

پڕکردنی ئەمبارەکانی غازی ئەورووپایە، چونکە چین ساڵ لەدوای ساڵ لە ٪٢٢ی هاوردەی  غازی 

شلی کەمی کردووە، بەاڵم ئەوە ڕەنگە بگۆڕێ ئەگەر چین تووشی زستانێکی سەخت بێتەوە.

شەڕەکەی  هۆکارەی  کە  کەوتووە  بەر  غازیان  بەرزەی  نرخە  ئەم  کاریگەریی  تریش  واڵتانی 

بڕە  ئەو  لەوەی  هێناوە  شکستیان  بەنگالدش  و  هیندستان  پاکستان،  منوونە:  بۆ  ئەورووپایە، 

بێباکانە گواستەوە  ناسەقامگیرییەی وزەی خۆی  پێویستیانە دابینی بکەن. ئەورووپا ئەم  غازەی 

منوونە؛  بۆ  دەبینن.  ئەورووپییەکان”  “شەڕی  وەکوو  ئەمە  زۆر واڵت  کاتێکدا  لە  تر،  واڵتانی  بۆ 

و  غازی ڕووسیا  و  نەوت  بۆ  هاوردەکردنی  ڕێککەوتنی کردووە  ئامادە  و  ئاسان  زۆر  هیندستان 

چینیش هەمان شتی ئەنجام داوە.

و  جێگرەوەن  دیکەی  سەرچاوەی  پەیداکردنی  خەریکی  تێیدا  ئەندام  واڵتانی  و  ئەورووپا 

پالنی کورتخایەن و سرتاتیژیەتی درێژخایەنیشیان هەیە بۆ ئەوەی زستان تێبپەڕێنن و نەخشەی 

ئامانجی ئەوەیە دابینکردنی غاز فرەجۆر  داهاتوویەکی بێ غازی ڕووسیا دابڕێژن. ئەم پالنەش 

لەگەڵ  نوێبووەوە  وزەی  بەرهەمی  بە  پەرە  بکات،  زیاتر  عەمباركردن  زستان  پێش  و  بکات 

سەقامگیریی وزە بدات و لە کۆتاییشدا پێش ٢٠٣٠ چیرت پەیوەستی بە وزەی بەبەردبووی ڕووسیا 

بدات.

ئەورووپا خۆی لە غازی ڕووسیا دەبڕێتەوە

دیمەنی نەڕۆیشتنی کەمێک یان هیچ بڕێک لە غازی ڕووسیا بۆ ئەورووپا خەریکە بەخێرایی 

ببێت بە واقیع. لە مانگی حەوتدا ڕێکاری ئەوە گیرایە بەر کە خواستی ئەورووپا لەسەر غاز لە 

بدات.  ڕوو  غاز  بەرچاوی  کورتهێنانی  بێتوو  ئەگەر  توندتر،  ڕێکاری  لەگەڵ  بکرێتەوە  کەم   ١٥٪

کاتە  لە  بەتایبەتی  کارەبا  بەکارهێنانی  بۆ کەمکردنەوەی  بەر  گیرایە  زیاتر  پالنی  نۆدا  مانگی  لە 

دیارەکاندا، هەروەها نرخی وزەی نوێبووەوە لەگەڵ وزەی ناوکی جێگیر کرا بۆ ئەوەی دڵنیا بن 

لەوەی بەرهەمهێنەرە گەورەکانی وزەی بەبەردبوو کە قازانجی زۆر دەکەن، بڕی مەعقول پارە 

بدەن.

حکومەتی بەریتانی ڕایگەیاندووە کە نرخی کڕیارە ناوخۆییەکان بۆ دوو ساڵ دیاری بکات. 

هەروەها بەرهەمهێنانی غاز و نەوت لە دەریادا بێت یان وشکانی، هان دەدرێت و قەدەغەی 
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سەر هەندێ ڕێکاری دەرهێنانیش ال براوە. بەریتانیا دەیەوێ هەندێ پێوەریش جێگیر بکات کە 

وا دەکات لە ٢٠٤٠دا بەریتانیا بکات بە واڵتێکی نێردەی وزە. لێرەدا جەخت لەسەر دابینکردنە 

و شتێکی کەم وتراوە لە بارەی کەمکردنەوەی خواستەوە لەم زستانەدا یان زستانی داهاتوودا.

بۆ هێنانی  نوێ  ئامرازی  زەوییشدا  لە  و  دانراوە  دەریادا  لە  گازی شل  تێرمیناڵی  ئەڵامنیا  لە 

وێستگەکانی  بێ،  گونجاو  جێیەک  هەر  لە  ئەورووپا،  سەرانسەری  لە  نراوە.  بونیاد  شل  غازی 

کارەبای خەڵووز ئامادە کراون.

ماون.  هێشتا  کە  دەکرێت  ئەڵامنیا  کارەباییانەی  ناوکییە  وێستگە  ئەو  دەربارەی  پرسیاریش 

ئێستادا  لە  بەاڵم  بهێنێت،  ناوکی  وزەی  لە  واز  ئەمساڵ  کۆتایی  تاوەکوو  بوو  وا  هیوای  ئەڵامنیا 

دووبارە بە بڕیاری داخستی کۆتا سێ وێستگە ئەتۆمییەکەیدا دەچێتەوە. هەروەها بیر لەوەش 

دەکاتەوە سێ وێستگەی دیکەی ئەتۆمی بخاتەوە کار کە ساڵی پار لەکاری خستبوون.

لە  کە  کار  بخاتەوە  دووبارە  گاز  خەزنکردنی  دامەزراوەی  کە  دەکاتەوە  لەوە  بیر  بەریتانیا 

ئەوەشی  پالنی  هەروەها  بگرێت.  زیاتر  بەرگەی  کە  ئەوەیە  بۆ  ئەمەش  دایخستبوو،  ٢٠١٧دا 

با، هایدرۆجین و خەزنکردنی کاربۆن وەربگرێت کە  هەیە کە خێراتر سوود لە وزەی ئەتۆمی، 

هەموو پێکەوە بەشێكن لە سرتاتیژیەتی سفرکردنەوەی گازە زیانبەخشەکان. نەهێشتنی کاربۆن 

لەگەڵ  نوێبووەوە  وزەی  زیاتری  بەکارهێنانی  بۆ  کێشاوە  سەری  ئەورووپادا،  وزەی  کەرتی  لە 

گۆڕینی خەڵووز بۆ غاز. لە دەرئەنجامدا و لە ساڵی ٢٠٢١دا پێکەوە وزەی ئاو، خۆر و با نزیکەی 

لە ٪٣٧ی وزەی بەریتانیایان دابین کردبوو لە کاتێکدا ئەم بڕە لە ٢٠١٠ لە ٪٢١ و لە ١٩٩٠ لە 

٪١٢ بووە.

لە  )٪٨.٦(ەوە  لە  کارەبادا  بەرهەمهێنانی  لە  رسوشتی  گازی  بەکارهێنانی  بڕی  کاتێکدا  لە 

١٩٩٠ بەرز بوویەوە بۆ لە ٪٢٣ لە ٢٠١٠دا، ئەم بڕە پاشرت دابەزییەوە بۆ لە ٪٢٠ لە ٢٠٢١دا. بە 

بەراورد بە واڵتانی تر، لە هەمان ساڵدا غاز لە ٪٤٠ی کارەبای بەریتانیای بەرهەم هێناوە و وزەی 

هەندێ  لە  ئەتۆمییەکان  وێستگە  کۆنبوونی  بەاڵم  ماوەتەوە،  بەجێگیری  ڕێژەکەی  ئەتۆمییش 

واڵت، مەترسیی دروست کردووە بۆ سەر بڕی دابینکراوی وزە.

لە مەودای ماوە مامناوەنددا دۆزینەوەی سەرچاوەی جێگرەوە بە مانای بەکارهێنانی غازی 

شل دێت، کە ئەمیش لەدوای ساڵەکانی )٢٠٢٥(ەوە بەردەست دەبێت، ئەمەش بەو مانایە دێت 

کە خواست لەسەر غاز بە شێوەیەکی هەمیشەیی کەم بکرێتەوە لە ڕێگەی گۆڕینی سووتەمەنی، 

خێراکردنی  بە  بدرێنەوە  گرێ  دەبێ  ئەمانە  خواستەوە.  کەمکردنەوەی  و  بەکاربردن  باشکردنی 

پڕۆسەی نەهێشتنی کاربۆن و کارەباوە.

گەشتی ڕووەو سەقامگیریی وزە دەکرێ ببێ بە هێزێک بۆ هەمیشە. بە شێوەیەکی فراوانرت، 

سەرکەوتنی ئەورووپا لە خێراکردنی گواستنەوە بۆ ئابوورییەکی کەمرت کاربۆن دەکرێ ببێت بە 

مۆدێل بۆ شوێنەکانی تر.
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هاریکاریی زیاتر لەنێوان واڵتانی ئەورووپا و بەریتانیا

پشتبەستنی نوێی ئەورووپا بە گازی رسوشتیی شل، دەکرێ لە کۆتاییدا سەر بکێشێ بۆ کاری 

ژینگەیی لە ئەفەریقا، چونکە ئەمە پێویستی بە بنیادنانی پەیوەندیی وزەی دیکە لەو کیشوەرەدا 

هەیە کاتێک کە پڕۆژەکانی هەناردەکردنی گازی شل لەوێ پەرەیان پێ دەدرێت.

لەبەرانبەر ئەمەدا، ئەورووپا دەتوانێ وەبەرهێنان بکات لە دروستکردنی وێستگەی غازی ناوخۆ، 

خستنەکاری تەکنەلۆژیای بێکاربۆن لەگەڵ چارەسەری رسوشتدۆستانە لەو واڵتە هەناردەکەرانەوە.

ئایا تا چەندە ئەمە دەکرێت ئەنجام بدرێت؟ ئەمە دەبێ چاوەڕێ بین و ببینین. لە باشرتین 

دۆخدا، لە ٢٠٣٠دا ئەورووپا چیرت غازی ڕووسیا بەکار ناهێنێت. ئەورووپا هەروەها غازی کەمرتیش 

و  کاربۆنییەکان  دەردراوە  کەمبوونەوەی  هاوشانی  دەکرێت  چاوەڕێ  کە  لەوەی  دێنێت  بەکار 

هەڵکشانی بەرهەمهێنانی وزەی پاکژتر.

هەروەها پابەندییەکان دووبارە دەکرێنەوە بە ئامانجی گەیشنت بە “fit for 55”، کە ئەمەش 

تاوەکوو ساڵی ٢٠٣٠ و هاریکاریی زیاترە  لە ٪٥٥  بە ڕێژەی  کەمکردنەوەی دەردراوە گازییەکانە 

لەنێوان واڵتانی ئەندامدا. هەروەها شتەکە ڕێی تێدەچێت کە بەریتانیاش وەکوو واڵتێکی هاوپەیامن 

هاوبەشیی پێ بکرێت و دەرک بە ڕۆڵی گرنگی ژێرخانی غازی بەریتانیا بکرێت.

بەاڵم  داهاتوودا،  زستانەکانی  لە  سەخت  کاتێكی  ڕووبەڕووبوونەوەی  سەرەڕای  شێوە  بەم 

تراژیدیای ترسناکی شەڕ و کاریگەرییەکانی لەسەر نرخی غازی جیهانی و ئەورووپی، دەکرێ سەر 

بکێشێ بۆ سەقامگیریی زیاتری وزە و کاری ژینگەیی زۆر پێویست.

باشرتین و خراپرتین سیناریۆکانی وزە

تەکنیکی  کێشەی  هۆکارەکەیان  و  کورمتەودان  بەگشتی  غاز  ئەمنییەکانی  کتوپڕە  حاڵەتە 

ڕووبەڕووی  ئەورووپا  ئێستا  کە  جیۆپۆلەتیکییەی  هەڕەشە  ئەم  نەک  خراپن  کەشوهەوای  یان 

جیاوازەوە،  جەمسەری  دوو  لە  دۆخە  ئەم  بۆ  کێشاوە  سیناریۆی  دوو  برادشۆ  مایک  بووەتەوە. 

خۆشبەختانە واقیعەکە شتێکە لەنێوانی هەردووکیاندا.

خراپرتینەکە سیناریۆ 

و دەبنە  تاوەکوو زستان  بەردەوام دەبن  ئێستادا هەن،  لە  کارەبا  دابینکردنی  ئەم کێشانەی 

کە  دەکەن  دروست  ئەوە  بۆ  گرفت  و  هەیە  کە  لەوەی  وەک  غاز  زیاتری  بەکارهێنانی  هۆی 

جێبەجێ  کەمکردنەوەی خواست  تاکتیکی  ئەنجامدا،  لە  زستان.  بۆ  بکرێن  پڕ  غاز  عەمبارەکانی 

ئەورووپا  یەکێتیی  ناچاری.  بە  دەبێ  زستاندا  لە  وزە  دابەشکردنی  سنووردارکردنی  و  دەکرێت 

نرخێک لەسەر غازی ڕووسی دادەنێت و ڕووسیاش بەوە وەاڵم دەداتەوە کە هەموو بۆرییەکانی 

غاز بۆ ئەورووپا بگرێتەوە.
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زستانێکی سەخت لە ئەورووپا و باکووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا خواست زیاد دەکات و ماوەیەکی 

لە کاتێکی زۆر  نوێبوەوە  باکووری ڕۆژئاوای ئەورووپا بەرهەمهێنانی وزەی  لە  تاریکیش  درێژی 

گرنگدا کەم دەکاتەوە، ئەمەش دەبێت بە هۆی زیادبوونی خواست لەسەر غاز و خاڵیبوونەوەی 

عەمبارەکان.

و  دەکات  زیاد  شل  گازی  دیاریکراوەی  بڕە  ئەو  لەسەر  پێشبڕکێ  ئاسیا  لە  سارد  زستانێکی 

بۆ  هەناردەکردنەکەی  ئاسیا  لە  غازە  ئەم  چەندە  هەر  دەکات،  زیاتر  ئەورووپا  لە  نرخەکەشی 

بازاڕێک دیاریکراو پەیوەست نییە. چین واز لە سیاسەتی سفرکردنەوەی کۆرۆنا دێنێ و بەرهەمی 

پیشەسازی هەڵدەکشێت و هێنانی غازی شلیش بۆ چین زیاتر دەبێت و فشاری زیاتر بۆ بازاڕەکە 

زیاد دەکات.

لە دەرئەنجامی ئەم ڕووداوانەدا، ئەورووپا دەبێ ڕێکاری کتوپڕ بگرێتە بەر بۆ کەمکردنەوەی 

چاوەڕوانکراو.  کاتی  لە  بەر  خستنەبازاڕەوە  کەمکردنەوەی  ڕێگای  لە  غاز  لەسەر  خواست 

کۆمسیۆنی ئەورووپاش ئامانجەکانی بەسەر واڵتە ئەندامەکانیدا دەسەپێنێ.

واڵتانی  ڕاستەقینەکەدا  قەیرانە  ڕووبەڕووبوونەوەی  کاتی  لە  قسەکان،  هەموو  سەرەڕای 

و  دەکەنەوە  کۆ  غاز  و  نادەن  نیشان  هاریکاری  شێوەیەکی  هیچ  ئەورووپا  یەکێتیی  ئەندامی 

غازە  بۆرییە  بەریتانیاش  دەکات،  خراپرت  دۆخەکە  ئەمەش  کە  دەکەنەوە  کەم  کارەبا  هەناردەی 

ناخۆییەکانی  بۆرییە  سیستمی  ئەوەی  بۆ  سەختەکاندا  کاتە  لە  دادەخات  پێکەوەبەسرتاوەکان 

بپارێزێت.

وزە  ئابووری دەکات، هەژاریی  داڕووخانی  تووشی  ئەورووپا  وزە؛  کورتهێنانی  و  زۆر  نرخی 

دادەخرێن.  بەناچاری  کارەکانیش  لە  زۆر  و  دەمرن  ساردەکانیاندا  ماڵە  لە  خەڵکی  و  دەفڕێت 

توندوتیژیی کۆمەاڵیەتی لە ئەورووپادا بەرپا دەبێت و یەکدەنگی لە پشتیوانیکردن لە ئۆکرانیا 

کەم دەکاتەوە -ئەمەش ئەوەیە پوتن ئاواتی بۆ دەخواست.

باشرتینەکە سیناریۆ 

پێویستە  پاییز خەریکە بگات، قەیرانی کەرتی غاز کەم دەبێتەوە و  غازی کەمرت  لە کاتێکدا 

بۆ هەڵکردنی ڕووناکی، ئەمەش بوار دەدات کە ئاستی عەمبارکردنەکە تاوەکوو زستان بە بەرزی 

مبێنێتەوە.

سەرەڕای  و  ڕووسیا  بۆرییەکانی  غازی  هاوردەی  لە  نیگەرانی  و  پچڕان  چەندین  سەرەڕای 

گلەیی لە هەردوو الوە، بەاڵم لێشاوی غاز لە بۆریی نۆردسرتیمی یەک و لە ڕێگەی ئۆکرانیاوە 

نییە، بەاڵم کاتێك غاز بەردەوامە لە  هەر دێت. هاتنی غازەکە هەرگیز وەکوو جاران “نۆرماڵ” 

هاتن، ئاستی عەمبارەکانیش ئەندازەی پێویستە و تەنها لە کاتی سەرما کەم دەکات کە ئەوەش 

هەمیشە هەر ڕووی داوە.
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لەسەر  خواست  و  دەکات  زیاد  با  وزەی  مامناوەندەوە  پلەیەکی  و  شنەبا  بە  زستانێک 

ئاسیا  لە  مامناوەندیش  کەشوهەوایەکی  هەروەها  ئەورووپا،  لە  دەکاتەوە  کەم  گەرمکردنەوە 

دەکات  پێ  دەست  درەنگرت  سەرماش  وەرزی  و  دەکاتەوە  کەم  غاز  لەسەر  وەرزی  خواستی 

بەاڵم  دەمێنێتەوە،  بەرز  جیهاندا  لە  شل  غازی  بازاڕی  چەندە  هەر  دێت.  کۆتایی  زووتریش  و 

خستنەڕوو  و  خواست  هاوسەنگیی  کە  بەرێت  خۆی  بۆ  کارگۆ  ئەوەندە  دەتوانێت  ئەورووپا 

بپارێزێت بەبێ ئەوەی نرخێكی زۆری لەسەر بکەوێت.

پڕۆسەی  خاویی  هۆی  دەبێتە  کۆرۆنا  سفرکردنەوەی  سیاسەتی  بەردەوامیی  چین  لە 

)٢٠٢١( ئاستەکانی  لەخوار  هەر  غاز  لەسەر  خواستیش  و  پیشەسازی  خواستی  ئاساییبوونەوەی 

ەوە دەمێننەوە.

زۆرینەی  و  دەکات  دروست  گۆڕانکارییەک  ئەورووپا  خواستی  کەمکردنەوەی  ڕێکاری 

پچڕانی  و  بکەن  سنووردار  خستنەڕوو  نابێ  بەوە  پێویستیان  نا،  هەموویان  بەاڵم  ئەندامەکان، 

کارەباش ڕوو نادات. بەریتانیاش دەتوانێ هێڵە پێکەوەبەسرتاوەکانی غاز و کارەباش بە کراوەیی 

بهێڵێتەوە بە درێژایی زستان بۆ بەرژەوەندیی هەمووان.

کەمکردنەوەی  و  پێویست  خەزنی  بەاڵم  دەمێننەوە،  ناجێگیری  و  بەرزی  بە  وزە  نرخەکانی 

خواست کاریگەرییەکەی نزمرت دەکەنەوە، لە هەمان کاتدا ئەورووپا بەدوور دەبێت لە داکشانی 

ئابووریی بەرباڵو.

ڕێكخستنانەی  ئەو  و  دەهێرنێن  بەکار  لەالیەن حکومەتەکانەوە  یارمەتی  بۆ  پاکێجانەی  ئەو 

بۆ بازاڕی کارەبا دەکرێن، ئەوەمان پێ دەڵێن کە تێچوونی ئەم دەستتێوەردان و پاڵپشتیکردنە لە 

کردن دێت و زۆرینەی خێزانەکان دەتوانن ماڵەکانیان گەرم بکەنەوە و ئیشوکارەکانیش دەتوانن 

بەردەوام بن.

کاریگەریی شەڕی ڕووسیا دژی ئۆکرانیا لەسەر ئاسایشی خۆراک لە جیهاندا)2(

کە  ئۆکرانیا  دژی  ڕووسیا  بێبەهانەکەی  شەڕە  وێرانکاری،  و  زۆرەکان  مرۆییە  زیانە  لە  جگە 

“تەشتی نان”ی ئەورووپایە، بووە بە گرفت بۆ دابینکردنی وزە و خواردنیش. سیستمی خۆراکێک 

کە خۆی لەژێر ڕەحمی گۆڕانی کەشوهەوا و پەتای کۆرۆنادا دۆخی خراپ بوو.

جیهان   )٢٠٠٧-٢٠٠٨( ئەوەی  هاوشێوەی  دیکەی  خۆراکی  قەیرانێکی  کە  لەوەی  ترس 

سیاسی.  نائارامیی  و  کۆچ  ئاسایش،  لەسەر  هەبووە  کاریگەرییشی  و  کردووە  زیادی  بگرێتەوە 

لەگەڵ  ئۆکرانیایە،  هەناردەی  بەندەرەکانی  داخستنی  هۆکارەکەی  کە  خستنەڕووە  شۆکی  ئەم 

نرخی بەرزی وزە و شمەکە بنەڕەتییەکان وای کردووە زۆر واڵت هەناردە سنووردار بکەن کە 

ئەمیش ئاگری لە بازاڕ بەر داوە. لە کاتێکدا شەڕەکە هەر بەردەوامە، ڕووسیا ترسی کورتهێنانی 

خۆراک وەکوو چەکێک بەکار دێنێ و ئاسایشی خۆراکیش لە ئەجێندای سیاسەتی نێودەڵەتیدا 
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لەسەروو هەموو شتێکەوە بووە لە شوباتی )٢٠٢٢(ەوە.

لەگەڵ  تورکیا  نێوەندگیریی  بە  ڕێککەوتنەی  ئەو  نێویدا  لە  نێودەڵەتی،  کۆمەڵگای  وەاڵمی 

ئەندازەیەک  تا  بکاتەوە،  ئۆکرانیادا  ڕووی  بە  ڕەش  دەریای  بەندەرەکانی  ئەوەی  بۆ  کرا  ڕووسیا 

ژمارەیەک واڵتی  ڕەواندووەتەوە، هەر چەندە  لە جیهاندا  قەیرانی خۆراکی هەنووکە  مەترسیی 

پشتبەستوو بە هاوردە و کۆمەکی خۆراک لە ناجێگیریی نرخی خۆراک و بەهای دراوی بیانی؛ 

دۆخیان خراپە و ناسەقامگیرن.

ڕووسیا و ئۆکرانیا پێکەوە لە ٪١٢ی ئەو خۆراکە هەناردە دەکەن لە جیهاندا ئاڵوگۆڕی پێ 

دەکرێت و دابینکەری گەورەی شمەک و کەرەستە کشتوکاڵییەکانن، لە نێویدا گەنم، گەمنەشامی 

و ڕۆنی گوڵەبەڕۆژە. ڕووسیا خۆیشی گەورەترین هەناردەکاری پەیینە کیمیاییەکانە. چەندەها 

ناوچە بەزۆری پشت بە هەناردەی ئەم دوو واڵتە دەبەسنت بۆ دابینکردنی خۆراک: ڕووسیا و 

ئۆکرانیا پێکەوە زیاتر لە ٪٥٠ی ئەو دانەوێڵە دابین دەکەن کە دەگات بە باکووری ئەفەریقا و 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لە کاتێکدا دانەوێڵەی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ئەفەریقا لە ٪٧٢ لە ڕووسیا 

و لە )٪١٨(ش لە ئۆکرانیاوە هاوردە دەکرێت.

دابینکردنی  لەسەر  دەبێت  کاریگەریی  شێواز  سێ  بە  ڕووسیا  سەربازییەی  داگیرکارییە  ئەم 

خۆراک لە جیهاندا:

- کەمبوونەوەی بەرچاوی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی شمەک لەو ناوچانەی شەڕی لێیە 

و بەتایبەتییش ئۆکرانیا.

- هەڵکشانی نرخی خۆراک و شمەک و کەرەستەکانی بەرهەمهێنانی خۆراک )پەیین و وزە( 

لە جیهاندا.

- ڕێکار و وەاڵمی حکومەتەکان لە ناوخۆی واڵتەکەیاندا، یان ئەوەتا دەرئەنجامی قەیرانەکە 

گوماناوی(،  ڕێکاری  یان  شپرزە  ڕێگریی  ڕێگەی  لە  سەرەکی  شێوەیەکی  )بە  دەکات  گەورەتر 

قەیرانی  لە  وانانەی  ئەو  پیادەکردنی  ڕێگای  )لە  دەکاتەوە  کەمرت  قەیرانەکە  کاریگەریی  یاخود 

خۆراکی )٢٠٠٧-٢٠٠٨(ەوە فێری بوون(.

کاریگەریی چاوەڕوانکراوی ئەم قەیرانە لەسەر ئاسایشی خۆراک

کاریگەریی لەسەر ئاسایشی خۆراکی ئەورووپا

هەر چەندە لە ئێستادا خۆراک بەردەستە لە ئەورووپادا و کێشەی نییە، بەاڵم بەردەستیی 

خۆراک بۆ خێزانە داهات مامناوەندییەکان ڕەنگە لە مەترسیدا بێت. لەوەش زیاتر، پێویستیی 

سرتاتیژی ئەورووپا بە ژمارەیەک کەرەستە کاریگەریی دەبێت لەسەر بەرهەمهێنانی کشتوکاڵی. 

گرنگی  بەرهەمی  لە هەندێ  دەبەستێ  بە خۆی  پشت  زۆر  ئەندازەیەکی  بە  ئەورووپا  بلۆکی 

ئەورووپا  شەکر.  و  گەمنەشامی  و  هەناردەکارە(  )لەمەیاندا  جۆ  گەنم،  وەکوو:  کشتوکاڵیدا، 
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گۆشت،  شیرەمەنی،  دەبەستێ:  خۆی  بە  پشت  ئاژەڵییشدا  بەرهەمی  هەندێ  لە  هەروەها 

سەوزە و میوە. هەر چەندە ئەورووپا لە هەندێ بەرهەمی دیاریکراودا هاوردەکارە و شتێکی 

ئەستەمە لە ئایندەیەکی نزیکدا خۆی بتوانێ دابینی بکات، وەکوو ڕۆنی گوڵەبەڕۆژە و خۆراکە 

دەریاییەکان.

ڕێگریی  و  نرخ  )لە  کیمیاییدا  پەیینی  بازاڕی  تێکچوونی  لەهەمبەر  ئەورووپا  الوازیی 

لە ٪١٨ی تێچووی دانەوێڵەکان  پەیینەکان  هەناردەکردندا( ڕەنگە زۆر مەترسیدار بێت، چونکە 

پێک دێنن. بۆ پەیینی پۆتاسیۆم، ئەورووپا لە ٪٥٩ پشت بە ڕووسیا و بیالڕووسیا دەبەستێت لە 

لە  ٪٣١ی  لە  ئەورووپا  رسوشتییە(  غازی  نرخ  سەرەکیی  دیاریکەری  )کە  نایرتۆجین  بۆ  کاتێکدا 

ڕووسیاوە دەهێنێت.

لە بابەتی بەردەستبوونی خۆراکدا، هەڵکشانی نرخ کاریگەریی زیاتری دەبێت لەسەر خێزانە 

داهات مامناوەندەکانی وەکوو ئاوارەکان. بە پێی ڕێخراوی فاو، نزیکەی ٦.٩ ملیۆن کەس تووشی 

کۆرۆناش  پەتای   .)٢٠١٦-٢٠١٨( ساڵەکانی  لەنێوان  بوونەتەوە  خۆراک  ناسەقامگیریی  قەیرانی 

خۆراک  پێدانی  بنکەکانی  تێیدا  کە  بەدەرخستەوە  ئەورووپیی  هاواڵتیی  هەندێ  ناسەقامگیریی 

بۆ هەژاران خواستێکی زۆریان لەسەر پەیدا بوو. دیسانەوە ئەوەشی نیشان دا کە خێزانە داهات 

مامناوەندەکان پشت بە بەرنامە هاریکارییە کۆمەاڵیەتییەکان دەبەسنت، وەکوو ژەمی نیوەڕوانی 

قوتابخانە بۆ دابینکردنی خۆراکی پێویستیان. لە ساڵی ٢٠٢٠دا، لە ٪٨.٦ی دانیشتووانی هەموو 

ئەورووپا نەیانتوانیوە بۆ دوو ڕۆژ لەسەر یەک ژەمێک دابین بکەن گۆشت، ماسی یان هاوشێوەی 

ڕووەکی بێت.

کاریگەریی لەسەر ئاسایشی خۆراکی جیهانی

ڕێکخراوی فاو پێشبینیی ئەوە دەکات کە شەڕی ڕووسیا دژی ئۆکرانیا مەترسیی ئەوە بێنێتە 

نییە لە )٢٠٢٢-٢٠٢٣(، ژمارەیان لە ٧.٦ بۆ ١٣.١ ملیۆن  ئاراوە کە ئەوانەی خۆراکی پێویستیان 

کە  ئەوانەی  ژمارەی  یەکگرتووەکان،  نەتەوە  زانیارییەكانی  پێی  بە  سەر.  بچێتە  تری  کەسی 

کەس.  ملیۆن   ٢٧٦ گەیشتووەتە  ٢٠٢٢دا  حوزەیرانی  مانگی  لە  خراپە،  زۆر  خۆراکیان  ئاسایشی 

لە ئۆکرانیا بەرنامەی خۆراکی جیهانی دەڵێت: لە ٪٥٤ی دانیشتووانی واڵتەکە نیگەرانی ئەوەن 

خۆراکی پێوست دابین بکەن بۆ خواردن. کێشەکە کاریگەریی خراپی هەبووە لەسەر واڵتانێک 

و  ڕووسیا  لە  بنچینەوە  لە  دەبەسنت  شمەکانە  بەو  پشت  بەاڵم  و  نین  ئەورووپا  یەکێتیی  کە 

ئۆکرانیاوە دێن، ئەمانەش واڵتانی وەکوو ئوردن، یەمەن، ئیرسائیل و لوبنان و ژمارەیەک واڵتی 

ئەسیوبیا.  و  تانزانیا  مەدەگەشکەر،  سۆماڵ،  ئەریتیریا،  وەکوو  دەگرێتەوە  ئەفەریقا  هەژاری 

واڵتانی دیکەی ئەفەریقا و پێشکەوتووی جیهان، هەر چەندە کەمرت پشت بە ڕووسیا و ئۆکرانیا 

دەبەسنت، بەاڵم کاریگەریی بازاڕی جیهانیان لەسەرە.
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سێیەم  جیهانی  واڵتانی  لە  بەرهەمهێنان  نرخی  بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  ئۆکرانیا  شەڕی 

و  دژەمێرووەکان  کەمرتیش  ئەندازەیەکی  و  وزە  پەیین،  نرخی  بەرزبوونەوەی  بە هۆی  ئەویش 

تۆوی دانەوێڵە، لە دەرئەنجامدا جووتیارەکان لە واڵتە هەژارەکاندا ڕەنگە بەرهەمهێنانی خۆراکیان 

کورتهێنان،  و  زۆر  نرخی  بکەن.  دابین  تر  و کەرەستەکانی  پەیین  ناتوانن  بکەنەوە، چونکە  کەم 

شکسخواردووەکان  واڵتە  بۆ  خۆراکییەی  یارمەتییە  ئەو  لەسەر  دەبێت  کاریگەرییان  بەخراپی 

دابین دەکرێت.

وەاڵمەکانی یەکێتیی ئەورووپا

لە سەرەوەی ئەجێندای  ئاسایشی خۆراک  داگیرکارییەکەی ڕووسیا ئەوەی یەکال کردەوە کە 

لەالیەن  کە   ٢٠٢٢ ئاداری  ڤێرسایلی  ڕاگەیاندنی  دەمێنێتەوە.  ئەورووپادا  یەکێتیی  سیاسیی 

سەرۆکەکانی ئەورووپاوە قبووڵ کراوە، هانی کۆمسیۆنی ئەورووپا دەدات کە بژاردەکان بخاتە 

ڕوو بۆ چارەسەری بەرزبوونەوەی نرخی خۆراک، کۆمسیۆنەکەش خێرا پاکێجێکی پێشکەش کرد 

لە  دابینکردنی خۆراک  درێژمەودا،  و  کورمتەودا  شێوازی  بە  ڕێکار  کۆمەڵێ  لە  هاتووە  پێک  کە 

ئەورووپا و ئۆکرانیا باشرت دەکات. هەمان کۆمسیۆن ئەوەشی ڕاگەیاند خستنەکاری دوو پڕۆژەی 

بەردەوامی  بەکارهێنانی  لە  بوون  بریتی  پڕۆژەکانیش  دەخرێت،  دوا  چاوەڕوانکراو  ژینگەیی 

دژەمێروو لەگەڵ پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی رسوشت لە یەکێتیی ئەورووپا. کۆمسیۆنەکە هەروەها 

پاکێجی ڕێکاری قەیرانەکانیشی خستە ڕوو بۆ هاوکاریکردنی سامانی ماسی و ژینگە ئاوییەکان 

لەبەر ڕۆشنایی داگیرکردنەکەی ئۆکرانیادا.

جیهاندا  لە  کێشەی  هەمان  خۆراک،  قەیرانی  بۆ  ئەورووپا  یەکێتیی  ڕێکارانەی  ئەم 

واڵتانی  بۆ  یەکێتییەکە  لەمێژینەیەی  هاوکارییە  بەو  پابەندە  و  گرتووە  لەبەرچاو  بەگشتی 

لەم  یەکێتییەکە، خۆی  پابەندییەی  ئەم  دراوە.  لەسەر  بەڵێنی  ٢٠١٠دا  لە  کە  تازەپێشکەوتوو 

دەبینێتەوە: بوارانەدا 

- هاریکاری لە ڕێگەی کتوپڕ و میکانیزمی بەردەوامیدان بە بەردەستبوونی خۆراک -پەرەدان 

بە سیستمی گۆڕینی خۆراک بۆ ئەوەی بەرهەمهێنان بەردەوام بێت و بەرگەگرتن بەهێز بێت.

- ئاسانکاریی ئاڵوگۆڕ بۆ شمەکە کشتوکاڵییەکانی ئۆکرانیا و خۆراک و پەیینی جیهانی.

- پتەوکردنی هاریکاری لە ڕێگای دیداری چەند الیەنەوە.

)1( Mike Bradshaw )30\9\2022(, ”Putin’s gas warfare might galvanize Europe“, https://www.
chathamhouse.org/publications/the-world-today/2022-10/putins-gas-warfare-might-galvanize-eu-
rope?utm_source=pocket_saves.

)2( European Parliament )April 2022(, ”Russia’s war on Ukraine: Impact on global food security 
and EU response“, Briefing Paper. 
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بانكه  ناوه ندییه كان؛ هه ڵكشانى 
مشتومڕه كان له  باره ى سه ربه خۆیى 

سیاسه تى دراو له  جیهاندا

بەرایی

پێگه یه ىك  تا ئێستا خاوه ىن  له  دروستبوونیانه وه   ناوه ندییه كان  بانكه   ئابووریدا  بیرى  له  

فراوانبووىن  ئابووری  و  چاالكیى  گه شه سه ندىن  له گه ڵ  و  كات   تێپه ڕبووىن  به   گرنگن. 

فراوانرت  ڕۆڵه كه یان  كردووه  و  زیادی  گرنگییان  حكومه ته كاندا،  داراییه كاىن  پێداویستییه  

ناوه ندییه كان  و دیاریكردىن  بانكه   ناساندىن  به   بایه خى  ئابوورى  بیرى  بووه . دواى ئه وه ى 

پێوه رى بۆ كاریگه رییان  بۆ ئه م ڕۆاڵنه   و  له  سه ره تاى كاره كه دا چوارچێوه ى  ڕۆڵه كاىن دا، 

نووسین: عه لى سه اڵح 
سه رۆىك یه كه ى توێژینه وه  ئابوورییه كان له  سەرۆكی ناوەندی “املستقبل” بۆ توێژینه وه  و لێكۆڵینه وه  

پێشكه وتووه كان - ئه بوزه ىب 
وەرگێڕان: بارام سوبحى

سه رچاوه : “اوراق اكادیمیه “ لەالیەن “مركز املستقبل لالبحاث والدراسات املتقدمە”، ژماره  5، 2/4/2019.
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باره یه وه   له م  ئابوورییه كاندا  بیرمه نده   له نێوان  مشتومڕه كان  دواییدا  سااڵنه ى  له م  دانا. 

ساڵى  له   دارایى جیهاىن  قه یراىن  دروستبووىن  له دواى  به تایبه ىت  ڕۆیشت،  به ره و هه ڵكشان 

سیاسه ىت  وێنه كردىن  له   بانكانه   ئه و  ڕۆڵى  له گه ڵ  حكومه ته كان  ڕۆڵى  له وێدا   ،)2008(

ئابووریدا تێكه اڵو بوون، به وه ش سه ربه خۆییان كه وته  سه ر سه نگى مه حه ك.

یه كه م: پێناسه ى بانكه  ناوه ندییه كان

كۆمه ڵێك پێناسه ى زۆر بۆ بانكه  ناوه ندییه كان هه ن، وه كوو: دامه زراوه یه كه  حكومه ت 

دروستى ده كات تاوه كوو به رپرس بێت له  چاودێریكردىن خستنه ڕووى دراو و مه رجه كاىن 

ئه و  یان:  بازرگانییه كان)1(.  بانكه   و  دارایى   سیستمى  سه رپه رشتیكردىن  قه رزپێدان، 

كۆمه ڵێك  له   خۆى  كه   ده دات  ئه نجام  ناوه ندی  ئاڵوگۆڕى  ئه ركه كاىن  كه   دامه زراوه یه یه  

سیاسه ىت گشتیدا ده بینێته وه  كه  ئامانجیان به هێزكردىن سه قامگیریى دارایى  و دراوه )2(. 

هاوسه نگیى  له   به رپرس  “دامه زراوه ى  به   ده كرێت  پێناسه   ناوه ندى  بانىك  هه روه ها 

ئه و  ئه وه یه :  دیكه ى  پێناسه ىك  ڕاسته قینه )3(”.  بازاڕى  هاوشاىن  دراودا  بازاڕى  له   گشتى 

بنه ماكاىن  جۆراوجۆر  ئامرازى  به   بانكییه ،  دراوى  ده رچوواندىن  ئه رىك  كه   ده سته یه یه  

له   قه زركردىن  سیاسه ىت  سه رپه رشتیكردىن  ئه رىك  هه روه ها  ده كات،  زامن  بانىك  سیستمى 

واڵتدا له ئه ستۆدایه ، له  ئه نجامى ئه مه شدا كاریگه ریى گرنگى له  هه ردوو بوارى ئابوورى 

 و كۆمه اڵیه تیدا لێ ده كه وێته وه )4(.

ئه رىك  كه   دامه زراوه یه یه   “ئه و  ناوه ندى  بانىك  كه   وایه   پێی  هه یه   دیكه   ئاڕاسته یه ىك 

سیستمێىك  له   بریتییه   ناوه ندى  ئاڵوگۆڕى  هه موو  كه   پێودانگه ى  به و  دراوه “،  ده ركردىن 

بانىك كه  ته نها بانكێك قۆرخى ته واوه ىت یان به شێىك پڕۆسه ى ده ركردىن دراو ده كات، هه ر 

له م پڕۆسه یه شه وه  ئه ركه كاىن دیكه ى بانىك ناوه ندى داده تارشێت)5(.

له  ڕێگه ى ئه م پێناسانه وه  ده توانین بڵێین كه  بانىك ناوه ندى “ئه و دامه زراوه یه یه  كه  حكومه ت 

دروستی ده كات، تاوه كوو به رپرس بێت له : ده ركردىن دراو، ڕێكخسنت  و چاودێریكردىن ئاڵوگۆڕكردىن، 

داناىن مه رجه كاىن قه رزكردن له  سیستمى بانكیدا، جه ختكردنه وه  له  پابه ندبووىن بانكه  بازرگانییه كان 

به  مه به ستى  ڕاسته قینه دا،  بازاڕى  و  دراو  بازاڕى  له نێوان  به دیهێناىن هاوسه نگى  مه رجانه وه ،  به و 

هه وڵدان بۆ به هێزكردىن سه قامگیریى دراو و دارایى له  ئابووریى هه مووه كیدا”.

دووه م: سه رهه ڵداىن بانكه  ناوه ندییه كان

بانكه  ناوه ندییه كان كه مێك دره نگرت له  بانكه  بازرگانییه كان سه ریان هه ڵدا، بانكه  بازرگانییه كان 

پێش سه ده ى حه ڤده  له  ئه ورووپا ده ركه وتن. له  سه ره تادا بانكه  بازرگانییه كان هاوشاىن وه رگرتنى 

هه بووىن  بۆ  پێویستییه كیش  هیچ  ده رده كرد.  دراویشیان  قه رز،  پێشكه شكردىن  وه به رهێنان  و 
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ده سته یه ىك سه رپه رشتى نه بوو، كه  ئه رىك ڕه سمكردىن سیاسه ىت گشتى یان داناىن ڕێساى ڕێكخراوه یى 

بێت بۆ كارى بانكه كان، به تایبه ىت له  سایه ى قه باره ى ساده  و ئاساىن چاالكیى ئابوورى له و ده مه دا. 

به اڵم زێده ڕه ویى هه ندێك له  بانكه  بازرگانییه كان له  ده ركردىن دراو؛ بووه  هۆى دروستبووىن قه یراىن 

دارایى، ئه وه ش پێویستى هه بووىن دامه زراوه یه ىك تایبه ت به  ده ركردىن دراو و ڕێكخستنى چاالىك 

بانكیى هێنایه  ئاراوه . له و سه رده مه دا ئه م ئه ركه  له  بانكه  بازرگانییه  گه وره كاندا سنووردار كرابوو.

ده ره وه ى  له   كه لوپه ل  و  كااڵ  جموجووڵى  زیادبووىن  ئابوورى  و  چاالكیى  فراوانبووىن  له گه ڵ 

پڕۆسه كاىن  ئاڵۆزبووىن  زیاتر  پاره داركردن،  به   حكومه ته كان  پێداویستیى  فراوانبووىن  سنووره كان، 

به   ده ركه وت،  ناوه ندى”  “ئاڵوگۆڕى  ئه رىك  به   تایبه ت  ده سته یه ىك  هه بووىن  پێویستیى  ئاڵوگۆڕ، 

له ئه ستۆ  كاره كانیش  سه رپه رشتیكردىن  و  هه بێت   بازرگانییه كاىن  بانكه   له   بااڵتر  پێگه یه ىك  جۆرێك 

بگرێت. ته ریب له گه ڵ ده ركردىن دراو و كۆنرتۆڵكردىن خستنه ڕووى، لێره وه  “بانكه  ناوه ندییه كان” 

سه ریان هه ڵدا)6(.

بانىك سوید یه كه م بانك بوو له  جیهاندا، ئه وه ى كه  ئێستا پێى ده وترێت “ئاڵوگۆڕى ناوه ندى”ی 

ئه نجام دا. له  ساڵى 1656دا وه كوو بانكێىك تایبه ت دروست كرا، پاشان له  ساڵى 1668دا له  پێناوى 

پاره داركردىن گه نجینه ى پادشا و ڕێكخستنى پڕۆسه ى ده ركردىن دراو و گۆڕینى دراوه  كاغه زییه كان 

بۆ زێڕ و زیو، كاره كه ى بۆ “ئاڵوگۆڕى ناوه ندى” گۆڕدرا)7(. به اڵم له و كاته دا “بانىك سوید” به  “بانىك 

ناوه ندى” نه نارسا، چونكه  چه مىك “بانىك ناوه ندى” له و كاته دا مه به ست لێى “لقى سه ره ىك”ی هه ر 

بانكێىك بازرگانیى فره لق بوو)8(.

بانىك ئینگلته را یه كه م بانك بوو كه  ناوى “بانىك ناوه ندى”ی به سه ردا بڕا به و جۆره ى كه  ئێستا له  

ڕووى ناو و ڕۆڵه وه  نارساوه ، به  هۆى ئه نجامداىن ئه رىك “ئاڵوگۆڕى ناوه ندى”یه وه . له  ساڵى 1694دا 

وه كوو بانكێىك بازرگاىن دامه زرا. له  ساڵى 1844دا به فه رمى ئه رىك بانىك ناوه ندیى پێ سپێردرا. دواى 

ئه وه  ژماره یه ك له  ده وڵه تاىن ئه ورووپا شوێنپێى به ریتانیایان له  دامه زراندىن بانكه  ناوه ندییه كاندا 

هه ڵگرت، به تایبه ىت له  ماوه ى نیوه ى دووه مى سه ده ى نۆزده دا، به اڵم ده وڵه تاىن دیكه  زۆرینه یان 

پێویستییه ىك  بووه   كه   كاته ى  ئه و  دامه زراند،  ناوه ندییان  بانىك  جیهاىن  یه كه مى  جه نگى  له دواى 

هه نووكه یى)9(.

سێیه م: كاره كاىن بانكه  ناوه ندییه كان

كاره كانیاندا  به سه ر  زۆر  گۆڕانكاریى  ئێستا  تا  دامه زراندنیانه وه   له   ناوه ندییه كان  بانكه  

هاتووه ، سه ربارى ئه وه ى له  سه ره تادا له  ده ركردىن دراو و سه رپه رشتیكردىن بانكه  بازرگانییه كاندا 

داناىن  بگرێته وه،  وه كوو:  دیكه   ئه رىك  تاوه كوو  بوو  فراوان  له   به   پله   به اڵم  كرابوو،  سنووردار 

سیاسه ىت دراو، ئاڕاسته كردىن قه زركردن، پڕكردنه وه ى كورتهێناىن بودجه ى گشتى  و هیی تر. به 

 شێوه یه ىك گشتى ده توانین كاره كاىن بانكه  ناوه ندییه كان به م شێوه یه  پوخت بكه ینه وه :
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1. ده ركردىن پاره : له  هه ر ده وڵه تێكدا بانىك ناوه ندى به  ته نها الیه ىن ڕاسپێردراوى یاسایی 

داده نرێت بۆ ده ركردىن دراو، مه به ست له مه ش گۆڕینى سه روه ت  و ساماىن ڕاسته قینه یه  

)نه ختینه یى یان شێوه  نه ختینه ( له  منوونه ى كاغه زى دارایى  و زێڕ و زیو بۆ یه كه ى دراوى 

له   ئاڵووێرى سامان  و به رهه مهێرناوه كان  له  نرخاندن  و  كه  شیاوى ده ستاوده ست بێت  و 

ناوه ندییه كان  بانكه   ئه وه شدا،  له گه ڵ  ته ریب  بهێرنێت)10(.  به كار  خزمه تگوزارى  شمه ك  و 

ده سه اڵىت كشانه وه ى كاغه زى دراو له  ئاڵووێر و پووچه ڵكردنه وه ى وه كوو دراو هه یه )11(.

ده ركردىن  ناوه ندییه كان،  بانكه   سه رهه ڵداىن  له   به ر  كرد،  پێ  ئاماژه مان  پێشرت  وه كوو 

بانكه   به خرشایه   ئه ركه   ئه و  پاشان  بازرگانییه كان،  بانكه   ئه ركه كاىن  له   بووه   یه كێك  دراو 

له   نه ما هه روه كوو  دراوى  ده ركردىن  بازرگاىن ده سه اڵىت  بانكێىك  ناوه ندییه كان، چیرت هیچ 

بۆ  ده گه ڕێته وه   ناوه ندییه كان،  بانكه   به   ئه ركه   ئه م  سنوورداركردىن  بوو)12(.  باو  ڕابردوودا 

ڕێگه ى  له   ئابووریدا،  له   قه رزكردن  قه باره ى  كۆنرتۆڵكردىن  به   په یوه سته   كه   هۆكارگه لێك 

كۆنرتۆڵكردىن ده ركردىن كاغه زى دراو به  گوێره ى پێویست، به  جۆرێك زامنى سه قامگیریى 

دراو بكات، هاوشان له گه ڵ دۆزینه وه ى جۆرێك له  وه كیه ىك  و یه كساىن له نێو ئه و كاغه زه  

دراوییانه ى كه  له  ناوخۆى واڵتێكدا ده رده كرێن)13(.

2. داناىن سیاسه ىت دراو: مه به ست لێى “كۆمه ڵێك ئامرازه  كار ده كه نه  سه ر خستنه ڕووى 

دراو، تاوه كوو له گه ڵ قه باره ى خستنه ڕووى كااڵ و خزمه تگوزارییه كان بگونجێت  و سه قامگیرى 

و  ڕێكار  “كۆمه ڵێك  بۆ  ئاماژه یه   دراو  سیاسه ىت  هه روه ها  بكات”.  مسۆگه ر  نرخه كاندا  له  

ڕێكخستنى  بۆ  هه روه ها  ده كرێن،  په یڕه و  قه رزكردن  و  دراو  به ڕێوه بردىن  بۆ  كه   ڕێوشوێن 

سیاسه ىت  جۆرى  گرنگرتین  به   ده وڵه ت  له الى  دراو  سیاسه ىت  ئابووریدا”.  له   گشتى  دراوى 

ئابوورى داده نرێت، چونكه  هۆكارى كاریگه ره  له  دابینكردىن پاره ى پێویست بۆ پڕكردنه وه ى 

ئابوورییه  جۆراوجۆره كاندا، هه روه ها كاریگه رییه ىك  له  كه رته   پاره داركردن  پێداویستییه كاىن 

گه وره ى له سه ر قه باره ى بازاڕ و چاالكیى ئابوورى  و تواناى فراوانبووىن هه یه )14(.

3. بانىك حكومه ت: به و مانایه ى بانىك ناوه ندى بریكارى حكومه ت  و ڕاوێژكاریەىت له 

 كاروبارى دارایى  و دراودا)15(. له  ڕێگه ى ئه م ڕۆڵه وه،  بانىك ناوه ندى به شدارى له  دانان  و 

هه روه ها  ده كات)16(.  حكومه تدا  ئابوورییه كاىن  دارایى  و  سیاسه ته   ته واوى  جێبه جێكردىن 

پاره كاىن  له  ئه ژمێره ى دراوى حكومه ت ده كات، واته  حكومه ت  پارێزگارى  ناوه ندى  بانىك 

له الى ئه و داده نێت، ئیدى له  شێوه ى دراوى ناوخۆیى یان دراوى بیاىن یان ساماىن دارایى 

دیكه دا بێت. حكومه ت له  دۆخى پێویستییه ىك هه نووكه یى به  قه رزكردن، ده توانێت په نا 

و  ڕێكخسنت   له   یان  داراییه كاىن،  له   بێت  قه رزكردن  به   ئیدى  ناوه ندى،  بانىك  به ر  بباته  
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سه رپه رشتیكردىن ده رچوواندىن قه رزه  حكومییه كاندا، له  وێنه ى بۆند و قه واڵه ى كورتخایه ندا. 

هه روه ها بانىك ناوه ندى به  نوێنه رایه تیى حكومه ت قیست  و سوودى قه رزه كان ده داته وه ، 

سه ربارى سه روكاریكردىن قه رزه  ده ره كییه كان به  نوێنه رایه تیى ده وڵه ت)17(.

4. بانىك بانكه كان )دوا په ناگه (: له  دۆخى ڕووداىن قه یراىن نه ختینه  له  ده زگاى بانكیدا به  

هه ر هۆكارێك، ئه وا بانىك ناوه ندى ده بێته  “دوا په ناگه ى” بانكه  بازرگانییه كان، به  جۆرێك 

سه قامگیركردىن  بۆ  پێویست  قه رزى  بتوانێت  تاوه كوو  ده سپێردرێت  پێ  قه رزى  پێداىن 

بانكه   له نێوان  ناوبژیوان  ڕۆڵى  ناوه ندى  بانىك  هه روه ها  بكات.  دابین  ئابوورى  چاالكیى 

ئه و  ژمێره ى  پاكتاوكردىن  پڕۆسه ى  جێبه جێكردىن  به   ئه وه ش  ده گێڕێت،  بازرگانییه كاندا 

بانكانه ى كه  له الیه ىت، به  جۆرێك كاره كان تۆمار ده كات  و ئه و پابه ندییانه ى له  نێوانیاندا 

سه ر هه ڵده دات؛ له  ڕێگه ى ئه و ژمێرانه وه  یه كال ده كاته وه)18(.

بانىك  پابه ندن ئیدى به  حوكمى نه ریت  بانكه  بازرگانییه كان  سه ربارى ئه وانه ، ته واوى 

یان به  هێزى یاسا بێت، كه  ده بێت به شێك له  یه ده گى دراوییان له الى ده سته ى سپاردن له  

بانىك ناوه ندى بپارێزن، ئه مه ش یارمه تیى بانكه كه  ده دات تاوه كوو چاودێریى خۆى به سه ر 

قه باره ى قه رزى بانكیدا بسه پێنێت كه  ئه و بانكانه  ده یبه خشن)19(. 

دراوه   ڕه سیدى  له   ده وڵه ت  یه ده گى  پاراستنى  بیاىن:  دراوى  یه ده گى  به ڕێوه بردىن   .5

بیانییه كان  و زێڕ و ماىف ڕاكێشاىن تایبه ت به  بانىك ناوه ندى سپێردراوه )20(، له گه ڵ ته واوى 

ساماىن دارایى بیاىن شیاوى گۆڕینن بۆ دراو.

نه ختینه یى  ڕووپۆشێىك  وه كوو  بیاىن  دراوى  یه ده گى  ده وڵه ت،  له بریى  ناوه ندى  بانىك 

پێناوى  له   جۆرێك  به   بۆى،  به رانبه رێك  وه كوو  یان  ده هێنێت،  به كار  ناوخۆیى  دراوى  بۆ 

پارێزگاریكردن له  سه قامگیریى به هاى دراوى ناوخۆیى، به شێىك له  ڕێگاى ده زگاى بانكه وه  

بۆ  یه ده گانه   ئه م  هه روه ها  پێویست.  پێى  به   ڕاكێشاىن  یان  ده كات،  خه رج  ئابووریدا  له  

پاره داركردىن پڕۆسه كاىن هاورده كردن  و ڕێكخستنى ته رازووى پاره دان به كار ده هێنێت)21(.

ئاڵوگۆڕى  نرخى  به ڕێوه بردىن  ئه رىك  ئاڵوگۆڕ:  نرخى  هاوسه نگكردىن  و  دیاریكردن    .6

ئه ركه ش  ئه م  ناوه ندییه ،  بانىك  له ئه ستۆى  بیانییه كاندا  دراوه   له به رامبه ر  ناوخۆیى  دراوى 

هه ڵبژاردن  به   ئاڵوگۆڕه ،  نرخى  سیستمى  دیاریكردىن  یه كه میان  دێت:  پێك  به ش  دوو  له  

له نێوان سیستمى نرخى ئاڵوگۆڕى “جێگیر” یان “نه رم” یاخود “جوواڵو”.

قه باره ى  له وانه :  ده به ستێت،  هۆكار  كۆمه ڵێــــــــك  به   پشت  بژارده یـــــه ش  ئه م 

شێوازى  هه اڵوسان،  تێكڕاى  ئابوورى،  كرانه وه ى  پلــــــــه ى  ده وڵه ت،  ئابـــــــــووریى 
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بازاڕى  به ڕێــــوه بردىن  ئه ركه كه   دووه مى  به ىش  ده ره ىك)22(.  بازرگـــــــــانیى  دابه شكردىن 

دیاریكردىن،  سه رپه رشتیـــــكردىن  یان  ئاڵوگۆڕ  نرخى  دیاریكردىن  له  ڕێگه ى  ئاڵوگۆڕه ، 

چاودێریكردىن، هه وڵدان بۆ هاوسه نگكردىن، به  جۆرێك بانىك ناوه ندى له  سایه ى سیستمى 

نرخى  سیستمى  سایه ى  له   یان  ده كات،  دیارى  ئاڵوگـــــــــۆڕ  نرخى  “جێگیر”دا  نرخى 

خواسرتاودا  ئاستى  له   ئاڵوگۆڕ  نرخى  هێشتنه وه ى  پێنـــــــاوى  له   جوواڵودا،  یاخود  نه رم 

ده ستوه ردان ده كات)23(. 

ڕاسته قینه كه ى هه ڵسه نگاندن  نرخه   له   به رزتر  به   ناوه ندى  بانىك  له  هه ندێك دۆخدا، 

بۆ دراوى ناوخۆیى ده كات، ئه مه ش له  كاتێكدا ناچار بێت بۆ دانه وه ى پاره داىن گه وره ى 

دیكه دا  دۆخى  هه ندێك  له   پاره دانانه .  ئه و  قورسایى  كه مكردنه وه ى  ئامانجى  به   ده ره ىك، 

بانىك ناوه ندى به  كه مرت له  نرخه  ڕاسته قینه كه ى هه ڵسه نگاندن بۆ دراوى ناوخۆیى ده كات، 

كاتێك له  هه نارده ى ده وڵه تیدا ئاره زووى باشكردىن تواناى كێبڕكێ ده كات. به اڵم له  دۆخى 

رسوشتیدا بانىك ناوه ندى كار بۆ سه قامگیركردىن به هاى دراو ده كات، بۆ دووركه وتنه وه  له  

نه ختینه یى)24(. ناسه قامگیریى 

له  كاتێكدا نرخى ئاڵوگۆڕ له گه ڵ سیاسه ته كاىن ده وڵه تدا نه گونجێت، ئه وا بانىك ناوه ندى 

ده ستوه ردان له  بازاڕى ئاڵوگۆڕدا ده كات. هه ر بۆیه  ئه رىك داناىن چوارچێوه ى ڕێكخراوه یى 

له گه ڵ  بازاڕه   ئه م  مامه ڵه ى  تاوه كوو  ناوه ندى،  بانىك  ئه ستۆى  ده خرێته   ئاڵوگۆڕ  بازاڕى 

سیاسه ته  ئابوورییه كاىن ده وڵه تدا بگونجێت، چونكه  ئه م بازاڕه  به  گوێره ى سیستمى نرخى 

ئاڵوگۆڕى كارپێكراو، دراوى ناوخۆیى به  دراوى بیاىن ده گۆڕێته وه ، به مه ش بانىك ناوه ندى 

له  دیاریكردىن سیامكاىن په یوه ندى ڕۆڵێىك گرنگ ده گێڕێت كه  ئابووریى ناوخۆیى به  هاوتا 

ده ره كییه كه یه وه  ده به ستێته وه ، ئاوێنه یه كیشه  بۆ پێگه ى بازرگانیى ده وڵه ت له گه ڵ جیهاىن 

ده ره وه دا، هه روه ها ڕه نگده ره وه ى په یوه ندیى نێوان هاورده  و هه نارده ی ده وڵه ته )25(.

چواره م: ئامرازه كاىن سیاسه ىت دراو

بانىك ناوه ندى بۆ جێبه جێكردىن سیاسه ىت دراوى په یڕه وكراو، كۆمه ڵێك ئامرازى چۆنێتى 

 و چه ندێتى به كار ده هێنێت، به  جۆرێك له گه ڵ دۆخى ئابووریى هه نووكه ییدا بگونجێت، 

كه  به م شێوه یه یه :

له   ناوه ندى  بانىك  كه   چه ندێتى  ئامرازه كاىن  دیارترین  چه ندێتى:  ئامرازه كاىن   .1

به ڕێوه بردىن سیاسه ىت دراودا به كاری ده هێنێت، بریتین له :

نرخى  به :  ده كرێت  پێناسه   كه   بانك(:  )نرخى  لێبڕین  گه ڕانه وه ى  دووباره   نرخى   -

كاغه زه   داشكاندنه وه ى  دووباره   له به رانبه ر  ناوه ندى  بانىك  )الفائـدة(كه   سووده یه   ئه و 

ئه مه ش  وه ریده گرێت،  بازرگانییه كان  بانكه   كورتخایه نه كاىن  قه واڵه   بازرگانییه كان  و 
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له به رانبه ر ئه و قه رز و پێشینانه ى پێشكه ش به  بانكه  بازرگانییه كان ده كرێت. نرخى دووباره   

گه ڕانه وه ى لێبڕین له م باره دا هاوتایه  له گه ڵ نرخى ئه و سووده ى كه  بانكه  بازرگانییه كان 

له   كڕیاره كانیان  به   پێشكه ش  كه   ده یسه پێنن  قه رزپێداندا  خزمه تگوزارییه كاىن  به سه ر 

هاواڵتییان  و دامه زراوه كان ده كه ن)26(.

ئامرازه كاىن سیاسه ىت دراو داده نرێت،  به  دێرینرتین  لێبڕین  نرخى دووباره  گه ڕانه وه ى 

به ده ر  یه كگرتووه كان  ویالیه ته   له   ڕابردوودا  سه ده ى  سیییه كاىن  ده یه ى  له   گرنگییه كه ى 

بانكه   له   قه رزكردن  به   بازرگانییه كان  بانكه   پشتبه ستنى  زیادبووىن  له گه ڵ  كه وت، 

نرخى  یه ده گه كانیان.  )%30(ی  نزیكه ى  گه یشته   قه رزه كانیان  جۆرێك  به   ناوه ندییه كان، 

به خشیوه ته   ده سه اڵىت  كه   سه ره كییه كان  ڕه گه زه   له   یه كێكه   لێبڕین،  گه ڕانه وه ى  دووباره  

بانكه  ناوه ندییه كان له  كاره كاىن ئه م بانكانه دا)27(.

ده توانێت  لێبڕین،  گه ڕانه وه ى  دووباره   نرخى  كۆنرتۆڵكردىن  له  ڕێگه ى  ناوه ندى  بانىك 

بازرگانییه كان  بانكه   قه رزه ى  ئه و  قه باره ى  سه ر  بكاته   كار  ناڕاسته وخۆ  شێوه یه ىك  به  

پێشكه ش به  هاواڵتییان  و دامه زراوه كاىن ده كه ن. نرخى دووباره  گه ڕانه وه ى لێبڕین بریتییه  

ده كه وێت،  ده ستیان  ناوه ندییه وه   بانىك  له   بازرگانییه كان  بانكه   قه رزه ى  ئه و  تێچووى  له  

به رز  قه رزه   ئه و  سوودى  نرخى  ده بن  ناچار  ئه وا  تێچوونه ،  ئه و  به رزبوونه وه ى  به   بۆیه  

هۆى  ده بێته   كاره ش  ئه م  ده كه ن،  دامه زراوه كاىن  هاواڵتییان  و  به   پێشكه ش  كه   بكه نه وه  

كه مكردنه وه ى خواستى هه مووه ىك له سه ر وه رگرتنى قه رز.

به  مانایه ىك دیكه : په یوه ندییه ىك پێچه وانه  له نێوان نرخى دووباره  گه ڕانه وه ى لێبڕین  و 

خواست له سه ر وه رگرتنى قه رز هه یه ، وێنه ى ژماره  )1( ئه م بابه ته  ڕوونرت ده كاته وه . گریامن 

نرخى سوود الى بانكه  بازرگانییه كان به  )%5( دیارى ده كرێت، به مه  ده توانێت قه باره ى 

خواست له  وه رگرتنى قه رز بگه یه نێته  ئاستى “Y2”، به اڵم له  دۆخى به رزكردنه وه ى نرخى 

بانكه  ناوه ندییه كانه وه  بۆ )%10(، ئه وا ده بێته  هۆى  دووباره  گه ڕانه وه ى لێبڕین له الیه ن 

قه باره ى  شێوه یه   به م   ،”Y1“ بۆ  وه رگرتن  قه رز  له سه ر  خواست  قه باره ى  كه مكردنه وه ى 

هۆى  ده بێته   كاره ش  ئه م  “Y2Y1”داده به زێت،  به  بڕى  ئابووریدا  له   دراو  خستنه ڕووى 

كه مكردنه وه ى مه ترسییه كاىن هه اڵوسان.

هۆكارگه ىل زۆریش هه ن كار ده كه نه  سه ر چاالكیى سیاسیى نرخى دووباره  گه ڕانه وه ى 

لێبڕین  و تواناى بانىك ناوه ندى بۆ به كارهێنانی، وه كوو: قه باره ى بازاڕى دراو، كێىش ڕێژه یى 

به   ئابوورى  چاالكیى  ئابووری، دۆخى  چاالكیى  كۆى خه رجییه كاىن  ڕووى  له   نرخى سوود 

شێوه یه ىك گشتى، جۆرى ئه و چاالكییانه ى كه  بانكه  بازرگانییه كان پاره ى بۆ دابین ده كات، 

زێده بایى  ده ستكه وتنى سه رچاوه ى  بۆ  ناوه ندى  بانىك  به   بانكانه   ئه م  پشتبه ستنى  ئاستى 

دراو، هاوشان له گه ڵ رسوشتى په یوه ندیى نێوانیان.
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وێنه ى )1(

چه ماوه ى خواست له سه ر قه رز

سیاسه ىت  ئامرازى  گرنگرتین  به   بازاڕدا  ئابووریى  سایه ى  له   كراوه :  بازاڕى  پڕۆسه ى   *

به   ناوه ندییه   بانىك  ده ستوه رداىن  كراوه :  بازاڕى  سیاسه ىت  له   مه به ست  داده نرێت.  دراو 

شێوه یه ىك ڕاسته وخۆ له  بازاڕه  داراییه كاندا، له  پێناوى كڕین یان فرۆشتنى كاغه زه  داراییه كان 

له   كاریگه ریدانان  ئامانجى  به   تایبه ت،  سیفه ىت  به   حكومییه كان  قه واڵه   گشتى،  به  سیفه ىت 

یارمه تیى  سیاسه ته   ئه م  ئابوورى.  بارودۆخى  پێداویستییه كاىن  به  گوێره ى  دراو  خستنه ڕووى 

بهێڵنه وه ،  خۆیاندا  ده ستى  له   ده ستپێشخه رى  به رده وام  كه   ده دات  ناوه ندییه كان  بانكه  

هه روه ها ڕێگه ى پێ ده دات به  هه ڵڕشتنى پاره ى كاش بۆ شاده مارى ئابوورى یان هه ڵمژینى 

له   ناوه ندییه كان  بانكه   بۆیه   دراودا.  زامنكردىن سه قامگیریى  پێناوى  له   كاتێىك گونجاودا،  له  

داراییه كان  كاغه زه   گه وره ى  بڕێىك  له   پارێزگارى  دراو،  سه قامگیریى  بۆ  به كارهێناىن  پێناوى 

مسۆگه ركردىن  بۆ  ئامرازێك  وه كوو  سیاسه ته   ئه م  ناوه ندییه كان  بانكه   هه روه ها  ده كه ن)29(. 

سه قامگیریى نرخى ئاڵوگۆڕ به كار ده هێنن، له  ڕێگه ى ده ستوه ردان له  بازاڕى ئاڵوگۆڕ، ئیدى 

به  كڕین یان فرۆشتنى دراوى بیاىن بێت له به رانبه ر دراوى ناوخۆییدا به  پێى پێویست)30(.

له   یه كه میان  ڕێگه یان هه یه :  دوو  ناوه ندییه كان  بانكه   كراوه ،  بازاڕى  به كارهێناىن سیاسه ىت  بۆ 
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حاڵه ىت داكشاىن ئابووریدایه  كه  ئامانجى بانكه  ناوه ندییه كان نه هێشتنى ئه و داكشانه یه ، له  ڕێگه ى 

زیادكردىن خستنه ڕووى دراو یان جێبه جێكردىن ئه وه ى به  “سیاسه ىت فراوانخوازیى دراو” ناو ده برێت، 

بۆ دروستكردىن خواستێىك كارا له سه ر شمه ك  و خزمه تگوزارییه كان  و زیادكردىن گه شه ى ئابوورى. 

لێره دا بانىك ناوه ندى وه كوو كڕیارى كاغه زه  داراییه كان له  هاواڵتییان  و بانكه  بازرگانییه كان ده چێته  

شاده مارى  هه ڵبڕێژێته   نوێ  كاىش  پاره ى  داراییانه دا  كاغه زه   ئه و  له به رانبه ر  تاوه كوو  بازاڕه كه وه ، 

وه كوو  ناوه ندى  بانىك  لێره دا  هه ڵئاوساندایه .  حاڵه ىت  له   دووه مه ،  ڕێگه ى  هه ر چى  ئابوورییه وه . 

سووڕى  له   زیاده   كاىش  پاره ى  كێشانه وه ى  بۆ  بازاڕه كه وه ،  ده چێته   داراییه كان  كاغه زه   فرۆشیارى 

ئابووریدا كه  ده بێته  هۆى كه مكردنه وه ى قه باره ى خواست  و داڕووخاىن به هاى دراوى ناوخۆیى 

ده وه ستێنێت)31(.  

كۆمه ڵێك هۆكار كار ده كه نه  سه ر كاریگه ریى سیاسه ىت بازاڕى كراوه ، گرنگرتینیان بریتین له )32(: 

یه ده گێىك  بانكه كان  له الى  ئه گه ر  بازرگانییه كان:  بانكه   الى  دراو  یه ده گى  قه باره ى   -

له   بانكه كان  چونكه   ده كاته وه ،  كه م  سیاسه ته   ئه م  كاریگه ریى  ئه وا  هه بێت،  دراو  گه وره ى 

ترىس داڕووخاىن به هاى دراوه كانیان، به ره و گرتنه به رى هه نگاوى دژبه رانه  ده ڕۆن.

هێزى  نێوانیان  و  هاوكاریى  ناوه ندییه وه :  بانىك  به   بازرگانییه كان  بانكه   په یوه ندیى   -

ئه م  كاریگه ریى  زیادبووىن  هۆى  ده بێته   بانكانه ،  ئه و  له سه ر  ناوه ندى  بانىك  كاریگه ریى 

سیاسه ته ، پێچه وانه كه ىش راسته .

- یه ده گى دراوى ناچارى: پێویسته  له سه ر بانكه  ناوه ندییه كان پارێزگارى له  النی كه مى 

یه ده گى دراوى بانىك ناوه ندى بكه ن له ژێر ناوى “یه ده گى دراوى ناچارى”دا، كه  گوزارشته  

له الى  پێویسته   كه   دانراون  بازرگانییه كان  بانكه   له   پارانه ى  له و  دیاریكراو  ڕێژه یه ىك  له  

له الى  كه   بدات  پارانه   ئه و  سووى  ناوه ندى  بانىك  ئه وه ى  به بێ  بپارێزرێت،  ناوه ندى  بانىك 

پارێزراوه )33(. بانىك ناوه ندى له  ڕێگه ى ئه م ئامرازه وه  ده توانێت كار بكاته  سه ر تواناى بانكه  

بازرگانییه كان له  پێداىن قه رزدا، له  ڕێگه ى زیادكردن یان كه مكردىن ڕێژه كه ى، وه كوو ئامرازێك 

دۆخى  له   ئامرازه   ئه م  ئابووریدا.  ته واوى  له   دراو  خستنه ڕووى  قه باره ى  سه ر  كاركردنه   بۆ 

ناكاریگه رى یان بێتوانایى له  به كارهێناىن بازاڕى كراوه  و نرخى دووباره  گه ڕانه وه ى لێبڕیندا 

به كار ده هێرنێت، ئه م دۆخه ش له و واڵتانه دا ڕوو ده دات كه  بازاڕى دراو و داراییان گرفتارى 

كێشه كاىن سنووردارى  و گه شه كردن ده بێته وه )34(.

بانىك ناوه ندییه وه  پشت به  دۆخى  شێوازى به كارهێناىن ڕێژه ى یه ده گى ناچارى له الیه ن 

له   هه بێت.  هه ڵئاوسان  یان  داكشان  ئه گه ر  به دیاریكراوى  ده به ستێت،  ئابوورى  باوى 

ئامانجى ئه وه ى  به   ناچارى كه م ده كاته وه ،  ناوه ندى ڕێژه ى یه ده گى  بانىك  دۆخى داكشاندا 

قه رزى  تاوه كوو  یارمه تییان ده دات  كه   بێت  له به رده ستدا  زیاتریان  كاىش  پاره یه ىك  بانكه كان 
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له   به اڵم  ئابووریدا.  له   گشتى  خه رجكردىن  زیاتركردىن  بۆ  ئامرازێك  وه كوو  ببه خشن،  زیاتر 

دۆخى هه ڵئاوساندا بانىك ناوه ندى پێچه وانه كه ى ده كات، به  جۆرێك ڕێژه ى یه ده گى ناچارى 

له   توانایان  بكێشێته وه ،  بانكه كان  ده ستى  له   زیاده كان  كاشه   پاره   تاوه كوو  ده كاته وه ،  به رز 

پێداىن قه رز كه م بكاته وه ، به مه ش قه باره ى خواستى گشتى كه م ده كاته وه ، پاشان فشاره كاىن 

هه ڵئاوسان له  ئابووریدا كه م ده بێته وه )35(.

به اڵم  داكشاندا،  و  هه ڵئاوسان   دۆخى  هه ردوو  له   شێوازه   ئه م  به كارهێناىن  سه ربارى 

كاریگه رییه كه ى له  نه هێشتنى هه ڵئاوساندا گه وره تره  وه ك له  به ره نگاربوونه وه ى داكشاندا، 

فراوانكردىن  تواناى  له سه ر  ڕاسته وخۆ  چه ندایه تیى  كۆتوبه ندێىك  هه ڵئاوساندا  دۆخى  له  

پاره   سه ر  زیاده ى  داكشاندا  دۆخى  له   به اڵم  داده نێت،  بازرگانییه كان  بانكه   قه رزپێداىن 

كاشه كان له الى بانكه  بازرگانییه كان زیاتر ده كات، به اڵم ئه م بانكانه  ناچار ناكات به  زیادكردىن 

ئه و قه رزانه ى ده یبه خشن)36(. ڕاستودروستیى ئه م حوكمه  له  سه روه ختى قه یراىن “بێبازاڕیى 

گه وره “دا سه ملا، كه  له  ده یه ى بیست  و سییه كاىن سه ده ى بیسته مدا جیهاىن گرته وه ، چونكه  

هه وڵه كاىن بانكه  ناوه ندییه كان له  هانداىن بانكه كان بۆ قه رزپێدان له  ڕێگه ى كه مكردنه وه ى 

ناوه ندییه كان  بانكه   بوو  ئه وه   به دیله كه ش  نه بوو،  سه ركه وتوو  ناچارییه وه   یه ده گى  ڕێژه ى 

كاریگه ریى  گشتى  شێوه یه ىك  به   هێنا.  به كار  فراوان  شێوه یه ىك  به   كراوه یان  بازاڕى  پڕۆسه ى 

له به ر ده ستیدایه ، هه روه ها ئه گه رى  پاره  كاشه ى  ئه و  ئامرازه  ده وه سێته  سه ر قه باره ى  ئه م 

ده ستكه وتنى پاره ى كاش له  سه رچاوه ى دیكه وه )37(.

بۆ  ده هێنن  به كار  چۆنایه ىت  ئامرازه كاىن  ناوه ندییه كان  بانكه   چۆنایه ىت:  ئامرازه كاىن   .2

بازرگانییه كانه وه   بانكه   له الیه ن  كه   بانكییه كان  ئاسانكارییه   قه رزپێدان  و  جۆرى  باشرتكردىن 

ده به خرشێت، هه روه ها پێداىن قه رز به و كه رته  ئابوورییانه ى كه  به الى ده وڵەتە وه  زۆر گرنگن 

 و دوورخستنه وه ى ئه و بوار و چاالكییانه ى كه  ئاره زوو ناكات پاره یان بۆ دابین بكات)38(. 

پێویسته  ئاماژه  به وه  بكه ین هه ر چه نده  سیستمى ئابوورى پێشكه وتوو بێت، ئه وا ڕێژه ى 

به  ده بێته وه ،  كه م  دراو  سیاسه ىت  چۆنایه ىت  ئامرازه كاىن  به   ناوه ندییه كان  بانكه   پشتبه ستنى 

 هۆى بووىن بازاڕى دراو و دارایى پێشكه وتوو، پێچه وانه كه ىش ڕاسته )39(.

- چاودێریى چۆنایه ىت له سه ر قه رزپێدان: بانىك ناوه ندى له  پێناوى كاریگه رى خستنه  سه ر 

ده وڵه تدا،  ناوچه  جوگرافییه كاىن  له نێوان  یان  ئابوورییه كان  كه رته   له نێوان  قه رز  دابه شكردىن 

هه ندێك له  ئامرازه كاىن چۆنایه ىت به كار ده هێنێت، به  جۆرێك كه  له گه ڵ ئامانجه  گشتییه كاىن 

سیاسه ىت دراودا بگونجێت، ئه و ئامرازانه ش خۆى له مانه دا ده بینێته وه )40(:

- دیاریكردىن بڕى ئه و قه رزه ى كه  به  چاالكییه  ئابوورییه  جۆراجۆره كان ده به خرشێت: به 

 منوونه  زیادكردىن پشىك قه رز بۆ كه رته كاىن كشتوكاڵ  و پیشه سازى، له سه ر حیساىب پشىك ئه و 

ڕه هه ندى  به  گوێره ى  ئه مه   ده كرێت  ده به خرشێن.  به كاربه رییه كان  مه به سته   بۆ  قه رزانه ى 
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جوگرافییش بكرێت، به  جۆرێك ده كرێت ئه و قه رزه ى به  ناوچه  هه ژارنشینه كان ده به خرشێت 

له سه ر حیساىب ناوچه  ده وڵه مه نده كان زیاتر بكرێت.

به كارهێنانه كه ى،  به  پێى جۆرى  قه رزه كان  بۆ شایسته یى  واده  جیاوازه كان  دیاریكردىن   -

بكرێت،  زیاتر  ده كرێن  پێشكه ش  گه شه پێدان  ئامانجى  به   قه رزانه ى  ئه و  واده ى  به  جۆرێك 

له به رانبه ر كه مكردنه وه ى واده ى ئه و قه رزانه ى كه  بۆ ئامانجه كاىن دیكه  پێشكه ش ده كرێن.

- كاریگه ریى مه عنه وى له سه ر سیاسه ته كاىن قه زرپێدان: بانىك ناوه ندى خاوه ىن توانایه ىك 

له   قه رزپێداىن،  سیاسه ته كاىن  بازرگانییه كان  و  بانكه   ئاڕاسته كردىن  له   مه عنه وییه   كاریگه ریى 

هه مواركردنه وه ى  بۆ  بازرگانییه كان  بانكه   كه   ڕێوشوێنانه ى  و  ڕێكار  ئه و  گرتنه به رى  ڕێگه ى 

دیكه ى  بانكه كاىن  ته واوى  له گه ڵ  به  جۆرێك  ده دات،  هان  قه رزپێدان  و  بانىك   سیاسه ىت 

سیستمه كه   و له گه ڵ سیاسه ته كاىن دراو و ئابووریى گشتیدا بگونجێت)41(. ئاستى سه ركه وتنى 

بانكه  ناوه ندییه كان ده وه ستێته  سه ر ئاستى هه ژمووىن مه عنه ویى بانكه  ناوه ندییه كان به سه ر 

بانكه  بازرگانییه كاندا، هه روه ها ئاستى هه ماهه نگى  و هاوكاریى نێوانیان.

پێنجه م: مشتومڕ له  باره ى سه ربه خۆیى بانكه  ناوه ندییه كان

هه ڵكشاون،  ناوه ندییه كان  بانكه   سه ربه خۆیى  باره ى  له   مشتومڕه كان  دواییدا  سااڵنه ى  له م 

به تایبه ىت له دواى سه رهه ڵداىن قه یراىن دارایى جیهاىن له  ساڵى 2008، ده توانین به م شێوه یه  ڕووىن 

بكه ینه وه :

بۆ  ئاماژه یه   ناوه ندی  بانىك  سه ربه خۆیى  ناوه ندییه كان:  بانكه   سه ربه خۆیى  چه مىك   .1

“سه ربه خۆبووىن له  ده سه اڵىت حكومه ىت جێبه جێكار له و بڕیارانه ى كه  په یوه سنت به  سیاسه ىت 

بانىك  له   خۆى  كه   دراو  ده سه اڵىت  له نێوان  هه بێت  “جیاكارى  جۆرێك  به   دراوه وه “)42(، 

ناوه ندیدا ده بینێته وه ، له گه ڵ ده سه اڵىت ئابوورى كه  خۆى له  حكومه تدا ده بینێته وه ، ئه مه ش 

له  به ڕێوه بردىن سیاسه ىت دراو و قه رزپێدان  و په یكه رى ڕێكخراوه یى بانكدا”.

ئامانجه  كۆتاییه كاىن  بانكه كه  له  دیاریكردىن  تاكڕه ویى  ناوه ندى ماناى  بانىك  سه ربه خۆیى 

له نێوان  ئامانجانه   ئه و  دیاریكردىن  له سه ر  ڕێكکه وتنێك  به ڵكوو  ناگه یه نێت،  دراودا  سیاسه ىت 

له گه ڵ  هاوشان  ناوه ندى  بانىك  بڕیاره كاىن  ده بێت  هه یه ،  ناوه ندیدا  بانىك  حكومه ت  و 

بۆ  ئه وه   له به ر  بگونجێت.  ده وڵه تدا  ئابوورى  گشتیى  سیاسه ىت  له گه ڵ  سه ربه خۆییه كه ى 

به دیهێناىن سه ربه خۆیى بانىك ناوه ندى، چه ندین مه رجى دیاریكراو هه ن كه  ئه مانه ن)43(:

سه ربه خۆیى كارگێڕیى بانىك ناوه ندى له  حكومه ت، له  ڕێگه ى ده ستوه رنه داىن حكومه ت 

بدات  كه سانه   به و  ڕێگه   تاوه كوو  سه ره كییه كاىن،  به رپرسه   البردىن  یان  دامه زراندن  له  

سه ربه خۆییانه  به  دوور له  كاریگه ریى فشاره كاىن حكومه ت بڕیار بده ن.

ئامرازه   هه ڵبژاردىن  دراو،  سیاسه ىت  داناىن  له   ناوه ندى  بانىك  سه ربه خۆیى   •
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بۆ جێبه جێكردىن. به كارهێرناوه كان 

بكات  مسۆگه ر  حكومه ت  بێتوانایى  تاوه كوو  ناوه ندى،  بانىك  دارایى  سه ربه خۆیى   •

له  دۆخى  به تایبه ىت  پێویست،  دارایى  له  ده ستكه وتنى سه رچاوه ى  تواناى  له  سنوورداركردىن 

ڕێنامییه كانیدا)44(. په یڕه ونه كردىن 

2. پاساوه كاىن سه ربه خۆیى بانىك ناوه ندى: ژماره یه ك به ڵگه ى ئابوورى هه ن كه  جه خت 

پێشووى  پارێزگارى  فریزه ر  بێرىن  ده كه نه وه .  ناوه ندییه كان  بانكه   سه ربه خۆیى  گرنگیى  له  

بانكه   سه ربه خۆیى  گرنگیى  پاساوداىن  هه وڵى  ده ڵێت:  ئوسرتالیا  فیدراڵیى  یه ده گى  بانىك 

نرخه كان  سه قامگیریى  گرنگیى  پاساوداىن  هه وڵى  به   یه كسانه   ناوه رۆكدا  له   ناوه ندییه كان 

بانىك  سه ربه خۆیى  نرخه كان،  سه قامگیریى  به دیهێناىن  بۆ  هه مووه ىك.  ئابووریى  له الى 

بانكه   سه ربه خۆیى  گرنگیى  به   به ڵگه   ده توانین  داده نرێت)45(.  یه كه م  داخوازى  به   ناوه ندى 

ناوه ندییه كان بهێنینه وه  له  ڕێگه ى ژماره یه ك پاساوه وه ، له وانه :

له   ئابوورییه كان  بكه ره   متامنه ى  ئاستى  به   په یوه سته   دراو  سیاسه ىت  ڕاستگۆیى   •

له  كاتێكدا  دراودا،  سه قامگیریى  به دیهێناىن  له   توانایان  هه روه ها  ناوه ندییه كاندا،  بانكه  

سه ربه خۆنه بووىن ئه م بانكانه  له  ده سه اڵىت حكومه ته كاندا وایان لێ ده كات له  به كارهێنانیان 

به   وایه   سیاسه ته كاىن حكومه ت  كه  رسوشتى  به تایبه ىت  نه بن،  پارێزراو  سیاسی  مه به ستى  بۆ 

ئاڕاسته  سیاسییه كاىن به رپرساىن حكومه ت كاریگه ره )46(.

ئامانجه   به دیهێناىن  له   ده كات  به توانایان  ناوه ندییه كان  بانكه   سه ربه خۆیى   •

و  شه فافیه ت   مه رجه كاىن  هه روه ها  وردى،  كارایى  و  له   گه وره تر  پله یه ىك  به   سیاسییه كان 

بۆ  ناوه ندییه كان  بانكه   بابه ىت  له   ده هێنێت)47(.  به دی  بانكانه دا  ئه م  كارى  له   ڕوونكارى 

تواناى  له   جێبه جێكردنیدا، هه روه ها  و  دراو  سیاسه ىت  داناىن  له   یان شكستهێنان  سه ركه وتن 

پێویسته )48(. ئامانجه كانیدا، سه ربه خۆیى مه رجێىك  به دیهێناىن 

سیاسه تكاران  و به رپرساىن حكومى ئاره زووى هانداىن ئابوورى ده كه ن به ره و گه شه پێدان   •

به  تێكڕاییه ىك خێراتر و زیاتر له وه ى تواناى له خۆگرتنى ڕێگه ى پێ ده دات، له م جۆره  بارودۆخانه دا 

سه ربه خۆیى بانكه  ناوه ندییه كان ده بێته  ئه رك بۆ خۆگرتن له  ڕووداىن ئه و دۆخه )49(.

ڕێگه ى  له   پڕكردنه وه ى  گشتى  و  بودجه ى  له   كورتهێنان  به دیهێناىن  له   حكومه ته كان   •

قه رزكردن له  بانكه  ناوه ندییه كان هیچ ڕێگرییه كیان نییه ، ئه مه ش ده بێته  هۆى هاتنه ئاراى فشارى 

فه رمانه كاىن  بۆ  ملكه چنه بوونیان  هه ىل  ناوه ندییه كان  بانكه   سه ربه خۆیى  گه وره ،  هه ڵئاوساىن 

حكومه ت ده ڕه خسێنێت  و له  لێكه وته  نه رێنییه كاىن ئه و دۆخه  دووریان ده خاته وه )50(.

له  ده وڵه تدا  دارایى  ئاڕاسته كردىن سیستمى دراو و  و  به رپرسیارێتیى چاودێریكردن    •

په یوه ست  ڕاسته قینه كاىن  ئاماژه   له گه ڵ  مامه ڵه كردن  بۆ  ناوه ندى،  بانىك  ئه ستۆى  ده خرێته  



125

No.15, December 2022

له   دوور  به   ده كات،  تواناكاىن  زامنى  سه ربه خۆیى  ئابووریدا  له   داكشان  هه ڵئاوسان  و  به  

فشاره كاىن حكومه ت)51(.

داراییه   قه یرانه   له گه ڵ  هاوده مبوون  داراییه كان  و  بازاڕه   جیهانگیریى  زیادبووىن   •

ئه و  به ره نگاربوونه وه ى  بۆ  ده خوازێت،  ناوه ندییه كان  بانكه   سه ربه خۆیى  دووباره كان، 

سه ربه خۆیى  كه   به تایبه ىت  گونجاوه كانه وه ،  داراییه   ئامرازه   به كارهێناىن  له  ڕێگه ى  قه یرانانه  

جموجووڵ  و  ئازادیى  نه رمی  و  ڕاسته قینه كان  ئابوورییه   پێشهاته   بارودۆخ  و  گوێره ى  به  

كاریگه رى به  بانكه كان ده به خشێت)52(.

3. سه ربه خۆیى بانكه  ناوه ندییه كان له سه ر مه حه ك: په یوه ندیى نێوان حكومه ت  و بانكه  

به  هۆى  بینیوه ،  به خۆوه   پێشكه وتنى  چه ندین  ئێستا  تا  دروستبوونیانه وه   له   ناوه ندییه كان 

ئه رىك  تێپه ڕاندىن  له   بانكانه وه ، هه ر  ئه م  ئه رىك  ئابوورییه كان  و گۆڕاىن  گه شه كردىن چاالكییه  

دراو،  به هاى  سه قامگیریى  و  ده وڵه تان   ئابووریى  له   كاریگه رى  به ره و  دراوه وه   ده ركردىن 

تاوه كوو ڕێكخستنى په یوه ندیى نێوان قه باره ى خستنه ڕووى دراو و قه باره ى ئابووریى گشتى. 

ده ڕۆیشنت،  ناوه ندییه كان  بانكه   له   پشتیوانیكردن  به ره و  سه ره تادا  له   ده وڵه تان  كاتێكدا  له  

به اڵم له  ماوه ى نێوان هه ردوو جه نگه  جیهانییه كه دا ئه م په یوه ندییه  ئاڕاسته یه ىك پێچه وانه ى 

ملكه چكردىن  بۆ  دا  ده وڵه تاىن  له   ژماره یه ك  ئابوورى هاىن  گه وره ى  قه یراىن  وه رگرت، چونكه  

كرد  زیاده ڕه وییان  ته واوه ىت، هه روه ك  به  شێوه یه ىك  ده سه اڵته كانیان  بۆ  ناوه ندییه كان  بانكه  

له  وه رگرتنى قه رزكردن له و بانكانه ، ئه مه ش به  شێوه یه ىك گشتى زیانێىك زۆرى به  بارودۆخى 

دارایى  و دراوى نێوده وڵه ىت گه یاند، نه وه كوو ته نها به  بارودۆخى بانكه  ناوه ندییه كان)53(.

1931دا  ساڵى  له   داوه .  ناوه ندییه كان  بانكه   سه ربه خۆیى  به   بایه خى  ئابوورى  بیرى 

ئه و  منوونه یى  ناوه ندى  “بانىك  كرد:  به وه   ئاماژه ى  كینز  مینارد  جۆن  به ریتاىن  ئابووریناىس 

سه ربه خۆیى  له   بااڵ  پله یه ىك  و  حكومه ته كان   بنه ڕه تیى  به رپرسیارێتیى  له نێوان  بانكه یه  

ده سه اڵىت بانكه كان تێكه اڵوییه ك دروست ده كات”.

بانكه   سه ربه خۆیى  بیرۆكه ى  كه سه   یه كه م  ڕیكاردۆ  ده یڤید  ئینگلیزى  ئابووریناىس 

ناوه ندییه كاىن باس كردووه  له  ساڵى 1824دا و ده ڵێت: ناكرێت پشت به  حكومه ت ببه سرتێت 

گه وره .  مه ترسییه ىك  هۆى  ده بێته   ئه مه   چونكه   كاغه زى،  دراوى  ده ركردىن  كۆنرتۆڵكردىن  له  

حكومه ت له  ده ركردىن دراودا زیاده ڕه وى ده كات، بۆیه  پێویسته  ده سه اڵىت ده ركردىن دراو به  

لیژنه یه ىك هه ڵبژێردراو بسپێردرێت، نابێت حكومه ت هیچ هه ژموونێىك به سه ریاندا هه بێت”. 

حكومه تدا  وه زاره ته كاىن  و  لیژنه یه   ئه م  له نێوان  په یوه ندییه ك  هه ر  ئه وه یه   دژى  ڕیكاردۆ 

باره یه وه   له و  بكات،  قه رز  حكومه ت  بۆ  پاره   لیژنه یه   ئه م  ده كاته وه   ڕه ت  ئه وه ش  هه بێت، 

یاسا؛  پێى  به   لیژنه یه   ئه م  پاره  بێت، ده كرێت  به   پێویستى  ده ڵێت: “له  دۆخێكدا حكومه ت 
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ڕێنامیى یاخود له  ڕێگه ى میكانیزمه كاىن قه رزپێداىن حكومییه وه  قه رزى بداتێ)54(”.

سااڵىن  ماوه ى  له   ده وڵه ىت  هه ژده   كه   ئوسرتاىل  فیدراڵیى  یه ده گى  بانىك  لێكۆڵینه وه یه ىك 

ده بێته   ناوه ندییه كان  بانكه   سه ربه خۆیى  كه   ده یسه ملێنێت  گرتووەته وه )55(،   )1960-1993(

مه ترسییه كاىن  كاتێكدا  له   هه ڵئاوسان،  تێكڕاى  كۆنرتۆڵكردىن  و  دراو  سه قامگیریى  هۆى 

فشاره كاىن  نێچیرى  ببنه   ناوه ندییه كان  بانكه   و  بێت  ئه گه ر  زیادبووندان  له   هه ڵئاوسان 

بهێنێت.  به كار  بودجه   كورتهێناىن  پڕكردنه وه ى  بۆ  بانكه   ئه م  ساماىن  حكومه تیش  حكومه ت، 

دیاری  خاڵێك  به   ده وڵه تێك  هه ر  به  جۆرێك  ده كاته وه ،  ڕوون  بابه ته   ئه م   )2( ژماره   وێنه ى 

به   ببێته وه   به رز  ناوه ندییه كان  بانكه   به هاى سه ربه خۆیى  ده ریده خات هه ر چه نده   كراوه ، 

تێكڕاى هه ڵئاوسان  ئاستى  دابه زینى  ئه وا ده بێته  هۆى  به ره و الى ڕاست،  ئاسۆیى  ئاڕاسته ى 

له  ده وڵه تدا به سه ر ته وه رى سه ره وه  به ره و خوار.

ناوه ندییه كان  بانكه   نێوان حكومه ت  و  په یوه ندیى  ئێستاش  تا  ئه وانه ،  هه موو  سه ربارى 

جێگه ى باسوخواسه ، لێره دا پێویسته  ئاماژه  بكه ین به  گرژیى په یوه ندییه كاىن نێوان ئه نجوومه ىن 

یه ده گى فیدراڵیى )بانىك ناوه ندى( ئه مه ریىك  و حكومه ىت ئه مه ریىك له  ماوه ى ئه م سااڵنه ى 

دواییدا، به  هۆى ئه وه ى ئه نجوومه نه كه  هه وڵی دا له  ڕێگه ى به رزكردنه وه ى نرخى سووده وه  

بۆ  ئه مه ریكا  ئه وكاىت  سه رۆىك  تره مپى  دۆناڵد  كاتێكدا  له   بكات،  هه ڵئاوسان  كۆنرتۆڵكردىن 

هانداىن گه شه پێدان؛ كه مكردنه وه ى سوودى به  باشرت ده زاىن، بۆیه  تره مپ به رده وام ڕه خنه ى 

2018دا  یه كه مى  ترشینى  له   ئه وه ى  گه یشته   تا  ده گرت،  فیدراڵى  یه ده گى  ئه نجوومه ىن  له  

ئه نجوومه نه كه  به  “شێت” وه سف بكات)56(. هه روه ها هه ڕه شه ى له كارخستنى جیرۆم بائوىل 

دارایى  و  ناوه نده كاىن  و  ئابووریناسان   نیگه رانیى  ئه وه ش  كرد،  ئه نجوومه نه كه ى  سه رۆىك 

دراوى له  باره ى سه ربه خۆیى ئه نجوومه نه كه وه  ورووژاند. له و كاته دا دامه زراوه  داراییه كان 

به هاى  دارایى  و  بازاڕى  ئه وا  بدات،  ڕوو  البردنه كه   له كار  ئه گه ر  كرد  ئه وه یان  پێشبینیى 

نه ماىن  بۆ ماوه یه ىك درێژ داده ڕووخێت، چونكه  ده بێته  هۆى  ئه مه ریىك  سه روه ت  و ساماىن 

متامنه  به  سیاسه ىت دراوى ئه مه ریىك به  شێوه یه ىك ته واوه ىت)57(.

سه ره ىك  پاڵپشتێىك  بووه ته   ناوه ندییه كان  بانكه   سه ربه خۆیى  بڵێین  ده توانین  كۆتاییدا  له  

كردارییه كان  ئه زموونه   و  ئابوورییه كان   تیۆره   پێشكه وتوو)58(،  و  هاوچه رخ   ئابووریى  بۆ 

نه بووىن  به  هۆى  كه   ناكاته وه   ڕه ت  دیكه ش  الیه نه كه ى  ئه مه   به اڵم  سه ملاندووه ،  ئه وه یان 

پێوه ره   دیاریكردىن  له   دژوارى  سه ربه خۆییدا،  نه بووىن  و  هه بوون   له نێوان  ڕوون  سنوورێىك 

خۆى  وه كوو  سه ربه خۆیى  جگه  له وه ى  هه یه .  ناوه ندییه كاندا  بانكه   سه ربه خۆیى  ورده كاىن 

له   نهێنییه كه   شێوه یه   به م  گشتى.  ئاستى  له سه ر  منوونه یى  ئابووریى  ئه دایه ىك  هۆى  نابێته  

دیاریكراودا،  ده وڵه تێىك  له   ئابوورییه كانه   ئاڵنگارییه   كێشه  و  واقیعى  و  ورد  هه ڵسه نگاندىن 

وه كوو  ناوه ندییه كان،  بانكه   بۆ سه ربه خۆیى  گونجاو  داناىن سنوورێىك  بۆ  بناغه یه ك  ببێته   تا 
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ئامرازێك بۆ دۆزینه وه ى سیاسه تێىك دراو كه  به  شێوه یه ىك باشرت به شدارى له  خۆشگوزه رانیى 

بكات)59(. كۆمه ڵگادا 

شێوه ى ژماره  )2(

په یوه ندیى پێچه وانه  له نێوان سه ربه خۆیى بانكه  ناوه ندییه كان  و تێكڕاى هه ڵئاوسان

 Source: B.W. Fraser, Central Bank Independence: What Does It Mean? Reserve

.Bank of Australia Bulletin, December 1994, p 5
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گەندەڵی وەك یەكێك لە چوار 
مەترسییەكەی سەر ئایندەی 

دەوڵەتی عێراق

بەرایی

پرسە  بارەی  لە  چوون  بەڕێوە  ڕافیدەین  دیداری  كارەكانی  بەغدا  شاری  لە   ،28-30 ڕۆژانی 

هەنووكەییەكانی عێراق، لەم دیدارەدا یەكێك لە وۆركشۆپە داخراوەكان تایبەت بوو بە هەڵكشانی 

دیاردەی گەندەڵی و مەترسییەكانی لە بارەی ئایندەی دەوڵەتی عێراقەوە بە ناونیشانی “سیستمی 

گەندەڵی: ئافاتێكی زاڵ و چارەسەرگەلێكی شەرمنانە”. نێردراوی ئایندەناسی لە دیدارەكەدا لەم 

وۆركشۆپەدا بەشدار بوو كە ژمارەیەك بەرپرس و باڵوێز و بەڕێوەبەرانی كۆمپانیاكان تێیدا ئامادە 

بوون و لێرەدا پوختەی گفتوگۆكان خراونەتە ڕوو.

بەشدارانی وۆركشۆپەكە كە سەرەكیرتینیان بریتی بوو لە نوێنەرانی دیوانی چاودێریی عێراق و 

ئاسایشی نیشتامنی و ژمارەیەك ئەكادیمی و نوێنەری كۆمپانیا وەبەرهێنەكان، هاوڕا بوون لەسەر 

ڕاپۆرتی تایبەت بە “دیداری ڕافیدەین” 
ئامادەكردن: گۆڤاری ئایندەناسی
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ئەوەی كە دیاردەی گەندەڵی لە عێراق لە حاڵەت و دیاردەوە بووەتە سیستم و كۆنرتۆڵی زۆر 

لە جومگەكانی كردووە. لە بارەی وردەكارییەكانی دیاردەی گەندەڵییشەوە، هەندێكك وردەكاری 

خرانە ڕوو.

سكااڵكانی دیوانی چاودێری

مێژوووی  كرد  لەوە  باسی  فارس،  عێراق؛ عەبدولكەریم  دیوانی چاودێریی  جێگری سەرۆكی 

یاسا  گوێرەی  بە   .1927 ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  عێراق  لە  چاودێری  دیوانی  دامەزراندنی 

بەاڵم  دامەزراوەكان،  سەرجەم  بەسەر  هەیە  چاودێریكردنی  مافی  دەزگاكە  كارپێكراوەكانیش، 

بكات.  ڕاپۆرت و ڕاسپاردەكانی جێبەجێ  نییە  ئەوەیە الیەنێكی جێبەجێكار  ئێستادا كێشەی  لە 

گشتییەكانی  پشكنەرە  نووسینگەی  هەڵوەشاندنەوەی  لەپاش  ڕوو  خستە  ئەوەی  هەروەها 

وەزارەتەكانەوە، دیوانی چاودێریی دارایی الیەنێكی جێبەجێكاری گرنگی لەدەست داوە.

پاكتاوكردنی  توانای  دەزگاكەیان  كرد  لەوە  باسی  دارایی  چاودێریی  دیوانی  بەرپرسەكەی 

ناكەن،  پێشكەشی  كابینەكان  الختامیة(، چونكە  )الحسابات  نییە  بودجەی زۆربەی ساڵەكانیشی 

ئەمەش ڕێگە خۆش دەكات بۆ ئەوەی دەزگاكانی جێبەجێكردن چۆنیان بوێت؛ پاساوی خەرجكردن 

بۆ پارە خەمڵێرناو و تەرخانكراوەكان بدۆزنەوە. ناوبراو بەبێ ئاماژەكردن بە ناوی سەرۆكوەزیران، 

ئەوەی خستە ڕوو لە بودجەكانی كابینەی )2018-2014(، كە سەردەمی حەیدەر عەبادی دەكات، 

تاوەکوو ئێستا تەنیا حساباتی كۆتایی و پاكتاوی خەرجییەكانی بودجەی ساڵی 2015ی بەتەواوی 

لە  كە  ڕوونیشە  شتێكی  كردووە.  پێ  دەستی   2016 ژمێرەی  لە  وردبینی  تازەبەتازە  و  كردووە 

هەر واڵت و جێگەیەكدا ژمێرەی كۆتایی نەبوو، ئەوە مانایەكی ئەوتۆ بۆ خەماڵندنەكانی بودجە 

نامێنێتەوە. 

سەرۆكوەزیرانەكەی  كە  سەردەمێكە  دەربارەی  دارایی  چاودێریی  دیوانی  دانپێدانانەی  ئەم 

)حەیدەر عەبادی( زۆرترین بانگەشەی شەفافیەت و گێڕانەوەی ماف دەكات، بە گەڕانەوەش بۆ 

سەردەمی مالیكی كە سااڵنی بودجە 100 ملیار دۆالرییەكان بوون چەندەها چیرۆكی بەهەدەردانی 

كاش  مووچەی  بۆ  پارانەی  لەو  جگە   )2006-2014( سەردەمەدا  لەم  هەن.  گشتی  سامانی 

ڕۆیشتوون، سەرجەم خەرجییەكانی دیكە قسە و ڕاپۆرتیان لەسەرە و هەندێك پارەی تەرخانكراو 

بۆ نەخۆشخانە و دەزگا خزمەتگوزارییەكان هیچ شوێنەوارێكیان نییە، هەندێ پڕۆژەش كە بەردی 

بناغەیان دانراون، نە پڕۆژەكە و نە پارەكەشیان هیچی دیار نین. لە كۆتا ساڵی ویالیەتی دووەمی 

مالیكیشدا، عێراق خاوەن بودجە نەبوو بە هۆی ناكۆكییە سیاسییەكان و پاشان پەلكێشانی داعش 

لە عێراق و كەوتنی شارەكانی موسڵ و سەالحەدین و ئەنبار بە دەستی ئەم ڕێكخراوە كە گەیشتنە 

لێواری پشتێنەی بەغدا لە حوزەیرانی 2014، ئەمەش وای كردووە حكومەت دەستكراوە بێت لە 

خەرجیدا بەبێ هەبوونی چاودێری. 
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پۆست و پێگە هەستیارەكانی نزیك لە گەندەڵی 

 17 و  وەزیفی  پۆستی   37 وۆركشۆپەكە،  پەیوەندیدارەكانی  الیەنە  زانیاریی  گوێرەی  بە 

لیژنەی حكومی و پەرلەمانی زۆرترین خواستیان لەسەرە لە جومگە سەرەكییەكانی حكومەتی 

یان  تێبپەڕێنن  گەندەڵی  هەیە  دەرفەتیان  بەرپرسیارێتییانە  و  پێگە  ئەم  چونكە  فیدراڵیدا، 

دەكرێت.  پێوە  فرۆشتنیان  و  كڕین  گەرمە  ئەوە  باسی  جارجارەش  بكەن،  لێ  چاوپۆشیی 

الیەنە پەیوەندیدارەكان باسی ئەوەشیان كرد هیچ یاسایەكی تایبەت نییە كاری ئەم جومگە 

هەستیارانە ڕێک بخات، یان چاودێرییان لەسەر دابنێت بۆ ئەوەی لە گەندەڵییەوە نەگلێن. 

ئەگەر  كرد  لەوە  باسیان  بوون،  وۆركشۆپەكەدا  لە  لوبنانییانەشی  میوانە  لەو  هەندێك 

منوونە  نزیكرتین  چونكە  ناگۆڕێت،  بارودۆخەكە  لە  زۆر  ڕێگری  بۆ  هەبن  تایبەتیش  یاسای 

بەدواداچوونی  و  چاودێری  جۆراوجۆری  یاسای   300 دەوروبەری  لوبنانە،  كە  عێراقەوە  لە 

كۆتایی  ئابووری  باری  داڕمانی  و  مایەپووچی  بە  حكومەتەكەی  دەرەنجامی  كەچی  هەیە، 

هات، ئەویش بە هۆی سستی و خراپیی دەسەاڵتی جێبەجێكردن و مانەوەی یاساكان بەبێ 

جێبەجێكردن. 

ئەم هەڵوەستەیە لەسەر كاری لیژنە و پێگە هەستیارەكان، بەر لە دیارنەمانی 3.7 ترلیۆن 

بە  میدیاكاندا  لە  كە  بوو  بیانییەكان  كۆمپانیا  باجی  سپاردەی  دۆالر(ی  ملیار   2.5( دینار 

بەرپرس   16 بەفەرمی  كراون،  كە  لێكۆڵینەوانەشی  ئەو  گوێرەی  بە  نارساوە.  سەدە”  “دزی 

پێنج  لەالیەن  پارانە  ئەو  بردنی  بۆ  ئاسانكاریكردن  لە  هەبووە  ڕۆڵیان  جۆراوجۆر  پێگەی  و 

لەوە  باس  باسم خەشان  پەرلەمانتاری سەربەخۆ  دواتر  لەوەی  بەر  وەهمییەوە،  كۆمپانیای 

بكات نزیكەی 100 بەرپرس لە پۆستی هەستیاری جیاجیا هەر لە پەرلەمانەوە تا حكومەت، 

ڕۆڵیان هەبووە لە ئاسانكاریكردن بۆ ئەو گەندەڵییە گەورەیە. لەم گەندەڵییەدا ئەو پارەیەی 

كە براوە، سپاردەی کۆمپانیا بازرگانی و نەوتییەكانە كە بە گوێرەی یاسا بڕی %5ی هەموو 

گرێبەستێك لە هەژمارێكی بانکی ڕافیدەین دادەنێن تا ئەو کاتەی پاکتاوی باج و سزاكانی 

پارەكە  پێیەش،  بەم  دەگیرێت.  سپاردانەیاندا  ئەو  بەسەر  دەست  ئەگەرنا  دەكەن،  سەریان 

بەشێكە لە سامانی گشتی و ڕسوماتی دەوڵەتە لە كۆمپانیاكان. 

هۆكارەكانی تەشەنەكردنی گەندەڵی و لێكەوتەكانی 

دارایی  گەندەڵیی  وۆركشۆپەكە،  ئەكادیمییەكانی  كەسایەتییە  بەشداریی  گوێرەی  بە 

پالنەكانی  پەكخستنی  هۆی  دەبێتە  چونكە  گەندەڵییە،  جۆری  مەترسیدارترین  ئیداری  و 

ژینگە  بۆ  نیشتامنییەكان  سەرمایە  هەڵهاتنی  و  دەسەاڵت  بەكارهێنانی  خراپ  پەرەپێدان، 

هۆشیاری  باڵوكردنەوەی  لە  بریتین  زیاتر  پێشنیارەكان  چارەسەركردنیشی  بۆ  گونجاوەكان، 

یاساكانی  پەرەپێدانی  بەرەنگاربوونەوەی،  بە  حكومەت  پابەندیی  خەڵك،  لەنێوان 
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لەمپەر  و  بیرۆكراتی  یاسای  هەزار  پێنج  عێراقدا  لە  وەهایە  باوەڕ  چونكە  چارەسەركردنی، 

هەبن لەبەردەم كاری كۆمپانیاكانی كەرتی تایبەت كە بڕیارە تەواوكەری كەرتی گشتی و لە 

هەمان كاتیشدا ڕكابەریشی بن. 

بۆچوونە  گوێرەی  بە  گەندەڵییشەوە،  دیاردەی  سەرهەڵدانی  هۆكاری  بارەی  لە 

ئەكادیمییەكان دوو ڕەوتی توێژینەوەی سەرەکی هەن سەبارەت بە سەرهەڵدانی دیاردەی 

گەندەڵیی  بە  پەیوەست  ئەمەش  دەگەڕێنێتەوە،  ئەخالقی  بۆ هۆکاری  یەکەمیان  گەندەڵی؛ 

ڕەفتاری خەڵک و مەیلی دەروونیی کەسانی خراپ، دووەمشیان بۆ الوازی و سستیی یاساكان 

و نەبوونی چاودێریی پێویست كە ئەمەش سەرەنجام ڕێگا خۆش دەكات بۆ گەندەڵبوونی 

ناگەندەڵەکان لە كۆتاییدا. 

زۆربەی بۆچوونەكانیش هاوڕان لە بارەی ئەوەی ئابووریی ڕەیعی بەشداریی سەرەکیی 

هەیە لە بەرهەمهێنانی گەندەڵی بە هەمان شێوە. ئەو قسەیەکی مایکڵ ڕۆسی هێنایەوە، 

و  دابەشكاری  لەسەر  كار  ڕەیعییەكاندا  ئابوورییە  لە  سیاسی  سیستمی  ڕایگەیاندووە  کە 

كڕینی خەڵك دەكات، لەم کاتەشدا دەوڵەت ناتوانێت یاساکان جێبەجێ بکات و لێپرسینەوە 

بوونەتە  لە شێوەی تۆڕی قووڵی گەندەڵیدا كار دەكەن و  ئەو گرووپانە بکات کە  لە دژی 

ڕێكخراو. 

نێودەوڵەتی  شەفافیەتی  ڕێكخراوی  عێراقدا،  بەسەر  دیدگاش  هەمان  جێبەجێکردنی  لە 

هەموو  لە  بەرفراوان  گەندەڵییەکی  “بەدەست  واڵتەکە  کە  ئەنجامەی  ئەو  گەیشتووەتە 

میراتی  لە  باس  ئەمەشەوە،  هۆكاری  بارەی  لە  دەناڵێنێت”.  حکومەتدا  دامودەزگاکانی 

دەسەاڵتی پێشوو دەكرێت )نەبوونی شەفافیەت، دامودەزگای دیموکراسی و بەهەدەردانی 

نەبوونی  حکومەت،  پێکهاتەی  )الوازیی  لە  خۆی  كە  دەوڵەت  شلۆقیی  هەروەها  سامان(، 

بریتین  بااڵدەستەكان  كارتێكەرەكە  كاتێكدا  لە  دەبینێتەوە،  کارامە(دا  و سەرکردەی  ژێرخان 

یاسادانان،  بێسەروبەریی  گشتی،  کەرتی  الوازی  بەڕێوەبردنی  خزمایەتی،  تایفەگەری،  لە: 

نەبوونی دیدێکی گشتگیر و الوازیی ئیرادەی سیاسی و الوازیی کۆمەڵگەی مەدەنی.

سێ مەترسییەكەی تری سەر عێراق 

میانەی  لە  سەعدی،  عیسام  د.  عێراق  نیشتامنیی  ئاسایشی  دەزگای  سەرۆكی  جێگری 

ڕووبەڕووی  هەڕەشانەی  ئەو  ئێستادا  لە  كە  ڕوو  ئەوەی خستە  وۆركشۆپەكەدا  بەشداریی 

عێراق بوونەتەوە، بە پلەی یەكەم چوار شنت كە بریتین لە: تیرۆر، ماددەی هۆشبەر، گۆڕانی 

كە  چوارەمیش  هەڕەشەی  مەترسیی  گشتی.  سامانی  خستنەالی  و  گەندەڵی  كەشوهەوا، 

گەندەڵییە، لەوەدایە كە ڕێگر و كێشەیە بۆ بەرەنگاربوونەوەی لێكەوتەی سێ مەترسییەكەی 

دیكە كە پێویستیان بە تەرخانكردنی بودجە هەیە بۆ بەرەنگاربوونەوەیان. 
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١٠٠ ساڵەی کۆمار
ئایندەی تورکیا بەرەو کوێ؟

بەرایی

جەنگ،  دروستبوون،  لە  ساڵ   ١٠٠ تێدەپەڕێنێت،  تەمەنی  ساڵی   ١٠٠ تورکیا  کۆماری 

و  قورس  ئابووریی  قەیرانی  کودەتا،  زنجیرەیەک  ڕۆژئاوا،  و  دراوسێ  و  کورد  لەگەڵ  ناکۆکی 

لە  تورکیا،  کۆماری  سەرهەڵدانی  لە  ساڵ   ١٠٠ دوای  پێگەیشتوو.  چەکی  بە  دەستگەیشنت 

ئایندەی  وایە  پێیان  ئەم کۆمارەن، هەندێک کەس  ئایندەی  لەسەر  ئێستادا هەموو چاوەکان 

ئەم کۆمارە پەیوەندیی بە پەیوەندییەکانیەوە هەیە لەگەڵ کورد و هەندێکیش دەیبەستنەوە 

بەرەو  واڵتەکە  کە  ئێستادا  لە  واڵتەدا.  لەو  ئازادییەکان  و  دیموکراسیەت  بەهاکانی  بە 

هەڵبژاردنێکی چارەنووسساز هەنگاو دەنێت، لە هەر کاتێک زیاتر باس لە ئایندەی ئەم واڵتە 

دەکرێت، چونکە دوای ٢٠ ساڵ ئیرت پارتی داد و گەشەپێدان ناتوانێت حاکمی ڕەهای واڵتەکە 

یەکالکەرەوەی  کلیلی  بە  بووە  کوردیش  و  کورسییەکەیەتی  لە  چاویان  ڕکابەرەکانی  بێت، 

پارتی دیموکراتی گەالن دیاریی دەکات کێ فەرمانڕەوایەتیی  ئاستێکی زۆر  تا  ئەنجامەکان و 

ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد
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ئایندەی تورکیا دەکات. لەم دۆخە ئاڵۆزەدا هەمووان پرسیار دەکەن ئایندەی ئەم واڵتە بەرەو 

کوێ دەچێت؟

دیدگای ئەردۆغان، ١٠٠ ساڵەی تورکیا

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە کۆتایی مانگی ئۆکتۆبەری 2022، لە هۆڵی 

وەرزشیی ئەنقەرە، لەژێر ١٦ ناونیشاندا و بە ناوی “١٠٠ ساڵەی تورکیا”؛ دیدگا، ئامانج و پالنەکانی 

واڵتەکەی بۆ 100 ساڵی ئایندە خستە ڕوو. 

قسەکانی  کاتی  زۆربەی  کرد،  قسەی  خولەک   ١٥ و  کاتژمێرێک  ماوەی  تورکیا  سەرۆککۆماری 

تەرخان کرد بۆ ئەزموونی ٢٠ ساڵەی فەرمانڕەوایی پارتەکەی و چەند خولەکێکی کۆتایی قسەکانیشی 

و  واڵتەکەی  ئایندەی  باسی  بەشەدا  لەم  و  تورکیا”  ساڵەی   ١٠٠ دیدگای  “ڕۆحی  بۆ  کرد  تەرخان 

ئامانجەکانی کرد و وتی بە ڕێگا و میکانیزمی تایبەت دەست بە قۆناغێکی نوێ دەکەن.

ئەردۆغان وتی، بەجۆشوخرۆشەوە پێ دەنێنە “100”ەمین ساڵەی دامەزراندنی کۆمارەکەیان و 

ئەم ڕۆیشتنە نێو سەدەی دووەم تەنها گۆڕینی ڕێکەوتێک و ژمارەگۆڕین نییە، بەڵکوو بازدانێکی 

ئابووری، کۆمەاڵیەتی و دیپلۆماسییشە و وەک سەرمایەیەکی هەرە گەورە بۆ نەوەکانی  سیاسی، 

هەنگاوە  لەو  )2071(یش  و   )2053( سااڵنی  بۆ  دیدگاکانیان  هەروەها  دەهێڵن.  بەجێ  ئایندەی 

گەورانەن کە لە رێگای 100 ساڵی ئایندەدا دەیهاوێژن. لەم ڕێگایەدا هەوڵی فراوانکردنی ڕووبەڕەکانی 

ئازادی، ماف، گەشەپێدان و بەهێزبوون دەدەن، هەوڵیش دەدەن تورکیا بکەن بە هێزێکی گەورەی 

هەرێمی و جیهانی و تەنها لە بەدیهێنانی خۆشگوزەرانی بۆ هاواڵتییانیان ناوەسنت. ئەردۆغان پێی 

و  شارستانیەتەکەیان  ڕەگوڕیشەی  زیندووکردنەوەی  بۆ  بازدان  لە  بریتییە  ئایندە  ساڵی  سەد  وایە 

پێکەوە هەوڵ دەدەن یادی 100 ساڵەی دامەزراندنی کۆمارەکەیان بکەن بە خاڵی سەرەتای ئەو 

بازدانە گەورەیە. ئەردۆغان نایشارێتەوە کە یەکێک لە ئامانجەکانیان گۆڕینی دەستوورە کە وەک 

لەگەڵ  دایبڕێژنەوە  جۆرێک  بە  دەیانەوێت  و  تورکیا  لە  دادەنرێت  گرنگ  بەهایەکی  و  پارێزەر 

سەردەمی نوێ و فەلەسەفەی پارتەکەیاندا بگونجێت.

واڵتەکەی  ئامانجەکانی  بەوردی  تورکیادا  ساڵەییەکەی   ١٠٠ دیدگا  ڕاگەیاندنی  لە  ئەردۆغان 

هەلەکان  بن،  هەڕەشەکان  ئامادەی  دەبێت  وتی  و  کرد  ئاشکرا  دەوڵەتەکەیدا  نوێی  سەدەی  لە 

بەو  ئەتاتورکەوە دەست  بە ڕێگا شۆڕگێڕی و دینامیکییەکەی مستەفا کەمال  لەدەست نەدەن و 

گەشەپێدانەوە بگرن کە لە نەجمەدین ئەربەکانەوە بۆیان بەجێ ماوە. لەمەش گرنگرت، هەوڵ بۆ 

ئاشتیی نێوخۆیی، سیاسی و ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە هەرێمی و جیهانییەکان دەدەن.

لە بواری سیاسەتی دەرەوەدا ئەردۆغان پێی وایە پێویستە تورکیا لە ئاستی جیهانی ئیسالمیدا 

زمانیشدا  تورک  واڵتانی  ئاستی  لە  هەروەها  جیهانە.  ئەم  ئااڵهەڵگری  و  بەرگریکار  ڕێبەر،  ببێتە 

ڕێبەرایەتیی خۆی بەهێز و تۆکمە بکات.
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ئایندەیەکی گەش و خەمی كۆمار

ئاڵنگاریی  کۆمەڵێک  لەبەردەم  و  قووڵ  قەیرانی  ژمارەیەک  لەنێو  تورکیا  ئێستا  ئەوەی  لەبەر 

بەڵێنی  بکەن؛  ئێستا  باسی  لەوەی  زیاتر  پارتەکانیش  و  ئایندەیە  لە  چاویان  هەمووان  قورسدایە، 

“ئایندەیەکی گەش” بە خەڵک دەدەن، تەنانەت ئەستێرەناسەکانیش زیاتر لە جاران پێشبینییەکانیان 

دەخەنە ڕوو. “نوورای سایاری” کە ئەستێرەناسێکی بەناوبانگی تورکیایە، لە وتارێکیدا کە لە مانگی 

تەممووزی ٢٠٢٢ لە ئەنتاڵیا پێشکەشی کرد، باسی لە “ئایندەی گەش”ی واڵتەکەی کرد. سایاری لە 

وتارەکەیدا وتی، لە ئایندەی تورکیادا جەنگ بوونی نییە، لەگەڵ هیچ دراوسێ و واڵتێکی دیکەدا 

ناکەوێتە نێو جەنگەوە و دەبێتە گەورەهێزی جیهان. “ئایندەی تورکیا زۆر جوان دەبێت، بەتایبەت 

لە ساڵی ٢٠٢٥ و سااڵنی دوای ٢٠٢٧، تورکیا پەیامی جوانی دەبێت بۆ هەمووان، ئابووریی تورکیا 

بەهێز دەبێت و لە واڵتە بەهێزەکانی جیهان دەبێت.”

واڵتەکەیان  گەنجانی  بە  گرنگی  زۆرترین  ئێستادا  لە  دیکە  پارتەکانی  سەرجەم  و  پارتی  ئاک 

گەنجانی  کە  بەتایبەت  گەنجانەدایە،  ئەم  دەستی  لە  گەشە”  “ئایندە  ئەم  وایە  پێیان  و  دەدەن 

تورکیا لە ٨٥ ملیۆن دانیشتووی تورکیا، سەرووی ١٣ ملیۆنی پێک دەهێنن. دامەزراوەی ڕاوێژکاری 

بارەی  لە  تورکیا  گەنجانی  تێڕوانینی  بارەی  لە  ڕاپرسییەکی  ئەستەنبوڵ،  ئابووریی  توێژینەوەی  و 

بە پێی توێژینەوەکە، بە پێچەوانەی پێشبینیی زۆربەی توێژەر  ئایندەی واڵتەکەیان ئەنجام داوە. 

و شیکەرەوە سیاسییەکان، زۆربەی گەنجانی تورکیا پێیان وایە لە ئایندەدا پەیوەندییەکانی تورکیا 

لەگەڵ ناتۆ و یەکێتیی ئەورووپا باشرت و بەهێزتر دەبێت و بە ئەرێنی لێی دەڕوانن، بەاڵم بە نەرێنی 

و بێهیواییەوە تەماشای پەیوەندی و ئایندەی تورکیا لەگەڵ چین، ڕووسیا و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست 

دەکەن.

د.  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکیدا  لە  شەرق،  لێکۆڵینەوەکانی  ناوەندی  سەرۆکی  ئەلتەقی؛  سەمیر 

گۆکهان چنکارا؛ پسپۆڕ و توێژەری بواری جیۆپۆلەتیک، باس لە ڕۆڵی تورکیا لە چەند ساڵی ئایندە 

لە چەند  بێوێنەیە  و  گرنگ  پێگەیەکی  کە خاوەن  لەو واڵتانەی  یەکێکە  تورکیا  دەڵێت  و  دەکات 

گەشەپێدان،  ڕێگەی  لە  هەرێامیەتییەکەی  پێگە  ساردەوە  جەنگی  لەدوای  تورکیا  ئایندەدا.  ساڵی 

پەرەپێدانی ئابووری و ڕۆڵە جیۆئیکۆنۆمییەکەیەوە دروست کردووە و بە پێچەوانەی ئێران و چەند 

واڵتێکی دیکەشەوە کە هەمان خواستیان هەبووە و شکستیان هێنا، سەرکەوتوو بوو لەم کارەیدا. 

تورکیا خاوەن ژێرخانێکی کولتووری و بەهاکانی دەوڵەتێكی سكۆالری نیشتامنیی تەمەن درێژە و 

کولتوورێکی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی بەهێز و دامەزراویشە، ئەمە جگە لەو سوپا دیسپلینکراو و 

دوور لە سیاسەتەی کە دایمەزراندووە. هەموو ئەم تایبەمتەندییانە وای کردووە تورکیا ببێتە یەکێک 

لەو واڵتانەی کە لە ئاستی هەرێمی و جیهانییشدا کاندیدن بۆ ئەوەی ببنە واڵتی خاوەن پێگە، دیار و 

پێشکەوتوو، بەاڵم بۆ ئەوەی خۆی بگەیەنێتە ئاستێکی بااڵ لە هاوکێشە نێودەوڵەتییەکاندا، پێویستە 

چەند هەنگاوێک بنێت، لەوانەش ئەو ڕێگرییانە ال ببات کە لەسەر ڕێگای گەشە ئابوورییەکەیدا 
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ناکۆکییە  ڕووندا.  و  لیرباڵ  ئابوورییەکی  چوارچێوەی  لە  بدات،  بونیادنان  بە  زیاتر  گرنگیی  هەن، 

تورکیا  سەرکردەکانی  پێویستە  بکات.  بەرقەرار  نێوخۆیی  ئاشتیی  و  بکاتەوە  کەم  ئایدۆلۆژییەکان 

خۆیان لە چوونە ناو هەر جەنگێکی گەورە بەدوور بگرن تا ئەو کاتەی جەنگەکە یەخەیان دەگرێت، 

بەتایبەت کە تورکیا خاوەن میراتێکی گەورەی ڕووبەری ئاویی گرنگ و سرتاتیژییە.

نازم گویڤەنچ لە نووسەرە هەرە دیارەکانی الیەنگری جەهەپەیە، لە کتێبێکیدا بە ناوی “ئایندەی 

گویڤەنچ  دەکات.  ئایندەکەی  و  ڕابردوودا   ١٠٠ لە  تورکیا  ڕابردووی  لە  باس  جەهەپە”،  و  تورکیا 

دەڵێت: “بەڵێ، دەزانین و هەستی پێ دەکەین کە ڕۆژبەڕۆژ تورکیا بەرەو سیستمی ’شەریعەتی 

نەرم‘ دەبرێت و هەوڵ دەدرێت کۆتایی بە کۆماریەتی ١٩٢٣، یەکێتیی نەتەوەیی و یەکدەستیی 

ئەم  ئەتاتورک  ڕێگای  بە  دەکات  وەها  مەترسییە  ئەم  دەڵێت،  گویڤەنچ  بهێرنێت.”  دەوڵەت 

ئایندەیە ڕزگار بکرێت و ئەوەش تەنها بە میراتەکەی ئەتاتورک دەکرێت کە پارتی گەلی کۆماریی 

“جەهەپە”یە، چونکە ناتوانرێت ئایندەی تورکیا لە ئایندەی جەهەپە جیا بکرێتەوە، ئەمەش بەوە 

دەکرێت جەهەپە نوێ بکرێتەوە و تەنها بەم نوێکردنەوەیەش دەتوانرێت تورکیا ڕزگار بکرێت.

پەیوەندییەكان لەگەڵ ئەورووپا

پارتی  سەرۆکی  مەندەریسی  عەدنان  دەستی  لەسەر  و  )١٩٥٩(وە  کۆتایی  لە  کە  تورکیا 

دیموکرات و سەرۆکوەزیران؛ ڕووی لە دامەزراوە گەورەکانی ئەورووپا کرد، هەمیشە هەوڵی داوە 

لە پەیوەندییەکی بێکێشەدا بێت لەگەڵ یەکێتیی ئەورووپا، بەاڵم قەیرانەکانی ئەو واڵتە، هاتن و 

وای  ئەنقەرە،  بۆ  ئەورووپییەکان  تێڕوانینی  و  جیاوازەکان  ئایدۆلۆژییە  خاوەن  فەرمانڕەوا  چوونی 

کردووە ئەم خواستە بەئاسانی نەیەتە دی.

ئاتیال ئەرئاڵپ؛ توێژەر لە ناوەندی توێژینەوە ئەوروپییەکان و پڕۆفیسۆری فەخری لە بەشی 

پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان لە زانکۆی تەکنیکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، باس لە پەیوەندییەکانی 

لە  تورکیا  ڕابردوودا  دەیەی  چەند  ماوەی  لە  دەڵێت  و  دەکات  ئەورووپا  یەکێتیی  و  تورکیا 

دوو  سەرەتای  و  نەوەدەکان  سااڵنی  لە  تورکیا  بووە.  ئەورووپا  گفتوگۆکانی  گەرمەکانی  بابەتە 

هەزارەکانیشدا بابەتی هەرە گەرمی ئەورووپا بوو، هۆکاری ئەمەش ئەوە بوو کە تورکیا دەستی 

بەگەرمی  و  بووە  ئەورووپا  یەکێتیی  ئەندامی  بوونە  بەهێزی  کاندیدی  کردبوو،  چاکسازی  بە 

بەهێزی  کاندیدی  ئیرت  ئەمڕۆ  تورکیای  بەاڵم  هەبوو،  ئەورووپاش  واڵتانی  لەگەڵ  دانوستانی 

مامەڵەی  دراوسێ  و  سێیەم  واڵتی  وەک  و  نییە  ئەورووپا  نزیکی  هاوپەیامنێکی  و  یەکێتییەکە 

لەگەڵدا دەکرێت.

دواین بڕیارەکانی ئەورووپا لە بارەی ئەورووپا لە بواری یاسایی، بازرگانی و سیاسییش، ئاماژەی 

ڕوونن کە پەیوەندییەکانی نێوان یەکێتیی ئەورووپا و تورکیا بەتەواوی الواز بووە و تازەنەکردنەوەی 

یەکێتیی گورمگیش هێندەی دیکە ئایندەی پەیوەندییەکانی تاریک کردووە.
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کێشە  بە  پەیوەسنت  بابەتانەی  ئەو  بارەی  لە  وەرگرتووە  بەوردی هەڵوێستیان  ئەورووپییەکان 

ئەمنی، وزەیی و سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست و پێیان وایە تورکیا لەو سنوورانەدا 

تاکالیەنە بڕیار دەدات و مامەڵە دەکات. ئەوەی پەیوەندییەکانی تورکیای لەگەڵ یەکێتیی ئەورووپادا 

الوازتر کردووە بریتییە لە کێشە نێوخۆییەکان، ناکۆکییە سیاسییەکان، ڕەخنەکان دەربارەی مافەکانی 

مرۆڤ و ئازادیی بیروڕا. بەردەوامیی کێشەی کۆچ و ئەمنی، هێندەی دیکە پەیوەندی و متامنەی 

لە هەنگاوەکانی یەکرت  ئەنقەرە و برۆکسلی الوازتر کردووە و وای کردووە هەمیشە بەگومانەوە 

بڕوانن.

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە کۆبوونەوەیەکیدا کە سەرەتای ساڵی 2021 بەڕێوە چوو، بە ئورسوال 

نوێکردنەوەی  کارەکانی  پێویستە  ڕاگەیاند،  ئەورووپای  یەکێتیی  کۆمسیۆنی  سەرۆکی  ڤۆدێرلەین 

یەکێتیی گومگری و پێدانی ڤیزای بێسنوور بە هاواڵتییانی تورکیا خێرا بکرێن و لە دانوستانەکانی 

تایبەت بە ئەندامبوونی واڵتەکەی لە یەکێتیی ئەورووپا هەنگاو برنێن. سەرەڕای هەموو ڕەخنەکانی 

ئەردۆغان لە ئەورووپا و ڕۆژئاوا، ئەردۆغان لە چەند کات و شوێنێکی جیاوازدا وتوویەتی ئایندەی 

تورکیا لە ئەورووپادا دەبینن.

ئەمەریکا لە ئێستادا نەک هەر لە پەیوەندییەکی ئاڵۆز و ناجێگیردایە لەگەڵ ئەنقەرە، بەڵکوو 

لە  ئەمە  بخاتەوە،  دوور  ئەورووپای  هاوپەیامنەکانی  لە  تورکیا  ئاڕاستەیەیە  بەو  سیاسەتەکەشی 

کاتێکدا باراک ئۆباما سەرۆکی پێشووتری ئەمەریکا لە ماوەی دەسەاڵتی خۆیدا دوو جار باسی لە 

پێویستیی ئەندامێتیی تورکیا لە یەکێتیی ئەورووپا کردووە. جاری یەکەم لە لوتکەی ئەورووپا بوو 

لە شاری پراگ و جاری دووەمیش لە پەرلەمانی تورکیا.

ئایندەی ئابووریی تورکی

تورکیا کە یەکێک بوو لە 20 واڵتە گەورەکەی ئابووریی جیهان، چەند ساڵێکە لە پاشەکشەی 

دەڕوات.  زیاتر  الوازیی  بەرەو  2023دا  لە  ئابوورییەکەی  پێشبینییەکانیش،  پێی  بە  بەردەوامدایە. 

تورکیا لە ساڵی 1980 تاکوو ئێستا، باشرتین ساڵەکانی لەم ڕیزبەندییەدا سااڵنی 2013 تاکوو 2015 

بوو کە توانیی سێ ساڵ لەسەر یەک پلەی 16ی گەورەترین ئابووریی جیهان بەدەست بهینێت. 

ئەو کاتەی ئاکپارتی هاتە سەر دەسەاڵت )2003-2002(، تورکیا لە پلەی 21دا بوو، لەنێوان سااڵنی 

2004 تاکوو 2010 گەیشتە پلەی 17، لە سااڵنی 2018 و 2019 پاشەکشەی کرد و لە پلەی 19دا 

گیرسایەوە. ساڵی 2020 بە هۆی قەیرانە بەردەوامەکانەوە، تورکیا پاشەکشەی زیاتری کرد و گەیشتە 

پلەی 20. لە ساڵی 2021 و دوای 18 ساڵ، تورکیا جارێکی دیکە کەوتەوە دەرەوەی لیستی 20 واڵتە 

گەورەکەی جیهان و لە پلەی 21دا وەستا و لە )2022(شدا پلەیەک زیاتر پاشەکشەی کرد و بوو 

بە )23(یەمین گەورەئابووریی جیهان و دۆخە ئابوورییەکەی گەڕایەوە بۆ پێش دەسەاڵدارییەکەی 

پارتی داد و گەشەپێدان.
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پلەی  لە  کۆمارەکەیدا  تەمەنی  ساڵەی   100 لە  و   2023 ساڵی  تورکیا  پێشبینییەکان،  پێی  بە 

پێی  بە  هەر   .22 پلەی  دەچێتەوە  2026دا  و   2025  ،2024 سااڵنی  لە  و  دەمێنێتەوە  )23(یەمدا 

پێشبینییەکان، لە ساڵی 2027دا تورکیا دەتوانێت پلەی )17(یەمین گەورەئابووریی جیهان بەدەست 

بهێنێتەوە.

لەبەر ئەوەی گرووپی 20 گرنگیی گەورە بەم ڕیزبەندییە نادات، تورکیا لە گرووپەکەدا ماوەتەوە 

بەردەوامەکەی،  هەڵئاوسانە  ئابوورییەکەی،  قەیرانە  بەاڵم  نادات،  لەدەست  ئەندامێتییەکەی  و 

پێگە هەرێمی و  ئابوورییەکەی؛ کاری کردووەتە سەر  بەهای دراوەکەی و خاویی گەشە  شکانی 

نێودەوڵەتییەکەی.

دۆالر،  بەرامبەر  لیرە  بەهای  بەردەوامی  پاشەکشەی  هۆی  بە  2022دا،  مانگەکانی  کۆتا  لە 

 23 پلەی  تاکوو  تورکیا  قەیرانەکان،  زیاتری  گەورەبوونی  و  هەڵئاوسان  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی 

پاشەکشەی کرد.

ڕابردوودا  ساڵی  حەوت  لە  تورکیا  ئابووریی  دەڵێت  تورکیا،  ئابووریناسی  ئەیلمەز  مەحفی 

ڕووبەڕووی گەورەترین گۆڕانکاری بووەتەوە و زۆرترین هێزی لەدەست داوە. بەم پێیە تورکیا لە 

کاتێکدا لە ساڵی 2015 لە لیستی )66(یەمینی جیهان بووە لە ڕووی داهاتی تاکەکەس، کەچی لە 

ساڵی 2021 تاکوو پلەی 78 پاشەکشەی کردووە.

درۆنەکان، ئومێدی سەربازیی تورکیا

لەگەڵ الوازبوونی ئابووریی تورکیا، دابەزینی بەهای لیرە، بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەڵئاوسان و 

قەیرانە سیاسییەکان لە تورکیا؛ ئومێدەکان لەو واڵتە بە بواری پیشەسازیی سەربازیی زیاتر دەبێت 

و وەک هیوایەک بۆ هەستانەوە لێی دەڕوانن. لە چەند ساڵی ڕابردوودا پیشەسازیی بەرگریی تورکیا 

بێفڕۆکەوان،  فڕۆکەی  دروستکردنی  بواری  لە  بەتایبەت  بینیوە،  بەخۆیەوە  بەرچاوی  پێشکەوتنی 

پەیوەندییەکانی  خراپبوونی  جەنگی.  بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی  و  شەڕکەر  بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی 

توندبوونەوەی  ئەنقەرە و  بۆ سەر  ئابووری و سەربازییەکانی واشننت  تورکیا، گەمارۆ  ئەمەریکا و 

پێکدادانەکانی سوپای تورکیا لەگەڵ پەکەکە و ڕۆژئاوای کوردستان؛ لەو هۆکارە گرنگانەن وای لە 

تورکیا کرد پیشەسازیی سەربازی و بەتایبەترت دروستکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان خێراتر بکات.

فڕۆکە  پێشخستنی  لە  بەردەوامە  دامەزراوەیەکەوە  و  کۆمپانیا  چەند  ڕێگەی  لە  تورکیا 

دیارترین  کە  بایکار”  و  تورکیا  فڕۆکەوانیی  و  ئاسامنی  “پیشەسازیی  لەوانەش  بێفڕۆکەوانەکانی، 

بەرهەمەکانیان بریتین لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئانکا و بایراکتار تی بی ٢.

بە پێی دۆخی ئێستا و پێشبینییەکان، چاوەڕوان دەکرێت لە ئایندەی نزیک، ناوەند و دووردا، 

لە  مانەوەیان  کاتی  بکرێنەوە،  بەرزتر  تورکیا  بێفڕۆکەوانەکانی  فڕۆکە  توانای  و  پێشکەوتن  ئاستی 

ئاسامن درێژتر بکرێنەوە، خێرایی، توانای هەڵگرتنی مووشەک و وردیی ئامانج پێکانیان، بەشدارییان 
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لە جەنگی دژ بە پارتی کرێکارانی کوردستان زیاتر بکرێن، داهاتی فرۆشتنی ئەم فڕۆکانە بە واڵتانی 

جیهان بەرزتر ببنەوە و بەمەش پێگەیەکی بەهێزتری هەرێمی و نێودەوڵەتی بە ئەنقەرە ببەخشن.

تورکیا هەوڵ دەدات لە ئایندەدا فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی لە ئاستێکدا بن بە کەمرتین کات و 

بریتییە  ئامانجێکی دیکەش  بدەن.  نەیارەکانیان  لە  زیاتر  زیانی  و  بپێکن  ئامانج  زیانەوە زۆرترین 

زۆرترین  کۆکردنەوەی  و  چاودێریکردن  ئەرکیان  کە  بێفڕۆکەوانانەی  فڕۆکە  ئەو  پێشخستنی  لە 

بارەی  لە  جەنگەکە  لە  بەر  زانیارییانەیە  ئەو  جەنگێک  هەر  بردنەوەی  کلیلی  چونکە  زانیارییە، 

هێزی بەرانبەرەوە کۆ دەکرێنەوە، بۆ ئەمەش کۆمپانیا تایبەمتەندەکانی ئەم بوارە لە هەوڵی چڕ و 

بێوچاندان، بەتایبەت کۆمپانیای بایکار.

بێفڕۆکەوانی  فڕۆکەی  “سیستمی  ناوی  بە  دەکات  پڕۆژەیەک  لەسەر  کار  ئێستادا  لە  بایکار 

جەنگی” و چاوەڕوان دەکرێت لە ساڵی ٢٠٢٣دا دروستکردنی یەکەم فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی جەنگی 

تەواو ببێت. ئەم فڕۆکەیە بۆ یەکەم جار لە ٢٠ی تەممووزی ٢٠٢١ لەالیەن کۆمپانیای بایکارەوە 

ڕاگەیەنرا و ڤیدیۆکەی باڵو کرایەوە.

لە  تورکیا  دەرکردنی  بکرێت،  خێراتر  فڕۆکەیە  ئەم  دروستکردنی  کارەکانی  کرد  وای  ئەوەی 

سیستمی  کڕینی  گرێبەستی  لەبەردەم  بوون  کێشانە  ئەو  و   ٣٥ ئێف  فڕۆکەی  کڕینی  گرێبەستی 

بەرگریی ئێس ٤٠٠ی ڕووسیدا بۆ تورکیا دروست بوون.

وەک کۆمپانیاکە ڕایگەیاندووە، ئامانجیان ئەوەیە خێرایی ئەم فڕۆکەیە لە سااڵنی ئایندەدا بگاتە 

خێرایی دەنگ. لە یەکەم قۆناغدا فڕۆکەکە توانای هەڵگرتنی یەک تۆن و نیو مووشەک و چەکی 

هەیە و هەوڵ دەدرێت لە ئایندەدا ئەم تواناییە بەرزتر بکرێتەوە.

ساڵی ٢٠١٢ “نەخشەڕێگای سیستمی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی تورکیا” باڵو کرایەوە، تێیدا بەوردی 

باس لە پالنەکان بۆ گەشەپێدانیان کرابوو تاکوو ساڵی ٢٠٣٠ و ساڵی )٢٠١٧(ش نەخشەڕێگاکە نوێ 

کرایەوە.

ئایندەی ماف و یاساکان لە تورکیا

ئاکپارتی شانازی بە دوو دەیەی ڕابردووەوە دەکات و پێی وایە تورکیایان لە واڵتی کودەتا 

بەپێچەوانەشەوە  یاساسەروەری.  و  ماف  و  دیموکراسیەت  بۆ  گواستووەتەوە  ستەمەوە  و 

ڕەخنەگران دەڵێن واڵتەکەیان لە 20 ساڵی ڕابردوودا لە ڕووی ماف، ئازادی و یاسا سەروەریی 

مەترسیدارتر  و  خراپ  دۆخێکی  بەرەو  ئایندەشدا  لە  و  کردووە  مەترسیداری  پاشەکشەیەکی 

هەنگاو دەنێت.

کوێ  بەرەو  “تورکیا  ناوی  بە  کتێبێکیدا  لە  یاسا،  و  دەستوور  پسپۆڕی  گوێزلەر؛  کەمال 

دەچێت؟”، ڕەخنە لە یاسا لەژێر دەسەاڵتی ئاکپارتی دەگرێت و پێی وایە مەترسییەکی گەورە 

لەسەر دەستوور و یاسا و ئازادییەکان هەیە و دەڵێت لە تورکیا دیموکراسی، دەوڵەتی ماف، 
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مافەکان  لەسەر  پرسیار  ئەمەش  دەکەن،  پاشەکشە  ڕۆژبەڕۆژ  بنەڕەتییەکان  مافە  و  ئازادی 

دروست دەکات. دەکرێت بوترێت لەم چەند ساڵەدا مشتەکۆڵەیەکی زۆر قورس بەر یاساکان 

کە  کەسانێک  بە  بوون  بنەڕەتییەکان،  مافە  و  ئازادی  پاراستنی  لەبریی  دادوەرەکان  کەوتووە. 

دەستوەردان لە ئازادی و مافە بنەڕەتییەکان دەکەن. دادگای دەستووری کە ئەرکەکەی بریتییە 

لە سنووردارکردنی فەرمانڕەوایی، بووە بە دەزگایەک کە لەالیەن فەرمانڕەواوە بڕیاری لەسەر 

و  فشار  ژێر  کەوتووتە  یاسا  بەڵکوو  چوارچێوەوە،  ناخاتە  سیاسەت  یاسا  ئیرت  واتە  دەدرێت. 

کۆنرتۆڵی سیاسەتەوە.

و  داد  پارتی  فەرمانڕەوایی  لە  ڕەخنە  تورکیاش  دیکەی  نووسەرانی  لە  بەرچاو  ژمارەیەکی 

تاریک  تونێلێکی  و  نادیار  ئایندەیەکی  بەرەو  تورکیا  ئاکپارتی  وایە  پێیان  و  دەگرن  گەشەپێدان 

دەبات. ئێرۆڵ مانیسالی؛ نووسەر و پسپۆڕ لە بواری سیاسەتی ئەورووپا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

لە  نائاساییەوە کە  نێو قەیرانگەلێکی  و نووسەری ڕۆژنامەی جمهوریەت، دەڵێت تورکیا خراوەتە 

مێژووی تورکیادا شتی وەها ڕووی نەداوە، نە لە سااڵنی 1945 تاکوو 1950، نە لە سەردەمی پارتی 

دیموکرات )1960-1950( و نە لە کودەتاکانی 1971 و 1980. تورکیا بە کۆمەڵێک قەیرانی سیاسی، 

ئابووری، کولتووری و ئەخالقییەوە بەرەو هەڵبژاردن دەڕوات، ئەم جۆرە دۆخە لە مێژووی کۆماردا 

وێنەی نەبووە. ئێستا دیارە تورکیا بەرەو کوێ دەبرێت، ساڵی 1933 پڕۆفیسۆرەکانی ئەورووپا لە 

منوونەی “Fritz Neumark” بۆ تورکیا دەهاتن، ئێستاش تاڵیبان و سوورییە توندڕەوەکان ڕوو لە 

تورکیا دەکەن.

کورد و تورکیا، ئایندەیەكی ناڕوون

ئامادەیی  هەمیشە  تورکیادا  کۆماری  دواتریش  و  عوسامنی  ئیمپراتۆریەتی  مێژووی  لە  کورد 

بەهێزی هەبووە، هەندێک جار لەگەڵ ئەم دوو دەسەاڵتەدا تەبا و زۆر جاریش ناتەبا بووە. هەر بۆیە 

هەر کاتێک باس لە ئایندەی تورکیا دەکرێت، لەگەڵیدا باس لە مەسەلەی کورد دەکرێت، زۆربەی 

پەیوەندییەکانی  لە  باسکردن  بەبێ  ناکرێت  وایە  پێیان  لێکۆڵەرانیش  و  مێژوونووس  شیکەرەوە، 

ئەنقەرە لەگەڵ کورد؛ باس لە ئایندەی تورکیا بکرێت. بەشێکی دیاری ڕەخنەگرانی ئاکپارتی پێیان 

وایە سیاسەتی ئێستای تورکیا بەرامبەر بە کورد هەڵەیە و ئەم هەڵەیەش بۆ ئایندەی تورکیا زیانی 

زۆری دەبێت.

عەبدولباقی ئەردۆغموش پێی وایە چیرۆکە فەڕمییەکان لە بارەی مێژووی تورکیا و کوردەوە 

ناڕاسنت و بەتوندی ڕەخنە لە ڕابردووی ئەم پەیوەندییە و ئێستا دەگرێت. ئەردۆغموش دەڵێت، 

تورکیا سیاسەتێکی ڕاست و دروست و واقعی نییە بەرامبەر بە کورد لە تورکیا، عێراق و سووریاش. 

دەستکەوتەکانیان  سڕینەوەی  هەوڵی  سووریا،  کوردانی  لەگەڵ  ڕێککەوتن  لەبریی  تورکیا 

دەدات و ڕێگری لە بەرەوپێشچوونەکانیان دەکات، لە کاتێکدا ئێستا کوردەکان لە ناوچەکەدا 
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پێگەیەکی بەهێزیان هەیە، زلهێزەکانی جیهان هاوپەیامنیانن، مەسەلەی کورد بووە بە ڕۆژەڤ 

و بابەتی گفتوگۆ. بۆیە ئایندەی تورکیا بەسرتاوە بە ئایندەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ کورد و بە 

ئاشتی ژیان لەگەڵیان. تورکیا ناچارە لە سەد ساڵەی تەمەنیدا بە ڕۆحێکی گونجاو لەگەڵ ئەم 

سەردەمەدا مامەڵە بکات.

جومعە چیچەک؛ نووسەری کتێبی “پڕۆسە، پێکدادانی کوردی و گەڕان بەدوای چارەسەر”، لە 

گفتوگۆیەکیدا دەربارەی کتێبەکەی، ئایندەی مەسەلەی کورد لە تورکیا، تێڕوانینی ئاکپارتی و دەوڵەتی 

تورکیا لە بارەی مەسەلەی کورد و سیناریۆ چاوەڕوانکراوەکانەوە دەڵێت، دواین ڕێگاچارە و شوێن 

تورکیا ناچار بێت ڕووی تێ بکات، مێزی گفتوگۆیە. بە پێی توێژینەوەکان، دەوڵەتەکان ئەگەر لە 

ماوەی پێنج بۆ حەوت ساڵدا توانییان سەرهەڵدان و هەڵگەڕانەوەکانی واڵتەکانیان سەرکوت بکەن، 

دەتوانن کۆتایی بەو سەرهەڵدان و هەڵگەڕانەوەیە بهێنن، بەاڵم ئەگەر دۆخەکە سەرووی حەوت 

یان ١٠ ساڵی تێپەڕاند، ئەوا پێویستی بە دانوستان و گفتوگۆ هەیە بۆ چارەسەرکردن، بەم پێیەش 

مەسەلەی کورد لە تورکیا بە ڕێگای سەربازی و ئەمنی چارەسەر ناکرێت و پێویستی بە ڕێگەچارەی 

ئاشتییانە، دانوستان و گفتوگۆ هەیە.

چیچەک پێی وایە لەسەر بنەمای ئەو ڕاستییانەی هەن، چەن سیناریۆیەک ئەگەری ڕوودانیان 

ڕۆژهەاڵتی  و  نێوخۆ  لە  تورکیا  سەرەکیی  قەیرانی  تورکیادان،  ئایندەی  لەبەردەم  و  هەیە 

تەنها  شەپۆلەش  ئەم  و  کورد  بەهێزبووی  بەردەوام  شەپۆلی  لە  دەبێت  بریتی  نێوەڕاستیش 

لەسەر پشتی بزووتنەوە سیاسییەکانی کورد ڕانەوەستاوە، بەڵکوو بووە بە بزووتنەوەی شەقام. 

دەکەن؟  ئەم شەپۆلەدا  لەگەڵ  مامەڵە  و سووریا چۆن  ئێران  تورکیا،  ئەوەیە  پرسیارەکە  ئێستا 

بە  عەفرین  کەوتنی  سەرەڕای  منوونە  بۆ  ناوەستێت.  و  بەردەوامە  شەپۆلە  ئەم  کە  بەتایبەت 

چونکە  دەبێت،  بەهێزتر  کوردی  بزووتنەوەی  هێشتا  کورد،  بێدەنگکردنی  و  تورکیا  دەستی 

ناتوانرێت تا کۆتایی ئەم شەپۆلە سەرکوت بکرێت. بۆیە تاکە ڕێگای بەردەم تورکیا، ڕووکردنە 

کورد و شەپۆلەکەیەتی.

سیناریۆی خراپ بۆ تورکیا ئەوەیە ئەم مامەڵەیە لەگەڵ کورد بەم جۆرەی ئێستا لە چەند ساڵی 

بەهێزتر  کۆماری  و سیستمی  ناوەندسەنتەری  )ڕێگەچارەی سەربازی(،  بێت  بەردەوام  ئایندەشدا 

بکرێت کە ئەمە تەنها لە ویستی ئەردۆغاندا نەماوە و بووە بە ویستی بەشێکی دیاری نوخبەی 

دەبێت،  ئامادەیی  تیۆر  وەک  بیرە  ئەم  نەبێت،  لەئارادا  ڕێگەچارەی سەربازییش  بۆیە  دەسەاڵت. 

بەکورتی:  دەدەن.  باج  هەمان  ئیسالمییەکانیش  بەڵکوو  نایدەن،  کوردەکان  تەنها  ئەمەش  باجی 

دەکرێت جەخت لەوە بکرێتەوە، دەکرێت شەپۆلی بەهێزبووی کورد بۆ ماوەیەک ڕابگیرێت، بەاڵم 

بە شێوەیەکی بەهێزتر دەگەڕێتەوە.

ساڵح یڵامز لەو کەسە دیارانەیە کە ئایندەی تورکیا بە ئایندەی کوردەوە دەبەستێت و ڕەخنە 

پێی  یڵامز  هەدەپەیە.  کە  دەگرێت  کورد  سەرەکیی  نوێنەری  بەرامبەر  ئاکپارتی  سیاسەتی  لە 
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پارتە  ئەم  کاریگەرییەکانی  بەاڵم  دەدرێت،  پارتە  ئەم  داخستنی  هەوڵی  ئەوەی  سەرەڕای  وایە 

کە  دەنێن  ڕاستییەدا  بەو  دان  هەمووان  ئێستا  تورکیا.  لەسەر  بەهێزن  و  گەورە  بەداخراوییش 

لە تورکیا سیاسەت بەبێ مەسەلەی کورد ناکرێت، هەر بۆیە هەموو پارت و هێزە سیاسییەکان 

ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پەیوەست بە مەسەلەی کورد ئاڕاستەی سیاسییان دادەڕێژن. سیاسەتی 

هیچ  چونکە  هەڵەیە،  کوردە  دۆزی  بەکارهێنانی  ئامانجیان  کە  ئۆپۆزسیۆنیش  و  دەسەاڵت 

لەسەر  تورکیا  ئایندەی  دەڵێت،  یڵامز  نییە.  کورد  کێشەی  چارەسەرکردنی  ئامانجیان  الیەکیان 

دەنرێت، هەروەک چۆن  بونیاد  کورد  لەگەڵ  دروست  و  نوێ  پەیوەندیی  دروستکردنی  بنەمای 

ئایندەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست پەیوەستە بە کوردەوە.

سیناریۆکان

دەبێت،  سیاسی  ڕووداوی  و  گۆڕانکاری  لە  پڕ  تورکیا  ئایندەی  ساڵی  و  مانگ  چەند  یەکەم: 

چەند  لەم  واڵتە.  ئەو  پەرلەمانییەکەی  و  سەرۆکایەتی  هەڵبژاردنە  لە  بەر  مانگەکانی  بەتایبەت 

ئایندەی واڵتەکەیان  بارەی  لە  باسکردن  بۆ  پارتە سیاسییەکان سەرنجی خەڵک  مانگەدا زۆربەی 

واڵتەکەیان  بۆ  گەشرت  ئایندەیەکی  لە  باس  ئەردۆغان  سەرۆکایەتی  بە  ئاکپارتی  ڕادەکێشن، 

دەکەن و ئۆپۆزسیۆنی ئەو واڵتەش بەچڕی ئەو مەترسییانە دەخەنە ڕوو کە لەبەردەم ئایندەی 

واڵتەکەیاندایە.

دووەم: پەیوەندییەکانی تورکیا لەگەڵ ئەمەریکا و واڵتانی ڕۆژئاوا بەرەو گرژیی زیاتر هەنگاو 

بۆشایی  ئەمەریکا  گەمارۆکانی  و  سزا  هەڵبژاردنەکان،  لە  نزیکبوونەوە  لەگەڵ  بەتایبەت  دەنێن، 

ئەمنی و سیاسییە  ئابووری،  بەرژەوەندییە  بە هۆی  بەاڵم  زیاتر دەکەن،  ئەنقەرە  و  نێوان واشننت 

سرتاتیژییەکانەوە خراپیی پەیوەندییەکان تا ئاستی پچڕان ناڕۆن، ئۆپۆزسیۆنیش پێشوازی لەم دۆخە 

دەکەن.

و  دەچێت  زیاتر  الوازیی  بەرەو  تورکیا  ئابووریی  بەردەوامەکان،  هەوڵە  سەرەڕای  سێیەم: 

هەاڵوسانیش زیاتر دەبێت، ئەمەش باری گوزەرانی هاواڵتییانی ئەو واڵتە قورسرت دەکات و بۆشایی 

نێوان هاواڵتییان و داڕێژەرانی ئەم سیاسەتە ئابوورییە فراوانرت دەکات.

چوارەم: لە چەند ساڵی ئایندەدا تورکیا گرنگیی زیاتر بە پیشەسازیی چەک دەدات، بەتایبەت 

گەورە  و  خێرا  پێشکەوتنی  دەکرێت  چاوەڕوان  بوارەشدا  لەم  بێفڕۆکەوان،  فڕۆکەی  دروستکردنی 

تۆمار بکات و لەدوای ئیرسائیل وەک واڵتی هەرە بەهێزی ناوچەکە لە بواری فڕۆکەی بێفڕۆکەوان 

پێگەی خۆی بپارێزێت.

دەکرێت  چاوەڕوان  پێدراوەکان،  و  ڕابردوو  ساڵی  چەند  ئەزموونی  بنەمانی  لەسەر  پێنجەم: 

و  ئەهلی  سەربەخۆ،  ئازاد،  میدیای  بنەڕەتییەکان،  مافە  ئازاد،  بیروڕای  سیاسی،  چاالکیی  ئازادی، 

ئۆپۆزسیۆن، بەتایبەت کوردی؛ سنووردارتر بکرێن و دادگاکان سەربەخۆیی زیاتر لەدەست بدەن.
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شەشەم: پەیوەندیی نێوان ئاکپارتی و کورد بە نوێنەرایەتیی هەدەپە الوازتر دەبێت و بۆشایی 

نێوانیان فراوانرت دەبێت، ئەمەش بە هۆی سیاسەتی قورسی ئاکپارتی بەرامبەر پارتەکە و زیاتربوونی 

بێمتامنەیی هەدەپە و کورد بەرامبەر ئاکپارتی و ئەردۆغان. ئەم دوورکەوتنەوەیەش لە کاتێکدایە بە 

پێی هەموو ڕاپرسی و چاوەڕوانییەکان، هەدەپە دەنگی یەکالکەرەوە دەبێت لە هەڵبژاردنی مانگی 

حوزەیران و ئەگەر موفاجەئەی گەورە ڕوو نەدات، تا ئاستێکی زۆر ئەم پارتە یەکالی دەکاتەوە کێ 

دەبێتە فەرمانڕەوای نوێی واڵتەکە، ئاکپارتی و مەهەپە یان پارتە ئۆپۆزسیۆنەکان.

حەوتەم: تا لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەکان نزیکرت ببینەوە، هێرشەکانی سوپای تورکیا لە ڕۆژئاوا 

و هەرێمی کوردستانیش زیاتر دەبن، بەتایبەت بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان، هۆکاری چاوەڕوانیی 

نەتەوەییە  دەنگی  بە  پێویستی  ئەردۆغان  کە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  هێرشانە  ئەم  زیاتربوونی 

باشی جیابووەوە  پارتی  باڵی  ژێر  ئەو دەنگانە چوونەتە  بەشێکی زۆری  بەتایبەت کە  توندەکانە، 

لە مەهەپە، چونکە ئاکپارتی دەزانێت دەنگی ئەم نەتەوەییانە بە لوولەی تفەنگی سەربازەکانیدا 

تێدەپەڕێت.

هەشتەم: سەقامگیریی نێوخۆیی تورکیا لە ئایندەدا، ڕۆڵی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و جیهان 

و چارەنووسەکەی، تا ئاستێکی زۆر پەیوەست دەبێت بە مەسەلەی کوردەوە لە تورکیا، هەرێمی 

کوردستان و ڕۆژئاوا. سەرەڕای ئەم ڕاستییانەش، چاوەڕوان ناکرێت گۆڕانکاریی ڕیشەیی لە سیاسەتی 

ئەم واڵتە بەرامبەر بە مەسەلەی کورد و پارچەکانی کوردستان بێتە ئاراوە.
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بەرایی

ئێراىن ئاسیف بەیات )Asef Bayat(ە  لە نووسینى ئەکادیمى و کۆمەڵناىس  ئەم کتێبە 

Life as Politics: How Ordinary Peo- “کە لە بنەڕەتدا بە زماىن ئینگلیزى بە ناونیشاىن 

ple Change the Middle East” نوورساوە، ساڵى ٢٠٠٩ بۆ یەکەم جار لەالیەن زانکۆی 

ئەمسرتدامەوە لەچاپ دراوە و ساڵى ٢٠١٣ لەالیەن زانکۆى ستانفۆردەوە بۆ جارى دووەم 

عەرەىب  زماىن  بۆ  زاید”ەوە  “ئەحمەد  لەالیەن   ٢٠١٤ ساڵى  لە  دواتر  دراوەتەوە،  لەچاپ 

األوسط؟”،  الرشق  الناس  بسطاء  يغري  كيف  سياسة:  “الحياة  ناونیشاىن  بە  کە  وەرگێڕدراوە 

باڵو  قاهیرە  لە  للرتجمة”  القومي  “املركز  دەزگاى  لەالیەن  الپەڕەدا،   )٦٠١( دووتوێى  لە 

کراوەتەوە.

لە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  توێژینەوەیە  و  کۆمەڵناسی  پڕۆفیسۆری  بەیات؛  ئاسیف 

کرێکاران  کاروبارى  و  کۆمەاڵیەتییەکان  بزاڤە  لە  بەرچاوە  توێژەرێکی  ئیلینۆیس،  زانکۆی 

مامۆستاى  هۆڵەندا  لە  لیدن  زانکۆی  لە  پێشرت  ناوەڕاستدا،  ڕۆژهەاڵتی  لە  هەژاران  و 

کورسیى لێکۆڵینەوە لە کولتوور و کۆمەڵگاى ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بووە. هەروەها وەک 

لە  ئیسالمییەکان  لێکۆڵینەوە  بۆ  نێودەوڵەتی  “دامەزراوەی  لە  ئەکادیمی  بەڕێوەبەری 

جیهانی مۆدێرندا” کاری کردووە، کە لەالیەن کۆمەڵێک زانکۆی هۆڵەندییەوە دامەزرابوو، 

جگە لەوەى ماوەیەکیش لە زانکۆی ئەمەریکی لە قاهیرە کاری کردووە. لە نووسینەکانیدا 

بایەخێکى زۆرى داوە بە لێکۆڵینەوە لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان و فەزاى شارنشینى و 

بەتایبەت لە هەردوو واڵىت  لە جیهانی ئیسالمیدا،  ئایینداری  لە ژیانی ڕۆژانە و  سیاسەت 

ئێران و میسڕدا.

دەگۆڕن”،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  سادە  خەڵکی  چۆن  سیاسەت:  وەک  “ژیان  کتێبى 

بزووتنەوە  بە  سەبارەت  ڕۆژئاواییــــەکان  تیۆرە  خوێندنەوەى  سەرلەنوێ  بۆ  هەوڵێکە 

و  جووڵە  ڕاڤەکردىن  و  تێگەیشنت  بۆ  بەکارهێنانیان  شیاویى  ڕادەى  و  کۆمەاڵیەتییەکان 

کۆکراوەى  بنەڕەتدا  لە  کتێبە  ئەم  ڕۆژئـــــاواییەکاندا.  غەیرە  کۆمەڵگا  لە  گۆڕانکارییەکان 

زنجیرەیەک وتار و توێژینەوەیە کە لە گۆڤارى ئەکادیمیی جیاوازدا لەنێوان سااڵنی ٢٠٠٠ 

دووتوێ  لە  دەستکـــــاریکردنیـــان؛  و  کۆکردنەوە  دواى  کە  کراونەتەوە،  باڵو   ٢٠٠٩ و 

ساڵى  لە  عەرەبیدا  بەهارى  ڕاپەڕینەکانی  دەمى  لە  کتێبەکە  دراوە.  لەچاپ  کتێبەدا  ئەم 

ساڵێک  دوو  کە  بەتایبــــەت  دەکرا،  وەسف  پێغەمبەرانە  ئایندەزانییەکى  وەک   ،٢٠١١

پێشبینی  ڕووداوانەى  ئەو  ڕەهەندەکاىن  لە  بەشێک  و  کرابووەوە  باڵو  ڕووداوانە  لەو  بەر 

کردبوو. لەگەڵ ئەوەشدا لە پێشەکیى چاپى دووەمیــــدا کە لێکۆڵینەوە لە بزافی سەوزی 

جەخت  بەیات  کراوە،  زیاد  بۆ  ٢٠١١ى  عەرەبیی  بەهارى  ڕاپەڕینەکانی  و   ٢٠٠٩ ئێرانیی 

بکات،  پێشبینیی  ئەوەى  جاى  چ  نەهاتبوو،  خەیاڵیــــدا  بە  هەرگیز  کە  دەکاتەوە  لەوە 
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جەماوەرییە  ڕاپەڕینە  ئەو  کە 

شێوەیە  بەو  بەکۆمەاڵنە 

نەک  شۆڕشانە  ئەم  بتەقنەوە، 

حوکمڕانەکاىن  ڕژێمە  بۆ  تەنها 

واڵتاىن ناوچەکە، بەڵکوو بۆ ئەو 

سااڵنێکی  کە  کۆمەڵناسانەش 

کار  ناوچەکە  لەسەر  زۆرە 

زێدە  ڕووداوگەلێکى  دەکەن، 

لەناکاو  و  سەرسوڕهێنەر 

بوون. 

بە  گرنگیى  سەرەتا  بەیات 

گرووپ  ژیانی  لە  لێکۆڵینەوە 

پەراوێزخراوەکاىن  توێژە  و 

داوە،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

گەنجان  و  ژنان  بەتایبەت 

نیشتەجێبووى  هەژاراىن  و 

لەو  ئەمەش  شارەکان، 

گرووپانە  ئەم  کە  ڕوانگەیەوە 

هەر  جووڵێنەرى  هێزى 

کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکارییەکى 

تیۆرە  ئەو  لەجیاتیى  بەدیل  تیۆری  مۆدێلێکی  بەیات  بەمەش  ناوچەکەدا.  لە  سیاسین  و 

نوخبەی  کە  دەکەن  ئەوە  بانگەشەی  کە  ڕوو،  دەخاتە  باوانە  ڕۆژئاواییە  کۆمەاڵیەتییە 

سیاسیی و کۆمەاڵیەتی تاکە هەڵسووڕێنەرى گۆڕانکارییەکانن. بە بڕواى بەیات، ئەو تیۆرە 

کۆمەاڵیەتییەکانی  و  سیاسی  پەرەسەندنە  و  ملمالنێ  و  ئەزموون  پێى  بە  نێرساالرییانە 

کۆمەڵگە ئەورووپى و ئەمەریکییەکاىن ڕۆژئـــاوا داڕێژراون و ناتوانن ئاڵۆزی و وردەکاریی 

بزووتنەوە ئایینی و سیاســــی و کۆمەاڵیەتییەکاىن ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ڕوون بکەنەوە. 

کە  دەکات  ئەوە  گریامنەى  تیۆرانە  ئەم  باوى  خەیاڵداىن  دەمێکە  بەیات،  ڕاى  بە  بۆیە 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست تەنها سەرزەمینى موسوڵامن و مزگەوت و منارە و ژنانی بااڵپۆشکراو 

و  تەقالید  لە  گیرخواردووە  ناوچەیەکى  بیابانەکانە،  خۆڵى  و  ستەمکارەکان  ڕژێمە  و 

گریامنەیە  ئەم  بەیات  الى  بەاڵم  گۆڕانیشە،  قابیىل  نە  و  دەگۆڕێت  نە  خۆیدا،  مێژووى 

شکستى هێناوە لە داننان بەو خەبات و ناڕەزایەتییە ڕۆژانەییە لەسەرخۆ و بەردەوامەى 
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ناوچەیە  ئەم  پەراوێزخراوى  خەڵکاىن  کە 

بەدەم زەحمەىت ژیان و مانەوەوە، لە دژى 

دەستەبژێرە  ملهوڕیى  و  دەوڵەت  ستەمى 

کە  دەریدەبڕن  و  دەیکێشن  ئابوورییەکان 

لەبەردەم  نوێ  مەیداىن  و  دەرگا  پەیتاپەیتا 

گەورە  سیاسیى  و  کۆمەاڵیەىت  گۆڕانکاریى 

بەیات  لێرەوە  دەکەنەوە.  ناوچەکەدا  لە 

لۆژیکى  کە  دەکات  ئەوە  گریامنەى 

گۆڕانکارى لە واڵتاىن ڕۆژهەاڵىت ناوەڕاستدا 

ئاڵەنگاری  ماندووبوو،  دەستى  لەسەر 

دێتە  سادانە  مرۆڤە  ئەم  ناڕەزایەتیى  و 

ئەفراندن.

یەکەمى  چاپى  لە  بەیات،  ئاسیف 

لە  بیروڕاکاىن  و  تێڕوانین  کۆى  کتێبەکەیدا 

ڕوو،  خستووەتە  بەشدا   ١٢ چوارچێوەى 

بۆ  ترى  بەشی   ٢ دووەمدا  چاپى  لە  بەاڵم 

کتێبەکە  بۆ  پێشەکییەک  و دووەمى وەک  یەکەم  بەىش  بەش.   ١٤ بووەتە  و  کردووە  زیاد 

تەرخان کردووە، ١٢ بەشەکەی تریىش بەسەر ٣ دەروازەدا دابەش کراوە. لە دوو بەشەکەى 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  کۆمەڵگەکانی  دۆخی  سەر  دەخاتە  تیشک  بەیات  سەرەتادا، 

بەدەستیانەوە  واڵتانە  ئەم  سادەى  خەڵکى  کە  کێشانەی  ئەو  و  ژیان  زەحمەتییەکاىن  و 

گشتییەکان  خزمەتگوزارییە  خراپیى  و  بەرهەمهێنان  و  داهات  کەمیی  لە  هەر  دەناڵێنن، 

تا  فێرکردنەوە  و  پەروەردە  و  زانست  بوارەکانی  پاشەکشەکردىن  و  تەندروستی  دۆخى  و 

گریامنەکاىن  بەیات  دواتر  نادیموکراتەکان،  و  توندوتیژ  و  ڕژێمە ستەمکار  بەردەوامبوونی 

لەسەر  ڕۆژئاواییەکان  تێزە  ڕەتکردنەوى  و  ناوچەیە  لەم  گۆڕانکارى  لۆژیکى  لەمەڕ  خۆى 

چەقبەستوویى ناوچەکە و نەگۆڕاىن دەخاتە ڕوو.

ناونیشاىن  هاوکات  کە  کۆمەاڵیەىت”  “نابزاڤى  چەمکى  بەیات  یەکەمدا،  دەروازەى  لە 

دەروازەکەشە، وەک چەمکى سەرەکیى كتێبەکەى دەخاتە ڕوو كە بە پێناسەى ئەو بریتییە 

جیاوازەوە  چینوتوێژى  لە  تاکەکەسەکان  کە  دەستەجەمعییانەی  چاالکییە  لەو  بەشێک  لە 

بەشداریى ئەنجامدانیان دەکەن، بێ ئەوەى ئایدۆلۆژیایەک یان سەرکردایەتییەکى دانپیانراو 

ئەم چاالکییانە ئاڕاستە بکات، تەنانەت ئەگەرچى ڕێکخراوێک یان دامەزراوەیەکیش لەپشت 

پێکهاتنیانەوە هەبێت. ئەوەش کە نابزافە کۆمەاڵیەتییەکان لە بزافە کۆمەاڵیەتییەکان جیا 

ناونیشانى  بە  دووەمدا،  دەروازەى  لە 
“سیاسەتی شەقام و شەقامی سیاسی”، 
کە بەشەکانى ٨ تا ١١ى کتێبەکەى لەخۆ 
گرتووە، بەیات بایەخ بە لێکۆڵینەوە 
لە شەقام و شوێنە گشتییەکان دەدات 
گوزارشتکردن  گۆڕەپانی سەرەکیى  وەک 
لە تووڕەیى و ناڕەزایەتییەکانى خەڵکى 
ڕژێمە  نادادیى  و  ستەم  دژى  لە  سادە 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتانى  سەرکوتکارەکانى 

ناوەڕاست.
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دەکاتەوە ئەوەیە کە ملیۆنان خەڵکى پەراوێزخراو لە هەژاراىن شارەکان و ژناىن موسوڵامن 

دەروازەیەى،  ئەم  بەشێکى  هەر  بەیات  دواتر  دەکەن.  پێشەوایەتیى  بێبەش  گەنجاىن  و 

دۆخى  بۆ خستنەڕووى  کردووە  تەرخان  گرتووە،  لەخۆ  کتێبەکەى  ٧ى  تا   ٣ بەشەکاىن  کە 

زەحمەتییەکاىن  بەدەم  دەشێت  کە  گەنجان”  و  ژنان  و  شارەکان  “هەژاراىن  لە  هەریەک 

بەدەستهێناىن ژیاىن ڕۆژانەیانەوە ناڕەزایەىت و ئاڵنگارییەکانیان، بە ڕووى ستەم و بێدادیدا، 

لەسەرخۆ ببنە ئەفرێنەرى گۆڕانکارییەکاىن ڕۆژهەاڵىت ناوەڕاست.

کە  سیاسی”،  شەقامی  و  شەقام  “سیاسەتی  ناونیشاىن  بە  دووەمدا،  دەروازەى  لە 

شەقام  لە  لێکۆڵینەوە  بە  بایەخ  بەیــــات  گرتووە،  لەخۆ  کتێبەکەى  ١١ى  تا   ٨ بەشەکاىن 

و  تووڕەیى  لە  گوزارشتکردن  سەرەکیى  گۆڕەپانی  وەک  دەدات  گشتییەکان  شوێنە  و 

واڵتاىن  سەرکوتکارەکاىن  ڕژێمە  نادادیى  و  ستەم  دژى  لە  سادە  خەڵکى  ناڕەزایەتییەکاىن 

و  ملمالنێ  شێوازەکاىن  دەربڕینى  شوێـــــنى  هاوکات  کە  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی 

کە  پرسەشدا  ئەو  لەبەرامبەر  جیاوازەکانیشە.  تایەفە  و  کولتوور  نێوان  پێکەوەژیانی 

گشتییــــەکان؟  توڕەییە  دەربڕینى  بۆ  شوێن  باشرتین  دەبنە  شارەکان  شەقامى  بۆچی 

ملمالنـــێ  و  ناکۆکى  شوێنــــی  شارەکانیش  شارییانەیە،  بزاوتێکی  شۆڕش  دەڵێت  بەیات 

ئەمانە  لەبەر  خەڵکن،  و  هێز  و  سامان  جووڵەى  ناوەندی  هاوکات  کۆمەاڵیەتییەکانن، 

یارمەتیـــدەریشن  بەڵکوو  نین،  ناڕەزایەتییەکان  دەبڕینى  شوێنى  تەنها  هەر  شەقامەکان 

بە  درێژە  ئێستــــایان  دۆخــــى  بازنەى  دەرەوەى  لە  بتوانن  سادە  خەڵکاىن  ئەوەی  بۆ 

ڕژێمە  کە  کاتێکدا  لە  دەکات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  بەیات  دواتر  بدەن.  ناڕەزایەتیـــــیەکانیان 

حوکمڕانەکان لە واڵتاىن ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ڕێگەى بەکارهێناىن ئامرازەکاىن توندوتیژى 

شەقام  نوێیەکاىن  جووڵە  ڕووبەڕووبوونەوەى  بۆ  سیاسەتەکانیان  پۆلیسەوە  و  ئاسایش  و 

دەربڕینی  بۆ  نوێ  میکانیزمی  بە  پەرە  شەقامە  ئەم  نوێیەکاىن  کاراکتەرە  کار،  خستووەتە 

دەدەن،  دەرەکییەکان  دەستتــــێوەردانە  و  ناوخۆیى  ستەمە  دژى  لە  ناڕەزایەتییەکانیان 

ئەلکرتۆنییەکان  پانتاییە  و  و وەگەڕخستنى سۆشیاملیدیا  بایکۆتکردن  وەک هـــەڵمەتەکاىن 

ئامانجەکانیان. بۆ وەدیهێنانی 

١٤ى  تا   ١٢ بەشەکاىن  کە  “شۆڕشەکان”،  ناونیشانی  بە  سێیەمدا  دەروازەى  لە 

لە  لێکـــۆڵینەوە  مۆدێـــرنەدا  بە  پەیوەند  لە  بەیات  ئاسیف  گرتووە،  لەخۆ  کتێبەکەى 

ئایندەى  پێشبینیی  دەدات  هەوڵ  هاوکات  دەکات،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  شۆڕشەکاىن 

و  یەکەم  ١٩٧٩؛  ئێراىن  شۆڕشــــی  ئەو  بڕواى  بە  و  بکات  عەرەىب  بەهارى  شۆڕشەکاىن 

بە  توانیویەىت  کە  ناوەڕاستــــدا  ڕۆژهەاڵتی  لە  دەبێت  ئیسالمی  شۆڕىش  مۆدێلی  کۆتا 

ئایندەى  لە  دەشێت  کە  شۆڕشانەى  ئەو  بۆیە  بگات.  ئامانجەکاىن خۆى  بە  تونــــدوتیژى 

لە  بن،  بەرچاو  سیاسیی  و  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکاریی  وەدیهێنەرى  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵىت 
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خۆیان؛  ئامانجەکاىن  بە  گەیشتنیان  بۆ  کە  واتایە  بەو  بن،  پۆستئیسالمى”  “شۆڕىش  جۆرى 

ئامرازەکانی ناتوندوتیژی و بێدەنگی و سرتاتیژى ڕیفۆرمى ئاشتییانە دەگرنە بەر. چەمکى 

ئاشتیخواز  ڕەگەزە  بەو  پشتبەسنت  واتاى  بەیات  الى  پۆستئیسالمیزم”،  یان  “پۆستئیسالمى 

هەن  ئیسالمیشدا  خودى  و  ئیســــالمییەکان  کۆمەڵگە  لە  کە  مرۆڤدۆستانەییانەى  و 

وایە  ڕایان  کە  دەگرێت  تێزانە  لەو  ڕەخنە  بەیات  لێرەدا  گۆڕانکارییەکان.  وەدیهێناىن  بۆ 

ئاشتیخواز  بزاوتە  ئەو  پاشخاىن  دواى خستنەڕووى  بۆیە  ناکات،  قبووڵ  دیموکراىس  ئیسالم 

و ناتوندوتیژانە کە لە ئیسالمدا هەبوون؛ الى بەیات پۆستئیسالمیزم پردى پێکەوەبەستنى 

ئیسالم و دیموکراسییە. 

دواتر بەیات ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە هەر چەندە لەوانەیە شۆڕشەکان لەسەر دەستى 

گرووپ و خەڵکى نابزاڤى کۆمەاڵیەتیی گەورە بخولقێرنین، بەاڵم زۆربەى جار ئەم خەڵکانە 

بۆیە  هەر  نەکردووە،  حوکمڕانییان  ئەزمووىن  پێشرت  چونکە  نییە،  ئیدارەدانیان  دەسەاڵتی 

چاکسازیی  سەوداى  دەوڵەتەوە  کۆنەکاىن  ئامرازە  ڕێى  لە  دووبارە  ناچارن  شۆڕشانە  ئەم 

خۆیدا  لەگەڵ  دژەشۆڕش  گەڕانەوەی  مەترسیی  هەمیشە  ئەمەش  کە  بکەن  شۆڕشگێڕانە 

هەڵدەگرێت، بەتایبەت ئەگەر شۆڕشەکە نەیتوانیبێت سیستمە سەرەکییەکانی ئیدارەداىن 

دەسەاڵىت دەوڵەت بگۆڕێت. بۆیە بەیات جەخت لەوە دەکاتەوە کە گەورەترین ئاڵنگارى 

لەبەردەم شۆڕشەکانی ئایندەى ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەوەیە کە چۆن لە ئامرازە کۆنەکاىن 

بنەماکانی  سایەى  لە  و  توندوتیژی  بە  پشتبەسنت  بەبێ  بکەوینەوە،  دوور  ئیدارەدان  

هەماهەنگى و دادپەروەریدا.

بووەتەوە،  ڕووبەڕووى چەند ڕەخنەیەک  کتێبە  ئەم  کە  ئەوەى  کۆتاییدا، سەرەڕاى  لە 

فاکتەرە  کاریگەریى  لەبەرچاونەگرتنى  و  ناوخۆییەکان  بزوێنەرە  بە  تەنها  گرنگیداىن  وەک 

سەرچاوەى  بە  سەملاندنیان  بەبێ  ڕووداو  چەندین  باسکردىن  هەروەها  دەرەکییەکان، 

چەندە  هەر  توندوتۆڵ،  تاقیکراوەی  تەواو  بەڵگەی  بە  پشتنەبەسنت  هاوکات  پێویست، 

ئەم  سەرەڕاى  هەیە،  ناوچەکە  لەسەر  قووڵى  شارەزاییەکى  و  فراوان  زانیاریى  بەیات 

تێکۆشاىن  و  ڕۆژانە  ژیانی  خستنەڕووى  بۆ  دەوڵەمەندە  ڕوانگەیەکی  کتێبە  ئەم  ڕەخنانە، 

و  تیۆری  بەشدارییەکی  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  لە  سادە  خەڵکى  ملیۆنان  بەردەوامى 

چەمکگەرایى گرنگە لە ئەدەبیاتی لێکۆڵینەوە لە لۆژیکى گۆڕانکاری لەژێر سایەى ستەم و 

سەرکوتکردندا. هەوڵێکە بۆ تێگەیشـــنت لە داینامیکی ئەو ڕاپەرین و جووڵە کۆمەاڵیەتی 

دەگوزەرێن.  ناوچەکە  ستەمگەرەکاىن  حوکمڕانە  ڕژێمە  دژى  لە  ئێستا  کە  سیاسییانەى  و 

و سیاسییەک  و چاالکوان  توێژەر  بۆ هەموو  “ژیان وەک سیاسەت”،  کتێبى  خوێندنەوەی 

سیاسییەکاىن  و  کۆمەاڵیەتی  بزووتنەوە  ئەنجامەکاىن  و  هۆکار  لە  بخوازێت  کە  گرنگە 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەئاگا بێت.
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فەرهەنگی ئایندەناسی



158

No.15, December 2022

چەمکناسیی ئایندەیی

بەرنامەڕێژی
)لەسەر بنەمای كات و مەودا(

ئامادەكردن: ئەژی ئازاد ئەبوبەكر



159

No.15, December 2022

خوازراو  ئایندەیەكی  “وێناكردنی  لە:  بریتییە  كورتدا  پێناسەیەكی  لە  بەرنامەڕێژی 

پێی”.  گەیشنت  بۆ  كردارییەكان  ڕێگە  گرتنەبەری  و  ئامرازەكان  بەكارهێنانی  ڕێگەی  لە 

گەیشنت  بۆ  دووربینییەوە  و  پێشبینی  بنەمای  لەسەر  كە  لەوەی  بریتییە  بەرنامەڕێژی 

چ  لە  بدرێت،  ئەنجام  كارە  ئەو  چۆن  بدرێت،  ئەنجام  كارێك  چ  پێویستە  ئامانجێك؛  بە 

گرتنەبەری  لە  پڕۆسەیەكە  بدرێت.  ئەنجام  كەسانێكەوە  چ  ڕێگەی  لە  و  كات  بازنەیەكی 

بەو  بكرێن،  بكات جێبەجێ  پێویست  ئەوەی  پێش  یەكرت،  بە  پەیوەست  بڕیاری  كۆمەڵێك 

پێیەی كە بەبێ هەڵنانی هەنگاوی كرداری، ئەگەری ڕوودانی دۆخی خوازراو لە ئایندەدا 

زیاتر  خوازراوەكان  ئامانجە  بە  گەیشنت  ئەگەری  ئەنجامدانی،  ئەگەری  لە  و  نییە  بوونی 

دەبێت. 

و  گشتی  تایبەمتەندیی  سێ  كراوە،  بەرنامەڕێژی  بۆ  كە  پێناسانەی  ئەو  سەرجەم  لە 

و  بەسرتاوەتەوە  “پێشبینی”  بە  بنەڕەتدا  لە  بەرنامەڕێژی   .1 هەیە:  بوونیان  سەرەكی 

پێویستە پێش ئەوەی كارێك ئەنجام بدرێت، جۆرێتیی كار و چۆنێتیی ئەنجامدانی دیاری 

ئەنجامی  لە  جەخت  بەرنامەڕێژی   .3 بڕیاردانە.  سیستمێكی  بەرنامەڕێژی،   .2 بكرێت. 

خوازراو دەكاتەوە كە لە “ئایندە”دا بەدەست بێت. 

لەگەڵ ئەمەشدا، بەرنامەڕێژی “مسۆگەربوون”ی نییە. ئەگەر سبەی وەك ئەمڕۆ بێت، 

و  فراوان  گۆڕانكارییە  هۆی  بە  بەاڵم  بكەین،  بەرنامەرێژی  بەمسۆگەری  دەتوانین  ئێمە 

ئێمە  ئایندەناسیدا  لە  نییە.  ئایندەدا، ئەگەری بەرنامەڕێژیی ورد بوونی  لە  بەردەوامەكان 

دەكەین.  دروست  واقعییەت  خەونەكان  لە  دواتر  و  دەكەین  پێ  دەست  “خەونێك”  بە 

“توانای  ڕاستیدا  لە  هەیە  الوازیان  كارنامەی  كە  واڵتانەی  و  دامەزراوە  و  ڕێكخراو  ئەو 

سنووردارە”.  خەیاڵكردنیان 

بەڕنامەرێــــژی چەندین شێواز لەخــــۆ دەگرێت كە دواتـــر بۆ داڕشتنیان، بەیەكەوە 

دەبەسرتێنەوە؛ بەرنامــــەڕێژی لە ڕووی “ئاستی ڕێكخستنەوە” سێ شێواز لەخۆ دەگرێت: 

و  درێژخایەن  بەرنامەی  دیاریكردنی   :)strategic( سرتاتیژی  بەرنامەڕێژیی   .1

كاریگەرەكانی  هۆكارە  ڕەچاوكردنی  بە  پێی،  گەیشنت  شێوازی  و  ڕێكخسنت  چارەنووسساز، 

دەوروبەر و بە گرتنەبەری ئایندەی ڕێكخراوەكە.

كورمتەوداكان  بڕیارە  گرتنــــەبەری   :)tactical( تەكتیكی  بەرنامەڕێـــــژیی   .2

پــــێی  بە  هەنــــووكەییەكــــان  سەرچاوە  لە  بەكەڵــــك  سوودوەرگــــرتنی  بۆ 

ژینگە.  گۆڕانكارییەكانی 

)چاالكی(  كردە  دیاریكـــــردنی   :)operational( كردەیی  بەرنامەڕێـــژیی   .3

ئامێرە  ڕێگەی  لە  ســـــــرتاتیژی  ئامانجی  بە  گەیشـــــــنت  بۆ  پێویستییەكان 

دیاریكراوەكانەوە.
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ئەم سێ شێوازە، لە بەرنامەڕێژییەك كە لەسەر بنەمای كات و مەودا بێت، ڕۆڵی خۆی 

بەرنامەڕێژیی كورمتەودا و درێژمەودادا كەڵكی لێ  ئاستی  لە دوو  بەتایبەتی  دەبینێت و 

سێ  بۆ  مەودا  و  كات  بنەمای  لەسەر  بەرنامەڕێژی  گشتی  شێوەیەكی  بە  وەردەگیرێت. 

شێواز دابەش دەبن كە هەركامێكیان تایبەمتەندی، ئامانج، خاڵی ئەرێنی و نەرێنی تایبەت 

بە خۆیان هەیە. 

بەرنامەڕێژیی کورمتەودا )كورتخایەن(  .1

پڕۆژە  ئاستی  و  گەورەیی  پێی  بە  كە  دیاریکــــراو”  “ئامانجێکی  بۆ  بەرنامەڕێژییەكە 

هەمان  لە  بتوانێت  پێویســـــتە  كورمتەودا  بەرنامــــەڕێژیی  دەگــــۆڕدرێت.  كارەكان  و 

ماوە كورتەی كە بۆی دیاری كراوە، ئەنجامی خوازراو و قــــبووڵکراو بەدەست بهێنێت. 

ئاڵۆز  ئەم بەرنامـــــانە بەزۆری دەتوانــــرێت بۆ مەبەستـــــێک بەکار بهێرنێت کە زۆر 

پێی  بە  كورمتەودا  بەرنامـــــەڕێژیی  نییە.  تایبــــــەت  لێهاتوویی  بە  پێویستیان  و  نین 

ساڵێك  بۆ  مانگەوە  سێ  لە  ماوەكەی  دەشێت  كـــــارەكان  و  پڕۆژە  قەبارەی  و  ئاست 

كۆتایی  تاقیكردنــــەوەكانی  وەك  بچووكەكانی  كارە  و  پڕۆژە  بكرێت.  دیاری  زیاتر  یان 

نووسینی  كێش،  دابەزاندنی  دیاریكراو،  و  بچـــــووك  قەوارەیەكی  لە  وەبەرهێنان  ساڵ، 

توێژینەوە و ...، لەو جۆرە چاالكییانەن كە دەشێت لە ڕێگەی بەرنامەڕێژیی كورمتەوداوە 

ئامانج. بگەنە 

بەرنامەڕێژیی كورمتەودا دەچێتە چوارچێوەی “بەرنامەڕێژیی تاکتیکی”یەوە و پێویستە 

و  ئامراز  لەو  سوودوەرگرتن  ڕەچاوی  و  بگرێت  لەبەرچاو  نزیک”  “ئایندەیەكی  وێنەی 

تونایانەی کە لە ئێستادا لەبەردەستە، بكرێت. گونجاندن لە ڕووی كاتەوە، بەردەستبوونی 

لە  بەرنامەكە،  پێوانەكردنی  توانای  سادەیی  گۆڕانكارییەكان،  جێبەجێكردنی  توانای 

تایبەمتەندییەكانی ئەم شێوازە لە بەرنامەڕێژین.

بەرنامەڕێژیی درێژمەودا )درێژخایەن(  .2

و  كات  بە  پێویستیان  کە  گەورەكان  وەبەرهێنانە  و  سرتاتیژییەكان  ئاڵۆزە  پڕۆژە  لە 

ئامانجی  بە  گەیشنت  و  دروست  قازانجی  بەدەستهێنانی  بۆ  هەیە  زیاتر  دانبەخۆداگرتنی 

درێژمەودا،  بەرنامەڕێژیی  دەكرێت.  درێژمەودا  بەرنامەڕێژیی  لەسەر  كار  كۆتایی، 

دەشێت بۆ ماوەیەكی پێنج ساڵە و تەنانەت زیاتر ئامادە بكرێت؛ لێرەدا الیەنە گشتی و 

بۆ  ئامرازەكان  و  تەرخانکردنی سەرچاوە  پڕۆسەی  و  لەبەرچاو دەگیرێن  پێشبینیکراوەکان 

چوارچێوەی  لە  درێژمەودا  بەرنامەڕێژیی  دەدرێت.  ئەنجام  درێژ  ڕادەیەک  تا  ماوەیەکی 

دوو  بە  بەراورد  بە  دەكات  وا  ئەمەش  و هەر  دەکرێت  پۆلێن  “بەرنامەڕێژیی سرتاتیژی” 
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و  وردبینی  لۆجستی،  و  مرۆیی  توانای  و  هێز  كات،  بەرنامەڕێژیی  لە  تر  شێوازەكەی 

پشوودرێژی زیاتری پێویست بێت. 

هەبوونی کاتێکی پێویست بۆ داڕشتنی بەرنامە و جێبەجێکردنی، توانای دەستنیشانکردنی 

توانای  و  بەرز  کارایی  کۆنرتۆڵی  بەردەستبوونی  ڕاستکردنەوەیان،  و  الوازەکان  خاڵە 

تایبەمتەندییە  لە  پێداچوونەوەیان؛  و  بەرنامەكان  بەرەوپێشچوونی  ماوەی  هەڵسەنگاندنی 

پڕۆژەكە،  ئاكامی  لە  نادڵنیایی  كاتدا،  هەمان  لە  درێژمەودان.  بەرنامەڕێژیی  ئەرێنییەكانی 

ئایندەی پڕۆژە و  ئامانجەكان و سەختیی پێشبینیكردن بۆ  ئەگەری بەدینەهاتنی تەواوەتیی 

بەرنامەكە، تایبەمتەندییە نەرێنییەكانی بەرنامەڕێژیی درێژمەودا دەردەخەن.

 

بەرنامەڕێژیی ماوە مامناوەند  .3

ئەگەر مبانەوێت بەرنامەڕێژییەك بۆ مەودایەك دابنێین کە زیاتر لە یەک بۆ دوو ساڵ 

ئامادە  مامناوەند  ماوە  بەرنامەڕێژییەكی  پێویستە  بگرێت،  لەخۆ  ساڵ  پێنج  لە  کەمرت  و 

بەرنامەی  ڕەچاوی  بن،  لەئارادا  دیكە  ئامانجی  و  پڕۆژە  ئەگەر  كە  شێوەیەك  بە  بكەین، 

كورمتەودا و درێژمەودا بكرێت و لەمپەڕیان بۆ دروست نەكات. 

دیكەوە، دەشێت  بەوانی  پەیوەندیی  و  بەرنامەڕێژی  لە  ئەم جۆرە  بۆ ڕوونکردنەوەی 

ئەوەی  بۆ  کۆلێژ  بچیتە  داوە  بڕیارت  ئەگەر  ڕوو:  بخرێتە  سادەوە  منوونەیەکی  ڕێی  لە 

لە  خوێندن،  تەواوکردنی  دوای  کار  بەڕێوەبەری  یان  دڵ،  پزیشکی  مامۆستا،  ببیتە 

پێنج ساڵی  لە ماوەی  ئەوەیە کە چاالکییەکانت  بەرنامەی درێژمەودات  دۆخێکی وەهادا 

بریتییە  ببات کە  ئامانجە خوازراوەکەت  بەرەو  بە شێوەیەک ڕێک بخەیت کە  داهاتوودا 

مامناوەندەكەت  ماوە  بەرنامەی  لێرەدا  خۆتدا.  دڵخوازی  پیشەیەکی  لە  دامەزراندنی  لە 

ئەوەیە کە لە ساڵی چوارەمەوە وەک فێرخوازێك لە کۆمپانیایەك دامبەزرێیت و لە هەمان 

کاتدا کە دەخوێنیت، ئەزموون لە ژینگەیەكی کارکردندا بەدەست بهێنیت. بەاڵم بەرنامە 

تاقیکردنەوەی  لە  قبووڵکراو  منرەی  کە  ئەوەیە  زۆرەوە،  ئەگەرێکی  بە  کورتخایەنەکەت، 

داهاتووی زانکۆدا بەدەست بهێنیت بۆ ئەوەی هەنگاوێک لە ئامانجە ماوە مامناوەند و 

ئامانجە درێژمەوداکەت نزیک ببیتەوە.

سەرچاوەكان
معتمد وزیری، فریدون )1373(، “برنامه ریزی”، مجله تعاون، شامره 38.  -

.ISC گوده، میشل )1375(، “از پیشبینی تا چشم انداز راهربدی”، مجله برنامەریزی و بودجه، شامره ویژە  -
مربوك، ساحيل )2019(، “مناهج وتقنيات الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها يف التخطيط”، املجلة الجزائرية لألمن   -

والتنمية، جلد الرابع، رقم 2.
ئایندەناسی، ساڵی دووەم،  حەسەن، كامەران )2021(، “سیناریۆ و بەرنامەدانان بە پێی سیناریۆ”، گۆڤاری   -

ژمارە 8.
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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1

No.1, October 2021

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

لیبراڵیزمی سیاسی و لێکدانەوەی لیبراڵیستی لە ئایین: ڕووناکبیرانی ئایینی لە ئێران

هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت و کابینەى نوێی 
حکومەتەکەى ئیبراهیم ڕەئیسی

عێراقی ئایندە لە دیدی 
ئێرانەوە، چاوپێكەوتن 

لەتەك "د. رەزا واعیزی"

شۆڕشی 1979ی ئێران و 
پڕۆسەی دەوڵەت-نەتەوە 

لە ڕوانگەی داریوشی 
ئاشوورییەوە

مەرجەعیەتی شیعە و کاریگەرییان لەسەر کایەی سیاسی
نزیکبوونەوەی ئێرانییەکان لە تاڵیبان: تێگەیشتن و بەردەوامیی گۆڕانکارییەکان

ژمارە )1( تشرینی یەکەمی 2021، ساڵی یەکەم

كابینەی ئیبراهیم ڕەئیسی، 
گەڕانەوە بۆ حكومەتی یەكدەست

1

No.2, January 2022

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

دەقاندنی حاکمـییەتی ئیتنـیكی–مەزهەبی
مێژوو، ئیتنیسیتە و ناسیۆنالیزم

ڕاگەیاندن لەئێراندا، پێشینە، وابەستەیی و سانسۆر

بزاڤی چەپ لە ئێــران، لە گەشەسەندنێكی 
خێراوە بۆ پووكانەوەی بەردەوام

ئێران و ئەتۆم، دبلۆماسییەتی ئەتۆمیی ئێران

ژمارە )2( کانوونی دووەمی 2022، ساڵی یەکەم

مافی نەتەوەیی کورد 
لە سیستمی سیاسیی ئێراندا

1

No.2, April 2022

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

جـیـۆپـۆلـەتـیـکــی ئـێــران و جـیـهـانـی عــەرەبــی
سـەرهەڵدانى ڕەوتى چەپـی )پارتیزانیى( سازمانى 

چـریـکـى فـیـدایـیـانـى خـەڵـکـى ئـێـران

بـەرپـەرچــدانـەوەی هـێرشـبـەرانـە؛ سیـاسـەتـی 
مـووشـەکـیـی ئێـران

مـەكـتـەب قـورئـان و زەمـیـنـەسـازیـــی خـەباتـی 
مـەدەنیـی لـە رۆژهـەاڵتـی كـوردسـتـان

سـتـراتـیـژی جیـۆپـۆلـەتـیکـیـی ئەمریکا لـە کەنداو 
بـە پێـداگریی لەسـەر ئاسایشی نەتەوەیـی ئێـران

ژمارە )3(، ساڵی یەکەم، نیسانی 2022 

1

No.5, October 2022

سازمانی تەبلیغاتی ئیسالمی؛ بانگەشەكاری ئایدۆلۆژیای کۆماری ئیسالمیی ئێران

ئەحمەدی موفتیزادە، یار یان نەیاری هێزەكانی پێشمەرگەی موسوڵمانی كورد

هێرشی ڕووسیا بۆ سەر ئۆكرانیا و لێكەوتەكانی لەسەر ئێران

ئایدۆلۆژیای سوپای پاسداران: ڕۆڵ  و ئاڕاستە و وەرچەرخانەكانی ژێرخانی دروستبوونی

کاریگەریى قەیرانی سووریا لەسەر پەیوەندییەکانی تورکیا و ئێران

خوێندنەوەی بەراوردکاری دیپلۆماسیی کولتووری نێوان ئێران و تورکیا لە عێراقدا

جەستەی ژنان لە وێنەی پرۆگرامی خوێندنی دوای شۆڕش، پیشاندانەوە و سیاسەت

فاکتەری ئابووری و جیۆپۆلەتیکی لە پەیوەندییەکانی نێوان چین و ئێران

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

ژمارە )٥( ساڵی دووەم، تشرینی یەکەمی ٢٠٢٢ 



164

No.15, December 2022

 

توێژەران:
د.ئــــــــــــومـــــــــێــــــــد ڕەفــــــــــــــیـــــــــق فـــــــــــــــەتـــــــــــــــــاح
د.عـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــد خــــــــــالــــــــــیـــــــــــد ڕەســــــــول
د.زمــــــــــکـــــــان عــــــــــەلــــــــــــــی سەلــــــــــیــــــــم
د.جــــەالل حەسەن مســتــــەفــــــا
م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە

 پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی

لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

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

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

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

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.8, June 2021

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.12, March 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

واڵتانی کەنداو و هەرێمی کوردستان؛  چ جۆرە پەیوەندییەک؟

الكردنەوەی عێراق بەالی چیندا

تێگەیشتنەوە لە کۆڕەو، ئایندەسازیی لە کۆژاندا

ڕەوشی مافەکانی كرێكاران لەنێوان یاسا و جێبەجێکردندا لە هەرێمی کوردستان

ڕێبازی پوتن )هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا هەمیشە بەشێک بووە لە پالنەکە(
پەیوەندییە وزەییەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستانی عێراق

هێزی جیۆئیكۆنۆمیی ڕێگای ئاوریشمی نوێ: وەبەرهێنان لە پشتێنە و 

ڕێگا سوڕانەوەی لە هاوکێشەی هێزە جیهانییەکان

ژمارە )١٢( ئازاری ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

جەنگی ڕووسيا و ئۆکرانیا، هۆکار و لێکەوتەکانی

1

No.13, June 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

ئامرازەکانی چارەسەری ئاشتییانەی ناکۆکییە ئاوییەکانی عێراق و 

ئێران لەبەر ڕۆشنایی یاسای نێودەوڵەتیدا

ماڵی پەرتەوازەی کوردستانی

سایبەر تیرۆریزم لەمیدیادا؛ مەترسی و بەرەنگاربوونەوە ئایندەییەکان

هەرێمی کوردستانی عێراق لە ٢٠٢١-دا و چاوەڕوانییەکان بۆ ساڵی ٢٠٢٢ 
توێژینەوە ئایندەییەکان: بناغەى مێژوویى، چەمک و میتۆدەکانى

پێگەی ئێران لە ئایندەی جیۆپۆلەتیکیی وزەی عێراقدا

هەژموونی خۆڵبارین و ئایندەی ئاسمانی هەرێم

ژمارە )١٣( ساڵی سێیەم، حوزەیرانی ٢٠٢٢

وانەی کوردی و جەنگی شوناسی نەتەوەیی کورد لە تورکیا 
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1

No.14, September 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

هەڵئاوسانى نرخ و کاریگەرییەکانى لەسەر هەرێمی کوردستان
ئاسایشی كورستانی له به رده م گۆڕانكارییه  هه رێمی و نێوده وڵه تیه كاندا

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی كوردستان

کاریگەرى جەنگى ئۆکرانیا لەسەر جموجووڵی ئابووریی جیهان

سیاسەتی دراو؛ ئامراز و ئامانجەكان

هەڵئاوسان و بەرزبوونەوەى نرخی کااڵ لە تورکیا

الوازیی سیستمی دارایی و نەبوونی بانکی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان

بۆچی سەرکردەکان درۆ دەکەن؟

مێژووی جێگرەوە

ئایندەی ئابووریی ئێران لەساڵی 2022دا

ژمارە )١٤( ساڵی سێیەم، ئەیلولی ٢٠٢٢

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی كوردستان
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1

No.15, December 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سێکتەری نەوت لەنێوان هەرێم و بەغدادا
ئایندەی هەرێم و عێراق، لە پەراوێزی ڕاپەڕینی نەتەوەکانی ئێران

مەترسییەکانى دابەزینی ئاستی ئاوی ژێرزەویی هەولێر و كاریگەریی پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون

دەروازەیەك لەمەڕ بەكارهێنانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستی سیاسەتدا

سیستمی هەڵبژاردن و هاوکێشەکانی دەسەاڵت لە هه رێمی كوردستان

قەیرانی ئۆكرانیا؛ شەڕی وزە و ئاسایشی خۆراك

بانكه  ناوه ندییه كان؛ هه ڵكشانى مشتومڕه كان له  باره ى سه ربه خۆیى سیاسه تى دراو له  جیهاندا

گەندەڵی وەك یەكێك لە چوار مەترسییەكەی سەر ئایندەی دەوڵەتی عێراق

١٠٠ ساڵەی کۆمار؛ ئایندەی تورکیا بەرەو کوێ؟

ئایندەی سیستمی نێودەوڵەتی و هەرێمی کوردستان

ژمارە )١٥( ساڵی سێیەم، کانونی یەکەم ٢٠٢٢

مه ترسییه كانی سۆشیالمیدیا له سه ر ئاسایشی نه ته وه یی له  هه رێمی كوردستان
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1

No.11, January 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

چۆن کەمئاویی بووەتە هۆکاری بەرپابوونی جەنگەکان

کوردستان لەبەردەم هەڕەشەی سیاسەتی ئاوی دەوڵەتانی دراوسێی و 

بێباکیی حکومەتی هەرێمدا

دۆخى ئاسایشى ئاو لە هەرێمى کوردستان

براندسازیی نەتەوەیی: چەمکەکان، بنەماکان و ڕێکارەکان

کێشە لە دراوسێوە، زیان بۆ هەرێم و دەسەاڵت لە بەغداد

تیۆری سڵپێكردنەوە

ژمارە )١١( کانوونی دووەمی ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

گۆڕانی کەش لە کوردستاندا: ئالەنگاری و ڕووبەڕووبوونەوە  

1

No.10, November 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئالوودەبوون بە ماددە هۆشبەرەکان و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی

ڕێباز و تەكنیكەكانی توێژینەوە ئایندەییەكان

خەباتی پەرلەمانی کورد لە بەغدا؛ لە ماشەوە تا وشە

شکستی هاوپەیمانانی ئێران، کاتی ڕاگۆڕینی تاران لە بەغدا

ماددە هۆشبەرەکان لە هەرێمی کوردستان؛ ڕێکار و بەرەنگاربوونەوە

دۆخی چاکسازیی گەوران، چارەسەر یان تووشبوون؟

ژمارە )10( تشرینی دووەمی 2021، ساڵی دووەم

هەڵبژاردنی عێراق؛ لێكەوتەكانی ئەنجام و ئەگەرە چاوەڕوانكراوەكان

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.15, December 2022

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

ژمارە )١٥( ساڵی سێیەم، کانونی یەکەم ٢٠٢٢


