
 

 

 ئەگەری  لەکىرد 
 ذائێراو ییئیساڵمحکىومەتی ڕووخاوی 

 
ان ئەمیه ئاوەرکام  د.  

 
 

 کاٌ بە تایبەتی، دوایییەاَخەڵکی ڕۆژهەاڵتی کىردضتاٌ بە گػتی و حیسبە کىردضتئەرکی  هەڵىێطت و
و واڵيی  تەوەبکرێ ێی نبیرنە ئێطتاوە  یەکێک نەو پرضیاراَەیە کە دەبێ  ی ئێراٌیڕووخاَی حکىويەتی ئیطاڵي

و  ە بًێُێتەوەئێراٌ وەک هەر دەضتەاڵتێکی ضەرەڕۆ َاتىاَی هەتاهەتای یحکىويەتی ئیطاڵيیذۆزرێتەوە. ببۆ 
ەیەکی زۆڵى کىرد وەکى َەتەوهەڵىێطتی ، بەاڵو تدێ رەَگ کۆتایی بە دەضتەاڵتی َگریطیزوو یاٌ د

بەردەواو بۆ گەیػتٍ بە ئاواتە  یەدەیە چىار ،یحکىويەتی ئیطاڵيیهاتُە ضەرکاری  پاظ کراو کەنێ
کىرد  ؟ ئایاچۆٌ دەبێ بەرايبەر بە دەوڵەتی داهاتىو و گەنێک قىرباَی داوە، دەکا خەباتيێژیُەکاَی نە

ڕۆژهەاڵتی کىردضتاٌ  ەوە نە ئێراٌ و پێکهێُاَی دەوڵەتێکی ضەربەخۆ نەداوای جیابىوَدەبێ دەضبەجێ 
کراتیک و ىًیئێراَێکی د ئێراٌ بۆ پێکهێُاَی وچەییەکاَیَاو  طەریضەراَ هێسە غاَبەغاَیبکات؟ یاخىد 

 ؟تێبکۆغێفیذراڵ 
گرتُی حیسبێکی بە ئەزيىوٌ نە جیهاَی ضیاضەتذا نە پێىەَذیی نەگەڵ بارودۆخی  گىياٌ هەڵىێطت بێ 

 ىغیارییهئاضتی  ،و یەکاٌضپایی -ی هێسە ضیاضی یهاوضەَگبە گىێرەی  ،  ، َاوچەیی و َێىخۆیییجیهاَی
، ذاکاَ و پیػەیی یکىنتىری نە ڕێکخراوە ضیاضیی، جەياوەرڕادەی ڕێکخطتُی  َەتەوەیی و ضیاضیی خەڵک،

حیسبێکی تێکۆغەر . دەبێ دا بە ئاياَجەکاَیاٌ ئەواٌ بۆ خەباتی ضیاضی نە پێُاوی گەیػتٍ ئايادەبىوَی هەروەها
 ،کاَیغیاو بۆ گەیػتٍ بە ئاواتەو پێػکەوتُخىاز بە پێی ضتراتێژیی َەتەوەیی و پەضُذکردَی تاکتیکی 

َەکرێ . نەوەدەچێ هەر نە ئێطتاوە ێڕبگێ کۆيەڵگە ینە ڕەوتی ژیاَی ضیاضی دەتىاَی ڕۆڵێکی گریُگ
هێسێکی ضیاضی  يىوبەاڵو هەىضخەی بۆ بپێچرێتەوە، و َ بذرێ وبۆ هەڵىێطتی داهاتى ی یەکالکەرەوەبڕیار

  هەبێ.ی  "بێ"و  "ئا"پالَی  ،ی کۆيەڵگەنەَاکاوەکاَکاتی ضەرهەڵذاَی رووداوە ىیطتە بۆ پێ
حیسبێکی َەتەویی، ضەرەکی کە جارێ کێػەی َەتەوەیی چارەضەر َەکراوە، ئەرکی  ذائەتُیکی نە واڵتێکی فرە

ی ضتراتێژییەکی َەتەوەییە. نەو ڕەوتەدا هەبىوَ و ضەروەریی دەوڵەت ،کەیاٌگەیػتٍ بە نە پێُاوی خەبات 
گىياٌ  ڵێکی گریُگ نە هەڵىێطتگرتٍ و هەڵبژاردَی غێىەی خەبات دەگێرێ. بێڕووَی َەتەوەیی ڕۆ

دادپەروەریی کۆيەاڵیەتی، بێکاری،  ى کۆيەڵگە وەکىێەت بە کێػەکاَی َحیسبێکی َەتەوەیی َاتىاَێ ضەبار
و هتذ بێ هەڵىێطت بًێُێتەوە، بەاڵو ئەرکی  گراَی، زوڵى و زۆری چیُایەتی و چەوضاَەوەی خەڵک

و بردَەضەری ئاگایی  خەڵک یڕێکخطتُ چارەضەرکردَی ئەو کێػاَە، وێرای خەبات بۆ ،ئەو حیسبەی یضەرەک
ە ضەروەریی َەتەوەیی و ڕزگارکردَی َیػتًاَی خۆی نواتە  اياَجی ضەرەکی،َەتەوەیی بۆ گەیػتٍ بە ئ

ػتٍ بە گەی ،بۆ حیسبێکی چەپی ضۆضیانیطتی یاٌ يارکطیکە  جۆرە وداگیرکەرە. هەر بە یدەش حکىويەت



و  ئازادکردَی َیػتًاَی داگیرکراو ،ە، بۆ حیسبێکی َەتەوەیعییگەیەکی ضۆضیانیطتی ئاياَجی ضەرەککۆيەڵ
 ە. یی َەتەوەیی ئاياَجی ضەرەکییرەوگەیػتٍ بە ضەر

 فاکتەرەکاوی هەڵىێست گرته:
پاظ  هەڵىێطتیکالکەرەوە باش نە ئەضتەيە نە ئێطتاوە بە چەغُێکی یە کرد،پێوەک پێػتریع ئاياژەو هەر

 ی. يێژوو بە پێبکرێی وردی ڕەوتی ڕووداوەکاَی داهاتىو یبیُ و پێعئێراٌ  یاَی حکىويەتی ئیطاڵيیووخڕ
. بەو حاڵەظ وڵێتەوەىنەضەر هێڵێکی ڕاضت َاج ئەزيىٌ پڕ نە هەوراز و َػێى، پێػرەوی و پاغەکػەکردَە و

بارودۆخی ئەيڕۆی ئێراٌ و بەرزبىوَەوەی ئەو پەڕی نەوەدەچێ بکڕی بە پێی نێکذاَەوەیەکی ڕاضتبیُاَە نە 
جیاوازیی چیُایەتی، وەزعی خراپی ژیاَی ئابىوری خەڵک، پێػێهکردَی تەواوی يافەکاَی ئیُطاَی، َارەزایەتی 

و هتذ باش نە تەواو  ، کێػە نەگەڵ واڵتە زنهێسەکاَی جیهاٌو تىێژە جۆراوجۆرەکاَی کۆيەڵگەی ئێراٌ چیٍ
کراتی ئێراٌ و بەرەو هەڵذێرچىوَی ژیاَی تێۆضەرەڕۆ و َی دەضتەاڵتذاراَی حکىويەتی ەکابىوَی کاتە خۆغ

   ضیاضیی ئەو ڕژیًە بکرێ.
 ەوەڕووبەروو بىوَبەرەو بۆ خۆیاٌ  نە ئێطتاوە کاَی ڕۆژهەاڵتی کىردضتاٌحیسبە هەر نەو پێىەَذیەدا، پێىیطتە

، َاوچە و ئێراٌ یبە نێکذاَەوەی بارودۆخڕووداوە جۆراوجۆرەکاَی َێى کۆيەڵگە ئايادە بکەٌ و نەگەڵ 
یاٌ کۆَگرەیەکی  یەکی بەرفراوٌهێُاَی بەرەهەوڵ بۆ پێک ،ەکاٌجۆراوجۆر ەجیهاٌ، هەروەها ئەگەر

بۆ بە گػتی  ەتەوەیی بذەٌ.ضپایەکی َ ڕێکخطتُیی، دارغتُی بەرَايە و ضیاضەتێکی هاوبەظ، هەروها َەتەوەی
َگاَذٌ و نێکذاَەوە و نەبەر تىاَای هەڵطە ڕێکخراوەیەکی غۆڕغگێرىیطتە پێ ،گرتُێکی غیاو طتێهەڵى

 :تبێهە خىارەوەی چاوگرتُی خاڵەکاَی
 

  گشتی و کىردستان بە تایبەتیی.ی ئێران بە یو فەرهەوگ ی، هەروەها ئابىورییکۆمەاڵیەت –بارودۆخی سیاسی 
 

تذار نە و پێگەی هێسی دەضتەال جێگە ،ئێراٌ وتُەوەی پێػکەوتُخىازاَە نەسوبدۆخی  نێرەدا پێىیطتە ئاضت و
و  خۆڕێکخطتُی چیٍ، باڵەکاَی َێى حکىويەت سەکاَی دەوڵەت و يهًالَێیواڵت، خانە الواز و بە هێ

نە ئاضتی ئێراٌ و  کاٌەی هێسە پێػکەوتُخىاز و دواکەوتىو و کۆَەپەرضتیتىێژەکاَی کۆيەڵگە، هاوضەَگ
ە چەغُێکی ڕاضتەقیُە ب بسووتُەوەی رزگاریخىازاَەی کىرد ئاضتی ئاگایی َەتەوەیی و کىردضتاٌ، هەروەها

نە  کاٌەپێکهێُاَی بەرەی هێسە پێػکەوتُخىاز، هەوڵذاٌ بۆ ک نە ئەرکەکاٌنەو ڕەوتەدا یەکێ. بذرێتەوە نێک
پێکهاتُی  کراضی، ئازادی ودیًى َايەیەکی هاوبەظ بۆ گەیػتٍ بەغتُی بەرڕدا ئێراٌ و کىردضتاٌ، ئاضتی
نە  یەک نەواٌ کێػەی َەتەوەیی بە غێىەیەکی يەدەَی و ،و و بۆ چارەضەرکردَی کێػەکاٌکی غیابەضتێُێ
 و وتىوێژە.  داَىضتاٌ ڕێگای

 
 واوچەی ڕۆژهەاڵتی واوەڕاست و هتذ.جیهان و و دەوڵەتەکاوی  نتی زلهێسەکاسیاسەت و هەڵىێس

 
 نەگەڵ دەوڵەتی َاوەَذیی و هێسە ەکاٌجیهاَی و َاوچەیی هەڵطىکەوتی هێسە هەڵطەَگاَذَی هەڵىێطت و 

ادەی ٍ و جیاکردَەوەی دۆضت نە دوژيٍ، ڕساَە پێکەوە و َاضیئەو هێ ی، هەروەها يهًالَێکاٌەخۆجێی
ی کىرد ڕاضتەقیُەی ئەو هێساَە و بسووتُەوەی پێػکەوتُخىازی جیهاَی نە بساڤی ڕزگاریخىازاَە یپػتیىاَی

ضتی بگێرێ. بۆ وێُە نێکُەداَەوەی دروێسێکی تێکۆغەر ه  گرتُی دەتىاَێ ڕۆڵێکی بەرچاو نە هەڵىێطت



 گػتپرضیهەرێًی کىردضتاٌ نە هەڵطىکەوت و هەڵىێطتی هێسەکاَی جیهاَی نە کاتی  دەضەاڵتذاراَی
پػتیىاَی َەکردَی زنهێسەکاَی جیهاَی و َاوچە نە دەَگذاَی زۆریُەی ، ٥٠٢٧ضپتايبری ی ٥٢ضەربەخۆیی نە 

، زەبرێکی کارای نە بسووتُەوەی داهاوکات نەگەڵ َاتەبایی َەتەویی نەو واڵتەری کىردضتاٌ وخەڵکی باغى
کەرکىک و  بۆهێسەکاَی ضەر بە بەغذا و ئێراٌ تەَاَەت نە هێرغی  ،کىردضتاٌ دا و خىازاَەی ضەربەخۆیی

خاکی  ی ٢٠ضەتا  کۆَترۆڵی پتر نە پػتیىاٌ يایەوە و کىرد بێ هەر ئەو ضاڵەدا،ئىکتۆبری خاَەقیٍ و هتذ نە 
 یوضتی ژئۆپۆنیتیکجیهاَی و َاوچەو، خىێُذَەوەی در دا. بەو پێیە َاضیُی بارودۆخی تَیػتًاَەکەغی نەدەض

بەرچاو نە هەڵىێطتەکاَی بسووتُەوەیەکی َەتەوەیی کاریگەریەکی یەکالکەرەوەی  یجیهاٌ بۆ گرتُی بەغێک
 هەیە.

 
  .یەکانکىردستاوی سب و ڕێکخراوەحیپێگەی  و جێگە و وەزعییەت

 
ی یهاوکار ،کاَی هەر بسووتُەوەیەک و بە تایبەتی بسووتُەوەی ڕزگاریخىازاَەی کىردیەکێک نە خاڵە گرَگە

کاٌ َەتىاٍَ بە زياَێکی ییەکاٌ و هەبىوَی تەبایی َەتەوەییە. کاتێک حیسبە کىردضتاَییەحیسبە کىردضتاَ
فیذای  َەتەوەیی بەرژوەَذی کەٌ، هەروەهابکی ڕاضتەقیُە و کارا دروضت هاوبەظ بگەٌ و بەرەیە

ىخۆیی بەرز ئەگەری غەڕ و پێکذاداَی َێ هەر، عەغیرەیی و تاکەکەضی بکەٌ، َەک یبەرژوەَذی حیسبی
و زەبرێکی  پێکذێدەبێتەوە، بەڵکىو بەضتێُێکی غیاو بۆ پیالَگێری هێسەکاَی کۆَەپەرەضت و ضەرکىتکەر 

 ی ئێراٌ ونە َێىاٌ حیسبی دیًىکراتی کىردضتاَوخۆیی ای َ. غەڕرێتنە يتًاَە و ورەی خەڵک دەد گەورە
غەڕی َێىاٌ دوو باڵەکەی حیسبی دیًىکرات پاظ  ،[ز.٢٨٨٢هەتا ٢٨٩١]کۆيەڵە – يۆَیطتی ئێراٌۆحیسبی ک

، کىغتاری غیىعییەکاَی [٢٨٨١-٢٨٨٧]و یەکیەتی یی پارتغەڕەکاَ ،[٢٨٨١-٢٨٩٩]وەکۆَگرەی هەغت
، پێکذاداَی یەکیەتی َیػتًاَی ز[٢٨٩١ئاغاٌ] نە پػتیەکیەتی َیػتًاَی هێسەکاَی  تعێراقی بە دەض

و  [٢٨٨٧، هەروەها تێکهەڵچىوَەکاَی پارتی و پێ کاکا ][٢٨٨١کرێکاراَی کىردضتاٌ] یکىردضتاٌ و پارت
پێىیطتە  .ێتەوەوەکى ئەزيىَێکی تاڵ، بەاڵو هاوکات وەک واَەیەکی گەورە بۆ داهاتىوی کىردضتاٌ دەيێُهتذ 

بکەٌ هەتا ئەو چەغُە  کاری هاوبەظدیًىکراضی و  خۆڕاهێُاَیسەکاَی کىردضتاَی ر نە ئێطتاوە هێهە
 "َاوەَذی هاوکاریی حیسبەکاَی کىردضتاَی ئێراٌ"پێکهێُاَی نەو پێىەَذیەدا،  ەوە.ُکارەضاتاَە دووپات َەب

بۆ پێکهێُاَی  بەضتێُێکببێتە پەرەی پێبذرێ و ، پێىیطتیە و ، بەاڵو بەش و تەواو َیەهەَگاوێکی باغە
 . کىردەکاَی ڕۆژهەاڵتی کىردضتاٌ کىَگرەیەکی َەتەوەیی بۆ

ە نە یەکی ڕاضتەقیُیو َەبىوَی یەکیەت تذاریی هێسەکاَی هەرێًی کىردضتاٌئەزيىوَی پتر نە دوو دەیە دەضتەاڵ
گەورەی نە يتًاَەی  کیرێهەتا ئێطتا زەب یەکاٌَاتەبایی هێسە ضەرەکی ، هەروەهاذاپێُاوی بەرژوەَذیی َەتەوەیی

و، حکىويەتی بەغذا قازاَجێکی زۆری نەو َاتەباییە بردوە. کارەضاتی  وری کىردضتاٌ داوەىخەڵکی باغ
ەيی َاتەبایی بەرههاوکات  ،بەغذا و تاراٌ وێرای پیالَی حکىويەتەکاَیکەرکىک ی ٥٠٢٧ئۆکتۆبری 

 .ردضتاٌ نەگەڵ دەوڵەتی بەغذا بىوَەتەوەیی و هاوکاریی بەغێک نە هێسەکاَی یەکیەتی َیػتًاَی کى
ی دابڕاٌ، دەرکراٌ و جیابىوَەوەکاَی فراکطیۆٌ و هۆهەتاوی، بە  ٢١٢٧نە ضااڵَی پاظ غۆڕغی ڕێبەَذاَی 

ێراٌ، گەنێک حیسب و ئەَذايەکاَی حیسبی دیًىکراتی کىردضتاَی ئێراٌ و کۆيەڵەی حیسبی کًۆَیطتی ئ
َێى گۆڕەپاَی خەباتی ضیاضییەوە. ئەيڕۆ دوو حیسبی ی جۆراوجۆری ضیاضی هاتىوَەتە گرووپ و تاقً

دیًىکرات و ضێ کۆيەڵە بە هۆی يێژووی خەباتیاٌ، بىوَەتە بەغێکی ڕاضتەقیُە نە ئەَذیػە و بیرو هسری 



هتذ بکرێ  کخراوەکاَی دیکە وەک پژاک وکۆڵی نە ڕێَاکرێ َ ياٌگى ەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کىردضتاٌ. بێکۆي
و ڕووی کىردضتاَی بىوٌ  ىردضتاٌ ضەریاٌ هەڵذاوە. نەو َاوەدا ئەوەی ڕەَگکە نە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتی ک

وبەرگی کىردی، بەڵکىو   بە هیسێک دەدا، َەک هەبىوَی پاغکۆی کىردضتاَی، پێػًەرگە و نەبەرکردَی جم
ضُىوری چاالکی، ضتراتێژی و هەڵىێطتی ئەواٌ نە پێىەَذی نەگەڵ غێىەی چارەضەرکردَی کێػەی 

وبەرگی کىردی َکۆڵی نە بە   ی کىردە. ئەواَەی کە بە جمیو ضەروەر کەیاٌیػتٍ بە َەتەوەیی و گە
هاتىە یاخىد  ایە ضەردەيی َاضیۆَانیسو کۆتایی دەوڵەت بىوَی کىرد و َەتەوەکاَی دیکە دەکەٌ و پێیاٌ و

 -دژ بە "بۆڕژاوا یاٌ "چەپەکاَی کىردضتاٌ" خۆیاٌ نە بەرەی بە َاو "ئێراَییە ضۆضیانیطتەکاٌ" 
دەبیُُەوە، نە کردەوەدا خۆیاٌ نە بسووتُەوەی ڕزگاریخىازاَەی کىرد دوور  داَاضیۆَانیطتەکاَی کىرد!؟"

بەرەیەک کە دەتىاَێ نە ى ێَدەکەوَە  و پاواَخىازاَە تی نپۆی هەبىوَی بیرو هسری پۆبەگىێرەو ەَەوە، خدە
ئەو  َاضیۆَانیطت بۆ -دەضتەواژەی بۆڕژواخىنقێُەری کارەضاتێکی َێىخۆیی بێ. بەکارهێُاَی ودا ىداهات

ئێراٌ کە الیەَگری بیری ضۆضیانیطتیٍ و بەرَايەکاَیػیاٌ نە پێىەَذیی نەگەڵ  اَەیڕێکخراوە کىردضتاَیی
دادپەروەریی کۆيەاڵیەتی، ئازادی، دیًىکراضیی، يافی يرۆڤ و هتذ دایە، غتێک َیە بێجگە نە 

َاضیۆَانیطتی!؟" کىرد بە پێی پاَتایی چاالکی ضیاضییاٌ نە  -ژوا . هێسەکاَی "بۆریەکی يەبەضتذارچەواغەکاری
جىغرافیای ضیاضی کىردضتاٌ، وێرای نەبەر چاوگرتُی تەواوی ئاڵىگۆڕەکاَی ئێراٌ بە گػتی، بۆ 

ەراَە، بەختەوەراَە و غارضتاَیاَە، هەروەها چارەضەرکردَی وبژیىیی، پێكهێُاَی ژیاَێکی هێًُاَە، دادپەر خۆظ
 ەوەیی تێذەکۆغٍ. کێػەی َەت

نە باری بیر وهسری ضیاضییەوە،  وػێىاێبە پێی ڕاضتییەکاَی کۆيەڵگەی کىردضتاٌ، ئەضتەيە تاقًگەنێکی ضەرن
ذا بێ هاوکاری و پێىَذیی نەگەڵ هێسەکاَی کىردضتاَی بتىاٍَ ڕۆڵێک نە داهاتىوی ڕۆژهەاڵتی کىردضتاَ

" کىردیاٌ نە گۆڕەپاَی !!"بەرەی بۆرژوا َاضیۆَاڵیسيی"پڕۆنتاریای کىرد" تىاَای الداَی بگێڕٌ و بە یاريەتی
نە کىردضتاٌ و، پاظ دايەزراَذَی ضۆضیانیسيی  "!پەچ"سی هێەبەبێ و ببٍ بە ئاڵترَاتیىێکی ضیاضەت ه

 اٌ کێػەی َەتەوەکاٌ نە ئێراٌ و یەک نەواٌ نە کىردضتاٌ چارەضەر بکەٌ؟ یخەیاڵی
ی ئێراٌ و کراَەوەی فەزای ضیاضی نە ئێراٌ و کىردضتاٌ، ینە هەر حاڵذا، پاظ ڕووخاَی حکىويەتی ئیطاڵي

ی حیسب و گرووپە جۆراوجۆرەکاٌ دەکرێتەوە. ئەو غتەی نێرە گریُگە، هاوتەبایی یجێ بۆ کار و چاالک
 َەتەوەییهێسە کىردضتاَییەکاٌ، هەبىوَی بەرەیەکی یەکگرتىو و بە هێسی کىردضتاَی، پێکهێُاَی ضپایەکی 

نە ژێر فەرياَی کۆيیتەیەکی هاوبەظ، َەک حیسبێکی تایبەتییە. پێىیطتە و و ڕێکخراواَە نە پێػًەرگەکاَی ئە
ئەو هێسە ضپاییە پاظ پێکهاتُی حکىويەتی کىرد نە هەرێًی ڕۆژهەاڵتی کىردضتاٌ  بە تەواویەتی بکەوێتە 

ًەیەک و هیچ حیسب و تاق یڕێگە بە ئاژاوەگێری و غەڕفرۆغی هەتاژێر کۆَترۆڵی وەزارەتی پێػًەرگە، 
کی ضیاضی بە بیرو ڕای کەڵکىەرگرتٍ نە هێسی چەکذار دژ بە حیسب و هێسەکاَی گەورە و بچىو

هێسەکاٌ  تەواوی  یضیاضی و يەدەَی یَەدرێ و بارودۆخێکی باظ و غیاو بۆ چاالکی و يهًالَێ جیاوازەوە
بێ. نەو  پێک ێکی َاوخۆییڕبەربەضتێکی قاَىوَی بۆ هەر چەغُە دەضتذرێژی و غە، يطۆگەر بکرێ و

اوە و کەضایەتییەکاٌ دا قاَىوٌ دەبێ دەضتُیػاَکەری ضُىور و پاَتایی چاالکی ضیاضی تەواوی ڕێکخرەحاڵەت
 چەکذاری حیسبێکی ضیاضی!  بێ، َەک هێسی

اواَەوە نەگەڵ یەکتری بکەیٍ. نەودەچی حنەو پێُاوەدا پێىیطتە هەر نە ئێطتاوە خۆڕاهێُاَی دیًىکراضی و 
هێُاَی بەرەیەکی بەرفراواٌ، کۆَگرە یاٌ پارنەياَی کىردی ڕۆژهەاڵت نە دەرەوەی واڵت بە هەوڵذاٌ بۆ پێک



بەغذاری تەواوی حیسب و کەضایەتییە ضیاضی و فەرهەَگییەکاَی کىرد هەوڵێکی بەرپرضاَە و راضتبیُاَە بۆ 
 گەاڵنەکردَی یەک بەرَايە و ضیاضەتی هاوئاهەَگ و گػتی بێ.

چارەضەرکردَی  ىازیکردٌ نە بەغذاریی نقی کىردضتاَیی حیسبێکی ضەراَطەریی بۆنێرەدا پێىیطتە وێرای پێػ
اٌ و َێىاٌ ئەو بەرەی کىردضتاَی، ئاياژە بە جیاوازییەکی هەضتیار نە کێػەی َەتەوەیی و هاوکاری نەگەڵ

 .حیسبە کىردضتاَییەکاٌ بکەیٍ
ەکەی، َاوچەیەکی جىغرافیایی بە خەباتی ڕێکخراوەیەکی کىردضتاَی هەر بە پێی َێى و َاوەڕۆکی بەرَاي

دەوڵەتێکی دیًىکرات و  یضەرکارهێُاَە سباَە وێرای خەبات بۆ َاوی ڕۆژهەاڵتی کىردضتاَە. ئەو چەغُە حی
ڕووداوەکاٌ، داَىضتاٌ و گفتىگى و  ەرژوەَذیی َەتەوەیی بەرەو ڕوویپێػکەوتُخىاز نە ئێراٌ، بە پێی ب

چٍ، بەاڵو ڕێکخراوەیەکی ئێراَی وێرای هەبىوَی نقی خۆی دە یَاوەَذحکىويەتی خەباتی ضیاضی نەگەڵ 
زۆر جار بە  .نە کىردضتاٌ، کێػەی َەتەوەیی تەَیا وەکى بەغێک نە يەضەنەکاَی ئەو واڵتە نەبەر چاو دەگرێ
ی نە پهەی یپێی زاڵبىوَی بیری چیُایەتی یاٌ هەر بیرو هسرێکی دیکە، چارەضەرکردَی کێػەی َەتەوە

ی چەپ گەیػتٍ بە ضۆضیانیسو، یدادەَێ. واتە بۆ وێُە بۆ حیسبێکی ضەراَطەر اذچەَذيی بەرَايەکەی
اَذَی حکىويەتێکی کرێکاری و هتذ ئەرکی ضەرەکییە و پاغاٌ رنەَاوبردَی جیاوازی چیُایەتی، دايەز

بذرێتەوە. بۆ نقی کىردضتاَی ئەو حیسباَە  عدا ئاوڕێک نە کێػەی َەتەوەییەدەکری نەو چەغُە حکىويەت
 غىێُکەوتُینە کىردضتاٌ  اٌەت ئەگەر هەضت و ضۆزێکی بە هێسی َەتەویػیاٌ هەبی، ضیاضەتیتەَاَ

 وڵێُەوە.ىضیاضەتی گػتی حیسبەکەیاٌ بە گػتییە و َاتىاٍَ بە پێچەواَەی ئەو ضیاضەتە گػتییە بج
 
 

  هەڵبژاردوی شێىەی خەبات و دروشمی سیاسی.
 
چەَذ فاکتەری ضەرەکی وەکى  دروغى، هەڵگرتُیهەڵبژاردَی غێىە جۆراوجۆرەکاَی خەبات و  ىیطتە بۆپێ

و َێىخۆیی، و بە  بارودۆخی جیهاٌ غیاو بىوَی ەزعییەتی هێسەکاَی خۆیی و دوژيٍ،هاوضەَگی و و
ەوە. بذرێت بە دروضتی نێکبۆ گەیػتٍ بە خاڵی يەبەضت تایبەتیی ئاياَجی ضەرەکی و ئايادەبىوَی بارودۆخ 

 یو دروضت بىوَی ئەو دروغًاَە هەضت بە ڕاضت بتىاَێ بە پێطتی خۆیدەبێ خەڵک نێُیٍ گىتەَی "
روەها تە ئاراوە. نەبەر چاو َەگرتُی ڕاضتییەکاَی َێى کۆيەڵگە و جیهاٌ، هەَەىوە هات" کبکات

یاٌ َادروضتی وەخت، َاوەخت،  هۆی هەنبژاردَی پێعدەتىاَی  ،سەکاٌی هێیهەڵُەضەَگاَذَی هاوضەَگ
ىیطتە کاتێک دوژيٍ بە پێ ،دەکەوێتەوە. بە پێی ئەزيىٌغیىەیەکی خەبات و دروغًێک بێ، کە غکطتی نێ 

رادیکال واڵَەوەیەکی ىنە جپارێس حیسبێک یاٌ ڕێبەراَی بسووتُەوەیەک  ،و هێسی پێػکەوتُخىاز الوازە ەهێس
و غیاو بىوَی بارودۆخ، تاکتیکێک  ضتراتژیی هێسەکاٌ بە پێچەواَە بێ، بە پێی یکاتێک هاوضەَگ و، بکەٌ

نە ئاضتێکی بەرزدا بێ. ضەرکەوتُی هەر  ەرکەوتٍ و پێگەیػتٍ بە ئاياَجەکەٌهەڵبژێرٌ کە ئەگەری ض
دَەوەی بەرەی ڕێکخراوەیی، نێکذاَەوە و جیاکرخەباتێک ئاکايی هاوضەَگی هێسەکاَی دژبەر و ئايادەبىوَی 

خەڵک بۆ زۆریُەی کۆکردَەوە و ڕاکێػاَی ی هێسەکاَی پێػکەوتُخىاز، ی، پێکهێُاَی یەکیەتدۆضت نە دوژيٍ
 يی ياڵىێراَکەرە.سڵىَتاریڤۆکتاریطى و ێرپارێسیی نە هەر چەغُە ضوو؛ هاوکات دو  گۆڕەپاَی خەباتی ضیاضی

و گۆڕاَکارییە َاکاو نەهاتێکی  کىەرگرتُی دروضت و بە جێی نە هەر پێعهیسێکی ضیاضی دەبێ تىاَای کەڵ
 کخطتٍ و ئايادەبىوَی ڕێکخراوەیی،وٌ و خۆڕێىرێتەوە ضەر ئاضتی ئەزيەبێ، و ئەيە دەگهەکاٌ ییەضیاض



ڕاضتبیُاَەی و نێکذاَەوەی  تىاَای َاضیٍ وەهارکۆيەڵگە، هەو تىێژەکاَی  نە َێى چیٍ ڕادەی َفىوزی
ی حیسب یا بسووتُەوەیەک دەتىاَێ ڕۆڵ بگێرێ و ایەتگىياٌ ئەزيىٌ و ئاگایی ڕێبەر نێرەدا بێ ڕووداوەکاٌ.

ی ڕاضتەوخۆ یپێػگیری نە جىاڵَەوەیەکی َاوەخت بکات. پێىیطتە نە تەواوی قۆَاخەکاَذا بایەخ بە پێىەَذی
نەگەڵ خەڵک و پێکهێُاَی يتًاَەی ئەواٌ بذرێ و چیٍ و تىێژەکاَی  وتُەوەیەکوڕێبەریی حیسب یا بس

. حیسب و ڕێکخراوەیەکی دا ڕێکبخرێٍ نتىریی و پێػەییەکاٌ و هتذکۆيەڵگە نە ڕێکخراوە ضیاضی، کى
ووَی دەَگی ئاغکرا و ڕَىێُەری بسووتُەوەیەک دەزاَی و دەبێ  بە کە خۆینەگەڵ ئەوەدا ضیاضی هاوکات 

و بە پێی  و َەبێتە پاغکىی جەياوەر ێو بپارێسدەبێ خۆی نە پۆپۆنیس بێ، کەیی کۆيەڵگەیویطتی ضەرەک
غێىەی خەبات هەڵبژێرێ و نێُیٍ گىتەَی بساَێ "نە کىێ بە  ،و غارەزایاَە نێکذاَەوەیەکی دروضت

  اَە هەڵطىکەوت بکا و نە کىێ بە غێىەیەکی ڕێفۆريیطتی".ڕغێىەیەکی غۆڕغگێ
ی بەڵکىو نە زۆربەی واڵتاَی ڕۆژهەاڵتی َاوەڕاضت بە هۆی َەبىوَی ضیطتًێک ،بە داخەوە َەک نە ئێراٌ

دا نە ضەدەی ڕابردوو گەنێک َسيە. ئەزيىوَی کار و چاالکی يەدەَی و ضیاضیی ڕادەی ، ەوەکراتیکدیًى
کردوە زۆرتر تىوغی  ی ئەو واڵتاَەی کىردضتاَیاٌ دابەظیچىار بەغی کىردضتاٌ بە پێی بارودۆخی ضیاض

بۆ هێسە  یيەدەَیغەڕ و پێکذاداٌ نەگەڵ حکىويەتەکاَی َاوەَذی بىوە و دەرفەتی کاری ضیاضی و 
َەرەخطاوە. تەَاَەت هەرێًی کىردضتاَیع نە تەواوی ئەو ضااڵَەی کە پێکهاتىوە بە  ەکاٌپێػکەوتُخىاز

ی يهیػیاکاَی یپیالٌ و هێرغی ضپای عێراقی بە هاوکار ی هەڕەغە،یُی جۆراوجۆر نە ژێر يەترضچەغ
ضەرەڕای هەبىوَی  ،ردضتاَیعئێراٌ، هەروەها داعع بىوە. نە باکىری کىدروضتکراوی  غەعبی یحەغذ

هێسەکاَی چەپ و  و  "حیسبی دیًىکراتیکی گەاڵٌ"زاراٌ ئەَذايی ەەکی َاضەقايگرتىو هیدیًىکراضی
 ،گۆڕاَکاریی نە ضیطتًی کۆيەڵگەدا پێک بێٍُ خىازاَە و يەدەَی ە ڕێگای ئاغتیدیًىکرات کە دەیاَەوەی ن

 گیراوٌ و نە بەَذیخاَەکاَذاٌ.
او بگریٍ َیازياٌ بە بىوَی دەبێ ئێًەی کىرد ئەوە نەبەر چ ذايینە ئەگەریی ڕووخاَی حکىويەتی ئیطاڵ 

يەدەَی بۆ  کەڵکىەرگرتٍ نە تەواوی غێىەکاَی قاَىوَی وڕاضتەوخۆ نە ڕۆژهەاڵتی کىردضتاٌ و 
ەی کىرد واڵَەوىجضەر ڕێگای  قۆَاخ بە قۆَاخی بەربەضتەکاَیکىرد و بڕیُی  چارەضەرکردَی کێػەی

 ی داهاتىوهەیە. ئەيە کارێکی دژوارە و بەغێکی دەگەرێتەوە ضەر هەڵطىکەوتی دەوڵەتی تازە پێکهاتىو
 نەگەڵ کێػەی َەتەوەیی و ئاضتی ویطتەکاَی ئێًە.

کێػەی  ووَی َەتەوەیی هەبێ وکی ڕێضتراتیژ دەبێ کىردضتاَی هیسێکی ضیاضی نە ئێراَی داهاتىودا 
کىردیع هەتا پێکهاتُی دەوڵەتێکی َەتەوەیی بە یەکجاریی چارەضەر َاکرێ. بەاڵو نە َەبىوَی بارودۆخی 

کراتیکیع دیًى هیچ دەوڵەتێکی تەَاَەتغک  بێ ؟چارە چیە نە کىرتخایەَذا، پێىیطت بۆ گەیػتٍ بەو ئاواتە
 یەوەچەپ و ڕاضت وەی واڵت بەو، ئۆپۆزیطیۆَی دەر ەیاهاتىو َیخىازیاری نەت نەت بىوَی ئێراَی د

 ، ڕێگەی گەیػتٍ بە ضەربەخۆییئاياژەو کردوەپێػتریع  .ووٌ کردۆتەوەڕنەو پێىەَذییەدا هەڵىیطتی خۆیاٌ 
ەرەڕای ڕێگایەکی ڕێک و راضت َیە و بە پێی بارودۆخ دەبێ ئەو ڕێگایە قۆَاخ بە قۆَاخ ببڕدرێ. بەو پێیە ض

ەغُە دەوڵەتی کىرد، پێىیطتە ئێًە پێػىازی نەهەر چو  کەیاٌ هەبىوَی ضتراتێژی بۆ دايەزراَذَی
 ،و ڵ ترانیسەکردَی ئێراٌ نە چەغُی فیذراڵ یاخىد کۆَفیذراهۆی دێطُکەبێتە بکەیٍ ئاڵىگۆرێکی ضیاضی 

ی بۆ نە تەواوی غێىەکاَی خەباتی يەدەَی و قاَىوَ َەضەرەوەی ئاگایی َەتەوەییوێرای برد تێبکۆغیٍ
بە پێی هەضت و ئەزيىَی خۆی بەو ئاضتە نە  وەربگریٍ. خەڵکی کىرد دەبێ چەضپاَذَی ئەو يافە کەڵک



 نەجیابىوَەوە  نەخۆی نە ياَەوە نە چىارچێىەی ئێراٌ یاٌ َەوەتەویی بگات کە بەرژوەَذیی ئاگایی 
نە  ییەظ هاوتەباو ئەو هەَگاو ببیُێ دا ُاَی دەوڵەتی ضەربەخۆی کىردو پێکهێجىغرافیایی ضیاضی ئێراٌ 

 بێ.هە ییەرودۆخی جیهاَی و َاوچگەڵ با
نە چىارچێىەی يىکریاٌ و کىردضتاٌ تەَیا پێىیطتە ئێًە ئەو ڕاضتیەظ نەبەر چاو بگریٍ، ڕۆژهەاڵتی 

دەگرێ، بەو  نەخۆ هەتا ضُىوری خىزضتاٌەوە َوری ئازەربایجاىنە ضُ پاَتاییەک و تەوەێئەردەاڵٌ قەتیص َايێُ
 ،و تىێژەکاَی کىردضتاٌ نەو ویطتە َەتەوەییە  چێٍ وی تەوایکاٌ بۆ پێػىازییەهێسە کىردضتاَ ،هۆیەظ
َەتەوەیی و بۆ پەرەپێذاٌ و ضەقايگرتىوکردَی بیری  ی غیاوبە زەيەٌ و دەرفەت یاٌ پێىیطتی

 .ەیەه کۆيەڵگابیر و هسری  نە خىازاَەیضەربەخۆی
. ئایا ی ئێراٌ بکەیٍیئیطاڵيخاَی حکىويەتی ئاياژە بە خاڵێکی دیکەظ، واتە چۆَیەتی ڕووهەروەها پێىیطتە  

ودەتایەکی َێىخۆیی، غۆڕغی گەاڵَی ئێراٌ پێی کىغێىەیەکی ئاغتیخىازاَە و يەدەَی، بە ئەو حکىويەتە بە 
و غەڕێکی َاوخۆیی نێ دەکەوێتەوە؟ نە هەر  خێووڕعێراق دە یاخىد هێرغی هێسەکاَی بیاَی نە چەغُی

بە پێی وەزع و بارودۆخێک کە پێک دێ، هەروەها غێىەی هەڵطىکەوتی واڵتاَی  ێیەک نەو حاڵەتاَەدا دەکر
  درێ.ڕبگۆ ی هێسێکی غۆڕغگێرتاکتیک و غێىەی خەبات ، ویطت، هەڵىێطت،زنهێس و َاوچە

فیذراڵ یاخىد  –حکىويەتێکی دیًىکراتێک ی ئێراٌ یپاظ ڕووخاَی حکىويەتی ئیطاڵيغک ئەگەر  بێ
َەتەوەکاٌ بە پێی جىغرافیایی ضیاضی  ، وضەرکار بێتە ییطتًێکی َاکۆجێیکۆَفیذراڵ یاٌ هەر چەغُە ض

کاٌ نەگەڵ ییەواڵتەکەیاٌ نە چىارچێىەی ئێراَذا يافی بەرايبەریاٌ هەبێ، هەڵطىکەوتی ڕێکخراوە ضیاض
بە بیری چەپ یاٌ ئەگەر تەَاَەت  نەگەڵ حکىويەتێکی ضەرەڕۆی تازە، دەضتەاڵت جیاوازیی دەبێ
ی خەباتێکی خۆغکەرەهەبىوَی دیًىکراضی ڕێ .بە َاو دیًىکراتیکػەوە بێهەرچەغُە بیرو هسرێکی 

 یَی غیىەی خەباتبىو ی ڕادیکانیسەدەبێتە هۆ ی دەوڵەتضیاضەتی ضەرکىتکەراَە ئەوڕۆیی و يەدەَیە، بەاڵو
 .هێسێکی ضیاضیی

 
 

 ئاکامگیریی
  الیەَە بۆتەوەەجیهاَی ڕووبەڕووی قەیراَێکی هەي َێىخۆیی وحکىويەتی ضەرەڕۆی ئێراٌ نە ئاضتی .

هاتەکاَی  و پێع بیُی تەواوی ڕووداو َاکڕی بە وردی پێعضەرەرای ئەوەی کە نە ئێطتاوە 
تەواوی راوەرد نەگەڵ بە بە دی نەو واڵتەجیذ ئاڵىگۆڕێکی ئێراٌ بکرێ، ئەگەریداهاتىوی 

ضاڵەکاَی دەضتەاڵتذاریی حکىويەتی ئیطاڵيی بە هۆی گىغاری َیىخۆیی و دەرەکی نە هەر 
خۆیاٌ ئايادەی ڕووبەروو  هێسەکاَی کىردضتاَی نە ئێطتاوە پێىیطتە ،. بەو پێیەبەهێسترەکاتێکی دیکە 

رێ گىياٌ َاک بێ .ضیاضی نەَاکاو نە ئێراٌ بکەٌ بىوَەوە نەگەڵ هەر چەغُە ڕووداو و ئاڵۆگۆڕێکی
بەاڵو ئاواتی هێسێکی بەرپرضی  ،ی بکریوخاَی ئەو حکىويەتە بە وردی دیارکات و غێىەی ڕو

چیٍ و هەيىو  يتریٍ خەرج و زۆرتریٍ دەضکەوت بۆئاڵىگۆڕی دەضتەاڵت بە کە ،یضیاض
 وێرای .واڵتێکی بیاَییە ٌ خۆتێهەڵقىتاَذٌ و دەضتێىەرداَییا ، بێ هێرغی ضپاییتىێژەکاَی کۆيەڵگە

زۆر جار پێػهاتەکاَی َێىَەتەوەیی نە دەرەوەی ویطت و ئیرادەی خەڵک و هێسە ئەوەظ 
 بەو پێیە پێىیطتە ڕێکخراوە کىردضتاَییەکاٌ بە هەبىوَی بەرَايە و پالَی"ئا" و "بێ" وضیاضییەکاَە. 



َەبٍ و بە خافڵگیر  ذاهتذ بەرەو پیری ڕووداوەکاٌ بچٍ و نەبەرايبەر ڕووداوە چاوەڕەواَُەکراوەکاَ
ێی دەرفەت و غیاوبىوَی بارودۆخی َێىخۆیی و جیهاَی ئايادەی هەر چەغُە ياَۆرێکی ضیاضی و پ

 یاٌ و ضەرەوەرییەدروغًی غیاو بۆ چارەضەرکردَی کێػەی َەتەوەیی و دايەزراَذَی ک هەڵگرتُی
 بٍ. کىرد

 
 َی َىێُەری زۆریُەی حیسب و کەضایەتییەکا بەرە یاٌ کۆَگرەیەکی َەتەوەیی وەکى پێکهێُاَی

 هەروەها گەاڵنەکردَی بەرَايەیەکی هاوبەظ و پێکهێُاَی ضپایەکی  ،کىردضتاٌ یڕۆژهەاڵت
ی ژهەاڵتڕۆ یئێطتا و دادێخەباتی ضیاضی هەيىو بىارێکی  نە دەتىاَێ ڕۆڵێکی بەرچاوَەتەوەیی 

کردَەوەی ورە و يتًاَە زو بەریی نە کىردضتاٌ وەکى دڵخۆغی چ نە ئاضتی َێىخۆکىردضتاٌ 
خەڵک، و چ نە ئاضتی ئێراٌ نە ڕەوتی پێکهێُاَی بەرەیەکی گػتی نەگەڵ هیسەکاَی پێػکەوتُخىاز 

 بگێرێ.ئێراٌ  داهاتىویو وتىوێژ و داَىضتاٌ نەگەڵ دەضتەاڵتی 
 

 َەتەوەیی  یکىرد بە پێی وەزعییەتی ضیاضیی ئیراٌ و جیهاٌ، غیاوبىوَی بارودۆخ یَىێُەراَی ضیاضی
و َێىَەتەوەیی و ڕادەی ئاگایی خەڵک و ڕێکخطتُی جەياوەر نە حیسب و یەکیەتییە ضیاضی، 

ی هێسەکاَی دژبەر و هتذ وێرای هەبىوَی ی، هەروەها هاوضەَگَذاکاەفەرهەَگی و پێػەیی
و  زیاتر هاتُەدییدروغًێک هەڵبژێرٌ کە دەرفەتی باغترە ضتراتێژیەکی رووَی َەتەوەیی، 

ی َسیکتر دەکاتەوە. نەو ەئاياَجە ضەرەکییەکنە  و خەڵکی کىردضتاٌ قۆَاخ بە قۆَاخَەترە ڕاضتبیُا
پێکهاتُی بەضتێُێکی غیاو بۆ کار  ڕێخۆغکەرەینە ئێراٌ و کىردضتاٌ دیًىکراضی بىوَی هەپێُاوەدا 
 بە کات . هێسێکی پێػکەوتُخىازی کىردضتاَی َیازییەی ضیاضی، يەدەَی و ئاغتیخىازاَەیو چاالک

یەکی کارا بۆ بردَەضەرەوەی ئاگایی َەتەوەیی و ڕێکخطتُی بۆ کارو چاالک و زەيەَی پێىیطت
نە پێىیطتە دا نە کىردضتاَی ئازادکراو  هەتا دێهڵۆراٌ هەیە. ياکۆوەتەواوی کىردضتاٌ نە نە خەڵک 
ژێر  نە َەتەوەیییەکاٌ، ضپایەکی  چەکذاربىوَی ئەَذايەکاَی حیسب و ڕێکخراوە کىردضتاَیجیاتی 

ی پێػًەرگە بە پێی یاضای یپێک بێ و، چىارچێىەی کار و چاالکدا  ڕێبەرایەتی وەزارتی پێػًەرگە
 واڵت بێ، َەک ویطتی حیسب و ڕێکخراوەیەکی دیاریکراو.

  

٥٠٢٨ئاوریهی   
 
 
 


