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  بیاردان دپلۆماسی و و کولتووری 1مەفراندەڕ - پۆست
  

  کازیوە ساح

 

  :ل سرچاوەدا بکاری بھن یوەبم ش

  .بیاردان دپلۆماسی  م و کولتووریەپۆست ڕەفراند). ٢٠١٧( ساح ، کازیوە

  https://zsd.academia.edu/KaziwaSalih  

تکای کاتک ئم بابت ئخونیتوە ئوە ل بر چاو بگرە ک بر ل مردنی مام 
ه تا من بۆ گۆڤارکی . جالل و ب دەستوە دانی کرکوک و کوردستان نووسراوە

چوون ئم جۆرە نووسین درژان نووسینی (گونجاو ئگڕام بۆ بوکردنوەی 
ل خکم ئپرسی بۆ بکراوەی گونجاو، ل فیس بووکوە ) ڕۆژنام و ماپڕنین

ئم واین . هاوکشکانی کوردستان ب الیکدا ڕۆشتن ک ورەکوژ بت بۆ هموومان
بیاری نیوە موچیک ب شش مانگ ئدرت، بیاری کوشتنی کۆمک ب شش 

راتر بوون. چرکمن خ تا . ڕووداوەکان لما هن کبات کم بز و نیازئیتر ح
بۆ کاتکش پم باش هروەکو خۆی بمنتوە . پیاچوونوەی ڕنوسسی بکم

                                                                      . چوون لو کاتدا نووسراوە

                                                                      

  

  

  

  

  

  
                                                            

، ئهوە ڕێنووسێکی ھهڵهيه و له وەکو کورد دەينووسێتڕيفراندۆم ئهم چهمکه ئنگليزيه و به ڕەفراندەم ئهخوێنيدرێتهوە نهک = ١
تا ئێستا له نووسينهکانی .تد..گۆڕينی ناوی پلهيتۆ بۆ ئهفالتۆن و سيمن د بۆڤوا بۆ سيمون دی بۆڤوارد و مۆزەخانهی لوڤێ بۆ لۆڤهر و

ست ڕەزايهتی ناوەکی بۆ دروک شتێک له دڵ تهنگی و ناکورد ڕۆشتووم، بهاڵم ھهموو جارێديهکهمدا بهو ڕينووسه باوەکانی 
.                        ئهينووسمهوە بوون به نۆرم وەکو وشه ڕەسهنهکه، بۆيه ئيتر ئهوانهی له سهرەتای چهقاندنی ھهڵهکهدان و نهکردووم
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 :راییب

خۆ تر لڕەفراندەم، هبژارد چونک پۆست ل واتایک زیا 'پاش'م ل بری 'پۆست'
ب پی فرهنگی ئیکسفۆرد و . قۆناغک ناگینت' پاش'ئگرت و و تنھا 

پۆست کۆنتکستی هی ئکرت کاتکی درژ خاینتر بگینت لوەی  ،ویکیش
مانای بونیادنان و هواڵ . بتڕاستوخۆ پاش ڕووداوک بگینت و کۆتایی 

تپنیگوەش ئوکردنیاندن یان زانیاریدان و بگ .و شیوەیب  تومن دەم
ی پیویست ببت ب ڕاڤی چند خاک پابند ب ڕەفراندەم بکم و پم وا

دروست کردنوەی سرەکی ب شویک وەکو قۆناغیکی  بوونوە وەنقۆناغکی نۆژ
پۆست ب  ،خاینژکی دروەرچرخانی جگیر بکرت و ببت ب مایی یمژوو

دەبت وەکو چۆن  ییکرەوەی لبیرنچووچونک قۆناغیکی یکال. باشتر ئزانم
نوترا پاش مۆدرن، ئم قۆناغش بۆ کورد  مۆدرن ب هیچ زمانک پی -پۆست

ڕوویکوە، بم وەکو  گرچی براورد ناکرت ب پۆست مۆدرن ل هیچ
ی ئکرت یوەرچرخانکی کاریگر ئبت، ئو کاریگر'  کات'کاریگریی 

                           .                  ئرینی بت یان نرینی قۆناغکی چسپیوە

گر و هودانی ناوخۆش بۆ دروستکردنی دەیان گرفتی ە و رسرباری سدان تنگژ
دەرئنجامی چاوەڕواننکراوی  و ی ئنجام درایدی، ڕەفراندەم ب سرکوتوو

 ی وییکگرتوو ئوانیش رژەی دەنگدران و. ڕووەوەفراهم هنا ل دوو 
ئم . ڕەهندە جیاوازەکانیوە موو دەنگ و ڕەنگ وی کورد بوو ب هییکدەنگ

ی مای کورد و متبخی سیاسی هیچ یب متمانی یکگرتنش لو پرتوازیی و
به ئاستك . همووان بووخونی درین و باوەڕپنکراوی  ،تیا نکووی کورددا

، تدەسپردر م به دۆڕان وەوابوو ئنجامی رەفراند یخكك ب یقینوە پ
ه یخۆش نکات، یان بو مفتونی هشتا دەنگی ئدا بۆ ئوەی دی نیارانی آورد

چ  ،درۆب ڕاست به من بدرت یان  ی بیدەنگیداوه گر ناوی آورستان و سربخۆ
نك به هۆی آسكی دیاریكراو و . من بۆی نمرم با ئو بژی ،آی هیهیجیاوازی

                                                                     .کوردستانی حزبی دەست و

واتک کئازار مئکی نزیکردینی ش لی هاوب سپاندین  لکگرتنی چوە و ی
. مەفراندەپناوی ئامانجکی هاوبش ل رگی ئامرازکی ناهاوبش ک ناوی ڕ

دەوتی کوردیی و ئامرازی ی کوردستان و یئامانجی هاوبشمان سربخۆ
یان ده ،یارانم ک ب ڕەچاونکردنی داگیرکران و نهەفراندەخودی ڕ ،ناهاوبش
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ندین وت گوتیان آانی آرد، چخراپه نجامهئرده ی بهماژهئامیدیای جیھانی 
و ب بیانووی جیاواز  وخۆدا ل الین ژمارەیک خکوە، هر ل ناناگرینان تپشت

وە خراوەتکی زۆرتریشن ژمارەیالی وە و لوە،  ڕەتدەکرایر زەڕبینی گۆمانژ
هزی "بم دواجار، . ە ڕەدەکردتوەکوت بوونک ل الین ژمارەیخودی دەو

ئو هزەشPaine,1776.p .(  " (مزن ل یگرتندای نک ل ژمارەدا
کورد بو یک  ون وەکو خۆمان بۆ ئوانیش چاوەڕوانکراوبو،  چودراوسکانی تزان

دەنگبدات دەنگیی.  

کگرتن و پابزی یپاراستنی هوە ئاسان نیکگرتنی ند بوون ب بۆ کوردیش ک ،
 خۆشیهم نهئه ت آهتایبهبه. قورستریش، یمرۆڤی فرە گومان و فرە کسیتی

تا هاوتیان و بههه دیاره وهتدارانهسهدهتر بهڕونتر و آوشنده دژواره
زۆآی بوونی دیموآراسی و نهنه وهشهمانهروو ئهسهله .ی نوێوهدیاریكراویش نه

گومانی الی  تاوهرهسهر لهی و بازرگانی مافیایی ههندهبردن و گهڕوهب
 وهن بارزانیهالیهله م ئامرزاكهەفراندڕه هاوتیانی آورد و جیھانیش دروستكرد آه

ش مهر ئههه. تسهر آورسی دهسهی زیاتری خۆی لهوههنرت بۆ مانههدآار به
بت و خۆ نهربهرگیز آوردستان سهناوخۆدا خواستیان بت ههك لهآۆمه وایكردووه

ئاستی ی لهوهنھا بۆ ئهت، وهوتهآاولكاری ل بكه ڕ وترین شهورهگه میشەفراندڕه
. رچووڕاست دهی ئمهبووآی بن قسهیسكو فهبه ،ك جیھانیركی نهماوهجه

ن الیهر لهگه آرت لۆژیكی بتئه ند پرسیاركی چهوهآردنهلرەدا دووباره
ند ههك بهسایشی خهئاندی آوردستان و وهرژه، بهوهندییهوهرژهكی ب بهكخ
بۆ باشوور  مهەفراندئو ڕه و ئای ئم کات: وانه، لهوهبدرته مرگر وهوه

بارزانی  تی بیارکی لو جۆرە دای؟ ئایگونجاوە؟ ئای مسعود بارزانی ل ئاس
ب پچوانوە  مانجکانی کورد ب کارهناوە یانی ئاازمی وەکو ئامرەفراندەڕ

  .؟هناوهربکام ەفراندەنجکانی پشت ڕاکوردی ب ئامرازی ئام
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  :     ئامانج

م ئارگیومینتانهتا ئهرهسهنیازهبه تهم بابهئه و پرسیارانهی ئهوهمدانهبۆ وه
 به ئستادا دروستكراوه ی لهرهنهقۆو دونیا ترسناك و تی ئهوهوینهڕه) آ: (ڕووبخات

واسین و شكست پھنانی ك ههی آوردستان نهیخۆربهر سهسهبیاردان له
ئو هنگاوە  ئم ب مرجی هنگاوی ل پشین، وات .مەآانی ڕیفراندنجامهئ

ی دپلۆماسی گۆڕینی ئاراسته) ب( ویست نرابندپلۆماسیانی بر ل ڕەفراندەم پی
توڕەبوونی ستراتیژی و دەرئنجامی   )ج(وایی رمانهسیستمی فه مرجهباو و سه

شتگیری ئیسرائیل ب هند بۆچی پویست پ) د(دواجاریش . ستراتیژیانتوڕەبوونی 
ت و ڕتەوی میدیای کوروەربگیرندەکان بوەستر پرۆپاگرانبدی ب  .  

دات لهت ئهڕگه م میتۆدهئه ، چوونندهههڕهفره آانمیتۆلۆژی دیاریكراو بۆ شرۆڤه
، زانستی هنرتآاردهدا بهی لرهوانه، ئهآار بھنتند میتۆدك زیاتر بهچه

آانی سایكۆلۆژیایی آولتوروی و زانستی سیاسی تیوری ندهههآولتووری و ڕه
کی فۆکۆی بۆ گوزارشتکردن ل یک تیوری ،هیBiopolitics دیپلۆماسی و  تیوری 

ها روهه. مرۆڤ یسرجم پگکانی ژیان ی ڕووبری سیاسی ل  سریکاریگر
ر رهاتی نووسهسآارهنانی چیرۆك، دیدار و بهبه به رگه تنۆگرافی آهمیتۆدی ئه

نھا ته م نووسینهدواجار ئه. واوآاری نووسینشك له تهبه دات ببت بهئه
آولتووری و ، شرۆڤی هموو الین دام دواییئآانی ڕووی رووداوهبه یهەروازەد

آتبك بتوانم تا ئاستك مافی به یهوانهو لهتی  دنیای آوردی یهسیاسی و آۆمه
  .بابتکك خشم نهآان ببهآان و دووداوهمكهچه

  :فراندۆمآانی ڕهنجامهئهآارآردن به

ل ماپرەکاندا کورتیکی  ٢٠١١و سای  2نووسراوە ٢٠١٠ل وتارکمدا سای 
وە نووسیوموبووەتی  3" :بتا ساه م وایڕ ٢٠١٢پش ناوی دروستکی خو

ی ئو شڕەش ماوەی زەمین .شڕی جیھانی سھمدەبت وەکو سرەتایک بۆ 
ل م وپینج ساکڕەکانی جیھانی یی شرانو فاکتموو ئدووەمی  بارە و ه

، ئابووری و سۆسیوئیکۆنۆمی و سیستمی هگیرسان ل ڕووی سیاسی
دوو فاکتری . و ل ترۆپکدایبک ،ی هییبڕوەبردنیشوە نک هر ئامادە

                                                            
2 .بخوێنيتهوە نووسراوە  لهو سهر ويبلۆگهکهم ٢٠١٠بابهتهی و  ئه بابهته به تهواوی بگهيت ، باشترە  بۆ ئهوەی لهم  -   

3 https://kaziwasalih.blogspot.ca/2017/10/blog-post_21.html   ،   
.یبارزان سعودهم" یبووردنخوازێل یرجهم هب ێبکر" یکورد یونهخ" یھاتنيدهب  
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تی و فاکتری نریت'دەکشن، ئوانیش فاکتری  چوەی هۆکارەکانری چوایمژوو
ی شڕ کوردستان گرمترین ناوچ"هروەها نووسیومSalih,2010 .( ،" ( .مۆدرنن

ی نزۆکی ئستا هزی سیاسی و ئابوری یسدەبت ئگر بم عق سیا
گرمترین چونک کوردستان ل شڕە ب هزەکاندا کیانی . تکوردستان بڕوە ببر

دەدات، ک  ، لو شڕانی ل ڕۆژهتدا ڕووسیاسی و دەوتی خۆی ل دەستداوە
، زری کۆمیتی و سیاسی شڕکرانشڕی ب هزتر دەبن ل ڕووی تکنۆلۆژی، ه

م چین ما بکو ئو ،چونک شڕی داهاتوو هزی سربازی بڕوەی نابات
ون ب چینی خواروو یان هژار، سانک بو ک ناوەندیی الوان بڕوەی دەبات

لم شڕانشدا . کورتی شڕی کویلکان و دەرمانخواردکردنی کۆیلکارانب
کی دی ئو کیان ب دەست دۆخکی  زۆر ل بارە جار مرجکی زۆر گونجاو و

  .)Salih,2010" (رەبھنتوە ل سر ئاستی کوردستانی گو

و  ی زلھزەیئو کات داعش نبوو، ئو خوندنوەی ل سر ئاستی ئنتمای جیھان
ک ب بوای من  ،رەی دانیشتوانی سرزەوی کردبوومی جیھان و ژمایئاستی ئابوور

دووەم هبوو  نی ئوانی جیھانی یکم وپویستی ب شڕگ و کوشتارک و و
ئابووری ڕۆژئاوا بۆ ئوەی هاوسنگی ل نوان ژمارەی دانیشتوانی سر زەوی و 

. بووە ژر قرزکی زۆرەوە، ب تایبت ئمریکا ک کوتتدروست بکر
کوردستان بوو ب  شڕەک دروست بوو  و ،کش ل شونی خۆیدا بووییپشبین

مینی ئو شڕە ماوەی ز"بینی دووەم دەمنتوە سر پش .گرمترین ناوچی شڕ
نج سام " پھشبینی سر"پشدا مڕانم شکی زۆر لکی زۆر گونجاو و دۆخج

کی دی ئو کیان ب دەست بھنتوە ل سر ئاستی جار }کورد{ لبارە
ی یگرم هی ل نوەندی سیاسبۆ یکمیان باسکی ". کوردستانی گورە

کۆتایی ب تواوی ل هموو شونک   ٢٠١٨تا کۆتایی سای ئاواییدا ک داعش ڕۆژ
می بۆ کردووە، بم ئای ەفراندەپشبینی سھمیش حکومتی هرم ڕ. دت

 بی جکنجاممجدەرئکات، ئی ئ  مرەکی ئی سخایتباب.  

فشار آارتی به ی آوردستان بكرایهآانی دیكهپارچه ی هاوتیان ویر پشتگیرگهئه
م ، بهآردقازانجكی آاتی ئه ،باشوور ییمانانهاوپه یاران وو نه غدار بهسهله
 بۆیه. وههاتهآو خۆیان ل دهآان وهدوو ساڵ هاوآشه ەوە،نی زۆریالب انپاش

ئمجارە  ،وتیانی باشووروی کورد و پاراستنی گیانی هایپاراستنی یکیز
رلوەی ڕەفراندەم کراوەبیارە  ،ئسارەنووچبت بی دەووتن و سازەکدواک ب
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 ئگر هنگاوی ل پشینی بۆ ییسازشکردن ل سری، ئویش بیاری سربخۆ
خۆ. گیراوەهربدانی سیارنمان هه ،ییبشانهئنتهزیاتریش ئه و آه 
لوەی  گرچی گومانکردن. وهپشه هنتهی ئهیخۆربهبیاری سه آه وهپش

هنگاوی ل پشینی بۆ ننرابت ل الین خکانکوە ک لپسراویتی 
لوانی منیش بباتوە سر ئو  ،باشووریان ل ئستۆدای ئاسایشی کورد و

، بم کاری لکۆیار و نووسر پویست ل  نۆرمی هموو نخۆش و ب گومانین
 و ناکات ب دوای سرچاوە پویست ، ئگیناگومانوە دەست پ بکات نک یقین

  . شرۆڤکاریدا بگڕیت

سای  له. آانیشی  بینیوهو ئامانجه وهتهدانی تاقیكردوهزموونی بیارنهآورد ئه
ی یخۆربس خسا آهلك بوو بۆ آورد رههه ،دا دامآاتی ڕوخانی سهدا له٢٠٠٣

ی خۆی یخۆربهآورد آرد سه داوایان لهزایانی دنیا شاره ، زۆر لهنتیهخۆی ڕابگه
 ندی بهیوهپهنھا تیه و ئاراستچن ئهندك وای بۆ دههه. آرا، نهنتیهڕابگه

بۆ  پاره پناوی پۆست و د بووبت لهکورالل و قوربانی آردنی دانی مام جهبیارنه
ی هرهبانی و ئاستی  بهبینی تاهی من بۆ دیدهوهم خوندنهبه. بانیدی تاهوخ

 ندهزهكو وا مهبه. بانیدا نابینتسی تاهی بیاری آهوهچوارچو لهدپلۆماسی ئه
م و ەفراندەن تاك و گروپکآانی دژی ڕالیهی ئستا لهو هۆآارانهم ئآهئه
ت تایبهی ئستا و بهیانهیتزایهەو ناڕ شهڕهو ههڕوو و ئهنهیخهی دهیخۆربس

م چوون به. بتبوو وەیآهوهپشت عراقی بوونهزیاتر لهریكا مهبۆچوونی ئه
ی یساوترت دپلۆمده یپآه ،ناوخۆ ییتدپلۆماسرزانی گرنگی بهآو بهویش وهئ

و پیوەندی ب ڕەزامندی هاوتیانوە هی، له Public diplomacyدانه ،گشتی
  . آردەک ڵ بیارگهیان لههمامه هههناوخۆداحزبکی به

پیان وای ل سدا نوەد ) Fortner & Fackler,2014(یانی کمیونیکیشن شارەزا
دەنگ و تۆنی هوە هی و  ب چۆنیتی دەربین و یی کشکان پیوەندی90%

ئم بۆ ئو کشیی . پیوەندی ب بوونی کشوە هی% ١٠ل سدا دە 
، چ ل ڕووی رووی دەنگوە چۆنیتی دەربینوەنی دروست بوو چ ل تابا

وە هبژاردنی وش'ونی شاعیرانتریشی کردەوە و . 'خی خۆی قوکپاشان حزب
ی آۆسپانه وو آارآردن بۆ شكاندنی ئه ترتب شوەیکی دروسبری ڕووخستنی له

دیوار ندامی بنئك ست آۆمهەددرایه  آهلهسهمه .كردبووستترسی بیاردانی درو
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 دارترینەهرش  بقزوندوو دیارده  مئ. مژاندنگه خوین وته ن بهست بكهده آه 4
. تی باشوور بووه ل مژووی فرمانەواییانداداهنان و ستراتیژی دۆڕاوی سیاسی

ی ئامادهحزب پشتر  ک ڕووخرنه دهوه كانكهن خهالیهله میشهش ههمهئه
آۆنتراآتی  م دوانهم آۆنتراآتی ئهك فكری، بهنه وەرییەماوڕووی جهآردوون له 

  .   آیاڕە نوان فرۆشیار و

تی نیشتمان،  رامهر حسابی آهسهله ی نوان نووسین و پارهم آین و فرۆشتنهئه
موو ههرمی له گهو به آولتووركی  فكری و سیاسی و دیموآراسی ساختهبوو به

ی یقوربانزموون بوون بهنجی ب ئهیان گهئاستك ده، بهآاتئهمه آاندا گهآای
آو وابوو وه پیانگرت و ان ههوانینگاوی ئهوتندا ههآاتك له یساختم تیوره ئ
ی لهسهآان و مهییآەرس آشه. بتوانیش ئاسایشی ژیانیان پارزراو ئهئ

 وانبازیدنیای پا برایه فکر ،رهردوو بی ههیکتاآت به ،تاك یئازادی ودیمۆآراسی 
ندآردن و مۆرای سهك پهیه یستراتیژی سیاسی و تیوریجنودان بوون به و

 خودیرگ بهلواری مهیاندران بهآان گموو شتهتا دواجار هههه. ژیانكردن
ش مهر ئهم هنا، ههرههرگدۆستیان بهتیوری مخۆیان  آه وهآانیشهتهسەد
وا هست ئکم  5.ئکات ی دروستڕەفراندەمی شكستی پاش ورهشكی گهب

  .هندک ل همان جۆرە دەربین بکوت قسکانی بارزانی

آان آوردی ئبورم، گر میدیا بگان ییوانڕاوی ڕۆژنامهگهش ههبۆی دۆی ڕه
ی وانهلهیان ئجگار زۆرتره ژماره ،ستاونم وهەفرانددژی ڕه وهمهر بكهسهبه

  :ی زۆر نووسینیان پك هاتوون لهڕژهپی آاران به، دژهان آردووهیپشتگیری

آانیان آرت و بۆچوونهژمارد ئههه یارنه به بی آهرهمیدیای عه -１
 .رسهی ناخرته متمانه

، ن و ئنووسنآهبی آار ئهرهمیدیای عهبۆ  میدیاآاری ڕۆژوائاوای آه -２
یان آهەن آاردی خاوهبهر و پویسته سهیان ناخرته مانیش متمانهئه

 .بنووسن

                                                            
گهرەی 'وەکو ميدياکانی حزب ناوی ناون  'نووسهر، ھونهرمهند، رۆژنامهنووسی'ئهندامانه گوايه له بهر ئهوەی  ئهندامی بن ديوار ئهو - 4

جاريش ھهردوو بهرە دەنوکێکی به يهکدا بدەن گوايه دژن و ژێر به ژێريش له ويسته ئهندام بوونيان به ئاشکر ا نهبێت و جار ێن پ'گهلهکهمان
ديوار ئهزانن ئهم يان کردوەتهوە ببن به ئهندامی بنئهوانهی ڕەت. به بڕێ پارەی زۆر پشتگيريان بکهنکدا ێنسکۆ و دۆڕان ت وسێھهموو ھهڵو

                                                                                                                           .     بهرەيه له حزبهکانی کوردستان ترسناکترن
                     .ساڵه نووسينی کورديم نهخوێندوەتهوە ١٢وەتهی نووسهری بنديوار بوون  به پاڵهوان،  فکر و زانست مه ھهر له بهر ئهمه و ل - 5
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نھا بۆ ك تهالیه: دوو برەپك هاتوون له ریكی آهمهمیدیای ئه -３
ندی وهرژهآیش بۆ بهت و الیهنووسآانی ئهریكا و بیارهمهندی ئهەوەرژب
ی وهر ئبهگرت و لهآورد ئه ر لهی بونیادنهخنهپایشیدا ڕه ریكا و لهمهئه

آانی آورتبینیهبه ئاماژه ،زانتریكا ئهمهو دۆستی ئه آارتكی باشآورد به
 .داتپدانی ستراتیژی سیاسی دروستی ئهرهدات و هانی ركخستن و پهئه

ل سربخۆیی کوردستان  میدیای ئیسرائیلی، ک زیاتریان داکۆکی -４
  .ئمشیان خوندنوەی سیاسی ل سۆزی میدیای وردتری بۆ بکرت. ئکن

تدارانی یان پویست ل الین دەسیکم خاڵ گرنگ هر یک لم میدیا
میدیای . کولتووری کوردی باشوورەوە خوندنوەی جیاوازی بۆ بکرت ل عق و

و قسی سیاستمدارەکان نین هتا وەکو بیاری  برس دنیا وەکو میدیای کوردی
ی رهبه تهوتوونهی آهوانهلهپاشان . سیاسی لی بواندرت یسیاسی یان میل

بۆ پرسی  گنکی گرنییپوستا و بۆچونکانیان آاندبیانیهڕۆژنامه  له ،مدووه
 وە،)ترۆ، مهتایمواشنتن پۆست، (الین له لی دیمۆآراسی بوو آهسهم،  مهەرەفراند

رفراندۆم  ی ویخۆربهسهر لهدیموآراسی به نووسیبوویان پویسته .ورۆژنرابوو
  . بخرت

. و پرسیاره ی پ آشمهکمكخۆی چه مكی دیموآراسی آهر چهسه وت بچمهنامه
ی وهمانهبۆ  رجیشه، مر دروستهك ههنه بینیهم تی ئهآهباوه شتنهتگه م بهبه
 منترین ووه، دهبووت نهوەنھا دعراق ته. بوونن و هههه ش آهتانهوهو دهئه
، نرخی ش نیهورهآی گهیمرۆ دئبوونی دیموآراسیدا نه هزترینیش بوو، لهبه

، لهیدا نیهتیندایهچه ی لهیخۆربهای سبه. یآی ئارامی نیهشارۆچكه
دنیاشدا ، بهیهتی ههوهپنج ده روو بیست وب سهرهعه. تیدایهچۆنای

ك و یهتگهوهوی دروستكردنی دهشدا ههتكی بگانهوهر دههه ، لهوهتبوبوون
ن و لهك بگانهیهموو بهم ههبه. ندهریعی ئاینی خۆیان ئهسپاندنی شه

موو دنیادا هه ش لهآهجوله.  ئاین ووه تهونترین نهقزهدنیاشدا بوون به
بن پگی فکر و زانست و آانیان دهموو شونك تاآههه ، لهوهتەبوبوو

ته وهم دهیه، دانیشتوانی ئهتی بچووکی ههوهك دهیه ل دنیادا. تکنلۆژی
بی و رهتی عهوهنچ دهپ بیست وك لهم نهن، بهآهسی جولهنھا س ملیون آهت

م دوو ئه. وهمهآهو ژمارهبهمی زلھزدایه آهآبآی یه له ت،موو ڕۆژهههه
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آولتوری  ،تاکەوی دیمکراسی و، تیچۆنایه تی وندایهی نوان چهیجیاواز ینموون
  . ناسنتئهقینه و ڕاسته تی ساختهیهسیاسی و آۆمه

 ک دیموکراسی. هموو کشکانی دیکنسرچاوەی  ر وکشی دیموکراسی ڕاکش
دەرەوە  نائامادە و ناکام  و کی ل ڕووی ناوخۆوات باس ل میللت ،هات ئاراوە

ماسیشوە ڕوانگی دپلۆل ،یان ب دیموکراسی نیباوەڕ ئو میللتانی. ئکات
 میشن، چوون هناکام'زا' منی باب  ر لۆژیک و تیورشتنیاندایسم  .ی تيگب
تقدانی عراق و : دنی کۆمک تقنامی لوانشپیش ب ڕنووسکر

ی گورە یش گۆڕانکارئم: کەوی و برقرارکردنی دیموکراسیتقدانی تا
  .   باسیان ئکم وەئخوازت ل ڕووی دپلۆماسی و دۆخی ناوخۆووە، ک لم بدوا

  :عراقی ب سرچوو

گی ھا ل دەرمانخانی دوو توژدا جبسرچووە و تنعراق دەرمانکی 
دەرمانک ب دروستی  نخوندەوارک ک ناتوانت هی سر :ئبتوە

گمژەیک ک پی وای دەرمانی ب سرچوویش چارەسری دەرد  ،بخونتوە
کرداری الوەکیشی نیکات و لموو . ئه راقی دڕندە و بکوژ و جینۆسایدکار بع 

تکشی سل دوای یککانی و سکردە فاشی پداویستیکانی جنگ یک ئامراز و
ی ئیسالمی و یعراقی ئمۆی توندڕەو. ی ڕۆژئاوابوویچاوپۆش پشتگیر و برهمی

ل کوتنی سدام و . یش هر ل میانی خواستی ئوانوە گ بووەیکارروخاپ
 باشور هردوو ڕۆی نخوندەوار ووە فرمانەوایانی کورد ل ٢٠٠٣سالی 

ل ک لڵ هاوپیماناندا، نگیان بینی لمژەکوەی پۆست و پارەیان گر ئب
فشاری نو  ران کرد نازانین چند نکوتن ژهبژارد، چوون وەکو پشتر باسم

، بکو بۆ ئوەی نیانتوانی دپلۆماسیتی دروست بکاربھنن و دەوتی
بوونی  توانراشن. نک ڕای کسی نی بلریش ئم ئسلمنتیادەوەریکانی تۆ

ت و توەکانی دەوپبخرت خزمتی دروستکردنی بنما پۆست  و ئو پارە
دبلۆماسی،  پشسازی،  ،توکردنی کرتی ئابووریپوەکو . ی کوردیسربخۆ
کۆمالیتی و چارەسرکردنی کورد ل گرێ ، کولتووری ،زانستی، سربازی

' نیکانی پاش شڕ و جینۆساید بۆ ئوەی وەکو ئستا ب گرێ دەرونیکانی درو
6Lateral violence  'تچناو ن مان لکگموشی گ. کۆمه رنگتر ل

                                                            
  . وتارەم بخوێنهروەدوو  و چۆنيهتی بوونی له ناو کورددا ئهم   Lateral violenceم چهمکهبۆ تێهگشتن له 6 

http://www.emrro.com/lehendranyek.htm   هبجهڵهو ھ نفالهژن و ئ: کوشتن ێو س رەھاند کيه ران،ەندهھ هل.  



بیاردان و دپلۆماسی کولتووری و ڕەفراندەم - پۆست 	

 

15 
 

وڕدانوەی چوانوە ئاب پ. ئاشتکردنوەی تاکی کورد لگڵ نیشتمانکی
بنما کمانش هاوپیمانان ل کورد وایکرد غروری کاولکاری سربکات و ئو 

  .هاوپچی ئو کایان بوون ل ناوبران

ایھاتنی داعش کۆتایی هاتنی شڕەکان نی دژی کورد، ب کۆت ،کۆتایی هاتنی داعش
وە . وبردنی کورد دروست ئکريتکی دی عرەبی ناوخۆی تنھا بۆ ل نازه
ەتر ت ل داعش ترسناکتر و دڕندعرەبی ئب/ ی دروستکراوی لۆکایئوەربل

راق بشبتوە ب عراقکی جگ لوەی ع. نبر کورد ئنونتپرچکردار برا
، بو تکنلۆژی و هزی بر ل بوونی بعسحفتا  ساڵ بر ل ئستا و   ٧٠

گڵ سمدادا هیبوو ئنجا کورد هموو ئزموونکانی لمرۆیش هنووکش ، 
وە نوری  ١٩٥٢ل سای . از ئبتدووبارە ئکاتوە تنھا ناوی سرۆکک جیاو

نوتی عراق ببت ب  سعید پاشای سرۆکی ئو کاتی عراق وتویتی وا ئکم
ن  و بم ن ئو. )Nakash,2011(بۆ خکی عراق ' نعمت'قازانج و 

 بگۆڕت ک نبت ب زیان و شیپاش ئویش نیتوانی ئو هاوک سرکردەکانی
ۆن بت چوبوسوودی بۆ خک عرەبکی خۆی نوتک . بۆ خکی عراق' متعن'

گت لتوانتنیکی ئکی ئکۆمد وە بڕووی سیاسی ل یدا بژی ک وژمن، ل
ب جنۆک و شیتان و ل ڕووی  وە، ل ئاینییوە ب داگیرکاریجوگراف

  .ب گمژە و شاخی سیری ئکات یوەکۆمیتی

ی سیاسی پ ژموونه و کی دی دەیان بگنام ئکريت بکريت ب پاپشتل الی
بچسپت، ک ل دروستبوونی دەوتی نتوەوە هردوو عراق و تورکیا 

ل نو سداندا . ن نینسعرەبی ڕە هاوپیمانن بۆ ل ناوبردنی ئوانی تورک و
من پم وای خوداوەند و " دا ئت ١٩٣٠بۆ نموون وەزیری دادی تورکی ل سای 

و فرمانوای ئم وت پوست تورک بت و ئو کسانش تورکی ڕەسن  داوەر
بم ئم قسیSheckmous,2016 ( " (نین پیویست کۆیل و خزمتاکر بن 

 مان وەزیر له یی هشینپ نگاوی لندانی ٢٣هب١٩٢٦ی ڕ ب تم ندا ئ
ل عراق ئگینت و پشنیازیش ئکات بۆ  کۆمسیونی بای بریتانی

  . چارەسرکردنی کشکانی ئوێ

                                                                                                                                                                                          
http://www.emrro.com/leyadiruxan.htm  رێولهو ھ یمانێسل وانێن یواريد ێووخڕب ندا،يرلهب یواريد یرووخان یادي ە. 
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بم ل بر ئوەی مانوەی ئاسایشی گیانی کورد ل هموو پرەنسیپک گرنگترە، 
تی نتوە بوون و لتووری پداویستی دەو، یک زمانی و یک کویک نتوەیی

میشتهبش ئامادەییان ئ .ل ک نیڵ شتدام وگتیداعشدا دەست سکردبپ ،
. ی خۆی ئبتیکورد هرگیز ئاسایشی گیانی ناپارزرت هتا دەوتی نتوە

 ٥٠کورد پویستی ب  ،ئستاش ب تنک بوونی برژەوەندی ڕۆژئاوا ل ڕۆژهتدا
ئو هلی ئمۆ بۆ  چوون. وەیچاوەڕوانی ئبت بۆ هلکی لم شسای دی 
ل  ییدا یکم جارە هندە خای ئردرخساوە ل مژووی کوی ڕەیسربخۆ

دەستی  ٢٠٠٣ر ب چارەنووسی ئوەی سای هلکدا بۆ کورد هبت، ئگ
گمژە و کۆیلک  دیسان ڕۆی: یک ،تنھا دوو بژاردەی ل بردەست باشوور

ا دووبارە کانوە کراون بۆ ئست ٦٠، بمش هموو ئو هنی ل سای دەگت
 تیان لوە؛ هاوتبئخۆی و دەسناوخۆدا هاندەدات ی لکدەیان ت ب ،

، بژاردەی دووهم ئوەی ئوانی تۆنی بلر دەنووسرتوە یادەوەری دیکی وەکو
ی ب یکارەکانی پاش سربخۆ دات و داڕشتنی سترایتیجیی ئیبیاری سربخۆ

  . ییب ونی مژوو ب پاوانکیببت وەیک ئکات ش

، گات پکردنی بکین ئزموونی پاش ڕوخانی سدامبا گشبین بین و وا مزەندە 
 نی ڕووی راستقینیبیانی و ئزموونی داعش و دەرکوتسیاستمدارانی 

نیادنانی نیشتمانی ب فرمانەواکانی باشوور داوە و وب ، وانی سیاست وعرەب
ی کورد ک وون بۆ گشتن ب ئامانج گورەکاز بمکراوە ئا ئوەی ئکرت و

بنواڕین ک  م ب کورتیەفراندەسربخۆیی و ل پداویستیکانی پاش ڕ
 .    سی و سترایژی ئایدۆلۆژیناگرنگترینیان تیوری دبلۆم

  :ی گونجاو ب جیھانگرییتیوری دبلۆماس

ندی سیاسی نو یوهپهی بۆ ندشهگر ئهوەر ،بیسترتمكی دیپلۆماسی دهچه آه
، آهندی نوان وتانهیوهری پهدپلۆماسی هونه ، ڕاستهچتتی ئهوهەد

 وهم  ئهبه. تهوهت بۆ دهوهت، دهت بۆ حكومهدانووسانی حكومه یشن ومیونیك
بستراوە ب  آانی دیكهرآه، ئهکانی دبلۆماسیپکھاتئرک و  لهشك نھا بهته
آانی تی و فۆرمهوەندی نو دیوهپهله  آی گرنگترهیهآهآۆندی ناوخۆ آه یوهپه
و  ڕ، ئابوری و بازرگانی، شهتییهی آۆمه، پگهآولتوورند بهندی پابهیوهپه

  .، جگ ل جۆرەکانی دیکی تیوری دبلۆماسییهئاشتی
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 ل مکدا تیورە باوەکانی دبلۆماسیئکات دبلۆماسی، ب  تووتوە کریکیشمئ
ر ڕەخنپ و  ب یان وایپیویستیپرۆتۆکۆلی دبلۆماسی نو و ئهچوون . ان ب
تانی دنیا وهەد، خواستی آه ئاراوههنایه  جیھانگریی میكیانهاداین گۆڕانكاریه
 نخهنه، چی دی متمانه وهنهو نۆژەنی ستراتیژی دبلۆماسی خۆیان بكه وهپیاچوونه

نا ده ،یی باو بونیادنراوهوهتهنتی وهمای ترادیسۆنی دهر بنهسهر دبلۆمات لهسه
 خواستی ستراتیجی و ترادیسۆنی نوێ له. وهآردنهربازی دهی سهیترسڕووی مهڕووبه

، دروستی پپارزتیی بهوهتهبوو بتوانت ئاسایشی نو نه وهئهوه تهتی نهوهده
نھا دبلۆماتی ك ته، نهر دبلۆماتی گشتیسهبخاته -تیپراوره -' پشیی'  آاتكداله

  .تیوهنو ده

 ررد پارآهیچهبۆچوونی ڕهبه (Parker,2009) چ  و ماری بهت یو
)Wood&Coates,2008 (ریكین  بۆ مهی دبلۆماتی ئهوهپسپۆڕی بواری دارشتنه آه

ترسیه ها مهروه، دبلۆماتی گشتی بوونیادبنرت و ههی توانای دبلۆماتیوهئه
یشن  و گۆڕانكاری ، هاوسنگی خواستی نوێ گۆبالیزهوهیآان دوور بخرتهنو

ی دبلۆماتی بکرت، ئوانیش چوار ڕوانگهله وهخراکان بکرت، پویست پداچوونه
 و بونیادنانی بهرە و سیاسی، بهرەی دانووسان ،ئایدۆلۆژی ،یگۆڕانکاری مژووی

وتوانای دبلۆماسییتی کوردییی سیاسڕوانگ ستا لئ کورتی، ک ە ب 
  .یان ئکمڤۆش

  )(soft powerدەسالت - تیوری نرم : ی مژووییگۆڕانکار 

ییکان فۆکۆ مودرن و ئم جیھانی نومان ب سردەمی ئاساییکردنوەی نائاسا
گۆڕک ب شتکان و ت ک جنە بینراوەی دەچوودنناوزەد ئکات، بو خوداوە

دەس کات بکان ئتدەسوە، لو پیاوی سیاسیش شتی ق کانرێ دەرچوون
کوات وەکو چۆن پیاوکی ئاینی ناتوانت  ).،,Foucault (1976. ئاسایی ئکاتوە

نلۆژی ئیتر بت تنھا خودا دروستکری هموو زیندەوەرەکان ل کاتکدا تک
 پاراستنی سنورکی دەسنیشانکراو، ب نیش ناتوانانسیاسیک. همان کار ئکات

و دورخستنوەی  جۆگرافایک، نۆرم ئاساییکانی کۆمگیک، بردەوامبوون
  . و بهرەی پشوایی خۆیان بسلمنن مترسیکان بپارزت

کان و گروپ ژردەستکان هلی زین یری بۆ کم نتوەییمۆدرن و جیھانگ
ری و سروەری یسردەمکدا وەکو سردەمی جیھانگو ل هیچ مژوو . بوو
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نگشتووە و نبخشیوە و تکنلۆژی دەنگی ب دەنگ کراوەکان برز ب دنیا 
، ئویش هۆکاری ورد ل همووان بخت یاوەتری بووک. دەنگی بۆ کۆنکراوەتوە

ب ، بکو ریجیھانگی رد نبووە ل قۆستنوەی تکنلۆژیا وکو یبرهرەمندی
تایبت ئجندای سیاسی نوی ڕۆژئاوا ب وچمکانی رۆژهت وهۆی تنگ

 بیست و ٢٥کوردی باشوور ل گڵ زیاتر ل . ڕادیکالزمی  ئیسالمیب بر  نبرا
تیوری دیارە ا هتا ئستاش ب ئاشکر ،پنج سا فرمانەوایی سربخۆ ئکات

 ریسیس جیھان و جیھانگیاستی سیائاڕی سیاسی ل گڵ یستراتیژ سی وادبلۆم
نگ نیهاوس.  

پنج  ٥٠٠٠، دواجار ك وتدا بژییه و له وهنتوانت پكهتنیكی جیاواز ر ئهگهئه "
) & Mansbach, 2012) Ferguson.ل بری ئو سد و چندە هزار وتمان ئبت

، دبلۆمات و وەزیری دەرەوەی ئمریکای ر پارزپشبینی وارن آریستۆڤهمه ئه
رەتای گشتگیربوونی وە س ١٩٩٣سای  ر لهههلکاتی کابینی کلنتۆندا، 

كی و لۆبی جیھانی یرمهك گرفتی ئاسایشی ئهی آۆمهیپشبین ،وهجیھانیبوونب
چل و  ٤٨وت ل ئفریقیا ،  ٥٤وت ل جیھاندا هی ،  ١٩٥دیارە ئیستا. آردووه

 ١٤سی وشی ل ئمریکای التین،  ٣٣چل وچوار ل ئوروپا،  ٤٤هشت ل ئاسیا ، 
ی  ئندامی ١٩٣لم ژمارەی  . ل ئمریکای خواروو  ٢چواردە ل ئۆقیانووس و 

ک فلستن و یان نتوە یکگرتووەکانن و ب فرمی دانیان پدا نراوە و دوان
   .) (worlddometers,2017  هۆیسین ئندام نین

زی زلھ' ئمریکی و هزی خوداوەندی ی ئمریکا بۆ خونی یدەکرت پرۆش
هتا ب واتای . رتکر بیل سۆنگی بڕوەبردنی دیمۆگرافیوە س 'یکم

ڕووی ئکرت، ل سیاسیوە ئاسانتر کۆنترۆڵ، ل ڕووی ژمارەی وتکان کمتر بت
ئابورییوە کمتریان ل سر ئکوت، بۆی هوی ئاساییکردنوەی 
نائاسییکانی دا، ب هوی  داڕشتنوەی دبلۆماسی نوێ و گونجاو ل گڵ ئو 

ی آولتووری آه یدبلۆماسشپۆل نویی ک ناوی فرە کولتوورە داڕشتوە ناوی نا 
له  ئم چمک پک هاتووه. د آراوهیش ناوزه)(soft powerتسهده رمنه به

، ری هونهوهینهڕآو گۆنوان دوو وت و الینی جیاوازدا وهی آولتووری لهوهگۆڕینه
ب ماکدۆنادکردنی دنیا ب . و ئایدیا خواردن، زانیاری ،شرزه، وه، زانستوژه

ت وە، کتگرریکاکردنی دنیا ئمی خوائگڕ نھا ل وە بکردن
ری کارئاسانی بۆ کردووە بیکات ب نگیائامرازەکانی جیھ ،بڕوبردنکی جیھان
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هرزەکارە،  کولتووری جیھان و خواردنی پسندی دوو ترسناکترین نوەی مناڵ و
  .ژرخانی هر کۆمگیک ک سرخان و

و زگاآانی ئهو ده آانئایدیاه نهیاندنی الیهبۆ تگه یوهم گۆڕینهست لهبهمه
ت سهده- رمهر یان نهمكی سۆفت پاوهچه. یهو ناساندنهی پوستی بهنهالی
هات  بۆ  زانكۆی هارڤارد دابواری زانستی سیاسی لهی ن جۆزف نای پسپۆڕالیل
آارهنانی بری بآان لهآولتوریهبواره سفکردنی توانای ڕاآشان و هاوآاری بهەو
هزی ندی آاتی بهیوه، یان دروستكردنی پههز وشک و سیاسی زبر وتی سهده

  .و زۆرداری پاره

و  وبۆ ناوخۆی ئمریکاش ب کارهنراکولتووری دبلۆماسی نرم دەست 
س سد نتوە و ئتنیکی جیاواز لو وتدا  ٣٠٠بخش لوەی زتر ل سوود

بوونیان بر شوناسنامکانی دیکیان هموو خۆی ب ئمریکی بزانت و ئمریکا 
، یکی دنیاوە ل ئمریکا ئکرتگڵ ئو هموو نفرەتی ل هموو الل. بخن
بدی ' برزە من'تنھا ' من ئمریکیم' ە ئن ئوەندە ب شانازییو انئو

ئم سیستمش ل ناوخۆدا بهزی کرد و سری خست ب سر سرجم  .ئکرت
گر سیری ئوروپا . و فرە کولتوورن نیتانی شپۆلی پناهندە تنیوئو و
مترسیکانی ناوخۆ، ب  بوو ئچن ل ڕووی کولتووری وی خاپوورانل وت ،بکرت

، تنانت کندا ک یکم وت سیستمی فرە تایبت مترسی تیرۆریست
ی یتی و ئنتما نیشتمانیئو یک کۆم .کولتووری وەکو دەستوور جگیر کردووە

وەکو ئوانی ئمریکا و کندا بوونیان . رەدا نیل نو ئتنیک جیاوازەکانی ئ
دییان نینونی کن و خشناخپ.  

ۆڕانکاری دبلۆماسی فرمانەوایانی باشوور گرچی دروست ل سردەمی گ
ڵ خواستی گوناجاندنی لمجیھانگیریدا گیمان و دۆستی ئریکا بووە، هاوپ

خوندەواری و  ئمریکایان کردووە ب پگی سرەکی بانگشی فکری و
ی کولتووری و یئجندای سیاسی خۆیان، بم نیانتونایوە سوود ل دیبلۆماس

دەس رمنیگانب ر برانبک بت نران ، لکو بم بررناو هب  ب
 .حزبکانی دی و خکی کوردستانیش ر بدی خۆیان ل ناو حزبکان و برانبوخ

ند شارنھا چوە، تتک نرکیان ئازادە یکی  و هوە و ئاینتشارەی وکو ن
 جیاواز لل کی نادیموکراسیدا مامتنوکک ئڵ یاوەتریش و .گ

دەس رمکانی نتسختوە بۆ دەسکردوەت وانچیان پقتی ش،  ل
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ی پ ئمش ئاسایشی هرمی زیاتر خستوەت مترسییوە، گرچ .ناوخۆدا
عق بینی تدا نبت، ئزموون سرمشقی  ،دەچت ئجندای سیاسی کوردی

  . وات تنھا ک دەستی سوتا بزانت ئاگر سوتنرە بت،نکردارەکانی 

  .)Grand Strategy(ستراتیژی مزن :  ئایدۆلۆژی سیاسی

و بنمای دانراو و چسپا سیاسی پک هاتووە ل کۆمک پرەنیسپ وئایدۆلۆژیای 
تووری ک ل، کۆمیتی و کوسبارەت ب ڕەهندەکانی سیاست، ئابوری

ایدۆلۆژی سیاسیکان زۆرن جۆری ئ. برژەوەندی زۆرینی خکی تدا پارزراوە
وانناردیمۆکراسی، دیکتاتۆری، ئۆتۆکراتی، ئارستۆکراتی: لزم، سۆشیالیزم، کی، ئ

 یکک ل یخۆی ئایدۆلۆژی جیھانگیری). Haywood, 1992(تد ...کۆمۆنیزم، لیبراڵ
لم سۆنگیوە  .ئابوری مۆدرن گرنگترین ڕکخرەکانی  ڕامیاری و بهزترین و

ئکات  جیھانگیریگڵ دەرهاویشتکانی ئایدۆلۆژی سیاسیی ک مام لئو 
ەوەکانیدا بت ک ڕرانکاری خراکانی و زانست تیژەویست ل ئاستی گپ

ک هاتووە لکانی پڤستراکتۆری ئابوری : گرنگترین پ)Harvey،1989 (
زیادکردنی  Strange, 1988)(ستراکتۆری زانست و برزکردنوەی ئاستی زانست   

)  Beck, 1992 (برهمھنان و ب جیھانیکردنی برهمھنانی نیشتمانی  
ئابووری ئازاد ب بوونی )  Giddens, 1991(زیادکردنی تکنلۆژیای نیشتمانی 

 ,Heldهت ل یک کاتدا اچاودری نیشتمانی بۆ پاراستنی دیمۆکراسی و نز
1995)( . 

اویستی گشسندن بۆ و پد براوردی هیچ کام لو پرەنسیپ و کارکتر
نگی لهاوسۆبالیزەیشندا ککانی گڵ خواستی   گتیورەک چ پارآهلر و یو 

چوون ئو ئزموونی هرمی . گڵ کورد تنھا کاتی خونر کوشتنە  لهاتوو
دیمۆکراسی ن وات ،خۆی، سیستم نی تک ناگرهیچ ناو کوردستان ن ،

سر بنمای تکیک ل لبڕوەبردنک  ،ڕیتمک نشاز. تد...سوشیالیزم و
عقوە، دیکتاتۆر ل ڕووی سیاسیوە و مافیایی ل ڕووی  فیودالیزم ل ڕووی

 و ن مکانم چهیچ کام ل وە نتییی کۆمڕووی مۆرا م لوە، بئابوریی
تا ڕادەیکی زۆر .  گرتوە و ب ئندام وەریانناگرنهیچ چمککی دی نای

ی کوين وانه بێژيم ،له ھهلێکی ديکهدا باس لهوە ا ناوی ئهو کۆرسيه له زانکۆکولتووری مافي( 7' کولتووری مافیا'

ر کولتووری بڕوەبردنی  ب سزا ).7ئهکهم له چ کولتووريکدا مافياين وله کوێدا مافيا ئهوانی قبوڵ نيه 
یانی دی ب توو هاو’in  group ‘ تایبت ک گروپی خۆی ب ناوخۆ ب، کوردیدا



بیاردان و دپلۆماسی کولتووری و ڕەفراندەم - پۆست 	

 

21 
 

 گشتی ب 'دەرەوەی بازن' out group .ت  بئ ک وەکو نیچکان "ئاستسیاسی
ن بکش ئکان دابی ئاممرۆڤر دوو دەستسک چینیش از و دوژمندای ،

ویش دوژمنوهاو" دەناسن ئس شکراوە بتی کوردیش داب و دوو کاتۆرەدار ئ
ۆست کاتک ل ، دوژمنیش ب دبوونی پسند نبووە دوژمن بووە ازئوەی ب ئام
  .یاز بوونئو ئام برژەوەندی

کاتک ل مرۆڤی فرمانەوا و دەستداردا دەرئکوت  ،ئو ئاکارە باسکراوەش
زانت، زیاتر خۆی ک خۆی ل ڕووی دەرونیوە خودی خۆی ب شیاوی ئو پۆست ن

ئم جۆرە . ب شیاوی سرۆکی عشیرەتک یان پیاوچاکی دیوەخانک ئزانت
ک یژ و هواردنی تدا دەرئکوت، جارپرچکرداری توندوتکسش دووجار 

 ن ببگ توانیویان ی وایگشتی چوون پ ک بخ ر برانبکرۆک یان ب
وای سر ب کیش برانبر کسانک ک پی هستکی ناوەوەی؛ جار

کی ناجی بت بۆ دیوەخان، ئیتر ئو دیوەخان ئکرت ئدیوەخانکی ئو نین
ییان هۆکارکی ی دوابم خا .، وەرزشی  یان کۆمیتیسیاسی، ڕۆشنبیری
هستی خک پ نزانین، وات ئوەی ل دیوەخاندا  ش، ئودیشی ب دوادا دت

ەی ئدات ل دیوەخاندا ئمنیتوە، ئم هست برانبر ب دنیای ناوەو ڕوو
واتField’ ‘ پرێ بۆردو پی ئلت وات ئوەی. خۆیتی برانبر ب شیاوی خۆی

 ە و بمش تیمکی کۆمیتی پکل بوارکی دەسنیشانکراودا یک دەبیننو
وە کولتووریكی دیاریکراو برەشنن و لهرئپ نن وە بهم ئه  رمایس

نزمکی  ئابوری و کۆمیتی و سیایکانیان ئو کولتوورە ئکن ب ئاکار و
  ).  )Bourdieu, 1990, 1991 نو کۆمگدا ئاسایی ل

، ن ل نو بوونیادی ان نایتبم دیاردەی گروپگری ب ککی مرۆڤی سیاستو
ەرەوەی ل د. شیزانای سیاسیدا جگی دەبتوە و ن ئزموونی ژیرمندی و

م هزرژەهریکردنیش ئوەی ڕاڤندنگری ئاستی خوت هت  ناتوانب شایست
، ڕيەوی دنیاش، لبر ئوەش سرکردە و ری و ستراتیژیب پڤیکانی جیھانگ

کاریان هی و ل هموو فرمانەواکانی دنیا ب دەیان ڕاوژ سیاستمدار و
ەروونیوە ئامادەی ئکن بۆ و ل همووشی گرنگتر ل ڕووی دڕائهنن  ڕویکوە

جم دانیشتوان و ل دەرەەش ل ئاستی جیھاندا ل ناوەوە ل ئاستی سر ەیئو
  .مامی گونجاوی تۆماربکات
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گڵ فرمانی جیھانی ئمۆ کانی مامکردن لپاش ئم گرنگترین خا
ت ل نو ئاکامی سترایژی اسی گونجاوە، ئویش بوونی نابینرستراتیژی سی

دات پویستی ب تدا ڕووئهڕۆژهه مۆ لهئه ئوەشو  چونک ئم فاکترە. کوردیدا
)Grand Strategy (یهستراتیژی مهش ستراتیژی کۆگردە،  زن یان بامئ ،

م ئه.  مڕی جیھانی دووهشه ییورهگه هیندیڤابهو ههآو ئهی ناوخۆی، وهیگشتگیر
یدا آبآتله .داهاتووهندی وهریتانی پۆڵ آهژووناسی بهن مالیهله  مكهچه
ی بایه و سترایتیژیهئه ندی باس لهآه ،ئاشتیدا ڕ وشه جی با لهتیسترا

كا و ژمارهیرمت، ئهتی سۆڤیهآیهی یهربازییهسیاسی، ئابوری و سه یندیڤابه
. ڕ و ئاشتیداآاتی شهآانیان لهوندیهرژهآات بۆ پاراستنی بهوروپی ئهك وتی ئهیه
ی دبلۆماسی ئهری هونه وایه یپی چم ستراتیژهباپاراستووهیه یهندین ده.  

آانی  رچاوه سه م ورههموو بههه آات آهی ئهپناسهوه رت بهڵ ههبم لیده
ویش ئ وهسیاسیه ژییك سترایناو یهپخرته تك ئهوهند دهتك یان چه وه ده
ستراتیجی با و رت پ وایه هه .وهئامانجهو تی ئهخزمه  خرته ل ئه گه وڕه شه
ی بوونی میانهمۆ لهی ئوهئه) . 1991. (وهك جیاناآرنهیهریبن و لهڕ هاوتهشه

ی یبوونی ستراتیژ. پشت ڕاست ئکاتوە 'هرت'دات بۆچوونکی ڕووئه وهداعشه
دا و ستراتیژهر ئهسهوتن بهرآهو  سه  تیه ڕۆژهه ی ویندین وتی ڕۆژئاوابای چه

 وهن آوردهالیهی با لهآی دیكههیستراتیژییدا بهلگهآردن لههم مامه، بهحاهمه
آرت ده وهآهت پالنهخزمه آرتهتی نهوهاو، واتهوانهچهی پاستهڕئابه 
 لینکۆن،هام ەبرئهی آهستراتیژیه تهسیاسه واته. ر بكاتبهستهوتن دهرآس

یمس آاری هنا و جهڕی ناوخۆدا بهشه ریكا لهمرۆك آۆماری ئمین سهههشازده
موو هه چونكه، آاتدی ئهستراتیژی با و ستراتیژی نیشتمانیش ناوزهن بهآرفسهمه
پناوی  آانی خستبووهروونیهربازی و ده، سهئابوری، سیاسی، دبلۆماسی رچاوهسه

  ). ٢٠٠٨(آگرتن بوو تی یهسیاسهئامانجی با آه 

  :توانای دبلۆماسی دانووسان و بونیادنانی بهرە وبهرەی 

ل سر بنمای ، زیاتر استی کوردیدا وابستی تیور نیدبلۆماسیت ل سی
ل مژووی لۆزانوە و هتا . قس و پیمانی دیوەخان دامزراوەپیاوەتی و 

ڕوخانی عراق و سوود وەرنگرتنی نیشتمانی ل  دەرئنجامکانی ڕاپڕین و
بوونی داعش تا ئاستی پیویست، و ئستای ڕەفراندەمیش کورد قرەبووی ئم جۆرە 

ئم داوەرنین ئگر گڵ ئوەشدا ل .لۆماسیت نزۆک  ئداتدپ سیاست
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 وەی لین بتبار بکەوایانی کورد تۆمرمانو کولتووری  ڕووی دپلۆماسیف
لم بشدا . ئوانوەی گرفت تنھا الیوە تواو کۆوار و نشارەزان سیاسی

و ئوانش نتوانراوە و نزانراوە کاری  ئو تیورانی کاری پکراوە شرۆڤکردنی
م بۆچوونانپشتی ئپا ت بت دەببکرپ .  

 ەوەڕی ساردپاش شهل ستنیشانكراوی دهبهدا وهتهتی نهوهڵ دروستببونی دهگهله
ب . بینیوهخۆوهندنی بهسهشهرچاو گهآی بهیهوهشلۆماسی بهپآانی دتیوره بوار و

و زتریش بوون  یکیتی ئوروپاندامی ئ وتی زۆر بوون به كآۆمههۆی ئوەی 
 یان وابوو پویستهڕۆژئاوا پآانی زلھزه. آانآگرتووهیهوهتهندامی نهئ به

ن، مووان بكهڵ ههگل هبتوانن مامه تات بلۆماسیان ههپآی دهیستراتیژی
ی هشتنی کولتووری خۆیان مامهگهتی ەس هندر آهمان آاتدا بتوانن هههل
لۆماسی پپاشگر ی د مك بوون بهیان چهده به وهلره. ك بگۆڕنوەتهلۆمسیان لهپد
  : وانهله

ی بازرگانی، یلۆماسپلۆژی، دآنهته زانستی و یلۆماسیپ، دئابوری یلۆماسیپد
رگریكردن ب یلۆماسیپ، دمل، یان زۆرهلۆماسی دیجیتاڵپزۆرداری، د ییلۆماسپد
ی یلۆماسپدتنانت ی جیھانگیری و یلۆماسپد بوونیادنان،ی یلۆماسپخۆ، دل
هاری به وەربگیرت، بۆ نموونهب هندیش پویست  بووآیش دروستكراوهیسف
ئم ل ئستادا بووە ب  .دروست بووه وهآیهوبویسندی فهیوهی پهڕگهبی لهرهع

آی چهست لهبه، مهكری چهفتهی دهیلۆماسپدی تۆڕە کۆمتیکان، یدپلۆماس
پناوی هننرت لهآار ئهی ئابوری بآرانوهدا بهوهرهتکتیکی دهله  مه، ئهبانكه

آو ، وهدروستكراو هزی پارهبه یوندیو په ستیدبلۆما واته .دادروست آردنی
زۆر  رمی آوردستان بهندی ههەیوها پروه، ههدنیاوهآانی تورآیا بهندیهەیوپ

لوەتی ئتوانن مام ب نوتی  وهتی و ڕۆژئاواییهنی ڕۆژههوت و الیه
آرت ، ئمه ئتیان یان گشتیوی  هاویلۆماسپهروەها د .وکوە بکنککر
 ر وتك جۆرهگه، بۆ نموون ئهشكرت سروشتی بتبۆ آشراو بت ئهخشه ن

ر دوو گه، یان ئهآراو بووند نهسهك پهوت الی خرآهتدا ده ییآی سیاسمیدیایه
نو له ته لۆماسیپم دبت، ئهنوانیان باش نه وهی سیاسیهیلۆماسپڕووی دوت له

بۆ  ندیکان،یوهی پهوهستنهآی و بهآرت ببت ب هۆی هزی ناوهكدا ئهخه
 رج نیهلۆماسی هاوتیان مهپ، دآان، آوردلیهئی، ئیسراآاننیهرمهئه نموونه

ئو  نوانله  آراوه ندسهكو سروشتكی پهوت بهوخۆی ت بكهدانووسانی ڕاسته
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 یلۆماسیپد یئازارکی هاوبش و دوژمنکی هاوبش ،باسم کرد یس نتوەی
هۆی هاوبش بوونکی ، هندێ جار بدروستکردووە داهاوتیان ینوانل یسروشتی

ک ردک مام لگڵ هاووتییکی یۆنانی ئکات، یۆنانییمژوویوە، ک کو
، وا هست بکات ئندامکی لۆبکی ب کار ئهنت ڕاستوخۆ دەستواژەیک

 .یونانی هاوڕین، دوژمنی دوژمنکم برام ئم ئامۆزاین، کورد و وەیوەکو ئ
یانی توهاو وتیانی یۆنانی دەرەوە،ی هاوتسدیارە ئم نموونان ل سر ئا(

سات  و) 1988(' نتوەیی ئبن' ئت گایاتری سپڤک دەرەوەش زیاتر وەکو
، سیاستی تۆکم بم ڕبری لھاتوو  ) ژوویکان ئکن ب خۆراکی ڕٶحم

 بخات خزمتی بشکی دیکی یخۆڕسک سۆزی ییلۆماسپدئتوانت ئو 
ت دروستی ئکات ل نوخۆدا دەس و گشتییوە ک خۆڕسک نی یدبلۆماسی

وەی ئاسایش ولشتنناو هی ناوخۆ و یئارام پی کۆمگبونیادنانی پتی ی
با.  

ی گرنگی هی ل ییکک لوانی کاریگر) 2003(دکتۆر ئەک سیگر 
ڕۆی سرکردەی ب  وای ینوێ و ڕابرایتیدا، پ یی دپلۆماسیینووسینوەی تیور

 توانا ل برەودان ب دپلۆماسیت و چۆنایتی نک چندایتی ڕبرایتی 
لۆماسیتی گشتی یکک ل گرنگترین جۆرەکانی پپی وای د .دەناسرت

ئمریکا  یانڕدۆ ئو. گڵ بکاتک زۆر ب هستوەری مامی ل لۆسیتپد
 ر لراقدا بع کی دلر هۆکارتهتی گشتیدا دەبیندپلۆماسی ی، پشتگیریی ل 

بازە ب ئکات ک سرب نموونی زیندانکی ئبوو غر بۆچوونکی
الینی . سرا گیراوەکانی سکسیان کردە سر دەستبیئمریکیکان دەستدرژ

 کارەساتی ی خرای ئندەنوسیا لیئمریکی ل هاوکار یسرکتوو دپلۆماسی
. ەدا ئبینتو٢٠٠٥زینکی پاکستان ل رزەوی ل ، وە٢٠٠٤تۆسنامیدا سای 

ی درژخاینی ل سر یگریکارنی ینی و نریئم جۆرە ونان هردوو ئر
  . وتانی بشداربوو و جیھانیش هی یناوخۆ و هاوتیان ل وتیانوها

ڕووداو هن، وەکو پاپشتی و هوستی  وون ب نزیکمل ناو کوردیشدا هردوو ن
ی گشتی  و یلۆماسپکانتۆنی ڕۆژاڤای کوردستان و پکک بۆ ڕەفراندەم ک ب د

ک هویستی و ، ل الیچوون .ی با  دەنرخندرت'ڕەهند فرە 'لۆماسی پد
اندا و میلی کوردستانی بای وەیکی برچاو خکی هپشتگیری ئوان ب ش
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ل الیکی دی، . جماوری دروست کردی یحزبی نویدا سرخست و یک دەنگسرب
نیارانیان  مترسی بۆ رژەی میلداری ب الی خۆیاندا ل الی کورد سرئخات،

ی نویان ل تکدا ی، دەرگای دبلۆماتوست ئکات ک ل بری پرەچکرداردر
وانی هموو چپ. شینی سنگی نو دەوتی ب خۆیان، جگ ل بخبکنوە

ی گشتی بردەوام ل باشوورەوە یلۆماسپئمانش وات الینی نگتیڤی د
ئم تنانت . دانی ڕۆژاڤا بوودەرئکوت و ڕگ گرتنی هاتن ژوورەوەی کور

پناوی بووبت ل multilateral diplomacyڕەهدنیش ئگر تنھا دبلۆماتکی فرە
 بەی دن، گورزی کوشappeasementجگیردنی دبلۆماتیتی رەزامند

کوات ئم دوو جۆرە  . ند ک پابندە ب هاوتیانوەدبلۆماسیتی گشتی گیا
چین و بۆچی بۆ کورد گرگن؟                                                                                      

آو دآتۆر وۆرول سارومی ئاماژەی پ یان وه ند،ههرهدپلۆماسی فره
ل کورترین پناسدا ، جمسرتی فره دبلۆماسیه،)  (Multitrack diplomacyئکات
 ك یان زیاتر لهند الیهشداربوونی چهبهواتشهن بۆ چارهالیهدوو نسرآردنی آ 
مرج نی ئاشکرای بکن، لوانی ب  مآان پک دن، بنیشتمانیهخته سه
بۆ . ژر ڕکوتنی ستراتیژییان هبتبژر بمشکرا شڕی گورە پیشان بدەن ئا

) (Bilateralismها روهو ههندهههرهریكا فرهمهتی ئهلۆماسیهپت و دسیاسه نموونه
كو نھا هژموونی سیاسی دروست ناآات بهته ، ئوەی دووەمیان واتهییدوانه واته

ی هی مامهنهو الیهشتنی ئهپی هزر و تگهکۆمیتیش به ئابوری یان آولتوری و
توانن ی ئهنانهو الیهبۆ ئه باشترین جۆری دبلۆماسیهمه ئه ، وهآاتڵ دهگهله
بم ئیسرائیل ل ئمریکا سرکوتوو تر بووە ل . تداوتوو بن رآهس

ل  .ئاراستکردنی هردوو دپلۆماسیتی فرەڕەهند و دپلۆماسیتی گشتیدا
  .باشی ل  دپلۆماسی فرە ڕەهنددا هی یباشووردا تنھا مام جالل بهرەمندی

یشن میونیكهآه له تهجۆركی تایبه) ( Appeasementندزامهتی ڕهدپلۆماسیه
ل ڕگی دەستبرداربوون ل کۆمک  هڕدانی شهآی و ئامانج ڕوونهرهوی سهه

ڤ ن نهالیه لهمكه م چهئه  .تایبتمندی بۆ نیار ل پناوی پاراستنی ئاشتیدا
ڕی می شهردهو سه ١٩٤٠ – ١٩٣٧سانی نوان  له یمبن داهنراوە، آهچه

ئمش ل میانی . ریتانیا بووتی بهرۆآی حكومهسهمدا ی دووهیجیھان
ی ئمانیا، خل میونی١٩٣٨ی سرماوەز ٣٠ کۆبوونوەیکوە سرچاوەی گرت ل
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یا و لگڵ جگ ل سرۆک وەزیرانی بریتانیا، سرۆک وەزیرانی فرەنسا و ئیتا
کانی بۆ ڕازیکردنی هیتلر پرەنسندنی شڕ ل وت. هیتلر کۆبوونوە

 ی سودتنالند بناوچ ر چیکۆسلۆڤاکیا کس ٨٠٠٠٠٠خۆیاندا و فشاریان خست 
خشر ببهیتل وە بمانیز ئڕەگ زار مرۆڤی بد هشت سه . ریش لهیتل

سرۆک . ی من بوو ل ئوروپادایداواکارو کۆبوونوەکدا وتی سوتندالند داوا 
ا داو و خۆی ب براوە وروپئرانی بریتانیا پاش گڕانوە مژدەی خۆشی ب زیوە

، بم هیتلر تنھا پاش ساک ل پیمانکی خۆی پاشگز بوویوە ناوزەد کرد
 رماوەزی ١و ل١٩٣٩ی س  ربازبزی سمانییهندای گرت و ،ی ئڕی  پۆش
نام ب دۆڕاوترین مژووی لرەوە ئم پیمان. ی دووەمی هگیرساندیجیھان

  .)(Hunt,200 سدەی بیست ناوزەکرا

ب وات یک کس دبلۆماسیتی رەزامندی ڕووکشی برانبر چوار وت 
  .شیاندا بۆ سروو نیو سدەی چیکۆسلۆڤاکیا بوو ب قوربانیی، ل نوکارهنا

جار ل سای م دا یکدتواو وەکو قوربانی کورد ل نو دوو دپلۆماتی ڕەزامن
، جاری راتۆرەیتی عوسمانییوەپدران ل الین ئیمپاش شڕی چا ١٥١٤

دووەمش ب پالنی دەوتی عوسمانی و نوەکانی ل سردەم دروست بوونوی 
ی ندیلپناو پاراستنی هڤاب ١٩٢٣تورکیادا سایی  ییدەوتی نتوە

، ئرمینیا و نان، ئیتالیا، پۆنداپلۆماتی جگ ل تورکیا بریتانیا، فرەنسا، یودی
مدا ماوەی فرمانەوایی حکومتی هر ل ئستاشدا ل .چیکۆسلۆڤاکیا

تی ڕەزامدپلۆماسیک لڵ تورکیا وند الیگ ک لک الیرجی یم ران بڵ ئگ
  .برقرارە ،ئران ڕازی بکرن نک کورد وات تنھا تورکیا و ،سرە

   :ب بهرەیی دپلۆماسی

ی یلۆماسپئاکامی د بروەبردن وکولتووری  ب گشتی، نشارەزایی ب سیاست و 
ن یال. ی مژووە و هتا ئستا ب ڕوونی خۆی نمایش ئکاتکورد، ل سرەتا

کانیدا ونتاریک نردەی الیر پژ ل مندە ککانی هشندین هۆکار  .گچ
دبلۆماتیتی کوردەوە  ستراتژ وخۆیان ل پشت الینی گش و ڕەشی سیاست و 

  :دیارترینیان ،مسداوە

ی، کورد هرگیز دەوتی یداهنراوی دەوتی نتوە تیدبلۆماس :یک
یاخود ئتوانین . روست بتوە نبینیوە تا فری دپلۆماتیتی دیی ب خۆینتوە
وستیی هونری ل دایک بوون ئهنت ئاراوە، فرمانەوایی کورد هرگیز بن پ
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ل  استکی سیاسیدا خۆی نبینیوەتوە، پی وابت پویستی بوەیپشتر ل ئ
و چوارچوارچوەی شرەفی عشیرەت بچت دەرەوە و فری هونری دپلۆماسی 

ژوو کۆن تۆمتباربکین  هتا ئم ئوانی م. بتئتکت و کولتووری سیاسی 
 . ب نزانینی

یکی بزوتنوە  نتوەییکان ، ناسیونالیستبر ل دەوتی نتوە،  :دوو
سیاسی پگی نتوە و گروپ جیاوازەکانی پاراستووە و ئامادەی کردووە ل ڕووی 

یی هبووە ، تنھا هستی نتوەش کارەسات بکوتو دپلۆماسییوە بۆ ئوەی پ
ئوەی ک کسک ب زمانی خۆی قس ئکات و سر . بزوتنوەی نتوەیی نک

کی هکی دەسنیشانکراوە و کولتورگروپ بوەیی نیتوەی نبزوتن مئ ،ی ،
. زیندەوەرەکانیش هی ، الیمیلی ئتیکی و ئنتمای گروپ الی نک تنھا مرۆڤ

 ژووبۆیرەتای مس ەوەکورد ل ۆش کۆممتا ئوه   وەیحزب و بزوتن
وەیی نیتوەیی نین. نتن نی هو حزبانئ . ک هزری باوەکو چۆن مرۆڤ

 یبت شرۆڤی ئادیا ئکات، مامناوەندی شرۆڤی ڕووداو و عقی بچوکیش باس
رتنی گگی شرۆڤی ئایدیا و ڕیوە حزبی نتوەخک ئکات، ب همان ش

 باشوردا همانن کاریان بووە ب لنی ئم ڕووداو ئکات ب پچوانی ئوا
کردن و باسی ئندامی یک دروستکردنی نک ڕووداو و کارەساتی یک دوای یک و

، پسپۆڕی بواری مژوو و سۆسیولۆژی ب دەیان .کتوونت ڕزبندی سھم
سیاست و کولتوور باسی هژاری کورد ئکن ل تگشتن و دروستکردنی 

وەی نبزوتنوەیم بزوتنکوشندەکانی غیابی ئ وەیی و دەرهاویشتت . وانل
Gunter,2007; Jwaideh, 2006; McDowall,  2004; Bruinessen, 2007  . (

یان ئم خا. ە نتوەی هبووە و هیدا دەیان تاک وگروپی دژۆبم ل ناوخ
عقی  و ل الیک ئکرت خوندنوەی جیاوازی بۆ بکرت ل ڕووی ئاینی

خۆبڕوەبردنوە، ل الیکی دی بزوتنوەی حزبی کوردیش ل برانبریدا 
  :تاوانبار بکرت ب تایبت ل سردەمی مۆدیرندا، ب هۆکارەکانی

A :ریکی دروستکردنیتانی دنیا خک میللرەتادا کاتس ل ' national 
consciousness' گرنهۆشیاری نی ی شتمانی ککوەگترین کۆخاک ب ئنتمای ،

بۆ دروستکردنی بزوتنوەی نتوایتی، کورد ئالودەبوونی ئاینی هبووە، هرگیز 
مۆرای  کۆن وەرنگرتووە و ئستا برچاوتر نیشتمان و نیسوودی ل ئزمو
 کاتنیشتمانی بقوربانی ئاین ئ .م وایم ئالودەمن پئ ،بوون 
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وە بت ل نستی خۆیدا ئزانت یان ، ئکرت هۆکارەکی ئرنکراوەچارەس
افرە و ل بنمادا ئاینی خۆی ئو جنۆک و ک ش بیریان خستوەت کنیارانی همی

دەوری  .نی ک لوەی خکی ئاسانتریش بووە بۆ کۆکردنیگروەها ئاین ڕه
ل بری هونری نیشتمانپارزی بردەوام ل هوی  .دیوەخان و دروستکردنی ژمارە

ک ئم  ڕاستقینکی ئاین ک نیارانیشی بووە بسلمنت ەدا بووە بۆ خاوەنئو
ڕاستقین و ن  پروەرینیشتمانیب  ن بوو مل بر ئ ئایندارترە، موسمانتر و

ئم ڤایرۆس گرچی ل دەیی دووەمی سدەی بیستوە . ئیمانداری ڕاستقینش
. ل سایی حزبکانی باشوردا گشتوەتوە ب ترۆپک بوو، بما ئستا تنک بوو

، ئو مرۆڤش برانبر ب میھرەبانی هبوو لوێ ئاین هی ل کوێ دنیام
خیانتکارە  تنانت ساتی گیان بخشینی  نیشتمان و خکی خۆی نامیھرەبان و

ل  کردن بۆی ئو دیاردەی خیانت. ب ئاینکان نویترە یب ئاین ل تواو
 کورد جنۆک و" ستقینک  انیشتمان ب ناوی ئاینوە، دەمانباتوە سر خا ر

ی هموو ینل بین. قانگ دەدنپ رس سدان سا گوی عرەب و فا ی"دوە
، برزتر ئکنوە تروسکیکی ئازادبوونی کورددا ئوان تۆنکانیان چتر و

ئو  کات بۆ ئوەی نک بۆ خۆی وتوندتر باوەش ب ئاینکدا ئ کوردیش سختر و
دنیایش ک ئتوانیت پشتگیری ئو بکات، بکو تنھا بۆ داگیرکارەکی 

  .بسلمنیت لوان دسۆزترە بۆ ئاینی داگیرکارانی

B:  ،ت و کولتووری کوردیری کوشتنی سیاسشیرەتگشیرەت و عدیوەخانی ع
نخوازەراوەکانی ل تشنکردنی توژمی ئاینگری و کوولتورە قزەن و 

وەکو بنمای دۆڕانی سیاسی و دپلۆماسی  .تیوەب زیندووی هشتوو  کوتوەتوە
ی ل سنووری ب مافی و داگیرکردنی کوردستان بشکی گورە کورد و

ناوکن کوانی هیچ  چوون ئو حزبانی هن ل بر ئوەی. نخشاندووە
هرچیک  .لیبران، ن نتوەیین و ، ن دیموکراتن و ن  سۆشیاڵسیستمکوە

بزوتنوە تنانت گروپ ڕۆشنبیریکانی کورد دیسان کولتووری  بت تایتی حزب و
  .مرۆڤی هۆزدا ئنخشیت کردن و مامکردنیان ل چوارچوەی عشیرەت ورکا

 C: ناوی پ' بوە و 'چتخاچدانی نیشتمان و ن رەتا لوە، سلمانی بوونی و ع
وەی ڕزگاریخوازی کورد و دواجاریش شپ بزوتنزارکردنی واتای خودی چرم

، ب هۆی نووشوستی تگشتن ل مارکسیزم ڕوویکی دیکی نوشوستیکانی بوون
زۆرینی چپی کورد ل مژووی کۆن و نودا  ل کاتکدا بردەوام ل . کوردە
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، بم وەکانی دیکبۆ مافی ئازادی نت بانگشدابوون و ل بانگشدان
 .ان کردووەکوردی نیشتمانی سرسختان دژایتی هموو پرۆژەیکی نتوەیی و

ل باشوریشدا زۆرترینیان دژایتی باسی جودابوونوەی کوردستان ل عراقیان 
ل پناوی . ئم جۆرە هستش هر وەکو ئوانی پشتر ئاماژەم پکرد. کردووە

 ەو مۆدرنن، ئوەندیاوازن ل ئاینی ڕادیکاکان سلماندنی ئوەی ئمان ج
ب ب دا کسکو بیرە تن بتوندی باوەشدەک ل وانجکی پوەیندنخو

و مام ل گڵ دیاردە  ، دەرئنجام وەکو ڕادیکا ئیسالمیکانمارکسیت کراوە
 یب ئاستک ئم دوو بزتنوەی ئیسالمی و چپی کورد .چمککاندا ئکن

ئاکار و توندوتیژی و زمان زبری و ل رگیز بت هبر پۆشاک نچن گک ئی
ان ینیشتمان و ئیدۆلۆژیی جیاوازەکان جیاوازی هست و هزریان برانبر خاک و

  .ناکرت

D: موو ویژدان وی هگتی جی حزبایشوە هاوکڕینڕاپ یکی  لمۆرا
دبلۆماسی ل بۆتی حزبایتی ل سر  و تکۆشان سیاسینیشتمانی گرتوە و 

سرەتا ب دروستکردنی . عشیرەت توایوە زیندووکردنوەی دیوەخانیهاوکشی 
، ل داڕوخانی عقدا و بچووکبوونوەی هزردا ئمش بچووک بوویوە میلی حزب

مرۆڤ، یان  - ئستاش بچووکتر ل جاران میلی تاک بۆ میلی شارچیتی و
ری و یش وایکرد پداویستیکانی جیھانگنئم جۆرە ئامانج بودە .تیستاکپر

. نوێ ب الی کورددا ت پرت ب ب ئوەی هستی پ بکات یئاراستی جیھان
ئمان . سیناریوی ڕوکشانی هۆشیاری جیھانگیری بت ئستا پویستی ب ماسک و

نیشتمانی و ویژدانی  همووی هۆکاری نبوونی بزوتنوەی نتوەیی و بزوتنوەی
ئم نائامادە بوونش  .ست بوون ب خاکوە نائامادە بتگشتگیر، ڕۆحی پیوە

 .هاوکش سیاسی و دپلۆماسیکانی ل مای کورددا همیش پوکاوە هشتوەتوە

دا کورد وە :سشۆڕشی نو ندەواریلم خوک مرۆڤی کتاکی شاخی و ،کو کۆم 
تاف و هاواری سۆز وروژن بۆ خواستی شۆڕشی وشارەزایی تنھا سیاستی شاخ و ه

بۆی . ت و تسراتیژی سربازی نوێهبووە نک دەو داچکداری ل ئاستی گروپ
زۆر بوو ل ناکاو ڕووەبڕووی پانتای .  ئوەشی کردوویان زۆرە بۆ شارەزایی ئوان

ن و  ببن ب مرۆڤی کرجیھان بئاراستی نوی  قوکانی جیھانگیری و
 بروەبردنی سیاسی، دپلۆماسی وتوری و کول و ڕەهندەکان' شار'فرمانەوای 

،  ل دۆخی کورد ل گڵ دراوسیکان چوون جیاواز .کۆمیتی ل ئاستی جیھاندا
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جیھانگیری ئو بربستی سیوە ک نتوە یان گروپک تنھا ل ئاستی 
تدارەکی هرم و ناوخۆش تنھا دەنگی ب دەس ام بکنناوخۆی خۆیاندا م

  .و وتکی خۆی بگات

 ،لۆماسیکانپهبوونی نوت وەکو ئامرزاک بۆ تکدانی هاوکش د :چوار
وات کورد ل باشوردا هرمی خۆبڕوەبرە نک ئازاد، . کشیکی گورەترە

پیش پویست دپلۆماسیتی  بم. هموو مامیکی ب عراقوە بستراوە
دەوترت  یدرت ک ل زانستی دپلۆماسیدا پهریمایتی بکاربھن

Paradiplomacy سیرەدپلۆمپ.  

کارە دپلۆمسیانی ک دەبن ب  ، ئو بیار ورە دپلۆمسی وات شوە دپلۆمسیپ
می دەوتی، بکو دپلۆماتی هر یی باتر، نابن ب بیارلقی شونک

)Keating,1999  (. یار وب كی دیاریكراو  ئهتی ههکاری حكومه واتتهرموهگر 
 آكیانهرمی آوردستان یهتی ههآومه آه تانهمحكو م جۆرهئه. تكوهك دهنه

م بۆ ، بنری دروست بكهنگیان بگات و آاریگهده هاوآاریكردن آه رییجیھانگ
یوەندی نوان کورد ستان و تکی داگیر کار وەکو پدەوی ئوانی بوون ب چ

ووی کشی دوو جمسریش بوونتوە، ، کاتلۆنی و ئیسپانیا ڕووبرعراق
با تک حکومالیوەی کارە دپلۆماسی لوەشاندنکاری ه ل میشه کدەست

تیانی ، ل الیکی دی ئو پیوەندی نو دەوسیاسیکانی هرمکدا ئبت و
 ندی دپلۆماسی زیاتریان لهرەمئاراوە داوای ب تنهجیھانگیری بۆیان ئ

بم ئم خاش بۆ کورد . ئکات لوەی شارەزاین و لوەش ڕگیان پ ئدرت
  :، لوانوەل ئبت چند کشی دیکی

A: لربیوتی هوەی کورد نوە ئڕووی دپلۆماسی ی بازرگا، لوە و مامنیی
ج سیاسی و جب ڕووی پرۆتۆکۆلی، ل ت مامی لگڵ کراوەوەکو دەو
. تک مامی ل تک کراوەەکو لقی دەوتک یان هرم دەوکردنوە و

گلو دۆن ئت بوەشدا ناکرشارەزاییڵ ئن یوەندی بنیوەی پ خ ب ،
توانی کوردەوە نیبینی داهاتووی سیاسستی و دیدەنجۆری. دەرب چونک 

مانی ئوەم ال دروست ئکات  ک خوندنوەی توڕەبوونکانی سرۆکی هرم  گو
جیاوازی بۆ ئو دوو مامی نبت و ب راستی هزی هرم و مامی دەرەوەی 

     . مامی دەوتی مزەندە بکات ب هز و
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B  :هرب ڵ و بمنی مرۆڤی تت شوکانی رۆژهوتین تهیچ کاری . ەنو
کۆمپانیای برهمھنان ک متمانی ل سر بهرەی مرۆیی بت و  دەستی و 

وتی نوت مرۆڤی موچخۆر برهم ئهنت . ڕەودا بوونی نیکاسبی ب دژوار
تانی دوورگی عرەبی هموو نموونی کوردستان و و. نک مرۆڤی برهم هنر
وات . بم پیش ل الیک مرۆڤی کۆیل و خاوەندارن. مرۆڤی موچ و دەزگایین
پچوانی ڕۆژئاوا ک . وتی الی حکومت دامزراوەوحکومت خاوەنیان و ها

ی هاوتی بودجی حکومت وتی حکومتی دامزراندووە و ل باجی سانوها
. تیداوکی دی بکاری بھنتوە ل خزمتی هاوچارە جاردەدرت، ئویش نا

ئاماژەی پکردووە هژموونی دەست دروست ئکات (1971)ئمش وەکو گرامشی 
و هموو شتکان ل دەستوە دەست پ ئکات و بۆ ئوەیش ئگڕتوە هیچ 

 . ل ناوەندا بوونی نامنیت

C: تی باشوور دلیزم رهلۆماسی یونیالتپدەسUnilateralism)( دپ لۆماسی وات
و  کۆن مككی آالسیكی وچه. ندی بکار ئهنتههك ڕهیان یه ەهندتاآ

مكی دپلۆماسی فرەرەهند چه زوو جگیر نبوو، ،بوو تكی دۆڕاولۆماسیهپد چونكه
 ته ودیكتاتۆریهونی ههته دپلۆماسیهم جۆره ئه .دروستكرا مهی ئهوانهبۆ پچه

یکاندا بوونی هتۆتالیتاری تو نھا لبوونی . ت تم جۆرە دپلۆماسیک ئکات
  یڕەزامندی گشتی ک پیوەندی ب ئاسایشی ناوخۆ و هی دپلۆماسیتی

نی گورە ئخات نوان حکومت ە هی بوونی نامنت، ئمش کلتیانووهاو
وونی هرمکدا ل چوارچوەی هاوکش نابانسش نک ل بئم . وەتیوهاو و

تیشدا دپلۆماسیتی فرە ڕەهند ک زیاتر پابندە ب پیوندی نو دەو
جیھانیش  چوون سیاستی نوی. متمانپکراو بکات دەوتیوە ناتوانت جگیر و

الی ربکون لوی دنیا ئو درزان دەناندا و ل هر کگڕان ب دوای ئو کل
ڕۆژئاواوە گورە ئکرت و دەکرت ب کارتی بکارهنان هتا ب تواوی خاپوور 

نی ڕەفراندەمدا سرکوتوو بت وت لم ئزموور کورد بیبۆی ئگ. ئکرن
دان وپت بۆ زبررلیزم بنتی یونیالتم شت دپلۆماسیکی موو درز و  ویسته

ی همووان پ بکرتوە، ئگینا تنانت کلبرەکانی ناوخۆ ب هو
یترسی دۆڕانی هوتنیشی مرکس.  
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و ستراتیژی   7هزترینیان ئابورییه ت و به وه ی دهآھ م آۆه هآ یه: پنچ 
.  بووه ی هه وه رفرانتر له ندی به هه ڕه  به  ی ئابورییه وه ریش هزی و داڕشتنه جیھانگه

و وتكدا   ناوچه  له  تی پاره ندیه آان و چه نده مه وه دهی  ژماره  هز به ئابوری به
كو  به. خشنت تی ئابوری نانه دپلۆماسیه ستراتیژی و سنیشان ناآرت و ده

بردنی آ بووندا  ڕوه ست و به ده  مھنانی و له رهه آارهنان و به تی به چۆنیه
دار  تمه وا یان سیاسه رمانه فه  ی بوو به مرۆڤهو  م خاڵ ئه آه یه. آات یشانی ئهسن ده
نی نزیك بت، نزیك بوونی  آاركی بازرگا  هیچ  جۆره  له  نھا نایاساییه ك ته نه
 واتConflict of Interest) ( وترت  و پی ده  یه سزای خۆی هه  وه ڕووی یاساییهل

قازانجی گشتی ی  ڕگه  له آیش یه رچی پاره هه  ویستهكو پ به .ندی وه ژه ناآۆآی به
خۆی ، پاشان ك خه  به  وه بداته  ست هناوه ده  ت ڕآخراوی ب قازانج به تایبه به
  ی ببت به وه ر له ستن ترۆدۆ به جه  ر پۆستكی سیاسی بۆ نموونه بژرت بۆ هه هه
ی بۆ آ ند گوتاركی زاره بری چه  تدار و آاتك هشتا خوندآاری زانكۆ بوو له سه ده
ندی  وه رژه ، یاسای پاراستنی بهرگرتبوو ی وه پاره بک ركخراوكی ب قازانج ند چه
ری  آته بۆ سه  وه ڕنته بگه  یه و پاره ئه  ریدا آه سه  پاندنی به تی سه زبایهحك و  خه

                                                . بژرتی خۆی ه وه ر له به ، وات بۆ ڕکخراوەکانگشتی

ی  رچاوه ، پاراستنی سه ی گشتی نیهیند وه رژه نھا پاراستنی به دا ته ست لره به مه
  یه ی هه وه نای ئهآان الی خۆی بوو، توا ته سه سك ده ر آه گه چوون ئه . نیشتمانیشه

، تنانت ئگر خۆشی  وه گرنته ی خۆی به هآ زرگانیهبا رچاوە سه بۆآان  رچاوه سه
ئم جیاوازە لو . باتوەی نوت میلداری خک هر بو ڕگیدا دەئوە

کی هاوکشی کار و برهم هنانی سی خۆی زۆر دەومندە و دەومندیک
 ل وتکیدا برزکردوەتوە و هلی کاری بۆ هزاران کس ل وتکدا دابین

 ،ات ب ئامراز بۆ کۆکردنوەی پارەئم ل بری ئوەی نیشتمانکی بک. کردووە
 شتن ببژاردن و گت هخزم خاتکانیدا، پارەکانی ئالی بزنس یلداری بم
کتتی وکات بۆ خزمرخان ئوە خۆی تبری پارە کۆکردن ت و ئیتر لدەس .

پگیاندندا نین،  تمن و سرەتای خۆن ل سرەتای ز ئم کسابم هرگی
ک ل دنیادا ویستویان، ئیتر گشتوون بکو ب تمن گشتوون ب هموو شتک 

                           .ب ئاستک بن ئوەی ماوە ل تمنمدا بۆ نیشتمانکم ترخان ئکم

                                                            
.  8 م بواره دەھێڵم بۆ پسپۆڕانی ئهجێی   ، بهر بكرێت سه  ی له قسهئێستادا   كان له ره گرنگترين فاكته  له  كێكه نی ئابوری يه اليه -
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 ،کی دیکالی آانی  دپلۆماسیه  له  اوازه، جی یه دپلۆماسی ئابوری ڕوخساری ههل
 ،آانی دی جۆره  ر له به  وه دپلۆماسی گشتیه  به ەستراو وخۆ به و ڕاسته  بینراوه ، دیكه

ئابوری  ل بر ئوەی   وتم ڕوخسارداره . وه تیانهژیانی هاو  به  ستراوه چوون به
ان شسنی ده خزمتگوزاری گشتیآانی  پالنه  ی ئابوری خۆی لهیرخ و دپلۆماس وچهها
ژیانی   لۆژی له آنه آارهنانی ته ، ئاستی بهر فه نده مه ی شه ڕگهت، وەکو، آا ئه

مھنان  رهه تی، ئاستی به ندیه ك چه تی نه نگی چۆنیه سه  ، ئاستی زانست بهداگشتی
و  ر آارهنه م باشترین به ، به لۆژی نیه کن تهری  ی دروستكه دوبه. آارآردن و

آانی رۆژائاوا  واره زۆر خونده  مرۆڤه  بۆیهبرهمھنری دەزگای کارن لو بوارەدا، 
ڕووی   ئیسرائیل له. ی بۆ آارآردن دوبه  گات به هت و ده ج ئه به انوتی خۆی

نانی ئابوری و م ه رهه ووی بهڕ  م له ، به هز نیه به  وه رنیشینانه سه ی ژماره
  بت به ئه  ریكه تیشدا خه وه ئاستی نو ده  ش له ر بۆیه هه  هزه به  وه لۆژییهنآ ته
بۆت  وە خانه فرۆآه  له  م سات آه آه یه  ر وتك له بۆ هه ڕۆشتنت  به. هزترین به
،ل خزمتی ەازهز یان الو به  و وته وت ئاستی دپلۆماسی ئابوری ئه آه ئهر ده

  نه  آه خاه س ر  ههئوە ڕوون ل سایی دپلۆماسی ئابوری . وتکدا یان نا
  ت و شار واته ش شارستانیه م پیه به. هنرت بوونیشی ده  ڕ به باوه  و نه  یه بوونی هه
. ستراوه وه به و بوونی دپلۆماسی ئابورییه  وه ته وه مای ده بنه  به 8ی شار  شوناسنامه

  م هنان و آولتووره رهه آانی به هزه هۆآان و  ی شاریش به قینه بوونی ڕاسته
ردوو  مانجی جیاوازی ههئا رك و ی شار و الدێ و ئه وه ستنه ری به آان و هونه بینراوه
  له  وه ته ندراوه تی ل سه رعیه شه ی وه له  ش جگه هم خا ئه  دیاره. آات ئه  استهڕال ئا

ندی نوان  یوه آو په ش وهندی نوان شار و الد یوه ، په وه ڕووی بوونی شوناسنامه
  شوازك آه  ، به آراوه وی ئاراسته ، با و نه مژه گه ند و و ، هزرمه یبه عه ت و رامه آه

                                 .م بت سته وانیاندا ئهن  له  مكانه و چه ی ئه وه ئاساییكردنه

آانی  ن خاهگرنگتری س ر هه  بت له ستراتیژی ئابوری نه  ك آه یه وه ته نه  م پیه به
ت بوونی خۆی  وه ده  ی و بهیخۆ ربه سه آی ست هنابت، پشه ده ئابوریدا دۆڕانی به

ی  آی دیكه ر ڕوویه هه  زیاتر له  شهیر ابوئ  نه م الیه ر ئه هه .حاڵ مه  به  آردووه
ی  وهو ش به.  بار بردووه  تی آوردی له سیاسه  وه ناویشه  له  ی آوردی آه گه آۆمه

آارهنانی  ، خراپ به وه ربازییه ڕووی سه  ت بت له هو زترین دهه بهبردەوام بت 

                                                            
.مكی شار چه  ت به باره بۆچونوی من سه  شتن له و بۆ تێگه  وه ره مان بخوێنه ڕله پێدراو و پرۆگرامی په رگی ڕێگه وتاری شوناسی شار ، مه  9 

http://kaziwasalih.blogspot.ca/2013/09/blog-post.html 
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ناوخۆدا   و له  وه ره ده  مۆی جیھان له تی ئه ی سیاسهپ  آانی ئابوری به رجه مه
                                                                         .هنت ست ئه ده  دۆڕان به

  :بوون ت بوون و توڕه وه ده  به

تا ئستا آورد هیچ  دا باسكراون هه ته م بابه ی له و خانه م ئه رجه سه یپ به
دپلۆماسی  ،سربازی و سیڕووی سیا  له  نه.  دا نیهوونی تت ب وه ده  آی به مایه بنه
. ەو تی و آولتورویه یه ڕووی زانستی و آۆمه  له  ، نه وه لۆژییه نه آه ابوری و تهئو 
  یاندنه گهخۆ. اڕوخ ده  و زوانه بهئستاوە   ی م دۆخه بهبوای  تیش وه ر ده گه ت نانه ته
ونی  خه پرۆگرام و ئامادەیی ل پيشین  دەبت بب ب م  فرانده ونی ڕه خه  به

                                                                                . وه فینه  به  ه آیسه

وتانی   ندك له وتانی دراوس و هه  بكات آه  وه ی ئه ندشه آرت ئه ر ئه خونه
ندك چاآتر  هه  یه بردنیان هه ڕوه سیستمی ژیان و بهمان  وروپاش هه تی ئه ڕۆژهه

ڵ گروپی  گه  لهخۆی و  ب بایك  یه موو بانده م هه به .تیشندەو یان خراپتر
آی  یه ڵ بانده گهم لبای خۆی ب  مۆ پویستی به ، آوردیش ئهفت خۆیدا ئه
 ی فیون، گه  كی آۆندا لهۆژگارڕ  ، زۆر جیاوازیش لوانی پیویست بفت جیاواز
ئندش و ئاستی   رته خۆی به  دا بت، پویسته نهیو ف ئاستی ئه  ی له وه بۆ ئه

ڕوانی هاوآاری  ت و چاوه وه ده  مۆ نابن به ئهکان وات دراوس. وان ئه هیواکردنی
زنی  مهی یتیژسترا لۆژی و آنه و ته یریری جیھانگ داهنه  ن آه نك ناآهتا وه ده

یی  زه آولتووری به  ڵ وتانك به گه مۆ له ی آورد ئه وانه پچه . دپلۆماسی و ئابوریه
.  نانهڕوانی دانپدا چاوه آات و ئه  ه مامه  تیو و ب النه هه  ند و مناه مه وه وان دهن
  م له به ،ز ڕاستن ر آاغه سه  مكی دیش له ندان چه یی و مافی مرۆڤ و چه زه به

می  غه  ر له وایی آورد گه رمانه فه  بۆیه.  و بیاردانی سیاسیدا بوونی نیه آولتوور
 سای ڕابردووی و حوت بیست و  له  یدا بوایه آه له گهی و ئازادی یخۆ ربه سه
کواته لگڵ ئوەی ن سیاستوان . آرد ی خۆی فری فین ئه آه له مانیدا گهحوک

دپلۆماسی،  نازانت، لو داڕوخان ئابووری، سیاسی،و ن هاووتی هونری فین 
آۆمیتی و آولتووری و مۆرایدا و ل غیابی دیموآراسی، نبوونی ئاسایش و 

ئآرت لهمان آاتیشدا سربخۆیی  ،هاوآشی دیموآراسی دروست
خۆی و  ربه بیاری سه  ئایه:   واته شدا آه م دۆڕانانه موو ئه ڵ هه گه  ڕابگیندرت؟ له

                                                                ئستادا بدرت؟  ت بوون له وه ده
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دەستی هرم ئگر ڕووبڕووی ئای خکی باشوور ئامادەی شڕ بکات بۆ 
                                                                                          شڕ ببنوە؟

    !یان ئگر !م به.. .ب... ب. .. به... م وه 

سبارەت ب پشتگیری و چوون میدانی خکی باشور وتنانت کوردی 
پارچکانی دیکش ب یکم یقین و هتا ئو ئاستی فرمانوایان کورد 

  .                     پرۆسک ب دروستی ببن ب ڕوە خک خۆی دەکات ب قوربانی

دۆخانی ک  وەی ئهنت ئاراوە ئوەی لمئوەی ک پرسیاركی لو ش
تک ئکرت و دەوتی لی دوالیزمان مامی مایتحکومتکی هر

، ب وتی پسپۆڕان. بلۆماسیتی برگریپویستی ب بکارهنانی دپ ،ناشکرت
 وهكهن خهالیهبژردراو لسی ههآه گرت آهئه و جگه ئم جۆرە آاتك دروسته

رمان بكات  فه  یه ك بزانت بۆی ههرۆآی آۆمپانیایهسه ی بكرت، بۆ نموونهقسه به
آان، چوون جكردنی آارهتی جبچۆنیهآان سبارەت به رهرمانبهب فه

ی ال چهو متمانهبردنی ئهڕوهی بهكو بزانت شوه، بهیهالتكی زیاتری ههسەد
 ,Sarumi(ن دهنجام ئهدروستی ئهبهآه  آاره ن وآهی ئهقسه به سپاندوون آه

2009 .(  

ڕووی سیاسی پوە کورد ل ی بۆ هاتووەتلو هو یئبارەت بوە سش
ترسی آو متی نین وهوهتكی دهسدهر به، یان سهتی نینوهی دهترسیانم

تی دبلۆماسیه  -وەکو عراق-تک و، وات دە ی ناوخوهتیرۆریست یان آاردانه
آو دوا آارت وه ی فیزیكیوهڕووبونهڕووبه بم لمدا. آاربھنرترگریكردن بهب
ك ستی ئاسایش و ئارامی الی خهموو شت گرنگتر هههه ، لهآار دت، دوا ناچاریبه

تی وجا دبلۆماسیهآاتك هیچ ئومدك نامنت ئه) Sarumi, 2009(دروست بكات 
  . آرترار ئهرقهنگ بهجه

ویستی ب وە مادام ئم جۆرە دپلۆماسیت پت پیشد یگریمان لرەوەی ئو
بپشتگیری جئهج ئای یر ه گه کاران هت به زی بهمانجی ئا  رگری بكر

  ی باشوور به خه  آات؟ ئایه ئه  ڕه و شه كی آوردستان ئه رگری خه تی به دیپلۆسیه
ی، ب تایبت ک ژمارەیکی م سات نخوازراوە آات له ی مسعود بارزانی ئه قسه

آو سرۆکی  وهی  ئوەچوون  ،گرتن نینی گو گهانی جآ بیاره  هان واییزۆر پ
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  ندی به یوه ك په یهیرگر ر به مدا هه وه  ؟ له رچووه سه  م بهر رۆآی هه سه ،هرم
.  به ،بت ەوەزگاری خاك و ئاسایشی گیانی آوردئاسایشی آوردستان و پار

ردا آورد  و و بیاردهوا رمانه بوونی فه بوون و نه  ژایی مژوو، لهدر  چوون به
ی  وه ش مانه مه ر ئه هه. كداها دۆخ وه رگریدابوو له ری به نگه سه  له  میشه هه
رخۆ  سهل  ت آه آانی دی ڕۆژهه ییه وه ته نه مه آه  راورد به به  رار آردووه رقه به

   .  وه توانه

ی  میانه  م له كه سبارەت ب بشکی دی ک دەرئنجامکانی ڕەفراندەم به
شتن و  ر تگه رانبه به)  ك بوونی گشبینی و یقین نه(شبینی  گه  ز به حه

، تيگشتن ل کش و چارەسرەکانی و  وره یرانی گه بوونی قه  رگرتن له سوودوه
ژیك ۆل  شم له آه ه'م به'. وه مه آه ریان ئه سه  ندك به پاش هه  آه  رگر وه  یی وانهەتوڕ

خر ن  وبتا ها پرسیارك آۆنكریت نیه ەهی وەومدانەوچوون .  یه وه بینیه
ی گریمان.          مكی پرۆفیشناڵ یان داوەرانەوناری هیچ آبینت بتگ
خۆیی یان پاشان ربسی دیموآراسی  ژینگخساندنی ەڕیه بۆ هپش ل

و لهیچ آام  وایپم . سیپاشان دیموکرا سربخۆیی، یان سربخۆیی و
مک ب یکوە بقرار چپویست هردوو . ستوبرده کار ناآاتەدبو  انگریمان

گر محاڵ نبت ئجگار زەحمت، پوستی ب ئکی وا کاربکرت، بم 
رنامژیباشترین بنھا سیاسی و رک توە نن پسپۆڕانالی ل یندامانی  هئ
                                                                                     .دیوەخانکیان

گرچی ل هر کاتکدا بیاری  کوردستان ل ئستادا ب شڕ ناکرت، یسربخۆی
ڕ ولر بدريت شت سستاد. کوشتن و قوربانی دەوئ م لر  بگت ئنانات

، هزی ۆژکدا بهز بکرتڕو ناوخۆش ل شو  هزی یکیتی هزی سربازی و
فشاری دەروونی لو  ب موچیی و دەروونی کورد پاش چند ساڵ برسیتی و

تنھا چارەسری دپلۆماسیان . ئاستدا نی ڕووبڕووی شڕی گورە بکرتوە
، ب کمترین زیانی گیانی چارەسری پالنی ئی و وردە ڕووبڕووبونوەوەکو 

رت بکو ب چارەسری دپلۆماسیش بۆ کورد تنھا ب قس ناک. گونجاوە
ک ک ڕژەیک نوت بدرت ب وتک یان چند وتک پرۆتۆکۆل. پرۆتۆکۆل

بۆ ماوەی سانکی دەستنیشانکراو برانبر  )دیارە چند وتک ب سوودترە(
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پشتر خرابت تدارانی هرموە لوانش ئم ل الین دەس. یسربخۆی
  .                             ڕوو، ئو کات پیویستی ب وردە برگری نک شڕی گورە

ی آوردستان یخۆربسر سلی گفتوگۆی دپلۆماسی ەپرۆژل همان کاتیشدا 
ر بكات ئاسایشی بستەدش ەوەرەدڕت ئاسایشی پهشت مانگ تلر گئ

لبر ئوەی . هزنبوەوە ناتیكارانی دژایی ەوئر بلك نوه ناپاڕزرت، ەناو
پرۆژەکان نی ل گڵ  ئاشکراکردنی پالن و ناوەوە هیچ باکی ل خیانت و

مان تیوری هبلنه آو ئوه ەرەدیارانی نی ەوئر بلداگیرکرانت؛ 
. وههننئآار بآانی خۆیان مانیهاوپیهندە دژی ەڕدپلۆماسی واته فره 

رگ، تاوانی زۆرتر و مناری آبگات ئی آوردی زیاتر گآۆمآی دی، الیل
 شتنی زۆرتری لھوی و جئبشآتو ،ئوهم لشبدنی آوردستان نیهەوەرژ .  

ر ئس ستا دەچمرەکگم و ئچه .بیاردانی وانهی ئهوانهپیان وابوو بی پ
ی وهمانه ل پناوو   یهشههبیاركی هه وهسعود بارزانیهن مهالیهڕەفراندەم له

میكرد رشه وهی خۆییهقسهی بوو بهیو دوا بیاریداوەت سهر آورسی دهسهخۆی له
، تورهگم ریده بوون وه  تۆڕه  من به  وه سته ی زمانی جه سۆنگه  له. وهتهز بپاشگه

بوون توڕه: آرتناوخۆدا باس ئهله یوانهك ئهی جیاواز نهك دیاردهآۆمه بوون له
  :له

تیدا وەنو لۆبی  نودك لهالیه، لهوهست عراقهده بارودۆخی آوردستان به .1
ناوخۆشدا هیچ له. وهتهڕووی داعش بوونهڕووبه وهآهیه عراق و  به له شكهب
 .ناوبردنی آوردن بۆ لهآهعراق و هاوآاری داعش ئه له شكی نیهبه

آورد له ریكا بهمهآانی ئهستهبهرموو آات ب دهو هه زۆر جار ساویلكه یاریه .2
 .داآهناوچه

بوونی رم لهرۆآی ههآو سهباردۆخی ناوخۆی آوردستان و حساب بۆ آردنی وه .3
 بیاردانهی خۆی لهآهولر و حزبهنھا ههرۆآی تهآو سه، وهآانداآشه
 .آانی دیكهناوچهردان لهستوهآان و دهسیاسی

، یاری دوو آان ناوخۆیه  تی نوان حزبهیمانیهباردۆخی دووفاقی هاوپه .4
ئران ک  یب تایبت یاریکان دوژمنی ناوخۆ ك آاتدا دۆست و یه  ری له مسه جه

 .عراقی کاول کردووە و خریک دەگات ب کوردستانیش
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ی ەووتن و تاقیكردندرز تكه له وهنزیك بوونهواوی ناو پارتی باردۆدۆخی ش .5
نترالیزمی سه حزبك ناسرواهآاتكدا پارتی به، لهتیآیهی یهآهزموونهئه

 . سیاسی پاراستووه

چت ەپد ، آهوهییهندهگه بردن ووهڕبه ڕووی سیاسی وباردۆخی خزانی له .6
آو آاندا هه ر وهەرتداسهده بارزانیه ك لهیهآانی بارزانی له نو ژمارهبیاره

آی دی فشاری الیحسابی بۆ بكرت و له آان دوو فاقیانهآوردیه ی حزبهوانهئه
 . ونی خواستی ئهوهرهەد له آار آه ر بۆ زۆر بیار وسهزۆری بخرته

 ڤایرۆسک همووان ئالودەی بوون و دیارده تی باشووردا آهسهدهی لهندهگه .7
ریكی شهآان بهآیهرهسهڵ حزبهگهری پك هاتوون و لهسهآان لهموو حزبههه
بارزانی ی آهژووی خزانند پشككی زیاتر مر چهسهن و لهآهك ئهتموو شهه

ژر ژووی ڕابردووشیانی خستهم ،وههئ ڕایرەس و  وه سته پ ئه وردە وردە
 .وەو گوومان وهرپرسینهب

  زموونی میسر و لیبیا له ئه  ئاستك دوور نیه  به  شتووه ی گه و دۆخه بوون لههرتو .8
 . وه ببته  آوردستان دووباره

  وه و دۆخه ،  بهمی ماوهو آه كردووهڕنی بهمهزۆری ته باوآك آه توڕبوونی .9
 . آانی نادیارهداهاتووی مناه

نجامكی ئرەڕی پكردن و دی باوهنهنابگا ژآارهموو ڕاوو ههبوون لهتوره .10
 :نجامی س هۆآارن روه ش دهم، ئههنام نهراههرچاویشی فهبه

I. ژ نه له سه آان بۆ مه خته رسه سه  حزبیه  نھا به ته ڕآردن باوهك  ی ڕاو
ی  وه ڵ ئه گه  له .یان مرۆڤی گونجاو بۆ شونی گونجاو ،آوردی گونجاو

ك  گشتی نه  ڵ آورد بت به گه  آردنی لهرآا  ویستهم پر رۆآی هه سه
 موو بواركدا هه  له  رج نیه نو پارتیشدا مه له. نھا ته  به ئندامانی حزب

  .تب سی گونجاو هه آه

II. ژآاری له ئه  نده زه ی مه نده وه ئهت آولتووری ڕاوو آورددا ئه  آریه وه ن  
 پشنیازکرد رچی  ڕاوژآار هه بکات و   رچی وت ڕاوژآار به ۆك ههر سه
کولتووری  سایکۆلۆژیای گشتی و ونک ئمچ. بکات خر رۆك نه سه

  .ڕۆژانی کوردە همووی خۆی ل سروو ڕاوژ و ڕاوژ پکردنوە ئبینت
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III. ژآاره زۆربهگانه  ی ڕاوەوە تر هور آی سیاسی گه زگایه ده  ندن به آان پابه ب
آوردستان   ل  وتکانی خۆیاندا یان وتانکی دیکی بگانی دەرەوەی

رۆآی  آورد و سه برژەوەندی شش پ زگایانه و ده آانی ئه ندیه وه رژه و به
 .ن خه رم ئه هه

خۆی   ت تاآك آه تایبه  ، بهبۆ تاك  نه  وتراوانه  و خاه لهك  ر یه گرتنی هه هه
  و خانه شت له گرتنی هه ههم  ، به بت ئاسان نیه  نجامانه رئه ده م لپسراوی ئه

،  وه تهو آه ئتی و آولتووری ل  یه رخان و ژرخانی آۆمه داڕوخانی سه  گه آۆمه بۆ
  آه  ره مھنه رهه به  بوونه م توڕه آاتك ئه م به .ک کۆمگی کوردی هیگرتووە

ئگر تورەیی پرچکردارە بت بدەگمن . ناسی بت هآش بوونی خۆناسی و توڕه
توانت  س ئه موو آه هه"ئنجامی ئرینی لوەدەست دت، وەکو ئرستۆ ئت دەر
 ، تا ئاستی دروست وسی دروست ڵ آه گه بوون له ەم توڕ ، به ئاسانه  وه ئ، بت ەتوڕ
سدا  موو آه هزی هه  له دروستی  رگه به آاتی  دروستدا و بۆ ئامانجی دروست و له
وارچوەی ئو دروستیان خۆ ئگر ل چ. )(Demakis,2012,P:18 " و ئاسان نیه  نیه

و وەکو پرچکردار، لو کات وتکی  بیاری سیاسی گورەشی پ درا دەرچوو و
"  تۆڕەیی تنھا ل ئامزی گمژەکاندا دەنوێ"  ئنشتاینی ب سردا ئسپت

Demakis,2012.P:7). (  رکان بنوێ هوانزی پائام ت لب وانچش پو کاتئ
 ویستیان ب هونری کومیونیکشن واستوان ناگرتوە، چوون ئوان پسی

دپلۆماسی و چارەسری قیران، بهرداریش ل هر س چمکدا یکم  هنگاو 
  .ی یاساغ ئکنیتوڕە

  :  بوونی ستراتیژیانه توڕه 

 ناسی وك خۆبوون ەسربکینوە و پمان وابت توڕبشبینک الین گبا 
ب یران   گرفتناسیچارەکانی قگیرانناسی و ڕۆ قمئ ت کتایبConflict 
Resolution” “ وە وژینکانی توگرنگ تباب جیھاندا بووە ب ندن لخو .

 .چارەسرکردنی هگرتووەکشکان مرجی سرەکی  ، قیران ونی گرفتسینا
ندین کاتی قیراندا چمرۆڤ ل هموو مرۆڤک ل کاتی قیرانادا تۆرەی، چوون 

ی مرۆڤ لم کاتاندا بۆی کوالتی راستقینهندەی دیک هستوەر ئبت، هر
ھنری دەرئکوت، لرەوەی هندێ مرۆڤ لکاتی توڕەبووندا ئبت ب برهم

کسک یان باشترین قس  تیب هموو ڕوەکانیوە بپی دەس تکشکان جنو و
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  ، باشترین وتار و قسه بكه  ت قسه ی آاتك توڕه"رۆز برس ئلت ، وەکو ئمبئکات
  . ) p: 9 Demakis,2012," ( پشیمانی ڕابردوو بیت   آه یت آه ئه

 ب پی ی سروشتی مرۆڤ، بم مرۆڤهردوو کیسی سرەوە دروست بۆ بها
بیکات ب  و هودان ئتوانت ئوەی یکمیان ک ب بهرە و نزان بگۆڕت

پرچکرداری دروست برانبر ب  کسی دووەم ک خاوەنی هونرەکانی وتن و
  .  چارەسری توڕەیی کاتی قیران

وودانی گرنگترین بهرەکانی ڕگچارەکانی قیران ڕگگرتن ل ڕ
یزیکی، چونک شڕ تنھا ڕوونادات، بکو ڕگ دەدرت ک ڕووبڕووبونوەی ف

" هونری کمیونیکیشنیش زمانی پشوای"جیمس هیومس گۆتنی. ڕووبدات
)2007 Hume,( .وەک رزانیسعود بر مس مان لشرۆڤ ک مک ئوایشو پ

 ان وهونری تگشتن ل قیر ب ڕەگزی کیمونیکیشن وک توڕەبوونکی سر
  چارەسرەکانی و توڕەبوونکی ستراتیژیانی سیاسی یان نا؟

ە، چوون وەکو مسعود ەوکورد تا ئمۆ وەکو میللتانی دنیا نچووەت ناو مژوو
نتوە هتا سربخۆ نبيت  کورد ل دەرەەی مژوو ئژی،"محمد ئلت، 

ئستا ل بر ) ١٩٩٨محمد،" ( .ل دایک نبووە هشتا ل مندادانی مژوودای و
ستا دروستکراوە یان ئمانبات ناو مژووە ئم دۆخی ئ. ای مژوودا وەستاوەدەرگ

ئم یاری . ناهت و ب تواوی فێ ئدرین دەرەوە و یان ل بر دەرگاکشمان
ک مسعود ئگر توڕيبوونکی کا. ەم ڕژەی ناوەڕاست پسند ناکاتڕەفراند

تیژتیان بت ئمانبات ناو ، چارەسرکاران و سترایی پشوایانتوڕەبوونک
بیاری ڕەفراندەم کۆمک  بوونکی ووە، گر واش بت ئوا بر ل توڕەەمژوو

پرۆتۆکولی ناوە و پاش ڕەفراندەمیش کۆمک هنگاو  هنگاوی دپلۆماسی و
 وەنیی ەوتنكی وانپابدەرئنجامی ئو هنگاوان ئیکات . هئگرت

وه، ئبت ب تابكی پ آستوه بآان رگوزشتسوه دی آتب و نپاش 
ئگر پچوانکشی . سیمبولی نمونیی کوردایتی و مژوو لوەی فر ئبت

  ت ببت ئبن ی ستراتیژیانکتوڕەبوون ت واتسبرگوزشت  نموونوی آی
آانی داهاتوو ەونوه، نآنی ەدووبارربگرن ەوی ل وانآان ەون آناشرین 

بووه ب  آی حمیدیه ەسوارآو مژووە ڕەشکی ەو. نبكداوای لبوردنی بۆ 
 ست کتاب دات برەبووی ئمووی قۆ هموەی ئکی ڕەش و نیپ

ت عوسمان بایدەمیر لگڵ ئوەی تایببدسۆزەکانی باکوور، نموونی وەکو 
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یکیشدا هر ی داوای لبوردنی لو مژووە کردووە و ل هموو بۆنبفرم
دووبارەی ئکاتوە، بم هشتا نتوانراوە باری گرانی ئو پ ڕەش هندک 

  .                                                                                      کاڵ بکرتوە

 ب توڕەبوونکی ی بارزانی بكات بوونهەم توڕئه فاکترانی وئهی من ندهزهمهبه
  گرنگترینیان ئماننبخش  بۆ کورد و پاوانی مژووش بۆ خۆی ستراتیژی و کک

بر ل دەرخستنی ئم تورەن و بیاری ڕەفراندەم پرۆتۆکلی دپلۆماسی و  :كیه
ی ئمریکا و پداگری کردووە لوە، یمانی لگڵ چند والتک واژوو کردووەهاوپ

خراپکانی دنیا ئستا ل الین  باش و ، چوون هموو کش وئیسرائیلی تدا بت
گڵ وتانی ن ل هر پرۆتۆکۆلکدا لئم دوانوە بڕوە ئچت، بۆی نبوونیا

سبارەت ب . امانج ب ب ڕەزامندی ئم دواندی کورد ناگینت ب ئ
سبارەت ب ئیسرائیل دموە سر هۆکارەکانی پاش  ئاشکرای بۆچی وئمریکا 

رانم فاکتندی ئرمی وەکو .ڕیزبکی فیماندا و  پنوان کوەی نئ
، وات هرم بۆ چندین ساڵ ڕژەیک نوت بدات ب چند  وتک ب بریتانیا

  . ی دەوت بوونیمرجی سربخۆ

وە بۆ  ٦٤بر ل بیاری ڕەفراندەم ل گڵ یکیتی هموو کۆن کینکانی ل  :دوو
ک دوژمنایتیان ب الوە نن  ئمۆیان باس کردووە و گشتوون بو دەرئنجامی

لب ک فککردنڕاستی نی م ئامانجناوی ئپ تی گشتگیر بخروه ،.  

ت : سدەو ی نرگتئابوری کوردستان بگروەئڕووبوونرووب م . ، نب
ویست پ. بارزانی برگی هردوو ئگرت ئابوری هردوو بنمای تابانی و

بیاری ل پشینیان دابت ک ئابوری خۆیان ئخن خزمتی ئم پرۆژەی 
زەمینیکی کاتی دەسنیشان  گرنگرتینیان. سربخۆییوە ل هموو ڕوویکوە

ون ماوەی هشت مانگ برهمی خۆمای ب ئاستک بکوت ، بۆ نموئکن
ت کار بکن، یکاتک ئوان بو ڕۆح. بازاڕەکانوە و پوسیتی ب دەرەوە نبت

دا ئتی پرۆژەکخزم کی کوردستانیش لخ چنبن ئش نکی الدبن و خ
  .و ئم ئامانج سرئخن الدوە

گفتوگۆی هر یک ل هاوپیمانان ب کولتووری ل مامی سیاسی و  :چوار
بۆ نموون میدیاکانی باشوور . ئگن نک شرعیتی دیوەخانقسکر ت -خۆیان 

کوردستان  یڕۆژان ناوی وتی جیاواز بو ئکنوە گوای پشتگیری سربخۆی
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تدا ک مرۆڤکی خوار مامناوەندی ل دەسبم ل ناوەڕۆکدا هموو جار. ئکات
ناکاتو نو کتتی وتی دەسرایرگرینوەی بل ی، جگی زارەکیک . ل

کولتووری ڕۆژئاوادا جنو و ب راستخۆ دژاتیکردن نی، مگر بزانن ب هیچ 
بۆی . گڵ ئکنوجا ب کولتوورەکی خۆت قست لشوەیک ت ناگیت، ئ

 ل پشتگیری و هر بم شوەیئگر دەستدارانی  پشتی کناکانیش 
  .، مترسیدارەهاوکاریکان بگن

ربخۆی سبازی گڵ حزبکان ڕکوتوون ک هزی سبر لم بیارە ل: پنج
پویست گشتبن بو ڕاستیی ک . ، نک میلیشیای حزبیکوردستانمان هبت

دواجار  پوستمان ب هزی سربازی نیشتمانی و بوونی هزی پشمرگی حزب
کم ئو  یند ساکات ب دەیان گروپی جیاواز و پاش چهزە کوردیکان ئک

وات هر تاریک داهات . دۆخی ل لوبناندای ل کوردستانیش دروست ئبت
  .دەست ئکن ب تقکردن وشڕی الکۆن

یان کۆکردوەتوە و ستراتیژی گۆڕینی ل هموو بوارکدا خکانی پسپۆڕ: شش
، کۆمیتی و اناوە، ل ئابوری، زانستی، سیاسیجم سیستمی کوردستانیان دسر

  .کولتووری

 ویستئاشکراکردنی نیازی ڕەفراندەم پ ر لب ک ینو خارەوە ئی سوانئ
ویستی سرکوتنی ئم اندەمیش چندین خای دیک ئبن پکرابن، پاش ڕەفر

رانی ئوان بوونی بکپا ویشپرۆژە و ب:  

ر و آو مرۆڤكی تكۆشهبھنت و وه تیرۆآایهسهخۆی واز لهکاک مسعود : حوت
آانی پارتی ی درزهوهچاآردنهآاتی خۆی به له، بشک زموون ڕاوژ بكاتن ئهخاوه

  .حاڵ بتی مهوهی چاآردنهوهر لهرخان بكات، بهته وهدیمۆآراته

 پیەوی  سیستمی سیاسی آوردی  ی بهسانهو آهبهراورد ی بهوهڵ ئهگهله :هشت
. رۆكسه به وهبت ببنهآان ئهرآردهآوڕی سه و پیان وایهئکرت ت شیرهعه
دراوە،لی پگستا ری تا ئوانو ئڕآابسرور بهمه ن رزانی بر خۆی ره، گه
ك ، نهبژرتنهخۆی هه پوسیتهم به. وهیباتهتی ئهرۆآایهبژرت بۆ سههه
ئیتر نیازیان  ،آرتنیاز ئه بپارزت آه یهو شوهبه و مژووهی ئهوهنھا بۆ ئهت

ی خۆیدا آآاره ش لهوهر ئبهكو لهبه پرۆسی دیموکراسی برقرار بت، بت
  .گرنگترهتی آورستان رۆآایسهئاسایشی آوردستان له و  و وتووهرآهسه
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موو و هژی و ئهی ئستا آوردی باشووری تدا ئههیتییهآۆمه و داڕوخانهئه :نۆ
نھا آانی دنیا تهتایتی ڕۆژنامه به باشووردا بووهی لهژن آوشتنه توندوتیژی و

رۆآی سهژنك بكرت به یهوهربھنت ئهده تیهیهآۆمه و ڕوخانهآارك آورد له
مژوو و  زموون بت لهئهوار و بهریالی خوندهژنكی گه من پم باشتره آه .رمهه

آانی ندامی حزبهكی باشوور، ئگشتی  و خه به آهتی آورد و ناوچهسیاسیه
م ، ئهبرتئه ڕوهسیستمی وتی عراق بهآوردستان به ئستا آه. بتباشوور نه
ك عراقی، ناوی آرت نهی بۆ ئهسكی بگانهچاوی آه، چوون ڕهحاهمه پشنیازه

ین بكه وهی ئهڕبوونیشدا چاوهخۆربهسه ، ناآرت له، تورآی یان ئرانیهسوری
ڕووی ر بهتی گهڕۆژهه ی ویو باآوری و ڕۆژاڤا یباشوور مان ببت بهآهشوناسنامه

ئستا هاوکاری و پسپۆڕی ناوت ، دیارە ئو بروەبردنی . وا بت وهدیمۆگرافیشه
 .کارکی ب ئزموونیش پی نکرتەزنر و کارکی گورەی تدا نی هرهیچ هو

و گشتی بوونی ژنك بهبه. بکو باسی وەالوەنانی ئم جۆرە بڕوەبردن ئکم
  :آات گرنگترینیانئه ستهرجهند سوودك بهچه نگاوهم هئهان رجمه

ر تی  گهك حزبایه، نهبتالی آورد و آوردستان بووندا ئهیلی بهمه  .1
باشووردا ئاسانتر  له یندهبنبآردنی گه شمهئه بت،ندامی حزب نهئ
 .آاتر ئهبردن مسۆگهڕوهوتنی سیستمی بهرآهآات و سهئه

 ، ئمشبتدروست ئهر چوار پارچهالی هه ورهیلی آوردستانی گهمه   .2
 . آاتند ئاسانتر ئهههڕهتی فرهپراآتیزآردنی دپلۆماسیه

و به. نرتی ل ئهڕز آرت وتیدا زیاتر هاوآاری ئهوهلۆبی نو ده له  .3
بوونی ی هآی هندهیهموو مژووی آورددا، هیچ پرۆژههه له ییگهبه

 .آراوهند نهسهو په آراتی آانتۆنی رۆژاڤایا باس نهرآردایهسهژن له

آورد  ر بهرانبهبه ەوهییڕووی ئاینتی لهوهی لۆبی نو دهو ترسهئه .4
و هاوآاری آردنی  وهتهتی نهوهمی دروست بوونی دهردهسهله یبووهه
ش مه، ئهوهوتهڕهئه وهیههۆآورد به ردان لهستبهده آان ونیهرمهئه

 .آاتهزتر ئهبوونی به

دا ی خوهو آۆآردنه می ژمارهخه له نی حزب نیهی خاوهوهر ئهبهله  .5
آانی تنیكیهئ بی و ئاینی و زههمه مهآان و آهموو ئاینه، ڕزی ههبت

 .خاتئ كندك یهش مای آورد ههمهبه. گرتآورد ئه
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 تیسیهگۆڕت بۆ مرۆڤبوون و آهئه وهآارتونییه تی ژن لهسیهآه  .6
هۆی پیاوانی ی بهموو ژنانهو ههئه لك بهش ههمهبه. قینهڕاست
 له وهتهسهده کانیآای تهگونجاو خراونهآانیان یان هۆآاری نهخزان

ئمش ب قازانج بۆ  .نو خۆیان دروست بكه وهخۆیاندا بچنهباشوردا به
جگ ل بنبکرندنی ئو کولتوورە قزەون ک ژن . حزبکان ئگڕتوە

ب هۆکاری جیاواز ل توانا و پسپۆڕیتی خۆی بخرت هیچ دەستکی 
 .سیاسیوە

 ڕ و ستراتیژی دژهشه ك لهند سادات چهآانی باشوور ئهحزبه ل بههه .7
بری خۆیان واو خۆیان بپارزن و لهناوچوونی تهن و لههدآورد پشوو ب
 .وهنهدروست بكه

ك آوردستان خه ییهندهو گه ەنجانو ڕله شك نیهی بهوهر ئهبهله .8
نیشتمانی  تی ووی هاووهئاشتكردنه ئگری آات وی پ ئهزیاتر متمانه

 .بتزیاتر ئه

 آرت وباشووردا ئه مناڵ له ژن ور رانبهی بهموو آوشتن و تاوانهو ههئه .9
 .ر بشمنت، گوهبتهم ئهآه رخۆی گرتووهسهی جینۆسایدكی لهڕچكه

و  بت، سیستمی ئۆپۆزسیون و بوونیاننی حزب نهوەر خۆی خاگه .10
  .ئیدۆلۆژی جیاوازەکان جگی ڕاستقینی خۆیان ئگرن

ب نیازن دەست ل سروو ئمانوە، ل باشوور، لنو ئوانی 
تببندەڵ نماوە گدا نسی تنن کیش ب. دەست بھندەی گشک 

ش چارەسر نکرت هیچ کشیکی گندەی. گندەڵ چارەسر ناکرت
نی بكرت چۆن ژنك خاوه وهگومانی ئه گونجاوه. کورد چارەسر ناکرت

. مررۆآی ههسهر بكات و ببت بهنگ مسۆگهتوانی دهبت ئهحزبیش نه
 ، جگ لوەیم کرد حزب خاوەنی میلیشیا نبتوە باسی ئوەەل سر

ن الیهم لهآهبژاردنی ژنك ئهم، باسی ههنگ دان ناآهمن باسی ده
موو و ههویش ئهن و ئهموویان هاوآاری بكهرجك ههمه به وهەباشور
ن ڕاست آهدروستی ئه ساهپنج  بیست و ٢٥ زیاتر ل وانی ئهباریهنال

نک  .رناچنآانیش ده، حزبهترناچەس دنگدان آهدهنا به، دهوهبكاته
کئ کان ساختوەی حزبر ئب نھا لنجامی تدەرئ ن ل
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تیانیش تنھا موریدن، مسعود و، ل بر ئوەی هاوهبژاردنکاندا
قوربانی شخکی بکات لوانی موریدک خۆی ب محمد وەتنی 

برژەوەندی . بم ئامادە نی گیسکک ب قوربانی وتکی بکات
جگ ل برژەوەندی ناوە سیاسی ب شخی  ،نچسپیوە کوردستانیان ال

شوە پیوەندی ل سروو هموو ئمان.عشیرەت بووەکان 
کان لدپلۆماسی ت لبڵ ڕوسیا و ئیسرائیل باشترر ئستاگئ.  

   :بۆچی ئیسرائیل؟

ی یپشتر باسم لوە کرد ک مرج ئیسرائیلش پشتگیری فرمی سربخۆ
ت چندین سا نکولیش لوە ناکر. دستان بکات بۆ ئوەی سربخۆ بتکور

ر بگنان پشتگیری کوردی بکردبا ئیسرائیل ئکارهکارت ب ک وەکو بڕاستی ن
ک ب لرەدا ناچم سر خا نبینراوەکان الی خ. ئستا دەمک دەوت بوو

هربرت ، وەکو نیونزی کارەکتری چیرۆککی گشتی، چونک دوای دوو سرە
 ندا برجستی کردووە واجۆرج وەسم ل دت ک ل کۆم چیرۆکی وتی کور

کورە کاتک ب هۆی ڕووداوکی نخوازراوە و ئکوت وتک هموو دانیشتوانی 
خفاوی هژمار  حیکمتی بینیان بۆ ئکات هموو ب شت و و باسی بینین و

تی ئوجیو گئ یان واین و پکوە تووشی بووەئهۆی چاوی ب چاوی یکات ،
وە بۆ ئوەش ل دوازدە هزار وش ی بۆ گۆڤاری  .)Wells,1911.(بۆ دەرئهنن

ر بۆ تواوکردنی ئم بابت ناچارم ئمش پرۆفیشناڵ ل دنیادا دانراوە نچم دە
 کولتووری و سایکۆلۆژیکان بۆ ئوەی الین. وب کورتی و ب خاڵ بخم رو

ن لرەدا میتۆدی ئۆتۆبایگرافی ک ل ئامانجکاندا باسم کورتتر و کارگرتر بک
  .کردووە ب کار ئهنم

چ ل ڕووی دژایتی نو  ،جولک هاوشوەن مژوو و سروشتی ژیانی کورد و -١
ی و یسربخۆ ل ڕووی. سروشتی کشکانیش تا ڕادەیک دەوتی و جینۆساید و

ک ئو ب مرج. وە ئکرتش، چارەسرەکانیشیان ب هاوتدروستبوونی دەو
وردی ش وان بی ئزموونت وئبکر ت ۆڤئامادەکاری بۆ بکر.  

ی یب پرۆتۆکۆل پشتگیرب فرمی و نا ئگر ئیسرائیل ب وەعدی دیوەخان  -٢
ناچاری پشتگیری ل پنج وتی عرەبی ب خۆشی نا ب، کوردستان بکات

ت بۆ ئوەی لوانی ئران هڕەش بکاجگ لمان، . کوردستان ئکات
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ناتوانت بم گر دنیا بت ئیسرائیلی ل پشت ، چاوترسنی دروست بکات
 هوی نزیک بوونوە ل ک خۆیان دوو ساونفشاری زۆر دروست بکات، چ

ر راستبۆ تورکیاش ه مدەن و ئئیسرائیل ئ .  

ل رووی ڕۆژئاواشوە زۆربی ڕاوژکاران و بیاردەرانی دنیای ڕۆژئاوا  -٣
بۆ هر کس  ،ل هر کوی دنیا بن یسروشتی جولکش بو شوەی. جولکن

پشتگیری کار بکن ، تنانت کاتک ئندامی حزبکی دژە جولکش بن، 
  .ئگر ب ئاشکراش نبت ئکن لیدەوتی ئیسرائ

التینیش  یو و ئمریکا ، سین و کۆریای باوکورپیوەندی ئمریکا ل گڵ ڕوسیا -٤
ت ئاستی ستراتیژیخراپڵ ئیسی، ناکرگت لندە الواز بیوەندی ان هرائیلیش پ
بۆی پشتگیری ئیسرائیل بۆ . ی کورد ئکاتیئوەی پشتگیرلبر ن تک بدەنخۆیا
ی ئمریکاشوە گرنگ ، چونک پیوەندی ستان ل ڕووی متمان و ڕازیکردنکورد

جگ لوەی ل هموو دۆخکدا . .ئمریکا خۆی هیچ متمانیکی پ ناکرت
، ل بن کورددستاندای ناتوانن دەستبرداری وتی عراق ل کورئوەی نلبر
. بکارهنراوە بانستکی ب ر، هش ئوەی ب کاکورد کارتکی دابنما

ەیی تاک الینش هیچ بها و بانسک ناخات سر کارتی هڕەشی و توڕ
  .کوردی

هموو وانت وان ب ئیل ئتیسرال ڕوی بوونیادی نتوە و ڕۆحی ئنتماوە ئ - ٥
و  هیچ مرۆڤک ل دنیادا هندەی مرۆڤی جولک پابندی ئیسرائیل. جیھان بت

کجول مرۆڤی خۆی وات نی .ر ئگت ئنانرگیز ئیسرائلیشی  وته یکجول
ویست ڕاهنانی ل سر ئنتمای خاک دەستوە پ تی ووکورد ب هاو .نبینبت

رت ل سر ئو ڕەوەی ئوان سوودیان ل ردی پ بکوک خۆشوسیتنی تاکی و و
  .بینیوە

. لرەدا چیرۆکی ساراتان بۆ باس ئکم، ک ل سفرەکمدا ل ئیسرائیل ناسیم
، بۆ یکم جار و ب ڕەگز جولکی ئوروپی بوو، ل بریتانیا گورە بوو بووئ

 ماوەی ساک ل ژیانیدا هاتبوو بۆ ئیسرائیل بۆ سردانی یکک ل کوڕەکانی ک
 سردانی کارگیکی دروستکردنی ئماس و. ل ئیسرائیل کاری دۆزیبووەوەبوو 

هاوسری کوڕکی . لوێ پارچیک ئاتوونی بۆ بوککی کی. ئاتونمان کرد
الر دیکی ک ل بریتانیا ئژیان، ک سیری نرخیکمان کرد سروو دوو سد دۆ
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. ب همان کش گرانتر بوو براورد ب بریتانیا، ل نرخی همان پارچ ئاتوون
ک لرە پارەک بۆ خککی ، چوونی کوات بۆچی لرە ئیکیت؟ وتیلم پرس
مخۆمیکرە ئت لبا گرانتریش ب بۆی ،وان نیوێ بۆ ئوەی .  ، لر ئب من ل

 م لت، ببی ئکموە وەمزانی ئم زۆر بووە، ئکموو هاوڕێ جوله
  . هلکیشدا هوڵ ئدەم دینای بموە ل وەمی چوون یکیان

ویستی ب خۆشوسیتی دوو جمسرە، کورد بۆ ئوەی ئازاد بت پ یتیوهاو
گڵ ویستی ب ئاشتکردنوەی لپ .وەریبگرت و بیشیداتوە ب نیشتمانکی

. انیشدادەرگاک و ەپنجر دیوار و نیشتمانکی خۆیدا تنانت ل گڵ شمک و
و کۆۆنیالیزم و دەرهاویشت کوشندە  مرۆڤی پاش کارەساتکانی جینۆساید و شڕ

چارەسری بشکی زۆری  ئم . دەروونی و کۆمیتی و کولتووریکانیتی
 ش بنانتالیکرر ئچارەس کئنتما نیشتمان . مئ ش لکمرۆڤی جول

نی ئمشیان هبوو، بم چونک خکی خراپتریان بینی، هموو نخۆشیکا
 وە، لکموو ڕویه ندروسترن لس تموو که ۆ لموایی کردن ئشراست پ

ڕاوژ سوود ل بۆی پویست ل نزیکوە و ب. نهموو کسیش داهنرتر
بۆ . وتی کوردیش تندروست بکرنوەوئزموونکیان وەربگیرت بۆ ئوەی ها

  .گرنگترین) ٦(ش بگونچیت خای داهاتوو ئوەی ئم خا

ئوەی پشتگیری نو نک تنھا بۆ ئاسایشی خۆی بکو بۆ دەستی کوردی  - ٦
هاوتیانی   ویستیپوسیتی بوەی ل ئیسرائیلوە فری خۆشدەوتی بکرت، 

زۆر ل سر ئم مسلی  ل بر ئوەی ل چند سای رابردوودا. ببت کورد
گفتوگۆی من لو هموو کۆنفراس و  ل نوان ئو سدان چیرۆک و ەدالر. دواوم

سفراندا هاتوونت ڕگم دیسان نمونی مرۆڤکی سیاسی ئیسرائیلی زۆر 
ک بۆچی میلداریی میانی گفتوگۆ ل. دسۆزی کورد ئم خا کۆتایی پ ئهنم

ئو . رمی نیتی بۆ کورد، جولک ب همان کش و ب فتیکورد بۆ جولک هی
، ئوسا ئمش وە بۆن ل ناوخۆتاندا ڕک بکون، یکتان خۆش بوتئ"وتی، 

کی جولک یان ووتییپاشان وتی ئم ئگر ها... پشتگیرتان ل ئکین
توە، دانیشتوویکی ئیسرائیل ل دوورترین و سخترین چیاکانی دنیا بگیرس

ئیسرائیل فرۆکیک ب تایبت ئنرت ئو چیا دوورە بۆ ئوەی  سرۆکی
... بۆی ئمش هموو خۆشمان ئوت و کاری بۆ ئکین. ک ڕزگار بکاتوتییهاو
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 ئای مسعود بارزانی و. سرۆکی ڕابردوو و ئستا و داهاتووش هر وا ئبت
بۆ ئ مبانی ئالل تان؟جکو" وە ئبوو ئمی هردانی خۆی وەزۆر جار س ،

  .کوردستانی کردووە

یی ل ، کورد هندە زیادەڕۆی پیوەندی ڕاستقین دروست ببتبۆ ئوە  - ٧
چونک ئوەی . ساخت ل وتکانی برپرسانی ئیسرائیل نکات پشتگیریی

ب ، ە ئیسرائیلیکان ئیت ڕاست نینمیدیاکانی حزبی کوردی ل سر دەستدار
پشتگیری ساختیان ب ناوی دەستداری ئیسرائیلیوە  دەیان وت و

نشیاوتریش ل کشی ساخت و . بوکردوەتوە ک ل ژیانیدا شتی وای نوتووە
ڕاگ وەیدرۆ ئدەس ناوی ژن ب نراوی ساختکانیان زیاتر یتدارە جوان

دونیاش  ا بۆ ئوان وئم تنھ .کن، گوای پشتگیری کورد ئکندروست ئ
شان نادات ، دوژمنی جگی شیاوی عقی کورد پ کولتوور و بهرەی سیاسی و

ل الیکی دی همان چیرۆک داوا ل کورد ئکات . دروست ئکات ناوچییشی بۆ
هندک باوەڕ ب دپلۆماسی ناوخۆ بھنت و بهرەی تیدا پیدا بکات، چوون ئو 

، نک ل الین خکی برگیراووەو بکرن ین جاش وجۆرە هوا ئکرت ل ال
تسۆزەوە با بدورەش بکی گرپرسی میدیای حزب. دەنگی و م بب  پشتگیر ب

نی و گوای بۆ ورە ئگر حزب خۆشی ئاگای لم هو. سر همووانیدا ئهنت
اسیتکی ، ئم دپلۆمب کوشتدانی کوردی بو ئکاتوەبزربوونوە و خۆ 

وای ساخت ب ناوی دۆراوە، چونک ئوەندە زیانی بر ئکوت ب ه
  .، ئوەندە سوودی بر ناکوتئیسرائیلوە

ئوەندە ڕگ ب داعشی ناوخۆ ندەن برگری ل عرەب بکات و دژی ئیسرائیل  - ٨
ئدەن بچت شڕی فلستین  بوەستت، ب تایبت ئو خۆفرۆشانی کورد هان

ات گوای کوردی ل دەیان الوە دۆراو ئتوانت فلستین بۆ عرەب بک
و ڕزگارکار و فریادڕەسوە و ئتنڕداتاشینی ک. بگ ری وەهمی واز لارەکت

وەش تنن و لرەب وبھع ن کبگ  نھا لیان تشانیران و کو قئیسرائیل ئ
ی گورە ل نوان یزرگانمیدیادا هی و ل پشتی پردەوە دەیان کۆنتراکتی با

، ژمارەیکی زۆر ل وتانی عرەبی ئگر ئیسرائیل رەبدا هیع ئیسرائیل و
ئیسرائیل و ڕوسیا ب هۆی . شمکیان ندات ژیانیان ڕەوتی ئگۆڕت کارەبا و
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کو وەتا ندا متمانیان ب کورد نکردووە یڕادیکاڵ بوونی کورد ل مسلی ئای
  .گڵ بکننیشتمانپارز مامی لنتوەیکی 

٩ - ل  ی باوانامی پسپۆڕ و خاوەن بکدان جولس ریکادا  بمخوارووی ئ
چ زۆر ب سا وە و ی ماوەی سک نزیک بوونر لس تی'کار لو  ' برای

ئم . ئوە ناوی هندک ل پرۆژەکانیان. و جولک ئکن ئیسالم' خوشکایتی'
  . دووجار بیر بکیتوە یی پویست ب هند وەربگیرت وچ دیاردە بو

ل سروو ئمانوە کورد چاکترە ئجندای ڕۆژئاوا بخونیتوە ل ڕووی چۆنیتی و 
، ب جۆرکی دی. نی کشکانی ئمۆچیتی بیانوەکانیان سبارەت ب دروستبوو

ت و کۆمگی کوردی ، سیاسیسالمی ل دنیادا ناشیرین کردووەئ هرچی عرەب و
  .کۆمیتیوە پچوانکی بکن کولتووری و ل ڕووی سیاسی و

  :کۆبند

کوردی باشوور لپاش . تک هشتا نچووەت ناو مژووەوەکورد میلل
زیاتریش پاش دەرکوتنی داعش هلی بۆ رەخساوە ل  ڕوخانی سدام و

هلکان تا ئستا هر ستنوەی قۆ بردەرگای مژودا بوەست و چۆنیتی و
هۆکارەکانیشی هندکی دەگرتوە بۆ چۆنیتی . لودا هشتویتیوە

 یارانی کورد لن ڕۆژئاواو و زیرەکی نالی تدا لڕۆژه ز لنسی هبا
بم زیاتر پابندە ب . چۆنیتی بکارهنانی دپلۆماسییتی فرە رەهندا

ی سیاسی دانایانی و ناڕاستی ژیستراتی نبوونی بهرەی دپلۆماسی و
تی ناوەکیلڵ نیشتمان و خیانوە بۆ . گتڕکی دەگندش همئ

' مزن'ستراتیژیی  ئزموونکردنی دەوتی نتوە ک دپلۆماسیت و
وەیتتی ننانی دەوداهگشتن و ، زۆرتریشی ئگزۆکی توە بۆ نتڕ

، نبوونی مرۆڤی بوارەکی خۆیدا استوانی کورد لندەوارنکرنی سیخوخۆ
ل سروو ئمانشوە ل بری یکبوونی مای کورد . شیاو ل شونی شیاودا

. خۆداو دووبرەکی لناو زۆرترین ڕک و فۆبیا برانبر یکبرهم هنانی 
نماوەتوە ل ناو  ترب ئاستک هیچ بوارک بۆ خۆشویستنی یک

کۆمگی کوردیدا، ئمش وایکردووە ل هموو ئامانجکدا دۆڕان ب دەست 
  .ورە خۆیدا بشکتوەبھنت و ب زیان ب سر برهمھنرانی ئم کولتو
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یکی زۆرەوە مسعود بارزانی فرمانی ڕەفراندەمی یەهنوک ب توڕ
نجامکانی ئم توڕەبوون دەرئ. ڕاگیاندووە و پداگری ل سر ئکات

یبات ناو مژووە و بکرانی ە، یان د ئاراستی مامناوەندا ناهتوەکورد ل
ەرەوەی دەرگای مان دەدات دوە و یان فدەبن ب پاوانی ناو ئو مژو

ژوو بۆ دەیان سامان ئاستموە هینکی . ی دی ناگر توڕەبوونگئ
ەکانی رچارەس وونی ناسینی قیرانکان و، توڕبشرۆڤ کرابت ستراتیژی و

، هر ئو ناسین ئبت هنگاوە ل پشین ستراتیژی و دپلۆماسی و بت
نو دەوتی و ناوخۆیکانی ناساندبت و هنگاوی ل پشینی بۆ 

هنگاوەکانیش مرج بریتی بن ل . هگیرابت بر ل ئاشکراکردنی
گڵ وتانی زلھزدا ب تایبت ییش لدوا هڤابندی یکم ل ناوخۆدا و

یی مرج بپی پرۆتۆکۆی ئم کۆبند. ئیسرائیلی تدا بت ئمریکا و
  .، دەنا ئومد و کارەکانی رابوردووش دوونی بکاتوە ب سفرنووسراوبت

  

 هم چونکهتهواو ئهکی يبابهتهکه به خێرا وە ديارە وهدا ھهندێک پهلهی پيێله کۆتايی ئهم بابهت -١ :بينیتێ
ژەيه که گۆڤارێکی پرۆفێشناڵ هزار وشهيه و ئهو برەش بهرزترين ڕێھ١٢ابهته به بێ سهرچاوەکان ئهم ب

وکردنهوە و باڵهی نهگری کولتووری ڕۆژئاوام له مامهڵمن که ڕەخ. ڕێگهی پێدەدات له ڕۆژئاوادا
  .نووسيندا نامهوێت خۆم پابهند ئهو اليهنه پرۆفيشنااڵنه نهبم

، به تايبهت دەستێکم خێراتر ئهنووسێت لهوی هم گهر ھهڵهی تايپی زۆر تێدا بێتداوای بهخشين ئهک - ٢
سهر کورد ھات له کهرکوک ورەم نهما پێاچوونهوەی زمانهوانی بکهم و پاش ئهو کارەساتهی به .ديکه

دنيای  ۆری وخۆم خ ، به نووسين ووەی نهمام له بێ ئومێديم به کوردچهند ڕۆژيشه به نيازی باڵوکردنه
  . فهوتێتبابهتم فهوتاوە نهمويست ئهميش ب بهاڵم زۆر. نووسين 

 

  کۆتايی

  

**********  
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