سەرەتایەک بۆ پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان
ئامادەکردنی  /پ.د ڕزگار ڕەنجەڕۆ

پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان
پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان تەنھا پێناسەیەکی نیە بەڵکو چەندین پێناسەی بۆ کراوە ئەویش لە ئەنجامی بوژاندنەوەی
بوارە زانستیەکان ھەروەھا بەھۆی ئاڵۆزی چەمک وناوەرۆک وای کردوە کە بە دانانی تەنیا پێناسەیەک بتوانرێ
ھەموو الیەنەکان لە خۆ بگرێت کارێکی ئاسان نیە لەگەڵ ئەوەش دا چەند پێناسەک دەخەینە ڕوو: -

بەپێی ئینسکلوپیدیایی بریتانی چەمکی ھەرە باو بریتی یە لە پەیوەندی نێوان حکومەتەکان واڵتانی سەربەخۆ ھەروەھا لە
رووی واتاوە وەک سیاسەتی نێودەوڵەتی بەکار دێت کە چی ھانس مورگانسیو وکینیت تومسون لە پێناسەک دا دەڵێت
ناوەروکی پەیوەندی یە نێودەوڵەتیەکان بریتی یە لە سیاسەتی نێودەوڵەتی کە خامەی سەرەکیەکەی ملمالنێیە لە پێناو
بەدەست ھێنانی ھێز لەنێو واڵتانی خاوەن سیادەدا،لەالیەکی ترەوە رایمون ئارسۆن وستانلی ھوڤمان وکوینس رایت لەسەر
ئەوە کۆکن کە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان تەنھا لە چوارچێوەی یەکەی سەربەخۆی سیاسی خۆی دەبینێ واتا تەنیا لە نێوان
واڵتان دایە  ،بەاڵم نیکوالس سبیکمان لەو بڕوایە دایە کە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان زۆر کۆنە وپەیوەستە بەکۆنی کۆمەڵگای
مرۆڤەوە وبەرھەمێکی تازە نیە و پەیوەست بێت بە واڵتانوە وا پێناسەی ئەو چەمکە دەکات  :پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان
بریتیە لە پەیوەندی کۆمەڵێک تاکەکەس کە بەسەر چەند دەوڵەتێکدا دابەشبوون،ھەروەھا ڕەفتاری نێودەوڵەتیش بریتیە لە
رەفتاری چەند کەس و گروپێک کە سەر بە چەند دەوڵەتێکی جیاوازن ،ھەروەھا فیرالی ڤێری دەڵێت پەیوەندیەنێودەوڵەتیەکان
بریتییە لەو پەیوەندیانەی کە ناسنامەیان دیاری نەکراوە و لەسەر بنەمای سنووری جیاوازی یەکە سیاسیەکان دامەزراوە،
ھەرەوھا شوڤالیو بەشێوەیەکی قولتر پێناسەی دەکات ودەڵێت پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان واتا گشت ئەو پەیوەندیانەی نێوان
تاکەکان وگرۆپەکان ھەیە کارو ئارەزوەکانیان دەبنە پاڵنەر بۆ ئەوەی سنووری نیشتمان ببەزێنێت تاکو ئەم پەیوەندیانەیان لە
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نێو چۆارچێوەی نیشتماندا گەشە بکات .ھەروەھا مارتن لە پێناسەیەکدا جەخت لە سەر پەیوەندی جوگرافی دەکات ودەلێت
پەیوەندیەنێودەوڵەتیەکان بریتی یە لە کۆی ئەو ئاڵوگورکردنانەیە کە دەیەوێ سنوور ببەزێنێ یاخود ھەوڵی بەزاندنی دەدات،
مارسیل میرل پێوەری سیاسی بە بەشێکی سەرەکی دەبینێ ولە پێناسەیەکی دا دەڵێت ھەردیاردەیەکی مرۆیی لە الیەک لە
الیەنەسیاسیەکان سەرھەڵبدات وکاریگەری لەسەر ھەڵسوکەوتە مرۆیەکانەو دەبێت کەواتا بنەما پەیوەندییەنێودەوڵەتیەکان
بریتیە لە لێکۆڵینەوە لە سیاسەتەکانی دەرەوەی واڵتان کە شارل زۆرگیب یش ھەمان بۆچونی ھەیە بەپشت بەستن بەم دوو
پێوەرە دەتوانرێ پێناسەی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان بەم جۆرە بکەین - :
ھەر پەیوەندییەک خاوەن سروشتێکی سیاسی یاخود بتوانرێ کاریگەری سیاسی دروست بکات لەسنووری ھەرێمی واڵتیکدا
تێپەرێت ھەروەھا دەتوانین بڵێن کە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان بریتییە لە پەیوەندیەکۆمەاڵیەتیەکان
کە سنوور دەبەزێنن ولە ژێرکونترۆڵی دەسەاڵتی دەوڵەتێک دەردەچێت یان لەو شوێنەی کە ئەندامەکاراکان پەیوەندی
بەکۆمەڵگایەکانی نێودەوڵەتی جیاواز بەشدار دەبن .
پەیوەندییە نێونەتەوەیییەکان ) (IRیان کاروباری نێو دەوڵەتی ،کە پەیوەستە بە دەزگای ئەکادیمی و پەیوەندیدار لە زانستە
سیاسییەکان ،کە بوارێکی تایبەتمەند و ئەکادیمیە لە بوارە جۆر بەجۆرەکانی لێکۆڵینەوە نێو دەوڵەتیەکان ،یان ئەکادیمیایەکی
سەربەخۆیە تایبەت بەو خوێندکارانەی کە تایبەتمەندن بەزانستەکانی مرۆیی و کۆمەاڵیەتی .لە ھەردوو بواردا ،لە بواری
لێکۆڵینەوە لە پەیوەندییەکانی قەوارە سیاسییەکان (دەزگاکانی حکومەت) وەکوو واڵت ،واڵتی خاوەن سەروەری،
ئیمپراتۆریەتی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە حکومییەکان (ڕێکخراوە حکومیە نێو دەوڵەتیەکان) وە ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیە
ناحکومیەکان)،(INSڕێکخراوە ناحکومیەکان ،وە کۆمپانیا فرە ڕەگەزەکان (ھاوبەشگا نەتەوەییەکان) ،وە لەسەر ئاستێکی
فراونتری جیھانی کە ئەم کارانەی لێ بەرھەم بێت ،پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان پەیوەندییەکی ئەکادیمی لە سەر ئاستێکی
سیاسی بەرز کە ھەڵوێستی چاکەکاری واڵتان دیاری دەکات بۆ کێشە نێودەوڵەتییەکان و ئاشتی جیھانی .چااڵکی ڕامیاری و
پهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکان دهگهڕێتهوه بۆ کاتی مێژوونووسی یۆنانی تۆسیدیدهس ( ج  395-460 .پێش زایین)  ،وه ،
لهسهرهتای سهدهی ٢٠ھهم  ،بوو به بوارێکی ئهکادیمی سهربهخۆ (ژماره  ٥٩٠١له ڕێزبهندی ناونانی یونسکۆ) له زانسته
ڕامیاریهکان  .بۆ کاروباری نێودهوڵهتی و پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان که بوو به بهشێکی سهربهخۆ له زانسته سیاسییەکان
بهاڵم پهیوهندیدار به بواره جۆر بهجۆرهکانی تر .بۆ نمونه پهیوهندیداره به زانستهکانی  :تهکنهلۆژیا و ئهندازه و ئابوری و
مێژوو و یاسای نێو دهوڵهتی و دیمۆگرافی و جوگرافی و فهلسهفه و کاری کۆمهاڵیهتی و کۆمهڵزانی و دهروون زانی و تاوان
ناسی و زانستهکانی کۆمهڵجۆری و لێکۆڵینهوه ڕۆشهنبیریهکان و دپلۆماسیهکان  ،جیهان گهرایی (عهولهمه) و سهروهری
واڵتان و ئاسایشی نێو دهوڵهتی و پهیوهندی دپلۆماسی و پاراستنی ژینگه و بهرباڵوبونهوهی چهکی ئهتۆمی و نهتهوهکان و
ڕژێمی ئابوری جیهانی و بانکه نێودهوڵهتیهکان و بابهتی تیرۆر و مافهکانی مرۆڤ و دهستخستنه ناوکاروباری واڵتان و
ناکۆکیه ئاینیهکان و ڕهگهزپهرستی .بۆ یەکەمین جار دەستەواژەی نێودەوڵەتی (  ) internationalلە الیەن فەیلەسوف و
یاساناسی ئینگلیزی گێرمی بێنثام (  ) ١٨٣٢ – ١٧٤٧ Jeremy Benthamبەکارھاتووە لە بری دەستەواژەی jus
)  ( gentiumڕۆمانی کە وشەیەکی التینیە و بە مانای یاسای گەالن دەھات ..
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مێژووی پەیوەندی نێوان ئیمپڕاتۆڕیەتەکان History of Empires
بنەمای ئەو ئیمپڕاتۆڕیەتانە ئەوەبوو لە داگیرکردندا جوگرافیایەکی گەورە و فراوان بەدەست بهێنن بۆ چەند
سەدەیەکیش بەردەوام ببن لە دەسەاڵتدا نموونە ئیمپڕاتۆری ( فیرگەونەکان  ،ماددەکان  ،میتانیەکان  ،ڕۆمان ،
کریستیانەکان  ،ئیسالمەکان بەتایبەتی عوسمانی

) کە هەر ئیمپڕاتۆریەتێک لە جوارچێوەیەکی فرە

نەتەوە

پێکهاتووە لە ڕێگای بەکارهێنانی هێز و لە خشتەبردنی کەسانێک کە ببنە جەنگاوەریان و بەخشین و بە شێوازی
دیپلۆماسیانە توانیویانە بەردەوامی بە دەساڵتیان بدەن  ،ئەگەر الپەڕەکانی مێژووی کۆن و ناوەراست هەڵدەینەوە
ئەوە پڕن لە جەنگ و پێکدادانی خوێناوی ئەو ئیمپڕاتۆریەتانە بەاڵم لە ماوە جیا جیاکاندا زۆر جاران پەیوەندی
دۆستایەتیشیان هەبووە ئەوەش دەگەرێتەوە بۆ هاوسەنگی هێزەکانیان و سیاسەتەکانیان  .ئیمپڕاتۆریەتی ڕۆمان
یەکێکە لە و دەسەاڵتە مەزنەی کە کاریگەری خۆی جێهێشتووە بەسەر مێژووی ئەوروپا و مرۆڤایەتی بەگشتی
هەرچەندە هێز و داگیرکاریان پێش دیپلۆماسیەت خستووە بەاڵم هەندێ جاریش ڕێکەوتننامەیان واژۆکردووە
لەگەڵ ئەو واڵتانەی کە داگیریانکردووە یان بۆ ئاشتبوونەوە  ،ئاگربەست و ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان .
ڕۆمانەکان بە داهێنەری یاسا دەناسرێنەوە یاسایان دابەشکردووە بۆ سێ جۆر:
 – ١یاسای مەدەنی )  ) Jus Civilکە تایبەت بە هاواڵتی ڕۆمان بووە .
 – ٢یاسای گەالن (  ) Jus Gentiumکە تایبەتە بە پەیوەندی نێوان ڕۆمان و بێگانەکان
 – ٣یاسای سروشتی (  ) Jus naturaleبۆ تەواوی مرۆڤایەتی جێبەجێ دەکرا .
جگە لە یاسا ئاین ڕۆڵی گرینگ و سەرەکی هەبووە لە دامەزراندن و بەردەوامی دانی ئیمپڕاتۆرێیەتەکان بە تایبەتی
لە سەدەکانی ناوەڕاست ( کریستیانەکان و خەالفەتی ئیسالمی بە نموونە ) .

مێژووی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان
مێژووی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان دهکرێت بیگهڕێنینهوه بۆ ھهزاران ساڵ لهمهوبهر ٫باڕی بوزان و ڕیچارد لیتل ،
بۆ نمونه پهیوهندیهکانی نێوان شارهکان له ناوهوهی دهوڵهتی سۆمهری کۆن که دهگهڕێتهوه بۆ  ٣٥٠٠ساڵ
بهرلهزایین .که یهکهم ڕژێمی دهوڵهتی تهواوبوه .بهاڵم زۆرینهی زانایان مێژووی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان لهسهر
ئاستی شکۆمهندی و سهربهخۆیی دهگهڕێننهوه بۆ کۆنگرهی ئاشبوونەوە یان ئاشتی ویستفالیا لهساڵی ٫ ١٦٤٨که
خاڵی وهچهرخانه له پێشکهوتنی ڕژێمی نێو دهوڵهتی نوێ  .که بهسترا له سهدهی ناوهڕاست له ئهوڕوپا لهالیهن
دهسهاڵتی ڕامیاری لهسهر بنهمای ئاینی.پاشان ڕێککهوتننامهی ئۆترێخت بهسترا له  ١٧١٣له نێوان ھهرێمهکانی
ئیمپراتۆریهتی ڕۆمانی .لهساڵهکانی  ١٥٠٠تاوهکو  ١٧٨٩واڵتانی سهربهخۆ و خاوهن شکۆ سهریان ھهڵدا ،که
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ھهریهکهیان خاوهنی دهزگاکانی دپلۆماسی و سهربازی سهربهخۆبوون  .بهتایبهت دوای سهرھهڵدانی شۆڕشی
فهڕهنسی و یهکگرتنی نهتهوهکان و بهدهنگهوهچونی دهسهاڵتی ڕامیاری و سهرھهڵدانی دهوڵهتی نهتهوهیی (به
پێچهوانهی دهوڵهتی ئاینی یان پاشایی).به شێوهی ڕژێمی کۆماری و ھاوچهشنهکانی وهک ئهوهی دروست بوو له
ئهڵمانیا و فهڕهنسا  ،که واڵتێکیان دروست کرد بۆ نهتهوهکانیان و کۆیان کردنهوه لهسهر ئاستی نهتهوه و زمانی
ھاوبهش ،خهڵکیان ھاندا که دهبێت بهیهک زمان و لهژێر چادری یهک زمان و نهتهوه حوکم بکرێن  .که تاوهکو
ئهمڕۆ ڕهنگدانهوهی دهبینین له کۆمهڵگهی نێو دهوڵهتی .ئهم ڕژێمه نهتهوهییه له ئهوڕوپاوه پهلی ھاوێشت بۆ
ھهردوو ئهمێریکا و ئهفریقیا و ئاسیا له ڕێگای داگیرکاریه ئهوروپیهکان .که بوه بنهمای دامهزراندنی ڕژێمی
دهوڵهتی ھاوچهرخ ئهمیش دوای نهمانی پڕۆژه داگیرکاریهکان و ھاتنه ئاراوهی جهنگی سارد و دابهش بوونی
واڵتان بهسهر جهمسهرهکان  .وه سهرھهڵدانی چهندین دهوڵهت و ھهرێمی جۆربهجۆر لهناو سنوری ئهو واڵته
خاوهن سهروهریانه به تایبهت ئهو میللهتانهی لهسهرهتای یاریهکان بێبهش کران که لهناوهخۆیان پهیوهندیان
بهیهکهوهکرد بۆ گهیشتن به مافهکانیان .شتێک لهبارهی بیردۆزهکانی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان نهدهزانرا تا کۆتایی
جهنگی جیهانی یهکهم  ،ئهویش دوای ھهڵس و کهوتهکان بوو لهگهڵ بیردۆزی تیشکی ژێرسور ،بهاڵم ڕودانی
جهنگهکان ئهم زانستهی بهرفراوانتر کرد که بوه ھۆی سهرھهڵدانی چهندین بیردۆزی جۆربهجۆر ھهموو ئهم
شهڕانه بوونه سهرچاوهی سروشتی بۆ لهدایک بوونی ئهم بیردۆزانهی که ئهمڕۆ بونهته بنهما بۆ پهیوهندیه
نێودهوڵهتیهکان .بۆ نمونه لیبڕاڵیهکان لهسهر بیردۆزهکانی کانت و ڕۆسۆ دهڕۆیشتن لهکاتی سهرھهڵدانی یهکهم
بیردۆزیان که بیردۆزی ئاشتی دیموکراتی بوو .بهجۆرێک لهگهڵ مافهکانی مرۆڤ بگونجێت گونجاندنێک کهلهگهڵ
مرۆڤی ھاوچهرخ ھاوڕا بێت ٫ئاشکرایه پێداویستیه مرۆییهکان لهسهردهمێکهوه بۆ سهردهمێک دهگۆڕدرێن
بهگوێرهی یاساکانی سروشتی مرۆڤ ،ھهریهکه له فڕانسیسکۆ دی ڤیتۆریا و ھۆگۆ گڕاتیوس و جۆن لوک
بیردۆزێکیان پێشکهش کرد بۆ مافه جیهانیه مرۆییهکانی ھاوچهرخ له ئامانجه ھاوبهشهکان دا .بهتایبهت دروست
بونی بیردۆزە ھاوچهرخهکان لهسهدهی بیستهم وهک ڕێبازی ماڕکسی که بوونه بنهما بۆ پهیوهندیه
نێودهوڵهتیهکان.

خوێندنی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان
خوێندنی پهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکان وهک زانستێکی سهربهخۆ بۆ یهکهم جار له ئینگلتهرا خوێندرا  .بهناوی تیشکی
ژێر سور که ئهکادیمیایهکی تایبهتمهند بوو له  ١٩١٩دامهزرا بهسهرۆکایهتی وۆدرۆو ویڵسن له زانکۆی ویلز
(ئێستا زانکۆی ئهبیریست ویت) ،پاشان لهگهڵ دێڤد دیێڤیز زانکۆی جۆرج تاونیان دامهزراند که بهکۆنترین زانکۆ
دادهنرێت بۆ خوێندنی پهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکان له والیهته یهکگرتوهکانی ئهمێریکا(٫)١٩٢٠وه بهر لهو پهیمانگای
لهندهن دامهزرا له  ١٩١٩بۆ خوێندنی پهیوهندی نێودهوڵهتی بهبۆنهی وهرگرتنی خهاڵتی نۆبڵی جیهانی لهالیهن
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فیلیپ نۆییڵ بۆ ئاشتی که بۆ یهکهم جاربوو به شێوهیهکی فراوان خوێندکاری لێ وهرگیرا له ئاستێکی بهرز .پاشان
بهشی مێژووی نێودهوڵهتی کرایهوه له زانکۆی لهندهن و خوێندنی پهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکان

لهزانکۆی

ئۆکسفۆرد پاشان کردنهوهی زانکۆی تیشکی ژێرسوری بهدوا ھات له واڵته یهکگرتوهکانی ئهمێریکا و سویسرا
لهساڵی  ٢٠١٠بۆ  ٢٠١٢ئهم بهشهی خوێندن له کوردستان کرایهوه له ھهریهک له زانکۆکانی کوردستان و زانکۆی
جیهان.وه یهکهم زانکۆی تایبهت بهم بواره لهساڵی  ١٩٢٧دامهزرا له واڵته یهکگرتوهکانی ئهمێریکا بۆ خوێندنی
تیشکی ژێرسور و بهشهکانی پهیمانگای بااڵی لێکۆڵینهوه نێودهوڵهتیهکانی کردهوه ( ئێستا پهیمانگای بااڵی
لێکۆڵینهوه نێودهوڵهتیهکان و گهشهپێدان)  ،که خوێندکاری بااڵ بهرھهم دێنێت له بوارهکانی دپلۆماسی تایبهت به
نهتهوه یهکگرتوهکان.له کهنهدا لهساڵی  ١٩٦٥زانکۆ و قوتابخانهی نۆڕمان باترسۆن کرایهوه بۆ خوێندنی کاروباری
نێودهوڵهتی.

سیستەمەکانی پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان
لە ڕووی مێژووییەوە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان بە دوو قۆناغ تێپەڕێون لە شێوەی دوو سیستەمدا کە ئەمانەن :
یەکەم  /سیستەمی ھاوسەنگی نێوان ھێزەکان
ئەو سیستەمە پێک دێت لە چەمکی ھێزی نیشتیمانی دەوڵەت

وە میکانیزمی ئەو چەمکەش پێکهێنەرە

سەرەکییەکانی ھێزی نیشتیمانی دەوڵەتن کە لە مانەی خوارەوە پێک دێت :
أ – جوگرافیای دەوڵەت
ب – سامانی سروشتی
ج – دانیشتوان
د – توانای ئابووری
ھـ  -ھێزی سەربازی
و – سیستەمی سیاسی دەوڵەت
ز – تەکنەلۆژیا و زانست
ح – دیپلۆماسیەت و ڕاگەیاندن
ط – ھێزی مەعنەوی
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دووھەم  /سیستەمی ئاسایشی گشتی
لە دوای ھەڵگیرسانی جەنگی جیهانی یەکەم سیستەمی ھاوسەنگی ھێز ھەرەسی ھێنا و بارودۆخێک ھاتە پێش کە
بیر لە سیستەمێکی تر بکرێتەوە وەک ئاڵتەرناتیڤ وە لە سیستەمی پێشوو چاالکتربێ لە بەرەنگاربوونەوەی ئەو
دەستدرێژی و دوژمنکاریانەی ڕووبەڕووی ئاسایشی جیهان دەبنەوە ئەویش سیستەمی ئاسایشی گشتی بوو.
کاولکاری و کۆمەڵکوژی جەنگی جیهانی ھانی دەوڵەتانی دا بچنە ناو ئەو پرۆسەیە و رێکخراوی کۆمەڵەی گەالن
دابمەزرێنن و پاشانیش نەتەوە یەکگرتووەکان  .لە سەدەی بیستەمدا بیرۆکەی ئاسایشی گشتی بە داھێنانێکی
گرینگی پەیوەندییە نێودەڵەتییەکان دادەندرێت .چونکە ئەو سیستەمە ڕێگر دەبێت ھەموو گۆڕانکارییەکی گەورەی
نێودەوڵەتیدا کە ببێتە تێکدەری ئاسایشی جیهان تەنها بۆ بەرژەوەندی تاکە ھێزێک  ،ئەو سیستەمە ھەردوو الیەنی
یاسا و ھێز بەیەکەوە کۆدەکاتەوە و لەسایەیدا دابەشکردن و سازشکردن لە ئاسایشی نێودەوڵەتی ناکرێت و

مەحالە  .ئامانج لە ھێنانەدی ئەو سیستەمە ئەم خااڵنەی خوارەوە بوو:


قەدەغەکردنی پەنابردن بۆ ھێز لە چارەسەرکردنی کێشە نێودەوڵەتییەکاندا .



ڕێزگرتن لە بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی



ڕێزگرتن و پەیوەست بوون لە بەڵێننامەکان و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان



بونیاتنانی پەیوەندی دۆستانە لە نێوان دەوڵەتاندا لەسەر بنچینەی مۆڕاڵ و دادپەروەری .

تێۆرییەکانی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان
تێۆریی پێوانهیی
له ڕێکخستنهکانی ئهکادیمیای پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان  ،ھهریهکه له سمیت و بایڵز و ئۆوینز له()٢٠٠٨بابهتی
پێوانهیی یان ھهڵوێستی پێوانهییان کرده بنهمایهکی ئاشتیانه بۆ کێشه جیهانیهکان  ،که بهگوێرهی ئهم بیردۆزه
ھهریهکه له بنهما کۆمهاڵیهتی و ڕامیاریهکانیان کرده پێوانه بۆ چارهسهری کێشه ھهرێمی و ناوچهییهکانی جیهان
که ھهر ناوچهیهک له جیهان دهبێت لهسهر بنهما کۆمهاڵیهتی و سیاسیهکانیان ھهڵسهنگاندنیان بۆ بکرێت که
ئهویش له ڕێگای پێوانهکردنی گریمانه خێراکان و گریمانه کاتخۆرهکان بۆ ھهریهکه لهبنهما کۆمهاڵیهتی و
سیاسییهکانیان بۆ نمونه ھهندێ ناوچه پێویستیان به لیبراڵی سیاسی ھهیه ھهندێکیشیان به مارکسی یاخود
عهولهمه ھەیە .

6

تێۆریی زانیاری و تیشکی ژێر سور
بیردۆزهکانی تیشکی ژێر سور دابهش دهکرێن بۆ دوو چهقی زانیاری  " :ئهرێنی " و " دوای ئهرێنی "  .ئامانجی
بیردۆزه ئهرێنیهکان دووباره سود بینینهوهیه له ھۆکارهکانی سروشت و کاریگهری ژینگهی مرۆڤ بهسهر
پهیوهندیهکان  .که ئایه ئهم کۆمهڵگهیه له چ ژینگهیهک دهژیت چ ھێزێکی سهربازی ھهیه پهیوهندیهکهی چۆنه لهگهڵ
کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی توانا ئابوریهکانی چهندن .به پێچهوانهوه که بیردۆزهکانی دوای ئهرێنی

ھهموو ئهم

ھهڵسهنگاندنانه ڕهت دهکاتهوه که مرۆڤ یان تاکی کۆمهڵگا نابێت به پێوهره مادیهکان ھهڵبسهنگێندرێت بهلکو
بزانین تا چهند ئهم مرۆڤه ئازاده وه ئهم مرۆڤانهی کۆمهڵگه چ جۆره ڕژێمێک و ھزرێک ھهڵدهبژێرن بۆ نمونه
بیردۆزی ھهڵبژاردنی ژیری که دهڵێت ناکرێت جیهانی زانست بسهپێندرێت بهسهر جیهانی کۆمهاڵیهتی وه"زانست"
لهالیهن تیشکی ژێر سور نهگونجاوه بۆ کۆمهڵگه  .وه جیاوازی سهرهکی له نێوان ئهم دوو چهقه بریتیه لهوهی که
تهوهری ئهرێنی دهپرسێت .وهک سهرھهڵدانێکی نوێ (بۆچی وه چۆن دهسهاڵت بهکاردێنن ) ،وه بیردۆزی دوای
ئهرێنی لهبڕی ئهمە ئەم پڕسیاره دهکهن بۆ ئهم ڕژێمه دروست بوه بۆ نمونه مهبهستیان چی یه له"ھێز" ئایا چی
لێ دهکهن وه چۆن وهاڵمی ئهم ھێزه بدرێتهوه بیردۆزی دوای ئهرێنی بیردۆزی پێوانهیی بۆ ئهم قۆناغه به باش
دهزانێت که دهکرێت له ڕوانگهی ڕهوشتهوه تێی بڕوانین .لهماوهی دوایی  ١٩٨٠تاوهکو  ١٩٩٠له ئهنجامی گفتوگۆی
ئهم دوو چهقه ئاراستهی سێ یهم درووست بوو که ناویان لێنا چهقی مهزن.

تێۆریی ئهرێنی
بهرجهستهیی (ڕیالیستی)
بهرجهستهیی یان ڕاستهقینهکی

ئاسایشی واڵت و دهسهاڵتی واڵت له پێش ھهمووشتێک دادهنێت .الیهنگرانی

ئهرێنی وهک ئیدوارد ھالیت کاڕ و ھانز مۆرگێتاو پێیان وایه دهوڵهت بریتیه له بهرژهوهندی خودی  ،که ھهوڵ
دهدات بهرهو دهسهاڵتی ژیرکردارهکی ھهنگاوبنێت ٫وه ھهوڵ دهدهن بۆ بهرجهستهکردنی کهمترین توانا بۆ
ھێشتنهوهیان له ژیان به ئاشتیانه .ئهو ھاوکاریانهی له نێوان واڵتان دهکرێت بۆ بهدهست ھێنانی کهمترین دهرفهته
بۆ پاراستنی ئاسایشی ھهریهکهیان له ناوهوه .بۆ نمونه ھهر جهنگێک دهکرێت یان ھهر ھاریکاریهکی جهنگ که
پێش کهش دهکرێت بۆ بهرژهوهندی خودیه نهک بۆ چاککردنی بارودۆخهکه .وهک بهشداریکردنی واڵتان له جهنگه
جیهانیهکانی یهکهم و دووهم .تۆسیدیدهس،نووسهری پهرتوکی " جهنگی پێلۆپۆنیسیان " کهبهباوکی دامهزرێنهری
قوتابخانهی ئهرێنیهکان دادهنرێت له فهلسهفهی ڕامیاری .وهک فهلسهفهکانی میکاڤیللی ھۆبز و ڕۆسۆ که بهشدارن
له فهلسهفهی بهرجهستهیی لهگهڵ ئهمهش پاڵپشتی ڕێچکهی ڕاستهقینهکی دهکهن ،دهڵێن ئهو دهسهاڵتهی که ئهمڕۆ
ھهیه بریتیه له ڕامیاری ( سیاسەت ) .که ھهمان دهسهاڵت دهتوانێت سیاسەتەکەی خۆی بهسهر کۆمهڵگادا
بسهپێنێت دهستکاری ڕهگی کۆمهڵگه بکاتن به ھهموو سروشتهکانیهوه.
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لیبڕالیزم
بهگوێرهی لیبڕالیهکان  ،تاک بنهمای سهرهکیه وه ھاوکاری بنهڕهتیه له گۆڕانکاریهکان بهرهو چاکه ٫وه ئهو ھێزه
تهنها لهالی تاکی کۆمهڵگهدایه .ڵیبڕالیزم تهماشای دهوڵهت دهکات وهک ڕێکخراوێکی ناحکومی کهلهژێرناوی
ڕێکخراوێکی حکومیهوه بهڕێوهدهبردرێت لهکۆمهڵگهی نێودهوڵهتی .دهوڵهت چهندین بهرژهوهندی ھهیه که تهنها
ناتوانێت بیانپارێزێت یان بهدهستیان بخات لهوانه سهروهریهکهی  .ڵیبڕالیزم دڵنیایی دهداتهوه به ھاوکاریهکانی
نێوان دهوڵهت و کۆمپانیا فره ڕهگهزهکان و دامودهزگاکانی واڵت .لیبڕالیهکان ڕژێمی نێو دهوڵهتی به شتێکی
ھهرهمهکی دادهنێن و دهسهاڵتێکی نێودهوڵهتی گشتگر نابینن  ٫ھهرواڵتهو بۆ بهرژهوهندی تایبهتی خۆی ھهوڵ
دهدات.

نیۆلیبڕالیزم
لیبڕالیزمی نوێ ھهوڵ دهدات گۆڕانکاریه نوێیهکان بگونجێنێت له گهڵ لیبڕالیزمی کۆن یاخود نوێی بکاتهوه که
واڵتان کارای سهرهکین لهم نوێ کردنهوه ٫لیبڕالیزمی نوێ ئابوری نوێش له خۆ دهگرێت که ھهوڵی ئازادکردنی
بازار دهدهن لهژێر چاودێری حکومهت .ئهمیش بۆ پاراستن و ڕێگرتن له قۆرخ کاری و بهالڕی دابردن  .که
ھهوڵهکانیان سهرکهوتوو بوو بهتایبهت دوای جهنگی سارد و برهو دانی ئابوری ھاوبهش له نێوان واڵتان.

تێۆری ڕژێمی
تێۆری ڕژێم چاو له لیبڕالیهکان دهکات که دهڵێت دام و دهزگاکانی واڵت و ڕژێمی نێو دهوڵهتی و واڵتان
کاریگهریان بهسهر یهکهوه ھهیه که بهشێوهیهکی ھهرهمهکی کار دهکهن .الیهنگرانی ئهم تێۆریە لهو بڕوایهدان که
لهگهڵ ئهوهی ھاوکاری ھهیه لهنێوان واڵتان لهسهر بنهمایهکی بهرژهوهندیانه لهشێوهی ھهرهمهکی ٫ملمالنێیهکی
قوڵیش ھهیه له نێوانیان دا بۆ پاراستنی بهرژهوهندیهکانیان یان پهرهپێدانیان که خودی ئهم ملمالنێیه بۆته ھۆکاری
بهرهو پێش بردنی پهیوهندیهکان و ڕژێمهکان مهیدانی نێودهوڵهتی.

تێۆرییەکانی دوای ئهرێنی
تێۆریی کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی (قوتابخانهی ئینگلیزی(
تێۆری کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی یاخود قوتابخانهی ئینگلیزی کاردهکات لهسهر بنهمای ھاریکاریه نێو دهوڵهتیهکان بۆ
دامهزراندنی ڕژێمی پهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکان ٫وه چۆنیهتی ڕێکخستنی وهک دتپلۆماسی و یاسای نوێی
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نێودهوڵهتی ٫که بهگوێرهی پێویستیه ھهنوکهییهکان یاساکان دهردهچێنن ٫الیهنگرانی ئهم بیردۆزه دابهش بوونه
بهسهر دوو بهره .بهرهی یهکهم ) (solidaristsئهوانهن که سۆزیان ھهیه بۆ ئهم بیردۆزه وه بهرهی دووهمیش
لهوبڕوایهدان که دهبێت زۆر بهتوندی بهدهم ئهم بیردۆزه بچنهوه.

بونیات نانی کۆمهاڵیهتی
تێۆری بونیات نانی کۆمهاڵیهتی کۆمهڵێک بیردۆزی فراوانی کۆمهاڵیهتی لهخۆ دهگرێت که ئامانجیان
چارهسهرکردنی بوارهکانی ئۆنتیۆلۆژیا یه .وهک گفتوگۆی نێوان دهستهی کارگێریهکان و نوێنهرهکانه .ھهروهک
بیردۆزهکانی زانیاری (مادده :ھزر)که وتووێژهکهیان لهبارهی ڕێژهی ھێزی ماددهیه بهرامبهر به ھزر بهاڵم نهک
وهک بیردۆزی تیشکی ژێرسور وهک باسمان کرد .بهلکو ئهم بیردۆزه بهشێوهیهکی قوڵتر باسی وتووێژهکان
دهکات لهنێوان واڵتان و الیهنه کرداریهکانیان لهناوهوهی واڵت.

مارکسیزم
مارکسیزم ڕێبازیکی فەلسەفی  ،سیاسی  ،ئابووری  ،کۆمەاڵیەتیە کە خۆی لەسەر دیدو تێگەیشتنەکانی فەیلەسوف
و کۆمەڵناسی ئەڵمانی کارل_مارکس بونیاد دەنێت .ڕ ێبازی مارکسیزم خۆی لەسەر دیدێکی فەلسەفی ماتریالی
بونیاد دەنێت واتا مارکسیزم لەبونیادا فەلسەفەیەکی ماتریاڵیە .سەرجەم قوتابخانە ئایدیالیستیە فەلسەفییەکانی پێش
خۆی دەکات ڕەتدەکاتەوە وەھەروەھا ڕێبازێکی زانستی فەلسەفی ماتریاڵی دادەمەزرێنێت.کە خۆێندنەوەیەکی
لۆژیکی بۆ مێژوی مرۆڤایەتی و قۆناغەکانی و گۆڕانەکانی ناو مێژوو دەکات.وەھەروەھا کۆدەکانی ناو مێژوو و
فاکتەکانی گۆڕانکاریەکان دەخاتە ڕوو.لەماتریالیزمی مێژوودا مارکس بەوە دەست پێدەکات کە مرۆڤ لە ڕێگەی
کارەوە خۆی لە سروشت جودا کردۆتەوە و مێژووی خۆی وەك مرۆڤ خوڵقاندوە واتا خۆ سەپاندنی مرۆڤ
بەسەر سروشت و ئاژەڵەکانی تردا لەڕێگەی کار و ئامرازەکانی کارکردنەوە بووە لەناو قۆناخی پێش مێژوو
prehistorical periodبریتیە لە بەرکەوتنی سادەی مرۆڤ لەگەڵ سروشت،بەرھەمهێنانی کەرستە ماتریاڵیە
سادەکان لەالیەن مرۆڤەوە بۆ ڕاپەڕاندن و زاڵبوونی مرۆڤ دەگەڕێتەوە بەسەر پرۆسەی کارکردندا .لە میتۆدی
ماتڕیالیزم کە مارکس بەکاریهێناوە بۆ شرۆڤەکردن و ڕوونکردنەوەی مێژووی مرۆڤایەتی و گەشەسەندنی کۆمەڵگا
لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی تر.مارکس لە ماتریالیزمی مێژوودا قۆناغەکان بەسەر شەش قۆناغدا دابەش دەکات کە
ھەر قۆناغێك لە ھەناوی قۆناغەکەی پێش خۆی ھاتۆتە دەرێ.خەسڵەت و پەیوەندیە ئابووریەکانی قۆناغەکانیش
جودان.قۆناغەکانیش ئەمانەن:
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/ ۱کۆمۆنەی سەرەتایی
/ ۲کۆیالیەتی
 / ۳دەرەبەگایەتی
 / ٤سەرمایەداری
/ ٥سۆشیالیزم
 / ٦کۆمۆنیزم
بیردۆزه مارکسیهکان یاخود مارکسیزمی نوێ له تیشکی ژێر سور ئهو بۆچونانه ڕهت دهکاتهوه که لیبڕالیهکان
دهیخهنه ڕوو لهبارهی ھاریکاریهکانی نێوان واڵتان یاخود ملمالنێکانی نێوانیان بهلکو تیشک دهخاته سهر الیهنی
ماددی ئابوری .کهلهتوانای دایه زۆر شت بکات .وهک ھێنانهدی ڕژێمی سهرمایهداری که بوه ھۆکاری سهرھهڵدانی
بیرۆکهی داگیرکاری و دهست درێژی کردنه سهر سهروهری واڵتان و ناکۆکی جیهانی.

تێۆرییەکانی سهرکردایهتی
بۆچونی کۆمهڵهی چاکسازهکان
بۆچونی کۆمهڵهی چاکسازهکان گریمانهی ئهوه دهکهن که ھێزی پاڵنهر لهپشت ھهڵسوکهوتی واڵتان ھێزی بۆچونی
کۆمهڵهی چاکسازهکانه.لهنمونهی کۆمهڵهی چاکسازهکان کۆمهڵهی پهستێنهره ڕامیاریهکان و کۆمهڵهی کهرتی
ھاوبهشگاکان و سهربازیهکانن .که بهبۆچونی ئهم تێۆرییە ھهر ئهم کۆمهاڵنهن که واڵت و دام و دهزگاکانیان
دروست کردوه.

بۆچونی ستراتیژی
بۆچونی ستراتیژی پهیرهوێکی وێژهییه که بهھۆیهوه دهروانێته تاکهکانی کۆمهڵگه له ھهڵبژاردنی کارهکانیان له
چاوی کهسانی دهوروبهر و ئهزمونهکانیان تا بزانێت چی بۆ ئهو باشه ئهو ھهڵبژێرێت.
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تێۆرییەکانی دوای بونیات نان
تێۆرییەکانی دوای بونیات نان له تیشکی ژێرسور له  ١٩٨٠سهری ھهڵدا لهئهنجامی لێکۆڵینهوهکانی دوای ڕووداو
له زانسته سیاسییەکان  .تێۆرییەکانی دوای بونیات نان درکیان بهمه کرد که جارێکی تر بابهتهکانی "دهسهاڵت" و
"نوێنهرایهتی"له تیشکی ژێر سور شی نهکهنهوه بهڵکو لهوه وورد ببنهوه که چۆن ھهریهکه لهمانه گهشهی کردوه و
کاریگهری خستۆته سهر پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان .

ئاستهکانی شیکردنهوه
چهمکی ئاسته ڕژێمیهکان
پهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکان لهزۆر الیهن دهڕوانێته ئاستهکانی شیکردنهوه .چهمکی ئاسته ڕژێمیهکان ئهم چهمکه
پێشنیارکراوانهن که ھهڵدهستن بهدیاری کردن و دروست کردنی ژینگهی نێودهوڵهتی که بابهته ھهرهمهکیهکان لێک
دهکاتهوه.

سهروهری
له ڕابردوو چهمکهکانی بهستن و پاڵپشتی ٫پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان پشتی پێ دهبهست بۆ بابهتی سهروهری
٫ھهروهک چۆن جان بۆدان باسی دهکات له "شهش نوسراو له کۆمۆنۆلس  ٫ ١٥٧٦که خاڵی یهکالکهرهوهی سێ
دهستنوسی پهرتوکێک بوون بۆ بابهتی سهروهری که یهکسانی کردوه به ھهبوونی واڵت٫که دهسهاڵتی سهروهری
دهسهاڵتی ڕهھای ھهیه بهسهر خاکهکهی "لهگهڵ ئهوهی چهندین باری نهخوازراو ھهیه بۆ لهدهست دانی سهروهری
به درێژایی مێژوو وهک ھهندێ له واڵتانی ئهفریکا لهدوای کۆتایی داگیرکاریهکان یان وهک ئهوهی له ئێراق ڕووی
دا لهدوای داگیرکردنی لهالیهن ئهمهریکاوه که چهنده کاریگهری ھهبوو بهسهر پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان.

ھێز
چهمکی ھێز له پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان دهتوانین بهوه ھهژماری بکهین که تا ئهوپهڕی توانا کاریگهری ھهیه
بهسهر گۆڕهپانی نێودهوڵهتی و پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان .که لێره ھێزی نهرم ھهموو بابهتهکان یهکالیی دهکاتهوه
مهبهستمان له ھێزی نهرم ھێزی دپلۆماسی و ئابوری و کۆمهاڵیهتیه.
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بهرژهوهندی نیشتمانی
مهبهستمان له شیکردنهوهی چهمکهکانی دهسهاڵت و سهروهری و بهرژهوهندی نیشتمانی ئیش کردنه لهسهر واڵت
و پهیوهندیهکانی لهگهڵ واڵتانی تر تابزانێت خۆی کێیه و جیاوازیهکهی چیه لهگهڵ واڵتهکانی تر .تا بزانێت تا چهند
له توانای دایه خاکهکهی بپارێزێت و بهرژهوهندیه بااڵکانی بهرهو پێش ببات.

چااڵکوانه ناحکومیهکان
لهسهدهی بیست و یهکهمین ھیچ واڵتێک نهبوو بهتهنها بتوانێ گۆڕانکاریهک له ڕژێمی نێودهوڵهتی بهدهست بێنێت
تا بهرهو چاکتری ببات

.بۆ یه ڕێکخراوه ناحکومیهکان سهریان ھهڵدا .که ڕۆڵێکی زۆر چااڵکیان ھهبوو له

گۆڕانکاریهکان و ڕێکخستنه نێو دهوڵهتیهکان که بهشێوهی خۆکرد و سهربهخۆ کارهکانیان جێبهجێ دهکرد .وهک
ھاوبهشگا نیشتمانیهکان و بزاڤه ئازادی خوازهکان و نوێنهرایهتیه ناحکومیهکان.

پێکهاتهکانی ھێز
پرۆتۆکۆله سهربازیهکان و ھێزه نهرمهکان ڕۆڵێکی گرنگیان ھهیه له پهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکان و دروست بوونی
دووالیهنی دابهشکاریه جهمسهریهکانی ھێز .بهتایبهت له کاتی جهنگی سارد بینیمان چۆن واڵتان دابهش بوون
بهسهر ھهریهک لهجهمسهره بهرھهڵستکارهکانی جیهان که ھهریهکهیان بهگوێرهی بهرژهوهندی تایبهتی خۆیان و
پاراستنی سهروهری و ڕژێمهکانیان پاڵپشتیان بۆ الیهنێک ھهڵبژارد له یهکێک له جهمسهرهکان بهگوێرهی
ئایدۆلۆژیا نزیکهکانیانهوه.
جهمسهری  -جهمسهری بریتیه لهدابهش بوونی ھێزی واڵتان بهسهر دووتهوهر یان زیاتر له پهیوهندیه
نێودهوڵهتیهکان .ئهم چهمکه بۆ یهکهم جار دوای جهنگی جیهانی دووهم و سهرھهڵدانی جهنگی سارد چرۆی کرد
.که ھهریهکه لهدوو ھێزه زهبهالحهکهی جیهان کۆمهڵێک واڵتیان وهک پاشکۆ بۆ خۆیان ڕاکێشا .دووجهمسهری
زۆر ئایدۆلۆژیای جیاواز لهخۆدهگرێت لهوانه پهیوهندیهکانی دهرهوهی واڵتان.
بهستهر  -بهستانهوهی چهندین ڕژێمی دهوڵهتی وھهرێمی لهخۆدهگرێت لهسهر بنهمای بهرژهوهندی ھاوبهش
وھێزی ھاوبهش بۆ بهدیهێنانی ئایدۆلۆژیایهکی دیاری کراو یان دهسکهوتێکی ئابوری که ھهریهکه له واڵته
پێکبهستوهکان پشت به ئهوهکهی تر دهبهستێت .ئهم چهمکهش ھۆکارێک بوو بۆ سهرھهڵدانی جیهان گهرایی و
ئابوری جیهانی و دهزگا نێودهوڵهتیهکان ٫که کۆی ھهمویان پهیوهندیان ھهبوو به پهیوهندیه نێو دهوڵهتیهکان.
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بیردۆزی پاشکۆیی زیاتر بیردۆزێکی شیوعیانهو نزیکه به ھزری مارکسیانه .که واڵتێکی بهھێز کۆمهڵێک واڵت
دهستهمۆ دهکات بۆ جێبهجێکردنی کاروباره سیاسییەکانی .ئهم چهمکه بۆ کاروباری ناوهوهی گهلێک واڵتان
تهشهنهی کرد له نڵمالنێیه پارتیهکان و سهربازیهکان.

چهمکهکان لهئاستی یهکڕیزی بۆ پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان
ئایین
ئایین کاریگهری ھهیه بهسهر ڕێگای یان چۆنیهتی ھهڵسوکهوتی واڵتان لهناو ڕژێمی نێودهوڵهتی بۆ نمونه جهنگی
سی ساڵهی ئهوڕوپا( )١٦٤٨-١٦١٨یان له واڵته ئهرهبیهکان ئایین بنهمای سهرهکی پێک ھاتهی واڵته به
پهیوهندیهکانی دهرهوهشهوه .ئایین بۆته ھۆی دروست بوونی سهدان گروپی توند ڕهو بهتایبهت لهدوای
سهرھهڵدانی جیهان گهرایی (عهولهمه)وه جیاکردنهوهی ئایین له حکومهت ٫به تایبهت له ڕۆژھهاڵتی ناوهڕاست دا.

ئامرازه سهربهخۆکان -ئامرازهالوهکیهکان
دهزگاکانی پهیوهندیه نێودهوڵهتیهکان
دهزگا نێودهوڵهتیهکان بهشێکی زیندوو پێک دێنن له پهیوهندیه نێودهوڵهتیه ھاوچهرخهکان .که پشکێکی چااڵکیان
بهرکهوتوه له کاره نێودهوڵهتیهکان.
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ڕێکخراوه حکومیه تایبهتمهندهکان
نهتهوه یهکگرتوهکان
نهتهوه یهکگرتوهکان )(UNڕێکخراوێکی نێودهوڵهتیه کهوا پێناسهی خۆی کردوه " بهستهرگهیهکی جیهانیه له
حکومهتهکان پێک ھاتوه بۆ ئاسانکاری و ھاریکاری له یاسای نێودهوڵهتی وئاسایشی نێودهوڵهتی و گهشهپێدانی
ئابوری و دادی کۆمهاڵیهتی" .ڕێکخراوێکی دیاری جیهانیه ٫که لهچهندین دام ودهزگای جۆربهجۆر پێک ھاتوه.

دیپلۆماسی
دیپلۆماسی به واتای پهیماننامهی فهڕمی دێت داتاشراوی( وشهی  diplomaی التینیه که بهواتای پهڕ یان
کاغهزی فهرمی دێت یا بەڵگە یا دۆکیومێنت) بریتیه له ڕژێمێک یان ھۆکارێکی پهیوهندی بۆ پهیوهست بوونی دوو
واڵت یان زیاتر به پێک ھێنانی کۆمهڵهیهک یان پهیماننامهیهک .یان ھۆکارێکه بۆ دانوستاندن له نێوان نهتهوهکان،
که ھهریهکه له دووالیهنهکه به گوێرهی ویست ڕامیاریان گفتوگۆ دهکهن .ئهگهر نهگهیشتنه ھیچ ئهنجامێک زۆر جار
جهنگ جێگای دهگرێتهوه.
وه له ڕووی کهڵتورییهوه ئهم بابهته بوونی ھهبووه له دێر زهمانهوه که زۆر جار خێلهکان لهناوهوهی نهتهوهیهک
یاخود نهتهوهکانی ناوهوهی واڵتێک یان دوو واڵت کاغهزیان ئالوگۆڕکردوه بهمهبهستی دانیشتن و ئاخاوتن لهمهر
چارهسهرکردنی کێشهیهکی دیاری کراو .ھهمان بیرۆکه تهشهنهی کردووه بۆ بارێکی فهرمی لهنێوان واڵتان .که
ھهریهکه له واڵتان کۆمهڵه کهسانێکیان داناوه تایبهتمهندن لهم بواره بهجۆرێک دهزانن چۆن پهیوهندیهکان دروست
بکهن و گهشهی پێبدهن و بیپاڕێزن.

مێژووی دیپڵۆماسی
گهلێک لهنهتهوهکان ھونهری دانوستاندنی بااڵیان بهکارنهھێناوه بۆ کێشه نێودهوڵهتیهکان تهنها کێشه
ناوهخۆییهکانیان نهبێت ٫بهاڵم سهرکرده ڕۆمانیهکان له زوویێکهوه کهسانی لهم جۆرانهیان دروست کردوه بۆ
ناردن و کارکردن لهسهر پهیوهندیهکانیان و بهرژهوهندیه بااڵکانیان .دوای درککردنی گرنگی پهیوهندیهکان و
دامهزراندنی نوێنهرو پهیوهندی ھهمیشهیی.بهم جۆره بۆ یهکهم جار دیاردهی باڵوێزخانه و کۆنسولخانەکان سهری
ھهڵدا له ئیتالیا له سهدهکانی سێزدهھهم و چواردهھهم که ھهریهکهیان بۆ کاری ھهواڵگری بهکارھاتوون له پهنای
کاره دیپلۆماسیهکانهوه.
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واتاکانی دیپلۆماسی
 دیپلۆماسی چی یە؟ :دیپلۆماسی زانستە ,ھونەرە ,یاسایە ,مێژووە ,دامەزراوەیە  ,پیشەیە.
 دیپلۆماسی زانستە  :چونكەچەند یاساو ڕێساو بنەمایەك دەگرێتەخۆ كە تەحەكوم بەچۆنیەتی
مومارە وتەتبیقات دەكا لە پەیوەندی نێوان تاك و الیەن و واڵتاندا.
 دیپلۆماسی ھونەرە  :چونكە پراكتیك كردنی ئەم پڕۆسەیە پەیوەندیەكی بەھێزی بەتوانا و ھونەر
و شارەزایی و ئەزموونی ئەو كەسەوە ھەیە لە بڕوا پێهێنانی تاك و الیەن و واڵتاندا.
 دیپلۆماسی یاسایە  :چونكە یاسا و ڕێسا و بنەماكانی كارپێكردنی ئەم پڕۆسەیە لە نێوان ھەموو
كەس و دامودەزگا نێونەتەوەییە لەیەكتر جیاكان بۆتە یەك سیستەم و شێواز.
 دیپلۆماسی مێژووە  :لەبەر ئەوەی پڕۆسەیەكی زۆركۆن و مێژوویی یە و ,ھەر لەدێرزەمانەوە بە
جۆرەھا شێوازی جیا جیا لە نێوان تاك و كۆمەاڵن و واڵتاندا ئەنجام دراوە و,پاشان بەرە بەرە
پەرەی سەندوە وبە ھێزبووە.
 دیپلۆماسی دامەزراوەیە  :لە بەر ئەوەی ئەم پڕۆسەیە لە ھەموو واڵت و پارتێكدا لە چوار چێوە
و لە میانەی چەند دامو دەزگا و كۆمیتە و كۆمیسیۆنێكی پسپۆڕ و سەربەخۆدا پراكتیزە دەكرێت.
 دیپلۆماسی پیشەیە :لە بەر ئەوەی ئەو كەسانەی كە ئەم كارو ئەركە پراكتیزە دەكەن,خۆیان بۆ
ئەوە یەكال دەكەنەوە وھەموو ھەوڵ و ماند و بونێكی تێدا دەدەن و,ئەو پەڕی كار و چااڵكی تیادا
دەكەن,وەكو ھەر كارێكی تر و سەربەخۆ.
 دیپلۆمات كێ یە ؟  :ئەو كەسانەن كە كار و ئەركی پەیوەندیەكانی واڵتی خۆیان لە دەرەوەی
واڵتان دەگرنە دەست,بۆ گرێدانی پەیوەندی لە نێوان خۆیان و خەڵكی تر.

سیفەتە كانی دیبلۆماسی:
یەكەم  :ڕواڵەتی دەرەوەی دبلۆمات:
 - 1ناو جوانی وشۆرەت جوانی.
 - 2ڕەنگ و ڕوخسارجوانی :وەك ( :جوانی الشەو ڕوخسار+ئەندام تەواوی  ،پەككەوتە نەبێ ،كەمئەندام نەبێ)
 - 3ڕواڵەتی جوانی :وەك (پاكی الشە و جلوبەرگ ،جوانی و گونجانی جل و بەرگ لە گەل یە كتری)
بۆئەوەی(سەرنج ڕاكێش بێ ،حەزی لێ بكرێ).
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دووەم /ناوەڕۆكی كەسایەتی دیپلۆماسی :
 – ١توانا و زیرەکی و ڕوونی زمانی دیپڵۆمات  :وەك(خێراقسەكردن،جوان قسەكردن ،كورت و پوختی ،ڕونی و
ئاشكرایی لە قسەدا ،قسە لەسەر خۆكردن ،نەشێوان ،بەھەڵە نەچون،دوبارە كردنەوەی

قسە گرنگەكان ،قسە

نەپچڕاندن ).
 - ٢زمان و زاراوەی دیپلۆمات  .ئەو زمانەیە لە كاتی (كۆڕ و كۆبونەوە و دیالۆك و ناردن و نووسین و مێزگرد و
چاوپێكەوتنە)...ە كاندا قسەی پێ دەكات.كە دەبێ زمانێكی ئاوابێ(:گشتی  ،ڕێزمانی  ،بەرێز ،ھاوسەنگ ،تەڕ و پاراو)

دیپلۆماسی چهندین واتای ھهیه وهک :
 - ١دیپلۆماسی له التینی  :بریتیه له بڕوانامهی فهرمی یان پهڕاوێک که تایبهتمهندی نوێنهرایهتی و کاری
دیپلۆماسی لهخۆ دهگڕێت٫لهالیهن سهرۆک یان پاشایهکهوه دهنێردرێت بۆ سهرۆک یان پاشایهکی تر به
نیشانهیهکی فهرمی بهم کاغهزه دهڵێن دیپلۆما.
 - ٢دیپلۆماسی له ڕۆمانی  :ڕۆمانیهکان بهکهسێک دهڵێن که نامه دهنوسێت و نامه دهبات و دێنێت بهجۆرێک
لهالیهن ھهردوالوه باوهرپێکراوه .ڕۆمانهکان به کهسی دووکهس یان بهکهسی دووبهر ناوزهندیان کردوه.

ئهرکهکانی دیپلۆماسی
ئهرکی نوێنهره دیپلۆماسیهکان لهدهرهوهی واڵته.ڕێپێدراوانی دیپلۆماسی ھهڵدهستن به کۆکردنهوهی سهرجهم
زانیاریه جۆربهجۆرهکان به گوێرهی داواکاری واڵتهکهیان .له ڕێگای نوسینی ڕاپۆرت و بهرزکردنهوهیان بۆ
واڵتهکهیان له ڕێگای باڵوێزخانهکهیانهوه به ھێماو دروشمی جیاواز .جگه لهمه پاراستنی ھاواڵتیهکانیان که
نیشتهجێی ئهو واڵتهن ئهرکێکی تره .ئهم نوێنهرانه له بارهگای سهرهکی خۆیان که بۆیان دیاری کراوه کارهکانیان
ڕایی دهکهن .به ھهریهک بهم بارهگانه دهڵێن باڵوێزخانه و کۆنسولخانە .ئهگهر ھاتوو نوێنهرهکه به پلهی باڵوێز
ڕێگهپێدراو بوو سهرکردایهتی باڵوێزخانه دهکات .وه ئهگهر ھاتوو به پلهی ڕێ پێدهری وهزیر دامهزرابوو له
کۆنسولخانە ئهرکهکانی جێبهجێ دهکات .

پارێزبهندی دیپلۆماسی
ھهریهک لهم دیپلۆماتکارانه( کهسهرجهم فهرمانبهرانی نوێنهرایهتی ئهم واڵته دهگرێتهوه که نوێنهرایهتی کردۆتهوه )
مافی پارێزبهندی لهخۆدهگرن له کاتی جێبهجێکردنی ئهرکهکانیان .که زۆر سهربهستانه ھهموو ئهو کارانه دهکهن
که بهگوێرهی یاسای نێودهوڵهتی دیاری کراون ئهمانهی خوارهوه بنهمای گشتگری ئهم پارێزبهندیهن .

16

چوار پارێزبهندی بنهرهتی دیپلۆماسی :
 - ١خۆیان و سهرجهم ئهندامانی خێزانهکانیان دهستگیر ناکرێن به ھهرھۆکارێک بێت.
- ٢پشکنینی کهل وپهل و ماڵهوهو کاغهزهکانیان ناکرێت به ھیچ شێوهیهک.
 - ٣باج وسهرانهی خانوو و خاوهنداریهتیهکی ھیچ شتێکیان لێ وهرناگیرێت لهالیهن ئهو واڵتهی کهکارهکهی لێ
ئهنجام دهدهن.
 - ٤خۆیان و سهرجهم ئهندامانی خێزانهکانیان ئازاادن له ھهر بیرو ڕایهکی ئایدۆلۆژی و ئاینی که پهیرهوی
دهکهن .ھهریهک لهم پارێزبهندیانه بهگوێرهی پلهی نوێنهرایهتیهکهی دهگۆڕدرێت.

باڵیۆزخانە
باڵیۆزخانە یان باڵوێزخانە نوێنەری ھەمیشەیی یان کاتی واڵتێک لە واڵتێکی دیکەیە .سەرۆکەکەی باڵیۆزە کە بە
جێبەجێ کردنی کاروباری خەڵک و دەوڵەت لە ئەم شوێنە کار دەکات .باڵیۆزخانەی ھەر واڵتێک خاکی سەربەخۆی
ئەم واڵتە نەبووە و بەشێک لە خاکەکەی حیساب ناکرێت

گرینگی دیپڵۆماسی لە گەشەسەندنی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا
گرینگی دیپڵۆماسی لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندنا بێپایانە کە وابەستەی سەرەکییە لە نێوان وااڵتاندا و
ناوەندگیری یەکەمە لە پەیوەندی و گەیاندن ھەروەھا چاودێرێکی بەردەوامە لە پرۆسەی بەجێگەیاندنی
ڕێککەوتننامەکان وە بە تەواوی پاڵپشتی دەکات لە گۆڕینەوەی ھەموو بوارەکان وەک کلتوری و سیاسی و
ئابووری.

پێناسەی دیپڵۆماسی
تا ئێستا لەسەر پێناسەی دیپڵۆماسی زۆر لە پسپۆڕانی یاسای نێودەوڵەتی بۆچوونی جیاوازیان ھەیە پێناسەی
دیپڵۆماسی لە الیەن ئەو ناودارانەی خوارەوە دەنووسین کە زووربەی پسپۆڕانی یاسای نێودەوڵەتی لەسەری
کۆکن لەوانە ( :ئارنت ساتو ) دەڵێ  :دیپڵۆماسی ڕێگایەکی نموونەییە لە بەگەڕخستنی زیرەکی بە شێوەیەکی
دروست لە بەڕێوەبردنی پەیوەندییەکان لە نێوان واڵتان بەتایبەتی دەوڵەتە سەربەخۆکان .
ھێندری کێسینجر دەڵێ  :دیپڵۆماسی توانای زاڵبوونە بەسەرکۆسپ و تەگەرە نێودەوڵەتییەکان وە خۆگونجاندن
لەگەڵیان کە بگونجێت
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باڵوێزی پێشووی ھند ( بانکیرا ) دەڵێ  :ھونەرێکە واڵتان بەکاری دەھێنن لە شێوەیەکی سیاسیدا بەرژەوەندییە
نێودەوڵەتییەکان لە سەرووی بەرژەوەندییەکانی تر دادەنێت .

ڕۆڵە گرینگەکانی دیپڵۆماسی لە پەیوەندییە نێوەدەوڵەتییەکاندا :
 - ١یەکێکە لە ئامرازە گرینگەکانی جێبەجێ کردنی سیاسەتە لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا.
 –٣ئامرازی یەکەمی دروسکاری بڕیارە و بڕوا و متمانەی ئەوانی تر

بۆ ئەو بڕیارانە دروست بکات

لەدانووستانەکاندا لە چوارچێوەی کاردانەوەی بزووتنەوە نێودەوڵەتییەکاندا.
 – ٣ببێتە جێگای سەرنجی ناوەندەکانی ڕاگەیاندن لە جیهاندا کە چ ڕۆڵێک دەبینێ لە ڕاپەڕاندنی کاروبارە
نێودەوڵەتییەکان .
 – ٤ئامرازی سەرەکی و یەکەمی واڵتانە لە ئاسانکردنی پەیوەندییەکی دروست و دۆستانە لە نێوانیاندا .
 – ٥دیپڵۆماسی ئەو ئامرازە سەرەکییەیە کە ئەو کەسەی بۆ واڵتەکەی دیاریکراوە نوێنەرایەتی بکات و ڕوڵ ببینێ
و سەرکەوتوو بێ لە نزیکردنەوەی بیروبۆچونە جیاوازەکان لە بەرژەوەندی واڵتەکەی و واڵتانی تر .
 – ٦واڵتان دوای بەدەستهێنانی سەربەخۆی و سەروەری نەتەوەیی

بۆ سەلماندنی بوونیان لە کۆمەڵگەی

نێودەوڵەتی ئەو ئامرازە دەخەنەگەڕ لە ڕێگای میدیا و دانووستان و بەستنی ڕێککەوتننامەکان.
 – ٧ئامرازێکە بۆ بەدھێنانی ئاشتی بۆیە دەکەوێتە ناو بازنەی قوتابخانەی نموونەیی  ،گەشبینە لە ھاتنەکایەی
جیهانێک خاڵی لە ملمالنێ و دووبەرەکی.
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گرنگی و كاریگەریی پەیوەندییە نێودەوڵەتی و ھەرێمییەكان بۆ ئاسایشی نەتەوەیی ..ڕۆڵی سەرۆك
بارزانی بە نموونە بۆ ھەرێمی كوردستان
باسكردنی پەیوەندییە نێودەوڵەتی و ھەرێمییەكان زۆر فراوانە ،كە تەنیا الیەنە یاساییەكە ناگرێتەوە ،بەڵكو الیەنە
ئابووری و سیاسییەكەش دەگرێتەوە ،بۆیە پەیوەندییە نێودەوڵەتی و ھەرێمییەكان دەكەونە خانەی دیپلۆماسیەتەوە،
ھەروەھا دەكەونە خانەی دەرەوە و میكانیزمەكانی ئابووری و بازرگانی بۆ ڕێكخستنی نێودەوڵەتی ،تەنانەت
ھەندێ بابەتی فیكریش دەگرێتەوە ،وەك بابەتەكانی پەیوەست بە مافەكانی مرۆڤ و پێوەرەكانی دیموكراسی و
چاودێریكردنی ھەڵبژاردنەكان و سیستەمە سیاسییەكان .ھەر چۆن بێت تێگەیشتن لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان
ئەوەیە كە ئەم بابەتە گرنگە بۆ جیهانی ئەمڕۆ بۆ قەوارەكانی سیاسی و دەستووری و نێودەوڵەتی و ھەر
قەوارەیەكیش ناتوانێت بە جیا لەگەڵ ئەم جیهانەدا بژی ،واتا لەگەڵ ئەو كۆمەڵگە نێودەوڵەتییە كە خۆی لە ()192
دەوڵەت دەبینێتەوە ،جگە لە چەندین قەوارەی دیكە كە واقیعی نێودەوڵەتیی دیفاكتۆیان ھەیە ،بۆیە دەبێ ئەم
قەوارانە لەنێو ئەو كۆمەڵگەیانەدا بژین ،میكانیزمەكانی ژیان خۆی لە ڕێكخستنی نێودەوڵەتی دەبینێتەوە ،ئەم
ڕێكخستنەش بە پلەی سەرەكی لە جیهانی ئەمڕۆدا بریتییە لە ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان ،واتا ئەم ڕێكخراوە
كە ماوەیەكی درێژە ھاتووەتە ئاراوە و لە دوای جەنگی دووەمی جیهان لە ساڵی  1945دروست بووە ،ئامانج و
پرەنسیپ و ڕێكخستنی پەیكەریی ھەیە ،وەك كۆمەڵەی گشتی و ئەنجومەنی ئاسایش و ئەنجومەنی ئابووری و
كۆمەاڵیەتی و دادگای نێودەوڵەتی و ئەمیندارێتیی گشتی.
باسكردنی پەیوەندیی نێوان نەتەوە یەكگرتووەكان و ئاسایشی نەتەوەیی لەو ڕوانگەوەیە كە نەتەوە یەكگرتووەكان
ھەوڵ دەدات بۆ دابینكردنی ئاسایش و ئاشتیی نێودەوڵەتی ،كە پرەنسیپە سەرەكییەكانیەتی ،واتە قەدەغەكردنی
جەنگ و پەالماردان و ئەم شتانە ،ئەمەش كاریگەریی ھەیە بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی ئەو دەوڵەتانەی لەژێر
چەتری ئەم ڕێكخراوە كاردەكەن ،شتێكی دیكە ھەیە كە پەیوەستە بە ئاسایشی نەتەوەیی و ڕێكخراوە
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نێودەوڵەتییەكانەوە ،ئەمەی دواییش دوو جۆرن ،ھەیانە ڕێكخراوی حكوومین كە پێیان دەڵێین ڕێكخراوی
نێودەوڵەتیی پسپۆری كە زۆربەیان سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكانن ،ھەشیانە ناحكوومین ،ھەردووكیان ڕۆڵ
دەبینن ،ئەوانەی حكوومین بە پلەی سەرەكی ڕۆڵی ڕێكخستنی بوارەكانی ئابووری و زانستی و تەكنەلۆجی و
بارزگانی دەبینن ،ئەوانەی دووەمیش ڕۆڵیان ھەیە لە بوارەكانی مافی مرۆڤ و چاودێریكردنی پێوەری شەرعییەتی
سیستەمە سیاسییەكان و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ،بە ھەر حاڵ ھەردوو جۆریان ڕۆڵی سەرەكی و گرنك و
كاریگەریان ھەیە لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی ئەو قەوارانەی كە لەگەڵ ئەم ڕێكخراوانەدا كار دەكەن .جیهانی
ئەمڕۆش بریتییە لە كۆمەڵێك دیكیۆمێنتی نێودەوڵەتی كە بە یاسا ڕێكخراوە و پەیوەستە بە پەیوەندیی دیپلۆماسی
و كونسوڵگەری و ئاو و ئاسمان و زۆر مەسەلەی دیكە ،ھەر چۆن بێت ئەو دیكیۆمێنتە نێودەوڵەتییانە و پەیوەندییە
كونسوڵگەری و نێودەوڵەتییانە كاریگەرییان ھەیە لەسەر ئاسایشی نێودەوڵەتی قەوارەكان ،بە تایبەتی كە لە بواری
یاسای نێودەوڵەتی وای بۆ دەچن كە دەبێ جۆرە چارەسەرێكی ھاوسەنگییانە ھەبێت ،لە نێوان مافی ئەو باڵیۆزخانە
و كونسوڵگەرییانە لە كاركردن و مافی دەوڵەت لە پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی خۆی ،چونكە زۆر لە گرفت و
كێشە ھاتوونەتە ئاراوە ،ئەوەش لە ڕێككەوتننامەكانی ڤیەننای ساڵی  ،1963كە دەربارەی پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەكان ڕێكخراوە ،سەبارەت بە كێشەكانی ئاو ،ئەویش گرنگە لە ڕووی ڕووبار و كەناڵە نێودەوڵەتییەكان،
ئەمەش لە ڕێككەوتننامەی نێودەوڵەتیی جنێڤی ساڵی  1958ڕێكخراوە ،دواتر كاراكاس ساڵی  ،1982لەسەر ئەو
ئاستەی ھاوسەنگیی نێوان بەرژەوەندیی ئاسایشی نەتەوەیی ئەم دەوڵەتانە و بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی .ئەگەر بێینە سەر جۆری دووەمی پەیوەندییەكان ،كە پەیوەندیی ھەرێمین ،زۆر پێوەر ھەن بۆ
دەستنیشانكردنی ئەم پەیوەندییانە ،ئایا دراوسێتیی جوگرافییە؟ ئایا پێكهاتەیەكی ھاوبەش لە ئایین و نەتەوە و
زمانە ،یان پەیوەندیی ھاوبەشن؟ پێوەر زۆرن ،كە بەم پێوەرانە ئەم قەوارانە حەز دەكەن بچنە ناو ئەو پەیوەندییە
ھەرێمییانەوە ،كە بەم ھۆیەوە ئاسایشی نەتەوەیی خۆیان دەپارێزن ،نموونەی ئەمانە زۆرن ،یەكێتیی ئەوروپا و
كۆمكاری عەرەبی و ئەنجومەنی ھاریكاریی كەنداو نموونەی دیارو بەرچاون ،لە ئەمریكای التین و شوێنەكانی
دیكەش لەم ڕووە ھەن.
ھەڵبەتە پەیوەندییە ھەرێمییەكان دەكەونە خانەی الیەنەكانی ئابووری و ئەمنی و سەربازی بۆ پاراستنی ئاسایشی
نەتەوەیی ئەو قەوارانەی كە دەچنە ژێر باڵی ئەو واڵتە ،واتا ھیچ ھاودژییەك نییە لەنێوان ھاوپەیمانی ھەرێمی و
ھاوپەیمانی نێودەوڵەتی ،بە پێچەوانەوە ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان زۆر پاڵپشتیی ھاوپەیمانی و پەیوەندییە
ھەرێمییەكان دەكات ،چونكە باری سووك دەكات لە بواری پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی و ھەرێمی ،لە ھەمان
كاتدا پێویستە ئاماژە بە پەیوەندییە دوو قۆڵییەكان بكەین لە نێوان دوو قەوارە و پەیوەندییەكانیان ،چونكە زۆرجار
دەكەوێتە خانەی سەربازی و ئەمنی و ئابووری و ھاوكاریی نێوان یەكدی و بۆ چارەسەركردنی كێشەكان ،ئەویش
گرنگە بۆ ئاسایشی نەتەوەیی قەوارەكان ،بەاڵم ئەوەی زیاتر ڕۆڵ دەبینێت ھەرێمییەكە و نێودەوڵەتییەكەیە.
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لە دەرئەنجامدا دەگەینە ئەوەی كە پەیوەندیی ھەرێمی و نێودەوڵەتی و دوو قۆڵیی ھەیە و میكانیزمی ڕێكخستنی
ئەم پەیوەندییانە دیپلۆماسییەت و سیاسەتی دەرەوەی قەوارەكانە بۆ ئەم مەسەلەیە ،واتا ھەر قەوارەیەك لە
ڕوانگەی بەرژەوەندییەكانی ئاسایشی نەتەوەیی خۆیەوە كە زیندوون ،مامەڵە لەگەڵ ئەو پەیوەندییە ھەرێمی و
نێودەوڵەتی و دوو قۆڵییەدا دەكات.
دێینە سەر ھەرێمی كوردستان ،ئێمە بە نموونە ڕۆڵ و دیپلۆماسییەتی سەرۆك بارزانی لەم بوارەدا وەردەگرین ،لە
ڕاستیدا لە ڕوانگەی ئەزموونی پەنجا ساڵەی سەرۆك بارزانی لە بواری دیپلۆماسیەت و پەیوەندییە ھەرێمی و
نێودەوڵەتییەكاندا ،دەتوانین دەستنیشانی ھەندێ بابەت لەم بوارەوە بكەین ،بەتایبەتی دوای ڕێككەوتننامە
شوومەكەی جەزائیر لە ساڵی  ،1975شۆڕشی كورد ھەستی بەوە كرد كە پالنە نێودەوڵەتییەكە پێویست بەوە
دەكات ،كار بكرێت لەسەر ئاستی ھەرێمی و نێودەوڵەتی ،جگە لە شۆڕشی چەكداری ،دیپلۆماسیەتی شۆڕشی
ھەرێمی و نێودەوڵەتی ھاتە كایەوە ،بەتایبەتی ئەگەر بزانین كە كوردستان جوگرافیای سیاسی و پێگەی
جیۆپۆلێتیكی ھەمەجۆر لەگەڵ ئەم دەوڵەتانە ڕۆڵیان لەم مەسەلەیەدا ھەیە ،بۆیە ھەر لەو كاتەوە سەرۆك بارزانی
بە جموجووڵێك كاری لەسەر ئەم مەسەلەیە كرد ،كە ئاسەواری پۆزەتیڤی ھەبوو لە پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتانی
ئەسكەندناڤی ،لە خوێندنەوەی جارێكی دیكە لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و دەوڵەتانی بلۆكی
سۆسیالیستیی ئەو كات یەكێتیی سۆڤییەت و دەوڵەتە سۆشیالیستییەكان ،تەنانەت لەگەڵ دەوڵەتانی عەرەبی و
ئیسالمی و ھەندێك لە دەوڵەتانی جیهانی سێیەم ،ئەو كات دیپلۆماسیەت پێی دەگوترا دیپلۆماسیەتی شۆڕش،
سەرۆك بارزانی پەنای بۆ برد و وەك بزاڤێكی ڕزگاریخوازی نەتەوەیی كورد مافی شەرعیی خۆیەتی كە بەرگری
لە بوونی نەتەوەیی و مافەكانی خۆی بكات بە ھەموو ئامرازەكان ،جگە لە ئامرازی چەكداری ،ئامرازی خەباتی
سیاسی و دیپلۆماسی ،ئەم پەیوەندییانە لەسەر ئاستی ئەوە بوو كە جۆرە ھاوسەنگییەك ھەبێت لەم مەسەالنە ،جگە
لەمەش ڕەوەندە كوردییەكانیش لە دەرەوە ڕۆڵیان بینی ،گەیشتە ئەوەی كە لۆبی كوردی پەیدا بێت بۆ پەیوەندیی
نێودەوڵەتی ،ھەروەھا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و ھەرێمیدا ،پەیوەندیی بزاڤی ڕزگاریخوازی كورد لەگەڵ حزبە
شۆڕشگێڕەكان و ئەوانەی باوەڕیان بە مافی گەالن ھەیە ،بەتایبەتی لە جیهانی سێیەم ،كە زۆر لەو حزبانە
پاڵپشتیی شۆڕشیان لەم بوارانەدا دەكرد.
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جگە لەمە ،دیپلۆماسیەتی شۆڕش ڕاگەیاندنی نێودەوڵەتیشی بە نموونە وەرگرت بۆ ئەم مەسەلەیە و لەسەر ئەم
ئاستەش توانرا شت بۆ ئەم بوارە بكرێت ،تا گەیشتە ڕووداوەكانی كەنداو ،بەاڵم پێش ئەوە سیاسەتەكانی شۆڤینیی
ڕژێمە سیاسییەكانی عێراق ،بەتایبەتی لە ھەشتاكان ،لە ئەنفال و جینۆساید كە دەرفەتێك بوو بۆ ئەوەی
دیپلۆماسیەتی كورد جارێكی دیكە چاالك بێت ،بەتایبەتی لەگەڵ دەوڵەتانی ڕۆژئاوا و ئەمریكا و بەریتانیا و
فەرەنسا ،گەیشتە ئاستی ئەوەی كە كۆنگرەی نێودەوڵەتی لە پاریس لە ساڵی  1989بەسترا دەربارەی كەیسی
كورد ،زۆر لە دیدارەكانی دایالۆگی عەرەبی و كوردی كرا لە قاھیرە دەربارەی ئەم بابەتە.
ڕووداوەكانی دوای داگیركردنی كوێت و جەنگی دووەمی كەنداو و بڕیاری  688و ھاتنەكایەوەی ئەم ئەزموونە،
بۆیە فاكتەری دەرەوە و نێودەوڵەتی ڕۆڵی لەم مەسەلەیەدا ھەبوو ،بۆ نموونە ڕۆڵی ئەمریكا و فەرەنسا و بەریتانیا،
تەنانەت ڕۆڵی دەوڵەتانی دراوسێ وەك ئێران و توركیا كە ئەوان مەترسیی ئەوەیان ھەبوو ،كە كۆڕەوەكە دەستی
پێكرد ،كاریگەریی ھەبێت بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی ئەوان و ،ناوچەكە جۆرێك گرژی بەخۆیەوە ببینێت ،لەسەر
ئەم بنەمایە كە بڕیاری نەتەوە یەكگرتووەكان ژمارە  688لە ساڵی  1991دەرچوو ،ڕەھەندی نێودەوڵەتی ھەبوو
بە ماندووبوونی نێودەوڵەتی و ھەرێمیی ئەو دەوڵەتانە و بە پاڵپشتیی بەرەی كوردستانیی ئەوكات.
ھاتنەكایەوەی ئەم ئەزموونە و دوای ڕاپەڕینی ساڵی  1991و ھەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان و دامەزراندنی
كابینەكانی حكومەتە یەك لە دوای یەكەكانی ھەرێمی كوردستان و دامەزراوەكانی دیكە ،دەرگای دی كردەوە بۆ
جۆرە پەیوەندیی دیپلۆماسی و كونسوڵگەری و ھەرێمی ،بە تایبەتی كردنەوەی نوێنەرایەتیی حكومەتی ھەرێم لە
واڵتان و بەتایبەتیش لەو دەوڵەتانەی ئەندامی ھەمیشەیین لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و زۆر لە دەوڵەتانی
دیكە ،جگە لەوەش دەرگای بازرگانیی نێودەوڵەتی بۆ ھەرێم كرایەوە ،چونكە ئابڵوقەی لەسەر بوو ،نەتەوە
یەكگرتووەكان و توركیا و ئێران ھەر یەكەیان بە شێوەیەك مامەڵەیان لەگەڵ ھەرێم كرد ،ئەوەی گرنكە دوای
گۆڕانكارییەكانی ساڵی 2003و ڕووخانی ڕژێمی پێشوو ،دیپلۆماسیەتی عێراق كەوتە دەست بەڕێزێكی كورد كە
ڕۆڵێكی بەرچاوی ھەبوو لە ڕێكخستنەوەی ئەم دیپلۆماسییەتە ،ئەویش كاك ھۆشیار زێباری بوو ،كە ماوەیەكی
زۆر نزیكەی  10بۆ  11ساڵ وەزیری دەرەوە بوو ،كە پێشتر كاركردنی دیپلۆماسیەت بۆ نەتەوەی كورد قەدەغە
بوو لەو باڵیۆزخانە و كونسوڵگەرییانە ،ھەروەھا دەستووری عێراقیش ئەمەی ڕێكخستەوە،
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ھەر چۆن بێت ئاسۆیەكی تازە ھاتە كایەوە ،بەاڵم ئەوەی گرنگە كردنەوەی نزیكەی چل كونسوڵگەرییە لە ھەرێمی
كوردستان ،ئەمەش دەرگایەكی بۆ پەیوەندییە ھەرێمی و نێودەوڵەتییەكان كردەوە ،بۆیە ئەم واڵتانە پەیوەندیی باش
و دیداری گرنگیان لەگەڵ ھەرێمی كوردستان ھەیە .سەرەنجام دیپلۆماسیەتی سەرۆك بارزانی لە سوودوەرگرتن
لە ڕێككەوتننامەكە شوومەكەی جەزائیر و كاركردن لە دیپلۆماسیەتی شۆڕش لە دەرەوە ،دوای ئەو پەیوەندیی
لەگەڵ ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان و ڕاگەیاندنی نێودەوڵەتی ،دواتر جەنگی دووەمی كەنداو ،سەرۆك بارزانی ڕۆڵی
گرنگی ھەبوو لە كۆنگرەكانی ئۆپۆزسیۆن لە ئەمریكا و بەریتانیا و زۆر شوێنی دیكە ،ھەروەھا دیالۆگ و دیدار
لەگەڵ ئەم دەوڵەتانە ،بەو ناوەی كە بەڕێزیان سەرۆكی ھەرێمی كوردستان بوون ،زۆر دیداری دووقۆڵی لەگەڵ
بەرپرسانی بااڵی ئەو واڵتانە ئەنجام دا ،ھەروەھا لەگەڵ ئیتاڵیا و دەوڵەتانی ئەسكەندناڤی بەتایبەتی نەمسا .ئەوانەی
تەواوكەری ڕۆڵی سەرۆك بارزانین لە دیپلۆماسیەتدا بەڕێزان نێچیرڤان بارزانی سەرۆكی ئێستای ھەرێمی
كوردستان و سەرۆكی حكومەتی ھەرێم بەڕێز مسرور بارزانی ،كە دەبینین ئێستا ڕۆڵی ھەیە لە پەیوەندییە
ھەرێمی و نێودەوڵەتییەكان بەتایبەتی دەوڵەتانی كەنداو ،وەك ئیمارات و سعودیە و قەتەر ،ھەروەھا ئوردن و زۆر
دەوڵەتی دیكە ،كەواتە دەتوانین بڵێین ڕۆڵی سەرۆك بارزانی لە پەیوەندییە ھەرێمی و نێودەوڵەتیەكان ڕوون و
گرنگە لەسەر بنەمای ھاوسەنگی نێوان بەرژەوەندییەكانی ھەرێمی كوردستان و ئەم دەوڵەتانە و دەستوەرنەدان لە
كاروباری ناوخۆیی ،تەنانەت ئەو دەوڵەتانەی كە كێشەی كوردیان ھەیە ،داوای سەرۆك بارزانی بۆیان ئەوەیە كە
بە ئاشتییانە كێشەكان چارەسەر بكەن ،ھەڵبەتە ڕۆڵی دیپلۆماسیەتی سەرۆكی ھەرێم و سەرۆكی حكومەت لە
پەیوەندییەكانی نێوان ھەرێمی كوردستان و دەوڵەتانی كەنداو لەسەر بنەمای دیپلۆماسیەتی وزەیە ،كە ئاسایشی
زۆر گرنگە لەو مەسەلەیەدا ،كە ئێستا سەدا حەفتا تەحەككوم بە وزەی جیهان دەكات ،بۆیە ئەم پەیوەندییانە لەگەڵ
دەوڵەتانی كەنداو ڕۆڵی گرنگییان ھەیە ،جگە لەمەش پەیوەندییەكان لەگەڵ واڵتی چین و ئەمریكا ،كە لەگەڵ ئەمریكا
لەسەر بنەمای ھاوپەیمانیی سەربازی دژ بە داعش ،ھەرێمی كوردستان دیپلۆماسیەتی دژە تیرۆریشی لەم
مەسەلەیەدا بەكارھێنا ،ئەم بابەتە زیاتر پێویستی بە خوێندنەوە و توێژینەوە ھەیە ،بە تایبەتی دیپلۆماسیەتی
سەرۆك بارزانی ،لە قەوارەی بوونی قوتابخانەیەكی تایبەتی دیپلۆماسیەتی كوردی لەگەڵ پەیوەندییە ھەرێمی و
نێودەوڵەتییەكان .
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