
 

 

 

ەتییەکان  سەرەتایەک بۆ پەیوەندییە نێودەوڵ 
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 ییەکاندەوڵەتپەیوەندییە نێو

ەوەی وژاندنپەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان تەنھا پێناسەیەکی نیە بەڵکو چەندین پێناسەی بۆ کراوە ئەویش لە ئەنجامی ب
انرێ پێناسەیەک بتو وناوەرۆک وای کردوە کە بە دانانی تەنیابوارە زانستیەکان ھەروەھا بەھۆی ئاڵۆزی چەمک 

 - :ھەموو الیەنەکان لە خۆ بگرێت کارێکی ئاسان نیە لەگەڵ ئەوەش دا چەند پێناسەک دەخەینە ڕوو

 

ەھا لە باو بریتی یە لە پەیوەندی نێوان حکومەتەکان واڵتانی سەربەخۆ ھەرو ئینسکلوپیدیایی بریتانی چەمکی ھەرەبەپێی 
ھانس مورگانسیو وکینیت تومسون لە پێناسەک دا دەڵێت کە چی  رووی واتاوە وەک سیاسەتی نێودەوڵەتی بەکار دێت

ناو ناوەروکی پەیوەندی یە نێودەوڵەتیەکان بریتی یە لە سیاسەتی نێودەوڵەتی کە خامەی سەرەکیەکەی ملمالنێیە لە پێ
ەسەر لرایمون ئارسۆن وستانلی ھوڤمان وکوینس رایت یەکی ترەوە ،لەالبەدەست ھێنانی ھێز لەنێو واڵتانی خاوەن سیادەدا

نێوان  کۆکن کە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان تەنھا لە چوارچێوەی یەکەی سەربەخۆی سیاسی خۆی دەبینێ واتا تەنیا لە ەئەو
ڵگای ۆنی کۆمەوپەیوەستە بەکنیکوالس سبیکمان لەو بڕوایە دایە کە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان زۆر کۆنە بەاڵم  ، یەواڵتان دا

ن تییەکاوە وا پێناسەی ئەو چەمکە دەکات : پەیوەندییە نێودەوڵەمرۆڤەوە وبەرھەمێکی تازە نیە و پەیوەست بێت بە واڵتان
ە لە بریتیبریتیە لە پەیوەندی کۆمەڵێک تاکەکەس کە بەسەر چەند دەوڵەتێکدا دابەشبوون،ھەروەھا ڕەفتاری نێودەوڵەتیش 

ەتیەکان فیرالی ڤێری دەڵێت پەیوەندیەنێودەوڵ،ھەروەھا کەس و گروپێک کە سەر بە چەند دەوڵەتێکی جیاوازن  رەفتاری چەند
، زراوەسیاسیەکان دامە بریتییە لەو پەیوەندیانەی کە ناسنامەیان دیاری نەکراوە و لەسەر بنەمای سنووری جیاوازی یەکە

 نەی نێواننێودەوڵەتیەکان واتا گشت ئەو پەیوەندیا ەیودەڵێت پەیوەندیشوڤالیو بەشێوەیەکی قولتر پێناسەی دەکات ھەرەوھا 
 ان لەندیانەیتاکو ئەم پەیوەتاکەکان وگرۆپەکان ھەیە کارو ئارەزوەکانیان دەبنە پاڵنەر بۆ ئەوەی سنووری نیشتمان ببەزێنێت 
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 لێتپەیوەندی جوگرافی دەکات ودەەر لە پێناسەیەکدا جەخت لە سھەروەھا مارتن  .نێو چۆارچێوەی نیشتماندا گەشە بکات

، داتدنی دەپەیوەندیەنێودەوڵەتیەکان بریتی یە لە کۆی ئەو ئاڵوگورکردنانەیە کە دەیەوێ سنوور ببەزێنێ یاخود ھەوڵی بەزان
ە لپێوەری سیاسی بە بەشێکی سەرەکی دەبینێ ولە پێناسەیەکی دا دەڵێت ھەردیاردەیەکی مرۆیی لە الیەک میرل  مارسیل

ان ەتیەکەنێودەوڵیالیەنەسیاسیەکان  سەرھەڵبدات وکاریگەری  لەسەر ھەڵسوکەوتە مرۆیەکانەو دەبێت کەواتا بنەما پەیوەندی
دوو  بەپشت بەستن بەمکە شارل زۆرگیب یش ھەمان بۆچونی ھەیە  بریتیە لە لێکۆڵینەوە لە سیاسەتەکانی دەرەوەی واڵتان

 -:  ەوڵەتیەکان بەم جۆرە بکەیننێود پێوەرە دەتوانرێ پێناسەی پەیوەندیە

ھەر پەیوەندییەک خاوەن سروشتێکی سیاسی یاخود بتوانرێ کاریگەری سیاسی دروست بکات لەسنووری ھەرێمی واڵتیکدا 
 تێپەرێت ھەروەھا دەتوانین بڵێن کە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان بریتییە لە پەیوەندیەکۆمەاڵیەتیەکان

 ڵی دەسەاڵتی دەوڵەتێک دەردەچێت یان لەو شوێنەی کە ئەندامەکاراکان پەیوەندیکە سنوور دەبەزێنن ولە ژێرکونترۆ
 .بەکۆمەڵگایەکانی نێودەوڵەتی جیاواز بەشدار دەبن 

ستە بە دەزگای ئەکادیمی و پەیوەندیدار لە زانستە پەیوەیان کاروباری نێو دەوڵەتی، کە  )IR (پەیوەندییە نێونەتەوەیییەکان
یان ئەکادیمیایەکی ، تایبەتمەند و ئەکادیمیە لە بوارە جۆر بەجۆرەکانی لێکۆڵینەوە نێو دەوڵەتیەکان ، کە بوارێکیسیاسییەکان

زانستەکانی مرۆیی و کۆمەاڵیەتی. لە ھەردوو بواردا، لە بواری خوێندکارانەی کە تایبەتمەندن بە سەربەخۆیە تایبەت بەو
کانی حکومەت( وەکوو واڵت، واڵتی خاوەن سەروەری، یەکان )دەزگالە پەیوەندییەکانی قەوارە سیاسی لێکۆڵینەوە

ئیمپراتۆریەتی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە حکومییەکان )ڕێکخراوە حکومیە نێو دەوڵەتیەکان( وە ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیە 
ێکی ڕێکخراوە ناحکومیەکان، وە کۆمپانیا فرە ڕەگەزەکان )ھاوبەشگا نەتەوەییەکان(، وە لەسەر ئاست،)INS(ناحکومیەکان

پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان پەیوەندییەکی ئەکادیمی لە سەر ئاستێکی ، فراونتری جیھانی کە ئەم کارانەی لێ بەرھەم بێت
چااڵکی ڕامیاری و . بەرز کە ھەڵوێستی چاکەکاری واڵتان دیاری دەکات بۆ کێشە نێودەوڵەتییەکان و ئاشتی جیھانیی اسیس
،  ، وه پێش زایین( 395-460س ) ج . بۆ کاتی مێژوونووسی یۆنانی تۆسیدیده وهڕێتهگهدهکان تیهوڵهنێو ده ندیهیوهپه
 زانسته ندی ناونانی یونسکۆ( لهڕێزبه له ٥٩٠١ )ژمارهخۆ ربهکادیمی سهبوارێکی ئه م ، بوو بهھه٢٠ی دهتای سهرهسهله

 کانییەاسیس زانسته خۆ لهربهشێکی سهبه بوو به کان کهتیهوڵهنێوده دیهنیوهتی و پهوڵهکان . بۆ کاروباری نێودهڕامیاریه
و ئابوری و  ندازهلۆژیا و ئهکنهکانی  : تهزانسته به دارهندییوهپه بۆ نمونه  .کانی ترجۆرهجۆر به بواره دار بهندییوهاڵم پهبه

روون زانی و تاوان ڵزانی و دهتی و کۆمهاڵیهو کاری کۆمه فهلسهرافی و فهتی و دیمۆگرافی و جوگوڵهمێژوو و یاسای نێو ده
ری روه( و سهمهولهرایی )عه، جیهان گه کانکان و دپلۆماسیهنبیریهڕۆشه وهڵجۆری و لێکۆڵینهکانی کۆمهناسی و زانسته

کان و وهتهتۆمی و نهکی ئهی چهوهرباڵوبونهو به ژینگهندی دپلۆماسی و پاراستنی یوهتی و پهوڵهواڵتان و ئاسایشی نێو ده
ناوکاروباری واڵتان و  ستخستنهکانی مرۆڤ و دهتی تیرۆر و مافهکان و بابهتیهوڵهنێوده ڕژێمی ئابوری جیهانی و بانکه

( لە الیەن فەیلەسوف و  ationalinternبۆ یەکەمین جار دەستەواژەی نێودەوڵەتی ) . رستیزپهگهکان و ڕهئاینیه ناکۆکیه
 jus( بەکارھاتووە لە بری دەستەواژەی  ١٨٣٢ – ١٧٤٧ Jeremy  Benthamیاساناسی ئینگلیزی گێرمی بێنثام ) 

) gentium (  ڕۆمانی کە وشەیەکی التینیە و بە مانای یاسای گەالن دەھات .. 
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   History of Empires پەیوەندی نێوان ئیمپڕاتۆڕیەتەکانمێژووی 

ەند چدەست بهێنن بۆ جوگرافیایەکی گەورە و فراوان بە بنەمای ئەو ئیمپڕاتۆڕیەتانە ئەوەبوو لە داگیرکردندا
 ۆمان ،ڕسەدەیەکیش بەردەوام ببن لە دەسەاڵتدا نموونە ئیمپڕاتۆری ) فیرگەونەکان ، ماددەکان ، میتانیەکان ، 

وە ە هەر ئیمپڕاتۆریەتێک لە جوارچێوەیەکی فرە  نەتە( کوسمانی  عکریستیانەکان ، ئیسالمەکان بەتایبەتی 
وازی پێکهاتووە لە ڕێگای بەکارهێنانی هێز و لە خشتەبردنی کەسانێک کە ببنە جەنگاوەریان و بەخشین و بە شێ

ەوە ەڵدەیندیپلۆماسیانە توانیویانە بەردەوامی بە دەساڵتیان بدەن ، ئەگەر الپەڕەکانی مێژووی کۆن و ناوەراست ه
ی ەیوەندپپڕن لە جەنگ و پێکدادانی خوێناوی ئەو ئیمپڕاتۆریەتانە بەاڵم لە ماوە جیا جیاکاندا زۆر جاران  ئەوە

ۆمان ئیمپڕاتۆریەتی ڕئەوەش دەگەرێتەوە بۆ هاوسەنگی هێزەکانیان و سیاسەتەکانیان . دۆستایەتیشیان هەبووە 
ر مێژووی ئەوروپا و مرۆڤایەتی بەگشتی یەکێکە لە و دەسەاڵتە مەزنەی کە کاریگەری خۆی جێهێشتووە بەسە

هەرچەندە هێز و داگیرکاریان پێش دیپلۆماسیەت خستووە بەاڵم هەندێ جاریش ڕێکەوتننامەیان واژۆکردووە 
 کان . ئاگربەست و ئاساییکردنەوەی پەیوەندییە ئەو واڵتانەی کە داگیریانکردووە یان بۆ ئاشتبوونەوە ،لەگەڵ 

 یاسا دەناسرێنەوە یاسایان دابەشکردووە بۆ سێ جۆر:ڕۆمانەکان بە داهێنەری 

 ( کە تایبەت بە هاواڵتی ڕۆمان بووە .  Jus Civil (مەدەنی یاسای  – ١

 ێوان ڕۆمان و بێگانەکاننکە تایبەتە بە پەیوەندی (  Jus Gentiumیاسای گەالن  )  – ٢

 بەجێ دەکرا .( بۆ تەواوی مرۆڤایەتی جێ Jus naturaleیاسای سروشتی )  – ٣

ەتی ە تایبجگە لە یاسا ئاین ڕۆڵی گرینگ و سەرەکی هەبووە لە دامەزراندن و بەردەوامی دانی ئیمپڕاتۆرێیەتەکان ب
 لە سەدەکانی ناوەڕاست ) کریستیانەکان و خەالفەتی ئیسالمی بە نموونە ( .

  کانهیتهڵوودهێن هیندوهیپه یژووێم

باڕی بوزان و ڕیچارد لیتل ، ٫ر وبهمهزاران ساڵ لهبۆ ھه وهڕێنینهکرێت بیگهکان دهتیهوڵهدهنێو ندیهیوهپه مێژووی
ساڵ  ٣٥٠٠بۆ  وهڕێتهگهده ری کۆن کهتی سۆمهوڵهی دهوهناوه کان لهکانی نێوان شارهندیهیوهپه بۆ نمونه

ر سهکان لهتیهوڵهنێوده ندیهیوهی زانایان مێژووی پهاڵم زۆرینهبه .واوبوهتی تهوڵهم ڕژێمی دهکهیه زایین  .کهرلهبه
 که٫ ١٦٤٨ساڵی ئاشتی ویستفالیا لهئاشبوونەوە یان ی بۆ کۆنگره وهڕێننهگهخۆیی دهربهندی و سهئاستی شکۆمه

ن الیهوڕوپا لهئه ڕاست لهی ناوهدهسه سترا لهبه تی نوێ . کهوڵهوتنی ڕژێمی نێو دهپێشکه له رخانهچهخاڵی وه
کانی رێمهنێوان ھه له ١٧١٣ سترا لهی ئۆترێخت بهوتننامهمای ئاینی.پاشان ڕێککهر بنهسهاڵتی ڕامیاری لهسهده

  ڵدا ،کهریان ھهن شکۆ سهخۆ و خاوهربهانی سهواڵت ١٧٨٩کو تاوه ١٥٠٠کانی ساڵههل .تی ڕۆمانی ئیمپراتۆریه
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ڵدانی شۆڕشی رھهت دوای سهتایبهخۆبوون . بهربهربازی سهزگاکانی دپلۆماسی و سهنی دهیان خاوهکهریهھه
 یی )بهوهتهتی نهوڵهڵدانی دهرھهڕامیاری و سه اڵتیسهچونی دهوهنگهدهکان و بهوهتهکگرتنی نهنسی و یهڕهفه

 ی دروست بوو لهوهک ئهکانی وهشنهی ڕژێمی کۆماری و ھاوچهشێوه بهتی ئاینی یان پاشایی(.وڵهی دهوانهپێچه
و زمانی  وهتهئاستی نهر سهله وهکانیان و کۆیان کردنهوهتهواڵتێکیان دروست کرد بۆ نه که نسا  ،ڕهڵمانیا و فهئه

کو تاوه که حوکم بکرێن . وهتهک زمان و نهژێر چادری یهک زمان و لهیهبێت بهده ڵکیان ھاندا کهش ،خهھاوبه
لی ھاوێشت بۆ په وڕوپاوهئه له ییهوهتهنه م ڕژێمهئه .تیوڵهی نێو دهڵگهکۆمه بینین لهی دهوهنگدانهمڕۆ ڕهئه
زراندنی ڕژێمی مای دامهبنه بوه کان .کهوروپیهئه ڕێگای داگیرکاریه ا و ئاسیا لهقیفریمێریکا و ئهردوو ئهھه
ش بوونی نگی سارد و دابهی جهئاراوه کان و ھاتنهداگیرکاریه مانی پڕۆژهمیش دوای نهرخ ئهتی ھاوچهوڵهده

 و واڵتهناو سنوری ئهجۆر لهرێمی جۆربهت و ھهوڵهندین دهڵدانی چهرھهسه وه . کانرهمسهر جهسهواڵتان به
ندیان یوهخۆیان پهناوهله ش کران کهکان بێبهتای یاریهرهسهی لهتانهو میللهت ئهتایبه به ریانهروهن سهخاوه

زانرا تا کۆتایی دهکان نهتیهوڵهنێوده ندیهیوهپه کانیی بیردۆزهبارهشتێک له. کانیانمافه یشتن بهکرد بۆ گهوهکهیهبه
اڵم ڕودانی ڵ بیردۆزی تیشکی ژێرسور ،بهگهکان بوو لهوتهڵس و کهویش دوای ھهم  ، ئهکهنگی جیهانی یهجه
م وو ئهمجۆر ھهندین بیردۆزی جۆربهڵدانی چهرھهھۆی سه بوه رفراوانتر کرد کهی بهم زانستهکان ئهنگهجه
 ندیهیوهما بۆ پهبنه تهمڕۆ بونهئه ی کهم بیردۆزانهدایک بوونی  ئهبۆ له تیی سروشرچاوهسه بوونه ڕانهشه

م کهڵدانی یهرھهکاتی سهڕۆیشتن لهکانی کانت و ڕۆسۆ دهر بیردۆزهسهکان لهلیبڕاڵیه نمونهبۆ  .کانتیهوڵهنێوده
ڵ گهلهکانی مرۆڤ بگونجێت گونجاندنێک کهڵ مافهگهجۆرێک لهئاشتی دیموکراتی بوو .بهبیردۆزی  بیردۆزیان که

گۆڕدرێن مێک دهردهبۆ سه وهمێکهردهسهکان لهمرۆییه پێداویستیه ئاشکرایه ٫رخ ھاوڕا بێتمرۆڤی ھاوچه
دی ڤیتۆریا و ھۆگۆ گڕاتیوس و جۆن لوک  فڕانسیسکۆ له کهریهی یاساکانی سروشتی مرۆڤ ،ھهگوێرهبه

ت دروست تایبه.بهکان دا  شهھاوبه ئامانجه رخ لهکانی ھاوچهمرۆییه جیهانیه ش کرد بۆ مافهبیردۆزێکیان پێشکه
 ندیهیوهما بۆ پهبنه بوونه ک ڕێبازی ماڕکسی کهم وهی بیستهدهسهکان لهرخهھاوچه بونی بیردۆزە

  .کانتیهوڵهنێوده

 کانتیهوڵهنێوده ندیهیوهخوێندنی په

ناوی تیشکی را خوێندرا . بهئینگلته م جار لهکهخۆ بۆ یهربهک زانستێکی سهوهکان تیهوڵهنێو ده ندیهیوهخوێندنی په
زانکۆی ویلز  ڵسن لهتی وۆدرۆو ویرۆکایهسهزرا بهدامه ١٩١٩ ند بوو لهتمهکی تایبهکادیمیایهئه ژێر سور که

کۆنترین زانکۆ به زراند کهڵ دێڤد دیێڤیز زانکۆی جۆرج تاونیان دامهگهبیریست ویت(، پاشان له)ئێستا زانکۆی ئه
یمانگای و پهر لهبه وه٫(١٩٢٠مێریکا)کانی ئهکگرتوهیه تهوالیه کان لهتیهوڵهنێو ده ندیهیوهنرێت بۆ خوێندنی پهداده

  نالیهاڵتی نۆبڵی جیهانی لهخه رگرتنیی وهبۆنهتی بهوڵهندی نێودهیوهبۆ خوێندنی په ١٩١٩ زرا لهن دامههندله
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رز. پاشان ئاستێکی به رگیرا لهکی فراوان خوێندکاری لێ وهیهشێوه م جاربوو بهکهبۆ یه فیلیپ نۆییڵ بۆ ئاشتی که
زانکۆی کان  لهتیهوڵهنێو ده ندیهیوهن و خوێندنی پهندهزانکۆی له له وهکرایهتی وڵهشی مێژووی نێودهبه

مێریکا و سویسرا کانی ئهکگرتوهیه واڵته دوا ھات لهی زانکۆی تیشکی ژێرسوری بهوهئۆکسفۆرد پاشان کردنه
زانکۆکانی کوردستان و زانکۆی  ک لهریهھه له وهکوردستان کرایه ی خوێندن لهشهم بهئه ٢٠١٢بۆ  ٢٠١٠ساڵی له

 یمێریکا بۆ خوێندنکانی ئهکگرتوهیه واڵته زرا لهدامه ١٩٢٧ساڵی له م بوارهت بهم زانکۆی تایبهکهیه وه.جیهان
بااڵی یمانگای ) ئێستا په وهکانی کردهتیهوڵهنێوده وهیمانگای بااڵی لێکۆڵینهکانی پهشهتیشکی ژێرسور و به

 ت بهکانی دپلۆماسی تایبهبواره م دێنێت لهرھهخوێندکاری بااڵ به ( ، کهپێدانشهکان و گهتیهوڵهنێوده وهلێکۆڵینه
بۆ خوێندنی کاروباری  وهی نۆڕمان باترسۆن کرایهزانکۆ و قوتابخانه ١٩٦٥ساڵی دا لهنهکه لهکان.کگرتوهیه وهتهنه

  .تیوڵهنێوده

 سیستەمەکانی پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان

 : ەمانەنلە ڕووی مێژووییەوە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان بە دوو قۆناغ تێپەڕێون لە شێوەی دوو سیستەمدا کە ئ

 سیستەمی ھاوسەنگی نێوان ھێزەکانیەکەم / 

پێکهێنەرە ئەو سیستەمە پێک دێت لە چەمکی ھێزی نیشتیمانی دەوڵەت  وە میکانیزمی ئەو چەمکەش 
 سەرەکییەکانی ھێزی نیشتیمانی دەوڵەتن کە لە مانەی خوارەوە پێک دێت :

 جوگرافیای دەوڵەت –أ 

 سامانی سروشتی –ب 

 دانیشتوان –ج 

 توانای ئابووری –د 

 ھێزی سەربازی -ھـ 

 سیستەمی سیاسی دەوڵەت –و 

 تەکنەلۆژیا و زانست –ز 

 دیپلۆماسیەت و ڕاگەیاندن –ح 

 مەعنەویھێزی  –ط 

5 



 سیستەمی ئاسایشی گشتیدووھەم / 

 لە دوای ھەڵگیرسانی جەنگی جیهانی یەکەم سیستەمی ھاوسەنگی ھێز ھەرەسی ھێنا و بارودۆخێک ھاتە پێش کە
ئەو  بیر لە سیستەمێکی تر بکرێتەوە وەک ئاڵتەرناتیڤ وە لە سیستەمی پێشوو چاالکتربێ لە بەرەنگاربوونەوەی

یش سیستەمی ئاسایشی گشتی بوو. دەستدرێژی و دوژمنکاریانەی ڕووبەڕووی ئاسایشی جیهان دەبنەوە  ئەو
الن ھانی دەوڵەتانی دا بچنە ناو ئەو پرۆسەیە و رێکخراوی کۆمەڵەی گەکاولکاری و کۆمەڵکوژی جەنگی جیهانی 

ی . لە سەدەی بیستەمدا بیرۆکەی ئاسایشی گشتی بە داھێنانێکدابمەزرێنن و پاشانیش نەتەوە یەکگرتووەکان 
ەورەی دادەندرێت .چونکە ئەو سیستەمە ڕێگر دەبێت ھەموو گۆڕانکارییەکی گگرینگی پەیوەندییە نێودەڵەتییەکان 

نی و الیەنێودەوڵەتیدا کە ببێتە تێکدەری ئاسایشی جیهان تەنها بۆ بەرژەوەندی تاکە ھێزێک ، ئەو سیستەمە ھەردو
و  ناکرێتلە ئاسایشی نێودەوڵەتی یاسا و ھێز بەیەکەوە کۆدەکاتەوە و لەسایەیدا دابەشکردن و سازشکردن 

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

 . قەدەغەکردنی پەنابردن بۆ ھێز لە چارەسەرکردنی کێشە نێودەوڵەتییەکاندا 
 ڕێزگرتن لە بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی 
 ڕێزگرتن و پەیوەست بوون لە بەڵێننامەکان و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان 
 سەر بنچینەی مۆڕاڵ و دادپەروەری .بونیاتنانی پەیوەندی دۆستانە لە نێوان دەوڵەتاندا لە 

 

 کانتیهوڵهنێوده ندیهیوهپه تێۆرییەکانی

 ییپێوانه تێۆریی

تی ابه(ب٢٠٠٨)سمیت و بایڵز و ئۆوینز له له کهریه، ھهکان تیهوڵهنێوده ندیهیوهپهکادیمیای کانی ئهڕێکخستنه له
 م بیردۆزهی ئهگوێرهبه ، که کانجیهانیه بۆ کێشه ئاشتیانهکی مایهبنه ییان کردهپێوانهڵوێستی یی یان ھهپێوانه

کانی جیهان ییهرێمی و ناوچهھه ری کێشهسهبۆ چاره پێوانه کانیان کردهتی و ڕامیاریهاڵیهما کۆمهبنه له کهریهھه
 نگاندنیان بۆ بکرێت کهڵسهکانیان  ھهیهتی و سیاساڵیهما کۆمهر بنههسبێت لهجیهان ده ک لهیهر ناوچهھه که
تی و اڵیهما کۆمهبنهله کهریهکان بۆ ھهکاتخۆره خێراکان و گریمانه کردنی گریمانهڕێگای پێوانه ویش لهئه

مارکسی یاخود  ندێکیشیان بهھه یهی ھهلیبراڵی سیاس هپێویستیان ب چهندێ ناوھه کانیان بۆ نمونهیهسیاسی
 ھەیە .  مهولهعه
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 زانیاری و  تیشکی ژێر سور تێۆریی

رێنی " . ئامانجی رێنی " و " دوای ئهقی زانیاری : " ئهکرێن بۆ دوو چهش دهکانی تیشکی ژێر سور  دابهبیردۆزه
ر سهی مرۆڤ بهری ژینگهکانی سروشت و کاریگهھۆکاره له یهوهبینینهسود  کان دووبارهرێنیهئه بیردۆزه

ڵ گهله ی چۆنهکهندیهیوهپه یهربازی ھهژیت چ ھێزێکی سهک دهیهچ ژینگه له یهڵگهم کۆمهئه ئایه . که کانندیهیوهپه
م موو ئهرێنی  ھهکانی دوای ئهبیردۆزه که وهانهوپێچه .بهندن کانی چهتی توانا ئابوریهوڵهی نێودهڵگهکۆمه

لکو نگێندرێت بهڵبسهکان ھهمادیه رهپێوه ڵگا نابێت بهمرۆڤ یان تاکی کۆمه که وهکاتهت دهڕه نگاندنانهڵسهھه
 بۆ نمونه بژێرنڵدهڕژێمێک و ھزرێک ھه چ جۆره ڵگهی کۆمهم مرۆڤانهئه وه ئازاده م مرۆڤهند ئهبزانین تا چه
"زانست" تی وهاڵیهر جیهانی کۆمهسهپێندرێت بهڵێت ناکرێت جیهانی زانست بسهده ڵبژاردنی ژیری کهبیردۆزی ھه

 ی کهوهله بریتیه قهم دوو چهنێوان ئه کی لهرهجیاوازی سه وه . ڵگهبۆ کۆمه گونجاوهن تیشکی ژێر سور نهالیهله
 ردۆزی دوایبی کاردێنن (، وهاڵت بهسهچۆن ده ڵدانێکی نوێ )بۆچی وهرھهک سهپرسێت .وهرێنی دههری ئوهته
"ھێز"  ئایا چی له ستیان چی یهبهمه بۆ نمونه  دروست بوه م ڕژێمهن بۆ ئهکهده پڕسیاره ە ئەممبڕی ئهرێنی لهئه

باش  به م قۆناغهیی بۆ ئهرێنی بیردۆزی پێوانهبیردۆزی دوای ئه وههبدرێت م ھێزهاڵمی ئهچۆن وه ن وهکهلێ ده
نجامی گفتوگۆی ئه له ١٩٩٠کو تاوه ١٩٨٠ی دوایی ماوهله .تێی بڕوانین وهوشتهی ڕهڕوانگه کرێت لهده زانێت کهده
  .زنقی مهناویان لێنا چه م درووست بوو کهی سێ یهئاراسته قهم دوو چهئه

 رێنیئه تێۆریی

 تی(س)ڕیالی ییستهرجهبه

نگرانی نێت .الیهمووشتێک دادهپێش ھه اڵتی واڵت لهسهکی  ئاسایشی واڵت و دهقینهیی یان ڕاستهستهرجهبه
وڵ ھه ندی خودی ، کهوهرژهبه له ت بریتیهوڵهده ک ئیدوارد ھالیت کاڕ و ھانز مۆرگێتاو پێیان وایهرێنی وهئه
مترین توانا بۆ کردنی کهستهرجهن بۆ بهدهوڵ دهھه وه٫نگاوبنێت هکی ھاڵتی ژیرکردارهسهو دهرهدات بهده

 تهرفهمترین دهست ھێنانی کهدهکرێت بۆ بهنێوان واڵتان ده ی لهو ھاوکاریانه.ئه ئاشتیانه ژیان به یان لهوهھێشتنه
 نگ کهکی جهر ھاریکاریهکرێت یان ھهێک دهنگر جهھه .بۆ نمونه وهناوه یان لهکهریهبۆ پاراستنی ئاسایشی ھه

 نگهجه شداریکردنی واڵتان لهک به.وه کهک بۆ چاککردنی بارودۆخهنه ندی خودیهوهرژهکرێت بۆ بهش دهپێش که
ری زرێنهدامهباوکی بهنگی پێلۆپۆنیسیان " کهرتوکی " جهری پهس،نووسهتۆسیدیده  .مم و دووهکهکانی یهجیهانیه

شدارن به کانی میکاڤیللی ھۆبز و ڕۆسۆ کهفهلسهک فهی ڕامیاری .وهفهلسهفه نرێت لهکان دادهرێنیهی ئهقوتابخانه
مڕۆ ئه ی کهاڵتهسهو دهڵێن ئهن، دهکهکی دهقینهی ڕاستهش پاڵپشتی ڕێچکهمهڵ ئهگهیی لهستهرجهی بهفهلسهفه له
ڵگادا ر کۆمهسهخۆی به توانێت سیاسەتەکەیاڵت دهسههمان دھه .که ) سیاسەت ( ڕامیاری له بریتیه یهھه

  .وهکانیهموو سروشتهھه بکاتن به ڵگهگی کۆمهستکاری ڕهپێنێت دهبسه
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 لیبڕالیزم

 و ھێزهئه وه ٫و چاکهرهکان بهگۆڕانکاریه هل تیهڕهھاوکاری بنه وه کیهرهمای سهکان ، تاک بنهی لیبڕالیهگوێرهبه
ژێرناوی لهکخراوێکی ناحکومی کهک ڕێکات وهت دهوڵهماشای ده. ڵیبڕالیزم تهدایهڵگهالی تاکی کۆمهنها لهته

نها ته که یههندی ھوهرژهندین بهت چهوڵهتی .دهوڵهی نێودهڵگهکۆمهبردرێت لهدهڕێوهبه وهحکومیه ڕێکخراوێکی
کانی ھاوکاریه به وهداتهده یی . ڵیبڕالیزم دڵنیایکهریهروهسه وانهستیان بخات لهدهناتوانێت بیانپارێزێت یان به

شتێکی  تی بهوڵهکان ڕژێمی نێو دهزگاکانی واڵت. لیبڕالیهکان و دامودهزهگهڕه ت و کۆمپانیا فرهوڵهنێوان ده
وڵ تی خۆی ھهندی تایبهوهرژهو بۆ بهرواڵتهھه  ٫تی گشتگر نابینن وڵهاڵتێکی نێودهسهنێن و دهکی دادهمهرهھه
  .داتده

 نیۆلیبڕالیزم

 که وهڵ لیبڕالیزمی کۆن یاخود نوێی بکاتهگه کان بگونجێنێت لهنوێیه دات گۆڕانکاریهوڵ دهلیبڕالیزمی نوێ ھه
وڵی ئازادکردنی ھه گرێت کهخۆ ده لیبڕالیزمی نوێ ئابوری نوێش له ٫وهم نوێ کردنهکین لهرهواڵتان کارای سه

 الڕی دابردن . کهقۆرخ کاری و به میش بۆ پاراستن و ڕێگرتن لهت .ئهچاودێری حکومه ژێرن لهدهبازار ده
  .نێوان واڵتان ش لهو دانی ئابوری ھاوبهنگی سارد و برهت دوای جهتایبهوتوو بوو بهرکهکانیان سهوڵهھه

 ڕژێمی تێۆری

تی و واڵتان وڵهزگاکانی واڵت و ڕژێمی نێو دهدهڵێت دام و ده کات کههکان دلیبڕالیه ڕژێم چاو له تێۆری
 دان کهو بڕوایهله تێۆریەم نگرانی ئهالیه .نکهکی کار دهمهرهکی ھهیهشێوهبه که یهھه وهکهر یهسهریان بهکاریگه

کی ملمالنێیه٫کی مهرهی ھهشێوهله ندیانهوهرژهکی بهمایهر بنهسهنێوان واڵتان لهله یهی ھاوکاری ھهوهڵ ئهگهله
ھۆکاری  بۆته م ملمالنێیهخودی ئه پێدانیان کهرهکانیان یان پهندیهوهرژهنێوانیان دا بۆ پاراستنی به له یهقوڵیش ھه

 .تیوڵهیدانی نێودهکان مهکان و ڕژێمهندیهیوهو پێش بردنی پهرهبه

 رێنیدوای ئه تێۆرییەکانی

 )ی ئینگلیزیتی )قوتابخانهوڵهی نێودهڵگهکۆمه تێۆریی

کان بۆ تیهوڵهنێو ده مای ھاریکاریهر بنهسهکات لهی ئینگلیزی کاردهتی یاخود قوتابخانهوڵهی نێودهڵگهکۆمه تێۆری
 یاسای نوێیپلۆماسی و تک دتی ڕێکخستنی وهچۆنیه وه٫کان تیهوڵهنێو ده ندیهیوهزراندنی ڕژێمی پهدامه
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 ش بوونهدابه م بیردۆزهنگرانی ئهالیه٫چێنن ردهکان یاساکان دهییهنوکهھه ی پێویستیهگوێرهبه که٫ تیوڵهنێوده
میش ی دووهرهبه وه م بیردۆزهبۆ ئه یهسۆزیان ھه ن کهوانهئه )solidarists (مکهی یهره.به رهر دوو بهسهبه
  .وهبچنه م بیردۆزهم ئهدهتوندی بهبێت زۆر بهده دان کهوبڕوایهله

 تیاڵیهبونیات نانی کۆمه

ئامانجیان  گرێت کهخۆ دهتی لهاڵیهڵێک بیردۆزی فراوانی کۆمهتی کۆمهاڵیهبونیات نانی کۆمه تێۆری
ک روه.ھه کانهرهکان و نوێنهی کارگێریهستهک گفتوگۆی نێوان ده.وه کانی ئۆنتیۆلۆژیا یهرکردنی بوارهسهچاره

ک اڵم نهھزر به ر بهرامبهبه یهی ھێزی ماددهی ڕێژهبارهلهیان کهوتووێژه :ھزر(که کانی زانیاری )ماددهبیردۆزه
کان وتووێژه یکی قوڵتر باسیهشێوهبه م بیردۆزهلکو ئهبه.ک باسمان کرد ک بیردۆزی تیشکی ژێرسور وهوه
 . ی واڵتوهناوهکانیان لهکرداریه نهنێوان واڵتان و الیهکات لهده

 مارکسیزم

 سوفەلەیف یکانەشتنەیگێت دوید رەسەل ۆیخ ەک یەتیەەاڵمۆ، ک ی، ئابوور یاسی، س یفەلسەف یکیبازڕێ زمیمارکس
 یالیماتر یفەلسەف یکێدید رەسەل ۆیخ زمیمارکس یبازێ ڕ .تێنەد ادیکارل_مارکس بون یمانەڵئ یناسەڵمۆو ک
 شێپ یکانییەفەلسەف یەستیالیدیئا ەقوتابخان مەرجەس .ڵیەایماتر یکەیەفەلسەف ادایبونەل زمیواتا مارکس تێنەد ادیبون
 یکەیەوەندنۆێخ ە.کتێنێزرەمەداد ڵیایماتر یفەلسەف یزانست یکێبازڕێ ھاەروەھەوڕەتدەکاتەوە  کاتەد ۆیخ
و  ژووێناو م یکانەدۆک ھاەروەھە.وکاتەد ژووێناو م یکانەانۆڕو گ یکانەناغۆو ق یتیەاۆڤمر یژوێم ۆب یکیژۆل

 ەیگڕێ ەل ۆڤمر ەک کاتەدێپ ستەد ەوەمارکس ب ژووداێم یزمیالیماترە.لووڕ ەخاتەد کانیەانکارۆڕگ یکانەفاکت
 ۆڤمر یپاندنەس ۆواتا خ ەقاندوڵخو ۆڤمر كەو ۆیخ یژووێو م ەوەتۆسروشت جودا کرد ەل ۆیخ ەوەکار

 ژووێم شێپ یناخۆق ناوەل ەبوو ەوەکارکردن یکانەکار و ئامراز ەیگەڕێتردا ل یکانەڵەسروشت و ئاژ رەسەب
 prehistorical periodڵیەایماتر ەرستەک ینانێمهەرھەسروشت،ب ەڵگەل ۆڤمر ەیساد یوتنەرکەب ەل یەتیبر 

 یدۆتیم ەل .کارکردندا ەیسۆپر رەسەب ەوەتەڕێگەد ۆڤمر یبوونڵو زا اندنەڕاپڕ ۆب ەوۆڤەمر نیەالەل کانەساد
 گاەڵمۆک یندنەسەشەو گ یتیەاۆڤمر یژووێم ەیوەوونکردنڕو  کردنۆڤەشر ۆب ەناوێهیکارەمارکس ب ەک زمیالڕیمات

 ەک کاتەد شەداب ناغداۆق شەش رەسەب کانەناغۆق ژووداێم یزمیالیماتر ەتر.مارکس ل یکێناغۆق ۆب ەوەکێناغۆق ەل
 شیکانەناغۆق یکانیەئابوور یەندەوەیو پ تڵەسە.خێرەد ەتۆھات ۆیخ شێپ ەیکەناغۆق یناوەھ ەل كێناغۆق رەھ

  :نەمانەئ شیکانەناغۆجودان.ق
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 ییتاەرەس ەینۆمۆک /۱

 یتیەالۆیک /۲

 یتیەگاەبەرەد / ۳

 یداریەرماەس / ٤

 زمیالیشۆس /٥

 زمینۆمۆ/ ک ٦

کان لیبڕالیه که وهکاتهت دهڕه و بۆچونانهتیشکی ژێر سور ئه کان یاخود مارکسیزمی نوێ لهمارکسیه بیردۆزه
 نیر الیهسه خاتهلکو تیشک دهکانی نێوان واڵتان یاخود ملمالنێکانی نێوانیان بهی ھاریکاریهبارهله ڕوو نهیخهده

ڵدانی رھهھۆکاری سه بوه داری کهرمایهدی ڕژێمی سهک ھێنانهزۆر شت بکات .وه توانای دایهلهماددی ئابوری .که
 . ری واڵتان و ناکۆکی جیهانیروهسهر سه ست درێژی کردنهی داگیرکاری و دهبیرۆکه

 تیرکردایهسه تێۆرییەکانی

 کانی چاکسازهڵهبۆچونی کۆمه

وتی واڵتان ھێزی بۆچونی ڵسوکهپشت ھهر لهھێزی پاڵنه ن کهکهده وهی ئهکان گریمانهی چاکسازهڵهبۆچونی کۆمه
رتی ی کهڵهکان و کۆمهڕامیاریه رهستێنهی پهڵهن کۆمهکای چاکسازهڵهی  کۆمهنمونه.لهکانهی چاکسازهڵهکۆمه

زگاکانیان ده وواڵت و دام  ن کهاڵنهم کۆمهر ئهھه تێۆرییەم بۆچونی ئهبه کانن .کهربازیهشگاکان و سهبهوھا
 . دروست کردوه

 بۆچونی ستراتیژی

 کانیان لهڵبژاردنی کارهھه له ڵگهکانی کۆمهتاکه روانێتهده وهھۆیهبه که ییهوێکی وێژهیرهبۆچونی ستراتیژی په
 . ڵبژێرێتو ھهئه و باشهکانیان تا بزانێت چی بۆ ئهزمونهر و ئهوروبهسانی دهچاوی که
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 دوای بونیات نان تێۆرییەکانی

کانی دوای ڕووداو  وهنجامی لێکۆڵینهئهڵدا لهری ھهسه ١٩٨٠ تیشکی ژێرسور له دوای بونیات نان له تێۆرییەکانی
اڵت" و سهکانی  "دهتهجارێکی تر بابه کرد که مهکانی دوای بونیات نان درکیان بهتێۆرییە.  سیاسییەکان زانسته له

و  ی کردوهشهگه مانهله هکریهن ھهچۆ که وهوورد ببنه وهڵکو لهبه وهنهکهنه تیشکی ژێر سور شی تی"لهرایهنه"نوێ
  . کانتیهوڵهنێوده ندیهیوهر پهسه ری خستۆتهریگهکا

 وهکانی شیکردنهئاسته

 کانڕژێمیه مکی ئاستهچه

 مکهم چهکان ئهڕژێمیه مکی ئاسته. چهوهانی شیکردنهکئاسته ڕوانێتهن دهزۆر الیهکان لهتیهوڵهنێو ده ندیهیوهپه
کان لێک کیهمهرهھه تهبابه تی کهوڵهی نێودهدیاری کردن و دروست کردنی ژینگهستن بهڵدهھه ن کهپێشنیارکراوانه

 .وهکاتهده

 ریروهسه

ری روهتی سهبابهست بۆ بهکان پشتی پێ دهتیهوڵهنێوده ندیهیوهپه ٫ستن و پاڵپشتیکانی بهمکهڕابردوو چه له
ی سێ وهرهکالکهخاڵی یه که ٫ ١٥٧٦کۆمۆنۆلس  ش نوسراو له"شه کات لهک چۆن جان بۆدان باسی دهروهھه٫

ری روهاڵتی سهسهده که٫بوونی واڵتھه به کسانی کردوهیه ری کهروهتی سهبهرتوکێک بوون بۆ باستنوسی پهده
ری روهسه ست دانیدهبۆ له یهخوازراو ھهندین باری نهی چهوهڵ ئهگهی "لهکهر خاکهسهبه یهھای ھهاڵتی ڕهسهده
ئێراق ڕووی  ی لهوهک ئهکان یان وهدوای کۆتایی داگیرکاریهفریکا لهواڵتانی ئه ندێ لهک ھهدرێژایی مێژوو وه به

 .کانتیهوڵهنێوده ندیهیوهر پهسهبوو بهری ھهکاریگه ندهچه که ریکاوهمهن ئهالیهدوای داگیرکردنی لهدا له

 ھێز

 یهری ھهڕی توانا کاریگهوپهتا ئه ین کهژماری بکهھه وهتوانین بهکان دهتیهوڵهنێوده ندیهیوهپه مکی ھێز لهچه
 وهکاتهکالیی دهکان یهتهموو بابهرم ھهھێزی نه لێره کان .کهتیهوڵهنێوده ندیهیوهتی و پهوڵهنێودهپانی ر گۆڕهسهبه
  .تیهاڵیهرم ھێزی دپلۆماسی و ئابوری و کۆمهھێزی نه ستمان لهبهمه
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 ندی نیشتمانیوهرژهبه

ر واڵت سهله ندی نیشتمانی ئیش کردنهوهرژهری و بهروهاڵت و سهسهدهکانی  مکهی چهوهشیکردنه ستمان لهبهمه
ند کانی تر .تا بزانێت تا چهڵ واڵتهگهله ی چیهکهو جیاوازیه ڵ واڵتانی تر تابزانێت خۆی کێیهگهکانی لهندیهیوهو په

 . و پێش بباترهبااڵکانی به ندیهوهرژهی بپارێزێت و بهکهخاکه توانای دایه له

 کانناحکومیه چااڵکوانه

ست بێنێت دهتی بهوڵهڕژێمی نێوده ک لهنها بتوانێ گۆڕانکاریهتهبوو بهمین ھیچ واڵتێک نهکهی بیست و یهدهسهله
 له بووڕۆڵێکی زۆر چااڵکیان ھه ڵدا .کهریان ھهکان سهناحکومیه ڕێکخراوه و چاکتری ببات  .بۆ یهرهتا به

ک کرد .وهجێ دهکانیان جێبهخۆ کارهربهی خۆکرد و سهشێوهبه کان کهتیهوڵهنێو ده کان و ڕێکخستنهگۆڕانکاریه
 . کانناحکومیه تیهرایهکان و نوێنهئازادی خوازه کان و بزاڤهشگا نیشتمانیهھاوبه

 کانی ھێزپێکهاته

کان و دروست بوونی تیهوڵهنێو ده ندیهیوهپه له یهکان ڕۆڵێکی گرنگیان ھهرمهنه کان و ھێزهربازیهسه پرۆتۆکۆله
ش بوون نگی سارد بینیمان چۆن واڵتان دابهکاتی جه ت لهتایبهکانی ھێز .بهریهمسهجه شکاریهنی دابهدووالیه

تی خۆیان و  ندی تایبهوهرژهی بهگوێرهان بهیکهریهھه کانی جیهان کهڵستکارهرھهبه رهمسهجهک لهریهر ھهسهبه
ی گوێرهکان بهرهمسهجه کێک لهیه ڵبژارد لهنێک ھهکانیان پاڵپشتیان بۆ الیهری و ڕژێمهروهپاراستنی سه

 . وهکانیانهئایدۆلۆژیا نزیکه

 ندیهیوهپه ر یان زیاتر لههور دووتهسهش بوونی ھێزی واڵتان بهدابهله ری بریتیهمسهجه - ریمسهجه
نگی سارد چرۆی کرد ڵدانی جهرھهم و سهنگی جیهانی دووهم جار دوای جهکهبۆ یه مکهم چهکان .ئهتیهوڵهنێوده

ری مسهک پاشکۆ بۆ خۆیان ڕاکێشا .دووجهڵێک واڵتیان وهی جیهان کۆمهکهالحهبهزه دوو ھێزهله کهریهھه .که
 . ی واڵتانوهرهکانی دهندیهیوهپه وانهگرێت لهخۆدهدۆلۆژیای جیاواز لهزۆر ئای

ش ندی ھاوبهوهرژهمای بهبنهر سهگرێت لهدهخۆرێمی لهوھه تیوڵهندین ڕژێمی دهی چهوهستانهبه - رستهبه
 واڵته له کهریهھه ی کهئابور وتێکیسکهکی دیاری کراو یان دهدیهێنانی ئایدۆلۆژیایهش بۆ بهھێزی ھاوبهو

رایی و ڵدانی جیهان گهرھهش ھۆکارێک بوو بۆ سهمکهم چهستێت .ئهبهی تر دهکهوهئه کان پشت بهستوهبهپێک
 .کانتیهوڵهنێو ده ندیهیوهپه بوو بهندیان ھهیوهمویان پهکۆی ھه که٫کان تیهوڵهزگا نێودهئابوری جیهانی و ده
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ڵێک واڵت ھێز کۆمهواڵتێکی به .که ھزری مارکسیانه به و نزیکهبیردۆزی پاشکۆیی زیاتر بیردۆزێکی شیوعیانه
لێک واڵتان ی گهوهوهبۆ کاروباری نا مکهم چه.ئه سیاسییەکانی جێکردنی کاروبارهکات بۆ جێبهمۆ دهستهده
 .کانربازیهکان و سهپارتیه نڵمالنێیه ی کرد لهنهشهته

 

 کانتیهوڵهنێوده ندیهیوهکڕیزی بۆ پهئاستی یهکان لهمکهچه

 ئایین

نگی جه تی بۆ نمونهوڵهناو ڕژێمی نێودهوتی واڵتان لهڵسوکهتی ھهر ڕێگای یان چۆنیهسهبه یهری ھهئایین کاریگه
 به ی واڵتهکی پێک ھاتهرهمای سهکان ئایین بنهبیهرهئه واڵته ( یان له١٦٤٨-١٦١٨وڕوپا)ی ئهسی ساڵه

دوای ت لهتایبهو بهدان گروپی توند ڕهھۆی دروست بوونی سه بۆته .ئایین وهشهوهرهکانی دهندیهیوهپه
 .ڕاست دااڵتی ناوهڕۆژھه ت لهتایبه به٫ت حکومه ی ئایین لهوهجیاکردنه (وهمهولهرایی )عهڵدانی جیهان گهرھهسه

 کانکیهالوهئامرازه -خۆکانربهسه ئامرازه

 کانتیهوڵهنێوده ندیهیوهزگاکانی پهده

پشکێکی چااڵکیان  کان .کهرخهھاوچه تیهوڵهنێوده ندیهیوهپه ێنن لهدشێکی زیندوو پێک کان بهتیهوڵهزگا نێودهده
 . کانتیهوڵهنێوده کاره له وتوهرکهبه
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 کانندهتمهتایبه حکومیه ڕێکخراوه

 کانکگرتوهیه وهتهنه

 له کی جیهانیهیهرگهسته" به  ی خۆی کردوهوا پێناسهکه تیهوڵهڕێکخراوێکی نێوده (UN)کانرتوهکگیه وهتهنه
پێدانی شهتی و گهوڵهتی وئاسایشی نێودهوڵهیاسای نێوده بۆ ئاسانکاری و ھاریکاری له کان پێک ھاتوهتهحکومه

 . جۆر پێک ھاتوهزگای جۆربهندین دام ودهچهله که٫ نیهکی دیاری جیهاتی". ڕێکخراوێاڵیهئابوری و دادی کۆمه

 یماسۆپلید

 انی ڕپه یواتابه که هینیالت ی diploma یوشه )یداتاشراو تێد یمڕفه یماننامهیپه یواتا به یماسۆپلید
دوو  یبوون ستوهیپه ۆب یندوهیپه یکێکارۆھ انی کێمێژڕ له هیتیبر  (نتێومیکۆد ای ەگەڵب ای تێد یرمفه یزکاغه

 کان،وهتهنه وانێن ن لهدانوستاند ۆب کهێکارۆھ انی. کهیماننامهیان پهی کهیهڵمهۆک ینانێھ کێپ به اتریز انی تاڵو
جار  رۆز کێنجامئه چیھ شتنهیگهر نهگهن. ئهکههد ۆگفتوگ انیاریامڕ ستیو یرهێگو به کهنههیدووال له کههیرھه که
 .وهتهێگرده یگاێنگ ججه

 کهیوهتهنه یوهناوهله کانلهێجار خ رۆز که وهمانهزه رێد له بووهھه یبوون تهم بابهئه وههییتورڵکه یووڕ له وه
ر مهو ئاخاوتن له شتنیدان یستبهمهبه کردوهۆڕئالوگ انیزکاغه تاڵدوو و انی کێتاڵو یوهناوه یکانوهتهنه اخودی

 . کهتاناڵو وانێنله یرمفه یکێبار ۆب کردووه ینهشهته کهۆریمان بکراو. ھه یارید یکهیشهێک یرکردنسهچاره
دروست  کانهیندوهیپه نۆزانن چده کێرۆجبه م بوارهله ندنتمهبهیتا داناوه انیکێسانکه هڵمهۆک تاناڵو له کههیرھه
 .زنڕێپایو ب نبدهێپ یشهن و گهبکه

 ی دیپڵۆماسیژووێم

 شهێنها کته کانهیتهڵوودهێن شهێک ۆب ناوهێھکارنهبه انیاڵبا یدانوستاندن یرکان ھونهوهتهنهله کێلگه
 ۆب دروست کردوه انیرانهۆم جله یسانکه وهکهیێزوو له کانهیمانڕۆ رکردهسه ماڵبه٫ تێبنه انیکانهۆییخناوه

و  کانهیندوهیپه یگرنگ یدرککردن ی.دوا انیکاناڵبا هیندوهرژهو به انیکانهیندوهیر پهسهناردن و کارکردن له
 یرسه کانەنسولخانۆو ک زخانهێوڵبا یاردهیجار د مکههی ۆب رهۆم ج.بهییشهیمھه یندوهیپه رونهێنو یزراندندامه
 یناپه کارھاتوون لهبه یگرڵواھه یکار ۆب انیکههیرھه که مھهو چوارده مھهزدهێس یکاندهسه له ایتالیئ له داڵھه

 .وهکانههیماسۆپلید کاره
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 یماسۆپلید یواتاکان

 ەیەشی, پ ەیەزراوە, دامەژووێ, میەاسای, ەرە, ھونەزانست یماسۆپلی: د؟یە یچ یماسۆپلید. 
 یتیەنۆچەب كومەحەت ەك ۆخەتێگرەد كیەماەبن ساوڕێ اساوی ندەچە: چونك ەزانست یماسۆپلید 

 .تاندااڵو و نیەتاك و ال وانێن یندەوەیپ ەل كاەد قاتیتبەوت ەمومار
 رەنو ھو تواناەب یزێھەب  یكیەندەوەیپ ەیەسڕۆپ مەئ یكردن كیپراكت ە: چونك ەرەھون یماسۆپلید 

 .تاندااڵو و نیەتاك و ال ینانێهێپ واڕب ەل ەیەھ ەوەسەك وەئ یزموونەو ئ ییزاەو شار
 مووەھ وانێن ەل ەیەسڕۆپ مەئ یكردنێكارپ یماكانەو بن ساڕێو  اسای ە: چونك یەاسای یماسۆپلید 

 .وازێو ش مەستیس كیە ەتۆب اكانیج كترەیەل ەییەوەتەونێن زگاەو دامود سەك
 ەب ەوەمانەرزێدەل رەو, ھ یە ییژووێو م نۆركۆز یكەیەسڕۆپ ەیوەئ رەبە: ل ەژووێم یماسۆپلید 

 ەرەب ەرەو,پاشان ب ەدراو نجامەئ تاندااڵو و نەاڵمۆتاك و ك وانێن ەل ایج ایج یوازێش ھاەرۆج
  .ەزبووێھ ەوب ەندوەس ەیرەپ
 ەوێچوار چ ەل كداێو پارت تاڵو مووەھ ەل ەیەسڕۆپ مەئ ەیوەئ رەب ە: ل ەیەزراوەدام یماسۆپلید 

 .تێكرەد زەیپراكت داۆخەربەو س ۆڕپسپ یكێنیۆسیمۆك و ەتیمۆو ك زگاەدامو د ندەچ ەیانیم ەو ل
 ۆب انۆی,خنەكەدزە یپراكت ەركەكارو ئ مەئ ەك ەیسانەك وەئ ەیوەئ رەب ە: لەیەشیپ یماسۆپلید 

 ادایت یكاڵكار و چا ەڕیپ وەو,ئ نەدەد داێت یكێو ماند و بون ڵوەھ مووەوھ ەوەنەكەد كالیە ەوەئ
 .ۆخەربەتر و س یكێكار رەھ كوە,ونەكەد
 ەیوەرەد ەل انۆیخ یتاڵو یكانیەندەوەیپ یركەكار و ئ ەك نەسانەك وە: ئ ؟ یە ێك ماتۆپلید 

 .تر یكەڵو خ انۆیخ وانێن ەل یندەوەیپ یدانێگر ۆ,بستەد ەگرنەد تاناڵو

  :یماسۆبلید یكان ەتەفیس

 :ماتۆدبل ەیوەرەد یتڵەواڕ:  مەكیە

 .یجوان تەرۆوش یناو جوان - 1

 (ێبەن ندامەمئەك ،ێبەن ەوتەككە، پ یواوەت ندامە+ئوخسارڕ وەالش ی: )جوان كە: ویوخسارجوانڕو  نگڕە - 2

( یكتر یە لەگ ەل رگەجل و ب یو گونجان یجوان رگ،ەو جلوب ەالش ی)پاك كە: ویجوان یتڵەواڕ - 3
 .(ێبكر ێل یزەح ،ێب شێاكڕ رنجە)سەیوەئۆب
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  : یماسۆپلید یتیەساەك یكەڕۆناو /مەدوو

و  یونڕ ،یكورت و پوخت كردن،ەقس كردن،جوانەراقسێ)خكە: و ماتڵۆپید یزمان یوونڕو  یکەریتوانا و ز – ١
 ەقس كان،ەگرنگ ەقس  ەیوەكردن ەچون،دوبارەن ەڵەھەب وان،ێشەن كردن،ۆخ رەسەل ەقس دا،ەقس ەل ییئاشكرا

 .( اندنڕپچەن

 و زگردێو م نیسو ناردن و نوو كۆالیو د ەوەبونۆو ك ۆڕ)ك یكات ەل ەیەزمان وە. ئ ماتۆپلید ەیزمان و زاراو - ٢
 اراو(و پ ەڕت ،نگەھاوس ز،ێرە، ب یزمانڕێ،  ی:)گشتێئاواب یكێزمان ێبەد ە.ككاتەد ێپ ەیكاندا قس ە...(ەوتنەكێچاوپ

   :  کوه هیھه یواتا نیندچه یماسۆپلید

 یو کار یتهیرانهێنو یندتمهبهیتا که کێاوڕپه انی یرمفه یوانامهڕب له هیتیبر:  ینیالت له یماسۆپلید - ١
 تر به یکهیپاشا انی کۆرسه ۆب تێردرێنده وهکههیپاشا انی کۆرسه نهالیله٫تڕێگده ۆخله یماسۆپلید
 .ماۆپلید نڵێده زهم کاغهبه یرمفه یکهیشانهین

 کێرۆجبه تێنێبات و دده و نامه تێنوسده نامه که نڵێده کێسکهبه کانهیمانڕۆ :  یمانڕۆ له یماسۆپلید - ٢
 .کردوه انیندر ناوزهدووبه یسکهبه انیس دووکه یسکه به کانمانهڕۆ. کراوهێرپباوه ردوالوهھه نهیالله

 یماسۆپلید یکانرکهئه

م رجهسه یوهکردنهۆک به ستندهڵھه یماسۆپلید یدراوانێپڕێ.تهاڵو یوهرهدهله کانهیماسۆپلید رهنهێنو یرکئه
 ۆب انیوهرزکردنهبه و رتۆاپڕ ینینوس یگاڕێ .له انیکهتهاڵو یداواکار یرهێگو به کانرهۆجربهۆج هیاریزان
 که انیکانهیتاڵھاو یپاراستن مهله .جگه اوازیج یدروشم ماوێھ به وهانهیکهزخانهێوڵبا یگاڕێ له انیکهتهاڵو
 انیکانکاره راوهک یارید انۆیب که انۆیخ یکرهسه یگاباره له رانهنهێم نو.ئه تره یکێرکئه نتهاڵو وئه ێیجشتهین
 زێوڵبا یپله به کهرهنهێر ھاتوو نوگه.ئه ەنسولخانۆو ک زخانهێوڵبا نڵێده گانهم بارهبه کهیرھه ن .بهکهده ییاڕ
 زرابوو لهدامه ریزوه یردهێپ ڕێ یپله ر ھاتوو بهگهئه کات .وهده زخانهێوڵبا یتهیرکردابوو سه دراوێپگهڕێ
 . کاتده ێجبهێج یکانرکهئه ەنسولخانۆک

 یماسۆپلید یندزبهێپار

(  وهتهۆکرد یتهیرانهێنو که وهتهێگرده تهاڵم وئه یتهیرانهێنو یرانرمانبهفهم رجهسهکه )ماتکارانهۆپلیم دله کهیرھه
ن کهده و کارانهموو ئهھه ستانهربهسه رۆز .که انیکانرکهئه یکردنێجبهێج یکات له گرندهۆخله یندزبهێپار یماف
 .   نهیندزبهێم پارئه یگشتگر یمابنه وهخواره یمانهکراون ئه یارید یتهڵوودهێن یاسای یرهێگوبه که
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 :  یماسۆپلید یترهبنه یندزبهێپار چوار

 . تێب کێکارۆرھھه به نێناکر ریستگده انیکانزانهێخ یندامانم ئهرجهو سه انۆیخ - ١

 .کهیوهێش چیھ به تێناکر انیکانزهکاغه ووههڵل و مال وپهکه ینیپشکن -٢

 ێل یکهکارهکه یتهاڵو وئه نهیالله تێریرناگوه ێل انیکێشت چیھ یکهیتهیندارخانوو و خاوه یرانهباج وسه  - ٣
 .ندهنجام دهئه

 یورهیپه هک ینیو ئا یژۆلۆدیئا یکهیاڕ رویر بھه هلئازاادن  انیکانزانهێخ یندامانم ئهرجهو سه انۆیخ - ٤
 .تێدرۆڕگده یکههیتهیرانهێنو یپله یرهێگوبه انهیندزبهێم پارله کهیرن. ھهکهده

 ەزخانڵیۆبا

 ەب ەک ەزڵیۆبا ەیکەکۆرە. سەیەکید یکێتاڵو ەل کێتاڵو یکات انی ەییشیمەھ یرەنێنو ەزخانێوڵبا انی ەزخانڵیۆبا
 یۆخەربەس یخاک کێتاڵو رەھ ەیزخانڵیۆبا. کاتەکار د ەنێشو مەئ ەل تڵەوەو د کەڵخ یکاروبار یکردن ێجەبێج
 تێناکر سابیح ەیکەخاک ەل کێشەو ب ەبووەن ەتاڵو مەئ

  کانداییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یندنەسەشەگ ەل یماسڵۆپید ینگیگر

 و نداتااڵوا وانێن ەل ییەکەرەس ەیستەواب ەک ەانیپاێب کاندناییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ەل یماسڵۆپید ینگیگر
 یاندنەیگێجەب ەیسۆپر ەل ەوامەردەب یکێرێچاود ھاەروەھ اندنەیو گ یندەوەیپ ەل ەمەکیە یریندگەناو
و  یاسیو س یکلتور کەو کانەاربو مووەھ ەیوەنۆڕیگ ەل کاتەد یپشتڵپا یواوەت ەب ەو کانەوتننامەککڕێ

 .  یئابوور

  یماسڵۆپید ەیناسێپ

 یەناسێپ ەیەھ انیاوازیج یچوونۆب یتڵەوەودێن یاسای یانۆڕپسپ ەل رۆز یماسڵۆپید ەیناسێپ رەسەل ستاێئ تا
 یرەسەل یتڵەوەودێن یاسای یانۆڕپسپ ەیزوورب ەک نینووسەد ەوەخوار ەیناوداران وەئ نیەال ەل یماسڵۆپید
 یکەیەوێش ەب یکەریز یخستنەڕگەب ەل ەییەنموون یکیەگاڕێ یماسڵۆپی: د ەڵێ) ئارنت ساتو ( د  :ەوانەل کنۆک

   .کانۆخەربەس ەتڵەوەد یتەبیتاەب تاناڵو وانێن ەل کانییەندەوەیپ یبردنەوەڕێب ەدروست ل

 نگونجاندۆخ ەو کانییەتڵەوەودێن ەرەگەو ت سپۆرکەسەب ەبوونڵزا یتوانا یماسڵۆپی: د ەڵێد نجریسێک یندرێھ
   تێبگونج ەک انەڵیگەل
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 ییەندەوەرژەب دایاسیس یکەیەوێش ەل ننێھەد یکارەب تاناڵو ەکێرە: ھون ەڵێ( د رایھند ) بانک یشووێپ یزێوڵبا
  . تێنەتر داد یکانییەندەوەرژەب یرووەس ەل کانییەتڵەوەودێن

  : کانداییەتڵەوەدەوێن ییەندەوەیپ ەل یماسڵۆپید یکانەنگیگر ڕۆڵە

 . کانداییەتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ەل ەتەاسیس یکردن ێجەبێج یکانەنگیگر ەئامراز ەل ەکێکیە - ١

دروست بکات  ەارانڕیب وەئ ۆتر  ب یوانەئ ەیو متمان واڕو ب ەارڕیب یدروسکار یمەکیە یئامراز– ٣
 . کانداییەتڵەوەودێن ەوەبزووتن ەیوەکاردان ەیوێچوارچ ەل کانداەدانووستانەل

 ەاروبارک یاندنەڕاپڕ ەل ێنیبەد کڕۆڵێچ  ەک هاندایج ەل اندنەیاگڕ یکانەندەناو یرنجەس یگاێج ەتێبب – ٣
  . کانییەتڵەوەودێن

  . نداایوانێن ەل ەستانۆدروست و د یکییەندەوەیپ یئاسانکردن ەل ەتاناڵو یمەکیەو  یکەرەس یئامراز – ٤

 ێنیبب ڵوڕو  بکات یتیەراەنێنو ەکراویارید ەیکەتاڵو ۆب ەیسەک وەئ ەک ییەیەکەرەس ەئامراز وەئ یماسڵۆپید – ٥
  . تر یتاناڵو و ەیکەتاڵو یندەوەرژەب ەل کانەاوازیج ەچونۆروبیب ەیوەکردنینز ەل ێب وتووەرکەو س

 یەگەڵمۆک ەل انیبوون یلماندنەس ۆب  ەییوەتەن یرەروەو س ۆیخەربەس ینانێستهەدەب یدوا تاناڵو – ٦
 . کانەوتننامەککڕێ یستنەو دانووستان و ب ایدیم یگاڕێ ەل ەڕگەنەخەد ەئامراز وەئ یتڵەوەودێن

 یەیکاەھاتن ەل ەنیشبە، گ ەیینموون ەیقوتابخان ەیناو بازن ەتێوەکەد ۆیەب یئاشت ینانێدھەب ۆب ەکێئامراز – ٧
 . یکەرەو دووب ێملمالن ەل ڵیخا کێهانیج
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 كۆرەس ڕۆڵی.. ەییوەتەن یشیئاسا ۆب كانییەمێرەو ھ یتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ییرەگیو كار یگرنگ
 كوردستان یمێرەھ ۆب ەنموون ەب یبارزان

 ەنیەال كوەڵب ،ەوەتێناگر ەكییەاسای ەنیەال اینەت ەك ،ەفراوان رۆز كانییەمێرەو ھ یتڵەوەودێن ییەندەوەیپ یباسكردن
 ،ەوەتیەماسۆپلید ەیخان ەونەكەد كانییەمێرەو ھ یتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ۆیەب ،ەوەتێگرەد شەكییەاسیو س یئابوور

 تەنانەت ،یتڵەوەودێن یكخستنڕێ ۆب یو بازرگان یئابوور یكانەزمیكانیو م ەوەرەد ەیخان ەونەكەد ھاەروەھ
 و یموكراسید یكانەرەوێو پ ۆڤمر یكانەماف ەب ستەوەیپ یكانەتەباب كەو ،ەوەتێگرەد شیكریف یتەباب ێندەھ

 كانەییتڵەوەودێن ییەندەوەیپ ەل شتنەیگێت تێب نۆچ رەھ. كانییەاسیس ەمەستیو س كانەبژاردنەڵھ یكردنیرێچاود
 رەو ھ یتڵەوەودێو ن یستوورەو د یاسیس یكانەوارەق ۆب ڕۆمەئ یهانیج ۆب ەگرنگ ەتەباب مەئ ەك ەیەوەئ
(  192) ەل ۆیخ ەك ییەتڵەوەودێن ەگەڵمۆك وەئ ەڵگەواتا ل ،یبژ داەهانیج مەئ ەڵگەل ایج ەب تێناتوان شیكەیەوارەق
 مەئ ێبەد ۆیەب ،ەیەھ انۆیفاكتید ییتڵەوەودێن یعیواق ەك ەكید ەیوارەق نیندەچ ەل ەجگ ،ەوەتێنیبەد تڵەوەد
 مەئ ،ەوەتێنیبەد یتڵەوەودێن یكخستنڕێ ەل ۆیخ انیژ یكانەزمیكانیم ن،یبژ داەانەیگەڵمۆك وەئ وێنەل ەوارانەق

 ەكخراوڕێ مەواتا ئ كان،ەكگرتوویە ەوەتەن یكخراوڕێ ەل ییەتیبر داڕۆمەئ یهانیج ەل یكەرەس ەیپل ەب شەكخستنڕێ
 وئامانج  ،ەدروست بوو 1945 ڵیسا ەل هانیج یمەدوو ینگەج یدوا ەو ل ەئاراو ەتەووھات ەژێدر یكەیەماو ەك

و  یئابوور ینەنجومەو ئ شیئاسا ینەنجومەو ئ یگشت ەڵەیمۆك كەو ،ەیەھ ییرەكەیپ یكخستنڕێو  پینسەپر
 .یگشت ییتێنداریمەو ئ یتڵەوەودێن یو دادگا یتیەەاڵمۆك

 كانەووكگرتیە ەوەتەن ەك ەیەوەوانگڕ وەل ەییوەتەن یشیو ئاسا كانەكگرتوویە ەوەتەن وانێن ییندەوەیپ یباسكردن
 یدنكرەغەدەق ەوات ،یتیەكانییەكەرەس ەپینسەپر ەك ،یتڵەوەودێن ییو ئاشت شیئاسا ینكردنیداب ۆب داتەد ڵوەھ
 رێژەل ەیتانڵەوەد وەئ ەییوەتەن یشیئاسا رەس ۆب ەیەھ ییرەگیكار شەمەئ ،ەشتان مەو ئ الماردانەو پ نگەج
  ەكخراوڕێو  ەییوەتەن یشیئاسا ەب ەستەوەیپ ەك ەیەھ ەكید یكێشت ن،ەكەكارد ەكخراوڕێ مەئ یترەچ
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 یكخراوڕێ نەڵێید انێیپ ەك نیحكووم یكخراوڕێ ەانەیھ رن،ۆدوو ج شییدوا ەیمەئ ،ەوەكانییەتڵەوەودێن
 ڕۆڵ انیردووكەھ ن،یناحكووم ەانیشەھ كانن،ەكگرتوویە ەوەتەن ەب رەس انەیربۆز ەك یرۆپسپ ییتڵەوەودێن
و  یجۆلەكنەو ت یو زانست یئابوور یكانەبوار یكخستنڕێ ڕۆڵی یكەرەس ەیپل ەب نیحكووم ەیوانەئ نن،یبەد

 یتیەیرعەش یرەوێپ یكردنیرێو چاود ۆڤمر یماف یكانەبوار ەل ەیەھ انڕۆڵی شیمەدوو ەیوانەئ نن،یبەد یبارزگان
و گرنك و  یكەرەس ڕۆڵی انیرۆج ردووەھ ڵحا رەھ ەب ،یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆو ك كانییەاسیس ەمەستیس

 یهانی. جنەكەكار د داەكخراوانڕێ مەئ ەڵگەل ەك ەیوارانەق وەئ ەییوەتەن یشیئاسا رەسەل ەیەھ انیرەگیكار
 یماسۆلپید ییندەوەیپ ەب ەستەوەیو پ ەكخراوڕێ اسای ەب ەك یتڵەوەودێن ینتێمیۆكید كەڵێمۆك ەل ییەتیبر شڕۆمەئ

 یەیندەوەیو پ ەانییتڵەوەودێن ەنتێمیۆكید وەئ تێب نۆچ رەھ ،ەكید ەیلەسەم رۆو ئاو و ئاسمان و ز یرەگڵو كونسو
 یربوا ەل ەك یتەبیتا ەب كان،ەوارەق یتڵەوەودێن یشیئاسا رەسەل ەیەھ انییرەگیكار ەانییتڵەوەودێو ن یرەگڵكونسو

 ەزخانۆڵیبا وەئ یماف وانێن ەل ت،ێبەھ ەانیینگەھاوس یكێرەسەچار ەرۆج ێبەد ەك چنەد ۆب یوا یتڵەوەودێن یاسای
 گرفت و ەل رۆز ەچونك ،ۆیخ ەییوەتەن یشیئاسا یپاراستن ەل تڵەوەد یكاركردن و ماف ەل ەانییرەگڵو كونسو

 ییەندەوەیپ ەیربارەد ە، ك1963 ڵیسا ینناڤیە یكانەوتننامەككڕێ ەل شەوەئ ،ەئاراو ەتەھاتوون ەشێك
 كان،ییەتڵەوەودێن ڵەناەو ك ووبارڕ یووڕ ەل ەگرنگ شیوەئاو، ئ یكانەشێك ەب تەبارەس ،ەكخراوڕێ كانییەتڵەوەودێن
 وەئ رەسە، ل1982 ڵیدواتر كاراكاس سا ،ەكخراوڕێ 1958 ڵیسا ێڤیجن ییتڵەوەودێن ەیوتننامەككڕێ ەل شەمەئ

 ەیگەڵمۆك یكانییەندەوەرژەو ب ەتانڵەوەد مەئ ەییوەتەن یشیئاسا ییندەوەرژەب وانێن یینگەھاوس ەیئاست
 ۆب نەھ رەوێپ رۆز ن،یمێرەھ ییندەوەیپ ەك كان،ییەندەوەیپ یمەدوو یرۆج رەس ەنێیب رەگەئ. یتڵەوەودێن
و  ەوەتەو ن نییئا ەل شەھاوب یكەیەكهاتێپ ایئا ؟ییەجوگراف ییتێدراوس ایئا ،ەانییندەوەیپ مەئ یشانكردنیستنەد

 یەیندەوەیپ وەناو ئ ەبچن نەكەد زەح ەوارانەق مەئ ەرانەوێپ مەب ەك رن،ۆز رەوێپ شن؟ەھاوب ییندەوەیپ انی ،ەزمان
و  پاوروەئ ییتێكیە رن،ۆز ەمانەئ ەینموون زن،ێپارەد انۆیخ ەییوەتەن یشیئاسا ەوۆیەھ مەب ەك ،ەوەانییمێرەھ
 یكانەنێو شو نیالت یكایمرەئ ەل رچاون،ەب اروید ەینموون نداوەك ییكاریھار ینەنجومەو ئ یبەرەع یمكارۆك
 .نەھ ەووڕ مەل شەكید

 یشیاسائ یپاراستن ۆب یربازەو س یمنەو ئ یئابوور یكانەنیەال ەیخان ەونەكەد كانییەمێرەھ ییەندەوەیپ ەتەبەڵھ
و  یمێرەھ یمانەیھاوپ وانێنەل ییەن كییەھاودژ چیواتا ھ ،ەتاڵو وەئ ڵیبا رێژ ەچنەد ەك ەیوارانەق وەئ ەییوەتەن

 ییەندەوەیو پ یمانەیھاوپ ییپشتڵپا رۆز كانەكگرتوویە ەوەتەن یكخراوڕێ ەوەوانەچێپ ەب ،یتڵەوەودێن یمانەیھاوپ
 مانەھ ەل ،یمێرەو ھ ەییوەتەن یشیئاسا یپاراستن یبوار ەل كاتەسووك د یبار ەچونك كات،ەد كانییەمێرەھ

 رجارۆز ەونكچ ان،یكانییەندەوەیو پ ەوارەدوو ق وانێن ەل نەیبك كانۆڵییەدوو ق ییەندەوەیپ ەب ەئاماژ ەستیوێكاتدا پ
 شیوەئ كان،ەشێك یركردنەسەچار ۆو ب یكدیە وانێن ییو ھاوكار یو ئابوور یمنەو ئ یربازەس ەیخان ەتێوەكەد

 .ەەیكییەتڵەوەودێو ن ەكییەمێرەھ تێنیبەد ڕۆڵ اتریز ەیوەئ مەاڵب كان،ەوارەق ەییوەتەن یشیئاسا ۆب ەگرنگ
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 یستنكخڕێ یزمیكانیو م ەیەھ ۆڵییو دوو ق یتڵەوەودێو ن یمێرەھ ییندەوەیپ ەك ەیوەئ ەنەیگەد نجامداەرئەد ەل
 ەل كەیەوارەق رەواتا ھ ،ەیەلەسەم مەئ ۆب ەكانەوارەق ەیوەرەد یتەاسیو س تییەماسۆپلید ەانییندەوەیپ مەئ
و  یمێرەھ ییەندەوەیپ وەئ ەڵگەل ەڵەمام ندوون،یز ەك ەوۆیەخ ەییوەتەن یشیئاسا یكانییەندەوەرژەب ەیوانگڕ
 .كاتەد داۆڵییەو دوو ق یتڵەوەودێن

 ەل ن،یگرەردەو داەبوار مەل یبارزان كۆرەس یتییەماسۆپلیو د ڕۆڵ ەنموون ەب ەمێكوردستان، ئ یمێرەھ رەس ەنێید
 و یمێرەھ ییەندەوەیو پ تیەماسۆپلید یبوار ەل یبارزان كۆرەس ڵەیسا نجاەپ یزموونەئ ەیوانگڕ ەل دایاستڕ
 ەموتنناەككڕێ یدوا یتەبیتاەب ن،ەیبك ەوەاربو مەل تەباب ێندەھ یشانیستنەد نیتوانەد كاندا،ییەتڵەوەودێن

 ەوەب ستیوێپ ەكییەتڵەوەودێن ەپالن ەكرد ك ەوەب یستەكورد ھ یشۆڕ، ش1975 ڵیسا ەل ریزائەج ەیكەشووم
 یشۆڕش یتیەماسۆپلید ،یكدارەچ یشۆڕش ەل ەجگ ،یتڵەوەودێو ن یمێرەھ یئاست رەسەل تێكار بكر كات،ەد
 ەیگێو پ یاسیس یایكوردستان جوگراف ەك نیبزان رەگەئ یتەبیتاەب ،ەویەكا ەھات یتڵەوەودێو ن یمێرەھ
 یارزانب كۆرەس ەوەكات وەل رەھ ۆیەب ،ەیەھ داەیەلەسەم مەل انڕۆڵی ەتانڵەوەد مەئ ەڵگەل رۆجەمەھ یكیتێلۆپیۆج
 یتانڵەوەد ەڵگەل یندەوەیپ ەل بووەھ یڤیتەزۆپ یوارەئاس ەكرد، ك ەیەلەسەم مەئ رەسەل یكار كڵێجموجوو ەب
 یكۆبل یتانڵەوەو د كایمرەئ یكانەكگرتوویە ەتیەالیو ەڵگەل ەكید یكێجار ەیوەندنێخو ەل ،ڤیندناەسكەئ

 و یبەرەع یتانڵەوەد ەڵگەل تەنانەت كان،ییەستیالیشۆس ەتڵەوەو د تۆڤییەس ییتێكیەكات  وەئ ییستیالیسۆس
 ش،ۆڕش یتیەماسۆپلید گوتراەد ێیپ تیەماسۆپلیكات د وەئ م،ێیەس یهانیج یتانڵەوەد ەل كێندەو ھ یسالمیئ

 یرگرەب ەك یتۆیەخ ییرعەش یكورد ماف ەییوەتەن یخوازیزگارڕ یكڤێبزا كەبرد و و ۆب یناەپ یبارزان كۆرەس
 یتباەخ یئامراز ،یكدارەچ یئامراز ەل ەجگ كان،ەئامراز مووەھ ەبكات ب ۆیخ یكانەو ماف ەییوەتەن یبوون ەل

 ەجگ ،ەالنەسەم مەل تێبەھ كییەنگەھاوس ەرۆج ەبوو ك ەوەئ یئاست رەسەل ەانییندەوەیپ مەئ ،یماسۆپلیو د یاسیس
 ییندەوەیپ ۆب تێب داەیپ یكورد یبۆل ەك ەیوەئ ەشتەیگ ،ینیب انڕۆڵی ەوەرەد ەل شیكانییەكورد ەندەوڕە شەمەل
 ەزبح ەڵگەل وردك یخوازیزگارڕ ڤیبزا ییندەوەیپ دا،یمێرەو ھ یتڵەوەودێن یئاست رەسەل ھاەروەھ ،یتڵەوەودێن

 ەحزبان وەل رۆز ەك م،ێیەس یهانیج ەل یتەبیتاەب ،ەیەھ النەگ یماف ەب انەڕیباو ەیوانەو ئ كانێڕەشگۆڕش
 .كردەد داەبواران مەل انیشۆڕش ییپشتڵپا
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 مەئ رەسەو ل ەیەلەسەم مەئ ۆب رگرتەو ەنموون ەب یشیتڵەوەودێن یاندنەیاگڕ شۆڕش یتیەماسۆپلید ،ەمەل ەجگ
 یینۆڤیش یكانەتەاسیس ەوەئ شێپ مەاڵب نداو،ەك یكانەووداوڕ ەشتەیتا گ ت،ێبكر ەبوار مەئ ۆتوانرا شت ب شەئاست

 ەیوەئ ۆبوو ب كێتەرفەد ەك دیساۆنیو ج نفالەئ ەل شتاكان،ەھ ەل یتەبیتاەب راق،ێع یكانییەاسیس ەمێژڕ
و  ایتانیرەو ب كایمرەو ئ ژئاواڕۆ یتانڵەوەد ەڵگەل یتەبیتاەب ت،ێچاالك ب ەكید یكێكورد جار یتیەماسۆپلید
 یسەیك ەیربارەد ستراەب 1989 ڵیسا ەل سیپار ەل یتڵەوەودێن ەینگرۆك ەك ەیوەئ یئاست ەشتەیگ نسا،ەرەف

 .ەتەباب مەئ ەیربارەد ەریقاھ ەكرا ل یو كورد یبەرەع یگۆالیدا یكانەدارید ەل رۆكورد، ز

 ،ەزموونەئ مەئ ەیویەكاەو ھاتن 688 یارڕیو ب نداوەك یمەدوو ینگەو ج تێكو یركردنیداگ یدوا یكانەووداوڕ
 ا،یتانیرەبو  نساەرەو ف كایمرەئ ڕۆڵی ەنموون ۆب بوو،ەھ داەیەلەسەم مەل ڕۆڵی یتڵەوەودێو ن ەوەرەد یرەفاكت ۆیەب
 یستەد ەكەوۆڕەك ەك بوو،ەھ انەیوەئ ییترسەم وانەئ ەك ایو تورك رانێئ كەو ێدراوس یتانڵەوەد ڕۆڵی تەنانەت
 رەسەل ت،ێنیبب ەوۆیەخەب یگرژ كێرۆج ەكەو، ناوچ وانەئ ەییوەتەن یشیئاسا رەس ۆب تێبەھ ییرەگیكار كرد،ێپ
 ووبەھ یتڵەوەودێن یندەھڕە رچوو،ەد 1991 ڵیسا ەل 688 ەژمار كانەكگرتوویە ەوەتەن یارڕیب ەك یەماەبن مەئ
 .وكاتەئ ییكوردستان ەیرەب ییپشتڵپا ەو ب ەتانڵەوەد وەئ ییمێرەو ھ یتڵەوەودێن یماندووبوون ەب

 ینزراندەكوردستان و دام یمانەرلەپ یبژاردنەڵو ھ 1991 ڵیسا ینەڕیاپڕ یو دوا ەزموونەئ مەئ ەیویەكاەھاتن
 ۆب ەوەكرد ید یرگاەد ،ەكید یكانەزراوەكوردستان و دام یمێرەھ یكانەكیە یدوا ەل كیە ەتەحكوم یكانەنیكاب
 ەل مێرەھ یتەحكوم ییتیەراەنێنو ەیوەردنك یتەبیتا ەب ،یمێرەو ھ یرەگڵو كونسو یماسۆپلید ییندەوەیپ ەرۆج
 یانتڵەوەد ەل رۆو ز یتڵەوەودێن یشیئاسا ینەنجومەئ ەل نەییشیمەھ یندامەئ ەیتانڵەوەد وەل شیتەبیتاەو ب تاناڵو
 ەوەتەبوو، ن رەسەل ەیوقڵئاب ەچونك ،ەویەكرا مێرەھ ۆب یتڵەوەودێن ییبازرگان یرگاەد شەوەل ەجگ ،ەكید
 یدوا ەگرنك ەیوەئكرد،  مێرەھ ەڵگەل انەڵەیمام كەیەوێش ەب انەیكیە رەھ رانێو ئ ایو تورك كانەكگرتوویە
 ەكورد ك یكێزەڕێب ستەد ەوتەك راقێع یتیەماسۆپلید شوو،ێپ یمێژڕ یووخانڕو 2003 ڵیسا یكانییەانكارۆڕگ

 یكەیەماو ەبوو، ك یبارێز اریشۆكاك ھ شیوەئ ،ەتییەماسۆپلید مەئ ەیوەكخستنڕێ ەل بووەھ یرچاوەب یكڕۆڵێ
 ەغەدەكورد ق ەیوەتەن ۆب تیەماسۆپلید یكاركردن شترێپ ەبوو، ك ەوەرەد یریزەو ڵسا 11 ۆب 10 ەیكینز رۆز

  ،ەوەكخستڕێ ەیمەئ شیراقێع یستوورەد ھاەروەھ ،ەانییرەگڵو كونسو ەزخانڵیۆبا وەبوو ل
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 یمێرەھ ەل ییەرەگڵچل كونسو ەیكینز ەیوەكردن ەگرنگ ەیوەئ مەاڵب ،ەویەكا ەھات ەتاز یكۆیەئاس تێب نۆچ رەھ
اش ب ییندەوەیپ ەتاناڵو مەئ ۆیەب ،ەوەكرد كانییەتڵەوەودێو ن یمێرەھ ییەندەوەیپ ۆب یكیەرگاەد شەمەكوردستان، ئ

 رگرتنەسوودو ەل یبارزان كۆرەس یتیەماسۆپلید نجامەرەس. ەیەكوردستان ھ یمێرەھ ەڵگەل انیگرنگ یداریو د
 ییندەوەیپ وەئ یدوا ،ەوەرەد ەل شۆڕش یتیەماسۆپلید ەو كاركردن ل ریزائەج ەیكەشووم ەكەوتننامەككڕێ ەل
 ڕۆڵی یبارزان كۆرەس نداو،ەك یمەدوو ینگەدواتر ج ،یتڵەوەودێن یاندنەیاگڕو  كانییەتڵەوەودێن ەكخراوڕێ ەڵگەل

 داریو د گۆالید ھاەروەھ ،ەكید ینێشو رۆو ز ایتانیرەو ب كایمرەئ ەل نیۆزسۆپۆئ یكانەنگرۆك ەل بووەھ یگرنگ
 ڵەگەل ۆڵیدووق یدارید رۆكوردستان بوون، ز یمێرەھ یكۆرەس انیزەڕێب ەك ەیناو وەب ،ەتانڵەوەد مەئ ەڵگەل
 ەیوانەئ .مساەن یتەبیتاەب ڤیندناەسكەئ یتانڵەوەو د اڵیتایئ ەڵگەل ھاەروەدا، ھ نجامەئ ەتاناڵو وەئ یاڵبا یرپرسانەب
 یمێرەھ یستاێئ یكۆرەس یبارزان انڤریچێن زانەڕێب تدایەماسۆپلید ەل نیبارزان كۆرەس ڕۆڵی یرەواوكەت

 ییەندەوەیپ ەل ەیەھ ڕۆڵی ستاێئ نینیبەد ەك ،یمسرور بارزان زەڕێب مێرەھ یتەحكوم یكۆرەكوردستان و س
 رۆن و زئورد ھاەروەھ ر،ەتەو ق یەو سعود ماراتیئ كەو نداو،ەك یتانڵەوەد یتەبیتاەب كانییەتڵەوەودێو ن یمێرەھ
و  ونوڕ كانیەتڵەوەودێو ن یمێرەھ ییەندەوەیپ ەل یبارزان كۆرەس ڕۆڵی نڵێیب نیتوانەد ەواتەك ،ەكید یتڵەوەد

 ەل اندەرنەستوەو د ەتانڵەوەد مەكوردستان و ئ یمێرەھ یكانییەندەوەرژەب وانێن ینگەھاوس یماەبن رەسەل ەگرنگ
 ەك ەەیوەئ انۆیب یبارزان كۆرەس یداوا ،ەیەھ انیكورد ەیشێك ەك ەیتانڵەوەد وەئ تەنانەت ،ۆییناوخ یكاروبار

 ەل تەحكوم یكۆرەو س مێرەھ یكۆرەس یتیەماسۆپلید ڕۆڵی ەتەبەڵھ ن،ەبك رەسەچار كانەشێك ەانییئاشت ەب
 یشیائاس ەك ،ەیەوز یتیەماسۆپلید یماەبن رەسەل نداوەك یتانڵەوەكوردستان و د یمێرەھ وانێن یكانییەندەوەیپ
 ەڵگەل ەناییندەوەیپ مەئ ۆیەب كات،ەد هانیج ەیوز ەب ككومەحەت فتاەح داەس ستاێئ ەك دا،ەیەلەسەم وەل ەگرنگ رۆز
 كایمرەئ ڵەگەل ەك كا،یمرەو ئ نیچ یتاڵو ەڵگەل كانییەندەوەیپ شەمەل ەجگ ،ەیەھ انییگرنگ ڕۆڵی نداوەك یتانڵەوەد
 مەل یشیرۆریت ەدژ یتیەماسۆپلیكوردستان د یمێرەداعش، ھ ەدژ ب یربازەس ییمانەیھاوپ یماەبن رەسەل
 یتیەاسمۆپلید یتەبیتا ەب ،ەیەھ ەوەنیژێو تو ەوەندنێخو ەب یستیوێپ اتریز ەتەباب مەئ نا،ێكارھەب داەیەلەسەم
و  یمێرەھ ییەندەوەیپ ەڵگەل یكورد یتیەماسۆپلید یتەبیتا یكەیەقوتابخان یبوون ەیوارەق ەل ،یبارزان كۆرەس
   .كانییەتڵەوەودێن
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