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 كیپێشه

ورخۆریبهیدیاردهین،كهدهباسیوناویچینهدهكهداوتارهملهیوهئه
كوهكوردستانرێمیههرسهلهتیتایبهبهوگشتیبهكانیوتهلێكهوهفهسرهمه
خۆگرتوو،پێرسهلهنگیرههفهوتیاڵیهكۆمهئابوری،وسیاسیكییهوارهقه
روویله،شێواوهورزۆكلهڕۆكداناوهلهڵكوبهنییهیهشێوهوبهتدارواڵهلهاڵمبه

یوهئهونییهتێداكانیسیاسییهوئابورییزگادهكیمایهبنههیچوهئابورییه
كانیكایهمرجهسهلهفكردنهسرهمهورخۆریبهیدیاردهكاتدهحوكمی
مێكیرههبههیچستاوهراوهرخۆریزمبهرسهلهكانیپایهواته...تدارێتیكردنداحكومه

بهپێویستیودیاردهبهبووهڵكوبهبێتحاڵهكهرچووهدهوهلهشمهئه،نییه
یوهبۆئهوهئابورییهروویلهتتایبهبه،یهههقوڵووردیوهتوێژینهندینچه

ناوبچینهوینبكهدیاریكوردستانرێمیههلهراییفگهسرهمهكانیرییهكاریگه
رتهكهمووههناویههبچێتهرخۆریزمبهكهوایكردوهچی.وهكانییهپێكهاته
 .بكرێتیئابورییانهریسهچارهكهرچوبێدهوهلهتتایبهبهووهكانهئابوریه

ئابوریرجهلومهههوئهواته،ییه"سیاسی/ئابوریكیئێستایه"كهتتایبهبهئێستا
ناتوانرێویهههكوردستادالهرخۆریزمبهكهچیین؟تییانهاڵیهكۆمهوسیاسیو

میرجهسهبهبێگومان.رگیرێتبهدهدژیكهخۆییرێگاچارهوبهبكرێرسهچاره
كیئێستایه"ئێستایهوئهمهه.كارنستبهدهوئامادهئێستادالهكهوهرانهبكهوئه

كانیجیاوازهئاستهلهفكردنسرهمهورخۆریبهیدیاردهبۆواته"تیۆرییه
ورێگایوهدۆزینهبۆیهههئابورییهتیۆرهوبهپێویستمانڵگادا،كۆمه



  
 

لهراییفگهسرهمهتاكانیپهودرمبۆكانئابورییهمهرههمهركردنیسهچاره
 .كوردستان

ڵێككۆمهلتوری،كهوسیاسیوئابوریفیكریكییهكێشهكوهرخۆریزمبهواته
ندێكیانههكهوهكۆكردۆتهخۆیوریدهلهئاڵۆزیعریفیمهوتیۆریپرسیاری
یدیارده.وهكۆڵرێتهلێیبباشیبهیوهبۆئهیهههخۆیمیتۆدیوكاتبهپێویستی

كهكاربردندا،بهوفیڕۆدانبهلهردهبهندازهئهلهكیرایهفگهسرهمهواتهرخۆریزمبه
یت،كهئهفسرهمهرههوبهێنیمیرههبهنییهتگوزاریخزمهوكااڵلهشتێكت

دائێمهمێژوویله.بێتشاراوهكهرچووهدهوهلهوئاشكرابهبووهفسرهمه
ڵگایكۆمهكانیتاكهلهشێكبهكیرهسهخالقیئهبهبووهكیهشێوهبهرخۆریزمبه

شوێنیكهمرههبهلهنییهشتێكیانكهبزاننیوهبێئهنكهدهفسرهمهرههوئێمه
بهبووهكوردستانڵگایكۆمهلهرخۆریبهوه.وهنهپڕبكهپێفیسرهمه

تاكمئهئاكاریوتووهكهوهلهرفراوان،بهریماوهجهوشاماتحهكییهدیارده
.وهتهبووهگشتگیرڵكوبهنها،تهبهبێتڵگاكۆمهناوتیتایبهگروپیوئهیان
.كانئابورییهرهسێكتهلهبڕیوهدانیناسهههووهتهگرتووهكانیپرۆسهمرجهسه
نوخبهوئهچینیمههوڕاستناوهچینیمههووهخوارهكانیچینهمههواته
رابردووداسااڵنیلهیفسانهئهكییهشێوهبهیندهمهوڵهدهواڵتدارسهده
داكهواڵتهلهیرخۆرییهبهپۆلیشهولهشێكنبهموویانههبووهندمهوڵهده

گشتیكۆیویهههبوونیكاندائاڕاستهمووههلهۆرییهرخبهمئه،بووهدروست
 .وهگرتۆتهكانیئابورییهوسیاسیپرۆسه

واڵتیكهرۆشنبیرهووارخوێنهشهبهئاواشئااڵون،وهرخۆرییهبهلهئێمهدونیای
كانتییهاڵیهكۆمهكهیهمووهه.رخۆرنبهوانیشئهكهرخۆرهبهچینهكوه
مووههونیدهمهڵگایكۆمهسگاكانیدهوت،مزگهحیزب،خێڵ،خێزان،رخۆرن،به
 .ئااڵونوهرووتهكیراییهفگهسرهمهلهورخۆرنبهرتاپاسهواڵتزگاكانیده



  
 

سروشتیوخۆخۆبهیكدیاردهكوهریرخۆبهكه:یهوهئهگرنگتریخاڵێكی
دروستیئێمهڵگایكۆمهخۆڕسكیوسروشتیكردنێكیشهگهڵكوبه،نییه
تیتایبهستراتیژێكیوسیاسییهكییهدیاردهشتێكمووههلهربهڵكوبه،كردوهنه

وكردوهدروستیاڵتدرێتیسهدهتیتایبهمۆدێلێكیواڵتسهدهكاركردنی
مهسیستهمئهپشتیلهیوهئهزانستییدابیاتیدهئهله.كاتئهیئاڕاسته

وستاوهوهفسرهمهرسهلهكهیه"یعیرهكیئابورییه"ستاوهوهوهرخۆرییهبه
جیهانداكانیبازاڕهلهوت،نهفرۆشتنیرسهلهدائێمهڵگایكۆمهلهخاو،یستهرهكه
ستیدهوهیعییهرهئابورییڕێگهلهژیئهوتهنهوئهیپارهرجكردنیخهرسهلهو
 .وێتكهده

یڕێگهلهكانئابورییهداهاتهكهوترێئهئابوریلهجۆرهوبهیعیرهئابوری
ستهرهكهوبهبازرگانیكردنیڕێگهلهڵكوبهت،نایهستدهبهوهمێنانهرههبه

ئیشیوئاسانهكییهپارهیعرهیپاره.نههواڵتدالههێنرێستدهدهبهوهخاوانه
ودیاریئاكامیزیاتر.ستبهێنرێدهبهكهناوێوتۆیئهماندوبوونێكیوزۆر

وگرێریدهوهرخۆریبهوفسرهمهكییهرچاوهسهكوهكهوتهنهپاداشتی
 .وهپڕبكاتهپێیكهشوێنهردارامبهبهلهنییههیچی

تگوزاریخزمهوكااڵكارهێنانیبهبهپشتكهڵگایهكۆمهوئهرخۆربهڵگایكۆمه
رووكنێكیكهنییهوتیكهپاشهوگوزاریرمایههسواتهمهێنان،رههبهكنهستێبهئه

ئابوریپێدراوێكیكوهرخۆریبهوه.رخۆریزمبهیبازنهلهرچووندهبۆگرنگه
وگروپكهیهههخۆیهێزیوتوانا...ونگیرههفهوسیاسیتی،اڵیهكۆمهو
ترداتاقمیوگروپرسهبهتیگرتویهفسرهمهڕویكهكهخۆیمعیجهستهده

هێزیراییفگهسرهمهماتریكسیناوتهوتوونهكهنههێستاكهپێنێبسه
رخۆریبهكانیئابورییهترسناكهتارماییهپێویستهبۆیه.وهمهكهیهرخۆریزیمیبه
وهبدۆزینهرسهچارهمیكانیزمیوینبكهدیاریكانیوتهلێكهوینبكهستنیشانده

رخۆریزمبهیدیاردهله:وایهڕیباوه(معروفهۆشیار.د)پرۆفیسۆركوه.بۆیان
،وهگرێتهدهكانرتهكهمرجهسهوكڵگایهكۆمهكاتهدهرووكهراییدا،فگهسرهمهو



  
 

قۆناغبهدواتروبكرێكهخۆشیهنهستیشانیدهكهیهوهئهپێشینهلهكاری
شكرهلهوئهورهێنانبهوهبۆبكرێكارورووبخرێتهرسهچارهرێگاكانی

یڕێگهلهكاركردنیوهدۆزینهلیههووهمبكرێتهكه،دروستكراوهیرخۆرییهبه
 .بدرێتبۆیانوهئابورییه

زیاتركوردستانرێمیههلهرخۆریبهدروستبوونیكانیهۆكارهلهتركێكییه
كهكانحكومییهزگادهواتهحكومڕانیدا،ئیداریكاروباریلهبردنهڕێوهبهیرانیقه
كدایهرمانگهفهلهواتهتێیدا،دروستبوونلهیهههكیرهسهرۆڵێكیرخۆریبه

وهتهكراوهدووقاتبگرهوزیاترهوهلهیكهرێژهبێ،ههندكارمه(05)بهپێویستی
.خۆیترۆپكیتهشتوهگهرخۆرییهبهلتوریكهوئهربازییداسهسلكیلهتتایبهبه
نهاتهونییهبوونیانواقیعدالهاڵمبهیهههخۆرمووچهزۆركییهرێژهكه

یعییهرهئابورییهورخۆریبهوئهشمهئه.یهههكهمووچهرگرتنیوهبۆیانكهناوه
مووههوئهلێشاویبهدروستبوونیهۆكاریووتهنهیكهرچاوهسهكه

بوونیرچاوبهكییهڕێژهبهكوردستانرێمیههلهكهتییهاڵیهكۆمهتییهدالهناعه
 .ناكرێترسهچارهئاسانیبهویههه

كتێبیله(ماركۆزه)كهكاتئهدروسترخۆریبهكهیكێشانهولهتركێكییه
تاكئینسانیراییفگهسرهمه:"وایهپێیوكاتئهباسی(ندههرهتاكمرۆڤی)

مووههوه".كاتئهدروسترفكهسرهمهوپرسیاربێگشتییدائاستیلهندههره
وبۆیاخكراوهكهكهیهڵهتهرایفگهسرهمهواته،وهبینێتهدهفكردنداسرهمهلهشتێك
بۆمبێكیكوهبزانێتخۆیبهیوهبێئهرفكهسرهمهكڕیاریبۆكراوهئاماده

 .رخۆربهریكاراكتهبۆختناوهمیوانێكیبێتهدهوقیكراوته

ئینسانیكاتوادهكهیهههوهرستییهچێژپهبهندییوهپهرایفگهسرهمهتریخاڵێكی
دواتركه،وهبكاتهئابوریوتیسكهدهوقازانجڵێككۆمهلهبیرنهاتهرخۆربه

گشتیریرووبهكاتواده.ڵگاكۆمهگشتیئاستیرسهلهبێدهیرانهتێكدهرۆڵی



  
 

خۆیئاساییباریرسهبۆئاسانیبهووهببێتهناڕێكیوژانشڵهتوشی
 .وهڕێتهگهنه

كه،یهههوهنمایشهدونیایوریكالمبهندییوهپهراییفگهسرهمهتریكیروویه
تۆومنرخۆریبهككااڵیهكڕینیبۆبازاڕینهكهدهرووكڕیارتۆیومن
كڕینییلیمهوبێنهواوتهكڕینمانیریزهغهتێركردنیزوویئارهكهكاتواده
یرانهفریودهتریكیرویهنجامیرئهدهشهمهئه.ینبكهزیاترفیسرهمه
خۆیكڕیارورخۆربهبۆكااڵوهیڕێگهلهكهمڕۆدائهدونیایلهراییهفگهسرهمه

یوهساغكردنهلهشێكهبهوتایهپهلهنییهردهبهكوردستانیش.كاتئهنمای
 .كوردستانكاتهروودهكهیرایهفگهسرهمهوئهبازاڕی

ودیكتاتۆریمیسیستهیوهمانهبۆتییهڕهبنهوكیرهسهكییهپایهرخۆریزمبه
بێ،ههدامكارییانهستهمهسیستهولهرخۆریبهتاههكمانایهبه.یانكهاڵتهسهده
تریكییهماوهبۆیكهسوڵتهرسهلهدیكتاتۆروامیدانیردهبهووهمانهبۆنتیهرهگه

كهوهیعییهرهئابورییهوئهیڕێگهلهواته.مكاریستهوحوكملهدرێژتر
بهویشئهنبكهدرێژزیاترخۆیاننیمهتهتوانندهگازهووتنهیكهچاوهرسه
وه.پارێزندهیكهكۆشكهكهیرهفكهسرهمهشكرهلهوبهرتیلدانبهوزرانداندامه
نگهدهكۆنترۆڵیونكهدهكاردا(رسێبهیكایه)لهربازانهسهملهشێكبه

یراییهفگهسرهمهومكارییستهلتوریكهوئهریپارێزهونكهدهكاننارازییه
 .دیكتاتۆرنكۆشكی

،یهمهردهسهمئهئازاراویمههوخشچێژبهمههیلێكهمهوخولیاراییفگهسرهمه
لهئینسانیوهبۆئهكرێدهدروست...وئابوریوسیاسیاڵتهسهدهنالیهله

ئامێریقڵێكیعهواتهتگوزاریدا،خزمهوكااڵدواییبهوامدابێردهبهراكردنێكی
.بێتنهفیسرهمهدونیایوخۆزگهرداریستبهدهكهئینسانبۆكردوهدروست

راییفگهسرهمهلهوهیاڵكردنهخهوێنایكوهباتدهشتزۆربۆناپهرخۆریزمبه
دونیایراییفگهسرهمهواته،سازیكردوهكهیفییهسرهمهلهپڕچوارچێوهوئهو



  
 

یهههقیقدهووردزۆرنیگایگۆشهبهپێویستی،ئاڵۆزهوچڕزۆرمۆدێرن
ریانسهچارهووهبدۆزیتهوهیهكهئابورییهڕووهلهفسرهمهكانیلێنهكهكوتاوه
.ئابورییشهگهتوویپێشكهداهێنانیومهێنانرههبهبهینبكه
 

نقوممڕۆئهدونیایكااڵیینێورخۆرییبهیندێشهئهوژیانینێوانلهسۆبێكت
كیشلهتریشتیوپارهلهخۆیكاتیوكاتئهداگیرژیانیكااڵیهوئه،بووه
میسیستهكوهكات،دهداگیریوهبیركردنهوژیانكااڵتركیمانایهبه.باتئه

ڵكوبهمرههبهبۆناگۆڕێكانشتهكانپێویستییهیگوێرهبهنیاتهكاپیتال
وكاتئهئامادهكااڵكانبۆكڕیاریواتهوهنێتهدهكانمهرههبهبۆكارهێنانیبه

كیمانایهبه.كاتده"فسرهمهئابوریییجاڵجاڵۆكهتۆڕی"ئاوێزانیخۆیئینسان
یكهمۆدهدیوهكهیهزمهدێوهكااڵكاندایشاهانهدونیایلهراییفگهسرهمهتر
خۆیرخۆریبهوفسرهمهناوكانیزبڵه:"یهوهئهكهپارادۆكسهاڵمبهبینرێ،ده

 ".نابینرێت

وئابوریڕوویلهراییفگهسرهمهلتوریكهكهینگهدهنجامهرئهدهوبهكۆتاییداله
لهكانیریشاڵهوڕیشهكهكهیهدیارده،وهتییهاڵیهكۆمهونگیرههفهسیاسی،
بهپێویستیڵكوبهنییهئاسانریسهچارهووتیوهداكگیرهكاندابوارهیزۆربه
كردنیچارهلهكیهندازهئهبهینگهدهیوهتائهیهههنجامرئهدهووهتوێژینه

لهراییفگهسرهمه.پێكراوناعهقهودڵخۆشئاستێكیبۆیوهمكردنهكهوفسرهمه
یهههكانداكایهمووههنێولهگیرهكهلوپۆیهپهفرهندهوهئهكوردستاندائابوری

تۆیزاڵمانهكارهێنانبهورخۆریبهكهئابورییهترسناكهمكهیهیپلهبهیوهئه
رخۆرییهبهدۆخهملهرپرسیارهبهمكهیهیپلهبهیوهئه.تێهاویشتووهخۆی
نئاماده:پێبڵێچیانحیزبكهئینسانلهریهفكهسرهمهشكرهلهوئهوحیزب

ئابورییهوئهیكهكییهرهسهرچاوهسهكهحیزبیئیستیبدادیواته.نبدهنجامیئه
كیجێندایهئهبهڵتێكهووهبینێتهدهوتدانهلهخۆیكهیهكرێخۆریهیعیره

شۆكی"لهجۆرێكربهتركیمانایهبه.هوتهبووهراییفگهسرهمهترسناكی



  
 

كییهرهسهوگرنگیوهئه.سپیوهچهیریشهكهوینكهده"راییفگهسرهمه
رزگاریوربهێنیندهرخۆرییهبهوئهچنگژێرلهكوردستانئابورییوهبۆئه
بهپێویستیگوزاری،رمایهسهومرههبهبهبگۆڕدرێفسرهمهوینبكه

ورێنماییكوتاوهكاندابوارهمووههلهیهههمعیجهستهدهكیهۆشیارییه
كانیرانهقهركردنیسهچارهبۆڕوونهبیخهووهبدۆزنهپێویستریسهچاره

 .راییفگهسرهمهیرانیقهتتایبهبهوگشتیبه

 

 

 ؟چییه(رخۆرییبه)فصرهمه

ژیانیلهئینسانكهیهكانهشتومهوئهكارهێنانیبهوكڕینچاالكیرخۆرییبه
وهلێره،بازاڕهشكانهشتومهوئهكڕینیشوێنی.پێیانهپێویستیییدارۆژانه

باسمانكهدونیاداشوێنێكیرههله.بڕاوكدانهلێكییهدوانهبنهدهبازاڕورخۆریبه
رخۆرییبهلهباسكردباسیشمانكهوینكهدهبازاڕلهباسرخۆرییبهلهكرد
بڕێكرۆژانهیهوهبهپێویستیوهبمێنێتهوبژییوهبۆئهمرۆڤێكمووهه.ینكهئه
سانێككهرگهئه،یهسادهزۆروهئابورییهڕوویلهكههاوكێشه.بكاترخۆرییبه
لهرگجلوبهیانبكڕن،قاڵێكبهلهوزهسهومیوهیانك،وایهنانهلهنانبننه

شوێنانهولهكێكیههیچوكاتئهبكڕن،كیهكتێبخانهلهگۆڤارێكیانك،كۆگایه
ئابوریمانایهمبه.نابێتدروستوهئابورییهناویبهشتێكیشونابێتبوونیان

.بێتههبێدهرخۆرییبهبێتههبوونیڵگاداكۆمهلهتتایبهكیكایهكوهیوهبۆئه
وتارهمئهئاستیكانینجامهرئهدهومانایوهخوێندنهویشتنتێگهڵیههیوهئه

وخۆراستهنییهرخۆرییبهیئاستهوئه،نییهرخۆرییبهیگشتییهوساده
وبهواته،وهئینسانییهژیانیكانیكییهرهسهپێداویستییهدابینكردنیبهدراوهگرێ

ستیبهمهیوهئه.وامبوونردهبهووهمانهبۆتیپێیهپێویستیئینسانكهوهئاسته
كیفیكریهكوهیانلتوركهوئابوریكوهوهرخۆرییهبهبهكهیهوتارهمئه



  
 

زانستییانهینكهدهوهیهكهئابورییهڕووهلهرخۆرییبهلهباسكهریماوهجه
وه.ینبكهدیاریڵگاكۆمهژیانیرسهلهكانیوتهلێكهینبكهبۆنگاندیڵسههه
راییفگهسرهمهئایدۆلۆژیایلهشێكبهكوهتوانیندهوهلتورییهكهڕوویله
رخۆرییبهكهیهههتێكسیاسهوزحهوزوئارهبۆهێماكوهكه.ینبكهیریسه
بهببێتكاتوادهدات،دهپیرۆزكردنیوخشاننهزیاتروڵیههوجوانهالوهبه

.بێتنهمیانرههبهونبكهفسرهمهمووههڵكخهواتهریماوهجهكییهدیارده
هابه"وهووهجیاببێتهیكهسادهئاستهدائاستهملهرخۆرییبهكاتوادهشمهئه
 ".بگرنرچاوهسهوهرخۆرییهبهچاالكیلهڵگاكۆمهكانیستهبااڵدهوكیرهسه

ماتیكیسیستهتۆڕێكیكوهراییفگهسرهمهریسێبهرخۆرییدا،بهیسایهله
وئهناولهزانیدهیركردنسهبهنیاته.لێكئااڵونوكداچووهناویهبهئابوری
شێكیبهشمهئهژین؟دهچۆنوچینریكیخهڵگاكۆمهدارخۆرییهبهئوردوگا

كانیكایهناوتههاتووهوهتهسیاسهپۆلیشهیڕێگهلهرخۆرییهبهوئهپوتۆزیته
خۆیبۆگشتیریرووبهرخۆرییهبهمئهواته.وهگشتییهریرووبهژیان

رخۆرییهبهمئههێزیتڵبهئهكاتدهكارێكمووههشداوهمانهپێناوله،داگیركردوه
بێ،وهپشتهلهیورهگهسیاسیوئابوریاڵتێكیسهدهیانحیزبیانتوڵهدهبێئه
خۆیویهههئاساییجیوهكییهشێوهفسرهمهوه.پێناكرێتهیچیگینائه

،وهژیانهكانیپانتاییهناوكاتهئهدزهوكانبچوكهپنتهناوبۆوهكاتهشۆڕده
رگهئهرخۆریبهیوهشۆڕبوونهلهشێوازهمئهوه،یهههخۆیتیتایبهمیكانیزمی

روتیبهجهترداكیجێگایهلهبگرهوئاساییهوێتكهرنهدهترداكییهشێوهندچهله
دروستراییفگهسرهمهرتاپاگیرسهوگشتگیرمێكیسیستهوخاتردهدهخۆی
 .كاتده

،لێهاتووهیوێنهزڕهووهرگرتنهبهلهجۆرێككوهرخۆریبهئێستا
خۆییكهجازییهمهواقیعهووهستێتهوهدهخۆیتیقهقیحهدژیندێكجارهه

،وهبێشومارهكارهێنانیبهورخۆریبهكوهمهێنانرههبهدائاستهمله.وایهپێڕه



  
 

هایبهكرێتدهرامۆشفهیوهئههۆیبهیشرههبهواته.كاتئهكشهپاشه
 .نێتدهنگاوههفسرهمهینیشانههایبهورهبهوگۆڕێدهئاڵوگۆڕی

كوهریشوهختهبه.كاتدهرخۆیبهوفسرهمهباسیستورهئهكوه(بۆدریار)
پرسییڕێگهلهرخۆریبهڵگایكۆمهكهیهئوسترهوئهفكار،سرهمهمكێكیچه

چیدیفێكسرهمهبكرێت،زیاتروزیاترفیسرهمهتاێتیوروژێندهوهپێداویستییه
.وهكاتهپڕدهمزیرهدرزێكیوكهیهنیشانهككااڵیهرههڵكوبهنییهوهپڕكردنهبۆ
ڵگهلهڵكخهفزوڵیویهههخۆیزمانیكهكندییهیوهكۆپهبهبووهرخۆریبه
زۆرترتیاللهدهكهینیشانهمێكیسیستهتهبووهرخۆریبه.كاتئهشدابهكتردایه
كرێكارانوهئهچیتر.بێتپێداویستییوهپڕكردنهبۆنیاتهكهلێباركراوهیوهله

وهئهڵكوبهبندهنامۆییتووشیكانمهێنراوهرههبهكااڵررامبهبهكهنین
توشیوهفهسرهمههۆیبهكهڵكخهمووههلهبریتیینون"فسرهمهكانیوانهپاڵه"

مڕۆئه.كااڵبهوهببنهكانیشبۆنهشێتدهرادا،فگهسرهمهلتورهكهمله.بندهنامۆیی
ربهلهڵكوبهنییهداكهخواردنهپێناویلهفزیۆن،لهتهرسهلهخۆراككییهرنامهبه

لهدانیشتن.تهتایبهستایلێكیووقزهسركردنیمهكهتییهكهناسیهنیشانهدیوه
كییهنیشانه-كااڵرۆڵیكهبۆنهكۆیویهبۆنهفكردنیرهسهمهندبێژیدا،بهكۆڕی

تیكهشهاڵمبهتنكهشهكانمرۆڤهدارخۆرییهبهلتورهكهمله.گێڕێـتدهرخۆرییبه
ڵكوبهزۆررداكیچاالكیهنجامدانیئهڕویبهنییهناچاالكدۆخێكیتیماندویه
 .خۆیرخۆریبهدۆخیلهتیزایهنارهلهبریتییهخۆی

تیاكانیئاوێنهكهبینێدهروهگهكیپێشنگایهرۆڵیخۆیرخۆریبهڵگایكۆمه
جامخانهوهاتووهئاوابوونتوشیئاوێنه:وایهپێیبۆدریار:هاتووهكۆتایی

یانباشبهتاككهنییهبوونیئاوێنهچیترمۆدێرندا،زمینهله."رهێناوهدهریسه
وئهواتهجامخانهچیتریهههیوهئه،وهبێتهخۆییكهوێنهروویرووبهخراپ
لهڵكوبهوهتیاناكاتهبیریچیترسكهتاكهكهفكردنسرهمهیییهندازهئهشوێنه

یپێگهزمینهوكااڵكاندارخۆریبهوكاننیشانهوكانشتهجۆریماشاكردنیته



  
 

لهوكشێتڵدهتێهه،وهبیرناكاتهچیتروئه.وهتوێتهده...وتیاڵیهكۆمهكانیداله
 .وهتوێتهدهفكردنداسرهمهسیاسیوئابوریرخۆرییبهدۆخی

 :فكارسرهمهسۆبێكتی

فیدا،صرهمهڵگایكۆمهلهفكارسرهمهسۆبێكتیندیتمهتایبهوتخاسیهگرنگترین
كهوهخۆیهسۆبێكتنیهاللهفكردنهسرهمهندیوهزۆرروزهوكردنكهڵهكه

هیچیلهبیرداتدهخۆیگیرفانیوئابوریلهررهزهكهكانینجامهرئهدهبێگوێدانه
یوهبێئهبكاتفسرهمهكهیهوهئهالیبیرینیاتهفیسرهمهریبكه...وهناكاتهتر

مرههبهوهترهشوێنێكیلهردارامبهبهلهبێئهیكهئهفسرهمهتۆكهوهبیربكاته
ریبكه.بیتوامردهبهفكردنسرهمهرخۆریبهلهرتاسهناتوانیگینادهبهێنیت

وناخواتتێرترخواستیلهئوقیانوسێكرهبیخهوزۆرهداواكاریرخۆریبه
ئاستیرپرسیارێتیبهبێگوێدانه.بێتبۆهیتریكهیهوهئهالیبیریمردههه

 .بێتئهنقوموهئاوابونهلهریسهدواجاردالهكهخۆیهۆشیاری

كهبێدهستهجهبهفكارسرهمهسۆبێكتیالیداشوێنهولهرخۆریبهبوونیواته
هابهیرچاوهسهبهبێده،شوناسیرچاوهسهبهبێدهتیایدارخۆریبه

سۆبێكتیكانیكییهرهسهڕوانییهچاوهلهشێكبهبهبێدهوكانستهبااڵده
یئاوێنهكهنێوایدادهووهبینێتهدهرخۆرییدابهلهخۆیكانیئوبژهوفیسرهمه

رخۆربهسۆبێكتیكهبێههقۆناغێكندچهكرێده.وهئهكانیپێداویستیهتێربوونی
قۆناغیمكهیهقۆناغی،وهبینێتهدهخۆیرخۆرییدابهقۆناغیلهوباتئهبۆنایپه
چاودێریبێرخۆریبهتایپهلهجۆرێككهسۆبێكت،الیه"رخۆرییبهیڵپههه"
كوهداتدهوڵههسۆبێكتكهبێدهدروستبێسنورورتیدوشهبێقهرخۆریبه

جۆرێكی.بكاتخۆییرخۆرییهبهجیهانیوئهناولكێشیپهتریشڵكیخه:تۆڕێ
سۆبێكتێكیكوهڵگاكۆمهزۆریشیبهكه،كۆدایهئاستیلهرخۆریبهتری

شوفداقهتهبوونینهپڕنجامیئهلهكهدا،رخۆرییهبهسادیفهولهشدارنبهگشتیگر
یوهبۆئهوێدهزۆریكاتیوترسناكترهگروپهمئهتێركردنی.بێتئهدروست



  
 

ئێستارخۆرییهبهمئهكوه.پێبهێنیتتیانناعهقهچۆنوچییهداواكارییانبزانیت
شدارهبهڵگاكۆمهزۆریكییهسوژه،دروستبووهوهیعیهرهكیئابورییههۆیبهكه

 .خواتدهكانیمهژهوتێیدا

 :ئابورییكسانینایهپرسیورخۆرییبه

رخۆریبهئایا،یهههنێوانیاندالهكندییهیوهپهچئابوریكسانینایهورخۆرییبه
تیدالهعهوسامانیوهشكردنهدابهلهئابوریكسانینایههۆكاریبێتهده

بووههكسانینایهپرسیكداڵگایهكۆمهرههلهكهتێدانییهگومانی.تییدااڵیهكۆمه
ردانیپاشاگهویهههبوونیدایهناوچهلهرچاوبهكییهڕادهبهرخۆریبهوائه

وسامانشكردنیدابهوبردنڕێوهبهلهیهههكسانینایهوكردوهدروستئابوری
تواناله:"نوسێدهسێن.جیاوازهكیهلهقوڵیبهمرۆڤوه.دایهناوچهوئهداهاتی

لهیهههجیاوازیانبۆچوونیڵگاكانكۆمهاڵمبه".ندیدامههرهبهوركاراكتهو
مژارێكیكوهرخۆریبهوئابوریپرسیوكسانینایهوكسانییهیلهسهمه

وگرنگرێكیفاكتهبهرخۆرییبهكانهۆكارهلهزۆرێك.رموگوڕگهئابوری
واڵتهلهتتایبهبهزانن،دهتیاڵیهكۆمهتیدالهناعهوئابوریكسانینایهتیڕهبنه

مێكیسیستهونكهدهقۆرغداهاتكانیرچاوهسهمووههكهكاندادیكتاتۆره
ناگرنریوهبێنهخۆیانلهرچیههوخۆیانبۆنێندهبونیادپۆلیسیمكارییسته
یانكرێ،دهتوندزیندانكونجیلهیانبێنهواندائهبۆچونیڵگهلهشیوهئهو
وستهدهلهیاڵیخهكییهبودجهمكارانهستهمهسیستهمئهوه.نزلێتیمهدوارگمه

مئهكانیكایهمرجهسهلهیهههزۆركیرخۆرییهبهونكهئهرفسهخۆیانداتاقمی
بۆنیشتێكمووههومهستهئهتیایانداژیاندانیناسهههكهحكومڕانیلهجۆره
 .لێدێتوانیئهحكومڕانیرخۆریزمیبهومكارییسته

پێیخۆشهچونئابوری،تیفافیهناشهوڵیندهگهڵگهلهندیدایهیوهپهلهرخۆریبه
ورخۆربهمیسیستهكاتهوئهوائهوابێرگهئهبێنهكسانییهوتفافیهشهكه

واقیعسلیمیتهوبداتكۆڵیاساداژێرلهبێئهناچاررفكهرهسهمهریكاراكته



  
 

تارهسهشێده.بینۆشێتبێدهكاتدهرێیچاوهسزالهنجامێكرئهدهچی.ببێت
:ینبكهپرسیارێكبهێنێ،مرههبهڵیندهگهرخۆریبهیوهلهبێههرۆڵیكسانینایه
رخۆریشبهكسانینایههاوشانیهێنێ،ئهمرههبهكسانینایهڵیندهگهچۆن

ئابوریوسیاسیاڵتیسهدهوتحكومهرۆڵیشمهئهكاتئهدروست
یهههریكاریگهرخۆرییبهوڵیندهگهواته.كاندائابورییهپرۆسهلهوهكاتهمدهكه
مئهكالیهلهكات؟ئهیداپهچیكێیانگرێت؟رئهوهچیكێیوهئهرسهله

ندییهیوهپهبهگاتدهستیاندهئاستدامانههلهاڵنهندهگهورخۆربهرهكاراكته
زحهوندهدهاڵندنندهگهوسادفهوتبیرۆكراسهڵیههوكانئابورییهوسیاسی

 .بكاتخۆییئیدارهوتوییركهسهبهكهپرۆسهنناكه

 

 :كوردستانله(فسرهمه)رخۆرییبه

ترینورهگهزانێـتدهڕێتتێبپهكوردستاندابهریشراگوزهبهمڕۆئهیوهئه
وورهگهكیرخۆرییهبه،رخۆرییهبهبداتنجامیئهئێمهئینسانیكچاالكییه

شارۆچكهلهمههوكوردستانداكانیورهگهشارهلهمههجۆر،مهههورفراوانبه
كێكیهبهبووهئێمهڵگایكۆمهبڵێمرگهوهومهدوورناكهڕاستیله.كانیشداگوندهو
خۆییخواتدهیوهئهكڵگایهكۆمه،كهناوچهڵگاكانیكۆمهرخۆرترینبهله
مووههبه.یهێنێتدهوهترهشوێنیلههێنێتكاریدهبهشیوهئهوناهێنێتمیرههبه

خۆیمێژوویدرێژاییبهئێمهڵگایكۆمه،یهتازهدۆخێكیدۆخهمئهكیشمانایه
كیرهسهچاالكیرگیزههرخۆرییبه،ژیاوهنهمڕۆدائهیرخۆرییهبهدۆخیمله

ڵگایهكۆمهمئهشیوهئهرچاویبهشێكیبه،بووهنهئێمهڵگایكۆمهونئینسا
شێوازیمڕۆكهئهرخۆرییبهمۆدێلی.بووهریمهێنهرههبهخۆیكاریهێناوهبه
ڵگایكۆمهلهپێشتركهرقاڵییهسهوچاالكییتازهجۆرێكی،نوێیهكیرخۆرییهبه

رتاپایسهكهنییهمڕۆئهییهڕادهوبهبووبێههرگهیانبووهنهبوونیاندائێمه



  
 

ڵكیخهكهیوهئههۆكاریتهبووهواته،كردوهبێكاروئیفلیجڵگایكۆمهیستهجه
 .بكاترمنهنجهپهوستدهرخۆرییدابهڵگهلهئێمه

"مئهپشتیلهكیرهسههۆكاریسێ:وایهڕیباوه"قانعوریاریوانمه"رنووسه
لهرخۆرییبهكهیهوهراستیهمئهپشتیلهوایهپێیویه"رخۆرییبههاریبه

كیرخۆرییهبهلهیمانایهوبهلێهاتوو،ئایدۆلۆژیایلهجۆرێككوهدائێمهدونیای
شوێنیزۆریكانیوارهئاسهوبووهگشتگیرواتهرخۆریزمبهبۆگۆڕاوهوهساده

لهوتهنهئابوریندنیسهرهپهمیانكهیه،رهنوسهمئهڕیباوهبه.وهگرتۆته
لهكێكیهبهبووهوتنهفرۆشتنیورهێناندهیشوێنهوئهتاكوردستاندا

ڵێككۆمهدروستبوونیمیاندووه.ئێمهدونیایكانینهگمهدهئابورییهچاالكییه
دوایكوردستانیلهكهیهورهگهنگیرههفهوتیاڵیهكۆمهودیمۆگرافیگۆڕانكاری

یورهگهتیاڵیهكۆمهرێكیرووبهوداگیركردوهیانكهكایهووهتههاتوونهڕینداراپه
لهرخۆریبهواته.دروستكردوهرخۆرییبهتوانایوزحهوویستبۆ

كهیهوهپشتهلهتیتایبهئابوریوتیاڵیهكۆمهمادیكییهینكهكوردستاندا
 ".رخۆریزمبه"بهببێتوبكاتشهگه"رخۆریبهیدیارده"وایكردوه

یڕێگهلهوێیهدهكهیحوكمڕانواڵتسهدهلهمۆدێلێكهدروستبونیمسێیهخاڵی
لهكهبداتاڵتدارێتیسهدهلهشێوازهوئهبوونیبهتیوایهرهوهرخۆرییهبه

كرێنهوایكردوهوهكهریهیهبهگۆڕانانهمئه.دروستبووهڕینداراپهدوایدونیای
كورتكانیسیاسییهندهههرهبۆیانئابوری،كیچاالكییهبۆنهاتهرخۆریبه

لهنوێجۆرێكیدروستكردنیتیتایبهستراتیژێكیبهبووهڵكوبه،وهبكرێته
گۆڕانیوشهگهوئابوریتیایداكهڵگاكۆمهوئینسانلهنوێجۆرێكیتی،سایهكه

ئاڵۆزشێوازێكیبهاڵتسهدهتیتایبهمۆدیلێكیكانییلهمهوداواكارهودیمۆگرافی
نهاتهكهرخۆرییهبهواتهڵبوون،تێكهكتریهڵگهلهوكداچووننایهبهنالیهفرهو
نگیرههفهوسیاسییاتیاڵیهكۆمهیائابورینهاتهوهگرتۆتهنههۆكاریكییه

ولوپۆیهپهفرهونالیهمهههكهرخۆریهبهجۆریكوردستاندالهیهههیوهئهبێت،
كهیمانایهوبه،وهگرتۆتهكانیگشتییهكایهپانتاییورورووبهمهرجسه



  
 

كهدروستبووهرخۆریزمبهلهیجاڵجاڵۆكهتۆڕێكیوهكهریهسهبهموویانهه
یوهبۆئهیهههوردزۆرئویالنیتهوراڤهبهپێویستیكانیرییهكاریگهووتهلێكه
 .وهبدۆزێتهبۆریانسهچارهوبكاتدیاریكانیوارهئاسه

تێكیسیاسهبهببێترخۆریبهوایكردوهكردباسمانیوانهئهمووههكۆتاییداله
مرههبهیكهفالتۆنییهئهمانابهرخۆربهخودێكیمكهیهیپلهبهكه"خودسازی"

ئابورییهوتیاڵیهكۆمهژینگهلهكهرنییهدهبهشوهلههاوكاتاڵمبهبهێنێت،
رپرسیاریشبهسێكیكهتاكهدروستبوونیریگهئهدائێمهڵگایكۆمهیكهیهتهتایبه
كهبێههبیرتیژمانوستیارههوچاوكراوهتاكێكیواته.بكاتریسهمهتیتایبهبه
كانینفییهمهوارهئاسهلهڵگاكۆمههكبداتوڵههوكاتتێنهكاریرخۆریزمبه

یكایهوتاكزۆرترینیئامانجهمئهبداتزۆریشالیقهتهووهبكاتهئاگادار
كهلێبكاتوایانبكات،رزگاریانرخۆریزمبهلهیوهبۆئهوهبگرێتهكوردستان

وڵكخهپاشانوخۆیانبۆبنرمێنهرههبههۆكارێكیوبننهرخۆربه
 .ڵگاكۆمهریوروبهده

 :كوردستانلهرخۆرییبهكانیجۆره

شوێنگرێدراویشمهئه،نگهرهفرهوجۆرفرهدۆخێكیكوردستاندالهرخۆرییبه
لهكهنتیانهاڵیهكۆمهگروپهوئههێزیوئابوریتوانیوتیاڵیهكۆمهجێیو

لهكوردستاندالهرخۆرییبهجیاوازیئاستیسێكرێتده.نئامادهداكهواڵته
 .وهینهكهجیابهكترییه

 :كانندهمهوڵهدهوبۆرژوازچینیرخۆرییبه-1

رخۆرییبهئاستیبهكرێدهبێدوودڵیكهیرخۆربهلهئاستێكهمیانكهیهجۆری
مافیاولیجخهكانیشێخهوخۆرئاواكانیندهمهوڵهدهرهههبۆرجوازهچینه
وكوردستانناولهمههمانهئه.بكرێتراوردبهئیتالیاوروسیاكانیندهمهوڵهده
كهنكهدهپیادهرخۆریبهیكردهلهجۆرهوئهكوردستاندایوهرهدهلهمهه



  
 

نمایشتییدااڵیهكۆمهمیرهههیوهرهسهرهههریزیلهوانئهجێیوشوێن
سیاسیاڵتیسهدهیرادهوبڕلهوخۆیهراستهعبیرێكیتهمانهئهرخۆریبه.كاتئه
تییهاڵیهكۆمهتوێژهمئهزۆریشێكیبه.وانئهمزیرهتیاڵیهكۆمهوئابوریو
وهاڵتدارانهسهدهلهنزیكیانكهنبچوكهبازنهوئهندامانیئهوواڵتاڵتدارانیسهده

وروپیهئهكااڵوئهمانهئه.رینراپهدوایدونیایكانیتازهملیۆنێرهبهكردونی
دروستورههگیرانگایسهوالحبهزهیرهخانوبهن،كهدهرخۆربههاكانگرانبه

لهمۆڵیپارهوندهدهنجامئهوكوردستانیوهرهدهبۆگرانریفهسهونكهده
كههێنكاردهبهئۆتۆمبیالنهوئهمانهئه.نكهئهرفسهكاشیبهكانیاندانگهئاهه

داپێناوهملهنییهوهبهباكیشانونكهدهدروستیاندونیاكانیگرانهكارخانه
وكۆڕوكچوخێزانمههخۆیانمههمانهئه.نبكهرفسهییفسانهئهكییهپاره

چنهدهكاملیبهستهجهجوانكردنیریرگهشتهنهنجامدانیئهبۆكانیاندۆسته
ندێكهه.ندهدهنجامئهلیاتهمهعهوئهودونیاكانیوتووهپێشكهخۆشخانهنه
تیانتایبهیفڕۆكهكهرۆشتوونشوێنهوئهتاگروپهمئهدیاریكراویتیسایهكه
.نپێبكهشتیگهیوهتائهكڕیوهكانیاندۆستهوخێزانوخۆیانهاتوچۆیبۆ
وخوێنندهكانداتهتایبهقوتابخانهلهخێزانانهمئهمندااڵنیكوردستانیشداناوله

مندااڵنیزۆریرهههیئاساییزۆربهژیانیشێوهلهجوورهكهژینئه:ژیانێشێوه
 .وهكوردستانه

 :ڵتۆقیوههندیمهوڵهدهوبۆرژوازوردهچینیرخۆرییبه-2

یانووخۆراستهبهكهڵگانكۆمهناویتوێژهوئهرخۆرییبهمیدووهجۆری
چینیكانیپارهوسامانلهشێكبهیانمنكهیهچینیگرێدراویوخۆناراسته

وندمهوڵهدهوئهمدووهتوێژیوچینیان.وهمهدووهچینیناویبهكراوهمكهیه
ومتمانهندییوهپهشمهئهمنكهیهتوێژیناسیاویوخزمكهنساماندارانه

یزۆربهكهكات،ئهزیاترمدووهچینیبهوهمهكهیهچینینالیهلهڕبوونباوه
...نیینرخۆرنبهونییههیچمانئێمه:بڵێنیوهبۆئهوهناویانهبهنبكهكانیانمۆڵه

كهتتایبهبه،یهوهمهكهیهچینیخوارلهكیهپلهچینهمئهرخۆریبهئاستی



  
 

واڵتانییهاوردهكانیگرانهنهورزانههنهوكااڵلهروییانكهرخۆرییهبه
ئاستی.كوردستاندێتهتوركیاوهكانیبازاڕهلهیوهئهتتایبهبه،دراوسێیه

مئهبڕێكی.مكهیهگروپیرخۆریبهمانههلهنزمترهپلهندانچهمانهئهرخۆریبه
.یهههمیانكهیهچینیرخۆریبهواقیعییاڵیخهوونخهمانههندهناوهچینی

كییهژمارههاوكات،نییهیانونیهخهوئهكردنیپیادهئامرازیوتوانااڵمبه
ئاستیوبهیشتنگهبۆكرێگایهمووههوهنهناكهوهلهسڵچینهمئهیورهگه
قیقدهووردزانیاریوژمارهرچیگهئه.ربهگرنهدهمكهیهگروپییرخۆریهبه
ئامارهپێیبهاڵمبه،نییهستداردهبهلهكوردستاندالهگروپهمئهیربارهده
بۆملیۆندوورجكردنیخهتواناییمانگانهكهیخێزانانهوئهیرێژهكانسمیهره
شمهئه.ڕێتتێناپهكوردستانرێمیههكانیخێزانهی%(22)،یهههیانوهرهسه

كوردستاندانشتوانیكییهچوارچێوهلهدۆخداباشترینلههێزهمئهیوهئهمانای
یخێزانانهوئهچونكهبێ،نهمتریشكهوهلهزۆركهرێژهرگهئهناكات،ڕتێپه
مانههموویانههنییهرجمهن،بكهرجخهزیاتردینارملیۆندوومانگانتواننده

شێدهچونكه.دانیپێدابنێینبێئهتێكهقیقهحهشمهئهبێ،ههرخۆریانبهئاستی
پێكهاتبێ،سكهشتههلهترخێزانیككیاڵمبهپێكهاتبێسكهدوولهخێزانێك

خێزانیلهبێدهزیاترمیانكهیهخێزانیرخۆرییبهتوانایییوهئهمانایشمهئه
لهیانههیداهاتهوپارهوبهتواننئهمترنكهمانئهژمارهبهچونكهم،دووه

باشهبۆخۆیانمهئهتڵبهئهبێ،زیاتروباشتریانكهرخۆریهبهمدووهخێزانی
كاندائابورییهمابنهوالقخئهڵگهلهوفهسرهمهوهیهكهئابورییهڕووهلهگینائه

 .وهتهنایه

 :كانراوێزنشینهپهوژارههچینیرخۆریبه-3

ڕمهلهیهوهترهیكهچینهدووخوارلهزۆركییهرادهبهچینهمئهرخۆرییبه
هۆكاریبهاڵمبهیهههرخۆرییانبهخۆیانشیبهچینهمئهچونكه،وهفكردنهسرهمه
مانئهواته.نبكهمكهیهچنیكوهنیهیانپارهوهئهشیبهیوهئه
ژیانیخوارلهزۆربژێویانئاستیندێكیانههڵگانكۆمهكانیراوێزخراوهپه



  
 

.یدابكاتپهخۆییرۆژانهخۆراكیناتوانێكهیهواههخێزانیبگرهویهئاساییه
بهئاستیدایهنزمترینله،وهگروپهمئهتنیسبهبهدالێرهرخۆریبهتركیمانایهبه
یتهتایبهئاستهمئهیوێنهژمارانهمئه.دیكهیكهچینهدووبهراوردبه
رجیخهكوردستانانیكخێزانهوتیحهداسهله:وهنهكهرووندهبۆرخۆریمانبه

تركانیخێزانهی%(20)واتهبكات،ڕتێپهناتوانێدیارزارهه(055)لهیانمانگانه
دوایله.ملیۆنێكهلهمتركهوملیۆننیوزیادنێوانلهیانمانگانهرجیخه
نكهدهرجیخهكهكوردستانرێمیههكانیخێزانهی%(11)وهمانیشهئه

تركیواتایهبه.ملیۆندووناگاتهاڵمبه،مترهكهدینارملیۆنێكلهیانمانگانه
شمهئهونزمهرخۆرییانبهئاستیكوردستانكانیخێزانهی%(23)یرێژه

 .كاتدهستنیشاندهئێمهڵگایكۆمهیزۆرینه

ئاستیونزمهوهرخۆریهبهروویلهچینهمئهرجیخهتواناییبینیندهكهو
نرخییوامانهردهبهووهرزبوونهبهوڵئاوسانههوئهناوله،دیاریكراوهبژێویان
ناتواننسانهكهتاكهوخێزانمئه،یهههكوردستاندالهكهداگرانییهوكشتومه

وسكورتدهزۆرینهمئههاوكاتاڵمبه.نبكهزۆرفیرهسمهورجیخه
رخۆرییانبهتیتایبهشێوازێكیمانهئه،نییه"رخۆرنابهكییهزۆرینه"تهرامهمدهكه
وجۆركهیهههداكهواڵتهلهیرزانهههبازاڕهوئهیورهگهبڕێكییههه

ندیناوه.كردوهكااڵیانهمئهرخۆریبهلهرووی،نییهباشونزمهیانكهكواڵێتیه
چینواڵتیكانیرزانهههكااڵلهبڕهولهبریتییهداتیهتایبهفهسرهمهملهكیرهسه
كانیرجهمهنهككااڵیه.وهكوردستانهتهنههێنراوهوهبازرگانیهڕێگایلهكه
رجێكیمهجۆرههیچنه،وهمانهرجیمهنهوئابوریرجیمهنهوندروستیته

مئهراستییداله.سبهورزانییهههنهاتهیانهههیوهئه،تێدانییهتریانتیڤیپۆزه
وبیماریندانچهیرچاوهسهچینییانهرزانهههتگوزاریهخزمهوكااڵجۆره

له.شنژینگهرفراوانیبهنیپیسبووكیرهسهكییهرچاوهسهوترسناكنخۆشینه
مئهرخۆریبهشێوازییوهگواستنهبۆئابوریتوانایبوونینهلهجگهئێستادا
هۆشیاریمیالنیكههاوكاترخۆریی،بهمیدووهومكهیهئاستیبۆیهزۆرینه



  
 

اڵكاوئهكارهێنانیبهوخراپرخۆریبهكانیترسییهمهبهندروستیتهوئابوری
یداكردنپهپارهیچاوچنۆكانهوناپرسیاركیبازرگانییهكهنییهئارادالهرجانهبێمه
 .اڵتدارانسهدهستڕۆیشتوویدهچینی

كییهوهبزوتنههیچوییخنهرهكیهۆشیارییهبوونینهكهبڵێینیوهئهوهتهماوه
رخۆرییهبهبهدژكۆوتائاستیرسهلهجارفراوانبهئابوریوتیاڵیهكۆمه

یوهبۆئهكییهرهسههۆكارییرخۆریزم،بهاڵتدارانیسهدهچینییناپرسیارانه
وبكاتنهشهتهفراوانیبهكوردستاندالهئابوریرایسرافگهمهیدیارده
بۆیه،نییهبێترركهسهچارهیوهئهرپرسیارانهبهوگرانهخنهرهكیئاسۆیه

 .پێنێتسهدهخۆیئابوریشۆكیوبرزهو،پتهوتۆكمهكییهشێوهبهرخۆریزمبه

 

 كوردستانلهراییفگهسرهمهكانیئابورییهوتهلێكه

 :ئابورییییتهولێكه

بوونینهئابورییهراییهرافگهسهمهوئهدروستبوونیكانیهۆكارهلهكێكیه
یرانهقهكاتیلهبتوانێكهلێهاتوووزاشارهاڵتداریسهدهومخۆرخهكییهستهده

تتایبهبه.وهبدۆزێتهیرانهقهبۆرسهچارهوداتنهفیڕۆبهكانلهههكاندائابورییه
یكسانییهیه"وئهوهگرتۆتهكوردستانیرۆكیبهكهیرایهفگهسرهمهوئهیدیارده

بهیكههۆكارهكه"ئابوریراییفگهسرهمهپێوانیژانیشڵه"بۆگۆڕیوه"یئابورییه
یبودجهدابینكردنیمیكهیهیرچاوهسهكوهوتنهبهستنهپشتبهنكهیهیپله

وهوتدانهنایپهلهكه،یهرایهفگهسرهمهوئهیورهگهیكێشهشمهئهواڵت،
 .دروستكردوهرخۆریبهئینسانیلهكسوپایهئابوریكییهرچاوهسه

وتنهفرۆشتنیم،كهیهیپلهبهوتهنهئابوریكوردستاندالهرخۆریبهماریشاده
پاشخانهوئهوهرخۆرییهبهیڕێگهلهیكهپارهرجكردنیخهودونیاداكانیبازاڕهله

مڕۆئه.كوردستانلهیهوهرخۆریزمهبهیدیاردهپشتیلهكهیهیهسادهئابوریه



  
 

یوهرهدهلهوستووهبهوتنهئابورییپارهبهتیواوهتهپشتیئێمهڵگایكۆمه
ملیۆنندچهوئهژیانیكانیكییهرهسهپێداویستیهنییهوتۆیئهشتێكیمهئه

تیحكومهئێستاكهیدۆخهوئهكوه.بكاتدابینژینئهكوردستاندالهیئیسنانه
پێندانیكارمهیپارهكه،وهوتهنهئابوریهۆیبهوتووهتێكهكوردستانیرێمیهه

ساڵیی1)مانگیرانیرمانبهفهحقوقیچێئهمانگسێیماوهبۆواناكرێ،دابین
دروستوتدانهئابوریپاڵلهكهشسیاسییهمهسیستهوئهوه.داوهنهی(2525

،نراوهبونیادوتنهئابوریرسهلهخۆیكهیعییهرهمێكیسیستهستكراوهبااڵدهو
وتنهئابوریكهكرێخۆرییهمووههوئهریدابینكهوتنهئابوریكه

لیجخهكانیتهوڵهدهیوێنهشێوازیرسهلهوێیهئهتحكومهكه.دروستیكردوه
وانئهراسته،كردوهدروستیانوانئهكه،وهبگوازێتهئابورییهشهگهوئه

اڵمبهڵكخهبۆكردوهمراههفهباشكییهتارادهبژێوییانوئابوریرانیخۆشگوزه
كیمكارییهسته،یهوهوتهنههۆیبهكهیعییهرهئابورییهوئهوهترهكیالیهله

جیاوازیوسیاسیدانیناسهههكه،دروستكردوهریخنكێنهوندرێژخایه
مئهوه.ینبكهدیناوزهی"وتنهمكارییسته"بهكرێدهكهكردوهبنربڕسیاسی

مهسیستهوئهوامیدانیردهبهووهمانهبۆكییهرهسههۆكارێكهوتیهنهمكارییهسته
ولهشێكهبهكوردستانیشوكهناوچهتانیوڵهدهیفاشیستییهشبههسوڵتانی
لهشێوازهمئهرهبگ...تییهكهرچاوهسهوتنهئابوریكهیمكارییهستهمهسیسته

اڵتیسهدهومسیستهگریئهركامیانههداكهناوچهلهوتینهئابوریتانیوڵهده
ررامبهبهبۆئازادانهوئاشتیانهیوهگواستنهیانڵبژاردنههبهسیاسییان

یانكیرهدهستیدهیانخۆپیشاندانیانتاكودهكههۆكارێكبگره،كردوهچۆڵنه
واڵتانییوتییهنهمكارییهستهاڵتهسهدهمئه.الیبردونریماوهجهشۆڕشی
،نییهتیاڵیهكۆمهوئابوریوسیاسیئازادیودیموكراسیبهزیانحهكهناوچه

 .ناویبردونلهكۆتاییدالهوتییهنهئیستیبدادیهوئه

 

 



  
 

 :راییفگهسرهمهلهشێكبهكوهوتنه:كرێخۆریئابوری

ئابوریداهاتیتتایبهبهوواڵتداهاتیكهیهئابوریهوئهكرێخۆریئابوری
كات،ئهدابینوهكانهسروشتییهسامانهلهكێكیهفرۆشتنییڕێگهلهكوردستان

مانیردهسهبۆوهڕێتهگهئهیكهریشهكهئابورییهجۆرهكرێخۆریئابوریرچیگه
وبووهكارابچوكداگروپیوسكهتاكهئاستیلهومۆدێرنداریرمایهسهپێش

مئهنیخاوهكوردستانیش.رگیراوهوهموڵكێكوویزهبهررامبهبهكیهمۆڵكانه
ئابوریلهكات،ئهمراههفهداهاتكیرهسهشێكیبهوتنهوئابورییهجۆره

سیاسییدائابوریلهیان.ئابورییهجۆرهمئهرسهلهكراوهزۆرقسهسیاسییدا
چونكه،كراوهئابوریهمئهكانیدیموكراسیهدژهتیماهیهرسهلهختجه
پرۆسهتیقاڵنیهعهوباجوهێنانرههبهیپرۆسهبهیوهئهبێبهاڵتدارانسهده

وخۆ،راستهوزلكیداراییهوئابورینیخاوهبنهدهبڕوات،كاندائابورییه
كڕندهڵكخهونكهئهكهڵهكهزۆركیرمایهسهوبندهتبێمنهڵكخهلهشوهلێره
یوهئهاڵمبه...كڕندهخۆیانبۆمنیشئهپشتیوانیتنانهتهوكچهپاشانو

،یهههخیبایهئێمهیكهوهتوێژینهتیماهیهبۆوگرنگهئێمهبۆدالێره
كرێخۆریئابوریلهجۆرهمئهكانیئابوریهوتهلێكهرسهلهكورتهكییهوهئاوڕدانه

حیزبهگیرفانیدێتهكهیخێرایهومۆڵوپارهوئههۆیبهوت،نهئابوریو
كرێخۆریمئهیبازنه.كردوهدروستیحیزبكه،وهكوردستانهكانیمكارهسته
یوهئهكه...دروستكردوه"حیزبیمكاریستهوت،نهمكارییسته"كهوتهنه
 .تهێنرێناودهواڵتبهدژهودیموكراسیدژهبهبێنهڵیانداگهله

مكاریستهلهترهشێوازێكینمایشیكرێخۆریئابوریتر،كیمانایهبه
مئهوهكهڕوویهلهڕوو،خاتهدهخۆیجۆرندینچهبهاڵتسهدهیرخۆرییانهبه

رهماوهجهیزۆرینهندانیسهوامپهعهستیههدانیختوكهبۆكرێخۆرییهئابورییه
كیهماوهكوردستانلهیهغمهنهمئهكات،ئهدروستبۆتیانوڵهدهكهیوهبۆئه
وهڵبژاردنهههشیبانگهناویبهزۆركییهپارهدایهماوهلهرمبوو،گهیشهبانگه
نجامێكیئههیچكهكرا،دهرفسهتسازییهوڵهدهیپرۆسهمئهبۆمپینكهكوه



  
 

ئابورینوێیكیراییهفگهسرهمهكهئابوری،ماڵوێرانیوساتكارهلهجگهبوونه
 .كردنشهبانگهبۆبوو

 

 :ییتهچه/تااڵنیئابوریییانوتنهئابوری

بێیانهریشهورادیكاڵكییهوهئاوڕدانهووهبیركردنهگرنگهئێمهبۆیوهئه
،وهخۆییهربهسهئابورییناویبهكوردستانوتینهتااڵنبردنیبهیدیاردهرسهله
هیچواته،نییهرسهلهیوهپشتڕاستكردنهوقانونیكیمایهبنههیچشمهئهكه

رۆڵیرێمههوتینهئابوریواتهبوو،نهناوخۆییویناوچهوولیدهپشتیوانێكی
هكییدایرهدهجێنداییئهتخزمهلهئابورییهیانبێنێدهیكهڵكهخهبۆرپارێزه

یوهرهزیندوكهتكالهوهكوهكهتێدانییهگومانیتوركیا،واڵتیبۆتتایبهبه
"توركیابۆتكالهوهبهئابوری"بهكرێدهكهرێم،ههوتینهبوو،توركیائابوری

كوردستانیوزهرسهلهساڵینجاپهستێكیگرێبهكه.ینبكهدناوزهرێمههوتینه
توركیابۆرێمههوتینه،كراوهتوركیاداڵگهلهوتنهتیتایبهبهوگشتیبه

خۆیكورستاندژیدووبارهكهبووهێزبهیكهئابورییهریپێدهوزه
بهدژستیوهپهلهبووههسیاسیندێكیههرهمیانئهتتایبهبهوهكاربهێنرێتهبه

بۆوهگڕێینهدهوهتااڵنییهبهوتنهندییوهپهیبارهله...سوریاكوردستانی
وئهشیمالی،سۆربۆنیزانكۆیئوستادی(وهابیمهرداد)دكتۆركانیبۆچونه
وڕاستدانناوهاڵتیرۆژههلهكهیتانهوڵهدهوئهكهوایهڕیباوهدكتۆره
یههه...وگازووتنهلهیانوزهیرچاوهسهلهزۆربڕێكیاڵمبهنینوتووپێشكه

یرچاوهسهبهبووهكهگازهووتنهڵكوبهنییهئازادیهههیتییهاڵتداریهسهدهوئه
وتنهتااڵنبردنیبهمكاریستهبهكرێدهكهوتووركهدهوتازهكیمكارییهسته
وتنهویهێنێدهناویانوێرانكارتانیوڵهدهبههابیوهمهردادكه.رینبهناوی
 .مكارییانستهاڵتیسهدهیوهمانهبۆرهوامیدهردهبهوهێزبهرێكیفاكته

 



  
 

ئادۆرنۆ)تتایبهبهفرانكفۆرتیقوتابخانهراكانیبۆوهڕێینهگهئهوهترهكیالیهله
تیتایبهبهوگشتیبهوهرخۆریزمهبهبهندییوهپهله(رهۆركهایمهوماركۆزهو

كهوتهنهئابوریكیرهسهوگشتگیركییهپلهبهرخۆریزمبهكوردستاندالهئێمه
بهببێوبسێنێترهپهراییهفگهسرهمهوئهكهكات،ئهپێناسهكرێخۆرییدالهخۆی
وهوتهنهلهیهههكهیئابورییهوئهیان.رخۆریزمبهتوریلكهواتهلتوركه
كهیهاكهبهككااڵیهكوهوتنه(لوكاچجۆرج)ولیقهبهگرێئهرچاوهسه
،فكردنهسرهمهوكارهێنانبهبۆڵكوبهنییهمهێنانرههبهبۆكرێئهپێوهودایسه
كوهیهههتیتایبهچینێكیفیسرهمهكیهایهبهكوردستانلهوتنهتركیمانایهبه
بۆوهڕانهگهبهوه...گشتیندیوهرژهبهبۆبێههكارهێنانیبههایبهیوهله
دونیایكردنیشهگهكهرخۆریزمبهلهیهخنهرهگشتیبهكانفرانكفۆرتییهیخنهره

ئاسنینیسێكیفهقهنێولهكردوهدیلیبكات،ئازادڵكخهیوهلهمۆدێرن
تڵبهئه.كاتئهنمایشییانكااڵشنیچهلهرخۆرییبهئایكۆنیكوهكهرخۆریزمدابه
ئابورییپارهفوتێكراویئایكۆنیهاندهچهرخۆریزمبهكوردستانیشله
نكهدهیاریوتهنهیپارهوئهرسهلهشاهانهكه،كردوهورهگهوتینهتااڵنبراویبه
كواڵنیكاملییپلهلهكوردستانلهوتنهئابوریرایفگهسرهمهتركیمانایهبهو

یكهئابورییهكهدیناكرێبهختخۆشبهكیئاسۆیهیانكیهچهرهدهوخۆیدایه
بێ،نهوهئهوندهبهرسهلهكوردستانرێمیههدانشتوانیژیانیكهبكاترسهچاره

وتنهتااڵنبراویبهئابوریتریریوێرانكهوترسناكنجامیرئهدهڕێیچاوهبێئه
 .ینبكهكوردستانریماوهجهبۆ

 

 :راییفگهسرهمهیرانیقهریسهچاره

وئابورییترسناكیكییهدیاردهكوهنیبكهرخۆریبهریسهچارهیوهبۆئه
ریبكهكوهتحكومهبێئه،گرتووهكوردییڵگایكۆمهرۆكیبهكهتیاڵیهكۆمه
،یهوهستهدهبهكانیئابورییهوسیاسیوئیدرایاڵتهسهدهمرجهسهكیرهسه



  
 

یرانیقهوئهنجامیرئهدهوهبكاتهوهبیرلهوكاندارتهكهمرجهسهبهوهچاوبخشێنێته
ویشئه.وهمیبكاتهكهمكهالنیبێنههیچیانبكات،رسهچارهرخۆرییهبه
وزاییشارهوپسپۆڕسانیكهوگشتیوتتایبهرتیكهنێوانلهنگیكردنماههههبه

وبكاتزیادناوخۆیرهێنانیبهوهیوهبهتر،كانیبوارهزایشارهوئابوری
وتنهكوهئابوریكانیرتهكهبهوهچاوخشانهوه،وهمبكرێتهكهفكردنسرهمه

بۆرهێناندا،بهوهوبانكمیسیستهسازی،پیشهوشتیاریگهكشتوكاڵ،وگاز،
یانوهفافكردنهشهوكاركردنیانویرێرهدیاریكردنیویانوهرێكخستنه

 .چاالككییهشێوهبه

كیتایهپهكوهفكردنسرهمهپێویستهوهبكرێتهچاكرهێنانبهوهمیسیسته
یمانایهوبهكنهتر،كیمانایهبهبدرێ،سستكردنییانبنبڕكردنوڵیههئابوری

رخۆریبهكهبكرێ،هاوهئابوریكارێكیڵكوبهبكرێ،بنبڕرفكردنسهمهكه
كااڵیهكهفكردنرهسهمهیوهرئهبهله.ناونابرێتلهكجارییهبهچونكهوهمبكرێتهكه

كااڵكانیرخۆریبهبۆردهبهندازهئهلهكیوییهڕهزیدهكاتئهنمایشخۆینمایشی
فكردنسرهمهدارایییرانهفریودهیڵهتهاوندیلیئینسانكهكاتوادهكاتئه

 .ببێت

،وهبخشێنرێتهتییداتایبهوگشتیرتیكهنێوانندییوهپهلهجدیچاوێكیپێویسته
مایبنهرسهله.بێههئابورییداشیهاوبهوكاركردنلهشیهاوبهكهكندییهیوهپه
واتهئابوری،فكردنیسرهمهیوهمكردنهكهورهێنانبهوهخۆكردنیربهسه

بۆئابوریوه.وهرێكبخرێتهنوێرلهسهكوردستانئابوریوداراییمیسیسته
پرۆژهورهبهرهێنانبهوهكردنیئاڕاستهوهبێت،كوردستانكانیئینسانهمرجهسه

ویكردنیڕهزێدهورخۆریبهلهوهوتنهدوركهوپاراستنبۆوكانئابورییه
لهچفكردنسرهمهقۆرغكاریكانیشێوهمووههیوهدورخستنهوه.فكردنسرهمه
ندیوهرژهبهولێبگرینیانرێگه،رخۆرییهبهئامانجیانكهبێوهتاكهوكۆنالیه

شیهاوبهستێكیگرێبهدینیوهپهیكایههێنانهوه.بگرینرچاوبهلهگشتی
رهێنانبهوهشیهاوبهیمینهزهكهتیاڵیهكۆمهخالقیئهوئابوریرهێنانیبهوه



  
 

لهرخۆریزمبهیدیاردهكۆتاییدالهین،بكهرخۆریبهریسهچارهتابكات،مراههفه
یهگشتیگرییانهوڵێكیههرسهچارهتاكهلێبكرێ،رێگریووهمبكرێتهكهكوردستاندا

بۆئابوریوتیاڵیهكۆمهتیدالهعهكهئابوریشهاوبهكیكایههێنانهپێناوله
وئابوریكولیندیوهرژهبهوگشتیمیغهوبگرێرچاوبهلهكانئینسانهگشت
فكردنسرهمهیهوشێوهبهوائهكان،ئینسانهبۆبێشتێكرههپێشتیاڵیهكۆمه
 .كرێتدهبنبڕكیهتاڕاده

 :نجامرئهده

ترسیدار،مهوستبنبهقۆناغێكیبهیشتنگهراییفگهسرهمهورخۆرییبهبوونی
بتوانرێوێكهئهوهلهرماوهجهواڵتسهدهیرۆژانهكیئایدۆلۆژیایهبهببێواته
ڵگایكۆمهله"خودسازی"نوێیشێوازێكیمڕۆئهبڵێینتوانینده.بكرێترسهرهچا

لهاڵتسهدهكانینجهپهوستدهیپلهبهكخودسازییه،دروستبووندایهلهدائێمه
مووههناتوانێتبێگوماناڵمبهكات،ئهیئاڕاستهوهییهرخۆرهبهڕێگای

 .بكاتكۆنترۆڵكانینجامهرئهده

كانیكییهرهسهرهههئامرازهلهكێكهیهرخۆرهبهخودهمئهمهێنانیرههبهیپرۆسه
بكرێترسهارهچمهستهئهزۆروستهبااڵدهمڕۆئهكهاڵتسهدهلهیمۆدێلهوئه
ستراتیژیلهشێكهبهشخودهمئهدروستكردنی.راییهفگهسرهمهیكهرچاوهسهكه
وهتهبووهڵگاكۆمهوهاواڵتیروویرووبهكهیقواڵنهیرانهقهوئهیوهگژاچوونهبه
دوێنێ،وشاخكانیحیزبییهرپرسهبه...تییهكهرچاوهسهحیزبواڵتسهدهكه
ساڵیدوایلهیوانهئهمڕۆن،ئهكانیرخۆرهبهندهمهوڵهدهوداررمایهسهمڕۆئه
وملیاردێرنمڕۆئهاڵمبهمۆڵكوئابوریلهبوونهشتێكیانهیچوهه(1991)

 .نورهگهكییهپلهداریرمایهسه

لهكهتیاڵیهكۆمهوئابوریكییهدیاردهكوهوتمانپێشتركوهراییفگهرهسهمه
بهكردونیحیزبكهبێهۆوپڕلههاواڵتیلهگروپێك،ندوهیسهرهپهكوردستاندا

لهبێشوماركییهزۆرینهوهترهكیالیهله،پرۆژهنخاوهوهێزبهداریرمایهسه



  
 

وراوێزنشینپهكه،یهوهژارییهههخوارلهیانندمامناوهژیانیانكهیهههداهاتی
یكهرچاوهسهكهوێت،ستناكهدهیانرۆژانهخواردنیمهژهبگرهوكراون
یپارهیهڕێگلهورێتیدروستكهحیزبكهتییهاڵیهكۆمهوئابوریكیتییهدالهناعه

لهیوهبۆئه.دروستكردوهتیدالهناعهوندازهبێئهكیمكارییهسته،وهوتهنهئابوری
كانیشاراوهپنتهدواییبهبێئه:ینتێبگهرخۆرییبهكانیكوشندهودزێورووه

وفوتێكراوسهكهتاكهوڵگاكۆمهوئهوه،وهبیدۆزینهوبڕۆینرخۆریزمدابه
كیرزییهدهدروستكراوهوهرخۆرییهبهختیخۆشبهناویبهیتێنراوهڵخههه

نیخاوهكهینبكهدروستكڵگایهكۆمهوتاكردارامبهبهله.قێنینبیتهوینپێدابكه
ئینسانیوتیاڵیهكۆمهوئابورییوزهوكاتووڵههشمهئهبێ،خۆی
ربهگرانهخنهرهمعیجهستهدهكیهۆشیارییههاوكاریبهویبۆئهوێئهمخۆریخه
كانیخراپهوارهئاسهلهتاكوڵگاوكۆمهبگرینراییفگهسرهمهكانیوتهلێكهبه

مرۆڤیئهكاتئهنمایشتكااڵكوهفسرهمهكه:بڵێینپێیانووهینهبكهئاگادار
بۆیه،وهپرسیارهوترسیمهژێروێتهكهئهمرۆڤبوونتگینائه،خۆتبهئاگاداری
وبڕیاردانبۆخۆتبهنیخاوهو"بناسهخۆت:"نیگوته(سوقرات)وهرهبیربكه

 .ڵگاكۆمهوخۆتندیوهرژهبهلهیوهبیركردنه

----------------------------------  

 :كانرچاوهسه

 :كتێب-1

 .1339تهران،ایزدی،پیروز:تبودریار،ژانمصرفی،جامعه-1

 .1305تهران،مویدی،محسن:ت،ماركوزههربرتساحتی،تكانسان-2

هاژینی/تر،هۆكهایمهماكسوئادۆرنۆتیۆدۆرری،رۆشنگهكتیكیدیاله-3
 سلێمانی،الامین،مه



  
 

 .2552سلێمانی،محمدی،هادی/ولوكاچ،جۆرجتی،چینایهوشیاریومێژوو-1

 .2513سلێمانی،قانع،وریاریوانمهكانی،ریبهغهوڵگاكۆمه-0

 .2525سلێمانی،علی،ختیاربهدیكتاتۆر،یندهخهدوا-2

ر،عومهلیدوه-وبودریار،ژان؟،بووهئاوانهشتمووههئێستاتاچۆنه-2
 .2519سلێمانی،

عزیز،ردارسه.د،ك؟ندییهیوهپهجۆرهچ:كوردستانرێمیههوتوركیا-3
 .2510سلێمانی،

 .2512سلێمانی،قانع،وریاریوانمهژین؟،دهكدائێستایهچله-9

لهئابوریكسانینایهپرسیوتاریر،نوسهڵێككۆمهكۆنسێپت،گۆڤاری-15
سلێمانی،نجمدین،نیازمرۆییدا،توانادارییومرۆیییرمایهسهتیۆریردووهه

2513. 

 :وتار-2

 .2513ر،عومهلیدوه/نكوردی،لتوریكهكرێخۆریئابوری-1

خالید،هێمن/ونانس،ڤینكهونهاریمهڤینكه/ن،...وراییرفگهسهمه،ژینگه-2
2512. 

 .2513محمد،هاوار/نف،سرهمهوكااڵ-3

 .2525حمید،دانا/ن،نمونهبهگازووتنه:سروشتیسامانیتیعنهله-1

.د:پرۆفیسۆر:ڵگهلهگفتوگۆكوردستان،رێمیههلهبردنرێوهبهیرانیقه-0
 .2519معروف،وشیار


