بسربوونی سیاسەت
هەوڵێکی سەرپێیی بۆ دۆزینەوەی جێگەی کورد لە هاوکێشەکانی ئەمڕۆی ئێراندا
«عەدًبى حەطەًپىور»

لەم ًىوطیٌە کىرت و طبدەیەدا ئەهەوێ هەًدێ پزطیبری طبدە ،ثەاڵم گزًگ ،،ثگمەهە روو و هەو ئەدەم وەاڵهگ
رووى و طبدەػگگگگیبى ثگگگگو ثگگگگدنسهەوەن ًبوەًگگگگدیوزیي پزطگگگگیبریغ ئەوەیە کە هبوک ؼگگگگە و رووداوە گؼگگگگو و
طەراًظەرییەکبً ثەطگو ٌ طیبطگەت و کوهەایگبی ئ گزاى ر پگور پ ىەًگدییەکیبى ثە کىردطگوبى و ک ؼگەکەیەوە
هەیەن چىًکىو ثە رای هي طەرەڕای ه ژوویەک دوورودرێژی کبر و چبالکی کىلوىوری و طیبطی کىرد لە ئ زاًگدا
ه ؼگگوب ًەهگگبًوىاًیىە ه اکگگبری و طگگیوبیەک رووى و ئبػگگکزا ثگگو پ ىەًگگدی ً گگىاى کىردطگگوبى و ًبوەًگگدی ئ گگزاى
دەطٌیؼبى ثکەیين هەاىێظوەکبً ئ وە لە ئبطت دیبردە و گوڕاًەکبً ئ زاًدا گەلێ پبرادنکظگیکب و د ثە یەکە
پبر هەیە وەک ثکەر و ئەکوەرێک طەرەکی ًبو هبوک ؼەکبى دەرئەکەویي و پگبریغ هەیە ئەوەًگدە موهگبى دوور
دەگگگگزیي وەک ثا گگگ وگگگیى رووداوی ئگگگبراى لە ئەطگگگو زەیەک ئزدا قەوهگگگبوە ث یىهگگگبى ئەم پبرادنکظگگگە ئبکگگگبه
ئ ٌەگەییؼوٌ ئەواوە لە طزوػو ثبثەئەکبى و ًیؼبًدەری پیدیٌەثىوً وػیبراًەی ئگ وەیە لە ئبطگت گەورەئگزیي
پزص و ثبثەئەکبً

یبً ئبک و کوییوبًدان ثەکىرئ وائەساًن کوهەایگبی کىردطگوبى ه ؼگوب لە طیبطگەئدا گەلگێ

طبوا و هٌدااە و ئەگەر ئەهبًەوێ لەو طبواییە رسگبر ثیي و ثەرەو ثلىوغ طیبط هەًیبو ثٌ یي ،ئەثێ ثەر لە هەر
ػو ک وەاڵه رووى و ئبػکزا و طبدە ثو هەًدێ پزطیبری ثٌەهبی ثگدنسیٌەوە کە یەک لەو پزطگیبراًە ثگزیوییە لە
«پ یەی کگىرد لە هبوک ؼگە و رووداوە گؼگوییەکبً ئ زاًگدا» ئگبکىو لەثەر رنػگٌبیی ئەو وەاڵهەدا طگوزائیژێک
طگگەردەهییبًەی گىًوگگبو و ثەرًگگبهەیەک کزداری گ واقیر گ ثگگو کبروثگگبری طیبط گ و کىلوگگىوری و کوهەاڵیەئیوگگبى
داثڕێژیين
١ن ثەاڵم پ غ ئەوەی ثچوە طەر ئەطا ثبطەکە ثە پ ىیظگو ئەساًگن ئبهگب ەیەک سنر کگىرت و م گزا ثگو هەًگدێ
ئ جیٌگ و مگگبا گزًگگ ،ثگگکەم کە دەػگ ت ث گگوە دەطگگپ ک ک ئیوریگگک و پ ىیظگگت کە ئ یەییؼگگوٌ مگگىێٌەر ثگگو
ثبطەکبً دوائز ئبطبى دەکبئەوەن
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طیبطەت سیبئز لە هەر ػو ک ئز کبرییەری لەطەر یبً ئگبک و کگوی هگزنا دائەً گت ،ثچگىوکوزیي رووداو یگبى
گوڕاً طیبط ئەئىاًێ سنر م زا طەرپەم یبى و کوهەایب ثمبئە ێز کبرییەرییەوە ،ثەاڵم کگبرییەری ثەطگو ي و
ثبثەئەکبً ئزی وەک ساًظت و هىًەر و ئەدەة وننن قەت ثەو م زاییە ًییەن ثەئبیجەت لە واڵئبً پەرەًەطەًدوو یگب
روو لە پەرەدا ئەم کبرییەرییە گەلێ قىواوز ئەث وەوە ،ثو وێٌە هزدً طیبطەئوەدارێک دەػ ت کوی هبوک ؼگەکبى
ثیوڕێ و داهبئىوی واڵئ گک و ًەئەوەیەک ثە ئبقگبرێک پیگبواس لەگە ئبقگبری پ ؼگىودا ثەرێگت ثەاڵم قەت هەرگگ
هىًەرهەًد یب ئەدیج ک ئبوا ػو ک لێ ًبکەوێوەوە (دیبرە ئەم قظبًە لە طوًیەیەک ثەهبداراًەوە ًییە و ثە وائبی
ثەگەورەئزساًیٌ طیبطەئوەدار لە هىًەرهەًد وننن ًییە ،ثەاکگىو ئەًیگب رووًکگزدًەوەی واقیرگ کبرییەرییەکگبًە لە
سەهەً کگگ م گگزا و رووثەرێکگگ ثەرثگگیودا ن لە روویەک ئگگزەوە ثە پورێگگک لە پورەکگگبى کگگوی ثەطگگو ٌەکبً ئز
گزێدراوییەک راطوەومو و قىوایبى ثە هبوک ؼگە طیبطگییەکبًەوە هەیە ثورنکزاطگ ثەرهەهگ طیبطگەئە و ئەگەر
ثورنکزاط ًەثێ ئبیب ئەئىاًیي ثیز لە داه ٌبً ثەرثیوی هىًەری و ئەدەث یبمىد پ ؼکەوئٌ ئبثىوری ثکەیٌەوە؟
رەًیە هىًەرهەًد وەک ئبک ثوىاًێ داه ٌگبً مگوی درێگژە پگێ ثگدات ثەاڵم ئبیگب ئەئگىاًێ ئەسهىوًەکگبى و ساًظگوە
هىًەرییەکەی ثەثێ ثىوً طیظوەم و ثورنکزاطی و زکبری ثو کوهەایب ثیىێشێوەوە؟
ثەم پ یە ػ ىەی هبهەاە و ئ کەاجىوً طیبط پیبواسە لە ػ ىەی هگبهەاە و ئ کەاجگىوً هگىًەری و ئەدەثگ و
ساًظو و ئەًبًەت ثیزە ئبثىوریغ ،ث یىهبى ئوراً کوهەا ک هىًەرهەًد لە و ظویڤبا ک هىًەری سنر پیبواسە لە
ئوراً حیشث ک طیبط لە پزنطەیەک طیبط ن هي وەک هىًەرهەًد سنر ئبطبى ئەئىاًن ثڕیبری ثەػداریکزدى یگب
ثەػداریٌەکزدى لە ثوًە و و ظویڤب یب رێکمزاوێک هىًەریدا ثگدەم ثەاڵم وەک طیبطگەئوەدار یگب چگبالک طیبطگ
ًبئىاًن ثەو ئبطگبًیە ثڕیگبر ثگدەم لە پزنطگەیەک یگبى هەاجژاردً کگدا ثەػگداری ثگکەم یگب ثەػگداری ًەکەمن ثڕیگبری
هىًەرهەًدەکە ثڕیبرێک ئبکییە و کبرییەرییە ثبع و مزاپەکبً ثو ئبک موی ئەه ٌ گوەوە ،ئەًگبًەت ئەگەر ثجگٌە
کوهەا ک هىًەرهەًدیغ دیظبى رووثەری کبرییەرییەکبى سنر ثەرثیو و پەهبوەری ًبث وەوەن ثەاڵم ثڕیبری طیبطگی
طیبطەئوەدار یب حیشث ک طیبط رووثەرێک ثەرثیوی کوهەاڵیەئ و پەهبوەری ئەگزێوەوە و لەطەر چبرەًىوطگ
مەاک کبرییەری قىو و م زا دائەً گتن ثە ثگبرێک ئزدا ئەگەر هىًەرهەًگداى دەروەئگ ثەػگداریکزدً ک لەدەطگت
ثدەى ثە ئبطبً ئەئىاًي پبرێک ئز قەرەثگىوی ثگکەًەوە یگبمىد و ظگویڤب و رێکمزاوێکگ طگەرثەمو داثوەسرێگٌي،
ثەاڵم لەدەطگگوداً دەروەئگگ ثەػگگداریکزدً ک طیبطگگ قەت ثەو ئبطگگبًییە قەرەثگگىو ًگگبث وەوە و ثیگگزە سنرپگگبر
پبرێک ئز وەهگب دەروەئ گک هەر ًگبیەئەوە و ثگو ئبهەئگبیە دەطگوکەوئەکبى لەکگیض ئەچگێن گگزئٌەثەری رێیگبیەک
ًەگىًوبوی طیبط دەػ ت ثو دەیبى طب واڵئ ک لە ًەگجەئییەوە ثیل ٌێ و لە ثەراًجەردا وەرگزئٌ هەاىێظو ک
ئەقیً و دروطو طیبط دەػ ت لە هبوەیەک کىرئدا دەرگبی ثەموەوەری و ئبسادی ثە رووی واڵئ کدا ثکبئەوەن
کە واثگگىو هیوگگودی کگگبری طیبطگ هیوگگودێک ئگگبیجەت و ئبقگگبًەیە و پیگگبواسی سنری هەیە لەگە هیوگگودی کگگبر لە
ثىارەکگگبً ئزدا طیبطگگەت هبوػگ ىەی وەلظگگەوە و ػگگیرز ًیگگیە ئیبیگگدا ئبیگگدیبی هەسى و مىلیگگب ئبًوولو یکەکبًوگگبى
ثەرپەطوە ثکەیٌەوە ،لە ػگبری طیبطگەئدا میوگبة و گىئگبرە قەثە و ئزاًظگ ٌدیٌوباەکبى ًگبثٌە طگەًوەری یگبى و
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ثبثەئەکگگبى ثەاکگگىو ثگگکەری طیبط گ لە ػگگوە ثەردەطگگت و دامگگىاسییە رن اًە و وردەکگگبً هگگزنا را ئەه ٌگگێ ،لەم
هبًگگبیەدا «ساًظگگو طیبطگگەت» ئەًگگبًەت پیگگبواسە لە «وەلظگگەوەی طیبط گ »ن طیبطگگەت دوًیگگبی ویگگشیکە ًەک
ه وبویشیگگک ،دوًیگگبی واقگگیرە ًەک حەقگگیتەت ،دوًیگگبی طگگەرسەویٌە ًەک ئبطگگوبىن «ساًظگگو طیبطگگەت» ًگگبیەوێ
حەقیتەئوبى ثو ثدنسێوەوە ثەاکىو ئەیەوێ ک ؼە ثەرهەطت و ًشیکەکبً کوهەایبهبى ثو چبرەطەر ثکگبتن چەهکگ
ًبوەًدی طیبطەت ثەػداریکزدً مەاکە لە دیبریکزدً چبرەًىوط مویبًدا ًە هگی ػگو ک ئگز ،هەر ثگویە هگی
رێیب و هیکبًیشه ک هەره ي و هەهیؼەی ثىوً ًییە ،طیبطەت دوًیبی رەمٌەکبری و پیبچىوًەوەی ثەردەواهە و
ئەگەر وا ًەثێ ثێػک ئىوػگ وەطگوبى و دامگزاى ئەث گتن لەم دوًیگبیەدا دنطگت و دو هٌەکگبى هەهیؼگەی ًگیي،
دەػ ت دو هٌ ئەهڕن ثج وە دنطت و هبوڕێ طوزائیژیک طجەیٌ وبى یبى ثەپ چەواًەوەن ئەهە ثەو هبًبیە ًییە کە
طیبطەت هەایزی هی پورە یبطب و ثٌەهب و پزەًظیپ ک ًییە و وەک (عىام الٌبص ئەا ي دایک و ثگبوک ًیگیە
ثەاکگگىو ثەو هبًگگبیە دێگگوەوە کە لە رووثەری طیبطگگەئ کزداریگگدا ریگگبلیشم حگگبکوە ًەک ئبیگگدیبلیشم لەم ثەطگگو ٌەدا
قظەی طیبطەئوەدار یەک ک ًییە و هی هەاىێظو ک ًەگوڕ و هەهیؼەی ثىوً ًییەن هەیداً طیبطەت هەیداً
رێکەوئگٌە ًە ثەریەککەوئگگي ،یگگبری طیبطگگەت یگگبرییەک دوو پەهظگەری ًیگگیە الیەک ثگگزاوە ثگگێ و الیەکیوگگز دنڕاو،
دواپبر ئەثگێ هەردووال ثگزاوە ثگي یگبمىد هەطگت ثە دنڕاى ًەکەى ئەگیٌگب قەت «ػگەڕ»ی طیبطگ ًگبگوڕدرێ ثگو
«رێکەوئي»ی طیبط ن یبطبی طیبطەت یبطبی ػەڕ ًییە ثەاکىو یبطبی ئبػگو و پ کەوە یگبًە ،ئگ وە طیبطگەت
ًبکەیي لەثەر ئەوەی کە هەر طیبطەت ثکەیي یبمىد ثو ئەوەی ػەڕ لەگە پەهظەری ثەراًجەردا درێژە پێ ثدەیي،
کگگزداری طیبطگگیوبى ثگگو ئەوەیە لە مبا کگگدا ه ا ک گ طگگىور ثەطگگەر هبوک ؼگگەی «هلوالًگگێ و ػگگەڕ»دا ثه ٌگگیي و
دەروەئ پ کەوە یبى و ئبسادی و ئبطبیغ دەطوەثەر ثکەیين هلوالً گ طیبطگەت هلوالً گ «حەق» و «ًگبحەق»
ًییە ،ئەگەر ثیجەیٌە ًگبو ئەو ثگبسًەیەوە قەت «ػگەڕ» دوایگ ًگبیەت هەردووال مویگبى ثە حەقگ ئەواو ئەساًگي و
ئبهبدە ًبثي هل ثو الیەً ًبحەق ًەوی ثکەى ،ئەگەر ثیکەى ئەوا ئىوػ مەیبًەت و گەورەئزیي گىًبٍ ثىوىن
پیهبً طیبطگەت پیهگبً عەقگ و دوورثیٌیگیە ًەک پیهگبً طگوس و هەطگت ،ئەگەر ثەپ گ داوگبى ثوگىوایٌەوە
ئىوػگگ داوەریکزدًگگ طگگگوسەکییبًە ئەثگگیي ثەاڵم ه ؼگگگکوبى ئەگەر ثج گگوە وەرهبًگگگدەً ،گگبه اێ موػەویظگگگو و
ًەوزەئەکبًوبى کگبرییەری لەطگەر ثڕیبرەکبًوگبى داثٌگ ين لەم ثەطگو ٌەدا ئەثگێ ثەدوای ئبکبهگدا ثگڕنیي ًەک ئەوەی
ثکەویٌە دوای طبڕێژکزدً گزێ دەرووًییەکبًوبى یبمىد ئواەکزدًەوە لەم و لەون ًبثێ داهبئىوهبى ثکەیٌە ئەطیزی
راثزدووهبى ،چبوی طیبطەت لە داهبئىو ئەڕواًێ و ئبهبدە ًییە یگبً ئبطگىودە و ئگبسادی پبػگەڕن ثیگوڕێوەوە ثە
حەقکگگزدًەوە و ئواەطگگەًدًەوە لەواًەی ئگگب دوێٌگگێ لە ثەرەی ثەراًجەرهبًگگدا ثگگىوىن طیبطگگەئوەداری طگگەرکەوئىو
طیبطەئوەداری پزاگوبئیظوە ًە طیبطەئوەداری ئبیدیبلیظت ،لە راطویدا ئەئىاًیي ثا یي طیبطگەئ ک پزاگوبئیظگو
ًەثێ لە ثٌەڕەئدا هەر طیبطەت ًییە ،دەػ ت ئبیدیولو یب ثێ یب دوًیبثیٌ و وەلظەوە ثێ ثەاڵم ث یىهگبى هەرچگ
ثێ طیبطەت ًییە وەک وئوبى طیبطەت هبًبی چبرەًىوط هزنڤەکبى ،ئبیب رەوایە ثە مىلیب و مەوى و مەیگباەوە
هبهەاە لەگە ئەو چبرەًىوطەدا ثکەیين طیبطگەئوەدار یگب چگبالک طیبطگ ئەئگىاًێ مىلیگبی هەسى و کەاگکەاەی
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وەلظەو و ئبًوولو یک هەثێ ،ثەاڵم ئەو طبئەی دەث وە ثکەری طیبط ئەثێ ئەًیگب ثەپ گ پ ىەرەکگبً ساًظگو
طیبطگەت کە پ گگىەرگەل سەهیٌگ و پزاگوبئیظگگویي ،ثەػگگداری لە ثەطگگو ٌ طیبطگگەئدا ثکگگبتن ئەوەی ثە دوًیگگبی
کزدەوە (ً Practicبهو ث ت ًبئىاًێ پ ىەری هبهەاە کزدى ثێ لەطەر یبى و چبرەًىوط مەاک ،یبً مەاگک
یبً ک واقیرییە هەر ثویە پ ىەر و هیوودی واقیریؼ ئەوێن

٢ن ثەم پ ؼەکییە کىرئەوە ثب ثچیٌەوە طەر پزطیبری طەرەئبهبى دەرثبرەی چوًگبیەئی پ ىەًگدی ً گىاى کگىرد و
هبوک ؼە و رووداوە طیبطییەکبً ئ زاى و ثشاًیي ػگ ىاسی هەاظگىکەوئ ئگ وە لەگە ئەر هبوک ؼگبًەدا ئگب چەًگد
لەگە ئەو ثبطەی طەرەوەدا دێوەوەن ئیٌوب هەو ئەدەم لەثەر رنػٌبیی وەاڵه ئەم پزطیبرە و هەروەهب رواًیٌ
رەمٌەییبًە و مەطبرًبطبًەهدا ثو راثزدوو و ئ ظوبی کبری طیبط لەم ثەػەی کىردطگوبًدا ،هەًگدێ پ ؼگٌیبر ثگو
داهبئىو ثمەهە ثەردەطتن
ئەثگگێ دوو ئبطگگو ثبطگگەکە ل گگک پیگگب ثکەیگگٌەوە ،ئبطگگو وئگگي و گىووگگبر لەالیەک و ئبطگگو پزائیگگک و کگگزداریغ
لەالیەک ئزن چىًکىو ثە رای هي پیبواسی و هەودایەک قىو لە ً ىاى ئەم دوو رووثەرەی یبً طیبطیوبًدا هەیەن
ثبوەڕ ًبکەم کەص هەثێ ثوىاًێ ًکوا لە ثىوً پ ىەًدی لە ً ىاى ک ؼەی کىرد و هبوک ؼگەکبً ئ زاًگدا ثکگبت،
هەهىواى لە وەاڵه ئەم پزطیبرەدا کەم ئب سنر داى ثەو پ ىەًدییەدا ئەً ين ثەاڵم ثەػ سنری کگزداری طیبطگیوبى
ًیؼگگبًدەری ئەوەیە کە قبییگگل ثە وەهگگب پ ىەًگگدی و کگگبرییەرییەک دووالیەًە ًگگیي یگگبى ئەگەر قگگبییلیغ ثگگیي لە
ئبطو ک سنر طبدە و ثەرکىرئدا ئەیه ایٌەوەن ل زەدا ثب ئبهب ە ثەوەع ثکەم کە هەثەطگون لە «کگزداری طیبطگ »
کوی ئەو کبراًەیە لەم چەًد دەیەی هبوچەرمدا گ ثەئبیجەت لە طباڵً دوای طەرکەوئٌ ػوڕػگ 9191دا گ لە
الیەى حیشثە کىردییەکبى و لە هەًدێ قوًبغ سنر کىرئدا لەالیەى ئ لیت و دەطوەثژێزاً طگەرثەموی کىرطگوبًەوە
ئەًوبم دراوە و ثە پورێک لە پورەکگبى هبًگب یگبى دەرئەًوگبه ک طیبطگییبى لگێ کەوئگوئەوەن ئەاگجەت پیگبواسی
ػ ىەی هەاظگىکەوت و ثیزکگزدًەوەی دەطگوەثژێزاى و رنػگٌجیزاى لەگە هیوگودی کگبرکزدً حیشثەکبًگدا سنر کەم
ثگگىوە و وەک وگگبرص ئەا گ ي پگگورە (هگگن پىػگگبً یەکیبى ثەیەکەوە هەثگگىوە و هەیەن ئەاگگجەت ثیزهگگبى ًەچگگێ کە
طیبطگگەئ ئ گ وە لە رووثەرە طیظگگووبئیک و پگگالى ثگگو داًگگزاو و ئورگبًیشەکزاوەکەیگگدا لە پەیگگکەری حیشثەکبًوبً گدا
ثەرپەطوە ثوئەوە ،هەر ثویە ثەًبچبر ئەثێ سیبئز لەطەر ه ژوو و هیوگودی ئەواى چگڕ ثجیگٌەوە ئگبکىو لە طزوػگو
کزداری طیبط لە رن هەاڵئ کىردطوبًدا ئ جیەیين
ثە ئبوڕداًەوەیەک طبدە ئ ئەگەیي کە دوای ػکظومىاردً وئىوێژەکبً ً ىاى لیژًەی کىرد و دەطگوەی وئگىوێژی
دەواەئگ ًبوەًگگدی ئ گگزاى لە یەکەم طگگباڵً دوای ػوڕػگگدا ،هەودای ً گگىاى طیبطگگەئ ئگ وە و طیبطگگەئ ئ گگزاى
ثەردەوام قىواوز ثوئەوەن الیەً پ

طەرًج ئەوەیە کە ئەم دوورکەوئٌەوەیە سیگبئز لەوەی پەثگزی رووداوەکگبى و

ئبکبه گوڕاًەکبى ثێ ،دەرئەًوبه رواًیە و ثڕیبری موکزد و دامىاساًەی مىدی ئگ وە ثگىوەن وائە ئگ وە ثەردەوام
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هەواوبى داوە موهبى لە رووداو و گوڕاى و هبوک ؼە طیبطییەکبً ئ زاى دوور راثیزیي و ئەم ػ ىەیەهبى پبرپگبر
ئەوەًدە رادیکب و قگىو ثگوئەوە واهگبى ساًیگىە ئەوەی لە ئبراًگدا ئەقەوهگێ هگی پ ىەًگدییەک ثە ئگ وەوە ًیگیە
وائەساًگگن لە ًەطگگو طیبطگگیوبًدا ثەو قەًگگبعەئە گەػگگوىویي کە هەرچ گ لە رووداوەکگگبً ًبوەًگگدی ئ گگزاى دوورئگگز
ثکەویٌەوە «کىردایەئ »یەکەهبى مەطووز و رەطەًوز ئەث وەوە (ثیزهە طگبا  ٨٨هگي و یەک دوو هگبوڕێ دیگکە
ثەرگزیوگگبى لە ثشاڤ گ طگگەوس ئەکگگزد ،کەچ گ لەالیەى سنرثەی سیٌگگداًییە طیبطگگییەکبً ئزی هبوڕێوگگبًەوە ئوهەئجگگبر
ئەکزایي ثەوەی کە ئ زاًچ وگ ئەکەیگي ن ئگ وە واهگبى ساًیگىە ػىًبطگ پیگبواسی ًەئەوەیگ ثە هبًگبی ئەوەیە کە
موهبى لە رووداوەکبً ًبو ػىًبط دی دوور ثیگزیي ،ئەگەرچگ ئەو ػىًبطگە دراوطگ وبى ث گت ،ثەطگەرهبًدا سا
ث ت و کوًوزنا واڵئەکەیؼوبى ثکبتن ئبل زەدایە کە ئیوز هبائبوای لە طیبطەت ئەکەیي و ثبوەػگوبى ثەئەواوی ثە
رووی ئبیدیولو یبیەکگگدا ئەکەیگگٌەوە کە ػگگ ىەی ثیزکگگزدًەوەی لە کوهەایگگب و ػگگىًبص و ئەویدی لە طگگبوائزیي و
طەرەئبییوزیي قوًبغ ثیزکزدًەوەدا قەئیض هبوەن ئەم ئبیدیولو یبیە هەهىو «ئەویدی»یەک ثە ث یبًە و دواپبر ثە
دو هي ئەساًێ ،کەچ ئبهبدە ًییە لە کزدار و گەهەی ئەو دو هٌە راثو ٌێ و الًیکەم ثو مگوی ػگ ثکگبئەوەن دوا
ًوىوًەکبى لە ثەردەطووبًداى طبا  ٨٨حیشثەکبًوبى و سنرثەی رنػٌجیزاًوبى طەرەئب ثبیکوئ هەاجژاردًیبى کگزد
و لەوێىە ثەو دەرئەًوبهە گەیؼوي کە «ثشاڤ طەوس هی پ ىەًدییەک ثە کىردەوە ًیگیە»« ،ئەهە ثەرەو وورکەی
ئ وە ًییە»« ،ئ وە  ٣٣طباە ئەیکەیگي ثگب ئەواًگیغ چگىار رن ثگیکەى»« ،ئەهە ئەًیگب ػگەڕی دەطگەاڵئە لە ًگبو
مویبًدا و طیٌبریویەک رووت ثەوالوە هیچگ ئگز ًیگیە» و ثە دەیگبى دەرئەًوگبم و رطگوەی هبوػگ ىەی ئەهگبًە کە
ث یىهبى وڕیبى ثەطەر ػیکبری طیبطییەوە ًییەن ئەهظبایغ ئەم رێیەیەهبى درێگژە پگێدا و ئەهگبًىت هەاجگژاردى
طیٌبریویە و پ ىەًدیؼ ثە کىردەوە ًییەن ثەگؼو هي پ وىایە الًیکەم لە  ٣٣طبا راثگزدوودا ئەگەر ثە وئەیگغ
ًەثىوثێ ثە کزدەوە موهبى لە هەهىو رووداو و هبوک ؼەکبً ئ زاى قىئبر کزدووە یبى لە ثبػوزیي حباەئدا حەسهبى
ثە ئ کەاجىوى و دەطو ىەرداًیبى ًەکزدووە و پورێک پىواڵویٌەئەوە وەک ثا

کىردطوبى دەواەت گ ًەئەوەیەکگ

طەرثەمویە (یبى ئەثێ حەئوەًە ثج ت کە هی پ ىیظوییەک ثە پ ىەًدییزئي لەگە کەطبً ئز و دەواەئگبً ئزدا
ًیگگیە (هەەرچەًگگد ئەگەر وەهگگب دەواەئ کگگیغ دروطگگت ثکەیگگي هەر پ ىیظگگووبى ثەو پگگورە پ ىەًگگدییبًە ئەث گگت و
طەرثەموی سنر پیبواسە لە ثێًیبسی ن
 03طگگب ثەردەواهجگگىوى لەطگگەر هەاىێظگگو دوورەپەرێگگشی ثە ئبػگگکزا طگگەلوبًدوویەئ کە ثە هەاەدا چگگىویي،
ًیؼبًەکبً ئەم ثەهەاەداچىوًە ه ٌد دیبر و ئبػکزایە دەثب پ ىیظگو ثە ئبهگب ە پ کگزدى ًەثگىایەت لە طگوًیەی
ئەم هەاىێظت و طیبطەئەوە کبهە دەطوکەوئوبى ئوهبر کزدووە و کبهە هەًیبوهبى ثەرەو پ ؼگەوە هەایزئگىوە؟ لە
ثەراًجەردا سنرپبر ًەهبًوىاًیىە پەهگبوەری مەاگک ثیەیەًگیي ثەو قەًگبعەئە کە هەاىێظگوەکەهبى دروطگوە و ئەثگێ
پ ڕەویگ لگگێ ثگگکەىن سەقوگزیي ًوگگىوًەی لە هەاجگگژاردًە پوراوپورەکبًگگدا ئەثیٌگزێ ثە درێژایگ ئەم هەهگگىو طگگباە
حیشثەکبى هەهیؼە ثگبیکوت و ثەػگداریٌەکزدًیبى کگزدنئە ثەرًگبهەی مویگبى کەچگ سنریگٌەی مەاکگ کىردطگوبى
ثەػدارییبى لە هەاجژاردًەکبًدا کزدووە و دەًییؼیبى هەهیؼە هبًگبدار و گوڕاًمگىاس ثگىوەن ئەگەر لە هەاجژاردً کگ
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وەک هەاجژاردً پەرلەهبً حەوئەهگدا ثەػداریؼگیبى ًەکگزد لەثەر ثگبیکوئزدً حیشثەکگبى ًەثگىو ثەاکگىو ئبکگبه
رەئکزدًەوەی ثەرثیوی طەاڵحییەئ کبًدیداکبى و دروطوجىوً وەسای ثبیکوئکزدى لە ًبوموی ئ زاًگدا و الی ه گشە
طیبطییە رەطوییەکبى ثىون ئەهە لە حبا کدایە کە ثە رای هي ئ ظوبػ لەگەادا ثێ مەاک کىردطوبى گزێگدراوی
و موػەویظوییەک قىوایبى ثو حیشثەکبى هەیە ،ئەی ثوچ ئەو گزێگدراوییە طگوسەکییە ًەیوىاًیگىە ثیگوڕدرێ ثگو
گزێدراوییەک ئورگبًیگک و رێکمگزاو؟ وائە ثگوچ مەاکگ کىردطگوبى حیشثەکبًیگبى مگوع ئەوێ ثەاڵم لە ثڕیگبری
طیبطیدا ثەگىێیبى ًبکەى؟ وەاڵهەکەی سنر طەمت ًییە چىًکىو ثڕیبرە طیبطییەکبًیبى ثە دروطت ًگبساًي یگبمىد
ثە ئەواوی ًگبساًين ث یىهگبى یەک لە هوکگبرە طگەرەکییەکبً ًبدروطگوجىوً ئەو ثڕیگبرە طیبطگییبًە (ًگبا ن ئگبکە
هوکگگبر چىًکگگىو هگگی دیگگبردەیەک ئگگبکە هوکبرهگگبى ًیگگیە و رووداوەکگگبى هەهیؼگگە ئەًوگگبه کوهەا گگک هوکگگبرى
گگزئٌەثەری طیبطگگەئ دوورەپەرێگگشی و مگگوگ لکزدًە لە گگگوڕاى و رووداوە ًبوموییەکگگبً ئ گگزاىن دەطگگوەثەرکزدً
هەعزیفە و ًبطیٌ هەر ػو ک پ ىیظو ثە ًشیککەوئٌەوە و ئ ڕاهبى لەو ػوەدا هەیە ،لە دوورەوە هەعزیفە ًبیەئە
دین چەًدە موهبى لە رووداوەکبً ئ زاى دوور ثیزیي ثە هەهبى ئەًداسە کەهوگز ل یگبى ئ گئەگەیي ،دیگبرە ئەگەر لە
دیگگبردەیەک ثە ثبػگگ ئ گگٌەگەیي ًگگبئىاًیي گەاڵاەیەکگگ ثگگبع ثگگو هگگبهەاەکزدً داثڕێگگژیين ئەهگگبًە طگگبدەئزیي و
طگگەرەئبییوزیي ثبثەئەکگگبً هەعزیفەًبطگگیي و ثە وائگگبیەک لە ریگگشی (ثگگدیهیبت داى ،ثەاڵم ثەدامەوە لە ه ؼگگک
طیبطی ئ وەدا ه ؼوب پ

مویبى ًەکزدنئەوەن

پ ؼگوز وئوگگبى «رەمگٌە و پیگگبچىوًەوە» یەکگ کە لە ئبیجەئوەًگگدییە طگەرەکییەکبً طیبطگگەت ،درێژەپ گگداً 03
طباەی ثەرًبهەیەک ث دەطکەوت و ػکظومىاردوو و ئبهبدەًەثىوى ثو پیبچىوًەوە و گوڕاى ر هبًبیەک دەثەمؼێ؟
ثە رای هي ًیؼبًەی ئەوەیە کە ئ وە طیبطەئوبى وى کزدووە و موهگبى ثە کگوهەاە هەاىێظگو ک طەرطگەموبًەی
ػ ىەطیبطییەوە مەریک کزدووە و وائەساًیي ثەراطت مەریکیي طیبطەت ئەکەیي لە کبم قگبهىوص و قىئبثمگبًەی
طیبطگگیدا  03طگگب طگگىورثىوى لەطگگەر گەاڵاەیەک گ وەػگگە و ث دەطگگکەوت ثە طیبطگگەت لەقەاەم دراوە؟ ئەم
هیوودە درێژەی ًەریو طىاوی کوهەایبکەهبًە کە قظەی «پیبو» ثە یەک ک ئەساًێ و گوڕاى و پبػیەسثىوًەوە ثە
الواسی و ئەطلیوکبری ،ثەراطت ئبیب ئەهە ئەچ وە مبًەی طیبطەئەوە؟
ئبهزیکبی سله ش طبا  ٢٣٣١ثە هەثەطو روومبًدً هبوکبئ ئەلتبعیگدە و ئبلیجگبى لەػکزک ؼگی ثگو ئەونبًظگوبى
کزد و لە دنکوزیٌ «رن هەاڵئ ًبوەڕاطو گەورە»دا ثیوکزدًەوەی دیووکزاط و لەًبوثزدً هەهىو ه شێکگ د ە
دیووکزاط گ کزاثگگىوە هبًؼ گ و یەکەمن ئ ظگگوە ئەًیگگب دوای  ١٢طگگب کە ئ یەیؼگگوىوە ئبلیجگگبى ه شێک گ رەطگگەً
ًبوموی ئەو واڵئەیە و لەًبو ًبچێ هەاىێظو گوڕیىە و وئىوێژی لەگەاگدا ئەکگب و ئەیەوێ ثیه ٌ گوە ًگبو پزنطگەی
طیبطی رەطوییەوەن ئ وە  ٣٣طگباە ئەا گیي «ثڕوومگێ کوهگبری ئیظگاله » و هەهگىو مىاطگت و ثەرًبهەکبًوگبى
ثەطووئەوە ثەو روومبًە وەهوییەوە ،ئ ظوەیغ هەر ثەئەهبیي ثڕوومێ و ًبهبًەوێ ئەو راطگوییە قجگىو ثکەیگي کە
ًبڕوومێ (یب الًیکەم طەموە ثڕوومگێ ن ئەگەر کوهگبری ئیظگاله هەر ًەڕوومگب ئبیگب ئەثگێ دەطگت لە داواکزدًگ
هبوەکبًوگگبى ثؼگگوریٌەوە و «مەثگگبت» و چگگبالک داثمەیگگي؟ هەاەیەک گ سنر کىػگگٌدەیە ئەگەر واثگگشاًیي ئەًیگگب ثە
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روومبً کوهبری ئیظاله هبوەکبًوبى دێوە دی و دەطوەثەر دەثێن ئەو دروػوە دروػو ک طیبطگ و لەمگوگزی
ئبهبًو ک هىهکیٌ طیبط ًییە ،ئەًیب دەرثڕیٌ ک رووئ ئبیدیولو یکە و ًەئەًیب طىودێک ثو مەثبئ طیبطگ
و کوهەاڵیەئیوبى ًەثىوە ثەاکىو رێیزێک گەورەیگغ ثگىوە لە ثەردەم داه ٌگبى و پیگبچىوًەوە ثە هەاەکبًوبًگدان لە
ئەًدێؼەی ًىێ طیبطیدا ئەا ي ثە پ چەواًەی ثوچىوً ئەوالئىوى گزً ،ئەوە ًییە کێ حکىوهەت ئەکگبت گزًگ،
ئەوەیە چوى حکىوهەت ئەکبتن هەایزئٌ درووػو «ثڕوومێ» دەقبودەق ثەو ئبراطگوەیەدا ئەگەڕێ کە ثگو ئگ وە
گزً ،ئەوەیە کە کێ حکىوهەت ئەکبت ،ثەم ػ ىەیە ًیؼبً ئەدەیي کە هی ئبػٌبییەکوبى ثە طیبطەئ هگودێڕى
و ئەًدێؼەی ًىێ طیبط ًییە و ئەهەع لە راطویدا هبًبی ئەوەی لە ثٌەڕەئدا «طیبطگەت» ًبًبطگیين ر گگزًیە
ًبوی حکىوهەئ ئ زاى کوهبری ئیظاله ثێ یب واڵئ پبػبیەئی ئبریبه هز ،گزً ،ئەوەیە هي ثە هبوەکبًن ثگیەم و
ئەم ثەهبویەیؼوٌە ثەداٌیبییەوە ئبکبه ثڕیبری طگەرثەموی ئەو حکگىوهەئە ًیگیەن حکگىوهەت ثە هگی ػگ ىەیەک
ثیوڕی طەرثەمو (هونیز هظوتل ًییە ،١کوهەایب و ه گشە ئوپوسیظگیوًەکبً حکگىوهەئیغ ثەقەدەر حکگىوهەت و
ثیزە سیبئز لە موی لە هبوک ؼە طیبطییەکبى و ًەمؼەک ؼکزدً کوهەایب و دەواەئدا دەوریبى هەیەن ئەگەر ئ وە
ثڕیبرهبى داوە موهبى لە هەهىو ػو ک دوور ثیزیي و ثە پبطیڤجىوى و (اًفرب ی موهبى هی سەمو ک واقیرگ و
کبراهە ًەمەیٌە طەر حکىوهەت ،ئەوە ئیوز ًیؼبًەی ثەه شی دەواەت و دامزاً هەهگىو دەرگبکگبى ًیگیە ثەاکگىو
ًیؼگگبًەی هەاەثگگىوى و کەم ئ یەیؼگگوي و ًگگبهوثىوً ئگگ وەیە ثە طیبطگگەت و پ ىەرەکگگبً ن کگگێ ئەیگگىت دوای
رووداوەکبً طبا  ٨٨و لەئىپەئکزدً ریفورهمىاساى و ئیٌوب دوای رەئکزدًەوەی طگەاڵحییەئ هبػگو وەک دوا
ئىه دی گگوڕاىً ،شیکوگزیي کەص ثە هبػگو و هەروەهگب ثە ًبڕاسییگبً دنمگ ئ ظگوب ئیوگبسەی پگێ ئەدرێ ثج گوە
طەرکوهبر؟ ئەگەر طیبطیکبراً کىرد وەک هەهیؼە و لەطەر هەهبى ئیوری طىاوی پگیالى ئەهەع ثە طگیٌبریو و
درن ًەساًي ثە رای هي دەطەاڵئ ئ گزاى قەت حەسی ثە طگەرنکبیەئی رنحگبً ًەئەکگزد ثەاڵم گگوڕاً هەًگدێ لە
هبوک ؼەکبى و گەهەی دروطو گوڕاًمگىاساى گ وائە هبػگو و ریفورهمگىاساى گ دەطگەاڵئ ًبچگبر کگزد ئگبسادثىوً
هەاجگژاردى قجگىو ثکگبتن ئەگەر ئەواى وەک ئەم  ٣٣طگباەی ئگ وە ثوگورایەى یگبمىد ًەپگىواڵیەًەوە ،ئبیگب ئ ظگگوە
رنحگگبً طگگەرکوهبر ثگگىو و دەطگگەاڵت ئگگبوا پبػەکؼگگ یەک کزدثگگىو؟ کەواثگگىو هگگی دەطگگەاڵت و حکىوهەئ گگک
هەرچەًدێکیغ ثەه ش یب دیکوبئور و هلهىڕ ث تً ،بئىاًێ ئبکە ثڕیبردەری هەیداً طیبطگەت ث گتن ئگ وە  ٣٣طگباە
هەیداً طیبطەئوبى ثو حکىوهەت چو کزدووە و ئبػکزایە ئەویغ پ یگبکەی ئگ وە پگڕ ئەکگبئەوە و هەو ئەدات
هەرچ گ سیگگبئز دوورهگگبى ثمگگبئەوە و ثە کگگوهەاە دروػگگو ک کەللەڕەقگگبًەی ئبیگگدیولو یکەوە طگگەرگەرهوبى ثکگگبتن
ئەًبًەت ثیزە حەس ئەکبت ثەوەی دروػو «ثڕوومێ»هبى هەاکزدووە ،چىًکىو ثە هگوی ئەو دروػگوەوە ثیگبًىوی
ثگگو دەرکزدًوگگبى لە ًگگبوموی واڵت و لە هەًگگبوی رووداوە طیبطگگییەکبى دەطگگت ئەکەوێ و ثە ئبطگگبً ئەئگگىاًێ
پؼویىێوبى ثمبتن ئبوڕێک ثچىوک لە راگەیبًدً رەطگوی ئ گزاى لەدوای  ٨٨ثگدەًەوە کە چوًگبوچوى ئەیىیظگت
هەرپور ثىوە ریفورهمىاساى ثکبئە ه شێک ئبوە ووکەر ،مگو کەص وەک مویگبى ًەیگدەساً مگبئەه و کەڕووثگ و
هىوطگگەوی قەت ًگگبئىاًي ئگگبوە ووکەری ئەو طیظگگوەهە ثگگي کە مویگگبى دایبًوەسراًگگدووەن دەطگگەاڵت ئەیىیظگگت ثە
پ ٌبطەکزدً ئەواى وەک کەطبً ثەرهەاظوکبری ئبوە ووکەر ثیبًىوی ثگو داثڕاًگدًیبى لە مەاگک دەطگت ثگکەوێن
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ثەدامەوە حکگگىوهەت لە  ٣٣طگگب لەهەوپ ؼگگەوە گەهەیەکگ داڕػگگت و ئگ وەیغ ئ کەاگ ئەو گەهەیە ثگگىویي و ثە
درێژایی ئەم طباڵًە لە هەیداً گەهەی ئەودا یبریوبى کزدووەن دوورکەوئگٌەوەی ه گشی طیبطگ لە مەاگک هبًگبی
لەمؼگگوەچىوى و ًگگبهوثىوً کوهەایگگب ثەو ه گگشە و لەوێؼگگەوە ئبطگگبًجىوًەوەی ئیوکگگبً کگگوًوزناکزدً هەیگگداً
طیبطەت ثو دەواەئ دەطەاڵئدارن طیبطەئ کىردی دەثب ثە هی ػ ىەیەک حبسر ًەثىایە واڵت ثەپگێ ثه اگێ ،کە
ئەا ن طیبطەئ کىردی هەثەطون ئەًیب حیشثەکبى ًییە ثەاکگىو ئەگەر دوورکەوئگٌەوەی ئەواى دواپگبر دیگبردەیەک
چبوەڕواًکزاو و حەئو ثىایە دیظبى دەکزا ثە هەًدێ رێیەیئزدا و الًیکەم دوای چەًد طبا ک دەالقەیەک رەطو
و ئبػکزا (ًەک ًه ٌگ و ًبڕەطگو

ثە رووی طیبطگەئ کىردیگدا ثکگزایەئەوە کە ثەدامەوە قەت ًەکگزایەوەن ثەم

پورە ًەوەکبً دوائز هی ئبػٌبییەکیبى ثە ه ژووی طیبطگ  ،حیشثەکگبى ،طگەرکزدایەئییبى و ثەگؼگو ثە رەوئگ
طیبطەئ کىردی ًییە و ل

ًبهو ثىوىن یەک لە هەاە کىػٌدەکبً حیشثەکبًوگبى ثەرکگىرئکزدًەوەی «مەثگبت»

ثگگىو لە دووئگگىێ چگگبالکی چەکگگداراًەدا کە لە درێژاییگگ سەهەًگگدا ثگگىو ثە هگگوی هبائگگبواییکزدى لە طیبطگگەت و
ثەپیزنسکزدً هەر چەػٌە کزدەیەک چەکداراًەن ئەطوەهوزیي و ثەه شئزیي ئوپوسیظیوى ثگو هەر حکىوهەئ گک ئەو
ئوپوسیظگگیوًەیە کە ثە رەطگگو و ئبػگگکزا ثەرهەاظگگو دەطگگەاڵئ ئەث گگوەوە و ئەئگگىاًێ پەهگگبوەری مەاگگک ثکگگبئە
پباپؼو دامىاسەکبً موی ثەثێ ئەوەی ثەػداریکزدً مەاک ث وە هبیەی دروطوجىوً سیبى و (هشیٌە ی وزاواىن
سنریٌەی مەاک ئەًیب ثگو هگبوەیەک کگىرت ئبهگبدە دەثگي قجگىوا سەحوەئگ وگزە ثگکەى و دوای هگبوەیەک ئەگەر
گوڕاً ک لە دنمەکەدا پ ک ًەیەت وردە وردە پبػەکؼێ ئەکەى ،وائەساًن مەاک طىوریب ئەگەر ثیبًشاًیبیە لە ئبوا
ػەڕێک هباىێزاًکەر و درێژمبیەًەوە ئەگل ي قەت د ی ئەطەد راًەدەپەڕیي و ثەػگ سنریگبى ئ ظگوە لە راپەڕیٌگ
طەرەئب پەػیوبى ثىوًەئەوەن
رەًیە ئبل زەدا ثىئزێ دواپبر حکىوهەت حیشثەکبً هەر دەرئەکزد و ئیوگبسەی مەثگبئ رەطگوی پگێ ًەئەداى ،لە
وەاڵهگدا ئەاگ ن ئەگەر ئەًگبًەت وەهگگبیغ ثگىایە مگگو لە طگگباڵً دوائگز و لە چەًگگدیي قوًگبغ پیگگبواسدا ئەهگگبًوىاً
رەوئ ک طیبطی رەطو ثکەیگٌەوە ،ثەاڵم قەت ثیزهگبى لە رێمظگوٌەوە و رەطگو کگزدًەوەی کگبری طیبطگ لە
کىردطوبًدا ًەکزدەوە و هی هەًیبوێک پیدیوبى ثو هەاٌەگزت (پیب لە چەًگد هەوا کگ وەک حیشثگ ئبػگو و
ئبسادی یب ثەرەی یەکیزئگىوی کگىرد لە طگەردەه مبئەهیگدا کە هەوایەل کگ الواس و طگەرًەکەوئىو ثگىوى ن ئگ وە
چبالکی رەطویوبى لە چىارچ ىەی کبری وەرهەًیگ و هىًەریگدا ثەرکگىرت کگزدەوە و لە ًەطگو طیبطگیوبًدا ثەو
قەًبعەئە گەػگوجىویي کە طیبطگەئ کگىردی ئەثگێ هەر ًه ٌگ و ێزثە ێگز ثگێ و هگی رێگیەیەک ثگو طظیبطگەئ
رەطو و ئبػکزای کىردی لە ئ زاًدا ًەهبوەئەوە و الًیکەم ئب روومبً کوهگبری ئیظگاله ئەم کەػگە وەک مگوی
ئەه ٌ وەوە ئ وە واهبى ساًیىە هبدام حیشثە چەکدارەکبًوبى هەى ئیوز پ ىیظت ثە هی طیبطەئکزدً ک ئز ًیگیە و
ئەوەی پ ىیظت ثێ ئەواى ئەیگکەى ،لەحبا کگدا ئەواى ئەگەر ثیؼگیبًەوێ ًگبئىاًي دەطگو ىەرداً هەًگدێ رووثەری
طیبطەت ثگکەى ،چىًکگىو طزوػگو رەوئ کگ طیبطگی چەکگدار کە رێکمزاوەکگبً ثە ًه ٌگ ثەڕێگىە ئەثگبت سنر
پیبواسە لە طزوػو رەوئ ک رەطو و ئبػکزا کە مبوەى پ یە و هەاىێظو دیبر و ئبػکزایە لە ًبو کوهەایبدان
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ئەگەر ئ وە ثەػداری لە ثەطو ٌە رەطوییەکبً طیبطەت و ئەًبًەت دەطگەاڵئدا ثکەیگي ئەئگىاًیي رەًیگ ئگبیجەئ
موهبى لەو ثەطو ٌە ثدەیي ،ثەاڵم ئەگەر موهبً لێ دوور ثیزیي دواپبر هی ًیؼبًەیەک ئ وەی پ گىە ًبث گتن لە
طەردەه دەواەئ ریفورهدا مىێٌدکبراً کىرد ئەئزطبى لەوەی ثەػداری لە ئەًوىهەًە مىێٌدکبرییەکبً ًشیک لە
«دەووەری ئەحکین» ثکەى و ئەیبًىت ػىًبط کىردی لە ًبو ػىًبطگ ریفگورم و ػىًبطگ ئ زاًیگدا ئەئگىێوەوە،
ووثیبی ئىاًەوە وای کزدثىو هی پورە پ ىەًدییەک لەگە ئەو ئەًوىهەًبًە و چبالکبً ئ زاًیدا دروطگت ًەکەیگين
لە حبا کدا کە ئەو ئىێژە گوڕاًمىاسئزیي و هودێڕًوزیي ه گشی کگوهەاڵیەئی ًگبو ئ گزاى ثگىو (هەثەطگت لە هگودێڕى
دروػن و ئبهبًوەکبًە ًەک پ کهبت و کزدەوە  ،ئەگەر ثوبًوىاًیبیە ئەو پورە ه ش و ئىێژاًە ثە قەًبعەت ثیەیەًگیي
پباپؼو لە داواکبًوبى ثکەى ئبیب کبرێک ث هىودە دەثىو؟ ثەثبری ئەوثبردا ث یىهبى ئەًیب الواسەکگبى لە پ ىەًگدی
ئەئزطگگي ،مودوورگزئٌوگگبى ًیؼگگبًەی ًەثگگىوً ثگگبوەڕ ثە مگگویەً ،یؼگگبًەی الواسییەکگگ گەورە و ثگگێثگگبوەڕییە ثە
رەواثىوً دامىاسەکبىن ئەگیٌب ئەگەر هي لە رەواثگىوى و رەطگەًجىوً داواکگبًن داٌیگب ثگن ثگو ئەثگێ لە ئگىاًەوە و
لەًگگبوچىوى ثوزطگگن؟ ػىًبط گ ک ثە ئ کەاجگگىوى و پ ىەًگگدییزئي ثوگگىێوەوە ث یىهگگبى هەایگگزی ئبیجەئوەًگگدییەکبً
ػىًبص ًییە و ئەًیب پگورە هەطگو ک ثەپەلە و ث جٌەهگبیە و هیچگ ئگزن ئگ وە پ وگبًىایە ئەگەر ئەًگبًەت کگبرێک
ئبػکزا و رەطویغ ئەًوبم ثدەیي ئەثێ ثە ػ ىەی طەرثەمو و ثێ هی هبوثەػیکزدً ک لەگە غەیزە کىردەکبًگدا
ث ت ،کەچ طیبطەت قەت ثە هبًبی داثڕاًدً پ ىەًدی ًییە و ًەثىوە ،ثەئبیجەت لە واڵئ کگ وەک ئ زاًگدا کە لە
رووی ًەئەوە و سهبى و ئبییٌەوە گەلێ وزەڕەً ،و پلورااەن

٣ن ثە رای هي ئەم پورە رواًیەیە لە ًگبو مویگدا ئىوػگ پبرادنکظگ قگىو ثگىوە و ئەوەی ئگ وە وەک دروػگن و
ئبهگگبًج رایئەگەیەًگگیي پیگگبواسە لەگە ػگ ىەی کگگبر و پزائیکوبًگگدا ،ثە وائگگبیەک طگگبدەئز هەاظگگىکەوئوبى ثە هگگی
ػ گ ىەیەک لە مگگشهەت دروػگگن و ئبهگگبًوە راگەیەًزاوەکبًوبًگگدا ًەثگگىوەن هەو ئەدەم ثە مظگگوٌە ثەردەطگگو دوو
ًوىوًەی ثبثەئ و دیبر ئەم قظەیەم رووى ثکەهەوە:
 مىاطو «گوڕاى» ( Changeمىاطو ک هەهیؼەی ئ وە ثىوە ،وائە هەهیؼە داواهبى کزدووە دنم ًبلەثبریهەًىوکە ثیوڕدرێ ثو دنم ک ثگبع یگب الًگیکەم ثبػگوز ،کەوایە ئەثگێ لو یگک و هیکگبًیشه گگوڕاى ثٌبطگیين ئەم
لو یک و هیکبًیشهە لە سەهەً کەوە ثو سەهەً ک ئز و لە کوهەایبیەکەوە ثو کوهەایبیەک ئگز پیگبواسی سنری هەیە
و ئەاجەت هەًدێ ثٌەهگب و وگبکوەری گؼگو و هەهیؼەییؼگ هەیەن ئەگەر لە دوًیگبی کوًگدا الثزدًگ پبدػگب یگبى
حبکو گگک هەایگگزی گگگوڕدراً طگگەرئبثەری طیبطگگەت و ثڕیگگبرە حکىوهەئییەکگگبى ثگگىو لە دوًیگگبی ًىێگگدا پ کهگگبئ
دەطەاڵت سنر لەوە ئباوسئزە ثە هبئي و چىوً طەرکوهبر و طەرنک وەسیزاً ک یبى ئەًبًەت گوڕیٌ حکىوهەئ گک
گوڕاً ک گەورە روو ثداتن ثەگؼو طزوػو گوڕاى لە کوهەایب و پیهبً هودێڕًدا گەلێ ئباوس و پڕگزێیە و هەر
گوڕاً گک ئەثگێ لەطگەر ثىًیگبدێک عەیٌگ روو ثگدات ،ئەگیٌگب ئەگەر لە ئگبوا ثىًیبدێگک ث گجەع ثگێ ث یىهگگبى سنر
هەاٌبکبت و دنمەکە وەرئەگەڕێوەوە ثەرەو دواوەن ثو ًوىوًە لە طەردەه طەید هىحەهوەدی مبئەهیدا کوهەایبی
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هەدەً گەلێ ثەه ش ثىویەوە ئبسادی رادەرثڕیي ،ئبسادی چبپەهەًییەکبى ،ئبسادی داهەسراًدً حیشة و رێکمزاو و
ثە دەیبى ثەرهەم و دەطوکەوئ ئز لە ریشی ثەرهەهەکبً ریفورهیشاطگیوً ئەو قوًگبغەدا ثگىوىن ثەاڵم ئەًیگب دوای
هەػت طب و ثە گوڕاً دەواەت ثەػ هەرەسنری ئەو دەطوکەوئبًە لەًگبوچىوى و ثە وائگبیەک ریفگورم ػکظگو
مىاردن هوکبری ئەم ػکظوە سنر ثىو ثەاڵم یەک لە گزًیوزیٌەکبًیبى ثزیو ثىو لە ئبهبدەًەثىوى و ئبهگبدەًەکزدً
ثەطو ٌ ئبثىورین طگەرەڕای ثەرًبهەکگبً دەواەئگ مگبئەه ثگو پوەوکگزدًەوەی «کەرئگ ئگبیجەت» ( Private

 sectorلە ئگگبثىری ئ زاًگگدا و ئەًوبهگگداً پزنطگگەی «ًگگبدەواەئیکزدًەوە» ( Privatizationثەاڵم سنرثەی
رووثەری ئبثىوری هەروەک پبراى لەدەطت دەواەئگدا هگبیەوە و ثگبساڕی ئگبساد ثە ػگ ىەی ثەرثگیو ًەیوگىاً مگوی
ثچەطگپ ٌێ و کەرئگ ئگبیجەت ًەثگىو ثە ه گشی ه ژهگگوًیک ثەطگو ٌ ئگبثىوری ئ گزاىن ئەهە لە حبا کگدا ثگگىو کە
واثەطوەثىوً ثگىودپەی ئ گزاى ثە داهگبئ ًەوت لە مویگدا ثجگىوە هگوی دروطگوجىوً راًو کگ گەورە لە دەطگت
دەواەئدا کە دەیوىاً ثە پؼوجەطوي ثەو داهبئە ثەػگ ىەی طگەرثەمو و ثگێًیگبس لە مەاگک مگوی ثەڕێگىە ثجگبتن
دەواەئ ک پ ىیظو ثە «پیوبک»

(TAX

ًەثێ و طەرچبوەی داهبئەکبً طزوػو و طەرثەمو لە کوهەایب ث ت

ئەطوەهە ثج وە دەواەئ ک دیوگوکزات ،چىًکگىو ه گش و دەطگەاڵئ گەورەی ئگبثىوری رێیگبیەک سنر کگبراهەیە ثگو
داپوػگگیٌ ًبکبراهەییەکگگبى و ث گگدەًیکزدً مەاگگکن دواپگگبر دنالرە ًەوئییەکگگبى دەطگگەاڵئ ک وەهگگب گەورەیگگبى
ثەمؼگگیجىوە حکگگىوهەئ ئ گگزاى کە ثە ئبطگگبً ئگگىاً دنمەکە ثە ثگگبرێک ئگگزدا وەرثظگگىوڕێٌێ و هەهگگىو ثەرهەم و
دەطگگگکەوئە هەدەًگگگ و طیبطگگگییەکبً طگگگەردەه مگگگبئەه ثظگگگڕێوەوە ،وائە ئەو دەطگگگکەوئبًەی ثە پ ییگگگز و
طەقبهیزئىو و وەک مویبى ئەیبًىت (ثزگؼت ًبپذیز لەقەاەم ئەدراى لە هەاجژاردً ک ئبطبییدا لەدەطگت چگىوى
و ئىاًەوەن ریفورهمىاساى لەوە غبو ثىوى کە دەواەئ گک کگىًوزنا ئگبثىوری ثکگبت ثەوەو دامگزاى و هلهگىڕی هگل
دەًێن ئگبثىوری ثگبساڕی ئگبساد ئەگەر ثەپ گ ئەسهگىوً چگیي ئەًگبًەت هەرپگ (کگبو

و ئەواو ثگو داهەسراًگدً

دیووکزاط ًەثێ (لە ئەاجەت ئەهەع قظەی لەطەرە و چیي ثە ثەراورد لەگە طەردەه هبئو و ئەًگبًەت دەًگ،
ػیبئو پەًیگدا ئ ظگوە دیوگوکزائوزە و ثەرەو پگورە دیووکزاطگییەک ئگبکەحیشث چگىوە کە الًگیکەم وگبکوەری سنر
گزًی ئباىگوڕی دەطوەثژێزاً ئ دا رەچبو ئەکزێ و پ گدەچێ ثەدرێژایگ سەهەى ثەرەو دیووکزاطگییەک ثبػگوز و
راطوەقیٌەئز هەًیبو ثٌێ ث یىهبى هەرپ پ ىیظت یب (السم ەن ئەگەر دەواەئ رنحبًیغ ثەرًگبهەیەک کزداریگ
ثو کەهکزدًەوەی رنا دەواەت لە ئبثىوریدا ًەثێ و ًەئىاًێ ئبیجەئوەًدییەکبً ئبثىوری ثبساڕی ئبساد ثەدی ثه ٌێ
ث یىهبى ئىوػ ػکظت دەثێن
ثەم پ یە کىردیغ ئەگەر دەطکەوئ ک دەطوەثەر ثکبت ،وەک کوهبری کىردطوبى یبمىد یەک دوو طبا طگەرەئبی
ػوڕػگگگ ئ گگگزاى ،هگگگبدام سەهیگگگٌە ثگگگبثەئ و واقیرییەکگگگبى ئبهگگگبدە ًەثگگگي ثە ئبطگگگبً و م زایگگگ دنمەکەی لگگگێ
وەرئەگەڕێگگوەوە و هەهگگىو ػگگت لەدەطگگت ئەدات ،هەروەک چگگوى ئەو ًوىوًگگبًە ثە ئگگبوا دەردێگگک چگگىوىن ئگگبل زەوە
ثەثبػگ ئەئگىاًیي ئ گجیەیي کە گگوڕاً طیبطگگەت لە ئ زاًگدا پ ىەًگدییەک ئىًگدوئوا ثە طگەرپەم رووثەرەکگگبً
کىردطوبى و ک ؼەکەیەوە هەیە ثب ئەًیب ثەراوردێک طبدە ثکەیي لە ً ىاى کەػگ گؼگوی کىردطگوبى لە هەردوو
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طەردەه مبئەه و ئەحوەدیًژاددا ئبکىو لە پیبواسی ً ىاى ئەو دوو قوًبغە ئ جیەیين ئبػکزایە ئەگەر دەواەئ
گەػەمىاس (ئىطرەگزا و دیووکزائوز و ئبسادثیزئز لەطەر کگبر ث گت (مگبئەه

دەروەئگ دروطگوکزدً رێکمگزاوە

هەدەً و پیؼەییەکبى و چبالکی کىلوىوری و ثیزە طیبط ثو ئ وەی کىرد ئب رادەیەک سنر ئبهگبدە ئەثگێ ثەاڵم
هبئٌە طەرکبری دەواەئ ک پبواًمىاسی ئەطکجیز و دامزاو (ئەحوەدیًژاد هەهىو ئەو دەروەت و ئیوکبًبًەهبى لێ
ئەط ٌ وەوەن ئبیب کەط ک هەیە ًەثىوً ئگبوا دەروەئیەل گک لە ثىوًیگبى ثە ثبػگوز ثشاًگێ؟ واًگبساًن وەاڵهگ کەص
«ئەرێ» ث تن پبرادنکظەکە ئبل زەدا موی دەرئەمبت ئەگەر کزاوەثىوً وەسا ثە ثبػوز ئەساًگیي ئەی ثگو موهگبى
لە هبوک ؼگگەکبى و رووداوەکگگبى دوور ئەگگگزیي و کبرێگگک ًگگبکەیي دەواەئ گگک ث گگوە طگگەر کگگبر کە هەایگگزی ئگگبوا
مەطاەئیەل ک ث ت؟ ثیزە سنرپبر کزدەی طیبط و کوهەاڵیەئیوگبى ثە ئبراطگوەی پگ چەواًەدا گەڕاوە و حەسهگبى
کگگزدووە دەواەئ کگگ دامگگزاوی پگگبواًمىاس لەطگگەرکبر ث گگت ئگگبکىو ثوگگىاًیي ثیکەیگگٌە هیٌجەرێگگک ثگگو ثبًیەػگگە و
پڕوپبگەًگگدەی د ثە حکگگىوهەت ،ثەوائگگبیەک طگگبدەئز ئەوەًگگدەی ثبًیەػگگەی د ەحکىوهەئیوگگبى ال گزًگگ ،ثگگىوە
هەاظىوڕاً پیدی و واقیری طیبط و کوهەاڵیەئیوبى ال گزًً ،ەثىوەن ئبیب گوڕاى لە رێ پڕوپبگەًدەی رووئەوە
دێوە دی یبمىد لە رێ چبالکییەک پزنطەی و ثێوچبً ئیوگبث و ئبهگبدەثىوً ئەکویگ و کگبراهە لە ثەطگو ٌە
پوراوپورەکبً کوهەایب و طیبطەئدا؟
 الیەً ک ئگگزی ئەو رواًگگیە طگگبوا و پبرادنکظگگیکباە لە پزطگ دنمگ ئ گگزاى لە کگگوهەا ً ىًەئەوەییگگدا ثەرپەطگگوەدەث وەوەن ثەػ سنری ئ وەی کىرد پ وبى وا ثىوە سەمت و گىػبری کوهەا ً ىًەئەوەی و گەهبرنی ئبثىوری و
طیبط و ئەریکمظوٌ ئ زاى ئگب وزەئگز ثگێ ثەر ەوەًگدییەکبً ئگ وە سیگبئز و سووئگز دەطگوەثەر ئەثگێن ث یىهگبى
دروطگگگوجىوً رێکمگگگزاو ،داهەسراو و یبطگگگب ً گگگىًەئەوەی و طگگگەروو ًەئەوەییەکگگگبى ( super nationalو
چگگبودێزیکزدى و کگگىًوزناکزدً دەواەئگگبى لە رێگ ئەو هیکبًیشهگگبًەوە گەلگگێ طگگىودهەًدە و لە پەرەپ گگداً هگگبو
هزنا ،گەػەی ئبثىوری و طیبط و هەروەهب گوڕیٌ رەووبر و هەاظىکەوئ دەواەئەکبًگدا دەورێکگ ثەرچبویگبى
گ گگڕاوەن ثەاڵم ئەسهگگىوًە عەیٌییەکگگبى طگگەلو ٌەری ئەو راطگگوییەیە کە هەر واڵئ گگک لە کوهەایگگبی ً گگىًەئەوەی
دەرثکزێ و ئەریک ثمزێ سیبئز ثەرەو یبمیجىوى و رەچبوًەکزدً یبطب و رێظب پەطٌدکزاوە پیهبًییەکبى ئەچێن ثب
ثە ًوىوًەیەک طبدە ثبثەئەکە رووًوز ثکەهەوە :ئەگەر کەط ک لە وورێکدا ثە ئەًیب ثژی و هی هبو یٌ ک ًەثگێ
و چبودێزییەک ثەطەرەوە ًەثێ دەػگ ت رەچگبوی سنرێگک لە ًەریگوە کوهەاڵیەئییەکگبى ًەکگبت و ثە هەیلگ مگوی
ثوگىوا وەوە ،ثگو وێگٌە رەًگیە ثە رووئگ ثگیەڕێ ،ثە دەًیگ ثەرس هگبوار ثکگگبت ،ػگەواى درەًگ ،ثگمەوێ ،پگگبک و
مبوێٌی هباەکە ثەڕێىە ًەثبت وننن ثەاڵم ئەگەر کەص یب کەطگبً ک ئگز ث گوە هگبو یي و هبوهگبا ئەوپگبر ًبچگبرە
هەهىو ئەو مب و یبطبیبًە رەچبو ثکگبت ،ئەگیٌگب پ کەوە یگبى ًگبهىهکیي دەثگێ و یگبً لگێ ئەػگ ىێن ئەهە ثگو
دەواەئبًیغ هەروایە ه ژووی پ ىەًدییە ً ىًەئەوەییەکبً دوًیبی هبوچەرخ طگەلوبًدوویەئ ئەگەر دەواەئ گک لە
کگگوهەا ً گگىًەئەوەی دەرثکگگزێ هەطگگت ثە ثەرپزطگگبیەئ لە ئبطگگت یبطگگب پیهگگبًییە قجىواکزاوەکبًگگدا ًبکگگبت و
طگگوبًدارەکبى پؼگگویىێ ئەمگگبت ،لە ثەراًگگجەردا هەرچگ دەواەئ گگک سیگگبئز ئگگبوێوەی ئەم کوهەایگگبیە ث گگت ئەگەری
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رەچبوکزدً ثەهب و پزەًظیپەکبى سیبئز ئەث وەوەن ثەراوردکزدً کوریبی ثبکىور و کىوثب ثە ئىرکیب و اپوً دوای
ػەڕی دووهەه پیهبً ئەم حەقیتەئەهبى ثو رنػي ئەکبئەوە (رەًیە کەط ک ثاێ عەرەثظوبى طگەرەڕای ئەوەی
پ ىەًدی ثەرثیوی پیهگبًی هەیە لە رەچگبوکزدً هگبو هگزنا و طگوبًدارە پیهبًییەکبًگدا مزاپوگزیي کبرًگبهەی
هەیە ،لە وەاڵهدا ئەثێ ثا ن ثە ئبطو یەکەم عەرەثظوبى دەػ ت ًوگىوًەی رەئگکەرەوە (مثال نقاض ث گت ثەاڵم
ئەم یەک ًوىوًە ئبوارئەیە ًوىوًە پیبواسەکبً پگێ رەت ًگبکزێوەوە ،وائە عەرەثظگوبى (اطگوثٌب ثگز قبعگدە یەن ثە
ئبطگگو دووهەم کوهەایگگبی عەرەثظگگوبى ئ ظوبػ گ لەگەاگگداثێ لە دەواەئە دواکەوئگگىوەکەی دواکەوئگگىوئزە و هگگی
مىاطو ک پەهبوەری گگ ًەک ًىمجەوییگبًە گ ثگو گگوڕاى ئیگب ًیگیە ن هگي مگوم لەو کەطگبًە ثگىوم کە طگبا ٨٤
پ نواثىو هبئٌە طەرکبری ئەحوەدیًژاد هبًگبی یەکدەطگوجىوًەوەی دەطگەاڵت و لەوێگىە ثەریەککەوئٌگ کوهەایگبی
ً ىًەئەوەی و ئ زاى کە لە ئەًوبه ئەم ثەریەککەوئٌەدا دەػ ت سەهیٌەی ثەدیه ٌبى و دەطوەثەرکزدً ئبهبًج و
هبوەکبً ئ وە موع ثج تن دەطەاڵت یەکدەطت ثىویەوە و دیپلوهبطگی ه زػگجەراًە ثگىو ثە هگوی دروطگوجىوً
قىرطوزیي سەموەکگبى و ثەرثیوئگزیي گەهگبرن ئگبثىوری و طیبطگییەکبى ،ثەاڵم ئبیگب ثەراورد ثە طگبا  ٨٤ئگ وە لە
ئبهبًج و هبوەکبًوبى دوورئز کەوئگىویٌەوە یگب ًشیکوگز؟ ث یىهگبى سنر دوورئگز کەوئگىویٌەئەوەن ئ ظگوە داى ثەوەدا
ئەً ن کە ثوچىوًەکەم هەاە ثىو ،ئ وە قىهبرهگبى لەطگەر داهگبئىویەک ًبدیگبر و پ ؼگجیٌیٌەکزاو و ل گ کزدثگىو و
قىرطگگوزیي سیبًەکبًیؼگگوبى ثەرکەوتن ًەئەًیگگب ئ وکگگبً ًشیکجگگىوًەوە لە ئبهبًوەکبًوگگبى کگگباوز و دوورئگگز ثگگىویەوە
ثەاکىو ئ ظوە ئبوائەمىاسی گەڕاًەوە ثو دنمگ طگبا هەػگوبوچىاریي ،ئ ظگوە ئەثگێ وسە و ئ ٌ ز ییەکگ وگزاواى
طەرف ثکەیي ثەػکىو ئبسە ثیەڕێیٌەوە ثو هەػت طب لەهەوپ غ و دیظگبى لەو مگباەوە دەطگت پگێ ثکەیگٌەوەن
ئەگەر ئەًبًەت ئبکبه ئەو ثەریەککەوئٌە ػەڕی ً گىاى ئ گزاى و ئبهزیکگبیغ ثگىایەت کگێ ئەاگێ ئ ظگوە لە دنمگ
ئ زاق و ئەونبًظوبًدا ًەثىویي و ئیزنریشم و رادیکبایشم یبًیبى لێ ئب ًەکزدثگىویي؟ کوهگبری ئیظگاله ئگب سیگبئز
ثەػداری لە پیهبًدا ثکبت سیبئز رەچبوی طوبًداردە پیهبًییەکبى ئەکبت و هەرچ دوورئگز ثکەوێگوەوە و ئەریکوگز
ثمزێ سیبئز لەو طوبًدارداًە دوورئز ئەث وەوەن ثەم پ یە قبساًو ئ وە ث یىهبى لەوەدایە کە مبئەه طەرکوهبر ثێ
ًەک ئەحوەدیًژاد ،قبساًووبى لەوەدایە دنطیەی ئەئوه سووثەسوو چبرەطەر ثێ و حظ ج ئەًداه ک ثەرپزص ثو
حکىوهەئ ئ زاى ثکزێن هەطەلەکە سنر طبدەیە لەم  ٣٤طگباەدا طگوبًداردە پیهبًییەکگبى لە کگبم قوًبغگدا سیگبئز
رەچگگبو کگگزاوە؟ ث یىهگگبى لە طگگەردەه مبئەهیگگدا کە سیگگبئزیي پ ىەًگگدی لەگە دوًیگگبدا هەثگگىو و لە طیبطگگەئ
دەرەوەیگگدا دروػگگو طگگڕیٌەوەی ًبکوکییەکگگبى و وئگگىوێژی ػبرطگگوبًییەئەکبى و ئبػگگوجىوًەوەی پیهگگبًی ثەرس
کزدثووەن ئەی لە کبم قوًبغدا سیبئزیي رێژەی دوورکەوئگٌەوە لەو طگوبًدارداًە رووی داوە؟ ث یىهگبى لە طگەردەه
طیبطەئ ه زػجەراًە و ػەڕاًی شاًەی ئەحوەدیًژاددان پبرادنکظەکە ئبل زەدایە :یەک لە دروػوە هەهیؼەییەکبً
ئ وە سەروورەئ رەچبوکزدً طوبًدارد و پزەًظیپە پیهبًییەکبً وەک هبو هزنا لە ئ زاًدا ثگىوە ،کەچگ قەت
هەواوبى ًەداوە دەواەئ ک ث وە طەر کبر کە سیبئز ئەو طوبًدارداًە ثپبرێشێ و ئەًبًەت ثەپ چەواًەوە ثیزە حەسهبى
لە هبئٌەطەرکبری دەواەئ ک کزدووە کە حکىوهەئ ئ زاى لەو طوبًدارداًە دوورئگز و دوورئگز ثمگبئەوەن داوگبى ثە
هەًدێ ئەگەری ًبدیبر موع ثىوە ثەػکىو دوًیب ثە گژ ئ زاًدا ثچێ و حکىوهەت ثڕوومگێ ئگ وەع ثە هبوەکبًوگبى
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ثیەیگگي ،یگگبمىد وەک ًوگگىوًەکەی پ ؼگگىو رەًگگیە ثگگو ثەایەدارکزدًگ ثبًیەػگگەکبًوبى حەسهگگبى کزدثگگێ حکگگىوهەت
رەچبوی یبطب و طوبًداردەکبى ًەکبت ئەم رواًیەیە ه ٌد کب و کزر و ث جٌەهگبیە پ ىیظگو ثە طگەلوبًدى ًیگیە،
ریظککزدى لەطەر چبرەًىوط دەیبى هیلیوى هزنا کبرێک ئەواو ًبڕەوایە ،لە ئبوا ئبطگو کدا پ ىیظگوە هەًیگبوی
داٌیب و کەهوز گىهبًهەایز و پبرادنکظیکب هەاجیزیين
ئەم دوو ًوىوًە ثەرچبوە ًیؼبًدەری ئەوەیە کە لە ً ىاى دروػوەکبى و ػ ىاسی هەاظگىکەوئوبًدا هەودایەکگ سنر
قگگىو هەیە و لە سنر رووثەردا ًەهگگبًوىاًیىە موهگگبى یەکالیگگ ثکەیگگٌەوە و هبوطگگەًیییەک لە ً گگىاى ئبهگگبًج و
هیوودەکبًوبًدا پ ک ثه ٌیين وەک چەًد پبریئز ئبهب ەم پێ کزد ئگ وە هەهگىو ػگو کوبى گگزێ داوە ثە روومگبً
حکىوهەئەوە و وائەساًیي ئب سەهبً ک کوهبری ئیظاله لەطگەر کگبر ثگێ هەرپگورە کگبرێک رەطگو و هەرچەػگٌە
ئ کەاجىوً ک ثە هبوک ؼە ئبػکزا و ًبوموییەکگبً ئ گزاى کگبرێک حەرام و قەدەغەیەن ث یىهگبى ئگبوا رواًگیەیەک
سیبئز لەوەی طیبطەت ثێ دیي و ئبیدیولو یبیەن هیوگودی کگبرکزدً طیبطگی ئگ وە هەهگبى هیوگودی دیٌگداریوبًە،
ئەًگبًەت چەپوگزیي و هبئزیبلیظگویوزیي الیەًەکگبًیغ ثە دیٌگداراًەئزیي هیوودەکگبى کبریگبى کگزدووە و کگگبر دەکەىن
هیوگگودی دیگگي هیوگگودی هەعٌەویگگیەت و ویگگژداى رەحەئیگگیە ًەک هیوگگودی یگگبً عەیٌگ و ثەدەطگگوه ٌبً ئبکگگبم و
ئەًوبه دیبر ،ئەم هیوودە طەرئبثەری کوهەایبهبى ثو ئبیدیولو یشە ئەکبئەوە و ًگبه اێ وزەچەػگٌ و وزەڕەًیگ
قجىو ثکەیين هیوودی طیبطگی ئگ وە گ ثە ئەعجیگزی عەثگدولکەریو طگزوع گ هیوگودی (صااط مساققم ە ًەک
هیوودی (صااط هال مساققم  ،ئەوەئگب  ٣٣طگباە ثە ئگبکەیەک کواڵًگدا ئ گئەپەڕیي و هەهیؼگە ثە دەطگو مگبا
گەڕاویگگٌەوە ثەاڵم ه ؼگگوب هەر طگگىوریي لەطگگەر ئەوەی کە ئەو کگگواڵًە ئبقگگبًەیە ئەًیگگب رێگگیەیە ثگگو گەییؼگگوي ثە
ثەهەػتن ئبل زەوەیە کە لە ێز الوگبوی پبرادنکظگەکبًدا ئەمٌک گیي ،دروػگوەکبًوبى ئگبسە و ًگو ەى ئەثگٌەوە ثەاڵم
هیوودەکەهبى هەهبى هیوگودە طگىاو و لەکگبرکەوئىوەکەی پگبری پگبراًەن ئگ وە داوای دیووکزاطگ ئەکەیگي کەچگ
ًبساًیي دیووکزاط هبًبی ثەػداریکزدى ،وئگىوێژ و دیگبلو  ،قجگىواکزدً وزەچەػگٌ و وزەڕەًیگ  ،واسه ٌگبى لە
رەهگگبگەری و دنگوگگبئیشم ،رەمگگٌە و پیگگبچىوًەوەی ثەردەوام و چەًگگدیي چەهک گ هبوػ گ ىەی دیگگکە کە هیوگگودی
ئبیدیولو یک طیبطەئ ئ وە گەلێ ًبهویە ثەو چەهک و پ ىەراًەن
ئ وە طیبطەئوبى وى کزدووە و ثە مەیگبا موهگبى وائەساًگیي لەًبویگدا کگىاڵویي ثگبوەڕ ًگبکەم لە هەهگىو دوًیگبدا
هیللەئ ک هەثێ  ٣٣طگب لەطگەر یەک قظگەی ث دەطگکەوت و ػکظگومىاردوو ثو ٌ گوەوە و ه ؼگوب هەر پ گداگزی
لەطەر ثکبتن
٤ن دواثەػ ئەم وئبرە ئەرمبى ئەکەم ثو هەًدێ پ ؼگٌیبری رووى لە هەردوو رووثەری ئیگوری و کگزدەوەدا کە ثە
رای هي ئەئىاًێ ثگو رسگگبرثىوى لەم دنمە مەطگبرئبه شە یبرهەئیگدەرهبى ث گتن ثەاڵم ثگب پگ غ ئەوە ثاگ ن کە ئەم
پ ؼٌیبراًەم لەثەر رنػٌبیی ئەو دنمە ًىێیەدا ئەمەهە ثەردەطت کە دوای هەاجژاردً مىل یبسدەهەه طەرنک
کوهبری هبئوئە ثەرهەم و هەسەًدەی ئەوە ئەکگزێ پگورە کزاًەوەیەکگ گؼگو لە وەسای کگوهەاڵیەئی ئ زاًگدا روو
ثگگداتن هەًگگدێ لە ئگگىێژەراى و ل کگگواەراى پ یگگبى وایە ئەم قوًگگبغە ًگگىێیە دەػ گ ت ئەًگگبًەت لە قوًگگبغ مگگبئەه
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پڕثەرهەهوگگز و دیوگگوکزائیکوز ث گگت و دەطکەوئەکبًیؼ گ پ ییزئگگز و ئەهەًگگدرێژئزن رێگگجەری ئ گگزاى ثگگو یەکەمپگگبر
ئوپوسیظیوى و ًەیبراً کوهبری ئیظگالهی ثبًیه ؼگو ثەػگداریکزدى کگزد و وەک عەثگبص عەثگدی ئەاگێ لە ١٥٣
طبا راثزدوودا یەکەم پبرە ئوپوسیظیوى ثە رەطو ئەًبطزێن ئب ئ ظوە هەهیؼە ئەوئزا هەهىو ئەواًەی دەًییبى
داوە کەطبً کي ثەئەواوی ًیشاهیبى قجىواە ثەاڵم ئەمپبرە راػکبواًە راگەیەًزا کە ثەػ ک لە دەًیدەراى کەطگبً ک
ثىوى کە ًیشاهیبى قجىو ًەثىو ثەاڵم لە ئبطت چبرەًىوط مویبى و واڵئدا هەطگویبر ثگىوى و ثەپ ىیظگویبى ساًگ
ثەػگگداری لە هەاجژاردًگگدا ثگگکەىن لەم قوًگگبغە ًگگىێیەدا ئیگگدی ًگگبثێ وەک هەهیؼگگە ثجیگگٌەوە ثە ئەهبػگگبچییەک
دوورەپەرێگش ،ثەاکگىو ئەثگێ ثە مىێٌگدًەوەیەک ساًظگو و قگىواەوە موهگبى ثگو ئ کەاجگىوى ثە وەسای طیبطگ و
کگگوهەاڵیەئ ئبهگگبدە ثکەیگگين ئەثگگێ یەک پگگبر ثگگو هەهیؼگگە داى ثەوەدا ثٌ گگیي کە دەکگگزێ ثە ثگگىوً کوهگگبری
ئیظالهیؼگگەوە ثەدواداچگگىوً رەطگگو و ئبػگگکزا ثگگو هبوەکبًوگگبى ثکەیگگي و داٌیگگب ثگگیي هەئگگب رەوت و هیکگگبًیشهە
دیووکزائیکەکبى لە ئ زاًدا ثەه شئز و پوەوئز ث وەوە رێیەی گەییؼوٌ ئ وە ثە هبوەکبًوبى هەهىارئز دەث تن ئەثێ
ثبوەڕ ثکەیي کە حکىوهەت ئبقە ثڕیگبردەری هەیگداً طیبطگەت ًیگیە و ثەػگ ک سنر لە هیوگود و هەاظگىکەوت و
طیبطەئەکبً ئەو گزێدراوی چوًبیەئ و چەًدایەئی ئبهگبدەثىوى و ػگ ىاسی هەاظگىکەوت و طیبطگەئ ئگ وەیەن
ئەثێ ئەوەًدە ثەه ش و گىًوبو و پوەو ثوىوایٌەوە کە حکىوهەت حظگ ج ئەکوەرێکگ پیگدی و حبػگبهەاٌەگزهبى
ثو ثکبت و ًبچبر ثێ لە هەهىو ثڕیبر و پالًەکبًیگدا ثەر ەوەًگدییەکبً ئگ وە لەثەرچگبو ثیگزێن ئگ وە ئەثگێ ثەرکگبر
ًەثیي ،ثکەر ثیين طەیزکەر ًەثیي ،ئەکوەر ثگیين ئیگدیولو ًەثگیي ،طیبطگەئشاى و طیبطگەئوەدار ثگیين هیوودهگبى
دیٌ و ئبیدیولو یک ًەثێ ،ساًظو و طیبط ثگێن ثەگؼگو پ ىیظگوە پیگبچىوًەوەیەک پیگدی و ئەواو ثە کگوی
طیظگگوەه طیبطگگیوبًدا ثکەیگگٌەوە و موهگگبى لەگە پ ىەرەکگگبً گگگوڕاى و طیبطگگەئکزدى لە پیهگگبً هودێڕًگگدا و
هەروەهب لەگە پ داویظوییەکبً ثبرودنم ئەوڕنی ئ زاى و ًبوچە و دوًیبدا ثیىًو ٌیين ئەگەر وا ًەثێ قەدەرهبى
هەهبى قەدەری ػکظت و دنڕاى ئەث تن
ثەم پ یە ئەثێ طەرەئب پ ٌبطەیەک ًىێ لە دووئىێ پزط گەػەپ داًدا ( developmentثگو ک ؼگەی کگىرد
ثدنسیٌەوە ،وائە ئەثێ ثشاًیي چلوى دەکزێ پەرەطەًدى و گەػەی طیبط و ئبثىوری و کىلوىوری و دیپلوهبئیک و
ساًظوی ئ زاى لە مگشهەت چبرەطگەرکزدً ک ؼگەی کگىرددا ث گتن ئەهە گزیوگبًەی طگەرەکی هگٌە و لەطگەر ئەو
ثبوەڕەم کە هەرچ ئ زاى سیبئز گەػە ثظ ٌێ ئ وە سیبئز ثەرەو چبرەطەرکزدً ک ؼە ه ژووییە ئەهەًگدرێژەکەهبى
ئەڕنیين ثو طەلوبًدً ئەم گزیوبًەیە پ ىیظوە طەرەئب ثشاًیي گەػە و هودێڕًیشاطگیوى ر ئباىگوڕێگک لە واڵئ کگدا
پ گگک ئەه گگٌي و ر ثەرهەم و ئبکبه کیگگبى لگگێ ئەکەوێگگوەوە (ثگگب ئگگبل زەدا راػگگکبواًە داى ثە حەقیتەئ کگگدا ثٌ گ ن
ئەگەرچ وائەساًن ئبیدیبکەم دنسیج وەوە ثەاڵم دنم ئ ظوبم ثەػ ػیکزدًەوە و رووًکزدًەوەی (ئجییي گىًوگبو
و ئەواوی ًبکبت ًە طەرچبوەی پ ىیظون لە ثەردەطودایە و ًە دنم سیٌداى ئیوگبسەی مىێٌگدًەوە و ئگىێژیٌەوەم
لەم ثبرەیەوە پێ ئەداتن راطویویبًە ئەا ن کە دنم

یبًن ثە پورێک ًییە ثوىاًن ئبوا ثگبثەئ ک گزًگ ،ثە ثبػگ

ثو مىێٌەر ػ ثکەهەوە ،هەر ثویە هەم داوای ل جىوردى ئەکەم هەم داوا لە ثزادەراً ئگىێژەر و مگىێٌەوار ئەکەم
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ئەگەر ئبیدیبکەیبى پێ دروطت ثىو کبرێک ساًظوی راطوەقیٌەی لەطەر ثکەى ثەاکىو ثوىاًیي پالً ک کزداری ثو
ثەڕێىەثزدً چبالکییە کوییەکبًوبى داثڕێژیي ن
ئیورییەکبً گەػە لە ًبو دا ئەًدێؼەی هودێڕًیوەوە لەدایک ثىوى ،ثە هبًبیەک هودێڕًیشاطیوى یەکبًییزە لەگە
گەػەی کوهەایبدان گەػە پزنطەی ًو ەًکزدًەوەی کوهەایبیە لەطەر ثٌەهبی ئەًدێؼەی هودێڕًیوە و گەلێ ئبکبم
و دەرئەًوگگبه پوراوپگگوری لگگێ ئەکەوێگگوەوە کە دەثگگٌە هگگوی گگگوڕدراً طگگیوبی کوهەایگگب لە هەهگگىو ئبطگگت و
رووثەرەکبًدان هودێڕًیوە ثەرهەه وەلظگەوەی رنػگٌیەرییە و ئەم وەلظگەوەیەع لەطگەر ثٌەهگبی هەًگدێ چەهکگ
وەک راطیوًبایشم (ئبوەسمىاسی  ،ئوهبًیشم (رەطەًبیەئی هزنا و طبیٌیظگیشم (ساًظگومىاسی راوەطگوبوەن ثەم
پ یە کوهەایبی ًىێ ثە پ گىەری ئەقاگ رەمٌەگگز و ساًظگوە پوراوپورەکگبى و ثەهەثەطگو ثەدیه ٌگبً

یگبً ک

ئبطگگىودە ثگگو هگگزنا دائەهەسرێگگتن ئەم کوهەایگگبیە هەردوو رووثەری یگگبً هگگبدی و ًبهگگبدی هگگزنا ئەمگگبئە ێگگز
ئبطەوارەکبً مویەوە ،ئەکٌولو یبی هگودێڕى لە هەهگىو چەػگٌەکبًیدا یگبً هگزنا ئەگگوڕێ و گەلگێ ئبطگبًوز و
ئبطىودەئزی ئەکبئەوە و کىلوىوری هودێڕًیغ ئەث وە هوی گوڕاً ثەهب و پزەًظیپەکبىن ثەػ ک سنر لەم گوڕاًە
قىواە لە ئبکبه پزنطەی گەػەدا دێوە دین ئەگەرچ گەػە لە چەًد ئبطت و رەهەًددا پ ٌبطگە کگزاوە و پگورە
پول ٌجەًدییەک ثو ئەم ثبثەئە مزاوەئە ثەردەطت ،وەک گەػەی ئبثىوری ،گەػگەی طیبطگ  ،گەػگەی کىلوگىوری،
گەػەی ساًظو وننن ،ثەاڵم پ ىەًدییەک ئەواو لە ً ىاى هەهىو رووثەرەکبً گەػەدا هەیە و سنرپگبر لە درێگژەی
یەکدیدا ئەثٌە ئەواوکەری یەکوزن ثگو وێگٌە گەػگەی ئگبثىوری و ثەپیؼگەییجىوً کوهەایگب (industrialization

ئەث وە هگوی پ کهگبئٌ چیٌ کگ ثەرثگیوی کزێکگبراى و کگبرگ ڕاً پیؼگەی کە ثگو ثەڕێگىەثزدى و ثەدواداچگىوً
مىاطوە یبطبی و پیؼەییەکبًیبى پ ىیظویبى ثە داهەسراًدً رێکمزاو و داهەسراوەی ئبیجەئ هەیە ،دیگبرە ئەهەع
هبًبی داثەػجىوً دەطەاڵت ثە ًبو ئىێژەکگبً کوهەایگبدا و لەوێگىە لەًگبوچىوً هوًوپگول دەطگەاڵت لە دەطگت
دەواەت و دواپبر کەوئٌەوەی گەػەی طیبط و هەًیبوًبى ثەرەو طیبطەئ دیووکزائیکوزن
یەک ک لە گزًیوزیي ئبکبهەکبً گەػە دروطوجىوً چیٌ هبهٌبوەًگدییە ( ، middle classچیٌگ هبهٌبوەًگدی
ػبری ،ثە رای سنرثەی کوهەاٌبطبى و ئبثىوریشاًبى ،ثشوێٌەر و هوکبری گوڕاًە لە کوهەایبی ًىێگدان دوو پ ٌبطگەی
کوهەاٌبطگگبًە و ئبثىوریٌبطگگبًە ثگگو ئەم چیگگٌە هەیە کە ئەاگگجەت د ایەئییەکیگگبى پ گ کەوە ًیگگیە و ئەثگگٌە درێگگژە و
ئەواوکەری یەکوزن هبک طەرەکی پ ٌبطەی ئگبثىوری ثگزیوییە لە رێگژەی داهگبت و چگوًیەئی ثەهزەهەًگدثىوى لە
دەروەت و ئیوکبًبئە ئبثىورییەکبى ،پ ٌبطەی کوهەاٌبطبًەیغ پەمت لەطەر ئەوە دەکبت کە ػ ىەی یبى ( life

 styleو ػ ىەی ثەکبره ٌبً ( consumption modeئەم چیٌە ،پیبواسە لە چیي و ئىێژەکگبً ئزن ل گزەوە
رواًیەی چیٌ هبهٌبوەًدی ثو پیهبى و یگبى و ػگ ىاسی داواکزدًگ مىاطگوەکبً پیگبواس دەثگێ لە راثگزدوو و لە
چیٌەکبً ئز کىلوىوری ئەم چیٌە پ ىیظو ثە مىێٌدً ئبکبدیویک و رێژەیەک سیبئزی ئبسادی ئگبک و کگوی و
هەروەهگگب ثەػگگداری طیبط گ و کگگوهەاڵیەئ هەیەن ئەم مەطگگاەئبًە کەػ گ ک دروطگگت دەکەى کە هەاظگگىکەوئ
دەواەت دەکەوێوە ێز چبودێزییەک هەهیؼەییەوە و ثە کەاکىەرگزئي لە هیدیب و ئەکٌولو یبی ًگىێ پ ىەًگدایەئ
هی رووداو و دیبردەیەک ًبػبردرێوەوە ،کوًوزن و چبودێزی لە ثىًیبدە سنر گزًیەکبً هەرچەػٌە حکگىوهەئ ک
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دیوگگگوکزائیکە و ئەهەع هبًگگگبی داواکزدًگگگ رەوت و طیبطگگگەئ ثەػگگگدارییبًە و دیووکزائیگگگک لەالیەى چیٌگگگ
هبهٌبوەًدییەوەن ثەهب و مىاطوەکبً چیٌ هبهٌبوەًدی لە رێ طیبطەئ هیبًەڕەواًە و حیشث هیبًەڕەوەوە دێوە
دی و ل گگزەوە رادیکگگبایشم لە کوهەایگگبدا کەهڕەًگگ ،ئەث گگوەوە کە سەهیٌەیەک گ ثگگبع ثگگو دروطگگوجىوً طیبطگگەئ
ئەهەًدرێژ و گەػەی پ ییگز و ثەطگەقبم دروطگت ئەث گتن ثەپ گ چەًگدیي ئگىێژیٌەوەی پیهگبً هەرچگ رێگژە و
ثبرطوبی چیٌ هبهٌبوەًدی ثەروزاواًوز ث وەوە ػبًظ ثەدیووکزاطیجىوى گەورەئز ئەث گوەوە ،لە کوهەایبیەکگدا کە
چیٌ هبهٌبوەًگدی چیٌگ ه ژهگوًە ریفگوره داهەسراوەیگ ( ، institutional reformsثەرًگبهەی ئەًدروطگو ،
و زکگگبری ،ثەػگگداری طیبطگگ و دەطگگەاڵئداری گىًوگگبو وزاواًوگگز ئەث گگوەوە و رێگگژەی گەًگگدەا دائەثەسێ ،ئەم
ساًیبرییبًە لە رێ گەلێ ئىێژیٌەوەی ساًظو و ثبوەڕپ کزاوەوە پؼوڕاطت کزاوەئەوەن
گەػگگە هەًگگدێ ثٌەهگگبی ًەگگگوڕی هەیە وەک ساًظگگت ،ئەکٌولو یگگب ،یەکیزئگگىوی و کگگودەًیی دەطگگوەثژێزاى و
ثباڵدەطگوی یبطگب کە هەر ئەم ثٌەهبیگبًە قگىواوزیي گگگوڕاى لە کوهەایگبدا دروطگت ئەکەىن ئەاگجەت طەرچەػگگي و
ػگ ىەکبً گەػگگەپ داى لە کوهەایگگبیەکەوە ثگگو کوهەایگگبیەک و لە سەهەً گ کەوە ثگگو سەهەً ک گ ئگگز پیگگبواسە ،ثەاڵم
ػ گ ىاسی کگگبرکزدً ئەم پزنطگگەیە لە هەهگگىو دوًیگگبدا چگگىًیەک و لەطگگەر یەک لگگو یک ئبقگگبًەیە کە ثگگزیوییە لە
پ ؼکەوئي و ًو ەًجىوًەوەی کوهەایگب و ثەدیه ٌگبً

یگبً ک ئبطگىودەئز ثگو هبوواڵئییگبىن هەر ثگویە لە رووثەرە

طیبطییەکەیدا دەػ ت دیووکزاط یەک ک لە ثەرهەهەکگبً ث گت ،ئەگەرچگ دەواەت یگب الیەًگ گەػگەمىاس ئگبوا
ئبهبًو کیؼ ًەث تن
ئەگەر ئبوڕێک لەو مىێٌدًەوە ساًظگوییبًە ثگدەیٌەوە کە ویظگوىویبًە مەطبرًبطگی ه گژووی ئ گزاى ثگکەى و ثگشاًي
ثوچ کوهەایبی ئ زاى ًەیوىاًیىە ثەو ػگ ىەی ػگیبوە ثە ثەمگوەوەری و پ ؼگکەوئي ثیگبت ،ئ گدەگەیي کە یەکەم
رێیەچبرەی هەهىو ئەو مەطبراًە لە دووئىێ پزنطەی «گەػگە»دا پ ٌبطگە ئەکگزێن هگىحەهوەد عەلگ هىهگبیىى
کبئىسیگگبى لە دەطگگوەوا ەی وەک «کوهەایگگبی کىرئمگگبیەى» و «کوهەایگگبی هەاؼگگکبو» ٢ثگگو پ ٌبطگگەکزدً ئەم
کوهەایبیە کەاک وەرئەگگزێ و پ گ وایە «د ایەئیگ دەواەت و هگیللەت» ثگوئە هگوی ئەوەی مەاکگ ئ گزاى سنر
لەطەر پالى و ئبهبًوەکبى پ داگز ًەثي و ثشاڤە کوهەاڵیەئییەکگبى هەًبطگەکىرت و کەهگوەهەى ثگين لە ئ زاًگدا هگی
ثشووئٌەوەیەک ًەیوىاًیىە ئگب دوامگب و طگبئەوەمو ئەًوگبم درێگژە ثە کگبر ثگدات و هەهیؼگە ثە ًیىەکگبری واسی
ه ٌبوەن ثە دەیبى حکىوهەت و دەواەئ دامزاو رووم ٌزاوى کەچ طگەرلەًىێ حکگىوهەئ ک دامزاویئگز پگاەوی
دەطەاڵئ گزئوئەوە دەطت و ثەم چەػٌە لە طیکل ک ئەلیظوکزاودا دیظپوئیشم و دیکوبئوری هەهیؼە هگبئوئەوە
ثەرهەمن هەحوىود طەریرىلتەلەم لەطەر «کىلوىوری طیبط » چڕ ئەث وەوە و ئەا گت کوهەایگبی ئ گزاى هەایگزی
کىلوىوری کبری کوی ًییە و هبوواڵئییگبى ثە ػگ ىەیەک ثەرثگیو ئەئگوهیشە و دوور لەیەک ثگىوًەئەوەن ئەو ئەاگێ
ێٌ گ (ئفگگزد و ئگگبکمىاسی گ گ ئەم وػگگەیە لەگە ئگگبکیەرای ثە هبًگگبی ئەًدیڤیگگدڤبایشم پیگگبواسی هەیە گ الی
ئ زاًییەکبى ه ٌد ثەه شە ئیوبسەی رێکەوئٌگ دەطگوەپەهر لەطگەر ئبهگبًج و مىلیگبی کگوی ًگبدات و هەر ثگویە
ه ؼوب ئ زاى ًەثوئە «واڵت» لە هبًب ئەواوەکەیدا ،چىًکىو ه ؼوب مەاکگ ئ گزاى ًەثگىوًەئە مگبوەى ثوچگىوً ک
هبوثەع لەطەر چەهک ثەر ەوەًدی ًەئەوەی ن طەید پەواد ئەثبئەثبی پ
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وایە رنػگٌجیزاً ئ زاًگ ًەثگىوًەئە

مبوەى ئ یەییؼوٌ ئەواو یب ثبع لە ساًظت و ثەئبیجەت ًەیبًوىاًیىە «ثىًیبد» و ثٌەهبکبى ثٌبطين هەر ثویە ئەو
ئەًدێؼەیەی لە رن ئگبواوە گگىاسراوەئەوە ثگو ئ گزاى طگەقەت و ًگبئەواوە و ثە پورێگک لە پورەکگبى ثیزکگزدًەوە و
ئەًدێؼە دەث وە کبرێک ًەکزدە و هەحب ن ئەو ثەئبیجەت ئبهگب ە ثە وەلظگەوە و ساًظگو طیبطگەت ئەکگبت کە ئگب
ئ ظگگوبع ثىًیگگبد و ثٌەهبکگگبً الی رنػگگٌجیزاً ئ زاًگ ًبدیگبر هگگبوەئەوە و ل گگزەوە کوهەایگگبی ئ گگزاى ًەیوىاًیگگىە
طیظگوەه ک گىًوگگبو لەگە دامىاسییەکگبى و هەروەهگگب لەگە طگەردەهدا ث ٌ گگوە دین ئبثىوریشاًگبً وەک هىوطگگب
غەً ًگگژاد و هگگىحەهوەد ئەثیجییگگبى ئەا گ ي ئگگب ئ ظگگوب ثگگبساڕێک یەکیزئگگىو ،طەراًظگگەری و هەهەالیەًە لە ئ زاًگگدا
ًەهبئوئە دی ،هەر ثویە هی گزێدراوییەک لە ً ىاى ثەر ەوەًدییەکبً مەاک ًبوچە پیبپیبکبً ئ زاًگدا دروطگت
ًەثىوە و ثەم پ یە مەاک ًگبئىاًي لەطگەر ثٌەهگبی ئەو ثەر ەوەًگدییبًە رێکەوئٌ کگ کگوی و کگوهەاڵیەئ ثگکەىن
لەالیەک ئزەوە ثەػ سنری ئبثىوری لە ێز دەطەاڵئ دەواەئدا هبوەئەوە و کوًوزناکزدً طەرچبوەی طگەرهبیە و
داهبئ واڵت لەالیەى دەواەئەوە هبًبی ئەوەی ئەئىاًێ چوً پگێ موػگە ئگبوا لەگە کوهەایگبدا هگبهەاە ثکگبت و
چىًکىو داهبئەکەی ثە طەرثەمو لە مەاک کو ئەکبئەوە هل ثو دامىاسییە دیووکزائیکەکبى ػل ًبکبتن

٣

ئەگەر کەه گگک ثە وردی ثیگگز لەم پبئولو ییگگبًە ثکەیگگٌەوە ئ گگدەگەیي هودێڕًیشاطگگیوى و گەػگگەی واقیر گ دەػ گ ت
پبرەطگگەری هەهىویگگبى ث گگت د ایەئی گ ً گگىاى دەواەت و هگگیللەت لە رێ گ داهەسراًگگدً دەواەئ ک گ دیوگگوکزات و
یبطگگبمىاسەوە لەًگگبو ئەچگگێ کە ئەهەع پ ىیظگگو ثە داهەسراًگگدً رێکمگگزاوە هەدەًگگ و پیؼگگەییەکبى و حیگگشثە
طیبطییەکبى هەیە ،وائە گەػەی طیبط و رێکمزاوەی دەث وە چبرەطەر ثو رسگبرثىوى لە کوهەایگبی کىرئمگبیەى
و هەاؼگگکبون یگگبى کىلوگگىوری طیبطگگی ئەئگگوهیشە لە رێگگ و زکگگبری هگگودێڕى و هەهگگبى گەػگگەی کىلوگگىوری و
طیبطییەوە ئەگوڕدرێ ثگو کىلوگىورێک طیبطگ کە پەمگت لەطگەر سەروورەئگ کگبری کگوی دەکگبتن ًەًبطگیٌ
ثىًیبدە ویکزییەکبً رن ئبوا لە رێگ ئبکبدیویگبی ئگبساد و پ ؼگکەوئىو و هەروەهگب وەرگ ڕاًگ طیظگووبئیک دەقە
ئەطاییەکبًەوە چبرەطەر دەثێ ،لە ساًکو و ئبکبدیوییەکگدا کە ثیگبًەوێ پزنطگەی ثەئیظگالهیکزدًەوەی ساًظگوەکبى
ئەًوبم ثدەى هی هیىایەک ثو ئ یەییؼوي لە ثىًیبدەکبً ئەًدێؼە ًگبه ٌ وەوە و ئەم کگبرە پ ىیظگو ثە ئگبسادی
ثیزکزدًەوە و ثیوکزدًەوە هەیە کە ئەوەع دیظبى گزێدراوی دەواەت و طیظوەه و زکگبری هگودێڕى و کگزاوەیەن
دروطگگوکزدً ثگگبساڕی ئگگبساد و کەهکگگزدًەوەی رناگگ دەواەت لە ئبثىوریگگدا لە رێگگ چبکظگگبسی ئگگبثىوری و ثە
ًگگبدەواەئیکزدى و ثەه شکگگزدًەوەی کەرئ گ ئگگبیجەئەوە دێگگوەدی وننن وەک دیگگبرە ئەگەر گەػگگە و هودێڕًیشاطگگیوى
ًەئىاًێ چبرەطەری ئەواو ثو ئەم ک ؼبًە ثێ ث یىهبى سەهیٌە و دەروەئ چبرەطەرکزدًیبى موع دەکبتن
ئەو ك ؼگگبًە كەم ئگگب سنر ك ؼگگەی كوهەایگگبی كىردطوبًیؼگگي ثەردەواهٌەثگگىوً پەهگگبوەری لەطگگەر داواكزدًگگ
مىاطوەكبى لە ه ژووی ئ وەیؼدا سنر پڕڕەًیە ،ئەًبًەت پبرچەكبً ئزی كىردطوبى لە ئ وە سیبئز لەطەر درێژەداً
ثشووئٌەوەی طیبطی كىردی پ داگزییبى كگزدووەن یگبى ًگبوچەگەرای و ًەثگىوً ػىًبطگ ز هەسًگ ًەئەوەیگ و
طگگەرئزثىوً ػىًبطگگ عەػگگیزەی و ػگگبری و ثٌەهگگباەی لە ػىًبطگگ ًەئەوەیگگ كە ثگگوئە هگگوی ػگگپزسەی و
ل زدووركەوئٌەوەی مەاز كىردطوبى ثەپ

هەسهەة و ساراوە و ػبر وننن ئبطو ئ یەییؼوٌ رنػٌجیزاً كگىرد

لە ثىًیبدە وززییەكبً دوًیبی ًگىێ ئەگەر لە وبرطگەكبى كەهوگز ًەثگێ ث یىهگبى وزەئگز ًیگیە هەروەهگب ًەثگىوً
17

ثبساڕی یەكیزئىو و ثبساڕی ئبساد و الواسثىوى یبمىد هەر ًەثىوً كەرئ ئبیجەت لە مەطاەئە ئبػززاكبً ئبثىوری
كىردطوبًەن ئەگەر طجەیٌێ ثوىاًیي دەواەئ ز ویگدرا یگب ئەًگبًەت طگەرثەمویغ داثوەسرێٌگیي ئەم ك ؼگبًە و ثە
طەداى ك ؼەی دیزە ثەرنك ئەم كوهەایبیە ثەرًبدەى و ًگبه اي ئگبسادی و ثەمگوەوەری و دیووكزاطگ طگەقبهییز
ث تن لە كوهەایبیەكدا كە ًبى ه ؼوب ثە ًبهىوط پیبواى حظ ت ئەكزێي و پیبوطبالری لە دار و دیىاری ئەثبرێ،
ئبیب ئەئىاًیي هەهىو وسەی موهبى ئەًیب ثو گەیؼوي ثە هەثەطو ز طیبط ئەرمبى ثزەیي و ثا یي ثب ػوەكبً ئز
ثو ٌ وەوە ثو دوای ئەوە؟ هي ًبا ن واس لە طیبطەت یب كبری طیبط ثه ٌیي ،ثەپ چەواًەوە ئەا ن ئەثێ رواًگیەی
موهبى ثو طیبطەت ثیگوڕیي و وا ًەساًگیي طیبطگەت هبًگبی د ایەئیززدًگ دەواەئ گ و هیچ ئگزن ئبیگب طیبطگەت
ئەوەیە هەهىو ثىوً موهبى ثجەطویٌەوە ثە روومبً كوهبری ئیظالهییەوە و ثا یي ئگب ئەو حزگىوهەئە ًەڕوومگێ
هیچ ئز ًبكەیي؟ یگب ئەًگبًەت ثا گیي كگبری رەطگو و ئبػگززای طیبطگ حەراهە و هەرپگورە ثەػگداری كزدً گ
ػەرعییەئداًە ثە حزىوهەت و ئەهەع مەیبًەت ًەثێ هیچ ئز ًییە؟
هي ئەا ن رەوئ گەػە و هودیڕًیشاطیوً ئ زاى لە مشهەت ثەرپظوەثىوًەوە و چبرەطەركزدً ك ؼەی كىرددایە،
ثە هەرپ

پیگبچىوًەوە ثە موهبًگدا ثزەیگي و ثەػگدارییەك چبالكبًەهگبى لە ثەطگو ٌ گؼگوی ئ زاًگدا هەث گتن

هەرثگگویە پ ىیظگگوە هەو ثگگدەیي دەواەئ گگ ث گگوە طگگەركبر كە گەػگگەمىاس ثگگێ و ثگگیهەوێ لەگە كوهەایگگبی
ً ىًەئەوەییدا ثژی و ػەڕی دوًیب ًەكبتن سنرپگبر وائەساًگیي ئەگەر گەهگبرن ثمگزێوە طگەر ئ گزاى و ئگبثىورییەكەی
ئىػگ هەاؼگزبى و داڕوومگگبى ث گگت لە ثەر ەوەًگگدی ئ گ وەدایە ،چىًزگگىو حزگگىوهەت الواس ئەثگگێن ئیوگگز ثیگگز لەوە
ًبكەیٌەوە كە مەاز هە ار ئب كەازەاەی ئبطبیغ و ًبًیبى هەثێ قەت ثیگز لە ئگبسادی و طیبطگەت ًگبكەًەوەن لە
هەهىو پیهبًدا مەا طەرەئب ئەیبًەوێ گیبًیبى پبرێشراو ثێ و ثژێىی یگبى و ًگبً مىاردًیگبى هەثگێ ،ثەثگێ ئەم
دوو ػوە هی ػگو ز ئزیگبى ًگبوێ ،ئەگەر لەواًە داٌیگب ثگىوًەوە ئیٌوگب داوای ئگبسادی و یگبً ئبطگىودە ئەكەىن
واًەساًگگیي ًگگبڕەسایەئی هە اراى و ثزطگگییبى ػوڕػ گ ز ئگگبوە ووكەری ث چەًگگدوچىوً لگگێ ئەكەوێگگوەوە ،دەػ گ ت
ئەطگگلیوجىوى و طگگىاازەریززدً حزىوهەئیؼگگ لگگێ ثزەوێگگوەوە لە واڵئگگ هە ار و گەػەًەطگگەًدوودا پ زهگگبئ
كوهەایب پ زهبئ ز پەهبوەرییبًە ) (mass societyو ثێوورهە ،وائە پ یە و رنا ئبكەكبى دیبری ًەكگزاوە و
هی هەاىێظو ز هەهیؼەی و ثوچىوً ک پوەو ثىوً ًیجەن دەػ ت ثوچىوً پەهبوەر لە هبوەیەك سنر كىرئ
چەًگگد رن ەدا سەوی ئگگب ئبطگگوبى گگگوڕاً ثەطگگەرداثێ ،پ گىەری ًەگگگوڕ و قجگگىواززاو ثگگو ثڕیگگبرگزئي و هەاجژاردً گ
هەاىێظت یب هەر ًییە یبمىد گەلێ كب و كزچەن ثەاڵم لە واڵئ دەواەهەًد و پەرەطەًدوودا پ زهبئ كوهەایب لە
رێ گ داثەػگگجىوً رناە كوهەاڵیەئییەكگگبى و داهەسراوە و رێزمگگزاوە پیؼگگەی و هەدەًییەكگگبى و هەروەهگگب حیگگشثە
طیبطییەكبًەوە ثە ئەواوی ًەمؼەك غ كزاوە و سنریٌەی مەا لەطەر ثٌەهبی پ ىەرە ًەگوڕەكبًیبى ثڕیبر ئەدەى
و هەاىێظگگت وەرئەگگگزىن كوهەایگگبی پەهگگبوەری دەث گگوە هەیگگداً ئەڕائ ٌگگ پوپولیظگگوەكبى ثەاڵم كوهەایگگبی
پ زهبئوەًد طیبطەئوەداراى و كبرگ ڕاً پزنویؼٌب ثەرهەم ئەه ٌێن پ زهبئوەًدكزدً ( To instituteكوهەایب
ثەرهەه گ ث چەًگگدوچىوً گەػگگە و هودێڕًیشاطگگیوًە پ ؼگگزەوئٌ ئگگبثىوری ،ثەرسثگگىوًەوەی ئبطگگو مگگىێٌەواری،
داهەسراًگگدً رێکمگگزاوە هگگودێڕى و هەدەًییەكگگبى ،ثەهزەهەًگگدثىوى لە ئەكٌولو یگگبی ًگگىێ ،دروطگگوززدً ئگگوڕی
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گىاطوٌەوەی طەراًظەری و ثەرثیو وننن رێیە و هیزبًیشه پەڕیٌەوە لە كوهەایبی پەهگبوەرییەوە ثگو کوهەایگبی
پ زهبئەهەًد ًەمؼەك غ ئەكەىن كوهەایبیەك كە وزیىی پوپولیظوەكبى ًبمىات و ثە ئبطگبً واس لە داواكگبری و
هبوەكبً ًبه ٌێ ،كوهەایبیەك كە چبوەدێزی ثێثڕاًەوەی حزىوهەت ئەكگبت و ًگبه اێ دەواەت ثە كەیفگ مگوی
ثوىوا وەوە و مەا پؼویىێ ثمگبتن كوهەایگبیەك ئیبیگدا مەاگ هگبوواڵئیي)ً (citizenەك رەعگیەت و ئەًیگب
ئەركیبى ( dutyلەطەرػبى ًییە ثەازگىو مگبوەى هبویؼگي ( rightن ئگبك وەك مگوی هەایگزی ثەهگب و هگبوە و
پ ىیظت ًییە حەئوەى ئەًداه كوهەا

ث ت ئبكىو هبو پێ ثدرێتن ث یىهبى ئەًبًەت ئەگەر واڵئ طگەرثەموی

كىردطگگوبًیغ داثوەسرێٌگگیي ئەثگگێ كوهەایبكەهگبى ثیگگوڕیي ثگگو كوهەایگگبیەك پ زهبئوەًگگدی هگگودێزى ،ر ثبػگگوز لە
پوئبًظیەل پزنطەی گەػەپ داً ئ زاى ثە ئبراطوەی گوڕیٌ كوهەایبی كىردطوبى كەا وەرثیزیي و ثەػ

لە

ك ؼە كوهەاڵیەئییەكبًوبى چبرەطەر ثزەیين ثەم ػگ ىەیە هەم ثەرەو گەػگە و هودێڕًیشاطگیوى هەًیبوهگبى ًگبوە و
هەم كوهەایبی گەػەطەًدوو یب روو لە گەػەهبى طىورئز و پ داگزئز ئەثێ لەطەر ثشووئٌەوە و هبوەكبً موین
ئ زاى دیووكزاطییەك ئەواو ًییە ثەاڵم ًبدیووكزاطییەك ئەواویغ ًییە ،پورێ ًیىە دیووكزاطییە و پ دەچێ لە
داهبئىودا هەم ئەم طیظووەی ئ ظوب ث وە دیووكزاطییەك راطوەقیٌە و طوبًداردن رەًیە كەطبً

ثا ي ئیظالم و

دیووكزاط گ پ گ زەوە ًگگبگىًو ي یگگبمىد ثا گ ي ویالیەئ گ وەقیه گگ و دیووكزاط گ ؟ دیووكزاط گ وەك چگگوى لەگە
هەطگگییییەئدا گىًوگگبوە دەػ گ ت لەگە ئیظالهیؼگگدا ثیگگىًوێ ،گزًگگ ،پگگوری ئەوظگگیزكزدى و گىًوبًگگدً رێظگگب
ئیظالهییەكبًە لەگە دوًیبی ًىێدان لەوالػگەوە ،مگىدی ئیگوری ویالیەئگ وەقیهگگ ،وەك طگەعید حەپبریگبى ػگ
كزدنئەوە ،هەًیبوێزە ثەرەو ط زوالریشە كزدًگ (عگىرویززدًەوەی طیبطگەئ ئیظگاله ن دەره ٌگبً ئیگورییەك
طیبط لەًبو ویته ئیظاله و راساًدًەوەی ثە طیوب و پلگىثەرگ دەواەئگ هگودێڕى (وەك هەاجگژاردى ،یبطگبی
ثٌچیٌەی  ،ریفزادنم ،پەرلەهبى ،حیشة ،پیبكزدًەوەی دەسگب و دەطەاڵئەكبى لە یەكوز وننن واسه ٌگبًە لە ئیگوری
طىاوی مەالوەئ ئیظاله و قجىواززدً پ داویظوییەكبى و واقیر دوًیبی ًىێیەن ئگبل زەدا ئەثگێ سیگبئز لگو یز
ئیورییەكە لەثەرچبو ثیزیي ًەك روااەت و دەركەوئەكەی ثە روااەت كەطبیەئییەك دیٌ ثە ػ ىەی مەلیفەكگبً
طەرەئبی ئیظالم كوًوزنا هەهىو ػت ئەكبت و یبطبكبًیغ ثەپ گ ػگەریرەئ ئیظگالم دەًىوطگزێوەوە ،ثەاڵم لە
راطویدا و ثە كزدەوە حزىوهەئ ئیظاله ثە هەهىو ثىوًیەوە قجىوا ئەوەی كزدووە كە لە پیهبً ًىێدا چیگدی
ًبئىاًێ وەك دوًیبی كوى حزىوهەت ثزگب و ئەثگێ هیوگود و لگو یز دوًیگبی هگودێڕى قجگىو ثزگبتن ًەوظگ ئەم
قجىواززدًە وا دەكبت دواپبر هەر ػو

ث وە رێیگز لە ثەردەم «هەطگاەحەت»ی حزىوهەئززدًگدا ثەپ گ هەهگبى

ئەو لگگو یزە الثچگگێ و ًەه ٌگگێ ،ر حگگبكن ثگگیەوێ و ر ًەیگگهەوێن گگگوڕیٌ «حزگگىوهەئ ئیظگگاله » ثگگو «كوهگگبری
ئیظاله » ثە هبًبی چگىوًە ً گى رووثەری طگ زوالریشهە و ئیگوری ویالیەئگ وەقیهگ پؼوجەطگوىو ثە پەرلوگبى و
كوهگگبریمىاسی و یبطگگبیەك ثٌچیٌەیگ كە پیگگبیە لە قىرئگگبى ،دەقگگبودەق هەواگگداًە ثگگو گىًوبًگدً ئیظگگالم لەگە
سەروورەئەكبً دەطەاڵئداری هودێڕًدان ٤كەواثىو گىهبى مظوٌەطەر هىهزیٌجىوً دیووكزاط لە واڵت و دەواەئ
ئیظالهیدا ثوچىوً ز سائیەرایبًەیە ( essentialisticو ثىًیبدێز ئیوریز راطوەقیٌە و پوەوی ًییەن
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ثەم پ یە ثەػداریززدً ئ وەی كگىرد لە پزنطگە رەطگوییەكبً طیبطگەئ ئ زاًگدا ئەث گوە هگوی كەوئگٌەوەی دوو
ئبكبه گزًی پ زەوە گزێدراو :ثە ئبطو یەكەم كىردطوبى دەث گوە كەئگبلیشنر و ثە لەثەرچگبوگزئٌ پوئبًظگیەل
ثەرچبو و ه ژووی درێژی ثشووئٌەوەی كگوهەاڵیەئی كىردطگوبى رەوئگ گەػگە و لەوێگىە دیووكزائیشاطگیوً ئ گزاى
گەاگگێ م زائگگز و ثەطگگەقبهوز ئەث گگوەوە ،ثە ئبطگگو دووهەم و لە ێگگز كگگبرییەری ئەو گەػەوًەػگگەیەدا هگگبف و
دامىاسییەكبً ئ وەیغ لەم دنمە هەییى و راوەطوبوە رسگبر دەثگێ و دەروەئگ ثەدیه ٌبًیگبى هەهگىارئز و وزاواًوگز
دەث وەوەن ثیزهبى ًەچێ دیووكزاط هیوگودە ًەك ئبیگدیولو یب و ئەگەر ئگبقە ثەرهەهگ گەػگە و هودیڕًیشاطگیوً
ئ زاى طەقبهییزكزدى و گەرەًویززدً هەاجژاردًگ ئگبساد وەک یەك گ لە ثىًیبدەكگبً دیووكزاطگ ث گت ،ئەوطگب
هەهبى طٌدووق دەًیداى ئەث وە هیزبًیشه «كىردایەئ »ن
پ ٌبطەكزدًەوەی ك ؼەی كىرد لە چىارچ ىەی ئیورییەكبً گەػە و رەوئ گەػەطەًدً ئ زاًگدا هەًگدێ رێیگبی
ئبسەهبى لە ثەردەهدا ئەكبئەوە و ًبچبرهبى ئەكبت لەم پبطیڤجىوًەی ئ ظوبهبى دوور ثزەویٌەوە و گیبً ز ًىێ ثە
ثەر ثشووئٌەوەی كوهەاڵیەئیوبًدا ثزەیگٌەوەن ثەئگبیجەت لە دنمگ ئەهگڕنی ئ زاًگدا كە دوای هەػگت طگب دامزاًگ
طیبط و كبولززدً

ێزمبًە ئبثىوری و ثورنكزائی و كىلوىورییەكبى ،هەاجژاردًگ یگبسدەهەه طگەركوهبری ثگىو

ثە هیزبًیشه گەڕاًەوەی ه شە گوڕاًمىاسەكبى و ئ زٌوكزائە گەػگەمىاسەكبىن پ ىیظگوە ئەسهىوًەكگبً طگەردەه
دەواەئ ریفورم ثزەیگٌە چگزایەك و لەثەر رنػگٌبیی ئەو چگزایەدا دەطگت ثگدەیٌە کگوهەاە كزدەیەكگ طیبطگ و
كوهەاڵیەئی ئبسە و ئبػززا و رەًی موهبى لەم قوًبغە ًىێیە ثدەیين ًگبثێ وەسای ًگىێ ئ گزاى لە ئگ وە ث گجەع
ثێ ،ئەثێ الًیزەم ثەقەدەر قىرطبیی موهبى ثەػداری لە پزنطە و پزن ەكبًدا ثزەیي و كوهەایبیەك پ زهبئوەًد
پ

ثه ٌیين

ئەگەرچگگگ ثە ثەراورد لەگە ًبوچەكگگگبً ئزی ئ زاًگگگدا كىردطگگگوبى طگگگوزنكوورێز پ زهبئوەًگگگدئز و ئگگگب رادەیەك
حیشثییبًەی هەیە ثەاڵم ه ؼوب سنر دووریي لەوەی ثا یي كوهەایبی ئ وە «پەهبوەری» ًییەن ئەاگجەت گزێگدراوی
مەا ثە حیشثەكبًەوە لە چەًد ثەػ ز كىردطگوبًدا قەئگیض هگبوە و هەًگدێ ثەػگ كىردطگوبى سنر ًگبهوى ثەو
حیشثگگبًە ،لەالیەك ئگگزوە دووركەوئگگٌەوەی حیشثەكگگبى لە كوهەایگگب گ وەك پ ؼگگوز ئبهگگب ەم پ زگگزد گ گزێگگدراوی
ئورگگگبًیز مەاز گ گوڕیگگىە ثگگو موػەویظگگوییەك طگگوسەك و ًگگبڕێزمزاون ئەوەػگگوبى ثیگگز ًەچگگێ كە طزوػگگو
ػوڕػی ڕاًە و چەكداراًەی ئەواى ئیوبسە ًبدات ئ زە ثە هەًدێ رووثەری كبری هەدەً و كىلوىری ثين ثەگؼو
ًبثێ واثشاًیي ثە ثگىوً ئەو حیشثگبًە كوهەایگبیەك وورهگدار و پ زهبئوەًگد و رێزمزاوهگبى هەیە و پ ىیظگووبى ثە
هگگی پگگورە رێزمظگگوٌ ز ئز ًیگگیەن ثەپگگ چەواًەوە پ زه ٌگگبً گىئگگبر و ثگگشووئٌەوەی كگگوهەاڵیەئ پ ىیظگگو ثە
ئورگبًیشاطگگیوً كوهەایگگب هەیە و ئەثگگێ وزەڕەًیگگ و وزەدەًیییەكگگبى لە دووئگگىێ رێزمزاوگەلگگ پوراوپگگوردا
ًەمؼەك غ ثزەیين وائە هەر پیؼە و گزوپ و كوهەا گ رێزمگزاوی ئگبیجەت ثە مگوی داثوەسرێٌگێ و لە رێگ ئەو
رێزمزاواًەوە ثەدوای دامىاسییەكبًیدا ثچێن ئەثێ ئەوەًدە رێزمزاو دروطت ثزەیي كە هی چیي و ئگىێژ و پیؼگە و
الیەً

ثێ رێزمزاو و ًبڕێزمزاو ًەه ٌ وەوە ،ل زەوە ئەئىاًیي ثە هەًدێ رێیبی ئبیجەئدا پ ىەًگدییەك چڕوپگڕیغ

لە ً ىاى ئەو هەهىو رێزمزاوەدا دروطت ثزەیين ثو وێٌە ئەئىاًیي ثگو هەر ػگبرێ رێزمزاوێزگ گەورەئگز دروطگت
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ثزەیگگي كە ئیبی گدا ًگگىێٌەراً رێزمگگزاوە ثچىوكەكگگبى كگگو ثجگگٌەوە و وئگگىوێژ ثگگزەىن ئیٌوگگب ئگگبوا رێزمگگزاوێزیغ ثگگو
پبرێشگبكبى داثوەسرێٌیي و ًىێٌەراً هەاجژێزدراوی رێزمزاوە هەدەًییەكبً ػبرەكبى ثجٌە ئەًداه ئەو رێزمزاوەیە
و لە رێ دیبلوگ ثەردەوام و چبودێزی و مەطبرًبطی هەهیؼەییەوە طوزائیژ و ثەرًگبهەی یەكیزئگىو ثگو رەوئگ
چبالكییەكبى دیبری ثزەى ،دواپگبر ئەم هیزارػگییەئە دەػگ ت درێگژ ث گوەوە ثگو كگوی پبرێشگگب كىردًؼگیٌەكبى كە
ئەهەع هبًبی پ زه ٌبً گىئبر و ػىًبط یەكیزئىوی كىردی ثو مەاز كىردطوبى ثە هەهىو ئىێژ و هەسهەة و
ساراوە پیبواسەكبًیەوەن ثە وائبیەك طبدە ئەثێ رێزمزاوطگبسی و رێزمظگوي ( organizationثج گوە طگوزائیژ و
ثەرًبهەی طەرەكیوبىن
ثەاڵم ًبثێ لە هەًدێ ئەگەری مەطبرئبه شیغ غبو ثیي ئەم رێزمزاواًە ئەثێ ئگب طگەر و ثە ئەواوی طگەرثەمو و
ئەًیب پؼجەطوىو ثە ئەًدام و ثەڕێىەثەرەکبً مویبى ثين همبثي لە طەردەه دەواەئگ مبئەهیگدا ئگب رێزمزاوێگک
دائەهەسرا حیشثەکبى یەکظەر هەوایگبى ئەدا الیەًیزاًگ مویگبى ثٌ گزًە ًگبویەوە و ثگو الی مویگبً راثک ؼگي ،وائە
قبییل ثەوە ًەثىوى رێکمزاوێک دروطت ث ت طەرثەمو ثێ و الیەًیزی ئەواى ًەثێن ئەهە دەثىوە هوی طێ ک ؼەی
گەورە لەالیەکەوە طەرثەموی ئەو رێکمگزاواًە کە سەروورەئ کگ حبػگبهەاٌەگزە سەوت ئەکگزا ،لەالیەک ئگزەوە لە
ً ىاى الیەًیزاً حیشثەکبًدا دەثىوە ػەڕ و هلوالًگێ لەطگەر ئەوەی رێکمگزاوەکە ثچ گوە ێگز طگ جەری کبهیگبًەوە،
دواپبر طەرچبوە ئەهٌییەئییەکبى و ثەئبیجەت ئیدارەی ئیویعبت کە هەهیؼە لە کەهیٌگداى ثبػگوزیي ثیبًىویگبى ثگو
طەرکىئکزدى و دامظوٌ رێکمزاوەکبى دەطگت ئەکەوت و ثە ثیگبًىوی ئەوەی ئەهگبًە طگەر ثە دو هٌگبً ًیگشام و
(ضدطنقالب ى ثەریبى ثە کبرەکبًیبى ئەگگزتن ثەم ػگ ىەیە رێکمزاوێگک کە ثە هەسار سەحگوەت و ثە سنری لەالیەى
کوهەاە مىێٌدکبرێک یب دەطوەیەک لە الواًەوە داهەسراثىو ثەرلەوەی کزدەیەک ئەوئو ئەًوبم ثدات ثەطەر طگکەوە
ئەچىو و دائەمزان پ ىیظوە حیشثەکبى واس لە هیوودی داگیزکزدى و (مصالره هام موبا ب ثه گٌي و ئیوگبسە ثگدەى
رێکمزاوەکبى رەوئ طزوػو و طەرثەموی مویبى ثژیين لە ثٌەڕەئگدا واثەطگوەثىوً داهەسراوەیەکگ هەدەًگ یگب
پیؼەی ثە حیشث ک ػوڕػی ڕی چەکدار د ایەئی لەگە پ ٌبطەی کبری هەدەًیدا هەیە و وەهب رێکمزاوێک ئیوز
ًبوی داهەسراوەی هەدەً ًییە ،ثەاکىو دەث وە ثەػ ک لە رێکمظوٌ ئەو حیشثەن رێکمزاوی لەم چەػگٌە ثە هگی
ػ ىەیەک ًبئىاًێ ئبهبًوە دیبریکزاو و پەوهەرییەکبً مگوی ثەدی ثه ٌگێ و وػگیبری و ساًیگبری کگوهەاڵیەئ ثە
کوهەایگگبدا ثگگیو ثکگگبئەوەن کەواثگگىو ئەثگگێ حیشثەکگگبى هەاەکگگبً طگگەردەه مگگبئەه دووثگگبرە ًەکەًەوە و رێگگش لە
طەرثەموی داهەسراوە رەطوییە هەدەًییەکبى و طزوػو چبالکی هەدەً ثیزىن
لە ئبطو ک ثەرسئزدا داهەسراًدً حیشث ک طیبطی رەطو و یبطبی هەم دەث وە هگوی قىواجگىوًەوەی گىئگبری
ثشووئٌەوەی کىردطگوبى و هەم طیظگووبئیکجىوًەوە و ئورگبًیشاطگیوً چگبالکی طیبطگی لگێ ئەکەوێگوەوەن ئگ وە
ئەثێ ثوىاًیي هیٌجەرێک رەطو ثو داواکزدً داواکبرییەکبى و مظوٌەگەڕی دیبلوگ طیبط لە ً گىاى موهگبى و
دەطەاڵت و هەروەهب موهگبى و الیەًە طیبطگییەکبى و رای گؼگوی ئ زاًگدا دروطگت ثکەیگين لەدوای وئىوێژەکگبً
طەرەئبی ػوڕػەوە ئب ئ ظوب هی وئىوێژ و دیبلوگ ک طیظووبئیک و رەطو لە ً گىاى کىردطگوبى و دەطگەاڵئدا
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رووی ًەداوەن ئەگەر ثەػ ک لە هوکبرەکبً ئەم ًەثىوًە ثیەڕێوەوە ثو ًەویظوي و ثێ هەیلی حکىوهەت ث یىهبى
ثەػ ک گەورەیؼگ دەگەڕێگوەوە ثگو ئبهگبدەًەثىوً ئگ وە و ًەثگىوً رێکمزاوێکگ ئبػگکزای رەطگو کە ثوگىاًێ
ًىێٌەرایەئی کوهەایبی کىردطوبى ثکگبتن لەم ثگبرەیەوە ئەسهگىوً دوور و درێگژی ثگبکىوری کىردطگوبى ئەئگىاًێ
یبرهەئیگگدەرێک گەورە ث گگت کە طگگەرەڕای گىػگگبرەکبً دەواەت هەهیؼگگە هەوایگگبى داوە حیشث کگگ طیبطگگی
رەطوییبى هەثێ گ ئەاجەت لە پیبواسییەکبً طیظگوەم و طیبطگەئ ئ گزاى و ئىرکیگب غبوگ ًگین ثەاڵم الًگیکەم لە
طگگەردەه مبئەهیگگدا ئەهگگبًوىاً ئگگبوا حیشث گگک داثوەسرێٌگگیي و پ گگدەچێ لە طگگەردەه رنحبًیؼگگدا دیظگگبى ئگگبوا
دەروەئ ک ثەدەطت ثه ٌیٌەوەن داهەسراًدً حیشث رەطو پ ىیظو ثەوەیە رواًگیەی ئبیگدیولو یک وەال ثٌ گیي و
کودەًیییەک لە ً ىاى دەطوەثژێزاً کىردطوبًدا پ ک ثه ٌیي ،لە ئىرکیبدا کەهبلیشم لە ثٌەڕەئدا قبییل ثەوە ًەثىو
مەاکبً ک ثە ًبوی کىرد ثىوًیبى هەیە ثەاڵم دەطگوەثژێزاً ثگبکىور ًەیگبًىت کگبری یبطگبی و رەطگو ثە هبًگبی
ئەوەیە کە داى ثە ئەًدێؼەی کەهبلیظویدا ئەً یي و ئەهەع هبًبی قجىواکزدً ًەثگىوً کگىرد و هەر ثگویە کگبری
رەطو حەراهە و ًبثێ ثیکەیين ئ ظوب ئەثیٌیي هەر لە ًبو ئەو طیظوەهە کەهبلیظوییەدا ًەئەًیب داى ثە ػىًبطگ
پیبواسی کىرددا ًزاوە ثەاکىو ئ لەڤیشیوى و رادیگو و هیگدیب و چگبپەهەًی رەطگو ثە سهگبً کگىردی داهەسراوە و
ئەًبًەت حیگشثە چەکگدارەکەیغ ثە رەطگو ًبطگزاوە و وئگىوێژی ئبػگوی لەگەاگدا ئەکگزێن ثەاڵم لە ئ زاًگدا قەت
ًکوا لە ثىوى و ػىًبط کىرد ًەکزاوە و هی کبت وەک کىردی ئ زاق و ئىرکیب یٌوطبید ًەکزاویي ،ئەًگبًەت لە
یبطبی ثٌچیٌەییدا مىێٌدى و ًىوطیي و و زکبری ثە سهبً پیب لە وبرط ثە رەطو ًبطگزاوە (هگبدەی  ١٥ئەی
ثو ئ وە ًەئىاًیي لە ًبو ئەم طیظوەم و حکىوهەئەدا کبری یبطبی و رەطوی طیبط ئەًوبم ثدەیي؟ لە دوورەوە
وەطوبى و هبوارکزدى کە ئیوبسەهبى پێ ًبدەى وەاڵه ک دروطت ًییە ،طەرەئب موهبى ئیوبسەی ثشووئي ثى موهبى
ثگگدەیي و هەًیبوێگگک هەاجیگگزیي ،ثە داٌیگگبییەوە ئگگب چەًگگد هەًیبوەکەهگگبى پگگوەو و قگگىرص ثگگێ ثە هەهگگبى ئەًگگداسە
حکىوهەت حظ جوبى لەطەر ئەکب و ًبچبر ئەثێ رێیەی کبرکزدًوبى پێ ثداتن
ثەػ ک دیکەی رەوئ ثەڕەطویکزدًەوەی چبالک و کگزدەی کوهەاڵیەئیوگبى ثە کگواڵً دیگبلوگ کگىرد و وبرطگدا
ئ ئەپەڕێن پ ىیظوە دیبلوگ ک هەهەالیەًەی طیظووبئیک لە هەهىو ئبطگو کدا لە ً گىاى کوهەایگبی کىردطگوبى و
کوهەایبی وبرص و ئ زاًدا دروطت ثکزێ ئەثگێ لە مەاکگ ئبطگبییەوە ئگب رووًگبکجیزاى و مىێٌگدەواراً ساًکگو و
ئەدیت و رن ًبهەًىوطبً کىرد لەطەر ثٌەهبی گىئبری ًەئەوەی لە هەهبىکبئدا ئبػویمىاساًەی کىردطوبى ثگکەوًە
دیبلو و وئىوێژەوە لەگە کوهەایبی ئ زاًدا کە ئەئىاًێ ًەئەوەکبً ئزی وەک ئىرک و ثەلىور و عەرەة ونننیغ
ثیزێوەوەن چبرەطەرکزدً ک ؼەیەک درێژمبیەً وەک ک ؼەی کگىرد ئەًیگب لە رێگیەی رێکەوئٌ کگ طیبطگییەوە
هىهکیي ًییە ،ث یىهبى ئەثێ رای گؼگو و کوهەایگبی هەردووالیگغ ئبهگبدەی قجگىواکزدً ئگبوا رێکەوئٌ گک ثگين
دیبرە لەم کبرەدا کە ئب رادەیەک ئباوسئزە لە کبرەکبً دیکە مەاک ئبطبی ًگبئىاًي رنا کگ سنر گەورە ثی گڕى،
هەگەر ئەوەی رنػٌجیزاى و دەطوەثژێزاى دەطپ ؼمەری ثکەى و کوهەاە هەوا ک پیدی ،طیظووبئیک و ثەردەوام
ثگگمەًە گەڕ و کوهەایگگبیغ ثە ػ گ ىەیەک ثەرثگگیو لە ئبکبهەکگگبً ئبگگگبدار ثگگکەًەوەن ئەثگگێ رەواثگگىوً داواکگگبى و
طزوػو طیبطگ و کگوهەاڵیەئ و د ەئىًگدوئیژی ثگشووئٌەوەی کىردطگوبى ثگو دراوطگ کبًوبى رووى ثکەیگٌەوە و
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ووثیگگبی ًگگبڕەوا و درنی ئیزنریظگگوجىوً کگگىرد پگگىوچە ثکەیگگٌەوەن ثیزهگگبى ًەچگگێ هەهیؼگگە وئىوهگگبًە طگگەرەئبی
ػوڕػیغ ئگ وە هەر ئبػگویمىاس ثگىویي و ئىًگدوئیژی و ػگەڕ ثەطگەرهبًدا طگەپ ٌزان ئەم ئیگدیربیە ئەًیگب لە رێگ
کزدەوەی ئ ظوبهبًەوە ئەطەلو ٌزێ ،مظگوٌەگەڕی دیگبلوگ هەدەًگ لە ً گىاى موهگبى و «ئەویدی»دا ثبػگوزیي
ثەایەیە ثو طەلوبًدً طزوػو ئبػویمىاساًە و پ ؼگکەوئٌمىاساًەی «مەثگبت»ی کىردطگوبىن دیگبلو و وئگىوێژ
پ ىەًدییەک ئىًدوئوا هەیە ثە پزنطەی رێکمزاوطبسییەوە لە کىردطوبًدا ،دواپبر دیبلوگ طیظووبئیک ئەًیب ثە
رێیەی داهەسراوەکبًدا هىهکیي دەث ت و هەوا ئبک ئگبک و پبرًبپگبر طگىودێک ئەوئگوی ثەدواوە ًگبثێن ًەریوگ
دیگگبلو لەهەهبىکبئگگدا هەرپ کگگ طگگەرەکی داهەسراى و چەطگگپبًدً ( institutionalizationدیووکزاطگگییە،
رنًبً دیووکزاط وەک طیظگوەه ک طیبطگ و ػگ ىاسی ثەڕێگىەثزدً دەواەت ئەًیگب ثە هەرپ گک طگەرکەوئىو
ئەثێ کە کىلوىوری دیووکزائیک لە کوهەایبدا ثچەطپێ کە وئىوێژ و دیگبلو لە ثىًیگبدە طگەرەکییەکبً ًەریگت و
کىلوىوری دیووکزائیکەن لەم رووەوە پ که ٌبً دیبلوگ کگىرد گ وگبرص ًەئەًیگب لە ئبگگبدارکزدًەوەی رای گؼگوی
ئ زاًگگدا ثەراًگگجەر ثە پزط گ کگگىرد دەورێک گ گەورە ئەگ گگڕێ ثەاکگگىو رێیەموػگگکەری طگگەقبهییزثىوً ًەریگگت و
کىلوىوری دیووکزائیکە لە کوهەایبی کىردطوبًدا ،وائە هبوکبت دوو ثەرهەه دەرەک و ًبوەکی لێ ئەکەوێوەوەن

دوا وئە:
گىئبری ًەئەوەیی کىرد پ ىیظو ثە پیبچىوًەوەیە ،پ ىیظو ثەوەیە گىئبری ػوڕػی ڕاًە و ًه ٌ ئ پەڕێٌگیي و
ثەرەو گىئبری هەدەً و رەطو و ئبػکزا هەًیبو هەاجیگزیين کوهەایگبی ئ گزاى و کىردطگوبى کەم ئگب سنر یٌگ
هەدەًییگگبى هەاجگگژاردووە و ئەگەر گىئگگبری ًەئەوەیی گ کگگىرد ثەدەم ئەم گگگوڕاًەوە ًەچگگێ لە رەوئ گ رووداوەکگگبى
دوائەکەوێ و دیظبى هەلەکبى و دەروەئەکگبى لە کگیض ئەداتن طگبا  ٨٨طگبموەکبرییەک گەورە لە هەاجژاردًگدا
کگگزا و گؼگگووبى پ وگگبى واثگگىو چیگگدی دەروەئ گ

یٌ گ ئبػگگکزا و دیووکزائیگگک ًەهگگبوەئەوە و مەاکگگیغ ئیگگدی لە

هەاجژاردًدا ثەػداری ًبکەى ،ثەاڵم ئزص لە داهبئىویەک ًبدیبر وای لە مەاک کزد ریظک حەقمىاردً ک دووثبرە
قجىو ثکەى و دیظبى طٌدووق دەًیداى ئبق ثگکەًەوەن مەاکگ ئ گزاى ثەم ثەػگداریکزدًە وئیگبى کە طگەرەڕای
هەهىو دڕدنً ،و طبموەکبرییەکبى ًبهبًەوێ دیظبى ئبوە ووکزدًەوە و روومبًگدً طیظگوەم ئگبق ثکەیگٌەوە و لە
ثەراًجەردا هیىاهبى ثە ریفورم و چبکظبسی وردە وردە و ه وي لەدەطت ًگبدەیين ثەداٌیگبییەوە چگبالک و کگزدەی
درێژمبیەى و کەههەسیٌە گەلێ ثبػوزە لە چبالکییەک پڕهەسیٌەی کىرئمبیەىن
هبًدێالی هەسى ئەئىاًێ طەرچەػٌ ک ئبیدیب ثێ ثو ئ وەی کىرد ئەویغ وەک ئ وە هەهىو پورەکبً چبالک و
مەثگگبئ ئىًگگدوئیژ و چەکگگداراًەی ئگگبق کگگزدەوە ،ثەاڵم دنگگگن ًەثگگىو و کبئ گگک ئ یەیگ کە لە سەهەًگ پیگگبواسی
دواطباەکبً سیٌداًە د وارەکەیدا ئەثێ هیکبًیشه ک پیبواس و طوزائیژێک دیکە هەاجژێگزێ ،ثە هەهگىو دووداگ و
گىهبًەکبًەوەً ،ەیىت «قظەی پیبو یەکگ کە» و ثە ثڕیگبرێک ه ژوویگ هەم ر ێوگ ئبپبرئبیگدی هەاىەػگبًدەوە و
هەم گەل ئبوزیتبی ثبػىوری ثە یبً یەکظبى ،ئبطىودە و ثەموەوەراًە ئبػگٌب کگزدن ثگب ئگ وەیغ لە سەهەً کگ
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دیبردا واس لە هەًدێ کەلگلەڕەق ثه ٌیي و ثبوەڕ ثکەیي کە رێیب و هیکبًیشه ئ ظوبهبى پڕە لە هەاە و ئە یگیە لە
طگگبوای و ًبػگگبرەسای ن هەگەر هەهیؼگگە ثە ثگگباڵی رەمگگٌەدا ( criticهەاٌگگبدەیي و ًگگبا یي ئبقەڕێیگگبی الثزدً گ
چەواػگگەکبری و هەاەکگگبى کەاکگگىەرگزئٌە لە رەمگگٌە و رەمٌەکگگبری؟ ئەگەر وایە ثگگب ئەم کگگبراکوەرە سنر کگگبراهە و
ثەکەاکە ثو مویؼوبى ثەکبر ثه ٌیي و طگىودی لگێ وەرثیگزیي ،ثگب ئگبوڕێک رەمٌەییگبًەیغ لە ه گژووی مەثگبت و
طیبطەئوبى ثدەیٌەوە و ثشاًیي ثوچ دوای ئەم هەهىو طباە سنرثەی هەواەکبًوگبى ث ئبکگبم ثگىوە و ث ئبکگبهە؟ ثگب
ئ جیەیي طیبطەت دوًیبی «هەهىو یب هگی » ًیگیە ،دوًیگبی «حەق و ًگبحەق» ًیگیە ،دوًیگبی «رەع و طگپ »
ًییە ،ثەاکىو دوًیبی دەطکەوئ ثچگىوک ثچگىوک ،وردە وردە و لە هەهگبى کبئگدا هەهیؼگەی و ثەردەواهەن ثگب لە
طیبطەئ ئبهبئور و طبوای ئ ظوبهبى ئ پەڕیي و طیبطەئ پزنویؼٌب و پ ؼکەوئىو هەاجژێزیين
ئەم کگگبراًە پ ىیظگگو ثە هەًگگدێ پگگ غهەرپە :ثەر لە هەر ػگگو ک پ ىیظگگوە ئگگىێژی مىێٌگگدەوار و ثەئگگبیجەت
دەرچىواً ساًکو (ئبکبدیوظگیەًەکبى ث گٌە پ ؼگەوە و پگاەوی چبالکییەکگبى ثیگزًە دەطگت مویگبى ،ئەواى ًگبثێ
ثمزێٌە کىًو هباەکبًیبًەوە و مویگبى ًنگزنی ًبئىه گدی ثگکەى و دواپگبر لە ێگز سەموگ ئەو ًبئىه گدییەدا ثەرەو
هەًدەراى کور ثکەى و ًبوموی کىردطوبى لە ه شی ئیٌظبً مبا ثگکەًەوەن مەهمگىاردى و ًوطگوبلو یب ثگىوًەئە
ەهز ثو رنػٌجیزاى و مىێٌدەواراً کىرد ،ئبکەی هەر ثە یگبدی «قبرەهگبً »یەکگبً دوێٌ گىە «دنڕاوی»یەکگبً
ئەوڕنهبى لەثیز ثەریٌەوە و طجەیٌ ؼوبى ثکەیگٌە قىرثگبًی ًبئىه گدییەکبًوبى؟ رەًگیە ثوگبًەوێ ویژداًگ موهگبى
ئبطگگىودە ثکەیگگي و لە رێ گ ػگگەرهەسارکزدً حکگگىوهەئەوە کە ًگگبه اێ هگگی کبرێگگک ئەًوگگبم ثگگدەیي و هەروەهگگب
ػەرهەسارکزدً مەاک و کوهەایبوە کە دەرکوبى ًگبکەى و ل وگبى ئ ٌگبگەى ،ثە ویژداً کگ ئبطگىودەوە پگبا لگێ
ثدەیٌەوە و هی ثەرپزطبیەئییەک لە ئەطوو ًەگزیي ثە رای هگي مەئگبی ئگىێژی دەطگوەثژێزاًە کە مەثگبئ کگىرد
داثەسیىە ثو هەًدێ وردەکبری وەک ئگبگزکزدًەوە و دروػوٌىوطگیي لە طگباڕن ە حیشثگ و ًەئەوەییەکبًگدا ،هگبئٌە
هەیداً ئەواى لیڤ

و ئبطو طیبطەت و ثشووئٌەوەی کىردطوبى ثەرس ئەکگبئەوە و ًەهبئٌیگبى ئىوػگ ئەم دنمە

ًشم و ث ئەًوبهەی دەکبتن
هەروەهب پ ىیظوە کگودەًیییەک لە ً گىاى دەطگوەثژێزاًدا لەطگەر طگوزائیژ و هیکبًیشهەکگبً «مەثگبت» ٥دروطگت
ثکەیي ،وائە ثیەیٌە هەًدێ مبا هبوثەػ الًیکەه ( minimalisticکە ئەهەع لە رێیبی وئگىوێژ و دیگبلوگ
ًگگبوموییەوە دێگگوە دین وائە پ گ غ ئەوەی دەطگگت ثگگدەیٌە دیگگبلوگ موهگگبى و ئەویگگدی پ ىیظگگوە لەگە موهبًگگدا
ثکەویگگٌە دیگگبلوگەوە و لە ًگگبو مگگودا ثیەیگگٌە «ل کیەییؼگگوي» و «پ کیەییؼگگوي»ن کگگبری هگگبوثەع پ ىیظگگو ثە
ثوچىوً هگبوثەع هەیە و ثەم پ گیە و ثە لەثەرچگبوگزئٌ رناگ ئبواًیگبردی دەطگوەثژێزاى پ کهگبئٌ کگودەًیی
دەطوەثژێزاى سەروورەئ ک حبػبهەاٌەگز و حەئوییەن
پ ؼگگوەرپ ک ئز پ گگداگزی و ثەردەواهجگگىوًە لەطگگەر طگگوزائیژ و هیکبًیشهەکگگبى ،ئ گ وە ثەگؼگگو سنر سوو داظگگبرد
ئەثیٌەوە و لەگە یەکەم لەهپەردا واس ئەه ٌیي ،طیبطەت و کزدەی کوهەاڵیەئ هەیداً کواٌەداى و ػ لییزثىوًە
ًەک هەیداً هەًبطەکىرئ و ًبئىه دین ئەگەر ثەدوای ثیبًىویەکەوە ثو ئبػجەئب و واسه ٌگبى ثگیي ثەداٌیگبییەوە
ئەو پگگورە ثیگگبًىواًە ئ ویگگبر سنرە ئەم گوڕەپگگبًە رێیگگبیەک ًیگگیە ثگگو ئبطگگىودەکزدً ویگگژداى و طگگبرێژکزدً
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حەطزەئەکبًوبى ،ثەاکىو هەیداً ئەقبالی ثێوچبى و ثەردەواهە ئب گەییؼوي ثە ئبهبًوەکبى یگبمىد ثە ثەػگ ک لە
ئبهبًوەکبىن
هەروەهگب ئەثگێ رەچگگبوی ئگبه ز و هیوودەکگگبً طگوزائیژ و هیکگبًیشه هەاجژێگگزدراو ثکەیگي ،وائە ئەگەر ئەهگگبًەوێ
کبرێک یبطبی و رەطو ئەًوبم ثدەیي لە رێیەی ًبیبطبی کەاک وەرًەگزیين ًبئىاًیي هبوکبت هەم لە ًبو یبطبدا
ثژیي هەم لە دەرەوەی یبطب ،ئەگەر لە ػىێٌ کدا یبطب کەهىکىرئی هەثگىو ئەثگێ هەواگ گگوڕیٌ یبطگبکە ثگدەیي
ًەک واسه ٌبً یەکظەر لە یبطبن ئەهە ئەًیب ًوىوًەیەکە و ثەو هبًبیە ًیگیە هەرچگ ثکەوێگوە دەرەوەی یبطگبکبً
ئ گگزاًەوە ًگگبڕەوایە ،ثەاکگگىو هەثەطگگت ئەوەیە کە ئەگەر ئەهگگبًەوێ کگگبری یبطگگبی ثکەیگگي ئ کەاجگگىوى ثە هیوگگودی
ًبیبطبی و ػبراوە ئەًیب لەمؼوەثزدً ئەطا کبرەکەی لێ ئەکەوێگوەوەن وەک ًوگىوًەیەک ئز ئەئگىاًن ئبهگب ە ثە
ئىًدوئیژی و هبو هزنا ثکەم ،ئەگەر دروػووبى ئەوەیە کە کبری ئىًدوئیژ ًبکەیي و پبثەًدی هبو هزنڤیي ًبثێ
لە کزدەوەدا لە هیوودی ئىًدوئیژئبه ش یبمىد د ە هبو هزنا کەاک وەرثیزیين ئەثێ پبرێگک ثگو هەهیؼگە واس لە
پبرادنکظ ً گىاى گىووگبر و کگزدار ثه ٌگیي و ئەوەی ثە دروػگن ثەرسی ئەکەیگٌەوە لە کزدەوەیؼگدا هەر ئەو ػگوە
ثەڕێىە ثەیين ثە وائبیەک سنر طبدە ئەثێ ثە رێیب ئبیجەئییەکگبً طگوزائیژی دیگبریکزاو وەوگبدار ثگیين ئبهگبًو ک
ثبع و دروطت قەت لە رێیەی هەاە و ًبدروطوەوە ًبیەئە دی ،ئبهبًو دروطگت رێیگبی دروطگو ئەوێ :ئەهەع
پ ؼوەرپ ک دیکەی کبر و کزدەوەی کوهەاڵیەئیوبًەن ثو ًوىوًە ئەگەر ثو ثیوکزدًەوەی گوڤبرێک پبرەهگبى ًەثگێ
رەوا ًییە لە رێ دسییەوە ئەو پبرەیە ثەدەطت ثه ٌیين رێیەی ًبدروطت و زی ًبدروطو و ث ئەمالقیوگبى ئەکگبت
و ئەهەع دواپبر یەکبًییزە لەگە ػکظت و دنڕاً دووثبرە و هەسار ثبرەدان
ئەگەر رەچبوی ئەم پ ؼوەرپبًە ثکەیي داٌیبم کزدەی کگوی لە کىردطگوبًدا گ ثەراورد ثە ًبوچەکگبً ئزی ئ گزاى گ
گەلگگێ ئبطگگبًوز و ثەردەطگگووزە هەم ه ژوویەک گ درێگگژی مەثبئوگگبى هەیە ،هەم طگگەرهبیەی کگگوهەاڵیەئ ( social

 capitalلە کىردطگگوبًدا پوەوئگگز و ثەه شئگگزە ،هەم ػگگىًبص و گزێگگدراوی ًەئەوەیگگ ثەرپەطگگوەئزە ،هەم دوو
ئەسهگگىوً ثەپ گگش و پگگڕ ثگگبیەم ثبػگگىور و ثگگبکىوری کىردطگگوبًوبى لەثەردەطگگودایە ،هەم سەهیگگٌەی رنًگگبى و
قجىواکزدً رێکمزاوە هەدەًییەکبى لە کىردطوبًدا موػوزە وننن دەواەئ حەطەى رنحگبً ث یىهگبى دەواەئ کگ
گەػگەمىاس و کزاوەئگز و ئگبسادثیزئز ئەث گت ،ثگگب الًگیکەم ئەمپگبر واس لە طیبطگەئ ث دەطگکەوئ دوورەپەرێگگشی و
ثبیکوت ثه ٌیي و ئەم هەلە ثە طگىودی موهگبى ثتگوسیٌەوەن ئەگەر ثەػگدارییەک چبالکگبًە لە ثەطگو ٌ گؼگو و
ئبػکزای ئ زاًدا ثکەیي ثەداٌیبییەوە کىردطوبى دەث وە ًبوچەیەک ئبوەداًوز ،هودێڕًوز و پ ؼکەوئىوئز و پ دەچێ
ثوىاًیي لە هەاجژاردً پەرلەهبً داهبئىودا کوهەاە پەرلەهبًوبرێک هبوپەیوبى ثٌ زیٌە پەرلەهبى کە لەًبو گىئگبری
کوهەاڵیەئی کىردطوبًەوە و ثەػ ىەیەک رێکمزاو و طیظووبئیک مویبى کبًدیدا کزدثێن یبى دەئىاًیي کگوًوزنا
طەرئبثەری ػوراکبً ػبر و دێ کىردطوبى ثیزیٌە دەطت و لە داثەػکزدً دەطەاڵئ ئیداری ػگبر و الدێکبًگدا
ثجیٌە الیەً یەکەم و طەردەطتن
ثەاڵم ئەگەر لە رێیبی ئبسادییە رەوا و یبطبییەکبى ،چبپەهەً و هیدیبی رەمٌەگز و داهەسراوە کوهەاڵیەئییەکگبًەوە
چگگبودێزی دەطگگەاڵت ًەکەیگگي ث یىهگگبى ًگگبئىاًیي کوًوزنایؼگ ثکەیگگي و هەر دەطگگەاڵئ ک کگگوًوزن ًەکگگزێ ثەرەو
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دامگگزاى و گەًگگدەا دەگەڕێگگوەوەن یٌ گ هەدەً گ پ ىیظگگو ثە ػگگەوبوییەئە لە طیبطگگەئەکبى و ثەرًبهەکبًگگدا و
واسه ٌبى لە هیوودگەل

ێزثە ێز ،کىێمبیگبًە و ًبڕەطگو ن قىرطگبییوبى چەًگد ث گت دەطگەاڵت ثە هەهگبى ئەًگداسە

رێیەهبى ثگو ئەکگبئەوە ،ثگب ثەرپزطگبیەئییەکبًوبى لە رەوئگ گەػگە و کگزاًەوەی ئگبثىوری ،طیبطگ  ،کىلوگىوری و
کوهەاڵیەئی ئ زاًدا قجگىو ثکەیگي و داى ثەو حەقگیتەئەدا ثٌ گیي کە ثگىوً دەالقەیەکگ دیووکزائیگک ،هەرچەًگد
ثچىوکیغ ثێ ،لە ًەثگىوً ثبػگوزە و ئەئگىاًیي لە رێگ چبکظگبسی و کگزدەی وردە وردە ثەاڵم هەهیؼگەییەوە ئەو
دەالقەیە ثیوڕیي ثو پبدەیەک ًبکوئبن
ئ جیٌ  :ئەم وئبرە قەت ثە هبًبی ث جبیەمکزدً مەثبئ پ ؼىو و ئەهڕنهبى ًیگیە ،یگبمىد ًەهىیظگوىوە حیگشة و
کەطبیەئییە طیبط و سەحوەئک ؼەکبًوبى ًەو ثکەهەوەن هي موم لە ًبو ئەو گىئبر و دوًیگبیەدا یگبوم و حەوت
طباە لەطەر کبری طیبطگ ئىًگدی سیٌگداى کگزاوم و کەطگ ک ًگین لە دوورەوە وەطگوبثن و لەمگوڕا رەمگٌە ثیگزمن
هیگگىادارم هگگی کەص و الیەً گگک قظگگەکبًن ثە طگگىوکبیەئ وەرًەگگگزێ و ئەًیگگب وەک سەروورەئگگ پیگگبچىوًەوە و
کزدًەوەی گیبً ک ئبسە ثە ثەر طیبطەئ کىردطوبًدا ل

ئێ ثیبتن

کوئبیی پىوػپەڕ و طەرەئبی گەالوێژی ١٣٣٢
ثەًدیمبًەی طٌە
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 . 1ئەم ئەعجیزەم لە عەثبص عەثدییەوە وەرگزئىوەن
٢ن کبئىسیبى وػەی (کلٌی ثە وائبی کوى و لەکبرکەوئىو ثەکبر ئەه ٌێ کە هبوئبیەک ثبػ کىردین ثو ًەدنسییەوەن
٣ن ئەم ثبطە سنرم زایە ثو ئیورییەکبً ئەو ثیزهەًداًە گەلێ ثەپەلە و ًبئەواوە و چەًدەهب رەهەًد و الیەً ئەو ئیورییبًە ئبهب ەی
پێ ًەکزاوە و ثوچىوًەکبى ئبوا طبدە ًیي ،ثەاڵم ل زەدا ئەًیب هەپبل ئبوا ئبهب ەیەک م زا هەیەن
٤ن ثو ئ یەییؼوٌ ثبػوز لەم ثبطە ثڕواًە :طز شلهد قدسی تل شلهد هلزطه  ،سعمد حجلهیلن ،طنقشلهطت طاح ن .
٥ن وػەی مەثبت ثە حەسەرەوە ثەکبر ئەه ٌن و هیىادارم لە هبًب ئبیدیولو یکەکەیدا وەرًەگیزێ ،ئەم وػەیە ئەًیب وەک هبووائبی
چبالک و کزدەی کوی و کوهەاڵیەئ ثەکبر ئەه ٌنن
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