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لــە شۆڕشــەكەی )حوســنی زەعیــم(دا  كۆبالنــد ڕۆڵــی 

هەندێــك  لەگــەڵ  پتەویشــی  پەیوەندییەكــی  هەبــوو، 

كەســایەتی عەرەبیــدا هەبــووە. لــە ســەردەمی ده ســه اڵتی 

عەبدولنــارس(،  )جەمــال  میــر  پێشــووتری  ســه رۆكی 

دەســتگیركردنی  لــە  ڕۆڵــی  كۆبالنــد  هەمانشــێوە  بــە 

ــه د  ــۆر )محه م ــران دكت ــووتری ئێ ــی پێش ــەرۆك وەزیران س

ــەر  و  ــی كارت ــە جیم ــەك ل ــووە. هەری ــه ده ق(دا هەب موس

ئه نــوه ر ســادات هەوڵیانــدا هــەردوو فڕۆكــەی بارمتەكانــی 

ئێــران ئــازاد بكــەن، بــەاڵم لــه و هه وڵــه دا شكســتیان هێنــاو 

كوبالندیــش ئــەو كاتــە لەگــەڵ ئەوانــدا كاریكــردووه . ئــه و 

نووســەرێكی بــە توانایــە  و خاوه نــی عەقڵیەتێكــی مەزنــه .

ــژووی   ــتیارانه ی مێ ــە هەس ــەو قۆناغ ــاس ل ــە ب ــەم كتێب ئ

ــت  ــی ناوەڕاس ــەرەب  و ڕۆژهەاڵت ــتامنی ع ــان  و نیش جیه

بــە گشــتی ده كات، لــه  ڕوانگــه ی سیاســه تی ده ره وه  و 

هه واڵگــری ئه مه ریــكاوه . ئــەم كتێبــە توێژینەوەیەكــی 

یاداشــتنامەی  بەڵكــو  نییــە،  مێژوویــی  و رشۆڤەكاریــی 

ــدار  ــاوە  و بەش ــتیارەدا ژی ــاوە هەس ــەو م ــە ل ــێكە، ك كەس

بــووە لــە درووســتكردنی بەشــێك لــەو ڕووداوانــە  و باســی 

زۆرێــك لــە بابــه ت و مەســەلە گرنگــەكان دەكات، كــە 

ــردووە. ــان نەب ــتی بۆی ــەس دەس ــر ك پێش

یەكێكــە  كوبالنــد(ە  )مایلــز  كــە  كتێبەكــە،  نووســەری 

ناوه نــدی  دەزگای  ســه ره كییه كانی  دامەزرێنــەره   لــە 

لــە  بەڕێوەبــەر  وەك  ئه مه ریــكا  و  هەواڵگریــی 

ــه  دیمەشــق  ــش ل ــه  دیاریكراوی ــی ناوه ڕاســت ب خۆرهه اڵت

ــدی  ــووە و پەیوەن ــی هەب ــوریا  ڕۆڵ ــە س ــردووە. ل كاری ك

ــووە،  ــری هەب ــایەتی می ــك كەس ــەڵ هەندێ ــەوی لەگ پت

عه بدولنــارس  جه مــال  بــه   چــاوی  جاریــش  چه ندیــن 

كه وتــووه . كۆبالنــد بــاس لــە ڕۆڵــی هەواڵگــری ئه مه ریــكا 

ــە  ــە میــر. ل ــۆی ســاڵی 1952 ل ــە شۆڕشــی یۆلی دەكات ل

ــه د  ــش محه م ــی ئێرانی ــەرۆك وەزیران ــی س ــەی الدان پرۆس

ــاوی  ــی به رچ ــان ڕۆڵ ــاڵی 1953دا دیس ــە س ــه ده ق ل موس

گێــڕاوە و لــە چەندیــن ڕووداوی تــری ناوچەكــەدا لــە 

مــاوەی دەیەیه كــدا ڕۆڵێكــی گرنــگ و كاریگــه ری هەبــووە .

نووســەرێكی بــە توانــا و عەقڵییەتێكــی ســراتیژیی ژیرانــەی 

ــم(  و  ــة االم ــی وه ك (لعب ــە بەناوبانگەكان ــە كتێب ــە. ل هەی

)تحــت العبــاءة والخنجــر)، كــە بــۆ چەندیــن زمــاىن جيهــان 

وەرگێــڕدراون  و بــە ملیۆنــان دانــەی لـــێ  چاپكــراوە. ئــەم 

ــان  ــەربووردەی ژی ــی س ــتدایە باس ــه  لەبەردەس ــەی ك كتێب

بــە  پەیوەندییەكانــی  و  كۆبالنــد  مایلــز  كه ســایه تی  و 

هەندێــك ڕووداو لــە ناوچەكــەدا دەكات له ژێــر ناونیشــانی 

ــوو  ــاش ب ــامن ب ــه ش پێ ــەش، ئێم The gameplayer. ئێم

ــد  ــز كۆبالن ــی مایل ــه ربوورده ی ژیان ــە س ــانەكەی ب ناونیش

دابنێــن، چونكــە باســی ژیانــی خــۆی و ئــه و كارو ئه ركانــه  

دەكات، كــه  لــه و ســه رده مه دا ئه نجامیــداوه . 
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ئــه م كتێبــه  بــاس ژیانــی سیاســی و كۆمه اڵیه تــی و ئابووری 

و فكــری واڵتــی چیكۆســلۆڤاكیا ده كات لــه  ســه رده می 

حوكمــی تاكحزبــی كۆمۆنیســتی تــا ڕووخانــی یه كێتــی 

كۆمۆنیســتییه كانی  سیســتمه   ســه رجه م  و  ســۆڤێت 

پابه نــد پێــوه ی لــه  دوای وه رچه رخانــی پیرۆســرۆیكا و 

ــاری  ــانۆو نه ی ــه ری ش ــاڵی 1990. نوس ــه  س ــت ل گالسنۆس

دیــاری دژ بــه  سیســتمی كۆمۆنیســتی و ســه رۆك كۆمــاری 

پێشــووتری چیــك )ڤاتســالڤ هاڤــڵ( لــه  ســاڵی 1936 

لــه  پراگــی پایته خــت له دایكبــووه . ده ربڕینــی بیــروڕا 

سیاســییه كانی لــه  دژی سیســتمی كۆمۆنیســتی بووه تــه  

لــه   هیچــكام  لــه   وه رنه گرتنــی  له بــه رده م  كۆســپ 

ســه رده مه دا،  لــه و  مرۆییــه كان  زانســته   كۆلێژه كانــی 

كــه  حــه زی ده كــرد تیایــدا بخوێنێــت، دواتــر هه وڵیــدا 

بــه اڵم  بــكات،  ســینه ماوه   كۆلێــژی  بــه   په یوه نــدی 

شكســتی هێنــاو وه رنه گیــرا.  

ــڵ  ــارساوه ، هاڤ ــراگ ن ــاری پ ــه  به ه ــه  ب ــه دا ك ــه و قۆناغ ل

ــی  ــگ و الیه نگره كان ــایه تیه  گرن ــه  كه س ــك ل ــه  یه كێ ــوو ب ب

ــه  ســاڵی 1968وه   ــه و ل ــزم. ئ ــه  كۆمۆنی ــی دژ ب ــی لیرباڵ باڵ

بــه و  په یوه نــدی  كــردو  كاری سیاســیدا  لــه   به شــداری 

بزووتنــه وه  سیاســی و رێكخــراوه  ئه ده بییه كانــه وه  كــردووه ، 

كــه  هه ڵگــری بیــروڕای دژ بــه  سیســتمی كۆمۆنیســتی 

ــه   ــدی و ب ــه  تون ــڵ زۆر ب ــاڵی 1968دا هاڤ ــه  س ــوون. ل ب

شــێوه یه كی به رچــاو به شــداری لــه  بزووتنــه وه  لیرباڵــی 

به هــاری پــراگ كــردووه، هــه ر لــه و ســاڵه دا بــوو بــه  

هه روه هــا  ســه ربه خۆ.  نوســه رانی  یه كێتــی  ســه رۆكی 

ــه   ــردووه  ، ك ــه  ك ــته  )10( خاڵی ــه و یاداش ــه ر ئ واژۆی له س

دژایه تــی داگیــركاری خاكــی چیكــی له الیــه ن یه كێتــی 

ــه و ده رئه نجامــی سیاســی  ــه  لێكه وت ــرد، ك ســۆڤێته وه   ده ك

لێكه وتــه وه  و بــووه  هــۆی پێشــێلكردنی مافه كانــی مرۆڤــی 

چیكــی و لــه  رووی كولتــوری و شارستانیشــه وه  كاریگــه ری 

ــوو  ــی ب ــی بریت ــن دیاریده كان ــه  گرنگری ــه  ل جێهێشــت، ك

ســه ره ڕای  ئه دیبــان.  و  نوســه ران  ته نگه تاوكردنــی  لــه  

ئــه وه ی كــه  وه ك سیاســییه كی دێریــن نه بــوو، به ڵكــو 

پیــاوی ئــه ده ب و هونــه ر بــوو. لــه  دوای دابه شــبوونی 

ــه رۆك  ــر وه ك س ــاڵی 1993 جارێكی ــه  س ــلۆڤاكیا ل چیكوس

ــه   ــاڵی 1998 ب ــه  س ــان ل ــردرا، پاش ــك هه ڵبژێ ــاری چی كۆم

ــه وه   ــڵ ئ ــی هاڤ ــه وه . ئامانج ــار هه ڵبژێردرای ــه رۆك كۆم س

بــوو  كــه  لــه  قۆناغــی گۆڕانــكاری لــه  ســایه ی ده ســه اڵتی 

رابه رایه تــی  دیموكراســی  سیســتمی  بــۆ  كۆمۆنیســتی 

ــكات.  ــلۆڤاكیا ب چیكوس

ڤاتســالڤ هاڤــڵ كتێبــی )هێــزی بێهێــزه كان(ی لــه  كاتێكــدا 

نووســی كــه  كۆمۆنیــزم له وپــه ڕی تونــدی و به هێزیــدا بــوو. 

ــتی  ــی سیســتمی كۆمۆنیس ــی ده ركه وتن ــه دا باس ــه و كتێب ل

ــاوی  ــه  سیســتمی دوای گشــتگیریی ن ــه و ب كــردووه ، كــه  ئ

ــه   ــیده كاته وه  ل ــی ش ــا كاری پێكهاته كان ــردووه ، هه روه ه ب

رووی جووڵــه ی خۆیــی و ملمالنــێ له  نێــوان خوازراوه كانی 

رۆژانــه ی  پێویســتییه كانی  ده ســه اڵتدارو  رژێمــی 

هاواڵتیــان. كتێبــی هێــزی بێهێــزه كان، كتێبێكــه  ســه باره ت 

بــه  ناســنامه ی مرۆڤایه تــی لــه  رووی ملمالنێكانــی لــه  

ــر  ــه وه ی خــود له گــه ڵ سیســتمه كان، جارێكی ــاو دۆزین پێن

كالســیكی،  دیكتاتۆرییه تــی  له گــه ڵ  خــود  دۆزینــه وه ی 

ــه وه   ــه ی ئ ــدا، بانگه ش ــه ڵ دیكتاتۆرییه ت ــش له گ جارێكیری

ــی ده كات و  ــه ل فه رمانڕه وایه ت ــاوی گ ــه  ن ــا ب ده كات گوای

ــه ل كارده كات.  ــدی گ ــۆ به رژه وه ن ب

هاڤــڵ لــه  دیــدگای ســه ركرده  ســه ربه خۆكانی ده ره وه ی 

ــێنێت،  ــێ ده ناس ــان پ ــۆره  ملمالنێیه م ــه و ج ــه اڵت ئ ده س

یــان وه كئــه وه ی بــه و بێده ره تانانــه  وه ســفیان ده كات، 

ره تكــرده وه ،  هه ڵخه ڵه تێنه رییــان  بێبنه مــاو  ژیانــی  كــه  

ــی  ــواردی هاواڵتییه كان ــۆر ده رخ ــه  دیكتات ــه ی ك ــه و ژیان ئ

ده دات و هانییــان ده دات كــه  ده ســتبه رداری پێویســتیه  

كه ســی و رۆژانه ییه كانیــان بــن لــه  پێنــاو به دیهێنانــی 

ــكه ش  ــیكردنه وه یه ك پێش ــڵ ش ــدا. هاڤ ــته كانی خۆی خواس

بزووتنــه وه   كاركردنــی  بــه  چۆنێتــی  ده كات ســه باره ت 

ــه اڵت  ــه  خۆره ــه وه ی ل ــان ئ ــگێڕه كان، ی ــه  شۆڕش مه ده نی

ــه ڕاوه كان  ــه وه ی هه ڵگ ــه  بزووتن ــا ب ــتی ئه وروپ و ناوه ڕاس

ــان  ــی و ژی ــه  هاواڵت ــان ب ــاڵ په یوه ندیی ــت، له پ ناوده برێ

ــتمه وه .  سیس
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ئــه م كتێبــه  لــه  7 بــه ش پێكهاتــووه : به شــی یه كــه م باســی 

ده كات«  سیاســه ت  و  بازرگانــی  به بازاڕكردنــی  بابه تــی 

كــه  چــۆن سیســتمی دیموكراســییه  كۆنــه كان بیمــه ری 

خۆیــان  ســه ره كییه كانی  پڕه نســیپه   الوازی  و  لــه ق 

ــه و  ــی ئ ــه واوی و ناكامی ــه  نات ــن ب ــه وه ش ده توانی ــوون، ب ب

دیموكراســییانه  لــه  ڕاكێشــكردنی پشــتیوانی گشــتی لــه  

مــه ڕ پرۆســه  سیاســییه كاندا بزانیــن، ســه ره ڕای ئــه وه ی كــه  

تاقمێكــی كــه م لــه  توێــژه ران تێڕوانینێكــی گه شــبینانه یان 

لــه   به شــداریكردن  ئاســتی  دابه زینــی  بــه   ســه باره ت 

بازاڕكــردن  بــه   قه ڵه مــڕه وی  هه یــه .  هه ڵبژاردنه كانــدا 

بــۆ نــاو بــازاڕی سیاســه ت لــه  پێداویســتی هه بوونــی 

كۆمپانیــا  نێــوان  لــه   په یوه ندیگرتــن  كه ناڵێكــی 

بازرگانییــه كان و كڕیارانــدا هاتــه  ئــاراوه . 

رشۆڤه كردنــی  و  شــیكردنه وه   باســی  دووه م  به شــی 

مێــژووی  پــاڵ  لــه   ده كات  سیاســی  به بازاڕكردنــی 

به بازاڕكــردن و كه مپینــه  سیاســییه كان، كــه  زۆر كۆنــره  لــه  

ــه ده   ــۆ دوو س ــه وه  ب ــه  ده گه ڕێت ــی سیاســی، ك به بازاڕكردن

پێــش له دایكبوونــی مه ســیح، كاتێــك بــۆ پاراســتنی پێگــه ی 

ــی  ــه  ڕێكخســتنی كه مپین ــا ده ســتیانكرد ب ــه  ڕۆم ــان ل خۆی

باســی  ســێیه م  به شــی  ئه مــڕۆی.  واتــای  بــه   سیاســی 

ئامرازه كانــی په یوه ندیگرتــن لــه  به بازاڕكردنــی سیاســیدا 

ده كات. دوابــه دوای دابه زینــی ئاســتی به شــداریكردنی 

ــه  ڕێگــه ی  سیاســی و دیاریكردنــی چاره نووســی سیاســی ل

پێشــكه وتوودا  واڵتانــی  زۆربــه ی  لــه   هه ڵبژاردنــه وه ، 

ته كنیكــی  به كارهێنانــی  بــۆ  ویســت  ده بینیــن 

جۆراوجــۆر بــه  مه به ســتی بزواندنــی جه مــاوه ر بــه ره و 

مێــژوو  ده ڵێــن  ئارادایــه .  لــه   زۆرتــر  به شــدارییكردنی 

ــچاو  ــه  پێش ــا دێت ــه اڵم وه ه ــه مته داره كانه ، ب ــی سیاس دایك

ــان  ــه ی مێژووی ــازاڕ جێگ ــی ب ــه زار پارچه كان ــزه  ه ــه  هێ ك

گرتبێتــه وه . 

به شــی چــواره م باســی بنه ماكانــی پالندانــان لــه  كه مپینــی 

سیاســیدا ده كات. ســه ره ڕای پێشــوازی و گرنگیپێدانــی ڕۆژ 

لــه  دوای ڕۆژی پــارت و گرووپــه  سیاســییه كان بــه  چه مــك 

ــه  باســی  ــت ك ــا ده بیرنێ ــردن، وه ه و پرۆســه كانی به بازاڕك

ســراتیژییه كان  توخمــه   بــه   ســه رنجپێدان  و  پالندانــان 

لــه  ئه ده بیاتــی به بازاڕكردنــی سیاســی و كه مپینه كانــی 

ــی  ــی گرنگ ــه  له به رچاوگرتن ــراوه . ب ــر ك ــدا له بی هه ڵبژاردن

كه مپینه كانــی  ســه ركه وتنی  لــه   پالندانــان  پرســی 

بــه   په یوه ســته   به شــه ی كتێبه كــه دا  لــه م  بانگه شــه كار 

ــه   ــه ی ســه ره كی، ك ــی چــوار منوون خســتنه ڕوو تاوتوێكردن

ســه ملێرناوه .  هه ڵبژاردنــدا  چه ندیــن  لــه   كارامه ییــان 

ڕه فتاریــی  سه رمه شــقی  باســی  پێنجــه م  به شــی 

ده نگدانــی هه ندێــك لــه  گرووپه كانــی ئامانــج ده كات، 

قووتده كاتــه وه ،  مێشــكدا  لــه   پرســیاره   ئــه و  ئه مــه ش 

ــه كان  ــه ت ریكالم ــه  تایب ــردن ب ــی به بازاڕك ــه  چاالكییه كان ك

ــه وه   ــڕ بكرێت ــازاڕ چ ــان ب ــرووپ ی ــه ر كام گ ــت له س ده بێ

به شــی  به ده ســتبێنێت.  به رژه وه نــدی  زۆرتریــن  تــا 

په ره ســه ندنی  گرنگــی  باســی  كتێبــه   ئــه م  شه شــه می 

ــدا ده كات،  ــه ری جیهان ــه  سه رتاس ــی سیاســی ل به بازاڕكردن

تاریكه كانــی  ڕه هه نــده   باســی  حه وته میــش  به شــی 

به بازاڕكردنــی سیاســی ده كات.  پرۆســه ی 
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و  ئاییــن  تێكەڵبوونــی  ئەگــەر  هاتــووه :  كتێبــه دا  لــه م 

ــۆی  ــووە ه ــدی(دا ب ــا گان ــی )ماهامت ــە عەملانییەت ــەت ل سیاس

ســەركەوتنی ئایینــی هیندۆســی بەســەر ئایینەكانــی تــردا. ئــەو 

تێكەڵبوونــە لــە بنەڕەتــدا بــە رێــڕەوی كەلتــوردا تێپــەڕ دەبێــت، 

واتــە ئاییــن خــۆی دەبێتــە كەلتــور و نەتەوەیــەك بەپێــی 

ــی  ــەر تێكەڵبوون ــە دەكات. ئەگ ــەی پێناس ــنامەی ئاینییەك ناس

ئاییــن و سیاســەت لــە عەملانییەتــی گاندیــدا بــووە هــۆی 

ســەركەوتنی ئایینــی هیندۆســی بەســەر ئایینەكانــی تــردا، ئــەو 

تێكەڵبوونەوەیــە لــە فەلســەفەی سیاســی هــەردوو رێكخــراوی 

)هینــدۆس مهاســبا( و )R.S.S( بــووە هــۆی زاڵبوونــی كولتووری  

ــە زەقــی  ــەوەش ئاراســتەیەكە، كــە ب ــەژادی هیندۆســەكان. ئ ن

ــەو  ــیۆنالیزم. ئ ــۆ  ناس ــە ب ــەوەی عەملانیان ــەڵ خوێندن دژە لەگ

ــنامە و  ــوا )ناس ــەی هێندوت ــە وش ــكاوی ل ــە راش ــتەیە ب ئاراس

كولتــووری  هینــدۆس(دا خــۆی دەبینیــەوە، كــە لــە ســەردەمی 

ــتا  ــا ئێس ــتانەوە ت ــی هندس ــەوەی نەتەوەی ــانی بزووتن هەڵكش

بنەماكانــی ئایدۆلۆژیایــی راســتگرە توندڕەوەكانــی ئــەو واڵتــەی 

لەســەر دامــەزراوە. ئــەو تێكەڵبوونــە لــە بنەڕەتــدا بــە رێــڕەوی 

ــور  ــە كەلت ــن خــۆی دەبێت ــە ئایی ــت، وات ــەڕ دەبێ ــوردا تێپ كەلت

ــی ناســنامەی ئاینییەكــەی پێناســە دەكات.  ــەك بەپێ و نەتەوەی

بەیاننامــە  لــە  كــە  بــوو  ئەزموونــە  ئــەو  بەپێــی  هــەر 

دەرەوەی  تــری  »نەژادەكانــی  رایگەیانــد:  سیاســییەكەیدا 

هینــدۆس دەبێــت زمــان و كولتــووری هیندۆســەكان هەڵبژێــرن 

ــرن و  ــدۆس بگ ــی هین ــە ئایین ــز ل ــت رێ ــە دەبێ ــن، ك ــر ب و فێ

ــە بەرزراگرتنــی نــەژاد و كولتــووری  هینــدۆس واتــە  بێجگــە ل

ــە  ــەوە و ل ــچ شــتێكیر نەكەن ــە هی ــر ل ــدۆس بی ــەوەی هین نەت

ــی  ــەژادی هیندۆســدا بوون ــە ن ــەوە ل ــوون و توان ــاو تێكەڵب پێن

ســەربەخۆی خۆیــان بكەنــە قوربانــی، یــان لــەم واڵتــە دا 

نیشــتەجێ بــن، بــەاڵم لــە ژێــر ركێفــی هیندۆســەكاندا مبێننــەوە 

بــە بــێ ئــەوەی هیــچ داواكاری و ئیمتیــاز و تەنانــەت مافێكــی 

هاوواڵتیبوونیشــیان هەبێــت. 

ــا  ــەوە وات ــە كچەكەی ــەن تاق ــە الی ــی نەهــرۆ ل ــە نەریت الدان ل

ــرەی  ــی كۆنگ ــەی پارت ــەمتەدارنی دیك ــدی و سیاس ــرا گان ئەندێ

ــردوودا  ــااڵنی راب ــە س ــە ل ــە ك ــتان، هۆكارێك ــتامنی هندس نیش

ــی  ــە رووبەڕوی ــەو واڵت ــی ئ ــەوەی عەملانییەت ــۆی ئ ــە ه بووەت

ــەر  ــدی لەس ــری گان ــۆن پێداگ ــەروەك چ ــەوە. ه ــران ببێت قەی

لــە  نەتەوەیــی  یەكێتــی  و  ناســنامە  پاراســتنی  پێویســتی 

لــە  جۆرێــك  هندســتان  كۆلۆنیالیســتی  دژە  بزوتنــەوەی 

تێكەڵبوونــی ئاییــن و سیاســەتی لێكەوتــەوە، لەســەردەمی 

دوای نەهــرۆش پێویســتی سیاســەمتەدارەكان بــە كۆكردنــەوەی 

دەنــگ لــە هەڵبژاردنەكانــدا لەســەر بنەمــای ناســنامەی ئایینــی 

ــەوە،  ــی لێكەوت ــوون، ئاوێتەكردنێك ــی هاوواڵتیب ــەك مافەكان ن

كــە پەرەپێــدەری چەندیــن رەهەنــدی دژە ئەخالقــی، نایاســایی 

بــوو.  كۆمەڵــگادا  لەسەرتاســەری  تاوانــكاری  تەنانــەت  و 

دەرەنجامــی ئــەو بــەرەو دواوە هەنــگاو هەڵگرتنــە ســەرلەنوێ 

گۆڕەپانــی  نــاو  بــۆ  بــوو   )R.S.S( رێكخــراوی  گەڕانــەوەی 

سیاســەت و پەرەســەندنی كاریگەرییــە كولتــووری ، ئایدۆلــۆژی 

و سیاســییەكانی بــوو بــە پشــتیوانی چەندیــن رێكخــراوی 

هاوتەریبــی خــۆی وەك »ڤیشــڤا هێنــدو پریشــاد« و شــیڤا 

ــێنا.     س

تــی ئێــن مــەدان، كۆمەڵناســێكی هندییــه ، چەندیــن ســاڵ بــەر 

لــەوەی حزبــی )بــی جــی پــی( دەســەاڵت بگرێتــە دەســت بــە 

ڕاشــكاوی ڕایگەیانــدووه : »لــە ئێســتاوە دەڵێــم لــە هەلومەرجی 

لــە  هاوبــەش  بڕوایەكــی  وەك  عەملانییــەت  هەنوكەیامنــدا 

ــگاوی  ــش وەك هەن ــت، ئەوی ئاســیای باشــوور دەســتەبەر نابێ

ــەك  ــوەی بەرنامەی ــە چوارچێ ــە ل ــەت، بۆی ــەی حكوم كرداریان

بــۆ داهاتــوو ســەركەوتن بەدەســت ناهێنێــت«. لەراســتیدا 

تێگەیشــتنی مــەدان بەهــۆی ڕەخنەكانییەتــی لــە مۆدێڕنــە. 

ئەوەشــی وتــووە: »عەملانییــەت خەونــی كەمینەیەكــە، كــە 

ــدات  ــب ب ــە قاڵ ــی خــۆی ل ــی وێناكان ــە بەپێ ــت زۆرین دەیەوێ

و ویســتی خــۆی بەســەر مێــژوودا بســەپێنێت، بــەاڵم لــە 

كۆمەڵگایەكــی ڕێكخــراوی دیموكراتیكــدا ئــەو تواناییــەی نییــە. 

ــەش  ــری مۆدێڕن ــاودار و ڕەخنەگ ــدی ن ــدی، بیرمەن ئاشــیس نان

هــۆكاری ســەرنەكەوتنی عەملانییەتــی هندســتان لــە نامۆبوونــی 

لەگــەڵ كۆمەڵــگا و كولتــووری  ئــەو واڵتــەدا دەبینێتــەوە. 

لــە  نانــدی  ڕەخنەگرانــەی  تونــدو  رووبەڕووبوونــەوەی 

ــەی  ــن رشۆڤەك ــە دەتوانی ــر، ك ــی جیهانگی ــەر عەملانییەت بەرامب

ــە ڕاســتیدا  ــە ل ــن، ك ــدا ببینی ــە مانیفســتۆی دژە عەملانییەكەی ل

ــەوەی  ــاو ڕەتكردن ــە لەپێن ــە مۆدێڕن ــە ل ــۆ ڕەخن پێشــەكییەكە ب

ــدا.  ــی ڕۆژئاوایی ــۆرە ڕوانگەیەك ــەر ج ه



گرفتەهاوچەرخەکانیدەوڵەتیعێراق
ئــەمکێبــەیەکێکــەلــەوزنجیــرەکتێبــەنوێیــەیکــەلــەڕۆژانــیڕابــردووداژووریتوێژینەوەی
سیاســیبزوتنــەوەیگــۆڕانچــاپوبــاڵویکردنــەوە،ئــەمکتێبــەهەوڵێکــەبــۆتێگەیشــتن
لــەکێشــەهاوچەرخەکانــیدەوڵــەتوحکومەتــینوێــیعیــراق،کــەلــەالیــان)ئاریــانڕەوف
وگەیــالنعەبــاسوســەعیدکاکــەیوهەڵمــەتمحەمــەدوئاودێــرجەمیــل(وەئامادەکــراوە
وبــەقەبــارەرەینیــوA4لــەالیــەنچابخانــەی)ژیــن(یســلیمانیەوەچاپکــراوە،ئــەمکتێبــە
هەوڵــدەداتهۆکارەکانــیســەرهەڵدانودروســتبوونیڕێکخــراویتونــدڕەویئیســالمیبەنــاو
)داعــش(وچۆنێتــیتەشــەنەکردنوداگیرکردنــیشــاریموصــڵوکێشــەتایفیەکانــیناوخۆی
عیــراقشــیبکاتەوەولــەهۆکارەکانیــانبکۆڵێتــەوە،لەگــەڵئەمانەشــداتیشــکدەخاتەســەر
ناڕەزایەتیەکانــیشــەقامیعێراقــیوداواکاریهاواڵتیــانبــۆبنبڕکردنیگەندەڵــیوداواکاری
ــی ــیئەمن ــدادۆغ ــەڵئەمانەش ــە،لەگ ــەکانیدیک ــەپرس ــکل ــەیەکێ ــازیدەکات ــۆچاکس ب
ــارەی ــیدەکاتەوەوڕێگەچ ــەکانش ــەگرفت ــێکل ــیوەکبەش ــەقمگیریسیاس ــۆکاریس وه

گونجاویــانبــۆدەخاتــەروو.



ریفراندۆمودەولەتیکوردستانئامراز
یانئامانج؟

ئــەمکتێبــەیەکێکــیدیکەیــەلــەوزنجیــرەکتێبــەباڵوکراوانــەیژووریتوێژینــەوەیسیاســی
بزوتنــەوەیگــۆڕانکــەلــەڕۆژانــیڕابــردووداباڵوکرایــەوە،ئــەمکتێبــەلەالیــان)هەڵمــەت
ــزام ــەرونی ــارعوم ــانرەوفوبەی ــاسوئاری ــالنعەب ــموگەی ــوەرکەری ــەدوئەن محەم
فەیســەل(ەوەئامادەکــراوە،وبــەقەبــارەینیــوA4چــاپوباڵوکراوەتــەوە،کتێبەکــە
هەوڵێکــەبــۆشــیکردنەوەوخســتنەڕوویهــۆکارودەرەنجامەکانــیپرۆســەیریفرانــدۆم
ــەشــەریداعــشو ــوردل ــیک ــیتێوەگالن ــەهۆکارەکان ــاسل ــیکوردســتانوب ــەهەرێم ل
ســەرکەوتنیلــەروویســەربازیەوەدەکاتدواتــربــەدوایوەاڵمــیئــەوپرســیارەدادەگەڕێــت
ــۆیو ــیەناوخ ــەمەترس ــویب ــەگ ــردک ــوردک ــەرکردایەتیسیاســیک ــەس ــوووایل کەچیب
دەرەکیــەکانبــۆئەنجامدانــیئــەوپرۆســەیەنــەداتوچــۆنملمالنێــیحزبــیبــوەهــۆکاری
شکســتیدەرەنجامەکانــیریفرانــدۆموەهەوڵــدەداتبــەدوایوەاڵمــیئــەوپرســیارەدا
بگەریــتکــەچــیوایلــەبەرپرســانیکــوردکــردگــوێبــەپیشــنیارەدەرەکیــەکانبەتایبــەت
ــوو ــەهەم ــاسل ــدۆم.وەب ــۆدواخســتنیپرۆســەیریفران ــەدەنب ــکان ــیوەکئەمری واڵتیک
ئــەوزیانانــەدەکاتکــەکــوردوەکحکومــەتووەکگــەلبەهــۆیئــەوپرۆســەیەوەهــەم

ــووە. ــەریکەوت ــەنب ســەربازیوسییاســیەنوهــەمجوگرافیی



هەرێمیکوردستانوئاڵنگاریسیاسیوئابوری
ــەوەیگــۆران، ــەوەیسیاســیبزوتن ــیژووریتوێژین ــەتوێژینەوەکان ــەیەکێکــەل ــەمکتێب ئ
ــراژی ــەتی ــارەینیــوA4ڕەوب ــردووداباڵوکرایــەوە،کتێبەکــەبەقەب ــدڕۆژیراب ــەچەن کــەل
)٢٥٠(دانــەلــەچابخانــەیژینــیســلێمانیچاپکــراوە.توێژینەوەکــەبەســەرچەنــدبەشــێکدا
دابەشــکراوەولــەکۆمەڵێــکوتارپێکهاتــوەکــەهەریەکێــکلــەووتارانــەلــەالیــەن
نووســەرێکەوەنوســراوئامادەکــراوە،ئــەمتوێژینەوەیــەهەوڵێکــەبــۆتێگەیشــتنلــەدۆخــی
ئابــوریهەرێمــیکوردســتانوکێشــەوئاریشــەسیاســیویاســاییەکانی،ئەویــشبــە
خوێندنــەوەوهەڵســانگاندنیڕۆڵوکاریگــەریدامەزراوەکانــیوەک)حکومــەتوپەرلەمــان(
وەهەوڵێکــەبــۆدۆزینــەوەپەیوەنــدیدروســتلــەنێــوانشــێوازیحکومڕانــیوپەیوەنــدی
بەهێــزینێــوانسیاســەتوئابــووری.کتێبەکــەدەپرســێت:ئەگەرسیاســەتوئابــوریپێکەوە

ــەســێکتەرەجیاوازەکانــدابێتــەدی. گەشــەنەکەنئەســتەمەبــەرەوپێشــچوونل



دۆسیەهەرێمیونێودەوڵەتییەهاوچەرخەکان
ئــەمکتێبــەلــەڕۆژانــیرابــردووداباڵوکرایــەوەکــەیەکێکــەلــەبەرهەمەکانــیژووری
ــی ــەئەندامان ــەنهەشــتل ــەالی ــەل ــەمکتێب ــۆران.ئ ــەوەیگ ــەوەیسیاســیبزوتن توێژین
ژوورەکــەوەئامادەکــراوە.کــەلــەهەریــەکلــە)د.ســەردارعەزیــز،گەیــالنعەبــاسوئاریــان
رەئــوفوهەڵمــەتعەلــیوئــارامســاڵحوهونــەرجاســموبەهمــەنئەحمــەدوئــارامقــادر(
پێکهاتــوونوکتیبەکــەبــەقەبــارەینیــوA4لــەچاپخانــەی)ژیــن(لــەســلێمانیچاپکــراوە.
ئــەمکتێبــەگرنگــیداوەبــەخوێندنــەوەیڕۆڵــیهەرێماتــیسیاســیوجوگرافــیوڕۆڵو
پێگــەیهەرێمــیکوردســتانلــەســەرئاســتیدونیــاولــەهەمانکاتــداگرنگــیئــەوپێگەیــە
ــەڕوووەهەوڵــی ــەدادەخات ــودەوڵەتیــەکانوگۆڕانکاریەکانــیناوچەک ــەنێ ــەهاوکێش ل
ــدا ــتمیجیهانگیری ــایەیسیس ــەس ــوردل ــووە:ک ــەداهات ــەمکێب ــیکردنەوەیاندەدات،ل ش
بەهــۆیپێگــەیجوگرافییــاودەوڵەمەنــدیناوچەکــەیوچەنــدهۆکارێکــیدیکــە،بــە
ــو ــەرینێ ــەکارەکت ــەورەبۆت ــتانیگ ــتیکوردس ــەرئاس ــتەوخۆلەس ــانناراس ــتەوخۆی راس
هاوکێشــەوملمالنــیهەرێمــیونێــودەوڵەتیــەکان،ئەمــەشوایکــردوەهەمیشــەئــاگای
ــەیلەســەرئاســتیناوچەکــەوجیهــان ــەوگۆرانکاریان ــۆئ ــکاتب ــەتب ــەوەیتایب وخوێندن

ڕوودەدەن.



گۆڕانکاریەکانیتورکیاوکاریگەرییەکانی
لەسەرپێگەیکورد

ئــەمکتێبــەیەکێکــیدیکەیــەلــەوزنجیــرەکتێبــەباڵوکراوانــەیژووریتوێژینــەوەیسیاســی
بزوتنــەوەیگــۆڕانکــەلــەڕۆژانــیڕابــردووداباڵوکرایــەوە،کتێبەکــەلەالیــانتوێــژەر
)گەیــالنعەبــاس(وەئامادەکــراوە،کــەبــەقەبــارەینیــوA4چــاپوباڵوکراوەتــەوە،ئــەم
کتیبــەژمــارەیســپاردنی)١٠٤٩(یســالی)٢٠١٨(پیــدراوە.نوســەروتویــژەرلــەمکتیبــەدا
ــەهەمــووئــەوبابەتانــەیکــەپەیوەنــدیبــەگۆڕانکاریەکانــیواڵتــی ویســتویەتیبــاسل
تورکیــاوەهەیــەبــکاتبەتایبــەتئــەوبەشــەیکــەپەیوەنــدیراســتەوخۆیلــەنیوانســااڵنی
)٢٠١٣بــۆ٢٠١٧(هەبــووە،هــەرلــەمەســەلەی(دۆزیکــوردوپارتــیکۆیکارانــیکوردســتان
وپارتــیدیموکراتــیگــەالنوبزوتنــەوەیخزمەتــیفەتحواڵگولــەن)،دواتــرشــەریداعــشو
بەرگــریکــوردیکردوتــەیەکێکــیدیکــەلــەبابەتەکانــیتویژینەوەکــەیوهەڵبژاردنەکانــی
ــە، ــەمکتێب ــاوئ ــەکانین ــەپرس ــەل ــیدیکەی ــشیەکێک ــداریکوردی ــیبەش ــاوپرس تورکی
دواتــرنوســەربــاسلــەخەونــیئێســتایئــۆردۆگانبــۆگەڕانــەوەیدەوڵــەتودەســەاڵتی
عوســمانیدەکاتووەکیەکێــکلــەپــرۆژەگرنگەکانــیتورکیــادەیخاتــەبــەرشــیکردنەوەی
ــە ــوردل ــەیک ــیمەدەنیان ــەرخەبات ــەس ــکدەخات ــداتیش ــەڵئەمەش ــەی.لەگ تویژینەوەک

باکــوریکوردســتانلــەرێگــەیهەڵبــژاردنوبەشــداریپەرلەمانیــەوە.



پرسەسیاسیەهاوچەرخەکان
ئــەمکتێبــەپێکهاتــووەلــەووتــاریوەرگێــراویکۆمەڵێــکنووســەریبیانــیکــەبــە
شــێوەیەکیگشــتیوتــارەکانپەیوەندیــانبــەپرســەسیاســیوهاوچەرخەکانــیکــوردەوە
هەیــەومەبەســتلێیــانئاشــنابوونیخوینەرانــیکــوردەبــەوکێشــەوئاڵەنگەریانــە،ئــەم
ــاسو ــالنعەب ــدواڵوگەی ــاعەب ــە)هەڵمــەتمحەمــەدودلنی ــانهەریەکــەل ــەالی ــەل کتێب
ئاریــانرەوفوبەیــارعومــەروبەهمــەنئەحمــەد(ەوەوەرگێــراونوئامادەکــراون،کتێبەکــە
ــە ــەمکتێب ــراوە،ئ ــلیمانیەوەچاپک ــن(یس ــەی)ژی ــەنچابخان ــەالی ــوA4ل ــارەینی ــەقەب ب
هەوڵێکــەبــۆئاشــناکردنیخوینــەرانوچاودێــرانوتەنانــەتڕێنوینــیسیاســتمەدارانیشلــە
پێنــاوهۆشــداریدانوپاڵنــانبــەسیســتەمەسیاســیوئابورییەکــەیهەرێمــیکوردســتان،
ــەقامگیرو ــتوس ــیتەندروس ــەرڕێرەویک ــتنەس ــردنوخس ــەدیموکراتیزەک ــاوب ــەپێن ل

ــراو. ــرەویکۆنترۆڵک ــیتاک ــیوحکومرانیەک ــەسیســتمێکیڕەیع دورخســتنەوەل






