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Ce naw cutêrên kurdewarî baw bû u bawe ke kes 
be zriyan şenî neekird u rojî baran u şlêweyç rojî 
cot kirin u zewî kêlan nebû . Bila cew yasaên 
siruştî ve emê biçîne naw cîhan u bezmî siyasî u 
siyaset kirin . Siyasetî rast u dirust pêwîstî be doxî 
lebar u erênî hes pey serkeftinî u be tenî gelale 
kirdinî siyasetêkî rast u dirust le ser binema u 
lêkdanewe u têgeyştinî rast u dirustîş , serkewtinî 
misoger nakat. 

  
Dozînewe u des nîşankirdinî doxî lebarîç mîna 
beşêkî herî girîng j siyaset wekî zanst newek 
bazirganî , firmanêke ke wata edat be siyasetî 
rast u dirust , wekî din siyaset u zanistî siyasî pûç 
u betal ebêtin . Em rêsaye , raste lo hemû kar u 
firmanêkî siyasî eray siyasîkaranî gawre u biçûk 
be karîgerî u dewrî gewre u yekem u herwetirîş î 
de pley duem u xwarûtirîşewe. 

  
J cîhana siyasî de ewe yarîkeranî gawre u biryar 
bedestin ke doxî giştî u cîhanî u ta radeyekî 
berçawîş mêjuî diyarî eken u yarîkeranî giçkeş be 
diway xoyana raekêşn . Emeş wa dekat ke 
yarîkeranî biçûk eşê gelê wiryay yarîkeranî 
gawretir le xoyan bin u be bay şemal şen biken . 

  
Kurd u doze neteweîyekey cûtêrêkî jîr u wirya 
nebûgin de mêjuî nuêyanda . Ger bikirê xalêkî 
giştî eray sernekewtinî bizavî neteweî kurd , 
nexasma ce sed salî rabirdû , diyarî bikirêt , ewe 
îdî em xale lewaneye pirawpir ce cêgey xoy da 
bêtin . Ji şerî yekemî cîhanî kurd be giştî fire agay 
lewe nebû ke bizanê bay siyasî u sitiratîjî siyasî 
biryarder , le kwêwe tê daku bikarbê xermanî xoy 
wepê şen bikatin . De şerî duemî cîhanîç em 
taybetmendî u akarey bizavî neteweî dîsan xuya 
ebêtin . Nazî u faşîzmî Almanî u Inglîzî împiryalîstî 
u sovyetî kimonîstî yek le dway yek anku be hevra 
de gorepanî siyasî kurdistan delîstin u dewr u 
karîgerî taybetî xoyan hebû . Dîsan cûr hêma 
cûtyarî , şemal u ziriyan u bahoz u bareş helî 
kirdibû u kurdîş ewey lo sax nebuewe ke ka kîjan 
şemale u kamiyan bareşe . Ce serdemî şerî sardî 

جە ناو جوتێرێن کوردەواری باو بوو و باوە کە کەس 
بە زریان شەنی نەئەکرد و رۆژی باران و شڵێوەیچ 
ڕۆژی جۆت کرن و زەوی کێ�ن نەبوو . بال جەو 
یاساێن سروشتی ڤە ئەمێ بچینە ناو جیھان و 
بەزمی سیاسی و سیاسەت کرن . سیاسەتی 
راست و دروست پێویستی بە دۆخی لەبار و ئەرێنی 

پەی سەرکەفتنی و بە تەنی گە�ڵە کردنی  ھەس
سیاسەتێکی ڕاست و دروست لە سەر بنەما و 
لێکدانەوە و تێ گەیشتنی راست و دروستیش ، 

 سەرکەوتنی مسۆگەر ناکات . 
 

دۆزینەوە و دەس نیشان کردنی دۆخی لە باریچ مینا 
بەشێکی ھەری گرینگ ژ سیاسەت وەکی زانست 

واتا ئەدات بە نەوەک بازرگانی ، فرمانێکە کە 
سیاسەتی ڕاست و دروست ، وەکی دن سیاسەت 
و زانستی سیاسی پووچ و بەتال ئەبێتن . ئەم 
ڕێسایە ، ڕاستە لۆ ھەموو کار و فرمانێکی سیاسی 
ئەڕای سیاسیکارانی گاورە و بچووک بە کاریگەریی 
و دەوری گەورە و یەکەم و ھەروەتریش ئی دە پلەی 

 دووھەم و خوارووتریشەوە.
  

جیھانا سیاسی دە ئەوە یاریکەرانی گاورە و بریار ژ 
بەدەستن کە دۆخی گشتی و جیھانی و تا 

چاویش مێژوویی دیاری ئەکەن و رڕادەیەکی بە
یاریکەرانی گچکەش بە دوای خۆیانا ڕائەکێشن . 
ئەمەش وا دەکات کە یاریکەرانی بچووک ئەشێ 
گەلێ وریای یاریکەرانی گاورەتر لە خۆیان بن و بە 

 ەماڵ شەن بکەن . بای ش
 

کورد و دۆزە نەتەوەیی یەکەی جووتێرێکی ژیر و وریا 
نەبووگن دە مێژووی نوێیاندا . گەر بکرێ خاڵێکی 
گشتی ئەڕای سەرنەکەوتنی بزاڤئ نەتەوەیی کورد 
، نەخاسما جە سەد ساڵی ڕابردوو ، دیاری بکرێت 
، ئەوە ئیدی ئەم خاڵە لەوانەیە پڕاوپڕ جە جێگەی 

. ژ شەڕی یەکەمی جیھانیی کورد بە خۆی دا بێتن 
گشتی فرە ئاگای لەوە نەبوو کە بزانێ بای 
سیاسی و ستراتیژی سیاسی بریاردەر ، لە کوێوە 

 .اربێ خەرمانی خۆی وەپێ شەن بکاتنتێ داکو بک
دە شەڕی دووھەمی جیھانیچ ئەم تایبەتمەندی و 

نازی  تن .بێەی بزاڤی نەتەوەیی دیسان خویا ئەئاکار
ئاڵمانی و ئینگلیزی ئیمپریالیستی و  و فاشیزمی

سۆڤیەتی کمۆنیستی یەک لە دوای یەک ئانکو بە 
ھەڤڕا دە گۆڕەپانی سیاسی کوردستان دەلیستن و 
دەور و کاریگەری تایبەتی خۆیان ھەبوو . دیسان 

ری ، شەمال و زریان و باھۆز و جوور ھێما جووتیا
ی لۆ ساخ ەڕەش ھەڵی کردبوو و کوردیش ئەوبا

ە کە کا کیژان شەماڵە و کامیان باڕەشە . نەبووەو
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sermayedarî u kimonîzm bizavî neteweî kurd dû 
aqarî dijbeyekî girteber , hawterîb wegerd 
rêzbendî siyasî cîhanî , u keleber u dûberekîêkî 
fire gawre kefte naw rewtî siyasî kurdewarî , wekî 
zûrbey here zorî komelgay mirovayetî serdemeke. 
Têkiray serdemeke , serdemî têkel u pêkelî siyasî 
u komelayetî u bîr u hizrî bû u sax bûnewe le mer 
siruştî şemal u ziriyanî bay siyasî firmanêkî gelî 
astem u giran bû . Kardanewey kurd ce hember 
doxêkî lew babete ce karnamey şorşî başûr u 
arîşekanî u diwatir şikanî reng u deng edatewe . 

  

Herfiyana kimonîzmî sovyet u kotayî şerî sard 
doxêkî niwêy hênaye arawe le astî cîhanî da . Em 
doxeş perey send u geşey kird u niha geyştigese 
doxî îrojî . Sermayedarî cîhanî take siwarî 
gorepanî siyasî u abûrî ye u teratênyetî . Xalêkî 
herî girîng ke ew biwarey lo pareperestanî 
rojawayî u Amrîkaş le pêş hemuyanewe , 
rexsandiwe , şorşî niwêy têknolojiya u nemaze 
têknolojî dîcîtale ke diyardey sermayedarî dîcîtalî 
(digitan capitalism) u abûrî dîcîtalî (digitan 
economy) wekî niwêtirîn diyardey serdem 
hênagese holê . Em şorşe zanstî u têknolojyaye 
le ser binemay zanstî kiwantom fîzîk (Quantum 
Physics) u fîzîkî wirdîlekan (particle physics) serî 
hel da u fire be xêraî perey send u geşe akat . Em 
rewteş êsta geyştigese astêk ke nek her dan u 
sendin u pêwendî u gorînewey zanyarî u htd , 
dabîn kirdwe belku lemaneş fire girîngtir kertî 
berhemhênan u keresî berhemhênanîşî 
girtwetewe u astî birist u birştî berhemhênanî lo 
pleyekî yegcar berz hel dawe . Mekoy em şorşe 
wa le Amrîka u le dolî sîlîkan (Silicon Valley) destî 
pêkird u dirêjey hes . 

 

 
Amrîka le şwênêkî degmenî cografiyaî hel kewtue 
u emeş biwarî ewey lo rexsandue ke sereray xo 
têwegilandinî karîger u zor carîş yekla kerewe le 
şer u helay cîhanî ( şerî cîhanî yekem u duem ) u 
nawçeî ( şerî vîtinam u koriya u lem duayaneş şerî 
kendaw ) , be kemtirîn anku be bê hîç xesarêkî 
ewto le riwangey abûrî u komelayetî u miroyî , 

جە سەردەمی شەڕی ساردی سەرمایەداری و 
کمۆنیزم بزاڤی نەتەوەیی کورد دوو ئاقاری 
دژبەیەکی گرتەبەر ، ھاوتەریب وەگەرد ڕێزبەندی 

کەلەبەر و دووبەرەکیێکی فرە  ، وسیاسی جیھانیی 
گاورە کەفتە ناو ڕەوتی سیاسی کوردەواری ، وەکی 

ھەرە زۆری کۆمەڵگای مرۆڤایەتی زووربەی 
سەردەمەکە . تێکڕای سەردەمەکە ، سەردەمی 
تێکەڵ و پێکەڵی سیاسی و کۆمە�یەتی و بیر و 
ھزری بوو و ساخ بوونەوە لە مەڕ سروشتی شەمال 
و زریانی بای سیاسی فرمانێکی گەلی ئاستەم و 
گران بوو . کاردانەوەی کورد جە ھەمبەر دۆخێکی 

نامەی شۆڕشی باشوور و لەو بابەتە جە کار
 . ئەداتەوە ئاریشەکانی و دواتر شکانی ڕەنگ و دەنگ

 
ھەرفیانا کمۆنیزمی سۆڤیەت و کۆتایی شەڕی 
سارد دۆخێکی نوێی ھێنایە ئاراوە لە ئاستی 
جیھانیی دا . ئەم دۆخەش پەرەی سەند و گەشەی 

.  گەسە دۆخی ئیڕۆژیکرد و نھا گەیشت
گۆڕەپانی سەرمایەداری جیھانیی تاکە سواری 

سیاسی و ئابووری یە و تەراتێنیەتی . خاڵێکی 
ھەری گرینگ کە ئەو بوارەی لۆ پارەپەرەستانی 
ڕۆژئاوایی و ئامریکاش لە پێش ھەموویانەوە ، 
ڕەخساندوە ، شۆڕشی نوێی تێکنۆلۆژیا و نەمازە 
تێکنۆلۆژی دیجیتالە کە دیاردەی سەرمایەداری 

ووری )  و ئابdigitan capitalismدیجیتالی (
) وەکی نوێ ترین digitan economyدیجیتالی (

دیاردەی سەردەم ھێناگەسە ھۆلێ . ئەم شۆڕشە 
زانستی و تێکنۆلۆژیایە لە سەر بنەمای زانستی 

) و فیزیکی Quantum Physicsکوانتۆم فیزیک (
) سەری ھەڵ دا و فرە particle physicsوردیلەکان (

 بە خێرای پەرەی سەند و گەشە ئاکات . ئەم
ڕەوتەش ئێستا گەیشتگەسە ئاستێک کە نەک ھەر 

و پێوەندی و گۆڕینەوەی زانیاری و ھتد  ندان و سەند
، دابین کردوە بەڵکو لەمانەش فرە گرینگتر کەرتی 
بەرھەم ھێنان و کەرەسی بەرھەم ھێنانیشی 

بڕشتی بەرھەم برست و گرتوەتەوە و ئاستی 
 ۆیھێنانی لۆ پلەیەکی یەگجار بەرز ھەڵ داوە . مەک

ئەم شۆڕشە وا لە ئامریکا و لە دۆڵی سیلیکان 
)Silicon Valley. دەستی پێکرد و درێژەی ھەس ( 
 
 

ئامریکا لە شوێنێکی دەگمەنی جوغرافیایی ھەڵ 
کەوتوە و ئەمەش بواری ئەوەی لۆ ڕەخساندوە کە 
سەرەڕای خۆ تێوەگ�ندنی کاریگەر و زۆر جاریش 
یەک ال کەرەوە لە شەر و ھە�ی جیھانیی ( شەڕی 
جیھانیی یەکەم و دووھەم ) و ناوچەیی ( شەڕی 

ە ) ، بڤیتنام و کوریا و لەم دوایانەش شەڕی کەنداو 
کەمترین ئانکو بە بێ ھیچ خەسارێکی ئەوتۆ لە 
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xoy derbaz bikat . Şer lo Amrîka kurdekew maço           
" agire sûre le xom dûre " ye u abûryekey 
parêzrawe u tenanet le doxî şerîş da geşe ekatin. 
A em taybetmendîye degmeney Amrîka bue hoy 
ewe ke paş şerî cîhanî duem be taybet abûrî 
Amrîka bigate pley yekem le astî cîhanî u gewreî 
u karayî u birşt da . Karîgerî em pile yekemyey 
abûrîeş le siyasetî cîhanî da pirawpir reng u deng 
edatewe . Bername be naw u dengekey marşal 
(Marshall programme) pey Awrûpay duay şerî 
cîhanî duem wêney here zeqî em rastyeye ke 
diwarojî siyasî u abûrî Awrûpay desnîşan kird , ca 
ba îtir doxî أapon u dewrî dularî amrîkayî le 
jyanewe u weger xistinewey abûrî ew wilate 
biwestê . 

  

 
Ger bernamey marşal paş şerî duemî cîhanî u 
serdemî şerî sard , baladestî abûrî u lemîşewe 
baladestî siyasî Amrîkay lo yankî yel desteber kird 
, ewe îdî êsta şorşî dîcîtalî u deskeftekanî ew doxe 
baladestîyey lo maweyekî dûr u drêjtir erayan 
misoger kirdige . Dam u dezga u mekoy zanstî u 
abûrî u siyasî here zil u zebelah , ke lewaneye 
tenya be Amrîkaî yel hel bisûrên , be rûnî u be 
dilnyayî yewe pley berzî Amrîkay le hemû biwarêk 
da firetir seqamgîr ekat . Ce hember î 
diyardeyeda , eweta Rûseyel maweyêke 
kewtûnete gemeyekî doraw le dijî Amrîka u le pişt 
rastkirdineweyan paş heresî kimonîzm şaxyan 
gîranuete şaxî Amrîka . Lem rîkare Rûsîye da, 
ewan hewlî eweyan da ke mekoyekî behêzî abûrî 
u dirawî le xoyan u Çîn u Hênd u Birazîl u Afrîkay 
Xiwarû (BRICS) pêk bihênin . Abûrî rû le geşey 
ew wilatane ewende xalî lawaz u keleberiyan 
hebû ke biwar be Amrîka bidat metirsîyan lo ser 
abûrîyekey nehêlê . Lem duayane da abûrî Çîn 
lawaz bû u abûrîêke le ser binemay berhem 
hênan lo henardekirin damezrabû tûşî qeyranî qûl 
hat . Ajawey siyasî le Birazîl u le kar xistinî 
serokekey (Dilma Rousseff) u lêpêçînewey le ser 
gendelkarî u tenanet petay zîko (Zico virus) 
ewende serêşey lo Birazîl çê kirdiue ke fire serî 
geşey abûrî u beşdarî le mekoy BRICS neperjê . 
Afrîkay Xwarûş tûşî bezmêkî lem babete hatue . 

ڕوانگەی ئابووری و کۆمە�یەتی و مرۆیی ، خۆی 
دەرباز بکات . شەڕ لۆ ئامریکا کوردەکەو ماچۆ " ئاگرە 
سوورە لە خۆم دوورە " یە و ئابووریەکەی پارێزراوە و 
تەنانەت لە دۆخی شەڕیش دا گەشە ئەکاتن . ئا 

وە بووە ھۆی ئە ەنەی ئامریکائەم تایبەتمەندیە دەگم
یی دووھەم بە تایبەت نکە پاش شەڕی جیھا

ئابووری ئامریکا بگاتە پلەی یەکەم لە ئاستی 
جیھانیی و گەورەیی و کارایی و بڕشت دا . 

ئەم پلە یەکەمیەی ئابووریەش لە کاریگەری 
سیاسەتی جیھانیی دا پڕاوپڕ ڕەنگ و دەنگ 

ەی مارشال ئەداتەوە . بەرنامە بە ناو و دەنگەک
)Marshall programme پەی ئاورووپای دوای (

شەڕی جیھانیی دووھەم وێنەی ھەرە زەقی ئەم 
 رووپایوڕاستیەیە کە دواڕۆژی سیاسی و ئابووری ئا

دەس نیشان کرد ، جا با ئیتر دۆخی ژاپۆن و دەوری 
دوالری ئامریکایی لە ژیانەوە و وەگەڕ خستنەوەی 

 ئابووری ئەو و�تە بوەستێ . 
 
 

ەڕی دووھەمی شگەر بەرنامەی مارشال پاش 
جیھانی و سەردەمی شەری سارد ،  با�دەستی 
ئابووری و لەمیشەوە با�دەستی سیاسی 
ئامریکای لۆ یانکی یەل دەستەبەر کرد ، ئەوە ئیدی 
ئێستا شۆڕشی دیجیتالی و دەسکەفتەکانی ئەو 
دۆخە با�دەستیەی لۆ ماوەیەکی دوور و درێژتر 

ر کردگە . دام و دەزگا و مەکۆی ئەڕایان مسؤگە
زانستی و ئابووری و سیاسی ھەرە زل و زەبەالح ، 
کە لەوانەیە تەنیا بە ئامریکایی یەل ھەڵ بسووڕێن 
، بە ڕوونی و بە دڵنیایی یەوە پلەی بەرزی ئامریکای 
لە ھەموو بوارێک دا فرەتر سەقامگیر ئەکات . جە 

ماویەکە یەل  بەر ئی دیاردەیەدا ، ئەوەتا ڕووسھەم
کەوتوونەتە گەمەیەکی دۆڕاو لە دژی ئامریکا و لە 
پشت ڕاستکردنەوەیان پاش ھەرەسی کمۆنیزم 

نوەتە شاخی ئامریکا . لەم ڕیکارە ان گیراشاخی
ڕووسیە دا ، ئەوان ھەوڵی ئەوەیان دا کە مەکۆیەکی 
بەھێزی ئابووری و دراویی لە خۆیان و چین و ھێند و 

بھێنن .  پێک )BRICSبڕازیل و ئافریکای خواروو (
ئابووری ڕوو لە گەشەی ئەو و�تانە ئەوەندە خاڵی 
الواز و کەلەبەریان ھەبوو کە بوار بە ئامریکا بدات 

. لەم  ێترسیان لۆ سەر ئابووریەکەی نەھێڵمە
دوایانە دا ئابووری چین الواز بوو و ئابووریێکە لە سەر 
بنەمای بەرھەم ھێنان لۆ ھەناردەکرن دامەزرابوو 

شی قەیرانی قووڵ ھات . ئاژاوەی سیاسی لە توو
 Dilmaبڕازیل و لە کار خستنی سەرۆکەکەی (

Rousseff و لێ پێچینەوەی لە سەر گەندەڵکاری و (
) ئەوەندە Zico virusتەنانەت پەتای زیکۆ (

سەرئێشەی لۆ بڕازیل چێ کردوە کە فرە سەری 
 BRICSگەشەی ئابووری و بەشداری لە مەکۆی 
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Rûsîş îtir ewe geyanduyetiye astî gemaroy siyasî 
u abûrî le layen Yekyetî Awrûpawe . 

  

Korbendî abûrî St Pîtêrzborg (SPIEF- 2016) le 
rastî da şanoy rêkxirawî milmilanêy 'Rûsan le dijî 
Amrîka bû u hikûmetî başûrî kurdistanîşyan 
têwegland . Rûsî Wiladîmr Pûtîn siyasetêkî 
heleşane u serçlaney girte ber ce hember Amrîka 
u Yekyetî Awrûpay hawpeymanî u qeyranî Kirîma 
u Okranyayan lo xoyan xolqand ke fire be giran 
be seryanda şikayewe . Kardanewey Yekyetî 
Awrûpay, çi be fîtî Amrîka bûbêt anku na , le 
xistine gemaroy abûrî u siyasî bo ser Rûsiya , gav 
be gav karî xoy kird u abûrî Rûsiya tûşî qeyranêkî 
qûl kirdue , ca ba derkirdinî Rûs le civata balay 
(G8) u terîk xistinewey siyasî le siyasetî cîhanî 
biwestê . Ger emeş bes nebû , eweta bê par kirina 
Rûs ji olompyadî Birazîlîç hate bay , deq le germey 
korbendekey St Pîtêrzborg da . 

  
Rûsekan wayan danabû ke rêkarêkî fire nerim u 
nyan ce hember Yekyetî Awrûpa bigirne ber u le 
korbendekey St Pîtêrzborg dergay aşt bûnewe 
wegerdyan xiste ser pişt . Hemû hewlî Rûs ewe 
bû ke peyamî ewe bigênête Awrûpîyekan ke Rûs 
wilatêkî awrûpaî ye u tenanet xewnî pawanxwazî 
u perexwazî Awrûpaî (Pan-European) jyandewe u 
Pûtîn u Jan Klawdya Yonker leweda hawdeng bûn 
ke yekgirtinewey Awrûpa u Rûsya , meydanî 
cugrafiyaî Yekyetî Awrûpa lo deverêkî hêgcar 
berbilaw her le zeriyaî atlantîkewe heta zeriyaî 
aram , pere pê edat . Boçûn u rîkarî aştî u nermî 
niwandinî Yonker wek serokî ew katî Yekyetî 
Awrûpa ce hember Rûsiya , pêçewaney rêkar u 
sitiratîjî Amrîkayî ce hember Rûsya daye u rîkarêkî 
tjî metirsî bû lo Yekyetî Awrûpa ne xasma ku 
mijarî gişt pirsî Înglîziyan eray derçûn lew 
yekiyetye berêwebû . Akamî ew gişt pirsiye le dijî 
Yekyetî Awrûpa derçû u yekyetyekeşî xiste naw 
qeyranêkî qûlewe . 

 
Xoy Yekyetî Awrûpa kurdekew maço , be sikuma 
natewawe u le dij u le serewey xiwast u wîstî 
zorîney here zorî xelkî asaî yewe damezrawe u 

یکای خوارووش تووشی بەزمێکی لەم نەپەرژێ . ئافر
بابەتە ھاتووە . ڕووسیش ئیتر ئەوە گەیاندوویەتیە 
ئاستی گەمارۆی سیاسی و ئابووری لە الیەن 

 یەکیەتی ئاورووپاوە .
  

) SPIEF- 2016کۆڕبەندی ئابووری ست پیتێرزبۆرگ (
لە ڕاستی دا شانۆی ڕێکخراوی ملمالنێی عرووسان 
لە دژی ئامریکا بوو و حکوومەتی باشووری 
کوردستانیشیان تێوەگالند . ڕووسی والدیمر پووتین 

گرتە بەر  سیاسەتێکی ھەڵەشانە و سەرچ�نەی
جە ھەمبەر ئامریکا و یەکیەتی ئاورووپای 

ن اھاوپەیمانی و قەیرانی کریما و ئۆکرانیایان لۆ خۆی
خۆلقاند کە فرە بە گران بە سەریاندا شکایەوە . 
کاردانەوەی یەکیەتی ئاورووپا ، چ بە فیتی ئامریکا 
بووبێت ئانکو نا ، لە خستنە گەمارۆی ئابووری و 
سیاسی بۆ سەر ڕووسیا ، گاڤ بە گاڤ کاری خۆی 
کرد و ئابووری ڕووسیا تووشی قەیرانێکی قووڵ 

) G8جڤاتا با�ی (کردوە ، جا با دەرکردنی ڕووس لە 
و تەریک خستنەوەی سیاسی لە سیاسەتی 
جیھانی بوەستێ . گەر ئەمەش بەس نەبوو ، ئەوەتا 
بێ پار کرنا ڕووس ژ ئولۆمپیادی بڕازیلیچ ھاتە بای ، 

  .ەی کۆڕبەندەکەی ست پیتێرزبۆرگ دادەق لە گەرم
 

ڕووسەکان وایان دانابوو کە ڕێکارێکی فرە نەرم و نیان 
یەکیەتی ئاورووپا بگرنە بەر و لە جە ھەمبەر 

کۆڕبەندەکەی ست پیتێرزبۆرگ دەرگای ئاشت 
بوونەوە وەگەردیان خستە سەر پشت . ھەموو 
ھەوڵی ڕووس ئەوە بوو کە پەیامی ئەوە بگەێنێتە 

و  ەی ئاورووپی یەکان کە ڕووس و�تێکی ئاورووپایی
تەنانەت خەونی پاوانخوازی و پەرەخوازی ئاورووپایی 

)Pan-European ژیاندەوە و پووتین و ژان کالودیا (
یۆنکەر لەوەدا ھاودەنگ بوون کە یەکگرتنەوەی 

جوغرافیایی یەکیەتی  ئاورووپا و ڕووسیا ، مەیدانی
جار بەرب�و ھەر لە زەریای ئاورووپا لۆ دەڤەرێکی ھێگ

یکەوە ھەتا زەریای ئارام ، پەرە پێ ئەدات . نتئاتال
نواندنی یۆنکەر  بۆچوون و ڕیکاری ئاشتی و نەرمی

وەک سەرۆکی ئەو کاتی یەکیەتی ئاورووپا جە 
ھەمبەر ڕووسیا ، پێچەوانەی ڕێکار و ستراتیژی 
ئامریکایی جە ھەمبەر ڕووسیا دایە و ڕیکارێکی تژی 
مەترسی بوو لۆ یەکیەتی ئاورووپا نە خاسما کو 
مژاری گشت پرسی ئینگلیزیان ئەڕای دەرچوون لەو 

کامی ئەو گشت پرسیە لە یەکیەتیە بەڕێوەبوو . ئا
دژی یەکیەتی ئاورووپا دەرچوو و یەکیەتیەکەشی 

 خستە ناو قەیرانێکی قووڵەوە .
 

خۆی یەکیەتی ئاورووپا کوردەکەو ماچۆ ، بە سک وما 
ناتەواوە و لە دژ و لە سەرەوەی خواست و ویستی 
زۆرینەی ھەرە زۆری خەڵکی ئاسایی یەوە 
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geşey kirdue . Biwarî gişt pirsî be her wilatêkî ew 
yekyetye bidrêt , akamekey deq wek ewekey 
Înglstan dereçê . Guman leweda nîye ke be tenî 
daway Înglîzekan lo ew gişt pirsî ye be watay 
têkdan anku lêdanî karîger le yekiyetî awrûpa bû. 
Emeş deq ew şiteye ke Amrîka le berjewendî xoya 
ey bînê . Îtir Yekyetî Awrûpa le doxêkî seqamgîr 
u behêz da nîye taweku bitwanêt dij be 
berjewendî Amrîka wegerd 'Rûsan xerîkî xoş u 
bêş bêt . Dorawî serekî gemey gişt pirsî Înglîzyan 
boxoyanin . Înglîz , kurdekew maço , be her 
çiwarpel pêwe bûn u şîrazey siyasî wilatekeyan 
têk çû . Doxekey Îngilistan geyişte astêkî wa ke 
tenanet kabiray be reçelek pakistanî şarewanî 
Lenden , sidîq xan , bîrokey herêmî serbexoy şarî 
Lendinî hênaye arawe , ke lo kurdan be zanînî 
hizrokey herêmî Silêmanî u Kerkûk u kanton 
bazîyekanî p k k , wekî cefengêkî sûk u çirûk tête 
zanîn . Yekiyetî Awrûpaş pêy xirap nîye u le 
waneşe ke deney kabirayekî wekî sdîq xan u 
Sikatlendyekan u Syrîşîyekanîş bidat lo 
ciyabûnewe le Îngilistan u wilateke parçeparçe 
biken . Înglîzîyekan qet le mêjuî xoyand aweha 
neyan dorandue u wilatekeyan aweha tûşî bê 
sere u bereyî nebuwe ke bêguman gorewşarî 
Çirçîlekanî Inglîz edat . 

 

  
Şanoy korbendî St Pîtêrzborg u hawhawî Pûtîn u 
Yonker le mer Awrûpa u xewnî perexwazaney 
Yekyetî Awrûpa ew qeyrane qûl u gawrey lo 
Awrûpî yel saz kird u ew biwarey lo Rûsekan 
rexsand ke ewanîş Borîs (canson)êk wekî 
Borîsekey xoyan ( yelsîn ) lo Înglîzîyan dirust 
biken u toley siyasetekey Margirêt Tartçêriyan le 
katî heres hênanî kimonîzm da lê bikenewe. 

  
Piştî korbendekey St Pîtêrzborg zorî nexayand ke 
civîna serkirdeyel bakûrî amrîka ( Obama le 
Amrîka – Tirûdîo le Kanada – Ênrîko Nîto le Mekzîk 
) le mer parastin u asayş (Ottawa 2016 ) berêwe 
çû . Berawerdî otawa - Ottawa 2016 – wegerd 
korbendekey St Pîtêrzborg - SPIEF- 2016 – gelek 
girînge u şiyawî ramane . Le Otawa bas basî 
seqamgîrî siyasî u abûrî u dirêjey rewtî asaî 

ت پرسی دامەزراوە و گەشەی کردوە . بواری گش
بە ھەر و�تێکی ئەو یەکیەتیە بدرێت ، ئاکامەکەی 

. گومان  ێەق وەک ئەوەکەی ئینگلستان دەرئەچد
لەوەدا نیە کە بە تەنی داوای ئینگلیزیەکان لۆ ئەو 
گشت پرسی یە بە واتای تێکدان ئانکو لێدانی 
کاریگەر لە یەکیەتی ئاورووپا بوو . ئەمەش دەق ئەو 

ەوەندی خۆیا ئەی بینێ . شتەیە کە ئامریکا لە بەرژ
ئیتر یەکیەتی ئاورووپا لە دۆخێکی سەقامگیر و بەھێز 
دا نیە تاوەکو بتوانێت دژ بە بەرژەوەندی ئامریکا 
وەگەرد عرووسان خەرێکی خۆش و بێش بێت . 
دۆڕاوی سەرەکی گەمەی گشت پرسی ئینگلیزیان 
بۆخۆیانن . ئینگلیز ، کوردەکەو ماچۆ ، بە ھەر 

ون و شیرازەی سیاسی و�تەکەیان چوارپەل پێوە بو
ێکی ئاست شتەتێک چوو . دۆخەکەی ئینگلستان گەی

وا کە تەنانەت کابرای بە ڕەچەڵەک پاکستانیی 
شاروانی لەندەن ، سدیق خان ، بیرۆکەی ھەرێمی 
سەربەخۆی شاری لەندنی ھێنایە ئاراوە ، کە لۆ 
کوردان بە زانینی ھزرۆکەی ھەرێمی سلێمانی و 

تۆن بازیەکانی پ ک ک ، وەکی کەرکووک و کان
جەفەنگێکی سووک و چرووک تێتە زانین . یەکیەتی 
ئاورووپاش پێی خراپ نیە و لەوانەشە کە دەنەی 
کابرایەکی وەکی سدیق خان و سکاتلەندیەکان و 
ئایریشیەکانیش بدات لۆ جیابوونەوە لە ئینگلستان و 
و�تەکە پارچەپارچە بکەن . ئینگلیزیەکان قەت لە 

خۆیاند ئاوەھا نەیان دۆڕاندووە و و�تەکەیان  مێژووی
کە تووشی بێ سەرە و بەرەیی نەبووە ئاوەھا 

 بێگومان گۆڕەوشاری چرجیلەکانی ئینگلیز ئەدات .
 
 
 

شانۆی کۆڕبەندی ست پیتێرزبۆرگ و ھاوھاوی 
رووپا و خەونی وپووتین و یۆنکەر لە مەڕ ئا

پەرەخوازانەی یەکیەتی ئاورووپا ئەو قەیرانە قووڵ و 
گاورەی لۆ ئاورووپی یەل ساز کرد و ئەو بوارەی لۆ 
ڕووسەکان ڕەخساند کە ئەوانیش بۆریس (جانسەن 
) ێک وەکی بۆریسەکەی خۆیان ( یەلسین ) لۆ 
ئینگلیزیان دروست بکەن و تۆڵەی سیاسەتەکەی 

تی ھەرەس ھێنانی مارگرێت تارچێریان لە کا
 . لێ بکەنەوەکمۆنیزم دا 

 
پشتی کۆڕبەندەکەی ست پیتێرزبۆرگ زۆری 
نەخایاند کە جڤینا سەرکردەیەل باکووری ئامریکا ( 

یتۆ لە ئێنریکۆ ن –تروودیۆ لە کانادا  –ئۆباما لە ئامریکا 
 Ottawaمەکزیک ) لە مەڕ پاراستن و ئاسایش (

 Ottawa -وە چوو . بەراوەردی ئۆتاوا ێ) بەڕ 2016
 -وەگەرد کۆڕبەندەکەی ست پیتێرزبۆرگ  – 2016

SPIEF- 2016 –  . گەلەک گرینگە و شیاوی ڕامانە
لە ئۆتاوا باس باسی سەقامگیری سیاسی و 
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yekangîrî sê wilatî beşdar bû . Le Otawa gengeşey 
ewe ekira ke barî tenahî u asayşî Amrîkay latîn be 
rewtî aştî Kolombya le Havanay Kûba seqamgîr 
ebêt u asoêkî rûn lo devereke desteber ebêtin . 
Cûr stiratîjî Otawa têkiray Amrîka be xiwarû u 
jûruyewe berew doxêkî seqamgîr u be dûr le 
qeyranî abûrî u siyasî u miroyî eçêtin . Le wênderê 
rêga u rêkar pey abûrî cîhanî u geşepêdanî diyarî 
ekira . Le Otawa , Amrîka ewey hênaye ser şano 
ke hawhaw bûn wegerdî seqamgîrî tênête holê u 
be zeqî emey edayewe be çawî Awrûpîyekan. 
Otawa şanoy baladestî u deskeftî abûrî u 
lemîşewe î de siyasî Amrîka bû u le rastî de welam 
daneweyek bû be korbendî St Pîtêrzborg . 

 

  
Şiyawî amaje pêkirine jî ke Obama ewey kirdue 
be nerîtî xoy ke le serdanî her wilatêk witar bidat 
lo xelkî asaî . Ce kanadaş em deretaney lo xoy 
rêkxist u le parlimanî ew wilate witarekey 
bilawkirdewe . Witarekanî Obama le ser şêwazî 
mela w qeşekane u wa dyare ke Obama le 
serdemî gencî da fêrî bue . Xalêkî çewaşekarane 
le witarekanî Obama da hes ke şiyawî ramane . 
Obama komelêk xalî baş u mirovane rîz ekat u 
eydate pal bapîre u pêşînekanî Amrîka ke her 
hemuyan regezperest u mirov kuj u dije mrov bun 
u her hemuyan tawankarî gawrey mêjuy 
mirovayetîn be taybet le djî xelke resenekey 
Amrîka u reşpêstekanî ew wilate . Obama le 
witare mela cejnîanekey kanadaş em babetey 
dupat kirdewe ke sukayetî ye be baw u bapîrey 
xoy u xelke resenekey her hemu Amrîka u 
reşpêstekanî. 

 

Buyerên le babetî Otawa u St Pîtêrzborg girîngin 
u şayanî sirncdanî tewawe çûnke em rûdawane 
wekî hawterîbekanyan le astî cîhanî u nawçeî , 
aqarî siyasî u abûrî doxî êsta ta radeyekî fire baş 
derexen . Be giştî stiratîjî u syasetî cîhanî le biwarî 
syasî u abûrî u komelayetî u tenanet zanistî , pişt 
be fireyek dam u dezga u rêkxiraw u sazî 
nêwneteweî u nawçeyî , rêkxirawn u berêwe eçin. 
Agadar bûn le mak u nawerokî wan stiratîjîyan 

ئابووری و درێژەی ڕەوتی ئاسایی یەکانگیری سێ 
و�تی بەشدار بوو . لە ئۆتاوا گەنگەشەی ئەوە ئەکرا 

ی تەناھی و ئاسایشی ئامریکای التین بە کە بار
کۆلۆمبیا لە ھاڤانای کووبا سەقامگیر  ڕەوتی ئاشتی

ئەبێت و ئاسۆێکی ڕوون لۆ دەڤەرەکە دەستەبەر 
ئەبێتن . جوور ستراتیژی ئۆتاوا تێکڕای ئامریکا بە 
خواروو و ژووروویەوە بەرەو دۆخێکی سەقامگیر و بە 

رۆیی دوور لە قەیرانی ئابووری و سیاسی و م
ئەچێتن . لەوێندەرێ ڕێگا و ڕێکار پەی ئابووری 
جیھانی و گەشەپێدانی دیاری ئەکرا . لە ئۆتاوا ، 
ئامریکا ئەوەی ھێنایە سەر شانۆ کە ھاوھاو بوون 
وەگەردی سەقامگیری تێنێتە ھۆلێ و بە زەقی 
ئەمەی ئەدایەوە بە چاوی ئاورووپی یەکان . ئۆتاوا 

بووری و شانۆی با�دەستی و دەسکەفتی ئا
لەمیشەوە ئی دە سیاسی ئامریکا بوو و لە ڕاستی 
دە وە�م دانەوەیەک بوو بە کۆڕبەندی ست 

 پیتێرزبۆرگ . 
 

شیاوی ئاماژە پێ کرنە ژی کە ئۆباما ئەوەی کردوە 
بە نەریتی خۆی کە لە سەردانی لۆ ھەر و�تێک وتار 
بدات لۆ خەڵکی ئاسایی . جە کاناداش ئەم 
دەرەتانەی لۆ خۆی ڕێک خست و لە پارلمانی ئەو 
و�تە وتارەکەی ب�وکردەوە . وتارەکانی ئۆباما لە 

رە کە ئۆباما سەر شێوازی مەال و قەشەکانە و وادیا
لە سەردەمی گەنجی دا فێری بووە . خاڵێکی 
چەواشەکارانە لە وتارەکانی ئۆباما دا ھەس کە 
شیاوی ڕامانە . ئۆباما کۆمەڵێک خاڵی باش و 

باپیرە و مرۆڤانە ڕێز ئەکات و ئەی داتە پاڵ 
ئامریکا کە ھەر ھەموویان  نەکانیپێشی

ر ڕەگەزپەرەست و مرۆڤ کوژ و دژە مرۆڤ بوون و ھە
ھەموویان تاوانکاری گاورەی مێژووی مرۆڤایەتین بە 
تایبەت لە دژی خەڵکە ڕەسەنەکەی ئامریکا و ڕەش 
پێستەکانی ئەو و�تە . ئۆباما لە وتارە مەال 
جەژنییانەکەی کاناداش ئەم بابەتەی دووپات کردەوە 
کە سووکایەتی یە بە باو وباپیرەی خۆی و خەڵکە 

ڕەش  ڕەسەنەکەی ھەر ھەموو ئامریکا و
 پێستەکانی .

   
 

بوویەرێن لە بابەتی ئۆتاوا و ست پیتێرزبۆرگ گرینگن 
و شایانی سرنجدانی تەواوە چوونکە ئەم ڕووداوانە 
وەکی ھاوتەریبەکانیان لە ئاستی جیھانی و 
ناوچەیی ، ئاقاری سیاسی و ئابووری دۆخی ئێستا 
تاڕادەیەکی فرە باش دەرئەخەن . بە گشتی 

جیھانیی لە بواری ستراتیژی و سیاسەتی 
سیاسی و ئابووری و کۆمە�یەتی و تەنانەت 
زانستی ، پشت بە فرەیەک دام و دەزگا و ڕێکخراو 

ناوچەیی ، ڕێکخراون و و سازی نێونەتەوەیی و 
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pêdivî ên jiyarî her gel u netewe u kor u komelêkî 
wirya u bederbese . Ewan kor u kobûnewe u 
civînên ku naw be naw u le şiwênî ciyawaz u be 
nawî rengawrengewe berêwe eçn , serçawey 
serekî zanyarî eray agadarî u lê têgeyştinî rast u 
drustî doxî giştî cîhanî ye . A lem kor u 
kobûnewane da , rastewxo anku narastewxo , be 
aşkira anku be hêma , wirdekarî stiratîjîkî 
yarîkeranî biryar bedestî firmanî siyasî u abûrî 
xuya ebêtin . Her loye ew perî pêdawîstî xelkêk 
mîna xelkî kurdistane ke em kor u kobûnewane 
be hend werbigirê u kelkiyan lê werbigrê eray 
doze neteweîyekey . 

 

  
Ew kor u kobûnewane , wekî G7 u G20 , korbendî 
abûrî çîhanî , korbendî DAVOS u korbendî BRICS 
u gelêkî dîke le rastî da amrazî pêdaçûnewe u rêk 
u pêk kirdin u diyarî kirdinî salaney wirdekarî 
stiratîjîkî doxî siyasî u abûrî cîhanî u aqarekeyetî . 
Bigerînewe lo hêma cutiyarî , emane wepêman 
ûşin ke bay siyaset u abûrî le kuêwe u berew kuê 
hel ekat u eşî çonawçon xomanî lo teyar u amade 
bikeyn . 

 

 

 
kardox 

komeley yeksanî Kurdistan 

3/7/2016 

 

. ئاگادار بوون لە ماک و ناوەرۆکی وان  نبەڕێوە ئەچ
ستراتیژیان پێدڤی ێن ژیاری ھەر گەڵ و نەتەوە و کۆڕ 

سە . ئەوان کۆڕ و و بەدەربە و کۆمەڵێکی وریا
یاواز ج ینێن کو ناو بەناو و لە شوێنیکۆبوونەوە و جڤ

ێوە ئەچن ، سەرچاوەی رو بە ناوی ڕەنگاوڕەنگەوە بە
سەرەکی زانیاری ئەڕای ئاگاداری و لێ تێ 
گەیشتنی ڕاست و دروستی دۆخی گشتی 
جیھانی یە . ئا لەم کۆڕ و کۆبوونەوانە دا ، ڕاستەوخۆ 

تەوخۆ ، بە ئاشکرا ئانکو بە ھێما ، ئانکو ناڕاس
وردەکاری ستراتیژیکی یاریکەرانی بڕیار بەدەستی 
فرمانی سیاسی و ئابووری خویا ئەبێتن . ھەر لۆیە 

ا خەڵکی نئەو پەڕی پێداویستی خەڵکێک می
کوردستانە کە ئەم کۆڕ و کۆبوونەوانە بە ھەند 
وەربگرێ و کەڵکیان لی وەر بگرێ ئەڕای دۆزە 

 ەکەی . نەتەوەیی ی
 
 

، کۆڕبەندی  G20و  G7ئەو کۆڕ و کۆبوونەوانە ، وەکی 
و کۆربەندی  DAVOSئابووری چیھانیی ، کۆڕبەندی 

BRICS  و گەلێکی دیکە لە ڕاستی دا ئامرازی
پێداچوونەوە و ڕێک و پێک کردن و دیاری کردنی 
وردەکاری ستراتیژیکی دۆخی سیاسی و ئابووری 
جیھانیی و ئاقارەکەیەتی . بگەڕینەوە لۆ ھێما 
جوتیاری ، ئەمانە وەپێمان ئووشن کە بای سیاسەت 
و ئابووری لە کوێوە و بەرەو کوێ ھەڵ ئەکات و 

 ۆناوچۆن خۆمانی لۆ تەیار و ئامادە بکەین . ئەشی چ
 
 
 
 
 
 

 کاردۆخ
 

 کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان
 
۳/۷/۲۰۱٦ 
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