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 سەرەتا

یەخی خۆی ٘ەیە، جگە ٌەٚەی کاریگەری تەدٚاداچْٛ ٚ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە دیاردە ضیاضییە جۆراٚ جۆرەکاْ تا
ٌەضەر کەڵەکەکردٔی ِەعریفە جێذە٘ێڵێث، تەغێکی گرٔگیػە ٌە دەٚڵەِۀذکردٔی زأطث ٚ زأیاری 

جاک ٚ دەضەاڵت ٚ دەرتارەی پرضەکاْ، ٘ەرٚەک چۆْ تەغذار دەتێث زیادکردٔی ٘ۆغیاری الی 
ێذأە، ئەٚیع ٌە پێٕاٚ ٘ۆغذاریذاْ ٌە زیاجر جێی گرٔگی پ ،کۆِەڵگا. ئەگەر پرضەکە ٔەخٛازراٚیع تێث

دیاردەی ِەجرضی ضەرپێکەٚجٕی ئەٚ دیاردأەی پرۆضەی ضیاضی ٚ ژیأی ضیاضی تەالڕێذا دەتەْ. 
 " یەکێکە ٌەٚ دیاردە ٔەخٛازراٚأەی ٌێرەدا ٌێیذەکۆڵیٕەٚە.دەضەاڵجی لٛڵ-لٛڵ "دەٚڵەجی

ضإِاکی ٚەک "دەضەاڵجی لٛڵ"، کە چۆْ ٌە ئاِأج ٌەَ ٌێکۆڵیٕەٚەیە جێگەیػحٕی زیاجرە ٌە دیاردەیەکی 
 ەٚ ڕێگرێکی گەٚرە تێث ٌەتەردەَ ت جٛأایذایە پایەکأی دکِٛڕأی ڕاضحەلیٕە ٔاتٛت تکات

حطّێکی یتەردەٚاِی دەدات تە ِأەٚەٚ درێژەداْ تە ض ،داِەزراٚەییکردٔی داَ ٚ دەزگاکأی دەٚڵەت
ٌە . گرٔگی ئەٚ ٘ەٚاڵٔەی کە پێٛیطحە تذرێث ٔادیّٛکرات ٚ ٔاِەدۀی ٚ دکِٛڕأییەکی ٔاجۀذرٚضث

یاضییە ِەدۀی ٚ پێٕاٚ ڕێگریکردْ ٌە چەضپأذْ درێژەداْ تە دیاردەکە، کە ئەرکی ضەرەکی ٘ێسە ض
   ٚ ڕۆغٕثیراْ ٚ ڕۆژٔاِۀٛضأە تەگػحی ٚ ضەرجەَ جاکەکأی کۆِەڵگەیە تەجایثەجی.ڕێکخراٚ 

پێٛیطث تەردەضث ٔەتٓ، تەجایثەت تۆ  ٚ زأیاری جەٚاٚگرفحی ضەرەکی ٌێکۆڵیٕەٚەکە ئەٚەیە؛ کە ڕۀگە 
ردٔە پرضێکی ٚەک "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە ٘ەرێّی کٛردضحاْ، چٛٔکە تاتەجەکە خۆی ٘ەضحیارەٚ ِاِەڵەک

تۆیە ٔاچاردەتیٓ پػث تثەضحیٓ تە ٌێذاٚأی تەرپرضأی ضیاضی ٚ ئەٚ  ٌەجەک پرضێکی ئاڵۆز ٚ ٔٙێٕی.
 ئاغکرا ڕٚیأذاٚە.کردٚٚە تۆ ٔێٛ ڕاگەیأذْ، یاْ تە یاْ دزەیاْ ،ٚٔەجەٚەتاتەجە ڕۆژٔاِەٚأیأەی تاڵٚکرا

تەرجەضحە تێث  ی کۆِەڵگاٌێرەدا غٛێٕی ئەٚەیە گریّأەی ئەٚە تکەیٓ جا ِەعریفەی زیاجر الی جاکەکأ
زیاد دەکات.  کۆِەڵگا دەرتارەی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٚ ِەجرضییەکأی، ٘ێٕذە ٘ەضحی تەرپەرچذأەٚەی ٌە ٔێٛ

  ٚە. ەیەغەٚە دەضحّاْ تۆ ئەَ پرضە تردەر ٌەَ ضۆٔگ٘

چاٚدێراْ ٚ غارەزایأی تٛارەکە کۆِەڵێک تٕەِاٚ خاضیەجی ٘اٚتەغی دیاردەکەیاْ جیۆریسە کردٚٚە، کە 
ٌە تاضەکەِادا ئاِاژەیاْ تۆ دەکەیٓ، ٘ەٚڵیع دەدەیٓ جایثەجّۀذییەکأی پرضەکە غۆڕتکەیٕەٚە ٔێٛ 

اڵجی لٛڵ" ٌە یاْ ٔاڕاضحی تٛٔی "دەضە ،جٕی ڕاضحیاْ، تۆ دەرکەٚپرۆضەی ضیاضی ٘ەرێّی کٛردضح
تریحیٓ ٌە؛  کیذا داتەغکردٚٚە کەە٘ەر تۆیە ٌێکۆڵیٕەٚەکەِاْ تەضەر دٚٚ تەغی ضەر ٘ەرێّی کٛردضحاْ.

چٛارچێٛەی جیۆری کە جەٚەرەکأی پێٕاضە ٚ چەِک، ِێژٚٚی ضەر٘ەڵذاْ، جایثەجّۀذی ٚ ئاِرازەکأی 
تە ٘ەرێّی کٛردضحاْ، ژیٕگەی ٘ەرێُ ٚ ئاِرازەکأی  ەایەخیاْ پێذراٚە. ئەٚەی جایثەج"دەضەاڵجی لٛڵ" ت

 .  ذاچەضپأذٔی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٚ ڕێٛغٛێٕەکأی ٌەتارتردٔی "دەضەاڵجی لٛڵ"ە ٌە ٘ەرێّ
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کە زۆرجار تە ٘ەِاْ ِأای "دەضەاڵجی لٛڵ" تەکار٘اجٛٚە، پێٛیطحە ئاِاژە تەٚە تذەیٓ، "دەٚڵەجی لٛڵ"  
تەضث ٌێی زیاجر یاْ ڕاضححر تڵێٓ "دەضەاڵجی لٛڵ"ە، چٛٔکە ٌە زأطحی ضیاضیذا زاراٚەی "دەٚڵەت" ِە

پاغاْ دەضەاڵت(  ٘ەرێُ ٚ جیاٚازە ٌە "دەضەاڵت". دەٚڵەت، لەٚارەیەکی ِەعٕەٚییەٚ پایەکأی )گەي ٚ
دأاْ، جێثەجێکردْ پێکی دە٘ێٕٓ. تەاڵَ دەضەاڵت، یەکێکە ٌە ڕەگەزەکأی دەٚڵەت ٚ دەضەاڵجەکأی )یاضا

تەضەر دەٚڵەجذا، تۆیە جا  ،ک دەتێثی، ئەَ دیاردەیەظ تەضەر دەضەاڵجذا پراکحدرٚضحی دەکەْ ٚ دادٚەری(
 "دەٚڵەجی لٛڵ".        چەِکیٚەک ٌە دە٘ێٕیٓ،"دەضەاڵجی لٛڵ" تەکار ٌەٌێکۆڵیٕەٚەکەِأذا چەِکی
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 بەشی یەکەم

 چوارچێوەی تیۆری
 

 "ەاڵتی قىڵدەس"چەمک و پێناسەی یەکەم؛ 

" Deep Stateتە عەرەتی"اٌذٌٚة اٌعّيمة" تە ئیٕگٍیسی" لٛڵ" "دەٚڵەجی "دەضەاڵجی لٛڵ" یاْ چەِکی
ٔیەٚ جەِۀی ٔٛێ  ضیاضیی تەَ ِأا ضەردەِییەی دیاردەیەکی ٘اجٛٚەجە ٔێٛ فەر٘ۀگی ضیاضییەٚەٚ

ەٚڵەجی ضێثەر، دەٚڵەجی دزارغحی جیاٚازی تۆ داجاغراٚە، ٚەک )ٌەڕٚی زاراٚەٚە گٛ، ٔسیکەی ضەدەیەکە
، دەٚڵەجی ٘اٚجەریة یاْ ٔاٚ دەٚڵەت، دەٚڵەجی پاراٌێڵ ٌە ، دەٚڵەتٚ ژێرپەردە، دەٚڵەجی غاراٚە پۀٙاْ
٘ەر ٌەٚ ٔاٚأەی کە تۆی داجاغراٚە، ئەٚ ڕاضحیە ڕْٚ دەتێحەٚە، تٛٔی "دەضەاڵجی  ٔاٚتراٚە..( ..تەدیً

ٔی دەضەاڵت دیّٛکراجیسەکردریگەری خراپی ٌەضەر ٚ کأەرێٕییەضیاضی لٛڵ" دیاردەیەکی ٔەخٛازراٚی 
 .تەجێذە٘ێڵێثٚ دٚاجار داِەزراٚە فەرِییەکأی دەٚڵەت ٚەری یاضاٚ پرۆضەی ضیاضی ٚ ضەر

ٌە  ،ٌەڕٚی ِأاغەٚە خٛێٕذٔەٚەی جیاٚاز ٘ەڵذەگرێ ٚ دیاردەکە ٌە دەٚڵەجێکەٚە تۆ دەٚڵەجێکی جر
ٚەک زۆر چەِکی تۆیە  کاری ٌەضەر کراٚە، ٚر٘اجٛٚەجیاٚاز تەکا، تۀاٚچەیەکەٚە تۆ ٔاٚچەیەکی دیکە

 . تۆ ّٔٛٔە؛تۆ تکرێث یدیکەی ٔێٛ ئەدەتیاجی ضیاضی ٔەجٛأراٚە پێٕاضەیەکی دیاریکراٚ

ِێژٚٔٛضی ( Robert Paxtonضەرچاٚەکاْ ئاِاژە تەٚە دەدەْ یەکەِیٓ کەش )رۆترت پاکطحْٛ 
ئەٚیع تە ِأای  تەکار٘ێٕاٚە، ی" parallel stateدەضحەٚاژەی "دەٚڵەجی ٘اٚجەریة ئەِریکی 
ڕێکخطحٓ ٚ ئیذارەداْ ٚ ٘ەیکەٌەٚە، تەتێ  رٚیٌەِەزراٚەی ٘اٚغێٛەی دەٚڵەت، اڕێکخراٚٚ د کۆِەڵێک

ئەَ گرٚپ ٚ ڕێکخراٚأە کار ٌەضەر  ئەٚەی تەغێک تێث ٌە دەٚڵەت یاْ دەضەاڵت ٚ دکِٛەجێکی غەرعی.
ضحی ٚاڵت دەکەْ. ئەِەظ جیاٚازە ٌە دیاردەی پارێسگاری ٌە ئایذۆٌۆژی ضیاضی ٚ کۆِەاڵجی تااڵدە

زیاجر ٌەٚەی تۆ  دەکەْ جایثەجی کە کار ٌەضەر پاراضحٕی تەرژەٚۀذی "دەضەاڵجی لٛڵ""دەٚڵەجی لٛڵ" یاْ 
"دەٚڵەت ٌۀاٚ ٌە دەٚڵەجی ٘اٚجەریة ٚ  ەکٛ چۆْ جیاٚازەٚپارێسگاری ئایذۆٌۆژیای دەٚڵەت تێث. ٘ەر

کە  ،ٛٔی داِەزراٚە ٘اٚغێٛەکأی دەٚڵەتگٛزارغحە تۆ ٚەضفی ت "کەstate within a stateدەٚڵەت 
تٛاڵی ٌٛتٕأی ٚ دیستی تەعطی ضٛری تەغار ، تۆ ئەِەظ دیسٚاڵتدژە تە تەرژەٚۀذییە تااڵکأی 

 . 0ئەضەد تە ّٔٛٔە دە٘ێٕێحەٚە

                                                           
1

 انًىلع االنکرروٍَ؛ ، نُفاَد َُىز عهٍ، اندونح انعًُمح ذطفى فىق ضىرَاغطاٌ انًفهر. 

https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-

https://thelevantnews.com/tag/%d8%ba%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%84%d8%ad/
https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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ّٔٛٔە؛ تەاڵَ زۆرێک ٌە چاٚدێراْ تەٚ جۆرە ٌێی ٚرد ٔەٚتٛٚٔەجەٚەٚ پێٕاضەی جیاٚازیاْ کردٚٚە، تۆ 
 دەضەاڵجیچاالکی ضیاضی دیاری ئەِریکی تەَ جۆرە ٔاضأذٚیەجی " ٚ ( رۆژٔاِۀٛشٚیٍیاَ ئارکیٓ)

 .1دکِٛەجێکی ئاغکراٚ غەرعی" جەریة تە ٚ ٔاڕٚٔی ٔٙێٕی جٝاڵتٛٚٔی دەضە"ریحییە ٌە ت "لٛڵ

کردٚٚە:  تەَ غێٛە پێٕاضەی 0886کذا ٌە ضاڵی ەِریکی ٌە ٚجارێ٘ەرٚە٘ا رۆژٔاِەی ٔیۆرک جایّسٜ ئ
تٛٚٔی کۆِەڵێک ٘ێسی ٔاڕْٚ، کە کارەکأیاْ ٌە دەرەٚەی یاضا ئۀجاَ "گٛزارغحە ٌە  "ی لٛڵدەضەاڵج"

 .2دەدەْ"

ٌە جەزائیر  ،ٚەرلەٌەِاِۆضحای زأطحە ضیاضییەکاْ ٌە زأکۆی لاصذی ِرتاح  (د.عەتذٌّٚەجیذ رەِەزاْ)
اٌّصاٌخ"  في ٚاٌحضارب اٌحٛافك ٚإغىاٌية اٌعّيمة ةٚاٌذٌٚ اٌمائّة "اٌذٌٚة ٌە ٌێکۆڵیٕەٚەیەکذا تە ٔاٚٔیػأی

کۆِەڵێکٓ ٌەپێٕاٚ تەرژەٚۀذی ضیاضی ٚ کٍحٛری ٚ لٛڵی کردٚٚە: " دەضەاڵجیتەَ جۆرە پێٕاضەی 
پێکەٚە کۆٔحرۆڵ دەکرێٓ ٚ تەرگری ٌە ٌەالیەْ چۀذ کەش ٚ گرٚ جایثەت کاردەکەْ، کۆِەاڵیەجی ٚئاتٛری

زیأەکأی درێژ دەتێحەٚە تۆ ٔێٛ پرۆضەی  ،ڕێگەی ٔایاضاییەکەْ تە تەدەضحٙێٕأی تەرژەٚۀذی خۆیاْ د
  .3"داڕٚخاْ دەکەْجٛغی  ضیاضی ٚ پرۆضەی ضیاضیع 

ٌٚيفيحطىٝ( تەَ جۆرە دەیٕاضێٕێث دەضەاڵجی لٛڵ "کۆِەڵە ڕێطایەکی ٘اٚتەغی ٔۀٛضراٚی  )ٍّ٘ىٝ
 .4فەرِییەکأە"کۆِەاڵیەجییە، داڕغحٓ ٚ کارکردْ ٚ جێثەجێکردٔی ٌەدەرەٚەی کۀاڵە 

 َ زۆرتەیاْ ٌە دەٚری ئەٚ خٌٛگەیەئەَ پێٕاضۀەٚ دەیاْ پێٕاضەی دیکە تۆ دیاردەکە کراْٚ، تەاڵ
ٌەٚ ە ٚ دیاردەکەی پێ دۀاضرێٕەٚە، کە دەضەاڵجی لٛڵ کۆِەڵێک جایثەجّۀذی ٘ەی ،دەضٛڕێٕەٚە

جّۀذی )تەرژەٚۀذی جایثەت، خاٚۀی جایثەدیاردەکە پێٕاضأەی ضەرەٚە دەجٛأیٓ ئەٚە ٘ەڵثٙێٕجێٕیٓ کە 
  ْ.ٔاڕٚٔی، ٔٙێٕی ٌە کاردکردْ، ٔایاضایی(

تە پٛخحی ِەتەضحی ضەرەکی ٌەَ دەضحەٚاژەیە "دەضەاڵجی لٛڵ" ضەرٔج ڕاکێػأە تۆ تٛٚٔی کۆِەڵ ٚ 
جالّێک کە ٌەتەرچاٚ ٔیٓ ٚ ٌە ژێر کۆٔحرۆڵی ٌێپرضیٕەٚەی فەرِی دەٚڵەجذا ٔیٓ، تەاڵَ تە غێٛەیەکی 

                                                                                                                                                                                     

%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/  
2

عهً انًىلع  ، انًركس انعرتٍ نهثسىز واندراضاخ،". رَى أزًد عثد انًدُد، َسى ذأصُم َظرٌ نًفهىو "اندونح انعًُمح

 االنكرروٍَ:

http://www.acrseg.org/40680  
3

 ، عهً انًىلع االنكرروٍَ:. تعد ذركُا ويصر وروضُا.. كُف وصهد "اندونح انعًُمح" إنً أيرَكا؟

https://arabic.cnn.com/world/2017/03/11/trump-deep-state-sean-spicer  
4

 انُالد يدهح ،انًصانر فٍ وانرضارب انرىافك وإشكانُح انعًُمح واندونح انمائًح ريضاٌ، اندونح عثدانًدُد :اندكرىر. 

 .121(،ص 2222)01 :/ انعدد 04 انًدهد، انطُاضُح نهدراضاخ
5

يصثاذ،  انسطٍ انًمارٌ، ذرخًح انطُاضح عهى فٍ انُاشئ انًفهىو :انعًُمح ، اندونحPatrick H. O'Neilأوَُم   َك. تاذر

 .15-14، ص 2211، کاَىٌ انثاٍَ 32يدهح ضُاضاخ عرتُح، عدد 

https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://www.acrseg.org/40680
https://arabic.cnn.com/world/2017/03/11/trump-deep-state-sean-spicer
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اضەجی ٔاٚخۆیی ٚ دەرەکی دەٚڵەت دادەڕێژێٓ ٚ خۆیاْ تە ضەرپەرغحیار ٚ پاضەٚأی پراکحیکی ضی
ٔەریحی ٔیػحّأی ٚ یەکێحی دەٚڵەت دەزأٓ ٚ ٌە ٘ەِاْ کاجذا ٌە ڕٚاڵەجی ضیطحەِی دیّٛکراجی ٚ 
٘ەڵثژاردٔی فەرِی دەرٔاکەْٚ، تەاڵَ تەپێی ئەجێٕذای جایثەجی خۆیاْ تەردەٚاَ ئاراضحەی ضیاضەجەکاْ 

  ەْ.دەک

تەَ جۆرە ٌە دەٚڵەجذا دٚٚ ئاضحی دٛکّڕأی درٚضث دەتێث. ئاضحی یەکەَ ئەٚأەی دیارْ ٚ 
٘ەڵثژێردراْٚ ٚ پۆضحی فەرِییاْ ٘ەیە، تەاڵَ ٌە ڕاضحیذا جۀیا ڕٚاڵەجی ٚ ڕٚٚکەغەْ، ٚ ڕێژەی 

ٔەی کە ٔٛێٕەرایەجی کردٔیاْ تۆ گەي ئێجگار ٔسِە ٚ دەضەاڵجی کردەییاْ الٚازە. ئاضحی دٚٚەَ ئەٚا
تەفەرِی ٘ەڵٕەتژێردراْٚ ٚ ٌە ژێرەٚە کاردەکەْ ٚ ٌە ٔاٚاخٕی ئاضحی یەکەِذا تٛٚٔیاْ ٘ەیە، ٚ 

 .6ٔٛێٕەریاْ ٌە ٔێٛ ڕیسەکأی ئاضحی یەکەِذا ٘ەیە

 

 ەم؛ مێژوی سەرهەڵدانی "دەسەاڵتی قىڵ"دو

کأی ضەدەی دەگێڕٔەٚە تۆ ضەرەجای تیطحە چاٚدێرأی ضیاضی ضەرەجای ضەر٘ەڵذأی "دەضەاڵجی لٛڵ"
( ٌە 0812اڵی )ئەجاجٛرک ٌە ضکەِاي رێحە پاڵ ئەٚ جۆڕە ٔٙێٕییەی ِطحەفا دڕاتردٚٚ، تەدیاریکراٚیع دە

جٛرکیا درٚضحی کرد، کە پێکٙاجثْٛٚ ٌە کۆِەڵێک ئەفطەری ٔێٛ ضٛپاٚ پۆٌیص ٚ ٘ۀذێ ٌە پیاٚأی ٔێٛ 
ضەرەکییاْ تریحیثٛٚ ٌە ئۀجاِذأی دەضەاڵجی دادٚەری ٚ دەزگا تیرۆلراجییەکأی جر، ئەَ جۆڕەظ ئەرکی 

کۆِەڵێک کاری ٔٙێٕی تە ئاِأجی پارێسگاری ٌە ئایذۆٌۆژیای عیٍّأی ٌە ٚاڵجی جٛرکیادا، دژایەجی کردٔی 
کە دژ تە پرۆضەی  ٚ کۆِەڵگا، ٘ەر تۆچْٛ ٚ جٛاڵٔەٚەیەکی دیستی ٚ غەخطی ٔێٛ دەزگاکأی دکِٛەت

ٚ کٛردەکأی  ەکاْایثەجیع دژ تە ڕۆژٔاِۀٛضاْ ٚ غیٛعیکردٔی دەٚڵەت تێث، تەغێٛیەکی جتە عیٍّأی 
  .6تْٛٚ ئەٚ ٚاڵجە

 دٚاجرضۆڤییەت، پاغاْ دیاردەکە ٌە جٛرکیاٚە گٛاضحراٚەجەٚە تۆ رٚضیاٚ ٚاڵجأی دیکەی یەکێحی 
پەرەضۀذٔی زیاجری پرۆضەکەٚ دٚتارەکردٔەٚەی ِۆدێٍەکە ٌە تەغێک ٌە ٚاڵجأی عەرەتی، جا دەگات 

٘ۀذێک . 7ٌە تٛٔی دیاردەی دەضەاڵجی لٛڵ ٌە ٚیالیەجە یەکگرجٛٚەکأی ئەِریکا تکرێث تەٚەی کە تاش

                                                           
6

 دەوڵەذی پەرەڵێڵ... دَاردەی دەوڵەذی لىڵ نە عێرالدا، پێگەی ئەنُکررۆَی؛، . کاوە يەزًىود

http://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/26732-2020-03-03-08-11-

19?fbclid=IwAR1AvJ56cB8vrTH9cCdC2mxQ-

IEWd5WITvNP0iQf4P_qxtMhWJwh2IVM3yE  
7

 عهی انًىلع االنکرروٍَ؛يا هٍ اندونح انعًُمح؟، يركس انرواتظ نهثسىز واندراضاخ االضرراذُدُح، ، . إتراهُى انطُد

https://rawabetcenter.com/archives/10366    
1

 ضەچاوەی پێشىو. وەَگرذىوە نە؛  دُد،رَى أزًد عثد انً. 

Robert Longley, The "Deep State" Theory, Explained, at the site;  

http://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/26732-2020-03-03-08-11-19?fbclid=IwAR1AvJ56cB8vrTH9cCdC2mxQ-IEWd5WITvNP0iQf4P_qxtMhWJwh2IVM3yE
http://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/26732-2020-03-03-08-11-19?fbclid=IwAR1AvJ56cB8vrTH9cCdC2mxQ-IEWd5WITvNP0iQf4P_qxtMhWJwh2IVM3yE
http://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/26732-2020-03-03-08-11-19?fbclid=IwAR1AvJ56cB8vrTH9cCdC2mxQ-IEWd5WITvNP0iQf4P_qxtMhWJwh2IVM3yE
https://rawabetcenter.com/archives/10366
https://www.thoughtco.com/robert-longley-3319731
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ٌە جٛێژەراْ تۆ ّٔٛٔە )پیحەر ضکۆت( پێی ٚایە ڕیػەی پرضەکە ٌە ئەِریکا تەضحراٚەجەٚە تەٚەی ٔاٚی 
)٘اری  ٔراٚە )دەٚڵەجی ئاضایػی ٔەجەٚەیی( ٌە کۆجایی چٍەکأی ضەدەی ڕاتردٚٚ، ٌەٚ تارەٚە ئیذارەکەی

جرِٚاْ( گرٔگییەکی جایثەجی ٘ەتٛٚ تۆ ئاضایػی ٔەجەٚەیی ٌەٚ کاجەدا کە ٚاڵت ٌە جۀگی ضارددا تٛٚ 
 The Nationalجرِٚاْ ٚاژۆی ٌەضەر یاضای ئاضایػی ٔەجەٚەیی ) .ٌەگەڵ یەکێحی ضۆڤییەت

Security Act( کرد، ٌەٚ پێٕاٚەظ ئاژأطی ٘ەٚڵگری ٔاٚۀذی )CIAەٚەیی ( ئاژأطی ئاضایػی ٔەج
(NSA چۀذیٓ دەزگای ئاضایػی ٔاٚخۆی ٚ دەرەکی پێکٙێٕرا، ئەِەظ ٌەٚ لۆٔاغە تەضحراتٛٚیەٚە ٚ )

تە تیرکردٔەٚەی دەٚڵەت ٌە پاراضحٕی ئاضایػی ٔەجەٚەیی. پاغاْ دەرکەٚجٕی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌۀێٛ 
خاٚەْ جۆڕی ٚ دەضەاڵجی ضیاضی ٚ ئاتٛری ٚ دارایی ٌە ٚاغٕحۆْ ٚ کارکردْ ٌەضەر پاراضحٕی گرٚپ 

 .8تەرژەٚۀذییەکأی ٚاڵت

دەکرێث دەزگایەکی ٔٙێٕی تێث کە تەغێٛەی ڕەٚاٚ ٔاڕەٚا کارتکات تۆ  "دەضەاڵجی لٛڵ"تەَ جۆرەظ 
دەردەکەٚێث ٚ  "دەضەاڵجی لٛڵ"پاراضحٕی کیأی دەٚڵەت، تەاڵَ دۆخەکە گۆڕأکاری تەضەردا دێث کاجێک 

 تۆ پاراضحٕی تەرژەٚۀذی جایثەت.٘ەٚڵذەدات تۆ لۆضحٕەٚەی دەزگاکأی دەٚڵەت 

 

 ەم؛ تایبەتمەندییەکانی دەسەاڵتی قىڵیسێ

 ٘ەِٛٚ دیاردەیەکی ضیاضی خاٚۀی کۆِەڵێک خاضیەجی جایثەت تە خۆیەجی، گرٔگحریٓ جایثەجّۀذییەکأی
 ؛01تریحیٓ ٌە "دەضەاڵجی لٛڵ"

، ئاِاژە تەٚە دەدەْ ٛڵ" وراْٚلٔٙێٕی ٚ ٔاڕٚٔی؛ زۆرتەی ئەٚ پێٕاضأەی تۆ دیاردەی "دەضەاڵجی  .0
ْٛ دٚٚ ضیّاٚ جایثەجّۀذی ضەرەوی دیاردەوەْ، وە تەغێٛەیەوی ئاغىرا وارٔاوەْ ثٔاڕٚٔی ٚ ٔٙێٕی

، تەاڵَ ِِٛارەضەی دەضەاڵت دەوەْ ٚ ذاْچٛارچێٛەیەی دەزگا فەرِییەوأی دىِٛەجدەرەٚەی ٚ ٌە 
 واریگەری گەٚرەٚ لٛڵ جێذە٘ێڵٓ.

                                                                                                                                                                                     

https://www.thoughtco.com/deep-state-definition-4142030    
9

 عهی انًىلع االنکرروٍَ؛يالزظاخ ضرَعح زىل يفهىو اندونح انعًُمح، شثكح انُثا، . د. صانر َاضر، 

https://annabaa.org/arabic/iraqipress/17480  
12
 انُالد يدهح ،انًصانر فٍ وانرضارب انرىافك وإشكانُح انعًُمح واندونح انمائًح ريضاٌ، اندونح عثدانًدُد :اندكرىر .

 112-112(،ص 2222)01 :/ انعدد 04 انًدهد، انطُاضُح نهدراضاخ

  ؛هەروەها

، انًركس انعرتٍ نهثسىز واندراضاخ، عهً انًىلع "ًفهىو "اندونح انعًُمحرَى أزًد عثد انًدُد، َسى ذأصُم َظرٌ ن

 االنكرروٍَ:

http://www.acrseg.org/40680  

https://www.thoughtco.com/deep-state-definition-4142030
https://annabaa.org/arabic/iraqipress/17480
https://annabaa.org/arabic/iraqipress/17480
https://annabaa.org/arabic/iraqipress/17480
http://www.acrseg.org/40680


9 
 

تەغێىٓ ٌە "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌەدەرەٚەی چٛارچێٛەی یاضاٚ  وەضأەیٚ ٔایاضاییثْٛٚ؛ ئەٚ گرٚپ  .1
واری  دۀێٓ، پۀا دەتۀە تەر جەزٚیر ٚدەضحٛر واردەوەْ ٚ خۆیاْ ٌەضەرٚی یاضاٚە دەتیٕٓ ٚ دا

گۀذەڵی ٚ ئۀجاِذأی ٘ەڕەغەٚ جۀأەت وٛغحٕیع تەواردە٘ێٕٓ دژی ٔەیارەوأیاْ ٚ ٍِىەچی ٘یچ 
ٚەْ دەضەاڵت ٚ ٔفٛزێىی زۆرْ تۆ پارێسگاری ٌە خۆیاْ ٚ دەضث ٌێپێچیٕەٚەیەوی یاضایی ٔاتٓ، خا

 ٚ پێٛۀذەوأیاْ.

ئۀذاِأی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌەپێٕاٚ پاراضحٕی  ٚ تەدەضحٙێٕاْ ٚ پاراضحٕی تەرژەٚۀذی؛ گرٚپ .2
دەچٕە ٔێٛ ڕێىىەٚجٓ ٚ ٘اٚپەیّأی جیاٚازەٚە ٌەگەڵ گرٚپ  ،ەوأی خۆیاْییتەرژەٚۀذییە جایثەج

ع تێث گػحیەٚۀذی تەرژیىە، جۀأەت ئەگەر تەرژەٚۀذییە جایثەجییەوأیاْ دژ تە داِەزراٚەی د
 واری تۆ دەوەْ ٚ پارێسگاری ٌێذەوەْ.

 "ٛڵلدرٚضحکردٔی جۆڕی تەرژەٚۀذیخٛازأە؛ تۆ پارێسگاری ٌە پایەٚ ضحٛٔەوأی "دەضەاڵجی  .3
ذە٘ێٕٓ، تەٚ ِأایەی پاراضحٕی، گرٚپەواْ ڕێىخطحٕێىی جاڵجاڵۆوەیی ٚ ئاڵۆز پێى زإِىردْ ٚ

پػث تە ٘ەِٛٚ غث ٚ الیۀێه دەتەضحٓ تۆ تەدەضحٙێٕأی تەرژەٚۀذییە خٛدییەوأیاْ، ٘اٚوات 
ٛڵ" ٌێپرضراٚێحیەوی جەِاعیە ٚ جۀأەت لپارضحٕی جۆڕ ٚ جاوەوەوأی ٔێٛ گرٚپی "دەضەاڵجی 

چێٛەی ٘ۀذێه جار دەگات تە ئاضحێه ضەردەوێػێث تۆ ٘أذأی ژْ ٚ ژٔخٛازی ٌە چٛار
 ٘اٚپەیّأێحێىەدا. تەپێچەٚأەغەٚە ڕاضحە.

ٛڵ" جۀٙا ٌۀێٛ لّأێحی "دەضەاڵجی یچٛارچێٛەی فراٚأی ٘اٚپەیّأێحی؛ پەیٛۀذی ٚ ٘اٚپە .4
ث، تەڵىٛ غۆڕدەتیحەٚە تۆ ٔێٛ ٘ۀذێ ٔاتێفەرِأگەٚ داِەزراٚە تیرۆلراجیەوأی دىِٛەجذا لەجیص 

ێسەوأی پۆٌیص ٚ جۀأەت ٔێٛ دادگاٚ دەزگأی داِەزراٚەی دیىەی ٚەن ٘ێسە ئەِٕیەواْ ٚ ٘
 .ْ ٚ زۆر داِەزراٚەی فەرِی دیىە دەگرێحەٚۀذراگەیا

پەیٛۀذییەواْ ٘ەر تەٚەٚە ٔاٚەضحٓ وە تە دەزگا فەرِییە ضیاضی ٚ دىِٛی ٚ دەٚڵەجییەواْ 
، تەڵىٛ درێژدەتێحەٚە تۆ پەیٛۀذی تەضحٓ ٌەگەڵ جاوی ئاضایی ٚ داِەزراٚە تّێٕێحەٚە

اڵیەجییەوأی ٚەن خێساْ ٚ ٘ۆز ٚ جیرە ٚ خێڵ ٚ پیاٚأی ئایٕی ٚ فیگەرە دیار ٚ وۆِە
 ی ضیاضی ....٘حذ.تتازرگاْ ٚ ڕێىراٚەوأی وۆِەڵگای ِەدۀی ٚ دیس ٚ جیاٚازەوأی ٔێٛ وۆِەڵگا

دٚأەیی لٛڵ؛ ِەتەضث ٌە دٚأەیی لٛڵی "دەضەاڵجی لٛڵ"، لٛڵی ٌە )وات( ٚ لٛڵثٛٔەٚەیە ٌە )٘ێس ٚ  .5
ەر ِأەٚەی ئەٚ وەظ ٚ ٔٙێٕییەی وار ٌەض ی وات ئاِاژەیە تۆ ئەٚ ٘اٚپەیّأیەِأێحی(دا. لٛڵ٘اٚپە

ی پێ دەدات تەردەٚاِٛڵ" دەوات ٚ لوە زإِی پاراضحٕی تەرژەٚۀذییەوأی "دەضەاڵجی  دۆخە دەوات،
ٚ ی ٘ەر دژٚەضحأەٚەیەن یاْ ٘ەٚڵێه تۆ گۆڕأىاری ەیەوی درێژ، ٘ەٚڵی تەرپەرچذأەٚەتۆ ِاٚ



11 
 

غىطحپێٙێٕاْ تە دۆخی ٌەتاری دارٚ دەضحەی "دەضەاڵجی لٛڵ". ئەِەظ تەٚ جۆرە خٛێٕذٔەٚەی تۆ 
دەورێث وە ڕێگرە ٌە تٛٚٔی گۆڕأىاری ڕاضحەلیٕەٚ دیّٛوراجیأە، ٘ەِٛٚ ٘ەٚڵێىی دیّٛواراجیأەظ 

 ئەِەظ واریگەری "دەضەاڵجی لٛڵ"ە وە تۆ ِاٚەیەوی درێژ ٌە ٘ەٚڵێىی ڕٚوەغأە جێٕاپەڕێث.
تگرێث ٚ غىطث تە ٘ەِٛٚ  ذاەجدەٚڵدەجٛأێث دەضث تەضەر داِەزراٚە ڕاضحەلیٕەوأی 

گۆڕأىارییەوی جذی تٙێٕێث، رٚٔحریٓ ّٔٛٔەظ تٛٚٔی تەغێه ٌە دەٚڵەجأی ئەفریمییە وە 
 دىِٛڕأی تىەْ. دٚرٚدرێژفەرِأڕەٚاٚ ضەرۆوەوأیاْ دەجٛأٓ ٚ جٛأیٛیأە تۆ ِاٚەیەوی 

ٛڵثٛٚٔەٚەی ٘اٚپەیّأێحیە ٌە پێٕاٚ وۆوردٔەٚەی ٘ێس ٚ ٘ەژِٛٔی زیاجر ٚ ٘ەرچی پەیٛۀذی تە ل
جٛٔذورٔەٚەی تەضحەرەوأی ئەٚ ٘ەٚپەیّأێحییەیە وە الیۀە پێىٙێٕەرەوأی ٘ەٚڵی تۆ دەدەْ، تۆ 

وەرجە پێىٙێٕەرەوأی  داِەزراٚەٚئەٚەی ٘اٚپەیّأێحییەوە تە لٛڵی غۆڕتىۀەٚە تۆ ٔێٛ ضەرجەَ 
ٚٚ غێٛەی ئاضۆیی ٚ ضحٛٔی. تەردەٚاِیػی ٘ەر پەیٛەضحە تە جٛٔذٚجۆٌی ئەٚ ٌیٕىە دەٚڵەت تە ٘ەرد

جاریع ئەٚ ٌیٕاوأە تەضحراٚەجەٚە تە تەوار٘ێٕأی  ٘اٚپەیّأێحییەوە ڕادەگرێث، ٘ۀذێتە٘ێسأەی 
 ٚوۆِەڵێه ئەدەٚات ٚ ئاِرازی ٚەن )خسِایەجی ٚ پارەٚ وۆِپأیای تازرگأی ... ٘حذ( ٌە پێٕا

 تەضەر ضەرجەَ جِٛگەوأی دەٚڵەت ٚ وایەی دىِٛڕأی. دەضحگرجٓ

 

 "دەسەاڵتی قىڵ"چىارەم؛ ئامرازەکانی 

 درێژەداْ تە ِیکأیسِی جیاٚاز تەکاردە٘ێٕێث تۆ تەردەٚاِیذاْ ٚدەضەاڵجی لٛڵ کۆِەڵێک ئاِراز ٚ 
 ؛ 00ِأەٚەی زیاجر ٌەٚأە ٚ کۆٔحرۆڵی زیاجر

ارٚتاری ئاتٛری ٚ دەزگا کارگێڕی ٚ دەضحەٚ الیۀە ک ٚدەضحٛەرداْ ٌە داِەزراٚە ضەرتازییەکاْ  .0
دکِٛییەکأی دەٚڵەت، ٌەڕێگەی خاٚۀذاری کۆِپأیا ٚەتەر٘ێٕەکاْ ٚ دەضحٛەرداْ ٌە تازاڕ، ٘ەرٚە٘ا 

ئەگەر خۆغیاْ ڕاضحەٚخۆ یاریکەری  ،ضەرپەرغحی ڕاضحەٚخۆٚ ٔاڕاضحەٚخۆی پرۆژە ئاتٛرییەکاْ
ضەرەڕای ئەٚەظ  .ئاتٛرییەکأەٚە ڕاٚەضحاْٚ رەێٕەٚ ٚەتەرٌ٘ەپػث ضەرِایەدار ضەرەکی ٔەتٓ

ٌەڕێگەی خسأە ٔێٛ پیاٚأی ضەرتازی ٚ  ،کۆٔحرۆڵی دەزگا ئیذاری ٚ کارگێڕییەکاْ دەکەْ
٘ۀذێ جاریع ضپاردٔی پۆضحی تااڵی ضیاضی ٚ  ٔی خۆیاْ تۆ ٔێٛ ئەٚ داِەزراٚأە.٘ەٚڵگرییەکا
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لع ، انًركس انعرتٍ نهثسىز واندراضاخ، عهً انًى". رَى أزًد عثد انًدُد، َسى ذأصُم َظرٌ نًفهىو "اندونح انعًُمح

 االنكرروٍَ:

http://www.acrseg.org/40680 

 هەروەها؛

 نهدراضاخ انُالد انًصانر، يدهح فٍ وانرضارب انرىافك وإشكانُح انعًُمح واندونح انمائًح ريضاٌ، اندونح عثدانًدُد :اندكرىر

 112-112(،ص 2222)01 :/ انعدد 04 انطُاضُح، انًدهد
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ٚ کذا ئەٚ پۆضحأە پێٛیطحی تە کەضأی ئیذاری ئیذاری تە کارتەدەضحأی ضەرتازی ٚ ئەِٕی، ٌەکاجێ
ٔجەکأی اضەرتازی ٚ ئەِٕی، ٌێرەغەٚە ٘ەٚڵی پێکأی ئاِ کەضأی٘ەیە ٚەک ٌەجەکٕۆکرات ٚ غارەزا 

دەتٓ ٌە پاراضحی تەرژەٚۀذییەکأی  خۆیاْ دەدەْ، تۆیە داِەزراٚە ضەرتازییەکاْ تەغێک
 "دەضەاڵجی لٛڵ". 

پەرەدأە تە  ٜتٛاری کارگێڕی ٚ ئاتٛریذا، کە ئاِرازێکی دیکەچەضپأذٔی ضیطحّی ِەرکەزی ٌە  .1
اتٛری ٚ تازرگأی، ِأەٚەی "دەضەاڵجی لٛڵ"، ٘ەرٚە٘ا ڕێگرە ٌە گۆڕأکاری کارگێری ٚ ئ

گۆڕأکاریی کاجێک ڕٚدادەت تە لازأجی "دەضەاڵجی لٛڵ" کۆجایی تێث، ئەگەر ٔا  تەِأایەکی جر
کە زیاْ تە جۆڕی پاراضحٕی دەضەاڵجەکە  ،دەتێث ئاضحۀگ تۆ ٘ەر گۆڕأکارییەک درٚضث

 دەگەیۀێث. 

ٚ ئاِرازی تە٘ێسی"دەضەاڵجی ، دٚ ٔاڕاضحەٚخۆٔی فێڵ ٚ ضاخحە تەغێٛەی ڕاضحەٚخۆتەکار٘ێٕا .2
تۆ فریٛدأی ٘اٚاڵجیاْ ٚ پاراضحٕی ضیطحّی گػحی ٚ داب ٚ ٔەریث ٚ تیرٚتاٚەڕ ٚ  ،لٛڵ"ە

 ئایذۆٌۆژیای دەضەاڵت.   

ٌەپێٕاٚ پاراضحٕی  ، ئەٚەظکۆٔحرۆڵی تازاڕ دەکەْ ،ە ئاتٛرییەکأی دەٚڵەجەٚەٌە ڕێگەی ئاِراز .3
ٌە ڕێگەی ڕێکخطحٕی )خٛاضث ٚ  ،جۆڕەکأی خاٚەْ تەرژەٚۀذی ئاتٛری، تە٘ەر غێٛازێک تێث

 تە خٛاضحی "دەضەاڵجی لٛڵ".   ،خطحٕەڕٚٚ( تازاڕ ئاراضحە دەکەْ

 ٚ جٛٔذٚجێژی ؛ٚەکدەتەْ، رازی دیکەی ٘ۀذێ جار دەضەاڵجی لٛڵ پۀا تۆ تەکار٘ێٕأی ئاِ .4
ی پاراضحٕی ئەِٓ ٚ تە تیأٛ ،ەتەری ڕێ ٚ غٛێٕی ئەِٕیضەرکٛجکاری ئۆپۆزضیۆْ  ٚ گرجٕ

غەٚ ڕفأذْ ٚ گرجٓ ٚ کٛغحٕیػی کە ٘ۀذێ جار ٘ەڕە ،کیەئاضایع ٚ ٘ەڕەغەی دەر
پارەٚ ضاِاْ  ضەرچاٚەکاْ ئاِاژە تەٚە دەدەْ ، جا دەگات تە تێذۀگکردٔی گػحی.ذەکەٚێحەٚەٌێ

کە ئاِأجەکأی خۆیأی پێ  ،تە٘ێسجریٓ ٚ کاریگەرجریٓ چەکە تەدەضث "دەضەاڵجی لٛڵ"ەٚە
 تەدیذە٘ێٕٓ ٚ دەیپارێسْ.

تۆ درێژەداْ تە "دەضەاڵجی لٛڵ" ٚەک ڕاگەیأذْ ٚ  ،زۆر ئاِرازی دیکەی ڕەٚاٚ ٔاڕەٚا تەکاردە٘ێٕٓ .5
 پەٚەردە ٚ ئایٓ ٚ یاضاٚ....٘حذ. 
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 وەمبەشی د

 و نمونەی دۆخی ىەرێمی کوردستان "تی وو دەسەاڵ"

 

 ی شیاو بۆ "دەسەاڵتی قىڵ"م؛ هەرێمی کىردستان وەک ژینگەیەکیەکە

 (577)  ژِارٖ  (، تڕیاری4/2/0880)  عص، ٌٗ تٗ  رژێّی  وٛردضحاْ، دژ تٗ  تاغٛری  ریٕی راپٗ  ٌەدٚای
( دژ تەڕژێّی تەعص ٌەَ 4/3/0880)  رٚاری تٗ  واْ ٌٗ وگرجٖٛ یٗ  ٖٚ جٗ ٔٗ  رتٗ ضٗ  ئاضایػی  ٔی ٔجِٛٗ ئٗ

، ضەرەجای گەاڵڵەتٛٚٔی لەٚارەی ضیاضی ٘ەرێّی  وی رٖ ٚ دٖ  یئاٚخۆ   ٔاٚچەیە، ٚەک دٚ ٘ۆواری
 01کٛردضاْ تٛٚ.

تەاڵَ ضاخحەکاری ٌە یەکەِیٓ خٌٛی ٘ەڵثژاردْ، چەکذارکردٔی دیسب، ٔەضازاْ، ٍِّالٔێی تەردەٚاَ، 
دٚٚ ئیذارەیی، ڕێککەٚجٕی  ٚجٕی ٚاغٕحۆْ )تارزأی ٚ جاڵەتأی(،ڕێککە زٔجیرەیەک غەڕی ٔاٚخۆ،

(، داتەغکردٔی دەضەاڵت، یەکێحی ٔیػحّأی کٛردضحاْ ٚ پارجی دیّٛکراجی کٛردضحاْضحراجیجی )
تەرتەرەکأی ئۆپۆزضیۆْ، داِرکأذٔەٚەی خۆپیػأذاْ، ٔاضەلاِگیری دکِٛرأی، تەردەٚاِیذاْ تە 

ذا، تەرجەضککردٔەٚەی ئازادی، لۆرخکاری ئاتٛری ٚ ٔەٚت ٚ تازاڕ، ضاخحەکاری ٌە ٘ەڵثژاردٔەکأ
داخطحٕی پەرٌەِاْ ٚ الٚازکردٔی، خۆدزیٕەٚە ٌە چاکطازی ڕیػەیی ٚ تەردەٚاِی گۀذەڵی ...ئەِأە ٚ 

دکِٛڕأی ٘ەرێّی ٚ ضەی ضیاضی ٚ گرٔگحریٓ ضیّا دیارەکأی پرۆ دەیاْ پرضی دیکە، گەٚرەجریٓ
دا دەیاْ پرش ٚ ٘ەٚڵ ٚ ٔەرێٕیأەی ڕاتردٚٚدا. ئەگەرچی ٌۀێٛ ئەٚ چەِکە ( ضاڵ21کٛردضحأە ٌە )

یع ٘ەیە، تەاڵَ ِەتەضحّأە تڵێٓ ئەٚ ٘ۆکارأە تەردەٚاَ ٚ تە ڕێژەی جیاٚاز ٌە کاجێکەٚە تۆ ئەرێٕضیّای 
کاجێکی جر ٘ۀذێکیػیاْ تەتەردەِٚی ٚجٛدیاْ ٘ەتٛٚە، تە ٘ەِٛغیأەٚە کێڵگەیەکی تە پیحاْ 

ٌە ٘ەرێّی کٛردضحاْ. زەِیٕەیاْ  "لٛڵ ٚ ضەرپێکەٚجٕی دیاردەی "دەضەاڵجیٚە تۆ پێگرجٓ خٛڵمأذٚ
یەکێحی ٔیػحّأی کٛردضحاْ ٚ ٌە ضەرٚ ٘ەِٛغیأەٚە ) ،خۆغکردٚٚە تۆ تەغێک ٌە ٘ێسە ضیاضییەکاْ

 دەضەاڵجی تە٘ێسی خۆیاْ ،( کە ٌە دەرەٚەی دەزگا دکِٛی ٚ دەٚڵەجییەکاْپارجی دیّٛکراجی کٛردضحاْ
تەضەر دکِٛەت ٚ داِەزراٚەکأی ٚ پەرٌەِاْ ٚ پەیٛۀذی دەرەٚەٚ تازاڕ ٚ دەضەاڵجی دادٚەری...٘حذ، 

 تطەپێٕٓ. 
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 ؛9/4/2213 د، گروپەکاَی فشار،  ياڵپەڕی ضثەی،خ يسەيەهەڵًەتۆ زاَُاری زَاذر تڕواَە؛ . 

http://archive.sbeiy.krd/Detail.aspx?id=18622&LinkID=14 



13 
 

ٛ غٛێٕک ئەٚ ٘ەٚاڵٔەیاْ تۆ ی ئەٚە تکەیٓ کە تە چ ئاِرزاٚ ڕێٌێرە تەدٚاٚە ٘ەٚڵذەدەیٓ غیکار
ٌێکۆڵیٕەٚەکەِأذا  پاڵپػث تەٚ چٛارچێٛە جیۆرییەی ٌە تەغی یەکەِی ەجەضەر، ٌەٚ رێگەیەغەٚەچٛ

  .ە، ّٔٛٔەیاْ تۆ دە٘ێٕیٕەٚەئاِاژەِاْ تۆ کردٚ

 

 وەم؛ ئامرازەکانی چەسپاندنی "دەسەاڵتی قىڵ"د

کاجێک ٌە تەغی یەکەِی جٛێژیٕەٚەکەدا چٛارچێٛە جیۆرییەکە دەخٛێٕیحەٚە، تەتێ ٔاٚتردٔی ٘ەرێّی 
یاضی ٚ ئاتٛری ٚ دۆخی ضکٛردضحاْ ، ٘ەضث ٔاکەی خەریکی خٛێٕذٔەٚەی دیاردەیەکی ٔاِۆی تە 

 ەجی ٚ کٍحٛریث تە ٘ەرێّی کٛردضحاْ. ئیذاری ٚ کۆِەاڵی

تۆیە ٌێرەدا تە ٚردییەکی زیاجرەٚە ٌەضەر ضێ ئاِرازی ضەرەکی ڕادەٚضحیٓ، کە ٌەپاڵ ئاِرازەکأی 
دیکەدا تْٛٚ تە پاڵپػحی گەٚرە تۆ ڕەگذاکٛجأی پایەکأی دەضەاڵجی لٛڵ ٌە ٘ەرێّی کٛردضحاْ، 

  ئەٚأیع؛

ئاِرازێکی تە٘ێس ٚ گرٔگەکە تۆ چەضپأذٔی پایەکأی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە ٘ەرێّی  ٘ێسی چەکذار؛ .0
تڕٚأیۀە ئەٚ ٚاڵجأەی کە تۀّٛٔە دە٘ێٕرێٕەٚە تۆ تٛٚٔی دیاردەی "دەضەاڵجی  ئەگەرکٛردضحاْ، 

ەجذاْ، ٌە ژێر فەرِأڕەٚای دەٚڵٚ  ْڕێکخراٚتەغێکی زۆریاْ خاٚەْ ضٛپایەکی یەکگرجٛٚی  ،لٛڵ"
 ٌٚە "دەضەاڵجی لٛڵ" ٚ چەضپأذٔی  تۆ پاراضحٓ ،تٙێٕرێٓتەاڵَ ڕۀگە ٘ۀذێ جار تە خراپ تەکار

 ٚاڵجأەدا.

ەٚ ٚاڵجأەدا ٘ەْ، چٛٔکە تەغێکی ٘ۀذێک ٌکە ٌە  ،ٌە ٘ەرێّی کٛردضحاْ ِەجرضییەکە ٌەٚە گەٚرەجرە
دٚٚجار یارِەجیذەرە تۆ زۆری ٘ێسە چەکذارەکأی ٘ەرێُ ٌە ژێر فەرِأی دیستذاْ، کە ئەِەظ 

، ٌێرەدا ٘ەٚڵذەدەیٓ ٘ەڵٛەضحەیەک ٌەَ تارەٚە چەضپأذٔی "دەضەاڵجی لٛڵ" تەراٚرد تەٚ ٚاڵجأە
 تکەیٓ.

ٚەک گرٚپی جیاٚازی  سە چەکذارەکأی ٘ەرێّەٚە دەکرێث،ضااڵٔێکی زۆرە لطە ٌەتارەی ٘ێ
ٔاڕێکخراٚی  کە ٘ێسیٔاڕێکخراٚ ٚێٕا دەکرێٓ، ئەٚیع ٌەضەر تٕەِای کۆِەڵێک جایثەجّۀذی 

 ؛02عیپێذۀاضرێحەٚە، ئەٚأ
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، دۆکُۆيێُراری ذاَثەخ تە کەَاڵی  هێسە چەکدارەکاَی هەرێى نەَێىاٌ ئُُرًُای زُستی و َُشرًاَُداهەڵًەخ يسەيەد؛  .

 ؛22/12/2217،  ئاضًاَی کەی ئێٍ ئێٍ

https://archive4.knn.krd/Programme-Detail.aspx?TypeID=53&bernameID=16793 
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پەیٛۀذییە ضەرتازییەکاْ ٌەژێر کۆٔحرۆڵذأیٓ ٚ چاٚدێری پێٛیطحیاْ ٌەضەر ٔیە، پێذاٚیطحیاْ  . أ
 ٌە ئاضحێکی الٚازدایەٚ زۆرتەی کات پۆغاکیاْ جیاٚازە.

، ەرگیراٚەجی ٚ خسِایەجی ٚ دیستایەجی تە پێٛیەضساٚ پاداغث ٌەجێی خۆیذا ٔیەٚ تٕەِای ٘اٚڕێ . ب
ٌێذٚاْ ٔەجەٚەیی دەگرێحەٚە. زۆرجار ٚ ئیٕحیّای دیستی جێگەی ئیٕحیّای ٔیػحّأی 

٘ەڵطٛکەٚجی جیاٚاز ٌە الیەْ فەرِأذەی گػحی ٘ێسە چەکذارەکاْ ٚ ضەرکردە ضەرتازییەکاْ 
 تەدیذەکرێث.

جێگەی تە٘ێسی ٔیػحّأی  ٌە ٘ەرێّی کٛردضحأذا ٘ێسی دیسب ٚ گرٚپ ٚ الیۀی ضیاضی
 تەاڵَْ تۆ ٔیػحّاْ ٚ ٔەجەٚە، ی ضەرتازی تەضحراتێث تە ئیٕحّاتٌٛەتری ئەٚەی عەلیذەٚە، کردٌێژ

 جایثەت.  گرێذراٚە تە عەلیذەی دیستی ٚ غەخطی ٚ تٕەِاڵەیی

ڕأی ٘ەرێُ فاکحەری ضەرەکی ٔی دٛکّستایەجی تە درێژایی جەِەٍِّالٔێی ٔاجۀذرٚضحی دی
 ە.ڕێکخراٚی ٘ێسە چەکذارەکأی ٘ەرێُ تٛٚٔا

تە تەراٚردکارییەکی ژِارەیی، ژِارەی ڕاضحەلیٕەی ٘ێسە چەکذارەکأی ٘ەرێُ ٌەگەڵ ئەٚ داجایأەی 
گەٚرە تەدیذەکرێث، ئاِاژەیەکی ئاغکرایە تۆ تٛٚٔی ی فەرِی خراٚٔەجەڕٚٚ جیاٚازییەکی تەغێٛەیەک

 گۀذەڵیەکی تەرفراٚاْ ٌەٚ ٘ێسأەدا. 

%( 1.4ڕێژەی ضەرتازی ) ،پێٛیطحە ئاغحیذا ضایی ٚئا تەپێی ضحأذاردە جیٙأییەکاْ ٌە داڵەجی
جێپەڕ ٔەکات ٚ ٌەداڵەجی جۀگ ٚ ٔائاضایذا دەکرێث ئەٚ ڕێژەیە تەرز تکرێحەٚە تۆ دأیػحٛاْ 

( ٍِیۆْ کەش 5تەَ پێیەظ ئەگەر ژِارەی دأیػحٛأی ٘ەرێُ تەپێی جازەجریٓ ئاِار )%03( 2)
 ( ٘ەزار پێػّەرگە041رێّی کٛردضحاْ خاٚۀی )، ئەٚا پێٛیطحە ٌە داڵەجی ئاغحیذا ٘ە04تخەِڵێٕیٓ

، تەاڵَ ( ٘ەزار پێػّەرگە071ئەٚ ژِارەیە تەرزتثێحەٚە تۆ ) ذاتێث ٚ ٌە داڵەجی ٘ەڕەغە ٚ ٔائاراِی
جۀٙا تە ٔاٚی "پێػّەرگە"ٚە کەش ( ٘ەزار 311تەپێی ئاِارە ٔافەرِییەکاْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضحأذا )

( ٘ەزار پێػّەرگە ٌەژێر 111أی ٚەزارەجی پێػّەرگە جۀٙا )ِٛچە ٚەردەگرْ، تەاڵَ پێی ضەرچاٚەک
( ٘ەزاریاْ 31ئەرکی پێػّەرگایەجی جێثەجێ دەکەْ، ) ( ٘ەزار کەضیا011ْئەٚأذاْ ٚ )فەرِأی 

  .05( ٘ەزار کەضیػیاْ خأۀػی31ٕٓپێػّەگەی یەدەگٓ ٚ )
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.شىوێپ ەیرچاوە، ، ض هەڵًەخ يسەيەد؛ هێسە چەکدارەکاَی هەرێى نەَێىاٌ ئُُرًُای زُستی و َُشرًاَُدا
 

15.
 (، دەضرەی ئاياری هەرێًی کىردضراٌ، دەلی2222-2229پێشثُُی داَُشرىاَی هەرێًی کىردضراٌ )ڕاپۆرذی  

  پۆرذەکە؛ڕا

http://www.krso.net/files/articles/130814020950.pdf 
16.

 ، ياڵپەڕی کىرد پُدَا؛هەزار کەش 222خەتار َاوەر: ژيارەی پێشًەرگە دەگاذە  

https://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=1&q=2013121811024187185 
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ٔێٛ ٚەزارەجی ٌە ْ ٚ یەک ٔەخراٚٔەجەٚە(71ٚ  61)( ٘ەزار پێػّەرگە ضەرتە یەکەکأی 011)
پێػّەرگەدا، ٚاجە ئەٚ ژِارەیە ضەرتە ٘ێسەکأی پارجی دیّٛکراجی کٛردضحاْ ٚ یەکێحی ٔیػحّأی 

ٌیٛاٚ ٘ێسٚ تٕذیٛارأەی ٌەگەڵ تەپرضأی دیسب ٚ  تەغێک ٌە ، ئەِە جگە ٌە06کٛردضحأٓ
 دکِٛەجذاْ.

( ٘ەزار 011ٚە کە زیاجر ٌە )ئەَ ئاِارأە تەتێ ئەٚەی ٘ێسە ئەِٕییەکأی ٚەزارەجی ٔاٚخۆی گرجثێحە
  ٘ەیە. اْ( ٘ەزار ِیالکی26زیاجر ٌە ) یع٘ەرێّ ئاضایػی یٚ ئۀجِٛۀ کەضٓ. دەزگای ئاضایع

پەرت پەرت تٛٚٔی ٘ێسە چەکذارەکأی  ٚ ئەَ ٚێٕەیەی خٛارەٚە تەڕٚٔی ٔەخػەی ٚ داتەغثْٛٚ
 ٘ەرێُ ٔیػاْ دەدات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/01/110618(، KNNضەرچاٚە؛ جۆڕی ٘ەٚاڵی کٛردی )
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هەزار پێشًەرگە نە ئەرکداٌ  172رێًی کىردضراَدا َسَکەی . ئەيُُداری گشری وەزارەذی پێشًەرگە ڕاَگەَاَد، نە هە

  ضی؛ ەی ئێٍ ئێٍ، ياڵپەری کو يىچەوەردەگرٌ

https://www.knnc.net/Details.aspx?jimare=21622 
 ضەرچاوەی پێشىو.،  هەڵًەخ يسەيەد؛ هێسە چەکدارەکاَی هەرێى نەَێىاٌ ئُُرًُای زُستی و َُشرًاَُدا .18
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٘ەر تە جێڕٚأیٕێک ٌەٚ ٔەخػەیە، ئەٚ ڕاضحییە ڕٚٔذەتێحەٚە کە ٘ێسە چەکذارەکأی ٘ەرێّی 
ضەرجەِیاْ ٌە  ،ٚ٘ێسی دەضەاڵجذاری ٘ەرێّی کٛردضحاْچۆْ داتەغثْٛ تەضەر د ،کٛردضحاْ

ی ئەٚ ی تەغێکی زۆریاْ ٌە خسِەجکار ٚ تٛدجەی گػحی ٘ەرێّی کٛردضحاْ ضٛدِۀذْ، تەاڵَ ئەرک
ٚ ٘ێسەداْ ٚ فەرِاْ ٌەٚاْ ٚ ٌە تەرپرضأی دیسب ٚەردەگرْ، تەغێکیع ٌۀێٛ ئەٚأذا پارێسگاری د

پۆضث ٚ پٍەی  ٌٜە ئەغخاش ٚ کەضایەجییەکأی ٔاٚ دیسب دەکەْ، ٌۀێٛ ئەٚ ٘ێسأەغذا تەخػیٕەٚە
 ضەرتازی تەزر دیاردەیەکی ئاغکراٚ ڕٚٔە.

ٚە، َ کەرجەدا تە لٛڵی ڕەگی داکٛجا"دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە٘ەِٛٚ ئەِأە ئەٚ ڕاضحییە دەضەٌّێٕٓ کە 
ٚ ئەرکە ضەرەکییەکەی خۆیاْ ٘ەضحٓ کە تریحیٓ ٌە )تەرگری دەرەکی ٌەتری ئەٚەی ئەَ ٘ێسأە تە د

 ، ئیذی ٘ەر ٌە غەڕی ٔاٚخۆدەیاْ ّٔٛٔە تەردەضحە کە خراپ تەکار٘ێٕراْٚ ،ٚ ئاضایػی ٔاٚخۆ(
ٚ جا  ەکاْٚ ضاخحەکاری ٌە ٘ەڵثژاردٔ ی دیستی ٚ ضیاضیٚ جٛاڵٔی ٘ێس تۆ ٍِّالٔێ (0883-0887)

، ٘ۀذێ جار دژ تە دەگات تە ٘ەرەغە ٚ ضەرکٛجکردٔی دۀگی ٔاڕازی ٚ جٛاڵٔەٚەی ِەدۀی
ٚ تۆ ٘ەر یەک ٌەٚ کارأەظ دەیاْ ّٔٛٔەٚ  داِەزراٚە فەرِییەکأی ٘ەرێّیع ضٛدیاْ ٌێٛەرگیراٚە

  تەردەضحٓ.ا تەڵگەی ئاغکر

ْ ٌە ٘ەرێّی دکِٛڕأییەکی ِەدۀی ِۆدێر ٌێژکردْ تەجێ ە، زۆرجار تٛٚە تە٘ۆی ئەَ ڕاضحەیە جاڵ
کٛردضحاْ. تە٘ۆی داتەغثٛٔی تەغی ٘ەرە زۆری ٘ێسە چەکذارەکاْ تەضەر پارجی ٚ یەکێحیذا، 

٘ێسەٚ ٘ێسەکأی دیکە ٘ەِیػە ئەگەری گۆڕیٕی ڕێڕەٚەی ٍِّالٔێ ِەدۀی ٚ ضیاضی ٔێٛاْ ئەٚ دٚٚ 
٘ەڕەغەی تەکار٘ێٕأی ٘ێسٚ جٛٔذٚجیژی ٌە ئارادایە. ئەِە جگە ٌە تەکار٘ێٕأیاْ  ٛٔەٚەٚتەرەٚ جٛٔذت

 تە زەلی تەدیار دەکەٚێث. ، کەٌە پرۆضە ِەدۀییە ضیاضییەکاْ تە جایثەجیع ٌە کاجی ٘ەڵثژرادٔەکاْ

ضاڵی جەِۀی دکِٛڕأییذا  21٘ەرێّی کٛردضحاْ ٌەِاٚەی دیستی دەٚڵەِۀذ ٚ دکِٛەجی لەرزار؛  .1
ِۆدێٍی ٌەٛە ٌە ضەرجەَ لۆٔاغەکأذا تێثەظ ٔەتلۆٔاغێکی جیاٚازی تڕیٛە، تەاڵَ چۀذ 

دکِٛڕأییەکی چەجەگەری "کٍیپحۆکراضی"، ٌەپێع پرۆضەی ئازادکردٔی عێراق تاٚی ئاٚدیٛکردٔی 
ٛرکیا، تٛٚ تۆ ٚاڵجأی دراٚضێ تەجایثەجیع تۆ ئێراْ ٚ ج ضاِأی ضەر زەٚی ٘ەرێّی کٛردضحاْ

جۀٙا تە ضاِأی ضەر زەٚییەٚە ٔەٚەضحاْ ٚ چاٚیاْ  ٘ێسە دکِٛڕأەکاْ ازادیعٌەدٚای پرۆضەی ئ
 تڕییە ضاِأی ژێر زەٚیع.

پێع پرۆضەی ئازادی ِۆدێٍی فەر٘ٛد ٚ ئاٚدیٛکردٔی ِٛڵک ِاڵی گػحی تٛٚ، ئیذی ٘ەر ٌە 
ٔذێ ئۆجۆِثێٍی تار٘ەڵگرٚ تچٛکەٚە تگرە جا دەگاجە ِص ٚ فافۆْ ٚ ضحٛٔی کارەتا ٚ گۀُ ٚ جا ٘ە

جار کار دەگەیػحە تڕیٕی جەٌی کارەتای گەڕەکەکأی غار، ٌە ڕێگەی تەغێک ٌەٚ چەجأەٚە دەترأە 
 ئەٚدیٛ ضٕٛرەکأەٚەٚ دەفرۆغراْ تە جٛرکیاٚ ئێراْ.
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کەٚجٛٚٔەجە داگیرکردْ ٚ جااڵٔکردٔی  ٔەی پێػٛٚ تەغێٛەیەکی ِۆدێرٔأە،ئێطحا ٘ەِاْ ئەٚ جااڵٔچیا
پاٚأکردٔی زەٚی ٚ تاخ ٚ جۀأەت  ٘ەرێّی کٛردضحاْ، ەٚی ٚ ضەر زەٚیضاِأی ژێر ز

خەریکی دەر٘ێٕأیٓ ٚ  زەٚیع ٘ەر کأسایەک تە٘ای ٘ەتێث،جەٌثۀذکردٔی غاخەکأییع، ٌە ژێر 
دٚاجار ضاغکردٔەٚەی تە لازأجی  ،٘ەِٛٚ ڕێگایەک دەگرٔەتەر تۆ گٛاضحٕەٚەٚ تردٔە دەرەٚەی

 ثەجەکأی ٔێٛ دیسب.کۆِپأیاکأی خۆیاْ ٚ دیسب ٚ تٕەِاڵە جای

ئەَ تازرگأییەی ئەَ دٚٚ ٘ێسەی دەضەاڵت دەضحیاْ داٚەجێ جۀٙا کەرجی ٔەٚت ٚ ضٛجەِۀی 
ٔەگرجٛٚەجەٚە تەڵکٛ پەٌیکێػاٚە تۆ کەرجەکأی دیکەی ٚەکٛ کەرجی جۀذرٚضحی ٚ تازرگأی دەرِاْ 

ڕی داعػذا تاش جۀأەت ٌە کاجی غە ، گەٚرەٚ تچٛک پیػەضازیچەک ٚ  ٚٚ جگەرە جۆ گۀُ ٚٚ 
ٌەگەڵ چەکیع زرگأی اتجۀأەت  ،ئۆجۆِثیًٚ  ٚ غاز ٌە تازرگأی گۀّی ضایٍۆکاْ ٚ ٔەٚت

 .08ڕێکخراٚی داعػذا دەکرا

پرضیاری ئەٚە ضەر٘ەڵذەدات، ئاخۆ ئەَ ضەرٚەت ٚ ضاِأەی ٘ەرێّی کٛردضحاْ  ئەِە جگە ٌەٚەی
 %ی تٛدجەی06اڵ رەجی فیذدکِٛ، کە 1103- 1113چی تەضەر٘ات، تەجایثەت ٌە دٚای ضاڵی 

ٔاردٚٚە تۆ ٘ەرێُ، تەپێی ضەرچاٚەکاْ ئەٚ پارأەی دەضث دکِٛەجی ٘ەرێُ کەٚجٛٚە ٌە ڕێگەی 
تەردەٚاَ تٛٚ،  1103ەٚە جا ضاڵی 1113تەغە تٛدجەی ٘ەرێُ ٌە دکِٛەجی فیذراڵ، کە ٌە ضاڵی 

لیع دکِٛەجی عێرا ،ەٚە دکِٛەجی ٘ەرێُ ضەرتەخۆیی ئاتٛری ڕاگەیأذ1103تەاڵَ ٌەدٚای ضاڵی 
 ؛ٌە ەتریحیثٛٚ تەغە تٛدجەی ٘ەرێّی ڕاگرت،

  ؛، تەَ غێٛەیەڕەٚأەی ٘ەرێُ کراٚە ( ٍِیار دۆالر64ٔسیکەی ) (1103-1113ضاڵی ) 01ٌەِاٚەی 

  ٍِیۆْ دۆالر تٛٚە 221ٍِیارٚ  1: تٛدجەی ٘ەرێُ 1113ضاڵی. 
  ٍِیۆْ دۆالر تٛٚە 013ٍِیارٚ  2: تٛدجەی ٘ەرێُ 1114ضاڵی. 
 ٍِیۆْ دۆالر تٛٚە 451ٍِیارٚ  2: تٛدجەی ٘ەرێُ 1115 ضاڵی. 
   ٍِیۆْ دۆالر تٛٚە 428ٍِیارٚ  5: تٛدجەی ٘ەرێُ 1116ضاڵی. 
   ٍِیۆْ دۆالر تٛٚە 247ٍِیارٚ  7: تٛدجەی ٘ەرێُ 1117ضاڵی. 
   ٍِیار دۆالر تٛٚە 8: تٛدجەی ٘ەرێُ 1118ضاڵی. 
   ر تٛٚەٍِیۆْ دۆال 311ٍِیارٚ  01: تٛدجەی ٘ەرێُ 1101ضاڵی. 
   ٍِیۆْ دۆالر تٛٚە 255ٍِیارٚ  8: تٛدجەی ٘ەرێُ 1100ضاڵی. 
   ٍِیۆْ دۆالر تٛٚە 411ٍِیارٚ  01: تٛدجەی ٘ەرێُ 1101ضاڵی. 
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تازگاَی نەگەڵ شەَراٌ، داعش.. تازرگاَی تۆ تەرپرضاٌ و شًشێری تۆ هاواڵذُاٌ پێُە،  ئا. يسەيەد رەئىف؛. 

  .4، ال11/11/2214(، ڕۆژی ضێ شەيە 453ڕۆژَايەی ئاوێُە ژيارە )
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   ٍِیار دۆالر تٛٚە 01: تٛدجەی ٘ەرێُ 1102ضاڵی. 
   گرفحەوأی پێىٙێٕأی دىِٛەجی ٔاٚۀذی ٘یچ  تە٘ۆی غەڕی داعع 1103ضاڵی ٚ

تٛٚ، تەڵىٛ دەضەاڵجی خەرجییەواْ دراتٛٚ تەٚەزارەجەواْ، تەغی پێػٕیارێىی تٛدجە ٔە
 .11٘ەرێّیع تڕا

ٌەچاٚپێىەٚجٕێىی جەٌەفسیۆٔێذا ٌە ضاڵی  ،ٔٛری ِاٌیىی ضەرۆن ٚەزیرأی پێػٛٚی عێراقتە ٚجەی 
ٚ ٌە وۆی گػحی  1103جا  1113وە ٌەضاڵی ٌە  ،ئاغىرایىردٚٚە ،( ٌەگەڵ وۀاڵی ضِٛەرییە1104)

 ،ٍِیار دۆالر دراٚە تە ٘ەرێّی وٛردضحاْ 008ر دا٘اجی ٘ەِٛٚ عیراق تٛٚە، تڕی ٍِیار دۆال 601
 .10%06ٚاجا تەپێی رێژەی 

تەاڵَ ئەَ ٌێذٚأەی ٔٛری ِاٌیکی پػحڕاضث ٔەکراٚەجەٚە، ٔاٚتراٚ ٌە کاجێکذا ئەٚ ٌێذٚأەی داٚە، کە 
 .ەتٛٚ پەیٛۀذییەکأی ٘ەرێُ ٚ ٔاٚۀذ ٌە ڕٚی ضیاضییەٚە، پەیٛۀذییەکی ئاڵۆز

)فەرِأگەی جٛێژیٕەٚەٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی ئۀجِٛۀی ٔٛێٕەرأی  ژیٕەٚەیتەاڵَ تەپێی ٔٛێحریٓ جٛێ
 1108-1114تاڵٚکراٚەجەٚە، ٘ەرێّی کٛردضحاْ ٌە ضاڵی  1111عێراق( ٌە جػریٕی یەکەِی 

ۆْ د ٚ غەظ ٍِیار ٚ پێٕج ضەدٚ ضێ ٍِیٔەٚدٚ غەظ جرٌیۆْ ٚ ضەدٚ ٔەٚە (85.085.412.111)
( دٚٚ جرٌیۆْ ٚ دٚضەدٚ دەفحاٚ 1.162.321.111ٌە تەغذا ٚەرگرجٛٚە، ٌە تەراِثەردا جۀٙا ) یدیٕار

  11ضێ ٍِیار ٚ چٛارضەدٚ ضی ٍِیۆْ دا٘اجی گەڕأذٚٚەجەٚە تۆ ٔاٚۀذ.

                                                           
22

  يسەيەد رەئىف، َەوخ.. رەزًەخ َاٌ نەعُەخ، ياڵپەڕی درەو يُدَا؛ -فازڵ زەيەرەفعەخ   .

https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=5978 

 هەروەها

 يهُار دۆالر زَاذرە، ياڵپەڕی هُىای کىرد؛ 14تەشە تىدخەی ئەيطاڵی هەرێًی كىردضراٌ نە 

 http://www.hivaykurd.com/2015/01/%D8%A8%DB%95%D8%B4%DB%95-

%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%DB%95%DB%8C-

%D8%A6%DB%95%D9%85%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-

%D9%87%DB%95%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84/ 

.
21

 ، ياڵپەڕی يُههەخ؛يانُكی تاش نە هۆكاری تڕَُی تىدخەی هەرێى دەكاخ 

https://www.milletpress.com/Detail.aspx?Jiamre=4721&T=%D9%85%D8%A7%D9%84%D

B%8C%D9%83%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%84%DB%95%20%

D9%87%DB%86%D9%83%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DA%95%DB%8C

%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%DB%95%DB%8C%20%

D9%87%DB%95%D8%B1%DB%8E%D9%85%20%D8%AF%DB%95%D9%83%D8%A7

%D8%AA 
22

ويدي  (ضىيى)نغ ذصدَر انُفظ خارج اطار شركح وكًُاخ ويثا يطرسماخ الهُى كىردضراٌ، اترطاو عثد انهطُف دمحم .

، عهی يكرة تسىز انًىازَح دائرج انثسىز واندراضاخ انُُاتُح ،(2219-2225)نهًدج  ذاثُرها عهً انًىازَح االذسادَح

 انًىلع االنکرروٍَ؛
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 تەغێکیٌە راتردٚدا، زۆر تەئاضأی رٚٔذەتێحەٚە وە  گەر غیىارییەوی تۆ تٛدجەی ٘ەرێُ تىرێث ئە
ٔەن فەرِأثەراْ ٚ ٘اٚاڵجیأی ٘ەرێُ ٚ پڕۆژە  ،ی وٛردضحاْ تۆ دیسب تٛەتٛدجەی ٘ەرێّ ٌە گەٚرە

 خسِەجگٛزارییەواْ ٚ تٛٔیادٔأی ژیرخأی ئاتٛریی. 

ٚە جا ضەرەجای  1113گٛجەی عەدٔاْ ِٛفحیی ضەرۆوی پێػٛجری پارٌەِأی وٛردضحاْ، ٌە ضاڵی  تە 
 24وٛردضحاْ ِأگأە ٘ەریەوەی  یدیّٛوراج ٚ پارجی  ، یەوێحی ٔیػحیّأی وٛردضحا1101ْضاڵی 

ٍِیۆْ دۆالریاْ تردٚە، تەٚ  61خۆیاْ تردٚە. ٚاجا تە ٘ەردٚ دیستەوە ِأگأە  ٍِیۆْ دۆالریاْ تۆ
  .12ەدۆالر ٍِیۆْ 31 ٚ ٍِیار 4 ، تە غەظ ضاڵەوەظ دەکات ٍِیۆْ دۆالر 731پێیەظ ضاڵی 

فرۆغحٛٚیەجی  ەٚە1103ضاڵی  دٚاٜٚ ٔەٚجەی دکِٛەجی ٘ەرێُ ٌە ڕێگەی تۆرییەٚە ٌە جگە ٌە ئەِأە
ٔاٚخۆ ٚ فرۆغحٕی ٔەٚت ، تەَ پێیەظ جگە ٌە دا٘اجی 13دۆالر دەخەِڵێٕرێث( ٍِیار 31) زیاجر ٌەتە 

 ٌە ٔاٚخۆٚ ٘اریکاری دەرەکی  ٔکەر ٚ ضەرچاٚەکأی دیکەی دا٘اجی ٘ەرێّی کٛردضحاٌْە ڕێگای جا
یار دۆالری دەضحکەٚجٛٚە، تەاڵَ ئەٚەی ( 004ٍِەٚە دکِٛەجی ٘ەرێُ زیاجر ٌە ) 1113ضاڵی  ظپا ٌە

 الریۆِیٍیار د (21جگەی ضەرضٛڕِأە ٌە ئێطحادا دکِٛەجی ٘ەرێُ کەٚجٛٚەجە ژێر تاری لەرزێکی )
 ئەٚ لەرزأەظ تریحیٓ ٌە؛

رایگەیأذ، لەرزەکأی ضەر  پەرٌەِاْ ٌە 4/01/1111 رۆژی ضەرۆوی دىِٛەجی ٘ەرێُ ٌە دأیػحٕی
ذ ِأگی ٍِیار دۆالر ٚ ٔیٛ ٌە ِاٚەی چۀ 17دٚٚە ٚ تٛٔەجە ٔسیکەی دکِٛەجی ٘ەرێُ زیادیاْ کر

 .14 راتردٚٚ ٍِیارٚ ٔێٛێک زیاد تٛٚە

ٍِیار دۆالری  (6)ئاِاژەی تەٚەورد، دىِٛەت ٌە ئێطحادا زیاجر ٌە ٘ەرٚە٘ا ضەرۆکی دکِٛەت 
اری پاتۀذیە ٍِی (7)ٍِیاری لەرزی ِٛچەخۆراْ ٚ  (7)لەرزی دەرەوی ٚ ٔاٚخۆیی ٌەالیە ٚ زیاجر ٌە 

                                                                                                                                                                                     

https://ar.parliament.iq/2020/12/07/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/?fbclid=IwAR3MKzz

CMP83u0hPmTK9v1sCo1gFU87-B3j30DoeBG2akWFxCCac_G4mY2k 
23

 ڕیەپڵيا ص،ُيىفه یذەزكىي روێاردُيه یستُ.. زكاٌەُُيەرزێژ ەیپار ئىف،ڕە دەيە: يسیكارُش یرذۆراپ. 

 ص؛ێشارپر

 https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=53524 
24

 ، ياڵپەڕی فەريی زکىيەذی هەرێًی کىدضراٌ؛2219و  2211و  2217نە  دَهۆَد تڕواَە، ڕاپۆذُەکاَی. 

https://gov.krd/information-and-services/open-data/ 

 هەروەها

اترطاو عثد انهطُف دمحم، يطرسماخ الهُى كىردضراٌ وكًُاخ ويثانغ ذصدَر انُفظ خارج اطار شركح )ضىيى( ويدي ذاثُرها 

 .ضەرچاوەی پێشىو(، 2219-2225عهً انًىازَح االذسادَح نهًدج )
25
 ، ياڵپەڕی نڤٍُ؛ی زَادتىوەنە پێُح ياَگدا زکىيەذی هەرێى يهُارو َُىێک دۆالر لەرزەکاَ .

https://lvinpress.com/detailnews.aspx?jimare=17047&cor=1&related=2 

https://gov.krd/information-and-services/open-data/
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ٍِیار دۆالری ٘ەردٚٚ تأىی تازرگأی عێرالی ٚ تأىی  (3) ٔسیىەی .لەرزدارە  داراییەواْ
ٔێٛدەٚڵەجی وٛردضحاْ لەرزدارە، تە گٛێرەی ئەٚ راپۆرجەی ِەضرٚر تارزأی وۆی لەرزەوأی 

  .ەجذادىِٛەت زیادیاْ وردٚٚە تەراٚرد تە ضەرەجای داتەزیٕی ٔرخی ٔەٚت ٌەَ واتیٕەیەی دىِٛ

ٌەَ خػحەیەی خٛارەٚەدا پٛخحەی لەرازەکأی ضەر دکِٛەجی ٘ەرێُ ڕٚٔکراٚەجەٚە پێع 
فەرِأثەرأی ٘ەرێّی  ی(1111ی ضاڵی 00،01، 7، 6، 5، 4ِٛچەی ِأگەکأی ) خەرجکردٔی
 کٛردضحاْ؛

 

 پٛخحەی لەرزەکأی دکِٛەجی ٘ەرێُ
 تە دیٕاری عێرالی تە دۆالری ئەِریکی تاتەت

 7.465.816.158.751 6.145.172.535 زەکاْ )دەرەکی + ٔاٚخۆ(کۆی گػحی لەر
 8.744.412.515.713 7.226.878.421 کۆی گػحی پاتۀذییە داراییەکاْ

 01.486.886.111.111 7.855.045.403 کۆی گػحی پاتۀذیی دارایی  پاغەکەٚجی ِٛچەخۆراْ
( ٚ تأکی TBIتاتەجی ٘ەردٚٚ تأکی تازرگأی عێرالی )

 (KIBٔی ٔێٛدەٚڵەجی)کٛردضحا
2.805.134.236 3.518.111.111.111 

 22.548.318.785.575 17.365.564.128 کۆی گػحی

 

 زیادیأکردٚٚەی ڕاپۆرجێکی "ِاڵپەڕی غارپرێص" کە لەرزەکأی ضەر دکِٛەجی ٘ەرێّی  گٛێرٖ تٗ
ی پێٕج  ردٔی ِٛٚچٗو غٕٗ رێّی وٛردضحاْ تڕیاری داتٗ جی دارایی ٚ ئاتٛری ٘ٗ زارٖ ی ٖٚ ٖٚ "پاظ ئٗ
ی ِأگی ٔۆی  ٌیطحی ِٛٚچٗ  ٖٚ وأی ئاگاداروردٖ رورد ٚ تأىٗ رأی دٖ رِأثٗ فٗ ی1111ِأگی 
وۆی تەَ پێیەظ (ی ٘ەِاْ ضاڵی خەرج ٔەکرد، 01ٚ  00دٚاجریع ِأگی )ْ،  تىٗ ئاِادٖ 1111

 .15جێپەڕأذٚٚە ِریىی ٍِیار دۆالری ئٗ 21رێُ  جی ٘ٗ وأی دىِٛٗ رزٖ گػحی لٗ

پەجای تاڵٚتٛٔەٚەی  کەٚاجە ئەٚەی غەڕی داعع ٚ داتەزیٕی ٔرخی ٔەٚت ٌە تازاڕەکأی جیٙاْ
جۀٙا پاضاٚ ٔیٓ تۆ ئەٚ لەیرأەی دکِٛەت ٚ ٘ەرێّی جێکەٚەجٛٚە، تەڵکٛ تەغێکی گەٚرەی  ،کرۆٔا

ارجی یەکێحی ٔیػحّأی کٛردضحاْ ٚ پ)ٛە ٌەالیەْ ازی ئیذارەدأی دکِٛڕأی ٘ەرێُ تلەیرأەکە غێٛ
جۆراٚ ٚ کۆِپأیا ٚٚەئیفالش پێکرٚە، کە دکِٛەت ٘ەرێّی کٛردضحأیاْ (ەدیّٛکراجی کٛردضحاْ

 .ْجٛغی ٘یچ لەیرأێکی دارایی ٔەتٛ خۆیاْتازرگأی  تەردەٚآِ ٌەدیستییەکأیػیاْ جۆرە 

                                                           
26

 يهُار دۆالر، ياڵپەڕی شار پرێص؛ 32. لەرزەکاَی ضەر زکىيەذی هەرێى تىوَە 

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=179002 
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 کەٚاجە پرضیارەکە ئەٚەیە؛ پارەکأی دکِٛەجی ٘ەرێُ ٌە وٛێیە؟

ی تردٔی رێُ ٚ ٌێٕەپرضیٕەٚە ٘ۆواری ضەرەواِاْ ٚ دا٘اجی ٘ۀەتٛٔی چاٚدێریی جذی ٌەضەر ض
تاش ٌەٚە  دا٘اجی گػحیی ٚاڵجأە ٌەالیەْ دیسب ٚ وارەوحەرە ضیاضییەوأەٚە، وە ٌە ئێطحادا

داْ، وۆِپأیا دیستییەوأیع ٌە ٌە ئاضحی دەٚڵەِۀذەوأی ٔاٚچەوەضەروردەوأی وٛرد  ،دەورێث
دیسب ٚ  ،، تەپێی زأیاریی تەرپرضاْ خۆغیاْداْأیا دەٚڵەِۀذەوأی ٔاٚچەوەریستۀذی وۆِپ

  .اْ ٘ەیەەکی زۆریوارەوحەرە ضیاضییەواْ پارەی

پێػحر ِەال تەخحیار رایگەیأذتٛ وە ژێرزەِیٕەواْ ٌە فەردە دۆالر ئاٚضاْٚ ٚ تأىەوأیع پارەیاْ 
ۆژئاٚاییەوأیع ئاِاژە تەٚە دەوەْ وە ٍۆِاجی رتۆ ِٛچە. زأیارییەوأی ٘ۀذێ دیثجێذا ٔییە 

تەرپرضأی ٘ەرێُ ٚ تەغذاد تە غێٛەیەوی ٔاضرٚغحیی دەٚڵەِۀذ تٛٔە ٚ پارەوأیاْ تە ٍِیاراْ 
ی ٚ ٔەتٛٔی غەفافییەت ٌە ٘ەرێّی وٛردضحاْ رێث. تە ٘ۆی ٔەتٛٔی ضیطحەِی تأىدۆالر دەخەِڵێٕذ

ی چۀذە، تەاڵَ ٘یچ ٛرد ٚ عێڕاق تەراضحی تەرپرضأی وٚ عێڕالذا، جا ئیطحا ٔازأذرێث دا٘اج
 .16گِٛأێه ٌەٚەدا ٔییە وە زۆریاْ تٛٔەجە خاٚۀی ٍِیاراْ دۆالر

راضحەٚخۆ یاْ ٔاڕاضحەٚخۆ خاٚۀی  زرگأی تەرپرضە ضیاضییەوأەٚە،ضەرەڕای ئەٚەظ تە٘ۆی تا
 -یاضیٓ ِەدّٛد  ِەال) ٌەٚ تارەیەٚە دەیاْ وۆِپأیای ٔەٚت ٚ تٛارەوأی دیىەْ ٚ تٛٔەجە ٍِیاردێر،

ژِارەی  دەکات،  ئاغکرای 1107ٌە ضاڵی  (یەکێحیی ٚەتەر٘ێٕەرأی ٘ەرێّی کٛردضحاْ ٚجەتێژی
 ضحاْ ٔسیکەی ٔیٛەیاْ تە٘ۆی لەیرأی داراییەٚە ضەرِایەکأیاْ ٌەدەضحذاٚەددەٚڵەِۀذەکأی کٛر

ەٚە جاٚەکٛ ئێطحا ٌە  1115ٌە ضاڵی  .ٍِیاردێر ٌە ٘ەرێّی کٛردضحأذا ٘ەْ 02٘ەزار ٍِیۆٔێر ٚ  4"
کەش ضەرِایەیاْ گەیػحٛٚەجە ضەرٚٚی یەک ٍِیار دۆالر ٚ تەغێک ٌەٚ  02٘ەرێّی کٛردضحاْ 

 17."کەضأە ضەرِایەگٛزاریی گەٚرەیاْ ٌە کٛردضحاْ ٘ەیە ٚ خسِەت دەکەْ

 ٌە 1105ٌە ضاڵی  ٚەتەر٘ێٕەرأی وٛردضحاْئەٚە ٌە کاجێکذایە ٘ەر تە پێی ئاِارەکأی یەکێحی 
ٕٛری ٍِیاردێری ٌە ض 07وە  ٘ەتٛٚەٍِیۆٔێر  711٘ەزار ٚ  01ٍِیاردێر ٚ  21 ی کٛردضحأذاّ٘ەرێ

 4ٍِیاردێریع ٌە ضٕٛری پارێسگای ضٍێّأی ٚ  4ٚ پارێسگای ٘ەٌٚێر ٚەتەر٘ێٕأیاْ کردٚٚە
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هەياٌ ضەرچاوەی  ص،ُيىفه یذەزكىي روێاردُيه یستُ.. زكاٌەُُيەرزێژ ەیپار، راپۆرذی شُكاری: يسەيەد ڕەئىف. 

 پێشىو.
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 . يهُاردێرەکاَی کىردضراٌ وەک خۆَاٍَ و يهُۆَێرەکاٌ کەيُاٌ کردووە، ياڵپەڕی تاش َُىز؛

https://www.basnews.com/so/babat/304040 
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ٍِیۆٔێریع  711٘ەزار ٚ  01ٌە  .یاْ کردٚٚەٍِیاردێریع ٌە ضٕٛری پارێسگای د٘ۆن ٚەتەر٘ێٕأ
   .18تٛٚٔە ٍِیۆٔێری ٌە ضٕٛری پارێسگای ضٍێّأیذا 711ٚ  ضێ ٘ەزار

خاٚۀی ، ٘ەِٛ ئەٚأەی ضاِأەوأیاْ گەیػحٛٔەجە ٍِیار دۆالر، یاْ چاٚدێرأی ئاتٛریتە تڕٚای 
، یاْ وەضێه تەڕەِسی ضەرپەرغحیی وۆِپأیاوە کأٓیاْ وەضەوأی ٔاٚ دستە کۆِپأیای دستیٓ

 ضەرِایەکەی تگەیۀێحەٚەیە، چٛٔىە جاوەوەش ٔییە تحٛأێث دەوات ٚ چۀذ وەضێىی دستی ٌەپػحە
 .ٔاٚ دیسبتەتێ پػحیٛأیی دیسب ٚ ئەغخاضەوأی  دۆالر ٍِیارد

یەکێحی ٌەَ جِٛگەیەی تاضەکەِأذا ِەتەضحّاْ تٛٚ تڵێٓ، کۆکردٔەٚەی ضاِأی ٌە ڕادەتەدەر ٌە الیەْ 
ەک، ئیفالش پێکردٔی دکِٛەت ٌە ەٚە ٌەالیٔیػحّأی کٛردضحاْ ٚ پارجی دیّٛکراجی کٛردضحأ

الیەکی جرەٚە، ٌە خۆٚە ڕٚیٕەداٚە، ئەگەر چی تەغێکی چاٚچٕۆکی تەرپرضأی ئەٚ دٚٚ پارجە 
دەردەخات، تەغی ضەرکیػی الٚازی دەزگا چاٚدێرییەکأی دەضەاڵت ٚ الٚازی یاضا ٚ ٔەتٛٔی ضسا، 

حر ٚ جرضٕاجرەٚ ڕێگەی ڵلٛ دٚاجار زەٌیً کردٔی دکِٛەت، کە ئەِەی دٚاییاْ ٌەٚأی دیکە
خۆغکردٚە تۆ زیاجر چەضپأذٔی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە ٘ەرێّی کٛردضحاْ ٚ دەضحێٛەردأی دیسب ٚ 
تەرپرضاْ ٚ خاٚەْ ضەرِایەکاْ ٌە کارٚتاری دکِٛڕأی، درٚضحکردٔی ئاضحۀگ ٌە تەردەَ پارجە 

حٕی پرۆضەی چاکطازی یػذا پەکخطڕی ئاغحیأەی دەضەاڵت، ٌە کۆجاضیاضییە ِەدۀییەکاْ، ئاڵٛگۆ
 ٚ درێژەداْ تە دیاردەی "دەضەاڵجی لٛڵ".

ی ئاتٛری ٚ فرۆغحٕی ٔەٚت یدەضەٌّێٕٓ، پرضی ضەرتەخۆە کە ئەَ ڕاضحی ،یەکێک ٌەٚ ّٔٛٔە دیارأە
ٚ ٌە ٔێٛیػیأذا "گرێثەضحی پۀجا ضاڵەی جٛرکیاٚ ٘ەرێُ"ە، کە ٌە ئێطحادا تاضی گەرِی تەغێک ٌە 

 ِیذیاکأە.

، الٔی وەَ ئەٚ رێىىەٚجٕە ٌەضەر چییە؟ ٘ێڵە ْٚ ٔیەێطحا ٔاٚەڕۆکی ئەٚ ڕێککەٚجٕە ڕائئەگەر چی ج
گػحییەوأی چیٓ؟ ئەرن ٚ ِافی الیۀەواْ چیٓ؟ رێىىەٚجٓ ٌە ٔێٛاْ دىِٛەجی ٘ەرێُ ٚ دىِٛەجی 

تەاڵَ کاجێک تەر٘ەَ  جٛرویا وراٚە یاْ ٌە ٔێٛاْ پارجی ٚ ئەوەپە؟ یاْ دىِٛەجی ٘ەرێُ ٚ ئەوەپە؟
دکِٛەجی ٘ەرێّی کٛردضحاْ تٛٚە، ئاغحی ٘ەٚراِی ٚەزیری ضاِأە ضرٚغحییەواْ ٘اٚڕێ ضاڵخ 

ِٛەت ٚ ئاگاداری ِی ٔەتٛٚ(، تەتێ گەڕأەٚە تۆ دىٌەگەڵ ٔێچیرڤاْ تارزأی)٘یچ پۆضحێىی دىٛ
پەرٌەِاْ، ضەردأی جٛرویایاْ ورد ٚ رایاْ گەیأذ، رێىىەٚجٕێىی پۀجا ضاڵە ٌەگەڵ جٛرویا ئیّسا 

 .21وراٚە
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 ، ياڵپەڕی شار پرێص؛!ثٍُ فەذاذ، رێككەوذُی پەَدا ضاڵە نەگەڵ ذىركُا. رێ

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=97268 



23 
 

ئەِە ضەرەڕای ئەٚەی دەیاْ گرێثەضحی دیکەی ٔەٚجی تەتێ ئاگاداری پەرٌەِأی کٛردضحاْ ٌە تٛاری 
ئەِأەظ ئاِاژەی تەڵگەدارْ تۆ تٛٚٔی  ٔەٚت ٚ گاز ٌەگەڵ کۆِپأیا تێگأەکاْ ئۀجاِذراٚە.

 ٌە ٘ەرێّی کٛردضحاْ. ""دەضەاڵجی لٛڵ

گرٔگی دیّٛوراضی، رێگەی ضەرەکی  پرۆضەی ٘ەڵثژاردْ، ٚەن پایەیەوی دیّٛکراضی ضاخحە؛ .2
تەغذاری وۆِەڵگایە، ٌە ژیأی ضیاضی ٚ تڕیاری ضیاضیذا، تەاڵَ تەردەٚاَ ٌە٘ەرێّی کٛردضحاْ 
دیستە دەضەاڵجذارەکاْ، یاخٛد ٘ێسە دەضحڕۆیػحٛٚەواْ ٌە رێی ضاخحەواریی ٚ جەزٚیرەٚە دۀگی 

دضحأیع پرضی جەزٚیر ٚ ٘اٚاڵجیاْ ٌەتەرژەٚۀذی خۆیاْ ضاخحە دەوەْ، ٌە ٘ەرێّی وٛر
ذیی ٚ واریگەری ٌەضەر پرۆضەی ٘ەڵثژاردْ ٚ جٛەجە پرضێىی ردٔەوأذا تضاخحەواریی ٌە ٘ەڵثژا

 ٚە. درٚضحىردٔەخػەی ضیاضی ٘ێسەواْ ٌە ٘ەرێّی وٛردضحاْ ٚ عێراق 

گرٔگە ٌێرەدا ئاِاژە تەٚە تذەیٓ، جۆڕ ٚ دەضث ٚ پێٛۀذەکأی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە ضەرٚتۀذی 
ژاردٔە گػحییەکأذا، تۆ پارێسگاریکردْ ٌە پێگەٚ تەرژەٚۀذییەکأیاْ، پۀا تۆ ضاخحەکاری ٘ەڵث

 ؛یٓ ٌەترج ، تۆ ئەَ ِەتەضحەظ دەیاْ ڕێ ٚ غٛێٓ دەگرٔە تەر، گرٔگحریٕیا20ْدەتەْ

  دٚٚتارە دۀگذأی ٘اٚاڵجیأی ضەرتە پارجەواْ تە غێٛەیەوی رێىخراٚ ٌە زۆرتەی
 ٘ەڵثژاردٔەوأذا.

 تەڵگەکأی دۀگذاْ ٔی ٔاضٕاِەدرٚضحىرد ٚ. 
  چاٚدێرأی ضەرضٕذٚٚلەوأی دۀگذاْ.الیۀذاری 
 .تەوار٘ێٕأی ٘ێسە ضەرتازییەواْ تەجٍی ِەدۀییەٚە ٌە ٘ەڵثژاردٔەوأذا 
  تەڕێٛەتردٔی وارٚتاری وۆِطیۆْ ٌە لەزاٚ ٔادییەواْ ٌەالیەْ دەضەاڵجی دیستی تااڵدەضحی

 ٔاٚچەوەٚە.
 ضەرتازییە دیستییەواْ ٌە ٘ەڵثژاردٔەواْ. دەضححێٛەردأی تەرپرضە 
 ٛ٘ەڕەغەی ٔأثڕیٕی فەرِأثەراْ ٚ ِٛچەخۆراْ. ٚروردٔەٚە چاٚض ٚ 
 وڕیٕی دۀگی دۀگذەراْ.پێذأی پۆضث ٚ  خەاڵجکردْ ٚ تەخػیٕەٚە ٚ پارە 
 .)یاریکردْ تە ئۀجاِی دۀگذاْ )ڕێگەی ئەٌیکحرۆٔی 
 ی دیستی ٌە کاجی تأگەغەی ٘ەڵثژاردْ.تەکار٘ێٕأی داَ ٚ دەزگای گػحی تۆ تەرژەٚۀذ 
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 . تۆ زاَُاری زَاذر دەرتارەی "ضاخرەکاری نە هەڵثژاردَەکاٌ هەرێًی کىردضراٌ" تڕواَە؛
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 .239-227، ضهێًاَی، ال 2211دووەو زَادكراو، 
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ئیذی ٘ەر ٌە  ئەَ جۆرأە ٌە ضاخحەکاری تەردەٚاَ ٌە ٘ەڵثژاردٔەکأذا دٚٚتارەٚ ضێثارە تٛٔەجەٚە،
جا دەگات تە ٘ەڵثژاردٔە پەرٌەِأییەکەی  1102ٚ  1118ٚ  1114ٚ  0881پرۆضەی ٘ەڵثژاردٔی 

دەکەٚێحە ژێر پرضیارەٚە، تەاڵَ ی دیّٛکراض ەیتەَ ٘ەٚاڵٔەظ ئەگەر چی پرۆض .1107ضاڵی 
جٛأیٛیەجی الٔی کەَ گرٔحی ِأەٚەٚ تەردەٚاِی تذات تە ٘ێسە دکِٛڕأەکأی ٘ەرێّی کٛردضحاْ، 

 تە جایثەت "پارجی ٚ یەکێحی".

پۀا تۆ ضاخحەکاری تثەْ، پەیٛۀذیذارە تە  ە٘ێسدٚٚ تەغی زۆری ئەٚ جٛأایەظ کە ٚایکردٚٚە ئەَ 
چەضپأذٔی "دەضەاڵجی لٛڵ"ە ٌە ٘ەرێّی  گرٔگحریٕیاْ ئەٚ دٚٚ ئاِرازەی کۆِەڵێک ٘ۆکارەٚە، کە

  کە تاضّاْ کرد )ئاتٛری ٚ ٘ێسی چەکذار(. کٛردضحاْ

کۆٔحرۆڵکردٔی ئەٚ دٚٚ پایەیە )ئاتٛری ٚ ٘ێسی چەکذار( ضەریکێػاٚە تۆ کۆٔحرۆڵکردٔی کۆِەڵگا 
 ٌە ڕێگە جیاٚازەکأی ٚەک؛

 ؛تەگەڕخطحٕی جٛأا ئاتٛرییەکاْ تۆ
 ْ؛ کردٔەٚەی ٘ەزاراْ ئاِرازی ڕاگەیأذٔی )ٔٛضراٚ، تیطحراٚ، تیٕراٚ(ی دیستی، تە ڕاگەیأذ

جێچٛٔی ِاددی گەٚرە، کە تەغێکیاْ ٔاِۆْ تە کٍحٛری خەڵکی کٛردضحاْ، تەاڵَ تۆ ِەراِی 
جایثەجی جەرکیسێکی زۆری خراٚەجە ضەر، ٌە دەرۀجاِذا تەغی زۆریاْ خسِەت تە ِأەٚەٚ 

 رۆضەیەکی ضیاضی الر دەدەْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضحاْ. تەردەٚاِی پ
 ْکە ٌە کەرجی گػحی ٚ ضەر٘ەڵذأی دیاردەی )تٕذیٛار( ضەداْ ٘ەزار کەش داِەزرأذ ،

جەی گػحی، دەرچٛأی تێکاری زأکۆٚ پەیّأگاکاْ دکێػەیەکی گەٚرەی تۆ ئاتٛری ٚ تٛ
 .درٚضث کردٚٚە

 ٔی دیار ٚ ضەرۆک خێڵ ٚ عەغیرەت ... تە تەخػیٕەٚەی ضاِاْ ٚ دا٘اجی گػحی، تەضەر خەڵکا
 تیأٛی جیاٚاز ٚ کڕیٕیاْ ٚ تەکار٘ێٕاْ _تەجایثەت ٌەکاجی ٘ەڵثژاردٔەکاْ_.

 .ْتەخػیٕی ِٛڵکی گػحی ٚ زەٚی ٚ جۀذەرٚ پرۆژەی ئاتٛری...٘حذ تە دەضث ٚ پێٛۀذەکأیا 
 

 تۆ؛ ضەرتازییەکاْتەگەڕخطحٕی جٛأا 
 رجی ضەرتازی، ٘ۀذێجار پێذأی پٍەٚ پایە دٚر ٌە تٕەِای داِەزرأذٔی خەڵکأی ٔاغایطحە ٌە کە

 غایطحەیی.
 .ْتەکار٘ێٕأیاْ ٌە کاجی ٘ەڵثژاردٔە گػحییەکاْ ٚ کاریگەرییاْ ٌە گۆڕیٕی ئۀجاِی ٘ەڵثژارد 
 .ْضساداْ ٚ دٚرخطحٕەٚەی ڕۀگی جیاٚاز ٌە ٔێٛ ٘ێسە ئەِٕی ٚ چەکذارەکا 
 ر٘ەڵذأی ٔاڕەزایەجییە جەِاٚەرییەکاْ.تەکار٘ێٕاْ ٚ چاٚضٛرکردٔەٚەیاْ، ٌە کاجی ضە 
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تە پٛخحی تەکار٘ێٕأی ٘ەردٚٚ ٘ێسی ٔەرَ ٚ ڕەق دژ تە ٘ەر الیەْ ٚ کەش ٚ گرٚپ ٚ ڕێکخراٚ ٚ 
ڕۆژٔاِۀٛش ٚ دۀگێکی ٔاڕازی ... ٘حذ، تەکاردە٘ێٕرێث تۆ پاراضحٕی خۆیاْ ٚ جۆڕی "دەضەاڵجی 

  یاْ.لٛڵ"

 ٚ ئەِٕی ٘ەڕەغەی تە٘ۆی  ئێطحا لٛرتأیەکی تێذەضەاڵجە تە ِأایەکی جر، خەڵکی کٛردضحاْ جا ٚەکٛ
 ٌە زۆر ئەٚەی گۀذەڵەٚە، چیٕێکی ٌەالیەْ دەرٚٔی جۀگی ٚ چەٚاغەکار ِیذیایی ڕێکخراٚی ٘ێرغێکی

کی کٛردضحاْ درکی پێٕاکات ئەٚەیە کە گرٚپێکی غاراٚە، یاْ "دەضەاڵجی لٛڵ"ە ئەَ کارە دەکات، خەڵ
  .21ۆکارە ٌەتەراِثەر داڕِأی ئاتٛری ٚ پاغاگەردأی ضیاضیکە ٘ەَ تەرپرضیارە ٚ ٘ەَ ٘

گرفحی گەٚرە ٌە تەرۀگاریثٛٚٔەٚەی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە کٛردضحاْ، ٘ەٚڵی دەضحەتژێری ضیاضیە 
گۀذەڵەکأە ٌە کەٌحٛرکردٔی گۀذەڵێ، ئەِەظ تە تەکار٘ێٕأی جازەجریٓ ئاِرازی ِیذیایی ٚخطحٕە گەڕی 

کار٘ێٕأی ٚجاری ضیاضی. تە کەٌحٛرکردٔی گۀذەڵی پەیٛۀذی تەٚ پڕۆضەیەٚە ِۆدێرٔحریٓ غێٛاز ٌە تە
کەِکردٚەجٛە، تە  پەرٚەردەیاْ٘ەیە کە ضیاضیەکاْ ٌە پڕۆضەیەکی دٚٚر ِەٚدادا ٌە ٔرخ ٚ پایەی 

ی ضاخحە. جۆڕەکۆِەاڵیەجیەکاْ ٚ ڕۆژٔاِە ىحٛری ٚ ڕۆغٕثیری ٚ ٘ۆغیاردرٚضحکردٔی کایەی زۆری کەٌ
کۀاڵە زۆرەکاْ ٚ ڕادیۆٚ ٚٚجارە ٔٛضراٚەکاْ تەِەتەضث ئاراضحەکراْٚ تۆ ٚاتەضحثْٛٚ ٚ دیستیەکاْ ٚ 

جری  ئاِرازێکی .کاْضیاضیەالیۀە   اریکراٚ تەکۆیٍەتٛٚٔی خەڵک تە ئاراضحەٚ ئایذۆٌۆجیەکی دی
ەڵگای ِەدۀی ٚەک درٚضکردٔی ٘ەِٛٚ ئەٚ ڕێکخراٚە زۆرأەی تۀاٚی کۆِ جرضٕاکی "دەضەاڵجی لٛڵ"

ژیٕگەٚ ضەدأی جرە.  ئایٕی ٚ ،ِافپەرٚەراْ پسیػکاْ، ِاِۆضحایاْ، یاضا، ِرۆڤ، ِافی ژٔاْ،  کخراٚیڕێ
"دەضەاڵجی لٛڵ"دایە ٚ تەکاریع ٌە ژێر تااڵدەضحی ئاتٛٚری ٚ ضیاضی  اٚە فەیک ٚ ضاخحأەئەَ ڕێکخر

 .22"دەضەاڵجی لٛڵ"حٛری ەژِٛٚٔی ئاتٛری ٚ ضیاضی ٚ کەٌە٘ێٕرێٓ تۆ تااڵدەضحی ٘د
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 "دەسەاڵتی قىڵ"سێیەم؛ ڕێىشىێنەکانی شکستهێنان بە 

تۆ خطحٓ ٚ ٘ەرەضٙێٕاْ تە پایەکأی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە غٛێٕێکەٚە تۆ غٛێٕێکی دیکە، ٌە کاجێکەٚە تۆ 
  گۆڕأکاری تەضەردا دێث. کاجێکی دیکە 

ٌە  (John Mukum Mbakuچۀذ ڕێگایەک ئاِاژەی تۆ دەکرێث، تۆ ّٔٛٔە ) 23تە غێٛەیەکی گػحی
( چۀذ Corruption in Africa: Causes Consequences, and Cleanups)کحێثی 

 لۆٔاغێکی دەضحٕیػاْ کردٚٚە؛

کراضی ِەدۀی ٚ ڕا٘ێٕأی ڕێکخراٚی دیّٛ : چاکطازی کۆِەاڵیەجی؛ ٌە ڕێگەی داِەزرأذْیەکەَ یغلۆٔا
ٔی ٚ گػحٝ، ضیاضی ٚ ِەدەەرەداْ تە ِەضەٌەی ٘ۆغیاری ٚ پ داِەزرأذٔی ِیذیای ئازاد ڕاضحەلیٕە،

 چەضپأذٔی "دەضەاڵجی لٛڵ". ٚ ەرەضۀذٔی گۀذەڵیئاغکرا کردٔی ِەجرضی پ

: یاضا؛ دژایەجی کردٔی "دەضەاڵجی لٛڵ" چاکطازیە ٌە ضیطحەِی یاضاٚ دادٚەری. لۆٔاغی دٚەَ
تەضحە ٚ ٚاغەکار ٚ ٚاچە ٚ ضاخحە ٚ فەیک دادٚەری ٚ یاضایی  پێٛیطحی تە دەزگایەکی "دەضەاڵجی لٛڵ"

ی تذاجە ٌەکاجی ٘ەِٛٚ پێػێٍیەکی ئاتٛری ٚ یاضایی ڕەٚای کە تە تەرگی خۆی داجاغراتێث،، گۀذەڵ ٘ەیە
ضەر اچْٛٚ تۆ ٘ەِٛٚ دەضحذرێژیەک تۆ . ٘ەرتۆیە تەدٚ"دەضەاڵجی لٛڵ"ری ِۆٔۆپۆٌی ضەرتازی ٚ ئاتٛ

یاضاییە جیٙأیەکاْ ٚ  تۆ ڕێکخراٚە ێػێٍکاری تەراِثەر ِافی ِرۆڤ ٚ ٔاردٔیضاِأی ٔەجەٚەیی ٚ پ
ٔاضی تۆ دادٚەری ضەرتەخۆ ٚ ٔاگۀذەڵەکاْ ٌە چۆٔیەجی ردٔێکی ِرۆڤذۆضحی ٚ یاضاپەرٚەردەک

جاٚەکٛ ٌێپێچیٕەٚە ٌە جاٚأە ٔاِرۆڤایەجیەکاْ ٌە  ،تەرزکردٔەٚەی کەیطی یاضایی تۆ دادگا جیٙأیەکاْ
ٌە الیەْ جۆڕی غاراٚەی "دەضەاڵجی  کراجیەکأی خەڵک تکرێٓڕیژیکردٔە ضەر ِافە ِەدۀی ٚ دیّٛدەضحذ
 .ەٚەلٛڵ"

اچٛٚٔی تەدٚغکأذٔی تەغێکی دیکە ٌە پایەکأی "دەضەاڵجی لٛڵ" تۆ  ؛ ٜ ئازاد: تازاڕضێیەَ لۆٔاغی
 تە  ، ئەٚیع تە دٚاچْٛٚ تۆ ٘ەِٛٚ چاالکیە ئاتٛریەکاْ،ی ٚ تازاڕەرئاتٛ ئیذارەدأی  چۆٔیەجی

کە ضاِأی  "دەضەاڵجی لٛڵ"ە، غاراٚە لٛاڵٔەی  جۆڕەدەضحەٚ  ٚ ٔٙێٕی کۆِپأیا ئەٚ ٘ەِٛٚ ڕاپۆرجکردٔی
ەکەْ. دەضحخطحٕی زأیاری ٌە ضەر ٘ەِٛٚ ئەٚ جۆڕە تازرگأە جااڵْ دضەرزەٚی ٚ ژێر زەٚەی ٚاڵت 

ٌێکۆڵیٕەٚە ٌەٚ ٛەیذەتەْ ٚ تەڕێ "دەضەاڵجی لٛڵ"ٔٙێٕیأەی کە تأکەکاْ ٚ کۆِپأیای پارجە ضیاضیەکأی 
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ضایی ٌەضەر ئەٚ درٚضث کردٔی کەیطی یا ٘اٚکات ە دەرەٚە.ەترێٕەرِایأەی پێ دضەرچاٚأەی ئەٚ ض
 کەضایەجی ٚ ضەرِایەدارٚ ضیاضیأەی تەٚ کارە ٘ەڵذەضحٓ ئاراضحەی دەزگا یاضاییەکاْ تکرێٓ.

یەکێک ٌە ئەرکە لٛرضەکاْ تەرۀگارتٛٔەٚەی گۀذەڵییە ٌە  ؛گۀذەڵی تەرۀگارتٛٔەٚەی :چٛارەَلۆٔاغی 
، یاخٛد کایەی ضیاضی ٚ ٘ٛغیاری خەڵکەئەٚیع گۆڕیٕی  ٚٔی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە دەٚڵەجذا،ایەی تٛض

ە، ٌە ڕێگەی تە٘ێسکردٔی دەزگا پەرٚەردەییەکاْ ٚ دەزگاکأی ڕاگەیأذْ حٛری دژەگۀذەڵی٘ێٕأەکایەی کەٌ
ٚ  سکردٔی دەزگاٚ داِەزراٚە چاٚدێری ٚ یاضایی ە دیارەکأی کۆِەڵگا، ٘اٚکات تە٘ێٚ فیگەر

 . ٔٛێٕەرایەجییەکأی دەٚڵەت

ڵ" ڕەگ ٚ ڕیػەی "دەضەاڵجی لٛ تەغێٛەیەکی جایثەجی، ئەٚەی پەیٛۀذی تە ٘ەرێّی کٛردضحأەٚەیە،
( ضاڵی جەِۀی دکِٛڕأی )یەکێحی ٔێػحّأی کٛردضحاْ ٚ پارجی دیّٛکراجی 21ٛی )٘ەیە، کە کەڵەکەت
ٚ ٚ ڕۆژێکذا ڕٚٔادات، ئەٚە ضەرەڕای تٛٚٔی خطحٕی پایەکأی دەضەاڵجی لٛڵ ٌە غە یەکٛردضحاْ(ە، تۆ

ئاضحۀگی گەٚرە ٌە تەردەَ ڕاِاڵیٕی دیاردەکە، تۆیە گۆڕأکاری جێیذا پێٛیطحی تە کات ٚ جٛأا ٚ پالٔی 
ٌە ئەضحۆی پارجە  کاری ٘ەِەالیۀەیە، ئەرکی گەٚرەجۆکّەٚ ٚرد ٘ەیە. ئەِە ضەرەڕای ئەٚەی پێٛیطحی تە 

ٚ  تەگػحی ِەدۀیی ٚ ٔیػحّأپەٚەرەکأی یەکێحی ٚ پارجیػەٚەە تە کەضایەجییە یەکأضیاضی
ئەرکی ضەرجەَ  دٚاجار ڕاگەیأذْ ٚ ِەدۀی ٚ گرٚپ ٚ دەضحەتژێر ٚکۆِەڵی ی ەکأڕێکخراٚ

 جاکەکأی کۆِەڵگایە.داِەزراٚەٚ 

 گرٔگە ٌێرەدا ئاِاژە تەٚە تذەیٓ، کاجێک تاش ٌە گۆڕأکاری دەکەیٓ، گفحٛگۆیە ٌەتارەی تارگۆڕأی
چٛٔکە چاٚدێراْ ٚ  ٚەک ٌە گۆڕأکاری ڕادیکاڵی ٚ جٛٔذٚجیژ ٚ خێرا.، ٚ ٌەضەرخۆ ِەدۀی ٚ ئاغحیأە

ئەزِْٛ دەریخطحٛٚە، ئەٚ  ّٔٛٔەکأی تەردەضث ٘ەردٚٚ ڕێگاکەیاْ تەردەضحخطحٛٚیٓ، تەاڵَ
تٛٚەٚ اْ جێذا کراٚە، دەرۀجاِێکی ضەرکەٚجٛٚی ٔەیضیطحّأەی گۆڕأکاری خێراٚ ڕیػەیی ٚ جٛٔذٚجیژ

دەتێث تەدٚای دەرۀجاِی گەٚرەٚەتیٓ ئەگەرچی کاجی زیاجریػی پێٛیطث  یەتە ئاِأج ٔەگەیػحٛٚە. تۆ
تێث، زیاجر ٌەٚەی تە غٛێٓ گۆڕأکاری خێراٚ دەرۀجاِی تچٛکەٚەتیٓ _کە گرٔحی ٔیە ئەٚیع تەدەضث 

 تێث_ تۆیە دەکرێث تڵێٓ ئەرکەکە پێٛضحی تە پالٔی ٚردٚ درێژخایەْ ٘ەیە. 

تکرێث، چٛٔکە تاتەجی تێ ئِٛێذ کردْ، ڵگا ٌە ٚەّ٘ی "تێ ئِٛێذی" لٛجارۆِەک٘ەِٛٚ غث دەتێث  پێع
، ٌە پێٕاٚ تێ تە٘اکردٔی ٘ەٚڵە جذییەکاْ تۆ ٘ەرێّی کٛردضحاْ الٔی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌەیتەغێکە ٌە پ

خۆٚە چاکطازی ٚ گۆرأکاری، تۆیە گۆڕأکاری گەٚرەٚ خطحٓ ٚ غکطحٙێٕاْ تە دەضەاڵجی لٛڵ ٌە 
پێٛیطحە ٌە چۀذ ضێکحەرێکذا ڕێٛغٛێٕی پێٛیطث ٚ جٛٔذ تگیرێحەتەر، تۆ کٍۆرکردْ ٚ ڕٚٔادات 
 پایەکأی "دەضەاڵجی لٛڵ" کە خۆی دەتیٕێحەٚە ٌە؛داڕٚخأی 
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یاری گػحی ٚ پەرەٚەردەی جۀذرٚضث، ٌە ڕێگەی پرۆگراِی خٛێٕذْ ٚ پەرەداْ تە ٘ۆغ .0
 أی ڕاگەیأذْ.داِەزراٚە گػحییەکاْ ٚ ضەرچاٚە جیاٚازەک

، دٚرخطحٕەٚەی دەضحی ، درٚضحکردٔی ضٛپای ٔیػحّأیتە ٔیػحّأی کردٔی ٘ێسە چەکذارەکاْ .1
ٚۀذی دیستی ەدیسب ٚ ئەغخاضەکأی دیسب ٌەَ داِەزراٚە گػحییە، تەکارٔە٘ێٕأیاْ تۆ تەرژ

 ضیاضی ٌە کاجی ٍٍِّٕێکأذا، جۀٙا ضپاردٔی ئەرکی )ئاضایػی ٔاٚخۆ ٚ تەرگری دەرەکی(
 24پێیاْ.

ی ٚەک پەرٌەِاْ ٚ دادگاکاْ ٚ چاٚدێری دارایی ٚ تە٘ێسکردٔی یاضا ٚ داِەزراٚە چاٚدێرییەکأ .2
تەرژەٚۀذی جایثەجی دەضحەی دەضحپاکی... تێ الیۀکردٔیاْ ٚ دەضحٛەرٔەداْ ٌە کارٚتاریاْ تۆ 

 دیستی ٚ کەضی، داڕغحٕی یاضای پێٛیطث ٚ جٛٔذ دژ تە ضەرپێچی کاراْ
، چەضپأذٔی کێثڕێکی دادپەرٚەرأە ٚ دٚرخطحۀەی دیسب ٚ تازاڕی ئازاد ڕێکخطحٕی ئاتٛری .3

" تە٘ێسکردٔی کۆِپأیا دکِٛییەکاْ ٚ داِەزراٚە ٌە "دەضەاڵجی لٛڵ یخٛازٚ کەضأی پارێسگار
 ئاتٛری ٚ تأکییەکأی دکِٛەجی ٘ەرێّی کٛردضحاْ.

ٚ دٚر ٌە ضاخحەکاری،  ، تەڕێٛەتردٔی ٘ەڵثژاردٔی پێگەردچەضپأذٔی تٕەِاکأی دیّٛکراضی .4
ئاڵٛگۆڕی ئاغحیأەی دەضەاڵت ٚ چەضپأذٔی پایەکأی جری دیّٛکراجی ٚ ِافی ِرۆڤ ٚ 

ٚ ٘ەڵثژاردٔی تیرکردٔەٚە ئایٕی ئازادی ئازادییە جایثەجی ٚ گػحییەکاْ، ٌە غێٛازی ڕادەتڕیٓ ٚ
  ... ٘حذٚ دەضحڕاگەیػحٓ  تە زأیاری  ٚ  الیۀی ضیاضی
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ند رەضىڵ، پرۆضەی تەدايەزراوەَُکردَی هێسەکاَی د. ئىيێد ڕەفُك فراذ  و د.عاتد خاُاری زَاذر نەو تارەَەوە تڕواَە؛ . تۆ زاَ
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 دەرەنجام

" ٘ەڕەغەیەکی جذدی ضەر پرۆضەی ضیاضی دیّٛکراجییە، ئاضحۀگی گەٚرە دەضەاڵجی لٛڵ"دیاردەی 
ٌەتەردەَ کۆِەڵێک پرضی ٚەک؛ پەرەضۀذٔی تٕەِاکأی دیّٛکراجی، چەضپأذٔی عەداٌەجی کۆِەاڵیەجی ٚ 
ضیاضی ٚ ئاتٛری، کثڕکێی ضیاضی ٚ ئاتٛری ِەدۀیأە، غەفافیەت، ضەرٚەری یاضا، ئازادییە 

ْ... درٚضث دەکەْ. کە ضەدەکێػێث تۆ ٌەکەدارکردْ ٚ ٔاتٛجکردٔی داِەزراٚە فەرِییەکأی گػحییەکا
 دەٚڵەت ٚ تە کارجۆٔی کردٔیاْ.

ٌە پێٕاٚ  ،دارٚدەضحەی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٘ەِیػە پػحگیری ٌە درێژەداْ تەَ فۆرِە ٌە دکِٛڕأی دەدەْ
حەظ ٘ەِٛٚ ڕێٛغٛێٕێکی ڕەٚاٚ ٔاڕەٚا پێگەٚ جۆڕٚ دەضث ٚ پێٛۀذەکأیاْ، تۆ ئەَ ِەتەضپاراضحٓ ٚ 

دەگرٔەتەر. تۆیە ٌە ٘یچ دەٚڵەت ٚ ضیطحّێکی ضیاضیذا، ئاضاْ ٔییە درز تە ضیطحُ ٚ دەضەاڵجە ٔاغریٕە 
تثرێث، تەاڵَ غارەزایاْ ٚ چاٚدێراْ کۆِەڵێک ڕێٛغێٕی ِەدۀی ٚ ٔاِەدۀیاْ پێػٕیار کردٚٚە، تۆ 

 جێکػکأذٔی پایەکأی.

ۆخی ضیاضی ٘ەرێّی کٛردضحأەٚە ٘ەیە، ٚەک ٘ەِٛٚ ّٔٛٔەکأی دیکەی دٔیا ئەٚەی پەیٛۀذی تە د
داڕٚخأی ضادە ٚ ئاضاْ ٔییە. الٔی کەَ ضێ دەیەیە )یەکێحی ٔیػحّأی کٛردضحاْ ٚ پارجی دیّٛکراجی 
کٛردضحاْ( ٚەک دٚٚ پارجی ضەرەکی ٌە ٘ەرێّی کٛردضحاْ کاریاْ تۆ کردٚٚەٚ کاری ٌەضەر دەکەْ، 

تۆ ّٔٛٔە ئەگەر ، ٘ێسە دەضحثەرداری ئەٚ جۆرە ٌە ضیاضەت ٔاتٓ ٚ ِأایە ٔییە، ئەَ دٚٚ تەاڵَ ئەِە تە
ضێ دەیەیە تکەْ تە یەکحر، گۆڕأکاری جەٚ٘ەری تەدی دەکرێث ٌە غێٛازی  ٚتەراٚردی ٘ەریەک ٌە

ا ئیذارەداْ، کە ٌە دەیەی یەکەِذا )غەڕی ٔاٚخۆ( ّٔٛٔەی تااڵی لۆٔاغەکەیە. تەاڵَ ٌە دەیەی دٚٚەِذ
ضێیەِذا کە ٘اٚکاجە ٌەگەڵ دەرکەٚجٕی  ٌە ضەرەجای دەیەیػەی غەڕی ٔاٚخۆ ٚ )دٚٚ ئیذارەیی(، پاغەک

ٛٔی کە درٚضحث ،کٛردضحاْ ضەر٘ەڵذەدات لۆٔاغێکی ٔٛێ ٌە ژیأی ضیاضی ٌە ٘ەرێّی ،تەرەی ئۆپۆزضیۆْ
أی غێٛازی دکِٛڕ ضەرٌە یە ضەتارەت تە ژیأی ضیاضی، کاریگەری گەٚرە)٘ۆغیاری گػحی(

 .تەجێذە٘ێڵێث

تەدیثٙێٕرێث، ٌە غێٛازی دکِٛڕأی ٚ  یەی دا٘اجٛٚدا گۆڕأکاری جەٚ٘ەریتۆیە دەکرێث ٌە چۀذ دە
دٚرخطحٕەٚەی دەضحی "دەضەاڵجی لٛڵ" ٌە داَ ٚ دەزگا فەرِییەکأی ٘ەرێّی کٛردضحاْ، ئەگەر الیۀە 

ە جیاٚازەکأییەٚە تە پٍەی دٚٚەَ، ضیاضییەکاْ تە پٍەی یەکەَ ٚ ضەرجەَ کۆِەڵگا تە ضێکحەرٚ داِەزراٚ
ٌە  کە زیاجر ٌە پایەیەکٓ تٙێٕٓ پایەکأی "دەضەاڵجی لٛڵ" غکطث تەئەٚ ئەرکأە تگرٔە ئەضحۆ، کە 

 .ذا٘ەرێّی کٛردضحأ
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 سەرچاوەکان

 ، ضرىكهۆڵى : ضىَد.2225 – 1992زەيُد گەوهەری، تاشىری كىردضراٌ نە َێىاٌ دوو هەڵثژاردَدا  .1

تەراوردكارَُە، چاپی  –، ذىێژَُەوەَەكی شُكارَی 2214 – 1992ڵثژاردٌ نە كىردضراٌ يسەيەد رەئىف، هە .2

 ، ضهێًاَی.2211دووەو زَادكراو، 

د. ئىيێد ڕەفُك فراذ  و د.عاتد خاند رەضىڵ، پرۆضەی تەدايەزراوەَُکردَی هێسەکاَی پێشًەرگە: هەَگاو و  .3

اضاخ انطُاضُح وااليُُح، انًدهد )االول( انعدد )انثاٍَ( ئاضرەَگەکاٌ، ضەَرەری نێکۆڵُُەوەی ئاَُدەَی، يدهح اندر

 .2211کاَىٌ االول 

ئا. يسەيەد رەئىف؛ تازگاَی نەگەڵ شەَراٌ، داعش.. تازرگاَی تۆ تەرپرضاٌ و شًشێری تۆ هاواڵذُاٌ پێُە،  .4

 .4، ال11/11/2214(، ڕۆژی ضێ شەيە 453ڕۆژَايەی ئاوێُە ژيارە )

 ، ياڵپەڕی شار پرێص؛!ضاڵە نەگەڵ ذىركُارێثٍُ فەذاذ، رێككەوذُی پەَدا  .5

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=97268 

 کاوە عىضًاٌ عىيەر، دەوڵەذی لىڵ نەکىردضراٌ، ياڵپەڕی ئاوێُە؛ .6

https://www.awene.com/article?no=11070&auther=1475&fbclid=IwAR3oIxTgO7rK7Pju7Yt

ubSZ8TOPJlkS4pbb7pePtMRvfe1-lpn6YyOuwprU 

 کاوە يەزًىود، دەوڵەذی پەرەڵێڵ... دَاردەی دەوڵەذی لىڵ نە عێرالدا، پێگەی ئەنُکررۆَی؛ .7

http://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/26732-2020-03-03-08-11-

19?fbclid=IwAR1AvJ56cB8vrTH9cCdC2mxQ-

IEWd5WITvNP0iQf4P_qxtMhWJwh2IVM3yE 

 يسەيەد رەئىف، َەوخ.. رەزًەخ َاٌ نەعُەخ، ياڵپەڕی درەو يُدَا؛  -فازڵ زەيەرەفعەخ  .1

https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=5978 

 هەزار کەش، ياڵپەڕی کىرد پُدَا؛ 222خەتار َاوەر: ژيارەی پێشًەرگە دەگاذە  .9

https://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=1&q=2013121811024187185 

 پارەی ژێرزەيُُەكاٌ.. زُستی يهُاردێرو زكىيەذی يىفهُص، ياڵپەڕی شارپرێص؛ يسەيەد ڕەئىف، .12

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=53524 

 ؛9/4/2213هەڵًەخ يسەيەد، گروپەکاَی فشار،  ياڵپەڕی ضثەی،  .11

http://archive.sbeiy.krd/Detail.aspx?id=18622&LinkID=14 

خ تە ، دۆکُۆيێُراری ذاَثە هەڵًەخ يسەيەد؛ هێسە چەکدارەکاَی هەرێى نەَێىاٌ ئُُرًُای زُستی و َُشرًاَُدا .12

 ؛22/12/2217، اَی کەی ئێٍ ئێٍکەَاڵی ئاضً

https://archive4.knn.krd/Programme-Detail.aspx?TypeID=53&bernameID=16793 

 ، ياڵپەڕی فەريی زکىيەذی هەرێًی کىدضراٌ؛2219و  2211و  2217نە  دَهۆَد ڕاپۆذُەکاَی .13

https://gov.krd/information-and-services/open-data/ 

هەزار پێشًەرگە نە  172ی پێشًەرگە ڕاَگەَاَد، نە هەرێًی کىردضراَدا َسَکەی ئەيُُداری گشری وەزارەذ .14

 ئەرکداٌ و يىچەوەردەگرٌ، ياڵپەری کەی ئێٍ ئێٍ ضی؛ 

https://www.knnc.net/Details.aspx?jimare=21622 

 يهُار دۆالر زَاذرە، ياڵپەڕی هُىای کىرد؛ 14تەشە تىدخەی ئەيطاڵی هەرێًی كىردضراٌ نە  .15

http://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/26732-2020-03-03-08-11-19?fbclid=IwAR1AvJ56cB8vrTH9cCdC2mxQ-IEWd5WITvNP0iQf4P_qxtMhWJwh2IVM3yE
http://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/26732-2020-03-03-08-11-19?fbclid=IwAR1AvJ56cB8vrTH9cCdC2mxQ-IEWd5WITvNP0iQf4P_qxtMhWJwh2IVM3yE
http://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/26732-2020-03-03-08-11-19?fbclid=IwAR1AvJ56cB8vrTH9cCdC2mxQ-IEWd5WITvNP0iQf4P_qxtMhWJwh2IVM3yE
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http://www.hivaykurd.com/2015/01/%D8%A8%DB%95%D8%B4%DB%95-

%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%DB%95%DB%8C-

%D8%A6%DB%95%D9%85%D8%B3%D8%A7%DA%B5%DB%8C-

%D9%87%DB%95%D8%B1%DB%8E%D9%85%DB%8C-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84/ 

 ؛ هەرێًی کىردضراٌ (، دەضرەی ئاياری2222-2229ێًی کىردضراٌ )ڕاپۆرذی پێشثُُی داَُشرىاَی هەر .16

http://www.krso.net/files/articles/130814020950.pdf 

 نە پێُح ياَگدا زکىيەذی هەرێى يهُارو َُىێک دۆالر لەرزەکاَی زَادتىوە، ياڵپەڕی نڤٍُ؛ .17

https://lvinpress.com/detailnews.aspx?jimare=17047&cor=1&related=2 

 يهُار دۆالر، ياڵپەڕی شار پرێص؛ 32لەرزەکاَی ضەر زکىيەذی هەرێى تىوَە  .11

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=179002 

 يانُكی تاش نە هۆكاری تڕَُی تىدخەی هەرێى دەكاخ، ياڵپەڕی يُههەخ؛ .19

https://www.milletpress.com/Detail.aspx?Jiamre=4721&T=%D9%85%D8%A7%D9%84%D

B%8C%D9%83%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%84%DB%95%20%

D9%87%DB%86%D9%83%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DA%95%DB%8C

%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%DB%95%DB%8C%20%

D9%87%DB%95%D8%B1%DB%8E%D9%85%20%D8%AF%DB%95%D9%83%D8%A7

%D8%AA 

 ضراٌ وەک خۆَاٍَ و يهُۆَێرەکاٌ کەيُاٌ کردووە، ياڵپەڕی تاش َُىز؛يهُاردێرەکاَی کىرد .22

https://www.basnews.com/so/babat/304040 

 انسطٍ انًمارٌ، ذرخًح انطُاضح عهى فٍ انُاشئ انًفهىو :انعًُمح ، اندونحPatrick H. O'Neilأوَُم   تاذرَك .21

 .2211، کاَىٌ انثاٍَ 32يصثاذ، يدهح ضُاضاخ عرتُح، عدد 

 انُالد انًصانر، يدهح فٍ وانرضارب انرىافك وإشكانُح انعًُمح واندونح انمائًح ريضاٌ، اندونح عثدانًدُد :اندكرىر .22

 (.2222)01 :/ انعدد 04 انطُاضُح، انًدهد نهدراضاخ

. اترطاو عثد انهطُف دمحم، يطرسماخ الهُى كىردضراٌ وكًُاخ ويثانغ ذصدَر انُفظ خارج اطار شركح )ضىيى(  .23

(، دائرج انثسىز واندراضاخ انُُاتُح يكرة تسىز 2219-2225ذاثُرها عهً انًىازَح االذسادَح نهًدج ) ويدي

 انًىلع االنکرروٍَ؛ یانًىازَح، عه

https://ar.parliament.iq/2020/12/07/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/?fbclid=IwAR3MKzzCMP83u0

hPmTK9v1sCo1gFU87-B3j30DoeBG2akWFxCCac_G4mY2k 

 إتراهُى انطُد، يا هٍ اندونح انعًُمح؟، يركس انرواتظ نهثسىز واندراضاخ االضرراذُدُح، عهی انًىلع االنکرروٍَ؛ .24

https://rawabetcenter.com/archives/10366  

 ٍَ؛، اندونح انعًُمح ذطفى فىق ضىرَا، نُفاَد َُىز عهٍ انًىلع االنکرروغطاٌ انًفهر .25

https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-

https://rawabetcenter.com/archives/10366
https://thelevantnews.com/tag/%d8%ba%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%84%d8%ad/
https://thelevantnews.com/tag/%d8%ba%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%84%d8%ad/
https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/  

، انًركس انعرتٍ نهثسىز واندراضاخ، عهً "رَى أزًد عثد انًدُد، َسى ذأصُم َظرٌ نًفهىو "اندونح انعًُمح .26

 وٍَ:انًىلع االنكرر

http://www.acrseg.org/40680  

 يالزظاخ ضرَعح زىل يفهىو اندونح انعًُمح، شثكح انُثا، عهی انًىلع االنکرروٍَ؛د. صانر َاضر،  .27

https://annabaa.org/arabic/iraqipress/17480  

 تعد ذركُا ويصر وروضُا.. كُف وصهد "اندونح انعًُمح" إنً أيرَكا؟ عهی انًىلع االنکرروٍَ؛ .21

https://arabic.cnn.com/world/2017/03/11/trump-deep-state-sean-spicer  

29. Robert Longley, The "Deep State" Theory, Explained, at the site;  

https://www.thoughtco.com/deep-state-definition-4142030    

30. John Mukum Mbaku, Corruption in Africa: Causes Consequences, and Cleanups, at 

the site; 

https://www.amazon.com/Corruption-Africa-Causes-Consequences-Cleanups-

ebook/dp/B009GIPYH6 

https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://www.acrseg.org/40680
https://annabaa.org/arabic/iraqipress/17480
https://annabaa.org/arabic/iraqipress/17480
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https://www.thoughtco.com/deep-state-definition-4142030
https://www.amazon.com/John-Mukum-Mbaku/e/B001IYXHJS/ref=dp_byline_cont_ebooks_1

