
  !؟ستانکورد سترات�ژی لھ پرسی سترات�ژی نیزامی جیھان و

  

  

بۆ مھبھستی نیزامی لھ  بلیۆن دۆالر ٨ زیاتر لھھ نن. وی پ کدهگۆی زه کدار، پادگانیو چھن سھرباز ملیۆ ٢٢زیاتر لھ 
ملیۆن سھرباز ، قارەی ئامریکا س6 دۆالرمیلیارد  ٣٧٠ملیۆن سھرباز و  ١٢پ نج قارەی جیھان سھرف دەکرێ. ئاسیا بھ 

 ٢٢ھھزار سھرباز و  ٦٠٠ملیۆن و  ٢، ئافریقا دۆالرمیلیارد  ٢١ھھزار سھرباز و  ٧٢، ئوسترالیا دۆالرمیلیارد  ٧١٣و 

   میلیارد دۆالر! ٢٥٥ھھزار سھرباز و  ٦٠٠ملیۆن و  ٢، ئوروپا بھ دۆالرمیلیارد 

  

 وان ژمارەی سھرباز و بودجھدی نیزامیدالھ ن ، جیاوازی گھورە سھیری ئھم ئامارانھی سھرەوە بکرێئھگھر بھ وردی 

ملیۆن، واتھ ژمارەی سھربازانی ئاسیا چوار ھ ندەی سھربازانی  ٣ملیۆن سھرباز، ئھمریکا  ١٢ئاسیا  .دەبیندرێ
سھربازانی ئافریقا  ئامریکایھ. ھھروەھا ڕ ژەی قارەی ئامریکایھ، بھ?م بودجھی نیزامی ئاسیا نیو ھ ندەی بودجھی نیزامی

وروپا وەک یھکھ، بھ?م بودجھی نیزامی ئوروپا یازدە ھ ندەی ئافریقایھ. سرنجCاک ش بھراوەردکردنی ئافریقا و و ئ
ھ ندەی ئوسترالیایھ.  لھ  ٣٦سھربازی ئافریقا  وانیان یھک میلیاردە، بھ?م ژمارەیئوسترالیایھ، کھ جیاوازی بودجھی ن 

 کواتھ توانایی ماGی یھ !ملیۆن ١١١میلیارد و ١ م لھ ئافریقابھ? ،ملیۆن کھس دەژین ٣١ھھموو قارەی ئوسترالیا 
ئھوە لھکات کدایھ کھ ھیچ شھڕ ک لھ ئوسترالیا لھ گۆڕ دا  ئھفریقایی! ٣٥ماGی ھاوسھنگھ لھ گھڵ توانایی  ،ئوسترالیایی

  نییھ!

  

 ٥ دەگاتھ کھ ژمارەیان ، س6 کھسیان لھ دوو قاڕەی ئاسیا و ئھفریقا دەژین،سھر گۆی زەوی خھGکیلھ ھھر چوارکھس 
ملیۆن  ١٤ ئھو سھربازانھی کھ دەب6 س6 بھشی خھGکی سھر گۆی زەوی بپار زن،ژمارەی س. ملیۆن کھ ٥٠٠یارد و میل
تھرخان کراوە. واتھ بۆ پاراستنی ھھر تاکھ کھس کی ئاسیایی و  دۆالرمیلیارد  ٣٩٢ ، بۆ ئھو مھبھستھھھھزار کھس ٦٠٠و 

  کھس بپار زێ. ٣٦٦راوە و ھھر سھرباز ک دەب6 گیانی تھرخان ک دۆالر ٧١ئھفریقایی 

   

ی سھت و ھھشت ملیۆن کھست میلیارد و حھویھک ، پ ک ھاتووە ڕۆژئاوا کھ لھ س6 قاڕەی ئوروپا و ئامریکا و ئوسترالیا
 انی ھھرسھرباز ژمارەیلھ ھھر چوار کھس خھGکی جیھان یھک کھس لھ و?تانی ڕۆژئاوا دەژی.  واتھلھ خۆی گرتووە، 

واتھ ر ژەی سھربازانی ڕۆژئاوا س6 قات کھمترە ، کھسھ ملیۆن و شھش سھت و حھفتاو دووھھزار ٥  س6 قارە سھرجھم
میلیارد  ٩٨٩ ،سھر یھکبوودجھی نیزامی ئوروپا و ئامریکا و ئافریقا لھ بھ?م  ،لھ ژمارەی سھربازانی ئھفریقا و ئاسیا

ی س6 قاڕەی ڕۆژئاوا مزابوودجھی نی دوو قاڕەی ئاسیا و ئھفریقا! یانی لھ بوودجھی ە، واتھ دوو قات و نیو زۆرترەدۆالر
 ٢٣٥بوودجھی نیزامی ئاسیا و ئافریقا بھیھکھوە و  ەلھ ژمارەی دانیشتووانی دوو قاڕەی ئاسیا و ئھفریقا زۆرتر جار ٢٠٠

توانایی ماGیان بھ  ،. واتھ یھک میلیارد و حھوسھت ملیۆن کھسی ڕۆژئاوار ژەی دانیشتووانی ڕۆژئاوایھ بھرابھری
بۆ پاراستنی ھھر تاکھ  لھ ڕۆژئاوا ملیۆن کھس! ٥٠٠ملیارد و  ٥کھ بتوانن بھرابھری بکھن لھ گھڵ بوودجھی  ،ڕادەیھکھ
ئیدئۆلۆژ ک  -اسیسی، کام بۆچوونی دۆالر ٥٤٩و  دۆالر ٧١بھراوەردکردنی ێ. خھرج دەکر دۆالر ٥٤٩کھس ک 

  دەنو ن6؟! 

  

دەست وپھنجھ نھرم  شھڕ ٣٣ لھ گھڵ فریقائاسیا و ئھ ڕووبھرون، بھ?م خھGکانی ڕی ئوکراینشھلھ گھڵ  ئوروپا خھGکی 
یھ، وەک شھڕی ئھفغانستان و ع راق و ئاواو?تانی ڕۆژدەکھن، کھ ھ ند ک لھو شھڕانھ بھرھھمی ڕاستھوخۆی سیاسھتی 

تھقھمھنی ڕۆژئاوا گھرم دەکر ت و ئھوەیھ کھ ئھم سی وچوار شھڕەی جیھان بھ چھک و سرنجCاک ش و?تانی عھڕەبی. 
 .ڕۆژئاوا کۆنس رنھکانی نیزامی خاوەن دەڕژ تھ گیرفانی ،ی نیزامی جیھاندۆالر بودجھ بلیۆن ٨بھشی ھھرە زۆری 

کھ لھ کار وئیشی خھGک و نھوت و مادەکانی تری سھر   نیزامی و?تانی ئاسیا و ئافریقا زۆری بوودجھی ەپارەی ھھر
ئھنیستیتۆی تو ژینھوەی ئاشتی بھ پ ی ل کۆلینھوەی  دەگھڕ تھوە بۆ و?تانی ڕۆژئاوا.ھھر  ێ، بھ دەست د ،وژ ر زەوی

مھ نان رھھبھ ستی با?ی لھپاشان ئاGمان دهگھورەترین بھرھھمھ نھری چھک و کھرەسھی نیزامییھ،  سوئ د، و?تی ئامریکا
   نکردنی بودجھی نیزامیش ھھر پلھی یھکھمھ.و?تھ یھکگرتووەکانی ئامریک لھ تھرخا !یھک ھھو فرۆشتنی چھ

  

لھ  ییو دەوGھمھند ییو ئاسوودە ب6 شھڕییو  لھ الیھکپC لھ شھڕ و برسیھتی و ئاوارەیی  ی ئ مھ بھ سھر دوو بھشیجیھان
، لھ و جیھانھ جیاوازە، لھم دو، عھداGھتی ئینسانی و کۆمھ?یھتید موکراسیمافی مرۆڤ، ، دابھش کراوە. الیھکی تر

  !ەھک ھیوایھ و لھ الکھی دیکھ، بازاڕیال

ساGی  ٧٠سھقامگیرکردنی ئاشتی پ کھاتن، لھ ماوەی  بۆ مھبھستیان کھ نھتھوە یھکگرتووەک خراوەکانی جیھانی وەکڕ ک
دەستپ کردنی چھند  خۆی بCیاردەری ھاندا بسھپ نن، واش بووە کھ ئھم ڕ کخراوەیھنھیانتوانیوە ئاشتی لھ جی، ڕابوردودا

   .بووە رە لھ ئاسیا و ئافریقای گھوشھڕ

  

گھر سھیری جوغرافیای ڕۆژھھ?تی ناوەڕاست بکرێ، کھ زۆربھی و?تانی خاوەن نھوتی لھ خۆی گرتووە، داسھپاندنی 
ساGی ڕابوردودا چھند شھڕی گھورە بھ  ٣٠سیاسھت و بھڕ وەبردنی سترات ژی شھڕ زەقتر دەردەکھوێ. لھ ماوەی 



و ئ ستاش زۆربھی و?تانی خاوەن  وەووی داپ شھنگی ئامریکا و بریتانیا و فھرانسھ ڕ بھشداری و?تانی ڕۆژئاوا و بھ
جگھ لھ ئ ران و عھڕەبستان لھ شھڕدا گھوزاون و دوور نییھ ئھم دوو و?تھش بک شر نھ  ،نھوتی ڕۆژھھ?تی ناوەڕاست

کردنھوەی یھکھمدا سھری نھگرت و ھھلھی پ ک ھ نا، بھ?م لھ تاقی کھ سھرھھلدانی داعش تا ڕادە ک ئھو ،ەوەناو شھڕ
  ڕەنگھ جارێ وەدوا کھوتب6. 

ئ ماراتی   .چھند و?تی ئوروپایینئامریکا و  زۆرترین کCیارانی کھرەسھی نیزامیعھڕەبی  یو?تانی گھورە و بچووک
 Gدالھ سا بودجھی نیزامیان  ملیۆن نفوسیان ھھیھ، ١٠٤کھ  عھرەبی، عھڕەبستان، کوویھت، ع راق، عومان، سوریھ

و  یھنزیک دوو ھ ندەی بودجھی قاڕەی ئھفریقا ،، واتھ بودجھی نیزامی ئھم چھند و?تھ عھڕەبییھدۆالرمیلیارد  ٤٠دەگاتھ 
گھل ک  جھی نیزامی سھرجھم و?تانی عھڕەبیبوود بھرە لھ گھڵ بودجھی نیزامی دوو قاڕەی ئافریقا و ئوسترالیا!نبھرا

 ٢ملیۆن، بودجھی نیزامی ئھلجھزایر دەگاتھ  ٤٠٠میلیارد و  ٢یسر دەگاتھ  بۆ و نھ بوودجھی نیزامی م ،لھوە زۆرترە
  ملیۆن.  ٤٨٠میلیارد و 

، دۆالرملیۆن  ٥٠٠میلیارد و  ١٦تھ لھ بھرانبھر و?تانی عھڕەبیدا  و?تی ئیسرائیل بھ تھنیا بوودجھی نیزامییھکھی دەگا
بۆ پاراستنی ھھر تاکھ کھس ک لھ  ،ھڕەبی خاوەن نھوتو?تی ع ٦واتھ بھ پ ی بودجھی  ملیۆن دانیشتووی ھھیھ. ٨کھ 

واتھ ھھر تاک کی خھGکی  ،ە بۆ ھھر کھسدۆالر ٢٠٦٢خھرج دەکرێ، ئھم ڕ ژەیھ لھ ئیسرائیل  دۆالر ٣٨٤ساGدا 
وەک ل رەدا دەبیندرێ ڕ ژەی بوودجھی  ئیسرائیل لھ ساGدا ئھوەندە پارەی بۆ مھبھستی نیزامی ل دەگ ردر تھوە. ھھر

نیزامی لھ و?تانی ئاسیا و ئافریقا وەک یھک نییھ و بھ پ ی دارایی ھھر و?ت ک و ژمارەی دانیشتووان و چۆنیھتی 
  بۆدجھی نیزامیش سھروخۆاری ھھیھ.  ،حکوومھت و باری سیاسی

  

دەورە کوردستانیان  ،لھ سھرباز و ڕەشھ نیزامیتی ئ ران، ع راق، سوریھ و تورکیا، بھ لشکر کی دوو ملیۆنی چوار و?
ھھر چوار و?تھکھ لھ پاش شھڕی دووھھمی جیھانییھوە ھھتا ساGی  بۆ خھرج دەکرێ. یدۆالرمیلیارد  ٢٥کھ سا?نھ  ،داوە

 بھ?م بھ در ژایی ئھو سا?نھ و دواتر ھھتا ئھمCۆ، شھڕی لھ الیھن ھیچ و?ت کھوە ھھڕەشھی شھڕیان ل نھکراوە، ١٩٨٠

  و ھھر جو?نھوەیھکی کورد لھ الیھن ھ زەکانی نیزامی ئھم و?تانھوە سھرکوت کراوە.  یان کردووەکورد

دوو و?تی تورکیا و ئ ران بھردەوامبوون لھ ھھڕەشھ و ھ رشی نیزامی و لھشکرک شی  پ کھاتنی ھھر می کوردستانپاش 
کھ  ،ی بۆ دوو و?تی تورکیا و ئ ران پ کھ نانو  شی داعش بۆ سھرکوردستان ھھل کیو بۆمبارانی کوردستان. ھ ر

ھ ئ ستا ل ، چ بھناوی لھشکری ڕەسمی خۆیان، چ بھناوی ڕەشھ نیزامییھکانیان.ڕاستھخۆ خاکی کوردستان داگیر بکھن
و  ھ زەکانی نیزامی ڕۆژئاوا، ئ ران، تورکیا، ع راق، گرووپھکانی ڕەشھ نیزامی ئیسالمی ع راقیھھر می کوردستان 

لھ کوردستان مۆڵ دراون و ڕوون نییھ ئھم  ،و خھGک یسالمی، بھ ئیزن و ب6 ئیزنی حکوومھت، پارلھماندەوGھتی ئ
  تا کھی در ژەی دەب ت و مانھوەیان چ دواڕۆژ کی بۆ خھGکی کورد لھ دوایھ؟!  ،داگیرکردنھ

  

کھمایھسی سیاسی  ھ زی پ شمھرگھ و نھبوونی سترات ژی نیزامی و ھ رشی داعش بۆ سھر کوردستان توانای بھرگری
بھ پ ی ئاماری وەزارەتی  ھھزار کھس ١٩٠ ر چاوی جیھان و و?تانی دەوروبھر.خستھ بھ ھھر می کوردستانی

ھھر  دەب6ھ ب6، ملیۆن کھس ٥دانیشتوانی باشووری کوردستان  گھر ژمارەی دەپار زن. ھھر می کوردستان ،پ شمھرگھ
ڕووی نھدا و ئھم س بپار زی. ئھمھ لھ شھنگال و باقی شو نھکان کھ ٢٥گیانی  ،بھ کھGھشینکۆفھکھیھوە پ شمھرگھیھک

  ھ رشھ کھ ھھڕەشھی گھورە بۆ سھر ھھول ر و باقی ناوچھکان بوو، لھ الیھن ھ زی دەرەکییھوە پ شی پ گیرا!

  

وەزارەتی  ی ڕوون نییھ و نازانرێشت ک ،ئھوەی بودجھی نیزامی کوردستان چھندەیھ و چۆناوچۆن خھرج دەکرێ
  ھھیھ! دا، دەوGھت و پاڕلھمان چ دەور کیان لھ دیاریکردن و دیارینھکردنی بوودجھی نیزامیحزبھکان، گھپ شمھر

   

ھ زەکانی  ،ھھرچھند لھ سھروبھندی شھڕی ھاوپھیمانان لھ گھڵ ع راق و دوای سھقامگیربوونی دەوGھتانی دوای سھدام
بھ?م لھوە  ،مھشقیان بھ پ شمھرگھ کردووە وردستانیش،ع راق لھ ک ئھرتھشیبریتانیا و ئامریکا لھ کاتی سازکردنھوەی 

تایبھت بھ کوردستانیان بۆ ھھر می  یسیستم کی نیزامی و بھرگری ، ناچ6 ئھوان دوور لھ سیستمی نیزامی ع راق
، بھ ع راق و تورکیا و ئ ران و حزبھکان لھ بھر موالحزاتی سیاسی وەش ناچ6 دەوGھتی ھھر ملھ داڕشتب6. کوردستان

  ی پرۆژەی سیستم کی تھواو دابCاو لھ سیستمی نیزامی ع راقیان بۆ بھرگری لھ کوردستان لھ بھرنامھدا بووب6. جیدد

  

 ،یھیان ھ ز کی بھرگری و ھ رشی حزبیڕۆGی ئھرتھش دەگ Cێ،  ھ زی پ شمھرگھئایا ئھو مھسھلھش چارەسھر نھکرا کھ 
وەک ئھرتھش لھ کوردستان  ستانداردنیزامی  یھرگریگھر سیستم کی ب لھ شارە!؟ ،کھ بھ ج گای ئھوەی لھ شاخ ب6

نھیدەتوانی  و?تی   داعشدەوری گ Cابا،  نھتھوەیی و نھحزبیوەک ھ ز کی  بوونی ھھبووایھ و ھ زی پ شمھرگھش 
  کوردان داگیر بکات و کارەسات بقھوم ن6! 

 ، کھیھی ل6 دەکراچاوەڕوانیھوە، ئھو دا ھ شترا ر حوکمی دەوGھتی بھغدائھوەش کھ دەستھ?تی بوودجھی پ شمھرگھ لھ ژ

کھ ھھرواش کرا و پ شمھرگھی ب6  ،گرێکھGک وەر وەک چھک دژی کوردستان لھم دەستھالتھی خۆی، دەوGھتی ناوەندی
  دەوامی نھھ نا!  ،مووچھ و ب6 ئیمکانی بھرگریی، لھ بھرانبھر ھ زی پCچھك و ت ر وپۆشتھی داعش



  ی ھھر می کوردستانسیستمی سیاسی، ئیداری ، نیزامی و پارلھمانناو  ھکانیناتھواویی سھرکوردستانھ رشی داعش بۆ 

ی ھ زیی بھرگری خستھ ڕوو، کھ ھۆی سھرەکی نھبوونی سیاسھت کی ڕوون و ئاشکراو سترات ژییھکی و ناتھواوی
   ! نھتھوەیی سھروو حزبی و گرووپی بوو- سیاسی

  

کۆمھG ک  ھ وتھی خۆیان بۆ پ شگرتن لھ کارەساتی گھورەتر،ب بھو الوە، و?تانی ڕۆژئاوا  ٢٠١٤لھ پاییزی ساGی  
. تر لھ سھت پ شمھرگھ بھڕ وە بردڕاھ نانی سھربازی بۆ کھم ئاGمان چھند دەورەیھکی ڕەوانھی کوردستان کرد وچھکیان 

ھ، کھ یۆملیۆن ئۆیC ٧٠ بایی، اشووری کوردستانی ئھنجام داوەکھ وەزارەتی بھرگری ئاGمان بۆ ب ھھموو ئھو کارانھ
ی ڕەسمی ن وان  کیان سھرئھنجامی گر بھست یان خ راتی ئاGمانھ، ،ئھو پارەیھ لھ کوردستان دەست ندر تھوەنازانCێ 

  !کوردستان و ئاGمان، کھ ڕانگھ یندراوە

  

ستاندار بھ لھبھر چاوگرتنی  چۆنیھتی باری مھترسیداری کورد و ھھڕەشھی ناوچھیی و  لھ کوردستان سیستم کی نیزامی 
ھکانی سروشت و جوغرافیای کوردستان و ش وەی پاراستنی خھGک و خاک نابیندرێ و پالن و تایبھتمھندییھتی چۆن

   بھرنامھی گونجاو بھرچاو ناکھوێ.

، ئامریکا، ئاGمان،ژاپۆن، سوویھتی پ شوو،رووسیھ بریتانیا، وەک یبھ چھکی کۆمھG ک و?ت تھیارکردنی پ شمھرگھ
 ، نیشانھی داڕشتنی پالن و دووربینیوئ د کھ ڕوون نییھ چۆن گھیشتونھتھ کوردستانو س یاکوروات ،فھڕانسھ، ع راق

  س نییھ!ھملیۆن ک ٥سیاسی و نیزامی و بھرگری لھ خاک و 

کۆپت ری سھردەمی چھند ھھلیئاGمان و سوئ د و  ،ی سوویھتی پ شوو، بریتانیا، ئامریکا، فھڕانسھ کۆمھG ک تانکبوونی 
ییھ کھ انھ نیزامویھتی پ شو، سھرجھم ئھو ئیمکسو اGمانی، بریتانیایی، ئامریکایی وماش نی ڕووسی، ئ سۆویھت و

 ھ خۆ لھ حاند چھک و کھرەسھی نوێ و مود رنی ئھمCۆداکوردستان ھھیھتی، کھ لھ کاتی شھڕدا کھGکی ئھوەیان نیی

  بگرن.

لھ  زاتی سیاسی و ناسیاسیالحوم، بھرژەوندی حزبی و گرووپینھتھوەیی، زاGبوونی نھبوونی سترات ژی ڕوونی  
 ڕوون نھبوونی سیاسھتی کورد لھ حاند و?تانی ڕۆژئاوا، ھھول ر بھرەو ئ ران وتورکیا و بھرانبھر دەوGھتی ع راق، 

دان ک بۆ شھڕی لھ ع راق و مھی ەتوان6 بھش کی جیانھکراوەباشووری کوردستان تاکھی دئھوەی  قھیران دەبات. 
ب6، پرسیار کھ کھ دەب6 بخر تھ بھر دەمی خھGکی کورد،  دەستت وەردانی دەوGھتان ناوچھیی و جیھانی و ھھر م ک بۆ

  پارلھمانی کوردستان و حکومھتی ھھر م؟

  

  برایم فھڕشی

  ٢٠١٥ڕ بھندانی 

  

  

  

  

  


