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ئایدیا دیپلۆماتیك

دەستنیشانكردنی ئەو ئاستەنگ و مەترسییانەی ڕووبەڕووی جیهان دەبنەوە تەنها پێشبینیكردن 
جیهانی  سەقامگیریی  و  ئاساییش  پرسی  بەرەنگاری  كە  هەڕەشانەی  لەو  زۆرێك  بەڵكوو  نییە، 
دەبنەوە لە سەرەتای ساڵی 2017ـوە فۆكسیان لە سەرە، مەخابن! ئێستا زۆرتر بوون و لە ڕابردوو 
زیاتر جیهانیان سەرقاڵتر و نیگەرانتر كردوە. سەرەڕای هەوڵ و تەقەلالكانی شێ جیپینگ، سەرۆكی 
چین لە پێناو پڕكردنەوەی شوێنپێكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا، چونكە دوور لە ڕوانگەی 
ئابووریی  كۆڕبەندی  میانی  لە  گڵۆبالیزم  لە  بەرگریكردنی  لە  جگە  دەكات،  گەمە  نێودەوڵەتی 
جیهانی، بەاڵم ڕوونە كە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خەریكە بەرەو چاڵی جیهانێك بە بێ ڕابەرایەتیی 

پەلكێش دەكرێت. 
ئێستا چین ڕێڕەوێكی بنكۆڵكردنی گرتوەتە بەر بە مەبەستی پڕكردنەوەی ئەو بۆشایییەی، كە 
لە ئەنجامی پاشەكشەكردنی واشنتۆن لە كێشە و قەیرانە نێودەوڵەتییەكان و ساردبوونەوەی لە 
ئەنجامدانی سەودا و ڕێككەوتنە بازرگانییەكانەوە سەری هەڵداوه، هەر وەك چین هەوڵیش دەدات 
لە  خۆیدا،  الی  بە  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  كالسیكییەكانی  هاوپەیمانە  ڕاكێشانی  بۆ 
كاتێكدا كە واشنتۆن ڕووی كردوەتەوە خەریكبوون بە گرفتەكانی ناوخۆ، بەاڵم توانای جیهانێكی 
ئاوا فرە جەمسەر بۆ بەرگەگرتنی بەها لیبراڵییەكان ئەویش بە دڵنیایییەوە پاشەكشەی كردووە. 

بارگرژییەكانــی  و  گرفــت   ،2017 ســاڵی  ســەرەتای  لــە 

كیشــوەری ئەورووپــا ببــوە ســەرچاوەی نیگەرانییەكــی 

ڕووی  دەكــرا  پێشــبینی  ئــەوەی  ســەرەڕای  گــەورە، 

لەگــەڵ ئەوەیشــدا پێدەچێــت پڕۆســەی  بــەاڵم  نــەدا، 

بــە  دەســتی  ئەورووپــا  یەكێتیــی  لــە  چاكســازیكردن 

لــە  هەڵبــژاردن  زنجیرەیــەك  كــردوە.  خاوبوونــەوە 

تێیانــدا  كــە  چــوون،  بەڕێــوە  ئەورووپــا  دەوڵەتانــی 

پاڵێوراوانــی باڵــی ڕاســتڕەو و شــەعبەوی دەنگیــان هێنــا و 

ســەركەوتن. هەبوونــی نیگەرانــی ســەبارەت بــە ئایینــدەی 

شــانۆی سیاســی لــە كیشــوەری ئەورووپــا بــە زەقــی 

ــەم  ــدا ل ــا و هۆڵەن ــە فەڕەنس ــدا ك ــە كاتێك ــوە، ل دەركەوت

جــۆرە ســیناریۆیە ڕزگاریــان بــوو، لــە ڕێگــەی هەڵبژاردنــی 

ئــەو ســەركردانەوە، كــە زیاتــر هاوســەنگ و دادپەروەرترن، 

بــەاڵم بــۆ منوونــە ســەركەوتنی حیزبــی ڕاســتڕەوی تونــدڕەو 

لــە ئەڵامنیــا و گەییشــتنی بــە چنینــەوەی دەســتكەوتەكانی 

ــا  ــەی ئەنجی ــی پێگ ــۆ الوازكردن ــە ب ــژاردن، هۆكارێك هەڵب

ــدا.  ــی چوارەمی ــە خول ــركڵ ل مێ

ســەبارەت بــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، دەبینیــن 

كــە ســەركەوتنەكانی ســوپاكەی بەشــار ئەســەد، بــۆ خــۆی 

مایەیــە ی نیگەرانییــە، بــە تایبەتــی كــە بوەتــە هــۆی 

ــەدا،  ــەو ناوچەی ــران ل ــیا و ئێ ــەی ڕووس ــی پێگ بەهێزبوون

لــە كاتێكــدا كــە ڕۆڵــی ویایەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا 

بــەرەو پاشەكشــەكردن چــوە. جێیــگاى داخــە كــە بڵێیــن، 

ــوە ی  ــە تێكچ ــەو دۆخ ــەر ئ ــە س ــردن ل ــت گرەوك پێدەچێ

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت هەمیشــە براوەیە، بەاڵم ســەرەڕای 

ئــەو ئارامییــە ڕێژەیییــەی لــە بــەرەی شــەڕی ســووریا 

ــەقامگیری  ــتی و س ــی ئاش ــوای پرس ــت هی ــە، پێناچێ هەی

ــت. هــەوڵ  ــار بكەوێ ــه  دی ــە ئاســۆوە ب ــە ســاڵی 2018 ل ل

دەدەیــن بــە كورتــی گرینگرتیــن و دیارتریــن ئــەو مەترســی 

و ئاســتەنگە سیاســی، ئەمنــی و ئابوورییــە نێودەوڵەتییانــە  
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

˛زيَككةوتنى ئةتؤمى و ثيَطةى ئيَسان لة خؤزهةآلتى ناوةزِاضت
ˇ

 دواى زيَككةوتنى ئةتؤمى لة تازانيَطتةكانى هةلَو تيَسِوانني  و      
 

 هةلَويَطتةكانى ئيَسان بةزامبةز وياليةتة يةكطستوةكانى ئةمةزيكا ناطؤزِيَت 
  تازان ضةبازةت بة قةيسانةكانى ناوضةكة لةطةلَ واشنتؤن ناضيَتة دانوضتانةوة 
  و بةزدةوامة لةضةزى دةكات ى لوبنانضوزيا و حصبولَآل شؤزىئيَسان ثشتيوانى 

 

 
 

 فاكتةرةكانى سنورداربوونى ثَيطةى ئَيران لة ناوضةكةدا     
 كةمتوانايى هاوثةميانةكانى ئيَسان لة يةكالييكسدنةوةى ملنالنيَكان 
 قةبازةى شيانى مسؤييةكانى دةولَةتة هاوثةميانةكانى تازان 
 ةلَ خؤزِاطسى نةيازةكانىالواشى طيانى بةزةنطازبوونةوة لةالى هيَصة هاوثةميانةكانى بة بةزاوزد لةط 
 بيَوودةيى ثشتيوانية دازاييةكانى ئيَسان لة بةديويَنانى دةضتكةوتى بةبةها و طةوزة 
  ةكان ئؤثؤشضيؤن هيَصةماددى و ضياضى لة ثشتيوانيكسدنى  هاوثةميانةكانتوانايى هيَصة عةزةبية 

 

ˇ

ناوةزِاضت خؤزهةآلتى لة ئيَسان ثيَطةى هةلَكشانى            ˛
˛

  بريؤكةى هةلَكشانى ثيَطةى ئيَسان لة خؤزهةآلتى ناوةزِاضت لة دواى هةلَطستنى
ضصاكانى ضةزى، يةكيَكة لةو برازدانةى بةهؤيةوة ئيَسان لةو ثةزاويَصكةوتنةى 
دةزدةهيَنيَت، بة تايبةتى لة زووى زةهةندة ماددييةكةى بة بةزاوزد لةطةلَ زةهةندة 

قةيسان و ملنالنيَ بنةزِةتى دادةنسيَت لة هةموو مسؤييةكةى كة بة خالَى 
    نيَودةولَةتييةكاندا. 

           

   :انةوةكان لة قةيرانةكانى ناوضةكةطرنطرتين كارد    

 بوذانةوةى ئابوزى ئيَسان و هةضتكسدنى بة باشبوونى دؤخى ناوخؤ  

 خواضتى هاوكازيكسدنى هاوثةميانةكانى لة ناوضةكةدا  بةهيَصبوونى 

 الكسدنةوةى خؤزئاواييةكان لة ئيَسان و داننان بة زؤلَى هةزيَنى 

  يةئةولوياتةكانى ئيدازةى ئةمةزيكاى  لةخؤزهةآلتى ناوةزِاضت لة ةيزيَر ثاشةكشةكسدنى 

 

 
كانیكییومووشووهتاقیكردنو   

 

كــۆریــایباكــوور  
 

 

كوچوپیۆنگیانگپێیوایو

كلیلیدڵنیاییوكانیتاكوتۆمییوئو

ژیانوامبوونیلوردهبۆبو  

 

2017یشوباتی12  

2017یئاداری6  

تركیلۆمو500-كێكڵدانیمووشوىو  

كیبالیستیبومووشو4ڵدانیىو

رسوستیىێرشكردنوبومو

ژاپۆنریكالوموكانیئوبنكو  

كۆریای 
 باكوور

 ژاپـۆن

 گوام

 

2017نیسانی16 2017ئایاری14   
كییووهپیۆنگیانگتاقیكردنو

نجامداوتوویئوكورنوكییسومووشو  

كێكیدوورىاوێژكوڵدانیمووشوىو
ڕواتوتوانایلێدانیتردهكیلۆمو4500
یوریكایىوموكانیئوربازییوسوبنكو  

2017موزیتو4  
ڕواتوتردهكیلۆمو6700كێكیكوڵدانیمووشوىو

كێكیدوورىاوێژكوڵدانیمووشوتوانایلێدانیىو
یوڕواتوتوانایلێدانیئاالسكایىوتردهكیلۆمو4500  
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــە  ــاڵی 2018 ل ــە س ــراوە ل ــبینی ك ــە پێش ــە ڕوو، ك بخەین

جیۆسیاســی  بارودۆخــی  و  هەلومــەرج  بنەمــای  ســەر 

ــێوەیەكی  ــە ش ــەوە. ب ــدا زەق ببن ــەری جیهان ــە سەرتاس ل

گشــتی، ڕووداوەكانــی ســاڵی 2017 و كەشــوهەوای جیهــان 

لــە ئێســتادا ئاماژەیەكــی ڕوونــە بــۆ ئــەوەی كــە پێویســتە 

كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــی خــۆی ســاز و ئامــادە بــكات بــۆ 

كارلێــك و ڕووداوی خراپرتیــش، بــەاڵم هیوایــەك هەیــە 

ــۆ  ــرت ب ــرت و ئارام ــی باش ــۆری ئاییندەیەك ــی خ ــۆ هەاڵتن ب

ــاڵی 2018دا.  ــی س ــە كۆتایی ــی ل مرۆڤایەت

1.كۆریای باكوور لە سەر لێواری هەڵدێر
پیۆنــگ یانــگ بەرەبــەرە لەگــەڵ هــەر تاقیكردنەوەیەكــی 

ــە  ــە گەییشــن ب مووشــەكیی ئەتۆمیــدا نزیــك دەبێتــەوە ل

ــكا  ــی ئەمەری ــی خاك ــۆ لێدان ــز ب ــا و هێ ــی توان بەدیهێنان

ــدا  ــە كاتێك ــەوە. ل ــی جەنگیی ــەی كاڵوەی ئەتۆمی ــە ڕێگ ل

ترامــپ، ســەرۆكی  ئیــدارەی دۆناڵــد  لێپررساوانــی  كــە 

ئــەوە  بــەردەوام  ئەمەریــكا  یەكگرتوەكانــی  ویایەتــە 

دووپــات دەكەنــەوە، كــە كات تــەواو دەبێــت لــە بــەردەم 

دۆزینــەوەی  بــۆ  بەرژەوەندییــەكان  خــاوەن  الیەنــە 

ڕێگەچارەیەكــی بــاش بــۆ قەیرانەكــە، بــەاڵم ســەرباری 

ــی  ــژكاری ئاساییش ــتەر، ڕاوێ ــەرت ماكامس ــش هێرب ئەمەی

نەتەوەیــی ئەمەریــكا و لێپررساوانــی تــری ئەمەریكــی 

ــە  ــای باكــوور ل پێیــان وایــە كــە »بەرچەرچدانــەوەی كۆری

دەستپێشــخەریی  ئامرازێكــی  ئەمەریــكاوە وەك  الیــەن 

بــەس نییــە بــۆ كەمكردنــەوەی ئاســتی ئــەو هەڕەشــەیەی، 

دروســتی  باكــوور  كۆریــای  ئەتۆمیــی  پرۆگرامــی  كــە 

ــی شــەڕێكی  ــۆ ڕوودان ــش هەڕەشــەیەكە ب ــردوە، ئەمەی ك

ــت  ــەر بێ ــخەریی ئەگ ــەڕی دەستپێش ــان ش ــی ی خۆپارێزی

و كۆریــای باكــوور ببێتــە خــاوەن توانــای مووشــەكیی 

ــڕ«.  ــوەر ب ــی كیش ئەتۆمی

ــە  ــێوازەی، ك ــەو ش ــەڵ ئ ــوە لەگ ــێوازە زۆر لێكچ ــەم ش ئ

لــە الیــەن ئیــدارەی جــۆرج دەبلیــو بــوش، ســەرۆكی 

پێشــووی ئەمەریــكا بــە كار هێــرا لــە مــاوەی شــەڕی 

لێدانــی عێــراق، بــەاڵم جێمــس ماتیــس، وەزیــری بەرگریــی 

وەك  هێشــتا  باكــوور  »كۆریــای  دەڵێــت:  ئەمەریــكا 

هەڕەشــەیەك بــۆ ســەر ئێمــە دەرنەكەوتــوە«. لێكۆڵینــەوە 

و شــیكردنەوەكانی ئــەم دوایییــەی شــارەزایان چەنــد دیــد 

و بۆچوونێكــی هاوشــێوەی ئــەم بۆچوونــە بەرجەســتە 

دەكــەن، ســەرەڕای ئــەوەی كــە حكوومەتــی پیۆنــگ یانــگ 

لەوانەیــە النــی كــەم پێویســتی بــە 2 تــا 3 ســاڵ هەبێــت بۆ 

بــە دەســتهێنانی توانــای ئەتۆمیــی ڕاســتەقینە، كــە دەبێتــە 

ــكا و  ــەر ئەمەری ــۆ س ــەڕە ب ــی و هەڕەش ــە ی مەترس ماییی

ــە  ــپ ل ــی ترام ــش، زێدەڕۆیی ــەرباری ئەمەی ــش، س جیهانی

ــی  ــانی گومانەكان ــەیەوە، شانبەش ــەم هەڕەش ــەی ئ ڕوانگ

بــۆ بەرپەرچدانــەوەی پیۆنــگ یانــگ وەك سیاســەتێك، 

ئەگەرەكانــی  لــە  بێــت،  جێبەجێكــردن  قابیلــی  كــە 

لــە  ئەمەریكــی  خۆپارێزیــی  گورزێكــی  ئاڕاســتەكردنی 

كۆریــای باكــوور لــە ســاڵی 2018 بــە ڕێــژەی %25 تــا 30% 

ــە.   ــتی تێدای ــەری ڕاس ئەگ

ــی  ــەردەم بازرگانی ــە ب ــكا كۆســپ ل 2.ئەمەری
ــت دەكات ــدا دروس جیهانی

و  ئاگریــن  وتارێكــی  چەنــد  ڕێگــەی  لــە  ترامــپ 

بــەرەو پۆســتی ســەرۆكایەتیی  مەترســیدارەوە ڕێگــەی 

ئەمەریــكا بــڕی، بەتایبەتــی هــاوكات لەگــەڵ فۆكــس 

خســتنە ســەر ســەودا و ڕێككەوتنــە بازرگانییــە خراپــەكان. 

الیەنــەكان  فــرە  بازرگانییــە  ڕێككەوتنــە  دەگوترێــت 

بوونەتــە مایــەی نیگەرانــی بــۆ چینــی ناوەنــد، كــە لــە دژی 

ئاییندەی  بە  ســەبــارەت  نیگەرانی  هەبوونی 
زەقی  بە  ئەورووپا  كیشوەری  لە  سیاسی  شانۆی 
هۆڵەندا  و  فەڕەنسا  كە  كاتێكدا  لە  دەركەوتوە، 
ڕێگەی  لە  بوو،  ڕزگاریان  سیناریۆیە  جۆرە  لەم 
هەڵبژاردنی ئەو سەركردانەوە، كە زیاتر هاوسەنگ 

و دادپەروەرترن
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ڕێككەوتنــی بازرگانیــی ئازاد لــە ئەمەریكای باكــوور )نافتا( 

و هاوبەشــیی تــران ئۆقیانووســی ئــارام )TP( وەســتانەوە، 

جگــە لــە ناڕازیبــوون لــە ســەر بــە ئەندامبوونــی چیــن لــە 

ــی  ــی بازرگانی ــی و ڕێككەوتن ــی جیهان ــراوی بازرگانی ڕێكخ

ــە  ــای باشــووردا، كــە ب ــكا و كۆری ــوان ئەمەری ــە نێ ــازاد ل ئ

)KORUS FTA( نــارساوە. فۆكســدانانی ترامــپ لــە ســەر 

ــازاڕەكان  ــە ب ــن ب ــی گەییش ــی پرس ــە جیاتی ــان ل كورتهێن

ــۆكاری  ــوە ه ــەنگ، ب ــی هاوس ــۆ بازرگانی ــك ب وەك پێوەرێ

هەڵســەنگاندنی  بــۆ  قــورس  پێوەرێكــی  دروســتبوونی 

ســەودا و ڕێككەوتنــە بازرگانییــەكان. 

گــەورە  بــەردەم  لــە  ترامــپ  وتارەكــەی  ڕاســتیدا  لــە 

هاریكاریــی  ناوچــەی  لــە  جێبەجێــكار  لێپررساوانــی 

ئابووریــی ناوچــەی ئاســیا – پاســیفیك لــە شــاری دانانــگ 

ــە دژی سیســتمی  ــە ڕاگەیاندنــی شــەڕ ل ــوو ل زۆر نزیــك ب

ــۆ  ــاژەی ب ــارەدا ئام ــەو وت ــپ ل ــی. ترام ــی جیهان بازرگانی

كــردوە، كــە ڕێكخــراوی بازرگانیــی جیهــان دادپــەروەر 

نییــە، بۆیــە پێشــبینی دەكرێــت ســاڵی 2018 ببێتــە ســاڵێك 

ــان  ــی جیه ــتمی بازرگانی ــپ سیس ــودی ترام ــدا خ ــە تێی ك

ــا 50%  ــوان 40 ت ــە نێ ــە ل ــك هەی ــات. ئەگەرێ ــەك دەخ پ

ئامــاژە دەكات بــۆ ئــەوەی كــە ترامــپ هــەوڵ دەدات بــۆ 

ــپ  ــدە كۆس ــۆرۆس، هــەر چەن ــا و ك ــەوەی نافت ڕەتكردن

و ئاســتەنگە یاســایییەكان هەوڵەكانــی پــەك دەخــات، 

ــەڵ  ــان لەگ ــری جیه ــەكەی ت ــدا، بەش ــان كاتیش ــە هەم ل

ــردن  ــە مامەڵەك ــتی ب ــا دەس ــی ئەورووپ ــەدا و یەكێتی كەن

 TTP--11- A  و جموجــووڵ كــردوە. تۆكیــۆ پەیپــەری

ــی ناوچــەی  ــە ســەودای بازرگانی ــەت ب ــراوی تایب هەموارك

ئۆقیانووســی ئارامــی تــەواو كــرد، كــە وێنەیەكــە لــە 

ئــارام،  ئۆقیانووســی  ناوچــەی  لــە  ئابــووری  ســەودای 

ویایەتــە  هاوكاریــی  بــێ  بــە  دەتوانێــت  ژاپــۆن  كــە 

یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا بــەرەو پێشــەوە هەنــگاو بنێــت، 

ئەوەیــش بــە ســەركردایەتیی چیــن بــۆ دانوســتانكردن لــە 

 ،)RCEP( ســەر هاوبەشــیی ئابووریــی هەرێمیــی گشــتگیر

عه لی خامنه یی له گه ڵ فه رمانده  سه بازییه كانی ئێران
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ئایدیا دیپلۆماتیك

  
  

 كاوی واَخۆییً  ڕێكاري كاوی كییً ري سً  وگاَي دیارتریه ًٌ  كان رێىییً وً  َتً دیارتریه لێكً

واَ  لً  َري درَستبَُوی درزێكی گً
 اڵتذار سً تی دي ی پاشایً ماڵً بىً

وذان َ پیاَاوی  ستگیركردوی بیرمً دي
 ران َ چاالكُاوان رَي وكار َ مافپً خاَي

  ی دژ بً َي كارداوً
 كاوی كاري

ستگیركردوی چاالكُاواوی دیاری  دي
 باتی ژوان بُاری مافی مرۆڤ َ خً

  

كساویكردوی  پێذاوی مافی زیاتر َ یً
 وێُان ژوان َ پیاَان َ

 ژوان تا ئۆتُمبیل لێبخُڕن  پێذان بً ڕێگً

 پرسی مافی ژن

  زراَي ی دامً َي دََرخستىً
ڵذاوی  رًٌ كان َ سً ئیسالمییً

رچَُن  ٌۆی دي ری بً ماَي یی جً تَُڕي
  ی كُلتَُری ئیسالمی لً بازوً  لً

  سعُدیً

 ماكان ی سیىً َي كردوً
 وگ َ گۆراوی ئاًٌ  دان بً ڕێگً

  َاوً وگی شً سازكردوی ئاًٌ

 راوی خۆشگُزي

ر َ  تً مارۆداوی قً قُرسكردوی گً
 یه حري داگیركردوی بً

كاوی خێساوی  ڵً كردوی ڕایً پارچً  پارچً
  وذاَیی كً

 كی ري ری دي كاریگً

ی  َي كُشته َ باڵَكردوً  ساڵ لً 3
 ن مً یً  خۆشی لً برسێتی َ وً

یماوی  تیكردوی ٌێسی ٌاَپً ركردایً سً
رجكردوی  ن َ خً مً دژی یً  بی لً ري عً

 كی زۆر یً پاري

ڕی  رمكردوی شً گً
 ن مً یً

واَخۆ َ   لً  َري ریی گً ماَي یی جً تَُڕي
  كاوی سعُدیً تً دژی سیاسً  لً  َي ري دي

خاكی   مافی ئیسرائیل لً  داوپێذاوان بً
 ستیه ڵً فً

  لً  َي وسیكبَُوً
 ئیسرائیل

ٌا دۆالر بۆ  ی ملیاري َي ري دي  بردوً
 ریكا مً ئً

ٌا بۆ  تی َ چُكذاداوی ڕي كلكایً
 ریكا مً ئً

ی به  دي َدای سً سً
 لمان سً

 لمان: محمذ به سً 0232كاوی دیذگای  ئاماوجً  
 ر ئاستی جیٍان سً لً 51ی  پلً  یشته بً : گً َي ڕََی ئابَُرییً  لً -
 وذََی ژیاریی سً شً كی گً یً ڵگً زراوذوی كۆمً : دامً َي تیً اڵیً ڕََی كۆمً  لً -
 ت پۆلێىی ٌێماكاوی كارایی حكُمً  لً 02ی  پلً  یشته بً : گً َي تذاریً ڕََی ئاستی حكُمً  لً -
  

 0232لمان بۆ ساڵی  كاوی محمذ به سً دیذگای چاكسازییً
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ئەمەریكییــەكان  ئەمەیشــەوە هەنــاردەكارە  بــە هــۆی 

ڕووبــەڕووی جیاكاریــی زیاتــر دەبنــەوە.  

3.كێشــە و قەیرانــی زیاتــر بەرۆكــی ئەمەریــكا 
دەگرێت 

ــتمی  ــەواو سیس ــتا ت ــپ، هێش ــد ترام ــەرۆكایەتیی دۆناڵ س

ــان.  ــی دەترس ــدا لێ ــە بنەڕەت ــدوە، وەك ل ــی نەبەزان جیهان

هــەر زوو ترامــپ كێرڤــی ڕەخنــە و گلەیییەكانــی بەرانبــەر 

پەیامنــی باكــووری ئەتڵەســی )ناتــۆ( كــەم كــردەوە، بــەاڵم 

ــت،  ــەردەوام بێ ــۆی ب ــڕەوی خ ــەر ڕێ ــە س ــاری داوە ل بڕی

بڕیاریشــی داوە ویایەتــە یەكگرتــوەكان لــە ڕێكەوتننامەی 

 TPP ڕێككەوتنــی و  كەشــوهەوا  بــە  تایبــەت  پاریــس 

ــی هەڵوەشــاندنەوەی  ــۆ هەوڵ ــە ب بكشــێتەوە، كــە ئاماژەی

گواســتنەوەی  و  ئێــران  لەگــەڵ  ئەتۆمیــی  ڕێككەوتنــی 

كێشــەكە بــۆ كۆنگرێــس، بــەاڵم هێشــتا ترامــپ لــەم 

ــتە  ــەم ئاس ــدا، ئ ــەڵ ئەمەیش ــە. لەگ ــتەیدا دوودڵ هەڵوێس

ــەوەی ئێســتا  ــت. ئ ــی بێ ــە كات ــۆی هەی ــە هاوســەنگی ب ل

ــردوو،  ــە هــەر كاتێكــی ڕاب ــە دەر ل ــە ب جێگــەی نیگەرانیی

بریتییــە لــە كاردانــەوەی ئیــدارەی ئەمەریــكا لــە دژی 

بــە  تایبــەت  لیژنــەی  كــە  زیــادە،  تۆمەتێكــی  هــەر 

لێكۆڵینــەوە لــە هەبوونــی پێوەنــدی لــە نێــوان هەڵمەتــی 

بانگەشــەی ســەرۆكایەتیی ترامــپ و ڕووســیا ئاشــكرای 

بــكات. هەبوونــی هــەر بەڵگەیــەك لــە ســەر دەســت 

تێكەاڵوكردنــی ترامــپ لەگــەڵ ڕووســیا لــە هەڵمەتــی 

ــە كاری  ــۆی هەی ــكا ب ــەرۆكایەتیی ئەمەری ــی س هەڵبژاردن

ئیــدارەی ئەمەریــكا ئیفلیــج بــكات و گەلــی ئەمەریــكا 

تووشــی قەیرانێــك بــكات تەنانــەت ئەگــەر تۆمەتباركردنــی 

ــە پۆســتی  ترامــپ نەیشــبێتە هــۆكاری دوورخســتنەوەی ل

ســەرۆكایەتی. 

4.پێگــەی ڕووســیا و گرفتــی پۆتیــن لــە دوای 
هەڵبــژاردن

ئاشــكرایە كــە ڤادیمێــر پۆتیــن، ســەرۆك ڕووســیا لــە 

ئــاداری ســاڵی 2018 بــە ســەرۆكی ڕووســیا هەڵبژێررایەوە، 

ڕووبــەڕووی  كۆتاییــدا  لــە  پۆتیــن  ئەمەیشــدا  لەگــەڵ 

چەنــد ئۆپشــنێكی قــورس دەبێتــەوە. بــە بــێ ئەنجامدانــی 

چاكســازیی ئابووریــی لــە ڕووســیا، ڕێگــەی تێدەچێــت 

پۆتیــن ڕووســیا بــەرەو هەڵدێــری كۆتایــی ببــات. لــە 

هەمــان كاتــدا، ئــەم چاكســازییە بێزاركــەر دەبێــت و بــۆی 

ــن شــلۆق  ــە ســەقامگیریی دەســەاڵت و پێگــەی پۆتی هەی

ــیا  ــووی ڕووس ــری پێش ــن وەزی ــی كۆدری ــكات. ئەلیكس ب

لــە ســاڵی 2016 وەك جێگــری  بــۆ مــاوەی 11 ســاڵ، 

ــەرۆك  ــە س ــەت ب ــی تایب ــی ئابووری ــەرۆكی ئەنجوومەن س

دانــرا. كۆدریــن لــە ســاڵی 2017دا دەربــارەی ئاســۆی 

پانەكانــی  پشــتیوانیی  »مــن  گوتــی:  چاكســازییەكان 

پۆتیــن دەكــەم«، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا پانەكانــی 

ــێوازی  ــەر ش ــە س ــازی ل ــی چاكس ــۆ ئەنجامدان ــن ب كۆدری

ــی  ــازاڕی یەكێتی ــۆ ب ــە ب ــەی، ك ــە تەكنۆلۆژیی ــەو داهێنان ئ

ئەورووپــا پێویســتە لــە پێنــاو بەدیهێنانــی ســەركەوتن. 

ــتەدا،  ــەو پۆس ــن ل ــی كۆدری ــەڵ دانان ــاوكات لەگ ــەاڵم ه ب

ــت،  ــازی بێ ــاوا دەرب ــە ســزاكانی خۆرئ ــت ل ــن دەیەوێ پۆتی

كــە یەكێتیــی ئەورووپــا بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ ویایەتــە 

ــان  ــەپاندوە. پ ــەریدا س ــە س ــكا ب ــی ئەمەری یەكگرتوەكان

بــۆ چاكســازی ڕووبــەڕووی  پێشــنیارەكانی كۆدریــن  و 

دەتوانێــت  پۆتینیــش  دەبێتــەوە،  ئاڵــۆز  ئاییندەیەكــی 

بكاتــەوه،  كــەم  ئەورووپــا  ســزاكانی  كاریگەریــی  لــە 

ــە ســەر ڕێككەوتنێكــی  ــت ل ــد بێ ــت و ڕەزامەن ــەر بێ ئەگ

ــا و پرســی  ــە قەیرانــی ئۆكرانی ئاســاییكردنەوە ســەبارەت ب

ــری  ــی ت ــە بوارەكان ــیا ل ــی ڕووس ــی هاوكارییەكان زیادكردن

پۆتیــن  چەنــدە  هــەر  تیــرۆر.  بەگژداچوونــەوەی  وەك 

ناسیۆنالیســتەكان دەبێتــەوە،  ڕووبــەڕووی كاردانــەوەی 

ــەاڵم  ــەوە دروســت دەبێــت، ب ــەم ڕێكاران ــە هــۆی ئ كــە ب

سیســتمە  ئــەو  ئابووریــی  چاكســازیی  ئەنجامدانــی 

ســەرمایەدارییە پــڕ مەحســوبیەتە لەبــار دەبــات، كــە 

ــەندە.   ــەوە پەس ــە الی ــن ب پۆتی

5.ئەگەرەكانــی كاری پێكەوەیــی ئەورووپــا بــە 
بــێ قەیــران

ــەرۆكێكی  ــە س ــەم دوایییان ــا ب ــەوەی فەڕەنس ــەرەڕای ئ س
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قەیرانــە  ئــەو  بەرەنــگاری  دەخوازێــت  هەڵبــژاردوە  

لــە  ئەورووپــا  و  ببێتــەوە  پەیكەرییــە  ئابوورییــە 

ــكات.  ــاز ب ــژ دەرب ــاوە درێ ــی م ــی ئابووری پووكانەوەیەك

ئەنجامدانــی  بــۆ  ئەورووپــا  توانــای  و  هێــز  هێشــتا 

ــە  ــە، ك ــار نیی ــر دی ــی ت ــایەی قەیرانێك ــە س ــازی ل چاكس

ــا  ــدەی ئەورووپ ــە ئایین ــە ل ــارە و هەڕەش ــۆوە دی ــە ئاس ل

دەكات. لــە ئەڵامنیایــش، بڕیارەكــەی ڕاوێــژكار ئەنگیــا 

ــە  ــەران ل ــەی پەناب ــەڵ كێش ــردن لەگ ــۆ مامەڵەك ــركل ب مێ

ــدا،  ــەردەم كۆچبەران ــە ب ــەوەی ســنورەكان ل ــەی كردن ڕێگ

بڕیارێكــە بــە ڕوونــی جێگــەی ڕەزامەندیــی گەلــی ئەڵامنیــا 

بەڵكــوو دەبێتــە هــۆی گەشــەكردنی ڕەوتێكــی  نییــە، 

ئەڵامنیــا  هەڵبژاردنــی  دواییــن  لــە  كــە  جەمــاوەری، 

هەندێــك دەســتكەوتی چنییــەوە. مێــركل ڕووبــەڕووی 

كێشــە بوەتــەوە  لــە پێكهێنانــی كابینــەی حكوومەتــی 

ــارە دروســتكردنەوەی هاوپەیامنێتیــی  نــوێ، چونكــە دووب

ــە  ــار ل ــدا دوا ج ــیال دیموكراتەكان ــەڵ سۆس ــووی لەگ پێش

ئەگــەری ئەنجامدانــی چاكســازییە دارایییەكانــی یەكێتیــی 

زیــاد دەكات.   ئەورووپــا 

ــدگا  ــان داوە دی ــرۆن بەڵێنی ــركل و ماك ــە مێ ــە ل ــەر یەك ه

ــازییەكانی  ــە چاكس ــەبارەت ب ــیان س ــی هاوبەش و تێڕوانین

ناوچــەی یــۆرۆ ڕابگەیەنــن، بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەیشــدا 

مەترســییەكە لــە پێویســتی زۆری ئەورووپا بــە ئەنجامدانی 

چاكســازیی خــۆی دەبینێتــەوە، كــە ئێســتا هــاوكات لەگــەڵ 

ــااڵنی  ــەڵ س ــەراورد لەگ ــە ب ــادا ب ــەندنی ئەورووپ گەشەس

ــا  ــی بەریتانی ــتیدا دەرچوون ــە ڕاس ــوە. ل ــر ب ــوو خێرات پێش

ــدەن  ــی لەن ــا و خواســتی حكوومەت ــی ئەورووپ ــە یەكێتی ل

ــری  ــی ت ــە گرینگەكان ــەڵ گۆڕانكاریی ــردن لەگ ــۆ مامەڵەك ب

ئەورووپــا، هۆكارێكــی تــرە بــۆ داچۆڕینــی تواناكانــی 

ــا.   ــوەری ئەورووپ كیش

ــی  ــێ بێكۆتایییەكان ــەنەكردنی ملمالن 6.تەش
ــی ناوەڕاســت  خۆرهەاڵت

دوور نییە ناكۆكییە سیاســی، ســەربازی و دیپلۆماســییەكانی 

هــۆكاری  ببێتــە  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  ناوچــەی 

دروســتبوونی كۆمەڵێــك گــرژی و ئاڵــۆزی تــر لە نێــوان هێز 

و الیەنــە كاریگەرەكانــدا. پێشــبینیی زۆر دەكرێــت گــرژی 

و كێشــەكانی نێــوان ئێــران و عەرەبســتانی ســعوودیە، كــە 

لــە ئەنجامــی كێبڕكــێ و ملمانێــی هەرێمییــەوە بــە هــۆی 

ــداوه  ــەوه ســەری هەڵ ــد خوازیی ــەپاندن و بەرژەوەن خۆس

ــە  ــی ل ــەری و لێكەوتەكان ــاڵ كاریگ ــە پ ــت، ل ــر بێ گەورەت

ســەر دەوڵەتــە دراوســێكانیان.  هــەر وەك ئێــران لــە ســاڵی 

ــدی  ــی و چەقبەن ــە ناوەندێت ــت ب ــت دەگرێ 2018دا دەس

ــەی  ــەر ناوچ ــەری بەس ــاییش و هەژموونگ ــە ڕووی ئاس ل

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، یــان لــە ڕێگــەی پشــتیوانیكردنی 

هێــز و تــۆڕە دەرەكییەكانــی وەك حیزبولــاڵ، جگــە لــە 

ــە  ــی، ب ــە شكســتی سیاســەتی ڕكابەرەكان ســوودوەرگرتن ل

ــی  ــت كاریگەرێت ــراق. پێشــبینی دەكرێ ــە عێ ــش ل تایبەتیی

ئێــران لــە ســەر ناوچەكــە بــە باشــی مبێنێتــەوە، ســەرەڕای 

ــدەر  ــی حەی ــە حكوومەت ــەی ك ــەوڵ و تەقەلایان ــەو ه ئ

عەبــادی و ناسیۆنالیســتە شــیعەكانی وەك موقتــەدا ســەدر 

ــیی  ــەی سیاس ــەوەی پێگ ــتەی كەمكردن ــە ئاراس ــە ب داویان

ئــەو میلیشــیا شــیعییانەی عێــراق، كــە لــە الیــەن ئێرانــەوە 

ســعوودیە  عەرەبســتانی  دەكرێــت.  لــێ  پشــتیوانییان 

حیزبولــاڵ  هەژموونــی  شــكاندنی  لــە  هێنــا  شكســتی 

ــەر  ــتاییش ه ــان، ئێس ــتیی لوبن ــەتی گش ــەر سیاس ــە س ل

یەكــە لــە ئیــران و ســەركردایەتیی حیزبولــاڵ لــە بــاری 

ــی  ــەوەی هــەر هەوڵێك ــۆ ڕووبەڕووبوون ــیدان ب ئامادەباش

ــتێوەردان.  ــۆ دەس ــعوودیە ب س

ســاڵی  لــە  عێــراق  كوردەكانــی  ڕیفراندۆمــەی  Wئــەو 

هــۆی  بــوە  دا  ئەنجامیــان  ســەربەخۆیی  بــۆ  2017دا 

قەیرانــی  ســەرهەڵدانی  ئەگەرەكانــی  گەشەســەندنی 

سیاســی و ســەربازییەكان لــە ســاڵی 2018دا لــە هــەر یــەك 

لــە عێــراق و ســووریا. بــە لەبەرچاوگرتنــی كەمبوونــەوەی 

ڕووی  لــە  ئەمەریــكا  یەكگرتوەكانــی  ویایەتــە  ڕۆڵــی 

دیاریكردنــی دۆخــی كۆتاییــی دەوڵەتــی ســووریا، كــە پێگە 

و كاریگەرێتیــی هــەر یــەك لــە ئێــران، توركیــا و ڕووســیای 

پێــوە دیــارە »شانبەشــانی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد«، بۆیــە 
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

وهڕوملمالنێكانوىۆیشونبوموكانیمندااڵنییوتییوینومو  

  

 
دایكبووننلًمًیًملیۆنمىداڵل3ًڕوملمالوێكانزیاترلًڕایشًريتائێستاس2015ًساڵیلً  

دواويب2015ًئاداریكانلًكوژراووبریىداريیمىداڵًژماري 5000  

ملیۆن11 یًتیداویمرۆییًٌیارمًیپێویستیانبًومىدااڵوًئً   

نكًرگديڵمًگًدخۆراكهوملمالوێلًیبًومىدااڵوًیئًژماري 400000  

ملیۆن6 وێتستىاكًیپاكیانديويیئاویخواردوًومىدااڵوًیئًژماري   

ملیۆن2 خوێىدنشهلًیبێبًومىدااڵوًیئًژماري   

ملیۆن1 كرێتتووشیكۆلێراوسكچوونبووبهیگومانديواوًئً   

زار800ًٌملیۆن2 شوودراونساڵیب18ًویمًخوارتًیلًوكچاوًیئًژماري   

 
ستديزماویتووودوتیژیٌیچیتروازاوهبًلًاڵمجگًبه،بًديورينگًمًمىدااڵوییًواولًكیتًیًويوً

وانوییًدرووستكراویئًبه،كًديگیرۆديويڕيكاویشًخراپووێراوكارییًوجامًرئًدي  
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پێدەچێــت زیاتــر لــە دژی كوردەكانــی ســووریا دەســت بــە 

جموجــووڵ بكــەن. بــەاڵم لــە عێــراق، ملمانێــی ســەربازیی 

ــوردەكان،  ــراق، ك ــی عێ ــوان حكوومەت ــە نێ ــبینیكراو ل پێش

ــەم  ــە ئ ــران، دوور نیی ــە ئێ ــەر ب ــیعییەكانی س ــیا ش میلیش

ــەوە  ــراوی داعش ــاموەكانی ڕێكخ ــەن پاش ــە الی ــە ل قەیران

كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت بــۆ نانــەوەی ئــاژاوە و ئاڵۆزیــی 

زیاتــر لــە عێــراق، ئەگــەر بــە هەمــان ئاســتی ڕابردوویــش 

ــت.   نەبێ

7.تەقینەوەی پاشاگەردانی لە یەمەن 
شانشــینی ســعوودیە و ئیامراتــی عەرەبیــی یەكگرتــوو لــە 

چوارچێــوەی هاوپەیامنێتیــی عەرەبیدا چەنــد هەنگاوێكیان 

نــاوە بــۆ هاوكاریكردنــی هێــز و الیەنــە كاریگــەرە تــازەكان 

لــە ســەر زەوی، بــەاڵم پێدەچێــت ڕێگەچــارەی سیاســی بــۆ 

ــە یەمــەن هێشــتا دوور  ــە شــەڕی ناوخــۆ ل ــان ب كۆتاییهێن

ئەگەرێكــی بێــت.  ســەرەڕای ئەمەیــش، كارەســاتی مرۆیــی 

لــەو واڵتەدا دەســتی پــێ كــردوە و زۆر خراپرتیــش دەبێت. 

كۆچكردنــی عەلــی عەبدولــاڵ ســاڵح، ســەرۆكی پێشــووتری 

یەمــەن لــە ســەر دەســتی هاوپەیامنــە حوســییەكانی، 

ــیی  ــی سیاس ــۆ بارودۆخ ــی ب ــری ئاڵۆزییەكان ــی ت توێژاڵێك

ــی  ــە بەدیهێنان ــرد ك ــش وای ك ــرد، ئەمەی ــاد ك ــەن زی یەم

ئاشــتی لــە ئایینــدەی نزیكــدا ئەگەرێكــی دوور بێــت. 

بالیســتییەكان  مووشــەكە  هەڵدانــی  بەردەوامبوونــی 

لــە الیــەن چەكدارانــی حوســییەوە لــە بەرانبــەر ڕیــاز 

ــەربازیی  ــی س ــۆكاری كاردانەوەیەك ــە ه ــە ببێت ــۆی هەی ب

نابەرانبــەر لــە الیــەن ســعوودیەوە، بــەو هۆیەیشــەوە 

یەمــەن گەمــارۆی زیاتــر دەدرێــت و برســێتیی تــەواو 

ــت.  ــە هەڵدەچنێ ــەو واڵت ــگ ب تەن

و  چاكســازییەكان  پرۆســەی  8.سســتیی 
بــێ  و  كــردن  دەســتباڵوی  مەترســییەكانی 

ســعوودیە  شانشــینی  لــە  بــوون  هیــوا 
جێبەجێكردنــی پرۆســەی چاكســازیی سەرتاســەری لــە 

عەرەبســتانی ســعوودیە بــە پشتبەســن بــە دیــدگای ســاڵی 

2030 بــەردەوام دەبێــت، بــەاڵم جــوواڵن بــە سســتی 

ــی  ــی حكوومەت ــۆ الیەنگران ــوون ب ــەی بێهیواب ــە مای دەبێت

ــەی،  ــە موحافیزكاران ــەو ڕەوت ــدا ئ ــان كات ــە هەم ــاز. ل ڕی

و گۆڕانكارییــەكان دەكــەن،  دژایەتیــی چاكســازی  كــە 

بــۆ منوونــە وەك بڕیــاری ڕێگەپێــدان بــە ئافرەتــان تــا 

ئۆتۆمبیــل لــێ بخــوڕن، هــاوكات لەگــەڵ گەشــەكردنی 

هەســتكردن بــە بێــزاری بەرانبــەر حكوومــەت، كێشــەكان 

بــن  ســەملان  شــا  پێدەچێــت  چونكــە  دەكات،  زیاتــر 

عەبدولعەزیــز ئــال ســعوود لــە 2018دا تەختــی پاشــایەتی 

ســەملان  بــن  محەمــەد  شــازادە  كوڕەكــەی،  ڕادەســتی 

بــكات، ئەمەیــش دیســانەوە بــۆی هەیــە هەســتكردن بــە 

بێــزاری و ناڕەزایەتــی و گیانــی ملمانــێ لــە نــاو بنەماڵــەی 

پێشــبینی  هەروەهــا  بــكات.  بەهێزتــر  دەســەاڵتداردا 

دەكرێــت پێوەندییەكانــی شانشــینی ســعوودیە لەگــەڵ 

ئێــران و قەتــەر گــرژی و ئاڵۆزیــی زیاتــر بــە خــۆوە ببینێت. 

بــە هــۆی نزیكــی بنەماڵــەی دەســەاڵتدارلە ســعوودیە 

ــەڕووی  ــت ســعوودیە ڕووب ــپ، پێدەچێ ــدارەی ترام ــە ئی ل

ــی  ــە كات ــەوە ل ــش ببێت ــی و هەرێمیی ــكۆیەكی ناوخۆی نس

هەڵكشــانی كێرڤــی كێشــە و ملمانێكانــی نێــوان ئیرسائیــل 

ــە ئەنجامــی دانپێدانانــی  و دەســەاڵتی فەلەســتینی، كــە ل

ئیــدارەی دۆناڵــد ترامــپ بــە شــاری قــودس وەك پایتەختــی 

بە  پێویستی  كەم  النی  لەوانەیە  یانگ  پیۆنگ 
توانای  دەستهێنانی  بە  بۆ  هەبێت  ساڵ   3 تا   2
ئەتۆمیی ڕاستەقینە، كە دەبێتە مایییە ی مەترسی 
جیهانیش،  و  ئەمەریكا  سەر  بۆ  هەڕەشەڕە  و 
سەرباری ئەمەیش، زێدەڕۆییی ترامپ لە ڕوانگەی 
بۆ  گومانەكانی  شانبەشانی  هەڕەشەیەوە،  ئەم 

بەرپەرچدانەوەی پیۆنگ یانگ وەك سیاسەتێك



31

ژمارە )37-36( ئابی 2018

ــوە.  ــەرچاوەی گرت ــل س ئیرسائی

لــە  تیرۆریــزم  هەڕەشــەی  9.زیادبوونــی 
ناوەڕاســت خۆرهەاڵتــی  ســنوری  دەرەوەی 

ــراق و  ــە عێ ــش ل ــەی داع ــەوەی پێگ ــوون و پووكان الوازب

ــی  ــە ناوچەكان ــرۆر ل ــەی تی ــە پێگ ــە ك ــای وای ســووریا مان

لەگــەڵ  ئەمەیــش  دەبێــت،  بەهێــز  جیهــان  تــری 

ــاو  ــی ن ــی بیان ــه چەكداران ــی زۆر ل ــەوەی ژمارەیەك گەڕان

ــە  ــا ل ــی ئەورووپ ــیا. واڵتان ــا و ڕووس ــۆ ئەورووپ ــش ب داع

مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا بەرزبوونــەوەی هێــرش 

بینیــوە ،  خــۆوە  بــە  تیرۆریســتییەكانیان  پەالماردانــە  و 

ــارەی ڕووداوە  ــی ژم ــەڵ زیادبوون ــە لەگ ــش هاوكات ئەمەی

ــۆ  ــای خۆرهــەاڵت و ڕووســیا. ب ــە ئەورووپ مەرگهێنــەكان ل

ــر  ــە بی ــان ب ــبۆرگ ئەوەم ــان پرتس ــەكانی س ــە هێرش منوون

دەهێنێتــەوە، كــە هێشــتا ڕووســیا بــۆی هەیــە بكەوێتــەوە 

ــە  ــش ب ــتییەكان، ئەوەی ــارە تیرۆریس ــرش و پەالم ــەر هێ ب

ــی  ــەز ڕووس ــە ڕەگ ــی ب ــان هاواڵتی ــی دەی ــۆی هەبوون ه

ــی  ــە خۆرهەاڵت ــە ل ــتییەكاندا، ك ــە تیرۆریس ــاو گروپ ــە ن ل

ــك  ــرەوە زۆرێ ــی ت ــە الیەك ــردوە. ل ــەڕیان ك ناوەڕاســت ش

ــی  ــوو واڵت و ناوچەكان ــە هەم هەڕەشــەی تیرۆریســتان ل

جیهانــدا بوونــی هەیــە، بۆیــە لــە توانــای هیــچ دەزگایەكــی 

هەواڵگریــی خۆرئاوایــی یــان ڕووســیدا نییــە كۆنرتۆڵــی 

ــكات.   ــدا ب ــەی لەگەڵ ــان مامەڵ ــكات ی ب

10. سەرهەڵدانی پۆپۆلیزم
هێشــتا زوە بــۆ ڕەتكردنــەوەی پۆپۆلیــزم. جوواڵنــەوەی 

)پێنــج ئەســتێرە( لــە ئەورووپــا لــە ڕێگــەی ڕاپرســییەكانی 

پێــش هەڵبژاردنــەكان پشــتیوانیی زۆری لێ كرا، لــە كاتێكدا 

كــە بــە دوور نازانرێــت توانــا پەیــدا بــكات بــۆ پێكهێنانــی 

لــە  هاوپەیامنێتیــەك  بۆیــە دروســتبوونی  حكوومــەت، 

بــەرەی  نــاو  لــە  باڵــی ڕاســتڕەوی پۆپۆلیســتی  نێــوان 

لــە  پۆپۆلیســتی  فــۆرزای  پارتــی ڕاســتڕەوی  باكــوور و 

ئیتالیــا، كــە گومانیــان لــە یەكێتیــی ئەورووپــا هەیــە، جگــە 

لــەوەی زۆرێــك لــە دەوڵەتانــی تــری خۆرئــاوای ئەورووپــا، 

كــه بــە درێژاییــی ســاڵی 2017  شــەڕی هەڵبژاردنیــان 

لــە  بریتییــە  كــرد،  پۆپۆلیســتەكان  پاڵێــوراوە  دژی  لــە 

ئۆپۆزســیۆنێكی میللــی لــە دژی ڕەوتێــك، كــە ناكرێــت 

بوەســتێرێت لــە دژایەتیكردنــی ئــەو پەنابەرانــەی لــە 

ئەفریقیــا و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە دێــن بــۆ ئەورووپــا. 

ڕەوتــی پۆپۆلیســتەكان لــە هەندێــك واڵتــی كیشــوەری 

ئەمەریــكای التینیــش گەشــەی كــردوە وەك مەكســیك 

ــل  ــس مانوێ ــوراوی ســەرۆكایەتیی ئەندرێ ــەی پاڵێ ــە ڕێگ ل

ــەوە  ــە كاردان ــوە ل ــوودی وەرگرت ــە س ــرادۆر، ك ــز ئۆب لۆپێ

جەماوەرییەكانــی دژ بــە ترامــپ و لێدوانــە بێزاركەرەكانــی 

ســەبارەت بــە مەكســیك، ئەمەیش پێشــبینیی لــێ دەكرێت 

ناوچــەی بازرگانیــی ئــازاد لــە ئەمەریــكای باكــوور بخاتــە 

ــل ســەرۆكی پێشــووی  ــە بەرازی مەترســییەوە. هەروەهــا ل

ــە  ــت ل ــیلڤا دەیەوێ ــۆال داس ــیۆ ل ــز ئیناس ــە لوی ــەو واڵت ئ

ــۆی  ــی 2018 خ ــی دوەم ــی ترشین ــی مانگ هەڵبژاردنەكان

ــە  ــدە ب ــەر چەن ــت، ه ــەرۆكایەتی بپاڵێوێ ــتی س ــۆ پۆس ب

تۆمەتــی گەندەڵــی تۆمەتبــار كــراوە. یەكێكــی تــر لــە 

پاڵێــوراوە ڕاســتڕەوە پۆپۆلیســتەكان )گایــر پۆلســونارۆ(

یــە، كــە ستاییشــی كۆمســیۆنی ســەربازیی بەزاریــل و 

ڕژێمــی پێشــووی ئــەو واڵتــە دەكات. پێشــبینی دەكرێــت 

ــۆال داســیلڤا و پۆلســونارۆ وێرانكــەر بێــت،  ســەركەوتنی ل

ئەوەیــش پرۆســەی گەشــەكردن و بووژانــەوەی ئابووریــی 

ــات.  ــەك دەخ ــل پ ــاوی بەرازی شلوش

 ATLANTIC ســیان لــە گــەورە توێژەرانــی ناوەنــدی *
 COUNCIL

سەرچاوە: 
سەنتەری )المستقبل( بۆ توێژینەوەی ستراتیژی  

http://mcsr.net/news341
 



له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك 

توركیا و ئێران 
كاری له سه ر ده كه ن

گرتنه وه ی سه رچاوه كانی ئاو وەك چەكێكی سیاسی و ئابووری دوورمه ودا
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له  ژێر سایەی نەبوونی هیچ جۆرە ڕێكەوتنێك، یان پەیماننامەیەك لە نێوان )عێراق و سووریا( 
لە الیەك، توركیا و ئێرانیش لە الیەكی ترەوە، جاروبار ئەو دوو واڵتە ئاو وەك چەكێكی سیاسی و 
ئابووری دژی عێراق و سووریا بە كار دەهێنن. هۆكاری ئەمەیش ئەوەیە، توركیا كە )سەرچاوەی 
سەرەكیی ئاوەكە(یە، هەر دوو ڕووباری دیجلە و فورات به  دوو ڕووباری ناوخۆیی هەژمار دەكات و 
ناكەونە بەر هیچ ئەحكامێكی ڕووبارە نێودەوڵەتییەكان، هەر چەندە یاساكانی نێودەوڵەتی ڕێگە 
بەو كارەی توركیا نادات، بۆیە هەر هاریكارییەكی پچڕپچڕی  نێوان عێراق و توركیا لە بارەی ئاو، 
تەنیا بە لە یەك تێگەییشتنێكی پرۆتۆكۆلی دادەنرێت كە له  ساڵی 1987 ئەنجام دراو و بە پێی 
ئەو پرۆتۆكۆلە بەشێك له  ئاوی فورات بە ڕێژەی )%58 بۆ عێراق( و )%42 بۆ سووریا( دابەش كراوە، 
ئەمەیش بە نزیكی دەکاتە هاوتای 9 ملیار مەتر چوارگۆشە سااڵنە بۆ عێراق، له  ژێر بارودۆخێكی 
ئاساییدا، ئەمە لە كاتێكدا پێویستیی عێراق بۆ ئاو بە نزیكەی 15 ملیار مەتر چوارگۆشە مەزندە 

دەكرێت.

ســه باره ت بــه  ئێرانیــش هەمــان نزیكییە، چونكــە كۆنتڕۆڵی 

چەندیــن لقــی ڕووبــاری دیجلــەی كــردوە، كە بە ئاڕاســتەی 

عێــراق دێــن و ده ڕژێنــه  نــاو دیجلــه وه ، بۆیــە هــەر كاتێــك 

ــی  ــەی خۆرهەاڵت ــە ناوچ ــییەكان ل ــێ سیاس ڕادەی ملمان

ــەرەو  ــی ب ــە تایبەت ــش ب ــتی و عێراقی ــە گش ــت ب ناوەڕاس

هەڵكشــان بچێــت، ئــەوە هــەر دوو دراوســێكەی )توركیــا 

و ئێــران( ئــاو بــۆ مەبەســتی بەدیهێنانــی مەرامــی سیاســی 

ــێیەكەی  ــە دراوس ــا، ك ــن. توركی ــە كار دەهێن ــووری ب و ئاب

باكــووری عێراقــە و لــە چوارچێــوەی بەدیهێنانــی ســوود و 

بەرەوپێشــەوەبردنی ئابوورییــە ناوخۆیییەكــەی، هەروەهــا 

بــۆ فراوانكردنــی دەســەاڵتی هه رێمیــی خــۆی، ئــاو دەكاتــە 

كارتێكــی فشــار، چونكــە بــاش دەزانێــت لــە ژێــر ســایەی 

ئــەو كەشــوهەوا پــڕ پشــێوییە، كۆنتڕۆڵكردنــی ئــەو ئــاوەی 

ئاڕاســتەكەی بــەرەو دەوڵەتــی عێراقــە، كــە پشــت بــە هــەر 

ــەی  ــورات دەبەســتێت و ڕێژەك ــە و ف ــاری دیجل دوو ڕووب

دەگاتــە %98، وا دەكات ئــەو واڵتــە درك بــە مەرامەكانــی 

ــەم  مەبەســتانەدا  ــا بــكات، کــە ئــەم كارەی خــۆی ل توركی

دەبینێتــەوە:

ــتی  ــەر دوو ئاس ــەر ه ــە س ــا ل ــداریپێكردنی توركی 1.بەش

دوور و نزیــك لــە هــەر دیالۆگێــك، كــە تایبــەت بێــت بــە 

ــراق. ــووری عێ ــری باك ــی ت ــووك و ناوچەكان كەرك

توركیــا  عێــراق  دەوڵەتــی  گوشارخستنەســەر  2.بــە 

ــاو خاكــی عێــراق  دەیەوێــت ڕێگــەی پــێ بدرێــت بێنــە ن

كرێكارانــی  پارتــی  لەگــەڵ  شــەڕكردن  مەبەســتی  بــە 

توركیــا. كوردســتانی 

3.گۆڕینــەوەی هــەر بەرمیلێــك ئــاو بــە بەرمیلێــك نــەوت، 

ئەمەیــش لــە لێداونێكــی )حەســەن ئه لجەنابــی( وەزیــری 

ســەرچاوە ئاوییەكانــی عێــراق ئامــاژەی پــێ درا، كــە باســی 

ــە  ــەبارەت ب ــرد س ــی ك ــی دوانەی ــەری هاریكاری ــه  ئەگ ل

گۆڕینــەوەی نەوتــی عێــراق بــە ئــاوی توركــی.

4.عێــراق پشــتیوانی لــە توركــەكان بــكات لــە ملمانێكــەی 

توركیــا و یۆنــان لــە مەســەلەی قوبــرس.

ــە   ــوون ب ــۆ ب ــی ب ــه  هەوڵەكان ــا ل ــتیوانیكردنی توركی 5.پش

ــا. ــی ئەورووپ ــە یەكێتی ــدام ل ئەن

خواســتی  زیندووكردنــەوەی  بــۆ  توركیــا  6.هەوڵــی 

یــان  نــوێ،  پراگامتیكــی  بــە شــێوەیەكی  عوســامنیەت 

ــەو  ــارساوە. ل ــوێ( ن ــامنیەتی ن ــە )عوس ــتا ب ــەوەی ئێس ئ

مەســەلەیەدا توركیــا فاكتــەری نەرمونیانــی، یــان تەنانــەت 
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 پێشێلكارییەكانی ئێران لەسەر پشكەكانی ئاوی عێراق
 
 

 

 پێشێلكارییەكان جۆر ژ

تەواوكردوی بەوذاوی داریان لە پارێسگای كرماشاوی  بەوذاوی داریان 1
 ئێران

 لە واوچەكاوی هەڵەبجە و سلێماوی و دەربەوذیخان  دروستكردوی قەیران 2

ئاوی عێراق لە ڕووبار و لقەكاوی كەمكردوەوەی پشكی  كەمكردوەوەی پشكی ئاو 3
 لە واو خاكی ئێراوەوە هەڵذەقىڵێه وەك زێی بچىك

دروستكردوی قەیران لە هەڵەبجە و سلێماوی و  دروستكردوی قەیران 4
 كەمكردوەوەی پشكی ئاوی خىاردوەوە و ئاوەڕۆ

تىاوایی لە سەر بەرهەمهێىاوی كارەبا لە بێ بێتىاوایی 5
 دەربەوذیخانبەوذاوەكاوی دوكان و 

گۆریىی ڕێرەوی ئاوی ڕووبار و لقەكاویان لە ئێراوەوە و  گۆڕیىی ڕێڕەوە ئاوییەكان 6
 ڕێگەگرته لە تێپەڕبىووی بۆ واو عێراق
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سیاســی  هەژموونــی  بــۆ  دەهێنێــت  كار  بــە  زبریــش 

لــه  ناوچــەی  ســەركردە  ڕۆڵــی  گێڕانــی  و  ئابــووری  و 

ئەفریقــا. باكــووری  و  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی 

شــێوه  ســەرجەم  هەمــان  بــە  ئەویــش  ئێرانیــش، 

ئاوییــەكان  ئابــووری،  و  سیاســی  و  مرۆیــی  ســەرچاوە 

بــەكار دەهێنێــت وەك فاكتەرێكــی نەرمونیــان و زبــر 

هــۆی  دەبنــە  دەكات  پێشــبینی  كــە  ناوچانــەی  لــەو 

و  ئەمەریكــی  گوشــاری  فاكتەرەكانــی  كەمبوونــەوەی 

واڵتانــی هه رێمیــی ڕكابــەر و بێزاركــەر لــە بەرانبــەر ڕۆڵــی 

ئێــران لــە ناوچــەی عەرەبیــدا. لێــرەوە بەكارهێنانــی كارتــی 

ئــاو دێتــە ئــاراوە، یــان هەندێــك جــار كارەبایــش، بــۆ 

ئــەوەی پارێــزگاری لــە دەســەاڵتەكانی بــكات و پەنجــەرەی 

ــی  ــزا ئابوورییەكان ــەوەی س ــۆ كەمكردن ــەوە ب ــر بكات زیات

ویایەتــە یەكگرتــوەكان خســتوویەتە ســەر ئێــران، بــە 

تایبەتــی پــاش هەڵبژاردنــە پەرلەمانییەكــەی ئــەم دواییــەی 

عێــراق، ئــەو مەرامــە ڕوونــرت بــە دیــار كــەوت، بۆیــە ئێــران 

ــەم  ــا بەره ــری كارەب ــت وزەی زیات ــت دەیەوێ ــە مەبەس ب

ــاو  ــە ن ــۆ كشــتوكاڵكردن ل ــرت ب ــەری فراوان ــت و ڕووب بهێنێ

عه بادی دۆخی هۆره كانی عێراق به سه ر ده كاته وه 
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ــە ســەر  ــش دەچێت ــان ئەوەی ــە كار بخــات، بێگوم ــران ب ئێ

ئــەو پشــكەی عێــراق هەیەتــی لــە لقــە ئاوییەكانــی 

و  دیالــە  كوردســتان،  هەرێمــی  ناوچــەی  كەوتوەتــە 

شــارەكانی باشــووری عێــراق.

لــە الیەكــی تریشــەوە، لــە ژێــر ســایەی وەبەرهێنــان 

ئــاو وەك ســەرچاوەیەكی نیشــتامنی لــە الیــەن هــەر 

و  نــەوت  ســەرچاوەی  لەگــەڵ  هاوســەنگە  واڵت،  دوو 

ــدا  ــە عێراق ــە ل ــری، ك ــتییەكانی ت ــەرچاوە رسوش ــاز و س غ

ــی  ــاو و لەگەڵیش ــی ئ ــەوەی كەمی ــۆ قەرەبووكردن ــە ب نیی

نەبوونــی كارپێكردنــی فاكتــەرە جیۆسیاســی و جیۆگرافــی 

)پارتــی كرێكارانــی كوردســتان( و  كــورد  و مەســەلەی 

پێوەنــدی پــڕ پشــێوییەكەی توركیــا بــە هەندێــك واڵتانــی 

یەكێتیــی ئەورووپــا، كــە ســەرەتا لــەو بنەمایــەوە دەســتی 

ــت  ــكا ڕۆزڤێڵ ــێ كــرد، كــە ســەرۆكی پێشــووتری ئەمەری پ

ــی  ــوەكان ئەنجام ــە یەكگرت ــی ویایەت ــەڵ ڕكابەرەكان لەگ

ــی  ــە و دارێك ــۆ بك ــی گفتوگ ــە هێواش ــی: ب ــك گوت دا كاتێ

ســوكیش لــە نــاو دەســتت بێــت. بــە تایبەتــی چونكــە هەر 

لــە ســاڵی 2003ەوە الیەنــی فەڕمــی لــە عێــراق لــە الیــەن 

ــت. ــێ دەكرێ ــتیوانیی ل ــی پش ــكا و هاوپەیامنەكان ئەمەری

هیــچ  عێــراق  ســەرنجدانە،  مایــەی  ئــەوەی  بــەاڵم 

ســودێكی لــه  فاكتەرەكانــی هێــزی خــۆی وەرنەگرتــوە بــۆ 

كۆتاییهێنــان بــە قەیرانــی ئــاو لەگــەڵ واڵتانــی ســەرچاوەی 

ــی  ــچ بەنداوێك ــە دوای 2003ەوە هی ــوو ل ــاوەكان، بەڵك ئ

دروســت نەكــردوە، لــە ژێــر ســایەی پشــێوییە سیاســییە و 

ئەمنییەكانیــدا تەنیــا پشــتی بەســتوە بــەو بەنداوانــەی لــە 

ــە ســەرەتاییرتینیان  ــراون، ك ســااڵنی پێشــووتر دروســت ك

لــە ســاڵی 1959ـــەەوە بــوو تــا ســاڵی 2002، ئەمــە جگــە 

لــە نەبوونــی ســرتاتیژی سیاســی بــۆ ئــاو، كــە ببێتــە 

ــا  ــاو، وەك چــۆن توركی هــۆی هەڵگرتــن و عەمباركردنــی ئ

ــەر  ــا لەب ــۆ(، ئینج ــداوی ئەلیس ــە )بەن ــی دەدات ل ئەنجام

ئــەوەی توركیــا واڵتــی ســەرەكیی ئاوەكەیــە، بۆیــە بوەتــە 

ــراق. ــۆ عێ ــاتێك ب ــتبوونی كارەس ــۆی دروس ه

لــە الیەكی تریشــەوە، نەبوونی ڕۆشــنبیری و ڕێنیشــاندەری 

ــی  ــی ئیدارەیەك ــراق و نەبوون ــی عێ ــۆ هاواڵتییان ــاوی ب ئ

نیشــتامنیی فەڕمــی بــۆ بەكارهینانــی فاكتــەری گوشــار 

دروســتكردن بــۆ ســەر توركیــا و ئێــران، وەك دابڕینــی 

ئابــووری لــە توركیــا و ئێــران، هەروەهــا كاركــردن بــۆ 

بەرهەمــی  بــۆ  ئابووریــی  ژینگەیەكــی  ڕەخســاندنی 

ــەواوی،  ــه  ت ــان ب ــە خــودی خۆی ــی و پشتبەســن ب ناوخۆی

ــا كاری  چــۆن ئەمانــە بــە دی دێــن و چینــی سیاســی تەنی

دامــەزراوە  ســەرجەم  تێكشــكاندنی  ســەر  لــە  كــردوە 

كــردوە  وای  ئەمەیــش  كشــتوكاڵییەكان،  و  پیشەســازی 

ــێوە. ــی دراوس ــت واڵتان ــه  دەس ــە ب ــە بارمت ــراق ببێت عێ

سەرچاوە: 
مركز مستقبل للدراسات االستراتیجیة



محەمەد عەبدولاڵ – بدر الجبل
له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێران و بەرەی پۆلیساریۆ

گەڕان به  دوای هاوپەیمانێكی هاوسەنگ لە بیابانی خۆرئاوا
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شانۆیی  به  سەر  كێشایەوە  باڵی  خۆرئاوا  بیابانی  و  پۆلیساریۆ  بەرەی  كێشەی  سەرلەنوێ 
هەرێمی و نێودەوڵەتی لە باكووری ئەفریقا، دوای ئەوەی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتوە كان و 
هەموو نێوەندگیرییە نێودەوڵەتییەكان، لە هەوڵەكانیاندا سەركەوتوو نەبوون لە دۆزینەوەی 
ڕێگە چارەیەكی هەمەالیەن و گونجاو بۆ ئەم كێشە درێژخایەنە، كە ماوەی سێ دەیەیە لە 
هێزێكی  وەك  پۆلیساریۆ  بەرەی  بەردەوامه.  پۆلیساریۆ  بەرەی  و  مەغریب  شانشینی  نێوان 
نەیار و جوداییخواز لە حەفتاكانی سەدەی ڕابردوو دامەزراوە و ئامانجی سەرەكیی دامەزراندنی 
ئەم  ساتەوەختەیش  ئەم  تا  بەاڵم  خۆرئاوا،  بیابانی  هەرێمی  لە  سەربەخۆیە  دەوڵەتێكی 
سەر  لە  ال  دوو  هەر  نێوان  لە  ملمالنێكان  كە  ئەوەدا  لەگەڵ  نەهاتوە .  بەدی  بۆ  ئامانجەی 
ئاستی سەربازی و مەیدانی گەییشتە لوتكە و ماوەیەكی دوورودرێژی خایاندوە ، بەاڵم هێشتا 
بەرەی پۆلیساریۆ بە بەهێزی و كاریگەریی ماوەتەوە و توانیویەتی بونیاد و هاوسەنگیی خۆی 
ببەزێنێت.  دەیەوێت  بەو شێوەیەی  ڕیزەكانی  نەیتوانیوە  بە جۆرێك كە مەغریب  بپارێزێت، 
شانشینی مەغریب هەر یەكە لە جەزائیر و لیبیا و ئێران تۆمەتبار دەكات بە هاوكاریكردنی 

پۆلیساریۆ بە پێدانی كۆمەك و دارایی و چەك. 

ئەمڕۆ لە بەرەی پۆلیساریۆ چی دەگوزەرێت؟ 
كردوویەتیــەوە  پۆلیســاریۆ  ئەمــڕۆ  دۆســیەیەی  ئــەو 

تــەواو جیــاوازە، چونكــە ئاڕاســتەی پێوەندییەكانــی بــەرەو 

حیزبولــاڵی لوبنانــی هەنــگاو دەنێــت بــە پشــتیوانیی 

ــار  ــاڵ تۆمەتب ــب حیزبول ــەوە مەغری ــەم هۆیەیش ــران، ب ئێ

دەكات بــە ڕاهێنانــی چەكدارانــی بــەرەی پۆلیســاریۆ و 

یارمەتیدانــی و دروســتكردنی ڕایەڵــەی پێوەندییەكانــی 

پۆلیســاریۆ لەگــەڵ ئێــران، بــەاڵم حكوومەتــی تــاران و 

ــە  ــەوە و ب ــە ڕەت دەكەن ــەو تۆمەتان ــوو ئ ــاڵ هەم حیزبول

فشــاری ئەمەریــكا و ئیرسائیــل و ســعوودیە لــە ســەر 

مەغریــب دەیدەنــە قەڵــەم. لــە ئەنجامــی تێكچوونــی 

هــۆی  بــە  مەغریــب  و  ئێــران  نێــوان  پێوەندییەكانــی 

پێوەندییــە  ڕیبــات  حكوومەتــی  دەنگۆیانــەوە،  ئــەم 

دیپلۆماســییەكانی لەگــەڵ ئێــران پچڕانــد و باڵیۆزخانەكــەی 

لــە تــاران داخســت و باڵیــۆزی ئێرانــی لــە واڵتەكــەی 

ــەی  ــۆرە پێوەندییان ــەو ج ــە ئ ــی وای ــە پێ ــرد، چونك دەرك

ــی  ــە بااڵكان ــاییش و بەرژەوەندیی ــاریۆ ئاس ــەڵ پۆلیس لەگ

مەغریــب دەكاتــە ئامانــج و زیانــی پــێ دەگەیەنێــت وەك 

لــە بەیاننامەیەكــی وەزیــری دەرەوەی مەغریبــدا ئامــاژەی 

پــێ كــراوە. لــە بەرانبــەر ئــەم تۆمەتانــەی مەغریــب، 

بــەرەی پۆلیســاریۆ لــە ســەر زاری ئەلنانــە لبات ئەلڕەشــید، 

ــەرجەم  ــاریۆ س ــوازی پۆلیس ــەرەی ڕزگاریخ ــە ب ــرس ل بەرپ

ــران و  ــتەی ئێ ــە ئاڕاس ــردەوە، ك ــەی ڕەت ك ــەو تۆمەتان ئ

حیزبولــاڵی كــردوە  ســەبارەت بــە یارمەتیدانــی بەرەكــە لــە 

دژی شانشــینی مەغریــب، بەڵكــوو ڕای گەیانــد كــە هیــچ 

ــی  ــچ هێزێكــی بیان ــی و هی ڕاهێنەرێكــی ســەربازیی ئێران

بوونــی نییــە بــۆ هەماهەنگــی و هاوكاریكردنــی باڵــی 

چەكداریــی ســوپای ڕزگاریخــوازی بیبانــی خۆرئــاوای ســەر 

ــاریۆ.  ــەرەی پۆلیس ــە ب ب

ئایــا ئامانــج چییــە لــە تۆمەتباركردنــی ئێــران و حیزبولــاڵی 

بــەرەی  یارمەتیدانــی  و  پشــتیوانیكردن  بــە  لوبنانــی 

ــۆ  ــەدا، كــێ مەغریــب هــان دەدات ب ــەم كات پۆلیســاریۆ ل

دروســتكردنی ســیناریۆیەكی لــەم جــۆرە؟ 

1. بەرپرســە ئێرانییــەكان دەڵێــن، هیــچ پێوەندییەكــی 

بــەرەی  بــە  ئێــران  ناڕاســتەوخۆ  یــان  ڕاســتەوخۆ 

كــە  دەزانــن  هەموانیــش  نابەســتێتەوە،  پۆلیســاریۆوە 

ڕابــردوە وە  ســەدەی  حەفتاكانــی  دەیــەی  لــە  تــاران 
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 بی دیموكراتی بیابان  ره بیۆگرافیای كۆماری عه
 

 
 

  ی لً َي خۆیی َ جیابَُوً ربً یاودوی سً دَای ڕاگً  بی َ لً ري غریبی عً مً  َێتً كً َ دي  كی جێىاكۆكً یً بیاباوی خۆرئاَا واَچً
 برێت دي  ڕێُي بی دیمُكراتی بیابان بً ري ن كۆماری عً الیً شێكی لً غریب بً مً
  ودَ دَاجار بً ی سً ري غریب زۆر پً ی پۆلیساریۆ َ مً ري ڕَ ملمالوێكاوی وێُان بً كان شً دي َي شتاكان َ وً ی ًٌ یً درێژایی دي  بً

 ی كۆماری دیمُكراتی بیابان كۆتایی پێٍات َي جیابَُوً
سی ٌاَسىُری  تڵً كاوی ئۆقیاوُسی ئً واري یتاویا َ كًمۆر  َي باشَُریشً  زائیر َ لً جً  َي اڵتً خۆرًٌ  غریب َ لً مً  َي باكَُري  لً

 كۆماری دیمُكراتی بیاباوه
جیٍاودا زۆرتریه چڕی   ی لً َ َاڵتاوً لً  كێكً َ یً  یً تری چُارگۆشً كیلۆمً 400,222ی  وسیكً  م كۆماری وُێیً ری ئً ڕََبً

  ختً رزۆری بیاباوێكی تً شی ًٌ َ بً  داویشتُاویان تێدایً
 جێه  شاری العیُن ویشتً  یان لً زۆربًَ   سً كً 022222وٍا  تً ی داویشتُاوی كۆماری بیابان ژماري

 َام بَُ ردي ی بیست بً دي رێمی بیاباوی خۆرئاَای داگیر كردَ تا كۆتایی سً ًٌ  ی وۆزدي دي سً  كۆلۆویالیسمی ئیسپاویا لً
ری( حُكمی  بً ڕێُي ی ئۆتۆوۆمی )خۆبً شێُي  ی بً رێماوً َ ًٌ لً  كێكً كاودا یً كگرتَُي یً  َي تً پۆلێىی وً  مڕۆ بیاباوی خۆرئاَا لً ئً

كان  كگرتَُي یً  َي تً بۆ وً  رێمً َ ًٌ وَُسی ئیداری ئً چاري  ت بً باري كی سً داَایً 3605ساڵی   غریب لً ی مً َي واكرێت، دَای ئً
  َي رز كردي بً

   یً َ واَچً وَُسی ئً دیاریكردوی چاري بۆبیاباوی خۆرئاَا   وجامداوی ڕیفراودۆم لً رچَُ بۆ ئً يد UN  لًبڕیارێك  3600ساڵی 
غریب َ  شی مً كی ٌاَبً یً ئیداري  بً  ركً َ ئً بَُ پاشان ئً  كً رێمً رداری چاَدێریكردوی ئیداری ًٌ ستبً ئیسپاویا دي 3690ساڵی 

 یاود  ر بیاباوی خۆرئاَادا ڕاگً سً ری خۆی بً رَي سً 3609ساڵی   ڕمی لًً ف  غریب بً مۆریتاویا سپێردرا، پاشان مً
ڵگیرسا َ  غریب َ مۆریتاویا ًٌ وێُان مً  ڕ لً شً 3609ساڵی   ر بیاباوی خۆرئاَا لً سً ودارێتی بً ی خاَي ٌۆی كێشً بً

بی  ري زراودوی كۆماری عً ك دامً یً ىرا َ دَای ماَيزرێ ی پۆلیساریۆ دامً ري واَی بً  كی واسیۆوالیستی بیابان بً یً َي بسََتىً
 یاود  وفای ڕاگً تی مً زراودوی حكُمً زائیر دامً شاری )تىدَف(ی جً  یاودَ لً دیمُكراتی بیاباوی ڕاگً

تیتایبویذاگرت،بومویخامورزۆربوسوستیبومردارییدهغریببوومووهبیابانیخۆرئاوامشایومۆریتانیالو9191ساڵیلو 
مانی.سروشتییورچاوهمانوسوورهگوشاره
وداوایلولیبیابانیخۆرئاواناسانذووهگویقینورعیوڕاستوریشونوێنویپۆلیساریۆیبورهمانبومگرتووهیووهتونو
نووشنبۆدیارینردنیمافیچارهرپشلبنوڵنیبیابانسوخوغریبمردووهاڵتذارانیموسوده
انذمویڕاپۆرتێنذاڕایگومانذامردولورهڕموشونێوانىێسهستیلورشتیئاگربورپومانسومگرتووهیووهتونو9119ساڵیلو

تونساوویالیوڕهنفوالیوبرێتولودهڕێوهبووهغریبوتیمونحنوموالیورسێیخامیبیابانیخۆرئاوالوسودوولو
تیوڵودهربونىێسێنیسوالیولووهمێنێتویدهرسێیوسوكلوویواڵمئودرێت،بوتیدهیارموریناوهمومانیئومگرتووهیو
برێتدهڕێوهزائیربوجو
یبۆخۆشنردتاشڕێگومو،ئودانیپێذانراوهوهتووڵوده79نالیوڕمیلوفویپۆلیساریۆبورهتیبووڵورئاستینێودهسولو
وهفریقیابۆنوێبنرێتوتانیئووڵومێتیدهڕێنخراوییونذامێتیلوئو
رسوغریبلوریموروهسوڕمیدانبنێتبوفوبوماننییومگرتووهیووهتونونذاملوتێنیئووڵوىیچدهوه7199ساڵیلو
رێمیبیابانیخۆرئاوامانیىوشومووبوىو
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

پێوەندییەكانــی لەگــەڵ پۆلیســاریۆ و كۆمــاری بیابانــی 

خۆرئــاوا ســڕ كــردوە.  بــە وتــەی ئەلنانــە لبــات ئەلڕەشــید، 

ــە بــەرەی ڕزگاریخــوازی پۆلیســاریۆ: ئێــران لــە  بەرپــرس ل

ــان  ــاری بیاب ــە كۆم ــی ب ــەوە دانپێدانان ــەی نەوەدەكان دەی

ــوڕ  ــیی گەرموگ ــی دیپلۆماس ــچ پێوەندییەك ــوە  و هی ڕاگرت

لــە نێوانیانــدا نییــە، تــاران هیــچ جــۆرە هاوكارییەكــی 

ئــەوەی  بەڵكــوو  نەكــردوە ،  پۆلیســاریۆ  پێشەكەشــی 

ڕاســتییەوە.  لــە  دوورە  دەگوترێــت 

نانــەوەی  بــۆ  دەروازەیەكــە  نوێیــە  پەنجــەرە  ئــەم   .2

و خۆشــی  خێــر  نــاوەوە  دێتــە  لێــی  ئــەوەی  ئــاژاوە، 

ناوچەكــەی ناوێــت، بەڵكــوو ڕقوكینــەی خــۆی لــە هەمبــەر 

ــە  ــتكارەكانی ناوچەك ــەوەی بەرهەڵس ــان و بزووتن دەوڵەت

نیشــان دەدات، بــە تایبەتــی ئــەو بزووتنەوانــەی بوونەتــە 

پڕۆژەكانیــان  جێبەجێكردنــی  بــەردەم  لــە  بەربەســت 

بــۆ دابەشــكردنی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و باكــووری 

ئەفریقــا. لــە ئێســتادا هەندێــك دەوڵــەت دەســتیان كــردوە  

بــە یاریكــردن بــە كارتــی فشــاری تــازە و بیانــوو و پاســاوی 

ــەت  ــەم دەوڵ ــردن ئ ــۆ دژایەتیك ــەوە ب جۆراوجــۆر دەهێنن

یــان ئــەو جوواڵنەوەیــە لــە ژێــر نــاوى »دەســتتێوەردان لــە 

كاروبــاری ناوخۆیــی دەوڵەتــان«. لێــرەدا بــە ڕوونــی باســی 

ســعوودیە دەكرێــت، كــە بــە گەرمــی پێشــوازتی كــرد لــە 

بڕیــاری پچڕاندنــی پێوەندییــە دیپلۆماســییەكانی مەغریــب 

ــای  ــە ش ــكرایە ك ــەوە ئاش ــدا ئ ــە كاتێك ــران، ل ــەڵ ئێ لەگ

ســعوودیە و كوڕەكــەی )محەمــەد بــن ســەملان( كاریگەرتی 

ــب  ــینی مەغری ــتانی شانش ــەر بڕیاربەدەس ــە س ــان ل زۆری

هەیــە، ئەمــە جگــە لــەوەی كــە مەغریــب دەیەوێــت لــە 

ژێــر باڵــی عەرەبســتانی ســعوودیەوه بێتــە نــاو گۆڕەپانــی 

كاتیشــدا  هەمــان  لــە  هەرێمییــەكان،  گۆڕانكارییــە 

پێوەندییەكانــی  محەمــەدی شەشــەم، شــای مەغریــب 

لەگــەڵ دۆناڵــد ترامــپ ســەرۆكی ویایەتــە یەكگرتوە كانــی 

ئەمەریــكا خــۆش كــردوە  لــە ســایەی گۆڕانكارییــە هەرێمی 

ناتوانێــت  كەســێك  هیــچ  كــە  نێودەوڵەتییە كانــدا،  و 

ــكات،  ــەوە ب ــت و درك ب ــاد بنێ ــەر بونی ــە س ــەی ل گریامن

كــە كــێ ڕادەماڵێــت و كــێ تێیــدا دەمێنێتــەوە. لــە الیەكــی 

ــە  ــكا ل ــایییەی ئەمەری ــەو قورس ــایەی ئ ــە س ــەوە ل تریش

ئەنجوومەنــی ئاساییشــی نێودەوڵەتــی هەیەتــی، مەغریــب 

حیســاباتی خــۆی بــۆ هــەر دانوســتانێكی داهاتــوو لەگــەڵ 

بــەرەی پۆلیســاریۆ دەكات بــە سەرپەرشــتیی ئەنجوومەنــی 

ئیبراهیم غالی له گه ڵ سه رۆكی ئه فریقیای باشوور
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ــوە كان.  ــەوە یەكگرت ــی نەت ئاساییش

3. نكۆڵــی لــەوە ناكرێــت، كــە ئێــران دەوڵەتێكــی هەرێمی 

ــەم  ــی، ب ــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەت ــەرە ل ــز و كاریگ بەهێ

هۆیەیــش ڕاگەیاندنەكانــی ســعوودیە تــەواو لــە دژی ئێران 

خراوەتــە كار و هاوپەیامنەكانــی ڕیــاز لــەم پڕۆســەیەدا بــە 

بــێ دوودڵــی پشــتیوانیی لــێ دەكــەن و بــە خێرایــی هانــی 

دەدەن بــۆ ئاڕاســتەكردنی تۆمەتەكانــی لــە دژی ئێــران، بــە 

تایبەتییــش ســەبارەت بــە هەندێــك دۆســیەی هەرێمــی و 

گەرمــی ناوچەكــە. 

ــاوا  ــی خۆرئ ــە بیابان ــاڵ چ كارێكــی ل 4. دەگوترێــت حیزبول

ــوان  ــی نێ ــراوە پێوەندی ــتیدا نەزان ــە ڕاس ــەاڵم ل ــە، ب هەی

واتــە  ئەتڵەســی  ئۆقیانووســی  ئەوپــەڕی  و  حیزبولــاڵ 

بیەوێــت  ســەملان  بــن  لەوانەیــە  چییــه،  )پۆلیســاریۆ( 

ــە بیابانــی  ــاڵ ل ــاوەڕەوە، كــە حیزبول ــەو ب ــە ئ ترامــپ بخات

خۆرئــاوا و كەنــاری ئەتڵەســی بوونــی هەیــە و دەیەوێــت 

هێــرش بكاتــە ســەر ئەمەریــكا.  لــەوە دەچێــت سیاســەتی 

خۆرئاوایــی و ئەوانــەی لــە خولگــەی خۆرئــاوادان ئــەو 

ــی  ــەوەی دژایەتی ــە »ئ ــوە ، ك ــت ب ــە ال دروس ــان ل بڕوایەی

حیزبولــاڵ و ئێــران بــكات دۆســتیانە و ئــەوەی پشــتیوانییان 

ــچ  ــی هی ــێ لەبەرچاوگرتن ــە بەب ــی ڕەهای ــكات دوژمنێك ب

بەهایــەك«. 

پۆلیســاریۆ.. دوا وێســتگەی گەمــەی قێــزەون لــە 
كیشــوەری ڕەش

ئێــران  پێگــەی  وایــه  پێیــان  چاودێــران  لــە  زۆرێــك 

ئاســتێكی  گەیشــتوە تە  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  لــە 

چاوەڕواننەكــراو، كــە لــە ڕابــردوودا نەبــوە ، بەمەیــش 

هەرێمییــەكان  هێــزە  بــۆ  دڵەڕاوكێــی  و  مشــتومڕ 

ــعوودیە  ــیانەوە س ــش هەموویش ــە پێ ــردوە ، ل ــت ك دروس

ئەفریقایــش  لــە  گشــتی.  بــە  كەنداوییــەكان  و 

پرســیارگەلێكی زۆر هەیــە دەربــارەی زیادبوونــی قەبــارەی 

بــەاڵم  كیشــوەرە،  لــەو  ئێــران  دەســتتێوەردانەكانی 

ئێرانــە  بیانوە كانــی  نوێرتیــن  پۆلیســاریۆ  دەگوترێــت 

ــا  ــا، ئای ــی ئەفریق ــاری واڵتان ــە كاروب ــتتێوەردان ل ــۆ دەس ب

چییــە؟ ئێــران  تــری  بیانوە كانــی  و  ئامانــج 

گازەنــدە  و  گلەیــی  كێرڤــی  فراوانبوونــی  ســەرەڕای 

ئێــران  بەرانبــەر  لــە  نێودەوڵەتییــەكان  و  هەرێمــی 

دەربــارەی  دۆكیۆمینتــەكان  و  بەڵگــە  زیادبوونــی  و 

دەســتتێوەردانەكانی ئێــران لــە كاروبــاری ناوچەكــە، بــەاڵم 

ــەی  ــە ڕێگ ــووی ل ــرتاتیژی پێش ــان س ــران هەم ــتا ئێ هێش

لــە  بــەر.  گرتوەتــە  ناوچەكــەدا  لــە  بریكارەكانییــەوە 

ــیاكانی  ــران، میلیش ــەورەی ئێ ــەرە گ ــی ه ــە باڵ ــدا ك كاتێك

حیزبولــاڵی لوبنانــی ڕۆڵێكــی بەرچــاو دەگێڕێــت لــە ڕووی 

جێبەجێكردنــی ئەجێنــدا و ســرتاتیژی ئێــران، شانشــینی 

ــەرەو  ــاڵی ب ــب پەلهاویشــتنی میلیشــیاكانی حیزبول مەغری

ــە  ــرد ب ــكرا ك ــاوا ئاش ــی خۆرئ ــوس و بیابان ــاری ئۆقیان كەن

تێوەگانیــان لــە ڕاهێنــان و مەشــقپێكردنی چەكدارانــی 

ــاییش و  ــی ئاس ــتی تێكدان ــە مەبەس ــاریۆ ب ــەرەی پۆلیس ب

ســەقامگیریی مەغریــب و لێدانــی بەرژەوەندییــە بااڵكانی. 

لەوەیــش زیاتــر هەوڵدانــی بەردەوامــی تــاران ئاشــكرا بــوو 

بــۆ بەدەســتهێنانی پێگــە و پانتاییــی نوێــی دەســەاڵت لــە 

ڕێگــەی پۆلێنكردنــی كیشــوەری ئەفریقــا لــە چوارچێــوەی 

ئامانجــە لەپێشــینەكانی سیاســەتی دەرەوەی ئێــران، بــەاڵم 

هەڵپەكــردن و پەلهاویشــن بــەرەو كیشــوەری ڕەش لــە 

ــی؟  ــاوی چ پێن

بــەم دوایییــە ئاماژەكانــی پێوەندیــی نێــوان ســەركردایەتیی 

ئێــران و هاوتاكانیــان لــە واڵتانــی ئەفریقــا زیــادی كــردوە ، 

بــەاڵم ئایــا ناوەرۆكــی بەســتنی هاوپەیامنێتــی و پتەوكردنی 

پەیوەنییەكانــی ئێــران بــە ئاڕاســتەی ئەفریقــا چ ئامانجێكی 

ــی  ــەر دەوڵەتان ــە س ــر ل ــران زیات ــی ئێ ــتە؟ فۆكس ــە پش ل

ــا  ــۆزی و ن ــاڵ ئاڵ ــە پ ــە ل ــە ئەم ــا، نەیجــەر و مالیی نێجیری

ســەقامگیری بارودۆخــی ئــەم واڵتانــە، بــەاڵم تــاران بــرەو 

بێگومــان  و  دەدات  پێوەندییەكانــی  بەهێزكردنــی  بــە 

ئامانجــی دوورمەودایشــی لــە ئەفریقــا هەیــە. بــە بــڕوای 

ئەفریقــی.  كاروبــاری  لــە  شــارەزا  ســەالم،  ئەلســەغیر 

پەلهاویشــتنی ئێــران هەریەكــە لــە مەغریــب، جەزائیــر و 

تونســی كردوە تــە ئامانــج لــە ڕێگــەی گرینگیــدان بــە كار و 
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

 ی پۆلیساریۆ ره بیۆگرافیای به
 

  
 

3795ی ئایاری 42 ساڵی دامەزراوذن  
 لڕقیبی ئً ییذ لسً فا ئً لُالی مستً ئً ر زرێىً دامً

 زائیر، لیبیا جً كان پطتیُاوً  تً َڵً دي
 غریب ضاوطیىی مً كی ري ری سً ڕكابً
 َ مۆریتاویا غریب َاڵتی مً  بیاباوی خۆرئاَا لً كی ري سًوذی  واَي

 بی دیمُكراتی بیابان ري كۆماری عً ت َڵً واَی دي
ی  ري بً  واَیی  كُرتكراَي
 پۆلیساریۆ 

 ی سُرَ دۆڵی ئاڵتَُن ی میللی ڕزگاریخُازی ساقیً ري بً

كان  كگرتَُي یً  َي تً فریقیاَ وً كێتی ئً راَی یًڕێكی زۆری داوُستاوی ئاضتی ڕێكخ دَای گً  َي داوُستان َ پێكٍاتىً
 ن ر بكً سً غریب َ پۆلیساریۆ چاري واكۆكی وێُان مً  كی ئاضتیاوً یً ضێُي  یاوتُاوی بً وً

 رێمی بیاباوی خۆرئاَا ًٌ  خۆ لً ربً تێكی سً َڵً زراوذوی دي دامً كی پۆلیساریۆ ري ئاماوجی سً
  َي ربازییً ڕََی دارایی َ سً  لً  ی پۆلیساریۆیً ري تریه پطتیُان َ ٌاَكاری بً َري گًلیبیا  ككردن پطتیُاوی َ كۆمً

َ كۆماری  ری پۆلیساریۆ ڕابً
 بی دیمُكراتی بیابان  ري عً

 ئیبراٌیم غالی

  دَي خاتری ئً  مان رلً رۆكی پً سً
 لسالك د سالم َلذ ئً مً محً  َي ري زیری دي َي
 بذَڵاڵ لحبیب عً رگری  زیری بً َي

 َ مۆریتاویاغریب  مًضاوطیىی دژی   لً 4221 – 3791  ڕزگاری بیاباوی خۆرئاَا ڕی ضً
  لً  رچاَی گێڕاَي ڕۆڵی بً  فریقیاَي كێتی ئً ی ڕێكخراَی یً ڕێگً  زائیر لً تی جً دیپلۆماسیً زائیر ڕۆڵی جً

  لً 3794  غریب لً َایكرد مًش  مً تی دیمُكراتی بیاباوی حۆرئاَا، ئً حكُمً  داوىان بً
   َي بكطێتً  َ رێكخراَي وذامێتی ئً ئً

یراوی  رقاڵی قً زائیریص سً كاوی بۆ پۆلیساریۆ ڕاگرت َ جً لیبیا پطتیُاوییً 3796ساڵی  ڵُێستی لیبیا گۆڕاوی ًٌ
  پۆلیساریۆر  رامبً بً  لً  َي ٌێس بێتً غریب بً مًڵُێستی  ًٌش َایكرد  مً واَخۆ بَُ، ئً

  

 

كاویوێُانپۆلیساریۆواكۆكییً
غریبَمً

یپۆلیساریۆَريڕَملمالوێكاویوێُانبًكانشًديَيشتاكانَوًیًٌیًدرێژاییديبً
پًمً زیاتر سًريغریب بًی دَاجار سًَيجیابَُوًوذَ كۆماری دیمُكراتیربًی خۆی

كً كۆتاییپێٍات، بًغریبمًبیابان یكًریخاكًرَيپێشێلكردویسًقبُڵیواكاتَ
مڵًقًیذاتًدي

جیابَُوً یَيڕیفراوذۆمی
غریبمًبیاباویخۆرئاَالً

ًٌريسً دیذگای دََری وًڕای تًكگرتَُيیًَيتًردََال، ڕێكاری بۆكان ڕێكخست َاَی
اڵمیاوذ،بًردََالڕاگًوێُانًٌیلًستوجامذاویڕیفراوذۆمیبیاباویخۆرئاَاَئاگربًئً

شذاریكردویانیمافیبًَاوًرئًسًَتهلًكًٌۆیڕێكىًَتبًكیكًیڕیفراوذۆمپًپرۆسً
دایًَپرۆسًلًیًًٌ

پرۆژيكێشً َ پۆلیساریۆ یی
غریبَرَپابۆمًكێتیئًیً

لً سًگًٌاَكات یًركًڵ ئًَتىی لًكێتی یًپرۆژيَرَپا پًی َ یۆرۆ ماویرلًكبَُوی
ككێتیًدرََستكردوییًددیبیرلًبیكرابًريغریبیعًتاویمًَڵًديَرَپا،داَالًئً
دایًمپڕۆژيمئًرديبًلًیبیاباویخۆرئاَاكۆسپێكًاڵمكێشً،بًَيوًَرَپابكًڵئًگًلً

:الجسیرةوترچاَيسً
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ئایدیا دیپلۆماتیك

چاالكیــی كەلتــووری و فیكرییــەوە، ئەمەیش مەترســییەكی 

ــە و  ــووری و ئایدۆلۆژیی ــووری و ئاب ــره  جەمســەری كولت ف

ئامانجــی كۆتایــی بریتییــە لــە گۆڕینــی بیــروڕای مەزهەبــی 

ــە. ــەو واڵتان كۆمەڵگــەی ئ

پێوەندیــی  دەربــارەی  مێژوویــی  كورتەیەكــی 
ئێــران بــە پۆلیســاریۆ

ــە  ــران ب ــامیی ئێ ــاری ئیس ــاڵی 1980 كۆم ــوباتی س ــە ش ل

ــی  ــی ناس ــی بیابان ــی دیموكراتی ــاری عەرەبی ــی كۆم فەڕم

و دانــی پــێ دانــا و تــاران هەوڵــی داوە جۆرێــك لــە 

ڕایەڵــەی پێوەنــدی لەگــەڵ بــەرەی پۆلیســاریۆ و ئــەو 

كۆمــارە نوێیــەی خۆرئــاوای عەرەبــی دروســت بــكات 

ــران.  ــەتی دەرەوەی ئێ ــرتاتیژ و سیاس ــە س ــێك ل وەك بەش

لــە شــوباتی 1982 كۆمــاری دیموكراتیــی عەرەبیــی بیابــان 

ــاو ئەنجوومەنــی ڕێكخــراوی یەكێتیــی دەوڵەتانــی  چــوە ن

ئەفریقیــاوە، لــە ســاڵی 1984 بــە ئەندامــی ئــەو ڕێكخــراوە 

لــە  ناڕەزایــی  مەغریــب  شانشــینی  بــەاڵم  وەرگیــرا، 

دژی ئــەو قەبووڵکردنــەی كۆمــاری بیابــان دەربــڕی و 

ــان  ــارد. پاش ــە هەڵپەس ــە ڕێكخراوەك ــۆی ل ــی خ ئەندامێتی

مۆریتانیایــش كۆمــاری بیابانــی بــە فەڕمــی ناســی. نەتــەوە 

یەكگرتــوەكان لــە ســاڵی 1991 بڕیارنامــەی دەســتپێكردنی 

ــاوا  ــی خۆرئ ــە بیابان ــی ڕاپرســی ل ئاگربەســت و ئەنجامدان

دەركــرد و لــە ئەنجامــدا شانشــینی مەغریــب و پۆلیســاریۆ 

لــە بــارەی ئەنجامدانــی ڕاپرســیی ڕێككەوتــن. ئاگربەســت 

لــە هەمــان ســاڵدا لەژێــر چاودێــری نوێنەرانــی ڕێكخــراوی 

نەتــەوە یەكگرتوەكانــدا جێبەجــێ كــرا، بــەاڵم ئەنجامدانــی 

ــۆ كاتــی دوای  ــەکان ب ــە هــۆی ناكۆكــی بۆچوون ڕاپرســی ب

ــە  ــاوا ل چارەســەركردنی كێشــەكان دوا خــرا. بیابانــی خۆرئ

ڕوانگــەی دابەشــكردنی واڵتــەوە بــۆ چــوار ناوچــە دابــەش 

كــراوە: )ئەلعیــون، وادی ئەلزەهــەب، ســەمارە، بۆگــدور(.

درووستكردنی هاوبەشی ئابووری

گه لی بیابانی خۆرئاوا
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

دەوڵەتانــی كیشــوەری ئەفریقــا لــە چوارچێوەی ســرتاتیژیی 

لــەو  دەدرێــت،  پــێ  تایبەتیــان  گرینگییەكــی  ئێرانــدا 

پێناوەیشــدا تــاران ســەرقاڵە بــە پتەوكردنــی پێوەندییــەكان 

و هاوبەشــییە ئابوورییــەكان لــە ناوچــەی قەڕنــی ئەفریقی 

و خۆرئــاوای ئەفریقــا، لــە كاتێكــدا قورســاییی ئێــران لــەو 

ــری  ــتی فیك ــە ئاس ــەرەتا ل ــگاوی س ــوەرەدا وەك هەن كیش

ــە  ــێ دەدات، چونك ــییەكان ل ــی مەترس ــووری زەنگ و كەلت

هەندێــك لــە دەوڵەتانــی باكــووری ئەفریقــا، بــە تایبەتــی 

مەغریــب و مۆریتانیــا زۆر بــە بوونــی ســێبەری ئێــران لــەو 

ــۆ  ــن ب ــەی دەزان ــە هەڕەش ــن و ب ــحاڵ نیی ــە خۆش ناوچەی

ــان.  ــی و بەرژەوەندییەكانی ــی ناوخۆی ــەر ئاساییش س

نــارس بوریتــە، وەزیــری كاروبــاری دەرەوە و هاوكاریــی 

ــی  ــە پچڕاندن ــرد، ك ــكرای ك ــب ئاش ــی مەغری نێودەوڵەتی

ئــەوە  بــۆ  ئێــران  لەگــەڵ  واڵتەكــەی  پێوەندییەكانــی 

ــەرەی جوداخــوازی  ــاران پشــتیوانیی ب ــەوه،  كــە ت دەگەڕێت

پۆلیســاریۆ دەكات، بــۆ ئــەو مەبەســتەیش ئەفســەران 

و ڕاهێنەرانــی ســەربازی ســەر بــە حیزبولــاڵ ســەردانی 

بەرپرســانی  بــۆ مەشــقپێكردنی  كــردوە   )تەندۆف(یــان 

بــەرەی پۆلیســاریۆ لــە ســەر بەكارهێنانــی مووشــەكەكانی 

ــە جــۆری )SAM-9(و مووشــەكی دژە  ــن- ئاســامن ل زەمی

ئەوەیشــی  بوریتــە   .)STRELLA( جــۆری  لــە  فڕۆكــە 

لوبنانیەكــەی  ئێــران و هاوپەیامنــە  ئاشــكرا كــرد، كــە 

»حزبولــاڵ«ی شــیعی یارمەتــی و پشــتیوانیی پۆلیســاریۆ 

ــی ســەربازی و پڕچــەك كــردن،  ــە ڕووی ڕاهێنان دەكــەن ل

بۆیــە بڕیــاری حكوومەتــی ڕیبــات لــە پچڕاندنــی پێوەندییە 

دیپلۆماســییەكان كاردانــەوە بــوو لــە دژی تێوەگانــی ئێران 

ــردن و  ــە هاوكاریك ــەوە ل ــاڵی لوبنانیی ــەی حیزبول ــە ڕێگ ل

پشــتیوانیكردنی بــەرەی جوداخــوازی پۆلیســاریۆ بــۆ لێدانی 

ئاساییشــی نیشــتامنی و بەرژەوەندییــە بااڵكانــی شانشــینی 

مەغریــب. جێــی باســكردنە بــەرەی پۆلیســاریۆ، كــە ئێســتا 

گومــان دەكرێــت لــە الیــەن ئێرانــەوە پشــتیوانی بكرێــت، 

ــی  ــە ئەنجامدان ــوەگاو ل ــە ڕێكخراوێكــی تیرۆریســتی تێ ب

تاوانــی ڕێكخــراوی نێودەوڵەتــی دادەنرێــت، ئەوەیــش 

بــە پێــی ئــەو ڕاپۆرتانــەی، كــە بــە بەڵگــەی تــەواوەوە  لــە 

ســەری باڵوكراوەتــەوە و ناتوانرێــت نكۆڵیــان لــێ بكرێــت. 

ــارەی شانشــینی مەغریــب  ــەو بڕی ــران ئ ــڕوای چاودێ ــە ب ب

بــە هەنگاوێكــی ئەرێنــی دادەنرێــت، چونكــە لەگــەڵ 

وێــك  ئیســامی  و  عەرەبــی  دەوڵەتانــی  هەڵوێســتی 

بــۆ  ســنورێك  دەكــەن  داوا  بــەردەوام  كــە  دێتــەوە، 

ــە ناوچــەی عەرەبیــدا  پەلهاویشــتنە تائیفییەكانــی ئێــران ل

ــە دژی  ــدی ل ــە تون ــە ب ــەوەی ك ــە ل ــە جگ ــت، ئەم دابرێ

لــە كاروبــاری واڵتەكانیــان  ئێــران  دەســتتێوەردانەكانی 

گوێــرەی  بــە  دەكــەن.  ســەركۆنەی  و  دەوەســتنەوە 

دواییــن هەڵوێســتی حكوومەتــی مەغریــب ســەبارەت بــە 

ــەك  ــی بڕوای ــاری ناوخۆی ــە كاروب ــران ل دەســتتێوەردانی ئێ

ــی  ــەر ڕێكخراوێك ــت كاری ه ــە پش ــە ل ــوە ، ك ــت ب دروس

تیرۆریســتی لــە ناوچەكــەدا دەســتی ئێــران هەیــە. 

جێــی باســە ڕەخنــە و گازەندەیــی دەوڵەتانــی ناوچەكــە لــە 

دژی هــەوڵ و تەقەلاكانــی ئێــران زیــادی كــردوە، چونكــە 

پێیــان وایــە تــاران كار دەكات بــۆ دروســتكردنی ناكۆكــی و 

ــی تائیفــی و پاڵپشــتیكردنی كۆمەڵێــك ڕێكخــراوی  ملمانێ

یەمــەن و  لــە  میلیشــیاكانی حوســی  توندڕەویــی وەك 

و  عێــراق  شــیعەكانی  میلیشــیا  و  لوبنانــی  حیزبولــاڵی 

ــێوییەوە  ــەڕ و پش ــەوەی ش ــەی نان ــە ڕێگ ــە ل ــووریا، ك س

ئــەو واڵتانەیــان وێــران كــردوە و ڕێگەیــان بــۆ دووبەرەكــی 

. ئەم پەنجەرە نوێیە دەروازەیەكە بۆ نانەوەی ئاژاوە، 
ئــەوەی لێــی دێتە نــاوەوە خێر و خۆشــی ناوچەكەی 
ناوێــت، بەڵكوو ڕقوكینەی خۆی لە هەمبەر دەوڵەتان 
و بزووتنەوەی بەرهەڵســتكارەكانی ناوچەكە نیشــان 
دەدات، بــە تایبەتــی ئــەو بزووتنەوانــەی بوونەتــە 

بەربەست لە بەردەم جێبەجێكردنی پڕۆژەكانیان 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــردوە .  ــان خــۆش ك ــاو كۆمەڵگەكانی ــە ن ــی ل تائیف

لــە ڕاســتیدا هەڵوێســتی عەرەبســتانی ســعوودیە بەرانبــەر 

سیاســەتی دەرەوەی ئێــران تونــد و ڕاشــكاوانەیە، ئەوەیــش 

ــن  ــەد ب ــین محەم ــازادەی جێنش ــی  ش ــە چاوپێكەوتنێك ل

زیاتــر  ئەمەریكیــدا   CBSN كەناڵــی  لەگــەڵ  ســەملان 

بــااڵی  ڕابــەری  خامنەیــی  عەلــی  كاتێــك  دەركــەوت، 

كۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی بــە )ئەدۆڵــف هیتلــەر(ی نوێی 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت شــوبهاند، چونكە تــاران دەیەوێت 

لــە ناوچەكــەدا پــەل بهاوێــت و بیــروڕا و پڕۆژەكانــی خــۆی 

بــە جیهانــدا بــاڵو بكاتــەوە، وەك چــۆن هیتلــەر كــردی. بــن 

ســەملان ئەوەیشــی گــوت، كــە نایەوێــت هەمــان كارەســات 

ــی ناوەڕاســتدا بێــت. بێگومــان ئەمــە  ــە ســەر خۆرهەاڵت ب

ــەوڵ دەدات  ــعوودیە ه ــە س ــەوەی ك ــە ب ــی ڕوون پەیامێك

ڕێگــە نــەدات ئێــران زیاتــر پــەل بهاوێژێــت و بــە هۆیــەوە 

ــەوە.  ــەواوی ناوچەكــە بگرێت ــی ت شــەڕ و ماڵوێران

مەغریــب  پێوەندییەكانــی  پچڕاندنــی  كاردانــەوەی  لــە 

وەزارەتــی  وتەبێــژی  قاســمی  بەھــرام  ئێــران،  لەگــەڵ 

کاروبــاری دەرەوەی ئێــران ســەبارەت بــە تۆمەتەكانــی 

ڕایگەیانــد:  ئێــران  مــەڕ  لــە  مەغریــب  شانشــینی 

»کاربەدەســتانی ئــەو واڵتــە چ لــە دیــدار لەگــەڵ وەزیــری 

کاروبــاری دەرەوەی ئێــران و چ لــە لێدوانەكانیــان لــە میدیا 

بەڵگەیەکــی  ھیــچ  كــە  دەركەوتــوە   جۆربەجۆرەکانــدا 

لــە دژی  تۆمەتەكانیــان  بــۆ ســەملاندنی  بڕواپێكراویــان 

تــاران لەبەردەســتدا نییــە .

وتەبێــژی وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوەی ئێــران ڕایشــی 

گەیانــد، كــە کاربەدەســتانی مەغریــب دوای پچڕاندنــی 

ــا  ــێ بنەم ــەر ھۆکارێکــی ب ــران لەب ــەڵ ئێ ــان لەگ پێوەندیی

ــروڕای گشــتیی  ــۆ چەواشــەکردنی بی و پووچــەڵ، ئێســتا ب

ھــەر  و  ھاتــوون  کێشــە  تووشــی  دەرەوە  و  ناوخــۆ 

لەبــەر ئەمەیشــە وتووێــژ و ڕادەربڕینیــان پێچەوانەیــە 

ئــاراوە.  ھاتوەتــە  بارگرژییــە  ئــەو  هۆیەیشــەوە  بــەم 

ــەم  ــب ھــەر ل قاســمی گوتیشــی: »کاربەدەســتانی مەغری

حاڵــەدا بانگەشــە درۆیینەکانــی خۆیانیــان لــە بــارەی 

پێوەندییــە تایبەتییەکانــی نێــوان حیزبولــاڵی لوبنــان و 

ــەوە  ــە واڵتان ــەن زۆرێــک ل ــە الی ــەرەی پۆلیســاریۆ کــە ل ب

ــا  ــی ت ــەوە کەچ ــات کردوەت ــێراوە، دووپ ــی ناس ــە فەرم ب

ئێســتا نەیانتوانیــوە وەاڵمێکــی ڕازیكارانــە بــە پرســیار 

ئــەم  بڕیارەکــەی  بــە  ھاوپێوەنــد  دڕدۆنگییەکانــی  و 

دەرەوەی  وەزارەتــی  وتەبێــژی  بدەنــەوە«.  دوایییەیــان 

ئێــران دەســتوەرنەدان لــە کاروبــاری ناوخۆیــی واڵتانــی تــر 

ــە  ــەی ب ــەو واڵتان ــە ئاساییشــی نیشــتامنی ئ و ڕێزگرتنــی ل

ــران پێناســە  ــی کۆمــاری ئیســامیی ئێ سیاســەتێكی بنەڕەت

ــرد.  ك

لــە الیەكــی تــرەوە مەحمــوود عەفیفــی، وتەبێــژی فەڕمــی 

پشــتیوانیی  عەرەبــی،  کۆمــکاری  گشــتیی  ئەمینــداری 

کۆمــکاری عەرەبــی بــۆ پچڕانــی پێوەندییەکانــی مەغریــب 

شانشــینی  ئــەوەی  دوای  دەربــڕی،  ئێــران  لەگــەڵ 

بــە پشــیوانیكردن و هاوكاریكردنــی  ئێرانــی  مەغریــب 

ــار کــرد. عەفیفــی ئاشكرایشــی  ــەرەی پۆلیســاریۆ تۆمەتب ب

كــرد، کۆمــکاری عەرەبــی پاڵپشــتیی لــەو هەڵوێســتەی 

واڵتانــی  لــە  داوایشــی  دەكات،  ریبــات  حكوومەتــی 

عەرەبــی کــرد بەرانبــەر بــە ســرتاتیژی پاوانخوازانــەی ئێــران 

بــۆ تێكدانــی ســەقامگیرکردنی ناوچەکــە و دەســتتێوەردان 

لــە کاروبــاری ناوخۆیــی ئــەم واڵتانــە بــێ هەڵوێســت 

نەبــن و كاردانەوەیــان لــە دژی هەبێــت. 

سەرچاوەكان : 
afaq.tv/contents/view/details?id=57507//:

)ســبق(ی  ڕۆژنامــەی  نيــوز،  رؤيــة  ئافــاق،  پێگــەی 
نــی  ۆ ئەلیكتر

h t t p : / / a f a q . t v / c o n t e n t s / v i e w /
d e t a i l s ? i d = 5 7 5 0 7 h t t p

 4900/03/05/roayahnews.com/articles/2018
https://sabq.org/bPRhq2



ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ

ئەزموونی غانا 

له  هه ژاری و گه نده ڵی و دواكه وتووییه وه  بۆ بوژانه وه  و 
گه شه سه ندن و دیموكراسی
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پێدەچێت زۆرتان نەزانن »غانا« کوێیە؟ یان لەوانەیە بپرسن ئێمەی کورد چ پەیوەندییەکمان بەم 
واڵتەوە هەیە؟ چ سوودێکی بۆمان هەیە؟ کاتێک ئاگاداری ئەو گەشەسەندنە گەورەیەی ئەم چەند 
ساڵەی دوایی ئەم واڵتە دەبن، بە تایبەتی لە ڕووی نەهێشتنی هەژاریی و گەندەڵی، ئینجا دەزانن 
بۆچی دەمەوێت باسی غاناتان بۆ بکەم. غانا، واڵتێکە لە کیشوەری ئەفریقیا، هەتا پێش چەند 
ساڵێک بە یەکێک لە دەوڵەتە فاشیلەکانی ئەفریقا دادەنرا، لەم دوو ساڵەی پێشوودا گەشەیەکی 
گەورەی بە خۆوە بینیوە، بە تایبەتی لە بواری ئابووری و نەهێشتنی هەژاری و گەندەڵیدا، هەروەها 
لە ڕووی سەقامگیریی سیاسی و دامەزراندنی سیستەمی دیموکراسیشدا، هەنگاوی گەورەی ناوە. 
لە  گەشەی  بەرزترین  غانایش  بۆرسەی  کردوە،  ئابووریی  گەشەی   8% ڕێژەی  بە  غانا  ساڵ  ئەم 
جیهاندا تۆمار کردوە، ڕێژەی هەژاریش بە شێوەیەکی زۆر باش دابەزیوە، هەموو ئەمانەش وایان 
کردوە کە میدیاکانی جیهان و ناوەندەکانی لێکۆڵینەوەی سیاسەت و ستراتیژی، بە گرینگییەوە 
بایەخ بە ئەزموونی ئەم واڵتە ئەفریقییە بدەن بەو هیوایەی کە واڵتانی تری ئەفریقیا و جیهانی 
باشکردنی  هەژاری،  نەهێشتنی  بواری  لە  تایبەتی  بە  بنێن،  غانا  هەنگاوی  هەمان  سێهەمیش، 

ڕەوشی ژیانی هەژاران، پتەوکردنی سیستەمی دادوەری و دیموکراسی و نەهێشتنی گەندەڵی.

پرســیاری گرینــگ لێــرەدا ئەوەیــە، ئاخــۆ ئــەم واڵتــە چــۆن 

ــەو  ــکات؟ ئ ــار ب ــەرکەوتنانە تۆم ــوو س ــەم هەم ــی ئ توان

فاکتــەرە ناوخۆیــی و دەرەکییانــە کامانــەن، کــە بوونە هۆی 

ســەرکەوتنی ئــەم ئەزموونــە. لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن، بــە 

کورتــی بــاس لــەو فاکتەرانــە بکەیــن و ئــەم واڵتەیــش بــە 

خوێنەرانــی کــورد زیاتــر بناســێنین، بــەو هیوایــە ی بتوانیــن 

ســوود لــە ئەزمونــی ئــەم واڵتــە وەربگریــن.

غانا کوێیە؟
نــارساوی فەرەنســا، خاوەنــی  ڕابــەری  شــارل دیگــۆل، 

ــەوە،  ــارەی ناســینی واڵتان ــە ب ــی زۆر بەناوبانگــە ل وتەیەک

دیگــۆڵ دەڵێــت: »پێــش هــەر شــتێک کاتێــک باســی 

بچێــت  جــار  یەکــەم  پێویســتە  دەکەیــت،  واڵتێــک 

جوگرافــی  نەخشــەی  ســەیری  و  بهێنیــت  ئەتڵەســێک 

کوێــی  دەکەوێتــە  دەوڵەتــە  ئــەو  بزانیــت  و  بکەیــت 

جیهانــەوە، ئینجــا باســی بکــە«. 

ــە  ــت ئێم ــتێک دەبێ ــوو ش ــش هەم ــش پێ ــڕوای منی ــە ب ب

بزانیــن ئــەم دەوڵەتــە دەکەوێتــە کوێــی زەوی، ئینجــا 

قســەی لــە ســەر بکەیــن. غانــا یەکێکــە لــە دەوڵەتەکانــی 

ــاوای ئەفریقــاوە و  کیشــوەری ئەفریقــا و دەکەوێتــە خۆرئ

دراوســێی »ســاحیل عــاج و تۆگــۆ، بۆرکینا فاســۆ« لــە ڕووی 

دەریایشــەوە، دەکەوێتــە ســەر کەنــاری زەریــای ئەتڵەســی 

ــی  ــە دەروازەی ئاوی ــە واڵتێک ــا«. وات ــداوی » گیوین و کەن

ــە. ــەوە نیی ــە جیهان ــی ب ــە و کێشــەی پەیوەندیکردن هەی

غانا شوێنێكی گرینگە
شــوێنێکی  جوگرافییشــەوە  نەخشــە ی  ڕووی  لــە  غانــا 

ســرتاتیژی هەیــە، ڕاســتە وەک واڵتانــی تــری ئەفریقــا 

ڕووبــەڕووی زەوی زۆر نییــە، بــەاڵم بچووکیــش نییــە. کــۆی 

ــە.  ــم چوارگۆش ــە 238537 ک ــەی دەگات ــتیی ڕووبەرەک گش

لــە ڕووی کەشــوهەواوە، لــە چــاو واڵتانــی تــری ئەفریقــا، 

کەشــوهەوایەکی شــێدار و بارانــاوی هەیــە. هەروەهــا 

گــەورەی  دەریاچــەی  و  ڕووبــار  کۆمەڵێــک  خاوەنــی 

کــە  ئەفریقــا،  لــەو واڵتانــەی  یەکێکــە  غانــا  ئاویشــە. 
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کێشــەی ئــاوی نییــە، چونکــە ســەرچاوەی ئــاوی زۆری 

ــە. هەی

ژمارەی دانیشتوان
ــن  ــن بڵێی ــتوانەوە، دەتوانی ــارەی دانیش ــە ڕووی ژم ــا ل غان

پلــەی مــام ناوەنــدی هەیــە، ژمــارەی دانیشــتوانی نــە زۆر 

کەمــە و نــە زۆریشــە. کــۆی گشــتیی ژمــارەی دانیشــتوانی 

ــی  ــژەی زۆربوون ــە ڕووی ڕێ ــەس. ل ــۆن ک ــە 28 ملی دەگات

ــژەی  ــە ڕێ ــااڵنە ب ــە و س دانیشتوانیشــەوە بارودۆخــى باش

ــدا  ــە. لەمەیش ــی دانیشــتوانی هەی ــەی زۆربون %2.3 گەش

ــارە  ــە. دی ــدی هەی ــی مامناوەن ــن، ڕێژەیەک ــن بڵێی دەتوانی

گەورەتریــن شــاری غانایــش ئاکــرای پایتەختــە، کــە ژمــارەی 

ــە 8%  ــە 2.3 ملیــۆن کــەس. نزیکــەی ل دانیشــتوانی دەگات

ــە پایتەخــت دەژیــن.  دانیشــتوانی واڵتەکــە ل

واڵتێکی فرە نەتەوە و ئێتنی

غانــا واڵتێکــی فــرە نەتەوەیــە و کۆمەڵێــک نەتــەوە ئێتنــی 

ــاکان«  ــەوە »ئ ــن نەت ــدا دەژی، گەورەتری ــۆری تێ جۆراوج

ــن دوای  ــا پێکدەهێن ــژەی %47.5ی دانیشــوانی غان کــە ڕێ

کــە  دێــت،  داغبانــی«  »مۆلــە  نەتەوەکانــی  ئەوانیــش 

ــژەی 13.9%  ــه  ڕێ ــوا« ب ــن، پاشــان » ئ ــژەی %16.6 دەب ڕێ

، پاشــان »گائادانگمــە« دێــت، کــە ڕێــژەی %7.4 پێــک 

دەهێنێــت، دەتوانیــن بڵێیــن لــە ڕووی ئێتنیــەوە، غانــا 

ــە. ــی مۆزایک واڵتێک

40 زمان
ــش وای کــردوە،  ــەوە و ئێتنیانەی ــەم هەمــوو نەت ــی ئ بوون

کــە کۆمەڵێــک زمانــی جۆراوجــۆر هەبێــت، بــەاڵم ئــەوان 

ــی  ــەم کێشــەیە چارەســەر بکــەن و دوو زمان ــە ئ توانیویان

زمانــی  ئەوانیــش  کــە  هەڵببژێــرن،  واڵت  بــۆ  فەرمــی 

دێــت.  ئــاکان«   « زمانــی  لەپەنایشــیدا  و  »ئینگلیــزی« 

جگــە لەمانیــش نزیکــەی 40 زمــان و دیالێکتیکــی تــر لــە 

ــە  ــۆی هەی ــەس ب ــوو ک ــەاڵم هەم ــت، ب ــە کار دێ ــادا ب غان

بــە زمانــی خــۆی بئاخفێــت و ســزا نادرێــت، وەو ئــەوەی 

لــە تورکیــادا ســەدان ســاڵە سیاســەتی فاشیســتانە لــە 

دژی زمانــی کــوردی پەیــڕەو دەکــرا. خــۆش بەختانــە غانــا 

دوورە لــە ئەزموونــی فاشیســتی تورکیــاوە، دەنــا ئــەم 

ــەزی  ــاوی ڕەگ ــۆ و پاکت ــی ناوخ ــەڕووی جەنگ ــە ڕووب واڵت

ــوەوە.  دەب

لە ڕووی ئایينییەوە
ــی  ــک ئێتن ــەوە، کۆمەڵێ ــە ڕووی ئێتنیی هــەر وەک چــۆن ل

ــی  ــی ئایین ــەوە مۆزایکێک ــە ڕووی ئایینیش ــە، ل زۆری هەی

هەیــە، ئەگــەر چــی لــە %71 ی دانیشــتوانەکەی ســەر بــە 

ــەر  ــدا %47 ی س ــان کاتیش ــە هەم ــیحین. ل ــی مەس ئایین

ــی  ــە مەزهەب ــەر ب ــتانن و %14 س ــی پرۆتس ــە مەزهەب ب

موســوڵامنن،  %18ی  لەمانەیــش  جگــە  کاتۆلیکیــن. 

هەروەهــا %5 ســەر بــە ئایینــی رسوشــتین، بەشــێکی 

زۆریشــیان بــێ ئایینــن. خۆشــبەختانە لە ڕووی ئایینیشــەوە 

تــا ئێســتا جەنگــی تایەفــی و ئایینــی لــەم واڵتــەدا دروســت 

ــوە. نەب

حوکمی عەسکەر
غانــا وەک هەمــوو دەوڵەتانــی ئەفریقیا و جیهانی ســێهەم، 

گــرت،  بەرۆکــی  عەســکەرتاری  حوكمــی  و  نەگبەتیــی 

ــییەوە،  ــە ڕووی سیاس ــا ل ــەی غان ــن کێش ــرە گەورەتری بگ

ــەر  ــە س ــوو ب ــەربازی ب ــەاڵتی  دەزگای س ــی دەس زاڵبوون

ــە پــاش ڕزگاربوونــی لــە ســاڵی 1957  بڕیــاری سیاســیدا. ل

ــەربازی  ــا، دەزگای س ــای بەریتانی ــتی کۆڵۆنی ــر دەس ــە ژێ ل

بوەتــە گەورەتریــن کێشــە بــۆ ئــەم واڵتــە و پێنــج جاریــش 

ــەک. ــە بیانووی ــردوە، هــەر جــارەى ب ــای ک کودەت

پێنج کودەتای سەربازی
لیــوا ئیامونێــل یەکەمیــن کودەتــای ســەربازی لــە ڤێربایەری 

ســاڵی 1966 دا بەســەر ســەرۆکی واڵته كــه  کوتــوکا کوامــی 

ئەمەیــش  دەســت،  گرتــە  دەســەاڵتی  و  کــرد  نکرۆمــا 

ســەرەتایەکی خــراپ بــوو بــۆ هاتنــی ســەرباز بــۆ کایــەی 

ــەم  ــەربازی ل ــای س ــەوەی دەرگای کودەت ــی و کردن سیاس

واڵتــە.

چــوار   )1982  –1972( ســااڵنی  نێــوان  لــە  پاشــرتیش   
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 بیۆگرافیای كۆماری غاوا 
  

 
 

ری رَي كبَُن َ دادپً یً  درَشمی ویشتماوی 
وذاَی غیىیا كً  وسمتریه ئاضت 

ر ڕََبً  238,535 ر چُارگۆشًت كیلۆمً   
كرا ئً خت پایتً   

ڕمی زماوی فً ئیىگلیسی  
كان غاوییً  وازواَی داویشتُان 

ملیۆن   كۆی داویشتُان 26,908,262
 چڕی داویشتُان 99.9  ²كم/ن 

تی رۆكایً كۆماریی ضً اڵت ضً ضیطتمی دي   
رۆك ضً جۆن دراماوی ماٌاما  

ر میسا ئارضً كُزی ئً رۆك جێگری ضً   
دَتمادی جیما كۆضا   َي ري زیری دي َي 

7591ئاداری  6 خۆیی ربً ڕۆژی ضً   
7561مُزی  ی ت7ً زراوذوی كۆماری غاوا دامً   
كێتی  تاوی كۆمۆوُیڵص، یً َڵً كان، دي كگرتَُي یً  َي تً وً
تی َڵً فریقیا، ڕێكخراَی بازرگاوی جیٍاوی، باوكی وێُدي ئً  

تی َڵً وذامێتی وێُدي ئً  

ریكی مً ملیار دۆالری ئً 83  كۆی داٌاتی واَخۆ 
دۆالر 7957 ش كً تاكً ی وًضااڵ داٌاتی   

 - (4172) كردوی مرۆیی شً ٌێمای گً 0.579  
4% ی بێكاری ڕێژي   

ضیذی غاوی  GHC َدرا 
تی َڵً فۆوی وێُدي لً ی تً ژماري 555  
GH. ًروێت كۆدی ئیىت  
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کودەتــای ســەربازی ڕوویــان دا، جیــری ڕوالینگــس دواییــن 

جەنەراڵــی ســەربازی بــوو کــە کودەتــای کــرد، بــەاڵم هــەر 

ئەویــش بــوو کــە بــوو بــە یەکەمیــن ســەرۆکی هەڵبژێــراو 

ــرد،  ــی ک ــا 2003 حوکمــی واڵت ــوان ســااڵنی 1993 ت ــە نێ ل

دەیشــتوانم بڵێــم هــەر ئەویــش بــوو ڕێــگای خــۆش کــرد 

ــا، هــەر  ــە غان ــۆ دەســتپێکردنی پڕۆســەی دیموکراســی ل ب

چەنــدە هەنگاوەکانــی ئــەم پڕۆســەیەیش زۆر هێــواش 

ــوو. ــار ســەرکەوتوو ب ــوون، دوا ج ب

پڕۆسەی دیموکراسی
نەمانــی  و  ســۆڤێت  یەکێتیــی  ڕووخانــی  پــاش  لــە 

ــۆڤێت  ــی س ــکا و یەکێتی ــوان ئەمه ری ــاردی نێ ــی س جەنگ

جیهانــدا،  لــە  دیموکراســی  تەوژمــی  باڵوبوونــەوەی  و 

ــاری  ــەوە و وەرزی بەه ــی گرتیی ــنەبای دیموکراس ــا ش غان

وەرزی  بــە  کۆتایــی  دیموکراســی،  و  ئــازادی  ســەوزی 

پاییــزی حوکمــی عەســکەری هێنــا.  پڕۆســەی دیموکراســی 

ــدە  ــرد، هــەر چەن ــە ســاڵی 1992 دەســتی پێک ــا ل ــە غان ل

ڕووبــەڕووی کۆمەڵێــک گرفتــی گــەورە بــوەوە، بــەاڵم 

ــەرۆکایەتی  ــی س ــی هەڵبژاردن ــەوت خول ــەوە ح ــەو کات ل

هەبــوە و پێنــج ســەرۆک وازیــان لــە دەســەاڵت هێنــاوە و 

دەستاودەســتکردنی دەســەاڵت دەســتی پــێ کــردوە.

دوو پارتی سیاسیی سەرەکی
ســەرەکیی  پارتــی  دوو  هــەر  نێــوان  لــە  جــار  ســێ 

نیشــتامنیی  پارتــی  و  نوێــی  نیشــتامنیی  »پارتــی  واڵت 

کــراوە.  پــێ  دەستاودەســتی  دەســەاڵتی  دیموکراتــی« 

ــە.  ــر هەی ــی ت ــی بچووک ــک پارت ــش کۆمەڵێ ــە لەمانەی جگ

ــا،  ــری ئەفریق ــی ت ــە چــاو دەوڵەتان ــا ل ــم غان ــم بڵێ دەتوان

لــە پــاش ســااڵنی نەوتــەوە، وردەوردە توانیــی لــە چنگــی 

حوکمــی ســتەمکاری و ســەربازی ڕزگاری بێــت و ســەرەتای 

ــرد. ــێ ک ــتی پ ــی دەس ــەاڵتی مەدەن دەس

نانا ئاکۆفۆ ئادۆ
نانــا ئاکۆفــۆ ئــادۆ، لــە ســاڵی 1944 لــە دایکبــووە و بەشــی 

یاســای تــەواو کــردوە و یەکێکــە لــە سیاســەمتەدارە نــارساو 

ــا  ــاڵی 2001 ت ــە س ــا. ل ــا و ئەفریق ــەرکەوتوەکانی غان و س

2003 داواکاری گشــتیی غانــا بــوە و ڕۆڵــی باشیشــی هەبوە 

لــە باشــکردنی ســەروەریی یاســادا. لــە هەمــان کاتــدا بــە 

یەکێــک لــەو کەســانە دادەنرێــت، کــە جەنگێکــی ســەختی 

ــە  ــۆی ک ــوە ه ــش ب ــی و ئەمەی ــە دژی گەندەڵ ــردوە ل ک

ناوبانگــی بــاش لــە نــاو غانییەکانــدا پەیــدا بــکات و بگاتــە 

کورســیی دەســەاڵت.

سەرۆکێکی دەستپاک
ــادۆ دژایەتیکردنــی  خاڵــی بەهێــزی کەســایەتیی ئاکۆفــۆ ئ

ڕێگــەی  لــە  کــرد  وای  ئەمەیــش  هــەر  گەندەڵییــه ، 

بهێنێــت،  دەســت  بــە  ســەرکەوتن  هەڵبژاردنەکانــەوە 

لــە ســەرەتای ســاڵی 2017 بــوە ســەرۆکی غانــا. لــەو 

کاتەیشــەوە هەڵمەتێکــی گــەورەی لــە دژی گەندەڵــی 

دەســتی پــێ کرد. کــە تــا ڕادەیەکــی زۆر باش، ســەرکەوتنی 

ــاوە.  ــت هێن ــە دەس ب

شەڕ لە دژی گەندەڵی
ئــادۆ بــە وەفــا بــوو بــۆ بەڵێنەکانــی و شــەڕێکی گــەورەی 

دژی گەندەڵــی دەســت پــێ کــرد، ئەمەیــش لــە ڕووی 

واڵتــە  ئــەم  بــۆ  قازانــج  بــە  ئابوورییــەوە  و  سیاســی 

گەڕایــەوە. لــە ئەنجامــی ئــەو هەڵمەتــە، توانیــی نزیکــەی 

بــۆ خەزێنــەی دەوڵــەت بگەڕێنێتــەوە،  7 ملیــار دۆالر 

ــکنینی وردی  ــردن و پش ــەی چاودێریک ــە ڕێگ ــش ل ئەوەی

ــەو  ــدا. هــەر ل ــواری نەوت ــە ب ــەت ل ڕێککەوتنەکانــی دەوڵ

خاڵی بەهێزی کەسایەتیی ئاکۆفۆ ئادۆ دژایەتیکردنی 
گەندەڵییــه ، هــەر ئەمەیــش وای کــرد لــە ڕێگــەی 
هەڵبژاردنەکانــەوە ســەرکەوتن بە دەســت بهێنێت، 
لە ســەرەتای ســاڵی 2017 بــوە ســەرۆکی غانا. لەو 
کاتەیشــەوە هەڵمەتێکی گەورەی لــە دژی گەندەڵی 
دەستی پێ کرد. کە تا ڕادەیەکی زۆر باش، سەرکەوتنی 

بە دەست هێناوە. 
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غانا مانی  ناًداره  تیو سایو موبیۆگرافیای   

 

  لو  مێنو ً یو  غانایو می دیاری یو رمرده سو ، داینبًٌه لو 9191ساڵی 
  تو بًٌهدژی مۆڵۆنیالیسم.   فریقیا لو ی ئومان ییوتا ره سو  ره تێنۆشو

. خۆیی ربو سودًای  زیرانی غانا رۆك ًه رۆك ً سو سو مین مو یو
تًٌنذی   فریقیا ً بو مێتی ئو رانی ڕێنخراًی یو زرێنو دامو  لو  مێنو یو

  بو 9191. ساڵی  ی تێنۆشاًه مو ًتنی ًاڵتو یی ً پێشنو مپارچو بۆ یو
   ی پێست ً پرۆستان مۆچی دًایی مردًًه نجو خۆشی شێرپو نو

 

 
 

 گٌامی نینرۆما
 

 

 

. دیپلۆماتنارێنی دیاری  دامبًٌه لو 9191ً ساڵی   ڵنی غانایو خو
  ًه تو گشتی ڕێنخراًی نو سنرتێریم  ًتو حو  تو ً مراًه  غانیو

  ًه تو نو تی تایبو ی ك نێرده ًه 1991شٌباتی   مان. لو مگرتًٌه یو
یرانی سٌریا  قو ری سو چاره بی بۆ ره ً مۆمناری عو مان مگرتًٌه یو

   مردًًهرگیری  ىاًسونان  ر نانی ئو ڵ پارێسه گو لو.  دانراًه
  

 
 

نان  مۆفی ئو  

 

 

 ی ژیانی . زۆربوتۆپی پێی غانیو یسانێنییار،  داینبًٌه لو 9191ساڵی 
 مانی خٌلو  ىا لو رًه ىو ،ر بردًًه سو ریتانیا بو بو  لو  یارینردن لو  لو
. ًاڵتی غانا  نذا یاری مردًًه ً سنۆتلو قٌبرًش رینا، میسر، مو ئو

مانی تۆپی پێی  فسانو ئو  مێل لو ك یو مات ًه ده  م یاریسانو شانازی بو
   فریقیا غانا ً ئو

 
 

جۆنیۆر مانٌێل 
گۆگۆ  ئو  

 

  بًٌه تۆپی پێی غانای  ڵبژارده ىوً یاریسانی  داینبًٌه لو 9191ساڵی 
فریقیا  ری ئو باشترین یاریسانی میشٌه  بو ك ریو سو لو ساڵ 9ً 

( یاریسانی زینذًًی 911)  مێل لو یو  بورازیلی  ی بو-. پیلێدیارینراًه
     ژماری مردًًه جیيان ئو

 
 

  بیذی بیلیو عو
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ســاڵەدا نزیکــەی 11 ڕێککەوتنــی حکومــی لــە بــواری 

نــەوت هەڵوەشــاندەوە، کــە ئەمەیــش بــە ســوود بــۆ ئــەو 

ــەوە. ــە گەڕای واڵت

نەوت
ئابوورییەکانــی  بەرنامــە  ســەرکەوتنی  تــری  خاڵێکــی 

ــە ڕۆڵێکــی  ــە، ک ــەوت«ەوە هەی ــە »ن ــدی ب ــادۆ په یوەن ئ

ــە  ــدا، ل ــی واڵت ــتنی ئابووری ــە پێشخس ــڕا ل ــاوی گێ بەرچ

ــادی  ــی زی ــی نەوت ــا بەرهەم ــوودا غان ــاڵی پێش ــد س چەن

ــی نوێیشــی  کــردوە، هەروەهــا کۆمەڵێــک کێڵگــەی نەوت

ســامانی  تــر  هێنــدەی  ئەمەیــش  کــە  دۆزیوەتــەوە، 

ئابووریــی واڵت زیاتــر دەکات. ســاڵی 2010 ڕۆژانــە تەنهــا 

8 هــەزار بەرمیــل نەوتــی بەرهــەم دەهێنــا، بــەاڵم ســاڵی 

2017 گەییشــتە 60 ملیــۆن بەرمیــل. ئەمەیــش داهاتێکــی 

ــرت  ــی گرینگ ــە هەموویش ــە. ل ــەم واڵت ــیە ئ ــی بەخش نوێ

شــەفافیەت  بــە  زۆر  غانــا  حکوومەتــی  بــوو،  ئــەوە 

ــەو  ــدا کــرد و هەمــوو ئ ــەی لەگــەڵ ســامانی نەوت مامەڵ

ڕێکەوتنانــەی ڕەت کــردەوە، کــە لــە دژی بەرژەوەندیــی 

غانــا بــوون، ئەمەیــش وای کــرد، کــە نەوتــی واڵت ببێتــە 

ــی.  ــەک نەگبەت ــەت ن نیعم

کاکاو
دیــارە تەنها ســامانی رسوشــتی هۆکاری باشــبوونی ئابووری 

نەبــوو، بگــرە کشــتوکاڵیش بــە تایبەتــی بەرهەمــی »کاکاو« 

کــە بەرهەمێکــی ســەرەکیی غانایــە، ئەویــش گەشــەی 

ــە  ــش ســوودی ل ــی غانای ــی، ئابووری ــە خــۆوە بین باشــی ب

ــاوەی  ــە م ــرت، چونک ــی کاکاو وەرگ ــەوەی نرخ بەرزبوون

دوو ســاڵێکە بەهــای کاکاو لــە بــازاڕە جیهانییــەکان بــەرز 

ــا گەڕایــەوە. بوەتــەوە ئەمەیــش بــە ســوود بــۆ غان

گەشەسەندنێکی بێوێنە
ــا  ــی غان ــوودا ئابووری ــاڵەی پێش ــەک دوو س ــاوه ی ی ــە م ل

گەشــەیەکی زۆر گــەورەی بــە خــۆوە بینــی، ئەمەیــش لــە 

ئەنجامــی ئــەو ڕێوشــوێنە نوێیانــەوە، کــە حکوومــەت بــۆ 

ــی  ــی ئیداری ــكردنی هەیکەل ــی و باش ــی گەندەڵ لەناوبردن

دەوڵــەت و ئابووریــی واڵت گرتبووینــە بەر. هــەر ئەمەیش 

وای کــرد کــە ئەمســاڵ گەشــەی ئابووریــی غانــا بــە ڕێــژەی 

ــەر  ــدا، ه ــە جیهان ــە ل ــن ڕێژەی ــە گەورەتری ــوە، ک %19 ب

گەشــەیەیش وای کــرد کــە بەرهــەم و داهاتــی نیشــتامنی 

زیــاد بــکات و کــۆی بەرهەمــی گشــتیی واڵت گەییشــتە 47 

ملیــار دۆالر. 

سه رۆكی غانا نادا ئه كۆفۆ ئادۆ
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لــە ڕووی کورتهێنانــی بودجــەی حکومییشــەوە، ڕەوشــەکە 

باشــرت بــوە، بــۆ منوونــە ســاڵی 2017 کورتهێنانــی بوددجــە 

بــە ڕێــژەی %5.9 بــوە، بــەاڵم ئەمســاڵ ڕێژەکــە بــۆ 4.5% 

دابەزیــوە. هەتــا دێتیــش ســەرمایەگوزاریی بیانیــش زیاتــر 

دەبێــت بــە تایبەتــی لــە ڕووی ســامانی رسوشــتییەوە، 

چونکــە چەنــد کێڵگەیەکــی نەوتــی نــوێ دۆزرانــەوە.

لەناوبردنی هەژاری
غانــا وەک هەمــوو واڵتانــی تــری ئەفریقیــا، زۆربــەی 

دانیشــتوان گیــرۆدەی دەســتی هــەژاری بــوون، دیــارە 

هــۆکاری ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ مێژوویــی داگیــرکاری 

ــراپ،  ــی خ ــی خۆماڵی ــی حکومڕان ــەڵ بوون ــا، لەگ بەریتانی

دەکــرد.  واڵتــەی  ئــەم  حوکمــی  زۆر  ماوەیەکــی  کــە 

ــر  ــە ژێ ــا ل ســاڵی 1991 نزیکــەی %53 ی دانیشــتوانی غان

پلــەی هەژارییــەوە دەژیــان و ژیانێکــی کولەمەرگییــان 

و  دیموکراتــی  پڕۆســەی  دەســتپێکردنی  پــاش  هەبــوو. 

باشــكردنی حوکمــی واڵت، پرســی کێشــە ی هــەژاری بوەتــە 

مەســەلەی ســەرەکیی هەمــوو حکوومەتــەکان و سیاســەتی 

ــەت. ــەرەکیی حکووم ــوە کاری س ــەژاری ب ــی ه لەناوبردن

ــااڵنە  ــە %1.1 س ــەژاری ب ــژەی ه ــاڵی 2006ەوە ڕێ ــە س ل

بوونــی  هــۆی  بــە  ئەوەیــش  دیــارە  دەکــرد،  کەمــی 

سیاســەتی لەناوبردنــی هــەژاری لــە الیــەن حکوومەتەکانی 

ــەم  ــۆ %21 ی ک ــە ب ــەم ڕێژەی ــاڵی 2012 ئ ــە س ــاوە. ل غان

ــوە  ــە دابەزی ــەواوی ڕێژەک ــە ت ــەم ســاڵ ب ــەاڵم ئ ــوەوە، ب ب

بــۆ %10.1 ی دانیشــتوان بەتایبەتــی لــە شــارە گــەورەکان، 

ئەگــەر چــی لــە گونــدەکان ڕێژەکــە زۆرتــرە. لــە مڕۆیشــدا 

سیاســەتی لەناوبردنــی هــەژاری و باشــكردنی ڕەوشــی 

ــە. ــەرەکیی حکوومەت ــی س ــی، ئەرک ــی خەڵک ژیان

باشكردنی ڕەوشی خوێندن
یەکێــک لە بنەما ســەرەکییەکانی سیاســەتی گەشەســەندنی 

ئابــووری و لەناوبردنــی هــەژاری، باشــكردنی ڕەوشــی 

خوێندنــە، هــەر بۆیــە حکوومــەت هەوڵــی داوە لــە ڕێگەی 

خوێنــدن،  کەرتــی  بودجــەی  زیاترکردنــی  و  باشــكردن 

پــەرە بــەم کەرتــە گرینگــە بــدات، بــۆ ســاڵی 2018، 

ــتیی  ــەی گش ــە بودج ــژەی %11 ی ل ــدن ڕێ ــی خوێن کەرت

حکوومەتــی بــۆ تەرخــان کــراوە، ئەمەیــش ڕێژەیەکــی زۆرە 

ــا.  ــری ئەفریقی ــی ت ــە چــاو واڵتان ل

دەرئەنجام
مبانەوێــت یــان نــا، ئەزموونی غانــا لــە ڕووی حوکمڕانییەوە 

هەروەهــا  ســەرکەوتوە،  منوونەیەکــی  ئێســتادا  لــە 

توانیویشــیەتی، ئەزموونێکــی باشــی حکومڕانی پێشکەشــی 

ــە کاتێکــدا  ــە ل ــکات، ئەم ــان ب ــا و جیه کیشــوەری ئەفریق

بەشــێکی زۆری واڵتانــی ئەفریقــا دەچنــە قاڵبــی دەوڵەتــە 

ــرۆدەی دەســتی هــەژاری  فاشــیلەکانەوە. زۆربەیشــیان گی

و جەنگــی ناوخــۆ و باڵوبوونــەوەی نەخۆشــین، هــەر 

ــان  ــا ســەری خۆی ــی ئەفریق ــە بەشــێکی زۆری گەنجان بۆی

هەڵدەگــرن و بــەرەو کاروانێکــی نادیــاری مــەرگ، کــۆچ بــۆ 

ئەورووپــا دەکــەن، بــە هیــوای ئــەوەی ژیانێکــی باشــرتیان 

ــت. دەســت بکەوێ

ــە  ــەم ئەزموونان ــوود ل ــە س ــش گرینگ ــەی کوردی ــۆ ئێم  ب

وەربگریــن و شــارەزایان بیــن، چونکــە ئەوانیــش وەک 

و  هــەژاری  و  گەندەڵــی  دەســتی  بــە  پێشــرت  ئێمــە 

نەخونێدنــەواری و داگیرکارییــەوە نااڵندوویانــە، هەروەهــا 

ئێمــە زیاتــر ســوود لــەم ئەزموونانــە وەردەگریــن کــە 

ــاوا. هــەر  ــەک ئەزموونەکانــی خۆرئ ــە ئێمــەوە نزیکــە، ن ل

ــە  ــرە ل ــد دێ ــەم چەن ــوو، حــەزم کــرد ئ ــەر ئەوەیــش ب لەب

ــەو  ــم، ب ــاوە بنووس ــەرکەوتوویی غان ــی س ــارەی ئەزموون ب

ــان.  ــت بۆم ــوودی هەبێ ــە س ــە ی ک هیوای

سەرچاوەكان:

.Ghan.www . asuwertigeamt.de
ghana-_wirtschaftsdaten-kompakt-ghana-

november-2015.pdf. www.bak.de
ــا، مــن الفقــر الــی االقتصــاد  احمــد طالــب. رحلــە غان

االســرع نمــوا فــی العالــم- ساســە بوســت



لە عەرەبییەوە: شاگوڵ هیرانی

ملمالنێی ئیسرائیل - ئێران

هه ڵنانی هەنگاوی خێرا بە ئاڕاستەی جەنگ
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بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران لە ئێستادا كەوتوەتە بەر دووڕیانێكی مەترسیدار و یەكالكە رەوە، یان 
دەبێت ئێران لەو قەیرانە وەك هێزێكی هەرێمی و نێودەوڵەتی بێتە دەرەوە و دۆست و دوژمنانی 
وااڵ دەبن، هاوشێوەی  بە سەریدا  تاڵییەكان  و  یان دەرگای نەهامەتی  بۆ بكەن،  هەزار حسابی 
نەهامەتییەكانی عێراق، كە دوا جار هاتنەدەرەوە لەو نەهامەتییانە  زۆر سەخت و دژوار دەبێت. 
تێدا  گومانی  ئەتۆمی،  هێزی   و  توانا  دەستەبەركردنی  لە  بوو  سەركەوتوو  ئێران  و  بێت  ئەگەر 
نییە تواناییی بەرپەرچدانەوەی هەر پەالمارێكی دەرەكی دەبێت و سەنگ و قورساییی هەرێمی و 
نێودەوڵەتییشی بەهێزتر دەبێت و دەتوانێت بەربەستی كەنارگیری لە جیهانێكدا بشكێنێت، كە 
تەنیا ڕێز لە هێز و واڵتی خاوەن  هێز و پێگە دەگیرێت، بەاڵم ئەگەر تاران لەمەدا شكستی هێنا، 
ئەوە دەبێت فاتیحایەك بۆ پڕۆژە ئیسالمی و نیشتمانییەكەی بخوێنێت، لە پاڵ پاشەكشەكردنی 
له  و سەركەوتن(  )شكست  بە  ڕوەكەش  هەردوو  دیارە  ناوچەكەدا.  لە  هەرێمی  ڕۆڵێكی  هەر  لە 
 ئارادایە، شكانەوە بە هەر الیەك لە سەر چەندین فاكتەر و هۆكار وەستاوە، لەوانەیش ئاستی 
دانایی و لێهاتووییی سەركردەكانی ئێران، كاردانەوەی ئیسرائیل و ئەمەریكایش لە الیەكی ترەوە، 

هەروەها ئەگەری تێكشكاندنی دامەزراوەی سەربازی. 

ــران،  ــەی ئێ ــە ئەتۆمییەك ــە بەرنام ــەكان پێیانوای ئیرسائیلیی

ــەر  ــە س ــە ب ــە، ك ــەی ئەوان ــەو قۆرخكاریی ــی ئ تێپەڕاندن

ــتەواییدا  ــی ئاش ــە كات ــەدا ل ــە ناوچەك ــی ل ــزی ئەتۆمی هێ

هەیانــە ، لــە هەمــان كاتیشــدا مەترســیدارە لــە كاتــی 

جەنــگ بــۆ ســەر خــودی ئیرسائیــل، بۆیــە هــەر لــه 

ــەن.  ــۆ دەك ــەربازییانەی ب ــی س ــەدا خوێندنەوەیەك  بنچین

لــە بەرانبــەردا ئەمەریكییــەكان دركیــان بــەوە كــردوە، كــە 

بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی ئێــران مەترســی بــۆ ســەر خــودی 

ــە  ــوو ب ــدا، بەڵك ــە بنەڕەت ــە  ل ــوەكان نیی ــە یەكگرت ویایەت

ــەودای  ــه  م ــر ل ــرت و دوورت ــرتاتیژی فراوان ــی س تێڕوانینێك

ــۆ  ــەوەی ب ــتەوخۆكان خوێندن ــەربازییە ڕاس مەترســییە س

ــە ئــەوە دەبێتــە هــۆی گۆڕینــی  ــە پێیــان وای دەكــەن، بۆی

ئــەو هاوكێشــە ســرتاتیژییە بــاوەی باڵــی بــە ســەر كەنداو و 

ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتدا كێشــاوە و گۆڕانكارییەكی 

قووڵــی تێــدا دروســت دەكات. دوا جاریــش بــەڕە لــە بــن 

پێــی زەبەالحەكانــی وەك ئەمەریــكا ڕادەكێشــێت، كــە 

ــە ســەر  ــی خــۆی ب ــێبەر و هەژموون ــە س ــن دەیەی چەندی

ــەپاندوە .  ــەدا س ناوچەك

ــزی   ــەی هێ ــك لێكەوت ــە هەندێ ــەكان ترســیان ل ئەمەریكیی

ــە: ــه  دیاریكراوییــش لەوان ــە، ب ئەتۆمــی هەی

ــەاڵتی  ــە دەس ــان ل ــك بۆی ــە ڕكابەرێ ــران دەبێت ــەم: ئێ یەك

ناوچــەی كەنــداو و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، كــە هەمیشــە 

ــن  ــەوێ، هەروەهــا ناچــار دەب ــان تاكــە دەســەاڵتن ل خۆی

ــه  هــەر ڕەفتارێكــی سیاســی  ــد ســەیری بكــەن ل ــه  هەن ب

ــە  ــچ كاتێــك ب ــه  ناوچەكــە ئەنجامــی بــدەن، چونكــە هی ل

هەبوونــی دوو هێــزی ئەتۆمیــی ڕكابــەر لــه  یــەك ناوچــەدا 

ــتادا  ــی ئێس ــە كات ــەوەی ل ــت وەك ئ ــراوە نابێ ــت ك دەس

ــت. دەگوزەرێ

ــی  ــی و خۆرهەاڵت ــی عەرەب ــك واڵتان ــه  الی هەندێ دوەم: ل

ــار  ــرت ناچ ــە چی ــوە، ك ــت ب ــتێك دروس ــتیش هەس ناوەڕاس

نیــن لــه  ژێر چەتــری ســەربازیی واشــنتۆن مبێننــەوە، ڕەنگە 

ــت،  ــی ئاســیای بچــوك هەبێ ــە واڵتان هەمــان هەســتیش ل
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 پێگە ئەتۆمییەكانی ئێران
 

 

 
 

 ئامانج لە دروستكردنی كىورەی ئەتۆم ژ
 هەزار كیلۆمەتر لە ژێر زەوی 111بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم/ ڕووبەری  نەتنس 1
 بۆ بەرهەهینانی مادەی بلۆتۆنیۆم بىشەهر 2
 فلۆراید یۆرانیۆم بۆ پاككردنەوەی یۆرانیۆم و گۆڕینی بۆ گازی هەكسا ئەسفهان 3
كارگەی  4

 ئەردكان
 بۆ هەڵگرتنی سىوتەمەنیی ئەتۆمی دروست كراوە

 كىورەی پیتاندنی یۆرانیۆم لە ناوەڕاستی ئێران قىم  5
كىورەیەكە بۆ گەڕان بە دوای ئاوی قىرش بۆ ئەوەی لەگەڵ  كىورەی ئاراك 6

 بەرهەمهینانی بلۆتینیۆم بگىنجێت
 مادەی خاوی یۆرانیۆمی تىودا دۆزراوەتەوە 1985لە ساڵی  كانەی ساگند 7
تۆن لە  24كانەیەكی پێشكەوتىو و كارگەیەكی نىێ بۆ بەرهەمهێنانی  جیهان 8

 )كێكی زەرد( سااڵنە
 چەند پالنێك هەیە بۆ دروستكردنی كىورەی نىێ لە ناوچەكە خۆزستان 9

 پێگەیەك بۆ عەمباركردنی پاشماوە ئەتۆمییەكان ئەنارك  11
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ــاو هاوپەیامنێتــی  ــە ن ــە كەوتوونەت ــەم دوایییان ئەوانــەی ب

ــكادا. ــەڵ ئەمەری لەگ

ســێیەم: ئەگــەر ئێــران ببێتــە هێزێكــی ئەتۆمــی دەتوانێــت 

ــە  ــی ئیســامی ل ــەڵ واڵتان ــی لەگ ــاو هاوپەیامنێت ــە ن بچێت

ناوچەكــە، وەك پاكســتان، توركیــا، عێــراق و ســعوودیە، 

بتوانێــت هاوپەیامنێتییەكــی پتــەو و بەهێــز دروســت 

بــكات و قورســاییی ســەربازی، ئابــووری و سیاســیی خــۆی 

هەبێــت، بــە تایبەتییــش ئەگــەر گۆڕانــكاری لــە ڕژێمەكانی 

ــدات.  ــدا ڕوو ب ئێســتای  هەندێــك واڵت

مەرجەكانی لێدانی گورزی سەربازی لەباربەری كارا
زۆرێــك لــە دانەرانــی ســرتاتیژی ئیرسائیــل و ئەمەریكایــش 

لــەو ســااڵنەی دواییــدا لــە بەرنامــەی ئەتۆمــی ئێــران 

هەروەهــا  نیگه رانــن،  ســەربازییەكەی  گرنگییــە  و 

ــەری  ــرتاتیژییەكەی و ئەگ ــی و س ــتە سیاس ــه ر مەبەس له س

نووســیویانە.  ســاوایی  بــە  كوشــتنی  تێكشــكاندنی، 

یەكێكیــش لــە گرینگرتیــن ئــەو ســەرچاوانە، كتێبێكــە 

ــە  ــە ل ــی( ك ــی ئەتۆم ــۆ ئێران ــردن ب ــاوی )خۆئامادەك ــه  ن ب

پەیامنــگای لێكۆڵینــەوە ســرتاتیژییەكانی ســەر بــە ســوپای 

ئەمەریكــی دەرچوە و )16( كەســی شــارەزا و ســرتاتیژدانەر 

ــدا  ــا بەشــدارییان تێ ــل و ئەورووپ ــكا و ئیرسائی ــه  ئەمەری ل

كــردوە. ئــەوان كۆكــن لە ســەر ئــەوەی هــەر ســەركەوتنێك 

لــە ســەر وەشــاندنی هــەر جــۆرە گورزێكــی لەباربــەر دژی 

ــەوە: ــوار مەرج ــە چ ــدە ب ــران بەن ــی ئێ ــەی ئەتۆم بەرنام

1ــــ دەســتەبەركردنی زانیاریی ورد لە ســەر پێگە و شــوێنی 

ــە  ــك ل ــد تیمێ ــش چەن ــران، ئەمەی ــی ئێ كاڵوە ئەتۆمییەكان

پشــكنەرانی نێودەوڵەتــی ئەنجامــی دەدەن، هەروەهــا 

ــۆ  ــی ب ــل و ئەمەریكییەكان مانگــە دەســتكردەكانی ئیرسائی

ــگ  ــی گرین ــراون، زانیاری مەبەســتی ســیخوڕی دروســت ك

لــەو بارەیــەوە پێشــكەش بكــەن.

2ــــ گەرەنتــی لــه  نزیكبوونــەوەی شــوێنێك بــۆ گەییشــتنی 

ــران و  ــاو ئێ ــە ن ــان ل ــە ئامانجەكانی ــەربازی ب ــەی س فڕۆك

ــش  ــان، ئەمەی ــاو بنكەكانی ــۆ ن ــان ب ــان و گەڕانەوەی لێدانی

بــۆ ئیرسائیــل كێشــەیە، چونكــە بــە نزیكــەی )1500( 

ــران.  ــەی ئێ ــە ئەتۆمییەك ــە چەك ــر دوورن ل كیلۆمەت

ــە ســەر چەكــی  ــڕ هەڵكوتان ــە پ ــای ل ــی توان 3 ــــ هەبوون

ئاســامنیی ئێــران، ئەگــەر نــا فڕۆكــەی هێرشــبەر دەخرێتــە 

خــوارەوە. 

ــی ئێســتادا  ــه  كات ــە ل ــی، ك ــەردەی سیاســیی جیهان 4 ــــ پ

ــتەبەر  ــوو دەس ــە داهات ــە ل ــەاڵم ڕەنگ ــە، ب ــت نیی بەردەس

بێــت، چونكــە تاكــە چەتــری نێودەوڵەتــی، كــە ئێــران 

خــۆی لــە ژێــردا پاراســتوە، ڕووســیا و چینــە ئــەم دوو 

ــێ  ــان پ ــە هەســتیارەكاندا متامنەی ــە كات ــش ل هاوپەیامنەی

ناكرێــت و بەرژەوەندیــی ئاڵوگۆڕیشــیان هەیــە لەگــەڵ 

واشــنتۆن و ئەورووپــا كــە وا بــكات لــە پشــتەوە بــە كاری 

ــران. ــەر ئێ ــه بەرانب ــن ل بهێن

پێــش  كەوتوەتــە  ڕاســتەقینەكەی  بەربەســتە  لێــرەدا 

ڕوونەدانــی یــان ســەرنەكەوتنی هــەر گورزێكــی لەباربــەر 

ــه  دوو  ــن ل ــران، بریتیی ــی ئێ ــەزراوە ئەتۆمییەكان دژی دام

كار:

لــه  كاتــی  زۆرن،  ئێــران  ئەتۆمییەكــەی  پێگــە  یەكــەم: 

ئێســتادا بــە )نــۆزده(  پێگــە مەزنــدە دەكرێــن و لــە یــەك 

ــراون  ــر زەوی دروســت ك ــه  ژێ ــان ل ــان هەندێكی دوورن. ی

و زۆر بــە تونــدی پارێزگاریــان لــێ دەكرێــت، بۆیــە ئەگــەر 

ئیرسائیــل بڕیــار بــدات گــورزی ســەربازی بوەشــێنێتە پێگــە 

ئاســامنی  ئێــران، دەبێــت هەڵمەتێكــی  ئەتۆمییەكانــی 

سەرتاســەری بــكات و ڕەنگــە دوو ســێ ڕۆژ بخایەنێــت 

لــه  الی هەندێــك واڵتانــی عەرەبــی و خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاستیش هەستێك دروست بوە، كە چیتر ناچار نین 
له  ژێر چەتری ســەربازیی واشــنتۆن بمێننەوە، ڕەنگە 
هەمان هەســتیش لە واڵتانی ئاسیای بچوك هەبێت، 
ئەوانەی بەم دوایییانە كەوتوونەتە ناو هاوپەیمانێتی 

لەگەڵ ئەمەریكادا
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 ڵئێرانگهیناتانیاهۆلهوهڕووبوونهڕووبهكانیوێستگه 

 
  

 شوێن ساڵ ژ

ر  سو : داًای دانبنی ىێڵی سًٌری ڕًًنی كرد لو2112سبڵی  1
 ی ئێران كو تۆمییو ئو  رنبمو بو

 كبن  ــ نیۆریۆك كگرتٌه یو ًه تو نو

كی ئێرانی گرت  یو ی فرۆكو پبشمبًه  ك لو یو : پبرچو2112سبڵی  2
  بیبی پێشێل كردًًه لئو ئبسمبنی تو  كو  ًه ستو ده بو

 ڵمبنیب ی میٌنخ بۆ ئبسبیش ـ ئو كۆنگره

ی عمبد(ی  ر )پرۆژه سو كی لو یو نبمو ڵگو ند بو : چو2112نیسبنی  3
 درۆكردن  تببر كرد بو تۆمی ئبشكرا كردً تبرانی تۆمو ئو

 بیب لئو رگری ئیسرائیل ــ تو تی بو زاره ًه

ی جٌاڵندنی ىێسی كرد  شو ڕه : ىو2112می  كبنًٌنی دًًه 12 4
 راست اڵتی نبًه ڕۆژىو كبنی لو یمبنو دژی ئێران ً ىبًپو

 رز میٌنیخ ــ لێدًان بۆ ئبژانسی رۆیتو

زار  ىو 55111ی ئبشكراكردنی  شو ڕه : ىو2112نیسبنی  31 5
 تۆمی ئێران ی ئو رنبمو ر بو سو ی نيێنی لو نبمو ڵگو بو

 ئیسرائیل -ًانی  كی رۆژنبمو یو كۆنگره
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بــە هــۆی فرەیــی دامــەزراوە ئێرانییــەكان و دوورییــان 

ــەردەوام  ــی ب ــەركەوتنی هەڵمەتێك ــارە س ــرتی. دی ــه  یەك ل

ــرە،  ــرت و ئاڵۆزت ــران زۆر قورس ــە دژی ئێ ــورز ل ــەك گ ــە ی ب

هاوشــێوەی لێدانــی كاڵوە ئەتۆمییەكانــی عێــراق لــە ســاڵی 

1981. ڕەگــەزی لــە ناكاویــش لەگــەڵ یەكــەم گــوزردا 

ئێرانییــەكان  دەكات  وا  ئەمەیــش  دێــت،  پــێ  كۆتایــی 

ــەوە. ــك بخەن ــان ڕێ ــۆ و بەرگرییەكانی ــە خ بكەون

دوەم: كاردانــەوەی ئێــران دڵنیایــە و باجەكەیشــی زۆر 

ــه  دیاریكــراوی ترســیان  ــەكان ب قــورس دەبێــت. ئیرسائیلیی

ــە  ــی ب ــران داویەت ــە ئێ ــە، ك ــر( هەی ــەكی )فەج ــە موش ل

حیزبولــاڵی لوبنانــی و مەترســی بــۆ ســەر دانیشــتوانی 

باكــووری ئیرسائیــل دروســت كــردوە، هەروەهــا موشــەكی 

هەیــە  گەییشــتنی  توانــای  دوورمــەودا  )شــەهاب(ی 

بــە شــارە ئیرسائیلییــەكان، بۆیــە ئەگــەر بۆردوومانــی 

ئیرسائیلــی بــۆ پێگــە ئەتۆمییــەكان، كــە دەبێتــە هــۆی 

ــی  ــی كیمیای ــەكان چەك ــەوە ئێرانیی ــك، ئ ــی تیش دزەكردن

دژی ئیرسائیــل بــە كار دەهێنــن، ئەمەیــش ترســی الی 

ئیرسائیلییــەكان دروســت كــردوە.

یەكێكــی تــر لــه  كاردانەوەكانــی ئێــران دژی ئیرسائیــل، 

لێدانــی بەرژەوەندییەكانــی ئیرسائیلــە لــە جیهانــدا بــه 

 ڕێگــەی گروپــە ئیســامی و ڕاســتڕەوەكانی پێوەندییــان 

دانەرانــی  لــە  ژمارەیــەك  بۆیــە  هەیــە،  ئێرانــەوە  بــە 

ــەوە  ــەی ئ ــەو بڕوای ــل گەییشــتوونەتە ئ ســرتاتیژی ئیرسائی

ــەركەوتنی و  ــەری س ــە ئەگ ــە، چونك ــان نیی ــی ئاس كارێك

مەترســییەكانی گــەورەن. باجەكەیشــی ئیرسائیــل دەیــدات 

ــت. ــورس دەبێ ــار ق یەكج

                

ئایا عێراق دەبێتە بنكەی هێرشبردن؟
داگیركردنــی عێــراق نەخشــەی ئۆپراســیۆنەكانی گۆڕی، وای 

كــرد لێدانــی ئێــران و تێكشــكاندنی بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی 

كارێكــی ئاســانرت بێــت لــە ڕووی ســەربازییەوە، هــەر چەند 

ــی  ــە هەبوون ــە ب ــت، چونك ــییەوە وا نابێ ــە ڕووی سیاس ل

هێزی دەریایی ئێران
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ــەكان  ــراق وا دەكات ئیرسائیلیی ــە عێ ســوپای ئەمەریكــی ل

تــر  هەلێكــی زێڕینیــان هەبێــت و هەرگیــز جارێكــی 

ــن  ــەكان دەتوان ــان نەڕەخســێتەوە، چونكــە ئەمەریكیی بۆی

ــی  ــە پێدان ــەن ب ــی بك ــەی ئیرسائیل ــۆ فڕۆك ــانكاری ب ئاس

ســووتەمەنی و ئاســامنێكی ئارامیشــیان بــۆ دەســتەبەر 

ــدەن  ــن ڕێگــە ب ــۆ هاتوچۆكــردن، بەڵكــوو دەتوان بكــەن ب

بــە فڕۆكەوانــی ئیرسائیلــی لــە عێراقــەوە هەڵبســن و 

ماوەكەیــان بــۆ كــورت بكەنەوە، فڕیــن و گورزوەشــاندنیان 

بــۆ  بگەڕێتــەوە  یەكســەر  پاشــان  دەبێــت،  ئاســانرت 

ئیرسائیــل، بــەاڵم ئەمــە بــە ســەر ئێرانــدا جێبەجــێ نابێــت 

ــدات زۆر قــورس  ــكا دەی و باجــە سیاسییەكەیشــی ئەمەری

دەبێــت، كە كەمرتینیــان پشــتیوانیكردنی بەرهەڵســتكارانی 

عێراقــە لــە الیــەن ئێرانــەوە، یــان بڕیــار دەدات دەســەاڵتی 

زیاتــر  عێــراق  شــیعەكانی  ســەر  بــە  خــۆی  سیاســیی 

ــە  ــنتۆن ل ــۆ واش ــی ب ــتەنگی سیاس ــی ئاس ــۆ دانان ــكات ب ب

عێــراق، هەروەهــا دەتوانێــت پێــك هەڵپــژان لەگــەڵ 

ــداو،  ــەی كەن ــە ناوچ ــكات ل ــت ب ــەكان دروس ئەمەریكیی

ــان. ــووری لوبن ــە باش ــەكان ل ــەڵ ئیرسائیلی ــان لەگ ی

ــی  ــی دامــەزراوە ئەتۆمییەكان ــە لێدان ــدا نیی گومانیشــی تێ

ئێــران، بــە تایبەتیــش ئەگــەر لــه  عێراقــەوە بێــت، قەیرانــی 

تــر لــە ناوچەكــە ســەر هەڵــدەدات و دەرئەنجــام دەبێتــە 

ــی  ــكا و جیهان ــوان ئەمەری ــه  نێ ــی ل ــەڕێكی هەتاهەتای ش

ئیســامی، وەك ڕێكخــراوی قاعیــدە و لقەكانــی. لــە الیەكی 

تریــش ئەوەنــدەی تــر درزەكــەی نێــوان شــیعەكانی ئێــران 

و ڕێكخــراوە جیهادییــە ســوننەیەكان فراوانــرت دەكات

هێزێكی پتەو و دروشمی بریقەدار
ــە،  ــن: كێشــەكە چەكــی ئەتۆمــی نیی ــەكان دەڵێ ئیرسائیلیی

بەڵكــوو لــە نییەتــی ئێرانــە، چونكــە ســەرۆكی پێشــووتری 

ئێــران )ئەحمــەد نــەژاد( بــە گوتــارە ئاگریینەكــەی لە ســەر 

ــل،  ــە ئیرسائی ــری دای ــاوێكی ت ــت پاس ــود و هۆلۆكۆس یەه

ــۆ  ــە دوژمنێكــی سەرســەخت و مەترســیدار ب ــران ب كــە ئێ

ســەر جیهانــی پێشــكەوتوو وەســف بــكات، بــەاڵم ئەگــەر 

جیهانــی عەرەبــی بــاوەڕی بــەوە هێنــا، كــە ســەركردایەتیی 

ــە،  ــك نیی ــرس وەك ڕێگرێ ــۆڕی ت ــە ئاڵوگ ــاوەڕی ب ــران ب ئێ

ئــەوە هاوپەیامنێتێكــی نێودەوڵەتــی فــراوان دژی بەرنامــە 

ئێرانیــش  و  دەبێــت  دروســت  ئێــران  ئەتۆمییەكــەی 

پشــتیوانیی زلهێــزەكان لــە دەســت دەدات )رووســیا و 

ئێــران  ئێســتای  ســەركردایەتیی  دەچێــت  پــێ  چیــن(، 

ــردوە  ــی نەك ــی خۆرئاوای ــتیاریی ویژدان ــە هەس ــان ب دركی

ــت.  ــەكان و هۆلۆكۆس ــەر جولەك بەرانب

ــە  ــە بەرنام ــی ل ــت پەردەپۆش ــە مەبەس ــەر ب ــل ه ئیرسائی

ــه  ــی ل ــەس گومان ــد ك ــەر چەن ــەی دەكات، ه ئەتۆمییەك

ــە  ــان دەی ــی دەی ــە، كەچ ــی نیی ــی ئەتۆم ــی بۆمب  هەبوون

بۆمــب هەیــە، بــەاڵم ئیرسائیــل بــاش دەزانێــت خــۆ 

دەرخســن و خۆبــەزل زانیــن زیــان بــە مەســەلەكەیان 

دەگەیەنێــت و هیــچ خزمەتێكــی پــێ ناگەیەنێــت. دوا 

ــی  ــران لێكەوتەكان جــار مەســەلەی بەرنامــەی ئەتۆمــی ئێ

تەنیــا لــه  ســنورەكانی ئێــران كۆتایــی پــێ نایــەت، بەڵكــوو 

هەنگاوێكــە لــه  هەنگاوەكانــی پێشــكەوتنی  سیاســی و 

ســەربازی لــە ناوچــەی كەنــداو و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، 

ــران و  ــە ئێ ــار ل ــی ڕای و بڕی ــا ئەهل ــین ئای ــە دەپرس بۆی

ــن!. ــەوە دەزان ــتی ئ ــا و مەبەس ــە مان ناوچەك

 

سەرچاوە:
http://www.aljazeera. ئــەم بابەتــە لــە ماڵپــەڕی

وەرگیــراوە  /net/knowledgegate
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توونده كانی  و  گه رم  سیاسیه   قه یرانه   و  كێشه   زۆرترین  كه   بڵێین،  ئەگه ر  الناده ین  له  ڕاستی 
له  جیهانی ئه مڕۆدا ڕوو ده ده ن زیاتر ده گه ڕێنه وه  بۆ ئه و كێشانه ی په یوه ندیان به  كه مایه تییه  
بێت  پاكستان  مه به ستمان  چ  ئینجا  نه ژادییه كانه وه هه یه   .  یان  مه زهه بیه كان،  یان  ئایینیه كان، 
یان هیندستان، یان فلیپین بێت یان تبت، سریالنكا، لوبنان، سودان، رواندا، باشووری ئه فریقیا، 
ویالیه ته   پێسته كانی  ڕه ش  كه مایه تییه   ئەگه ر  یان  یوگوسالڤیا.  و  ڕووسیا  ئیسپانیا،  ئێرله نده ، 
یه كگرتووه كان بێت. یان كه مایه تییه  كوردیه كان له  عێراق و ئێران و توركیا بێت. ڕه نگه  خواستی 
ئه و كه میینانه  هۆكاری كێشه ی سیاسیی بن یان له وانه یه  بێبه ش كردنیان له  مافه  كۆمه اڵیه تی و 
ئابووریی و ئایینیه كان هۆكار بن، یان ڕه نگه  ئه و كه مایه تیانه  بیانه وێت هه ڵوێسته  جیهانیه كان 

قوڵتر بكه نه وه، له  به رامبه ر ئه و نایه كسانی و نابه رابه رییانه ی له  دژی ئه وان ده كرێت . 

ــه ی چونكــه  ده یانه وێــت گۆڕانكارییه كــی گــه وره   ــه و پێی ب

هه یانــه   زۆره ی  ئومێــده   ئــه و  ڕاده ی  بــه   ڕووبــدات 

بــێ  بــه  ڕاده ی  یــان  مافه كانیــان،  له ده ســته به ركردنی 

ئومێدبــوون، لــه  ده ســته به ركردنی ئــه و مافانــه . منوونــه ش 

لــه  تیرۆركردنــی شــازاده ی نه مســا )فردینانــد ئه رشــیدۆق(، 

به رجه ســته   رسبه كانــه وه  له الیــه ن   1914 لــه  ســاڵی 

ــووه  هــۆی به رپابوونــی جه نگــی یه كه مــی  ده بێــت ، كــه  ب

ــه  ــه  ل ــه و كه مایه تییان ــی ئ ــه  دابڕین ــان له وانه ی ــی، ی جیهان

 كایــه  سیاســییه  دیاریكــراوه كان پاڵنه رێكــی به رچــاو بێــت، 

ــه  كاندا. دواجاریــش ڕه نگــه   ــه   كێش ــان ل لــه  تێوه گاندنی

ئــه و ڕه گه زانــه  هه موویــان، لــه  دۆخــی كه مایه تیه كــدا 

كۆببنــه وه  وه ك لــه  حاڵه تــی كوردســتان و بزاڤــی میللــی لــه 

ــه رنجدانه   ــەى  س ــه وه ی مایی ــه . ئ ــودان هه ی ــووری س  باش

زیاتــر  كــه   تامیــل،  هه ڵگه ڕانه وه كــه ی  ئه زموونــی  لــه  

كــه   ئه وه بــوو  درێژبۆتــەوه ،  ســه ده یه كدا  چاره کــه   لــه  

مێژوویه كه یــدا  مــاوه   لــه   بــوو،  خێراتــر  كۆتاییه كــه ی 

ــتوومڕی  ــه : مش ــوو وات ــه رقاڵ ب ــه وه  س ــەى  پێی ئه زموونه ك

ــه   ــه و خێرایی ــه وه ی ســڕینه وه ، ب ســڕینه وه  و به رەنگاربوون

ــه ی. ــه  كۆتاییه ك ــا بگات ــرا ت ــبینی نه ده ك پێش

دوای 26 ســاڵ لــه  خه باتــی چه كــداری دژی حكومه تــی 

ــی شۆڕشــگێڕیی  ــا، ئه زموون ــۆ هه مــوو شــتێك داڕم كۆلۆمب

پڵنگه كانــی تامیلیــش لــه  رسیانــكا كۆتاییه كــی تراجیدیایــی 

ــان و  ــی به ره كانی ــه  كه وتن ــش ب ــاندا، ئه وی ــرای پیش و خێ

ــه ر  ــی له س ــه وره  یارمه تیده ره كان ــده  و گ ــی فه رمان كوژران

هــاوكاری  بــه   رسیانــكا  ســوپای  هێزه كانــی  ده ســتی 

لێــره دا  بــه اڵم  تریــش،  واڵتێكــی  چه نــد  و  هندســتان 

تامیلــی  له نــاو كه مایه تیه كــه ی  ئایــا كــه س  ده پرســین: 

)هیندۆســی( لــه  دوورگه كــه دا مــاوه  تــا دووبــاره  گۆمه كــه  

داوای  له نــوێ  ســه ر  له نــوێ  ســه ر  و  بشــله قێنێته وه  

ــكات؟ ــه وه ی ب جیابوون

ئه زموونه كــه ی  رسیانــكا  رسوشــتی  جوگرافیــای 

پاراســت،  ماوه یــه ك  تــا  پڵنگه كانــی  جیابوونــه وه ی 

به هــۆی دارســتانه  چڕوپڕه كانــی، كــه  یارمه تیده رێكــی 

شــێوازی  گرتنه بــه ری  له ســه ر  بۆیــان  بــوو  ســه ره كی 

گــورز وه شــاندن و ڕاكــردن و كوشــتنی ســه ربازانی ســوپا. 

ــه وره   ــه ت و گ ــه رۆكی ده وڵ ــی س ــه ت تیرۆكردن ــه  ته نان ك

به رپرســانیش لێیبــه ده ر نه بــوون. چونكــه  ســاڵی 1993 

ــان  ــكا  )بریامداســا( ی ــل ســه رۆكی رسیان ــی تامی پڵنگه كان
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

 كانی تامیل ئیالم بیۆگرافیای بزوتنەوەی پڵنگه

 

 دا2731 لە ئیالم تامیل بەورەكانی بسوتنەوەی سریالنكا، لە هنذۆسی تامیلی كەمینەی مافەكانی بە داننان پێناو لە
 لێكەوتەوە كەسی( 37777) كىژرانی ئەنجامذا لە سریالنكا، حكىمەتی دژی لە كرد چەكذارانە ملمالنێیەكی بە دەستی

 مافی بەدەستهێنانی داوای و لینینیە-ماركسی بیرێكی خاوەنی و جىداخىازیە ێكخراوێكیر تامیل بەورەكانی بسوتنەوەی
 سریالنكا دورگەی خۆرهەاڵتی باكىری ناوچەی لە دەكات ئیالم-تامیل دەوڵەتی دامەزرانذنی و چارەنىش

 خاوەنی كە چەكذاریە یاخیبىوی هێسی تاكە و جیهانذا لە بەهێسەكان و كاریگەر زۆر شەڕكەرە وتنەوەوبس لە یەكێكە
 بىو دەریایی و ئاسمانی یەكەی

   بەڕێىەدەبران هاوسەنگ ئیذارەیەكی بەگىێرەی بىون تامیلذا بەورەكانی دەسەاڵتی لەژێر ناوچانەی ئەو

 كردووە تیرۆر دەرەوەی و سریالنكا لە كەسایەتیان و سەركردە دەیان و خىێناویە مێژوویەكی خاوەنی

 تیرۆر سریبرۆمبىدا شاری لە هنذستانیان وەزیرانی سەرۆك گانذی اجیفر دا2772 ساڵی لە ئیالم تامیل بەورەكانی
 ەكانەوەیتیرۆریستی ێكخراوەر لیستی بخرێتە دەوڵەتەوە 21 لەالیەن بسوتنەوەكە ئەوەی هۆی بىوە وداوەرو ئەو كردو

 كردەوە تاقی شەڕ كاریگەری ئامرازێكی وەك خۆكىژی هێرشی شێىازی یەكەمجار بۆ

 مەبەستی بە كرد كۆنترۆڵ سریالنكا خاكی لە كیلۆمەتریان هەزار 21 وبەریرو تامیل بەورەكانی 1772 ساڵی لە
 تامیل دەوڵەتی دروستكردنی

 بۆ سىپا دایە سەوزی تیشكی 1771 ساڵی لە سریالنكا سەرۆكی بە جاباكسیر ماهینذا هەڵبژاردنی دوای لە
 تامیل بەورەكانی یاخیبىونی بساڤی لەناوبردنی

 كرد، ئیمسا تایلەنذ لە سریالنكا حكىمەتی لەگەڵ ئاگربەستی ێكەوتنیر نەرویج سەرپەرشتی بە دا1771 ساڵی لە
 هەڵگیرسایەوە شەڕ ماوەیەك دوای بەاڵم

 ناسانذووە بیانی تیرۆریستی ێكخراوێكیر وەكى تامیلی بەورەكانی تنەوەیوبسو ئەمەریكا 2773 ساڵی
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ــامن  ــری ده ره وه  )الكش ــش وه زی ــه  2005ی ــرد. ل ــرۆر ك تی

ــرا. ــرۆر ك ــار( تی جام

بــه اڵم تــا ســه ر ئــه و دۆخه یــان بــۆ نه دەلــوا, چونكــه  

دوورگه یه كــی  وه كــو  واڵته كــه،   جوگرافیــای  رسوشــتی 

بچــووك وایــه ، وایكــرد ده وڵــه ت فاكتــه ر و شــێوازی جیاجیا 

گه مارۆیــان  و  ڕووبه ڕووبونه وه یــان  بــۆ  بدۆزێتــه وه،  

لــه  باكــووری  دیاریكــراو  پانتاییەكــی  له نــاو  بــدات 

دۆخه كــه   هه رچه نــده   دوورگه كــه .  ڕۆژهه اڵتــی 

ــر  ــی هه واڵگــری چڕوپ پێویســتی ده كــرد حكومــه ت هه وڵ

یارمه تــی  داوای  به تایبه تیــش  بــدات.  مــه ودا  دوور  و 

له الیه نگرانــی حكومــه ت كــرد )تامیلیه كانــی الیه نگــری 

حكومــه ت بــوون( بــۆ تێگه یشــن لــه  جوگرافیــا ئــه و 

جواڵنــه ی پڵنگــه كان ئه نجامیــام ده دا، له كاتــی هێرشــكردن 

بــه اڵم  خۆیــان.  حه شــارگه كانی  بــۆ  گه ڕانه وه یــان  و 

فاكته رێكــی تــری زاتیــش هه بــوو، كــه  كاریگه ریه كــی 

یه كاكــه ره وه ی هه بــوو له ســه ر له باربردنــی ئه زمــووىن 

پڵنگــه كان و توانایــان له ســه ر به رده وامبــوون لــه  پــڕۆژه ی 

ــه و  ــه ره ش خــۆی ل ــه و فاكت ــۆ. ئ ــان له كۆلۆمب جیابوونه وه ی

ــه ی  ــه ركرده   كوژراوه ك ــه ی س ــه م وێنه ی ــا ك ــره  و توان به ه

)تامیــل فیلوبیــای برابهــاكاران( بــوو. له ســه ر له ناوبردنــی 

نه یاره كانیشــی.  و  خــۆی  ڕاســته قینه كانی  هاوڕێــی  

كۆچكــردووی  ســه رۆكی  ئــه وه ی  ســه رباری  چونكــه  

هیندســتان )ئه ندێــرا گانــدی( پشــتیوانی دامه زراندنــی 

بزووتنــه وه ی تامیلــی كــرد. پشــتیوانیه كی زۆری لێكــرد، 

لــه  ڕووی سیاســیی و ســه ربازی، كه چــی ســه ركرده كه ی 

تێكدانــی  له ســه ر  به شــداربوو  پێداگرانــه   زۆر  تامیــل 

ــتنی  ــه  كوش ــی ل ــێكه ی و تێوه گان ــی دراوس ــی سیاس ژیان

ــم  ــه ر حوك ــه  س ــی هات ــه  دوای دایك ــدی(، ك ــف گان )راجی

ــتان.  ــه  هندس ل

ئــه و  ســه رجه م  )برابهــاكاران(  تریــش  له الیه كــی 

ــی  ــردن و له ناوبردن ــه  دژی تیرۆرك ــرد، ك ــانه ی له ناوب كه س

له نــاو  جه ســته یی  لــه  ڕووی  بــوون،  كه ســه كان 

تامیلیــه كان، به تایبه تیــش ئــه و ســه ركردانه ی ڕازیبــوون 

بــه  دانیشــن له گــه ڵ حكومه تــی كۆلۆمبــۆ بــۆ وتووێژكــردن 

)راجیــف  له ســه رده می  هیندســتان  به سه رپه رشــتی 

له ناوبــرد  گانــدی(. به هه مــان شــێوه  ئیسامیه كانیشــی 

 قەڵەم دەدرێتە ئاسیا جەوگەكاوی درێژتریه بە تامیل بەورەكاوی بسوتىەوەی و سریالوكا حكىمەتی وێىان ەڕیش

 و ێكخستهر باڵی سەربازی، باڵی سیاسی، باڵی: بىوە دابەش سەرەكی بەشی 3 بۆ تامیل بەورەكاوی بسوتىەوەی
 تىەوەكەوبسو ابەریر سەرۆكایەتی بە بىون واوەوذیذا دەستەیەكی دەسەاڵتی لەژێر باڵە 3 ئەم. دارایی كۆكردوەوەی

 (براباكاران فیلۆبیالی)

 و دەكات بەورەكان بسوتىەوەی ئاماوجەكاوی لەپێىاو مردن و قىرباویذان فێری چەكذارەكاوی ئەوذامە سەربازی باڵی
 بمرن و بیخۆن بسوتىەوەكەدا ئەوذاماوی دەستگیركردوی كاتی لە ئەوەی بۆ پێذەدان سیاویذی ژەهری كەپسىلی

 تیمی) بە گروپە ئەو قىرسەكان، ئەركە ئەوجامذاوی بۆ هەبىو ئامادە اهێىراویر و ئامادە خۆكىژی كەسی كۆمەڵێك
 واسرابىو( ەشەكانر پڵىگە

 كە ئاسمان پڵىگەكاوی دەریا، پڵىگەكاوی ەشەكان،ر پڵىگە: وەك كۆمەڵەیەك چەوذ بەسەر ببىو دابەش سەربازی باڵی
 0222 لە پڵىگەكان گروپی تێكڕا خۆكىژی كاری ئەوجامذاوی و ئاسماوی و دەریایی و وشكاوی شەڕی بۆ بەكاردەهێىران

 هەواڵگری بە تایبەت یەكەیەكی لەگەڵ پێكهاتبىو سەرباز

 براباكاراوی و  بهێىێ تامیلیەكان یاخیبىەی تىەوەوبسو بەو كۆتایی تىاوی كۆڵۆمبۆ حكىمەتی دا0222 ساڵی ئایاری لە
 بكىژێت سەركردەیان
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ــان ده ركــرد،  ــه  ماڵه كانی ــۆن موســڵامنی ل ــر له نیوملی و زیات

ئــازار  بــه   پاكتاوكردنــی  پڕۆســه یه كی  لــه   باكــوور  لــه  

بــه اڵم  ڕابــردوو،  ســه ده ی  نه وەده كانــی  ســه ره تای  لــە 

ــت،  ــه واوی دابخرێ ــه  ت ــت ده رگا ب ــدا ناكرێ ــان كات له هه م

له بــه رده م ئه گــه ری گه ڕانــه وه ی تامیــل بــۆ شــه ڕكردن 

شــێوه یه كی  به هــه ر  یــان  كۆنه كه یــان،  به شــێوه  

ڕووده دات،  ئــه وه   به كــرده وه ش  هــه ر  بێــت.  تــر 

رسوشــتی ئه زموونــه  مێژوویه كــه ی بزووتنــه وه  جــوودا 

خوازه كانیــش ئــه وه ی به ســه ردا ده سه پێنـــێت. چونكــه  

به شــه كانی  لــه   به شــێك  هــه ر  خه مباره كــه ی  كۆتاییــه   

ئه گــه ر  نابردرێــت،  له نــاو  به تــه واوی  ئه زموونــه   ئــه و 

كپكرایــه وه .  ماوه یــه ك  تــا  ناڕه زایه تیه كه شــی  ده نگــه  

نه ژادیــه كان  و  ئایینیــه كان  كه مایه تییــه   كێشــه ی  بۆیــه  

ــی  ــه واره ی ده وڵه ت ــه  ق ــه  ل ــن كێش ــه  ئالۆزتری ــن ل یه كێك

بــۆ  پێیانووایــه   سیاســیه كانیش  و  رشۆڤــه كار  نوێــدا. 

یاســا  پێویســته   ته نگه ژه یــه   ئــه و  چاره ســه ركردنی 

ــن  ــه ی بریتی ــه و كۆمه ڵگایان ــن ل ــه كان جێبه جێبكرێ بێایه ن

لــه  فــره  ئینتیــام بــۆ ئــه وه ی هه مــوو الیــه ك ڕه زامه ندبــن. 

ــی جێبه جــێ  ــرس یاســای عه ملان ــه  می ــه ر ل ــه  ئەگ ــۆ منوون ب

بكرێــت تــا موســڵامن و مه ســیحیه كان تــووڕه  نه بــن 

ئەگــه ر یاســای پێچه وانــه ی ئایینه كــه ی ئــه و جێبه جــێ 

نه كــرا. 

رسیانــكا  منوونه كــه ی  بــۆ  بگه ڕێینــه وه   ئه گــه ر  بۆیــه  

زۆر  ڕاده یه كــی  تــا  ســه نهالییه كان  زۆرینــه ی  ده بینیــن 

لــه  تامیلیــه كان،  هه ڵگه ڕانــه وه ی  له ســه ر  به رپرســیارن 

 حكومه تــی ناوه نــدی و گرتنه بــه ری ئــه و جــۆره  شــێوازانه ، 

برابهاكاران له گه ڵ سه ربازه كانی



68

ئایدیا دیپلۆماتیك

كــه  بۆتــه  هــۆی له ناوبردنــی ژیانــی ده یــان هــه زار كــه س 

ماوه یه كــی  تــا  تــر.  هــه زاری  ســه دان  ئاواره بونــی  و 

دوور و درێــژى واڵت لــه  گه شــه كردن وه ســتا، به هــۆی 

به ســه ر  ده كــرد  په یــڕه وی  زۆرینــه   جیاكارییــه   ئــه و 

چه وســاندنه وه ی  ئایینــه كان.  و  قه ومییه تــه كان 

تامیلیــه كان.

ڕه گ و ڕیشه  و پێشكه وتن
ــه   ــه  پل ــكای ب ــی رسیان ــه ڕی ناوخۆی ــه ی ش ڕه گ و ڕیش

ــه ی  ــیه  به رده وام ــه  سیاس ــه و ڕق ــۆ ئ ــه وه  ب ــه ك ده گه ڕێت ی

تامیلیــدا  كه میینــه ی  و  ســه نهالی  زۆرینــه ی  له نێــوان 

ــه وه   ــه ش ده گه ڕێت ــه  نووێیان ــه و ناكۆكی ــه ی ئ ــه . ڕیش هه ی

ــك،  ــی كاتێ ــتعامری به ریتان ــی ئیس ــه رده می حوكم ــۆ س ب

ــێوویه ك  ــه ره تا پش ــارسا. س ــیان ده ن ــاوی س ــه  واڵت به ن ك

ــه  ــه ریهه ڵدا ل ــه وره  س ــه ژادی گ ــه ی ن ــوان دوو كۆمه ڵ له نێ

ــاالم(  ــه  )بونامب ــك، ك ــی( كاتێ ــكا )ســه نهالی و تامیل  رسیان

له نــاو  ســه نهالیه كان  نوێنــه ری  بــووه   )ئه روناشــاالم( 

پێیــه ی  بــه و  نیشــتامنی.  یاســادانانی  ئه نجوومه نــی 

ڕێكخــراوه   و  ســه نهالی  زۆرینــه ی  تامیلیــه .  كه ســێكی 

پێكهێنانــی  بــۆ  گــرت  یه كیــان  تامیلــی  سیاســیه كانی 

ــه ر  ــتنه  س ــار خس ــۆ گوش ــیانی ب ــتامنی س ــره ی نیش كۆنگ

ده ســتبه ركردنی  بــۆ  به ریتانــی  داگیــركاری  حكومه تــی 

له گــه ڵ  كه چــی  دا.  ده ســتوور  لــه   زیاتــر  چاكســازی 

ئه وه شــدا حاكمــی به ریتانــی )ولیــام ماننیــگ هانــی( 

شــارۆچكه ی  كورســی  تایفــی(دا،  نوێنــه ری   ( چه مكــی 

هــۆی  بــووه   كــه   دامه زرانــد،  لــه 1920  كۆلۆمبــۆ 

ســه رهه ڵدانی ملمانــێ و ناكۆكــی لــه  نێــوان تامیــل و 

ســه نهالیه كان.

دژی  جیــاكاری  شــێوازی  چه ندیــن  ئــه وه   بــه دوای  دوا 

تامیلیــه كان په یــڕه و ده كــرا، وه ك گواســتنه وه ی جووتیــاره  

ــی  ــی و قه ده غه كردن ــی تامیل ــۆ ناوچه كان ــه نهالیه كان ب س

ڕاگه یاندنــه كان، به زمانــی تامیلــی و ســه پاندنی ئایینــی 

ــرد  ــان ده ك ــه نهالیه كان په یڕه وی ــه ی س ــه  زۆرین ــوزی، ك ب

درابــوو  له ســه ر  بڕیــاری  له ده ســتووری رسیانكایــی  و 

بزووتنــه وه ی  )برابهــاكاران(  به مــه ش  1978ه وه .  لــه  

ــه و  ــش ئ ــه 1976، كاتێكی ــد ل ــی دامه زران ــی تامیل پڵنگه كان

بــه   كاریــان  ئه ندامه كانــی  دروســتبوو،  بزووتنه وه یــه  

دوو سه ركرده ی دیاری پڵنگه كانی تامیل
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ــرد،  ــوال( ده ك ــۆر )تش ــه  ئیمپرات ــت ب ــای په یوه س ئایدلۆژی

ــوو.  ــك ب ــه ی پڵنگێ ــمه كه ی وێن ــه  درووش ك

دامه زراندن و دروستبوون
ــل  ــی تامی ــه وه ی ئازادكردن ــان )بزووتن ــل ی ــی تامی پڵنگه كان

بــۆ  ده كات  كار  دامــه زراوه ،   1976 لــه  ســاڵی  ئیــام( 

ــی،  ــی هیندۆس ــه ی تامیل ــی كه میین ــته به ركردنی ماف ده س

كــه  لــه %18 دانیشــتوانی رسیانــكا پێكده هێنــن. هــه ر 

ــه ركردایه تی  ــاكاران س ــای برابه ــاڵی 2005ه وه  فیلۆبی له س

یه كه مه كانــی  لــه   یه كێــك  )برابهــاكاران(  ده كات. 

دژی  به رپاكــرد  چه كداریــان  خه باتــی  ئه وانــه ی 

حكومه تــی رسیانــكا. بزووتنــه وه ی تامیلــی بــه  ئایدلۆژیــای 

چه پــی ماركســی لینینــی كارده كــه ن. 

ناكۆكــی  ڕابــردووه   ســه ده ی  لــه  هه شــتاكانی  هــه ر 

لــه  حكومــه ت  هێزه كانــی  و  تامیــل  ملمانێكانــی  و 

به رده وامیــان  تووندوتیژیــه كان  دابــوو.   هه ڵكشــان 

ــتان  ــی هیندس ــی هێزه كان ــه رباری باڵوه پێكردن ــوو س هه ب

لــه  ناوچه كــه .  ئاشــته وایی  پاراســتنی  بــۆ 

زیاتــر لــه 30 ده وڵــه ت بزووتنــه وه ی پڵنگیــان خســتۆته  نــاو 

لیســتی بزووتنــه وه  تیرۆریســتیه كان. له وانــه ش یه كێتــی 

ئه وروپــا و هینــد و ویایه تــه  یه كگرتــووه كان. له گــه ڵ 

نــاو  كه وتوونه تــه   چه ندینجــار  رسیانــكا  حكومه تــی 

قۆناغــی  بــه دوو  و  كاره ســاتبار  و  خوێنــاوی  شــه ڕێكی 

ده نارسێــن . له دواییه كــه وه 

فیلۆبيالى برابهاكاران
ڕابــه ری پڵنگه كانــی تامیــل فیلۆبيــاى برابهــاكاران، لــه  

ــای  ــه  خێزانێكــی ناوچــه ی جافن ــه ری 1954 ل 26ی نۆفه مب

باكــووری دوورگه كــه  له دایكبــووه ،  چــوار خوشــك و بــرای 

ــه  ــدووه  ل ــه 1972 دامه زران ــی ل ــه وه ی تامیل ــه . بزووتن هه ی

 ته مه نــی هــه ژده  ســاڵی بــه  ئامانجــی به رەنگاربوونــه وه ی 

ئــه و جیــاكاری و ســه ركوتكردنه ی زۆرینــه ی ســه نهالی 

لــه  مایــۆی  ئه نجامیــده ده ن.  تامیلــی  كه میینــه ی  دژی 

ســاڵی 1976 بزووتنه وه كــه ی ناونــا بــه ره ی ئازادكردنــی 

پڵنگێــك  درووشــمه كه یان  ئیــام  ــــ  تامیــل  پڵنگه كانــی 

دامه زراندنــی  برابهــاكاران  ســه ره كی  ئامانجــی  بــوو. 

ــت  ــوری ده س ــل ك ــۆ تامی ــوو. ب ــه ربه خۆ ب ــی س ده وڵه تێك

پێكــرد ڕۆژئــاوای دورگه كــه ی زۆرینــه ی تامیلیــن. له ســاڵی 

ســه رۆكی  تیرۆركردنــی  بــه   كرده وه یــان  یه كــه م   1975

جاله بافنــا.  شــاره وانی 

هێرشــێكی  رسیانــكا  حكومه تــی   2009 ســاڵی  لــه  

ــه و  ــارگه كانی ئ ــه ر حه ش ــۆ س ــتپێكرد ب ــه ری ده س سه رتاس

شكســتیان  تووانــی  و  واڵت  له باكــووری  بزوتنه وه یــه  

فلوبیــای  كوژرانــی   2009 مایــۆی  لــه   پێبهێنێــت، 

برابهاكارانــی ڕاگه یانــد له كاتــی ڕاكــردن و خۆده ربازبــوون 

ســه رۆكی  به مــه ش  ســه ربازی.  لــه  گه مارۆیه كــی 

ڕاگه یانــد.  هه ڵگه ڕاوه كانــی  شــه ڕی  كۆتایــی  رسیانــكا 

كه سێتی فیلۆبیای برابهاكاران 

ــل  ــی تامی ــااڵی بەورەكان ــەرەكردەی ب ــو س ــاكاران وەك براب

ــزەی  ــوازی و غەری ــە و پاوانخ ــی خوێنمژان بیركردنەوەیەك

كردبــوو.  چەكــەرەی  ناخیــدا  لەنــاو  پەرســتی  كــەس 

برابــاكاران بــە درێژایــی 26 ســاڵ بەرپــرس بــووە كــە 

ئەندامــان  لــە  كــەس  هــەزار   70 نزیكــەی  كوژررانــی 

ئەنجامێــك  وەكــو  بزوتنەوەكــەی  شــوێنكەوتوانی  و 

و  چەكدانــان  لەســەر  رازینەبوونــی  و  توندوتیــژی  بــۆ 

خۆبەدەســتەوەدان لەژێــر كاریگــەری ئــەو خەیاڵەیــدا 

ــە هانایــەوە و پشــتیوانی  ــاوا دێــن ب كــە دەوڵەتانــی خۆرئ

لێدەكــەن، بــەاڵم هەرگیــز ئەمــە رووینــەدا. برابــاكاران 

لــە دواییــن ســاڵەكانی تەمەنــی خــۆی و بوزتنــەوەی 

و  مەزنيــی  بــە  هەســتی  تامیل-ئیامــدا،  بەورەكانــی 

ــۆی و  ــە خ ــە ل ــە جگ ــك ك ــە جۆرێ ــرد، ب ــی دەك بەهێزي

دارودەســتەكەی نزیــك خــۆی كەســی دیكــەی نەدەبینــی، 

ــایەكی  ــو پاش ــە وەك ــوو ك ــەیر نەب ــتێكی س ــەوە ش لەبەرئ

دانەنــراو یــان وەكــو دیكتاتۆرێــك مامەڵــە بــكات و گوێــی 

لــە قســەو را و بۆچونــی كــەس نەدەگــرت و هەمیشــە رای 

خــۆی دەســەپاند. هەندێكجــار لــە دژی بەرژەوەندیەكانــی 

ــاری ناشایســتە و سەركێشــانەی دەكــرد،  گەلەكەشــی رەفت

ــتی  ــەی ئاش ــە رێككەوتننام ــتی ب ــەوە شكس ــەو هۆیەش ب
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 گرنگترین ىێزە سیاسی و نەتەوەییەكانی ىەرێمی تامیل
 

 
 یی تامیل ًه تو ناًی ىێسی سیاسی ً نو ز
 بەرەی رزگاریخٌازی یەكگرتٌی تامیل 1
 بەرەی رزگاریخٌازی شۆڕشگێڕی گەلی ئیالم 2
 رێكخراًی رزگاریخٌازی تامیل ئیالم 3
 رێكخراًی رزگاریخٌازی گەلی ئیالم 4
 شۆڕشگێڕی خٌێنذكارانی ئیالمرێكخراًی  5
 سٌپای تامیل ئیالم 6
 سٌپای ئازادی ئیالنكای تامیلی 7
 بەرەی رزگاریخٌازی شۆڕشگێڕی سٌسیالیستی 8

  

 كانی تامیل كانی پڵنگو تیرۆریستییو  وه دیارترین كرده

 

 ستی رده سو لو ساڵ كانی تامیل كانی پڵنگو وستییتیرۆری  وه ديارترين كرده
  كو ًه ری بسًتنو زرێنو دامو 1975 ی جافنا تیرۆركردنی حاكمی ناًچو

 فلٌبیالی برابياكاران
شاری  لو 1992 زیرانی ىینذستان راجیف گانذی رۆك ًه تیرۆركردنی سو

 مذارش
 كانی تامیل  تی پڵنگو ركردایو سو

 تامیلكانی  تی پڵنگو ركردایو سو 1993 رۆكی سریالنكا بریماداسا تیرۆركردنی سو
 كانی تامیل پڵنگو 2001 ی كۆلۆمبۆ خانو ر فرۆكو سو  ىێرشكردنو
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ــاڵی 1987  ــە س ــە ل ــا، ك ــۆ هێن ــی كۆڵۆمب ــەڵ حكومەت لەگ

ــەو  ــدا ئیمــزا كــرا. ئ ــە سەرپەرشــتی هندســتان لەنێوانیان ب

رێككەوتننامەیــە ئەگــەر شكســتی نەهێنابــا دەیتوانــی 

دەســتكەوتی بــاش بــۆ نەتــەوەی تامیــل دەســتەبەر بــكات، 

وەك داننــان بــە زمانــی نەتەوەیــی تامیــل و پێدانــی مافــی 

ــاكاران  ــەوەش براب ــە ل ــردن. جگ ــی و خۆبەڕێوەب ئۆتۆنۆم

رێككەوتننامــەی  دانوســتانەكانی  لــە   2002 ســاڵی 

ــە  ــە ب ــایەوە، ك ــۆ كش ــی كۆڵۆمب ــەڵ حكومەت ــتی لەگ ئاش

سەرپەرشــتی نەرویــج بەڕێوەدەبــرا و ئومێــدی ئــەوەی 

لێدەكــرا سیســتمێكی فیدراڵــی لــە رسیانــكا دروســتببێت 

لــە بەرامبــەر دەســتبەرداربوونی بــەرەی تامیــل لــە داوای 

مافــی ســەربەخۆیی و جیابوونــەوە لــە رسیانــكا. 

ــی  ــتنی پان ــت داڕش ــاكاران لەپش ــەوە براب ــی دیك لەالیەك

تیرۆركردنــی بریامســادا ســەرۆكی رسیانــكا لــە ســاڵی 

ــی  ــری حكومەت ــەر وەزی ــادر قەم ــی ق 1993 و تیرۆركردن

ــاڵی 2005دا.   ــە س ــووە ل ــكا ب رسیان

یه كه م جه نگی ئیالم
ــه  ــی، ل ــی تام ــییه كانه وه  گه نجان ــى سیاس ــۆی ملمانێ به ه

ــان  ــی چه كداری ــن گرووپ ــه  چه ندی ــه و واڵت ــی ئ  ڕۆژهه اڵت

پێكهێنــا دواتــر ســه ركردایه تیه كیان بــۆ خۆیــان دروســتكرد 

لــه  كۆلۆمبــۆ یه كێكیــش لــه و كۆمه اڵنــه ، كــه  دواتــر نــاوی 

ــه 1976.  ــۆ پڵنگه كانــی ئازادكردنــی ئیــام ل خــۆی گــۆڕی ب

ســه ره تا پڵنگه كانــی تامیــل هه ڵمه تێكــی تووندوتیژیــان 

پۆلیــس  پیاوانــی  به تایبه تیــش  ده ســتپێكرد.  واڵت  دژی 

ئه وانــه ی  ئامانــج،  كــرده   میانڕه وه كانیــان  سیاســیه   و 

حكومــه ت  له گــه ڵ  وتووێــژ  و  گفتوگــۆ  ده یانوویســت 

پارێــزگاری  تیرۆركردنــی  كرده وه شــیان  یه كــه م  بكــه ن. 

له الیــه ن  لــه 1975  بــوو  دورایبــا(   ئه لفریــد  )جافنــا 

ــاكاران. برابه

كاری  ســه ره تای  تامیــل  پڵنگه كانــی  بزووتنــه وه ی 

له كاتێكــدا  ئــه وه   ده ســتپێكرد،  تیرۆرییــان  بــه  

بــۆ  یه كگرتــوو  نیشــتامنی  كاركردنــی حزبــی  شــێوازی 

دانانــی  ته نیــا  بزووتنه وه یــه ،  ئــه و  ڕووبه ڕووبونــه وه ی 

ــی  ــه  شــاره كاندا. ئه ندامێكــی تامیل ــوو ل ــی پشــكنین ب خاڵ

له ســه ر   1977 له ســاڵی  كــرا  تیــرۆر  په رله مــان  له نــاو 

ــه 1983  ــل ل ــی تامی ده ســتی خــودی ســه ركرده ی پڵنگه كان

بۆســه یه كیان لــه  فــور فــور برافــوی ســه ر بــه  ســوپای 

ــه رێك  ــی ئه فس ــۆی كوژران ــووه  ه ــه وه ، ب ــی دانای رسیانك

هه ســتی  به كارهێنانــی  به هــۆی  دواتــر  ســه رباز.   12

ــن،  ــاوازى دیی ــۆی، جی ــدی خ ــه  به رژه وه ن ــی ل نه ته وایه ت

چه ندیــن كــرده وه ی قڕكــردن و له ناوبردنــی ڕێكخســت 

ــه   ــر. ك ــد شــوێنێكی ت ــۆی پایته خــت و چه ن ــاو كۆلۆمب له ن

ــه   ــر ل ــدا زیات ــارساوه ، تێی ــۆی ڕه ش ن ــاتی یۆلی ــه  كاره س ب

ــرد  ــیان ڕایانك ــوون و زۆرش ــی له ناوچ 400 ــــ 3.000 تامیل

ــه ره تای  ــه ش س ــه نهالی. ئه م ــه ی س ــی زۆرین ــۆ ناوچه كان ب

جه نگــی ناوخــۆ بــوو.

و  تامیــل  پڵنگه كانــی  له نێــوان  دانوســتاندن  پاشــان 

بــه اڵم  ده ســتیپێكرد،  لــه 1985  تیمفــو  لــه   حكومــه ت 

شكســتیهێنا و دووبــاره  چه ندیــن كاره ســاتی تــر ڕوویانــدا و 

ــی حكومــه ت  ــش له ناوچــوون. هێزه كان ــی بێتاوانی هاوواڵت

بــه ره و  ئیامــی  ئازادكردنــی  پڵنگه كانــی  شــه ڕكه رانی 

شــاری جافنــای باكــوور هه ڵپێچــا. بــه اڵم لــه  ئەپریلــی 1987 

ملمانــێ و ناكۆكیــه كان گه یشــتنه  ترۆپــك و حكومــه ت 

و چه كدارانــی تامیــل كه وتنــه  نــاو زنجیره یــه ك شــه ڕی 

ــاوی. خوێن

ده ستتێوه ردانی هیندستان
ــه ی 1980دا  ــه  ده یی ــوه گا ل ــه  تێ ــه و ملمانیی هیندســتان ل

به چه ندیــن هــۆكار له وانــه ش: خواســتی فه رمانده كانــی 

هیندســتان بــۆ ئــه وه ی هینــد ببێتــه  هێزێكــی ئیقلیمــی لــه 

 ناوچه كــه ، هه روه هــا ترســیان لــه  داواكردنــی هیندیه كانــی 

تامیــل بــۆ ســه ربه خۆیی ده ســتتێوه ردانه كه  زۆر فــراوان 

ســه ربازانی  به شــداریكردنی  دوای  به تایبه تــی  بــوو، 

ــۆی  ــه  به ه ــدی. چونك ــی هین ــی تامیل ــه  ویایه ت ــوو ل هات

له ســه ربه خۆیی  پشــتیوانی  وایكــرد  نــه ژادی  نزیكــی 

ــی  ــا 1987 حكومه ت ــه 1983 ت ــه ن. ل ــكا بك ــی رسیان تامیل

ــه   ــردن ل ــه وه  و رشۆڤه ك ــه ی تووێژین ــه  ڕێگ ــتان ب هیندس
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ئاژانســی هه واڵگــری تایبــه ت به خــۆی، چــه ك و مه شــق و 

پشــتیوانی دارایــی پێشكه شــی شــه ش گرووپــی چه كــداری 

تامیــل  پڵنگه كانــی  له وانــه ش  كــرد  رسیانــكا  تامیلــی 

ــراوی  ــل، ڕێكخ ــام تامی ــی ئی ــراوی ئازادكردن ــام، ڕێكخ ئی

ــل، ڕێكخــراوی قوتابیانــی شۆڕشــگێڕانی  ــی ئیــام تامی میلل

ــی  ــۆ ئازادكردن ــی ب ــگێڕانی میلل ــه ره ی شۆڕش ــی و ب ئیام

ئیــام. بــه اڵم به پێــی ڕاپۆرتــه  هه واڵگرییه كانــی هینــد 

ــل  ــی تامی ــه  پڵنگه كان ــتیوانی ل ــر پش ــان زیات ــه  هه مووی ل

كــراوه . 

تیرۆركردنی راجیف گاندی
ــل دوای 1991  ــی تامی ــۆ پڵنگه كان ــتان ب ــتیوانی هیندس پش

وه ســتا، واتــه  دوای تیرۆركردنــی ســه رۆك وه زیرانــی پێشــوو 

راجیــف گانــدی به هــۆی كچــه  خــۆ كوژێــك به نــاوی 

)ثینموزهــی راجاراتنــام(. بــه اڵم دواتــر ڕۆژنامــه كان باســیان 

ــدی  ــتنی گان ــاری كوش ــاكاران بڕی ــه  برابه ــرد، ك ــه وه  ده ك ل

داوه . چونكــه  پێیوابــووه  )راجیــف گانــدی( به ربه ســته  

ــووه   ــه رده م خه باتــی ئازادكردنــی تامیــل و ترســی هه ب له ب

هینــدی  پارێــزی  ئاشــتی  هێزه كانــی  دووبــاره   لــه وه ی 

هێــزه    ( بــه   برابهــاكاران  كــه   رسیانــكا،  بگه ڕێنــه وه  

بــوون.  وه ســفیكرد  شــه یتانیه كه ( 

دووه م جه نگی ئیالم 1990تا 1995
 پڵنگه كانــی تامیــل لــه  شــه ڕی یه كــه ی فیلــه كان لــه 

كــه   به كارهێنــا،  پارێزراویــان  بلــدۆزه ری  ســاڵی 1991 

بلــدۆزره   ئــه و  شــه ڕه كان.  گه وره تریــن  لــه   یه كێكــه  

ــه   ــتاش ل ــكێرا و ئێس ــی تێكش ــی كوالراتن ــه ن گامین له الی

پارێــزراوه . جه نــگ  مۆزه خانــه ی 

به رده وامیــان  تووندوتیژییــه كان  پچڕانــه وه   به بــێ 

حكومه تــی  هه نگاوه كانــی  ســه رباری  هه بــوو، 

هه ســتی  ڕازیكردنــی  بــۆ  ده یهاوشــن،  رسیانــكا 

ســیانزه می  هه مواركردنــه وه ی  وه ك  تامیلیــه كان، 

ــی  ده ســتووری ســاڵی 1987. هه روه هــا ســه رۆك وه زیران

ــار  ــش فارث ــووری ڕۆژهه اڵتی ــزگای باك ــی پارێ ئه نجوومه ن

اجابیرومــال 19 خاڵــی بــۆ چاره ســه ركردنی ئــه و قه یرانــه  

نه ژادییــه  خســته  ڕوو. بیرومــاڵ هه ڕه شــەیكرد، كــه  ئــه و 

و  باكــوور  پارێــزگای  دوو  ســه ربه خۆیی  ئه نجوومه نــه  

ڕۆژهــه اڵت ڕاده گه یه نێــت بــه  تاكایه نــه . بۆیــه  هــه ر 

خێــرا ســه رۆك برمیاداســا ئه نجوومه نه كــه ی لــه  1990 

نده وه .  هه ڵوه شــا

پڵنگه كانــی تامیــل ته كتیكاتــی تیرۆریــان به كارده هێنــا، 

ــی ســه نهالی و موســڵامنه كان  ــۆ ترســاندنی جووتیاره كان ب

تــا له باكــوور و ڕۆژهه اڵتــی دوورگه كــه  به ده ریــان بنێــت. 

توانیــان به شــێكی زۆری هه رێمه كــه   بۆیــه  هــه ر زوو 

ئاشــتی  هێزه كانــی  كــه   كاتێــك،  بكــه ن  كۆنتــڕۆڵ 

ــه وه ش  ــه . دوای ئ ــه و ناوچان ــدی كشــانه وه  ل ــزی هین پارێ

حكومیــان  وه زیفــه ی  چه ندیــن  تامیــل  پڵنگه كانــی 

ــاڵی  ــه  س ــتكرد. ل ــه اڵتیان دروس ــر ده س ــی ژێ له ناوچه كان

پڵنگه كانــی  كاتێــك  ڕاگه یه نــرا  ئاگربه ســت   1990

ــك  ــان تێ ــی ڕكابه ری ــی تامیل ــان كۆمه ڵه كان ــل تووانی تامی

ــی  ــده دا ڕاپه ڕین ــه  كاتێكــدا حكومــه ت هه وڵی بشــكێنن. ل

ــه ی  ــه و كات ــكات. ل ــی ســه ركووت ب ــازادی میلل ــه ره ی ئ ب

بــۆ  بنكــه   به دامه زراندنــی  كــرد  هــه ردووال ده ســتیان 

بــه  تــه واوی  ئاگربه ســت  به مــه ش  جه نگاوه ره كانیــان. 

و به فه ڕمــی هه ڵوه شــایه وه  و حكومه تیــش هێرشــێكی 

ــا.  ــه وه ی جافن ــۆ گه ڕاندن ــتپێكرد ب ــی ده س فراوان

ئــه و قۆناغــه  بــه  جه نگــی دووه مــی ئیــام ناونــرا و بــه وه  

ــای  ــێ هاوت ــیه تیه كی ب ــی و وه حش ــه  دڕنده ی ــارساوه ، ك ن

تێیــدا ڕوویــداوه . لــه  11 یۆنیــۆی 1990 پڵنگه كانــی تامیــل 

ڕۆژهــه اڵت  له ناوچه یه كــی  ســه ربڕی  پۆلیســیان   600

حكومــه ت  ڕاده ســتكردبوو.  خۆیــان  ئــه وه ی  دوای 

نه یهێشــت خــواردن و ده رمــان بــۆ نیمچــه  دوورگــه ی 

ــرد.  ــی ك ــڕی پڵنگه كان ــی چ ــت و بۆردومانیك ــا بچێ جافن

گونده كانــی  ســه ر  هێرشــكردنه   بــه   پڵنگه كانیــش 

هاواڵتیــان  كوشــتنی  و  موســڵامنه كان  و  ســه نهالی 

ــه   ــداری ل ــه ی چه ك ــه ت یه ك ــه وه . حكوم ــان ده دان وه اڵمی

ــتیكرد  ــان ده س ــتكرد و پاش ــڵامن دروس ــه وانانی موس پاس

تامیلــی. لــه  گونده كانــی  به تۆڵه كردنــه وه  
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جه نگی سیێه می ئیالم
پارتــی   1994 ســاڵی  په رله مانــی  هه ڵبژاردنه كانــی  لــه  

ــی  ــی میلل ــوو، شكســتیهێنا و هاوپه یامن نیشــتامنی یه كگرت

بــۆ  لــه  هه وڵێكــی  )كامرئه تونــگا(  به ســه رۆكایه تی 

ســه پاندنی ئاشــتی جڵــه وی ده ســه اڵتی گرتــه ده ســت، كــه  

وه ك دوورشــمێكیش لــه  هه ڵبژاردنــه كان به كاریده هێنــا. 

ــه   ــه ك ل ــه ی كۆبوونه وه ی ــل له میان ــی تامی ــه اڵم پڵنگه كان ب

ثوتاالنــگا، گراندبــاس ته قینه وه یه كــی ئه نجامــدا، تێیــدا 

كــوژران،  یه كگرتــوو  نیشــتامنی  حزبــی  ســه ركرده كانی 

دیســانایاكی.  گامینــی  ســه ره كی  كاندیــدی  له وانــه ش 

به مــه ش كامــارا تونــگا بــووه  ســه رۆكی رسیانــكا بــه  

ڕاگه یه نــرا  گرێبه ســت  لــه 1995   ،62% لــه   زۆرینــه ی 

هه ره ســیهێنا.  بــه اڵم  به دانووســتاندن،  ده ســتكرا  و 

كاتێــك  شــكاند  گرێبه ســته كه یان  تامیــل  پڵنگه كانــی 

دوو كه شــتی جه نگــی رسیانكایــان ته قانــده وه . دواتــر 

بــه   ناونــرا  و  ســه ریهه ڵدا  جه نــگ  ســێیه می  قۆناغــی 

ئیــام. ســێیه می  جه نگــی 

گرته بــه ر  تــری  سیاســیه تێكی  نــوێ  حكومه تــی 

به نــاوی )جه نــگ له پێنــاو ئاشــتی(. ســووربوو له ســه ر 

له جافنــا،  هه ڵگــه ڕاوه كان  حه شــارگه ی  گه ڕاندنــه وه ی 

له خۆده گــرت.  هه ڵگــه ڕاوی   2.000 نزیكــه ی  كــه  

ــه   ــه  ب ــه  فڕۆك ــه ، ب ــاو نیچمــه  دوورگه ك ــرده  ن ــی ب هێزه كان

ــر  چــڕی تۆپبارانیده كــردن. كــه  بــووه  هــۆی كوشــتنی زیات

ــا  ــه س. هه روه ه ــی 150 ك ــه ر و برینداربوون ــه  65 كۆچب ل

لێكه وتــه وه . تــری  كاره ســاتی  چه ندیــن 

ــه كانی  ــه  به ش ــه ی ل ــه  دوورگه ك ــه ت نیمچ ــه ره تا حكوم س

تــری دوورگه كــه  جیــا كــرده وه . پاشــان دوای حــه وت 

جافنــا  تووانــی  خوێناویــدا.  لــه  شــه ڕێكی  هه فتــه  

دوای  خــۆی  ده ســتی  ژێــر  بــۆ  بهێنێتــه وه   به ده ســت 

ئه نجامــداو  شایســته یان  مه راســیمی  ده یــه ك.  نزیكــی 

وه زیــری به رگــری رسیانــكا )ئه نورودهاراتــوات( ئــااڵی 

نیشــتامنی له نــاو جافنــا هه ڵكــرد لــه  5ی دیســه مبه ری 

ــر  2.500 ســه رباز و  ــد، كــه  زیات 1995. حكومــه ت ڕاگه یان

ــه  7.000  ــر ل ــوژراون و زیات ــه دا ك ــه و هێرش ــه ڕاوه  ل هه ڵگ

كــه س برینداربــوون. ژماره یه كــی زۆریــش له هاواڵتیــان 

ــه ڵ  ــوون له گ ــام ناچارب ــی ئی ــه ش پڵنگه كان ــوژران. به م ك

350.000 مه ده نــی جافنــا جێبهێڵــن. ڕوویانكــرده  ناوچــه ی 

ئــاواره كان  له نــاوه وه . دوای ســاڵێكیش زۆربــه ی  فانــی 

گه ڕانــه وه .

تامیــل، چه ندیــن  پڵنگه كانــی  كاردانه وه یه كیــش  وه كــو 

كــرده وه ی خۆكــوژی و چه نــد شــه پۆڵێكی  تووندوتیــژی 

هێرشــێكی  حكومــه ت  دیســان  بۆیــه   ئه نجامبــده ن. 

ــه س  ــه ی 200.000 هــه زار ك ــاره  نزیك ــرده وه  دووب ــری ك ت

به شــی  تووندوتیژیه كانــی  له ئه نجامــی  بــوون.  ئــاواره  

كــرده وه ی  چه ندیــن  تامیــل  پڵنگه كانــی  باكووریــش. 

تریــان به هــۆی بۆمبــی دانــراو، لــه  ڕێگاوبانــه كان و ناوچــه  

پــڕ دانیشــتوانه كان  له باشــووری واڵت ئه نجــام دا. 

برابهــاكاران  فلوبیــای  كوژرانــی   2009 لــه   دواجــار 

ســوپا.  هێزه كانــی  ده ســتی  له ســه ر  ڕاگه یه نــرا، 

پڵنگه كانــی تامیلیــش دانیــان بــه  شكســته كه یان دانــان 

درێژتریــن  دوای  رسیانــكا  حكومه تــی  له به رامبــه ر 

ئاســیا.  له كیشــوه ری  جه نــگ 

سیلفاراســا  دا.  چه كــی  دانانــی  بڕیــاری  بزووتنه وه كــه  

پڵنگه كانــی  په یوه ندییه كانــی  به رپرســی  بامثاناپــان، 

ئــه وان  كــه   ڕایگه یانــد،  له به یاننامه یه كــدا  تامیــل 

ــا  ــه  ته نی ــه ڕكردن. چونك ــتگه ی ش ــتوونه ته  دوا وێس گه یش

ئــه وان  هــه ر  ســه ره كییه   زه ره رمه نــدی  گه لــه  كه مــان 

ــی  ــراوه كان و نه خۆش ــت ك ــه  ته وقی ــی بۆمب ــه  قوربان ده بن

ــه   ــچ ڕێگ ــان هی ــه چه كدان ــه  ل ــه ش جگ ــیه تی، ئێم و برس

ئــه وه ی  له پێنــاو  ئه مــه ش  نیــه .  ترمــان  چاره یه كــی 

و  هێرشــكردن  بــۆ  نه بێــت  پاســاوی  چیــرت حكومــه ت 

نه ته وه كه مــان.  كوشــتنی  و  په الماردامنــان 
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ئاماده كردنی: پێشەوا شێخ ڕەئووف

زیان و مەترسییەكانی سووتان و 
به فیڕۆدانی غــــاز

ڕۆژانە 700 ملیۆن پێ  سێجا غاز لە كێلگەكانی نەوتی
 باشووری عێراق به فیڕۆ ده چێت
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به  ملیاران دینار بە هۆی سووتانی غازەوە بەفیڕۆ دەدرێت. چارەسەركردنی به فیڕۆدانی غازیش 
پێویستی بە ملیاران دۆالر هەیە. هەموومان گڕی ئەو ئاگرانەمان بینیوە كە لە كێڵگەكانی 
نەوت و غازدا بە گەشاوەیی دەبینرێت، ڕەنگە بۆ زۆرێكمان دیمەنێكی جوان و سەرنجڕاكێش 
بێت و ئارەزوو بكەین تێی بڕوانین، لە كاتێكدا زۆر كەم لە خەڵكی زانیارییان لە بارەی ئەو 
گڕی ئاگرەوە هەیە و هەموان لە دوورەوە تەماشایان دەكەین و نازانین بۆچی ئەو ئاگرە لە 
هەندێ  بۆری و لوتكەی شەمعەی كێڵگە و پااڵوگە نەوتییەكانەوە دێتە دەره وه ، بێ  ئەوەی 
ئەو  نا؟  یان  هەیە  زیانی  ئایا  دەسووتێت؟  بۆچی  یان  دەسووتێت،  چییە  ئەوە  ئاخۆ  بزانین 
گڕە ئاگرانە كە هەندێ جار بەرزییەكان دەگەنە چەندین مەتر، بریتییە لە سووتاندنی غازی 

سروشتی یان غازە جۆراوجۆرەكانی تر كە لە پێكهاتەی نەوتی خاودا هەن.

ســووتاندنی  لــە  بریتییــە  غــاز  ســووتاندنی  كەواتــە 

ــان  ــت ی ــەر بكرێ ــت چارەس ــە ناتوانرێ ــتی ك ــازی رسوش غ

بفرۆرشێــت، یاخــود لە بــواری پیشەســازی و بەرهەمهێناندا 

ــە و  ــە پااڵوگ ــاز ل ــووتانی غ ــت. س ــێ وەربگیرێ ــی ل كەڵك

ــەكان و وێســتگەكانی چارەســەركردنی  ــە پرتۆكیمیاییی كارگ

غــازی رسوشــتی و شــوێنەكانی بەرهەمهێنانــی نەوتــی 

ــت.  ــام دەدرێ ــاز ئەنج ــاو و غ خ

به فیڕۆدانی غاز
لــە لوتكــەی ئامێرەكانــی هەڵهێنجــان لــە پیشەســازیی 

نــەوت و غــازدا
ــرۆژەی  ــە پ ــان وای ــووری پێی ــواری وزە و ئاب ــارەزایانی ب ش

چارەســەركردنی ســووتانی غــازی میســان و ئیپــان، كــە 

لەگــەڵ غــازی رسوشــتی و چەنــد پێكهاتەیەكــی تــری غازدا 

دەســووتێرێت، لــە عێراقــدا پێویســتی بــە 11 یانــزە ملیــار 

دۆالر هەیــە. هەنگاوەكانــی چارەســەركردن و پاندانــان 

ــاز پرۆســەیەكی دوورو  ــی غ ــە مەبەســتی بەهەدەرنەدان ب

درێــژە و پێویســتی بــە كاتێكــی زۆر هەیــە، جگــە لــەوەی 

پیشەســازییەوە  تەكنۆلۆژیــای  و  تەكنیــك  ڕووی  لــە 

و  كارگــە  بنیاتنانــی  و  بــەرز  تەكنیكــی  بــە  پێویســتی 

كۆمپانیــای تایبــەت هەیــە، بــۆ ئــەو مەبەســتە حكوومەتــی 

عێــراق لــە ســاڵی 2011دا گرێبەســتێكی لەگــەڵ هــەر یــەك 

لــە كۆمپانیاكانــی شــێڵ و میتسیۆبیشــی و غــازی باشــووری 

عێــراق بــە بــڕی 17,2 ملیــار دۆالر ئەنجــام داوە، بــە 

مەبەســتی چارەســەركردن و بەفیڕۆنەچوونــی ئــەو غــازەی 

كــە لــە كێڵگــە نەوتییەكانــی ڕومێلــە و قوڕنــەی خۆرئــاوا و 

زوبێــر لــە باشــووری عێــراق دەســووتێرێت و بــە هــەدەر 

دەدرێــت. پرۆژەكــە پرۆژەیەكــی هاوبەشــە بــە مەبەســتی 

دروســتكردنی كۆمپانیــای غــازی بــەرسە بــە هاوبەشــی هەر 

یــەك لــە كۆمپانیاكانــی غــازی باشــووری عێــراق بــە ڕێــژەی 

%51 و كۆمپانیــای شــێل بــە ڕێــژەی %44 و میتسیۆبیشــی 

بــە ڕێــژەی %5 كــە ئامانجــی ســەرەكیی چارەســەركردن و 

بەفیــڕۆ نەچوونــی غــازی كێڵگــە نەوتییەكانــە كــە ڕۆژانــە 

دەگاتــە 2 ملیــار پــێ  ســێجا غــاز.

بــە پێــی ڕاپۆرتەكانــی كۆمپانیــای شــێڵ ڕۆژانــە بــڕی 700 

ملیــۆن پــێ  ســێجا غــاز لــە كێلگەكانــی نــەوت لــە باشــوور 

ــای شــێڵ دا  ــە راپۆرتەكــەی كۆمپانی دەســووتێرێت، وەك ل

هاتــوە ئــەو به فیڕۆدانــی غــازە پارەیەكــی بــە فیــڕۆ چــوە 

و ســااڵنە بــە نزیكــەی 1.8ملیــار دۆالر مەزەنــدە دەكرێــت.

غــازەی  ئــەو  دەكــەن  بــەوە  ئامــاژە  وزە  شــارەزایانی 

دەســووتێرێت لــە كاتــی چارەســەركردنیدا دەتوانرێــت 

هەنــاردەی دەرەوەی عێــراق بكرێــت كاتێــك ناوخــۆی 

عێــراق پێویســتی بــەو بــڕە غــازە نەبــوو، واتــا دەتوانرێــت 
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

عێــراق لــە واڵتێكــی هاوردەكــەری غــازە بكرێتــە واڵتێكــی 

هەنــاردەكاری غــاز، كاتێكــدا ئێســتا عێــراق بــە مەبەســتی 

واڵتانــی  لــە  ڕۆژانــەی  غــازی  پێویســتی  دابینكردنــی 

دەوروبەرییــەوە غــاز هــاوردە دەكات.

لــە دوای ســاڵی 2010ەوە بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو 

لــە كێڵگەكانــی باشــووری عێــراق زیــادی كــردوە، ئەویــش 

بــە هــۆی ئــەو گرێبەســتانەی كــە لەگــەڵ ژمارەیــەك 

كۆمپانیــای نێودەوڵەتــی ئەنجامــی داون، بەو هۆیەیشــەوە 

زیــادی   natural gasغــازی رسوشــتیش بەرهەمهێنانــی 

ــتی  ــازی رسوش ــی غ ــێوەیەك بەرهەمهێنان ــە ش ــردوە. ب ك

مامناوەنــدی  بــە شــێوەیەكی  نۆڤەمبــەری 2011دا  لــە 

ــێجا. ــێ  س ــۆن پ ــتە 1338 ملی گەییش

ــی كــە  ــا نێودەوڵەتییەكان ــی پێشــبینییەكانی كۆمپانی ــە پێ ب

كەمكردنــەوەی  مەبەســتی  بــە  كــردوە  لێكۆڵینەوەیــان 

ــە  ــەكان، ل ــاو كێڵگ ــە ن ــووتاندن ل ــوو و س ــازی بەفیڕۆچ غ

مــاوەی پێنــج ســاڵدا عێــراق پێویســتی بــە چــوار كارگــەی 

بەرهەمێنانــی كارەبــا هەیــە بەغــازی رسوشــتی كار بــكات.

دەگاتــە  به فیــڕۆدراو  غــازی  بەهــای   2020 ســاڵی  تــا 

دۆالر ملیــار   100 نزیكــەی 

ڕای  2012دا  ســاڵی  لــە  نێودەوڵەتــی  وزەی  ئاژانســی 

ــان  ــووتێراو ی ــازی س ــبینیكراوی غ ــای پێش ــدوە بەه گەیان

به فیــڕۆدراو تــا ســاڵی 2020 دەگاتــە 70 تــا 100 ملیــار 

دۆالر. لــە الیەكــی تــرەوە بانكــی نێودەوڵەتــی لــە ماڵپــەڕی 

تایبەتــی خــۆی ڕاپۆرتێكــی بــاڵو كردوەتــەوە و تێیــدا ئامــاژە 

ــەرەو  ــااڵنە ب ــووتێراو س ــازی س ــژەی غ ــەوە دەكات، ڕێ ب

بەرزبوونــەوە چــوە. بانكــی نێودەوڵەتــی لــە راپۆرتەكەیــدا 

دەڵێــت: »بــە پێــی دەستنیشــانكردنی ڕاپۆرتــی مانگــە 

ــتی  ــەر ئاس ــووتێراو لەس ــازی س ــژەی غ ــتكردەكان ڕێ دەس

جیهــان لــە ســاڵی 2016دا گەییشــتوەتە 149 ملیــار مەتــر 

ســێجا، ئەمەیــش دوو ملیــار مەتــر ســێجا لــە ڕێــژەی غــازی 

ــڕی  ــاڵەدا ب ــەو س ــە ل ــرە ك ــاڵی 2015 زیات ــووتێراوی س س

غــازی ســووتێراو بریتــی بــوە لــە 147 ملیــار مەتــر ســێجا«.

ئــەوەی تێبینــی كــراوە زیاتــر لــە واڵتانــی ڕووســیا، ئێــران و 

عێــراق غــاز ســووتێراوە و بــە هــەدەر دراوە، لــە ویایەتــە 

یەكگرتوەكانــی ئەمریــكاش ڕێژەكــە كەمــی كــردوە لــە 

چــاو واڵتانــی تــردا.

كــردوە  ئاشــكرایان  دەســتكردەكان  مانگــە  ڕاپۆرتــی 

بەرزبوونــەوەی بــڕی ســووتاندنی غــازی رسوشــتی لــە 

ــە ســاڵێكدا،  ــوە ل ــر ســێجا ب ــار مەت ــە 4 ملی ــر ل ــران زیات ئێ

ڕێــژەی غــازی ســووتێراوی واڵتــی ڕووســیایش نزیــك 

ــە عێراقیــش بڕەكــە  ــر ســێجا، ل ــار مەت ــە 3 ملی ــەوە ل بوەت

گەییشــتوەتە زیاتــر لــە یــەك ملیــار مەتــر ســێجا لــە 

ســاڵێكدا. ڕێــژەی ســووتاندنی غــاز لــە ڕووســیا بــە بــەراورد 

بــە ڕێــژەی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو گەییشــتوەتە 

نزیكــەی نیــوەی غــازی ســووتێراوی جیهــان.

ــە وزە ئامــاژە  زانیاریــی ناوەنــدە جیهانییەكانــی تایبــەت ب

بــەوە دەكــەن، ڕێــژەی ســووتاندنی غــاز لــە ویایەتــە 

یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا لــە 11ملیــار مەتــر ســێجاوە 

ــە ســاڵی  ــار مەتــر ســێجا ل ــە 9 ملی دابەزیــوە بــۆ كەمــرت ل

2016دا.

ــازی ســووتێراویان  ــڕی غ ــە ب ــانەی ك ــەو واڵتـ ســەرەڕای ئ

ڕووی لــە بەرزبوونــەوە بــوە، لــە ســاڵی 2015و 2016دا لــە 

ــڕی  ــاز ب ــەوت و غ ــی ن ــری بەرهەمهێن ــی ت ــەواوی واڵتان ت

ــە كەمــی كــردوە.  غــازی بەهــەدەردراو ڕووی ل

 ژمارەیــەك حكوومــەت و كۆمپانیــا و دامــەزراوەی تایبــەت 

بــە وزە دەستپێشــخەرییان كــردوە بــۆ ئــەوەی ڕێكەوتنێــك 

ــی  ــەوەی به فیڕۆدان ــتی كەمكردن ــە مەبەس ــەن ب واژوو بك

ــە  ــاز ل ــووتاندنی غ ــە س ــان ب ــتی و كۆتاییهێن ــازی رسوش غ

كێڵگەكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت هەتــا ســاڵی 2030. 

و  واڵت   71 گەییشــتوەتە  دەوڵەتانەیــش  ئــەو  ژمــارەی 

كۆمپانیــای نــەوت و دامــەزراوەی مرۆیــی نوێنەرایەتــی 

رسوشــتی  غــازی  %54ی  كــە  دەكــەن  واڵتانــە  ئــەو 

ــان. ــتی جیه ــەر ئاس ــە س ــووتێنن ل دەس

ــی  ــی بەرهەمهێنان ــە ناوچەكان ــدا ل ــە سەرتاســەری جیهان ل

نەوتــی خــاو ســااڵنە بــه  ملیــاران مەتــر ســێجا غــازی 

رسوشــتی دەســووتێرێت، دەتوانرێــت پــارەی ئــەم وزە 
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بەهــەدەردراوە بــە كار بهێرێــت بــۆ گەشــەی ئابــووری و 

ــەو ســووتاندنە  ــە كاتێكــدا ئ ــك، ل پێشــكەوتنی هــەر واڵتێ

بەشــدارە لــە گۆڕانكاریــی كەشــوهەوا و فڕێدانــی ملیۆنــان 

ــە  ــاو بەرگ ــۆ ن ــۆن ب ــازی دوانەئۆكســیدی كارب ــە غ ــۆن ل ت

هــەوای زەوی.

ــەدا  ــدێ  كێڵگ ــە هەن ــدا، ل ــی نەوت ــی بەرهەمهێنان ــە كات ل

ــە بــێ   ــە دەســووتێرێت ب ــەو غــازەی لەگەڵیدای ــەواوی ئ ت

ئــەوەی لــە كارگەیەكــدا ســوودی لــێ  ببینیرێــت و لــە 

ــت. ــێ  وەربگیرێ ــوودی ل ــازیدا س ــواری پیشەس ب

بــە پێــی تازەتریــن بەیاننامــەی مانگــە دەســتكردەكان، 

ــە  ــار مەتــر ســێجا غــاز ل ــە 16 ملی ــر ل عێــراق ســااڵنە زیات

كاتــی بەرهەمهێنانــی نەوتــدا دەســووتێنێت، بەمەیــش 

بــوە بــە دوەمیــن واڵت لــە ســەر ئاســتی جیهــان كــە غــاز 

دەســووتێنێت.

دوانــە  غــازی  تــۆن  ملیــۆن   300 ســااڵنە  عێــراق 
هــەواوە دەكاتــە  كاربــۆن  ئۆكســیدی 

ملیــۆن   300 بــڕی  ســااڵنە  لــەوەی  بەرپرســە  عێــراق 

ــو  ــە نێ ــۆن دەكات ــیدی كارب ــە ئۆكس ــازی دوان ــە غ ــۆن ل ت

بەرگــە هــەواوە، كــە ئەمەیــش هۆكارێكــی ســەرەكییە 

بــۆ گەرمبوونــی گــۆی زەوی، لــە كاتێكــدا ئــەو غــازەی 

بــە  و  گرینــگ  وزەیەكــی  و  ســەروەت  دەســووتێرێت 

بایەخــە كــە دەتوانرێــت ســوودی لــێ  ببیرێــت و لــە 

ــەی  ــە زۆرب ــە ل ــت، ك ــە كار بهێرێ ــدا ب ــی مرۆڤایەتی كەڵك

واڵتانــی پێشــكەوتووی دونیــا ئــەو غــازە بــۆ بەرهەمهێنانــی 

كارەبــا ســوودی لــێ  وەردەگیرێــت.

ســووتاندنی غــاز بەبــێ  كەڵــك لێوەرگرتنــی تەنهــا زیــان بــە 

ژینگــە ناگەیەنێــت، بەڵكــوو ســووتاندن و به فیڕۆدانــی 

ملیــاران دینــارە دەبێــت بــە دوكــەڵ و دەچێتــە هــەواوە.

بــە پێــی ڕاپۆرتێكــی تــری مانگــە دەســتكردەكانی تایبــەت 

بــە ژینگــە كــە بەڕێوەبەرایەتیی نیشــتامنی بــۆ توێژینەوەی 

زەریــا و دەریــاكان و بەرگەهــەوا دەستپێشــخەری جیهانــی 

ــەوە،  ــاڵوی كردوەت ــاز ب ــەوەی ســووتاندنی غ ــۆ كەمكردن ب

ــە  ــە عێراقــدا ل ئامــاژە بــەوە دراوە كــە ســووتاندنی غــاز ل

ــردوە  ــادی ك ــۆ 2015 زۆر زی ــاوەی چــوار ســاڵی 2011 ب م

ــر ســێجا غــاز  ــار مەت ــە بــڕی 12 ملی ــەم واڵت كــە ســااڵنە ئ

دەســووتێنێت، تەنانــەت لــە ســاڵی 2015دا ســووتانی غــاز 

ــرەوە  ــی ت ــە الیەك ــر ســێجا. ل ــار مەت گەییشــتوەتە 16 ملی

ســووتاندنی ئــەو غــازە بــە بــێ  ســوودلێوەرگرتن، زیانێكــی 

ــەی  ــە بڕەك ــت ك ــراق دەكەوێ ــە عێ ــە ل ــەورەی ئابووریی گ

ــت  ــش دەتوانرێ ــااڵنە. بەمەی ــار دۆالر س ــە 2.5 ملی دەگات

ــەوە  ــڕ بكرێت ــۆ پ ــتییەكانی ناوخ ــێكی زۆری پێداویس بەش

بــە تایبەتــی بەرهەمهێنانــی كارەبــا لــە رێگــەی غــازەوە.

ئــەو غــازەی دەســووتێرێت دەتوانرێــت بــۆ بەرهەمهێنانی 

كارەبــا ســوودی لــێ  وەربگیرێــت بــە شــێوەیەك بــەو غــازە 

دەتوانرێــت  بــڕی 8.5 گێــگا وات كارەبــا بەرهــەم بهێرێــت، 

ــن  ــار دۆالر دابی ــڕی 40 ملی ــااڵنە ب ــراق س ــدا عێ ــە كاتێك ل

دەكات لــە بــواری بەرهەمێنانــی كارەبــادا.

عێــراق ســااڵنە نزیكــەی 8 ملیــار دۆالر خــەرج دەكات بــۆ 

دابینكردنــی ســووتەمەنی بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی 

كارەبــا. ئــەو غــازەی دەســووتێرێت دەتوانــرێ  بــە كار 

وێســتگەكانی  لــە  ســووتەمەنی  بریــی  لــە  بهێرێــت 

ــراق ســااڵنە  ــە ئێســتادا عێ ــادا، كــە ل ــی كارەب بەرهەمهێنان

بــڕی 6-8 ملیــار دۆالر خــەرج دەكات بــۆ دابینكردنــی 

ســووتەمەنی بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی كارەبــا.

ــە  ــازەوە ل ــووتاندنی غ ــۆی س ــە ه ــەكان ب ــە ژینگەییی زیان

عێــراق گەییشــتوەتە ئاســتێكی مەترســیدار، بــە شــێوەیەك 

ــااڵنە  ــراق س ــتادا عێ ــە ئێس ــەوەكان ل ــی توێژین ــە پێ ــه  ب ك

300 ملیــۆن تــۆن غــازی دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتــە 

ــە بەرهەمهێنانــی  هــەواوە، بــەاڵم ئەگــەر واڵتــی عێــراق ل

ــی  ــووتەمەنی fuel oilو ڕۆن ــی س ــی ڕۆن ــە بری ــادا ل كارەب

بهێنێــت  كار  بــە  رسوشــتی  غــازی   ،dezl oil دیــزڵ 

كەمكردنــەوەی  بــۆ  دەبێــت  بــاش  هەنگاوێكــی  ئــەوا 

ــە. ــاو ژینگ ــۆ ن ــۆن ب ــیدی كارب دوانەئۆكس

هاوبەشــەكان  پــرۆژە  بەڕێوەبــەری  هامســو«  »بیــورن 

ــاز  ــووتاندنی غ ــەوەی س ــنورێك بۆكەمكردن ــی س ــۆ دانان ب

دەڵێــت » بــە هــۆی ئــەو بــارە ئەمنییــە خراپــەی عێراقــی 
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تــێ كەوتــوە لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا، پــان و 

هەنگاوەكانــی حكوومــەت بــۆ كەمكردنــەوەی ســووتاندنی 

لــە  بینیــوە،  خــۆوە  بــە  پاشەكشــەی  و  سســتی  غــاز 

ــەو  ــۆ ئ ــوو ب ــتی زۆری هەب ــراق خواس ــی عێ ــدا واڵت كاتێك

ــوون  ــەوە ب ــۆ ئ ــەكان ب ــدا پان ــە كاتێك ــە، ل كەمكردنەوەی

تــا ســاڵی 2030 بــە تــەواوی كۆتایــی بــە ســووتاندن و 

به فیڕۆدانــی غــاز بهێرێــت.

هۆكارەكانی سووتاندنی غاز 
شــەمعەكانی  ڕێگــەی  لــە  زیــادە  غــازی  ســووتاندنی 

ســووتاندنەوە بەشــێكی گرینگــە لــە سیســتمی ســەالمەتی، 

ــە  ــن ب ــە تایبەت ــەورەكان، ك ــە گ ــەی كات دوكەڵكێش زۆرب

ســووتاندنی غــاز و ئامــادە كــراون بــۆ ئــەوەی غــازی زیــادە 

ــە كار  ــەوە بســووتێرێت ب ــەو ڕێگەی ــوو ل ــان بەكارنەهات ی

ــەوەی  ــە ڕێگــەی دەرچــەی كەمكردن ــن، بەڵكــوو ل ناهێرێ

ــەی  ــن. زۆرب ــەن دەردەچ ــدا ه ــە كارگەكان ــە ل ــتان ك پەس

بڕەكــەی  نازانــرێ   دەســووتێرێت  غــازەی  ئــەو  كات 

چەنــدە، بۆیــە ســووتاندنی غــاز بــە یەكێــك لــە ڕێگەكانــی 

ســەالمەتی دادەنرێــت لــە بریــی ئەوەی ئــەو غــازە بخرێتە 

نــاو هــەواوە، دواتریــش قەتیســبوون و پەنگخواردنــی غــاز 

ــەوەی  ــن و تەقین ــی گڕگرت ــەری ڕوودان ڕوو دەدات و ئەگ

ــێ دەكرێــت. ل

بابــەت و  بــە  په یوەنــدی  بــەردەوام  ســووتاندنی غــاز 

ــار  ــك  ج ــوو هەندێ ــە، بەڵك ــەالمەتییەوە نیی ــتی س مەبەس

په یوەنــدی بــە بابەتــی تــرەوە هەیــە، كاتێــك نەوتــی خــاو 

دەردەهێرێــت و دەســت بــە بەرهەمهێنانــی دەكرێــت لــە 

بیرەكانــدا، بــە هــۆی ئــەو پەســتانە زۆرەی هەیەتــی غــازی 

رسوشــتی لەگــەڵ نەوتــدا دێتــە دەرەوە، لــەو ناوچانــەی كە 

ــی  ــن و هێڵەكان ــكەوتوو نی ــازییەوە پێش ــە ڕووی پیشەس ل

ــتنەوەی  ــۆ گواس ــە ب ــان خراپ ــی pipe line و ژێرخانی بۆری

غــاز، ئــەوا بــە ناچــاری غازەكــە دەســووتێرێت.

ئەڵتەرناتیڤی سووتاندن
یەكێــك لــە بەدیلەكانــی ســووتاندنی غــاز ئەوەیــە ڕێگــە بە 

غازەكــە بدرێــت بڕواتــە نــاو هــەواوە، ئەمــە بژاردەیەكــی 

باشــرت نییــە لەبــەر دوو هــۆكار:

غــازی  ســووتاندنی  ژینگەیــی:  هــۆكاری  یەكــەم/ 

دەرهاتــووی ژێــر زەوی گونجاوتــرە بــۆ ژینگــە وەك لــەوەی 

ڕێگــە بدرێــت بچێتــە نــاو ژینگــە و هــەواوە. 

ــە غــاز كەرەنگــە  ــك بڕێكــی زۆر ل دوەم/ ســەالمەتی: كاتێ

ملیۆنــان تــۆن بێــت دزە دەكاتە نــاو هەواوە بە شــێوەیەكی 

ــەوا  ــەوە، ئ ــاڵو دەبێت ــدا ب ــوو الیەك ــە هەم ــی ب هەڕەمەك

دەبێتــە هــۆی مەترســیی بــۆ ســەر ســەالمەتی هاواڵتییــان.

ــەوەی  ــۆ كەمكردن ــت ب ــە كار دێ ــووتاندن ب ــەر وەك س ه

ــدی  ــدا گۆگردی ــە پێكهاتەكەی ــە ل ــرش( ك ــوێر )ت ــازی س غ

مــادە  كــە  غازانــەی  ئــەو  هەیــە،   H2S هایدرۆجیــن 

دوەم  و  هایدرۆجیــن  گۆگــردی  وەكــوو  پیســكەرەكانی 

هەیــە،  پێكهاتەكەیانــدا  لــە   CO2كاربــۆن ئۆكســیدی 

ــەر  ــۆ ســەالمەتی. ئەگ ــە ب ــش چارەســەرێكی گرینگ ئەمەی

لــە كاتــی ســووتاندنی غــازدا لــە شــەمعەكانەوە بــە ڕێــژەی 

%99ی مادە و پێكهاتەكانی بسووتێن و %1ی پێكهاتەكانی 

نەســووتێن، ئــەوا هۆكارێــك دەبێــت بــۆ ئــەوەی ژمارەیــەك 

ــەوە،  ــاڵو ببن ــەوادا ب ــە ه ــووتێن و ل ــاز نەس ــە و غ پێكهات

ئەندامییــە  ئاوێتــە  و  كاربــۆن  ئۆكســیدی  یەكــەم  وەك 

ــە  ــن و، ئاوێت ــن و زیلی ــن و تۆلوی ــی وەك بەنزی فڕیوەكان

ــەكان و بڕێكــی كــەم  ــد ئەڵقەییی ــدارە چەن ــە بۆن ئەندامیی

لــە گۆگــرد وەك گۆگردیــدی كاربــۆن CS2 و كاربۆنێڵــی 

ــە  ــن پێكهاتەیەك ــە بەنزی ــش ئاشــكرایە ك ــد، ئەوەی گۆگردی

ــەو  ــدێ  ل ــێرپەنجە و، هەن ــە ش ــبوون ب ــۆ تووش ــۆكارە ب ه

بە پێی ڕاپۆرتەكانی كۆمپانیای شێڵ ڕۆژانە بڕی 700 
ملیۆن پێ  ســێجا غاز لە كێلگەكانی نەوت لە باشوور 
دەســووتێنرێت، وەك لە راپۆرتەكەی كۆمپانیای شێڵ 
دا هاتوە ئەو به فیڕۆدانی غازە پارەیەكی بە فیڕۆ چوە 
و سااڵنە بە نزیكەی 1.8ملیار دۆالر مەزەندە دەكرێت.
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ــەر  ــە س ــان ل ــی خراپی ــووتێن و كاریگەری ــەی ناس پێكهاتان

ــت. ــار دەبێ ــی دەم كۆئەندام

ــۆی  ــە ه ــروو ب ــدە و مێ ــۆر باڵن ــەدا 7500 ج ــە كەن ل
ــوون ــاو چ ــە ن ــازەوە ل غ

غــازە  لــە  یەكێكــە   CO2 كاربــۆن  ئۆكســیدی  دوانــە 

و  ژینگــە  ســەر  لــە  كاریگەریــی  كــە  گەرمكــەرەكان، 

ــە  ــە پێكهات ــە ل ــان CH4 یەكێك ــە، میس ــەوا هەی بەرگەه

ســەرەكییەكانی غــازی رسوشــتی، كاریگەرییەكانــی لــە 

ــی زۆر  ــە و كاریگەری ــرت نیی ــۆن كەم ــیدی كارب دوانەئۆكس

ــت. ــێ دەهێڵێ ــە ج ــە ب ــەر ژینگ ــە س ــراپ ل خ

بووەتــە  غــاز  ســووتاندنی  واڵتــان  لــە  زۆرێــك  لــە 

ــی  ــە پێ ــروەكان، ب ــدە و مێ ــی باڵن ــۆ لەناوبردن ــك ب هۆكارێ

بەدوادواچوونێــك كــە لــە ســاڵی 2013 لــە كەنــەدا ئەنجــام 

ــۆی  ــە ه ــاز بوونەت ــووتاندنی غ ــخەڵەكانی س دراوە، مەش

لەناوبردنــی 7500 جــۆر لــە باڵنــدەی جۆراوجــۆر و مێــروو 

ــەوەی  ــە هــۆی ئ ــن، ئەویــش ب ــەدا دەژی ــەو ناوچەی كــە ل

ڕووناكیــی مەشــخەڵەكان باڵنــدە و مێــروەكان بــۆ الی 

ــان  ــر ی ــڕی ئاگ ــۆی گ ــە ه ــر ب ــێت و دوات ــۆی ڕادەكێش خ

بــە هــۆی بوونــی غــازە جۆراوجۆرەكانــەوە دەخنكێــن و لــە 

ــاو دەچــن. ن

ــەوت  ــی ن ــی بەرهەمهێنان ــە كێڵگەكان ــاز ل ــووتاندنی غ س

ــۆی  ــە ه ــدا دەبێت ــە پرتۆكیمیایییەكان ــەكان و كارگ و پااڵوگ

ئــەوەی ژمارەیــەك گاز بچێته  نــاو ژینگــەوە، وەك غازەكانی 

ــە  ــەم غازان ــیلین، ئ ــان، ئەس ــان، بیوت ــان، پرۆپ میســان، ئیپ

ــن كــە كاریگەریــی  ــە دادەنرێ ــەو ئاوێتان ــن ئ ــە گرینگرتی ب

ــە و هــەوا پیــس دەكــەن. ــە ســەر ژینگــە هەی ــان ل خراپی

و  ژینگــە  پیســبوونی  و  ژینگــە  بــواری  شــارەزایانی 

ــە  ــە کاریگەریی ــرۆڤ هۆشــداری دەدەن ل ــتیی م تەندروس

لــەو  وایــە  پێیــان  غــاز،  ســووتاندنی  مەترســیدارەكانی 

ــراوی  ــیدار ژەه ــێوەیەكی مەترس ــە ش ــەوا ب ــەوە ه ڕێگەی

كێڵگه یه كی نه وت له  عێراق
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ــرۆڤ  ــتیی م ــەر تەندروس ــە س ــی ل ــە كاریگەری ــت ك دەبێ

ــەر  ــە س ــی ل ــە تایبەت ــت ب ــێ دەهێڵێ ــە ج ــتی ب ــە گش ب

ــی  ــەوەی كاریگەری ــە ل ــەوە جگ ــە. ئ ــی هەناس كۆئەندام

بــە  خــاك  و  تــر  بوونەوەرەكانــی  ســەر  لــە  خــراپ 

جــێ دەهێڵێــت و زیانــی ژینگەیــی و ئابووریــی لــێ 

دەكەوێتــەوە.

زیانە ژینگەیییەكان
زیانەكانــی ســووتاندن و به فیڕۆدانــی غــاز و بەرهەمەكانــی 

ــەوە،  ــۆ ســەر مــرۆڤ كــورت نەبوەت نەوتــی خــاو تەنهــا ب

و  گیانــەوەر  گرتوەتــەوە.  الیەكــی  هەمــوو  بەڵكــوو 

زیانیــان  زۆر  ڕێژەیەكــی  بــە  ڕوەكــەكان  و  باڵنــدەكان 

بەردەكەوێــت و كاریگەریــی لــە ســەریان هەبــوە. تەنانەت 

ــۆ  ــیی ب ــە مەترس ــەر ژینگ ــۆ س ــی ب ــە خراپەكان كاریگەریی

ــەوەی  ــەر ئ ــردوە، لەب ــت ك ــش دروس ــی دەوروبەری واڵتان

هــەوا ژینگەیەكــی بــێ  ســنورە و هەمــوو مرۆڤایەتــی لــە 

ــن. ــەك هاوبەش ــەوادا وەك ی ــەی ه ژینگ

ــە بیرەكانــەوە هەڵدەقوڵێــت كاریگەریــی  كاتێــك نــەوت ل

دەخاتــە ســەر گەشــە و چاالكیــی هەنــدێ  لــە بوونــەوەرە 

زینــدوە وردەكان كــە لــە نــاو خاكــدا دەژیــن و لــە ناویــان 

ــە هاوســەنگیی  ــت ل ــی دەبێ ــش كاریگەری ــات، ئەمەی دەب

لەناوبردنــی   .Environmental Equilibrium ژینگەیــی

زینــدەوەرە وردەكان و گۆڕینیــان بــۆ غــاز لــە ڕێگــەی 

دیســانەوە  ئەوەیــش  بەهەڵمبــوون،  و  شــیكردنەوە 

ــە ســەر ژینگــە دروســت دەكات و  ــی نەرێنــی ل كاریگەری

سیســتمی ژینگەیــی Ecosystem تێــك دەدات.

ســووتاندنی نــەوت و غــاز هۆكارێــك دەبێــت بــۆ ئــەوەی 

بكەوێــت  ناوچەیــە  ئــەو  بــەر  كەمــرت  خــۆر  تیشــكی 

كەمیــان  و  بــكات  ســنوردار  شــەپۆلەكانی هەوایــش  و 

بكاتــەوە، ئەوەیــش بــە ڕێژەیەكــی بــەرز كاریگەریــی 

و  وردەكان  زینــدەوەرە  چاالكــی  ســەر  لــە  دەبێــت 

هــۆكاری باڵوبوونــەوەی نەخۆشــییە درمــەكان. ســووتاندنی 

بەرهەمەكانــی نــەوت و غــاز دەبێتــە هــۆی بەرزبوونەوەی 

ــفۆریك و  ــی فۆس ــەكان وەك ترش ــازە ترش ــە غ ــك  ل هەندێ

ترشــی نرتیــك، كــە دەبنــە هــۆی ترشــەباران Acid Rain و 

ــە. ــە ژینگ ــدن ب زیانگەیان

زیانە تەندروستییەكان
غــازە  لــە  ژمارەیــەك  غــاز  و  نــەوت  ســووتاندنی 

ــەوە، وەك غــازی  ــاڵو دەكات ــە هــەوادا ب مەترســیدارەكان ل

گۆگردیــدی هایدرۆجیــن H2Sو ئۆكســیدەكانی كاربــۆن 

ــە  ــە كانزاییی ــە توخم ــك ل ــن و هەندێ ــرد و نایرتۆجی و گۆگ

مەترســیدارەكان وەك زەمبیــق، زەرنیــخ، ڤاندیــۆم، كــە 

لــە  هەندێــك   بــە  مــرۆڤ  تووشــبوونی  بــۆ  هــۆكارن 

زیادبوونــی  منوونــە،  بــۆ  مەترســیدارەكان.  نەخۆشــییە 

لەگــەڵ  هــەوادا  لــە   CO كاربــۆن ئۆكســیدی  یەكــەم 

ــری دەكات  ــت و ڕێگ ــەك دەگرێ ــن ی ــی خوێ هیمۆگڵۆبین

ــی  ــی لەش ــە جیاوازەكان ــۆ بەش ــجین ب ــی ئۆكس ــە چوون ل

مــرۆڤ. باڵوبوونــەوەی غــازی گۆگردیــدی هایدرۆجینیــش 

كاریگــەری لەســەر كۆئەندامــی هەناســە دروســت دەكات 

ــەر  ــردن، ه ــتی بۆنك ــتدانی هەس ــۆی لەدەس ــە ه و دەبێت

وەك ئۆكســیدەكانی نایرتۆجیــن كاریگەریــی خــراپ لــە 

ــن  ــك دەب ــن و هۆكارێ ــە جــێ دەهێڵ ســەر تەندروســتی ب

ــەوەی چــاوی  ــۆ. ئەمــە ســەرەڕای ئ ــە ڕەب ــۆ توشــبوون ب ب

مــرۆڤ تووشــی چەنــد نەخۆشــییەك دەبــن بــە هــۆی 

ترشــەباران و دوكەڵــی ئۆكســیدەكانی گۆگــرد و نایرتۆجیــن 

و  تیشــكدەرەكان  توخمــە  تۆزوخــۆڵ.  دەنكۆڵەكانــی  و 

هالۆجینــە كاربۆنییــەكان و زەرنیــخ كاریگەریــی خــراپ 

لــە ســەر جگــەر دروســت دەكــەن. قورقوشــم و كالســیۆم 

و مــادە تیشــكدەرەكان كاریگەریــی لــە ســەر ئێســك 

ــی ئێســكەكان و  ــە هــۆی الوازی ــەن و دەبن دروســت دەك

ــم  ــزم. قورقوش ــیی ڕۆماتی ــیۆم و نەخۆش ــی كالس كەمبوون

ســەر  لــە  كاریگەریــی خــراپ  كۆبەڵــت  و  زەمبیــق  و 

مێشــك دادەنێــن و دەبنــە هــۆی لەدەســتدانی بیــرەوەری 

و كاریگەرییــان لــە ســەر خانەكانــی مێشــك دەبێــت. 

مــادە تیشــكدەرەكانی وەك یۆرانیــۆم و ســۆریۆم و یــۆدی 

تیشــكدەر كاریگەرییــان لــە ســەر ڕژێنــی دەرەقــی دەبێــت 

و هــۆكارن بــۆ شــێرپەنجەی ڕژێنــەكان »رسطان الغدة 
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الدرقية«. كادمیــۆم و زەنبیــق كاریگەرییــان لــە ســەر ســپڵ 

و گورچیلــە دەبێــت و كار لــە كاركردنیــان دەكــەن و وا 

دەكــەن كــە ســپڵ ئەركــی خــۆی كــە پاككردنــەوەی خوێنــە 

بــە جــێ نەهێنێــت، بــەاڵم غــازە خنكێنەرەكانــی وەك 

ــن  ــیدی نایرتۆجی ــۆن CO و ئۆكس ــیدی كارب ــەم ئۆكس یەك

NO كاریگــەری لــە ســەر خوێــن دادەنێــن و لەگــەڵ 

ئۆكســجینی خوێــن كارێــك دەكــەن و كاریگەریــی خراپیــان 

ــت. ــرۆڤ دەبێ ــتیی م ــەر تەندروس ــە س ل

 Global گەرمــی  قەتیســبوونی  دیــاردەی  ئاشــكرایە 

warming بــە هــۆی چاالكییەكانــی مرۆڤــەوە ڕوو لــە 

زیادبوونــە، یەكێــك لــە هۆكارەكانــی قەتیســبوونی گەرمــی 

بوونــی ڕێژەیەكــی زۆرە لــە غــازی دوانەئۆكســیدی كاربــۆن 

كــە بــە هــۆی ســووتاندنی غــاز و بەرهەمەكانــی نەوتــەوە 

ــەواوە.  ــە ه دەچێت

زیانە ئابوورییەكان
ــە  ــان ب ــار دۆالر زی ــااڵنە 16 ملی ــاز س ــی غ به فیڕۆدان

ــت ــراق دەگەیەنێ عێ
به هــۆی فڕێدانــی غــاز بــۆ نــاو هــەوا و كەڵەكەبوونــی، بــە 

 CO2 ــۆن ــازی دوەم ئۆكســیدی كارب ــە غ ــۆن ل ــان ت ملیۆن

دەچێــت بــە ئاســامنی عێــراق و ناوچەكــە. بــە پێــی ئامــارە 

ــاو  ــە ن ــت ل ــزی ســێهەمدا دێ ــە ڕی ــراق ل ــەكان عێ جیهانیی

بیســت واڵتــی جیهــان لــە زۆری ڕێــژەی ســووتاندنی غــاز. 

لــە کاتێكــدا نزیكــەی %80ی غــازی رسوشــتی نەســووتێراو 

لــە عێــراق زیانــی ژینگەیــی بــە دواوە دەبێــت، هــەر وەك 

ــی خــاودا  ــل نەوت ــەك بەرمی ــی ی ــە بەرهەمهێنان ــراوە ل زان

بــڕی600 پــێ  ســێجا غــازی رسوشــتی لەگەڵــی دێتــە 

ــە هــەواوە. دەرەوە و دەچێت

ــەن  ــەوە دەك ــاس ل ــراق ب ــە عێ ــواری وزە ل ــارەزایانی ب ش

بەرهــەم  نــەوت  دەیەیەكــە  چەنــد  مــاوەی  عێــراق 

دەهێنێــت، بــەاڵم تــا ئێســتا نەیتوانیــوە بــە ســەر ئــەوەدا 

و  نەســووتێنێت  غازییــە  ســامانە  ئــەو  كــە  بێــت،  زاڵ 

ــە  ــراق ب ــی عێ ــارەزایان حكوومەت ــت. ش ــڕۆ نەدرێ ــە فی ب

ــە زۆرەی  ــەو بەرهەم ــەرەڕای ئ ــن، س ــەم دادەنێ كەمتەرخ

غــاز تەنانــەت لــە ئێســتادا لــە واڵتانــی دەوروبــەرەوە 

غــازی پێویســتی ناوخۆیــی هــاوردە دەكات. ئەمــە لــە 

ــی  ــراق كەڵك ــی عێ ــازەی حكوومەت ــەو غ ــڕی ئ ــدا ب کاتێك

لــێ وەرناگرێــت و دەیكاتــە هــەواوە، زیانەكانــی لــە ڕووی 

ــی ســێ   ــەرە لەگــەڵ كاركردن ــا و بەرانب ــەوە هاوت ژینگەییی

ملیــۆن ئۆتۆمبێــل، بــەم پێیــە بێــت ســووتاندنی غــاز بــەم 

شــێوەیە كێشــەیەكی گــەورەی ژینگەیــی دروســت دەكات، 

ئــەو بــڕە غازەیــش نزیكــەی 400 ملیــۆن تــۆن غــازی دوانــە 

ــە. ــدا هەی ــە پێكهاتەكەی ــۆن ل ــیدی كارب ئۆكس

ئــەو غــازەی لــە كێڵگەكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت و 

غــازەوە لــە ســاڵی 2013دا كراوەتــە هــەواوە بریتییــە 

ــە  ــپۆران زیان ــدا، پس ــە ڕۆژێك ــێجا ل ــێ  س ــار پ ــە 1,1 ملی ل

ــە  ــی ل ــاز و كەڵكلێوەرنەگرتن ــی غ ــی به فیڕۆدان مادییەكان

ســاڵی 2016دا بــە 16 شــانزە ملیــار دۆالر دەخەمڵێنــن.

ڕێكخــراوە نێودەوڵەتییــەكان ئــەوە پشتڕاســت دەكەنــەوە، 

ئەنجوومەنــی  واڵتانــی  و  ســعوودیە  هەوڵەكانــی  بــە 

لــە  غــاز  ســووتاندنی  ڕێــژەی  كەنــداو  هاریكاریــی 

ــە  ــردوە. ب ــی ك ــداو كەم ــی كەن ــی واڵتان ــی نەوت كێڵگەكان

گوێــرەی قســەكانی »زوبــن باجمــی« وتەبێــژی بانكــی 

ــووتاندنی  ــژەی س ــەوە، ڕێ ــۆ وزە و لێكۆڵین ــی ب نێودەوڵەت

ــە  ــەوت ل ــی ن ــی بەرهەمهێنان ــەی كێڵگەكان ــە زۆرب ــاز ل غ

واڵتانــی كەنــداو بــە ڕێژەیەكــی زۆر بــاش كەمــی كــردوە.

دەســتەی  لــە  بەرپــرس  دوبــن«  »فابریــك  وەك  هــەر 

جەختــی   GGFR غــاز  ســووتاندنی  كەمكردنــەوەی 

ــی یەكــەم  ــەوە، كــە شانشــینی ســعوودیەی عەرەب كردوەت

ــوە، دەستپێشــخەریی  ــك ب ــو ڕێكخــراوی ئۆپی ــی نێ دەوڵەت

ــە  ــە كێڵگ ــاز ل ــووتاندنی غ ــەوەی س ــۆ كەمكردن ــردوە ب ك

نەوتییەكانیــدا، ئەویــش بــەوەی لــە ســااڵنی حەفتــای 

گرتوەتــە  تۆكمــەی  بەرنامەیەكــی  ڕابــردوودا  ســەدەی 

بــەر بــە مەبەســتی جیاكردنــەوەی غــاز لــە نــەوت و 

پێكهاتەكانــی تــر و بەكارهێنانــی غــازی رسوشــتی لــە 

ــی  ــدا، وەك بەرهەمهێنان ــرۆژەی بەرهەمهێنان ــەك پ ژمارەی

كارەبــا و پیشەســازیی پرتۆكیمیایــی و چەندیــن بــواری 
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ــە  ــەی ب ــیدی كاربۆن ــە ئۆكس ــەو دوان ــر. ئ ــازیی ت پیشەس

ــانە  ــەواوە یەكس ــە ه ــازەوە دەخرێت ــووتاندنی غ ــۆی س ه

ئۆتۆمبێــل  77ملیــۆن  كاربۆنــەی  دوانەئۆكســیدی  بــەو 

بەرهەمــی دەهێنــن.

ــێجا  ــر س ــار مەت ــڕی 140 ملی ــااڵنە ب ــەوەی س ــە هــۆی ئ ب

لــە غــازی رسوشــتی لــە ســەدان كێڵگــەی نــەوت لــە ســەر 

ــۆن  ــۆن ت ــە 300 ملی ــر ل ــان دەســووتێت، زیات ئاســتی جیه

ــاو بەرگــە  ــە ن ــۆن دەكات ــە ئۆكســیدی كارب ــە غــازی دوان ل

هــەواوە، ئــەم بڕەیــش نزیكــە بــەو دوانــە ئۆكســیدی 

كاربۆنــەی كــە 77 ملیــۆن ئۆتۆمبێــل بەرهەمــی دەهێنــن.

ــازەوە  ــووتاندنی غ ــی س ــە ئەنجام ــەی ل ــەو وزەی ــڕی ئ ب

ــە  ــۆ وات ل ــار كیل ــە 750 ملی ــە ل ــت، بریتیی دروســت دەبێ

یــەك كاتژمێــردا، ئەگــەر بێــت و ســوود و كەڵكــی لــێ 

ــە  ــەی ك ــەو كارەبای ــرە ل ــەی زیات ــەوا بڕەك ــت ئ وەربگیرێ

كیشــوەری ئەفریقــا بــە كاری دەهێنــن. واڵتانــی ڕێكخراوی 

ئۆپیــك پشــكی باشــیان لــە ســووتاندن و به فیڕۆدانــی 

غازیــان بەردەكەوێــت بــە ڕێــژەی %40ی غــازی ســووتێراو 

ــە  ــدام ل ــی ئەن ــەن واڵتان ــە الی ــان ل ــە ســەر ئاســتی جیه ل

ڕێكخــراوی ئۆپیــك دەبێــت كــە بڕەكــەی دەگاتــە زیاتــر لــە 

ــە ســاڵێكدا. ــر ســێجا ل ــار مەت 60 ملی

هۆشــداری  ئابــووری  و  نــەوت  بــواری  پســپۆڕانی 

بەفیڕۆچــوو  غــازی  به فیڕۆدانــی  كێشــەی  لــە  دەدەن 

ئابــووری و  زیانــە  نەوتییەكانــی عێــراق و  كێڵگــە  لــە 

ــە  ــەوت ك ــە ن ــەت ب ــی تایب ــتییەكانی. ڕاپۆرتەكان تەندروس

ــاڵو  ــەوە ب ــە ناحكومییەكان ــەزراوە ئابووریی ــەن دام ــە الی ل

ــراق  ــی عێ ــەن، حكوومەت ــەوە دەك ــاژە ب ــەوە ئام كراونەت

ــش  ــڕۆ دەدات، ئەوی ــە فی ــۆن دۆالر ب ــان ملی ــە دەی ڕۆژان

ــی  ــرۆژەی بەرهەمهێنان ــەزراوە و پ ــەوەی دام ــۆی ئ ــە ه ب

نییــە ئــەو غــازەی لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە دەردەچێــت 

لــە پیشەســازیدا بــە كار بهێرێــت. لــە ئەنجامــی نەبوونــی 

پانــی ســرتتیژی لــە الیــەن حكوومەتــی عێراقــەوە بــۆ 

وەبەرهێنــان، ئەوەیــش وای كــردوە تــا ئێســتا عێــراق غــازی 

ــەرەوە  ــە واڵتانــی دەوروب پێویســتی ناوخــۆی واڵتەكــەی ل

هــاوردە دەكات.

لــە كاتێكــدا ئەگــەر ئــەو غــازەی كــە دەســووتێرێت 

بــە فیــڕۆ نەدرێــت و بــە كار بهێرێــت، ئــەوا بەشــی 

پێداویســتییەكانی وزەی ناوخــۆ دەكات، بــە پێــی ئــەو 

زانیارییانــەی لــە توێژینــەوەی دامــەزراوە ناحكومییەكانــی 

تایبــەت بــە نــەوت هاتــوە، بــڕی ئــەو غــازە بەفیــڕدراوەی 

لەگــەڵ نەوتــی خــاو لــە ژێــر زەوی دێتــە دەرەوە لــە كێڵگە 

ــر  ــار مەت ــەی 12 ملی ــااڵنە زیك ــەرسەدا س ــی ب نەوتییەكان

ــێجایە. س

شــارەزایەكی بــواری نــەوت بــۆ ڕۆژنامەی شەرقولئەوســەت 

ئامــاژەی بــەوە كــردوە، به فیڕۆدانــی ئــەو غــازەی لــە 

كێڵگــە نەوتییەكانــەوە دەردەچێــت، تــا ئێســتا بەردەوامــە 

و ســنوری بــۆ دانەنــراوە، عێــراق لــە ڕێگــەی كێڵگــە 

پــێ   ملیــۆن   2000 نزیكــەی  ڕۆژانــە  نەوتییەكانییــەوە 

ســێجا غــاز بەرهــەم دەهێنێــت، كــە بــە پێــی گرێبەســتێك 

غــازی  كۆمپانیــای  و  میتسوبێشــی  و  شــێڵ  كۆمپانیــای 

بــەرسە لــە بــواری پیشەســازی و وەبەرهێنانــدا بــە كار 

دەهێرێــت. ئــەو پســپۆڕەی بــواری نــەوت دەیشــڵێت »لــە 

ــە بــواری  ئێســتادا بڕێكــی كــەم لــەو غــازەی كــە هەیــە ل

بەرهەمهێنانــی كارەبــا و بەرهەمهێنانــی پەینــی كیمیاییــدا 

بــە كار دەهێرێــت، هــەر چەندە ئــەم ڕێژەیەیش ســنوردار 

و كەمــە، بــە پێــی زانیارییــەكان نیــوەی ئــەو غــازەی 

ــت،  ــە كار دەهێرێ ــازیدا ب ــواری پیشەس ــە ب ــە ل ــە هەی ك

ڕاپۆرتــی مانگــە دەســتكردەكان ئاشــكرایان كردوە 
بەرزبوونەوەی بڕی سووتاندنی غازی سروشتی لە ئێران 
زیاتر لە 4 ملیار مەتر ســێجا بوە لە ســاڵێكدا، ڕێژەی 
غازی سووتێنراوی واڵتی ڕووسیایش نزیك بوەتەوە لە 
3 ملیار مەتر سێجا، لە عێراقیش بڕەكە گەییشتوەتە 

زیاتر لە یەك ملیار مەتر سێجا لە ساڵێكدا. 
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ــەواوە«. ــە ه ــووتێرێت و دەخرێت ــری دەس ــەی ت نیوەك

ــتی  ــازی رسوش ــی غ ــەوت به فیڕۆدان ــواری ن ــارەزایانی ب ش

دەگەڕێننــەوە بــۆ نەبوونــی دامــەزراوەی ســرتاتیژی تۆكمــە 

بــۆ ئــەوەی غــاز لــە بــواری وەبەرهێنانــدا بــە كار بهێنێــت. 

ــە هــەوادا  ســەبارەت بــە هۆكارەكانــی ســووتاندنی غــاز ل

پێویســتی  غــاز  بەرهەمهێنانــی  وایــە  پێیــان  پســپۆڕان 

ــە  ــە ك ــەواو هەی ــە و ت ــرتاتیژی تۆكم ــەزراوەی س ــە دام ب

ــەواوی واڵت  ــە ت ــەكان ل ــەرجەم كێڵگ ــازی س ــت غ بتوانێ

ــواری  ــە ب ــەوە و ل ــۆ بكات ــوور ك ــۆ باش ــوورەوە ب ــە باك ل

پیشەســازیدا بــە كاریــان بهێنێــت، بــەاڵم كێشــە لەوەدایــە 

ــەواوی  ــت ت ــە بتوانێ ــە ك ــێوەیە نیی ــەو ش ــۆری ب ــی ب هێڵ

ــە  ــدا ب ــواری وەبەرهێنان ــە ب ــەوە و ل ــۆ بكات غــازی واڵت ك

كار بهێرێــت، ئــەوەی هەیــە تەنهــا چەنــد بەشــێكی كــەم 

لــە هێڵــی بۆریــی گواســتنەوەی غــاز هەیــە. گرفتێكــی تــر 

ــا ئێســتا توێژینەوەیەكــی گشــتگیر  ــدا ت ــە عێراق ــە ل ئەوەی

نییــە بــۆ بونیــادی ژێرخــان لــە سەرتاســەری عێراقــدا، بۆیــە 

لــە ئێســتادا عێــراق پێویســتی بــە دامەزراوەیەكــی بەهێــز 

و تۆكمــەی غــاز هەیــە بــە بەهــای بیســتوپێنج ملیــار 

دۆالر، بــەاڵم عێــراق تــا ئێســتا ئــەو بــڕە پارەیــەی بــۆ ئــەو 

ــردوە. ــن نەك ــتە دابی مەبەس

ــی  ــژی وەزارەت ــاد وتەبێ ــم جیه ــرەوە، عاس ــی ت ــە الیەك ل

ــی  ــۆ ڕۆژنامــەی شەلقولئەوســەت جەخت ــراق ب ــی عێ نەوت

درەنگكەوتنــی  هــۆكاری  كــە  كردوەتــەوە،  لــەوە 

وەبەرهێنــان لــە بــواری غــازدا بــۆ ئــەو بارودۆخــە قــورس و 

نالەبــارە دەگەڕێتــەوە كــە عێــراق بــە درێژاییــی دە ســاڵی 

ــی واڵت  ــردوە ژێرخان ــە وای ك ــوە، ك ــی كەوت ــردوو تێ ڕاب

ــان  ــدا وەبەرهێن ــە کاتێك ــت، ل ــاو بەرێ ــە ن ــەواوی ل ــە ت ب

ــای  ــە تەكنۆلۆژی ــازی رسوشــتیدا پێویســتی ب ــواری غ ــە ب ل

كێڵگه یه كی نه وتی باشووری عێراق
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نــوێ  و داهاتێكــی گــەورە هەیــە، بــەم بارودۆخــە ئەمنییــە 

ناجێگیــرەوە، كۆمپانیــا وەبەرهێنــەرەكان ئامــادە نییــن ڕوو 

ــراق. ــە عێ بكەن

وتەبێژەكــەی وەزارەتــی نەوتــی عێــراق ئامــاژەی بەوەیــش 

كــردوە، كــە لــە ژێــر خاكــی عێراقــدا بڕێكــی ئێجــگار زۆر 

ــازە زۆرەی  ــەو غ ــە، ســەرەڕای ئ ــازی رسوشــتی هەی ــە غ ل

حكوومــەت  دەدرێــت،  هــەدەر  بــە  كێڵگەكانــدا  لــە 

ــە  ــەندنی ســێ  ل ــدان و گەشەس ــۆ پەرەپێ ــی ب هەنگاوەكان

ــش  ــردوە، ئەوانی ــێ ك ــی واڵت دەســت پ ــە گەورەكان كێڵگ

بریتیــن لــە كێڵگــەی عــوكاز لــە ناوچــەی خۆرئــاوا، كێڵگــەی 

مەنســووریە لــە پارێــزگای دیالــە، كێڵگــەی ســیبا لــە 

پارێــزگای بــەرسە. وەزارەتــی نەوتــی عێــراق جەختــی لــەوە 

كردوەتــەوە %70ی غــازی عێــراق بریتییــە لــەو غــازەی كــە 

لەگــەڵ بەرهەمهێنانــی نەوتــدا لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە 

كێڵگــە  لــە  غازەكەیشــی  %30ی  و  زەوی  ســەر  دێتــە 

تایبەتەكانــی غــاز بوونیــان هەیــە، بــەاڵم لــە ئێســتادا 

زۆربــەی ئــەو غــازەی كــە هەیــە و دەســووتێرێت بریتییــە 

لــەو غــازەی، كــە لــە کاتــی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاودا 

ــری  ــی جێگی ــەكان یەدەگ ــی زانیاریی ــە پێ ــە دەرەوە. ب دێت

ــۆن  ــە 127 تریلی ــە ل ــدا بریتیی ــە عێراق ــتی ل ــازی رسوش غ

ــۆن پــێ  ســێجا غــازی  ــڕی 275 تریلی پــێ  ســێجا، لەگــەڵ ب

ــر. ــی ناجێگی یەدەگ

بەرپرســێكیش لــە وەزارەتــی نەوتــی عێــراق بــۆ ڕۆژنامــەی 

هەنــدێ   كــردوە،  بــەوە  ئامــاژەی  ســعوودی  ڕیــازی 

ــاز  ــەی غ ــە كێڵگ ــە و ب ــان تێدای ــە غازی ــەی ك ــەو كێڵگان ل

نــارساون كەوتوونەتــە ئــەو ناوچانــەوە كــە بــە ناوچــە 

گەرمــەكان لــە ڕووی سیاســییەوە نــارساون. لــە ســاڵی 

ــە  ــازەی ب ــەو غ ــك و ئ ــازی وش ــی غ 2015دا بەرهەمهێنان

ــا و  ــی كارەب ــواری بەرهەمهێنان ــە ب ــت ل ــەوە دێ كەڵكــی ئ

پیشەســازیدا بــە كار بهێرێــت بریتــی بــوە لــە 700 ملیــۆن 

پــێ ســێجا لــە ڕۆژێكــدا. لــەو چوارچێوەیەیشــدا هــەر 

یــەك لــە كێڵگەكانــی وەبەرهێنانــی غــاز لــە بەرهەمهێنــان 

ــە  ــە ڕووی ل ــە هــۆی بارودۆخــی سیاســی ك ڕاِوەســتاون ب

هــەر یــەك لە ناوچەكانــی دیالــە و كەركــووك و ناوچەكانی 

تــر كــە لــە ژێــر كۆنرتۆڵــی داعشــدا بــوون كردبــوو. لەگــەڵ 

ئەوەیشــدا وەبەرهێنــان لــە كێڵگــە غازییەكان وەســتێراون، 

دەتوانرێــت دووبــارە وەبەرهێنانــی غــاز دەســت پــێ  

بكرێتــەوە لــە كێڵگــە نەوتییەكانــی عێــراق بــە بــڕی 1,100 

ــە ڕۆژێكــدا. ــێ  ســێجا غــاز ل ــۆن پ ملی

ئــەو بەرپرســەی وەزارەتــی نەوتــی عێــراق ئاشكراشــی 

ــواری  ــە ب ــرا ل ــەورە و خێ ــكەوتنی زۆر گ ــە پێش ــردوە، ك ك

ــان  ــۆ وەبەرهێن ــان ب ــەن، پانەكانی ــازدا ه ــی غ وەبەرهێنان

ــەرەتای 2018دا  ــی 2017و س ــە كۆتای ــازدا ل ــواری غ ــە ب ل

بــە تــەواوی جێبەجــێ  دەكرێــن، بــەاڵم بــڕی ئــەو غــازەی 

ــە  ــاودا دێت ــی خ ــەڵ نەوت ــەوە لەگ ــە نەوتییەكان ــە كێڵگ ل

لــێ   كەڵكــی  وەبەرهێنانــدا  بــواری  لــە  و  زەوی  ســەر 

وەردەگیرێــت، بریتییــە لــە 2000 ملیــۆن مەتــر ســێجا 

غــاز، لــە ســاڵی 2016دا، زیاتــر لــە%50ی غــاز لــە بــواری 

کاتــی  لــە  وەردەگیرێــت،  لــێ   كەڵكــی  وەبەرهێنانــدا 

دووبــارە ســوودوەرگرتن لــە كێڵگــە غازییــەكان دەتوانرێــت 

بــڕی 2500 پــێ  ســێجا غــاز لــە بــواری وەبەرهێنانــدا 

ــت.  ــێ وەبگیرێ ــی ل كەڵك

لــە بــارەی پانــی وەبەرهێنانــی لــە بــواری ئــەو غــازەی كــە 

لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە دێتــە دەرەوە، بەرپرســەكەی 

»پرۆســەی  گەیانــدوە  ڕای  عێــراق  نەوتــی  وەزارەتــی 

وەبەرهینــان لــە بــواری غــازدا كارێكــی ئاســان نییــە، 

كارگــە و دامــەزراوەكان ئاڵــۆزن و پەیوەســن بــە هەمــوو 

ــی  ــەی وەبەرهێنان ــەك پرۆس ــە زنجیرەی ــا ل ــەوە، وات عێراق

ئاڵــۆز پێكهاتــوون، هــەر وەك كارگــە و دامەزراوەكانــی 

پێشــوو كــە هەبــوون، كــۆن بــوون و پێویســتیان بــە 

چاككــردن هەیــە، بــە شــێوەیەك لەگــەڵ پیشەســازیی ئــەم 

ســەردەمە بگونجێــت، بــۆ ئــەو مەبەســتەیش پانەكانیــان 

كۆنــەكان  پیشەســازییە  ئامێــرە  و  دەزگا  ئەوەیــە  بــۆ 

مەبەســتی  بــە  بكــەن  تێــدا  چاكســازی  یــان  بگــۆڕن 

ــەو  ــەت ب ــوێ  تایب ــەی ن ــەزراوە و یەك ــی دام دامەزراندن

ــە ســەر زەوی،  ــەوە دێن ــە كێڵگــە نەوتییەكان غــازەی كــە ل
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ــوێ   ــەی ن ــەزراوە و كارگ ــەوەی دام ــۆ ئ ــە ب ــان هەی پانی

دامبەزرێنــن بــە مەبەســتی وەبەرهێنــان، ڕەنگــە لــەم 

ــاد بكــەن  ــوو زی ــازی بەرهەمهات ــڕی غ ــن ب ســااڵنەدا بتوان

لەگــەڵ زیادبوونــی بەرهەمهێنانــی نــەوت لــە كێڵگەكانــی 

بەردەوامــن  هەنگاوەكانیــان  نەوتــەوە،  بەرهەمهێنانــی 

لــە پێنــاو كۆنرتۆڵكردنــی تــەواوی ئــەو غــازەی لــە كێڵگــە 

نەوتییەكانــەوە دێنــە ســەر زەوی«.

یەدەگی غازی عێراق 131 ملیۆن پێ  سێجایە
بــڕی غــازی یەدەگــی عێــراق بریتییــە لــە 131 ملیــۆن پــێ  

ســێجا غــاز، بەمــەش بــە پلــەی یانزەهــەم دێــت لــە بوونــی 

یەدەگــی غــاز لــە ســەر ئاســتی جیهــان. لــە بــارەی پانــی 

پەرەپێدانــی بەرهەمهێنانــی غــاز بەرپرســانی حكوومەتــی 

ــەدی  ــە هێنان ــە ل ــان نیی ــراق ئاشــكرای دەكــەن، گومانی عێ

ــا  ــراق، وات ــەری عێ ــە سەرتاس ــاز ل ــی غ ــرتاتیژی ژێرخان س

ــدا  ــە ســێ  قۆناغ ــاز پێویســتە ب ــێوەیەكی گشــتی غ ــە ش ب

هەنــگاوەكان  وەربگیرێــت،  لــێ  كەڵكــی  تــا  بــڕوات، 

بریتیــن لــە بەرهەمهێنــان، گواســتنەوە، دابەشــكردن، واتــا 

ــە  ــت پێویســتی ب ــێ وەربگیرێ ــەوەی غــاز كەڵكــی ل ــۆ ئ ب

چەنــد كارگــە و دامــەزراوە و پااڵوگەیەكــی تایبــەت هەیــە 

كــە پێوەندییــان بــە یەكــەوە هەیــە و تەواوكــەری یەكــرتن.

و  ئابوورینــاس  هاشــم  ســعوود  تــرەوە  الیەكــی  لــە 

ســەرۆكی دامــەزراوەی نەهرەیــن بــۆ پاڵپشــتی شــەفافیەت 

لــە  غــاز  »ســووتاندنی  گەیانــدوە،  ڕای  دەســتپاكی  و 

كێڵگەكانــی نــەوت تەنهــا نرخــی غــازە ســووتێراوەكە 

نییــە بــە هــەدەر دەدرێــت، بەڵكــوو هــۆكاری پیســبوونی 

ــردوە  ــڕە زۆرە وای ك ــەو ب ــاز ب ــووتاندنی غ ــە، س ژینگەیش

عێــراق هێشــتا لــە ڕیــزی ئــەو واڵتانــە بهێڵێتــەوە كــە 

و  ژینگــە  پیســكردنی  لــە  هەیــە  گەورەیــان  ڕۆڵێكــی 

ــی  ــۆی گەرمكردن ــە ه ــەی دەبن ــەو غازان ــەوەی ئ باڵوكردن

گــۆی زەوی و قەتیســبوونی گەرمــی، ناردنــی غــاز بــۆ نــاو 

هــەوا دەبێتــە هــۆی كەڵەكەبوونــی ملیۆنــان تــۆن لــە غازی 

دوانەئۆكســیدی كاربــۆن لــە ئاســامنی عێــراق و ناوچەكــە، 

ــی  ــووتاندن و بەفیڕۆدان ــی س ــە ژینگەیییەكان ــەر زیان ئەگ

5,1 ملیــار پــێ  ســێجا غــاز بێــت لــە ڕۆژێكــدا لــە باشــووری 

عێــراق، واتــا ناردنــی 44 ملیــۆن تــۆن دوانەئۆكســیدی 

ــش یەكســانە  ــاو هــەوا، ئەوەی ــۆ ن ــە ســاڵێكدا ب ــۆن ل كارب

بــەو مەترســییانەی زیاتــر لــە حــەوت ملیــۆن ئۆتۆمبێــل بــە 

ــە  ــیدار دەخەن ــازی مەترس ــەكانیانەوە غ ــۆی دوكەڵكێش ه

ــەواوە«. ه

ــتی  ــەر ئاس ــە س ــت ل ــەم دێ ــەی حەوت ــە پل ــعوودیە ب س

جیهــان لــە ســووتاندنی غــاز و كەڵــك لێوەرنەگرتنــی، 

بــەو هۆیەشــەوە بانكــی نێودەوڵەتــی هۆشــداری دەداتــە 

ــدا هۆشــداری  ــە ڕاپۆرتێكی ــه  و ل ــەو به فیڕۆدان ســعوودیە ل

داوەتــە واڵتانــی بەرهەمهێنــی نــەوت و داوای لــێ كردوون 

ــن. ــان دابنێ ــە واڵتەكانی ــاز ل ــی غ ــۆ به فیڕۆدان ــنورێك ب س

ــە  ــردوە، ب ــەوە ك ــان ب ــووری ئاماژەی ــواری ئاب پســپۆڕانی ب

ــی  ــازەوە ســااڵنە ســعوودیەی عەرەب هــۆی ســووتاندنی غ

نزیكــەی 431 ملیــۆن دۆالری لــە كیــس دەچێــت، لــە 

ــت و  ــەر بێ ــت ئەگ ــڕۆ دەدرێ ــازەی به فی ــەو غ ــدا ئ کاتێك

كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت و لــە پــرۆژەی وەبەرهێنانــدا بــە 

ــێ  ــی پ ــەورە و فراوان ــی گ ــەوا وەبەرهێنان ــت، ئ كار بهێرێ

ــت. دەكرێ

ــارەی  ــە ب ــەكان ل ــارە زەبەالح ــا و ژم ــار و دات ــی ئام بوون

ــەدەردراو  ــازی بەه ــووتاندنی غ ــی س ــە ئابوورییەكان زیان

ــەی كــە ســەرچاوەی ســەرەكی نەوتــی خــاون،  ــەو واڵتان ل

ئــەو ڕاســتییە ئاشــكرا دەكــەن كــە ئــەو بەهەدەردانــە 

ــت.  ــوهەوا دەگەیەنێ ــە و كەش ــە ژینگ ــەورە ب ــی گ زیانێك

ــە  ــراوە ب ــا ئێســتا توان ــە ســاڵی 2005ەوە ت ــد ل هــەر چەن

كــەم  به فیڕۆدانــی  و  غــاز  ڕێــژەی %30ی ســووتاندنی 

ــدا  ــەڵ ئەوەیش ــان، لەگ ــتی جیه ــەر ئاس ــە س ــەوە ل بكرێت

ــتی  ــەر ئاس ــە س ــتی ل ــازی رسوش ــی غ ــای به فیڕۆدان بەه

ــار دۆالر. ــا ملی ــە 50 پەنج ــە ل ــااڵنە بریتیی ــان س جیه

ئابووریناســانی  كۆمەڵــەی  ئەندامــی  جومعــە،  فەهــد 

كــردوە،  ئاشــكرای  نێودەوڵەتــی  وزەی  بــە  تایبــەت 

بــە  ســعوودیەدا  لــە  به فیڕۆدانــی  و  غــاز  ســووتاندنی 
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بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو بــەرز 

دەبێتــەوە، بــە شــێوەیەك لــە ســاڵی 2007دا بــڕی 3,9 

ــە ســاڵی 2009دا  ــدا ل ــە کاتێك ــوە، ل ــر ســێجا ب ــار مەت ملی

كەمــی كــردوە بــۆ 3,6 ملیــار مەتــر ســێجا. لــە ســاڵی 

2010شــدا هیــچ گۆڕانكارییەكــی بــە خــۆوە نەبینیــوە، 

ــەوەی  ــژەی %0,1 بەرزبوون ــە ســاڵی 2011دا بەرێ ــەاڵم ل ب

بــە خــۆوە بینینــوە ئەویــش بــە هــۆی بەرزبوونــەوەی 

ڕێــژەی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو لــە ســعوودیەدا.

هــەر چەنــدە واڵتــی ســعوودیە ســەركەوتنێكی باشــی بــە 

دەســت هێنــاوە لــە بەكارهێنانــی ئــەو غــازەی لــە كێڵگــە 

ــواری پیشەســازیی  ــە ب ــت و ل ــەوە بەرهــەم دێ نەوتییەكان

ــی  ــو بەكارهێنان ــوە، وەك ــێ وەرگرت ــی ل ــدا كەڵك ناوخۆیی

لــە کارگــە پرتۆكیمیاییــەكان و بەرهەمهێنانــی كارەبــا. لــەو 

بوارەیشــدا ســعوودیە خاوەنــی گەورەتریــن مەڵبەنــدی 

كۆكردنــەوەی غــازە لــە ســەر ئاســتی جیهــان كــە لــە 

ســاڵی 1982دا بونیاتنــان و دامەزراندنــی تــەواو بــوە. 

ــاز  ــێجا غ ــێ  س ــار پ ــەی 10 ملی ــە نزیك ــتادا ڕۆژان ــە ئێس ل

لــە ڕێگــەی هێڵــی بۆرییەكانــەوە كــۆ دەكاتــەوە و لــە 

ــێ وەردەگرێــت، ئەوەیــش  ــواری پیشەســازیدا كەڵكــی ل ب

دەكاتــە نزیكــەی نیــوەی ئــەو غــازەی كــە لــە كێڵگەكانــی 

بەرهەمهێنانــی نەوتــەوە دێتــە ســەر زەوی كــە پێشــرت 

ــووتێرا. ــەدەر دەدرا و دەس ــە ه ــە ب ــوو غازەك هەم

ئــەو هەنگاوانــە هۆكارێــك بوونــە بــۆ ئــەوەی نرخــی غــاز 

ــەی  ــۆن یەك ــەك ملی ــێوەیەك نرخــی ی ــە ش ــت ب داببەزێنێ

دۆالر،   0,75 لــە  كەمــرتە  بەریتانــی  ســێجای  گەرمــی 

ئەوەیــش وای كــردوە ئــەو غــازەی پێشــرت بە هــەدەر دەدرا 

كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت و ڕۆڵ و كاریگەریــی هەبێــت لــە 

ســەر ئابووریــی ئــەو واڵتــە.

لــە بــارەی خەســارە و به فیڕۆدانــی ســااڵنەی غــاز لــە 

ســعوودیەدا ئــەو ئەندامــەی كۆمەڵــەی ئابووریناســانی 

تایبــەت بــە وزەی نێودەوڵەتــی ئاشــكرای كــردوە، ئــەو 

ــی  ــە واڵت ــەدەر دراوە ل ــە ه ــاڵی 2011دا ب ــە س ــازەی ل غ

كــە  ســێجا،  مەتــر  ملیــار   3,7 لــە  بریتییــە  ســعوودیە 

ــی.  ــی بەریتان ــەی ســێجای گەرم ــۆن یەك ــە 138 ملی دەكات

ئەگــەر نرخــی هــەر ملیــۆن یەكــە بــە بــڕی 0,75 ســەنت 

ــە 900  ــت ل ــر دەبێ ــەكان زیات ــڕی زیان ــەوا ب ــت، ئ دابرێ

ــك  ــی كاتێ ــی جیهان ــە نرخ ــەاڵم ب ــااڵنە، ب ــەزار دۆالر س ه

یــەك ملیــۆن یەكــەی ســێجای گەرمــی بــە 3,3دۆالر بێــت 

ئــەوا زیانەكانــی لــە مــاوەی ســاڵێكدا زیاتــر لــە 431 ملیۆن 

دۆالر دەبێــت.

بــۆ  هــەن  زۆر  هەوڵــی  جیهانیــش  ئاســتی  ســەر  لــە 

كەڵكوەرگرتــن لــە غــازی بەهــەدەردراو بــە شــێوەیەك لــە 

ســاڵی 2007دا بــڕی غــازی بەهــەدەردراو لــە ســەر ئاســتی 

ــر  ــار مەت ــە 172 ملی ــوە ل ــی ب ــاڵێكدا بریت ــە س ــان ل جیه

ســێجا، ئــەو ڕێژەیــە لــە ســاڵی 2011دا كەمــی كــردوە بــۆ 

142 ملیــار مەتــر ســێجا غــاز لــە ســاڵێكدا، واتــا لــە مــاوەی 

ــر  ــار مەت ــان 30 ملی ــتی جیه ــەر ئاس ــە س ــاڵدا ل ــوار س چ

ــی  ــەوە و كەڵك ــەم كراوەت ــەدەردراو ك ــازی بەه ــێجا غ س

ــراوە. ــێ وەرگی ل

ــژەی  ــەوەی ڕێ ــۆ كەمكردن ــەكان ب ــوو هەوڵ ــەڵ هەم لەگ

ســەر  لــە  بــڕەی  ئــەو  هێشــتا  غــاز،  به فیڕۆدانــی 

ــی  ــە كێڵگەكان ــت و ل ــەدەر دەدرێ ــە ه ــان ب ــتی جیه ئاس

بەرهەمهێنانــی نــەوت و پاڵێوگــەكان دەســووتێرێت جێــی 

مەترســی و نیگەرانییــە و ڕێژەیەكــی بــەرزە بــە شــێوەیەك 

لــە ســاڵی 2010دا 134 ملیــار مەتــر ســێجا غــاز بــە هــەدەر 

ڕووی  لــە  لــەوەی  جگــە  ئەمــە  ســووتێراوە،  و  دراوە 

عێــراق بەرپرســە لــەوەی ســااڵنە بــڕی 300 ملیۆن 
تــۆن لە غازی دوانە ئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتە نێو 
بەرگە هــەواوە، كە ئەمەیش هۆكارێكی ســەرەكییە 
بــۆ گەرمبوونی گــۆی زەوی، لە كاتێكدا ئــەو غازەی 
دەســووتێنرێت ســەروەت و وزەیەكــی گرینــگ و بە 

بایەخە كە دەتوانرێت سوودی لێ  ببینرێت 
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ــەو  ــك ل ــەر یەكێ ــۆ ه ــە ب ــی گەورەی ــەوە زیانێك ئابووریی

ــاوكات  ــازن، ه ــەوت و غ ــەری ن ــە بەرهەمهێن ــەی ك واڵتان

بــە  2010دا  ســاڵی  لــە  غــازە  بــڕە  ئــەو  به فیڕۆدانــی 

واتــای ئــەوە دێــت 360 ملیــۆن تــۆن غــازی جۆراوجــۆری 

زیانگەیەنــەر بــە ژینگــە خراوەتــە هــەواوە و ڕۆڵیــان 

هەبــوە لــە گەرمكردنــی گــۆی زەوی و بەرزبوونــەوەی 

دیــاردەی قەتیســبوونی گەرمــی لــە ســەر ئاســتی جیهــان.

و  ســووتاندن  خراپەكانــی  كاریگەرییــە  بــارەی  لــە 

به فیڕۆدانــی غــاز بــۆ ســەر ژینگــە لــە هەرێمــی كوردســتان 

بــۆ  ئەندازیــاری ژینگــە »محەمــەد قاســم عەبدولــاڵ« 

ــی  ــە ئەنجام ــی »ل ــرد و گوت ــەی ك ــوێ  قس ــتانی ن كوردس

ســووتاندنی هــەر یەكێــك لــە پێكهاتەكانــی نــەوت، غــازی 

رسوشــتی بێــت یــان هــەر پێكهاتەیەكــی تــر، دوو پێكهاتــە 

دروســت دەكــەن كــە بریتیــن لــە دوانەئۆكســیدی كاربــۆن 

عێراق ڕۆژانه  300 ملیۆن تۆن غاز ده سوتێنێ
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و ئــاو )هەڵمــی ئــاو(، بێگومــان دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن 

یەكێكــە لــە غــازە گەرمكــەرەكان كــە ئەوەیــش هۆكارێكــە 

بــۆ دروســتبوونی دیــاردەی گەرمبوونــی زەوی، گەرمبوونــی 

ــەوا  ــاو و ه ــی ئ ــاردەی گۆڕین ــۆی دی ــە ه ــش دەبێت زەوی

ــە  ــی ب ــتادا كاریگەرییەكان ــە ئێس ــە ل ــی( ك ــر املناخ )التغی

ــی  ــە هــۆی تێكچوون ــە دەبێت ــن، ك ــان دەبینی ــاوی خۆم چ

بــۆ  شــوێنێكەوە  لــە  بارانباریــن  ڕێــژەی  و  وەرزەكان 

ــت«. ــر دەگۆڕێ ــوێنێكی ت ش

كــرد،  بــەوە  ئامــاژەی  ژینگــە  ئەندازیــارەی  ئــەو 

و  ژینگەیــی  ڕووی  لــە  غازیــش  نەســووتاندنی 

گیانــداران  و  مــرۆڤ  بــە  زۆر  زیانــی  تەندروســتییەوە 

دەگەیەنێــت، ئەویــش بــەوەی كاتێــك غــازی رسوشــتی لــە 

كێڵگــە نەوتییــەكان ناســووتێرێت لــە بریــی ئــەوە بــەرەاڵی 

ــتی  ــازی رسوش ــەرەكیی غ ــەی س ــت، پێكهات ــەوا دەكرێ ه

natural gas بریتییــە لــە غــازی میســان CH4، میســانیش 

یەكێكــە لــەو غازانــەی كاریگەریــی نەرێنــی لــە ســەر 

ــی  ــە گەرمبوون ــە ل ــی هەی ــت دەكات و ڕۆڵ ــە دروس ژینگ

زەوی، ئەگــەر بێــت و غــازی رسوشــتی بســووتێرێت، وەك 

هــەر پێكهاتەیەكــی تــری نــەوت دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن  

و ئــاو بەرهــەم دەهێنێــت، بــەاڵم ئەگــەر غــازی رسوشــتی 

نەســووتێرێت، ئــەوا وەك غــازی دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن 

كاریگەریــی لــە ســەر گەرمبوونــی زەوی و گۆڕانــكاری لــە 

كەشــوهەوادا هەیــە ».

محەمــەد قاســم ڕوونیشــی كــردە، لــە واڵتــی ئێمــەدا 

تەكنۆلۆژیامــان  و  پیشەســازی   عێــراق-  و  -كوردســتان  

ــارە غــازی رسوشــتی  ــا دووب ــە ت ــدە پێشــكەوتوو نیی ئەوەن

لــە بــواری پیشەســازیدا بــە كار بهێرێــت، بــۆ منوونــە 

ئەگــەر بێــت  و لــە بــواری بەرهەمهێنانــی كارەبــا لــە بریــی 

ــڕی  ــەوا ب ــت ئ ــە كار بهێرێ ــتی ب ــازی رسوش ــل، غ گازوای

ــت.  ــوە دادەبەزێ ــۆ نی ــا ب ــی كارەب ــووی بەرهەمهێنان تێچ

لــە ڕووی ژینگەییشــەوە بەكارهێنانــی غــازی رسوشــتی 

هۆكارێــك دەبێــت بــۆ ئــەوەی ڕێگــە لــە به فیڕۆدانــی غــاز 

ــت. بگیرێ

ــی ســووتاندنی  ــی خراپ ــە ســەر كاریگەری ــر ل ــراو زیات ناوب

ــاز ئۆكســیدی  ــی »ســووتاندنی غ ــرد و گوت ــاز قســەی ك غ

هــەواوە،  دەخاتــە  گۆگردیــد  ئۆكســیدی  و  نایرتۆجیــن  

ــتیی  ــە ســەر تەندروس ــان ل ــی خراپی ئەوانیــش كاریگەری

تــر  غــازی  چەندیــن  لەمانــە  جگــە  دەبێــت،  مــرۆڤ 

دەردەداتــە نــاو هــەواوە، بۆیــە لــە هــەر ناوچەیــەك غــاز 

ــە ســەر تەندروســتیی مــرۆڤ  ــی ل بســووتێرێت كاریگەری

دەبێــت  و هاواڵتییانــی ئــەو ناوچانــە زەرەرمەنــدی یەكــەم 

ــەكان«. ــی زیان ــە بەركەوتن ــن ل دەب

محەمــەد قاســم، ئاشــكرای كــرد، ســەرەڕای زیانــەكان 

ســووتاندنی غــاز مەترســیی كەمرتە لــە ســووتاندنی پێكهاتە 

قورســەكانی تــری نــەوت، ئەویــش بــەوەی ئــەو بــڕە دوانــە 

ــازی  ــووتاندنی غ ــی س ــەی لــە ئەنجام ــیدی كاربۆن ئۆكس

رسوشــتی دەردەدرێتــە هــەواوە بــە ڕێــژەی %70 كەمــرتە 

ــە ئەنجامــی  ــە ئۆكســیدی كاربۆنــەی ل ــەو دوان ــە بــڕی ئ ل

ســووتاندنی پێكهاتەیەكــی تــری نەوتــی خــاو دەردەدرێتــە 

ــازی  ــی غ ــری بەكارهێنان ــودێكی ت ــی »س ــەواوە، گوتیش ه

رسوشــتی ئەوەیــە توانایەكــی باشــی هەیــە و كەمــرت یــان 

درەنگــرت پێویســت بــە چاککردنــەوەى بەشــە جیاجیاكانــی 

نێــو كۆمپانیــاكان دەكات، هــەر وەك هۆكارێكیــش دەبێــت 

ــۆن  و  ــیدی كارب ــی دوانەئۆكس ــەوەی دەردان ــۆ كەمكردن ب

غــازە زیانبەخشــەكانی تــر بــۆ نــاو بەرگــە هــەوا«.

لــە بــارەی بوونــی چارەســەر و ڕێگەیەك بــۆ كەمكردنەوەی 

زیانــەكان ئەندازیارێکــى ژینگــە ڕوونــی كــردەوە، لــە 

ــت  ــە كار دەهێرێ ــن ب ــووزی بەردی ــن خەڵ ــكا و چی ئەمری

بــۆ بەرهەمهێنانــی كارەبــا و بوارەكانــی تــری پیشەســازی، 

كــە ئەمــە ڕێژەیەكــی زۆر لــە غــازە زیانبەخشــەكان دەكاتە 

ــەرج و  ــی و م ــی ڕێنامی ــە جێبەجێكردن ــە ب ــەواوە، بۆی ه

ــەت  ــی تایب ــەزراوە جیهانییەكان ــدی ڕێكخــراو دام كۆتوبەن

بــە ژینگــە دەتوانرێــت كاریگەرییــە خراپەكانــی غــازە 

زیانبەخشــەكان كــەم بكرێتــەوە، هــەر وەك ئێســتا بانكــی 

ڕێكەوتنێكیــان  مــاس  كۆمپانیــای  لەگــەڵ  نێودەوڵەتــی 

ــە  ــەوەی كاریگەریی ــتی كەمكردن ــە مەبەس ــام داوە ب ئەنج
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ــە  ــش ب ــەوا، ئەوی ــاو ه ــۆ ن ــاز ب ــی غ ــی فڕێدان خراپەكان

جێبەجێكــردن و پابەندكردنیــان بــە یاســای ئایــزۆی 14001، 

ئەمەیــش هۆكارێــك بــوە بــۆ كەمكردنــەوەی فڕێدانــی 

ــژەی 70% . ــە ڕێ ــاو هــەوا ب ــۆ ن ــازە زیانبەخشــەكان ب غ

ــرد،  ــش ك ــاژەی بەوەی ــە ئام ــواری ژینگ ــەو شــارەزایەی ب ئ

لەبــەر ئــەوەی ژینگــە ســنوری نییــە  و هەمــوو مرۆڤایەتــی 

لــە ژینگــە هاوبەشــین، بۆیــە پیســبوونی ئــاو و هــەوا 

زیانبەخــش  غــازی  كاتێــك  بەڵكــوو  نابێــت،  ســنوردار 

دەكرێتــە هــەواوە ئــەوا تــەواوی مرۆڤایەتــی زیانیــان پــێ 

دەگات.

ــی  ــتە ڕوو و گوت ــری خس ــی زیات ــم، زانیاری ــەد قاس محەم

»ئەمریــكا، چیــن، هیندســتان، ئەڵامنیــا، واڵتی پیشەســازین 

ــە،  ــە پیســكردنی ژینگ ــت ل ــێریان بەردەكەوێ و پشــكی ش

ــەوەی  ــی ئ ــە بری ــە هیندســتان ل ــۆ منوون ــەدا ب ــەم واڵتان ل

ــت،  ــە كار بهێرێ ــاو ب ــی خ ــی نەوت ــان پێكهاتەكان ــاز ی غ

ئەمەیــان  كــە  دەهێنــن  كار  بــە  بەردیــن  خەڵــووزی 

و  ژینگــە  ســەر  لــە  گــەورە  زۆر  كارەســاتێكی  و  بــەاڵ 

ــووتاندنی  ــەوی س ــەر ئ ــت دەكات، لەب ــی دروس مرۆڤایەت

خەڵــووزی بەردیــن جگــە لــەوەی ڕێژەیەكــی زۆر زۆر 

لــە دوانەئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتــە هــەواوە، ڕێژەیەكــی 

زۆریــش لــە غــازە زیانبەخشــەكانی وەك نایرتۆجیــن و 

نــاو  دەكاتــە  ئۆكســیدەكان  و  گۆگــرد  و  ئۆكســیدەكان 

ــی زۆر زۆر  ــە كاریگەری ــەم دوو پێكهاتەی ــە ئ ــەواوە، ك ه

خراپیــان لــە ســەر تەندروســتیی مــرۆڤ دەبێــت، لــە 

كوردســتان و عێراقیــش بەشــێكی كــەم لــە كۆمپانیــا و 

دامــەزراوە پیشەســازییەكان پابەنــدن بــە مەرجەكانــی 

ــەت  ــە، تەنان ــۆ پاراســتنی ژینگ ــەكان ب ــەزراوە جیهانیی دام

هەندێــك لــە كارگــە و كۆمپانیاكانــی كوردســتان كاركردنــی 

قورســییان دەكەنــە كاتــی شــەوان، لەبــەر ئــەوەی لــە 

دەهێنــن،  كار  بــە  نەفتــا  یــان  ڕەش  نەوتــی  شــەواندا 

نەوتــی ڕەش  و نەفتایــش لــە ڕووی ژینگەیییــەوە بــە پێــی 

ســتاندەرە جیهانییــەكان بــە هیــچ شــێوەیەك ڕێگەپێــدراو 

و شــیاو نییــە بــۆ بەكارهێنــان، بەكارهێنانــی ئــەم دوو 

پێكهاتــە مەترســیدارە لــە ڕووی ئابوورییــەوە تێچــووی 

كەمــرت لــە ســەر كۆمپانیــاكان دەكەوێــت، بۆیــە بەشــێكی 

ــا و  ــە یاس ــن ب ــد ناب ــەكان پابەن ــا و كارگ ــە كۆمپانی زۆر ل

بــە  تایبــەت  جیهانییەكانــی  دامــەزراوە  ڕێنامیییەكانــی 

حكوومەتــی  ژینگــەی  پاراســتنی  دەســتەی  و  ژینگــە 

هەرێــم«.

بــە پێــی زانیارییەكانــی ئەندازیــاری ژینگــە محەمــەد 

قاســم، لــە كوردســتاندا دوو وێســتگەی بەرهەمهێنانــی 

كارەبــا بــە غــازی رسوشــتی كار دەكــەن، ئەوانیــش بریتیــن 

لــە وێســتگەی كارەبــای غــازی ســلێامنی لــە چەمچەمــاڵ و 

وێســتگەی غــازی هەولێــر، كــە هــەر یەكێكیــان لە ئێســتادا 

ــە  ــش ل ــن، ئەوی ــەم دەهێن ــا بەره ــگاوات كارەب 1500 مێ

ڕێــگای بۆریــی گواســتنەوە لــە كێڵگــەی غــازی كۆرمــۆر لــە 

ــن دەكات. ــۆ دابی قادركــەرەم غــازی رسوشــتییان ب

بــۆ داتــا و ژمــارە و زانیارییــەكان ســوود لــەم 
ســەرچاوانە وەرگیــراوە: 

-ماڵپەڕی گۆڵف نیوز
-ماڵپەڕی العراق بزنس نیوز

-ماڵپەڕی وەزارەتی نەوتی عێراق
-ماڵپەڕی بانكی نێودەوڵەتی

-ماڵپەڕی فلوینتا
-ماڵپەڕی ئەلیەوم

- ماڵپەڕی شەرقولئەوسەت
- ڕۆژنامەی ڕیازی سعوودی

- ماڵپەڕی ویكیلێكس
caliberplanning -



ئامادەکردنی: هاوکار ڕەفیق

كێشه ی ئیسرائیل – فه له ستین بە نموونە

جیاوازیی سیاسەت و ستراتیژیی ئۆباما و ترامپ
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لە بۆته ی مامەڵەکردنى کێشەى ئیسرائیلدا، پێشبینى دەکرێت ئیدارەى دۆناڵد ترا مپ جیاوازتر لە 
ئیدارەى پێشووی باراك ئۆباما مامەڵەیەکى تایبەت لەگه ڵ بەرژەوەندییه كانی ئیسرائیلدا بکات، 
ئەمە لە کاتێکدا ترامپ چەندین بەڵێنی داوە بە ئیسرائیل، کە ئۆباما هەرگیز ڕێگەى نەداوە بێنە 
دى، تەنانەت بوەتە بەربەستیش لە بەردەم هەندێک هەوڵى ئیسرائیل لە بەرانبەر فەڵەستیندا، 
هاوڕێیەتیى  کە  گرتوە،  ئۆباما  ئیدارەکەى  لە  ڕەخنەى  ترامپ  جار  چەندین  ئەوەیش  لەبەر  هەر 
ئیسرائیلیان کاڵتر کردوەتەوە، لە بریى ئەوە گرینگییان بە ئێران داوە، ئەمەیش هەمان ڕەخنەیە، 
ئۆباما  ئیسرائیلدا،  دیدى  لە  چونکە  هەبوە،  ئۆباماى  سەردەمى  ئەمەریکاى  لە  ئیسرائیل  کە 
ئیسرائیلى پەراوێز و پالنەکانى لەمەڕ کێشەى فەڵەستین پەک خستوە، ئەو بابەتانەى ئۆباما دژیان 
وەستاوە وەک )جوله كه نشینه كانی ئیسرائیل لە کەرتى خۆرئاوا و خۆرهەاڵتی قودس، گواستنەوەى 
لە  جۆالن  بەرزاییەکانى  دەستبەسەرداگرتنى  قودس،  بۆ  تەلئەبیبەوە  لە  ئەمەریکا  باڵوێزخانەى 
بە  دانپیانەنان  فەلەستینەوە،  بە سەر  ئیسرائیل  فراوانخوازییەکانى  پیالنى  ئیسرائیلەوە،  الیەن 

دەوڵەتى سەربەخۆى فەڵەستین، بڕیاردانى تاکالیەنە لە بەرژەوەندیى ئیسرائیل(. 

پێشەکى
بــە پێچەوانــەوە هەمــوو ئەمانــە لــە ئیــدارەى نوێــدا 

ــى  ــپ بەڵێن ــێوەیەک ترام ــە ش ــدراون، ب ــایی و ڕێگەپێ یاس

کارئاســانیى داوە بــۆ هێنانــەدى هەمــوو ئــەم ئامانــج 

وەاڵمــی  توێژینەوەیــەدا  لــەم  ئیرسائیــل،  پانانــەى  و 

ــەڕێگایەی  ــەوە، کــە ئــەو نەخش ــیارانە دەدەین ئــەو پرس

ئۆبامــا، لەمــەڕ کێشــەی فەڵەســتین–ئیرسائیلدا دیــاری 

ــا و  ــاوازی ئۆبام ــرتاتیژیەىت جی ــوون؟ س ــە ب ــوو کامان کردب

ــە چارەســەى کێشــەى فەڵەســتین؟  ــە ل ــە چیدای ترامــپ ل

ــەر ئیرسائیــل  ــە بەرانب ــەو پیــان و سیاســەتەى ئۆبامــا، ل ئ

پەیــڕەوی دەکــرد، ئیرسائیــل لــێ ڕازی بــوو؟ یــان  ترامــپ 

ــک  ــە جۆرێ ــەدا، ب ــەم پرس ــە ل ــەى ئۆبامای ــەواو پێچەوان ت

ئــەو کەســەیە، کــە ئیرسائیــل خواســتى لــە ســەرە؟ چــۆن 

گەشــبینبین بــەوەى ئیــدارەى نــوێ لــە بەرژەوەندیــى 

ئیرسائیــل، لــە کێشــەى فەڵەســتیندا هەنــگاو دەنێــت؟ 

ــن  ــیارانە و چەندی ــەم پرس ــى ئ ــەدا وەاڵم ــەم توێژینەوەی ل

ــەوە.   ــر دەدەین ــیارى ت پرس

پاڵپشــتی مــاددی، دلۆماســی و ســەربازییەکانی ئەمەریــکا 

بــۆ ئیرسائیــل لــە ئێســتا و ڕابــردوودا

لــە یەکــەم ســاىت دروســتبووىن دەوڵــەىت ئیرسائیلــەوە، 

ــکا  پشــتیوان و هــاوکارى  ــوەکاىن ئەمەری ــە یەکگرت ویایەت

ــى  ــە جەنگ ــتەکان و ل ــی شەس ــە کۆتایی ــوە، ل ــل ب ئیرسائی

1967ـــەوە پشــتگیریى بێمەرجــى لــە ئیرسائیــل کــرد. 

ــی  ــرى یارمەتی ــن وەرگ ــل گەورەتری ــاڵەدا ئیرسائی ــەو س ل

ــوەکاىن  ــە یەکگرت ــە ویایەت ــووە ل ــەربازى ب ــوورى و س ئاب

لــە  ئەمەریــکاوە، ســەربارى پشــتگیرییە زەبەالحــەکاىن 

جەنگــى ئۆکتۆبــەرى 1973دا )1( هاوکارییــە ماددییــەکاىن 

ئەمەریــکا بــۆ ئیرسائیــل، هەمیشــە لــە هەڵکشــاندا بــوون، 

ئەمەریــکا  1973وە،  جەنگــى  دواى  لــە  دەبینیــن  وەک 

وەک یارمەتیــى ڕاســتەوخۆ ســااڵنە 3 ملیــار دۆالى داوە 

ــەکاىن  ــەرجەمى هاوکاریی ــنە س ــەم چەش ــل، ب ــە ئیرسائی ب

جیهانیــى  جەنگــى  لــە  واڵتــە،  ئــەم  بــۆ  ئەمەریــکا 

ــار دۆالر،  ــە 140ملی ــوە ل ــر ب ــا 2004، زیات ــەوە هەت دوەم

ئاشــکرایە ئیرسائیــل %25 پێداویســتییە ســەربازییەکاىن لــە 
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یدۆناڵدترامپناوئیدارهكانلهیئیسرائیلییهرێژه
 

 
 

 

  یً ڵگً ش بً مً ، ئً ریكا دۆواڵذ ترامپ پێذراوي مً رۆكی ئً ی سً واو ئیذاري ئیسرائیلی پۆستی بااڵیان لً 11
ڕوووی   بً  مً كذا ئً یً وذ وێستگً چً  كات و لً تی ئیسرائیل دي وڵً ترامپ پطتگیری دي  ی كً وي ر ئً سً لً
ترامپ   ختی ئیسرائیل بۆ ضاری قودش، كً پایتً ی وي پرسی گواستىً  تی لً تایبً  ، بً وتووي ركً دي

 كات  توووذی پطتیواوی لێ دي  و بً  پێطىیاری كردووي
 

یترامپئیدارهكانیانلههپـۆستوپێگهكانئیسرائیلییهرپرسهیبهنــاو
ر  سً كاوی، كار لً ڕاوێژكاري  وري گً  لً  كێكً و یً  و زاوای ترامپً  ساڵً 63وی  مً تً ر اریذ كۆضىًج

 كات  ڕاست دي اڵتی واوي كاوی ئیسرائیل و خۆرًٌ دۆسییً
قودسی   كی لً كات، خاووویً دي  زماوی عیبری قسً  و بً  ساڵً 36وی  مً تً داڤیذ فریذمان

  وي رۆكً ن سً الیً ، لً ری دۆواڵذ ترامپً ارێسيپ  كی زۆري یً ، ماوي یً خۆرئاوا ًٌ
. پطتگیری درووستكردوی ئیسرائیل  ریكا لً مً باڵیۆزی ئً  تً كراوي
ی  ئایىذي  لً  گوماوً  و بً  كات و ٌاوكاریطی كردووي كان دي وطیىً كً جولً
 ستیه لً فً  ت لً وڵً ری دوو دي سً چاري

تی، پۆستی  واری خۆرئاوا خوێىذوویً كی دییىی كً یً قوتابخاوً  و لً  یً كً جولً گیسۆن گریىبالت
ڵ  گً لً  كان پێذراوي تییً وڵً وێودي  ریكای بۆ داووستاوً مً تی ئً ری تایبً ووێىً

كاوی  وذییً یوي و پً ئیسرائیل –ستیه  لً ی فً ی كێطً ر دۆسیً سً كاركردن لً
 كوبا -ریكا  مً وێوان ئً

،  رگرتووي ریكا وي مً تی ئً حكومً  زیری دارایی لً پۆستی وي  ساڵً 45وی  مً تً ووحیه ستیڤه مً
ی  وي ساڵی ڕابردوو، پێص ئً 14بۆ   وي ڕێتً گً ڵ ترامپ دي گً تی لً ٌاوڕێیً

   ربگرێت ڕاوێژكاری ترامپ بووي زیر وي پۆستی وي
كاوی  تً جێكردوی سیاسً ڕاوێژكاری جێبً  وري ، پۆستی گً ساڵً 61وی  مً تً ر ستیڤه میللً

تی  ڵمً كاتی ًٌ  كان لً ووسیىی وتاري  لً  . ڕۆڵی بااڵی گێڕاوي رگرتووي وي
ماوی كاری  رلً رێكی پً ك یاریذي ساڵ وي 7تی ترامپ و  رۆكایً ڵبژاردوی سً ًٌ

  كردووي
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــداىن  ــەربارى یارمەتی ــە س ــت، ئەم ــکاوە وەردەگرێ ئەمەری

ئیرسائیــل لــە پەرەپێــداىن پڕۆســەى بەرگــرى و ســەربازیى 

واڵتەکــەى، لەگــەڵ پێــداىن بەرنامە و چەکى پێشــکەوتوویى 

نهێنــى وەک )فڕۆکــەى بــاک هــۆک، هێلیکۆبتــەر، فڕۆکەى 

ــە  ــکا بێجگــە ل ــوەکاىن ئەمەری ــە یەکگرت ئیــف16(، ویایەت

پاڵپشــتیى دارایــی، پاڵپشــتییەکى دبلۆماســیی پۆاڵیینــە 

ــاڵى 1982دا 32  ــە س ــا ل ــک تەنی ــە جۆرێ ــل، ب ــۆ ئیرسائی ب

ــەىن  ــەى ئەنجووم ــەو بڕیاران ــەر ئ ــە بەرانب ــۆى ل ــار، ڤیت ج

ئیرسائیــل  دژى  لــە  کــە  هێنــاوە،  کار  بــە  ئاســاییش 

ــى  ــر دەزگاى هەواڵگری ــە نامۆت ــوو ئەمان ــە هەم ــوون. ل ب

پەرەپێــداىن  لــە  داوە،  ئیرسائیــى  یارمەتیــى  ئەمەریــکا 

ــە  ــوە ل ــتەنگیش ب ــەوەى ئاس ــڕاى ئ ــدا، وێ ــى ئەتۆمی چەک

ــە  بــەردەم هەوڵــى بەردەوامــى دەوڵەتــە عەرەبییــەکان، ل

ــل و  ــەکاىن ئیرسائی ــە ئەتۆمیی ــەر وەســتاندىن چاالکیی بەرانب

فشــارەکانیان بــە ســەر ئەجێنــداى ئاژانــى نێودەوڵەتیــى 

ئەتۆمــەوە)2(. وزەى 

قۆناغــەکاىن پشــتگیرى و هاوکاریــى ویایەتــە یەکگرتوەکاىن 

ئەمەریــکا بــۆ ئیرسائیل.

ــردىن  ــداىن کۆچک ــى هان ــتگیرى و بەردەوام ــى پش 1.قۆناغ

بڕیــارەکاىن  دواى  لــە  فەڵەســتین،  بــۆ  جوولەکــەکان 

کۆنگــرەی بــازل، لــە ســاڵى 1986 هەتــا 1922)3(. 

2.قۆناغــى پشــتگیریى دروســتکردىن دەوڵــەت، ســەرەتا 

  تیً ڕاوێژكاری تایبً، پۆستی  ري رٌێىً بً ، پیاوی كارو وي ساڵً 58وی  مً تً ارڵ ئیكانك
ری كۆمپاویاكاوی  زرێىً كاوی چاكسازی و ڕێكخسته، دامً پرسً  لً

 دات وجام دي ویویۆرك و كاری جۆراوجۆر ئً  لً  )ئیكان(ي
  وی ئابووری ویشتماوی لً وجومً رۆكی ئً ، پۆستی سً ساڵً 23وی  مً تً گاری كۆٌیه

كذا پۆستی  وذ كۆمپاویایً چً  رگرتووي، پێشتریش لً كۆشكی سپی وي
    رگرتووي بااڵی وي

رۆك و  تی سً ری تایبً دي ، پۆستی یاریذي ساڵ زیاتري 08  وی لً مً تً برۆیس ئیپشتیه
.   رگرتووي كاوی وي رواتیڤً ڵتً ئً  رۆسًری پ دي ری یاریذي بً ڕێوي بً

جار  088  و زیاتر لً ویویۆرك  لً  ري رٌێىً بً ر و وي رێكی دۆوً پارێسي
  كاوی ترامپ كردووي وري گً  فیسیۆویً لً تً  واڵً كان و كً تۆڕي  رگری لً بً

  ري اويوگ زیری كاروباری جً ، وي واوي و پسیشكی ًٌ  ساڵً 24وی  مً تً داڤیذ شۆلكیه
زیری  ری وي دي ریكا، پێشتر یاریذي مً تی ئً حكومً  لً  كاوً دێریىً

كان و زاوكۆكان  خۆشخاوً وً  وذیه پۆستی بااڵی لً و چً  وذروستی بووي تً
  رگرتووي و كۆمپاویاكاوذا وي

كان  رییً ستپێشخً رۆك بۆ دي دری سً و پۆستی یاریذي  ساڵً 10وی  مً تً  ڕیذ كۆدیچ
بواری داٌێىاوی   ی لً و پرۆژي  رگرتووي وۆلۆژیا وي كً ت و تً واو حكومً

  یً ریذا ًٌ كىیكی و ووێگً تً
و   ري اریذ كۆشىًجرۆك ترامپ و  ری سً دي ، یاریذي ساڵً 74وی  مً تً براٌام بیركۆڤیچ ئً

شی یاسای  بً  رچوووی لً دوای دي  و لً  ري كی وسیكی كۆشىً ٌاوڕێیً
  و لً  وذی كۆمپاویاكاوی كاری كردووي وي رژي رد بۆ بً زاوكۆی ٌارڤً

  كاوی ووسیووي ر( وتاري ی )ویویۆرك ئۆبسێرڤً ڕۆژوامً
:ىافینگتۆنپۆسترچاوهسو
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ــەوە  ــى ئەمەریکیی ــە کۆنگرێ ــک ل ــردىن بڕیارێ ــە دەرک ب

پشــتگیریى کــرد لــە دەوڵــەىت جوولەکــە، هەتــا دەنگــدان و 

ــى 1948دا. ــە 15مای ــى، ل ــان پێ دانپێدان

ــەوى،  ــاددى و مەعن ــتگیریى م ــۆزى، پش ــى هاوس 3.قۆناغ

ــا کۆتاییــى ســاڵى 1956. ــە ســاڵى 1948ـــەوە هەت ل

ــیى  ــە هاوبەش ــە ب ــرتاتیژى، ک ــى س ــى هاوپەیامنی 4.قۆناغ

پێــک  ســیانییان  هاوپەیامنیــى  ئیرسائیــل،  و  بەریتانیــا 

لــە جەنگــى 1956دا،  هێنــا بــۆ شکســتپێهێناىن میــرس 

ئــەم هاوپەیامنێتییــە هەتــا ئێســتا بەردەوامــە، لەگــەڵ 

ــل.  ــەکاىن ئیرسائی ــۆ بەرژەوەندیی ــەردەوام ب ــداىن ب یارمەتی

 لــە ســەروبەندى جەنگــى 1967دا، ویایەتــە یەکگرتوەکاىن 

ــە  ــەڕی، ل ــواردا تێدەپ ــى ناهەم ــە بارودۆخێک ــکا ب ئەمەری

الیەکــەوە شــەڕى بــە وەکالــەىت یەکێتــى ســۆڤێتى دەکــرد، 

ــەکاىن ڕای  ــام و ناڕەزایی ــرەوە مەترســیى ڤێتن ــە الیەکــى ت ل

گشــتیى ناوخــۆ، بــەاڵم ســەربارى ئەمــە لــە ژێــر پــەردەوە 

یارمەتیدەرێکــى ســەرەکیى ئیرسائیــل بــوو، لــەم جەنگە دا، 

بــە ئاشــکرایش بانگەشــەى ئــەوەى دەکــرد، کــە پێویســتە 

ــتى  ــەرى ئاش ــن و چارەس ــە ڕێکەوت ــە بگەن ــەم دوو واڵت ئ

ــکا،  ــی ئەمەری ــەو کات ــەرۆکى ئ ــەت س ــرن، تەنان هەڵببژێ

تاوانبــارى  بــە  عەرەبیــەکاىن  دەوڵەتــە  و  فەڵەســتین 

هەڵگیرســاندىن ئــەم جەنگــە دەزاىن و بانگەشــەى ئــەوەى 

دەکــرد، کــە پێویســتە فەڵەســتین و ئیرسائیــل بگــەن 

بــە ئاشــتى)4( بــە دەر لــەوە لــە جەنگــى ئۆکتۆبــەرى 

1973دا، هیــرى کیســنجەر، وەزیــرى دەرەوەى ئــەو کاتــە 

پاڵپشــتیکردن، هاریکاریــى  لــە  ڕۆڵێکــى کاراى هەبــوە 

ســەربازى و ســیاىس و دبلۆمــاىس ئیرسائیــل، لــە پێنــاو 

ئیرسائیلــدا پێوەندییــەکاىن بــە تــەواوى لەگــەڵ میــرس 

و ســووریا پچڕانــد و  میحــوەرى ئیرسائیــى هەڵبــژارد. 

)5( هەروەهــا لــە هەمــان ســاڵدا، ئەمەریــکا پردێکــى 

ئاســامنیى دروســت کــرد، بــۆ هاریکاریکــردىن ئیرسائیــل لــە 

ئاســامنەوە بــە فڕۆکــە دژ بــە ســوپاى میــرس و ســووریا)6(. 

ــوەکاىن  ــە یەکگرت ــى ویایەت ــدارەى نوێ ــدا، ئی ــە ئیستایش ل

ــزا  ــان ئیم ــى وای ــل ڕێکەوتنێک ــەڵ ئیرسائی ــکا، لەگ ئەمەری

ــار دۆالر  ــەوەى 38 ملی ــدە ب ــکا پابەن ــە ئەمەری ــردوە، ک ک

ــە  ــکات ل ــل ب ــە ئیرسائی ــى ســەربازى، پێشــکەش ب یارمەتی

پێــى  بــە   ،)2028-2019( داهاتــوودا  10ســاڵى  مــاوەى 

ــەربازییەکاىن  ــە س ــکا یارمەتیی ــش ئەمەری ــەم ڕێکەوتنەی ئ

بــۆ ئیرسائیــل بــەرز کردوەتــەوە، بــۆ 3.1 ملیــار دۆالر، 

بــەراورد بــەو ڕێکەوتنــەى ســاڵى 2007، کــە ماوەکــەى بــە 

هەمــان شــێوە دە ســاڵ بــوە )2007-2019(، بــە پێــى ئــەم 

ــژەى  ــە ڕێ ــدا ب ــدارەى نوێ ــە ئی ــت، ل ــە بێ ــە نوێی ڕێکەوتن

ــل  ــۆ ئیرسائی ــکا ب ــەربازییەکاىن ئەمەری ــە س %27 یارمەتیی

ــردوە)7(. ــادی ک زی

ــتبووىن  ــى دروس ــە قۆناغ ــەر ل ــت، ه ــرەوە دەردەکەوێ  لێ

و  )ئاشــتى  قۆناغــەکاىن  ســەرجەم  لــە  ئیرسائیلــەوە، 

ــتى  ــکا پاڵپش ــوەکاىن ئەمەری ــە یەکگرت ــگ(دا، ویایەت جەن

و هاریکاریــى ســەرەکیى ئیرسائیــل بــوە، لــە ســەرجەم  

گفتوگــۆ و دانوستاندنەکانیشــدا، لەمەڕ کێشــەى فەڵەســتین 

و ئیرسائیــل، ئەمەریــکا مەیــى بــە الى ئیرسائیلــدا هەبــوە، 

ئەگــەر لــە بەرژەوەندیــى ئــەو هەنگاوێکــى نەنابێــت، 

ــوە. ــز دژى نەب ــەوە هەرگی ئ

پێوەندیــى نێــوان ئیســرائیل و ئەمەریــکا لــە 
زمانــى بــاراک ئۆبامــاوە

ئەیپــاک  ســەرداىن  »کاتێــک  دەڵێــت:  ئۆبامــا  بــاراك 

ــە  ــى تۆکم ــەوت پێوەندییەک ــۆم دەرک ــرد، ب )AIPAC(م ک

لــە نێــوان  ئەمەریــکا و ئیرسائیلــدا هەیــە، دەرکــەوت 

ــە  ــی دەدەم ب ــن دڵنیای ــە م ــن، بۆی ــتێکى جددی ــه  دۆس ك

پێوەندیــى بــە هێــزى نێــوان ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن 

ئەمەریــکا و ئیرسائیــل، بــە جۆرێــک پێوەندیــى نێــوان 

ــز  ــە هەرگی ــبەى ن ــە س ــڕۆ، ن ــە ئەم ــە ن ــەم دوو دەوڵەت ئ

ناپچڕێرێــت. مــن هەماهەنگــم لەگــەڵ ئیرسائیــل بــۆ 

لــێ  ئــەو هەڕەشــانەى  ڕووبەڕووبوونــەوەى ســەرجەم 

دەکرێــت، چونکــە  ئێمــە و ئیرسائیــل بەرژەوەنــدى و 

ــەیەک  ــەر هەڕەش ــە ه ــە، بۆی ــامن هەی ــى هاوبەش ئامانج

ویایەتــە  ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیە  ئیرسائیــل  ســەر  بــۆ 

ــپی  ــکى س ــەڵ کۆش ــە لەگ ــکا، بۆی ــوەکاىن ئەمەری یەکگرت
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ــل و  ــاییىش ئیرسائی ــتنى ئاس ــە پاراس ــن، ب ــەوە پابەندی پێک

ڕووبەڕووبوونــەوەى ئاســتەنگەکاىن، الى ئێمــە دامەزراندىن 

ــە دواى  ــە ئێم ــە، بۆی ــەروەرى و زەرووریی ــل دادپ ئیرسائی

ــن وەک  ــن. م ــلیم بی ــت تەس ــە نابێ ــن ک ــاڵ دەزانی 60 س

ــەت  ــکا، تەنان ــوەکاىن ئەمەری ــە یەکگرت ــەرۆکى ویایەت س

ــە بــارەى  بــە چارەســەرى ناوەندیــش ڕازی نیــم، کاتێــک ل

ئاســاییىش ئیرسائیلــەوە گفتوگــۆ بکرێــت«.)8( بــەاڵم ئــەم 

ــوو  ــرا، بەڵک ــێ نەک ــۆی جێبەج ــا وەک خ ــەی ئۆبام لێدوان

لــە الیــەن خــودی ئیرسائیــل و زۆرینــەی توێژەرانــەوە 

درک بــەوە کــرا کــە ئیــدارەی ئۆبامــا، بــە ئاســتێکی بــەرز 

ئیرسائیلــی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت گۆشــەگیر کــردوە.

ســەرەتاى ســاردیى پێوەندیــى ئۆبامــا و ئیرسائیــل لــە 

فەڵەســتیندا مەســەلەى 

لــە میانــەى ســەردانێکى )جــۆن بایــدن( جێگــری ســەرۆکى 

ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا بــۆ ئیرسائیــل لــە 2010 

دا، ڕای گەیانــد کــە ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا 

چاککردنــەوەى  و  چاکســازى  دووبــارە  بــە  پابەنــدە 

ــد،  ــل ڕای گەیان ــدا ئیرسائی ــە وەاڵم ــل. ل ئاســاییىش ئیرسائی

نیشــینگە   1.600 دروســتکردىن  بــۆ  دانــاوە  پیانێکــى 

)ناوچــەى نیشــتەجێبوون(ى نــوێ، لــە خۆرهــەاڵىت قــودس. 

ــى  ــوە یەکــەم دەســتپێکى ســاردبووىن پێوەندی ــش ب ئەمەی

دروســتکردىن  چونکــە  ئیرسائیــل،  و  ئەمەریــکا  نێــوان 

نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل، لــە دیــدى )بــاراک ئۆبامــا(دا، 

نایاســایی و نادادپەروەریــن، هەروەهــا )هیــارى کلینتــۆن( 

یەکگرتــوەکاىن  ویایەتــە  کاىت  ئــەو  دەرەوەى  وەزیــرى 

دایــه   پێكــردن  ســوكایه تی  وەک  ئەمــەى  ئەمەریــکا، 

لــەم  تەلەفــۆىن )43( خولــەک  پێوەندیــى  بــە  قه ڵــه م، 

ــرد،  ــۆى ک ــن ناتانیاهــۆ(دا گفتوگ ــەڵ )بنیامی ــەوە لەگ بارەی

تێیــدا ئــەوەى دووپــات کــردەوە، کــە پیــاىن نیشــینگە 

قــودس  لــە  جوله كــه كان(  نیشــتەجێبوونی  )ناوچــەى 

لــە  ئیرسائیــل  مامەڵــەى  لــە  نەرێنییــە،  نیشــانەیەکى 

ویایەتــە  لەگــەڵ  دوانەیــی  پێوەندیــى  چوارچێــوەى 

دۆناڵد ترامپ و بنیامین ناتانیاهۆ
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یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکادا، ســەربارى ئــەوەى پێــی وابــوو، 

ئــەم هەنــگاوە دەبێتــە الوازیــى دروســتبووىن متامنــە، 

ــە هەمــوو  ــەڵ فەڵەســتیندا، بۆی ــە پرۆســەى ئاشــتى لەگ ل

ئەمانەیــش بوونــە هێــامى ساردوســڕى لــە پێوەندیــى 

نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــەدا.)9(

ــا وەک بەربەســتی جوله كه نشــینگه كان  ئۆبام
لــە ســەر زەمینــى فەلەســتیندا

 هــەر چەنــدە ئیرسائیــل لــە ســەرەتادا وا هەســتی دەکــرد، 

کــە هاتنــى ئۆبامــا دەبێتــە مامەڵەیەکــى ئەرێنــى لەگەڵیدا، 

بــەاڵم دواتــر دەرکــەوت کــە سیاســەىت ئەمەریــکا، لــە ژێــر 

ســەرکردایەتیى ئۆبامــادا، بوەتــە جیاکارییەکــى گــەورە لــە 

ــێ  ــدەی پ ــەو ئومێ خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت، ئیرسائیلیــش ئ

ــا کار گەییشــتە ئــەوەى ســەرۆکى ئیرسائیــل  نەمــاوە، هەت

)بنیامیــن ناتانیاهــۆ( لــە 2015دا و لــە نــاو کۆنگرێــى 

ــە  ــە مامەڵ ــان دا ل ــۆى پیش ــى خ ــەوە، نیگەرانی ئەمەریکیی

ــکا  ــوەکاىن ئەمەری ــە یەکگرت ــاردى ویایەت ــى س و پێوەندی

ــە  ــا شکســتى ب ــاراک ئۆبام ــە ب ــدا. چونک ــەڵ واڵتەکەی لەگ

ــتکردىن  ــۆ دروس ــا، ب ــۆ هێن ــارەکاىن ناتانیاه ــەرجەم بڕی س

 )10( فەڵەســتیندا  زەوى  ســەر  لــە  جوله كه نیشــنه كان( 

لــەو هەنگاوانــەى کــە ئۆبامــا دژى پیــاىن نیشــنگەکاىن 

ئیرسائیــل هەڵــی گــرت، لــە ســەر زەمینــى فەلەســتین، لــە 

2ـــی ســیپتەمبەرى 2010 دەرکــەوت، کاتێــک لــە کۆشــکى 

ســپى هــەر یەکــە لــە مەحمــوود عەبــاس و ســەرۆک 

وەیزیــراىن ئیرسائیــل ڕووبــەڕووى یەکرت بوونــەوە، ئۆباما بە 

پشــتگیرکردن بــۆ وەســتاندىن پیــاىن نیشــنگەکاىن ئیرسائیــل، 

ــتاندىن  ــە دانوس ــى ب ــتین کۆتایی ــى فەڵەس ــەر زەمین ــە س ل

ــا  ــدا ئۆبام ــە 2011یش ــا، ل ــە هێن ــەم دوو دەوڵەت ــوان ئ نێ

کــەرىت  خۆرئــاواى  کەنــارى  لــە  فەلەســتینى  ســنورى 

ــش  ــرد، ئەمەی ــاری ک ــودس دی ــەاڵىت ق ــۆ خۆره ــەزەوە ب غ

ئــەم  ڕەتکردنــەوەى  و  ئیرسائیــل  تووڕەبــووىن  بــوە 

لێدوانــەى ئۆبامــا)11(. ســەربارى ئــەوەى ماوەیــەک پێــش 

ــى  ــە بڕیارێک ــا، ب ــووىن وادەى ســەرۆکایەتیى  ئۆبام تەواوب

نێودەوڵــەىت و  لــە ئەنجوومــەىن ئاساییشــەوە، بــە دەنگــى 

ــە  ــەدرا ب ــارە )2334(، ڕێگــە ن ــارى ژم ــە بڕی ــدام، ب 14 ئەن

دروســتنەکردىن نیشــینگەکاىن جوولەکــە لــە ســەر زەوى 

ــودس،  ــى ق ــە خۆرهەاڵتـ ــش ل ــە دیاریکراوی ــتین، ب فەلەس

ئــەم  ڤیتــۆى  ئەمەریکایــش  یەکگرتــوەکاىن  ویایەتــە 

ــەواوى  ــووىن ت ــوە هــۆی تووڕەب ــە ب ــرد، ئەم ــارەى نەک بڕی

ئیرسائیــل. )12(، ئەمــە لــە کاتێکــدا ســەرچاوە ئەمنییــەکاىن 

واشــتنۆن لــە کۆتاییــى 2015دا ئەوەیــان ئاشــکرا کــرد، کــە 

بــاراک ئۆبامــا بــێ هیوایــی خــۆى ڕاگەیانــدوە، بــە جۆرێــک 

مــەودا  نزیــک  ڕاســتەقینەى  دەرفەتێکــى  وابــوە  پێــی 

ــە  ــۆ بەرەوپێشــەوەچوون ل ــان ب ــۆ هەنگاون ــە ب ــووىن نیی ب

ــدا)13(. ــتین و ئیرسائیل ــى فەلەس ــەرکردىن ملمانێ چارەس

نەخشــتە ڕێــگاى ئیــدارەى ئۆبامــا بــۆ کێشــەى 
فەلەســتین– ئیســرائیل

دواى بڕیــارى ژمــارە )2334(ى ئەنجوومــەىن ئاســاییش، 

ئیــدارەى ئۆبامــا نەخشــەڕێگایەکى بــۆ کێشــەى فەڵەســتین 

ئیرسائیــل خســتە ڕوو، لــە 28/کانــووىن یەکەمــى 2016، 

مــاوەى  کۆتاییــی  تــا  کــە  ڕوو،  خســتیە  کیــرى  جــۆن 

ســەرۆکایەتیى ئۆبامــا بۆچــووىن ســەرەکیى ئــەم ئیدارەیــە 

ــێوەیە:)14( ــەم ش ــوو، ب ب

ــوان  ــە نێ ــراو ل ــى دانپیان ــى ســنورى ئەمنی ــەم: گه رەنت یەک

ئیرسائیــل و دەوڵــەىت فەڵەســتینى، واتــا هەمــان ئــەو 

ســنورانەى ســاڵی 1967 دیــاری کــراون، لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕى 

ــەر دوو ال. ــى ه ــە هەماهەنگی ــەکان ب ــاىن زەویی یەکس

ئەمەریکا وەک یارمەتیى ڕاســتەوخۆ ســااڵنە 3 ملیار 
دۆالى داوە بــە ئیســرائیل، بەم چەشــنە ســەرجەمى 
هاوکارییەکانــى ئەمەریکا بۆ ئــەم واڵتە، لە جەنگى 
جیهانیى دوەمەوە هەتا 2004، زیاتر بوە لە 140ملیار 
پێداویســتییە   25% ئیســرائیل  ئاشــکرایە  دۆالر، 

سەربازییەکانى لە ئەمەریکاوە وەردەگرێت
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نەتــەوە  181ى  ژمــارە  بڕیــارى  هێنانەدیــى  دوەم:   

دەوڵەتــە  دوو  دروســتکردىن  ئەویــش  یەکگرتــوەکان، 

یەهــوودى و فەلەســتینی، لەگــەڵ دانپێدانانیــاىن بەرانبەرى 

ســەرجەم  بــۆ  مافەکانیــان،  تــەواوی  لــە  یەکســاىن  و 

هاواڵتییەکانیــان.

دادپەروەرانــە  چارەســەرێکی  بــە  گەیشــن  ســێهەم:   

پەنابــەرە  دۆســیەی  دەربــارەی  هەماهەنــگ،  و 

فەلەســتینییەکان، بــە یارمەتــی نێودەڵەتــی و داپێدانــان بــە 

ــکاری پێویســت  ــەری ڕێ ــان و گرتنەب ــت و تەنگژەکانی گرف

بــۆ دۆزینــەوەی چارەســەرێکی گشــتی و هەماهەنگــی 

دووالیەنــە لــە نێــوان ئیرسائیــل و فەڵەســتین، بــە بــێ 

ڕووداوی گۆڕانکاریــی دیمۆگرافــی لــە ئیرسائیــدا، یــان بــە 

ــەوە. ــی گەڕان ــێ ماف ب

ــراوە،  ــەىت دانپێدان ــودس پایتەختێکــى نێودەوڵ  چــوارەم: ق

بــۆ ئــەو دوو دەوڵەتــە، لەگــەڵ گرەنتیــى ئازادیى گەییشــن 

بــۆ شــوێنە پیــرۆزەکان.

 پێنجــەم: گرەنتیــی پێداویســتییە ئەمنییەکانــی ئیرسائیــل، 

کــە ئەویــش گرەنتــی بێــت بــۆ کۆتاییهێنــان بــە داگیــرکاری 

بــە شــێوەیەکی تــەواو لــە دواتــردا، کــە ئیرسائیــل بتوانێــت 

گرەنتیــی  فەڵەســتینیش  بــکات،  خــۆی  لــە  پارێــزگاری 

ــاوەن  ــی خ ــە دەوڵەتێک ــکات، ل ــی ب ــی هاواڵتییان ئاساییش

ــە چــەک و ســوپا. ــراو ل ســەروەری، داماڵ

ســەرجەمى ئــەو پێنــج خاڵــە لــە الیــەن ئیرسائیلــەوە ڕەت 

کرانــەوە، بــەاڵم لــە هەمــووى ســەیرتر هیــچ کام لــەم 

ــپ  ــە و ترام ــیان نیی ــدا ئەرزش ــدارەى نوێ ــە ئی ــە ل بڕیاران

بــڕواى بــەم بەســتنەوەیەى ئیرسائیــل نییــە، بەڵکــوو تــەواو 

پێچەوانــەى ئــەم خااڵنــە، لــە بەرژەوەندیــى ئیرسائیــل 

بانگەشــەى چارەســەری كێشــه كه  دەکات.  

دۆخــى مەترســیدارى پێوەندیــی ئیســرائیل و 
ئەمەریــکا، لــە ئیــدارەى پێشــووى ئۆبامــادا

تــەواوى  بــە  دەوڵەتــە  دوو  ئــەم  پێوەندیــى  ســاردیى 

نیشــانەکاىن دەرکەوتــن، وەک ئــەوەى هــەر یەکــە لــە 

پێشــووى  ئیــدارەى  لــە  ســیاىس  بەرپرســێکى  باکویــل 

بــۆش و گــۆردون )بەرپرســێکى تــرە لــە ئیــدارەى پێشــووى 

نــاودارەکاىن  توێــژەرە  بــە  ئێســتادا  لــە  کــە  ئۆبامــادا، 

ئەنجوومــەىن پێوەندییــەکاىن دەرەوەى ئەمەریــکا نــارساون، 

ــەکاىن  ــازیى پێوەندیی ــاىن چاکس ــە ناونیش ــدا ب ــە ڕاپۆرتێک ل

کــە  کــردوە  بــەوە  درکییــان  ئیرسائیــل،  و  ئەمەریــکا 

پێوەندییــەکاىن ئەمەریــکا و ئیرسائیــل لــە مەترســیدایە، کــە 

ئەمەیش ســەری کێشــاوە بــۆ گۆڕانکاریــی سیاســەتکردنیان 

وەک   هــەر  ناوەڕاســتدا،  خۆرهــەاڵىت  دۆســیەکاىن  لــە 

گــۆڕاىن دیموگــراىف و گــۆڕاىن سیاســەىت ناوخــۆى ئەمەریــکا 

و ئیرسائیــل، کــە هەمــوو ئەمانــە بــە ســەر یەکــەوە 

بوونــە هــۆکارى دوورکەوتنــەوەى ئــەم دوو دەوڵەتــە. 

پێشــنیارى  توێــژەرە  دوو  ئــەم  توێژینەوەکەیانــدا  لــە 

دووبــارە داڕشــتەکردنەوەى پێوەندییــەکاىن نێــوان ئــەم دوو 

دەوڵەتەیــان کــردوە، ئەویــش بــە بانگهێشــتکردىن ســەرۆک 

لــە  دەیفیــد  کامــب  بــۆ  دەبێــت  ئیرسائیــل  وەزیــراىن 

ســەرەتاى 2017دا، ترامــپ ئەمــەى کــرد و لــە 15/شــوباىت 

ئەمســاڵدا، پێشــوازیى لــە ناتانیاهــۆ کــرد، کــە ئەویــش بــە 

جەختکردنــەوە دەبێــت لــە ســەر گەشــەپێداىن دیدگایه كــی 

ســرتاتیژیى نــوێ، بــە نیســبەت خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتەوە. 

کــە دەبێــت ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا بــەردەوام 

پابەنــد بێــت، بــە بەشــداریکردىن ئیرسائیــل لــە کێشــە 

ویــڕاى  ناوچەیــەدا.  ئــەم  هەســتیارەکاىن  بابەتــە  و 

ئەمەریکا پابەندە بەوەى 38 ملیار دۆالر یارمەتیى 
سەربازى، پێشکەش بە ئیسرائیل بکات لە ماوەى 
ئەم  پێى  بە   ،)2028-2019( داهاتوودا  10ساڵى 
ڕێکەوتنەیش ئەمەریکا یارمەتییە سەربازییەکانى 
بۆ ئیسرائیل بەرز کردوەتەوە، بۆ 3.1 ملیار دۆالر، 
بەراورد بەو ڕێکەوتنەى ساڵى 2007، کە ماوەکەى 

بە هەمان شێوە دە ساڵ بوە )2019-2007(، 
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شــێوەیەکى  بــە  فەڵەســتین  کێشــەى  چارەســەرکردىن 

ــە  ــە ل ــی، ک ــێوەیەکى دامەزراوەی ــداىن ش ــى و پێ مەنهەج

ســەر دیبەیتێکــى ســرتاتیژیى دوانەییــى چــڕ دامەزرابێــت، 

کــە ئەویــش بــە گەییشــن بــە ئاشــتى دەبێــت لــە ڕێگــەى 

.)15( دانوســتاندنەوە 

 مامەڵــەکاىن ئۆبامــا لــە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتدا و بــە 

تایبــەىت لــە پــرىس دۆســیەى ئەتۆمیــى ئێــران و پــرىس 

بوونــە جێگــەى  ئیرسائیلــدا،  لــە  فەڵەســتین  ناکۆکیــى 

تووڕەیــی و بێزاریــى ئیرسائیــل. بــە جۆرێــک وای لــێ 

هاتبــوو کــە پیــان و ســرتاتیژی ئۆبامــا بــە دوور بــوو 

ــەدا. ــە ناوچەک ــل ل ــاییىش ئیرسائی ــدى و ئاس ــە بەرژەوەن ل

ــەر  ــە بەرانب ــا ل ــەى ئۆبام ــێوازە مامەڵەکردن ــەم ش )16( ئ

ــرد  ــپ ک ــە ترام ــتدا، واى ل ــەاڵىت ناوەڕاس ــەکاىن خۆره پرس

لــە بانگەشــەى هەڵبژاردنیــدا، بــە تــەواوى ڕەخنــە بگرێــت 

لــە  ئۆبامــا،  بــاراک  ئیــدارەى  دەرەوەى  سیاســەىت  لــە 

ــران  ــى ئێ ــى ئەتۆم ــیەى چەک ــەڵ دۆس ــردىن لەگ مامەڵەک

کــە ئیرسائیــل بــە مەترســیى ســەرەکیى دەزانێــت بــۆ ســەر 

واڵتەکــەى خــۆى)17(.

 چاوەڕانییــەکاىن ناتانیاهــۆ لــە ئیــدارەى نوێــى ئەمەریــکا، 

لەمــەڕ کێشــەى فەلەســتین

ئیــدارەى نوێــى ئەمەریــکا بــە ســەرکردایەتیى ترامــپ، 

بــۆ  نییــە  ڕووىن  ڕوئیایەکــى  ئێســتا  تــا  هەرچەنــدە 

ــاڕووىن و  ــا ئێســتا ن ــە جۆرێــک هەت سیاســەىت دەرەوەى، ب

پەرتەوازەییەکــى زۆر بــە سیاســەىت کارکــردىن ئــەم ســەرۆکە 

نوێیــەوە دیــارە، بــەاڵم لــە بانگەشــەکاىن هەڵبژاردنیــدا 

ــە ئیرسائیــل و دواى ســەرکەوتنیىش  چەندیــن بەڵێنــى دا ب

دووپــات  ئیرسائیــل  بــۆ  بەڵێنــەکاىن  جێبەجێکــردىن 

ــەوەى  ــار ئ ــن ج ــپ چەندی ــا ترام ــردەوە)18(، هەروەه ک

ئاشــکرا کــردوە، کــە دەبێتــە وەدیهێنــەرى دەســتکەوتێکى 

گــەورە لــە ڕێکكەوتنــى ئاشــتیى فەلەســتین - ئیرسائیلــدا. 

ئەمــە لــە کاتێکــدا ئیرسائیــل چاوەڕوانییەکــى گەشــبینانەى 

هیــچ  بــێ  بــە  چونکــە  هەیــە،   نــوێ  ئیــدارەى  لــە 

دوو سه ربازی ئیسرائیلی و هاواڵتیه كی فه له ستینی



100

ئایدیا دیپلۆماتیك

ــوە،  ــاڵ و نی ــاوەى دوو س ــل م ــۆ ئیرسائی ــتکەوتێک ب دەس

دەوڵەتــە  دوو  ئــەم  نێــوان  ڕاســتەوخۆى  دانوســتاندىن 

وەســتاوە)19(. خاڵێکــى تــر  کــە وا دەکات ناتانیاهــۆ 

Anti-( ســوودى لــێ وەربگرێــت، دژە ئیســابووىن ترامــپ

Muslim(، چونکــە ترامــپ پێدەچێــت هەڵگــرى پیانێکــى 

کــە  ئیســام  ڕووبەڕووبوونــەوەى  بــۆ  بێــت،  ترســناک 

ــەرەى  ــە ب ــە، چونک ــى ئیرسائیل ــە بەرژەوەندی ــش ل ئەمەی

دژى ئیرسائیــل، فەڵەســتینە و ئەوانیــش موســوڵامنن)20(. 

،  هەروەهــا لــە مــارىس 2016دا، لــە کۆنگــرەى ســااڵنە 

ئەمەریکا–ئیرسائیــل  گشــتیى  کاروبــارى  لیژنــەى  بــۆ 

)ئایبــاک( لــە واشــنتۆن، ڕای گەیانــد: »لــە ئەمــڕۆ بــە 

هاواڵتیــى  وەک  ئیرسائیــل  لەگــەڵ  مامەڵەکــردن  دواوە 

پلــە دوو کۆتایــی پێهــات.« ترامــپ دواى ســەرکەوتنى 

لــە هەڵبــژاردىن ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا گــوىت: 

ــل  ــوان ئیرسائی ــە نێ ــتى ل ــە ئاش ــێکم ک ــا کەس ــن تەنی »م

و فەڵەســتین بــە دی دەهێنــم.« بــۆ هێنانەدیــى ئــەم 

ــپ  ــە ترام ــە ک ــە دوور نیی ــان وای ــک پێی ــش زۆرێ دۆخەی

هەنگاوگەلێــک بنێــت، کــە ئۆبامــا پێشــرت نەیتوانیــوە، 

ئەویــش ڕەواییدانــە بــە نیشــینگە ئیرسائیلییــەکان لــە ســەر 

زەمینــى فەڵەســتین، و گواســتنەوەى ســەفارەىت ئەمەریــکا 

بــۆ قــودس، کــە ئەمەیــش واتــاى بــە پایتەختکــردىن قودســە 

بــۆ ئیرسائیــل. )21(

لــە دۆســیەی فەڵەســتیندا، پێشــبینی دەکرێــت ترامــپ 

ــکات: ــل ب ــی ئیرسائی ــتەدا هاوکاری ــد ئاس ــەم چەن ل

شــەرعیەتى  و  یاســا  وەالنانــى  یەکــەم: 
نێودەوڵەتــى لــە بەرژەوەندیــى ئیســرائیلدا

ئیــدارەى ترامــپ لــە هەوڵــى وەالنــاىن بااڵدەســتیى نەتــەوە 

نێودەوڵەتییــە  شــەرعییەىت  و  بڕیــار  و   یەکگرتــوەکان 

)ئەنجوومــەىن ئاســایش( بــۆ پــرىس فەلەســتین– ئیرسائیــل، 

ــوەکاىن  ــە یەکگرت ــا ویایەت ــە تەنی ــتى ئەوەی ــوو ویس بەڵک

ــت،  ــەدا بااڵدەســت دەبێ ــەم پرس ــەر ئ ــە س ــکا ب ئەمەری

بــە شــێوەیەکى پتــەو لەگــەڵ ئیرسائیلــدا دەبێــت لــە 

کــە  ئەوەیــە  ئەمەیــش  ئامانجــەکاىن)22(  هێنانەدیــى 

ئەنجوومــەىن  پێشــرت  چونکــە  دەیەوێــت،  ئیرسائیــل 

ئاســاییش لــە دژى ئیرسائیــل لەمــەڕ جوله كــه  نشــینه كانی 

ــردوە،  ــتەى ک ــودس، هەڵوەس ــەاڵىت ق ــە خۆره ــل ل ئیرسائی

ــەروەرى  ــایى و نادادپ ــە نایاس ــى ب ــەم ویســتەى ئیرسائی ئ

یاســا  ســەرجەم  ئــەوەى  وێــڕاى  ناســاندوە)23(، 

نێودەوڵەتییــەکان هیــچ کات ڕەوایییــان نــەداوە بــە پیــان 

و ســرتاتیژى ئیرسائیــل بــۆ دامەزرانــدىن جوله كه نشــینه كان 

لــە ســەر خاكــی فەلەســتین، )نەتــەوە یەکگرتــوەکان، 

خاچــى ســوورى نێودەوڵــەىت، یەکێتیــى ئەوروپــا( چەندانی 

ــۆ  ــل ب ــە ئیرسائی ــن، بۆی ــەى ئیرسائیل ــەم هەواڵن ــر دژى ئ ت

ڕەواییــدان بــەم هەنــگاوەى، دەیەوێــت بــاز بــە ســەر 

ڕێکخــراو و یاســا نێودەوڵەتییەکانــدا بــدات.)24( بــەم 

شــێوەیەیش ترامــپ لــە هێنانەدیــی ئــەم پیانــەدا باشــرتین 

جــار  چەندیــن  ترامــپ  چونکــە  ئیرسائیلــە،  هــاوکاری 

ئــەوەى ڕاگەیانــدوە، کــە پشــتگیریى پرۆســەى زیادکــردىن 

نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل لــە کــەرىت خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت 

قــودس دەکات.)25( بۆیــە ناتانیاهــۆ دواى ئــەوە، دڵخــۆش 

بــوو بــە ســەرکەوتنى ترامــپ، بــۆ ئــەوەى کاریگــەرى 

ــۆ ڕاکێشــانەوەى  ــرس ب ــۆ فشارخســتنە ســەر می ــت ب دابنێ

جوله كه نشــینه كانی  دژى  لــە  بڕیــارەى  پــرۆژە  ئــەو 

ئیرسائیــل، پێشــکەىش ئەنجوومــەىن ئاســاییىش کــردوە )26(.

ــکا  ــەى ئەمەری ــتنەوەى باڵوێزخان دوەم: گواس
لــە تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس 

باڵوێزخانــەى  گواســتنەوەى  ناتانیاهــۆ  مــەزىن  خــەوىن 

ــە  ــودس، ترامــپ ل ــۆ ق ــەوە ب ــە تەلئەبیب ــوو ل ــکا ب ئەمەری

ــە  بانگەشــەى هەڵبژاردنــدا بەڵێنــى بــە ناتانیاهــۆدا، کــە ل

کاتێکــى گونجــاودا، باڵوێزخانــەى ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن 

دواى  لــە   )27( قــودس.  بــۆ  دەگوازێتــەوە  ئەمەریــکا 

وەزیــراىن  ســەرۆک  دیســانەوە  ترامپیــش،  ســەرکەوتنى 

ئیرسائیــل، دڵنیایــی دا لــەوەى کــە ترامــپ پابەنــد بــوە بــە 

ــەى  ــتنەوەى باڵوێزخان ــە گواس ــە ب ــەوە و ڕازیی بەڵێنەکەی

ــودس  ــودس، بەمــەش ق ــۆ ق ــەوە ب ــە تەلئەبیب واڵتەکــەى ل

دەبێتــە پایتەختــى ئیرسائیــل، لــەم پیانەیشــدا باڵوێزخانەى 
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گواســتنەوەى  بــۆ  ڕێچکەشــکێن  دەبێـــتە  ئەمەریــکا 

باڵوێزخانــەى واڵتــاىن تــر لــە تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس. 

ــەر و  ــردە س ــەی ب ــپ بەڵێنەک ــە ترام ــەوت ک ــر دەرک دوات

باڵوێزخانــەى ئەمەریــکای لــە تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس 

بابەتێکــى  هــەر  لــە  زیاتــر  قــودس  گواســتەوە)28(، 

تــر جێگــەى ناکۆکیــى نێــوان ئیرسائیــل و فەلەســتینە. 

پایتەختــى  بــە  قــودس  خۆرهــەاڵىت  فەلەســتینییەکان، 

هەمــان  بــە  دەناســێنن،  دەوڵەتەکەیــان  داهاتــووى 

ئەبەدیــى  پایتەختــى  بــە  قــودس  ئیرسائیلیــش  شــێوە 

ــى 1967دا   ــە جەنگ ــل ل ــت، ئیرسائی ــەی ده زانێ دەوڵەتەک

کەنــارى خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت قــودىس داگیــر کــرد، دواتــر 

قــودىس خۆرهــەاڵىت خســتە پــاڵ خــۆى، بــەاڵم کۆمەڵگــەى 

نێودەوڵــەىت دانــی پێــدا نەنــا)29(.

گواســتنەوەى باڵوێزخانــەى ئەمەریــکا لــە تەلئەبیبــەوە 

ــە ڕەهایــى  ــە ئیــدارەى پێشــووى ئۆبامــادا ب ــۆ قــودس، ل ب

ــە ڕێکــەوىت  ڕەت کراوەتــەوە، ســەربارى ئــەوەى ئۆبامــا، ل

لێدوانــەى  ئــەم  لەمــەڕ   ،2017 دوەمــى  18/کانــووىن 

ــتنەوەى  ــوو گواس ــی واب ــن و پێ ــە ڕەخنەگرت ــپ کەوت ترام

ــەوەى  ــە تەقین ــودس، دەبێت ــۆ ق ــکا ب ــەى ئەمەری باڵوێزخان

ــى  ــە چارەســەرى ناکۆکی ــە و پاشەکشــەکردن ل بارودۆخەک

ــل.)30( ــوان فەڵەســتین و ئیرسائی نێ

ســێهەم: گواســتنەوەی فەلەســتینییەکان بــۆ 
ناوچــەی )پۆرتۆریکــۆ(

پــرىس  لــە  بانگەشــەى هەڵبژاردنــدا،  لــە ســەروبەندى 

ــۆ و  ــى نام ــپ ڕێگەچارەیەک ــدا، ترام ــتین- ئیرسائیل فەڵەس

ســەیرى خســتە ڕوو، کــە گــوىت: »ئەگــەر فەلەســتینییەکان 

ــە  ــۆ، ب ــەى پۆرتۆریک ــۆ ناوچ ــەوە ب ــن، دەیانگوازم ڕازی ب

ــن،  ــودس ب ــاوا و ق ــەرىت خۆرئ ــتبەردارى ک ــک دەس مەرجێ

ناوچەیــە  ئــەو  هەروەهــا ئەوەیــىش خســتە ڕوو، کــە 

ڕووبەرەکــەى هــەزار مەتــر چوارگۆشــە لــە کــەرىت خۆرئــاوا 

گەورەتــرە، کــە فەڵەســتینییەکان لــە پێناویــدا دەجەنگــن، 

جگــە لەوەیــش هاوشــێوەى مزگــەوىت قودســیان لــەم 

ناوچەیــەدا بــۆ دروســت دەکات.«)31(

ــەمەرەکاىن  ــارە سەیروس ــەى بڕی ــە خان ــە دەچێت ــەم خاڵ ئ

ترامپــەوە، بۆیــە پێدەچێت واقیع دەســتبەردار و تەســلیمى 

خەیاڵــى لــەم چەشــنە نەبێــت، بۆیــە ئــەم لێدوانــە تەنیــا 

فەڵەســتینییەکان  الى  و  نییــە  هەڵبــژاردن  دروشــمێکى 

ــە. ــووڵ نیی ــەى قەب ــز مای هەرگی

نیشــینگەکانى  بــە  ڕەواییــدان  چــوارەم: 
فەڵەســتین زەویــى  ســەر  لــە  ئیســرائیل 

  لــەم پرســەدا ترامــپ بــە ڕەهایی پشــتگیریى دروســتکردن 

 ،)32( دەکات  ئیرسائیــل  نیشــینگەکاىن  فراوانکــردىن،  و 

دەرفــەت  ترامــپ  بــەوەى  گەشــبینە  ئیرسائیلیــش 

نیشــینگەکاىن  بنیاتنــاىن  خێراتــر  بــۆ  دەڕەخســێنێت، 

قــودس  خۆرهــەاڵىت  و  خۆرئــاوا  کــەرىت  لــە  ئیرسائیــل 

ــە  ــپ ل ــدا ترام ــانەى ڕازیبوونیش ــن نیش ــە یەکەمی )33(، ل

ــل،  ــە ئیرسائی ــەوزى دا ب ــى س ــینگەکاندا گڵۆپ ــەىت نیش باب

ــە  ــوێ، ل ــتەجێکردىن ن ــەى نیش ــاىن 566 کۆمەڵگ ــۆ بنیاتن ب

ــش  ــە ئەمەی ــودس، ک ــەاڵىت ق ــە خۆره ــینگەدا ل ــێ نیش س

ــە  ــە، ک ــەىن ئاساییش ــارى ئەنجووم ــەرپێچیکردىن دوا بڕی س

تایبــەت بــوو بــە ئیدانەکــردىن نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل، لــە 

ــەم شــێوەیە حکوومــەىت  ســەر خاکــى فەڵەســتین. )34(، ب

ــپ  ــی ترام ــدارەى نوێ ــە ئی ــەوە ل ــاوەڕواىن ئ ــل چ ئیرسائی

دەکات، کــە باشــرت و زیاتــر لــە ئۆبامــا پشــتگیریى ئیرسائیل 

ــە پــرىس نیشــینگەکاىن )مســوطنات(  ــە تایبــەىت ل ــکات، ب ب

سەرچاوە ئەمنییەکانى واشتنۆن لە کۆتاییى 2015دا 
ئەوەیــان ئاشــکرا کرد، کە باراک ئۆبامــا بێ هیوایی 
خــۆى ڕاگەیاندوە، بە جۆرێک پێــی وابوە دەرفەتێکى 
ڕاســتەقینەى نزیک مەودا بوونى نییە بۆ هەنگاونان 
بۆ بەرەوپێشــەوەچوون لە چارەسەرکردنى ملمالنێى 

فەلەستین و ئیسرائیلدا
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ئیرسائیــل لــە کەنــارى خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت قــودىس 

داگیرکــراو.)35(، ئەمــە ئــەو ئامانجــە بــوو کــە لــە ئیــدارەى 

ــی  ــا پێ ــە ئۆبام ــە دى، چونک ــادا نەدەهات ــووى ئۆبام پێش

ــى وا  ــل واقیعێک ــینگەکاىن ئیرسائی ــەکردىن نیش ــوو گەش واب

دروســت دەکات، کــە وا دەکات چارەســەرکردىن ملمانێــى 

ــت.)36( ــاڵ بێ ــل مەح ــتین و ئیرسائی ــوان  فەڵەس نێ

پشــتگیریى ســەربەخۆیی  ترامــپ  پێنجــەم: 
نــاکات فەڵەســتینییەکان 

پێچەوانــەی ئیــدارەی پێشــوو و دیموکراتــەکان، ترامــپ 

ــی  ــە پێ ــاوە، ک ــەی وەال ن ــێوە سیاســەتەی دێرین ــەو ش ئ

وابــوو کێشــەی فەڵەســتین و ئیرسائیــل، بــە دروســتکردنی 

ــت،  ــێ دێ ــی پ ــتین کۆتایی ــەربەخۆی فەڵەس ــی س دەوڵەت

لــە تازەتریــن لێدوانــی ترامــپ لەمــەڕ پرســی فەڵەســتین، 

ــوو، لــەم ڕێکەوتــەدا ناتانیاهــۆ  15ـــی شــوباتی 2017 ب

کــرد  ئەمەریــکای  یەکگرتوەکانــی  ویایەتــە  ســەردانی 

ــتگیری  ــە پش ــا، ک ــەوەدا نەن ــان ب ــان دانی ــچ کامێکی و هی

ــی ســەربەخۆی فەڵەســتینی بکــەن،  دروســتبوونی دەوڵەت

لــەم پرســەدا تــەواو  ناتانیاهــۆ،  )37( )واتــا ترامــپ و 

کۆکــن، لــە کاتێکــدا ئیــدارەی پێشــووی ئۆبامــا و زۆرینــەی 

ــوو(،  ــیاو نەب ــە الوە ش ــێوازەیان ب ــەم ش ــەکان ئ دیموکرات

هــەر زوو ئــەم لێدوانــەی ترامــپ، ســکرتێری گشــتیی 

ــد، کــە   ــە دەنــگ، ڕای گەیان نەتــەوە یەکگرتوەکانــی هێنای

تەنیــا  فەڵەســتین-ئیرسائیل  ملمانێــی  چارەســەرکردنی 

ــش  ــە ئەوی ــت، ک ــەت دەبێ ــەی دوو دەوڵ ــەر بناغ ــە س ل

ــەو  ــەر ئ ــە س ــت ل ــەردەوام دەبێ ــەوەی ب ــە جەختکردن ب

چارەســەرکردنانە هەیــە و لــە بــەر دەســتە، لــە ســەر 

ــۆ  ــپ ناتانیاه ــەوەی ترام ــەک ئ ــەت ن ــای دوو دەوڵ بنەم

دەیانەوێــت.)38(

ئیســرائیل  بــەوەی  ڕازییــە  شەشــەم: 
خــۆى پــاڵ  بخاتــە  جــۆالن  بەرزاییەکانــی 

ڕاگەیاندنــە  بــۆ  ناتانیاهــۆ  لێدوانــەکاىن  میانــەى  لــە 

کــە   کــردوە،  بــەوە  ئامــاژەى  ئیرسائیلییــەکان،  و  بیــاىن 

لــە ســەردانیکردىن 15ـــی شــوباىت 2017 بــۆ ویایەتــە 

ــردوە، دان  ــپ ک ــە ترام ــکا، داواى ل ــوەکاىن ئەمەری یەکگرت

ــوورى و  ــۆالىن س ــە ج ــل ل ــەروەریى ئیرسائی ــە س ــت ب بنێ

ــر  ــى 1967دا داگی ــە جەنگ ــەوەى ل ــۆى، ئ ــاڵ خ ــە پ بیخات

کــرا، لــە ڕابــردوودا و لــە 2015دا، ئیرسائیــل هەمــان داواى 

لــە ئیــدارەى ســەرۆکى پێشــوو بــاراک ئۆبامــا کــرد، بــەاڵم 

ئــەم داواکارییــەى ئیرسائیــل ڕەت کرایــەوە، هەروەهــا 

نەتەوەیەگرتــوەکان و ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییەکانیــش ئــەم 

بابەتەیــان ڕەت کــردەوە، بڕیارى ژمــارە )497( ئەنجوومەىن 

هەڵوێســتەى  ئــەم  1981دا،  ســاڵى  لــە  ئاســاییش 

ئیرسائیلیــان بــە نایاســایی ناســاندوە، بــەاڵم ناتانیاهــۆ 

ئامانجیــەىت لــە ڕێگــەى ترامپــەوە ئــەم ســرتاتیژەى بهێنێتــە 

دى کــە پێچەوانــەى یاســا و شــەرعیەىت نێودەوڵەتییــە. 

ــە  ــەم، ک ــى یەک ــۆ خاڵ ــەوە ب ــان بات ــش دەم )39( )ئەمەی

ئەویــش وەالنــاىن یاســا و شــەرعیەىت نێودەوڵەتییــە لــە 

ئیرسائیلــدا(. بەرژەوەندیــى 

حەمــاس  بزوتنــەوەى  ناســاندنى  حەوتــەم: 
تیرۆریســتى ڕێکخراوێکــى  وەک 

لــە  ڕامیارییــەکان  زانســتە  مامۆســتاى  رشاب،  ناجــى 

زانکــۆى ئەزهــەر، لــە نووســینێکدا ئامــاژە دەکات بــەوەى، 

ــى  ــە و پێوەندی ــە ناوچەک ــران ل ــتوویی ئێ ــە دەستڕۆیش ک

تونــدى لەگــەڵ حەمــاس وا دەخوازێــت ترامــپ پشــتگیریی 

ئیسرائیلەوە  لە الیەن  خاڵە  پێنج  ئەو  سەرجەمى 
هیچ  سەیرتر  هەمووى  لە  بەاڵم  کرانەوە،  ڕەت 
ئەرزشیان  نوێدا  ئیدارەى  لە  بڕیارانە  لەم  کام 
نییە و ترامپ بڕواى بەم بەستنەوەیەى ئیسرائیل 
لە  خااڵنە،  ئەم  پێچەوانەى  تەواو  بەڵکوو  نییە، 
چارەسەری  بانگەشەى  ئیسرائیل  بەرژەوەندیى 

كێشه كه  دەکات
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ئیرسائیــل بــکات لــە دژى حەمــاس و ئێــران، چونکــە 

کــە  دەکات،  جوولەکــە  پــرۆژەى  پشــتگیریى  ترامــپ 

ــش  ــەوە حەماســە، ئاڕاســتەی ترامپی ــە بزوتن ــش دژ ب ئەوی

بــە چەشــنێکە کــە بــڕواى وایــە، حــامس و حیزبولــاڵ 

ڕێکخــراوى تیرۆریســتین، هەروەهــا دەکرێــت ترامــپ 

ــاىن،  ــى بەریت ــەرەو هاوپەیامنییەکــى نوێ ــت ب ــگاو بنێ هەن

ئەمەریکــى و ئیرسائیــى هاوپەیامنیــى ســیاىن، ئەمەیــش وا 

دەکات کــە پێویســت بێــت حەماســیش بــەرەو بەرەیەکــى 

ــە  ــت)40(، ئەم ــران بێ ــەى ئێ ــە میحوەرەک ــڕوات ک ــوێ ب ن

لــە پــاڵ خاڵــەکاىن تــر خــەوىن ناتانیاهۆیــە، چونکــە ئــەو بــە 

تونــدى لەگــەڵ بەرەنگاربوونــەوەى حەماســدایە، تەنانــەت 

هەوڵــى بەردەوامیــىش داوە بــۆ ناســاندىن لــە ســەر ئاســتى 

نێودەوڵــەىت وەک ڕێکخراوێکــى تیرۆریســتى، کاتێکیــش 

حەمــاىس  ئەورووپــا،  یەکێتیــى  لــە  ئەورووپــى  دادگاى 

لــە لیســتى تیــرۆردا ســڕییەوە، ناتانیاهــۆ بــە تونــدى 

ــەى  ــەو دادگای ــەى ئ ــان و بڕیارەک ــن لێی ــە ڕەخنەگرت کەوت

ئیدانەکــرد.)41(

ڕێژەیــەک لــە نەرمینوانــدن، لــە هەڵوێســتى ترامپــدا، 

بــەراورد بــە ســاىت بانگەشــەکاىن هەڵبــژاردن

ســەربارى ئــەوەى ترامــپ نەرمنوێنییەکــى پێــوە دیــار بــوو، 

ــوىت:  ــۆ الى گ ــۆ ب ــى ناتانیاه ــەردانیکردىن یەکەم ــش س پێ

»مــن دەمەوێــت ئیرسائیــل عەقــاڵىن و زیــرەک و حەکیــم 

ــتییەوە  ــرىس ئاش ــە پ ــدارە ب ــەى پێوەندی ــەو بابەت ــت، ل بێ

ــە  ــتى ب ــم ئاش ــت ببین ــن دەمەوێ ــتین، م ــەڵ فەڵەس لەگ

ــەت  ــە عەقاڵنی ــەک ل ــى ڕێژەی ــاوەڕواىن بینین ــت، چ دی بێ

دەکــەم لــە هــەر دوو ال، واى بــۆ دەچــم کــە دەرفەتێکــى 

نوێــامن هەیــە بــۆ کارکــردن لــەو پرســەدا« )42( لــە 

ســەردانیکردىن دوەمــى ناتانیاهــۆ بــۆ ئەمەریــکا، لــە 15ـــی 

شــوبات دا، بــە هەمــان شــێوە ترامــپ  بــە ڕێژەیــەک 

ــەر  ــرا، ه ــە دی دەک ــتەکانیدا ب ــە هەڵوێس ــدن ل نەرمینوان

بنیامین ناتانیاهۆ  و باراك ئۆباما
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چەنــدە ئــەو هــەر ســوور بــوو لــە ســەر دانپێدانەنــان بــە 

دەوڵــەىت فەڵەســتین و پشــتگیریکردىن تــەواوى ئیرسائیــل و 

تاوانبارکــردىن نەتەوەیەکگرتــوەکان بــە فشارخســتنە ســەر 

ــی وا  ــک پێ ــە جۆرێ ــتین ب ــەى فەڵەس ــە کێش ــل ل ئیرسائی

بــوو ســتەمکار و یەکایەنانــە هەڵوێســتى هەیــە، تەنانــەت 

ترامــپ ئامــاژەدا بــەوەى ڕێــکارە زۆردارى و یەکایەنــەکاىن 

ــى  ــل، قابی ــتەى ئیرسائی ــە ئاراس ــوەکان ب ــەوە یەکگرت نەت

گواســتنەوەى  پــرىس  لەمــەڕ  بــەاڵم  ڕەتکردنــەوەن، 

هاوشــێوەى   قــودس،  بــۆ  ئەمەریــکا  باڵوێزخانــەى 

ســەرى  لــە  ڕەهایــی  بــە  هەڵبــژاردىن،  بانگەشــەکاىن 

نەوەســتا و ڕای گەیانــد، ئێمــە لێکۆلینــەوە و دیراســەى 

ــە بابــەىت  ئــەو پرســە بــە ئاگاییەکــى بــەرزەوە دەکەیــن، ل

ــتگیریى  ــدى پش ــە تون ــرت ب ــپ پێش ــدا، ترام نیشینگەکانیش

ــە  ــوباتدا، داواى ل ــی ش ــە 15ـ ــەاڵم ل ــرد، ب ــى دەک ئیرسائی

ــە ڕا بگرێــت.)43(  ــەم پڕۆژەی ــەک ئ ناتانیاهــۆ کــرد، ماوەی

بــەاڵم بــە گشــتى ترامــپ پشــتگیرییەکى تــەواوى ئیرسائیى 

کــرد، لــە کێشــەى فەڵەســتیندا، بــەم چەشــنە ترامــپ 

ــى  ــە ڕێکەوتن ــن ب ــدەرى گەییش ــەو هان ــد: »ئ ڕای گەیان

فەڵەســتینیەکان  لــە  داواى  هەروەهــا  دەدات،  ئاشــتى 

کــرد کــە دەســت لــە ڕقلێبوونــەوە هەڵبگــرن لــە بەرانبــەر 

ــامىن و  ــە هاوپەی ــاژەى ب ــدا ئام ــە کۆتایییش ــل.« ل ئیرسائی

پێوەندیــى گرنگــى نێــوان ئەمەریــکا و ئیرسائیــل کــرد.)44( 

ئینتیــامى ترامــپ و رسوشــتى پــارىت کۆمارییــەکان، لــە 

پــرىس فەڵەســتیندا

ترامــپ  ئەوەیــە،  شــادیهێنە  ئیرسائیــل  بــۆ  ئــەوەى 

کێشــەى  لــە  ئیرسائیلییــەکان  ڕاســتڕەوە  ئەجێنــداى 

فەڵەســتیندا بەرجەســتە دەکات، کــە ئاشــکرایە ترمــپ 

تــەواو کۆکــە لەگەڵیــان لەمــەر ئــەم پرســە بەتایبــەىت 

لــە  ئەمەریــکا  باڵوێزخانــەى  گواســتنەوەى  ســەر  لــە 

ــدان  ــە ئەنجامــی دا( و ڕەوایی ــودس )ک ــۆ ق ــەوە ب تەلئەبیب

بنیامین ناتانیاهۆ و مه حمود عه باس
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ــى  ــەر زەمین ــە س ــینه كان ل ــتكردنی جوله كه نش ــە دروس ب

ــەر  ــپ س ــکرایە ترام ــەوەش ئاش ــە ل ــتین)45(، جگ فەلەس

کۆمارییەکانیــش  پاڵپشــتیى  کۆمارییەکانــە،  پــارىت  بــە 

بــەراورد بــە پاڵپشــتى دیموکراتــەکان لــە پــرىس فەلەســتیندا 

هەنــگاوى زۆر گــەورەى بــە خــۆوە بینیــوە، بەاڵم پاڵپشــتیى 

دیموکراتــەکان لــەم بابەتــەدا وەک خــۆى مــاوە، ئەمەیــش 

بۆشــاییى ســیاىس لــە نێــوان ئــەم دوو پارتــەدا قوڵــرت 

کردوەتــەوە، هــەر یەکەیــان ڕوئیایەکــى جودایــان بــەراورد 

ــتیکردىن  ــە پاڵپش ــەکان وا ل ــە، کۆماریی ــان هەی ــەوی تری ب

ــى  ــۆ لەخۆگرتن ــە ب ــە ئامرازێک ــتوون ک ــل تێگەییش ئیرسائی

ــۆ  ــێت ب ــەر دەکێش ــش س ــە ئەمەی ــەش، ک ــاى هاوب بەه

هاوبەشــەکانیان،  دوژمنــە  دژى  لــە  فــراوان  ملمانێــى 

بــەوە  فەڵەســتینییەکان  کۆمارییــەکان،  شــێوەیە  بــەم 

ــۆ  ــاوە ب ــان نەن ــچ هەنگاوێکی ــە هی ــەن ک ــار دەک تۆمەتب

ئــەوەى ئاشــتیى نێــوان ئــەوان و ئیرسائیــل بێتــە دى، )واتــا 

ــەاڵم  ــن(، ب ــار دەزان ــە تاوانب ــەکان فەڵەســتین ب ئەمەریکیی

دیموکراتەکانــی ئه مه ریــكا یەکگرتــوو و یــەک دەنگــن لــە 

پاڵپشــتیکردىن کێشــەى ئــەم دوو دەوڵەتــە بــە هاوســەنگى، 

ــە ســەر  تەنانــەت دژایەتیــى نیشــینگەکاىن ئیرسائیلیشــن ل

زەمینــى فەلەســتین، )بڕیــارى ژمــارە 2334 منوونــەى ئــەم 

باســەیە(، بــەاڵم دیموکراتــەکان لــە دیاریکــردىن تاوانبــارى 

ــە  ــەت ل ــارە، تەنان ــوە دی ــە دابەشــبوونیان پێ ــەم ناکۆکیی ئ

ئاســتى ڕۆڵبینینــى ئەمەریــکا لە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاستیشــدا 

ــارە.)46( ــوە دی ــبوونیان پێ دابەش

ــدارەى  ــە ئی ــەى ل ــەو بەرپرســە ئەمەریکییان ئ
ــە  ــرائیل دەدەن، دژ ب ــی ئیس ــدا، یارمەتی نوێ

ــتین فەڵەس
باڵوێــزى  وەک  فریدمــان(ى  )دێڤیــد  ترامــپ،  یەکــەم: 

ویایەتــە یەکگرتــوەکان لــە ئیرسائیــل دیــاری کــرد، ناوبــراو 

ــە  ــەواوى یەهودیی ــە و الیەنگــرى ت ــدا یەهودیی ــە بنەڕەت ل

پشــتگیریى  بەڕەهایــی  ئــەو  توندڕەوەکانــە،  ڕاســتڕەوە 

سیاســەىت ئیرسائیــل دەکات لــە کێشــەى فەڵەســتیندا)47(، 

ــینه كانی  ــه  نش ــاىن جوله ك ــەرکەوتنى پی ــەرۆىش س ــەو پ ئ

ئیرسائیلــە لــە کەنــارى خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت قــودس، 

چەندیــن جــار هــاىن ئیرسائیــى داوە بــۆ ئــەوەى پرۆســەى 

نیشــینگەکاىن فراوانــرت بــکات، ســەربارى ئــەوەى لــە پــرىس 

ــەواو  ــۆ قــودس، ت ــکا ب ــەى ئەمەری گواســتنەوەى باڵوێزخان

ــۆ  ــە ناتانیاه ــارەى ب ــن ج ــى چەندی ــە و بەڵێن هەماهەنگ

ــودس)48(. ــە ق ــەى دەبات ــەى واڵتەک ــە باڵوێزخان داوە ک

 دوەم: )داىن دانــوب(، باڵوێــزى ئیرسائیــل لــە نەتــەوە 

بــۆ  خــۆ  کەوتوەتــە  ئێســتاوە  لــە  یەکگرتــوەکان، 

بەدەســتهێناىن یاریــدەی کۆشــکى ســپى، بــۆ دروســتکردن و 

فراوانکــردىن نیشــینگەى نــوێ، لــە کــەرىت خۆرئــاوا.

ــووی  ــرى پێش ــن وەزی ــس تیله رس ــا ڕیک ــێهەم: هەروەه س

ــا  ــدوە، ئۆبام ــە ناتانیاهــۆى ڕاگەیان ــکا، ب دەرەوەى ئەمەری

ــەردەم  ــە ب ــت ل ــە بەربەس ــەوەى بوەت ــردوە ل ــەی ک هەڵ

ــل)49(. ــینگەکاىن ئیرسائی ــتکردىن نیش دروس

 چــوارەم: هەروەهــا نیکــى هــاىل، نوێنــەرى ئەمەریــکا 

ــە  ــه كان ل ــک الیه ن ــه  زۆرێ ــوەکان، ك ــەوە یەکگرت ــە نەت ل

ــل  ــپ و ئیرسائی ــەرى ترام ــە نوێن ــوەکان ب ــەوە یەکگرت نەت

ــدا  ــە بانگەشــەى هەڵبژاردنەکان دەیناســێنن، هەرچەنــدە ل

لەمــەڕ ســرتاتیژییەت و  ترامــپ  ئــەداى  لــە  ڕەخنــەى 

ــە  ــەواو هاوڕای ــتا ت ــەاڵم ئێس ــرت، ب ــەىت دەرەوەى گ سیاس

بابــەىت سیاســەىت دەره وەى ئەمەریــکا و  لــە  لەگەڵیــدا 

پاراســتنی ئاســاییىش ئیرسائیــل )50(، 

ئەمەریــکا  بەرگریــى  وەزیــرى  هەروەهــا  پێنجــەم: 

ــران  ــۆ ئێ ــە ب ــى زۆرى هەی ــس(، دژایەتییەک ــس ماتی )جیم

هەمیشــە  ناوچەکــەدا،  لــە  دەستڕۆیشــتوویییەکاىن  و 

ــییە  ــران مەترس ــتیى ئێ ــەوە بااڵدەس ــەوە دەکات ــت ل جەخ

ئیرسائیــل.)51(  بــۆ 

)جاریــد  ئەمانــەوە  هەمــوو  ســەروو  لــە  شەشــەم:   

کوشــنەر(، لــە الیــەن ترامپــەوە دیــاری کــرا وەک نوێنــەرى 

ســەرۆکى ئەمەریــکا بــۆ ئاشــتى لــە خۆرهەاڵىت ناوەڕاســت، 

ــەاڵم  ــە، ب ــیى نیی ــى دبلۆماس ــەو لێهاتوویی ــد ئ ــەر چەن ه

ئــەو لــە دایکبــووى خێزانێکــى دینــدارى یەهودییــە و 

بــەوە نــارساوە کــە پشــتگیریى بــااڵى ئیرسائیــل دەکات لــە 
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ــاوا و خۆرهــەاڵىت  ــە کــەرىت خۆرئ سیاســەىت نیشــینگەکاىن ل

ــودس.)52( ق

ویالیەتــە  لــە  ئیســرائیل  لۆبــى  پێگــەى   
ــە  ــی ل ــکا و کاریگەری ــى ئەمەری یەکگرتوەکان

ســەر ترامــپ
ئــەوەى مانــەوەى ئیرسائیــى مســۆگەر کــردوە کاریگەریــى 

ــەکان  ــە ئەمەریکیی ــە شــێوەیەک جوولەک ــەىت، ب لۆبییەکانی

بەکارهێنــاىن  بــۆ  دەدەن  خۆیــان  هەوڵــى  هەمیشــە 

ــاو  ــە پێن ــتەکردىن ل ــکا و ئاراس ــەىت دەرەوەى ئەمەری سیاس

ئــەم  بــۆ  فەڵەســتیندا،  خزمەتکــردىن  و  بەرژەوەنــدى 

مەبەســتەیش جوولەکــە ئەمەریکییــەکان بــە پاڵپشــتیى 

ــان دروســت کــردوە،  ــۆىب کاریگەری ــە و ل ــل کۆمەڵ ئیرسائی

کــە )ئایباک(یــش بــە بــە هێزتریــن و کاریگەرترینیــان 

دادەنرێــت، وێــڕاى لەخۆگرتنــى لــۆىب ئەندامــى مەســیحى 

پیــاىن  لــە  پشــتگیرى  تــەواوى  بــە  کــە  کاســۆلیکى، 

)لــۆىب  کەواتــە  دەکــەن.)53(  ئیرسائیــل  فراوانخــوازى 

ئایبــاک( بــە بــەراورد لەگــەڵ لۆبییەکانــی تــر، هەلومــەرج 

ــە ســەر سیاســەتی  ــە، ل و پێگەیەکــی زۆر کاریگــەری هەی

دەرەوەی )ویایەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا(، بە جۆرێک 

ــە ســەر ســەرۆک کۆمــار و ئەندامــاىن  فشــارى زۆر دەخەن

ئەنجوومــەىن نوێنــەران و کۆنگرێــس،  وێــراى هانــداىن 

ــل، و ناســاندىن  ــارەى ئیرسائی ــە ب ــکا ل ڕای گشــتیى ئەمەری

ــە  ــە ک ــەم هۆکارەی ــەر ئ ــی، لەب ــى منوونەی وەک دەوڵەتێک

ــەکاىن  ــتیوانیی ئامانج ــەکان، پش ــەی زۆری ئەمەریکیی زۆرب

ــە یارمەتییــە  )ئیرسائیــل( دەکــەن، هیــچ کاتێــک پرســیار ل

ــان  ــی واڵتەکەی ــی و دیبلۆماتییەکان زۆرە ســەربازی و دارای

بــۆ )ئیرسائیــل( ناکــەن، چونکــە زۆرینەیــان بــە پشــتیوانی 

و یارمەتیــی دارایــی )ئیرسائیــل( دەگەنــە دەســەاڵت.)54( 

هــەر وەک چــۆن ســەرجەم جوولەکــە ئەمەریکییــەکان، لــە 

هەڵبژاردنەکانــدا پاڵپشــتى ترامپیــان کــرد. لــە ســەروبەندى 

لــە  ڕێزلێنانــی  بڕوانامــەى  هەڵبژاردنیشــدا  بانگەشــەى 

بەخــرشا،  پــێ  جوولەکــەوە  ڕێکخراوێکــى  الیــەن  لــە 

شاری قودس
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لــە کۆنگــرەى ســااڵنەى )ئایباک(یشــدا، پاڵپشــتیى بــۆ 

دەوڵــەىت ئیرسائیــل دووپــات کــرەوە)55(، لــە ســەروبەندى 

بانگەشــەى هەڵبژاردنیشــدا چەندیــن جار ترامــپ دووپاتی 

ــە  ــت. )56( بۆی ــى خــۆش دەوێ ــەو ئیرسای ــە ئ ــردەوە ک ک

ــارى زۆرى  ــەرى و فش ــل کاریگ ــۆىب ئیرسائی ــتادا ل ــە ئێس ل

هەیــە بــە ســەر سیاســەتەکاىن ترامپــەوە، بــە جۆرێــک لــە 

ــەڕی دەخــات.  ــدا، وەگ ــدى و ئامانجــى ئیرسائیل بەرژەوەن

دەرئەنجام:

ــە  ــى کەم ــپ ماوەیەک ــى ترام ــدارەى نوێ ــد ئی ــەر چەن ه

ــەڕ  ــەرى لەم ــى جەوه ــەاڵم گۆڕانکاری ــوە، ب ــتبەکار ب دەس

مەســەلەی فەڵەســتین–ئیرسائیل، لــە پیــان و ســرتاتیژیەىت 

خــۆى مناییــش دەکات، کــە لــە زۆر ڕەهەنــدەوە جیاوازتــرە 

کــە  ئۆبامــا،  بــاراک  پێشــووى  ئیــدارەى  لــە سیاســەىت 

لــە  دەدا  هاوســەنگیى  پاراســتنى  هەوڵــى  هەمیشــە 

ــە  ــار ل ــەت زۆر ج ــدا، تەنان ــتین و ئیرسائیل ــوان فەڵەس نێ

لــە  هەبــوە،  هەڵوێســتى  فەڵەســتینیش  بەرژەوەندیــى 

پێنــاو تێکنەچــووىن دۆخــى ناوچەکــە، هــەر لەبــەر ئەمــە 

دژى سیاســەىت فراوانخــوازى و دروســتکردىن نیشــینگەکاىن 

ــکاى  ــەى ئەمەری ــتنەوەى باڵوێزخان ــوە، گواس ــل ب ئیرسائی

ــۆالن  ــەکاىن ج ــەرداگرتنى بەرزاییی ــودس و دەستبەس ــۆ ق ب

و  فراوانخــوازى  سیاســەىت  و  ئیرسائیلــەوە،  الیــەن  لــە 

داگیــرکارى بــە ســەر خاکــى فەڵەســتینەوە، لــە دیــدى 

ــر لەگــەڵ  ــا زیات ــوون، ئۆبام ــووڵ نەب ــەى قەب ــادا مای ئۆبام

ــە  ــەم پرســە، ب ــوو لەمــەڕ ئ ــدا کــۆک ب ــەکاىن ئیرسائیل چەپ

پێچەوانــەى ترامپــەوە کــە زیاتــر سیاســەىت ڕاســتڕەوە 

ــرت  ــە کەم ــەىن دەکات، بۆی ــەکان تەب ــدڕەوە ئیرسائیلیی تون

ــە  ــرە ڕەخن ــوە، بگ ــۆی گرت ــە خ ــەنگى ل ــیەىت هاوس خاس

لــە هاوســەنگبووىن نەتــەوە یەکگرتوەکانیــش دەگرێــت 

لــە پــرىس فەڵەســتیندا، هــەر چەنــد ترامــپ دەڵێــت 

ــن  ــەو چەندی ــەاڵم ئ ــەم، ب ــوکەت دەک ــە هەڵس »بێایەنان

جــار ئامــاژەى بــەوە داوە، کــە ئــەوە ئیرسائیلییەکانــن 

بــەاڵم  دەدەن،  ئاشــتى  به گیرخســتنى  هەوڵــى 

فەڵەســتینیەکان هەنــگاوى ئاشــتییانەى ئیرسائیــل ڕەت 

دەکەنــەوە و بــە ڕق و کینــەوە لەگــەڵ ئیرسائیــل جووڵــە 

دەکــەن، بۆیــە دەگەینــە ئــەو دەرئەنجامــەى کــە ئیــدارەى 

ــى  ــى لۆبی ــاوى و کاریگەری ــەورە سیاســییەکاىن ن ــوێ و گ ن

ئیرسائیــل و الســەنگیى کۆمارییــەکان بــەرەو الى ئیرسائیــل 

ــتڕەوە  ــتیى ڕاس ــپ و پاڵپش ــتى ترام ــزى رسوش و توندئامێ

تونــدڕەوەکاىن ئیرسائیــل و چەندیــن هــۆکارى تــر، لــە 

بەرژەوەندیــى پیــان و سیاســەت و ســرتاتیژى ئیرسائیلدان، 

بۆیــە زەحمەتــە واى دابنێــن کــە ترامــپ بێایەنانــە لەگــەڵ 

ئــەم پرســە مامەڵــە دەکات، بەڵکــوو پێچەوانــەى ئیــدارەى 

بەرژەوەندییــەکاىن  جەنــگاوەرى  دەبێتــە  خــۆى،  پێــش 

ئیرسائیــل لــە بەرانبــەر فەڵەســتیندا، هەرگیــز دۆســتایەتیى 

هاوپەیامنیــى ســرتاتیژیى ئیرسائیــل لــە پێنــاو فەڵەســتیندا 

نادۆڕێنێــت. ڕەنگــە وا بخوازێــت ترامــپ لەســەرخۆ و بــە 

ــتین-ئیرسائیلدا  ــرىس فەڵەس ــەڵ پ ــە لەگ ــدى مامەڵ پلەبەن

بــکات، هــەر وەک و چــۆن لــە دوا لێدوانیــدا، نەرمینوێنــى 

ــە  ــرا، چونک ــە دی دەک ــەک ب ــە ڕێژەی ــتیدا ب ــە هەڵوێس ل

دیراســە  و  هەڵســەنگاندن  ســەر  لــە  جەختــى  زیاتــر 

لەگــەڵ هەمــوو  بــەاڵم  بــوون دەکــردەوە،  و عەقــاڵىن 

ئەمانەیشــدا هەمــوو هەنــگاوەکاىن ئیــدارەى  پێشــوو، کــە 

ــدا  ــدارەى نوێ ــە ئی ــوون، ل ــل ب ــی ئیرسائی دژى بەرژەوەندی

ــە  گــەر نەیەنــە دیــش، ئــەوە ترامــپ نابێتــە بەربەســت ل

بــەردەم هەوڵــە فراوانخوازییــەکاىن ئیرسائیــل.
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ــەرواری ســەردانکردن،  ــەت پرێــس، ب ــەڕی میلل ــاکات، ماڵپ ن

.٢٠١٧/٢/١٦
h t t p : / / w w w . m i l l e t p r e s s . c o m / D e t a i l .

a s p x ? J i a m r e = 3 4 6 0 5
ــى حــل الصــراع الفلســطینی  38. األمــم المتحــدة تصــر عل
اإلســرائیلی علــى أســاس  الدولتیــن، Rوســیا الیــوم، تاریــخ 

ــارة 2017/2/16،   الزی
https://arabic.rt.com/world/8637609

ــوالن،  ــرائیل للج ــم أس ــراف یض ــو لالعت ــو یدع -39 نتنیاه
موقــع الجزیــرة، تاریــخ الزیــارة 2017/2/16)

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
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1 6 /2 /i n t e r n a t i o n a l / 2 0 1 7
40. حمــاس وإیــران.. فــرص التقــارب قویــة فــی عهــد 

2017/2/8 الزیــارة   تاریــخ  ترامــب، 
h t t p s : / /www. a lwa t anvo i c e . com /a rab i c /

 h tm l .1017791 /11 /02 /n ews / 2 0 17
مــن  شــیئا  یتعلمــوا  “لــم  األوروبییــن  نتنیاهــو:   .41
المحرقــة” بعــد قــرار شــطب حمــاس مــن الئحــة االرهــاب، 
http://www.alquds.co.uk/?p=266406 ،موقــع القــودس
42. ترامــب: ینبغــی إلســرائیل أن تتصــرف »بعقالنیــة« فــی 
http://www. .2017/2/10 ــارة ــخ الزی ــة الســالم، تاری عملی

alayam.com/alayam/world/631666/News.html
43. ترامــب: حــل الدولتیــن لیــس الوحیــد إلنهــاء الصــراع، 
http://www.skynewsarabia.com/  ،موقــع ســكاى نیــوز

web/article/918903
ــد ترامــب و بنیامیــن نتنیاهــو،  44. مؤتمــر صحفــى لدونال
تلفزیــون ســكاى نیــوز عربــىة، مباشــر 2017/2/15، ســاعة 

9:00 لیــل.
الفلســطینی  الصــراع  مــن  ترمــب  موقــف  غمــوض   .45
http://www.aljazeera.net/ ،االســرائیل،  مصــدر ســابق

D/29/1/news/reportsandinterviews/2017
46.العالقــات األمریكیــة - اإلســرائیلیة: مشــهد متغیــر؟، 
http://www.washingtoninstitute.org/ ،مصــدر ســابق
ar/policy-analysis/view/u.s.-israel-relations-a-

changing-landscape
47. فریدمــان... ســفیر أمریكــى أولویتــه نقــل الســفارة 
http://www.aljazeera.net/ الجزیــرة،   موقــع  للقــدس، 

/encyclopedia/icons/2016
48. ســفیر ترامــب فی إســرائیل: طعنة لمشــاریع »الســالم«، 

تاریــخ الزیارة 2017/2/13،
http://al-akhbar.com/node/269807

49. أمیــركا: المســتوطنات ال تعیــق الســالم لكــن توســیعها 
https://www.  2017/2/13 ــارة ــخ الزی ــدا، تاری ــس مفی لی
alarabiya.net/ar/arab-and-world/american-

2017l/elections-2016
ــم  ــى األم ــرائیل إل ــب وإس ــة ترام ــی: مندوب ــی هال 50. نیك

http://al-akhbar.  2017/2/14 الزیــارة  المتحدة،تاریــخ 
com/node/271555

51. »ترامــب« یختــار »جیمــس ماتیــس« عــدو إیــران وزیــرا 
https://medium.  ،2017/2/12 الزیــارة  تاریــخ  للدفــاع، 

com/thenewkhalij
 President Trump and the US embassy in  )52(

?Israel: What›s going on
president- /23 /01 /http://www.cnbc.com/2017
trump-and-the-us-embassy-in-israel-whats-

going-on.html
ــابق،  ــدر س ــت، مص ــتیفن وال ــایمر و س ــر ش ــون می 53. ج

ص9.
فەرهەنگــى  ڕەفیــق،  هــاوکار  و  عەبــاس  گەیــالن   .54
زانســتیی ڕامیــاری، چاپخانــەى ئاســیا، ســلێمانى،  2017، 

.275 ل 
 Where does Donald Trump stand on Israel?, )55(
website Haaretz, http://www.haaretz.com/world-

1.720213/news/u-s-election-2016
Trump pledges to be ‹neutral guy› in Israel- )56(
Palestinian negotiations, website CNN, http://
politics/donald- /18 /02 /edition.cnn.com/2016

/trump-israel-palestinian-neutral
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نەخشەى ڕێكخراوە تیرۆریستییەكان و گروپە توندڕەوەكان، چەندین پێشهاتی چاوەڕوانەكراویان 
بە خۆیانەوە بینی وەك دەرەنجامێكی حەتمی بۆ دۆخی پاشەكشەیان لە توانای ڕێكخراوی دەوڵەتی 
بەو  سەر  گروپەكانی  كرد  وای  ئەمەیش  ڕابــردوودا،  مانگی  چەند  له  ماوەی  )داعش(  ئیسالمی 
ڕێكخراوەیش بە هەمان شێوە لە پاشەكشەدا بن لە واڵتانی ئیقلیمی، وەك )بوكۆحەرام، بەیت 
مەقدەس، جوندل خەالفەت، دەوڵەتی ئیسالمی لە میسر، داعشی غەززە( پاشان ئەو پاشەكشەی  
بەرچاو  شێوەیەكی  بە  عێراق  و  سووریا  لە  سەرەكییەكەی  ناوەندە  دوو  هەر  لە  ڕێكخراوەكە 
لە  ڕێكخراوەیی و شەڕكردن دروست كرد.  توانای  ڕووی  لە  تریشی  لقەكانی  لە سەر  كاریگەریی 
الیەكی تریشەوە، هەندێك فاكتەر هەیە كە ڕۆڵی ڕێكخراوە كاراكان و بونییەی ڕێكخراوەیییان له 

 ناوچەكە دیاری دەكات.

بــه  شــێوه یه كی گشــتی ئــه م پێنــج فاكتــەره  ســەرەكیه  

ڕۆڵ و پێگــه ی ئــه و ڕێكخراوانــه  دیــاری ده كات: 

1. ژینگــەی جوگرافــی و پێكهاتــەی كۆمەاڵیەتــی ئــه و 

داوە،  ناوچانــەی  ئــەو  دەوری  ئابوورییــەی  بارودۆخــه 

چونكــە  ڕێكخراوانــەن،  ئــەو  ســەنتەری  چەقــی  كــە 

ڕێكخــراوە تونــدڕەوەكان بارودۆخــی ئابووریــی الواز و 

ــۆ  ــەرزۆك بــە كار دەهێنــن ب ــی ل پێكهاتــەی كۆمەاڵیەتی

كەمەندكێشــكردن ئەندامەكانیــان بــە تایبەتیــش گەنجــان، 

ئەدەبیەتەكانیانــدا  لــە  و هاوشــێوەكانی  داعــش  بۆیــە 

پشــێوییە  ئیدارەدانــی  چەمكــی  بــە  دەبەســن  پشــت 

ــن:  ــەش دەب ــدا داب ــێ قۆناغ ــەر س ــۆ س ــە ب ــۆزەكان، ك ئاڵ

ــتی...  ــی، توانس ــدارەدان بــە دڕندەی ــوون، ئی ــێ ئومێدب ب

ســرتاتیژیەتی واڵتانــی بەئامانجكراویــش بــە ســەر دوو 

ئاســت دابــەش كــران، یەكەمیــان: واڵتانــی یەكگرتــوو كــە 

خــاوەن دەســەاڵتی ناوەندیــن زاڵــن  بــە ســەر الیەنەكانــی 

ــان  ــی تری ــی الیەنەكان ــەی كۆنتڕۆڵ ــەو واڵتان ــر. دوەم، ئ ت

پــێ ناكرێــت و دوا جــار تووشــی الوازی دۆخــی ئابــووری 

و كۆمەاڵیەتــی دەبــن.

ــە  ــە ل ــی، ك ــی و ئەمن ــەی سیاس ــە ژینگ ــی ل 2.گۆڕانكاری

واڵتانــی ئیقلیمیــدا لــه  ئێســتا زۆر بــه  زەقــی دەبیرێت، بەو 

پێیــەی ســەقامگیریی سیاســی، فاكتــەرە دیاریكراوەكەیــە و 

ــە كارایــی ڕێكخــراوە توندڕەوەكانــدا گرینگــە.  ل

پێوەندییەكانــی  و  ئایدیۆلــۆژی  و  فیكــری  ڕووی  3.لــە 

ڕێكخــراوە  لەگــەڵ  ڕێكخســتنەكان  و  بیروبــاوەڕ 

وەك  ڕێكخراوێكــی  ســەر  لــە  كــە  ســنوورتێپەڕەكان، 

ــی  ــك چەق ــە هــەر كاتێ ــت، چونك داعــش جێبەجــێ دەبێ

ــە  ــەوە كاریگــەری ل ــوو، ئ ــه  پاشەكشــە داب ــە ل ڕێكخراوەك

ــە هــۆی  ــش دروســت دەكات و دەبێت ــی تری ســەر لقەكان

الوازبوونیــان. و  سســتبوون 

4.ملمانــێ و كێبڕكێــی ڕێكخراوەیەكانــی لــه  نێــوان گــروپ 

و ڕێكخــراوە توندڕەوەكانــی لــه  واڵتانــی هه رێمیــدا هەیــە.

هەماهەنگیــی  و  زانیــاری  هاریكاریــی  5.دروســتبوونی 

ئەمنــی لــه  نێــوان واڵتانــی هه رێمیــی و جیهانــی بــۆ 

ڕووبەڕوبوونــەوەی ئــەو ڕێكخراوانــە، چونكــە هــەر كاتێــك 

ڕووبــەری ڕێكخراوێــك لــە واڵتێــك بوونــەوە، ئــەوە بــە دەر 

ــی تریشــی  ــی لقەكان ــوون و الوازوبوون ــە كاریگەرب ــە ل نیی

ــەكان و  ــە. وەك گواســتنەوەی ئەندام ــی ناوچەك ــە واڵتان ل

ــان،  ــارە و چــەك بۆی ــاری و گواســتنەوەی پ ــۆڕی زانی ئاڵۆگ

ــەكان  ــی و زانیاریی ــكاری ئەمن ــردوە هاری ــش وای ك ئەمەی

ببێتــە میكانیزمێكــی سەرتاســەری بــۆ ڕووبەرووبوونــەوەی 

ــدڕەوەكان. ــراوە تون ڕێكخ

بــە رشۆڤەكردنی ئــەو پێنج فاكتەرانە. بۆمــان دەردەكەوێت 
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

 كاوی تاڵیبانً یتیرۆریستی  الماري دیارتریه پً
 

 

 
 كاوی تاڵیبان تیرۆریستیً  وي و كردي  پرۆسً كان ساڵً ژ
 زای( ري میذ كً فغاوی )حً رۆكی پێشووتری ئً وڵی تیرۆركردوی سً ًٌ 2002یهونی  ئً 5 1
 فغاوستان ئًری خاكی  رووبً  ك نً یً گً كۆوتڕۆڵكردوی چاري 2003می  تشریىی دووي 2
 زوی تی غً یوالیً  ربازی بیاوی نً شت سً كوشتىی ًٌ 2004می  كاوووی دووي 3
 زای ري وڵی تیرۆركردوی كً ًٌ  دووباري 2004یهونی  ئً 16 4
 الماری شاری كابم ــ یان دا پً 2006یار  ئً 5
تی  ویالیً  نًیان ژن بوون  سی كۆریای باشور ــ زۆربً كً 23ڕفاوذوی  2007موزی  تً 19 6

 ی كابول ر رێگً سً زوی نً غً
یان بۆ  رێگً  ریكی نً مً ربازی ئً ر كارواوێكی  سً سً  ٌێرش كردوً 2007و  تشریىی دوي 7 7

 ی كابول خاوً فرۆكً
تی  ویالیً  المارێكیان نً پً  ریكی نً مً ربازی ئً شت سً كوشتىی ًٌ 2009و  كً تشریىی یً 3 8

 فغاوستان اڵتی ئً ًٌوورستان باكوری رۆژ
 باشوری كابول  ریكی نً مً ربازی ئً كوشتىی چوار سً 2010می  كاوووی دوي 31 9

شاری  ڵماویا نً ی ئً قووسوڵخاوً  كی خۆكوژی نً یً وي وجامذاوی كردي ئً 2016می  تشریىی دوي 11 10
 ریف زاری شً مً

  كذاراوی تاڵیبان نً المارێكی چً پً  رباز نً سً 140  كوشتىی زیاتر نً 2017ویساوی  21 11
 ریف. زاری شً ربازی شاٌیه وسیك شاری مً ی سً بىكً
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كــە هەندێــك پێشــهات كاریگەریــی تەواویــان هەیــە 

لــە ســەر ڕادەی پاشەكشــەكردنی توانــای ڕێكخراوێكــی 

ــان كاتیشــدا  ــە هەم ــراق، ل ــە ســووریا و عێ وەك داعــش ل

ــی  ــە واڵتان ــش ل ــی تری ــی لقەكان ــتكردن و الوازكردن دروس

بــە  خــۆی  كاریگەریــی  ســێیەم  فاكتــەری  هه رێمیــی. 

ڕوونــی لەســەر دۆخــی ڕێكخــراوە تونــدڕەوەكان دروســت 

كــردوە لــە واڵتێكــی وەك میــرس لــە شــێوەی بەدیاركەوتنــی 

هەندێــك ڕێكخــراوەی ســەر بــە قاعیــدە پــاش ســێ ســاڵ 

لــە دیارنەمانــی ئــەو ڕێكخراوانــە هــەر دوای ڕاگەیاندنــی 

ڕێكخــراوی )بەیتومله قدیــس( و بەیعەدانــی بــە ڕێكخــراوی 

داعــش لــە نۆڤەمبــەری ســاڵی 2014دا، هەڵوەشــاندنەوەی 

هــەر جــۆرە پێوەندییەكــی ڕێكخراوەیــی و فیكــری لەگــەڵ 

لــە  ڕێكخراوەكــە  نــاوی  گۆڕینــی  هەروەهــا  قاعیــدە، 

ــینا( وەك  ــی س ــۆ )ویایەت ــدەس( ب ــت مەق ــار بەی )ئەنس

ــراق. ــە ســووریا و عێ ــی ئیســامی ل ــە دەوڵەت بەشــێك ل

بوكۆ حەرام 
گروپــی  تیرۆریســتییانه ی  په المــاره   و  هەڵمــەت  ئــه و 

ــاڵی 2009  ــە ســەرەتای س ــی داون ل ــۆ حــەرام ئەنجام بوك

ــە  ــی، ك ــی ئەمن ــن ئالینگاری ــە گەورەتری ــوون ل ــی ب بریت

ڕووبــەڕووی نێجیریــا بــوەوە. ســەرباری هەڵكشــانی ڕادەی 

ــەوە و  ــەی گرت ــەو واڵت ــەرتاپای ئ ــە س بەریەككەوتنەكانك

لــە نێــوان ئاژەڵــدارەكان و جوتیــاران زۆر بــە كەمــی ئــەو 

یاخیبوونــەی داپــۆىش، ئامانجــی ئایدیۆلۆژیــی ئــەو گروپــە 

 تەنیــا لــه بانگەشــەكردنی بــۆ شــوێنكەوتنی ئیســام چــوە 

دەرەوە و هەوڵــی بەرجەســتەکردنی بیرۆكەی دامەزراندنی 

دەوڵەتێكــی ئیســامییان دەكــرد لــە خۆرئــاوای ئەفریقــا بــه 

ــە   شــێوەیەكی گشــتی و ناوچــەی دەریاچــەی تشــادیش ب

تایبەتــی. ســاڵی 2002 هەڵمەتــە توندڕەوییەكانــی گروپــی 

ــاڵی 2015  ــن، س ــڕی بەدیاركەوت ــە چ ــەرام زۆر ب ــۆ ح بوك

ئــەو گروپــە كەوتــە نــاو لیســتی گروپــە تیرۆریســتییە هــەر 

ــە  ــەو یاخیبوون ــی ئ ــان. زیانەكان ــە جیه ــیدارەكان ل مەترس

وەحشــیگەرایە لــە دەیــەم ســاڵیدا بــە كوشــتنی زیاتــر 

ــە  ــت، هەروەهــا بوەت ــدە دەكرێ ــەس مەزن ــە 100000 ك ل

ــۆن كــەس. ــە 2.6 ملی ــر ل ــی زیات هــۆكاری ئاوارەبوون

ناوەنــدی  ئەمەریــكا:  دەرەوەی  وەزارەتــی  ســەرچاوە: 

AFP ئەمەریكــی  تیــرۆری  بەرەنگاربوونــەوەی 
هەڵكشانی ئەم گروپە

)پــەروەردەی خۆرئاوایــی  واتــە  حــەرام  بۆكــۆ  وشــەی 

حــەرام( ئــەو نــاوە گروپــی ئەهلــی ســوننەی بــۆ بانگەشــە 

و جیهــاد نــاوی پــێ دەركــرد بــوو، كــە لــە ســاڵی 2015 بــە 

)ویایەتــی ئیســامی لــە خۆرئــاوای ئەفریقــا( نــاو نرایــەوە. 

ــۆكاری  ــاوا ه ــی خۆرئ ــە كاریگەری ــان وای ــە پێی ــەو گروپ ئ

باڵوبوونــەوەی گەندەڵیــی سیاســی و هــەژاری و نەبوونــی 

ــا.  ــە باكــووری نێجیری ــە ل دادپەروەریی

گروپــی بوكــۆ حــه رام توانیویانــە بۆمــب و هاوەن دروســت 

بكــەن، جگــە لــە دەســتبەركردنی چــەك بــه  ڕێگــەی تــۆڕە 

قاچاخییەكانــی ناوچــەی كەنــار. ئەنجامدانــی كردەوەكانــی 

هەڵكوتانــە ســەر و بەتااڵنــربدن و ســووتاندنی فەرمانگــە و 

بنكــە ســەربازییەكان. 

هۆكارەكانی پاشەكشەكردنی بوكۆحەرام
چەندیــن فاكتــەر هــەن كە بوونەتــە هۆی پاشەكشــەكردنی 

گروپــی تونــدڕەوی بوكــۆ حــه رام لــه  نێجیریــا، یەكێــك 

لەوانــە: قەیرانــی ناوخــۆی خــودی گروپەكەیــه ، چونكــە بــه 

 هــۆی ملمانــێ ناوخۆیییەكانیــان لــە ســەر ڕابەرایەتیكردنی 

گروپەكــە پــاش كوشــتنی محەمەد یووسفـــی ســەركردەیان، 

بــە ڕوونــی ملمانێــكان لــه  نێــوان شــیكاو برنــاوی و مامــان 

نــور دەســتی پێكــردوە، ئەمەیــش بــوە هــۆی دابەشــبوونی 

ــوە  ــش ب ــاڵ. دوا جاری ــەر دوو ڕەوت و ب ــە س ــە ب گروپەك

ــتنی  ــتبوونی ڕێكخس ــەر دروس ــە س ــەرەكی ل ــەری س فاكت

ــی  ــە واڵت ــی ئەنساروموســلمین، ل ــە گروپ ــە ب )ئەنســار( ك

ســوودان نــارساون. دوای ئــەوە لــه  ســاڵی 2016 ئــەو 

لــە ڕووی  تــر هــات  گروپــە ڕووبــەڕووی كێشــەیەكی 

بیروبــاوەڕ و ئایدیۆلۆژیــەت و ئامانجــەكان. دوا جــار بــوە 

هــۆی دابەشــبوونیان بــە ســەر ســێ گروپــی لــە یــەك جیــا 

و هــەر یەكەیشــیان سەرپەرشــتیی ژمارەیــەك شــانەیان 

دەكــرد. 
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 نایجیریا  رام له رێكخراوی تیرۆریستی بوكۆ حهری  رابهبیۆگرافیای 
 

 

 

 

 

 

 

ئەبو بەكر محەمەد شیكاو/ ڕابەری 
 بۆكۆ حەرام

 لە ویالیەتی یوبی ــ نێجیریا لە دایك بوە 5691  لە ساڵى

فىقهی خىێنذوە لە ویالیەتی مایذوگىری و لەوێ گروپی بۆكۆ حەرامی  0222ساڵی 
 ناسیىە

 محەمەد یىوسفی گرتەوە و بىە سەركردەی بىكۆ حەرامجێگەی  0222ساڵی 

چەنذین هێرشی كردە سەر قىتابخانە و كەنیسەكان و بنكەی نەتەوە  0222ساڵی 
 یەكگرتىەكان لە بۆجا

 شەڕێكی دژی مەسیحییەكان و سەرۆك گىدالك جۆناسا بەرپا كرد  0220ساڵی 

 كەسی لە زینذانی جیىا هێنایە دەر 0222 0222ساڵی 

 خىێنذكاری كچ 002كردەوەی ڕفانذنی  0222ئەپریلی  22

 ڕای گەیانذ، وەك سەبایا مامەڵە لەگەڵ كچە دیلەكان دەكات 0222ئەپریلی  22

لە گرتەیەكی ڤیذیۆییذا داوای كرد، كە كچە نێجیرییەكان بە بەنذكراوی  0222مایۆی  20
 ئیسالمی دەگۆڕێتەوە

 كىشتنی شیكاو كردەوەسىپا جەختی لە سەر  0222سێپتەمبەری  02

 AFPناوەنذی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆری ئەمەریكی  -سەرچاوە: وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا
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و  لــە كەموكــوڕی  بریتییــە  گرینــگ  تــری  فاكتەرێكــی 

دابەزینــی بنكــەی جەماوەریــی ئــەو گروپــە. لــە ڕاســتیدا 

ئــەو  بــۆ  جەماوەریــی  پشــتیوانیی  پاشەكشــەكردنی 

گروپــە لەگــەڵ زیادبوونــی ڕادەی پڕۆســە توندڕەوییــە 

هەڕەمەكییــەكان زیاتــر بــوو، كــە شــەڕكەرەكانیان لــه 

پێــش  چونكــە  دەدا،  ئەنجامیــان  ناوچــەدا   چەندیــن 

ــەی  ــتە نزیك ــی دەگەییش ــارەی الیەنگران ــاڵی 2009 ژم س

هەڵمەتــە  لوتكــەی  لــە  كەچــی  كــەس،  هــەزار   280

توندڕەوییەكــەی گەییشــتبوە نێــوان 15 بــۆ 50 هــەزار 

كــەس. 

بــە  كــرد  دەســتی  نێجیریــا  ســوپای  ماوەیــەدا  لــەو 

ــێ  ــتیوانییان ل ــانەی پش ــەو كەس ــزادانی ئ ــی س هەڵمەتێك

ــی بۆكــۆ حــەرام  ــە هەمــان كاتیشــدا كردەوەكان دەكــرد، ل

ــی و  ــە دڕندەی ــوون، زۆر ب ــەوژم ب ــه  ت ــد و ب ــار تون یەكج

وەحشــیگەرانە پڕۆســە توندڕەوییەكانیــان ئەنجــام دەدا. 

دوا جــار هاریكاریــی نێودەوڵەتییــش بەشــدار بــوو لــە 

پاشەكشــەكردنی ڕادەی تونــدی بۆكــۆ حــەرام، چونكــە 

لــە ســاڵی 2013ـــەوە حكوومەتــی نێجیریــا دەســتی كــرد 

ــە،  ــەو گروپ ــی ئ ــۆ لەناوبردن ــە پڕۆســەیەكی ســەربازی ب ب

نزیكــەی 15 هــەزار ســەربازی بــۆ ئــەو مەبەســتە ئامــادە 

ــك  ــان پێ ــرە ڕەگەزی ــی ف ــی هاوبەش ــان هێزێك ــرد، پاش ك

هێنــا، كــە بــە نزیكــەی )8.700( ســەرباز مەزنــدە دەكــران 

ــرد.  ــنورەكانیان دەك ــەوانی س ــری پاس ــە چڕوپ و ب

بزووتنه وه ی تاڵیبان
یەكگرتــوەكان  نەتــەوە  رێكخــراوی  هەرچەنــدە 

ڕایگەیانــدووه  كــه  نیــوەی ســاڵی 2017، تــا ســەرەتای 

2018 زۆرتریــن پەالمــاری خوێنــاوی لــە كابــول ڕوویانــداوە 

ــە چەكــدارەكان و زۆربوونــی  ــە هــۆی زیاتربوونــی گروپ ب

و  داعــش  ڕێكخــراوی  بــه  تایبەتیــش  چاالكییەكانیــان 

چڕوپــڕی هێرشــەكانی تاڵیبــان لــە هەندێــك هەرێمــی 

ئەفغانیــدا، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا پاشەكشــەكی بەرچــاو 

لــە مەیدانــی شــەڕ و پەالمارەكانــدا لــە الیــەن تاڵیبانــەوە 

ــی و  ــن هــۆكاری ناوخۆی ــه  چەندی ــش ب ــت، ئەمەی دەبیرێ

گشــتی. یەكێكیــش لــە گرینگرتیــن هــۆكارەكان:

نەبوونی سەركردە
ــی  ــوون و الوازیبوون ــی خراپب ڕەنگــە ســەرجەم فاكتەرەكان

ــش  ــەوە، ئەوی ــۆ بكرێت ــدا ك ــەك خاڵ ــە ی ــان ل ــزی تاڵیب هێ

دامەزرێنــەری  مردنــی  دوای  ناوەندێتییــە  نەبوونــی 

بزووتنەوە كــە و ڕابەرەكــەی مــەال عومــەر. هەرچەنــده  

ــەر  ــەی ه ــی ناوەك ــوو، كەچ ــرد ب ــوو م ــاڵیش دەب دوو س

لەســەر بڕیــارەكان دەدرا و وای كــرد بــوو تاڵیبــان بتوانێــت 

ــاش  ــەاڵم پ ــت، ب ــێ بپارێزێ ــۆی پ ــزی خ ــەاڵت و هێ دەس

ڕاگەیاندنــی مردنــی ڕابــەر، دۆخــی نــاوەوەی بزوتنەوەكــە 

ــوو.  ــی دەچ ــەرەو خراپ ــۆڕا و وردە وردە ب گ

ناكۆكی و شەڕە ناوخۆیییەكان
پــاش ڕاگەیاندنــی مردنــی مــەال عومــەر، شــتێكی رسوشــتی 

بــوو بزوتنەوەكــە بــە ســەر چەندیــن گــروپ دابــەش 

ــە گروپــی  ــا ئێســتا بوون ــە تێپەڕبوونــی كاتیــش ت ببێــت. ب

ناكــۆك لەگــەڵ یــەك. هــۆكاری ســەرەكییش لــە ســەر ئــەو 

دابەشــبوونە و ناكۆكییانــەی بــە پلــەی یــەك دەگەڕێتــەوە 

بــۆ مەســەلەی پەردەپۆشــكردنی مردنــی مــەال عومــەر لــە 

ــەن جێگرەكــەی.  الی

گۆڕینی ستراتیژیەتی جەنگ
ــە  ــه  ســەردەمی مــەال محه مــه د عومــەر خــۆی ل تاڵیبــان ل

هــەر هەنگاوێــك الدەدا ئەگــەر زیانــی بــۆ بەرژەوەندیــی 

گشــتی هەبوایــە، وەك هێرشــكردنە ســەر شــار و ڕێگاوبانــە 

ســەرەكییەكان و دانانــی بۆمــب لــە ســەرە ڕێــگاكان، 

هەروەهــا مامەڵەكردنــی لەگــەڵ هــۆزەكان بــە شــێوەیەكی 

شاییســتە، بــەاڵم دواتــر ســرتاتیژیەتەكە گــۆڕا بــۆ پەالماردان 

و هەڵكوتانــە ســەر شــارەكان و خــۆی تەقاندنــەوە، ئەمانــە 

بوونــە  سیاســەت و ســرتاتیژی نوێــی ئــەو بزوتنەوەیــە. 

بــەو هۆیەیشــەوە زیانــی گــەورە بــەر هاواڵتییــان كــەوت 

و چەندیــن بــازاڕ و مــاڵ بــه  تــااڵن دەبــران. به مەیــش 

ــوان بزووتنەوەكــە و گــەل دروســت  ــه  نێ درزێكــی قــوڵ ل

جەماوەرییــە  بنكــەی  له دەســتدانی  هــۆی  بــوە  بــوو، 

ــەرەكییەكەی. س
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 ڕێكخراوی داعشقورسایی لەدەستذاوی دیارتریه و گریىگتریه خاڵە بەهێسەكاوی 
 

الوازكردنی خاڵە  ژ
 بەهێسەكان

 هۆكارەكاندیارترین 

ئەوجامی  بێتواوایی لە بەستىەوەی واوەوذ بە لقەكاوی ترەوە، دواتر له  بێتواوایی 1
ئاسماوییەكان بۆ سەر   جیابوووەوەی لقەكان بە هۆی چڕیى گورزە

 واوەوذێتیی ڕێكخراوەكە و پەرتەوازەبووویان

وشككردوی سەرچاوەی  2
 پشتیواوی

ئیىتمابوون لە دەستبەسەرداگرته و وشككردوی سەرچاوەی پشتیواوی و 
 هەر یەك لە واڵتاوی عێراق و سووریا و ئوردون و لوبىان و توركیا

واچاركردوی ڕێكخراوەكە بە هاتىەدەر لە شوێىە قەرەباڵغەكان بۆ بیابان و  بەدەرواوی ڕێكخراوەكە 3
 واوچەی ئاشكرا

 ئەمەریكیوێوان تەوەری ڕووسیایی و  هەماهەوگیی سەربازی له  هەماهەوگیی سەربازی 4

بەئاماوجگرتىی  5
 سەركردەكاویان

 گرته و كوشتىی سەركردە كارا و چاالكەكاوی ڕێكخراوەكە

خساوە واو ژیىگەی  6
 ڕێكخراوەكە

خساوە واو ژیىگە بەر فراواوەكەی ڕێكخراوەكە لە ڕەقە و موسڵ بە ڕێگەی 
چاوذوی شاوە و بە سەربازكردوی كەسایەتییە وسیكەكاوی داعش و 

 دەستەبەركردوی زاویاری 

چڕكردوەوەی پڕۆسە  7
 سەربازییەكان

چڕكردن و زیاتركردوی پڕۆسە سەربازییەكان لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوو 
 ڕێكخراوەكەبۆ سەر 

لەدەستذاوی بىكەی  8
 جەماوەری

دەستذان و وەماوی بىكەی جەماوەری بە هۆی خراپیی هەڵسوكەوتی  له
 ئەوذاماویان و پشتیواویكردوی سەرجەم هێسە ئۆپۆزسیۆوەكان لە سووریا

یەك ترازاوی سەرکردەکاویان بە تایبەتی لەو  لە یەك جیابوووەوە و له  ئیىشقاقی بەردەوام  9
 شوێىاوە كەوتىە بەر گەمارۆیییەكی سەخت

بىەڕەتذا  بێمتماوەیی لە الی هەوذێک سەركردەی ڕێكخراوەكە كە له  بێمتماوەیی  11
 عێراقی بوون

گەمارۆداوی ڕێكخراوەكە  11
 ڕووی دارایییەوە له 

لێذاوی واوەوذی وەزارەتی مالیی ڕێكخراوەكە كە كاریگەری لە سەر 
 دروست كرد.تەمویلكردوی پڕۆژەكان 

 پەرتەوازەبوووی ڕوئیا و پالوە ستراتیژییەكاوی ڕێكخراوەكە پەرتەوازەبوون 12
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ئایدیا دیپلۆماتیك

پەیدابوونی داعش
ــوو  ــاو كات ب ــان ه ــەی تاڵیب ــە ناوخۆیییان ــەو گۆڕانكاریی ئ

لەگــەڵ پەیدابوونــی داعــش. ســرتاتیژیەتی داعشــیش هــەر 

لــە ســەرەتاوە ڕوون و ئاشــكرا بــوو، ئەویــش بەرپاكردنــی 

ــەوە و لەبەریەكهەڵوەشــاندنەوەی  ــگ لەگــەڵ بزوتن جەن

و چــەك، هەروەهــا  پــارە  بــە  فرێدانیــان  یەكڕیزیــان، 

باڵوكردنــەوەی پڕوپاگەنــدە لــە ســەر تاڵیبــان، بــەوەی كــە 

بــۆ بەرژەوەندیــی ئەجینــدای بیانــی كار دەكات، بۆیــە 

ژمارەیەكــی زۆر لــە ســەركردەكانی تاڵیبــان ڕوویــان كــردە 

داعــش.

چەكی ئاسمانیی ئەفغانی
چەكــداری  هێــزی  كێشــەكانی  دیارتریــن  لــە  یەكێــك 

ــەاڵم دوای  ــوو، ب ــامنی ب ــی ئاس ــی چەك ــی، نەبوون ئەفغان

ــەاڵت،  ــەوی دەس ــەر جڵ ــۆ س ــی ب ــەرشەف غەم ــی ئ هاتن

ــی ســوپا و چەكــی ئاســامنی  ــە ئامادەكردن زۆر گرینگــی ب

دا، بۆیــە توانیــی چەندیــن گرێبەســتی گرینگــی چــەك 

لەگــەڵ هــەر یــەك لــە چیــن، ڕوســیا، هیندســتان. ئەمەریكا 

و هاوپەیامنــی ناتــۆ دەســتبەر بــكات. ئەمەیــش وای كــرد 

ــارگەی  ــە و حەش ــانی موڵگ ــە ئاس ــت ب ــەت بتوانێ حكووم

ــات. ــان بب ــە ناوی ــج و ل ــە ئامان ــەكان بكات تاڵیبان

بەئامانجگرتنی چەقی سەنتەری تاڵیبان
جگــە لــەو فاكتەرانــەی بــاس كــران، گۆڕینــی ســرتاتیژیەتی 

ــان،  ــەڵ تاڵیب ــردن لەگ ــە مامەڵەك ــی ل ــی ئەفغان حكوومەت

كاریگەرییەكــی زۆر هەبــوو لــە ســەر بارودۆخــی مەیدانی، 

ــی  ــی ئەفغان ــزە تایبەتییەكان ــانەی هێ ــەو پڕۆس ــە ئ چونك

)كۆمانــدۆ( ئەنجامیــان دەدا، زیانــی زۆر گەورەیــان لــە 

 
 نی سۆماڵینجانی مٌجاىید ی گو ًه بسًتنو

 

 

 
 میر ی ئو بیده بٌ عو دیری، ئود  حمو ئو مانی رمانده فو

 مانی باشٌر تیش ىۆزه تایبو مانی سۆماڵ، بو ی ىۆزه زۆربو مان ىۆزه
سااڵنی 
 مانیان چاالمیو

 خۆ تا ئێستا ربو می سو یو ًه ك بسًتنو ًه 2002

ندی  ناًه
 تی رمردایو سو

 ڕاست لب/ جٌبای ناًه جو

ندی  ناًه
 مانیان پرۆسو

 میسۆم ندێل ًاڵتی ئو ىو لو  ًه قینو سۆماڵ، مینیا/ تو

 مفیری تی جیيادی ً تو فیو لو سو ئایدیۆلۆژیا
 1.4.21 ىێس

 / مٌجاىیدنی بیانی قاعیده تی یمانیو ىاًپو
 سۆماڵ  فریقیا لو مێتی ئو ی یو / نێردهر )سۆماڵ( مێتی راگٌزه تی یو حنٌمو ر رمابو
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تاڵیبــان دا، بــوە هــۆی الوازبوونــی لــه  ڕووی شــەڕ و 

كەمبوونــەوەی شــەڕكەرەكانیان.

بزوتنەوەی گەنجانی موجاهیدین لە سۆماڵ
ــەوەی  ــەری بزووتن ــی( ڕاب ــەد كون ــتنی  )ئەحم دوای كوش

گه نجانــی موجاهیدیــن لــه  ســۆماڵ كــە بــە موختــار ئەبــوو 

ــووی  ــارەی داهات ــە ب ــن پرســیار ل ــوو، چەندی ــر نارساب زوبێ

بزوتنەوەكــە هاتوونەتــە ئــاراوە، بــە تایبەتــی پاش كوشــتنی 

ڕابەرەكــەی لــە الیــەن ســوپای ســۆماڵەوە، دواتــر بــە 

پشــتیوانیی هێزێكــی نێــردەی یەكێتیــی ئەفریقــا دەســتیان 

بــە ســەر موڵگــە ســرتاتیژییەكانی بزوتنەوەكــە داگــرت 

ــه  ناوەڕاســتی و باشــووری واڵت. بــە نەمانــی ڕابەریــش،  ل

بزوتنەوەكــە كەوتوەتــە نــاو قۆناغێكــی نــوێ، چونكــە 

هه رێمیــی  واڵتانــی  و  ڕكابــەران  بزوتنەوەكــە  ڕابــەری 

ــت و  ــان نابێ ــان ئاس ــی داهاتووی ــە قۆناغ ــوو، بۆی تۆقاندب

ڕەنگــە ببێتــە هــۆی پاشەكشــەكردنی دەســەاڵتی ســەربازی 

ــە.  ــی بزووتنەوەك ــی و ئیداری و ئەمن

پەرتەوازەبوونــی  و  بــوون  الواز  ســەرەكیی  هــۆكاری 

خاڵێــك: چەنــد  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  بزوتنەوەكــە 

ــە  ــی فڕۆك ــە بۆردومانێك ــان ل ــەری ڕۆحیی ــتنی ڕاب ــــ كوش

ــوو  ــندە ب ــی كوش ــە گورزێك ــكا، ك ــی ئەمەری جەنگییەكان

ســرتاتیژیی  زیانــی  هەروەهــا  بزوتنەوەكــە،  ســەر  بــۆ 

قــورس، كــە وای كــردوە بزوتنەوەكــە هیــچ بەدیلێكــی 

ــیدار و  ــە مەترس ــە ئەمنیی ــی بازن ــت. تێپەڕاندن ــری نەبێ ت

بەرتەســكەكەی دەوری ڕابــەری دابــوو، كاریگەریــی خــۆی 

ــە ســەر الوازبوونــی بزوتنەوەكــە و هەســتكردن  هەبــوو ل

ــی. ــێ متامنەی ــە ب ب

بزوتنــەوەی  مەیدانیــی  جووڵــەی  پاشەكشــەكردنی  ــــ 

گه نجانــی موجاهیدیــن لــه  ســۆماڵ و لەدەســتدانی موڵگــە 

ســرتاتیژییەكانی لــە ناوەڕاســت و باشــووری ســۆماڵ تەنهــا 

لــە مــاوەی دوو هەفتــەدا، هەروەهــا ڕۆیشــتنی ئــەو 

ــە ڕەگــەزی  ــوون، ل ــە بنەچــە ســۆماڵی نەب شــەڕكەرانەی ب

جیاجیــا بــوون، بــەاڵم خــاوەن شــارەزایییەكی فــراوان بــوون 

لــە شــەڕكردندا. ئــەوان بەشــداریی چەندیــن شــەڕیان كــرد 

بــوو لــە ئەفغانســتان و بۆســنە و چیچیــان، بەاڵم ســەرەتای 

بــە  شــەڕكەرانەی  ئــەو  یەكگرتــوەكان  ویایەتــە   2009

ــرد ســنورەكەیان  ــش وای ك ــج، ئەمەی ــردە ئامان ــی ك تایبەت

ــە دەرەوە. ــە ســۆماڵ بچن ــەوە و ل بەرتەســك ببێت

ــــ لــە ســاڵی 2011 بزوتنــەوەی گەنجــان بڕیاریــدا بــە 

تــەواوی لــە مەقادیشــۆی پایتەخــت بكشــێنەوە و بــە 

ــە  ــد. ل ــان ڕاگەیان شــێوەیەكی تەكتیكــی پاشەكشــەی خۆی

قۆناغــی دوەمیــش ســەرجەم شــار و پێگــە ســرتاتیژییە 

ــامیو(  ــاریش )كیس ــن ش ــرد. دوایی ــۆڵ ك ــان چ گرینگەكانی

ســۆماڵییەكان  میلیشــیا  و  كینیــا  هێزەكانــی  كــە  بــوو ، 

هــۆی  بــوە  ئەمەیــش  گــرت.  ســەردا  بــە  دەســتیان 

گرینگرتیــن  لەدەســتدانی  و  بزوتنەوەكــە  ئیفلیجبوونــی 

ئابــووری. ســەرچاوەی 

بــە  ئەمنییــەكان  دەزگا  توانــای  ســێیەمیش  خاڵــی  ــــ 

لەبەریەكهەڵوەشــاندنەوەی تۆڕە ئەمنییەكانــی بزوتنەوەكە 

لــە مەقادیشــۆ و دەســتگیركردنی ڕەگەزەكانیــان.

لــە الیەكــی تریشــەوە، كلیلــی بزوتنەوەكــە لــە ڕووی 

ــە نــاو دەســتی ڕابــەری  ئەمنــی و ســەربازی و داراییــش ل

ــر  ــەی  خێرات ــی بزوتنەوەك ــش داڕمان ــوە، ئەمەی ــوو ب پێش

دەكات، لەگــەڵ ئەگــەری پاشــگەزبوونەوەی ئەندامەكانیان 

ڕادیكاڵییەكەیــان  بیرۆكــە  لــە  تــاك  تــاك  شــێوەی  بــە 

بۆیــە  بزوتنەوەكــە،  لــه  ڕیزەكانــی  دەســتهەڵگرتن  و 

بزوتنەوەكــە لــە كاتــی ئێســتادا هەڕەشــەی لەناوچــوون و 

لــە بەریەكهەڵوەشــاندنەوە لــە ســەرە. 

 سەرچاوەكان: 
 www.alaraby.co.uk-1

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports -2
 http://acpss.ahram.org.eg/Index.aspx-3

والدراســات/  للبحــوث  مقدیشــو  مركــز   4-
 MOGADISHU CENTER FOR

R E S E A R C H & S T U D I E S



حه فسه  كنجوال
لە عەرەبییەوە: کارناس جوبرائیل

بزووتنه وه ی گه نجانی كشمیر

پێناسه كردنه وه ی پرسی مافی چاره نووس له  گۆشه یه كی گه رمداهاتوودا 
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ئه م ڕاپۆرته  توێژینه وه یه كی پوخت ده كات له سه ر میكانیزمه  لۆكاڵییه كانی تایبه ت به  ئاڵۆزی 
و ملمالنێكانی كشمیر، هه روه ها جه ختده كات له سه ر ئه و شه ڕو خه باته ی كه  گه نجانی كشمیر 
له  سه ره تای ده یه ی یه كه می هه زاره ی سێیه مه وه  له  دژی ده وڵه تی هندستان به رپایان كردووه . 
گه نجانی  بزووتنه وه ی  كه   شێوازه ی  ئه و  سه ر  خستۆته   تیشكی  راپۆرته   ئه م  الیه كیتره وه   له  
كشمیر جموجووڵه كانی له سه ر ده ستپێكردووه  له  ده ره وه ی فه زای سیاسی و فه ڕمی له  رێگه ی 
به كارهێنانی ته كنۆلۆژیاو شێوازو رێگه ی تر له  پێناو زیادكردنی هۆشیاری له  به رامبه ر كێشه ی 
كشمیر  گه نجانی  له   گروپه   ئه و  سیاسی  كاریگه رێتی  گۆڕانكارییانه ،  ئه م  سه ره ڕای  كشمیر. 
ده وڵه تی  داپڵۆسینه كانی  و  توندوتیژی  كێرڤی  به رزبوونه وه ی  به هۆی  سنورداره   هێشتاكه  

هندستان و چاودێریكردنی بۆ ئه و جوواڵنه وه یه . 

پێشه كی 
لــه  دوای ســێ ســاڵ دابــڕان، هه ریــه ك لــه  هندســتان 

و پاكســتان جارێكیــرت ده ســتیانكرده وه  لــه  دانوســتانی 

لــه   لوتكــه   گه یشــته   كاتێــك  سه رتاســه ری،  دووقۆڵــی 

دوای ســه ردانی ســه رۆك وه زیرانــی پاكســتان )مــودی( 

بــۆ پاكســتان بــۆ به شــداریكردنی لــه  لوتكــه ی رێكخــراوی 

لــه    )SAARC( ئاســیا باشــوری  هاریــكاری هه رێمیــی 

ئه یلولــی 2016. بــه اڵم كاتێــك چاوه ڕوانده كــرا كێشــه و 

ــه   ــك بێــت ل ــه  جامــۆو كشــمیر یه كێ ــه ت ب ــی تایب ملمانێ

جارێكیــرت  بــه اڵم  گفتوگــۆكان«  ســه ره كییه كانی  خاڵــه  

ــه ردوو  ــی ه ــه  نه ته وه ییه كان ــه  به رژه وه ندی ــه وت ك ده رك

واڵت جارێكیــرت زاڵكــرا به ســه ر ده نــگ و خواســته كانی 

گه النــی ناوچه كــه ، بــه  تایبه تــی ئــه وه ی په یوه ندیــداره  

ــمیر.  ــی كش ــه  دۆڵ ــوڵامن ل ــه ی موس ــه  زۆرین ب

پێشینه یه ك ده رباره ی مێژووی ملمالنێكه 
ڕه گ و ڕیشــه ی ملمانێــی كشــمیر ده گه ڕێتــه وه  بــۆ ســاڵی 

1947 كاتێــك نیــوه  دوورگــه ی هندســتان له ســه ر بنه مــای 

ــی(،  ــه ی هندۆس ــتان )زۆرین ــۆ هندس ــكرا ب ــی دابه ش دیین

ــه  قۆناغــی  ــه ی موســوڵامن(، ل هه روه هــا پاكســتان )زۆرین

ــه ن  ــمیر له الی ــه اڵتی كش ــتی ده س ــدا گرتنه ده س داهاتووش

ــژاوی  ــێوه یه كی ته موم ــه  ش ــی(یه وه  ب ــای هندۆس )میهراج

بــه  خاكــی  لكاندنــی هه رێمــی كشــمیر  بــووه  هــۆی 

ــه   ــت و داواكاریی ــردا خواس ــی ت ــه  دیوێك ــتانه وه . ب هندس

ناوخۆییــه كان بــه  ئه نجامدانــی راپرســیه ك بــۆ دیاریكردنــی 

چاره نوســی كشــمیر لــه  نیــوه ی دووه مــی ســه ده ی بیســت 

ســه ره تای  لــه   هــه ر  كشــمیر  هه رێمــی  پشــتگوێخرا. 

ــو ســه ره تای هــه زاره ی ســێیه م  ــه ی هه شــتاكانه وه  تاك ده ی

ــوه گا، كــه  له الیــه ن  ــی توندوتیــژ تێ لــه  داوی راپه ڕینێك

ــه ركردایه تی  ــه وه  س ــمیرییه كان و بیانییه كان ــه ركرده  كش س

ــه   ــه و راپه ڕین ــه اڵم ئ ــتان، ب ــی هندس ــه  دژی ده وڵه ت ــرا ل ك

هه رچه نــده   لێكــرا.  پشــتیوانی  پاكســتانه وه   له الیــه ن 

ــه ی  ــه  رێگ ــه وه  ل ــه  دامركێنێت ــی راپه ڕینه ك ــتان توان هندس

و  كوشــن  زۆری  و  داپڵۆســین  ئاســتی  به رزكردنــه وه ی 

پێشــێلكردنی مافه كانــی مــرۆڤ و دروســتكردنی چه ندیــن 

گروپــی ســه ربازی لــه  دژی بزاڤــه  هه ڵگه ڕانــه وه ی كشــمیر، 

وه ك گروپــی )االخــوان(، ئه مــه  جگــه  لــه  پیاده كردنــی 

ــه ، كــه  دواجــار كاریگــه ری زۆری  سیاســه تی په رتكــه و زاڵب

هه بــوو لــه  ســه رهه ڵدانی شــه ڕو كوشــتاری ناوخۆیــی 

ــازادی كشــمیردا. ــی ئ ــزی پشــتیوانان و الیه نگران ــاو ری له ن

ســێ،  هــه زاره ی  یه كه مــی  ده یــه ی  مــاوه ی  لــه  
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 سریٌاگار خت پایتَ
كی  یَ ًی پێگَ . خاٍُّیواالیاچیای  –باكّْری ٌُدستاى  ی جْگرافی پێگَ

 ڕاستی ئاسیا باضّْر ّ ًاٍّ  لَ  ستراتیژییَ
 فغاًستاى چیي، پاكستاى، ٌُدستاى، ئَ دراّسێكاًی  تَ ّڵَ دٍ

 جاهۆضی چیي(،  )بَ كسای تچیي : ئَ ش پێكِاتٍّْ سێ بَ  لَ رێن ضبًّْی ئیداریی َُ دابَ
  ضی پاكستاى( )بَ ی ئازادكطویر ضی ٌُدستاى(، ئازا كطویر )بَ

  تر چْارگۆضَ كیلۆهَ 222,222 ر ڕّّبَ  
 هلیۆى 22.088 ی داًیطتْاى ژهارٍ
 حبْبا هْفتی هَ زیراى رۆك ٍّ سَ

ری سیاسی ّ  كاًی ٌُدستاى ّ كاریگَ تَ ّیالیَ  لَ  كێكَ یَ ی سیاسی پێگَ
   كَ ر ًاّچَ سَ لَ یَ ی َُۆئابّْری خ

 سریٌاگار - جاهۆ  ّ ُاّیٌَ  ی زستاًَخت پایتَ
 كاى كاى، ئارییَ فغاًییَ كاى، ئَ غۆلَ تْرك، هَ لی كطویر كی گَ ڵَ چَ ڕٍ

ی  ی قسَ ّ زهاًاًَ ئَ
 ى كَ پێدٍ

 ٌُدی، كطویری، ئۆردّ

ًێْاى ٌُدستاى ّ   لَ  ّ ًاكۆكیَ  كی پڕ كێطَ یَ ًاّچَ كطویر باری ئاسایص
  چیي ّ پاكستاى

ًدیي  ریكي ّ چَ خَ  ٍّ كطتْكاڵَ  كطویر بَی داًیطتْاًی  زۆربَ ئابّْریباری 
 ، ّزٍ ّ سَ  هیٍْ ضاهی، ًوَ گَ ًن، ك گَ رّبّْهی كطتْكاڵی ٍّ بَ

  ُێٌێت م دٍ رَُ ًگْیي بَ َُ
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بزووتنــه وه ی كشــمیر لــه  پێنــاو به ده ســتهێنانی مافــی 

گرێكــه ی  كــه   بزووتنه وه یــه ك  بــۆ  گــۆڕا  چاره نــوس 

ــه رو شــیكه ره وه  هنــدی  ــه ر رۆشــنایی بۆچوونــی لێكۆڵ له ب

بــۆ  بگه ڕێتــه وه   كــرا  پێشــبینی  نێوده وڵه تییه كانــدا  و 

بێهیوابوونــی خه باتــی  پــاڵ  لــه   ئاســایی خــۆی  بــاری 

هه رێمه كــه .  لۆكاڵــی  دانیشــتوانی  چه كدارانــه ی 

بــه   2008دا  ســاڵی  ســه ره تای  لــه   ئه وه شــدا  له گــه ڵ 

نوێــی خۆپیشــاندانی  فراوانــرت شــه پۆلێكی  شــێوه یه كی 

ــایه ی  ــه  س ــه ی ل ــه و نه وه ی ــه ركردایه تی ئ ــه  س ــتیانه  ب ئاش

گه شــه یكرد  چه كدارانــه دا  خه باتــی  رابه رایه تیكردنــی 

خۆپیشــاندانهكان  روودانــی  هۆكاره كانــی  بــوو.  به رپــا 

جۆراوجــۆر بــوون، هــه ر لــه  خواســتی ده ستبه ســه رداگرتنی 

یاســا  ده ره وه ی  لــه   كوشــن  كشــمیرو  زاری  و  زه وی 

له الیــه ن ده وڵه تــی هندســتانه وه ، تــا ده گاتــه  كوشــتنی 

كشــمیر.  گه نجانــی  ئه شــكه نجه دانی  و  ئه نقه ســت 

ئــه م راپۆرتــه  هه وڵــده دات رۆڵــی یه كاكــه ره وه ی نــه وه ی 

تــازه ی گه نجانــی كشــمیر به رجه ســته  بــكات لــه  رووی 

كشــمیر  بزووتنــه وه ی  پێناســه كردنه وه ی  ســه رله نوێ 

ــه و  ــه  ل ــوس، جگ ــی چاره ن ــتهێنانی ماف ــاو به ده س ــه  پێن ل

ناســه قامگیره ی  سیاســیه   و  كۆمه اڵیه تــی  هه لومه رجــه  

كــردووه .  گه شــه یان  تیایــدا  كــه  

ــی  ــێوازی ناڕه زای ــه  ش ــكاری ل ــتبوونی گۆڕان دروس
ده ربڕیــن

ــه وه ی  ــه ڵ بزووتن ــه وره  له گ ــی لێكچوونێكــی گ ــه  ئه نجام ل

ــمیر  ــی كش ــڕۆ گه نجان ــی، ئه م ــاری عه ره ب ــی به ه گه نجان

ده رفه تــی  بڵنگــۆو  زۆرێــك  ته كنۆلۆژیــاو  بــه   خۆیــان 

كۆمه اڵیه تــی و كولتــوری چه كــدار كــردووه، ســه ره ڕای 

بنهاغه كــه ی  كــه   جیهانــی  و  په یوه ســت  گوتارێكــی 

ــی  ــه  چین ــێكی زۆر ل ــه وه . به ش ــه  به ره نگاربوون ــه  ل بریتیی

ته واوكردنــی  بــۆ  ده ره وه   ده چنــه   كشــمیر  ناوه نــدی 

لــه   یــان  بێــت  هندســتان  زانكۆكانــی  لــه   خوێنــدن، 

رێگه یه شــه وه   لــه و  ئه مه ریــكا،  به ریتانیــاو  زانكۆكانــی 

ده ربڕیــن  ناڕه زاییــی  و  بیركردنــه وه   نوێــی  شــێوازی 

له وانــه   زۆر  ژماره یه كــی  هه روه هــا  ده كه نــه وه .  تاقــی 

زانســته  مرۆڤایه تیه تــی و كۆمه اڵیه تییــه كان ده خوێنــن، 

ــه  ئه نجامــدا وایانلێــده كات زیاتــر هۆشــیار بــن  ئــه وه ش ل

و درك بــه  مێــژوو پێگــه ی كشــمیر بكــه ن له نێــو خه باتــی 

رزگاریخــوازی لــه  سه رتاســه ری جیهــان. 

لــه  ئه نجامــی ئــه و هۆشــیاربوونه وه  و دركپێكردنــه  زۆرێــك 

رۆژنامه نوســان،  نوســه ران،  چاالكــه وان،  هونه رمه نــد، 

له نــاو  ئه كادیمیســت  و  فیلــم  به رهه مهێنه رانــی 

گه نجانــی كشــمیردا دروســتبوون، ئه وانــه ی كــه  ئیمــڕۆ 

هونــه رو ئــه ده ب و زانســت به رهــه م ده هێنــن. گرنگی ئه م 

ــی  ــی زانكۆكان ــاندانی خوێندكاران ــه  خۆپیش ــه  ل گۆڕانكاریی

ــوبانی 2016،  ــی ش ــه  مانگ ــوو ل ــته  ب هندســتان به رجه س

ــیۆنی  ــه وه ی ئۆپۆزس ــه ركوتكردنی جوزاڵن ــی س ــه  ئه نجام ل

لــه م  هندســتانه وه .  له الیــه ن حكومه تــی  خوێندكاریــی 

شانبه شــانی  كشــمیرییه كان  خوێنــدكاره   چوارچێوه یــه دا 

بــه   ســه ر  كــه   هندســتان  گه نجانــی  لــه   ژماره یــه ك 

كۆمه اڵیه تــی  كه مینــه   هه مه جــۆری  ئاوێته یه كــی 

ده وڵه تــی  گوتــاری  به ره نــگاری  بــوون،  دینییــه كان  و 

كشــمیرو  كێشــه ی  بــه   ســه باره ت  بوونــه وه   هنــدی 

)ئه فــزه ڵ  كــراوی  به سیاســی  له ســێداردانی  پرســی 

تۆمه تــی  بــه   كشــمیریه و  موســوڵامنێكی  كــه   گــۆرۆ(، 

ڕه گ و ڕیشه ی ملمالنێی كشمیر ده گه ڕێته وه  بۆ ساڵی 
1947 كاتێك نیوه  دوورگه ی هندستان له سه ر بنه مای 
دیینی دابه شــكرا بۆ هندســتان )زۆرینه ی هندۆسی(، 
هه روه ها پاكســتان )زۆرینه ی موسوڵمان(، له  قۆناغی 
داهاتووشدا گرتنه ده ستی ده سه اڵتی كشمیر له الیه ن 
)میهراجای هندۆسی(یه وه  به  شێوه یه كی ته مومژاوی 
بــووه  هــۆی لكاندنــی هه رێمی كشــمیر بــه  خاكی 

هندستانه وه 
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پاندانــان بــۆ هێرشــكردنه  ســه ر په رله مانــی هندســتان 

ــه و  ــكردنه  ئ ــیاوی باس ــێداره  درا. ش ــاڵی 2001 له س ــه  س ل

كــه   كشــمیریه ی  كولتورییــه  به رهه مهاتــووه   و  بــزاڤ 

گه نجــان رابه رایه تــی ده كــه ن، بــووه  هــۆی ئه فراندنــی 

گوتارێكــی نــوێ، گوتارێــك كــه  ســه ره ڕای پشتبه ســتنی 

ــه اڵم  ــب، ب ــۆرو هاته ری ــه ری جۆراوج ــه رچاوه و پاڵن ــه  س ب

بــه   پێویســتبوون  بــه   هه یــه   پتــه وی  په یوه ندییه كــی 

به دیهاتنــی دادپــه روه ری لــه  كشــمیر. 

به رجه ســته كردنی  لــه   بریتیــه   منوونانــه   لــه و  یه كێــك 

كشــمیری  كاریكاتێرســتی  وێنه گیــراوی  بیۆگرافیایه كــی 

)مالیــك ســه جاد(، كــه  لــه  ســاڵی 2015 بــه  ناونیشــانی 

ــه   ــه جاد ك ــه وه . س ــمیر« باڵوكراوه ت ــه  كش ــك ل ــۆ، الوێ »مۆن

لــه  ته مه نێكــی منداڵیــه وه  ده ســتی بــه  كێشــانی كاریكاتێــری 

بــۆ رۆژنامه كانــی كشــمیر كــردووه ، چیرۆكــی  سیاســی 

ــۆ  ــاگار بامتال ــه  ناوچــه ی رسین ــوون و پێگه یشــتنی ل گه وره ب

ــه   ــداری، ك ــی چه ك ــه رهه ڵدانی خه بات ــی س ــه  كات ده كات ل

شــێوازه كانی داپڵۆســینی تونــدی بینیــوه  كــه  ده وڵه تــی 

هندســتان و هێــزه  ئه منییه كانــی لــه  دژی خه ڵكــی كشــمیر 

ژیرانــه   شــێوه یه كی  بــه   ســه جار  كــردووه ،  پیاده یــان 

كاســیكی  هونــه ری  و  مۆدێــرن  وێنه گیــراوی  هونــه ری 

ــه   ــه وه  پشــتی ب ــه  ده كات، جگــه  ل كشــمیری پێكــه وه  ئاوێت

پــاڵ  لــه   به ســتووه   ئایكۆنــه  كولتورییــه  هاوچه خــه كان 

ده وڵه مه نــده كان  مێژووییــه   نه ریتــه   و  داب  فۆلكلــۆرو 

ــای  ــی بیۆگرافی ــی زمان ــه ی به كارهێنان ــه  رێگ ــه  كشــمیر. ل ل

و  ئیســامی  ســۆفیگه ری  مــرۆڤ،  مافه كانــی  كه ســی، 

ــه ی سیاســیه وه ، ســه جاد شــكۆو ســتایش پێشكه شــی  ره خن

هیــچ حزبێكــی سیاســی یــان هیــچ ئایدیۆلۆژیایــه ك نــاكات، 

بــه اڵم دیمه نه كانــی خه باتــی رۆژانــه و نه هامه تییه كانــی 

به رجه ســته   ســه ربازیدا  داگیــركاری  ســایه ی  لــه   ژیــان 

ده كات. كاری ســه جاد بــه  گشــتی جیهانیبــوون به رجه ســته  

ده كات،  باســیان  بابه تانــه ی  ئــه و  هه مــوو  لــه   ده كات 

هــه ر  كشــمیری،  جێڕه وتــی  تایبه مته ندێتــی  ســه ره ڕای 

ئه وه شــه  كــه  ســه رنجی خوێنــه ر راده كێشــێت. 

ســه جاد بــه  یه كێــك لــه و گه نجــه  كشــمیرییه  زۆرانــه  

داده نرێــت كــه  شانبه شــانی ئینته رنێــت و شــێوازه كانی 

په یوه نــدی كۆمه اڵیه تــی فۆرمــی كولتــوری جۆراوجــۆر 

ســه رنجی  راكێشــانی  پێنــاو  لــه   ده كه نــه وه   تاقــی 

چاالكییه كانــی  كارو  كشــمیر.  كێشــه ی  بــۆ  هه مــووان 

ــی  ــه وه ی گه نجان ــۆ ئ ــه  ب ــمیر ئاماژه ی ــی كش ــه وه ی نوێ ن

لــه   گرنــگ  گۆڕانێكــی  داینه مــۆی  بوونه تــه   كشــمیر 

ــه ته ی  ــه و سیاس ــواری ئ ــه  ب ــش ل ــه  دیاریكراوی ــمیر، ب كش

كشــمیر  سیاســییانه ی  حزبــه   ئــه و  ده ره وه ی  لــه   كــه  

ــه ن.  ــازادی ده ك ــۆ ئ ــه  ب ــه  بانگه ش ــت، ك ــڕه و ده كرێ په ی

ــه و  ــردوو، ئ ــه ی هه شــتاكانی ســه ده ی راب ــی ده ی ــه  كۆتای ل

ــه   ــردووه  ل ــازادی ك ــۆ ئ ــان ب ــه ركردانه ی خه باتی ــه رو س راب

كشــمیر، وه ك گروپه كانــی هاوپه یامنێتــی ئازادییــه كان، 

خۆیــان  هه ژمونــی  كشــمیر،  جامــۆو  رزگاری  بــه ره و 

هندســتان  ده وڵه تــی  دژی  لــه   خه باتكــردن  به ســه ر 

ســه پاند. به هــۆی تێوه گانــی ئــه و هێــزو گروپانــه  لــه  

كه یســه كانی  ناوخــۆو  شــه ری  و  سیاســییه كان  پیانــه  

گه نده ڵــی، لــه  به رامبــه ردا كاریگه رییــان لــه م ســااڵنه ی 

دواییــدا الواز بــووه. ســه ره ڕای پشــتیوانیكردنی زۆرێــك بــۆ 

ــیار  ــتادا پرس ــه  ئێس ــه اڵم ل ــمیر، ب ــه  كش ــه  ل ــه و ئامانجان ئ

ــه وه و  ــه  به ره نگاربوون ــێوازه كانیان ل ــاره ی ش ــه  ب ــه ن ل ده ك

ــردووه   ــته یان ك ــان ئاراس ــه ی توندیی ــدا و ره خن خه باتكردن

و  گشــتی  مانگرتنــی  بێســنوری  به كارهێنانــی  به هــۆی 

ــه روو  ــه  س ــر ل ــتێكی زیات ــاندانی ش ــه  نیش ــان ل كه متوانایی

هه ندێــك  هه روه هــا  خه بــات.  رایه ڵــه ی  هێشــتنه وه ی 

به رته ســكی  بــه   هه ســتیانكردووه   گه نجانــه   لــه و 

كاركــردن  بــۆ  له به رده میانــدا  رێگه پێــدراو  رووبــه ری 

ــه و  ــه ی ئ ــه  پێچه وان ــییانه دا، ب ــه  سیاس ــه و حزب ــه ڵ ئ له گ

ــیان  ــی باش ــه  فه زایه ك ــتانن، ك ــه  هندس ــه ر ب ــه ی س حزبان

بــۆ گه نجــان هێشــتۆته وه  تاكــو رۆڵێكــی بــاش بگێــڕن. 

ــی  ــه  یه رۆكایه ت ــور(، ك ــل تاك ــمیری )مزم ــی كش چاالكه وان

ــی ده كات  ــاری نێوده وڵه ت ــۆ كاروب ــمیری ب ــگای كش په یامن

ــوه   ــمیر به ڕێ ــه  كش ــه پێدان ل ــرۆژه ی گه ش ــك پ و كۆمه ڵێ
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ده بــات ده ڵێــت: »پێناچێــت كۆمســیۆنێك لــه و كه ســه  

ــه ره و  ــه  ب ــن بزووتنه وه ك ــه  ده توان ــت ك ــاره زایانه  هه بێ ش

پێشــه وه  ببــه ن و ســرتاتیژی كارمــان پێشــكه ش بكــه ن، 

باكگڕاونــدو  خاوه نــی  ســه ركرده كامنان  لــه   چه نــد 

ــیدا؟  ــینی سیاس ــتان و تیۆرس ــواری دانوس ــه  ب ــپۆڕین ل پس

ســه ركرده   ئه وه تــا  یــان  تازه كانیــان؟  ســرتاتیژه   كــوا 

ئازادیخوازه كانــی ئێمــه  بانگــه ش بــۆ مانگرتنــی گشــتی 

له الیــه ن  هاتوچــۆ  قه ده غه كردنــی  یــان  ده كــه ن، 

هــه روه ك  ده ســه پێرێت،  به ســه رماندا  حكومه تــه وه  

ــه وه   ــه  لێپێچین ــتیانكردووه  ب ــه كان ده س ــه  گه نج ــك ل زۆرێ

لــه  ســه ركرده كان و پێیانده ڵێــن: ئــه وه  چیــه  كــه  ئێــوه  

تیایــدا ســه ركه وتوو  پێنــاوی ئێمــه دا كردووتانــه  و  لــه  

ــه وه مان  ــه ره و پێش ــی ب ــتی سیاس ــا هه س ــه  ته نه ــوون؟ ب ب

نابــات، چونكــه  له ســه رمان پێویســته  بــه  ســرتاتیژێكی 

راســته قینه وه  بــه ره و پێشــه وه  بڕۆیــن«. 

نیــن  كــۆك  لــه وه دا  هه مــووان  ئــه وه ش  ســه ره ڕای 

هێــزو  ئــه و  كاریگــه ری  كه مبوونــه وه ی  هــۆكاری  كــه  

ــی  ــۆ نه بوون ــه ن ب ــازادی ده ك ــۆ ئ ــه  ب ــه ی بانگه ش گروپان

وجاهــات  ده گه ڕێتــه وه .  راســته قینه یه   ســرتاتیژه   ئــه و 

ئه حمــه د، مامۆســتای كۆمه ڵناســی لــه  زانكــۆی )ئۆبــی 

جه نــده ل(ی جیهانــی ده ڵێــت: »گه نجــه كان ناچنــه  ریــزی 

هاوپه یامنێتــی ئازادییــه كان یــان بــه ره ی رزگاریخــوازی 

حزبانــه   ئــه و  ئــه وه ی  له بــه ر  نــه ك  كشــمیر،  جامــۆو 

ــتیه   ــه و راس ــۆی ئ ــو به ه ــن، به ڵك ــدی نی ــه ی ره زامه ن جێگ

دژواره وه یــه  كــه  په یوه نــدی بــه و حزبــی و گروپانــه وه  

هه یــه ، كــه  بانگه شــه  بــۆ به ده ســتهێنانی ســه ربه خۆیی 

ده ســتگیركردن،  مانــای  كــه   ســه ربه خۆییه ك  ده كــه ن، 

پیشــه   كارو  له ده ســتدانی  و  ئه شــكه نجه دان  و  لێــدان 

خۆپیشاندانێكی گه نجانی تریبۆرا له  كشمیر
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كۆمه ڵگــه ی  وه ك  كۆمه ڵگه یه كــی  لــه   ده گه یه نێــت 

ئێمــه  كــه  جیاوازییــه  چینایه تییــه كان بــه  زه قــی دیــاره ، تــا 

ده گاتــه  قه یرانــی ناســنامه . لێــره وه  ده بینیــن كــه  گه نجانــی 

ــته كان،  ــان، كاریكاتێریس ــد وه ك رۆژنامه نوس ــی ناوه ن چین

چاالكه وانانــی  و  ئه كادیمیســته كان  نوســه ران، 

و  روانگــه ی هۆشــیاری  لــه   مــرۆڤ  مافه كانــی  بــواری 

دركپێكردنیانــه وه  په یوه نــدی بــه و حزبانــه وه  ناكــه  كــه  

بانگه شــه  بــۆ ســه ربه خۆیی ده كــه ن، چونكــه  ده زانــن 

ئــه و  چیــه .  حزبانــه وه   بــه و  په یوه ندیكردنیــان  باجــی 

ــوازی  ــه ن پێش ــه ربه خۆیی ده ك ــۆ س ــه  ب ــه ی بانگه ش حزبان

به ئه ندامــی  بــوون  و  په یوه ندیكــردن  لــه   ده كــه ن 

له نێــو  بــه اڵم  ریزه كانیــان،  له نــاو  كشــمیر  گه نجانــی 

ئه وانــه دا كه ســانێك هــه ن ده توانــن بــه  درێژایــی رۆژ 

له نــاو بــاره گای هاوپه یامنێتــی ئازادییه كانــدا دابنیشــن 

ــن  ــان بهێن ــه ی زانكۆیی ــان بڕوانام ــه و كار ی ــه  پیش و واز ل

لــه  به رامبــه ر وه رگرتنــی موچه یه كــی مانگانــه ی كــه م، 

ــاده ن  ــت و ئام ــه ك تێناپه ڕێ ــد هــه زار روپیه ی ــه  چه ن ــه  ل ك

ــكه نجه   ــان ئه ش ــن ی ــتگیر بكرێ ــه ن و ده س ــی بك سه ركێش

بدرێــن، یــان هێزه كانــی ئاســایش ده ســتدرێژی بكه نــه  

خێزانه كانیــان«.    ئه ندامانــی  لــه   یه كێــك  ســه ر 

ــتنێكی  ــان رێكخس ــه ركردایه تیه ك ی ــی س ــه ره ڕای نه بوون س

جه مــاوه ری  بنكــه ی  به ڕێوه بردنــی  بــۆ  فه رمــی 

نــوێ  رووبه رێكــی  توانیویه تــی  بــه اڵم  بزووتنه وه كــه ، 

ــت  ــاره ی كێشــه ی كشــمیر پێكبێنێ ــه  ب ــردن ل ــۆ گفتوگۆك ب

جیــاوازه كان،  سیاســیه   حزبــه   فــه زای  ده ره وه ی  لــه  

ــازادی  ــۆ ئ ــه وه ش دروســتبوونی دیدگایه كــی فراوانــرتی ب ئ

لێكه وتۆتــه وه ، لــه  پــاڵ ئــه و مشــتومڕه  تونــده ی كــه  

هه یــه .  كشــمیر  كێشــه ی  رسوشــتی  بــه   ســه باره ت 

پێشــه وه یان  بــه ره و  كشــمیر  گه نجانــی  به مشــێوه یه  

پێكهێنــاوه  لــه  پێناســه كردنی ئــه وه ی بــه  ئــازادی وێنــا 

ــه و  ــگاری ئ ــه وه ش به ره ن ــه  ل ــمیر، جگ ــه  كش ــت ل ده كرێ

دیدگایــه  ده كات كــه ماوه یه كــی ســه باره ت بــه  ئاییــن، 

ئابــوری، كولتــورو فێركــردن  زۆره   بوونــی هه یــه. لــه  كاتێكدا 

هه ســتكردن  بــه   په یوه ســن  بۆچوونانــه   دیــدو  ئــه م 

خۆپیشاندانێكی كشمیرییەکان لە دژی هندستان
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بــه  په راوێزخســتنی موســوڵامنان لــه  ئه نجامــی شــه ڕی 

جیهانــی لــه  دژی تیرۆریــزم، لــه  به رامبــه ردا گوتــاری نــوێ 

بــه  ئاســانی پشــت نابه ســتێت بــه  ناســنامه ی دیینــی 

ــن  ــه  ره خنه گرت ــته  ب ــو پاڵپش ــمیر، به ڵك ــوڵامنانی كش موس

ــه رمایه داری  ــی و س ــتی دیین ــزم، ناسیۆنالیس ــه  ئیمپریالی ل

ره خنــه   گه نجــان  لــه   زۆرێــك  منوونــه ،  بــۆ  جیهانــی. 

ئاراســته ی رۆڵــی پاكســتان ده كــه ن لــه  پرســی كشــمیردا، به  

ــاده   ــه و بونی ــن ل ــه  ره خنه گرت ــتیانكردووه  ب ــی ده س تایبه ت

ــۆ  ــتووه  ب ــتی دایڕش ــری ناسیۆنالیس ــه  بی ــیكییانه ی ك كاس

ته نانــه ت  كێشــه یه دا،  ئــه م  له گــه ڵ  مامه ڵه كــردن 

به رامبــه ر ئه وانــه ش كــه  لــه  كشــمیر ده ژیــن.

ده وڵه تی هه ژموندار 
ــی كشــمیر  ــه ، گه نجان ــه  گرنگان ــه و گۆڕانكاریی ســه ره ڕای ئ

به ره نگاربوونــه وه ن،  شــه ڕو  هێڵه كانــی  پێشــه وه ی  لــه  

چونكــه  به رپه رچــی ســته می حكومه تــی هنــدی و گروپــه  

ــه وه ی  ــه  به ره نگاربوون ــه  ل ــه وه ، جگ ــتڕه وه كان ده ده ن راس

ــی  ــه  پاڵ ــه و دیفاكتۆی ــمیر. ئ ــه  كش ــییه كان ل ده زگا ئاسایش

بــه  زۆرێكــه وه  نــاوه ، بــه  تایبه تــی كه ســانی ســه ر بــه  

به رچــاو  شــێوه یه كی  بــه  تاوه كــو  ناوه نــد  چینــی 

لــه   ئــه وه ش  سیاســی،  به شــداری  لــه   دووربكه ونــه وه  

به ســه ر  پێده چێــت  كــه   ده رئه نجامانــه ی  ئــه و  ترســی 

خۆیــان یــان خێزانه كانیــان بێــت. ســه ره ڕای هه بوونــی 

ده وڵــه ت  داموده زگاكانــی  له الیــه ن  رێكخــراو  هه وڵــی 

ــی  ــداری كاری حكوم ــو به ش ــان تاوه ك ــی گه نج ــۆ هاندان ب

و ئیــداری و پیشــه كانی تریــش بكــه ن، چونكــه  ئــه وه  

تواناكانیــان لــه  به شــداریكردنی كاری سیاســی ســنوردار 

ده كات. 

لــه  كاتێكــدا ته كنۆلۆژیــا رۆڵێكــی پــڕ گۆڕانــكاری لــه  

ــدا  ــه  هه مانكات ــه اڵم ل چاالكییه كانــی گه نجــان ده بینێــت، ب

وه ك  ده وڵه تــه وه   جۆراوجۆره كانــی  ئاژانســه   له الیــه ن 

رێگه یه كــی تــری چاودێریكــردن به كارده هێرێــت، چونكــه  

ته كنۆلۆژیــا وایكــردووه  ده وڵــه ت هه میشــه  ئاماده یــی 

ــه ی  ــه  رێگ ــت، ل ــه كاندا هه بێ ــوو پرس ــه  هه م ــاوی ل به رچ

ــتهێنانی  ــۆ به ده س ــه ر ب ــی كۆمپیوت ــی چه ته كان به كارهێنان

ــۆڕی  ــه  ت ــان ل ــراوی گه نج ــاره ی رێكخ ــه  ب ــه كان ل زانیاریی

ئینته رنێــت، هه روه هــا هه ڵده ســتێت بــه  به كارهێنانــی 

كه ســانێك بــۆ كردنــه وه ی ئه كاونتــی ســاخته  بــه  مه به ســتی 

ئه له كرتۆنییه كانــداو  یانــه   و  لــه  وێبســایت  راوكردنیــان 

ده ستپێشــخه ریكردن و خۆپیشــاندان وه كــو ئۆپۆزســیۆن 

ئه نجامده درێــت  كــه   راســته وخۆیانه دا  گفتوگــۆ  لــه و 

ببنــه   پێده چێــت  كــه   ئه وانــه ی  ئاشــكراكردنی  بــۆ 

ــه   ــه ت ل ــه ت. ده وڵ ــه  دژی ده وڵ ــه  ل ــه رچاوه ی هه ڕە ش س

توانایدایــه  كۆنرتۆڵــی ده نگــی گه نجــان بــكات لــه  رێگــه ی 

هه یــه و  ده رباره یــان  زانیارییانــه ی  ئــه و  ئاشــكراكردنی 

لــه  كاتێكــی تــردا لــه  دژییــان بــه كاری ده هێنێــت، لــه  

ناویشــیدا ئــه و زانیارییانــه ی كــه  په یوه ندییــان هه یــه  

ــه  الیه كیــرته وه  تــۆڕی  ــان. ل ــه  ژیانــی كه ســێتی و خێزانیی ب

مه به ســتێكی  چه نــد  بــۆ  فه یســبوك  كۆمه اڵیه تــی 

جۆراوجــۆر به كارده هێرێــت، واتــا ده وڵــه ت ده توانێــت 

هه روه هــا  بــكات،  كۆمێنتــه كان  و  ســه رنج  چاودێــری 

ــان.  ــی گه نج ــاو هاندان ــه  پێن ــت ل ــانێك به كارده هێنێ كه س

ــێوه یه كی  ــه  ش ــه ت ب ــرتاتیژە وه ، ده وڵ ــه م س ــه ی ئ ــه  رێگ ل

گه نجانــه دا  ئــه و  نێــوان  لــه   ده توانێــت  جه وهــه ری 

ــكات، كــه  ده خــوازن مبــرن.                 ــێ ده ستنیشــان ب ــان ل ئه وانه ی

لــه   روبه ڕوبوونــه وه   و  قه یــران  روودانــی  كاتــی  لــه  

كوژرانــی  یــان  كــوژراوه كان  یادكردنــه وه ی  بۆنه كانــی 

له  ماوه ی ده یه ی یه كه می هه زاره ی ســێ، بزووتنه وه ی 
كشمیر له  پێناو به ده ستهێنانی مافی چاره نوس گۆڕا 
بۆ بزووتنه وه یه ك كه  گرێكه ی له به ر رۆشنایی بۆچوونی 
لێكۆڵــه رو شــیكه ره وه  هنــدی و نێوده وڵه تییه كاندا 
پێشبینی كرا بگه ڕێته وه  بۆ باری ئاسایی خۆی له  پاڵ 

بێهیوابوونی خه باتی چه كدارانه  
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تۆڕه كانــی  جارێــك  هه مــوو  ده وڵــه ت  گه نجــان، 

چه نــد  یــان  رۆژێــك  چه نــد  بــۆ  په یوه ندیكــردن 

تــۆڕه   نێوانیشــیاندا  لــه   ده وه ســتێنێت،  هه فته یــه ك 

گه نجانــی  ئه مه شــدا،  ئه نجامــی  لــه   كۆمه اڵیه تییــه كان. 

كشــمیر ناتوانــن جووڵــه ی پێویســت بكــه ن یــان كاریگه ری 

بــه   ســه باره ت  دروســتبكه ن  جه مــاوه ری  فشــاری  و 

ــه   ــت ك ــره وه  ده رده كه وێ ــراو. لێ ــێكی دیاریك ــد پرس چه ن

ئامانــج له پشــت ئــه و بێده نگكردنــه  ئاســۆ به رته ســك 

ــه  ســنورداركردنی  ــه  ل ــن بریتیی ــۆ ده ربڕی ــه ب و نادیموكراتی

ــه   ــیۆناڵ ل ــتی ئینته رناس ــراوی ئه مینس ــیۆن. رێكخ ئۆپۆزس

به دنــاوی  یاســای  كــه   روونیكردۆتــه وه ،  ســاڵی 2011دا 

پێــوه ره   خــواره وه ی  ئاســتی  گشــتی«  »ئاسایشــی 

شــێوازێكه   یاســاكه   به ڵكــو  نییــه،  تیــادا  یاســاییه كانی 

ــی  ــه  حوكم ــردن ل ــۆ فێڵك ــڕه وی ده كات ب ــه ت په ی حكوم

كه ناڵه كانــی  كاتێــك  ســه رنجه   جێــی  ئــه وه ی  یاســا. 

الیه نــه   داو  یاســایه   بــه و  گرنگیــان  راگه یانــدن 

ــتگیركردنی  ــه كانی ده س ــته ڕوو، پرۆس ــان خس نه رێنییه كانی

نایاســایی گه نجــان لــه  ده ره وه ی یاســای ئاسایشــی گشــتی 

ده ســتیپێكرد لــه  هه وڵێكــدا بــۆ خۆپاراســن و ده ربازبــوون 

هۆیه شــه وه   بــه و  راگه یاندنــه كان،  چاودێریكردنــی  لــه  

ئه شــكه نجه دان  و  لێــدان  روبــه ڕوی  ده ســتگركراوه كان 

ــدا  ــه  تاوانه كان ــه زۆر دان ب ــن ب ــه وه و ناچــار ده كرێ ده كرێن

ــن.  بنێ

رێــژه ی به كارهێنه رانــی مــادده  هۆشــبه ره كان لــه  كشــمیر 

لــه  زیادبووندایــه ، بــه  تایبه تــی لــه  ناوچه كانــی وه ك تــرال، 

ــارانه دا  ــه م ش ــك ل ــوبور، كاتێ ــاد و س ــام ئاب ــا، ئیس بۆلوام

به ره نــگاری ده ســه اڵتی هندســتان بــه  بــه راورد له گــه ڵ 

ــه م  ــت ئ ــمیرییه كان پێناچێ ــۆ كش ــره . ب ــوێنه كانیرت زیات ش

بابه تــه  رێكــه وت بێــت، چونكــه  زۆرێكیــان پێیانوایــه  مــاده  

هۆشــبه ره كان لــه  رێگــه ی بازرگانانــی بــازاڕی ره شــه وه   بــۆ 

كشــمیر ده نێردرێــت، هــه روه ك لــه  هه رێمــی بنجــاب 

گه نجــان  پێنــاو سه رنجڕاكێشــانی  لــه   ئــه وه ش  هه یــه ، 

و دورخســتنه وه یان لــه  كارو چاالكــی سیاســی، ئه گــه ر 

ــتگیركردنیان و  ــۆی ده س ــه وان به ه ــك ل ــه  زۆرێ ــن ك بزانی

مانه وه یــان لــه  زیندانه كانــدا ئالــوده ی مــاده  هۆشــبه ره كان 

بــوون. 

ســنوری  كشــمیر  لــه   داپڵۆســین  و  توندوتیــژی 

به ئامانجكردنــی ئــه و گه نجانــه ی تێپه ڕانــدووه  كــه  رای 

گشــتی لــه  دژی ده وڵه تــی هندســتان ده وروژێنــن، به ڵكــو 

تــه واوی كۆمه ڵگــه ی سیاســی خوێنــدكاران بــه  گومانلێكــراو 

ته ماشــای ده كرێــت. خوێنــدكاران مافــی رێكخراوه یــی یــان 

جوواڵنــه وه ی سیاســیان نییــه و رێگه یــان پێنادرێــت له نــاو 

الیه نگــری  ئه گــه ر  ئه نجامبــده ن  چاالكــی  زانكۆكانــدا 

سیاســییه كانی  حزبــه   لــه   هه ریه كــه   سیاســه ته كانی 

ــا  ــان به هاراتی ــره  ی ــی كۆنگ ــه ن، وه ك حزب ــتان نه ك هندس

جاناتــا. لــه  ئه نجامــی ئه وه شــدا یه كێتــی خوێندكارانــی 

زانكۆكانــی كشــمیر لــه و ســااڵنه ی دواییــدا بــه  نهێنــی 

لــه   راده ربڕیــن  ئــازادی  الیه كیــرته وه   لــه   كارده كات. 

كشــمیر ســنوردار كــراوه و لــه  واقیعــدا تــۆڕی كۆمه اڵیه تــی 

كارده كات  هندســتان  حكومه تــی  له گــه ڵ  فه یســبوك 

ــه   ــه ك ك ــۆره  باڵوكراوه ی ــی هه رج ــان راگرتن ــردن ی ــۆ الب ب

ــۆ  ــت. ب ــتومڕی ده زانێ ــه و جێمش ــه  هه ڕه ش ــتان ب هندس

سیاســیه  كاریكاتێرســتێكی  كــه   ســوهێل،  میــر  منوونــه  

یــاده وه ری  بۆنــه ی  بــه   كاریكاتێرێــك  دانانــی  به هــۆی 

رۆژ   )3( مــاوه ی  بــۆ  گــۆرۆ،  ئه فــزه ڵ  له ســێداره دانی 

ده وڵه تــی  راگیــرا.  فه یســبوك  لــه   ئه كاونته كــه ی 

هه ڕه شــه كانی  لــه   تــرس  توانایدایــه   لــه   هندســتان 

پێكهاته یــه ك  رێگــه ی  لــه   جیهانــی  ئیســامی  ره وتــی 

لینكــی ئاڵــۆز لــه  نێــوان گه نجــان و گروپه كانــی وه ك 

بــۆ  هه وڵێــك  وه ك  به كاربێنێــت  داعــش  رێكخــراوی 

گه نجــان.  ئۆپۆزســیۆنی  دامركاندنــه وه ی  و  له باربــردن 

ــاندانه كاندا  ــه  خۆپیش ــش ل ــراوی داع ــااڵی رێكخ ــك ئ كاتێ

مشــتومڕییانه   ئــه وه   له ســه ر  شــاره زایان  به رزكرایــه وه ، 

بــۆ  جوواڵنه وه یه كــه   به رجه ســته كردنی  ئــه وه   كــه  

هندســتان،  ئاسایشــی  هێزه كانــی  بــه   ســوكایه تیكردن 

ئــه و  بیســه ملێنێت  تــا  نییــه   به ڵگه یــه ك  هیــچ  بــه اڵم 
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یــان  به كارهێــراون  داعشــه وه   له الیــه ن  گه نجانــه  

داعــش  ئایدۆلۆژیــای  بــه   بڕوایــان  كــه   بیســه ملێنێت 

ــه   ــین ك ــژی و داپڵۆس ــتی توندوتی ــی ئاس ــه . زیادبوون هه ی

له الیــه ن ده وڵه تــی هندســتانه وه  پیــاده  ده كرێــت، بــه  

ــه   ــج ل ــه  )120( گه ن ــر ل ــی زیات ــه  دوای كوژران ــی ل تایبه ت

هاوینــی ســاڵی 2012دا، بــووه  هــۆی زیادبوونــی ژمــاره ی 

ــاو  ــا چوونــه  ن ــا په یت ئــه و گه نجــه  كشــمیرییانه ی كــه  په یت

ریزه كانــی خه باتــی چه كدارانــه ، بــه اڵم بــه  پێچه وانــه ی 

ــی  ــه  خوێندن ــه و گه نجان ــك ل ــخۆیان، زۆرێ ــه ی پێش ئه وان

گه نجێكــی  كــه   وانــی،  بورهــان  وه رگرتــووه.  بااڵیــان 

ــزه   ــه  ته مه نــی پان ــرال(ه  ل كشــمیری خه ڵكــی ناوچــه ی )ت

ســاڵیدا په یوه نــدی بــه  ریزه كانــی خه باتــی چه كــداری 

كشــمیریه وه  كــردووه ، بووه تــه  ســه رچاوه ی جۆشــدانی 

نــه وه ی نوێــی نــاو بــه ره ی خه باتــی چه كــداری. ئاسایشــی 

ــه  )80(  ــر ل ــی زیات ــان توانیویه ت ــه  بوره ــتان پێیوای هندس

گه نــج رابكێشــێت بــۆ نــاو ریــزی خه باتــی چه كــداری، 

ئامــاژه  بــۆ ئــه وه ش ده كرێــت كــه  زۆرێــك لــه و گه نجانــه  

ســوكایه تی  و  ســه رییان  ده ســتدرێژیكردنه   به هــۆی 

پێكردنیانــه وه  یــان بینینــی دیمه نــی كوشــتنی ئه ندامێكــی 

ــزی  ــاو ری ــه  ن ــه وه  چوونه ت ــان هاوڕێیه كیان ــان ی خێزانه كانی

چه كداریــه وه .   خه باتــی 

ده رئه نجام 
راســتیه   بــه و  درك  باشــی  بــه   زۆر  كشــمیر  گه نجانــی 

له ســه ر  هه رێمه كه یــان  كێشــه ی  كــه   ده كــه ن، 

پێــدراوه و  كه مــی  گرنگیه كــی  نێوده وڵه تــی  ئاســتی 

و چاالكــی حزبــه   زیادبوونــی ده ســه اڵتخوازی  له گــه ڵ 

به رده وامبوونــی  و  هندســتان  لــه   راســتڕه وه كان 

پاكســتان،  لــه   جیۆپۆله تیكییــه كان  ده ســتێوه ردانه  

ــی  كشــمیر پشــتگوێ خــراوه وه له ســه ر ئاســتی نێوده وڵه ت

له الیــه ن  هێشــتا  و  سیاســی  ئه وله وییه تــی  نه بۆتــه  

بــاڵم  وه رنه گیــراوه ،  به هه نــد  نێوده وڵه تیــه وه   كۆمه ڵــی 

ده كرێــت ئه مــه  ده رفه تێــك له بــه رده م كشــمیرییه كاندا 

فه رمانڕه وایه تــی  خۆیــان  ئــه وه ی  بــۆ  بڕه خســێنێت 

خۆیــان بكــه ن. پێده چێــت شۆڕشــی یه كه مــی كشــمیر 

هه ڵكه وتنــی  له گــه ڵ  ســه ره تا  خاڵــی  بــۆ  گه ڕابێتــه وه  

نه وه یه كــی نوێــدا كــه  رێگــه و شــێوازی نوێــی ئۆپۆزســیۆن 

بــوون تاقــی ده كاتــه وه و دیــدو تێڕوانینــی تایبه تــی خــۆی 

هاریكارییه كانــی  بنكــه ی  رووبــه رو  و  كه نــاڵ  هه یــه و 

كه ناڵه كانــی  رێگــه ی  لــه   ده كات  فراوانــرت  خــۆی 

ــی  ــه و میكانیزم ــن رێگ ــی و چه ندی ــدی كۆمه اڵیه ت په یوه ن

هندســتان  ده وڵه تــی  له وانه یــه   كۆتاییــدا،  لــه   تــره وه. 

بــه رده وام بێــت له ســه ر داپڵۆســین و توندوتیژییه كانــی 

خــۆی لــه  دژی كشــمیرییه كان، بــه اڵم لــه  به رامبــه ردا 

هه یــه   بــۆی  كشــمیر  گه نجانــی  به ره نگاربوونــه وه ی 

بــكات. گه شــه   زیاتــر  و  به رده وامبێــت 

سه رچاوه كان: 
سه نته ری )الجزیره ( بۆ توێژینه وه  

http://studies.aljazeera.net
jcforstudies@aljazeera.net

* حه فســه  كنجــوال: شــاره زا لــه  مێــژووی باشــوری 
ــیای نوێ.  ئاس

بــه   بنه ڕه تــدا  لــه   راپۆرتــه   ئــه م  تێبینــی: 
ــۆ  ــره ( ب ــه نته ری )الجزی ــۆ س ــزی ب ــی ئینگلی زمان
توێژینــه وه  ئاماده كــراوه  و )عبدالحمیــد الكیالــی( 

عه ره بــی.                           زمانــی  ســه ر  وه ریگێڕاوه تــه  
  

  



له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك

شه ڕی به  وه كاله تی 
ئێران له به ر ماڵی بن ته میم

خواستی كه نداوییه كان بۆ قه ڵه مكردنی نینۆكی قەتەر 
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قەیرانەكەی قەتەر پێ دەنێتە ساڵی دوەم و تا ئێستا بێ چارەسەر ماوەتەوە، ئەویش بە هۆی 
سووربوونی الیەنەكان لە سەر هەڵوێستەكانیان، بە ڕادەیەك، كە نێوەندگیرانیش نەیتوانیوە 

بگەنە هیچ ئەنجامێك. 
ئەو قەیرانە كە لە 5 ی حوزەیرانی ساڵی 2017 دەستی پێكرد، تەنیا هەورێكی تێپەڕ نەبوو، 
چونكە داواكارییە پێشنیاركراوەكان و قوڵیی ناكۆكییە كەڵەكەبوەكان هەر لە 2014ەوە لە 
نێوان دەوحە و ڕیاز و ئەبووزەبی و مەنامە، بە ڕوونی ئەوەیان دەرخست، كە ئێمە لە بەردەم 
درزێكی قوڵداین. هەرچەندە هەر یەكه  لە كوێت و فەڕەنسا، تەنانەت ئەڵمانیا و ڕوسیایش 

هەوڵی نێوەندگیرییان داوە، بەاڵم هیچ جۆرە پێشكەوتنێك بە دی نەهاتوە. 

ــا  ــەر تەنی ــردوە چارەس ــداو وای ك ــی كەن ــی واڵتان پێداگری

لــە نــاو خــودی كەنــداوەوە بێــت. هۆكارەكانــی ئــەو 

پێداگرتنەیــش خــۆی لــە چەنــد خاڵێكــدا دەبینێتــەوە:

ــەر  ــەوەی، قەت ــە ســەر ئ ــن ل ــە كۆك 1.هــەر چــوار واڵتەك

ــەوان  ــە ئ ــكات، بۆی ــی ب ــت چ ــه  دەبێ ــت ك ــاش دەزانێ ب

پێیــان وایــە هــەر كاتێــك قەتــەر ئامــادە بــوو، ئــەوە 

دۆخەكــە دێتــەوە بــاری جــاران و ئاســایی خــۆی.

ــتەقینە  ــی ڕاس ــارێكی نێودەوڵەتی ــا ئێســتا گوش ــە ت 2.ڕەنگ

ئــەوەی  چارەســەرێك،  بــە  گەییشــن  بــۆ  نەبووبێــت 

دەگوترێــت تەنیــا لــە میدیاكانەوە باس دەكرێــت. تەنانەت 

نــە ســەرۆكی ئەمەریــكا و نــە وەزیــری دەرەوەیشــی 

گوشــارێكی ئەوتۆیــان نەكــردوە، تەنیــا لــە مانگــی نیســان 

ــان  ــد هەنگاوێكــی بچوكی ــەری چەن ــت، داوای گرتنەب نەبێ

كــرد بــۆ كردنــەوەی ڕێــڕەوە ئاســامنییەكان یــان كردنــەوەی 

ــەوە. ــیان ڕەت كران ــە هەموویش ــەكان، ك ــی بانك دابڕین

3.لــە هەمووشــیان گرینگــرت ئەوەیــە، تــا ئیســتا هیــچ 

گۆڕانکارییەكــی ڕیشــەیی بەســەر ئــەو پرســانەدا نەهاتــوە، 

ئەوانــەی كرۆكــی ناكۆكییەكانــی نێــوان قەتــەر و ئــەو چوار 

واڵتەیــە، بــۆ منوونــە پشــتیوانییە دارایییەكانــی قەتــەر بــۆ 

گروپــە توندڕەوەكانــی میــرس و لیبیــا. یــان گۆڕینی ئاڕاســته 

و ســرتاتیژیە ئیقلیمییەكانــی قەتــەر، كــە لــە ســەر بنەمــای 

دروســتكردنی  و  ئیســامییەكان  بزاڤــە  پشــتیوانیكردنی 

ــەڵ  ــوێ لەگ ــی ن ــەوەی كەناڵ ــە ڕێگــەی كردن دەســەاڵت ب

ئــەو گروپانــەدا دروســت بــوە . 

خۆیــان  قەیرانەكــەدا  لەگــەڵ  ناكۆكــەكان  4.الیەنــە 

بــە  كــردوە  قەتــەر دەســتی  بــۆ منوونــە  گونجانــدوە، 

ــوەكان،  ــە یەكگرت ــرتالیا و ویایەت ــە ئوس ــاژەڵ ل ــی ئ هێنان

داوای یارمەتــی لــە توركیــا دەكات بــۆ پاراســتنی بــاری 

ــچ  ــی هی ــش تووش ــوار واڵتەكەی ــەی. چ ــی واڵتەك ئاساییش

جــۆرە بارقورســییەكی ئابــووری نەبوونــەوە بــە هــۆی 

و  بازرگانیكــردن  كاری  لــە  بەردەوامــن  و  قەیرانەكــە 

كردنــەوەی پــردی ئیقلیمیــی نــوێ. ئەمەیــش مانــای وایــە 

كــە قەیرانەكــە ماوەیەكــی زۆرتــر دەخایەنێــت. لــە الیەكــی 

تریشــەوە پشــتیوانیی هــەر یــەك لــە ئێــران و توركیــا وای 

كــردوە قەتــەر خۆراگرتــر بێــت بەرانبــەر بــە تەوژمــی ئــەو 

ــە.  قەیران

هەڵوێستی ئێران بەرامبەر بە قەیرانەكە
قەیرانــە  بــەو  بەرانبــەر  ئێــران  هەڵوێســتی  ســەرەتا 

هەندێــك جــار نــاڕوون  و جۆراوجــۆر بــوو لــه  نێــوان 

ڕۆحانــی  حكوومەتــی  كــە  ئێرانــی،  دیپلۆماســیەتی 

و  ســنور  پاســەوانی  جووڵــەی  و  دەكات  سەرپەرشــتیی 

ڕەوتــی تونــدڕه و ده جووڵێنــێ بــە پشــتیوانیكردنی قەتــەر 
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 ەكانی ئێران و قەتەرییپێوەندئاستی 
 

 

 

 كان كییه ره سه  ره كاراكته یەكانیانیپێوەندشێوەی  ساڵ

پاش مۆتاییهاتىی جەوگی  1991
 دوەمی مەوذاو

خەلیفە، پشتیىاوی لە ئەمیری پێشىوتری قەتەر حەمەد به 
 ی ئێران مرد بۆ ڕێنخستىەوە ئەمىییە وىێیەماوی مەوذاویبەشذار

 حەمذ به خەلیفە وەك یەك حاممی مەوذاوی سەرداوی ئێراوی مرد  سەرداوینردوی تاران 0222

سەرداوینردوی به خەلیفە بۆ  0212
 ئێران

 یان واژۆیحەمذ به خەلیفە سەرداوی ئێراوی مرد و ڕێنەوتىی ئەمى
 مرد

 نردوی یەك بۆ پاراستىی سىىرە هاوبەشەمانڕێنەوتىی هاریناری ئەوجامذاوی ڕێنەوتىێل 0212

پێنردوی پۆلیسی مەوارەماوی قەتەر لە پەراوێسی ڕاهێىان و مەشق پێنردنمەشق  0212
 دیذارێنی فەرماوذەماوی پاسەواوی سىىر لە ئێران

ڕێنەوتىی ئەمىی و سەربازی و پاشان ڕێنەوتىی واژۆمردن لە سەر  ێنەوتىی ئەمىی و سەربازیڕ 0212
 پاراستىە سىىرە هاوبەشەمان

ی لە چەوذیه ڕەگەز لە یپاش بڕیاری دابڕیىەمە دۆحە پێشىاز  پشتیىاوینردوی یەمتر 0212
 مرد بۆ پاسەواوینردوی شازادە شی ئێرانڕپاسەواواوی شۆ
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رپچڕاودوويتًڵقًگًكاویانلًودییًیويیپًوواڵتاوًًئیكاويپاساو  
 

 

شاوشیىیسعودیًیكاويپاساو  

اڵتذاراویسًنديالیًلًرچاَوجامذاویپێشێلكاریبًئً-
رڕیاز.رامبًبًلًَحًدي  
تیرۆریستیَربۆگرَپًتًیقًَيشكردوًباَي-

.كًقامگیریواَچًسًلێذانلًبۆكانتائیفییً  
یَاوًَتُوذڕيواداویئًٌاَكاریكردویداراییَپً-

لًسعُدیًقامگیریكێتیَسًیًنبۆلێذانلًكًكاردي
.َيريَديَيواَي  

.َحًیديَتىىاماوًڕێككًَپێشێلكردویئً-  
 
 

 
 

ئیماراتیكاويپاساو  
تێكذاویكاویتًرسیاسًسًرلًتًَامبَُویقًرديبً-

.كًقامگیریواَچًئاسایشَسً  
یڕیازَتىىامًڕێككًربًتًقًبَُویوذوًپابً-  
پشتیُاویٌَاَكاریداراییَلًَامبَُویلًرديبً-

كان.َيتیرۆریستیَتُوذڕيئامێسگرتىیڕێكخراَي  
.كانترسیذارَداَاكراَيمًَيیتُوذڕيَيَاوذوًحً-  
.كارَباریواَخۆیئیماراترلًتًرداویقًستُيدي-  

 
یهحريبًیكاويپاساو  

رشێُاوذویسًلًرتًیقًَامبَُورديبً-
ردانلًستُيَديكًواَچًئاسایشَئارامی

.یهحريبًواَخۆیكارَباری  
رٌاوذانَجۆشذاویسًلًیَامبَُورديبً-

گرَپًٌێسَكردنلًمیذیاییَپشتیُاوی
كان.تیرۆریستییًكذاریًچً  
یَگرَپاوًٌاَكاریكردویداراییئً-
یَيواوًستیبًمًبًئێرانستهبًیُيپً

.وذاَیكًواَچًلًپشێُیَئاژاَي  
   

   

میسریكاويپاساو  
كانبۆَازٌێىاویَڵًمًًٌٌَُبًشكستپێٍێىان-

كان.تیرۆریستییًتیذاویڕێكخراَيیارمًرلًتًقً  
َداعشَكردنبۆبیریڕێكخراَیقاعیذيشًباوگً-

سیىا.كانلًتیرۆریستییًَيپشتیُاویكردویكردي  
كارَباریواَخۆیردانلًستێُيرديسًسُربَُنلً-

كردویلًشًڕيپێىاًٌَلًكًواَچًتاویَڵًمیسرَدي
بیريئاسایشیعً  
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داوای  ڕۆحانــی  حكوومەتــی  چونكــە  قەیرانــەدا،  لــەو 

چارەســەری قەیرانەكــەی دەكــرد بــە دیالــۆگ، كەچــی لــە 

هەمــان كاتــدا ڕەوتــی تونــدڕەو بــە ڕاشــكاوی پشــتیوانییان 

ــه  ڕوونــی  ــەاڵم دوا جــار ب ــەر كــرد، ب ــی قەت ــە حكوومەت ل

دەركــەوت كــە ئێــران پشــتیوانیی تــەواو لــە قەتــەر دەكات 

لــه  ڕووی سیاســی و ئابــووری و میدیایــی و، تەنانــەت 

ئەمــن و ئاساییشــیش. 

دۆحــە  كــە  وایــه،   پێیــان  لــه  ئێرانییــەكان  هەندێــك 

ــە  ــە، بۆی ــەورە نیی ــی گ ــۆ مانۆرێك ــی ب ــی فراوان ڕوبەرێك

جــێ  بــە  كەنــداو  هاریــكاری  ئەنجومەنــی  ناتوانێــت 

بھێڵێــت و بەرگــەی كەنارگیــری ناگرێــت، بــەاڵم له  ڕاســتیدا 

ئــەوە هیــچ بنەمایەكــی نیــە، چونكــە هەڵوێســتی ئێــران و 

بــە تایبەتیــش لــه  ڕووی سیاســی و میدیایــی بەرانبــەر بــەو 

قەیرانــە وەكــو خــۆر دیــارە، كــە هەڵوێســتی پشــتیوانیەكی 

ــەواوە. ت

ــه  ــش خــۆی ل ــەو قەیرانەی ــەر ئ ــران بەرانب ــتی ئێ هەڵوێس

 چەندیــن فاكتــەر و كاریگەریــی سیاســی و ئابــووری و 

ــەكان  ــەوەی پێوەندیی ــاییكردنەوە و پێكهێنان ــارە ئاس دووب

ــە: ــن ل ــش بریتی ــەوە، ئەوانی دەبینێت

1.ســەركردایەتیی ئێــران بــاش دەزانێــت. كــە ویایەتــە 

ــە  ــە  ل ــه ك ــەر قەیرانێك ــەی ه ــزە كاراك ــوەكان هێ یەكگرت

بەرژەوەندیــی  بوونــی  بــە هــۆی  بــدات  ڕوو  كەنــداو 

ــیەتی  ــە دبلۆماس ــداو، بۆی ــی كەن ــەڵ واڵتان ــەش لەگ هاوب

ئێرانــی بــە هۆشــیاری و هەســتیارییەوە مامەڵــەی لەگــەڵ 

ــرد. ــە ك ــەو قەیران ئ

2.فاكتــەری نزیكبوونــەوە لــە ئیخــوان ڕۆڵێكــی دیــاری گێــڕا 

لــە دیاریكردنــی هەڵوێســتی ئێــران بەرانبــەر بــه  قەیرانــی 

قه تــه ر، چونكــە تــاران پێــی وایــە نزیكبوونــەوە لــە قەتــەر 

دەرگایــەك وااڵ دەكات بــۆ دروســتكردنەوەی پێوەندیــی 

نێــوان حەمــاس و ئیخــوان. بێگومــان ئێــران هــەوڵ دەدات 

لــە قۆناغەكانــی داهاتــوو ســود لــەو نزیكییــە لەگــەڵ 

ئیخــوان وەربگرێــت، بــە تایبەتییــش لــە یەمــەن، چونكــە 

ئێــران پێویســتی بــە پشــتیوانكەری زیاتــرە بــۆ خــۆی دژی 

ــە یەمــەن.  ــی ل هــەر هاوپەیامنیەتێكــی عەرەب

3.دیــدگا جێگیرەكــەی ئێــران بۆ هــەر ناكۆكییەكــی كەنداو، 

دوور و نزیــك لــه  بەرژەوەندیــی ئــەودا دەبێــت، هەروەهــا 

بەشــداریش دەبێــت لــە هــەر ڕووبەڕووبوونەوەیەكــی 

لەگــەڵ ســعودیە و هاوپەیامنەكانــی لە ناوچەكــە... دەبێتە 

هــۆی ســوکكردنی گوشــارە سیاســی و میدیاییەكانیــش لــە 

ســەری و متامنــەی تابــوری پێنجەمــی ئێرانیــش بەرانبــەر 

تــاران بــەرز دەكاتــەوە.

4.گرینگرتیــن فاكتــەر، كــە كاریگەرییەكــی زۆری لــە ســەر 

هەڵوێســتەكەی ئێــران هەیــە بەرانبــەر ئــەو قەیرانــە، 

بریتییــە لــە ویســتی تــاران بــە نزیكبوونــەوە لــە ئەنقــەرە. 

ــتی  ــك هەڵوێس ــەوە، كاتێ ــت ل ــەركەوتوو بێ ــی س توانییش

خــۆی دەرخســت و پشــتیوانیی لــە قەتــەر كــرد. ئــەو 

نزیكبوونەوەیــش لــە چەنــد هەڵوێســتێكی هاوبــەش خرایە 

ڕوو، هەروەهــا ســەردانی باقــری بــۆ ئەنقــەرە و كۆكبــوون 

ناوچەكــە،  قەیرانەكانــی  بەرانبــەر  بۆچوونەكانیــان  لــە 

و  تیرۆیســتییەكان  گروپــە  دیاریكردنــی  گرینگرتیشــیان 

ــە.  ــەو گروپان ــك ل ــاندنی گورزێ ــەر وەش ــە س ــن ل ڕێكەوت

پێــك  ســێیەم  تــەوەری  دەیەوێــت  ئێــران  5.بێگومــان 

بهێنیــت، كــە هــاودەم بێــت لەگــەڵ هــەر دوو تەوەرەكەی 

تــر )ئێــران و هاوپەیامنەكانــی: تــەوەری بەرهەڵســتی: 

و  ســعودیە  لــە  بریتییــە  كــە  میانڕەوانــە:  تــەوەری:  و 

ئیــامرات و میــرس و بەحرێــن(. ئێــران دەیەوێــت ئــەو 

ــە  ــە بریتیی ــت ك ــێ بكرێ ــی ل ــەوەرە پشــتیوانیی هه رێمی ت

ــاوی  ــەر، كــە دەكرێــت ن ــا. قەت ــران، توركی ــەوەری ئێ ــە ت ل

برێــت تــەوەری شــیعەـ ســوننییەكان، بۆیــە باشــرتین هــەل 

ــی  ــۆ بەدیهێنان ــەرە ب ــران قەیرانەكــەی ئێســتای قەت ــۆ ئێ ب

ــە. ــەو ئامانج ئ

ــەر  ــە س ــان ل ــەی كاریگەریی ــە فاكتەران ــر ل ــی ت 6.یەكێك

هەڵوێســتی ئێــران دروســت كــردوە بەرانبــەر ئــەو قەیرانە، 

ــە  ــی ب ــەر و گۆڕین ــەی قەت ــی ڕژێمەك ــەی گۆڕین هەڕەش

ڕژێمێكــی ســەر بــە ســعودیە. ئەمەیــش وای لــە تــاران كــرد 

ــت  ــا دەتوانێ ــەوە و ت ــەیە ببێت ــەو هەڕەش ــەڕووی ئ ڕووب
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 ەكانی واڵتانی كەنداویریوهۆی سزا ئابوزیانەكانی قەتەر بە
    

 

 زیانەكانی  باره قه ێژەڕ ژ

 ئابووری لە قەتەردابەزینی ئاستی دڵنیایی  بانك 9 1

2 44 %  

نەوەی تێچووی هێنانی كااڵكان بە ڕێگەی ئاسمان و وبەرزبو ئەوندەی تر 14 3
 دەریایی

 ێژەی قەرز لە سەر بەرهەمی ناوخۆیی زیادی كردوەڕ 154 4

 كردنی داهاتی تاكڕیژەیی پاشەكشە 6% 5

 2426ستە تا ساڵی یشای یەدسەن ملیار دۆالر 3.5 6

 ی قەتەریڵێژەی دابەزینی ڕیاڕ 45 7

 زیانی بۆرسەی قەتەری ملیار دۆالر 15 8
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 د ئال ساوی(  مً میم به حً ر )تً تً بیۆگرافیای میری قً

 
 د به خەلیفە ئال ساوی شێخ تەمیم به حەمً واوی واوی تً

 0891ساڵی  دایكبوون ساڵی لً
  وحً دي دایكبوون شوێىی لً

 3112ساڵی  ی جێىشیه شازادي  بوووی بً
 3102ساڵی  اڵت سً ستی دي دي گرتىً
 د  مً كی شێخ حً كوڕی دووي یی ماڵً بىًودی  ڕیسبً

 
 ئاستی خوێىدن

 شێربۆرن )بەریتاویا( كۆلێژی
 ریتاویا( ئاكادیمیای سەربازی ساود ٌێرست )بً

 زماوی ئیىگلیسی و فەڕەوسی بە باشی دەزاوێت ئاستی زمان
واوی عەبدوڵاڵ به   زڕبراكەی بً 3102ساڵی  داواوی جێىشیه

 شازادەی جێىشیهد ئال ساوی كرد بە  حەمً
 ( مىداڵە8و خاوەوی ) سێ ژوی ٌێىاوي باری خێساوی
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ــكات. ــەر ب ــەی ئێســتای قەت ــە ڕژێمەك پشــتیوانی ل

7.بازرگانییــە پــڕ دەســتكەوتەكەی ئێــران پــاش داخســتنی 

ــی  ــەن واڵتان ــە الی ــەر ل ــەردەم قەت ــە ب ــواری ئاســامنی ل ب

ــی  ــد كەناڵێك ــران چەن ــە ئێ ــرس، چونك ــەری و می دەوروب

خۆیشــی  و  قەتــەر  ڕووی  بــە  كــردەوە  بازرگانیــی 

ــە الیەكــی  ــەوە. ل ــۆ دەمێنێت ــی زۆری ب دەســتكەوتی دارای

ڕێگــەی  بــە  ئاســامنییەكان  ڕێــژەی گەشــتە  تریشــەوە 

ئێــران بــەرز بوەتــەوە پــاش پوچەڵكردنــەوەی گەشــتە 

وایــە  پێیــان  چاودێــران  بۆیــە  قەتــەر،  ئاســامنییەكانی 

قەیرانەكــەی قەتــەر ســودێكی زۆری ئابووریــی بــۆ ئێــران 

ــە  ــا تاك ــاش توركی ــران پ ــە ئێ ــی چونك ــە تایبەت ــە، ب هەی

دەرچەیــە بــۆ قەتــەر بــۆ هێنانــی كااڵ و پێداویســتییەكان.

نێودەوڵەتییــەكان  كەنارگیرییــە  كــۆدی  8.كردنــەوەی 

ــەوەی  ــە نزیكبوون ــاران ب ــەپێراوە، ت ــدا س ــەر ئێران ــە س ب

لەگــەڵ دۆحــە و دواتــر نوێكردنــەوەی پێوەندییەكانــی 

لەگــەڵ توركیــا و ڕێكخــراوی ئیخــوان، توانیــی كەنارگیرییــە 

نێودەوڵەتییەكــە بشــكێنیت. دیــارە حكوومەتــی تــاران پێی 

وایــە قوڵبوونــەوەی پێوەندییــەكان و نزیكبوونــەوە لــە 

قەتــەر لــە ســەر ئاســتە سیاســی و ئەمنــی و ئابوورییــەكان 

هەلێكــی بەنرخــە بــۆ دۆزینــەوەی جێپێــی خــۆی لــە 

ئامانجــی  بــە  هاریــكاری  ئەنجومەنــی  واڵتانــی  نــاو 

ڕووبەڕووبوونــەوەی ســعودیە و ئیــامرات. لــە الیەكــی 

ــە  ــی زۆری ل ــەر كاریگەرییەك ــت قەت ــاش دەزانێ ــش ب تری

ســەر گروپــە چەكدارییــە بەرباڵوەكانــی ناوچەكــە هەیــە ، 

بۆیــە ئێــران تــا بتوانێــت پشــتیوانی و ئاســانكاریی زیاتــری 

قەتــەر دەكات لــە ســەرجەم بوارەكاندا. كاریــش دەكات بۆ 

 

 ر  ته ڵ قه گه له یكان ندییه یوه په  وه بۆ ئاساییكردنه  كانی سعودیه رجه مهگرنگترین 

 كان رجه دیارترین مه ز

 بپچڕێنێت تاران لەگەڵ دیپلۆماسی پەیوەنذی دەستبەجێ قەتەر دەبێت 1

 قەتەر خاكی لە حەماش ئەنذامی دەركردنی 2

 حەماش داراییەكانی سەرچاوە داخستنی 3

 حەماش بە دارایی كۆمەكی هەرجۆر ڕاگرتنی 4

 قەتەر لە موسلەمین ئیخوان ئەنذامانی دەركردنی 5

 قەتەر لە كەنذاو هاریكاری ئەنجومەنی نەیارانی دەركردنی 6

 تیرۆریستییەكان گروپەبۆ  دارایی پشتیوانی ڕاگرتنی 7

 دەست لەكاروباری ناوخۆی میسر وەرنەدات 8

 ئەلجەزیرە تەلەفسیۆنی پەخشی ڕاگرتنی

  بكات كەنذاو هاریكاری ئەنجومەنی ئەنذامی واڵتی 5 لە لێبوردن داوایر  ته قه  9

 .دەبێتەوە باڵو ئەلجەزیرە تەلەفسیۆنی لە بابەتانەی ئەو لەمەڕ
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــەرە  ــاران و ئەنق ــوان ت ــەوەی هەڵویســتەكانی نێ نزیكبوون

لــە  قەتــەر.  هەڵوێســتەكەی  جێگیركردنــی  پێنــاو  لــە 

ــەر  ــی بەرانب ــارە توندەكان ــران ڕادەی گوت بەرانبەریشــدا ئێ

ئیــامرات و ســعودیە زیاتــر دەكات بــۆ دەســتبەركردنی 

پشــتیوانیی الیەنەكانــی تــر بــە مەبەســتی پێكهێنانــی 

ــیعی. ــوننی و ش ــی س هاوپەیامنی

لــە  قەتــەر  پشــتیوانیكردنی  لــە  توركیــا  هۆكارەكانــی 

قەیرانەكــەدا

توركیــا هاوشــێوەی ئێــران ســەرەتا هەوڵــی داوە ڕۆڵــی 

نێوەندگیــر بگێڕێــت، بــۆ ئــەوەی چارەســەرێكی دۆخەكــە 

ــە  ــن ب ــەوە داوای گەییش ــە ڕۆژی یەكەم ــەر ل ــكات. ه ب

ــە  ــەر خرای ــەاڵم لەمپ چارەســەرێكی ئاشــتییانەی كــردوە، ب

بــەر هەوڵەكانــی، بــە هــۆی هاتنــی ژمارەیەكــی تــری 

واڵتــان بــۆ ئــەو دابڕینــەی خرایــە ســەر قەتــەر، یــان 

نزمبوونــەوەی ئاســتی پێوەندییــە دبلۆماســییەكان لەگەڵــی. 

تــا دوا جــار توركیــا پشــتیوانیی خــۆی بــۆ دۆحــە دەربــڕی 

سوپای میرنشینی قەتەر
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و پشــتیوانیی سیاســی و ئابــووری و ســەربازی بــۆ دووپــات 

ــردەوە.  ك

دەتوانیــن بڵێــن هەڵویســتی توركیــا بەرانبــەر قەیرانەكــەی 

كەنــداو بــە ســێ قۆنــاغ تێپــەڕی. 

ــۆ  ــدان ب ــی و هەوڵ ــی ڕێژەی ــەم: بێایەنییەك ــی یەك قۆناغ

ــر: ــی نێوەندگی ــی ڕۆڵ گێڕان

لــە  قەتــەر  بــۆ  توركیــا  پشــتیوانیی  دوەم:  قۆناغــی 

ڕووبەروبوونــەوەی ڕێكارەكانــی واڵتانــی كەنــداو گرتییانــە 

بــەر بەرانبــەر ئــەو واڵتــە.

ڕێچكــەی  دوو  هــەر  گرتنەبــەری  ســێیەم:  قۆناغــی 

ــە  ــن ب ــۆ گەییش ــدان ب ــەر و هەوڵ ــە قەت ــتیوانیكردن ل پش

چارەســەرێك بــۆ قەیرانەكــە لــە یــەك كاتــدا.

پشــتیوانیی توركیایــش بــۆ قەتــەر چەندیــن هــۆكار و 

دیارترینیــان: كــە  دەرهاویشــتەی خــۆی  هەیــە، 

ــا  ــی توركی ــەرەكی و گرینگی ــی س ــە هاوپەیامن ــەر ب -قەت

دادەنرێــت لــه  ناوچــەی عەرەبــی، چونكــە هــەر دوو 

واڵت تەبەنــای سیاســەتی لەیەكچــوو دەكــەن بەرانبــەر 

پرســەكانی لــە ناوچەكــەدا هــەن، بــە تایبەتی لە ســووریا و 

عێــراق و لیبیــا. پشــتیوانیی تەواویــش لــە ڕەوتــە ئیســامییە 

لــە ســەرووی هەموویشــیانەوە  سیاســییەكان دەكــەن، 

ــۆ دەســەاڵت  ئیخــوان، هەروەهــا وەك كەرەســتەیەكیش ب

و جێبەجێكردنــی سیاســەتەكانیان لــە ناوچەكــە پشــتی پــێ 

دەبەســن. 

-گرینگیــی قەتــەر بــۆ توركیــا لــەو كاتــەوە زیاتــر هەســتی 

پــێ كــرا، كاتێــك ڕۆڵەكــەی توركیــا ڕووبــەڕووی ئالینــگارە 

ــرس  ــە می ــوان ل ــی ئیخ ــاش كەوتن ــە پ ــه  ناوچەك ــوەوە ل ب

لــه  قەیرانەكــەی  كاریگەرییەكانــی  پاشەكشــەكردنی  و 

ــەو  ــی ئ ــەی تووش ــتە گەورەی ــەو شكس ــاش ئ ــووریا. پ س

ــردن.  ــێ دەك ــتیوانیی ل ــا پش ــە توركی ــوو، ك ــە ب گروپان

ــەو  ــە، ئ ــان وای ــەرە پێی ــە ئەنق ــاری ل ــتكەرانی بڕی -دروس

گوشــارانەی دەخرێنــە ســەر قەتــەر، ئامانج لێیان ســەپاندن 

و بەرتەســككردنەوەی دەســەاڵتەكانی ئــەو واڵتانەیــە، كــە 

پشــتیوانی لــە ڕەوتــە ئیســامییە سیاســییەكان دەكــەن 

و هــەوڵ دەدەن لــە جووڵەیــان بخــەن لــه  ناوچەكــە. 

توركیایــش ڕەنگــە ئامانجــی دوەم بێــت دوای قەتــەر، بــە 

تایبەتــی چونكــە ئەنقــەرە پەیــڕەوی سیاســەتێكی ئیقلیمــی 

ــە دەكات. ــێوەی دۆح هاوش

دەرهاویشــتە  ئــەو  لــەوەی  هەیــە  ترســی  -توركیــا 

ســەلبیانەی قەیرانەكــەی قەتــەر ــــ كەنــداو لــە ســەر 

هــۆی  ببێتــە  دەكات،  دروســتیان  قەتــەر  ئابووریــی 

پاشەكشــەكردنی وەبەرهێنانــی قەتــەر لــه  توركیــا، كــە 

هــەرە  زۆربــەی  دۆالر،  ملیــار   )20( نزیكــەی  دەگاتــە 

زۆریشــی لــه كەرتەكانــی  كشــتوكاڵ و گەشــتوگوزار و زەوی 

و بانكــەكان كاری پــێ دەكرێــت. ئەمەیــش دەرهاویشــتەی 

ســەلبی بــۆ ســەر ئابووریــی توركیــا دروســت دەكات، 

ــا  ــاش كودەت ــەوە پ ــووری بوەت ــی ئاب ــی قەیران ــە تووش ك

 .2016 ســاڵی  ســەربازییەكەی 

ــا هەوڵــی داوە پــاش قەدەغەكــردن و دابڕینەكــەی  -توركی

ــەڵ  ــان لەگ ــە بازرگانییەكانی ــامرات پێوەندیی ســعودیە و ئی

قەتــەر، ڕێگــە بــدات بــە بەرهەمــە خۆراكییەكانــی توركیــا 

كاریگەرییەكــی  كــە  قەتــەر،  بازاڕەكانــی  نــاو  بخزێنــە 

ســەلبی دروســت كــردوە پــاش ســزا ئابوورییەكــەی ڕووســیا 

ــود و  ــە س ــەو قەیران ــانیش ئ ــا، پاش ــەر توركی ــتییە س خس

ــت. ــا دەگەیەنێ ــی توركی ــە ئابووری قازانجــی ب

سه رچاوه كان:
http://almezmaah.com -.1

https://www.alhurra.com/a/Qatar- .2
crisis-dont-wait-the-solution/438722.

html
3. عــن مركــز المســتقبل لألبحــاث والدراســات 

المتقدمــة.



له  عه ره بییه وه : شاناز ڕەمزی هیرانی 

ڕەهەندە ملمالنێ ئامێزەکانی ئێران
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست

ملمالنێ لە پێناوی مانەوەدا  
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لە  سعوودیە،  و  ئێران  نێوان  سەربازییەكانی  و  سیاسی  ملمالنێیە  هەڵكشانی  دوابــەدوای 
ناوەندەكانی  و  نوخبە  چینی  نێو  لە  ئیسالمی،  عەرەبیی  واڵتانی  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
توێژینەوە، شانەی فیكری ستراتیژی و جەنگی، جگە لە ڕای گشتیش، ژمارەیەك پرسیار دێنە 
ئەمنی  یان  سەربازی،  چاودێرێكی  یان  سیاسی  شارەزایەكی  هیچ  ئەستەمە  زۆر  كە  ئاراوە، 
لە  ببێت  ئەگەر  دەبێت؟  بەرپا  جەنگ  ئایا  بداتەوە.  وەاڵمیان  ئاسانی  بە  وا  هەر  بتوانێت 
له  سنوری  هەر  یان  سعوودیەیە،  شانشینی  و  ئێران  شەڕ  مەیدانی  ئایا  دەدات؟  ڕوو  كوێ 
جەنگێك بە بریكاری گروپ و واڵتانی ترەوە دەبێت وەك: عێراق و سووریا و لوبنان، یەمەن؟ 
مەترسییەكانی بەرپابوونی جەنگ لە هەڵكشاندایە له  ناوچەكە له  ژێر سایەی دوو پێشهات: 
یەكەم: ئیدارەی ئێستای ئەمەریكا و ئەو ستراتیژیەتەی پەیڕەوی دەكات له  ناوچەكە، كە له 
 سەر بەستنەوەی ئێران  به تیرۆر بەندە، هەروەها بەرپاكردنی جەنگ لە ناوچەكە بە ڕێگەی 
بریكاران و پشتبەستن بە گورزی ئاسمانی و پشتیوانیكردنی هاوپەیمان بە چەك، ئامادەگیی 
ئیدارەی  پێچەوانەی  ناو جەنگ هەیەتی،  بۆ چوونە  ئەمەریكا  ئیدارەی  پێکهاتەی گروپەكەی 
بانگهێشت  له  ناوچەكە پاشەكشە بكات و ئێران و سعوودیە  پێشووتر، كە پێی باشتر بوو 
بە  ئاراوە  هاتوونەتە  سعوودیە  لە  گۆڕانكارییانه ی  ئه و  دوەم:  لەیەكتێگەییشتن.  بۆ  بكات 
ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ، هاوكاتیش بێت لەگەڵ چوونە ناو ملمالنێ 

لەگەڵ ئێران لە مەیدانەكانی هەر یەك لە عێراق و سووریا، یەمەن، لوبنان.

ئێــران  لەگــەڵ  جەنگێــک  نــاو  چوونــە  ئەگەرەكانــی 

ناڕوونــە، بــەاڵم بڕیــاری بەرپابوونــی بەنــدە بــە بــارودۆخ 

و ڕێــرەوە نێودەوڵەتــی و ئیقلیمییــە زۆر و ئاڵــۆزەكان، كــە 

وا دەكات ئەگــەرەكان الواز بــن. دواتــر ڕووســیا كــە ئەمــڕۆ 

هاوپەیامنــی ئێرانــە، ئــەو ڕووســیایەی ســاڵی 1990 نییــە، 

ــراق،  ــەڵ عێ ــك لەگ ــاو جەنگێ ــوە ن ــكا چ ــك ئەمەری كاتێ

ــە  ــاوڕا نیی ــەواوی ه ــا بەت ــەوە ئەورووپ ــی تریش ــه  الیەك ل

لەگــەڵ هەڵوێســتەكەی ئەمەریــكا بەرانبــەر دۆســیەی 

ئێــران. وەك ئاشــكرایە ئەمــڕۆ و جیــا لــە ســرتاتیژیەتی 

لــه  ئێــران  دژی  كاركــردن  بــە  ئەمەریكا-ســعوودیە، 

 نــاوەوەدا، بــەاڵم ئــەوەی لــه  ســەر ئــەرزی واقیــع ڕوو 

ــدە  ــە بەن ــەو ملمانێی ــە ئ ــەوە دەکات، ك ــاژە ب دەدا، ئام

بــە مــەودای ناوچەكانــی دەســەاڵتی هــەر دوو ال لــە 

ــی  ــكاری گــروپ و الینەكان ــە بری چوارچێــوەی جەنگێــك ب

تــر، كــە لــە هەمــوو ســیناریۆیەكانی تــر ئەگــەری زیاتــرە، 

ــەز:  ــە دوو ڕەگ ــە ل ــڕۆ بریتیی ــران ئەم ــزی ئێ ــە هێ چونك

ــی  ــوان هــەر دوو ڕەوت ــە نێ ــێ ل ــی ملمان نەمان  .1

لــە  ڕۆحانــی  دیــارە  وەك  میانــڕەوەكان،  و  پارێــزگاران 

كاتــی ئێســتادا لــە ســەرووی دیمەنــی ڕووبەڕوبوونــەوەی 

میدیاییــە لەگــەڵ ئەمەریــكا و ســعوودیە، لــە ژێــر ســایەی 

ئێرانــی هەڵكشــاو.  هەســتێكی قەومــی 

2. پشــتیوانیكردنی گروپــە دەستڕۆیشــتەكان لــه  الیــەن 

ــەن،  ــراق و ســووریا، یەم ــە عێ ــەك ل ــە هــەر ی ــەوە ل ئێران

لوبنــان، چەنــد ناوچەیەكــی تریــش. لێــرەدا باڵەكانــی 

ــی  ــاو جەنگێك ــە  ن ــن بچن ــەدا دەتوان ــە هەرێمەك ــران ل ئێ

بــه  زۆر  ڕۆڵــی  حیزبولــاڵ  بەمەیــش  درێــژەوە،  دوورو 

 زەقــی بــە دیــار دەكەوێــت، كــە ئــەم بزوتنەوەیــە خــاوەن 

ــەنگاندەكانی  ــی هەڵس ــە پێ ــەكییە. ب ــی موش جبەخانەیەك

ــە 100  ــاڵ دەگات ــەكەكانی حیزبول ــارەی موش ــل ژم ئیرسائی

هــەزار موشــەك و توانــای لێدانــی هەمــوو ئیرسائیلــی 
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 و ئیسرائیل بیۆگرافیای پارسەنگی هێزی سوپا لە نێوان ئەمەریكا و ئێران

  
 ئیسرائیل ئێران ئەمەریكا ژ

 1455.41.1 ملیۆن كەش 4. ملیۆن كەش 1.541هێسی كار دەگاتە  1

ملیۆن كەش 5.45 ملیۆن كەش بۆ خسمەتی سەربازی دەشێه 111 1
  

1414511 

 1..44. ملیۆن كەش .14 ملیۆن كەش پێوەودیی بە هێسی سەربازییەوە دەكەن 41.سااڵوە  5

 5154111 ملیۆن كەش .14 ملیۆن كەش 141هێسی یەدەگ لە سوپا  .

 151 41. 1..154ژمارەی فڕۆكە لە هەموو جۆرەكان  5

 1.5 115 1.1ژمارەی هەلیكۆپتەر  1

 .. 11 11.ژمارەی هەلیكۆپتەری هێرش بەر  4

   1.1 54511ژمارەی فڕۆكەی بارهەڵگری سەربازی  .

   .51 154515ژمارەی فڕۆكەخاوەكاوی لە خسمەتدان  .

 1111 .1415 ...4.هێسی تاوكی شەڕكەر  11

 151 .14.4 14551ژمارەی ڕاجیمەی موشەكی ــ هاوەوی موشەكی  11

   41 5.5ژمارەی كەشتیی بازرگاوی  11

 . بەودەری ئێراوی 5 .1بەودەرە سەرەكییەكان  15

 15 5.4 45.هێسی كەشتیواوی  .1

 1 51 41كەشتیی ژێرئاو  15

داوە لە واو سوپای  4 11هەڵگرەوەی میه  11 11
 ئێران

  

   هیچی وییە هەڵگری فڕۆكەكان 11 14

 ملیار دۆالر 51 ملیار دۆالر 145 ملیار دۆالر 54441بودجەی بەرگری  .1

 51 كەشتیگەل 111 11ژمارەی كەشتیی گەڕۆك  .1
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

شــەڕكردنی  توانــای  باكوورەكــەی.  هــەر  نــەك  هەیــە 

ئــەو گروپــە زۆر بەهێــزە ســەرباری ئــەو زیانــەی لــە 

ســووریایش بــەری كەوتــوە. ڕەنگــە دواتــر ســیناریۆكە 

ــامییش  ــادی ئیس ــاس و جیه ــەوەی حەم ــەر دوو بزوتن ه

ــەركەوتوو  ــە س ــەم دواییان ــاس ب ــە حەم ــەوە، چونك بگرێت

بــوو لــه  بەهێزكردنــی پێوەندییەكانــی لەگــەڵ ئێــران و 

حیزبولــاڵ، بــە تایبەتــی پــاش ئــەوەی ســەقفی ئاشــتەوایی 

ــە  ــەی بریتیی ــە ناوەڕۆكەك ــەدە، ك ــتی س ــە گرێبەس دەبێت

ــە  ــەت(، ل ــە دەوڵ ــرت ل ــر و كەم ــی بااڵت ــە ئۆتۆنۆمی ــە )ل ل

ــەربازی  ــی و س ــی و ئەمن ــە ڕووی سیاس ــران ل ــدا ئێ كاتێك

ــە  و ئابوورییــش كۆنتڕۆڵــی عێراقــی كــردوە، نــەك هــەر ب

ڕێگــەی حەشــدی شــەعبی، كــە ســەر بــە مورشــیدی بــااڵن 

ــە، بەڵكــوو  ــی عێراق ــه  دەرەوەی دەســەاڵتی حكوومەت و ل

بــە خزانــی ئێــران بــۆ نــاو ســەرجەم پێكهاتەكانــی عێــراق، 

ــوننەكان.  ــورد و س ــش ك لەوانەی

هێــزی  بەرانبــەر  ئێرانــی  ســەربازیی  هێــزی  الوازیــی 

ئیقلیمەكــە  لــە  پەلهاویشــتنی  لەگــەڵ  ڕكابەرەكانــی، 

لــە ڕووی سیاســی و ســەربازی بــە ڕێگــەی پێكهێنــەرە 

ســەربازییەكانەوە وای كــردوە زۆر  بــۆی دڵســۆز بــن، 

ئەمەیــش وا دەكات ئێــران وەك هێزێكــی ئیقلیمــی ســەیر 

ــە، هەوڵیــش دەدات  بكرێــت و بەرژەوەندیــی خــۆی هەی

ــەاڵم  ــت، ب ــە هــەر شــێوەیەك بێ ــكات ب ــێ ب ــان ل بەرگریی

لــه  الیەكــی تریــش ئــەو هەڵكشــانە ئاڵوگــۆڕە ڕەنگــە 

ســیناریۆیەكی تــر بهێنێتــە ئــاراوە، كــە بریتییــە لــە ویســتی 

ــتاندن،  ــزی دانوس ــەر مێ ــه  س ــن ل ــۆ دانیش ــەر دوو ال ب ه

بــە تایبەتــی چونكــە ئێــران زۆر بــە باشــی )ئارامگرتنێكــی 

قووڵــەوە( دەتوانێــت تێڕوانینــی هەڵكشــان وەرگێڕێــت تــا 

ــیی  ــتنی سیســتەمی سیاس ــاو پاراس ــە پێن ــوار، ل ــە لێ دەگات

خــۆی، چونكــە بــاش دەزانێــت دوای داخســتنی دۆســیەی 

داعــش، دۆســیەكەی ئــەو كراوەتــەوە، بۆیــە گومانــی تێــدا 

نییــە هــەوڵ نــادات بژاردەكانــی بەردەمــی بەرتەســك 

ــەوە.  بكات

عێــراق لــە هاوكێشــەی ئێســتای نێــوان ئەمەریــكا 
و ئێــران

ــت  ــار دروس ــە گوش ــل هەمیش ــەوەی ئیرسائی ــەرباری ئ س

دەكات بــۆ وەشــاندنی گورزێــك لــە ئێــران لــه نــاو خاكــی 

 ســووریادا، بــەاڵم هێشــتا ئەگــەری ئەنجامدانــی ئــەو گورزە 

ــه  ــكا، ئەمەیــش خــۆی ل ــۆ ئەمەری ــرە ب ــراق بەهێزت ــە عێ ل

 چەندیــن هــۆكاردا دەبینێتــەوە. هــەر چەنــد عێــراق چەقی 

ئاســتبەرزی دەســەاڵتی ئێرانــە، بــەاڵم لــه  هەمــان كاتیشــدا 

خاڵــی الوازیشــیەتی، چونكــە گــەر هاتــوو ئێــران عێراقــی 

لــە دەســتدا، ئــەوە لــە ســووریا و لوبنــان، یەمەنیــش زۆر 

ــراق  ــی تریشــەوە عێ ــه  الیەك ــە دەســت دەدات، ل شــت ل

ــێ  ــی ب ــەربازیی ئەمەریك ــی كاری س ــە مەیدان ــە تاك بوەت

بوونــی هاوبەشــێكی وه ك ڕووســیا. بــەاڵم ئــەوەی گرینگــە، 

ئابووریــی  و  ســرتاتیژی  بەرژەوەندیــی  واڵتــی  ســووریا 

ــراق  ــەوە، عێ ــە پێچەوان ــە، ب ــوەكان نیی ــە یەكگرت ویایەت

ســەرۆك  چــۆن  وەك  ڕاســتەقینەكانە،  ســامانە  واڵتــی 

ــە زۆر ڕاشــكاوانە  ــرد، ك ــێ ك ــاژەی پ ــپ خۆیشــی ئام ترام

ڕەخنــەی تونــدی لــە سیاســەتەكانی پێشــووتری واڵتەكــەی 

ــەوەی  ــێ ئ ــراق ب ــە عێ ــەیان ل ــۆی پاشەكش ــه  ه ــرت ب گ

دەســتكەوتێكی زۆریــان هەبــێ، بــەاڵم پــاش ئــەوەی بــوە 

ــی  ــەوە و باس ــەی هەڵدای ــەو الپەڕەی ــارە ئ ــەرۆك، دووب س

ــه  عێــراق.  ــە مەترســیی ئێــران كــرد ل ل

ئــەوە دیــدگای ســەرۆكی ئەمەریــكا  ئه گــەر  دوا جــار 

پشــتیوانیكردنی گروپە دەستڕۆیشــتەكان له  الیەن 
ئێرانــەوە لە هــەر یەك لە عێراق و ســووریا، یەمەن، 
لوبنــان، چەنــد ناوچەیەكی تریش. لێــرەدا باڵەكانی 
ئێــران لە هەرێمەكەدا دەتوانــن بچنە  ناو جەنگێكی 
دوورو درێژەوە، بەمەیش ڕۆڵی  حیزبولاڵ زۆر به  زەقی 

بە دیار دەكەوێت
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بێــت بەرانبــەر عێــراق، ئــەوە كەســانی تریــش هــەن 

هەڵچوونــەكان  هەڵكشــانی  بــژاردەی  لــە  پشــتیوانی 

دەكــەن دژی ئێــران و عێراقیــش دەبێتــە خاڵــی دەســتپێكی 

تــا  عێراقیــش،  ئاســتی  لــه  ســەر  هەڵچوونانــە.  ئــەو 

ــه  ســەر ڕێگاچــارە  ــارادان ل ــە ئ ــن پرســیار ل ئێســتا چەندی

سیاســییەكان، كــە بوونەتــە كاری سیاســییەكانی عێــراق، بــە 

تایبەتییــش دوای هەڵبژاردنەكانــی )5/12( و شــێواندنی 

نەخشــەی هاوپەیامنیەتــەكان، چ لــە نــاو هاوپەیامنــی 

شــیعی، یــان هاوپەیامنــی ســوننی. جگــە لــە دابەشــبوونی 

ــەو  ــاری ئ ــتان. گوش ــەی كوردس ــاش ڕیفراندۆمەك ــورد پ ك

بــەو  ســەبارەت  هەمــوان  پشــێویی  لەگــەڵ  پرســانە 

ــە.  ــراق هەی ــووی عێ ــارەی داهات ــە ب ــۆزەی ل ــە ئاڵ وەاڵم

لــه  ناوەڕاســتی ئــەو پشێوییەشــدا ویســتێك هەیــە بــۆ 

ڕووبەڕوبوونەوەیەكــی  لــه  ســەر هــەر  )پشــوودرێژی( 

ــی  ــی تێكچوون ــە ترس ــراق، ل ــە عێ ــی ل ــی- ئێران ئەمەریك

تریشــەوە،  لــه  الیەكــی  تــەواوی،  بــە  عێــراق  دۆخــی 

سیاســەتی  دەیانەوێــت  عێــراق  سیاســییەكانی  هێــزە 

ــكا ــــ  )گونجانــدن لەگــەڵ هــەر دوو هاوپەیــامن، ئەمەری

ــە ژێــر  ــە بریــی ڕووبەڕووبوونــەوە ل ئێــران( بگرنــە بــەر ل

ــە.  ــران هەیان ــەڵ ئێ ــی لەگ ــە بااڵكان ــایەی بەرژەوەندیی س

ئامادەیــش نیــن قوربانــی بــە پێوەندییەكانــی ئێــران بــدەن 

بــۆ بەرژەوەندیــی ئەمەریــكا، بــە تایبەتــی بــه  هــۆی 

ــەتەكانی  ــەر سیاس ــه  س ــاوەی ل ــە ب ــدگا و بۆچوون ــەو دی ئ

ــە  ــكا ب ــە كــە دەڵێــت: )سیاســەتی ئەمەری ــكا هەی ئەمەری

ــت و  ــی ناوەراس ــە خۆرهەاڵت ــش ل ــە تایبەتیی ــتی و ب گش

ــۆرە  ــچ ج ــە هی ــان نیی ــەاڵوە و ئاس ــۆز و تێك ــراق، ئاڵ عێ

ــت.( ــەر بكرێ ــه  س ــی ل گریامنەیەك

هــەر چەنــد واشــنتۆن نایەوێــت بكەوێتــە نــاو هیــچ 

ــراق،  ــە عێ ــران ل ــەڵ ئێ ــەربازی لەگ ــی س بەریەككەوتنێك

بــەاڵم دەیەوێــت دەســەاڵتی ئێــران بــە ڕێگــەی گرتنەبەری 

ــەوە. ــەم بكات ــوێ ك ــیی ن ــی سیاس ــد میتۆدێك چەن

سعوودیە و ئێران و گۆڕەپانی عێراق
بێگومــان جوڵــەی ســعوودیەش هاوكاتە لەگەڵ هەڵویســتی 

هەڵكشــانی  ڕوونیشــە  و  دیــار  ئەمەریــكا،  ئیــدارەی 

ــكا و هەڕەشــەكانی  ــران و ئەمەری ــوان ئێ ــی نێ ناكۆكییەكان

ــە  ــاری ب ــەوەی ی ــی ب ــران و تۆمەتباركردن ــۆ ئێ ــكا ب ئەمەری

ئاگــر دەكات، بۆیــە بەرپابوونــی جەنــگ لــە ناوچەكــە 

ــه ی  ــی گۆڕه پانه ك ــرەدا گرنگی ــووی دەســووتێنێت. لێ هەم

ــە  ــە بریتیی ــت، ك ــار دەكەوێ ــە دی ــۆ ســعوودیە ب ــراق ب عێ

لــەو لێــوارە باكوورییــەی ئێــران زۆر ســەركەوتوانە بــە 

كاری دەهێنێــت بــۆ هەڕەشــەلێكردنی ســعوودیە و بوونــی 

ئەمەریكایــش لــەوێ بــە ڕێگــەی میلیشــیاکانی شــیعە 

ــن. ــاری ئێران ــی بڕی ــەواوی ملكەچ بەت

لــەو  هەیــە  گرینگــی  هــەرە  ڕۆڵێكــی  عێــراق  واتــە: 

پێشــهاتانەی لــە داهاتــووی نزیكــدا ڕوو دەدەن، هــەر 

بێــت،  عێــراق  مەیدانــی  خاوەنــی  لەوانــە  یەكێكیــش 

ــە  ــەو هاوكێش ــرە ل ــزی زیات ــەزی هێ ــی ڕەگ ــەوە خاوەن ئ

ــه  ــز ل ــدی هێ ــە ناوەن ــش چونك ــە تایبەتی ــە، ب و ملمانێی

ــه  ــە ب ــی نیی ــتامنیی عێراق ــاری نیش ــی بڕی ــراق خاوەن  عێ

 تــەواوی، بەڵكــوو لــە ژێــر كاریگەریــی ئــەو هێزانــە دایــە، 

كــە لــه  عێــراق ڕۆڵ و كاریگەرییــان هەیــە: ئەوانیــش ئێران 

و ئەمەریــكا و سێیەمیشــیان ســعوودیەیە.

پێــی  بــە  ســعوودیە  ئەمــڕۆی  دەرەوەی  سیاســەتی 

ڕوئیایەكــی براگامتیكــی كاری پــێ دەكرێــت، كــە وای لــێ 

ــەك  ــه  الی ــكا ل ــەڵ ئەمەری ــی لەگ ــردوە بەرژەوەندییەكان ك

ــەڵ  ــی لەگ ــودبەخش و بێایەن ــۆڕی س ــی ئاڵوگ و پێوەندی

دوژمنەكــەی دوێنــێ پەیــڕەو بــكات، ئێرانیــش دەیەوێــت 

ئــەوەی  بــۆ  بكاتــەوە  ســعوودیە  لەگــەڵ  دەرگایــەك 

ــت  ــەن بێ ــێ الی ــەم ب ــی ك ــان الن ــكات، ی كەمەندكێشــی ب

لەگــەڵ پاراســتنی بــە ڕەگــەزی هێــزی شــاراوە، بــەاڵم 

ــی  ــت چ ــە نازانێ ــە، ك ــتی عێراق ــرە هەڵویس ــەكە لێ كێش

دەوێــت، چــۆن ســوود وەرگرێــت؟ ئەگــەر بیشــزانێت ئایــا 

ــت؟ ــێ دەدرێ ــاری پ بڕی

ــێوەیە  ــەو ش ــۆی ب ــەی خ ــەم وان ــەت یەك ــی سیاس جیهان

بــەر  هەڵەكانــی  بزانیــت  تــۆ  كــە  دەكات،  پێشــكەش 

دەســتت چــۆن بــۆ بەدیهێنانــی بەرژەوەندیــی واڵتەكــەت 
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 تایبەتمەندییەكانی بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران
  

 
 دروستكردنی وێستگەی كەهرۆئەتۆمی لە ضاری بىضەهر 1974 1

 عێراق بۆردومانی كىورەی بىضەهری كرد 1987 2

سەر گۆڕینی وێستگەی بىضەهر بۆ بەرنامەیەكی  گرێبەستێك لەگەڵ یەكێتیی سۆڤیەت )پێطىو( له  1995 3
 ئەتۆمیی ئاضتییانە

 دروستكردنی وێستگە بۆ بەرهەمهێنانی ئاوی قىرش لە ضاری ئاراك 1996 4

دەركردنی بڕیارێكی ئاژانسی نێىدەوڵەتی وزەی ئەتۆم، كە تێیدا ئێران پابەند دەكات بە وەستاندنی  2003 5
 هەنگاوەكانی پیتاندنی یۆرانیۆرم

 مێگابایت 40دروستكردنی وێستگە لە دیساینی ئێرانی بە تىانای  2004 6

 هان دووبارە دەستكردنەوە بە پیتاندنی یۆرانیۆم لە ئەسفه 2005 7

بە ڕێگەگرتن لە هەر دەوڵەتێك بە ڕادەستكردنی، یان  1737بڕیاری ئەنجىومەنی ئاساییص بە ژمارە  2006 8
 فرۆضتنی كەرەستە و تەكنەلۆژیا بە ئێران

سەر  ی ئەنجىومەنی ئاساییص، كە تێیدا نیگەرانیی خۆی دوپات كردەوە له 1747دەرچىونی بڕیاری  2007 9
 مەترسیی باڵوبىونەوەی بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران

كیلۆگرام یۆرانیۆمی پیتێنراو بەرانبەر  1200ئێران ئامادەییی خۆی ڕاگەیاند بۆ ڕادەستكردنی  2010 10
 كارپێكردنی وێستگەی تىێژینەوە پسیطكییەكانی

% بەرانبەر دەستهەڵنەگرتن لە 20ئێران داوای وەستاندنی پرۆسەی پیتاندنی یۆرانیۆمی كرد بۆ ئاستی  2012 11
 %3.5مافی پیتاندنی یۆرانیۆم بۆ ئاستی 

 سەر ڕێكەوتننامەی جنێف دەكات ( واژۆ له 1+5ئێران لەگەڵ كۆمەڵەی ) 2013 12

سەرەتای جێبەجێكردنی ڕێككەوتنی جنێف وەك ڕێگەخۆضكەرێك بۆ گەییطتن بە ڕێكەوتنێكی  2014 13
 سەرتاسەری لە ماوەی ضەش مانگ )كە نەكرا(

سەر چىارچێىەی ڕێكەوتنێك بۆ ئەوەی  سىیسرا پێكهاتن له -ئێران و ضەش واڵتە زلهێسەكە لە لۆزان 2015 14
 بگەنە چارەسەری كۆتاییی بۆ بەرنامەی ئەتۆمی

 مانگ دانىستاندن 22سەر ڕێكەوتنێكی مێژوویی كرد دوای  هەر دوو ال واژۆیان له 2015 16
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ئایدیا دیپلۆماتیك

 بیۆگرافیای گەرووی هورمس
  

 
  

 زانیارییەكان ژ

 گەرّّی ُْرهز دەكەّێتە باشّْری كەًداّ بە ئاّی كەًداّی عْهاى ّ دەریای عەرەب جیا دەبێتەّە  1

 لە باكّْر ئێراى سٌْرەكیەتی ّ لە باشّْر سەڵتەًەتی عْهاى 2

گەرّەكە ًاّی دّّرگەی ُْرهزی ُەڵگرتْە كە دەكەّێتە دەرچەكەی. لە سەدەی شاًزەُەم ئیوارەتێك بْە لە ژێر   3
ُێزەكاًی بەریتاًیا ّ فارس  1632داگیریاى كردّە. لە  1515دەستی خێزاًی دەسەاڵتداری عْهاى. پْرتْگالییەكاى لە 

 بە ُاّبەشی پْرتْگالییەكاًیاى دەركردّە ّ لەّ كاتەّە لە ژێر دەستی ئێراًە

دەرچەی گەرّەكە چەًدیي دّّرگەی تر ُەى ّەك كیشن ّ الراك، تەًبی بچْك ّ تەًبی گەّرە، ئەبّْهّْسا كە   لَ  4
 ًێْاى ئیراى ّ ئیوارات ئێستا بْەتە جێٌاكۆك لَ 

 % بەرُەهی ًەّتی جیِاًی بەّ گەرّە تێپەڕ دەبێت.44ًزیكەی   5

 هەتر. 64كیلۆهەتر ّ قْڵی ئاّەكەیشی  54درێژییەكەی دەگاتە   6

 گْێزەرەّەی ًەّتی پێدا تێپەر دەبێت 34بۆ  24كیلۆهەترە ّ ڕۆژاًە  14.5درێژی چْى ّ ُاتٌەدەرەّەی ڕێڕەّەكەی  7

%، ُەهّْ ًەّتی ئێراى ّ 99% ّ ئیوارات 98% بەرُەهی ًەّتی خۆی بەّ گەرٍّ تێپەڕ دەكات. عێراق 88سعّْدیە لە   8
 كْێت ّ قەتەریش

 ژاپۆى گەّرتریي ُاّردەكاری ًەّتە بە ڕێگەی گەرّّی ُْرهز  9
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بقۆزیتــەوە، بۆیــە پێویســتە ئــەو هەڵوێســتانەی هــەر یەك 

لــه  ئێــران و ســعوودیە بــە شــێوەیەكی ژیرانــە و بەهێــزەوە 

كاریــان پــێ بكرێــت، كــە وا بــكات قەرەبوونەوەیەكــی 

شاییســتە دەســتبەر بــكات، بــە تایبەتــی لەگەڵ ســعوودیە، 

ــی  ــرۆر و واڵتان ــری تی ــەوە نێچی ــی كردوەت ــە عێراق چونك

تــری دراوســێ، هەروەهــا بەكارهێنانــی پێگــەی جوگرافــی 

و  ســەقامگیری  بــۆ  بەهێــز  دەرچەیەكــی  وەك  عێــراق 

ــەنگی.  هاوس

لــه  ئەمەریــكا  پاشەكشــەكردنی  دوای  ئێــران 
ئەتۆمــی ڕێكەوتنــی 

یەكگرتوەكانــی  ویایەتــە  بچنــە  دەتانەوێــت  »گــەر 

ئەمەریــكا بــۆ دانوســتاندن لــە بــارەی دۆســیەی ئەتۆمــی، 

ئــەوە  بڕیــاری خۆتانــە، بــەاڵم بــە بۆچوونــی مــن ئەمەریــكا 

ــش  ــەر ڕازی ــك، گ ــۆرە ڕێكەوتنێ ــچ ج ــە هی ــت ب ڕازی نابێ

ــەی  ــە كورتان ــەم وش ــەوە«. ب ــگەز دەبێت ــر پاش ــت دوات بێ

ڕابــەری بــااڵی كۆماری ئیســامیی ئێــران )عەلــی خامنەئی( 

ــەڵ  ــتاندن لەگ ــی دانوس ــەر پرس ــه  س ــۆی ل ــی خ بۆچوون

واشــنتۆن خســتە ڕوو دەربــارەی بەرنامــەی ئەتۆمــی. ئــەو 

ــد  ــە دۆناڵ ــە دی، چونك ــاڵ هات ــێ س ــش دوای س ڕوئیایەی

ــە  ــەی دا ل ــاری پاشەكش ــكا بڕی ــەرۆكی ئەمەری ــپ س ترام

ــرد(. ــفی ك ــن وەس ــن ڕێكەوت ــە )خراپرتی ــە و ب ڕێكەوتنەك

ســەرەتای قەیرانــی بەرنامــەی ئەتۆمی ئێرانــی دەگەڕێتەوە 

ــۆ وزەی  ــی ب ــك دەزگای نێودەوڵەت ــاڵی 2003، كاتێ ــۆ س ب

ــە  ــان ل ــی پیتێراوی ــوێنەوارێكی یۆرانیۆم ــد ش ــۆم چەن ئەت

كۆمپانیــای )كاالیــا(ی كارەبایــی لــە تــاران دۆزییــەوە. ئێران 

لــە ترســی ئــەوەی هەمــان چارەنووســی عێراقــی نەبێــت، 

فەڕەنســا،  لەگــەڵ  كــرد  ڕێكەوتنێــك  لــه  ســەر  واژۆی 

چاالكییەكانــی  هەڵپەســاردنی  بــە  بەریتانیــا  ئەڵامنیــا، 

ــی  ــەر پرۆتۆكۆلێك ــه  س ــردن ل ــۆم و واژۆك ــی یۆرانی پیتاندن

ــەوەی  ــی باڵوكردن ــەی قەدەغەكردن ــە پەیامننام ــچ ب هاوپێ

ــەو  ــوەوە، ب ــگەز ب ــەر زوو پاش ــەاڵم ه ــۆم، ب ــی ئەت چەك

ــە. ــدا نیی ــەنگی( تێ ــە )هاوس ــاوەی ڕێكەوتنەك پاس

گــەورەی  هەنگاوێكــی  ئێرانــی  ئەتۆمیــی  بەرنامــەی 

هاویشــت پــاش هاتنــی مەحمــوود نــەژاد ئەحمــەدی وەك 

ــە كارا  ــە بەرنامەك ــە ســاڵی 2005، چونك ســەرۆكی واڵت ل

ــاوا  ــەكانی خۆرئ ــە هەڕەش ــوێ ب ــەوەی گ ــێ ئ ــەوە ب كرای

بدرێــت. بــەردی بناغــەی كــورەی )ئــاراك( بــۆ ئــاوی 

قــورس دانــرا، ئەمەیــش وای لــە ئەنجوومەنــی ئاساییشــی 

نێودەوڵەتــی كــرد ســاڵی 2006 ســزای قەدەغەكردنــی 

ناردنــی كەرەســتەی پێویســت بــۆ پیتاندنــی یۆرانیــۆم بــە 

ــەپێنیت. ــران بس ــەر ئێ س

خۆرئــاوا لــە مامەڵەكردنــی لەگــەڵ ئێــران لــەو ماوەیــەدا، 

ســرتاتیژیەتی )بێنــە و بــەردەی(ی بــە كار دەهێنــا، بــە 

دەســتی ڕاســت واژۆیــان لــه  ســەر ســزا ئابوورییــەكان 

بگەنــە  دەیانویســت  چەپیــش  دەســتی  بــە  دەكــرد، 

ڕێكەوتنێــك لەگەڵــی. ئێــران و هێــزە نێودەوڵەتییــەكان 

ــۆنی(  ــە )ماراس ــە ب ــتاندنێك ك ــاو دانوس ــە ن )5+1( چوون

وەســف كــرا بــە درێژاییــی نــۆ ســاڵ )2006ــــ 2015(. هــەر 

دوو الیــان هەوڵــی زۆریــان دا تــا بگەنــە ڕێكەوتنێــك، كــە 

ــام درا. ــاڵی 2015 ئەنج ــووزی س ــە تەم ل

هەمــوو الیــەك ئاســوودە دیــار بــوون، جگــە لــە ئیرسائیــل 

و هەنــدێ واڵتانــی كەنــداوی عەرەبــی، بــەاڵم هیــچ كامێك 

هەڵبوەشــێنەوە،  ڕێكەوتنەكــە  نەیاندەتوانــی  لەوانــە 

ــد،  ــەاڵم زۆری نەخایان ــەوە، ب ــێ دەنگــی مای ــە بەب دۆخەك

ــكا.  ــەرۆكایەتیی ئەمەری ــۆ س ــپ ب ــەركەوتنی ترام ــاش س پ

ترامــپ هــەر زوو ڕەخنــەی لــە ڕێكەوتنــی ئەتۆمــی گــرت 

ــەن  ــەك الی ــە ی ــەت ب ــا خزم ــە تەنی ــەو ڕێكەوتن ــە )ئ و ب

گەر هاتوو ئێران عێراقی لە دەســتدا، ئەوە لە سووریا 
و لوبنــان، یەمەنیش زۆر شــت لە دەســت دەدات، له 
 الیەكی تریشــەوە عێراق بوەتە تاكــە مەیدانی كاری 
ســەربازیی ئەمەریكی بێ بوونی هاوبەشــێكی وه ك 

ڕووسیا
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دەكات، ئەویــش ئێرانــە( وەســفی كــرد. هەروەهــا ئێرانــی 

بــە تەمویلكردنــی تیــرۆر لــە قەڵــەم دا، بــە پشــتیوانیكردنی 

ــان.  ــدە و تاڵیب ــاڵ و قاعی ــۆ حیزبول ــە ئاشــكرای ب ب

بــەاڵم الیەنــی ئەورووپــا پێیــان وایــە پاشەكشــەكردنی 

ئەمەریــكا لــەو ڕێكەوتنــە، هەڵەیەكــی گەورەیــە، بــە 

تایبەتــی كــە  تــاران )پابەنــد بــوە بــەو خااڵنــەی پەیوەســن 

ــەی  ــوەی ڕێكەوتنەك ــە چوارچێ ــی ل ــەی ئەتۆم ــە بەرنام ب

)2015( بۆیــە واڵتانــی ئەورووپــا هــەوڵ دەدەن ئەمەریــكا 

پاشــگەز بكەنــەوە لــەو بڕیــارەی، كــه لــه  الیــەن ڕاوێــژكاری 

ــل  ــركل و ســەرۆكی فەرەنســا ئیامنوی ــا مێ ــا ئەنجێ ئەڵامنی

ــت.  ــتی دەكرێ ــرۆن سەرپەرش ماك

هەڵوێســتی واڵتانــی ئەورووپــا بەرانبــەر ویســتی نەچوونــە 

نــاو دانوســتاندنێكی درێژخایــەن بــە دیــار دەكەوێــت، 

پــاش  پشــێوییەكانی  دروســتبوونی  ترســی  هەروەهــا 

هەڵوەشــاندنەوەی ڕێكەوتنەكــە دێنــە ئــاراوە. لــه  الیەكــی 

تریــش ئــەوان پێیــان وایــە هۆكارێكــی ڕاســتەقینە نییــە بــۆ 

ــارەزووی خــودی  ــا ئ ــە، تەنی ــەو ڕێكەوتن پاشەكشــەكردن ل

ترامپــە. جگــە لەوەیــش ویســتی ئــەو واڵتانــە بــۆ چوونــە 

نــاو بــازاڕی ئێرانــی و دەســتكردن بــە وەبەرهێنــان، كــە بــه 

 هــۆی ســەپاندنی ســزای تــر لەمپــەر دروســت دەكات. بــۆ 

منونــە كــۆی گشــتیی هاوردەكانــی ئێــران لــە چــوار واڵتــی 

ئەورووپییــەوە )ئەڵامنیــا، فەرەنســا، ئیتاڵیــا، هۆلەنــدە( 

گەییشــتبوە )5.2( ملیــار دۆالر لــە مــاوەی نــۆ مانگــی 

یەكەمــی ســاڵی 2017ــــ 2018، بــە پێــی ســەرژمێریی 

ــت  ــە دەس ــە ل ــەو ملیاران ــا ئ ــان ئەورووپ ــی، بێگوم ئێران

ــەواوی. ــە ت ــە ب ــی ڕێكەوتنەك ــاش تێكچوون دەدات پ

ئایا ئەمەریكا دەتوانێت سزای ئێران بدات؟

نووســەری ئەمەریكــی پیتــەر هاریــل، لــە رشۆڤەكارییەكــی 

بــۆ گۆڤــاری فۆریــن ئەفیــرزی ئەمەریكــی دا دەڵێــت: 

ــە،  ــان وای ــپ پێی ــدارەی ترام ــاو ئی ــە ن ــتان ل بڕیاربەدەس

ــاش  ــران پ ــەر ئێ ــە س ــوێ بخات ــزای ن ــكا س ــەر ئەمەری ئەگ

ئەتۆمــی،  ڕێكەوتنــی  لــە  واشــنتۆن  پاشەكشــەكردنی 

ڕەنگــە گوشــاری ئابووریــی خنكێنــەر لــه  ســەر ئێــران 

دروســت ببێــت، ئەمەیــش وا دەكات واشــنتۆن دەســەاڵتی 

زیاتــر دەســتەبەر بــكات بــۆ دووبــارە دانوســتاندنەوە 

لــه  بــارەی بەرنامــەی ئەتۆمیــی  بــە فۆڕمێكــی نوێــرت 

ــەوەی  ــۆ كەمكردن ــاران ب ــەر ت ــتنە س ــار خس ــران، گوش ئێ

ــەی  ــان و ڕژێمەك ــە لوبن ــاڵ ل ــۆ حیزبول ــتیوانییەكانی ب پش

ــت. ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــر ل ــی ت ــووریا و گروپەكان س

بــەاڵم )بــە پێــی هاریــل( ئــەو ڕێگەیــەی ســزاكان كاری پــێ 

دەكــەن، زۆر ئاڵــۆزن، چونكــە دە ســاڵە هەوڵــی هاوبــەش 

دەدرێــت لــه  نێــوان كۆنگریــس و دوو ســەرۆكی ئەمەریــكا 

)جــۆرج دەبلیــۆ بــۆش و بــاراك ئۆبامــا( بــۆ ئیفلیجكردنــی 

ئابووریــی ئێــران. 

ئێران  و دۆسيەى تيرۆر
ــەو  ــەر ئ ــه  س ــاوى ل ــان چ ــوو جيه ــتادا هەم ــە كاىت ئێس ل

هەڕەشــانەيە، كــە بــه  هــۆى بەرنامــە ئەتۆميیەكــەى ئێــران 

هاتوەتــە ئــاراوە و ئــەو هەنگاوانــەی ئێــران دەيهاوێــت بــۆ 

ئــەوەى ببێتــە هێزێــى ئەتۆمیــى گەورە لــە ناوچەكــەدا. بۆ 

ئــەم مەبەســتەیش سياســەىت دەرەوەى ئێــران تــا ڕادەيــەىك 

ــەكان  ــردەوە  نهێنيی ــە ك ــتوە ب ــتەوخۆ پشــتى بەس زۆر ڕاس

ــتيوانيكردىن  ــرى و پش ــى هەواڵگ ــەوەى زانياری ــۆ كۆكردن ب

ــار  ــەوە تۆمــەت ب ــران ب پرۆســەكاىن دەرەوەى زۆر جــار ئێ

دەكرێــت، كــە پشــتيواىن لــە چاالكیــه  تريۆريســتیيەكان 

دەكات لــە پێنــاو بەرژەوەنديیــە سياســیيەكاىن كۆمــارى 

ئيســامى، گروپــى تونــدڕەوى )حزبولاڵ(یــش هــان دەدات 

ــد  ــەر چەن ــدات، ه ــام ب ــەكاىن ئەنج ــە تريۆریي ــا چاالكيی ت

ــان  ــى جياوازيی ــران ئامانج ــاڵ و ئێ ــە  حزبول ــەك ل ــەر ي ه

ــەى  ــاران هــەوڵ دەدات تۆڵ ــەو كارەدا، چونكــە ت ــە ل هەي

به رژه وه نــدی  بەئامانجگرتنــى  لــە  بكاتــەوە  خــۆى 

ســزاكاىن  كه مكردنــه وه ی  و  نه یاره كانــی  ده وڵه تــه  

ــە  ــەى، ل ــە ئەتۆمیيەك ــه  هــۆى بەرنام ــە ســەرى ب خراونەت

كاتێكــدا حیزبولــاڵ دەيەوێــت تۆڵــەى كوشــتنى فەرمانــدەى 

موغنیــه (   )عيــامد  نێودەوڵەتییه كانــی حزبوڵــاڵ  پرۆســە 

ــەوە.  بكات
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

 مەرجەكانی ئەمەریكا بۆ ئێران لە بارەی ڕێكەوتنی ئەتۆمی
 

  

 
 مەرجەكانی ترامپ ژ

 دەستهەڵگرته لە پیتاودوی یۆراویۆم و داخستىی وێستگەكاوی كار بە ئاوی قىرش دەكەن  1

 ڕێگەدان بە ئاژاوسی وێىدەوڵەتی بۆ ئەتۆم بە چىووەواو سەرجەم وێستگە ئەتۆمییەكاوی ئێران 2

 ئاشكراكردوی هەمىو وردەكارییەكاوی پێىەودییان بە بەروامەی ئەتۆمیی تاراوەوە هەیە 3

 داواوی سىىرێك بۆ باڵوكردوەوەی مىشەكی بالیستی و ئەو مىشەكاوەی كاڵوەی ئەتۆمییان هەڵگرتىە 4

ئازادكردوی ئەو ئەمەریكییاوەی الی ئێراوه، لەگەڵ ئەو هاواڵتییاوەی هەڵگری ڕەگەزوامەی بیاویه لە واڵتاوی  5
 هاوپەیماوی واشىتۆن

 داواوی سىىرێك بۆ پشتیىاویكردن لە گروپە تىودڕەوەكان لە خۆرهەاڵتی واوەراست 6

 دەستهەڵگرته لە پشتیىاویكردوی بسوتىەوەی تالیبان و قاعیدە گروپەكاوی تر  7

 داواوی سىىرێك بۆ پشتیىاویكردوی فەیلەقی قىدش لە پاسەواوی شۆڕش 8

داواوی سىىرێك بۆ هەڵسىكەوتەكاوی ئێران بەراوبەر ئیسرائیل و واڵتاوی هاوپەیماوی واشىتۆن لە خۆرهەاڵتی  9
 واوەڕاست داماڵیىی چەك لە میلیشیا و گروپی حىسییەكان لە یەمەن

 پاشەكشەكردن لە سىوریا و پاشەكشەپێكردوی میلیشیاكاوی پاسەواوی شۆڕشی ئێراوی لەوێ 11

 داماڵیىی چەك لە میلیشیا شیعەكان لە عێراق 11
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تيرۆر وەك كەرەستەيەك بۆ سياسەتى دەرەوە
پيرتايــۆس  دێڤێــد  ژەنــەڕاڵ   2008 ســاڵى  نيســاىن  لــە 

لەبــەردەم )ليژنــەى هێــزە چەكــدارەكان( لــه  ئەنجوومــەىن 

پــرياىن ئەمەريــكا ڕاشــكاوانە بــاىس لــە بەلێشــاوناردىن چــەىك 

ــراق و  ــۆ شــيعەكاىن عێ ــەوە ب ــەن ئێران ــه  الي پێشــكەوتوو ل

پشــتيوانیكردىن گروپــە تونــدڕەوەكان و هاندانيــان بــۆ 

ئەنجامــداىن چــاالىك و كــردەوەى تريۆريســتى لــە عێــراق و 

ســووريا و چەنديــن واڵىت تــر لــە ناوچەكــەدا خســتە ڕوو.

توانــای تــاران لــه  ســەر جێبەجێكردنــی پەالمــارەكان پشــت 

دەبەســتێت بــەو توانایــەی هەیەتــی لــە بانگهێشــتكردنی 

گروپــە تیرۆریســتییەكانی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 

ــران  ــی ئێ ــەك ئاماژەیەك ــە ی ــە ب ــەی هەمیش ــەن، ئەوان ه

هێــزە  ســەرۆكی  جێگــری  ئامادەباشــییەوە.  دەكەونــە 

چەكدارەكانــی ئێــران )محەمــەد حیجــازی( ئامــاژەی بــەوە 

كــرد، كــە لەوانەیــە ئێــران فەرمان بــكات بــەو چەكدارانەی 

لــە بریــی ئــەو شــه ڕ ده كــه ن لــە غــەزە و لوبنــان و چەنــد 

ــە  ــل بكــەن ل ــش موشــەك ئاراســتە ئیرسائی شــوێنێكی تری

ــەركردەكانی  ــەوە س ــی تریش ــه  الیەك ــتیدا. ل ــی پێویس كات

ئــەوان هەمیشــە  كــردەوە،  لــەوە  حزبوڵــا جەختیــان 

پشــتیوانی لــە ئێــران و لــە هــەر كیانێكــی تــر دەكــەن گــەر 

ــتێتەوە. ــل بوەس دژی ئیرسائی

ــروپ و  ــن گ ــە پشــتیوانیكردنی چەندی ــارە ب ــران تۆمەتب ئێ

ــتین،  ــی فەلەس ــۆ ڕزگاری ــەل ب ــەرەی گ ــە: ب ــەن، لەوان الی

ــادی ئیســامی و  ــەوەی جیه ســەركردایەتیی گشــتی، بزوتن

ــە  ــك ل ــەاڵم یەكێ ــراق، ب حەمــاس، میلیشــیا شــیعەكانی عێ

ــە ئاشــكرا پشــتیوانییان  ــاران ب دیارتریــن ئــەو گروپانــەی ت

لــێ دەكات )حزبولاڵ(یــە، كــە چاالكوانەكانــی پێوەندییەكی 

توندتۆڵیــان بــە بەرپرســانی هەواڵگریــی ئێرانــەوە هەیــە. 

شۆڕشــی  پاســەوانی  )فەیلەقــی  ئەندامانــی  هەورەهــا 

چه كدارانی بزووتنه وه ی تاڵیبان
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ــە  ــاو چاالكیی ــە ن ــی خزاونەت ــە قووڵ ــە زۆر ب ــامی( ك ئیس

ئەتۆمــی  باڵوبوونــەوەی  و  بالیســتییەکانی  موشــەكییە 

و  ئەمەریــكا  ســزاكانی  بۆیــە  ئێــران،  و چەكداركردنــی 

ورد  گروپــە  ئــەو  لــه  ســەر  یەكگرتوەكانیــش  نەتــەوە 

ــااڵنی 2008  ــە س ــاران ل ــی ت ــتیوانیی دارایی ــەوە. پش بوەت

بــۆ 2009 بــۆ حزبولــاڵ گەییشــتە ترۆپــك، پــاش ئــەو 

قازانجــە زۆرەی لــە نەوتــدا بــە دەســت هــات، ئــەو كاتــەی 

ــەوت گەییشــتە 145 دۆالر. ســاڵی  ــل ن ــەك بەرمی نرخــی ی

ــە یــەك  ــر ل ــد، ئێــران بــڕی زیات 2009 ئیرسائیــل ڕای گەیان

ملیــار دۆالری پێشكەشــی حزبولــاڵ كــردوە لــە شــێوەی 

یارمەتیــی ڕاســتەوخۆ، لــە بەرانبەریشــدا ئێــران بــە تــەواوی 

كاریگەریــی لــه  ســەر شــانە و چاالكییەكانــی ئــەو گروپــە 

هەبــوە، كــە لــە سەرتاســەری جیهــان باڵوەیــان پــێ كــراوە 

ــران. ــتی ئێ ــە خواس ــێك ب ــی هــەر هێرش ــۆ ئەنجامدان ب

ئێران و ڕێكخراوی قاعیدە
بەڵگــە و ئامــاژە زۆر هــەن لــه  ســەر تێوەگاڵنــی ئێــران بــە 

پشــتیوانیكردنی ڕێكخــراو و میلیشــیا تونــدڕەوەكان، بــەاڵم 

ــوان  ــه  نێ ــە ل ــی پێوەندیی ــەرنجە بوون ــەی س ــەوەی مای ئ

ڕێكخــراوی قاعیــدە و ئێــران، چونكــە هــەر یەكەیــان 

خــاوەن ڕوئیــا و بۆچونــی جیاوازتــرە لــەوەی تــر، تەنانــەت 

هــەر یەكەیــان بنەماكانــی ئــەوی تــر ڕەت دەكاتــەوە. 

ــی  ــە ڕێگــەی نامەیەك ــان ب ــی نێوانی ــر پێوەندی ــەاڵم دوات ب

ــە ســاڵی 2005  ــرە ل ــدە ئەیمــەن زەواهی ســەركردەی قاعی

ــە  ــۆڕا، چونك ــێوەكەی گ ــاوی ش ــعەب زەرق ــو موس ــۆ ئەب ب

ئــەو داوای كردبــوو ئەندامەكانیــان بــە هەمــوو شــێوەیەك 

خۆیــان الدەن لــە هــەر ڕووبەڕووبوونەوەیــەك لەگــەڵ 

ــە تایبەتــی  ئێــران و شــیعەكانی بــە شــێوەیەكی گشــتی، ب

ــە عێــراق.  ل

ــكا  ــی ئەمەری ــت هێزەكان ــی دەس ــی بەڵگەنامەكان ــە پێ ب

ــاد لــە حەشــارگەكەی ئوســامە بــن  ــە ئابــوت ئاب كەوتــن ل

ــی 2011، ڕادەی  ــی دوەم ــە ترشین ــتنی ل ــاش كوش الدن پ

پێوەنــدی ڕێكخراوەكــە بــە ئێــران ڕوون دەكاتــەوە. ئێــران 

داڵــدەی ژمارەیەكــی زۆریشــی لــە فەرماندەكانــی وەك 

حەمــزە بــن الدنــی داوە. هەروەهــا كەســێكی وەك ســەیف 

عــەدل ــــ ی میــرسی ســاڵی 2011 بــۆ نــۆ ســاڵ، كــە دواتــر 

ــەرەو ســنورەكانی ئەفغانســتان و پاكســتان چــوو. ب

ئێران و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
ســاڵی  لــە  هــەر  ئەمەریــكا  یەكگرتوەكانــی  ویایەتــە 

1984ەوە، ئێرانــی لــە ســەرووی لیســتی ئــەو واڵتانــە 

ــراوی  ــەن. ڕێكخ ــرۆر دەك ــتیوانی لــە تی ــە پش ــاوە، ك دان

نەتــەوە یەكگرتوەكانیــش چەندیــن ڕاپۆرتــی لــه  ســەر 

پێشــێلكارییەكانی ئێــران بــۆ پەیامننامــە نێودەوڵەتــی و 

ــه  ــتوەتە ڕوو، ل ــاییش خس ــی ئاس ــی ئەنجوومەن بڕیارەكان

 ئەنجامــی پشــتیوانیكردنی لــە گروپــە تیرۆریســتییەكان، كە 

ڕۆڵەكــەی زیاتر دوای دەســتبەركردنی موشــەكی بالیســتیی 

ــش وا  ــەوت، ئەمەی ــار ك ــە دی ــە ب ــەو گروپان ــۆ ئ ــی ب ئێران

دەكات دووبــارە ڕۆڵــی پاســەوانی شۆڕشــامن بیــر بخاتــەوە 

لــە دەســتتێوەردانی لــە نــاو زۆرێــك لــە واڵتانــی تــر، كــە 

ــۆ واڵت.   ــتامنییە ب ــەرەوەریی نیش ــای س ــەی بنەم پێچەوان

بــۆ  ســەرەكی  فاكتەرێكــی  وەك  نــەوت 
ملمالنێــكان یەكالكردنــەوەی 

بــواری  خرانــه   ئەمەریكــی  نوێــی  ســزای   ژمارەیــەك 

ســزای  ژمارەیــەك  ئێــران،  دژی  لــه   جێبەجێكردنــەوە 

ئەمــە  و  ئێــران  نەوتــی  بــە  پەیوەســتە  كــە  تریــش، 

قورســرتینانە، چونكــە هــەر كاتێــك ویایەتــە یەكگرتــوەكان 

له  ناوەڕاستی ئەو پشێوییەشدا ویستێك هەیە بۆ 
)پشوودرێژی( له  سەر هەر ڕووبەڕوبوونەوەیەكی 
ئەمەریكی- ئێرانی لە عێراق، لە ترسی تێكچوونی 
دۆخی عێــراق بە تەواوی، له  الیەكی تریشــەوە، 
هێزە سیاسییەكانی عێراق دەیانەوێت سیاسەتی 
)گونجاندن لەگەڵ هەر دوو هاوپەیمان، ئەمەریكا 

ــ ئێران( بگرنە بەر 
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ســزای قەدەغەكردنــی خســتە ســەر نەوتــی ئێرانــی و 

لــە ســعوودیە كــرد قەرەبــووی بكاتــەوە، واتــە  داوای 

ــژكاری  ــر. ڕاوێ ــوێنێكی ت ــە ش ــە چوەت ڕووبەڕووبوونەوەك

ئاساییشــی نەتەوەیــی ئەمەریكــی، جۆن بولتون ڕاشــكاوانە 

ڕای گەیانــد، ئامانــج لــەو كارەیــان ڕووخاندنــی ڕژێمەكــەی 

ئێــران نییــە، بەڵكــوو گۆڕینــی سیاســەتەكانیەتی، یــان بــە 

مانایەكــی تــر ملكەچكردنیەتــی. ملكچكردنیــش لێــرە واتــە 

ــوێ  ــی ن ــتنی ڕێكەوتنێك ــاو داڕش ــە چوونەن ــە ب ئاماژەیەك

لەگــەڵ ئێرانییــەكان.

پێــش ئــەوەی ســزاكان بچنــە نــاو بــواری جێبەجێكردنــەوە، 

ــەرەو  ــران ب ــاری ئیســامی ئێ ــاو كۆم ــە ن ــی ل ناڕەزایییەكان

ســزای  جێبەجێكردنــی  دوای  دەچــوون.  هەڵكشــان 

نەوتیــش )گــەر جێبەجــێ كــرا(، واتــە دۆخەكــە هەڵكشــاوە 

و بەرپرســانی ئێرانیــش دەكەونــە بــەردەم بژاردەیــەك لــە 

كــۆی دوو بــژاردە: یــان سازســكردن، یــان ڕووبەڕووبوونەوە 

ــە ســەریان.  لەگــەڵ چارەنووســی جەنگێكــی كــراوە ل

ســەر  گوشارخســتنە  بــۆ  ســەرەكییە  فاكتــەری  نــەوت 

ئێــران، ئەگــەر كاریــش بــە قەدەغەكردنــی فرۆشــن و 

هەناردەكردنــی نەوتــی ئێرانــی كــرا، بێگومــان قەیرانەكــە 

ســەخت دەبێــت. ئەمەیــش دەبێتــە هــۆی جەنگێكــی خــۆ 

ــان ڕازیبــوون  كــوژی، وەك داخســتنی گــەرووی هورمــز، ی

بــە چارەســەرێكی گــەورە، بــە تایبەتــی لــە كاتــی ئێســتادا 

كــە دۆخەكــە تــا ئەوپــەڕی شــڵەژاوە. كەمبوونــەوەی ئــاو، 

نەوتییەكانــی  هەنــاردە  ئەگــەر  دراو.  پاشەكشــەكردنی 

ــژەی  ــە ڕێ ــەك ب ــرد ن ــژەی %20 كەمــی ك ــە ڕێ ــش ب ئێرانی

%50، ئــەوە ناڕەزایــی گــەل زیاتریــش دەبێــت، ئەمــە جگــە 

لــە بەرزبوونــەوەی دەنگــی بەرپرســانی ئێــران و ئەندامانی 

ئەنجوومەنــی شــوورا، كــە هەمیشــە دژی بەرفراوانبوونــی 

ــە  ــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و پاشەكشــەكردن ل ئێرانــن ل

ــە. ــی ناوچەك واڵتان

ئەگــەر گوشــارەكان بــەو ڕیتمــە لــه  ســەر ئێــران لــە ڕووی 

سیاســی و ئابــووری و نەوتــی بەردەوامییــان هەبێــت، 

بێگومــان جەنــگ بەرپــا دەبێــت، چونكــە حكوومەتــی 

ــت،  ــز دەبێ ــەرووی هورم ــتنی گ ــە داخس ــار ب ــران ناچ ئێ

ــە. ــی جەنگ ــش بەرایی ئەمەی

كارت  چەندیــن  بەكارهێنانــی  بــە  ئامــاژە  ئێرانییــەكان 

ــی ســووریادا هــەن،  ــە مەیدان ــەكان ل ــەن، ئەمەریكیی دەك

كــە مەیدانێكــی كراوەیــە و قابیلــی بینەوبەردەیــە.

داخســتنی گــەرووی هورمــوز، كارتێكــی هەڕەشــەی 
هەمیشــەیی لــه  دەســتی ئێــران

گــەرووی هورمــوز بــە یەكێــك لــە گرینگرتیــن ڕێــڕەوە 

جووڵــە  ڕووی  لــە  دادەنرێــت  جیهــان  ئاوییەكانــی 

و  بازرگانــی  قەبــارەی  و  كەشــتییەكان  هاتوچــۆی  و 

ــە  ــە ب ــەوە ك ــدا دەگوێزرێت ــە پێی ــەوت ك ــتنەوەی ن گواس

گشــتی ڕێــژەی %40ی نەوتــی جیهــان و %90ی هەناردەی 

نەوتــی دەوڵەتانــی كەنــداو پێــك دەهێنــێ ، جگــە لەوەیــش 

ناوچەیــەوە  لــەو  جیهــان  بازرگانیــی  قەبــارەی  %50ی 

ئەنجــام دەدرێــت. 

پانــی گــەرووی هورمــوز نزیكــەی 34 میــل و قوواڵیییەكەی 

نزیكــەی 60 مەتــرە و بریتییــە لــە خاڵــی بەیەكگەیشــتنی 

كەنــداوی عەرەبــی لــە نێــوان كەنــداوی عومــان و دەریــای 

عەرەبــی و ئۆقیانووســی هیندیــدا و دەرچەیەكــی دەریایی 

گرینگــە بــۆ )5( دەوڵەتــی كەنــداوی عەرەبــی بریتیــن لــە 

عێــراق و كوێــت و قەتــەر و ئیــامرات و بەحرەیــن. 

ــراق  ــعوودیە %88 و عێ ــژەی %90 و س ــران ڕێ ــە ئێ ڕۆژان

ئیــامرات %99 و كوێــت %100ی نەوتەكەیــان  %98 و 

ــاردەی بازاڕەكانــی  ــە ڕێگــەی گــەرووی هورمــوزەوە هەن ل

دەرەوە دەكــەن.   

ڕێگــەی  لــە  یەكگرتــوو  عەرەبــی  ئیامراتــی  دەوڵەتــی 

دامەزراندنــی هێڵێكــی بۆرییــە نەوتــی نوێــوە كــە بەشــی 

ــڕەوی  ــت ڕێ ــراوە، دەتوانێ ــەواو ك ــە ت ــەرەزۆری پرۆژەك ه

گــەرووی  لــە  خــاو  نەوتــی  هەنــاردەی  گواســتنەوەی 

ئۆقیانووســی  كەنارەكانــی  بــۆ  بگۆڕێــت  )هورمــوز(وە 

ــە كــە پێنجیەكــی  ــە كاتێكدای ــداو، ئەمــە ل ــە كەن هنــدی ل

ــە گــەورووی  ــی ل ــی جیهان ــی و گواســتنەوەی نەوت بازرگان

هورمــوزەوە تێپــەڕ دەبێــت. 
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هــاوكات لەگــەڵ ســەپاندنی ســزا ئابوورییــەكان بە ســەریدا 

و بــە هــۆی درێژەپێدانــی بەرنامــە ئەتۆمییەكەیــەوە، ئێــران 

تــا ئێســتا چەندیــن جــار هەڕەشــەی داخســتنی گــەرووی 

ــی  ــری بازرگانی ــۆ ئاڵوێ ســرتاتیجی هورمــوزی كــردوە كــە ب

ناوچەكــە و جیهــان گرینگــی بــااڵی هەیــە. 

ئــەو هەڕەشــانەی ئێــران تــرس و نیگەرانییــان لــە الی 

دەوڵەتانــی كەنــداو دروســت كــردوە، چونكــە پێیــان وایــە 

بەردەوامبوونــی كێشــە و ملمانێــكان لــە ناوچــەی هورمــز 

ــان  ــەرەكیی داهاتی ــەرچاوەی س ــی س ــە تێپەڕبوون ــە ل ڕێگ

بــەرەو بازاڕەكانــی دەرەوە دەگرێــت و زیانــی گــەورە بــە 

ــت. ــان دەگەیەنێ ــەی ئابووریی گەش

نــەوت بــە یەكێــك لــە گرینگرتیــن كەرەســتە دارایییەكانــی 

ــۆن  ــە نزیكــەی )3.8( ملی ــت. ڕۆژان ــار دەكرێ ــران هەژم ئێ

بەرمیــل لــە نەوتــی خــاو بەرهــەم دەهێنێــت و هەنــاردە 

نەوتییەكانــی ڕۆژانــە دەگاتــە 2.3 ملیــۆن بەرمیــل ڕۆژانــە. 

هەڕەشــەكانی كەوســەری هاوكاتــە لەگــەڵ هەڕەشــەكانی 

لــە  ڕۆحانــی  ڕۆحانییــە.  حەســەن  ئێرانــی  ســەرۆكی 

دیدارێكــی  لەگــەڵ ڕەوەندەكانی ســویرسایی بــەم دواییانە 

ــی  ــۆ هەناردەكردن ــران ب ــە ئێ ــن ل ــد: )ڕێگەگرت ڕای گەیان

نــەوت، واتــە ســەرجەم واڵتــان دەبێ دەســت هەڵبگــرن لە 

فرۆشــتنی نــەوت( ئەمەیــش خــۆی لــە خۆیــدا ئاماژەیــەك 

بــوو بــەوەی ئێــران گــەرووی هورمــز دادەخــات لەبــەردەم 

ــی ئیقلیمــی. ــی نەوت تێپەڕبوون

داخســتنی  بــەردەم  لــە  ئاســتەنگەكانی 
ن ە و كــە ە و ر گە

لــە وتارێكــی توێــژەر ویلیــەم د. ئەونیــل لــە ســاڵی 2009 

ــر ناونیشــانی )تێچــوو و ئاســتەنگەكانی داخســتنی  ــە ژێ ل

گــەرووی  )داخســتنی  دەڵێــت:  هورمــز(دا،  گــەرووی 

چه كدارانی بزووتنه وه ی حوسی له  یه مه ن
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ــۆی  ــە ه ــت و دەبێت ــی دەبێ ــی زۆر خراپ ــز لێكەوت هورم

دابەزینــی دەســتكەوتەكانی نەوتــی ئێــران و زیانگەیانــدن 

بــە ژێرخانــە هەســتیارەكەی، هەروەهــا الوازبوونــی هێــزە 

چەكــدارەكان( ئاماژەیشــی بــەوە كــرد، گــەر ئێــران بیەوێت 

ژێرئــاوی  كەشــتیی  دوو  پێویســتە  دابخــات،  گەروەكــە 

تەرخــان بــكات بــە شــێوەیەكی چڕوپــڕ و بــۆ مــاوەی یــەك 

هەفتــە كار بكــەن بــۆ دانانــی میــن بەدرێژاییــی گەروەكــە.

ــران  ــتادا ئێ ــی ئێس ــە كات ــە ل ــە، ك ــان وای ــش پێی چاودێرانی

لــە  نییــە  هێــزی جیۆسیاســیی  بەكارهێنانــی  تواناییــی 

ناوچەكــە، بــە تایبەتیــش چونكــە ســزا ئابوورییەكانــی 

قەیرانێكــی ناوخۆیــی بــۆ دروســت كــردوە، كــە وای كــردە 

یەكگرتوەكانــدا  ویایەتــە  ڕووی  بــە  نەتوانێــت  ئێــران 

تــاران  هەڕەشــەكانی  ســەرباری  بۆیــە  بوەســتێتەوە، 

هەڵكشــانی  پــاش  هورمــز  گــەرووی  داخســتنی   بــە 

عه لی خامنه ئی و حه سه ن نه سروڵاڵ
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پشــێوییەكان لــه  الیــەن ئەمەریــكاوە لــه  مــاوەی پێشــووتر، 

ــە  ــە بووبێت ــاوە ك ــی وای نەن ــتا هەنگاوێك ــا ئێس ــەاڵم ت ب

هــۆی لێكەوتنــەوەی دەرئەنجامــی قــورس لــە دژی. چ 

بــە پێــی یاســا نێودەوڵەتویــەكان بێــت، یــان بــە پێــی 

پارســەنگی هێــزە جیهانییەكانــەوە بێــت.

ترامپ زەنگی جەنگ لێ دەدات
بڕیارەكــەی ترامــپ بــە پاشەكشــەكردن لــە ڕێكەوتنــی 

ئەتۆمــی لەگــەڵ تــاران، مەترســیی زۆری دروســت كــردوە 

لــه  ســەر ئەگــەری بەرپابوونــی جەنگێكــی فــراوان لــە 

جەنــگ:  بــۆ  ئامادەكاریــدان  لــە  هەمــوان  ناوچەكــە، 

ئایــا  و هاوپەیامنەكانــی،  ئێــران  ئیرسائیــل،  ئەمەریــكا، 

جەنــگ بەرپــا دەبێــت؟

ــدارەی ئەمەریكــی  ــە ئی ــە ل ــەم دواییان ــی ب گۆڕانكارییەكان

لــە  پشــتیوانی  كەســانەی  ئــەو  هێنانــی  بــە  كــران، 

ــۆ  ــون( ب ــۆن بولت ــەن )بۆمبیۆ-ج ــران دەك ــی ئێ پەالماردان

هەڕەمــی دەســەاڵت، وا نیشــان دەدەرێــت، كــە ئــەوە 

ئامادەكارییــە بــۆ جەنــگ، بــەاڵم گــەر ئاوڕێــك لــە مێــژووی 

ئــەو جەنگانــە بدەینــەوە، كــە ئەمەریــكا لــە دوو دەیــەی 

ــت:  ــامن دەڵێ ــە، پێ ــه  ناوچەك ــردوە ل ــای ك ــردوو بەرپ ڕاب

ئەمەریــكا زۆر هەســتیارە و نایەویــت بــە بــێ ئەورووپــای 

هاوپەیامنــی بچێتــە نــاو هیــچ جەنگێكــەوە، تەنانــەت 

ــتیوانی و  ــە پش ــنوردار و ب ــی س ــد گورزێك ــە چەن ــا ب تەنی

گــوزری  ئەنجــام داوە، دوا  ئەورووپییــەكان  بەشــداریی 

ــە.  ــن منوونەی ــووریایش دیارتری س

ئیرسائیلــش لــه  الی خۆیــەوە، كــە لــە ئامادەباشــیدایە، 

لــه  ئەمەریــكا، جگــە  نییــە  دۆخەكــەی زۆر جیاوازتــر 

لــەوەی ئــەو، هێڵێكــی بــۆ خــۆی كێشــاوە لەگــەڵ ئێــران لە 

ــكا  ــەكردنی ئەمەری ــەرباری پاشەكش ــش س ــووریا. ئێرانی س

لــە ڕێكەوتنەكــە، كار دەكات بــۆ بەهێزكردنــی ڕەوتــە 

ــەند  ــەی ال پەس ــەو ڕێكەوتن ــەرەتاوە ئ ــە س ــەی ل توندەك

ــوە. نەب

ترامــپ  )ســتراتیژییەكانی(  بەنــدە  دیارتریــن 
ئێــران بەرانبــەر 

ــد ترامــپ ــــ ســرتاتیژیەتێكی  ــكا ـ دۆناڵ ســەرۆكی ئەمەری

ــە  ــران، ك ــەڵ ئێ ــردن لەگ ــۆ مامەڵەك ــرد ب ــڕەو ك ــی پەی نوێ

نــەك تەنیــا پاشەكشــە كــردن بــوو لــە ڕێكەوتنــی ئەتۆمــی 

لــە نێــوان ئێــران و كۆمەڵــەی )5+1( لــە ســاڵی 2015، 

ــە بــەر، كــە ئامانــج  بەڵكــوو ژمارەیــەك ڕێــكاری تــری گرت

لێیــان ڕێگەگرتــن بــوو لــه  ئێــران بــۆ دەســتبەركردنی 

چەكــی ئەتــۆم و بچوكردنــەوەی ڕادەی دەســەاڵتەكانی  

ــەدا. ــە ناوچەك ــران ل ئێ

دیارتریــن خاڵەكانــی لــە ســتراتیژیەتی ترامــپ 
ــە: ــن ل ــران بریتی ــەر ئێ بەرانب

 ــــ هەرگیــز نابێــت ئێــران چەكــی ئەتۆمــی دەســتبەر 

بــكات، ویایەتــە یەكگرتوەكانیــش كار دەكات بــۆ ئــەوەی 

ــە. ــەو ئامانج ــكات ل ــێ بەشــی ب ب

ــــ گرتنەبــەری ڕێــكاری تونــد و ڕێگــەدان بــە دەزگای 

نێودەوڵەتــی بــۆ وزەی ئەتــۆم بــە بەكارهێنانــی دەســەاڵتی 

ــران. ــی ئێ ــەزراوە ئەتۆمییەكان ــكنینی دام ــۆ پش ــەواو ب ت

بــۆ  دەكات  كار  هاوپەیامنەكانــی  لەگــەڵ  واشــنتۆن  ــــ 

ڕووبەڕووبوونــەوەی چاالكییەكانــی ئێــران و ســەپاندنی 

ســزای زیاتــر بــە ســەر ڕژێمــی ئێــران و دانانــی ســنورێك 

ــرۆر. ــی تی ــۆ تەمویلكردن ب

یاســاكانی  توندتركردنــی  بــۆ  كۆنگرێــس  هاندانــی  ــــ 

ــراوان  ــەاڵتی ف ــی دەس ــران و پێدان ــەر ئێ ــكا بەرانب ئەمەری

بــە وەزارەتــی خەزێنــە بــۆ ســەپاندنی ســزای دیاریكــراو كە 

ــی. ــی ئێران ــەوانی شۆڕش ــان پاس ــج لێی ئامان

تەقلیدییەكانــی  هاوپەیامنــە  زیندووكردنــەوەی  ــــ 

ویایەتــە یەكگرتــوەكان و هاوبەشــە ئیلقیمییــەكان بــۆ 

ــران و  ــكاندنی ئێ ــەی تێكش ــەوەی میتۆدەك ڕووبەڕووبوون

گێڕانــەوەی پارســەنگیی هێــز لــە ناوچەكــە.

ــــ كۆكردنــەوەی كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی بــۆ ئیدانەكردنی 

ــۆ  ــران ب )پێشــێلكارییە زەقــەكان(ی پاســەوانی شۆرشــی ئێ

مافەكانــی مــرۆڤ.

ڕووسیا و ئێران
ببێتــەوه  دەیەوێــت  و  گەورەیــە  دەوڵەتێكــی  ڕووســیا 
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ــران  ــدا ئێ ــە كاتێك ــان، ل ــەی  جیه ــەرە گرینگەك ــە  جەمس ب

واڵتێكــی ئیقلیمــی بەهێــزە و دەیەوێــت ســەربەخۆ بێــت 

ــی  ــی نێودەوڵەت ــچ هێزێك ــكۆی هی ــی و پاش ــە بڕیارەكان ل

یەكێتیــی  داڕمانــی  دوای  ڕووســیا  سیاســەتی  نەبێــت. 

بەرژەوەندییــە  و  پراگامتییــە  سیاســەتێكی  ســۆڤیەت، 

شــتێكەوە  هەمــوو  ســەرووری  لــە  جیۆسیاســییەكانی 

دادەنێــت. لــە مۆســكۆ زیاتــر حــەز دەكــەن بــاس لــە 

ــش  ــی(، ئەمەی ــی )هاوپەیامن ــە بری ــەن ل ــی( بك )هاوبەش

لــە  دەكاتــەوە  كۆنەكــە  بیرۆكــە  لــه  ســەر  جەخــت 

هەروەهــا  ڕووســیا.  دەرەوەی  سیاســەتی  پراگامتیەتــی 

جۆرێكیــش لــە بــێ متامنەیــی هەیــە لــه  نێــوان هــەر دوو 

واڵت، چونكــە هــەر یەكــە ترســی لــە فرۆشــتنی ئــەوەی تــر 

بــۆ خۆرئــاوا هەیــە، هــەر دووكیــان پێوەندییەكــی باشــیان 

ــاوا. ــەڵ خۆرئ ــە لەگ نیی

ئێرانیــش،  ئەتۆمیــی  بەرنامــەی  بــارەی  لــە  تەنانــەت 

چەندیــن پێشــبینی هەبــوون له  ســەر هەڵویســتی ڕووســیا، 

ــە  ــان ب ــە زی ــەو ڕێكەوتن ــوو ئ ــان واب ــەس پێی ــك ك هەندێ

بەرژەوەندیــی ڕووســیا دەگەینێــت، چونكــە ئێــران دەســت 

ــەوت و  ــە ن ــر ل ــی زیات ــی بڕێك ــە هەناردەكردن دەكات ب

گاز، بەمەیــش پێشــبڕكێی ڕووســیا دەكات. پاشــان ڕووســیا 

ــدا،  ــە ســەر ئێران ــاوا ب ــاش ســەپاندنی ســزای خۆرئ هــەر پ

بەرنامــەی نــەوت بەرانبــەر بــە خــۆراك پێشــكەش دەكات 

ــی  ــە. بۆچوونێك ــەوە هەی ــی لێی ــتكەوتێكی زۆریش و دەس

ــه  ــەر ل ــەوە، ه ــەوە دەكات ــت ل ــە جەخ ــە، ك ــش هەی تری

 یــەك تێگەییشــتنێك لــە نێــوان ئەمەریــكا و ئێــران هەبێــت. 

ڕووســیا بێــزار دەكات، بــەاڵم ســزا یەكلەدوایەكەكانــی دژی 

كۆمپانیــا نەوتییەكانــی ڕووســیا، وا دەكات مۆســكۆ بیــر 

ــاران،  ــەڵ ت ــەوە لەگ ــی بكات ــی پێوەندییەكان ــە پتەوكردن ل

ــی  ــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ دۆســیە گەرمەكان ــی كــەم ل الن

ــە. ناوچەك

دۆســیەی ســووریاش بەرچاوتریــن خاڵــە لــە نێــوان تــاران 

و مۆســكۆ. كــە دوا جــار هاریكارییەكــی بەهێــزی بــە 

ــەد.  ــەی ئەس ــتیوانیكردنی ڕژێمەك ــە پش ــی ل ــەوە بین خۆی

ئێــران چەنــد  لەگــەڵ ئەوانەیشــدا ڕووســیا و  كەچــی 

لــە ســووریا. ڕاســتە  ئەجیندایەكــی جیاوازیــان هەیــە 

هــەر دووكیــان پشــتیوانی لــە مانــەوەی ئەســەد دەكــەن، 

بــەاڵم ڕووســیا ئامانجــی جیوسیاســی هەیــە، بــەاڵم ئێــران 

ئامانجــی قەومــی تائیفــی هەیــە. پــاش كەوتنــی حەلەبیــش 

و  بــە جەنــگ  كۆتاییهێنــان  بــۆ  كــردوە  كاری  ڕووســیا 

ــی تێگەییشــتنی  ــە پێ ــە پرۆســەی سیاســی ب دەســتكردن ب

ــە لەگــەل  ــە ناوچەكــە. ڕووســیا پێــی باشــە مامەڵ خــۆی ل

دامەزراوەكانــی دەوڵــەت بكات، وەك ســوپای ســووریا، دام 

و دەزگا ئەمنییــەكان، ئەمــە لــە كاتێكــدا ئێــران كار دەكات 

بــۆ بــێ هێزكردنــی ڕۆڵــی ســوپا، پشتبەســن بە میلیشــیاكان 

ــە  ــد جیاوازییەكــی ل ــە چەن ــی، بۆی ــە ئاراســتە تائیفیەكان ب

ــە  ــش ل ــن، بــە تایبەتیی ــار كەوت ــە دی ــووریا ب ــانۆی س ش

دانوســتاندن  دەرگای  كردنــەوەی  هەروەهــا  حەلــەب، 

ــی ئۆپۆزســیۆنی  ــە چەكدارەكان ــیا و گروپ ــوان ڕووس ــە نێ ل

نەبوونــی  ئامــادە  و  توركیــا  بەشــداریی  بــە  ســووریا 

ــە  ــت ل ــی ئاگربەس ــەم ڕێكەوتن ــە یەك ــەت ل ــران. تەنان ئێ

ــی  ــوو، كاتێك ــدار نەب ــران بەش ــی 2016 ئێ ــی یەكەم كانون

زۆریــش بــرد تــا هەڵوێســتی خــۆی ڕاگەیانــد. لــه  الیەكــی 

ــە تایبەتیــش  ــم، ب ــە ڕژێ تریشــەوە، ســوورییەكانی ســەر ب

عەلەوییــەكان، بوونــی ڕووســیایان پــێ باشــرتە لــە بوونــی 

ئێــران، بۆیــە ڕەنگــە لەگــەڵ دەســتكردن بــە پرۆســەی 

سیاســی لــه  ســووریا، كێشــەی ڕاســتەقینە لــە نێــوان 

ــی  ــه  هــۆی جیاوازی ــدەدات ب ــران و ڕووســیا ســەر هەڵ ئێ

ئەجینداكانیــان. 

سەرچاوەكان: 
/ttps://www.alaraby.co.uk/opinion

الجزيرة - وكاالت،الصحافة اإلسرائيلية
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هاوکێشەکانی ناوچەکە دەگۆڕێت

سوودمەند و زەرەرمەندی ڕێککەوتنی ئەمه ریکا و کۆریای باکوور
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کاتێک سەیری نەخشەی جیهان دەکەین، بۆمان دەردەکەوێت کە کۆریای باکوور شوێنێکی ئێجگار 
بچووک لە سەر گۆی زەوی داگیر دەکات، لە ڕووی ژمارەی دانیشتوانیشەوە، ناگاتە ژمارەی دانیشتوانی 
شاری شەنگهای چین، بەاڵم کاتێک سەیری نەخشەی هەواڵەکانی ئەمساڵ و چەند ساڵی ڕابردوو 
دەکەیت، دەبینێت ئەم واڵتە پانتایییەکی گەورەی لە هەواڵە جیهانییەکان داگیر کردوە. دیارە 
ئەورووپییەکان، چاالکییە سیاسی  و واڵتە  و چین  ئه مه ریكا  دەوڵەتە گەورەکانی وەک  هەمیشە 
و ئابوورییەکانیان مایەی گرینگیپێدانن، چونکە بڕیارەکانی ئەو واڵتانە، کاریگەریی گەورەی بە 
گرینگییەوە،  بە  میدیاکانی جیهان  بۆیە  ئابووریی جیهانەوە هەیە. هەر  و  ژیانی سیاسی  سەر 
تەواوی  لە  سەرۆکەکەی  و  باکوور  کۆریای  دەکەن.  پەخش  جیهان  زلهێزانەی  ئەو  هەواڵەکانی 
چەند  هەر  دەدەن،  واڵتە  ئەم  هەواڵەکانی  بە  گرینگی  میدیاکان  هەمیشە  و  ناسراون  جیهاندا 

کۆریای باکووری زلهێزێکی ئابووری یان سیاسیی هاوشێوەی زلهێزەکانی جیهان نییە.

ــرسی  ــی می ــوس و ڕۆژنامەنووس ــی مێژوون ــرەدا وتەیەک لێ

ــەوە،  ــر دەکەوێت ــم بی ــەنیین هەیکەل«ـ ــەد حەس » محەم

ــوەر ســاداتی  ــی ئەن ــەو کاتێــک باســی ناوبانگــی جیهانی ئ

ســەرۆکی پێشــووی میــرس دەکات، بــەم شــێوەیە رشۆڤــەی 

ــت: ــۆی دەکات و دەڵێ خ

یــان  ئه مه ریــكا  ســەرۆکی  نــاوی  جیهــان  هەمیشــە   _

فەرەنســا یــان چیــن دەزانــن، چونکــە ئــەم دەوڵەتانــە 

ــی  ــەاڵم ســەرۆکەکانی جیهان ــن، ب ــزی گــەورەی جیهان زلهێ

پاڵەوانبــازی  و  بێوێنــە  چاالکییەکــی  دەبێــت  ســێهەم، 

ــە  ــۆ منوون ــەن، ب ــگ دەربک ــدا ناوبان ــە جیهان ــا ل ــەن، ت بک

کاتێــک ســادات بــە شــێوەیەکی چاوەڕواننەکــراو ســەردانی 

قودســی کــرد، ئەمــە الی میدیاکانــی جیهانــەوە بــوە مایەی 

پاڵەوانبــازی  لــە کارێکــی  بایەخپێــدان، چونکــە زیاتــر 

ــی.  ــوو سیاس ــوو، تاوەک دەچ

ــێوە  ــەم ش ــش ل ــای باکووری ــەرۆکی کۆری ــش س زۆر جاری

مایــەی  بوەتــە  بۆیــە  ئەویــش  زۆرە،  پاڵەوانبازییانــەی 

ســادات  و  ئــەم  جیاوازیــی  جیهــان،  گرینگیپێدانــی 

لەوەدایــە، کــە ســەرۆکی کۆریــای باکــوور یاریــی بــە 

موشــەکی بالیســتی و بۆمبــی ئەتۆمــی دەکات، جیهانیــش 

لــەم موشــەک و بۆمبــە ئەتۆمییانــەی دەترســن.

ــەواوی  ــیا، ت ــە ڕووس ــی ل ــی جیهان ــێ پێ ــی تۆپ ــش جام پێ

ترەمــپ،  دۆناڵــد  مێژووییەکــەی  دیــدارە  بــە  جیهــان 

ئــۆن، ســەرۆکی  کیــم جۆنــگ  و  ئه مه ریــكا  ســەرۆکی 

ــەواوی  ــوو، ت ــەرقاڵ ب ــەنگاپوور س ــە س ــوور ل ــای باک کۆری

ــان،  ــی جیه ــدە سیاســی و ســرتاتیژییەکان و میدیاکان ناوەن

دیــدارە  ئــەم  لێکدانــەوەی  و  رشۆڤەکــردن  خەریکــی 

بــوو،  ســەرنجیش  جێگــەی  ئــەوەی  بــوون.  مێژووییــە 

ــەدا لەگــەڵ  ــە کەن ڕۆژێــک پێــش ئــەو دیــدارە، ترەمــپ ل

ســەرانی گروپــی حــەوت بــە تایبەتــی ئەورووپییــەکان 

ــەورەی  ــەڕێکی گ ــكان، ش ــتی ئه مه ری ــن دۆس ــە نزیکرتی ک

هــات  بــوو،  فڕۆکــە  ســواری  پاشــان  کەچــی  نایــەوە، 

لــە ســەنگاپورە لەگــەڵ کیــم جۆنــگ ئــۆن ســەرۆکی 

کۆریــای باکــووری »دوژمنــی سەرســەختی ئه مه ریــكا« 

ــر  ــدەی ت ــش هێن ــرد. ئەمەی ــۆر ک ــتیی م ــی ئاش ڕێکكەوتن

ــدە سیاســی و ســرتاتیژییەکانی  میدیاکانــی جیهــان و ناوەن

ــرد. ــەرقاڵ ک س

ــكا  ــت ئه مه ری ــۆ بڵێی ــە، ت ــرەدا ئەوەی ــگ لێ پرســیاری گرین

لــە دۆســتە دێریــن و تەقلیدییەکانــی بێــزار بووبێــت و 

ــە  بــە دوای دۆســتی نوێــدا بگەڕێــت؟ ئــەو فاکتــەر و خاڵ

ــد،  ــی کەپووبڵن ــردوە، ترەمپێک ــە وای ک ــن ک ــە چی بەهێزان
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و  پەراوێزخــراو  واڵتێکــی  ســەرۆکی  لەگــەڵ  بێــت 

کۆمۆنیســت و گۆشــەگیردا ڕێکەوتنــی ئاشــتی مــۆر بکات؟!

لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن وەاڵمــی ئــەو پرســیار و گرینگــی 

کاتیشــدا  هەمــان  لــە  ڕوو،  بخەینــە  دیــدارە  ئــەم 

کاریگەریــی ئــەم ڕێککەوتنــە بــە ســەر هاوکێشــە سیاســی 

و ســەربازییەکانی ناوچەکــە و جیهــان دەردەخەیــن، جگــە 

ــدی  ــە دەوڵەتــی ســوودمەند و زەرەرمەن ــاس ل لەوەیــش ب

ــن.  ــە دەکەی ــەم ڕێککەوتن ــەرەکی ل س

گرنگیی کۆریای باکوور بۆ ئه مه ریكا
کاتێــک ســەیری نەخشــەی جیهــان دەکەیــن، کۆریــای 

باکــوور هێنــدە گرینگــی وای نییــە، چونکــە لــە الیەکــەوە 

هێنــدە ژمــارەی دانیشــتوانی زۆر نییــە و ناگاتــە 25 ملیــۆن 

ــتیی  ــۆی گش ــە ک ــش نیی ــدە گەورەی ــی هێن ــەس. واڵتێک ک

هێنــدە  واڵتێکــی  واتــە  چوارگۆشــەیە،  هەزارکــم   120

مەزنــی جیهــان نییــە، تــا ئه مه ریــكا مامەڵــەی زلهێــزی 

جیهانــی لەگــەڵ بــکات. بــەاڵم ئــەم واڵتــە گرینگیــی تــری 

ــەو  ــی ئ ــی باس ــە کورت ــن ب ــەوڵ دەدەی ــرەدا ه ــە. لێ هەی

ــەم. ــە بک گرینگییان

چەقی زلهێزەکان
باکــوور  کۆریــای  شــوێنی جوگرافیــی  ســەیری  کاتێــک 

دەکەیــن، دەبینیــن کــە ئــەم واڵتــە دەکەوێتــە نێــوان 

ســێ زلهێــزی ئابوورییــەوە کــە ئەوانیــش بریتیــن: لــە 

خۆرئــاواوە« چیــن » کــە دوەمیــن زلهێــزی ئابووریــی 

جیهانــە. لــە باشووریشــەوە ژاپــۆن کــە ســێهەمین زلهێــزی 

ــە  ــوور ک ــای باش ــش کۆری ــە. دوای ئەوی ــی جیهان ئابووری

ــزە ئابوورییەکــەی  ــە زلهێ ــە دە دەوڵەت ــش یەکێکــە ل ئەوی

جیهــان. ئەمەیــش گرینگیــی زۆری بــەم واڵتــە داوە، چونکە 

گــەر پەالمــاری ئــەو واڵتانــە بــدات بــە تایبەتــی ژاپــۆن و 

کۆریــای باشــوور، کاریگەریــی خراپــی بــە ســەر جیهانــەوە 

ــت.  دەبێ

ــەن  ــە الی ــۆن، ل ــوور و ژاپ ــای باش ــە، کۆری ــەی گوتن جێگ

ــە  ــەم دوو دەوڵەت ــتنی ئ ــن، پاراس ــكاوە دەپارێزرێ ئه مه ری

دەوڵەمەندەیــش کارێکــی وا ئاســان نییــە، هــەر بۆیــە 

ــێت  ــوور دابنیش ــای باک ــەڵ کۆری ــكا لەگ ــت ئه مه ری دەبێ

و دانوســتان بــکات. 

کــە  ڕووســیایە،  دراوســێی  واڵتیشــەوە،  باکــووری  لــە 

ئەویــش یەکێکــە لــە زلهێــزە ســەربازییەکانی جیهــان و لــە 

ــە شــەڕێکی ســاردی گــەورە  ــكا ل ئێســتادا لەگــەڵ ئه مه ری

ــە.  دای

هێزێکی سەربازیی گەورە
ــای باکــوور واڵتێکــی پەرواێزخــراو هــەژارە و  ڕاســتە کۆری

ــی هێزێکــی  ــەاڵم خاوەن ــە، ب ــی زۆری هەی کێشــەی دارایی

موشــەکی  و  ئەتۆمــی  بۆمبــی  و  گەورەیــە  ســەربازیی 

دڵــی  بخاتــە  تــرس  کــە دەتوانێــت  بالیســتیی هەیــە، 

ــەوە  ــەر ئ ــە. لەب ــە ناوچەک ــكا و دۆســتەکانییەوە ل ئه مه ری

کۆریــای  دژی  نەیدەتوانــی  کاتێــک  هیــچ  ئه مه ریــكا 

باکــوور سەرکێشــییەکی گــەورە بــکات و پەالمــاری بــدات، 

چونکــە ئــەم واڵتــە خاوەنــی ســوپایەکی بەهێــزە، چەکــی 

ئەتۆمــی و موشــەکەی بالیســتیی بەهێــزی هەیــە، کــە 

دەتوانێــت گــورزی بــاش لــە ئه مه ریــكا بوەشــێنێت، ئەمــە 

جگــە لــەوەی کــە بــە باشــی دەتوانێــت پەالمــاری دۆســتە 

ــۆن  ــە ژاپ ــدات، وات ــە ب ــە ناوچەک ــكا ل ــی ئه مه ری نزیکەکان

و کۆریــای باشــوور، هــەر بۆیــە ئــەوەی زیاتــر ترســی لــێ 

ــای باشــوور و ژاپــۆن بــوو، چونکــە ئــەوان  نشــتیبوو کۆری

ــای  ــكا و کۆری ــەڕی ئه مه ری ــە ش ــەوان ل ــە ئ ــی ک دەیانزان

ــە  ــە دەکەوێت ــن و جەنگەک ــدی یەکەم ــوور، زەرەرمەن باک

ــەوە. ــی ئەوان ماڵ

ســەربازیی  و  سیاســی  ســتراتیژی  گۆڕینــی 
یــكا ئه مه ر

ــرتاتیژی  ــی س ــە گۆڕین ــی ب ــر پێوەندی ــی ت ــی گرینگ خاڵێک

ئه مه ریكاوەیــە لــە جیهانــدا، ئەویــش ئەوەیــە، مــاوەی 

لــە  ئه مه ریــكا  ســرتاتیژیی  ســەنتەری  ســاڵێکە  چەنــد 

ئەورووپــاوە گوێزراوەتــەوە بــۆ ئاســیا، دیــارە ئەوەیــش بــە 

ــووری و  ــە ڕووی ئاب ــە، ل ــەم ناوچەی ــە ئ ــەوەی ک ــۆی ئ ه

ــەورەی  ــگار گ ــکەوتنی ئێج ــییەوە، پێش ــەربازی و سیاس س

ــانۆی  ــەر ش ــە س ــاییی زۆری ل ــوە و قورس ــۆوە بینی ــە خ ب
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ریكاوكۆریایباكوورمهراوردیهێزیستراتیژیئهبه  
 

 

 

 

  

 
م(یهیدوانزهكۆریایباكوور)پله م(كهییهریكا)پلهمهكانیئهكگرتوهیهتهویالیه   

ربازیسهژماره 5.200.000 ربازیسهژماره 2.500.000   

 تانك 5884 تانك 5025
 زرێپۆش 41.062 زرێپۆش 4100
 بۆمبهاوێژ 1299   بۆمبهاوێژ 4300
ریاییهێسیده 967 ریاییهێسیده 415   

نگیییجهفڕۆكه 944 نگیییجهفڕۆكه 13.762   

7.500.000.000 دۆالر رگرییبهبىدجه  رگرییبهبىدجه 587.800.000.000دۆالر     

ر:گڵۆباڵفایرپاوهرچاوهسه   
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سیاســیی جیهــان هەیــە، جگــە لــە دروســتبوونی چەندیــن 

ــن.  ــەوە: چی ــە ســەروو هەمووی ــوێ ل ــزی ن زلهێ

ــكا  ــری پێشــووی دەرەوەی ئه مه ری ــۆن وەزی ــاری کلینت هی

لــە کتێبی »بڕیــارە قورســەکان« دا دەڵێت: سیاســەتی نوێی 

ئه مه ریــكا بریتییــە لــە تەرکیزکردنــە ســەر ئاســیا، چونکــە 

دەنووســێتەوە.  بیســتویەک  ســەدەی  مێژوویــی  ئاســیا 

ئۆبامــادا،  بــاراک  دەســتبەکاربوونی  لەگــەڵ  ئەمەیــش 

کاری بــۆ کــراوە بــۆ ئــەوەی سیاســەتی ئه مه ریــكا لــە 

کیشــوەری ئاســیادا بەهێــز بکــەن. لــەم کیشوەرەیشــدا دوو 

ــەی  ــە پل ــكا دەوەســتنەوە، ب ــەورە دژی ئه مه ری ــزی گ زلهێ

ــە پلــەی دوەمیــش »ڕووســیا«.  یەکــەم »چیــن« ب

بەرگریــی  وەزارەتــی  ئەمســاڵ  تــرەوە  الیەکــی  لــە 

ــرتاتیژی  ــارەی س ــدا لــە ب ــكا لــە نوێرتیــن ڕاپۆرتی ئه مه ری

داعــش  چیــرت  دەڵێــت:  ئه مه ریــكا  ســەربازیی  نوێــی 

ســەرەکییەکانی  کارە  لــە  تیــرۆر،  دژی  لــە  جەنــگ  و 

بــۆ  خــۆی  زیاتــر  ئه مه ریــكا  بگــرە  نیــن،  ئه مه ریــكا 

ئامــادە دەکات.  و ڕووســیا،  ڕووبەڕووبوونــەوەی چیــن 

 تــرس لــە بەکارهێنانــی کۆریــای باکــوور لــە الیــەن ڕووســیا 

و چینــەوە

ــوە  ــای باکــوور ب چیــن هەمیشــە نزیکرتیــن دۆســتی کۆری

ــەزار  ــەی 400 ه ــدا، نزیک ــی کۆریایش ــی جەنگ ــە کات و ل

چینــی گیانیــان لــە پێنــاوی ســەربەخۆیی کۆریــای باکــوور 

ئێستایشــدا،  لــە  کــردوە.  بەخــت  ئه مه ریــكا  دژی  لــە 

ــە  ــان. ل ــۆ جیه ــوورە ب ــای باک ــە دەروازەی کۆری ــن تاک چی

پــاش چیــن، ڕووســیا دۆســتێکی نزیکــی کۆریــای باکــوورە، 

ــە  ــە ڕووی ســەربازییەوە هێشــتا ڕووســیا ل ــی ل ــە تایبەت ب

ــوور دەدات.  ــای باک ــی کۆری ــرەوە یارمەتی ژێ

لێــرەدا ترســی گــەورەی ئه مه ریــكا لەوەدایــە کــە دوو 

ــە ڕووســیا و  ــن ل ــە بریتی ــكا ک ــەی ئه مه ری ــارە گەورەک نەی

چیــن، کۆریــای باکــوور لــە دژی ئه مه ریــكا بــە کار بهێنــن، 

هــەر ئەمەیــش بوەتــە خاڵــی بەهێــز و گرینگــی ئــەم 

ــەورەی  ــابێکی گ ــكا حس ــە ئه مه ری ــردوە ک ــە و وای ک واڵت

بــۆ بــکات، هــەر یــەک لــە چیــن و ڕووســیایش دەیانەوێــت 

ــەیەک  ــوور وەک سەرئێش ــای باک ــت کۆری ــدە دەکرێ چەن

ــكا مبێنێتــەوە، جگــە لەوەیــش  ــۆ ئه مه ری ــە ناوچەکــەدا ب ل

ــەکات،  ــكا ن ــە ئاســانی خــۆی ڕادەســتی ئه مه ری هــەر وا ب

هــەر بۆیــە لــە ژێــرەوە یارمەتیــی پیونــگ یانــگ دەدەن تــا 

الوازتــر نەبێــت.

ــای  ــەی کۆری ــە کێش ــوودی ل ــكا س ــۆن ئه مه ری چ
ــرت؟! ــوور وەرگ باک

جیهــان،  گــەورەی  زلهێزێکــی  وەک  ئه مه ریــكا  دیــارە   

توانــای ئــەوەی هەیــە، کــە تەنگــەژە و کێشــەکانی جیهــان 

ــەی  ــە کێش ــت. ل ــە کار بهێنی ــۆی ب ــی خ ــۆ بەرژەوەندی ب

ئــەم کێشــە  کۆریــای باکووریشــدا، ئه مه ریــكا توانیــی 

بــۆ ســوودی خــۆی بــە کار بهێنێــت، ئەوەیــش لــە ڕێگــەی 

جێبەجێکردنــی کۆمەڵێــک سیاســەت، کــە بــە ســوودی 

گەڕایــەوە.  ئه مه ریــكا 

دامەزراندنی سیستەمی دژە موشەکی 
ــای  ــە کۆری ــەکی ل ــتەمی دژە موش ــی سیس ــكا توان ئه مه ری

باشــوور و ژاپــۆن دابنێــت، ئامانــج لەمەیــش تەنهــا کۆریای 

باکــوور نییــە، بگــرە ڕووســیا و چینیشــە، لــە ڕێگــەی ئــەم 

کۆنتڕۆڵــی  باشــرت  دەتوانێــت  ئه مه ریــكا  سیســتەمەوە 

ــکات،  ــە ب ــەو دوو دەوڵەت ــەربازییەکانی ئ ــە س جموجووڵ

ــە  ــەکییە ب ــتەمی دژە موش ــەم سیس ــی ئ ــە دانان ــەر بۆی ه

دڵــی مۆســکۆ و پەکیــن نەبــوو، ناڕەزاییــی توندیشــیان 

لــەم کارەی واشــنتۆن دەربــڕی، چونکــە ســوور دەزانــن کــە 

ــای باکــوور.  ــەک کۆری ــن ن ئامانجــی ســەرەکیی ئەوان

فرۆشتنی چەکی ئەمریکی بە ژاپۆن و کۆریای باشوور 

لــە الیەکــی تــرەوە بــە هــۆی ئــەم کێشــەیەوە، ئه مه ریــكا 

فشــاری زیاتــری خســتە ســەر کۆریــای باشــوور و ژاپــۆن، تا 

پــارەی زیاتــر بــدەن بــە ئه مه ریــكا و چــەک و تەقەمەنیــی 

ــكا  ــە ســوودی ئه مه ری ــێ بکــڕن، ئەمەیــش هــەر ب زۆری ل

پیشەشــازیی چــەک و تەقەمەنــی گەڕایــەوە.

چین و ڕووسیا زەرەمەند بوون 
ــیا و  ــە ڕووس ــەک ل ــەر ی ــكاوە ه ــەی ئه مه ری ــە پێچەوان ب

ــەم  ــا ل ــەرەکیی دادەن ــدی س ــە زەرەرمەن ــان ب ــن خۆی چی
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کێشــەیەدا، چونکــە ئــەم کێشــەیە بیانــووی دایــە دەســت 

ئه مه ریــكا تــا هیزێکــی دەریایــی و وشــکانی زۆر بهێنێتــە 

ــی  ــكا توانی ــش ئه مه ری ــە لەوەی ــنوورەکانیان، جگ ــەر س س

ناوچەکــە  لــە  مۆدێــرن  زۆر  موشــەکیی  سیســتەمێکی 

دابنێــت، کــە ئەویــش بــە زەرەری هــەر دووال تــەواو بــوو، 

بۆیــە ڕووســیا و چینیــش، ڕاســتە لــە الیەکــەوە پێیــان 

ــت  ــكا دروس ــۆ ئه مه ری ــە ب ــوور کێش ــای باک ــە کۆری خۆش

بــکات، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا نایانەوێــت ئــەم کێشــەیە 

بنکــەی ســەربازی و  ئه مه ریــكا  تــا  بیانوویــەک  ببێتــە 

ــکات.  ــە ب ــەی ناوچەک ــر ڕەوان ــەربازیی زیات ــی س هێزێک

کۆریای باکوور لە چین و ڕووسیا بە گوومان بوو

هــەر چەنــد هەتــا ئێســتایش پێوەندیــی نێــوان چیــن 

پیونــگ  پێوەندیــی  ســەنتەری  بــە  باکــوور  کۆریــای  و 

ــە، لەگــەڵ  یانــگ دادەنێــت و مێژوویەکــی دێرینیــان هەی

ڕووســیایش بــە هەمــان شــێوە پێوەندیــی بەهێزیــان هەیە، 

بــەاڵم لــەم چەنــد ســاڵەی پێشــوودا کەمێــک پیونــگ یانــگ 

بــە گومانــەوە ســەیری موســکۆ و پەکیــن دەکات، چونکــە 

هــەر دوو ال لــە کاتــی ســزادانی کۆریــای باکــوور لــە 

ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان، بێدەنگییــان هەڵبــژارد 

و هیــچ هەڵوێســتێکی بەرگریکردنیــان لــە کۆریــای باکــوور 

ــادە نەکــرد. پی

ــادە  ــوودا ئام ــاوەی پێش ــە م ــن ل ــرەوە چی ــی ت ــە الیەک  ل

نەبــوو شــمەک و کااڵ لــە کۆریــای باکــوورە هــاوردە بــکات 

کــرد  یەکگرتوەکانــی جێبەجــێ  نەتــەوە  بڕیارەکانــی  و 

ــە  ــە ل ــت، ئەم ــی داخس ــگ یانگ ــە پیون ــنوورەکانی ل و س

کاتێکــدا چیــن تاکــە دەروازەی پیونــگ یانــگ بــوو. هەمــوو 

ئەمانەیــش وای کــرد، کــە کۆریــای باکــوور و ســەرۆکەکەی، 

بــە دانوســتان لەگــەڵ ئه مه ریــكا ڕازی ببێــت و بچێــت 

ــکات.  ــۆر ب ــدا ڕێککەوتنێکــی ســرتاتیژی م لەگەڵی

کاتــی  لــە  باشــی  هەڵوێســتێکی  هیــچ  ڕووســیایش 

گەمارۆدانــی کۆریــای باکــووردا نەبــوو، ئەمــە لــە کاتێکــدا 

ئــەم  هــۆی  بــە  ســاڵێکە  چەنــد  مــاوەی  واڵتــە  ئــەم 

گەمارۆیانــەوە، ڕەوشــی ئابــووری و ژیانــی خەڵکــی تــەواو 

ــک  ــۆی، کاتێ ــی ب ــەی ناڕەحەت ــە مای ــوە و بوەت ــاک ب هی

حکوومەتــی پیونــگ یانــگ بینــی، کــە دۆســتەکانی هیچــی 

ــەو  ــدات ل ــەوڵ ب ــۆی ه ــە خ ــوو ک ــار ب ــەن، ناچ ــۆ ناک ب

تەنگــەژە گەورەیــە ڕزگاری ببێــت و کەمێــک ســازش بــکات 

و بــە دانوســتان لەگــەڵ ئه مه ریــكا ڕازی بێــت. 

سوودمەند و زەرەرمەند
ــی  ــی، ڕێکەوتن ــوو ڕووداوێکــی سیاســیی جیهان وەک هەم

سیاســیی نێــوان ئه مه ریــكا و کۆریــای باکــوور، کاریگەریــی 

ــت،  ــان دەبێ ــە و جیه ــەر ناوچەک ــە س ــی ب ــاش و خراپ ب

زەرەرمەندیــش  و  ســوودمەند  کاتیشــدا  هەمــان  لــە 

لــەم ڕێکەوتنــە هەیــە. بــە دڵنیایییــەوە ســوودمەندی 

کۆریــای  و  ئه مه ریــكا  ڕێککەوتنــە  لــەم  ســەرەکییش 

باکــوورن.

سوودەکانی ئه مه ریكا
ــە الیەکــەوە   ئه مه ریــكا ســوودمەنی ســەرەکییە چونکــە ل

چەکــی  خــاوەن  و  سەرســەخت  دوژمنێکــی  توانیــی 

ئەتۆمــی لــە خــۆی دوور بخاتــەوە، ڕاســتە هــەر وا ئاســان 

نییــە بیکاتــە دۆســتی خــۆی، بــەاڵم توانیــی لــە ڕیزبەنــدی 

ــان کەمێــک  ــكا دەری بــکات، ی لیســتی دوژمنانــی ئه مه ری

ــکات.  ــە کــپ ب ــەو ناوچەی دەنگــی جەنــگ ل

بــە  گــەر  توانیــی  ئه مه ریــكا  تریشــەوە،  الیەکــی  لــە 

ترسی گەورەی ئه مه ریكا لەوەدایە کە دوو نەیارە 
گەورەکەی ئه مه ریكا کە بریتین لە ڕووسیا و چین، 
کۆریای باکوور لە دژی ئه مه ریكا بە کار بهێنن، هەر 
ئەمەیش بوەتە خاڵی بەهێز و گرینگی ئەم واڵتە 
و وای کردوە کە ئه مه ریكا حسابێکی گەورەی بۆ 
بکات، هەر یەک لە چین و ڕووسیایش دەیانەوێت 
چەندە دەکرێت کۆریای باکوور وەک سەرئێشەیەک 

لە ناوچەکەدا بۆ ئه مه ریكا بمێنێتەوە، 
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موشەکەکانی کۆریای باکوور
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شــێوەیەکی کاتیــش بێــت، نەهێڵێــت چیــن و ڕووســیا لــە 

دژی بــە کاری بهێنــن، بــەاڵم زۆر ئەســتەمە ئــەم واڵتــە لــە 

ــە  ــکات، چونک ــیا دەری ب ــن و ڕووس ــی چی ــر هەژموون ژێ

ــن  ــە پەکی ــگ واز ل ــگ یان ــە پیوین ــە ک هــەر وا ئاســان نیی

و مۆســکۆ بهێنێــت و بــە واشــنتۆن بیگۆڕێتــەوە، ئــەم 

بژاردەیــە جارێــک زۆر دوورە.

توانیــی  کــە  ئەوەیــە،  ئه مه ریــكا  تــری  ســوودێکی   

ژێــر  بخاتــە  باکــوور  کۆریــای  ئەتۆمییەکــەی  بەرنامــە 

ئەمەیــش  نێودەوڵەتییــەوە،  وزەی  ئاژانســی  کۆنرتۆڵــی 

مــاوەی  چونکــە  ئه مه ریــكا،  بــۆ  تــرە  ســەرکەوتنێکی 

چەندیــن ســاڵە، پیونــگ یانــگ دژی ئــەو سیاســەتە بــوو، 

ــر ڕکێفــی ئاژانســی  ــە ژێ کــە بەرنامــە ئەتۆمییەکــەی بخات

کۆریــای  هێشــتا  چەنــد  هــەر  نێودەوڵەتییــەوە،  وزەی 

باکــوور بــە تــەواوی بــەم خاڵــە ڕازی نەبــوە یــان هەنــگاوی 

جیــدی نەنــاوە، ئەمەیــش نیگەرانیــی الی ئەمریکییــەکان و 

دۆســتەکانی لــە ناوچەکــە دروســت کــردوە. 

سوودەکانی کۆریای باکوور
لــەم  ســوودی  کۆمەڵێــک  باکووریــش  کۆریــای  دیــارە 

ــوە  ــیان لێ ــی باس ــە کورت ــرەدا ب ــەوە، لێ ــە چنیی ڕێککەوتن

دەکەیــن:

سەرۆکێکی مەزنی جیهان
ــان  ــی ئەوەی ــان، خەون ــی جیه ــەرۆکی واڵتان ــە س هەمیش

هەیــە کــە جیهــان بــە تایبەتــی میدیــاکان بــە گرینگییــەوە 

باســیان بکــەن و وەک ســەرۆکی ئه مه ریــكا یــان چیــن یــان 

فڕۆكه هه ڵگرێكی ئه مه ریكی
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ــن،  ــاوەر بدرێ ــانی جەم ــان پیش ــی جیه ــەرۆکێکی مەزن س

ئەمەیــش خەونــی هەمــوو ســەرۆكێکی جیهانــە، جــا 

دەوڵەتەکــە بچــووک بێــت یــان گــەورە، کۆریــای باکــوورو 

ــە.  ــەتە دوور نیی ــەم سیاس ــی ل سەرۆکەکەیش

زۆرێــک لــە میدیاکانــی جیهــان باســیان لــەوە دەکــرد، 

کۆبوونەوەکــە خــۆی لــە خۆیــدا ســەرکەوتنی گــەورە 

ــەی  ــپ مامەڵ ــە ترەم ــۆن، چونک ــگ ئ ــم جۆن ــۆ کی ــوو ب ب

ســەرۆکی زلهێزێکــی جیهانــی بــۆ کــرد، بــە دڵنیایییشــەوە 

ــە باشــی  ــە ناوخــۆی واڵتیشــدا زۆر ب ــۆن ل ــگ ئ ــم جۆن کی

ــە  ــی پێگــەی خــۆی ب ــۆ بەهێزبوون ــدارە ب ــەم دی ــی ئ توانی

ــی  ــەی ناوخۆی ــەر زۆر کێش ــە س ــەردە ب ــت و پ کار بهێنێ

ــت. بهێنێ

باشکردنی ڕەوشی ئابووری 
ئابوورییــە  باکــوور  کۆریــای  الوازی  هــەرە  خاڵــی 

الیەنــی ســەربازی  داڕماوەکەیەتــی، هــەر وەک چــۆن 

بوەتــە خاڵــی بەهێــز ئــەم واڵتــە، الیەنــی ئابووریــش 

بوەتــە خــەوش و الوازییەکــی گــەورە بــۆ ئــەم واڵتــە. هــەر 

لــە پــاش تەواوبوونــی کۆبوونەوەکــە کیــم جۆنــگ ئــۆن بــە 

میدیاکانــی ڕاگەیانــد: ئامانجــی ســەرەکیامن باشــكردنی 

ڕەوشــی ئابووریــی واڵت و ڕاکێشــانی ســەرمایەگوزاریی 

بیانییــە. لێــرەوە لــە ئامانجــە ســەرەکییەکەی کۆریــای 

باکــوور تــێ دەگەین، کــە ئامانجی ســەرەکیی دەســتکەوتی 

ئابوورییــە، پێدەچێــت ترەمپیــش بەڵێنــی باشــی پێــدا بێت. 

جێگــەی ئاماژەیــە مــاوەی چەندیــن ســاڵە کۆریــای باکــوور 

و  گۆشــەگیر  دەوڵەتێکــی  وەک  جیهانــەوە  الیــەن  لــە 

دیکتاتــۆر و پەراوێزخــراو ســەیری دەکرێــت، لــە پــاش ئــەم 

ڕێکەوتنــە، ئــەو گەمــارۆ و ســزا نێودەوڵەتییانــەی لــە ســەر 

ــەوە  ــی و ئابووریی ــە ڕووی سیاس ــش ل ــت، ئەمەی ال دەبرێ

بــۆ ئــەم واڵتــە گرینگــە.

ژاپۆن و کۆریای باشوور
ئەوانیــش  باشــووریش  کۆریــای  و  ژاپــۆن  چــی  گــەر 

ســوودمەندی ســەرەکی بــوون، چونکــە توانییــان شــەڕێکی 

ــە  ــەوە، چونک ــان دوور بخەن ــک ماڵەکانی ــە نزی ــەورە ل گ

موشــەکە بالیســتی و بۆمبــە ئەتۆمییەکانــی بیونــگ یانــگ، 

ــەم  ــش ل ــم ئەوانی ــم بڵێ ــوون. دەتوان ــێ زڕاندب ــەوی ل خ

ــوون. ــوودمەند ب ــە س ڕێککەوتن

چین و ڕووسیا 
هــەر چەند ســەرانی چین و ڕووســیا بە شــێوەیەکی فەرمی 

خۆشــحاڵیی خۆیــان دەربــڕی، بــەاڵم بــە دڵنیایییــەوە ئەوان 

ــەوان  ــۆ ئ ــە ب ــە، چونک ــەم ڕێکەوتن ــوون ب ــحاڵ نەب خۆش

ــە  ــەوان ب ــۆ ئ ــت، ب ــر بێ ــی زۆرت ــكا دوژمن ــدە ئه مه ری چەن

ســوود دەگەڕێتــەوە، بە پێچەوانەیشــەوە ڕاســتە. هەمیشــە 

ــای باکووریــش، وەک دوژمنێکــی ســەرکێش پیشــانی  کۆری

ــی  ــی بۆمب ــە خاوەن ــک ک ــەکان دراوە، دوژمنێ ئه مه ریكاییی

ئەتۆمــی و موشــەکی بالیســتییە، ئەمەیــش بــۆ ئــەوان 

ــەاڵم  ــە دەســتیانەوە، ب ــوو ب وەک جۆکەرێکــی گــەورە وا ب

ــەی  ــەو یاریی ــن ئ ــرت ناتوان ــە، چی ــەم ڕێکەوتن ــاش ئ ــە پ ل

جــاران لــە دژی ئه مه ریــكا بکــەن، بــەاڵم لــە الیەکــی 

تریشــەوە ئــەم ڕێککەوتنــە ســوودی بــۆ ئەوانیــش هەبــوو، 

چونکــە کۆتاییــی بــەو لەشکرکێشــییەی ئه مه ریــكا لــە 

ــە  ــەوە ئەمــە ل ــە دڵنییای ــا، کــە ب ســەر ســنوورەکانیان هێن

ــكا هێــزی ســەربازیی  ــە، ئه مه ری بەرژەوەندیــی ئــەوان نیی

ــە ســەر ســنووریان.  زۆری بهێنێت

ئێران ترسی لێ نیشتوە
ــە،  ــان وای ــی پێی ــی سیاس ــە چاودێران ــک ل ــی زۆرێ گەرچ

ــە، چونکــە  ــە ئێران ــەم ڕێککەوتن ــدی ســەرەکی ل زەرەرمەن

لــە پــاش ئــەم ڕێککەوتنــە و نەمانــی ترســی جەنگــی 

کۆریــای باکــوور، ئیــرت ترەمــپ دەســتی بەتــاڵ دەبێــت بــۆ 

ئێــران و هــەق و حســابێکی تونــدی لەگــەڵ دەکات. بــەاڵم 

ــە  ــكا ب ــاوەڕەدا نیــم کــە ئه مه ری ــەو ب مــن هیــچ کاتێــک ل

ــە  ــدات، چونک ــران ب ــاری ئێ ــتەوخۆ پەالم ــێوەیەکی ڕاس ش

ــكا،  ــۆ ئه مه ری ــە ب ــان نیی ــی ئاس ــەر وا پاروویەک ــران ه ئێ

ــران  ــۆ ســەر ئێ ــكا فشــارەکانی ب ــەاڵم پێدەچێــت ئه مه ری ب

ــە  ــاوەڕەدام، ک ــەو ب ــن ل ــەوە م ــە پێچەوان ــکات، ب ــر ب زیات

ئــەم ڕێکەوتنــە دەرفەتــی بــاش دەدات بــە هــەر دوو ال تــا 

ــددەن. ــوێ ئەنجــام ب ڕێکەوتنێکــی ن



ئەگەری سەرکەوتن و شکستی ئەم ڕێککەوتنە

چەنــدە  تــا  ئەوەیــە،  لێــرەدا  گرینــگ  خاڵــی  دیــارە 

ــەر دوو الوە  ــەن ه ــە الی ــە ل ــەم ڕێککەوتن ــی ئ بەندەکان

ــە  ــن » شــەیتان ل ــت، چونکــە وەک دەڵێ جێبەجــێ دەکرێ

کەدایــە«.  تەفاســیلە 

 لــە 7.7 بــۆ یەکــەم جــار مایــک بۆمبیــۆ وەزیــری دەرەوەی 

ــە  ــاوی ب ــرد و چ ــی ک ــگ یانگ ــەردانی بیون ــكا س ئه مه ری

ــەو  ــش ئ ــک پێ ــە ڕۆژێ ــەوت، ب ــە ک ــەو واڵت ــانی ئ بەرپرس

ســەردانە، وەزارەتــی دەرەوەی کۆریــای باکــوور، بەیانێکــی 

و  کــردەوە  بــاڵو  ئه مه ریــكا  دژی  لــە  ئامێــزی  تونــد 

ڕاگرتنــی  بــۆ  ئه مه ریــكا  بەرپرســانی  داواکارییەکانــی 

چەکــی ئەتۆمــی کۆریــای باکــوور، بــە نــاڕەوا لــە قەڵــەم دا. 

بــەاڵم لــە پــاش ســەردانەکەی بۆمبیــۆ، کەمێــک ڕەوشــەکە 

گــۆڕا، بۆمبیــۆ بــە میدیاکانــی ڕاگەیانــد، کۆبوونەوەکەیــان 

ــا ڕادەیەکــی بــاش  ــای باکــوور، ت لەگــەڵ بەرپرســانی کۆری

ــوە. ســەرکەوتوو ب

ڕاگرتنــی بەرنامــە ئەتۆمیــی و موشــەکییە بالیســتیکییەکانی 

ئه مه ریكایــە،  ســەرەکیی  داواکاریــی  باکــوور،  کۆریــای 

هەروەهــا یارمەتیییــە دارایییــەکان و هەڵگرتنــی گەمــارۆی 

ســەرەکیی  داوکاریــی  ســەرمایەگوزاری،  و  ئابــووری 

بیونــگ یانگــە لــە واشــنتۆن. بــە بــڕوای مــن ســەرکەوتنی 

دوو  ئــەم  جێبەجێکردنــی  بــە  ڕێککەوتنەکەیــش 

داواکارییــەی هــەر دووال بەنــدە. 

ــەر  ــیا ه ــن و ڕووس ــک چی ــچ کاتێ ــرەوە هی ــی ت ــە الیەک ل

ــش هــەوڵ  ــت ئەوانی ــە ئاســانی ڕاناوەســن و پێدەچێ وا ب

ــتی  ــە و شکس ــەردەم ڕێککەوتن ــە ب ــەرە بخەن ــدەن، تەگ ب

پــێ بهێنــن، بــە تایبەتــی لــە الیــەن ڕووســیاوە، هــەر پــاش 

ــر  ــد، فادیمی ــان گەیان ــی ڕووســیا ڕای ــە میدیاکان ڕێککەوتن

پوتیــن دەعوەتێکــی فەرمــی بــۆ ســەرۆکی کۆریــای باکــوور 

نــاردوە، تــا ســەردانی ڕووســیا بــکات. هەروەهــا بــە چەنــد 

ڕۆژێــک پێــش دیدارەکــەی ترەمــپ و کیــم جۆنــگ ئــۆن، 

ســێرگی الفــرۆڤ وەزیــری دەرەوەی ڕووســیا ســەردانی 

کۆریــای باکــووری کــرد و چــاوی بــە ســەرۆک و بەرپرســانی 

ئــەو واڵتــە کــەوت، ئامانجــی مۆســکۆیش دیــارە، نایەوێــت 

ئه مه ریــكا لــە کێشــەی کۆریــای باکــوور هــەر وا بــە 

ــت  ــۆی بکرێ ــرە هەتــا ب ــت، بگ ــی ڕزگاری بێ ــانی لێ ئاس

ــان.  ــە بەردەمی ــەر دەخات تەگ

دەرئەنجام
ــۆ  ــی ب ــی باش ــە کاریگەری ــەم ڕێکەوتن ــن ئ ــڕوای م ــە ب ب

جیهــان دەبێــت، بــە الی کەمــەوە، توانیــی شــەڕێکی 

ــۆڵ  ــە ک ــی ل ــاتێکی مرۆی ــەورە و کارەس ــەری گ ماڵوێرانک

جیهــان بکاتــەوە، لــە کاتێــدا جیهانــی ئەمــڕۆ پڕیەتــی 

لــە کێشــە و کارەســاتی گــەورە و بەرگــەی شــەڕێکی 

ــەوەی زۆر  ــرەوە، ئ ــی ت ــە الیەک ــرت. ل ــی نەدەگ ئەتۆمیش

ــۆ  ــی ب ــر هیوایەک ــی ت ــە جارێک ــەم ڕێککەوتن ــە، ئ گرینگ

دیپلۆماتــی گەڕانــدەوە، ئەمــە لــە کاتێکــدا کــە زمانــی هێــز 

ــە.  ــڕۆدا زاڵ ــی ئەم ــەر جیهان ــە س ــەڕەنگێزی ب و ش

کاریگەرییــە  داهاتوویــش،  ڕۆژانــی  دڵنییایــەوە  بــە 

دەردەکەوێــت. جیهــان  بــۆ  زیاتــر  باشــەکانی 
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