
خاوەنی ئیمتیاز و لێپرسراوی دەزگا

ئەنوەر حسێن )بازگر(

هەر  لەگەڵ  دەدات،  فەلسەفی  و  فیكری  بابەتی  وەرگێرانی  و  لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  گۆڤارێكە  11-ئایدیائایدیا: 
ژمارەیەكیشدا فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.

2-ئایدیا دیبلۆماتیكئایدیا دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی 
دەدات.

3-كوردستان دیبلۆماتیككوردستان دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات، 
كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان، لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد 

دەنوسرێت بە زمانە جیاوازەكان.
یەکەم  بەپلەی  و  جیهانیی  ئەدەبی  ئەكادیمی،  لێكۆڵینەوەی  بە  گرنگی  و  ئەدەبییە  گۆڤارێكی  4-بارانباران: 
ناوخۆیی دەدات، لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر شاعیر و نوسەرە كوردەكان، یان بیانییەكان 
باڵودەكاتەوە، لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.

5-فۆکەسفۆکەس: وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی 
جیهان دەکات.

و  وەرگێڕان  بە  دەدات  گرنگی  سیاسی.  ئیسالمی  و  ئایینی  ڕەخنەی  بە  تایبەتە  گۆڤارێکی  فاکتفاکت:   -6
لێکۆڵینەوەی ئەو بابەتانەی ڕەخنە لە هۆشیاریی ساختەی ئایینی دەگرن و بەرچاوی مرۆڤ ڕووندەکەنەوە.

7- پڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکانپڕۆژەی چەمکە فکری و فەلسەفییەکان: پڕۆژەیەکی نوێی دەزگای ئایدیایە و خۆی لە زنجیرە کتێبێکی 
و  دەخاتەڕوو  چەمکە  ئەو  الیەنەکانی  هەموو  چەمکێک،  بە  تایبەتە  کتێبێک  هەر  دەبینێتەوە،  گەورەدا 
و  ڕاڤە  و  وەردەگێڕدرێت  یان  دەنووسرێت  لەسەر  تێروتەسەلی  پێناسەیەکی  جیاوازەکانەوە  ڕەهەندە  لە 

شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
8- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( نامیلكەی فەلسەفی( نامیلكەی فەلسەفی: پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی وەرزی )20( نامیلكە 

باڵودەكاتەوە )90( لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
9- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: )100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان 

و شارەزایانی جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین. گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات. 
10- پڕۆژەی كتێبپڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی، فەلسەفی، فكری و بوارەكانی ترە، تا ئێستا 

نزیکەی )300( كتێب چاپكراوە.
11- پڕۆژەی )پڕۆژەی )100100( کتێبی ئەدەبی( کتێبی ئەدەبی: پێکدێت لە 100 کتێب لەسەر 100 ئەدیب و نووسەری جیهانی. بۆ هەر 
یەکێکیان پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی 

ئەزموونی نووسینیان.
12- پڕۆژەی کتێبی گیرفانپڕۆژەی کتێبی گیرفان: پڕۆژەیەکی تایبەتی دەزگای ئایدیایە و کار لەسەر چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی 
قەبارە بچووک دەدات، بە جۆرێک کە لەبار بێت بۆ خوێنەرانی ئەم سەردەمە. ناوەڕۆکی کتێبەکانی ئەم 
پڕۆژەیەش، خۆیان دەبیننەوە لە چەند دەقێکی نوێ و هەستیار و دەست بۆ نەبراو لە بوارەکانی سیاسەت 

و ئایین و زانست و مێژوودا.
13- پڕۆژەی کتێبی مۆدێرن: پڕۆژەی کتێبی مۆدێرن: پێکدێت لە زنجیرە کتێبێکی تایبەتی فیکری و فەلسەفی و سیاسی.
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 بەراوردكاری لە نێوان سوپای ڕووسیا و سوپای ئۆكرانیا

 
 

 سوپای كۆماری ئۆكرانیا سوپای ڕووسیای فیدرالی
 بە ژمارە توانای دارایی و چەك و جبەخانەی سەربازی بە ژمارە توانای دارایی و چەك و جبەخانەی سەربازی

چەك و جبەخانەی سەربازیو توانای دارایی  ملیار دۆالر 24 بوودجەی تەرخانكراو بۆ بەرگری   دۆالر ملیار 6.9 
 42 بوودجەی تەرخانكراو بۆ بەرگری 4  پلەبەندی جیهانی

  ملیۆن 24.4  پلەبەندی جیهانی ملیۆن 224 كۆی ژمارەی دانیشتوان
 2.433.333 كۆی ژمارەی دانیشتوان 4.233.333 كۆی ژمارەی هێزە چەكدارەكان

 482 كۆی ژمارەی هێزە چەكدارەكان 2222 كۆی ژمارەی فڕۆكە
 24 كۆی ژمارەی فڕۆكە 986 ژمارەی فڕۆكە شەڕكەرەكان
 222 ژمارەی فڕۆكەی هیلیكۆپتەر 2223 ژمارەی فڕۆكەی هیلیكۆپتەر

 42 ژمارەی فڕۆكەی هێرشبەر 248 ژمارەی فڕۆكەی هێرشبەر
 3 ژمارەی فڕۆكە هەڵگر 2 ژمارەی فڕۆكە هەڵگر

 22242 ژمارەی زرێپۆش 49233 ژمارەی زرێپۆش
 4822 ژمارەی تۆپهاوێژەكان 22333 ژمارەی تۆپهاوێژەكان

 4243 ژمارەی تانك 24333 ژمارەی تانك
 223 ڕاجیمەی مووشەكهاوێژ 4893 ڕاجیمەی مووشەكهاوێژ
 42 پارچە چەكی دەریایی 934 پارچە چەكی دەریایی

دەریاییژمارەی فرقاتەی  22 ژمارەی فرقاتەی دەریایی  2 
 3 ژمارەی كەشتی شەڕكەر 22 ژمارەی كەشتی شەڕكەر

 3 ژمارەی ژێرئاوییەكان 85 ژمارەی ژێرئاوییەكان
 GlobalFirePower  سەرچاوە:

 



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
7دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

سەروتار

ئۆكرانيــا لــە نێــوان دەســتهەڵگرتن لــە مێــژووى ســۆڤێت و خۆكــردن بــە نــاو جيهانــى 
بــە ميراتــى تۆتاليتاريــزم، ســەركوتى سياســى،  لــە نێــوان كۆتاييهاتــن  ئەوروپــادا، 
ــازاد و  ــازاڕى ئ ــەرەو سيســتمى ديموكراســى، ب ــان ب ــى ديموكراســى، هەنگاون نەبوون

ــا.  ــازادى ميدي ئ
لــە نێــوان مانــەوەى لــە چوارچێــوەى سياســەتى ڕووســيا و بــە ئەندامبوونــى لــە يەكێتــى 
ئەوروپــا و ناتــۆ، لــە نێــوان دوو مێــژوو، دوو كەلتــوور و دوو جيهانــى سياســى تــەواو 
جيــاواز، ديــارە پــاش چەنديــن دەورە، ســەرۆكى جيــا جيــا، سياســەتى نزيــك و دوور لە 
مۆســكۆ، هەڵبــەز و دابــەزى زۆر، كــە دووهەميانــى هەڵبــژارد و تووشــى ئــەو قەيــران و 
گرفتانــە بۆتــەوە، كــە ئێســتا فۆكەســى هەمــوو ميديايــى جيهانــى لەســەرە، ئاكامەكەشــى 

ديــار نييــە پــاش خاپووربوونــى ئابورييەكــەى، ژێرخانــى ئــەو واڵتــە چــى لێدێــت؟ 
بەشــێك لــە چاودێــران دەڵێــن »كييــڤ، نەدەبــوو بــە حوكمــى پێگــە، جوگرافيــا و 
جيۆپۆلەتيكەكەيــى و نزيكــى لــە ڕووســيا و مێژووييەكــى هاوبەشــى ئيتينــى، مەزهەبــى 
و سياســى پەيوەندييەكــى لــە مێژينــە لەگــەڵ مۆســكۆ تێكبــدات و دەبــوو ئــەم فاكتانــە 
ســوورى  ســوپاى  داگيــركارى  هێشــتا  ئۆكرانييــەكان  بــەاڵم  بگرێــت«،  لەبەرچــاو 
ســۆڤييەت لــە )1921( و كوشــتنى )7( مليــۆن ئۆكرانــى لــە ســاڵى )1932( لــە ســەر 
دەســتى ســتالينيان بيــر نەچۆتــەوە، بۆيــە ويســتيان خۆيــان لــەو مێــژووى ســتەمە 

ــدەن.  نەجــات ب

مۆسكۆ – كييڤ
جەنگێك مەترسى لەسەر كورد

ئەنوەر حسێن )بازگر(
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ــار  ــت بڕي ــى ســەربەخۆيە و دەتوانێ ــا واڵتێك ــت »ئۆكراني ــر دەڵێ ــەى ت ــەاڵم بۆچوونەك ب
قۆناغێكــى  بــۆ  بپەڕێتــەوە  و  جێبهێڵێــت  مێژووييــە  و  سياســى  دۆخــە  ئــەو  بــدات، 
ــى  ــەوەش توانيويەت ــا، ب ــكا و ئەوروپ ــە ئەمەري ــەوە ل ــە نزيكبوون گەشــاوەتر و باشــتر ب
پرســى ديموكراســى گەشــە پێبــدات و بازاڕێكــى بــاش بــۆ گەشــەى ئابــورى خــۆى پەيــدا 
بــكات و قۆناغــى هــەژارى تێپەڕێنێــت«، هەڵبژاردنــى )فيكتــور يانۆكۆڤيــچ( بــە پشــتيوانى 
ڕووســيا لــە قۆناغــى يەكەمــدا و دواتــر هەڵهاتنــى بــۆ ڕووســيا و ســەرهەڵدانى شۆڕشــى 
ــە  ــا ب ــا، كۆتايــى بــە حكومەتــى ســێبەرى مۆســكۆ هــات و ئۆكراني ــە ئۆكراني ــى ل پڕتەقاڵ
تــەواوى خــۆى لــە ڕووســيا نەجاتــدا، لــە بەرامبــەردا ئەڵتەرناتيڤــى تــرى مۆســكۆ هێــرش 
و پەالمــار بــوو بــۆ ســەر هــەردوو هەرێمــى )دۆنێتســك و لۆهانســك(، بــەوە مۆســكۆ 
ــر كــردەوە و چــاو تێبڕينــى مۆســكۆ  ــر ملمالنێــى و ناكۆكــى نێوانيانــى تۆخت ــدەى ت هێن
زۆرتــر بــوو، لــە پــاڵ ئەوانــەدا تــرس و ئــارەزووى بــۆ نزيكبوونــەوەى ئۆكرانيــاش لــە 
ئەمەريــكا و ئەوروپــا خێراتــر بــوو، وەهاش بيانووى زۆرتری دا بە دەســت مۆســكۆەوە. 
هەرچەنــدە ئۆكرانيــا بەشــێكى زۆر لــە بيانووەكانــى ڕووســيا ڕەت دەكاتــەوە، بــەاڵم 
ــە بوونــى هێــزى نازيــزم، نيونازيــزم و  ــە، بــاس ل ــەو فاكتەران ــا ل پۆتيــن و مۆســكۆ، جي
ناسيۆناليســتى )ئــازۆڤ( و بــۆرى گازى ڕووســيا بــۆ ئەورووپــا، كــە ســااڵنە ئۆكرانيــا 

ــاس دەكــەن. ــووى پەالمــار ب ــت، وەكــو بيان ــۆرۆ وەردەگرێ ــار ي نزيكــەى )8( ملي
لــە اليەكــى تــرەوە ئۆكرانيــا پێگەيەكــى ئابوورى گەورەى هەبــوو لە ناوچەكە، كە جێگەى 
ســەرنجى ڕووســيا بــوو، دەيتوانــى وەكــو ســەبەتەى خۆراكــى ئەوروپــا ســەير بكرێــت، 
جگــە لــە ســامانى ژێــر زەوى و بەرهەمهێنانــى كارەبــا، )خەڵــوزى بەردينــى نزيكــەى 
)197( مليــۆن تەنــە، كێڵگــەى بەرهەمهێنانــى ئاســن كــە )130( كێڵگــەن، بەرهەمهێنانــى 
ــى  ــۆ بەرهەمهێنان ــى ب ــەورەى ئەتۆم ــەى گ ــوو، شــەكر، گەنمەشــامى، كارگ ــن، پەم تووت
كارەبــا لەوانــە كارگــەى )پاپوريگيــا(، كــە گەورەتريــن كارگــەى بەرهەمهێنانــى كارەبايــە 
لــە ئەوروپــا لەســەر ئاســتى جيهــان، لــە پلــەى چوارەمــدا بــوو لــە بــوارى )IT( لــە دواى 
ئەمەريــكا، هيندســتان و ڕووســيا و ســااڵنە بــە بەهــاى )3,6( مليــار دۆالر داهاتــى بــوو، 

جيــا لــەوەى ســااڵنە نزيكــەى )13( مليــار دۆالر كەلووپەلــى هەنــاردە كــردوە. 
ــە ئاســتى  ــا ل ــورى ئۆكراني ــەوە دەكــەن، كــە ئاب ــاس ل ــدێ ئامــار ب لەگــەڵ ئەوەشــدا هەن
ــا )12%(  ــن »ئۆكراني ــارەكان دەڵێ ــر ئام ــەش گرنگت ــە، لەوان ــەى )45(داي ــە پل ــدا ل جيهان
گەنمــى ســەرجەم جيهــان، )%16( بەرهەمــى برنــج، )%18( بەرهەمــى جــۆ بەرهــەم 
دەهێنێــت«، جيــا لەوانــە تەنهــا لــە ســاڵى )2020(، )22,4( مليــار داهاتــى ئۆكرانيــا بــوە، 
لــە بابەتــى )6,9( مليــۆن تــەن زەيتــى گوڵــە بــەڕۆژە، )431( هــەزار تــەن بەرهەمــى 
پەلــەوەرى، )81( هــەزار تــەن هەنگويــن، )55( هــەزار تــەن ميــوە و مەعكەرۆنــى هەبــوە. 
بــەاڵم ئەوەشــى دەزانــى، بەبــێ بــوون بــە ئەندامــى ناتــۆ لــە برۆكســڵ، ســەختە لەبــەردەم 
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ــەرى وەســتانى  ــە ئەگ ــە هــەرواش دەرچــوو، ل ــت، ك هێرشــى ڕووســيا خــۆى بگرێ
ــە دوورگــەى قــرم، ڕەنگــە دوو شــارى گەورەتــرى بــە يەكجــارى  ــا ل شــەڕيش، جي

لەدەســتبدات. 
بــەاڵم لەپــاڵ ئەوانــەدا، ڕەخنــە لــە ئۆكرانيــا دەگيرێــت، كــە تــا ئێســتا ڕەگ و ڕيشــەى 
گەندەڵــى لــەو واڵتــە لــە بەردەواميدايــە و ڕەنگــە يەكێــك بێــت لــە فاكتەرەكانــى شــەڕ، 
بــە هــۆى ئــەوەى ڕووســيا دەيەوێــت كەســێكى اليەنگــرى خــۆى لەســەر كار بێــت، تــا 
كار ئاســانى سياســى و ئابــوورى بــۆ بــكات، هــەر بۆيــە لــە دواى ســەربەخۆ بــوون 
ــاواز  ــى جي ــى سياســى و هەڵبژاردن ــن كێشــە و گرفت ــە ڕووســيا، تووشــى چەندي ل
بۆتــەوە، ئامــارەكان دەڵێــن »ڕێــژەى گەندەڵــى ســااڵنە )2,5( مليــار دۆالر بــوە، 

لەپــاڵ كۆلۆمبيــا و ئەفغانســتان، نۆهەميــن گەندەڵتريــن واڵتــى دونيــا بــوە«. 
تايبەتــى  بــە  نيگەرانكــرد،  مۆســكۆى  زياتــر  ئۆكرانيــا،  لــە  ئەمەريــكا  دەخالەتــى 
دەخالەتــى لــە هەرێمــى )دونبــاس(، كــە دەوڵەمەنــدە بــە گاز، ئەمەريــكا و ئۆكرانيــا بــە 
نيــاز بــوون بــە دەرهێنانــى گاز لــەو هەرێمــە لــە جياتــى گازى ڕووســيا بــۆ ئەوروپــا، 
جيــا لــەوەى هــەر لــەو هەرێمــە ئــەو كورانــەى تێدايــە، كــە بزوێنــەرى موشــەكە 

دوورهاوێژەكانــە. 
هــەر چۆنێــك بێــت، شــەڕى ئۆكرانيــا و ڕووســيا، كــە پاڵنــەرى ســەرەكى ئەمەريــكا 
بــوە، زۆر خوێندنــەوەى جيــاواز جيــاواز هەڵدەگرێــت، لــە بابەتــى ئــەوەى ئايــا ئــەوە 
جەنگــى ســێيەمى جيهانييــە و سەردەكێشــێت بــۆ پەالماردانــى واڵتانــى تــر لەاليــەن 
ڕووســياوە، بــۆ ســەر پۆڵەنــدا، كۆمــارەكان و بەڵتيــك لە )ئيســتونيا، التيڤيــا، ليتوانيا(، 
يــان ســويد و فينلەنــدا، ئايــا ئەمەريــكا و ئەوروپــا دەبنــە اليەنــى ڕاســتەوخۆى 

شــەڕەكە، كــە تــا ئێســتا ئاكامێكــى وردى نييــە؟. 
ڕەهەندێكــى تــرى ئــەم شــەڕە، ڕەنگــە ئــەو بۆچوونــە بێــت كــە ڕێــگا بــۆ چيــن 
خۆشــبكات پەالمــارى تايــوان بــدات، توركيــاش پەالمارى موســڵ بــدات و ئەرمينياش 
ــدات چــى دەبێــت؟  ــەوەش ڕووب ــكات، گــەر ئ ــاغ ب ــا قەرەب ــەوەى ناگۆڕن داواى گێڕان
ئايــا ســەر لــە نــوێ شــەڕێكى گەرمــى دەيــەى حەفتــا و هەشــتاكان لــە نێــوان دوو 
ــەو هەمــوو  ــاو ئ ــە ن ــكا، ڕووســيا و دۆســتەكانيان ســەرهەڵدەدات، ل بلۆكــى ئەمەري

هاوكێشــە سياســييانەدا پێگــەى كــورد چــى دەبێــت و چــى لێدێــت؟ 
ئــەوەى مەعلوومــە گــەر ئــەو خوليــا فكرييــەى ئەنكــەرە بــەردەوام بێــت، ئــەوا چــاوى 
زياتــرى لــە ڕۆژئــاواى كوردســتان بێــت و داگيــرى بــكات، وەكــو چــۆن پێشــتر بــە 
چراى ســەوزى واشــنتۆن عەفرينى داگير كرد و بۆ باشــوورى كوردســتانيش، جيا 
لــەوەى چــاوى لــە موســڵ و كەركوكيشــە لــە پرســى غــازى كوردســتان، باشــوورى 
خســتە نــاو ئــەو هاوكێشــانەوە، كــە ئايــا غــازى كوردســتان دەتوانێــت بــە توركيــادا 
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بــڕوات و ڕووســياش لێــى بێدەنــگ بێــت؟ ئەمەريــكا لــەو بابەتــە يــارە، يــان نەيــارە؟ بەپێــى 
چەنــد ســەرچاوەيەك، هــەردووال بلۆكــى شــەڕەكە، چ ڕووســيا و چ ئەمەريــكا داواى 
هەڵوێســتيان لــە هەرێــم كــردوە، بــەاڵم هەرێــم پێيوايــە هــەردووال دۆســتن و پەيوەنــدى 

سياســى و ئابوريــان لەگەڵيــدا هەيــە و ناتوانێــت تــەرەف گيــر بێــت. 
ئــەوەش كــە پەيوەنــدى بــە ڕۆژهەاڵتــى كوردســتانەوە هەيــە لــەم شــەڕەدا، گروپــى )5 + 
1( ويســتييان لــەم تەنگەژەيــەدا، ئێــران ڕێككەوتنــى ئەتۆمــى واژۆ بــكات و بــە دەرفەتييــان 
زانــى، بــەاڵم ڕووســيا ڕێگــرى كــرد، ئەمــەش مانــاى وايــە باروۆدخــى ڕۆژهــەاڵت بــاش 

نييــە. 
هەرچــى ســەبارەت بــە باكــورە، ئەنكــەرە دەيەوێــت دڵــى هــەردوو بلۆكەكــە ڕابگرێــت، 
بــەاڵم ئــەو چاوەڕوانــى بڕۆكســڵە، بــۆ بــوون بــە ئەنــدام، بۆيــە ئــەم شــەڕە، ئەنكــەرە 
دەســت ئاوەاڵتــر دەكات لــە ســەركوتى كــورد و پەالمــارى زۆرتــر بــۆ ســەر كــورد. 

ــوێ  ــد و نەخشــەى سياســى و ســەربازى ن ــە ڕەهەن ــە بەدرێژەكێشــانى شــەڕ، ڕەنگ بۆي
بكەوێتــە خەياڵــى ســەر مێــزى زلهێــزەكان، كــە هــەر كاميــان بەپێــى بەرژەوەنــدى خــۆى 
نەخشــەى ناوچەكــە دابڕێژنــەوە، بۆيــە باشــترين ئەڵتەرناتيــڤ ئاگربەســت و ڕێككەوتنــە، 

ــا ئارامــى بگەڕێتــەوە خۆرهەاڵتــى ئەوروپــا و ناوچەكــە.  ت



ستالین حەوت ملیۆن ئۆکرانیی کوشت
ڕووسیا و ئۆکرانیا؛ ملمالنێی مێژوویی و شەڕە ڕانەگەیەنراوەکان
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هەڵوەشــانەوەی  و  قەیســەر  لەســەرکارالچوونی  دوای 

ئیمپراتۆریەتــی ڕووســی، زۆرینــەی دانیشــتوانی ئۆکرانیــا هەوڵیــان 

دا کۆمــاری ســەربەخۆی ئۆکرانیــا دامبەزرێنــن، لــە مــاوەی شــەڕی 

ــان دا  ــارت و گــروپ هەوڵی ناوخــۆی ســااڵنی )1917-1923( زۆر پ

ــش  ــی ئەمەی ــن، بەرئەنجام ــا دامبەزرێن ــە ئۆکرانی ــک ل حوکوومەتێ

لــە  حوکوومەتێکیــان  بــوون.  حوکوومــەت  دوو  دامەزراندنــی 

شــاری کیێــڤ، کــە پێــی دەگوتــرا کۆمــاری ئۆکرانیــای میللــی، 

حوکوومەتێکیــش لــە شــاری خارکیــڤ، کــە بــە کۆمــاری ئۆکرانیــای 

ســۆڤێتی نارسابــوو، لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتییــش دان بــە 

ــای  ــی ئۆکرانی ــەاڵم حوکوومەت ــرا، ب ــی دان ــای میلل ــاری ئۆکرانی کۆم

ــێرنا. ــی ناس ــە فەرم ــیاوە ب ــەن ڕووس ــە الی ــا ل ــۆڤێتی تەنه س

لــە ســاڵی )1918(دا حیزبــی شــیوعیی ئۆکرانــی کۆنگــرەی 

دوای  بــەاڵم  بەســت،  مۆســکۆ  لــە  خــۆی  دامەزراندنــی 

ــی  ــە جیهاین ــە جەنگ ــد ل ــنرتاڵ( ناوەن ــی )س ــکاندنی واڵتان تێکش

ــی  ــای میلل ــاری ئۆکرانی ــەفی دژی کۆم ــیای بەلش ــدا، ڕووس یەکەم

وەســتایەوە و لــە کۆنگــرەی ســێیەمی حیزبــی شــیوعیی ســۆڤێتیدا 

ــای  ــاری ئۆکرانی ــۆ کۆم ــۆڕرا ب ــی گ ــای میلل ــاری ئۆکرانی ــاوی کۆم ن

ــتوور  ــواری دەس ــاڵی )1936( هەم ــە س ــەوەی ل ــۆڤێتی. دوای ئ س

ــۆڤێتیدا  ــی س ــوو کۆمارەکان ــاوی هەم ــە ن ــکاری ل ــەوە، گۆڕان کرای

ــای سۆسیالیســتی  ــرا: کۆمــاری ئۆکرانی ــێ ن ــاوی ل ــا ن کــرا و ئۆکرانی

ســۆڤێتی، بــە هەرەســهێنانی یەکێتیــی ســۆڤێت، دەوڵەتــی ئۆکرانیــا 

ســەربەخۆییی تــەواوی خــۆی بــە دەســت هێنــا و بــوو بــە 

ــا. ــاوی ئۆکرانی ــە ن ــی ب ــی نەتەوەی دەوڵەتێک

سۆسیالیســتی  ئۆکرانیــای  جوگرافییــەوە  پێگــەی  ڕووی  لــە 

ســۆڤێتی هاوســێ کۆمــارە سۆسیالیســتەکانی تــری وەک: مۆدیفیــا، 

ــنووری  ــن س ــوون و دوای ــتی ب ــیای سۆسیالیس ــیا و ڕووس بالڕووس

ســۆڤێت هاوســێی تشــیک ســلۆفاکیا بــووە. ئــەو واڵتــە دەکەوێتــە 

ــای ڕەش.  ــی دەری ــای خۆرهــەاڵت و باشــووری خۆرهەاڵت ئەورووپ

بــە پێــی ســەرژمێرییەکانی ســاڵی )1989(ی ســۆڤێتی، ژمــارەی 

دانیشــتوانی ئــەو کۆمــارە )51,706,746( کــەس بــووە، بــەاڵم دوای 

هەڵوەشــانەوەی یەکێتیی ســۆڤێت ئــەم ژمارەیــە کەمبوونەوەیەکی 

ــە  ــەرژمێرییەی. ل ــەو س ــی ئ ــە پێ ــوە و ب ــەوە بینی ــە خۆی زۆری ب

ســاڵی )2018(ی حوکوومەتــی ئۆکرانیــا ئەنجامــی داوە – ژمــارەی 

دانیشــتوانی بریتــی بــووە لــە )42,216,766( کــەس. شــایانی باســە 

ئۆکرانیــا بــە درێژاییــی ئــەو مــاوەی لــە ژێــر دەســەاڵتدارێتی 

ژمــارەی  لــە ڕووی  بــووە،  ڕووســیای سۆسیالیســتی ســۆڤێتیدا 

ــۆی  ــیا خ ــی دوای ڕووس ــووری و سیاس ــزی ئاب ــتوان و بەهێ دانیش

ــووە. ــز ب دوەم هێ

کێشــەی دەوڵەتــی ئۆکرانــی ئەوەیــە کــە پێکهاتەی دانیشــتوانی 

فــرە ئەتنیکیــن و )%18(ش لــە دانیشــتوانی ڕووســن – پێکهاتــەی 

ڕووســەکان زۆرینەیــان لــە شــێوە دوورگــەی قــەرم و هەشــت 

ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ئــەو واڵتــەن النکــەی نەتەوەیــی ئۆکرانیــن، 

ئەمەیــش بووەتــە هــۆی ئــەوەی فیالدیمێــر پوتینــی ســەرۆکی 

ڕووســیا دەســتکراوە بێــت و ڕووبــەڕووی ئۆکرانیــا و واڵتانــی 

ــە  ــەو واڵت ــژووی ئ ــی مێ ــە درێژایی ــەوە. ب ــاوا بێت ــای خۆرئ ئەورووپ

زۆر کارەســاتی گــەورەی بــە ســەر هاتــوون و هەمیشــە ڕووســەکان 

بــە زەبروزەنــگ ســەرکوتی گەلــی ئۆکرانیایــان کــردوە. لێــرەدا 

ــان  ــی خۆی ــە گرینگی ــن ک ــەک دەکەی ــد مێژووی ــە چەن ــاژە ب ئام

ــا ســەربەخۆیی خــۆی ڕاگەیانــد. ــە ســاڵی )1918( ئۆکرانی ــە ل هەی

ــر  ــا داگی ــوپای ســووری ســۆڤێتی ئۆکرانی ــاڵی )1921( س ــە س ل

کــرد.

لــە ســاڵی )1932( بــە هــۆی ئــەو شــااڵوەی ســتالین بــۆ 

ــی دا،  ــتی ئەنجام ــی گش ــتوکاڵیی کەرت ــتمی کش ــەپاندنی سیس س

نزیکــەی حــەوت ملیــۆن ئۆکرانــی کــوژران.

ســاڵی )1941( بــە هــۆی داگیرکردنــی ئەڵامنیــای نــازی، ئۆکرانیا 

تووشــی وێرانکارییەکــی گــەورە بوو.

ســەر  بــە  هاوپەیامنــان  ئــەوەی  دوای   )1945( ســاڵی  لــە 

ــت  ــی ئۆکرانیان ــەی خاک ــۆڤێت زۆرین ــەرکەوتن. س ــدا س نازییەکان

ــرد. ــر ک داگی

- ســاڵی )1986( کــوورەی ئەتۆمــی تشــیرنوبیل تەقییــەوە و 

ــد. ــە گەیان ــەو واڵت ــی زۆری ب ــاددی و ڕۆحی ــی م زیانێک

ــە،  ــادا قەبووڵ ــیا و ئۆکرانی ــوان ڕووس ــە نێ ــێ ل ــەی ملمالن ڕیش

بــەاڵم بنەڕەتەکــەی ئەوەیــە مۆســکۆ نایەوێــت کیێــڤ ســەربەخۆ 

بێــت.

گرژیــی نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــا مێژووەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ســەدەکانی ناوەڕاســت. بنەچــەی هــەر دوو دەوڵــەت دەگەڕێتەوە 
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ــڤ ڕووس(  ــن: )کێ ــی دەڵێ ــە پێ ــی، ک ــی ســالڤی خۆرهەاڵت ــۆ دەوڵەت ب

هــەر بۆیــە ئەمــڕۆ ســەرۆکی ڕووســی بــاس لــەوە دەکات گەلــی 

ڕووســیا و ئۆکرانــی یــەک نەتــەوەن، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ڕێــڕەوی ئــەم 

ــوون و دوو  ــا ب ــرتی جی ــە یەک ــژوو ل ــی مێ ــە درێژایی ــە ب دوو نەتەوەی

زمــان و فەرهەنگــی لێکجیاوازیــان هەیــە، هــەر چەنــد لــە یەکرتییــەوە 

نزیکــن.

ــۆری،  ــە ئیمپرات ــوو ب ــە ڕووی سیاســییەوە ب ــەی ڕووســیا ل ــەو کات ل

بــەاڵم ئۆکرانیــا نەیتوانــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ دروســت بــکات، لــە 

ــە  ــوو ب ــای ئێســتا، ب ــی ئۆکرانی ــدەدا خاکێکــی بەرفراوان ســەدەی حەڤ

ــی ڕووســی. ــە ئیمپراتۆریەت بەشــێک ل

بــۆ   )1917( ســاڵی  لــە  ئیمپراتۆریەتــە  ئــەم  ڕووخانــی  دوای 

ماوەیەکــی کــەم ئۆکرانیــا ســەربەخۆیی خــۆی بــە دەســت هێنــا. دواتــر 

ــردەوە.  ــری ک ــر داگی ــی ت ــۆڤێتی جارێک ــیای س ڕووس

ــەی  ــەو واڵتان ــا و ئ ــاڵی )1991( ئۆکرانی ــی س ــی یەکەم ــە کانوون ل

لــە ڕووســیا جیابوونــەوە و دواییــن بزماریــان لــە دارەمەیتــی یەکێتیــی 

ــۆڤێت دا. س

ــکات  ــۆی ب ــوزی خ ــە نف ــزگاری ل ــت پارێ ــکۆ دەیویس ــەاڵم مۆس ب

ــەربەخۆکانی  ــە س ــوان واڵت ــە نێ ــدی ل ــی پێوەن ــگای دامەزراندن ــە ڕێ ل

ــکۆ  ــەو ڕۆژگارەدا مۆس ــو. اس( ل ــی. ی ــاوی )ج ــە ن ــاران، ب ــۆڤێتی ج س

پێــی وا بــوو لــە ڕێــگای ناردنــی غــازی هەرزانــەوە دەتوانێــت زاڵ بێــت 

ــیا  ــەی ڕووس ــەو کات ــەدا، ل ــە ڕووی ن ــەاڵم ئەم ــادا، ب ــەر ئۆکرانی ــە س ب

کــرد،  دروســت  بیالڕووســیادا  لەگــەڵ  بەهێــزی  هاوپەیامنیەتێکــی 

ئۆکرانیــا بــەردەوام چــاوی لــەوە بــوو، پێوەنــدی تونــد لەگــەڵ واڵتانــی 

خۆرئــاوادا بنیــاد بنێــت. بەمەیــش کرمڵیــن هەراســان بــوو، بــەاڵم بــە 

درێژاییــی ســااڵنی نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــردوو، نەگەییشــتە ئاســتی 

ــدا  ــە قەیران ــووری ڕووســیا ل ــروە ئاب ــە الیەکــی ت شــەڕ و پێکــدادان، ل

بــوو و واڵت ســەرقاڵی شــەڕی شیشــان بــوو. لــە ســاڵی )1997( مۆســکۆ 

بــە فەرمــی دانــی بــە ســنووری ئۆکرانیــا دانــا و شــێوە دوورگــەی 

ــی  ــاو پانتایی ــە ن ــوون کەوت ــان ب ــی زم ــەی ڕووس ــە زۆرین ــش ک قرمی

ــا. ــی ئۆکرانی خاک

یەکــەم ئاســتەنگی دبلۆماســی نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــا لــە پایــزی 

ــیا  ــەوەی ڕووس ــۆی ئ ــە ه ــش ب ــدا، ئەمەی ــەری هەڵ ــاڵی )2003( س س

ــتکردنی  ــە دروس ــرد ب ــتی ک ــاکاو دەس ــە ن ــرا و ل ــێوەیەکی خێ ــە ش ب

دوای لەسەرکارالچوونی قەیسەر 

و هەڵوەشانەوەی ئیمپراتۆریەتی 

ڕووسی، زۆرینەی دانیشتوانی 

ئۆکرانیا هەوڵیان دا کۆماری 

سەربەخۆی ئۆکرانیا دابمەزرێنن، 

بەرئەنجامی ئەمەیش 

دامەزراندنی دوو حوکوومەت 

بوون. حوکوومەتێکیان لە شاری 

کیێڤ، حوکوومەتێکیش لە شاری 

خارکیڤ
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ــەی  ــتەی دوورگ ــە ئاراس ــش( ب ــەری )کری ــە تەنگەب ــک ل بەنداوێ

)کوســا توســال(ی ئۆکرانــی. کیێــڤ ئــەم هەنــگاوەی بــە پێشــێلکاری 

ــر  ــد، دوات ــەوەی ســنووری ڕاگەیان ــارە دیاریکردن ــەی دووب و بەهان

دوەم  کــرد، هەتــا  زیــادی  واڵتــە  دوو  ئــەم  نێــوان  ملمالنێــی 

چاوپێکەوتنــی نێــوان ســەرۆکی ڕووســیا و ســەرۆکی ئۆکرانیــا، دوای 

ــرا، بــەاڵم  ــداوەدا، ڕاگی ــە دروســتکردنی ئــەو بەن ئەمــە کارکــردن ل

ــەوت. ــێ ک ــەورەی ت ــی گ ــان کەلێن ــەی نێوانی ــەو پێوەندیی ئ

ــە  ــاڵی )2004( ل ــەرۆکایەتی س ــی س ــی هەڵبژاردنەکان ــە کات ل

کــرد،  یانوکوفیتــش(ی  )فیکتــۆر  هاوکاریــی  ڕووســیا  ئۆکرانیــا، 

ــوو  ــراو دەرنەچ ــیەوە ناوب ــی پرتەقاڵی(ـ ــۆی )شۆڕش ــە ه ــەاڵم ب ب

ــاوەی  ــەو م ــار، ل ــەرۆک کۆم ــە س ــوو ب ــینکو( ب ــو یوشتش و )فیکت

ناوبــراو ســەرۆک کۆمــاری ئۆکرانیــا بــوو، ڕووســیا دوو جــار غــازی 

هەنــاردەی ئــەو واڵتــەی بــری، لــە ســااڵنی )2006-2009(ش ئــەو 

بۆرییــە غــازەی لــە ســەر خاکــی ئۆکرانیــاوە بــۆ واڵتانــی خۆرئــاوا 

ــە ســاڵی  ــرا. ل ــی ڕاگی ــەن ڕووســیاوە هەناردەکردن ــە الی دەچــوو، ل

)2008( ســەرۆکی ئــەو کاتــی ئەمریــکا )جــۆرج بــوش( هەوڵــی دا 

ئۆکرانیــا و جۆرجیــا بێنێتــە نــاو هاوپەیامنێتیــی ئەتڵەســی )ناتــۆ( و 

قەبووڵکردنــی ئەندامێتییــان، بــەاڵم مۆســکۆ ناڕەزایەتیــی دەربــڕی 

ــەروەریی  ــاوەن س ــە خ ــا ببێت ــت ئۆکرانی ــد، ڕازی نابێ و ڕای گەیان

تــەواو. ئەمەیــش بــووە هــۆی ئــەوەی ئەندامبوونــی ئۆکرانیــا دوا 

بخرێــت، هــەر چەنــد لــە لوتکــەی ناتــۆ لــە )بۆخارســت( جارێکــی 

تــر ئەمــە پێشــنیار کرایــەوە، بــەاڵم کاتەکــەی دیــاری نەکــرا، چونکە 

ــە  ــەو واڵت ــوو، ئ ــا ســەرکەوتوو نەب ــی ئۆکرانی ــە ئەندامێتی ــوون ب ب

ــی  ــی ئەورووپ ــەی هاریکاری ــگای ڕێککەوتننام ــە ڕێ ــی دا ل هەوڵ

خــۆی لــە واڵتانــی خۆرئــاوا نزیــک بکاتــەوە. دوای ماوەیەکــی کــەم 

لــەو ڕێککەوتننامەیــە، مۆســکۆ فشــاری ئابووریــی بەهێــزی خســتە 

ــش(  ــۆ کوفیت ــەرۆک )یان ــۆکارە، س ــەم ه ــەر ئ ــا. لەب ــەر ئۆکرانی س

ئۆکرانیــا  ڕێککەوتننامــەی  ئــەو  بــوو  ڕووســیا  الیەنگــری  کــە 

لەگــەڵ واڵتانــی ئەورووپیــدا کردبــووی، هەڵــی پەســارد. بــە هــۆی 

ئەمەیشــەوە ئۆپۆزیســیۆنی ئۆکرانــی خۆپیشــاندانی سەرتاســەریان 

ــش(  ــو کۆمت ــاڵی )2014( )یان ــوباتی س ــە ش ــەرئەنجام ل ــرد و س ک

هــەاڵت بــۆ ڕووســیا. لــەو کاتــەدا کریملیــن ئــەو بۆشــایییە 

سیاســییەی قۆســتەوە و لــە ئــازاری ســاڵی )2014( ڕووســیا دەســتی 

بــە ســەر )قــرم(دا گــرت و خســتییە ســەر جوگرافیــای خاکــی 

ــە شــکری جوداخوازەکانــی هــەر دوو  ــدا ل ــە هەمــان کات خــۆی، ل

ــە  ــە پشــتگیریی ڕووســیا ل هەرێمــی )دونیتســک و لۆهانســک( ب

ســەر ســنوورەکانیان کــۆ کرانــەوە. لــە حوزەیرانــی هەمــان ســاڵدا 

ســوپای  لەشــکرێکی  کــردوە،  پێشــڕەویی  ســوپاکەی  ڕووســیا 

ــک شــکاند. ــک )ئیلوفایســک( تێ ــە نزی ــای ل ئۆکرانی

ــی  ــەڕەکە چی ــەاڵم ش ــوو، ب ــگ ب ــی گرین ــە وەرچەرخانێک ئەم

ــە )مینســک(  ــە ئەیلوولــی ئــەو ســاڵەدا ل ــر بەرفــراوان نەبــوو، ل ت

ڕێککەوتنــی ئاگربەســت ڕاگەیەنــرا. دوای ئــەم ڕێککەوتنــە ئیــدی 

شــەڕی بــە وەکالــەت دەســتی پــێ کــرد، جوداخــوازەکان هێرشــیان 

ــا  ــوپای ئۆکرانی ــرتاتیژی و س ــتفی( س ــاری )دیبالیس ــەر ش ــردە س ک

ــوو بکشــێتەوە. ناچــار ب

ڕێککەوتننامــەی  خۆرئــاوادا  واڵتانــی  چاودێریــی  ژێــر  لــە 

)مینســک دوو( کــراو هەتــا ئەمڕۆیــش ئــەو ڕێککەوتننامەیــەی بــۆ 

ــران. ــێ نەک ــی جێبەج ــتی، بەندەکان ئاش

هــەر لــە بەســتنی لوتکــەی )نۆرمانــدی( کــە لــە ســاڵی )2019( 

لــە پاریــس بەســرتا، ئیــدی هیــچ دانوســتانێکی فەرمــی لــە نێــوان 

ڕووســیا و ئۆکرانیــادا نەکــرا. 

لــەو مێــژووە بــە دواوە هیــچ کۆبوونەوەیــەک لــە نێــوان 

لێپــررساوی ئــەو دوو واڵتــەدا ئەنجــام نــەدراوە، چونکــە ڤالدیمیــری 

الپۆتیــن نایەوێــت لەگــەڵ ســەرۆکی ئێســتای ئۆکرانیــا )فلودومیــر 

پابەنــد  کیــڤ  وایــە  پێــی  مۆســکۆ  و  دانیشــێت  زیلینســکی( 

ــی  ــە کانوون ــی ڕێککەوتننامــەی )مینســک(. ل ــە بڕگەکان ــووە ب نەب

دوەمــی ســاڵی )2021( ســەرۆکی ڕووســیا بــە ئاشــکرا داوا لــە 

ئەمریــکا دەکات ئۆکرانیــا نەکرێتــە ئەنــدام لــە هاوپەیامنێتیــی 

ناتــۆ و هاوکاریــی ســەربازی نەکرێــت، بــەاڵم ناتــۆ ملــی بــۆ ئــەو 

ــەداوە. ــە ن داواکارییان

ڕووی  لــە  ئۆکرانیــا  پێگــەی  ئــەو  ڕووســیاوە  الی  بــە 

کــە  ئەوەوەیــە  ســەروو  لــە  زۆر  هەیەتــی  جیۆسیاســییەوە 

پەیوەســت بــە فەرهەنــگ و مێژووەکــەی بێــت، ئۆکرانیــا دەروازەی 

ڕووســیایە بــە ســەر واڵتانــی خۆرئــاوادا و پشــتێنەیەکی ئاساییشــە 

ــە دروســتبوونی  ــی و خــۆی. ل ــی ئەورووپ ــزی واڵتان ــوان هێ ــە نێ ل
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ڕووســیاوە ئــەو واڵتــە دوو جــار لــە ڕێــڕەوە پێدەشــتە بەرفراوانەکانــی 

ئۆکرانیــاوە، داگیــر کــراوە. یەکەمیــان داگیــرکاری ناپلیــۆن لــە ســەرەتای 

ســەدەی نــۆزدە. دوەمیــش داگیرکاریــی نازییــەکان لــە چلەکانــی 

ســەدەی ڕابــردوودا.

هەروەهــا دوای بیســت ســاڵ لــە هەرەســهێنانی یەکێتیــی ســۆڤێت، 

کۆمــارە  و  وارشــۆ  پەیامنــی  واڵتــی  زۆر  و  بــوو  بەرفراوانــرت  ناتــۆ 

ســەربەخۆکانی ســۆڤێتی جارانــی گرتنــە خــۆی و ئیــرت تەنهــا بیالڕووســیا 

و ئۆکرانیــا مانەوەکــە ببنــە نێــوان لــە ســنووری ڕووســیا و هاوپەیامنــی 

ناتــۆ.

ــاوا  ــی خۆرئ ــە واڵتان ــرت، ک ــەوەوە ســەرچاوەی گ ترســی ڕووســیا ل

ــان  ــک جموجۆڵی ــردوەوە، هەندێ ــەدەی ڕاب ــی س ــە نەتەوەکان ــەر ل ه

گرتــە بــەر و هاوپەیامنێتیــی ناتۆیــان بەرفراوانــرت کــرد و ئەمەیــش 

ــان  ــدا هێشــتەوە و وای ــی ئەورووپی ــە الی واڵتان ــزی ب هاوســەنگیی هێ

ــدا کــەم بێتــەوە.  ــای ڕەش و بەڵقان کــرد زاڵــی ڕووســیا بــە ســەر دەری

ئەمــە جگــە لــەو هەواڵنــەی خۆرئــاوا لــە واڵتانــی ئاســیای ناوەڕاســت 

ــاز. و قەوق

لــە ئۆکتۆبــەری ســاڵی )2021( کاتێــک ئۆکرانیــا فڕۆکــەی )بیرقــدار( 

کــە لــە تورکیــای کڕیبــوو بۆردوومانــی پێگــەی ســەربازیی تۆپهاوێــژی 

جوداخوازەکانــی هەرێمــی دونباســی، کــرد. پوتیــن هەلێکــی بۆ ڕەخســا 

هەتاهەتــا هەنگاوێکــی تــر بنێــت بــۆ پاراســتنی ئاساییشــی ڕووســیا و 

ــەی  ــە پێشــێلی ڕێککەوتننام ــەو بۆردوومان ــە ئ ــد ک مۆســکۆ ڕای گەیان

مینســکە و دەبێتــە هــۆی گرژیینانــەوەی مەترســیدار.

لــە بەرانبــەردا کێیــڤ ڕای گەیانــد کــە، ئــەم بۆردوومانە هێرشــکردن 

نەبــووە و تەنهــا بەرپەرچدانــەوەی تۆپهاوێژەکانــی یاخیبــوان بــووە کــە 

زیانــی گیانــی بــە ســەربازەکانی گەیاندوە.

لــە مــاوەی ســێ هەفتــە دوای ئەمــە، ڕووســیا هــەزاران ســەربازی 

خــۆی لــە ســەر ســنووری ئۆکرانیــا کــۆ کــردەوە، هــەر چەنــد ئــەو کاتــە 

ــەاڵم  ــرنا، ب ــدا نەتەقێ ــەربازانی ئۆکرانی ــە ڕووی س ــەکیش ب ــەک فیش ی

پایتەختەکانــی واڵتانــی ئەورووپــی جەختیــان لــە ســەر ئــەوە کــردەوە 

ــەک  ــری چ ــە زەب ــکات و ب ــر ب ــا داگی ــت ئۆکرانی ــیا دەیەوێ ــە ڕووس ک

ڕژێمــی ئۆکرانــی بگۆڕێــت، لەبــەر ئەمــە ئەمریــکا و واڵتانــی خۆرئــاوا 

ــە بــەر. ــان گرت بــە گشــتی، چەنــد ڕێوشــوێنێکی خێرای

لــە کانوونــی دوەمــی ســاڵی )2022(دا، ئەمریــکا ڕای گەیانــد، 

لەو ڕۆژگارەدا مۆسکۆ پێی وا 
بوو لە ڕێگای ناردنی غازی 
هەرزانەوە دەتوانێت زاڵ بێت 
بە سەر ئۆکرانیادا، بەاڵم ئەمە 
ڕووی نەدا، لەو کاتەی ڕووسیا 
هاوپەیمانیەتێکی بەهێزی 
لەگەڵ بیالڕووسیادا دروست 
کرد، ئۆکرانیا بەردەوام چاوی 
لەوە بوو، پێوەندی توند لەگەڵ 
واڵتانی خۆرئاوادا بنیاد بنێت

لە کاتی هەڵبژاردنەکانی 
سەرۆکایەتی ساڵی )2004( لە 
ئۆکرانیا، ڕووسیا هاوکاریی )فیکتۆر 
یانوکوفیتش(ی کرد، بەاڵم بە هۆی 
)شۆڕشی پرتەقاڵی(ـیەوە ناوبراو 
دەرنەچوو و )فیکتو یوشتشینکو( 
بوو بە سەرۆک کۆمار، لەو ماوەی 
ناوبراو سەرۆک کۆماری ئۆکرانیا 
بوو، ڕووسیا دوو جار غازی 
هەناردەی ئەو واڵتەی بری
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پێوەندیــان بــە لێپررساوانــی بــااڵی ڕووســیاوە کــردوە و پێیــان 

ــی  ــزای ئابووری ــۆی س ــە ه ــا دەبێت ــی ئۆکرانی ــوون: داگیرکردن گوت

قــورس و ڕاســتەوخۆ و ئەمریکایــش تــەواو کــۆک و ڕێــک کەوتــوە 

ــە  ــە، جگ ــەم هەنگاوان ــەبارەت ب ــی س ــی ئەورووپ ــەڵ واڵتان لەگ

لەمانەیــش ئەمریــکا و واڵتانــی ئەورووپــی چەکــی بەرگریکردنــی 

باشــیان بــۆ ئۆکرانیــا نــارد و چەنــد هــەزار ســەربازی ناتۆشــیان لــە 

ــردەوە.  ــاو ک ــە ڕووســیا و بیالڕووســیا ب ــک ل ــد واڵتێکــی نزی چەن

لــەو چاوپێکەوتنــەی دوایــی نێــوان وەزیــری دەرەوەی ئەمریــکا 

ــان  ــرت بڕوای ــد ئی ــری دەرەوەی ڕووســیا، الڤــرۆڤ ڕای گەیان و وەزی

بــە بەڵێنەکانــی واڵتانــی خۆرئــاوا نەمــاوە ســەبارەت بــە پاراســتنی 

جۆبایــدن  ئیــدارەی  لــە  داوا  و  ڕووســیا  ســنووری  ئاساییشــی 

ــە شــێوەی نووســین و فەرمــی وەاڵمــی داواکارییەکانــی  دەکات، ب

ڕووســیا بدرێتــەوە. لــە )26(ی کانوونــی دوەمــدا، بــە فەرمــی 

ــەم  ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــی ڕووســیای دای ــکا وەاڵمــی داخوازییەکان ئەمری

نەبــووە هــۆی کەمکردنــەوەی مەترســییەکانی  وەاڵمدانەوەیــە 

دانوســتانەکان  کــە  گەیانــد  ڕای  ڕاشــکاوی  بــە  و  ڕووســیا 

ــد  ــدن، ڕای گەیان ــدارەی بای ــررساوی ئی ــەدا لێپ ــەو کات ــرن. ل ڕادەگ

ئــەوەی  بەڵێنــی  ڕووســیا  داواکارییەکانــی  کــە وەاڵمدانــەوەی 

ــە ئەندامــی  ــت ب ــدەدا نەکرێ ــە ئایین ــا ل ــە ئۆکرانی ــووە ک ــدا نەب تێ

هاوپەیامنیــی ئەتڵەســی، تەنانــەت ئــەم هەڵوێســتە لــە ســەر 

ــەوە. ــارە کرای ــۆش دووب ــی نات ــکرتێری هاوپەیامنی ــی س زمان

پۆتیــن پێــی وا بــوو کــە ســوپا لــە ســەر ســنووری ئۆکرانیــا کــۆ 

ــێ  ــە ت ــەو پایام ــی ل ــی ئەورووپ ــکا و واڵتان ــەوا ئەمری ــەوە ئ بکات

ــکات، دوا جــار  ــر ب ــا داگی دەگــەن کــە ڕووســیا دەتوانێــت ئۆکرانی

وەاڵمگــۆی داخوازییەکانــی ڕووســیا بــن و ئۆکرانیــا بــە بــێ الیەنــی 

مبێنێتــەوە و نەبێــت بــە ئەنــدام لــە هاوپەیامنــی ناتــۆ.

بــەاڵم شــێوازی مامەڵەکردنــی ئەمریــکا ســەبارەت بــە قەیرانــی 

ئۆکرانــی، ئــەوە نیشــان دەدات کــە ئیــدارەی بایــدن هیــچ بەڵێنێک 

ســەبارەت بــە پێوەندیــی ئایینــدەی نێــوان ئۆکرانیــا و ناتــۆ، نــادات. 

هەندێــک لــە چاودێــران پێیــان وایــە ئەمریــکا دەیەوێــت ڕووســیا، 

ــی زۆری  ــی ئابووری ــزای قورس ــر س ــکات و دوات ــر ب ــا داگی ئۆکرانی

بخەنــە ســەر و ڕووســیا چەنــد دەهەیــەک بگەڕێننــە دواوە.

شــایانی باســە ســوپای ڕووســیا هەر لە دوای ڕووخانــی یەکێتیی 

ســۆڤێت، چەندیــن شــەڕی گــەورەی کــردوە، کــە زۆربەیــان لەگــەڵ 

ــا  ــۆڤێت جی ــە س ــە ل ــوون ک ــەربەخۆیانە ب ــازە س ــارە ت ــەو کۆم ئ

بوونــەوە، بــۆ منوونــە لــە ســاڵی )1999-1994( شــەڕی شیشــان کــە 

دەیــان هــەزار کــەس بوونــە قوربانــی، دواتــر شــەڕی جۆرجیــا لــە 

ــیا  ــتەوخۆی ڕووس ــتتێوەردانی ڕاس ــا دەس ــاڵی )2008( هەروەه س

لــە ســووریا بــۆ پشــتگیرکردنی )حافــز ئەســەد( لــە ســاڵی )2019( 

ئەکتــەری کۆمیــدی شــانۆکار )فولودیمیــر زیلینســکی( بــە ســەرۆک 

کۆمــاری ئۆکرانیــا، هەڵبژێــررا.

هــەر چەنــد ناوبــراو پێشــینەیەکی سیاســیی نەبــوو، بــەاڵم 

ــۆی  ــە قەاڵچ ــوو ک ــەوە ب ــەرەکییەکانی ئ ــمە س ــە دروش ــک ل یەکێ

گەندەڵــی، دەکات و ئاشــتی لەگــەڵ ڕووســیادا دەکات، بــەاڵم ئــەو 

ــتی،  ــی و ئاش ــتنی گەندەڵ ــە نەهێش ــەبارەت ب ــەو س ــڕەوەی ئ ڕێ

ــوو. ــی نەب ــتە و باش ــی بەرجەس ــچ بەرئەنجامێک هی

تەنانــەت لــە یەکــەم کۆبوونــەوەی لەگــەڵ فیالدیمیــر پوتیــن لە 

ســاڵی )2019( لــە فەڕەنســا، زیلینســکی ڕای گەیانــد کــە هەندێــک 

لــە ســەر ڕێککەوتننامــەی )میســکی( ســاڵی 2015((  تێبینــی 

هەیــە. ئــەم ڕاگەیاندنــەی ئــەو بــووە هــۆی هەراســانکردنی 

ســەرۆکی ڕووســیا و پێــی وا بــوو هــەر چاوپێخشــاندنەوەیەک بــەو 

ڕێککەوتنننامەیــە بــە واتــای بــە واتــای هەڵوەشــاندنەوەی دێــت.

ــەوەی  ــی ئ ــەدا باس ــە زۆر بۆن ــکی( ل ــەرۆک )زیلینس ــر س دوات

ــی  ــە هاوپەیامنێتی ــدام ل ــە ئەن ــت ب ــا ببێ ــرد پێویســتە ئۆکرانی دەک

ئەتڵەســی. هەروەهــا ناوبــراو ســێ کەناڵــی تەلەفزیۆنــی ســەر بــە 

ــا داخســن. ــە ئۆکرانی ڕووســیای ل

هەروەهــا پاکســازی لــە هەمــوو ئــەو کەســایەتییانەدا کــرد کــە 

الیەنگــری مۆســکۆ بــوون، دواترینیــان ئــەوە بــوو )زیلینســکی( لــە 

تویتەکانیــدا گاڵتــەی بــە ســەرۆکی ڕووســی دەکــرد و توانجــی لــێ 

ــە ئەکتەرێکــی کۆمیــدی دەوەشــایەوە،  ــر ل دەدان، کــە ئەمــە زیات

نــەک ســەرۆکی دەوڵەتێکــی وەک ئۆکرانیــا.

ــاری  ــۆ ج ــی ب ــکی( نەیدەتوان ــییەکان )زیلینس ــی ڕاپرس ــە پێ ب

ــارەزای  ــە ش ــراو ن ــە ناوب ــا، چونک ــەوە ســەرۆکی ئۆکرانی دوەم ببێت

ــا  ــتڕەوە، هەروەه ــی ڕاس ــە پارتێک ــەی ک ــە حیزبەک ــەتە و ن سیاس

ــە  ــت ب ــەوەی پش ــات ب ــە دەب ــە هەڵ ــا ب ــی ئۆکرانی ــار گەل دوو ج

ــی  ــی و گەندەڵی ــا نەهامەت ــش تەنه ــن و ئەمەی ــا دەبەس ئەورووپ
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ــە. ــۆ ئەم ــش ب ــن منوونەی ــەوە، دوای ــێ چرناوەت ل

گرتنەبــەری سیاســەتی دوژمنکارانــە بەرانبەر ڕووســیا، گەییشــتە 

ئــەو ئاســتەی ڕووســیا دەبابەکانــی بێنێتــە ســەر ســنووری ئۆکرانیــا 

ــارە پێشــرتیش  ــە. دی ــە ئانوســات دای ــراو ل و شــەڕێکی چاوەڕوانک

بــە هــۆی ئــەو گرژییانــەی لــە نێــوان ئــەم دوو واڵتــەدا هەبــوون، 

ــە هــەر دوو  ــە ســوپاکەی کــرد کــە ل ــر پوتیــن فەرمانــی ب فالدیمی

ــە ڕەســمی  ــەوە و ب ــاو ببن هەرێمــی )دونیتســک و لوغانســک( ب

دانــی بــە ســەربەخۆییی ئــەو دوو هەرێمــە دانــا. فالدیمێــر پوتیــن 

ــی  ــی و زیادبوون ــە بەرفراوان ــتەقینە ل ــەی ڕاس ــە هەڕەش ــی وای پێ

ــە  ــوون ب ــەری ب ــۆدا، ئەگ ــی نات ــە هاوپەیامنی ــە ل ــارەی واڵتان ژم

مەترســییە  لــەو  یەکێکــە  ناتــۆ،  لــە  ئۆکرانیایــش  ئەندامێتیــی 

گەورانــەی هەڕەشــە لــە ئاساییشــی ڕووســیا دەکات. شــایانی 

باســە ژمــارەی ئــەو واڵتانــەی ئەندامــن لــە هاوپەیامنــی ناتــۆ )30( 

واڵتــن و )14(ش لــەم دەوڵەتانــە لــە مــاوەی )20(ســاڵی ڕابــردوودا 

ــن. ــای خۆرهەاڵتی ــی ئەورووپ ــدام و واڵتان ــە ئەن ــوون ب ب

ــە  ــد، ک ــیدا، ڕای گەیان ــی ڕۆژنامەنووس ــە کۆنگرەیەک ــن ل پوتی

واڵتــە یەکگرتــوەکان ســاروخەکانی هێناوەتــە بــەردەم دەرگاکــەی، 

ــە ئێمــە بــدات، نــەک ئێمــە. پوتیــن  بۆیــە دەبێــت ئــەو گرنتــی ب

دنیــای  ئابوورییەکانــی  ســزا  و  ڕەخنــە  و  ســەرکۆنە  هەمــوو 

ــی  ــی خاک ــۆ داگیرکردن ــەکانی ب ــوپا و زرێپۆش ــن و س پشتگوێخس

ئۆکرانیــا ڕەوانــە کــردن، ئــەم هەنگاوەیــش دەبێتــە هــۆی دووبــارە 

بــواری جیۆسیاســیدا، تەنانــەت چەندیــن  لــە  گۆڕانکاریکــردن 

ــادا نەکــراوە،  ــە ئەورووپ ــاوا گــەورە ل ــە شــەڕی وشــکانیی ئ دەیەی

ــکرا ڕای گەیانــد، ئەگــەر واڵتانــی تــر  تەنانــەت پوتیــن بــە ئاش

دەســتتێوەردان لــەم شــەڕەدا بکــەن، ئــەوا ئامادەیــە چەکــی 

ــت. ــە کار بهێنێ ــان ب ــە دژی ــی ل ئەتۆم

ئــەم ڕووداوانــە تەنهــا چیرۆکێکــی مێژوویــی نیــن و پەیوەســت 

ــە  ــین، وات ــی ڕووس ــهێنانی ئیمپراتۆریەت ــی هەرەس ــە لێکەوتەکان ب

ــێ  ــدا ت ــەر ڕووخاندنی ــە س ــاڵ ب ــی س ــە س ــۆڤێت ک ــی س یەکێتی

ــت. بپەڕێ

لــەم بارەیــەوە دیبلۆماتــکاری پێشــووی ئەمریکــی )دونالــد 

حونــن( میراتگــرەوەی یەکێتیــی ســۆڤێتە و ئــەو هەلەی لە دەســت 

ــەت  ــە تایب ــت، ب ــی بێ ــگای نێودەوڵەت ــەاڵوی کۆمەڵ ــۆی دا تێک خ

ــژەی  ــا درێ ــی، هەروەه ــووری ئەورووپ ــی ئاب ــەڵ ئەنجوومەن لەگ

ــە ڕووســیا  ــن ک ــەوە بکەی ــای ئ ــێ وێن ــت: )ناب ــێ دەدات و دەڵێ پ

ببێتــە دەوڵەتێکــی خۆرئاوایــی، بــەاڵم پێــامن وا بــوو دەشــێت 

ــی،  ــی نێودەوڵەت ــتی و ئارامی ــری ئاش ــۆ جێگ ــت ب ــدەر بێ یارمەتی

بــەاڵم ئەمــە ڕووی نــەدا، چونکــە ئــەو عەقڵیەتــە فراوانخوازییــەی 

یەکێتیــی ســۆڤێت لــە ســەدەی ڕابــردوودا بــە ڕووخانــی ســۆڤێت 

کۆتاییــی پــێ نەهاتــوە، بــە تایبــەت دوای ئــەوەی )فالدیمیــر 

ــە  ــەو ب ــەت ئ ــە دەســت. تەنان ــن( دەســەاڵتی ڕووســیای گرت پوتی

ئاشــکرا ڕای گەیانــد، کــە ڕووخانــی یەکێتیــی ســۆڤێت گەورەتریــن 

کارەســاتی ســەدەی بیســتەم بــوو، بۆیــە ناوبــراو پێــی وایــە هەتــا 

ئێســتا ئۆکرانیــا بەشــێکە لــە خاکــی ڕووســیا و دوا جار ئەم شــەڕەی 

ڕووســیا لــە ئۆکرانیــا دەیــکات داگیرکارییــە و ســەرئەنجامەکەی لــە 

خراپرتیــن حاڵەتــدا دابەشــبوونی ئۆکرانیایــە بــۆ چەنــد دەوڵەتێــک. 

ــی  ــە واڵتان ــی داوای ل ــە فەرم ــکی( ب ــا )زیلینس ــەرۆکی ئۆکرانی س

خۆرئــاوا کــرد کــە ناوچــەی دژەفڕیــن لــە ســەر ئاســامنی ئۆکرانیــا 

دابنێــن، بــەاڵم بــە پێــی بۆچوونــی شــارەزایانی ســەربازی، دانانــی 

ناوچــەی دژەفڕیــن )NFZ( دەبێتــە هــۆی مەترســیی گــەورەی 

ــە نێــوان ناتــۆ و ڕووســیادا. شــەڕی ئەتۆمــی ل

ــە  ــد، ک ــس ســتولتنربگ( ڕای گەیان ــۆ )ین ســکرتێری گشــتیی نات

ئێمــە لــە مەینەتییەکانــی گەلــی ئۆکرانیــا تــێ دەگەیــن، بــەاڵم کــە 

ئێمــە ناوچــەی دژەفڕینــامن دانــا، ئــەوا لەوانەیە تووشــی شــەڕێکی 

سەرتاســەری ببینــەوە لــە ئەورووپــا، ئێمــە لێپررساوێتیــی ئەوەمــان 

لــە ســەرە نەهێڵیــن ئــەو شــەڕە نەچێتــە دەرەوەی واڵتانــی ئۆکرانیا 

ــی  ــن پەیڕەویکردن ــاوە بڵێ ــەوە م ــن. ئ ــوە بگلێ ــری تێ ــی ت و واڵتان

ــووە  ــاوە، ب ــی ئۆکرانی ــەن حوکوومەت ــە الی ــی ل ــەتی نالۆژیک سیاس

هــۆی ئــەم بەرئەنجامــە خراپــەی لــێ بکەوێتــەوە.

سەرچاوە:

جامعة تورنتو، تالیف: لیفکوو لوکیاننکو.

حرب اوکرانیا. )27(ینایری )2021(.



هێــزی ناسیۆنالیســتی )ئــازۆڤ(، بۆریــی گازی 
ڕووســیا بــۆ ئەورووپــا، خواســتی بەئەندامبــوون 
ڕووســیان هێرشــەکانی  فاکتــەری  )ناتــۆ(  لــە 

ڕەهەندە جیۆستراتیژییەکانی شەڕی )ئۆکرانیا - ڕووسیا(
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ــی  ــدە و لێکەوتەکان ــت و ئایین ــە رسوش ــن ل ــانی ناتوانی ــە ئاس ب

قەیرانــی نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــا تــێ بگەیــن بــە بــێ گەڕانەوەمان 

و  نێوانیــان  گرفتەکانــی  و  کێشــە  ڕابــردووی  و  باکگراونــد  بــۆ 

تێڕوانینــی لــە چوارچێــوەی ئــەو فاکتــەر و کارلێکردنانــەی، کــە لــە 

جیهانــی نوێــدا ڕوو دەدەن. لــە نێــو جەنجاڵــی و داروپەردوەکانــی 

ئێســتادا، قەیرانێکــی  بــە یەکەکانــی  ڕابــردوو و جەمســەرە دژ 

ــی  ــوان ڕووســیای فیدراڵ ــی نێ ــە پێوەندییەکان ــرای ڕەشەبائاســا ل خێ

لــە  هەڵــدا،  ســەری  )ئۆکرانیــا(  ئەهریمەنییەکــەی  دراوســێ  و 

کاتێکــدا جیهــان چاوەڕوانــی ڕوودانــی چەندیــن کێشــە و ئاڵۆزیــی 

سیاســی و ســەربازیی گەورەدایــە، کــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ زیاتــر 

ــە نزیکەیــی  ــرت دەردەکەوێــت. ب دەکوڵێــت و سەروســیامکانی ڕوون

دروســتبوونی قەیرانــی نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــا، کــە بــە شــەڕێکی 

تونــدی ســەربازی دەســتی پــێ کــردوە، هەڕەشــە لــە تــەواوی 

ئاساییشــی ئەورووپــا و هەمــوو جیهــان و هاوســەنگییە ناســکەکانی 

ناتوانیــن  ڕاســتیدا  لــە  دەکات.  »ئەورووپــا«  پیرەکــە  کیشــوەرە 

و  نزیــک  و  دوور  مێــژووی  کردارەکانــی  دووبارەکردنــەوەی  لــە 

ــۆ  ــەوە ب ــێ گەڕان ــن، ب ــێ بگەی ــراوەکان ت ــبینی نەک ــە پێش ئەنجام

ڕەگوڕیشــەی مێژوویــی ملمالنێــی کــۆن و نوێــی نێــوان ڕووســەکان 

و ئۆکرانییــەکان، هەروەهــا تەماشاکردنیشــی لــە چوارچێــوەی ئــەو 

کارلێککردنانــەی کــە لــە بۆتەی جەمســەرەکانی جیهانــدا ڕوو دەدەن 

کــە پێ دەچێــت لە دوای تێکشــکانی پــڕۆژەی سیاســیی ئیمپراتۆریی 

ئەمریــکا و جیهانــی تاکجەمســەری لــە دوای داگیرکردنــی عێــراق و 

ــۆ  ــگادا بێــت ب ــە ڕێ ــی ل ســەرهەڵدانی شۆڕشــەکانی بەهــای عەرەب

ــرەوە  ــی ت ــە الیەک ــازە، ل ــی ت ــە پالنێک ــتنەوەی ب ــەرلەنوێ داڕش س

شــەپۆلە پاشــکۆکانی بەرهەڵســتی دژەکان لــە بەرانبــەر هەژموونــی 

ــردوە. ــادی ک ــە شــوێنێکدا زی ــر ل ــە زیات ــکا ل ئەمری

ــە زۆر  ــەوە ب ــەدەی نۆزدەیەم ــتی س ــە ناوەڕاس ــە ل ــا ک ئۆکرانی

ــی شــەڕی  ــە کات ــی ڕووســیا و ل ــی ئیمپراتۆری ــە دەوڵەت ــرناوە ب لکێ

ناوخــۆدا لــە ســاڵی )1922( جارێکــی تــر لکێرناوەتــەوە بــە دەوڵەتی 

ئۆکرانییــەکان  ناچــاری  بــە  ســۆڤێت،  یەکێتیــی  کۆمۆنیســتیی 

ڕازی بــوون بــە چوونــە ژێــر ڕکێفــی کۆمەڵێــک هێــزی چەپــی 

ــی  ــدا تەوژمێک ــە ئەنجام ــی. ل ــەک ڕووس ــە ڕەچەڵ ــتی ب کۆمۆنیس

فراوانــی نەژادیــی ئۆکرانییــەکان دەســتی پــێ کــرد، کە بە ئاڕاســتەی 

ــەواوی  ــە ت ــا و ب ــگاوی دەن ــەڤیک هەن ــپیی دژە بۆلش ــوپای س س

دژی بــەرەی سۆسیالیســتی بــوو. لــە ســاڵەکانی جەنگــی جیهانیــی 

دوەم و هێرشــی داگیرکاریــی نازییــەکان بــۆ ســەر خاکــی ســۆڤێت 

لــە حوزەیرانــی ســاڵی )1941(دا، بــەوەش ڕووســەکان کەوتنــە 

ــێکی  ــەاڵم بەش ــەری، ب ــای هیتل ــوپای ئەڵامنی ــەڵ س ــەڕەوە لەگ ش

ئۆکرانییــەکان لەگــەڵ نازییەکانــدا هاوپەیــامن بــوون و یەکــە و 

تیمــی ســەربازییان پێــک هێنــا و هاوکارییــان دەکــردن و لــە دژی 

هێزەکانــی بەرگریــی یەکێتیــی ســۆڤێت مەشــق و ڕاهێنانیــان کــرد، 

ــا و چ لــەو دیــوی ســنوور. کاتێــک دژە  ــە ســەر خاکــی ئۆکرانی چ ل

هێرشــی ســرتاتیژی ســۆڤێتییەکان ســەرکەوتنی بــە ســەر نازییەکانــدا 

بــە دەســت هێنــا لــە ڕزگارکردنــی خاکــی ســۆڤێت و ســەرکەوتوو 

ــک  ــۆ نزی ــی ب ــای نازی ــی ئەڵامنی ــی هێزەکان ــە ڕاوەدوونان ــوون ل ب

ــا  ــش نەوەســتان ت ــواری بۆندســاگی ڕایخــی ســێیەم و دوا جاری دی

ــۆڤێت  ــی س ــەاڵتدارانی یەکێتی ــا. دەس ــتەوەدانی ئەڵامنی خۆبەدەس

لــە جەنــگ گەڕانــەوە بــۆ ئــەوەی نــاو ماڵەکەیــان ڕێــک بخەنــەوە.

ــوو  ــی ب ــتنەوانە بریت ــەم خۆڕێکخس ــی ئ ــە گرینگرتین ــک ل یەکێ

ــە  ــگ ئەمان ــەکان، دوای جەن ــی نازیی ــی هاوپەیامنان ــە لەناوبردن ل

دەرکەوتنــەوە و لــە پشــتەوە بەرەیەکــی ژەهراوییــان پێــک هێنــا، کە 

لــە پێشــدا دانیشــتوانی ئۆکرانیــا بــوون و چەندیــن تاقــم و گروپــی 

ــی  ــۆ ناوچەکان ــان ب ــی تری ــد گروپێک ــێدارە دا و چەن ــە س ــان ل تری

تــری ســەرزەمینی ســۆڤێت ئــاوارە کــرد، بــە تایبەتــی بــۆ هەرێمــی 

ســیبیریا و چاوەڕێــی ســاتێکی تۆڵەســەندنەوە لــە ڕووســەکان بــوون. 

هەوڵــەکان بــۆ یەکخســتنی یەکێتئــی فیدراڵــی لــە الیــەن 

دەســەاڵتدارانی ســۆڤێتەوە بــەردەوام بــوو، بــەاڵم بــۆ مــاوەی 

)70( ســاڵ ســەرکەوتوو نەبــوون لــە گۆڕینــی جیاوازییــەکان و 

نابەرابەریــی نــەژادی، سیاســەتی ئابــووری شکســتیان هێنــا و 

گەندەڵییەکــی بەربــاو لــە کارەکانــی حوکوومەتــەکان لــەو کۆمــارە 

بیــری  ئێســتا  دەرکــەوت.  نەزۆکانــەی ســۆڤێتی هەڵوەشــاوەدا 

ــت  ــای نەژادپەرس ــان جۆرجی ــا ی ــە ئۆکرانی ــەن ل ــتی ڕەس شۆڤێنیس

بەردەوامــە لــە گەشــەکردن بــۆ دروســتکردنی تەوژمێکــی فاشیســتی 

ــاندنەوە  ــۆ هەڵوەش ــەکان. ب ــە پاڵپشــتی شۆڕشــگێڕە دێرین ــوێ، ب ن

ــۆ( ــی )نات ــەن پەیامن ــە الی ــە ل ــەاڵتەی ک ــەو دەس ــی ئ و الوازکردن

ــانی  ــاڵی )2004(دا هەڵگیرس ــە س ــت ل ــێ دەکرێ ــتگیریی ل وە پش

ــا، ــدا هێن ــە دوای خۆی ــا ب ــە ئۆکرانی ــی ل ــی پرتەقاڵی شۆڕش

باڵی ڕاســتڕەو، کە ئەو ســاڵە دەســتی بە ســەر خۆپیشــاندانەکان 

ــۆی  ــە دوای خ ــی ل ــا تاوانێک ــرت و تەنی ــدا گ ــی خەڵکی و تووڕەیی

ــی ســەربڕین  ــرد و تاوان ــرۆر ک ــی تی ــە جــێ هێشــت و نەیارەکان ب
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ــە  ــێکی ب ــد کەس ــەر چەن ــە بەرانب ــتدرێژیکردن ل ــن و دەس و کوش

ــان  ــەی گومانی ــەت ئەوان ــام درا، تەنان ــیدا ئەنج ــەک ڕووس ڕەچەڵ

لــە ســەر هەبــوو بــە دژایەتیکردنــی ئــەم شۆڕشــە پرتەقاڵییــە 

ڕووبــەڕووی کوشــن و هەڵواســین دەکرانــەوە. هــەر لــەو کاتــەوە 

سیاســەمتەدارانی  و  بەرپرســان  لــە  پێشــوازییان  ئۆکرانییــەکان 

پەیامنــی ناتــۆ و ئەمریــکا و میدیاکانــی خۆرئــاوا کــرد و خۆیــان بــە 

ــەم. ــە قەڵ ــاوا دەدای ــی خۆرئ هاوپەیامن

ناوچەکانــی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئۆکرانیــا، کــە بــە ڕەچەڵــەک 

ــە دوای  ــن، ب ــە ناوچــەی دۆنێتســک و لۆگانســک دەژی ڕووســین ل

لــەو کۆمــارە  پارێزگاریــدا دەگەڕێــن و دەیانەوێــت  ئارامــی و 

مەترســیدارەی ئۆکرانیــا جیــا ببنــەوە، هەروەهــا دانیشــتوانی نیــوە 

دوورگــەی کریمیــا بــۆ ئــەوەی جیابوونــەوە لــە ئۆکرانیــا ڕابگەیەنــن 

و بلکێرنێــن بــە کۆمــاری فیدراڵــی ڕووســیاوە پێــش )8( ســاڵ 

ــان  ــان دەنگی ــژەی )%98(ی ــرد و ڕێ ــان ک ــەر ڕیفراندۆمی ــەو ب لەم

دا بــە جیابوونەوەیــان لــە ئۆکرانیــا. بــەم شــێوەیە ئــەو دۆخــە 

جیۆپۆلەتیکییــەی لــە ســاڵی )2014(ەوە لــەو ناوچــە گەرمداهاتوەدا 

ڕێککەوتننامــەی  واژۆکردنــی  ڕاســتیدا  لــە  هەڵــدا.  ســەری 

)مێنســک(، لــە نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــا و فەڕەنســا و ئەڵامنیــا و 

لێکتێگەییشــتنی )نۆرمانــدی( نەیانتوانــی کێشــەکانی نێــوان مۆســکۆ 

ــە  ــە هــەر ســاتێکدا دۆخەک ــڤ چارەســەر بکــەن، بەڵکــوو ل و کیێ

ــەرە سیاســی و  ــوو فاکت ــەو هەم ــە هــۆی ئ ــوو ب ــەوەدا ب ــە تەقین ل

ــە  ــا ل مێژوویــی و نــەژادی و ئایدیۆلۆژییــەوە کــە بوونــی هەیــە، ت

کۆتاییــدا تەقینەوەکــە ڕووی دا و ڤالدیمێــر پوتیــن لــە 24ی شــوباتی 

)2022(دا بــە بیانــووی لەناوبردنــی گەشــەکردنی ئایدیۆلۆژیــای 

ــد.  ــا ڕاگەیان ــە دژی ئۆکرانی ــەری ل ــەڕێکی وێرانک ــزم ش نازی

ئۆکرانیا یاریی لە سەر ئەسپی تەروادە دەکات
گەمــەی  چوارچێــوەی  لــە  ئەمریکییــەکان  هەمیشــە  وەک 

بــۆ  ئارەزووکردنیــان  و  دەســەاڵت  ســەپاندنی  بــۆ  تێکۆشــان 

هەژموونــداری بــە ســەر جیهانــدا، بــە تایبەتــی لــە ئۆکرانیــا 

واڵتەکەیــان ڕووبــەڕووی ملمالنــێ کردوەتــەوە و بوونەتــە هــۆکاری 

تەقاندنــەوەی گرژییــەکان لــە نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــا، بــۆ 

ئــەوەی دوا جــار خواســتی ئەمریــکا و ئەورووپییــەکان بــۆ ئــەوەی 

ئۆکرانیــا ببێتــە ئەندامــی ناتــۆ، لــە بەرانبــەردا پوتیــن پاســاوی 

خــۆی دەســتکەوت بــۆ هەڵچــوون و کاردانــەوە و پەالماردانــی 

ــۆ  ــرتاتیژی ب ــی س ــە دیدێک ــیا ک ــا. ڕووس ــی ئۆکرانی ــەربازیی خاک س

پاراســتنی یەکپارچەیــی هەیــە بــۆ ڕزگارکردنــی ڕووســیا و پانتایییــە 

جیۆســرتاتیژییەکەی لــەو داڕمــان و دۆڕانــە گەورەیــە، کــە لــە کاتــی 

هەڵوەشــاندنەوەی یەکێتیــی ســۆڤێت ڕووی دا، ئەوەیــش لــە ڕێگای 

ــری  ــە بی ــەکان ل ــە نزیک ــز و گروپ ــی هێ ــردن و کۆنرتۆڵکردن لەناوب

ــا.  ــە ئۆکرانی ــی ل ــزم و مافیاگەرای نازی

ــە ســەرۆکایەتیی  ــا ب ــی هەراســانکردنی کۆمــاری جۆرجی ئەزموون

ــکا  ــدی ئەمری ــی ناوەن ــە دەزگای هەواڵگری ــت ب ــی پەیوەس گەنجێک

)CIA( بــە نــاوی ساکاشــڤیلی لــە ســاڵی )2008(دا لــە الیــەن 

ڕووســیاوە ســەرکەوتوو نەبــوو، ســەرۆکی ڕووســیا )ڤالدیمێــر پوتیــن( 

ــەو شــەڕە چارەســەر  ــە هەفتەیەکــدا ئ ــە مــاوەی کەمــرت ل ــی ل توانی

ئۆســیتیای  ئەبخازیــا و  لــە کۆمارەکانــی  بــکات و ســەربەخۆیی 

باشــوور دوور بخاتــەوە، ئــەم یاخیبوونــە کــە لــە الیــەن ئەمریــکاوە 

پشــتیوانیی لــێ کــرا و دەســتەمۆ کــرا، وای کــرد دوا جــار ساشــڤیلی 

ــت  ــوە بگلێ ــی تێ ــیەی گەندەڵ ــە دۆس ــدا ب ــە کۆمارێک ــر ل ــە زیات ل

و لــەو کاتــەوە تاکــوو ئەمــڕۆ لێکۆڵینــەوە و بەدواداچوونــی بــۆ 

ــای ناســەقامگیری  ــە، کــە توان دەکرێــت. ئێســتایش نــۆرەی ئۆکرانیای

ــی هێزێکــی  ــە الی ڕووســیاوە. هەبوون ــە ب ــری هەی ــی زیات و ناتەبای

ناسیۆنالیســتی بــە نــاوی )ئــازۆڤ( لــە الیــەک، هەروەهــا تێپەڕینــی 

هێڵەکانــی گواســتنەوەی گاز بــۆ ئەورووپــا و خواســتی بوونــە ئەنــدام 

لــە پەیامنــی ناتــۆ لــە الیەکــی تــرەوە لــەو فاکتــەرە ســەرەکییانەن، کە 

بوونــە هــۆی هێرشــکردنە ســەر خاکــی ئۆکرانیــا لــە الیــەن ســوپای 

ڕووســیاوە، بــە تایبەتــی دۆنبــاس و خارکێــڤ و پێشــڕەویکردنی 

بەردەوامــی هێــزە تایبەتەکانــی ڕووســیا لــە پێنــاو داگیرکردنــی 

)کیێــڤ(ی پایتەخــت، کــە پوتیــن پێــی وایــە یەکالکــەرەوە دەبێــت 

ــا.  ــە ئۆکرانی ــزم ل ــە دێوەزمــەی نازی ــان ب ــۆ کۆتاییهێن ب

ــاوە  ــەن ئۆکرانی ــە الی ــیا ل ــانکردنی ڕووس ــتیدا، هەراس ــە ڕاس ل

چەنــد جارێــک ڕووی داوە بــە دامەزرانــدن لە ڕێگای پێشــوازیکردن 

ــە  ــەکان ل ــی و ئەمریکیی ــەڵ بەریتان ــەربازی لەگ ــی س و مانۆڕکردن

ســەر دەریــای ئــەزۆڤ لــە نزیــک دەریــای ڕەش، هــەر وەک چــۆن 

واڵتانــی بەحرەیــن و ئیامراتــی عەرەبــی بــە ئاشــتبوونەوەیان لەگەڵ 

ــداو  ــۆ ناوچــەی کەن ــل ب ــی قەڵەمــڕەوی ئیرسائی ــل و هێنان ئیرسائی

بــۆ هەراســانکردنی ئێــران پالنــی بــۆ داڕێــژراوە. لــە الیەکــی تــرەوە 

ئۆکرانیــا لــە ڕێــگای هێڵــی بۆریــی گازی رسوشــتیی ڕووســیا دەســتی 

کــرد بــە هەراســانکردنی ڕووســیا، کــە لــە ڕێــگای خاکــی ئۆکرانیــاوە 
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ــای خۆرهــەاڵت و  ــی ئەورووپ ــە واڵتان ــۆ هەندێــک ل ــەڕ دەبێــت ب تێپ

ئەورووپــای خۆرئــاوا، کــە ئۆکرانیــا ســااڵنە )8.1( ملیــار یــۆرۆ وەکــوو 

کرێــی گواســتنەوەی گازی رسوشــتی وەردەگریــت. 

لــە  جگــە  نەبــوو  دیدێکــی  هیــچ  ڕووســیا  ســەرکردایەتیی 

ــە  ــە ب ــۆی، بۆی ــتەکانی خ ــە دەس ــەکان ب ــی دڕک ــۆ البردن ــەوە ب کاردان

ئارامــی ڕێککەوتنێکــی لەگــەڵ ئەڵامنیــا واژۆ کــرد بــۆ درێژکردنــەوەی 

بۆرییەکــی نــوێ بــە نــاوی )نــۆردەم ســرتیم 2(، کــە خاکــی ڕووســیا لــە 

ــاوە  ــە ئەڵامنی ــای بەڵتیــک ب ــی دەری ــە درێژایی ــاواوە ب باکــووری خۆرئ

ــار  ــە )16( ملی ــەم هێڵ ــانی ئ ــووی ڕاکێش ــی تێچ ــتێتەوە. نرخ دەبەس

ــە  ــد و ل ــاڵی خایان ــە )8( س ــر ل ــاوەی زیات ــتکردنی م دۆالرە و دروس

کاریگــەر  شــێوەیەکی  بــە  )2021(دا  یەکەمــی  کانوونــی  کۆتایــی 

ــە کار  ــی )2022(دا خرای ــی دوەم ــە مانگــی کانوون ــی هــات و ل کۆتای

و بــووە هــۆی ئــەوەی ڕووســیا ڕووبــەڕووی قەیرانێکــی نــوێ ببێتــەوە. 

کاتێــک جڵــەوی دەســەاڵت کەوتــە دەســت ســەرکردایەتییەکی 

نــوێ لــە ئۆکرانیــا، هەمــوو خەونــی ئــەوە بــوو کــە ســەرکەوتن 

لــە دروســتکردنی هێڵــی بــۆری گازی )نــۆردەم ســرتیم2( وای لــە 

ســەرکردایەتیی ڕووســیا و پوتیــن کــرد، کــە وردەوردە هیــوا لــە ســەر 

ــی زۆری  ــە داهات ــن. بەمەیــش بێبەشــکردنی ل ــی یەکــەم هەڵبچن هێڵ

دابینکردنــی گواســتنەوەی گازی ڕووســی و هەراســانکردن زیــادی کــرد 

و ژمــارەی ســەردانیکردنی کەشــتییە جەنگییەکانــی ناتــۆ لــە دەریــای 

ڕەش و دەریــای ئــەزۆڤ زیاتــر بــوو، بــە بــێ ئــەوەی بزانــن ئــەم ئاگــرە 

ــوتێنێت.  ــان دەس ــی خۆی ــەرەتا پەنجەکان س

کاریگەرییە مەترسیدارەکانی قەیرانی ئۆکرانیا 
ڕەهەنــدە  کاریگەریــی  بەرچــاوی  و  خێــرا  هەڵکشــانی 

مەترســیدارەکان و ئامانجــە ســرتاتیژییەکانی بــۆ هــەر یەکــە لــە الیەنــە 

ڕوو:  دەخەینــە  جــۆرە  بــەم  قەیرانــەوە  بــەم  پێوەندیــدارەکان 

یەکەم: کاریگەرییەکانی بۆ ئۆکرانیا
ئوکرانیــا و جوواڵنــەوە ڕاســتڕەوییەکەی، کــە دەوڵــەت و سیســتمی 

حوکمڕانیــی ئــەو واڵتــە کۆنــرتۆڵ دەکات بــە ئومێــدی گەییشــتنی بــە 

چەنــد ئامانجێــک هەڵســوکەوت دەکات. 

ــدا  ــی و ئابووری ــەڕێکی سیاس ــە ش ــکا ل ــۆ و ئەمری ــی نات 1. پەیامن

دژی ڕووســیای فیدراڵــی کار دەکــەن بــە ئامانجــی وەســتاندنی هێڵــی 

)نۆردیــم ســرتیم 2( لــە پێنــاو بێبەشــکردنی ڕووســیا لــەو هێــزە 

ئەزموونی هەراسانکردنی کۆماری 
جۆرجیا بە سەرۆکایەتیی گەنجێکی 
پەیوەست بە دەزگای هەواڵگریی 
ناوەندی ئەمریکا )CIA( بە ناوی 
ساکاشڤیلی لە ساڵی )2008(دا 
لە الیەن ڕووسیاوە سەرکەوتوو 
نەبوو، سەرۆکی ڕووسیا )ڤالدیمێر 
پوتین( توانیی لە ماوەی کەمتر لە 
هەفتەیەکدا ئەو شەڕە چارەسەر 
بکات و سەربەخۆیی لە کۆمارەکانی 
ئەبخازیا و ئۆسیتیای باشوور دوور 
بخاتەوە

سەرکردایەتیی ڕووسیا هیچ 
دیدێکی نەبوو جگە لە کاردانەوە 
بۆ البردنی دڕکەکان بە دەستەکانی 
خۆی، بۆیە بە ئارامی ڕێککەوتنێکی 
لەگەڵ ئەڵمانیا واژۆ کرد بۆ 
درێژکردنەوەی بۆرییەکی نوێ بە 
ناوی )نۆردەم ستریم 2(، کە خاکی 
ڕووسیا لە باکووری خۆرئاواوە 
بە درێژاییی دەریای بەڵتیک بە 
ئەڵمانیاوە دەبەستێتەوە
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ــی  ــا و پالنەکان ــەر توان ــە س ــتکردن ل ــەری دروس ــە و کاریگ داراییی

کرملیــن ڕووی سیاســییەوە. 

هــۆی  ببێتــە  کــە  ئاســتێک،  بــۆ  قەیرانەکــە  گەیاندنــی   .2

دەســتێوەردانی ئەنجوومەنــی سیاســی و ئەمنیــی ئۆکرانیــا بــۆ 

گەڕاندنــەوەی دوورگــەی کریمیــا و ناوچــە هەڵگــەڕاوەکان بــۆ ژێــر 

دەســەاڵتی ئۆکرانیــا. 

ــرتیم 2(  ــم س ــی )نۆردی ــی بۆری ــە هێڵ ــەوەی ک ــوون ل 3. دڵنیاب

ــی  ــەری دابینکردن ــە خوێنب ــە تاک ــی ب ــە بوون ــت ل ــەردەوام دەبێ ب

پێداویســتیی گازی ڕووســیا بــۆ ئەورووپــا و لەبــەر ڕەحمەتــی 

ئۆکرانیــا و دەردەهێرنێــت. 

ــۆ( وەک  ــی )نات ــە پەیامن ــا ب 4. پەیوەســتبوونی دەســەاڵتی ئۆکرانی

زامنکــەری ئارامــی و ئاساییشــی خــۆی لــە بەرانبــەر ورچــی ڕووســی-دا.

دوەم: کاریگەرییەکانی بۆ ڕووسیا 
لــە بەرایبــەر ئــەم هەمــوو پێشــڕەویکردن و هەڕەشــە و جووڵــە 

دوژمنکارانەیــە بــۆ ســەر ئاساییشــی نەتەوەییــی ڕاســتەوخۆی 

لــە  جگــە  نییــە  تــری  بژاردەیەکــی  هیــچ  ڕووســیا  ئۆکرانیــا، 

چارەســەرکردنی ئــەم پرســە و گەییشــن بــەم ئامانجانــەی خــوارەوە: 

ــوو  ــە، بەڵک ــۆوە نیی ــە نات ــی ب ــا پێوەندی ــا ئۆکرانی ــەک تەنی 1. ن

ــەش  ــی هاوب ــە دیدێک ــن ب ــە گەییش ــە ک ــرت ئەوەی ــش گرینگ لەوەی

لەگــەڵ خۆرئــاوا و ئەمریــکا بەرانبــەر بــە ئاساییشــی هــەر دوو 

ــۆ ســەر  ــە ب ــچ بەهایەکــی نیی ــا و ڕووســیا، هی ــی ئەورووپ دەوڵەتان

ئاساییشــی واڵتانــی هاوپەیامنــی، لــە کاتێکــدا ئاساییشــی نەتەوەییی 

ڕووســیا هەڕەشــەی لــێ دەکرێــت. بــەم جــۆرە ڕووســیا لــەم 

ــەربازییە  ــە س ــوو جمووجووڵ ــەوە و هەم ــگەز نابێت ــەی پاش ئامانج

هاوبەشــەکانی ڕووســیا و بیالڕووســیا دوا بــە دوای فشاردروســتکردن 

ــی  ــکا و واڵتان ــەڵ ئەمری ــدی لەگ ــتانی جی ــی دانوس ــۆ ئەنجامدان ب

)فەڕەنســا،  وەک  دێــت،  ناتــۆ  و  ئەورووپــا  یەکێتیــی  گــەورەی 

ــەم ئامانجــە.  ــی ئ ــە بەدیهێنان ــۆ گەییشــتنیان ب ــا( ب ــا، ئیتالی ئەڵامنی

بــۆ  هاوبــەش  )ئاساییشــی  ئامانجەکانــی  لــە  یەکێــک   .2

هەمــوان( بریتییــە لــە وەســتاندنی جموجــووڵ و گێچەڵەکانــی 

لــە  ڕووســیا  دژی  لــە  ناتــۆ  پەیامنــی  و  بەریتانیــا  و  ئەمریــکا 

ــە  ــک ل ــا یەکێ ــەزۆڤ، ئەگین ــای ئ ــای ڕەش و دەری ــەی دەری ناوچ

گرینگرتیــن ئامانجەکانــی کــردە ســەربازییەکانی ڕووســیای لــە 

ــا  ــەرزەمینی ئۆکرانی ــوان س ــی نێ ــە پێوەندی ــە، ک ــوودا ئەوەی داهات

ــەی،  ــەو ناوچەی ــت و ئ ــەواوی بپچڕێنێ ــە ت ــەزۆڤ ب ــای ئ و دەری

کــە لــە کۆمارەکانــی دۆنیتســک و لۆگانســک-وە درێــژ دەبێتــەوە، 

بــۆ داخســتنی دەروازەی ئۆکرانیــا بــۆ ســەر دەریــای ئــەزۆڤ، 

کــە گوزارشــت لــە هــەوڵ و تەقەلالکانــی مۆســکۆ دەکات. بــۆ 

ــای ڕەش.  ــەی دەری ــرتاتیژییە گرینگ ــوێنە س ــەو ش ــی ئ کۆنرتۆڵکردن

ــە  ــار ب ــەرزەوە ناچ ــی ب ــوو نرخێک ــە هەم ــیا ب ــەر ڕووس 3. ئەگ

کــردەی ســەربازی بکرێــت، ئــەوا ئامانجــی هەڵوەشــاندنەوەی 

و  حوکوومــەت  هێنانەدیــی  و  ئۆکرانیــا  ئێســتای  دەســەاڵتی 

دەســەاڵتێک کــە ئەوەنــدە دژە ڕووس نییــە شــۆڤێنی و فاشیســتە. 

ــە ڕووســیاوە  4. وەســتاندنی هێڵــی گازی )نۆردیــم ســرتیم 2( ل

ــا گورزێکــی بــە  ــا و لەوێــوە بــۆ واڵتانــی تــری ئەورووپ بــۆ ئەڵامنی

ئــازارە بــۆ ڕووســیا، هەروەهــا لێدانێکــی بــە ئازاریشــە بــۆ ئەورووپــا 

ــەکان  ــی ڕێککەوتن ــە پێ ــیا ب ــە ڕووس ــا. ڕەنگ ــی ئەڵامنی ــە تایبەت ب

و  بکاتــەوە  )چیــن(  لەگــەڵ  قەرەبــووی  کەمێــک  بتوانێــت 

ــکات. ــن ب ــۆ دابی ــتی ب ــەوت و گازی رسوش ــتییەکانی ن پێویس

ــە  ــت ل ــێ دەچێ ــووری و پ ــی و ئاب ــە ڕووی سیاس ــیا ل 5. ڕووس

ڕووی سەربازییشــەوە وەک یەکێــک لــە وێســتگەکانی دووبــارە 

جەنگــە  لــەم  نێودەوڵەتییەکانــی  پێوەندییــە  دروســتکردنەوەی 

ئاڵــۆزەی دەڕوانێــت کــە لــە ناوچەکــە بەرپــای کــردوە، کــە لــە دوای 

ــی  ــتی )پەیامن ــی سۆسیالیس ــۆڤێت و بلۆک ــی س ــکانی یەکێتی تێکش

ــداوە.  ــەری هەڵ ــزم(وە س ــۆ و کۆمۆنی وارس

ــڕەو  ــی« پەی ــرتاتیژی »لێنکامن ــن( س ــیا )پۆتی ــەرۆک ڕووس 6. س

ــەن  ــە الی ــردوو ل ــی ســەدەی ڕاب ــەی پەنجاکان ــە دەی ــە ل دەکات، ک

ــری دەرەوەی  ــن وەزی ــژراوە و بەناوبانگرتی ــەوە داڕێ ئەمریکییەکان

ئەمریــکا بــووە لــە ســەردەمی ســەرۆکایەتیی جــۆن فۆســتەر دااڵس.

لــە ڕاســتیدا، ئێســتا شــەڕەکە تەنیــا بــۆ ڕووســیا و ئۆکرانیــا 

قەتیــس نییــە، زیادەڕۆیــی ناکەیــن ئەگــەر بڵێیــن بــۆ بەرژەوەندیــی 

هەمــوو جیهانــە، بــە تایبەتــی واڵتانــی باشــووری گــۆی زەوی، 

ــی  ــربدن و خۆبەزلزان ــتەم و بەتااڵن ــر س ــە ژێ ــااڵنێکی زۆرە ل ــە س ک

ئەمریــکا و خۆرئاوایییەکانــدا دەناڵێنــن. 

سەرچاوەکان: 
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 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
23دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

خاوەنــی )197 ملیــۆن تــۆن( خەڵــووزی بەردینــە، 
گەورەتریــن بەرهەمهێنــەری کارەبــا، بااڵدەســتە 
گەنــم،  )گەنمەشــامی،  بەرهەمهێنانــی  لــە 
ــە( ــیرەمەنی، دانەوێڵ ــن، ش ــوو، توت ــەکر، پەم ش

هەموو شتێک دەربارەی کۆماری ئۆکرانیا



دوەم  ئەمــە  ئەورووپــا،  خۆرهەاڵتــی  لــە  واڵتێکــە  ئۆکرانیــا 

گەورەتریــن واڵتــی ئەورووپایــە لــە دوای ڕووســیا. ئۆکرنیــا لــە 

لەگــەڵ  هاوســنوورە  خۆرهەاڵتــەوە  باکــووری  و  خۆرهــەاڵت 

ڕووســیا، لــە باکووریشــەوە هاوســنوورە لەگــەڵ واڵتانــی بیالڕووســیا، 

پۆڵەنــدا، ســلۆڤاکیا، هەنگاریــا. لــە خۆرئاوایشــەوە هاوســنوورە 

ــە  ــە باشــوورەوە دەڕوانێت ــا ل ــا، هەروەه ــا و مۆلدۆڤ ــەڵ ڕۆمانی لەگ

ــا  ــەری ئۆکرانی ــای ناوەڕاســت. ڕووب ــەزۆڤ و دەری ــای ئ ســەر دەری

دانیشــتوانی  ژمــارەی  کــۆی  و  دووجایــە  کیلۆمەتــر   )603,628(

)43.6( ملیــۆن کەســە و لــە ڕووی زۆری دانیشــتوانەوە هەشــتەمین 

واڵتــی ئەورووپییــە. کیێــڤ پایتەختــی ئۆکرانیایــە و گەورەتریــن 

ــە. ــاری واڵتەکەی ش

ناوچــەی ئوکرانیــای هاوچــەرخ ناوچەکــە ناوەندێکــی ســەرەکیی 

کولتــووری ســالڤی خۆرهــەاڵت بــووە، لەگــەڵ پێکهاتــە و هۆزەکانــی 

ــاوە. دوای  ــک هێن ــان پێ ــی ئۆکرانیای ــەی شوناس ــیا بناغ ــری ڕووس ت

ئــەوەی لــە ســەدەی ســیانزەدا ئۆکرانیــا بەشــی چەنــد میرنشــینێک 

بــووە و لــە الیــەن ڕووســەکانەوە ڕووبــەڕووی وێرانــکاری بووەتەوە، 

ــە  ــکا و ناوچەک ــک ش ــە تێ ــی هەرێمەک ــەوە یەکپارچەی ــەو هۆی ب

ــە  ــی ل ــکردن و فەرمانڕەوایەتیکردن ــەڕ و دابەش ــژاوی ش ــە گێ کەوت

ــدی،  ــە کۆمۆنوێڵســی پۆڵەن ــەوە، لەوان ــزە جۆراوجۆرەکان ــەن هێ الی

ئیمپراتۆریەتــی  هەنگاریــا،  نەمســا-  ئیمپراتۆریەتــی  و  لیتوانــی 

عوســامنی و ڕووســیای قەیســەری )کۆزاکــس(. ئۆکرانیــا لــە ســەدەی 

کۆتاییــدا  لــە  بــەاڵم  گەشــایەوە،  و  دەرکــەوت  )18(دا  و   )17(

ــە نێــوان پۆڵەنــدا و ئیمپراتۆریەتــی ڕووســیادا دابــەش  خاکەکــەی ل

کــرا. لــە 23ی حوزەیرانــی )1917(دا لــە دوای شۆڕشــی بەڵشــەڤیکی 

ڕووســیا بزووتنەوەیەکــی نەتەوەیــی ئۆکرانــی بۆ چارەی خۆنووســین 

دەرکــەوت. لــە دوای دامەزراندنــی کۆماری ســۆڤێتی سۆسیالیســتیدا 

ئۆکرانیــا لــە ســاڵی )1922( بــووە ئەندامــی دامەزرێنــەری یەکێتیــی 

ــە پــاش هەرەســهێنانی  ســۆڤێت. ئــەم واڵتــە لــە ســاڵی )1991(دا ل

یەکێتیــی ســۆڤێت ســەربەخۆیی بــە دەســت هێنایــەوە. 

لــە دوای ســەربەخۆییی ئۆکرانیــا خــۆی بــە دەوڵەتێکــی بێالیــەن 

ڕاگەیاند، لە ســاڵی )1994(دا هاوبەشــییەکی ســەربازیی ســنوورداری 

لەگــەڵ ڕووســیا و واڵتانــی تــری )CIS(دا پێــک هێنــا، هەروەهــا لــە 

هەمــان ســاڵدا هاوبەشــی لەگــەڵ پەیامنــی ناتــۆدا دروســت کــرد. لــە 

ســاڵی )2013(دا، حوکوومەتــی ســەرۆک ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیــچ بڕیــاری 

دا ڕێککەوتننامــەی هاوبەشــی نێــوان ئۆکرانیــا و یەکێتیــی ئەورووپــا 

ــری لەگــەڵ  ــی زیات ــی ئابووری ــدا پێوەندی ــە دوای هەڵپەســتێرێت و ب

ڕووســیادا دروســت کــرد، ئەوەیــش بــووە هــۆی ڕوودانــی شــەپۆلێکی 

ــر  ــد، دوات ــی خایان ــد مانگێک ــە چەن ــی، ک ــاندان و ناڕەزایەت خۆپیش

ــچ  ــی یانۆکۆڤی ــە ڕووخاندن ــی، ک ــۆ شۆڕشــی پرتەقاڵ ــرد ب گەشــەی ک

ــەی  ــوە دوورگ ــەوە. نی ــێ کەوت ــی ل ــی نوێ ــی حوکوومەت و پێکهێنان

ــام دا و )%98(ی  ــی ئەنج ــە مارســی )2014(ی ڕیفرۆندۆم ــا ل کریمی

دانیشــتوانەی دەنگیــان دا بــە لکاندنــی هەرێمەکەیــان بــە ڕووســیا. 

پــێ کــرد، کــە ملمالنێیەکــی  پاشــان شــەڕی دۆنبــاس دەســتی 

پاڵپشــتی  بــە  جوداییخــوازەکان  چەکــدارە  لەگــەڵ  درێژخایەنــە 

ــا دەســتپێکردنی هێرشــی  ــەوە ت ــە نیســانی )2014(ـ ــە ل ڕووســیا، ک

ــا.  ــژەی کێش ــوباتی )2022( درێ ــە ش ــا ل ــی ئۆکرانی ــۆ خاک ــیا ب ڕووس

لــە )1ی کانوونــی دوەمــی 2016(دا ئۆکرانیــا داوای کــرد ببێتــە 

ــەڵ  ــازاد لەگ ــی ئ ــی بازرگانی ــە ناوچەیەک ــووری ل ــی ئاب پێکهاتەیەک

یەکێتیــی ئەورووپــا،  ئەوەیــش نیگەرانیــی ڕووســیای لــێ کەوتــەوە. 

ــەی )74(ی ئیندێکســی  ــە پل ــا واڵتێکــی پێشــکەوتوە و ل ئۆکرانی

ــدا  ــەژاری تێی ــتی ه ــەاڵم ئاس ــی، ب ــەپێدانی مرۆی ــۆ گەش ــە ب هەی

بــەرزە و گەندەڵییەکــی زۆریــش لــە ئۆکرانیــا گەشــەی کــردوە. هــەر 

ــەوە،  ــە پیتەکانی ــتوکاڵییە ب ــە کش ــۆی زەویی ــە ه ــت ب ــک بێ چۆنێ

ــا یەکێکــە لــە گەورەتریــن هەناردەکارانــی دانەوێڵــە  واڵتــی ئۆکرانی

ــا  ــامی. ئۆکرانی ــم و گەمنەش ــی گەن ــە تایبەت ــان، ب ــوو جیه ــۆ هەم ب

ســەرۆکایەتی  نیمچــە  سیســتمێکی  و  مەرکەزییــە  کۆمارێکــی 

هەیــە، کــە لــە ڕێگــەی جیاکردنــەوەی دەســەاڵتی یاســادانان و 

جێبەجێکــردن و دادوەری بەڕێــوە دەبرێــت. ئۆکرانیــا ئەندامــە 

لــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان و ئەنجوومەنــی ئەورووپــا و 

ڕێکخــراوی ئاســاییش و هاریکاریــی ئەورووپــا و ڕێکخــراوی گــوام و 

ــە(. ــەی )لۆبلین ــێالیەنە و سێگۆش ــەی س کۆمەڵ

دەســتووری ئۆکرانیــا و نەخشــەیەک بــۆ سیســتمی 
سیاســی لــە ئۆکرانیــا

لەگــەڵ ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆییی ئۆکرانیــا لــە )24ی ئابــی 

ــی 1996(دا  ــە )28ی حوزەیران ــتوور ل ــی دەس 1991( و پەیڕەوکردن

ــد  ــەر چەن ــەرۆکایەتی. ه ــە س ــی نیمچ ــە کۆمارێک ــوو ب ــا ب ئۆکرانی

لــە  گۆڕانکارییەکــی  ئۆکرانیــا  پەرلەمانــی  )2004(دا  ســاڵی  لــە 

دەســتووردا ئەنجــام دا، کــە هاوســەنگیی هێــز بــە پێچەوانــەی 

تــا   )2004( ســاڵی  لــە  پەرلەمانــی هەڵگەڕاوەتــەوە،  سیســتمی 
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ــاڵی )2004(  ــتووری س ــەوەی دەس )2010( شــەرعیەتی هەموارکردن

بــە شــێوەیەکی فەڕمــی پەســەند کــرا، بــە ڕەزامەندیــی هــەر 

ــییەکان.  ــە سیاس ــا و پارت ــتووریی ئۆکرانی ــی دادگای دەس دوو الیەن

هەموارکردنــی دەســتووری ســاڵی )2004( بــوو بــە تەوەرێکــی 

ــد نیگەرانییەکــی  ــا، هــەر چەن ــاری سیاســیی ئۆکرانی ســەرەکیی گوت

ــتووری  ــە دەس ــە ل ــە ن ــوو، چونک ــە هەب ــەو بنەمای ــەر ئ ــە س زۆر ل

ــانەوەی  ــە دەســتووری )2004(دا دەســەاڵتی »هەڵوەش )1996( و ن

دەســتوور«ی دابیــن نەکــرد، وەک لــە حاڵەتــی بڕیــاری دادگای 

دەســتووریدا هەیــە. 

لــە )21ی شــوباتی 2014(دا، ســەرۆک ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیــچ و 

ــۆ  ــەوە ب ــە بگەڕێنن ــوون واڵتەک ــیۆن ڕازی ب ــەرکردەکانی ئۆپۆزس س

ــە  ــە مێژووییی ــەو ڕێککەوتن ــاڵی )2004(. ئ ــتووری س ــایەی دەس س

ــە  ــوو، ل ــێ کراب ــاژەی پ ــاوە ئام ــی ئەورووپ ــەن یەکێتی ــە الی ــە ل ک

ــی  ــە کۆتایی ــە ل ــدان( هــات، ک ــۆرۆ مەی دوای خۆپیشــاندانەکانی )ی

ــە هەفتەیەکــدا  ــێ کــرد و ل ــی دوەمــی )2013(وە دەســتی پ ترشین

ــان خۆپیشــاندەری  ــە دەی ــەوە، ک ــێ کەوت ــژی ل ــی توندوتی پێکدادان

پێکهێنانــی حوکوومەتــی  بــۆ  ڕێککەوتنــەی  ئــەو  کــوژرا.  تێــدا 

ــی  ــی پێشــوەختە و ئازادکردن ــی و بانگەشــەی هەڵبژاردن هاوپەیامن

یۆلیــا تیمۆشــینکۆ ســەرۆک وەزیرانــی پێشــوو لــە زینــدان کــرا پــاش 

ڕۆژێــک لــە گەییشــتنی ڕێککەوتنەکــە، پەرلەمانــی ئۆکرانیــا ســەرۆک 

ــۆڤ( ــاندەر تورچین ــرد و )ئۆلیکس ــەر کار الب ــە س ــچ(ی ل )یانۆکۆڤی

ی وەک ســەرۆکی کاتــی و )ئارســنی یاتســنیۆک( وەک ســەرۆک 

ــرا. ــان ک ــا دەستنیش ــی ئۆکرانی وەزیران

سەرۆک و پەرلەمان و حوکوومەتی ئۆکرانیا
ــج  ــاوەی پێن ــۆ م ــاوەری ب ــی جەم ــە دەنگدان ــار ب ــەرۆک کۆم س

ســاڵ هەڵدەبژێررێــت و ســەرۆکی فەڕمــی دەوڵەتــە و ئەنجوومەنــی 

ــە  ــا پێــک دەهێنێــت کــە ل ــی ئۆکرانی ــا پەرلەمان یاســادانانی ئۆکرانی

ــەرەکی  ــێوەیەکی س ــە ش ــان ب ــت. پەرلەم ــک دێ ــی پێ )450( کورس

بەرپرســیارە لــە پێکهێنانــی دەســەاڵتی جێبەجێکــردن و ئەنجوومەنی 

ــاری  ــران. ســەرۆک کۆم ــە ســەرۆکایەتیی ســەرۆک وەزی ــران ب وەزی

و  دەرەوە  وەزیرانــی  دەستنیشــانکردنی  دەســەاڵتی  ئۆکرانیــا 

بەرگریــی هەیــە لــە دوای پەســەندکردنیان لــە پەرلەمــان، هەروەهــا 

دەســەاڵتی دامەزراندنــی پارێزگاریــی گشــتی و ســەرۆکی دەزگا 

ــە. ــی هەی ئەمنییەکان

ــە و فەرمانەکانــی  ڕەنگــە یاســا و بڕیارەکانــی پەرلەمــان و کابین

ــەن دادگای  ــە الی ــا ل ــی کریمی ــی پەرلەمان ســەرۆکایەتی و بڕیارەکان

پێشــێلکردنی  بــۆ  ئەگــەر  هەڵبوەشــێرنێتەوە،  دەســتوورییەوە 

دەســتوور بدۆزرێتــەوە. یاســاکانی پێوانەییەکانــی تــر لــە ژێــر 

دەزگایەکــی  بــااڵ  دادگای  دادوەریــن.  دەســەاڵتی  چاودێریــی 

ســەرەکییە لــە نــاو سیســتمی دادوەری و دادگاکان، کــە دەســەاڵتی 

ــی  ــی ناوخۆی ــەاڵتی خۆبەڕێوەبردن ــە. دەس ــتی هەی ــی گش دادوەری

و  خۆجێییــەکان  ئەنجوومەنــە  کــراوە.  مســۆگەر  فەڕمــی  بــە 

ــن  ــتی هەڵدەبژێررێ ــێوەیەکی گش ــە ش ــارەوانییەکان ب ــەرۆک ش س

و دەســەاڵتیان هەیــە بــە ســەر بودجــەی ناوخــۆدا. هەروەهــا 

ســەرۆکی قــەزا و ناحییــەکان لــە الیــەن ســەرۆک کۆمــارەوە بــە پێــی 

پێشــنیازەکانی ســەرۆک وەزیــران دەستنیشــان دەکرێــن.

دادگاکان و سەپاندنی یاسا
دادگاکان لــە ســاڵی )2002(ەوە چێژیــان لــەو ئازادییــە یاســایی و 

دارایــی و دەســتوورییە وەرگرتــوە کــە لــە الیــەن یاســای ئۆکرانیــاوە 

مســۆگەر کــراوە. دادوەرەکان بــە باشــی پارێــزراون لــە الدان )جگــە 

لــە حاڵەتــی تێــوەگالن لــە هەڵــەی گــەورە(. دادوەرەکانــی دادگا بــە 

فەرمانــی ســەرۆکایەتی بــۆ مــاوەی پێنــج ســاڵ دەستنیشــان دەکرێــن 

ــان  ــۆ ژی ــتەکانیان ب ــا پۆس ــااڵی ئۆکرانی ــی ب ــەوە ئەنجوومەن دوای ئ

پەســەند دەکات هــەر چەنــد کێشــە و گرفتــەکان بەردەوامــن، بــەاڵم 

ــە ســاڵی )1991(  ــاوە ل ــە کاتــی ســەربەخۆیی ئۆکرانی سیســتمەکە ل

تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو پــەرەی ســەندوە. دادگای بــااڵ جەســتەیەکی 

ــی  ــەدا دژی حوکوومەت ــن بۆن ــە چەندی ــە و ل ــەربەخۆ و بێالیەن س

ئۆکرانیــا حوکمــی کــردوە. پــرۆژەی دادپــەروەری جیهانــی ئۆکرانیــای 

لــە  لــە ڕیزبەندیــی )66(هەمیــن دایــە، کــە  لــە )99( واڵتــدا 

ئیندێکســی یاســای ســااڵنەی خۆیــدا ڕووپێــوی کــردوە..

ــە ئۆپراســیۆنی ئاشــتی  ــر دەگێرێــت ل ــا ڕۆڵێکــی گەورەت ئۆکرانی

پارێزیــدا لــە 3ی کانوونــی دوەمــی )2014(، هیتــامن ســاگیداچن-ی 

ــا وەک  ــە یەکێتیــی ئەورووپ ــاڵ ئۆپراســیۆنی دژ ب ئۆکرانــی چــووە پ

بەشــێک لــە هێــزی دەریایــی یەکێتیــی ئەورووپــا لــە کەنــاری 

ســۆماڵ، هەروەهــا بــۆ مــاوەی دوو مانــگ ســەربازە ئۆکرانییــەکان 

ــی  ــی ئۆکران ــە بەتالیۆن ــەوە وەک بەشــێک ل ــاو کران ــە کۆســۆڤۆ ب ل

ــدی. – پۆڵەن

وەک  دانــراوە  لوبنــان  لــە  ئۆکرانــی  ســەربازیی  یەکەیەکــی 

ــی  ــۆ جێبەجێکردن ــتیپارێزی )UNIFIL( ب ــزی ئاش ــە هێ ــێک ل بەش
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و  چاودێــری  هێــزی  هەروەهــا  ئاگربەســت،  ڕێککەوتننامــەی 

ــە  ــەوە. یەک ــاو کرای ــراق ب ــیرالیۆن و عێ ــە س ــا ل ــی ئۆکرانی ڕاهێنان

ســەربازییەکانی واڵتانــی تــر بــە بەردەوامــی بەشــداری لــە ڕاهێنانــە 

ســەربازییە فــرە نەتــەوەکان لەگــەڵ هێزەکانــی ئۆکرانیــادا دەکــەن، 

لەوانەیــش هێــزە ســەربازییەکانی ئەمەریــکا.

ــەن  ــی بێالی ــە دەوڵەتێک ــۆی ب ــا خ ــەربەخۆیی، ئۆکرانی دوای س

ســنوورداری  ســەربازیی  هاوبەشــییەکی  واڵتــە  ئــەو  ڕاگەیانــد، 

لەگــەڵ ڕووســیا فیدراڵــی و واڵتانــی تــری )CIS( و هاوبەشــی 

ــە  ــەرۆکی ل ــەدا س ــەم دواییان ــوو. ل ــۆدا هەب ــی نات ــەڵ پەیامن لەگ

ســەر کار البــراو )ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیــچ( گوتــی: ئاســتی ئێســتای 

هەماهەنگــی لــە نێــوان ئۆکرانیــا و ناتــۆ بەســە، ئــەوە دژی بوونــە 

ئەندامــی ئۆکرانیــا بــوو لــە پەیامنــی ناتــۆ. لــە لوتکــەی بوخارێســت 

ــدا  ــە کۆتایی ــا ل ــە ئۆکرانی ــد، ک ــۆ ڕای گەیان ــاڵی )2008(دا نات ــە س ل

دەبێتــە ئەندامــی ناتــۆ کاتێــک مــەرج و پێوارەکانــی بــوون بــە 

ئەنــدام تــەواو دەکات.

ئابووریی ئۆکرانیا 
ئابووریــی ئۆکرانیــا ئابووریــی بــازاڕی ئــازادە و لــە ســاڵی )2000( 

ــەی  ــک پاشەکش ــرد کاتێ ــەی ک ــی گەش ــە خێرای ــۆ )2008( زۆر ب ب

ــی  ــەوە قەیران ــەو هۆی ــرد و ب ــێ ک ــتی پ ــدا دەس ــە جیهان ــەورە ل گ

ئاســتی  ئۆکرانیــا.  ناوخــۆی  گەییشــتە   )2009-2008( دارایــی 

ئابووریــی ئۆکرانیــا لــە ســاڵی )2010(دا بــەرەو باشــبوون ڕۆیشــت و 

تــا ســاڵی )2013( بــەردەوام بــوو لــە بــەرەو پێشــچوون. لــە ســاڵی 

)2014( بــۆ )2015( ئابووریــی ئۆکرانیــا تووشــی خاوبوونەوەیەکــی 

ــا  ــر ئابووریــی ئۆکرانی ــە ســاڵی )2016(دا جارێکــی ت ــوو. ل قــورس ب

ــەو  ــی ئ ــا ســاڵی )2018( ئابووری ــە گەشەســەندن ت ــرد ب دەســتی ک

واڵتــە بــە خێرایــی گەشــەی کــرد و پێنوێنــی گەشەســەندن گەییشــتە 

ــۆی. ــارەی خ ــەی )%80( ی قەب نزیک

ــە  ــوو ل ــی ب ــەکان بریت ــی ســااڵنی )1990(ـ پاشەکشــەی ئابووری

ڕوودانــی هەڵئاوســان و دابەزینــی بەرهەمێنانــی ئابــووری بــۆ 

کەمــرت لــە نیــوەی )NHL(ی پێشــوو لــە ســایەی یەکێتیــی ســۆڤێتی 

ــی  ــە هــۆی قەیران ــا ب ــەم گەشــەکردنەی ئۆکرانی سۆسیالیســتی-دا. ئ

دارایــی جیهــان لــە ســاڵی )2008(دا وەســتا، بــەاڵم ئابووریــی دۆخــی 

ئابووریــی ئۆکرانیــا چــاک بــووەوە و گەشــەی )NDFD( ئەرێنــی لــە 

چارەکــی یەکەمــی ســاڵی )2010(دا بــە دەســت هێنــا. لــە ســەرەتای 

پێکهاتــەی  چەندیــن  هەبوونــی  بــە  ئۆکرانیــا  )2010(دا  ســاڵی 

ئابووریــی ســەرەکیی ئەورووپــا نــارساو بــوو. زەوییــە کشــتوکاڵییە بە 

ــکەوتوویان  ــازی پێش ــی پیشەس ــدەکان، بنکەیەک ــت و دەوڵەمەن پی

ــەر  ــرنا. ه ــاش دامەزرێ ــی ب ــتمێکی پەروەردەی ــا و سیس ــک هێن پێ

چۆنێــک بێــت لــە ســاڵی )2013(دا ئابووریــی ئۆکرانیــا جارێکــی تــر 

ــە پاشەکشــەکردن.  کەوت

دوو لــە ناوچــە پیشەســازییە گرینگەکانــی ئۆکرانیــا بــە ســەختی 

زیانیــان پــێ گەییشــتوە. لــە ســاڵی )2013(دا، ئۆکرانیــا »ســفر« 

گەشــەی لــە نــاوەوە کــردوە. ئابووریــی ئۆکرانیــا لــە ســاڵی )2014(

دا بــە ڕێــژەی )٪6.8( گرێبەســتی لەگەڵــدا کــراوە. لــە مانگــی 

نیســانی )2017(دا دا بانکــی جیهانــی ڕای گەیانــد، کــە ڕێــژەی 

گەشــەی ئابووریــی ئۆکرانیــا لــە ســاڵی 2016دا )٪2.3( بــووە و 

دەچێــت.  کۆتایــی  بــەرەو  ئابــووری  گەشــەی  پاشەکشــەکردنی 

ســەرەڕای ئــەم پێشــکەوتنانە، )IMF( لــە ســاڵی )2018(دا ڕاپۆرتــی 

ــی  ــوو واڵتان ــە هەم ــە ل ــرد، ک ــکرای ک ــردەوە و ئاش ــاو ک ــۆی ب خ

ــتی  ــن ئاس ــەوە نزمرتی ــەروو هەموویان ــە س ــا ل ــادا ئۆکرانی ئەورووپ

)GLLT( تۆمــار کــردوە.

لــە مانگــی نیســانی )2020(دا، بانکــی جیهانــی ڕای گەیانــد، کــە 

گەشــەی ئابــووری )%3.2( بــووە و لــە ســاڵی )2019(دا زیاتــر بــووە، 

ئەمەیــش بــە هــۆی بەرهەمێنــان و گەشــەکردنی کەرتــی کشــتوکاڵیی 

بــووە بــە پشتبەســن بــە دەســتی کاری ناوخــۆ. لــە ســاڵی )2019(دا 

گەشــەی ئابــووری ڕێــژەی )%11.9(ی تۆمــار کــردوە، کــە لــە الیــەن 

ــەرزی  ــتپێکردنەوەی ق ــەڵ دەس ــراوە لەگ ــتگیری ک ــەوە پش دەوڵەت

بەکاربــەر، لــە کاتێکــدا بازرگانــی ناوخۆیــی و ســێکتەری کشــتوکاڵ 

بــە ڕێــژەی )%3.4( و )%1.3( گەشــەی کــردوە. هــەر چۆنێــک بێــت، 

لــە ســاڵی )2020(دا، بــە هــۆی کاریگەریــی کۆڤیــد19- و پاندبــوون 

بــە سیســتمی خۆپارێــزی، گەشــەکردنی ئابووریــی ئۆکرانیــا زیاتــر لــە 

پاشەکشــەدا بــوو.

کەرتی پیشەسازیی ئۆکرانیا 
بنکەیەکــی  و  ئابوورییــە  پێشــکەوتووی  ئۆکرانیــا کۆمارێکــی 

ئابووریــی بەهێــزە لــە ســەر بنەمــای بەگەڕخســتنی داهــات و 

ــووزی  ــەرەکی خەڵ ــێوەیەکی س ــە ش ــا ب ــی. ئۆکرانی ــامانی ناوخۆی س

بەردیــن و ئاســن و ســەرچاوەکانی تــر وزەی وەک نــەوت و گاز 

ــەپێدانی  ــی گەش ــش یارمەتی ــت، ئەمەی ــەم دەهێنێ ــا بەره و کارەب
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تایبەتــی  بــە  داوە،  پیشەســازییەکانی  جومگــە  لــە  زۆرێــک 

و  بەکانزاکــردن  دەرهێنــان،  کەرتــی  قورســەکان،  پیشەســازییە 

ــا  ــە ئۆکرانی ــۆڕاوەکان ل ــازییە گ ــرەکان. پیشەس ــی ئامێ بەرهەمهێنان

ــە  ــووز ل ــی خەڵ ــتپێکردنی دەرهێنان ــەڵ دەس ــردوە، لەگ ــەی ک گەش

هەرێمــی دۆنبــاس و بــەردی ئاســن لــە کریڤــۆی ڕۆگ. لــە ســاڵەکانی 

ــەی  ــی و زۆرب ــی مرۆی ــەی ژیان ــدا، گەش ــی دوەم ــی جیهانی جەنگ

ــی  ــوەی یەکێتی ــە چوارچێ ــا ل ــەرەکییەکانی ئۆکرانی ــازییە س پیشەس

ــوون.  ــاو چ ــە ن ــۆڤێت-دا ل س

هــەر چۆنێــک بێــت بونیادنــان و نۆژەنکردنــەوەی واڵتەکــە لــە 

دوای جەنــگ دەســتی پــێ کــرد و بەرهەمــی پیشەســازی نزیکــەی 

)17( هێنــدەی پێشــوو بەرزتــر بــووەوە. پیشەســازیی ئۆکرانیــا 

ــی  ــی نەتەوەی ــە )٪34.9(ی داهات ــر ل ــا و زیات ــەورەی ن ــازی گ پێب

ــتێت.  ــازی دەبەس ــێکتەری پیشەس ــەی س ــە گەش ــتی ب ــە پش واڵتەک

پیشەســازی  کانــزای  بــە  ئۆکرانیــا پشــت  پیشەســازیی قورســی 

ــز  ــووز، ئاســن و مەنگەنی ــی خەڵ ــە تایبەت ــتێت، ب پێویســت دەبەس

لــە  بەرهەمهێنانــی خەڵــووز  ناوچەکانــی  گرینگرتیــن  خــۆی.  و 

حــەوزی دونیتســک لــە خۆرهەاڵتــی واڵت چــڕ بووەتــەوە، کــە 

نزیکــەی )500000( کیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە بــە ڕێــژەی )90.2%( 

ــە گشــتی یەدەگــی  ــن دەکات. ب ــا دابی ــە کــۆی بەرهەمــی ئۆکرانی ل

پێشــبینیکراوی خەڵــووزی ئۆکرانیــا بــە )50( ملیــۆن تــۆن و بــە 

ــی  ــت. ناوەندێک ــدە دەکرێ ــۆن مەزەن ــۆن ت ــە )197( ملی ــڕاش ب تێک

ــە،  ــاوای واڵتەکەی ــی خۆرئ ــە بەش ــووز ل ــی خەڵ ــری بەرهەمهێنان ت

ــە  ــری چوارگۆشــەیی تێدای ــڕی )8000( کیلۆمەت ــان ب ــە گرینگرتینی ک

ــۆن  ــی )970( ملی ــە یەدەگ ــە ب ــک( ک ــۆڤ فالینس ــەی )ل ــە ناوچ ل

تــۆن خەمڵێــرناوە. هەروەهــا )480( کیلۆمەتــری چوارگۆشــە لــە 

خۆرئــاوای کێڵگــەی خەڵــووزی دۆنبــاس هەیــە و کێڵگەی ســەرەکیی 

ــۆی ڕۆگ(ە. ــەی )کریڤ ــە ناوچ ــن ل ــی ئاس بەرهەمهێنان

تێکــڕای بەرهەمــی ســااڵنەی کارەبــا لــە ئۆکرانیــا لــە نێــوان 

کیلــۆوات/  ملیــار   )272( نزیکــەی   )1995( و   )1985( ســااڵنی 

لــە ئۆکرانیــا بــە  کاتژمێــر بــوو، هەروەهــا بەرهەمهێنانــی وزە 

شــێوەیەکی ســەرەکی پەیوەســتە بــە دابینکردنــی وزەی گەرمــی بــە 

بەکارهێنانــی )نــەوت و گاز و خەڵــووز(، کــە ڕێــژەی )%85(ی کــۆی 

کارەبــای بەرهەمهێــرناوی ئۆکرانیــا بەرهــەم پێکدەهێنــێ، هەروەهــا 

ــاری  ــە ڕووب ــی ل ــە تایبەت ــر، ب ــتەکانی ت ــە بەردەس ــەرچاوە ئاویی س

)دنیپــەر( و ڕووبــاری )باشــووری پــوو( کەڵکــی لــێ وەردەگیرێــت بۆ 

بەرهەمهێنانــی وزەی کارۆئــاوی. کار بــۆ زیادکردنــی بەرهەمهێنانــی 

کارەبــا لــە ســەر بنەمــای وزەی ئەتۆمــی )ناوەکــی( بەڕێــوە دەچێــت 

ــە  ــل ب ــە چێرنۆبی ــی ل ــی وزەی ئەتۆم ــاڵی 1986دا ڕاکتۆرێک ــە س »ل

هــۆی تەقینەوەیەکــی گــەورەوە زیانــی گــەورەی بەرکــەوت«. ئــەو 

ــتی  ــە پێویس ــت ل ــەم دەهێرنێ ــا بەره ــە ئۆکرانی ــەی ل ــڕە کارەبای ب

واڵتەکــە زۆر زیاتــرە، بۆیــە ئۆکرانیــا وزەی کارەبــا بــۆ هەرێمــەکان و 

ــن دەکات. ــێیش دابی ــی دراوس واڵتان

کیێــڤ بــارەگای گەورەتریــن کۆمپانیــا تایبەتەکانی 
ئۆکرانیایە

ــای  ــەر بنەم ــە س ــی ل ــاری ئۆکران ــە کۆم ــازی ل ــەی پیشەس بنک

ســەرەتایی  کەرەســتەی  کــە  دامــەزراوە،  کانزایــی  پیشەســازی 

دەکات.  دابیــن  پیشەســازی  گەشەســەندنی  بــۆ  پێویســت 

ئاســنی  بەرهەمهێنانــی  کارگــەی   )130( لــە  زیاتــر  ئۆکرانیــا 

بــۆ  پێویســت  ئاســنی  ئامێرەکانــی  و  کەرەســتە  کــە  تێدایــە، 

ــەو  ــن ب ــە پشتبەس ــن دەکات، ب ــر دابی ــازییەکانی ت ــە پیشەس کەرت

ــن  ــان بریتی ــە گرینگرتینی ــر ک ــازییەکانی ت ــازییەیش، پیشەس پیشەس

لــە پیشەســازیی هەمەجــۆری ئامێــرەکان بــە تایبەتیــش ئامێــرە 

ــازی  ــی پیشەس ــدە گرینگەکان ــن دەکات. ناوەن کشــتوکاڵییەکان دابی

ــی  ــە خۆرهەاڵت ــاس( ل ــەر( و )دۆنب ــڤ( و )دنیپ ــە شــارەکانی )کیێ ل

شــێوازی  بەرهەمهێنانــی  لــە  جگــە  بوونەتــەوە  بــاو  واڵت 

ــازیی  ــەورە، وەک پیشەس ــی گ ــتنەوە و کەلوپەل ــۆری گواس جۆراوج

ــتەی  ــتکردنی کەرەس ــای ڕەش و دروس ــتی دەری ــتکردنی کەش دروس

ســێکتەری  بــۆ  زانســتی  کەرەســتەی  و  تاقیگەیــی  و  تەکنیکــی 

ــە  ــی زۆری هەی ــە گرینگییەک ــی، ک ــەوت و پرتۆکیمیای پیشەســازی ن

ــەوەی پێویســتییەکانی پیشەســازییەکان ڕووناکــی و خۆراکــی  ــۆ ئ ب

و پیشەســازیی ســووک و پیشەســازییە گرینگەکانــی تــر دابیــن 

ــە  ــە ل ــوری(، ک ــوو، خ ــی )پەم ــن و چنین ــی ڕس ــە تایبەت دەکات، ب

کیێــڤ و خارســین و ئۆدیســا چــڕ بووەتــەوە، هەروەهــا پیشەســازی 

خارکێــڤ،  و  کیێــڤ  شــارەکانی  لــە  پێــاو  و  پێستەخۆشــکردن 

وۆڵفــۆڤ و ئۆدیســایە. خەڵــووز و کانــزاکان و دانەوێڵــە بــە هەمــوو 

جۆرەکانیــەوە لــە گرینگرتیــن هەناردەکانــی ئۆکرانیــان، لەگــەڵ 

چەنــد ماددەیەکــی تــری وەک خــوێ، شــەکر. ئۆکرانیــا دار و تەختــە 

و نــەوت و هەندێــک کەرەســتەی خــاوی تــر لــە ناوچەکانــی قەوقــاز 

و بۆکســیت هــاوردە دەکات.
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کەرتی کشتوکاڵ لە ئۆکرانیا
بــە هــۆی لــە باریــی بارودۆخــی رسوشــتی و بــە تایبەتــی 

کەشــوهەوا و بوونــی خاکێکــی ڕەشــی بــە پیــت و فــەڕ، هەموویــان 

ــی  ــکەوتنی کەرت ــەندن و پێش ــۆ گەشەس ــدەرن ب ــۆکاری یارمەتی ه

کشــتوکاڵ لــە ئۆکرانیــا. ڕووبــەری زەویــی ئــەو واڵتــە نزیکــەی 

ــە و  ــارە و بەشــێکی زۆری زەوییەکــەی لەوەڕگای ــۆن هێکت )50( ملی

نزیکــەی )%10(ی زەویــی ئۆکرانیــا پێــک دێنێــت. ڕووبــەری زەوییــە 

ــاکات،  ــر ن ــار زیات ــۆ )2( ملیــۆن هێکت ــەکان ب کشــتوکاڵی و ئاودێریی

ــووری  ــە باش ــاو ل ــەرچاوەکانی ئ ــی س ــۆی نەبوون ــە ه ــش ب ئەمەی

ــری و  ــۆ ئاودێ ــاو ب ــە ئ ــتییان ب ــە پێویس ــە، بۆی ــی واڵتەک خۆرهەاڵت

دەرفەتــی ژیانــی دانیشــتوانی ئــەم بەشــەی ئۆکرانیــا فوورســرت 

ــاو  ــان ئ ــەوە ی ــاو گلدان ــەر ئ ــە ب ــا دەبەن ــە پەن ــت، بۆی دەردەکەوێ

و  دروســت  شــێوەیەکی  بــە  ئــاو  بەکارهێنانــی  و  عەمبارکــردن 

ــی  ــێ بەرهەمهێنان ــە ب ــڕۆدراو ب ــی بەفی ــەری زەوی ــی. ڕووب عەقان

کشــتوکاڵی نزیکــەی )34( ملیــۆن هێکتــار دەبێــت. کشــتوکاڵی 

دانەوێڵــە لــە ڕووی گرینگییــەوە پلــەی یەکەمــی هەیــە لــە ئۆکرانیــا 

و نیــوەی ئــەو ناوچــە بــە پیتانــەی بــاس کــرا )نزیکــەی 17 ملیــۆن 

هێکتــار( دەبێــت لــە ناوچــە دەشــتایییەکان بــەکار دەهێرنێــت بــۆ 

بەرهەمهێنانــی گەمنــی زســتانە، کــە لــەو واڵتــەدا بــە باشــی گەشــە 

دەکات.

ــە  ــە ل ــازی ک ــتوکاڵ و پیشەس ــەپێدانی کش ــە گەش ــدان ب بایەخ

ڕووی ئابوورییــەوە گەرموگوڕیــی زۆری هەیــە و لــەم ســااڵنەی 

ــۆ  ــراوەکان ب ــە تەرخانک ــەری زەویی ــردوە و ڕووب ــادی ک ــدا زی دوایی

نزیکــەی )4( ملیــۆن هێکتــار گەییشــتوە. گرینگرتیــن بەرهەمــە 

کشــتوکاڵییەکانی ئۆکرانیــا بریتیــن لــە دانەوێڵە، شــەکر پەمــوو، گوڵی 

خــۆر، توتــن و گەمنەشــامی، کــە تەنهــا لــە ناوچەکانــی باشــوور لــە 

ــت.  ــار زەوی بەرهــەم دەهێرنێ ــۆن هێکت ــەری )1.5( ملی ســەر ڕووب

ــرێ  ــوەکان و ت ــۆ کشــتوکاڵی دارمی ــی تەرخانکــراو ب ــەری زەوی ڕووب

دەگاتــە نزیکــەی )400( هــەزار هێکتــار، کــە زۆربەیــان لــە کەنــاری 

باشــووری دوورگــەی کریمیــا و لــە دۆڵــە قووڵەکانــی حــەوزی 

ــە  ــە ل ــە لەم ــە، جگ ــی ســاردی هەی ــە بایەک ــاری )دنیســرت(، ک ڕووب

ئۆکرانیــا کشــتوکاڵی چاندنــی پەتاتــە و ســەوزەوات گەشــەی کــردوە.

ــە  ــت، ک ــە دەدرێ ــەو ناوچان ــی ئ ــە زیادکردن ــر ب ــی زیات بایەخ

تەرخــان کــراون بــۆ پیشەســازی بەرهەمهێنانــی خــۆراک و کشــتوکاڵ 

لــەو واڵتــەدا، کــە ئێســتا بــە )10( ملیــۆن هێکتــار زەویــی کشــتوکاڵی 

 لە ئازاری )2013(دا ئۆکرانیا 
لە پلەی چوارەمی جیهاندا 
بوو لە ڕووی ژمارەی پسپۆڕانی 
بواری )IT(، کە لە دوای 
ئەمەریکا و هیندستان و 
ڕووسیا دانیان پێدا نراوە. لە 
ساڵی )2011(دا، )25,000( 
پسپۆڕی )IT( لە سێکتەری 
پیشەسازیدا دامەزراون، کە بە 
ڕێژەی )٪20( گەشەی کردوە. 
بازاڕگەریی )IT(ی ئۆکرانیا لە 
ساڵی )2013(دا بە )3.6( ملیار 
دۆالر خەمڵێنراوە
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مەزەنــدە دەکرێــت و کەوتوەتــە هەرێمەکانــی باشــووری ئۆکرانیــا. 

بەرهەمهێنانــی  بــۆ  مــەڕ  و  مانــگا  زۆر  ژمارەیەکــی  هەروەهــا 

شــیرەمەنی و گۆشــت و لــە ناوچەکانــی ئۆکرانیــا بەخێــو دەکرێــت و 

ئاژەڵداریــش بــۆ بەرهەمهێنانــی شــیرەمەنی لــە ناوچەکانــی ســتێپی 

ــو دەکرێــت. ــدا بەخێ دارســتانەکان چڕەکان

چەندیــن  دەســت  بــە  بــەردەوام  قۆناغــەدا  لــەم  ئۆکرانیــا 

ــە پێویســتی  ــت، بۆی ــەوە دەناڵێنێ ــووری و کۆمەاڵیەتیی کێشــەی ئاب

بــە کەرەســتەی زۆر و گرینــگ و توانــای مــرۆڤ هەیــە بــۆ ئــەوەی 

بــە ســەریاندا زاڵ بێــت. داهاتــی ســااڵنەی تــاک لــە ســاڵی )1997( 

ــا  ــی ئۆکرانی ــرناوە. هەناردەکان ــە )1040( دۆالری ئەمریکــی خەمڵێ ب

ــە  ــردن ب ــار دۆالر و هاوردەک ــە )12.6( ملی ــاڵی )1998(دا ب ــە س ل

)14.7( ملیــار دۆالر بــووە. دراوی ئۆکرانیــا )گریڤنــا( و مامەڵــەی پــێ 

ــە )3.9489( دۆالری ئەمریکــی.  ــەی یەکســانە ب ــە بەهاک دەکات، ک

کەرتی گواستنەوە لە ئۆکرانیا 
کەرتــی گواســتنەوە لــە ئۆکرانیــا گرینگییەکــی زۆری هەیــە، 

چونکــە قەبــارەی گواســتنەوەی لــە ڕێــگای جۆراوجــۆرەوە لــەو 

ــژەی )27٪(  ــە ڕێ ــۆ )2014( ب ــوان ســااڵنی )1995( ب ــە نێ ــەدا ل واڵت

زیــادی کــردوە و دەگاتــە )774( ملیــار تــۆن، کــە دیارترینیــان 

بۆرییەکانــی نــەوت و گازی رسوشــتییە و کــۆی درێژیــی بۆرییــەکان 

نزیکــەی )25,000( کیلۆمەتــرە. ئــەم بۆڕیانــە لــە خاکــی ئۆکرانیــاوە 

بــۆ واڵتانــی دراوســێ و ژمارەیــەک واڵتــی ئەورووپــای خۆرهــەاڵت 

ــۆری )دۆســتایەتی(یە  ــی ب ــان هێڵ ــە گرینگرتینی ــەوە، ک ــژ دەبێت درێ

ــە. ــەو واڵتان ــۆ ئ ــاوە ب ــە ئۆکرانی ــەوت و گاز ل ــتنەوەی ن ــۆ گواس ب

گواســتنەوە بــە هێڵــی شــەمەندەفەر گرینگییەکــی زۆری هەیــە 

بــۆ گواســتنەوەی بــار و کێشــی قــورس و کەرەســتەی گــەورە، 

ــی  ــی هێڵ ــژەی چڕبوون ــەکان(. ڕێ ــاددە کانزایی ــووز و م وەک )خەڵ

شــەمەندەفەر لــە ئۆکرانیــا 36 کــم / 100 کیلۆمەتــر دوو کیلۆمەتــرە 

و چڕییەکــی بــەرز بــە بــەراورد لەگــەڵ هەندێــک واڵتــی تــر 

نیشــان دەدات و کــۆی درێــژی هێڵــی شــەمەندەفەرەکانی ئــەو 

واڵتــە لەســاڵی )1995( نزیکــەی )23000( کیلۆمەتــر بــووە کــە 

ــی  ــی و هێڵ ــەمەندەفەری کارەبای ــی ش ــە هێڵ ــر ل )7000( کیلۆمەت

دروســتکردنی  کــە  دەگرێتــەوە،  ئۆکرانیــا  شــەمەندەفەرەکانی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتای دەســتپێکردنی قۆناغــی پیشەســازی 

ــی  ــەم. هێڵەکان ــی ســەدەی نۆزدەی ــوەی دوەم ــە نی ــەدا ل ــەو واڵت ل

شــەمەندەفەر درێــژ دەبنــەوە بــۆ گرێدانــی ناوچــە جۆراوجۆرەکانــی 

واڵتەکــە، بــە تایبەتــی بەندەرەکانــی ســەر دەریــای ڕەش و دەریــای 

ــی  ــری دەوڵەتان ــی ت ــد پایتەختێک ــەڵ چەن ــڤ لەگ ــە کیێ ــازۆڤ ل ئ

ــکۆ. ــی مۆس ــە تایبەت ــێ، ب دراوس

پرۆســەی گواســتنەوەی کەشــتی لــە دەریــای ئــازۆڤ و دەریــای 

ــی  ــە بەندەرەکان ــی ل ــان دەرەک ــی ی ــۆ گواســتنەوەی ناوخۆی ڕەش، ب

ئۆدیســا و نیکۆالیــڤ و سیڤاســتۆپۆڵ و کێــرچ ئەنجــام دەدرێــت، کــە 

دانەوێڵــە و کانــزا و ئامێرەکانــی لێــوە هەنــاردە دەکرێــت، هەروەهــا 

ــاوردە  ــەوە ه ــەم بەندەران ــازەوە ل ــە قەوق ــش ل ــۆ و نەوتی چیمەنت

دەکــرێ. گرینگرتیــن هێڵــی شــەمەندەفەر، کــە زۆربەی کەرەســتەکان 

دەگوازنــەوە لــە ئۆکرانیــاوە بــۆ واڵتانــی دراوســێی ئۆکرانیــا دەســت 

پــێ دەکات و لــەو بەندەرانــەدا کۆتاییــان پــێ دێــت.

وزە لە ئۆکرانیا
ــاڵی  ــە س ــە ل ــۆ منوون ــە، ب ــاردەکاری وزەی کارەبای ــا هەن ئۆکرانی

)2011(دا بــڕی )٪3.3(ی ئــەو کارەبایەی بەرهــەم هێرناوە هەناردەی 

دەرەوە کــراوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئۆکرانیــا یەکێکــە لــە 

گەورەتریــن بەکارهێنەرانــی وزە لــە کیشــوەری ئەورووپــا. لــە ســاڵی 

ــا  ــە ئۆکرانی ــەوە ل ــزی ناوەکیی ــە هێ ــا ل )2011(دا »٪46.7«ی کارەب

گەورەتریــن  )پاپوریگیــا(  ئەتۆمــی  کارگــەی  هێــرناوە،  بەرهــەم 

 )2010( ســاڵی  تــا  ئەورووپایــە.  لــە  ئەتۆمــی  هێــزی  کارگــەی 

ــوە و  ــیاوە هات ــە ڕووس ــا ل ــی ئۆکرانی ــووتەمەنیی ئەتۆم ــوو س هەم

ــتێکی  ــک گرێبەس ــاوس ئەلیکرتی ــتینگ ه ــاڵی )2008(دا وێس ــە س ل

ئەتۆمــی  ســووتەمەنیی  فرۆشــتنی  بــۆ  بــردەوە  ســاڵەی  پێنــج 

بــە ســێ ڕاکتــۆری ئۆکرانیــا، کــە لــە ســاڵی )2011(وە دەســت 

پــێ دەکات. دوای خۆپیشــاندانەکانی یــۆرۆ مەیــدان، ســەرۆکی 

ــتنەوەی  ــەی گواس ــچ( قەدەغ ــۆر یانۆکۆڤی ــا )ڤیکت ــووی ئۆکرانی پێش

ســووتەمەنی ئەتۆمیــی لــە )ڕۆس ئەتــۆم(ەوە بــۆ ئەورووپــا لــە 

ڕێگــەی ئۆکرانیــاوە ســەپاند کــە لــە )28ی کانوونــی دوەمــەوە 

ــا ســاڵی )2016( پشــکی  ــرا و ت ــەواو ک ــوو 6ی مارســی 2014( ت تاک

ــاوس  ــتینگ ه ــای وێس ــووەوە و کارەب ــەرز ب ــۆ )٪55( ب ــیا ب ڕووس

بــۆ دابینکردنــی شــەش )VVR-1000( کاراکتــەرە ناوەکییەکــەی 

ئۆکرانیــا دوای لکاندنــی دوورگــەی کریمیــا لــە نیســانی )2014( بــە 

ڕووســیا، کۆمپانیــای وزەی ئەتۆمــی نەتەوەیــی ئۆکرانیــا )ئینێرگاتــۆم( 

و )وێســتینگ هــاوس( گرێبەســتی گەیاندنــی ســووتەمەنی تــا ســاڵی 

)2020( درێــژ کــردەوە.
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ناوچەیەکــی  وەک  هەیــە  لەمێژینــەی  ناوبانگێکــی  ئۆکرانیــا 

گەشــەکردنی تەکنەلۆژیــای گــەورە، کــە بنکەیەکــی زانســتی و 

ــا  ــازاری )2013(دا ئۆکرانی ــە ئ ــە. ل ــی پێشــکەوتووی هەی پەروەردەی

ــپۆڕانی  ــارەی پس ــە ڕووی ژم ــوو ل ــدا ب ــی جیهان ــەی چوارەم ــە پل ل

بــواری )IT(، کــە لــە دوای ئەمەریــکا و هیندســتان و ڕووســیا دانیــان 

پێــدا نــراوە. لــە ســاڵی )2011(دا، )25,000( پســپۆڕی )IT( لــە 

ســێکتەری پیشەســازیدا دامــەزراون، کــە بــە ڕێــژەی )٪20( گەشــەی 

کــردوە. بازاڕگەریــی )IT(ی ئۆکرانیــا لــە ســاڵی )2013(دا بــە )3.6( 

ــرناوە. ــار دۆالر خەمڵێ ملی

لــە ســاڵی )2017(دا، ئۆکرانیــا وەک باشــرتین شــوێنی دەرچــوون 

ــەکان  ــەرچاوە جیهانیی ــی س ــی گروپ ــە پێ ــوە، ب ــۆ دەرکەوت ــە زانک ل

تــا ســاڵی )2017(، ســیانزە ســەنتەری توێژینــەوە و گەشــەپێدان 

دامــەزرا بــۆ کۆمپانیــا جیهانییــەکان لــە ئۆکرانیــا، لەوانــە )ئیریکســۆن 

ئۆکرانیــا( لــە شــاری لیڤیــڤ. لــە ســاڵی )2019(دا، )172,000( 

پســپۆڕی بــواری )IT( بەشــدارییان لــە پیشەســازی )IT( ئۆکرانیــادا 

کــردوە. هەروەهــا )128( پشــکی پیشەســازی )IT( لــە تەکنۆلۆژیــای 

پێــی  بــە  هێنــاوە.  پێــک  )٪4(ی  ڕێــژەی  ئۆکرانیــا  )GDP(لــە 

ــن  ــا گەورەتری ــێکتەری )IT(ی ئۆکرانی ــاڵی )2019( س ــی س ڕاپۆرتێک

هەنــاردەکاری خزمەتگوزاریــی )IT( بــووە بــۆ دەوڵەتانــی ئەورووپــا 

ــی  ــۆ پەرەپێدان ــدا ب ــی گەشــەکردووی جیهان ــوان )25( واڵت ــە نێ و ل

ــە. ــەی )25(دای ــە پل ــا ل ســۆفتوێرەکان ئۆکرانی

ڕووخانــی بنەمــای ڕووســیی کیێــڤ لــە ســاڵی )1240( بــووە هۆی 

تێکشــکانی پێوەندییەکانــی گەالنــی ڕووســیای کــۆن و دابەشــکردنیان 

بــە ســەر ســێ گەلــی ســالڤی لــە خۆرهەاڵتــدا، کــە بریتــی بــوون لــە: 

ڕووســەکان، ئۆکرانییــەکان و بیالڕووســییەکان. هــەر یەکەیــان بــە 

ــان  ــە خۆی ــەت ب ــی تایب ــی جیاوازی ــور و شــێوازی ژیان ــان و کوولت زم

ــان  ــۆ خۆی ــی هاوبەشــیان ب ــن تایبەمتەندی ــوو، هەروەهــا چەندی هەب

هێشــتەوە، لــە هەمــان کاتــدا پارێزگارییــان لــە تایبەمتەنــدی و 

ــۆ  ــڕی ب ــەختی ب ــی س ــی قۆناغ ــی ئۆکران ــرد. زمان ــان ک جیاوازییەکانی

مانــەوەی خــۆی وەک زمانێکــی کوولتــوری لــە ســەر پێــی خــۆی بــە 

یەکســانی لەگــەڵ زمانەکانــی تــردا، بــە شــێوەیەکی ســەرەکی لەبــەر 

ــە )1240(ەوە  ــی ل ــەربەخۆی ئۆکرانیای ــی س ــچ دەوڵەتێک ــەوەی هی ئ

تاکــوو ئێســتا نەبــووە ئــەم زمانــە لــە خــۆی بگرێــت، ملکەچبوونــی 

)تاتــار،  وەک  دەرەوە  جۆراوجۆرەکانــی  دەســەاڵتە  بــۆ  ئۆکرانیــا 

مەغــۆل، التڤــی، تورکــی، ڕووســی و هتــد( بەردەوامــی هەبــووە، هەر 

چەنــد زیادبوونــی دەســەاڵتی سیاســیی ئــەم فەرمانــڕەوا بیانییانــە لــە 

ــە هــۆی هەوڵدانــی ئەوانــەی دەســتیان  ــا بووەت ــی ئۆکرانی ســەر گەل

ــادا گرتــوە بــۆ قەدەغەکردنــی بەکارهێنانــی  بــە ســەر خاکــی ئۆکرانی

زمــان و کولتــوور و نەریــت و قەدەغەکردنــی نووســین و زەوتکردنــی 

نووســینە مێژووییــەکان و فەوتاندنــی زانســتی و میدیــا و بوارەکانــی 

تریــش.

بنچینــە باوەکانــی زمانــی ســالڤی بنەمــای زمانەوانــی ئۆکرانیــا 

پێــک دەهێنــن، بــەاڵم زۆرێــک لــە وشــەکانی تــری بنچینــە چوونەتــە 

قۆناغــی ســەربەخۆیی و گەشەســەندنی خــۆی، کــە زۆرێکیــان لــە 

ــەوە  ــەدەی حەڤدەیەم ــە س ــە و ل ــدی و ئەڵامنیی ــای پۆڵەن ــەر بنەم س

ــەن  ــە الی ــاندوە، ل ــی ناس ــە ئۆکران ــان ب ــە گرینگەکانی ــەزە ئەدەبیی ڕەگ

کتێبی یاســای )M. Smotretsky(ـــی ســاڵی )1619(. لە ســاڵی )1818(

دا یەکــەم کتێبــی زمانــی زینــدووی ئۆکرانــی بــە نــاوی )پاڤلۆڤســکی( 

پێکهاتەی ئیتنیکی کۆمەڵگای ئۆکرانیا
ڕێژەیانپێکهاتەی ئیتنیکی دانیشتوان

٪77.8ئۆکرانییەکان
%17.3ڕووسەکان
%0.6بیالڕووسی

%0.5مۆڵدۆڤییەکان
%0.5تاتارەکانی کریمیا

%0.4بولگارییەکان
%0.3هەنگارییەکان
%0.3ڕۆمانییەکان

%1.7ئەوانی تر بە گشتی
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بــاو کرایــەوە و لــە ســاڵی )1849(دا کتێبــی گرامــەری ڕووســی )ئێــرە 

ئۆکرانیایــە( لــە الیــەن یاگۆلۆڤاســکی بــاو کرایــەوە. ئەمــڕۆ زیاتــر لــە 

ــە  ــان ل ــە زۆربەی ــەن، ک ــە دەک ــە قس ــەو زمان ــی ب ــۆن ئۆکران )50( ملی

ــەری  ــە سەرتاس ــە ل ــش ب ــی تری ــن و ئەوان ــادا دەژی ــنووری ئۆکرانی س

جیهانــدا پەرشــوباو بوونەتــەوە و چەندیــن شــیکاری ئەدەبــی لــە 

ــت و  ــی زانس ــوارە جۆراوجۆرەکان ــە ب ــە ل ــاوەوە و دەرەوەی واڵتەک ن

ــەوە و زمانــی ئۆکرانــی وەک زمانێکــی زینــدوو  ــدا بــاو دەکرێن ئەدەب

ــارساوە. ــوەکان ن ــەوە یەکگرت ــە نەت ل

ئایین لە ئۆکرانیا
لــە  ئۆرتۆدۆکســی  دانیشــتوانی  گەورەتریــن  دوەم  ئۆکرانیــا 

ڕووســیا.  دوای  لــە  دەهێنێــت  پێــک  ئەورووپــا  خۆرهەاڵتــی 

ڕاپرســییەکی ســاڵی )2021(، کــە لــە الیــەن پەیامنــگای نێودەوڵەتــی 

سۆســیۆلۆژی کیێــڤ )KIIS( ـــەوە ئەنجــام دراوە، دەرکەوتــوە کــە 

)٪82(ی ئۆکرانییــەکان خۆیــان بــە ئایینــدار ڕاگەیانــدوە و )7%(

ــیارەکەیان  ــی پرس ــر وەاڵم ــی ت ــژەی )%11(ـ ــن و ڕێ ــێ دین ــان ب ی

ــا  ــگای ئۆکرانی ــە کۆمەڵ ــداری ل ــن ئاســتی دین ــەوە. بەرزتری نەداوەت

لــە خۆرئــاوای واڵتەکەدایــە بــە ڕێــژەی )٪91(، نزمرتیــن ئاســتیش لــە 

ــە. ــەی دۆنباس ناوچ

ــیحی  ــەکان مەس ــژەی )٪82(ی ئۆکرانیی ــاڵی )2021(دا ڕێ ــە س ل

ــان  ــس و )٪8.8(ی ــان ئۆرتۆدۆک ــە )٪72.7(ی ــەو ڕێژەی ــە ل ــوون، ک ب

کاتۆلیکــی ڕۆمانــی و )٪2.3(یــان پرۆتســتانت و )٪0.9(یــان خۆیــان 

ڕێــژەی )2.3%( ڕاگەیانــدوە. هەروەهــا  التینــی  کاتۆلیکــی  بــە 

ــی  ــە پێ ــین. ب ــالم و هیندۆس ــە و ئیس ــتوان جوولەک ــری دانیش ی ت

ــا  ــتوانی ئۆکرانی ــەی )٪58.3(ی دانیش ــەی )KIIS( نزیک توێژینەوەک

ئۆرتۆدۆکــس و ئەندامــی کڵێســای ئۆکرانــی ئۆرتۆدۆکســین و ڕێــژەی 

)٪25.4(یــان ئەندامــی کەنیســەی ئۆرتۆدۆکســی ئۆکرانــی بــوون لــە 

ــی مۆســکۆ. پاتریارک

کەرتی پەروەردە لە ئۆکرانیا 
ــی  ــە خوێندن ــن ب ــا، دەستگەییش ــتووری ئۆکرانی ــی دەس ــە پێ ب

ئــازاد بــە هەمــوو هاواڵتییــان فەراهــەم دەکرێــت و خوێندنــی 

ناوەنــدی گشــتی زۆرەملێیــە لــە قوتابخانەکانــی حوکوومەتــدا، 

کــە زۆرینــەی زۆری قوتابیــان پێــک دەهێنێــت. خوێندنــی بــااڵ 

ــە  ــە و ل ــە خۆڕاییی ــدا ب ــی دەوڵەت ــی پەروەردەی ــە دامەزراوەکان ل

ــد  ــا چەن ــت، هەروەه ــن دەکرێ ــبڕکێکردن دابی ــای پێش ــەر بنەم س

دامەزراوەیەکــی خوێندنــی ناوەنــدی و خوێندنــی بــااڵ لــە ئۆکرانیــا 

ــراون. ــە باوەڕپێک ــەن، ک ه

بــۆ  ســاڵی  دوازدە  پرۆگرامێکــی  )2005(ـــەوە،  ســاڵی  لــە 

بــەم  دانــراوە  جێگــرەوە  خوێندنــی  قۆناغەکانــی  تەواوکردنــی 

شــێوەیە: خوێندنــی ســەرەتایی )4( ســاڵ دەخایەنێــت )لــە تەمەنــی 

ــدی )5(  ــی ناوەن ــێ دەکات( و خوێندن ــاڵییەوە دەســت پ شــەش س

ســاڵ دەخایەنێــت، خوێندنــی ناوەنــدی )3( ســاڵ دەخایەنێــت 

ئەنجــام  حکوومــی  تاقیکردنــەوەی   )12( پۆلــی  قوتابییەکانــی 

ــە و  ــی قوتابخان ــی کۆتای ــەوەی دەرچوون ــە تاقیکردن ــە ب دەدەن، ک

ــت. ــاو دەبرێ ــۆ ن ــە زانک ــن ل ــۆ وەرگرت ــی ب ئامادەکاری

یەکەمیــن دامەزراوەکانــی خوێندنــی بــااڵ لــە ئۆکرانیــا لــە 

ســەرەتای ســەدەی )17(دا دروســت کــرا. یەکــەم دامــەزراوەی 

ــەڵ  ــوو لەگ ــرتزکا( ب ــەی )ئۆس ــا قوتابخان ــااڵی ئۆکرانی ــی ب خوێندن

وەک  التینــی،  یۆنانی-ســالڤیکی  ئۆســرتۆزکی  کۆلیجیــۆم 

لــەو  ئەورووپــای خۆرئــاوا  لــە  بــااڵ  دامەزراوەکانــی خوێندنــی 

ئۆســرتۆگ  شــارۆچکەی  لــە  )1576(دا  ســاڵی  لــە  ســەردەمەدا 

ــوو  ــااڵ ب ــی ب ــەزراوەی خوێندن ــەم دام ــە یەک ــەزراوە، کۆلێجەک دام

ــڤ  ــای )کیێ ــۆ ئەکادیمی ــن زانک ــالڤیک. کۆنرتی ــی س ــە خۆرهەاڵت ل

ــەزراوە  ــاڵی )1632(دا دام ــە س ــار ل ــەم ج ــۆ یەک ــە ب ــە، ک موهیال(ی

حوکوومەتــی  الیــەن  لــە  فەرمــی  بــە  )1694(دا  ســاڵی  لــە  و 

ئیمپراتۆریەتــی ڕووســیاوە بــە دامــەزراوەی خوێندنــی بــااڵ نــارساوە.

زانکــۆی )لڤیڤ(پــش یەکێکــە لــە کۆنرتیــن زانکۆکانــی ئۆکرانیــا، 

نۆزدەیەمــدا  لــە ســەدەی  دامــەزراوە.   )1661( ســاڵی  لــە  کــە 

پەیامنــگای خوێندنــی بااڵیــش دامــەزرا، کــە لــە زانکــۆی خارکێــڤ 

)1805(، زانکــۆی کیێــڤ )1834(، زانکــۆی ئۆدیســا )1865(، زانکــۆی 

ــااڵ  ــی ب ــگای خوێندن ــە پەیامن ــەک ل ــی )1875( و ژمارەی چێرنڤتس

پیشــەیی و پەیامنــگای پۆلیتەکنیــک لــە کیێــڤ و قوتابخانــەی 

ــالڤ  ــە کاترینۆس ــاڵی )1899( ل ــە س ــی ل ــازیی کانزای ــااڵی پیشەس ب

دامــەزران، کــە لــە ســەردەمی ســۆڤێت گەشــەی خێرایــان بــە خــۆوە 

ــااڵ  ــی ب ــی خوێندن ــارەی دامەزراوەکان ــاڵی )1988( ژم ــا س ــی. ت بین

ــە  ــر ل ــەزراوە و زیات ــۆ )146( دام ــەوە ب ــەرز بووەت ــا ب ــە ئۆکرانی ل

ــااڵ  ــی ب ــی خوێندن ــەی دامەزراوەکان ــە زۆرب ــدکار ل )850000( خوێن

ــراوە  ــەن ڕێکخ ــە الی ــە ل ــوون، ک ــاڵی )1990(وە دەرچ ــە دوای س ل

تایبەمتەندەکانــەوە خاوەندارێتــی دەکرێــن.

سەرچاوەکان:
https://www.marefa.org.A7/simplified

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 )100( بــە  کــرد  بەرگریــی  بودجــەی  ئەڵمانیــا 
ملیــار یــۆرۆ، ســوید و فینلەنــدا بــەرەو ناتــۆ 
دەڕۆن، سویســرا و ئێرلەنــدا بێالیــەن نەمــاون

دەرهاویشتە سیاسی و ئابووری و ئەمنییەکانی
شەڕی ئۆکرانیا لە سەر ئاساییشی نێودەوڵەتی



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
33دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

ڕووســیای فیدراڵــی دەیــان هــەزار ســەربازی بــە درێژایــی 

ســنووری ئۆکرانیــا کــۆ کــردەوە و پەالمــاری دا، لــە کاردانەوەیەکــدا 

کــە دەتوانێــت ببێتــە گەورەتریــن ملمالنێــی ســەربازی لــە ئەورووپا 

لــە مــاوەی دەیــان ســاڵی ڕابــردوو. لــە الیەکــەوە قەیرانــی ئۆکرانیــا 

ــدات  ــۆی ب ــالی خ ــوو تەقەل ــیا تاک ــۆ ڕووس ــە ب ــانۆیەکی گەورەی ش

لــە پێنــاو پارێزگاریکــردن لــە کاریگــەری و پێگــەی خــۆی لــە 

ئەورووپــا و جیهانــدا، لــە الیەکــی تــرەوە نیگەرانییەکانــی نــاو 

یەکێتیــی ئەورووپــا ســەبارەت بــە ئاســاییش و ئابووریــی ئەورووپــا 

بەردەوامــن، جگــە لــەوە ئەورووپییــەکان مەترســیی زۆریــان هەیــە 

ــی  ــەر قەیران ــە ڕووی ســەقامگیریی جوگرافــی و سیاســییەوە ئەگ ل

ــت. ــەردەوام بێ ــر ب ــۆ ماوەیەکــی درێژت ــا ب ئۆکرانی

لــە  ئەڵمانیــا  و  ئەورووپــا  گۆڕانکارییەکانــی 
بەرگریــدا و  دەرەوە  سیاســەتی 

چەنــد واڵتێکــی ئەورووپا چــەک و جبەخانەی پێشــکەوتوویان 

ــۆ  ــش ب ــەر هێندەی ــەت ئەگ ــردوە، تەنان ــن ک ــا دابی ــۆ ئۆکرانی ب

حوکوومەتــی کیێــڤ بــەس نەبێــت، تورکیــا فڕۆکــەی بێفڕۆکەوانی 

دژی  لــە  خۆرهــەاڵت  لــە  کــە  نــاردوە،  بــۆ  )بێرەقــدار(ی 

ــرناوە. بەریتانیایــش چەکــی دژە تانــک  ــەکار هێ جوداییخــوازان ب

ــا،  ــی ئۆکرانی ــۆ مەشــقپێکردنی هێزەکان و پســپۆڕانی ســەربازی ب

هەروەهــا ئۆتۆمبێلــی زرێپۆشــی بــۆ هاوکاریکردنــی ئۆکرانیــا 

دابیــن کــردوە. لەگــەڵ ئەوەیشــدا، یارمەتیــی ســەربازییش هەیــە 

ــن  ــەوە دابی ــاری چیک ــک و کۆم ــی باڵتی ــەن دەوڵەتان ــە الی ــە ل ک

ــراوە. ک

ــەربازی  ــی س ــر و کەلوپەل ــی ئامێ ــە دابینکردن ــێک ل وەک بەش

چەکدارەکانــی  هێــزە  توانــای  بەهێزبوونــی  و  ڕاکتــۆرەکان  و 

ئۆکرانیــا، لــە 28ی شــوباتی )2022(دا بــڕی )450( ملیــۆن یــۆرۆ بــۆ 

ــە وەاڵمــی هێرشــەکەی  ــا ل ــرا. ئەڵامنی ــا تەرخــان ک ســوپای ئۆکرانی

توانــا  »بەهێزکردنــی  لــە  وازی  ئۆکرانیــا  ســەر  بــۆ  ڕووســیا 

ســەربازییەکانی«ی هێنــا. ئــەم هەنــگاوە ڕەنگدانــەوەی گۆڕانێکــی 

گرینگــە لــە سیاســەتی دەرەوە و بەرگریــی ئەڵامنیــا، ســەرەڕای 

ــۆ  ــی ب ــندەی ئەڵامن ــی کوش ــی چەک ــی هەناردەکردن قەدەغەکردن

ناوچــە جێناکۆکەکانــی جیهــان، حوکوومەتــی بەرلیــن لــە )27ی 

شــوباتی 2022( ڕای گەیانــد، کــە ئۆکرانیــا )1000( مووشــەکی 

لــە حوکوومەتــی  »ســتینگەر«  مووشــەکی   )500( و  تانــک  دژە 

ــۆ بەهێزکردنــی  ــۆرۆ ب ــار ی ــڕی )100( ملی ــە ب ــوە ب ــا وەرگرت ئەڵامنی

ــری  ــی بەرگ ــت خەرجییەکان ــێ دەچێ ــە پ ــی، ک ــزە چەکدارەکان هێ

ــکات  ــاد ب ــا زی ــۆ ئۆکرانی ــیا ب ــی ڕووس ــناییی داگیرکاری ــەر ڕۆش لەب

لــە ڕێگــەی وەبەرهێنانــەوە. پەیامنــی ناتــۆ لــە )27ی شــوباتی 

ــۆ  ــڤ ب ــتنی کیێ ــتگیریکردنی گەییش ــە پش ــە ل 2021(وە بەردەوام

ــا  ــتیوانیکردنی ئۆکرانی ــاو پش ــە پێن ــۆ ل ــەڵ نات ــی لەگ هاوپەیامنێت

ــۆ دابینکردنــی سیســتمی بەرگریــی ئاســامنی و دژە تانــک و دژە  ب

فڕۆکــەی پێشــکەوتوو.

ــەوەی  ــزی وەاڵمدان ــدا هێ ــژووی خۆی ــە مێ ــار ل ــەم ج ــۆ یەک ب

ئاســامنی لــە )25ی شــوباتی 2022( بەکاراکردنــی هێــزی فــرە 

ڕەگــەز لــە )40000( هێــزی زەمینــی و ئاســامنی و دەریایــی و 

هێــزی ئۆپەراســیۆنە تایبەتــەکان کارا کــرا، بــێ ئــەوەی ئامــاژە بــە 

ــی.  ــی نهێن ــی بەرگرئ ــت وەک پێوەرێک ــەربازەکان بکرێ ــارەی س ژم

چەندیــن دانوســتان و گفتوگــۆی ئەورووپــی هــەن لــە بــارەی 

کــە  ئەمنییانــەی،  بەرهەڵســتییە  ئــەو  بەڕێوەبردنــی  چۆنێتیــی 

ــی  ــی یەکێتی ــنوورە دەرەکییەکان ــەر س ــە س ــی ل ــۆی ناکۆک ــە ه ب

ئەورووپــا و چۆنێتیــی کاریگەرییــان لــە ســەر ئاساییشــی یەکێتیــی 

ئەورووپــا دروســت بــوون. بــۆ منوونــە ئــەو خەماندنانــەی کــە لــە 

)27ی شــوباتی 2021( لــە الیــەن یەکێتیــی ئەورووپــاوە کــراون 

ــە  ــان ل ــی واڵتەکەی ــە دوای داگیرکردن ــە ل ــەن، ک ــەوە دەک ــاژە ب ئام

الیــەن ڕووســیاوە )7( ملیــۆن ئۆکرانــی ئــاوارە و دەربــەدەر دەبــن. 

ــەزار  ــەدان ه ــە س ــردوە، ک ــدەی ک ــراوی )UNHCR( مەزەن ڕێکخ

پەنابــەر لــە ئۆکرانیــا بــەرەو واڵتانــی دراوســێ هەاڵتــوون. چ 

شــتێک دەتوانێــت ببێتــە قەیرانــی هــۆکاری ئاســاییش و مرۆیــی لــە 

ئەورووپــا؟ )برێنــدان ســیمز( بەڕێوەبــەری ســەنتەری جیۆپۆلەتیــک 

ــی  ــە یەکێتی ــد، ک ــا ڕای گەیان ــە بەریتانی ــدج ل ــۆی کامربی ــە زانک ل

ئەورووپــا پێویســتە پێکهاتــەی خــۆی بگۆڕرێــت بــۆ یــەک دەوڵــەت 

و یــەک ســەرۆک و یــەک پەرلەمــان، بــۆ ئــەوەی ببێتــە کاراکتەرێکی 

ــدا. ــە جیهان ــەر ل ــی کاریگ جیۆپۆلەتیک

ســەربازییەوە  ڕووی  لــە  واشــنتۆن  بۆچــی 
نــاکات؟ قەیرانەکــە  لــە  دەســتتێوەردان 

ــار دۆالری  ــە )2.5( ملی ــر ل ــە ســاڵی )2014(ەوە زیات ــکا ل ئەمەری

وەک یارمەتیــی ســەربازی بــۆ ئۆکرانیــا نــاردوە و بەلەمــی ئێشــکگری 

و  بێفڕۆکــەوان  فڕۆکــەی  و  چــەک  و  پێشــکەوتوو  زرێپۆشــی  و 
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سیســتمی ڕادار و دووربینــی شــەوی بــۆ دابیــن کردوە، بــەاڵم هەموو 

ــی  ــچ پەیامنێک ــە هی ــەن، ک ــەکان دەری دەخ ــا فەرمیی ــاژە و دات ئام

یــەکال بــووەوە لــە الیــەن واشــنتۆنەوە نییــە بــۆ لەئەســتۆگرتنی ئــەو 

ئەرکانــەی ئەمریــکا ناچــار دەکات لــەو مەترســییە لــە ئۆکرانیــا تێــوە 

بگلێــت. ئەمریــکا هیــچ بەرژەوەندییەکــی تایبەتــی لــە ئۆکرانیــا نییە، 

کــە پێوەندیــی بــە ئاساییشــی نەتەوەیــی خۆیــەوە هەبێــت. ئۆکرانیــا 

دراوســێی نزیکــی ئەمریــکا نییــە و بنکــەی ســەربازیی ئەمریــکای لێ 

ــە و هاوبەشــێکی گــەورەی  ــی ســرتاتیژیی نیی ــە و یەدەگــی نەوت نیی

بازرگانیــی ئەمریکایــش نییــە. لــە ڕاســتیدا، سیاســەتی ســەرۆک )جــۆ 

ــەربازیی  ــتتێوەردانی س ــۆ دەس ــی ب ــێ پالن ــە ب ــەتی ب ــدن( سیاس بای

لــە خــۆ نەگرتــوە، بــەاڵم بــە هــۆی خواســتی »دەســتتێوەردانی 

لــە  وێرانکــەر  جەنگێکــی  بایــدن،  جــۆ  ســەرۆک  ناســەربازی« 

ــتی  ــە ســەر ئاس ــان ل ــی جیه ــزی ناوەکی ــن هێ ــوان دوو گەورەتری نێ

ــت. ــدا هــەر وا ئاســان نابێ ــی و نێودەوڵەتی هەرێامیەت

فشاری بایدن لە سەر ڕووسیا و ئەورووپا
سیاســی  پێوەندیــی  جیاوازیــی  ڕادەی  هــۆی  بــە  واشــنتۆن 

لەگــەڵ  ئەمریــکا  بەردەوامــە.  ڕووســیادا  لەگــەڵ  ئابووریــی  و 

ــا پێوەندییەکــی بازرگانــی  ــازاڕە پێشــەنگەکانی یەکێتیــی ئەورووپ ب

دابینــکاری  ســێیەم  ڕووســیایش  هەیــە،  گرینگــی  داراییــی  و 

کەرەســتەی ســرتاتیژی و ســووتەمەنیی ئەمریکایــە لــە دوای چیــن، 

ــیادا  ــەر ڕووس ــە س ــددی ب ــزایەکی جی ــەر س ــەپاندنی ه ــە س بۆی

بــە دەوڵەتانــی ئەورووپایــش دەگەیەنێــت و ئابووریــی  زیــان 

ــی  ــاوە. قەیران ــزاکانی ئەورووپ ــاری س ــر گوش ــە ژێ ــیا دەخات ڕووس

ئۆکرانیــا چەندیــن ئامانجــی واشــنتۆنی بــە دەســت هێنــا، لەوانــە: 

خراپرتکردنــی پێوەندییەکانــی نێــوان مۆســکۆ و واڵتانــی ئەورووپــا و 

دووبــارە هەڵدانــەوەی الپــەڕەی پێوەندییەکانیــان لەگــەڵ مۆســکۆ، 

ــەر،  ــە ب ــکۆ بگرن ــەر مۆس ــد بەرانب ــتی تون ــە هەڵوێس ــە لەوانەی ک

جگــە لــەوە پــێ دەچێــت کۆتایــی بــە ئاواتەکانــی ڤالدیمێــر پوتیــن 

ــاری  ــەی کاروب ــی ڕوانگ ــۆ فراوانکردن ــی داوە ب ــە هەوڵ ــن، ک بهێن

ــەی  ــە ڕێگ ــا ل ــی ئەورورپ ــڕەوی یەکێتی ــی قەڵەم دەرەوە و زاڵکردن

ســرتاتیژی )دیپلۆماســیەتی گاز(وە، کــە زیــان بــە بەرژەوەندییەکانی 

ئەمریــکا دەگەیەنێــت لــە ئەورووپــا، لــە الیەکــی تــرەوە گەورەترین 

دەســتکەوتی واشــنتۆن بریتییــە لــە بەرەنگاربوونــەوەی کاریگەریــی 

ــن. ــزی چی ــانی هێ هەڵکش

قەیرانــی ئۆکرانیــا و وەرچەرخــان لــە ڕێکارەکانــی 
دژە تیــرۆری خۆرئــاوا

ــەری  ــە سەرانس ــی ل ــی گرینگ ــا گۆڕانکارییەک ــی ئۆکرانی قەیران

دیارترینیــان  کــە  کــردوە،  دروســت  ئەورووپــادا  کیشــوەری 

ــە، کــە  ــەو ڕەوتەی ــا و ئ ــەوەی چەمکــی ئاساییشــی ئەورووپ بووژان

هەندێــک دیــاردەی ئەورووپــی وەک بێالیەنیــی فینالنــدا و ســوید 

ــە،  ــەدا ئەوەی ــەم چوارچێوەی ــش ل ــن گۆڕانکاریی ــان و گرینگرتی نەم

ــارە  ــۆ دووب ــردوە ب ــت ک ــی دروس ــێوازێکی نوێ ــە ش ــە قەیرانەک ک

دەســتپێکردنەوەی گفتوگــۆکان لــە بــارەی بیرۆکــەی دروســتکردنی 

ــی و  ــەوەی هەماهەنگ ــا و قووڵکردن ــووی ئەورووپ ــوپای یەکگرت س

ــل(.  ــک فای ــس ئەتالنتی ــی )تران هاوبەش

ئاساییشــی نێودەوڵەتــی و قەیرانــی ئۆکرانیــا و 
ــا ــی ئەورووپ ــەر ڕۆڵ ــە س ــردن ل گرەوک

ئاساییشــی ئەورووپــا لــە دوای هێرشــی ڕووســیا بۆ ســەر ئۆکرانیا 

ئەورووپییەکانــی  دامــودەزگا  و  دەوڵــەت  بەرگریــی  سیســتمی 

خســتە ژێــر پرســیارەوە و بــە سەرســوڕمان و شــێوازێکی دراماتیکــی 

دەرکەوتــوە. وەرچەرخانێکــی بێوێنــە بــوو، بەڵکــوو ســاتەوەختێکی 

ــی  ــە واڵتێک ــوون ل ــگ و ئاوارەب ــران و جەن ــە قەی ــوو، ک ــە ب بێوێن

ئەورووپیــدا ڕوو بــدات، ســەرەڕای ئەوەیــش ئیــرادەی ئۆکرانیــا بــۆ 

ــی ســەملاندوە.  شــەڕکردن خۆڕاگــری و بەرەنگاری

ــا  ــی ئەڵامنی ــە سیاســەتی حوکوومەت ــکاری ل ــن گۆڕان - گرینگرتی

ئەوەیــە، کــە وەبەرهێنانێکــی ســەربازی بــە بــڕی )100( ملیــار 

یــۆرۆ بــۆ ســێکتەری بەرگــری ڕاگەیانــد و یارمەتیــی سەربازییشــی 

لــە دوای دەرکەوتنــی چەنــد  ئەمەیــش  نــاردوە،  ئۆکرانیــا  بــۆ 

ــە ســەر  ــەکان ب پێوەرێکــی ناســەربازی و ســەپاندنی ســزا ئابووریی

مۆســکۆدا هــات، لەوانەیــش: ڕاگرتنــی هێڵــی بۆریــی گازی )نــۆرد 

ــی  ــتمی دارای ــاو سیس ــە ن ــیا ل ــەگیرکردنی ڕووس ــرتیم2( و گۆش س

ــان  ــا دەی ــی ئەڵامنی ــی نوێ ــێوەیە، حوکوومەت ــەم ش ــویفت(. ب )س

ســاڵ سیاســەتی دیپلۆماســیی نەتەوەیــی ڕێکوپێکــی پێچەوانــە 

کــردەوە. ئــەم خەرجییــە زیادەیــەی بــواری بەرگــری دەکرێــت وەک 

کەمکردنــەوەی توانــای خەرجکردنــی بەرگــری تەماشــا بکرێــت، کــە 

ــێوەیەکی  ــە ش ــا ب ــە ئەورووپ ــەربازی ل ــەنگیی س ــت هاوس دەتوانێ

ــت. ــاو بگۆڕێ بەرچ
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ــەربازی )500(  ــتیوانیی س ــی پش ــا پاکێجێک ــی ئەورووپ - یەکێتی

ــیۆنی  ــەرۆکی کۆمس ــە س ــد، ک ــا ڕاگەیان ــۆ ئۆکرانی ــۆرۆی ب ــۆن ی ملی

ئەورووپــا )ئۆرســوال ڤــۆن دێرلیــن( بــە »ســاتێک بــۆ ئاودێــری« 

وەســفی کــردوە. ئەمــە بازدانێکــی گەورەیــە لــە سیاســەتی بەرگــری 

ــواش  ــی هێ ــە دوای کاردانەوەیەک ــا ل ــی ئەورووپ ــی یەکێتی و ئەمنی

ســەرەڕای  ئۆکرانیــا،  شــەڕی  قەیرانــی  ڕوودانــی  ســەرەتای  لــە 

ــا ڕازی  ــی ئەورووپ ــە یەکێتی ــدام ل ــی ئەن ــوو واڵتان ــش هەم ئەوەی

ــۆ مــاوەی )3( ســاڵ  ــەکان ب ــەرە ئۆکرانیی ــی پەناب ــە وەرگرتن ــوون ب ب

بــە بــێ بەڵگەنامــەی پەنابەرێتــی، لــە کاتێکــدا پێشــبینی دەکرێــت 

ــن.  ــاوارە ب ــەڕەکەوە ئ ــیی ش ــۆی قورس ــە ه ــی ب ــۆن ئۆکران )7( ملی

ســەرۆکی ئۆکرانیــا )ڤالدیمێــر زیلینســکی( لــە هەنگاوێکــدا بــۆ 

ــا  ــە ئەندامانــی یەکێتیــی ئەورووپ دابینکردنــی هاوکاریــی فەڕمــی ل

داوای پرۆســەی فریاگوزاریــی خێــرای بــۆ گەلەکــەی کــرد. فینالنــدا و 

ســوید کــە لــە ڕووی مێژوویییــەوە پەیوەســت نەبــوون بــە )ناتــۆ(وە، 

ــاو  ــە ن ــەوەی چوون ــە ڕەتکردن ــەوە ل ــۆ یەکــەم جــار پاشــگەز بوون ب

پەیامنەکــە و بــە شــێوەیەکی کاریگەرانــە کۆتاییــان بــە بێالیەنییــان 

ــە  ــا، ل ــۆ ئۆکرانی ــەربازی ب ــی س ــی یارمەتی ــگای ناردن ــە ڕێ ــا ل هێن

الیەکــی تــرەوە ســویرسا و ئێرلەنــدا بێالیەنیــی خۆیــان گــۆڕی و 

ــە  ــان ل ــارەکانی ئۆکرانیای ــی ش ــرش و بۆردوومانەکان ــەرکۆنەی هێ س

ــدا زۆر نزیکــن  ــە ئێســتادا ســوید و فینالن ــەن ڕووســیاوە کــرد. ل الی

لــە چوونــە پــاڵ ناتــۆ. کۆســۆڤۆ-یش داوای دامەزراندنــی بنکەیەکــی 

ناتــۆدا  لــە  ئەندامێتــی  و  ئەمریــکا  هەمیشــەیی  ســەربازیی 

ــی  ــە شــێوەیەکی بەرچــاو بوون ــۆ ب ــش نات ــردوە، ســەرەڕای ئەوەی ک

پێشــکەوتووی خــۆی لــە واڵتانــی باڵتیــک بەهێــز دەکات و هێزێکــی 

نوێــی بــە سەرپەرشــتیی فەڕەنســا لــە ڕۆمانیــا دامەزرانــدوە و 

ــتوەتە  ــەت خس ــی تایب ــزی ئەرک ــی هێ ــار پێکهاتەکان ــەم ج ــۆ یەک ب

بــۆ شــکاندنی  ناتــۆ  ئامادەباشــی. بەرهەڵســتی و تەحەداکانــی 

ــی. ــی ئەتڵەس ــەر دوو الیەن ــوان ه ــە نێ ــە ل ــتیی پێوەندییەکان سس

- تاکــە بەرژەوەندیــی ڕاســتەقینەی ســرتاتیژی ڕووســیا بەهێزکردنــی 

و خســتنەڕووی هەڕەشــەیەکی  بیــالڕووس  کۆنرتۆڵکردنــی  توانــای 

زیاتــر بــوو لــە ســەر ئەورووپــا لــە ڕووی دانانــی چەکــی ئەتۆمــی لــە 

ــا. ــە دژی ئەورووپ ــی ل ســەنگەرەکانی پێشــەوە و پڕچەککردن

لــە  دراماتیکــی  گۆڕانکاریــی  نــوێ،  ئەڵمانیــای 
بەرگریــدا سیاســەتەکانی 

ــاوەی  ــۆ م ــرکل(، ب ــال مێ ــا )ئەنگێ ــووی ئەڵامنی ــژکاری پێش ڕاوێ

کۆسۆڤۆ-یش داوای دامەزراندنی 
بنکەیەکی سەربازیی هەمیشەیی 
ئەمریکا و ئەندامێتی لە ناتۆدا 
کردوە، سەرەڕای ئەوەیش ناتۆ 
بە شێوەیەکی بەرچاو بوونی 
پێشکەوتووی خۆی لە واڵتانی 
باڵتیک بەهێز دەکات و هێزێکی 
نوێی بە سەرپەرشتیی فەڕەنسا لە 
ڕۆمانیا دامەزراندوە

 فینالندا و سوید کە لە ڕووی 
مێژوویییەوە پەیوەست نەبوون 
بە )ناتۆ(وە، بۆ یەکەم جار 
پاشگەز بوونەوە. لە الیەکی ترەوە 
سویسرا و ئێرلەندا بێالیەنیی 
خۆیان گۆڕی و سەرکۆنەی هێرش 
و بۆردوومانەکانی شارەکانی 
ئۆکرانیایان لە الیەن ڕووسیاوە 
کرد. لە ئێستادا سوید و فینالندا 
زۆر نزیکن لە چوونە پاڵ ناتۆ
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)16( ســاڵ لــە دەســەاڵتدا، بــە پەرۆشــە بــۆ پاراســتنی پێوەندیــی 

ــی  ــەوەی جیاوازی ــۆ جیاکردن ــە هەوڵێکــدا ب ــەڵ ڕووســیا و ل لەگ

ــەر  ــوان ه ــی نێ ــە ئابوورییەکان ــە بەرژەوەندیی ــی ل جیۆپۆلەتیک

ــە  ــۆلتز(، ک ــۆالف ش ــا )ئ ــی ئەڵامنی ــەرۆک وەزیران دوو واڵت، س

لــە کانوونــی یەکەمــی )2021(دا دەســتی بــە کار کــرد، بەرگریــی 

ــا،  ــی ئەورووپ ــوون: ئاساییش ــە هەب ــردوە ک ــەتانە ک ــەو سیاس ل

ــا چــی؟ ــە پێگــەی ئەڵامنی ــەی ســەبارەت ب ــا. ئ ــی ئۆکرانی قەیران

ســنووردار  هەفتەیەکــدا  چەنــد  مــاوەی  لــە  قەیرانەکــە 

و  ئۆکرانیــا  لــە  ڕووســیاوە  ســەربازییەکانی  هێــزە  بــە  کــرا 

ــڤ(  ــی )کیێ ــی داواکان ــە بەردەوام ــش ب ــی ئەڵامنیای حوکوومەت

ــی  ــەک و تەقەمەن ــە چ ــەوە، ک ــی ڕەت کردوەت و هاوپەیامنەکان

ــا پێشــرت  ــی ئەڵامنی ــی نوێ ــا. ســەرۆک وەزیران ــۆ ئۆکرانی ــرن ب بنێ

بــەاڵم  گیــراوە،  لــێ  زۆری  ڕەخنــەی  دەرەوە  و  نــاوەوە  لــە 

ــەرەوەی  ــوێنی یەکالک ــردەوە و ڕێوش ــەرز ک ــەی ب ــۆڵتز تۆنەک ش

ــە  ــەن ڕووســیاوە ل ــە الی ــا ل ــی ئۆکرانی ــردەوە. پەالماردان ــەرز ک ب

ــە  ــەوە، ک ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ــێکی ب ــوباتی 2022(، بەش )24ی ش

حوکوومەتەکــەی شــۆڵتز پەلــەی کــرد لــە ناردنــی )1000( چەکــی 

دژە تانــک و )500( زرێپــۆش بــۆ یارمەتیدانــی ئۆکرانیــا. هەروەها 

ــای  ــی ئەورووپ ــری یەکێتی ــی ت ــەر واڵتان ــەی س ــن قەدەغ بەرلی

ــردەوە.  ــەرز ک ــی ب ــتکراوی ئەڵامن ــی دروس ــی کەلوپەل ــە ناردن ل

شــۆڵتز لــە بەیاننامەیەکــدا لــە )26ی شــوباتی 2022(دا ڕای 

گەیانــد، کــە داگیرکاریــی ڕووســیا بــۆ ئۆکرانیــا خاڵێکــی گــەورەی 

وەرچەرخانــە.

ئــەم  کــە  دا،  نیشــانی  شــۆڵتز  ڕۆژێــک  دوای  ڕێــک   -

لێدوانێکیــدا  لــە  دەبێــت  دراماتیکــی  چەنــد  وەرچەرخانــە 

بــۆ »ئەڵامنیــای بوندســتاگ« گوتــی: ئەڵامنیــا پێویســتی بــە 

ــاییش  ــری و ئاس ــواری بەرگ ــە ب ــت ل ــر دەبێ ــی زیات وەبەرهێنان

و ئــەم گەشــەیە بــە چەنــد هەنگاوێکــی ڕادیکااڵنــە پیشــان 

دەدرێــت«. 

ــۆڵتز  ــەوەی ش ــەڵ ئ ــەربازی: لەگ ــی س ــی خەرجی - زیادکردن

پاکێجێکــی تایبەتــی بــە بــڕی )100( ملیــار یــۆرۆ بــۆ وەبەرهێنــان 

لــە هێــزە چەکدارەکانــی ئەڵامنیــا »بوندســۆهەر« دابیــن دەکات. 

ــر )%2(ی  ــی زیات ــە خەرجکردن ــرد ب ــد ک ــای پابەن ــەو ئەڵامنی ئ

بودجــە بــۆ بەرگــری. ئامانجێــک کــە هەمــوو واڵتانــی ئەندامــی 

ــا  ــەاڵم ئەڵامنی ــتهێنانی، ب ــە بەدەس ــوون ب ــۆ ڕازی ب ــی نات پەیامن

پابەنــدی ئــەوە نەبــوو، لەگــەڵ تــەواوی خەرجییەکانــی بەرگریــی 

ــەی )47(  ــتی نزیک ــۆی گش ــە ک ــاڵی )2021(دا ب ــە س ــا ل ئەڵامنی

ملیــار یــۆرۆی بــە بودجــە بــۆ تەرخــان کــردوە. 

ــی  ــی خۆرهەاڵت ــە باڵ ــا ل ــی ئەڵامنی ــی هێزەکان - بەهێزبوون

ناتــۆ، کــە پێــک دێــت لــە دامــەزراوە نوێیەکانــی نــاو ســلۆڤاکیا. 

ــی  ــاڵ بەرگری ــە پ ــۆ چوون ــوە ب ــی خــۆی دەربڕی شــۆڵتز ئامادەیی

ئاســامنی هاوپەیامنــان بــە بەکارهێنانــی مووشــەکی دژە فڕۆکــە.

- کەمکردنــەوەی هاوبەشــی نێــوان ئەڵامنیــا و ڕووســیا و 

لــە  دوور  و  ســەالمەترت  وزەی  دابینکردنــی  دەســتەبەرکردنی 

ــک  ــد ڕۆژێ ــتییەکەی. چەن ــیا و گازە رسوش ــە ڕووس پشتبەســن ب

لــە دوای واژۆکردنــی ڕێککەوتنــی هێڵــی بۆریــی )نــۆردوم ســرتیم 

2( پرســی پاراســتنی ئاساییشــی نێودەوڵەتــی لــە نێــوان مۆســکۆ 

ــدارەی بایــدن گەنگەشــە کــرا.  ــر چاودێریــی ئی ــە ژێ و بەرلیــن ل

ــەتی  ــاڵ سیاس ــان س ــۆڵتز دەی ــەدا ش ــەم هەنگاوان ــەڵ ئ لەگ

ــای هەڵوەشــاندەوە، کــە دەتوانرێــت  دەرەوە و بەرگــری ئەڵامنی

بــە نۆبەتێکــی بوومەلــەرزە دابرنێــت، نــەک تەنیــا بــۆ ئەڵامنیــا، 

بەڵکــوو بــە شــێوەیەکی شــاراوە بــۆ ئەورووپــا و پێوەندیــی 

ــۆکهێنەرە.  ــک( ش ــس ئەتانتی ــوان )تران نێ

ســەر  لــە  ئۆکرانیــا  قەیرانــی  لێکەوتەکانــی 
کەنــداو و  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســت و کەنــداوی  لــە واڵتانــی خۆرهەاڵتــی  زۆرێــک 

عەرەبــی بــە دوای هاوســەنگیی پێوەندییەکانیــان لەگــەڵ ئەمەریــکا 

ــۆ  ــیا ب ــی هێرشــی ڕووس ــر هەژموون ــە ژێ ــن ل و ڕووســیادا دەگەڕێ

ســەر ئۆکرانیــا. زۆرێــک لــە دەوڵەتانــی جیهــان ســەبارەت بــە 

قەیرانەکــە بێالیەنییــان هەڵبــژاردوە، بــەاڵم لەمەیــش گرینگــرت 

داهاتــوودا  لــە  بێدەنگییــە  و  گۆشــەگیری  ئــەم  کــە  ئەوەیــە 

ــی  ــێکتەرە گرینگەکان ــەی س ــەر زۆرب ــە س ــت ل ــی دەبێ کاریگەری

ئابــووری و نــەوت و گاز و هــاوردەی کشــتوکاڵی و گەشــتیاری، 

ــە ناوچەکــەدا.  بەڵکــوو دەبێتــە هــۆی زیادبوونــی ناســەقامگیری ل

نیگەرانیــی هــەرە گــەورەی واشــنتۆن ئەوەیــە کــە هەژموونــی 

ــە  ــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت کــەم دەکاتــەوە. ڕەنگــە ل ل

ــە  ــکا ل ــی ئەمری ــن و فۆکس ــا تێڕوانی ــی ئۆکرانی ــوودا قەیران داهات

ــی،  ــی عەرەب ــۆ واڵتان ــی ب ــە تایبەت ــکات، ب ــر ب ســەر ناوچەکــە چڕت



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
37دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

کــە هــەر لــە ســەرەتای شــەڕی ڕووســیا و ئۆکرانیــا تــرس لــە 

ســەر بەرزبوونــەوەی نرخــی گەنــم و دانەوێڵــەی جیهانــی لــە 

بازاڕەکانــدا دروســت بــووە، لــە کاتێکــدا ڕووســیا و ئۆکرانیــا دوانــن 

لــە گەورەتریــن هەناردەکارانــی گەنــم و دانەوێڵــە بــۆ سەرتاســەری 

ــان.  جیه

لێکەوتەکانــی قەیرانــی ئۆکرانیــا لــە ســەر واڵتانــی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت

- لە بواری ئاساییش: 
دوەمــی  پلــەی  ســەربازییەوە  توانــای  ڕووی  لــە  ڕووســیا 

جیهانــی گرتــوە و هێــزی یەکەمــی چەکــی ئەتۆمییــە. ئــەوەی 

دەبێتــە هــۆکاری یارمەتیدانــی ئەورووپــا بــۆ ئۆکرانیــا بریتییــە 

لــە درێژکردنــەوەی ئــەم جەنگــە و وشــککردنی ســەرچاوەکانی 

ــۆ  ــکا ب ــا و ئەمری ــە هــۆی ســەپاندنی ســزاکانی ئەورووپ ڕووســیا ب

ــوان ڕووســیا و  ــی ســەربازیی نێ فشارخستنەســەر ڕووســیا. ملمالنێ

ــوان  ــی نێ ــە لەجیاتییەکان ــەڕە ب ــن ش ــە دیارتری ــە ل ــا یەکێک ئۆکرانی

ــە دوای جەنگــی ســارد.  ــکا ل ــاوا و ئەمری ــی خۆرئ ڕووســیا و جیهان

ــۆ هەمــوو  ــت ب ــی دەبێ ــەی نەرێنی ــن لێکەوت ــە چەندی ــەم قەیران ئ

جیهــان بــە گشــتی و بــۆ واڵتانــی دراوســێی ڕووســیا بــە تایبەتــی. 

ــی  ــەڵ ملمالنێ ــب لەگ ــری هاوتەری ــی ت ــەر ملمالنێیەک ــە بەرانب ل

ــەری  ــیادا ڕووب ــەر ڕووس ــە س ــەپێرناوەکان ب ــزا س ــەربازیدا و س س

ــاوا  ــی خۆرئ ــکۆ و پایتەختەکان ــوان مۆس ــی نێ ــران و ملمالنێکان قەی

گەورەتــر دەکات. بــێ گومــان ڕووســیا پێگەیەکــی جیهانــی گرینگــی 

هەیــە و ڕۆڵ دەبینێــت لــە چارەســەرکردنی کێشــەکانی خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاســت و ناوچــەی عەرەبــی، چونکــە مۆســکۆ لــەم چەنــد 

ســاڵەی دواییــدا کاری کــردوە بــۆ ئــەوەی شــوێنپێی خــۆی لــە 

ــکات و شــکۆی ســەردەمی  ــز ب ــدا بەهێ ــە عەرەبییەکان ــاو دەوڵەت ن

ســۆڤێتی بــە دەســت بهێنێتــەوە، کــە بــە شــێوەیەکی گشــتی پشــت 

ــتێت. ــەک دەبەس ــی چ ــە بازرگانی ب

- لە بواری سیاسی:
کاریگەریــی قەیرانــی ئۆکرانیــا تەنهــا لــە ســەر ئەورووپــای 

ســەر  لــە  گــەورەی  کاریگەریــی  بەڵکــوو  نییــە،  خۆرهــەاڵت 

ــە  ــی ملمالنێک ــە الیەنەکان ــە، چونک ــت هەی ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت

پەیوەســن بــە بەرژەوەندییــە گرینگەکانــی واڵتانــی ناوچەکــەوە و 

بــە یــەک شــێواز و تــا ڕادەیەکی کەمــرت پەیوەســتە بــە ناکۆکییەکانی 

ئێســتای ئۆکرانیــا. بــێ گومــان دەوڵەتانــی کەنــداو هاوپەیامنێکــی 

ئێران-یــش  ئەورووپــان،  دەوڵەتانــی  و  ئەمریــکا  گرینگــی 

ــەر  ــە، لەب ــدا هەی ــی گرینگــی لەگــەڵ ڕووســیا و چین هاوپەیامنێتی

ئــەوە شــەڕی ئۆکرانیــا لێکەوتــە و کاریگەریــی سیاســی و ســرتاتیژی 

ــزەکان و  ــە زلهێ ــی دەوڵەت ــەر بەرژەوەندییەکان ــە س ــووری ل و ئاب

هاوپەیامنەکانیــان دەبێــت.

- لە بواری ئابووری:
 قەیرانــی ئۆکرانیــا لــە زۆر الیەنــی ئابــووری و دارایییــەوە 

کاریگەریــی کردوەتــە ســەر ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

و درێــژ دەبێتــەوە بــۆ هەمــوو واڵتانــی ناوچەکــە و بــە هــۆی 

خــۆراک  و  دانەوێڵــە  و  گاز  و  نــەوت  نرخــی  بەرزبوونــەوەی 

کــە هــۆکاری ڕاســتەوخۆی بــۆ ئــەو کێشمەکێشــە سیاســییانە 

ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  واڵتانــی  گومــان  بــێ  دەگەڕێتــەوە. 

وەک میــرس، لوبنــان، عێــراق، مەغریــب، یەمــەن، ســوعوودیە، 

ئەفغانســتان و پاکســتان تووشــی گرفتێکــی جیــددی دەبنــەوە، 

چونکــە بــەردەوام و بــە ڕێژەیەکــی زۆر پشــت بــە هــاوردەی 

گەمنــی ئۆکرانیــا و ڕووســیا دەبەســن.

یەمــەن، کــە لــە بــە هــۆی درێژەکێشــانی شــەڕەوە لــە گەرمەی 

قەیرانێکــی ســەختی خۆراکدایــە و لــە دۆخێکــی مەترســیداردا 

ــوەکان  ــە زیانلێکەوت ــە واڵت ــک ل ــە یەکێ ــەوە دەبێت ــەر ئ دژی، لەب

ــش )%43( و )%26(ی  ــب و لیبیای ــا. مەغری ــی ئۆکرانی ــە قەیران ل

ــن  ــاوە دابی ــەی ئۆکرانی ــە ڕێگ ــان ل ــم و دانەوێڵەی ــاوردەی گەن ه

ــە  ــە، ب ــان وای ــن پێی ــی بەرهەمهێ ــە واڵتان ــک ل ــەن. هەندێ دەک

دەرەوە  بــۆ  ڕووســیا  وزەی  هەنــاردەی  کەمبوونــەوەی  هــۆی 

ــەوت و  ــی ن ــە هەناردەکردن ــەن ل ــی زۆر دەک ســوودێکی ئابووری

ــتی،  ــە گش ــداو ب ــی کەن ــی هاریکاری ــش: ئەنجوومەن گاز لەوانەی

ــراق.  ــران و عێ ئێ

ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا ســەبارەت بــە مامەڵــە 

گەورەکانــی چــەک لەگــەڵ عەرەبســتانی ســوعوودیە و ئیــامرات 

پشــکەکانی بــەرز کــردەوە، دوای ئــەوەی ئــەم دوو واڵتــەی 

ــەن و  ــەڕی یەم ــۆی ش ــە ه ــوون ب ــاردا ب ــر فش ــە ژێ ــداو ل کەن
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ــە  ــی هاوکاریی ــەوەی کەناڵ ــران و کردن ــان لەگــەڵ ئێ ناکۆکییەکانی

ــن. ــیا و چی ــەڵ ڕووس ــەربازییەکانی لەگ س

لــەو  کەنــداو  گازی  و  نــەوت  بەرهەمهێنــەری  واڵتانــی 

بڕوایــەدان شــەڕی ڕووســیا و ئۆکرانیــا لــە بەرژەوەندیــی ئابووریی 

ــداو وەک  ــی کەن ــی گاز و نەوت ــە هەناردەکردن ــە، چونک ئەواندای

ئەڵتەرناتیڤــی نــەوت و گازی ڕووســیا بــۆ بازاڕەکانــی جیهــان لــە 

ــی  ــە واڵتان ــک ل ــکا و هەندێ ــە ڕاســتیدا، ئەمەری ــە. ل زیادبووندای

ــی  ــە واڵتان ــەک ل ــەڵ ژمارەی ــان لەگ ــی پتەوی ــا پێوەندی ئەورووپ

ــە  ــە ل ــەکان، ک ــا خۆرئاواییی ــە، کۆمپانی ــدا هەی ــداوی عەرەبی کەن

کەرتــی گاز و نەوتــدا کار دەکــەن بــەردەوام لــەو ناوچەیــەدا 

گۆڤــاری  دەکــەن.  گــەورە  وەبەرهێنانــی  وزەدا  کەرتــی  لــە 

ــەکان و  ــە دەرفەت ــی ســەبارەت ب ــی بەریتان )MYAD(ی ئابووری

ــا  ــۆ ئەورووپ ــتییەکانی وزە ب ــی پێداویس ــی دابینکردن هەلومەرج

وەک جێگــرەوەی نــەوت و گاز، بــە هــۆی دۆخــی شــڵەژاوی 

ــازاری 2022(دا ڕای  ــە )4ی ئ ــی، ل ــم و وزەی جیهان ــازاڕی گەن ب

گەیانــدوە، کــە واڵتانــی کەنــداو کاریگەریــی گەورەیــان لــە ســەر 

باشــکردنی ئــەو دۆخــە شــڵەژاوەی بــازاڕی جیهانــی دەبێــت، کــە 

ــووە. ــت ب ــاوە دروس ــیا و ئۆکرانی ــەڕی ڕووس ــۆی ش ــە ه ب

لە الیەنی سیاسییەوە:
لــە پێوەندیــی بــە بــواری ئابوورییــەوە، قەیرانەکــە پێگەیەکــی 

سیاســیی گرینــگ دەداتــە واڵتانــی کەنــداو بــە هــۆی کاریگەریــی 

پێگــەی ئابوورییــان لــە ســەر هەمــوو جیهــان، بۆیــە لــە ڕوانگــەی 

سیاســەتی وزەوە بــە دوای کەمکردنــەوەی نرخەکانــەوەن، بــە 

تایبەتــی لــە حاڵەتــی خراپرتبوونــی بارودۆخەکــە و توندتربوونــی 

ئاســتی شــەڕ و پێکدادانــەکان لــە ئۆکرانیــا، کــە دەرفەتــی زیاتــر 

بــە واڵتانــی کەنــداو دەدات بــۆ مانــۆڕی سیاســیی زیاتــر و 

ــەوە. ئازادیــی جوواڵن

قەیرانــەدا  ئــەم  ســەرەتای  لــە  ئەورووپــا  یەکێتیــی 

واڵتانــی  ئاساییشــی  لــە  هۆشــیارانەی  نزیکبوونەوەیەکــی 

هاوبەشــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت وەرگرتــوە، لەبــەر ئــەوە 

یەکێتیــی ئەورووپــا هەوڵــی داوە لــە ملمالنێــی ڕووســیا و ئۆکرانیا 

دوور بکەوێتــەوە لــە ڕووی بەرەنگاربوونــەوەی ســەربازییەوە، 

و  مرۆیــی  هاوکاریــی  ناردنــی  ڕێــگای  لــە  تەنهــا  بەڵکــوو 

ــا  ــی ئەورووپ ــا دەکات. یەکێتی ــە ئۆکرانی ســەربازییەوە بەرگــری ل

ــەکانی  ــەر هەڕەش ــە بەرانب ــەرەکی ل ــی س ــە کاراکتەرێک ــووە ب ب

ڕووســیا. ئەورووپییــەکان بۆیــان دەرکــەوت، کــە بــە هــۆی ئــەو 

هەڵــە گەورەیــەی ئەڵامنیــا کردوویەتــی، بــەاڵم یەکێتیــی ئەورووپا 

ــزی ســەربازی، مەترســییەکی گــەورەی  ــی هێ ــێ بەکارهێنان ــە ب ب

ئەمنــی لــە ســەر کیشــوەری ئەورووپــا دوور خســتوەتەوە، هــەر 

ــیدایە.  ــە مەترس ــتایش ل ــد ئێس چەن

لــە  بەردەوامــە  ڕووســیا  کــە  خســتوە،  دەری  قەیرانەکــە 

هەڕەشــەکردن بــۆ ســەر ئاساییشــی ئەورووپــا، بــە شــێوازی 

بــە  ســەربازی«وە،  باوەپێکردنــی  ڕێگــەی  »لــە  نەرێنــی 

و  ســایبەر  هێرشــی  ڕێگــەی  »لــە  نافەڕمیــش  شــێوەیەکی 

هەڵمەتەکانــی بــێ ئاگاکردنــەوە« هێــز و کاریگەریــی خــۆی 

دەســەملێنێت. لــە داهاتوویشــدا بڕیــارە یەکێتیــی ئەورووپــا و بــە 

تایبەتــی ئەڵامنیــا بەشــدارییەکی بەرچــاو بکــەن لــە گەشــەپێدانی 

ــا، کــە زۆر پێویســتە بــۆ بەرگریکــردن  ــای بەرگریــی ئەورووپ توان

و بەرەنگاربوونــەوەی هەژموونــی ڕووســیا سیاســەتی ئاساییشــی 

ــە ســەرچاوەی وزەی  ــەوە و پشتبەســتنیان ب )ســایبەر( چــڕ بکەن

ــەوە.  ــەم بکەن ــیا ک ڕووس

سەرچاوە:
سەنتەری ئەورووپا بۆ لێکۆڵینەوەکانی دژەتیرۆر و هەواڵگری

 https://www.europarabct.com



پۆتین پێچەوانەی بێالرووس و قیرغیزستان، 
ببێتــە  )ئۆکرانیــا(  نییــە  لــەوە  حــەزی 
واڵتێکــی دیمۆکــرات، کە ئەندامــی یەکێتیی 
ئەورووپایــە و ڕەنگــە ببێتە ئەندامی ناتۆش

جەنگی )ڕووسیا و ئۆکرانیا( و کاریگەریی لە سەر سیاسەتی جیهان
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بــۆ  ســوورییەکان  چەکــدارە  بەشــداریی 
ڕووســیا هێزەکانــی  پشــتیوانیی 

ــە  ــووریا ب ــەربازییەکانی س ــزە س ــدەی هێ ــە فەرمان ــێک ل بەش

ئاژانســەکانی هەواڵیــان ڕاگەیانــد، کــە هەندێک لــە چەکدارەکانیان 

ئامــادەن بچنــە ئۆکرانیــا بــۆ شــەڕکردن و پشــتیوانی لــە ڕووســیای 

هاوپەیامنیــان. بــەاڵم تــا ئێســتا بــە فەرمــی حوکوومەتــی ســووریا 

ــەو جــۆرەی دەرنەخســتوە، ئەگــەر چــی پــێ  ــچ ئاماژەیەکــی ل هی

دەچێــت بــە نهێنــی ئــەم پڕۆســەیە ئەنجــام درابێــت.

الی خۆیــەوە حوکوومەتــی ڕووســیا بــە هەمــوو شــێوەیەک 

لێــدوان لــەو بارەیــەوە ڕەت دەکاتــەوە، نــە ئەگەرێکــی لــەو جــۆرە 

ــەوە. ــە ڕەتیشــی دەکات ــەوە، ن ــات دەکات دووپ

ئــەو چەکدارانــەی کــە هەواڵــی ئــەوە هەیــە چووبنــە ڕووســیا، 

میلیشــیاکانی الیەنگــری ئەســەدن کــە لــە ســەرەتای جەنگــی 

ســووریادا دروســت بــوون و لــە شــەڕی ئــەو واڵتــەدا بــە پاڵپشــتی 

ــی  ــە ناوچەکان ــدێ ل ــان هەن ــیا توانیی ــزە ئاســامنییەکانی ڕووس هێ

ســووریا بگرنــەوە. تەنانــەت بــاس لەوەیــش دەکرێــت کــە بەشــێک 

ــێوازی  ــردوون، ش ــێ ک ــی پ ــیا ڕاهێنان ــرت ڕووس ــە پێش ــەم هێزان ل

ڕاهێنانەکەیــش بــەو جۆرێکــی نامــۆ و جیــاواز بــووە لــە ژینگــە و 

جیۆگرافیــای ســووریا، هــەر بۆیــە بــە ئەگەرێکــی زۆرەوە لــە چەنــد 

ــە  ــەم هێزان ــۆ بەگەڕخســتنی ئ ــی ب ــردوودا ڕووســیا پالن ســاڵی ڕاب

ــاوە.  دان

ســووریا  ســەربازییەکانی  چەکــدارە  تــری  فەرماندەیەکــی 

ــت  ــان دەیانەوێ ــە ئەندامەکانی ــک ل ــە زۆرێ ــەوە دەکات ک ــاس ل ب

خۆبەخشــانە ناویــان بنووســن و بــڕۆن بــۆ یارمەتیدانــی ڕووســیای 

هاوپەیاممنــان، بــەاڵم تــا ئێســتا چاوەڕێیــن و هیــچ ڕێنامییەکــامن 

لــە ســەرکردایەتییەوە وەرنەگرتــوە. ئــەو فەرماندەیــە بــە ئاژانســی 

ڕۆیتــەرزی ڕاگەیانــد: ئێمــە هێــزی هاوکاریــن کــە شانبەشــانی 

ــە  ــە ڕووســییەکامناندا شــەڕمان کــرد ل ســووپا و لەگــەڵ هاوپەیامن

ســووریا، و ئــەو تیرۆریســتانەمان تێــک شــکاندن کــە شــەڕیان لــە 

ــوو.  ــا کردب ســووریا بەرپ

ــیا  ــەرۆکی ڕووس ــن(ی س ــازاردا )پوتی ــی ئ ــەرەتای مانگ ــە س ل

واڵتەکەیــدا  ئاساییشــی  ئەنجوومەنــی  کۆبوونەوەیەکــی  لــە 

ڕاگەیاندبــوو کــە ئەگــەر خەڵکــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بخــوازن 

بــە خواســتی خۆیــان بێنــە ئۆکرانیــا، نــەک بــۆ پــارە، ئــەوا ڕووســیا 

دەبێــت یارمەتییــان بــدات بــۆ ئــەوەی بگەنــە ناوچەکانــی شــەڕ. 

ــا  ــە ئۆکرانی ــەوە هــات ک ــەوە دوای ئ ــەو بارەی ــن ل قســەکانی پوتی

لــە ســەرەتای مانگــی ســێدا ڕای گەیانــد کــە زیاتــر لــە 16 هــەزار 

ــە  ــەدا دژ ب ــە بــەرەی ئــەو واڵت بیانــی بــە شــێوەی خۆبەخشــانە ل

ڕووســیا شــەڕ دەکــەن. ئەگــەر چــی بوونــی چەکــداری خۆبەخشــی 

نائۆکرانــی لــە ڕیزەکانــی ئــەو واڵتــەدا بوونــی هەیــە، بــەاڵم 

ــا  ــەرۆکی ئۆکرانی ــە س ــت ک ــە بێ ــەو ڕادەی ــەی ب ــت ژمارەک پێناچێ

بانگەشــەی دەکات. 

ئــەو  بایەخــی  لــە  ئەمەریکییــەکان  تــرەوە  الیەکــی  لــە 

پشــتیوانییەی ســوورییەکان بــۆ لەشــکری ڕووســیا کــەم دەکەنــەوە 

و پێیــان وایــە تەنهــا ژمارەیــەک چەکــداری کەمــن ئــەو هەڵوێســتە 

دەردەبــڕن.

بەڕێوەبــەری هەواڵگریــی وەزارەتــی بەرگریــی ئۆکرانیــا لــە 

وەاڵمــی پرســیارەکانی ڕۆیتــەرزدا گوتــی »150 بەکرێگیــراو لــە 

ــیا  ــەی ڕووس ــووریاوە ڕەوان ــە س ــیا ل ــی ڕووس ــەی حۆمەیمیم بنک

کــراون بــۆ بەشــداریکردن لــە کــردەوە ســەربازییەکانی ئــەو واڵتــە 

ــا«. ــە ئۆکرانی دژ ب

ســەرۆکی ئۆکرانیــا لــەم بارەیــەوە لــە لێدوانێکــدا باســی لــەوە 

ــە  ــی ڕووســیا ل ــە هێزەکان ــە ک ــی هەی ــەی زانیاری ــە واڵتەک ــرد ک ک

دا  بەکرێگیــراو دەهێنــن و هۆشداریشــی  واڵتانــی جیــاوازەوە 

کــە هــەر کەســێک هــەوڵ بــدات لەگــەڵ داگیرکــەران لــە خاکــی 

ــی داوە. ــاری ژیان ــن بڕی ــەوا خراپرتی ــکات، ئ ــەڕ ب ــا ش ئۆکرانی

بەرپرســانی بــااڵی ناوچەکــە گوتیــان مووچــەی پێشــنیارکراو بــۆ 

هــەر ســەربازێک، )1000 دۆالر( بــووە لــە مانگێکــدا، کــە ئەمەیــش 

گەلێــک زیاتــرە لــە پــارەی ســەربازێکی ســووریا و گوتیشــیان 

دۆالریــش   2000 تــا  دەتوانــن  بەئەزموونــەکان  جەنــگاوەرە 

ــرن.  وەربگ

ڕووســیادا  ئاساییشــی  ئەنجوومەنــی  کۆبوونەوەکــەی  لــە 

خۆبەخشــەکانی  گەیانــد،  ڕای  ڕووســیا  بەرگریــی  وەزیــری 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ئامــادەن شانبەشــانی هێزەکانــی ڕووســیا 

لــە ناوچــەی دۆنبــاس لــە خۆرهەاڵتــی ئۆکرانیــا شــەڕ بکــەن. 

 

ــەر  ــە س ــت ل ــزی ئیمپریالیس ــی دوو هێ ملمالنێ
ــا ــی ئۆکرانی خاک

ئەگــەر چــی لــە پــاش کۆتاییهاتنــی جەنگــی ســارد و ڕووخانــی 

ــی  ــی و دەرەکی ــەتی ناوخۆی ــی سیاس ــۆڤێت و گۆڕان ــی س یەکێتی
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دووجەمســەریی  ســەردەمی  کۆتاییهاتنــی  لــە  بــاس  ڕووســیا، 

ــە  ــۆڤێت و ویالیەت ــی س ــرت یەکێتی ــە پێش ــدا، ک ــە جیهان ــرا ل دەک

ــەو دوو جەمســەرەیان  ــی ئ ــکا نوێنەرایەتی ــی ئەمەری یەکگرتوەکان

ــرد،  دەک

کۆنفرانســێکی  لــە  ئەمەریــکا  ســەرۆکی  بایــدن  جــۆ 

ڕۆژنامەوانیــدا دووبــارە پرســی هەڕەشــەکانی ڕووســیای لــە ســەر 

ئۆکرانیــا بــاس کــرد، بــە ڕوونــی ســێ هەڕەشــەی لــە مۆســکۆ کــرد 

لــە ئەگــەری هێرشــکردنە ســەر ئۆکرانیــا.

ــەوە  ــە مۆســکۆ ئ ــکا ل ــی ســەرۆکی ئەمەری هەڕەشــەی یەکەم

ــە  ــا و واڵتەک ــاو ئۆکرانی ــە ن ــز بنێرێت ــەر ڕووســیا هێ ــە ئەگ ــوو، ک ب

ــن. ــەر دەب ــی وێرانک ــە ئابوورییەکان ــکات، ئاکام ــر ب داگی

ســەربازیی  هێــزی  ناردنــی  هەڕەشــەی  تەنانــەت  بایــدن 

ــی،  ــا و خۆرهەاڵتــی واڵتەکــە و گوت ــۆ ئۆکرانی واڵتەکەیشــی کــرد ب

ــە و  ــە نێوانیاندای ــرۆز” ل ــی “پی ــۆ پابەندییەک ــی نات ــەڵ واڵتان لەگ

دژی هــەر هێرشــێکی ڕووســیا، بەرگــری لــە ئۆکرانیــا دەکــەن.

ــی  ــی، ئاکام ــدن گوت ــۆ بای ــێیەمیدا ج ــەی س ــە هەڕەش ــە ل بۆی

و  ڕووســیا  ســەر  لــە  کاریگەرییــان  ئــەو هەنگاوانــە  هەمــوو 

ــورس دەدات و  ــی ق ــیا باجێک ــت، »ڕووس ــوکەوتەکانی دەبێ هەڵس

تێڕوانینــی جیهــان بــۆ واڵتەکــە دەگۆڕێــت.«

کۆشــکی  وتەبێــژی  پێســکۆف،  دیمیــرتی  خۆیــەوە،  الی 

ســه رۆکایه تیی ڕووســیا )کرملیــن( لــە چاوپێکەوتنێکــدا لەگــەڵ 

ــۆ ســەرۆکی  ــن ب ــد، »ســەرۆک پوتی ــه ی ڕای گه یان ــای واڵته ک میدی

ــه ر  ــە س ــە ل ــە ک ــەی ئێم ــەو هێزان ــردەوە ئ ــکای ڕوون ک ئەمەری

ســنووری ڕووســیا بــاو دەکرێنــەوە هەڕەشــە لــە کــەس ناکــەن«.

ــدن، پێســکۆڤ  ــن و بای ــی پوتی ــاره ی ڕه وشــی گفتوگۆکان ــه  ب ل

ئامــاژه ی بــه وه  کــرد، »گفتوگۆکانــی نێــوان هــەر دوو ســەرکردەکە 

ــراو«. ــه یه کی دیاریک ــد کێش ــه  چه ن ــووه  ب ــه ت ب تایب

وتەبێــژی کرملیــن باســی لــه وەش کــرد، »بــێ گومــان ئــەو دوو 

ســەرۆکە نییه تپاکــی نیشــانی یەکــرت دەدەن، بــەاڵم لــە بــارەی 

بابه تــه کان و کێشــه کانه وه  ڕاوبۆچوونــی جیاوازیــان هه یــه ».

چارەنووسی دانوستانەکان
ــد  ــەک تون ــە ڕادەی ــا و ڕووســیا ب ئەگــەر چــی جەنگــی ئۆکرانی

بووەتــەوە، کــە زۆرێــک لــە چاودێرانــی جیهــان پێیان وایــە ئەگەری 

هیــچ ڕێککەوتــن و دانوســتانێک نەماوەتــەوە، بــەاڵم پاڵنــەرە 

ــان،  ــە و بەرژەوەندییەکانی ــەو دوو واڵت ــەر کام ل ــی ه خودییەکان

لەگــەڵ فاکتــەرە بابەتییەکانــی جیهــان و پێوەندیــی هــەر کام 

لــەم دوو واڵتــە لەگــەڵ واڵتانــی تــر، پاڵنــەر دەبــن بــۆ گەییشــتنە 

ــگ. ــی جەن ــن و ڕاگرتن ڕێککەوت

وەزارەىت دەرەوەى ڕووســیا ڕای گەیانــد، ئامــادەن شــاندێک کــە 

ــە مێنســک  ــراىن بەرگــرى و دەرەوە پێــک بهێنــن و بینێرن ــە وەزی ل

بــۆ ئەنجامــداىن دانوســتان لەگــەڵ ئۆکرانیــا.

دەشــڵێت:  ڕاگەیەنراوێکــدا  لــە  ڕووســیا  دەرەوەى  وەزارەىت 

دانانــی چــەک لــە الیــەن ســوپای ئۆکرانیــاوە بەشــێکی ســەرەکیی 

ــن  ــش نی ــت و ئامادەی ــەر ئەنجــام بدرێ ــت، ئەگ ــۆکان دەبێ گفتوگ

هێزەکامنــان بکشــێنینەوە. هــاوکات ئەلێکســاندەر لوکاشــێنکۆ، 

ســەرۆکی بێــالڕووس ڕای گەیانــد، ئــەوان ئامــادەن گفتوگــۆ و 

ــەن. ــت بک ــدا دروس ــکۆ و کیێڤ ــوان مۆس ــە نێ ــتانن ل دانوس

ــا  ــە ئۆکرانی بۆچــی پوتیــن دەیەوێــت بەشــێک ل
داگیــر بــکات؟

ئەگــەر چــی ڤالدیمیــر پوتیــن، ســەرۆک کۆمــاری ڕووســیا، لــە 

ــا ڕەت  ــەر ئۆکرانی ــۆ س ــی ب ــی هێرش ــەردەوام هەواڵ ــەرەتادا ب س

دەکــردەوە، بــەاڵم ئەمەریــکا، به ریتانیــا، ناتــۆ و یەکێتیــی ئەورووپــا 

ــن. هــەر  ــن بکرێ ــەو قســانەی پوتی ــاوەڕ ب ــت ب ــە ناکرێ ــان وای پێی

ــی  ــکار و هاواڵتییان ــە دیپلۆمات ــکا هــەر زوو داوای ل ــە ئەمەری بۆی

ــن. ــێ بهێڵ ــا ج ــرد، ئۆکرانی ــه ی ک واڵته ک

ســەرۆکایەتیی  بــە  ئەورووپــا  یەکێتیــی  ئــەوەی  ســەرەڕای 

ئێامنوێــل ماکــرۆن، ســەرۆک کۆمــاری فەرەنســا لــە ســەرەتادا 

ــوو،  ــییانە هەب ــارەی دیپلۆماس ــی و ڕێگەچ ــە ناوبژیوان ــاوەڕی ب ب

ــانی  ــەری هه ڵگیرس ــکان و ئەگ ــی ملمالنێ ــەڵ زیاتربوون ــەاڵم لەگ ب

شــەڕ، بــەردەوام ئــەو پرســیارە دەکرێــت، کــە ئۆکرانیــا تــا چ 

ــک  ــە چ نیازێ ــن ب ــە و پوتی ــیا هەی ــۆ ڕووس ــی ب ــەک گرینگی ڕادەی

بڕیــاری هێرشــکردنە ســەر دراوســێیەکەی دەدات؟

کۆنرتۆڵــی  ڕووســیا  ســۆڤێت،  یەکێتیــی  ڕووخانــی  لەگــەڵ 

)14( واڵتــی لــە دەســت دا، بــەاڵم لەدەســتدانی ئۆکرانیــا لــە 

ــی  ــگ دوای ڕاگەیاندن ــوار مان ــا چ ــوو. ئۆکرانی ــرت ب ــان تاڵ هەمووی

نەمانــی یەکێتیــی ســۆڤێت، لــە ڕاپرســییەکدا کــە زیاتــر لــە ٪90ی 

ــێ دا، ســەربەخۆیی  ــان پ ــه  دەنگــی ئەرێنی ــه و واڵت ــی ئ هاواڵتییان

ــد. ــۆی ڕاگەیان خ
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ــەدە  ــە 12 س ــوو، ک ــدا ب ــە کاتێک ــەربەخۆیی ل ــی س راگەیاندن

ــیا  ــەزرا. ڕووس ــف دام ــە کیێ ــیا ل ــی ڕووس ــەم دەوڵەت ــرت، یەک پێش

ــف وەک  ــە کیێ ــەوە ک ــەو کات ــەم و ل ــەدەی نۆی ــە س ــا ل و ئۆکرانی

پایتەختــی ڕووســیا ناســێرنا، پێوەندیــی پتەویــان پێکــەوە هەبــووە 

ــە  ــە ڕێگــەی ئیمزاکردنــی ڕێککەوتنێکــەوە، ب و ســاڵی )1654( و ل

تــەواوی یەکگرتــوو بــوون. دواتریــش ئۆکرانیــا و بێــالڕووس بوونــە 

ــۆڤێت. ــی س ــتبوونی یەکێتی ــی دروس هەوێن

هــاوکاری و پێوەندیــی مێژوویــی بوونــە هــۆی ئــەوەی زۆربــەی 

ــەن،  ــە بک ــی قس ــی و ئۆکران ــی ڕووس ــە دوو زمان ــەکان ب ئۆکرانیی

ــە یەکــرت نزیکــن. لــە بەشــەکانی خۆرهــەاڵت و  ئــەو دوو زمانــە ل

ــە  ــە و دانیشــتوانی ب ــی ڕووســی زۆرینەی ــا، زمان باشــووری ئۆکرانی

ناڕاســتەوخۆ لــە ژێــر کۆنرتۆڵــی ڕووســیا دان. هــەر بۆیــە نزیکــه ی 

یــەک لــە ســەر ســێی خەڵکــی ئۆکرانیــا بــە ڕووســی قســە دەکــەن 

و هەســتی نزیکــی زیاتریــان لەگــەڵ ڕووســیا هەیــە.

و  فەرهەنگــی  مێژوویــی،  پتــەوی  پێوەندیــی  ڕووســەکان 

ئایینییــان لەگــەڵ ئۆکرانییــەکان هەیــە، بــەاڵم لەگــەڵ واڵتانــی 

ــە ناوچــەی باڵتیــک، قەوقــاز و ئاســیای  تــری یەکێتیــی ســۆڤێت ل

ناوەڕاســت ئــەو هەســتەیان نییــە. ئەمە هەمــان میراتــی کولتووری 

و کۆمەاڵیەتییــە، کــە ڤالدیمیــر پوتیــن پشــتی پێ دەبەســتێت. هەر 

بۆیــە پوتیــن لــە مانگــی یونیــو/ حوزەیرانــی ڕابــردوو نووســیبووی: 

ڕووس و ئۆکرانییــەکان خەڵکانێکــن، کــە »کەشــی مێژوویــی و 

ــە  ــان ل ــوار«ی نێوانی ــە و »بوونــی دی دەروونــی« هاوبەشــیان هەی

ســااڵنی ڕابــردوودا »خەمنــاک« بــووە. ڤالدیمیــر پوتیــن هەروەهــا 

نووســی: »دڵنیــام لــەوەی کــە دەســتەاڵتدارێتیی ڕاســتەقینەی 

ئۆکرانیــا، تەنیــا لــە ڕێگــەی هاوبەشــی لەگــەڵ ڕووســیا دێتــە دی. 

ئێمــە بــەردەوام بــە یەکــەوە زۆر بەهێــز و ســەرکەوتوو بوویــن و 

ــن«. ــەک نەتەوەی ــن، چونکــە ئێمــە ی دەبی

ســەرەڕای ئــەم قســانەی پوتیــن لــە بــارەی »مێژوویەکــی 

شــیرین«، ئۆکرانیــا قوربانیــی ســەرەکیی قاتوقڕیــی ســااڵنی )1932-

1933( بــوو، کــە لــە ســەردەمی دەســتەاڵتدارێتیی جۆزێف ســتالین 

بەرۆکــی گرتــن و بڕســێتی باڵــی بــه  ســه ر ئــه و واڵتــه دا کێشــا، بــه  

ــه ی  ــی الش ــۆ خواردن ــای ب ــاوک په ن ــه ت ب ــوو، ته نان ــێوه یه ک ب ش

ــل،  ــە کارەســاتی چێرنۆبێ ــش ل ــرد، دواتری ــه ی ده ب ــه  مردوە ک منداڵ

ئۆکرانیــا زیاتریــن زیانــی لــە نێــو واڵتانــی یەکێتیــی ســۆڤێتی 

ــەر کــەوت. پێشــوو، ب

خه ڵکــی  نه هاهه تییه کانــی  لــه   گوزارشــت  مۆنۆمێنتێــک 

مۆنۆمێنتــی  ده کات:   )1933-1932( ســااڵنی  لــه   ئۆکرانیــا 

خه ڵکــی  برســیکردنه وه (ی  ڕێگــه ی  لــه   )کوشــن  هۆلۆدۆمــۆر 

 )1933-1932( ســااڵنی  لــه   ئۆکرانیــا 

و  هەوڵــەکان  ســەر  لــە  کاریگەرییــان  ڕووداوانــە  ئــەو 

بەرەوپێشــچوونی خەڵکــی ئۆکرانیــا دانــا، کــە یەکــەم واڵت بــوون 

ڕاگەیانــد. ســۆڤێت  یەکێتیــی  لــە  ســەربەخۆیییان 

ئۆکرانیــا  ســه ربه خۆیی  جه نگــی  هه ڵگیرســانی  ده ســتپێکی 

لــه  )8ی نۆڤێمبــه ری 2017( ده ســتپێکی هه ڵگیرســانی جه نگــی 

ســه ربه خۆیی ئۆکرانیــا لــه  )8ی نۆڤێمبــه ری 1917(

ــەوت  ــەر ک ــا س ــە ئۆکرانی ــی ل ــی پڕتەقاڵ ــاڵی )2005( شۆڕش س

ــری  ــی الیەنگ ــار و دەوڵەت ــەرۆک کۆم ــی س ــۆی نەمان ــووە ه و ب

ڕووســیا. لــە ســاڵی )2004 تــا 2007( کــە ئابووریــی ئۆکرانیــا 

ــر  ــارەی دیموکراســی و مافــی مــرۆڤ زیات ــە ب گەشــایەوە، قســە ل

ــری  ــە الیەنگ ــوو ب ــاو ب ــێوەیەکی بەرچ ــە ش ــە ب ــەو واڵت ــوو و ئ ب

پێوەندیــی سیاســیی ئۆکرانیــا  خۆرئــاوا و یەکێتیــی ئەورووپــا. 

و بلۆکــی خۆرئــاوا بــە ڕادەیــەک پتــەو بــوو، کــە مۆســکۆ لــە 

پەلهاویشــتنی بزووتنــەوەی دیموکراســی بــۆ ڕووســیا و واڵتانــی تــر 

ــوو. ــەران ب نیگ

لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا ناکۆکییەکانــی نێــوان کیێــڤ و مۆســکۆ 

بــە پێــی هــەوراز و نشــێوی سیاســی لــە ڕووی فراوانبوونــی 

دیموکراســییه وه  گۆڕانکارییــان بــە ســەردا هاتــوە. ئــەو ناکۆکییانــە 

بــۆ  ئۆکرانیــا  فه رمییەکانــی  هەوڵــە  دوای   )2014( ســاڵی  لــە 

ئەندامبــوون لــە یەکێتیــی ئەورووپــا و هێرشــی ڕووســیا بــۆ ســەر 

ــوون. ــر ب ــا زیات کریمی

ناتــۆ ســاڵی )1949( بــۆ پاراســتنی خۆرئــاوا لــە سەرکێشــەکانی 

یەکێتیــی ســۆڤێت دروســت بــوو. ئــەو هاوپەیامنێتییــە ســەربازی-

تەناهییــە لــە کاتــی شــەڕی ســارددا )14( ئەندامــی نوێــی وەرگــرت 

و دواتــر بــەرەو واڵتانــی یەکێتیــی ســۆڤێتی جــاران )لیتوانیــا، 

ناوەڕۆکــی  پێــی  بــە  هاویشــت.  پەلــی  لێتۆنــی(  و  ئەســتۆنیا 

هاوپەیامنێتییەکــە، ئەگــەر واڵتێکــی ئەنــدام هێرشــی بکرێتــە 

ــی،  ــتیکردن لێ ــۆ پاڵپش ــۆ ب ــی نات ــی ئەندام ــەواوی واڵتان ــەر، ت س

ــن. ــادە دەب ئام

ــا  ــا و جۆرجی ــی ئۆکرانی ــردوە، واڵتان ــۆ ک ــە نات ــن داوای ل کریمل

ــا  ــۆ ســەر جۆرجی ــە ســاڵی 2008 ســووکە هێرشــێکی ب ــیا ل )ڕووس
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کــرد( وەک ئەنــدام وەرنەگرێــت، چونکــە ئەندامێتیــی هــەر یــەک 

ــوێنپێی  ــی ش ــۆی فراوانبوون ــە ه ــۆدا، دەبێت ــە نات ــە ل ــەو واڵتان ل

ــیا. ــنوورەکانی ڕووس ــە ســەر س ســەربازی – تەناهــی ل

 )2008( ســاڵی  لــە  ئۆکرانیــا  ئەمانــە،  هەمــوو  ســەرەڕای 

و  کــرد  پــێ  دەســت  ناتــۆ  لــە  ئەندامێتــی  بــۆ  هەوڵەکانــی 

ــیا  ــری ڕووس ــاری الیەنگ ــەرۆک کۆم ــی س ــی دوای نەمان هەوڵەکان

لــە ســاڵی )2014( چڕتــر بــوون. ئۆکرانیــا تەنانــەت ڕاهێنانــی 

ســەربازیی هاوبەشــی لەگــەڵ ناتــۆ کــردوە و چەکــی وەکــوو 

ــف  ــوە. کیێ ــا وەرگرت ــکا و تورکی ــە ئەمەری ــی ل ــک و درۆن دژەتان

و واشــنتۆن ڕێــکارەکان بــۆ بەهێزکردنــی سســتەمی بەرگریــی 

ــەی  ــەر نیمچەدوورگ ــۆ س ــرش ب ــەت دوای هێ ــە تایب ــا و ب ئۆکرانی

ــی  ــە ســاڵی )2014( و پاڵپشــتیی چەکدارانــی جوداخوازان ــام ل کری

ــاواز  ــن جی ــن. پوتی ــی ڕەوا دەزان ــە کارێک ــا، ب ــی ئۆکرانی خۆرهەاڵت

ــا،  ــۆ و ئۆکرانی ــوان نات ــی نێ ــە، پێوەندی ــی وای ــەوە و پێ ــر دەکات بی

ــه دا. ــەم هاوپەیامنێتیی ــە ل ــی کیێف نیشــانەی ســەرەتایی ئەندامێتی

ئۆکرانیــا چەندیــن بەنــدەری گرینگــی لــە ســەر دەریــای ڕەش 

هەیــە، هــەر بۆیــە وەک ناوچەیەکــی ســرتاتیژیی یەکێتیــی ســۆڤێت 

هەژمــار دەکــرا. ئێســتایش ئــەو هەوڵکەوتــە جوگرافییــەی ئۆکرانیــا 

ــە ســاڵی  ــەوەی مۆســکۆ ل ــۆ ڕووســیا زۆر گرینگــە. هــەر وەک ئ ب

ــی  ــەوە توانی ــەو ڕێگەی ــرد و ل ــر ک ــامی داگی )2014( ناوچــەی کری

باشــرت دەســتی بــە بنکــەی دەریایــی »سواســتوپل« و شــوێنی 

جێگیربوونــی کەشــتیگەلی جەنگــی ڕووســیا لــە دەریــای ڕەش 

بــگات.

دوور نییــە ڕووســیا بیەوێــت تــەواوی خاکــی ئۆکرانیــا کۆنــرتۆڵ 

بــکات، بــەاڵم ڕەنگــە زیاتــر چــاوی لــە بەنــدەری »ئۆدســای« 

ئۆکرانیــا بێــت، چونکــە لــەو ڕێگــەوە دەتوانێــت دەســەاڵتی 

ــکۆ  ــا مۆس ــت. هەروەه ــدا هەبێ ــای ڕەش ــەر دەری ــە س ــری ب زیات

ــەر  ــە س ــرتیا« ل ــس نس ــیا و »تران ــوان ڕووس ــکانیی نێ ــەر وش ئەگ

ــت  ــکات، دەتوانێ ــرتۆڵ ب ــا کۆن ــی ئۆکرانی ــنوورەکانی خۆرهەاڵت س

ڕێــگای گەییشــن بــە دەریــای ڕەش بــە ســەر ئۆکرانیــادا بگرێــت.

کــە وایــە هێرشــی ڕووســیا بــۆ ســەر ئۆکرانیــا ڕەنگــە تەنیــا بــە 

ــت،  ــگ بێ ــی ناوچەیەکــی ســرتاتیژی و گرین ئامانجــی کۆنرتۆڵکردن

نــەک بــۆ داگیرکردنــی تــەواوی ئــەو واڵتــە.

بــارەی  لــە  هەڵوێســتەکانی  پێچەوانــەی  پوتیــن  ڤالدیمیــر 

ــە  ــەوە نیی ــەزی ل ــتان، ح ــالرووس و قیرغیزس ــی بێ گۆڕانکارییەکان

دراوســێیەکەی )ئۆکرانیــا( ببێیــە هێــامی واڵتێکــی دیمۆکــرات، کــە 

ئەندامــی یەکێتیــی ئەورووپایــە و ڕەنگــە ببێتــە ئەندامــی ناتــۆش.

ــە  ــن ل ــەوە. پوتی ــی بکات ــی خۆیش ــە میرات ــر ل ــە بی ــەو، ڕەنگ ئ

دیامنەیەکــی تەلەڤزیۆنیــدا کە ڕۆژی )12(ـــی دیســێمبەری ڕابردوو 

بــاو کرایــەوە، بــە ڕوونــی دڵگرانیــی خــۆی لــە ڕووخانــی یەکێتیــی 

ــی  ــەو، وەک کارێک ــۆ ئ ــا ب ــە ئۆکرانی ــە وای ــان دا. ک ــۆڤێت نیش س

»تەواونەکــراو« وایــە. پوتیــن دوای ئــەوەی کریمیــای کۆنــرتۆڵ 

کــرد، زیاتــر خۆشەویســت بــوو و ڕەنگــە ئێســتایش بــەو شــێوەیە 

ــکات،  ــر ب ــا داگی ــە ئۆکرانی ــێک ل ــەر بەش ــە ئەگ ــەوە، ک ــر بکات بی

خولــەی  ئــەم  کۆتاییــی  تــا  جەماوەرییەکــەی  خۆشەویســتییە 

ــت. ــەردەوام دەبێ ــەاڵتی، ب دەس

ــی  ــا، یارمەتی ــارەی ئۆکرانی ــە ب ــکان ل ــه  پاراســتنی ملمالنێ کەوات

ڤالدیمیــر پوتیــن دەدات، بــۆ ئــەوەی نامەیەکــی سیاســی بــە 

تــەواوی ڕووســیادا بــاو بکاتــەوە: »پوتیــن زۆر بــە ڕژدی بەرگــری 

ــە  ــە ب ــدا دەکات، ک ــە جیهانێک ــیا ل ــی ڕووس ــە بەرژەوەندییەکان ل

ــەوە دەورە دراوە«. ــەن دوژمنانی ــە الی ــەواوی ل ت

ڤالدیمێــر پوتیــن ڕای دەگەیەنێــت؛ لــە بنەڕەتــدا ئۆکرانیــا 

بەشــێک بــووە لــە خاکــی یەکێتیــی ســۆڤێت و دەیشــڵێت: دۆخــی 

ــد. ــی تون ــتوەتە دۆخێک ــاس گەییش دۆنب

ڤالدیمێــر پوتیــن، ســەرۆکی ڕووســیا لــە وتەیەکــدا کــە ئەمشــەو 

گەیانــد؛ ســتالین  ڕای  کــردەوە،  بــاوی  میدیاکانــی واڵتەکــەی 

ئۆکرانیــای ڕزگار کــرد و بەشــێک لــە خاکەکــەی پــێ دان بــۆ 

ئــەوەی دەوڵــەت دروســت بکــەن، ئەوەیــش وای کــردوە ئۆکرانیــا 

ــە. ــژوی ئێم ــە مێ ــت ل ــڕاو بێ ــێکی دانەب بەش

گوتیشــی: کریمیــا بەشــێکە لــە خاکــی ڕووســیا نــەک ئۆکرانیــا و 

ئۆکرانییەکانیــش هاواڵتیــی ئێمــەن.

جەختــی لەوەیــش کــردەوە، زانیاریــامن هەیــە کــە ئەمەریــکا 

دەیەوێــت بنکــەی ســەربازیی لــە ئۆکرانیــا دروســت بــکات، 

ئەوەیــش هەڕەشــەیە بــۆ ســەر ئێمــە، جگــە لــەوەی فڕۆکــە 

ــە ســەر ئێمــەوە دەکــەن. ــکا ســیخوڕی ب ــی ئەمەری چاودێرییەکان

ئــەوە لــە کاتێکدایــە پێشــرتیش کۆشــکی کرملیــن ڕای گەیانــد؛ 

ڤالدیمێــر پوتیــن ئــاگاداری ئیامنیــۆل ماکرۆنــی ســەرۆکی فەرەنســا 

ــە  ــە دان ب ــەوە ک ــا کردوەت ــژکاری ئەڵامنی ــۆلتز، ڕاوێ ــۆالف ش و ئ

هــەر دوو هەرێمــی لوهانســک و دۆنێســکدا لــە ئۆکرانیــا دەنێــت.

ــر  ــد؛ ڤالدیمێ ــن ڕای گەیان ــکی کرملی ــدا کۆش ــە بەیاننامەیەک ل
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پوتیــن، ســەرۆکی ڕووســیا دوو پێوەندیــی تەلەفۆنیــی لەگــەڵ 

ئــۆالف  و  فەرەنســا  ســەرۆکی  ماکرۆنــی  ئیامنیــۆل  ئــاگاداری 

شــۆلتز، ڕاوێــژکاری ئەڵامنیــا ئەنجــام داوە و پێــی ڕاگەیانــدوون کــە 

ــی  ــەر دوو هەرێم ــە ه ــان ب ــۆ دانن ــزا دەکات ب مەرســوومێک ئیم

ــا. ــە ئۆکرانی ــکدا ل ــک و دۆنێس لوهانس

کرملیــن ڕای گەیانــد؛ پوتیــن دەرەنجامــی کۆبوونەوەکــەی 

ئەنجوومەنــی ئاساییشــی ڕووســیای بــە ســەرۆکی فەرەنســا و 

ڕاوێــژکاری ئەڵامنیــا ڕاگەیانــدوە.

چەکی ئەتۆمی
جێگــری وەزیــری دەرەوەی ڕووســیا هۆشــداری دەدات لــەوەی 

ــەوەی ســەربازیی دەبێــت و چەکــی ئەتۆمــی و  مۆســکۆ وەاڵمدان

قەدەغەکــراو بــاو دەکاتــەوە، ئەگــەر هاوپەیامنیــی ناتــۆ کۆتایــی 

بەرپرســە  لێدوانانــەی  ئــەو  نەهێنێــت.  هەڵوێســتەکانی  بــە 

مەترســییەکانی  بەرزبوونــەوەی  لەگــەڵ  هــاوکات  ڕووســەکە 

پێکدادانــی نێــوان ڕووســیا و واڵتانــی خۆرئــاوا دێــت، لــە کاتێکــدا 

چەنــد ڕۆژێــک بــە ســەر بەڕێوەچوونــی لوتکــەی بایــدن و پوتیــن 

تێپەڕیــوە ســەبارەت بــە قەیرانــی ئۆکرانیــا و باوکردنــەوەی زیاتــر 

ــا. ــە ســنوورەکانی ئۆکرانی ــە )100( هــەزار ســەرباز ل ل

ســەرۆک  بۆریــس جۆنســن  تەلەفۆنیــدا  پێوەندییەکــی  لــە 

هــەر  ئەگــەر  دایــە مۆســکۆ  بەریتانیــا هۆشــداری  وەزیرانــی 

ــەن ڕووســیاوە دروســت بکرێــت  ــە الی ــەک ل ــری و ئاڵۆزیی ناجێگی

خۆرئــاوا  واڵتانــی  یەکگرتــووی  و  تونــد  وەاڵمــی  ڕووبــەڕووی 

دەبێتــەوە.

فەرمیــی  میدیــای  بــە  بارەیــەوە  لــەو  ڕیباکــۆڤ  ســێرگی 

واڵتەکــەی ڕاگەیانــد، “ئەگــەر هاوپەیامنیــی ناتــۆ ئۆکرانیــا پڕچــەک 

ــی  ــی ئەتۆم ــت و چەک ــەربازیی دەبێ ــی س ــیا وەاڵم ــکات، ڕووس ب

ــەوە”. ــاو دەکات ــە ب ــەو ناوچەی ل

جیۆسیاسیی ئۆکرانیا و ڕووسیا
ــەو )15(  ــک ل ــۆڤێت، هەندێ ــی س ــانەوی یەکێتی دوای هەڵوەش

ــرت،  ــەربەخۆییان وەرگ ــا س ــک دەهێن ــۆڤێتیان پێ ــە س ــارەی ک کۆم

ــە  ــوو ب ــاڵی )1991( ب ــە س ــە وا ل ــوو ک ــا ب ــە ئۆکرانی ــک لەوان یەکێ

واڵتێکــی ســەربەخۆ. هــەر چەنــد ئۆکرانیــا واڵتێکــی فیدراڵییــە، بــەاڵم 

تاکــوو ئێســتا کێشــەی دابەشــکردنی دەســەاڵت و ئابووریــی هەیــە.

ئۆکرانیــا دەکەوێتــە ناوەڕاســتی ئەورووپــا و لــە ســەر دەریــای 

ڕووســیایە،  بیــال-  باکــووری  و  ڕووســیایە  ڕەشــە، خۆرهەاڵتــی 

خۆرئــاوای پۆڵەنــدا و ســلۆڤانیا و هەنگاریایــە و باشــووری ڕۆمانیــا 

ــاو  ــە ن ــا ل ــەی کرێمی ــە. نیمچەدوورگ ــای ڕەش ــا و دەری و مالدۆڤی

ــاوە. ــاوە نووس ــە ئۆکرانی ــە و ب ــای ڕەش دەری

ــە زمانــی  ــا ب ــاوا و ناوەڕاســتی ئۆکرانی زۆرینــەی خەڵکــی خۆرئ

ئۆکرانــی دەدوێــن کــە دەکەوێتــە خۆرئــاوای ڕووبــاری دنێپــرەوە، 

لــە ناوەڕاســت و  زۆرینــەی خەڵکــی خۆرهەاڵتــی و بەشــێک 

ــە  ــرت ل ــە نزیک ــان ب ــن و خۆی ــی دەدوێ ــی ڕووس ــە زمان ــا ب کرێمی

ــە ســەردا  ــووری ڕووســیان ب ــی و کولت ــن وەک ئۆکران ڕووس دەزان

ــر. ــاری دەنێپ ــی ڕووب ــە خۆرهەاڵت ــوێنانەی دەکەوێت ــەو ش ــە ل زاڵ

چەکــی  بنکــەی  لــە  زۆر  ســۆڤێت  ســارد،  شــەڕی  کاتــی 

ــا  ــە ئۆکرانی ــە ل ــەو بنکان ــێک ل ــوو و بەش ــت کردب ــی دروس ئەتۆم

دامەزرابــوون )لــە ســاڵی 1986 کارەســاتی تەقینــەوەی ترشنۆبیــل 

لــە ئۆکرانیــا بــوو(، نزیــک )5000( ســەری ئەتۆمــی لــە نــاو 

خاکــی ئۆکرانیــا دانرابــوو، دوای ســەربەخۆیی ئۆکرانیــا ئــەو بنکــە 

ــە ســێیەم  ــوو ب ــە دەب ــەم واڵت ــەوە، ئ ــەوێ مان ــە هــەر ل ئەتۆمییان

واڵتــی هێــزی ئەتۆمــی دوای ڕووســیا و ئەمەریــکا، بــەاڵم ئۆکرانیــا 

نــە خاوەنــی تەکنەلۆژیــا بــوو نــە توانــای پارێزگاریکردنــی هەبــوو، 

بۆیــە لــە ســاڵی )1995( بــۆ ڕووســیای گەڕانــدەوە و بەرانبــەر بەوە 

ئۆکرانیــا ئــازاد بێــت و بتوانێــت بــە ئازادانــە پێوەندیــی ئابــووری، 

کولتــووری و سیاســی لەگــەڵ هــەر واڵتێــک بیــەوێ ببەســتێت بــە 

ــیا. ــی ڕووس ــۆ ڕەزامەندی ــەوە ب ــێ گەڕان ب

بەســت  تونــدی  پێوەندیــی  ســەربەخۆیی  دوای  ئۆکرانیــا 

ــا. لــە ســاڵی )2008(  ــا و ئەڵامنی ــا، ئیتالی ــا، هەنگاری لەگــەڵ پۆڵۆنی

ــە حــەز  ــەو واڵت ــن خەڵکــی ئ ــەوەی بزان ــۆ ئ ڕیفراندۆمێــک کــرا ب

ــەی  ــوو؟ زۆرین ــای یەکگرت ــە ئەورووپ ــە بەشــێک ل ــن ب ــەن ب دەک

ــە  ــەی بەشــی خۆرهەاڵتیــش ب ــێ و زۆرین ــە بەڵ ــاوا ب بەشــی خۆرئ

ــەوە. ــان دای ــر وەاڵمی نەخێ

لەگــەڵ  بەســت  پەیامنێکــی  ڕووســیا   )2000( ســاڵی  لــە 

ئەورووپــای یەکگرتــوو کــە ڕێگــر نەبێــت لــە هیــچ ڕێککەوتنێــک 

لــە نێــوان ئەورووپــای یەکگرتــوو و ئــەو واڵتانــەی کــە لە ڕووســیای 

ــوو. ــا ب ــە ئۆکرانی ــەوە و ســەربەخۆن و لەوان ــا بوونەت ســۆڤێت جی

ــووی  ــی یەکگرت ــازادی گومرگ ــازاڕی ئ ــی ب ــیا هاوپەیامنی ڕووس

ــە  ــتان ب ــا، قیرغس ــتان، ئەرمینی ــەڵ کازاغس ــردوە لەگ ــت ک دروس
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نــاوی یەکێتیــی ئیۆروســیا )ئەورووپــا و ڕووســیای یەکگرتــووی 

لــە   )2013( ســاڵی  کۆتایــی  لــە  گومــرگ(.  بــێ  ئابووریــی 

ــررا  ــچ هەڵبژێ ــۆر یانۆکۆڤیت ــی، ڤیکت ــی ســەرۆکی ئۆکران هەڵبژاردن

ــازە پێوەندیــی  ــە ســەرۆکی ت ــە ڕووســیا، دەبوای ــوو ل کــە نزیــک ب

تونــد لەگــەڵ ئەورووپــای یەکگرتــوو پــەرە پــێ بــدات کــە پێشــرت 

چەنــد ڕێککەوتنــی ئابــووری کرابــوو، بــەاڵم لەجیاتــی ئــەوە 

هەمــوو پێوەندییەکانــی ڕاگــرت و پێوەنــدی لەگــەڵ ڕووســیا 

بەســت و چــووە نێــو هاوپەیامنیــی ئیۆروســیا.

لــە ســەرەتای ســاڵی 2014 لــە کیڤــی پایتەختــی ئۆکرانیــا 

ــانەوەی  ــرا و داوای دەستلەکارکێش ــاز ک ــەورە س ــاندانی گ خۆپیش

ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیتــچ و کۆتاییهێنــان بــەو ڕێککەوتنەیــان دەکــرد کــە 

لــە گــەڵ ڕووســیا کردبــووی، ئــەو بزووتنەوەیــە بــە نــاوی شۆڕشــی 

مەیــدان بــوو. بــە هۆی ئــەم شۆڕشــە ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیتــچ هەڵهات 

بــۆ ڕووســیا و پارتــی مەیــدان دەســەاڵتی گرتــە دەســت. خۆرئــاوا و 

ــای دەکــرد. بەتایبەتــی ئەمەریــکا پشــتگیریی ئۆکرانی

دوای ئــەوەی پارتــی مەیدانــی نزیــک بــە ئەورووپــای یەکگرتوو 

و ئەمەریــکا حوکمــی گرتــە دەســت، لــە دوو ناوچــەی نزیــک بــە 

ڕووس دەســتیان کــرد بــە خۆپیشــاندان. لــە ناوچــەی دۆبنــاس کــە 

ــە  ــە ســەر ســنووری ڕووســیا ل ــا ل ــی ئۆکرانی ــە خۆرهەاڵت دەکەوێت

دۆنبــاس و لــە نیمچــە دوورگــەی کرێمیــا )قــەرم(.

لۆگانســک  پێکدێــت:  هەرێــم   )2( لــە  دۆنبــاس  ناوچــەی 

و دانێســک. ئــەم ناوچەیــە چــڕی دانیشــتوانی زۆرە و شــاری 

ــەم  ــوە. ئ ــش کەوت ــازییەوە پێ ــە ڕووی پیشەس ــە و ل ــەورەی لێی گ

)2( هەرێمــە لــە ســاڵی )1991( دەنگیــان بــۆ ســەربەخۆبوونی 

ــەی  ــی کێش ــەربەخۆیی تووش ــە دوای س ــەاڵم ل ــوو، ب ــا داب ئۆکرانی

ــەن  ــە الی ــوون ل ــوون و پشــتگوێ خراب ــی ب ــکاری و کەمدەرامەت بێ

دەســەاڵت و نــاڕازی بــوون لــە دەســەاڵتی ناوەنــد. ئــەم )2( 

هەرێمــە دژ بــە نزیکبوونــەوە بــوون لــە ئەورووپــای یەکگرتــوو و 

ــە ســاڵی )2014( خۆپیشــاندانی  ــرد و ل داوای ســەربەخۆیییان دەک

ــە  ــی ب ــوپای ئۆکران ــدان، س ــی مەی ــە پارت ــاوی ڕووی دا دژ ب خوێن

چــەک بەرەنگاریــان بــووەوە. ڕووســیا یارمەتیــی ناوچــەی دۆنباســی 

دەدا لــە شــەڕ لــە ڕووی مرۆیــی، چــەک و لۆجیســتییەوە تــا کۆتایــی 

ــرا  ــدۆم ک ــوو. ڕیفران ــەردەوام ب ســاڵی )2015( شــەڕی زۆر گــەرم ب

لــە دۆنبــاس بــە هــەر دوو هەرێمەکەیــەوە و دەنگــی ســەربەخۆیی 

ــی  ــک دان ــچ واڵتێ ــد. هی ــان ڕاگەیان ــەربەخۆیی خۆی ــەوە و س بردی

ساڵی )2005( شۆڕشی پڕتەقاڵی لە 
ئۆکرانیا سەر کەوت و بووە هۆی 
نەمانی سەرۆک کۆمار و دەوڵەتی 
الیەنگری ڕووسیا. لە ساڵی 
)2004 تا 2007( کە ئابووریی 
ئۆکرانیا گەشایەوە، قسە لە بارەی 
دیموکراسی و مافی مرۆڤ زیاتر 
بوو و ئەو واڵتە بە شێوەیەکی 
بەرچاو بوو بە الیەنگری خۆرئاوا و 
یەکێتیی ئەورووپا. 

جێگری وەزیری دەرەوەی ڕووسیا 
هۆشداری دەدات لەوەی مۆسکۆ 
وەاڵمدانەوەی سەربازیی دەبێت و 
چەکی ئەتۆمی و قەدەغەکراو باڵو 
دەکاتەوە، ئەگەر هاوپەیمانیی 
ناتۆ کۆتایی بە هەڵوێستەکانی 
نەهێنێت. ئەو لێدوانانەی 
بەرپرسە ڕووسەکە هاوکات لەگەڵ 
بەرزبوونەوەی مەترسییەکانی 
پێکدادانی نێوان ڕووسیا و واڵتانی 
خۆرئاوا دێت
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بــەو ســەربەخۆییەدا نەنــاوە هەتــا خــودی ڕووســیایش هــەر چەنــد 

ــان  ــی زم ــاری یارمەتی ــە یاســا بڕی ــی ڕووســی ب ڕووســیا و پەرلەمان

ــە  ــەو ناوچەی ــان دەکات. ئ ــتگیریی تەواوی ــەکانی داوە و پش ڕووس

ــە دەســت ســوپای ســەربەخۆیییەکانە  ــدێ شــار ب ــۆزە هەن زۆر ئاڵ

ــەڕانە  ــەم ش ــە. ل ــەاڵتی ئۆکرانیای ــت دەس ــە دەس ــان ل و هەندێکی

ــی  ــە و تێکدان ــەو ناوچان ــی ئ ــە وێرانکردن ــزراوە ل ــت نەپارێ دەس

ــوژراو و  ــە )13( هــەزار ک ــر ل ژێرخــان و ســەرخان و کوشــن، زیات

)25( هــەزار برینــدار و ملیــۆن و نیوێــک دەربــەدەر هــەن، دۆنباس 

دوای ئەفغانســتان و عیــراق دێــت لــە مینڕێــژی. ئــەم شــەڕە قــورس 

وەســتاوە لــە ســەر ئابووریــی هــەر دوو ال بەتایبەتــی ئۆکرانیــا کــە 

ــت. ــی دەهێنێ ــاڵ کورت ــوو س ــەی هەم بودجەک

نیمچــە دوورگــەی کرێمیــا تەنیــا الیەکــی بــە خاکــی ئۆکرانیــاوە 

بەســرتاوە، دەکەوێتــە نێــو دەریــای ڕەش و دەریــای ڕەش و دەریای 

ئــازۆڤ پێکــەوە دەبەســتێتەوە. گەرویەکــی تەســکی هەیــە لەگــەڵ 

ڕووســیا؛ گــەروی کرتــچ.

ــا و  ــوان ئۆکرانی ــتۆپۆل لەنێ ــی سێڤاس ــی پەیامن ــە ڕێککەوتن ل

ــیا  ــی ڕووس ــزی دەریای ــە هێ ــگا ب ــاڵی )1997(، ڕێ ــە س ــیا ل ڕووس

دراوە کــە بــە ئــازادی دەربەنــدی سێبەســتیپۆل )پایتەختــی نیمچــە 

دورگــەی کرێمیــا( بــە کار بهێنێــت و ئــەو بنکــە ســەربازییە 

دەریایــەی کــە هەیبــوو لــە کرێمیــا هــەر مبینــێ کــە لــە ســەدەی 

هەژدەیەمــەوە بنکــەی دەریایــی هەبــووە تــا ســاڵی )2047(، 

بەرانبــەر بــەوە ڕووســیا گاز بــە نرخێکــی هــەرزان بفرۆشــێتە 

کــە  گاز  بەتایبەتــی  هەیــە  وزەی  کێشــەی  ئۆکرانیــا  ئۆکرانیــا. 

ســەرچاوەکەی ڕووســیایە، ڕووســیا تاکــوو ئێســتا چەنــد جــار گازی 

لێگرتوەتــەوە و تووشــی قەیرانــی گــەورەی کــردوە وەک لــە ســاڵی 

.)2009 و   2006(

کرێمیــا هــەر چەنــد بچووکــە و ڕووبەرەکــەی لــە 27000 کــم 

ــەی  ــەرە فراوان ــەو ڕووب ــەراورد ب ــە ب ــاکات ب ــەڕ ن ــە تێپ چوارگۆش

ڕووســیا، بــەاڵم شــوێنێکی ســرتاتیژی گرینگــی هەیــە بــۆ ڕووســیا. 

ڕووســیا لــە زۆر الوە دەورە دراوە بــە دەریــا، بــەاڵم دەربەندەکانــی 

زۆربــەی لــە ســەر ئــاوی ســاردە و زســتانان دەیبەســتێ و ئــەوەی 

ــەو  ــا ئ ــە. کرێمی ــووڵ نیی ــەی زۆر ق ــە ئاوەک ــاوی گەرم ــە ســەر ئ ل

ــاوی گــەرم و قووڵــی دابیــن دەکات. ــۆ ئ پێداویســتییەی ب

ــەر  ــە س ــتیان ب ــیا دەس ــی ڕووس ــاڵی )2014( الیەنگران ــە س ل

پەرلەمانــی کرێمیــادا گــرت و ڕیفراندۆمێــک ڕێکخــرا، لــە کرێمیــا 

٪95 داوایــان کــرد بــە ڕووســیاوە ببەســرتێنەوە و بوو بــە کۆمارێکی 

ســەربەخۆ لــە نــاو فیدراســیۆنی ڕووســی. ڕووســیا دەســتی بە ســەر 

هەمــوو دامــودەزگاکان و چــەک و ســوپای ئۆکرانیــادا گــرت کــە لــە 

کرێمیــا بــوو بەتایبەتــی لــە پاپۆڕەکانــی دەریایــی ئۆکرانی. ڕووســیا 

ــا  ــەڵ تورکی ــێ لەگ ــت و بیخنکێن ــا بگرێ ــی ئۆکرانی ــر قوڕگ ــا زیات ت

ڕێککــەت تــا بــۆڕی گاز بــە تورکیــادا ببــات بــەرەو ئەورووپــا کــە 

ــادا  ــە ئۆکرانی ــا ب ــۆ ئەورووپ ــە ڕێگــەی گازی ڕووســی ب پێشــرت تاک

دەڕۆیــی.

و  یەکگرتــوو  ئەورووپــای  لــە  واڵتــان  زۆربــەی  و  ئۆکرانیــا 

ــە ســاختەیان زانــی  ــان ڕەتکــردەوە و ب ــەم دەنگدانەی ــکا ئ ئەمەری

ــان و  ــوو ئێســتا واڵت ــووە. تاک ــادا ب ــان دەســتی ڕووســیای تی و وتی

ئەنجوومەنــی ئاسایشــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان، کرێمیــا هــەر بــە 

ــا دانــراوە و ســتاتوەکەی نەگــۆڕاوە. گرووپــی  ــە ئۆکرانی بەشــێک ل

ڕووســیای  ئەندامێتــی  نــارساوە   )G8( بــە  کــە   8 پیشەســازی 

هەڵپەســارد و بــوو بــە گرووپــی )G7(، ئــەم گرووپــە پێــک هاتــوە 

لــە ئەڵامنیــا، کەنــەدا، فەرەنســا، بەریتانیــا، ئەمەریــکا، ئیتالیــا 

ئــەوەی  پێــش  »روســیاش  یەکگرتــوو  ئەورووپــای  و  ژاپــۆن  و 

هەڵپەســێردرێت«. ئەندامێتــی 

ناکۆکــەکان  الیەنــە  چەندینجــار  2014ەوە،  ســاڵی  لــە 

ئەنجوومەنــی  و  واڵتــان  ناوبژیوانیــی  بــە  کۆبوونەتــەوە 

واژۆکــردوە،  پرۆتۆکۆلیــان  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە  ئاسایشــی 

ــەوە وەک  ــەز ماونەت ــەر کاغ ــە س ــر ل ــەکان زیات ــەاڵم ڕێککەوتن ب

مینیســک. ڕێککەوتنەکانــی 

ــاڵی 2019 وەک  ــە س ــکی ل ــر زیلینس ــی ڤالدمی ــە  هەڵبژاردن ب

ســەرۆکی ئۆکرانیــا )کاری منایشــی دەکــرد و لــە چەنــد زنجیرەیەکی 

دەنگەکانــی  %73ی  ڕێــژەی  و  بــوو(  بەشــداربوو  بەزمەســات 

بەدەســتهێنا، هەندێــک لــەو گفتوگۆیانــەی لەگــەڵ ڤالدمیــر پۆتیــن 

بــەاڵم  پێکــدادان زۆر کەمیکــردوە،  و  پێشــەوە چــووە  بــەرەو 

نەوەســتاوە و بــاری ژیانــی مرۆڤــەکان خراپــە و مەترســی پێکدادان 

هــەر هەیــە، هەندێــک ڕێــڕەو کراوەتــەوە لەنێــوان هــەر دوو واڵت 

ــەوە،  ــەڕ گۆڕدراوەت ــی ش ــک دیل ــک و هەندێ ــۆی خەڵ ــۆ هاتوچ ب

ــر  ــەوە ژێ ــاس بخات ــەی دۆنب ــە ناوچ ــوە ن ــا نەیتوانی ــەاڵم ئۆکرانی ب

و  وەرگرتوەتــەوە  کرێمیــای  دوورگــەی  نیمچــە  نــە  و  ڕکێفــی 

ناشــتوانێ گــەروی کرتــچ بەکاربهێنێــت و ڕێگــری لێکــراوە دەریــای 

ــت. ــە کار بهێنێ ــازۆڤ ب ئ



ئەمەریکا دەیویست نەوتی )دۆنباس( دەربهێنێت، 
ئامادەکاری بۆ دامەزراندنی کورەی موشەکیی 

دوورهاوێژ بکات

لە ئۆکرانیای لینین و )خرۆشێڤ(ـەوە بۆ سەپاندنی 
قەڵەمڕەوی ئیمپراتۆریەتی پوتین



ساڵی حەوتەم ژمارە )14(  نیسانی  482022 FOCUS

مێژوویییــەکان دەگوترێــت خاکــی  لێکۆڵینــەوە  پێــی  بــە   -

ئۆکرانیــا و ناوچــەی )کیێــڤ( یەکــەم ناوچــە بــووە، کــە نەتــەوەی 

ــاوی »کیڤســکایا ڕووس«،  ــر ن ــە ژێ ــووە ل ــدا دروســت ب ڕووســی تێ

شــاری )کیێڤ(یــش پایتەختــی ڕووســیای کــۆن بــووە پێــش ئــەوەی 

ــی ڕووســیا،  ــە پایتەخت ــە ببن ســان پێرتســبۆرگ پاشــان مۆســکۆ ببێت

هاوشــێوەی ئــەوەی یەمــەن نیشــتامنی دایکــی عەرەبــەکان بــووە 

ــەوە. ــاو ببن ــدا ب ــەی عەرەبی ــاو نیوەدوورگ ــە ن ــەوەی ب ــش ئ پێ

ــەر  ــە س ــوون ل ــووک ب ــالڤیی بچ ــی س ــەکان هۆزێک - ئۆکرانیی

پارچــە زەوییەکــی بچــووک لــە خۆرئــاوای شــاری )کیێــڤ(ی ئێســتا 

دەژیــان. ئۆکرانییــەکان هەرگیــز خاوەنــی دەوڵەتێــک نەبــوون بــە 

ڕووبــەری ئۆکرانیــای ئێســتا، بەڵکــوو لــە دوای شۆڕشــی بەڵشــەڤیک 

لــە ســاڵی )1917( جوولەکــەی ڕووســی )ڤالدیمێــر لینیــن( هەســتا 

ــیا،  ــی ڕووس ــەر خاک ــە س ــا ل ــی ئۆکرانی ــی دەوڵەت ــە دامەزراندن ب

ــەو شــێوەیە  ــەوە نەدەکــرا یەکێتیــی ســۆڤێت ب ــەاڵم پێشــبینیی ئ ب

ســەر  بچێتــە  ڕووســیا  خاکــی  لــە  بەشــێک  و  هەڵبوەشــێت 

ــەکان.  ــا و ئۆکرانیی ــی ئۆکرانی ــی دەوڵەت خاوەندارێتی

- نیــوە دوورگــەی کریــام لــە ســەردەمی دامەزراندنــی ئۆکرانیــا 

ــوو  ــا، بەڵک ــی ئۆکرانی ــە خاک ــوو ل ــێک نەب ــاڵی )1922( بەش ــە س ل

ســەرۆکی کۆمۆنیســتیی ســۆڤێتی )نێکیتــا خرۆشــێڤ( کــە بــە 

ــتە  ــامی خس ــاڵی )1954(دا کری ــە س ــوو، ل ــی ب ــەک ئۆکران ڕەچەڵ

ــت،  ــانرت بێ ــی ئاس ــەوەی بەڕێوەبردن ــۆ ئ ــا ب ــی ئۆکرانی ــەر خاک س

ــوو. ــی ب ــۆی ئۆکران ــەوەی خ ــەر ئ ــوو لەب بەڵک

و  ســالڤین  ڕەچەڵــەک  بــە  ئۆکرانییــەکان  و  ڕووســەکان   -

ــە  ــتی ل ــە گش ــن، ب ــرتی نزیک ــە یەک ــەر دوو واڵت زۆر ل ــی ه زمان

ــت.  ــی دەچێ ــرسی و لوبنان ــی می ــوان هــەر دوو زمان ــی نێ جیاوازی

ــی  ــە زمان ــا ب ــتوانی ئۆکرانی ــێی دانیش ــەر س ــە س ــا دوو ل هەروەه

ــن و  ــە ڕووس دەزان ــان ب ــدا خۆی ــە بنەڕەت ــن و ل ــی دەدوێ ڕووس

ــک )ڕووســیای  ــی دای ــۆ ســەر دەوڵەت ــەوە ب ــت بگەڕێرنێن دەیانەوێ

فیدراڵــی(. لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا ئــەوە ڕوون بــووەوە، 

کــە ناوچــەی )دۆنبــاس( زۆر دەوڵەمەنــدە بــە گازی چیســت، 

ــی و  ــە ســەر دەرهێنان ــەکان ل ــەڵ ئۆکرانیی ــەکان لەگ ــە ئەمریکیی ک

فرۆشــتنی بــە دەوڵەتانــی یەکێتیــی ئەورووپــا ڕێــک کەوتــوون بــۆ 

ــی گازی رسوشــتیی ڕووســیا.  ــە بری ــا ل ــەوەی ئەورووپ قەرەبووکردن

- ناوچــەی دۆنبــاس ناوچەیەکــی پیشەســازیی ســەرەکی بــوو بــۆ 

تــەواوی یەکێتیــی ســۆڤێتی جــاران، لــەم ناوچەیــەدا ئــەو کوورانــەی 

تێدایــە، کــە بزووێنــەری مووشــە دوورهاوێژەکانــی لێیــە، کــە 

ئەمریــکا لــە پــاش هەرەســهێنانی یەکێتیــی ســۆڤێت لــە ڕووســیای 

ــە«. ــر دەســەاڵتی ئۆکرانیادای ــە ژێ دەکــڕی »ئێســتایش ناوچەکــە ل

- هەمــوو خاکــی ئۆکرانیــا گڵێکــی زۆر ڕەش و بــە پیتــی هەیــە 

بــۆ چانــدن و کشــتوکاڵ، ســەرەڕای ئــەوەی ئۆکرانیــا لــە ڕووی 

ڕووبەرەکەیــەوە بــە گەورەتریــن دەوڵەتــی ئەورووپــی دادەنرێــت. 

کیشــوەری  لــە  کیلۆمەتــری  هــەزار   )321( تەنهــا  »ڕووســیا 

ــەم  ــەر ئ ــیایە«. لەب ــوەری ئاس ــە کیش ــری ل ــەوەی ت ــە، ئ ئەورووپای

دابینکردنــی  ســەرەکیی  ســەرچاوەی  ئۆکرانیــا  تایبەمتەندییانــە 

خــۆراک بــوو بــۆ یەکێتیــی ســۆڤێت و پاشــان بــۆ ڕووســیا، ئێســتایش 

دەیانەوێــت ببێتــە ســەبەتەی خــۆراک بــۆ هەمــوو ئەورووپــا، 

ــت  ــان ناتوانێ ــە خاکەکەی ــردوە، ک ــووڕە ک ــش ڕووســەکانی ت ئەمەی

ــەهۆڵبەندانەوە. ــۆی س ــە ه ــت ب ــەم بهێنێ ــا بەره وەک ئۆکرانی

ــەکهی  ــتمی مووش ــکەوتووی سیس ــی پێش ــیا پرۆگرامێک - ڕووس

ســەروو دەنگیــی بــە میــرات لــە یەکێتیــی ســۆڤێتەوە بــۆ ماوەتەوە، 

بــەم هۆیــەوە لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوو توانیــی ئــەو مووشــەکانە 

خێراییــی  لــە  جــار   )25( خێرایییــان  کــە  بهێنێــت،  بەرهــەم 

دەنــگ بەهێزتــرە، بــەاڵم ئەمریــکا ئــەو مووشــەکانەی نییــە و 

ــی  ــە لێدان ــیا ب ــڕۆ ڕووس ــێوەیە ئەم ــەم ش ــاوە. ب ــی نەهێن بەرهەم

ــە  ــەر )11( فڕۆک ــی ه ــای لەناوبردن ــرا توان ــەکی خێ ــورزی مووش گ

هەڵگرەکــەی ئەمریــکای هەیــە، هــەر ئەمەیشــە هــۆکاری ملهــوڕی 

و هەڕەشــەکانی ڕووســیا لــە دژی ئەمریــکا و هاوپەیامنەکانــی بــە 

وێرانکــردن و لەناوبردنــی بــەر لــەوەی بتوانێــت لووتــی بخورێنێــت.

- ڕووســیا ئامادەیــە قوربانــی بــە یــەک ملیــۆن ســەرباز بــدات 

بــۆ ئــەوەی ئۆکرانیــا لــە دەســت نــەدات، لەبــەر ئــەوەی پێــی وایــە 

ئۆکرانیــا بەشــێکە لــە خاکەکــەی لــە ڕووی مێژوویییــەوە لــە الیــەک، 

ــەی  ــی خاکەک ــاییش و ئارامی ــەوەی ئاس ــۆ ئ ــرەوە ب ــی ت ــە الیەک ل

مســۆگەر بــکات و ڕێگەیــش نــەدات هەڕەشــە لــە ســەر خاکەکــەی 

ــی  ــی پەیامن ــە ئەندام ــت ب ــا دەبێ ــک ئۆکرانی ــت کاتێ دروســت ببێ

ئەتڵەنتیکــی )ناتــۆ(. بــەاڵم ســەبارەت بــە خۆرئــاوا، هیــچ پرســێکی 

نیشــتامنی لــەم ملمالنێیــەدا نییــە، بەڵکــوو تەنهــا دەیەوێــت شــکۆ 
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ــی  ــگای بەئەندامبوون ــە ڕێ ــکێنێت و ل ــک بش ــیا تێ ــزی ڕووس و هێ

ــە پەیامنــی ناتــۆ چۆکــی پــێ دابــدات، بــەاڵم پێناچێــت  ــا ل ئۆکرانی

دووردا  یــان  نزیــک  داهاتوویەکــی  لــە  ئەمریــکا  و  ئەورووپــا 

بتوانــن ئــەم کارە لــە بەرانبــەر ڕووســیا بکــەن، بەڵکــوو بابەتەکــە 

تەنهــا ســەرقاڵکردن و دروســتکردنی نائارامــی و ترســێکی بــۆش و 

ــە. بێبنەمای

ڕاســتییەک هەیــە ئەوەیــە، کــە لــە ســەروبەندی شــەڕی ســاردی 

نێــوان بلۆکــی خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا تــەواوی جیهــان لــە قەیــران 

ــا  ــە ئەورووپ ــەوەی ئێســتا ل ــەاڵم ئ ــوو، ب ــوە گالب ــەکان تێ و ناکۆکیی

ــر  ــووە و زیات ــن ب ــر پوتی ــودی ڤالدیمێ ــتی خ ــە ویس ڕوو دەدات ب

ــە  ــر ب ــکا زیات ــەو بەرئەنجامــەوە ســەرچاوە دەگرێــت، کــە ئەمری ل

گەشەســەندن و پێشــڕەوییەکانی کۆمــاری چینــەوە ســەرقاڵە و 

فۆکســی زیاتــر لــە ســەر هەڵکشــانی هێــزی گــەورەی چیــن دانــاوە، 

واتــە دەیەوێــت ســەرنجی ئەمریــکا بــە الی خۆیدا ڕابکێشــێت و بێ 

گومــان ئــەوەی پــێ باشــرتە لــە فەرامۆشــکردنی و نادیــدە گرتنــی. 

ئێمــە دەپرســین: ئایــا بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی ڕووســیا لــەم 

هەڵگیرســاندنی ئــەم قەیرانــەدا چییــە؟ وەاڵمەکــە بــەم شــێوەیەیە: 

ئاشــکرایە کــە بەرژەوەندیــی ڕاســتەقینە و نەتەوەیــی ڕووســیا 

ئەوەیــە تــا پێوەندییەکــی جموجووڵەکانــی ئۆکرانیــا بــەرەو خۆرئــاوا 

ــی  ــان پێوەندییەک ــکات، پاش ــنووردار ب ــپ و س ــۆ ک ــی نات و پەیامن

بــاش و ســەقامگیری لەگــەڵ ئۆکرانیــادا هەبێــت، کەواتــە لــەم 

ڕووەوە دەکرێــت بگوترێــت ئەگــەر جۆرێکــی تــری ســەرکردە 

لــە ڕووســیا جڵــەوی دەســەاڵتی بــە دەســتەوە بوایــە، مــەرج 

نەبــوو، بەڵکــوو دوورە ئــەم جــۆرە کاردانــەوە بەهێــزەی بەرانبــەر 

ــەڕێکی  ــی ش ــۆ بەرپاکردن ــا ب ــت و پەن ــێی هەبێ ــای دراوس ئۆکرانی

ــە  ــە و ئەم ــایکۆلۆژیای پوتین ــە س ــەاڵم ئەم ــات. ب ــەر بب ماڵوێرانک

ڕاڤــە و لێکدانــەوەی خــودی پوتینــە ســەبارەت بــە بەرژەوەندییــە 

ــیا. ــی ڕووس ــە بااڵکان نەتەوەییی

)جــۆرج  زانکــۆی  لــە  سیاســییەکان  زانســتە  پڕۆفیســۆری 

مەیســۆن(ی ئەمریکــی )مــارک کاتــز(، کــە شــارەزا و پســپۆڕە 

ــەکان،  ــە نێودەوڵەتیی ــی وەک پێوەندیی ــی گرینگ ــد بوارێک ــە چەن ل

ڕووســیا  دەرەوەی  سیاســەتی  ئەمریــکا،  دەرەوەی  سیاســەتی 

لــە  و کاروبــاری ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، پێشــرتیش 

ــی  ــەکاری لێکۆڵینەوەکان ــکا وەک رشۆڤ ــی دەرەوەی ئەمری وەزارەت

تایبــەت بــە یەکێتیــی ســۆڤیەت کاری کــردوە، ئــەو ســەبارەت 

بــە مەترســییەکانی پەالماردانــی ســەربازیی ڕووســیا بــۆ ســەر 

ــا پێــی وایــە: هێرشــەکە پەرەســەندن و پێشــهاتێکی  خاکــی ئۆکرانی

مەترســیدار و جێــی نیگەرانیــی زۆرە بــۆ دەوڵەتانــی خۆرئــاوا 

ــاوی  ــوو و پاس ــن بیان ــر پوتی ــە ڤالدیمێ ــان، چونک ــەواوی جیه و ت

جۆراوجــۆری بــە کار هێنــاوە بــۆ شــەرعیەتپێدان و ڕەوایەتیــدان بــە 

هێرشــکردنە ســەر خاکــی ئۆکرانیــا و دەســتێوەردانی ســەربازیی بــە 

نیــازی داگیرکردنــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆی وەک ئۆکرانیــا، پێشــی 

وایــە ئەمــە پێشــهاتێکە دەبێــت کۆمەڵــگای جیهانــی هەڵوەســتەی 

و  بــکات  چاودێریــی  وردی  بــە  و  بــکات  ســەر  لــە  جــددی 

ــکات. ــێ ب ــتی ل بەرهەڵس

ئــەوەی بــووە جێگــەی ســەرنج و ڕەخنەیەکــی زۆر، ئەوەیــە کــە 

ــەم  ــوەکان ل ــە یەکگرت ــش ویالیەت ــە دیاریکراویی ــۆ و ب ــی نات پەیامن

ــە ڕاســتەوخۆ  ــان نیی ــازی ئەوەی ــز وەســتان و نی شــەڕەدا دوورەپەرێ

ــکا و  ــەوە. ئەمری ــی بەرپەرچــی هێرشــەکەی ڕووســیا بدەن و مەیدان

ــە  ــدوە، ک ــان گەیان ــی ڕای ــە ڕوون ــۆ ب ــی نات ــری پەیامن ــی ت دەوڵەتان

دەســتتێوەردانی ســەربازی لــەو شــەڕەدا ناکــەن، ئەمەیــش بــێ 

ــەاڵم لەگــەڵ پەرەســەندنی  ــن(ە، ب ــر پوتی ــی )ڤالدیمێ ــە دڵ گومــان ب

زیاتــری ئاگــری شــەڕەکە چــاوەڕوان دەکرێــت پەیامنــی ناتــۆ و 

ــا جێگیــر  ــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ئەورووپ ــر ل ئەمریــکا هێــزی زیات

بکــەن. بــە دیــدی ڤالدیمێــر پوتیــن، ئــەم لەشکرکێشــییە فراوانخــوازی 

و داگیرکردنــی خــاک نییــە، بەڵکــوو گەڕاندنــەوەی مافی ڕاســتەقینەی 

ڕووســیا و ڕاســتکردنەوەی هەڵەیەکــی لــە مێژینەیــە، بــەاڵم دەبێــت 

ــەم کارە  ــیا ئ ــە ڕووس ــت، ک ــاو بێ ــە بەرچ ــە ل ــەو ڕاستییەیشــامن ل ئ

ــە  ــا ل ــی خەڵکــی ئۆکرانی ــەوەی ئاســاییش و ئارامی ــێ ئ ــە ب دەکات ب

ــن  ــەوە نی ــاری ئ ــا خوازی ــی ئۆکرانی ــە گەل ــت، چونک ــاو بگرێ بەرچ

ــە ڕووســیا. ــە بەشــێک ل ــان ببێت ڕاســتەوخۆ واڵتەکەی

دەســەاڵتی سیاســیی واڵتــی ئۆکرانیــا زۆر درەنــگ لــە بایەخــی 

ســەنگی پێگــەی جیۆپۆلەتیکــی و گرینگییەکــەی بــۆ دراوســێیەکی 

پایتەختــی  تێگەییشــت  کاتێــک  گەییشــت،  تــێ  ڕووســیا  وەک 

ــی ڕووســەکانەوە  ــر هەڕەشــەی داگیرکاری ــووە ژێ واڵتەکــەی کەوتب

و ژێرخانــی سەربازییشــی تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو وێــران ببــوو، 
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ئــەوان بــە دروشــمەکانی ئــازادی و مافــی مــرۆڤ و دادپەروەریــی 

ــە  ــۆ و ویالت ــە نات ــدام ل ــی ئەن ــەن دەوڵەتان ــە الی ــی ل کۆمەاڵیەت

ــاوا  ــوو خۆرئ ــان وا ب ــان خــوارد، پێی ــکا فریوی ــی ئەمری یەکگرتوەکان

تــەواو ئامادەیــە بــۆ بەرگریکــردن لــە خاکــی ئۆکرانیــا و دوور 

نییــە خــۆی بخاتــە نــاو گێــژاوی شــەڕیکی جیهانــی لــە دژی 

ــەوە  ــان ب ــا دەرکی ــی ئۆکرانی ڕووســیا! سیاســەمتەدارە هەرزەکارەکان

ــەوەی  ــۆ تاقیکردن ــەک ب ــاوا وەک بووکەڵەی ــە وا خۆرئ ــردوە، ک نەک

ئیــرادەی ســەرکردایەتیی ڕووســیا بــە کاریــان دەهێنێــت و لــە 

هــەر چرکەســاتێکدا شــەڕەکە لــە بەرژەوەندیــی ڕووســیا یەکالیــی 

دەبێتــەوە و چارەنووسســاز و گرینــگ دەبێــت. ئەمــە بــووە هــۆی 

ئــەوەی لــە پەیامــە جیدییەکانــی ڕووســەکان تــێ نەگــەن و هەمــان 

هەڵــەی جۆرجییــەکان لــە ســاڵی )2008( دووبــارە بکەنــەوە و 

ــەن. ــیا بک ــی ڕووس ــە گرینگەکان ــە دەروازە جیۆپۆلەتیکیی ــاری ب ی

ئــەوەی جێــگای ســەرنجدانە ئەوەیــە، کــە تاکــوو ئێســتا واڵتانــی 

ــە  ــرن ل ــە دوور بگ ــان ب ــت خۆی ــت دەیانەوێ ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت

تێــوەگالن لــەم ملمالنــێ گەورەیــەی خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا، نابێــت  

ــکا  ــی ئەمری ــن کــە ســەرجەم هاوپەیامنەکان ــر بکەی ــە ب ئەوەیــش ل

ــەڵ  ــیان لەگ ــی باش ــتدا پێوەندی ــی ناوەڕاس ــەی خۆرهەاڵت ــە ناوچ ل

ڕووســیادا هەیــە و دەیانەوێــت پارێزگاریــی لــێ بکــەن و درێــژەی پێ 

بــدەن. ئــەو دەوڵەتــەی لــە ناوچەکــەدا، کــە زیاتــر بــە هەڵگیرســانی 

شــەڕی ئۆکرانیــا نیگــەران بــووە بریتییــە لــە تورکیــا، بــە تایبەتــی کــە 

تورکیــا تــرس و نیگەرانیــی ئــەوەی هەیــە ڕووســیا زیاتــر کۆنتــڕۆڵ و 

قەڵەمــڕەوی بــە ســەر دەریــای ڕەشــدا هەبێــت، لەبــەر ئەوە ئاراســتە 

سیاســییەکان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکات، کــە دڵەڕاوکێــی تورکیــا 

ــەوە  ــە ڕووی مێژووییی ــا ل ــە تورکی ــووە، چونک ــر ب ــی زیات ــە تایبەت ب

ــە.  ئەزموونــی خــراپ و تاڵــی لەگــەڵ ڕووســیادا هەی

هێنــدەی دۆخەکــە پەیوەســت بێــت بــە ئێرانــەوە، ئەگــەر 

لــە ڕووی مێژوەیییــەوە لــەم پێوەندییەکانیــان بڕوانیــن، دیــارە 

ــەر  ــووە، ئەگ ــیادا هەب ــەڵ ڕووس ــی لەگ ــی خراپ ــش ئەزموون ئێرانی

بــاس لــە واڵتانــی تــری ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتیش بکەیــن 

بــۆ منوونــە میــرس، نیگەرانیــی زیاتــر ئەوەیــە کــە ئــەم شــەڕە 

ــە  ــم ل ــی گەن ــە ســەر هەناردەکردن ــی دەبێــت ل ــی نەرێن کاریگەری

ــی  ــرس هاوردەکارێک ــە می ــی ک ــە تایبەت ــۆ دەرەوە، ب ــاوە ب ئۆکرانی

چین و ڕووسیا سوود لەم 
بارودۆخە وەردەگرن و زیاتر پەرە 
بە قەڵەمڕەوی و هەژموونی 
خۆیان دەدەن لە ناوچەکەدا. 
ئەمریکاش لە خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست دەکشێتەوە.
پێشتر یۆشینکۆ ئەوەی ئاشکرا 
کردبوو، کە ڕووسیا ئامادەسازی 
دەکات بۆ ئەنجامدانی هێرشێکی 
سەرتاسەری بۆ سەر خاکی 
ئۆکرانیا، لە کاتێکدا ئەمە خاڵی 
الوازی ئەورووپییەکانەوە و 
ناتوانن بەری لێ بگرن
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ــە  ــد دوور نیی ــەر چەن ــە )ه ــیا و ئۆکرانیای ــی ڕووس ــەورەی گەمن گ

بــەم نزیکانــە گەمنــی هەنــاردەی گەمنــی ڕووســی جێــگای گەمنــی 

ــی  ــەو واڵتان ــت ب ــدار بێ ــەوەی پێوەندی ــەوە(. ئ ــش بگرێت ئۆکرانیای

تریشــەوە، کــە هەنــاردەکاری نــەوت و غــازن لــەم ناوچەیــەدا 

ڕەنگــە ئەمــە بــە دەرفەتێکــی زێڕیــن بزانــن بــۆ ئــەوەی لــە ســایەی 

بەرزبوونــەوەی نرخــی لــە بــازاڕی جیهانیــدا بڕێکــی زیاتــر نــەوت 

ــن. ــاز بفرۆش و غ

لێــرەدا پرســیارێک دێتــە ئــاراوە: ئایــا دوورکەوتنــەوەی ویالیەتــە 

ناوچــەی  ملمالنێکانــی  و  کێشــە  لــە  ئەمریــکا  یەکگرتوەکانــی 

ــۆ  ــت دەکات ب ــایییەک دروس ــچ بۆش ــت هی ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت

ــە  ــەم بارودۆخەک ــن و ڕووســیا ســوود ل ــدا چی ــە ئەنجام ــەوەی ل ئ

ــان  ــی خۆی ــە قەڵەمــڕەوی و هەژموون ــەرەی ب ــر پ وەربگــرن و زیات

ــەدا؟ ــە ناوچەک ــدەن ل ب

هاوکێشــە سیاســییەکان و نەخشــەی هاوســەنگیی هێــز پێــامن 

ــی ناوەڕاســت  ــە خۆرهەاڵت ــکا ل ــێ ناچێــت ئەمری ــچ پ دەڵێــت، هی

ــە هەلومەرجــی سیاســی و  ــک ل بکشــێتەوە، چونکــە ئەگــەر ئاوڕێ

ــە  ــۆ منوون ــەوە، ب ــە بدەین ــەم ناوچەی ــی ئ ــی و مێژووی جیوپۆلیتیک

ــۆ ســەردەمی دەیــەی هەشــتاکانی ســەدەی  ئەگــەر بگەڕێینــەوە ب

ڕابــردوو، دەبینیــن کــە ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا لــەو 

ــوو،  ــەدا هەب ــەم ناوچەی ــەی ل ــەو هاوپەیامنان کاتەیشــدا هەمــان ئ

و  هەژمــوون  بــە  ئەمریــکا  کاتێــک  هەیەتــی  ئێســتایش  کــە 

بااڵدەســت بــوو بــە ســەر تــەواوی ناوچەکــەدا. هێنــدەی پەیوەســتە 

بــە چیــن، ئاشــکرایە کــە ئــەو واڵتــە زیاتــر خوازیــاری پەرەپێدانــی 

دەوڵەتانــی  لەگــەڵ  ئابوورییەکانیەتــی  و  بازرگانــی  پێوەندییــە 

ناکۆکــی و شــەڕێکی  لــە هیــچ کێشــە و  نایەوێــت  جیهــان و 

ــە،  ــۆ منوون ــت. ب ــوە بگلێ ــا تێ ــت و ئەورووپ ــی ناوەڕاس خۆرهەاڵت

چینییــەکان چارەســەرکردنی کێشــە و ناکۆکیــی نێــوان ئیرسائیــل و 

ــای  ــەقامگیریی دەری ــی و س ــە، ئارام ــە الوە گرینگ ــتینیان ب فەلەس

ــە  ــە الوە گرینگ ــان زۆر ب ــا و بەڵقانی ــی ئەورووپ ڕەش و خۆرهەاڵت

و نایانەوێــت شــەڕ و ئــاژاوە ڕوو بــدات )بــۆ منوونــە شــەڕی نێــوان 

ڕووســیا و ئۆکرانیــا(، بــەاڵم پێوەندییەکانــی نێــوان کــورد و عێراقیــان 

بــە الوە گرینــگ نییــە، بەڵکــوو نایانەوێــت لــە هیــچ شــەڕ و 

ــوە  ــووریاش تێ ــە س ــەر وەک ل ــن، ه ــوە بگلێ ــدا تێ بەریەککەوتنێک

ــەوە.  ــە مبێنن ــەم ناکۆکییان ــە دەرەوەی ئ ــت ل ــەگالون و دەیانەوێ ن

ــاکات، کــە هێزیکــی  هیــچ زلهێزێکــی جیهــان ئــەوە قەبــووڵ ن

ــنووری  ــەر هاوس ــی ئەگ ــە تایبەت ــۆم ب ــی ئەت ــاوەن چەک ــری خ ت

ــە ســەر ئاســاییش و ســەقامگیرییەکەی  ــە هەڕەشــە ل ــت و ببێت بێ

»بــۆ منوونــە گەشەســەندنی ئۆکرانیــا بــە الی ڕووســیاوە«. ئۆکرانیــا 

ــن  ــیا و چی ــی ئاس ــادارە و خۆرهەاڵت ــگ و بەه ــی گرین دەروازەیەک

بــە بــازاڕی گەرمــی ئەورووپــا و جیهانــەوە دەبەســتێتەوە. شــەڕ و 

ملمالنێــکان لــە ســەر زەوی ئەوەمــان پــێ دەڵێــت، کــە لــە جیاتیــی 

ئــەوەی ئۆکرانیــا نــاو ماڵــی ڕووســیا بکاتــە گۆڕەپانــی شــەڕی 

خۆرئــاوا، ڕووســیا لــە بەرانبــەردا ئۆکرانیــای کــردە بەرەی پێشــەوەی 

ئــەو شــەڕە مەترســیدارە. ڕووســیا نــەک هــەر دەیەوێــت ئــەو واڵتــە 

ــای  ــری ئەورووپ ــی ت ــە واڵتان ــە ل ــوو هەڕەش ــکات، بەڵک ــر ب داگی

خۆرهەاڵتیــش دەکات، کــە لــە ڕووی پێگــەی جیۆپۆلەتیکییــەوە 

ــن  ــار دەکرێ ــە ســەر ڕێچکــەی ناوچــەی گرینگــی ئۆراســیا هەژم ل

ــک. ــی بەڵتی ــەڵ واڵتان لەگ

ئۆپەراســیۆنێکی  چەنــد  ڕووســیا  )2014(دا،  ســاڵی  لــە 

ــە  ــی ل ــە تایبەت ــام دا، ب ــا ئەنج ــی ئۆکرانی ــاو خاک ــە ن ــەربازیی ل س

پــاش ناڕەزایەتییەکانــی ڕوانگــەی ئەورووپــا و دوورخســتنەوەی 

ســەرۆکی ئــەو کاتــەی ئۆکرانیــا )ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیــچ(. ســوپای 

لــە  گرینگــی  ســرتاتیژی  ئامانجــی  و  پێگــە  چەندیــن  ڕووســیا 

نیوەدوورگــەی کریــام کۆنــرتۆڵ کــرد، لــە کۆتاییشــدا بــە تەواوەتــی 

خســتییە ژێــر دەســەاڵتی خــۆی، بــە تایبەتــی لــە دوای ئەنجامدانــی 

ــی  ــە بەرژەوەندی ــام ل ــتوانی کری ــدا دانیش ــە تێی ــک، ک ڕیفراندۆمێ

یەکگرتــن لەگــەڵ ڕووســیای فیدراڵــی دەنگیــان دا. بە پێــی ئەنجامە 

ــە  ــتیوانیکردن ل ــۆ پش ــاندان ب ــەوە و خۆپیش ــەکان، گردبوون فەڕمیی

ڕووســیا لــە الیــەن و گروپــە جوداییخوازەکانــی ناوچــەی )دۆنبــاس(

ــی  ــەڕ و پێکدادان ــەوە ش ــەو هۆیەیش ــرد، ب ــێ ک ــتی پ ــەوە دەس ـ

چەکــداری لــە نێــوان هێزەکانــی حوکوومەتــی ئۆکرانیــا و گــروپ و 

ــیا ڕووی دا.  ــە ڕووس ــەر ب ــی س ــە جووداییخوازەکان تاقم

لــە کانوونــی یەکەمــی )2014(دا، ســوپای ئۆکرانیــا ئاشــکرای کــرد 

کــە هێــزە ســەربازییەکانی ڕووســیا بــە شــێوەیەکی چــڕ دەســتی بــە 

جموجووڵەکانــی کــردوە بــە ئاراســتەی ئــەو ناوچانــەی، کــە گروپــە 

ــەریاندا  ــە س ــتی ب ــا دەس ــی ئۆکرانی ــە خۆرهەاڵت ــوازەکان ل جوداییخ
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گرتــوە. بــە پێــی ڕۆژنامــەی )مۆســکۆ تایمــز(، مۆســکۆ هەوڵــی 

ــواری  ــە ب ــە ل ــکات، ک ــگ ب ــە بێدەن ــەن و ڕێکخراوان ــەو الی داوە ئ

داکۆکیکــردن لــە مافەکانــی مــرۆڤ کار دەکــەن، کــە تیشــکیان 

ــە  ــی ســەربازانی ســوپای ڕووســیا ل ــی کوژران خســتوەتە ســەر بابەت

شــەڕەکەدا. ڕێکخــراوی ئاســاییش و هاریکاریــی ئەورووپــا ئاشــکرای 

کــرد، کــە چاودێرەکانــی ڕێگەیــان پــێ نــەدراوە بچنــە ئــەو ناوچانــەی 

الیەنــە  و  هێــز  شانبەشــانی  ڕووســیا  هێزەکانــی  کــە  ئۆکرانیــا، 

جوداییخــوازەکان دەســتیان بــە ســەریاندا گرتــوە. لــە کانوونــی 

دوەمــی ســاڵی )2015(دا ســەرۆکی ڕووســیا )ڤالدیمێــر پوتیــن( دانــی 

بــەوەدا نــا، کــە هەندێــک لــە ئەفســەرانی دەزگای هەواڵگریــی 

ــتەی  ــردوە و دەس ــان ک ــا کاری ــاو ئۆکرانی ــە ن ــیا ل ــەربازیی ڕووس س

لــە هێــزی دەســتەبژێر لــە ئۆکرانیــاوە ڕەوانــەی ســووریا کــراون بــۆ 

ــەد(.  ــار ئەس ــووریا )بەش ــەرۆکی س ــەاڵتی س ــتیوانیکردنی دەس پش

ئۆکرانیای سەربەخۆ و سەروەریی سنووردار 
ــی  ــاڵی )1991(وە دەوڵەتێک ــە س ــا ل ــەوەی ئۆکرانی ــەرەڕای ئ س

ســەربەخۆیە، بــەاڵم تــا ئێســتا ڕووســیا وەک بەشــێک لــە ســەروەری 

ــڕەوی  ــیا پەی ــڕەوی خــۆی تەماشــای دەکات. ئێســتا ڕووس و قەڵەم

کۆپییەکــی نــوێ لــە سیاســەتی برێژنێــڤ دەکات، کــە جەخــت لەوە 

دەکاتــەوە دەبێــت ئۆکرانیــا »ســەروەرییەکی ســنوورداری« هەبێت، 

وەک چــۆن لــە ڕابــردوودا لــە )وارشــۆ(ی پایتەختــی پۆڵەنــدا پەیڕەو 

ــاران.  ــۆڤێتی ج ــی س ــڕەوی یەکێتی ــر قەڵەم ــە ژێ ــک خرای ــرا کاتێ ک

ــەت  ــەر دوو دەوڵ ــۆڤێت، ه ــی س ــهێنانی یەکێتی ــە دوای هەرەس ل

)ڕووســیا و ئۆکرانیــا( پارێزگارییــان لــە پێوەندیــی پتــەوی نێوانیــان 

ــەڕ و  ــردوودا ش ــاڵی ڕاب ــە )25( س ــک ل ــچ هۆکارێ ــە هی ــرد و ب ک

ملمالنــێ لــە نێوانیانــدا ڕووی نــەدا. لــە ڕاســتیدا، چەندیــن ناکۆکــی 

ــک  ــە، یەکێ ــدا هەی ــەر دوو واڵت ــوان ه ــە نێ ــۆزی ل ــرژی و ئاڵ و گ

ــە  ــە(، ل ــای ئەتۆمــی ئۆکرانیای ــە )توان ــەو ناکۆکییان ــی ئ ــە دیارترین ل

کاتێکــدا حوکوومەتــی ئۆکرانیــا لــە دوای واژۆکردنــی لــە ســەر 

ــی  ــاییش ڕەزامەندی ــۆ مســۆگەریی ئاس ــتنامەی بۆدابێســت ب یاداش

پیشــان داوە لــە ســەر دەســتبەرداری ئــەو چەکانــە بێــت بــە 

مەرجێــک ڕووســیا و الیەنــە بەشــدارەکانی تــر بەڵێــن بــدەن 

ــی و  ــە دژی یەکێت ــز ل ــی هێ ــۆ بەکارهێنان ــردن ب ــگای بەناب ــە ڕێ ل

ــە  ــە هــۆکاری هەڕەشــەکردن ل ــا نەبن ســەقامگیریی خاکــی ئۆکرانی

ــا.  ــی ئۆکرانی ــەروەری و ئارامی س

ــەی  ــەو دەوڵەتان ــوو ل ــک ب ــیا یەکێ ــاڵی )1999(دا، ڕووس ــە س ل

ــی  ــۆ ئاساییش ــتەنبووڵ ب ــەی ئەس ــەر پەیامننام ــە س ــرد ل واژۆی ک

دەوڵەتێکــی  هەمــوو  هاتــوە:  پەیامننامەیــەدا  لــەو  ئەورووپــا. 

پالنــە  جــۆری  هەیــە  مافــی  پەیامننامەیــە  لــەم  بەشــدار 

ــە  ــە ڕێککەوتننام ــداریکردن ل ــە بەش ــت، ب ــەی هەڵبژێرێ ئەمنییەک

ــەر دوو  ــاڵی )2014(دا ه ــە س ــەاڵم ل ــدا، ب و هاوپەیامنیتییەکانیش

ال ناوەرۆکــی ئــەم ڕێککەوتننامەیــان پێشــێل کــرد. دوای چەنــد 

)ڤیکتــۆر  ئۆکرانیــا  پێشــووی  ســەرۆکی  لــە هەاڵتنــی  ڕۆژێــک 

یانۆکۆڤیــچ( لــە کیێڤــی پایتەخــت لــە کۆتایییەکانــی ســاڵی )2014(

ــی  ــەوەی گۆڕەپان ــە بزووتن ــاری دژ ب ــی نەی ــی چەکداری دا، هێزێک

ئەورووپــا دەســتیان گــرت بــە ســەر نیــوە دوورگــەی کریــام، 

پاشــان ســەربازانی ســوپای ڕووســیا چەندیــن خاڵــی پشــکنینیان لــە 

شــارەکانی ســیمفرۆپوڵ و سیباســتۆپوڵ دانــا )کــە وەک ناوچەیەکــی 

ــی  ــی دەریاوان ــدی بنکەیەک ــت( و ناوەن ــوە دەبرێ ســەربەخۆ بەڕێ

بــە پێــی بەڵێننامــەی »خارکێــڤ«ی ســاڵی )2010(.  ڕووســییە 

ــان  ــەو هێزانەی ــا باســی ئ ــی میدی ــی و کەناڵەکان دانیشــتوانی لۆکاڵ

ــان  ــەکان« ناوی ــەرگ ســەوزە بچووک ــە »ســەربازە جلوب ــردوە و ب ک

بــردوون. لــە دوای داگیرکردنــی پەرلەمانــی کریــام لــە الیــەن هێــزە 

تایبەتەکانــی ڕووســیاوە، ســەرکردایەتیی دوورگــەی کریــام ڕای 

ــا  ــە ئۆکرانی ــام ل ــەوەی کری ــۆ جیابوون ــک ب ــە ڕیفراندۆمێ ــد ک گەیان

ئەنجــام دەدرێــت. لــە دوای ئەنجامدانــی ئــەو ڕیفراندۆمــە جێــی 

کــردە  کریــامی  نیوەدوورگــەی  فیدراڵــی  ڕووســیای  مشــتومڕە، 

ــا و بەشــێکی زۆر  ــەدا ئۆکرانی ــەو کات ــە خاکــی خــۆی. ل بەشــێک ل

ــتومڕەدا  ــە جێمش ــەو ڕیفراندۆم ــان ب ــان دانی ــی جیه ــە دەوڵەتان ل

نەنــا و بــە لکاندنــی کریــام بــە خاکــی ڕووســیا ڕازی نەبــوون. لــە 

)15ی نیســانی ســاڵی 2014(دا پەرلەمانــی ئۆکرانیــا ڕای گەیانــد، کــە 

دوورگــەی کریــام بــە شــێوەیەکی کاتــی خاکێکــی داگیــر کــراوە لــە 

الیــەن ڕووســیاوە، ئەمەیــش ئاماژەیەکــە بــۆ ئــەوەی، کــە ئۆکرانیــا 

ــت.  ــی مۆســکۆ دەربهێنێ ــر ڕکێف ــە ژێ ــام ل ــازە کری ــە نی ب

توانــای ســەربازیی ڕووســیا لــە کریــام و ناوچەکــە فراوانــرت کــرا 

و ســەرۆکی ڕووســیا ڤالدیمێــر پوتیــن ئاشــکرای کــرد، کــە هێزێکــی 
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ــت  ــک دەهێرنێ ــەدا پێ ــەو ناوچەی ــیا ل ــزی ڕووس ــەربازیی بەهێ س

و دەخرێتــە کار. لــە کانوونــی دوەمــی )2014(دا، فەرماندەیــی 

پاســەوانی ســنووری ئۆکرانیــا ڕای گەیانــد، کــە هێزەکانــی ڕووســی 

ــە ناوچــەی خێرســۆن ئۆپالســت.  ــە کشــانەوە کــردوە ل دەســتیان ب

هــەر لــەو ماوەیــەدا هێــزە ڕووســییەکان چەنــد ناوچەیەکیــان 

ــر  ــیڤاش داگی ــەری س ــی دەورووب ــات و دوورگەکان ــان ئەرب ــە س ل

ــە  ــدە ب ــی دەوڵەمەن ــەوە ناوچەیەک ــە ڕووی جوگرافیی ــە ل ــرد، ک ک

ــە  ــەاڵم ل ــام، ب ــوە دوورگــەی کری ــە نی گازی رسوشــتی و بەشــێکە ل

ڕووی کارگێڕییــەوە ســەر بــە )خێرســۆن ئۆپالســت(ە. پەیامنــی 

باکــووری ئەتڵەســی )ناتــۆ( ئاشــکرای کــرد، کــە ڕووســیا خەریکــی 

جێگیرکردنــی چەکــی ئەتۆمییــە لــە نیوەدوورگــەی کریــام. لــە )31ی 

ئایــاری ســاڵی 2014(دا، ڕاوێــژکاری ســەرۆکی ڕووســیا ئەنــدرێ 

ئیالریۆنــۆڤ ڕای گەیانــد، کــە هەندێــک لــە تەکنیکەکانــی جەنگــی 

ئۆســیتیای باشــوور جارێکــی تــر لــە ئۆکرانیــا بــە گــەڕ خراوەتــەوە 

ــی  ــیا نەیتوان ــدەی ڕووس ــیدایە. پڕوپاگەن ــی ئامادەباش ــە حاڵەت و ل

دەرئەنجامــی  ڕووســیا  دوژمنکارییــەی  ئــەو  کــە  بیســەملێنێت، 

جووڵــەی مەیدانیــی ئەورووپــا بــووە. شــەڕ لــە ئۆکرانیــا بــە 

ــۆ  ــی ب ــوەختە پالن ــوو پێش ــوو، بەڵک ــا نەب ــڕ بەرپ ــێوەیەکی کتوپ ش

داڕێــژراوە و لــە ســاڵی )2003(وە ئامادەســازی بــۆ کــراوە. ئەنــدرێ 

ــی  ــە پالنەکان ــک ل ــە یەکێ ــرد، ک ــۆڤ ئەوەیشــی ئاشــکرا ک ئیالریۆن

ــا  ــە دژی ئۆکرانی ــەڕ ل ــاندنی ش ــە هەڵگیرس ــوو ل ــی ب ــیا بریت ڕووس

ــە دوای ئەنجامدانــی هەڵبژاردنــی  ــە ســاڵی )2015( ڕاســتەوخۆ ل ل

ــەدا. ــەو واڵت ــەرۆکایەتیی ل س

سەرهەڵدانەوەی ملمالنێکان لە ساڵی )2016(
لــە )8(ی مانگــی ئابــی )2016(، ئۆکرانیــا ڕای گەیانــد: ڕووســیا 

ــام  ــنوورەکانی کری ــی س ــە درێژایی ــەربازیی ب ــی س ــارەی بوون قەب

ــە )10(ی  ــتوە. ل ــنوورییەکانی داخس ــردوە و دەروازە س ــرت ک فراوان

ــە  ــەربازێکی ل ــد س ــی چەن ــوژران و برینداربوون ــیا ک ــدا ڕووس ئاب

پێکهەڵبژانێــک لەگــەڵ هێــزی کۆمانــدۆی ئۆکرانیــا لــە ئەرمیانســک 

ڕاگەیانــد.  ئۆکرانــی  ســیخوڕێکی  چەنــد  دەســتگیرکردنی  و 

ــار  ــرۆر تۆمەتب ــە تی ــوەگالن ل ــە تێ ــای ب ــن ئۆکرانی ــر پوتی ڤالدیمێ

ــینکۆ(  ــرتۆ بۆرۆش ــا )پی ــەی ئۆکرانی ــەو کات ــەرۆکی ئ ــەاڵم س ــرد، ب ک

پەرچەکردارەکانــی ڕووســیای بــە گاڵتەجــاڕی و شــێتی دایــە قەڵــەم. 

ــۆ داگیرکردنــی دوورگــەی  کۆشــکی ســپی پاســاوەکانی ڕووســیای ب

ــا  ــە ئۆکرانی ــەی ل ــەر زاری باڵیۆزەک ــە س ــردەوە و ل ــام ڕەت ک کری

ــچ  ــکا هی ــی ئەمری ــد، کــە حوکوومەت ــات(وە ڕای گەیان )جێفــری بی

بیانوویەکــی بــە دی نەکــردوە تــا پشــتگیری لــە هۆکارەکانی ڕووســیا 

بــکات ســەبارەت بــە پەالماردانــی ســەربازیی نیوەدوورگــەی کریــام. 

پێشــرت یۆشــینکۆ ئــەوەی ئاشــکرا کردبــوو، کــە ڕووســیا ئامادەســازی 

دەکات بــۆ ئەنجامدانــی هێرشــێکی سەرتاســەری بــۆ ســەر خاکــی 

ــەوە و  ــی الوازی ئەورووپییەکان ــە خاڵ ــدا ئەم ــە کاتێک ــا، ل ئۆکرانی

ــێ بگــرن. ناتوانــن بــەری ل

ڕووداوی دوورگەی کیرتچ لە ساڵی )2018(
ــە نزیــک دوورگــەی  ــی یەکەمــی )2018(دا ل ــە )25(ی کانوون ل

کیرتــچ، کــە لــە الیــەن هێزەکانــی ڕووســیاوە کۆنــرتۆڵ کــراوە، 

کەشــتیی   )3( تۆپبارانــی  ڕووســیا  جەنگییەکانــی  کەشــتییە 

لــە کەشــتیی )B175( و  بــوون  بریتــی  ئۆکرانیایــان کــرد، کــە 

 )Georza M( ــە جــۆری ــتییەکی زرێپۆشــی بچــووک ل ــد کەش چەن

لــە ناوچــەی نیکۆپــۆڵ و بەلەمێکــی جــۆری )A 947( لــە یانــر 

ــە  ــا ب ــی ئۆکرانی ــەو ڕووداوە، پەرلەمان ــەک ڕۆژ ل ــە دوای ی ــۆ. ل کاپ

کــۆی دەنــگ بڕیاریــان دا بــە ســەپاندنی بــاری نائاســایی بــە ســەر 

ــا و ناوچــە هاوســنوورەکان  ــی ئۆکرانی ــەواوی ناوچــە کەنارییەکان ت

لەگــەڵ ڕووســیا،  ئەوەیــش لــە وەاڵمــی ئــەو پەالماردانــەی ڕووســیا 

ــەرداگرتنی  ــا و دەستبەس ــی ئۆکرانی ــتیگەلی دەریای ــەر کەش ــۆ س ب

لــە نزیــک دوورگــەی کریــام. )276( ئەنــدام پەرلەمــان لــە کیێــڤ 

دەنگیــان لــە ســەر ئــەو بڕیــارە دا، کــە لــە )28(ی کانوونــی دوەمــی 

ــاوەی  ــە م ــدا ل ــە کاتێک ــەوە، ل ــواری جێبەجێکردن )2018( چــووە ب

ــرا. ــارە ڕاگی ــەو بڕی ــی ب ــا )30( ڕۆژدا کارکردن تەنه

گرینگیی دۆنباس بۆ ڕووسیا
لــە  چەکدارانەیــە  ملمالنێیەکــی  زادەی  دۆنبــاس  لــە  شــەڕ 

ــەرەتای  ــە س ــز. ل ــری هێ ــە زەب ــە ب ــی ناوچەک ــاو کۆنرتۆڵکردن پێن

ــروپ  ــەن گ ــە الی ــی ل ــاندان و ناڕەزایەت ــاداری )2014(وە خۆپیش ئ

ــە  ــڤ ل ــی کیێ ــیا و دژی حوکوومەت ــە ڕووس ــەر ب ــی س و الیەنەکان
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ــاس  ــە دۆنب ــە گشــتی ب ــە ب دۆنیتســک ئۆبالســت و لۆهانســک ، ک

و   )2014( ســاڵی  لــە  ئۆکرانیــا  شۆڕشــی  دوای  لــە  نــارساوە، 

ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەی گۆڕەپانــی ئەورووپــا دەســتی پــێ کــرد. 

ــە پــاش لکاندنــی دوورگــەی  ــە ڕاســتیدا، ئــەو خۆپیشــاندانانەی ل ل

ــد  ــە چەن ــوو ل ــێک ب ــی، بەش ــیای فیدراڵ ــی ڕووس ــە خاک ــام ب کری

خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتیــی بەرفراوانــرت لــە بەرژەوەندیــی ڕووســیا، 

کــە باشــوور و خۆرهەاڵتــی ئۆکرانیــای گرتەوە. پاشــان ســەری کێشــا 

ــی  ــزە جوداییخوازەکان ــوان هێ ــە نێ ــداری ل ــی چەک ــۆ ملمالنێیەک ب

ــی  ــاری میللی ــەر دوو کۆم ــە ه ــی ل ــە تایبەت ــیا، ب ــە ڕووس ــەر ب س

دۆنیتســک و لۆگانســک.

ــا ئاشــکرایان کــرد، کــە ســەرکردە  ــی ئاساییشــی ئۆکرانی هێزەکان

ســەرەکییەکانی بزووتنــەوەی هەڵگەڕانــەوە، وەک ئیگۆر ســرتیلکۆڤ 

ــەوە  ــەرهەڵدانی ملمالنێک ــەرەتای س ــە س ــەر ل ــەر، ه ــۆر بیزل و ئیگ

بەکرێگیــراوی مۆســکۆ بــوون. دەزگای ئاساییشــی ئۆکرانیــا ئاشــکرای 

ــە  ــوون ل ــەوەی یاخیب ــییەکانی جوواڵن ــە ســەرکردە سیاس ــردوە، ک ک

دۆنیتســک و لۆگانســک لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانی ملمالنێکــەوە، 

لــە نێوانیانــدا )ئیگــۆر ســرتیلکۆڤ( و )ئیگــۆر بیزلــەر( بەکرێگیــراوی 

حوکوومەتــی ڕووســیا بــوون، هەروەهــا )ئەلیکســاندەر بــۆرودای(، 

ســەرۆک وەزیرانــی کۆمــاری دۆنیتســکی میللــی لــە ســاڵی )2014(

ــی  ــە مانگــی ئاب ــووە، کــە هاواڵتییەکــی ڕووســییە. ل ــوە ئاشــکرا ب ـ

)2014(وە، ئۆکرانییــەکان لــە دۆنیتســک و لۆگانســک هەموو پۆســتە 

بااڵکانیــان لــە دەســتدا بــووە. بــە پێــی زانیارییــەکان چەکــدارە 

خۆبەخشــە ڕووســەکان لەگــەڵ ئــەو ســەربازانەی پێشــرت لــە ســوپادا 

خزمەتیــان کــردوە ڕێــژەی )50 بــۆ %80(ی چەکدارە خۆبەخشــەکان 

پێــک دەهێنــن. چەکــدارە یاخییــەکان لــە پێنــاو دۆنبــاس بــە ئاشــکرا 

لــە شــارەکان ڕووســیا هەســتان بــە بەکارهێنانــی چەنــد چومگەیەکی 

ــد لیژنەیەکــی ســەربازی، هــەر وەک ژمارەیــەک  ــان چەن تایبەتــی ی

لــە میدیاکانــی ڕووســیا ئەوەیــان پشتڕاســت کردوەتــەوە.

هێرشکردنە سەر خاکی ئۆکرانیا
)24ی شوباتی 2022(

لــە )21ی شــوباتی 2022(دا حوکوومەتــی مۆســکۆ ڕای گەیانــد، 

کــە بۆردوومانێکــی هێزەکانــی ئۆکرانیــا بووەتــە هــۆی وێرانکردنــی 

دامەزراوەیەکــی ســەر بــە دەزگای ئاساییشــی فیدراڵــی ڕووســیا لــە 

ــیا )5(  ــوپای ڕووس ــدا س ــە بەرانبەریش ــان، ل ــنووری نێوانی ــەر س س

ســەربازی ئۆکرانیــان کوشــت، کــە هەوڵیــان دابــوو بچنــە نــاو خاکی 

ــا هــەر زوو تێوەگالنــی لــە هــەر دوو ڕووداوەکــە  ڕووســیا. ئۆکرانی

ڕەت کــردەوە و بــە درۆی خســتەوە. هەمــان ڕۆژ حوکوومەتــی 

ڕووســیا بــە شــێوەیەکی فەڕمــی دانــی نــا بــە کۆمــاری )دۆنیتســک(

ی میللــی و کۆمــاری )لۆگانســک(ی میللــی وەک دوو دەوڵەتــی 

ســەربەخۆ، ئــەم کارەیــش ئۆکرانیــای زۆر تــووڕە و نیگــەران کــرد. بە 

قســەی ڤالدیمێــر پوتیــن، نــەک تەنهــا ئــەو ناوچانــەی بــە حوکمــی 

ــتی  ــەی ئۆپالس ــوو ناوچ ــوو هەم ــردوون، بەڵک ــری ک ــۆ داگی دیفاکت

ئۆکرانیــا دەخاتــە ژێــر ڕکێفــی ڕووســیا، پاشــان پوتیــن فەرمانــی بــە 

هێــزە تایبەتییەکانــی ڕووســیا کــرد بــە تانــک و زرێپۆشــەکانیانەوە 

بچنــە نــاو خاکــی ئــەو ناوچانــەوە.

ڕووســیا  ســەرۆکی  2022(دا،  شــوباتی  )24ی  لــە  جــار  دوا 

)ڤالدیمێــر پوتیــن( فەرمانــی بــۆ هێــزە چەکدارەکانــی ڕووســیا 

بکەنــە  ســنوورەکان  درێژاییــی  بــە  بەربــاو  هێرشــی  دەرکــرد 

ــێکی  ــد هێرش ــی چەن ــی زەمین ــە دوای پەالماردان ــا. ل ــەر ئۆکرانی س

ئاســامنی بــە دوایــدا هــات، کــە بینــا و دامــودەزگا ســەربازییەکانی 

ئۆکرانیــای کــردە ئامانــج، لــە الیەکــی تــرەوە تانکــەکان لــە ڕێــگای 

ســنووری بیالڕووســیاوە بــۆ نــاو خاکــی ئۆکرانیــا پێشــڕەوییان 

ــا  کــرد. لــە دوای چڕکردنــی هێرشــەکانی ڕووســیا ســەرۆکی ئۆکرانی

)ڤالدیمێــر زیلینســکی( بــاری نائاســاییی لــە سەرتاســەری ئۆکرانیــا 

بەردەوامبوونــی  و  ئەلیکرتۆنــی  هێرشــی  هــۆی  بــە  ڕاگەیانــد. 

ــاری  ــای زانی بۆردوومانــی فڕۆکەکانــی ڕووســیا ژێرخانــی تەکنۆلۆژی

ــرا،  ــاو ب ــە ن ــی ل ــە شــێوەیەکی کرداری ــا ب ــی ئۆکرانی و پێوەندییەکان

هەروەهــا وێســتگەی ئەتۆمــی )چێرنۆبیــل( و چەندیــن شــار و 

شــارۆچکەی ئۆکرانیــا داگیــر کــران و بەشــێکی زۆر لــە دامــەزراوە و 

ــران.  ــران ک ــت وێ ــی پایتەخ ــی کیێڤ باڵەخانەکان

سەرچاوەکان:
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news

https://studies.aljazeera.net/ar/article/5270
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خســتە  ئۆکرانیــای  یۆنــگ  ئێرنســت  )2012(دا  ســاڵی  لــە 

ــاڵ  ــە پ ــان ل ــی جیه ــن دەوڵەتان ــە گەندەڵرتی ــاو لیســتی ســیان ل ن

ــە  ــی ل ــان(ی بەریتان ــەی )گاردی ــتان. ڕۆژنام ــا و ئەفغانس کۆلۆمبی

ســاڵی )2015(دا ئۆکرانیــای بــە گەندەڵرتیــن واڵتــی ئەورووپــا دایــە 

قەڵــەم،  ئەوەیــش بــە پێــی ڕاپرســییەک ئێرنســت یۆنــگ لــە ســاڵی 

ــەم  ــە نۆی ــان ب ــرەوە شــارەزایان ئۆکرانیای ــی ت ــە الیەک )2017(دا. ل

ــی ڕوونکردنەوەیەکــی  ــە پێ ــاوە. ب ــان دان ــی جیه ــن واڵت گەندەڵرتی

تایتڵــی نێودەوڵەتــی بــۆ تێگەییشــتنی گەندەڵــی، ئۆکرانیــا لە ســاڵی 

ــش  ــرت، بەمەی ــەی )117(ی گ ــۆی )180( واڵت پل ــە ک )2020(دا ل

ئۆکرانیــا لــە دوای ڕووســیا لــە ڕیزبەندیــی دوەم نزمرتیــن ئاســتی 

ــس،  ــی ویکیلیک ــی بەڵگەنامەکان ــە پێ ــە. ب ــی ئەورووپادای گەندەڵی

دیپلۆماتکارانــی ئەمەریــکا، ئۆکرانیایــان لــە ژێــر ســایەی دەســەاڵتی 

ســەرۆکی پێشــووتر فیکتــۆر کۆچیــام )لــە 1994 بــۆ 2005( و 

بــە سیســتمێکی  بــۆ 2010(  )لــە 2005  یوچینکــۆ  دەســەاڵتی 

ــردوە.  ــف ک ــی وەس کلێپتۆکراس

سامان و قەبارەی ئابووریی ئۆکرانیا
پرۆفیســۆر ئۆلــی بازالــۆک دەڵێــت: »ڕەگوڕیشــەکانی گەندەڵــی 

ــا لــە رسوشــتی یەکێتیــی ســۆڤێتی جــاران و ســەرکردە  ــە ئۆکرانی ل

پێــش  لــە  سیاســییەکانی ئۆکرانیــاوە ســەرچاوەی گرتــوە، کــە 

ڕووخانــی یەکێتیــی ســۆڤێت تێکەڵــی نــاو پێناســەی کۆمۆنیســتی 

سیاســەمتەدارانی  بــووە.  ئۆکرانیــا(  دەســەاڵتداری  )نوخبــەی 

ــە  ــد، ک ــا دامەزران ــە ئۆکرانی ــان ل ــە ڕژێمێکــی ئۆلیگارکیی ــەو واڵت ئ

گەندەڵــی لــە هەمــوو جومگەیەکیــدا بــاو بــووەوە، بــە بــێ 

ــە  ــی دەرچ ــۆ جێبەجێکردن ــت ب ــک هەبێ ــچ دەرفەتێ ــەوەی هی ئ

ــەو  ــا ل ــی ئۆکرانی ــی گەل ــۆ دەرچوون ــی ب ــی ئەورووپ و بژاردەیەک

گێــژاوە. ئابووریناســێکی نــاوداری ئۆکرانیــا بــە نــاوی )ئۆلــی 

ئۆکرانیــا  لــە ســەر گەندەڵیــی  بەراوردکارییەکــی  هاڤەرچنــی( 

کــردوە لــە ســەر بنەمــای چوارچێوەیەکــی جیهانیــی فــراوان، کــە بە 

پشتبەســن بــە ژمــارە و داتــاکان لــە الیــەن ڕێکخــراوی شــەفافیەتی 

نێودەوڵەتییــەوە بەرجەســتە کــراوە. ئــەم توێژینەوەیــە ئاســتی 

ــوەری  ــی کیش ــە منوونەیەک ــەراورد ب ــە ب ــا ب ــە ئۆکرانی ــی ل گەندەڵ

ئەفریقــا، بــە تایبەتــی لەگــەڵ واڵتــی ئۆگانــدا ئەنجــام داوە، کــە بــە 

ــردوە.  ــدەی ک ــۆی مەزەن ــای خ ــن هاوت نزیکرتی

 )2020( ســاڵی  ئابــی  مانگــی  لــە  تــردا  ڕاپرســییەکی  لــە 

دەستپێشــخەرییە  بــۆ  کۆچرێــڤ(  )ئیلکــۆ  دەزگای  الیــەن  لــە 

دیموکراتییــەکان لــە بەریتانیــا جێبەجــێ کــراوە، ڕێــژەی )٪41.8(ی 

وەاڵمدەرەوەکانــی ئــەو ڕاپرســییە ڕایــان گەیانــدوە، کــە گەندەڵــی 

بناغەیەکــی  هیــچ  و  شــەرمنانەیە  و  نێگەتیــڤ  دیاردەیەکــی 

)٪36(ی  ڕێــژەی  کــە  کاتێکــدا  لــە  ئەمــە  نییــە،  بابەتییانــەی 

بەشــداربوان ئــەم بژاردەیــان دەستنیشــان کــردوە، »گەندەڵــی 

دیاردەیەکــی شــەرمنانەیە بــە بــێ هیــچ زەمینەیەکــی بابەتــی«، کــە 

لــە الیــەن وەاڵمــدەرە بەشــداربووەکانەوە ئامــاژەی پــێ کــراوە. زۆر 

جــار لــە ناوەڕاســتی ئۆکرانیــا گەندەڵــی بــە ڕێــژەی )٪47.5( و لــە 

ــراوە.  ــار ک ــژەی )٪53.45( تۆم ــە ڕێ ــا ب ــی ئۆکرانی خۆرهەاڵت

ــە  ــەوەی ک ــوون ل ــۆ دڵنیاب ــت ب ــل دەبەخرشێ ــا بەرتی ــە ئۆکرانی ل

ــان  ــدا ی ــی خۆی ــە کات ــان ل ــت ی ــن بکرێ ــی گشــتی دابی خزمەتگوزاری

بــە هیــچ شــێوەیەک بوونــی نەبێــت. ئۆکرانییــەکان ڕایــان گەیانــدوە، 

ــە  ــان وای ــەوان باوەڕی ــە ئ ــە بەرتیلخــۆران، چونک ــل دەدەن ــە بەرتی ک

ــە  ــە نەریــت و ئاکارێکــی پێشــبینی کــراوە. هەندێــک ل ئەمــە بووەت

گەورەتریــن شــیرینی و بەرتیلــەکان دەگاتــە زیاتــر لــە یــەک ملیــۆن 

ــە  ــە پێــی ڕاپرســییەکی ناوەنــدی کۆمەاڵیەتــی ل دۆالری ئەمریکــی. ب

)MSI( لــە الیــەن سیســتمی بەڕێوەبردنــی نێودەوڵەتی )ســاڵی )2008

وە کــراوە، بەرزتریــن ئاســتی گەندەڵــی لــە پشــکنینی ئۆتۆمبێلــدا بــە 

ــژەی )٪54.2( و  ــە ڕێ ــس ب ــێکتەری کاری پۆلی ــژەی )٪57.5( و س ڕێ

ــژەی  ــە ڕێ ــژەی )٪54( و دادگاکان ب ــە ڕێ ــتی ب ــی تەندروس چاودێری

)٪49( و خوێندنــی بــااڵ بــە ڕێــژەی )٪43.6( تۆمــار کــراوە. لــە )8ی 

حوزەیرانــی ســاڵی 2011(دا ســەرۆکی ئــەو کاتــەی ئۆکرانیــا ڤیکتــۆر 

ــەت  ــەی دەوڵ ــە بودج ــی ل ــە گەندەڵ ــرد، ک ــکرای ک ــچ ئاش یانۆکۆڤی

ســااڵنە )2.5( ملیــار دۆالر بــووە لــە ڕێگــەی چەندیــن ســەودا و 

ــام  ــتی ئەنج ــی گش ــانی داهات ــەر ش ــە س ــەوە ل ــەی گەندەڵیی مامەڵ

دراوە، کــە ڕێژەکــەی دەکاتــە )٪10( تــا )٪15(، بەهاکــەی بەرانبــەرە 

ــەت.  ــە تێکــڕای بودجــەی دەوڵ ــار دۆالری ل ــە )7.4( ملی ب

گەشــەپێدانی  بــۆ  ئەمریکــی  ئاژانســی  گوێــرەی  بــە 

تەشــەنەکردنی  ســەرەکیی  هــۆکاری   ،)USAID( نێودەوڵەتــی 

ــتمی  ــی سیس ــۆ الوازبوون ــەوە ب ــا دەگەڕێت ــە ئۆکرانی ــی ل گەندەڵ

دادوەری و نەبوونــی حوکوومەتێکــی شــەفاف و دەرچــوون لــە 

ــەکان  ــی و بازرگانیی ــە سیاس ــی پێوەندیی ــاڵ الوازی ــە پ ــڕۆڵ ل کۆنت

جۆرێــک  بــە  مەدەنــی،  کۆمەڵگــەی  لەبەریەکهەڵوەشــانی  و 

ــە  ــی ل ــە بەردەوام ــدا ب ــە گەندەڵی ــوەگالن ل ــیەکانی تێ ــە دۆس ک

باســی دەکرێــت. میدیاکانــی ئۆکرانیــا 
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 )IMF( ئەرکانــی  ســەرۆکی  )2016(دا  ســاڵی  ئایــاری  لــە 

گەندەڵــی  کەمکردنــەوەی  کــە  گەیانــد،  ڕای  ئۆکرانیــا  بــۆ 

تاقیکردنەوەیەکــی ســەرەکیی بەردەوامی پشــتیوانیی نێودەوڵەتییە. 

هەندێــک لــە شــیکەرەوەکانی خۆرئــاوا لــەو بــاوەڕەدان کــە قــەرزە 

ــادەن،  ــازی ن ــی چاکس ــا، هان ــەر ئۆکرانی ــی س ــە زۆرەکان دەرەکیی

بەڵکــوو توانــای جومگەکانــی ئەنجامــدەری گەندەڵــی لــەو واڵتــەدا 

زیاتــر دەکــەن. ڤیکتۆریــا نۆالنــد، یاریــدەدەری وەزیــری دەرەوەی 

ــە  ــکات ب ــت ب ــرد دەس ــا ک ــە ئۆکرانی ــا داوای ل ــی ئەورووپ یەکێتی

دادگاییکردنــی بەرپرســە گەندەڵــەکان و گوتــی: »کاتــی ئــەوە 

هاتــوە دەســت بکەیــن بــە قفڵکردنــی دەرفەتــی ئــەو کەســانەی، 

کــە ماوەیەکــی زۆرە ســامانی دانیشــتوانی ئۆکرانیــا دەدزن و کاتــی  

ــت«.  ــڕ بکرێ ــی بنب ــێرپەنجەی گەندەڵ ــوە ش ــش هات ئەوەی

تێوەگالنە گەورەکان لە داوی گەندەڵی
و  پۆلیــس  دەزگای  بەرتیلخــۆری،  گەورەتریــن ســوودمەندی 

کەرتــی خزمەتگوزاریــی تەندروســتی و سیســتەمی پەروەردەیــە. لە 

کۆتایییەکانــی ســاڵی )2000( و ســەرەتای ســاڵی )2001(، نزیکــەی 

حوکوومەتــدا  لەگــەڵ  مامەڵەیــان  کــە  ئۆکراینییــەکان  )٪67(ی 

ڕاســتەوخۆ  شــێوەیەکی  بــە  کــە  کــردوە  ئاشــکرایان  کــردوە، 

ــە ڕاپرســییەکدا  ــووە. ل ــدا هەب ــە دۆســیەکانی گەندەڵی دەســتیان ل

کــە لــە ســاڵی )2010(دا ئەنجــام دراوە، ڕێــژەی )%30 تــا 49.9٪(

ی بەشــداربوان دانیــان نــاوە بــە پێدانــی بەرتیــل بــە دابینکەرانــی 

ــە  ــێوەدا ل ــییەکی هاوش ــە ڕاپرس ــا ل ــەکان. هەروەه خزمەتگوزاریی

ســاڵی )2007(دا ڕێــژەی )%18 تــا ٪32(ی وەاڵمــدەرەوەکان دانیان 

ــەکان.  ــی خزمەتگوزرایی ــە دابینکەران ــل ب ــی بەرتی ــە پێدان ــاوە ب ن

ــی  ــردا لــە کۆتایی ــییەکی جیاوازت ــت لــە ڕاپرس ــەر چۆنێــک بێ ه

وەاڵمیــان  بەشــداربوان  )٪21(ی  تەنیــا  کــە  )2008(دا،  ســاڵی 

ــان هــەر کەســێک  ــان ی ــەوە و ئاشــکرایان کــردوە، کــە خۆی داوەت

لــە ماڵەکەیــدا نیشــتەجێ بێــت لــە مــاوەی )12( مانگــدا بــە هــەر 

ــان لــێ وەرگیــراوە. ژمــارەی بەراوردکــراو  شــێوەیەک بێــت بەرتیلی

ــە  ــووە. ل ــژەی تەنهــا )٪2 و ٪3( ب ــە ڕێ ــا ب ــکا و بەریتانی ــۆ ئەمری ب

ڕاپرســییەکی )GFK(دا، کــە لــە هاوینــی ســاڵی )2001(دا ئەنجــام 

دراوە، ڕێــژەی )٪43( گوتوویانــە کــە بەرتیلیــان پێشکەشــی کــەس 

ــردەوە،  ــان ک ــژەی )٪74( ڕەتی ــاڵی )2013( دا ڕێ ــە س ــردوە. ل نەک

ــە  ــەوە، هەروەهــا ڕێــژەی )%24(یــش ل ــی بــاو بکەن کــە گەندەڵ

دەرئەنجامــەکان دەترســن و )٪63(یــش بڕوایــان وا بــوو، کــە هیــچ 

ــت.  ــی نابێ جیاوازییەک

گەندەڵیی سیاسی 
ســاختەکاریی  ئۆکرانیــا،  ســەربەخۆییی  دوای  ســااڵنی  لــە 

ــی  ــە تایبەت ــووەوە، ب ــاو ب ــراوان ب ــێوەیەکی ف ــە ش ــژاردن ب هەڵب

لــە  ئیدارییــەکان«ەوە.  »ســەرچاوە  بەکارهێنانــی  ڕێگــەی  لــە 

ــۆ(، ئەنجامدانــی  ــاراس کۆزی ــە پێــی ئاژانســی )ت الیەکــی تــرەوە ب

ســاختەکاری لــە هەڵبژاردنەکانــی ئۆکرانیــا دەتوانێــت تەنیــا بگاتــە 

ــە  ــەوە ســاختەکاری ب ــەر ئ ــەکان، لەب ــۆی دەنگ ــژەی )%5(ی ک ڕێ

ــی  ــە دوای هەڵبژاردن ــووەوە ل ــەم ب ــدا ک ــە دەنگدان ــی ل تەواوەت

ئۆکرانیــا  بــااڵی  دادگای  کاتێــک   )2004( ســاڵی  ســەرۆکایەتیی 

ــەوە  ــاختەکاریی هەڵبژاردن ــوەری س ــۆی پێ ــە ه ــە ب ــاری دا، ک بڕی

ــژاردن مەحــاڵ دەبێــت، بۆیــە  ــی هەڵب دیاریکردنــی ئەنجامەکان

ــد هێشــتا سیاســەمتەداران  ــەوەی کــرد، هــەر چەن داوای پێداچوون

ئیــداری  بــۆ ســاختەکاریی هەڵبــژاردن و فرتوفێڵــی  بانگەشــە 

الیەنێکــی  بــۆ  زیاتــر  دەنگــی  بەدەســتهێنانی  بــۆ  دەکــەن 

دیاریکــراو. دەنگدەرانــی ئۆکرانیــا بــە قووڵــی گومانیــان لــە ســەر 

تــەواوی پرۆســەی هەڵبــژاردن هەیــە و پێیــان وایــە دەبێــت هــەر 

دەنگدەرێکــی بەشــدار لــە ســاختەکاریی هەڵبژاردنــدا، ڕووبەڕووی 

ئەوپــەڕی ســزادان ببێتــەوە، کــە دوو ســاڵ زیندانیکــردن دەگرێتــە 

ــتهێنانی  ــی بەدەس ــە کات ــن ل ــان دەڵێ ــد چاالکوان ــەر چەن ــۆ. ه خ

ســەربەخۆیی ئۆکرانیــاوە تاکــوو ئێســتا هیــچ کەســێک بــە تاوانــی 

ــەدراوە.  ــزا ن ــدان س ــەی دەنگ ــە پرۆس ــاختەکاری ل س

کــە  کــردوە،  ئەوەیــان  بانگەشــەی  ئەمریــکا  دیپلۆماتکارانــی 

لــە  ئۆکرانیــا  دامــەزراوەی حوکوومەتــی  تایبەتکردنــی چەندیــن 

ــەر  ــە س ــراوە، ل ــتکاری ک ــی دەس ــانی سیاس ــی بەرپرس بەرژەوەندی

ــەوە  ــی زەویی ــواری تەرخانکردن ــە ب ــی ل ئاســتی هەرێمییــش گەندەڵ

دۆزراوەتــەوە و گەشــەی کــردوە. سیاســەمتەدارانی ئۆکرانیــا بەردەوام 

یەکرتیــان بــە تێــوەگالن لــە گەندەڵــی تۆمەتبــار کــردوە لــە کاتێکــدا 

بانگەشــەی ئــەوە دەکــەن، کــە خۆیــان شــەڕیان کــردوە، دوای 

ــە  ــە شــێوازێکی گاڵتەجاڕان ــە ســەرەتای ســاڵی )2012(دا ب ــەوەی ل ئ

زابزالیــۆک  ڕۆمــان  پەرلەمانــی.  ڕیفۆرمــی  پارتــی  پــاڵ  چــووە 

ــە  ــی فراکســیۆنەکەی ب ــە ئەندامەکان ــرد، ک ــەوەی دەک بانگەشــەی ئ

ــە  ــان گروپ ــەر جیابوونەوەی ــە بەرانب ــوە ل ــڕی )500000( دۆالر کڕی ب
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پەرلەمانییەکانــی تــر، دواتریــش مانگانــە مووچەیــان بــۆ بڕاوەتــەوە 

بــە پێــی چاکســازییەکانی داهاتــوو، )ئازالیــۆک واندادا(، کە کەســێکی 

نەخۆشــە لەگــەڵ گروپەکەیــدا توانیــی نزیکــەی )100000( دۆالر بــۆ 

ــل  ــە ئیرسائی ــتەرگەری ل ــەوەی نەش ــۆ ئ ــکات ب ــاد ب ــیلیوک زی زیس

ئەنجــام بــدات. لــە )1ی تەمووزی ســاڵی 2011(وە، ســەرۆکی ئۆکرانیا 

ــتی و  ــزەری گش ــران و پارێ ــەرۆک وەزی ــان و س ــەرۆکی پەرلەم و س

وەزیــرەکان و گــەورە بەرپرســانی تــری ئۆکرانیــا لــە دادگای گەندەڵــی 

خۆیــات بینییــەوە. کۆســت بۆندرێنکــۆ )ســەرۆکی ئەنجوومەنــی 

بەڕێوەبــەری پەیامنــگای سیاســەتی ئۆکرانیــا( بانگەشــەی ئــەوە 

دەکات، کــە لــە پێــش ســاڵی )2010( یاســایەکی نەنــوورساو لــە 

ــە دژی ئەندامانــی  ــادا هەبــوو، هیــچ تۆمەتێــک ل سیاســەتی ئوکرانی

حوکوومەتــی دەســتبەکاربوو نــەدرا، بەڵکــوو جێگرەکانیــان هەرگیــز 

ــی  ــبەینێ چ ــە س ــەوەی ک ــن ل ــەران ب ــوو نیگ ــوون تاک ــار نەب ناچ

ــااڵنی )2010( و )2011(،  ــە س ــەاڵم ل ــت و ڕوو دەدات، ب دەگوزەرێ

ــوو  ــی پێش ــی حوکوومەت ــە دژی )78( ئەندام ــی ل ــی گەندەڵ تۆمەت

وروژێــرنا. هــەر چۆنێــک بێــت لــە ســاڵی )2010(وە میدیــای ئۆکرانیــا 

ــدا  ــی ئاشــکرا کــردوە، کــە تێی ــەی کەیســی تاوانکاری هــەزاران منوون

بەرپرســانی دەوڵــەت و سیاســەمتەداران و بازرگانانــی پێوەندیــدار بــە 

پارتــی هەرێمیــی دەســەاڵتدار نەرمییەکــی بێوێنەیــان لەگــەڵ کــۆی 

ــان  ــی پیش ــە گەندەڵ ــان ل ــە تێوەگالنی ــراوەکان ب ــتیی گومانلێک گش

داوە. 

)ڤیتالــی زاخارچینکــۆ(، وەزیــری کاروبــاری ناوخــۆ لــە مانگــی 

ئــازاری )2012(دا ئاشــکرای کرد، کە نزیکەی )400( سیاســەمتەداری 

واڵتەکــەی ڕووبــەڕووی تۆمەتــی تاوانــی پێوەندیــدار بــە گەندەڵــی 

ــە  ــەوە و ب ــەن پارتــی پارێزگاران ــە الی ــان ل ــەوە، کــە زۆربەی بوونەت

دوایــدا کوتلــەی )یولیــا تیمۆشــێنکۆ( دەرکــەوت، بــەاڵم ڕوون 

ــەی  ــەو تۆمەتان ــد ئ ــا چەن ــردن ت ــتەی بەرگریک ــا دەس ــوو ئای نەب

ــی  ــە تایبەت ــا ب ــی ئۆکرانی ــەن دادگاوە ســەملاندوە. میدیاکان ــە الی ل

)ئۆکراینســکا پراڤــدا( بــە بەردەوامــی شــێوازی ژیانــی ملیۆنێــری و 

ــی گشــتی  ــی کەرت ــا و کارمەندان ــی سیاســییەکانی ئۆکرانی تێوەگالن

ــۆ ڕای گشــتی.  ئاشــکرا دەکات ب

ــە ســاڵی )2016( ــدرۆ ویلســۆن(، ل ــە پێــی مێژوونــووس )ئەن ب

ــە  ــی ل ــتی گەندەڵ ــەوەی ئاس ــواری کەمکردن ــە ب ــکەوتن ل دا پێش

لــە ســاڵی )2015(  بــووە. ڕاپرســییەک کــە  ئۆکرانیــا زۆر الواز 

ــژەی )٪72(ی پێگەییشــتوان  ئەنجــام دراوە دەری خســتوە، کــە ڕێ

 لە )8ی حوزەیرانی ساڵی 
2011(دا سەرۆکی ئەو کاتەی 
ئۆکرانیا ڤیکتۆر یانۆکۆڤیچ 
ئاشکرای کرد، کە گەندەڵی لە 
بودجەی دەوڵەت سااڵنە )2.5( 
ملیار دۆالر بووە لە ڕێگەی 
چەندین سەودا و مامەڵەی 
گەندەڵییەوە لە سەر شانی 
داهاتی گشتی ئەنجام دراوە، 
کە ڕێژەکەی دەکاتە )٪10( تا 
)٪15(، بەهاکەی بەرانبەرە بە 
)7.4( ملیار دۆالری لە تێکڕای 
بودجەی دەوڵەت
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گلەیییــان لــە »گەندەڵیــی دەســەاڵت« کــردوە بــە هــۆی نەبوونــی 

ــەک  ــازییەکاندا. داواکاریی ــی چاکس ــە ڕەوت ــکەوتنێک ل ــچ پێش هی

بــۆ پەرلەمانتــاران لــە ســاڵی )2016(دا بــۆ ڕاگەیاندنــی ســەروەت 

ــاری  ــەوەی )413( پەرلەمانت ــۆی ئ ــووە ه ــان، ب ــامانی بەرپرس و س

ســامانی کەڵەکەبــووی خۆیــان بــە نزیکەیــی )460( ملیــۆن دۆالری 

ــدا  ــتیی خەڵک ــەی گش ــی ڕەخن ــە وەاڵم ــن. ل ــی ڕابگەیەن ئەمریک

پەرلەمانتــاران زیادکردنــی مووچەیەکیــان هەڵوەشــاندەوە، کــە 

مووچــەی مانگانەیــان دوو ئەوەنــدە بــوو. ئەمــە بەشــێک بــوو لــە 

پاکێجێکــی دژە گەندەڵــی کــە لــە ترشینــی یەکەمــی )2014(دا بــە 

یاســا دەرکــرا، کــە ئــەوە مەرجێــک بــوو بــۆ پشــتگیریکردنی داراییی 

نێودەوڵەتــی لــە ئۆکرانیــا و وەک پێشــمەرجێک بــوو بــۆ وەرگرتنــی 

ــک  ــا. زۆرێ ــی ئەورووپ ــی یەکێتی ــاو واڵتان ــە ن ــزا ل ــێ ڤی گەشــتی ب

ــێ  ــان ل ــا گومانی ــە ئەندامانــی دەســتەی شــارەوانییەکانی ئۆکرانی ل

دەکرێــت کــە پلــە و پۆســتەکانیان بــە کار بهێنــن بــۆ خزمەتکــردن 

بــە بەرژەوەندیــی بازرگانــی و تایبەتــی خۆیــان. ســێریحی ئۆدریش 

ســەرۆکی پێشــووی شــاری )چەرکەســی( گومانــی ئــەوەی لــە ســەر 

ــە هــۆی لەدەســتدانی بــڕی )600000(  ــوو، کــە بووبێت دروســت ب

ــە کــۆی بودجــەی شــارەکە.  دۆالر ل

گەندەڵیی یاسایی لە ئۆکرانیا
ــا )هانــس جۆرگــن هیمســویپ(،  ــە ئۆکرانی ــا ل باڵیــۆزی ئەڵامنی

ــە هــۆی  ــە کۆتاییــی ئەیلوولــی ســاڵی )2011(دا گوتوویەتــی: »ب ل

ــدا  ــەرەکییەکانی دەوڵەت ــە س ــە جومگ ــی ل ــەنەکردنی گەندەڵ تەش

تەنانــەت ئەگــەری هەڵوەشــاندنەوەیش لــە ئارادایــە، چونکــە 

نادڵنیایــی یاســایی زۆر قووڵــە و کردەوەکانــی دەســەاڵتدارانی 

ناوچــەکان بــە ئەنقەســت و جێــی گومانــن«. سیاســەمتەداران 

بــە  واڵتەکەیــان  دادی  ئۆکرانیــا سیســتەمی  شــیکەرەوەکانی  و 

ــە  ــە ل ــان هەی ــردوە و گلەییی ــف ک ــاوک« وەس ــۆ ن ــی ب »گەندەڵ

ئاســتی گوشــارە سیاســییەکان بــۆ ســەر دادوەران و پارێــزەرە 

ــە بەردەوامــی  ــی مافــی مــرۆڤ، کــە ب ســەربەخۆکان و چاالکوانان

ــەپاندنی  ــۆ داس ــە ب ــا، ک ــی ئۆکرانی ــە دادوەران ــە ل ــان هەی ڕەخنەی

ســزایەکی دیاریکــراو لــە ژێــر فشــاردان. سیســتەمی دادگای ئۆکرانیا 

بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان بــە گەنــدەڵ ســەیر دەکرێــت. بــە پێــی 

ــا ئاشــکرای  ــی دادی ئۆکرانی ڕاپرســییەکی ســاڵی )2009(ی وەزارەت

کــردوە، کــە تەنیــا ڕێــژەی ٪10ی وەاڵمدەرەوانــی ڕاپرســییەکە 

متامنەیــان بــە سیســتمی دادگای واڵتەکەیــان هەیــە و کەمــرت لــە 

ــی  ــت دادگاییەک ــتا دەکرێ ــە هێش ــە، ک ــان وای ــژەی ٪30 باوەڕی ڕێ

ــە پرەنســیپدا  ــد ل ــە دەســت بهێرنێــت. هــەر چەن ــە ب دادپەروەران

پراکتیکــدا  بــواری  لــە  بــەاڵم  هەیــە،  دادوەری  ســەربەخۆییی 

ــایی و  ــەاڵتی یاس ــوان دەس ــە نێ ــاو ل ــار و بەرچ ــی دی جیاکارییەک

ــە مامەڵەکــردن  ــر فشــاردان ل ــە ژێ ــە. دادوەرەکان ل سیاســیدا هەی

ــی.  ــی و بازرگان ــی سیاس ــتی بەرژەوەندی ــە ئاس ل

» دادگای ئۆکرانیــا الوازتریــن پێوەندییــە لــە شــەڕی ئێمــە 

ــر گرۆیســامن(، ســەرۆک  ــەی )ڤۆڵدۆمی ــە وت ــی« ئەم دژی گەندەڵ

ــاڵی )2017( ڕای  ــە س ــدا ل ــە وتارێک ــە ل ــە، ک ــی ئۆکرانیای وەزیران

گەیانــدوە. لــە )22ی ئایــاری 2012(دا ڤۆڵدۆمیــر ڕۆکیتســکی، 

بــە  ئۆکرانیــا  ئاساییشــی  خزمەتگوزاریــی  ســەرۆکی  جێگــری 

ئاشــکرا فیلمــی گیــراوە، کــە )32000( دۆالری وەرگرتــوە، ئــەو 

ــە داهاتــی فەرمیــی ســااڵنەی ئــەو. هەروەهــا  ــە یەکســانە ب پارەی

ــدا دەســتگیر  ــی بەرتیل ــی وەرگرتن ــە کات ــی ل )57( دادوەری ئۆکران

ــە بەرپرســان و  ــردوە، ک ــان ک ــی ئەوەی ــش گلەی ــران. ڕەخنەگرانی ک

منداڵەکانیــان بــە بــەراورد بــە هاواڵتییانــی ئاســایی ئاســتی ژیانیــان 

ــەی  ــی )2018(دا، ڕۆژنام ــی دوەم ــی ترشین ــە مانگ ــەرزە. ل زۆر ب

ــدەکان  ــە کاندی ــک ل ــە زۆرێ ــردەوە، ک ــاوی ک ــت( ب ــڤ پۆس )کیێ

ــا  ــی ئۆکرانی ــی دژە گەندەڵ ــااڵی نوێ ــە دادگای ب ــتەکان ل ــۆ پۆس ب

ــییەکانی  ــە دۆس ــان ب ــە پێوەندیی ــووە، ک ــەر هەب ــە س ــان ل گومانی

ــە. ــەوە هەی گەندەڵیی

گەندەڵی لە کەرتی گشتیدا
ــە دژی  ــاڵ ل ــە پ ــە ســاڵی )2015(دا، تۆمەتــی گەندەڵــی خرای ل

)ئینێرگۆتــۆم(،  ئۆکرانیــا  دەوڵەتــی  ناوەکیــی  وزەی  کۆمپانیــای 

ــابی  ــەرمایە و حس ــازاری )2016(دا س ــی ئ ــە مانگ ــەوە ل ــەر ئ لەب

ــرا  ــۆک ک ــاوە بل ــی ئۆکرانی ــەن دادگاکان ــە الی ــۆم ل ــی ئینێرگۆت بانک

لــە ســەر ئــەوەی گوایــە قــەرزی بــێ ســەرمایەی هەیــە. لــە ســاڵی 

ــا  ــی ئۆکرانی ــە هەرێمییەکان ــگا و ڕێچک ــە ڕێ ــک ل )2016(دا، زۆرێ

ئۆکرافتــۆدۆر  بەرپرســێکی  بــوون،  خراپــدا  زۆر  دۆخێکــی  لــە 

ڕای گەیانــد، کــە پێویســتە )٪97(ی ڕێــگاکان چــاک بکرێنــەوە 

و بودجــەی چاککردنــەوەی ڕێــگاکان بــە نزیکــەی )20( ملیــار 

هیریڤنیــا خەمڵێــرنا، بــەاڵم گەندەڵــی بــووە هــۆی ئــەوەی بودجەی 

ــت.  ــەرج بکرێ ــراپ خ ــێوەیەکی خ ــە ش ــراو ب تەرخانک
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گەندەڵی لە سێکتەری خوێندنی بااڵ
خوێندنــی بــااڵ لــە ئۆکرانیــا بــە دەســت بەرتیلــەوە دەناڵێنێــت. 

لــە ســاڵی )2011( دا ڕێــژەی )٪33(ی خوێنــدکاران بانگەشــەی 

ئەوەیــان کــردوە، کــە لــە خوێندنگاکەیانــدا ڕووبــەڕووی گەندەڵــی 

ــە ســاڵی )2008( ــە ل ــەی ک ــەو توێژینەوان ــی ئ ــە پێ ــەوە، ب بوونەت

ــام  دا لــە الیــەن ڕێکخــراوی شــەفافیەتی نێودەوڵەتییــەوە ئەنج

ــدوە،  ــان گەیان ــۆ ڕای ــی زانک ــژەی )٪47.3(ی خوێندکاران دراوە، ڕێ

ــازادی  ــە ئ ــان ب ــە )٪29(ی ــراوە لەمان ــێ ک ــان ل ــە داوای بەرتیلی ک

ئــەم بەرتیلەیــان داوە. هەروەهــا ڕێــژەی )%14(ی خوێنــدکارەکان 

دەتوانــن کۆرســی چوونــە کۆلێــژ یــان ئەنجامەکانــی تاقیکردنــەوە 

و تەواوکردنــی تێزەکانــی دکتــۆرا و ماســتەر بکــڕن. بەرتیلــەکان لــە 

ــەوەکان  ــی تاقیکردن ــۆ تێپەڕاندن ــە ب ــۆ )50( دۆالرەوە هەی )10( ب

ــی  ــە پێ ــە زانکــۆ. ب ــۆ چوون ــک ب ــد هــەزار دۆالرێ ــا ئاســتی چەن ت

ســەرچاوە حکومییــەکان بەرتیلــدان لــە )80( دۆالرەوە بــۆ )21500( 

ــە  ــا ب ــە ئۆکرانی ــتایان ل ــەی مامۆس ــی مووچ ــە. جیاوازی دۆالر هەی

ــە  ــە ل ــش لەوانەی ــە، ئەمەی ــر کەم ــەکانی ت ــەڵ پیش ــەراورد لەگ ب

ــل بکــەن.  ــدات تاکــوو داوای بەرتی ــان ب ئەنجامــدا فریوی

بــە پێــی ســەنتەری ئۆســیبیان، هەڕەمــی گەندەڵــی لــە 

و  بــووە  دروســت  ئۆکرانیــادا  زانکۆکانــی  و  کۆلێــژ  تــەواوی 

ــە شــێوەیەکی  ــەکانەوە ب ــە ســاڵی )1990(ـ ــە ل ــەم پلەبەندییان ئ

ــی  ــی گەندەڵییەک ــە ئەنجام ــداوە ل گەشەســەکردوو ســەری هەڵ

ڕژێمــە  کــردوە.  گەشــەیان  کۆنرتۆڵنەکــراودا  و  بەربــاو 

ئــەو  کۆنتڕۆڵــی  ئۆکرانیــا  لــە  گەندەڵــەکان  دەســەاڵتدارە 

ــان کــردوە، کــە گەندەڵــی تێیانــدا گەشــەی کــردوە و  زانکۆیانەی

ناچاریــان دەکــەن گوێڕایەڵــی دەســەاڵتەکەیان بــن، لەوانەیشــە 

ــۆ  ــوون ب ــدەر ب ــۆکان زۆر یارمەتی ــدا زانک ــی هەڵبژاردن ــە کات ل

هەبوونــی بیرۆکراســی بــە شــێوازی ستالینیســتی، بۆیــە ناتوانــن 

ــی  ــی بوون ــی زانکۆی ــاڵی )2015( خۆبەڕێوەبردن ــا س ــن. ت بگۆڕێ

نەبــوو، بــەاڵم لــەو ســاڵەدا پەرلەمانــی ئۆکرانیــا یاســایەکی نوێــی 

ــر  ــەاڵتی زیات ــەوەی دەس ــۆ ئ ــرد ب ــەند ک ــااڵی پەس ــی ب خوێندن

بدرێــت بــە زانکــۆکان، لەوانەیــش کۆنرتۆڵکردنــی ســەرچاوە 

ــە هاندانــی وەبەرهێنانــی  ــە ل ــان. ئامانجەکــە بریتیی دارایییەکانی

تایبــەت و کۆکردنــەوەی پــارە و داهــات. یەکێکــی تر لــە دیمەنی 

ــی  ــانی حوکوومەت ــە بەرپرس ــێک ل ــە بەش ــە، ک ــی ئەوەی گەندەڵ

ــران.  ــتگیر ک ــاختەوە دەس ــی س ــەی زانکۆی ــە بڕوانام ــا ب ئۆکرانی

گەندەڵی و بازرگانی
ســەرەکیی  شــێوەیەکی  بــە  ئۆکرانیــا  لــە  کۆمپانیاکانیــش 

ڕووبــەڕووی گەندەڵــی بوونەتــەوە لــە ڕووی پێدانــی مۆڵەتــی 

گەیانــدوە،  ڕای   )OECD( دەزگای گومــرگ.  و  بــاج  بازرگانــی، 

کــە گەندەڵــی ڕێگرێکــی ســەرەکییە لــە بــەردەم ئەنجامدانــی 

ــە  ــە ل ــەک ک ــا. توێژینەوەی ــە ئۆکرانی ــت ل ــی تەندروس بازرگانییەک

ــام  ــاڵی )2011( و )2012(دا ئەنج ــە س ــگ ل ــت یۆن ــەن ئێرنس الی

دراوە دەری خســتوە، کــە پراکتیزەکردنــی بەڕێوەبــەرە گەورەکانــی 

وەرگرتنــی بەرتیــل لــە ســاڵی )2011(دا بــە ڕێــژەی ٪9 و لــە ســاڵی 

)2012(دا بــە ڕێــژەی ٪15 زیــادی کــردوە و ٪4ی تریــش ئامــادەن 

بــۆ ئــەوەی بەرتیــل بــدەن بــۆ شــاردنەوەی وردەکارییەکانیــان لــە 

ڕووی ئــەدای دارایییــەوە. سیاســەمتەدار )ناتالیــا کۆرۆڤڵڤســکا( 

مەزەنــدەی ئــەوە دەکات، کــە »گەندەڵــی وای لــە بازرگانــان 

ــتا )%45(ی  ــە ئێس ــوێنەی ک ــایەی ش ــەو س ــر ئ ــە ژێ ــردوە بچن ک

ــت«.  ــک دەهێنێ ــامن پێ ئابووری

نوێنەرێکــی کۆمپانیایەکــی ســەرەکی لــە بەریتانیــا ئــەوەی 

ئــەوەی ئاشــکرا کــردوە، کــە کۆمپانیــا نائۆکرانییــەکان زۆربــەی کات 

گرێبەســتەکانیان لەدەســت دەدەن ئەگــەر بڕێــک بەرتیــل نــەدەن 

یــان شکســتیان هێنا لە مامەڵــەی بەرتیلخــۆری پێشــبڕکێکارەکانیان. 

ــە  ــردوە، ک ــان ک ــەی ئەوەی ــا بانگەش ــی ئۆکرانی ــی بازرگان نوێنەران

ــەڕ  ــە ئاســتێکی دیاریکــراودا تێپ ــەی ل ــر و بازرگانییان ــەو ئاڵووێ »ئ

ــۆ  ــە ب ــل هەی ــی بەرتی ــپاندنی پێدان ــە چەس ــتیان ب ــن پێویس دەب

ــە ئاســتێکی دیاریکــراودا«. ــد ل هەندێــک کارمەن

گەندەڵی لە سیستمی ئاساییشی کۆمەاڵیەتیدا
ــۆر  ــا ڤیکت ــەی ئۆکرانی ــەو کات ــە ســاڵی )2012(دا، ســەرۆکی ئ ل

پــارەی  )%23(ی  ڕێــژەی  تەنهــا  کــە  گەیانــد،  ڕای  یانۆکۆڤیــچ 

ــانەی،  ــەو کەس ــتی ئ ــە دەس ــی دەچێت ــی کۆمەاڵیەت خزمەتگوزاری

ــی  ــن چیرۆک ــا چەندی ــی ئۆکرانی ــی. میدیاکان ــە پێویســتیان پێیەت ک

جۆراوجۆریــان بــاو کردوەتــەوە و ئاشــکرایان کــردوە، کــە تەنانەت 

پەرلەمانتــاران بــە شــێوەیەکی نایاســایی قازانجــە کۆمەاڵیەتییــەکان 

وەردەگــرن و بانگەشــەی  ئەوەیــش دەکــەن، کــە جەنــگاوەری 

ــن. ــەڕ و چێرنۆبیل ش
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گەندەڵی لە سێکتەری چاودێریی تەندروستی
نەخۆشــخانەکانی  لــە  پزیشــکی  چاودێریــی  چەنــد  هــەر 

ئۆکرانیــا بــە شــێوەیەکی بــاش بــۆ ئۆکرانییــەکان ئــازادە، بــەاڵم ئــەو 

نەخۆشــانەی کــە پارەیــان پــێ دەدرێــت بــۆ ئــەوەی دڵنیــا ببنــەوە، 

کــە چارەســەری پێویســت وەردەگــرن زۆر و بەربــاون. لــە مانگــی 

حوزەیرانــی )2012(دا، گروپــە داکۆکیــکارەکان بەرپرســانی بەشــی 

تەندروســتیان بــە دزینــی ئــەو دەرمااڵنــە تۆمەتبــار کــرد، کــە 

ــۆ  ــدز ب ــی دژە ئای ــی دەرمان ــەرکردن و کڕین ــۆ چارەس ــتە ب پێویس

ــران.  ــی گ ــە نرخێک ــدز ب ــانی تووشــبووی ئای نەخۆش

تێچوونی گەندەڵی
ــی  ــۆی هەبوون ــە ه ــیپیان، ب ــی دەزگای ئۆس ــی پێداگری ــە پێ ب

لــە  هێنــاوە  شکســتی  ئۆکرانیــا  بەربــاوەوە،  گەندەڵییەکــی 

ــە  ــەو گەندەڵیی ــی. ئ ــە ئابوورییەکان ــە و ڕەوت ــتنەوەی گەش هێش

بێباکانــە لــە ســایەی دەســەاڵتی ســەرۆک ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیــچ 

ــە  ــرد ل ــداریی ک ــاڵی )2014(دا بەش ــە س ــەوە ل ــەو هۆی ــراوە، ب ک

داڕمانــی دەســەاڵتەکەی، پاشــان ســوپای ئــەو واڵتــەی لــە دۆخێکی 

ــەکەی  ــەڕووی هێرش ــەوەی ڕووب ــۆ ئ ــت ب ــێ هێش ــە ج ــدا ب خراپ

ــاڵی  ــە س ــەوە. ل ــا ببێت ــەی کریمی ــوە دوورگ ــەر نی ــۆ س ــیا ب ڕووس

مەزەنــدەی  نێودەوڵەتــی  شــەفافیەتی  ڕێکخــراوی  )2008(دا، 

ئۆکرانییــەکان  هەمــوو  )%50(ی  بــۆ   )30%( لــە  کــە  کــردوە، 

ــی  ــە الیەک ــەوەوە. ل ــەت بوونەت ــی حوکووم ــەڕووی گەندەڵی ڕووب

ــەکان ســااڵنە  ــە ئۆکرانیی ــد، ک ــی گرۆســامن( ڕاگەیان ــرەوە )یۆهان ت

نزیکــەی )3.5( بلیــۆن »زیاتــر لــە 400 ملیــۆن دۆالر« لــە بەرتیلــدا 

ــە )700(  ــەو ژمارەی ــردوودا ئ ــە مــاوەی )18( ســاڵی ڕاب دەدەن«. ل

ملیــۆن دۆالری ئەمریکــی بــووە.

گەندەڵی و کاری حوکوومەت
گەندەڵــی لــە ئۆکرانیــا بووەتــە هەڕەشــەیەکی ڕاســتەوخۆ 

بــۆ ســەر مافــە دەســتوورییەکان و ئازادییەکانــی هاواڵتییــان. 

)2004(، ســەرۆک  ســاڵی  کۆتایــی  دوای هەڵبژاردنەکــەی  لــە 

ڤیکتــۆر یوچینکــۆ بەڵێنــی »شــەڕی گەندەڵــی« دەرکــرد. لــە 

ڕاســتیدا، ژمارەیــەک لــە بەرپرســەکان دەســتگیر کــران و لــە 

ســەرەتای ســاڵی )2005(دا لێپرســینەوەیان لەگەڵــدا کــرا )لەوانــە 

ــازارۆڤ وەک بۆریــس کۆلســنیکۆڤ  ــی ئ ــی حوکوومەت وەزیرەکان

و یــۆری بویکــۆ(. ڕاپرســییەکی تــر لــە ترشینــی دوەمــی )2008( 

دەری خســتوە، کــە ڕێــژەی )٪73(ی خەڵکــی ئۆکرانیــا ڕێکارەکانی 

حوکوومەتــی تیمۆچینکــۆی دوەمیــان لــە دژی گەندەڵــی بــە 

ناکاریگــەر داوەتــە قەڵــەم. لــە ڕاپرســییەکی ســاڵی )2011(دا، کــە 

ــەکان  ــژەی )%80(ی ئۆکرانیی ــوو، ڕێ ــا ب کۆچــام ســەرۆکی ئۆکرانی

بــە تــەواوی و دادپەروەرانــە لەگــەڵ ئــەم ڕســتەیەی خــوارەوەدا 

بەرژەوەندییەکــی  هیــچ  ئێســتا  »حوکوومەتــی  نەبــوون: 

ــی«. ــزادانی گەندەڵ ــۆ س ــە ب ــتەقینەی نیی ڕاس

ــی  ــۆ ڕێگری ــەرۆک یوچینک ــاڵی )2005(دا س ــی س ــە هاوین ل

ــە ســەر ئەنجامدانــی کاری ســاختەکاری،  ــەوە ل ــە لێکۆڵین کــرد ل

ــۆ  ــتان ب ــتی تورکامنس ــتنەوەی گازی رسوش ــە گواس ــە ل ــە گوای ک

ــۆ  ــە دەســتگیرکردنی بویک ــری ل ــراوە، هەروەهــا ڕێگ ــا ک ئۆکرانی

کــرد بــە تۆمەتــی خراپبەکارهێنانــی پۆســتەکەی لــە مــاوەی 

ســەرۆکایەتیکردنی کۆمپانیــای )نەفتــۆگاز(دا. 

ئۆکرانیــا ســاڵی )2006( خرایــە پــاڵ گروپــی دژە 
گەندەڵی 

پەرلەمانــی  ڕابــردوودا  ســاڵەی  چەنــد  ئــەم  مــاوەی  لــە 

لــە  دەرکــردوە.  گەندەڵیــی  دژە  یاســای  چەندیــن  ئۆکرانیــا 

ئەیلوولــی )2011(دا لیژنــەی نەتەوەیــی دژە گەندەڵــی دامــەزرا. 

ــەی  ــچ، حوکوومەتەک ــۆر یانۆکۆڤی ــەرۆک ڤیکت ــەردەمی س ــە س ل

ــەتی  ــەنگی سیاس ــردە پێش ــی ک ــەڕی دژی گەندەڵی ــازارۆڤ ش ئ

ناوخۆیــی خــۆی. ڕکابــەرە سیاســییەکانی یانۆکۆڤیــچ تۆمەتباریــان 

کــرد بــە بەکارهێنانــی هەڵمەتــی دژە گەندەڵــی لــە دادگاییکردنی 

هاندەرانــی سیاســەتی گشــتی لــە ئۆکرانیــا و تــا ڕادەیەکــی زۆر 

ئــەم دیمەنــە هاوبەشــی دەکات، بــەاڵم یانۆکۆڤیــچ ئەمــەی ڕەت 

ــردەوە.  ک

سیاســەتی  پەیامنــگای  ســەرۆکی  بۆناردێنکــۆ(  )کۆســت 

ئۆکرانیــا دەڵێــت: »سپۆنســەری ســەرەکیی پارتــی هەرێمیــی 

ســەرۆک یانۆکۆڤیــچ ناڕازیــن لــە ئاراســتەکردنی تۆمەتــەکان لــە 

دژی هەندێــک لــە سیاســەمتەدارانی ئۆکرانیــا، چونکــە چیــرت 

ــانی )2011( ــە نیس ــەن«. ل ــا ناک ــەروەریی یاس ــە س ــت ب هەس

ــە  ــی ل ــی )IACA( باس ــی دژە گەندەڵ ــەی نێودەوڵەتی دا کۆمەڵ

ــا  ــە ئۆکرانی ــی ل ــی شــەڕی دژی گەندەڵ ســەرکەوتنە بەرچاوەکان

ــردوە.  ک
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تیکســیرا،  پینتــۆ  مانوێــل  جــۆزێ  )2010(دا  ســاڵی  لــە 

لــە کۆنفرانســێکی  لــە ئۆکرانیــا  یەکێتیــی ئەورووپــا  باڵیــۆزی 

»بــە  گەیانــد:  ڕای   )2012 شــوباتی  )28ی  لــە  وەبەرهێنانــدا 

داخــەوە بەڵێنەکانــی یانۆکۆڤیــچ بــۆ چاکســازی هیــچ ئەنجامێکــی 

ــاری )2014(  ــە مانگــی ئای ــاوە«. ل ــەو شــێوەیەی بەرهــەم نەهێن ل

دەستپێشــخەرییەکی دژە گەندەڵیــی دەســتی پــێ کــرد لــە مانگــی 

ــووی  ــاری پێش ــی و کۆمیس ــی لیتوان ــەم، ئابووریناس ــی یەک کانوون

ــڵ  ــی و دژەفێ ــی گومــرگ، وردبین ــۆ باجــدان، یەکێتی ــای ب ئەورووپ

ئەلگێــرداس ســیمیتای وەک ئومبۆدســامن دانــا. ئۆفیســی نەتەوەیی 

دژە گەندەڵیــی ئۆکرانیــا )NABU( لــە مانگــی حوزەیرانــی )2014( 

دامــەزراوە پــاش ئــەوەی پێشــینەکەی، کۆمســیۆنی نەتەوەیــی دژە 

ــرا.  ــار ک ــە شکســت هەژم ــی ب گەندەڵ

لــە ســاڵی )2015(دا ســەرۆک )پــرتۆ پۆرۆچینکــۆ(، ئیهــۆر 

پیشەســازیی  ناوچــەی  پارێــزگاری  ملیاردێــری  کۆلۆمۆیســکی 

ــە دوای  ــرد ئەم ــەر کار الب ــە س ــکی ل ــرۆ پرتۆڤس ــەرەکیی دنیپ س

ــەڵ  ــدی لەگ ــە پێوەن ــان ل ــدارەکان گومانی ــە چەک ــات، ک ــەوە ه ئ

کۆلۆمۆیســکی کــرد بــە کورتــی ئۆفیســەکانی کۆمپانیایەکــی نەوتی 

ــای  ــرت. یاس ــەردا گ ــت دەستبەس ــی پایتەخ ــە کیێڤ ــان ل دەوڵەتی

ــی  ــیەیەکی گەندەڵی ــا دۆس ــااڵی ئۆکرانی ــی دادگای ب دژە گەندەڵی

هەبــوو، کــە ڕاســتەوخۆ بــۆ ئــەم دادگایــە تۆمــار کــرا. پاشــان لــە 

ــی )2018(دا ســەرۆک پۆرۆچینکــۆ پێشــبینیی کــرد، کــە  حوزەیران

ــە )5ی  ــت ل ــاڵی )2018( دامبەزرێرنێ ــی س ــش کۆتای ــە پێ دادگاک

ئەیلوولــی 2019(دا دادگای بــااڵی دژە گەندەڵــی دەســتی بــە 

ــرد.  ــی ک کارەکان

ئۆلیگارکییــەکان  کــە   )IMF( نیگەرانییەکانــی  هــۆی  بــە 

کەفالــەت،  پــارەی  زەوتکردنــی  بــۆ  دێنــن  کار  بــە  دادگاکان 

پەرلەمــان لــە )13ی ئایــاری 2020(دا پــڕۆژە یاســایەکی پەســەند 

کــرد بــۆ ئــەوەی دادگاکان لــە پشتبەســن بــە بــە نیشــتامنیکردنی 

ــەک  ــەڕی دادگای ــاکە ش ــرۆژە یاس ــت. پ ــان هەبێ ــەکان ڕۆڵی بانک

و  کۆلۆمۆیســکی(  )ئیهــۆر  ئۆلیگارکــی  بەرپرســی  کــە  دەکات 

ئەوانــی تــر بــە دوای بەدەســتهێنانی کۆنرتۆڵکردنــی )پریڤاتبانک(

)2016( ســاڵی  لــە  دۆالری  ملیــار   )5.5( کــە  دەگەڕێــن،  دا 

ــتی  ــر دەس ــە ژێ ــتنەوەی ل ــارە شوش ــی پ ــرت و ئامێرێک دا وەرگ

کۆلۆمۆیســکی دەرهێنــا.

دەســتووری  دادگای  )2020(دا  یەکەمــی  لــە 27ی ترشینــی 

ئۆکرانیــا بڕیــاری لــە ســەر ئــەوە دا، کــە یاســادانانی دژە گەندەڵــی 

لــە ڕێــگای ڕیکالمــی داهاتــی ئەلکرتۆنــی زۆرەملێــوە کارێکــی 

نادەســتوورییە. ســەرۆکی ئۆکرانیــا ڤالدیمێر زیلینســکی هۆشــداری 

ــەم یاســایانەی دژە  ــەدات کار ب ــار ن ــان بڕی ــەر پەرلەم ــە ئەگ دا، ک

گەندەڵــی بکرێــت، ئــەوا یارمەتیــی بیانــی و قــەرز و ســەفەری بــێ 

ڤیــزا بــۆ یەکێتیــی ئەورووپــا لــە مەترســیدایە. بــە وتــەی پارێــزگاری 

بانکــی نەتەوەییــی ئۆکرانیــا )700( ملیــۆن دۆالر بارگرانیــی پــالن بۆ 

دانــراوی )IMF( وەرناگرێــت بــەر لــە کۆتاییهاتنــی ســاڵی )2020(. 

ــگ  ــت مان ــاوەی هەش ــۆ م ــەنگاندنی )IMF( ب ــی هەڵس تیمەکان

ســەردانی کیێڤ-یــان نەکــرد، کــە پێویســتە بــۆ وەرگرتنــی قــەرزی 

ــە )4ی کانوونــی یەکەمــی 2020(دا پەرلەمانــی  زیاتــری )IMF(. ل

ــاری  ــە بڕی ــە ب ــارا، ک ــەوە ئ ــی هێنای ــای دژە گەندەڵ ــا یاس ئۆکرانی

دادگا داخرابــوو، کاتێــک ســزای تاوانبارکردنــی بــۆ ئــەو بەرپرســانە 

دەرکــرد، کــە زانیاریــی هەڵەیــان لــە بــارەی داهاتەکەیانــەوە 

پێشــکەش کــردوە. لــە )29ی کانوونــی یەکەمــی 2020(، ســەرۆک 

)ڤالدیمێــر زیلینســکی( ســەرۆکی دادگای دەســتووری ئۆلکســاندەر 

تۆپێتســکی بــۆ مــاوەی دوو مانــگ لــە کار خســت لــە هەوڵێکیــدا 

بــۆ هەڵوەشــانەوەی بڕیارەکــەی دادگا. بــە پێــی زانیارییــەکان 

گەندەڵرتیــن ناوەنــدەکان لــە ئۆکرانیــا بریتیــن لــە دەســەاڵتی 

دادوەری و پۆلیــس و خزمەتگوزاریــی گشــتی و خزمەتگوزاریــی 

ــان. ــتی و پەرلەم تەندروس

پێڕستەکانی گەندەڵی ئۆکرانیا لە ڕیزبەندی )-1998 2018(

ڕاپۆرتێکــی  نێودەوڵەتــی  شــەفافیەتی  ســەرەکیی  کێشــەی 

ــەر  ــۆ ه ــی ب ــتی گەندەڵ ــی ئاس ــەی دیاریکردن ــە پل ــااڵنەیە، ک س

واڵتێــک لیســت دەکات. لــە ڕاپۆرتــی ســاڵی )2010(دا، دانیــامرک 

ــەو  ــووە ل ــدەڵ ب ــی گەن ــن دەوڵەت ــە کەمرتی ــی )9.3( پل ــە پێنوێن ب

لیســتەدا و ســۆماڵ بــە پێنوێنــی )1.1( گەندەڵرتیــن دەوڵەتــی 

جیهــان بــووە لــە کــۆی )178( دەوڵــەت لــەو لیســتەدا. لــە ســاڵی 

)2012( بــە دواوە، خاڵــەکان بــە پێــوەری )0 بــۆ 100( تۆمــار 

ــراون.  ک
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شۆڕشــی پرتەقاڵــی یەکێکــە لــەو شۆڕشــانەی کــە پێیــان 

ــە مانگــی  ــەم شۆڕشــە ل ــگ(، ئ ــت )شۆڕشــی ڕەنگاوڕەن دەگوترێ

ترشینــی دوەمــی ســاڵی )2004(دا لــە واڵتــی ئۆکرانیــا ڕووی 

دا. شۆڕشــی پرتەقاڵــی لــە ڕێــگای زنجیرەیــەک خۆپیشــاندانی 

سیاســییەوە ئەنجــام درا و لــە دوای کۆتاییهاتنــی هەڵبژاردنــی 

ســەرۆکایەتی لــە ئۆکرانیــا لــە شــارەکانی ئــەو واڵتــە دەســتی پــێ 

ــی  ــە هەڵبژاردن ــی زۆر ل ــاڵی )2004(دا گەندەڵییەک ــە س ــرد. ل ک

ســەرۆکایەتیدا ڕووی دا، کــە ســەرچاوەکەی )کیێــڤ(ی پایتەختــی 

ئۆکرانیــا بــوو، ئەوەیــش بــووە هــۆی ئــەوەی کــە هــەزاران 

ــە خۆپیشــاندان  ــە ســەر شــەقامەکان دەســتیان ب خۆپیشــاندەر ل

کــرد لە دژی دەســەاڵتی سیاســی، لــە ئەنجامــدا خۆپیشــاندانەکان 

لــە  سیاســی  پرۆســەی  کــۆی  ڕووخانــی  و  بــوون  کاریگــەر 

ــی  ــە هــۆی هەبوون ــش ب ــەوە،  ئەوەی ــێ کەوت ــا ل ــی ئۆکرانی واڵت

ــی  ــوان دوو حیزب ــە نێ ــەاڵت ل ــەر دەس ــە س ــی زۆر ل ملمالنێیەک

سیاســی، کــە یەکێکیــان حیزبەکــەی ســەرۆکی ئــەو کاتــەی 

ئۆکرانیــا )ڤیکتــۆر یۆچینکــۆ( کــە هاوپەیامنــی بــوو لەگــەڵ 

ســەرۆکی کوتلــەی ئۆپۆزســیۆنی پەرلەمانیــی )یولیــا تیمۆشــینکۆ(. 

الیەنــی دوەمــی ملمالنێکــە بریتــی بــوو لــە )ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیــچ( 

ــەی  ــەی زۆرین ــەرۆکی کوتل ــە س ــا، ک ــی ئۆکرانی ــەرۆک وەزیران س

دوای  لــە  خۆپیشــاندانانە  ئــەم  ســەرەتای  بــوو.  پەرلەمــان 

باوبوونــەوەی چەنــد ڕاپۆرتێــک بــوو لــە الیــەن کۆمەڵێــک 

چاودێریــی پرۆســەی هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتی، چ لــە ســەر 

ــی.  ــی نێودەوڵەت ــتی چاودێران ــەر ئاس ــە س ــۆ و چ ل ــتی ناوخ ئاس

ئەنجامەکانــی  کــە  کــرد،  بــەوە  ئاماژەیــان  ڕاپۆرتانــە  ئــەو 

پرۆســەی دەنگدانــی پەســەندکراو بــۆ دەرچواندنــی کاندیــدەکان 

 )2004 دوەمــی  ترشینــی  )21ی  لــە  ئۆکرانیــا  ســەرۆکایەتیی  بــۆ 

پێشــوەختە یەکالیــی کراوەتــەوە و ئەنجامەکانــی هەڵبــژاردن بــە 

ــراوە و  ــدا ک ــاختەکاریی تێ ــەاڵتدارانەوە س ــەن دەس ــە الی ــەواوی ل ت

ــە ســەر حســابی  ــەوە ل ــچ( کەوتوەت ــۆر یانۆکۆڤی ــە قازانجــی )ڤیکت ب

)ڤیکتــۆر یوچینکــۆ(. لــە بەرانبــەردا ناڕەزایییــە سیاســییەکان لــەو 

واڵتــەدا بوونــە هــۆی هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجامەکانــی هەڵبــژاردن. 

ــەو  ــاری دا ئ ــا بڕی ــااڵی ئۆکرانی ــە دادگای ب ــەو ئابڕووچوون ــە دوای ئ ل

ئەنجامانــەی هەڵبــژاردن بــە پووچــەڵ و بەتــاڵ ئەژمــار بکرێن، پاشــان 

ــەر دوو  ــەن ه ــە الی ــد ل ــی تون ــد و چاودێرییەک ــی تون ــە فەرمانێک ب

چاودێرانــی ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەوە پێداچوونــەوەی تێدا بکرێت 

و لــە 26ی کانوونــی یەکەمــی )2004( بڕیــار درا هەڵبــژاردن دووبــارە 

ــدان  ــەی دەنگ ــارە پرۆس ــەم ج ــە ئ ــرا، ک ــەوە ڕاگەیەن ــەوە و ئ بکرێت

بەوپــەڕی بێگــەردی و ئازادانــە و لــە ژێــر چاودێرییەکــی ورددا 

ــە  ــراو زۆر ب ــی دووبارەک ــی هەڵبژاردن ــت. ئەنجامەکان ــوە دەچێ بەڕێ

ڕوونــی لــە بەرژەوەندیــی ڤیکتــۆر یوچینکــۆ دەرکــەوت، کــە ڕێــژەی 

)٪52(ی کــۆی دەنگەکانــی بــە دەســت هێنــا، لــە کاتێکــدا )ڤیکتــۆر 

یانۆکۆڤیــچ( ڕێــژەی )٪44(ی دەنگەکانــی بــە دەســت هێنــا. لــە 

کۆتاییــدا ڤیکتــۆر یوچینکــۆ بــە ســەرۆکی نوێــی ئۆکرانیــا هەڵبژێــررا و 

لــە )23ی کانوونــی دوەمــی 2005(دا و بــە دەســتبەکاربوونی قۆناغــی 

ــات. ــێ ه ــی پ ــێڤچینکۆ کۆتای ــەرۆکایەتیی ش س

هۆکارەکانــی بەرپابوونــی شۆڕشــی پرتەقاڵیــی 
ــا  ئۆکرانی

ــاوەی  ــە م ــا ل ــی ئۆکرانی ــە ســاڵی )2004(دا بارودۆخــی دەوڵەت ل

بــۆ  ســەرەکییە  هۆکارێکــی  کۆمــار  ســەرۆکایەتیی  هەڵبژاردنــی 

ــی  ــی قۆناغ ــە چاوەڕێ ــا، ک ــی ئۆکرانی ــی خەڵک ــەوەی تووڕەیی تەقین

ــرت  ــی باش ــەرەو قۆناغێک ــوون ب ــووری ب ــی و ئاب ــتنەوەی سیاس گواس

و باشــرتیش، بــەاڵم ئەنجامــی ئــەو هەڵبژاردنــەی ئەنجامیــان دا، 

بێهیــوای کــردن، چونکــە بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا ســاختەکاریی تێــدا 

کــرا، ئەمەیــش بــۆ هاواڵتییانــی ئۆکرانیــا شــتێکی قبووڵکــراو نەبــوو، 

ــە  ــوو ل ــی ب ــی پرتەقاڵ ــی شۆڕش ــەرەکیی بەرپابوون ــۆکاری س ــە ه ک

ــە  ــداز ل ــی بێئەن ــی گەندەڵییەک ــرەوە، بوون ــی ت ــە الیەک ــا. ل ئۆکرانی

ــە  ــرە ل ــا یەکێکــی ت جومگــە و دامودەزگاکانــی حوکوومەتــی ئۆکرانی

هــۆکارە بنەڕەتییەکانــی شۆڕشــی پرتەقاڵــی. دەزگای پۆلیســی ئۆکرانیا 

لــە زۆربــەی ناوچەکانــدا توندوتیژیــی بەرانبــەر خەڵــک پەیــڕەو کــرد،  

ــرد.  ــر ک ــی توندت ــی ئۆکران ــی هاواڵتییان ــی و بێزاری ــش تووڕەی ئەوەی

ئــەو فاکتەرانــەی کــە زیاتــر زەمینەیــان بــۆ هەڵگیرســانی شۆڕشــی 

ــە  ــەر ل ــە ب ــوو، ک ــا ب ــەی ئۆکرانی ــەو ڕژێم ــرد، ئ ــۆش ک ــی خ پرتەقاڵ

هەڵگیرســانی شۆڕشــەکە دەســەاڵتی گرتــە دەســت. یەکێکــی تــر 

لــەو فاکتەرانــەی کــە بوونــە هــۆی دەســتپێکردنی شۆڕشــی پرتەقاڵــی 

ئەوەیــە، کــە ڕژێمــی ئۆکرانیــا بــە ســەرۆکایەتیی )کۆچــام( تێــوە گالبوو 

لــە ئابڕووچوونــی نــارساو بــە »ســەودای غــاز«، جگــە لەمــە، خەڵکــی 

ــازیی  ــی چاکس ــۆ ئەنجامدان ــوو ب ــان هەب ــتێکی زۆری ــا خواس ئۆکرانی

کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری، چونکــە ئــەو ئابڕووچوونــە متامنــەی خەڵکی 

ــوو  ــا وەک ــە تەنه ــەک ب ــرد، ن ــەواو الواز ک ــام ت ــەاڵتی کۆچ ــە دەس ب
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ــە  ــەاڵتداران ب ــۆی دەس ــە ک ــان ل ــوو وەک ناڕازیبوونی ــەرۆک، بەڵک س

گشــتی، ســەرئەنجام کۆچــام بــە هــۆی ئــەم ڕەفتارانــەوە ســووکایەتیی 

بــۆ ئۆکرانییــەکان هێنــا و بــەو هۆیــەوە ژمارەیەکــی زۆر لــە الیەنگرانی 

حیزبەکــەی لــە دەســت دا بــە بەرپرســانی حوکوومەتیشــەوە، ئەوانەی 

ســەر بــە حیزبەکــەی خــۆی بــوون. 

ئــەم بارودۆخــە بــووە هــۆی ئــەوەی کــە زۆرێــک لــە بەرپرســان 

و کارمەندانــی حوکوومــەت بــە شــێوەیەکی فــراوان پشــتگیریی 

)ڤیکتــۆر یوچینکــۆ( و پرۆگرامــە سیاســییەکەیان کــرد لــە هەڵمەتــی 

ــی  ــە مۆرک ــوو ب ــۆ ب ــەرۆک یۆچینک ــەرۆکایەتی. س ــی س هەڵبژاردن

دڵســۆزی و خزمەتکردنــی واڵت و بــە کەســایەتییەکی ســەرەکی 

ــە  ــک ل ــت، بەڵکــوو هەندێ ــی دادەنرێ و گرینگــی شۆڕشــی پرتەقاڵ

ئۆکرانییــەکان وەک ســیمبۆل و پێشــەنگی گــەل دەیانبینــی، لەبــەر 

ــان  ــی گەندەڵیی ــچ ئاماژەیەک ــەی هی ــۆی و کابینەک ــە خ ــەوەی ک ئ

پیشــان نــەدا و ســوودی لــەو خۆشەویســتییەی گەلەکــەی وەرگــرت 

و لــە ئاســتی خواســت و ئاواتەکانــی خەڵکــدا بــوو. یۆچینکــۆ 

ئابووریــی خــۆی خســتە ڕوو،  بەرنامــەی سیاســی و  بیرۆکــە و 

ــتیدا،  ــە ڕاس ــت. ل ــۆڤێت ناچێ ــووی س ــێوازی پێش ــە ش ــچ ل ــە هی ک

لــە شــکاندنەوەی  گەنجانــی ئۆکرانیــا ڕۆڵــی ســەرەکییان گێــڕا 

ئەنجامــەکان هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتی لــە بەرژەوەندیــی یۆچینکــۆ 

و هاوپەیامنێتییەکــەی، چونکــە لــەو کاتــەدا ڕای گشــتی و تێکەڵــی 

ــردن.  ــێ ک ــتیوانییان ل ــا پش ــایەتییەکانی ئۆکرانی ــان و کەس هاواڵتیی

ــەاڵت و  ــی دەس ــە زیانەکان ــک ل ــان زۆرێ ــا توانیی ــی ئۆکرانی گەنجان

کارەکانــی کۆچــام پووچــەڵ بکەنــەوە، ئەمەیــش وای لــێ کــردن دیــد 

و بۆچوونــی جیاوازیــان ســەبارەت بــە کۆچــام هەبێــت و تێڕوانینــی 

نێگەتیڤیــان لــە ســەر توانــای کۆچــام لــە بەڕێوەبردنــی واڵتــدا بــووە 

ــە  ــان ل ــی زۆری ــی و کاریگەری ــی پرتەقاڵ ــی شۆڕش زادەی بەرپاکردن

ســەر هەمــوو چیــن و توێــژە جیاوازەکانــی خەڵکــی ئۆکرانیــا هەبوو، 

لەمەیشــدا خاڵێکــی گرینــگ و ئەرێنــی هەبــوو، ئەوەیــە کــە توێــژی 

گەنجــان هەســتی نیشــتامنپەروەری و دڵســۆزی و خۆشەویســتیان 

ــا پیشــان دا. ــی ئۆکرانی ــۆ نیشــتامن و دەوڵەت ب

پرتەقاڵیــی  شۆڕشــی  ئەنجامەکانــی  دیارتریــن 
ئۆکرانیــا

ڕوودانــی شۆڕشــی پرتەقاڵــی چەنــد ئەنجــام و گۆڕانکارییەکــی 

گرینگــی بــۆ ئۆکرانییــەکان بــە دەســت هێنــاوە، کــە گرینگرتینیــان 

ئەمانــەی خوارەوەیــە: 

 ڕووخانی کۆی پرۆسەی 
سیاسی ئۆکرانیا دەگەڕێتەوە 
بۆ ملمالنێیەکی زۆر لە سەر 
دەسەاڵت لە نێوان دوو 
حیزبی سیاسی، کە یەکێکیان 
حیزبەکەی سەرۆکی ئەو کاتەی 
ئۆکرانیا )ڤیکتۆر یۆچینکۆ( کە 
هاوپەیمانی بوو لەگەڵ سەرۆکی 
کوتلەی ئۆپۆزسیۆنی پەرلەمانیی 
)یولیا تیمۆشینکۆ(. الیەنی 
دوەمی ملمالنێکە بریتی بوو 
لە )ڤیکتۆر یانۆکۆڤیچ( سەرۆک 
وەزیرانی ئۆکرانیا، کە سەرۆکی 
کوتلەی زۆرینەی پەرلەمان بوو
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بــووە  ئۆکرانیــا  دەوڵەتــی  شۆڕشــەوە  ئــەو  هــۆی  بــە   .1

ــە دی  ــی ب ــیاریی سیاس ــتی هۆش ــن ئاس ــە بەرزتری ــک، ک دەوڵەتێ

ــە  ــرد، ک ــەوە دەک ــتیان ب ــش هەس ــتوانی ئۆکرانیای ــا و دانیش هێن

خاوەنــی  ســەربەخۆی  دەوڵەتێکــی  بووەتــە  دەوڵەتەکەیــان 

ســەروەری و شــکۆمەندی، بەڵکــوو بووەتــە قەوارەیەکــی خــاوەن 

و  قەڵەمــڕەو  بازنــەی  دەرەوەی  لــە  ســەربەخۆ  دەســەاڵتێکی 

ڕووســیا. هەژموونــی 

2. لــە ســایەی شۆڕشــی پرتەقاڵــی، چەمکــی ئازادیــی دەربڕیــن 

ــە  ــەی ل ــەو هەڵبژاردنان ــرد. ئ ــادی ک ــاوازەکان زی ــە جی و بۆچوون

دوای ئــەم شۆڕشــەوە لــە ئۆکرانیــا ئەنجــام دراون بــە ڕوونــی 

ــاو  ــە ن ــییەکانی ل ــزە دیموکراس ــاوەوەی پرەنســیپ و پراکتی هاتنەن

سیســتمی سیاســیی ئۆکرانیــادا چەســپاند و دەری خســت کــە 

ئازادیــی بیــروڕا بــۆ ئۆکرانییــەکان بووەتــە شــتێکی فەراهەمکــراو 

ــەن. ــەک دەگم ن

لەگــەڵ  کــە  نەرێنییانــەی،  لــەو دەرئەنجامانــە  یەکێــک   .3

ــی  ــێ و دوژمنایەتییەک ــدا کێبڕک ــەری هەڵ ــدا س ــی پرتەقاڵی شۆڕش

گــەورە و بەهێــزە لــە نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــادا، کــە دوا جــار ئەو 

دژایەتــی و کێبڕکێیانــە نائارامــی و ناســەقامگیریی لــێ کەوتــەوە و 

ســەرەنجام بــووە هــۆی پەالماردانــی ســەربازیی ئۆکرانیــا لــە الیــەن 

ــە )24ی شــوباتی ســاڵی 2022(.  ــی ڕووســیا ل هێزەکان

4. شۆڕشــی پرتەقاڵیــی گەلــی ئۆکرانیــا بــووە هــۆی کۆتاییهێنــان 

بــە خراپبەکارهێنانــی دەســەاڵت و دۆخــی پێشــووی گەندەڵــی 

ــتمی دادوەری  ــی سیس ــە گۆڕین ــتپێکردن ب ــاختەکاری و دەس و س

و بەرجەســتەکردنی گیانــی هاواڵتیبــوون و مامەڵــەی دروســت 

ــەر  ــا بەرانب ــی ئۆکرانی ــاییش و پۆلیس ــی ئاس ــاوی هێزەکان و گونج

ــە. ــی واڵتەک خەڵک

بۆچی شۆڕشەکە بەو ناوە دەناسرێت؟ 
ــە  ــا ب ــی شۆڕشــی ئۆکرانی ــە پشــت ناونان هــۆکاری ســەرەکی ل

ملپێچێکــی  خۆپیشــاندەران  کــە  ئەوەیــە،  پرتەقاڵــی  شۆڕشــی 

ــک  ــۆ شۆڕشــەکە و یەکێ ــیمبوڵێک ب ــی وەک س ــان پۆش پرتەقاڵیی

لــە ئامــاژە پێنارساوەکانــی بــۆ ئــەوەی خۆپیشــاندەرەکان پیشــانی 

ــەک  ــرژی و توندوتیژیی ــچ گ ــێ هی ــە ب ــت ب ــە دەیانەوێ ــدەن، ک ب

ڕەنگــی  خۆپیشــاندەران  بۆیــە  بگەیەنــن،  خۆیــان  پەیامــی 

پرتەقاڵییــان بــە ڕەنگــی ســەرەکی و فەڕمــی بزووتنەوەکەیــان 

ڕەنگــی  کــە  بــوو  ئــەوە  لەبــەر  ئەمەیــش  کــرد،  بەرجەســتە 

هەڵمەتــی کاندیــدی هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتیی کۆمــار )ڤیکتــۆر 

یوچینکــۆ( پرتەقاڵییــە و هێــامی هاودەنگــی و پێکەوەیــی بــوو لــە 

هەڵمەتــی هەڵبژاردنیــدا. هەروەهــا ملپێچــی پرتەقاڵــی هەڵگــری 

وشــەی )بەڵــێ( بــوو بــۆ یوچینکــۆ. ئــەو ملیۆنــان هاواڵتییــەی کــە 

ــاندانیان  ــا خۆپیش ــارەکانی ئۆکرانی ــە ش ــە ل ــێوەیەکی ڕۆژان ــە ش ب

ــەو  ــەردەوام ئ ــی ب ــڤ(ی پایتەخت ــە )کیێ ــی ل ــە تایبەت ــرد، ب دەک

بــۆ  ڕوون  دەرئەنجامێکــی  هەڵگــرت.  پرتەقاڵییەیــان  ڕەنگــە 

شۆڕشــی پرتەقاڵیــی ئۆکرانیــا کــە شۆڕشــەکە بــە پێکهاتە و شــێوازی 

دەربڕیــن و ئامانــج و پەیامەکانیــەوە یەکێکــە لــە ئاشــتیخوازترین 

ــوو  ــا تاک ــەوە هەڵگیرس ــۆ ئ ــە ب ــوێ، ک ــەردەمی ن ــەکانی س شۆڕش

گۆڕانکاریــی تەواوەتــی لــە سیســتمی سیاســی و حوکمداریــی 

ــن  ــە گەورەتری ــە ب ــەم شۆڕش ــکات. ئ ــا ب ــا بەرپ ــی ئۆکرانی دەوڵەت

ــە دەبیرنێــت،  ــەو دیمەن ــەوە وەک ئ دەرئەنجــام و کاریگەرییەکانی

کــە لــە کاتــی ڕووخاندنــی دیــواری گــەورەی بەرلیــن لــە ئەڵامنیــا 

ــوو.  ــتە ب بەرجەس

شۆڕشــی پرتەقاڵــی شۆڕشــێکی جەمــاوەری بــوو لــە )22ی 

ــەوەی  ــۆ ئ ــوو ب ــا ب ــا بەرپ ــە ئۆکرانی ــی 2004(دا ل ــی دوەم ترشین

ــاری  ــە کاروب ــەت و دەســتتێوەردانەکانی ڕووســیا ل ــی دەخال کۆتای

ــەوەی  ــۆ بەگژداچوون ــوو ب ــێک ب ــت و شۆڕش ــەدا بهێنێ ــەو واڵت ئ

گەندەڵیــی دارایــی و ئیــداری و سیاســی لــە کایــە و جومگەکانــی 

دامەزراندنــی  بــۆ  بــوو  دوورمــەودا  هەنگاوێکــی  و  دەوڵــەت 

ــای  ــە توان ــا، ک ــە ئۆکرانی ــەکان ل ــودەزگا دیموکراتیی ــتم و دام سیس

پاراســتنی  و  ئۆکرانیــا  گەلــی  ئاواتەکانــی  و  هیــوا  هێنانەدیــی 

ــاش  ــە ســەرەتایەکی ب ــت و ببیێت ســەروەری و شــکۆمەندیی هەبێ

ــا. ــەپێدانی ئۆکرانی ــەوە و گەش ــۆ بووژان ب

شۆڕشی ساڵی )2013(
پرتەقاڵیــی  شۆڕشــی  ســەر  بــە  ســاڵ   )10( نزیکــەی  دوای 

ئۆکرانیــا، لــە زســتانی ســاڵی )2013(دا شــۆڕش جارێکــی تــر نــوێ 

ــیا  ــوان ڕووس ــە نێ ــز ل ــەرگیرییەکی بەهێ ــەوە و دوای جەمس کرای

ــا  ــوێ«دا بەرپ ــەی ن ــا »قیبل ــی واڵت« و ئەورووپ ــەی یەکەم »قیبل

ــی  ــە دوای بوون ــوو، کــە تاکــوو ئێســتایش چارەســەر نەکــراوە. ل ب

بــە بەشــێک لــە ڕابــردوو و گریامنــەی »ئیلهامبەخشــی« و پاشــان 

ــارە شــۆڕش  ــەکان دووب ــە ئەزموون ــە ل ــی وان ــدی و وەرگرتن نائومێ
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ئەوەیــش  گەڕایــەوە،   ئۆکرانیــا  لــە  »پرتەقاڵــی«  ڕەنگــی  بــە 

لــە باکگڕاونــدی شکســتی یەکێتیــی ئەورووپــا لــە ڕازیکردنــی 

ئۆکرانیــا بــۆ گەییشــن بــە ڕێککەوتنێکــی مێژوویــی لــە ڕۆژی 

)29ی ترشینــی دوەمــی 2013(دا، کــە نزیکبوونــەوەی ئۆکرانیــا 

ــوو  ــا دوودڵ نەب ــی ئەورووپ ــت. یەکێتی ــە دی بهێنێ ــاوا ب ــە خۆرئ ل

لــەوەی ڕەخنــە لــە هەڵوێســتی ڕووســیا بگرێــت، کــە بــە تۆمەتــی 

فشارخستنەســەر ئۆکرانیــا و پێداگریــی کــردوە تاکــوو گەمــەی 

»پەتڕاکێشــان« لــە نێــوان هــەر دوو الدا چڕتــر و ئاڵۆزتــر بکاتــەوە. 

هــاوکات ئۆپۆزســیۆنی ئۆکرانیــا لــە خۆپیشــاندانەکاندا ڕژانــە ســەر 

شــەقامەکان و داوای هەڵبژاردنــی نــوێ دەکــەن. لــە الیەکــی 

ــە  ــچ( ب ــۆر یانۆکۆڤی ــرەوە دەستلەکارکێشــانەوەی ســەرۆک )ڤیکت ت

ــەرەی ئۆپۆزســیۆن  ــاوا و ب ــەن خۆرئ ــە الی ــی ل هــۆی تۆمەتبارکردن

ــەوەی  ــۆ گەڕاندن ــی ب ــیا و  هەوڵدان ــکۆیەتیکردنی ڕووس ــە پاش ب

ــیا. ــر چنگــی ڕووس ــۆ ژێ ــا ب ئۆکرانی

جارێکــی تــر گۆڕەپانــی »ســەربەخۆیی« لــە کیێڤــی پایتەخــت، 

کــە لــە ســاڵی )2004(دا هێــامی شۆڕشــی پرتەقاڵــی بــوو، گەڕایەوە 

هێڵەکانــی پێشــەوە و داوای نەهێشــتنی هەژموونــی ڕووســیای بــە 

ــەو  ــوان ئ ــە نێ ــە ل ــی هەی ــەاڵم جیاوازی ــرد، ب ــا دەک ــەر ئۆکرانی س

ــک  ــاڵی )2013(دا ڕووی دا. هەندێ ــە س ــە ل ــەوەی ک ــە و ئ ڕۆژان

بــە گاڵتەجاڕییــەوە ناویــان لــێ نــاوە »گۆڕەپانــی ئەورووپــا«، بــەاڵم 

دۆخەکــە پێویســتی بــە بیرهێنانــەوەی هەندێــک ڕاســتی هەیــە بــۆ 

ئــەوەی چوارچێوەکــە ڕوون بێــت و ئــەو دوو حاڵەتــە لێکــرت جیــا 

بکرێنــەوە.

شۆڕشەکان و ڕەنگەکان
»شۆڕشــە  بــە  ناولێــرناوەکان  و  پێناســە  چوارچێــوەی  لــە 

ــێ  ــەک خۆپیشــاندانی ل ــا زنجیرەی ــە ئۆکرانی ڕەنگاوڕەنگــەکان«دا ل

ــەر  ــە س ــوێ ب ــەرۆکایەتیی ن ــەرکەوتنی س ــە دوای س ــەوە ب کەوت

ــی دەنگــدەران  ــۆ تۆقاندن ــدان ب ــی و هەوڵ ســاختەکاری و گەندەڵ

و خراپبوونــی بارودۆخــی ئابــووری، ئەزموونێکــی نوێــی دروســت 

ــە  ــاردەی شۆڕش ــە دی ــتیوانییان ل ــکا پش ــا و ئەمری ــرد. ئەورووپ ک

جۆرجیــا  لــە  »گــوڵ«  شۆڕشــی  وەک  کــرد  ڕەنگاوڕەنگــەکان 

بەدیهێنانــی  پێنــاو  لــە  ئۆکرانیــا،  لــە  »پرتەقاڵــی«  و شۆڕشــی 

ئۆکرانییــەکان  بــۆ  ئەمــە  دەرەوەی.  سیاســەتی  ئامانجەکانــی 

ــە  ــاوادا ل ــی خۆرئ ــوان هەرێمەکان ــە نێ ــە ل ــوو، ک ــوێ ب ــتێکی ن ش

ــار  ــا ڕووســیا کــە پەلەکردنــی پێــوە دی دژی »قیبلــەی یەکــەم« وات

ــە  ــا، ل ــا ئەورووپ ــە تێکەڵبــوون لەگــەڵ »قیبلــەی نــوێ« وات ــوو ل ب

بەرانبــەر خواســتی هەرێمــە خۆرهەاڵتییــە دڵســۆزەکان بــۆ ڕووســیا 

کــە دانیشــتوانەکانیان هاوبەشــن لــە زمــان و شــێوازی بیرکردنــەوە. 

ــا  ــان، ئۆکرانی ــاوەر و هاواڵتیی ــەی جەم ــدارییە بەرفراوان ــەو بەش ئ

ژماردنــەوەی  لەگــەڵ  هــاوکات  هەژانــد.  پێکــەوە  جیهانــی  و 

ــە  ــی ب ــەرکەوتنێکی »کاتی«ـ ــی س ــی پرتەقاڵ ــدا، شۆڕش دەنگەکان

دەســت هێنــا، بــە هــۆی ســەرکەوتنی پاڵێــوراوی ســەر بــە ڕووســیا 

)ڤیکتــۆر یانۆکۆڤیــچ( و الیەنگرانــی لــە گــەڕی دووبارەکردنــەوە بــۆ 

بەرژەوەندیــی ســەرۆک ڤیکتــۆر یۆچینکــۆ، بــەم شــێوەیە ڕووســیا 

ــاوادا.  ــا و خۆرئ ــەر ئەورووپ ــە بەرانب ــەی پەتڕاکێشــان( ل ــە )گەم ل

ــوو.  ــەرکەوتوو نەب س

)یوچینکــۆ(ی تەکنۆکــرات هاتــە ســەر کورســیی دەســەاڵت 

ــک  ــە خەری ــوێ، ک ــای ن ــیمبوڵی ئۆکرانی ــە س ــت ب ــەوەی ببێ ــۆ ئ ب

بــوو ببێــت بــە »شــەهید«ی شــۆڕش، کاتێــک لــە پیالنێکــی 

ــە  ــوو، ک ــۆ دانراب ــک ژەهــری )دیۆکســین(ی ب ئاشــکرانەکراودا بڕێ

ــرا،  ــکۆ ک ــتەی مۆس ــەو ڕووداوەدا ئاراس ــردن ل ــەی تۆمەتبارک پەنج

ــی ڕزگار  ــا لێ ــە شــێوەیەکی موعجیزەئاس ــۆ ب ــد یوچینک هــەر چەن

ــێواندن  ــوون و ش ــی تێکچ ــاوی تووش ــتی دەموچ ــەاڵم پێس ــوو، ب ب

بــوو. ئــەم ڕووداوە نازنــاوی »شــەهیدی زینــدوو«ی بــە یوچینکــۆ 

بەخشــی کاتێــک دەســتە درێژەکانــی مۆســکۆی پــێ گەییشــت لــە 

ــە ســەرکەوتنی شۆڕشــی  ــن ڕۆڵ ل ــی گەورەتری ــەو توانی کاتێکــدا ئ

ــت. ــی«دا بگێڕێ »پرتەقاڵ

 

بەڵێنەکان و شکستهێنان
دوای  لــە  ئۆکرانیــا  ســەرۆکی  ســێیەمین  بــووە  یۆچینکــۆ 

ــی و  ــە دژی گەندەڵ ــی ل ــی پرتەقاڵ ــەربەخۆیی. شۆڕش ــی س قۆناغ

ــاران دۆالر  ــی ملی ــی خــاوەن کار و قەرزکردن قازانجویســتیی پیاوان

ــە  ــا ب ــەوە، هەروەه ــەی بانکەکان ــە ڕێگ ــەت ل ــە بودجــەی دەوڵ ل

بــە گازی ڕووســی  هــۆی کەیســەکانی گەندەڵیــی پەیوەســت 

و زاڵبــوون و هەژموونــی ســەرمایەداران بــە ســەر داهــات و 

ــی  ــی و نوێنەرایەتی ــی سیاس ــی ژیان ــەت و الوازی ــی دەوڵ تواناکان

حیزبــی لــە نــاو پەرلەمانــدا بەرپــا بــوو، کاتێــک پەرلەمــان ببــوو بــە 

»یانەیــەک بــۆ دەوڵەمەنــدەکان«. یۆچینکــۆ بەڵێنیــدا )10( ئامانــج 

ــج  ــتەبەرکردنی پێن ــان دەس ــە گرینگرتینی ــت، ک ــت بهێنێ ــە دەس ب
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ملیــۆن دەرفەتــی کار و زیادکردنــی مووچــەی خەڵــک و مووچــەی 

خانەنشــینان و کەمکردنــەوەی بــاج و بەگژداچوونــەوەی گەندەڵــی 

ــەوەی گاپ  ــی کشــتوکاڵی و کەمکردن ــی کەرت ــی داهات و زیادکردن

و بۆشــاییی نێــوان دەوڵەمەنــدەکان و هــەژاران و وەســتاندنی 

ــی. ــی دیمۆگراف داتەپین

لــە دوای تێپەڕینــی )5( ســاڵ شــۆڕش شکســتی هێنــا لــە 

ــۆ  ــە ئەنجامــدا ڕێــژەی هــەژاری ب ــە، ل جێبەجێکردنــی ئــەو بەڵێنان

ــژەی  ــرد و ڕێ ــی ک ــی کار کەم ــووەوە و دەرفەتەکان ــەرز ب )٪37( ب

بێــکاری بــۆ )٪15( زیــادی کــرد، هەروەهــا کورتهێنانــی بودجە بەرز 

ــش  ــرد و گەندەڵیی ــەی ک ــەکردن پاشەکش ــتی گەش ــووەوە و ئاس ب

زیاتــر بــاو بــووەوە. ئــەو ســەرمایەدار و خاوەنکارانــەی کــە 

ــی  ــا خــەرج کــرد چاوەڕوان ــە ســەر گەشــەکردنی ئۆکرانی ــان ل پارەی

گەڕانــەوەی چاکەکانیــان دەکــرد، بــەاڵم شــۆڕش ســەرکەوتوو نەبــوو 

ــوو  ــەوە ب ــۆ ڕاســتی، ئ ــی خەڵکــی ب ــوا و ئاواتەکان ــی هی ــە گۆڕین ل

واڵتەکــە بــووە قــەرزداری ئــەو ســەرمایەدار و خاوەنکارانــەی، کــە 

لــە نێــوان پشــتگیریکردنی هــەر دوو کەمپــە ڕکابەرەکــەدا دابــەش 

ــوان  ــەنگیی نێ ــی هاوس ــە ڕاگرتن ــۆ ل ــتهێنانی یۆچینک ــوون. شکس ب

جومگەکانــی دەســەاڵت ناچــار بــوو لــە پێــش دەســتپێکردنی 

هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی )2007( ڕازی ببێــت بــە پەســەندکردنی 

هەموارکردنــەوەی دەســتوور، کــە لــە ســایەیدا هەندێــک لــە 

ــی  ــە تایبەت ــان، ب ــۆ پەرلەم ــەوە ب دەســەاڵتەکانی ســەرۆک گوێزرای

دەســەاڵتی پەیوەســت بــە پێکهێنانــی حوکوومــەت. بــەم شــێوەیە 

ــە  ــە ل ــەرۆکایەتی، ک ــی پەرلەمانی-س ــە دەوڵەتێک ــوو ب ــا ب ئۆکرانی

ئەنجامــدا بــووە زەمینەیــەک بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە بەردەوامەکانی 

ــەت. ــان و حوکووم ــەرۆک و پەرلەم ــوان س نێ

شکست و تێهەڵچوونەوەکان
لــە ڕوخســارە شــێواوەکەی یوچینکــۆ-وە بــۆ ســیامی یولیــا 

ــڕی.  ــەرەو سیاســەت ب ــەی ب ــە دەرکــەوت و ڕێگاک تیمۆشــینکۆ، ک

هەندێــک ئەویــان بــە »ژان دارکــی شۆڕشــی پرتەقاڵــی« نــاو 

دەبــرد. تیمۆشــینکۆ بــووە ســەرۆک وەزیــران، بــەاڵم لــە کۆتاییــدا 

بــە تۆمەتــی تێوەگالنــی لــە کەیســەکانی گەندەڵــی لــە نــاو 

ــە  ــی ل ــۆی واژۆکردن ــە ه ــش ب ــەوە،  ئەوەی ــۆی بینیی ــدان خ زین

ــەوت  ــاکاو دەرک ــە ن ــە ل ــکۆ، ک ــەڵ مۆس ــک لەگ ــەر ڕێککەوتنێ س

و زیانــی گــەورەی بــە بەرژەوەندییەکانــی ئۆکرانیــا گەیانــد و 

ــە پۆســتی ســەرۆک  بــووە هــۆکاری ســەرەکیی دوورخســتنەوەی ل

وەزیــران و ناردنــی بــۆ زینــدان، بــەاڵم دوای چەنــد ســاڵێکی کــەم 

ــەرگیریی  ــاوا و جەمس ــتۆی خۆرئ ــرا. پاڵەپەس ــازاد ک ــینکۆ ئ تیمۆش

نێودەوڵەتــی وایــان کــرد ئەنجامــی هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی )2010( 

ببێتــە جێــگای نائومێــدی شــەقامی ئۆکرانــی بــە ســەرکەوتنی 

یانۆکۆڤیــچ دوای ئــەوەی حوکوومەتــی شــۆڕش شکســتی هێنــا لــە 

بەدەســتهێنانی ئامانجەکانــی.

لــە بیرەوەرییەکانــی شۆڕشــی »پرتەقاڵــی«دا هەندێــک بــە 

ــەی  ــۆ ئەوان ــردوە ب ــاو ب ــناکیان ن ــی ترس ــە و نائومێدییەک دێوەزم

بەڵێنیــان داوە و نەیانتوانــی بەڵێنەکەیــان جێبەجــێ بکــەن و 

هیوایــان پــێ ببەخشــن، ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە میدیاکانــی 

شۆڕشــی  خەمناکــی  »مەرگەســاتی  ناونیشــانی  بــە  خۆرئــاوا 

ســاڵی  گەندەڵــی  پێنوێنەکانــی  کــردوە.  وەســفیان  پرتەقاڵــی« 

)2009(دا ڕاپۆرتــی شــەفافیەتی نێودەوڵەتــی پێگــەی ئۆکرانیــای لــە 

ــی  ــە کــۆی 180 دەوڵەت ــاوە )ل ــەت دان ــن دەوڵ ــەی )146(هەمی پل

ــۆ نوێبوونــەوەی خۆپیشــاندانەکانی  جیهــان(. بــە گەڕانەوەیــەک ب

ئۆکرانیــا لــە زســتانی ســاڵی )2013(دا چاودێــران وای دەبینــن، کــە 

ــە  ــارە دەبێتــەوە ل دیمەنەکــە بــە چەنــد وردەکارییەکــی تــر دووب

ــاندان،  ــن و خۆپیش ــی مانگرت ــۆ بەردەوامبوون ــەکان ب ــو بانگەش نێ

لــە پــاڵ دڵڕەقیــی دەســەاڵتداران بــۆ ڕێگرتــن لــە ڕێپێوانــەکان بــە 

دەیــان برینــداری لــە )کیێــڤ(ی پایتەخت لێ کەوتــەوە و هەر زوو 

ئەمریــکا ســەرکۆنەی ئــەو ڕووداوانــەی کــرد. هــەر چــی یەکێتیــی 

ئەورووپایــە ڕای گەیانــد کــە تووڕەیە و چاودێریــی دۆخەکە دەکات 

ــت«.  ــە خۆپیشــاندەران نەدرێ ــک ل ــچ جۆرێ ــە هی و داوا دەکات ب

ــاوەی )7(  ــە م ــەوە، ک ــاو زیندانەکەی ــە ن ــێنکۆ ل ــا تیمۆش یۆلی

ســاڵ زیندانــی بــە ســەردا ســەپێرنا و یەکێتیــی ئەورووپــاوە داوای 

ئازادکردنــی کــرد، داوای لــە ئۆکرانییــەکان کــرد کــە لــە دژی 

دیکتاتۆریــەت بوەســتنەوە و لــە ناوەنــدی کیێــڤ تەنگەتــاوی 

بکــەن. »ئارســینی یاتســینیوک« ســەرۆکی بــەرەی ئۆپۆزســیۆن 

ــە  ــوبهاند، ک ــیا ش ــە بارودۆخــی بیالڕووس ــەی ب بارودۆخــی واڵتەک

دوژمنــی خۆرئــاوا و هاوپەیامنــی )کریملیــن(ە. 

سەرچاوەکان: 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015

https://mqaall.com/orange-revolution
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ئامادەکردنی: ئایزاک چۆتینێر
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لــەم ڕۆژانــەی داوییــدا چاالکییــە ســەربازییەکانی 
ڕووســیا لــە خۆرهەاڵتــی ئوکرانیــا زیادیــان کــردوە 
و چــاوەڕوان دەکرێــت هێرشــی بەرفراونتــری لــێ 
بکەوێتەوە. ڤالدیمێر پوتین بە ڕاشــکاوی گوتوویەتی 
بــە بــڕوای ئــەو ئوکرانیــا ناتوانێــت بانگەشــەی 
ــی  ــەوە واڵتێک ــە ڕووی مێژووییی ــە ل ــکات ک ــەوە ب ئ
ســەربەخۆیە، پوتیــن لــە وتــارە تەلەڤزیۆنییەکــەی 
مۆدێــرن  ئوکرانیــای  گوتــی  فێبریــوەری  )21(ی 
نــراوە.  ڕۆ  ڕووســیاوە«  الیــەن  لــە  »بەتــەواوی 
قســەکانی پوتیــن دوای ئــەو هەواڵنــەی خۆرئــاوا 
دێــت، کــە دەیانویســت دوای کۆتاییهاتنــی جەنگــی 
ســارد، ئوکرانیــا بکــەن بــە بەشــێک لە جێدەســەاڵتی 
ــتێک  ــەر ش ــە ه ــەو ل ــی ئ ــەاڵم تووڕەیی ــان، ب خۆی
زیاتــر ســەرچاوەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ناڕازیبوونــی لە 
پڕۆژەیەکــی سیاســی کــە یەکێتیــی ســۆڤێت دەســتی 
پــێ کــرد. پوتیــن چەنــد ســاڵە باســی ئــەوە دەکات 
کــە لینیــن بەســەربەخۆکردنی ئــەم کۆمارانــەی لــە 
ســەرەتای ســااڵنی دروســتبوونی یەکێتیــی ســۆڤێت، 
بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان »بۆمبێکــی کاتــی«ی 
ــەوە بــۆ  ــن دەیەوێــت بگەڕێت دانــاوە. وا دیــارە پوتی
ــی  ــەردەمی کۆمۆنیزم ــۆ س ــەک ب ــەاڵم ن ــردوو، ب ڕاب
شــوورەوی، بەڵکــوو بــۆ ســەردەمی ئیمپراتۆریــی 

ــیا. ڕووس
لــەم ڕۆژانــە لــە ڕێگــەی تەلەفۆنــەوە پێوەندیمــان 
کــرد بــە ســێرهی پلۆخــی، مامۆســتای مێــژووی 
زانکــۆی  لــە  ئەورووپــا  ئوکرانیــا و خۆرهەاڵتــی 
هارڤــارد. چاوپێکەوتنێکمــان لەگەڵــی ئەنجــام دا. 
لــەم چاوپێکەوتنــەدا بــاس لــە: ترســی لەمێژینــەی 
ڕووســیا لە زمان و شوناســی ئوکرانی، کاردانەوەی 
ڕووســیا  هێرشــی  بەرانبــەر  لــە  ئوکرانیییــەکان 
تێگەییشــتنی  بــۆ  پوتیــن  قســەکانی  شــرۆڤەی  و 

ــراوە. ــە ک ــەم دوو واڵت ــوان ئ ــی نێ پێوەندی

* بــە ڕای ئێــوە پێشــینەی ئــەوەی ئەمــڕۆ بــە شوناســی ئوکرانی 
دەزانین دەگەڕێتەوە بۆ چ ســەردەمێک؟

بــەوەوە هەیــە کــە  ئێــوە پەیوەســتی  - وەاڵمــی پرســیاری 

مەبەســتان کام نوێنــەری ئــەم شوناســەیە، دەبێــت بڵێیــن لــە 

مەبەســتان  ئەگــەر  هەبــوو.  بوونــی  شوناســە  ئــەم  ســەرەتاوە 

ــۆ  ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەم شوناس ــژووی ئ ــن مێ ــت بڵێی ــە، دەبێ ئایین

هــەزار ســاڵ پێــش، بــەاڵم یەکەمیــن پــڕۆژەی سیاســیی ئوکرانــی لــە 

ناوەڕاســتەکانی ســەدەی نــۆزدەوە ســەری هەڵــداوە، بابەتێــک کــە 

ــا ئەمــە  ــارەی نەتەوەکانــی تریشــەوە ڕاســتە. کێشــەی ئوکرانی ــە ب ل

بــوو کــە لــە نێــوان دووزلهێــز دابــەش بووبــوو: ئیمپراتــۆری نەمســاو 

ــی  ــن زمان ــێ دەگەی ــتپێکەوە، ت ــەو دەس ــیا، ل ــۆری ڕووس و ئیمپرات

ــۆرە  ــەم ئیمپرات ــی ئ ــە ســەر یەکێتی ــی، هەڕەشــە ل ــی ئوکران ئەدەبی

دروســت دەکات. لــە ســەر ئــەم بنەمایــە، لــە دەیــەی )1860( 

باوکردنــەوەی نووســین بــە زمانــی ئوکرانــی بــۆ مــاوەی )40( ســاڵ 

قەدەغــە کــرا، قەدەغەکردنێــک کــە ڕێگــەی لــە بەرەوەپێشــچوون و 

ــە، ســەرەڕای  ــەم بابەت ــرت. ئ ــە گ ــە ئەدەبیی ــەم زمان ــی ئ فراوانبوون

دابەشــکردنی ئوکرانیــا لــە نێــوان دوو ئیمپراتــۆر، یەکێــک لــە 

ــی  ــەی جەنگ ــە گەرم ــەوەی ل ــۆی ئ ــە ه ــە بۆی ــوو ک ــۆکارەکان ب ه

یەکەمــی جیهانــی و شۆڕشــدا، لــە زەمانێــک کــە بەشــێک لــە 

نەتەوەکانــی تــر توانییــان ســەربەخۆیی بــە دەســت بهێنــن، کەچــی 

ئەمــان نەیانتوانــی. ئوکرانییــەکان هەوڵیــان دا بــە ســەربەخۆیی 

ــا. ــتیان هێن ــەرئەنجام شکس ــەاڵم س ــەن، ب بگ

ــە  ــە مەترســی ل ــە هەســت ب ــەم ڕادەی ــا ئ * بۆچــی ڕووســیا ت
شوناســی ئوکرانــی، بــە تایبەتــی زمانــی ئوکرانــی، دەکات؟

گۆڕانکارییەکانــی  چاودێریــی  ڕووســەکان  کاتــەدا،  لــەو   -

ئەورووپــا بــە تایبەتــی فەرەنســایان دەکــرد. لــە فەرەنســا ئــەم 

ــە  ــان زمان ــای زار ی ــەر بنەم ــە س ــت ل ــە دەبێ ــوو ک ــە هەب بیرۆکەی

جۆراوجــۆرەکان زمانێکــی یەکگرتــوو دروســت بکرێــت، بیرۆکەیــەک 

کــە لــەو کاتــەدا پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ یەکێتیــی واڵت 

هەبــوو. ئەمــە دیاردەیەکــی جیهانییــە و تەنیــا ڕووســیا ناگرێتــەوە. 

ئــەوەی تایبەتــە و بــێ دوودڵــی پێوەندیــی بــە بارودۆخــی ئەمــڕۆوە 

ــان  ــەورەی ڕووس ی ــی گ ــە نەتەوەیەک ــە ک ــەم تێڕوانینەی ــە، ئ هەی

ســاڤ بوونــی هەیــە، هــەر چەنــد لــە قەبیلــەی جۆراوجــۆر پێــک 

ــر  ــک ڤالدیمێ ــەوەن. کاتێ ــەک نەت ــەدا ی ــە بنچین ــەاڵم ل ــت، ب هاتبێ
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ــچ  ــە ناونیشــانی واڵتێکــی ســەربەخۆ هی ــا ب پوتیــن دەڵێــت ئوکرانی

ــەدەی  ــە س ــا ل ــی ئوکرانی ــە مۆدێل ــاژە ب ــە، ئام ــی نیی مەرشووعیەت

ــەم پاڕادایمــە  ــا ســەرەتاکانی ســەدەی بیســت دەکات. ئ ــۆزدە و ت ن

ــە. ــڕۆوە هەی ــی ئەم ــە ڕووداوەکان ــی ب پێوەندی

* ئێــوە لــەم دواییانــەدا نووســیتان، کــە »یەکێتیــی جەماوەری 
شــوورەوی لــە ســاڵی )1922-1923( وەکــوو واڵتێکــی نیمچــە 
فیــدڕاڵ، نــەک واڵتێکــی ناوەندیــی پێــک هــات، ڕێــک بــە بۆنــەی 
ئــەم هۆکارەوەیــە کــە توانیــی ئوکرانیــا و جۆرجیــا، دوو کۆمــاری 
ســەربەخۆخواز، لــە خۆیــدا جــێ بکاتــەوە.« دەکرێــت لــە بــارەی 

ئــەم بابەتــەوە زیاتــر قســە بکەیــت؟
قەڵەمــڕەوی  زۆربــەی  ئیــدارەی  بۆڵشــەڤیکەکان  دەزانیــن   -

ئیمپراتــۆری ڕووســیایان بــە دەســتەوە بــوو. هــۆکاری ســەرکەوتنیان 

ــێوەی  ــە ش ــدا ب ــە ڕووکەش ــەوە ل ــی کەم ــە الیەن ــە ب ــوو ک ــەوە ب ئ

دەســتوور و یاســا، بــە فەرمــی ســەربەخۆیی کۆمــارە جیاوازەکانــی 

نــاو یەکێتییەکــەی ناســاند. تــا ســاڵی 1922، ئوکرانیــا بــۆ ماوەیەکــی 

کــەم واڵتێکــی ســەربەخۆ بــوو. لەو ســاڵەدا، کاتێــک بۆڵشــەڤیکەکان 

»پەیامنــی ڕاپاڵۆ«یــان]1[ لەگــەڵ ئەڵامنیــا ئیمــزا کــرد، ئوکرانییــەکان 

ناڕەزایییــان دەربڕیــی و گوتیــان بــە چ حەقێ نوێنەرانی فیدراســیۆنی 

ڕووســیا لــە جیاتیــی ئەمانیــش پەیامننامەکەیــان ئیمــزا کــردوە. 

بۆڵشــەڤیکەکان تێگەییشــن کــە دەبێــت شــتێک بکرێــت و بــە پێــی 

ــتکردنی  ــە ســەر دروس ــۆ ل ــە گفتوگ ــتیان ب ــش دەس ــەم تێڕوانینەی ئ

واڵتێکــی یەکگرتــوو کــرد. ســتالین دەیویســت یەکێتییەکــە لەگــەڵ 

ــەوە،  ــە بۆڵشــەڤیکەکانەوە دەلکێن ــاوازەکان بێــت کــە ب کۆمــارە جی

ــە  ــرد ک ــەکان دەک ــی و جۆرجیی ــە ئوکران ــتیوانی ل ــن پش ــەاڵم لینی ب

پێچەوانــەی تێڕوانینــی ســتالین بــوو، ئــەو دەیگــوت دەبێــت یــەک 

ــی  ــە خەریک ــت، چونک ــت بکرێ ــوو«]2[ دروس ــی یەکگرت »دەوڵەت

ــوو. شۆڕشــێکی جیهانــی ب

* دەکرێــت کەمــێ زیاتــر ڕوونکردنــەوە لــە بــارەی »دەوڵەتــی 
یەکگرتــوو« بدەیــت؟

- بــە شــێوەیەکی فەرمــی، یەکێتیــی جەماوەریــی شــوورەوی 

ــە ڕووســیای گــەورەوە  ــە ســەر بنەمــای یەکســانیی کۆمــارەکان، ل ل

تــا ئیســتۆنیای بچــووک، دروســت کرابــوو. هــۆکاری ڕازیبــوون 

ــارەکان  ــە کۆم ــوو ک ــەوە ب ــە ســەر ســەربەخۆیی ئ ــە ل ــەم یارییان ب

ــۆ ســەربەخۆیی  ــان شــەڕیان ب ــوو ی ــان ڕاگەیاندب ســەربرخۆیی خۆی

کردبــوو، بــەاڵم بۆڵشــەڤیکەکان لەگــەڵ قەبووڵکردنــی بەشــێک لــە 

ویســتە نەتەوەیــی و فەرهەنگییــەکان، لــە ناویانــدا ئازادکردنــی 

ــرت. ــتەوە گ ــە دەس ــەاڵتیان ب ــەکان، دەس ــی زمان ماف

 * دوای مردنــی لینیــن و بەدەسەاڵتگەییشــتنی ســتالین چــۆن 
گۆڕانکاریــی بــە ســەر پێوەندیــی ئوکرانیــا و ڕووســیادا هــات؟

- دوای مردنــی لینیــن بــارودۆخ گۆڕانکاریــی بــە ســەردا نەهــات، 

چونکــە ســتالین بەردەوامــی بــە سیاســەتەکانی لینیــن دا. ئــەو شــەڕی 

ــە زمــان  ــەرەی ب ــر کــرد و پ ــی ت ــەکان و ئەوان ــی ئوکرانیی ــۆ جێگرتن ب

ــی و  ــی جۆرج ــە زمان ــەکان ب ــان دا. جۆرجیی ــووری نەتەوەییی و کولت

ئەرمەنییــەکان بــە زمانــی ئەرمەنــی قســەیان دەکــرد، بــەاڵم ئامانــج 

لــەم کارە ئــەوە بــوو کــە بــاوەڕ و پــڕۆژەی کۆمۆنیســتییان پــێ 

ــتالین  ــەی )1930(، س ــەرەتاکانی دەی ــە س ــر ل ــەن. دوات ــووڵ بک قەب

دەســتی بــە گۆڕینــی ڕەوشــەکە کــرد. بەهێواشــی دووبــارە گرینگــی 

بــە زمــان و کولتــووری ڕووســی درایــەوە، شــتێک کــە تــا ئــەو کاتــە 

ــەت  ــەاڵم تەنان ــرا، ب ــار دەک ــی هەژم ــە ســەر ســەردەمی ئیمپراتۆری ل

لــەو کاتەیشــدا، هــەر چەنــد پەرەیــان بــە زمانەکانــی نــەدەدا، بــەاڵم 

سەرکوتیشــیان نەدەکــردن. قاتوقڕیــی ســااڵنی )1932-1933( ئوکرانیــا 

لــە زۆر الیەنــەوە خاڵــی وەرچەرخــان بــوو، چونکــە تەنیــا دانەوێڵەیان 

لــە نــاو نەبــرد، بەڵکــوو زمانــی ئوکرانیشــیان ســەرکوت کــرد.

ســتالین بــە دەرکردنــی فەرمانێــک لــە ســاڵی )1932(، پشــتیوانیی 

دەرەوەی  ئوکرانییەکانــی  بــە  ئوکرانــی  زمانــی  فێرکردنــی  لــە 

ئوکرانیــا، چ لــە ڕووســیا و شــوێنەکانی تــر، ڕاگــرت. فێرکردنــی 

زمانــی ئوکرانــی یــان باوکردنــەوەی بەرهــەم بــەم زمانــە لــە 

ــە  ــرا. ل ــا ڕاگی ــوورەوی ئوکرانی ــتی ش ــی سوسیالیس دەرەوەی کۆماری

ــی  ــی چاالکییەکان ــۆ کۆنتڕۆڵکردن ــر ب ــش سیاســەتێکی توندت ناوخۆی

ــوو  ــردن ب ــەم کارە ڕێگریک ــج ل ــرا. ئامان ــی دەرک ــووری ئوکران کولت

لــە جوواڵنــەوەی نەتەوەییــی ئوکرانــی. ســەرەڕای ئەمــە، دەســتیان 

بــە ئــازار و ئەزیەتدانــی کەســایەتیی گرینگــی حیزبــی کۆمۆنیســتی 

ئوکرانــی و نووســەران کــرد، بــە الیەنــی کەمــەوە دوو کــەس لەوانــە 

لــە ســاڵی )1933( خۆیــان کوشــت. بابەتەکــە تەنیــا قاتوقــڕی 

نەبــوو، بەڵکــوو لــەوە زیاتــر بــوو. ڕافائیــل لیمکیــن، دانــەری وشــەی 

ــە  ــوو ل ــا بریتــی نەب ــی کــە کۆمەڵکــۆژی تەنی جینۆســاید، گوتوویەت

ــی  ــر ناوەندەکان ــە زیات ــەم هێرش ــوو ئ ــا، بەڵک ــە ئوکرانی ــڕی ل قاتوق

ــرت. ــج دەگ ــە ئامان ــووری ب ــان و کولت زم
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* بــا باســی ئــەو کاتــە بکەیــن کــە ئوکرانیــا ســەربەخۆ بــوو. 
ــااڵنی  ــەرەتای س ــاڵی )1991( و س ــی س ــارەی ڕووداوەکان ــە ب ل

ســەربەخۆیی ئوکرانیــا چ بۆچوونێکــت هەیــە؟
- لــە نێــوان ئــەو ســەردەمە و ســااڵنی )1917-1918( جیاوازیــی 

بەرچــاو هەبــوون. لــە ســەرەتاکاندا، لــە بنەڕەتــدا بــاوەڕی نەتــەوەی 

ئوکرانــی و شۆڕشــی ئوکرانــی پێوەندیــی بــە هــۆزەوە هەبــوو، 

ئەگــەر چــی کەمینــەی تــری وەکــوو ڕووس و پۆڵەنــدی لــەوێ 

بوونیــان هەبــوو و زۆربــەی ئەوانــە بــە بەدگومانییــەوە لــە بیــروڕای 

بــاوەڕی   )1991( ســاڵی  لــە  بــەاڵم  دەڕوانــی،  ســەربەخۆیییان 

نەتــەوە و پێوەندیــش لەگــەڵ زمــان و کولتــوور گۆڕانــی بــە ســەردا 

ــە ســەددا )90( خەڵــک  ــر ل ــە دیســەمبەری )1991( زیات ــوو. ل هاتب

پشــتیوانییان لــە ســەربەخۆیی دەکــرد. نەتــەوە و زمــان گرینــگ بوو، 

بــەاڵم گرینگیــی الوەکییــان هەبــوو. لــە هەمــوو ناوچەکانــی ئوکرانیا 

ــە ســەربەخۆیی دەکــرد. ــک پشــتیوانییان ل ــەی خەڵ زۆرب

* دیــارە کــە لــە ڕووی زمانــەوە، خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوای 
جیاوازییەکــی  چ  هەیــە.  یــەک  لەگــەڵ  جیاوازییــان  ئوکرانیــا 

زمانــی تــری لــە نێــوان ئوکرانییــەکان هەیــە؟
- لــە ســۆنگەی مێــژووەوە، زمانــی ئوکرانــی لــە گونــدەکان 

ــینی  ــە و شارنش ــتەم مۆدێرن ــەدەی بیس ــوو. س ــدا کردب ــرەوی پەی ب

ــارەکان  ــە ش ــارەکان ل ــدا جووتی ــە ئەنجام ــا و ل ــدا هێن ــەڵ خۆی لەگ

تێکەاڵوییــان لەگــەڵ زمانــی ڕووســی پەیــدا کــرد. ژمارەیەکــی زۆری 

ــان دەزانــی و شوناســی  ــە زمانــی خۆی ــان ب خەڵــک زمانــی ئوکرانیی

ــرد. ــەیان دەک ــی قس ــە ڕووس ــەاڵم ب ــوو، ب ــان هەب ئوکرانیی

ــت،  ــەردا هاتبێ ــە س ــکاری ب ــارودۆخ گۆڕان ــڕۆ ب ــە ئەم ــم وای پێ

مەبەســتم ئــەو زمانەیــە کــە خەڵکــی شــارە گــەورەکان قســەی پــێ 

دەکــەن. ئــەم ئەنجامــە گۆڕانکارییەکانــی هەشــت ســاڵی ڕابــردوە. 

ڕەنگــە پێشــرت هەندێــک شــت ڕوویــان دابێــت، بــەاڵم ڕاســتییەکەی 

ــاڵی  ــە س ــە ل ــە ک ــەوەی جەنگێک ــک کاردان ــە جۆرێ ــە ب ــەم بابەت ئ

ــی  ــی خۆرهەاڵت ــە خەڵک ــەکان ب ــرد. ڕووس ــێ ک ــتی پ )2014( دەس

ئوکرانیــا دەڵێــن ئێمــە هاتوویــن تــا ئێــوە لــە ســەرکوتی کولتــووری 

ــە ڕووســی قســە  ــوە ب ــن، ئێ ــر ڕزگار بکەی ــم و ســتەمەکانی ت و زوڵ

دەکــەن، کەواتــە؛ دەبێــت وەفاتــان بــۆ مۆســکۆ هەبێــت. لــە 

زۆربــەی شــارە گــەورەکان، الوەکان و بــە تایبەتــی خوێنــدکاران، 

بڕیاریــان دا لــە جیاتیــی ڕووســی بــە ئوکرانــی قســە بکــەن. دایــک 

یەکێتیی جەماوەریی شوورەوی 
لە سەر بنەمای یەکسانیی 
کۆمارەکان، لە ڕووسیای گەورەوە 
تا ئیستۆنیای بچووک، دروست 
کرابوو. هۆکاری ڕازیبوون بەم 
یارییانە لە سەر سەربەخۆیی 
ئەوە بوو کە کۆمارەکان 
سەربرخۆیی خۆیان ڕاگەیاندبوو 
یان شەڕیان بۆ سەربەخۆیی 
کردبوو

لە سۆنگەی مێژووەوە، زمانی 
ئوکرانی لە گوندەکان برەوی 
پەیدا کردبوو. سەدەی بیستەم 
مۆدێرنە و شارنشینی لەگەڵ 
خۆیدا هێنا و لە ئەنجامدا 
جووتیارەکان لە شارەکان 
تێکەاڵوییان لەگەڵ زمانی 
ڕووسی پەیدا کرد. ژمارەیەکی 
زۆری خەڵک زمانی ئوکرانییان بە 
زمانی خۆیان دەزانی و شوناسی 
ئوکرانییان هەبوو، بەاڵم بە 
ڕووسی قسەیان دەکرد.
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ــە  ــووس دەکــرد ک ــە ناون ــەو قوتابخانان ــان ل و باوکانیــش منداڵەکانی

ــەوە. ــدا دەگوترای ــی تێ ــی ئوکران ــە زمان ــیان ب دەرس

* وتارەکــەی 21ی فێبریــوەری پوتیــن چ یەکگرتووییەکــی 
ــە؟ ــردت هەی ــەو قســانەی ک ــەڵ ئ لەگ

چونکــە  دێتــەوە،  منــدا  قســەکانی  لەگــەڵ  تــەواوی  بــە   -

ئــەو لــەم وتارەیــدا سیاســەتەکانی ســەردەمی شــوورەوی ڕەت 

ــتکردنی  ــەت دروس ــتێک، تەنان ــوو ش ــووچی هەم ــەو س ــەوە. ئ دای

قســەکانی  ســۆڤێت.  یەکێتیــی  ئەســتۆی  خســتە  ئوکرانیایشــی 

لــە  بــوو  ڕووســی  شوناســی  تێگەییشــتنی  نیشــاندەری  ئــەو 

ــان  ــی هەم ــەوەی ڕووس ــۆ نەت ــن ب ــی پوتی ــۆڕش. تێڕوانین ــش ش پێ

ــی و  ــە ئوکران ــیایە، چونک ــۆری ڕووس ــەردەمی ئیمپرات ــی س تێڕوانین

بیالڕووســەکانیش بــە بەشــێک لــەم نەتەوەیــە دادەنێــت. لــە ســەر 

بنەمــای ئــەم تێڕوانینــە، ئــەم دوو گروپــە مافــی خۆیانــە کــە وەکــوو 

دوو نەتــەوەی ســەربەخۆ بوونیــان هەبێــت. ڕەوشــی ئێســتا وەکــوو 

ناوەڕاســتەکانی ســەدەی نۆزدەیــە کــە دەســەاڵتدارانی ئیمپراتــۆری 

ڕووســیا هەوڵیــان دەدا ڕێگــە لــە گەشەســەندن و فراوانبوونــی زمــان 

ــرن. ــی بگ ــووری ئوکران و کولت

ئوکرانییــەکان،  لــە  بەشــێک  بــۆ  بیرۆکەیــە  ئــەم  ئایــا   *
لــە  بــووە  بەشــێک  ئوکرانــی  شوناســی  کــە  سەرنجڕاکێشــە 

ڕووســیا؟ ئیمپراتــۆری 
- بــێ گومــان ئــەم تێڕوانینــە لــە ســاڵی )2014( لــە کریمــە 

ــین.  ــەز ڕووس ــە ڕەگ ــەوێ ب ــی ئ ــەی خەڵک ــوو. زۆرب ــراو ب قەبووڵک

ئــەم بۆچوونــە لــە نێــوان بەشــێک لــە خەڵکــی دۆنباســیش الیەنگری 

پەیــدا کردبــوو. هەڵبەتــە لــەوێ خەڵــک لەگــەڵ پاوانکردنی شــوناس 

نەبــوون و دەیــان گــوت بەڵــێ، ڕەنگــە ئێمــە ئوکرانــی بیــن، بــەاڵم 

ڕووســیا دەتوانێــت ڕۆڵێکــی گەورەتــر ببینێــت.

* ئایــا هەســت دەکەیــت لــە ڕووســیا، تەنانــەت لــە نــاو ئــەو 
کەســانەی کــە الیەنگــری پوتیــن نییــن، جۆرێــک نیشتمانپەرســتی 

ڕاســتگەرایانە لــە بــارەی کێشــەی ئوکرانییــەوە بوونــی هەبێــت؟
- لــە بــارەی ڕووســیبوونی کریمــە هەســتێکی تونــد بوونــی 

هەبــوو. دوای داگیرکردنــی کریمــە خۆشویســتنی پوتیــن زیاتــر بــوو، 

ــی  ــا لێڵییەک ــری ئوکرانی ــەکانی ت ــارەی بەش ــە ب ــە ل ــم وای ــەاڵم پێ ب

زیاتــر بوونــی هەیــە. لــە ســەرەتای دەســتپێکردنی جەنــگ، خەڵکــی 

ــن  ــەوە. م ــر کەوتوونەت ــرت دوورت ــە یەک ــر ل ــا زیات ڕووســیا و ئوکرانی

ــیا  ــی ڕووس ــەم حیکایەتەکان ــەاڵم هەســت دەک ــم، ب ــاس نیی کۆمەڵن

ــەڵ  ــژووی ڕووســیا لەگ ــە. مێ ــەرەو ئاوابوون ــا ب ــژووی ئوکرانی ــۆ مێ ب

ــت.  ــری دەبی ــە فێ ــە قوتابخان ــە ل ــێ دەکات. ئەم ــڤ دەســت پ کیێ

ئــەم شــتانە لــە کتێبەکانــدا هەیــە، بــەاڵم واقعیــەت ئــەم ئەفســانە 

ــەدار دەکات. ــە کێش مێژوویییان

ــارە، لەگــەڵ دەســتپێکردنی جەنــگ،  * لــە قســەکانتدا وا دی
ئیتــر ڕووســەکان بــە ڕادەی پێشــوو هــەر دوو ال بــە خــاوەن یــەک 

واڵت نازانــن.
- بەڵــێ، مەبەســتم ئەمەیــە. ئەگــەر پوتیــن بــەردەوام بێــت لــە 

قســەکردن لــە بــارەی فاشیســتی و ئــەو جــۆرە شــتانە، کۆمــەک بــە 

هەســتی یەکگرتوویــی نــاکات. دەزگــەی پڕۆپاگەنــدەی ڕووســیا 

ئۆپۆزســیۆنە ئوکرانییەکانــی بــە نەتەوەپەرســتی تونــدڕۆ دادەنێــت. 

کاتێــک ئــەم جــۆرە تێڕوانینــەت بــۆ هاواڵتییانــی واڵتێــک هەبێــت، 

ئــەم جــۆرە هەڵســوکەوتە کۆمــەک بــە ئارگۆمێنتــی برایەتــی و 

ــاکات. ــی ن یەکێت

* ئەگــەر پوتیــن هێــرش بکاتــە ســەر سەرانســەری ئوکرانیــا، 
بــە بۆچوونــی ئێــوە تــا چەنــد ڕووبــەڕووی بەرگــری دەبێتــەوە؟ 
پێــت وایــە ســەرکوتکردنی ئوکرانییــەکان تەنانــەت دوای شکســتی 

ســەربازییش دژوار دەبێــت؟
- بەڵــێ، هەســتێکی وام هەیــە. ئــەم بابەتــە لــە هــەر ناوچەیــەک 

بــە جۆرێــک دەبێــت. ڕەنگــە پوتیــن هەرگیــز هێــرش نەکاتــە ســەر 

خۆرئــاوای ئوکرانیــا. پێــم وایــە بەرگریــی لــە ناوەنــدی ئوکرانیــا 

ــا  ــەک تەنی ــاڵی )2014( ن ــی س ــت. جەنگ ــد دەبێ ــەڕی تون ــا ئەوپ ت

ناســنامەی ئوکرانیــای بەهێــز کــرد و پێوەندیــی ئوکرانییەکانــی لەگەڵ 

ــک  ــە خەڵ ــی زۆر ل ــوو گروپ ــرد، بەڵک ــر ک ــان زیات ــووری خۆی کولت

دەســتیان دایــە چــەک و بەرگرییــان لــە واڵتــی خۆیــان کــرد. هــەزاران 

کــەس ڕاهێنانــی ســەربازییان پــێ کــراوە و دەیانەوێــت شــەڕ بکــەن، 

چ کاتێــک و چــۆن نازانــم، بــەاڵم دڵنیــام بەرگــری دەکــەن.

* لە بارەی هەڵسوکەوتی زلێنسکییەوە چی دەڵێیت؟
- بــۆ ماوەیەکــی زۆر شــایەدی جۆرێــک لــە حاشــاکردن بوویــن. 
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ــوو  ــەو وەک ــەاڵم ئ ــوو، ب ــی ب ــەی چ ــم هۆکارەک ــی نازان ــە تەواوی ب

کۆمەڵگــەی ئوکرانــی بــوو، خەڵــک جەنگیــان نەدەویســت، ئامــادەی 

جەنــگ نەبــوون و نەیاندەویســت بیــر لــە جەنــگ بکەنــەوە. 

هیــوادار بــوون کــە ئێســتا هەمــوو بــاس لــە پوتیــن دەکــەن، 

ــردوو  ــەی ڕاب ــە دوو هەفت ــدات. ل ــام ب ــی وا ئەنج ــت کارێک نەوێرێ

ئــەو هەســتەیان بــۆ دروســت بــوو کــە مەترســیی جەنــگ واقعییــە، 

بــەم هــۆکارە بــوو بۆچوونــی زلێنســکیش گۆڕانــی بــە ســەردا هــات.

ناونیشانی بابەتەکە بە زمانی ئینگلیزی:
Isaac Chotiner, ‘Vladimir Putin’s Revisionist History of Russia 

and Ukraine’, The New Yorker, 23 February 2022

لەگــەڵ  چۆتینێــر،  ئایــزاک  چاوپێکەوتنــە  ئــەم    •
لــە  ســابتی  عیرفــان  داوە،  ســازی  پلۆخــی  ســێرهی 
ئینگلیزییــەوە وەری گێــڕاوە و بــە ناونیشــانی )چــرا نــگاه 
پوتیــن بــه تاریــخ اوکرایــن و ڕووســیه تجدیــد نظــر طلبانــه 
اســت؟(، 27 ی فێبریــوەری 2022، لــە ســایتی )آســو( بــاو 

کراوەتــەوە.
ئوســتادی   ،Serhii Plokhy( پلۆخــی   ســێرهی    ••
مێــژووی ئوکرانیایــە لــە زانکــۆی هارڤــارد و ســەرۆکی 
ــۆ.  ــان زانک ــە هەم ــە ل ــەوەی ئوکرانیای ــی تووێژین ناوەندی
ئیمپراتــۆر،  دواییــن  لەوانــە؛  کتێبــە  خاوەنــی چەنــدان 
دواییــن ســاتەکانی یەکێتیــی ســۆڤێت )2015(، دەســەاڵتی 
لەدەســتچوو، مێــژووی ناســیونالیزمی ڕووســی لــە ئیڤانــی 
ســێیەمەوە تــا ڤالدیمێــر پوتیــن )2017(، دەروازەکانــی 
 )2021( ئەورووپــا  و  ئوکرانیــا  مێــژووی  ئەورووپــا، 
مێــژووی جیهانــی کارەســاتی  ئەتــۆم و خوڵەمێــش،  و 

.)2022( ئەتۆمــی 
)Treaty of Rapalloلــە  ڕاپاڵــۆ   پەیمانــی   .1
)16ی ئەپڕیلــی 1922( لــە نێــوان ئەڵمانیــا و یەکێتیــی 
ســۆڤێت، لــە ڕاپاڵــۆی ئیتاڵیــا لــە پەراوێــزی کۆنفرانســی 
واڵتــەر  نێــوان  لــە  ڕێککەوتنێــک  کــرا.  ئیمــزا  جێنــەوا 
ڕایتەنــۆی ئەڵمانــی و گورگــی چیچیرینــی ڕووســی لــە 

ســەر ئاســاییکردنەوەی پێوەندیــی نێــوان هــەر دوو واڵت 
ــە  ــە ل ــانەی ک ــەو بانگەش ــەدا ئ ــەم ڕێککەوتن ــرا. ل ــۆر ک م
ڕێککەوتننامــەی بریســت لیتۆڤیســک و پەیماننامەکانــی 
جەنگــی یەکەمــی جیهانــی دەیانکــرد، لــە بەرچــاو نەگیــرا و 
دەســتیان بــە یارمەتیدانــی یەکتــر لــە بــواری ســەربازیی و 

ئابــووری کــردەوە.
بــە  کــە   ،)Union State( یەکگرتــوو   دەوڵەتــی   .2
نــاو  بیالڕووســیش  و  ڕووســیا  یەکگرتــووی  دەوڵەتــی 
دەبرێــت، پێــک هاتــوە لــە یەکێتیــی نێــوان ڕووســیا و 
ــرا.  ــت ک ــەمبەری 1999( دروس ــە )8ی دیس ــالڕووس، ل بی
یەکێتیــی  ئامانجــی  بــە  یەکێتییــە  ئــەم  ســەرەتادا  لــە 
ــووری و  ــەتی ئاب ــواری سیاس ــە ب ــەر دوو واڵت ل ــوان ه نێ
ــۆڕا  ــێکدا گ ــە کۆنفرانس ــر ل ــەاڵم دوات ــەزرا، ب ــری دام بەرگ
بــە یەکێتییەکــی سیاســی. لەگــەڵ ئەمەیشــدا هــەر دوو واڵت 
ســەربەخۆیی خۆیانیــان پاراســتوە. ئــەم یەکێتییــە لــە 
ســەر بنەمــای پەیمانــی نێودەڵەتــی کــە لــە ســاڵی )1997( 
ئیمــزا کــرا ڕۆ نــراوە. ئەگــەر چــی ئــەم هاوپەیمانیەتییــە لە 
ڕووســیا و بیــالڕووس پێــک دێــت، واڵتانــی تریــش ڕێگــەی 
چوونەنــاو ئــەم یەکێتییەیــان هەیــە. ئامانجــی هەنووکەیــی 
دەوڵەتــی یەکگرتــوو، زیاتــر جەخــت لــە ســەر یەکپارچەیی 
ــاج، دەزگــەی بەرگــری و هەواڵگریــی دەکات. ــووری، ب ئاب

 ئایزاک چۆتینێر                   سێرهی پلۆخی



بيری نازیزم لە ئۆکرانیا 
ئایا گەلێک کە زیاتر لە )8( ملیۆن مرۆڤیان لە شەڕەکاندا لە دژی 

نازییەکان لە دەست دابێت، ئێستا پشتگیریی نازیزم دەکەن؟
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پوتیــن(  )ڤالدیمێــر  ڕووســیا  ســەرۆکی  کــە  کاتێکــدا  لــە 

ــزم«  ــای »نازی ــری ئایدیۆلۆژی ــە هەڵگ ــا ب ــەاڵتدارانی ئۆکرانی دەس

بەیاننامــەدا  و  بۆنــە  چەندیــن  لــە  وەک  دەکات،  تۆمەتبــار 

ئامــاژەی پــێ کــراوە، مێــژووی ســەرۆکی ئۆکرانیــا )ڤالدیمێــر 

زیلینســکی( هێــام بــۆ ئــەوە دەکات، کــە ئەندامانــی خێزانەکــەی 

بــۆ  پوتیــن  بــەاڵم  )هۆلۆکۆســت(ن،  کۆمەڵکــوژی  قوربانیــی 

ــد  ــا، چەن ــەر ئۆکرانی ــە س ــەی کردی ــەو هێرش ــاوهێنانەوەی ئ پاس

جارێــک دەســەاڵتدارانی لــە ئۆکرانیــا بــە »نازیــزم« داوەتــە 

داوای  ئۆکرانیــا  داگیرکردنــی  وەســتاندنی  بــۆ  کــە  قەڵــەم، 

ــە خاکــی ڕووســیا  ــا وەک بەشــێک ل ناســاندنی دوورگــەی کریمی

ــی  ــی حوکوومەت ــی »بێالیەنی«ـ ــەر ڕاگەیاندن ــە بەرانب دەکات ل

ــن  ــردوە. پوتی ــاو ب ــزم« ن ــە »نازی ــەوەی ب ــی ئ ــڤ و وازهێنان کیێ

هــەوڵ دەدات خــۆی وەک ڕزگارکــەری ئــەو بابەتــە پیشــان بدات، 

کــە بــە »ڕژێمــی نــازی« وەســفی کــردوە بــۆ ئــەوەی پاســاوێکی 

گونجــاو بەرجەســتە بــکات بــۆ هەڵمەتــی ســەربازیی ڕووســیا بــۆ 

ــا و دەســەاڵتی ســەرۆکەکەی )زیلینســکی(،  ســەر خاکــی ئۆکرانی

بــەاڵم بانگەشــەکانی ڕووســیا بــە چەندیــن هەڵــەی مێژوویییــەوە 

ــت. ــا دەکرێ وێن

و  دەســتتێوەردانی  بەرانبــەر  لــە  جیهــان  ئێســتا 

ــادا  ــەربازیی ئۆکرانی ــی س ــن و داگیرکاری ــی پوتی فراوانخوازییەکان

یەکپارچــە ڕاوەســتاوە و تارماییــی ملمالنێکانــی ڕابــردوو بەرەبــەرە 

ڕووخســاری ئێســتا دەگۆڕێــت. ئاژانســی ئاسیۆشــێتد پرێــس 

نووســیویەتی: »ڤالدیمێــر پوتیــن لــە جەنگــی جیهانیــی دوەمــدا 

دڕندەیــی نازیــزم و ئەدۆڵــف هیتلــەر لــە دژی جوولەکــەکان بــە 

ــەڕی دژ  ــۆ ش ــک ب ــتیش وەک ئامرازێ ــت و هۆلۆکۆس کار دەهێنێ

بــە ئۆکرانیــا بەرجەســتە دەکات، کــە چــۆن شــانۆی ڕووداوەکانــی 

لــەو  هەندێــک  دەکاتــەوە«.  بەردیــدە  لەمــڕۆدا  ڕابــردوو 

مێژوونووســانەی بــۆ ئاژانســەکە قســەیان کــردوە ئــەو بەهانەیانــە 

فێڵکــردن«  و  »زانیاریــی هەڵــە  بــە  ڕووســیاوە  بەکارهێنانــی 

دەبینــن بــۆ بەرەوپێشــربدنی ئامانجەکانــی ســەرۆکی فراوانخــوازی 

ــیا.  ڕووس

بەشــێک لــە مێژوونووســان بانگەشــەکانی پوتین بــە هەوڵێکی 

ڕووســیا بــۆ گێڕانــەوەی چەنــد ڕاســتییەکی مێژوویــی ســەردەمی 

ڕۆڵــی  داوە  هەوڵــی  ڕووســیا  وایــە  پێیــان  و  دەزانــن  شــەڕ 

یەکێتیــی ســۆڤێت لــە تێکشــکاندنی نازییــەکان زیاتــر بــکات، لــە 

ــە  ــۆ پەردەپۆشــکردنی هــەر هاوکارییەکــی ســۆڤێت ل کاتێکــدا ب

چەوســاندنەوەی جوولەکــەکان لــە ئۆکرانیــا ڕووســیا هەوڵــی داوە 

ئــەو واڵتــە بــە ڕەوتــی )نازیــزم(ەوە ببەســتێتەوە و تۆمەتــی بــۆ 

ئــەو کەســانە دروســت کــردوە، کــە لــە ســاڵی )2014(وە ڕووســیا 

ــی کــردوە.  ڕابەرایەتی

ئــەم دەنگۆیانــە بــۆ ســاڵی )1941( دەگەڕێنــەوە، کاتێــک کــە 

ــە  ــێک ل ــان بەش ــرد، پاش ــر ک ــای داگی ــی ئۆکرانی ــای نازی ئەڵامنی

ــە ناسیۆنالیســتە  ــر کــرد و هەندێــک ل یەکێتیــی سۆڤێتیشــی داگی

ئۆکرانییــەکان پێشــوازییان لــە داگیرکەرانــی نازیــی کــرد، کــە وەک 

دەرچەیــەک بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ڕکابــەرە ســۆڤێتییەکانیان 

ــە  ــەوە، ک ــتی دەکەن ــان پشتڕاس ــرد. مێژووناس ــێ ک ــوازییان ل پێش

هەندێــک لــە ئۆکرانییــەکان وەکــوو چەنــد واڵتێکــی تــر هاوکاریــی 

ــە  ــک ل ــاڵی )2014(ەوە هەندێ ــە س ــەن. ل ــازەکان دەک ــە ت نازیی

سیاســەمتەدارانی ئۆکرانیــا هەوڵیــان داوە لــە ڕوانگــەی ســەردەمە 

ڕاگــوزەرەوە ستاییشــی جەنــگاوەرە ناسیۆنالیســتەکان بکــەن و 

جەختیــان لــە ســەر دژایەتیکردنــی دەســەاڵتی ســۆڤێت کــردەوە 

نــەک ئەنجامدانــی تاوانــکاری لــە دژی جوولەکە و جەمســەرەکانی 

ئاراســتەی  ئێســتادا  لــە  بــەاڵم  ئۆکرانیــا،  دانیشــتوانی  تــری 

کارکردنــی ڕووســەکان بــۆ ئەوەیــە تــا بانگەشــەی ئــەوە بکــەن، کە 

دەســەاڵتی ئێســتای ئۆکرانیــا هــەوادار و الیەنگــری نازیزمــن، کــە 

ئــەوە لــە ســەر زەوی ڕەنگدانــەوەی واقیعــی سیاســەتەکانیان نییە. 

ڕووســەکان و بەشــێک لــە هاوپەیامنەکانیــان پێیــان وایــە بــژاردە 

زاڵبووەکانــی ســەرۆکێکی جوولەکــە و ئاراســتەی زۆرێــک لــە 

ئۆکرانییــەکان بــەرەو بەهێزکردنــی بیروبــاوەڕی نازیزمــە، کــە لــە 

ــی  ــە ئۆردووگاکان ــی دوەم ل ــی جیهانی ــی جەنگ ڕۆژگارە دژوارەکان

ــان  ــەکان کاری دڕندانەی ــەر جوولەک ــە بەرانب ــەرکردن ل دەستبەس

ــڤیتز.  ــۆردووگای ئاوش ــی ئ ــە کۆمەڵکوژی ــام دا، لەوان ئەنج

زیلینسکی: من چۆن دەتوانم نازی بم؟ 
لــە کاردانەوەیەکــدا کــە مایــەی سەرســووڕمانێکی گــەورە 

بــوو، دوابــەدوای ڕاگەیاندنــی دەســتپێکردنی هێرشــی ســەربازی 
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بــە  پوتیــن  ئاماژەکردنــی  بــە  ئۆکرانیــا،  خاکــی  ســەر  بــۆ 

ــی  ــە زمان ــا ب ــی ڕژێمــی نازیســت«، ســەرۆکی ئۆکرانی »لەناوبردن

ڕەســەنی خــۆی، ڕووی کــردە گەلــی ڕووســیا کــرد و گوتــی: 

ئۆکرانییــەکان پێتــان دەڵێــن ئێمــە نازیــزم نیــن، ئایــا ئێــوە پێتــان 

وایــە گەلێــک کــە زیاتــر لــە )8( ملیــۆن مرۆڤیــان لــە شــەڕەکاندا 

ــە دەســت داوە، ئێســتا پشــتگیریی نازیــزم  ــە دژی نازییــەکان ل ل

دەکــەن؟ چــۆن دەتوانــم نــازی بــم؟ باپیــرم، لــە شــەڕی جیهانیــی 

ــی دەکــرد  ــادەی ســوپای ســۆڤێت خزمەت ــە بەشــی پی دوەمــدا ل

و وەک عەقیدێکــی ســوپا، بــەاڵم لــە ســەر خاکــی ئۆکرانیایەکــی 

ــە  ــیاری ل ــکی پرس ــان زیلینس ــرد. پاش ــی ک ــەربەخۆ کۆچیدوای س

ــک  ــن؟«، زۆرێ ــی دەجەنگ ــۆ چ ــوە ب ــرد: »ئێ ــیا ک ــی ڕووس خەڵک

لــە ئێــوە ســەردانی ئۆکرانیاتــان کــردوە، زۆر لــە ئێــوە خێزانتــان 

ئۆکرانیــا  زانکۆکانــی  لــە  هەندێکتــان  هەیــە،  ئۆکرانیــا  لــە 

خوێندووتانــە، هەندێکتــان هاوڕێــی ئۆکرانیتــان هەیــە، شــێوازی 

خەڵکەکەمــان  ئێــوە  دەزانــن،  تایبەمتەندییەکامنــان  و  ژیــان 

دەناســن، پرەنســیپەکامنان و بەهاکامنــان دەزانــن«،.

مێژووی خێزانی ڤالدیمێر زیلینسکی
ــی،  ــەکان ورووژاندوون ــن دژی ئۆکرانیی ــەی پوتی ــەو تۆمەتان ئ

ــە  ــارە، ب ــۆ دی ــزم«ن، زۆر نام ــا »نازی ــەاڵتدارانی ئۆکرانی ــە دەس ک

تایبەتــی ئەگــەر بزانیــن، کــە ســەرۆکی ئۆکرانیــا لــە هۆلۆکۆســتی 

ــی  ــا ئەندامان ــی ئەڵامنی ــتی نازییەکان ــەر دەس ــە س ــە ل جوولەک

خێزانەکــەی لــە دەســت داوە. ڕۆژانێــک پێــش ئــەوەی لــە 

ســاڵی )2019(دا پۆســتی ســەرۆک کۆمــاری ئۆکرانیــا بــە دەســت 

ــەوەی کــردوە،  ــی ئ بهێنێــت، ڕۆژنامــە )واشــنتۆن پۆســت( تێبینی

کــە زیلینســکی چــووە بــۆ شــارەکەی خــۆی شــاری )کریڤــی(، ئــەو 

ــی  ــە جەنگ ــۆڤێت ل ــی س ــووری یەکێتی ــوپای س ــە س ــوێنەی ک ش

جیهانیــی دوەمــدا هاوبەشــیی کــردوە و لــەو شــارەدا گوڵــی لــە 

ــا. ســەر گۆڕێــک دان

لــە کانوونــی دوەمــی )2020(دا لــە کاتــی یادکردنــەوەی )75( 

ســاڵەی ڕزگارکردنــی کامپــی ئاوشــڤیتز لــە پۆڵەنــدا و دەرهێنانــی 

لــە ژێــر دەســەاڵتی نازییــەکان، کــە چەنــد کارەســاتێکی زۆر 

دڕندانــەی بەرانبــەر جوولەکــەکان بــە خۆیــەوە بینــی، ســەرۆکی 

ئۆکرانیــا بــە )بنیامیــن ناتانیاهــۆ( ســەرۆک وەزیرانــی پێشــووتری 

ئیرسائیــل دەڵێــت، کــە چــوار بــرا لــە خێزانێکــی ئــەوان بوونەتــە 

قوربانــی، لــە کۆمەڵکوژیــی هۆلۆکۆســت لــە الیــەن داگیرکەرانــی 

ــرد،  ــر ک ــان داگی ــک ئۆکرانیای ــرا، کاتێ ــێ ک ــان ل ــاوە تەقەی ئەڵامنی

بــۆ  ئەوەیشــی  زیلینســکی  بــوو.  ڕزگاری  چوارەمیــش  بــرای 

ناتانیاهــۆ ئاشــکرا کــرد، کــە دوای دوو ســاڵ بــە ســەر کۆتاییهاتنــی 

ــی )31(  ــە تەمەن ــوو، ل ــی هەب ــوارەم( کوڕێک ــرای چ ــگ )ب جەن

ساڵیشــدا نەوەیەکــی تــری بــوو، لــە مــاوەی )40( ســاڵی داهاتوودا 

ئــەو کــوڕە بــووە ســەرۆک کۆمــار و ئەوەتــا ئێســتا لــە بەردەمتــان 

ــان  ــە هەم ــری ل ــی ت ــە چاوپێکەوتنێک ــکی ل ــتاوە«. زیلینس وەس

مانگــدا لەگــەڵ گۆڤــاری )تایمــز(ی ئیرسائیلــی ئاشــکرای کــرد، کــە 

باپیــرە گــەورەی و ســێ براکــەی هەموویــان لــە ســوپای ســۆڤێت 

ــرەی تاکەکــەس  ــەاڵم باپی ــەکان شــەڕیان کــردوە، ب ــە دژی نازیی ل

بــوو، کــە بــە ســەالمەتی گەڕایــەوە ماڵــەوە. 

بــە پێــی ڕاپۆرتــەکان داپیــرەی زیلینســکی لــە ڕاگواســتنی 

دوای جەنگەکــە  بــوو  ڕزگاری  کازاخســتان  بــۆ  جوولەکــەکان 

ــتا.  ــە مامۆس ــت ب ــەوەی ببێ ــۆ ئ ــح ب ــی ڕی ــۆ کریڤ ــەوە ب گەڕای

ــی  ــە داگیرکردن ــەکان ب ــتی نازیی ــاڵی )1941(دا هۆلۆکۆس ــە س ل

ــا بــە ئۆکرانیایشــەوە پێــی نایــە قۆناغێکــی  خۆرهەاڵتــی ئەورووپ

نوێــوە. تیمــە گەڕۆکەکانــی نازییــەکان لــە جیاتیــی ئــەوەی 

ــرد  ــەوە، دەســتیان ک ــی کاردان ــۆ کامپەکان ــرن ب ــەکان بنێ جوولەک

ــوێنەکانی  ــە ش ــە ل ــی جوولەک ــاو و ژن و منداڵ ــتنی پی ــە کوش ب

وەک )بابیــار(، کــە زیاتــر لــە )33000( کەســی تێــدا کوژرابــوون و 

ــڕێ دران. ــدا ف ــە دۆڵێک ــان ل تەرمەکانی

هەروەهــا زیلینســکی ئامــاژەی بــۆ ئەوەیــش کــردوە، کــە 

ــەورە  ــایی«دا گ ــۆڤێتیی ئاس ــەی س ــی جوولەک ــە »خێزانێک ــەو ل ئ

بــووە، بــەو مانایــەی کــە ئــەو زۆر پابەنــدی ئاییــن نەبــووە، 

چونکــە ئاییــن لــە دەوڵەتــی ســۆڤێتدا بــەو شــێوەیە بوونــی 

نەبــووە. لــەو کاتــەوەی )واشــنتۆن پۆســت( بــاوی کــردەوە، 

ــوێن و  ــن ش ــاوی چەندی ــی ن ــی گۆڕین ــکی چاودێری ــە زیلینس ک

شــەقامی ســۆڤێتی کۆنــی کــردوە بــۆ ئــەو پاڵەوانانــەی ئۆکرانــی 

لەوانــە جوولەکەکانــی ئۆکرانیــا ناوەنــدی یــادەوەری هۆلۆکۆســتی 

ــنەوە.  ــاڵی )2023(دا بووس ــە س ــار ل ــە بابی ــوێ ل ن
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چەوساندنەوە پێش جەنگی جیهانیی دوەم 
ــە ئەمریــکا بــە تونــدی  مۆزەخانــەی مۆنۆمێنتــی هۆلۆکۆســت ل

ــەن ڕووســیاوە  ــە الی ــای ل ــی ئۆکرانی ســەرکۆنەی هێرشــی داگیرکاری

کــرد و ڕای گەیانــد: »پۆتیــن مێــژووی هۆلۆکۆســتی بــە هەڵــە 

دانــاوە و ئیســتغاللی کــردوە«. لــە ڕاســتیدا پوتیــن هەندێــک 

ڕاســتیی شــێواندنەوە، لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی بەشــێک لــە مێــژوو 

ــی  ــەر خاک ــۆ س ــەربازی ب ــی س ــۆ هەڵمەت ــاوهێنانەوەی ب ــۆ پاس ب

ــۆ ســاڵی )1881(  ــەوە ب ــژووە دەگەڕێت ــەم مێ ــا. ســەرەتای ئ ئۆکرانی

لــە دوای تیرۆرکردنــی قەیســەر )ئەلێکســاندەری دوەم(، کرێکارانــی 

کڵێســا و کرێکارانــی شــەمەندۆفێر و ســەربازەکان هێرشــیان کــردە 

ســەر دووکان و ئاشــەکان، کــە جوولەکــەکان خاوەندارێتییــان دەکرد 

ــووری  ــە باش ــەدا ل ــەو کات ــە ل ــت، ک ــان کوش ــان جوولەکەی و دەی

ــەرهەڵدانی  ــاوەی س ــە م ــوون. ل ــتەجێ ب ــی نیش ــای ڕووس ئۆکرانی

ــی ســاڵی )1905(،  ــە دوای ڕاپەڕین ــدا ل ــری توندوتیژی شــەپۆلێکی ت

هاندانیــان  هــۆی  بــە  ســەربازەکان  و  جووتیــاران  و  کرێــکاران 

ــەی  ــیاوە نزیک ــرتەوەکانی ڕووس ــدارە ڕاس ــە چەک ــەن گروپ ــە الی ل

بەشــێک  وەک  کوشــت  ناوچەکــەدا  لــە  جوولەکەیــان   )5000(

ــاڵی )1917(،  ــە س ــەڤیک ل ــی بۆلش ــاش شۆڕش ــێوییەکانی پ ــە پش ل

ــە ئەنجامــی هێرشــەکانی ئــەو  نزیکــەی )100( هــەزار جوولەکــە ل

ســەربازانەی بــۆ گرتنــەوەی ڕووســیای یەکگرتــوو شــەڕیان دەکــرد، 

ــە  ــەزراوەکان ل ــازە دام ــە ت ــوپای دەوڵەت ــەن س ــە الی ــا ل هەروەه

ئۆکرانیــا و پۆڵەنــدا گیانیــان لەدەســت دا. لــە کۆتاییــدا لــە مــاوەی 

جەنگــی جیهانیــی دوەمــدا ســەربازانی ئەڵامنیــا )1.5( ملیــۆن 

ــە  ــا کوشــتوە، کــە زۆر جــار ب ــەو ناوچانــەی ئۆکرانی ــان ل جوولەکەی

هاوکاریــی میلیشــیاکانی ئۆکرانیــا کــە لــە دیاســپۆرا و بــە یارمەتیــی 

ــە  ــا ل ــڕەوانەی ئۆکرانی ــی پێش ــان داوە. ڕۆڵ ــۆ ڕووی ــی ناوخ پۆلیس

ڕووداوەکانــی هۆلۆکۆســت ئەمــڕۆ لــە ئۆکرانیــا جێــی مشــتومڕە و 

ڕێزلێنــان لــە پاڵەوانــە ناسیۆنالیســتەکان کــە هاوکاریــی نازییــەکان 

بــوون، بەردەوامــە. بــە کورتــی ئۆکرانیــا تاکــە واڵتــی جیهانــە )جگــە 

ــەت  ــەرۆکی حوکووم ــەت و س ــەرۆکی دەوڵ ــە س ــل(، ک ــە ئیرسائی ل

ــن. یەهــودی ب

ئەو تۆمەتانەی پوتین دژی ئۆکرانییەکان 
ورووژاندوونی، کە دەسەاڵتدارانی 
ئۆکرانیا »نازیزم«ن، زۆر نامۆ دیارە، 
بە تایبەتی ئەگەر بزانین، کە سەرۆکی 
ئۆکرانیا لە هۆلۆکۆستی جوولەکە 
لە سەر دەستی نازییەکانی ئەڵمانیا 
ئەندامانی خێزانەکەی لە دەست داوە. 
ڕۆژانێک پێش ئەوەی لە ساڵی )2019(
دا پۆستی سەرۆک کۆماری ئۆکرانیا 
بە دەست بهێنێت، ڕۆژنامە )واشنتۆن 
پۆست( تێبینیی ئەوەی کردوە، کە 
زیلینسکی چووە بۆ شارەکەی خۆی شاری 
)کریڤی(

ئۆکرانییەکان پێتان دەڵێن ئێمە نازیزم 
نین، ئایا ئێوە پێتان وایە گەلێک 
کە زیاتر لە )8( ملیۆن مرۆڤیان لە 
شەڕەکاندا لە دژی نازییەکان لە دەست 
داوە، ئێستا پشتگیریی نازیزم دەکەن؟
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مێژوویەکی لە بیرکراو  
گفتوگۆکــە زیاتــر ئامــاژە بــەوە دەکات، کــە لــە مێــژووی 

نێــوان ســااڵنی  دەوڵەتــی ئۆکرانیــادا هەندێــک بەســەرهاتی 

دەوڵەتــی  کاتێــک  دەکــەن،  بیــر  لــە   )1919( و   )1917(

و  فرەکوولتــوری  جیــاوازی  مۆدێلێکــی  ئۆکرانیــا  ســەربەخۆی 

ــارەکان  ــەڕی بڕی ــەم گ ــوان یەک ــە نێ ــردوە، ل ــی پێشــکەش ک فرەی

کــە لــە الیــەن دەوڵەتــەوە درابــوون. یەکێکیــان تێپەڕاندنــی 

ــی دوەمــی ســاڵی  ــە کانوون ــوو ل ــی ب یاســای ئۆتۆنۆمــی نەتەوەی

)1918(دا، کــە ڕێگــەی بــە هــەر کۆمەڵــە و گروپێکــی ســەرەکیی 

کەمینــەی نــەژادی )ڕووس و جوولەکــە و جەمســەرەکان( دەدا تــا 

مافــی خۆبەڕێوەبــەری خۆیانــی تێــدا پراکتیــزە بکــەن، بــەاڵم ئــەم 

خەونــەی دامەزراندنــی دەوڵەتێکــی فرەڕەگــەز بــە خێرایــی کاڵ 

بــووەوە. لــە پێنــاو دەســتپێکردنی چەنــد چاوگێکــی »خوێنبــەر« 

دامەزراندنــی  کــە  کاتــەوەی،  لــەو  بەرەیەکــەوە  چەنــد  لــە 

دەوڵەتەکــە لــە کانوونــی دوەمــی )1918(دا ڕاگەیەنــرا. 

ســوپای ســووری یەکێتیــی ســۆڤێت لــە خۆرهەاڵتــەوە هــات و 

ــە سەرتاســەری  هەوڵــی هەڵگیرســاندنی شۆڕشــی بۆلشــەڤیکی ل

ئۆکرانیــا دەدا، لــە کاتێکــدا ســوپای ســپی بــە سەرپەرشــتیی 

ســەرکردەکانی ســوپای پێشــووی قەیســەری ڕووســیا لــە باشــوور 

بەرەیەکــی تــری کــردەوە، لــە هەمــان کاتــدا لــە خۆرئــاواوە 

ــازاری ســاڵی  ــە ئ ــدای هاوچــەرخ. ل ــە پۆڵەن ــوو ل ســوپایەک هەب

ــی  ــگا« کۆتای ــی ڕێ ــی »پەیامن ــە واژۆکردن ــە ب )1921(دا جەنگەک

پــێ هــات، کــە لــە بەشــێکی زۆری ئــەو خاکــەی دەوڵەتــی 

بانگەشــەی  ســۆڤێت  یەکێتیــی  کــە  ئۆکرانیــا،  ســەربەخۆی 

بــۆ دەکــرد پاشــگەز بــووەوە. لــە مێــژووی ئــەم قۆناغانــەی 

ــل(،  ــە ئیرسائی ــوو )جگــە ل ــەت ب ــا تاکــە دەوڵ ــەدا، ئۆکرانی دواییی

ــار  ــەرۆک کۆم ــەن س ــە الی ــەاڵتەکەی ل ــەت و دەس ــە حوکووم ک

واتــا  بربێــت،  بەڕێــوە  جوولەکــەوە  وەزیرانێکــی  ســەرۆک  و 

)فلۆدۆمیــر  ســەرۆکایەتیی  بــۆ  ڕکابەرەکــەی  و  )زیلینســکی( 

گرۆیزمــان(. بــژاردەی هەڵبژاردنــی پوتیــن بــۆ دژایەتیکردنــی 

لــە ڕابــردوودا، میراتــی نازیــزم لــە ئۆکرانیــا بەهێزتــر دەکات. 

لــە کاتــی پشتگوێخســتنی خەباتــی مێژوویــی گۆڕینــی دەوڵــەت 

ــە،  ــی هەی ــاش بوون ــی ب ــی، هۆکارێک ــزم و دیموکراس ــۆ پلۆراڵی ب

ــە  ــەوەک ل ــزم دەترســێت ن ــە نازی ــر ل ــن زیات ــە: »پۆتی کــە ئەمەی

دیموکراســی«. 

نازییــەکان کێــن؟ پوتیــن دەیەوێــت ڕەگیــان 
ئۆکرانیــا  دەرەوەی  بیانباتــە  و  هەڵبکێشــێت 

لــە کاتێکــدا ڤالدیمێــر پوتیــن ســەرۆکی ڕووســیا، ئۆکرانیــا 

و دەوڵەتانــی خۆرئــاوا بــە پێشــێلکردنی دەوڵەتێکــی خــاوەن 

ــی  ــن و لێپررساوان ــار دەکات. پوتی ــا( تۆمەتب ــەروەری )ئۆکرانی س

ــیۆنە  ــەو ئۆپەراس ــی ئ ــە ئامانجەکان ــدوە، ک ــان گەیان ــیا ڕای ڕووس

پاراســتنی  بــۆ  ســەربازییەی کراوەتــە ســەر خاکــی ئۆکرانیــا 

ــی  ــەیەکی دەرەکی ــوو هەڕەش ــە هەم ــە ل ــی واڵتەکەیان ئاساییش

ببێــت.  دروســت  نیونازییەکانــەوە  الیــەن  لــە  کــە  گــەورە، 

هەوڵەکانــی ئیــدارەی ئەمریــکا بــۆ ئــەوەی ئۆکرانیــا بکاتــە 

دەســتەمۆی  و  خەتــالدەر  لــە  و  ڕووســیا«  »دژە  بەرەیەکــی 

واشــنتۆن. خواســتەکانی 

ڕووســیا  کــە  کــردوە،  ئــەوەی  تێبینیــی  پوتیــن  ڤالدیمێــر 

و  ئۆکرانیــا  لــە  دەبێتــەوە  »نیونازییــەکان«  ڕووبــەڕووی 

ناوچەکــەدا، جەخــت لەوەیــش دەکاتــەوە، واڵتەکــەی ڕووبــەڕووی 

ــدا  ــە وتەیەکی ــەوە. ل ــتەقینە دەبێت ــددی و ڕاس ــەیەکی ج هەڕەش

کــە ئاژانســی )نۆڤســتی( ڕووســی بــاوی کردوەتــەوە، پوتیــن 

ــا  ــی ئۆکرانی ــە پەالماردان ــج ل ــە ئامان ــەوە کــردوە، ک ــۆ ئ ــامی ب هێ

ــردن  ــە چەکک ــە ل ــەربازی بریتیی ــیۆنی س ــی ئۆپەراس و ئەنجامدان

بووەتــە  کــە  ئۆکرانیــا،  لــە  »نیونازیــزم«  بــۆ  ســنووردانان  و 

هەڕەشــەیەک بــۆ ســەر ئاساییشــی نەتەوەیــی ڕووســیا و پێویســتە 

ــکۆف(  ــرتی پێس ــن )دیمی ــژی کریملی ــت. وتەبێ ــەکێش بکرێ ڕیش

»ئازادکردنــی  پالنــی  کــە مۆســکۆ  ئاشــکرای کردبــوو،  پێشــرت 

ئۆکرانیــا«ی لــە نیــو نازییــەکان و الیەنگرانــی ئــەو ئایدیۆلۆژیایــە 

داڕشــتوە، ئامــاژەی بەوەیــش کــرد کــە دەســەاڵتدارانی کیێــڤ ڕێــز 

لــە پێگــەی ڕووســیا ناگــرن و ئــەو تاقمــە الدەرەی ئۆکرانیــا ڕوویــان 

لــە گەشــەپێدانی بیــری نازیزمــە. لــە الیەکــی تــرەوە حوکوومەتــی 

)کیێــڤ( و هاوپەیامنەکانــی لــە خۆرئــاوا پاســاوەکانی پوتیــن 

بــە هەڵــە شــێواندنی فاکتــەرە مێژووییــەکان لەگــەڵ واقیعــی 

ــەرکردایەتی  ــدا س ــە کاتێک ــەم، ل ــە قەڵ ــا دەدەن ــتای ئۆکرانی ئێس
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تــازەکان«  »نازییــە  جیدیەتــی  ســەر  لــە  جەختــی  ڕووســیا 

دەکاتــەوە، چونکــە ســەرۆک کۆمــاری ئۆکرانیــا »زیلینســکی« ئــەو 

ــن و  ــردەوە و پوتی ــی ڕەت ک ــە تەواوەت ــی ب ــەی کرملین بۆچوونان

ــگ و  ــی جەن ــی تاوان ــە ئەنجامدان ــار دەکات ب ــوپاکەی تۆمەتب س

ــا.  ــارەکانی ئۆکرانی ــە ش ــڤیل ل ــی س ــکردنە خەڵک هێرش

لــە  هەاڵتــوەکان  و  مێژووییــەکان  ڕاســتییە 
دەگەڕێنــەوە پشــتەوە 

ناسیۆنالیســتە  ئــەم چەمکــە ڕەگــەزی مێژووییــی هەیــە. 

بــۆ  دوەمــدا  جیهانیــی  جەنگــی  کاتــی  لــە  ئۆکرانییــەکان 

یارمەتیــی  و  کــرد  شــەڕیان  نازییــەکان  بەرژەوەندیــی 

جوولەکــەکان.  دەســتگیرکردنی  لــە  داوە  ئەڵامنییەکانیــان 

بــوون  یارمەتیــدەر  لــە هاوینــی ســاڵی )1944(دا  هەروەهــا 

لــە ســەرکوتکردنی ڕاپەڕینــی وارشــۆ. لــە کاتێکــدا نەیارانــی 

بــۆ  خۆیــان  پشــتگیریی  ڕووســیا  ســەرۆکی  سیاســەتەکانی 

»فەلســەفەی نازیــزم« دەربڕیــوە، کــە لــە الیــەن دەســەاڵتدارانی 

ئێســتای ئۆکرانیــاوە پەیــڕەو دەکرێــت. لــە ســەرەتای ســاڵی 

)2022(دا ســەدان هاواڵتیــی ئۆکرانــی بەشــدارییان لــە ڕێپێوانێکدا 

کــرد، کــە لــە الیــەن پارتێکــی ڕاســتڕەو بانگەشــەی بــۆ کــرا. هــەر 

چۆنێــک بێــت ئەمــڕۆ هەبوونــی ئــەو مافــە ناسیۆنالیســتییە 

ــوەی  ــە چوارچێ ــنوورداری و ل ــە س ــا ب ــە ئۆکرانی ــە ل توندڕەوانەی

ڕێکخــراوە ســنووردارەکاندا دەمێنێتــەوە، کــە دیارترینیــان بــەرەی 

جەمــاوەری و پارتــی ڕادیکاڵــی )ئۆلیــە لیاشــکۆ(یە، کــە لــە کاتــی 

هەڵبژاردنەکانــی )2019(دا شکســتی هێنــا لــە بەدەســتهێنانی 

تەنهــا یــەک کورســی لــە پەرلەمانــی ئۆکرانیــا.

نیونازیــزم  دەســتەواژەی  لــە  پوتیــن  ئایــا 
)ئــازۆڤ(ە؟ بەتالیۆنــی  مەبەســتی 

کــە  کــردوە،  ئەوەیــان  پێشــنیاری  ئەمەریــکا  میدیاکانــی 

دەســتەواژەی  بــە  ئاماژەپێکــردن  لــە  پوتیــن  مەبەســتی 

»نیونازییــەکان« بەتالیۆنــی )ئــازۆڤ(ە، کــە ئێســتا کەوتوەتــە 

ژێــر چاودێریــی نەتەوەییــی ئۆکرانیــاوە. ئــەو میلیشــیایانەی 

کــە لــە الیــەن توندڕەوانــی بــەرەی ڕاســتڕەو و الیەنگرانــی 

ــەری  ــی ماڵپ ــە پێ ــە ب ــت، ک ــی دەکرێ ــەوە ڕابەرایەت ــو نازیزم نی

)واشــنتون ئێکزامینــەر(، ســەرۆکی ڕووســیا ڤالدیمێــر پوتیــن 

ئامــاژە بــە جەنگاوەرانــی بەتالیۆنــی ئــازۆڤ دەکات کاتێــک 

ــە هێرشــە بەردەوامەکانــی ڕووســیا  دەڵێــت ئامانجــی بەشــێک ل

بــۆ ســەر ئۆکرانیــا بریتییــە لــە »ڕیشەکێشــکردنی نیــو نازییــەکان« 

ــی  ــا نهێنی ــن؟ ئای ــازۆڤ کێ ــی ئ ــەاڵم جەنگاوەران ــا، ب ــە ئۆکرانی ل

دوژمنکاریــی ڕووســیا بــۆ ئــەوان چییــە؟

بەتالیۆنــی ئــازۆڤ یەکەیەکــی پیــادەی ســەربازیی نیشــتامنیی 

ڕاســتڕەوییە لــە ئۆکرانیــا، بــە گرتنەبــەری ئایدیۆلۆژیــای نیونازیــزم 

و پیشــاندانی ڕقوکینــە بانگەشــەی بااڵدەســتی و داســەپاندنی 

ــاڵی )2014( ــە س ــازۆڤ ل ــی ئ ــەن. بەتالیۆن پرەنســیپەکانیان دەک

ــە  ــە ل ــە خۆرهەاڵتــی ئــەو واڵت ــا ل دا شانبەشــانی ســوپای ئۆکرانی

دژی جوداییخوازەکانــی ڕووســیا شــەڕی کــردوە، دوای ئــەوەی 

ــەکان  ــرتاتیژی و کەناریی ــارە س ــتنی ش ــە پاراس ــرد ل ــداری ک بەش

و شــاری ماریۆپــۆڵ. لــە 12ی ترشینــی دوەمــی )2014(دا لــە 

ــە  ــی ب ــاوە هێزەکان ــی ئۆکرانی ــەن یەکــەی پاســەوانی نەتەوەی الی

فەڕمــی یەکخــراوە، پــاش ئــەوەی ستاییشــی )پێــرتۆ پۆرۆشــینکۆ( 

تســۆکەرمان  ئێرینــا  کــرد.  ئۆکرانیــای  کاتــی  ئــەو  ســەرۆکی 

یەکــەی  ڕاگەیانــد،  ئەمەریکــی  ئاساییشــی  شــیکەرەوەی 

خۆبەخشــی ئــازۆڤ زادەی ڕەگــە مێژوویییەکانــی بەتالیۆنــی 

ئازۆڤــە، کــە بووەتــە بەشــێک لــە یەدەگــی ســەربازیی پاســەوانی 

نەتەوەیــی ئۆکرانیــا. تســۆکەرمان ئەوەیشــی خســتە ڕوو، کــە 

بەشــێک لــە دوژمنایەتیکردنــی پوتیــن لەگــەڵ بەتالیۆنــی ئــازۆڤ 

ــە گەڕاندنــەوەی شــاری ماڕیۆپــۆل  ــە ســەرکەوتنی ل پەیوەســتە ب

و بەنــدەری ســرتاتیژی ئۆکرانیــا و دەرهێنانیــان لــە چنگــی هێــزە 

تایبەتییەکانــی ڕووســیا لــە الیــەک، هەروەهــا ترســی لــە ئامانجــە 

ــرەوە.  ــی ت ــە الیەک ــزە ل ــەو هێ ــی ئ ئایدیۆلۆژییەکان

شــیکەرەوە ئەمریکییەکــە ئامــاژەی بــەوە دا، کــە بەتالیۆنــی 

ــراوە  ــر یەکخ ــردوە و دوات ــێ ک ــتی پ ــیا دەس ــەزۆڤ وەک میلیش ئ

لــە هێــزە چەکدارییــە فەرمییەکانــدا و ئێســتا بــە دوای هێڵــی 

»لــە  گــوت  ئەوەیشــی  و  دێــت  ئۆکرانیــادا  ســوپای  فەرمیــی 

ڕابــردوودا هەندێــک لــە ئەندامانــی بەتالیۆنــی ئــەزۆڤ سواســتیکا 

و نازییەکانــی تریــان لەبــەر دەکــرد، چونکــە دامەزرێنەرەکــەی 

ــەو  ــی ئ ــازەکان دەکات و ئامانج ــە ت ــی نازیی ــڕەوی ئایدیۆلۆژی پەی
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ڕێکخســن و بااڵدەســتی بــوو بــۆ دۆنێتســک و لۆگانســک، کــە 

ــە کاتێکــدا بەشــداریی  ــاوە. ل ــە ســەربەخۆییاندا ن ــی ب مۆســکۆ دان

ســوپا بــوو، کەتیبەکــە ســەرکەوتنی گــەورەی ســەربازیی بــە دەســت 

هێنــا و ئێســتا بەتالیۆنێکــی تــەواوە و تێکەڵبوونــی لــە نــاو ســوپادا 

لــە ڕووی توانــای ســەربازییەوە کاریگــەر بــووە، بــەاڵم قســەکردن لە 

ئایدیۆلۆژیــا کاڵ بووەتــەوە و بــۆ فەوجێــک بــەرز کراوەتــەوە و وەک 

ــە دوای  ــان ل ــا هەندێکی ــوپای ئۆکرانی ــی س ــی فەڕم ــەر یەکەیەک ه

ــە کاتێکــدا  ــان هێشــت، ل ــە جێی ــی ســەربازی ب یەکخســتنی خزمەت

ئەوانــی تــر ڕەگەزنامــەی ئۆکرانیــان بــە دەســت هێنابــوو. تێڕوانینــی 

ئــەو بــە تێپەڕبوونــی کات گــۆڕا و قەدەغەکردنــی ئەنجامدانــی 

مەشــقی هاوبــەش لــە ســەر ئەمریــکا البــرا و گروپێکــی جوولەکــەی 

ئۆکرانــی دژی هەڵگرتنــی گەمارۆکــە نەبــوون، کــە تێیــدا ئامــاژە بــە 

ــەورە دەکات. ــی گ ــازی و گۆڕانکاری چاکس

تســۆکەرمان، ئامــاژەی بــۆ ئەوەیــش کــرد، کــە لــە ســاڵی 

ــەڕی  ــە ش ــدی ل ــە تون ــەربازییە زۆر ب ــە س ــەم یەک )2016(وە، ئ

دژ بــە جوداییخوازەکانــی ڕووســیا لــە خۆرهەاڵتــی ئۆکرانیــا تێــوە 

گالوە و بووەتــە نەیارێکــی سەرســەخت لــە دژی پڕوپاگەندەکانــی 

پوتیــن. بــە تێپەڕبوونــی کات هەنــگاوی نــاوە بــۆ بەسیاســیکردنی 

ئایدیۆلۆژیــا و ئامانجەکانــی. ئامــاژەی بەوەیشــدا، کــە »هێزەکــەی 

ئــازۆڤ یەکڕیــزە و ئێســتا میلیشــیا نییــە و یەکەیەکــی ســەربەخۆ 

نییــە، هیــچ جیاوازییەکــی نییــە لەگــەڵ یەکەیەکــی تری ســەربازی 

لــە هێــزە چەکدارەکانــی ئۆکرانیــا«. 

دەوڵەتانــی خۆرئــاوا دەڵێــن ڤالدیمێــر پوتیــن، ئۆکرانیــا بــە 

بەشــێک لــە ڕووســیا دەزانێــت، کــە لــە ســاڵی )1804(دا بــە هــۆی 

باکگڕاونــدی مێژوویییــەوە بــە شــێوەیەکی نادادپەروەرانــە لــە چنگی 

بێگانــەکان و ناسیۆنالیســتە هەڵخەڵەتاوەکانــی ئۆکرانیــا دەرهێــرناوە. 

ــی  ــی ڕووس ــرا و زمان ــە ک ــی قەدەغ ــی ئۆکران ــەردەمە زمان ــەو س ئ

بــوو بــە زمانــی فەڕمــی لــە ئۆکرانیــا و ئیمپراتۆریەتــی ڕووســیا 

ــڕەوی  ــەاڵت و قەڵەم ــر دەس ــەنی ژێ ــێکی ڕەس ــە بەش ــای ب ئۆکرانی

خــۆی زانیــوە، بــەاڵم جیاوازییــەکان لــە پێگــەی ئیمپراتۆریەتــی 

ــگ و شــەڕی  ــە زەبروزەن ــی دا ب ــردەوە و هەوڵ ــەم نەک ڕووســیای ک

کولتــوور جووداییخــوازان ملکەچــی ویســتی خــۆی بــکات. شۆڕشــی 

بۆلشــەڤیک شــکۆی نەتەوەییــی ڕووســیای شــکاند. ئۆکرانیــا لــە 

بــەاڵم  ڕاگەیانــد،  جیابوونــەوەی  تــر  جارێکــی  )1918(دا  ســاڵی 

ســەربەخۆیییەکی مــاوە کــورت بــوو، بەڵشــەڤیکەکان هــەر زوو 

دەســتیان بــە ســەریدا گرتــەوە، بــەاڵم پاشــان ســەربەخۆییی فەڕمییان 

بــە ئۆکرانیــا بەخشــی لــە نــاو یەکێتیــی ســۆڤێتدا، بــەاڵم بــێ گومــان 

جۆزێــف ســتالین نەوەســتا لــە هەوڵــدان بــۆ ملکەچپێکردنــی ئۆکرانیا 

و هەوڵــی دا لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی شــێوازی »هۆلۆدۆمــۆر«وە، کــە 

ــی. ســۆڤێت  ــە دژی نەیارەکان ــوو ل ــەی ســزای ســتالین ب ــەوە پێوان ئ

ــە  ــک ل ــردە یەکێ ــای ک ــە ئۆکرانی ــاڵی )1932( و )1933(دا ک ــە س ل

ــاڵی )1954(دا،  ــە س ــژوو. ل ــەربەخۆکانی مێ ــە س ــن زەویی گەورەتری

نێکیتــا خرۆچێــڤ ســەرۆکی ئــەو کاتــی یەکێتیــی ســۆڤێت، ئۆکرانیــا 

ــەکان  ــوان ڕووســەکان و ئۆکرانیی ــی نێ ــۆ یەکڕیزی ــەک ب وەک ئاماژەی

وێنــا کــرد و بــە شــێوەیەکی سەرســوڕهێنەرانە ســۆڤێتەکان لــە 

ــن شــێوە  ــە دڕندانەتری ــان ب هەمــان ســاڵدا یاخیبوونێکــی چەکداریی

لــە الیــەن ناسیونالیســتەکانی ئۆکرانیــاوە دامرکانــدەوە، کــە خۆیــان 

ــوو.  ــاو بردب ــا ن ــە ســوپای شۆڕشــگێڕی ئۆکرانی ب

ــان  ــەکان دەنگی ــا و ئۆکرانیی ــی ســۆڤێت شکســتی هێن یەکێتی

ــادا  ــاو فیدراســیۆنی ڕووســیا و بیالڕووســیا و ئۆکرانی ــە ن ــە ل دا ک

ســەربەخۆیی  ئۆکرانیــا  نەتــەوەی  وەک  یــان  مبێنێتــەوە، 

بــژاردەی  ئۆکرانییــەکان  )%90(ی  ڕێــژەی  کــە  ڕابگەیەنێــت، 

ــەاڵم ســەرەڕای ســەربەخۆیی،  ــوو، ب ــێ باشــرت ب ســەربەخۆییان پ

پێوەندییەکانــی ئۆکرانیــا تــا ســاڵی )2004( لەگــەڵ ڕووســیا وەک 

ــەوە.  ــز مای ــتومڕ ئامێ ــی مش بابەتێک

لــە  بــوو  نزیــک  یانۆکۆڤیــچ(  )ڤیکتــۆر  ســەرۆک  کاتێــک 

ڕووســیا، بــۆ ئــەوەی لــە دوای ســەرکەوتنی لــە هەڵبــژاردن، 

ســەرۆکایەتییەکەی بخاتــە ژێــر ڕکێفــی مۆســکۆ و ئامانجەکانــی، 

ــە  ــە ب ــوو ک ــا ب ــا بەرپ ــە ئۆکرانی ــی ل ــی مەدەن ــەاڵم ڕاپەڕینێک ب

هــۆی  بــووە  شۆڕشــە  ئــەو  نــارساوە.  پرتەقاڵــی«  »شۆڕشــی 

دووبارەکردنــەوەی پرۆســەی هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتی، چونکــە 

ســاختەکاریی تێــدا کــرا، ئەمەیــش بــووە هــۆی ســەرکەوتنی 

)ڤیکتــۆر یۆچینکــۆ(، کــە نزیــک بوو لــە خۆرئــاوا و سیاســەتەکانی 

دژایەتیــی ئــەو کێشــە و قەیرانانــەی کــرد، کــە بوونــە هــۆی 

هەڵگیرســانی جەنــگ. 

سەرچاوەکان:
https://www.alhurra.com/alhrb-ly-awkranya/2022

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2541786
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ــازاڕی  ــی ب ــە ئابووری ــە ل ــا، بریتیی ــی ئۆکرانی ــی ئابووری مۆدێل

ــازادی تازەپێگەییشــتوو. ئەمەیــش ســیامی ســەرەکیی ئابووریــی  ئ

زۆرێــک لــەو واڵتانەیــە کــە لە دەیــەی کۆتاییی ســەدەی بیســتەمدا 

ســەربەخۆیی خۆیــان لــە یەکێتیــی ســۆڤێت وەرگــرت. ئــەم جــۆرە 

بازرگانیــی  و  ناوخۆیــی  بەرهەمهێنانــی  بــە  پێــش  ئابوورییــە 

ــەربەخۆیییەکەیدا،  ــی س ــاڵی یەکەم ــە دە س ــتێت. ل ــازاد دەبەس ئ

ــە دوای ســاڵی )2000( ــەاڵم ل ــوو. ب ــی زۆر الوازی هەب ئابوورییەک

ـــەوە تــا )2008( گەشــەیەکی خێــرا و بەرچــاوی بــە خۆیــەوە بینی. 

ئــەو داشــکانەوە قووڵــەی لــە ســااڵنی نەوەدەکانــدا بــە خۆیــەوە 

بــووە مایــەی هەاڵوســان و کەمبوونــەوەی بەرهەمــی  بینــی، 

ئابــووری بــۆ کەمــرت لــە نیــوەی ئــەوەی پێــش ســەربەخۆیی 

هەیبــووە. لــە ســاڵی )2008(دا ئابووریــی ئۆکرانیــا لــە پلــەی )45(

ی جیهانیــدا بــوو. ئۆکرانیــا لــە ڕووی کشــتوکاڵییەوە بەهێــزە، هــەر 

بۆیــە بــۆ ڕووســیای ئێســتا و یەکێتیــی ســۆڤێتی جــاران، بــەردەوام 

گرینــگ بــووە. لــە ســااڵنی ده ســتپێکی سەربەخۆییشــدا، ملیۆنــان 

ئۆکرانــی لــە ڕووســیا کاریــان دەکــرد و ســنووری نێــوان ئــەو دوو 

واڵتــە یەکێــک لــە گەورەتریــن گەروه کانــی کــۆچ بــوو لــە جیهانــدا.

بــەاڵم لەگــەڵ پەرەپێدانــی پێوەندییەکانــی نێــوان کیێــڤ و 

بڕۆکســل و ســەرەتاکانی هەوڵــی ئۆکرانیــا بــۆ چوونــە نــاو یەکێتیــی 

ئەورووپــا، بــڕی هەنــاردەی ئۆکرانیــا بــۆ ڕووســیا لــە نێــوان ســااڵنی 

)2011( بــۆ )2021 ( لــە )29 ملیــار( دۆالرەوە بــۆ )5 ملیــار( دۆالر 

ــچ(  ــۆر یانکۆڤی ــە )ڤیکت ــاڵی )2010( ک ــە س ــا ل ــەزی. هەروەه داب

وەک هاوپەیامنــی )ڤالدیمێــر پۆتــن( لــە هەڵبژاردنی ســەرۆکایەتیی 

ــی  ــکۆ کۆمپانیاکان ــا، مۆس ــت هێن ــە دەس ــەرکەوتنی ب ــا س ئۆکرانی

ــه ی  ــاڵی )2013( نزیک ــا س ــرد و ت ــە ک ــەو واڵت ــەی ئ ــۆی ڕەوان خ

)٪7(ی کــۆی وەبەرهێنانــی دەرەکــی لــە ئۆکرانیــا، بــۆ خــۆی تۆمــار 

کــرد. بــەاڵم دوای کۆتاییهاتنــی دەســەاڵتی )یانکۆڤیــچ( لــە ســاڵی 

)2014(، ئاســتی هەنــاردەی ئۆکرانیــا بــۆ یەکێتیــی ئەورووپــا بــەرز 

بــووەوە و چیــن بــوو بــە یەکــەم هاوبەشــی بازرگانیــی ئۆکرانیــا.

ــی گاز  ــە کڕین ــی ب ــاڵی )2014( کۆتای ــە س ــڤ ل ــا کیێ هەروەه

لــە ڕووســیا هێنــا و ڕووی لــە بــازاڕی ئــازادی ئەورووپــا کــرد، 

ــا دەســتی پــێ  ــا و پۆڵۆنی ــە ڕێگــەی واڵتانــی هەنگاری هــاوردەی ل

کــرد، ئەمەیــش بــوو بــە خاڵــی وەرچەرخانــی پێوەندیــی ئابووریــی 

نێــوان ئۆکرانیــا و ڕووســیا. ســەرەڕای ئــەو گۆڕانکارییانەیــش، 

بــەاڵم گواســتنەوەی گازی ڕووســیا لــە ڕێگــەی ئۆکرانیــاوە بــۆ 

ئەورووپــا لــە ســەر بنەمــای ڕێککەوتنێــک تــا ســاڵی )2024( هــەر 

ــە. بەردەوام

دوای هەڵوەشــانەوەی یەکێتیــی ســۆڤێت، هەندێــک لــەو )15( 

کۆمــارەی کــە ئــەو یەکێتییــەی پێــک دەهێنــا ســەربەخۆیییان 

وەرگــرت، یەکێــک لەوانــە ئۆکرانیــا بــوو کــە وا لــە ســاڵی )1991( 

بــوو بــە واڵتێکــی ســەربەخۆ. هــەر چەنــد ئۆکرانیــا واڵتێکــی 

فیدراڵییــە، بــەاڵم تاکــوو ئێســتا کێشــەی دابەشــکردنی دەســەاڵت 

ــە. ــی هەی و ئابووری

چەکــی  بنکــەی  لــە  زۆر  ســۆڤێت  ســارد،  جەنگــی  کاتــی 

ــا  ــە ئۆکرانی ــە ل ــەو بنکان ــێک ل ــوو و بەش ــت کردب ــی دروس ئەتۆم

دامەزرابــوون )لــە ســاڵی 1986 کارەســاتی تەقینــەوەی ترشنۆبیــل 

ــە نــاو خاکــی  ــا بــوو(، نزیــک 5000 ســەری ئەتۆمــی ل ــە ئۆکرانی ل

بنکــە  ئــەو  ئۆکرانیــا،  ســەربەخۆییی  دوای  دانرابــوو،  ئۆکرانیــا 
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ــە ســێیەم  ــوو ب ــە دەب ــەم واڵت ــەوە، ئ ــەوێ مان ــە هــەر ل ئەتۆمییان

واڵتــی هێــزی ئەتۆمــی دوای ڕووســیا و ئەمەریــکا، بــەاڵم ئۆکرانیــا 

نــە خاوەنــی تەکنەلۆژیــا بــوو نــە توانــای پارێزگاریکردنــی هەبــوو، 

بۆیــە لــە ســاڵی )1995( بــۆ ڕووســیای گەڕانــدەوە و بەرانبــەر بەوە 

ئۆکرانیــا ئــازاد بێــت و بتوانێــت بــە ئازادانــە پێوەندیــی ئابــووری، 

کولتــووری و سیاســی لەگــەڵ هــەر واڵتێــک بیــەوێ ببەســتێت بــە 

ــی ڕووســیا. ــۆ ڕەزامەندی ــەوە ب ــێ گەڕان ب

ــووی  ــی یەکگرت ــازادی گومرگ ــازاڕی ئ ــی ب ــیا هاوپەیامنی ڕووس

ــە  ــتان ب ــا، قیرغس ــتان، ئەرمینی ــەڵ کازاغس ــردوە لەگ ــت ک دروس

نــاوی یەکێتیــی ئیۆروســیا )ئەورووپــا و ڕووســیای یەکگرتــووی 

ئابووریــی بــێ گومــرگ(. لــە کۆتاییــی ســاڵی 2013 لــە هەڵبژاردنــی 

ــک  ــە نزی ــررا ک ــچ هەڵبژێ ــۆر یانۆکۆڤیت ــی، ڤیکت ــەرۆکی ئۆکران س

تــازە پێوەندیــی تونــد  لــە ڕووســیا، دەبوایــە ســەرۆکی  بــوو 

لەگــەڵ ئەورووپــای یەکگرتــوو پــەرە پــێ بــدات کــە پێشــرت چەنــد 

ــوو  ــەوە هەم ــی ئ ــە جیاتی ــەاڵم ل ــوو، ب ــووری کراب ــی ئاب ڕێککەوتن

ــت و  ــیا بەس ــەڵ ڕووس ــی لەگ ــرت و پێوەندی ــی ڕاگ پێوەندییەکان

ــیا. ــی ئیۆڕووس ــو هاوپەیامنی ــووە نێ چ

لــە  ئۆکرانیــاوە،  قەیرانــی  ســەرهەڵدانی  هــۆکاری  بــە 

ــە  ــن ب ــس و گەییش ــە پاری ــوون ب ــە تێپەڕب ــۆ و ب ــەی میالن بۆرس

فرانکفــۆرت بۆرســەی یەکێتیــی ئەورووپــا بــە ڕێــژەی )٪3( زیانــی 

پێگەییشــتوە، هــاوکات، بۆرســەی ڕووســیا بــە ڕێــژەی )٪5( زیانــی 

بەرکەوتــوە. هــەر لــە ئەنجامــی ســەرهەڵدانی قەیرانــی ئۆکرانیــا 

ــیاوە  ــەن ڕووس ــە الی ــە ل ــەو واڵت ــی ئ ــەری داگیرکردن ــە ئەگ و ل

بەهــای ڕۆبڵــی ڕووســی بەرانبــەر یــۆرۆ بــە شــێوەیەکی بەرچــاو 

دابەزیــوە. لەگــەڵ نزیکبوونــەوەی ئەگەرەکانــی داگیرکردنــی 

ئۆکرانیــا لــە الیــەن ڕووســیاوە بــازاڕی دراوەکانــی ئەورووپــا 

ــرتین  ــە قورس ــران ب ــی و چاودێ ــەوە بین ــە خۆی ــەقامگیریی ب ناس

ــەڕووی  ــە دوای جەنگــی ســاردەوە ڕووب ــە ل ــن ک ــی دەزان قەیران

ــەوە. ــا بووبێت ئەورووپ

واڵتــان  لــە  بەشــێک  ئابوورییەکانــی  ناوەنــدە  زوو  هــەر 

هەســتیان بــە مەترســییەکانی ئــەم جەنگــە کــرد بــۆ ســەر دۆخــی 

ئابووریــی خۆیــان، هــەر بۆیــە وەزیرانــی داراییــی ئەمریــکا و 

ــە  ــا ل ــا و ئیتاڵی ــا و ژاپــۆن و کەنــەدا و فەرەنســا و ئەڵامنی بەریتانی

ــیاندا  ــی هاوبەش ــە ڕاگەیەنراوێک ــوباتدا و ل ــی ش ــتی مانگ ناوەڕاس

ئاشــکرایان کــرد، لــە ئێســتادا کاری لــە پێشــینەیان کەمکردنــەوەی 

ــەوەی ئاگــری  ــا و دامرکاندن ــوان ڕووســیا و ئۆکرانی ــی نێ گرژییەکان

جەنگــە. ئاماژەیــان بەوەیــش داوە، لــە گــەڕی هێرشــکردنی ســوپای 

ڕووســیا بــۆ ســەر ئۆکرانیــا و داگیرکردنــی، دەســتبەجێ ئــەوان لــە 

ــە  ــووری ب ــزای ئاب ــن س ــرتین و گەورەتری ــاوەدا قورس ــن م کەمرتی

ــووری و  ــڕی ئاب ــی گورچکب ــەپێنن و گورزێک ــیادا دەس ــەر ڕووس س

ــێنن. ــەری دەوەش ــی بەرانب بازرگان

ئۆکرانیــا  نێــوان  گرژییەکانــی  ســەرهەڵدانی  ســەرەتای  لــە 

و ڕووســیا، نرخــی نــەوت بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ڕووی لــە 

ــا  ــوو ت ــەردەوام ب ــش ب ــەم بەرزبوونەوەیەی ــرد، ئ ــەوە ک بەرزبوون

ئــەو دەمــەی ســەرەتاکانی ئەگــەری ئەنجامدانــی دانوســتان یاخــود 

هێورکردنــەوەی دۆخەکــە و ڕاگرتنــی جەنــگ لــە نێــوان هــەر دوو 

واڵتــدا هاتــە ئــاراوە، ئیــرت وردە وردە نرخــی نــەوت ڕووی لــە 

ــرد. ــش ک ــک دابەزینی ــری و کەمێ جێگی

پێشــرتیش لــە ســاڵی )2014( هاوشــێوەی ئێســتا ئابووریــی 

ئۆکرانیــا بــووە قوربانیــی هێرشــەکانی ڕووســیا بــۆ ســەر ئــەو 

واڵتــە. دیارتریــن الیەنــی زیامنەنــدی ئــەم جەنگەیــش بــۆ ئابووریی 

ــە  ــە ل ــا یەکێک ــە ئۆکرانی ــە، چونک ــی هەناردەکردن ــا، الیەن ئۆکرانی

واڵتــە هەناردەکــەرە ئابوورییــە بەهێــزەکان، بــە تایبــەت لــە 

بەرهەمــی خۆراکیــدا، بــە جۆرێــک کــە )%12(ی گەمنــی ســەرجەم 

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــت، ب ــاردە دەکرێ ــاوە هەن ــە ئۆکرانی ــان ل جیه

ڕێــژەی )%16(ی بەرهەمــی برنــج و )%18(ی جۆیــە.

دراوی  یەدەگــی  ڕابــردوودا  ســاڵی  حــەوت  مــاوەی  لــە 

ــە جۆرێــک  ــادی کــردوە، ب ــدە زی ــا ســێ هێن نێودەوڵەتیــی ئۆکرانی

لــە کۆتاییــی ســاڵی  نزیکــەی )31 ملیــار دۆالر(  گەییشــتوەتە 

)2021(، لــە کاتێکــدا ئــەم بــڕە لــە ســاڵی )2014( تەنهــا )7.5 

ملیــار( دۆالر بــوو.

ئاســتەنگەکان، ســاڵی )2021( ســاڵێکی  ســەرباری هەمــوو 

گەشەســەندوو بــوو بۆ ئۆکرانییــەکان لە ڕووی ســەرمایەگوزارییەوە، 

کــە تێیــدا ســەرمایەگوزاران بــڕی )6 ملیــار( دۆالریــان لــە ئابووریــی 

ــش  ــەواوی پێ ــتبوو. ئەمەیــش بــە ت ــەڕ خس ــە گ واڵتەکەیانــدا ب

ئــەو  کــەوت،  نێودەوڵەتــی  دراوی  ســندووقی  پێشــبینییەکانی 

ڕێکخــراوە پێشــبینیی کردبــوو کــۆی بەرهەمــی ناوخۆییــی ئۆکرانیــا 

ــە  ــەی واقیعییەک ــەاڵم گەش ــکات، ب ــە ب ــژەی )%3.2( گەش ــە ڕێ ب

گەییشــتە )5.7%(.

ــی  ــە ئابووری ــە ل ــزی هەی ــک بەهێ ــی گەلێ کشــتوکاڵ پێگەیەک

ــە »ســەبەتەی  ــوو ب ــا نارساب ــە پێشــرت ئۆکرانی ــدا. هــەر بۆی ئۆکرانی

ــی  ــەبەتەی نان ــە »س ــتایش ب ــۆڤێت«، ئێس ــی س ــی یەکێتی خۆراک

ــی  ــی خۆراک ــی ئاساییش ــە زامن ــت، چونک ــاو دەبرێ ــا« ن ئەورووپ

واڵتانــی ئەورووپــا دەکات. 
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ــە  ــیوە. ل ــت دای پۆش ــە پی ــی زۆر ب ــی ڕەش ــا گڵێک ــی ئۆکرانی خاک

کــۆی )604000 کیلۆمەتــر(ی خاکــی ئۆکرانیــا، زەوییــە کشــتوکاڵییەکان 

ــژەی  ــتانەکانیش ڕێ ــن، دارس ــک دەهێن ــە )%71( پێ ــر ل ــژەی زیات ڕێ

ــن. ــک دەهێن )%15( پێ

بەرهەمــە کشــتوکاڵییەکان ڕێــژەی )%45(ی کــۆی هەنــاردەی ئــەو 

واڵتــە پێــک دەهێنــن. ئەمەیــش فاکتەرێکــی بەهێــز بــوو لــە هێنانــی 

دراوی بیانــی بــۆ واڵتەکــە. بــۆ منوونــە لــە ســاڵی )2020( بــڕی )22.4 

ملیــار( دۆالر بــووە ئــەم بــڕە، کــە لــە مێــژووی ئابووریــی ئــەو واڵتــەدا 

ــووە )6.9  ــەڕۆژە ب ــی گوڵەب ــی زەیت ــش داهات ــووە، ئەمەی ــە ب کەموێن

ملیــۆن تــۆن(، بەرهەمــی پەلــەوەری )431 هــەزار تــۆن(، هەنگویــن 

)81 هــەزار تــۆن(، میــوە )55 هــەزار تــۆن(، مەعکەرۆنــی )30 هــەزار 

تــۆن(. لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا )%40(ی هەنــاردەی 

بــۆ خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و  بەروبوومــی دانەوێڵــەی ئۆکرانیــا 

ــا بــووە. ئەفەریقی

واڵتانــی ئاســیا نزیکــەی نیــوەی بەرهەمــە هەناردەکراوەکانــی 

ئۆکرانیــا هــاوردە دەکــەن، بــە دیاریکراوییــش ڕێــژەی )48.7%(، 

پشــکی یەکێتیــی ئەورووپــا دەگاتــە )%29(، ئەفەریقیایــش )12.9%( 

ــەرەکییەکانی  ــەرە س ــەربەخۆ )%5.8(. بەکارب ــی س ــی واڵتان و یەکێتی

بەرهەمــە کشــتوکاڵییەکانی ئۆکرانیایــش خۆیــان دەبیننــەوە لــەم 

واڵتانــە: )چیــن، هیندســتان، هۆڵەنــدا، میــرس، تورکیــا، ئیســپانیا، 

ــا(. ــا، ئەڵامنی ــدا، ئیتاڵی پۆڵەن

ــە،  ــووزی هەی ــەرد و کانەخەڵ ــە )20000( کانەب ــر ل ــا زیات ئۆکرانی

ئەمــە جگــە لــەوەی لــە نــاو ئەوانــەدا زیــاد لــە )100( جۆری جیــاوازی 

تێدایــە. )8172( کانــی کانــزای ســادە و )94( کانــی پیشەســازیی 

گــەورە بــۆ دەرهێنانــی خەڵــووزی کــوک و خەڵــووزی بەردیــن. 

ســەبارەت بــە یەدەگــی خــاوی ئاســنیش ئۆکرانیــا نزیکــەی )%46(ی 

خــاوی ئاســنی ســەرجەم یەکێتیــی ســۆڤێتی جــاران و زیاتــر لــە )5%(

ی یەدەگــی ئاســنی جیهــان لــە خــۆ دەگرێــت. هەروەهــا گەورەتریــن 

ــە  ــە ل ــی جیهانیش ــدا. دوەم واڵت ــە جیهان ــە ل ــی هەی ــی کربیت یەدەگ

ــوەدا. ــی جی یەدەگ

ــی  ــە ســەر ئابووری ــا ل ــی ئۆکرانی ــی جەنگ کاریگەری
ئــەو واڵتــە

بــە هــۆی شــەڕی نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــا، تــەواوی کۆمپانیاکانــی 

ــە  ــێکیان کارگ ــە بەش ــران، ک ــا داخ ــە ئۆکرانی ــا ل ــی وەک تورکی واڵتێک

ــەن و  ــە کار دەک ــەو واڵت ــااڵنێکی زۆرە ل ــەورەن و س ــای گ و کۆمپانی

کاریگەریــی بەرچاویــان لــە ســەر جووڵــەی پیشەســازی و بازرگانیــی 

ــا هەبــووە.  ئۆکرانی

بە هۆکاری سەرهەڵدانی قەیرانی 
ئۆکرانیاوە، لە بۆرسەی میالنۆ و بە 
تێپەڕبوون بە پاریس و گەییشتن بە 
فرانکفۆرت بۆرسەی یەکێتیی ئەورووپا 
بە ڕێژەی )٪3( زیانی پێگەییشتوە، 
هاوکات، بۆرسەی ڕووسیا بە ڕێژەی 
)٪5( زیانی بەرکەوتوە. هەر لە ئەنجامی 
سەرهەڵدانی قەیرانی ئۆکرانیا و لە 
ئەگەری داگیرکردنی ئەو واڵتە لە الیەن 
ڕووسیاوە بەهای ڕۆبڵی ڕووسی بەرانبەر 
یۆرۆ بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە. 

لە ساڵی )2020( بڕی )22.4 ملیار( دۆالر 
بووە ئەم بڕە، کە لە مێژووی ئابووریی 
ئەو واڵتەدا کەموێنە بووە، ئەمەیش 
داهاتی زەیتی گوڵەبەڕۆژە بووە )6.9 
ملیۆن تۆن(، بەرهەمی پەلەوەری )431 
هەزار تۆن(، هەنگوین )81 هەزار تۆن(، 
میوە )55 هەزار تۆن(
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ــەڵ  ــە لەگ ــێل ک ــی تورکس ــای پێوەندییەکان ــە کۆمپانی ــە ل جگ

ئۆکرانــی  )LLC UkrTower(ی  و  هاوبەشــەکانی الیــف ســێل 

بەردەوامــن لــە کار و چاالکییەکانیــان، تــەواوی کۆمپانیــا گــەورەکان 

و مامناوەندەکانــی تورکیــا کــە لــە ئۆکرانیــا کارا بــوون، بــە هــۆی 

جەنگــی ڕووســیا و ئۆکرانیــاوە داخــران و کارمەندەکانیــان لــە 

ڕێگــەی وەزارەتــی دەرەوەی تورکیــا لــەم واڵتــە دەربــاز دەکرێــن. 

ــر،  ــی بیناســازی، ئامێ ــە بوارەکان ــا ل ــی تورکی ــا گەورەکان کۆمپانی

کارەبــا، وزە و تەندروســتی چەندیــن ســاڵە کار و پــرۆژەی بــەردەوام 

تورکیــا،  کارمەنــدی  لــە  ئەنجــام دەدەن و جگــە  ئۆکرانیــا  لــە 

ــە  ــە ب ــرد، ک ــان دەک ــش کاری ــدی ئۆکرانیی ــی زۆر کارمەن ژمارەیەک

هــۆی جەنگــی ســێ ڕۆژی ڕابــردوو تــەواو پــەک خــراون و داخراون.

هــاوکات برانــدە تورکییەکانــی جلوبــەرگ و کۆزمەتیــک زیاتــر 

لــە )200( کۆگایــان هەبــووە و بــە ناچــاری داخــراون. 

 بــە گوێــرەی وەزارەتــی دەرەوەی تورکیــا، نزیکــەی )20 هــەزار( 

ڕەوەنــدی تورکیــا لــە ئۆکرانیــا نیشــتەجێن و زۆربەیــان کارمەنــدی 

کۆمپانیاکانــن، هەوڵــی دەربازبوونیــان دەدرێــت لــەم واڵتــە.

لــە بەرانبەریشــدا هێزێکــی بازرگانیــی گــەورە و کاریگــەرە لــە 

نــاو ئابووریــی جیهانیــدا و یەکێکــە لــە هەناردەکــەرە گەورەکانــی 

نــەوت. واتــە هــەر بژاردەیەکــی یەکالکــەرەوە و تونــد، بــۆ منوونــە 

ــەوت و گازی ڕووســیا و ســزای  ــی ن ســەپاندنی ســزا و بایکۆتکردن

ــە  ــەر ویالیەت ــە س ــت ل ــەی دەبێ ــی پێچەوان ــووری، دەرئەنجام ئاب

یەکگرتــوەکان و ئابوورریــی واڵتانــی تــر.

سەرچاوە:
https://www.independentarabia.com/

82%node/305061/%D8%A7%D9

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-60830854

%/22/3/https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022

 يانرانیا و ژمارەی دانیشتوانکانی ئۆکبیۆگرافیای شارە گەورە
 ز رانیاکانی ئۆکشارە ژمارەی دانیشتوان

 1 (یێڤ )پایتەخت و گەورەترین شارک 2.814.288
 2 ڤـێـکارـخ 1.441.622
 3 ساـۆدیـئ 1.003.705
 4 کدنیبرۆ پترۆفیس 1.001.962
 5 کدۆنیتس 962.024
 6 ۆریگیاـزاب 772.600
 7 یڤیڤـل 760.026
 8 کیڕ ریڤیک 664.500
 9 ۆالیڤکمی 498.518
 10 ماریۆپۆڵ 486.856
 11 کلۆخانسی 431.109
 12 ڤێنیتسیا 370.800
 13 اکێڤکما 358.156
 14 سیڤاستۆپۆڵ 340.297
 15 سیمفرۆپۆڵ 336.330
 16 خیرسۆن 302.526
 17 پۆڵتاڤا 298.652
 18 چیرنیجێڤ 296.836
 19 اسیکچێر 286.037
 20 (کا )دۆنتسیکخۆرلی 279.638

 
 



لقی ڕووسیای ڕەوتی مارکسیستی 
ئینتەرناسیۆناڵ، لە بەیاننامەیەکدا سەرکۆنەی 
داگیرکردنی ئۆکرانیای کرد لە الیەن ڕووسیاوە

جەنگی ئۆکرانیا و هەڵوێستی چەپ و مارکسیستەکان
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ــە،  ــەو واڵت ــەر ئ ــۆ س ــیا ب ــی ڕووس ــا و هێرش ــی ئۆکرانی جەنگ

دەیــان شــێکردنەوە و لێکۆڵینــەوە هەڵدەگرێــت. یەکێــک لــەو 

ڕەوتــە فیکرییانــەی هەمیشــە بۆچوونەکانــی جێگــەی بایــەخ بــووە، 

مارکسیســتەکان بــوون، بــە تایبــەت کــە لــەم قەیرانــەدا بــە هــۆی 

ــیاش  ــە ڕووس ــەدا، ک ــە جەنگەک ــیا ل ــی وەک ڕووس ــی واڵتێک بوون

ــی ســۆڤێتە. ســۆڤێتیش بەرهەمــی  میراتگرێکــی ناشــەرعیی یەکێتی

ــە  ــە جەنگەک ــەم هۆکاران ــەر ئ ــتەکانە، لەب ــاوەڕی مارکسیس بیروب

ــە هەڵوێســتی مارکسیســتەکانە، هــەم زۆر جــار  هــەم پێویســتی ب

ــتا  ــە هێش ــە ک ــان وای ــک پێی ــە و زۆرێ ــەی هەڵەتێگەییشتنیش جێگ

ــتە. ــی سۆسیالیس ــیا واڵتێک ڕووس

دەرکردنی نەیارەکانی جەنگ لە حیزب
وەک چــاوەڕوان دەکــرا چەنــد گرووپێــک لــە نــاو »پارتــی 

کۆمۆنیســتی ڕووســیای فیــدراڵ«دا دەرکەوتــن کــە نەیــاری جەنــگ 

بــوون. بــەاڵم ســەرکردایەتیی حیــزب هەمــوو جــۆرە گفتوگۆیەکــی 

ــەو  ــک جــار ئ ــەت هەندێ ــەم پرســە، تەنان ــرد ســەبارەت ب ــپ ک ک

ــە  ــرد ک ــاوزەد ک ــی و فاشیســت ن ــە ناپاکــی نەتەوەی کەسانەشــی ب

ــی  ــی الوان ــاو لق ــە ن ــرد. ل ــان دەک ــروڕای خۆی ــە بی ــتیان ل گوزارش

ســەر بــە حیزبــدا لــە مۆســکۆ دەنگــی ناڕەزایەتــی دژ بــە سیاســەتی 

فەرمیــی ســەرکردایەتیی حیــزب بــەرز بــووەوە. لــە پــاش ئەمــەوە 

بــۆ هــەر کۆبوونەوەیــەک ســەبارەت بــەو جەنگــە و بڕیــاردان لێــی، 

ــە  ــردرا ک ــانە نەدەنێ ــەو کەس ــۆ ئ ــتنامە ب ــت بانگهێش ــە ئەنقەس ب

ــوون. ــزب ب ــە مارکسیســتە ڕادیکاڵەکــەی حی ــە ڕەوت ســەر ب

ــی  ــی ڕێکخراوەی ــێدا کۆبوونەوەیەک ــی س ــتی مانگ ــە ناوەڕاس ل

ــی  ــرە و ئامادەکردن ــۆ کۆنگ ــادەکاری ب ــتی ئام ــە مەبەس ــرتا ب بەس

ــە هیــچ جۆرێــک پرســی هێرشــەکانی  ــژاردن. ب ــەکان و هەڵب ڕاپۆرت

ڕووســیا بــۆ ســەر ئۆکرانیــا نەخرایــە بەرنامــەی کاری کۆبوونەوەکــە. 

ــەرۆکایەتیی  ــتەی س ــی دەس ــەردەوە ئەندامان ــت پ ــە پش ــەاڵم ل ب

ڕێکخراوەکــە، مشــتومڕیان لــە ســەر ئــەو پرســە دەکــرد، هــەر 

لەبــەر ئەمەیــش هــەر الیەنگرێکــی ڕەوتــی مارکسیســتی لــە 

ــرا. ــزب دەرک حی

لــە  ئینتەرناســیۆناڵ،  مارکسیســتی  ڕەوتــی  ڕووســیای  لقــی 

لــە  کــرد  ئۆکرانیــای  داگیرکردنــی  ســەرکۆنەی  بەیاننامەیەکــدا 

الیــەن ڕووســیاوە و ڕایگەیانــد کــە دژ بــە هەمــوو دەســتتێوەردان 

ــاری  ــەوە و نەی ــۆڤێنیزم ڕەت دەکەن ــەربازین و ش ــێکی س و هێرش

ــدا.  ــوان گەالن ــە نێ ــن ل ــوو جەنگێک هەم

ڕاگەیەنــراوی ڕەوتی مارکســیزمی ئینتەرناســیۆناڵ 
ــە ئۆکرانیا ل

ئەندامانــی ڕەوتــی مارکســیزمی ئینتەرناســیۆناڵ لــە ئۆکرانیــا لــە 

ڕێگــەی نووســینی چەنــد تێزێکــەوە، هەڵوێســتی خۆیــان دەربڕیــوە 

لــە ســەر جەنگــی ئۆکرانیــا. لــەم تێزانــەدا هۆکارەکانــی جەنگەکــە 

بــاس کــراوە، باســیش لــە کاریگەرییــە کۆنەخوازانەکــەی کــراوە لــە 

ــەم  ــۆ ئ ــەن ب ــی دەک ــەرێکی نێونەتەوەی ــەر واڵت. داوای چارەس س

جەنگــە و هــەر جەنگێکــی دیکــەش.

ــە کۆمۆنیســتەکانی  ــان ل ــدا داوای ــژەی ڕاگەیەنراوەکەیان ــە درێ ل

جەنــگ  بــە  دژ  کــە  کــردوە  دونبــاس  و  ڕووســیا  و  ئۆکرانیــا 

ــەن  ــییەکان دەک ــەربازە ڕووس ــە س ــا داوا ل ــتنەوە. هەروەه بووەس

کــە فەرمانــە تاوانکارییــەکان جێبەجــێ نەکــەن و لــە بریــی ئــەوە 

دژ بــە شــۆڤێنیزم و تــەواوی جــۆر و شــێوازەکانی بووەســتنەوە.

یەک
چەتــە  نێــوان  ملمالنێــی  دەرئەنجامــی  ئۆکرانیــا  جەنگــی 

ــکا  ــزی ئەمەری ــی بەهێ ــەک ئیمپریالیزم ــە الی ــتەکانە ل ئیمپریالیس

هەیــە، کــە پێگەیەکــی بااڵدەســتی هەیــە لــە گۆڕەپانــی جیهانیــدا 

لــە دوای جەنگــی ســاردەوە. لــە الیەکــی دیکەیشــەوە ئیمپریالیزمی 

ڕووســی هەیــە، کــە زۆرینــەی هــەرە زۆری هێــزی رسوشــتی 

ــی  ــە یەکێتی ــۆی ل ــەربازیی خ ــازی و س ــان و پیشەس و بەرهەمهێن

ســۆڤێتی جارانــەوە بەدەســت هێنــاوە، ئەمیــش لــە ئاســتی خۆیــدا 

ئیمپریالیزمێکــی بەهێــزە، بــەاڵم لــەو ئاســتەدا نییــە بــە ســەر 

ــت. ــدا زاڵ بێ ــوو جیهان هەم

ــەم ســااڵنەی  ــن؟ ل ــە چی ــێ و ناکۆکیی ــەم ملمالن ــی ئ هۆکارەکان

دواییــدا بەرژەوەندییەکانــی ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکا و 

ناتــۆ بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ڕووی لــە ســنوورەکانی ڕووســیا کــرد. 

لــە ئەنجامــی ئــەوەش بەرژەوەندییــە هەرێمییەکانــی کریملــن 

ــەر هەڕەشــە، کــە  ــە ب ــەوە کەوت ــەن ئیمپرالیزمــی خۆرئاوایی ــە الی ل
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خەریبــوو چــواردەوری ڕووســیایان دەدا. ئیــدی دەســەاڵتی ئۆکرانیــا 

کــە لــە پــاش بزووتنــەوەی مەیدانــی ئەورووپییــەوە هاتبوونــە ســەر 

دەســەاڵت، چەندیــن جــار پرســی ئەندامێتیــی ئۆکرانیایــان لــە ناتــۆ و 

یەکێتیــی ئەرووپــا وروژانــد. هــەر بۆیــە پۆتیــن بڕیــاری دا جەنگێکــی 

ئیمپریالیســتی بــە ســەر ئۆکرانیــادا بســەپێنێت.

دوو
بۆچی واشنتۆن هێز نانێرێت بۆ ئۆکرانیا؟

دەرامەتەکانــی جەنــگ، تەنانــەت بــۆ بەهێزتریــن دەوڵەتــی 

ئیمپریالیزمــی  کەمــن.  و  ســنووردار  جیهانیــش،  ئیمپریالیســتی 

لــە  بــووەوە  شکســت  ڕووبــەڕووی  دواییانــە  بــەم  ئەمەریکــی 

دیکــە  هێنــدەی  جیهانیــش  ئابووریــی  قەیرانــی  ئەفغانــرسان، 

ــە هیــچ بژاردەیــەک  الوازییەکانــی واشــنتۆنی دەرخســت. هــەر بۆی

ــە بەردەوامبــوون  ــدا نەمایــەوە جگــە ل ــە بــەر دەم ئەمەریکییەکان ل

لــە ســەپاندنی ســزای زیاتــر و چاوەڕوانکردنــی کاردانەوەکانــی 

ڕووســی. ئیمپریالیزمــی 

سێ
ئۆکرانیا بووە قوربانیی ئەم ملمالنێیە

ــی  ــی ئۆکرانییەکان ــە هەســتی شۆڤێنیســتیی نەتەوەی ــەم جەنگ ئ

بیروبۆچوونــە  ئــەم  بــەاڵم  کــرد.  زیاتــر  گەلــی ڕووســیا  بــە  دژ 

بــۆ جەمــاوەری  دەربازبــوون  دەرچەیەکــی  هیــچ  کۆنەخوازانــە 

ئۆکرانــی فەراهــەم ناکــەن لــەم جەنگــەدا. ئێمــە داوای هاوپشــتیی 

ــی  ــە پەیامن ــاوەری ســتەملێکراو. ن ــۆ جەم ــن ب ــی دەکەی نێونەتەوەی

یەکگرتوەکانــی  ویالیەتــە  نــە  و  ئەورووپــا  یەکێتیــی  نــە  ناتــۆ، 

ئەمەریــکا هاوکارمــان نابــن، چوونکــە بــە ڕوونــی دەریانخســت 

ــرە  ــی زیات ــی قازانج ــەرەکییەکانیان بەدیهێنان ــە س ــە بەرژەوەندیی ک

کرێــکاران  نێونەتەوەیــی  یەکبوونــی  تەنهــا  ســەرمایەکانیان.  بــۆ 

ــزم و دژ  ــە ئیمپریالی ــدا دژ ب ــە خەبات ــت ل ــان بێ ــت هاوکارم دەتوانێ

بــە بۆرژوازیــی واڵتەکەمــان.

ــە  ــی ئەوان ــە بەرژەوەندی ــی ل ــی پارێزگاری ــیۆنالیزمی ئۆکران ناس

دەکات کــە دەســتبەجێ هەنگاویــان نــاوە بــۆ دەســتبەرداربوون 

لــە گەلــی ئۆکرانیــا لــە ڕۆژانــی پێــش )2/24(، واتــە بیرۆکراتــەکان و 

ــە مشــەخۆرەکانی کۆمەڵگــەی  ئۆلیگارشــییەکان و زۆرێکــی دیکــە ل

ــێ  ــا، بەڵ ــۆ ناســیۆنالیزمی ئۆکرانی ــا ب ــن: ن ــش دەڵێی ــی. ئێمەی ئۆکران

ــا. ــۆ پرۆلیتاری ــی ئینتەرناسیۆنالئیســتەکان ب ــی و هاریکاری ــۆ یەکێت ب

کرێــکاری  چینــی  شانبەشــانی  هاوبــەش  خەباتــی  یەکێتیــی 

ئیمپریالیســتیی  ســەرەڕۆیی  بــە  شکســت  دەتوانێــت  ڕووســی، 

کریملیــن بهێنێــت. هــەر بۆیــە جارێکــی دیکــە دووپاتــی دەکەینــەوە 

کــە شــۆڤێنیزمی بیرتەســک، بــە هیــچ جۆرێــک دەربازگــە نییــە بــۆ 

ئــەم دۆخــە، بەڵکــوو ڕەوت و ڕێگــەی خەباتــی چینــی کرێــکار 

دەشــێوێنێت دژ بــە ئیمپریالیــزم.

بەیاننامــەی ڕەوتــی سۆسیالیســت ئینتەرناســیۆنال 
)IST( ســەبارەت بــە جەنگــی ئوکرایــن

لــە  ڕووســیاوە  الیــەن  لــە  ئوکرایــن  پەالماردانــی   .1

24ی فێربیوەریــدا کارێــک بــوو لــە کارەکانــی دەســت درێــژی 

کردنەســەری ئیمپریالیســتانە و پێشــێلکردنی مافــی گەلــی ئوکراینــە 

ــۆ ئوکراینیــەکان ئەمــە  ــە ســەر مافــی چارەنــووس. ب ــاردان ل ــۆ بڕی ب

جەنگــی بەرگــری لەخۆکردنــی نەتەوەییانەیــە. لــە هەمــان کاتیشــدا 

ــە ســەرکردایەتی  ــە ب ــزە ئیمپریالیســتیە خۆرئاواییەکان ــوی هێ ــە دی ل

چوارچێــوەی  لــە  ڕێکخــراو  و  ئەمریــکا  یەکگرتوەکانــی  واڵتــە 

“proxy war”دژبــە  بەوەکالــەت  لەبــری  جەنگێکــی  ناتــۆدا 

ســەر  بــۆ  ئیمپریالیســتیانە  پەالماردانێکــی  جەنگەکــە  ڕووســیا. 

“کۆلۆنــی-colony “ـــەیەکی پێشــوو و بەشــێکە لەملمالنێیەکــی 

واڵتــە  نێــوان  “نێوئیمپریالیست-inter-imperialist”ـــیانەی 

یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا و ڕووســیا بــە هاوپەیامنەکانیشــیانەوە. 

بــە هــەر دوو هێــزە ئیمپریالیەکەیــن. هاوپشــتی  ئێمــە دژبــە 

خۆمــان بــۆ گەلــی ئوکرایــن دەردەدەبڕیــن، پشــتگیری لــە مافیــان بــۆ 

بەرەنگاریەکەیــان دژبــە داگیــرکاری دەکەیــن. لــە کاتێکــدا ئــەم کارە 

دەکەیــن، ئێمــە نەیاریــن بەرانبــەر بــە ناتــۆ و فــراوان بوونەوەکــەی 

بــەرەو خۆرهــەاڵت.

کێشمەکێشــە  ئــەم  نێو-ئیمپریالیســتیانەی  رسوشــتی   .2

ــەوە،  ــەر دەکات ــە س ــی ل ــڤ جەخت ــەی کیێ ــەتی حوکوومەتەک سیاس

کــە ئەویــش پەلکێشــکردنی ناتۆیــە بــەرەو گۆڕەپانــی جەنــگ. 

ئــەوەش لــە ڕاســتیدا، لــە داواکاریــە چەندبــارە بەردەوامەکانیانــەوە 
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ــە ناتــۆ بــۆ ســەپاندنی ناوچەیەکــی دژەفڕیــن بــە  دەردەکەوێــت ل

ســەر ئوکراینــەوە. کارێکــی لــەم جــۆرەش بەناچــاری پــاڵ بــە ناتــۆ 

و هێزەکانــی ڕووســیاوە دەنێــت بــەرەو دەســتەویەخە بــوون. 

ــوان  ــە لەنێ ــۆڕی ئەتۆمیان ــێت ڕووەو ئاڵوگ ــی وا دەش ــە جەنگێک ک

ــەوەی  ــەر ئ ــا لەب ــەک تەنه ــەرە بســێنێت – ن ــدا پ هــەر دوو الیەن

ســەرۆکی ڕووســیا، ڤالدیمێــر پوتیــن، هەڕەشــەی تۆڵەســەندنەوەی 

ــەی  ــتێتی نەریتیان ــۆی بااڵدەس ــوو بەه ــردوە، بەڵک ــەی ک ئەتۆمیان

ڕووســیا لــە شــەڕگەکەدا. واڵتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا و ڕووســیا 

 thermonuclear-ــە ناوەکــی ــزی “گەرمی ــە دوو هێ ــا ئاســتێکی ب ت

“-یانــەی مــەزن لــە جیهانــدا دادەنرێــن. جەنــگ لەنێوانیانــدا 

لــە  قوتاربووەکانیــش  و  دەبــات  لەنێــو  مرۆڤایەتــی  زۆرینــەی 

ژیانکردنیێکــی چەرمــەرسی و هەژاریانــەدا بەجێدەهێڵێــت.

بەرپرســیارێتی ئــەم گریامنــە تۆقێنــەرە دەکەوێتــە ســەر   .3

شــانی هــەر دوو نەیــارە ئیمپریالیســتەکەوە – واڵتــە یەکگرتوەکانــی 

ئەمریــکا و هاوپەیامنەکانــی بــۆ پاڵنانیــان بــە ناتــۆ و یەکێتیــی 

ــۆ  ــیا ب ــنورەکانی ڕووس ــەرەو س ــەاڵت ب ــاوە ڕووەو خۆره ئەورووپ

فــراوان بــوون و ڕیشــەدارکردنی بااڵدەســتێتی بــە ســەر خۆرئــاوای 

ئــەو  ڕاگرتنــی  بــۆ  هاوپەیامنەکانــی  و  ڕووســیا  وە  ئوراســیا، 

پرۆســەیە لەڕێگــەی جەنــگ، پەالمــاردان و داگیرکردنــەوە. گێژەنــی 

ــارە ئیمپێریالیســتەکەوە ئاگــری  ــردن هــەر دوو نەی بەرەوســەروو ب

خۆشــدەکەن. قورســایی هەمــوو ئەمانــە دەکەوێتــە سەرشــانی 

گەلــی ئوکرایــن. کرێــکاران لــە واڵتــە زەرەرخواردوەکانــدا لــە 

ئیمپریالیزمــی خۆرئاوایــی یــان ڕووســی چاوەڕوانــی هیــچ شــتێکی 

ــەن. ــاش ناک ب

4. لەبەرئەوە ئێمە داواکارین:

• ئاگربەســتی دەســتبەجێ و کشــانەوەی هێــزە ڕووســیەکان لــە 

ئوکراین.

• کێشــانەوەی هێزەکانــی ناتــۆ لــە ناوەنــد و خۆرهەاڵتــی 

ئەورووپــا.

• نەناردنی چەک بۆ ئوکراین.

• نا بۆ سەپاندنی سزاکان بە سەر ڕووسیادا.

• زیادنەکردنی ئاڵۆزیەکان نە لە الیەن ڕووسیا ونە ناتۆ.

تریلیــۆن  –چەندیــن  بووەســتێنن  پڕچــەک  پێشــبڕکێی   •

دۆالرەکان بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی برســێتی و قەیرانــی کەشــوهەوا 

و هــەژاری و نایەکســانی خــەرج بکــەن نــەوەک بــۆ جەنــگ و خــۆ 

پڕچەککــردن.

ــە  ــە دەگات ــن ک ــی ئوکرای ــەرزی دەرەک ــاندنەوەی ق • هەڵوەش

113 ملیــار دۆالر، وە ناردنــی کۆمەکــی مرۆییانــەی خێــرا بــۆ گەلــی 

ــی. ئوکراین

5. شــەڕانگێزیبوونی ڕوەوســەربردنی “تصعیــد-escalation “ـــی 

ســەربازیانەی ڕووســی ئاشــکرایە. بــەاڵم هەرچەندە کە ناتــۆ بڕیاری 

داوە ڕاســتەوخۆیانە خــۆی لــە جەنــگ تێەوەنەگلێنێــت، بــەاڵم 

ــی  ــات. دابینکردن ــەر دەب ــناک ڕوەوس ــی ترس ــە بەجۆرێک ملمالنێک

چــەک بــۆ ئوکرایــن بانگهێشــتێکە بــۆ تۆڵەســەندنەوەی ڕووســیانە. 

ــودەزگا و  ــە ســەر دام ــە ســەپێندراوەکان ب هەروەهــا ســزا ئابووری

بەرژەوەندیــە ڕووســیەکان خــۆی جەنگێکــە بــە ئامرازێکــی دیکــە. 

دەگرێتــەوە.  ســڤیل  دانیشــتوانی  بەرۆکــی  ســزاکان  هەمیشــە 

ئەوانــە ڕێــک کااڵیەکــن پڕبــە بــااڵی پڕوپاگەنــدا ناسیونالیســتیەکەی 

ــۆی کۆمەکــی  ــدا ب ــی پشــتوانی جەماوەری ــە هەڵخڕاندن ــن و ل پوتی

پێدەکــەن. دەمێــک واڵتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا و یەکێتیــی 

ــەش  ــۆ بێب ــان ب ــەی خۆی ــی جیهانیان ــتێتی دارای ــا زاڵدەس ئەورووپ

ــە دراوە  ــەکەوتەکانی ل ــە پاش ــیا ل ــدی ڕووس ــی ناوەن ــی بانک کردن

ــۆ  ــیەکان ب ــە ڕووس ــزە ناوەکی ــتنی هێ ــە خس ــن ب ــەکان، پوتی بیانی

ــاری ئامدەباشــیانە واڵمیدانــەوە. پشــت بەســت بــە فشــاری  ــاو ب ن

ــە  ــۆک ب ــە چ ــتی ئامێزان ــی ئاش ــارە بەجۆرێک ــە بڕی ــە ک ئابووریان

ڕووســیا دا بــدات دەشــێت کارەســاتی دوایینــی لێبکەوێتــەوە. 

ســزا و گەرمــارۆ خســتنە ســەرەکان شــتێک نیــن جگــە لــە قۆناغــی 

یەکەمیــن بــۆ ڕوەوســەرەوەبردنی زیاتــر، کــەوا هەمیشــە بــە 

بەکارهێنانــی هۆیــە ســەربازیەکان کۆتایــی دێــت. ئەمــە ئــەوە 

بــوو ڕوویــدا لەگــەڵ عــراق 1990، یوگوســالڤی/ رسبیــا 1992، 

ــا  ــا، لیبی ــی 1992، ئەفغانســتان 1999، جۆرجی ســۆماڵ 1992، هاییت

لــە 1992 بــۆ 2011، یەمــەن لــە 2014. لــەم ماوانــەی دواییــدا 

هەرچــی کردەویەکــی ســەربازیانەی واڵتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا 

ئەنجامــی دابێــت بۆتــە منونەیەکــی ئاشــکرا: ســزاکان پێــش بۆمــب 

ــەون. ــەکان دەک بارانکردن
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6. ئێمــە هەروەهــا دژبــە خــۆ توندوتــۆڵ کردنــەوەی ســەربازیانەی 

ناتۆیــن – بــۆ منونــە، بڕیــاری حوکوومەتــی ئەڵامنــی بــۆ خەرجکردنــی 

100ملیــار یــورۆی زیاتــر لــە ســەر “بەرگــری”، دوەێنــدە کردنــی ســوپا 

لــە الیــەن پۆڵنــداوە و زیادکردنــی بــە خەرجدانــی ســەربازیانە بــۆ لــە 

ســەتا ســێی )تێکــڕای بەرهەمهێنانــی خۆماڵی-اجاملــی الناتــج املحلــی- 

الیــەن  لــە  گشــتیانە  هاندانــی  وە   ،)gross domestic product

یەکێتیــی ئەورووپــاوە بــەرەو عەســکەرتاریەت. ئێمــە ئــەو ئامانجــەی 

ــە ســەر چــەک  ــردن ل ــی خەرجبۆک ــۆ زیادکردن ــەوە ب ــۆ ڕەتدەکەین نات

بــۆ لــە ســەتا 2ی تێکــڕای بەرهەمهێنانــی خۆماڵــی لــە دەمــی جەنــگ، 

ــوارووەکان و  ــرێ لەخ ــەوا، ک ــاو وه ــی ئ ــی، قەیران ــی جیهان هەژارێت

ژێرخانــە داتەپیوەکــە لــە خوێندنگــە و خەســتەخانەکان، هــەژاری 

ــان  ــکاران و خێزانەکانی ــەدا. کرێ ــتەجێ بوون ــوێنی نیش ــی ش و نەبوون

ــە دەدەن. ــەم سیاســەتی عەســکەرتاریەتە جەنگیی باجــی ئ

ــە  ــە ســەرە کــەوا ئەمــە جەنگێکــە ب ــەوە ل 7. شــایەنی جەختکردن

ــەدا  ــکا و کەن ــی ئەمری ــە یەکگرتوەکان ــا، واڵت ــەم ئەورووپ ــەی یەک پل

ڕووســیا  بــە  لێکردنێکــی  پشــتیوانی  )چاینــا(  چیــن  دەگرێتــەوە. 

لــە باشــووری  لــە دەوڵەتانــی دیکــە  بەخشــیوە، بــەاڵم زۆرێــک 

گــۆی زەوی ڕەتیدەکەنــەوە کــە ببنــە الیەنــداری هیــچ الیەنێــک، بــە 

ــیک  ــیا، مەکس ــتان، ئیندۆنوس ــەوە، هیندس ــە کەنداودارەکانیش دەوڵەت

و باشــووری ئافریقــاوە. ئەمەیــش بەدئــاکاری ڕووســیا و خۆرئــاوا 

ــی  ــە ململنێیەک ــی ل ــی مرۆڤایەت ــە پاکتاوکردن ــەکردنیان ب ــە هەڕەش ل

ناوچەییانــەدا دوپــات دەکاتــەوە.

8. ئــەم جەنگــە بــە نرخێکــی ئابووریانــەی زۆر بــەرز دەشــکێتەوە، 

نــەک هــەر تەنهــا بــە ســەر دانیشــتوانی ئوکرایــن و ڕووســیادا، 

بازدانــەکان لــە نرخەکانــی وزە وخۆراکــدا کــە ڕوویانــداوە دەبنــە 

مایــەی بەرزبونــەوەی هەڵئاوســان، کــەوا لەڕاســتیدا خــۆی لــەم 

ســووربوونی  بــووە.  ئاســتدا  بەرزتریــن  لــە  دواییــدا  ســاڵەی   30

ــە  ــەتەکەیان ک ــی سیاس ــەر بەردەوامبوون ــە س ــەکان ل ــە ناوەندی بانک

کەمکردنــەوەی  و  ســوود  ڕێژەکانــی  بەرزکردنــەوەی  لــە  بریتیــە 

]*[)quantitative easing کمــی-  چەندایەتی-تیســیر  )ئاســانکاری 

ـــیەکان هەوڵدانێکــە بــۆ زۆرهــاوردن بــۆ خەڵکــی کرێــکار کــە نرخــی 

قەیرانێــک بدەنــەوە کــەوا هەرگیــز دروســتکراوی دەســتی ئــەوان 

نیــە. وە لــە هەمــان کاتیشــدا، ڕووســیا و ئوکرایــن بــە بەرهەمهێنــەری 

جەنگی ئۆکرانیا دەرئەنجامی ملمالنێی 
نێوان چەتە ئیمپریالیستەکانە لە 
الیەک ئیمپریالیزمی بەهێزی ئەمەریکا 
هەیە، کە پێگەیەکی بااڵدەستی هەیە 
لە گۆڕەپانی جیهانیدا لە دوای جەنگی 
ساردەوە. لە الیەکی دیکەیشەوە 
ئیمپریالیزمی ڕووسی هەیە، کە 
زۆرینەی هەرە زۆری هێزی سروشتی و 
بەرهەمهێنان و پیشەسازی و سەربازیی 
خۆی لە یەکێتیی سۆڤێتی جارانەوە 
بەدەست هێناوە، ئەمیش لە ئاستی 
خۆیدا ئیمپریالیزمێکی بەهێزە، بەاڵم 
لەو ئاستەدا نییە بە سەر هەموو 
جیهاندا زاڵ بێت.

ئەمە ئەوە بوو ڕوویدا لەگەڵ عراق 
1990، یوگوسالڤی/ سربیا 1992، سۆماڵ 
1992، هاییتی 1992، ئەفغانستان 
1999، جۆرجیا، لیبیا لە 1992 بۆ 2011، 
یەمەن لە 2014. لەم ماوانەی دواییدا 
هەرچی کردەویەکی سەربازیانەی واڵتە 
یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەنجامی دابێت 
بۆتە نمونەیەکی ئاشکرا: سزاکان پێش 
بۆمب بارانکردنەکان دەکەون
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ســەرەکی مــادە خۆراکیــەکان دادەنرێــن. جەنگەکەیــان دەبێتــە 

ــووری زەوی. ــۆی باش ــوە گ ــە نی ــر ل ــێتی زیات ــۆکاری برس ه

ئاوارەبوونــی ژمارەیەکــی زۆر  9. جەنگەکــە بۆتــە هــۆکاری 

ــنوورەکانیدا.  ــن و دەرەوەی س ــۆی ئوکرای ــە ناوخ ــەران ل ــە پەناب ل

ژمارەیەکــی زۆر لــە کەســانی ئاســایی لــە زۆرێــک لــە واڵتــان 

ــە  ــەو پەنابەران ــی ئ ــۆ میوانداریکردن ــاندا ب ــان نیش ــی خۆی ئامادەی

ــک  ــەی بڕێ ــردە ڕێژەییەک ــوازی ک ــتی پێش ــە ماڵەکانیاندا.هەڵوێس ل

لــە والتانــی ئەنــدام لــە یەکێتیــی ئەورووپــا لەگــەڵ بنیادنانــی 

قــەاڵ ئەورووپاییەکــەدا بــۆ ڕێگریکردنــی لــە هاتنــی کۆچبــەر 

بەخێرهاتنــی  دەڵێیــن:  ئێمــە  دێتــەوە.  ناکــۆک  پەنابــەران  و 

ئوکراینیــەکان بــۆ واڵتەکامنــان دەکەیــن، بــەاڵم ســنوورەکان بــەڕووی 

ــە دژی  ــا ئێم ــەن. هەروەه ــدا وااڵک ــەر و کۆچبەران ــوو پەناب هەم

گەشــەکردنی ڕەگەزپەرســتین دژبــە ڕووســەکان، کــە بــەردەوام 

ــان  ــەمتەدارانەوە ه ــەو سیاس ــەن ئ ــە الی ــە ل ــی دوڕوویان بەجۆرێک

ــە  ــوون پێشــوازی ل ــێ خۆشــحاڵ ب ــوو دوێن ــەوا هەتاک ــت ک دەدرێ

ــتی  ــا دژی ڕەگەزپەرس ــەن، هەروەه ــەکان بک ــدە ڕووس دەوڵەمەن

بەرانبــەر بــە ڕەش پێســتەکان لــە ئوکرایــن و واڵتانــی چــواردەوری 

ــەش  ــی بێب ــی پەنابەرێت ــە ماف ــەکان ل ــە ئافریقایی ــد ک ــوو پۆڵن وەک

ــن. دەکرێ

لــە 15 ســاڵی ڕابــردوودا بزوتنــەوەی جیهانــی دژبــە   .10

بــەرەو  بــۆ بەرهەڵســتی کردنــی داگیرکردنــی عێــراق  جەنــگ 

پوکانــەوە ڕۆیشــتوە. ئێســتا پێویســتی بەوەیــە خــۆی زینــدوو 

بکاتــەوە لــە ســەر بنەمــای دانپیانانێکــی سیاســیانەی ئاشــکرا 

ــۆ ســەر ئاشــتی جیهانــی ســەرچاوەکەی  کــەوا هێــريش ســەرەکی ب

لــە ڕکابەرێتــی نێــوان زلهێــزە ســەربازیەکانەوە هەڵدەقوڵێــت. 

کامپیــن لەپێنــاو داماڵینــی یەکالیەنانــەی چەکــی ئەتۆمی،هــەروەک 

گرینگــی  دیکــەش  جارێکــی  ســارددا،  جەنگــی  لەمــاوەی 

پەیداکردۆتــەوە. ناتــۆ نابــێ فــراوان بکرێتــەوە، بەڵکــوو دەبــێ 

هەڵبووەشــێرنێتەوە.

ــی  ــیادا گرینگیەک ــە ڕووس ــگ ل ــە جەن ــەوەی دژب بزوتن  .11

و  خۆنیشــاندەران  ئازایەتــی  لــە  ســاو  هەیــە.  تایبەتیانــەی 

هیواداریــن ئەزموونــی ئــەم جەنگــە کارەســاتبارە ببێتــە هــۆی 

ــەن. ــەوان شــایەنی هاوپشــتیی جیهانیان ــان. ئ ــی ژمارەکانی زۆربوون

لــە هەرچــی دیدگەیەکــی ژینگەییانــەوە بێــت ئــەم   .12

ــێنەری  ــەرەکان وەش ــەربازیە ڕکاب ــرە س ــاتاویە. ئامێ ــە کارەس جەنگ

ــی  ــی دابینکاریەکان ــۆن. بڕین ــە ئۆکســیدی کارب ــەالح گازی دوان زەب

ــە شــێوەیەکی  ــر بەرهەمهێنانــی نــەوت و ڕەنگــە ب وزە هانــی زیات

ــوو  ــت. وە هەتاک ــۆم ببەرسێ ــە وزەی ئەت ــت ب ــر پش ــرت زۆرت فراوان

ئەتۆمیــەکان  چەکــە  ســنووردارانەی  بەکارهێنانــی  تەنانــەت 

کاریگــەری ژەهراویکارانــەی جۆراوجــۆری دەبێــت. لــە ســەروو 

ئەوەشــەوە، جەنگەکــە الدانــە لــە ئەرکــە دەســتبەجێکەی کــە 

البردنــی کاربــۆن لــە ئابــووری جیهانیــدا. لــە 27ی فێربیــوەری، 

ــە  ــزە ئەتۆمیی ــد کــەوا هێ ــەو ڕۆژەی کــە پوتیــن ڕایگەیان هەمــان ئ

ــۆرت  ــن ڕاپ ــییەوە، نوێرتی ــاری ئامادەباش ــە ب ــیەکان خراونەت ڕووس

ــداری  ــوهەوا هۆش ــی کەش ــەت بەگۆڕان ــی تایب ــەی نێودەوڵەت لیژن

ــە  ــوهەوا ب ــکاری کەش ــەی گۆڕان ــە تێکدەرانەک ــارەی کاریگەری لەب

ســەر کۆمەڵگــە مرۆیییەکانــەوە، وە ئــەو وێرانکاریــە مەزنــەی کــە 

دەشــێت لــە داهاتوودا دروســتی بــکات. سۆسیالیســتەکان پێویســتە 

ــەوەی  ــگ و بزوتن ــە جەن ــەوەی دژب ــەوەی بزوتن ــی کۆکردن هەوڵ

ــدەن. ــوهەوا ب کەش

دیکــە  ئاگاداریەکــی  بــە  خزمــەت  جەنگــە  ئــەم   .13

ســوودەکەی  جیهانــی  ســەرمایەداری  ڕژێمــی  کــەوا  دەکات 

زیاتــر  و  زیاتــر  کــە  پەیامنــەی  ئــەو  پەڕانــدوە.  تــێ  خــۆی 

ــی  ــگ، تێکدان ــە جەن ــە ل ــدات بریتەی ــی ب ــە مرۆڤایەت ــت ب دەتوانێ

ئەرکــی  سۆسیالیســتەکان  هەژارییــە.  و  ژینگە،نەخۆشــیەکان 

دامەزراندنــی بزوتنــەوە ناپارملانیــەکان و کــردار لــە شــوێنی کارکردن 

دژبــە ئــەم سیســتەمە دەگرنــە ئەســتۆ –جــا ئــەوە بزوتنــەوەی دژبە 

جەنــگ ،یــان بزوتنــەوەی ژینگــە، یــان خەبــات دژی فاشیســتەکان، 

یاخــود خەبــات بــۆ هەقدەســتەکان لــە شــوێنەکانی کارکردنــدا 

بوبێــت –ئێمــە پابەندبوومنــان نــوێ دەکەینــەوە بــۆ کۆمــەک کــردن 

ــت  ــە دەکارێ ــی ک ــتی جیهان ــی سۆسیالیس ــی شۆڕش ــە بەدیهێنان ب

ــە نەفرەتــی ســەرمایەداری ڕزگار بــکات.  بــۆ دواجــار هەســارەکە ل

ــە  ــەرەکی ل ــی س ــت ” دوژمن ــمەکەی کارڵ لیبکنیش ــت دروش دەبێ

نیشــتیامندایە” بکەینــە دروشــمی خۆمــان.
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نوترین بوکراوەکانی  
دەزگای ئایدیا  بۆ فیکر و لکۆینوە 



 پێویســتە ئۆکرانیا داواکاریی پااڵوتن پێشــکەش 
بــکات و کۆمیســیۆنی ئەورووپــا و پەڕلەمانــی 
ئەورووپــا و واڵتانــی ئەندامیش پەســەندی بکەن

چوونی ئۆکرانیا بۆ ناو یەکێتیی ئەورووپا لە نێوان خەون و مۆتەکەدا
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ئەگــەر چــی پرســی چوونــی ئۆکرانیــا بــۆ نــاو یەکێتیــی ئەورووپا 

پرســێکی دێرینــە و نزیکــەی چارەکــە ســەدەیەکە بــە هەڵــوارساوی 

ــۆ  ــیا ب ــەی ڕووس ــاش هێرشــە داگیرکارییەک ــە پ ــەاڵم ل ــەوە، ب ماوەت

ســەر ئــەم واڵتــە ئــەم پرســە بــە کۆمەڵــە ڕەهەندێکــی تازەتــرەوە 

ــر  ــر زیات ــی ت ــە هــەر کاتێک ــا ل ــاس. ئێســتا ئۆکرانی ــەر ب ــەوە ب هات

پەلەیەتــی لــە چوونــە نــاو یەکێتیــی ئەورووپــا. خواســتەکەی 

ــا لــە ئێســتادا لــە الیــەن ئەندامانــی یەکێتیــی ئەورووپــاوە  ئۆکرانی

ــەرۆکی  ــەن س ــە الی ــش ل ــە تایبەتیی ــت، ب ــێ دەکرێ ــوازیی ل پێش

ــن(.  ــر الی ــۆن دێ ــۆال ڤ ــاوە )ئۆرس ــی ئەورووپ ــیۆنی یەکێتی کۆمیس

بــەاڵم میکانیزمــی چوونــی ئــەم واڵتــە بــۆ نــاو یەکێتیــی ئەورووپــا 

ــتی  ــۆزە و پێویس ــی ئاڵ ــە و ڕێگەیەک ــە گرێوگۆڵ ــڕ ل ــتا زۆر پ هێش

بــە کۆدەنگیــی )27( ئەندامەکــەی یەکێتیــی ئەورووپــا هەیــە. 

هــاوکات هاتنــی ئۆکرانیــا بــە شــێوەیەکی کتوپــڕ و لــەم کاتــەدا، بــە 

واتــای تێکشــکاندنی ئــەو لێکنزیکبوونەوەیــە دێــت کــە ســەبارەت 

ــۆ  ــەوە ب ــەی دەگەڕێت ــە و بنەماک ــە ئارادای ــتا ل ــی ئێس ــە جەنگ ب

پەیامننامــەی  پێنجەمــی  مــادەی  و  لیشــبۆنە  ڕێککەوتننامــەی 

ــیپی  ــە پڕەنس ــەبارەت ب ــۆ( س ــک )نات ــووری ئەتانتی ــی باک پەیامن

ــەڵ.  ــی بەکۆم بەرگری

جۆراوجــۆری  هەوڵــی  چەندیــن  ئــەوەی  پــاش  زیلینســکی 

ــز و  ــی بەهێ ــەر پەیامێک ــردە ب ــای ب ــوون، پەن ــام ب ــێ ئەنج دا و ب

کاریگــەر بــۆ یەکێتیــی ئەورووپــا، ئەوەیــش لــە میانــەی گوتارێکــی 

ــە  ــا ل ــی ئەورووپ ــارەگای یەکێتی ــە ب ــر ل ــوو کــە دوات ــەوە ب ڤیدیۆیی

بڕۆکســل پەخــش کــرا، لــە پەیامەکــەدا داوای کــرد واڵتەکــەی 

نەخرێتــە نــاو ڕێوشــوێنە ڕۆتینییەکانــی چــوون بــۆ نــاو یەکێتییەکــە، 

ــاو  ــە ن ــەم بیخەن ــە کاتێکــی ک ــەت و ب ــە بڕیارێکــی تایب بەڵکــوو ب

ــا. ــی ئەورووپ یەکێتی

ســەرۆکی هەشــت واڵت لــە ئەندامانــی یەکێتیــی ئەورووپــا، کــە 

ــا، ئیســتۆنیا،  ــا، بولگاری ــا، لیتوانی ــک، التیڤی ــە )چی ــوون ل ــک هات پێ

پۆڵەنــدا، ســلۆڤاکیا، ســلۆڤینیا( لــە نامەیەکــی کــراوەدا داوایــان کــرد 

ــی  ــاو یەکێتی ــۆ ن ــا ب ــی ئۆکرانی ــەر چوون ــە س ــت ل ــتان بکرێ دانوس

ئەورووپــا بــە شــێوەیەکی دەســتبەجێ.

ــە  ــەن ک ــەوە دەک ــاس ل ــران ب ــە چاودێ ــک ل ــاوکات کۆمەڵێ ه

هەنگاوێکــی لــەم جــۆرە و لــەم ســاتەدا، پــڕ مەترســییە، بــە تایبــەت 

ــەڵ  ــا لەگ ــەی ئۆکرانی ــە چەکداریی ــەو ناکۆکیی ــی ئ ــۆی بوون ــە ه ب

ــە  ــیا ب ــەرۆکی ڕووس ــی س ــر پۆتین ــی ڤالدیمێ ــیادا و پێداگری ڕووس

مانــەوەی ئۆکرانیــا لــە دۆخــی »بێالیەنیــی تــەواو«دا پێــش ئــەوەی 

هێزەکانــی بکشــێنێتەوە لــەو واڵتــە. هــەر لــەم بارەیــەوە فرانســوا 

ئــەوەی  گەیانــد،  ڕای  فەڕەنســا  پێشــووی  ســەرۆکی  هۆالنــدی 

ــی  ــە هەنگاوێک ــت و ببێت ــێ بکرێ ــەی ل ــە ئێســتادا پەل پێویســتە ل

ــا،  ــی ئەورووپ ــاو یەکێتی ــۆ ن ــە ب ــا نیی ــی ئۆکرانی ــتبەجێ، هاتن دەس

بەڵکــوو کردنــەدەرەوەی هێزەکانــی ڕووســیایە لــە خاکــی ئۆکرانیــا.

ســەرباری ڕێــکارە سیاســی و دیپلۆماســییەکان، ڕێــکارە یاســایی 

ــە  ــرن ل ــی ئەورووپایــش ڕێگرێکــی ت ــاو یەکێتی ــی ن و پەیڕەوییەکان

بــەردەم »وەرگرتنێکــی تایبــەت«ی ئۆکرانیــا وەک ئەنــدام لــەو 

یەکێتییــە، چونکــە لــە هیــچ بەندێکــی یاســایی و پەیڕەوێکــی 

ــە  ــراوە، هــەر بۆی ــەم جــۆرە نەک ــی ل ــە حاڵەت ــاژە ب ــدا ئام ناوخۆیی

هەنگاوێکــی لــەو جــۆرە پێویســتی بــە هەموارکردنــەوەی بەشــێک 

ــە. ــڕەو و پەیامننامەکان ــە پەی ل

بــە گوێــرەی گوتــەی چاودێــران، هەنگاوێکــی لــەم جــۆرە لــەم 

ــە  ــا ئێســتا ل کاتــەدا مومکیــن نییــە، لەبــەر ئــەوەی ئەگــەر ئۆکرانی

دۆخێکــی نەخــوازراودا بێــت بــە هــۆی جەنــگ و داگیرکارییەکانــی 

ــر  ــی ت ــە دەوڵەتان ــە هەمــان شــێوە هــەر کام ل ــەوا ب ڕووســیاوە، ئ

کــە دەخــوازن بێنــە نــاو ئــەم یەکێتییــەوە، پاســاو و داوا و پاڵنــەری 

بەهێــزی خۆیــان هەیــە. بۆیــە هاتنــی هــەر واڵتێکــی بــۆ نــاو ئــەم 

یەکێتییــە، النــی کــەم پێویســتی بــە هەوڵــی چــڕی دە ســاڵ هەیــە.

ــتاوە،  ــەی ئێس ــەم حاڵ ــا ب ــی ئۆکرانی ــرەوە هاتن ــی ت ــە الیەک ل

هاوشــێوەی هەڵدانــی تۆپێــک ئاگــرە بــۆ نــاو پانتایییەکــی زۆر لــە 

پــووش و پــاوان. بەشــێک لــە دیپلۆماتــکارە کۆنزێرڤاتیڤــەکان پێیــان 

وایــە، نــەک نابێــت بــە هــۆی هێرشــەکانی ڕووســیاوە پەلــە بکرێــت 

لــە هاتنــی ئۆکرانیــا بــۆ نــاو یەکێتیــی ئەورووپــا، بەڵکــوو تەنانــەت 

ــەدا و  ــەم کات ــەوە ل ــر بکرێت ــەیە خاوت ــەم پڕۆس ــی ئ ــت ڕەوت دەبێ

ئەندامانــی یەکێتیــی ئەورووپــا بــە دەســتی خۆیــان ئاگــر نەهێننــە 

نــاو ماڵــی خۆیانــەوە. ئــەم بۆچوونەیــش بــێ بنەمــا نییــە، بەڵکــوو 

پشتبەســتە بــە مــادە و ئەحکامەکانــی پەیــڕەوی ناوخــۆی یەکێتیــی 

ئەورووپــا و ناتــۆ، کــە بــاس لــە پڕەنســیپی »بەرگریــی بەکۆمــەڵ« 

دەکات و هــەر هێرشــێک بــۆ ســەر یەکێــک لــە ئەندامەکانــی، بــە 

ــە  ــر ل هێــرش بــۆ ســەر کــۆی یەکێتییەکــە و تــەواوی ئەندامانــی ت

ــەم دەدات. قەڵ

دەمــدا  بــەر  لــە  واقیعیــی  ڕێگــەی  یــەک  ئۆکرانیــا  کەواتــە 

دەمێنێتــەوە، ئەویــش هەنگاونانــە بــە ڕێــکارە ئاســایی و ڕۆتینییەکانی 
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داواکردنــی ئەندامێتــی. لــەم ڕێگەیەیشــدا پێش هەر شــتێک پێویســتە 

داواکاریــی پااڵوتــن پێشــکەش بــکات و کۆمیســیۆنی ئەورووپــا و 

پەڕلەمانــی ئەورووپــا و واڵتانــی ئەندامیــش پەســەندی بکــەن، پێــش 

ــەوە  ــی ئەورووپیی ــەن ئەنجوومەن ــە الی ــگ ل ــۆی دەن ــە ک ــەوەی ب ئ

پەســەند بکرێــت )واتــە ســەرکردەی واڵتــان و حوکوومەتــەکان(. 

ــەوە دەکات،  ــاس ل ــە ب ــەرۆکی ئەنجوومەنەک ــەدا س ــەم چوارچێوەی ل

کــە ئەگــەر چــی ئەمــە ڕێگەیەکــی یاســایی و ئاســایییە، بــەاڵم جــۆرە 

هەســتیارییەکی هەمیشــەیی هەیــە لــە نــاو یەکێتییەکــەدا بــۆ هــەر 

فراوانبــوون و زیادبوونــی ئەندامێــک، کــە پێویســتە ئۆکرانیــا لــە بــەر 

ــدات. ــان ب ــی تێپەڕاندنی ــت و هەوڵ چــاوی بگرێ

ــی  ــۆ وەرگرتن ــا ب ــی ئەورووپ ــی یەکێتی ــد و مەرجەکان ــۆی بەن ک

ــەواوی  ــد(، کــە ت ــە )35 بەن ــت ل ــوێ پێــک دێ هــەر ئەندامێکــی ن

الیەنــە جیاجیاکانــی وەک )وزە، ژینگــە، باج، سیاســەتی کۆمەاڵیەتی 

و ...هتــد( دەگرێتــەوە.

واڵتانی ئەندام لە یەکێتیی ئەورووپا
 ئەڵمانیا
 ئیتاڵیا

 بەلجيکا
 فەرەنسا

 لۆکسمبۆرگ
 هۆڵەندا
دانیمارک
ئایرلەندا

جەبەل تاریق
یۆنان

 ئیسپانیا
 پرتوگال

 سوید
 نەمسا
 فینالند

 ئیستۆنیا
 پۆڵەندا

کۆماری چیک
 سلۆڤاکیا

 سلۆڤینیا
 قوبرس
 التیڤیا

 لیتوانیا
 ماڵتا

 هەنگاریا
 بولگاریا
ڕۆمانیا
 کرواتیا

واڵتانی پاڵێوراو بۆ ئەندامێتی
ئەلبانیا

ئایسلەندا
شاخی ڕەش )مۆنتینیگرۆ(

سڕبیا
مەکدۆنیا

تورکیا

واڵتانی نائەندام
ئەندۆرا
ئەرمینیا

ئازەربایجان
بیالڕووسیا

بۆسنە و هەرسک
لیختنشتاین

مۆڵدۆڤا
مۆناکۆ
نەرویج
ڕووسیا

سان مارینۆ
سویسرا
ئۆکرانیا
ڤاتیکان
جۆرجیا
کۆسۆڤۆ



ئیسرائیل و قەیرانی ئۆکرانیا
ــەربازییەکەی  ــە س ــە هێرش ــەوەی هەی ــی ئ ــرائیل ترس ئیس
ڕووســیا بــۆ ســەر ئۆکرانیا ســەرنجی کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی 
بۆ ڕێککەوتنێکی باشــتر و تۆکمەتر لەگەڵ ئێران ڕابکێشــێت

عەبدولڕەئووف ئەڕنائووت
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وێناکردنــی هەلومەرجــی ئاســایی ئەوەیــە، کــە ئیرسائیــل 

بچێتــە پــاڵ هاوپەیامنــە کالســیکییەکانی لــە ئەورووپــا و ويالیەتــە 

ــەر  ــی س ــتیاریی بارودۆخ ــەاڵم هەس ــکا، ب ــی ئەمری یەکگرتوەکان

گۆڕەپانــی ســووریا، کــە لــە ژێــر کۆنرتۆڵــی ڕووســیادایە، ڕەخنــەی 

و ناڕەزایەتیــی هەندێــک لــە سیاســەمتەدارانی ئیرسائیــل لــە 

ئۆکرانیــا  بــۆ ســەر خاکــی  ئۆپراســیۆنی ســەربازیی ڕووســیا 

ــی داوە  ــل هەوڵ ــوو ئیرسائی ــردوە، بەڵک ــەرم ک ــی ن ــە تەواوەت ب

ــە  ــکات، ک ــانە ب ــەو کەس ــی خــۆی پێشــکەش ب پشــتیوانیی مرۆی

لــەم قەیرانــەدا پێویســتیان پێیەتــی بــە تایبەتــی کارەســاتی 

ــە  ــە بووەت ــا، ک ــۆ ئەورووپ ــاوە ب ــە ئۆکرانی ــەران ل ئاشــکرای پەناب

بابەتێکــی بنەڕەتــی، کــە دەوڵەتانــی ئەورووپــا هەوڵیــان داوە بــە 

شــێوەیەکی ڕیشــەیی ســەبارەت بــە قەیرانــی پەنابەرانــی هاتــوو 

ــەن.  ــنووردار بک ــاوە س ــوەری ئەورووپ ــە دەرەوەی کیش ل

لــە ســەر ئاســتی ئەورووپــا و ئۆکرانیــا چــاوەڕوان دەکــرا 

ئیرسائیــل ڕۆڵــی ســەرەکی لــەم بابەتــەدا بگێڕێــت وەک واڵتانــی 

تــری ئەورووپــا، کــە خۆیــان بــە »پێشــکەوتووخواز« دەزانــن 

لــە بــواری وەرگرتنــی پەنابەرانــی ئۆکرانیــا و کەمکردنــەوەی 

مەینەتــی و ئازارەکانیــان، بــەاڵم ســوپرایزەکە لــە ســەر زاری 

تەلئەبیــب-وە  لــە  کۆرنیســچۆک  ئیڤگــەن  ئۆکرانیــا  باڵیــۆزی 

ســەری هەڵــدا، کــە کۆنگرەیەکــی ڕۆژنامەوانــی ئەنجــام  دا 

ــت و  ــاندا هەڵڕش ــەردەم ڕۆژنامەنووس ــە ب ــکی ل ــدا فرمێس و تێی

گلەییــان کــرد لــە ڕەتکردنــەوەی وەرگرتنــی پەنابەرانــی ئۆکرانیــا، 

ــا و  ــە ڕۆمانی ــۆن(ەوە ل ــن گوری ــەی )ب ــگای فڕۆکەخان ــە ڕێ ــە ل ک

ــوەی  ــەی کــە لێ ــەو واڵت ــۆ ئ ــەوە ب ــاوە نێرران ــدا و هەنگاری پۆڵەن

ــەر  ــە س ــەپاند ب ــیان س ــی قوورس ــدا مەرج ــە کاتێک ــوون، ل هاتب

ــەوە،  ــەو واڵت ــاو ئ ــە ن ــەدا، کــە دەیانویســت بچن ــەو ئۆکراینییان ئ

کــە ســوکرتینی ئــەو مەرجانــە بریتییــە لــە داوەتنامــە لــە الیــەن 

ــی، کــە هەندێــک جــار  ــی دارای ــە کەمفالەت ــەوە ب ئیرسائیلییەکان

ــی  ــی گەرەنتی ــا پێدان ــە نزیکــەی )10000( دۆالر، هەروەه دەگات

تایبەتــی بــە هەندێــک لــە هاواڵتییانــی ئۆکرانــی لــە کاتــی 

ــوان )3000(  ــە نێ ــۆن، کــە ل ــەی بــن گوری ــاو فڕۆکەخان ــە ن چوون

تــا )10000( دۆالردایــە، بــە مەرجــی واژۆکردنــی بەڵێننامــەی 

ــل.  ــە ئیرسائی ــان ل نەمانەوەی

ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەکەی ڕووســیا لــە ئۆکرانیــا کــە )24ی 

ــەردەم  ــە ب ــل دەخات ــرد ئیرسائی ــێ ک ــتی پ ــوباتی 2022( دەس ش

حســاباتێکی قــورس، کــە لــە ســووریاوە دەســت پــێ دەکات و بــە 

ــی  ــەوە. دەوڵەت ــیایش دەگرێت ــت و ڕووس ــدا تێدەپەڕێ ــاو ئێران ن

ــوون  ــۆ بەردەوامب ــە ب ــی خــۆی هەی ــەوە و پالن ــل لێکدان ئیرسائی

لــە ســوودوەرگرتن لــە دەســتکراوەییی ئەنجامدانــی هێرشــە 

ــە  ــت ئامانج ــە دەڵێ ــی، ک ــەر ئامانجەکان ــۆ س ــامنییەکانی ب ئاس

ئێرانییەکانــن لــە ســووریا، هەروەهــا ئــارەزووی ئەوەیــش دەکات، 

کــە توانــای ئێــران بــۆ بەرهەمهێنانــی بۆمبــی ناوەکــی الواز بکات، 

لــە کاتێکــدا دەســتکراوەیی لــە ئەنجامدانــی هێرشــەکانی لــە نــاو 

ــەاڵم  ــە چاوپۆشــیکردنی ڕووســییەوە بەســرتاوەتەوە، ب ســووریا ب

چانســی گەییشــن بــە ڕێککەوتنێکــی نێودەوڵەتــی لەگــەڵ ئێــران 

لــە ڤیەننــا لــە دوای پرســیارگەلێکەوە نەخشــەی بــۆ دەکێرشێــت، 

لــە کاتێکــدا جیهــان ســەرقاڵی قەیرانــی ئۆکرانیایــە. 

کارلێککردن و کاریگەریی هەمەجۆر
یوناســان فریــامن، پرۆفیســۆری زانســتە سیاســییەکان لــە 

ــۆ  ــە ب ــەم قەیران ــت: دەرهاویشــتەکانی ئ ــربی( دەڵێ زانکــۆی )عی

پێوەندییەکانــی ئیرسائیــل و ڕووســیا »هەمەجــۆرە«. فریــامن بــە 

ــوو  ــش هەم ــی: »پێ ــادۆڵ گوت ــی ئەن ــۆ ئاژانس ــدا ب ــە لێدوانێک ل

شــتێک پێــم وایــە ئیرسائیــل نیگەرانــە لــە توانــای یاریکــردن لــە 

کەشــوهەوای ســووریا«. هەتاکــوو دوورییەکــە لە نێوان ڕووســیا و 

ئیرسائیــل بــە هــۆی بارودۆخەکــە و بــە هــۆی پێگــە لەمێژینەکانی 

ــکا  ــی ئەمری ــە پشــتگیریکردنی پێگەکان ــت ل ــر بێ تەلئەبیــب زیات

زیاتــر توانــای ئیرسائیــل بــۆ کارکــردن لــەو هەرێمــەدا ســنووردارتر 

بــکات. ئیرسائیــل نیگەرانــی پێوەندییــە ئابوورییەکانیەتــی لەگــەڵ 

ڕووســیا، لەبــەر ئــەوەی کــە ئــارد و نــەوت لــەو واڵتــەوە هــاوردە 

دەکات، بۆیــە کاریگەرییــەکان لــە ســەر ئیرسائیــل هەمەجــۆرن«. 

ــا  ــە: ئای ــی فریــامن »تاکــوو ئێســتا پرســیارەکە ئەمەی ــە بۆچوون ب

ــەن  ــە الی ــتا ل ــە ئێس ــزایانەی، ک ــەو س ــاڵ ئ ــە پ ــل دەچێت ئیرسائی

خۆرئــاواوە دژی ڕووســیا ڕاگەیەنــراوە، ئیرسائیلیــش دەبێــت لــەم 

بارەیــەوە بڕیارێــک بــدات«. 
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ڕووسیا پێشبینی چی لە ئیسرائیل دەکات؟ 
ئیرسائیــل گلەیــی خــۆی ئاراســتەی ڕووســیا کــردوە ســەبارەت بــە 

هێرشــەکە ســەربازییەکەی بــۆ ســەر ئۆکرانیــا، بــەاڵم دەبێــت ئەوەمــا 

ــکۆ-دا  ــەر مۆس ــە س ــزا ب ــب س ــا تەلئەبی ــە ئای ــت، ک ــار بێ ــە ال دی ل

دەســەپێنێت و جــۆری ســزاکان چــۆن و چــی دەبێــت؟«. بــە بــڕوای 

فریــامن »تــا ئێســتا ئیرسائیــل تەنهــا قســەی کــردوە و هیــچ کارێکــی 

بــە کرداریــی نەکــردوە، بۆیــە دەبێــت چاوەڕێــی ئــەوە بیــن و 

ببینیــن ئیرسائیــل چ جــۆرە کاردانەوەیــەک لــە دژی ڕووســیا پەیــڕەو 

دەکات و دەبێــت بڕیــاری چــی بــدات«. فریــامن پێــی وایــە بڕیــاری 

ــبینی دەکات،  ــیا پێش ــە ڕووس ــت، ک ــگاوە دەبێ ــەو هەن ــل ئ ئیرسائی

ــە  ــەری ل ــت کاریگ ــکات دەتوانێ ــتێک ب ــل ش ــەر ئیرسائی ــا ئەگ وات

ســەر پێوەندییەکانــی لەگــەڵ ڕووســیا هەبێــت. دوای دوودڵییەکــەی 

کۆنگرەیەکــی  لــە  ئیرسائیــل  دەرەوەی  وەزیــری  الپێــد(،  )یایــر 

ئۆکرانیــا  ســەر  بــۆ  ڕووســیای  هێرشــەکەی  کــە  ڕۆژنامەوانیــدا، 

ســەرکۆنە و شــەرمەزار کــرد و گوتــی: »ئــەم هێرشــە پێشــێلکارییەکی 

ــەواو  ــل ت ــە ئیرسائی ــەت، بۆی ــی نێودەوڵ ــەر ئاساییش ــۆ س ــە ب جدیی

مرۆیــی  هاوکاریــی  ئامادەیــە  و  دەکات  هێرشــەکە  ســەرکۆنەی 

ــکات«.  ــا ب ــی ئۆکرانی ــە هاواڵتییان پێشــکەش ب

ئامانجی ئێرانییەکان لە سووریا 
ــران  ــی پێگــەی ئێ ــە کاریگەرییەکان ــە ل ــل ترســی هەی ئیرسائی

ڕووســیادا،  لەگــەڵ  پێوەندییەکانــی  لــە ســەر  ناوچەکــە  لــە 

بــە تایبەتــی کاریگــەری لــە ســەر توانــای جوواڵندنــی هێــز 

ــیا.  ــی ڕووس ــە ڕەزامەندی ــووریا ب ــە س ــی ل ــە دژی ئامانجەکان ل

ئیرسائیــل بــەردەوام ڕای گەیانــدوە، کــە لــە مــاوەی چەنــد 

ســاڵی ڕابــردوودا ســەدان هێرشــی ئاســامنی کردوەتــە ســەر ئــەو 

ئامانجەکانــی ئێــران و حیزبوڵــای لوبنانــی لــە نــاو ســووریا. 

یانێــڤ کۆبۆڤیــچ، پەیامنێــری ســەربازیی ڕۆژنامــەی )هارێتــس(

ی ئیرسائیلــی ئاشــکرای کــردوە، کــە »نیگەرانیــی ســەرەکیی 

دامــەزراوەی ســەربازیی ئیرسائیــل بریتییــە تێکدانــی پێوەندییــە 

بــە  پەیوەســت  ڕووســیا  و  ئیرسائیــل  نێــوان  هەســتیارەکانی 

بارودۆخــی شــەڕی ســووریا و ئۆکرانیــا، چونکــە لــە ڕاپۆرتەکانــدا 

ــە بەردەوامــی کار  ــل ب ــە ســوپای ئیرسائی ــراوە ک ــێ ک ــاژەی پ ئام

لە سەر ئاستی ئەورووپا و ئۆکرانیا 
چاوەڕوان دەکرا ئیسرائیل ڕۆڵی 
سەرەکی لەم بابەتەدا بگێڕێت وەک 
واڵتانی تری ئەورووپا، کە خۆیان 
بە »پێشکەوتووخواز« دەزانن 
لە بواری وەرگرتنی پەنابەرانی 
ئۆکرانیا و کەمکردنەوەی مەینەتی 
و ئازارەکانیان، بەاڵم سوپرایزەکە لە 
سەر زاری باڵیۆزی ئۆکرانیا ئیڤگەن 
کۆرنیسچۆک لە تەلئەبیب-وە سەری 
هەڵدا، کە گلەیی کرد لە ڕەتکردنەوەی 
وەرگرتنی پەنابەرانی ئۆکرانیا

 ڕووسیا هەرگیز دان نانێت سەروەری 
ئیسرائیل بە سەر بەرزایییەکانی 
جۆالن و ئەمە شتێکی نوێ نییە، 
ڕەنگە ڕووسیا بەیاننامەیەکی باڵو 
بکاتەوە و هەڵوێستی خۆی لە بارەی 
چارەنووسی دووپات بکاتەوە
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ــەوە  ــەن ئێران ــە الی ــزە پاڵپشــتیکراوەکان ل ــە دژی هێ دەکات ل

وەک گروپەکانــی ســەر بــە حیزبوڵــای لوبنانــی. بــە پێــی 

ڕاپۆرتێکــی مەیدانیــی )کۆبۆڤیــچ(، کــە لــە ڕۆژنامــەی هارێتــس 

ــەدا،  ــەم هەلومەرج ــر ئ ــە ژێ ــت: »ل ــەوە دەڵێ ــاوی کردوەت ب

ــت سیاســەتی  ــێ دەچێ ــن ســەرۆکی ڕووســیا پ ــر پوتی ڤالدیمێ

خــۆی بگۆڕێــت ســەبارەت بــە ئۆپەراســیۆنەکانی ئیرسائیــل لــە 

نــاو ســووریا و شــوێنەکانی تــری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە 

هەوڵێکــدا بــۆ ئــەوەی پێگــەی خــۆی بــە دەســت بهێنێتــەوە، 

لــە کاتێکــدا پوتیــن دەیشــتوانێت جموجــووڵ بــکات بــۆ 

ســنووردارکردنی توانــای ئیرسائیــل لــە چوارچێــوەی کاردانــەوە 

و هەڵســوکەوتەکانی لــە بەرانبــەر هەژموونــی گەشــەکردووی 

ئێــران لــە ســووریا و ناوچەکــەدا، ئەمەیــش وەک بەشــێک لــە 

میکانیزمێکــی پــالن بــۆ داڕێــژراو بۆ خــۆالدان لــە ناکۆکییەکانی 

ــووریا«.  ــەرزەمینی س ــە س ــیا ل ــل و ڕووس ــوان ئیرسائی نێ

لە دوای دەســتێوەردانە ســەربازییەکەی ڕووســیا لە ســووریا 

لــە ســاڵی )2015(دا، ئیرسائیــل و ڕووســیا ڕازی بــوون بــە 

»میکانیزمــی خۆدزینــەوە لــە چەقــی ملمالنــێ« بــۆ ڕێگەگرتــن 

ــل  ــی هێرشــەکانی ئیرسائی ــە کات ــە پێکدادانێکــی ســەربازی ل ل

لــە ســووریا، بەرپرســانی  لــە دژی بوونــی پێگــەی ئێــران 

ئیرسائیلیــش سوپاســگوزارن لــەوەدا کــە ڕووســیا لەوانەیــە 

ــۆ  ــەوە ب ــکەوتووتر بگوازێت ــی پێش ــا چەک ــدات ت ــک ب بڕیارێ

نــاو ســووریا و واڵتانــی تــری خەرهەاڵتــی ناوەڕاســت، بــە 

ئامانجــی بەدەســتهێنانی داهــات لــە ڕێــگای فرۆشــتنی چەکــی 

ســرتاتیژییەوە. هــاوکات لەگــەڵ دروســتکردنی هاوســەنگییەکی 

نوێــی دژە تیــرۆر لــە بەرانبــەر هێــزە ســەربازییەکانی خۆرئــاوا 

ــل  ــش ئیرسائی ــەم دوایییەی ــا ئ ــت، ت ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ل

ــی  ــی ئامادەگییەک ــە بینین ــەز ب ــیا ح ــە ڕووس ــوو، ک ــی وا ب پێ

گەورەتــری ئێــران نییــە لــە ســووریا، بەڵکــوو مۆســکۆ دەیەوێت 

ــە  ــەرەکیی ل ــی س ــەڕ ڕۆڵێک ــەک ش ــە دەیەی ــر ل ــە دوای زیات ل

ــی  ــیا کاریگەری ــت«. ڕووس ــەدا ببینێ ــەوەی واڵتەک ئاوەدانکردن

ســەربازیی بەرچــاوی هەیــە لــە قەیرانــی ناوخۆییــی ســووریا، 

ئەســەد  بەشــار  ڕژێمــی  هێزەکانــی  پشــتیوانیی  چونکــە 

ــە بەرانبــەر هێــزە و گروپەکانــی ئۆپۆزســیۆن. ئێســتا  دەکات ل

بەرپرســانی ســەربازیی ئیرسائیــل بــە ئاشــکرا ڕای دەگەیەنــن، 

بــۆ  هەوڵــدان  لــە  بەشــێک  وەک  لــەوەی  نیگەرانــن  کــە 

ــن،  ــتان بوەس ــیا دەستەوەس ــە ڕووس ــران ل ــەوەی ئێ نزیککردن

لــە کاتێکــدا پوتیــن ئازادییەکــی زیاتــر دەداتــە تــاران بــۆ 

ــەوەی  ــر ل ــووریا، زۆر زیات ــاو س ــە ن ــردن ل ــووڵ و کارک جموج

ــی.  ــەزی لێیەت ــل ح ئیرسائی

یەکێکــی تــر لــە نیگەرانییەکانــی ئیرسائیــل ئەوەیــە، کــە 

بهێنێــت  کار  بــە  پێشــکەوتوو  سیســتمی  ڕووســیا  لەوانەیــە 

بــۆ لەکارخســتنی سیســتمی ڕێنامیــی )GPS(ی ئیرسائیلــی و 

ــۆ  ــایبەر(، ب ــایبەر( و هێرشــی )س ــی )س ــری جەنگ ــی ت ڕێکارەکان

تێکدانــی ئۆپەراســیۆنەکانی پەیامنــی ناتــۆ و دەوڵەتانــی خۆرئــاوا 

ــۆی  ــچ«، ب ــی »کۆبۆڤی ــە پێ ــش ب ــای ناوەڕاســت، ئەمەی ــە دەری ل

بــۆ  بــکات  ســنووردارتر  ئیرسائیــل  ســوپای  ئازادیــی  هەیــە 

جوواڵنــەوە و کارکــردن، یــان تێکشــکانی تەکنەلۆژیــای ســەربازی 

و مەدەنــی ئیرسائیــل. 

ڕێککەوتنی ناوەکی و پابەند نەبوونی ئێران
لــە الیەکــی تــرەوە ئیرسائیــل ترســی ئــەوەی هەیــە، کــە 

ــەرنجی  ــا س ــەر ئۆکرانی ــۆ س ــیا ب ــەربازییەکەی ڕووس ــە س هێرش

کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بــۆ ڕێککەوتنێکــی باشــرت و تۆمدکمەتــر 

ــە پێــش ئۆپەراســیۆنی ڕووســیا بــۆ  لەگــەڵ ئێــران ڕابکێشــێت. ل

ــە  ــەو ڕێککەوتن ــوو ئ ــنیاری کردب ــل پێش ــا، ئیرسائی ــەر ئۆکرانی س

وەزیرانــی  ســەرۆک  بینێــت(  )نەفتالــی  بدرێــت.  ئەنجــام 

ــل  ــی ئیرسائی ــەی حوکوومەت ــەوەی هەفتان ــە کۆبوون ــل ل ئیرسائی

ــەوە  ــە گەڕان ــزەکان ل ــران و زلهێ ــوان ئێ ــی نێ ــی: »گفتوگۆکان گوت

بــۆ ڕێککەوتنــی ناوەکــی بــە شــێوەیەکی بەرچــاو بــەرەو پێــش 

دەچێــت و ڕەنگــە لــە ماوەیەکــی کەمــدا ببینیــن ڕێککەوتنێــک 

ئەنجــام درابێــت بــۆ جێبەجێکردنــی ڕێککەوتنەکــەی ســاڵی 

)2015(. ئێــران لــە ســاڵی )2015(دا لەگــەڵ ئەمریــکا، فەڕەنســا، 

ــارەی  ــا ڕێککەوتنێکــی دەرب ــن، ڕووســیا و ئەڵامنی ــا، چی بەریتانی

ــایەی  ــە س ــنتۆن ل ــەاڵم واش ــرد، ب ــی واژۆ ک ــە ناوەکییەکان بەرنام

ــە  ــەو ڕێککەوتن ــە ســاڵی )2018(دا ل ــد ترەمــپ ل ــداری دۆناڵ ئی

کــردەوە.  قورســترت  تارانــی  بــە  دژ  ســزاکانی  و  کشــایەوە 
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ڕێککەوتنەکــە کۆتوبەنــدی نــوێ بــە ســەر بەرنامــە ناوەکییەکــەی 

ئێــران دەســەپێنێت و ڕێگریشــە لــە بەرهەمهێنانــی چەکــی 

ــە  ــەکان ل ــزا نێودەوڵەتیی ــی س ــەر هەڵگرتن ــە بەرانب ــی، ل ناوەک

ــاران. ســەر ت

ــە و دەترســێت،  ــل نیگەران ــامن: »ئیرسائی ــی فری ــە بۆچوون ب

ــێت  ــەر بکێش ــا س ــیا و ئۆکرانی ــوان ڕووس ــەڕەی نێ ــەم ش ــە ئ ک

ــۆی  ــە ه ــە ب ــەوەی، ک ــۆ ئ ــدات ب ــان ب ــران ه ــەوەی ئێ ــۆ ئ ب

دژواریــی دۆخەکــەوە هەســت بــە بەهێزتربوونــی خــۆی بــکات، 

یــان حوکوومەتــی تــاران زیاتــر پێــی وا بێــت خۆرئــاوا نایەوێــت 

شــەڕ بــکات، بەڵکــوو ناچــارە و دەیەوێــت ڕێککەوتــن بــکات«، 

بۆیــە ئێــران دەتوانێــت ئــەو بەهایــە بــەرز بکاتــەوە، کــە خــۆی 

ســەبارەت بــە مانەوەی لــە ڕێککەوتنەکــەدا یان کشــانەوەی لێی 

ــەوە  ــەم بکات ــە دژی ک ــکا ســزاکانی ل ــەر ئەمری ــت، ئەگ دەیەوێ

ــی  ــە الیەک ــت«. ل ــە دژی هەڵنێ ــر ل ــی ت ــەر هەنگاوێک ــان ه ی

تــرەوە ئیرسائیــل نیگەرانــە لــەوەی کــە بــە هــۆی ئــەو بارودۆخە 

ســەربازییە هەڵکشــاوەی ئێســتا لــە نێــوان ڕووســیا و ئۆکرانیــادا 

هەیــە بــۆ پێگــەی تەلئەبیــب مەترســیدار و نەرێنــی بێــت. 

بــە بۆچوونــی فریــامن »واژۆکردنــی ڕێککەوتنێکــی ناوەکــی 

تۆکمەتــر لەگــەڵ ئێــران، وا دەکات کــردەوە ســەربازییەکانی 

ئیرسائیــل لــە دژی ئێــران لــە داهاتــوودا زیاتــر ببێــت، چونکــە 

ڕێککەوتنێکــی لــەو شــێوەیە ئامانجــە ئەتۆمییەکانــی ئێــران 

ــتێنێت«.  ناوەس

ڕەنگــە بارودۆخــی قەیرانــی نێــوان ئۆکرانیــا و ڕووســیا ئــەوە 

ــی  ــران چەک ــت ئێ ــا بۆچــی دەبێ ــە ئای ــدات، ک ــران ب نیشــانی ئێ

ناوەکــی وەک جۆرێــک لــە گەرەنتــی ئەمنــی بــە دەســت بهێنێت، 

ــردوودا دەســتی  ــە ڕاب ــا ل ــە ئۆکرانی ــت ک ــەوە بێ ــەر ئ ڕەنگــە لەب

ــە  ــەو پێگ ــۆ ئ ــی ب ــەداوە و هەوڵ ــی بەرن ــە ناوەکییەکان ــە چەک ل

ــە »ڕەنگــە  ــی گەییشــتوە، بۆی ــە داوە، کــە ئەمــڕۆ پێ نێودەوڵەتیی

ئەمــە بیانوویــەک بێــت هانــی ئێــران دەدات تــا بــە جیهــان 

بڵێــت، کــە بۆچــی پێویســتی بــەم جــۆرە چەکــە هەیــە«. ماڵپــەری 

ــۆکاری  ــە ه ــردەوە، ک ــاوی ک ــی ب ــز(ی ئیرسائیل ــی )تایم هەواڵ

هــەرە ســەرەکی بــۆ ئــەوەی ئیرسائیــل چارەســەرێکی دیپلۆماســی 

خێــرای بــە الوە باشــرتە بــۆ کۆتاییهێنــان بــە ناکۆکییەکانــی نێــوان 

ڕووســیا و ئۆکرانیــا، ئەوەیــە کــە بیانوویــەک نەدرێتــە ئێــران بــۆ 

ــی.  ــی ناوەک بەدەســتهێنانی چەک

بەرزایییەکانی جۆالن
فریــامن لــە بەهــای ئــەو ڕاپۆرتــەی کــەم کــردەوە، کــە 

گوتبــووی: ڕووســیا بڕیــاری داوە پشــتگیری لــە بڕیارەکــەی 

ــە  ــب ب ــەروەریی تەلئەبی ــەپاندنی س ــۆ س ــەکات ب ــل ن ئیرسائی

ســەر بەرزایییەکانــی جۆالنــی داگیرکــراوی ســووریا. فریــامن 

دەیشــڵێت: »پێــم وایــە ڕووســیا هەرگیــز دان نانێــت ســەروەری 

ئیرسائیــل بــە ســەر بەرزایییەکانــی جــۆالن و ئەمــە شــتێکی نــوێ 

نییــە، ڕەنگــە ڕووســیا بەیاننامەیەکــی بــاو بکاتەوە و هەڵوێســتی 

ــە  ــەاڵم ب ــەوە، ب ــات بکات ــی دووپ ــارەی چارەنووس ــە ب ــۆی ل خ

ــەبارەت  ــیادا س ــەی ڕووس ــە پێگ ــەک ل ــچ گۆڕانکاریی ــتی هی گش

ــرتی  ــە«. دێمی ــارادا نیی ــە ئ ــۆالن ل ــە گ ــل ل ــی ئیرسائی ــە بوون ب

پۆلیانســکی، جێگــری باڵیــۆزی ڕووســیا لــە نەتــەوە یەکگرتــوەکان 

هێرشــی کــردە ســەر ئیرسائیــل و هەڵوێســتی ڕووســیای دووپــات 

کــردەوە، کــە ســەروەری ئیرسائیــل بــە ســەر بەرزایییەکانــی 

ســووریایە.  دانەبــڕاوی  بەشــێکی  کــە  نەناســێتەوە  جــۆالن 

پۆلیانســکی چەنــد کاتژمێرێــک لــە پێــش دەســتپێکردنی هێرشــی 

ســەربازی بــۆ ســەر ئۆکرانیــا گوتــی: »ئێمــە نیگەرانیــن لــە 

پالنــە ئاشــکراکانی تەلئەبــی بــۆ فراوانکردنــی جموجــووڵ و 

چاالکییەکانــی خــۆ جێگیرکــردن لــە بەرزاییەکانــی جۆالنــی، کــە 

ڕاســتەوخۆ پێچەوانــەی بەندەکانــی پەیامننامــەی جنێڤــی ســاڵی 

ــە.  )1949(ی

سەرچاوەکان:
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ــارەی  ــا دەرب ــەر ئۆکرانی ــە س ــتی ل ــە گش ــک ب ــکردنی خەڵ باس

ــە  ــن؟ ل ــەرەو چــی دەڕۆی ــن ب ــا ئێمــە دەزانی ــەاڵم ئای ــە، ب پێکدادانەک

ژیامنــدا چــوار شــەڕم بینیــوە کــە بــە پەرۆشــی و گورجوگۆڵیــی گــەرم 

ــان  ــەر هەمووی ــۆ ه ــردوە، ب ــێ ک ــتیان پ ــک دەس ــتگیریی خەڵ و پش

ــە  ــەڕانەی ک ــەو ش ــێ ل ــە س ــت. ل ــان دێ ــۆن کۆتاییی ــی چ نەماندەزان

پشــگیریامن کــرد، تاکالیانــە کشــاینەوە. گرینگیــی سیاســەت لەوەدایــە، 

ــێ دەکات. ــەک چــۆن دەســت پ ــت ن ــی دێ چــۆن کۆتای

ــە  ــەرەوە خراوەت ــێکی یەکالک ــا وەک پرس ــی ئۆکرانی ــار پرس زۆر ج

ــت،  ــاوادا دەبێ ــود خۆرئ ــەاڵت یاخ ــەڵ خۆره ــا لەگ ــا ئۆکرانی ڕوو، ئای

ــت  ــکات نابێ ــە ب ــت و گەش ــت مبێنێ ــا دەیەوەێ ــەر ئۆکرانی ــەاڵم ئەگ ب

پۆســتی الیــەک بێــت دژ بــە الیەنەکــەی تــر، بەڵکــوو وەک پردیــک لــە 

نێوانیانــدا کار بــکات. گــەر ڕووســیا بیــەوێ ئۆکرانیــا بــە ناچــاری بکاتــە 

ــیا  ــنوورەکانی ڕووس ــر س ــی ت ــۆی و جارێک ــکۆی خ ــی پاش دەوڵەتێک

بگۆرێــت، مۆســکۆ خولەکانــی مێــژووی خــۆی دەربــارەی فشــاری دوو 

الیەنــە لەگــەڵ ئەورووپــا و ئەمریــکا بــە ناچــاری دووبــارە دەکاتــەوە.

ــچ کات  ــا هی ــە ئۆکرانی ــگات ک ــێ ب ــەوە ت ــاوا ل ــت خۆرئ دەبێ

ــەوەوه   ــیا ل ــژووی ڕووس ــە، مێ ــی بێگان ــە واڵتێک ــیا نابێت ــۆ ڕووس ب

ــامن و  ــان-ڕووس«، ئی ــن »کیڤ ــی دەڵێ ــە پێ ــێ دەکات ک ــت پ دەس

ئایینــی ڕووســی هــەر لەوێــوە بــاو بووەتــەوە، ئۆکرانیــا چەندیــن 

ــرت  ــەڵ یەک ــان له گ ــیا و مێژووی ــە ڕووس ــووە ل ــێک ب ــەدەیە بەش س

بــە چروپــڕی تێکــەاڵو بــووە، بەشــێک لــە شــەڕە گرینگەکانــی 

ــاڵی )1709(  ــە س ــا ل ــەڕی پۆڵتاڤ ــە ش ــە ب ــیا، ک ــی ڕووس ــۆ ئازادی ب

ــان داوە. ــا ڕووی ــی ئۆکرانی ــەر خاک ــە س ــرد، ل ــێ ک ــتیان پ دەس

کەشــتیی گەلــی ســەربازیی دەریــای ڕەش، ئامرازێکــی ڕووســییە 

ــدەری  ــە بەن ــای ســپیی ناوەڕاســت، ل ــە دەری ــز و نفــوزی ل ــۆ هێ ب

بــووە.  بــه  نیمچەدوورگــەی قــرم جێگیــر  سێڤاســتۆپۆلو ســەر 

 Aleksandr Solzhenitsyn  تەنانــەت یاخیبــووە ناودارەکانــی وەک

و Joseph Brodsky پێداگرییــان دەکــرد لــەوەی ئۆکرانیــا بەشــێکی 

ڕەســەنی مێــژووی ڕووســیا بــووە.

کــە  بنێــت  بــەوەدا  دان  دەبێــت  ئەورووپــا  یەکێتیــی 

ــرتاتیجییەکان  ــە س ــی پرس ــی و بەکارهێنان ــی بیرۆکراس خاوخلیچکی

دانوســتاندنەکاندا  لــە  ناوخۆییەکانیــان  سیاســییە  مەرامــە  بــۆ 

ــک  ــە هۆکارێ ــا بووەت ــەڵ ئۆکرانی ــان لەگ ــارەی پێوەندییەکانی دەرب

کــە دانوســتاندنەکان بــە قەیــران بــگات، چونکــە سیاســەتی دەرەوە 

ئەوەلیەتەکانــە. دروســتکردنی  هونــەری 

لە سەر ئاستی ئەورووپا و 
ئۆکرانیا چاوەڕوان دەکرا 
ئیسرائیل ڕۆڵی سەرەکی لەم 
بابەتەدا بگێڕێت وەک واڵتانی 
تری ئەورووپا، کە خۆیان بە 
»پێشکەوتووخواز« دەزانن لە 
بواری وەرگرتنی پەنابەرانی 
ئۆکرانیا و کەمکردنەوەی 
مەینەتی و ئازارەکانیان، بەاڵم 
سوپرایزەکە لە سەر زاری باڵیۆزی 
ئۆکرانیا ئیڤگەن کۆرنیسچۆک لە 
تەلئەبیب-وە سەری هەڵدا، کە 
کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ئەنجام  
دا و تێیدا فرمێسکی لە بەردەم 
ڕۆژنامەنووساندا هەڵڕشت و 
گلەییان کرد لە ڕەتکردنەوەی 
وەرگرتنی پەنابەرانی ئۆکرانیا
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لــە  چارەنووســیانن،  یەکالکــەرەوەی  خۆیــان  ئۆکرانییــەکان 

ــە.  ــەی هەی ــۆز و فرەپێکهات ــی ئاڵ ــە مێژوویەک ــن ک ــدا دەژی واڵتێک

ــتالین و  ــک س ــاڵی )1939( کاتێ ــە س ــا ل ــاوای ئۆکرانی ــی خۆرئ بەش

هتلــەر زەوییەکانیــان دابــەش کــرد  و خرانــە ســەر یەکێتیــی 

ســۆڤێت.

نیمچەدوورگــەی قــرم کــە لــە )%60( دانیشــتوانەکەی ڕووســن، 

ــۆڤ،  ــا خرۆش ــا، نیکیت ــێکی ئۆکرانی ــووە بەش ــاڵی )1954( ب ــە س ل

لەدایکبــووی ئۆکرانیــا، وەک بەشــێک لــە یادکردنــەوەی ســێ ســه د 

ــەوە.  ــاز پاداشــتی دای ــی ڕووســیا لەگــەڵ قەوق ســاڵەی ڕێکەوتن

بەشــی زۆری خۆرئــاوای ئۆکرانیــا کاســۆلیکن ئۆکرانــی قســە 

دەکــەن. بەشــی زۆری خۆرهــەاڵت ئۆرسۆدۆکســی ڕووســین و 

ڕووســیش قســە دەکــەن.

هــەر هەوڵێــک لــە الیــەن یــەک الیەنــی ئۆکرانیــا بــۆ بااڵدەســتی 

بــە ســەر الیەنەکــەی تــردا )کــە بووەتــە نەریتێــک( دەبێتە هــۆکاری 

شــەڕی ناوخــۆ و پارچەپارچەبوونــی ئۆکرانیا.

مامەڵەکردنــی ئۆکرانیــا وەک بەشــێک لــە ملمالنێــی )خۆرئــاوا-

ــە بــەردەم ئــەوەی  خۆرهــەاڵت( بــۆ دەیــان ســاڵ ڕێگــر دەبێــت ل

ڕووســیا و خۆرئــاوا بــه  تایبــەت )ڕووســیا و ئەورووپــا( سیســتەمێکی 

هاوکاریــی نێودەوڵەتیــی پێکەوەیــی پێــک بهێنــن.

ئۆکرانیــا بــۆ )23( ســاڵە ســەربەخۆیە، پێشــرت لــە ســەدەی 

)14(ـــوە لــە ژێــر جۆرێــک لــە دەســەاڵتی دەرەکیــدا بــووە، 

ــەری  ــری هون ــەرکردەکانی فێ ــە س ــە ک ــوڕمان نیی ــەی سەرس جێگ

کۆمپرۆمــی )ســازش( نەبــوون و کەمرتیــش لــە مێــژوو فێــری ئەگەرە 

سیاســییەکان بــوون. سیاســەتەکانی دوای ســەربەخۆیی ئۆکرانیــا 

ڕاشــکاوانە پیشــانی دەدەن کــە هەوڵەکانــی سیاســەمتەدارەکانی 

ئۆکرانیــا بــۆ ســەپاندنی خواســتیان بــە ســەر بەشــە یاخیبووەکانــی 

ــر  ــی ت ــەن و جارێک ــەم الی ــک ل ــی کێشــه کەیە، جارێ ــە ڕەگ واڵتەک

ــرەوە. ــەی ت ــە الک ل

ئەمــە کرۆکــی ســەرەکیی ملمالنێــی نێــوان هــه ر دوو ســه رۆکی 

 Yulia Tymoshenko و Viktor  Yanukovych ــکی ــش زیلینس پێ

ــە  ــەم دوو زات ــوون. ئ ــرت ب ــەرەکیی یەک ــیی س ــەری سیاس ــە ڕکاب ک

نەیانویســتوە  و  دەکــەن  ئۆکرانیــا  باڵەکــەی  دوو  نوێنەرایەتیــی 

ــەش بکــەن. ــان داب ــوان خۆی ــە نێ دەســەاڵت ل

ــە  ــا، گەڕان ــە ئۆکرانی ــەر ب ــکا بەرانب ــی ئەمری ــەتی عەقان سیاس

بــە دوای ڕێگەیەکــدا تــا دوو بەشــەکەی ئۆکرانیــا هاریکاریــی 

ــەک  ــن ن ــدا بگەڕێی ــە دوای تەباییان ــە ب ــت ئێم ــن. دەبێ ــرت ب یەک

دەســەاڵتی ڕەهــای الیەنێکیــان بــە ســه ر ئــەوی تــردا. خۆرهــه اڵت 

و خۆرئــاوای ئۆکرانیــا جیــاوازن، ڕووســیا و خۆرئــاوا، الی کەمــی 

هێــزە جیاوازەکانــی ئۆکرانیایــش، ئیشــیان لــە ســەر ئــەم پرەنســیپە 

ــردوە. ــرت ک ــان خراپ ــان دۆخەکەی ــەر یەکێکی ــردوە، ه نەک

نــەکات،  دابــڕان  ئــەوەی خــۆی ڕووبــەڕووی  بــێ  ڕووســیا 

ناتوانێــت چارەســەری ســەربازی بســەپێنێت، لــە کاتێکــدا زۆربــەی 

ســنوورەکانی ڕووســیا ئــارام نیــن. بــۆ خۆرئاوایــش بەشــەیتانکردنی 

ڤالدیمیــر پوتیــن سیاســەتکردن نییــە، ئــەم بەشــەیتانکردنەیش 

ــکرا. ــەتێکی ڕوون و ئاش ــی سیاس ــۆ غیاب ــاوێکە ب پاس

دەبێــت پوتیــن لــەوە تــێ بــگات، هــەر چەنــد تووڕەیــش بێــت، 

کــە سیاســەتی ســەپاندنی ســەربازی شــەڕێکی ســاردی تــڕ دروســت 

ــک  ــتە وەک الدەرێ ــکاش پێویس ــکی ئەمری ــارەی پش دەکات. دەرب

ــەو  ــری ئ ــن فێ ــدی پوتی ــدی هێ ــەکات کــە هێ ــەی ڕووســیا ن مامەڵ

ڕێســا قورســانە بــکات کــە واشــنتۆن خــۆی دای ڕشــتوون. 

پوتیــن سرتاتژیســتێکی جیدییــە، تێگەییشــتنی بــۆ نەفســیەت و 

بەهاکانــی ئەمریــکا بەهێــز نییــە، هەروەهــا داڕێژەرانــی سیاســەتی 

ــە  ــژوو و نەفســیەتی ڕووســیا ب ــۆ مێ ــش تێگەییشــتنیان ب ئەمریکای

هەمــان شــێوە بەهیــز نییــە.

بــۆ  بگەڕێنــەوە  دەبێــت  ال  دوو  هــەر  ســەرکردەکانی 

بــۆ  بکــەن  ڕکابــەری  نــەک  دەرئەنجامــەکان  هەڵســەنگاندنی 

ڵویســتوەرگرتن. هە

ــەڵ  ــێ لەگ ــی کێبڕک ــارەی ئاکامەکان ــم دەرب ــرەدا تیبینییەکان لێ

الیەنــەکان  هەمــوو  بەهاکانــی  و  بەرژەوەنــدی  ڕەچاوکردنــی 

ڕوو: دەخەمــە 

ئابــووری و  ئــازادی پێوەندییــە  بــە  ئۆکرانیــا مافــی هەیــە 

هەڵببژێریــت. ئەورووپایشــەوە  بــە  سیاســییەکانی 

نابێــت ئۆکرانیــا ببێــت بــە ئەندامــی ناتــۆ، حــەوت ســاڵ پێشــرت 

کــە پرســەکە بــاس کــرا هەمــان هەڵوێســتم هەبــوو. بــۆ؟ 

ئــەو حوکوومەتــەی کــە  بــۆ دیاریکردنــی  ئــازادە  ئۆکرانیــا 

خەڵکەکــەی بریــاری لــێ دەدات. ســەرکردە عاقڵەکانــی ئۆکرانیــا کار 

ــان  ــی واڵتەکەی ــە جیاکان ــی بەش ــتبوونەوە و بەیەکەوەژیان ــۆ ئاش ب

بکــەن. لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتییــش پێگەیــەک هەڵبژێــرن 

لــەوەی فینله نــدا بچێــت، نابێــت ئۆکرانیــا دەربــارەی ســەربەخۆیی 

ــی  ــچ گومان ــاوا هی ــەڵ خۆرئ ــواردا لەگ ــە زۆر ب ــەش ل و کاری هاوب
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هەبێــت، خۆشــی لــە دوژمنایەتیکردنــی سیســتامتیکی ڕووســیا بــە 

ــت. دوور بگرێ

لەگــەڵ  ڕووســیاوە  بــە  قــرم  نیمچەدوورگــەی  لکاندنــی 

دەکرێــت  نەگونجــاوە،  دنیــا  دۆخــی  ئێســتای  پرەنســیپەکانی 

پێوەندیــی قــرم لەگــەڵ ئۆکرانیــا لــە ســەر زەمینەیەکــی تونــد 

و ڕەق نەبێــت. بــۆ ئــەو مەبەســتە دەبێــت ڕووســیا دان بــە 

ســەروەریی ئۆکرانیــا بــە ســەر نیمچەدوورگــەی قرمــدا بنێــت، 

دەبێــت ئۆکرانیایــش لــە هەڵبژاردنێکــدا بــە ئامادەبوونــی چاودێــرە 

نێودەوڵەتییــەکان ئۆتۆنۆمــی ئــەو نیمچەدوورگەیــە بەهێزتــر بکات.

ئــەم پرۆســەیە نابێــت پێگــەی کەشــتیگەلی ســەربازیی دەریــای 

ــی  ــت دوو پێوانەی ــت و نابێ ــۆ بگرێ ــە خ ــتۆپۆڵ ل ــە سێڤاس ڕەش ل

مامەڵــەی لەگــەڵ بکرێــت.

ئەمانە پرەنسیپن نەک ڕەچەتە!:
ئــەو کەســانەی شــارەزای ناوچەکــەن دەزانــن کــە بەشــێک 

ــۆ  ــە ب ــە، تاقیکردنەوەک ــە دڵ نیی ــان ب ــەم خااڵنەی ــەکان ئ ــە الیەن ل

ڕازیکردنــی ڕەهــا نییــە بەڵکــوو بــۆ ناڕازییەکــی هاوســەنگە. ئەگــەر 

ــان  ــە ی ــەم خااڵن ــای ئ ــەر بنەم ــە س ــەرەکان ل ــە چارەس ــێک ل بەش

هاوشــێوەی نەگاتــە ئامانــج، هەڵچــوون بــەرەو پێکدادانــەکان 

خێراتــر و زووتــر دێــت و ڕوو دەدەن.



كۆمەك و هاوكارییەكانی ئەمریكا و 
یەكێتیی ئەورووپا بۆ ئۆكرانیا
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لــە ســاتەكانی ســەرەتای دەســتپێكردنی پەالماردانــی ســەربازیی 

ڕووســیا بــۆ ســەر ئۆكرانیــا لــە )24(ی شــوباتی )2022(دا ژمارەیــەك 

لــە دەوڵەتانــی ئەورووپــا ئــەو بژاردەیــان كەوتــە پێــش كــە پێویســتە 

لــە ســەریان هاوكاریــی جۆراوجــۆر پێشكەشــی گەلــی ئۆكرانیــا بكــەن 

ــر پۆتیــن بــە ســەریدا ســەپاندن.  ــەو شــەڕە نەخــوازراوەی ڤالدیمێ ل

لــە ئێســتادا دوای مانــگ و نیوێــك شــەڕی قــورس لــە نــاو شــارەكانی 

ئۆكرانیــا، دەستپێشــخەرییەكان و ئــارەزووی یارمەتیــدان و گەیاندنــی 

ــە  ــی ل ــە تایبەت ــە، ب ــتێكی بێوێن ــتوونەتە ئاس ــەكان گەیش هاوكاریی

ڕێــی ســنووری پۆڵەنــداوە كۆمــەك و بەخشــینەكان بــە كۆمــەڵ 

دەگەیەنرێتــە دەســت ئۆكرانییــەكان لــە نــاوەوە. هاریكاریكــردن 

كیشــوەری  واڵتانــی  لــە  ناحكوومییــەكان  ڕێكخــراوە  لەگــەڵ 

تەنهــا  بــە  نــەك  دارایــی  یارمەتیــی  دابینكردنــی  بــۆ  ئەورووپــا 

نەتــەوە یەكگرتــوەكان و خاچــی ســووری نێودەوڵەتــی و ڕێكخــراوی 

بــۆ ئــەوەی  نــاو هێڵەكــەوە  پەنابــەران و ئەوانــی تــر چوونــە 

ــۆڵەیەی  ــەرما و س ــەو س ــی ل ــۆن ئۆكران ــتییەكانی )13( ملی پێداویس

زســتانی ئەورووپــا دابیــن بكــەن، كــە لــە خاڵێكــی وەرچەرخانــی پــڕ 

لــە جەنــگ و بێهیوایــی دەژیــن و هێشــتا چارەنووســیان بــە دەســت 

ــارە.   ــیاوە نادی ــی ڕووس پەالماردانەكان

ــا  ــی ئەورووپ ــە مرۆیییەكان ــە هاوكاریی ــە، ك ــەوەدا نیی ــان ل گوم

ــە  ــەت ل ــە تەنان ــاوە، ك ــاوای بەرهــەم هێن ــی ئ ــا وێنایەك ــۆ ئۆكرانی ب

ســاتەوەختی دروســتبوونەی قەیرانــی هاتنــی نزیكــەی یــەك ملیــۆن 

پەنابــەر بــۆ دەوڵەتانــی ئەورووپا لــە ســاڵی )2015(دا ئەورووپییەكان 

توانــای بەرگەگرتــن و لەئامێزگرتنیــان هەبــوو. بە هۆی درێژەكێشــانی 

ــەزار  ــەدان ه ــی س ــا و ئاوارەبوون ــیا و ئۆكرانی ــوان ڕووس ــەڕی نێ ش

ئۆكرانــی بــۆ ســەر ســنوورەكان بــۆ نــاو خاكــی دەوڵەتانــی دراوســێ، 

بــە تایبەتــی پۆڵەنــدا، لــە بەرانبــەردا بەخشــینێكی مرۆیــی گــەورە و 

ــاو كۆگاكانــی  ــە ن هەمەجــۆری كۆمــەك و پێداویســتیی مرۆیــی ڕژان

ســووری  خاچــی  ڕێكخراوەكانــی  دەســت  و  خێــرا  گەیاندنــی 

ــاو  ــە ن ــەت ل ــا، تەنان ــی ئەورووپ ــی یەكێتی ــە واڵتان ــی ل نێودەوڵەت

ــان  ــن شــێواز بۆردوم ــە توندتری ــەردەوام ب ــە ب ــاش ك خــودی ئۆكرانی

ــی  ــی كۆنرتۆڵكردن ــیاوە هەوڵ ــوپای ڕووس ــەن س ــە الی ــت و ل دەكرێ

شــارەكانی دەدرێــت، لــە ســایەی بارودۆخێكــی مرۆیــی دژواردا 

خاچــی ســووری ئۆكرانیــا بــە هاوكاریــی دامەزراوەكانــی كۆمەڵــگای 

مەدەنــی و  كڵێســاكان و دەزگا خێرخوازییــە ناوخۆیــی و جیهانییەكان 

كار دەكــەن بــۆ گەیاندنــی هــاوكاری و یارمەتییــەكان بــۆ زیاتــر لــە 

ــی  ــی جەنگ ــە دوای كۆتایی ــە ل ــی، ك ــی ئۆكران ــۆن هاواڵتی )40( ملی

ــن.  ــن بارودۆخــدا دەژی ــە خراپرتی ــەوە ل ــی دوەم جیهانی

واڵتی نەرویج، كە ڕۆژانە نزیكەی 
)15( بارهەڵگری پڕ لە كۆمەك 
و یارمەتی لەو شوێنەدا بە 
جێ دەهێڵێت. كۆكردنەوەی 
كۆمەك و یارمەتییەكان لە 
سەر سنووری پۆڵەندا، وەك 
بابەتی یاریی مندااڵن و چەندین 
ئامراز و كەلوپەلی تری وەك 
تۆپ و جانتای خواردن بەرچاو 
دەكەوێت. خاچی سووری پۆڵەندا 
لە عەمبارێكی گەورەدا دوای 
كۆبوونەوەی ئاوی باران و 
بەفرێكی زۆر، بەشێكی زۆری 
كەلوپەل و جلوبەرگ و خواردنە 
كۆكراوەكەی تێكدا بە هۆی 
مانەوەی زۆرەوە لەناو برد.
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ڕۆڵی ڕێكخراوی هاوكاریی ئەورووپا
لــە شــارۆچكەیەكی پۆڵەنــدی لــە ســەر ســنووری نێــوان پۆڵەنــدا 

ــتانە  ــاكی زس ــەورەی پۆش ــی گ ــی كەڵەكەبوونێك ــا دیمەن و ئۆكرانی

ــا  ــش تەنی ــت، ئەوەی ــەورە دەچێ ــە زبڵدانێكــی گ ــە ل ــت، ك دەبیرنێ

ــە سەرتاســەری  ــی هــاوكاری ل ــە گەورەكان ــە كاروان ــوو ل بەشــێك ب

ــا  ــی ئۆكرانی ــاوان و پەنابەران ــی لێقەوم ــە پێشكەش ــاوە ك ئەورووپ

دەكرێــت. واڵتــی نەرویــج، كــە ڕۆژانــە نزیكــەی )15( بارهەڵگــری 

ــت.  ــێ دەهێڵێ ــە ج ــوێنەدا ب ــەو ش ــی ل ــەك و یارمەت ــە كۆم ــڕ ل پ

كۆكردنــەوەی كۆمــەك و یارمەتییــەكان لــە ســەر ســنووری پۆڵەنــدا، 

وەك بابەتــی یاریــی منــدااڵن و چەندیــن ئامــراز و كەلوپەلــی تــری 

وەك تــۆپ و جانتــای خــواردن بەرچــاو دەكەوێــت. خاچــی ســووری 

پۆڵەنــدا لــە عەمبارێكــی گــەورەدا دوای كۆبوونــەوەی ئــاوی بــاران 

و بەفرێكــی زۆر، بەشــێكی زۆری كەلوپــەل و جلوبــەرگ و خواردنــە 

كۆكراوەكــەی تێكــدا بــە هــۆی مانــەوەی زۆرەوە لەنــاو بــرد.

ــایی  ــی ئاس ــی ئەورووپی ــەزار هاواڵتی ــەدان ه ــتیدا، س ــە ڕاس ل

لــە ئەنجامــی هەبوونــی جیاوازیــی ئیتنــی و ئایینــی، مــاڵ و 

زێــدی خۆیــان جــێ هێشــتوە، كــە لــە دۆخــی شــەڕ و پێكدادانــدا 

ڕەنگدانــەوەی زەق و كاریگەریــی زۆری لــە ســەر واڵتانــی دراوســێ 

هەیــە وەك ئێســتای پەنابەرانــی ئۆكرانیــا، بــەاڵم كەمرتیــن ئاســتی 

ــە  ــەوە. ئۆتۆمبێل ــێ كەوتوەت ــی ل ــی و میدیای ــی سیاس كارلێككردن

گــەورەكان كــە ســەرەیان بەســتوە، بــە چەندیــن جــۆر كەلوپــەل و 

پێداویســتی بــۆ ئــاوارە و پەنابــەرە ئۆكرانییــەكان بــار كــراون و ئیــرت 

تــا دەگاتــە جێــی خــۆی بەتاڵیــان ناكەنــەوە. لــە بەشــدارییەكی تــری 

مرۆییــدا ئــەوان ســەدان هاواڵتیــی ئۆكرانییــان بــۆ شــوێنی جیــاواز 

گواســتوەتەوە، ئەمەیــش گیانــی هــاوكاری و بەخشــندەیییەكی 

گــەورە لــە میوانداریكردنــی پەنابــەران و كۆچبەرانــی ئۆكرانیــا 

بەرجەســتە دەكات.   

ــكەندەناڤیا  ــەی ئەس ــە ناوچ ــدا، ل ــا و پۆڵەن ــە ئەڵامنی ــە ل جگ

هــەر یــەك لــە دانیــامرك و ســوید و ئایســلەندا كەمپینەكانــی 

بەخشــینی كۆمــەك و هاوكارییــان بــە بەشــداریی میدیــاكان و 

دەزگاكانــی ڕاگەیانــدن دەســت پــێ كــردوە و بەردەوامیــی هەیــە. 

ــووری  ــی س ــااڵنەی خاچ ــی س ــی هەڵمەت ــە تۆمارەكان ــامرك ل دانی

دانیامركــی پێشــكەوتنی گــەورەی كــردوە، بەهــای هاوكارییەكانــی 

بــۆ نزیكــەی )200( ملیــۆن كــرۆن بــەرز كــردەوە، كــە دەكاتــە )30( 

ــە  ــوور ل ــی س ــی خاچ ــەدا، ڕێكخراوەكان ــەم دواییی ــۆن دۆالر. ل ملی

نەرویــج، دامنــارك، ســوید، ویالیەتەكانــی بالتیــك و ڕێكخراوەكانــی 

تــری حەســانەوە داوایــان كــردوە، هاواڵتییانــی ئەورووپــی، بــە 

جێگرتنــەوەی كۆمەكــی دارایــی لــە جــۆری خۆیــدا، »چونكــە 

ــیان  ــت«، هۆشداریش ــول ناكرێ ــرت تەحەم ــین چی ــی بەخش چیاكان

دا لــە »ئیســتغاللكەران« لــەو قەیرانــەی كــە كۆمەكــی هەڵــە 

ــاوی هــاو  ــر ڕۆحیەتێكــی بەرب ــە ژێ ــەوەی ل ــۆ ئ ــەوە ب كــۆ دەكەن

بــە پێــی ئــەو ڕاپۆرتــەی كــە ئاژانســی بەرگریــی نیــوز بــاوی 

ــكرا  ــایەكیان ئاش ــڕۆژە یاس ــكا پ ــادانەرانی ئەمەری ــەوە، یاس كردوەت

كــردوە كــە 13.6 ملیــار دۆالر یارمەتیــی بــۆ ئۆكرانیــا دەگرێتــەوە و 

ــەوە.  ــا دەگرێت ــی ئۆكرانی ــۆ هێزەكان ــش ب ــەك و ڕاهێنانی چ

پاكێجــی  هاتــوە:  تێیــدا  كــە  ئەمنــی  ڕاپۆرتێكــی  پێــی  بــە 

ــۆ  ــوێ ب ــی ن ــار دۆالر چەك ــی )3( ملی ــەربازی بای ــی س یارمەتیدان

ئۆكرانیــا دەگرێتــە خــۆ، لــە جیاتیــی ئــەو )1.5( ملیــار دۆالرەی، كــە 

بــۆ ئــەو مەبەســتە تەرخــان كــراوە وەك بەشــێك لــە تەرخانكردنــی 

)10( ملیــار دۆالر لــە چوارچێــوەی بەرنامــەی كۆمــەك و یارمەتیدان، 

كــە )جــۆ بایــدن( ســەرۆكی ئەمریــكا لــە كۆنگرێســەوە ڕای گەیانــد، 

گەیاندنــی ئــەم هاوكارییانــە ســەركەوتنێكە ســەرۆكی ئۆكرانیــا 

)ڤۆلۆدیمێــر زیلینســكی(، كــە داوای لــە كۆنگرێســی ئەمریــكا كــرد 

ــە  ــەن ل ــەی بك ــی واڵتەك ــر پێشكەش ــی زیات ــتیوانی و هاوكاری پش

ــەر هێرشــەكانی ڕووســیا.  ــە بەرانب ــن ل ــاو خۆڕاگرت پێن

بــە گوێــرەی ڕاپۆرتەكــە لــە زاری )ڕۆزا دیلــۆرۆ( ســەرۆكی 

لیژنــەی تەرخانكردنــی كۆمەكــی ئەمریــكاوە ڕاگەیەنــراوە، كــە 

ــار دۆالر  ــە )13.6( ملی ــكا ب ــی ئەمری ــای هاوكارییەكان ــڕۆژە یاس پ

ــەوە،  ــا دەدات ــۆ ســەر ئۆكرانی ــیا ب ــاڕەوای ڕووس ــی هێرشــی ن وەاڵم

واتــا واشــنتۆن لــە 25ی شــوباتی )2022(وە بــە بەهــای )13.6( ملیار 

ــەكان  ــۆ پشــتگیریكردنی ئۆكرانییی ــی ب ــی و فریاگوزاری دۆالر یارمەت

 )6.4( داوای  ســپی  كۆشــكی  هەروەهــا  كــردوە.  پــێ  دەســت 

ــا و دوایــی كۆمــەك  ــار دۆالری كــردوە بــۆ یارمەتیدانــی ئۆكرانی ملی

ــە  ــرا، ل ــاد ك ــار دۆالر زی ــۆ )10( ملی ــكا ب ــی ئەمری و هاوكارییەكان

كاتێكــدا )تشــاك شــومەر( ســەرۆكی زۆرینــەی ئەنجوومەنــی پیــران 

ــە )12(  ــا ل ــۆ ئۆكرانی ــكا ب ــەی ئەمری ــەو یارمەتییان ــد، ئ ڕای گەیان

ــی  ــی هاوكاری ــە پێدان ــە ل ــە جگ ــت، ئەم ــر دەبێ ــار دۆالر زیات ملی

ســەربازی بــۆ ئۆكرانیــا و هاوپەیامنەكانــی ناتــۆ ملیــاران دۆالر بــۆ 

دەزگا فیدراڵییــەكان تەرخــان دەكرێــت بــۆ دابینكردنــی یارمەتیــی 

ئابــووری و مرۆیــی و ســەپاندنی ســزای تونــد بــە ســەر ڕووســیادا. 

بــە پێــی ڕاپۆرتێكــی )FPO( لێپررساوانــی ئەمەریــكا ئاشــكرایان 

كــردوە، كــە كاری لەپێشــینەیان بــۆ ڕزگاركردنــی ئۆكرانییــەكان 

بەردەوامــی دەبێــت لــە پێشكەشــكردنی یارمەتــی و كۆمەكــی 

ــەوە،  ــەن ئۆكرانییەكان ــە الی ــەوەی ڕووســیا ل ــۆ بەرەنگاربوون چــڕ ب
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ــەت  ــت، تەنان ــان ببێ ــەڕە ڕزگاری ــران و ش ــەو قەی ــن ل ــوو بتوان تاك

ئەگــەر شــارەكانی ئۆكرانیــا بشــكەونە دەســت هێزەكانــی ڕووســیا، 

ــەردەوام  ــا ب ــۆ ئۆكرانی ــی ب ــە پشــتیوانی و هاوكارییەكان واشــنتۆن ل

ــت.  دەبێ

ئیــدارەی ئەمریــكا بــە دوودڵــی ماوەتــەوە ســەبارەت بــە 

دروســتكراوی  شــەڕكەرەكانی  فڕۆكــە  ڕادەســتكردنی  ئەگــەری 

یەكێتیــی ســۆڤێت لــە كیێــڤ بــۆ خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا، بــۆ 

ــان  ــن فەرم ــا دەتوان ــی ئۆكرانی ــە هێزەكان ــدا ك ــە وەك پۆڵەن منوون

بكــەن بــۆ پەســەندكردنی وەرگرتنــی یارمەتییــە نێودەوڵەتییــەكان و 

گەیاندنــی بــۆ كیێــڤ. دوا جــار ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی ئەمریــكا 

ــە  ــردوە ك ــەند ك ــی پەس ــی فیدڕاڵی ــی حوكوومەت ــی نوێ بودجەیەك

ــی  ــۆ یارمەتیدان ــراوە ب ــان ك ــار دۆالرە و تەرخ ــەی )14( ملی بەهاك

خەڵكــی ئۆكرانیــا. الی خۆیــەوە، ســندووقی دراوی نێودەوڵەتــی 

تەرخانكردنــی بــڕی )1.4( ملیــار دۆالری لــە پــارەی فریاكەوتــن بــۆ 

)IMF( ــرای ــی خێ ــاوی دارای ــر ن ــە ژێ ــردوە ل ــەند ك ــا پەس ئۆكرانی

ــە  ــا ل ــكی ئۆكرانی ــە پش ــە )٪50( ل ــانە ب ــە یەكس ــەم پارەدان دا. ئ

)IMF( و بەشــداری دەكات لــە پرۆســەی پارەدانــی كورتخایــەن 

ــاوارە و  ــۆ ئ ــەكان ب ــە پەل ــە ب ــی پێداویســتییە مرۆییی ــۆ دابینكردن ب

ــا. ــی ئۆكرانی پەنابەران

سەرچاوەكان:
https://www.alaraby.co.uk/society

https://www.alhurra.com/alhrb-ly-awkranya/202210/03//

ئەو دەوڵەتانەی یارمەتی و هاوكاریی سەربازییان بۆ ئۆكرانیا ناردوە و دەینێرن

جۆری هاوكاریی سەربازی دەوڵەتەكان ز

)1000(  قازیفەی مووشەكی دژە تانك
)500(  مووشەكی ستینگەر )زەوی- ئاسمان(

)9(  تۆپهاوێژی هاوتزەر
)14(  زێپۆشی گەورە و )10000( تۆن سووتەمەنی

ئەڵمانیا 1

)200(  مووشەكی ستینگەر )زەوی- ئاسمان(
)20(  ملیۆن پاكێجی هاوكاریی مرۆیی

هاوكاریی سەربازی بە بەهای )350( ملیۆن دۆالر

هۆڵەندا
2

مووشەكی دژە تانك لە جۆری جاڤلین 
ئۆتۆمبیلی هامڤی و فڕۆكەی بێفڕۆكەوان و چەكی قەناس و سیستمی ڕادار و دووربینی 

شەو

ئەمریكا
3

كۆماری چیك )4000( تۆپهاوێژ و )7000( چەكی هێرشبەر و )3000( چەكی ڕەشاش دەنێرێت  4

)3000( پارچە چەك و )200( چەكی دژە تانك
و )3800( تۆن سووتەمەنی بۆ ئۆكرانیا دابین كردوە

بەلجیكا 5

سەدان پارچە چەكی بەرگری و سووتەمەنیی پێویستی ناردوە فەڕەنسا 6

بڕیاری داوە بە بەهای )3( ملیۆن یۆرۆ كۆمەك و هاوكاریی بۆ كیێڤ بنێرێت ڕۆمانیا 7

دەیان ئامێر و كەرەستەی سەربازی و تفەنگی )G3(ی بۆ ناردوە پۆرتوگال 8
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بڕیاری داوە )20( تۆن هاوكاریی سەربازی و پزیشكی بۆ ئۆكرانیا بنێرێت ئیسپانیا 9

بە بەهای )110( ملیۆن یۆرۆ هاوكاریی ئۆكرانیای كردوە ئیتالیا 10

بڕیارە سەدان پارچە چەك و كۆمەكی مرۆیی بنێرێت
 )FIM 92( چەكی دژە تانك و زرێپۆش لە جۆری ستینگەر )2000(

دەیان ئۆتومبیلی زرێپوش لە جۆری ساكسۆنیا

بەریتانیا 11

)Bayrakdar TB2(  فڕۆكەی بێفڕۆكەوان لە جۆری توركیا 12

)200( ئەفســەر و ســەربازی لــە خۆرئــاوای ئۆكرانیــا مەشــق و ڕاهێنــان دەكــەن بــۆ 
هاوكاریكردنــی ســوپای ئۆكرانیــا

)394( ملیۆن دۆالر بۆ خەرجییەكانی بەرگری بۆ ئۆكرانیا ناردوە
ناردنی چەكی سەربازیی زۆر كاریگەر

كەنەدا
13

بە بەهای )25( ملیۆن دۆالر هاوكاریی سەربازی بۆ ئۆكرانیا دەنێرێت دانیمارك 14



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
113دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

فۆبیای بەئەندامبوونى ئۆكرانیا لە پەیمانی ناتۆ
قايمكردنى پشتێنەی ئەمنی یان یاریكردن بە ئاگر؟
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ــۆ ئــەوەی  یانــس ســتۆلتنبێرگ، ســكرتێری گشــتیی پەیامنــی نات

دروســتبوونی  هۆكارەكانــی  لــە  یەكێــك  كــە  كــردوە،  ئاشــكرا 

ــی  ــاوا پرس ــەرەی خۆرئ ــیا و ب ــوان ڕووس ــی نێ ــرژی و ئاڵۆزییەكان گ

بەئەندامبوونــی ئۆكرانیایــە لــە پەیامنــی باكــووری ئەتڵەنتیكــی 

)ناتــۆ(. ڕووســیا بــەردەوام داوای گەرەنتیــی ئاســاییش لــە ئەمریكا و 

پەیامنــی ناتــۆ دەكات بــۆ ئــەوەی ڕێگــە نــەدات بــە ســنوورداركردن 

ــە ناوچــەی  ــی هەژمــوون و پێگــەی ل ــەوەی ئامادەبوون و كەمبوون

ئەورووپــای خۆرهــەاڵت و كۆمارەكانــی یەكێتیــی ســۆڤێتی پێشــوو، 

جگــە لەمــە یەكێــك لــە خواســتە هــەرە دیارەكانــی مۆســكۆ بریتییــە 

ــە فراوانبوونــی قەڵەمــڕەوی ســەربازی و ئەمنیــی  ــن ل ــە ڕێگەگرت ل

ــدارەی  ــا. ئی ــی ئەورووپ ــی خۆرهەاڵت ــتەی دەوڵەتان ــە ئاراس ــۆ ب نات

ئەمریــكا ئــەم داوایــەی ڕووســیای ڕەت كردوەتــەوە، كــە ســوورە لــە 

ســەر ئــەوەی ئۆكرانیــا نەبێتــە ئەندامــی پەیامنــی ناتــۆ و ئــەوە بــە 

»مــاف و سەروەری«ـــی ئۆكرانیــا نــاو دەبــات. 

لوتكەی پۆخارست
ــاڵی )2008(دا  ــە س ــۆ ل ــی نات ــی پەیامن ــەی دەوڵەتان ــە لوتك ل

لــە پۆخارســت كــە )60( ســەرۆك دەوڵــەت و حوكوومەتەكانــی 

ئەندامانــی ناتــۆ بەشــدارییان تێــدا كــرد، هەموویــان پێشــوازییان لە 

داوای )یــۆرۆ ئەتڵەســی( ئۆكرانیــا كــرد بــۆ ئــەوەی ببێتــە ئەندامــی 

ناتــۆ و بــە مافــی خــۆی دەزانێــت، بــەاڵم بــێ ئــەوەی كات و 

چۆنێتیــی بەئەندامبوونــی دیــاری بكرێــت لــەو كاتــەدا ئەندامانــی 

ئــەوەی داواكارییەكــەی ئۆكرانیــا و  لــە ســەر  ناتــۆ ڕێكەوتــن 

جۆرجیــا بــۆ چوونــە نــاو ناتــۆ ڕەچــاو بكرێــت، كــە هــەر دووكیــان 

بەشــێك بــوون لــە یەكێتیــی ســۆڤێتی پێشــوو، ئەوەیــش لــە ڕێــگای 

پێشكەشــكردنی پالنــی كاری هــەر دوو واڵت ســەبارەت بــە پرســی 

بەئەندامبــوون و شــێواز و ڕێــكارەكان بــۆ ئــەو مەبەســتە ئەنجــام 

ــەر دوو  ــە ه ــكەش ب ــە پێش ــەو پالن ــتا ئ ــا ئێس ــەاڵم ت ــت، ب بدرێ

ــراوە.  ــەت نەك دەوڵ

ــە  ــەت ل ــواری سیاس ــەورەی ب ــارەزای گ ــراپ، ش ــاموێل ت س

ســەنتەری )ڕانــد( بــۆ توێژینــەوە و گەشــەپێدان لــە ئەمریــكا، ڕای 

ــی  ــی پالن ــۆ ڕەچاوكردن ــووە ب ــەك نەب ــچ جووڵەی ــدوە: »هی گەیان

كاری ئەندامێتــی لــە مــاوەی نزیكــەی )14( ســاڵی ڕابــردوودا. 

لــە  كــە  ئۆكرانیــا  پێشــووی  ســەرۆكی  یانۆكۆڤیــچ(،  )ڤیكتــۆر 

ــە  ــەو واڵت ــەرۆكی ئ ــوباتی )2014( س ــا ش ــوباتی )2010(ەوە ت ش

بــوو، كەســێكی زۆر نزیكــە لــە ڕووســیاوە. یانۆكۆڤیــچ لــەو كاتــەدا 

جەختــی لــەوە كــردەوە كــە »پێویســت« نــاكات واڵتەكــەی بچێتــە 

نــاو پەیامنــی ناتــۆ، لــە كاتێكــدا بــە بەردەوامــی داوای گرتنەبــەری 

ــە  ــت ك ــە دێ ــەو مانای ــش ب ــرد، ئەمەی ــی دەك ــەتی بێالیەن سیاس

ئــەوان بەشــداری لــە یەكێتییــە ســەربازی و سیاســییەكاندا ناكــەن. 

لــە حوزەیرانــی )2010(دا پەرلەمانــی ئۆكرانیــا پــڕۆژە یاســای 

قەدەغەكردنــی بەئەندامبوونــی ئــەو واڵتــەی لــە پەیامنــی ناتــۆ لە 

ســایەی نەرمینواندنــی )یانۆكۆڤیــچ(دا دەركــرد. ڕووســیا و ئۆكرانیــا 

دەریایــی  گواســتنەوەی  كرێــی  درێژكردنــەوەی  بەرانبــەر  لــە 

ــا، ســەودایەكی  ــای ڕەشــی ئۆكرانی ــە بەندەرێكــی دەری ڕووســیا ل

تایبەتیــان بــە نرخــی گازی رسوشــتییەوە كــرد و حوكوومەتــی 

یانۆكۆڤیــچ گفتوگــۆی بازرگانــی و هەماهەنگــی لەگــەڵ یەكێتیــی 

ــتارد.   ــادا هەڵپەس ئەورووپ

چاكسازیی دەستووری و دادوەری
ــە  ــا ب ــەی كریمی ــی دوورگ ــچ و لكاندن ــی یانۆكۆڤی دوای البردن

ڕووســیاوە لــە الیــەن )ڤالدیمێــر پۆتیــن(وە، كیێــڤ ڕای گەیانــد كــە 

بۆچوونــی واڵتەكــە بــۆ ئەندامێتــی لــە ناتــۆ گــۆڕاوە و »چاكســازییە 

دەســتووری و دادوەری«یــەكان تــەواو دەكات بــۆ مەبەســتی بــوون 

بــە ئەندامــی ناتــۆ. پەرلەمانــی ئۆكرانیــا لــە ســاڵی )2017(دا دانانــی 

یاســایەكی پەســەند كــرد، كــە تێیــدا داوایەكــی ناتــۆی پەســەند كــرد 

بــۆ دەســپێكردنی ڕێكارەكانــی »دەســتبەجێ« بــوون بــە ئەنــدام لــە 

ناتــۆدا. لــە تەمــووزی )2017(دا حوكوومەتــی كیێــڤ ڕای گەیانــد، 

كــە ناتــۆ پێــش دەســتپێكردنی ڕاوێــژ و گفتوگــۆكان لــە جووڵەیەكــدا 

ــا هەمواركردنــەوەی  ــر كــرد، ئۆكرانی كــە نیگەرانیــی مۆســكۆی زیات

دەســتووری لــە شــوباتی )2019(دا پەســەند كــرد، كــە جەخــت لــە 

ــۆ«  ــا و نات ــی ئەوروپ ــە یەكێتی ــتبوون ب ــەتی »پەیوەس ــەر سیاس س

دەكاتــەوە. 

زیلینسكی و هێڵێكی ڕوونی پەرەسەندن
)ڤۆلۆدیمێــر زیلینســكی( ســەرۆك كۆمــاری ئۆكرانیــا چەنــد 

جارێــك دووپاتــی كــردەوە، كــە نیــازی ئۆكرانیــا بــۆ بەئەندامبوونــی 

لــە ناتــۆ لــە دەســتووری واڵتەكەیــدا هاتــوە و ئەویــش دۆخەكــەی 

نەگۆڕیــوە. زیلینســكی داوای چوارچێوەیەكــی پارێــزراو دەكات 

بــۆ بەئەندامبوونــی واڵتەكــەی لــە پەیامنــی ناتــۆ، لــە كاتێكــدا لــە 

نێــوان ترســە گەورەكــەدا بــوو لــە ئەگــەری داگیركردنــی واڵتەكــەی 

ــە  ــەن ســوپای ڕووســیاوە. زیلینســكی هەمیشــە جەخــت ل ــە الی ل

ســەر ئــەوە دەكاتــەوە، كــە ئۆكرانیــا »قەڵغــان«ی ئەورووپایــە لــە 
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دژی پێشــڕەوییەكانی ڕووســیا، بۆیــە شــایەنی پشــتیوانیكردن و 

ــرە.  ــی گەورەت ــزراوی نێودەوڵەتی پارێ

بەربەســتەكانی بــەردەم بەئەندامبوونــی ئۆكرانیــا لــە 
ــن؟ ــۆ چی نات

پێوەندییــە  و  ئەورووپــا  ئەنجوومەنــی  لــە  لــووس،  ڕافایــل 

دەرەكییــەكان پێــی وایــە: ئۆكرانیــا بــە ڕاســتی پێــوەری ئەندامێتیــی 

ناتــۆی نییــە و بــە لەبەرچاوگرتنــی الیەنــی سیاســی پێویســتە 

پالنــی  چوارچێــوەی  لــە  بكــەن  چاكســازی  ناتــۆ  ئەندامانــی 

ــی سەربازییشــەوە  ــە الیەن ــە ل ــەن. ل ــۆدا كارەكان جێبەجــێ بك نات

پێویســتە چاكســازییەكان ئامانجیــان باشــرتكردنی پێگەی ئاساییشــی 

هاوپەیامنییەكــە بێــت نــەك بــۆ الوازكردنــی. لــوس ئامــاژە بەوەیــش 

دەكات كــە پەراوێزكــردن و پاشــكۆكردنی پۆتیــن لــە دوورگــەی 

ــە  ــەوە، ك ــەم دەكات ــەرە ك ــەو ئەگ ــاڵی )2014(دا ئ ــە س ــا ل كریمی

ــە  ــی ل ــی ناوچەی ــە هــۆی ناكۆكی ــۆ ب ــی نات ــە ئەندام ــا ببێت ئۆكرانی

ســەر كریمیــا لــوس ئامــاژە بــەوە دەكات، كــە لــە ڕێگــەی لكاندنــی 

ــیا دژی  ــەربازیی ڕووس ــی س ــاڵی )2014( و هەڵمەت ــە س ــا ل كریمی

ــێوەیەكی  ــە ش ــیا ب ــرد ڕووس ــاڵی )2008(دا، وای ك ــە س ــا ل جۆرجی

كاریگــەر كارتــی »ڤیتــۆ« لــە ســەر ئەندامێتیــی ئۆكرانیــا و جۆرجیــا 

لــە پەیامنــی ناتــۆ بــە كار بهێنێــت، ئێســتایش بەئەندامبوونــی 

ئۆكرانیــا لــە ناتــۆدا بــە خەیــاڵ و لێدانــی ئاســنی ســارد دەزانێــت. 

)ویلیــام ئەلبێركــی(، بەڕێوەبــەری ســرتاتیژی و تەكنەلۆژیــا و 

كۆنرتۆڵكردنــی چــەك لــە پەیامنــگای نێودەوڵەتــی بــۆ لێكۆڵینــەوەی 

ســرتاتیژی گوتــی: »هــەر چەنــد ســوپای ئۆكرانیــا لــە ســاڵی )2014(

ــا چاكســازیی  ــەاڵم پێویســتە ئۆكرانی ــەرەو پێشــەوە چــووە، ب ەوە ب

یاســایی و ئابــووری و سیاســەتی دژە گەندەڵــی پەیــڕەو بــكات، لــە 

ــە شــەڕی  ــۆ. ســەبارەت ب ــی نات ــە ئەندامــی پەیامن ــی ب پێــش بوون

دژ بــە گەندەڵــی و چاكســازیی ســەربازی، ئۆكراینییــەكان جۆرێــك 

ــەوە  ــك بوون ــان داوە و نزی ــەكردنیان پیش ــەكەوتن و گەش ــە پێش ل

لــەوەی كــە پێویســت بــوو بیكــەن، بــەاڵم هێشــتا بەردەوامــە 

ــی  ــەردەم قەاڵچۆكردن ــتەنگەكانی ب ــەڵ ئاس ــردن لەگ ــە مامەڵەك ل

گەندەڵــی لــە نــاو حوكوومــەت و دەســەاڵتی دادوەری، كــە بووەتــە 

ــا.   ــی ئەورووپ ــی یەكێتی ــان و نیگەرانی ــی تێڕام جێ

سەرچاوە:  
https://arabic.euronews.com/my-europe/202221/02//how-

close-has-ukraine-come-to-joining-nato-alliance

یانس ستۆلتنبێرگ، سكرتێری 
گشتیی پەیمانی ناتۆ ئەوەی 
ئاشكرا كردوە، كە یەكێك 
لە هۆكارەكانی دروستبوونی 
گرژی و ئاڵۆزییەكانی نێوان 
ڕووسیا و بەرەی خۆرئاوا پرسی 
بەئەندامبوونی ئۆكرانیایە لە 
پەیمانی باكووری ئەتڵەنتیكی 
)ناتۆ(. ڕووسیا بەردەوام داوای 
گەرەنتیی ئاساییش لە ئەمریكا 
و پەیمانی ناتۆ دەكات بۆ ئەوەی 
ڕێگە نەدات بە سنوورداركردن 
و كەمبوونەوەی ئامادەبوونی 
هەژموون و پێگەی لە ناوچەی 
ئەورووپای خۆرهەاڵت و 
كۆمارەكانی یەكێتیی سۆڤێتی 
پێشوو
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بیۆگرافیای هێزی سەربازیی پەیمانی ناتۆ بە پێی ڕیزبەندیی دەوڵەتانی ئەندام

كۆی گشتیهێزی یەدەگهێزەكان لە ئەركدادەوڵەتانی ئەندام
8.5005.00013.500ئەلبانیا
24.500100.500125.000بەلجیکا
35.000302.500337.500بولگاریا
68.00027.00095.000كەنەدا
18.000180.000198.000كرواتیا

21.0002.35923.416كۆماری چیك
20.00363.00083.003دانیمارك
6.42560.00063.209ئیستۆنیا
222.215100.000322.215فەڕەنسا
180.676145.000325.676ئەڵمانیا
180.000280.000460.000یۆنان

29.700840029.700هەنگاریا
210170380ئایسلەندا
180.00041.867220.867ئیتالیا
6.00011.00017.000التڤیا

15.8394.55020.389لیتوانیا
1.0572781335لۆكسەمبۆرگ
19504002.350چیای ڕەش
47.66057.200104.860هۆڵەندا
26.20056.20082.400نەرویج
120.000515.000635.000پۆڵەندا

44.900210.930255.830پۆرتوگال
73.35079.900153.250ڕۆمانیا

16.000-16.000سلۆڤاكیا
7.3001.5008.801سلۆڤینیا
123.00016.200139.200ئیسپانیا
620.473429.0001.041.900توركیا

205.851181.720387.571بەریتانیا
1.369.535850.8802.220.412ئەمریكا

3.673.0003.745.0007.418.000كۆی ئەندامانی ناتۆ
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ژمارەی پەنابەرانی ئۆکرانیا و دۆخیان 
لەو واڵتانەی بۆیان هەاڵتوون
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ــر  ــردوە زیات ــكراى ك ــوەکان ئاش ــەوە یەکگرت ــراوی نەت ڕێكخ

لــە )1.7( ملیــۆن هاواڵتیــی ئۆکرانــی لــە ئەنجامــی هێرشــی 

ســەربازیی ڕووســیا بــۆ نــاو خاكــی ئۆکرانیــا هەاڵتــوون. یەکێتیــی 

ــۆن  ــە )4( ملی ــر ل ــە زیات ــە ڕەنگ ــرد، ک ــش ئاشــكراى ك ئەورووپای

ئۆکرانــی هــەوڵ بــدەن واڵتيــان بــە جــێ بهێڵــن و بــە »ئامێزێكــی 

ــەن.  ــا دەك ــەراىن ئۆکرانی ــە پەناب ــراوە« پێشــوازی ل ک

پەنابەرە ئۆکرانییەکان لە کام واڵت هەڵدێن؟
پەنابــەران دەپەڕنــەوە بــۆ واڵتانــی دراوســێ بۆ خۆرئــاوا، وەک 

ــە کاتێکــدا  ــا و مۆڵدۆڤــا، ل ــا، ســلۆڤاکیا، هەنگاری پۆڵەنــدا، ڕۆمانی

کەمــرت ڕوویــان لــە ڕووســیا و بیالرۆســيا کــردوە.

بــە پێــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان، ژمــارەی ئــەو پەنابەرانــە تــا 

ئێســتا بــەم شــێوەیەیە: 

پۆڵەندا )1.27,603( پەنابەری ئۆکرانیی وەرگرتوە

هەنگاریا )180,163( پەنابەری ئۆکرانیی وەرگرتوە

مۆڵدۆڤيا )82,762( پەنابەری ئۆکرانیی وەرگرتوە

سلۆڤاکیا )128,169( پەنابەری ئۆکرانیی وەرگرتوە

ڕۆمانیا )78977( پەنابەری ئۆکرانیی وەرگرتوە

ڕووسیا )53300( پەنابەری ئۆکرانیی وەرگرتوە

بیالڕووس )406( پەنابەری ئۆکرانیی وەرگرتوە

ــە )183.000( کــەس  ــر ل ــە پێــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان زیات ب

ئۆکرانيايــان جــێ هێشــتوە و بــۆ واڵتانــی تــری ئەورووپــا كۆچیــان 

ئــەو هاواڵتییــە ئۆكرانییانــە )60( کاتژمێــر  كــردوە. زۆربــەی 

چــاوەڕێ بــوون بــۆ پەڕینــەوە بــۆ پۆڵەنــدا لــە کەشــوهەوایەکی 

زۆر دژوار و ســارددا، لــە کاتێکــدا ئەوانــەی چوونــە نــاو ڕۆمانیــا 

تەنهــا )20( کاتژمێــر چــاوەڕوان بــوون. زۆر کەســيان نەیانتوانــی 

ــاوە  ــارەکانی ئۆکرانی ــە ش ــە ل ــن، ک ــەمەندەفەرەکان ب ــواری ش س

ــوون. ــان گرتب هەڵی

لە پۆڵەندا و واڵتانی تری سنووری 
ئۆکرانیا، پەنابەران دەتوانن 
لە ناوەندەکانی پێشوازیدا 
بمێننەوە ئەگەر دۆست و 
خزمیان نەبێت کە لەگەڵیاندا 
نیشتەجێن و خۆراک و چاودێریی 
پزیشکی وەردەگرن، هەروەها 
حوكوومەتی پۆڵەندا خەریکی 
ئامادەکردنی شەمەندەفەری 
پزیشکییە بۆ گواستنەوەی 
ئۆکرانییە بریندارەکان. لە ناو 
پۆڵەندا سەنتەری پێشوازی لەم 
شێوەیە لە زانکۆی پۆزنان تەرخان 
کراوە. هەنگاریا و ڕۆمانیا پارەی 
پێویستیان بۆ کڕینی خواردن و 
جلوبەرگ پێشکەش دەکەن و  لە 
قوتابخانە ناوخۆیییەکاندا خزمەتی 
منداڵە پەنابەرە ئۆكرانییەكان 
دەكەن. 
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بۆچــی ســوپای ڕووســیا چوونــە نــاو خاکــی دراوســێ 
دەوێــت؟ چــی  پوتیــن  و  ئۆکرانییەکەیــەوە 

ئــەو پەنابەرانــە پێیــان گوتــراوە، کــە پێویســتیان بــە بەڵگەنامە 

ــی  ــان بیان ــی ی ــوو پاســپۆرتی ناوخۆی ــاش ب ــان ب ــەاڵم پێی ــە، ب نیی

کــە  مندااڵنــە هەبێــت  ئــەو  بــۆ  لەدایکبــوون  بڕوانامــەی  و 

ــە  ــکییان هەی ــەی پزیش ــەن و بەڵگەنام ــت دەک ــدا گەش لەگەڵیان

دەبێــت  داواکارەکــە  پەنابــەری،  پێگــەی  بەدەســتهێنانی  بــۆ 

بــە  کــە  بێــت  کەســێک  یــان  بێــت  ئۆکرانــی  هاواڵتییەکــی 

دەژی، وەک خوێندکارانــی  ئۆکرانیــا  لــە  یاســایی  شــێوەیەکی 

ــی. بیان

بــۆ  یارمەتییەکيــان  جــۆرە  چ  ئەورووپیــەكان  واڵتــە 
دەکــەن؟ دابیــن 

ــەران  ــا، پەناب ــنووری ئۆکرانی ــری س ــی ت ــدا و واڵتان ــە پۆڵەن ل

ــەر دۆســت  ــەوە ئەگ ــی پێشــوازیدا مبێنن ــە ناوەندەکان ــن ل دەتوان

و خزمیــان نەبێــت کــە لەگەڵیانــدا نیشــتەجێن و خــۆراک و 

حوكوومەتــی  هەروەهــا  وەردەگــرن،  پزیشــکی  چاودێریــی 

ــۆ  ــی شــەمەندەفەری پزیشــکییە ب ــدا خەریکــی ئامادەکردن پۆڵەن

گواســتنەوەی ئۆکرانییــە برینــدارەکان. لــە نــاو پۆڵەنــدا ســەنتەری 

پێشــوازی لــەم شــێوەیە لــە زانکــۆی پۆزنــان تەرخــان کــراوە. 

ــواردن و  ــی خ ــۆ کڕین ــتیان ب ــارەی پێویس ــا پ ــا و ڕۆمانی هەنگاری

ــدا  ــە ناوخۆیییەکان ــە قوتابخان ــەن و  ل ــکەش دەک ــەرگ پێش جلوب

خزمەتــی منداڵــە پەنابــەرە ئۆكرانییــەكان دەكــەن. 

ــی  ــۆ داواکردن ــەران دەدات ب ــە پەناب ــە ب ــک ڕێگ ــاری چی کۆم

ــدا و  ــت. پۆڵەن ــان بێ ــەوەی ڕزگاری ــۆ ئ ــزا ب ــی ڤی ــۆری تایبەت ج

ــۆ  ــا ب ــی ئەوروپ ــۆ یەکێتی ــردوە ب ــان ک ــلۆڤاکیا داوای هاوکاریی س

ــی  ــادر و بەتان ــا چ ــان و ئەڵامنی ــەوەی یۆن ــەڵ ئ ــەران، لەگ پەناب

ــا  ــاوکات فەرەنس ــەن، ه ــە دەک ــلۆڤاکیا ڕەوان ــۆ س ــک ب و دەمام

دەرمــان و کەلوپەلــی تــری پزیشــکی بــۆ پۆڵەنــدا دەنێرێــت. 

ــە )چیســیناو(ى  ــە یاریگایەکــی وەرزشــی ل ــراىن ل ــاىن ئۆک هاواڵتیی

مۆڵدۆڤيــا هەڵدێــن، لــە كاتێكــدا ســەدان پەنابــەر لــەم ســەنتەرە 

پەنابــەراىن  هەروەهــا  دەمێننــەوە.  مۆڵدۆڤــا  لــە  وەرزشــییە 

ئۆكرانــی دەتوانــن دەســتیان بــگات بــە بەدەســتهێنانی چاودێریــی 

کۆمەاڵیەتــی و تەندروســتی و گەییشــتنيان بــە خانووبــەرە و 

چارەســەری پزیشــکی و پەروەردەكــردىن منــدااڵن.

بەریتانیــا چــۆن یارمەتیــی پەنابــەرە ئۆکرانییــەکان 
دەدات؟

ســەرۆک وەزیرانــی بەریتانیــا )بۆریــس جۆنســۆن( گوتــی: 

ــی وەربگرێــت  ــەری ئۆکران ــا دەتوانێــت )200,000( پەناب بەریتانی

ــەوە  ــە ڕووی داراییی ــک ل ــەر ئۆکراینێ ــن ه ــاکان دەتوان و کۆمپانی

ــت  ــە. پێشــبینيش دەکرێ ــاو واڵتەک ــە ن ــەن و بیانهێنن ــەك بک كۆم

وەزارەتــی ناوخــۆى بەریتانیــا وردەکاریــی زیاتــر بــدات دەربــارەی 

پەنابــەرە  هاوكاریكردنــی  و  حەواندنــەوە  میكانیزمەكانــی 

ئۆكرانییــەكان.  

هەروەهــا ئۆکراینییــەکان دەتوانــن داوای ڤیــزای پەنابــەری 

ڕاســتەوخۆ  خێزانــی  ئەندامێکــی  ئەگــەر  بکــەن  خێزانيــی 

ــا دەژی.  ــە ئۆکرانی ــەن ل ــە عادەت ــت ک ــی بێ ــی بەریتان هاواڵتییەک

ــەکە  ــەاڵم ئۆفیس ــوو، ب ــڤ ڕاگیراب ــە کیێ ــزا ل ــەنتەری ڤی ــتا س ئێس

ــک  ــا خەڵ ــوو، هەروەه ــڤ( چــاالک ب ــاری )لڤی ــاوای ش ــە خۆرئ ل

دەتوانــن داوای گەییشــن بــە ناوەندەکانــی واڵتانــی دراوســێ 

ــەن. بک

چەند ئۆکرانی لە ناوخۆى واڵتەكەیان ئاوارەن؟
کــە  دەکات،  ئــەوە  مەزەنــدەی  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە 

ــە  ــگ ل ــرىس جەن ــە ت ــا ل ــە ئۆکرانی ــەس ل ــەی )160.000( ک نزیک

واڵتەکەیــان هەاڵتــوون. یەکێتیــی ئەورووپــا لــەو بڕوایەدایــە ئــەم 

ــودى  ــەوە. خ ــەرز بێت ــش ب ــا زياتري ــۆن و ت ــۆ )7( ملی ــە ب ژمارەی

ــە ســەر شــەڕەکە دەبێــت و  ــان ل ــەکان کاریگەریــی زۆري ئۆکرانیی

ــت،  ــوەکان دەڵێ ــەوە یەکگرت ــە نەت ــەر ب ــی س ــی پەنابەران ئاژانس

ئاوارەکانــی  یارمەتیدانــی  ســەرقاڵی  بــەردەوام  ئاژانســەكانی 

ــۆ  ــی ب ــە هــۆی نادڵنیای ــەاڵم شــەڕەکە نابێت ــان، ب ناوخــۆی ئۆكرانی

کارمەندانــی نەتــەوە یەکگرتــوەکان، لــە كاتێكــدا ئامــادەکاری 

دەکات بــۆ پێشکەشــکردنی یارمەتــی لــە خۆرئــاوای ئۆکرانیــا کــە 

ــە ناوخــۆدا  ــەكان ل ــە كۆمــەك و هاوكاریی ــدا دەستگەییشــن ب تێی

ــانرتە.   ئاس

سەرچاوە:
https://www.bbc.com/arabic/world-60573288
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ڕۆڵی چین لە قەیرانی نێوان ڕووسیا و ئۆكرانیا

»بەرژەوەندیخوازی و ژماردنی قازانج و زیانەكان و
نەرمی نواندن لە سیاسەتكردن«



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
121دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

»چیــن هەمیشــە لــە هەڵوێســتەكانیدا بەرامبــەر ملمالنێــكان و 

قەیرانــە نێودەوڵەتییەكانــدا میانگیــری و بێالیەنــی هەڵدەبژێرێــت، 

ــەڵ  ــرتاتیژی لەگ ــووڵ و س ــی ق ــی پەیوەندییەك ــەرەڕای هەبوون س

ــە  ــەك ســەنگەردا ل ــە ی ــی و وەســتانی ل ــیا و هاوپەیامنەكان ڕووس

ــكا«  ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــەر ویالیەت بەرامب

نێــوان ڕووســیا و ئۆكرانیــا پێدەنێتــە  لــە كاتێكــدا شــەڕی 

بتوانــن  بێئــەوەی ڕووســەكان  نوێــی هەســتیارەوە  قۆناغێكــی 

ئامۆژگارییەكانــی ســەرۆكی چیــن )چــێ جیپینــگ( چارەســەر 

ــیا  ــەی ڕووس ــەو هێزان ــووە. ئ ــر ب ــە ئاڵۆزت ــە دۆخەك ــەن، بۆی بك

ــی  ــەكان وێنەكان ــراوی ئۆكرانیی ــاو نەگی ــی لەبەرچ ــە بەرگرییەك ب

هەژانــد و ڕووســەكانیش بــە هەڵــە باوەڕییــان وابــوو، كــە چوونــە 

نــاو خاكــی ئۆكرانیــا بــە ئاســانی، دوورگــەی كریمیــا ئەخاتــەوە نــاو 

گەمەكــە و جیهانیــش دەســت بــۆ ســەركۆنە كردنــی ئۆپەراســیۆنە 

بەبــێ  ڕۆژگارەكان  كاتێــك  دەبــات،  ڕووســیا  ســەربازییەكانی 

چارەســەرێكی گونجــاو لــە الیــەن ڕووســەكانەوە تێپەڕین. كێشــەی 

ئۆكرانیــا بــووە بــە كێشــەیەكی مرۆیــی گــەورە بــە هــۆی ســەختی 

شــەڕەكە و لێــدان لــە ســەقامگیری و ئاسایشــی دەوڵەتێكــی گرنــگ 

لــە ڕووی سیاســیی و ئابوورییــەوە، هەروەهــا ئــاوارە بوونــی 

ســەدان هــەزار هاوواڵتــی ئۆكرانــی و باوبوونەوەیــان بــە واڵتانــی 

ــێدا. دراوس

كۆمــاری چیــن نەیتوانــی ئــەو بارودۆخــە پشــتگوێ بخــات 

ــدا  ــە توێژینەوەیەك ــكات. ل ــەركۆنەی ب ــردا س ــی ت ــە دیوێك ــان ب ی

كــە لــە دامــەزراوەی )برۆكینگــز(ی ئەمریكــی ســەبارەت بــە 

ــت  ــی پەیوەس ــە تایبەت ــەوە، ب ــاوی كردووەت ــا ب ــی ئۆكرانی قەیران

بــە كاریگەرییەكانــی لــە ســەر ئابــووری جیهــان بــە گشــتی و 

ــە پێــی توێژینەوەكــە، چیــن كاریگــەری  ــی. ب ــە تایبەت ــا ب ئەورووپ

خراپــی دەبێــت بــە هــۆی الوازی هێــزی كڕینــەوە، كــە لــە بۆتــەی 

بەرهەمهێنانــی چینــەوە ســەرهەڵدەدات. قەبــارەی هاوردەكردنــی 

ســااڵنەی واڵتانــی یەكێتــی ئەورووپــا لــە چینــەوە نزیــك بــوو لــە 

)560( ملیــار دۆالر، كــە لــە كاتــی كەرەنتیــن و ڤایرۆســی كۆرۆنــا و 

ــار دۆالر  ــۆ )442( ملی ــە ســاڵی )2020(دا ب ــازاڕەكان ل داخســتنی ب

ــا دەســتی بــە دووبــارە  هاتــە خــوارەوە. كاتێــك كــە پەتــای كۆرۆن

كردنــەوە كــرد، پێنوێنــەكان و نیشــانەكانی باشــبوونەوەی ئابــووری 

ــەوە  ــز ل ــەی برۆكینگ ــت توێژینەوەك ــك بێ ــن. هەرچۆنێ دەركەوت

نیگەرانــە، كــە بەردەوامبوونــی شــەڕی ئۆكرانیــا و بەرزبوونــەوەی 

نرخــی نــەوت و گازی رسوشــتی و كەرەســتە خــاوەكان و خــۆراك، 

ــی  ــەورە و داڕمان ــانی گ ــتبوونی هەڵئاوس ــۆكاری درووس ــە ه ببێت

كۆماری چین نەیتوانی ئەو 
بارودۆخە پشتگوێ بخات یان 
بە دیوێكی تردا سەركۆنەی 
بكات. لە توێژینەوەیەكدا كە 
لە دامەزراوەی )برۆكینگز(ی 
ئەمریكی سەبارەت بە قەیرانی 
ئۆكرانیا باڵوی كردووەتەوە، 
بە تایبەتی پەیوەست بە 
كاریگەرییەكانی لە سەر ئابووری 
جیهان بە گشتی و ئەورووپا بە 
تایبەتی. بە پێی توێژینەوەكە، 
چین كاریگەری خراپی دەبێت بە 
هۆی الوازی هێزی كڕینەوە، كە 
لە بۆتەی بەرهەمهێنانی چینەوە 
سەرهەڵدەدات
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ــردووە،  ــبینی ك ــە پێش ــدا. توێژینەوەك ــووری جیهان ــە ئاب ــی ل دارای

كــە هاوردەكــردن لــە چینــەوە لــە چارەكــی یەكەمــی ســاڵی 

)2023(دا دەكەوێتــەوە خــوار )380( ملیــار دۆالر.

بەشــێكی زۆری جیهــان ڕوو لــە چیــن دەكــەن بــۆ ئــەوەی 

بخەنــە ســەر  كاربكــەن و فشــار  نێوەندگیرێــك  ســەرەتا وەك 

ڕووســیا بــۆ ئــەوەی ڕێكەوتنێكــی یكالكــەرەوە قبــوڵ بــكات، 

ــی  ــە ئەنجامدان ــۆی ل ــن خ ــە چی ــك نیی ــەوە هەوڵێ ــدە ئ هەرچەن

بــە دوور بگرێــت، بەڵكــو بــە لۆژیكــی پارێــزگاری كــردن لــە 

بەرژەوەندییەكانــی نێــوان دەوڵەتانــی جیهــان لێكدەدرێتــەوە. 

چین داوای نرخێك دەكات بۆ فشارەكانی سەر ڕووسیا

گەڕانــەوەی تایــوان بــۆ باوەشــی دەوڵەتــی دایــك )چیــن( جێگای 

ڕەزامەنــدی نێودەوڵەتییــە، بــەاڵم ئەســتەمە ئــەم ئەنجامە بەدەســت 

بهێرنێــت، چونكــە بــە پاشــكۆ كردنــی )تایوانــی چیــن( لــە هەمــوو 

پەیامننامــە و ڕێككەوتنــە نێودەوڵەتییەكانــدا ســەركەوتوو نیــە. 

ــە دەكات  ــەو واڵت ــن، ئ ــزی چی ــۆ ئامێ ــوان ب ــەوەی تای ــی گەڕان پرس

بــە بەهێزتریــن و بااڵدەســترتین واڵتــی جیهــان. لــە ئێســتادا تایــوان 

)%92(ی پێشــكەوتوترین پارچەكانــی مایكــرۆ لــە جیهانــدا بەرهــەم 

ئــەو شــتانەیان  پێكــەوە زۆربــەی  تایــوان  و  دەهێنێــت. چیــن 

كۆنــرتۆڵ كــردووە، كــە مــرۆڤ لــە ژیانــی ڕۆژانەیــدا بەكاریــان 

دەهێنێــت، هــەر لــە مۆبایلــەوە تــا دەگاتــە كۆمپیوتــەر و ڕادیــۆ و 

تەلەڤیزیــۆن و ئۆتۆمبێــل و فڕۆكــە و ئامێــرە پزیشــكییەكان و ئامێــرە 

پیشەســازییە كشــتوكاڵییەكان و هێشــتاش لیســتەكە كۆتایــی نایــات.

ئەگــەر چیــن تایوانــی بــە خۆیــەوە لكانــد، ئــەو جیهانــە 

ــر گەمــارۆ  ــە ژێ ــە. ل كۆنــرتۆل دەكات كــە جێگــەی قبووڵكــردن نی

بەرباوەكانــی واشــنتۆن و هاوپەیامنەكانیــدا لــە دژی ڕووســیا، 

ئــەو  ژیانــی مۆســكۆ-یە. هەڵمژینــی  چیــن هێڵــی ســەرەكی 

شــۆكەی كــە ســزاكان لــە ســەر ئابــووری ڕووســیا درووســتی 

ــە ســەر كەرتــی نــەوت  ــە تایبەتــی ئەگــەر كاریگــەری ل دەكات، ب

و گاز هەبێــت، بــەاڵم ئایــا پەكیــن لــە ڕاســتیدا لــە شــەڕی دژ بــە 

ئۆكراینــا هەڵوێســتی چۆنــە؟ 

شــەڕی  لــە  خــۆی  بێالیەنــی  فەرمــی  بــە  چیــن  كۆمــاری 

ــە ڕووی  ــدە ل ــژاردووە، هەرچەن ــا هەڵب ــیا و ئۆكرانی ــوان ڕووس نێ

مۆســكۆ  شانبەشــانی  ســەنگەردا  هەمــان  لــە  ســرتاتیژییەوە 

وەســتاوە لــە بەرامبــەر كامپــی ڕۆژئــاوا بــە ســەرۆكایەتی ئەمریــكا. 

ــژی  ــتی دوور و درێ ــاو لیس ــتووەتە ن ــۆی نەخس ــاوی خ ــن ن پەكی

ــەر  ــۆ س ــیا ب ــەربازییەكانی ڕووس ــە س ــە هێرش ــەوە، ك ــەو واڵتان ئ

ئۆكرانیــا شــەرمەزار و ســەركۆنە دەكــەن، بەڵكــو پەكیــن ئەمریــكا 

بــە هەڵوەشــاندن و توندتركردنــی قەیرانەكــە داوەتــە قەڵــەم، دوای 

ــتپێكردنی  ــە ڕۆژی دەس ــا ل ــی ئەورووپ ــكا و یەكێت ــەوەی ئەمری ئ

هێرشــە ســەربازییەكانی ڕووســیا لــە 24ی شــوبات ســزاكانیان بــە 

ســەر مۆســكۆدا ســەپاندووە. وەزارەتــی دەرەوەی چیــن ئەمریــكای 

بــە »هاندانــی گــرژی و هەڕەشــەی جەنــگ لــە ئۆكرانیــا« تۆمەتبــار 

»داگیركــردن«  دەســتەواژەی  كــە  كــردەوە،  ڕەتــی  و  كــردووە 

ــا.  ــە ئۆكرانی ــی پێناســەی شــەڕ ل ــاری كردن ــۆ دی ــت ب ــەكار بهێنێ ب

هەرچۆنێــك بێــت پێگــەی چیــن لــە پشــتگیری كردنــی ڕووســیا بــە 

ــەر  ــە س ــە ل ــووە، چونك ــێوەیە دەركەوت ــەم ش ــت و ب دوور نازانرێ

مەبنــای »ڕێزگرتــن لــە خــاك و ســەروەری دەوڵەتــەكان«، بــە 

ــای  ــیا كریمی ــك ڕووس ــرت كاتێ ــن هەڵیگ ــە پەكی ــەوە، ك ئۆكرانیاش

ــەوە.   ــیای فیدراڵی ــە ڕووس ــەوە ب ــرد و لكاندی ــر ك داگی

بارودۆخــی قەیرانــی نێــوان ڕووســیا و ئۆكرانیــا بــە شــێوازێكی 

قــووڵ بــۆ چیــن لێكچــووە، لــە نێــوان ئــەوەی ســرتاتیژیە و ئــەوەی 

مەبدەئییــە، بەبــێ ئــەوەی فاكتــەری ســێیەمی پەیوەســت بــە 

بەرژەوەندییــە ئابــووری و بازرگانییــەكان لەبیــر بكرێــت، كــە 

لەگــەڵ هەمــوو الیەنەكانــی تــردا تێكەڵــە. بێالیەنــی ئەژماركــراوی 

چیــن لەبــەر ئــەو بژاردەیەیــە كــە چیــن گــرەوی لــە ســەر 

ــۆی  ــتانەی خ ــتی خۆنەویس ــن هەڵوێس ــەوەی پەكی دەكات، وەكئ

دەریخســت، كــە ســەركۆنەی هێرشــی ڕووســیا بــۆ ســەر ئۆكرانیــا. 

ــە ئەنجوومەنــی ئاسایشــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان، هــەم  هــەم ل

لــەوە  چیــن  یەكگرتــووەكان،  نەتــەوە  گشــتی  كۆمەڵــەی  لــە 

دەترســێت واشــنتۆن شــەڕی ڕووســیا و ئۆكرانیــا بكاتــە دەرفەتێــك 

بــۆ ئــەوەی لــە یــەك كاتــدا مۆســكۆ بكاتــە ئامانجــی بەرژەوەنــدی 

و پەیوەندییەكانــی، لــە الیەكــی تریشــەوە بــە یــەك لێــدان دووان 

ــت. ــان ببەزێنێ ــۆ ســەر جیه ــن هەڕەشــە ب ــە گەورەتری ل

چیــن  دەرەوەی  وەزارەتــی  ووتەبێــژی  جیــان(،  لــی  )ژاو 

ڕایگەیانــد، كــە ئەمریــكا ڕەخنــەی جــددی لــە پێگــەی چیــن 

ســەركونەی  هــاوكات  ئۆكرانیــا،  بــە  ســەبارەت  دەگرێــت 

دەكات،  ڕووســیا  بەرامبــەر  چیــن  تەرەفگیرانــەی  هەڵوێســتی 

ئەمــە لــە كاتێكدایــە كــە وتەبێــژی حكوومەتــی چیــن ڕاپۆرتێكــی 

ــە زانینــی  )نیویــۆرك تایمــز(ی ئەمریكــی ڕەتكــردەوە ســەبارەت ب

ــۆ  ــیا ب ــەربازی ڕووس ــیۆنی س ــی ئۆپەراس ــوەختەی ئەنجامدان پێش

ســەر خاكــی ئۆكرانیــا، هەرچەنــدە پەكیــن داوای لــە مۆســكۆ 

كــرد ئۆپەراســیۆنەكە بــۆ دوای ئۆڵمپیــادی پەكیــن دوابخــات. 

هێرشــی ســەربازی ڕووســیا بــۆ ســەر ئۆكرانیــا تەنیــا )4( ڕۆژ دوای 

تەواوبوونــی ئۆڵمپیــادی پەكیــن دەســتی پێكــرد.  
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هاوپەیمانی ستراتیژیی
ــە گەورەتریــن هاوبەشــی ئابــووری  بــەالی ڕووســیاوە، چیــن ب

ــەردوو واڵت  ــوان ه ــی نێ ــری بازرگان ــارەی ئاڵووێ ــت، قەب دادەنرێ

لــە ســاڵی 2021دا گەیشــتە نزیكــەی )140( ملیــار دۆالر. ڤالدیمێــر 

پۆتیــن ســەرۆكی ڕووســیا لــە 4ی شــوباتی )2022(دا لەگــەڵ 

ڕێككەوتنێكــی  و  كۆبــۆوە  جیپینــگ  چــێ  چینیەكــەی  هاوتــا 

ــن دوو  ــرد. چی ــار دۆالر واژۆ ك ــە بەهــای )117( ملی ــان ب ئابووریی

شــتی ســەرەكی لــە ڕووســیاوە هــاوردە دەكات ئەوانیــش )نــەوت 

و گاز( و چەكــە، لــە كاتێكــدا نزیكــەی هەمــوو شــتێكی بــۆ 

هەنــاردە دەكات ئەمــەش وا دەكات ئــەو دوو ئابورییــە بەهێــزەی 

جیهــان یەكبگــرن، هەرچەنــدە ئابــووری چیــن زۆر گەورەتــرە 

ناخۆیــی  بەرهەمهێنانــی  قەبــارەی  ڕووســیەكەی.  هاوتــا  لــە 

ــی  ــدا بەرهەم ــە كاتێك ــۆن دۆالرە، ل ــەی )1.5( تریلی ــیا نزیك ڕووس

ــن  ــەورەی چی ــووری گ ــۆن دۆالرە. ئاب ــەورە )18( تریلی ــی گ خۆماڵ

ڕزگاركــەر و فریادەڕەســی ئابــووری ڕووســیایە، ئــەوەش لــە دوای 

توندكردنــی ســزاكانی ڕۆژئــاوا لــە ســەر مۆســكۆ، بــە تایبەتــی كــە 

هەناردەكردنــی نــەوت و گازی ڕووســیا بــۆ بــازاڕی چیــن بــەردەوام 

ــان بــە  ــاوا دەرگاكانی ــا و ڕۆژئ دەبێــت ئەگــەر بازاڕەكانــی ئەورووپ

ــاوردەی  ــا ه ــەن. هەروەه ــیا دابخ ــاردەی وزەی ڕووس ڕووی هەن

ــاواوە درێــژەی هەیــە، چونكــە مۆســكۆ  ــە واڵتانــی ڕۆژئ ڕووســیا ل

دەتوانێــت جێگــەی چینییــەكان بگرێتــەوە و ســزاكان كــەم بكاتەوە 

و ڕێگــری لــە دابەزینــی توانــای ئابوورییەكــەی بــكات و نەكەوێتــە 

ــەڵ دراوی  ــە لەگ ــە هــەردووال مامەڵ ــی ك ــە تایبەت ــۆ، ب ســەر ئەژن

ــە  ــی دەكــەن، وەك بەشــێك ل ــوان(ی چین ــل(ی ڕووســی و )ی )ڕوب

ڕێككەوتننامەیەكــی نێوانیــان، كــە ڕووســیا پێشــبینی نــاكات چیــن 

ــارە  ــو خوازی ــت، بەڵك ــا بجەنگێ ــە ئۆكرانی ــكۆ ل ــانی مۆس شانبەش

لــە ڕووی ئابوورییــەوە لــە بەردەمیــدا بوەســتێت و هەتاكــو پێــی 

ــت  ــن نایەوێ ــت. چی ــاوا بگرێ ــزاكانی ڕۆژئ ــەی س ــت بەرگ دەكرێ

ئابــووری ڕووســیا هــەرەس بێنێــت، چونكــە ئەمــە وا لــە واشــنتۆن 

دەكات هەوڵەكانــی چــڕ بكاتــەوە بــۆ الوازكردنــی ئابوورییەكــەی 

و بەرزبونــەوەی ئاســتی بەهێزبوونــی چیــن، كــە بەرهەمــی خــاوی 

ناوخۆیــی )24.2( تریلیــۆن دۆالرە و هاوتــا ئەمریكییەكــەی )20.8( 

ــۆن دۆالرە. تریلی

نێوەندگیری
ــا  ــەكان تەنی ــەروەریی دەوڵەت ــی و س ــە یەكپارچەی ــن ل ڕێزگرت

درووشــمێكی چینییــەكان نیــە، بەڵكــو پرەنســیپێكە پەیوەنــدی 

ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ سیاســەتی »یــەك چیــن«دا هەیــە و لــە 

بۆیــە  لێــوە ڕەتدەكاتــەوە،  تایوانــی  ڕێگەیــەوە جیابوونــەوەی 

ناتوانێــت بــە ڕێگــە بــدات بــە جیابوونــەوەی دوورگــەی كریمیــا، 

بەرژەوەندیــە  لۆهانســك.  و  دۆنیتســك  هەرێمەكانــی  یــان 

چیــن  نەیهێشــتووە  ڕووســیادا  لەگــەڵ  چیــن  ســرتاتیژییەكانی 

ــكات، بــەاڵم  ــدا ب ــا بەســەر خاكەكەی پشــتگیری ســەروەری ئۆكرانی

ــەی  ــەو بنەمای ــن ئ ــۆ پەكی ــن ب ــەی پۆتی ــەم دوایی ــەردانەكەی ئ س

پێشــێل كــرد، كاتێــك لێــك تێگەیشــن و پشــتیوانی ڕووســیای 

ــڕی.  ــەری دەرب ــی دەورووب ــە ناوچەكان ــی ل ــایش و ئارام ــۆ ئاس ب

ــۆ مۆســكۆ دوور  ــی ب ــە پشــتیوانی كردن ــن نایەوێــت ل ــەاڵم پەكی ب

بكەوێتــەوە یــان بەشــداری سەركێشــییەكانی جەنگــی بێبەزەییانەی 

ــی  ــەم هاوبەش ــە یەك ــی ك ــە تایبەت ــكات، ب ــا ب ــە ئۆكرانی ــن ل پۆتی

ــی  ــكا بەشــی هــەرە زۆری هەناردەكان ــازاڕی ئەمری ــە و ب ئۆكرانیای

بازرگانیــە  هاوبەشــە  ئەورووپــاش  یەكێتــی  و  هەڵدەمژێــت 

ــا خزمــەت  ــە شــەڕی ئۆكرانی ســەرەكیەكەیەتی و هــەر ســزایەك ل

بــە ســرتاتیژی چیــن نــاكات، چونكــە فراوانبوونــی ئابــووری خــۆی 

ــیا  ــەر ڕووس ــەپێرناوەكانی س ــزا س ــات. س ــەك دەخ ــدا پ ــە جیهان ل

بازرگانییەكــەی لەگــەڵ چیــن الواز دەكات و قەیرانــی دارایــی 

جیهانییــش ســەر هەڵدەداتــەوە.

ــەك  ــە ن ــی وزەدا، ئەم ــەوەی نرخ ــاوكات لەگــەڵ بەرزبوون ه

ــاوردەی  ــەرزی ه ــای ب ــەر بەه ــە س ــی ل ــەری ڕوون ــا كاریگ تەنه

چیــن دەبێــت، بەڵكــو كەمبوونــەوەی هەناردەكانیــش دەگرێتــەوە، 

دەبێــت  بەرهەمەكانیــان  بــەرزی  نرخــی  قــەرزداری  بەمــەش 

ــەی،  ــەكردنی ئابوورییەك ــەوەی گەش ــۆی كەمبوون ــە ه ــە دەبێت ك

هەرچەنــدە ســوود لــە دەســتكەوتێكی گەورەتــری بــازاڕی ڕووســیا 

ــی  ــە شــڵەژاوە خزمەت ــەم كــەش و هــەوا ئابووریی وەردەگرێــت. ئ

سیاســەتەكانی پەكیــن نــاكات بــۆ فراوانكردنــی بازرگانــی لــە بــازاڕە 

ــری  ــە نێوەندگی ــكات ل ــە ب ــداوە پەل ــەوە هانی ــدا و ئ جیهانییەكان

ــی  ــاری گرنگ ــی فش ــە خاڵ ــڤ، ك ــكۆ و كیێ ــوان مۆس ــە نێ ــردن ل ك

هەیــە وەك یەكــەم هاوبەشــی هــەردوو واڵت و تاكــە ڕزگاركــەری 

ڕووســیا لــە ســایەی ســزاكاندا. بــەاڵم ڕەنگــە چیــن ئیــرادەی ئــەوە 

ــەكار بهێنێــت، كــە  ــە دژی ڕووســیا ب ــی فشــار ل نەبێــت، كــە كارت

هیــچ نــەرم نیــە بــۆ هەنگاونــان بــە ئاراســتەی بــژاردەی جەنــگ.

سەرچاوەكان:
https://www.aa.com.tr/ar

https://aawsat.com/home/article/3536191
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چی ڕوو دەدات لە جیهاندا ئێستا؟
ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی ڕەتی کردەوە کە ئاگاداری ئەوە 

بێت هیچ تاقیکردنەوەیەکی بایۆلۆژی لە ئۆکرانیادا کرابێت
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ــی ئاســایش  ــارەگای ئەنجوومەن ــە ب ــڕ ل کۆبوونەوەیەکــی چڕوپ

بەڕێوەچــوو دەربــارەی پەرەپێدانــی  لــە ســەر داوای ڕووســیا 

چەکــی بایۆلــۆژی لــە الیــەن ئەمەریــکاوە لــە نــاو خاکــی ئۆکرانیــدا 

ــە ســەر ســنوورەکانی ڕووســیا. ل

بابەتەکانی کۆبوونەوەکە:
پێویســتی  دۆکومێنتــی  و  بەڵگەنامــە  ڕووســیا  نێــردەی   .1

لــە ســەر: خســتەڕوو کــە جەخــت دەکەنــەوە 

پنتاگــۆن بــە شــێوەیەکی فەرمــی و بــە ئاشــکرا پــەرە دەدات بــە 

چەکــی بایۆلــۆژی لــە ئۆکرانیــا.

نــاوی ئــەو کــەس و کۆمپانیــا ئەمەریکییانــەی تایبەتــن بــە 

بەڵگەنامــە و دۆکومێنتــی هاوبــەش لــەم پڕۆگرامــەدا.

ــەش  ــەت ئەوان ــەکان، تەنان ــە کیمیایی ــەی تاقیگ ــوێن و جێگ ش

ــاردرێنەوە. ــت بش ــەوڵ دەدرێ ــە ه ک

2. ڕاگەیاندنــی بابەتیێکــی کتوپــڕی دیکــە لــە الیــەن نوێنــەری 

ڕووســیاوە کــە بــاس لــە شــوێنی تاقیگــە ئەمەریکییــەکان کــە 

کار دەکــەن لــە بــواری پیشەســازی و تاقیکردنــەوەی چەکــی 

ــەش 12  ــەم ژمارەی ــە ئ ــان )ک ــی جیه ــە )36( دەوڵەت ــدا ل بایۆلۆژی

ــووتردا(. ــاو پێش ــە چ ــردوە ل ــاد ک ــی زی دەوڵەت

و  پەتــەکان  و  نەخۆشــی  لــە  باســی  ڕووســیا  نوێنــەری   .3

ئــەو  باســی  هەروەهــا  کــرد،  چارەســەرکردنیان  ئامڕازەکانــی 

ــەڵ  ــت، لەگ ــا دەکرێ ــەی تی ــە تاقیکردنەوەک ــرد ک ــەی ک دەوڵەتان

بایۆلۆژییــەکان. تاقیکردنــەوە  شــوێنی  و  کات 

4. نوێنــەری ڕووســیا جەختــی لــەوە کــردەوە کــە لــە نێــو ئــەو 

تاقیکردنــەوە بایۆلۆژییانــە و پاشــاموەکانیاندا، ئــەو ڤایرۆســە هەیــە 

کــە بەرپرســە لــەم پەتایــەی ئێســتا و ژمارەیەکــی بێشــوومار لــەو 

شەمشــەمەکوێرانەی بــە کار دەهێرنێــن لــە گواســتنەوەی ئــەم 

ڤایرۆســەدا.

5. ئەمەریــکا هەمــوو ئەوانــەی ڕەت کــردەوە و فەڕەنســا و 

بەریتانیــان هــاوڕا بــوون لەگەڵیــدا )دەنگدانــەوەی ئــەم بابەتــەش 

لــە نێــو گەالنــی ئــەم واڵتانــەدا گەلێــک بەهێــز بــوو(، خوازیاریــش 

ــدا،  ــر فشــاری دەروونی ــە ژێ ــت ل ــەدا بنێ ــەم گێڕانەوەی ــوو دان ئ ب

کــە ئــەم پەتایــە بــۆ هەمــوو الیەکــی بەجــێ هێشــتبوو.

کــە  کــردەوە  ڕەتــی  جیهانــی  تەندروســتیی  ڕێکخــراوی   .6

ئــاگاداری ئــەوە بێــت هیــچ تاقیکردنەوەیەکــی بایۆلــۆژی لــە 

چین هێرش دەکاتە سەر 
هەموو الیەک تا ئەو دەمەی 
ئێوە ڕەتی بکەنەوە و سوور 
بن بە دڵپاکی خۆتان کە بۆچی 
بەردەوام لێکۆڵینەوە لە پسپۆڕان 
دەکەن بۆ ڕاوەستان لە سەر 
حەقیقەتی تایبەت لەگەڵ بوونی 
بەڵگەنامەی حاشاهەڵنەگر.
بە کورتی و بە پوختی: ورچی 
ڕووسی ئێستا دەستی کردوە بە 
جەنگە ڕاستەقینەکەی )دوایین 
هۆشداریی داوە(.
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ئۆکرانیــادا کرابێــت و باســی لــەوە کــرد کــە گشــت زانیارییەکانیــان 

ئــەوە دەردەخــەن کــە تاقیگــەکان تاقیگــەی لێکۆڵینــەوەی تایبــەت 

بــە بەرگریــی نەخۆشــییەکانە )ڕووســیاش بــە بەڵگــەی ســەملێنەری 

پســپۆڕانی  یەکەکانــی  دوای  بــە  یــەک  ســەردانە  و  نــوورساو 

ــە  ــە تاقیگ ــەبارەت ب ــەملاندوویانە( س ــتی س ــراوی تەندروس ڕێکخ

ــدا. ــەری جیهان ــە سەرتاس ــکا ل ــی ئەمری گومانلێکراوەکان

7. چیــن هێــرش دەکاتــە ســەر هەمــوو الیــەک تــا ئــەو دەمــەی 

ئێــوە ڕەتــی بکەنــەوە و ســوور بــن بــە دڵپاکــی خۆتــان کــە بۆچــی 

بــەردەوام لێکۆڵینــەوە لــە پســپۆڕان دەکــەن بــۆ ڕاوەســتان لە ســەر 

حەقیقەتــی تایبــەت لەگــەڵ بوونــی بەڵگەنامەی حاشــاهەڵنەگر.

ــتی  ــی ڕووســی ئێســتا دەس ــی: ورچ بــە کورتــی و بــە پوخت

ــداریی داوە(. ــن هۆش ــتەقینەکەی )دوایی ــە ڕاس ــە جەنگ ــردوە ب ک

نۆزدەیەمیــن ڕۆژی پێشــڕەوییەکانی ڕووســیا بــۆ ئۆکرانیــا 
ئــەم خاڵــە گرنگدانــە لــە خــۆ دەگرێــت:

کردە جەنگییەکانی لە سەر زەوی
1. دەســتپێکی وەرچەرخانێکــی گــەورەی ســوپای ڕووســیا )لــە 

بەرانبــەر پاشەکشــەیەکی خێــرای ئەمەریــکا و هاوپەیامنەکانــی(.

ــە قۆناغــی  ــی ورچــە ڕووســییەکە دەچێت 2. وردە وردە کارەکان

ــاوی و  ــە هــەر ســێ ڕووی وشــکانی و ئ ــە ل ــدەوە، ک ــک تون گەلێ

ــە  ــەوە ک ــەوە دەکات ــت ل ــتوە. جەخ ــی هاویش ئاســامنییەوە پەل

هــەژدە ڕۆژی ڕابــردوو تەنهــا ئامادەســازی و ئاگادارکردنەوەیەکــی 

ــوە. ــا ب ــی ئۆکرانی نەرمونیان

3. موشــەکبارانی وێرانکــەری تــەواوی ناوچــە و شــارەکان و 

ــەکان و کــۆگای خواردەمەنییەکانــی  ــگاکان و بنکــە و فڕۆکەخان ڕێ

ــراوەکان. ــدارە بەکرێگی ــەی چەک ــاوا و مۆڵگ خۆرئ

4. لــە هێــرش و لێدانەکانــدا چەکــی زۆر ئاســت بــەرز بــە کار 

هاتــوە، کــە چەکــی وێرانکــەر بــوون و پێشــرت لــە هیــچ جەنگێکــدا 

ــەر  ــە س ــوون ل ــە کار نەهات ــووپایەکەوە ب ــچ س ــەن هی ــە الی و ل

ــی. ئاســتی نێودەوڵەت

پۆتین دوایین هۆشداری دەداتە ئۆکرانیا و خۆرئاوا:
1. پۆتیــن گڵۆپــی ســەوزی بــۆ هێزەکانــی هەڵکــردوە، بــە 

تایبەتیــش بــۆ هێزە چەکــدارە وشــکانی و دەریایی و ئاســامنییەکان 

ــەت. ــەوەی تایب ــی بەرپەرچدان و هێزەکان

بــۆ  هەنگاونــان  ســەرەتای  لــە  دا  هۆشــداریی  پۆتیــن   .2

کۆنرتۆڵکردنــی تەواوەتیــی ســەرجەم شــارەکانی ئۆکرانیــا بــە یــەک 

ــار. ج

ــک  ــەری یەکخســتنی هەندێ ــە ئەگ ــن هۆشــداریی دا ل 3. پۆتی

گوێــرەی  بــە  ڕووســیادا  لەگــەڵ  ئۆکرانیــا  خاکــی  بەشــی 

ــا  ــە ئۆکرانی ــی وای ــە پێ ــوو، ک ــی پێش ــە مێژووییەکان ڕێککەوتننام

لــە خاکــی ڕووســیا. بەشــێکی جیانەکراوەیــە 

بــۆ  پۆڵەنــداوە  الیــەن  لــە  پێشــنیارێک  چەنــد  پــاش   .4

ــارە و ســامانی  ــە ڕێگــەی پ ــا ل ــەوەی ئۆکرانی ــارە ئاوەدانکردن دووب

ڕووســیاوە. دەستبەســەرداگیراوی 

بــە  واڵتێــک  هــەر  کــە  دەکات  ئــەوە  هەڕەشــەی  پۆتیــن 

شــێوەیەکی نەشــیاو هەڕەشــە لــە ڕووســیا بــکات، ئــەوا لــە ســەر 

ــچ  ــن هی ــاواش ناتوان ــکا و خۆرئ ــڕێتەوە و ئەمەری ــە دەیس نەخش

ــەن. ــەیەک بک قس

پینتاگــۆن هــەر زوو بۆچوونــی خــۆی کشــاندەوە لــە ســەر 

کوژرانــی ڕۆژنامەنووســێکی بیانــی بــە ئەنقەســەت لــە الیــەن 

ــتەکە  ــە مەبەس ــە ڕەنگ ــد  ک ــان ڕایگەیان ــیاوە، پاش ســووپای ڕووس

ــت. ــت نەبووبێ ــە ئەنقەس ــت و ب ــە بووبێ ــتێکی دیک ش
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سیستمی سویفت چییە؟
بۆچی ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا

دەیانەوێت رووسیا لەم سیستمە بێبەش بکەن
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ســەرۆکی واڵتانــی یەکێتیــی ئەورووپــا و بەریتانیــا و ئەمەریــکا 

ــتمی  ــە سیس ــڕن ل ــیا دادەب ــی ڕووس ــە بانکەکان ــد ک ــان گەیان ڕای

ــەکان. ــە بانکیی ــۆ مامەڵ ــی ب ســویفی جیهان

ســەپاندنی  بــە  دا  بڕیاریــان  خۆرئاواییــەکان  هاوپەیامنــە 

کۆتوپەنــدی تونــد بــۆ ڕێگرتــن لــە بانکــی ناوەنــدی ڕووســیا 

ــەوە  ــاو بکات ــێوەیەک ب ــە ش ــی خــۆی ب ــی نێودەوڵەتی ــە یەدەگ ک

پێچەوانــە و دژبــەری کاریگەریــی ســزا ســەپێرناوەکانی ســەر ئــەو 

واڵتــە بێــت، ئەمــەش لــە ســەر بنەمــای ئــەو بەیاننامــە هاوبەشــەی 

لــە )2022/2/36( دەرچــوو.

ــرا و  ــێوەیەكی زۆر خێ ــە ش ــە ب ــتەمەیە ك ــەو سیس ــویفت ئ س

ــە  ــارە ل ــۆڕی پ ــت، ئاڵوگ ــنوورێكی هەبێ ــچ س ــەوەی هی ــێ ئ بەب

ــن. ــدا ئەندام ــە تێی ــەدا دەکات ك ــەو واڵتان ــوان ئ نێ

 Society for World( ســویفت كورتكــراوەی دەستەوشــەی 

Interbank Financial Telecommunication(یــە و لــە ســاڵی 

1973 دامــەزراوە و ســەنتەرەكەی لــە برۆكســڵە و 200 واڵت و 11 

ــدا بەشــدارن. ــی تێی ــەزراوەی دارای هــەزار دام

ســویفت زۆر جیــاوازە لــە سیســتەمی بانكــی، بەڵكــوو لــە هــەر 

شــوێنێك پــارەت هەبــوو، دەتوانێــت لــە ڕێگــەی پەیامێكــەوە ئــەو 

پارەیــە بگەڕێنیتــەوە بــۆ واڵتــی خــۆت بــە شــێوەیەكی زۆر خێــرا.

ــارە  ــۆن پەیامــی ئاڵوگــۆڕی پ ــە 40 ملی ــەو سیســتەمەدا ڕۆژان ل

دەنێردرێــت و بــە ترلیــۆن دۆالر مامەڵــەی پێــوە دەكرێــت و 

ــان  ــە واڵت ــەی ك ــەو كەلوپەالن ــری ئ ــش لەب ــەوە، ئەوی دەگوازرێت

وەردەگــرن،  پارەکــەی  بەرامبــەردا  لــە  و  دەكــەن  هەنــاردەی 

بەتایبــەت فرۆشــتنی نــەوت و گازی رسوشــتی.

بەگوێــرەی زانیارییــەكان %1ی ئــەو پارانــەی لــەو سیســتەمەدا 

ئاڵوگــۆڕی پــێ دەكرێــت، لــە الیــەن ڕووســیاوەیە.

 1973 ســاڵی  بــۆ  ســویفت  سیســته می  دامه زراندنــی 

داراییه كانــی  په یوه ندییــه   كۆمه ڵــه ی  كاتێــك  ده گه ڕێتــه وه ، 

لــه   باره گاكــه ی  كــه   دامــه زرا،  بانكــه كان  نێــوان  لــه   جیهــان 

یــه . به لجیكا

بانكــی نیشــتامنی به لجیكــی بــه  هــاوكاری له گــه ڵ بانكــه  

كۆمه ڵه یــه   ئــه و  سه رپه رشــتی  ســه ره كییه كان  ناوه ندییــه  

ئه مه ریــكا،  فیدراڵــی  ناوه ندیــی  بانكــی  له وانــه ش  ده كات، 

ئینگلتــه را. بانكــی  و  ئه وروپــی  ناوه ندیــی  بانكــی 

وه ك  بــه اڵم  نییــه ،  پــاره   حه واڵه كردنــی  ســویفت  كاری 

سویفت زۆر جیاوازە لە سیستەمی 
بانكی، بەڵكوو لە هەر شوێنێك 
پارەت هەبوو، دەتوانێت لە 
ڕێگەی پەیامێكەوە ئەو پارەیە 
بگەڕێنیتەوە بۆ واڵتی خۆت بە 
شێوەیەكی زۆر خێرا.
لەو سیستەمەدا ڕۆژانە 40 ملیۆن 
پەیامی ئاڵوگۆڕی پارە دەنێردرێت 
و بە ترلیۆن دۆالر مامەڵەی پێوە 
دەكرێت و دەگوازرێتەوە، ئەویش 
لەبری ئەو كەلوپەالنەی كە واڵتان 
هەناردەی دەكەن و لە بەرامبەردا 
پارەکەی وەردەگرن، بەتایبەت 
فرۆشتنی نەوت و گازی سروشتی.
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 11 لــه   زیاتــر  و  كارده كات  پارێــزراو  ناردنــی  سیســته مێكی 

ــه وه   ــه  200 واڵت به یه ك ــر ل ــه  زیات ــی ل ــه زراوه ی دارای هــه زار دام

ده به ســتێته وه .

لــه  ســاڵی 2021، رۆژانــه  42 ملیــۆن  به گوێــره ی داتــاكان، 

نامــه ی رایــی كــردووه، لــه  ســاڵی 2020ـــیش رووســیا بــه  رێــژه ی 

ئه نجامــداوه . له ڕێگــه ی ســویفته وه   %1.5ی جووڵــه ی دارایــی 

ده ركــراوه ،   2014 ســاڵی  لــه   كــه   به یاننامه یه كــدا،   لــه  

ــی  ــی هاوكاری ــه و كۆمه ڵه یه ك ــد، “ئ ــویفت رایگه یان ــراوی س رێكخ

ــۆ ســه پاندنی ســزای به ســه ر  ــك ب ــه ، هــه ر بڕیارێ ــی بێالیه ن جیهان

حكومییــه   ده ســته   ئه ســتۆی  ده كه وێتــه   قــه واره كان،  و  واڵت 

یاســایی(  )كه ســانی  ره وایه تیده رانــی  و  تایبه مته نــده كان 

ر”. په یوه ندیــدا

ســویفت ئــەو سیســتەمەیە كــە پارەكــەت بــە تــەواوی پارێزراوە 

و بــە هیــچ شــێوەیەك لەنگــەری بــۆ دروســت نابێــت تــا دەگاتــە 

دەســتت و لــە هیــچ كێشــەیەكدا الیەنگریــی هیــچ الیەنێــك 

ــاكات. ن

لــە ســاڵی 2012، بەهــۆی پەرەپێدانــی چەكــی ئەتۆمــی لەالیەن 

ئێرانــەوە، واڵتانــی ئەورووپــا و ئەمریــكا ئێرانیــان لــەو سیســتەمە 

دەرهێنــا، بۆیــە كاتێــك ئێــران دەركــرا، %30 ئابوورییەكــەی زیانــی 

ــی  ــە خێرای ــتێكدا، ب ــەر ش ــتنی ه ــە فرۆش ــە ل ــەوت، چونك ــەر ك ب

پارەكــەی بــۆ نەدەگەڕایــەوە و لــەڕووی كات و باجــەوە زیانــە 

ــادی كــرد. ئابوورییەکانــی زی

کاریگەرییەکانی دەرکردنی ڕووسیا لەم سیستەمە
ئەگــەر ڕووســیا لــە ســویفت دەربكرێــت، هەمــوو كۆمپانیاكانی 

ــكا  ــا و ئەمری ــی ئەورووپ ــەڵ واڵتان ــان لەگ ــیا كــە مامەڵەی ڕووس

ــی  ــی و زیان ــاری زەحمەت ــان دووچ ــی پارەكەی ــۆ وەرگرتن ــە ب هەی

ــت. ــدا دەبێ ــۆ پەی ــان ب ــەوە و كێشــەی گەورەی زۆر دەبن

هــەر بــۆ منوونــە، لــە كاتــی فرۆشــتنی نــەوت و گازی رسوشــتی 

ــەی  ــی زۆر و لەڕێگ ــە كاتێك ــە ب ــردا پارەك ــی ت ــەر بەرهەمێك و ه

چەنــد بانكێكــەوە دەگاتــە دەســتیان، ئەمــەش تێچــووی زۆری 

ــت. ــی زۆر دەبێ ــە ئابوورییەكەش ــت و زیان دەوێ

لــە 2014، كاتێــك ڕووســیا کریمیــای داگیــر كــرد، یەكێتیــی 

ئەورووپــا و ئەمریــكا هەڕەشــەیان لــە ڕووســیا كــرد كــە لــەو 

سیســتەمەدا دەری دەكــەن، ئــەوكات ڤالدیمیــر پۆتیــن گوتــی: 

”ئەگــەر ڕووســیا لــە ســویفت دەربكــەن، ئەمــە بــەو مانایــە دێــت 

جەنگتــان دژی ڕووســیا ڕاگەیانــدووە‹‹.

لــە  ڕووســیا  ئــەوەی  لەســەر  ناكۆكــن  ئەورووپــا  واڵتانــی 

ســویفت دەربكــەن، چونكــە ڕووســیا گازی رسوشــتی بــۆ ئەورووپــا 

ــەڵ  ــان لەگ ــی زۆری ــۆڕی بازرگانی ــا ئاڵوگ ــن دەكات، هەروەه دابی

ڕووســیادا هەیــە، بۆیــە ئەگــەر ڕووســیا لــە ســویفت دەربكرێــت، 

زیانەكــە بــۆ ئــەو كۆمپانیایانەشــە كــە ئاڵوگــۆڕی بازرگانییــان 

ــە. ــیادا هەی ــەڵ ڕووس لەگ

لــە  دەکاتــەوە  زۆر جەخــت  کــە  واڵتانــەی  لــەو  یەکێــک 

دەرکردنــی ڕووســیا لــە سیســتمی ســویفت، ئەڵامنیایــە،  کــە 

بــڕی  بــە  ســەربازی  وەبەرهێنانێکــی  ڕاگەیاندنــی  ســەرباری 

ــی  ــی یارمەتی ــری و ناردن ــێکتەری بەرگ ــۆ س ــۆرۆ ب ــار ی )100( ملی

ســەربازییش بــۆ ئۆکرانیــا، ئەمەیــش لــە دوای دەرکەوتنــی چەنــد 

پێوەرێکــی ناســەربازی و ســەپاندنی ســزا ئابوورییــەکان بــە ســەر 

مۆســکۆدا هــات، لەوانەیــش: ڕاگرتنــی هێڵــی بۆریــی گازی )نــۆرد 

ــی  ــتمی دارای ــاو سیس ــە ن ــیا ل ــەگیرکردنی ڕووس ــرتیم2( و گۆش س

ــان  ــا دەی ــی ئەڵامنی ــی نوێ ــێوەیە، حوکوومەت ــەم ش ــویفت(. ب )س

ــی پێچەوانــە  ــی ڕێکوپێک ســاڵ سیاســەتی دیپلۆماســیی نەتەوەی

ــت  ــری دەکرێ ــواری بەرگ ــەی ب ــە زیادەی ــەم خەرجیی ــردەوە. ئ ک

تەماشــا  بەرگــری  خەرجکردنــی  توانــای  کەمکردنــەوەی  وەک 

بکرێــت، کــە دەتوانێــت هاوســەنگیی ســەربازی لــە ئەورووپــا بــە 

شــێوەیەکی بەرچــاو بگۆڕێــت.



ژمارە )14(  نیسانی  1302022 ساڵی حەوتەم FOCUS

بۆچی )ڤالدمێر پوتین(
جەنگەکەی دۆڕاندووە؟

یۆڤال نوح حەراری

وه رگێڕانی: ڕامیار محەمەد
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ڕووســییەکان ڕەنگــە ئۆکرانیــا داگیــر بکــەن، بــەاڵم ئۆکرانییەکان 

لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ئەوەیــان ســەملاند، کــە ناهێڵــن ڕووســیا 

وچانــی تێــدا بــدات و بەڕێــوەی ببــات.

ــی زۆر،  ــە، بەڕێژەیەک ــگ بەردەوام ــت جەن ــەک دەبێ  هەفتەی

پــێ دەچێــت ڤالدیمیــەر پوتیــن بــەرەو دۆڕانێکــی مێژوویــی 

هەنــگاو بنێــت. ڕەنگــە هەمــوو شــەڕەکان بباتــەوە، بــەاڵم هێشــتا 

دۆڕاوی جەنگــە. خەونەکــەی پوتیــن دەربــارەی بنیاتنانــەوەی 

ئیمپڕاتۆریەتــی ڕووســیی، لەســەر ئــەو درۆیــە بنیاتــرناوە، کــە 

ئۆکرانییــەکان  کــە  نییــە،  ســەربەخۆ  نەتەوەیەکــی  ئۆکرانیــا 

ــڤ  ــڤ، خارکی ــتووانی کی ــن و، دانیش ــەن نی ــتی ڕەس ــەر بەڕاس ه

و لڤیــڤ ســەر بــە دەســەاڵتی مۆســکۆن. ئەمــە ســەرلەبەری 

درۆیــە. ئۆکرانیــا نەتەوەیەکــی خــاوەن مێــژووی هــەزاران ســاڵەیە. 

ــڤ خــاوەن  ــووە، کی ــش نەب ــەت گوندی ــەی مۆســکۆ تەنان ئەودەم

شارســتانییەتێکی گــەورە بــووە. بــەاڵم ڕووســیا زۆر درۆی کــردووە 

دەربــارەی دەســەاڵتە ڕەهــا درۆیینەکــەی، کــە خۆیشــی بەئاســتەم 

ــۆی دەکات. ــەی خ ــەو درۆی ــڕوا ب ب

کاتێــک پیالنــی داگیــرکاری ئۆکرانیــای داڕشــتووە، پوتیــن پشــتی 

بــە زۆرێــک لــە ڕاســتییە حاشــاهەڵنەگرەکان بەســتووە. ئــەو زانــی 

کــە لــە ڕووی ســەربازییەوە ڕووســیا زۆر لــە ئۆکرانیــا بەهێزترە. ئەو 

دەیزانــی ناتــۆ هێــز نانێــرێ بــۆ بەرگریکــردن لــە ئۆکرانیــا. دەیزانــی 

پشتبەســتنی دەوڵەتانــی ئەورووپــی بــە نــەوت و و گازی ڕووســیا، 

ــا دەکات دوودڵ  ــوو ئەڵامنی ــی وەک ــە دەوڵەتێک ــە: وا ل ــە منوون ب

ــە  ــیادا. ب ــەر ڕووس ــەکان بەس ــزا ئابووریی ــەپاندنی س ــە س ــت ل بێ

پشتبەســن بــەم ڕاســتییە زانراوانــە، پیالنەکــەی ڕووســیا ئــەوە بــوو: 

ــا بــدات و، حکوومەتێکــی  ــە ئۆکرانی بەخێرایــی، بەزەبرێکــی زۆر ل

تایبــەت بــە خــۆی دروســت بــکات، پاشــان ڕژێمێکــی داگیرکاریــی 

ــی  ــی جیهان ــزا ئابوورییەکان ــوو س ــێ و هەم ــڤ دامبەزرێن ــە کی ل

ڕۆژئــاواش ڕامباڵێــت و تێپەڕێنێــت.

بــەاڵم یــەک نەزانــراوی گــەورە هەبــوو دەربــارەی ئــەم پیالنــە. 

هــەروەک چــۆن ئەمریکییــەکان لــە عێــڕاق و، ســۆڤیەت لــە 

ئەفغانســتان، فێربــوون کــە داگیرکردنــی واڵتێــک زۆر ئاســانرتە لــە 

ــا  ــا ئۆکرانی ــە ت ــزەی هەی ــەو هێ ــی ئ ــن دەیزان ــی. پوتی بەڕێوبردنی

داگیــر بــکات، بــەاڵم ئایــە ئۆکرانییــەکان ڕژێمــی داگیرکــەری 

مۆســکۆ پەســەند دەکــەن؟ پوتیــن وای زانیبــوو پەســەندی دەکــەن. 

پــاش هەمــوو شــتێک، وەکــوو هەمــوو جارێــک ڕوونــی دەکــردەوە، 

و،  نییــە  ڕاســتەقینە  و  ســەربەخۆ  نەتەوەیەکــی  ئۆکرانیــا  کــە 

ــتەم  ــرم بەئاس ــی ق ــە ٢٠١٤، خەڵک ــن. ل ــەن نی ــەکان ڕەس ئۆکرانیی

بۆ دووبارەبنیاتنانەوەی 
ئیمپراتۆریەتی ڕووسی، 
ڕێژەییانە پوتین پێویستی بە 
سەرکەوتنێکە کە خوێنی تێدا 
نەڕژێ، کە ئەوەش ڕێژەییانە ڕێ 
خۆش دەکات بۆ داگیرکارییەک، 
کە ڕق کەمتر دروست دەکات. 
بە ڕشتنی خوێنی زیاتر و زیاتری 
ئۆکرانییەکان، پوتین هەرگیز 
خەونەکەی بەدی نایەت. ئەوە 
ناوی )میکایڵ گۆرباچۆڤ( 
نابێ کە لەسەر بڕوانامەی 
مردنی ئیمپڕاتۆریەتی ڕووسی 
دەنووسرێت
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بەرگریــان کــرد لــە داگیرکارییەکانــی ڕووســیا. بۆچــی دەبێــت 

ــێ  ــری ل ــن بی ــە پوتی ــوون ک ــەوە ب ــە ئ ــت؟ ئەمان ــاواز بێ ٢٠٢٢ جی

دەکردنــەوە.

لەگــەڵ تێپەڕینــی هــەر ڕۆژێــك، ڕوونــرت دەبێتــەوە کــە پوتیــن 

گیانیــان  بــە  و  دڵ  بــە  ئۆکرانییــەکان  دەدۆڕێنێــت.  قومارەکــە 

ــەوە، وەک  ــان دەبەن ــەواوی جیه ــی ت ــەن، ڕەزامەندی ــری دەک بەرگ

ــە  ــە. لەوانەی ــی ڕەش چاوەڕێی ــەوە. ڕۆژان ــە دەبەن ــۆن جەنگەک چ

بــۆ  ڕووســیا  بــەاڵم  بــکات،  داگیــر  ئۆکرانیــا  تــەواوی  ڕووســیا 

بردنــەوەی جەنگەکــە پێویســتە بەڕێــوەی بەرێــت، ئەمــەش تەنهــا 

کاتێــك ڕوو دەدات کــە خەڵکــی ئۆکرانیــا ڕێگەیــان بدەن. شــیامنەی 

ــك  ــە تێ ــیا ک ــی ڕووس ــەر تانکێك ــەش زۆر الوازە. ه ــی ئەم ڕوودان

دەشــکێت، هــەر ســەربازێکی ڕووســی کــە دەکوژرێــت، ئازایەتیــی 

ئۆکرانییــەکان زیــاد دەکات بــۆ بەرگریکــردن. هــەر ئۆکرانییــەک کــە 

ــاد دەکات. ــەر زی ــەر داگیرک ــەکان بەرانب ــی ئۆکرانیی ــت، ڕق دەمرێ

ڕق شــتێکی نارشینــە، بــەاڵم بــۆ نەتــەوەی بندەســت: ڕق 

ــە  ــژراوە، ک ــدا نێ ــی دڵ ــە قواڵی ــە ل گەنجینەیەکــی حەشــاردراوە، ک

ــز دەکات. ــری بەهێ ــتی بەرگ ــەوە هەس ــن ن ــۆ چەندی ب

ــە  ــی، ڕێژەییان ــی ڕووس ــەوەی ئیمپراتۆریەت ــۆ دووبارەبنیاتنان ب

ــەڕژێ،  ــدا ن ــی تێ ــە خوێن ــەرکەوتنێکە ک ــە س ــتی ب ــن پێویس پوتی

کــە ئــەوەش ڕێژەییانــە ڕێ خــۆش دەکات بــۆ داگیرکارییــەک، کــە 

ڕق کەمــرت دروســت دەکات. بــە ڕشــتنی خوێنــی زیاتــر و زیاتــری 

ــەدی نایــەت. ئــەوە  ئۆکرانییــەکان، پوتیــن هەرگیــز خەونەکــەی ب

نــاوی )میکایــڵ گۆرباچــۆڤ( نابــێ کــە لەســەر بڕوانامــەی مردنــی 

نــاوی پوتیــن  ئیمپڕاتۆریەتــی ڕووســی دەنوورسێــت، بەڵکــوو 

ــت؛  ــی جێهێش ــییەکان و ئۆکرانییەکان ــۆڤ ڕووس ــت. گۆرباچ دەبێ

بــەاڵم پوتیــن ئەوانــی کــرد بــە دوژمــن و، دڵنیایــی ئــەوەی کــردەوە 

کــە دەوڵەتــی ئۆکرانیــی وەکــوو دوژمنێکــی ڕووســیا خــۆی ببینێت.

ــراون.  ــات ن ــەکان بنی ــەر چیرۆک ــی لەس ــەوەکان بەتەواوەت نەت

ــە  ــن، ک ــر دەب ــەکان زیات ــت چیرۆک ــە تێدەپەڕێ ــك ک ــەر ڕۆژێ ه

ئۆکرانییــەکان نــەک تەنهــا لــە چەنــد ڕۆژی ڕەشــی داهاتــوودا 

ــەم  ــت، ئ ــەوەی دادێ ــت و ن ــەی دادێ ــوو دەی ــەوە، بەڵک دەیگێڕن

ــی کــردەوە  ــا کــە ڕەت ــەوە. ســەرۆکی ئۆکرانی ــە دەگێڕدرێن چیرۆکان

ــتی  ــوت پێویس ــکای گ ــە ئەمری ــە ب ــت، ک ــێ بهێڵێ ــت بەج پایتەخ

ــەو ســەربازانەی  ــی. ئ ــەک ڕزگارکردن ــی ســەربازییە، ن ــە کەلوپەل ب

لــە دوورگــەی )زمینــی( بــە پاپۆڕەجەنگییەکانــی ڕووســیایان گــوت 

“بڕۆنــەوە بــۆ ئــەو جێگەیــەی لێــوەی هاتــوون”، خەڵکــی ســڤیل 

کــە هەوڵــی وەســتاندنی تانکــە ڕووســیەکان دەدەن بە دانیشــتنیان 

لەســەر ڕێــگاکان و دروســتکردنی قەڵغانــی مرۆیــی… ئەمانــە ئــەو 

شــتانەن کــە نەتــەوەی لەســەر بنیاتــرناوە. قووڵــرت بیــر بکەینــەوە، 

ــە تانــک بەهێزتــرن. ــە ل ئــەم چیرۆکان

دەســەاڵتە ڕەهاکــەی ڕووســیا، پێویســتە وەکــوو هەر کەســێکی 

دیکــە ئەمــە بزانــن. کاتێــك پوتیــن منــداڵ بــووە، مایــەی مانــەوەی 

ئــەو، ئــەو چیرۆکانــە بــوون کــە دەربــارەی دڕندەیــی ئەڵامنییــەکان 

ــەو چــووە  ــەاڵم ئ ــە لینینگــراد، ب ــوون ل ــی ڕووســیەکان ب و ئازایەت

جێــگای هیتلــەر و ئێســتا ڕۆڵــی ئــەو دەبینێــت.

ــی  ــکۆمەندی و ئازایەت ــا ش ــەک تەنه ــەکان ن ــی ئۆکرانیی چیرۆک

دەدات بــە ئۆکرانییــەکان خۆیــان، بەڵکــوو شــکۆمەندی و ئازایەتــی 

نەتــەوە  بــە  دەدەن  ئازایەتیــی  جیهــان.  هەمــوو  بــە  دەدات 

ــە  ــەت ب ــی و، تەنان ــەاڵتدارانی ئەمریکی ــە دەس ــەکان، ب ئەورووپیی

ــەکان  ــەر ئۆکرانیی ــو ڕووســیا خۆیشــی. ئەگ ــی بندەســتی نێ خەڵکان

ــت تانکێــك بــە دەســتەکانی خۆیــان ڕا  ئازایەتــی ئەوەیــان هەبێ

بگــرن، ئــەوە ئازایەتــی دەدات بــە ئەڵامنیــا تــا هەندێــك مووشــەکی 

دژەتانکیــان پــێ بــدات، ئازایەتــی دەدات بــە حکوومەتــی ئەمریکیی 

تــا ڕووســیا دەر بــکات لــە سیســتمی )ســویفت – swift(، هەروەهــا 

ــت  ــەوەی جەخ ــۆ ئ ــی ب ــتووانی ڕووس ــە دانیش ــی دەدات ب ئازایەت

ــە. ــەم جەنگــە بێامنای ــۆ ئ ــان ب ــە دژایەتی ــەوە ل بکەن

و  کاریگەرییــەوە  ژێــر  بکەوینــە  هەموومــان  دەکرێــت 

ئازایەتییــامن هەبێــت بــۆ ئەنجامدانــی شــتێك، جــا ئاخــۆ بــە دانــی 

)پیتــاک-donation( بێــت، بەخێرهاتنــی ئــاوارەکان بێــت، یاخــود 

بجەنگیــن لــە ڕێگــەی ئۆناینــەوە. جەنگــی ئۆکرانیــا تــەواوی 

دونیــا دەگۆڕێــت. ئەگــەر ســتەمکاریی و توندڕەویــی ڕێگەپێــدراو 

بــن بــۆ بردنــەوە، هەموومــان باجــی ئەنجامەکانــی دەدەیــن. زۆر 

ــەوە  ــی ئ ــەوە. ئێســتا کات ــە هــەروا وەک تەماشــاکەر مبێنین بێامنای

ــت. ــۆ بکرێ ــان ب ــەوە و هەژمارم ــا بین ــووە وری هات

ــژە دەکێشــێت. شــێوەی  ــەم جەنگــە درێ ــارە ئ بەداخــەوە وادی

جیــاواز وەردەگرێــت، لەوانەیــە بــۆ چەندیــن ســاڵیش درێــژە 

بکێشــێت. بــەاڵم گرنگرتیــن بابــەت بڕیــاری لــێ دراوە. ئــەم چەنــد 

ڕۆژەی پێشــوو بــۆ جیهــان ســەملا کــە ئۆکرانیــا نەتەوەیەکــی 

ســەربەخۆیە، کــە ئۆکرانییــەکان خەڵکانــی تــەواو ڕەســەنن و 

دڵنیــا بووینــەوە کــە ئــەوان هەرگیــز نایانــەوێ لەژێــر دەســەاڵتی 

ئیمپڕاتۆریەتێکــی نوێــی ڕووســی بژیــن. پرســیارە ســەرەکییەکە بــە 

ــەم  ــا ئ ــدی دەوێ ت ــە: چەن ــەوە، ئەویــش ئەوەی ــی دەمێنێت کراوەی

ــت؟ ــن ببڕێ ــتوورەکانی کریملی ــوارە ئەس ــە دی پەیام

 سەرچاوە:
https://bit.ly/344sQKP
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ناوی کۆمپانیاژ

کۆمپانیاکانی نەوت و وزە

کۆمپانیای شێڵ1
ئیکسۆن مۆبیل2
3)BP( کۆمپانیای بی پی
ئیکوینەر4

بانک و دارایی

ڤیزا1
ماستەرکارد2
ئەمریکان ئێکسپرێس3

پیشەسازیی ئوتۆمبێل

فۆرد1
ڤۆڵکسڤاگن2
تۆیۆتا3
ڤاڵڤۆ4
دایمیلەر5
ڕینۆ6

ئامێر و کەرەستە بەکاربەرییەکان

سامسۆنگ1
مایکرۆسۆفت2
ئەپڵ3
4HP
ئینتێڵ کۆرپ5

نایک6
ئێندیتێکس7
زارا8
کۆمپانیای دانۆنی شیرەمەنی9

میدیا و ڕاگەیاندن

نێتفلێکس1
ناشناڵ میدیا گرووپ2
ستۆدیۆکانی هۆڵیوود3

واڵت دیزنی4
سۆنی5
وارنەر میدیا6
تیک تۆک7

گرنگترین ئەو کۆمپانیایانەی خزمەتگوزارییەکانیان لەگەڵ ڕووسیا ڕاگرتوە

لیستی بزنسمانە ڕووسییەکان لە ناو لیستی ڕەشی بەریتانیادا

پیشەناوی کەسایەتیژ

ملیاردێرڕۆمان ئەبرامۆڤیچ1

بزنسمانئۆلیگ دیریباسکا2

بزنسماندیمیتری لیبیدیێڤ3
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سەرۆکی گرووپی ڕۆزنەفتئیگۆر سیتچین4

سەرۆکی بانکی )VTB(ئەندرێ کۆستین5

سەرۆکی کۆمپانیای گازپرۆمئەلێکسی میلەر6

ترانز نەفتنیکۆالی تۆکاریڤ7

پارتە سیاسییەکانی ئۆکرانیا

پارتە سۆسیالیستەکان
ساڵناوی پارتژ

1998بۆ ڕاستی، بۆ گەل، بۆ ئۆکرانیا1

1993پارتی کۆمۆنیستی ئۆکرانیا2

1898پارتی کۆمۆنیستی سۆڤێتی3

پارتە ڕاستڕەوە توندڕەوەکان

1991سۆبۆڤدا1

2013بەرەی ڕاست2

2016کەتیبەی نیشتیمانی3

2009یەکێتیی نیشتیمانیی ئۆکرانی4

1945سوپای نیشتیمانیی ئۆکرانیا5

1940ڕێکخراوی ناسیۆنالیستە ئۆکرانییەکان6

1942سوپای یاخیبوونی ئۆکرانیا7

1941کەتیبەی ڕۆناڵد8

1941کەتیبەی نایتنگیل9

پارتە ناسیۆنالیستەکان

2000هاوپشتیی ئەورووپی1

2014بەرەی میللیی ئۆکرانیا2

1999پارتی تەواوی ئۆکرانییەکان3
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پارتە لیبراڵەکانی ئۆکرانیا

2001ئۆکرانیا بۆ ئێمە1

2004بزووتنەوەی ئۆرا2

2016پارتی خزمەتی گەل3

ئاماری دوایین هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی لە ئۆکرانیا )2019(

ڕێژەی دەنگژمارەی دەنگناوی کاندیدڕ

%13,506,47073.22ڤلۆدیمێر زیلینیسکی1

%4,512,56224.46پیترۆ بۆرۆشینکۆ2

ئاماری دوایین هەڵبژاردنی پەڕلەمانی ئۆکرانیا )2019(

ژ. کورسیڕ. دەنگناوی پارتژ

43.16254خزمەتی خەڵک1

13.0543پالتفۆڕمی ئۆپۆزسیۆن لە پێناو خەڵکدا2

8.1826یەکێتیی گشت ئۆکرانییەکان3

8.1025هاوپشتیی ئەورووپی4

5.8220پارتی دەنگ5

4.010پارتی دیموکراسیی ڕادیکاڵی ئۆکرانیا6
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باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2013
مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان1

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2014

ئاشنابوون بە ئەفالتوون2

ئاشنابوون بە سپینۆزا3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین7

ئاشنابوون بە سوقرات8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ11

ئاشنابوون بە دیڤید هیوم12

ئاشنابوون بە نیچە13

ئاشنابوون بە فرۆید14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك15

ئاشنابوون بە لینین16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت18

ئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم19

بلیمەتی و شێتی20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی21

ئاشنابوون بە سیكۆالریزم22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس25

ئاشنابوون بە درێدا26

كتێبی سور27

سەیران بۆ سەرێكانێ28

گەندەڵی29
باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2015

یوتۆپیا30

لەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

پرۆیسترۆیكای بەهاری عەرەبی32

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

داعش و داعشناسی34

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی 35
نێوان توركیاو پەكەكە

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو رووداوانەی 36
سیستمی سەدەیەكیان سڕییەوە

ئاشنابوون بە بێركلی37

ئاشنابوون بە باشالر38

ئاشنابوون بە دیكارت39

ئاشنابوون بە هایدگەر40

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی یەكەم41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی دووەم42

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

ئاشنابوون بە هیگڵ44

ئاشنابوون بە سارتەر45

ئاشنابوون بە نیچە46

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم52

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی شەشەم54

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی حەوتەم55

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی هەشتەم56

بۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

خەوتن لەگەڵ شەیتان58

ئاشنابوون بە فیورباخ59

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم62

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم63

ئاشنابوون بە ئەرستۆ64
ئاشنابوون بە دیموكراسی65

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم68

ئاشنابوون بە ئەركون69

ئاشنابوون بە فۆكۆ70

بەرهەم و باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا )2022-2013(



ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

ئاشنابوون بە ئەنگڵس72

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی 731

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی 742

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی 753

ئاشنابوون بە جاك الكان76

ئاشنابوون بە الیبنتز77

ئاشنابوون بە میكاڤیلی78

ماركس كێ بوو79

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2016

حركة الحداثة فی الشعر الكردی80

فیتنە81

داعش و میلیشیاكان82

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

ئاشنابوون بە سپینۆزا85

ئاشنابوون بە پۆپەر86

ئاشنابوون بە دۆركهایم87

ئاشنابوون بە دریدا88

ئاشنابوون بە لیوتار89

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

ئاشنابوون بە ترۆتسكی92

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم95

ئاشنابوون بە ئەفالتون96

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی دووەم101

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی كۆمۆنیست102

سێگۆشەی گڕگرتوو103

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق - كوەیت104

گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون و مەترسییەكانی105

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیا، 

خۆرئاوای ئەفریقیا و سۆماڵ

خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا107

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی سیاسی لیبیا108

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی109

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی111

چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

ئومێدی خۆرهەتاوی من113

ئازادی و خیانەت لە ئازادی114

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە ئیسالمییەكان115

كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

چوار سندوق119

گفتوگۆ120

سەڵتەكان121

چیرۆكی ورچەكانی پاندا122

وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟126

ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

باوەڕدارە تیرۆریستەكە128

پێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

ماركسیزم چۆن كاردەكات130

ئامانجی فەلسەفە131

پرسی ژن132

چەپی نوێ133

نامیلكەی لێبوردەیی134

یاداشتەكانی جەنگ135

ژنێك لە نێو سەردەستەی میلیشیاكاندا136

ماركس و رەخنەی سیاسەت137

لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی رەنجدەرانی كوردستان138

فەلسەفە لە ئێستادا139

تێۆری زانینی زانستیانە140

ماركس و ئازادی141

شرۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

هەژموونی نەوت144

دەوڵەت145

مێژوی ئابوری جیهان146

لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە توركیا148

دەقی شیعری كوردی لە روانگەی سیمیۆلۆژییەوە149



باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2017

تیۆری چوارەمی سیاسەت150

هونەری شێوەكاری نوێ151

جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو دەرەوە153

پەیوەندی ئێران و هندستان154

چین و ئێران155

ژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان دادپەروەری157

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە ئەمەریكای التین 

و ئەفەریقیا

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی نەوت159

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  ناوەڕاستدا160

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو بیابان161

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ ناوچەییەكان162

فەلسەفەی هانا ئارێنت163

نەوت بەرامبەر زەوی164

پوختەی سەرمایەی ماركس165

چوارینەی دیموكراسی166

نفوذ الهالل الشیعی فی الشرق االوسط167

هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی قەتەر168

سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرموودە170

مێژووی درۆ171

پرسی كورد172

پۆست كۆمۆنیزم173

پرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

دەربارەی میواندۆستی176

بەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

رۆشنگەری چییە؟178

چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و رۆژنامەوانی179

سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی سروشتی180

مێژووی پەیەدە181

كتێبی سور - چاپی سێیەم182

مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

ئاالن بادیۆ185

روالن بارت186

جۆرج باتای187

چۆمسكی188

جۆن دیۆی189

رۆدۆلف كارناب190

كۆنفۆشیۆس191

جولیا كریستیڤا192

لیڤی شتراوس193

مارتین بوبەر194

ماوتسی تۆنگ195

مۆنتیسكۆ196

پیەر بۆردیۆ197

سپێنوزا198

ویتگنشتاین199

والتەر بنیامین200

فرانسیس فۆکۆیاما201

مارتن لۆسەر202

سان سیمۆن203

دێڤد هارڤی204

جەنگی سارد205

سیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

بیره وه ریی هه واڵگری207
هەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا209

ئەركی سیخوڕانی نهێنی210

داعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

شارە زەردەواڵە212

لەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

شارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

بەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

هێزی بێهێزەکان217

رۆڵی سیاسی کەمینەکان218

ئەدەبیات ئەمەیە219

جوانییەکانی وەرگر220

كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی سۆسیال دیموكرات221

ئەلف بێ222

بزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

خوێندنەوەیەكی نوێتر بۆ ئیسالمناسی225



جه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و شكستی 

بەهاری عەرەبیدا

مارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی لە كوردستان229

ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان230

ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی مارکسیزمەوە231

فەیلەسوفان و عەشق232

كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی له بیركراو233

مۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

شوێنەکانی تر235

سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی یۆتۆپی236

تیۆری ئایین237

خۆشه ویستی و دادپەروەریی238

فەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟239

فەلسەفەكار و سیاسەت240

حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر241

كورد لەناو عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجیندا242

هزرە سەرەكییەكانی كۆمەڵناسی243

مێژووی بزاڤی چەپ لە ئێران244

كەرتبوون لە نێو پارتە سیاسییەكان لە باشوری 245
كوردستان 1988-1976

پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتمانی كوردستان246

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی 247
ئێران _كۆمەڵە)سازكا( )1969_1988(

لە سوقراتەوە تا سارتەر248

چەپ و ئیسالم و تیرۆر249

پۆپۆلیزم250

فێمینیزم251

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2018

دادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیما252

ژێستی هەرەڕادیکاڵ253

فاشیزم254

ناسیۆنالیزم255

جیهانیبوونەوەی نیولیبڕاڵیی سەرمایە256

سەربووردەی ژیانی مایلز كوبالند257

258
بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی 

سیاسی لە رۆژئاوا

حزبوڵاڵى کوردیى لە تورکیا259

عەلمانییەت  و ئسوڵیەت260

مارتن هایدیگه ر261

بونبەستی مێژوویی262

ئیسالم و رۆشنگەری263

264
شکستی ئیسالمی سیاسی و گۆڕان لە میتۆدی 

ئیسالمگەرادا

ئەزمونی ئۆتۆنۆمیی كورد لەعیراقدا265

لیبرالیزم و نیۆلیبرالیزم266

نهێنییەکانی دەستگیرکردنی ئۆجەالن267

کتێبی سور268

ریڤزیۆنیزم269

ئیگزستانسیالیزم270

هیومانیزم271

مارکسیزم272

273
 PKK كێشەی كورد و پارتی كرێكارانی كوردستان

له پەیوەندییە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكانی توركیادا

ئایدیالیزم274

بیبلۆگرافیای باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا275
ئەمریکا چۆن دۆستەکانی دەفرۆشێت276

رەهەندەکانی رۆشنگەری277

بازرگانیكردن به  یۆرانیۆم278

بازرگانیكردن به  ئاڵتوون279

بازرگانیكردن به  داوو ده رمانی یاساغ280
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