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شكاندنی چۆكی ئەژدیها

سەرەتای كۆتایی و دەرهێنانی گرێی شێرپەنجەیی ئەسەد 
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست

لە عەرەبییەوە: ئەژین بەهێز
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لەگــەڵ  جیــاوازە  ترەمــپ  تویتەكانــی  هەرچەنــدە 

بەرگــری  )وەزارەتــی  پێنتاگــۆن  لێكۆڵینەوەكانــی 

ئەمەریــكا(، كــە بــە وردی شــیكردنەوەی بــۆ ئــەو زانیــاری 

دەزگاكانــی  لەبەردەســتی  كــە  كــرد،  گۆڕانكارییانــە  و 

ــی  ــە تاوتوێكردن ــە ل ــە، جگ ــكادا هەی ــری ئەمەری هەواڵگ

ــۆ شــێوازی هێرشــەكانی  ــپ ب ــە ترەم ــەو ئۆپشــنانەی، ك ئ

ئەمەریــكا دەیانخاتــە بەردەســت. ســەرەتا وەاڵمــی كرملین 

ئــەوە بــوو، كــە هیــچ هەنگاوێكــی نەرێنــی نەنرێــت 

كــە ببێتــە هــۆی زیانگەیاندنــی زیاتــر بــەو بارودۆخــە 

ناوەڕاســتی  خۆرهەالتــی  ناوچــەی  كــە  ناجێگیــرەی، 

پێــدا تێپــەڕ دەبێــت، ڕاشــیگەیاند كــە وەاڵمدانــەوەی 

ڕوســیا  و  ڕەتدەكاتــەوە  تویتــەكان  دیپلۆماســییەتی 

دەزانێــت چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ گورزێكــی پێشــبینیكراوی 

لــە دژی ســوریا دەكات.  ئەمەریــكا 

جێمــس ماتیــس، وەزیــری بەرگــری ئەمەریــكا لــە یەكــەم 

كاردانــەوەی پێنتاگــۆن ڕایگەیانــد، كــە بەكارهێنانــی هێــزی 

ــە  ــەدوور نازانێــت، ب ــە دژی ڕژێمــی ســوریا ب ســەربازی ل

تایبەتــی لــە دوای باڵوبوونــەوەی ئــەو ڕاپۆرتانــەی كــە 

بــاس لــە هێرشــكردنە ســەر شــارۆچكەی دۆمــا لــە غوتــەی 

ــاوی.  ــی كیمی ــی چەك ــە بەكارهێنان ــەن ب خۆرهــەاڵت دەك

ماتیــس ڕەخنــەی زۆری لــە ڕوســیا گــرت، چونكــە پابەنــد 

نییــە بــە بەڵێنەكانــی تــا چەكــی كیمیــاوی و كۆمەڵكــوژ لــە 

ڕژێمــی ســوریا دامباڵرێــت. ماتیــس ڕاشــیگەیاند: »یەكــەم 

لەســەر  لێكۆڵینــەوەی  لەســەرمان  پێویســتە  كــە  كار 

بكەیــن ئەوەیــە كــە بۆچــی هێشــتا چەكــی كیمیــاوی لــە 

ســوریا بەكاردەهێرنێــت، ســەرەڕای ئــەوەی كــە ڕوســیا 

دەتوانێــت یارمەتیــدەر بێــت بــۆ لەناوبردنــی هەمــوو 

ــە هــاوكاری  ــەوە ب ــەر ئ ــی ســوریا، لەب ــە كیمیاییەكان چەك

لەگــەڵ هاوپەیامنەكامنــان لــە پەیامنــی ناتــۆ مامەڵــە 

ــتدا  ــی پێویس ــە كات ــن و ل ــەدا دەكەی ــەم بابەت ــەڵ ئ لەگ

وەاڵم دەدەینــەوە«. 

پەالماردانــی  ڕوودانــی  لــە  دڵنیابــوون  ڕاســتیدا  لــە 

ــاوی  ــی كیمی ــە چەك ــارۆدراو ب ــای گەم ــارۆچكەی دۆم ش

دوای ئــەوە بــوو، كــە تیمەكانــی فریاكەوتنــی مرۆیــی لــە 

ســوریا ئاشــكرایان كــرد، كــە دەیــان كــەس لــە دانیشــتوانی 

شــارۆچكەی دۆمــای غوتــەی ڕۆژهەاڵتــی نزیــك دیمەشــق 

ــوون.  ــدار ب ــوژران و برین ــەر ك ــە گازی خنكێن ب

ــی  ــە هێزەكان ــردەوە، ك ــوریا ڕەتیك ــی س ــەوە ڕژێم الیخۆی

ــی  ــت، حكومەت ــان ئەنجامدابێ ــێكی كیمیاویی ــچ هێرش هی

ڕژێمــی  هاوپەیامنــی  گەورەتریــن  كــە  مۆســكۆش، 

چەكی  بەكارهێنانی  بەهۆی  دواجار  دەبێت،  دژوارتــر  سوریا  درێژخایەنی  قەیرانی  دێت  تا 
دۆخەكە  ئیتر  خۆرهەاڵت،  غوتەی  لە  دۆما  شارۆچكەی  سڤیلی  دانیشتوانی  دژی  لە  كیمیاوی 
كەوتە وەرچەرخانێكی نوێوە و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هێنایە وەاڵم، بە تایبەتی لە دوای ئەو 
بەلێنیدا  تیایدا  كە  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  سەرۆكی  ترەمپ،  دۆناڵد  تویتانەی 
مەبەستی  بە  بكات  دیمەشق  ڕژێمی  ئاراستەی  ئەمەریكا  زیرەكەكانی  و  تازە  مووشەكە 
ئەو هەڕەشەیەی  دوای  ئازاردانی گەلەكەی.  و  لە كوشتن  و دەست هەڵگرتنی  تەمبێكردنی 
ترەمپ، ڕوسیا هاتە وەاڵم و ڕایگەیاند كە ئامادەیە بۆ وەاڵمدانەوەی هەر هێرشێكی ئەمەریكا 
لە بەرامبەر ڕژێمی سوریا ئەمەش بارودۆخەكەی زۆر ئاڵۆز كردو ئاسایشی ناوچەی خۆرهەالتی 

ناوەڕاست و تەواوی جیهانی خستە مەترسییەوە. 
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ــەی  ــاری و ڕاپۆرتان ــەو زانی ــوو ئ ــەد(ە، هەم ــار ئەس )بەش

ــا  ــۆ ســەر شــارۆچكەی دۆم ــاوی ب ــە هێرشــی كیمی ــاس ل ب

ــا  ــاختە و بێبنەم ــە س ــەن ب ــەاڵت دەك ــەی خۆره ــە غوت ل

دەیانداتــە قەڵــەم. جێــی باســە ســاڵی 2017 بەهــۆی 

ــڤیلی  ــی س ــە دژی هاواڵتیان ــارین ل ــی گازی س بەكارهێنان

ســوریا، كــە زۆربەیــان منــداڵ و ژن بــوون، ئەمەریــكا 

59 مووشــەكی )كــرۆز(ی ئاراســتەی بنكــەی ئاســامنی 

ــا و  ــرد. بەریتانی ــی ك ــرد و وێران ــوریا ك ــەعیرات(ی س )ش

فەڕەنســاش پشــتیوانی خۆیــان بــۆ ئەمەریــكا نیشــاندا 

بــۆ وەاڵمدانــەوەی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد و دانانــی 

ســنوورێك بــۆ هێــرش و كۆمەڵكوژییەكانــی ســوپای لە دژی 

ــی  ــەرۆك وەزیران ــای س ــزا م ــەی. تیری ــی واڵتەك هاوالتیان

بەریتانیــا فەرمانــی داوە بــە جوواڵندنــی كەشــتیگەلی 

ــەوەی  ــۆ ئ ــت ب ــپی ناوەڕاس ــای س ــەرەو دەری ــا ب بەریتانی

لــە مەودایەكــی نزیكــدا جێگیــر بكرێــت بــە جۆرێــك كــە 

كەشــتیگەلی جەنگیــی بەریتانیــا بتوانێــت مووشــەكەكانی 

ــی  ــكات. حكومەت ــوریا ب ــاو س ــەكان لەن ــتەی ئامانج ئاراس

كارێكــی  هەمــوو  كــە  ڕایگەیانــدووە،  بەریتانیــاش 

ــەكان  ــی ئامادەكاریی ــە تایبەت پێویســت ئەنجــام دەدات، ب

ــە ڕێگــەی  ــۆ ئاراســتەكردنی مووشــەكەكانی تۆماهــۆك ل ب

ژێرئاوییەكانــەوە بــۆ پێكانــی ئامانجــە ســەربازییەكانی 

ــۆن  ــە تەلەف ــای ب ڕژێمــی ســوریا. پێشــریش ترەمــپ و م

قســەیان كــردووە و لەســەر ئــەوە ڕێككەوتــوون، كــە 

ئــەو هێرشــە كیمیاویــەی ســوریا بــە تــەواوی شــایەنی 

وەاڵمدانەوەیــە و پێویســتە كۆمەڵگــەی وەاڵم بداتــەوە لــە 

ــی  ــی چەك ــی هەبوون ــتیوانیكردنی قەدەغەكردن ــاو پش پێن

ــەد.  ــار ئەس ــی بەش ــتی ڕژێم ــە دەس ــاوی ل كیمی

ــا  ــەرۆكی فەڕەنس ــرۆن، س ــل ماك ــرەوە ئیامنوێ ــە الیەكی ل

پشــتیوانی واڵتەكــەی بــۆ هــەر كاردانەوەیەكــی ســەربازی 

واڵتەكــەی  هێزەكانــی  و  نیشــاندا  ســوریا  دژی  لــە 

لەگــەڵ  هاوبەشــیكردن  بــۆ  ئامادەباشــیەوە  خســتۆتە 

ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا و بەریتانیــا، بــۆ ئــەم 

مەبەســتەش بەشــێك لــە كەشــتیگەل و فڕۆكەهەڵگرەكانــی 

فەڕەنســا لەنــاو دەریــای ناوەڕاســت جێگیــر كــراوە و 

ــكردنە ســەر  ــی فەرمانــی دەســتپێكردنی هێرش چاوەڕوان

ســوریا دەكــەن. بەپێــی شــارەزایان و لێكۆڵــەرەوان بــە 

دوور نازانرێــت جگــە لــە ئەمەریــكا، بەریتانیــا و فەڕەنســا، 

خۆرهەاڵتــی  لــە  خۆرئــاواش  هاوپەیامنێكــی  چەنــد 

ناوەڕاســت بەشــداری لــەو ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەدا 

ڕاگرتنــی دڕەندایەتــی  بــۆ  بكــەن، وەك كاردانەوەیــەك 

ــوریا و  ــی س ــتنی هاواڵتیان ــە كۆمەڵكوش ــوریا ل ــی س ڕژێم

بــۆ كۆتاییهێنــان بــە قەیرانــی ئــەو واڵتــە، كــە پێــی ناوەتــە 

هەشــتەم ســاڵیەوە. 

ــك  ــی كۆمەڵێ ــە ڕەوانەكردن ــدا ب ــۆن بڕیاری ــار پێنتاگ دواج

فڕۆكەهەڵگــری ئەمەریكــی بــۆ دەریــای ســپی ناوەڕاســت 

بــە پێشــەوایەتی فڕۆكەهەڵگــری زەبەلــالح )هــاری ترومان( 

 USS Donald Cook و كەشــتی هێرشــبەری مووشــەكیی

ــای  ــی دەری ــەرەو كەنارەكان ــروس ب ــدەری قوب ــە بەن ــە ل ك

ــە )60(  ــرنا، ك ــك ســووریا جووڵێ ــە نزی ســپی ناوەڕاســت ل

ــووە.  ــداری هەڵگرت مووشــەكی تۆماهۆكــی باڵ

ئاراســتەكردنی گــورزە مووشــەكییەكانی ئەمەریــكا لــە 

ڕێگــەی دەریــاوە، نــەك بــە بەكارهێنانــی فڕۆكــە، بــە 

تایبەتــی مووشــەكە باڵدارەكانــی تۆماهــۆك، شــێوازێكی 

جیــاوازی وەرزشــی ســەربازی نوێــی ئەمەریكایــە، چونكــە 

ئــەم جۆرەیــان لــە مووشــەك پارێزراوتــرە لــە بەكارهێنانــی 

ئەمجــارە  سەركێشــیەی  ئــەو  چونكــە  تــر،  چەكــی 

ــكات تەنهــا  ــەر ڕوســیا و ســوریا دەی ــە بەرامب ــكا ل ئەمەری

ــەوەی  ــەك. ئ ــەك مووش ــتدانی ژمارەی ــە لەدەس ــە ل بریتی

زیاتــر ســەركردایەتی ئەمەریــكا دەترســێنێت، گەڕانــەوەی 

ئــەم  بــەاڵم  ئەمەریــكادا،  ئــااڵی  لەژێــر  تابووتەكانــە 

ڕێگەیــەی ئەمەریــكا لــە بەرامبــەر ڕژێمــی ســووریا پیادەی 

دەكات تــەواو دوورە لــە ڕژانــی خوێنــی ســەربازەكانی، 

بــەالی واشــنتۆنەوە  بنەمایەكــی گشــتی  ئەمــەش وەك 

پەســەندە. 

لــە ئێســتادا ڕووســیا دەتوانێــت بــە كرداریــی ســووریا پــڕ 

بــكات لــە سیســتمەكانی بەرگــری مووشــەكیی و ئاســامنی 
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پێشــكەوتووی كۆنرۆڵكــراو بــە ئامــرازە پێشــكەوتووەكانی 

ــەم  ــی ئ ــەش، بەڕێوەبردن ــەم پێی ــی. ب ــی ئەلیكرۆن جەنگ

ئەمەریــكاوە  هێزەكانــی  بــەالی  كــە  شــەڕانە،  جــۆرە 

شــیاوتر و ســەالمەترە، دوور نییــە ئــەم جــارە ببێتــە هــۆی 

ــی  ــە باالنس ــز ل ــەنگیەكی زۆر بەهێ ــتبوونی ناهاوس دروس

هێزەكانــدا. لێــرە بــەدواوە، بــۆ هەمــوو ڕوونــە، كــە هــەر 

دەوڵەتێــك سیســتمێكی بەرگــری مووشــەكیی بــە هــاوكاری 

و پشــتیوانی ڕووســیا دامبەزرێنێــت، دەبێتــە ئامانجــی پلــە 

ــت  ــت بێ ــە ڕاس ــەم دەربڕین ــەر ئ ــكا، ئەگ ــی ئەمەری یەك

دەكرێــت بڵێیــن هەڵگیرســانی شۆڕشــێكی جیۆسیاســی 

چونكــە  جیهانیــدا،  چوارچێوەیەكــی  لــە  ڕاســتەقینەیە 

ــە ئێســتادا  ــی ئەمەریكــی ل ــی جیهانی ــەی هەژموون كۆڵەك

ــە  ــوریا كار بگات ــە س ــەر ل ــێوەیە، ئەگ ــزە. بەمش ــا هێ تەنه

ئاســتی ڕووبەڕووبوونــەوەی ڕاســتەوخۆ لــە نێــوان ڕووســیا 

و ئەمەریــكا، ئــەوا ڕووســیا نــەك بــە تەنهــا خــۆی، بەڵكــو 

دەتوانێــت بەرگــری لــە ســوریا و هاوپەیامنەكانــی تریشــی 

ــكا.  ــی ئەمەری ــەر فراوانخوازییەكان ــە بەرامب ــكات ل ب

لــەو ســاتەوەختەدا جیهــان ئــازاری دەچەشــت كاتێــك لــە 

ــە  ــە گورچكبڕان ــەو دیمەن ــەوە ئ ــەی تەلەفیزیۆنەكان شاش

ــە  ــەی ب ــی واڵتەك ــە ڕۆڵەكان ــداڵ ل ــان من ــە دەی ــرنان، ك بی

ــی  ــی هێرشــی هێزەكان ــە ئەنجام ــردن ل گازی ژەهــراوی م

بەشــار ئەســەد، ئــەو ســاتەوەختەی كەفــی ســپی لــە 

ــد،  ــی دەهەژان ــی مرۆڤایەت ــات و ویژدان ــان دەردەه دەمی

بۆیــە كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی لەپێــش هەموویانــەوە 

ئەمەریــكا، بەریتانیــا و فەڕەنســا هاتنــە وەاڵم و بڕیارییانــدا 

و  ســووریا  ڕژێمــی  ســەر  بكەنــە  ســەربازی  هێرشــی 

ــت.  ــییەكانی دابرنێ ــۆ سەركێش ــنورێك ب س

كاتێــك لــە مانگــی ئابــی 2013دا ڕژێمــی ئەســەد بــە 

چەكــی كیمیــاوی هێرشــی كــردە ســەر غوتــە، بابەتــە 

بــەالی ئەمەریــكاوە هێنــدە جیــاواز نەبــوو، یــان لــە دوای 

ــوردە  ــەرە ك ــەو پەناب ــوردی( ئ ــاالن ك ــەی )ئ ــی وێن بینین

تەمــەن 3 ســااڵنەی، كــە لــەدوای خنكانــی لەنــاو دەریــا لــە 

ــی  ــۆ ویژدان ــووە ســیمبووڵی شــەرمەزاری ب ســاڵی 2015 ب

ــەی  ــی وێن ــە دوای بینین ــان ل ــی، ی ــەی نێودەوڵەت كۆمەڵگ

دەرهێنانــی منداڵێكــی ســووری بــە نــاوی عومــران دقنیــش 

ــتەی  ــە جەس ــا ڕووخــاوەكان ب ــەردووی بین ــر داروو پ لەژێ

ویژدانــی  هێشــتا  بــەاڵم  خۆاڵوییــەوە،  و  خوێنــاوی 

مرۆڤایەتــی جیهانــی وەك پێویســت جۆشــی نــەدا. كاتێــك 

ڕیكــس تیلەرســن، وەزیــری پێشــووی دەرەوەی ئەمەریــكا 

دەســتی لــەكار كێشــایەوە، ڕایگەیانــد كــە ســەردەمی 

حوكمــی بنەماڵــەی بەشــار ئەســەد بــەرەو كۆتاییــە، بــەاڵم 

ــەی  ــە بەهێزەك ــن، هاوپەیامن ــر پۆتی ــو ڤالدیمێ ــەر بێت ئەگ

ئەســەد ئــەو كۆتاییــەی بــەدڵ نییــە، كەواتــە ئەگەرەكانــی 

ڕووبەڕووبوونــەوە و لێــك هەڵبەزینــەوەی نێــوان مۆســكۆ 

ــە.  ــی كراوەی ــنتۆن ئەگەرێك و واش

ــی  ــەی پەیوەندییەك ــە ڕێگ ــپ ل ــد ترەم ــدە دۆناڵ هەرچەن

تەلەفۆنیــەوە پیرۆزبایــی لــە ڤالدیمێــر پۆتیــن كــرد بەهــۆی 

بــۆ  ئاماژەیــە  بــە ســەرۆكی ڕووســیا،  هەڵبژاردنــەوەی 

نیشــاندانی نیازباشــی بــۆ خاوكردنــەوەی گیانــی ملمالنــێ  

ــوو  ــش هەم ــكا لەپێ ــی ئەمەری ــی بەرژەوەندییەكان و دانان

شــتێك و دووركەوتنــەوە لــە زمانــی زبــرو شــەڕكردن، 

ــە ڕێگــەی هەڵمەتێكــی ســەربازی و دیپلۆماســی  دەكــرا ل

بەردەوامــەوە بەشــار ئەســەد ناچــار بكرێــت تــا بێتــە 

هەنــگاوەدا  لــەم  مۆســكۆش  دانوســتان،  مێــزی  ســەر 

ــەالی  ــن ب ــەاڵم پۆتی ــت، ب ــی هەبێ ــاوو گرنگ ــی بەرچ ڕۆڵ

ــر ڕژێمــی ئەســەدی  ــدا نەچــوو، بەڵكــو زیات ــەم ڕێگەیان ئ

هانــداوە و بەرەنگاربوونەوەكــەی قووڵــر كــردەوە. 

لــە دوای هێرشــە كیمیاوییەكــەی ســەر دۆمــا، ســەرۆك 

دۆناڵــد ترەمــپ ووتــی: »ســەرۆك پۆتیــن و ڕووســیا و 

ــاژەڵ،  ــی ئەســەدی ئ ــە پشــتیوانی كردن ــران بەرپرســن ل ئێ

كارەســاتێكی  ئەمــە  دەدەن،  قــوورس  باجێكــی  بۆیــە 

و  بەریتانیــا  لــە  هەریەكــە  هــۆكارە«.  بــێ   مرۆیــی 

ــان  ــی خۆی ــەم ســاتەوە نیگەران ــە یەك فەڕەنســاش هــەر ل

بەرامبــەر ڕەفتــارە نامرۆڤانەكانــی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد 

مەینەتییەكانــی  شــەڕو  درێژەكێشــانی  بــۆ  و خواســتی 

گەلــی ســوریا دەبــڕی و پشــتیوانی خۆیــان بــۆ هــەر 
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ڕاگەیانــد،  كاردانەوەیەكــدا  یــان  ســەربازی  هێرشــێكی 

ــی  ــۆ دانان ــت ب ــی بكرێ ــی نێودەوڵەت ــە هەماهەنگ ــە ب ك

ســنوورێك بــۆ دەســتدرێژییەكانی ڕژێمــی ســوریا بــە 

ــدە بەهــۆی خراپــی  ــران و ڕووســیا. هەرچەن پشــتیوانی ئێ

ڕەوشــەكەوە ئامــاژەكان تــا ڕادەیــەك مەترســیدار بــوون و 

ــتبوو،  ــی درس ــی جیهان ــایش و ئارام هەڕەشــە لەســەر ئاس

بــەاڵم ترەمــپ و ماكــرۆن و مــای بەڵێنەكەیــان بــردە 

ســپی  دەریــای  لــە  2018دا  نیســانی  14ی  لــە  ســەرو 

ــورزە  ــە ب ــەربازییان ل ــی س ــد بنكەیەك ــتەوە چەن ناوەڕاس

و حومــس مووشــەكباران كــرد و زیانــی گەورەیــان بــە 

ــەو  ــد. ئ ــووریا گەیان ــتی س ــەربازی و لۆجیس ــی س ژێرخان

بنكــە ســەربازییانەی كــە مووشــەكەكانی كــرۆز و ســتۆرم 

ــە  ــەو بنكان ــان ئ ــرا، هەم ــتە ك ــان ئاراس ــادۆ و AGM ی ش

بــوون كــە لەوێــوە چەكــی كیمیاییــان لــە دژی دانیشــتوانی 

دۆمــا و غوتــەی ڕۆژهــەاڵت بەكارهێــرنا لەالیــەن ســوپاكەی 

ئەســەدەوە. 

لــە  پێنتاگــۆن  هێرشــەكە،  ئەنجامدانــی  دوای  لــە 

بــە  پرۆســەكە  كــە  ڕایگەیانــد،  بەیاننامەیەكــدا 

هیــچ  هێزەكانیــان  و  دراوە  ئەنجــام  ســەركەوتوویی 

یەكەمــی  قۆناغــی  لــە  و  پێنەگەیشــتووە  زیانێكیــان 

ــوازرا  ــان وەك دەخ ــەكییەكاندا ئامانجەكانی ــە مووش هێرش

لــێ  وانــەی  ئەســەد  ڕژێمــی  پێویســتە  و  بەدیهاتــووە 

وەربگرێــت. وتەبێــژی كۆشــكی كرملین لــە كاردانەوەیەكدا 

و  ئەمەریــكا  مووشــەكییەكەی  هێرشــە  توونــدی  بــە 

هاوبەشــەكانی ســەركۆنە كــرد و ڕایگەیانــد، كــە ئــەوە 

ــاوەن  ــی خ ــەروەری دەوڵەتێك ــەر س ــۆ س ــتدرێژییە ب دەس

ســەروەری. 

خــۆی  ئەمەریــكا  ســووریا,  بــۆ  ڕابــردوو  هێرشــی  لــە 

ــی  ــەردوو هاوپەیامن ــارە ه ــەاڵم ئەمج ــوو، ب ــا ب ــە تەنه ب

خۆرئاوایــی بەریتانیــا و فەڕەنســا چوونــە پاڵــی و پێكــەوە 

ــەو  ــارەی ئ ــكا. ژم ــووریا پێ ــاو س ــان لەن ــد ئامانجێكی چەن

مووشــەكانەی بەكارهێرنا دوو هێندەی هێرشــەكەی پێشــوو 

بــووە, كــە ژمارەیــان دەگاتــە زیاتر لــە 120 مووشــەك. بەاڵم 

پرســیارە ســەرەكیەكە ئەمەیــە: ئایــا ئەمەریكییەكانــی كاری 

تەواوییــان كــردووە بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجــە گەورەكەیــان، 

كــە بریتیــە لــە ڕێگرتــن لــە بەكارهێنانــی چەكــی كیمیــاوی 

ــە مانگــی نیســانی ســاڵی  لەالیــەن ڕژێمــی ئەســەدەوە؟ ل

ڕابــردووەوە مەینەتییەكانی ســووریا بەردەوامــە، بەاڵم دوو 

ئیمانوێل ماكرۆن                          دۆناڵد تره مپ                          تیریزا مای
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فاكتــەری ســەرەكی هەیــە گۆڕانیــان بەســەردا هاتــووە: 

یەكــەم: ئەســەد بــە كرداریــی لــە شــەڕەكەدا لــە ترســاندنی 

ــی  ــەش فاكتەرێك ــووە، ئەم ــەركەوتوو ب ــدا س مەدەنییەكان

ســەرەكیە لــە ســراتیژی ڕژێمــی ئەســەدا. هەرچەنــدە 

ئەســەد لە ئێســتادا هەمــوو ســووریای كۆنرۆڵ نەكــردووە، 

بــەاڵم بــە پاڵپشــتی ڕووســیا و ئێــران كــەس ناتوانێــت لەناو 

ســووریا لــە دژی بوەســتێتەوە یــان ڕێگــەی لێبگرێــت لــە 

ســەپاندنی دەســەاڵتێكی فراوانــر بەهــۆی كەمــی ژمــارەی 

هێــزەكان و چــەك و چــۆڵ. 

دووەم: پەیوەندییەكانــی نێــوان واشــنتۆن و مۆســكۆ و 

ــا  ــووە ت ــتی زۆر تێكچ ــە گش ــاوا ب ــكۆ و خۆرئ ــوان مۆس نێ

ــاس  ــی ئێســتا ب ــی نێودەوڵەت ــە لێپررساوان ــەو ئاســتەی ك ئ

لــە دروســتبوونەوەی شــەڕێكی ســاردی نــوێ  دەكــەن. 

ســەرۆكی  ترەمــپ  دۆناڵــد  كــە  چوارچێوەیــەدا،  لــەم 

ئەمەریــكا ســوور بوونــی خــۆی نیشــاندا لەســەر گەیاندنــی 

پەیامەكــەی بــۆ ســزادانی ڕژێمــی ئەســەد، بــەاڵم ئایــا ئــەو 

ــەوە دەكات؟  ــان بەرەنگاربوون ــێت ی ــە دەترس ــە لەم ڕژێم

ئایــا ڕووســیا لــەالی ســەرۆكی ســوریا )ئەســەد( قســەیەكی 

دەبێــت، ئەگــەر قســەی هەبێــت ئایــا كاریگــەری دەبێــت؟ 

لــەم هێرشــە كتووپــڕەدا دەركــەوت، كــە پێنتاگــۆن پــەرۆش 

بــوو بۆ پاراســتنی هەمــوو دانیشــتوانی ســڤیل و بیانییەكان 

لــە زیــان پێكەوتــن، ئــەوەش ڕوونــە كــە مەبەســتی هێرشــە 

ئەركانــی  ســەرۆكی  بــوون.  ڕووســەكان  مووشــەكیەكە 

هاوبەشــی ســوپای ئەمەریــكا ئاشــكرای كــرد، كــە ویالیەتــە 

یەكگرتــووەكان لیســتی چەندیــن ئامانجــی تری لە ســووریا 

ــانی  ــە دەستنیش ــەو هێرش ــۆ ئ ــەاڵم ب ــردووە، ب ــادە ك ئام

نەكــردووە، ئەمــەش پەیامێكــی ڕوونــە بــەوەی كــە ئەگــەر 

ئەســەد جارێكــی تــر چەكــی كیمیــاوی بەكاربێنێــت، ئــەوا 

ــوا  ــر ڕوودەدات. ئێســتا تاكــە هی هێــرش و پەالمــاری زۆرت

ئەوەیــە، كــە ئەســەد هەڵســوكەوتی خــۆی بگۆڕێــت، بەاڵم 

چــی دەربــارەی ملمالنێیەكــی فراوانــر لــە ســووریا هەیــە؟ 

هیــچ ئاماژەیــەك بــۆ كۆتاییهاتنــی ئــەم جەنگــە دڕندانەیــە 

بوونــی نییــە. 

ــارووت  ــە ب ــوو بەرمیل ــەو هەم ــەن ئ ــاژە دەك ــك ئام زۆرێ

و چــەك و تەقەمەنیــەی بەكارهێــرنان بــۆ ئەنجامدانــی 

لــە  بڕیــن و شــێواندن  و  ڕێــژەی هــەرەزۆری كوشــن 

ســووریا كارەســاتی مرۆییــان بەرپــا كــرد، نــەك ئــەو چەكــە 

ــا بكەوێتــە جــوواڵن  ــدا ت ــاوای هان كیمیاوییــەی، كــە خۆرئ

ئــەوەی چەكــی  ســەرەڕای  ئەســەد.  ڕژێمــی  دژی  لــە 

كیمیــاوی بــە شــێوەیەكی تایبەتــی تــرس و دڵەڕاوكێــی لــە 

خۆرئــاوا وروژانــدووە، بــە تایبەتــی دوای بەكارهێنانــی لــە 

شــەڕی جیهانــی یەكــەم، بۆیــە ئــەو ڕێككەوتننامەیــەی كــە 

ــی  ــۆ داماڵین ــە ب ــی گرنگ ــردووە، ڕێككەوتێك ــەی ك قەدەغ

چــەك لە دەســتی هەندێــك واڵت و ڕژێمی وەك ڕژێمەكەی 

ــۆ  ــدن، ب ــرس و تۆقان ــەرچاوەی ت ــە س ــە دەبێت ــەد، ك ئەس

ناوخــۆ و دەرەوەش. ڕووســیا ســەرەڕای پشــتیوانی سیاســی 

و ســەربازی بــۆ ڕژێمــی بەشــار ئەســەد، بــەاڵم خــۆی وەك 

یاریزانێكــی دیپلۆماســی تایبــەت و شایســتە نیشــاندەدات، 

ــی  ــە دڵنیاییشــەوە مۆســكۆ و واشــنتۆن و هاوپەیامنەكان ب

هۆشــدارییان داوە لــە ئەنجامدانــی هێرشــێكی توونــد لــە 

ــی  ــە دوای ئەنجامدان ــا مۆســكۆ ل ــەاڵم ئای دژی ســووریا، ب

هێرشــەكە بــە نیــازە چــی بــكات و كاردانــەوەی چــی 

ــت؟     دەبێ

سەرچاوەكان: 
https://www.skynewsarabia.com/middle-east

https://arabic.rt.com/press

https://www.noonpost.org/content

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43766876



گرووپی قه یرانی نێوده وڵه تی

»له  هۆشداری به  په له وه  بۆ كاری به په له ، ئه مه  هه موو 
شتێك نییه  ده رباره ی سیاسه تی ترامپ«

 )10( كێشه گه وره كه ی جیهان له  ساڵی 2018

ڕۆبه رت مالی 
له  عه ره بییه وه : سیڤا سابیر
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ئاراسته ی یه كه م: 
ویالیه تــه   كه مــدا،  ســاڵێكی  چه نــد  مــاوه ی  لــه  

ــه  ســاڵی 2003  ــدا ل ــه  ســه ڕی عێراق ــه  ل ــووه كان ك یه كگرت

هێــزی  منایشــكردنی  ئامانجــی  چونكــه   كــرد،  په لــه ی 

زیاتریشــی  به ڵكــو  ناوچه كــه دا،  لــه   بــوو  ئه مه ریكــی 

كــرد لــه  پێنــاو چه ســپاندنی ســنووری هه ژموونــی. لــه  

ڕاســتیدا بێــزاری لــه  ده ره وه و هیالكــی و شــپرزه یی لــه  

هاوســه نگی  و  بااڵنــس  به ده ســتهێنانه وه ی  ناوخــۆو 

ــاندانی  ــه ر نیش ــورت به س ــی ك ــه  دوای ماوه یه ك ــایی ل ئاس

ده یــه ی  لــه   ئه مه ریــكا  ڕكابــه ری  بــێ  پێشــڕەویكردنی 

ئه ندازه یه كــی  تــا  ڕابــردوو،  ســه ده ی  نه وه ده كانــی 

زۆر مانــای ئــه وه  بــوو، كــه  پاشه كشــه كردن بابه تێكــه  

ــكا  ــپ "ئه مه ری ــمی ترام ــه . درووش ــا نیی ــی تی ده ربازبوون

بااڵیــه ،  جیــاوازو  و  ئاســایی  درووشــمێكی  فێرســت"، 

بــۆ به هــای  لــه  هه ڵســه نگاندنی  بــه اڵم شكســتهێنانی 

له گــه ڵ  كــه   نێوده وڵه تییــه كان،  هاوپه یامنێتیــه  

یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه   به رژە وه ندییه كانــی 

وێكدێتــه وه ، بابه تێكــه  بــۆ تێكشــكانی خــۆی بــه  تایبه تــی. 

ــی  ــه اڵم پێویســته  له بیرمــان نه چێــت، كــه  ســیناتۆر )بێرن ب

بــاراك  و  كاتــی وه زری هه ڵبژاردنــه كان  لــه   ســانده رز( 

ئــه و  هه مــوو  ئه مه ریــكا  پێشــووی  ســه رۆكی  ئۆبامــا، 

ڕە تكــرده وه ،  ده ره كییانه یــان  ملمالنــێ  و  پێكداكه وتــن 

ئه مه ریكایــان  گه لــی  بونیادنانــی  به هــای  لــه   كــه  

كه مده كــرده وه . ترامــپ له گــه ڵ درووســتكردنی نه زمــی 

كارده كات.  ئه مــه   پێچه وانــه ی  به ڵكــو  نییــه ،  گشــتی 

مه ســه له ی  ته نهــا  هێــز  كه مكردنــه وه ی  بــه  هه رحــاڵ 

 200000 نزیكــه ی  له گــه ڵ  بــه راورد  بــه   ژماره یــه ، 

لــه  سه رتاســه ری جیهانــدا  ســه ربازی ئه مه ریكــی، كــه  

باڵوكراونه تــه وه ، بــه اڵم لــه  ڕووی توانــای بــۆ فێڵكــردن یــان 

ــدا،  ــوو جیهان ــه  هه م ــه كان ل ــه رو قاڵب ــه وه ی په یك نوێكردن

باڵوكردنــه وه ی  پــاڵ  لــه   ئه مه ریــكا  پێگــه ی  ده بینیــن 

هێــزو ده ســه اڵتی لــه  خۆرهــه اڵت و باشــووری جیهــان 

پاشه كشــه ی كــردووه ، جیهانێكــی زیاتــر فره جه مســه ری 

پێشبینی  له وه ی  ئاسانتره   زۆر  نووسراوی  ده سته واژه یه كی  ئه مه  
له سه ر  ترامپ  دۆناڵد  ئه مه ریكا  سه رۆكی  كه   ئه وه ی  پاڵ  له   ده كرا، 
به هۆی  ناڕێكوپێكه ،  كاره كانی  له   به شێك  نێوده وڵه تی  ئاستی 
پشتگوێخستنی كاری شۆڕه سوارانی ڕێككه وتننامه  نێوده وڵه تییه كان، 
هه ڵبژاردنی  دیپلۆماسییه كان،  هه وڵی  له باربردنی  بۆ  ئاماده یی 
ئه مه شدا  له گه ڵ  سه یر.  شێوازێكی  به   دۆسته كانی  و  دوژمنه كان 
ویالیه ته  یه كگرتووه كانی ئه مه ریكا زیاتر ئاراسته ی به ره و كاروباری 
ڕوانگه ی  له   ده سه اڵتی  هێزو  گه وره تریش  جۆرێكی  به   ناوخۆیه و 
به ره و  زیاتر  ده ره وه شــی  سیاسه تی  باڵوده كاته وه ،  نێوده وڵه تی 
ڕووبه ری  هه روه ها  ناوه ،  هه نگاوی  سه ربازی  ده سه اڵتی  چه سپاندنی 
فره یی دیپلۆماسیی كه متر كردووه ته وه . ئه مه یه  سیماو نیشانه كانی 
لێی  سنووره كانی  ئه وپه ڕی  تا  كه   نێوده وڵه تی،  سیستمی  به رامبه ر  سپی  كۆشكی  سه رقاڵی 

ده ڕوانرێت.

ڕۆبه رت مالی 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

دروســتكردووه ، كــه  هێــزو الیه نــه  كاریگــه ره كان، جگــه  لــه  

ــادا  ــری تێ ــی گه وره ت ــه كان ڕۆڵێك ــاوه ن چه ك ــه  خ ده وڵه ت

ــڕن.  ده گێ

ئاراسته ی دووه م: 
ســه ربازیكردنی  بــه   لــه   بریتیــه   ئاراســته یه   ئــه م 

ئه نــدازه ی  بــه   ده ره وه ،  سیاســه تی  گه شه ســه ندووی 

ئامانجــه كان  بــه   به رده وامــی  هێــزه كان  كشــانه وه ی 

بــه   ژە نراڵــه كان  تامــی  ترامــپ  سیاســه تی  ده دات. 

منوونــه   بــۆ  ده كات.  به رجه ســته   دیپلۆماتــكاره كان 

زیاتــر  مه یلێكــی  ترامــپ  ئیــداره ی  ده ره وه ی  وه زیــری 

ــه ی،  ــه و دامه زراوه ی ــی ئ ــۆ هه ڵته كاندن ــه  ب ــه یری هه ی س

له گــه ڵ  بــه اڵم  وه رده گرێــت،  لێــوه   ده ســه اڵتی  كــه  

لێپــررساوه  بــه  ته مه نه كانــدا ڕیتمێكــی فراوانــر گــه وره  

ده بێــت. له پێــش ماوه یه كــی زۆر لــه  ده ســتبه كاربوونی 

ــی  ــییه ت و وه زاره ت ــه ری دیپلۆماس ــپ ڕووب ــداره ی ترام ئی

هه مــوو  لــه   بۆتــه وه ،  به رته ســك  ئه مه ریــكا  ده ره وه ی 

وا  تێدایــه ،  ملمالنێیــان  و  ناكۆكــی  ناوچانــه ی  ئــه و 

قســه كردن  لــه   زیاتــر  ســه ركرده كان  ده رده كه وێــت 

لــه   ئــه وه ش  ده بنــه وه،  ده مه قاڵــێ  شــه ڕو  ڕوبــه ڕوی 

ــه كان  ــوه ره  نێوده وڵه تیی ــاو پێ ــێلكردنی بنه م ــه ی پێش ڕێگ

ــۆ  ــه وه  ب ــه  ده گه ڕێت ــه دا چاك ــان. له م ــی ڕێزگرتنی ــه  جیات ل

تیــرۆر  به گژداچوونــه وه ی  گوتــاری  كاریگه رییه كانــی 

ــۆری  ــه  ڕووی تی ــكا ل ــه تی ده ره وه ی ئه مه ری ــه ر سیاس له س

ــۆ  ــواری ڕە خســاند ب ــه  ب ــه و  كاریگه ریی و پراكتیكیشــه وه . ئ

چه كداره كانیــان  نه یــاره   ســه ره تا  كــه   حكومه تــه كان، 

بكــه ن،  پۆلێــن  تیرۆریســتی  الیه نــی  هێــزو  وه ك 

له گه ڵــدا  مامه ڵه یــان  بنه مایــه   ئــه م  له ســه ر  پاشــان 

ــدادان و  ــه  پێك ــه  ل ــه ك ده ی ــه  ی ــر ل ــاوه ی زیات ــه ن. م بك

ــده ر  ــڕ یارمه تی ــی چڕوپ ــه ربازی خۆرئاوای ــیۆنی س ئۆپه راس

بــوو لــه  دۆزینــه وه ی ژینگه یه كــی زیاتــر فه راهــه م و 

ئاســانكار بــۆ به كارهێنانــی هێــز. زۆرێــك لــه  ناكۆكــی 

ــادی  ــه ر بونی ــان له س ــه ی جیه ــه م دوایی ــی ئ و ملمالنێكان

لــه   كێبڕكێــكان  بــووه ،  تۆكمــه  درووســت  جیۆسیاســی 

ــر  ــدا زیات ــزه  گه وره كان ــه كان و زلهێ ــزه  هه رێمیی ــوان هێ نێ

ده ســتێوه ردانی  و  به شــداری  بــووه ،  هه ڵكشــاندا  لــه  

ــه   ــزو گرووپ ــداوه ، هێ ــدا ڕووی ــه و ملمالنێكان ــه  كێش زۆر ل

زیاتریــش  و  هه ڵوه شــاونه ته وه   زیاتــر  چه كــداره كان 

باڵوبوونــه وه . هێشــتا كاتــی زۆر مــاوه  بــۆ گه مه كــردن 

گه مه كانــدا  لــه   یاریزانــان  لــه   زۆریــش  ژماره یه كــی  و 

به ریه ككه وتــن  و  تێكهه ڵكێشــان  كه مــر  به شــدارن، 

لــه  به رژه وه ندییــه بــااڵو ســه ره كییه كانیاندا درووســت 

ــپ  ــه  كۆس ــه  بوونه ت ــه م گۆڕانكارییان ــوو ئ ــت. هه م ده بێ

پرۆســه كانی  و  دانوســتان  له بــه رده م  ته گــه ره   و 

ناكۆكییــه كان. كێشــه و  یه كالییكردنــه وه ی 

ئاڕاسته ی سێیه م: 
ڕوانگــه ی  لــه   فره الیه نــی  داخورانــی  لــه   بریتیــه  

ــه رۆكی  ــا س ــاراك ئۆبام ــه  ب ــدا ك ــه  كاتێك ــی، ل نێوده وڵه ت

به ده ســتهێنانی  پــاڵ  "لــه   ئه مه ریــكا  پێشــووی 

هه وڵیــدا  ئیداره كــه ی  تێكه ڵــه "ی  ســه ركه وتنێكی 

ڕێژه یــی  كه مبوونــه وه ی  كێرڤــه   كه مكردنــه وه ی  بــۆ 

به هێزكردنــی  ڕێگــه ی  لــه   ئه مه ریــكا  كاریگه رێتــی 

و  ڕێككه وتــن  وه ك  نێوده وڵه تییه كانــی  ڕێككه وتنــه  

ــه   ــه ی كه شــووهه وا ل ــه كان، ڕێككه وتننام ســه ودا بازرگانیی

پاریــس، ســه ركه وتنی دانوســتانه  ئه تۆمییــه كان له گــه ڵ 

ــه م  ــه  ك ــه  ب ــوو ئه مان ــه اڵم ســه رۆك ترامــپ هه م ــران، ب ئێ

دابه شــكردنی  رێگــه ی  ئۆبامــا  كاتێكــدا  لــه   ده زانێــت، 

ترامــپ  خواســتی  بــه اڵم  هه ڵبــژارد،  بارگرانییه كانــی 

خۆپاراســن  و  بارگرانییــه كان  تێپه ڕاندنــی  لــه   بریتیــه  

و  ڕە گ  دینامیكیایــه   ئــه م  ئه مه شــدا،  له گــه ڵ  لێیــان. 

تایبه تــی  بــه   ئه وه نــده ی  هه یــه .  قووڵــری  ڕیشــه ی 

ئاسایشــی  و  ئاشــتی  مه ســه له ی  بــه   په یوه ندیــداره  

پرســی  ســااڵنێكه   كــه   ئه وه یــه   نێوده وڵه تیــه وه ، 

ــوان  ــه زی نێ ــی و ناح ــراوه . ناكۆك ــتگوێ خ ــی پش فره الیه ن

ڕوســیاو هێــزه  خۆرئاواییــه كان وایكــردووه  ئه نحومه نــی 

ئاسایشــی نه تــه وه  یه كگرتــووه كان الواز بێــت لــه  ڕووی 

ــی  ــه  تایبه ت ــێ ســه ره كییه كاندا، ب ــه  ملمالن ده ســتێوه ردان ل
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ــه   ــا ل ــه ی لیبی ــه  كێش ــتێوه ردانی ل ــه  دوای ده س ــه م ل النیك

ســاڵی 2011. لــه  ئێســتادا ناكۆكــی و دژایه تیكردنــی یه كری 

په یوه ســن  گفتووگۆیانــه ی  ئــه و  ســه ر  كاریكردووه تــه  

بــه  زۆربــه ی قه یرانــه كان له ســه ر خشــته ی كاره كانــی 

ئه نجومه نــی ئاســایش. دۆناڵــد ترامــپ تاكــه  ســه ركرده  

ــه كان  ــه ر ڕێكخســتنه  دووقۆڵیی ــری له س ــه  پێداگ ــه ، ك نیی

و ڕێككه وتننامــه  ســه روو دیپلۆماســیه  فره الیه نــه كان و 

پاشــان  دامــوده زگا حكومیــه  نێوده وڵه تییــه كان ده كات، 

ــه   ــه باره ت ب ــه  س ــك له مان ــن زۆرێ ــش ده ڵێی ــی تری جارێك

ــه .  ــدا نیی ــی تێ ــه  ده ربازبوون ــپ"ی، ك ــه تی ت"ترام سیاس

ــر  ــه  ســاڵی 2018دا زیات ــه  ل ــه و كێشــه و هه ڕه شــانه ی ك ئ

ــه   ــا ل ــی شــه ڕی كۆری ــه : تارمای ــن ل ــه  بریتی ــی نیگه رانی جێ

ــه وه ی هه ڵكشــاوی  ــاو به ره نگاربوون ــوه  دوورگــه ی كۆری نی

نێــوان ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان و هاپه یامنه كانــی لــه  

ــی  ــی كرده وه كان ــه  ئه نجام ــه  ل ــۆی هه ی ــه  ب ــران، ك دژی ئێ

ــر  ــت و دژوارت ــر تێكبچێ ــێلكارییه كانی زیات ــپ و پێش ترام

ــت.  بێ

1. كۆریای باكوور
تاقیكردنــه وه ی مووشــه كی ئه تۆمــی له الیــه ن كۆریــای 

باكــوور، په یوه ســت بــوو بــه  گوتــاره  زیانبه خشــه كه ی 

هه ڵگیرســانی  هه ڕە شــه ی  واده كات  كــه   ئه مه ریــكاوه ، 

ته نانــه ت  كۆریــاو  دوورگــه ی  نیــوه   لــه   شــه ڕ 

بــه   بێــت،  كاره ســاتبارانه   ئه تۆمــی  به ره نگاربوونــه وه ی 

شــێوه یه كی لــه  هــه ر قۆناغێكــی تــری مێــژووی نــوێ 

ئه زموونــی  باســكردنه   شــیاوی  بێــت.  مه ترســیدارتر 

ــاڵی  ــی س ــه  ئه یلول ــگ ل ــگ یان ــه می پیۆن ــی شه ش ئه تۆم

ــی  ــه  ڕوون ــه كه كانی ب ــی مووش ــی گرووپ 2017 و زیادبوون

درێژه پێدانــی  له ســه ر  پێداگــره   كــه   نیشــانیده دات، 

بــۆ  تواناكانــی  زیادبوونــی  و  ئه تۆمیه كــه ی  به رنامــه  

ــوودرێژ  ــكا پش ــك ئه مه ری ــوه ربڕ، هه رچه ندێ ــی كیش لێدان

بێــت، بــه اڵم هه ڵكشــانی ملمالنــێ و كێبڕكێــكان ئاماژە یــه  

بــۆ شــێواندنی ڕوانگــه ی دیپلۆماســی. 

جۆنــگ  كیــم  له الیــه ن  ئه تۆمــی  چه كــی  په ره پێدانــی 

هه یــه   ترســێكی  كــه   ئه وه یــه   هۆكاره كــه ی  ئــۆن" 

لــه وه ی، كــه  به بــێ ئــه و به رپه رچدانه وه یــه  له وانه یــه  

ڕوبــه ڕوی مه ترســی وه النــان ببێتــه وه  له الیــه ن هێــزه  

لــه   به شــه كیش  شــێوه یه كی  بــه   ده ره كییه كانــه وه ، 

ڕێگــه ی هه ڕەشــه  پێشــبینیكراوه كان له نــاو خــودی كۆریــای 

كێبڕكێــی  تایبه تــی  بــه   ده گرێــت،  ســه رچاوه   باكــوور 

ــت  ــتا ناتوانرێ ــه ی هێش ــه و كاریگه رێتی ــژارده  و ئ ــی ب چین

بــۆ چاكســازی ئابــووری پێشــبینی بكرێــت، یــان لــه  ڕووی 

كۆنرۆڵكردنــی دزه پێكردنــی زانیارییــه كان بــه  كه ناڵه كانــی 

دوژمنكارانــه ی  گوتــاری  شــێوه   جیهانیشــه وه .  میدیــای 
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واشــنتۆن لــه  دژی پیۆنــگ یانــگ بــه  ئاراســته ی پێچه وانــه  

النیكــه م  ده كات.  به رجه ســته   هاوتــه را  پێداگرییه كــی 

هه ندێــك لــه  گــه وره  لێپــررساوان لــه و بڕوایــه دان، كــه  

پێویســته  بــه  هــه ر نرخێــك بێــت ڕێگــه  بــه  كۆریــای باكوور 

بــدات.،  ئه تۆمیه كــه ی  پرۆگرامــه   بــه   پــه ره   نه درێــت 

ــی  ــۆ لێدان ــای ب ــی توان ــه  ڕووی گه وره بوون ــی ل ــه  تایبه ت ب

كیشــوه ربڕ،  مووشــه كی  بــه   یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه  

ــی  ــه  دوای ناڕە زایه ت ــووه . ل ــان هه ڵگرت ــه  كاڵوه ی ئه تۆمی ك

ئه مه ریكییــه كان له ســه ر ئــه و كاردانه وانــه ی، پێیانوایــه  

كیــم جۆنــگ ئــۆن ده گاتــه  ئــه و ده رئه نجامــه ی، كــه  

ده كرێــت به رپه رچــی واشــنتۆن بداتــه وه  تــا ئــه و ئاســته ی 

ــه و  ــكات، ب ــی ب ــه  هاوپه یامنه كان ــزگاری ل ــت پارێ نه توانێ

ــۆ  ــه پێنێت، ب ــۆی بس ــته كانی خ ــت خواس ــه ش ده توانێ پێی

البردنــی كــۆت و ســزا بازرگانییــه كان تــا ده گاتــه  ده ركردنــی 

یه كگرتنــه وه ی  دووبــاره   و  ئه مه ریــكا  هێزه كانــی 

ــا.  ــه ردوو كۆری ه

پێده چێــت خــودی ئــه و لێپررساوانــه ی ئه مه ریــكا بڕوایــان 

وابێــت، كــه  بابه تــی تۆڵه ســه ندنه وه  به بــاش بزانرێــت 

ســه ربازی  كرده وه یه كــی  بــه   هه ڵســانی  كاتــی  لــه  

ــه   ــازر، ویالیه ت ــی ح ــراو. حاڵ ــج دیاریك ــنووردارو ئامان س

ــار"  ــه ڕی فش ــراتیژی ئه وپ ــكا "س ــی ئه مه ری یه كگرتووه كان

ئه نجومه نــی  ڕازیكردنــی  رێگــه ی  لــه   به كارده هێنێــت، 

کیم جۆنگ ئۆن سەرۆکی کۆریای باکوور
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ئاسایشــی نێوده وڵه تــی بــۆ ســه پاندنی ســزای تووندتــر 

ــه ر  ــتنه  س ــار خس ــا فش ــگ، هه روه ه ــگ یان ــه ر پیۆن به س

ــی  ــۆ خنكاندن ــدات ب ــر ب ــی زیات ــه وه ی هه وڵ ــۆ ئ ــن ب چی

ــی  ــوور" و ئه نجامدان ــای باك ــێكه ی "كۆری ــووری دراوس ئاب

ئاســامنی  هێــزه   بــه   به رفــراوان  ڕاهێنانــی  و  مه شــق 

ڕاســته وخۆ  ئاماژه كردنــی  له گــه ڵ  ده ریاییه كانــی،  و 

بــه وه ی كــه  لــه  ڕووبه ڕووبوونــه وه ی ســه ربازی ناترســێت. 

ڕیكــس  كــه   پێچه وانانــه ی،  په یامــه   ئــه و  ســه ره ڕای 

ئاراســته ی  ئه مه ریــكا  ده ره وه ی  وه زیــری  تیله رســن، 

واشــنتۆن  كــه   ده ریده خــات،  ڕوونــی  بــه   كــردووه ، 

ــه   ــه ی ل ــه  ئامانجه ك ــه ی، ك ــه و ووتوێژان ــادات ب ــی ن گرنگ

كه مــره ،  باكــوور  كۆریــای  ئه تۆمــی  داماڵینــی چه كــی 

هه رچه نــده  ئامانجێكــی ئومێدبه خشــه . كۆشــكی ســپی 

ــه وه ی  ــه  كاردان ــته یه  كارده كات، چونك ــه م ئاراس ــه  ئ پێیوای

ســه ربازی ئه مه ریــكا ئیــر بابه تێــك نییــه ، كــه  كۆریــای 

كاتێكــدا  لــه   نه كــه ن،  پێشــبینی  چیــن  یــان  باكــوور 

ــه   ــت ب ــار بكرێ ــگ ناچ ــگ یان ــوازه  پیۆن ــنتۆن هیواخ واش

پاشــگه زبوونه وه  و وازهێنــان لــه و شــێوه  مامه ڵه كردنــه . 

لــه   ڕێبــازه ی  ئــه م  له ســه ر  به رده وامبوونــی  بــه اڵم 

له گــه ڵ كات  پێشــبڕكێكردن  به رامبــه ر واشــنتۆن، واتــه  

نیشــاندانی هێــزی  بــه  دۆڕاو  له ســه ر  كــردن  گــره و  و 

ــردن  ــۆت و به ندك ــی ك ــتیدا ڕێكاره كان ــه  ڕاس ــه ر. ل به رامب

یه كســه ر درووســت نابێــت بــۆ پشــتیوانی كــردن لــه  

ــی  ــدا هاواڵتیان ــه  كاتێك ــوور، ل ــای باك ــه ركردایه تی كۆری س

ئاســایی و ڕە شــۆكی ئــه و واڵتــه  به ده ســت خراپریــن 

دۆخــه وه  ده ناڵێنــن، پیۆنــگ یانــگ، كــه  هه ســت بــه  

بوونــی هه ڕە شــه  ده كات، پێیوایــه  باشــره  په لــه  بــكات 

ــان  ــی ی ــی ڕاگرتن ــه  بات ــی چه كــی ئه تۆمــی ل ــه  په ره پێدان ل

ــوور  ــای باش ــن و كۆری ــه  چی ــه  ل ــه وه ی. هه ریه ك خاوكردن

پشــتگیری ســه پاندنی ســزای زۆر تووندتــر به ســه ر پیۆنــگ 

و  نیگه رانــی  بــه   هه ســت  به ڵكــو  ده كــه ن،  یانــگ-دا 

ئه نجامدانــی  ئه گــه ری  به رامبــه ر  لــه   ده كــه ن  بێــزاری 

بــه اڵم  كرده وه یه كــی ســه ربازی له الیــه ن ئه مه ریــكاوه ، 

كۆریــای باشــوور هێزێكــی كه مــی هه یــه  بــۆ گۆڕینــی 

بارودۆخه كــه ، جگــه  لــه  هه بوونــی ویســتی چیــن بــۆ 

كــه   باكــوور،  كۆریــای  له ســه ر  فشــار  درووســتكردنی 

كاریگــه ری  و  ئاســته كانی  ئه وپــه ڕی  بگاتــه   له وانه یــه  

ســه ربه خۆی  دراوســێیه كی  له ســه ر  هه بێــت  نه رێنــی 

دڕنــده و بێــزار. لــه  كاتێكــدا كــه  ســه رۆكی چیــن چــێ 

شــه ڕ  هه ڵگیرســانی  ئه گــه ری  لــه   نیگه رانــه   جیپینــگ 

ــه  شــڵه ژان و پاشــاگه ردانی  ــا، ك ــه ی كۆری ــوه  دوورگ ــه  نی ل

به مجــۆره   هه ڕەشــه یه كی  پێشــده چێت  ده خولقێنێــت، 

ویالیه تــه   هاوســه نگی  سیســتمی  لــه   هه ڕە شــه  

بــكات  ئه مه ریــكا  هێزه كانــی  و  یه كگرتــووه كان 

ــرس  ــه وه  ت ــی تریش ــه  الیه ك ــۆی، ل ــی خ ــی ماڵ له به رده رك

ــه   ــه وه ی فشــار خســتنه  ســه ر پیۆنــگ یانــگ ببێت ــه  ل هه ی

هــۆی وروژاندنــی گــرژی و ئاڵۆزییــه كان، كــه  بــۆی هه یــه  

بــه ره و چیــن ته شــه نه  بــكات.  

بــه رده وام،  دیپلۆماســی  كاریگــه ری  هه بوونــی  به بــێ 

واشــنتۆن سه ركه شــی ده كات بــه  جوواڵنــی بــه  ئاراســته ی 

ته نانــه ت  ســه ربازی،  كرده وه یه كــی  ئه نجامدانــی 

ــۆی  ــه  وردی، ب ــه كان ب ــی ئامانج ــكردنی وردو پێكان هێرش

هه یــه  كۆریــای باكــوور بوروژێنێــت و ناچــاری بــكات وه اڵم 

بداتــه وه ، لــه  كاتێكــدا پیۆنــگ یانــگ دووجار بیــر ده كاته وه  

له پێــش بڕیاردانــی له ســه ر وه شــاندنی گورزێكــی ئاســایی 

په ره پێدانی چه كی ئه تۆمی له الیه ن كیم جۆنگ ئۆن« 
هۆكاره كــه ی ئه وه یه  كه  ترســێكی هه یــه  له وه ی، كه  
به بێ ئه و به رپه رچدانه وه یه  له وانه یه  ڕوبه ڕوی مه ترسی 
وه النــان ببێتــه وه  له الیــه ن هێــزه  ده ره كییه كانه وه ، 
بــه  شــێوه یه كی به شــه كیش لــه  ڕێگه ی هه ڕه شــه  

پێشبینیكراوه كان له ناو خودی كۆریای باكوور 
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لــه  ســیۆل، ده شــكرێت هه نــگاوی تــر هه ڵبنێــت وه ك: 

هێرشــكردنه  ســه ر ئامانجێكــی نــه رم لــه  كۆریــای باشــوور، 

دژی  لــه   چاوه ڕواننه كــراو  گورزێكــی  ئاراســته كردنی 

ــان  ــا ی ــه ی كۆری ــوه  دورگ ــه  نی ــكا ل ــتیگه لی ئه مه ری كه ش

لــه  ده وروبــه ری ئــه و ناوچه یــه ، یاخــود ده ســتپێكردن 

ــرش  ــه م هێ ــه  ئ ــد. له وانه ی ــی توون ــی ئه لیكرۆن ــه  هێرش ب

هه ڵگیرســانی  هــۆی  نه بێتــه   یه كســه ر  ملمالنێیانــه   و 

ببێتــه   پێده چێــت  بــه اڵم  هه رێمیــی،  كێشــه یه كی 

هــۆی ئاڵۆزكردنــی دۆخه كــه  بــه  شــێوه یه كی پێشــبینی 

دیپلۆماســی  ده ستپێشــخه ری  كۆتاییــدا  لــه   نه كــراو. 

كاری  دوو  چاره ســه ركردنی  بــه   پێویســتی  ســه ركه وتوو 

دژ  به یــه ك هه یــه : یه كه میــان بریتیــه  لــه و مه ترســییه  

كــه   لــه وه ی،  هه یه تــی  ئه مه ریــكا  فراوانانــه ی  مــه ودا 

ڕژێمــی پیۆنــگ یانــگ بــه و توانــا ئه تۆمیــه  پێشــكه وتووه ی 

ــان ترســی  ــدات. دووه می ــت ئه نجامــی ب ــی ده توانێ هه یه ت

ــه   ــت ل ــت به ســه ری بێ ــه وه ی پێده چێ ــووره  ل ــای باك كۆری

ــه .  ــه  ته نهای ــدا ب كاتێك

ــزایانه ی  ــه و س ــكا ئ ــی ئه مه ری ــه ر حكومه ت ــته  له س پێویس

ــگ ســه پاندوویه تی  ــگ یان ــی پیۆن خــۆی به ســه ر حكومه ت

له ســه ر  یه كگرتــووه كان  نه تــه وه   ســزاكانی  له گــه ڵ 

بونیــاد  ئامانجێكــی سیاســی ڕوون و واقیعــی  بنه مــای 

هه نــگاو  چاره ســه ری  ده شــكرێت  بۆیــه   برنێــت، 

به هه نــگاو بــه  ئه نجــام بێــت بــۆ ڕاگرتنــی تاقیكردنــه وه ی 

سیســتمی مووشــه كه كان له الیــه ن كۆریــای باكــووره وه، 

ــه   ــت، ك ــه  ببه زێنێ ــه و هێڵ ــگ ئ ــگ یان ــه وه ی پیۆن ــش ئ پێ

كۆشــكی ســپی وه ك هێڵــی ســوور ته ماشــای ده كات. 

 - ســعودیه    – ئه مه ریــكا  كێبڕكێــی   .2
ــران  ئێ

و  به ربه ســت  كێبڕكێیــه   ئــه م  ده كرێــت  پێشــبینی 

لــه   ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی  درزتێكه وتنــی  هێڵه كانــی 

ــكاری  ــێ گۆڕان ــه ی س ــه  ڕێگ ــه  ل ــات، ك ــاڵی 2018 البب س

گۆڕانكارییــه ش  ســێ  ئــه م  بــوو،  ئاڵــۆز  هاوته ریبــه وه  

نــه ن:  ئه ما

ــه د  ــره وه  محه م ــازاده ی جێگ ــپاندنی ده ســه اڵتی ش - چه س

بــن ســه ملان لــه  ســعودیه . 

ــه ر  ــه  به رامب ــر ل ــه  زیات ــپ، ك ــداره ی ترام ــراتیژی ئی - س

توونــدو دوژمنكارانه یــه .  ئێــران 

ــی ڕێكخــراوی داعــش  ــی هه رێمی ــی هه ژموون - كۆتاییهاتن

لــه  عێــراق و ســوریا، كــه  ڕێگــه  بــه  واشــنتۆن و ڕیــاز 

ــران.  ــه ر ئێ ــه  س ــس بخه ن ــر فۆك ده دات زیات

ویالیه تــه   ســتراتیژی  ســیمای  ســه رو 
ن  ه كا و تــو یه كگر

گرنــگ  یارمه تیه كــی  "بــه   ســعودیه   عه ره بســتانی 

ــای  ــه ر بنه م ــه  له س ــه ، چونك ــه وه " ڕوون ــه ن ئیرسائیل له الی

ــران  ــه  ئێ ــه وه ی، ك ــتبووه  ب ــه  دروس ــی لێبڕاوان گریامنه یه ك

كاریگه ره كانــی  نێوده وڵه تیــه   و  هه رێمــی  الیه نــه  

به كارهێنــاوه  بــۆ پته وكردنــی ڕۆڵ و پێگــه ی خــۆی لــه  

ڕیــاز  و  لوبنــان. واشــنتۆن  و  یه مــه ن  عێــراق، ســوریا، 

بــه   هه ســتكردن  پێكهێنانــی  پێنــاو  لــه   هه وڵــده ده ن 

به رپه رچدانــه وه  ئــه وه ش بــه  ڕازیكردنــی تــاران بــه وه ی كــه  

النیكــه م باجــی ئــه و زیانــه   ده دات، كــه  بــه ر دوژمنه كانــی 

چه نــد  لــه   ســراتیژە   ئــه م  پێده چێــت  ده كه وێــت. 

فۆرمێكــی فشــاری جۆراوجــۆر پێكهاتبێــت بــۆ جڵه وكــردن، 

كۆتایــی  لــه   ئێــران  هه ڵنانــی  درووســتكردن،  فشــار 

ڕێگه كــه دا، هه روه هــا ڕە هه ندێكــی ئابووریشــی هه یــه  

ــدی  ــو ڕه هه ن ــكاوه "، به ڵك ــزاكانی ئه مه ری ــه ی س ــه  ڕێگ "ل

دیپلۆماســی هه یــه  لــه  ڕێگــه ی "هه ڵوێســتی ڕاوشــكاوانه ی 

ســعودیه   بانگه وازه كانــی  و  یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه  

لــه  هه مبــه ر ڕەفتــاری هه رێمیــی ئێــران و هه وڵدانــی 

ــه  ناچاركردنــی ڕە فیــق حه ریــری ســه رۆك  ــاز ب ــه ی ڕی هه ڵ

وه زیرانــی لوبنــان تــا ده ســت له كاربكێشــێته وه . ســه ره ڕای 

خۆپیشــاندان و ناڕە زایه تییه كانــی ئه مدواییــه  لــه  ئێــران 

گۆڕانكارییه كــی تــازه ی هێنایــه  نــاو هاوكێشــه كه ، كــه  

ــی  ــاران و هاوپه یامنه كان ــه اڵم ت ــوو، ب ــراو ب ــبینی نه ك پێش

ــه د،  ــار ئه س ــی به ش ــزه . ڕژێم ــتیان به هێ ــتا هه ڵوێس هێش
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ــا  ــده كات، ت ــزی ئاســامنی پشــتیوانی لێ ــه  هێ كــه  ڕوســیا ب

ده كات.  فه رمانڕه وایه تــی  ســوریا  لــه   ئێســتا 

عێــراق  لــه   ئێــران  بــه   ســه ر  شــیعییه كانی  میلیشــیا 

خۆیــان له نــاو داموده زگاكانــی ده وڵه تــدا ڕێكخســتووه . 

بــه   ئێــران  بچووكه كانــی  وه به رهێنانــه   یه مــه ن،  لــه  

پشــتیوانیكردنی  لــه   یارمه تیــده ره   ڕێژەیــی  شــێوه یه كی 

هه ڵمه تــه ی،  ئــه و  ڕوبه ڕوبوونــه وه ی  بــۆ  حوســییه كان 

كــه  عه ره بســتانی ســعودیه  ڕابه رایه تــی ده كات، به ڵكــو 

ــه   ــه ل ــێوه یه كی بێوێن ــه  ش ــی ب ــی توان ــه وه ی حوس بزووتن

مــه وداو وردیــدا  مووشــه كه كانی بــۆ نــاو خاكــی ســعودیه  

ــۆی  ــووربوونی خ ــاز س ــه وه ی ڕی ــه ره ڕای ئ ــدات. س هه وڵب

هاوبه شــه كانی  و  ئێــران  به ره نگاربوونــه وه ی  له ســه ر 

هێــزه كان  هاوســه نگی  نه یتوانیــوه   بــه اڵم  نیشــانداوه ، 

توانــی  ڕیــاز  حكومه تــی  یه مــه ن،  لــه   بگۆڕێــت. 

كۆچكــردووی  پێشــووی  ســه رۆكی  و  حوســییه كان 

یه كــری  دژی  لــه   ســاڵح(  عه بدوڵــاڵ  )عه لــی  یه مــه ن 

زیاتــر  ئــه و دۆخــه  واڵته كــه ی  بــه اڵم  بــدات،  به شــه ڕ 

دابه شــكردو پرســی دۆزینــه وه ی ده رچــه و چاره ســه رێك 

ــه ر  ــا له س ــه ك ته نه ــه  ن ــرد، ك ــر ك ــه ڕه  ئاڵۆزت ــه و ش ــۆ ئ ب

پێگــه ی  له ســه ر  به ڵكــو  تێچوونــی زۆره ،  یه مه نییــه كان 

نێوده وڵه تــی ســعودیه ش قــورس ده كه وێــت. ئیــداره ی 

ترامــپ ڕوبــه ڕوی كۆســپ و ته گــه ره ی هاوشــێوه  بۆتــه وه ، 

تاكــو ئێســتا لــه و شــه ڕە دا ســه ركه وتوو نه بــووه ، ڕازی 

نابێــت واژۆ له ســه ر ڕێككه وتننامــه ی ئه تۆمــی له گــه ڵ 

نــوێ  ســزای  ســه پاندنی  هه ڕە شــه ی  بــكات،  ئێــران 

ــاران  ــه  پێچه وانــه ی ئاراســته ی ت ــاران ده كات و ب به ســه ر ت

ئامانجه كانــی  ئاراســته ی  ســه ربازی  گــورزی  چه ندیــن 

ــردووه .  ــوریا ك ــی س ڕژێم

3. قه یرانــی ڕۆهینــگا لــه  نێــوان میانمــارو 
ــش  به نگالدی

قه یرانــی موســوڵامنانی ڕۆهینــگا لــه  میامنــار پێــی ناوه تــه  

هه ڕه شــه یه   كــه   نوێــوه ،  مه ترســیداری  قۆناغێكــی 

له ســه ر پرســی گواســتنه وه  بــۆ قۆناغــی دیموكراســی و 

ــش  ــارو به نگالدی ــه  میامن ــی ل ــه  خێرای ــه  ب ــه قامگیری، ك س

وه اڵمــی  لــه   به دیهاتــووه .  ناوچه كــه دا  تــه واوی  و 

كــه   )ئه رســا(،  ڕۆهینــگا  ئــه راكان  ســوپای  هێرشــێكی 

گرووپێكــی چه كــداری ویالیه تــی ڕاخینــه  لــه  میامنــار، 

دڕندانــه ی  و  ڕه مه كــی  په المارێكــی  میامنــار  ســوپای 

كــرده  ســه ر موســوڵامنی ڕۆهینــگا، كــه  ڕووبــه ڕووی خــراپ 

مامه ڵه كــردن كرانــه وه . ئــه و هێرشــه  ســه ربازییه  بــووه  

بــه   ڕۆهینگییــه كان،  به كۆمه ڵــی  ئاواره بوونــی  هــۆی 

جۆرێــك كــه  النیكــه م 655000 كــه س لــه  ڕۆهینــگا بــه ره و 

ئــه و  یه كگرتــووه كان  نه تــه وه   هه اڵتــن.  به نگالدیــش 

پرۆســه یه ی بــه  پاكتاوكردنــی ڕە گــه زی داوه تــه  قه ڵــه م. 

حكومه تــی میامنــار كــۆت و به نــدی توونــدی به ســه ر 

مرۆییــه   یارمه تیــه   و  كۆمــه ك  پێشكه شــكردنی 
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ســه پاندووه ،  ناوچه كــه   خه ڵكــی  بــه   نێوده وڵه تییــه كان 

به رامبــه ر  لــه   نێوده وڵه تــی  نیازباشــی  لــه وه ش  جگــه  

ڕاوێــژكاری ده وڵه تــی میامنــار )ئۆنــگ ســان ســوچی(، 

ــه   ــۆوه، ل ــدراوه ، كاڵب ــتی پێ ــۆ ئاش ــی ب ــی نۆبڵ ــه  خه اڵت ك

له ســه ر  ســووره   هێشــتا  حكومه ته كــه ی  هه مانكاتــدا 

موســوڵامنانی  هه مبــه ر  لــه   توونــدی  هه ڵوێســتی 

ســه باره ت  بنوێنێــت  نه رمــی  نییــه   ئامــاده   ڕۆهینــگاو 

ــوچی  ــه وه ، س ــه م باره ی ــه كان. ل ــه  به په ل ــه  مرۆیی ــه  پرس ب

لێده كرێــت،  پشــتیوانی  میامنــار  دانیشــتوانی  له الیــه ن 

ــه   ــڕه و ده كات ل ــودی په ی ــی ب ــاری نه ته وه ی ــه  گوت چونك

دژی ڕۆهینــگا، ئــه و گوتــاره ی كــه  لــه  ڕێگــه ی كه ناڵه كانــی 

كۆمه اڵیه تییه كانــه وه   تــۆڕە   و  حكومــه ت  ڕاگه یاندنــی 

ده كرێــت.    په خــش 

درووســتكردنی فشــار له الیــه ن ئه نجومه نــی ئاسایشــی 

حكومه تــه   كاتێكــدا  لــه   گرنگــه ،  زۆر  نێوده وڵه تیــه وه  

خۆرئاواییــه كان بــه ره و ســه پاندنی ســزا ئامانجــداره كان 

ــۆره   ــه م ج ــۆ ئ ــه ره كیه  ب ــی س ــه  ئاماژه یه ك ــن، ك ده جووڵێ

ڕه فتارانــه ، كــه  ناكرێــت به بــێ ســزا تێپه ڕێــت. جێــی 

ــه وره ی  ــی گ ــه ری ئه رێن ــزایانه  كاریگ ــه م س ــه  ئ ــه ، ك داخ

بــه   میامنــار.  حكومه تــی  سیاســه ته كانی  له ســه ر  نییــه  

ــی  ــی په نابه ران ــه ر ماف ــس له س ــتادا فۆك ــه  ئێس ــتی ل ڕاس

بــۆ  خۆویســتانه یان  گه ڕانــه وه ی  بــۆ  ڕۆهینگایــه  

واڵته كه یــان لــه  ســایه ی دابینكردنــی ئارامــی و ئاســوده یی، 

میامنــارو  ڕێككه وتنــی  ســه ره ڕای  واقیعــدا  لــه   بــه اڵم 

نیشــته جێكردنه وه یان،  دووبــاره   له ســه ر  به نگالدیــش 

میامنــار  ئه گــه ر  بگه ڕێنــه وه   نیــن  ئامــاده   په نابــه ران 

پێكهاتــه كان  هه مــوو  بــۆ  ســه المه تی  و  ئاسایشــی 

ــه وه ی  ــێته  بزووتن ــازادی نه به خش ــه كات و ئ ــته به ر ن ده س

ــی  ــه  گه یاندن ــردن ل ــه  هاوكاریك ــه  ل ــه  جگ ــگا، ئه م ڕۆهین

ــی  ــی مافه كان ــه كان و دابینكردن ــه ك و خزمه تگوزاریی كۆم

تــرو گه ڕانــه وه ی په نابه رانــی ڕۆهینــگا بــۆ شــوێنه كانی 

خۆیــان به بــێ هیــچ كــۆت و به ندێــك. 

لــەم كاتانــەدا حكومەتــی بەنگالدیــش هەوڵــی ڕازیكردنــی 

پەنابەرانــی  ئــەوەی  بــۆ  دەدات  میامنــار  حكومەتــی 

ڕۆهینــگا بگەڕێنــەوە، بــەاڵم سیاســەتێكی ڕوونــی لــەو 

بــۆ  بڕیارێكــی  هیــچ  و  نەكــردووە  ئاشــكرا  بارەیــەوە 

جێبەجێكردنــی چۆنێتــی بەڕێوەبردنــی زیاتــر لــە یــەك 

باشــووری  ناوچــەی  لــە  ڕۆهینگــی  ئــاوارەی  ملیــۆن 

خۆرهــەاڵت بــە درێژایــی ســنووری میامنــار دەرنەكــردووە، 

ــۆ ئاینــدەش. كۆمەكــی نێودەوڵەتــی  ــە ب ــۆ ئێســتاو ن ــە ب ن

ــەو  ــگا كەم ــی ڕۆهین ــی ئاوارەكان ــەی فریاكەوتن ــۆ پرۆس ب

ناتوانێــت پێویســتییەكانی ســەرجەمیان دابیــن بــكات، 

بەڵكــو لــە ســایەی بوونــی ژمارەیەكــی زۆر لــە ئــاوارە بــێ  

ڕەگەزنامــەكان بەنگالدیــش ڕووبــەڕووی كێشــەو مەترســی 

ــارە  ــەو ژم ــوان ئ ــە نێ ــێ  ل ــی ملمالن ــەوە. بوون زۆر دەكات

ــش،  ــی بەنگالدی ــەران و كۆمەڵگــەی خانەخوێ زۆرەی پەناب

كار  كرێــی  دابەزینــی  و  نــرخ  بەرزبوونــەوەی  لەگــەڵ 

ــەوە  ــی تریش ــە الیەك ــتەوخۆ، ل ــیەكی ڕاس ــە مەترس بووەت

ــگا  ــژە زۆرەی پەنابەرانــی ڕۆهین ــەو ڕێ دەكرێــت بوونــی ئ

لــە بەنگالدیــش بەكاربهێرنێــت بــۆ وروژاندنــی ناكۆكــی و 

ــبوونی سیاســی  ــی و ســەرهەڵدانی دابەش ــی تائیف ملمالنێ

پێشــبینی  كــە  هەڵبژاردنــەكان،  ئەنجامدانــی  لەپێــش 

ــت.  ــام بدرێ ــی 2018 ئەنج ــە كۆتای ــت ل دەكرێ

4. كێشەی یەمەن    
ــەڕووی  ــە ڕووب ــی، ك ــۆن یه مه ن ــی 8 ملی ــایەی بوون ــە س ل

برســێتی بوونەتــەوە لەگــەڵ 1 ملیــۆن كەســی توشــبوو بــە 

به رده وام،  دیپلۆماسی  كاریگه ری  هه بوونی  به بێ 
به   جــوواڵنــی  به   ــات  ده ك سه ركه شی  واشنتۆن 
سه ربازی،  كرده وه یه كی  ئه نجامدانی  ئاراسته ی 
ئامانجه كان  پێكانی  وردو  هێرشكردنی  ته نانه ت 
به  وردی، بۆی هه یه  كۆریای باكوور بوروژێنێت و 

ناچاری بكات وه اڵم بداته وه 
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نەخۆشــی كۆلێــراو زیاتــر لــە 3 ملیــۆن ئــاوارەو دەربــەدەر 

لــە ناوخــۆدا، پێشــبینی دەكرێــت لــە ســاڵی 2018دا شــەڕو 

ــە دوای ئــەو  ــا بێــت. ل ــە یەمــەن زیاتــر بەرپ ملمالنێــكان ل

پشــێوی و ئاڵۆزییانــەو ئــەو خۆپیشــاندان و پێكدادانــە 

ــی  ــە مانگ ــان، ل ــر هەڵكش ــدا و زیات ــەی ڕوویان چەكدارییان

كانوونــی یەكەمــی 2017دا ســەرۆكی كۆچكــردووی یەمــەن 

ــرەی  ــی كۆنگ ــە حزب ــد ك ــاڵح ڕایگەیان ــاڵ س ــی عەبدوڵ عەل

ــت  ــەی دەبێ ــتبەرداری هاوپەیامنێتیەك ــەل دەس ــتی گ گش

لەگــەڵ حوســییەكان بــۆ بەرژەوەنــدی ئــەو هاوپەیامنێتیەی، 

كــە عەرەبســتانی ســعودیە ڕابەرایەتــی دەكات، بــەالم ســاڵح 

ــوو  ــی، ئەوەب ــردە قوربان ــۆی ك ــی خ ــگاوەی ژیان ــەم هەن ب

یەكســەر لــە دوای ڕاگەیاندنــی ئــەو هەڵوێســتەی لەالیــەن 

ــوژرا.  ــوویەوە ك ــی پێش هاوپەیامنەكان

شانشــینی ســعودیەو هاوپەیامنەكانــی وایــان پێشــبینی 

گــەل  گشــتی  كۆنگــرەی  و  حوســییەكان  كــە  دەكــرد، 

ــارەی  ــە ڕێگەچ ــان ب ــەر باوەڕبوونی ــن لەس ــەردەوام دەب ب

ســەربازی و لــە ئەنجامــدا لــە ڕێگــەی چڕكردنــەوەی 

قــورس  باجــی  ســەربازییەكان  پەالماردانــە  و  هێــرش 

دەخەنــە سەرشــانی هاواڵتیــان ســڤیلی یەمــەن. ئێــران 

دەرفەتێكــی گــەورەی لەبــەردەم دەبێــت بــۆ ئــەوەی 

بخاتــەوە،  دوور  خــۆی  ڕێگــەی  لەســەر  ســعودییەكان 

ــارام  ــۆزو نائ ــر ئاڵ ــەن زیات ــووری یەم ــەوەش باك ــە ل جگ

بێــت، هــاوكات لەگــەڵ ئەگــەری هەڵكشــانی كێرڤــی 

توندووتیژییــەكان لەســەر ســنوور. حوســییەكان بــەردەوام 

دەبــن لەســەر گواســتنەوەی شــەڕەكە بــۆ نــاو بــەرەی 

ســعودیەو هاویشــتنی مووشــەكەكانیان بــە ئاراســتەی 

دەوڵەتانــی  لــە  هەڕەشــەكردن  و  پایتەخــت  ڕیــازی 

ــردار دوور  ــە ك ــە ب ــتانانەی، ك ــەو دانوس ــداو. ئ ــری كەن ت

بــوو بگاتــە ئامانــج ئاڵۆزتــر بــوو. حوســییەكان، كــە وا 

دەكرێــت  بەرپرســیارن،  و  توونــدڕەون  هەســتدەكەن 

ــر بگەنەبــەر. حزبــی كۆنگــرەی  هەڵوێســتێكی زۆر تووندت

بۆیــە  پراگامتیــە،  ناوەنــدو  حزبێكــی  گــەل،  گشــتی 

ــە ڕووی  ــە ل ــێت. ئەم ــر هەڵبوەش ــەوەش زیات ــت ل دەكرێ

بەشــەكیەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ گەورەبوونــی كەلێنەكــە لــە 

ــە  ــد ڕەب ــەن عەب ــەرۆكی یەم ــەر س ــی س ــوان هێزەكان نێ

مەنســور هــادی و جوداییخوازەكانــی باشــوور، لــە لەالیــەن 

ــتیوانیان  ــووەوە پش ــی یەكگرت ــی عەرەب ــی ئیامرات دەوڵەت

لێدەكرێــت. 

بەڵگــە هەیــە لەســەر بێزایــی و نیگەرانــی زۆری ویالیەتــە 

یەكگرتــووەكان لــە هەمبــەر بۆردوومانــی هەڕەمەكییانــەی 

ســەپێرناوە  گەمارۆیــەی  ئــەو  و  یەمــەن  لــە  ســعودیە 

بەســەر ئــەو ناوچانــەی لەژێــر دەســەاڵتی حوســییەكاندان، 

بــەاڵم گوتــاری توونــدی دۆناڵــد ترامــپ لــە بەرامبــەر 

زیاتــر  ڕیــاز  لــە  هەڵــەكان  ئاراســتە  هەمــوو  ئێــران 
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هانــدەدات. لــە جیاتــی ئــەوە پێویســتە لەســەر شانشــینی 

یەمــەن  ســەر  گەمــارۆی  هاوپەیامنەكانــی  ســعودیەو 

دەرگای  كردنــەوەی  بــە  دەســتبكەنەوە  هەڵبگــرن و 

سیاســییەوە،  ڕووی  لــە  مەدەنییــەكان.  فڕۆكەخانــە 

ئەنجومەنــی  لەالیــەن  نــوێ  بڕیارێكــی  پێویســتە 

لەســەر  بــكات  پێداگــری  و  دەربچێــت  ئاسایشــەوە 

ســعودییەكان  هاوســەنگ.  یەكالییكردنەوەیەكــی 

هــەر  پێشكەشــی  شــتێك  هــەر  نەنگــە  بەالیانــەوە 

ــان  ــری ئێرانی ــە الیەنگ ــە ب ــەن، ك ــك بك ــزو الیەنێ هێ

ــخەریەكی  ــدا دەستپێش ــە هەمانكات ــەاڵم ل ــن، ب دەزان

بۆیــە  دەكــەن،  درووســت  واقیعیانــە  ئاشــتی 

بەرپرســیارێتی قبوڵكردنــی دەچێتــە ســەر ئەســتۆی 

   . ن كا حوســییە

5. ئەفغانستان   
شــەڕی  2018دا  ســاڵی  لــە  دەكرێــت  پێشــبینی 

نوێــی  ســراتیژی  بێتــەوە.  چــڕ  زیاتــر  ئەفغانســتان 

ــی  ــر كێرڤ ــتان زیات ــە ئەفغانس ــووەكان ل ــە یەكگرت ویالیەت

ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەكان لــە دژی بزووتنــەوەی تاڵیبــان 

دەوروژێنێــت، لەگــەڵ هێنانــی هێــزی زیاتــری ئەمەریكــی 

بــۆ ئــەو واڵتــەو چڕتركردنــی گــورزە ئاســامنیە بەهێزەكانــی 

بەهێزتــر  هێرشــی  ئەنجامدانــی  پــاڵ  لــە  ئەمەریــكا، 

لەالیــەن هێــزە ئەفغانییەكانــەوە. بەپێــی لێدوانــی گــەورە 

ئه شره ف غه نی، سه رۆكی ئه فغانستان
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ــاری  ــتاندنی فش ــە وەس ــە ل ــە بریتی ــررساوان ئامانجەك لێپ

تاڵیبــان و ناچاركردنــی لــە كۆتاییــدا بــۆ گەیشــن بــە 

یەكالییكردنــەوەی سیاســی، بــەاڵم لــە ئێســتادا پێدەچێــت 

ســراتیژی ئەمەریــكا ســەربازیی بێــت. ئــەم ســراتیژە 

ــە كاتێكــدا  ــەوە، ل ــەڕووی كۆســپی مەترســیدار دەبێت ڕووب

كــە  قورســرە،  لــەوە  تاڵیبــان  بزووتنــەوەی  لێدانــی 

دەســتكەوتی تاكتیكــی بەدەســت بێنێــت، بۆیــە چــاوەڕوان 

ــی و  ــدەری ناوخۆی ــان هان ــەڕەكە ی ــڕەوی ش ــت ڕێ ناكرێ

ڕەگــی یاخیبــوون بگۆڕێــت. لــە ئێســتادا بزووتنــەوەی 

ــر  ــر زیات ــی ت ــەر كاتێك ــە ه ــە دوای 2001وە ل ــان ل تاڵیب

خاكــی لەژێــر دەســتدایە، چونكــە بــە شــێوەیەكی باشــر لە 

جــاران ئامــادە كــراوە، تەنانــەت ئەگــەر لــە ڕێگــەی شــەڕی 

كالسیكیشــەوە فشــار درووســت بــكات، بــەاڵم دەتوانێــت 

ــرش  ــی هێ ــۆ ئەنجامدان ــكات ب ــی ب ــە تواناكان ــزگاری ل پارێ

ــە  ــەكان، ك ــە مەدەنیی ــەر ئامانج ــد بۆس ــاری توون و پەالم

بەهۆیــەوە حكومــەت متامنــە لەدەســتدەدات، ســەرەڕای 

2012دا  و   2009 ســااڵنی  نێــوان  لــە  تاڵیبــان  ئەمــەش 

ــە بەرامبــەر 100000 ســەربازی ئەمەریــكا  توانــی خــۆی ل

ڕابگرێــت. ، چونكــە ترامــپ بــە پێچەوانــەی ئۆبامــاوە 

وادەی پاشەكشــەكردنی هێزەكانــی دیــاری نەكــردووە.

كــە  كــردووە،  ئاشــكرایان  ســەربازییەكان  ســەركردە 

ئــاو  هەویــرە  ئــەم  دەبێــت،  جیــاواز  جارەیــان  ئــەم 

زۆر دەكێشــێت و خــراپ تێگەیشــن هەیــە بــۆ مانــای 

یاخیبــوون. زیانەكانــی گۆڕەپانــی شــەڕ لــە ڕابــردوودا 

كاری نەكــردە ســەر ویســتی تاڵیبــان بــۆ پرســی دانوســتان. 

ــش  ــكاری هەرێمی ــە گۆڕان ــراتیژە نوێی ــەم س ــا ئ هەروەه

دەكات.  بەرجەســتە 

تاكــو ئێســتا دیپلۆماســیەتی هەرێمیــی ئەمەریــكا گوشــاری 

ــە  ــانەی ك ــەو هاوكێش ــەاڵم ئ ــتان، ب ــەر پاكس ــتۆتە س خس

هانــدەرن بــۆ پشــتیوانی كردنی یاخیبــوون لەالیەن ئیســالم 

ــەوەی  ــتادا بزووتن ــە ئێس ــت. ل ــت بگۆڕێ ــاد-وە پێناچێ ئاب

تاڵیبــان پەیوەنــدی باشــی لەگــەڵ ئێــران و ڕوســیا هەیــە، 

كــە پێیانوایــە شــورایە لــە دژی لقێكــی ســەر بــە دەوڵەتــی 

ئیســالمی لــە ئەفغانســتان، دەوڵەتێكــی بچــووك بــەاڵم 

ئاســتبەرز.  لــە ئەنجامدانــی هێرشــی  نــەرم و بەتوانــا 

كەمبوونــەوەی  ئەمەریــكاو  ســەربازییانەی  پەیــڕەوی 

مەترســی دیپلۆماســی ئامــاژە بــۆ ئــەو واڵتانــە دەكات، كــە 

هەوڵــدەدەن بۆ ناســەقامگیری و جێهێشــتنی ئەفغانســتان، 

ــەڵ  ــەربازی. لەگ ــەی س ــە پێگ ــردن ل ــاڵ پارێزگاریك ــە پ ل

ــۆ  ــەیەك ب ــەكان وەك هەڕەش ــت ئەفغانیی ــەوەی پێناچێ ئ

ســەر بەرژەوەندییــە تایبتییــەكان تەماشــای ئــەم هەبوونــە 

ســەربازییە بكــەن، بۆیــە دەكرێــت ببێتــە هــۆی زیادكردنی 

ــووان.  ــۆ یاخیب ــاوكاری و پشــتیوانیان ب ه

بەردەوامەكانــی  پشــتیوانیە  دەرخســتنی  كــە  ڕاســتە 
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ــەرز  ــتان ب ــوپای ئەفغانس ــی س ــە مۆراڵ ــكا لەوانەی ئەمەری

بگاتــەوە، بــەاڵم بڕیــاری كشــانەوەی خێــرای هێــزەكان 

پێچەوانــەی ئەمەیــە و بــۆی هەیــە ببێتــە هــۆی ئــاژاوە و 

ــی  ــری كێرڤ ــەڵ هەڵكشــانی زیات ــەاڵم لەگ پاشــاگەردانی، ب

ــكات  ــزگاری ب ــدارەی ترامــپ پارێ شــەڕەكەدا، پێویســتە ئی

ــدی.  ــی هاوپەیوەن ــە هێڵ ل

6. دۆخی سوریا
لــە دوای تێپەڕبوونــی زیاتــر لــە 7 ســاڵ شــەڕ، تــا ئێســتاش 

ــەوەش  ــە، ئ ــااڵی هەی ــتی ب ــەد دەس ــار ئەس ــی بەش ڕژێم

لــە  ئێــران و ڕوســیا  پاڵپشــتی زۆری  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

مانــەوەی ئــەو ڕژێمە، بەاڵم هێشــتا شــەڕو كوشــتار كۆتایی 

پێنەهاتــووە، بەڵكــو ڕووبەرێكــی فراوانــی ئــەو واڵتــە لــە 

ــی  ــزە هەرێم ــەدە، هێ ــی ئەس ــەاڵتی ڕژێم دەرەوەی دەس

دۆزینــەوەی  لەبــارەی  ناكۆكــن  نێودەوڵەتییەكانیــش  و 

لــە  ســوریا  كێشــەكان.  یەكالییكردنــەوەی  چارەســەرو 

ئێســتادا بووەتــە گۆڕەپانــی كێبڕكێ  و ملمالنێــی نێوان ئێران 

و دوژمنەكانــی، بــەاڵم هــاوكات لەگــەڵ تێكشــكانی داعــش 

لــە خۆرهــەاڵت، ئێســتا ئەگەرەكانــی ســەرهەڵدانەوەی لــە 

ــەو  ــی ســوریا، ئ ــە خۆرهەاڵت ــە ئاســۆدایە. ل ــر ل شــوێتی ت

هێــرش و پەالمارانــەی كــە هێزەكانــی ســەر بــە ڕژێــم 

ــە  ــان دەدەن، ك ــیایانە ئەنجامی ــەو میلیش ــی ئ ــە یارمەت ب

ــان  ــزی ئاســامنی ڕوســیاوە هاوكاریی ــران و هێ ــەن ئێ لەالی

بــە  دیموكراتــی  ســوریای  هێــزی  پــاڵ  لــە  دەكرێــت، 

ــە  ــی، ك ــری خۆی ــزی بەگ ــوردەكان و هێ ــەركردایەتی ك س

ــە  ــش ب ــە داع ــی دژ ب ــی نێودەوڵەت ــەن هاوپەیامنێت لەالی

كاریگــەری  یەكگرتــووەكان،  ویالیەتــە  ســەركردایەتی 

پاشەكشــەكردنی  و  الوازبــوون  لــە  هەبــوو  زۆرییــان 

ــی  ــۆ چاوەڕوانیكردن ــان ب ــاو بیاب ــۆ ن ــش ب ــراوی داع ڕێكخ

دەرفەتێكــی نــوێ . ســەبارەت بــە ڕژێمــی ئەســەد و هێــزی 

بەرگــری خۆیــی، شــەڕی دژ بــە داعــش ئامرازێــك بــوو بــۆ 

ــتگرتن  ــە دەس ــە ل ــەش بریتی ــەردوو ئامانجەك ــی، ه كۆتای

بەســەر خــاك و ســەرچاوەكاندا، بەڵكــو بــۆ كەڵكوەرگرتنــە 

ڕێگــەی  لــە  دیمەشــق  ڕژێمــی  دەســتكەوتانە.  لــەو 

ــە  ــش ل ــەاڵتی، كوردەكانی ــوون و دەس ــی هەژم بەهێزكردن

ڕێگــەی فشــار درووســتكردن بــە مەبەســتی بەدەســتهێنانی 

ــەری. هــەردووال )ڕژێمــی  ــەری خۆبەڕێوەب ــن ڕووب زۆرتری

ئەســەدو كــوردەكان( تــا ئێســتا خۆیــان لــە ڕوبەڕوبوونــەوە 

پاراســتووە، بــەاڵم لەگــەڵ كۆتاییهاتنــی دەوڵەتــی ئیســالمی 

خۆرهــەاڵت  دەكــەن.  زیــاد  مەترســییەكان  )داعــش(، 

ملمالنێــی  بەهــۆی  كێشــە  و  مەترســی  لــە  پڕیەتــی 

ــەكان  ــەرە نێودەوڵەتیی ــكاو كاراكت ــوان ئەمەری ــی نێ فراوان

ــە  ــە. دوور نیی ــزە كێبڕكێكاران ــەو هێ ــە ل و نزیكــی ناوچەك

دەســتكەوت و بەرژەوەندییەكانــی ئێــران، بــە تایبەتــی 

پێكــەوە  دەوڵەتــە  ئــەو  بەشــەكانی  ڕێــڕەوەی  ئــەو 

ــی  ــراق و ســوریا كۆنرۆڵ ــە عێ ــران ل دەبەســتێتەوە، كــە ئێ

كــردووە و بااڵدەســتی تێیانــدا هەیــە، فاكتەرێــك بێــت 

بــۆ وروژاندنــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان نەبــادا تــاران لــە 

هەوڵێكــدا بیكاتــە پردێكــی زەمینــی گرنــگ و پــڕ مەترســی 

لــە ئێرانــەوە بــەرەو دەریــای ســپی ناوەڕاســت. دووریــش 

ــە ئامانجــی خــۆی  ــكا بكات ــی ئەمەری ــران هێزەكان ــە ئێ نیی

ــەی  ــەو كردەوان ــەر ئ ــە بەرامب ــی ل ــەندنەوە لێ ــۆ تۆڵەس ب

ئەمەریــكا لــە ناوچەكانــی تــر ئەنجامیــان دەدات، یاخــود 

بــۆی هەیــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ناچــار بــكات تــا بــۆ 

ــێتەوە.  ــان بكش ــار لێی دواج

باشــووری خۆرئــاوای ســوریا، دەكرێــت ئیرسائیــل  لــە 

ــك  ــە نزی ــەو میلیشــیایانەی ل ــی ئ ــە بوون نیگــەران بێــت ب

ــووڵ  ــی جموج ــی نزیك ــۆالن و ناوچەكان ــی ج بەرزاییەكان

عێراق  له   ئێران  به   سه ر  شیعییه كانی  میلیشیا 
خۆیان له ناو داموده زگاكانی ده وڵه تدا ڕێكخستووه . 
به   ئێران  بچووكه كانی  وه به رهێنانه   یه مه ن،  له  
شێوه یه كی ڕێژه یی یارمه تیده ره  له  پشتیوانیكردنی 
حوسییه كان بۆ ڕوبه ڕوبوونه وه ی ئه و هه ڵمه ته ی، 

كه  عه ره بستانی سعودیه  ڕابه رایه تی ده كات
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لێــدەكات  پشــتیوانیان  و  هــاوكاری  ئێــران  و  دەكــەن 

لێیــان  ڕاســتەوخۆ  هەڕەشــەیەكی  وەك  ئیرسائیــل  و 

دەڕوانێــت، لــە كاتێكــدا پــالن و ڕێــكاری ســەربازی هەیــە 

بــۆ كۆنرۆڵكردنــەوەی ئــەو ناوچەیــە. پێدەچێــت ئیرسائیــل 

ــت و  ــدا بێ ــتی خۆی ــە دەس ــە ل ــەوی ناوچەك ــت جڵ بیەوێ

ــن.  ــی ئێران ــە هاوپەیامن ــدات، ك ــە ب ــەو هێزان ل

پــاڵ  لــە  لێــدەكات،  بەرگــری  ئێــران  ڕیتمــەی  ئــەم 

فشــارەكانی ئیرسائیــل بــۆی هەیــە تــا ماوەیەكــی تــر درێژە 

ــا  ــە تەنه ــر ب ــەوەی فراوان ــەاڵم ڕووبەڕووبوون بكێشــێت، ب

هەڵــەی یــەك الیەنــەو دەكرێــت زوو بــۆ دەرەوەی ســوریا 

تەشــەنە بــكات، وەك لوبنــان. یەكێــك لــە مەترســیە هــەرە 

گــەورەكان ئەوەیــە ڕژێمــی ئەســەد هێرشــێك بكاتــە ســەر 

باكــووری خۆرئــاوای ســوریا، لــەو ناوچەیــەی كــە لەالیــەن 

 2 نزیكــەی  و  كــراوە  یاخیبووەكانــەوە كۆنــرۆڵ  هێــزە 

ــرە  ــا چاودێ ــە كاتێكــدا توركی ــدا دەژی، ل ــۆن ســوری تێ ملی

بەشــێك  وەك  باڵوكردۆتــەوە  لــەوێ   ســەربازییەكانی 

لــە پرۆســەی گەرمكــردن و هەڵكشــانی مامەڵەكردنــی 

ســەربازی لەگــەڵ ئێــران و روســیا، لــە كۆتاییشــدا ئەگــەر 

ــووری  ــەی باك ــەر ناوچ ــەكەی بۆس ــوریا هێرش ــی س ڕژێم

ــی  ــۆی ئاوارەبوون ــە ه ــەوا دەبێت ــدات ئ ــاوا ئەنجامب خۆرئ

خەڵكێكــی زۆر و وێرانكارییەكــی زۆر گــەورە. 

7. ناوچەی ساحیل 
ــاحیل تێدەكۆشــن لــە  ــی ناوچــەی س دەوڵەتــە الوازەكان

پێنــاو ئیدارەدانــی پێكهاتەیەكــی ئاڵــۆز لــە ناكۆكــی و 

بەهــۆی  كــە  گرووپــەكان،  هێــزو  نێــوان  ملمالنێكانــی 

شــەركردن لەســەر ڕێگەكانــی بەقاچاغــردن و تووندوتیــژی 

جیهادییــەوە ســەریانهەڵداوە. پێكهەڵپژانــی ســەربازی و 

ــە  ــردووە دۆخەك ــەركردەكاندا وایك ــوان س ــە نێ ــی ل ناكۆك

بــەرەو خراپــی بچێــت. قەیرانــی مالــی لــە ســاڵی 2012دا 

ــەدا  ــەو واڵت ــە باكــووری ئ ــی ل ــاو ســوپای مال ناكۆكــی لەن

بــووە هــۆی ئەنجامدانــی كودەتایــەك، كــە حكومەتــی 

ــە  ــەی، ك ــدارە جیهادییان ــەو چەك ــا ئ ــد، هەروەه ڕووخان

ــارەكانی  ــەر ش ــووە بەس ــتیان گرت ــاڵێكە دەس ــەی س نزیك

باكــووردا، دەریدەخــات كــە گۆڕانكارییەكانــی ئــەو واڵتــە 

چەندێــك بــە خێرایــی ڕوودەدەن. لــەو كاتــەوە جێبەجــێ 

كردنــی ڕێككەوتنــی ئاشــتی وەســتاوە، كــە ئومێــد دەكــرا 

ببێتــە هــۆی كۆتاییهێنــان بــە قەیرانــی مالــی، لــە كاتێكــدا 

ئاڵــۆزی و ناســەقامگیری باڵــی كێشــاوە بەســەر ناوچەكانــی 

ــێكی  ــد بەش ــە چەن ــە ل ــی، جگ ــتی مال ــوورو ناوەڕاس باك

ــا فاســۆ. ــی نەیجــەرو بۆركین ــری واڵت ت

ــەری زۆری  ــاحیل كاریگ ــەی س ــی ناوچ ــای لۆكاڵی دینامیكی

هەیــە، بــەاڵم نەبوون یــان الوازی دەســەاڵتی حكومەتەكان 

و نەتوانینیــان بــۆ وەســتاندنی كێشــەو ملمالنێــكان، بەڵكــو 

دووبارەكردنــەوەی بەشــداریكردنیان لــە تووندوتیژییەكاندا 
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بابەتێكــی هاوبەشــە لــە نێوانیانــدا. ئــەو هەمــوو چــەك و 

چۆڵــەی لــەو ناوچەیــەدا باڵوكرایــەوە لــە كاتێكــدا دۆخــی 

لیبیــا خراپــر بــوو لــە دوای ڕووخاندنــی ڕژێمــی مەعەمــەر 

قەزافــی، ئەمــەش وایكــرد ناكۆكییەكانــی ناوخــۆ زیاتــر 

ئاڵــۆزو خراپــر بێــت. لــە ڕاســتیدا بەردەوامبوونــی دۆخــی 

ــۆ  ــدی ب ــگ و دەوڵەمەن ــی گرن ــەقامگیری دەروازەیەك ناس

الیەنــە جیهادییــەكان كــردەوە، كــە لــە پەیوەندیــدا بــوون 

لــە ملمالنێكانــی نێــوان هێــزو الیەنــەكان یــان ئیســالمیان 

ــە دژی  ــێ  ل ــتكردنی كێشــەو ملمالن ــە درووس ــا ل بەكارهێن

دەســەاڵتە كالســیكییەكانی دەوڵەتانــی ناوچــەی ســاحیل. 

بارودۆخەكــەدا،  تێكچوونــی  لەگــەڵ  هــاوكات 

بــە  نێودەوڵەتــی  و  هەرێمــی  بەدەنگەوەهاتنــی 

ــەرە  ــەر چارەس ــتە س ــیان خس ــاو فۆكس ــێوەیەكی بەرچ ش

پێیانوایــە  تایبەتــی  بــە  ئەوروپییــەكان  ســەربازییەكان. 

ــایش  ــەر ئاس ــۆ س ــە ب ــە هەڕەش ــاحیل بووەت ــەی س ناوچ

و ســەالمەتییان و بووەتــە ســەرچاوەی كــۆچ و تیــرۆر. 

ــاوكاری  ــە ه ــازە ب ــی ت ــاڵی 2017دا هێزێك ــی س ــە كۆتای ل

نــاوی G5 ســاحیل خرایــە  بــە  و پشــتیوانی فەڕەنســا 

ــا فاســۆو  ــاد، بۆركین ــەر، چ ــی، نەیج ــی مال ــزی هێزەكان ڕی

ــاو كێڵگەیەكــی قەرەباڵــغ  ــا، بــەو مەبەســتەی لەن مۆریتانی

بــە كاری تیرۆریســتی بــە شــێوەیەكی كرداریــی خرایــە 

ئامادەباشــیەوە لــە ڕێگــەی هێــزی تایبەتــی فەڕەنســی 

بــۆ بەگژداچوونــەوەی تیــرۆر، بــە هــاوكاری لەگــەڵ هێــزە 

ــە  ــزی ئاشــتیپارێزی ســەر ب ــكاو هێ ــی ئەمەری تایبەتییەكان

ــە كاتێكــدا كــە كاری ســەربازی  نەتــەوە یەكگرتــووەكان. ل

ســنورداركردنی  لــە  بگێڕێــت  خــۆی  ڕۆڵــی  پێویســتە 

لــە  بەڵكــو خــۆی دەپارێزێــت  پێگــەی جیهادییــەكان، 

ــی  ــەكان و قاچاغچییەكان ــەڵ جیهادیی ــەوە لەگ ڕوبەڕوبوون

بردنــی كۆچبــەران و بانــدو تاوانكارەكانــی تریــش. لــە 

پێنــاو خۆپاراســن لــە تێكچــوون و ئاڵۆزبوونــی زیاتــر، 

ــە  ــت ب ــتیكراو بێ ــەربازییەكان پاڵپش ــە س ــتە هەوڵ پێویس

ــراو لەســەر بەدەســتهێنانی  ســراتیژێكی ســەربازی بونیادن

ــی  ــتی ناكۆك ــەوەی ئاس ــتوان و كەمكردن ــتیوانی دانیش پش

ــان.  ــر ئاڵۆزكردنی ــی زیات ــە جیات ــۆ ل ــی ناوخ و ملمالنێكان

ڕه وشی ژیانی ئاواره كانی ڕۆهینگا
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لــە ڕاســتیدا پێویســتە دووبــارە هێڵــی پەیوەنــدی لەگــەڵ 

ناوچــە  لــەو  چەكــدارەكان  ســەركردە  لــە  هەندێــك 

ئاڵــۆزو نائارامــەدا درووســت بكرێــت، ئەگــەر ئەمــە وەك 

ڕێگەیەكــی گونجــاو تەماشــای بكرێــت بــۆ یارمەتیــدان لــە 

ــاحیل.  ــە ناوچــەی س ــەكان ل ــنورداركردنی تووندوتیژیی س

8. كۆماری كۆنگۆی دیموكراتی
له ســه ر  كابیــال  جۆزیــف  ســه رۆك  ســوربوونی 

بــۆ  هه ڕه شــه یه كه   ده ســه اڵت  ده ســتپێوه گرتنی 

هه ڵكشــانی زیاتــری قه یرانــی كۆنگــۆو درێژه كێشــانی 

بــاری نائاســایی مرۆیــی، كــه  بــه  ڕاســتی لــه  جیهانــدا 

پێده چێــت  2016وه   ســاڵی  كۆتایــی  لــه   خراپرینــه . 

ڕێككه وتننامــه ی ســانت سیلڤیســته ر ده رچه یــه ك بــوو بــۆ 

چاره ســه ری كێشــه و قه یرانه كانــی كۆنگــۆ، كــه  دواجــار 

هه ڵبژاردنه كانــی  ئه نجامدانــی  بــۆ  خۆشــكرد  ڕێگــه ی 

ــوو ســه رۆك  ــار ب ــه وه ش بڕی ــی ســاڵی 2017، دوای ئ كۆتای

كۆتایــی  كــه   جێبهێڵێــت،  ده ســه اڵت  كورســی  كابیــال 

به پێــی  هێنــا.  ســه رۆكایه تی  لــه   خولــی  دووه م  بــه  

ده ســتوری كۆنگــۆ، ده بــوو كابیــال ویالیه تــی دووه مــی 

تــه واو  2016دا  یه كه مــی  كانوونــی  لــه   ســه رۆكایه تی 

ــی  ــگه زبۆوه  و كه ڵك ــه وه  پاش ــه ی ل ــه اڵم ڕژێمه ك ــكات، ب ب

ئۆپۆزســیۆنی كۆنگــۆو  بــه ره ی  نــاو  ناكۆكییه كانــی  لــه  

جێبه جــێ  و  نێوده وڵه تــی  گرنگیپێدانــی  كه مبوونــه وه ی 

ده ســه اڵت  دابه شــكردنی  ڕێككه وتنــی  نه كردنــی 

وه رگــرت. لــه  مانگــی ترشینــی دووه مــی 2016 كۆمســیۆنی 

بــۆ  ڕاگه یانــد  نوێــی  خشــته یه كی  هه ڵبژاردنــه كان 

ده ســتپێكردنی ده نگــدان لــه  كۆتایــی ســاڵی 2018، ئه وه ش 

النیكــه م ســاڵێكی تــری بــۆ كابیــال درێــژ كــرده وه  تــا پێگــه ی 

فراوانــر بــكات. ئــه و ئاراســته یه ی لــه  ســاڵی 2018 زیاتــر 

ئه گــه ری هه یــه  بریتیــه  لــه  هه ره ســهێنانی له ســه رخۆ، 

ــاوكات  ــه ، ه ــش هه ی ــیناریۆیه كی خراپری ــد س ــه اڵم چه ن ب

له گــه ڵ هه ره ســهێنانی ڕژێمــی كابیــال، كــه  شكســتی هێنــا 

لــه  دابینكردنــی ئارامــی و پارێــزگاری بــۆ چه نــد به شــێكی 

ئاڵــۆزی  و  ناســه قامگیری  كاتێكــدا  لــه   واڵتــه ،  ئــه و 

ــی  ــتا مه ترس ــه وه  و هێش ــی گرتۆت ــی تریش ــن واڵت چه ندی

ڕوودانــی پشــێوی و پاشــاگه ردانی زیاتــر لــه  ئارادایــه  

مه ترســیدار. هه رێمــی  كاریگه ریــی  له گــه ڵ 

ــی  ــه ، تووڕە ی ــی هه ی ــی نیگه ران ــاژە ی جێ ــتیدا ئام ــه  ڕاس ل

لــه   مه ترســی  هه بوونــی  بــۆ  هێامیــه   جه ماوه ریــش 

شارســتانییه كاندا.  ناوه نــده   لــه   پشــێوی  به رپابوونــی 

كینشاســای  لــه   خۆپیشــانده ران  باڵوه پێكردنــی 

پایته خــت و چه ندیــن شــاری تــر بــه  توونــدی و بــه  

لێكه وتــه وه ،  زه بــری هێــز كوژرانــی چه ندیــن كه ســی 

لۆكاڵییــه كان  میلیشــیا  تریــش  ناوچــه ی  هه ندێــك  لــه  

ــه وه  گیــرۆده  بــوون.  به ده ســت چه ندیــن گرفــت و ناكۆكی
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نه بــوو.  ئه وتــۆی  كاریگــه ری  نێوده وڵه تــی  به شــداری 

یارمه تیــده ر  خۆرئــاوا  ئه فریقیــاو  نێــوان  ناكۆكییه كانــی 

زیاتــر  خۆرئاواییــه كان  هێــزه  هه ڵوێســتی  نییــه . 

ســزاكان  به رامبه ریشــدا  لــه   ناهاوســه نگه ،  و  خراپــر 

به ســه ر هه ندێــك لــه  داروده ســته ی كابیــال ســه پێرناوه ، 

هه رێمییــه كان  هێــزه   ئه فریقیــاو  ســه ركرده كانی 

دوودڵــن لــه  ســه ركۆنه كردن و ڕە خنه گرتــن لــه  ڕژێمــی 

ته نانــه ت  ئاشــكرا،  شــێوه یه كی  بــه   كابیــال  جۆزیــف 

هه ندێكیــان دان ده نێــن بــه  هه بوونــی مه ترســییه كانی 

به هێــزو  دیپلۆماســیه تێكی  داخــراوه كان.  ده رگا  پشــت 

ئۆپۆزســیۆنێكی  بــه اڵم  هه یــه ،  یه كگرتــوو  و  چــاالك 

ده رفه تێكــه   ئه مــه    كــه  هه یــه ،  چاالكــر  كۆنگۆلــی 

ده ستاوده ســتكردنی  بــه ره و  كابیــال  ئاراســته كردنی  بــۆ 

ــی  ــتا بنه ماكان ــتیانه . هێش ــێوه یه كی ئاش ــه  ش ــه اڵت ب ده س

"هه ڵبژاردنێكــی  سیلڤیســته ر  ســانت  ڕێككه وتنــی 

ــه وه ی  ــه ، كردن ــال نیی ــێیه می كابی ــی س ــه دار، ویالیه ت متامن

ــرۆڤ"،  ــی م ــه  مافه كان ــن ل ــی، ڕێزگرت ــره ی سیاس گرێكوێ

وه ك چاكریــن ڕێگه چــاره  لێــی ده ڕوانرێــت بــۆ ده رچــوون 

قه یرانــه ی كۆنگــۆ. لــه و 

9. ئۆكرانیا 
كوژرانــی  ئۆكرانیــا  خۆرهه اڵتــی  ملمالنێكانــی  كێشــه و 

بووه تــه   و  لێكه وتــه وه   كه ســی   10000 لــه   زیاتــر 

هێشــتا  كاتێكــدا  لــه   مه ترســیدار،  مرۆیــی  قه یرانێكــی 

خۆرئــاوا  ده وڵه تانــی  ڕوســیاو  نێــوان  په یوه ندییه كانــی 

چه كــداره   ناوچانــه ی  ئــه و  ببێــت.  بــاش  پێناچێــت 

جوداییخــوازه كان ده ســتیان به ســه ردا گرتــووه  ناوچــه ی 

ــك  ــه  هه ندێ ــه . ل ــكۆ قایم ــه  مۆس ــتیان ب ــرناون و پش به زێ

ــی  ــی و هه ڵچوون ــا، ڕاده ی تووڕه ی ــری ئۆكرانی ــه ی ت ناوچ

بێئه نــداز لــه  دژی گه نده ڵــی و ڕێككه وتنــی دووه مــی 

لــه  هه ڵكشــاندایه ، چونكــه   لــه  ســاڵی 2015  مێنســك 

ئۆكرانیــای  ئــه و رێككه وتنــه  هاوپه یامنه كانــی ڕوســیاو 

خۆرئــاوا پێداگــری له ســه ر ده كــه ن وه ك ڕێگه یــه ك بــۆ 

ئاســته نگی  و  كۆســپ  ملمالنێكــه و  چاره ســه ركردنی 

جێبه جێكردنــی  بــه اڵم  ده كات،  درووســت  نــوێ 

بــۆ  ده كات  ئامــاژە   مۆســكۆ  ڕاگیــرا.  ڕێككه وتنــه   ئــه و 

جێبه جێكردنــی  لــه   كیێــڤ  حكومه تــی  شكســتهێنانی 

لــه   مێنســك،  ڕێككه وتننامــه ی  سیاســییه كانی  بنه مــا 

نێوانیشــیاندا گواســتنه وه ی ده ســه اڵت بــۆ ئــه و ناوچانــه ی، 

ــه   ــه وه ش ل ــه ، ئ ــه اڵتی جوداخوازه كاندای ــر ده س ــه  له ژێ ك

دوای لكاندنه وه یــان بــه  خاكــی ئۆكرانیــاوه . حكومه تــی 

ــه   كیێــڤ ڕایگه یانــدووه ، كــه  ناتوانێــت ئــه و كاره  بــكات ل

كاتێكــدا هێشــتا ڕوســیا ده ســتێوه ردان ده كات و ئاســایش و 

ــه ردووال  ــه وه  ه ــه، له والش ــه دا نیی ــه  ناوچان ــه قامگیری ل س

له ســه ر ئــه و هێڵــه ی بووه تــه  خاڵــی جیاكردنــه وه ی نێــوان 
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جوداخــوازه كان   هێــزه   ڕوســیاو  ئۆكرانیــاو  هێزه كانــی 

ته قــه  لــه  یه كــری ده كــه ن.

نییــه ، هێشــتا  بــه اڵم خۆرهــه اڵت هه مــوو چیرۆكه كــه  

ته نانــه ت  شلوشــاوه   ناســه قامگیره   ئۆكرانیــا  ده وڵه تــی 

ــكۆ  ــته وخۆ مۆس ــه  ڕاس ــه ش، ك ــه و ناوچان ــه  ده ره وه ی ئ ل

ــرۆ  ــه رۆك پ ــی س ــدا ده كات. حكومه ت ــتێوه ردانیان تێ ده س

پۆرۆچینكــۆ نه یتوانــی تــۆوی گه نده ڵــی له نــاو ڕە گــی 

زۆربــه ی جومگه كانــی ئــه و واڵتــه  ده ربێنێــت، زۆرێــك لــه  

ــه  یاســاكان و دامــوده زگاكان و  ــان ب ــه كان متامنه ی ئۆكرانیی

ــه ی  ــه ر ڕێككه وتننام ــه  هه مب ــی ل ــاوه . تووڕەی ــه  نه م نوخب

ــتبه رداربوونی  ــه  ده س ــا ب ــان ئۆكرانی ــه  هاواڵتی ــك، ك مێنس

حكومه تــی كیێــڤ لــه  به رامبــه ر مۆســكۆ و جوداخــوازه كان 

ده یده نــه  قه ڵــه م، هــه روا لــه  زیادبووندایــه ، ته نانــه ت 

دژی  لــه   ناڕه زایه تــی  ڕیفۆرمخوازه كانیشــدا  له نــاو 

پێشــنیاره كه ی  هه رچه نــده   هه یــه .  ڕێككه وتنه كــه  

و  كیێــڤ  له بــه رده م  ده كاتــه وه   ده رگاكــه   مۆســكۆ 

ــه وه ی  ــكراكردنی ئ ــۆ ئاش ــدا ب ــه  خۆرئاواییه كانی هاوپه یامن

ئایــا چــۆن هێــزی ئاشــتیپارێزی نێوده وڵه تــی ده توانــن 

نــه ك بــه  ته نهــا هێڵــی جیكردنــه وه  بپارێــزن، به ڵكــو 

ــا  ــوان ئۆكرانی ــه  ســنوره كانی نێ ــزگاری ل ــن پارێ چــۆن بتوان

ــی  ــۆ ئه نجامدان ــار بكــه ن ب ــه  له ب – ڕوســیا بكــه ن و زه مین

یه كخســتنه وه ی  دووبــاره   ناوخــۆو  هه ڵبژاردنه كانــی 

ئۆكرانیــه   ده ســه اڵتی  له ژێــر  ناوچانــه ی  ئــه و 

جواداییخوازه كانــدان، بــه اڵم بــۆ ئــه وان پێویســته  ببنــه  

هــۆكاری دروســتبوونی ناكۆكــی و ناڕە زایــی زیاتــر لــه  دژی 

ــا پێویســته   ــداریكردنی ئه وروپ ــی مێنســك. به ش ڕێككه وتن

بــۆ نیشــاندانی ئــه و پێشــكه وتنه ی لــه  دانوســتانه كانی 

ــژی  ــی ووتوێ ــۆ ئه نجامدان ــدان ب ــتی و هان ــتنی ئاش پاراس

زیاتــر لــه  ئۆكرانیــا به ده ســتهاتووه ، كــه  بــۆی هه یــه  ببێتــه  

ئامــرازی وه ســتاندنی كاردانــه وه ی نه ته وه یــی لــه  دژی 

مێنســك. ڕێككه وتنــی 

10. ڤێنزوێال 
ــری  ــه ره و خراپ ــال ئاراســته یه كی زۆر ب ســاڵی 1017 ڤێنزوێ

ــادۆرۆ  ــۆالس م ــه رۆك نیك ــی س ــك حكومه ت ــرت، كاتێ وه رگ

ــه ڵ  ــه وه  له گ ــه ره و پێش ــه ی ب ــی واڵته ك ــه  تاودان ــتا ب هه س

بــه ره ی  ئه وه بــوو  سیاســیدا،  ده ســه اڵتی  به هێزكردنــی 

ئه گه ره كانــی  ئاراســته ی  بــه   ته قیــه وه ،  ئۆپۆزســیۆن 

به ده ســتهێنانه وه ی دیموكراســی و ئاشــتی بــۆ ئــه و واڵتــه ، 

سوپای ئۆكرانیا
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بــه اڵم هــاوكات له گــه ڵ شكســتی ئابــووری ئــازاد، مــادۆرۆ 

بۆتــه وه .  گــه وره   هه ڕە شــه ی  و  ئاســته نگ  ڕوبــه ڕوی 

پێشــبینی ده كرێــت قه یرانــی مرۆیــی لــه  ڤێنزوێــال لــه  

ــاڵ به رده وامبوونــی گه شــه ی تێكــڕای  ــه  پ ســاڵی 2018دا ل

ــت. ــر بچێ ــه ره و خراپ ــی ناوخــۆش ب داهات

ــال  ــی 2017، ڤێنزوێ ــی دووه م ــی ترشین ــی مانگ ــه  كۆتای ل

نێوده وڵه تییه كانــی  قــه رزه   لــه   به شــێك  نه یتوانــی 

داڕشــتنه وه ی  دووبــاره   ده كات  وا  ئه مــه ش  بداتــه وه ، 

ئه ســته م  نیمچــه   بابه تێكــی  قــه رزه كان  په یكــه ری 

ڕوســیا  یارمه تییه كانــی  و  هــاوكاری  پێناچێــت  بێــت. 

ــه   ــن دوودڵ ــدا چی ــه  كاتێك ــت، ل ــر بكرێ ــال زیات ــۆ ڤێنزوێ ب

لــه   مــادۆرۆ.  لــه  قه رزه كانــی  بابه تــی خۆشــبوون  لــه  

ــۆی  ــه  ه ــه  ببێت ــۆی هه ی ــه  ب ــه و كه مته رخه می ــتیدا ئ ڕاس

ده ره وه ،  لــه   ڤێنزوێــال  پاره كانــی  به ســه ر  ده ســتگرتن 

ڕێــژه ی  كــه   په كده خــات،  نــه وت  بازرگانــی  ئه مــه ش 

%95ی تێكــڕای داهاته كانــی ئــه و واڵتــه  پێكده هێنێــت. 

ــه   ــه  بوون ــه كان، ك ــه قامه كان و پێكدادان ــاندانی ش خۆپیش

ــوان مانگــی  ــه  نێ ــه س ل ــه  120 ك ــر ل ــی زیات هــۆی كوژران

هه ڵبژاردنــی  دوای  لــه    2017 ته مــووزی  تــا  نیســان 

بــه   كــه   ڕوویانــدا،  دامه زرێنــه ر  نیشــتامنی  كۆمه ڵــه ی 

پێكهێــرنا.  حكومــه ت  هاوپه یامنه كانــی  لــه   تــه واوی 

حاكمــی  دیاریكردنــی  بــۆ  دواتــر  هه ڵبژاردنه كانــی 

ــه وره ی  ــی گ ــاره وانییه كان زیان ــه رۆك ش ــه كان و س ویالیه ت

ــی و  ــی ناكۆك ــایه ی بوون ــه  س ــد ل ــیۆن گه یان ــه  ئۆپۆزس ب

نیكۆالس مادرۆرۆ، سه رۆكی ڤێنزوێال به شار ئه سه د، سه رۆكی سوریا
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كێشــه كان. لــه  ڕاســتیدا كه مبوونــی خــۆراك، هه بوونــی 

ته ندروســتی،  شكســتخواردووی  و  خــراپ  سیســتمێكی 

لــه و  تووندوتیژییــه كان  و  تــاوان  ڕێــژه ی  هه ڵكشــانی 

واڵتــه دا، واتــا به رده وامبوونــی پشــێوی و قه یرانــه كان. 

لــه  كاتێكــدا بــه ره ی ئۆپۆزســیۆن ئاماژه كانــی بووژانــه وه و 

مــادۆرۆ  ســه رۆك  له وانه یــه   نیشــانداوه ،  گه شــه ی 

هه وڵبــدات تــه واو خــۆی لــه  ئه نجامدانــی هه ڵبــژاردن 

ــه وه ی  ــاوهێنانه وه ی ب ــه ی پاس ــه  ڕێگ ــه وه ی ل ــت ئ بپارێزێ

كــه  هه ڕه شــه  ده ره كییــه كان بــاری نائاســایی به ســه ر 

هه یــه   تــر  ســیناریۆیه كی  ده ســه پێنێت.  واڵته كه یــدا 

حزبــی  كــه   ئه وه یــه   تێده چێــت،  ڕێگــه ی  كه مــر 

ــه   ــت، ك ــیارگه لێك ده كرێ ــبووه  و پرس ــه اڵتدار دابه ش ده س

ئایــا كــێ ده بێتــه  شــوێنگره وه ی نیكــۆالس مــادۆرۆ، بــه اڵم 

به بــێ هه بوونــی میكانیزمێكــی فه ڕمــی ســوپا ده بێتــه  

فه رمانــڕە وای پێشــبینیكراو. لــه  هه مانكاتــدا، ده وڵه تــی 

الوازی ڤێنزوێــال به رده وامــه  له ســه ر دابینكردنــی په ناگــه ی 

ئــارام بــۆ تــۆڕە  تاوانــكاره كان و گــه ڕان بــه دوای ده رفه تــی 

ــبه ره كان و  ــادده  هۆش ــی م ــاره و به قاچاغردن ــتنه وه ی پ ش

بازرگانیكــردن بــه  مــرۆڤ، ئــه م كارانــه ش نیگه رانــی زۆری 

لێكه وتۆتــه وه .  ڤێنزوێــالی  دراوســێكانی  ده وڵه تــه  

ڤێنزوێــال  ناوخــۆی  ڕە وشــی  گشــتی  پێناســه كردنی 

شــڵه ژانی  و  تێكچــوون  لــه   بریتیــه    2018 ســاڵی  بــۆ 

زیاتــری  ئاواره بوونــی  مرۆیــی،  فریاگــوزاری  زیاتــر، 

فشــاری  بــه   پێویســتی  زیادبوونــی  و  ڤێنزوێلییــه كان 

نه هێشــتنی  بــۆ  بــه رده وام  نێوده وڵه تــی  و  ناوخۆیــی 

ــه   ــه  ل ــدا، جگ ــوون به ســه ر قه یرانه كان ــه كان و زاڵب ناكۆكیی

ــوودا،  ــه  داهات ــدی ل ــی پارێزبه ن ــته به ركردنی زه مانات ده س

ئه نجامدانــی  بــه ره و  حكومــه ت  هه ڵنانــی  پێنــاو  لــه  

و  میســداقییه ت  خــاوه ن  ســه رۆكایه تی  هه ڵبژاردنێكــی 

و.  متامنه پێكــرا

* به ڕێوه به ری گرووپی قه یرانی نێوده وڵه تی 

سه رچاوه : 
گرووپی قه یرانه  نێوده وڵه تییه كان.             

https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-

watch-2018



له  نێوان »ترامپ – كیم ئۆن«دا

تارمایی شه ڕی ناوه كی هه ڕه شه  له  ئاشتی و 
ئاسایشی جیهان ده كات

عه بدولئه میر ڕوه یح
له  عه ره بییه وه : كارناس جوبرائیل
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ــی  ــرس و نیگه ران ــگ ت ــگ یان هه ڕه شــه كانی پیۆن
كۆمه ڵــی نێوده وڵه تــی لێكه وتۆتــه وه 

له ســه ر  یانــگ  پیۆنــگ  به رده وامبوونــی  به هــۆی 

كێرڤــی  ئه مدواییــه ی،  ناوه كییه كانــی  تاقیكردنــه وه  

ملمالنــێ و ناكۆكییه كانــی نێــوان ئه مه ریــكا و كۆریــای 

پاڵــی  كــه   جۆرێــك،  بــه   هه ڵكشــاوه ،  زیاتــر  باكــوور 

ترامــپ( )دۆناڵــد  ئه مه ریــكا  ســه رۆكی  ئیــداره ی  بــه  

ئــه و  دژی  لــه   گوشــاره كانی  و  ڕێكاره كانــی  نــاوه   وه  

ــداوه   ــپ به ڵێنی ــتیدا ترم ــه  ڕاس ــكات. ل ــر ب ــه  تووندت واڵت

بــه  ئاگــر و توڕه یــی وه اڵمــی پیۆنــگ یانــگ بداتــه وه ، 

ئه مــه ش پاڵــی بــه  كۆریــاوه  نــاوه  هاوشــێوه ی هه ڕە شــه ی 

بــه   كــردووه   هه ڕەشــه ی  و  بداتــه وه   وه اڵم  ئه مه ریــكا 

لێدانــی دوورگــه ی )گــوام(ی ئه مه ریكــی لــه  ئۆقیانووســی 

ئــارام. ئــه م پێشــهات و گۆڕانكارییانــه  بووه تــه  مایــه ی 

تــرس و نیگه رانــی بــۆ زۆرێــك لــه  ده وڵه تانــی جیهــان، كــه  

ــێت و  ــه ر هه ڵبگیرس ــی ماڵوێرانك ــه ڕێكی نوێ ــێن ش ده ترس

ئاشــتی و ئاسایشــی نێوده وڵه تــی بخاتــه  مه ترســییه وه، 

ــه   ــه و ئابڵۆق ــای باكــوور ســه ره ڕای ئ ــه  كۆری ــی، ك به تایبه ت

ــی  ــه اڵم خاوه ن ــه  ســه ری، ب ــه  ئێســتادا خراوه ت ــده ی ل توون

گورزه كانــی  ده توانێــت  گه وره یــه  و  ســه ربازی  توانــای 

لــه  ده وڵه تانــی هاوپه یامنــی ویالیه تــه  یه كگرتوه كانــی 

بوه شــێنێت.   ئه مه ریــكا 

كیــم ئــۆن لــه  زمانــی هێــز تێــده گات، نــه ك زمانی 
دیپلۆماسییه ت 

ڕوودانــی  شــاره زایان  لــه   هه ندێــك  الیه كیــره وه   لــه  

زانیــووه ،  بــه دوور  شــێوه یان  لــه م  كاردانه وه یه كــی 

ــكا  ــداره ی ئه مه ری ــه  ئی ــه وه ی، ك ــه وه  ئ ــان كردۆت دووپاتی

میدیایــه   لێدوانێكــی  ته نهــا  بــه   هه ڵده ســتێت  پێــی 

و  نه یــاروه كان  و  دژ  به رپه رچدانــه وه ی  ئامانجــی  بــه  

وروژاندنــی ڕای گشــتی جیهانیــه ، لــه  دژی كۆریــای باكوور، 

به تایبه تــی كــه  دۆناڵــد ترامــپ، له وه تــای ده ســه اڵتی 

گرتووه تــه  ده ســت، ڕووبــه ڕووی زۆرێــك قه یــران و كێشــه  

ــت  ــه  نایه وێ ــه وه ، بۆی ــی بۆت ــی و ده ره ك ــی ناوخۆی و گرفت

سه ركێشــی بــكات به كردنــه وه ی به ره یه كــی نــوێ یــان 

لــه  دژی هێزێكــی وه ك  ڕاگه یاندنــی شــه ڕێكی دیكــه ، 

پیۆنــگ  كێشــه یه ،  بــه م  په یوه ســت  باكــوور.  كۆریــای 

گوامــی  دوورگــه ی  كــه   كــردووه،   هه ڕە شــه ی  یانــگ 

بالیســتیه   موشــه كه   ئامانجــی  ده كاتــه   ئه مه ریكــی 

به  گوێره ی هه ڕه شه  و مه ترسییه هاوبه رامبه ره كانی نێوان ئیداره ی ئه مه ریكا و سه رۆكی كۆریای 
باكوور )كیم جۆنگ ئۆن( بێت، له  ئێستادا هيچ ده سته به رێك بۆ ڕێگرتن له  هه ڵگيرسانى شه ڕ 
له  نيمچه  دوورگه ى كۆريا نييه . له الیه كی تره وه  ناوه  ناوه  ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا 
و كۆریای باشوور سه رقاڵی ئه نجامدانی مانۆڕی سه ربازی هاوبه شن و پیۆنگ یانگیش دژی 
ئه و هه واڵنه ی ئه مه ریكایه  له  نیمچه  دوورگه ی كۆریا، وه ك هه راسانكردن و ته شقه ڵه  پێكردن 
ته ماشایان ده كات. ماوه یه ك له مه وبه ر زین جونگ خوب، باڵیۆزی كۆریای باكوور له  مۆسكۆ به  
ئاژانسی نۆڤۆستی ڕووسی ڕاگه یاندووه ، كه  هیچ كه سێك ده سته به ری ئه وه  ناكات ئه و مانۆڕه  
سه ربازییانه ی ئه مه ریكا و كۆریای باشوور سه رنه كێشێت، بۆ هه ڵگیرسانی شه ڕ له  ناوچه كه دا. 
ئاشكراشی كردووه ، كه  پیۆنگ یانگ باش ده زانێت ئامانجی ئه و مانۆڕانه  له ناوبردنی كۆریای 

باكور و توانا ناوه كی و مووشه كییه كانیه تی. 
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دامه زراوه یه كــی  چه نــد  كــه   ناوه ندییه كانــی،  مــه ودا 

ســه ربازی ســراتیژیی ئه مه ریكــی تێدایــه ، ئه مــه ش لــه  

دوای لێدوانه كانــی ســه رۆك دۆناڵــد ترامــپ بــوو، كــه  

به ڵێنیــدا بــه  ئاگــرو توڕە یــی وه اڵمــی كۆریــای باكــور 

ــی  ــه ر په ره پێدان ــی له س ــۆی به رده وامبوون ــه وه  به ه بدرێت

ده نگوباســی  ئاژانســی  موشــه كیه كه ی.  پرۆگرامــه  

كــه   كــردووه ،  ئاشــكرای  باشــور  كۆریــای  »یۆنهــاب«ی 

كۆریــای باكــور ڕایگه یانــدووه ، كــه  لــه  به ئامانجكردنــی 

ســه ربازی  دامــه زراوه   لــه   نزیــك  ناوچه یه كــی  چه نــد 

گــوام  دورگــه ی  لــه   ئه مه ریــكا  ســراتیژییه كانی  و 

ده كۆڵێتــه وه  بــه  موشــه كی بالیســتی مــه ودا ناوه نــدی. 

لــه   یانــگ  پیۆنــگ  تونــدی  هه ڵوێســتی  وه اڵمــی  لــه  

وه زیــری  تیله رســۆن  ڕیكــس  واشــنتۆن،  به رامبــه ر 

ده ره وه ی ئه مه ریــكا ڕایگه یانــد، كــه  ســه رۆكی دۆناڵــد 

ــای  ــته ی كۆری ــز ئاراس ــی به هێ ــدا په یامێك ــپ هه وڵی ترام

باكــور بــكات، كاتێــك وتــی: ویالیه تــه  یه كگرتووه كانــی 

ــه ر  ــی ه ــه وه  وه اڵم ــرو توڕە یی ــی ئاگ ــه  زمان ــكا ب ئه مه ری

ــه   ــور ب ــای باك ــی: »كۆری ــه وه . وتیش ــه یه ك ده دات هه ڕە ش

زمانــی زبــرو دژایه تــی كــردن قســه  ده كات، لــه  دوای 

به ره نگاربوونــه وه ی نێوده وڵه تــی لــه  هه مبــه ر به رنامــه  

ســه رۆكی  ئــه وه ی  پێموایــه   پاشــان  ناوه كیه كــه ی، 

په یامێكــی  ئاراســته كردنی  ته نهــا  ده یــكات  ئه مه ریــكا 

به هێــزه  بــه ره و كۆریــای باكــور بــه و زمانــه ی زمانــه ی كــه  

كیــم جۆنــگ ئــۆن لێــی تێــده گات، چونكــه  پێده چێــت لــه  

ــه گات«.  ــی تێن ــی دیپلۆماس زمان

شه ڕه كه  ده ستپێده كات 
ــای  ــی كۆری ــی فه ڕم ــی ده نگوباس ــره وه  ئاژانس ــه  الیه كی ل

باكــور ئاشــكرای كــردووه ، كــه  ئه م پالنــه ی پیۆنــگ یانگ له  

هــه ر كات و ســاتێكدا بێــت جێبه جــێ ده كرێــت و ئه نجــام 

ده درێــت، ئــه وه ش ڕاســته وخۆ لــه  دوای ئــه وه ی كیــم 

جۆنــگ ئــۆن، فه رمانــده ی بــااڵی هێــزی ناوه كــی كۆریــای 

باكــور ئــه و بڕیــاره  ده رده كات. جێــی باســه  دورگــه ی 

ــی  ــارام بنكه یه ك ــی ئ ــه  ئۆقیانوس ــی ل ــوام(ی ئه مه ریك )گ

ئه مه ریكــی  ســه ربازی  بنكه یه كــی  چه نــد  و  ده ریایــی 

پوتین و ترامپ 
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ده گرێته خــۆ، بۆیــه  ترامــپ بــه  زمانێكــی تونــدو زبــر، كــه  

بــووه  جێــی تــرس و دڵه ڕاوكــێ هه وڵیــدا لــه  ئه گــه ری 

ــه وه ،  ــه م بكات ــی ك ــی ئه تۆم ــی ڕوبه ڕوبوونه وه یه ك ڕوودان

ئــه وه ش لــه  ڕێگــه ی به رپه رچدانــه وه ی كۆریــای باكــور 

لــه  هه ســتانی بــه  هــه ر كارێكــی سه رشــێتانه ، كــه  ئارامــی 

لێپررساوانــی  مه ترســییه وه .  بخاتــه   ئه مه ریكییــه كان 

وه شــاندنی  كــه   ڕایانگه یانــد،  ئه مه ریــكا  ئیــداره ی 

گورزێكــی ســه ربازی خۆپارێــزی یه كێكــه  لــه و بژاردانــه ی، 

ترامــپ،  بــه رده م ســه رۆك دۆناڵــد  كــه  خســتوویانه ته  

ــز( ــۆرك تایم ــه ی )نیوی ــی ڕۆژنام ــه  به پێ ــده  ئه م هه رچه ن

ــپ  ــت. ترام ــژارده  داده نرێ ــن ب ــی وه ك دوایی ی ئه مه ریك

وه اڵمێكــی تونــدی دایــه  به رپرســانی كۆریــای باكــور كاتێــك 

وتــی: »باشــر وایــه  كۆریــای باكــور هه ڕە شــه ی زیاتــر 

ئه گینــا  نــه كات  یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه   ئاراســته ی 

ــه وه ،  ــی ده درێت ــن وه اڵم ــرو ئاس ــه  ئاگ ــدی ب ــه  تون زۆر ب

ــه وه   ــان به خۆی ــر جیه ــه  پێش ــه وه  ك ــه ی وه اڵمێك ــه  ڕێگ ل

نه بینیــوه ». ترامــپ لــه  ئاماژە یه كــدا بــۆ كیــم جۆنــگ 

ــه   ــه و بووه ت ــی: »ئ ــور وتیش ــای باك ــه رۆكی كۆری ــۆن س ئ

ئاســایی  ده وڵه تێكــی  ســنوری  گــه وره و  هه ڕە شــه یه كی 

ــی  ــزو توڕە ی ــرو هێ ــه  ئاگ ــار ب ــه اڵم دواج ــدووه ، ب تێپه ڕان

ــه وه«.      ــه  وه اڵم ده درێت ئێم

كۆریــای  ســوپای  ســراتیژی  هێــزی  فه رمانده یــی 

»ئایــا  ڕایگه یانــدووه :  به یاننامه یه كــدا  لــه   باكــور 

بژارده یه كــی  ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه  

وه ك  خۆپارێــزی  شــه ڕی  ده وترێــت  پێــی  كــه    هه یــه، 

ئه گــه ر  چۆله كه كانــه   خه ونــی  ده ڵێــت؟  خــۆی 

خاكه كــه ی  وابێــت  پێــی  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه  

له ســه ر  پێویســته   پارێــزراوه .  ئاســامنی  مه مله كه تێكــی 

ویالیه تــه  یه گرتوه كانــی بــه  ڕوونــی ڕووبــه ڕووی ئــه و 

ڕاســتیه  بێتــه وه ، كــه  مووشــه كه  بالیســتییه  ســراتیژییه كانی 

ســوپای كۆریــای دیموكراتــی میللــی بــه رده وام لــه  حاڵه تــی 

ــراون و  ــارام ك ــی ئ ــته ی ئۆقیانوس ــیدایه  و ئاراس ئاماده باش

هۆشــداری به هێزمــان لــه  گۆشــه یه كی تایبه تــه وه  بــۆ 

ڕۆژنامــه ی  به پێــی  هه یــه ».  هه ڵدانیــان  و  ته قانــدن 

نیویــۆرك تایمــز، لێدوانــه  تونده كانــی ترامــپ زۆر لــه  

ــه نگی  ــری و هاوس ــه  پێداگ ــه ، ك ــه و زمانه وه ی ــه رووی ئ س

گشــتی  بــه   هه رچه نــده   ده كات،  ئاوێتــه   پێكــه وه  

ئه مجــۆره  وه اڵمانــه  بــه الی ســه رۆكه كانی ئه مه ریــكاوه  

په ســه نده  بــۆ به ره نگاربوونــه وه ی كۆریــای باكــور، به ڵكــو 

خه ریكــه  ده گاتــه  ئاســتی ئــه و لێــدوان و ده ســته واژە  

ــكا  ــه ر ئه مه ری ــه  به رامب ــۆن ل ــم ئ ــه  كی ــه ی ك دووژمنكاران

و هاوپه یامنه كانــی به كارییــان ده هێنێــت. ئه گــه ر بێتــو 

ئــه م په یامــه ی كۆشــكی ســپی لــه  بنه ڕه تــدا فێڵكــردن 

ــه كان  ــازو مه رام ــته قینه ی نی ــی ڕاس ــان ده ربڕینێك ــت ی بێ

لــه   بــه اڵم ڕاســته وخۆ هاوكێشــه ی دیپلۆماســی  بێــت، 

ناوچه كانــی  گه رمریــن  و  مه ترســیدارترین  لــه   یه كێــك 

ــێواند.  ــدا ش جیهان

ئاشــتی  بــۆ  مه ترســیدار  زۆر  ســاته وه ختێكی 
جیهــان

ســه رۆكی  سیاســه ته ی  ئــه و  پشــتیوانی  ئه وانــه ی 

ویالیه تــه  یه كگرتوه كانــی ئه مه ریــكا ده كــه ن پێیانوایــه  

ــای باكــور  ــده دات ســه رنجی ســه رۆكی كۆری ترامــپ هه وڵ

ــده گات،  ــی تێ ــه  لێ ــێت، ك ــێوه  ڕابكێش ــه و ش ــۆن ب ــم ئ كی

ئه مــه  لــه  كاتێكدایــه  كــه  ڕە خنه گــران لــه م سیاســه ته 

په یوه ســت بــه م كێشــه یه ، پیۆنگ یانگ هه ڕه شــه ی 
كــردووه،  كــه  دوورگه ی گوامــی ئه مه ریكــی ده كاته  
ئامانجی موشه كه  بالیستیه  مه ودا ناوه ندییه كانی، كه  
چه ند دامه زراوه یه كی سه ربازی ستراتیژیی ئه مه ریكی 
تێدایه ، ئه مه ش له  دوای لێدوانه كانی سه رۆك دۆناڵد 

ترامپ بوو
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ســه رۆكی  هه ڵخلیســكانی  ئه گــه ری  لــه   نیگه رانــن 

ــز،  ــارك دوبۆیت ــه ر. م ــه ڕێكی وێرانك ــاو ش ــۆ ن ــكا ب ئه مه ری

داكۆكیكــردن  دامــه زراوه ی  جێبه جێــكاری  به ڕێوه بــه ری 

لــه  سیســتمه  دیموكراتییــه كان، كــه  گروپێكــی قازانــج 

ــاته وه ختێكی  ــه  س ــه : »ئه م ــنتۆن پێیوای ــه  واش ــته  ل نه ویس

ــه و ســاته وه ختانه ی، كــه   ــه  هه مــوو ئ زۆر مه ترســیدارتره  ل

ڕووبــه ڕووی ســه رۆكه كانی پێــش ترامــپ بۆتــه وه . ئه گــه ر 

گوتــاری دیپلۆماســی هاوســه نگی و وردبینــی واشــنتۆن 

كیــم   ڕازیكردنــی ڕژێمه كــه ی  لــه   نه بــوو  ســه ركه وتوو 

چــی ڕووده دات؟ ئــه م زمانــه  ئه وه مــان پێده ڵێــت، كــه  

ــژارده ی هه ڵكشــانی  ــدا ب ــه  جیهان ــه ت ل ــن ده وڵ به هێزتری

الیه كیــره وه   لــه   هه یــه ».  تۆڵه ســه ندنی  و  بــارودۆخ 

ســه رۆكی دورگــه ی گــوام، حاكــم ئێــدی پازاكالڤــۆ لــه  

قه بــاره ی هه ڕە شــه كانی كۆریــای باكــوری بــۆ هێرشــكردنه  

ســه ر ئــه و دورگه یــه ی كه مكــرده وه  و وتــی: »ئیــداره ی 

له گــه ڵ  به رده وامــه   په یوه نــدی  لــه   گــوام  دورگــه ی 

ئه مه ریــكا«،  ســوپای  فه رمانده كانــی  و  ســپی  كۆشــكی 

ــه یه   ــه و هه ڕە ش ــتی ئ ــه  ئاس ــك ل ــچ گۆڕانێ ــی: »هی وتیش

بــه دی ناكرێــت، كــه  لــه  ئه نجامــی قه یرانــی كۆریــای 

ــووه ».  ــت ب ــوره وه  درووس باك

چه نــد  ئه مه ریكــی  پۆســت(ی  )واشــنتۆن  ڕۆژنامــه ی 

زانیارییه كــی له ســه ر گه شــه كردنی پرۆگرامــی ناوه كــی 

نهێنیــدا  ڕاپۆرتێكــی  لــه   باڵوكــرده وه و  باكــور  كۆریــای 

ئاژانســی هه واڵگــری  ئــه وه ی كــه   ئاشــكرای كــردووه ، 

ئه وه یــه ،  كه وتــووه   به ده ســتی  ئه مه ریــكا  ســه ربازی 

ــه ركه وتوو  ــگ س ــگ یان ــتی پیۆن ــتمی كۆمۆنیس ــه  سیس ك

ــه   ــی ب ــاره ی كاڵوه  ئه تۆمییه كان ــی قه ب ــه  گونجاندن ــووه  ل ب

ــوه بڕه كانی،  ــه كه  كیش ــه ر مووش ــان له س ــتی دانانی مه به س

و  بــكات  دروســت  هه ڕە شــه   ده توانێــت  به مــه ش 

ــزی  ــن هێ ــه ر گه وره تری ــۆ س ــكات ب ــی ب ــێكی ناوه ك هێرش

ئه مه ریــكا«.  یه كگرتوه كانــی  »ویالیه تــه   واتــه   جیهــان، 

ــگ خۆشــده كات،  ــگ یان ــۆ پیۆن ــه  ب ــه م پێشــكه وتنه  ڕێگ ئ

كــه  ببێتــه  هێزێكــی ناوه كــی كرده یــی و بــه  توانــا بــۆ 

)كیــم  ڕابه ره كــه ی  ئامانجــی ڕاگه یه نــراوی  به دیهێنانــی 

جۆنــگ ئــۆن(، ئــه وه ش بریتیــه  لــه  لێدوانــی ویالیه تــه  

یانــگ  پیۆنــگ  ڕژێمــی  ئه مه ریــكا.  یه كگرتووه كانــی 

تاكــو ئێســتا چه ندیــن مووشــه كی تاقیكردۆتــه وه ، كــه  

دوو  هه یــه و  ئه تۆمیــان  كاڵوه ی  هه ڵگرتنــی  توانــای 

بالیســتیه   مووشــه كه   ســه ركه وتووی  تاقیكردنــه وه ی 

ــه   ــه  توانایاندای ــه  ل ــداوه ، ك ــی ئه نجام ــوه ر بڕە كانیش كیش

ــای  ــه اڵم توان ــكا، ب ــاو خاكــی ئه مه ری ــه  ن ــه  ئاســانی بگه ن ب

كۆریــای باكــور لــه  بچووككردنــه وه ی قه بــاره ی كاڵوه ی 

ــده دات له ســه ر  ــه ی ڕێگــه ی پێ ــه و ئه ندازه ی ــا ئ ئه تۆمــی ت

مووشــه كه كان جێگیــری بــكات، هێشــتا جێگــه ی گومانــه  و 

نه یســه ملاندووه .  ئاشــكرا  بــه  

ئه تۆمــی  كاڵوه ی  بچوككردنــه وه ی  كێشــه ی 
بالیســتی مووشــه كی  لــه   به ســتراو 

هه واڵگرییــه كان  ده زگا  ســه رچاوه كانی  و  لێكۆڵــه ره وان 

تاكــو ئێســتا بڕوایــان به وه یــه ، كــه  ســه ره ڕای تێپه ڕبوونــی 

ــه وه ی ناوه كــی پیۆنــگ  10 ســاڵ به ســه ر یه كــه م تاقیكردن

یانــگ لــه  ترشینــی یه كه مــی ســاڵی 2006، هێشــتا كۆریــای 

ــه  پێــش  ــن ســاڵی دیكــه  هه ی ــه  چه ندی باكــور پێویســتی ب

ئــه وه ی ببێتــه  خاوه نــی ته كنۆلۆژیــای بچوككردنــه وه ی 

ده زگا  ڕاپۆرته كــه   به پێــی  بــه اڵم  ئه تۆمــی.  كاڵوه ی 

كۆریــای  بڕوایــه دان  لــه و  ئه مه ریــكا  هه واڵگرییه كانــی 

ــه   ــك ك ــه  جۆرێ ــتكردووه ، ب ــی دروس ــی ناوه ك ــور چه ك باك

ده توانێــت له ســه ر مووشــه كه  بالیســتییه كانی جێگیــری 

ئه م پالنه ی پیۆنگ یانگ له  هه ر كات و ساتێكدا 
بێت جێبه جێ ده كرێت و ئه نجام ده درێت، ئه وه ش 
ئۆن،  جۆنگ  كیم  ــه وه ی  ئ دوای  له   ڕاسته وخۆ 
فه رمانده ی بااڵی هێزی ناوه كی كۆریای باكور ئه و 

بڕیاره  ده رده كات
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ــه وه .  ــوه ر بڕەكانیش ــتیه  كیش ــه كه  بالیس ــه  مووش ــكات، ب ب

ــن، كێشــه ی ســه ره كی  ــواری ســه ربازی ده لێ شــاره زایانی ب

كاڵوه ی  بچووككردنــه وه ی  ته كنیكــی  باكــور  كۆریــای 

ــده   ــی هێن ــدا بۆمبه كان ــه  بنه ڕە ت ــه ، چونكــه  ل ئه تۆمــی نیی

بچووكــن تــا ئــه و ئاســته ی گونجــاو بێــت بــۆ به ســن 

بــه اڵم  بالیســتی.  مووشــه كی  له ســه ر  جێگیركردنــی  و 

لــه   بریتیــه   له به رده میــدا  ڕاســته قینه   تاقیكردنــه وه ی 

ــت  ــه  بتوانێ ــی، ك ــی جه نگی ــی ئه تۆم ــی كاڵوه یه ك هه بوون

ــه   ــت ل ــه رزدا خــۆی بگرێ ــی زۆر ب ــه ر گه رمیه ك ــه  به رامب ل

ــه وادا،  ــه  ه ــاو چین ــامنه وه  به ن ــه  ئاس ــه وه ی ل ــی گه ڕان كات

ــور  ــای باك ــت كۆری ــه  پێناچێ ــپه یه ، ك ــه و كۆس ــه ش ئ ئه م

بووبێــت.  زاڵ  به ســه ریدا 

لــه  ڕاســتیدا هه ڕە شــه  به رده وامه كانــی پیۆنــگ یانــگ 

كێشــه یه كی  بووه تــه   ڕابــردوودا  مانگــه ی  لــه م چه نــد 

لــه   ترامــپ  دۆناڵــد  ئه مه ریــكا  ســه رۆكی  بــۆ  گــه وره  

بــه   ترامــپ  بۆیــه   ده ســه اڵت،  بــه   گه یشــتنی  دوای 

لــه  چیــن ده كات، كــه  هاوپه یامنــی  پێداگرییــه وه  داوا 

ســه ره كی كۆریــای باكــوره ، تاكــو بجووڵێــت لــه  پێنــاو 

ڕاگرتنــی پیۆنــگ یانــگ لــه  ســنوری خــۆی. له ســه ر ئاســتی 

نێوده وڵه تــی  ئاسایشــی  ئه نجومه نــی  دیپلۆماســیش 

كــه   كــردووه ،  په ســه ند  بڕیارێكــی  ده نــگ  كــۆی  بــه  

ســه ر  ســه پێرناوه كانی  ســزا  به رچــاو  شــێوه یه كی  بــه  

ئه مــه ش  ده كاتــه وه ،  چــڕ  یانــگ  پیۆنــگ  حكومه تــی 

كۆریــای باكــور بێبــه ری ده كات لــه  كه ڵكوه رگرتــن لــه  

كۆمه ڵگــه ی  ســااڵنه ی.  داهاتــی  دۆالری  ملیــار  یــه ك 

كۆریــای  به ئامانجكردنــی  ڕێگــه ی  لــه   نێوده وڵه تــی 

ــا  ــكات ت ــده دات ڕازی ب ــه وه ، هه وڵ ــه  ڕووی دارایی باكــور ل

له ســه ر مێــزی دانوســتانه كان دابنیشــێت، بــه  تایبه تــی 

مووشــه كی  دوو  تاقیكردنــه وه ی  و  ته قانــدن  دوای  لــه  

ــره وه   ــه  الیه كی ــوزی 2017. ل ــی ته م ــه  مانگ ــوه ربڕ ل كیش

ــتا  ــو ئێس ــاڵی 2006وه  تاك ــه  س ــووه كان ل ــه وه  یه كگرت نه ت

ــای باكــوردا ســه پاندووه ،  )6( جــار ســزاكانی به ســه ر كۆری

ــه ره   ــی ڕاب ــه  ناچاركردن ــت ل ــه ركه وتوو بووبێ ــه وه ی س بێئ

یانــگ  پیۆنــگ  ئــۆن(.  جۆنــگ  )كیــم  سه ركێشــه كه  

مووشه كه  دوورهاوێژه كانی ئه مه ریكا
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لــه  9ی ئه یلولــی ســاڵی 2016 دواییــن تاقیكردنــه وەی  

ــه كان دوو  ــه وه ی بۆمب ــزی ته قین ــداو هێ ــی ئه نجام ناوه ك

ــه   ــوو، ك ــر ب ــه  به هێزت ــه و بۆمب ــه وه ی ئ ــده ی ته قین ئه وه ن

ــاڵی 1945دا  ــه  س ــكا ل ــی ئه مه ری ــه  یه كگرتووه كان ویالیه ت

ــی.  ــیامی ژاپۆن ــاری هیرۆش ــه  ش ــای ب كێش

ناكۆكــی  ئاینــده ی  بــۆ  ئه مه ریــكا  مه زه نــده ی 
له گــه ڵ كۆریــای باكــور 

مووشــه كیيه كانی  و  ئه تۆمــی  تاقیكردنــه وه   واشــنتۆن 

كۆریــای باكــور ســه رله به ری ڕه ت ده كاتــه وه و بــه  گێچــه ڵ 

ــه   ــه ربازی ده یاندات ــی و س ــتی سیاس ــه ر ئاس ــردن له س پێك

لــه   ئه مه ریــكا  ئیــداره ی  قه ڵــه م. هه ڵوێســتی سیاســی 

زاری  له ســه ر  باكــور  كۆریــای  هه ڕە شــه كانی  هه مبــه ر 

مایــك پنــس، جێگــری ســه رۆك ئه مه ریــكا بــه  ڕوونــی 

ئه مه ریــكای  هێزه كانــی  ســه ردانی  كاتێــك  ده ركــه وت، 

لــه  كۆریــای باشــور كــردو وتــی: »ویالیه تــه  یه كگرتــوه كان 

ســه باره ت بــه  تاقیكردنه وه كانــی پیۆنــگ یانــگ ســازش 

ده ســتبه رداری  ئه مه ریــكا  كــه   ڕاشــیگه یاند  نــاكات«، 

»سیاســه تی پشــوودرێژی ســراتیژی« ده بێــت، كــه  ئیداره ی 

پێشــووی ئۆبامــا په یــڕە وی ده كــرد. پنــس دووپاتیشــی 

كــرده وه ، كــه  ئــه و واڵتــه  مه ترســیدارترین هه ڕه شــه ی 

ــی  ــیاو ئۆقیانوس ــه ی ئاس ــتی ناوچ ــایش و ئاش ــه ر ئاس له س

وه زیــری  تیله رســن،  ڕیكــس  دروســتكردووه .  هنــدی 

پێشــووی ده ره وه ی ئه مه ریــكا لــه  كاتــی ســه ردانی بــۆ 

ده وڵه تانــی خۆرهه اڵتــی ئاســیا هۆشــداریدا، كــه  ویالیه تــه  

گورزێكــی  وه شــاندنی  لــه   ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی 

پێشــینه  لــه  كۆریــای باكــور ده كۆڵێتــه وه  ئه گــه ر پرۆگرامــه  

ــد  ــره وه  دۆناڵ ــی ت ــه  الیه ك ــتێنێت. ل ــه ی نه وه س ئه تۆمیه ك

تویتێكــدا  چه نــد  لــه   ئه مه ریــكا  ســه رۆكی  ترامــپ، 

ــه ی  ــی تاكڕپ وان ــد ڕێكارێك ــه ری چه ن ــه ی گرتنه ب هه ڕەش

ــی  ــدو به ڵێن ــور ڕاگه یان ــای باك ــی كۆری ــه  دژی ڕە فتاره كان ل

ــه  دژی هــه ر  ــدو كاریگــه ری داوه  ل وه اڵمدانه وه یه كــی تون

ــی  ــا نیك ــكات. هه روه ه ــور بی ــای باك ــه  كۆری ــێك ك هێرش

ــووه كان  ــه وه  یه كگرت ــه  نه ت ــكا ل ــۆزی ئه مه ری ــی، باڵی هایل

ئاســایش  ئه نجومه نــی  گفتوگۆیه كــی  كاتــی  لــه  

ــه ی  ــه م دوایی ــه كی ئ ــه وه ی مووش ــه  تاقیكردن ــه باره ت ب س

ــی  ــگ دووپات ــگ یان ــه ن پیۆن مووشــه كی كیشــوه ربڕ له الی

مووشه كه  ئه تۆمییه كانی كۆریای باكوور
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كــرده وه ، كــه  ئه مه ریــكا ئاماده یــه  تــه واوی تواناكانــی 

به كاربێنێــت،  باكــور  كۆریــای  به رپه رچدانــه وه ی  بــۆ 

بــه  به كارهێنانــی هێــزی سه ربازیشــه وه ، ئه گــه ر بێتــو 

ــه ربازی  ــتی س ــكات. هه ڵوێس ــه و كاره  ب ــت ئ ــار بكرێ ناچ

ــۆڕی  ــه وه ی ت ــی باڵوكردن ــه ی خێراكردن ــه  ڕێگ ــكا ل ئه مه ری

كۆریــای  لــه   مووشــه ك  دژە   )تــاد(ی  مووشــه كه كانی 

ــی  ــی گرووپێك ــه  ناردن ــه  ل ــوو، جگ ــته  ب ــور به رجه س باش

)یــو  فڕۆكه هه ڵگــری  له گــه ڵ  هێرشــبه ر  ده ریایــی 

ــتیگه لی  ــه  كه ش ــه ر ب ــه  س ــۆن(، ك ــس كارڵ فینس ــس ئێ ئێ

له گــه ڵ  كۆریــا،  ئاوه كانــی  لــه   ئه مه ریكایــه   ســێیه می 

)ڕۆناڵــد  فڕۆكه هه ڵگــری  هــه ردوو  ڕە وانه كردنــی 

ڕێگــن( و )نیمێتــز( بــۆ ده ریــای ژاپــۆن بــه  مه به ســتی 

الیه كــی  لــه   ده ریاییــه كان.  هێــزه   كردنــی  پاڵپشــتی 

تــره وه  ئه مه ریــكا ئاســتی فشــاری به رزتــر كــرده وه  لــه  

ڕێگــه ی هه ڵدانــی مووشــه كه  بالیســتییه كان لــه  كاتــی 

ئه نجامدانــی مانۆڕێكــی ســه ربازی هاوبه شــی ســوپای 

هێزه كانــی  نزیــك  لــه   باشــوور  كۆریــای  ئه مه ریــكاو 

ــۆ  ــزه  ب ــداری به هێ ــی هۆش ــه  په یامێك ــور، ك ــای باك كۆری

ــوور.  ــای باك ــی كۆری ڕژێم

ده ســتی  هاوته ریــب  تــه وه ری  دوو  له ســه ر  واشــنتۆن 

ڕێگــه ی  لــه   یه كــه م،  كــردووه :  جموجووڵه كانــی  بــه  

ده وڵه تــه   له گــه ڵ  هه نگاوه كانــی  یه كخســتنی 

هاوپه یامنه كانــی لــه  ئۆقیانوســی هنــدی »ســه نگافوره، 

ئیندۆنیســیا«،  ئوســتورالیا،  ژاپــۆن،  باشــور،  كۆریــای 

كۆریــای  هه ڕە شــه كانی  ڕووبه ڕووبوونــه وه ی  بــۆ 

لــه   جگــه   له ســه ری،  گوشــاره كان  زیادكردنــی  باكــورو 

ــه   ــن ل ــه  چی ــه ی ك ــه  بونیادنه ران ــه و ڕۆڵ ــۆگه ركردنی ئ مس

كۆریــای  ئه تۆمــی  دۆســییه ی  یه كالكردنــه وه ی  بــواری 

ده یگێڕێــت. باكــوردا 

دووه م: هه ماهه نگــی كــردن له گــه ڵ چیــن لــه  ڕێگــه ی 

ترســاندن و هێوركردنــه وه . چه نــد زانیارییــه ك باڵوبوونه وه ، 

لــه   كۆمه ڵێــك  ســزای  داوه   به ڵێنــی  ئه مه ریــكا  تیایــدا 

كۆمپانیاكانــی چیــن بــدات، كه  كارئاســانی بۆ كۆریــای باكور 

ده كــه ن تاكــو پابه نــد نه بێــت بــه  ســزا ســه پێرناوه كانی 

ئامــاژە   تایبه تــی  بــه   )لێــره دا  یه كگرتــوه كان  نه تــه وه  

كۆمپانیــا  یارمه تــی  كــه   بانكانــه ی،  ئــه و  بــۆ  كــراوه  

ــه  ڕووی ئاســانكاری  ــوور ده ده ن ل ــای باك ــی كۆری دیاره كان

ــه  ده ره وه (.  ــان ل ــه  بازرگانییه كانی ــی چاالكی ــۆ ئه نجامدان ب

ســه رۆكی ئه مه ریــكا به ڵێنێكــی داوه كــه  به رژە وه ندییــه  

بازرگانییه كانــی چیــن له گــه ڵ ویالیه تــه  یه كگرتوه كانــدا 

له به رچــاو بگیرێــت، ئه گــه ر چیــن لــه  دۆســییه ی كۆریــای 

باكــوور هــاوكاری ئه مه ریــكا بــكات. بــه اڵم پشتبه ســن 

ــییه ی  ــۆ دۆس ــی ب ــی سیاس ــه  چاره یه ك ــه  ڕێگ ــن، ك ــه  چی ب

كۆریــای باكــوور ده خوازێــت، ئه نجامه كانــی مســۆگه ر 

ــاو  ــه  كۆری ــت ب ــی په یوه س ــد هۆكارێك ــه ر چه ن ــن له ب نی

ــوور  ــای باك ــه ركردایه تی كۆری ــه  س ــه وه ، چونك ــن پێك چی

ــی  ــه ربازییه وه  پێیه كان ــزی س ــاندانی هێ ــه ی نیش ــه  ڕێگ ل

ده ســتبه ردابوونی  و  ده ســتكه وت  و هه ندێــك  چه قانــد 

لــه  ده وڵه تــه  دراوســێكانی به ده ســتهێناوه  لــه  ڕێگــه ی 

ئه تۆمــی  به رپه رچدانــه وه ی  ئامزاره كانــی  چنگكه وتنــی 

ــه و  ــگ ل ــگ یان ــی پیۆن ــا حكومه ت ــبینیكراو، هه روه ه پێش

كلیلــی  تاكــه   ئه تۆمییه كانــی  چه كــه   كــه   بڕوایه دایــه  

ــه ش  ــه ر ئه م ــان، ه ــه  ژی ــی ل ــۆ به رده وامبوون ــه  ب دڵنیایی

ــدا  ــردوو هانی ــی ســه ده ی ڕاب ــه ی نه وه ده كان ــه  ده ی ــوو ل ب

پرۆگرامــه   درێژەپێدانــی  له ســه ر  بێــت  بــه رده وام  تــا 

قه به كــه ی  داراییــه   تێچوونــه   ســه ره ڕای  ئه تۆمیه كــه ی، 

و به هه نــد وه رنه گرتنــی ئــه و برســێتیه ی لــه  واڵته كــه 

%10ی  گیانله ده ســتدانی  هــۆی  بووه تــه   كــه   هه یــه ، 

دانیشــتوانه كه ی. ئه مــه  لــه  كاتێكدایــه  په كیــن پێیوایــه  

ــی  ــی هه رێم ــو ڕۆڵ ــه  تاك ــۆی ده رفه تێك ــور ب ــای باك كۆری

خــۆی پــێ به هێــز بــكات لــه  ڕێگــه ی گێڕانــی ڕۆڵــی 

به گه ڕخســتنی  و  له الیــه ك  هاوســه نگی  زامنــكاری 

ــه وه ی  ــۆ به ره نگاربوون ــور ب ــای باك ــی كۆری ــای ئه تۆمی توان

بــۆ  ئه مه ریــكا  هه ژمونگــه ری  هه وڵه كانــی 

جڵه وگیركردنــی چیــن لــه  الیه كــی تــره وه . 
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هه ڵوێستی هه رێمیی و نێوده وڵه تی
ئــه و هه ڵكشــان و زبرییــه ی لــه  نێــوان واشــنتۆن و پیۆنــگ 

دراوســێی  ده وڵه تانــی  نیگه رانــی  دروســتبوو،  یانــگ 

ژاپــۆن،  باشــورو  كۆریــای  تایبه تــی  بــه   لێكه وتــه وه ، 

ــه ره و  ــه ب ــكانی بارودۆخه ك ــی هه ڵخلیس ــه  ترس ــه وه ش ل ئ

شــه ڕێكی فیعلــی، كــه  له وانه یــه  چه كــی كۆمه ڵكــوژی 

لــه  )بایۆلــۆژی و كیمیــاوی و ئه تۆمــی( تێــدا به كاربهێرنێــت 

بێشــووماری  دارایــی  تێچــووی  و  گیانــی  قوربانــی  و 

ــان  ــردووه  خۆی ــه  ك ــه و ده وڵه تان ــه ش وای ل ــت ، ئه م هه بێ

دوور بگــرن لــه  په نابــردن بــۆ لــژارده ی ســه ربازی لــه  

ــن  ــه م دۆســیه یه . چی ــه وه  ئ ــه ڵ الیخۆیان ــردن له گ مامه ڵه ك

و ڕوســیا لــه  دژی به كارهێنانــی هێــزن بــۆ چاره ســه كردنی 

ئــه م قه یــران و ملمالنێیــه . چیــن، كــه  دراوســێی گــه وره  و 

به هێــزی كۆریــای باكــووره و په یوه نــدی و ڕێككه وتنــی 

ــتێته وه،  ــه وه  ده به س ــوری پێكیان ــه ربازی و ئاب ــی، س سیاس

لــه وه  ده ترســێت درێژە كێشــانی ئــه و ملمالنێیــه  پاســاو 

ــی و  ــه وه ی ئاماده ی ــۆ ئ ــووه كان ب ــه  یه كگرت ــه  ویالیه ت بدات

بوونــی خــۆی لــه  نزیــك ســنوره كانی چیــن چڕتــر بكاتــه وه  

تــۆڕی  وه ك  پێبــكات،  بــاڵوه   پێشــكه وتوو  چه كــی  و 

له ســه ر  كــه   مووشــه ك،  دژە   )تــاد(ی  مووشــه كه كانی 

خاكــی كۆریــای باكــور داینــاوه ، جگــه  لــه وه ش هه وڵبــدات 

ــت،  ــت بێنێ ــه  به ده س ــه و ناوچه ی ــا ل ــڕه وییه كی ڕە ه پێش

بــه  شــێوه یه كی نه رێنــی ڕه نگدانــه وه ی هه بێــت  كــه  

له ســه ر پالنه كانــی په كیــن لــه  ده ریــای خۆرهــه اڵت و 

ــه  الیه كــی تریشــه وه   ــه ك، ل باشــوری واڵته كــه  ئه مــه  له الی

ــت و  ــت بێنێ ــوور شكس ــای باك ــه وه ی كۆری ــێت ل ده ترس

كۆچــی ملیۆنــان په نابــه ری كــۆری بــۆ نــاو خاكه كــه ی 

لێبكه وێتــه وه  و هێزه كانــی ئه مه ریــكا بگه نــه  ڕووبــاری 

)یالــۆ(، كــه  هــه ردوو ده وڵــه ت لێكــر جیــا ده كاتــه وه . 

ــه   ــه دات ب ــه  ن ــا ڕێگ ــه وه  ن ــه  چین ــی ب ــه  پاڵ ــه م نیگه رانی ئ

ســزادانی كۆریــای باكــوور به پێــی بڕیارێكــی ئه نجومه نــی 

هه نــارده ی  ســوته مه نی  نــادات  ڕێگــه   كــه   ئاســایش، 

ئــاگادار  ئه مه ریــكای  بۆیــه   بكرێــت،  باكــور  كۆریــای 

ــه   ــا ب ــی كۆری ــییه ی قه یران ــت دۆس ــه  ده یه وێ ــرده وه ، ك ك

كــه   ڕاســته   بكرێــت.  چاره ســه ر  سیاســی  شــێوه یه كی 

ــه و  ــۆم ل ــی ئه ت ــی چه ك ــت كێبڕكێ ــن و ڕوســیا نایانه وێ چی

سوپای ویالیه ته  یه كگرتووه كانی ئه مه ریكا 
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ــه  ترســی ئــه وه ی  ــه ره و هه ڵكشــان بچێــت، ل هه رێمــه دا ب

له بــه ر  ئه تۆمــی،  یانــه ی  نــاو  بچێتــه   ژاپــۆن  نه بــادا 

ئه تۆمــی  پرۆگرامــی  ئه وه دایــه   له گــه ڵ  چیــن  ئــه وه  

كۆریــای باكــور ڕابوه ســتێرنێت، بــه اڵم هه وڵیــداوه  بــۆ 

كه ڵكوه رگرتــن لــه  دۆســیه ی كۆریــای باكــور لــه  پێنــاو 

ــه  رێگــه ی  ــوری ل ــی ده ســتكه وتی سیاســی و ئاب به دیهێنان

به رامبــه ر  لــه   ئه مه ریــكاوه   یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه  

قه یرانــه و  ئــه و  چاره ســه ركردنی  لــه   به شــداریكردنی 

ڕازیكردنــی واشــنتۆن بــه  ســنورداركردنی هێــزو ده ســه اڵتی 

به ســه ر كاروبــاری جیهانــدا. 

مووشــه كیيه كانی  و  ئه تۆمــی  تاقیكردنــه وه   واشــنتۆن 

كۆریــای باكــور ســه رله به ری ڕه ت ده كاتــه وه و بــه  گێچــه ڵ 

ــه   ــه ربازی ده یاندات ــی و س ــتی سیاس ــه ر ئاس ــردن له س پێك

لــه   ئه مه ریــكا  ئیــداره ی  قه ڵــه م. هه ڵوێســتی سیاســی 

زاری  له ســه ر  باكــور  هه مبــه ر هه ڕه شــه كانی كۆریــای 

مایــك پنــس، جێگــری ســه رۆك ئه مه ریــكا بــه  ڕوونــی 

ئه مه ریــكای  هێزه كانــی  ســه ردانی  كاتێــك  ده ركــه وت، 

لــه  كۆریــای باشــور كــردو وتــی: »ویالیه تــه  یه كگرتــوه كان 

ســه باره ت بــه  تاقیكردنه وه كانــی پیۆنــگ یانــگ ســازش 

ده ســتبه رداری  ئه مه ریــكا  كــه   ڕاشــیگه یاند  نــاكات«، 

»سیاســه تی پشــوودرێژی ســراتیژی« ده بێــت، كــه  ئیداره ی 

پێشــووی ئۆبامــا په یــڕه وی ده كــرد. پنــس دووپاتیشــی 

كــرده وه ، كــه  ئــه و واڵتــه  مه ترســیدارترین هه ڕه شــه ی 

ــی  ــیاو ئۆقیانوس ــه ی ئاس ــتی ناوچ ــایش و ئاش ــه ر ئاس له س

وه زیــری  تیله رســۆن،  ڕیكــس  دروســتكردووه .  هنــدی 

پێشــووی ده ره وه ی ئه مه ریــكا لــه  كاتــی ســه ردانی بــۆ 

ده وڵه تانــی خۆرهه اڵتــی ئاســیا هۆشــداریدا، كــه  ویالیه تــه  

گورزێكــی  وه شــاندنی  لــه   ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی 

پێشــینه  لــه  كۆریــای باكــور ده كۆڵێتــه وه  ئه گــه ر پرۆگرامــه  

ــد  ــره وه  دۆناڵ ــی ت ــه  الیه ك ــتێنێت. ل ــه ی نه وه س ئه تۆمیه ك

ترامــپ، ســه رۆكی ئه مه ریــكا لــه  چه نــد تویتێكــی تویتــه ر 

هه ڕە شــه ی گرتنه بــه ری چه نــد ڕێكارێكــی تاكڕه وانــه ی 

ــی  ــدو به ڵێن ــور ڕاگه یان ــای باك ــی كۆری ــه  دژی ڕە فتاره كان ل

ــه  دژی هــه ر  ــدو كاریگــه ری داوه  ل وه اڵمدانه وه یه كــی تون

ــی  ــا نیك ــكات. هه روه ه ــور بی ــای باك ــه  كۆری ــێك ك هێرش

هایلــی، باڵیــۆزی ئه مه ریــكا لــه  نه تــه وه  یه كگرتــوه كان 

ئاســایش  ئه نجومه نــی  گفتوگۆیه كــی  كاتــی  لــه  

ــه ی  ــه م دوایی ــه كی ئ ــه وه ی مووش ــه  تاقیكردن ــه باره ت ب س

ــی  ــگ دووپات ــگ یان ــه ن پیۆن مووشــه كی كیشــوه ربڕ له الی

كــرده وه ، كــه  ئه مه ریــكا ئاماده یــه  تــه واوی تواناكانــی 

ــه   ــت، ب ــور به كاربێنێ ــای باك ــه وه ی كۆری ــۆ به رپه رچدان ب

ــار  ــو ناچ ــه ر بێت ــه وه ، ئه گ ــزی سه ربازیش ــی هێ به كارهێنان

ــكات.  ــه و كاره  ب ــت ئ بكرێ

ڕێگــه ی  لــه   ئه مه ریــكا  ســه ربازی  هه ڵوێســتی 

ــاد( ــه كه كانی )ت ــۆڕی مووش ــه وه ی ت ــی باڵوكردن خێراكردن

ــوو،  ــته  ب ــور به رجه س ــای باش ــه  كۆری ــه ك ل ی دژه  مووش

ــه ڵ  ــبه ر له گ ــی هێرش ــی ده ریای ــی گروپێك ــه  ناردن ــه  ل جگ

فڕۆكه هه ڵگــری )یــو ئێــس ئێــس كارڵ فینســۆن(، كــه  ســه ر 

بــه  كه شــتیگه لی ســێیه می ئه مه ریكایــه  لــه  ئاوه كانــی 

كۆریــا، له گــه ڵ ڕە وانه كردنــی هــه ردوو فڕۆكه هه ڵگــری 

بــه   بــۆ ده ریــای ژاپــۆن  )ڕۆناڵــد ڕێگــن( و )نیمێتــز( 

لــه   ده ریاییــه كان.  كردنــی هێــزه   پاڵپشــتی  مه به ســتی 

به رزتــر  فشــاری  ئاســتی  ئه مه ریــكا  تــره وه   الیه كــی 

ــتییه كان  ــه كه  بالیس ــی مووش ــه ی هه ڵدان ــه  ڕێگ ــرده وه  ل ك

ــی  ــه ربازی هاوبه ش ــی س ــی مانۆڕێك ــی ئه نجامدان ــه  كات ل

ســوپای ئه مه ریــكاو كۆریــای باشــور لــه  نزیــك هێزه كانــی 

ئه وانه ی پشتیوانی ئه و سیاسه ته ی سه رۆكی ویالیه ته  
یه كگرتوه كانــی ئه مه ریــكا ده كــه ن پێیانوایه  ترامپ 
هه وڵده دات ســه رنجی ســه رۆكی كۆریــای باكور كیم 
ئۆن به و شــێوه  ڕابكێشــێت، كه  لێی تێده گات، ئه مه  
له  كاتێكدایه  كه  ڕه خنه گران له م سیاسه ته نیگه رانن 
له  ئه گه ری هه ڵخلیســكانی سه رۆكی ئه مه ریكا بۆ ناو 

شه ڕێكی وێرانكه ر
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ــۆ  ــزه  ب ــداری به هێ ــی هۆش ــه  په یامێك ــور، ك ــای باك كۆری

ــور.  ــای باك ــی كۆری ڕژێم

ده ســتی  هاوته ریــب  تــه وه ری  دوو  له ســه ر  واشــنتۆن 

ڕێگــه ی  لــه   یه كــه م،  كــردووه :  جموجووڵه كانــی  بــه  

ده وڵه تــه   له گــه ڵ  هه نگاوه كانــی  یه كخســتنی 

هاوپه یامنه كانــی لــه  ئۆقیانوســی هنــدی »ســه نگافوره، 

ئیندۆنیســیا«،  ئوســتورالیا،  ژاپــۆن،  باشــور،  كۆریــای 

كۆریــای  هه ڕە شــه كانی  ڕووبه ڕووبوونــه وه ی  بــۆ 

لــه   جگــه   له ســه ری،  گوشــاره كان  زیادكردنــی  باكــورو 

ــه   ــن ل ــه  چی ــه ی ك ــه  بونیادنه ران ــه و ڕۆڵ ــۆگه ركردنی ئ مس

كۆریــای  ئه تۆمــی  دۆســییه ی  یه كالكردنــه وه ی  بــواری 

ده یگێڕێــت. باكــوردا 

دووه م: هه ماهه نگــی كــردن له گــه ڵ چیــن لــه  ڕێگــه ی 

ترســاندن و هێوركردنــه وه . چه نــد زانیارییــه ك باڵوبوونه وه ، 

لــه   كۆمه ڵێــك  ســزای  داوه   به ڵێنــی  ئه مه ریــكا  تیایــدا 

كۆمپانیاكانــی چیــن بــدات، كه  كارئاســانی بۆ كۆریــای باكور 

ده كــه ن تاكــو پابه نــد نه بێــت بــه  ســزا ســه پێرناوه كانی 

ئامــاژە   تایبه تــی  بــه   )لێــره دا  یه كگرتــوه كان  نه تــه وه  

كۆمپانیــا  یارمه تــی  كــه   بانكانــه ی،  ئــه و  بــۆ  كــراوه  

ــانكاری  ــه  ڕووی ئاس ــور ده ده ن ل ــای باك ــی كۆری دیاره كان

ــه  ده ره وه (.  ــان ل ــه  بازرگانییه كانی ــی چاالكی ــۆ ئه نجامدان ب

ســه رۆكی ئه مه ریــكا به ڵێنێكــی داوه كــه  به رژه وه ندییــه  

بازرگانییه كانــی چیــن له گــه ڵ ویالیه تــه  یه كگرتوه كانــدا 

له به رچــاو بگیرێــت، ئه گــه ر چیــن لــه  دۆســییه ی كۆریــای 

بــه اڵم پشتبه ســن  بــكات.  ئه مه ریــكا  باكــور هــاوكاری 

بــه  چیــن، كــه  ڕێگه چاره یه كــی سیاســی بــۆ دۆســییه ی 

كۆریــای باكــور ده خوازێــت، ئه نجامه كانــی مســۆگه ر نیــن 

ــن  ــاو چی ــه  كۆری ــت ب ــی په یوه س ــد هۆكارێك ــه ر چه ن له ب

پێكــه وه ، چونكــه  ســه ركردایه تی كۆریــای باكــور لــه  ڕێگــه ی 

چه قانــدو  پێیه كانــی  ســه ربازییه وه   هێــزی  نیشــاندانی 

ــه   ــه  ده وڵه ت ــتبه ردابوونی ل ــتكه وت و ده س ــك ده س هه ندێ

ــی  ــگ كه وتن ــه ی چن ــه  ڕێگ ــتهێناوه  ل ــێكانی به ده س دراوس

پێشــبینیكراو،  ئه تۆمــی  به رپه رچدانــه وه ی  ئامزاره كانــی 

هه روه هــا حكومه تــی پیۆنــگ یانــگ لــه و بڕوایه دایــه  

كه شتیه  جه نگییه كانی ئه مه ریكا
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كــه  چه كــه  ئه تۆمییه كانــی تاكــه  كلیلــی دڵنیاییــه  بــۆ 

به رده وامبوونــی لــه  ژیــان، هــه ر ئه مــه ش بــوو لــه  ده یــه ی 

بــه رده وام  تــا  ڕابــردوو هانیــدا  نه وه ده كانــی ســه ده ی 

ئه تۆمیه كــه ی،  پرۆگرامــه   درێژە پێدانــی  له ســه ر  بێــت 

به هه نــد  و  قه به كــه ی  داراییــه   تێچوونــه   ســه ره ڕای 

وه رنه گرتنــی ئــه و برســێتیه ی لــه  واڵته كــه هه یــه ، كــه  

ــتوانه كه ی.  ــتدانی %10ی دانیش ــۆی گیانله ده س ــه  ه بووه ت

ئه مــه  لــه  كاتێكدایــه  په كیــن پێیوایــه  كۆریــای باكــور بــۆی 

ده رفه تێكــه  تاكــو ڕۆڵــی هه رێمــی خــۆی پــێ به هێــز 

ــكاری هاوســه نگی  ــی زامن ــی ڕۆڵ ــه  ڕێگــه ی گێڕان ــكات ل ب

ئه تۆمیــی  توانــای  به گه ڕخســتنی  و  له الیــه ك 

هه وڵه كانــی  به ره نگاربوونــه وه ی  بــۆ  باكــوور  كۆریــای 

چیــن.  جڵه وگیركردنــی  بــۆ  ئه مه ریــكا  هه ژمونگــه ری 

 بێباكی و دووفاقیی هه ڵوێستی كۆریای باكور 
بووه تــه  خاڵێكــی  باكــور  ئه تۆمــی كۆریــای  پرۆگرامــی 

پیۆنــگ  ناكۆكییه كانــی  چوارچێــوه ی  لــه   قــورس 

كاریگــه ری  ڕۆشــنایی  له بــه   واشــنتۆن  له گــه ڵ  یانــگ 

لــه   هێــز  هاوســه نگییه كانی  له ســه ر  ڕاســته وخۆی 

ــووری  ــتی و ئاب ــۆ ئاش ــاو ب ــۆ كۆری ــگ ب ــی گرن ناوچه یه ك

ــه   ــی له گــه ڵ ویالیه ت ــه  ملمالنێ ــای باكــور ل ــی. كۆری جیهان

ڕوانگــه ی  لــه   هاوپه یامنه كانیــدا  و  یه كگرتــوه كان 

ــه  مه ترســی و دڵه ڕاوكــێ لێــی ده ڕوانێــت،  هه ســتكردنی ب

نــاو  بــه ره و هه ڵچــوون و چوونــه   ئه مــه ش هه ڵینــاوه  

هه وڵێكــدا  لــه   له گه ڵیــان،  ڕاســته وخۆ  ملمالنێیه كــی 

و  هه ڕیمــی  نیگه رانــی  و  تــرس  دروســتكردنی  بــۆ 

ته قاندنــه وه ی  بــه   هه ڕه شــه كردن  و  نێوده وڵه تــی 

بــه   بكــه ن  ده ســت  ئــه وه ی  بــۆ  ئه تۆمــی،  شــه ڕێكی 

جموجووڵــی سیاســی و كردنــه وه ی ده رگای دانوســتانی 

لــه و  كــه   ده رچه یــه ك،  له ســه ر  ڕێككه وتــن  بــۆ  نــوێ 

ڕێگه یــه وه  ئامانجــه  سیاســی و ســه ربازییه كانی بێنێتــه  دی 

ــه   ــردن ل ــه ری، پارێزگاریك ــزاكان له س ــی س وه ك: هه ڵگرتن

ــی  ــی وه ك ده وڵه تێك ــه ی، دانپێدانان ــه ك و بۆمبه كان مووش

ئه تۆمــی، جێبه جــێ كردنــی مه رجــه  ئه منییه كانــی لــه  

ــی  ــۆ ســنورداركردنی پارێزگاری ــای باشــور ب ــه ر كۆری به رامب

مه رجــه   كردنــی  جێبه جــێ  هه روه هــا  ئه مه ریــكا، 

ــه  ســه رچاوه   ــۆ ســودوه رگرتنی ل ــی ب ــی و ئابورییه كان دارای

زه وه نــده كان. زۆرو 

گرنگتریــن ئــەو واڵتانــەی لــه  دژی ئه مه ریــكا 
ــه ن ــور ده ك ــای باك ــه  كۆری ــتیوانی ل پش

1. چینی میللی
باكــور  كۆریــای  دروســتبونی،  مێــژووی  درێژایــی  بــە 

ــی  ــاری چین ــەڵ كۆم ــزی لەگ ــه وو بەهێ ــی پت په یوەندییەك

میللــی دراوســێی هەبــووە، چونكــە لــە باكــورو ڕۆژئــاواوە 

ئاڵوێــره   زۆری  به شــی  و  چیــن  لەگــەڵ  هاوســنوورە 

بازرگانییەكانــی كۆریــای باكــوور لەگــەڵ واڵتــی چینــە، 

كیــم  لەالیــەن  دەســەاڵت  گرتنەدەســتی  دوای  بــەاڵم 

ــن  ــی پەكی ــاڵی 2011 په یوەندییەكان ــە س ــۆن ل ــگ ئ جۆن

و پیۆنــگ یانــگ گۆڕانیــان به ســه ردا هاتــووه  و بــه ره و 

كه مبوونــه وه  ڕۆیشــتووه . لــه  ڕاســتیدا ســەرۆكی چیــن 

توونــدی هه ڵوێســته كانیه وه   به هــۆی  )شــی جیپینــگ( 

ــور  ــای باك ــه رۆكی كۆری ــەر س ــی لەس ــی نەرێن تێڕوانینێك

كیــم جۆنــگ ئــۆن و بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی هەیــەو چەنــد 

جارێــك داوای لــە حكومه تــی پیۆنــگ یانــگ كــردووە 

ــدان و  ــە هەڵ ــەی بوەســتێنێت و واز ل ــە ئەتۆمییەك بەرنام

هه ڕه شــه  به رده وامه كانــی پیۆنگ یانــگ له م چه ند 
مانگــه ی ڕابــردوودا بووه ته  كێشــه یه كی گه وره  بۆ 
ســه رۆكی ئه مه ریكا دۆناڵد ترامپ له  دوای گه یشتنی 
بــه  ده ســه اڵت، بۆیه  ترامپ بــه  پێداگرییه وه  داوا له  
چیــن ده كات، كــه  هاوپه یمانــی ســه ره كی كۆریای 
باكوره ، تاكو بجووڵێت له  پێناو ڕاگرتنی پیۆنگ یانگ 

له  سنوری خۆی
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تاقیكردنــه وه ی مووشــەكی بالیســتی بێنێــت، بــەاڵم پیۆنــگ 

یانــگ لەســەر به رنامه كــه ی خــۆی بەردەوامــه .

ڕاپۆرتــە جیهانییــه كان ئامــاژە بــۆ ئــه وه  دەكــەن، كــه  ئــەو 

هەنگاوانــەی چیــن دژ بــە كۆریــای باكــور هەنــگاوی 

ســەرەتایین بــۆ دوژمنایەتــی كردنــی پیۆنــگ یانــگ و 

تێكشــكاندنی سیســتمی كۆمەاڵیەتــی و درووســتكردنی 

كــەم و كورتــی لــە دابینكردنــی پێداویســتییەكانی كۆریــای 

باكــوور كــە ســااڵنی پێشــوو لەالیــەن 

ــەوە. ــڕ دەكرای ــەوە پ چین

پەكیــن  حكومه تــی  بارەیــەوە  لــەم 

كــە  ڕایگه یانــدووه ،  ڕوونــی  بــه  

هۆشــدارییه كان و وەســتاندنی بازرگانــی 

ئامانجــی  بــە  یانــگ  پیۆنــگ  له گــه ڵ 

نەتــەوە  ســزاكانی  جێبەجێكردنــی 

خســتوویەتیە  كــە  یەكگرتووەكانــە 

كیــم  داخراوه كــه ی  ده وڵه تــه   ســەر 

جۆنــگ ئــۆن و پرۆگرامــه  ئەتۆمییەكــەی، 

چیــن  هێشــتا  ئــەوەی  ســەرەڕای 

پێداویســتییە  و  خــۆراك  ناردنــی  لــە 

بازرگانــی  په یوه نــدی  و  ژیانییــەكان 

بەردەوامــە. باكــور  كۆریــای  لەگــەڵ 

له بــه ر ئــه وه ی چیــن بەشــێكی گــەورەی 

پێداویســتییەكانی كۆریــای باكــوور دابین 

دەكات، دەتوانێــت فشــارێكی زۆر بەهێز 

بخاتــە ســەری بــە ئاراســته ی وەســتاندنی 

له گه ڵیــدا،  بازرگانییەكانــی  په یوەندیــە 

بــەاڵم لێپررساوانــی سیاســی چیــن هێشــتا 

ــە پیاده كردنــی ڕێوشــوێنێكی  ــن ل دوو دڵ

لــەو جــۆرە، چونكــە پێیانوایــه  ڕوبــەڕوی 

مەترســییان دەكاتــەوە، جگــه  لــه وه ش 

په كیــن  حكومه تــی  لێپررساوانــی 

بیرییــان لــە داهاتــووش كردووەتــەوە، 

كــه  بــە ڕووخانــی ڕژێمــی كۆریــای باكور، 

پەنابــەری  زۆری  ئێجــگار  ژمارەیەكــی 

كۆریــای باكــوور ڕوو لــە چیــن دەكــەن، ئەمــەش بارگرانــی 

ــت دەكات. ــەری دروس لەس

2. ڕووسیا
ــی  ــارده وه و، په یوەندییەكان ــی س ــی جەنگ ــە دوای قۆناغ ل

لــە خراپریــن دۆخدایــه ،  واشــنتۆن  و  مۆســكۆ  نێــوان 

ــه وه  ده رئه نجامێكــی چاوەڕوانكــراوە كــە مۆســكۆ  ــە ئ بۆی
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بێدەنگــی هەڵدەبژێرێت و خۆشــحاڵه  

نێــوان  گرژییەكانــی  هه بوونــی  بــە 

ــوور. ــای باك ــكا و كۆری ئەمەری

ــنورییان  ــوور س ــای باك ــیاو كۆری ڕوس

دەوڵەتــی  دوو  پێكه وه یــه و 

تــەواو  و  یەكــرن  هاوپەیامنــی 

ســاڵی 2016  یەكــەوە.  لــە  نزیكــن 

ــە  حكومه تــی مۆســكۆ هۆشــداری دای

كۆریــای باكــور لــە هەڕەشــەكردن بــە 

چەكــی ئەتۆمــی و ئامــاژەی داوه ، كــه  

بەردەوامبوونــی پیۆنــگ یانگ لەســەر 

ئه مه ریــكاو  لــه   هەڕەشــەكردن 

وا  ئەتۆمــی  چەكــی  بــە  جیهــان 

بــژاردەی  جیهــان  واڵتانــی  دەكات 

هێــزی ســەربازی لــه  دژی ڕژێمــی 

ــەر،  ــور بگرنەب ــای باك ــراوی كۆری داخ

كۆریــای  ئەوەشــدا  بەرامبــەر  لــە 

كۆمەڵكــوژی  هەڕەشــەی  باكــوور 

لــە  پێشــینه   گــورزی  وه شــاندنی  و 

ئەمەریــكاو كۆریــای باشــوور كــردووه .

ــە  ــور ب ــای باك ــه  كۆری ــكۆ پییوای مۆس

ــەڕوی  ــە ڕوب ــەو ڕێگەی ــەری ئ گرتنەب

نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵــی  تــەواوی 

دەوەســتێتەوە، چونكــە بــه  دڵنیاییه وه  

نێودەوڵەتییــه كان  یاســا  پێشــێلی 

دەكات و ئەوانیــش لــه  به رامبــه ردا 

یاســا  ناوه رۆكــی  بەپێــی  دەتوانــن 

نێودەوڵەتییــه كان هێرشــی ســەربازی بكەنــە ســەری و 

بیڕوخێنــن، هاوكاتیــش بــە گوێــرەی میســاقی نەتــەوە 

یەكگرتــووەكان مافیــان هه یــه  بەرگــری لــە خــودی خۆیــان 

ــای باكــوور، كــه   ــه ر هەڕەشــەكانی كۆری ــە به رامب بكــەن ل

ده یه وێــت ئاشــتی و ئاسایشــی نێوده وڵه تــی تێكبــدات.

مۆســكۆ 10 ســاڵ پێــش ئێســتا بــە بــڕی )10( ملیــار دۆالری 

باكــوور  كۆریــای  له ســه ر  قەرزەكانــی  لــە  ئەمەریكــی 

خــۆش بــوو، بــه اڵم ڕوســیا ئەگــەر لــەو شــەڕەدا پشــتیوانی 

كۆریــای باكووریــش نــەكات، ئــەوا بێگومــان بێدەنگــی 

ــی شــوێنپێی خــۆی  ــی قایمكردن ــت و خەریك هەڵدەبژێرێ

ــن. ــی ناوی ــە ناوچــه ی خۆرهەاڵت ــت ل دەبێ

3. بولگاریا
فه رمانڕەوایــی  لەژێــر  بولگاریــا  كــه   كاتــەوه ی  لــەو 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

هاوپەیامنییەكــی  باكــوور  كۆریــای  بــوو،  شــیوعییەكان 

بەهێــزی لەگــەڵ ئــه و واڵتــه دا هەیــە، بــه  تایبه تی له  ســاڵی 

1948 بــه دواوه  ئــەو په یوەندییانــه  بەردەوامیــان هەبــووه . 

ــە  ــون ل ــگ ئ ــم جۆن ــی كی ــە هاوپەیامن ــە تاك ــا ب بولگاری

ــاره   ــۆی ڕە فت ــه  به ه ــەاڵم ماوه یه ك ــت، ب ــا دادەنرێ ئەوروپ

نه رێنییه كانــی پیۆنــگ یانگــه وه  بولگاریــاش بەڵێنیــداوه  

دەســت بــە گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی پێویســت بــكات، 

ــزاكانی  ــی س ــاو جێبەجێكردن ــه  پێن ل

دژی  لــه   یەكگرتــووەكان  نەتــەوە 

كۆریــای باكــوور. لــه  الیه كیــره وه  

بولگاریــا چه ندیــن كــۆت و كۆســپی 

ــن  ــاردەی ئاس ــه رده م هەن ــتە ب خس

باكــوور و  لــە كۆریــای  و خەڵــوز 

ژمــارەی كارمەندانــی باڵوێزخانــەی 

ســۆفیا  لــه   باكووریشــی  كۆریــای 

ــردەوە. ــەم ك ك

4. سووریا 
په یوەندییەكــی  باكــوور  كۆریــای 

ســوریا  له گــه ڵ  دێرینــی  پتــەوو 

ــە  ــە ل ــگ چونك ــگ یان ــە. پیۆن هەی

و  مەشــق  پێشــوودا  ســەردەمی 

ــه   ــكەش ب ــەربازی پێش ــی س ڕاهێنان

ــه د  ــز ئه س ــه رده می حاف ــوریای س س

ــی  ــه وه ش چەكیش ــه  ل ــردووە، جگ ك

پــێ فرۆشــتووە، لەوانــه ش موشــەكی 

كۆمەڵكوژیشــی  گازی  و  بالیســتی 

ــگ  ــە ســووریا داوە. هــاوكات پیۆن ب

و  ئەتۆمــی  كه لوپه لــی  یانــگ 

بەرهەمهێنانــی  تەكنۆلۆجیــای 

بــۆ  ســووریا  ڕژێمــی  داوه تــه  

گەورەتریــن  درووســتكردنی 

بــەاڵم  نهێنــی،  ناوه كــی  كــورەی 

لــە  ئیرسائیــل  2007دا  ســاڵی  لــە 

ــی وێســتگه ی  ڕێگــه ی بۆردومانكردن

ناوه كــی ســووریا بــه  فڕۆكــە جەنگییەكانــی وێرانــی كــرد. 

ــۆن،  ــگ ئ ــم جۆن ــری كی ــی باپی ــاڵیادی لەدایكبوون ــە س ل

بەشــار ئەســەد نامــەی پیرۆزبایــی بــۆ نــاردووە و ئامــاژەی 

ــەوڵ  ــور ه ــای باك ــوریاو كۆری ــی س ــه  گەل ــه وه  داوە، ك ب

بــۆ بەدیهێنانــی مافەكانیــان و ســەروەری نیشــتامنی و 

دەدەن.  واڵتەكانیــان  گەشەســەندنی  و  ئاســایش 
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5. بنین
بۆیــە  بــووە،  كۆمۆنیســتی  واڵتێكــی  بنیــن  پێشــر 

په یوەنــدی لەگــەڵ كۆریــای باكــوردا زۆر باشــە، لــە ســاڵی 

2013دا میدیاكانــی كۆریــای باكــوور لەســه ر زاری )تۆمــاس 

بونــی یایــی( ســەرۆكی پێشــووی بنیــن باڵوییــان كــردەوە، 

كــە په یوەندییەكانــی نێــوان هــەردوو واڵت زۆر باشــەو 

ــە  ــەش ل ــدی هاوب ــتایه تی و بەرژەوەن ــی و دۆس هاوڕێیەت

ــە. ــدا هەی نێوانیان

6. مەده غه شقەر
هاوپەیامنییەتێكــی مێژوویــی 50 ســاڵه  لــە نێــوان كۆریــای 

ــه ی  ــۆ ده ی ــە ب ــە، ك ــی هەی ــوور و مەده غه شــقەر بوون باك

چونكــە  دەگەڕێتــەوە،  ڕابــردوو  ســه ده ی  حەفتاكانــی 

پیۆنــگ یانــگ هــاوكاری و یارمەتــی ئــەو واڵتــەی كــردووه  

»الفولۆهــا«ی  ســەرۆكایەتی  كۆشــكی  بونیادنانــی  بــۆ 

مەده غه شــقەر، هــاوكات بــۆری و ڕێــڕەوی ئــاوو ئــاوه ڕۆی 

ــردووه . ــە ك ــەو واڵت ــكەش ب ــەر پێش ــێ بەرامب ــی به ب نوێ

ــه   ــای باكــوور ب ــه كان و ناچاركــردن كۆری ســزا نێوده وڵه تیی

وازهێنــان لــه  پرۆگرامــی ناوه كیــی.   

و  ئه مه ریــكا  ته قه لالكانــی  و  هــه وڵ  چوارچێــوه ی  لــه  

كۆمه ڵــی نێوده وڵه تــی بــۆ ناچاركردنــی پیۆنــگ یانــگ 

ــت،  ــه ی بێنێ ــه  ناوه كیه ك ــی پرۆگرام ــه  په ره پێدان ــا واز ل ت

به هــۆی  ئه ویــش  به دیهــات  نه رێنــی  ئه نجامێكــی 

ــری  ــۆن وه زی ــس تیله رس ــی ڕیك ــه وه ی مه رجه كان ڕه تكردن

پێشــووی ده ره وه ی ئه مه ریــكا، كــه  داوای لــه  پیۆنــگ یانــگ 

ــۆ  ــت ب ــتییه كه ی ڕابگرێ ــه كیه  بالیس ــه  مووش ــرد پرۆگرام ك

ئــه وه ی ئه مه ریــكا دانوســتانی له گه ڵــدا بــكات، به ڵكــو 

ــه   ــردووه ، ك ــه وه  ك ــری له ســه ر ئ ــۆن پێداگ ــگ ئ ــم جۆن كی

نــاكات  ناوه كــی  له ســه ر چه كــی  دانوســتان  و  ســازش 

باره یــه وه  لــه م  ئه مه ریــكا.  ســایه ی هه ڕە شــه كانی  لــه  

تیله رســۆن ڕایگه یانــد، كــه  واشــنتۆن دانوســتان و دیالــۆگ 

له گــه ڵ حكومه تــی پیۆنــگ یانــگ نــاكات تاكــو پرۆگرامــی 

مووشــه كی بالیســتی ڕانه گرێــت. 

ده كرێــت  كــه   ئامــاژە   » چاكریــن  وتیشــی:  تیله رســۆن 

كۆریــای باكــوور ئاراســته ی بــكات ئه وه یــه ، كــه  ئاماده یــی 

بــۆ دانوســتان و گفتوگۆكــردن نیشــان بــدات و بابه تــی 

ســه پاندنی  ڕابگرێــت«.  مووشــه كه كانی  هه ڵدانــی 

نه تــه وه   ڕێكخــراوی  له الیــه ن  قــورس  تونــدو  ســزای 

یه كگرتــووه كان به ســه ر پیۆنــگ یانگــدا ڕه نگدانه وه یــه  بــۆ 

ــی  ــی ئارامــی و پشــوودرێژی كۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه ت نه مان

ــگ  ــی پیۆن ــی حكومه ت ــه  ناوه كییه كان ــه ر هه وڵ ــه  هه مب ل

ســه ركۆنه ی  باكــوور  كۆریــای  به رامبــه ردا  لــه   یانــگ. 

كــردو  یه كگرتووه كانــی  نه تــه وه   ســزاكانی  ســه پاندنی 

ــه م  ــه  قه ڵ ــه ی داوه ت ــه روه ری واڵته ك ــێلكردنی س ــه  پێش ب

پرۆگرامــه   له ســه ر  به رده وامبوونــی  ئه نجامــی  لــه  

له ســه ر  پێداگریشــی  ناوه كییه كــه ی،  و  مووشــه كی 

به رده وامبوونــی  له ژێــر  هه رگیــز  كــه   كــردووه ،  ئــه وه  

ــه ر  ــازش له س ــتان و س ــكادا دانوس ــه كانی ئه مه ری هه ڕه ش

چه كــه  ناوه كییه كانــی نــاكات و له ســه ر په ره پێدانیشــی 

جدییــه   هه ڕه شــه یه كی  ئه مــه ش  ده بێــت،  بــه رده وام 

له ســه ر ئاســایش و ئاشــتی جیهــان.      

  

سەرچاوە:

تۆڕی زانیاری )النبأ(، پێگه ی هافینگتۆن پۆست

http://annabaa.org/arabic/reports/12095
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ژمارە )35-34( نیسانی 2018

تۆڕی حه ققانی بۆ جیهاد
حكومه تــی  و   CIA ئه مه ریــكا  هه واڵگــری  ئاژانســی 

پاكســتان لــه  ده یــه ی هه شــتاكاندا به شــدار بــوون و ڕۆڵیــان 

ــۆڕی  ــی ت ــی دارای ــدن و هاوكاریكردن ــه  دامه زران ــوو ل هه ب

حه ققانــی، ئــه وه ش ڕێگــه ی بــۆ جه الله دیــن خۆشــكرد 

ڕاهێــرناو،  گــه وره و  میلیشــیایه كی  درووســتكردنی  بــۆ 

ــه   ــتانیان ل ــتانی پاكس ــووری وه زیرس ــی باك ــه  ناوچه كان ك

نزیــك ســنووری ئه فغانســتان كــرده  ناوه نــدو بــاره گای 

له گــه ڵ  بــوو  هاوســێ  تۆڕە كه یــان، چونكــه   ســه ره كی 

ــه  ئێستاشــدا  ــه ت ل ــی وه زیرســتانی باشــوور، ته نان ویالیه ت

پێگه یه كــی گرنگــی هه یــه  لــه  نێــوان هــه ردوو ده وڵه تــدا، 

تــا  به خشــی  تــۆڕه   بــه و  باشــی  توانایه كــی  ئه مــه ش 

ئه نجامدانــی  بــۆ  بــكات  نه رمــی جموجووڵه كانــی  بــه  

چه كداره كانــی  بێئــه وه ی  كرده وه كانــی  و  چاالكــی 

ــن.  ــتگیر بكرێ ده س

نیزامــی  چه كــداری   4000 لــه   حه ققانــی  تــۆڕی 

ژماره یــان  بــه اڵم هه ندێــك جــار  پێكهاتــووه ،  ڕاهێــرناو 

ــه   ــه دا ك ــه و كاتان ــی ل ــه  تایبه ت ــه س، ب ــه  10000 ك ده گات

ئۆپه راســیۆن  به شــداری  تاڵیبــان  بزووتنــه وه ی  له گــه ڵ 

چه نــد  له مــه ش  جگــه   ده كات،  چاالكییــه كان  و 

ده بــات  به ڕێــوه   ســه ربازگه   و  دیینــی  قوتابخانه یه كــی 

ــه   ــه اڵم ب ــی، ب ــی چه كداره كان ــقپێكردن و ڕاهێنان ــۆ مه ش ب

گوێــره ی ڕاپۆرته كانــی ئاژانســی هه واڵگــری ئه مه ریــكا 

لــه   ســه ربازییه كانی  چاالكییــه  كارو  زۆری  به شــی 

خۆرهه اڵتــی ئه فغانســتان چڕبۆتــه وه ، بــه  تایبه تــی لــه  

جاریــش  هه ندێــك  خۆســت،  و  پكتیــا  ویالیه ته كانــی 

ــژ  ــری وه ك وه ردك درێ ــی ت ــۆ ویالیه ته كان ــی ب چاالكییه كان

ده بێتــه وه . ژمــاره ی چه كدارانــی تــۆڕی حه ققانــی لــه  

ژمــاره ی چه كدارانــی تاڵیبــان كه مــره ، بــه اڵم ئه وانــه ی 

خۆیــان  تایبه تــی  شــێوازی  و  ڕاهێرناوتــرن  حه ققانــی 

ئاماژه یــه   كــه   شــه ڕكردن،  و  جووڵه كــردن  لــه   هه یــه  

تــۆڕی  لــه و بوارانــه دا. چه كدارانــی  بــۆ ئاســتبه رزییان 

بــه   ئه فغانســتان  بــه ره و  پاكســتانه وه   لــه   حه ققانــی 

ــه اڵم  ــه ن، ب ــه ختدا دزه  ده ك ــۆن و س ــاخاوی ك ــه ی ش ڕێگ

ــی  ــۆڕی حه ققان ــی ت ــتی چه كداره كان ــێوه یه كی گش ــه  ش ب

ــان  ــه ر گرووپێكی ــه ن و ه ــه ڕ ده ك ــتان ش ــاو ئه فغانس له ن

ئه م تۆڕه  جیهادییه  له سه ر ده ستی مه وله وی جه الله دین حه ققانی دامه زرێنراوه ، كه  سه ر به  
هۆزه كانی )جادان(ی په شتۆنیه  له  هه رێمی پكتیا. جه الله دین به  پاڵه وانی به ره نگاری له  دژی 
ده یه ی  له   له وه ی  جگه   داده نرێت،  ڕابردوو  سه ده ی  هه شتاكانی  ده یه ی  له   سۆڤێت  یه كێتی 
نه وه ده كاندا له  حكومه تی تاڵیبان وه زیر بووه  و پاشان چووه ته  پاڵ بزووتنه وه ی تاڵیبان له  
ئه فغانستان. جه الله دین حه ققانی یه كێكه  له و سه ركرده  كه مانه ی، كه  به  حه وت موجاهیده كه  
له كارووباری  ئه فغانستان كرد. ئه و  ناوده برێن، كه  به ره نگاری ده ستێوه ردانی ئه مه ریكایان 
شوێنكه وتووی سه ركرده  یونس خاڵس، ڕابه ری حزبی ئیسالمی بوو، كه  پێش چه ند سالێك كۆچی 
دواییكرد، پاشان جه الله دین چووه  ناو ڕیزه كانی بزووتنه وه ی تاڵیبانی ئه فغانستان له  دوای 
نوێكردنه وه ی په یمان به  مه ال محه مه د عومه ر ڕابه ری بزووتنه وه ی تاڵیبان و یه كێك بووه  له  
دیاترین سه ركرده كانی خۆرهه اڵتی ئه فغانستان. ئه مه  نه بووه  ڕێگر له به رده م به رده وامبوونی 
په یوه ندیه  باشه كانی حه ققانی له گه ڵ پاكستان، كه  هاوكات له گه ڵ ده ستپێكردنی جیهادی 

ئه فغانی له  ناوه ڕاستی ده یه ی حه فتاكاندا ده ستی پێكرد. 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ــه ن،  ــه رده وام ده ك ــه  شــه ڕی ب ــن هه فت ــاوه ی چه ندی ــۆ م ب

پاشــان جارێكــی تــر ده گه ڕێنــه وه  بــۆ نــاو پاكســتان. 

ــوو  ــێوازی هات ــه  ش ــی هه میش ــۆڕی حه ققان ــی ت ئه ندامان

چوونــی بــه رده وام لــه  گوندێكــه وه  بــۆ گوندێكــی تــر 

پیــاده  ده كــه ن و لــه یــه ك شــه و زیاتــر لــه   هیــچ شــوێنێك 

ــل  ــری مۆبای ــه  ده گمــه ن ئامێ ــه وه ، هه روه هــا زۆر ب نامێنن

به كارده هێنــن، بــۆ ئــه وه ی شــوێنیان ئاشــكرا نه بێــت، 

ناوچــه ی  به كارهێنانــی  لــه   شــاره زان  لــه وه ش  جگــه  

ــی  ــۆڕی حه ققان ــتان. ت ــنووری پاكس ــه ر س ــرناو له س دابڕێ

ــی  ــر ئاماده ی ــه  كه م ــه ی، ك ــزه  یاخیبووان ــه و هێ ــه  ل یه كێك

ویالیه تــه   ئاشــته وایی،  و  ڕێككه وتــن  بــۆ  تێدایــه  

تــۆڕی  تاكــه  دوژمنــی  بــه   ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی 

ــاوه  هێرشــی ئاســامنی  ــاوه  ن ــه  ن ــت، ك ــی داده نرێ حه ققان

كاتێكــدا  لــه   باره گاكانــی،  ده كاتــه  ســه ر چه كــداران و 

و  پاكســتان  نێــوان  ســنووری  له ســه ر  دیــاری  بوونــی 

ــردووه   ــن ك ــۆ دابی ــڕ قازانجــی ب ئه فغانســتان، بازاڕێكــی پ

ــه  شلوشــاوی ئه منــی له ســه ر  ــه  ڕێگــه ی كه ڵكوه رگرتــن ل ل

ســنووره كان، كــه  بــه و هۆیــه وه  ده توانــن كاری ئاودیوكردن، 

ــده ن،  ــه كان ئه نجــام ب ــی بیانیی ــن و ڕفاندن به رتیــك وه رگرت

ئــه وه ش بــه  پشتبه ســن بــه  په یوه ندییه كانیــان له گــه ڵ 

له نــاو ده زگای  ئــه و كه ســانه ی  هۆزه كانــی په شــتۆن و 

هه واڵگــری پاكســتان یارمه تیــان ده ده ن. تــۆڕی حه ققانــی 

كــه   ده كات،  په یــڕه و  داویــی«  »ڕێكخســتنی  شــێوازی 

هیــچ شــانه و گرووپێــك ئــاگای لــه وه ی تــر نییــه ، ته نانــه ت 

ناناســن.  پاكســتان  لــه   ســه ركرده كانیان  چه كداره كانــی 

نه خۆشــیه كه ی  قورســربوونی  له گــه ڵ  هــاوكات 

ڕاده ســتی  ده ســه اڵته كانی  حه ققانــی،  جه الله دیــن 

كوڕه كانــی كــرد، كــه  لــه  ناوییانــدا كــوڕه  گه وره كــه ی 

»ســیراجه دین حه ققانــی« وه ك گه وره تریــن ســه ركرده ی 

دژا یه تیكردنــی  كه وتــه   و  ده ركــه وت  تۆڕه كــه  

ئه فغانســتان.  خۆرهه اڵتــی  لــه   خۆرئاواییــه كان  هێــزه  

ســیراجه دین ناوچــه ی خێڵنشــینی لــه  باكــووری وه زیرســتان 

په یوه نــدی  و  چاالكییه كانــی  كارو  ڕوانگــه ی  كــرده  

ــه  دیاریكراویــش له گــه ڵ  له گــه ڵ پاكســتان درووســتكرد، ب

ــه  ئێســتادا ســه ركردایه تی  ده زگای هه واڵگــری پاكســتان. ل

ــه ری  ــه ی دامه زرێن ــێ كوڕه ك ــه  هه رس ــی ل ــۆڕی حه ققان ت

بزووتنه وه كــه  »جه الله دیــن حه ققانــی« پێكهاتــووه ، بــه  

له الیــه ن  كــه   حه ققانــی،  ســیراجه دین  ســه رۆكایه تی 

ــتكردنی  ــۆ درووس ــپێردراوه  ب ــالمییه وه  ڕاس ــی ئیس ئیامره ت

ــا،  ــه  )پكتی ــتان ل ــی ئه فغانس ــووری خۆرهه اڵت ــه ره ی باش ب

ــه ڕكه ری  ــداری ش ــه ش چه ك ــه  له م ــكا(، جگ ــت، پكتی خۆس

لــه  باكووریــش هه یــه ، واتــه  )ویالیه ته كانــی باكــووری 

باشــووریش  ناوچــه ی  لــه   هه روه هــا  ئه فغانســتان(، 

)ویالیه ته كانــی باشــووری ئه فغانســتان(، كــه  ده كه ونــه  

ویالیه تانــه ی  ئــه و  ئه میره كانــی  قه ڵه مــڕه وی  ژێــر 

بااڵده ســن.  تیایانــدا 

ــتان  ــی پاكس ــوان حكومه ت ــدی نێ ــتی په یوه ن ڕاس
ــی ــۆڕی حه ققان و ت

ــه  په یوه نــدی نێــوان پاكســتان  بــه  مه به ســتی تێگه یشــن ل

و تــۆڕی حه ققانــی، پێویســته  لــه  گرنگــی هاوســێیه تی 

له وه تــای  پاكســتان  تێبگه یــن.  هــه ردووال  نێــوان 

ــی ئارامــی ســنووره كانی پشــت  ــه  دابینكردن دروســتبووه  ل

بــه و په یوه ندییانــه  ده به ســتێت، كــه  له گــه ڵ هــۆزو خێڵــه  

په الماردانــی  لــه  ســه رده می  ئه فغانییه كانــدا هه یه تــی، 

لــه م  زۆری  كه ڵكــی  ســۆڤێته وه   له الیــه ن  ئه فغانســتان 

ــتان  ــی ئه فغانس ــه  خێڵه كان ــرت، چونك ــه  وه رگ په یوه ندییان

بــه  دیاریكراویــش جه ماعه تــی جه الله دیــن حه ققانــی، 

ــڕا  ــان گێ ــی بااڵی ــوڕی ڕۆڵ ــیراجه دینی ك ــش س دوای ئه وی

لــه و ناوه نــده دا، چونكــه  بــۆ پاكســتان وه ك ســه رباز بــوو، 

كــه  به رگرییــان لــه  ســنووره كانی ده كــرد لــه  به رامبــه ر 

باســكردن  شــیاوی  كــه   كــه م،  داراییه كــی  وه رگرتنــی 

نییــه  بــه  بــه راورد بــه و تێچــووه ی، كــه  ده بــوو بیخســتبایا 

خــۆی  چه كداره كانــی  هێــزه   ســوپاو  ئه گــه ر  ئه ســتۆی 

ــه ر  ــه وه ی له س ــا، وه ك ئ ــاڵوه  پێبكردبای ــه دا ب ــه و ناوچان ل

هه یــه .  هندســتان  له گــه ڵ  ســنووره كانی 

ــه   ــی ل ــه ره  گرنگ ــی ه ــه  كارت ــده كات، ك ــتان ده ك پێ پاكس
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په یوه ندییــه   هێشــتنه وه ی  لــه   ده ره وه یــدا  سیاســه تی 

گرووپــه   هێــزو  له گــه ڵ  به هێزه كانیه تــی  و  بــاش 

به رژە وه ندییه كانــی  بــه   خزمــه ت  كــه   چه كداره كانــدا، 

به ریه ككه وتــن  جــار  هه ندێــك  پێشــده چێت  ده كــه ن، 

ــی  ــه  تایبه ت ــدات، ب ــدا ڕووب ــوان به رژەوه ندییه كانیان ــه  نێ ل

گه وره یــی  بــه   هه ســتكردنی  زیادبوونــی  له گــه ڵ 

ــی  ــه ر زۆربوون ــه  به رامب ــتان ل ــه  ئه فغانس ــتهێنانی ل شكس

پێگــه ی  له ســه ر حســابی  ئێــران  و  پێگــه ی هندســتان 

بــه و  دركیــش  هــه روه ك  ناوچه كــه دا،  لــه   پاكســتان 

هه واڵنــه ی ئه مه ریــكا ده كات له بــه ر بێبه شــبوونی لــه  

ئاماده یــی سیاســی لــه  قۆناغــی دوای پاشه كشــه كردنی 

چونكــه   ئه فغانســتان،  لــه   ئه مه ریــكا  هێزه كانــی 

بــه الی واشــنتۆنه وه  ته نهــا هاوپه یامنێكــی ســه ربازییه ، 

نــه ك هاوپه یامنــی سیاســی، ئه مــه ش بابه تێكــی جێــی 

نیگه رانیــه  بــۆ داڕێژە رانــی بڕیــار لــه  پاكســتان، بــه م 

ــه وه  تێده كۆشــێت  ــه ڕی هێزیی ــاد به وپ ــه ش ئیســالم ئاب پێی

ــه  قۆناغــی  ــه ئه فغانســتان ل ــۆ مســۆگه ركردنی پێگــه ی ل ب

نێوده وڵه تییــه كان.  هێــزه   كشــانه وه ی  دوای 

ــه  ســاڵی 2001دا،  ــان ل ــی ده ســه اڵتی تاڵیب له گــه ڵ ڕووخان

تۆڕه كــه   دامه زرێنــه ری  حه ققانــی  جه الله دیــن 

ڕوویكــرده  پاكســتان، الیخۆیــه وه  حكومه تــی پاكســتان 

هــاوكاری  و  كــردن  دابیــن  بــۆ  حه وانــه وه ی  شــوێنی 

كردنــه وه ی  بــه   پێــدان  ڕێگــه ی  هه روه هــا  كــردن، 

قوتابخانــه  دینییــه كان له نــاو پاكســتان، جگــه  لــه وه ش 

ــۆڕی حه ققانــی  ــه و ســه ربازگانه ی كــه  ت چاوپۆشــی كــرد ل

هه روه هــا  دایمه زرانــدن،  ڕاهێنــان  و  مه شــق  بــۆ 

جۆراوجۆره كانــی  ســه رچاوه   له بــه رده م  ڕێگــر  نه بــووه  

هاوكاریكردنــی تۆڕه كــه ، ئه گــه ر هــاوكاری لۆجیســتی 

ــه و  ــری ئ ــه وه ی چاودێ ــی. ئ ــان هــاوكاری دارای ــت ی بووبێ

ــی  ــۆڕی حه ققان ــه  ت ــت، ك ــه ی كردبێ ــرده وه  خۆكوژییان ك

له گــه ڵ  هــاوكات  ئه نجامیــداون،  ئه ندامه كانــی  و 

دابه شــبوونی تؤره كــه  لــه  ناوخــۆدا، ده توانێــت ئــه و ڕاســتیه  

ــق و  ــۆڕە  مه ش ــه و ت ــه ر ب ــی س ــه  ئه ندامان ــت ك هه ڵێنجێ

ڕاهێنانــی ئاســتبه رزییان وه رگرتــووه ، كــه  هیــچ هێــزو 

خۆپیشاندانێكی الیه نگرانی تۆڕی حه ققانی
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ــپۆڕان  ــاره زایان و پس ــتی ش ــه ر ده س ــر له س ــی ت گرووپێك

پاكســتان  هه واڵگــری  ده زگای  نه هێنــاوه.  به ده ســتیان 

ــرد،  ــته به ر ك ــی ده س ــۆڕی حه ققان ــۆ ت ــه ی ب ــه و زه مینه ی ئ

ــه رووی  ــه  س ــان ل ــق و ڕاهێنانی ــتی مه ش ــدا ئاس ــه  كاتێك ل

بــوو،  ئه لقاعیــده وه   و  تالیبــان  ئه ندامانــی  ڕاهێنانــی 

ئه مــه ش هۆكارێــك بــوو بــۆ ئــه وه ی ئه ندامانــی حه ققانــی 

ــه كان  ــزه  بیانیی ــه  دژی هێ ــه ر ل ــه وره و كاریگ ــرده وه ی گ ك

بــده ن.   ئه نجــام 

لــه م چوارچێوه یــه دا، یه كێــك لــه  ســه ركرده  ســه ربازییه  

ــت:  ــدا ده ڵێ ــۆڕی حه ققانی ــه  وه ســفی ت ــه كان ل ئه مه ریكیی

»ئــه و تــۆڕە  لــه  ئه فغانســتان زۆرتریــن فێــڵ و لێزانــی 

چه كداره كانــی  ژمــاره ی  ئــه وه ی  ســه ره ڕای  هه یــه ، 

ــی  ــه  ناوبانگ ــی ل ــره  و ناوبانگ ــان كه م ــاره ی تالیب ــه  ژم ل

ــه وره   ــه یه كی گ ــه  كێش ــه اڵم بووه ت ــره ، ب ــده  كه م ئه لقاعی

به هــۆی شــێوازی  ئــه وه ش  ئه مه ریــكا،  بــۆ هێزه كانــی 

ــدا،  ــه  شــه ڕكردن و جموجــووڵ و په یوه ندیكردن ــی ل تایبه ت

كــه  ئاماژه یــه  بــۆ بــه  باشــی ڕاهێنانــی و پشــتیوانی كردنــی 

ــه م  ــه  ئ ــتانه وه ، چونك ــری پاكس ــه ن ده زگای هه واڵگ له الی

ڕێكخراوه كانــی  به رنامــه ی  لــه   شــه ڕكردن  لــه   شــێوازه  

ــان  ــه وه ی تالیب ــه  بزووتن ــه ، ب ــی نیی ــه دا بوون ــری ناوچه ك ت

ئیســالم  ئه لقاعیده شــه وه .حكومه تی  ڕێكخــراوی  و 

ــۆڕی  ــه ڵ ت ــدی له گ ــی په یوه ن ــه  بوون ــاوه  ب ــی ن ــاد دان ئاب

ــۆ  ــاوی ب ــتانیش پاس ــری پاكس ــی، ده زگای هه واڵگ حه ققان

ده هێنێتــه وه ، كــه  ئــه و په یوه ندییانــه  لــه  پێنــاو چه نــد 

ــه   ــدن ب ــاو زیانگه یان ــه  پێن ــه ك ل ــه  ن ئامانجێكــی ئه رێنیدای

بوونــی ئه مه ریــكا لــه  ئه فغانســتان، بــه  تایبه تــی كــه  

پاكســتان تــۆڕی حه ققانــی بــه  قورســاییه كی هاوتــه را 

ــه ری  ــه ی هندســتانی ڕكاب ــۆ گه شــه كردنی پێگ ــت ب ده زانێ

ــه وه  و  ــووی زیاتــر دێنێت ــتان بیان ــتان. پاكس ــه  ئه فغانس ل

ده ڵێــت تــۆڕی حه ققانــی لــه  ئیســالم ئابــاد په یوه ندیشــی 

نائه وروپــی  و  ئه وروپــی  ده وڵه تــی  هه ندێــك  له گــه ڵ 

پاكســتان  ده ره وه ی  وه زیــری  ڕە بانــی،  حه ننــا  هه یــه . 

ــه   ــك ل ــی ڕۆژێ ــۆڕی حه ققان ــت: »ت ــه وه  ده ڵێ ــه و باره ی ل

ــه اڵم  ــوو، ب ــه كان ب ــه ی ئه مه ریكیی ــه  نازداره ك ڕۆژان منداڵ

نه یتوانــی  واشــنتۆن  كاتێــك  هه ندێــك  بۆچوونــی  بــه  

ــش  ــۆی كه مه ندكێ ــه ره ی خ ــۆ ب ــدا ب ــی حه ققانی جه ماعه ت

ــه   ــتان، چونك ــی پاكس ــه  تۆمه تباركردن ــتیكرد ب ــكات ده س ب

وه اڵمــی نه داوه تــه وه  یــان نه یتوانــی تــۆڕی حه ققانــی 

ڕازی بــكات بــه  جیابوونــه وه  لــه  تالیبــان و ڕێككه وتــن 

ــوڵ«.  ــه  كاب ــه اڵت ل ــه ڵ ده س له گ

ئــه م په یوه ندیــه ی نێــوان تــۆڕی حه ققانــی و ئیســالم 

و  پاكســتان  نێــوان  لــه   ناكۆكــی  مایــه ی  بــووه   ئابــاد 

ئه مه ریــكا، كاتێــك ئیــداره ی ئه مه ریكــی تۆمه تــی زۆری 

ئاراســته ی ده زگای هه واڵگــری پاكســتان كــرد بــه  تۆمه تــی 

ــه   ــه وه ی تۆڕە ك ــی، دوای ئ ــۆڕی حه ققان ــی ت هاوكاریكردن

دامه زراوه كانــی  ســه ر  بــۆ  په الماره كانــی  و  هێــرش 

پاكســتان وه ســتاند و هیــچ ئامانجێكــی تــری نه پێــكا، 

ســیراجه دین  وازهێنانــی  له گــه ڵ  هاوكاتبــوو  ئه مــه ش 

بــاره گای  وه ك  وه زیرســتان  باكــووری  لــه   حه ققانــی 

ســه ره كی تــۆڕی حه ققانــی و بڕیاردانــی بــه  گه ڕانــه وه  

ئه فغانســتان.   بــۆ 

بنه ماڵه یــی–  تیــرۆری  حه ققانــی..  »تــۆڕی 
» نی په شــتۆ

ڕواوه   نینۆكه كانــی  له وه تــای  حه ققانــی  ســیراجه دین 

تیرۆریســته . ئــه و وه ك هــه ر جیهادییه كــی تــری داواكــراو، 

ــه   ــه اڵم ب ــه ، ب ــاره ی نیی ــتكراوه  ده رب ــاری وردو پشتڕاس زانی

نه خۆشیه كه ی  قورستربوونی  له گه ڵ  هاوكات 
ڕاده ستی  ده سه اڵته كانی  حه ققانی،  جه الله دین 
كوڕه كانی كرد، كه  له  ناوییاندا كوڕه  گه وره كه ی 
گــه وره تــریــن  وه ك  حه ققانی«  »ســیــراجــه دیــن 
سه ركرده ی تۆڕه كه  ده ركه وت و كه وته  دژا یه تیكردنی 

هێزه  خۆرئاواییه كان له  خۆرهه اڵتی ئه فغانستان
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پێچه وانــه ی ئه وانیــر ڕه نگــی ســیراجه دین ده چێتــه وه  

و  ســانتیمه تره    167 بــه رزی  و  قه وقازییــه كان  ســه ر 

ویالیه تــه   چله كاندایــه .  ســه ره تای  لــه   ته مه نــی 

ــردووه   ــان ك ــۆن دۆالری ته رخ ــڕی 5 ملی ــووه كان ب یه كگرت

ــیراجه دین  ــكات. س ــكرا ب ــوێنی ئاش ــێك ش ــه ر كه س ــۆ ه ب

دیــاره كان  داواكــراوه   كه ســه   لــه   یه كێكــه   حه ققانــی 

ئــه وه   له بــه ر  یه كگرتووه كانــه وه ،  ویالیه تــه   له الیــه ن 

له نــاو  نــاوی  نێوده وڵه تــی  ئاسایشــی  ئه نجومه نــی 

لیســتی )10( مه ترســیدارترین تیرۆریســتان له ســه ر ئاســتی 

جیهــان دانــاوه . ئــه و كــوڕی شــێخ جه الله دیــن حه ققانــی، 

ــتان  ــه  پاكس ــه  ل ــی جیهادیی ــۆڕی حه ققان ــه ری ت دامه زرێن

شــورای  ئه نجومه نــی  ئه ندامــی  و  ئه فغانســتان  و 

ده ســه اڵتی  ســه رده می  لــه   بــوو  ئیســالمی  ئیامره تــی 

تالیبــان و یه كه میــن كه ســی نــاو لیســتی داواكراوانــی 

و   FBI ئه مه ریــكا  فیدراڵــی  لێكۆڵێنــه وه ی  نوســینگه ی 

ســه ركرده ی كارای تــۆڕی حه ققانــی بــوو، كــه  یه كێكــه  

تالیبــان،  بزووتنــه وه ی  گورزوه شــێنه كانی  باڵــی  لــه  

جگــه  لــه وه ش دیارتریــن هاوپه یامنه كانــی ڕێكخــراوی 

ئه لقاعیده یــه . لــه م ســااڵنه ی دواییــدا تــۆڕی حه ققانــی 

ئاڵــۆزو  هێرشــی  و  خۆكــوژی  كــرده وه ی  چه ندیــن 

كــرده   شارنشــینه كانی  ناوچــه   ئه نجامــداو  كاریگــه ری 

ئامانــج، بــه و هۆیه شــه وه  ئــه و گرووپــه  بــووه  هه ڕە شــه ی 

و  ســه ربازییه كان  ده ســتكه وته   ســه ر  بــۆ  ســه ره كی 

ئه فغانســتان.  لــه   سیاســی  ســه قامگیری 

ده ركه وتنی تووندڕه وانه  یان خه باتگێڕانه ؟ 
گونــدی  لــه    1973 ســاڵی  لــه   حه ققانــی  ســیراجه دین 

پاشــتۆن لــه  ویالیه تــی پكتیــا لــه  خێزانــی جه الله دیــن 

حه ققانــی  جیهادیــی  تــۆڕی  دامه زرێنــه ری  حه ققانــی 

ســه ركرده كانی  دیارتریــن  لــه   یه كێكــه   و  له دایكبــووه  

تــری  ئه ندامه كانــی  لــه  هه مــوو  بزووتنه وه یــه  و  ئــه و 

ــه  ســاڵی 2009وه   ــره  و ل ــه  شــاره زاترو به توانات ــاو تۆڕه ك ن

ده ســتی،  گرتووه تــه   تۆڕه كــه ی  گشــتی  ســه ركردایه تی 

باوكــی.  جه الله دینــی  نه خۆشــكه وتنی  دوای  لــه  

ســیراجه دین یه كێكــه  لــه  گــه وره  فه رمانده كانــی ئــه و 

ــی  ــی باوك ــی حوكم ــه  كات ــی ل ــۆڕی حه ققان ــه ی ت كرده وان

ــی  ــه ڵ ڕووخان ــه اڵم له گ ــاڵی 2004 ، ب ــا س ــداوه  ت ئه نجامی

2001دا  ســاڵی  لــه   تالیبــان  بزووتنــه وه ی  ده ســه اڵتی 

ســیراجه دین حه ققانــی ســه ركردایه تی تــۆڕی حه ققانــی 

ســه ركرده یه كی  بــووه   كاتــه وه   لــه و  و  گرته ده ســت 

ــه ڕاوه كان  ــداره  هه ڵگ ــی چه ك ــه نگی كارو چاالكییه كان پێش

لــه  ئه فغانســتان. 

بیری تووندڕه ویی جیهادیی تۆڕی حه ققانی 
ــی،  ــی حه ققان ــۆڕی جیهادی ــتبوونی ت ــه ره تای دروس ــه  س ل

بــه   بڕیاریــدا  دامه زرێنــه ری  حه ققانــی  جه الله دیــن 

كه وتــه   و  موســلمین  ئیخــوان  فكــری  په یڕە وكردنــی 

ژێــر كاریگــه ری ئــه و فكــره  ئیســالمیه وه ، بــه  تایبه تــی 

ــادی«وه ،  ــده ی جیه ــه  »عه قی ــداره  ب ــده ی په یوه ندی ئه وه ن

ڕه شنووســی  1957دا  ســاڵی  لــه   قوتــب  ســه ید  كــه  

جه الله دین حه ققانی حه كیموڵاڵ مه حسود
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ــه   ــینه وه  ل ــه م نووس ــده  ئ ــیوه. هه رچه ن ــه ره تایی نووس س

ده یــه ی حه فتاكانــدا لــه  »په یامــی ئیــامن« لــه  ســاڵی 

1973 و »فه ریــزه ی بــزر« لــه  ســاڵی 1980 ســه ریهه ڵدا، 

له الیــه ن  ئه فغانســتان  داگیركردنــی  كاتــی  لــه   بــه اڵم 

هــه ردوو  ســه ره كی  ڕابه رانــی  ســۆڤێته وه   یه كێتــی 

ــرس  ــه  می ــه دا ل ــه و ماوه ی ــه  ل ــه ، ك ــراوه جیهادییه  ك ڕێكخ

ــالمی،  ــاقی كاری ئیس ــی میس ــه  ده ركردن ــتان ب ــوو هه س ب

ــم  ــه  عاس ــه  ل ــوو، هه ریه ك ــاڵی 1984دا ده رچ ــه  س ــه  ل ك

عه بدوملاجــدو عیســامه دین دربالــه  و ناجــح ئیراهیــم لــه  

كۆمه ڵــه ی ئیســالمی و جه ماعه تــی جیهــاد به شــدارییان 

نووســینه كانی  لــه   جگــه   كــردووه ،  داڕشــتنه وه یدا  لــه  

لــه   كــه   ســه ره كی،  تیریســیانی  كۆمه ڵه كــه و  ئه میــری 

عه بدوڵــاڵ  هه روه هــا  بــووه .  به شــدار  1987وه   ســاڵی 

عــه زام لــه  پێگــه ی خۆیــه وه  لــه  ئه فغانســتان به شــدار 

فكرییــه   بنه مــا  لــه و  هه ندێــك  داڕشــتنی  لــه   بــووه  

ســه ره كییانه ی، كــه  بیــری ســه له فی جیهادیــی له ســه ر 

كــه س  یه كه میــن  بــه   عــه زام  بــه اڵم  دروســتبووه ، 

ــی«  ــه له فیه تی جیهادی ــته واژە ی »س ــه  ده س ــت، ك داده نرێ

لــه  ســاڵی 19867 به كارهێنــاوه ، بــه  ئامانجــی یه كخســتنی 

ڕیــزی ســه له فییه كانی عــه ره ب و غه یــره  عــه ره ب لــه  

ئه فغانســتان لــه  پێنــاو شــه ڕكردن لــه  دژی ســۆڤێته كان 

ســه رده مه دا.  لــه و 

ــراوی  ــه ڵ ڕێكخ ــی له گ ــۆڕی حه ققان ــدی ت په یوه ن
ئه لقاعیــده  

حه ققانــی  جیهادیــی  تــۆڕی  كــه   ئــه وه ی  ســه ره ڕای 

بزووتنــه وه ی  فراوانــری  چه ترێكــی  لــه   به شــێك  بــه  

و  عومــه ر  محه مــه د  مــه ال  ڕابه رایه تــی  بــه   تالیبــان 

ئه نجومه نــی شــورای كویتــا داده نرێــت، كــه  وه الی بــۆ 

چه ند سه ركرده یه كی بزووتنه وه ی تالیبان
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ڕێكخــراوی ئه لقاعیــده  هه یــه ، بــه اڵم تــۆڕی حه ققانــی 

ــه   ــۆی ل ــی خ ــه  تایبه تییه كان ــه  هێڵ ــردووه  ل ــزگاری ك پارێ

ئۆپه راســیۆنه كانیه وه ،  كارو  و  ســه ركردایه تیكردن  ڕووی 

ســه ره ڕای  دانانرێــت  ئه لقاعیــده ش  لقێكــی  بــه  

ــه كان  ــه  ئامانجــه كان و تێڕوانین به شــداریكردنی تۆڕه كــه  ل

ــۆی  ــی خ ــۆڕی حه ققان ــو ت ــی، به ڵك ــده ی جیهادی و عه قی

ته كنیكێكــی  ســه ربه خۆو  ســه ركردایه تیه كی  خاوه نــی 

كرده وه كانیــدا،  كارو  كردنــی  جێبه جــێ  لــه   جیــاوازه  

لــه   ســه ربازییه كانی  چاالكییــه   زۆربــه ی  هه روه هــا 

بــه   چڕكردۆتــه وه ،  ئه فغانســتان  خۆرهه اڵتــی 

پكتیــكاو  پكتیــا،  ویالیه ته كانــی  لــه   تایبه تــی 

خۆســت، له وێشــه وه  بــه ره و ویالیه ته كانــی تــری 

ده بێتــه وه .  درێــژ  وردك  وه ك 

گرووپــی حه ققانــی بــه  ئازایه تــی لــه  گۆڕە پانــی 

پێوه ره كانــی  بــه   ته نانــه ت  نــارساوه ،  شــه ڕدا 

ــبینی  ــه نگن، پێش ــه وان پێش ــی ئ ــی ئه فغان یاخیبوون

ده كرێــت جه ماعه تــی حه ققانــی یه كــه م گــرووپ 

بــرده   خۆكوژییــان  ته قینــه وه ی  كــه   بووبــن، 

حه ققانــی  جه الله دیــن  ئه فغانســتانه وه .  نــاو 

كــردو  ئه فغانســتان  ئاراســته ی گه لــی  په یامێكــی 

تیایــدا به یعه تــی بــه  مــه ال محه مــه د عومــه ر داو 

ئــه ی  موســوڵامنه كان،  ئه فغانیــه   »ئــه ی  ووتــی: 

نه بــه ردی  گه لــی  خۆشه ویســته كان،  موجاهیــده  

ــی ده دات  ــوه  قوربان ــه و نی ــێ ده ی ــاوه ی س ــه  م ئێم

سیســتمی  حاكمیه تــی  چه ســپاندنی  پێنــاو  لــه  

ئیســالمی، بۆیــه  قوربانیــدا و خوێنــی ئــه م گه لــه  

بــه   زۆر  قوربانیه كــی  كــه   ڕژاوه ،  جیهــادا  له نــاو 

لــه و  ڕێــز  له ســه ر هه موومــان  پێویســته   نرخــه ، 

جیهــادو قوربانیدانه یــان بگریــن، ئــه م وه فــاداری 

بــۆ  هه وڵبده یــن  كــه   ده بێــت  بــه وه   ڕێزلێنانــه ش  و 

جێبه جــێ  و  خودایــی  ده ســه اڵتی  دامه زراندنــی 

پارێــزگاری  و  ئیســالم  پاكه كانــی  حوكمــه   كردنــی 

له ژێــر ســه ركردایه تی  یه كڕیــزی جیهــادی  لــه   بكه یــن 

خــوا  عومــه ر«  محه مــه د  »مــه ال  بــاوه ڕداران  ئه میــری 

فه رمانــی  گوێڕایه ڵــی  پێویســته   بیپارێزێــت، هه روه هــا 

ئاســووده یی  بــۆ  هه وڵبده یــن  و  بیــن  ســه ركرده كامنان 

شــه هیدبوونی  بریــان،  لێقه وماوه كه مــان.  گه لــه  

ــه  دژی  ــه وه  ل ــه ی به ره نگاربوون ــه  ڕێگ ــان ل موجاهیده كامن

بێبــاوه ڕان ســیمبووڵی ســه ركه وتنامنه ، نــه ك هۆكارێــك 

ــتخواردمنان  ــه ری شكس ــو فاكت ــتخواردمنان، به ڵك ــۆ شكس ب

بــه  الدان و خیانه تكرمنــان لــه  خوێنــی شــه هیده كامنان 

ــه وره   ــوای گ ــه  خ ــت، داوا ل ــان ده بێ ــك جیابوونه وه م و لێ

ئیســالمی  ده كه یــن مبانپارێزێــت و هه مــوو ئوممه تــی 

بپارێزێــت لــه م مه ترســیه  تاقــه ت پڕوكێنــه«.  

و  حه ققانــی  جیهادیــی  تــۆڕی  لــه   هه ریه كــه  

ڕێكخــراوی ئه لقاعیــده  پێكــه وه  به شــداری ده كــه ن لــه  

تــۆڕی  بــه اڵم  ئه مه ریــكا،  هێــزی  به ره نگاربوونــه وه ی 

حه ققانــی كارو چاالكییه كانــی ته نهــا له نــاو پاكســتان و 
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ئه فغانســتان چڕكردۆتــه وه ، بــه  پێچه وانــه ی ڕێكخــراوی 

ئه لقاعیــده ، كــه  لــق و پۆپــی له نــاو زۆرێــك ده وڵه تــی 

تــری جیهانــدا هه یــه . 

سه ركرده  دیاره كانی تۆڕی حه ققانی 

1. جه الله دین حه ققانی 
جه الله دیــن حه ققانــی، دامه زرێنــه ری ســه ره كی تــۆڕی 

جیهادیــی حه ققانــی لــه  پاكســتان و ئه فغانســتان، لــه  

ســاڵی 1939 له دایــك بــووه  و ســه ر بــه  خێڵــی »جــادان«ی 

حامیــد  له الیــه ن  پكتیــا.  هه رێمــی  لــه   په شــرنیه  

لێكــرا  داوای  ئه فغانســتان  پێشــووی  ســه رۆكی  كارزای، 

وه ربگرێــت .  ئه فغانســتان  وه زیرانــی  ســه رۆك  پۆســتی 

ئه نجومه نــی ئاسایشــی نێوده وڵه تــی لــه  31ی كانوونــی 

كوڕه كــه ی  چــوار  هــه ر  نــاوی   2001 ســاڵی  دووه مــی 

نێوده وڵه تییــه كان.  داواكــراوه   لیســتی  نــاو  خســتووه ته  

لــه   وازی  حه ققانــی  جه الله دیــن  2007دا  ســاڵی  لــه  

ــی  ــه  تایبه ت ــی، ب ــۆ كوڕه كان ــا ب ــه  هێن ــه ركردایه تی تۆڕه ك س

دوای ئــه وه ی نه خۆشــی و پیــری ته نگه تاوییــان كــرد. 

2. سیراجه دین جه الله دین حه ققانی 
ــدی  ــه  گون ــاڵی 1973 ل ــه  س ــی ل ــیراجه دین حه ققان س

له دایــك  ئه فغانســتان  پكتیــای  ویالیه تــی  پاشــتۆنی 

ــژە ری  ــی داڕێ ــته قینه وه  عه قڵ ــه ركرده ی ڕاس ــووه  و س ب

بزووتنه وه كه یــه  لــه  ئێســتادا. لــه  13ی ســێپته مبه ری 

لیســتی  نــاو  خرایــه   نــاوی  2007دا  ســاڵی 

هه روه هــا  ئاســایش،  ئه نجومه نــی  داواكراوه كانــی 

نــاو  خســته   نــاوی  یه كگرتووه كانیــش  ویالیه تــه  

لیســتی مه ترســیدارترین )10( تیرۆریســتی داواكــراو 

لــه  جیهانــداو لــه  ترشینــی یه كه مــی ســاڵی 2013 

ــۆ هــه ر كه ســێك  ــۆن دۆالری ته رخانكــرد ب ــڕی 5 ملی ب

شــوێنی  ئاشــكرا  بكات.  

3. ناسره دین حه ققانی 
یه كێكــی  حه ققانــی،  نه ســیره دینی  یــان  نارسه دیــن 

و  حه ققانــی  جه الله دیــن  كوڕە كانــی  لــه   تــره 

لێپــررساوی كۆكردنــه وه ی داراییه كانــی تــۆڕی حه ققانــی 

بــو وه . نارسه دیــن لــه  مــاوه ی ســااڵنی دواییــدا به رپرســی 

په المارێكــی  و  هێــرش  چه نــد  كردنــی  جێبه جــێ 

ــی  ــی حكومه ت ــه  دژی ئامانجه كان ــوو ل ــوڕهێن ب سه رس

ئه تڵه نتیكــی  باكــووری  په یامنــی  و  ئه فغانســتان 

)ناتــۆ( لــه  ئه فغانســتان، ئه مــه  ســه ره ڕای ئه نجامدانــی 

2010دا  ته مــووزی  20ی  لــه   كوشــن.  و  ڕفانــدن  كاری 

ئه نجومه نــی ئاسایشــی نێوده وڵه تــی نــاوی نارسه دینــی 

خســته  نــاو لیســتی تیرۆریســته  داواكراوه كانــه وه . دواجــار 

ســاڵیدا   36 ته مه نــی  لــه    2013 ســاڵی  لــه   نارسه دیــن 

بــه   نه نــارساو  چه كدارێكــی  چه نــد  ده ســتی  له ســه ر 

میرانشــا  لــه   ته رمه كــه ی  كــوژراو  بهاراكــۆ  ناوچــه ی 

حه ققانــی  تــۆڕی  مۆڵگــه ی  وه زیرســتان  باكــووری  لــه  
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پاكســتان  تالیبانــی  بزووتنــه وه ی  ســپێردرا.  به خــاك 

ــی  ــتنی نارسه دین ــه  كوش ــتانی ب ــری پاكس ده زگای هه واڵگ

ــه   ــی ل ــۆی نزیك ــه وه ش به ه ــرد، ئ ــار ك ــی تۆمه تب حه ققان

ــه ی 10 ڕۆژ  ــده  لۆكاڵی ــه و فه رمان ــاڵ مه حســود، ئ حه كیموڵ

له پێــش كوژرانــی نارسه دیــن لــه  هێرشــی فڕۆكه یه كــی 

كــوژرا. ئه مه ریكــی  فڕۆكه وانــی  بــێ 

4. خه لیل ئه حمه د حه ققانی  
تــۆڕی  دیاره كانــی  ئه ندامــه   لــه   یه كێكــه  

جه الله دیــن  بــرای  و  حه ققانــی  جیهادیــی 

كارو  به شــداری  حه ققانــی  خه لیــل  حه ققانیــه . 

چاالكییه كانــی كۆكردنــه وه ی پــاره و دارایــی بــه  

نــاوی تالیبــان و تــۆڕی حه ققانیــه وه  كــردووه ، 

بــۆ  ده كات  ده وڵه تــان  ســه ردانی  زۆر  چونكــه  

ــه و  ــه ڵ ئ ــن له گ ــدارو چاوپێكه وت ــی دی ئه نجامدان

ــه ن.  ــه  ده ك ــی تۆڕە ك ــاوكاری دارای ــه ی ه الیه نه نان

چه نــد  حه ققانــی  خه لیــل  2002دا  ســاڵی  لــه  

كه ســێكی دانــا بــۆ به هێزكــردن و پشــتیوانیكردنی 

ــی  ــه  ویالیه ت ــده  ل ــی ڕێكخــراوی ئه لقاعی ئه ندامان

پكتیــای ئه فغانســتان. لــه  ســێپته مبه ری 2009دا 

واڵتێكــی  چه نــد  ســه ردانی  خه لیــل حه ققانــی 

ــردو  ــی ئاســیای ك ــداو و باشــوور و خۆرهه اڵت كه ن

لــه  چه ندیــن ســه رچاوه وه  پــاره ی بــۆ تۆڕە كــه  

ــرده وه.   كۆك

و  كۆمــه ك  حه ققانــی  خه لیــل  ڕاســتیدا  لــه  

تــۆڕی  تالیبــان  بزووتنــه وه ی  بــۆ  هــاوكاری 

حه ققانــی لــه  ئه فغانســتان دابیــن ده كات. لــه  

كۆمه كــی  خه لیــل  2010دا  ســاڵی  ســه ره تای 

دارایــی دایــه  شــانه كانی بزووتنــه وه ی تالیبــان لــه  

ویالیه تــی لــۆگار، كــه  له ژێــر فه رمانــی خۆیــدا 

لــه   بــوو  یه كێــك  كارییــان ده كــرد، هه روه هــا 

كۆمه ڵێــك كه ســی به رپــرس لــه  زیندانیكردنــی 

ئــه و كه ســانه ی لــه الی بزووتنــه وه ی تالیبــان و 

ــل  ــوون. خه لی ــی ده ستبه ســه ر كراب ــۆڕی حه ققان ت

كردنــی  جێبه جــێ  فه رمانه كانــی  حه ققانــی 

كارو چاالكییه كانــی تالیبــان لــه  ســیراجه دین حه ققانــی 

ــاڵی  ــی س ــی دووه م ــه  9ی كانوون ــت. ل ــرازای وه رده گرێ ب

نــاوی  نێوده وڵه تــی  ئاسایشــی  ئه نجومه نــی  2011دا 

داواكــراوه   لیســتی  نــاو  خســته   حه ققانــی  خه لیــل 

نێوده وڵه تییــه كان، وه ك یه كێــك لــه  كه ســه  دیاره كانــی 

ئه لقاعیــده . رێكخــراوی  ســه ر 
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5. به دره دین حه ققانی 
بــرای  و  جه الله دیــن  كــوڕی  حه ققانــی  به دره دیــن 

ــه د  ــرازای محه م ــی و ب ــیراجه دین حه ققان ــن و س نارسه دی

حه ققانیــه .  ئه حمــه د  خه لیــل  و  عومــه ری  ئیراهیــم 

ئه ندامــی ئه نجومه نــی شــورای میــرام شــای ســه ر بــه  

تــۆڕی  چاالكییه كانــی  كارو  كــه   تالیبانــه ،  بزووتنــه وه ی 

حه ققانــی له ژێــر فه رمانیدایــه . به دره دیــن یارمه تیــده ر 

ــی  ــداره  یاخیبووه كان ــی چه ك ــه ركردایه تی كردن ــه  س ــوو ل ب

ــه كان  ــگاوه ره  بیانیی ــان و جه ن ــه وه ی تالیب ــه  بزووتن ســه ر ب

بــۆ ئه نجامدانــی هێــرش و په المــاره كان بــۆ ســه ر ئامانجــه  

ئه فغانســتان،  خۆرهه اڵتــی  باشــووری  لــه   گرنگــه كان 

ســه ركرده   گرنگریــن  لــه   یه كێــك  بــه   هه روه هــا 

ســه ربازییه كان و داڕێژه رانــی هێرشــه  خۆكوژییه كانــی 

ــته وخۆ  ــه ش راس ــه  له م ــت، جگ ــی داده نرێ ــۆڕی حه ققان ت

ده ســتی بــااڵی هه بــووه  له و هێــرش و په المارانــه ی له  دژی 

ــتان  ــی ئه فغانس ــه كان و هێزه كان ــزه  بیانیی هێ

ــن  ــدراوه . به دره دی ــڤیل ئه نجام ــی س و خه ڵك

ــی ڕێكخــراوی  ــی هــاوكاری تووندوتۆڵ حه ققان

لــه   ئیســالمی  بزووتنــه وه ی  ئه لقاعیــده و 

ئه نجومه نــی  كــردووه .  ئۆزبه كســتان 

ئایــاری  11ی  لــه   نێوده وڵه تــی  ئاسایشــی 

خســته   به دره دینــی  نــاوی  2011دا  ســاڵی 

داواكــراوه   تیرۆریســته   لیســتی  نــاو 

نــه وه .  نێوده وڵه تییه كا

به رپرســیاری  حه ققانــی  به دره دیــن 

كــه   بــوو،  ڕفانــدن  كــرده وه ی  چه ندیــن 

پــاڵ  لــه   ئه نجامیــداوه ،  حه ققانــی  تــۆڕی 

لــه   زۆرێــك  ڕفاندنــی  لــه   به رپرســیارێتی 

لــه   بیانــی  هاواڵتیانــی  و  ئه فغانییــه كان 

ــتان و  ــوان پاكس ــنووری نێ ــی سه رس ناوچه كان

لــه   ئه فغانســتان  حكومه تــی  ئه فغانســتان. 

مانگــی ئه یلولــی 2012دا كوژرانــی به دره دیــن 

حه ققانــی ڕاگه یانــد لــه  ئه نجامــی هێرشــێكدا، 

كــه  هێزه كانــی ناتــۆ لــه  ڕێگــه ی فڕۆكــه ی 

ــه   ــارێك ل ــه ر ش ــه  س ــه وه  كردی ــێ فڕۆكه وان ب

وه زیرســتان.   باكــووری 

تــۆڕی  داراییه كانــی  ســه رچاوه  
نــی  حه ققا

تــۆڕی  داراییه كانــی  ســه رچاوه   ســه ره تادا  لــه  

هه واڵگــری  ئاژانســی  لــه   حه ققانــی  جیهادیــی 

پاكســتان  هه واڵگــری  ده زگای  ئه مه ریــكاو  ناوه نــدی 

قه تیــس ببــوو، بــه اڵم لــه  دوای دروســتبوونی جیــاوازی 

دانانــی  بزووتنه وه كــه و  ئاراســته كانی  ڕێــڕە وو  لــه  

یه كێــك  بــه   ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه  
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كه مبوونــه وه ی  بــۆ  بــوو  هۆكارێــك  دوژمنه كانــی،  لــه  

تۆڕە كــه ،  بــۆ  ئه مه ریــكا  هاوكارییه كانــی  و  یارمه تــی 

كــه  لــه وه ودا داهــات و هاوكارییه كانــی لــه  ڕێگــه ی 3 

لــه : بریتیــن  ئه وانیــش  به ده ســتده هێنا  ســه رچاوه  

ده ســتی  كه نــداو  واڵتانــی  لــه   هاوكارییانــه ی  -ئــه و 

ه كه وێــت.  د

- داهاتی فرۆشتنی مادده  هۆشبه ره كان. 

پێشكه شــی  ئه لقاعیــده   ڕێكخــراوی  پارانــه ی  ئــه و   -

ده كات.

په یوه ندییه كــی  لــه   حه ققانــی  ســیراجه دین   -

نییــه   ئامــاده   كــه   ڕایگه یانــد،  ده گمه نــدا  ته له فۆنــی 

به بــێ ڕە زامه نــدی بزووتنــه وه ی تاڵیبــان هیــچ ووتوێژێكــی 

ویالیه تــه   و  كابــوڵ  حكومه تــی  له گــه ڵ  ئاشــتیانه  

ــه   ــه و بڕوایه دای ــه  ل ــدات، چونك ــدا ئه نجامب یه كگرتووه كان

ئامانجــی دانوســتان و ووتوێــژە كان درووســتكردنی كێشــه 

 و دابه شــبوونی نێــوان ڕیزه كانــی تــۆڕی حه ققانیــه  لــه  

ــۆی  ــی خ ــدا ناڕازیبوون ــه و لێدوانه ی ــه ر ل ــتان. ه ئه فغانس

حكومه تــی  كــه   پێشــنیارانه ی،  ئــه و  له ســه ر  ڕاگه یانــد 

وه رگرتنــی  بــۆ  به رده مــی  خســتوویه تیه   ئه فغانســتان 

پۆســتی بــااڵ له نــاو حكومه تــی كابــوڵ. 

سه رچاوه : 
ماڵپه ڕی )بوابه  الحركات االسالمیه (   

h t t p : / / w w w. i s l a m i s t - m o v e m e n t s . c o m /

s p e c i a l / ? i d = 2 3 5 1

هەندێک لە کردەوە تیرۆریستییەکانی تۆڕی حەققانی



قه ڕنی ئه فریقیا

گۆڕه پانێكی نوێ بۆ پێشبڕكێی 
نێوان ئیمارات – ئیسرائیل - ئێران

سومه ییه  عه بدولقادر شولی
له  عه ره بییه وه : ئاسان عه بدوڵاڵ
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ئــه م په یپــه ره  تیشــك ده خاتــه  ســه ر ئــه م بابه تــه  لــه  

و  ئه فریقیــا  قه ڕنــی  گرنگــی  ڕوونكردنــه وه ی  ڕێگــه ی 

پێشــبڕكێكانی نێــوان هێــزه  كۆلۆنیالییــه كان، لــه  پێنــاو 

جێــی  بوونه تــه   كــه   كاتێكــدا،  لــه   كۆنرۆڵكردنیــان 

زلهێــزی  هــه ردوو  نێــوان  په لكێشــكاری  و  چاوتێبڕیــن 

ــه   ــا ده گات ــارد، ت ــه ڕی س ــااڵنی ش ــاوه ی س ــه  م ــی ل جیهان

بــه  ســه ربازیكردنی ده ریــای ســوور و هاتنــی گه شــتی 

و باریجــه  ده ریاییــه  جیهانییــه كان، بــۆ ئــه و ناوچه یــه  

تیرۆریــزم،  بــه   دژ  شــه ڕی  به رپابوونــی  كاتــی  لــه  

ــۆكاری  ــووه  ه ــه  ب ــه ری، ك ــارده ی چه ته گ ــانی دی هه ڵكش

ــۆ  ــی، ب ــی ده ریاوان ــۆ جمووجوڵ ــه ، ب ــتكردنی كێش درووس

ــراوه ،  ــی ك ــی نێوده وڵه ت ــۆ گۆڕه پانێك ــت ب ــه وه ی بگۆڕێ ئ

عه ره بــی  تــه واو  ده ریاچه یه كــی  ببــووه   دوایئــه وه ی 

له ژێــر كۆنتڕۆڵــی واڵتانــی عه ره بیــدا بــۆ گه مارۆدانــی 

ئیرسائیــل. لــه  الیه كیــره وه  ئــه م تووێژینه وه یــه  بارودۆخــی 

نزیــك  ئه فریقیــای  قه ڕنــی  به نده ره كانــی  هه نووكه یــی 

ــه  ڕوو، جگــه   ــداوی عــه ده ن ده خات ــای ســوور و كه ن ده ری

ــی  ــوان ئیامرات ــه  نێ ــه ربازی ل ــی و س ــی ئابووری ــه  كێبڕكێ ل

ته نانــه ت  و  ئێــران  و  ئیرسائیــل  و  توركیــا  و  عه ره بــی 

ــی  ــی جیبۆت ــه  واڵت ــه ربازی ل ــی س ــه  بنكه یه ك ــش، ك چینی

دانــاوه ، جگــه  لــه  خســتنه  ڕووی ئــه و گرێبه ســتانه ی، 

ــه   ــراوه ، ل ــه دا واژۆ ك ــه ت و الیه نان ــه و ده وڵ ــوان ئ ــه  نێ ل

كۆتاییشــدا تووێژینه وه كــه  هه ندێــك ڕاســپارده  ده خاتــه  

وه به رهێنــه ران.  به رده ســتی 

پێشه كی
ناوچــه ی قه ڕنــی ئه فریقیــا، كــه  ده ڕوانێتــه  ســه ر ده روازه ی 

ــێ و  ــه  ملمالن ــك ل ــه  باشــووره وه ، جۆرێ ــای ســوور ل ده ری

پێشــبڕكێی ئابووریــی و ئه منــی داگیرســاوی هه رێمــی 

و نێوده وڵه تــی به خۆیــه وه  ده بینێــت. ده ریــای ســوور 

لــه  ده ریایه كــی عه ره بییــه وه  گــۆڕاوه  بــۆ گۆڕه پانێكــی 

لــه   بیه وێــت،  واڵتێــك  هــه ر  بــۆ  كــراوه   نێوده وڵه تــی 

ــه وه ش  ــه وه ، ئ ــۆی بدۆزێت ــۆ خ ــوێنپێیه ك ب ــه دا ش ناوچه ك

ــان  ــه  گرنگرینیی ــه وه ، ك ــك ده گه ڕێت ــد هۆكارگه لێ ــۆ چه ن ب

بووه تــه   كــه   چه ته گه ریه یــه ،  دیــارده ی  ئــه و 

هه ڕه شــه یه كی دیــار، بــۆ ســه ر جووڵــه ی ده ریاوانــی 

خواســتی  بــۆ  ده شــگه ڕێته وه،   هه روه هــا  ئاســامنی،  و 

ده وڵه تــه  هه ژاره كانــی ناوچــه ی قه ڕنــی ئه فریقیــا بــۆ 

به نده رانه یــان،  ئــه و  به كارهێنانــی  و  كه ڵكوه رگرتــن 

ئه م په یپه ره  باسی پێشبڕكێی نێوده وڵه تی ده كات له سه ر به نده ره كانی 
قه ڕنی ئه فریقیا، كه  ده كه ونه  سه ر ده وازه ی چوونه ناوه وه ی ده ریای 
سوور له  باشوره وه ، هه روه ها هه وڵده دات شیكردنه وه یه ك پێشكه ش 
بكات سه باره ت به و پێشبڕكێ و ملمالنێیه  و هۆكاره كانی، به تایبه تی 
مافی سوود  یه كگرتوو  عه ره بی  ئیماراتی  ده وڵه تی  ئه وه ی  دوای  له  
و  سۆماڵ  له   ئه فریقیا  قه ڕنی  به نده ره كانی  زۆربه ی  له   وه رگرتنی 
جیبۆتی و ئه ریتیریا به ده ستهێنا. به مشێوه یه  ئه و به نده رانه  بوونه  
خاڵی ده ستپێكردنی ئۆپه راسیۆنه  سه ربازییه  ئاسمانییه كانی واڵتانی 
و  عه ره بی  هاوپه یمانێتی  نێوان  شــه ڕی  چوارچێوه ی  له   عه ره بی 

كوده تاچییه كان له  یه مه ن.  سومه ییه  عبدالقادر شولی
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ــداوی  ــده ب و كه ن ــه رووی بابومله ن ــه ر گ ــه  س ــه  ده ڕوانن ك

ــه ده ن.  ع

و  ســتراتیژی  گرنگیــی  ئه فریقیــا:  قه ڕنــی 
نێوده وڵه تــی  پێشــبڕكێی 

چه نــد  خــۆی  بــۆ  ئه فریقــی  قه ڕنــی  ده ســته واژە ی 

)ئیجــالل  تووێــژه ر  هــه روه ك  هه یــه ،  پێناســه یه كی 

ــا  ــواری ئه نرۆپۆلۆژی ــی ب ــیكردووه . زاناكان ــه ت( باس ڕە ئف

ناوییــان نــاوه  خاكــی ســۆماڵییه كان لــه  هه ریــه ك لــه  

و  ئه ســیوپیا  ئۆگادیــن،  جیبۆتــی،  ســۆماڵ،  واڵتانــی 

ــت.  ــا پێكدێ ــووری كینی ــه ڕی باك ــه ك له وپ ــد پارێزگای چه ن

بــه   ئه فریقیایــان  قه ڕنــی  جوگرافیاناســه كان  هه روه هــا 

درێژبوونه وه یــه ك به ســه ر پانتاییه كــی وشــكانی پێناســه  

كــردووه ، كــه  شــێوه ی قه ڕنێكــی كه وانه یــی وه رگرتــووه  

و  ســوور  ده ریــای  ڕۆژهه اڵتــی  نێــوان  ده كه وێتــه   و 

ده بێــت  فراوانــر  زاراوه كــه   واتــه   عــه ده ن،  كه نــداوی 

لــه   ده گرێتــه وه .  كینیــا  و  ئه ســیوپیا  ئه ریتیریــا،  تاكــو 

ســودان  ئابووریناســه كانی  و  سیاســییه كان  الیه كیــره وه  

پێیده ڵێــن  ئۆگه نــدا  و  ســودان  باشــووری  ده وڵه تــی  و 

ئه فریقیــا.  گــه وره ی  قه ڕنــی 

ئه فریقیــا  قه ڕنــی  ســه ره وه ،  پێناســه یه ی  ئــه و  به پێــی 

كــه   ده گرێتــه وه،   ئه فریقیــا  لــه   خۆرهــه اڵت  ناوچــه ی 

ده روازه ی  و  نیــل  ده ریــای  هه ڵقواڵنــی  ســه چاوه كانی 

و  عــه ده ن  كه نــداوی  و  ســوور  ده ریــای  باشــووری 

ســراتیژی  گرنگــی  لێــره وه   ده گرێتــه وه .  بابومله نــده ب 

شــێوه یه كی  بــه   عــه ره ب  نیشــتامنی  ئابووریــی  و 

ده وڵه تانــه ی،  ئــه و  به تایبه تــی  ده رده كه وێــت،  گشــتی 

گرنگــه دا  ده ریاییــه   ده روازه   بــه م  نه وته كه یــان  كــه  

ئه فریقــی  قه ڕنــی  پێگــه ی جیۆســراتیژی  تێده په ڕێــت. 

ڕۆڵێكــی گــه وره ی گێــڕاوه  لــه  پڕۆســه ی دابه شــبوونی 

هێــزه  ئیمپریالیســته كان، لــه  كیشــوه ری ئه فریقیــا لــه  

به ریتانیــا   .1885 ســاڵی  لــه   به رلیــن  كۆنگــره ی  دوای 

لــه   بســه پێنێت  كینیــادا  به ســه ر  ده ســه اڵتی  هه وڵیــدا 

ــل  ــه رچاوه ی نی ــه  س ــا ل ــتنه وه ی فه ڕه نس ــاو دوورخس پێن

و پارێزگاریكــردن لــه  به رژە وه ندییه كانــی به ریتانیــا لــه  

ســودان و میــرس، كاتێكیــش فه ڕە نســا دزه یكــرد و جیبۆتــی 

له ســه ر  خــۆی  بــۆ  ده روازه یه كــی  ئیــر  كــرد،  داگیــر 

به نده ری مۆگادیشۆی سۆماڵی
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ــه   ــه و ناوچه ی ــای ســوور مســۆگه ر كــرد. هه روه هــا ئ ده ری

لــه  قۆناغــی شــه ڕی ســاردا كێبڕكێیه كــی گــه وره ی، لــه  

نێــوان ویالیه تــه  یه كگرتووه كانــی ئه مه ریــكا و یه كێتــی 

ــزی  ــه ردوو زلهێ ــی. ه ــه وه  بین ــوودا به خۆی ــۆڤێتی پێش س

چه كداركردنــی  پێشــبڕكێی  چوارچێــوه ی  لــه   جیهــان 

و  بینــی  ڕۆڵیــان  ئه ســیوپیا  و  ســۆماڵ  لــه   هه ریــه ك 

لــه   ســه ربازی  بنكه یه كــی  توانــی  ســۆڤێت  یه كێتــی 

بنكه یــه   لــه و  پاشــان  دابنێــت،  به ڕبــه ڕه   به نــده ری 

گرتــه وه .  شــوێنیان  ئه مه ریكییــه كان  ده ركــراو 

چه نــد  ڕابــردوو،  ســه ده ی  نه وه ده كانــی  ده یــه ی  لــه  

گۆڕانكارییه كــی گــه وره  لــه  ناوچــه ی قه ڕنــی ئه فریقــی 

ڕوویــدا، لــه  ســودان شۆڕشــێكی ئیســالمی لــه  ســاڵی 

ده ســه اڵتی  ئیســالمی  سیســتمێكی  بــوو.  به رپــا   1989

حكومه ته كــه ی  ئه ســیوپیاش  لــه   گرته ده ســت. 

ــه  دوای  ــیوپیا ل ــا و ئه س ــام ڕووخ ــی میری ــتۆ هایل مه نگیس

ســه ربه خۆیی ئه ریتیریــا بــووه  ده وڵه تێكــی ناكه ناریــی 

لــه   النــد(  )ســۆماڵی  ده وڵه تــی  هه روه هــا  داخــراو، 

جیابوونــه وه ی  تاكالیه نــه   كــه   دامه زرێــرنا،  ســۆماڵ 

ــچ  ــی هی ــو ئێســتاش دانپێدانان ــه اڵم تاك ــد، ب خــۆی ڕاگه یان

ــاوه ،  ــت نه هێن ــی به ده س ــی جیهان ــه ت و ڕێكخراوێك ده وڵ

به شــه كانی تــری ســۆماڵ پێیــان نایــه  دۆخــی پاشــاگه ردانی 

ــه ری  ــه  كاریگ ــه  گه وران ــه م گۆڕانكاریی و شــه ڕی ناوخــۆ، ئ

زۆرییــان هه بــوو لــه  وروژاندنــی چاوتێبڕینــه  هه رێمــی و 

ناوچه یــه دا.  لــه و  نێوده وڵه تییــه كان 

ســاڵی  مــاوه ی چه نــد  لــه   ده كرێــت  تێبینــی  ئــه وه ی 

ــاوی  ــی به رچ ــران هه وڵ ــالمی ئێ ــاری ئیس ــردوودا كۆم ڕاب

بــه   كــه   یه مــه ن،  بــه ره و  كشــان  مه به ســتی  بــه   داوه  

ده روازه ی دوورگــه ی عــه ره ب داده نرێــت، ئــه وه ش لــه  

چه كــداره   پشــتیوانیكردنی  و  هاوكاریكــردن  ڕێگــه ی 

ســه ره ڕای  ئه مــه   شــیعه (،  تائیفــه ی  )لــه   حوســییه كان 

و  ئیرسائیــل  نێــوان  په یوه ندییه كانــی  گه شــه كردنی 

بنیامیــن  لــه  دوای ســه ردانه كه ی  ئه فریقیــا  كیشــوه ری 

چه نــد  بــۆ  ئیرسائیــل،  وه زیرانــی  ســه رۆك  ناتانیاهــۆ، 

و  ئۆگه نــدا  ئه فریقیــا:  خۆرهه اڵتــی  ده وڵه تێكــی 

هێــزی  پێگــه  و  خــاوه ن  كــه  هه ردووكیــان  ئه ســیوبیا، 

چوارچێــوه ی  لــه   ســۆماڵ  خاكــی  له ســه ر  ســه ربازین 

ــتی  ــتنی ئاش ــی پاراس ــاو هێزه كان ــان له ن ــی هێزه كانی بوون

)ئه میســۆم(. بــه   نــارساو  ئه فریقیــا 

به نده ره كانــی  لــه   هه نووكه یــی  بارودۆخــی 
ئه فریقــا  قه ڕنــی 

- سۆماڵ 
ــاراوی كیشــوه ری  ــن كه ن ــی درێژتری ــی ســۆماڵ خاوه ن واڵت

ــه  )3000(  ــر ل ــه  زیات ــه ، كــه  درێژییه كــه ی ده گات ئه فریقیای

ســه ر  ده كه وێتــه   هــه ره  زۆری  به شــی  و  كیلۆمه تــر 

باكــوور  لــه   كه ناره كانــی  بــه اڵم  هنــدی،  ئۆقیانووســی 

كه ناره كانــی  و  عــه ده ن  كه نــداوی  ســه ر  ده ڕوانێتــه  

ــده ب.  ــه رووی بابومله ن ــه ر گ ــه  س ــش ده ڕوانێت خۆرهه اڵتی

ــی  ــی بۆشــایی له ده ســتدانی ده ســه اڵت، كه ناره كان ــه  كات ل

ــه وه   ــك بوون ــه  و گرفتێ ــد كێش ــه ڕووی چه ن ــۆماڵ ڕووب س

له وانــه : تێفڕێدانــی خاشــاك و پاشــاموه كان، ڕاوكردنــی 

ــه  ســۆماڵییه كان  ــێ، ده ســتدرێژیكردنه  ســه ر ڕاوچی زۆره مل

ڕاســتیدا  لــه   بیانییه كانــه وه  .  كه شــتیه   له الیــه ن 

ڕاوچییــه كان  بۆســه ر  به رده وامــه كان  ده ســتدرێژیكردنه  

بــووه  هــۆی ســه رهه ڵدانی دیــارده ی چه ته گه رێتــی لــه  

ــه ی  ــه ر جووڵ ــه ی بۆس ــی هه ڕە ش ــه  كرده ی ــه  ب ــادا، ك ده ری

ــتكرد.  ــه دا درووس ــه  گرنگ ــه و ناوچ ــی ل ــی جیهان ده ریاوان

بــه اڵم  به نــده ری ســه ره كییه ،   )4( ســۆماڵ خاوه نــی 

لــه  ماوه ی چه ند ســاڵی ڕابردوودا كۆماری ئیســالمی 
ئێران هه وڵی به رچاوی داوه  به  مه به ستی كشان به ره و 
یه مه ن، كه  بــه  ده روازه ی دوورگه ی عه ره ب داده نرێت، 
ئــه وه ش له  ڕێگه ی هاوكاریكردن و پشــتیوانیكردنی 

چه كداره  حوسییه كان )له  تائیفه ی شیعه (، 
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ده ســه اڵتی  ژێــر  ناكه ونــه   به نده رانــه   لــه و  هیچــكام 

ســۆماڵ.  فیدراڵــی  حكومه تــی  به ڕێوه بردنــی 

به نده ری مۆگادیشۆ
دوای  لــه   به نــده ره كان،  گه وره تریــن  لــه   یه كێكــه  

ڕووخاندنــی ڕژێمــی محه مــه د ســیاد بــڕی كاركــردن تیایــدا 

ــتیپارێزه كانه وه   ــزه  ئاش ــه ن هێ ــر له الی ــه اڵم دوات ــتا، ب وه س

كرایــه وه . پاشــان له  دوای )10(و دوا بــه دوای كۆنرۆڵكردنی 

ئیســالمییه كانه وه   دادگا  یه كێتــی  چه كدارانــی  له الیــه ن 

جارێكیــر كرایــه وه ، بــه اڵم ئێســتا له الیــه ن كۆمپانیــای 

)به یــره ق(ی توركیــه وه  به ڕێــوه  ده برێــت، دوایئــه وه ی 

مافــی  ســاڵ   )20( مــاوه ی  بــۆ  ســۆماڵ  حكومه تــی 

مه رجــه ی  بــه و  پێــداوه   به نده ره كــه ی  به ڕێوه بردنــی 

%55ی داهاتــی ســااڵنه ی به نده ره كــه  بگه ڕێتــه وه  بــۆ 

ســۆماڵ. حكومه تــی  گه نجینــه ی 

به نده ری به ڕبه ڕه  
ــاڵی  ــه  س ــۆماڵ، ل ــی س ــن به نده ره كان ــه  كۆنری ــه  ل  یه كێك

ــۆ كاری  ــتكراوه ، ب ــتای دروس ــێوه یه ی ئێس ــه و ش 1968دا ب

ــی  ــی خۆرهه اڵت ــۆ واڵتان ــااڵت ب ــه ڕ و م ــی م هه نارده كردن

هاورده كردنــی  كه نــداو،  ده وڵه تانــی  و  ناوه ڕاســت 

ــرنا.  ــۆر به كارده هێ ــمه كی جۆراوج ــوته مه نی و كااڵ و ش س

ئــه م به نــده ره  كه وتۆتــه  كۆمــاری ســۆماڵی النــد، كــه  

لــه  ســۆماڵ  لــه  ســاڵی 1991 ســه ربه خۆیی ڕاگه یانــد، 

ــد  ــی ســۆماڵی الن ــه  ســاڵی 2015دا حكومه ت ــەوە . ل جیابۆت

ســاڵ   )30( مــاوه ی  بــۆ  كه ڵكوه رگرتنــی  گرێبه ســتێكی 

توركیــا  دوبــه ی،  به نده ره كانــی  ده ســته ی  به خشــیه  

نیــازی خــۆی بــۆ دامه زراندنــی بنكه یه كــی ســه ربازی، 

ڕابگه یه نێــت.  عــه ده ن  كه نــداوی  لــه  

به نده ری بوصاصو
ده یــه ی  لــه   ســۆماڵ،  خۆرهه اڵتــی  لــه   ده كه وێتــه  

هه شــتاكاندا دروســتكراوه  وه ك به شــێك لــه  ڕێكه وتننامــه ی 

پێكهاتنــه وه ی نێــوان بــه ره ی ئینقــازی دیموكراتــی ســۆماڵ 

)یه كــه م بزووتنــه وه ی یاخیبــووی چه كــداری( و نێــوان 

ــه  سه رپه رشــتی  ــه وه ش ب ــڕی، ئ ــه د ســیاد ب ڕژێمــی محه م

و چاودێــری ئیتاڵییــه كان. ئــه م به نــده ره  كه وتۆتــه  ژێــر 

ده ســه اڵتی به ڕێوه به ریــی حكومه تــی ویالیه تــی بۆنــت 

ــه   ــه ی ل ــی دوب ــی به نده ره كان ــته ی به ڕێوه بردن ــد، ده س الن

ســاڵی 2013دا توانــی گرێبه ســتێك له گــه ڵ حكومه تــی 

بۆنــت النــد ئیمــزا بــكات لــه  پێنــاو فراوانكــردن و ســاز و 

ئاماده كردنــه وه ی به نــده ری بوصاصــو، بــه اڵم تاكــو ئێســتا 

ڕوون نییــه ، كــه  ئایــا ده ســته ی به نده ره كانــی دوبــه ی 

ــا.  ــان ن ــتۆ ی ــه  ئه س ــی ده گرێت ــامرات به ڕێوه بردن ئی

به نده ری كسمایۆ
هنــدی،  ئۆقیانوســی  ســه ر  ده كه وێتــه   به نــده ره   ئــه م 

بــه   ســه ر  ده وڵه مه نــده ،  رسوشــتییه كان  ســامانه   بــه  
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 1966 ســاڵی  لــه   النــده   جوبــا  ویالیه تــی  حكومه تــی 

دروســتكردنی  لــه   ســه ره كی  ئامانجــی  دروســتكراوه ، 

لــه  هه نارده كردنــی مــۆز و به رووبوومــه   بــوو  بریتــی 

كشــتوكاڵی،  كه لوپه لــی  و هاورده كردنــی  ناوخۆییــه كان 

چونكــه  شــاری كســامیۆ نزیكــه  لــه  شــاره  كشــتوكاڵییه كان، 

ئــه و ناوچانــه ی كــه  واڵتــی ســۆماڵی بــه  به روبوومــی 

لــه   به نــده ره  ئــه م  كــردووه.  ده وڵه مه نــد  كشــتوكاڵی 

پڕۆســه یه كی  هیــچ  ڕابــردوودا   ســاڵی   )20( مــاوه ی 

و  نه بینیــوه    به خۆیــه وه   چاكســازی  نۆژه نكردنــه وه و 

ــتی  ــه و یاداش ــوون. ئ ــه كانی له كاركه وت ــر %20ی به ش زیات

شــێخ  حكومه تــی  نێــوان  لــه   كــه   لێكتێگه یشــتنه ی، 

ــان  ــا واژۆی ــی كینی ــه ڵ واڵت ــه د له گ ــێخ ئه حم ــه ریف ش ش

و  ســه روه ت  لــه و  كه ڵكوه رگرتــن  بــه   ســه باره ت  كــرد 

ســامانه ی، لــه  كه نــاری كســامیۆی هاوســنووری كینیــا 

ــر  ــه ك، كــه  دوات ــووه  هــۆی ســه رهه ڵدانی ناكۆكی ــه ، ب هه ی

نێوده وڵه تــی  دادی  دادگای  ناوه نده كانــی  گه یشــته  

لــه  الهــای، بــه اڵم كرێــی ئیــش و كاره كانــی ده ســته ی 

ده وڵه تــی  له الیــه ن  ســۆماڵی  الیه نــی  به دواداچوونــی 

ده درێــت.  یه كگرتــوو  عه ره بــی  ئیامراتــی 

- جیبۆتی
كۆمــاری جیبۆتــی، كــه  لــه  ڕابــردوودا تــا ســاڵی 1977 بــه  

لــه  ئێســتادا خاوه نــی  ســۆماڵی فه ڕه نســی نارسابــوو، 

به نده رێكــی ســه ره كییه  ئه ویــش به نــده ری )جیبۆتــی(

یــه ، بــه اڵم لــه  ناوخــۆدا بــه  به نــده ری دۆرالــه  به ناوبانگــه . 

ئــه م به نــده ره  كه وتۆتــه  ده روازه ی ده ریــای ســوور لــه  

ــه رج و   ــه م ــت، ك ــده ر داده نرێ ــا به ن ــه  ته نه ــوره وه ، ب باش

ــی  ــه  ئاسایش ــه ت ب ــی تایب ــای نێوده وڵه ت ــی یاس پێوه ره كان

كیشــوه ری  خۆرهه اڵتــی  لــه   به نده ره كانــی  و  كه شــتی 

پێگه یه كــی  جیبۆتــی  به نــده ری  تێدایــه.  ئه فریقیــا 

دوای  لــه   به تایبه تــی  به ده ســتهێناوه ،  بــااڵی  هه رێمــی 

و  ئه ریتیریــا  نێــوان  ســنووری  ناكۆكــی  كۆتاییهاتنــی 

كاتێــك   ،2000  –  1998 ســااڵنی  نێــوان  لــه   ئه ســیوپیا 

و  به كارهێنــان  گرێبه ســتی  جیبۆتــی  حكومه تــی 

گرووپــی  به خشــیه   به نده ره كــه ی  به ڕێوه بردنــی 

جیهانیــی به نده ره كانــی دوبــه ی، كــه  بــۆ مــاوه ی  )20( 

ــت.  ــه رده وام ده بێ ــاڵ ب س

- سوودان 
دابه شــبوونی  له پێــش  ســودان  كه ناره كانــی  درێــژی 

ــژ  ــای ســوور درێ ــر و تاكــو ده ری ده گه یشــته  800 كیلۆمه ت

بۆتــەوە . به نــده ری پــۆرت ســودان بــه  به نــده ری ســه ره كی 

كۆمــاری ســودان داده نرێــت له الیــه ن ده ســته ی به نــده ره  

گواســتنه وه ی  وه زاره تــی  بــه   ســه ر  ده ریاییه كانــی 

ســودان به ڕێــوه  ده برێــت. ئــه م به نــده ره  لــه  چه نــد 



80

ئایدیا دیپلۆماتیك

له وانــه   پێكهاتــووه ،  جیــاواز  ئاســت  به نده رێكــی 

به نــده ری  باشــوور،  به نــده رى  باكــوور،  به نــده ری 

ســه واكن.  به نــده ری  و  )الخیــر(  به نــده ری  ســه وز، 

گشــتی  به ڕێوه بــه ری  شــلییه ،  محه مــه د  جه الله دیــن 

ــكرایكرد،  ــودان ئاش ــی س ــده ره  ده ریاییه كان ــته ی به ن ده س

نێــوان  لــه   ســه ودایه ك  و  گرێبه ســت  چه نــد  كــه  

جه زائیرییه كانــدا  و  به حرێنــی  كۆمپانیــا  و  ده ســته كه  

هه یــه ، جگــه  لــه  چه ندیــن لێكتێگه یشــن و پێكهاتــن 

چینییــه كان. كۆمپانیــا  و  عه ره بــی  ئیامراتــی  له گــه ڵ 

- ئه ریتیریا 
و  )مصــوع(  به نــده ره   دوو  خاوه نــی  ئه ریتیریــا 

نییــه .  تێــدا  گونجاوییــان  كارئاســانی  كــه   )عصــب(، 

2015دا  ســاڵی  لــه   دوبــه ی  به نده ره كانــی  گرووپــی 

نزیــك  فڕۆكه خانــه ی  )عصــب(و  به نــده ری  بڕیاریــدا 

ــه   ــه و به نــده ره  بــۆ مــاوه ی )30( ســاڵ به ڕێــوه  ببــات ل ل

بدرێتــه   داهاته كانــی  %30ی  ڕێــژه ی  به رامبه ریشــدا 

كاركــردن  2018دا  ســاڵی  لــه   بڕیــاره   كــه   ئه ریتیریــا، 

تیایــدا ده ســتپێبكات. گرنگــی به نده ره كانــی ئه ریتیریــا 

كــه   ده ركــه وت،  پێداگــری  گه رده لولــی  پڕۆســه ی  لــه  

ســه ركردایه تی  بــه   عه ره بــی  هاوپه یامنێتــی  له الیــه ن 

یه مــه ن  یارمه تیدانــی  بــۆ  ســعودیه   عه ره بســتانی 

ــی ســه ربازه   ــه  دوای وه ده رنان ــی ل ــتیپێكرد، به تایبه ت ده س

ســه ربازی  بنكه یه كــی  لــه   ئیامراتییه كانــی  و  ســعودی 

ــی  ــوێنی جیبۆت ــا ش ــه وه  ئه ریتیری ــه و هۆیه ش ــی، ب جیبۆت

دراوســێی گرتــه وه . 

كۆتایی 
ــا،  ــی ئه فریقی ــی قه ڕن ــی به نده ره كان ــی هه نووكه ی ڕه وش

ــه  ســه ر ده روازه كانــی  ــه  به شــی باشــوره وه  ده ڕوانن كــه  ل

ده ریده خــات،  عــه ده ن،  كه نــداوی  و  ســوور  ده ریــای 

كــه  واڵتــه  عه ره بییــه كان لــه  ئاســتیاندا زۆر دڵیــان باشــه ، 

قه یرانه كانــدا  دروســتبوونی  له كاتــی  ته نهــا  به ڵكــو 

ئه نجامــی  لــه   هــه روه ك  نایه تــه وه ،  بیریــان  نه بێــت 

هه ڵگیرســانی شــه ڕی نێــوان هێزه كانــی هاوپه یامنێتــی 

لــه   ڕوویــدا،  یه مــه ن  حوســییه كانی  و  عه ره بــی 

ــراوی و  ــه  له بیرك ــااڵنێك ب ــۆ س ــه  ب ــه و ناوچه ی ــدا ئ كاتێك

ــه   ــی، ك ــی عه ره ب ــا ده وڵه ت ــه وه. ته نه ــراوی مای په راوێزخ

بــه  باشــی دركــی بــه  گرنگــی ئــه و ناوچه یــه  و پێویســتی 

ناوچــه ی  به ســه ر  قه ڵه مــڕه وی  دروســتكردنی  بــه  

قه ڕنــی ئه فریقیــا كــرد، ده وڵه تــی ئیامراتــی عه ره بــی 

یه كگرتــوو بــوو. 

له بــه ر ڕۆشــنایی ئــه وه ی لــه  ســه ره وه  باســكرا، پێویســته  

له ســه ر ده وڵه تانــی عه ره بــی هاوكه نــاری ده وڵه تانــی 

ڕوونــی  بــه   ده ره وه یــان  سیاســه تی  ئه فریقــا  قه ڕنــی 
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ئه منــی  به رژە وه ندیــه   پاراســتنی  له پێنــاو  دابڕێــژن 

قه ڕنــی  ناوچــه ی  هه مبــه ر  لــه   ســراتیژییه كانیان  و 

چه نــد  بــه   ڕازیبوونیــان  ته نهــا  له جیاتــی  ئه فریقیــا، 

لــه   خــۆی  كــه   ســه رپێیی،  و  ئاســایی  په یوه ندییه كــی 

كاری فریاگــوزاری و هاوكاریكردنــی هه ندێــك ڕە وتــی 

سیاســی له نــاو ئــه و واڵتانــه دا ده بینێتــه وه.

سیاســی،  ده ســه اڵتی  گواســتنه وه ی  مــاوه ی  لــه  

ته قه لالكانــی  و  هــه وڵ  ســایه ی  لــه   به تایبه تــی 

بــه ره و  قه ڵه مــڕە وی  پێگــه  و  فروانكردنــی  بــۆ  ئێــران 

په یوه ندییه كانــی  پته وكردنــی  هه روه هــا  یه مــه ن. 

نێــوان ئیرسائیــل و ده وڵه تانــی خۆرهه اڵتــی ئه فریقیــا 

بــه  ئه فریقیــا  قه ڕنــی  و  گشــتی  به شــێوه یه كی 

ناوچه یــه   ئــه و  گرنگــی  ئه وه نده یــر   تایبه تــی 

ــه ی  ــه و هه واڵن ــك ئ ــی كاتێ ــات، به تایبه ت ده رده خ

ــۆ ســه ر ئاسایشــی  ــل مه ترســییه  ب ــران و ئیرسائی ئێ

عه ره بــی.  نه ته وه یــی 

مه حمــود  شــێخ  عه بدولقــادر  ســومه ییه    -
ناوچــه ی  پرســه كانی  لــه   تووێــژه ر  شــولی، 

ئه فریقیــا قه ڕنــی 
 

سه رچاوه  : 
ــدة  ــه وه ی )مــواينء القــرن االفريقــي.. ســاحة جدي توێژین

ــة( ــات الدولي للنزاع

مركز الجزیرة  للدراسات 

http://studies.aljazeera.net/ar



چارەنووسی بەرەی »مۆرۆ«ی ئیسالمی 
تووندڕه و له  فلیپین

زیاتر له  نیو سه ده  ملمالنێی خوێناوی و 
سه ره نجام له به ریه ك هه ڵوه شان

لە عەرەبییەوە: ڕۆڤار الوه ند  
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 Moro Islamic( ــالمی ــۆری ئیس ــوازی م ــەرەی رزگاریخ ب

ئیســالمی  گرووپێكــی  لــە  بریتیــە   )Liberation Front

توونــدڕەو مۆڵگــەی ســەرەكیان لــە ناوچەكانــی باشــووری 

واڵتــی فلیپینــە. كارو چاالكییەكانــی ئــەم كرووپــە ئیســالمیە 

مێندەنــاو،  هەرێمــی  لــە  باخســامۆرۆ  ناوچــەی  لــە 

گەورەتریــن دورگــەی ســۆلۆو ناوچەكانــی پاالوان، باســیالن 

و دوورگــە نزیــك و دراوســێكانی دیكــەدا چڕبۆتــەوە. 

ســەرەتا بــەرەی مــۆرۆ لەالیــەن )حاجــی مــوراد ئیراهیــم(

وە ڕابەرایەتــی دەكــرا، كــە لــە دوای كۆچكردنی )ســەالمات 

هاشــم( ڕابــەری پێشــووی بــەرەی مــۆرۆ بــه  نه خۆشــی لــە 

ــردرا.  ــە هەڵبژێ ــی بەرەك ــەری نوێ ــە ڕاب ــاڵی 2003دا ب س

نــاوی )مــۆرۆ( لەالیــەن كۆڵۆنیالیزمــە ئیســپانییەكانەوە 

بەســەر دانیشــتووە موســڵامنەكانی فلیپینــدا دراو لــەو 

ســەردەمەوە مــۆرۆ ناوێكــە بــۆ ناســینەوەی ئــەو گرووپــە 

ــت.  ــالمییە بەكاردەهێرنێ ئیس

خێزانــە نیشــتەجێكراوە كریســتیانەكانی باشــووری فلیپیــن 

چەكدارییــان  رێكخراوێكــی  چەنــد  زۆرە  ماوەیەكــی 

درووســتكردووە و موســڵامنەكانیان كــردە ئامانجــی خۆیان، 

ئــەوەش لــە دەرئەنجامــدا لــە ســاڵی 1968دا بــووە هــۆی 

دامەزراندنــی بزووتنــەوەی بەرەنگاربوونــەوەی مــۆرۆ كــە 

داوای ســەربەخۆیی و جیابوونــەوەی گەلــی )مۆرۆ(یــان لــە 

دەوڵەتــی فلیپیــن كــرد. 

مێژووی دروســتبوونی گەلی مۆرۆ
لــە دوو رەوت  فلیپیــن  لــە  بەرخۆدانــی گەلــی مــۆرۆ 

پێكدەهــات: رەوتێكــی نیشــتامنی بــە ســەركردایەتی )نــور 

ئیســالمی  بیروبــاوەڕی  خــاوەن  رەوتێكــی  میســواری(، 

لــە  هەندێــك  هاشــم(.  )ســەالمات  ســەرۆكایەتی  بــە 

ــۆی  ــە زانك ــم ل ــەالمات هاش ــەی س ــی رەوتەك ئەندامەكان

ئەزهــەر خوێنییــان و كەوتنــە ژێــر كاریگــەری ئەدەبیــات و 

بیــری ئیخــوان موســلمین و نووســینەكانی )ســەید قوتــب( 

ــەردەمەدا  ــەو س ــەودودی(ەوە. ل ــالمی )ئەمل ــای ئیس و زان

ژمارەیــەك لــە جەنگاوەرەكانــی مــۆرۆ ڕوویانكــردە واڵتانــی 

رەوتــە  كاریگــەری  ژێــر  كەوتنــە  و  فلیپیــن  دەرەوەی 

زۆرینەی موسڵمانەكانی فلیپین لە دورگەكانی مێندناو و سۆلۆ نیشتەجێ بوون و ڕووبەری ئەو 
ناوچانەی ئەوان تێیاندا نیشتەجێن لە كۆی ڕووبەری واڵتی فلیپین گەورەترە. بە گشتی ئایینی 
ئیسالم لە سەرەتای سەدەی چواردەوە لەسەر دەستی بانگخوازان و بازرگانە موسڵمانەكانەوە 
ئیسالمی  فەرمانڕەوایەتی  ئاسیا. سەرەتا  باشوری خۆرهەاڵتی  لە  فلیپین  واڵتی  ڕوویكردۆتە 
لە ژمارەیەك دوورگەی باشوری ئەو واڵتەدا دەمەزرێنراو بەرەنگاربوونەوەی موسڵمانەكان بۆ 
دەسەاڵتی كۆڵۆنیالیزمی ئیسپانی بەرە بەرە بووە هۆی الوازبوون و پووكانەوەی هەژمون و 
فەرمانڕەوایەتی ئیسالمی له و واڵته دا. پاشان دەسەاڵتی كۆڵۆنیالیزمی ئەمەریكی هەستا بە 
لكاندنی هەرێمی باشوری موسڵمان نشینی فلیپین بە هەرێمی باكورییەوە، پێشئەوەی واڵتی 
فلیپین لە ساڵی 1946دا سەربەخۆیی نیشتمانی وەربگرێت. لە دوای وەرگرتنی سەربەخۆیی 
نیشتەجێكردنی  بە  كرد  دەستی  فلیپین  حكومەتی  دەوڵەت،  دامودەزگاكانی  دامەزراندنی  و 
هەزاران كەس لە كریستیانەكان لە ناوچەكانی باشور، ئەمەش وایكرد موسڵمانەكانی فلیپین 
ببنە كەمینە، كە تەنها رێژەیی %20ی كۆی دانیشتوان پێكدەهێنن، هەرچەندە لە سەرەتای 

سەدەی بیستەمدا نزیكەی %98ی دانیشتوانیان پێكدەهێنا، 
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ئیســالمییەكانەوە، بــە تایبەتیــش فیكری ســەلەفی وەهابیی 

كاریگــەری زۆری كــردە ســەر ئەوانــەی كە لە عەرەبســتانی 

بەشــداریكردنی  هەروەهــا  دەیانخوێنــد،  ســعودیە 

ژمارەیەكــی زۆر لــه  موســوڵامنه  الیه نگرانــی مــۆرۆ لــە 

به نــاو جیهــاد لــە واڵتــی ئەفغانســتان هۆكارێــك بــوو بــۆ 

ــەلەفیی  ــری س ــەری فیك ــر كاریگ ــە ژێ ــەوەی زوو بكەون ئ

جیهادییــەوە. 

ئیســالمی  بــەرەی  و  نیشــتمانی  بــەرەی 
مــۆرۆ توونــدڕه وی 

لــە ســاڵی 1972دا هــەردوو رەوتــی بــەرەی نیشــتامنی 

رزگاریخــوازی مــۆرۆ بــە ســەرۆكایەتی نــور میســواری 

رەوتــی  داواكارییەكانــی  لەســەر  دەربــڕی  رەزامەنــدی 

ئیســالمی مــۆرۆ بــۆ پەیڕەوكردنــی بنەماكانــی ئایینــی 

ــاڵی  ــە س ــالمییەكان ل ــد ئیس ــەاڵم زۆری نەخایان ــالم، ب ئیس

1977دا جیابوونــەوە و بــەرەی ئیســالمی رزگاریخــوازی 

ــد  ــم دامەزران ــەالمات هاش ــەرۆكایەتی س ــە س ــان ب مۆرۆی

كــە دەرچــووی كۆلێــژی ئوســوڵی ئایینــی زانكــۆی ئەزهــەر. 

جیابوونەوەكەیــان  هــۆكاری  الیەنگرانــی  و  ســەالمات 

ــی  ــە پەیڕەوكردن ــەی میســواری ل ــۆ پاشەكش ــدەوە ب گەڕان

ــالم،  ــی ئیس ــی ئایین ــی بنەماكان ــۆ جێبەجێكردن ــوە ب دەع

بــەرەی  كــە  ئەوەیــە  دیكــەش  هۆكارێكــی  هەروەهــا 

نیشــتامنی دەســتبەرداری خواســتی ســەربەخۆیی بــوو، 

ــەكان  ــۆ مۆرۆیی بەڵكــو تەنهــا داوای حوكمــی ئۆتۆنۆمــی ب

ــرد.  دەك

ســەالمات هاشــم بــەرەی نیشــتامنی مــۆرۆ و رێبــازی 

كاركردنــی بەمشــێوەیە پێناســە كــردووە: »بریتیــە لــە 

جیهــادی،  پەروەردەیــی،  بانگخــوازی،  دامەزراوەیەكــی 

ــە  ــەزراوە ك ــەوە دام ــۆ ئ چاكســازی، فیكــری و سیاســی، ب

ببێتــە نوێنــەری بیرۆكــەی درووســتكردنی بزووتنەوەیەكــی 

ــان  ــە بونیاتن ــن ل ــی بریتی ــی. ئامانجەكان ــالمی جیهان ئیس

موســڵامن،  خێزانــی  موســڵامن،  تاكــی  پێكهێنانــی  و 

لەپشــت  ســەرەكی  هــۆكاری  موســڵامن.  كۆمەڵگــەی 

و  نیشــتامنی  بــەرەی  لەنێــوان  ناكۆكــی  ســەرهەڵدانی 

كــە  ئەوەبــوو  مــۆرۆ  ئیســالمی  رزگاریخــوازی  بــەرەی 

بــەرەی نیشــتامنی لــە ســاڵی 1976دا رێككەوتننامەیەكــی 

لەگــەڵ حكومەتــی فلیپیــن ئیمــزا كــرد، كــە ناوەرۆكەكــەی 

نور میسواری و ڕۆدریگۆ دۆتێرتی
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موســڵامنانی  بــە  ئۆتۆنۆمــی  حوكمــی  پێدانــی  باســی 

فلیپیــن دەكات لــە )15( ناوچــەی ئــەو واڵتــەدا، بــەاڵم 

دەقــی ئــەو رێككەوتنــە جێبەجــێ  نەكــرا، هەرچەنــدە 

دانوســتان  لەســەر  بــوو  بــەردەوام  نیشــتامنی  بــەرەی 

لەگــەڵ حكومەتــی مانێــال بــۆ گەیشــن بــە جێبەجێكردنــی 

ــە  ــێوەیەك ك ــە ش ــی ب ــی ئۆتۆنۆم ــەی حوكم رێككەوتننام

جێگــەی رەزامەنــدی موســڵامنەكان بێــت. لــە هەمانكاتــدا 

بــەرەی ئیســالمی مــۆرۆ   رێگــەی خەباتــی چەكــداری 

و  هەڵبــژارد  فلیپینــی  ســوپای  و  حكومــەت  دژی  لــە 

دەكــرد.  تــەواوی  ســەربەخۆیی  بەدەســتهێنانی  داوای 

ــەركردایەتی  ــە س ــتامنی ب ــەرەی نیش ــاڵی 1996دا ب ــە س ل

نــور میســواری رێككەوتننامــەی )تەرابلوســی دووەم(ی 

ــدا  ــە ئەنجام ــە ل ــرد، ك ــن واژۆ ك ــی فلیپی ــەڵ حكومەت لەگ

ــەوە  ــی لێكەوت ــی ئۆتۆنۆم ــی حوكم ــی ناوچەیەك پێمهێنان

ــا )4(  ــن تەنه ــۆی )13( ناوچــەی باشــوری فلیپی ــە ك ــە ل ك

ــڕەوای  ــور میســواری پۆســتی فەرمان ــەوە و ن ناوچــەی گرت

ناوچــەی حوكمــی ئۆتۆنۆمــی ئیســالمی لــە مێندەنــاو 

ــەر  ــی س ــزە چەكدارەكان ــەوەش هێ ــە ل ــت، جگ گرتەدەس

بــە بــەرەی نیشــتامنی لەگــەڵ هێزەكانــی ســوپای فلیپینــدا 

یەكیانگــرت. لــە راســتیدا دەقــی ئــەو رێككەوتننامەیــە 

نەیتوانــی  چونكــە  نەكــرا،  جێبەجــێ   تەواوەتــی  بــە 

ــەرووی  ــە س ــكات، ل ــەكان رازیب ــی زۆری مۆرۆیی ژمارەیەك

چونكــە  مــۆرۆ،  ئیســالمی  بــەرەی  هەمووشــیانەوە 

ــە  ــم و ناوچ ــەرجەم هەرێ ــە س ــەری رێككەوتننامەك رووب

دەرئەنجامێــك  بەڵكــو  نەدەگرتــەوە،  ئیســالمییەكانی 

بــوو بــۆ ئــەو گۆڕانكارییــە دیمۆگرافییانــەی وایانكــرد 

زۆرینــەی دانیشــتوان لــەڕووی ژمــارەوە لــە زۆربــەی ئــەو 

هەرێامنــەی باشــوردا ببنــە مەســیحی. 

نــور  مــۆرۆ  نیشــتامنی  بــەرەی  2001دا  ســاڵی  لــە 

میســواری لــە ســەرۆكایەتی خــۆی دوورخســتەوە بەهــۆی 

رازی نەبوونــی لــە لێهاتوویــی و ئاســتی بەڕێوەبردنــی 

ــی  ــواری كودەتایەك ــەوە میس ــەاڵم دوایئ ــەركردایەتی، ب س

بەســەر پرۆســەی ئاشــتیدا كــرد و ســەركردایەتی كۆمەڵێــك 

بــەرەی  نــاو  كودەتاچییەكانــی  و  هەڵگــەڕاوەكان  لــە 

دژی  لــە  ئۆپەراســیۆنێكیان  چەنــد  كــردو  نیشــتامنی 

ســوپای فلیپیــن ئەنجامــدا. پاشــان ســوپای فلیپیــن كەوتــە 

ــەاڵم  ــا هــەاڵت، ب ــەرەو مالیزی ــان و میســواری ب ڕاوەدونانی

فلیپینــی  حكومەتــی  رادەســتی  نەخایانــد  ئەوەنــدەی 

كــردەوە و ســزای زیندانیكردنــی بەســەردا ســەپێرنا. بــەرەی 

نیشــتامنی بەســەر )4( باڵــدا دابەشــبوو، لــە نێوانیانــدا 

باڵــی نــور میســواری كــە بــەردەوام بــوو لەســەر دژایەتــی 

ــە ناوچــە  ــی ب ــی ئۆتۆنۆم ــی حوكم ــی شــێوازی پێدان كردن

ــۆ ســەر  ــی ب ــرش و پەالمارەكان موســڵامن نشــینەكان و هێ

ــداوه . ــژە پێ ــن درێ ــوپای فلیپی س

لــە ســاڵی 1997وە گۆڕانكارییــەك لــە ئاراســتە و كاری 

ــە  ــە دەســتیكرد ب ــدا، چونك ــۆرۆ رووی ــەرەی ئیســالمی م ب

ئەنجامدانــی دانوســتانی نهێنــی لەگــەڵ حكومەتــی فلیپین، 

بــەاڵم ئــەم دانوســتانانە كــە لــە ســەردەمی حوكمــی 

فلیپینــدا  پێشــووتری  ســەرۆكی  ئیســرادا(  )جۆزیــف 

بــوو هیــچ ئەنجامێكــی ئەوتــۆی لێنەكەوتــەوە، بەڵكــو 

بــە پەالماردانێكــی بەربــاڵوی ســوپای فلیپیــن بۆســەر 

جێمۆڵگەكانــی بــەرەی ئیســالمی مــۆرۆ لــە ســاڵی 2000دا 

كۆتایــی پێهــات. لــە ســاڵی 2003دا بــەرەی ئیســالمی 

ســەركردە دامەزرێنــەرە مێژووییەكــەی )ســەالمات هاشــم(

ی لەدەســتدا كــە پێــی دەوتــرا )شــێرەكەی مێندەنــاو( 

ــی  ــە باوك ــم ب ــن(. هاش ــە فلیپی ــاد ل ــێری جیه ــود )ش یاخ

كاتێك ژماره یــه ك له  خوێندكاره  موســوڵمانانه كانی 
فلیپین، كه  له  میسرو سعودیه  ده یانخوێند كه وتبوونه  
ژێر كاریگه ری ئیخوان موســلمین و فیكری ســه له فی 
وه هابــی، ده ســتیان كرد به  جموجــووڵ و چاالكی، به  
دیاریكراویــش له  زانكۆی ئه زهــه رو هه ندێك زانكۆو 

په یمانگا ئیسالمییه كانی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست
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مۆرۆییــەكان  بەرخۆدانــی  و  ئیســالمی  رەوتــی  روحــی 

دەدرایــە قەڵــەم. حاجــی مــوراد ئیراهیــم لــە دوای مردنــی 

ســەالمات هاشــم ســەركردایەتی بــەرەی ئیســالمی مــۆرۆی 

ــش  ــەم لەپێ ــی ك ــەالمات هاشــم ماوەیەك ــت. س گرتەدەس

مردنیــدا بەیاننامەیەكــی باڵوكــردەوە تیایــدا رایگەیاندبــوو، 

كــە بــەرەی ئیســالمی پابەنــدە بــە گەیشــتنی الیەنــە 

ــەم ئاراســتەیەی  ــە رێككەوتنێكــی ئاشــتی. ئ ــەكان ب ناكۆك

لــە  شــوێنگرەكەیەوە  لەالیــەن  ئاشــتی  بــەرەو  هاشــم 

رەنگیدایــەوە،  مــۆرۆ  ئیســالمی  بــەرەی  ســەركردایەتی 

چونكــە گوتــاری سیاســی و دیبلۆماســی بــەو ئاقــارەدا گــۆڕا 

دوایئــەوەی كــە لــە رابــردوودا پێداگــری لەســەر خۆســازدان 

بــۆ جیهــاد دەكــرد. هەروەهــا بــەرەی ئیســالمی بــەرە بــەرە 

ــی  ــە خاك ــەواو ل ــەربەخۆیی ت ــتی س ــتبەرداری خواس دەس

ــە بەرجەســتەكردن و  ــرد ب ــوو دەســتی ك ــن ب ــی فلیپی واڵت

ــی  ــە دامەزراندن ــە، لەوان ــارەی دیك ــنیاركردنی رێگەچ پێش

سیســتمی فیدرالــی كــە لەالیــەن )غەزالــی جەعفــەر( 

یەكێــك لــە ســەركردەكانی بــەرەی ئیســالمیەوە پێشــنیاركرا، 

ــی  ــی ئۆتۆنۆم ــەر حوكمێك ــرد لەس ــری دەك ــود پێداگ یاخ

بەهێــز، یــان ئەنجامدانــی ریفراندۆمێكــی گشــتی بــە 

رێكخــراوی  و  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  سەرپەرشــتی 

ــالمی.  ــرەی ئیس كۆنگ

ئــەم ئاراســتەیەی بــەرەی ئیســالمی مــۆرۆ هاوڕابــوو لەگەڵ 

هەوڵدانــی ســەرۆكی ئەوكاتــەی فلیپیــن گلۆریــا ئەرۆیــۆ كە 

لــە ســاڵی 2001دا دەســەاڵتی گرتەدەســت، بــۆ گەیشــتنی 

هــەردووال بــە چارەســەری كۆتایــی كێشــەی مۆرۆییــەكان. 

بــۆ  خۆشــكرد  رێگەیــان  هەوڵدانانــە  ئــەم  ســەرجەم 

لــە  دانوســتان  دیكــەی  پرۆســەیەكی  دەســتپێكردنی 

ســەرەتای ســاڵی 2005دا بــە سەرپەرشــتی رێكخــراوی 

كۆنگــرەی ئیســالمی كــە وەكــو نوێنــەری موســڵامنانی 

فلیپیــن دانــی بــە بــەرەی ئیســالمیدا نــاوە. گفتوگــۆ و 

دانوســتانەكان بــە واژۆكردنــی رێككەوتنێــك لــە ســاڵی 

2008 كــە بــووە ســەرەتای گۆڕانــكاری و پێشــەوەچوونێكی 

گــەورە لــە چوارچێــوەی ئــەو حوكمــی ئۆتۆنۆمییــەدا، كــە 

ــتێكی  ــتە ئاس ــە گەیش ــوو، چونك ــوڵامنەكان دراب ــە موس ب

ــەو  ــە ئ ــرەی رێككەوتننامەك ــە گوێ ــی. ب ــە فیدراڵ ــك ل نزی

ناوچانــەی كــە لەژێــر دەســەاڵتی موســڵامنەكاندان فراوانر 

مافــی  موســڵامنەكان  سیاســیە  ســەركردە  و  دەكرێــن 

ئەوەیــان دەبێــت ئــەو داهــات و قازانجانە بەدەســت بێنن 

ــەوە  ــدی ناوچەك ــامانی دەوڵەمەن ــووم و س ــە بەروب ــە ل ك

كۆكردنــەوەی  مافــی  لــە  دەخرێــت، جگــە  بەدەســت 

ــەو  ــی دەرەكــی ل ــاج و خــەراج و مافــی نوێنەرایەتیكردن ب

بابــەت و مەســەالنەدا كــە تایبەتــن بــە موســڵامنەكان، بــەو 

ــە  ــیادییەكانی دیك ــە س ــەر بابەت ــردن لەس ــەی كارك مەرج

ــە بەرامبەریشــدا  ــدا بێــت، ل ــی ناوەندی لەدســتی حكومەت

ــەرەی ئیســالمی رەزامەنــدی نیشــاندا لەســەر ئامادەیــی  ب

دامەزراندنــی  داوای  لــە  دەســتبەرداربوونی  بــۆ 

دەوڵەتێكــی ئیســالمی ســەربەخۆ لــەو ناوچانــەی كــە 

ــوو رۆژی 5ی  ــڵامنەكاندان. بڕیارب ــەاڵتی موس ــر دەس لەژێ

ئابــی 2008 لــە كواالالمپــوری پایتەختــی مالیزیــان واژۆ 

ــە  ــەك ل ــەاڵم ژمارەی ــت، ب ــە بكرێ ــەر رێككەوتننامەك لەس

ــەی  ــن نام ــوری فلیپی ــتیانەكانی باش ــەمتەدارە كریس سیاس

ــی دادگای  ــە پێشكەش ــەو رێككەوتن ــەر ئ ــان لەس ناڕەزایی

ــی  ــە فەرمانێك ــار دادگاك ــە دواج ــرد، بۆی ــن ك ــااڵی فلیپی ب

دەركــرد بــۆ وەســتاندنی جێبەجێكردنــی رێككەوتننامەكــە 

ــی.  ــێوەیەكی كات ــە ش ب

ئەوانــەی نامــەی ناڕەزایەتیــان بەرزكــردەوە ســەركەوتنیان 

وردەكارییەكانــی  چونكــە  بەدەســتهێنا،  لــەوەدا 

ــی  ــوو. لەالیەك ــی رانەگەیەنراب ــە فەرم ــە ب رێككەوتننامەك

ــە  ــوو، چونك ــتوری نەب ــە دەس ــەوە رێككەوتننامەك دیكەش

ــەوە،  ــی فیدرالیی ــتمی حوكم ــوەی سیس ــە چوارچێ خراوەت

ــدا  ــە كاتێك ــاكات، ل ــەندی ن ــن پەس ــتوری فلیپی ــە دەس ك

كــە گلۆریــا ئۆرۆیــۆ ســەرۆكی فلیپیــن، پێشــر بەڵێنــی 

بــە  بكاتــەوە  هەمــوار  واڵتەكــەی  دەســتوری  دابــوو 

ــە  ــی رێككەوتننامەك ــە جێبەجێكردن ــە ب ــە رێگ ــك ك جۆرێ

ئۆتۆنۆمــی  ناوچــەی حوكمــی  بەرفراوانكردنــی  بــدات. 

ــەوەی  ــۆ نوێكردن ــت ب ــك بێ ــە فاكتەرێ ــالمی لەوانەی ئیس
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توندوتیــژی تائیفــی لــە ناوچەكانــی باشــوری فلیپیــن. 

لــە ترشینــی یەكەمــی 2008دا، دادگای بــااڵی فلیپیــن 

فەرمانێكــی دەركــرد تێیــدا رایگەیانــد كــە رێككەوتننامەكــە 

نادەســتوریە، چونكــە دەبێتــە هــۆی پێدانــی ســەربەخۆیی 

ــن.   ــوری فلیپی ــە باش ــڵامن ل ــەی موس ــە كەمین ــەواو ب ت

دەســتپێكردنەوەی شەڕو پێكدادانەكان 
لــە دوای راگرتنــی جێبەجێكردنــی رێككەوتننامــەی 2008، 

ســەرلەنوێ  شــەڕو پێكدادانــەكان لە نێوان بەرەی ئیســالمی 

مــۆرۆ و ســوپای فلیپینــدا دەســتی پێكــردەوە، ئــەوەش 

گفتوگۆكانــی  مانێــال  حكومەتــی  ئــەوەی  هــۆی  بــووە 

ــۆرۆدا  ــوازی م ــالمی رزگاریخ ــەرەی ئیس ــەڵ ب ــتی لەگ ئاش

ــەوەی  ــە گەڕان ــا ك ــۆ دان ــەی ب ــەو مەرج ــتێنێت و ئ بوەس

ــی  ــە دانان ــەرە ب ــتی بەرامب ــەی ئاش ــۆ پرۆس ــەت ب حكوم

وەاڵمــی  ئیســالمیەوە.  بــەرەی  لەالیــەن  چەكــەكان 

ــە  ــە كۆتایی ــە رێككەوتنەك ــوو ك ــەوە ب ــەرەی ئیســالمی ئ ب

گفتوگــۆكان  و  دانوســتان  دەســتپێكردنەوەی  قابیلــی  و 

نییــەو رێكخراوێكــی شۆڕشــگێڕی وەكــو بــەرەی ئیســالمی 

ــی،  ــی سیاس ــە رێگەچارەیەك ــن ب ــش گەیش ــت لەپێ ناكرێ

ــەردەوام  ــەرەی ئیســالمی ب ــو ب ــت، بەڵك ــی دابنێ چەكەكان

دەبێــت لەســەر پەیڕەوكردنی فشــاری سیاســی و ســەربازی 

لەســەر حكومەتــی مانێــال بــۆ ئــەوەی ناچــاری بــكات رێــز 

ــۆ  ــدا ب ــی گەڕانەوەیان ــە كات ــت. ل ــە بگرێ ــە رێككەوتنەك ل

دانوســتان، پێویســتە چەنــد زەمانەتێكــی نێودەوڵەتــی 

هەبێــت بــۆ جێبەجێكردنــی ناوەرۆكــی رێككەوتنەكــە 

لەالیــەن حكومەتــی ناوەندیــەوە. بــەرەی ئیســالمی مــۆرۆ 

بەنێودەوڵەتیكردنــی  لەســەر  ســورە  كــە  راشــیگەیاند 

كێشــەكە لــە رێگــەی گواســتنەوەی بــۆ بــەردەم رێكخــراوی 

نەتــەوە یەكگرتــووەكان و رێكخــراوی كۆنگــرەی ئیســالمی 

و دادگای دادی نێودەوڵەتــی. 

بــەرەی ئیســالمی مــۆرۆ لــە ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەكانیدا 

پشــت دەبەســتێت بــە ئامانجگرتنــی ســوپای فلیپیــن، 

بــەاڵم حكومەتــی مانێــال تۆمەتەكانــی ئاراســتە دەكات 

ــە  ــەوە ك ــرش و پەالماران ــەو هێ ــت ئ ــتانی لەپش ــە وەس ب

خەڵكانــی مەدەنییــان كردوەتــە ئامانــج، بــە تایبەتــی 

ــەاڵم  ــتی. ب ــەی ئاش ــی رێككەوتننام ــە دوای واژۆ نەكردن ل

بــەرەی ئیســالمی نكۆڵــی دەكات كــە بەرپرســیار بێــت لــە 

ــك  ــانە. هەندێ ــۆرە هێرش ــەو ج ــی ئ ــەر ئەنجامدان بەرامب

جیابوونەتــەوە  ئیســالمی  بــەرەی  لــە  كــە  لەوانــەی 

ئاشــكرایان كــردووە كــە ئــەوان هێرشــەكانیان ئەنجامــداوە. 

ئێســتادا رووبــەڕووی چەندیــن  لــە  ئیســالمی  بــەرەی 

جیابوونــەوە و هەڵوەشــان بۆتــەوە و ســەركردەكانی بــەرە 

ــۆ  ــە ب ــدا هەی ــن دەســتی تێیان ــی فلیپی ــە حكومەت پێیانوای

حاجی موراد ئیبراهیمنور میسواری
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ئــەوەی بــەرە بێهێــزو الواز بــكات و ئــەوە بســەملێنێت كــە 

ــەن.  ــۆرۆ دەك ــی م ــی گەل ــر هــەن نوێنەرایەت ــی ت خەڵكان

ــارەی  ــە ژم ــردووە ك ــكرای ك ــۆرۆ ئاش ــالمی م ــەرەی ئیس ب

ــدارن،  ــان چەك ــە %60ی ــی )12000( كەســن ك ئەندامەكان

رایانگەیانــدووە  دیكــە  ســەرچاوەیەكی  چەنــد  بــەاڵم 

كــە ژمارەیــان كەمێــك لــە )12000( چەكــدار زیاتــرە. 

ــەرەی  ــوان ب ــی نێ ــە بەردەوامەكان ــاردان و پێكدادان پەالم

ئیســالمی رزگاریخــوازی مــۆرۆ و ســوپای فلیپیــن تاكــو 

ــی )2(  ــەس و ئاوارەبوون ــی )120( هــەزار ك ئێســتا كوژران

ملیــۆن موســڵامنی فلیپینــی لێكەوتۆتــەوە كــە لــە ویالیەتی 

)صبــاح(ی واڵتــی مالیزیــای دراوســێ دەژیــن. لێپررساوانــی 

ئەمه ریكییــەكان  لــە  ژمارەیــەك  و  فلیپیــن  حكومەتــی 

لــەو بڕوایــەدان هاوپەیوەنــدی بــاش لەنێــوان بــەرەی 

كۆمەڵــی  و  قاعیــدە  رێكخــراوی  و  مــۆرۆ  ئیســالمی 

ژمارەیــەك  هەیــە. هەروەهــا  ئەندەنوســیادا  ئیســالمی 

ــادی  ــە جیه ــداری ل ــە بەش ــەو بەرەی ــی ئ ــە ئەندامەكان ل

ئەفغانســتاندا دەكــەن و زۆریشــیان لەنــاو ســەربازگەكانی 

مەشــق و راهێنانــی قاعیــدە لــە ئەفغانســتان مەشــقی 

ســەربازییان پێدەكرێــت.

دەشــڵێن  ئەمەریكییانــە  و  فلیپینــی  لێپــررساوە  ئــەو 

بــە  مــۆرۆ هەســتاوە  ئیســالمی  رزگاریخــوازی  بــەرەی 

لەنــاو  ئیســالمی  كۆمەڵــی  ئەندامانــی  مەشــقپێكردنی 

ــەوە،  ــی دەكات ــەرە ڕەت ــەاڵم ب ــەربازییەكانیدا، ب ــە س كەمپ

كــە هیــچ پەیوەندییەكــی لەگــەڵ رێكخــراوی قاعیــدە 

پێداگــری  بەڵكــو  هەبێــت،  ئیســالمیدا  كۆمەڵــی  یــان 

لەســەر ئــەوە دەكات كــە چاالكــی و تێكۆشــانی تەنهــا 

ــالمی  ــەرەی ئیس ــەركردەكانی ب ــە. س ــی فلیپین ــاو خاك لەن

مــۆرۆ هەمیشــە دووپاتــی دەكەنــەوە كــە خەباتــی ئــەوان 

سیاســی،  ئامانجــە  و  خواســت  بەدیهێنانــی  لەپێنــاوی 

ئابــوری و كۆمەاڵیەتییەكانــی موســڵامنانی فلیپینــە و تەواو 

رەتیدەكەنــەوە كــە ملمالنێیەكــی ئایینــی بێــت لــە نێــوان 

موســڵامنەكان و كریســتیانەكانی ئــەو واڵتــەدا.   

موســوڵامنانه كانی  خوێنــدكاره   لــه   ژماره یــه ك  كاتێــك 

فلیپیــن، كــه  لــه  میــرسو ســعودیه  ده یانخوێنــد كه وتبوونــه  

ــه له فی  ــری س ــلمین و فیك ــوان موس ــه ری ئیخ ــر كاریگ ژێ

ــه   ــی، ب ــووڵ و چاالك ــه  جموج ــرد ب ــتیان ك ــی، ده س وه هاب

ــۆو  ــك زانك ــه رو هه ندێ ــۆی ئه زه ــه  زانك ــش ل دیاریكراوی

ناوه ڕاســت،  خۆرهه اڵتــی  ئیســالمییه كانی  په یامنــگا 

ــاڵی  ــۆ س ــراوه  ب ــه و ڕێكخ ــی ئ ــه ره تای ده ركه وتن ــه اڵم س ب

1968 ده گه ڕێتــه وه  كاتێــك بــه ره و به ره نگاریــی مــۆرۆ بــۆ 

ــه   ــان ل ــۆرۆ و جیابوونه وه ی ــی م ــه ربه خۆیی گه ل ــی س پرس

فلیپیــن دامه زرێــرنا.

به شــێك  ســه ره تادا  لــه   مــۆرۆ  ڕزگاریخــوازی  بــه ره ی 

بــوو لــه  ڕه وتێكــی نیشــتامنی، كــه  ئامانجــی بریتــی بــوو 

ــن.  ــوری فلیپی ــه  باش ــۆرۆ ل ــی م ــی هه رێم ــه  ڕزگاركردن ل

بــه   بــوو  ئیســالمی  بیــروڕای  هه ڵگــری  ڕه وتــه   ئــه و 

ســه رۆكایه تی )ســه المات هاشــم(، كــه  ده رچــووی كۆلیــژی 

ــه   ــرس. ل ــه ری می ــۆی ئه زه ــه  زانك ــوو ل ــن ب ــوڵی دیی ئوس

دوای ســاڵی 1968 زنجیره یــه ك كاری توندوتیــژی لــه  نێــوان 

نیشــته جێكانی  مه ســیحییه   و  موســوڵامنه كان  مۆرۆییــه  

ــاوی  ــی خوێن ــه ره تاكه ی ڕووداوێك ــدا، س ــه  ڕووی هه رێمه ك

ــوڵامن(.  ــابخانه ی 200 موس ــاوی )قه س ــه  ن ــوو ب ب

بنه ما فكرییه كانی مۆرۆ
له ســه ر  ئیســالمی  بزووتنــه وه ی ڕزگاریخــوازی مــۆرۆی 

لــه م خااڵنــه دا  بنه مــای فكــری دامــه زراوه ،  كۆمه ڵێــك 

خــۆی ده بینێتــه وه : 

موســوڵامن،  تاكــی  دروســتكردنی  و  بونیادنــان   .1

و  موســوڵامن  كۆمه ڵگــه ی  موســوڵامن،  خانــه واده ی 

موســوڵامنان.  ده وڵه تــی 

له گــه ڵ  هه ماهه نگــی  كارو  لــه   به شــداریكردن   .2

ڕیزه كانــی.  یه كخســتنی  و  ئیســالمی  ئومه تــی 

ــالمی  ــی ئیس ــه وه ی خه الفه ت ــۆ گه ڕان ــكردن ب 3. ڕێگه خۆش

ــوو. له ناوچ

4. په خشــكردن و باڵوكردنــه وه ی دیینــی خــوا له ســه ر 

زه وی. 

مــۆرۆی  هه رێمــی  ڕزگاركردنــی  بــۆ  كاركــردن   .5
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به ده ســتهێنانه وه ی  و  فلیپیــن  لــه   داگیركــراو  ئیســالمی 

ــكردن  ــاو ڕێگه خۆش ــه  پێن ــراو، ل ــێ زه وتك ــه ربه خۆیی ل س

بــۆ دامه زراندنــی خوكمــی ئیســالم لــه  ناوچه كــه و زه مینــه  

ســازكردن بــۆ باڵوكردنــه وه ی دیینــی خــوا.

بــه ره ی مۆرۆ و خه باتی چه كداریی 
توندوتیــژی  ســه رهه ڵدانی  هۆكاره كانــی  ده كرێــت 

و  ئیســالمی  مــۆرۆی  بــه ره وی  نێــوان  لــه   چه كداریــی 

ســوپای فلیپیــن بــۆ ئــه م چه نــد خاڵــه  بگه ڕێنینــه وه : 

ــی  ــه دوای یه كه كان ــه ك ل ــه  ی ــی حكومه ت 1. به رده وامبوون

فلیپیــن له ســه ر سیاســه تی ڕاگواســتنی موســوڵامنه كان 

بــۆ  مه ســیحییه كان  هێنانــی  هێــزو  زه بــری  بــه  

موســوڵامنه كان.  شــوێنی  زێــدو  لــه   نیشــته جێكردنیان 

حوكمــی  دامه زراندنــی  بــۆ  خۆشــكردن  زه مینــه    .2

زۆرینــه ی  كــه   فلیپیــن،  پارێزگایانــه ی  لــه و  مه ســیحی 

موســوڵامنن.  دانیشــتوانه كانیان 

3. ده ستبه سه رداگرتنی موڵك و ماڵی موسوڵامنه كان. 

4. پێدانــی پلــه و پۆســته  ســه ربازی و ســراتیژییه كان و 

كارو پیشــه  حكومییــه كان بــه  مه ســیحییه كان و بێبــه ری 

ــتانه .  ــه و پۆس ــه و پل ــوڵامنه كان ل ــی موس كردن

كــرد  ده ســتی  مــۆرۆ  بــه ره ی  هۆكارانــه   ئــه م  له بــه ر 

ســوپای  به ربــاڵوو  چه كــداری  خه باتێكــی  بــه  

میندانــاو،  ناوچه كانــی  لــه   ئامانــج  كــرده   فلیپینــی 

میلیشــیا  نێــوان  لــه   ناكۆكییــه كان  له مــه ش  جگــه  

ســوپاو  و  مه ســیحییه كان  میلیشــیا  و  موســوڵامنه كان 

ــوو،  ــتت ب ــدا دروس ــه  بازرگانییه كان ــاوه ن به رژه وه ندیی خ

مۆرۆییــه كان لــه  ســنوری فلیپیــن ده رچــوون بــۆ نــاو 

ده وڵه تــه  ئیســالمییه كان بــۆ مه شــقپێكردنی ســه ربازی، 

بــه  تایبه تــی ویالیه تــی )صبــاح(ی مالیزیــا، كــه  ببــووه  

شــوێنی  لــه   چونكــه   ســه ره كییان  مۆڵگــه ی  ســه نته رو 

شــه ڕو پێكدادانه كانــه وه  نزیكــر بــوو. ورده  ورده  به هــۆی 

شــه ڕو توندوتیژییه كانــه وه  بــه ره ی نیشــتامنی لــه  ناوخــۆدا 

ــاڵی 1978دا  ــه  س ــتی ل ــتانه كانی ئاش ــه اڵم دانوس ــڵه ژا، ب ش

ــه   ــرد، ك ــری ك ــال پێداگ ــی مانێ ــردو حكومه ت ــتی پێك ده س

ــور  ــی ن ــه  جیات ــه وه  ل ــم كۆده بێت ــه المات هاش ــه ڵ س له گ

میســواری، بــه اڵم وه زیرانــی ده ره وه ی واڵتانــی موســوڵامن 

ــاو  ــواری ن ــه  میس ــان ب ــه  داكار دانیی ــان ل ــه  كۆبوونه وه ی ل

وه ك ســه رۆك و وته بێــژی فه ڕمــی بــه  نــاوی بــه ره ی مــرۆر 

ــه   ــا، بۆی ــۆ هه ڵوێســتی لیبی ناســاندییان وه ك پاڵپشــتیه ك ب

ــه و  ــۆ ئ ــت ب ــم بچێ ــه المات هاش ــه دا س ــه ی ن ــرس ڕێگ می

كۆبوونه وه یــه . 

شــه ڕو پێكدادانــه  تووندوتیــژه كان لــه  نێــوان چه كدارانــی 

زیــان و  بــوو،  بــه رده وام  فلیپیــن  مــۆرۆ و حكومه تــی 

وێرانــكاری زۆری لێكه وتــه وه ، بــه  تایبه تــی لــه  نێــوان 

سااڵنی 1972 – 1984.     

ــو ســه ییاف، كــه  هه ڵگــری  ــی ئه ب ــه  ســاڵی 1991دا گروپ ل

لــه   بــوو  تونــدڕە و  جیهــادی  ســه له فی  ئاراســته یه كی 

بــه   مــۆرۆ جیابــۆوه   نیشــتامنی  بــه ره ی ڕزگاریخــوازی 

ئه بــو  بــه   كــه   جه نیالنــی،  عه بدولــڕە زاق  ڕابه رایه تــی 

ســه ییاف نــارساوه و ده رچوونــی زانكــۆی )ام القری(یــه  

لــه  مه ككــه ی پیــرۆز. ئه بــو ســه ییاف لــه  ســاڵی 1998 

بــرا  كــوژراو  ڕووبه ڕووبوونه وه یه كــدا  ئه نجامــی  لــه  

بچوكه كــه ی بــه  نــاوی قه زافــی زه نگه النــی ڕابه رایه تــی 

ئــه ودا  ســه رده می  لــه   و  گرته ده ســت  بزووتنه وه كــه ی 

دابه شــبوون  جارێــك  چه نــد  ســه ییاف  ئه بــو  گروپــی 

تیایــدا ڕوویــدا. گروپــی تونــدڕە وی ئه بــو ســه ییاف لــه  

ســه له فی  ئیســالمی  ده وڵه تێكــی  دامه زراندنــی  پێنــاو 

ــن  ــوری فلیپی ــه  باش ــاو ل ــه ی مینده ن ــاوای دورگ ــه  خۆرئ ل

ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه   تێده كۆشــا. 

و حكومه تــی مانێــال ئــه م گرووپه یــان بــه  گرووپێكــی 

تونــدڕە وی تیرۆریســتی دایــه  قه ڵــه م.

گرووپی ئەبو ســەییاف كێن؟ 
ــی خــاوەن  ــو ســەییاف گرووپێكــی چەكداری ــی ئەب گرووپ

بیروبــاوەڕی ئیســالمی تونــدڕەوە، كــە لــە ســاڵی 1991 

ــە باشــووری  ــە بــەرەی رزگاریخــوازی نیشــتامنی مــۆرۆ ل ل

عەبدولــڕەزاق  دەســتی  لەســەر  و  جیابۆتــەوە  فلیپیــن 

)ئەبــو  بــە  كــە  دامەزرێــرناوە  جەنجەالنــی  ئەبوبەكــر 
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ســەییاف( ناوبانگــی دەركــردووە. ئەبــو ســەییاف لــە ســاڵی 

1998 لــە ئەنجامــی ڕووبەڕووبونەوەیەكدا لەگەڵ پۆلیســی 

ــە گوندێكــی دوورگــەی باســیالن كــوژرا، پاشــان  ــن ل فلیپی

بــرا بچوكەكــەی )قەزافــی جەنجەالنــی( ســەركردایەتی 

گرووپەكــەی گرتەدەســت، بــەاڵم لەژێــر دەســەاڵتی ئــەودا 

گرووپەكەیــان چەنــد جارێــك دابەشــبوون و جیابوونــەوەی 

ــدا.  ــدا ڕووی تێ

ــە  ــە ل ــەییاف بریتی ــو س ــی ئەب ــەرەكی گرووپ ــی س ئامانج

خۆرئــاوای  لــە  ئیســالمی  دەوڵەتێكــی  »دامەزراندنــی 

ــەی  ــە زۆرین ــن ك ــوری فلیپی ــە باش ــاو ل ــەی مێندەن دوورگ
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دانیشــتوانەكەی موســڵامنن«. لــە ئێســتادا ســەركردەی 

گروپــی ئەبــو ســەییاف )غالــب ئەندانــگ(ە. ســەدان 

كــەس لــە چەكدارانــی ســەر بــە گروپــی ئەبــو ســەییاف لــە 

دوورگەكانــی باســیالن، ســۆلۆ، تــاوی تــاوی باڵوكراونەتــەوە، 

دەگاتــە  زۆرجــار  ســەربازییەكانیان  چاالكییــە  بــەاڵم 

ــالمیە  ــە ئیس ــەم جەماعەت ــن. ئ ــی فلیپی ــالی پایتەخت مانێ

بەشــداری لــە پرۆســەی ئاشــتی نێــوان حكومــەت و بــەرەی 

دامەزراندنــی  داوای  و  كــردووە  مــۆرۆدا  رزگاریخــوازی 

دەوڵەتێكــی ئیســالمی ســەربەخۆ دەكات. 

گروپــی ئەبــو ســەییاف بــە بچوكریــن گــروپ، بــەاڵم 
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فلیپیــن  باشــوری  لــە  ئیســالمی  گروپــی  توندڕەوتریــن 

گرووپــە  ئــەم  ئەندامانــی  لــە  هەندێــك  دادەنرێــت. 

ــە  ــن خوێندوویان ــی ناوی ــی خۆرهەاڵت ــە واڵتان ــدڕەوە ل تون

ــی مەشــقپێكردن  ــە كات ــە ل ــان كــردووە و توانیویان و كاریی

ــەڵ  ــاش لەگ ــدی ب ــتان، پەیوەن ــە ئەفغانس ــان ل و راهێنانی

ژمــارەی  بكــەن.  درووســت  عەرەبەكانــدا  موجاهیــدە 

چەكدارانــی گروپــی ئەبــو ســەییاف بــە چەنــد ســەد 

كەســێك، یاخــود هەندێــك ســەرچاوە بــە )1000( كەســێك 

لــە دوورگەكانــی  كــە بەگشــتی  مەزەندەیــان دەكــەن 

باســیالن، ســۆلۆو تــاوی تــاوی لەوپــەڕی باشــوری فلیپیــن 

كۆكراونەتــەوە. هەندێكجــار چاالكییەكانیــان دەگاتــە شــارە 

گەورەكانــی وەكــو مانێــالی پایتەخــت. 

چەقــی كارو چاالكییەكانــی گروپــی ئەبــو ســەییاف پشــت 

ــاكان  ــە كۆمپانی ــدن و گێچەڵپێكــردن ب ــردن، رفان ــە تیرۆك ب

دەبەســتێت.  دەوڵەمەنــدەكان  خاوەنــكارو  پیاوانــی  و 

یەكــەم هێرشــی گــەورەی ئــەم گرووپــە لــە ســاڵی 1995دا 

ئەنجامــدرا، كاتێــك توانیــان پەالمــاری شــارۆچكەی )ئیبیــڵ( 

ــەییاف  ــو س ــی ئەب ــاو. گروپ ــەی مێندەن ــە دورگ ــدەن ل ب

ئامانــج،  دەكەنــە  بیانییــەكان  گشــتی  شــێوەیەكی  بــە 

بــە تایبەتیــش ئەوروپــی و ئەمریكییــەكان، بــۆ ئــەوەی 

بتوانــن گوشــار بخەنــە ســەر حكومەتــی فلیپیــن تاكــو 

مــەرج و داواكارییەكانیــان جێبەجــێ  بــكات. ژمارەیــەك 

پەالمــارو حاڵەتــی رفانــدن و هێرشــكردن بــە بەكارهێنانــی 

نارنجــۆك و بۆمــب كــە لــە ســاڵی 1998دا جێبەجێكــراون، 

بەرپرســیارێتی ئەنجامدانیــان خراوەتــە ســەر ئەســتۆی 

ــەییاف.   ــو س ــی ئەب گروپ

ئیســالمی  بــەرەی  ڕابــەری  ئیراهیــم  مــوراد  حاجــی 

رزگاریخــوازی مــۆرۆ، پێیوایــە كــە گروپــی ئەبــو ســەییاف 

رێكخراوێكــی تیرۆریســتی نییــە، هەرچەنــدە ویالیەتــە 

رێكخــراوە  لیســتی  لــە  ئەمەریــكا  یەكگرتووەكانــی 

بــۆ  ئامــاژە  كــردووە.  پۆلێنــی  تیرۆریســتییەكاندا 

ــە  ــری ل ــەییاف بەرگ ــو س ــی ئەب ــە گروپ ــدەكات ك ئەوەش

ــەرەڕای  ــن دەكات، س ــڵامنانی فلیپی ــی موس ــە رەواكان ماف

ئــەوەی كــە بەرەكــەی رازی نیــە بــەو رێگایانــەی كــە 

پەیڕەوییــان دەكات بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجەكانــی. حاجــی 

مــوراد حكومەتــی فلیپیــن بــەوە تۆمەتبــار دەكات كــە لــە 

پرســی بەدیهێنانــی ئاشــتیدا لــە باشــوری فلیپیــن هەنــگاوی 

جــددی نانێــت، بــە تایبەتــی دوایئــەوەی كــە دادگای بــااڵ 

بــە بڕیارێــك رێككەوتننامــەی ئاشــتی مالیزیــای پەكخســت، 

ــۆ  ــت ب ــتان دەكرێ ــاڵە دانوس ــاوەی )11( س ــدە م هەرچەن

ــۆرە.      ــەو ج ــی ل ــە رێككەوتنێك ــن ب گەیش

سەرچاوەكان: 
پێگــەی )معرفــە(، ســایتی كەناڵــی )الجزیــرە(، پێگــەی 

)االســالم الیــوم(     

http://www.marefa.org/index.php

h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / s p e c i a l fi l e s /

4781-b914-b877f211dd11-9844-pages/3d5218e5

http://www.islamist-movements.com/31736

http://www.athagafy.com/islamicleader/shif25.

htm

h t t p : / / w w w. s k y n e w s a r a b i a . c o m / w e b /

/a r t i c l e / 6 0 9 3 3 6



شانشینی سعودیه  
خانه خوێی سه رۆكه  دوورخراوه  و دۆڕاوه كانی جیهان

جدده ، ئوتێلی پێنج ئه ستێره ی ئه و سه رۆكانه ی 
گه له كانیان نه فره تیان لێكردن 

له  عه ره بییه وه : هه ڵبه ست عه بدول
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و  دۆڕاو  ســه رۆكه   مۆڵگــه ی  جــدده ،  شــاری 
ن  ه كا و تــو هه اڵ

ــه   ــردوو، ك ــی ســه ده ی ڕاب ــه ی نه وه ده كان ــاوه ی ده ی ــه  م ل

ڕوداوو گۆڕانــكاری سیاســی زۆر ناوچــه ی خۆرهه اڵتــی 

لــه   بــه و هۆیه شــه وه  ژماره یــه ك  ناوه ڕاســتی گرتــه وه ، 

تــری  به رپرســانی  و  وه زیــره كان  ســه رۆك  و  ســه رۆك 

ده وڵه تــه كان ڕوویانكــرده  شانشــینی ســعودیه  و داوای 

بووه تــه   ســعودیه ش  و  كــردووه  په نابه رێتیــان  مافــی 

حه واونه تــه وه  .   خاكه كــه ی  له ســه ر  و  خانه خوێیــان 

له ســه ر  كــه   گه رمــه ی،  پێشــوازییه   ئــه و  له گــه ڵ 

خاكــی عه ره بســتانی ســعودیه  لــه و پاشــا و ســه رۆك و 

حكومه تــی  بــه اڵم  ده كرێــت،  ده وڵه تــان  به رپرســانه ی 

ده كات  پابه ندییــان  مه رجێكــه وه   چه نــد  بــه   ڕیــاز 

بێــت،  خه ریــك  سیاســه ته وه   بــه   نابێــت  له وانــه : 

ڕاگه یانــدن  كه ناڵه كانــی  لــه   و  بــدات  لێــدوان  نابێــت 

هــه واداران  له گــه ڵ  په یوه نــدی  نابێــت  ده ربكه وێــت، 

ــه   ــه  ل ــت جگ و داروده ســته ی ببه ســتێت، ڕێگــه ی پێنادرێ

چاالكــی كۆمه اڵیه تــی ئاســایی هیــچ كارو چاالكییه كــی 

تــری هه بێــت. خه ڵكــی شــاری جــدده  بیرییــان دێــت 

به نــاو  ئه میــن  عیــدی  كــه  چــۆن  له بــه ر چاوییانــه   و 

له گــه ڵ  گفتووگــۆی  و  ده گــه ڕا  شــاره كه دا  بازاڕە كانــی 

له گه ڵــدا ده كــردن،  ته وقــه ی  هاواڵتییه كانیــدا ده كــردو 

ــری  ــتێكی ت ــوو ش ــه  باســی سیاســه ت هه م ــه  ل ــه اڵم جگ ب

ده كــرد.     بــاس  له گه ڵیانــدا 

پاشــا  ئــه و  باســی  كورتــی  بــه   هه وڵده ده یــن  لێــره دا 

دوای  لــه   كــه   بكه یــن،  به رپرســانه   و  ســه رۆك  و 

ــه ره و  ــه اڵت ب ــه  ده س ــان ل ــان البردنی ــتنه وه یان ی دوورخس

ــان  ــزگاری ی ــوون و داوای پارێ ــعودیه  هه اڵت ــینی س شانش

كــردووه : په نابه رێتیــان  مافــی 

1. ڕه شــید عالی گه یالنی 
شانشــینی  كــه   گه ورانــه ی،  سیاســییه   لــه و  یه كێــك 

عه ره بســتانی ســعودیه لــه  ده یــه ی چله كانــی ســه ده ی 

سااڵنێكی دوور و درێژه  شانشینی عه ره بستانی سعودیه  ئامێزی بۆ چه ندین پادشا و سه رۆك و 
لێپرسراوانی تری ده سه اڵت و حكومه تداری ده وڵه تانی جیهان كردۆته وه ، به  تایبه تی ئه وانه ی 
له  ده سه اڵت دوور ده خرێنه وه  یان ده بنه  جێی نه فره تی گه له كانیان و به دوای شوێنێكی ئارام 
و دوور له  مه ترسی بۆ سه ر ژیانیان ده گه ڕێن، كه  ئه و ته مه نه ی ماوییانه  به  ئاسووده یی و 
پارێزراوی به سه ری به رن. سعودیه  تا ئێستاش به رده وامه  له سه ر میوانداریكردن و وه رگرتنی 
نوستوو  و  حوان  شارێكی  جدده   دوورخراوه كان.  و  دۆڕاو  البراوو  له سه ركار  سه رۆكه   و  پاشا 
كارو  بۆ  ڕووگه یه ك  بووه ته   ئێستادا  له   سعودیه ،  شانشینی  له   حیجاز  چیاكانی  ئامێزی  له  
خاوه نكاران و میوانداریكردنی په نابه رانی سیاسی، به  تایبه تی ئه و كه سانه ی كه  ده وڵه تانی 
دراوسێ وه رییانه  ناگرن، چونكه  نایانه وێت كێشه یان بۆ درووست بێت. دواجار شاری جدده  
بووه ته  شوێنێك بۆ گیرسانه وه ی ئه و سه رۆكانه ی، كه  له سه ر كار الده برێن یان له  ده سه اڵت 

دوور ده خرێنه وه، تا ئه و ئاسته ی جدده  به  )شاری په نابه ران( ناوبانگی ده ركردووه  . 
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ڕابــردوودا  بــه  پێچه وانــه ی ســه رۆكه  هاوســه رده مه كانی 

پێشــووی  ســه رۆكی  كردووه تــه وه،  بــۆ  ئامێــزی  خــۆی 

ــه رده می  ــه  س ــه  ل ــه ، ك ــی گه یالنی(ی ــید عال ــراق )ڕە ش عێ

ــعودیه .  ــه  س ــعود ڕوویكردۆت ــوڕی س ــز ك ــا عه بدولعه زی ش

ــه  ناچــاری  ــه و ڕژێمــه ی، ك ــی ئ ــا دوای ڕووخان ــی ت گه یالن

ــراق،  ــۆ عێ ــگه ڕایه وه  ب ــت و نه ش ــه ی جێبهێڵێ ــرد واڵته ك ك

لــه  كاتێكــدا 3 جــار پۆســتی ســه رۆك وه زیرانــی لــه و 

وه رگرتــووه . حكومه تــه دا 

2. نه واز شه ریف
نــه واز شــه ریف، ســه رۆك وه زیرانــی پێشــووتری پاكســتان 

لــه  شانشــینی  كــه   لــه و ســه ركردانه ی،  تــره   یه كێكــی 

ــه وه .  ــدا مای ــه ر پێشــوازی لێكــراو تیای ســعودیه  وه ك په ناب

نــه واز شــه ریف سیاســییه كی پاكســتانه  و چه ندیــن پۆســتی 

سیاســی بــااڵی لــه  حكومه تــی واڵته كه یــدا وه رگرتــووه ، 

كــه  بااڵترینیــان پۆســتی ســه رۆك وه زیرانــی پاكســتان بــوو، 

ــووتری  ــه رۆكی پێش ــه ڕە ف س ــز موش ــه وه ی په روێ ــش ئ پێ

ســه ربازی  كوده تایه كــی   1999 ســاڵی  لــه   پاكســتان 

بــه و  بڕووخێنێــت،  حكومه ته كــه ی  و  بــكات  به ســه ردا 

ــه وه   ــه  مای ــه  تاراوگ ــاڵی 2007 ل ــا س ــه واز ت ــه وه  ن هۆیه ش

ــاڵدا  ــان س ــی هه م ــی یه كه م ــی كانوون ــه  مانگ ــر ل و دوات

هه ڵبژاردنــی  لــه   به شــداری  و  پاكســتان  گه ڕایــه وه  

جارێكــی  3013دا  ســاڵی  لــه   و  كــرد  ســه رۆكایه تیدا 

تریــش پۆســتی ســه رۆك وه زیرانــی وه رگرتــه وه  لــه  ڕێگــه ی 

پاكســتان.  په رله مانــی  لــه   ده نــگ  به ده ســتهێنانی 244 

ــی  ــه  زیندووی ــه  ب ــه ركرده یه ، ك ــه  س ــه ریف تاك ــه واز ش ن

لــه  عه ره بســتانی ســعودیه وه  گه ڕابێتــه وه  واڵته كــه ی و 

ده ســتی بــه  كاری سیاســی كردبێتــه وه ، ئه مــه  لــه  كاتێكــدا 

ــه وه .  ــه دا ماونه ت ــه و واڵت ــان ل ــا مردنی ــر ت ئه وانی

3. عیدی ئه مین دادا 
شــاری جــدده  لــه  ســعودیه  بــووه  دوا شــوێنی گیرســانه وه ی 

عیــدی ئه میــن دادا ، كــه  ســه رۆكی ئۆگه نــدا بــوو لــه  

بــووه   ئه میــن  عیــدی   .1979  –  1971 ســااڵنی  نێــوان 

ــاوه ری  ــی جه م ــه وه ی ناكۆكــی و ملمالنێ هــۆكاری ته قاندن

و ئیتنــی به هێــز لــه  نێــوان پێكهاتــه  و ئیتنــه  جیاوازه كانــی 

زێن ئه لعابدین بن عه لی و هاوسه ره كه ی
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ئۆگه نــدا، جگــه  لــه  دروســتبوونی 

بــه رده وام  تووندوتیــژی 

سیاســییه   تیرۆركردنــی  و 

ڕكابــه ره كان.  و  ئۆپۆزســیۆن 

بــه   خۆرئــاوا  ده وڵه تانــی 

و  دیكتاتۆرییــه ت  په یڕە وكردنــی 

داپڵۆســینی بــه ره ی ئۆپۆزســیۆن 

لــه   ده كــرد،  تۆمه تباریــان 

كاتێكــدا ژمــاره ی كــوژراوان لــه  

بــه   ده ســه اڵته كه یدا  مــاوه ی 

گوێــره ی ئاماره كانــی ڕێكخــراوه  

خۆرئاواییــه كان گه یشــته  500000 

ڕێكخــراوی  هه ندێــك  كــه س. 

ده بــرد  گومانیــان  تریــش 

خراپــی  هه ڵســوكه وتی  بــه  

ده ســه اڵته كه ی  ســه رده می 

ــتكردنی  ــوه ی درووس ــه  چوارچێ ل

پڕووپاگه نــده  لــه  دژی، دواجــار 

ــعودیه   ــینی س ــۆ شانش ئه میــن ب

دوورخرایــه وه  و لــه  13ی ئابــی 

بــه   جــدده   لــه    2003 ســاڵی 

كۆچــی  كوشــنده   نه خۆشــیه كی 

دواییكــرد.

4. ئیمــام محه مــه د ئه لبــه در 
حمێده دین

ســه ركرده   ئــه و  دیارتریــن 

لــه   كــه   عــه ره ب،  سیاســییانه ی 

ئیــامم  یه مــه ن  شــای  گیرســایه وه   ســعودیه   شانشــینی 

لــه  ســاڵی  بــوو، كــه   محه مــه د ئه لبــه در حمێده دیــن 

دوای  بینیــه وه   خــۆی  ســعودیه   خاكــی  له ســه ر   1962

بــه   ســه ربازییه وه  كوده تایه كــی  ڕێگــه ی  لــه   ئــه وه ی 

ته ختــی  بــه   كۆتایــی  ســالل   عه بدوڵــاڵ  ســه ركردایه تی 

ــه وه   ــه  شــاری جــدده  مای ــه در ل پاشــایه تیكه ی هــات. ئه لب

تــا ئــه و كاتــه ی چــوو بــۆ له نــده ن له وێشــه وه  دوای 

مردنــی و له ســه ر ڕاســپارده ی خــۆی لــه  شــاری مه دینــه ی 

به خاكســپێردرا.    ســعودیه  

5. په روێز موشه ڕه ف 
پێشــووتری  ســه رۆكی  موشــه ڕە ف،  په روێــز  ژە نــراڵ 

نــه واز  چاره نووســی  هه مــان  ڕووبــه ڕووی  پاكســتان، 

شــه ریف بــۆوه ، كاتێــك شانشــینی ســعودیه  پێشــنیاری 
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سیاســی  په نابــه ری  وه ك  وه رگرتنــی  و  میوانداریكــردن 

لــه   وازهێنانــی  به رامبــه ر  لــه   به رده مــی،  خســته  

بــه ره ی  كــه   فشــارانه دا،  ئــه و  لــه  ســایه ی  ده ســه اڵت 

ئۆپۆزســیۆنی پاكســتان لــه  دژی درووســتیان كــرد لــه  پێنــاو 

دوورخســتنه وه ی یــان البردنــی لــه  ده ســه اڵت، پاشــان 

دادگا.  بــه رده م  بــۆ  ڕاپێچكردنــی 

لــه و كاتــه دا شــازاده  موقریــن بــن عه بدولعه زیــز، ســه رۆكی 

گشــتی ده زگای هه واڵگــری ســعودیه ، كــه  

بــه  نهێنــی ســه ردانی ئیســالم ئابــادی كــرد، 

ــته   ــی خس ــی زه مانات ــنیاری دابینكردن پێش

به رده ســتی موشــه ڕه ف بــه و مه رجــه ی 

كــه  ده ستله كاركێشــانه وه ی لــه  پۆســتی 

ــان  ــكات ی ــكه ش ب ــاری پێش ــه رۆك كۆم س

ــه زۆری به ســه ردا  مه رجــی هێشــتنه وه ی ب

بســه پێرنێت و هه مــان ئــه و ده ســتكه وت و 

ئیمتیازانــه  وه ربگرێــت، كــه  ســه رۆكه كانی 

پێشــووتر لــه  دوای خانه نشــین بوونیــان 

بۆیــان دابیــن كــراوه . 

زیــن العابدین بن عه لی   .6
ســه رۆكی له ســه ركار البــراوی تونــس زیــن 

ــی  ــه  ئه نجام ــه  ل ــی، ك ــن عه ل ــن ب العابدی

هه ڵگیرســانی شۆڕشــی تونــس لــه  كۆتایــی 

خۆســووتاندنی  به هــۆی  2010دا  ســاڵی 

)محه مــه د  نــاوی  بــه   گه نجێكــه وه  

بوعه زیــزی( په ره یســه ند و كۆتایــی بــه  

و  هێــرنا  دیكتاتۆرییه كــه ی  ده ســه اڵته  

ــه ره و  ــه ی ب ــۆی و خێزانه ك ــاری خ ــه  ناچ ب

داوای  و  هه اڵتــن  ســعودیه   شانشــینی 

په نابه رێتیــان  مافــی  و  پارێزگاریكــردن 

و  عه لــی  بــن  ئێســتاش  تاكــو  و  كــرد 

ــه   ــن. ل ــعودیه  ده ژی ــه  س ــه ی ل خانه واده ك

ــه م ســه رۆكه   ــه  یه ك ــی ن ــن عه ل ڕاســتیدا ب

شــاری  كــه  سه رۆكیشــه ،  كۆتــا  نــه   و 

جــدده ی  شانشــینی ســعودیه  پێشــوازییان 

ــه وه ی ســه رۆكی  ــه وه . ئ ــۆ ده كات ــان ب ــده كات و ئامێزیی لێ

ده ركــراوی تونــس زیــن العابدیــن بــن عه لــی و محه مــه د 

ئه لبــه در، ئیاممــی كۆچكــردووی یه مــه ن و عیــدی ئه میــن 

دادا، ســه رۆكی كۆچكــردووی ئۆگه نــدا لــه  یه كــر جیــا 

ده كاتــه وه، ته نهــا ئــه وه  نییــه  كــه  ســه رۆكی پێشــووی 

لــه   هاوبه شــه ی  خاڵــه   ئــه و  به ڵكــو  واڵته كانیانــن، 
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په نابــردن  كۆیانده كاتــه وه   ئێســتادا 

و گیرســانه وه یانه  لــه  شــاری جــدده  

ناخــۆش  هــه ره   ســاته وه خته   لــه  

سیاســییان،  ژیانــی  ته نگه كانــی  و 

ــه   ــاره  بوون ــه م ش ــان ل ــو هه مووی به ڵك

ــه ر  ــه  س ــه  ده ڕوانێت ــان، ك ــوان و ژی می

حكومه ته كانیــان  ســوور.  ده ریــای 

ڕووخــان بێئــه وه ی هیــچ كامێكیــان 

ڕاگرتــن  ده ســه اڵتی  ئێســتادا  لــه  

هه بێــت  په یوه ندیكردنــی  یــان 

هانبــده ن  الیه نگره كانیــان  تــا 

بــۆ  بكــه ن  ئاراســته یان  و 

بــه   كاتێكــدا  لــه   پشــتیوانیكردنیان، 

ئاســووده یی له ژێــر ســایه ی شانشــینی 

سیاســه تی  ده ژیــن،  ســعودیه  

ده ره وه ی ســعودیه ش ئــه وه ی پێباشــه ، 

ــراوو  ــه م ســه رۆكه  له ســه ركار الب ــه  ئ ك

سیاســی  كاری  لــه   دوورخراوانــه  

بــه دوور بــن. 

كــه   ئه وه یــه ،  دوالیزمه كــه   لێــره دا 

لــه   عه لــی  بــن  پێــش  ســه رۆكی 

بۆرقێبــه ،  ئه لحه بیــب  واتــه   تونــس، 

بــوو،  ســه رۆكانه   ئــه و  سه رمه شــقی 

جــدده ی  شــاری  بــۆ  په نــای  كــه  

ســعودیه  بــرد و لــه  ترســی ڕووداوه كانــی واڵته كــه ی بــه ره و 

ــعودیه   ــه ری س ــای دامه زرێن ــك ش ــه اڵت كاتێ ــعودیه  ه س

)عه بدولعه زیــز ئــال ســعود( لــه  ژیانــدا بــوو. ڕابــه ری 

ــه اڵم  ــژی، ب ــه  ســعودیه  ب ــه ( ده یویســت ل تونســی )بۆرقێب

دواجــار بڕیاریــدا ڕۆڵێكــی گه وره تــر لــه  ســه ربه خۆیی 

ــز.  ــا عه بدولعه زی ــتیوانی ش ــه  پش ــت ب ــدا بگێڕێ واڵته كه ی

زیــن العابدین وه ك شــای ئێــران )محه مــه د ڕە زا په هله وی( 

شــوێنێك  لــه   لیبیه كه یــه وه   هیلیكۆپتــه ره   فڕۆكــه   بــه  

ده گــه ڕا تــا لێــی بگیرســێته وه ، لــه و كاتــه دا نامه یه كــی 

ســعودیه وه   ده ســه اڵتدارانی  له الیــه ن  فریاكه وتنــی 

پێگه یشــت، بــه و شــێوه یه  توانــی بــه  فڕۆكه كــه ی لــه  

جــدده ی ســعودیه  بنیشــێته وه  و لــه  هه مــان ئه و كۆشــكه دا 

ــه  عیــدی ئه میــن  ــدا پێشــوازی ل پێشــوازی لێكــرا، كــه  تیای

ــبینی  ــه س پێش ــرا. ك ــدا ك ــووی ئۆگه ن ــه رۆكی پێش دادا، س

ئــه وه ی نه ده كــرد جــدده  پێشــوازی لــه  بــن عه لــی بــكات، 

به ڵكــو پێشــبینیان ده كــرد بــه ره و فه ڕە نســا یــان ماڵتــا 

یــان هــه ر ده وڵه تێكــی تــری ئه وروپــا هه ڵبێــت، دوای 

ــه   ــه  ده وڵه ت ــك ل ــه كان و هه ندێ ــه رۆكه  عه ره ب ــه وه ی س ئ

پێنــه دا،  گرنگیــان  و  تێكــرد  پشــتیان  هاوپه یامنه كانــی 
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و  ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه   تایبه تــی  بــه  

لــه   بــوون  فه ڕه نســا، كــه  دیارتریــن هاوپه یامنه كانــی 

چوارچێــوه ی به گژداچوونــه وه ی تیــرۆردا. ئێســتا ســه یر 

به ناوبانگریــن  ماڵتــا  و  ڕۆمــا  و  پاریــس  كــه   ئه وه یــه ، 

شــوێنن بــۆ پێشــوازیكردن لــه  سیاســییه  په نابه ره كانــی 

لــه   پێشــوازی  نه بــوون  ڕازی  هیچیــان  بــه اڵم  جیهــان، 

زیــن العابدیــن بــن عه لــی بكــه ن، ســه ره ڕای ئــه وه ی 

سیاســییه كانیان  لــه   زۆر  ژماره یه كــی  میوانــداری  كــه  

محه مــه د  وه ك  تونســییه كانی  تایبــه ت  بــه   كــردووه ، 

مزالــی ســه رۆك وه زیرانــی پێشــووی تونــس و وه زیــری 

ــر بلخۆجــه . شانشــینی ســعودیه   ــس ئه لتاهی ده ره وه ی تون

جیهانــی تووشــی شــۆك كــرد كاتێــك میوانــداری بــن 

ــی،  ــۆكاری مرۆڤایه ت ــه  ه ــرد ب ــه ی ك ــی و خانه واده ك عه ل

ڕاپه ڕینێكــی  به هــۆی  تونــس  لــه   هه اڵتنــی  دوای  لــه  

جه ماوه رییــه وه ، لــه  پــاڵ ئه وه شــدا 

له گــه ڵ  دۆســتایه تی  عه لــی  بــن 

به ناوبانگــی  خاوه نــكاری  پیــاوی 

بــن  ئه لوه لیــد  شــازاده   ســعودیه  

شــاكر،  ســه لیم  هه بــوو.  تــه اڵڵ 

10ی  لــه   تونــس  دارایــی  وه زیــری 

كــه   ڕایگه یانــد،   2016 شــوباتی 

ــی و هاوســه ره كه ی  ــن عه ل ــامانی ب س

یۆرۆیــه ،  ملیــۆن   450 نزیكــه ی 

حكومه تــی  كــه   ئاشــكرا  ئه وه شــی 

بــه   وه    2011 ســاڵی  لــه   تونــس 

ــی،  ــاری تونس ــار دین ــای 1.5 ملی به ه

كــه  ده گاتــه  نزیكــه ی ملیارێــك و 450 

ــامانه   ــك و س ــه  موڵ ــۆرۆی ل ــۆن ی ملی

زیــن  ده ستبه ســه رداگیراوه كانی 

العابدیــن بــن عه لــی فرۆشــتووه  و 

خه زێنــه ی  بــۆ  گه ڕاندوویه تیــه وه  

ملیــۆن   500 لــه   جگــه   ده وڵــه ت، 

دینــاری تــر، كــه  ده كاتــه  نزیكــه ی 

222 ملیــۆن یــۆرۆ، كــه  خراوه تــه  بــری 

پێدانه وه ی قه رزه كانی سه ر تونس.   

7. عه لی عه بدوڵاڵ ســاڵح 
عه بدوڵــاڵ  )عه لــی  یه مــه ن  كۆچكــردووی  ســه رۆكی 

ســاڵح(، كــه  لــه  كۆتایــی ســاڵی 2017 له ســه ر ده ســتی 

حوســییه كان تیــرۆر كــرا، یه كێكــی تــر بــوو لــه و ســه ركرده  

عه ره بییانــه ی، كــه  لــه  دوای ڕاپه ڕینــی گه له كــه ی لــه  

و  دوورخرایــه وه   ده ســه اڵت  و  ســه رۆكایه تی  كورســی 

ــۆ كــرده وه   ــزی ب ڕوویكــرده  شانشــینی ســعودیه، كــه  ئامێ

ــۆ دابینكــرد و هــاوكاری  ــه وه ی باشــی ب و جێگــه ی حه وان

ــه وه  و ده ســتی  ــه  دوای 6 ســاڵ گه ڕای ــه اڵم ل ــرد ، ب زۆری ك

كــرده وه  بــه  كاری سیاســی و هه وڵــدان بــۆ گه ڕانــه وه ی بــۆ 

ــی  ــایتی )عه ره ب ــه  س ــدا، ك ــه  چاوپێكه وتنێك ــه اڵت. ل ده س

ــه وه ،  ــه رواری 2017/10/18دا باڵویكردۆت ــه  ب ــپۆتنیك( ل س
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چیرۆكــی  ســاڵح  عه بدوڵــاڵ  عه لــی 

ســعودیه   شانشــینی  ده ســتێوه ردانی 

بــۆ ڕزگاركردنــی ژیانــی باســده كات. 

ســاڵح لــه و چاوپێكه وتنــه دا ئــه وه ی 

هاوپه یامنێتــی  كــه   ڕه تكردۆتــه وه  

ســه ركردایه تی  بــه   عه ره بــی 

بێتــه   داوه   هه وڵــی  ســعودیه  

ســه رخه ت بــۆ ڕزگاركردنــی ژیانــی، 

زیادبوونــی  به هــۆی  كاتێكــدا  لــه  

ده ســه اڵت و قه ڵه مــڕه وی چه كــداره  

ڕووبه رێكــی  لــه   حوســییه كانه وه  

هه ڵوه شــاندنه وه ی  و  یه مــه ن  زۆری 

هێزه كانــی  نێــوان  هاوپه یامنێتــی 

ســه ر ســاڵح و حوســییه كان ئیــر ژیانی 

مه ترســییه وه .  كه وتبــووه  

8. خالیده  زیا
وه زیرانــی  ســه رۆك  زیــا،  خالیــده  

یه كێكــی  به نگالدیــش  پێشــووی 

په نــای  ســه ركردانه ی  لــه و  تــری 

ــۆ  ــردووه  ب ــعودیه  ب ــینی س ــۆ شانش ب

ــه  دوای له ســه ركارالبردنی.  پاراســتنی ل

جیاجیــا  قۆناغــی  دوو  خالیــده  

نێــوان  لــه   ســعودیه   ڕوویكردۆتــه  

ســااڵنی 1991-1996 و -2001 2006. 

9. سه عد حه ریری
كــه   لوبنــان،  وه زیرانــی  ســه رۆك  حه ریــری،  ســه عد 

لــه   دا  ده ستله كاركێشــانه وه ی  بڕیــاری  ڕیــاز  لــه  

شاشــه ی  لــه   باڵوكــراوه   به یاننامه یه كــی  ڕێگــه ی 

مه ترســی  هه بوونــی  پاســاوی  بــه   ته له فیزیۆنه كانــه وه، 

ــه   ــه ت ل ــاو ده وڵ ــه ت له ن ــی ده وڵ ــی و بوون ــه ر ژیان له س

حزبوڵــاڵی  هه ژموونــی  بــۆ  ئاماژە یه كیــدا  لــه   لوبنــان، 

لوبنانــی،  ده وڵه تــی  به ڕێوه بردنــی  له ســه ر  لوبنــان 

ســه ركرده   لــه   زۆرێــك  هه مانشــێوه ی  بــه   ئه ویــش 

داوای  الدراوه كان  و  كێشــاوه   ده ســتله كار  عه ره بیــه  

ــه وه  و  ــۆ بكات ــزی ب ــا ئامێ ــرد ت ــعودیه  ك ــینی س ــه  شانش ل

پارێــزگاری لــه  ژیانــی بــكات. 

زانیــاری  زۆرێــك  ڕاگه یانــدن  كه ناڵه كانــی 

ده ربــاره ی  باڵوكــرده وه   پڕوپاگه نده یــان  و 

یه كێــك  لــه   حه ریــری  ســه عد  ده ستبه ســه ركردنی 

لــه  ئوتێله كانــی ڕیــازی پایته خــت بــۆ ئــه وه ی ڕێگــه ی 

به یــروت.  بــۆ  بگه ڕێتــه وه   تــا  پێنه درێــت 

ــرس پێشــوازییان  ــه  می ــری ل ــه ر نومێ ــران و جه عف ــای ئێ ش

لێكــرا، نــه ك لــه  ســعودیه 
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هاوشــێوه ی ئــه و ڕۆژە  دژوارانــه  و پێــش 30 ســاڵ بــه  

ــاڵی 1979دا شــای  ــی س ــی یه كه م ــه  كانوون ــراوی ل دیاریك

ــه ی  ــۆی و خانه واده ك ــه وی خ ــه د ڕە زا په هل ــران محه م ئێ

ــه ڕان،  ــدا ده گ ــه دوای واڵتێك ــدا ب ــه ری جیهان ــه  سه رتاس ل

كــه  پێشــوازییان لێبــكات، دوای ئــه وه ی بــۆ دواییــن جــار 

ــران  ــه  ئێ ــه وه  ل ــه ن گه له كه ی ــه  له الی ــه و مانگ ــه  16ی ئ ل

ده ركــران، پاشــئه وه ی بــه  درێژایــی ســااڵنێكی زۆر ســته م و 

تووندوتیــژی لــه  به رامبــه ر هاواڵتیانــی ئێــران پیــاده  كــرد، 

بــه اڵم ئه نــوه ر ســادات ســه رۆكی كۆچكــردووی میــرس 

بڕیاریــدا پێشــوازی لــه  شــای ئێــران و خانه واده كــه ی بكات. 

هه روه هــا میــرس پێشــوازی لــه  جه عفــه ر 

ــه و  ــراوی ئ ــری، ســه رۆكی له ســه ر كارالب نومێ

ــی  ــه  دوای به رپابوون ــرد ل ــودان ك ــه ی س كات

شۆڕشــێك لــه  دژی ده ســه اڵته كه ی لــه  ســاڵی 

په نابه رێتــی  مافــی  داوای  نومێــری   .1985

ــاو  ــه  حكومه تــی میــرس كــرد و له ن سیاســی ل

ــی  ــوێ ژیان ــرسی ن ــه  ناوچــه ی می ــه ك ل ڤێالی

ئــه و كاتــه ی عومــه ر  تــا  به ســه ر ده بــرد، 

ئێســتای  ســه رۆكی  ئه لبه شــیر  حه ســه ن 

بــه   ڕێگــه ی  1999دا  ســاڵی  لــه   ســودان 

نومێــری دا تــا بگه ڕێتــه وه  بــۆ ســودان و 

ــرد.  ــی ك ــه  واڵته كــه ی كۆچــی دوای دواجــار ل

ئــوردون  شانشــینی  پایته ختــی  عه مامنــی 

ســه دام حســێن،  خێزانــی  لــه   میوانــداری 

ســه رۆكی پێشــووی ڕژێمــی عێــراق كــرد، 

ــه  )ره غــه د(ی كچــه  گــه وره ی.  ــه  تایبه تــی ل ب

ــوو خێزانه كــه ی ســه دام  ــاده  نه ب ــوردون ئام ئ

ڕاده ســتی حكومه تــی عێــراق بكاتــه وه  بــه  

دادگاییكردنیــان.  مه به ســتی 

ــندی  ــدی س ــعودی وه ج ــكاری س ڕاگه یاندن

پێیوایــه  شــێوازی شانشــینی ســعودیه  لــه  

ســه رۆك  و  سیاســییه كان  پێشــوازیكردنی 

كه ســی  كــه   ده خوازێــت،  وا  ده وڵه تــان 

بكه وێتــه وه   دوور  لێكــراو  میوانــداری 

هــه ر  و  میدیایــی  لێدوانێكــی  وتــارو  هه مــوو  لــه  

بــۆ  كێشــه   ده بێتــه   كــه   سیاســی،  چاالكیه كــی  كارو 

مانــه وه ی لــه و واڵتــه دا، چونكــه  ســعودیه  وه ك ئــه و 

میوانداریكردنــی  ڕێگــه ی  لــه   كــه   نییــه ،  ده وڵه تانــه  

دوژمنه كانیانــه وه   و  سیاســییه كان  نه یــاره  

بــۆ  ئامــاژە ی  بــكات. ســندی  دژایه تــی ده وڵه تــه كان 

ــعودیه   ــی س ــه ی حكومه ت ــه  به یاننام ــكردووه ، ك ئه وه ش

لــه  دوای میوانداریكــردن بــن عه لــی، ئامــاژه ی كــردووه  
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چۆنێتــی  لــه   ســعودیه   شانشــینی  بێالیه نبوونــی  بــۆ 

ــه   ــی، ك ــن عه ل ــه ر ب ــه  هه مب ــس ل ــی تون ــژارده ی گه ل ب

ــس  ــی تون ــی گه ل ــه  جیات ــوو ل ــی نه ب ــێك ماف ــچ كه س هی

بڕیــار له ســه ر چاره نووســی ســه رۆكی هه اڵتــوو )بــن 

بــدات. عه لــی( 

ــعودییه كان  ــییه  س ــه ره وه  سیاس ــی لێكۆڵ ــی بۆچوون به پێ

ــچ  ــه  هی ــدا ب ــه ی عه ره بی ــه  ناوچ ــی ل ــی سیاس بارودۆخ

نابه خشــێت،  ســه قامگیری  ئامــاژە ی  شــێوه یه ك 

به ڵكــو ئه وه مــان پێده ڵێــن، كــه  بــن عه لــی دواییــن 

ــینی  ــۆ شانش ــن ب ــه  دێ ــت ك ــراوه  نابێ ــه رۆكی دوورخ س

ــی  ــری عه ره ب ــه رۆكانی ت ــه  س ــو هه میش ــعودیه ، به ڵك س

به رپرســانی  گــه وره   و  ئیســالمی  ده وڵه تانــی  و 

دیكــه ش ســعودیه  ده كه نــه  خانه خوێــی خۆیــان و 

عه بدولعه زیــز  لێده كــه ن.  به هاناوه چوونــی  داوای 

نزیكــه   ســعودیی  پارێزه رێكــی  كــه   ئه لوهێبــی، 

بیــروڕای  هه ڵگــری  و  ئیســالمییه كان  الیه نــه   لــه  

عه ره بــی  ڕوانگــه ی  ده ڵێــت:  كراوه یــه   لیراڵــی 

بــه  گۆڕانــكاری  بــارگاوی ده بێــت   لــه  داهاتــوودا 

ــدا،  ــرس ڕووی ــس و می ــه  تون ــه وه ی ل ــه وره  وه ك ئ گ

چونكــه  گڵپه كــه ی بــۆ ده وڵه تانــی تریــش ده ڕوات 

و خه ڵــك وا لێــده كات بــۆ داواكردنــی مافه كانیــان 

شــه قامه كان.   ســه ر  بڕژێنــه  

 

سه رچاوه كان: 
پێگــه ی )تۆریــس(، ســایتی ڕۆژنامــه ی )القبــس(ی كوێتــی، 

پێگــه ی )الیــوم الســابع(ی میــرسی، ویكپیدیــا.  

https://www.turess.com/alfajrnews/44873

20/1/http://www.youm7.com/story/2011

/http://alqabas.com

https://ar.wikipedia.org/wiki



ئاماژه كانی گۆڕان لە عوممان

دەسەاڵتی دەوڵەت و دەوڵەتی دەسەاڵت 
له به رده م هاوكێشه  قورسه كاندا

سعید سلطان الهاشمی*
لە عەرەبییەوە: محه مه د چیا
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ئــەم دەســەاڵتەی دەوڵــەت جەخــت لەســەر فاكتەرێكــی 

وجــودی دەكاتــەوە، كــە ڕەواجــی پێــدەدات و  بــە 

بەردەوامــی پێیــەوە ســەرقاڵەو كار لــە پێناویــدا دەكات، 

ئەویــش بریتییــە لــە ترســاندنی خەڵــك بــەوەی نەمانــی 

ــە  ــی ل ــان گۆڕین ــی، ی ــا گۆڕانیش ــەاڵتەو هەت ــەم دەس ئ

دەســەاڵتی كۆنرۆڵكــردن و دیســپلینەوە بــۆ دەســەاڵتی 

دەستاودەســتكردن. ڕەنگــە ڕەوشــی ئێســتای عێــراق، 

ــە  ــەم تێڕوانین ــتی ئ ــۆماڵیش پاڵپش ــوریا و س ــەن، س یەم

لــە  عومــامن  لەسوڵتانشــینی  دەســەاڵت  كــە  بــكات، 

ئەمنییەكانیــەوە  و  ڕاگەیاندنــی  گوتــارە  ڕێگــەی 

كــەوا  قەوارەیــەك  وەك  دەوڵــەت  دەكات.  تەبەنــی 

هاواڵتیــان  دەســتەجەمعی  ویســتی  لــە  گوزارشــت 

ــوون  ــی ڕازیب ــە پێ ــی، ك ــی خاك ــاو یەكێتیەك دەكات، لەن

قۆناغێكــی  لــە  دیاریكــراو،  زەوییەكــی  لەســەر 

ــوەی تێگەیشــتنێكی  ــە چوارچێ مێژوویــی دیاریكــراودا، ل

هاوبەشــی سیاســی و  پەیوەندیگەلێكــی كۆمەاڵیەتــی و 

یاســاییدا، چەمكێكــی لەمشــێوەیە لــە واقیعــی ئەمــڕۆی 

عومامنــدا نابیرنێتــەوە، بــە شــێوەیەك بیرۆكــەی ئــەوەی 

گــەل خــاوەن ســەروەری بااڵیــە بەســەر دامــەزراوە 

دادوەریەكانــی  و  یاســادانانی  و  جێبەجێكردنــی 

لــە  نــە  گشــتیبەوە،  گفتوگــۆی  بــواری  نەخراوەتــە 

ــە  ــە پڕۆگرام ــە ل ــەوە و ن ــی دەنگدان ــەی ئامرازەكان ڕێگ

لەئاینــدەدا  مەســەلەیەكە  ئەمــەش  فێركاریەكانیشــدا، 

قــووڵ،  بیــری  زۆر،  كۆششــێكی  بــە  پێویســتی 

لەالیــەن  هەیــە  ئارامگرانــە  هەڵوەشــاندنەوەیەكی 

ــتی و  ــە رسوش ــەدوای پانتایی ــەوەی ب ــۆ ئ ــەوە ب كۆمەڵگ

ــەڵ   ــت لەگ ــدا بگەڕێ ــەنگەكانی خۆی ــە هاوس پەیوەندیی

ئــەو دەســەاڵتەی كــە فەرمانڕەوایــی دەكات.

دەوڵــەت هەمــووە، بەاڵم دەســەاڵتی سیاســی لە بەشــێك 

زیاتــر نییــە، بەڵكــو بریتییــە لــە یەكێــك لــە ئامڕازەكانــی 

دەوڵــەت بــۆ هەســتان بــە ئەركــە جۆراوجــۆرە سیاســی 

نــاكات  پێویســتیش  كۆمەاڵیەتییەكانــی،   و  ئابــوری  و 

ئەم بابەتە دەیەوێت ڕۆشنایی بخاتە سەر دیارترین ئەو پرسانەی، 
ئێستای  ڕەوشــی  بە  سەبارەت  كــراوە  لەبەرامبەردا  بێدەنگی  كە 
بەدوایەكداهاتنی  ڕێگەی  لە  ئەوەش  گــۆڕان«،  پرسی    « عوممان 
جەدەلییەتی دەوڵەت و دەسەاڵت لەالیەك، خوێندنەوەی ئارەزوكردن 
ناو  دەكەوینە  ترەوە.  الیەكی  لە  ئەنجامدانی  توانای  و  گۆڕان  بۆ 
دەستەجەمعی  تێگەیشتنی  بۆ  نراوتەوە  كە  داوەوە،  ئەو  هەمان 
هەردوو  لەنێوان  دەبوێرین  جیاكردنەوە  ئەركی  لە  خۆمان  كاتێك 
چەمكی  دەوڵەت و دەسەاڵتی سیاسی. سوڵتاننشینی عوممانیش بە 
بۆ خۆی  نییە، مەسەلەی جیاكردنەوەش  هیچ شێوەیەك هەاڵوێردە 
ئاڵۆزە، نەك بەهۆی ئەوەی بە جێگەیەوە  ئەركێكی زۆر زەحمەت و 
نراوە لە لێكنزیككردنەوە زانستی و تیۆرییەكان بۆ تێگەیشتن لێی، 
لە جیهاندا بە گشتی و لە نیشتمانی عەرەبیدا بە تایبەتی، بەڵكو ئەنجامی چەندین دەیەیە 
لە پراكتیزه كردنی دەسەاڵتخوازیی گشتگیر و ئاوێتە سەبارەت بە ئەوپەڕی وردەكارییەكانی 

دیمەنی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری لەو واڵتەدا.

سعيد سلطان الهاشمي
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لەمــە تێپــەڕ بــكات. پێموایــە ئێمــە لــە ڕەوشــی عومانــدا 

ــە  ــەوەی ل ــر ل ــی دەســەاڵتداین، زیات ــەردەم دەوڵەت لەب

بــەردەم دەســەاڵتی دەوڵەتــدا بیــن، ئــەوەش پشــتیوانی 

ــەاڵت دەكات،  ــی دەس ــی قۆرخكردن ــە ڕای پراكتیزەكان ل

ــتێت  ــی هەڵدەس ــی پێ ــەزی سیاس ــەاڵتی مەرك ــە دەس ك

بــە گۆڕینــی ئــەم قۆرخكردنــە بــۆ دامەزراوەیەكــی بەرپا 

بەخــۆی. ئەمــەش ئەوەیــە كــە دەوڵەتــی دەســەاڵت 

لــە سوڵتانشــینی عومــان مــاوەی چــوار دەیەیــە بــە 

ــەس  ــی تاكەك ــەی دەكات: حوكم ــەوە مومارەس زیرەكیی

ــەاڵتی  ــران )دەس ــی وەزی ــەرۆكی ئەنجومەن ــوڵتان س )س

ــااڵی دادوەری  ــی ب جێبەجێكــردن(، ســەرۆكی ئەنجومەن

ئەنجومەنــی  ســەرۆكی  دادوەریــی(،  )دەســەاڵتی 

بــااڵی  ســەرۆكی  یاســادانانی(،  )دەســەاڵتی  عومــامن 

بەرگــری )دەســەاڵتی ئەمنــی و ســەربازی(یە، ســەرۆكی 

ــان، ســەرۆكی ئەنجومەنــی  ــۆ پالندان ــااڵ ب ــی ب ئەنجومەن

دارایــی و دەرامەتەكانــی وزە، ســەرۆكی ئەنجومەنــی 

بــااڵی بەرگــری...(. بــە تەواوەتــی تەحەكــوم بــە ســامانە 

خاوەندارێتــی  لەرێگــەی  دەكات  رسوشــتییەكانەوە 

هەمەگیــر بــۆ حكومەتــی بەرهەمهێنــی » ســەرمایەداری 

دۆســتایەتی  بنەمــای  لەســەر  كــە  مەحســوبییەت، 

لــە  بەرپرســەكان  و  بــازرگان  لەنێــوان  هاوبەشــی  و 

دەســەاڵتدایە. 

2011 هەوڵیانــدا ڕۆشــنایی  ناڕەزایەتییەكانــی ســاڵی   

و  بونیــادی  گرفتــە  لــە  زۆرێــك  ســەر  بخەنــە 

پەیكەرییــەكان، كــە دەوڵەتــی عومامنــی هاوچــەرخ لــە 

ــی  ــا قەیران ــت، هەروەه ــتییەوە دەناڵێنێ ــدا بەدەس كۆی

كەڵەكەبوونــە  تێیــدا،  مەركــەزی  سیاســی  دەســەاڵتی 

دواخراوەكانــی ئــەم گرفتــە لەمــاوەی چــوار دەیــەی 

ئــەم  چارەســەری  دەســەاڵت  لەكاتێكــدا  ڕابــردودا. 

خێــراو  بەشــێوەیەكی  بەڵكــو  نەكــردووە،  گرفتانــەی 

ســەرپێیانە هەندێــك چارەســەری كاتــی بــۆ دانــاون، كــە 

ــەوەی چارەســەری  ــوون ل ــی ب ــر ئازارشــكێنێكی كات زیات

عومانییه كان له  ئاهه نگێكی كوولتوریدا
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لــە  تێگەیشــن  بــۆ  لەوانەیــە  بێــت.  نەخۆشــییەكان 

ــە  ــی ل ــەاڵتی سیاس ــەت و دەس ــتای دەوڵ ــی ئێس واقیع

لــە  هەندێــك  ئاوەاڵكردنــی  عومانــدا،  سوڵتانشــینی 

ئــارەزوی  مەســەلەی  پاشــان  بەســودبن،  دۆســیەكان 

گــۆڕان و توانــای ئەنجامدانــی بەدوایــدا دێــت:

رسوشــتی  لــە  تێگەیشــن  بــە  ســەبارەت  یەكــەم: 

و  عومــان  لــە  سیاســی  دەســەاڵتی  دۆســیەكانی 

نــی: كا زە مڕا ئا

دەستوور
نەهێنــاوە  لەداواكارییەكانیــان  وازییــان  عومانییــەكان 

بــۆ داڕشــتنی دەســتورێك، كــە دەوڵەتێكــی ئــارام و 

مــاف  هەروەهــا  بــكات،  فەراهــەم  بــۆ  ئاسایشــیان 

وا  بەپێچەوانــەوە  ســەقامگیرەكان،  ئازادییــە  و 

ــادە و  ــێكی س ــی كەس ــی عومامن ــاندەدرێت هاواڵت نیش

دابــڕاوە و هەوڵــی نانــی ڕۆژانــەی دەدات بــێ ئــەوەی 

گــوێ بــە سیاســەت و كاروبارەكانــی حوكمڕانــی بــدات، 

لەتێكڕاشــیدا دەســەاڵت بەشــێوەیەك كــە وەك  ئــەوەی 

ــەڵ  ــەی لەگ ــی مامەڵ ــەوە لێ ــان بەخۆدزین ــت، ی بێئاگابێ

ســاڵی  پەنجــا  لەمــاوەی  كــردووە،  دۆســیەدا  ئــەم 

بــە  ئامــاژە  دەتوانیــن  بەالنیكەمــەوە،  ڕابردوشــدا، 

كۆمەڵێــك لــەو هەواڵنــە بكەیــن:

ــی  ــك لەهاواڵتیان ــی 1955، كۆمەڵێ ــە مانگــی حوزەیران ل

ــەعید  ــوڵتان س ــە س ــكەش ب ــتێكیان پێش ــان یادداش عوم

دەســتەیەك  لێكــرد  داوایــان  و  كــرد  تەیمــور  بــن 

دەســتورێك  ڕەشنوســی  نوســینی  بــۆ  دامبەزرێنێــت 

واڵت  ئابــوری  بــكات،  گــەل  مافەكانــی  »رەچــاوی 

ڕێكبخــات، هەروەهــا ئازادییــە سیاســییەكان دەســتەبەر 

دۆزینــەوەی  گوزارشــتكردن،  و  وتــن  ئــازادی  بــكات، 

دادپــەروەری  و  دیموكراســی  حوكمــی  لــە  جۆرێــك 

كۆمەاڵیەتــی«.

- لەگــەڵ هاتنــە ســەر حوكمــی ســوڵتان قابوســیش، لــە 

ــن  ــارق ب ــی، ت ــی مام ــوزی 1970 و دانان ــی تەمم مانگ

تەیمــور، وەك ســەرۆك وەزیــران، وتوێژكــرا لەبــارەی 

دانانــی »دەســتورێكی كاتــی بــۆ شانشــینی عەرەبــی 

عومــامن«، بــەاڵم ســوڵتان بیرۆكەكــەی قبــوڵ نەكــرد بــە 

هــۆی ئــەوەی »گــەل ئامــادە نییــە بــۆ ئــەم هەنــگاوە« .

مەڕســومێكی  ســوڵتان   ،1996 دووەمــی  لەترشینــی   -

ــەت،  ــی دەوڵ ــتمی بنچینەی ــە سس ــەبارەت ب ــرد س دەرك

كــە زۆرێــك وەك » دەســتور«ێك بــۆ واڵت دەیبیننــەوە. 

ــی  ــە هاواڵتیان ــك ل ــاڵی 2010، كۆمەڵێ ــەرەتای س ــە س ل

عومــامن لەگــەڵ چەنــد توێژێكــی جیــاواز لەرۆشــنبیران 

ئاراســتەی  ڕاســتەوخۆ  یادداشــتێكیان  پیشــەگەران  و 

ئەنجومەنێكــی  داوایانكــرد  تێیــدا  كــرد،  ســوڵتان 

بێــت  بریتــی  ئەركــی  كــە  بهێنێــت  پێــك  نیشــتامنی 

بنەمــای  لــە داڕشــتنەوەی دەســتوری واڵت »لەســەر 

هاوبەشــی و گرێبەســت لەنێــوان گــەل و ســوڵتاندا«.

كــە  بەرفراوانانــەش،  ناڕەزاییــە  ئــەو  بــەدوای  دوا   -

ــەوە بینــی، لەســەرەتای ســاڵی 2011 ـ كــە  واڵت بەخۆی

دەســەاڵتەكانی  فراوانكردنــی  داواكاریەكانــدا:  لەنــاو 

ئەنجومەنــی شــورا بــۆ ئــەوەی ببێتــە ئەنجومەنێكــی 

لەئەنجومەنــی  لێپێچینــەوە  و  چاودێــری  یاســادانان، 

وەزیــران بــكات، هەتــا ئەوكاتــەی دەســتوری نیشــتامنی 

ئێمــە لــە ڕەوشــی عومانــدا لەبــەردەم دەوڵەتــی 
دەســەاڵتداین، زیاتــر لــەوەی لە بەردەم دەســەاڵتی 
دەوڵەتدا بین، ئەوەش پشتیوانی لە ڕای پراكتیزەكانی 
قۆرخكردنی دەسەاڵت دەكات، كە دەسەاڵتی مەركەزی 
سیاسی پێی هەڵدەستێت بە گۆڕینی ئەم قۆرخكردنە 

بۆ دامەزراوەیەكی بەرپا بەخۆی. 
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مانگــی  لــە  ســوڵتان   ، بەركاردەهێرنێــت«  عومانــی 

ئــازاری هەمــان ســاڵدا مەڕســومێكی دەركــرد بــە ژمــارە 

ــی  ــەاڵتە تەرشیع ــی دەس ــارەی پێدان ــە ب )2011/39(، ل

بــەاڵم  عومــامن،  ئەنجومەنــی  بــە  چاودێرییــەكان  و 

ــردن  ــێ ئاماژەك ــەوە ب ــاراوەیی مای ــومە بەش ــەو مەڕس ئ

ــەوە.  ــەكان كەمبوون ــا ناڕەزایی ــەكان هەت ــە وردەكاریی ب

لــە كاتــی ڕاگەیاندنــی هەڵبژاردنەكانــی ئەنجومەنــی 

ــەر  ــەردە لەس ــی 2011، پ ــی یەكەم ــە ترشین ــورادا، ل ش

ــن شــتێك  ــەوا كەمری ــەكان الدرا، ك وردەكاری و ڕێكاریی

كــە لەبارەیانــەوە بوترێــت ئەوەیــە، كــە ئازارشــكێنی 

ــە ئاســت بەرزخوازییەكانــی  كاتــی بــوون بــێ ئــەوەی ل

ــت. ــدا بێ گەل

دەســەاڵتی  كــە  ڕووندەبێتــەوە  پێشــەوە  لەمــەی 

بــۆ  نەبــووە  ئارەزوومەندانــه   لــە عومــان  مەركــەزی 

ئــەوەی هــەل بــۆ لەدایكبوونــی چەمكێــك بــۆ دەوڵــەت 

گرێبەســتی  شــێوازی  لەســەر  كــە  بڕەخســێنێت، 

ــك  ــك سەرپش ــوان گەلێ ــت لەنێ ــی بونیادنرابێ كۆمەاڵیەت

ــان  ــك ی ــوان تاكێ ــەی و لەنێ ــە ویســتی ئازادان بكرێــت ب

بەڕێوەبەرێــت،  گشــتیان  كاروبــاری  كۆمەڵەیەكــدا، 

ئازادییــە تاكییەكانیــان بــۆ دەســتەبەر بــكات، كــە جارێك 

بەبیانــوی یەكێتــی نیشــتامنی، كــە لەكاتــی جەنگــی 

)جبــل االخــر( ڕوویــدا، ســاڵی 1958، شۆڕشــی بــەرەی 

ــەرەب  ــداوی ع ــامن و كەن ــی عوم ــۆ ڕزگاركردن ــی ب میلل

بیانــوی  بــە  جارێكیــش   ،)1975-1955( لەمــاوەی 

»پێگەیشــتنی سیاســی« )كــە لەســەرەتای ســاڵی )1970( 

ــی گەشــەكردنی  ــووی ئەولەوییەتەكان ــان بیان ــدا، ی ڕووی

ــەرەڕای  ــتنەش س ــەم دواخس ــی. ئ ــوری و كۆمەاڵیەت ئاب

لەســەر  بەدیهاتــووە  كــە  پێشــكەوتنێك،  هەمــوو 

ــی  ــە ئەنجام ــی ، ل ــەكردنی مرۆی ــەری گەش ــتی ڕێب ئاس

ــە  هاریــكاری گــەل لەگــەڵ ســەركردایەتیدا بەدیهــات، ل

ئەمنــی  جێبەجێكردنــی  دامەزراوەیەكــی  بەرامبــەردا: 

تونــدو ترســناك بەرهەمهــات، كــە هیــچ كەســێك مافــی 

ئــەوەی نییــە لێپێچینــەوەی لەگەڵــدا بــكات و ڕەخنــەی 

بەڵكــو  بكاتــەوە،  لەپەرەپێدانــی  بیــر  لێبگرێــت، 

ــك  ــە خەڵ ــك ل ــن الی زۆرێ ــی تێگەیش ــی پێوەرەكان توان

ــانیەتی،  ــی سەرش ــەوەی ئەرك ــەوە و ئ ــەرەوژێر بكات س

ــدا  ــەر هاواڵتیان ــۆی، بەس ــێك و بەخێراخ ــە شاباش بیكات

بیبەخشــێتەوە. 

بوارى ئاسایش
زیاتــر  نیشــتامنی  ئاسایشــی  و  بەرگــری  كەرتــی 

ســااڵنەییەكانی  خەرجییــە  بودجــەی  لــە   30% لــە 

ــەی  ــێوەیەك بودج ــە ش ــات، ب ــۆی دەب ــۆ خ ــامن ب عوم

ئــەم كەرتــە بەتەنهــا لەســاڵی 2011 گەیشــتە )زیاتــر 

ملیــار   1.65 واتــە  ئەمەریكــی(  دۆالری  ملیــار   4 لــە 

كڕینــی  بەســەر  دابەشــكراوە  و  عومامنــی   ڕیالــێ  

بــۆ  پێشــكەوتوو  تەكنەلۆژیــای  دابینكردنــی  و  چــەك 

و  كۆنرۆڵكــردن  چاودێریكــردن،  ئەمنیيــەكان،  دەزگا 

گوێڕادێــران بــۆ چاالكوانەكانــی كۆمەڵگــەی مەدەنــی 

و  ئەمەریــكا  یەكگرتوەكانــی  ویالیەتــە  لەناوخــۆدا. 

بەریتانیــاش لەپێشــەنگی ئــەو واڵتانــەوە بــوون، كــە 

بەرنامــەى  و  چــەك  فرۆشــتنی  لــە  ســوودمەندبوون 

تەكنەلۆژیــا ئاســت بــەرزەكان . بەشــێوەیەك پەیامنــگای 

نێودەوڵەتــی  ئاشــتی  توێژینــەوەی  بــۆ  ســتۆكهۆڵم 

ــی پۆلێنكــردوە لەرێزبەنــدی هــەرە  )SIPRI( ، عومامن

ــواری  ــە ب ــان ل ــە خەرجیی ــەدا، ك ــەو واڵتان ــەرەوەی ئ س

كەرتــی ئاســایش و ســەربازیدا كــردووە لــە تێكــڕای 

ــی  ــە دەرامەتەكان ــدا، ك ــی  لەواڵتێك ــی ناوخۆی بەرهەم

بەســەرچاوەیەكی  پشــت  بنچینــەدا  لــە  دیاریكــراون، 

ــی  ــەوت« و دەرامەتەكان ــە »ن ــتێت، ك ســەرەكی دەبەس

پێكناهێنــن  زیاتــر   13% لــە  نەوتــی  غەیــرە  تــری 

عومــامن  سوڵتانشــینی  گشــتی،  داهاتــی  لەتێكڕایــی 

ــە  ــت باڵوان ــێوەیەكی دەس ــەوەی بەش ــەر ئ ــورە لەس س



109

ژمارە )35-34( نیسانی 2018

ــكات،  ــی ئاســایش و ســەربازیدا خەرجــی ب ــە بوارەكان ل

دەســتگرتنەوەی  قۆناغەكانــی  قورســرین  لــە  هەتــا 

گشــتیدا ئەگەریــش پێویســتی كــرد، ئــەوا خەرجییــە 

دەكرێنــەوە،  كــەم  پێنــاوەدا  لــەو  گشــتییەكانیش 

دەســەاڵتی  ســەپاندنی  گەرەنتیكردنــی  بــۆ  ئــەوەش 

خــۆی بەســەر ژیانــی سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی 

ــدا. واڵت

دەزگای نوســینگەی ســوڵتانیی، كــە ڕۆڵەكــەی تەنهــا 

بەڵكــو  دەرەكــی،  لەهەواڵگــری  نابێتــەوە  كــورت 

درێژدەبێتــەوە بــۆ ژیانــی مەدەنــی و ســەربازی لــە 

ناوخــۆدا، سیاســەتە گشــتییەكان دادەڕێژێتــەوە و پیــاوە 

هەســتیارەكاندا  و  گرنــگ  ناوچــە  لــە  دڵســۆزەكانی 

نــارساوە  هەیــە  ئەمنــی  دەزگایەكــی  دادەنێــت. 

هاواڵتیانــی  ڕۆژانــەی  لەژیانــی  بەدەســتێوەردانی 

عومانــدا، هەروەهــا » بەشــی تایبــەت« و یەكــەی » 

ئەركــە تایبەتــەكان« لــە دەزگای پۆلیــس هەیــە، كــە 

و  كۆنــرۆڵ  بــۆ  تەوەرەیــی  ئامــڕازی  دوو  بوونەتــە 

كاروبارەكانــی   هەمــوو  چاودێریكردنــی  و  زاڵبــوون 

و  مەدەنــی  مافــە  بــۆ  هاواڵتیــان  مومارەســەكردنی 

و  ئاشــتی  كۆبونــەوەی  مافــی  وەك  سیاســیيەكانیان 

ــەش  ــەو دەزگایان ــوو ئ ــن, هەم ــازادی ڕادەربڕی ــی ئ ماف

لــە گەمارۆدانــی ناڕەزاییــەكان، كــە  ڕۆڵیــان هەبــوو 

واڵت بەخۆیــەوە بینــی، لــە ســاڵی 2011 و ڕووداوەكانــی 

دواتریــش.

ــی  ــردووە دامەزراوەكان ــیە وایك ــەاڵتە ئاسایش ــەم دەس ئ

وەك  تــری  دامەزراوەكانــی  و  مەدەنــی  كۆمەڵگــەی 

تەنیــا  نەبێـــت،  ئامادەگییــان  دادوەری  و  پەرلەمــان 

ڕواڵەتــی  پەیكەرێكــی  چەنــد  بەبونیادنانــی  ڕێگــە 

ــری  ــر چاودێ ــە لەژێ ــدا، ك ــوو كەرتەكان ــە هەم دراوە ل

چــۆن  هــەروەك  ئەمنیيەكاندایــە،  دەزگا  كۆنرۆڵــی  و 

ــە ڕێگــەی  ــان پەكخــراوە ل ویســتی سیاســی الی هاواڵتی

ڕێگریكــردن لــە هــەر كارێكــی نیشــتامنی لــە دەرەوەی 

وێستگه یه كی نه وتی عومان له ناو ده ریا
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مۆڵەتــی دامــەزراوە ئاسایشــیەكانەوە، جڵەوگیركردنــی 

بابەتێكــی  بەكۆمەڵــە  ســەرقاڵكردنیان  و  گشــتی  ڕای 

ڕۆڵــی  دەزگایانــە  ئــەو  شــێوەیەك  بــە  الوەكییــەوە، 

بنچینــەدا  لــە  كــە  تێپەڕانــدووە،  خۆیــان  وەزیفــی 

پالنگێــڕی  ســەرچاوەكانی  وشــككردنی  لــە  بریتییــە 

ناوخۆیــی و دەرەكــی، تــا ئــەو ڕادەی بۆتــە تەوەرێكــی 

ســەرەكی لــە دانانــی سیاســەتەكان و جێبەجێكردنیانــدا، 

بــە  ســامانەكاندا،  و  هــەل  بەســەر  دەســتگرتن 

ــەر  ــتیانگرتووە بەس ــی، دەس ــۆڕ و پیاوەكان ــێوەیەك ت ش

بــواری  فێركــردن،  ڕاگەیانــدن،  ئابــوری،  دەمارەكانــی 

ــازاڕ و  ــازادی ب ــووی ئ ــە بیان ــی ب ــی و ئەكادیم دبلۆماس

ڕەخســاندنی هەلــەكان بــۆ هەمــوان، لــە كاتێكــدا، وەك 

ــە . ــری و زانیارییەكان دەزگا، خــاوەن پاراســن و الیەنگی

فێركردن
خەرجكردنــی حكومــی لەســەر كەرتــی فێركــردن لــە 

وەك  تێناپەڕێــت،   8.7% لــە  عومــامن  سوڵتانشــینی 

ــی ســاڵی 2014 نیشــانیدەدەن  ــا فەرمییەكان ــەوەی دات ئ

ــەوە  ــە ڕووی چەندایەتی ــش ل ســەرەڕای گۆڕانكاریيەكانی

ــردوودا،  ــەی ڕاب ــوار دەی ــاوەی چ ــە م ــەدا ل ــەم كەرت ل

وەك ژمــارەی قوتابخانــەكان، خوێنــدكاران، پەیامنــگاكان 

و دامــەزراوە فێركارییــە جۆراوجــۆرەكان، بــەاڵم گرفتــی 

جــۆرو  لــە  تێكەوتــووە  واڵتــەی  ئــەو  كــە  گــەورە 

ــدا،  ــڕو ژمارەی ــە ب ــەك ل ــە، ن ــەم فێركردنەدای ــی ئ كوالێت

و  پڕۆگرامــەكان  الوازی  ســەرەڕای  شــێوەیەك  بــە 

ســەردەم  گۆڕانكارییەكانــی  شابەشــانی  نەڕۆشــتنیان 

بــەرەو پێشــچوونەكان، گرنگــی نــەدان بــە دروســتكردن 

تــەوەری  پێیــەی  بــەو  مامۆســتا  مەشــقپێكردنی  و 

و  كۆنرۆڵكــردن  ئامڕازەكانــی  فێركردنــە،  پڕۆســەی 

ــە دەســەاڵت مومارەســەی دەكات بەســەر  ــوون، ك زااڵب

ــەوە  ــی خوێندن ــەدا، هــەر لەســاڵە بەراییەكان ــەم كەرت ئ

هــاوكات  بــااڵ.  خوێندنــی  و  زانكــۆ  قۆناغەكانــی  تــا 

هەبێــت  بوونــی  نییــە  شــتێك  پرۆگرامەكانــدا  لەنــاو 

فێركردنــی  سیاســی،  ڕۆشــنبیرییەكی  فێركردنــی  بــۆ 

بابەتەكانــی فەلســەفە و شــانۆ و هونــەرە ئــازادەكان بــە 

ــەروەك  ــە. ه ــان نیی ــتامتیزەكراو بوونی ــێوەیەكی سس ش

و  ڕۆشــنبیری  بــوون،  هاواڵتــی  بیرۆكەكانــی  چــۆن 

مافەكانــی مــرۆڤ بــە شــێوەیەكی میتــۆدی لــە سیســتمی 

ــی  ــڕای نەبوون ــە، وێ ــدا زۆر دەگمەن ــی عومامنی فێركردن

هــەر ڕۆڵێكــی ســەندیكایی بــۆ مامۆســتایان لەســەر 

ــە  ــی یەكێتیی ــان هــەر چاالكییەك ــتەكاندا، ی ــوو ئاس هەم

جیاوازەكانــدا.   كۆلیــژە  و  لەزانكــۆكان  قوتابییــەكان 

ئابووری و كار
قەیرانێكــی  بەدەســت  نیشــتامنی عومامنــی،  ئابــوری 

هــۆی  بــە  دەناڵێنێــت  درێژخایەنــەوە  پەیكەریــی 

ــەوت،  ــی ن ــە دەرامەتەكان ــەرەكی ب ــتنی س ــت بەس پش

حكومــەت  داهاتــی  تێكڕایــی  لــە   86% ڕێــژەی  كــە 

ــۆ  ــتامنی ب ــەنتەری نیش ــی س ــە داتاكان ــت، ك پێكدەهێنێ

قابوس بن سه عید
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ــەرز  ــری، ب ــایەی ناجێگی ــە س ــەوە. ل ــار ڕوونیدەكەن ئام

بەخۆیــەوە  وزە  بــازاڕی  كــە  گەورەكانــدا،  نزمییــە  و 

ــە  ــەوت ل ــی ن ــداریكردنی دەرامەتەكان ــت، بەش دەیبینێ

ــی 2015  ــە مانگــی ئەیلول ــدا ل بودجــەی گشــتی دەوڵەت

بــە ڕێــژەی %46 پاشەكشــەی كــرد، واتــە بەرێــژەی 

نیــوەی ســاڵی پێشــوو بەشــداری كــرد . هــەروەك چــۆن 

ــاوەی  ــە م ــەوە ل ــە دەزگا جێبەجێكردنەكانی حكومــەت ب

فرەجۆرییــەك  نەیتوانیــوە  ڕابــردوودا  دەیــەی  چــوار 

كــە  بەدیبهێنێــت،  تــری داهاتــدا  لــە ســەرچاوەكانی 

گەرەنتــی بەردەوامــی و ســەقامگیری ئابــووری واڵت 

ــكات. ب

فشــارێكی  ژێــر  دەكەوێتــە  عومامنــی  هاواڵتــی 

ئاســتی  شــێوەیەك  بــە  لەزیادبــوو،  ڕوو  ئابــووری 

داهاتــی ناگونجێــت لەگــەڵ ئاســتەكانی هەڵئاوســانی 

هەڵكشــاودا، ڕووبــەڕووی نادادپــەروەری دەبێـــتەوە لــە 

دابەشــكردنی داهاتــدا، بــە شــێوەیەك جیاوازییەكــی 

گــەورە هەیــە لەنێــوان پشــكی تاكــی عومامنــی لــە 

ئاســتی  نێــوان  لــە  و  نەتەوەیــی  داهاتــی  تێكڕایــی 

هێنــدە،  ســێ  دەگاتــە  كــە  ڕاســتەقینەیدا،  داهاتــی 

هــەژاری،  ڕێــژەی  زیادبوونــی  هــۆی  بۆتــە  ئەمــەش 

ئەمــەش وایكــردووە، كــە مەســەلەی ئاســتی نیشــتامنی 

ــەنگی  ــەردەم س ــە ب ــی بخات ــەروەری كۆمەاڵیەت و دادپ

ــا پێشــەكییەكی  ــی 2011 تەنه ــەوە،  ناڕەزاییەكان مەحەك

كــە  شــەپۆلگەلێك،  بــۆ  بــوون  »نــەرم«  و  ئاشــتیانە 

بەهــۆی  ڕەتكردنــەوە  و  ناڕەزایــی  لــە  بەڕێــوەن 

دەرئەنجامــی  فەرامۆشــكردنەوە  و  كەڵەكەبــوون 

كارپێكــردن  كەرتــی  بــەاڵم  لێبكەوێتــەوە،  خراپیــان 

پەیكــەری«  »شــێواندنێكی  هەمانشــێوە  بــە  ئەویــش 

دەبینێــت  بەخــۆوە  دواخــراو  كەڵەكەبوونێكــی  و 

لەبــاش  شكســتخواردووەكان  سیاســەتە  لەئەنجامــی 

تایبەتــی  بــە  دانیشــتوان،  تواناكانــی  وەبەرهێنانــی 

كــە زیاتــر لەنیــوەی ژمــارەی دانیشــتوان لــە الوان و 

لەقۆناغــی كاركــردن و بەخشــیندان  بڕیــارە كاتیەكانیــش 

كارگــەری  لەخۆگرتنــی  لــە  نەبــوون  ســەركەوتوو 

نیشــتامنیدا، كــە دەســەاڵت بەكاریهێنــان بــۆ هەڵمژینــی 

لەســەرەتای  تــوڕەكان  ناڕەزاییــە  درێژبوونــەوەی 

ئــەو  بەپێچەوانــەوە،  تــەواو  بەڵكــو  2011دا.  ســاڵی 

ــان لەســەر ئاســتی  ــازاڕی كاری ــی ب سیاســەتە قەیرانەكان

ژمارەیەكــی  بەشــێوەیەك  قوڵكــردەوە،  ڕیشــەییدا 

كشــانەوە  تایبــەت  لەكەرتــی  هاواڵتیــان  لــە  زۆر 

)پیشەســازی و پیشــەگەری بــە شــێوەیەكی تایبــەت(، 

ــی  ــی زۆرەملێ ــییەكانی خوێندن ــە كورس ــا ل ــو هەت بەڵك

ــەو  ــتنەوەی ئ ــۆ قۆس ــااڵ( ب ــی و ب ــدی و ئامادەی )ناوەن

ــراو  ــاش و گەرەنتیك ــی ب ــە مووچەیەك ــە ب ــەی، ك هەالن

زۆربــەی  لەكاتێكــدا  ئەمــە  فەراهەمكرابــوون. 

ــا  هەلەكانــی دامەزرانــدن، كــە دەســتەبەركرابوون، هەت

ــی ســەربازی و پۆلیســدان، ئەمــەش  ــە كەرت ئێســتاش، ل

مانــای چارەســەرێكی سیاســی كاتییــە و بارێكــی ئاڵــۆزە 

لەســەر بودجــەی گشــتی، زیاتــر لــەوەی چارەســەرێكی 

زیادكردنێكــی  لــە  بــكات  بەشــداری  بێــت  ئابــووری 

ڕاســتەقینە لــە ئابووریەكــی نیشــتامنی بەرهەمهێنــدا. 

بەســەربازكردنی  بــۆ  زۆر  تێچوونێكــی  ســەرەڕای 

ســەربازییەكاندا،  بــارەگا  لەنــاو  دانانــی  كۆمەڵگــەو 

لەبــری فێركردنــی و هاندانــی لەســەر ژیانــی مەدەنــی، 

فــەزای ئــازاد، كــراوە، هۆشــیار و ڕۆشــنبیری.

بواری گشتی
دیارتریــن ســیامكانی گەمــارۆ و زاڵبــوون، كــە دەســەاڵتی 

سیاســی ناوەنــدی لــە عومــان مومارەســەی كــردووە 

بەهەمــوو  بەدیاردەكەوێــت،  گشــتیدا  بــواری  لــە 

كەرتەكانییــەوە بــە گشــتی. ســەرەڕای خۆمەاڵســدانی 

بەســیامیەكی  دەرنەكەوتنــی  لــە  دەســەاڵت 

ســەركوتكەرانەوە بــۆ ئازادییــە گشــتییەكان، ســوربوونی 
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لەســەر ئــەوەی خــۆی بــە شــێوەیەكی شارســتانی نیشــان 

بــدات، بەشــێوەیەكی ڕێكخــراو دیســپلین كاری كــردووە 

ــارام و  ــە ئ ــەو ڕەوش ــەوەی ئ ــەرلەنوێ گێڕان ــەر س لەس

ســەقامگیرەی، كــە پێــش ناڕەزاییەكانــی ســاڵی 2011ەوە 

هەبــوو، بــۆ ئەمــەش بــە بەردەوامــی كار دەكات ئــەوە 

ــەی  ــەو واڵتان ــە ئ ــەوە، ك ــی بێنێت ــر هاواڵتییەكان ــە بی ب

ــا،  ــرس، لیبی ــدا وەك می ــدا ڕووی ــی تێیان ــاری عەرەب بەه

تونــس، یەمــەن چیــان بەســەر هــات و ڕووبــەڕووی 

گوتــاری  رێگــەی  لــە  ئەمــەش  بوونــەوە  ئاكامێــك  چ 

بۆیــە،  ڕۆشــنبیریەكانییەوە.  و  ئایینــی  ڕاگەیانــدن، 

ــرد  ــرناو« ب ــێوازگەلێكی »داهێ ــۆ ش ــای ب ــەاڵت پەن دەس

بــۆ دانانــی ســنوورێك لــە فراوانبوونــی هەرجموجــوڵ و 

چاالكیەكــی مەدەنــی و ڕۆشــنبیری، بەتایبەتــی لەهەموو 

ئــەوەی، كــە پەیوەنــدی هەیــە بــە مەســەلەی فیكــری و 

سیاســییەوە، لــەم شــێوازانەش:

ــەوەی ئاسایشــی ڕاســتەوخۆ  - بانگهێشــتكردن و لێكۆڵین

دەستپێشــخەری  كــە  ئەوانــەدا،  لەگــەڵ  بــەردەوام  و 

ســەربەخۆكان،  دەنگــە  و  دەكــەن  مەدەنــی  

مومارەســەی  كــە  لــەوەی  ئاگاداركردنەوەیــان 

چاالكیەكــی مۆڵــەت پێنــەدراو دەكــەن و« كۆمەڵگــە 

ــەڕووی  ــدەدەن«، ئەمــەش ڕووب ــەدژی حكومــەت هان ل

دەكاتــەوە. زیندانەكانیــان  و  دادگای 

ئەفســەری  كــە  »ئامۆژگاریكــردن«،  دانیشــتەكانی   -

ئاسایشــی پســپۆڕ پێــی هەڵدەســن بەجلــی مەدەنیــەوە، 

ــەر  ــت لەس ــار بكەوێ ــە بەدی ــدا، ك ــەر ناوێك ــەڵ ه لەگ

مینبەرەكانــی گفتوگــۆی گشــتی لــە ڕێگــەی ئامڕازەكانــی 

ــاپ،  ــس ئ ــەر، وات ــبوك، تویت ــاوە )فەیس ــیاڵ میدی سۆش

لەســەر  دەكرێنــەوە  ئــاگادار  ئینســتاگرام(  یوتیــوب، 

ئەنجامەكانــی ئــەو بیرۆكانــەی كــە دەیخەنــەڕوو.

- دەســتگیركردن و دادگاییكردنــی هــەر كەســێك كــه  

بــكات  ئاشــتیانە  كۆبوونــەوەی  مافــی  پرۆتســتۆی 

ئاراســتەكردنی  گشــتی،  دۆســێیەكی  پشــتیوانی  بــۆ 

ــە  ــدن ب ــیكییه كانی ڕاگەیان ــڕازە كالس ــەكان و ئام ڕۆژنام

ــەر هــەر كەســێك، كــە  ناوزڕاندنــی كۆمەاڵیەتــی بەرامب

بەتاوانكردنــی. و  كارە  بــەم  هەســتێت 

ــە  ــی چاالكیی - فشارخســتنە ســەر شــوێنەكانی لەخۆگرتن

قاوەخانــەكان،  وەك  مەدەنییــەكان  و  ڕۆشــنبیری 

ئــەوەی  بــۆ  كۆمەڵــەكان  و  قوتابخانــەكان  شــانۆكان، 

لەگــەڵ دەستپێشــخەریە الوانیەكانــدا  نەبــن  هــاوكار 

ــە  ــت لەالیەن ــەت نەبێ ــتهێنانی مۆڵ ــا دوای بەدەس تەنه

ــنبیری  ــەرە ڕۆش ــا لەمینب ــەوە. هەروەه پەیوەندیدارەكان

تەنهــا  نادرێــت  ڕێگــە  فەرمیەكانــەوە  ڕاگەیاندنــە  و 

میوانداریكردنــی  بابەتانــەو  ئــەو  باســكردنی  بــە 

دەســەاڵتەكان  پێشــوەخت  كــە  كەســایەتیانە،  ئــەو 

دەردەبــڕن. لەســەر  ڕەزامەنــدی 

دارایــی،  پشــتیوانی  بازنــەی  بەرتەســكردنەوەی   -

بــەوەی ڕێگــە بــە كۆمپانیــاكان نەدرێــت پشــتیوانی 

ــی  ــەدەرەوەی مۆڵەت ــە ل ــەكات، ك ــەك ن ــەر بیرۆكەی ه

بێــت. دەســەاڵتەوە 

ڕاو  هــەر  بــۆ  بەدواداچــوون  و  چاودێریكــردن   -

لــە  بێــت  فەرمــی  ڕای  پێچەوانــەی  كــە  بۆچوونێــك 

یاســادا  لەگــەڵ  ڕووبەڕووكردنەوەیــان  ناوخــۆداو 

)بەپێــی یاســای چاپەمەنییــەكان و باڵوكردنــەوە، یاســای 

ئەم دەسەاڵتە ئاسایشیە وایكردووە دامەزراوەكانی 
وەك  تری  دامەزراوەكانی  و  مەدەنی  كۆمەڵگەی 
تەنیا  نەبێـت،  ئامادەگییان  دادوەری  و  پەرلەمان 
ڕواڵەتی  پەیكەرێكی  چەند  بەبونیادنانی  ڕێگە 
دراوە لە هەموو كەرتەكاندا، كە لەژێر چاودێری و 

كۆنترۆڵی دەزگا ئەمنیيەكاندایە
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ئەلكرۆنییــەكان(،  تاوانــە  یاســای  پەیوەندییــەكان، 

ــان  ــەران«، ئەركیی ــە فەرمانب ــەك ل ــی ژمارەی تەرخانكردن

ــە  ــەوە ل ــۆی كەمكردن ــە ه ــتێكە ببێت ــەر ش ــینی ه نووس

ــە  ــەوەی ك ــردن ب ــە، زەفەرب ــەم ڕاوبۆچوونان ــی ئ گرنگ

دەبڕێــت. دەرییــان 

لــە نێــوان ئارەزوو بۆ گۆڕان و توانا 
بۆ گۆڕان

نییــە  توانامانــدا  لــە  ئاشــكرایە،  ڕەوشــەكە  كەواتــە، 

بكەینــەوە  ئاینــدەی  و  گــۆڕان  پرســیاری  لــە  بیــر 

ســەرلەنوێ  لــە  بــەدوور  عومانــدا  سوڵتاننشــینی  لــە 

پێشــوو، بەشــێوەیەكی  لــە دۆســێكانی  تێگەیشــتنەوە 

جــدی و ڕیشــەیی. چونكــە شــێوەكانی گــۆڕان پەیوەســن 

وەاڵمــە  بــە  نــەك  دەوڵەتــەوە،  لێپرســینەوەی  بــە 

ئامادەكراوەكانــەوە كــە دەســەاڵتی سیاســی پێشكەشــی 

ــاوەی  ــە م ــەوە ل ــارەی خۆی ــە ب ــكات ل ــردون و دەیان ك

ــی  ــەش لەڕەوش ــەم وەاڵمان ــردودا. ئ ــەی ڕاب ــوار دەی چ

عومامنیــدا گــۆڕاون بــۆ » دەوڵەتــی دەســەاڵت« كــە 

مەترســیەكی  ڕادەی  ئــەو  تــا  بەرپایــە، هەژمونــدارە، 

ڕەوشــی  لەســەر  درووســتكردوە  ڕاســتەقینەی 

ئێســتای دەوڵــەت و بوونــی، پاشــانیش لەســەر ئــەو 

ــی  ــتنی ئازادییەكان ــی پاراس ــە چاوەڕوان ــەی ك هاواڵتییان

تــاك، ڕێزگرتــن لــە بــواری تایبەتیــان و دەســتەبەركردنی 

لــە  بەشــداریكردن  لــە  ده كــه ن  مافەكانیــان 

ــی  ــە بەهاكان ــردن ل ــاردا، پارێزگاریك ــتكردنی بڕی درووس

دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی، دادپــەروەری، دابەشــكردنی 

ــی،  ــەركردنی گەندەڵ ــامان و چارەس ــەی س دادپەروەران

ــرۆڤ  ــۆ م ــەقامگیر ب ــزدار و س ــی ڕێ ــتبەری ژیانێك دەس

لــە قۆناغــی ئێســتاو بــۆ نەوەكانــی ئاینــدە.

میللــی  ویســتێكی  دەوڵەتیــش  لێپرســینەوەی 

لــە  گــۆڕان  ئاینــدەی  چــۆن  هــەروەك  دەخوازێــت، 

بــەم  بەســراوەتەوە  ئاینــدەدا  قۆناغــی  لــە  عومــان 

خــۆی  بڕیــاری  خــاوەن  گەلێــك  ویســتی  ویســتەوە: 

بێــت لــە بوونیاتنانــی دەوڵەتەكەیــدا، كــە پارێــزەری 

مــرۆڤ  مافەكانــی  پاســەوانی  بێــت،  ئازادییــەكان 

عومانییه كان داوای ئازادی بیروڕا ده كه ن
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بەڕێــوە،  بــڕوات  دیموكراســیانە  بەشــێوەیەكی  بێــت، 

بــكات،  دەســەاڵتەكانی  چاودێــری  بەئامانەتــەوە 

لێپرســینەوە لەدامەزراوەكانــی و تاكەكانــی بــە پاكــی 

و شــەفافیەتەوە بــكات، بــێ چاوەڕوانیكردنــی هیــچ 

ــەاڵتەوە  ــان دەس ــاك ی ــەن ت ــێك لەالی ــەاڵت و شاباش خ

ــچ  ــت: هی ــش پێامندەڵێ ــژووی مرۆیی ــت، مێ ــی بدرێ پێ

ســتەمكارێك نییــە بووبێتــە دیموكراســی و مانــەوەی 

ئەزموونــی  بووبێــت،  زامنكــراو  دەســەاڵتدا  لــە 

مرۆییــش شــتێكی وای تێــدا نابینیتــەوە دەســەاڵتێك، 

و  گەندەڵــی  ئیمتیازاتــەكان،  لــە  ڕۆچووبێــت  كــە 

دەســتگرتن بەســەر ســامانەكاندا هاتبێــت لــە پێنــاو 

ــازش  ــدا س ــاو دامەزراوەكان ــی یاس ــی دەوڵەت بوونیادنان

بــكات. ئاینــدەی گــۆڕان لــە عومانــی ئەمــڕۆدا، بــە 

بــۆ  گەلــەوە  ویســتی  بــە  نابێــت  پەیوەســت  تەنهــا 

ــەو  ــە. ئ ــەم گۆڕان ــاوە لەســەر ئ ــە توان گــۆڕان، بەڵكــو ب

ــارەزو و  ــوان ئ ــە نێ ــە ل ــتەم و دژوارەش، ك ــە ئەس كەلێن

ــڕ  ــوارەوە پ ــێوەیەی خ ــت بەمش ــە، دەكرێ ــادا هەی توان

بكرێتــەوە:

دەســتوورێكی نیشتمانی
ــوون  ــە كۆكب ــتی ب ــەاڵتێك پێویس ــەر دەس ــەاڵت، ه دەس

و گونجــان هەیــە بــۆ ئــەوەی بــژی و ســەركەوتووبێت، 

توانســتیەتی.  هێــزو  و   یەكێتــی  بنچینــەی  كــە 

خەڵكــدا  لەنێــوان  گرێبەســت  میكانیزمــی  لێــرەوە، 

دێتەئــاراوە بــۆ بەڕێوەبەردنــی كاروبارەكانــی دەوڵــەت. 

بــۆ  داواكاریــەكان  لەعومــامن  سیاســیش  دەســەاڵتی 

بــكات،  فەرامــۆش  نیشــتامنی  دەســتورێكی  دانانــی 

كــە خەڵــك تێیــدا ســەرچاوەی دەســەاڵتەكان بێــت، 

لەرێگــەی دامــەزراوە ســەربەخۆكانیەوە مومارەســەی 

بكــەن،  لەیەكــر  لێپێچینــەوە  و  چاودێــری  بــكات، 

لەڕێگەیــەوە پارێــزگاری لــە بەهاكانــی هاونیشــتامنی 

و  بكرێــت  فرەیــی  یەكســانی،  دادپــەروەری،  بــوون، 

لەســەر  ئیــدی  بــكات،  فەراهــەم  بــۆی  بەردەوامــی 

كێڵگه یه كی به رهه مهێنانی وزه  له  عومان
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ــان مومارەســەكان. ناشــكرێت  ئاســتی دەقــەكان بێــت ی

یەكێتــی   « یــان  پێنەگەیشــن«   « وەك  پاســاوەكانی 

بــۆ  گەشــەپێدان«  لەپێشــیەكانی   « یــان  نیشــتامنی« 

ماوەیەكــی درێــژ خۆڕاگربــن بــۆ گەیشــتنە ئــەو قۆناغــە. 

ئازادییــەكان و مافەكانــی مــرۆڤ دەرككــراو نابــن هەتــا 

پرۆتســتۆ نەكرێــن، بەڵكــو بەخراپــی بەكاردەهێرنێــن، 

ــاو  ــەوە، چ ــارە دەكرێن ــار دووب ــەرلەنوێ و چەندینج س

ســەقامگیربوونیدا  شــێوازەكانی  و  ئامــڕازەكان  بــە 

ــە  ــا ل ــی تەنه ــت لێ ــا نابێ ــك دڵنی ــێرنێتەوە، خەڵ دەخش

ــرداری،  ــی ك ــە ئەزموون ــت ل ــەوە نەبێ ــەی فێربوون ڕێگ

ــی  ــە وەهــم و خەیاڵ ــەك ل ــی، ن ــە شــێوەیەكی مەیدان ب

دەســەاڵتەوە. پیاوانــی 

مرۆیی ئاسایشی 
چەمكــی تەقلیــدی بــۆ ئاسایشــێك، كــە بەرپــا بێــت 

لەســەر چاودێــری، كۆنرۆڵكــردن، زاڵبــوون و چوونــە نــاو 

ژیانــی كەســی خەڵكــەوە، كۆمەڵگــە پێشــكەوتوەكان 

فراوانــرو  چەمكێكــی  بــۆ  تێیانپەڕانــدوە  زووەوە  لــە 

ــەش،  ــەو ئاسایش ــی. ئ ــی مرۆی ــۆ ئاسایش ــر ب ــە بەزەیی ب

كــە خزمەتــی دەوڵــەت دەكات و بــەرزی دەكاتــەوە 

ــە  ــو بریتیی ــەت، بەڵك ــی دەوڵ ــە ئاسایش ــە ل ــی نیی بریت

لــە ئاسایشــی مــرۆڤ و لەوێــوە ســەرچاوە دەگرێــت 

كــە مــرۆڤ بەهایەكــە لــە خۆیــدا. هەمــوو ئامــڕازەكان 

دەســتەبەر دەكرێــن بــۆی كــەوا گەرەنتــی ئاسایشــی 

ئابــووری، فێــركاری، سیاســی، خۆراكــی، تەندروســتی، 

ژینگەیــی و ڕۆشــنبیری دەكــەن، هەروەهــا پاراســتنی 

لــە  لــە هــەر توندوتیژییــەك دەكرێتەســەری، ئیــدی 

الیــەن تاكەكانــی تــرەوە بێــت یــان لــە ڕێگــەی خــودی 

دامەزراوەكانــی دەوڵەتــەوە بێــت.

هاوچەرخ فێركردنێكی 
فێركردنێكــی مەدەنــی  بــە  پێویســتی  واڵتــی عومــان 

ــتەكانی  ــی و دەرهاویش ــی كوالێت ــە پێوەرەكان ــە، ك هەی

دەخاتــە پێــش چــاوی، نەوەكانــی دواتــر پێدەگەیەنێــت، 

ڕۆشــنبیری  لەســەر  مەعریفــی  پێگەیاندنێكــی 

ــددی،  ــتی ج ــەوەی زانس ــە و توێژین ــینەوە، ڕەخن لێپرس

ــێ  ــەفەیان پ ــتاتیكاو فەلس ــەر، ئیس ــە هون ــك ك فێركردنێ

ــۆ  ــت ب ــی پێویس ــە پێدراوێك ــنا دەكات وەك كۆمەڵ ئاش

ــە  ــا ئەخالقیی ــدا بەه ــوون، تێیان ــان و ب ــتنی ژی تێگەیش

ــت  ــدا دەچێنێ ــەورەكان و هاوبەشــەكانیان تێ ــە گ مرۆیی

ــی  ــەدا، بەهاكان ــەم جیهان ــر ل ــی ت ــی خەڵك ــەڵ باق لەگ

گفتوگــۆ،  فرەیــی،  یەكســانی،  دادپــەروەری،  ئــازادی، 

ــوون و  ــنبیری، ڕاو بۆچ ــۆرە ڕۆش ــوو ج ــی هەم قبوڵكردن

ئایینــەكان.

ئابووری مەعریفەی 
ئەزموونــی دەیەكانــی ڕابــردوو، كارەســاتی پشتبەســتنی 

نــەوت  وەكــو  ســەرچاوەی  یــەك  بــە  تەواوەتیــان 

ــە  ــت ل ــش ڕزگاری نابێ ــچ ئابووریەكی ــەوە، هی ڕونكردۆت

یارییەكانــی خواســت و خســتنەڕوو، ڕوبەڕوبونــەوەی 

ــازاڕی، هەڵئاوســان و  ــوون، بێب ــە ب ــییەكانی بێامی مەترس

لەناوبردنــی ژیــان مــرۆڤ تەنهــا بــە وەبەرهێنــان نەبێــت 

ــە  ــتامنی، ك ــی نیش ــی ئابووریەك ــدا. بونیادنان ــە مرۆڤ ل

لەســەر مەعریفــە بونیادنرابێــت، لــە ڕووی شــایاندن، 

پێویســت  وەك  بەرهەمهێنانــەوە،  توێژینــەوە، 

هەبوونــی بــاوەڕ دەخوازێــت بــە دەوڵەتــی مافــەكان و 

ئازادییــەكان، كــە دارایــی گشــتی دەپارێزێــت، ناهێڵێــت 

ــی  ــەكان، زیادەكان ــۆ ئیمتیازات ــت ب ــێ بكرێ تەخشــانی پ

ئاراســتەی  وەبەردەهێنێتــەوە، بەشــێوەیەكی دانایانــە 

دەكاتــەوە بــۆ ژیانــی خەڵــك، هەمــوو ئاســتەنگەكان 

تەندروســتیان،  فێركردنیــان،  لەپێنــاو  دەبەزێنێــت 

بەرهەمییــان. و  توێژینەوەیــان 

كۆمەڵگەیەكــی مەدەنی كار
نەبێــت،  كــردار  بــە  تەنهــا  نابێــت  گــۆڕان دروســت 

لــە  بریتیــە  بــۆ واڵتــان  وەرچەرخانــی دیموكراســیش 
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ئەنجامــی كەڵكەبوونــی كارامەییــە بەدەســتهاتووەكان 

ئــەو  هەمــوو  تاكەكانــی.  و  مەدەنــی  كۆمەڵگــە  بــۆ 

ئاســتەنگانەی لەالیــەن دەســەاڵتەوە ئەمــڕۆ دانــراون 

ــەی  ــی كۆمەڵگ ــتی و ئاسایش ــەی رسوش ــەردەم گەش لەب

ئاســتە  بــۆ  نەگۆڕێــن  پێویســتە  عومانیــدا  مەدەنــی 

پێشــكەوتن  لەبــەردەم  ئاســتەنگەلێك  بــۆ  نەگۆڕێــن 

و خەبــات لەپێنــاو گۆڕانــدا بەڵكــو ئەوانــە كۆمەڵــە 

لــەو  دەدات  ئەوانــە  هانــی  ڕووبەڕووبوونەوەیەكــن 

ــەر  ــن لەس ــەوەی بەردەوام ــۆ ئ ــەن، ب ــوارەدا كاردەك ب

داهێنانــی بیرۆكــەی نــوێ و داهێــرناو و بەردەوامــدا لــە 

پێنــاو گۆڕانــی خواســراودا.

كۆتایی
خاوەنــی  دەكــەن  بــەوە  دەرك  عومانییــەكان  ئەمــڕۆ 

كۆمەڵێــك توانســن، كــە پاڵپشــتی ویســتی میللییــان 

ــان،  ــە واڵتەكەی ــدا ل ــەی گۆڕان ــدەی پڕۆس دەكات لەئاین

توێــژە  كــە  گونجانــەی،  و  ژیــان  پێكــەوە  ئــەو 

وایــان  هەیانــە،  عومامنــی  كۆمەڵگــەی  جیاوازەكانــی 

بنێــن،  مەدەنیەكەیــان  دەوڵەتــە  بونیــادی  لێــدەكات 

هۆزگەرایــی  تایفەگەریــی،  بەســەر  بااڵدەبێــت  كــە 

تەبایــی  كۆمەاڵیەتــی،  ئاشــتی  مەزهەبگەراییــدا.  و 

نیشــتامنی، گەشــەپێدانی مرۆیــی، كــە خەڵــك تێیــدا ژیان 

ــت  ــی ســوڵتان قابوســدا، دەكرێ ــاوەی فەرمانڕەوای ــە م ل

ــەو و  ــی پت ــە بناغەیەك ــردوودا بكرێت ــاڵی ڕاب ــە 45 س ل

ســەقامگیر بــۆ دەســتكردن بــە دامەزراندنــی دەوڵەتــی 

چاوەڕوانكردنــی  بــە  نــەك  ئازادییــەكان،  و  مافــەكان 

بــۆ  بانگەشــە  بڕیارێكــی ســەرەوەی دەســەاڵت، كــە 

ــەت پێنەگەیشــتووە«،  ــەوە دەكات كــە هێشــتا » دەوڵ ئ

نــە لــە ڕێگــەی دەســتوەردانی دەرەكییــەوە كــە بــە 

بەچاوەڕوانــی  نــە  نابێــت،  خۆڕایــی  بــە  دڵنیاییــەوە 

ــتا،  ــی ئێس ــە ڕەوش ــوودمەندن ل ــە س ــانەی ك ــەو كەس ئ

بەڵكــو بــە بەردەوامــی خەباتــی ئاشــتیانە، داڕشــتنی 

سیاســەتێكی پابەنــد بــە مافــە مەدەنــی، ڕۆشــنبیری، 

پاراســتنی  سیاســیەكانەوە،  و  كۆمەاڵیەتــی  ئابــوری، 

نەوەكانــی  هەلەكانــی  و  گشــتییەكان  بەرژەوەندیــە 

داهاتــووی.
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مه به ست له  تێكڕای داهـــاتی نـــاوخۆ 
كااڵو  هه مــوو  بازاڕیــی  كۆتایــی  به هــای  لــه   بریتیــه  

ــی  ــی دان ــێوه یه كی لۆكاڵ ــه  ش ــه  ب ــه ك، ك خزمه تگوزاریی

ــراودا  ــی دیاریك ــی زه مه ن ــه  ماوه یه ك ــت و ل ــدا ده نرێ پێ

زۆرجــار  ده هێرنێــت.  به رهــه م  ده وڵه تێــك  له نــاو 

تێكــڕای داهاتــی تاكه كــه س ده بێتــه  هێــامو نیشــانه  

ــه   ــه س ل ــی تاكه ك ــان. داهات ــوی هاواڵتی ــتی بژێ ــۆ ئاس ب

تێكــڕای داهاتــی ناوخــۆ نابێتــه  پێــوه ر بــۆ دیاریكردنــی 

ئابــووری، كــۆی  تیــۆری  داهاتــی تاكه كــه س. به پێــی 

به ركه وتــه ی ناوخۆیــی تــاك بــه  ته واوه تــی یه كســانه  

داهاتــی  لــه   تاكه كــه س  داهاتــی  تێكــڕای  له گــه ڵ 

ــه   ــته  ب ــی په یوه س ــی ناوخۆی ــڕای داهات ــی. تێك ناوخۆی

ــه   ــه  ل ــه  یه كێك ــه وه ، ك ــه  نه ته وه ییه كان ــاو ژمێركاریی دات

ــه  شــێوه یه كی  ــه ت. ب ــووری گشــتی ده وڵ ــی ئاب بنه ماكان

گشــتی داهاتــه كان و بودجــه ی واڵتانــی جیهــان بــه  

ــه نگی  ــی و هاوس ــووری و بازرگان ــه ی ئاب ــره ی گه ش گوێ

لــه  تــه رازووی پێــدان، واتــا هاوتاكردنــی نێــوان داهــات 

ده بێتــه   و  دێــت  به ســه ردا  گۆڕانــی  خه رجییــه كان  و 

گه شه ســه ندن  ئاراســته ی  بــه   ئه رێنــی  ئاماژە یه كــی 

ئابوورییــه وه ،  ڕووی  لــه   واڵتــه   ئــه و  بووژانــه وه ی  و 

لــه  كه مبوونــه وه ی كورتهێنــان بودجــه ،  ئه مــه  جگــه  

داهاتــی  به رزكردبوونــه وه ی  ناوخــۆ،  خه رجییه كانــی 

و هــه ژاری.     بێــكاری  كه مبوونــه وه ی  تاكه كــه س،  

بودجه ی ده وڵه ت یان )موازه نه ی حكومیی( بریتیه  له  به ڵگه نامه یه كی فه ڕمی، كه  تیایدا تێكڕای 

داهاته كان و خه رجییه  پێشنیاركراوه كان بۆ ساڵی دارایی له الیه ن حكومه ته وه  ده خرێته ڕوو، كه  

وه ك هه میشه  ده سه اڵتی یاسادانان له  واڵت )په رله مان( په سه ندی ده كات و ده نگی له سه ر ده دات. 

سه رۆكی واڵت یان سه رۆكی جێبه جێكاری ئاژانسێكی حكومی، كه  به  گشتی وه زیری داراییه  

بودجه ی گشتی بۆ خه ڵكی واڵته كه  ده خاته  ڕوو. هه روه ها بودجه  به  به یاننامه ی دارایی سااڵنه ی 

هه ر واڵتێك ده ناسرێت، به  واتایه كی تر، ئه م به ڵگه نامه یه  بریتیه  له  پێشنیارو پێشبینییه كانی 

حكومه ت بۆ تێكڕای داهاته كان و خه رجییه حكومیه  پێشبینیكراوه كان بۆ ساڵی دارایی داهاتوو. 

بۆ نموونه  چه ند جۆرێكی دیاریكراو له  داهاته كان هه یه ، كه  ده كرێت بسه پێنرێت و له  خه ڵك 

كۆبكرێته وه . باجی خانووبه ره  و موڵك زۆر جار ده بێته  بناغه ی داهاته كانی شاره وانییه كان و 

ده بێته   به  گشتی  و كۆمپانیاكان  ده رامه ت  باجی  یان  فرۆشتنه كان  باجی  به اڵم  پارێزگاكان، 

به   بێت  به رامبه ر  ئه گه ر  ده بێت  هاوسه نگ  بودجه   ده وترێت  ده وڵه ت.  داهاته كانی  بۆ  بناغه  

تێكڕای خه رجییه كان و كۆی داهاته كان.
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شۆڕشی زانیاری و جەنگە 
گریمانییەکانی داهاتوو

د. ئیسماعیل سەبری موقەلید
وەرگێڕانی: زانا كەریم 
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»شۆڕشی پەیوەندییەكان« بووەتە نیشانەیەكی جیاكەرەوەی ئەم چاخەمان 

كە بە »چاخی زانیاری« دەناسرێت. ئەم شۆڕشە، بە ڕوانین لەو گۆڕانكارییە 

هەنووكەدا  نێودەوڵەتی  ژیانی  جیاوازەكانی  بــوارە  لە  قواڵنەی  ڕیشە 

سنوورەكانی  هەموو  كە  هەیە  ڕەهەندگەلێكی  بــوون،  هێناویەتییە 

پێشبینیكردنی تێپەڕاندووە. لە سایەی ئەو ناكۆكییانەی لە جیهاندا هەن و 

بە جیاوازیی ئاستی زانستی و توانای جۆراوجۆرییەوە تەشەنە دەكەن، ڕەنگە 

دەوڵەتان لەبری چەكە »كالسیكی«ـە ناسراوەكان، بەهۆی چەكی زانیارییەوە وێرانكارییەكی 

سەراپاگیر ئەنجام بدەن.

پێشــكەوتنی  نوێــی  قۆناغێكــی  لــە  ئەمــڕۆ  جیهانــی 

ســێ   پوختــەی  و  ئەنجــام  كــە  دەژی،  تەکنەلۆژیــدا 

شۆڕشــی  ئەوانیــش:  بــووە،  ئامێــزان  تێــدا  شۆڕشــی 

لــە  بــڕە بێشــومارەی مەعریفــە  زانیــاری، واتــا ئــەو 

جیــاواز  زمانگەلــی  بــە  و  جۆراوجــۆردا  پســپۆڕیی 

دەتوانرێــت  زانیارییــەوە  تەکنەلۆژیــای  بەهــۆی  كــە 

كۆنــرۆڵ بكرێــت؛ شۆڕشــی ئامڕازەكانــی پەیوەنــدی، كــە 

ــدا دەبینێتــەوە  ــای پەیوەندیــی نوێ ــە تەکنەلۆژی خــۆی ل

فایبــەر  و  دەســتكردەكان  مانگــە  كۆڵەكەكانیشــی  و 

كۆمپیوتــەرە  شۆڕشــی  و    )Fiber Optic( ئۆپتیــک 

بوارەكانــی  دوا  بــە  ســەرییان  كــە  ئەلیكرۆنییەكانــە، 

جیهانــی،  »ئینتەرنێــت«ی  تــۆڕی  كــردووە.  ژیانــدا 

ــۆڕە  ــەم ت ــت، ئ ــە دەنوێنێ ــەم ئامێزانبوون ــەری ئ گەوه

زانیارییانــەی  ئــەو  ڕێكخــراو  زۆر  شــێوەیەكی  بــە 

تێــدا هەڵدەگیرێــت كــە لــە ژمارەیەكــی بێشــوماری 

تۆڕەكانــی زانیارییــەوە دێــن و پاشــان تەكنیكەكانــی 

ــتكردەكان  ــە دەس ــكەوتووی وەك مانگ ــی پێش پەیوەندی

تــری  بەكارهێنــەری  ملیــۆن  ســەدان  بــۆ  ئەوانیــر  و 

ــە  ــە ك ــاژە پێدان ــایانی ئام ــەوە. ش ــۆڕەی دەگوازن ــەم ت ئ

شۆڕشــی  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  تەکنەلۆژیــای  شۆڕشــی 

هــەروەك  بــوو،  هــاوڕەوت  زانیاریــدا  تەکنەلۆژیــای 

زانیــاری(  تەکنەلۆژیــای  )شۆڕشــی  دواییــان  ئەمــەی 

ــی   ــاری و كەڵەكەبوون ــەوەی زانی ــی تەقین ــە دەرەنجام ل

پســپۆڕییە  و  بــوار  لــە  مەعریفــی  بەرهەمــی 

زەرورەتــی  ئەمــەش  و  ئــاراوە  هاتــە  جیاوازەكانــدا 

زاڵبوونێكــی باشــری بەســەر لێشــاوی زانیارییــەكان و 

ــتان  ــەرەوان و بڕیاربەدەس ــۆ لێكۆڵ ــی ب فەراهەمكردنیان

هێناوەتــە  تێچــوون  كەمریــن  و  كات  كورتریــن  بــە 

ــتنی  ــی ڕێكخس ــی میكانیزم ــەی داهێنان ــە ڕێگ ــاراوە ل ئ

كۆمپیوتــەر  بــە  پشــت  یــەك  پلــەی  بــە  كــە  نــوێ  

دەبەســتێت، و بەكارهێنانــی تەکنەلۆژیــای پەیوەنــدی 

ــاری و گەشــەپێدان  ــی زانی ــۆ پشــتیوانیی دامەزراوەكان ب

كیشــوەرەكاندا.  بــە  ڕاژەكانــی  باڵوكردنــەوەی  و 

ــكەوتنی  ــر پێش ــۆی زیات ــە ه ــاری دەبێت ــی زانی زیادبوون

د. ئیسماعیل موقەلید
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تەکنەلۆژیــای زانیــاری كــە الی خۆیــەوە سەردەكێشــێت  

بــە  زانیــاری  كەڵەكەبوونــی  و  لەدایكبــوون  بــۆ 

ــە  ــادا نیی ــی بێســنوور. پاشــان لەتوان شــێوەیەكی پێوانەی

پەیوەنــدی  تەکنەلۆژیــای  لــە  زانیــاری  تەکنەلۆژیــای 

)النظــام  ژمارەیــی  پێڕۆیەكــی  جیابكرێتــەوە، چونكــە 

الرقمــي( كــە پێڕۆكانــی پەیوەنــدی پێــی گەیشــتووە، 

كۆیكردوونەتــەوە و بەمــەش تۆڕەكانــی پەیوەنــدی و 

بــوون. تێهەڵكێــش  پێكــەوە  زانیــاری  تۆڕەكانــی 

هەڵكشــانی زانیاریگەریی سنووربڕ
ڕاڤەكردنــی پێشــكەوتنە هەنووكەییــەكان لــە كایــەی 

ڕوونیدەكاتــەوە  پەیوەندییەكانــدا  تەکنەلۆژیــای 

نوێــی  قۆناغێكــی  بــە  ئێســتادا  لــە  جیهــان  كــە 

ــدا گــوزەر دەكات، ئەویــش  ــای پەیوەندیگیری تەکنەلۆژی

بەكارهێنانــی زیاتــر لــە تەکنەلۆژیایەكــی پەیوەندییــە 

ــراو،  ــج گی ــۆ كەســانی بەئامان ــام ب ــۆ گواســتنەوەی پەی ب

ــای  ــی تەکنەلۆژی ــت »قۆناغ ــەش پێیدەوترێ ــەر ئەم لەب

پەیوەنــدی فــرە نێوەنــدكار« و بــە نــاوی »تەکنەلۆژیــای 

ــای  ــی تەکنەلۆژی ــان »قۆناغ ــی« ی ــدی كارلێكەری پەیوەن

ــە  ــە پێشــكەوتنیدا پشــت ب ــت و ل بااڵدەســت« دەنارسێ

ــتێت،  ــەكان دەبەس ــەرە ئەلیكرۆنیی ــەوەی كۆمپیوت دوا ن

و  لێــزەر  تیشــكی  و  ئۆپتیــک  فایبــەر  ســەرباری  كــە 

دەســتكرد  زیرەكیــی  پێــڕۆی  دەســتكردەكان  مانگــە 

لەخۆدەگرێــت. الصناعــي(  )الــذكاء 

نێودەوڵەتیانــەی  بێشــوماری  فراوانبوونــی  كەســانێك 

بــە  زانیاریگــەری  چاالكیــی  ســەرچاوەكانی  و  بــوار 

بەرەنجامــی كارلێكکردنــی نێــوان دوو پڕۆســە دادەنێــن 

كــە بــە توونــدی پێكــەوە پەیوەســن ئەوانیــش: بەزاندنی 

هەڵكشــانی  و  نەتەوەیــی  ســنووری  بازرگانییانــەی 

و  بنەمــا  یەكەمیــان  دەوڵەتبــڕن.  زانیاریگەریــی 

لــە چاالكیــی كۆمپانیــا فرەنەتەوەكانــدا  تەوەرەكانــی 

دەبینێتــەوە، لــە كاتێكــدا پڕۆســەی دووەم ڕەنگدانــەوەی 

ئــەو پێشــكەوتنە ڕیشــەییانەیە كــە بەســەر ئامڕازەكانــی 

هەڵگرتــن و مامەڵەكــردن و گێڕانــەوەی زانیارییــەكان 

بــە  پەیوەندیــدا  تەکنەلۆژیــای  لــە  و گەشــەی خێــرا 

و  بینینــی  ڕیشــاڵی  و  مایكرۆوەیــڤ  بەكارهێنانــی 

ــە  ــەم بەیەكداچوون ــووە. ئ ــتكردەكاندا هات ــە دەس مانگ

لــە نێــوان هــەردوو دیــاردەی بەزاندنــی بازرگانیانــە 

ــروگازی  ــك گی ــی گەلێ ــنوری نەتەوەی ــەی س و زانیارییان

وروژانــدووە، كــە پەیوەنــدی بــە گەلێــك لــە بــوارە 

ژیانیەكانــەوە هەیــە و بەشــێوەیەك لەشــێوەكان كار لــە 

ســەراپای بوارەكانــی چاالكــی نێودەوڵەتــی و مرۆیــی 

بگووترێــت  دەتوانرێــت  ئەمــەوە  لەســەر  دەكات، 

كــە دیارتریــن كاریگــەری ئــەم شۆڕشــە )لەهــەردوو 

ــان  ــری ی ــدی( گەردوونگی ــاری و پەیوەن ــدا زانی ڕووەكەی

نوێــی  بناغەیــی  ژینگــەی  بەجۆرێــك  جیهانگیرییــە، 

ــی  ــی جیهانی ــە ژینگەیەك ــدی بووەت ــی پەیوەن ئامڕازەكان

ــراوان. ــك ف گەلێ

ــی زۆری  ــی ئەرێنی ــۆن الیەن ــەروەك چ ــە ه ــەم شۆڕش ئ

هەیــە، الیەنــی خــراپ و نەرێنیشــی هەیــە، لەپێــش 

ــی  ــی ئاسایش ــە »نەبوون ــە ب ــە ك ــیانەوە ئەوەی هەمووش

ــای ســمین )اخــراق(ی  ــا توان ــاری« دەنارسێــت، وات زانی

بنكــە و كۆمپیوتــەر و تــۆڕی زانیارییــەكان بــە ڤایرۆســە 

وێرانكــەرەكان. ئەمــەش دەبێتــە هــۆی لەناوچوونــی 

ــوومارانەی  ــراوە بێش ــە هەڵگی ــتیوان و زانیاریی ــەو پش ئ

كــە گرنگییەكــی لەڕادەبــەدەری هەیــە و لــە هەمووشــی 

مەترســیداتر ئەوەیــە كــە ڕەنگــە قەرەبووكردنــەوە و 

گێڕانــەوەی كاری نەكــردە بێــت. چەنــد لێكۆڵینەوەیــەك 

ئامــاژە بــەوە دەدەن كــە وێــڕای زیادبوونــی هەلــی 

ــە  ــەكردووەكان ب ــازە گەش ــە ت ــتنی دەوڵەت دەستڕاگەیش

بەرهەمەكانــی تەکنەلۆژیــای زانیــاری و پەیوەندییــەكان 

–هەندێكیــان بــە تێكڕایەكــی بــەرز، ئــەوا كەلێنەكــە، بــە 

تێپەڕینــی كات فرەتــر و فراوانــر دەبێــت لــە هەریەكــە 
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لــە  پەیوەندییەكانــدا  و  زانیــاری  تەكنیكەكانــی  لــە 

ــدا.  ــە هەژارەكان ــد و دەوڵەت ــە دەوڵەمەن ــوان دەوڵەت نێ

هەروەهــا دەركەوتــووە كــە جیاوازییــەك هەیــە لــە 

لەنێــوان  زانیــاری و پەیوەندییــەكان  ئاســتی ئەدائــی 

دەوڵەتــە تــازە گەشــەكردووەكاندا، وێــڕای لێكچونــی 

ــدا. ــات تێیان ــتەكانی داه ــەكان و ئاس ــادە ئابووریی بونی

بــە  پێویســتی  پەیوەنــدی،  و  زانیــاری  تەكنیكەكانــی 

فەراهەمبوونــی ســەرچاوەی ســەرەكی هەیــە كــە بریتین 

لــە: پــەروەردە و فێربوونێكــی نــاوازە، ژێرخانێكــی لەبــار 

ــێ   ــە دامــەزراوە ســەقامگیرەكان. بەب و کۆسیســتەمێك ل

ئــەم ســێ  ســەرچاوەیە كەلێنــی زانیــاری و ژمارەیــی 

ــر دەبێــت، و  ــدا فرەت ــدان و هەژاران ــوان دەوڵەمەن لەنێ

ــاراوە  ــرن. ش ــد ت ــەژاران زەرەرمەن ــار ه ــتی ب ــە رسوش ب

ــی«  ــی ژمارەی ــە »كەلێن ــەوەی ب ــی ئ ــە بەردەوامبوون نیی

ناودێــر دەكرێــت لەســەر ئاســتی دەوڵەتــان، جیهــان 

تووشــی گرفتــی گــەورە دەكات. ئــەو توێژەرانــە الیەنــە 

پوختدەكەنــەوە  هەنووكــە  دۆخــی  نەرێنییەكانــی 

ناهۆشــیارییە  مەترســی  ترســناكرینیان  دەڵێــن  و 

ــی  ــەییە قوڵەكان ــە ڕیش ــتی گۆڕانكاریی ــەر رسوش بەرامب

بــۆ  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵــگای  ســەراپای  گواســتنەوەی 

مەترســییەكی  ئەمــەش  پــاش  زانیارییــەكان.  چاخــی 

ناهۆشــیارانەی  ئاوێته بوونــی  لــە  كــە  دێــت،  تــر 

گەردوونییەكانــەوە  پەیوەندییــە  و  زانیــاری  تــۆڕی 

بــە  تازەگەشــەكردووەكان،  و دەوڵەتــە  هەڵدەقوڵێــت 

هــۆی ئــەو کورتهێنانــەی بەدەســتیەوە دەناڵێنــن لــە 

ــە  ــان نیی ــن توانای ــی ڕێكخس ــی و لێهاتووی كادری مرۆی

لێهاتووانــە مامەڵــەی لەگەڵــدا بكــەن و كەلتورییــان لــە 

هەوڵــە دەرەكییەكانــی ســمین بپارێــزن ...هتــد.

بــە كورتــی، بەهــۆی ئــەم دەوڵەمەندبوونــە بێســنوورەی 

ســەرجەم  جێبەجێكردنــی  و  جۆرێتــی  و  شــێوە 

ــەربازی و  ــەزراوە س ــەوە، دەم ــەرچاوەی زانیارییەكان س

ــە  ــەوە، ك ــەدا دەچن ــەو چەمكان ــتا ب ــەكان ئێس مەدەنیی

ــارە  ــە قۆناغــی پێــش ئــەم شۆڕشــەدا باوبــوون و دووب ل

دەســەنگێننەوە. هەڵیــان 

جەنگی زیــرەك بە چەكی نەبینراو
ــی  ــە كاریگەری ــەی ب ــەو بارودۆخ ــوڵ ل ــەوەی ق لێكۆڵین

ئێســتادا  لــە  پەیوەندییــەكان  و  زانیــاری  شۆڕشــی 

و  جەنگــەكان  هەیــە،  زۆری  بایەخێكــی  پێشــهاتووە 

جێدەمێنێــت،  لێــی  ســەراپاگیرەی  كاولكارییــە  ئــەو 

ــت،  ــدا بەكاردەهێرنێ ــی تێ ــی ناوەك ــك جــار چەك هەندێ

ــا  ــاوەکان، پەن ــیكییە« ب ــە »كالس ــری چەك ــە ب ــە ل ڕەنگ

وەبــەر وێرانكارییەكــی فــراوان ببــات بــە هــۆی چەكــی 

زانیارییــەوە و منوونــەی ئــەم جــۆرە وەرچەرخانــە ئەگەر 

بێــت و لــە واقیعــدا ڕووبــدات دەبێتــە كودەتایەكــی 

شۆڕشــگێڕی زۆر مەترســیدار بــە هەمــوو پێوەرێــك.

جەنگــە  پێشــكەوتووەی  جــۆرە  ئــەم  بــۆ  پالندانــان 

وێرانــكار،  زانیاریــی  )جەنگــی  نێودەوڵەتییــەكان 

وەســفدەكرێت(،  ژمارەییــش  بــە جەنگــی  هەروەهــا 

وەرچەرخــان بــە ئاراســتەی دیزاینــی کۆسیســتەمێکی 

كــە  ئامــڕازەکان دەســەپێنێت  و  لــە ڕێســا  داهێــرناو 

بەڕێوەبردنــی  لــە  پێببەســرێت  پشــتی  بتوانرێــت 

یــان  بێــت  ئــەو جەنگانــەدا، چ جەنگــی هێرشــردن 

جەنگــە  ئەمــە  بەگوێــرەی  بەرگریكــردن.  جەنگــی 

بــە  كــە  دەنارسێتــەوە  بــەوە  داهاتــوو  نوێیەكانــی 

بێســنووری  توانایەكــی  خاوەنــی  دەكرێــت  چەكێــك 

ــەرچاوەكەی  ــەوەی س ــێ  ئ ــن، بەب ــدن دەکرێ زیانگەیان

تارماییــەكان«،  »جەنگــی  لــە  نزیكــر  و  بزانرێــت 

ــت،  ــت دەردەكەوێ ــاو بێ ــە گونج ــەم دەربڕین ــەر ئ ئەگ

ئامانجەكانــی  لەناوبردنــی  ڕوودەكاتــە  چەكــە  ئــەم 

لــە بنكەگەلێكــی ناجێگیــرەوە، هــەروەك لــە توانــای 

نەبیــرناوەكان  )چەكــە  چەكەكانیدایــە  جبەخانــەی 

ــی  ــە مەترس ــارساون( ل ــەوردی ن ــەی ب ــەو چەكان ــان ئ ی
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گــورزە پێشــگیری یــان لەباربەرییــەكان كــە هەوڵــی 

لەناوبردنــی دەدات، قوتــاری ببێــت، چونكــە بــەردەوام 

مەاڵســداوە. خــۆی  حەشــارگەكانیدا  لــە 

بــە  زیرەكــە،  و  كتوپــڕ  جەنگێكــی  جەنگــە  ئــەم 

نەبــوون،  بەئــەگا  لێــی  پێشــر  مرۆڤایەتــی  جۆرێــك 

خۆپاراســن  بــۆ  ڕووبەڕووبوونــەوە  توانــای  ئەمــەش 

لــە مەترســییە وێرانكارییەكانــی دەكاتــە كارێكــی زۆر 

ســەخت و ئــەم جەنگــە لەســەر بناغەیەكــی هەاڵوێــردی 

پوخــت لــە وروژانــدن و بەڕێوەبــردن و پالنبۆدانــان 

كــەوا  ئــەوەوە  ســۆنگەی  لــە  ئەمــەش  دەوەســتێت، 

ناخایەنێــت و  ئــەم جەنگــە هیــچ كات و زەمەنێــک 

تــەواوە.  كتوپڕیــی  ڕەگــەزی  تێیــدا  شــت  گرنگریــن 

ــە  ــەم جەنگ ــەواوە ئ ــی ت ــەزی كتووپڕی ــەم ڕەگ ــێ  ئ بەب

ــی  »زانیارییگەرییــە« یەكێــك لــە گرنگریــن كۆڵەكەكان

ــزر دەكات. هــەروەك  ــی خــۆی ب ــی وێرانكاری كاریگەری

ــت دەبەســرێت  ــۆ ئــەم جەنگــە پش لــە پالندانانــدا ب

خۆئامادەكردنــی  توانــای  لەناوبردنــی  هەوڵــی  بــە 

ڕێگــەی دژە  لــە  بــۆ جەنگەكــە  نەیــار  پێشــوەختەی 

ســیناریۆوە.

چەنــد تێبینیــەك هەیــە كــە پێویســتە ســەرباری 
ــت،  ــه ر بكرێ ــرا كاری له س ــەوەی لەپێشــەوە وت ئ

ئەوانیــش:
- جەنگــی زانیــاری دەتوانێــت وێرانــكاری بخاتــەوە، 

هەســتیاردا،  زۆر  كەرتــی  هەندێــك  لــە  بەتایبەتــی 

ــەو  ــدووەکان، و ئ ــگ و زین ــە گرن ــەی زانیاریی وەك بنك

نەتەوەیــی  ئاسایشــی  بــە  ســراتیژییانەی  زانیارییــە 

ئاســتەمە  چاككردنەوەیــان  و  پەیوەســن  دەوڵەتــەوە 

ئەگــەر پەكیــان كــەوت.

- هەوڵــە نەبیرناوەكانــی )نەبیــرناو بــۆ ئێمــە( پێشخســن 

لێكۆڵینــەوەی  تاقیگەكانــی  لەنــاو  پێبەپــێ   ئێســتا 

ــی  ــن و جۆراوجۆركردن ــان و پێشخس ــە داهێن ــەت ب تایب

توانــای  فرەكردنــی  و  زانیاریــی  جەنگــی  چەكــی 

کۆمپانیایەکی ووزەی سعودییه 
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بەرگریــی بــە ڕووی هەوڵــی دژە هێرشــدا، كــە دەكرێتــە 

ــە و شــێوە و  ــە وێن ــەم پێشخســتنە ل ســەری دەڕوات. ئ

ڕەهەنــدە جیاوازەكانیــدا و بــە هەمــوو ئــەو شــاراوەیی 

ئــارای  هێنانــە  هەوڵــی  تێیدایــە  كــە  نهێنیانــەی  و 

کۆسیســتەمێکی تــەواو و گشــتگیری چەكــی زانیــاری 

خزمەتــی  لــە  هەریەكێكیــان  بەجۆرێــك  دەدات، 

هەمــوو  بێــت،  بەخۆیــدا  تایبــەت  ســیناریۆیەكی 

دابەشــدەبن  داهاتــوودا  لــە  ســیناریۆیانەش  ئــەم 

ــتی  ــۆ رسوش ــت ب ــت بگونجێ ــەوەی دەتوانرێ ــوان ئ لەنێ

جەنگــی زانیــاری »ســنوردار« یــان جەنگــی زانیــاری 

ئــەوەدا  لەگــەڵ  ئەمــەش هاوشــێوەیە  »ســەراپاگیر«. 

ــك  ــتاش ڕوودەدات كاتێ ــا ئێس ــان ت ــردوو ی ــە ڕاب ــە ل ك

بچــوك  تاكتیكــی  ناوەكــی  جەنگــی  بــۆ  نەخشــە 

یــان  ســراتیژی  ناوەكیــی  جەنگــی  و  ســنوردار  یــان 

ــەم  ســەراپاگیر دەكێرشێــت. بــە رسوشــت هەریەكێــك ل

ــزم  ــوون و میكانی ــت و تێچ ــا و خواس ــیناریۆیانە بنەم س

ــرو  ــی و گی ــەروەك مەترس ــە، ه ــۆی هەی ــهاتی خ و پاش

هەیــە. خۆیشــی  گازی 

جەنگــە  تایبەمتەندییەكانــی  دیارتریــن  -لــە 

لەتوانایدایــە  كــە  ئەوەیــە،  زانیــاری  وێرانكەرەكانــی 

ســەرجەم پێشــگیرەكان تێپەڕێنێــت، كــە تــا ئێشســتا 

لەناوبردنــی  جەنگــی  ڕوونەدانــی  هــۆی  بوونەتــە 

بــە  هەنووكەییەكانییــەوە.  چەكــە  بــە  ســەراپاگیر 

هۆكارانــەی  لــەو  تریــش  كەســانی  و  ئێمــە  ڕای 

لەڕادەبــەدەری  ســەختی  داوە،  ئەمەیــان  یارمەتــی 

نزیكبوونــەوەی  نیشــاندەرەكانی  دەستنیشــانكردنی 

ڕوودانــی جەنگــی زانیارییــە یــان پێــش لێگرتنیەتــی 

ئــەوەی  پێشــبینیكردنی  و  دەســتپێكردنیدا  لەكاتــی 

ــان تەنانــەت  ــڕدەكات و ســنوردار دەکرێــت. ی تاكــوێ  ب

پشــتییەوە  لــە  ئەوانــەی  كێــن  لــەوەی  دڵنیابــوون 

بەرپرســیارێتی  بــاری  ژێــر  دەچنــە  و  وەســتاون 

مەترسیانەشــی  و  ســەختی  ئــەو  بەرپاكردنەكــەی. 

ــكارە  ــە وێران ــە جەنگ ــر ل ــی، زیات ــی زانیاری ــە جەنگ ك

ســەراپاگیرە نارساوەكانــی تــر لەخــۆی دەگرێــت، ئەوەیــە 

ڕووبەڕووبوونــەوە  بــۆ  نەیــار  توانــای  زۆرجــار  كــە 

ــای  ــە توان ــو لەوانەی ــەوە بەڵك ــەك هەرئ ــات، ن پەكدەخ

ــتێكی  ــی هەڵوێس ــۆ بەڕێوەبردن ــی ب ــی بڕیاریش وەرگرتن

ببــات. لەنــاو  شــێوەیەی  لــەم  پڕئەگــەری  و  ئاڵــۆز 

- تێچــووی جەنگــی زانیــاری تاڕادەیــەك كەمــرە بــەراورد 

بــە تێچــووی بەرهەمهێنــان و پێشخســن و شــاردنەوەی 

ــتنەوەی  ــی گواس ــر و هۆكارەكان ــی ت ــە كۆكوژەكان چەك

بــە مەبەســتی گەیاندنــی بــە ئامانجــە كیشــوەربڕەكانی. 

ئــەوەی  بــۆ  بگەڕێتــەوە  ئەمــەش  هــۆكاری  ڕەنگــە 

كــە چەكــی زانیــاری وەك چەكەكانــی تــر نییــە كــە 

ژیانــی  ڕواڵەتەكانــی  ســەراپای  لەناوبردنــی  لەســەر 

ــە  ــەی ل ــو ئامانجەك ــتاوە بەڵك ــی وەس ــی و نامرۆی مرۆی

ــەوە  ــەدا چــڕ دەكات ــەو »عەقڵ«ـ ــی پەكخســتنی ئ هەوڵ

ئــەو  لەناوبردنــی  و  بیردەكاتــەوە  كۆمەڵــگا  بــۆ  كــە 

ــدا. ــن تێی ــەرچاوەی ژیان ــە س ــادەمارانەی ك ش

قۆناغی هاوســەنگیی ستراتیژی زانیاری
ــان  ــی دەوڵەت ــوورد، هەوڵ ــە ڕاب ــەوەوە ك ــە ســۆنگەی ئ ل

بــۆ بەدەســتهێنانی چــەك بــە مەبەســتی هێرشــكردن 

پێویستی  پەیوەندی،  و  زانیاری  تەكنیكەكانی 
هەیە  سەرەكی  سەرچاوەی  فەراهەمبوونی  بە 
ناوازە،  فێربوونێكی  و  پەروەردە  لە:  بریتین  كە 
دامەزراوە  لە  کۆسیستەمێك  و  لەبار  ژێرخانێكی 
سەرچاوەیە  سێ   ئــەم  بەبێ   سەقامگیرەكان. 
كەلێنی زانیاری و ژمارەیی لەنێوان دەوڵەمەندان 

و هەژاراندا فرەتر دەبێت
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یــان بەرپەرچدانــەوەی ناوەكــی بێامنــا دەبێــت، چونكــە 

ئــەم پێشــكەوتنە سەرنجڕاكێشــە لەبــری ســەرمایەگوزاری 

لــە بەرنامــەی گرانبەهــای گەشــەپێدانی وزە ناوەكییــە 

ســەربازییەكانی دەوڵەتانــدا، بەبــێ  ئــەوەی هەلێكــی 

ڕاســتەقینە بــۆ بەكارهێنانــی بــە شــێوەیەكی كردەیــی 

ــە  ــان ل ــە ئاڕاســتەی وەبەرهێن بڕەخســێت وەرچەرخــان ب

ــوێ  و  ــە زۆر ن ــوو تەكنیك ــە هەم ــاری ب ــازیی زانی پیشەس

ــەپێنێت. ــدا دەس ــەر دەوڵەتان ــكەوتووەكانیەوە بەس پێش

ــەی  ــە دوورمەودایان ــەو وەرچەرخان ــرەوە ئ ــە الیەكــی ت ل

ــەم  ــە ب ــە باریدای ــن، ل ــەوە بەدیدێ ــەم شۆڕش ــۆی ئ بەه

بەتایبــەت  هێــز،  هاوســەنگیی  پەیوەندیــی  نزیكانــە 

لەنێــوان زلهێزەكانــدا، لــە قۆناغــی هاوســەنگیی ســراتیژی 

هاوســەنگیی  قۆناغــی  بــۆ  بگوازێتــەوە  ســەربازییەوە 

ــە دەالالت و  ــەش وەرچەرخانێك ــاری. ئەم ــراتیژی زانی س

ــت  ــتانەوە دەبێ ــەو ش ــوو ئ ــەر هەم ــەوەی بەس ڕەنگدان

نەتەوەیــی  ئاسایشــی  پاراســتنی  بــە  پەیوەســن  كــە 

دەوڵەتانــەوە. بــەم شــێوەیە هەڵســەنگاندنی جبەخانــەی 

چەكــە  ئــەو  بنەمــای  لەســەر  دەوڵەتــان  چەكــی 

كــە  دەبێــت  پێشــكەوتووانە  و  جۆراوجــۆر  زانیارییــە 

لەخۆیدەگرێــت. منوونــەی ئــەم جــۆرە هەڵســەنگاندنەش 

ــەو چــەك  ــك ل ــی زۆرێ ــی رسوشــتی لێڵ ــە لەبەرچاوگرتن ب

و كۆسیســتەم و ناوەنــدكار )الوسائط(ـــە جۆراوجۆرانــەی 

تاكــو  دەوڵــەت  تواناداركردنــی  بــۆ  بەكاردەهێرنێــت 

بتوانێــت ئامانجەكانــی بســمێ  و وێرانیــان بــكات كارێكــی 

ئەســتەم دەبێــت. بــە رسوشــتی باریــش فراوانبوونــی 

ــار  ــەكانی هەژم ــە پڕۆس ــیامنەیی ل ــەی ش ــزی هەڵ پەراوێ

ــەروەك  ــێت. ه ــە دەنیش ــەر ئەم ــەنگاندندا لەس و هەڵس

ئــەم  جۆرێتییەكانــی  جیاكردنــەوەی  بــۆ  هەرهەوڵێــك 

ــان لەســەر بناغــەی  ــە و پۆلێنكردنی ــە زانیاریگەرییان چەك

ئــەوەی كامیــان بەرگریــكار و كامیــان هێرشــبەرە كارێكــی 

لــە كــردن نەهاتــووە. لــە رشۆڤــەی كۆتاییــدا واتــای 

ئەمانــە هەمــووی ئەوەیــە كــە ئــەو بنەمایانــەی هەژماری 

ــەر  ــی لەس ــی زانیارییەكان ــی جەنگ ــە چەك ــۆرە ل ــەم ج ئ

ــە و لەكۆتایشــدا  دەوەســتێت ئاتاجــی وردی و بابەتیبوون

ڕێونكــەر.  ئەنجامگیرییەكــی  بــۆ  سەردەكێشــێت 

ــە مەترســیدارترین دەردیســەرییەكانی  ئەمــەش یەكێــك ل

وای  كــە  زانیاریــدا  جەنگــی  لەگــەڵ  مامەڵەكردنــە 

ــەش  ــر لەوان ــی ت ــە جەنگەكان ــت ل ــاواز بێ ــدەكات جی لێ

ــی. ــی ناوەكی ــودی جەنگ خ

و  ورد  زۆر  تەكنیكــی  رسوشــتی  لــە  ڕوانیــن  بــە 

هەنووكــە  ڕەوشــی  زانیــاری،  جەنگــی  پێشــكەوتنی 

پێویســتی چاوگێڕانــەوە بــە جۆرێتــی ئــەو ئەركانــەدا 

ســەربازییەكان  دامــەزراوە  بــە  كــە  دەســەپێنێت 

ئێســتایەوە.  توانــا و شــیاویی  ئاســتی  بــە  ســپێردراوە 

بــە دەربڕینێكــی تــر پێویســتە پالندانــان بــۆ جەنگــی 

ــت  ــە جێبهێڵرێ ــر و دامودەزگایان ــەو كادی ــۆ ئ ــاری ب زانی

ــەم كارە  ــی خواســتەكانی ئ ــە دابینكردن ــرن ل ــە بەتوانات ك

ئاسایشــییە نەتەوەییــە هەســتیارە، نــەك بــۆ دەمــەزراوەی 

تەقالیــدی  و  بیروبــاوەڕ  و  چەمــك  كــە  ســەربازی 

شــەڕوانی بەڕێوەیدەبــات، كــە زۆر دوورە لــەوەی لێــرەدا 

لــە بارەیــەوە دەدوێیــن. هــەروەك ســپاردنی ئەركــی 

مامەڵەكــردن لەگــەڵ جەنگــی زانیاریــدا بــە كادیــر و 

دەمــەزراوەی لێهاتــوو و پســپۆڕ و ڕاهێــرناو كارێكــی 

ســانا نیــە ئەمــەش لــەو ڕاســتیەوەدێت كــە قۆناغــی 

ــی زۆر  ــهاتەكانیەوە كاتێك ــوو پاش ــە هەم ــان ب وەرچەرخ

دەخایەنێــت. داڕشــن و ئامادەکردنــی بنكەیەكــی زانیــاری 

زۆر پێشــكەوتوو ســەرچاوە و وزەیەكــی نەتەوەیــی زۆری 

ــە ڕیشــەییە  ــەم شــێوە وەرچەرخان دەوێــت و پێویســتە ئ

ســەراپاگیرە بــە ڕۆشــنبیرییەكی كۆمەڵگایــی و مەعریفــی 

ــە  ــەم گۆڕانكاریی ــی ئ ــە هان ــپێردرێت ك ــكەوتوو بس پێش
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لێــدەكات. پاڵپشــتیی  و  پشــتیوانی  و  دەدات 

بەرگری ستراتیژەكانی 
لــە كاتــی داڕشــتنی ســراتیژگەلی كارادا بــۆ بەرگریكــردن 

ڕاســتیانەی  ئــەم  پێویســتە  زانیــاری،  جەنگــی  دژی 

خــوارەوە لەبەرچــاو بگیرێــت:

ئاســتی  دەوڵەتێــك،  هــەر  توانــای  یەكــەم:   -

هەرچەندێــك  زانیارییــەوە  ڕووی  لــە  پێشــكەوتنی 

ــی  ــییەكانی جەنگ ــەوەی مەترس ــە ڕووبەڕووبوون ــت ل بێ

زانیاریــدا لــە ســنووری واقیــع و شــیاو دەردەچێــت. لــە 

ئەنجامــی ئەمــەوە باشــرین كارێــك دەوڵــەت بتوانێــت 

بیــكات ئەوەیــە كــە بــە پلەیــەك توانــای بەرگــری و 

ــاو ســنووردانان  ــە پێن ــكات ل ــر ب ــەوەی زیات بەرپەرچدان

بــۆ هەڕەشــەی زانیــاری ئامێــز كــە بوارەكــەی زۆر تەوەر 

دەگرێتــەوە، تاكــو ئــەم هەڕەشــەیە لــە ســنوورێكدا 

بهێڵێتــەوە كــە بەرگەگرتنــی لــە توانادابێــت. ڕەنگــە 

ئەوەبێــت  ســەختردەكات  ئەركــە  ئــەم  ئــەوەی 

زانیــاری  بنكەكانــی  و  پێــڕۆ  ســەر  هێرشــكردنە  كــە 

ــراتیژی،  ــەی س ــتی هەڕەش ــە ئاس ــار بگات ــی نەی دەوڵەت

ــەر  ــەختە. ه ــی س ــندەیە و بەرلێگرتن ــەش زۆر كوش ئەم

سەردەكێشــێت  ســەراپاگیر  زانیاریگەریــی  هێرشــێكی 

ــە زیانەكانیشــی بــۆ  بــۆ دەرەنجامێكــی كارەســاتاوی و ل

ــەربازی و  ــەدای س ــتی ئ ــوارەوەی ئاس ــە هێنانەخ منوون

ــەت  ــی دەوڵ ــی سیاســەتی دەرەك پەكخســتنی هەوڵەكان

لــەوەی  جگــە  ئەمــە  كارەســاتەكە،  ڕاییكردنــی  بــۆ 

دەبێتــە هــۆی كاولــكاری ئابــووری و واتایــی، و نەمانــی 

ــی. ــررساوە لێ ــەی لێپ ــەو حكومەت ــگا ب ــەی كۆمەڵ متامن

لــە  زانیــاری  جەنگــی  مەترســیەكانی  دووەم:   -

بــۆ  ئامــاژەن  كــە  نیشــاندەرانەدا  ئــەو  نائامادەیــی 

فەوتێنەرێكــی  جەنگــە،  ئــەم  ڕوودانــی  نزیکیــی 

ــتی  ــە رسوش ــەر ئەم ــارە. ئەگ ــی نەی ــی تواناكان زۆرچاك

ــت )وەك جەنگێكــی  ــاری بێ ــەرەوەی جەنگــی زانی جیاك

ــەوا  ــراو( ئ ــتە نەزان ــەرچاوە و ئاڕاس ــاڕوون، س ــڕ، ن كتوپ

بەرگریكــردن دژی ئــەم جەنگــە، چ ســەراپاگیر بێــت 

یــان ســنووردار، لەســەر ئــەو دەوڵەتانــە كەهەســت 

بــە مەترســییەكەی دەكــەن پێویســتدەكات لەوپــەڕی 

وریایــی و ئاگایــی بەردەوامــدا بــن وەك ئامادەكارییــەك 

ــر. ــۆ خراپ ب

ــە  ــی بەرگریكردنیان،ب ــەی بارگران ــەو الیەنان ــێیەم: ئ - س

زانیاریــدا  جەنگــی  لــە  بێســنوورەكانیەوە  شــیامنە 

دەكەوێتــە سەرشــان بەشــێوەیەكی ڕێژەیی لەســەخترین 

هەڵوێســتدا دەبــن بــە بــەراورد لەگــەڵ هەڵوێســتی 

لەتوانایاندایــە  هەمیشــە  هێرشكەراندا،هێرشــكەران 

جڵــەوی دەستپێشــخەری بەدەســتەوەبگرن بەتایبــەت 

لــە هەمــوو ئــەو شــتانەدا كــە پەیوەســتە بــە دیاریكردنی 

جێبەجێكردنــی  شــێوازی  و  ئامــڕاز  شــوێن،  كات، 

بەرگریكارەكانــەوە،  الیەنــە  بەنیســبەت  هێرشــەكە. 

لــە  وەرچەرخــان  و  بەرگرییــەكان  پێشخســتنی 

جیــاواز  تــری  ســیناریۆگەلێكی  بــۆ  ســیناریۆگەلێكەوە 

ســەختە. هــەروەك ســانا نییــە بــە نیســبەت الیەنــی 

خاڵەكانــی  ســەرجەم  ڕووماڵكردنــی  بەرگریــكارەوە 

جیاوازەكانــدا،  دەمــەزراوە  و  دەزگا  لــە  ئاشــكرابوون 

ــی ســمیندا  ــەڕووی هەوڵەكان ــان ب ــك كڵۆمكردنی بەجۆرێ

بــە چاكــی دەســتەبەر بــكات.

ڕەنگە لە بری چەكە »كالسیكییە« باوەکان، پەنا 
وەبەر وێرانكارییەكی فراوان ببات بە هۆی چەكی 
زانیارییەوە و نموونەی ئەم جۆرە وەرچەرخانە ئەگەر 
كودەتایەكی  دەبێتە  ڕووبدات  واقیعدا  لە  و  بێت 

شۆڕشگێڕی زۆر مەترسیدار بە هەموو پێوەرێك
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تەکنەلۆژییــە  كەلێنــە  ئــەم  بوونــی  دەرەنجامــی 

كــە  ئەوەیــە  بەرگریكارانــدا  و  هێرشــبەران  لەنێــوان 

پێویســتە داڕشــتنی ســراتیژ و پێڕۆكانــی بەرگــری لــە 

چاالكییەكــی  داهاتــوودا  زانیارییگەرییەكانــی  جەنگــە 

بــۆ  چــاك  ئامادەباشــییەكی  تاكــو  بەردەوامبێــت 

دەوڵــەت فەراهــەم بــكات بەمەبەســتی وەاڵمدانــەوەی 

ڕووبــەڕووی  كــە  زانیاریگــەری  هێرشــێكی  هــەر 

دەبێتــەوە.

- چــوارەم: پێویســتە دابەشــكردنی ئەركەكانــی بەرگــری 

ــەوە هــەردوو  ــەن دەوڵەت ــە الی ــدا ل ــە جەنگــی زانیاری ل

ــا  ــەش وات ــەوە. ئەم ــەت بگرێت ــی و تایب ــی حكوم كەرت

چەنــد ناوچەیــەك هەیــە پێویســتە حكومــەت تاكــە 

هەمــان  بــە  لێــی.  بەرگریكردنبێــت  بەرپرســیاری 

تــر هەیــە كەرتــی ناحكومــی  ئاســت ناوچەگەلێكــی 

بەرپرســیارێتیەكەی دەگرێتــە ئەســتۆ، بەتایبــەت ئەگــەر 

هەندێــك لــە دەزگا و دامەزراوەكانــی چاالكیگەلێكــی 

ئاسایشــی  بەنیســبەت  پیادەبكــەن  گرنــگ  زۆر 

نەتەوەییــەوە.

هەندێكجــار  ڕابــورد،  ئــەوەی  بایەخــی  وێــڕای 

چــاو  و  بــڕوات  دوورتــر  دەخوازێــت  هەڵوێســتەكە 

ئێســتادا  تەرشیعییەكانــی  پێــڕۆ  لــە  زۆرێــك  بــە 

ــاری  ــی زانی ــش چاخ ــی پێ ــە قۆناغ ــە ل ــێرنێتەوە، ك بخش

ــەوە.  ــرات ماونەت ــە می ــەوە ب ــی پەیوەندییەكان و شۆڕش

پێــڕۆ  ئــەو  پەلــەی  بــە  ئەركــی  چاوەڕواندەكرێــت 

جیــاوازی  كۆپێكهاتێكــی  بــە  بێــت  گەیشــن  تازانــە 

پێــوەرەكان كــە توانــای فەراهەمكردنــی پاراســتنێكی 

تۆكمەكردنــی  و  زانیارییــەكان  ئاسایشــی  گونجــاوی 

پێگــەی  ڕاژە زانیاریگەرییەكانــی هەبێــت بەجیــاوازی 

وێستگەیەکی بەرهەمهێنانی ووزەی خۆر لە میسر
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ــەی  ــان مامەڵ ــەن ی ــداری تێدادەك ــەی بەش ــەو الیەنان ئ

ــە  ــی بریتی ــی كۆتای ــی ئامانج ــەن. بەكورت ــدا دەك لەگەڵ

ــە  ــزی تۆكم ــاری ئامێ ــی زانی ــی ژینگەیەك ــە بەدیهێنان ل

چاالكەكانــەوە. ئامــڕازە  و  دەســتاوێژ  هەمــوو  بــە 

ــە  ــەو دەرەنجام ــوورد ب ــە ڕاب ــەوەی، ك ــۆنگەی ئ ــە س ل

ــەردەم كێشــەیەكدا وەســتاوە  دەگەیــن، كــە جیهــان لەب

بەخێرایــی تەشــەنەدەكات بەجۆرێــك پێشــر وێنــەی 

نەبوونــی  لەســای  كێشــەكەش،  ترســناكی  نەبــووە. 

بــۆ  پەنــای  بتوانرێــت  كــە  ئارامــدا  پەناگەگەلــی 

و  كتوپــڕ  هێرشــە  ڕووبەڕووبوونــەوەی  لــە  برێــت 

ڕوونــی  بــە  زۆر  زانیاریــدا  جەنگــی  وێرانكەرەكانــی 

)مــؤرشات( پێنوێــن  ئــەوەی  ڕەنگــە  دەردەكەوێــت. 

ی مەترســیە لەپــڕەكان فرەتــر دەكات ئەوەبێــت كــە 

ئێســتا پێشــكەوتنێكی سەرســوڕهێنەر و خێــرا لــە بــواری 

هەمــوو  لــە  كــە  دەبینیــن،  زانیاریــدا  تەکنەلۆژیــای 

شــوێنێك هاوڕێیــە لەگــەڵ فراوانبوونێكــی بــەردەوام 

لــە پراكتیككردنیــدا لــە هەمــوو بوارێكــی پەیوەســت 

بــە كارووبــاری بەرگــری، نەخشەكێشــانی ســراتیژی، 

بەرهەمهێنانــی  خۆپڕچەككردن،وێســتگەكانی  پێــڕۆی 

وزە،كاڵوە ناوەكیــەكان، بەگەڕخســتنی فڕۆكەخانــەكان 

گواســتنەوە،  ئامڕازەكانــی  هەواییــەكان،  بنكــە  و 

ناوەندەكانــی فەرماندەیــی و كۆنــرۆڵ و پەیوەنــدی، 

پیشەســازی  لێكۆڵینەوە،دامەزراوەكانــی  ناوەندەكانــی 

خزمەتگــوزاری،  پێشكەشــكردنی  و  بەرهەمهێنــان  و 

پەیامنگاكانــی فێركــردن و زانكــۆكان، و ســەرباری تــۆڕە 

هیــر.  و  زانیــاری  نێودەوڵەتییەكانــی 

ئــەم  و  بەكارهێنانانــەدا  ئــەم  هەمــوو  لەگــەڵ 

یەكربڕینــە بەیەكداچووانــەی نێــوان هەمــوو ئــەو پێگــە 

و هێاڵنــەدا گومانــی نیــە كــە مەترســی ئاشــكرابوون 

بــە  دەبێــت،  فرەتــر  ســمین  ڕووبەڕووبوونــەوەی  و 

كــە  دەژێنێتــەوە،  بەاڵیانــە  ئــەو  ترســی  شــێوەیەك 

هەڵیگرتــووە. خۆیــدا  هەنــاوی  لــە  داهاتــوو 

سەرنجڕاكێشــە  پێشــكەوتنە  ئــەم  زیاتــر  ئــەوەی 

شــیامنەییەكانی  ملمالنــێ   و  جەنــگ  رسوشــتی  لــە 

هەڵدەماڵێــت،  لەســەر  پــەردەی  داهاتــوودا 

نوێــی  چینێكــی  بــە  لەڕادەبــەدەرە  پێویســتیەكی 

ــتی  ــە بەرسوش ــەی ك ــەو جەنەرااڵن ــكان. ئ جەنەراڵەنوێ

بــە  ســەر  ڕۆشــنبیرییەكەیان  و  شــیاندن  و  پێكهاتــە 

لــە  بەڵكــو  نیــن،  پیشــەگەرەكان  ســەربازە  ســلكی 

و  داهێنــەر  ئــەو  ســلكی  لــە  جیــاوازن،  ســلكێكی 

ــە  ــتا ل ــان ئێس ــردوو ی ــە ڕاب ــر ل ــە زیات ــەن ك ئافرێنەران

ــە ســیناریۆگەلێك نەخشەكێشــی  ــن و ب ــوودا دەژی داهات

بــۆ جەنگەكانــی داهاتــوو، چ جەنگــی هێرشــردن بێــت 

یــان بەرگریكــردن دەكــەن، كــە لــە مێــژوودا كــەس 

پــێ نەبــردووە. پــەی  پێــش ئەمــان 

- ماســتەر لە سیاســەتی نێودەوڵەتی

د. ئیسامعیل ســه بری موقه لید

پەیوەندییــە  و  ڕامیــاری  زانســتە  مامۆســتای   -

میــرس ئەســیوت،  زانكــۆی   - نێودەوڵەتییــەكان 

سەرچاوە: 
للدراســات  االمــارات  مركــز  املســتقبل،  افــاق  مجلــة 

والبحــوث االســراتیجیة، ابوظبــي - االمــارات العربیــة 

املتحــدة، العــدد )15(، یولیو/اغسطس/ســبتمر 2012.



ده ركردنی دیپلۆماتكاره  ڕووسییه كان
ئه گه ری جه نگ  و گه ڕانه وه  بۆ 

چوارگۆشه ی یه كه م  

وه رگێڕانی: میدیا عه بدوڵاڵ 
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»ده زانم ده زگای ئاسایشی ڕووسی ته نها به  فه رمانێكی مۆسكۆ، هه ر كه سێكی بووێت تیرۆری 

ده كات، جا له  به ریتانیا بێت یاخود له  هه ر كونجێكی ئه م جیهانه دا، به اڵم من نامه وێ ئێستا 

دژی  كه سانه ی  له و  یه كێكه   کە  ئاشكوركۆڤ«ە،  »ڤالدیمێر  وته ی  ئه مه   بكه مه وه »،  له وه   بیر 

سه ره تای  له   به ریتانیا.  له   سیاسییه   2015ه وه  په ناهه نده یه كی  ساڵی  له   و  پۆتینه   ڕژێمی 

ئازاری 2018وه ، ترس و دڵه ڕاوكێ جارێكی تر به رۆكی ئه و كه سانه ی گرتووه  كه  دژ  مانگی 

به  ده سه اڵتی ڕژێمەکەى پۆتینن و  لە له نده ن ده ژین، ئه وەیش پاش ئه وه ی ده سه اڵتدارانی 

له نده ن و به تایبه ت پۆلیسی نه هێشتی تاوانەکان له شاری )سالزبری(ی به ریتانیا، هه ر یه ك 

یه كێك  له سه ر كورسی  یولیای كچی-یان  و  ڕووسی: سێرگی سكریباڵ  پێشووی  له  سیخوڕی 

له  باخچه كانی ئه و شاره دا دۆزییه وه  لە حاڵەتى  بێهۆشیدا و دواى لێکۆڵینەوەی سەرەتایی، 

سیخوڕانی  له  الیه ن  مێشک  گازى  به   دووكیان  هه ر  هەیە  ئەوەیان  گومانى  ده سه اڵتداران 

ئه فسه رێكی  ئەو  چونکە  بکەن،  دەمکوت  سكریبال  بتوانن  تا  كرابن،  ژه هراوی  ڕووسیاوه 

پێشووی ده زگای هه واڵگریی ڕووسییه  و دواتر بووه ته  سیخۆڕێكی دووالیه نه .

ڕووســیا،  كاره ی   ئــه و  بــۆ  وه اڵمدانه وه یــه ك  وه ك 

ئەمه ریــکا،  هەموویانــەوە  پێــش  لــە  ناتــۆ،  واڵىت   26

دیپلۆماتــی   150 لــه   زیاتــر  ده ركردنــی  بڕیــاری 

ڕووســییان لــه  واڵته كانیــان دا، هه روه هــا بــه  وتــه ی 

ئه مه ریــكا،  پێشــووی  و  ئێســتا  فه ڕمیــی  به رپرســانی 

یاســا  لــه   یه كێــك  لــه   كــردووه   پێشــێلكاری  ڕووســیا 

بــۆ  )نــا  دەڵێــت:  كــه   ســیخوڕیدا  نه نوورساوه كانــی 

واڵتێكــی  خاكــی  له ســه ر  تایبه تــی  بــه   تیرۆركــردن ، 

دیكــه (.

ڕووســیا  ده ره وه ی  وه زیــری  ئــه وه دا،  به رامبــه ر  لــه  

ــدا بكــه (  ــه ی له گه ڵ ــای )وه ك خــۆی مامه ڵ له ســه ر بنه م

ــا  ــەوە، ت ــاگادار کردوەت ــی ئ ــكاری ئه مه ریك 60 دیپلۆمات

5ی مانگــی نیســانی داهاتــوو واڵت جــێ بهێڵــن ، چونکــە 

بــە وتــەى ئــەو ، کەســانێكی په ســه ندكراو نیــن لــه  ڕووی 

چاالكییــه  دیپلۆماســییه كانه وه. ئەوەیــش لەکاتێکدایــە 

مامه ڵــه ی  خــۆی  )وه ك  سیاســەتی  هەمــان  ئەمریــکا 

له گه ڵــدا بكــه (ى بــه  كار هێنــا، كاتــێ دیپلۆماتــكاره  

ــی وابــوو، ئه وانــه   ڕووســه كانی لــه  واڵت ده كــرد و پێ

ئه ندامــی ده زگای هه واڵگریــی ڕووســین و بــه  نــاوی 

ئه مه ریــكا. هاتوونه تــه   دیپلۆماســییه وه   نێــرراوی 

بــه  پێــی  ڕایگه یانــد،  ئه مه ریكییــش  به رپرســێكی 

دزەكانــدا(  نێــوان  لــه   )شــه ره ف  ڕێككه وتننامــه ی 

ســیخوڕ ەكان  پێویســته   هه یــه   هێــڵ  هه ندێــك 

الیه نــه ی   ئــه و  پێچه وانــه وه   بــه   نه یبه زێنــن، 
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ده توانێــت  كــراوه،   به رانبــه ر  پیشــێلكاریی 

كــه   ده ربــكات،  به رانبــه ر  الیه نــی  دیپلۆماتكاره كانــی 

پێشــێلكارییه كه وه   بــه   په یوه ندییــان  وابێــت  پێــی 

به رپرســانی  تیرۆریســتی،  لــه  كاری  بێجگــه   هه یــه . 

بــۆ  تــر  هۆكارێكــی  چه نــد  ڕایانگه یانــد،  ئه مه ریــكا 

واڵته كه یانــدا  لــه   دیپلۆماتكارانــه   ئــه و  ده ركردنــی 

هەیــە، كــه  خــۆی لــه  چه نــد خاڵێكــدا ده بینێتــه وه :

1. ده ســتێوه ردانی سیاســی لــه  كارووبــاری ناوخــۆدا، بــۆ 

لــه  هه ڵبژاردنه كانــی  ڕووســیا  ده ســتوه ردانی  منوونــه  

ئه مه ریــكا لــە ســاڵی 2016دا.

2. خۆئاماده كــردن بۆ هه ڵگیرســاندنی جه نگ.

3. ئه نجامدانــی كاری تێكده رانه .

4. دزیــن یاخــود هه وڵــی دزینــی )پالنــه  به رده وامه كانــی 

ــكا  ــی ئه مری ــی پالنه كان ــه  دزین ــۆ منوون ــه ت(، ب حكووم

له الیــه ن ڕۆبــرت هانســن و دانــی بــه  ڕووســیا، كــه  

دواتــر لــه  ســاڵی 2001 ده ســتگیر كــرا و بــوه  هــۆی 

ــەدا . ــه و واڵت ــه كان ل ــكاره  ڕووس ــی دیپلۆمات ده ركردن

چ  له ســه ر  ئه مه ریــكا  و  ڕووســیا  كه واتــه  

خۆیــان  واڵته كانــی  لــه   دیپلۆماتــكاره كان  بنه مایــه ك 

ده كه نــه  ده ره وه ؟ ئایــا دواتــر كاریگه ریــی لــە ســەر 

هــەردووال  جێناهێڵــێ؟ نێــوان  په یوەندییــەکاىن 

هه ندێــك لــه  شــاره زایان پێیــان وایــه،  هه مــوو ئــه و 

دیپلۆماتكارانــه ی لــه  ئه مه ریــكا ده ركــراون، ســیخوڕن 

ــن  ــه و كه ســانه ی په ســه ندكراون نی ــی ئ ــه ر ده ركردن و گ

بــه و شــێوه یه  بــه رده وام بێــت، بێگومــان ڕاســته وخۆ 

ــه ری  ــت، كاریگ ــش بێ ــی كورتخایه نی ــۆ ماوه یه ك ــه ر ب - گ

ــه وه ی  ــۆ كۆكردن ــیا ب ــی ڕووس ــه ر تواناكان ــت له س ده بێ

ئه مه ریــكادا. لــه   هه واڵگــری  زانیاریــی 

و  ڕووســیا  نێــوان  پێوه ندییه كانــی  نییــه   شــاراوه  

هه ڵچوونوداچووندایــه   لــه   بــه رده وام  ئه مه ریــكا 

دیپلۆماتكاره  ڕووسه كان له  كاتی گه ڕانه وه یان بۆ واڵته كه یان
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له ســه ر  به رده وامه كانیــان  ملمالنــێ  به هــۆی 

جیهانــدا.  لــە  ڕەهــا  ده ســه اڵتی  و  وزه   پرســەکانی 

ســه ره ڕای ئــه وه ی جه نگــی ســاردی نێــوان هــه ردوو 

ــه  ســه ر  ــه ری و ئاســه واری جــێ هێشــتوه  ل واڵت كاریگ

ــدێ  ــه ر هه ن ــه  س ــی ل ــه ر دوو ال، به تایبه ت ــی ه پێوه ندی

بــه اڵم ئەزموونــی  نێوده وڵه تــی،  ناوچه یــی و  بابه تــی 

چه نــد ســاڵه  هــه ر دووكیانــی فێــری ئــه وه  كــردوه،  

ده ســتبه ركردنی  بــۆ  و  ببه زێنــن  به ربه ســته كان 

زاڵ  ناكۆكییه كانیانــدا  به ســه ر  به رژه وه ندییه كانیــان 

گۆڕەپانــی  ئه مــڕۆی  ڕووداوانــەی  ئــه و  بــه اڵم  بــن، 

ســه ر  بــه   گۆڕانكارییــه ی  ئــه و  و  نێوده وڵه تــی 

هاتــووه ،  واڵتــدا  دوو  هــه ر  ســه رۆكایه تیی  شــێوازی 

ئاشــكرا  زلهێــزه ی  ده وڵه تــە  دوو  ئــه م  ناكۆكییه كانــی 

و  وەرچەرخــان  و  ئاڵــۆزی  چه ندیــن  كــه   كــرد، 

ئــه وه   له بــه ر  خــۆوه  بینیــوه ،  بــه   ده ســتتێوه ردانی 

لــه  نێوانیانــدا  ملمالنــێ  و  دڵه ڕاوكــێ  هه میشــه  

پرســی  هه نــدێ  بــه   ســه باره ت  به تایبه تــی  هه بــوه ، 

هەنووکەیــی وه ك ڕووداوه كانــی به هــاری عه رەبــی و 

ــری  ــی ت ــه  پرس ــا، بێجگ ــووریا و ئۆكرانی ــەکاىن س قەیران

ســزاکانەوە.  ســەپاندنی  جه نگــی  بــه   په یوه ســت 

جه نگێكــی  ده هۆڵــی  ده بینیــن  ئێستایشــدا  لــه   وه ك 

جه نگــی  ئه ویــش  ده كوتــرێ،  نێوانیانــدا  لــه   تــر 

ده ركردنــی دیپلۆماتــكار و داخســتنی باڵیۆزخانه كانــی 

بــە زمــاىن  هــه ر دوو واڵت و لێدوانــی بەرپرســانیانە 

ته نگــه ژه   ئــه م  ئایــا  كه واتــه   تۆڵەســه ندنه وه. 

ــه ره و  ــێت و ب ــاڵ ده كێش ــتێك ب ــا چ ئاس ــییانه  ت دبلۆماس

داخســتنی  جه نگــی  ئه مــه   ئایــا  ده چێــت؟  كــوێ 

به رژه وه ندیــی ؟ جه نگــی  یاخــود  باڵیۆزخانه كانــه ؟ 

پێوه ندییــه   ته نگــه ژه ی  نییــه   تێــدا  گومانــی 

دیپلۆماســییه كانی نێــوان هــه ردوو واڵت ده گه ڕێتــه وه  

لــه   فه رمانڕه وایــی  به ده ســته وه گرتنی  پێــش  بــۆ 

ســه رۆكی  كاتــه ی  ئــه و  ترامپــه وه ،  دۆنالــد  الیــه ن 

ــی  ــاری ده ركردن ــا بڕی ــاراك ئۆبام ــکا، ب ــووى ئەمری پێش

ــی ده ســتوه ردانە  ــه  تۆمه ت ــكاری ڕووســیدا ب 32 دیپلۆمات

نــاو  هه ڵبژاردنه كانــی ئه مه ریــكای ســاڵی 2016 ، کــە 

ته كنه لۆژیــا(  چه ته گه ریــی  )تەنگووچەڵەمــەى  بــە 

هه وڵێــك  پێده چێــت  و  خۆیــدا  کاىت  لــە  نارسابــوو 

ــا  ــەتدا ، ت ــە  سیاس ــازە ل ــه و ڕێب ــی ئ ــۆ چاندن ــت ب بووبێ

ــژی  ــه تی توندوتی ــان سیاس ــپ هه م ــد ترام ــر دۆناڵ دوات

ئــه و  ڕوونــە   ڕووســیا.  بــه   به رانبــه ر  هه بێــت 

ــەک  ــتنه وه ی هه ری ــۆی دوورخس ــه  ه ــه  بوه ت ته نگه ژه ی

لــە ســه رۆك پۆتیــن و دۆناڵــد ترامــپ لــە یەکــر تــا 

پێشــبینییه كان  هه مــوو  كاتێكــدا  لــه   زۆر،  ئاســتێكی 

نــوێ  ســه رده مێكی  دروســتبوونی  بــه   ئامــاژه ی 

ده كــرد لــه  نێوانیانــدا، بــه  تایبه تــی دوای هەڵوێســتە 

پۆزه تیڤه كانــی ترامــپ به رامبــه ر ڕووســیا و ســه رۆك 

پوتیــن. 

ئاســتی  ئه وانــه ،  هه مــوو  ســه ره ڕای  بــه اڵم 

ڕوو  تادێــت  نێوانیــان  قه یرانه كانــی  ته نگــژە  و 

ئــه وه ی  گه یشــتوەته   كار  تــا  به رزبوونه وه یــه ،  لــه  

كارمه ندانــی  و  دیپلۆماتــكاران  ژمــاره ی  ڕووســیا 

باڵیۆزخانــه ی ئه مه ریــكای لــه  واڵته كــه ی خــۆی كــه م 

كردوەتــه وه  و داوای لــه  755 كــه س كــردوه  تــا كۆتایــی 

و  ڕووسیا  نێوان  پێوه ندییه كانی  نییه   شــاراوه  
هه ڵچوونوداچووندایه   له   بــه رده وام  ئه مه ریكا 
له سه ر  بــه رده وامــه كــانــیــان  ملمالنێ  بــه هــۆی 
جیهاندا.  لە  ڕەها  ده سه اڵتی  و  وزه   پرسەکانی 
هه ردوو  نێوان  ساردی  جه نگی  ئه وه ی  ســه ره ڕای 

واڵت كاریگه ری و ئاسه واری جێ هێشتوه  
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مانگــی حوزه یرانــی داهاتــوو واڵت جــێ بهێڵــن. لــه  

ڕووســیای  قونســوڵخانه ی  ئه  مه ریــكا  به رانبه ریشــدا 

لــه  ســان فرانسیســكۆ و نێــرده  بازرگانییه كانــی نیویــۆرك 

ترامــپ  لەکاتێکدایــە  ئــەوە  داخســت.  واشــنتۆنی  و 

خۆیشــی دان بــەوەدا دەنێــت، لــه  دوای ســه رده می 

جه نگــی ســارده وه ، پێوه ندییه كانــی نێــوان هــه ر دوو 

لــه   لــه ڕووی مێژوویــی و  ئاســتدان  لــه  نزمریــن  ال 

به رزتریــن ئاســتی مه ترســیدان .  پێدەچێــت ئەوەیــش 

ــى ڕووســیا  ــە ئاڕاســتەى نوێ ــت ک ــەوەوە بێ ــە هــۆى ئ ب

بــەرەو ئــەوە دەچێــت، بیەوێــت دەســەاڵت و پێگــە 

کۆنەکــەى خــۆى دووبــارە لــە ناوچــەى خۆرهــەاڵىت 

ــکا  ــش الى ئەمری ــەوە، ئەوەی ــدوو بکات ــتدا زین ناوەڕاس

ــە دەســەاڵتدارترین  ــە، چونکــە خــۆى ب پەســەندکراو نیی

و خــاوەىن گەورەتریــن پێگــە دەزانێــت لــەو ناوچانــەدا، 

ــەر دوو  ــەکاىن ه ــێ و بەربەرەکانیی ــەوە کێبڕک ــەر ئ لەب

ال لەمیانــەى کارکــردن بــۆ بەرژەوەندییــە ســراتیجییە 

و  دەبینێتــەوە  خــۆى  نەتەوەییەکانیــان  تایبەتییــە 

ــێ  ــان، ملمالن ــزەى نێوانی ــێ بەهێ ــەم کێبڕک ــت ئ پێدەچێ

لــەم  چونکــە  گازییەکانــدا،  بۆرییــە  لەپێنــاو  بێــت 

ســەردەمەدا مەســەلەى گاز یەکێکــە لــە بەهێزتریــن 

کاریگەریــى  بــۆ  ڕاســتەقینەکاىن  ئامــرازە  و  کەرەســتە 

دانــان لــە ســەر هەڵوێســتە نێودەوڵەتییــەکان. 

ــگار  ــى ئێج ــە گاز گرنگییەک ــە ک ــاراوە نیی ــەس ش الى ک

گــەورەى هەیــە لــە ســەردەمى فەرمانڕەوایــى ڤالدیمێــر 

کردوویــەىت  کەرەســتەیەکەوە  لــە  چونکــە  پوتینــدا، 

بــە ســەرچاوەیەک بــۆ سیاســەىت ســراتیژى دەرەکــى 

گرنگریــن  بــە  ئابوورییــەوە  ڕووى  لــە  و  واڵتەکــەى 

ــێکى  ــەوەى بەش ــەر ئ ــت. لەب ــار دەکرێ ــتە ئەژم کەرەس

زۆرى واڵتــاىن ئەورووپــا گازى ڕووىس بــەکار دەهێنــن 

ئەوەیــش  ڕۆژانەیانــدا،  ژیــاىن  و  پیشەســازى  لــە 

الیــەن  لــە  داوە  گازى  قۆرخکــردىن  یارمەتیــى 

کۆمپانیــاکاىن )گازبــرۆم(ى ڕووســییەوە و، جموجووڵــە 

ئابــووری و ســیاىس و جیوسیاســییەکاىن ڕووســیا ڕاڤــە 

نێودەوڵەتییــەوە  و  هەرێمــى  ئاســتى  لەســەر  دەکات 

بەرژەوەندییــەکاىن  دەســتەبەرکردىن  بــۆ  هەوڵــداىن  و 

ــەرمایەدارى-قۆرخکاریی  ــى س ــوەى ملمالنێ ــە چوارچێ ل

پێگــە و دەســەاڵىت  ســەرچاوەکاىن وزە و فراوانکــردىن 

ئابوورییــەوە.  لــە ڕووى ســەربازى و  خــۆى 

لــەوەوە بۆمــان دەردەکەوێــت، ئاڕاســتەى هــەر دوو 

هۆکارانــەی  ئــەو  تیشــکى  لەبــەر  ســەرۆکایەتییەکە 

ئاماژەمــان پێــدان، بەریەککەوتنێکــى نوێیــان بــە خــۆوە 

دیــوە، چونکــە هــەر یەکێــک لــەو الیەنانــە ســوورە 

لــە ســەر پاراســتنى بەرژەوەنــدى و پێگــەى خــۆى و 

گواســتنەوەى تــەرازووى هێــز بــە الى خۆیــدا، ئەوەیــش 

دەردەخــات  ئەه ریــکا  ڕووســیا-  ملمالنێــى  ڕاســتیى 

لــە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت بــە تایبــەىت لــە ســووریا 

و ئاســیاى ناوەنــد و تەنانــەت لــە ئەفریقایــش، کــە 

گــەر  گاز،  لــە ســەر مەســەلەى  ملمالنێیــە  بێگومــان 

لــە ســەر هــەر مەســەلەیەکى دیکــە بێــت، بێجگــە 

لــە مەســەلەى گاز، ئــەوا ڕۆژاىن داهاتــوودا شــایەتیى 

ــەر  ــەوەکان لەس ــە دەدەن و ڕووبەڕووبوون ــەو حاڵەت ئ

خۆیانــەوە  بــە  بەرزبوونــەوە  ئاســتەکان  هەمــوو 

دەبینــن.
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