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ســۆڤیەىت  یەکێتــى  لەگــەڵ  پێشــینەیەکى  واڵتــە  ئــەم 

جارانــدا هەیــەو لــە جەنگــى جیهــاىن دووەم )1945-1939( 

پــاش ئــەوەى ســۆڤیەت لــە چنگــى ئەڵامنیــاى نــازى هێنایە 

ــاو  ــاىن ن ــە واڵت ــک ل ــووە یەکێ ــى ب ــە فەرم ــدى ب دەرێ، ئی

بــەرەى رۆژهــەاڵت و کۆمۆنیــزم، بــە تایبەىت پــاش کۆنگرەى 

پۆتســدام لــە ســاڵی1945 ئیــدى ســێ ملیــۆن ئەڵــامىن لــەو 

واڵتــەدا دەرکــران و کۆمۆنیســتەکان تيايــدا بااڵدەســت 

تاوەکــو  بــوو  بــەردەوام  بااڵدەســتبوونە  ئــەو  بــوون، 

لــە هەشــتاکاىن ســەدەى ڕابــردوو خۆپیشــاندان دژ بــە 

سیســتمی کۆمۆنیســتى تــاوى ســەندو پــرىس گواســتنەوەى 

1989دا  ســاڵى  لــە  دميوکــراىس  سيســتمى  بــۆ  واڵت 

ســەرکەوتوو بــوو. ئەمەریــكا پێشــوازى لــە جيابوونەوەکــە 

ــک  ــتا چی ــاند. ئێس ــى ناس ــە فەڕم ــاىن ب ــردو هەردووکی ک

ــە  ــەم واڵت ــە. ئ ــى دميوکراتیی ــی پەرلەماني ــى کۆماری واڵتێک

ــەرەى  ــزی ب ــە ڕی ــاش ســۆڤیەت بەکاوەخــۆ هاتووەت ــە پ ل

خۆرئــاواوە و ســاڵى 1999 بــۆ یەكەمجــار بــە فەرمــى بــووە 

ئەندامــى پەیــامىن باکــوورى ئەتڵــەىس )ناتــۆ( و لــە ســاڵى 

2004دا بــووە ئەنــدام لــە یەکێتــى ئەوروپــا، لــەو پێنــاوەدا 

بەشــدار بــووە لــە گەلێــك ئۆپەراســیۆىن ســەربازى لەوانــە 

ئیســاف،  ئاشــتیپارێزی  هێــزی  کۆســۆڤۆ،  ئۆپەراســیۆىن 

ــۆڤۆ،  ــتان، کۆس ــورى ئەفغانس ــە باش ــك ل ــەربازەکاىن چی س

ــە. ــان هەی ــل بوونی ــلەند و ئیرسائی ــنە، ئایس بۆس

چیــک یەکێکــە لــەو واڵتانــەى ئەوروپــا، کــە ئابــوورى 

بەســەر  کاوەخــۆ  بــە  و  گەشەســەندنە  لــە  ڕووى 

گرفتــى ســنوورەکانیدا زاڵدەبێــت. جیــاواز لــە واڵتــاىن 

خانــەى  چیــک چووەتــە  ڕۆژهــەاڵت  ئەوروپــاى  تــرى 

ــەو  ــە ل ــاوکات یەکێک ــكاوە،  ه ــەکاىن ئەمەری بەرژەوەندیی

واڵتانــەى کــە لــە هەمــوو هەنگاوێکــى سیاســەىت دەرەوەى 

ئەمەریــکادا پشــتیواىن خــۆى دەربڕیــوە و یەکێکــە لــە 

هاوپەیامنــە ســیاىس و ئابورییــەکاىن ئەمەریــکا و دیارتریــن 

پشــتیوانییەکاىن چیــک بــۆ ئەمەریــكا بریتــى بــوو لــە 

بڕیــارى پەرلەمــاىن چیــک بــە پشــتیوانیكردنی بڕیارەکــەى 

دۆناڵــد ترامــپ بــۆ گواســتنەوەى ســەفارەىت واڵتەكــەی بــۆ 

ــەوەدا کــە قــودس پایتەختــى  ــان ب ــاواو دانن قــودىس خۆرئ

ئیرسائیلــە. خــودى وەزیــرى دەرەوەى چیــک لۆبۆمیــر 

زاورالــک بــە فەرمــى ئــەو پاڵپشــتییەى بــۆ ئەمەریــکا 

ــکا  ــى ســياىس ئەمەری ــران لەســەر ڕۆڵ نەشــاردەوە. چاودێ

چیــک  لــە  ناوەنــدی  هەواڵگــری  دەزگاى  شــوێنى  و 

لێكۆڵینەوەیــان خســتووەتە  و  بەدواداچــوون  چەندیــن 

ــەش  ــدى هاوب ــەر بەرژەوەن ــت لەس ــان جەخ روو، تێکڕاي

و سیاســەىت دەرەکــى هاوبــەش دەکەنــەوە لــە نێــوان 

ــان  ــتادا وه به رهێن ــە ئێس ــاوکات ل ــكا، ه ــک و ئەمەری چی

کۆمارى چیک واڵتێکە دەکەوێتە ناوەندى ئەوروپا و هاوسنوورە لەگەڵ واڵتانى 
نییە.  لەسەر  دەریایی  رێڕەوێکى  و سلۆڤاكیا، هیچ  پۆڵەندا  ئەڵمانیا،  نەمسا، 
لە پاش جەنگى جیهانى یەکەم لە چوارچێوەى چیکۆسلۆڤاكیا لە ئۆکتۆبەرى 
1918 سەربەخۆیی خۆى لە ئیمپراتۆرییەتى نەمساو مەجەر راگەیاند و بۆ ئەم 
مەبەستەش بەیاننامە 14 خاڵییەکەى ودرۆ وڵسن، سەرۆکى ئەوكاتی ئەمەریكا 
رۆڵى سەرەکى لە دامەزراندن و سەربەخۆبوونى ئەم واڵتەدا هەبوو.  لە ساڵى 
و  هەڵوەشایەوە  چیكۆسلۆڤاكیا  كۆماری  ئاشتیيانە  شێوەیەکى  بە  1993دا 
دوو واڵت بە ناوەکانى کۆمارى سلۆڤاكیا و کۆمارى چیک لێكتر جیابوونەوە و 

سەربەخۆییان ڕاگەیاند. 
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ــک  ــە چی ــكا ل ــى ئەمەری ــەرمایەگوزارییەکى زەبەالح و س

ــە. ــووىن هەی ب

ــه ،  ــكا لەوەدای ــەتەکاىن ئەمەری ــۆ سیاس ــک ب ــەرۆىش چی پ

کــە واڵتێکــى بچووکــى پەراوێزخــراوى یەکێتــى ئەورپایــە و 

گرفتــى ســنوورى لــە تــەک ئەڵامنيــا هەیــەو پێشــینەیەکى 

دوورو درێژیــى لەگــەڵ یەکیــەىت ســۆڤیەتدا هەبــووە. 

دەزگاى هەواڵگــرى ئەمەریــكا لــە چەندیــن دۆســییەدا 

تاوانبــاران و داواکــراوەکاىن لــە رێگــەى واڵىت چیکــەوە 

ــە  ــدا دەکات، ب ــان لەگەڵ قۆڵبەســت دەکات و لێپێچینەوەی

جۆرێــک چیــک بووەتــە ناوەندێــک بــۆ جێبەجێکــردىن 

وەکــو  هــاوکات  ئەمەریــكا،  هەواڵگرییــەکاىن  خواســتە 

هەژمــووىن  وەســتاندىن  بــۆ  دەبرێــت  نــاو  دیوارێــک 

روســیاو دەزگا هەواڵگریيــەکان بــۆ نــاو ئەوروپــا. لــە 

لــە  زیاتــر  ئێســتا  تاوەکــو  دووهەزارەكانــەوە  دەیــەی 

ــەوە  ــەن چیک ــكا لەالی ــراوى ئەمەری ــیيەى داواک 120 دۆس

ــدە  ــک هێن ــچ واڵتێ ــێوەیه ک هی ــە ش ــەوە، ب یەکالکراونەت

هەماهەنگــى ئەمەریــكاى نەکــردووە. خــودى CIA بــۆ 

کەمکردنــەوەى ئــەو کارئاســانیيانەى چیــک دەیانــکات، 

تەقینــەوەکاىن 11ى ســێپتەمبەرى  ئەنجامــدەراىن  پــرىس 

وابەســتە کــرد بــە هەماهەنگــى باڵوێــزى عێــراق ئیرباهیــم 

ئەلعانــی لــە پراگ لەگــەڵ )محەمــەد عەتا(ى میــرسى گوایا 

لەوێــوە ســەفەرى ئەمەریــكاى کــردووە. ئــەوە دووالیــەىن 

ــۆ  ــان ب ــدووە، یەکەمی ــەکان وروژان ــدە هەواڵیی ــە نێوەن ل

پەردەپــۆىش هەماهەنگییــەکاىن چیکــە لەگــەڵ ئەمەریــكا، 

دووەمیــش بەشــێک لــە ليکۆڵــەرەوە ڕوســەكان وادەزانــن 

بــۆ  زەمینەســازی  چیکــەوە  رێگــەى  لــە   CIA دەزگاى 

هێرشــەكه ى 11ى ســێپتەمبەر کــردووە. داواکراوێکــى تــرى 

ئەمەریــكا لــە هۆتێــل بــراج دەســتگیرکرا، تۆمەتبــار بــوو بە 

هێرشــكردنه  ئەلەکرتۆنییــەکاىن ڕوســیا بــۆ نــاو ملمالنێكانــی 

هەڵبــژاردىن ســه رۆكایه تی ئەمەریــکا، جیــا لــەوەش چیــک 

لــە پــرىس تێرۆریزمــدا رۆڵێکــى گــەورە بــۆ هاوکاریكردنــی 

CIA دەبینێــت، دۆســییەی زۆرێــک لــە دەســتگیرکراوەکان 

لــە رێگــەى چیــک و بــە هەماهەنگــى چیكــەكان یەکاليــى 

ــتنى  ــدى پێکگەیش ــک وەک ناوەن ــاوکات چی ــەوە، ه دەبن

دەزگاى مۆســادو CIA نــارساوە، لــەم میانــەدا پــرىس تێــرۆر 

و مــادەە هۆشــبەرەكان و قاچاخچێتــى نایاســایی زۆرتریــن 

ــە  ــان وای ــران پێی ــەوە. چاودێ ــارەوە دەکرێت ــى لەب جەخت

دەســتگیرکردىن ســاڵح موســليم لــە پــراگ بەمدواییە لەســەر 

داواى دەزگاى هەواڵگــری تورکیــا بــووە و CIA رۆڵــى لــە 

ــردىن  ــۆ جڵەوک ــدا ب ــە هەمانکاتیش ــوە، ل ــدا بینی ئازادکردنی

ئەندامــاىن پەکەکــە دیســانەوە چیــک پشــتیوانێکى بەهێزى 

دەزگاى هەواڵگــری ئەمریکایــە. لــەم ناوەنــدەدا چاودێــرى 

ــزە  ــەو هێ ــەکاىن ئ ــووڵ و چاالکیی ــووىن جموج و بەدواداچ

ــاى رۆژهــەاڵت.  ــە ئەوروپ ــت ل دەکرێ

ســەرچاوە  لــە  هەندێــک  گوێــرەى  بــە  تەنانــەت 

هەواڵگرییــەکان، لــە واڵىت چیــک چەندیــن زینــداىن نهێنــى 

ســەر بــە دەزگاى هەواڵگــری ئەمەریــكا هەیــەو لــەو 

زینــداىن  بەنــدو  ئەمەریــكا  کیشــوەرەوە داواکــراوەکاىن 

ــت. ســەرەراى  ــدا دەکرێ ــان لەگەڵ ــن و لێپێچینەوەی دەکرێ

و  چیــک  هەماهەنگیيــەکاىن  تــرى  الیەنێکــى  ئــەوەش 

و  کولتــوورى  پشــتیوانیە  بــەو  وابەســتەیە  ئەمەریــکا 

میدیایيــەى چیــک بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى ڕەوتــی چــەپ 

و کۆمۆنیــزم، بــۆ ئــەو مەبەســتە بەشــێکى گــەورە لــە 

دابینکــردىن ســەپۆرت بــۆ میدیــاکاىن ئەوروپــاى رۆژهــەاڵت 

لــە رێگــەى چیکەوەیــە. ئــەو زەمینەســازییە بــۆ کارى 

هەواڵگــری ئەمەریــكا لــە چیــک بريتییــە لــە خاڵــى الوازى 

چیــک لــە بوونیــادى ئابــوورى، ســیاىس و دیپلۆماســییەتدا 

ــا. ــى ئەوروپ ــاىن دراوســێى یەکێت ــەراورد لەگــەڵ واڵت ــە ب ب

سەرچاوەكان:
http://www.aic.cz/press/Agreement_on_status_

us_forces.pdf

http://www.cevroinstitut.cz/upload/ck/files/

PCTR/Publikace/2015/Czech-American%20

Relations%20-%20A%C2%A0Roadmap%20

for%20the%20Future%20)web(.pdf



چارەنووسی شۆڕشگێڕەکانی بزووتنه وه ی 
»فارک«ی كۆڵۆمبیا

له  دوای ڕێككه وتن، فارك دروشمی 
دژایەتیكردنی گەندەڵی و برەودان بە 

هونەرو رۆشنبیری بەرز کردۆتەوە {{
له  ئینگلیزییه وه : سیار خورماڵی
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لــە دوای قۆناغــی جەنگــی ســاردو هەڵوەشــانەوەی یەکێتی 

ســۆڤییەت، هێــزە شۆرشــگێڕە چەپخــوازەکان لەالیــەن 

بانــدو گرووپەکانــی بەقاچاغربدنــی مــاددەی هۆشــبەر 

پشــتیوانییان دەکــراو ببوونــە هێزێکــی ئابــووری زەنگیــن. 

ــی و  ــە کاری پارتیزان ــەوە ل ــۆی دەبینیی ــان خ چاالکییەکانی

ــبەرەکانیان  ــاددە هۆش ــانایی م ــە س ــەوەو ب ــدن تەقین ڕفان

ڕەوانــەی کۆڵۆمبیــا دەکــرد. ئــەوان لــە %35ی خاکــی 

بــە  هەبــوو،  هەژمونیــان  و  باڵوببوونــەوە  کۆڵۆمبیــادا 

شــێوەیەک دارســتانە چــڕو پڕەکانــی باشــووری رۆژهــەاڵت 

ببــووه  حەشــارگە و خۆتێــدا حەشــاردانیان.  فــارك لــە ڕووی 

نەزمــی ســەربازییەوە زۆر پەڕگیــرو راهێــراو بــوون و دارای 

تایبەمتەنــدی پەیوەســت بــە خۆیــان بــوو، بەجۆرێــک 

ســوپای  لــە  زیــاد  دەکــردو  تاقەتپڕوکێنیــان  مەشــقی 

ــە  ــەت ب ــای تایب ــاو یاس ــە رێس ــتبوون ب ــا پەیوەس کۆڵۆمبی

ــوو،  ــان زۆر ب ــاو ریزەکانی ــی ژن لەن ــەوان بوون ــان، ئ خۆی

پێکهاتبــوون.  ژن  لــە  ئەندامەکانیــان   40% بەجۆرێــک 

بــە گوێــرەی ناوەنــدی نیشــتیامنی کۆڵۆمبــا لــە نێــوان 

کۆڵۆمبــی  هاواڵتــی   250000 نزیکــەی   2013-1958

ــەڕو  ــۆی ش ــی بەه ــۆن هاواڵت ــەی 5 ملی ــوژراون و نزیک ک

ئــەو  لــە شــوێنەکانی خۆیــان هەڵکەنــراون،  شــۆڕەوە 

لێشــاوی کۆچپێکردنــە بــە دووەم گــەورە کۆچــی مێژوویــی 

لــە جیهانــدا نــارساوە.  لەبــەر ئــەو کارە تووندوتیــژ و 

کەنــەداو  ئەمەریــکا،  ئەورپــا،  لەالیــەن  تێرۆریســتییانە 

ــارك  ــاڵی 2005 ف ــە س ــەوە ل ــکای التین ــی ئەمەری پەرلەمان

خرایــه  نــاو لیســتی تێــرۆرەوە. ســوپای کۆڵۆمبیــا  لــە 

ــە  ــک ل ــکا زۆرێ ــتیوانی ئەمەری ــە پش ــدا ب دوو هەزارەکان

رابــەرە دیارەکانــی ئــەو جوواڵنەوەیــه ی لەناوبــرد، لەوانــە 

ــە 2010 و  ــە 2008 و خۆرخــی بریســیون ل ــوڵ ڕیــس ل ڕائ

ئەلفۆنســۆ لــە 2011 دا.  

ــی  ــەی بەرژەوەندییەکان ــۆکارەوە گڵۆڵ ــك ه ــۆی گەلێ بەه

 2013 ســاڵی  لــە  و  لێــژی  کەوتــە  ئــەم جوواڵنەوەیــە 

بڕیــاری دانوســتان و ئاشــتەواییان داو لــە ئۆســلۆوە لەگــەڵ 

ــج  ــاو نەروی ــردو کوب ــتانیان ك ــا دانوس ــی كۆڵۆمبی حکومەت

ئەیلولــی  لــە  بینــی. دواجــار  ڕۆڵیــان  ناوبژیــوان  وەک 

2016 لــە هاڤانــای پایتەختــی کوبــا گەیشــتنە ڕێککەوتــن. 

هەریــەک لە حکومــەت و هێــزە چەکدارە شۆڕشــگێڕەکانی 

فــارك گەیشــتنە ئاگربەســت و ڕێککەوتــن و کۆتاییــان بــە 

ملمالنێكانــی نێوانیــان هێنــا. لــە ڕێکكەوتنەکــەدا کــە 

هێزە چەکدارییە شۆڕشگێڕەکانی کۆڵۆمبیا ناسراو به  ) فارک(، هێزێکی چەکداریی 
چەپخواز و هەڵگەڕاوەن، ئەوان وەک باڵی چەکداریی پارتی کۆمۆنیستی كۆڵۆمبی 

ناسراون. فارک کورتکراوەی ناوە ئیسپانییەکەیە به مشێوه یه :
جەنگی  میانی  لە   Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia
ساردو لە نێوەندی ده یه ی شەستەکانەوە هێزە چەپخوازە کۆمۆنیستەکان لە 
)فارک( و  لە هێزە چەکدارە شۆڕشگێڕەکانی کۆڵۆمبیا  پێکهاتبوون  کۆڵەمبیا 
نەیارییەتی  ئازادیخوازی نیشتیمانی کۆڵۆمبیا، ئەم دوو جوواڵنەوەیە  سوپای 
خۆیان بۆ حکومەتی کۆڵۆمبیا ڕاگەیاند. فارک لە کۆتایی چلەکانەوه  زەمینەی 
خۆی  فەرمی  بە  1964دا  ساڵی  لە  بەاڵم  نیشاندا،  خۆی  بوونی  ڕەخساو  بۆ 
لینینی بوو و خۆیان بە  ئایدیۆلۆژیای مارکسیی  وابه سته ی  ڕاگەیاند.  فارك 
نوێنەری خەڵکی پاڵەو ڕەشۆکی ئاواییەکان دەزانی و دژبوون بە خاوەن زەوییە 

زەنگینەکان. 
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ــەک  ــە چ ــن، ک ــرد پێكهات ــۆ ک ــازییان ب ــە س ــاڵ زەمین 4 س

ــی واڵت.  ــەی سیاس ــە پڕۆس ــێک ل ــە بەش ــن و ببن دابنێ

هێزێکــی  وەک  چەکدارییــه   هێــزە  ئــەم  چارەنووســی 

نامــۆ بــە کۆمەڵــی کۆڵۆمبیــا، خوێندنــەوەی فــرەی بــۆ 

دەکرێــت. فــارك لــە هەڵبژاردنــە پەرلەمانییەکــەی ئــاداری 

ــه   ــەش ب ــرەی ڕێکكەوتنەک ــە گوێ ــرد، ب ــداری ك 2018 بەش

نیــازی به ده ســتهێنانی 10 کورســین لــە پەرلەمانــدا تاوەکــو 

ــدا  ــە هەڵبژاردنەکان ــن ل ــش دەتوان ــاڵی 2026، هاوکاتی س

ــە فەرمــی  ــارك ب ــەوە. ئێســتا ف ــر بکەن ــە بەرزت ــەو ڕێژەی ئ

پارتێکــی سیاســی  و وەک  پاراســتووە  ناوەکــەی خــۆی 

ــی و  ــی گەندەڵ ــمی دژایەت ــا دروش ــە کۆڵۆمبی ــدراو ل رێپێ

ــەوە.  ــەرز کردووەت ــنبیرییان ب ــەرو رۆش ــە هون ــرەودان ب ب

و  دەنگــدان  بــە  پارتەکەشــیان  کۆنگــرەی  دواییــن  لــە 

لوندۆنــۆ(  )ڕۆدریگــۆ  فــارک  رێبــەری  داوای  لەســەر 

جێگیرکــرا.  نــوێ  کۆڵۆمبیــای  لیســتی  وەک  ناوەکەیــان 

ــاوە  ــە ن ــنکۆ ک ــه  بتیمۆش ــارساو ب ــری ن ــۆ لوندۆن ڕوۆدریگ

شۆڕشــگێڕییەکەیەتی لــە ئێســتادا تەمەنــی 59 ســاڵەو لــە 

ســەرەتای مانگــی ئــاداری 2018 بەهــۆی نەخۆشــی دڵــەوە 

ڕەوانــەی نه خۆشــخانه  کــرا. ئــەو لــە ئێســتادا یەکێکــە لــە 

پاڵێوراوانــی پارتەکــەی بــۆ ســەرۆکی کۆڵۆمبیــا. چاودێــران 
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ــاک  ــی ف ــوان چەکداران ــەر پرســی ئاشــتەوایی نێ ــە هەمب ل

و حکومەتــی کۆڵۆمبیــا ســەرنجی فــرە دەخەنــە پێشــچاو، 

ئــەوان پێیــان وایــە ئاشــتەوایی ئــەوان پەیوەســتە بــە 

نەمانــی قۆناغــی شۆرششــگێڕییەوە کــە چەپەکانــی دونیــا 

ڕووبــەڕووی بوونەتــەوە بــە جۆرێــک تیــۆری شۆڕشــگێڕیی 

چەپــەکان ئــەوە دەخاتــەڕوو کــە ئیــدی ســەردەمی شــۆڕش 

لــە واڵتانــی  لــەو میانــەدا هەریــەک  بەســەر چــووە. 

لەوانــە  التیــن  ئەمه ریــکای  شۆڕشــگێڕی  چەپخــوازو 

ئەرجەنتیــن، پۆلیڤیــا، کوبــاو کۆڵۆمبیــا ڕەوتــی چەکداریــی 

و چەپخــوازی تێیــدا کورتــی هێنــاو پەنایــان بردەبــەر 

دەوڵەته کانیــان.  ئامێــزی  نێــو  چوونــەوە  و  دانوســتان 

بەشــێکی تریــش پێیــان وایــە ئەمه ریــکا ســەرکەوتوو بــوو 

ــەواوی  ــە ت ــەکان و ب ــەوە چەکداریی ــی جوواڵن ــە مراندن ل

ــرد.  ــن وشــکی ک ــکای التی ــە ئەمەری هــزری شۆڕشــگێڕی ل

لــەم چوارچێوەیــەدا جوواڵنــەوەی دورمــەوداو چەکداریــی 

قاڵبــووی هــزرو بەرنامــەی چەکداریــی و  فــارک، کــە 

پێگەیەکــی بەهێــزی ئابــووری لــە کیشــوەرەکەدا هەبــوو، 

ــتای  ــی ئێس ــن حکومەت ــەر الوازتری ــە بەرامب ــی ل نەیانتوان

گەمــەی  نــاو  هاتنــەوه   و  ڕابگرێــت  خــۆی  کۆڵۆمبیــا 

سیاســییەوە. 

بــە بــڕوای چاودێــران فــارک لــە نەزمــی سیاســیدا ناتوانێــت 

بــە  وابەســتەیە  کۆڵۆمبیــا  چونكــه   بێــت،  ســەرکەتوو 

سیاســەتی ئەمه ریــکاوە، تیۆرەکانــی ئــەوان تێکــڕا بــۆ 

شکســتیان  ئەمه ریــکاوە  سیاســەتی  بــە  وابەســتەبوون 

هێنــاوە و لــەڕووی هزرییــەوە کەوتــوون و ئێســتا بــە 

گەمــەی  چەپخــوازی  دەرەوەی  دیکــەی  دروشــمگەلی 

ــانەی  ــەو کەس ــەالی ئ ــەوە ل ــەر ئ ــەن،  لەب ــی دەک سیاس

کــە تــەواوی تەمەنیــان بــۆ هــزری چەپــی شۆڕشــگێڕ 

دانابــوو، ناڕەزاییــەک هەیــە، تەنانــەت بیرکردنــەوە لــە 

چەکــداری  خەباتــی  بــۆ  پەنابردنــەوە  هەڵگەڕانــەوەو 

ــارک.  ــراوی ف ــی دیاریک ــاو باڵێک ــە لەن ــی کراوەی ئەگەرێک

بــه اڵم  تێپەڕیــوە،  ڕێکكەوتنەکــەدا  بەســەر  ســاڵ  دوو 

جێبه جــێ  ئاشــتی   بەندەکانــی  لــە  بەشــێک  هێشــتا 

لــە مشــتومڕو دڕدۆنگــی و کاری  نه كــراوه  و جۆرێــک 

ــادا بەدیدەکرێــت، کــە مایــەی  ــە کۆڵۆمبی تێکدەرانەیــش ل

ــە گەشــبینی لێــی  ــده  ب ــە پرۆســەی ئاشــتەوایی هێن ئەوەی

نەڕوانرێــت، بــەاڵم ئــەوە یەکالبووەتــەوە کــە جوواڵنــەوەی 

ــن  ــکای التی ــری ئەمەری ــی ت چەپــی شۆڕشــگێر وەک واڵتان

ــاوە. ــتی هێن ــدا شکس ــە کوباش ل

سه رچاوه : 
https://www.theguardian.com/world/2018/

jan/07/colombia-eln-rebels-farc

https://www.unric.org/en/colombia/27013-the-

guerrilla-groups-in-colombia

رێککه وتنه که ی فارک و حکومه ت



ستراتیژی نوێ بۆ ئاینده یه كی نادیار 

كواڵنی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست 
له سه ر ئاگرێكی هێواش {{

لە عەرەبییەوە: ڕێبه ر فه الح
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لێــرەدا پرســیاری هــەرە گرنــگ ئەمەیــە: ئایا میــرسى ئەمڕۆ 

تێڕوانینێكــی تــەواوی هەیــە ســەبارەت بــە پەیوەندیــە 

و  ئەمه ریــكا  لــە  هەریــەك  لەگــەڵ  ســرتاتیژییەكانی 

ڕووســیا؟ ئایــا هیــچ جــۆرە هەماهەنگیــەك هەیــە لــە 

گۆشــەنیكای ســعودیە – میــرس بەرامبــەر ڕۆڵ و قورســاییان 

پێكــەوە لەبــەردەم هاوســەنگی هێــزە هەرێمیيەكانــدا، بــە 

تایبەتــی كــە ئێســتا قەیرانــی نێــوان قەتــەر و واڵتانــی 

ــەر  ــەریهەڵداوە؟ لەب ــدا س ــە بەرەیەك ــرس ل ــداو و می كەن

ــە  ــا ڕادەیــەك ل ــان ت ــاواز هەردووكی چەنــد هۆكارێكــی جی

ئیــدارەی ئەمەریــكا نیگەرانــن، چونكــە قورســایی ئــەم دوو 

دەوڵەتــە ســەرەكیيەی ناوچەكــە لەنــاو جیهانــی عەرەبیداو 

لــە تــەرازووی هاوســەنگی هێــزە هەرێمیيەكانــدا بــە كــەم 

ــوریا  ــراق و س ــەوەی عێ ــش دوای ئ ــە تایبەتی ــت ، ب دەبینێ

ئیرسائیــل  دوورمــەودای  ســرتاتیژی  هاوكێشــەی  لەنــاو 

ــەوە.  ــی ئێران ــری هەژموون ــر چەت ــە ژێ ــران و خران دەرهێ

ــی  ــل 3 دەوڵەت ــا و ئیرسائی ــران و توركی ــەوەی ئێ ــەر ئ لەب

كاریگەر و ســەرەكین لــە ڕووى ڕاگرتنی بااڵنســی كاراكتەرە 

ســرتاتیژییەكانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، بــەاڵم لــە بۆتــەی 

پەیوەندییەكانــی نێــوان ڕوســیا و ئەمەریــكادا لەگــەڵ ئــەو 

3 دەوڵەتــە، پێویســتە لــە كاتــی درووســتكردنی شــەراكەتی 

نــوێ  لەگــەڵ مۆســكۆ ڕەچــاوی پێگــە و قورســایی میــرس و 

ســعودیە بكــەن. قەیرانــی ناوخۆیــی ســوریا لــە ڕوانگــەی 

ســعودیەوە بەریەككەوتنــی لەگــەڵ هــەردوو جەمســەری 

ــش  ــی ئێرانی ــە. پەیوەندیيەكان ــكا و ڕووســیادا هەی ئەمەری

لەگــەڵ ئــەو دوو دەوڵەتــەدا بــە پەیوەنــدی تــەوەری 

تەماشــای دەكرێــت، بــەاڵم ســەبارەت بــە هەڵوێســتی 

ميــرس لــە ئێســتادا، پرســی گەشەســەندنی ئابووریــی ميــرس 

ــی میــرس لەگــەڵ  ــە پەیوەندییەكان و ئیخــوان موســلمین ل

ئەولەويیاتــەكان  پێشــەنگی  جەمســەرەكەدا  هــەردوو 

ــت .  پێكدەهێنێ

ــی  ــوڕی پەیوەندییەكان ــەوەی گەرموگ ــە گەڕان ســەبارەت ب

میــرس  دەرەوەی  وەزیــری  مۆســكۆ،  و  قاهیــرە  نێــوان 

جیهان  ناوچەی  هەڵچووترین  و  ناسه قامگیرترین  گۆڕانكاریی  پێشبینیكردنی 
)خۆرهەاڵتی ناوەڕاست( ڕوانینێكی هەروا خێرا تێپەڕ بوو نیيە، كاتێك بە مەبەستی 
دووقۆڵیەكانیان،  پەیوەندیە  نوێی  الپەڕەیەكی  هەڵدانەوەی  لەسەر  گفتوگۆكردن 
دروستكردنى هاوپەیمانێكی نوێ  لە بەرامبەر نەیار و ڕكابەرەكان پێشبینیكراوەكان 
لە داهاتووی نزیك یان دووردا دەبێتە باس و خەمی دەوڵەتانی زلهێز و دەوڵەتە 
هەوڵدانانەدا  ئەو  لەگەڵ  هاوكاتیش  ناوچەكەدا،  لە  هاوپەیمانەكانیان  هەرێمیە 
ئاشكرا بووە، كە سەودایەكی پێدانی چەك لە دووتوێی پەیوەندیە سێقۆڵیيەكانی 
نێوان ڕوسیا، میسر، عەرەبستانی سعودیه  لە ئارادایە. سەرچاوەكان باس لە بوونی 
پێدەچێت  بەاڵم  دەكەن،  قاهیرەدا  و  مۆسكۆ  نێوان  لە  ئاسایش  بوارى  هاریكاری 
نەبێت،  گرنگ  بەالوە  هێندە  گۆڕانكاریيەی  ئەو  ئەمەریكا  نوێی  ئیدارەی سەرۆكی 
چونكە لەوە دڵنیایە، كە نابێتە گۆڕانكاریيەكی ستراتیژی كاریگەر لە پەیوەندیيەكانی 
ڕووسیا  پێگەی  ئەگەر  نەبێت  گرنگ  بەالیەوە  لەوانەشە  ڕووسیا،  و  میسر  نێوان 
بگەڕێتەوە بۆ ئەو ئاستەی لە سەردەمی سەرۆكی كۆچكردووی میسر ئەنوەر سادات 
هەیبوو، لە كاتێكدا پێش 44 ساڵ لەمەوبەر میسر هاوپەیمانێتی خۆی لە ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە گۆڕی بۆ هاوپەیمانێتی لەگەڵ یەكێتی سۆڤێتی جاران. 
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وتــی: »ئێمــە پەیامێكــی گرنگــامن ئاڕاســتەی مۆســكۆ 

ئاســتی  دەمانەوێــت  كــە  ئەوەیــە،  واتاكــەی  كــردووە 

پەیوەندییەكانــی نێــوان میــرس و ڕووســیا بەرزتــر بكەینەوە 

ئــەوە  باســەكە  گومانێــك،  و  دڵه ڕاوكــێ  هیــچ  بەبــێ  

ــە  ــاوا ڕوو دەكەین ــە لەســەر حســابی خۆرئ ــە ئێم ــە، ك نیی

خۆرهــەاڵت، یاخــود لەســەر حســابی باكــوور ڕوو دەكەینــە 

ــواری ســەربازیدا پەیوەنــدی  ــە ب باشــوور، به ڵكــو میــرس ل

دەبەســتێت، بــۆ منوونــە چەقــی ئــەو پەیوەندییانــە لەگــەڵ 

ئەمه ریــكا و ڕوســیا و دەوڵەتــە ئەوروپییەكانــدا دەبێــت«. 

ــە یەكگەیشــتنی نێــوان ڕوســیا- میــرس- ســعودیە  خاڵــی ب

ــەم  ــە ئ ــلمین، چونك ــوان موس ــۆی ئیخ ــە دیفاكت ــە ل بریتی

نەبوونــەوەی  دووبــارە  لەســەر  ســووره   ســێكوچكەیە 

لــه   بــۆ كورســی دەســەاڵت  ئیخوانــه كان  ســەركەوتنی 

میــرس، بــەاڵم خاڵــی یەكرتبــڕی نێوانیــان بریتیــە لــە ئێــران 

و ســوریا، بــە تایبەتــی لــەالی عەرەبســتانی ســعودیە، 

ــه اڵتی  ــەردەمی ده س ــرسی س ــە می ــدا، ك ــە كاتێك ــە ل ئەم

ــی  ــە دژی ڕژێم ــۆی ل ــتی خ ــی هەڵوێس ــه  ڕوون ــوان ب ئیخ

دیمەشــق و دەســتێوەردانی ڕووســیا لــە كارووبــاری ســوریا 

ڕاگەیانــد، بــەاڵم هەڵوێســتی میــرسی ئەمــڕۆ كەمــرت ڕوونــە 

ــو  ــوریا، بەڵك ــی س ــی قەیران ــه ر گۆڕانكارییەكان ــه  هه مب ل

ڕێكارەكانــی حكومەتــی میــرس لــە دژی پەنابــەران و ئــاوارە 

ــده .  ــار توون ــوریا زۆرج ــی س مەدەنییەكان

ئێرانــە  پێگــه ی  دەوروژێنێــت  پرســیار  زیاتــر  ئــەوەی 

لــەو چوارچێــوەی ئــەم هاوكێشــە ســێقۆڵیەدا، ئەگــەر 

بزانیــن كــە هەڵوێســتی ڕووســیا تــەواو ڕوونــە لــە بۆتــەی 

هاوپەیامنێتــی ســرتاتیژی لەگــەڵ كۆمــاری ئیســالمی ئێــران 

ــە ڕژێمــی به شــار ئه ســه د  ــان ل ــە ڕووی پشــتیوانی كردنی ل

پەیوەندییەكانــی هەریەكەیــان لەســەر  و فراوانكردنــی 

ئاســتی هەرێمــی و نێودەوڵەتــی. ئــەو تــەوەرەی، كــە 

ــاڵی  ــق و حزبوڵ ــاران و دیمەش ــكۆ و ت ــە مۆس ــەك ل هەری

ــە  ــرە، ب ــددی و جێگی ــی ج ــۆ، تەوەرێك ــان دەگرێتەخ لوبن

تایبەتــی لــەو وەرچەرخانــەی ئێســتادا، كــە ڕوســیا لــە 

نییــه   ئامــاده   هه رگیــز  دۆالریــش  بلیۆنــان  بەرامبــەر 

دەســتبەرداری ئــەم تــەوەرە ببێــت، بــە دیاریكراویــش لــە 

ــەوە.  ــەرەی تاران ب

ــە  ــە ل ــێت بریتی ــەرنجامن ڕادەكێش ــر س ــەی زیات ــەو خاڵ ئ

ڤالدیمێر پۆتین و محه مه د بن زاید



281

ژمارە )35-34( نیسانی 2018

ــوان  ــە پرســی لێكتێگەیشــتنی نێ ــاڵ ل داكۆكیكردنــی نەرسوڵ

لەپێــش هەمووشــیانەوە  ئێــران و دەوڵەتانــی خۆرئــاوا 

ئەمه ریــكا، هۆشــداریش دەدات لــەوەی، كــە ئەڵتەرناتیڤــی 

لێــك تێگەیشــن و ڕێككەوتنــی نێــوان ئێــران- خۆرئــاوا 

تەنهــا شــەڕە. ئــەم هۆشــدارییەی نەرسوڵــاڵ لــە بــارەی 

ئیــدارەی  هۆشــداری  كاردانــەوەی  شــەڕ  ئەڵتەرناتیڤــی 

پێشــووی بــاراك ئۆبامایــە، كــە ئاڕاســتەی كۆنگرێســی 

كــرد دەربــارەی ئەگــەری ڕێكنەكەوتــن لەگــەڵ تــاران 

ــی  ــەرنەكەوتنی هه وڵه كان ــی و س ــیەی ئەتۆم ــەر دۆس لەس

له ســه ر  ســه پێراوه كان  ســزا  البردنــی  بــە  ئیغراكردنــی 

ــەش  ــن ڕێگ ــە دوایی ــردووە، بۆی ــاوی ك ــە تەنگەت ــاران، ك ت

هــەر شــەڕە. هەروەهــا لــە تارانیــش دەنگــۆی بەرپابوونــی 

ــاران  ــەی ت ــەو واقیع ــی ئ ــو بەدیل ــرتێت وەك ــەڕ دەبیس ش

داواكارییــە  بــۆ  دانەدانــی  چــۆك  بــە  ســەپاندوویەتی 

ــی  ــە ڕێككەوتن ــن ب ــەی گەیش ــە ڕێگ ــەكان ل نێودەوڵەتیی

ــاوا و هێوركردنــه وه ی بارودۆخه كــه   ئەتۆمــی لەگــەڵ خۆرئ

ناوچه كــه .  ئاینــده ی  به رژه وه نــدی  لــه  

تــری  ده وڵه تانــی  بەریتانیــاو  و  ئەمه ریــكا  بەرپرســانی 

ــه ن  ــان له الی ــی كردنی ــۆ گوێڕایەڵ ــەدان ب ــە هەڵپ ــاوا ل خۆرئ

ــە  ــیان هەی ــە ترس ــه وه ، چونك ســەركردایەتی سیاســی ئێران

ئه گــه ر ناچــار بكرێــن بــۆ شــەڕكردن لــە دژی تــاران، لەبــەر 

ــەو  ــەوەی ســوود ل ــۆ ئ ــە ب ــاران ســاز و ئامادەی ئەوەشــه  ت

الوازییــەی خۆرئاواییــه كان وەربگرێــت بــێ ئــەوەی ناچــار 

بێــت لــە بەرامبــەردا شــتێك پێشــكەش بــكات، بەڵكــو لــە 

ڕووی پراكتیكیــەوە بەرامبەرەكــەی ئەوەیــە، كــە كارتــی 

ــنتۆن و  ــدەچێت واش ــنەوە، پێش ــەڕ بكێش ــی ش بەرپاكردن

ــەو مه رجــه   ــوون ب ــۆ ڕازیب ــن ب ــن ئامادەب ــدەن و بەرلی لەن

ــەرە.  بەرامب

سەرچاوە: 
ڕۆژنامەی )الحیاە(ی لەندەنی، سكای نیوز عربیه  

/http://www.alhayat.com

http://www.skynewsarabia.com/web ڤالدیمێر پۆتین و حه سه ن رۆحانی



بێده نگكردنی شاره  زه رده واڵه  

پالنه كانی پۆتین بۆ كۆتاییهێنان به  
شه ڕی سووریا {{

له  عه ره بییه وه : شاكار شاكر 
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تۆڕه  ئاڵۆزه كه 
ــه  ســووریا  ــی ئێســتا ل ــه  پرســه  هــه ره  گرنگه كان ــك ل یه كێ

ــه ی  ــه  له میان ــه ده ، چونك ــی ئه س ــه ، چاره نووس ــه  ئارادای ل

كه ســه یه ،  ئــه و  ئه ســه د  پێیوابــوو  مۆســكۆ  جه نگــدا 

پاراســتنی  لــه  پێنــاو  بكرێــت  ڕزگار  پێویســته   كــه  

ــا  ــه دا ، هه روه ه ــه  ناوچه ك ــیا ل ــی ڕووس به رژه وه ندییه كان

ڕێگه گرتــن لــه  دروســتبوونی ئــاژاوه  و پشــێویی، بــه اڵم 

مامه ڵــه   ســه ركه وتوو  كه ســێكی  وه ك  ئه ســه د  ئێســتا 

ده كات، ڕه نگــه  پێــی وابێــت چیرت پێویســتی به  ڕووســه كان 

پێیه تــی.  پێویســتیان  ئــه وان  ئــه وه ی،  قــه د  بــه   نییــه ، 

ده یه وێــت  ده كات،  فه رامــۆش  ئۆپۆزســیۆن  ئه ســه د 

دووبــاره  حزبــی به عــس ببوژێنێتــه وه ، بــه اڵم كرملیــن، 

به تــه واوی  ســوریا  كۆنتڕۆڵكردنــه وه ی  ده زانــی  بــاش 

ــی  ــه ، چونكــه  گرووپه كان ــه ن ئه ســه د شــتێكی مه حاڵ له الی

ــه و  ــه واو ئ ــه  ت ــوننه ، ب ــوردی س ــیۆنی ك ــری وه ك ئۆپۆزس ت

لــه   ئه ســه د  ڕه نگــه   ڕه تده كه نــه  وه .  ده رئه نجامــه  

دیمه نــی  بــه اڵم  دیمه شــق،  لــه   مبێنێتــه وه   ده ســه اڵت 

بگۆڕێــت،  به شــێوه یه ك  ڕه نگــه   لــه  واڵت  سیاســی 

له دواییــدا.  نابێــت  پاشــگه زبوونه وه ی  هه رگیــز  كــه  

ــه  ــش ل ــی فه ڕمی ــی فیدڕاڵیه ت ــی نه بوون ــه  كات ــه ت ل ته نان

ــه  كــرده وه  دابه شــبووه  به ســه ر  ــه اڵم ســووریا ب  ســووریا، ب

ــاوه   ــزی جیاجی ــن هێ ــه ن چه ندی ــه رت و له الی ــن ك چه ندی

ــه   ــی دژ  ب ــه د، گرووپه كان ــی ئه س ــراوه : حكومه ت كۆنتڕۆڵك

ئه ســه د، هێزه كانــی ســه ر بــه  توركیــا و میلیشــیاكانی ســه ر 

بــه  ئێــران، كــورده كان. جگــه  لــه وه ش رووســیا له گــه ڵ 

چه نــد یاریكه رێكــی تریــش كاری كــردووه ، چ له ســه ر 

كه مكردنــه وه ی  بــۆ  ده ره وه ی،  یــان  ســووریا  ئــه رزی 

گوشــار له ســه ر ئــه و ناوچانــه . 

ــف  ــتانا و ژنێ ــه  ئه س ــی ل ــه ی هه وڵه كان ــه  میان ــكۆ، ل مۆس

و ســووچی، ویســتی زه مینه یه كــی هاوبــه ش ڕێكبخــات 

ــاو  ــه كان له ن ــزه  ناكۆك ــرووپ و هێ ــه رجه م گ ــوان س ــه  نێ ل

ســووریا، بــۆ ئــه وه ی ڕێگــه  خــۆش بــكات بــۆ دروســتبوونی 

ــه اڵم  ــی، ب ــی ئیئتالف ــێوه كانی حكومه تێك ــه  ش ــێوه یه ك ل ش

ئه ســه د دوو دڵــه  و هــه ر دابه شــبوونێكی ڕاســته قینه ی 

واڵت په ســه ند نــاكات. ئێرانیــش لــه الی خۆیــه وه  هــۆكاری 

هه یــه  له وباره یــه وه . به مــه ش مۆســكۆ ناچــار ده بێــت 

زیاتــر هه وڵبــدات بــۆ ڕازیكــردن، یــان هه ندێكجــار گوشــار 

دروســت بــكات بــۆ به دیهێنانــی ئــه و ده رئه نجامانــه ی 

له   بووه ،  به رپا  ساڵه    7 نزیكه ی  كه   سووریا،  ناوخۆییه كه ی  جه نگه   دیاره   وه ك 
سه رووبه ندی كۆتاییهێنانه ، چه ندین هێزی جیاجیا و كاریگه ر له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست 
چاوه ڕێی لێكه وته كانی ئه و ڕووداوانه ن، كه  له دوای جه نگه وه  دێنه  ئاراوه ، چونكه  له  
توركیا  و  ڕوسیا  ئێران،  له   هه ریه ك  سه ركرده كانی  دووه می2017   تشرینی  22ی 
له  شاری سووچی ڕووسیای له مه ڕ داهاتووی سووریا كۆبوونه وه یه كیان ئه نجامدا و 

تاوتوێی سووریای دوای جه نگیان كرد.   
مانۆری  و  سه ربازی  ده ستتێوه ردانی  ڕێگه ی  به   ڕووسیا  سه رۆكی  پۆتین  فالدێمیر 
سه ره كییه كانی  هه ره    یاریكه ره  له   یه كێك  ببێته   واڵته كه ی  وایكرد  دیپلۆماسی، 
ملمالنێكه ی سووریا. له  مانگی ئه یلولی ساڵی 2015 ڕووسیا هاته  ناو سووریا بۆ 
رێگه گرتن له  هه ر هه وڵێك بۆ گۆرینی رژێمه كه ی به شار ئه سه د. دوای دوو ساڵ له 
 شه ڕكردن، به شدارییه  سه ربازییه كه ی مۆسكۆ به رهه می خۆی هه بوو له  ڕزگاركردنی 

رژێمه كه ی ئه سه د. 
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مه به ســتیه تی.  خــۆی 

ســووریای  یه كگرتوویــی  له ســه ر  ســووره   ڕووســیا 

عێراقیــش  به رامبــه ر  هه ڵوێســتی  هه مــان  هه رێمــی، 

ڕاپرســیه كه ی  له گــه ڵ  دواییانــه   بــه م  هه بــوو. چونكــه  

ســه رباری  نه بــوو،  عێــراق  كوردســتانی  ســه ربه خۆیی 

عێــراق،  و  لــه  ســووریا  هه ڵوێســته كانی  له یه كچوونــی 

ڕاســته قینه ی  به ڕێوه به ر(یه كــی  )خــۆ  روســیا  بــه اڵم 

بــه  درێژایــی  چونكــه   باشــرته ،  پــێ  كــورده كان  بــۆ 

په یوه ندییه كــی  مۆســكۆ  ڕابــردوو  ده یــه ی  چه ندیــن 

هه میشــه   و  هه بــووه  كــورده كان  له گــه ڵ  دووردرێــژی 

یارمه تیده ریــان  ســه ربازییه وه   و  سیاســی  لــه  ڕووی 

ــورده كان  ــه ڵ ك ــه نگ له گ ــووه  پارس ــیا ڕاهات ــووه . ڕووس ب

و هــاوكات له گــه ڵ عــه ره ب و تــورك و ئێرانیه كانیــش 

رابگرێــت له یــه ك كاتــدا. ئه مــه ش وایكــردووه  ڕووســیا 

هــه ر كاتێــك بیه وێــت بــه  ئاســانی په یوه نــدی له گــه ڵ 

بــۆ  هه لیــان  هه ندێكجاریــش  بــكات،  كورده كانــدا 

ــه اڵم  ــورده كان، ب ــدی ك ــاو به رژه وه ن ــه  پێن بڕه خســێنێت ل

هه مــوو  ســه رووی  لــه   خــۆی  به رژه وه نــدی  دواجــار 
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دایــه . تــره وه   به رژه وه ندیه كانــی 

مۆســكۆ تێــده گات لــه و مه ترســییانه ی ئیرسائیــل هه یه تــی 

له ســه ر  چه كــداره كان  گرووپــه   هه بوونــی  لــه  بــاره ی 

ــه   ــوود ل ــت س ــش ده یه وێ ــی تری ــه ن. له الیه ك ــنوور ه س

ئیرسائیــل وه ربگرێــت، لــه  ڕووی ئابــووری و دارایــی و 

ته كنه لۆژیــاوه ، بــه اڵم لــه  هه مانكاتــدا ناتوانێــت ئێــران 

ــه   ــه  ناوچه ك ــێیه كیش ل ــی و دراوس ــی ئیقلیم وه ك هێزێك

ــه   ــی ئه وه دای ــه  هه وڵ ــیا ل ــه  ڕووس ــكات، بۆی ــۆش ب فه رام

و  ئێــران  لــه  نێــوان  گونجــاو  چاره ســه رێكی  بگاتــه  

ئیرسائیــل لــه  ســووریا له ســه ر بنه مــای به رژه وه نــدی 

هه ردووالیــان.  بــۆ  ڕێگه پێــدراو 

له گــه ڵ  ڕووســیا  كارلێكه كانــی  له ســه ر  فۆكســدانان 

ڕاده یه كــی  تــا  ســووریا،  لــه   یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه  

ســه ربازی  هه ڵوه شــاندنه وه ی  له به ریــه ك  له ســه ر  زۆر 

وردده بێتــه وه ، كــه  ئامانجــی ڕێگه گرتنــه  لــه  ڕوودانــی هــه ر 

ــكۆش  ــنتۆن و مۆس ــدا. واش ــه  نێوانیان ــك ل ــك هه ڵپژانێ پێ

به یه كــه وه  هاریــكار بــوون، لــه  دامه زراندنــی ناوچــه ی 

تووندییــه كان،  هه ڵكشــانی  له كاتــی  ئــارام  نیمچــه  

بــه اڵم هه ماهه نگــی دیپلۆماســی بــۆ كرملیــن، له گــه ڵ 

ســایه ی  له ژێــر  كه مــرته   زۆر  یه كگرتــوه كان  ویالیه تــه  

تره مــپ.  ئیــداره ی 

ــی  ــه ڵ ته واوبون ــه  له گ ــردووه ، ك ــه وه  ك ــی ب ــیا درك ڕووس

جه نــگ و دووبــاره  ئــاوه دان كردنــه وەی ســووریا ، ئه وانــی 

ــا و  ــن و ئه وروپ ــه ش چی ــن، له وان ــووریا دێ ــه ره و س ــر ب ت

ــۆ  ــكات ب ــیان ب ــده دات هاوبه ش ــكۆش هه وڵ ــۆن. مۆس ژاپ

به ده ســتهێنانی  بــۆ  له وهه واڵنــه   به شــێك  دابینكردنــی 

ــه كان  ــكراوه  نێوده وڵه تی ــه ن به خش ــه  له الی ــكه وت، ك ده س

ــده دات  ــه وه ش مۆســكۆ هه وڵ ــت. جگــه  ل ــل ده كرێ ته موی

به رژه وه ندیــه  ســه ره كیه كانی خــۆی له ســووریا دابیــن 

بــكات، ئه گــه ر پارســه نگی ده ســه اڵتی سیاســی به هــه ر 

ــه ی  ــه و ئاماده بوون ــده كرێت ئ ــت. پێشبینش ــش بێ چۆنێكی

ــی  ــامنی و ده ریای ــی ئاس ــه  بوون ــت ل ــی بێ ــیا بریت ڕووس

به پێــی  لــه واڵت.  هه میشــه یی  بــه  شــێوه یه كی 

ــان  ــه ن هه ردووالی ــه  له الی ــدان، ك ــی به كرێ ڕێكکه وتنه كان

كــراوه،  واژۆ  دیمه شــق  لــه   و2016   2015 ســااڵنی  لــه  

ــی  ــامنی و ته رتوس ــی ئاس ــه ی حمیمیم ــه  بنك ــه ك ل هه ری

ــه رقاڵی  ــتا س ــه  ئێس ــه وه ، ك ــان ده مێنن ــی وه ك خۆی ده ریای

هه میشــه یی.  بنكه یه كــی  ببنــه   ئــه وه ن 

ســووریا،  لــه   ئاشــتیانه   چاره ســه رێكی  دۆزینــه وه ی 

ــدا،  ــگ له وێ ــه وه ی جه ن ــه  بردن ــرتن ل ــته نگه كانی كه م ئاس

ــه وه   ــه ڕووی ڕووســیا ده بێت ــه ی ڕووب ــه  نوێیه ك ــه اڵم ئه رك ب

لــه وێ، بــوون و پێویســتی ئــه وان لــه  كاتــی ئێســتادا 

ــی  ــه وه ی ڕكابه ره كان ــه ر ئ ــش له ب ــی تری ــرته . له الیه ك كه م

بۆیــه   له به رده ســته ،  ترییــان  كه رەســته ی  و  ســه رچاوه  

هاوپه یامنــه  كاتییه كانــی ڕووســیا لــه  دیمه شــق و تــاران و 

ئه نقــه ره  هه وڵــی به هێزكردنــی ئه جێنــدا تایبه ته كانیــان 

ــی  ــه ڵ ئه جینداكان ــار له گ ــه  هه ندێكج ــه  ڕه نگ ده ده ن، ك

مۆســكۆ یــه ك نه گرنــه وه ، بۆیــه  ســه ركه وتن لــه  ڕووی 

دیپلۆماســیه وه  ســه خرته  لــه  بردنــه وه ی لــه  گۆڕه پانــی 

جه نگــدا.

سه رچاوه :
http://midan.aljazeera.net 

ئافیــرز(ی  ئه لفوریــن   ( گۆڤــاری  لــه   بابه تــه   ئــه و 

بوتیــن  خطــة  )مالمــح  ناونیشــانی  له ژێــر  ئه مه ریكــی 

كراوه تــه وه .  بــاڵو  ســوریا(  فــی  الحــرب  النهــاء 

ڕووسیا سووره  له سه ر یه كگرتوویی سووریای هه رێمی، 
هه مان هه ڵوێستی به رامبه ر عێراقیش هه بوو. چونكه  
بــه م دواییانــه  له گــه ڵ ڕاپرســیه كه ی ســه ربه خۆیی 
كوردســتانی عێــراق نه بــوو، ســه رباری له یه كچوونی 

هه ڵوێسته كانی له  سووریا و عێراق



ڕازيبوون به  سته مكاری
دۆخی مافی مرۆڤ و ئازادییه كان 

له  ئه سیوپیا {{
له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك 
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دۆخــی مافه كانــی مــرۆڤ لــه  ئه ســیوپیا نه گــۆڕا و 

نه كــرد.  كه میــان  پێشــێلكارییه كانیش  و  زێده ڕۆیــی 

به ڵكــو بــه  پێچه وانــه وه  زیادییــان كــردوو ڕووبــه ڕووی 

ــی و  ــه و سیاس ــك ل ــردن زۆرێ ــتگیركردن و به ندك ده س

ــه  ســاڵی 1991دا  به رپرســه  دیارانه شــی گرتــه وه ، كــه  ل

شانبه شــانی مامۆســتایان، خوێنــدكاران، كه ســایه تیه  

ئیتنییــه كان،  ڕابــه ره   جوداخــوازه كان،  و  هه رێمــی 

مه ده نــی،  فه رمانبه رانــی  گــه وره   خاوه نــكاره كان، 

ســه ندیكاكانی  ئه ندامانــی  و  پۆلیــس  ئه فســه رانی 

كرێــكاران به ندكــران، جگــه  له وانــه ی لــه  كاتــی هه وڵــی 

ئه نجامدانــی كوده تاكــه ی ئایــاری ســاڵی 1989 لــه  

دژی ڕژێمــی ما نگیســتۆ هایلــی مریــام ده ســتگیركران، 

ــی  ــه ت و ئه ندامان ــی ده ســه اڵتی حكوم ــك دژایه ت كاتێ

ــی كڵێســایان كــرد  ــه كان و پیاوان ــه وه  چه كداریی بزووتن

ــه   ــی واڵته ك ــه و پێشــێلكارییانه  و نه بردن ــن ل ــۆ ڕێگرت ب

ــیدار.  ــی مه ترس ــواری دۆخێك ــه ره و لێ ب

یه كــه م: چوارچێــوه ی ده ســتووریی و یاســایی 
مــاف و ئازادییــه كان لــه  ئه ســیوپیا 

ئه ســیوپیا ســێ ده ســتووری نــورساوی به خــۆوه  بینیــوه  

ده ســتووری   ،1955 ده ســتووری   ،1931 )ده ســتووری 

ــچ گرنگیه كــی  ــه اڵم ده ســتووری ســاڵی 1931 هی 1987(، ب

ئه وتــۆی بــه  بابه تــه  مافه كانــی مــرۆڤ نــه دا، به ڵكــو 

به هێزكردنــی  پێنــاو  لــه   تایبه تــی  شــێوه یه كی  بــه  

ده ســه اڵتی ڕه هــای ئیمپراتــۆر هیــال سیاســیی یه كــه م 

داڕێــژرا، لــه  كاتێكــدا، كــه  هیــچ تێگه یشــتنێك نه بــوو 

بــه وه ی، كــه  ده وڵــه ت له بــه رده م هاواڵتیانــی خۆیــدا 

ده ســتووری  ده رچوونــی  دوای  لــه   هه یــه .  پابه ندێتــی 

ســاڵی 1955 وه ك كاردانه وه یــه ك به رامبــه ر نه گونجانــی 

ده ســتووری 1931 له گــه ڵ واقیعــی واڵته كــه دا داڕێــژرا، 

ــیه   ــایی و سیاس ــیناریۆی یاس ــی س ــاو له به رچاوگرتن ــه  پێن ل

ــی و  ــه ی ئه ســیوپیا له ســه ر ئاســتی ناوخۆی هــه ره  ئاڵۆزه ك

ــتووری 1955  ــه  ده س ــه وه ی، ك ــه ره ڕای ئ ــی. س نێوده وڵه ت

بــه اڵم  گــرت،  له به رچــاو  ســنورداری  مافــی  كۆمه ڵێــك 

و  مرۆڤ  مافه كانی  به رامبه ر  پێشێلكاری  پراكتیزه كردنی 
له  دوای چه ندین سه ده   له  ئه سیوپیا، سیمایه كه  ئازادییه كان 
هێشتا ده سه اڵته  یه ك له دوا یه كه كانی ئه و واڵته ده ستبه رداری 
نه بوون و په یڕه وی ده كه ن. به و هۆیه شه وه  له  گۆڕانی ڕژێمێك 
شێوازی  و  ئاست  ئه گه رچی  كێشاوه .  درێژه ی  تر  یه كێكی  بۆ 
ئه و پێشێلكارییانه  له  ده سه اڵتێكه وه  بۆ یه كێکیتر جیاوازییان 
هه بووه . به اڵم ڕه وشی ئازادییه كان و مافه كانی مرۆڤ له  ساییه ی 
ڕژێمی سیاسی ئێستای ئه سیوپیا مشتوومڕ و جموجووڵی خێرا 
سه رده می  ڕابردوو.  ساڵی  چوار  ماوه ی  له   تایبه تی  به   دروستكردووه ،  گه وره ی  و 
هه ژموونداری ڕژێمی ئیمپراتۆری پێشووی ئه سیوپیا تا ساڵی 1974 ده ستگیركردنی 
ماوه ییه   ئه و  بینی.  به خۆوه   ئۆپۆزسیۆنی  كه سایه تی  و  چاالكوان  زۆر  ژماره یه كی 
گه یشته   ده ستگیركراوان  ژماره ی  چونكه   ناسراوه ،  سوور(  )تیرۆری  سه رده می  به  
)10000( كه س. له  دوای گه یشتنی سیستمی ماركسی به  كورسی ده سه اڵت له  دوای 

هه ره سهێنانی سیستمی ئیمپراتۆری ئه سیوپیا. 

د. هانی سلیمان
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ــای  ــه اڵتی ڕه ه ــی ده س ــه رده م هه ژموون ــه ی له ب گرنگیه ك

ئیمپراتــۆردا ســنووردار كــراو هیــچ ده زگا و ده ســته یه ك 

بوونــی نه بــوو بــۆ جێبه جێكردنــی ده ســتوور و كاركــردن به  

ــه اڵتدار  ــه ربازی ده س ــی س ــان ئه نجومه ن ــی. پاش ده قه كان

لــه  دوای ڕووخاندنــی ئیمپراتــۆر هیــال سیالســی یه كــه م لــه  

ــه  دوای )13( ســاڵ بۆشــایی ده ســتووری،  ســاڵی 1974دا ل

ــه و ڕژێمــه ش  ــده ئ ده ســتووری 1987ی ده ركــرد، هه رچه ن

و  تۆقانــدن  و  تووندوتیــژی  سیاســه تی  په یــڕه وی 

چاوســوركردنه وه ی كــرد. بــه و پێیــه ش ئیســیو پیا خاكێكــی 

ــی  ــۆ پشــتیوانیكردن و پاراســتنی مافه كان ــوو ب ــت نه ب به پی

ڕژێمــی  ڕووخانــی  دوای  لــه   ئه ســیوپیا.  لــه   مــرۆڤ 

ده ســه اڵتدار  میللــی  بــه ره ی  حكومه تــی  مانگیســتۆ، 

ده ســتوورێكی نوێــی داڕاشــت و لــه  21ی ئابــی 1995 

چــووه  بــواری جێبه جێكردنــه وه . جیــاوازی ئــه م ده ســتووره  

ــه   ــاره  ل ــاو دی ــێوه یه كی به رچ ــه  ش ــخۆی ب ــه ی پێش له وان

ڕوویــی پێداگریكردنــی له ســه ر دامه زراندنــی ده وڵه تێكــی 

ــی  ــی بڕیاردان ــه  ماف ــی، ك ــای ئیتن ــه ر بنه م ــی له س فیدراڵ

ــه وه .  ــی جیابوون ــه  قۆناغ ــا ده گات ــت ت ــی هەبێ چاره نووس

لــه م ده ســتووردا وه رچه رخانێكــی جۆریــی لــه  بــواری 

كردۆتــه وه   جه ختــی  و  به د یهــات  مرۆڤــدا  مافه كانــی 

ســه ره كییه كانی  مافــه   لــه   تــه واو  ڕێزگرتنــی  له ســه ر 

مــرۆڤ و گــه الن و وه اڵمێــك بــوو بــۆ فریاكه وتنــی دۆخــی 

پــڕ لــه  پشــێوویی و ملمالنێــی ئه ســیوپیا لــه  ســاییه ی 

ســه ربازیدا.  ئه نجومه نــی  ده ســه اڵتی 

ئاراگــی  ئه ندوالیــن  وه ك  ئۆپۆزســیۆنی  كه ســایه تی 

هانــۆ  بیێــر  ئه ســیمینیۆو  و  میكۆلیــن  ناتالیــان  و 

یه كێتــی  حزبــی  لێپررساوانــی  لــه   )ســه رجه میان 

مــۆال،  زیمینــی  و  بــوون(  دادپــه روه ری  و  دیموكراتــی 

ئەسیوپیەکان دەیانەوێت دەوڵەتێکی دیموکراسیان هەبێت
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ســكرتێری گشــتی حزبــی دیموكراتــی نیشــتامنی ئه ســیوپیا 

ــا لیســیالو ئه نــدار گاتشــیۆ تیســیگی بــه  تۆمه تــی  و ئۆلبان

ده ســتگیركران.  تیــرۆر  لــه   تێــوه گالن  بــه   په یوه ســت 

ــر  ــۆ زیات ــا ئه یان ــیوپیا، گۆرمیس ــه  ئه س ــی ل ــری فیدراڵ جێگ

به گژداچوونه وەیــی  یاســای  به پێــی  )50(كه ســی  لــه  

ســاڵی  ئۆرۆمیــای  خۆپیشــاندانه كانی  دوای  لــه   تیــرۆر 

تیســڤای،  یوناتــان  وان  كــرد.  تۆمه تبــار   2016  –  2015

ــه  دێســه مبه ری ســاڵی  وته بێــژی پێشــوویی پارتــی شــین ل

2015 به بــێ دادگاییكــردن تاكــو ئایــاری 2016 ده ســتگیركرا 

تێوه گالنــی  و  پالنداڕشــن  و  هانــدان  تۆمه تــی  بــه  

چوارچێــوه ی  لــه   تیرۆریســتی  كاری  ئه نجامدانــی  لــه  

بــه ره ی  ئامانجه كانــی  به دیهێنانــی  بــۆ  هه وڵه كانــی 

ڕزگاریخــوازی ئۆرۆمــۆ، بــه اڵم ئــه و تۆمه تانــه  بێبنه مــا 

ده رچــوون لــه  ڕوویــی ده ستنیشــانكردنی به ڵگــه ی تــه واو 

و  تیســڤای  یوناتــان  نێــوان  په یوه نــدی  بــه   ســه باره ت 

بــه ره ی ڕزگاریخــوازی ئۆرۆمــۆ. 

دووه م: جیاكردنــه وه ی ده ق لــه  جێبه جێكــردن 
ــه   ــه كان ل ــرۆڤ و ئازادیی ــی م ــی ماف و ڕه وش

ئه ســیوپیا 
بــه   ســێدا،  جیهانــی  ده وڵه تانــی  لــه   ئاشــكرایه   وه ك 

تایبه تــی ده ســتووری ده وڵه تانــی كیشــوه ری ئه فه ریقیــا 

به شــێكی  ئه ســیوپیا  ده ســتووری  دیاریكراویــش  بــه   و 

ــوه ی  ــراوه  و پێ ــه وه  وه رگی ــی كۆڵۆنیالیزمی ــه  میرات زۆری ل

تایبــه ت  مادده كانــی  و  به نــد  زۆربــه ی  په یوه ســته  و 

ئازادییــه كان  و  مــرۆڤ  مافه كانــی  له به رچاوگرتنــی  بــه  

ــه اڵم  ــراوه  ، ب ــا وه رگی ــا و به ریتانی ــتووری فه ڕه نس ــه  ده س ل

ئه فه ریقــادا  لــه  دیفاكتــۆی دۆخــی  ئــه و ده ســتوورانه  

ــی  ــه ری هیچ ــێ كاریگ ــالی ب ــی میس ــد بنه مایه ك ــه  چه ن ل

تــر نییــه ، چونكــه  ژینگــه ی واڵتانــی ئه فه ریقــا تــه واو 

ــه و پێشــێلكارییه   ــاره  و جــۆری ئ ــی قه ب ــه  ڕووی ــاوازه  ل جی

مافه كانــی  به رامبــه ر  ئه ســیوپیا  له نــاو  جۆراوجۆرانــه ی 

مــرۆڤ ئه نجــام ده درێــت، كــه  بــه  گشــتی ده كرێــت لــه م 

ــه وه : ــڕ بكرێت ــواره وه  چ ــه ی خ خااڵن

1.پێشێلكاری به رامبه ر مافی به شداری سیاسی. 

و  ڕاده ربڕیــن  ئــازادی  به رامبــه ر  پێشــێلكاری   .2

. مه گــه ری ژنا ڕۆ

3. پێشێلكاری به رامبه ر مافی گردبوونه وه ی ئاشتییانه .

و  داپڵۆســێنه رانه   و  تووندوتیــژی  كاری  ئه نجامدانــی   .4

ــان. ــی ژی ــه  ماف ــایی ل ــا یاس ــی ن بێبه ریكردن

5. بێســه ر و شــوێنكردنی بــه زۆر و ده ســتگیركردن لــه  

یاســا.  چوارچێــوه ی  ده ره وه ی 

ڕه فتــاری  و  ئه شــكه نجه دان  پراكتیزه كردنــی   .6

 . شــكێن شكۆ

هۆیه كانــی  تایبه مته ندێتــی  به رامبــه ر  پێشــێلكاری   .7

په یوه ندیكــردن.  و  گه یانــدن 

8. ڕێگرتن له  كاری كۆمه ڵگه ی مه ده نی. 

مافــی  و  ســه ندیكایی  كاری  به رامبــه ر  پێشــێلكاری   .9

كرێــكاران. 

10. ڕاگواسن و ده ركردنی دانیشتوان به زۆر. 

و  دوورخســتنه وه   سیاســه تی  په یڕه وكردنــی   .11

ئۆپۆزســیۆنه كان.  و  نه یــار  هێــزه   په راوێزخســتنی 

ــه اڵتی   ــه ن ده س ــوڵامنه كان له الی ــتنی موس 12. په راوێزخس

ئه ســیوپیا و دوورخســتنه وه یان لــه  كاییــه ی سیاســی و 

ده ســه اڵتی  ســه رده می  لــه   تایبه تــی  بــه   ئابووریــی، 

ئیمپراتــۆر مانگیســتۆ هایلــی مریــام و سیســتمی پاشــایه تی 

ــال سیالســی.              هی

سه رچاوه : 
سه نته ری عه ره بی بۆ تووێژینه وه و لێكۆڵینه وه .

http://www.acrseg.org/40380



تره مپ داوای هه ڵوه شاندنه وه ی ده كات

چاره نووسی ڕێككه وتنی ئه تۆمی له گه ڵ 
ئێران و نیگه رانی هاوبه شه كان {{

له  عه ره بییه وه : شاگوڵ هیرانی
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وه ك  له مه وبــه ر  ســاڵ  دوو  نزيكــه ى  پێــش 

تره مــپ،  ســه رۆك  قۆناغــى  بــۆ  ئاماده كاریيــه ك 

دامــه زراوه  ئه مه ريكيیــه كان نه خشــه ر ێگايــان دانــا 

ئێــران  ده ســه اڵىت  فراوانبــووىن  قه بــاره ى  به رامبــه ر 

ئــه و مه به ســته ش  بــۆ  لــه  ڕۆژهــه اڵىت ناوه ڕاســت، 

چه نديــن شــاره زا و چاالكــواىن ســياىس لــه  ئۆپۆزســيۆىن 

عێــراق و ئێرانیــان به كارهێنــا بــۆ بچووككردنــه وه ی ئه و 

ــدای كــردووه  ،  ــه  ناوچه كــه دا په ی ــران ل ده ســه اڵته ى ئێ

شانشــينى  ڕاده ســتى  فه ڕمــى  بــه   ئه ركــه ىش  ئــه م 

ســعوديه  كــرد بــۆ به دواداچــوون بــۆ  دۆســيه كان و 

كــردىن. سه رپه رشــتى 

ئه مه ر يــكا  ســه رۆىك  تره مــپ،  دۆناڵــد  دواجــار 

ئــه و  ســه ر  كــرده   به رچــاوى  هێرشــێىك 

»ئۆبامــا«  پێشــوو  ســه رۆكی  ڕێككه وتننامه یــه ی 

)خراپرتيــن  بــه   و  داوه   ئه نجامــى  ئێــران  له گــه ڵ 

ــرد،  ــاوزه دی ك ــژوودا( ن ــه  مێ ــىك ل ــى ئه مه ري رێككه وتن

ــته ى  ــى ئاڕاس ــه  ئامێزي ــىك هه ڕه ش ــا په يامێ هه روه ه

گشــتى  كۆمه ڵــه ى  كۆبوونــه وه ى  لــه   كــرد  تــاران 

نه تــه وه  يه كگرتوه كانــدا و وىت: »هه مــوو بــژارده كان 

ئێــران«  له گــه ڵ  كــردن  مامه ڵــه   بــۆ  له به رده ســن 

بــه  باڵوكردنــه وه ى وێرانــكارى  و تاوانباريــى كــرد 

لــه  ڕۆژهــه اڵىت ناوه ڕاســت و هه ڕه شــه  كــردن لــه 

 ئيرسائيــل.

ڕێككه وتنه كــه   هه مــوارى  هه وڵــده دات  تره مــپ 

بكاتــه وه  و چه نــد بڕگه يه كيــى بــۆ زيــاد بــكات، وه ك 

ڕێگــه دان بــه  پســپۆراىن چــه ىك ئه تۆمــى، ئه وانــه ى 

ســه ر بــه  ئاژانــى نێوده وڵــه ىت وزه ى ئه تۆمــن بــه  

ــه ربازگه   ــه رجه م س ــه رداىن س ــه رده وام س ــێوه يه ىك ب ش

نهێنيیــه كاىن ئێــران بكــه ن و چاودێــرى هــه ر چاالكيــه ىك 

ــه ن،  ــران بك ــه كاىن ئێ ــه ربازی و ئه تۆميی ــه زراوه  س دام

گۆڕينى  پالنى  ئه مه ريكا،  ئيداره ى  له  ئێستا  به ر  ماوه يه ك 
پاڵ  له   له  ناوچه كه ،  ئێران داڕشت  له گه ڵ  ستراتيژیيه تى خۆى 
كوده تا كردن به سه ر ئه و هاوپه يمانێتیه   ستراتيژيیه ى، كه  پۆڵ 
بريمه ر حاكمى مه ده نى ئه مه ریكا بۆ عێراق له  ساڵی 2004دا 
شيعه كانى  و  ئه مه ریكا  يه كگرتووه كانی  وياليه ته   له  نێوان 
ئيداره ى  كه   روونه ،  اليه ك  هه موو  بۆ  ڕايگه ندبوو .  ناوچه كه دا 
دامه زراوانه ش  ئه و  و  دامه زراوه ييه   ئيداره يه كى  ئه مه ريكا، 
به رژه وه ندى و سياسه ته كانى ده ره وه ى بۆ داده رێژێت و چوارچێوه  
زانياريیه كان دامه زراوه كانى ئه مه ريكا كاریيان  و بنه ماكانی دياری ده كات. به پێى 
كردووه  بۆ جێبه جێكردنى پالنى سه ده  و نه خشه  ڕێگايه ك، كه  سه رۆكی ئه مه ریكا 
رێگايه ش  نه خشه   ئه و  ده كات،  پرۆتستۆی  ناوه ڕاست  رۆژهه اڵتى  له   تره مپ  دۆناڵد 
كۆنتڕۆڵكردنی  و  ئيسرائيل  له گه ڵ  هه ميشه يى  ئاشتيه كى  ڕاگه ياندنى  له   بريتيه  
شوێنه  ئاينيه  پيرۆزه كان له  هه ريه ك له واڵتانی  سعوديه ، فه له ستين و عێراق، جگه  
له  راگه ياندنى ئه نجامدانى هاوبه شيه تى ستراتيژیى ئابوورى له گه ڵ واڵتانى كه نداو 

و له  سه رووى هه مووشيانه وه  شانشینی سعوديه . 

موهیب ریشان
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چونكــه  واشــنتۆن بــه رده وام تــرىس هه يــه  لــه  به رنامــه  

مه ودايــان  كــه   ئێــران،  باليســتییه كانی  موشــه كيیه  

500 كيلــۆ مه تــر ده بڕێــت ئه مــه ش ئــه و خاڵه يــه ، 

ــه .  ــاو رێككه وتنه ك ــه  ن ــت بيخات ــپ ده يه وێ ــه  تره م ك

و  چــن  و  ڕوســيا  هه ڵوێســتى  ڕووبه ڕووبونــه وه ى 

ئه وروپــا

هه مواركردنه وه يــه ك  هــه ر  ڕێككه وتنه كــه :  به پێــى 

ڕه زامه نــدى  ده بێــت  رێككه وتننامه كــه ،  لــه  

كــردووه   له ســه ر  واژۆيــان  اليه نــه كاىن  ســه رجه م 

ئه ڵامنيیــه كان  لــه الى  كاره ش  ئــه م  بێــت.  له ســه ر 

ســه ربارى  فه ره نســا  بــه اڵم  نه كــراوه ،  په ســه ند 

داواى  بــه اڵم  ئه مه ريــكا،  له گــه ڵ  ناهاوڕابــووىن 

تــه واو كــردىن ڕێككه وتنــه  ســه ره كيه كه  ده كات لــه  

قۆناغــى دواى ســاڵى 2025، بــه اڵم لــه  هه مانكاتــدا 

هــه ر هه موويــان ترســيان لــه  چاالكيیــه كاىن ئێــران 

هه يــه  لــه  ناوچه كــه دا ، كه چــى ئــه و ترســه  ناگاتــه  

ڕاده ى ڕه زامه ندبــوون له ســه ر پووچــه ڵ كردنــه وه ى 

هه ڵوه شــاندنه وه ی .  و  ڕێككه وتنه كــه 

لــه   دوارۆژدا  لــه   گــه ر  ئه مه ريــكا  هه رچه نــده  

ــۆى  ــه  ه ــه وه  نابێت ــه وه ، ئ ــگه ز بێت ــه   پاش رێككه وتنه  ك

چــن  و  ئه وروپــا  یه كێتــی  لــه   هه ريه كــه   ئــه وه ى 

دواجــار  ده ره وه ،  بێنــه   رێككه وتنــه   لــه و  ڕوســيا  و 

هيــچ  به بــێ  ئه مه ريــكا  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه  

كێشــه كه   ده مێنێتــه وه .  هاوپه ميانێــك  و  پاڵپشــتی 

ــه ر  ــه  به رامب ــر نيي ــی ت ــچ ئه ڵته رناتیڤێك ــه  هي له وه داي

كاره كــه   ڕه نگــه   رێككه وتنه كــه ،  پووچه ڵكردنــه وه ى 

ئاســتی چاره ســه ركردىن ســه ربازى، ئه مــه ش  بگاتــه  

لــه  و  دووره   ئه گه رێگــى  ئه وروپيیــه كان  الى 

ــه   ــه  پێيانواي ــه ، ك ــياش نيي ــن و ڕوس ــدى چ  به رژه وه ن

ــه  و  ــه  رێككه وتنه ك ــووه  ب ــد ب ــتا پابه ن ــا ئێس ــران ت ئێ

ــردوون. ــكارى ك ــاش هاري ــه ىك ب ــا ڕاده ي ت

و  ئه تۆمــى  ڕێككه وتننامــه ی  هه ڵوه شــاندنه وه ی 

ناوه ڕاســت ڕۆژهــه اڵىت  ســه قامگريى 

ناڕه زايــه ىت  جارێــك  چه نــد  لــه   زياتــر  ئيرسائيــل 

ــی  ــه  و ڕۆڵ ــه و ڕێككه وتن ــه ر ئ ــڕى به رامب ــۆى ده رب خ

هه ڵكشــاوهی ئێــران لــه  ناوچــه ى كه نــداو، چ لــه  

ــه  كاىت  ــه ربازییه وه . ل ــه  ڕووى س ــان ل ــياىس ي ڕووى س

و  كه نــداو  واڵتانــی  پشــتيواىن  تره مــپ  ئێستاشــدا 

ئيرسائيليــى هه يــه  ســه باره ت بــه  گوشــار خســتنه  

به رامبــه ر  ده كه وێتــه   ئــه وه   بــه اڵم  ئێــران،  ســه ر 

بۆيــه   ڕوســيا،  و  چــن  و  ئه وروپــى  له ده ســتداىن 

نوێــى  ێــگاى  نه خشــه   به ســه ر هه ڵويســتى  ئه مــه  

ڕۆژهــه اڵىت ناوه ڕاســت جێبه جــێ ده بێــت، كــه  بريتيــه  

لــه  ئێــران  كاریگــه ری  و  ڕۆڵ  كه مكردنــه وه ى  لــه  

ــاىن  ــپ و واڵت ــه  ئامانجــى تره م ــار ئه م ــه  دواج  ناوچه ك

كه نداويشــه .

ــدا  ــه ر ئێران ــوێ به س ــزاى ن ــه ر س ــره وه  ئه گ ــه ىك ت له الي

تــاران  حكومه تــی  ده كات  وا  ئه مــه   بســه پێرێت، 

دووبــاره  ده ســت بــه  پيتانــدىن يۆرانيــۆم بكاتــه وه ، 

و  قوڵــرت  گێژاوێــىك  نــاو  ده كه ونــه وه   به مــه ش 

و  كێشــمه كێش  بــه ره و  زياتــر  ناوچه كــه ش  قوڵــرت، 

ناســه قامگريى ده ڕوات، بــه اڵم دۆناڵــد تره مــپ لــه  

كاىت ئێســتادا ئامــاده  نييــه  بــۆ ئــه و جــۆره  ئاڵۆزبوونــه ، 

هه رچه نده  ئه مه ريكا گه ر له  دوارۆژدا له  رێككه وتنه  كه   
پاشگه ز بێته وه ، ئه وه  نابێته  هۆى ئه وه ى هه ريه كه  له  
یه كێتی ئه وروپا و چين و ڕوسيا له و رێككه وتنه  بێنه  
ده ره وه ، دواجــار ویالیه تــه  یه كگرتووه كانی ئه مه ريكا 

به بێ هيچ پاڵپشتی و هاوپه يمانێك ده مێنێته وه 
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دواى  ســه ختدايه   دۆخێكــی  لــه  هه رچه نــده  

به ڵێنــى  هه ڵبــژاردن  هه ڵمه تــه كاىن  لــه   ئــه وه ى 

له گــه ڵ  ئه تۆمــی  ڕێككه وتنــه ى  پووچه ڵكردنــه وه ى 

ئێــران داوه ، بــه اڵم دواى ئــه م پاشه كشــه يه  رێژه ييــه ی 

ــته مى  ــه  سيس ــكا ل ــايى ئه مه ري ــه  و قورس ــه ر پێگ یه س

بووه تــه    دواجــار  بــووه ،  به رجه ســته   نێوده وڵه تــی 

ــه   ــت ب ــیا و بتوانێ ــه ی ڕوس ــی پێگ ــه ی به هێزبوون مای

ــاو دۆســيه كه ى ســوريا  ــه  ن ــزه وه  بێت قورســایی و به هێ

و چه نــد دۆســيه یه ىك تريــش، وايكــردووه  ئيــداره ى 

ــىك  ــه  هــه ر جه نگێ ــت ل ــه دوور بگرێ تره مــپ خــۆى ب

ــران.  ــه ڵ ئێ ــوون له گ ــڕ تێچ پ

هەڵسەنگاندنی رێککەوتننامەکە لە ناوخۆی ئێران

رێککەوتننامــه ی ئه تۆمــی ئێــران و گرووپــی )1+5( 

ــۆی  ــە ناوخ ــیناریۆیەک ل ــد س ــە چەن ــات ک دەریدەخ

ــت وه ك:  ــت دەبێ ــدا دروس ئێران

خامنەیــی ئامادەیــە جەنــد گۆڕانکاريیــەک   .1
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ســەقامگیری  ڕێككه وتنه كــه   ئــەوەی  بــۆ  بــکات 

. هه بێــت

ــه   ــران ب ــۆ رای گشــتی ئێ ــە ب ــەم رێککەوتن ئ  .2

داده نرێــت. ســەرکەوتن 

ــە  ــکاری ل ــۆ گۆڕان ــە ب ــه  ئاماژەی رێککەوتنه ك  .3

ئێرانــدا. دەرەوەی  سیاســەتی 

حەســەن روحانــی و الیەنگرانــی رێککەوتنــی   .4

دەکــەن. قازانــج  ئه تۆمــی 

هێــزە تونــدڕەو و ئیســالمیه  ئوســوڵییه كان   .5

دوای سه رخســتنی رێککەوتنه كــه  هیــچ دەســتكه وتێك 

ناچننــه وه .

پێگــەی  پێگــەی  ئێــران  رابــەری  خامنەیــی  عه لــی 

ــه   ــدا هه ی ــەی ئه تۆمی ــە رێککەوتننام ــۆی ل ــی خ گرنگ

بــه وه ی کــە بەدەســتهێنانی ســەقامگیری ناوچه كــه  

پێویســتی بــە گۆڕانکارییــە و لــە دۆســیه ی ئه تۆمیشــدا 

خامنەیــی ئــەو گۆڕانکارییــەی پەســەند کــردووە. بەپیی 

ئــەو گۆڕانکاریانــە لــە بــواری سیاســەتدا دروشــمی 

»مــردن بــۆ ئەمه ریــکا« گــٶڕاوە بــۆ »گفتوگۆكــردن 

لەگــەڵ ئەمه ریــکا«. لەالیەکــی تریشــەوە دۆڕاوەکانــی 

تووندڕەوەکانــن  هێــزە  ئه تۆمــی،  رێککەوتننامــەی 

ــە  ــەتیان ل ــن سیاس ــاڵ رادیکاڵرتی ــاوەی 8 س ــۆ م ــە ب ک

ــه اڵم  ــرد، ب ــڕەو ک ــدا پەی ــەتی دەرەوە و ناوخۆیی سیاس

ئــەم رێککەوتنــە توانــا و هێــزی ئــەو هێــزه  ئوســوڵییانه  

ــەوە. ــەم دەکات ک

سه رچاوه :
/http://blogs.aljazeera.net

Middle East Research Institute

دۆناڵد تره مپ و بنیامین ناتانیاهۆ
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ــدی  ــەورە و توون ــی گ ــا كاردانەوەیەك ــی كینی حكومه ت

نوانــدووه  وەك ئاماژەیــەك بــۆ پەیڕەوكردنــی سیســتمی 

دیموكراســی و ســەروەری یاســا، كاتێــك دادگای بــااڵی 

ــی  ــەوەی ئەنجامەكان ــت پووچەڵكردن ــی پایتەخ نایرۆب

تیایــدا  كــە  ڕاگەیانــد،  ســەرۆكایەتی  هەڵبژاردنــی 

ــتهێنا.  ــەركەوتنی بەدەس ــا س ــۆرۆ كینیات ــەرۆك ئۆه س

بــە  كــردەوە  پشتڕاســت  بڕیارەكــەی  بــااڵ  دادگای 

هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجامەكانــی ئــەو هەڵبژاردنــە، 

ســاختەكاری  و  ســەرپێچی  ئەنجامدانــی  بــە  كــە 

لەالیــەن كۆمســیۆنی هەڵبژاردنــەكان لــە كینیــا درایــە 

قەڵــەم. لــە ڕابــردوودا لــە هیــچ دەوڵەتێكــی ئەفریقــی 

ــی  ــی دادوەری ئەنجام ــە الیەنێك ــەداوە ك ــردا ڕووین ت

ــەر  ــێنێتەوە، لەب ــەرۆكایەتی هەڵبوەش ــی س هەڵبژاردن

ئەمــە كینیــا مافــی ئــەوەی هەیــە شــانازی بــەوە بــكات 

كــە یەكــەم واڵتــی ئەفریقیــە دەســەاڵتی دادوەری 

دەســتێوەردان  تۆمەتــی  بــە  راگەیاندنــی  دوای  لــە 

و ســاختەكاری ئەنجامەكانــی هەڵبــژاردن پووچــەڵ 

ــەرۆكی  ــو س ــە، بەڵك ــا ئەم ــە تەنه ــەك ب ــەوە.  ن بكات

بــەو  فراوانــەوە  ســنگێكی  بــە  »كینیاتــا«  بــراوە 

توونــدی  هەڵوێســتێكی  هیــچ  بــوو،  ڕازی  بڕیــارە 

دەرنەبــڕی و ئــەوەی بــە لێــدان لــە كەســێتی یــان 

پیالنگێــڕی نەیارەكانــی لێكنەدایــەوە، بەڵكــو داوای لــە 

دەنگــدەران و الیەنگرەكانــی كــرد ئــارام بــن و ژیرانــە 

هەڵســوكەوت بكــەن. 

بــەاڵم »ڕایــال ئۆدینــگا«، ركابــەرە سەرســەختەكەی 

ــەزن  ــتامنی م ــی نیش ــەرۆكی هاوپەیامنێت ــا و س كینیات

نــارساو بــە »ناســا« الیخۆیــەوە پێشــوازی لــەو بڕیــارەی 

ــی وەســفی  ــە مێژووی ــردو ب ــی ك ــااڵی نایروب دادگای ب

كــرد بــۆ كینیــا و كیشــوەری ئەفریقیــاش.  لــە راســتیدا 

ســیناریۆی هەڵبژاردنەكانــی ســاڵی 2007  ئەزموونێكــی 

ــۆ كینییــەكان و نایانەوێــت هەرگیــز  دژوارو بەئێشــە ب

دووبــارەی بكەنــەوە.  ســەرۆكی مــاوە بەســەرچوو 

»ئۆهــۆرۆ كینیاتــا« لــە بنەماڵەیەكــی نــارساوە كــە 

مێژوویەكــی پــڕ شــكۆمەندی هەیــە لــە تێكۆشــان لــە 

ــۆ  ــێیەمی گۆم ــوڕی س ــەو ك ــا. ئ ــازادی كینی ــاوی ئ پێن

كینیاتایــە، كەســایەتی چــاالك و دیــاری كینیــا، كــە لــە 

ــوو  ــاڵی 1964دا ب ــە س ــی  و ل ــا خوێندوویەت بەریتانی

بــە ســەرۆكی ئــەو واڵتــە، باپیریشــی رۆڵــی ســەرەكی 

گێــڕاوە لــە راپەڕینــی چەكــداری لــە دژی كۆلۆنیالیزمــی 

داگیــر  واڵتەكــەی  ســەردەمە  ئــەو  كــە  بەریتانــی، 

ركابــەری  ئۆدینــگای  ڕیــال  هەروەهــا   كردبــوو.  

ــواری  ــە ب ــە ل ــرت نیی ــا كەم ــە كینیات ــی ل رۆڵ و خەبات

پشــتیوانیكردنی بزووتنەوەی ئازادیخــوازی و دەركردنی 

كۆڵۆنیالیــزم لــە واڵتەكــەی، بەڵكــو ئەوەنــدە بەســە كــە 

كە  دەكات،  ئەفریقیا  كیشوەری  سەیری  شێوەیەك  بە  جیهان 
هه میشه  بووه ته  كانگای شەڕو پاشاگەردانی و دواكەوتوویی و 
هەژاری، بەاڵم ئەم تێڕوانینە بەبە بەرە دەستی كردووە بە گۆڕان، 
لە كاتێكدا بە كەم تەماشاكردن و شەرمەزاریە بۆ دەوڵەتانی 
دیكتاتۆرییەكاندا  ڕژێمە  قەڵەمڕەوی  لەژێر  كە  ناوچەكە، 
دەناڵێنن، چونكە ڕازی نین لەگەڵ پرۆسەی ژیانی دیموكراسیدا 

هەڵبكەن و گوێ  بۆ ڕای بەرامبەر بگرن. 
محمد مسته فا جامع
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ــار و  ــە، كــە ئەندامێكــی دی ــگا ئۆدینگای كــوڕی ئۆجینی

كاریگــەری بزووتنــەوەی ســەربەخۆیی كینیــا بــووە 

و كینیاتــا لــە دوای هەڵبژاردنەكانــی ئــاداری ســاڵی 

2013  وەك جێگــری خــۆی داینــا، بــەاڵم هــەرزوو 

بــۆ  ئــەم دوو ســەركردەیەی كینیــا گــۆڕا  رێــڕەوی 

ــردە  ــا ڕوویك ــوو كینیات ــاواز، ئەوەب ــتەی جی دوو ئاراس

خۆرئــاوا، بــەاڵم ئۆدینــگا هەڵگــری بیــری سۆسیالیســتی 

بــوو بۆیــە ڕوویكــردە ڕوســیا و چیــن و لــە ســاڵی 

ــەرۆك  ــەاڵم س ــد، ب ــی دامەزران ــی چەپ 1996دا حزبێك

گۆمــۆ كینیاتــا لــە دوای 3 ســاڵ بەســەر دامەزراندنیــدا 

ــە  ــگا«ی ل ــرد و »ئۆدین ــە ك ــێ  قەدەغ ــی ل كاری سیاس

ــرد.  ــەر ك ــدا دەستبەس ــی حكومی ناوەندێك

كاتێــك چاوێــك بخشــێنینەوە بــە مێــژووی گۆڕانــی 

ــی  ــە كاروان ــە  ل ــن ك ــا، دەبینی ــە  كینی ــی ل دیموكراس

یەكەمیــن  سیاســیدا  ژیانــی  ســەدەیەكی  چارەكــە 

1992دا  ســاڵی  لــە  ڕاســتەقینە  هەڵبژاردنــی 

ئەنجامــدرا، كــە  حزبــی یەكێتــی نیشــتامنی ئەفریقیــا 

پاشــان  بەدەســتهێنا،  ســەركەوتنی  دەســەاڵتدار   ی 

لــەو  دیموكراســیانە  هەڵبژاردنــی  ئەزموونەكانــی 

واڵتــە فــره  ئیــن و پێكهاتەیــەدا دووبــارە كرایــەوە، 

 2013 و   2007 هەڵبژاردنەكانــی  دیارترینیــان  كــە  

بــوو، هەرچەنــدە ئــەوەی 2007 كاری تووندوتیــژی 

و كوژرانــی 1500 كەســی لێكەوتــەوە، ئەمــە جگــە 

ــان كــەس، دواجــار  ــە لێقەومــان و ئاواربوونــی ملیۆن ل

هه ڵبژاردنی سه رۆكایه تی كینیا 2017



300

ئایدیا دیپلۆماتیك

پێشــووی  ســەرۆكی  ســەركەوتنی  بــە  ملمالنێكــە 

ــگا  ــەاڵم ئۆدین ــی پێهــات، ب ــا مــوای كیپاكــی كۆتای كینی

2007ی  ســەرۆكایەتی  هەڵبژاردنــی  ئەنجامەكانــی 

قبــووڵ نەكــرد، بەڵكــو پرۆســەی هەڵبژاردنــی بــە 

ــك  ــتێوەردانی الیەنێ ــاختەكاری و دەس ــی س ئەنجامدان

ــژی و  ــی تووندوتی ــە  رووداوەكان ــرد، بۆی ــار ك تۆمەتب

ــا  ــوو ت ــەردەوام ب ــگ ب ــاوەی دوو مان ــۆ م ــدادان ب پێك

ــووی  ــتی  پێش ــكرتێری گش ــان، س ــی ئەن ــەوەی كۆف ئ

نەتــەوە یەكگرتــووەكان تەدەخولــی كــردو ســەركەوتوو 

بــوو لــە ڕازیكردنــی ڕایــال ئۆدینــگا بــە وەرگرتنــی 

ــەڕو  ــە ش ــان ب ــران و كۆتاییهێن ــەرۆك وەزی ــتی س پۆس

ــت و  ــەركردنی گرف ــی چارەس ــە تایبەت ــەكان، ب ناكۆكیی

ئیتنییــەكان.  پشــێوییە 

لــە ڕاســتیدا ڕایه ڵــه  ئیتنییــەكان و ملمالنێــی دروســتبوو 

و  تــرس  نەتەوەییــەكان  و  ئیتنــی  بنەمــا  لەســەر  

ــە  ــەو واڵت ــۆ  دەســەاڵتی سیاســی ئ ــی زۆری ب نیگەران

ــی  ــە حكومەت ــدا ك ــە كاتێك ــە ل ــتكردووە، ئەم درووس

نایروبــی كەوتــە نــاو تەڵــەی پاڵپشــتی كردنــی پۆســتە 

حكومییــە گەورەكانــەوە لەســەر بنەمای ســازانی ئیتنی 

نــەك لەســەر بنەمــای توانــا، لێهاتوویــی، دادپــەروەری 

لــە دوای  و شــەفافیەت.  حكومەتــی نوێــی كینیــا 

دامەزراندنــی لــە 26ی ئۆكتۆبــەری 2017 ڕووبــەڕووی 

سه رۆك ئۆهۆرۆ له  كاتی ده نگدان
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ــان  ــە دیارترینی ــۆوە، ك ــەورە ب ــتەنگی گ ــك ئاس كۆمەڵێ

ئیتنییــەكان،  ئاڵۆزییــە  چارەســەركردنی  لــە  بریتیــە 

بەگژداچوونــەوەی گەندەڵــی و بەرتیلخــۆری، چۆنێتــی 

دابەشــكردنی پرۆژەكانی گەشــەپێدان و پێشكەشكردنی 

خزمەتگوزارییــەكان بــە شــێوەیەكی دادپەروەرانــەی 

تــەواو، جگــە لەمانــەش دۆســیەی پاراســتنی ئاسایشــی 

ــە بەســەر  ــییانەیە، ك ــەو دۆس ــە پێشــەوەی ئ ناوخــۆ ل

دۆخــی سیاســی و ناوخۆیــی كینیــادا زاڵــە، بــە تایبەتــی 

لــە ســایەی هەبوونــی بزووتنــەوەی گەنجانــی ســۆماڵی، 

ــدڕەوە و دەســتی  ــی ئیســالمی توون ــە بزووتنەوەیەك ك

گرتــووە بەســەر شــاری »حائــو« لەســەر ســنووری 

ــا – ســۆمال.  ــوان كینی نێ

ئەوەنــدە بەســە بــۆ كینیــا، كــە یەكێكــە لــە واڵتــە 

كیشــوەری  خۆرهەاڵتــی  گەشەســەندووەكانی  تــازە 

ڕەش، ســااڵنێكە هەڵبژاردنــی دیموكراســییانەی تیــادا 

و  كێشــە  چارەســەركردنی  ســەرقاڵی  و  دەكرێــت 

گرفتەكانــی ناوخۆیــە، وەك ناســەقامگیری ئیتنــی و 

ــی،  ــودەزگاكان، گەندەڵ ــەفافیەتی دام ــی، ش كۆمەاڵیەت

دۆســیەی ئاســایش و پێكەوەژیانــی نێــوان پێكهاتــەكان، 

بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن كــە بــە بەراوردكردنــی لەگــەڵ 

رژێمــە دیكتاتۆرییەكانــی ئەفریقیــا، كینیــا واڵتێكــە 

ــی  ــەمەندۆفێری دیموكراس ــڕەوی ش ــەر رێ ــە س كەوتۆت

و پێكەوەژیــان و گەشەســەندنی سیاســی،  ئابــووری و 

كۆمەاڵیەتــی.

سەرچاوە: 
ماڵپەڕی »نون پۆست« 

https://www.noonpost.org/content/20030

رایال ئۆدینگا 



له  زۆنگاوی قه یرانی سووریا

}} ئێران و ئیسرئیل پێكدا ده ده ن؟
نووسینی: سیلوین سیپڵ

له  فارسییه وه : ئه رسه الن حه سه ن



303

ژمارە )35-34( نیسانی 2018

ــی  ــی حه ره م ــاوی به زاندن ــه  پاس ــل ب ــوپای  ئیرسائی س

فڕۆکه یه کــی  له الیــه ن  واڵته کــه ی  ئاســامنی 

بێفڕۆکه وانــی ئێرانییــه وه ، ناوه ندێکــی فه رمانده یــی 

بنکه یه کــی  چه نــد  و  ســووریا  لــه   ئێرانــی 

 F-16 فڕۆکه یه کــی  کــرد.  تۆپبــاران  ســه ربازی 

لــه   ئاســامن   - زه وی  مووشــه كێكی  تێگرتنــی  بــه  

به ده ســت  کــه   ڕوســییه وه،  تۆپخانه کانــی  یه کــه ی 

که وتــه   پاملیــر  ئاســامنی  لــه   ســوریاوه یه ،  ســوپای 

خــواره وه . بــۆ یه که مجــار، دوای 36 ســاڵ دیمه شــق 

لــه   تێکشــکاند.  ئیرسائیلــی  هه لیکۆپته رێکــی 

ــه د  ــه  2011، س ــه ڕه وه  ل ــتپێکردنی ش ــه ره تای ده س س

ــه ت  ــه  تایب ــوە، ب ــووریادا فڕی ــه ر س ــه  به س ــار فڕۆک ج

چه که کانــی  جێگۆڕکێــی  یــان  بنکــه کان،  دژی  لــە 

بــۆ  ئێرانییه کانیــش .  دژی  هه ندێکجــار  و  حزبوڵــاڵ 

تۆپبارانــی   ،2016 حوزه یرانــی  19ی  لــه   منوونــه ، 

ــه وه .  ــی لێکه وت ــی ئێران ــتنی ژه نه راڵێک ــل کوش ئیرسئی

ئێــران و ســوورییه کان نه یانتوانــی هیــچ وه اڵمێکــی 

ــه د  ــار ئه س ــی به ش ــه  ڕژێم ــه اڵم هه نووک ــه وه ، ب بده ن

و پشــتیوانانی ڕووســی، کــه  کۆمه ڵکوژییه کــی دیکــه ی 

دیمه شــق  غۆتــه ی  به شــی  لــه  ســڤیلیان  خه ڵکــی 

له وانه یــه   کــه   هه ســتدەکەن  ده ســتپێکردووه ، 

وه رچه رخانێکــی چاره نوسســاز لــه  په یوه ندییه کانــی 

ــدات، کــە  ــه  ســووریا ڕووب ــران ل ــل و ئێ ــوان ئیرسائی نێ

خۆیــه وه   بــه   نێوده وڵه تــی  مێشــکی رشۆڤه کارانــی 

لــه م  ئیرسئیلــه وه   ڕوانگــه ی  لــه   ســه رقاڵکردوه، 

ده کۆڵینــه وه .  بابه تــه ش  

حــه وت ڕێکخــراوی ســووری له الیــه ن ئیســرئیله وه  
پڕچــه ک ده کرێــن

تێکهه ڵچوونه کانــی  هه ڵکشــانی  ڕاســتیدا،    لــه  

ئیرسائیــل لــه  ســووریا بــه  خســتنه خواره وه ی فڕۆکــەی 

لــه  تێکهه ڵچوونــه   ئــه م  پێنه کــرد،  ده ســتی   F-16

ــه اڵم  ســه ره تای ســاڵی 2018ەوە ده ســتی پێکــردووه ، ب

ــتگیری  ــه  پش ــل ل ــژه  ئیرسائی ــه ک؟ له مێ ــه  چ به ڵگه ی ب

ــووریا  ــه ڕی س ــه  ش ــه ن ل ــه و الی ــان ئ ــه م، ی ــی ئ کردن

ــه  ڕوانگــه ی ســه ربازییه وه   خــۆی بــه دوور گرتــووه  و ل

بنیامیــن  کــه   ئاقــاره ی  بــه و  کارکردنــه   بیــری  لــه  

ورده  ورده  سه رکه وتنه کانی سووپای به شار ئه سه د ده رده كه وێت، له والشه وه  دیمه نی 
به رکه وته ی نێوان ئیسرائیل و ئێران له  جاران زیاتر هه ڕه شه ئامێز دێته  به رچاو، ئه مه  
الپه ره یه کی  نوێیه  له  مێژووی ناوچه که دا، که  گریمانه ی هەڵدانه وه ی هه یه . له  7ی 
شوباتی 2018، ژووری هزری ئه مه ریکی و گرووپی قه یرانی نێوده وڵه تی ڕاپۆرتێکیان 
به  ناونیشانی«ئیسرائیل، حزبوڵاڵ و ئێران: چۆن پێش به  شه ڕێکی دیکه  بگرین له  
)قۆناغێکی نوێ( له  شه ڕی  سووریا« باڵوکرده وه،  که  بە ده ستپێشخەری   ئیسرائیل، 
بووه ته   سووریا  که   ئه نجام ،  ده گاتە  ئیسرائیل  یه که م،  پێکردووه.  ده ستی  سووریا 
باره گایه کی هه میشه یی ئێران، پاشان )ڕێسای گه مه كه  ( له  2006دا بووه  به ربه ستی 
به ریه ککه وتنی ئیسرئیل و میلیشیاکانی شیعه ی حزبوڵاڵی لوبنان، بریکار ی ڕژێمی 
سوریا له  شه ڕ و گۆڕینی بۆ شه ڕ، په یتا په یتا ڕه نگ ده گۆڕن. پاشان )هه ڵگیرساندنی 
شه ڕ ته نیا به ستراوه تەوە بە تاڵە مویه ک  و هه ڵه ی لێپرسینه وه یه کی ساده ، ئه م یان 

ئه و الیه نه )ئیسرائیل، حزبوڵاڵ، ئێران(. 
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ــی  ــاندویەتی ؛ گرنگ ــور( ناس ــی س ــه )هێڵ ــۆ ب ناتانیاه

ئــه م هێاڵنــه  بوونــه  کۆســپه  لەبــه رده م گه یشــتنی 

مووشــه كه كانی ئێــران  بــۆ  حیزبوڵــاڵو گواســتنه وه ی 

لــه   لوبنــان.  باشــووری  بــۆ  دیکه یــه   چه که کانــی 

ــا  ــران و تورکی ــیا، ئێ ــی 2017، ڕوس ــتی ئه یلول ناوه ڕاس

یــان  گرژییــه کان،  که مکردنــه وه ی  ڕێککه وتننامــه ی 

واژۆ کــرد، کــه  کۆتاییــه ک بــوو بــۆ بانگه شــه کانی 

ئیرسائیــل. 

لــه وه   ڕێککه وتننامه کــه ی  واژۆکارانــی  ئیرسائیــل 

پاشه کشــه ی  خوازیــاری  کــه   ئاگادارکردوه تــه وه،  

)حیزبوڵــاڵو  هاوبه شــه كانی  و  ئێــران  هێزه کانــی 

کیلۆمه تــری   60 لــه   زیاتــر  بــۆ  دیکه (یــە  ئه وانــی 

ــی  ــه اڵم ڕێککه وتن ــۆالن ، ب ــی ج ــنور)ی( به رزاییه کان س

کۆتایــی ڕێگــه  بــه م هێزانــه  ده دات 20 کیلۆمه تــر لێــی 

نزیکببنــه وه . بــه  گوتــه ی ئامــۆس هــارڵ، شــاره زای 

ــه و  ــی، ل ــس(ی ئیرسائیل ــه ی )هائارت ــه ربازی ڕۆژنام س

بــه   حزبوڵــاڵو  پێوه نده کانــی  و  )ده ســت  کاتــه وه 

هه مانشــێوه  ســوپای پاســدارانی ئێران تا ئه م ســنوورانه  

ــه ی ســرتاتیژییه کانی  ــە ڕوانگ ــردووه (. ل پێشــڕه ویان ک

ــه   ــه م پێشــڕه وییكردنه  ده رئه نجامــی ب ــه وه ، ئ ئیرسائیل

واڵتــی  لــه   ئه مه ریکییه کانــە  پاشه کشــه ی  کــرده وه  

و  )دیمه شــق  شــه ڕ  ســه رکه وتوانی  کــه   ســووریا ، 

ــی  ــۆکاری زیادبوون ــە ه ــرد، ک ــرس ک ــران(ی چاونه ت ئێ

زیاتــر  و  ســووریا  لــه   ئیرسائیلــه   په الماره کانــی 

هاتنــه  به رچــاوی چه که کانــی ئیرسئیلــه  به ده ســت 

لــه  دوور  هــارڵ،  ناوچه یــه وه .  ئــه م  چه کداره کانــی 

ــی  ــەوە، توانیویه ت ــۆری ســوپای ئیرسئیل ــاوی سانس  چ

دیمه شــق  دوژمنــی  ســوننه ی  ڕێکخــراوی  حــه وت 

ــل  ــنوری ئیرسائی ــه س ــک ب ــه ی نزی ــه  ناوچ ــاران ل و ت

بناســێنێت، کــه  هه نووکــه  چــه ک و پێداویســتی و پــاره  

ــرن. ــل وه رده گ ــه  ئیرسائی ل

کاتی گازگرتنه ، ئه ویش دژواره 
ئیرسائیــل  نێوده وڵه تــی،  قه یرانــی  به پێــی گرووپــی 

و  پتــه وی  له بــه رده م  کردنــە  ڕێگــری  خوازیــاری 

دیمه نێك له  شه ڕی ناوخۆی سووریا
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دوژمنانــی  ســه ربازی  هه میشــه یی  ئاماده یــی 

بیرده هێنینــه وه   ئــەوە  ســووریا،  لــه  ئێرانییه کانــە 

ــه ی   ــۆالن بنک ــوه ی ج ــه  نی ــل، ل ــی ئیرسائی ــه  ده وڵه ت ک

ــە و  پێــش 50 ســاڵ داگیــری کــردووە، ده یه وێــت  هەی

ببێتــه  کۆســپ له بــه رده م ئێرانییــەکان لــه  ســووریا 

بــۆ درووســتکردنی فڕۆکه خانــه ، به نــده ر و بنکــه ی 

ســه ربازی هه میشــه یی و شــوینێک بــۆ درووســتکردنی 

ــت  ــه  دووره ده س ــه م ئامانج ــڕۆ ئ ــه اڵم ئه م ــارۆن، ب ش

ــی ئاسایشــی  ــه  کــە ئه نجوومه ن ــه  به رچــاو. لێره دای دێت

ــۆی  ــگرتنی( خ ــای پێش ــه  )توان ــه رده وام ل ــل، ب ئیرسائی

ڕابه رییــان  ڕوانگــه ی  بــۆ  مه حــه ک  ســه نگی  وه ک 

لــه  بێئۆقره یــی  ئاماژه یــه ک  وه رگرتــووه   ســودیان 

ده بینیــن.  بــه  شکســت  ده رئه نجامــی هه ســتکردن 

ــان، وه زیــری به رگــری  ــدۆر لیبه رم بــه  گوتــه ی ئافیگ

ئیرسائیــل، لــه  دوای خســتنه  خــواره ی فڕۆکــەی F-16ی 

ــو  ــە، به ڵک ــەپ نیی ــە ح ــی حەپ ــدی کات ــل ئی ئیرسائی

ده بێــت گاز بگیردرێــت ئه ویــش دژواره .

ســرتاتیژییه تی  2000ه وه،   ســه ره تای  لــه   ئیرسائیــل 

ــن  ــد ب ــه رده می دێڤ ــه  س ــوه  . ل ــۆی گۆڕی ــی خ ناوچه ی

گۆریــۆن و جێگره وانــی، دوژمنــی ســه ره کی جیهــان 

عه ره بی ســوننه  بــوو. پێویســته  ئیرسائیل له   فارســه کان، 

)کــورده کان،  جۆراوجــۆره کان  که مینــه   تورکــه کان، 

ــه وه   ــد...( نزیکبێت ــه کان و هت ــیحییه کان، دروزیی مه س

لــه   ساردوســڕ  هه ڵوێســتی  نه یتوانــی،  ئه گــه ر  و 

ــی  ــڕۆ دوژمن ــی ئه م ــه ر. کەچ ــدا بگرێته ب به رامبه رییان

ژمــاره  یه کــی ئێــران و نزیکبوونه وەیەتــی لــه  عه ره بــی 

ــی . ئێــران لــه   ســوننه  و ئیامراتــی یه کگرتــوی عه ره ب

گۆڕه پانــی شــه ڕی ئه مه ریــکا لــه  عێــراق به هێزتــر 

و  قوتکردوەتــەوە  ســه ری  ســه رکه وتوو  ته نانــه ت  و 

لوبنــان  و  ســووریا  لــه   ســه رچاوه گه لێکی  ئه مــڕۆ 

به ده ســته وه یه ، کــه  پێــش 15 ســاڵ، ته نانــه ت بــه  

ناچــاری  ده توانێــت  کــێ  نه یده بینــی.  خه ویــش 

بــکات لــه  تــه واوی ئــه م هێــز و توانایانــه ده ســت 

ــكات؟  ــه وه  ب ــی ئ ــێته وه  و چۆنچۆن بکێش

گه مه ی مۆسکۆ
لــه  هه لومه رجێکــی وه هــادا، ئایــا شــوێن بــۆ مانــۆڕی 

ئیرسائیــل ماوه تــه وه ؟ ناتانیاهــۆ و پوتیــن له مێــژه   

دوالیه نه یــان  بپارێــزن.  په یوه نــدی  هه وڵــده ده ن 

ــکۆ و  ــووریا، مۆس ــه  س ــیا ل ــتێوه ردانی ڕوس دوای ده س

ته لئه بیــب بــه  ڕێککه وتنێکــی نه نــوورساو گه یشــن: 

به شــار  ڕژێمــی  مۆســکۆدا   بــه   ڕێگــه ی  ئیرسائیــل 

به ده ســتهێنانه وه ی  لــه   و  بــکات  ڕزگار  ئه ســه د 

ڕووســیاش  بــدات،  یارمه تــی  قه ڵه مڕه ویه کــه ی 

چــاوی لــه  تۆپبارانــی هێــزه کان، یــان بنکه کانــی ئێــران 

بنوقینێــت، بــه اڵم ئه مــڕۆ، بــه  گوتــه ی ئانشــل پوفــه ر، 

که ســێکی  هه ســتده که ین  ئیرسائیلــی،  رشۆڤــه کاری 

ــت.  ــه  نازانێ ــه م ڕێککه وتن ــه  ئ ــادار ب دیکــه  خــۆی وه ف

بــه   پێــش  نایه وێــت  و  ناتوانێــت  مۆســکۆ  بۆچــی 

ــگای  ــی، ڕووســه کان نی ــه  کورت ــت. ب ــه کان بگرێ ئێرانیی

ــەدا  ــە ڕاپۆرتەک ــه ن، ل ــوڵ ناک ــران قب ــۆ ئێ ــل ب ئیرسائی

دەڵێــت :  ڕووس  بــااڵی  دیپلۆماتێکــی  هاتــووە: 

لــه   ئێــران  پێیانگوتوویــن،  ئیرسائیــل  »به رپرســانی 

ــه  دوا  ــه ڕ ده کات ک ــووریا ش ــه  س ــە ل ــه وه  بۆی بنه ڕه ت

ئــەوەی  لەگــەڵ  ئیرسائیلــه ،  له ناوبردنــی  ئامانجــی 

ــه   ــدی واڵت ــی و به رژه وه ن ــا ئایین ــران ته نی ــه ری ئێ پاڵن

ــات  ــران بوونی ــێ ئێ ــووی ســووریا به ب و ده بێــت داهات

ــه وه .    بنێین

                

سه رچاوه : 
لۆمۆند دیپلۆماتیك )فارسی(                                           



گه نجینه ی ئاسیای ناوه ڕاست

هه ڵپه ی په كین به ره و ڕێگه ی ئاوریشم  {{
له  عه ره بییه وه : مه یلی سه باح
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بۆچی ئاسیای ناوه ڕاست؟ 
ــوێنی  ــه  ش ــامن هه ی ــه  ناوچه یه ك ــه وه  ئێم ــه  دڵنیایی ب

ئاســیای  پێكهێنــه ری  ده وڵه تــی  پێنــج  چاوتێبڕینــی 

ــش  ــاران له پێ ــۆڤێتی ج ــی س ــۆ یه كێتی ــته  و ب ناوه ڕاس

بــوون،  پشــته وه   كۆاڵنــی  ڕووخانــی  و  هه ڵوه شــان 

توركامنســتان،  كازاخســتان،  لــه :  بریتیــن  ئه وانیــش 

ئێســتا  قرغیزســتان،  و  ئۆزبه كســتان  تاجیكســتان، 

پۆلێنكراوه كاندایــه   له نــاو  شه شــه میش  ده وڵه تــی 

ئه ویــش ئه فغانســتانه ، هه مووشــیان پێكــه وه  تۆپــی 

ئــه و  پێكده هێنــن.  ناوه ڕاســت  ئاســیای  جوگرافیــی 

ناوچه یــه  تــا ئێســتا بــه  یه كێــك لــه و ناوچانــه ی جیهــان 

داده نرێــت، كــه   كه مرتیــن چڕیــی دانیشــتووانی هه یــه ، 

به ریتانــی  ئابووریــی  ڕۆژنامه نووســی  هــه روه ك 

دانیشــتووانی  ڕێــژه ی  كــۆی  ماكیــچ(  )جێمــس 

بــه   ناوه ڕاســتی  ئاســیای  ده وڵه تــی  هه رپێنــج 

به ریتانیــا  دانیشــتووانی  كــۆی  له گــه ڵ  یه كســان 

مه زه نــده  كــردووه ، كــه  ده گاتــه  زیاتــر لــه  )66( ملیــۆن 

ــه س.  ك

زنجیره  چیای )ئاالی( له  كۆماری قرغیزستان 
ئــه وه ی  له پــاڵ  به رفراوانــه ،  و  گــه وره   ڕووبه رێكــی 

ــهێنانی  ــو هه ره س ــاران تاك ــۆڤێتی ج ــی س ــه  یه كێتی ك

گرنگییه كــی ئه وتــۆی پێنــه دا، ئــه وه ش وایكــرد ناوچه كه  

ببێتــه  یه كێــك لــه و ناوچانــه ی جیهــان، كــه  ســه رچاوه  

زۆروزه وه نده كانــی  رسوشــتییه   به رووبوومــه   و 

تــا  به ڵكــو  به كارنه هێرێــت،  و  ده رنه هێرێــت 

ئێســتاش به شــی هــه ره زۆری ده رنه هێــراوه ، بۆیــه  

ده بینیــن بــۆ منوونــه  واڵتێكــی وه ك كازاخســتان ڕێژه ی 

%3ی یه ده گــی نــه وت و ڕێــژه ی %4ی خه ڵــووزی 

به ردینــی جیهانــی تیایــه، ئــه وه ش بــه الی چینــه وه  زۆر 

ــووز  ــه ری خه ڵ ــن به كارب ــه  گه وره تری گرنگــه  چونكــه  ب

الیه كــی  لــه   جیهــان.  ئاســتی  له ســه ر  داده نرێــت 

تــره وه  كازاخســتان خاوه نــی گه وره تریــن یه ده كــی 

لــه ڕووی  هه روه هــا  جیهانــدا،  لــه   زنكــه   مــاده ی 

زۆریــی یه ده كــی ئاســن و مه نگه نیــز و قوڕقوشــم 

و  یه كه مه كانــه   ده وڵه تــه   ده   ڕیــزی  لــه   ئاڵتــوون 

ڕێــژه ی %15ی یه ده كــی یۆرانیۆمــی جیهانیــش هــه ر 

ئه تــۆم  وزه ی  ئایینــده ی  كه واتــه   كازاخســتانه ،  لــه  

پشــتی  زۆر  ســه ربازی  و  ئاشــتی  مه به ســتی  بــۆ 

كازاخســتان  دانیشــتووانی  تێكــڕای  پێده به ســتێت. 

ده گاتــه ته نهــا  16 ملیــۆن كــه س و هــه ر هاوواڵتییه كــی 

پشــكێكی بێشــوماری، لــه  داهاتــی ئــه و ســه رچاوه  

ئــه وه   هه رچه نــده   به رده كه وێــت،  ده وڵه مه نــده  

پێده چێت سه رۆكی ڕووسیا ڤالدیمێر پۆتین له گه ڵ بۆچوونی هاوتا ئه مه ریكییه كه یدا 
هاوپشكیكردن  و  به هێز  دۆستایه تییه كی  به رقه راركردنی  به   سه باره ت  بێت،  كۆك 
نییه   دووریش  په كین،  و  مۆسكۆ  نێوان  زه به الحی  و  گه وره   زۆر  كارێكی  چه ند  له  
ئه وه  بگۆڕێت بۆ گرژی و كێبڕكێیه كی ڕووبه ر فراوان و په یوه ندییه كی دیپلۆماسی 
ناهاوسه نگ له  ئایینده دا،   به  تایبه تی دوای ئه وه ی ده ستێوه ردانی چین له  كارووباری 
له و شوێنانه ی  یه كێكه   ناوچه یه   ئه و  كاتێكدا  له   زیادیكردووه ،  ناوه ڕاستدا  ئاسیای 
به الی ڕووسیاوه  گرنگ و جێی ئومێده ، هه رچه نده  كێرڤی هه وڵ و ته قه لالكانی چین 
بۆ پاوانكردنی ئه و ناوچه یه ی له  مێژوودا له  ئامێزی ڕووسیادا بووه ، له  هه ڵكشاندایه .   
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ڕوونــادات، چونكــه  زۆرێــك ده وڵــه ت چاویــان تێبڕیوه . 

ــی  ــژه ی %4.5ی یه ده گ ــتان ڕێ ــاری توركامنس ــه  كۆم ل

كۆمــاری  لــه   هه یــه ،  جیهــان  رسوشــتیی  گازی 

گازی  یه ده كــی   0.8% ڕێــژه ی  ئۆزبه كســتانیش 

رسوشــتیی جیهــان هه یــه ، كــه  به رامبــه ر بــه  ئــه و 

زۆری  به شــی  كــه   هه یــه ،  لیبیــا  لــه  یه ده كــه ی 

ئاســیای  هه نارده ده كرێــت.  هــه رزان  نرخێكــی  بــه  

ناوه ڕاســت ته نیــا بــه  ده وڵه مه ندییه كــه ی لــه ڕووی 

به ڵكــو  نه نــارساوه ،  وزه وه   و  كانزایــی  ســامانی 

گرنگــه ،  زۆر  جیۆپۆلیتیكیــی  پێگه یه كــی  خاوه نــی 

خۆرئــاوای  كه ناره كانــی  ته واوه تــی   بــه   چونكــه 

ــه  به شــێكی  ــا ده گات ــه وه  ت ــی گرتووه ت ــای قه زوین ده ری

چیــن.  كۆمــاری  خۆرئــاوای  ســنووره كانی  گــه وره ی 

په كین و ڕێگه ی ئاوریشم
لــه  ســێپته مبه ری ســاڵی 2013 لــه  كاتــی ســه ردانه  

چــی  كازاخســتان،  كۆمــاری  بــۆ  مێژووییه كــه ی 

ــتانه ( ــتی )ئه س ــه  ناوه ڕاس ــن ل ــه رۆكی چی ــگ س جیپین

خوێنــدكاران  بــۆ  وتارێكیــدا  لــه   پایته خــت،  ی 

باســی  )نزارباییــڤ(  زانكــۆی  مامۆســتایانی  و 

ــی  ــی چین ــوور و میرات ــه  كو لت ــی ب ــنابوونی جیهان ئاش

و  ئاســیا  كاریگه رێتیــی  بــه   ســه باره ت  ده كــه ن، 

دروســتكردنی ڕێگــه ی نوێــی ئاوریشــم، واتــه  ئــه و 
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ئاســیا  گه مــارۆی  به ته واوه تــی  كــه   پشــتێنه ی 

و  ئه ورووپــا  بــه   خێراییــه وه   به وپــه ڕی  و  ده دات 

ســه رۆكی  ئــه وه ی  ده به ســتێته وه .  ئه فه ریقیــای 

ــه كه وه   ــی شووش ــه  مل ــیا ل ــی ئاس ــه  ده رچوون ــن ب چی

پێناســه ی كــرد، بودجه یه كــی زه بــه الح و بیو ێنــه ی 

ــه   ــار دۆالر، ك ــته  )40( ملی ــه  گه یش ــرا، ك ــۆ ته رخانك ب

بڕێكــی زۆره  بــۆ دروســتكردنی تۆڕێكــی گــه وره ی 

گواســتنه وه ، كــه  چیــن و ئاســیای ناوه ڕاســت پێكــه وه  

ناوچــه ی  و  ئه و رووپــا  ده گاتــه   تــا  ده به ســتێته وه، 

خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت، تۆرێكــی گواســتنه وه  كــه  

لــه  هێڵه كانــی گواســتنه وه ی زه مینــی و هێڵــی ئاســنی 

ــووه ، كــه  سه رتاســه ری كیشــوه ری  ــژ پێكهات دوورو درێ

ئاســیا بــه ره و ده ره وه ی ده بڕێــت. لــه و )40( ملیــار 

ملیــار   )16.3( بــڕی  په كیــن  حكومه تــی  دۆالره ، 

ــیای  ــه ی ئاس ــی ناوچ ــه پێدانی ژێرخان ــۆ گه ش دۆالری ب

ــدا  ــی خۆی ــه  كات ــگ ل ــرد، جیپین ــت ته رخانك ناوه ڕاس

ئاشــكرایكرد، كــه ئــه و بــڕه  زۆره  بــۆ په ره پێدانــی 

بــه  مه به ســتی  ناوچه كــه  ده نێردرێــت،  ده وڵه تانــی 

دامه زراندنــی ژێرخانێكــی پتــه و كــه  یه كێكــه  لــه و 

پێویســتی  ناوه ڕاســت  ئاســیای  كــه   بنه مایانــه ی 

 . پێیه تــی

وه شاندنی گورزی زیاتر له  مۆسكۆ 
ــن درووســتكردنی  ــی په كی ــه  ســاڵی 2009دا حكومه ت ل

ــێ ده ســتێوه ردانی  ــی گازی رسوشــتی، به ب یه كــه م هێڵ

ڕووســیا تــه واو كــرد، كــه  توركامنســتان و كازاخســتان و 

ئۆزبه كســتان پێكــه وه  ده به ســتێته وه ، تــا ده گاتــه  چیــن، 

ــی  ــه  ئایینده ییه كان ــوه ی هه وڵدان ــه  چوارچێ ــه وه ش ل ئ

گازی  ســه رچاوه كانی  به ده ســتهێنانی  بــۆ  چیــن 

ڤالدیمێر پۆتین و چێ جیپینگ
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رسوشــتیی واڵتانــی ئاســیای ناوه ڕاســت، لــه  به رامبــه ر 

ــه   ــل ل ــی گازی ش ــتی هاورده كردن ــه وه ی ئاس كه مكردن

ــی  ــه  درێژای ــه  ب ــه وه ، ك ــڕه وه  ده ریاییه كان ــه ی ڕێ ڕێگ

ســاڵ دووچــاری چه ته گــه ری ده بێتــه وه ، ســه ره ڕای 

ئــه وه ی كــه  كاتــی زیاتــری ده وێــت و تێچوونیشــی 

زیاتــره . لــه  الیه كــی تریشــه وه  ئاڵووێــری بازرگانــی 

ــه  ڕێژه یه كــی  ــن و ئاســیای ناوه ڕاســت، ب ــوان چی له نێ

 40% نزیكــه ی  بــۆ  زیادیكــردووه   بێوێنــه   و  بــه رز 

ــار دۆالر.  ــڕی )20( ملی ــته  ب ــا گه یش ــااڵنه ، ت س

گه وره تریــن  بــووه   په كیــن   ،2015 ســاڵی  لــه  

ئۆزبه كســتان،  كۆمــاری  بازرگانیــی  هاوبه شــی 

ملیــار   )3( بــه   نێوانیــان  ســااڵنه ی  بازرگانیــی  كــه  

بووه تــه   چیــن  به ڵكــو  مه زه نده ده كرێــت،  دۆالر 

ــه ی  ــه  ڕێگ ــتان، ل ــه  كازاخس ــن ل ــن وه به رهێ گه وره تری

لــه   ئابــووری  ڕێككه وتننامــه ی   )33( واژۆكردنــی 

بــواره  جۆراوجۆره كانــدا ، ئــه وه ش بــڕی 23.6 ملیــار 

دۆالر بــۆ ئابووریــی كازاخســتان ده ســته به رده كات. 

چیــن ســااڵنه  بــڕی )30( ملیــۆن مه تــر ســێجا گازی 

ــه  كۆمــاری توركامنســتان هــاورده  ده كات،  رسوشــتی ل

بــه رده وام  و  چــڕ  شــێوه یه كی  بــه   لــه وه ش  جگــه  

توركامنســتان  وزه ی  كه رتــی  لــه   وه به رهێنــان 

هاوكاریــی  و  یارمه تــی  پێدانــی  ســه ره ڕای  ده كات، 

ــكۆ ڕوون  ــی مۆس ــت گرفت ــااڵنه . پێده چێ ــه ربازی س س

و گــه وره  بێــت، كــه  لــه  نه توانینــی بــۆ جێبه جێكردنــی 

ــه وه ش  ــه وه ، ئ ــۆی ده بینێت ــی خ ــه  داراییه كان پابه ندیی

ــووری  ــی ئاســتی گه شــه كردنی ئاب ــه  ســایه ی دابه زین ل

و  ئابڵۆقــه   كاریگه ریــی  له ژێــر  به رده وامــی،  بــه  

نێوده وڵه تیــدا.  ئابووریــی  گه مارۆدانــی 

هه ڵكشانی »چین«ی زه به لالح 
لــه م ناوچه یــه دا  ســاڵی 2000 وه به رهێنانــی چیــن 

ته نیــا یــه ك ملیــار دۆالر بــوو، پاشــان لــه  ســاڵی 2010 

ــه  ســاڵی 2015دا  ــر ل ــار دۆالر، دوات گه یشــته  )20( ملی

گه یشــته  )50( ملیــار دۆالر، لــه  قه بــاره ی ئاڵووێــری 

بازرگانــی و وه به رهێنــان له نێــوان په كیــن و ئــه و پێنــج 

ــی  ــه وه ش وێنه یه ك ــتدا، ئ ــیای ناوه ڕاس ــه ی ئاس ده وڵه ت

به رچــاوه  بــۆ نیشــاندانی ده ســه اڵت و هێــزی چیــن لــه  

ــه   ــیا ل ــزی ڕووس ــه  هێ ــك ك ــیای ناوه ڕاســت، هێزێ ئاس

داده دات،  بــه  چــۆك  و  ده پوو كێتــه وه   به رامبه ریــدا 

 دڵنیاییــه وه  مۆســكۆ به رامبــه ر ئــه م ده ســتێوه ردانانه ی 

چیــن پێخۆشــحاڵ نییــه . 

نه وتییه كانــی  كۆمپانیــا  وه به رهێنانــی   قه بــاره ی 

ئه مه ریــكاش لــه  ئاســیای ناوه ڕاســت ده گاتــه  نزیكــه ی 

ــی  ــه  وه به رهێنانه كان ــه  ل ــه  جگ ــار دۆالر، ئه م )30( ملی

به ریتانیــا  و  فه ڕه نســا  ئه ڵامنیــا،  لــه   هه ریــه ك 

نیشــانه ی  كــه   هنــدی،  گازی  هێڵێكــی  بوونــی  و 

گرنگیپێدانــی هندســتانه  بــه  ده روازه ی باكــوور. له نێــو 

به رژه وه ندییانــه دا،  هه مــوو  ئــه و  كۆبوونــه وه ی 

په كیــن بــاش ده زانێــت كــه  ئه ركه كــه ی هــه روا ئاســان 

ــل و  ــه  كلی ــك ل ــه  یه كێ ــه  ب ــدا ك ــه  ناوچه یه ك ــه ، ل نیی

داده نرێــت. جیهــان  ئایینــده ی  گه نجینه كانــی 

سه رچاوه كان : 
ماڵپه ڕی )ساسه  پۆست(، تۆڕی )RT( عه ره بی  
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بۆ پارێزگاری لە گەشەی 
ئابووریی خۆی

ئه مه ریكا  هەر چوار ساڵ جارێک پێویستی 
بە جەنگێکی نوێیە {{

تیلەر دۆران
له  عه ره بییه وه : ڕاستگۆ سدیق
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ــە دوای  ــە چارەکــە ســەدەیەک ل ــر ل بــە درێژایــی زیات

ــۆ  ــۆ ب ــی نات ــی ســۆڤیەتەوە، پەیامن ــدی یەکێتی ڕووخان

ــۆ  ــكردن ب ــەی هێرش ــتبەرداری بیرۆک ــاتێکیش دەس س

ســەر ڕووســیا نەبــووە، بــەاڵم هەتاوەکــو ئێســتا هیــچ 

ــووه . وەک باســامن  پاســاوێکی ڕەوای بەدەســتەوە نەب

ــكا  پێویســتی  ــی ئه مه ری ــە یەکگرتووەکان ــرد ویالیەت ک

بــە جەنگێکــە هــەر چــوار ســاڵ جارێــک بــۆ پارێــزگاری 

لــە گەشــەی ئابوورییەکــەی، بــەاڵم ئه مه ریــكا  هەرگیــز 

خــۆی بــە تەنهــا شــەڕ نــاکات، هەمیشــە پێویســتی بــە 

کۆمەڵــە هاوپەیامنێکــە کــە وەک بوکەڵــە لەگەڵیــدا بن. 

ــی  ــرۆدەی قەیران ــە گی ــۆ ک ــی دیکــەی نات ــەاڵم واڵتان ب

الیەنــی  بــۆ  زۆر  بودجەیەکــی  ناتوانــن  ئابوورییــن 

ســەربازی تەرخــان بکــەن، بــەاڵم ئه مه ریــكا هــەر 

ــد  ــەری چەن ــە گرتنەب ــتیکردووە ب ــدا دەس ــاو خۆی لەن

ڕێوشــوێنێک بــە مەبەســتی ســەپاندنی باجــی زیاتــر و 

تەرخانکردنــی پــارەی زیاتــر بــۆ الیەنــی بەرگرییەکــەی.  

ــری  ــی بەرگ ــی الیەن ــە خەرجییەکان ــن ک ــاش دەزانی ب

خەرجیــی  لــە  ســەربەخۆ  جیــاو  شــێوەیەکی  بــە 

جەنگــە هەنووکەییــەکان هەژمــار دەکرێــت، هــاوکات 

جیاوازیشــە لــە ئاسایشــی ناوخــۆ و تەمویلــی ئاژانســی 

دیکــە،  هەواڵگرییەکانــی  و  نەتەوەیــی  ئاسایشــی 

ــە توێژینەوەکانــی تایبــەت بــە  هــاوکات جیاوازیشــە ل

بەرگــری. پێویســتە هەمــوو ئــەم الیەنانــە پێکــەوە 

کۆبکرێنــەوە بــۆ گەیشــن بــەو بــڕە پارەیــەی بــۆ 

مــن  تەرخاندەکرێــت.  ســەربازییەکان  خەرجییــە 

نزیکــەی  بــەاڵم  نازانــم،  بەدیاریکــراوی  ژمارەکــە 

ــە ژمــارە  ــەوە ل ــەالی من )%3.5( دەبێــت، کــە ئەمــە ب

ڕاســتەقینەکە کەمــرتە. ئابووریــی ئه مه ریــكا  پێویســتە 

ــو  ــدا هەتاوەک ــە جەنگ ــت ل ــری هەبێ ــی زیات خەرجی

گەشــە بســەنێت، کــە تەنانــەت ئەگــەر ئــەو ڕێژەیــەش 

ــكا   ــی ئه مه ری ــی ناوخۆی ــۆی بەرهەم ــت ک ــت بێ ڕاس

پێویســتی بــە زیادبوونــە. دوای لێکدانــەوەی ســەرجەم 

ژمــارەکان، ژمارەیەکــامن بــۆ دەردەچێــت کــە بریتییــە 

ــە ڕێــژەی )20-%30(ی تــەواوی بودجــەی فیدڕاڵیــی  ل

. ئه مه ریــكا 

ئــەوەی زیاتــر ژمــارەکان پشتڕاســتدەکەنەوە ســەبارەت 

لەالیــەن  جەنــگ  ئەنجامدانــی  پێویســتیی  بــە 

ــەی 100  ــكا  نزیک ــە ئه مه ری ــە ک ــكا وە، ئەوەی ئه مه ری

لە  یەکێک  نییە،  نهێنی  شتێکی  سەرەوە  ناونیشانەکەی 
ڕۆمان(،  )کریس  ناوی  بە  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  شارەزایانی 
توێژینەوە جیۆپۆلەتیکییەکانی  ناوەندی  بەڕێوەبەری  کە خۆی 
ئابووریی  »تەواوی  دەڵێت:  بارەیەوە  لەم  ئەوروپا-ڕووسیایە، 
ئه مه ریكا  لەسەر بیرۆکەی سوپا و سەرباز دامەزراوە، ئه مه ریكا  
لەو  هەتاوەکو  جەنگێکە  بە  پێویستی  جارێک  ساڵ  چوار  هەر 
ڕێگەیەوە پارێزگاری لە گەشەی ئابووریی خۆی بکات، ئەگەر ئەو 
جەنگە ڕوونەدات ئەوا گەشەی ئابوورییەکەی الواز دەبێت«. هەر 
لەم بارەیەوە شارەزایەکی بەلژیکی باس لەوە دەکات کە پێویستبوو دوای ڕووخانی 
یەکێتیی سۆڤیەت کۆتایی پێبێت و هەڵبووەشێتەوە، بەاڵم واڵتانی بەشدار هەستان 
بە گەورەکردنی درووشمی »ڕووسەکان لەبەردەمماندان«، تا بوونی مەترسی ڕووسیا 

بە زیندوویی بهێڵنەوە. 

تیله ر دوران
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بنکــەی ســەربازیی هەیــە لــە 100 واڵتــی جیهانــدا، کــە 

ــە  ــن )وات ــکار ب ــە بێ ــەم 100 بنکەی بێگومــان ئەگــەر ئ

ئه مه ریــكا   ئابــووری  کەواتــە  ڕوونــەدات(،  جەنــگ 

ــی  ــە خۆڕای ــە ب ــەوە وای ــت و وەک ئ شکســت دەهێنێ

ئــەم بنکــە ســەربازییانەی دانابێــت. الیەنێکــی دیکــەی 

خەرجییەکانــی ئه مه ریــكا  بــۆ جەنگــەکان بریتییــە 

لــە کوشــتنی ســپی و نهێنــی لــە واڵتانــی خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســت. هــەر ئه مه ریــكا شــە کــە لــە مــاوەی 

نزیکــەی دوو دەیــەی ڕابــردوودا دوو واڵتــی بەتــەواوی 

لەســەرکار  حکومەتیشــی  چەندیــن  و  کــرد  داگیــر 

البــرد. بەشــێکی دیکــەی بودجــەی ئه مه ریــكا  بــۆ 

ســیخوڕیکردن بەســەر هاوواڵتیانــی خــۆی لــە دەرەوە 

تەرخانکــراوە.  دۆســتەکانەوە  واڵتــە  و هاوواڵتیانــی 

ڕەنگــە بــە ژمــارە گرنــگ نەبێــت هەمــوو ئەوانــە 

 ، ئه مه ریــكا  ئابووریــی  لەســەر  تێچــووە  چەنــدی 

ــەم  ــەرجەم ئ ــە س ــە ک ــەی بایەخ ــەوەی جێگ ــەاڵم ئ ب

ــە ئابووریــی واڵت و داهاتــی  ــادە ل ــە زی ــە ب خەرجییان

نیشــتیامنی دەڕۆن.

ــوان »واڵ ســرتیت«  ــی نێ ــە هاوبەندی ــت چــاو ل ناکرێ

ــكا   ــینەش ئه مه ری ــەم چاوپۆش ــین و ئ ــگ بپۆش و جەن

ویالیەتــە  نــاکات.  ڕزگار  جەنگــەکان  زەلــکاوی  لــە 

هێنــدەی  تەنهــا  بــە  ئه مه ریــكا   یەکگرتووەکانــی 

هەمــوو واڵتانــی جیهــان پــارە لــە ســوپاکەیدا بەخــەرج 

دەدات. پرســیارە گەورەکــە ئەوەیــە کــە چەندێــک لــە 

هێزه  تایبه تییه كانی ئه مه ریكا
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چاالکــی ئابــووری ئه مه ریــكا  پەیوەســتە بــە چاالکیــی 

کــردە  لــە  چەندێــک  میلیتاریزمــەوە،  و  ســەربازی 

تایبەتــە ســەربازییەکان پەیوەســن بــە بەشــدارییان 

ــەورە  ــا گ ــەی کۆمپانی ــەربازییدا؟ زۆرب ــی س ــە چاالک ل

ئابوورییەکانیــان چاالکییەکانیــان ڕاوەســتاوەتە ســەر 

ــە کۆمپانیاکانــی )هالیربتــۆن-  الیەنــی ســەربازی، لەوان

 ،)oil cartel نــەوت-  )کارتێلــی   ،)Halliburton

کۆمپانیــای دارایــی )TBTFs(، کۆمپانیــا زەبەالحــی 

ــی و  ــازاڕی جیهان ــن ب ــە چەندی ــە ل ــە جگ )AG(، ئەم

کەرەســتەی رسوشــتی کــە هەموویــان بــە پلــەی یــەک 

ــە جەنــگ بەســتووە. چەندیــن کەرەســتە و  پشــتیان ب

ــی  ــە کەرت ــی ســەربازیی ل ــای خزمەتگوزاری تەکنەلۆژی

بیانییەکانــەوە  حکومەتــە  ڕێگــەی  لــە  و  تایبــەت 

ــی  ــەوەی لەســەر حســابی گەل ــە ل ــە جگ ــوە. ئەم کڕی

زەوییانــەی  بــەو  دراوە  زۆر  پارەیەکــی  ئه مه ریــكا  

گۆڕەپانێــک  ویســتویەتی وەک  ئه مه ریــكا   ســوپای 

ســەرباری  بەکاریبهێنێــت.  خــۆی  شــەڕەکانی  بــۆ 

هەمــوو ئەمانــەش ســااڵنە پارەیەکــی گەلێــک زۆر 

تەرخاندەکرێــت بــۆ چارەســەری ئــەو پیســبوونەی 

ڕووبــەڕووی  ســەربازییەکانەوە  چاالکییــە  بەهــۆی 

ئاووهــەوا و ژینگــە دەبێتــەوە. ســوپای ئه مه ریــكا  

بــە یەکێــک لــە ســەرچاوەکانی پیســبوونی ژینگــە 

ــۆرە  ــوو ج ــە هەم ــەاڵم ل ــت، ب ــە جیهانــدا دادەنرێ ل

باجێکیــش بەخــراوە، چیــرت ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 

ئــەم  دارایــی  ســەرچاوەی  ناتوانێــت  ئه مه ریــكا  

خەرجییــە زۆرە ســەربازییە دابیــن بــکات. لەبــەر ئــەوە 

پێویســتە نزیکــەی نیــو ترلیــۆن دۆالر قــەرز بــکات 

بــۆ خەرجییــە ســەربازییەکانی. ئه مه ریــكا  لەپێنــاو 

و  نــوێ چاپــدەکات  پــارەی  تەمویلکردنــی ســوپادا 

قــەرزی تایبــەت دەکات. ملیۆنــان کــەس بە گرێبەســت 

ــە  ــكا دا کاردەکــەن. هــەر بۆی لەگــەڵ ســوپای ئه مه ری

ئەگــەر خەرجییــە ســەربازییەکان نەمێنــن شــەپۆلێکی 

و  دەکات  ئه مه ریــكا   لــە  ڕوو  گــەورە  بێــکاری 

نزیکــەی 20 ملیــۆن کــەس بێــکار دەبــن. چیــرت جەنــگ 

بــووە بــە ســەرچاوەی ژیــان، ئەگــەر کەســیش نەبێــت 

ــكا  ــتە ئه مه ری ــێت پێویس ــكا  بفرۆش ــە ئه مه ری ــەڕ ب ش

ــن  ــاو گەیش ــە پێن ــێت، ل ــەڕ بفرۆش ــڕوات ش ــۆی ب خ

ــی هاوســەنگییە  ــۆ ڕاگرتن ــەی پێویســن ب ــەو جەنگان ب

پێیــان  ئەمه ریکییــەکان  ئه مه ریــكا.  ئابوورییەکــەی 

ــت،  ــكا  بێ ــی ئه مه ری ــان ملکەچ ــتە جیه ــە پێویس وای

هێرشــیان  دەبێــت  ڕەتکرتــدەوە  ئەوەیــان  ئەگــەر 

بکرێتــە ســەر و لەنــاو بربێــن، ئەمــە ئــەو عەقڵییەتەیــە 

کــە ئێســتا حوكمــی ئه مه ریــكا  دەکات.

سەرچاوە: 
ڕۆژنامەی )املسار(ی سوری، ژمارە )8(

/http://almasar.co.il

جێمس ماتیس، وه زیری به رگری ئه مه ریكا



بن سه لمان و خولگه ی ئه مه ریكا

هاوپه یمانێكی تووند بۆ به ره نگاریی 
په لهاویشتنی ئێران  {{

سایمون هندرسون - دینیس ڕوس
له  عه ره بییه وه : موتەلیب سەعید 
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ده ڵێــت،  ئــه وه   ڕوونــی  بــه   بــن ســه ملان  شــازاده  

دەیەوێــت  ئێــران  بــااڵی  ڕابــەری  خامنه ئــی  كــە 

فراوانخــوازی لــە پرۆژەیەكــی تایبەتــدا بــكات لــە 

ــه  ڕاده ی  ــەو ب ــێوەی ئ ــت، هاوش ــی ناوەڕاس ڕۆژهەاڵت

گەورەیــی پرۆژەكــەی ئه دۆڵــف هیتلــەره ، كــە بــە 

ــدا. ئەوەشــی  ــدا ئه نجامی ــە ســەردەمی خۆی فراوانــی ل

ووتــوه ، كــه   هیچــكام لــە واڵتانــی جیهــان و ئەوروپــاش 

هەســتیان بــەو  مەترســییەی هتلــەر نه ده كــرد كــە 

ــان  ــت  هەم ــه  نایەوێ ــدا، بۆی ــه رده مه دا ڕووی ــه و س ل

ــت  ــتدا ببینێ ــی ناوەراس ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل ــەو ڕووداوان ئ

و دووبــارە بێتــەوە. ئەمــە كۆپییەكــی كه مێــك لــه  

بۆتــه ی ووتەكانــی  لــە  قه بــاره ی خــۆی گه وره تــره  

محه مــه د بــن ســەملان بــۆ وه اڵمدانــه وه ی تۆمــاس 

فریدمــان لــە ڕوانگــەی بیــرو بۆچوونــی خۆیــەوە، 

ــته یه   ــه و ئاراس ــه ر ئ ــردووه و له س ــتی لێك ــه  گوزارش ك

مەترســی  بووه تــه   شــیعی  ئێرانــی  كــە  وه ســتاوه ، 

ســعودیه   كــه   ســوننە،  ئیســالمی  جیهانــی  لەســەر 

ــە  ــرد ب ــان پێك ــه روه ك ئاماژەم ــی ده كات. ه ڕابەرایەت

ئــه وه   دەكرێــت  درووســت  و  ڕاســت  شــێوەیەكی 

ــه و مەترســییە  ــووەكان ل ــه  یەكگرت ــه  ویالیه ت ــن، ك بڵێی

كردبــوو،  درووســتی  هیتلــەر  كــە  تێنه گه یشــت 

كردارییــه   مه ترســیه   لــه و  ئیمــڕۆش  له وانه یــه  

تێنــه گات، كــه  ئێــران درووســتی كــردووه ، ئەمــەش 

ــازاره .   ــه  ئ ــی ب لێداونێك

ــن  ــەی ب ــەی چاوپێكەوتنەك ــە میان ــر ل ــیاری دوات پرس

ســه ملان لەگــەڵ تــۆری تەلەفزیۆنــی CBSی ئه مــه  

بــوو: ئایــا ســعودیە پێویســتی بــە به ده ســتهێنانی 

ڕووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ  هەیــە  ناوەكــی  چەكــی 

ئێــران؟ خــۆالدان لــە وەاڵمــی ئــه م جــۆره  پرســیاره  بــە 

تــەواوی مانــای ئه گــه ری داواكردنــی جۆرێــك چه تــری 

ــی  ــووەكان و گریامنه ی ــه  یەكگرت ــە ویالیه ت ــه  ل ناوه كی

ــن ســه ملان  ــا به ده ســتی ده هێنێــت. ب ــه وه ی، كــه  ئای ئ

بــه  ئاشــكرا ڕایگه یانــد، كــه  ســعودیه  نایەوێــت چەكــی 

ئێــران  ئەگــەر  بــەاڵم  بێنێــت،  به ده ســت  ناوەكــی 

بۆمبــی ناوەكــی پــه ره  پێبــدات بێگومــان لــە نزیكرتیــن 

ــە ڕاســتیدا ســعودیە  ــن. ل ــری دەكەی ــدا چاودێ ده رفه ت

سعودیە،  شانشینی  شازاده ی  سەلمان  بن  محمد  تەلەفزیۆنیدا،  دیمانەیەكی  لە 
ئایەتولاڵ علی خامنەئی ڕابەری بااڵی ئێرانی بە »هیتلەری نوێ«  لە ناوچه ی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست ناوبردووه ، ئه وه ش كاتێك بوو، كه   بن سەلمان لە ناوڕاستی مانگی ئاداری 
2018دا سه ردانی واڵتە یەكگرتووەكانی ئه مه ریكای لەگەل سەرۆك دۆناڵد ترەمپ 
لە كۆشكی سپی كۆبوونه وه یان كرد ده رباره ی ئاینده ی په یوه ندییه كان نێوان ڕیاز و 
واشنتۆن و پته وكردنی ئه و په یوه ندییانه ، به  تایبه تی له  هه مبه ر گه شه كردنی ڕۆڵ 
و پێگه ی ئێران له  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست. لە ڕاستیدا ئەم وەسفە دەگەرێتەوە بۆ ئەو 
دیمانەیەی كە لە نێوان محه مه د بن سەلمان و تۆماس فریدمان ئەنجامدرا كه  له  
ڕۆژنامەی )نیویۆرك تایمز(ی ئه مه ریكیدا باڵوبۆوە و تیایدا شازاده  لە بەرنامەیەكی 
60 خوله كیك، كه  تۆری تەلەفزیۆنی CBSی ئه مه ریكی باڵویكرده وه ، پرسیار دەكات 
ده ربارەی ئەو بابەتانه ی ته وه ری دیداره كه  بوو  لە ڕوانگه ی ئاینده ی په یوه ندییه كانی 
نێوان شانشینی سعودیه  و ویالیه ته  یه كگرتووه كانی ئه مه ریكا، كە بن سه لمان بە 

زمانی عەرەبی گفتوگۆ له گه ڵ فریدمان دەكات.
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كــوره ی ووزەی  به ده ســتهێنانی  بــۆ   ئارەزوومەنــدە 

ناوەكــی و كۆمه ڵێــك لــه  كۆمپانیــا ئەمه ریكییــه كان 

 WESTINGHOUSE ڕابەرایەتــی  بــە  یەكبگرێــت 

بژاردەیــە دەكات، هــەروەك  ئــەو  بكرێــت  ئەگــەر 

ــی  ــە خاوەندارێت ــە ل ــارەزووی هەی ــاز ئ ــی ڕی حكومه ت

تەكنولۆژیــای پیتاندنــی ئه تۆمــی و  چارەســەركردنی 

دوو  ئــه و  ئه مــه ش  ئه تۆمــی،  ســووته مه نی 

و  یۆرانیــۆم  به رهه مهێنانــی  لــه   كــه   ڕێگه یه یــه  

پیتاندنــی  ئاســتی  لــه   به كارده هێرێــت  پلۆتۆنیــۆم 

بــه رزدا، هــه ردووك مادده كــه  كەرەســتەی ناوەكــی 

ئاســتبه رزن لــه  ته قینــه وه دا. هەندێــك پرســیار دەكــەن 

ــەملان  ــن س ــه د ب ــەر محه م ــت ئەگ ــی ده بێ ــن، چ ده ڵێ

ــز و ڕاســته وخۆ  ــه  تۆپ ــه  ده رئه نجامــی لێدوان ــك ل بیرێ

ــت.   ــه وه ی بیانڵێ ــش ئ ــه وه  پێ ــەرپێیەكانی بكات و س

بــۆی هه یــه  نیشــاندانی ئــەو تێڕوانیــن و ســەرنجانەی 

دەربــارەی هیتلــەر و لێدوانەكانــی پەیوەســت بــە 

چەكــی ناوەكــی مەترســییه كان بوروژێنێــت لەســەر 

ــە،  ــه و ئاســانیه  نیی ــان ب ئاســتی سیاســه تی ده ره وه ، ژی

ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیە  ئێــران  هه ڵســوكه وته كانی 

ناوچەكــە  پێده چێــت  بــه اڵم  ســعودیە،  شانشــینی 

باشــرت  تــاران  لــه   ئایه توڵــاڵكان  هه بوونــی  به بــێ 

ــه  ئاســته نگ و  بێــت، بــەاڵم به دیهێنانــی ئه مــه  پــڕه  ل

ــدات  ــه  ئەگــەر ســعودیە هەوڵب ــه وه ، بۆی به ره نگاربوون

ــی  ــه ی هاندان ــه  ڕێگ ــدات ل ــران تێكب ــەقامگیری ئێ س

ــه   ــانه ی، ك ــدوان و پرس ــەو لێ ــی ئ ــه وه ، بەپێ یاخیبوون

ــۆ  ــدا ب ــتنێكی تایبه ت ــد دانیش ــی چه ن ــه  میان ــازاده  ل ش

ئاماده بووانــی باســكرد،          لێــره دا الوازی ســعودیە 

ــت.  ــكرا ده بێ ــووان ئاش ــۆ هه م ــی ب ــە خێرای ب

ــه   ــه ی ك ــازییه  كۆمه اڵیه تییان ــه و چاكس ــدا ئ ــه  كاتێك ل

بــن ســەملان ئەنجامیــان دەدات وه ك ڕێگــەدان بــە 

ــا ئوتومبێــل لێبخــوڕن، بەهێزكردنــی ئیســالمی  ــان ت ژن

ئاســتی  لەســەر  چاكسازییانه شــی  ئــه م  میانــڕەو، 

نێودەوڵەتــی پشــتیوانی فراوانــی لێده كرێــت. تێروانینی 

ئابووریــی شــازاده  محه مــه د بــه  پێویســت ده زانرێــت، 

بن سه لمان و تره مپ له  كۆشكی سپی
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تێدایــه  ،  زێده ڕۆیــی  ئامانجه كانیــدا  لــه   ئه گه رچــی 

ــواری سیاســەتی  ــە ب ــەاڵم وا لێــی  دەڕوانرێــت، كــه  ل ب

دەرەوه دا كەمــرت جێگیــر بێــت. هــه روه ك چــۆن شــه ڕی 

یەمــەن گــۆڕاوه  بــۆ زۆنگاوێــك لــه  ناوه نــدی بیابانــدا. 

ســەپاند  قه تــه ردا  به ســه ر  گه مــارۆی  هه روه هــا 

بــە هــاوكاری دۆســته  نزیكەكــه ی شــێخ محه مــه د 

بــن زایــد، شــازاده ی جێگــرەوەی ئەبــو زەبــی لــه  

ســه ركه وتوو  بــه اڵم  عه ره بــی،  ئیامراتــی  ده وڵه تــی 

نه بــوون لــه  ناچاركردنــی دراوســێ بێزاركه ره كه یــان 

بــه و خێراییــه ی كــه  ئــه م دوو پیــاوه  ده یانویســت. 

نووســه ری یەكێــك لــە ســتوونه كان لــە ڕۆژنامــەی 

ــن  ــه  دوای ســه ردانه كه ی ب )فاینانشــیاڵ تایمــز(، كــه  ل

ــه   ــڕ ب ــی پ ــوورساوه ، حوكمێك ــده ن ن ــۆ له ن ــه ملان ب س

پێســتی خــۆی به رجه ســته  كــردووه  ده ربــاره ی ئامانــج 

و مه به ســته كانی شــازاده ی ته مــه ن 32 ســاڵه ، كــه  

ــك  ــعودیه ، كاتێ ــای س ــه  ش ــه  ببێت ــت به مزووان پێده چێ

ووتــی: مــن لــە ڕێــی چاكســازیكردنه وه بــه  ته واوه تــی 

وێنــای شانشــینه كه  نــوێ  ده كه مــه وه .

وەربگرێــت،  مێژوویــی  پاشــخانی  مــرۆڤ  ئەگــەر 

ــك  ــە هەندێ ــه  ك ــییەك هەی ــە مەترس ــێ هەمیش ده بین

ــەوە،  ــر دێنن ــەوە بەبی ــدەدەن  و ئ ــان ئامــاژەی پێ زانای

كــە لــه  ڕێگــه ی حوكومــدان له ســه ر ڕووداوەكانــی 

جەنگــی جیهانــی دووەم، هەڵوێســتی ســعودیە بــەرەو 

ڕووی ڕەخنــە و گازه نده یــی بۆتــەوە، چونكــه  تاكــو 

ــی كۆتایــی جەنــگ  ــە ڕاگەیاندن ــاری ســاڵی 1945 ل ئای

و  ســعودیە  شــازاده كانی  بەڵكــو  ڕانه گــرت،  خــۆی 

مامەكانــی شــازاده  محه مــه د بــن ســەملان لــە كۆتایــی 

ســییەكانی ڕابــردوودا ســەردانی )هیتلەر(یــان كــردووە، 

لــە ده یــه ی حەفتاكانیشــدا شــاز خالیــد )فۆهــرەر(ی به  

ــه   ــه و كات ــاوزه د كــردووه . ئ پیاوێكــی پیــس و خــراپ ن

ــووە شــای ســعودیە،  ــی ب ــاڵ، كــه  دوای شــازاده  عه بدوڵ

ســعودیه یان  ســه ردانی  كــه   دیپلۆماتكارانــه ی  ئــه و 

و خه نجه رێكــی  ده كــردن  شــۆكی  تووشــی  ده كــرد 

ــداوه .  ــه ر پێی ــا هیتل ــه  گوای ــانده دات، ك پیش

گــەورەی  بەرژەوەنــدی  یەكگرتــووەكان  ویالیه تــه  

هەیــە لــە ســەركەوتنی شــازاده  محه مــه د بــن ســەملان، 

بــه اڵم ئــەوەی پەیوەســتە بــە سیاســەتی دەرەوه ی 

ئه مه ریــكا، پێویســتە لەســەر ئیــدارەی تره مــپ بــە 

دڵنیایــی لــە دۆخــه  كتووپڕەكانــدا كاری زیاتــر بــكات بۆ 

نزیكبوونــەوەی لــه  هاوپه یامنــه كان، بــە دیاریكراویــش 

ئه ركــی ســەرۆك ترامــپ ئەوەیــە پێشــنیاری كردنــەوەی 

كەناڵــی سیاســەتێك بــكات لەســەر ئاســتی بــااڵ و 

ــی چاره نووسســاز  ــی و بڕیاردان ــه وه ی پێكه وه ی بیركردن

و هەوڵەكانــی تایبــەت بــە پرۆســه ی ئاشــتی ســه باره ت 

بــه  كێشــه كانی فه له ســتین، یەمــەن، قەتــەر  و لوبنــان. 

و  تێكۆشــەره   ســعودیه كی  ســه ملان  بــن  محه مــه د 

كاریگــەری له ســه ر ســەركەوتنی سیاســەتەكانی بــه  

ته نهــا لــه  چوارچێــوه ی لــە عه ره بســتانی ســعودیه  

بــه   پەیوەســته   بابه تێكــی  ئەمــه ش  نامێنێتــەوە 

نووشوستهێنانیشــه وه . 

 
و  »پیكــه ر«  هاورێــی  هندرســون،  ســایمون 
سیاســەتی  و  كه نــداو  بەرنامــەی  بەڕێوەبــەری 

واشــنتۆن پەیمانگــەی  لــە  ووزە 
»ولیــام  هاورێــی  و  ڕاوێــژكار  ڕۆس،  دینیــس 
پەیمانگــەی  لــە  تایبه تمه نــد  دیڤیدســۆن« 

واشــنتۆن. 
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