فایلی
گۆڕانکارییە گەرمەکانی جیهان

مەترسییە گەورەكانی جیهان
لە ساڵی 2018
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دەستنیشانكردنی ئەو ئاستەنگ و مەترسییانەی ڕووبەڕووی جیهان دەبنەوە تەنها پێشبینیكردن
نییە ،بەڵكوو زۆرێك لەو هەڕەشانەی كە بەرەنگاری پرسی ئاساییش و سەقامگیریی جیهانی
دەبنەوە لە سەرەتای ساڵی 2017ـوە فۆكسیان لە سەرە ،مەخابن! ئێستا زۆرتر بوون و لە ڕابردوو
زیاتر جیهانیان سەرقاڵتر و نیگەرانتر كردوە .سەرەڕای هەوڵ و تەقەلالكانی شێ جیپینگ ،سەرۆكی
چین لە پێناو پڕكردنەوەی شوێنپێكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ،چونكە دوور لە ڕوانگەی
نێودەوڵەتی گەمە دەكات ،جگە لە بەرگریكردنی لە گڵۆبالیزم لە میانی كۆڕبەندی ئابووریی
جیهانی ،بەاڵم ڕوونە كە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خەریكە بەرەو چاڵی جیهانێك بە بێ ڕابەرایەتیی
پەلكێش دەكرێت.
ئێستا چین ڕێڕەوێكی بنكۆڵكردنی گرتوەتە بەر بە مەبەستی پڕكردنەوەی ئەو بۆشایییەی ،كە
لە ئەنجامی پاشەكشەكردنی واشنتۆن لە كێشە و قەیرانە نێودەوڵەتییەكان و ساردبوونەوەی لە
ئەنجامدانی سەودا و ڕێككەوتنە بازرگانییەكانەوە سەری هەڵداوه ،هەر وەك چین هەوڵیش دەدات
بۆ ڕاكێشانی هاوپەیمانە كالسیكییەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا بە الی خۆیدا ،لە
كاتێكدا كە واشنتۆن ڕووی كردوەتەوە خەریكبوون بە گرفتەكانی ناوخۆ ،بەاڵم توانای جیهانێكی
ئاوا فرە جەمسەر بۆ بەرگەگرتنی بەها لیبراڵییەكان ئەویش بە دڵنیایییەوە پاشەكشەی كردووە.

لــە ســەرەتای ســاڵی  ،2017گرفــت و بارگرژییەكانــی
كیشــوەری ئەورووپــا ببــوە ســەرچاوەی نیگەرانییەكــی
گــەورە ،ســەرەڕای ئــەوەی پێشــبینی دەكــرا ڕووی
نــەدا ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا پێدەچێــت پڕۆســەی
چاكســازیكردن لــە یەكێتیــی ئەورووپــا دەســتی بــە
خاوبوونــەوە كــردوە .زنجیرەیــەك هەڵبــژاردن لــە
دەوڵەتانــی ئەورووپــا بەڕێــوە چــوون ،كــە تێیانــدا
پاڵێوراوانــی باڵــی ڕاســتڕەو و شــەعبەوی دەنگیــان هێنــا و
ســەركەوتن .هەبوونــی نیگەرانــی ســەبارەت بــە ئایینــدەی
شــانۆی سیاســی لــە كیشــوەری ئەورووپــا بــە زەقــی
دەركەوتــوە ،لــە كاتێكــدا كــە فەڕەنســا و هۆڵەنــدا لــەم
جــۆرە ســیناریۆیە ڕزگاریــان بــوو ،لــە ڕێگــەی هەڵبژاردنــی
ئــەو ســەركردانەوە ،كــە زیاتــر هاوســەنگ و دادپەروەرترن،
بــەاڵم بــۆ منوونــە ســەركەوتنی حیزبــی ڕاســتڕەوی تونــدڕەو
لــە ئەڵامنیــا و گەییشــتنی بــە چنینــەوەی دەســتكەوتەكانی
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هەڵبــژاردن ،هۆكارێكــە بــۆ الوازكردنــی پێگــەی ئەنجیــا
مێــركڵ لــە خولــی چوارەمیــدا.
ســەبارەت بــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،دەبینیــن
كــە ســەركەوتنەكانی ســوپاكەی بەشــار ئەســەد ،بــۆ خــۆی
مایەیــەی نیگەرانییــە ،بــە تایبەتــی كــە بوەتــە هــۆی
بەهێزبوونــی پێگــەی ڕووســیا و ئێــران لــەو ناوچەیــەدا،
لــە كاتێكــدا كــە ڕۆڵــی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا
بــەرەو پاشەكشــەكردن چــوە .جێیــگاى داخــە كــە بڵێیــن،
پێدەچێــت گرەوكــردن لــە ســەر ئــەو دۆخــە تێكچــوەی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت هەمیشــە براوەیە ،بەاڵم ســەرەڕای
ئــەو ئارامییــە ڕێژەیییــەی لــە بــەرەی شــەڕی ســووریا
هەیــە ،پێناچێــت هیــوای پرســی ئاشــتی و ســەقامگیری
لــە ســاڵی  2018لــە ئاســۆوە بــهدیــار بكەوێــت .هــەوڵ
دەدەیــن بــە كورتــی گرینگرتیــن و دیارتریــن ئــەو مەترســی
و ئاســتەنگە سیاســی ،ئەمنــی و ئابوورییــە نێودەوڵەتییانـە
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˛زيَككةوتنى ئةتؤمى و ثيَطةى ئيَسان لة خؤزهةآلتى ناوةزِاضت
ˇ

ˇ

هةلَكشانى ثيَطةى ئيَسان لة خؤزهةآلتى ناوةزِاضت

˛


تيَسِوانني و هةلَويَطتةكانى تازان لة دواى زيَككةوتنى ئةتؤمى
˛

بريؤكةى هةلَكشانى ثيَطةى ئيَسان لة خؤزهةآلتى ناوةزِاضت لة دواى هةلَطستنى
ضصاكانى ضةزى ،يةكيَكة لةو برازدانةى بةهؤيةوة ئيَسان لةو ثةزاويَصكةوتنةى




هةلَويَطتةكانى ئيَسان بةزامبةز وياليةتة يةكطستوةكانى ئةمةزيكا ناطؤزِيَت
تازان ضةبازةت بة قةيسانةكانى ناوضةكة لةطةلَ واشنتؤن ناضيَتة دانوضتانةوة

دةزدةهيَنيَت ،بة تايبةتى لة زووى زةهةندة ماددييةكةى بة بةزاوزد لةطةلَ زةهةندة
مسؤييةكةى كة بة خالَى بنةزِةتى دادةنسيَت لة هةموو قةيسان و ملنالنيَ



ئيَسان ثشتيوانى شؤزى ضوزيا و حصبولَآلى لوبنان دةكات و بةزدةوامة لةضةزى

نيَودةولَةتييةكاندا.

فاكتةرةكانى سنورداربوونى ثيَطةى ئيَران لة ناوضةكةدا

طرنطرتين كاردانةوةكان لة قةيرانةكانى ناوضةكة:









بوذانةوةى ئابوزى ئيَسان و هةضتكسدنى بة باشبوونى دؤخى ناوخؤ



بةهيَصبوونى خواضتى هاوكازيكسدنى هاوثةميانةكانى لة ناوضةكةدا



الكسدنةوةى خؤزئاواييةكان لة ئيَسان و داننان بة زؤلَى هةزيَنى



ثاشةكشةكسدنى زيَرةيى لةخؤزهةآلتى ناوةزِاضت لة ئةولوياتةكانى ئيدازةى ئةمةزيكاية

كةمتوانايى هاوثةميانةكانى ئيَسان لة يةكالييكسدنةوةى ملنالنيَكان
قةبازةى شيانى مسؤييةكانى دةولَةتة هاوثةميانةكانى تازان
الواشى طيانى بةزةنطازبوونةوة لةالى هيَصة هاوثةميانةكانى بة بةزاوزد لةطةلَ خؤزِاطسى نةيازةكانى
بيَوودةيى ثشتيوانية دازاييةكانى ئيَسان لة بةديويَنانى دةضتكةوتى بةبةها و طةوزة
توانايى هيَصة عةزةبية هاوثةميانةكان لة ثشتيوانيكسدنى ماددى و ضياضى هيَصة ئؤثؤشضيؤنةكان
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بخەینــە ڕوو ،كــە پێشــبینی كــراوە لــە ســاڵی  2018لــە
ســەر بنەمــای هەلومــەرج و بارودۆخــی جیۆسیاســی
لــە سەرتاســەری جیهانــدا زەق ببنــەوە .بــە شــێوەیەكی
گشــتی ،ڕووداوەكانــی ســاڵی  2017و كەشــوهەوای جیهــان
لــە ئێســتادا ئاماژەیەكــی ڕوونــە بــۆ ئــەوەی كــە پێویســتە
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــی خــۆی ســاز و ئامــادە بــكات بــۆ
كارلێــك و ڕووداوی خراپرتیــش ،بــەاڵم هیوایــەك هەیــە
بــۆ هەاڵتنــی خــۆری ئاییندەیەكــی باشــر و ئارامــر بــۆ
مرۆڤایەتــی لــە كۆتاییــی ســاڵی 2018دا.

.1كۆریای باكوور لە سەر لێواری هەڵدێر

پیۆنــگ یانــگ بەرەبــەرە لەگــەڵ هــەر تاقیكردنەوەیەكــی
مووشــەكیی ئەتۆمیــدا نزیــك دەبێتــەوە لــە گەییشــن بــە
بەدیهێنانــی توانــا و هێــز بــۆ لێدانــی خاكــی ئەمەریــكا

هەبوونی نیگەرانی ســەبــارەت بە ئاییندەی
شانۆی سیاسی لە كیشوەری ئەورووپا بە زەقی
دەركەوتوە ،لە كاتێكدا كە فەڕەنسا و هۆڵەندا
لەم جۆرە سیناریۆیە ڕزگاریان بوو ،لە ڕێگەی
هەڵبژاردنی ئەو سەركردانەوە ،كە زیاتر هاوسەنگ
و دادپەروەرترن
لــە ڕێگــەی كاڵوەی ئەتۆمیــی جەنگییــەوە .لــە كاتێكــدا
كــە لێپررساوانــی ئیــدارەی دۆناڵــد ترامــپ ،ســەرۆكی
ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا بــەردەوام ئــەوە
دووپــات دەكەنــەوە ،كــە كات تــەواو دەبێــت لــە بــەردەم
الیەنــە خــاوەن بەرژەوەندییــەكان بــۆ دۆزینــەوەی
ڕێگەچارەیەكــی بــاش بــۆ قەیرانەكــە ،بــەاڵم ســەرباری
ئەمەیــش هێربــەرت ماكامســتەر ،ڕاوێــژكاری ئاساییشــی
نەتەوەیــی ئەمەریــكا و لێپررساوانــی تــری ئەمەریكــی
پێیــان وایــە كــە «بەرچەرچدانــەوەی كۆریــای باكــوور لــە
الیــەن ئەمەریــكاوە وەك ئامرازێكــی دەستپێشــخەریی
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بــەس نییــە بــۆ كەمكردنــەوەی ئاســتی ئــەو هەڕەشــەیەی،
كــە پرۆگرامــی ئەتۆمیــی كۆریــای باكــوور دروســتی
كــردوە ،ئەمەیــش هەڕەشــەیەكە بــۆ ڕوودانــی شــەڕێكی
خۆپارێزیــی یــان شــەڕی دەستپێشــخەریی ئەگــەر بێــت
و كۆریــای باكــوور ببێتــە خــاوەن توانــای مووشــەكیی
ئەتۆمیــی كیشــوەر بــڕ».
ئــەم شــێوازە زۆر لێكچــوە لەگــەڵ ئــەو شــێوازەی ،كــە
لــە الیــەن ئیــدارەی جــۆرج دەبلیــو بــوش ،ســەرۆكی
پێشــووی ئەمەریــكا بــە كار هێــرا لــە مــاوەی شــەڕی
لێدانــی عێـراق ،بــەاڵم جێمــس ماتیــس ،وەزیــری بەرگریــی
ئەمەریــكا دەڵێــت« :كۆریــای باكــوور هێشــتا وەك
هەڕەشــەیەك بــۆ ســەر ئێمــە دەرنەكەوتــوە» .لێكۆڵینــەوە
و شــیكردنەوەكانی ئــەم دوایییــەی شــارەزایان چەنــد دیــد
و بۆچوونێكــی هاوشــێوەی ئــەم بۆچوونــە بەرجەســتە
دەكــەن ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە حكوومەتــی پیۆنــگ یانــگ
لەوانەیــە النــی كــەم پێویســتی بــە  2تــا  3ســاڵ هەبێــت بۆ
بــە دەســتهێنانی توانــای ئەتۆمیــی ڕاســتەقینە ،كــە دەبێتــە
مایییــەی مەترســی و هەڕەشــەڕە بــۆ ســەر ئەمەریــكا و
جیهانیــش ،ســەرباری ئەمەیــش ،زێدەڕۆییــی ترامــپ لــە
ڕوانگــەی ئــەم هەڕەشــەیەوە ،شانبەشــانی گومانەكانــی
بــۆ بەرپەرچدانــەوەی پیۆنــگ یانــگ وەك سیاســەتێك،
كــە قابیلــی جێبەجێكــردن بێــت ،لــە ئەگەرەكانــی
ئاڕاســتەكردنی گورزێكــی خۆپارێزیــی ئەمەریكــی لــە
كۆریــای باكــوور لــە ســاڵی  2018بــە ڕێــژەی  25%تــا 30%
ئەگــەری ڕاســتی تێدایــە.

.2ئەمەریــكا كۆســپ لــە بــەردەم بازرگانیــی
جیهانیــدا دروســت دەكات

ترامــپ لــە ڕێگــەی چەنــد وتارێكــی ئاگریــن و
مەترســیدارەوە ڕێگــەی بــەرەو پۆســتی ســەرۆكایەتیی
ئەمەریــكا بــڕی ،بەتایبەتــی هــاوكات لەگــەڵ فۆكــس
خســتنە ســەر ســەودا و ڕێككەوتنــە بازرگانییــە خراپــەكان.
دەگوترێــت ڕێككەوتنــە بازرگانییــە فــرە الیەنــەكان
بوونەتــە مایــەی نیگەرانــی بــۆ چینــی ناوەنــد ،كــە لــە دژی
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ڕێككەوتنــی بازرگانیــی ئازاد لــە ئەمەریكای باكــوور (نافتا)
و هاوبەشــیی تـران ئۆقیانووســی ئــارام ( )TPوەســتانەوە،
جگــە لــە ناڕازیبــوون لــە ســەر بــە ئەندامبوونــی چیــن لــە
ڕێكخ ـراوی بازرگانیــی جیهانــی و ڕێككەوتنــی بازرگانیــی
ئــازاد لــە نێــوان ئەمەریــكا و كۆریــای باشــووردا ،كــە بــە
( )KORUS FTAنــارساوە .فۆكســدانانی ترامــپ لــە ســەر
كورتهێنــان لــە جیاتیــی پرســی گەییشــن بــە بــازاڕەكان
وەك پێوەرێــك بــۆ بازرگانیــی هاوســەنگ ،بــوە هــۆكاری
دروســتبوونی پێوەرێكــی قــورس بــۆ هەڵســەنگاندنی
ســەودا و ڕێككەوتنــە بازرگانییــەكان.
لــە ڕاســتیدا وتارەكــەی ترامــپ لــە بــەردەم گــەورە
لێپررساوانــی جێبەجێــكار لــە ناوچــەی هاریكاریــی
ئابووریــی ناوچــەی ئاســیا – پاســیفیك لــە شــاری دانانــگ
زۆر نزیــك بــوو لــە ڕاگەیاندنــی شــەڕ لــە دژی سیســتمی
بازرگانیــی جیهانــی .ترامــپ لــەو وتــارەدا ئامــاژەی بــۆ
كــردوە ،كــە ڕێكخــراوی بازرگانیــی جیهــان دادپــەروەر

نییــە ،بۆیــە پێشــبینی دەكرێــت ســاڵی  2018ببێتــە ســاڵێك
كــە تێیــدا خــودی ترامــپ سیســتمی بازرگانیــی جیهــان
پــەك دەخــات .ئەگەرێــك هەیــە لــە نێــوان  40تــا 50%
ئامــاژە دەكات بــۆ ئــەوەی كــە ترامــپ هــەوڵ دەدات بــۆ
ڕەتكردنــەوەی نافتــا و كــۆرۆس ،هــەر چەنــدە كۆســپ
و ئاســتەنگە یاســایییەكان هەوڵەكانــی پــەك دەخــات،
لــە هەمــان كاتیشــدا ،بەشــەكەی تــری جیهــان لەگــەڵ
كەنــەدا و یەكێتیــی ئەورووپــا دەســتی بــە مامەڵەكــردن
و جموجــووڵ كــردوە .تۆكیــۆ پەیپــەری TTP--11- A
هەموارك ـراوی تایبــەت بــە ســەودای بازرگانیــی ناوچــەی
ئۆقیانووســی ئارامــی تــەواو كــرد ،كــە وێنەیەكــە لــە
ســەودای ئابــووری لــە ناوچــەی ئۆقیانووســی ئــارام،
كــە ژاپــۆن دەتوانێــت بــە بــێ هاوكاریــی ویالیەتــە
یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا بــەرەو پێشــەوە هەنــگاو بنێــت،
ئەوەیــش بــە ســەركردایەتیی چیــن بــۆ دانوســتانكردن لــە
ســەر هاوبەشــیی ئابووریــی هەرێمیــی گشــتگیر (،)RCEP

عهلی خامنهیی لهگهڵ فهرماند ه سهبازییهكانی ئێران
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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دیذگای چاكسازییًكاوی محمذ به سًلمان بۆ ساڵی 0232

ڕێكاري واَخۆییًكاوی
دژ

كارداوًَيی
كاريكاوی

دیارتریه ًٌوگاَي سًريكییًكاوی

دیارتریه لێكًَتً وًرێىییًكان

بً ديستگیركردوی بیرمًوذان َ پیاَاوی درَستبَُوی درزێكی گًَري لًواَ
بىًماڵًی پاشایًتی ديسًاڵتذار
خاَيوكار َ مافپًرَيران َ چاالكُاوان
پێذاوی مافی زیاتر َ یًكساویكردوی ديستگیركردوی چاالكُاواوی دیاری
بُاری مافی مرۆڤ َ خًباتی ژوان
وێُان ژوان َ پیاَان َ
ڕێگًپێذان بً ژوان تا ئۆتُمبیل لێبخُڕن

پرسی مافی ژن

دامًزراَي
دََرخستىًَيی
سًرًٌڵذاوی
َ
ئیسالمییًكان
تَُڕيیی جًماَيری بًٌۆی ديرچَُن
لً بازوًی كُلتَُری ئیسالمی لً
سعُدیً

خۆشگُزيراوی

كردوًَيی سیىًماكان
ڕێگًدان بً ئاًٌوگ َ گۆراوی
سازكردوی ئاًٌوگی شًَاوً

كاریگًری ديريكی

پارچً پارچًكردوی ڕایًڵًكاوی خێساوی قُرسكردوی گًمارۆداوی قًتًر َ
داگیركردوی بًحريیه
كًوذاَیی

گًرمكردوی
یًمًن

شًڕی سًركردایًتیكردوی ٌێسی ٌاَپًیماوی  3ساڵ لً كُشته َ باڵَكردوًَيی
عًريبی لً دژی یًمًن َ خًرجكردوی برسێتی َ وًخۆشی لً یًمًن
پاريیًكی زۆر

وسیكبَُوًَي
ئیسرائیل

لً داوپێذاوان بً مافی ئیسرائیل لً خاكی تَُڕيیی جًماَيریی گًَري لً واَخۆ َ
ديريَي لً دژی سیاسًتًكاوی سعُدیً
فًڵًستیه

سًَدای
سًلمان

سًديی

به كلكایًتی
ئًمًریكا

َ

چُكذاداوی

ڕيٌا

بۆ بردوً ديريَيی ملیاريٌا دۆالر بۆ
ئًمًریكا

ئاماوجًكاوی دیذگای  0232محمذ به سًلمان:
 لً ڕََی ئابَُرییًَي :گًیشته بً پلًی  51لًسًر ئاستی جیٍان لً ڕََی كۆمًاڵیًتیًَي :دامًزراوذوی كۆمًڵگًیًكی گًشًسًوذََی ژیاریی -لً ڕََی ئاستی حكُمًتذاریًَي :گًیشته بً پلًی  02لً پۆلێىی ٌێماكاوی كارایی حكُمًت

ئایدیا دیپلۆماتیك
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بــە هــۆی ئەمەیشــەوە هەنــاردەكارە ئەمەریكییــەكان
ڕووبــەڕووی جیاكاریــی زیاتــر دەبنــەوە.

.3كێشــە و قەیرانــی زیاتــر بەرۆكــی ئەمەریــكا
دەگرێت

ســەرۆكایەتیی دۆناڵــد ترامــپ ،هێشــتا تــەواو سیســتمی
جیهانــی نەبەزانــدوە ،وەك لــە بنەڕەتــدا لێــی دەترســان.
هــەر زوو ترامــپ كێرڤــی ڕەخنــە و گلەیییەكانــی بەرانبــەر
پەیامنــی باكــووری ئەتڵەســی (ناتــۆ) كــەم كــردەوە ،بــەاڵم
بڕیــاری داوە لــە ســەر ڕێــڕەوی خــۆی بــەردەوام بێــت،
بڕیاریشــی داوە ویالیەتــە یەكگرتــوەكان لــە ڕێكەوتننامەی
پاریــس تایبــەت بــە كەشــوهەوا و ڕێككەوتنــی TPP
بكشــێتەوە ،كــە ئاماژەیــە بــۆ هەوڵــی هەڵوەشــاندنەوەی
ڕێككەوتنــی ئەتۆمیــی لەگــەڵ ئێــران و گواســتنەوەی
كێشــەكە بــۆ كۆنگرێــس ،بــەاڵم هێشــتا ترامــپ لــەم
هەڵوێســتەیدا دوودڵــە .لەگــەڵ ئەمەیشــدا ،ئــەم ئاســتە
لــە هاوســەنگی بــۆی هەیــە كاتــی بێــت .ئــەوەی ئێســتا
جێگــەی نیگەرانییــە بــە دەر لــە هــەر كاتێكــی ڕابــردوو،
بریتییــە لــە كاردانــەوەی ئیــدارەی ئەمەریــكا لــە دژی
هــەر تۆمەتێكــی زیــادە ،كــە لیژنــەی تایبــەت بــە
لێكۆڵینــەوە لــە هەبوونــی پێوەنــدی لــە نێــوان هەڵمەتــی
بانگەشــەی ســەرۆكایەتیی ترامــپ و ڕووســیا ئاشــكرای
بــكات .هەبوونــی هــەر بەڵگەیــەك لــە ســەر دەســت
تێكەاڵوكردنــی ترامــپ لەگــەڵ ڕووســیا لــە هەڵمەتــی
هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتیی ئەمەریــكا بــۆی هەیــە كاری
ئیــدارەی ئەمەریــكا ئیفلیــج بــكات و گەلــی ئەمەریــكا
تووشــی قەیرانێــك بــكات تەنانــەت ئەگــەر تۆمەتباركردنــی
ترامــپ نەیشــبێتە هــۆكاری دوورخســتنەوەی لــە پۆســتی
ســەرۆكایەتی.

.4پێگــەی ڕووســیا و گرفتــی پۆتیــن لــە دوای
هەڵبــژاردن

ئاشــكرایە كــە ڤالدیمێــر پۆتیــن ،ســەرۆك ڕووســیا لــە
ئــاداری ســاڵی  2018بــە ســەرۆكی ڕووســیا هەڵبژێررایەوە،
لەگــەڵ ئەمەیشــدا پۆتیــن لــە كۆتاییــدا ڕووبــەڕووی

چەنــد ئۆپشــنێكی قــورس دەبێتــەوە .بــە بــێ ئەنجامدانــی
چاكســازیی ئابووریــی لــە ڕووســیا ،ڕێگــەی تێدەچێــت
پۆتیــن ڕووســیا بــەرەو هەڵدێــری كۆتایــی ببــات .لــە
هەمــان كاتــدا ،ئــەم چاكســازییە بێزاركــەر دەبێــت و بــۆی
هەیــە ســەقامگیریی دەســەاڵت و پێگــەی پۆتیــن شــلۆق
بــكات .ئەلیكســی كۆدریــن وەزیــری پێشــووی ڕووســیا
بــۆ مــاوەی  11ســاڵ ،لــە ســاڵی  2016وەك جێگــری
ســەرۆكی ئەنجوومەنــی ئابووریــی تایبــەت بــە ســەرۆك
دانــرا .كۆدریــن لــە ســاڵی 2017دا دەربــارەی ئاســۆی
چاكســازییەكان گوتــی« :مــن پشــتیوانیی پالنەكانــی
پۆتیــن دەكــەم» ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا پالنەكانــی
كۆدریــن بــۆ ئەنجامدانــی چاكســازی لــە ســەر شــێوازی
ئــەو داهێنانــە تەكنۆلۆژییــەی ،كــە بــۆ بــازاڕی یەكێتیــی
ئەورووپــا پێویســتە لــە پێنــاو بەدیهێنانــی ســەركەوتن.
بــەاڵم هــاوكات لەگــەڵ دانانــی كۆدریــن لــەو پۆســتەدا،
پۆتیــن دەیەوێــت لــە س ـزاكانی خۆرئــاوا دەربــازی بێــت،
كــە یەكێتیــی ئەورووپــا بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ ویالیەتــە
یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا بــە ســەریدا ســەپاندوە .پــان
و پێشــنیارەكانی كۆدریــن بــۆ چاكســازی ڕووبــەڕووی
ئاییندەیەكــی ئاڵــۆز دەبێتــەوە ،پۆتینیــش دەتوانێــت
لــە كاریگەریــی ســزاكانی ئەورووپــا كــەم بكاتــەوه،
ئەگــەر بێــت و ڕەزامەنــد بێــت لــە ســەر ڕێككەوتنێكــی
ئاســاییكردنەوە ســەبارەت بــە قەیرانــی ئۆكرانیــا و پرســی
زیادكردنــی هاوكارییەكانــی ڕووســیا لــە بوارەكانــی تــری
وەك بەگژداچوونــەوەی تیــرۆر .هــەر چەنــدە پۆتیــن
ڕووبــەڕووی كاردانــەوەی ناسیۆنالیســتەكان دەبێتــەوە،
كــە بــە هــۆی ئــەم ڕێكارانــەوە دروســت دەبێــت ،بــەاڵم
ئەنجامدانــی چاكســازیی ئابووریــی ئــەو سیســتمە
ســەرمایەدارییە پــڕ مەحســوبیەتە لەبــار دەبــات ،كــە
پۆتیــن بــە الیــەوە پەســەندە.

.5ئەگەرەكانــی كاری پێكەوەیــی ئەورووپــا بــە
بــێ قەیــران

ســەرەڕای ئــەوەی فەڕەنســا بــەم دوایییانــە ســەرۆكێكی
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هەڵبــژاردو ە دەخوازێــت بەرەنــگاری ئــەو قەیرانــە
ئابوورییــە پەیكەرییــە ببێتــەوە و ئەورووپــا لــە
پووكانەوەیەكــی ئابووریــی مــاوە درێــژ دەربــاز بــكات.
هێشــتا هێــز و توانــای ئەورووپــا بــۆ ئەنجامدانــی
چاكســازی لــە ســایەی قەیرانێكــی تــر دیــار نییــە ،كــە
لــە ئاســۆوە دیــارە و هەڕەشــە لــە ئایینــدەی ئەورووپــا
دەكات .لــە ئەڵامنیایــش ،بڕیارەكــەی ڕاوێــژكار ئەنگیــا
مێــركل بــۆ مامەڵەكــردن لەگــەڵ كێشــەی پەنابــەران لــە
ڕێگــەی كردنــەوەی ســنورەكان لــە بــەردەم كۆچبەرانــدا،
بڕیارێكــە بــە ڕوونــی جێگــەی ڕەزامەندیــی گەلــی ئەڵامنیــا
نییــە ،بەڵكــوو دەبێتــە هــۆی گەشــەكردنی ڕەوتێكــی
جەمــاوەری ،كــە لــە دواییــن هەڵبژاردنــی ئەڵامنیــا
هەندێــك دەســتكەوتی چنییــەوە .مێــركل ڕووبــەڕووی
كێشــە بوەتــەوە لــە پێكهێنانــی كابینــەی حكوومەتــی
نــوێ ،چونكــە دووبــارە دروســتكردنەوەی هاوپەیامنێتیــی
پێشــووی لەگــەڵ سۆســیال دیموكراتەكانــدا دوا جــار لــە
ئەگــەری ئەنجامدانــی چاكســازییە دارایییەكانــی یەكێتیــی
ئەورووپــا زیــاد دەكات.
هــەر یەكــە لــە مێــركل و ماكــرۆن بەڵێنیــان داوە دیــدگا
و تێڕوانینــی هاوبەشــیان ســەبارەت بــە چاكســازییەكانی
ناوچــەی یــۆرۆ ڕابگەیەنــن ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەیشــدا
مەترســییەكە لــە پێویســتی زۆری ئەورووپا بــە ئەنجامدانی
چاكســازیی خــۆی دەبینێتــەوە ،كــە ئێســتا هــاوكات لەگــەڵ
گەشەســەندنی ئەورووپــادا بــە بــەراورد لەگــەڵ ســااڵنی
پێشــوو خێراتــر بــوە .لــە ڕاســتیدا دەرچوونــی بەریتانیــا
لــە یەكێتیــی ئەورووپــا و خواســتی حكوومەتــی لەنــدەن
بــۆ مامەڵەكــردن لەگــەڵ گۆڕانكارییــە گرینگەكانــی تــری
ئەورووپــا ،هۆكارێكــی تــرە بــۆ داچۆڕینــی تواناكانــی
كیشــوەری ئەورووپــا.
.6تەشــەنەكردنی ملمالنــێ بێكۆتایییەكانــی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت

دوور نییە ناكۆكییە سیاســی ،ســەربازی و دیپلۆماســییەكانی
ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ببێتــە هــۆكاری
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دروســتبوونی كۆمەڵێــك گــرژی و ئاڵــۆزی تــر لە نێــوان هێز
و الیەنــە كاریگەرەكانــدا .پێشــبینیی زۆر دەكرێــت گــرژی
و كێشــەكانی نێــوان ئێـران و عەرەبســتانی ســعوودیە ،كــە
لــە ئەنجامــی كێبڕكــێ و ملمالنێــی هەرێمییــەوە بــە هــۆی
خۆســەپاندن و بەرژەوەنــد خوازییــەوه ســەری هەڵــداوه
گەورەتــر بێــت ،لــە پــاڵ كاریگــەری و لێكەوتەكانــی لــە
ســەر دەوڵەتــە دراوســێكانیان .هــەر وەك ئێـران لــە ســاڵی
2018دا دەســت دەگرێــت بــە ناوەندێتــی و چەقبەنــدی
لــە ڕووی ئاســاییش و هەژموونگــەری بەســەر ناوچــەی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،یــان لــە ڕێگــەی پشــتیوانیكردنی
هێــز و تــۆڕە دەرەكییەكانــی وەك حیزبولــا ،جگــە لــە
ســوودوەرگرتن لــە شكســتی سیاســەتی ڕكابەرەكانــی ،بــە
تایبەتییــش لــە عێ ـراق .پێشــبینی دەكرێــت كاریگەرێتــی
ئێـران لــە ســەر ناوچەكــە بــە باشــی مبێنێتــەوە ،ســەرەڕای
ئــەو هــەوڵ و تەقەلالیانــەی كــە حكوومەتــی حەیــدەر
عەبــادی و ناسیۆنالیســتە شــیعەكانی وەك موقتــەدا ســەدر
داویانــە بــە ئاراســتەی كەمكردنــەوەی پێگــەی سیاســیی
ئــەو میلیشــیا شــیعییانەی عێـراق ،كــە لــە الیــەن ئێرانــەوە
پشــتیوانییان لــێ دەكرێــت .عەرەبســتانی ســعوودیە
شكســتی هێنــا لــە شــكاندنی هەژموونــی حیزبولــا
لــە ســەر سیاســەتی گشــتیی لوبنــان ،ئێســتاییش هــەر
یەكــە لــە ئیــران و ســەركردایەتیی حیزبولــا لــە بــاری
ئامادەباشــیدان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی هــەر هەوڵێكــی
ســعوودیە بــۆ دەســتێوەردان.
Wئــەو ڕیفراندۆمــەی كوردەكانــی عێــراق لــە ســاڵی
2017دا بــۆ ســەربەخۆیی ئەنجامیــان دا بــوە هــۆی
گەشەســەندنی ئەگەرەكانــی ســەرهەڵدانی قەیرانــی
سیاســی و ســەربازییەكان لــە ســاڵی 2018دا لــە هــەر یــەك
لــە عێ ـراق و ســووریا .بــە لەبەرچاوگرتنــی كەمبوونــەوەی
ڕۆڵــی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا لــە ڕووی
دیاریكردنــی دۆخــی كۆتاییــی دەوڵەتــی ســووریا ،كــە پێگە
و كاریگەرێتیــی هــەر یــەك لــە ئێـران ،توركیــا و ڕووســیای
پێــوە دیــارە «شانبەشــانی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد» ،بۆیــە
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پێدەچێــت زیاتــر لــە دژی كوردەكانــی ســووریا دەســت بــە
جموجــووڵ بكــەن .بــەاڵم لــە عێـراق ،ملمالنێــی ســەربازیی
پێشــبینیكراو لــە نێــوان حكوومەتــی عێــراق ،كــوردەكان،
میلیشــیا شــیعییەكانی ســەر بــە ئێــران ،دوور نییــە ئــەم
قەیرانــە لــە الیــەن پاشــاوەكانی ڕێكخــراوی داعشــەوە
كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت بــۆ نانــەوەی ئــاژاوە و ئاڵۆزیــی
زیاتــر لــە عێـراق ،ئەگــەر بــە هەمــان ئاســتی ڕابردوویــش
نەبێــت.
.7تەقینەوەی پاشاگەردانی لە یەمەن

شانشــینی ســعوودیە و ئیامراتــی عەرەبیــی یەكگرتــوو لــە
چوارچێــوەی هاوپەیامنێتیــی عەرەبیدا چەنــد هەنگاوێكیان
نــاوە بــۆ هاوكاریكردنــی هێــز و الیەنــە كاریگــەرە تــازەكان
لــە ســەر زەوی ،بــەاڵم پێدەچێــت ڕێگەچــارەی سیاســی بــۆ
كۆتاییهێنــان بــە شــەڕی ناوخــۆ لــە یەمــەن هێشــتا دوور

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

ئەگەرێكــی بێــت .ســەرەڕای ئەمەیــش ،كارەســاتی مرۆیــی
لــەو واڵتەدا دەســتی پــێ كــردوە و زۆر خراپرتیــش دەبێت.
كۆچكردنــی عەلــی عەبدولــا ســاڵح ،ســەرۆكی پێشــووتری
یەمــەن لــە ســەر دەســتی هاوپەیامنــە حوســییەكانی،
توێژاڵێكــی تــری ئاڵۆزییەكانــی بــۆ بارودۆخــی سیاســیی
یەمــەن زیــاد كــرد ،ئەمەیــش وای كــرد كــە بەدیهێنانــی
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ئاشــتی لــە ئایینــدەی نزیكــدا ئەگەرێكــی دوور بێــت.
بەردەوامبوونــی هەڵدانــی مووشــەكە بالیســتییەكان
لــە الیــەن چەكدارانــی حوســییەوە لــە بەرانبــەر ڕیــاز
بــۆی هەیــە ببێتــە هــۆكاری كاردانەوەیەكــی ســەربازیی
نابەرانبــەر لــە الیــەن ســعوودیەوە ،بــەو هۆیەیشــەوە
یەمــەن گەمــارۆی زیاتــر دەدرێــت و برســێتیی تــەواو
تەنــگ بــەو واڵتــە هەڵدەچنێــت.

.8سســتیی پرۆســەی چاكســازییەكان و
مەترســییەكانی دەســتباڵوی كــردن و بــێ
هیــوا بــوون لــە شانشــینی ســعوودیە

جێبەجێكردنــی پرۆســەی چاكســازیی سەرتاســەری لــە
عەرەبســتانی ســعوودیە بــە پشتبەســن بــە دیــدگای ســاڵی
 2030بــەردەوام دەبێــت ،بــەاڵم جــوواڵن بــە سســتی
دەبێتــە مایــەی بێهیوابــوون بــۆ الیەنگرانــی حكوومەتــی
ڕیــاز .لــە هەمــان كاتــدا ئــەو ڕەوتــە موحافیزكارانــەی،
كــە دژایەتیــی چاكســازی و گۆڕانكارییــەكان دەكــەن،
بــۆ منوونــە وەك بڕیــاری ڕێگەپێــدان بــە ئافرەتــان تــا
ئۆتۆمبیــل لــێ بخــوڕن ،هــاوكات لەگــەڵ گەشــەكردنی
هەســتكردن بــە بێ ـزاری بەرانبــەر حكوومــەت ،كێشــەكان
زیاتــر دەكات ،چونكــە پێدەچێــت شــا ســەملان بــن
عەبدولعەزیــز ئــال ســعوود لــە 2018دا تەختــی پاشــایەتی
ڕادەســتی كوڕەكــەی ،شــازادە محەمــەد بــن ســەملان
بــكات ،ئەمەیــش دیســانەوە بــۆی هەیــە هەســتكردن بــە
بێـزاری و ناڕەزایەتــی و گیانــی ملمالنــێ لــە نــاو بنەماڵــەی
دەســەاڵتداردا بەهێزتــر بــكات .هەروەهــا پێشــبینی
دەكرێــت پێوەندییەكانــی شانشــینی ســعوودیە لەگــەڵ
ئێـران و قەتــەر گــرژی و ئاڵۆزیــی زیاتــر بــە خــۆوە ببینێت.
بــە هــۆی نزیكــی بنەماڵــەی دەســەاڵتدارلە ســعوودیە
لــە ئیــدارەی ترامــپ ،پێدەچێــت ســعوودیە ڕووبــەڕووی
نســكۆیەكی ناوخۆیــی و هەرێمییــش ببێتــەوە لــە كاتــی
هەڵكشــانی كێرڤــی كێشــە و ملمالنێكانــی نێــوان ئیرسائیــل
و دەســەاڵتی فەلەســتینی ،كــە لــە ئەنجامــی دانپێدانانــی
ئیــدارەی دۆناڵــد ترامــپ بــە شــاری قــودس وەك پایتەختــی
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ئیرسائیــل ســەرچاوەی گرتــوە.

.9زیادبوونــی هەڕەشــەی تیرۆریــزم لــە
دەرەوەی ســنوری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت

الوازبــوون و پووكانــەوەی پێگــەی داعــش لــە عێــراق و
ســووریا مانــای وایــە كــە پێگــەی تیــرۆر لــە ناوچەكانــی
تــری جیهــان بەهێــز دەبێــت ،ئەمەیــش لەگــەڵ
گەڕانــەوەی ژمارەیەكــی زۆر لــه چەكدارانــی بیانــی نــاو
داعــش بــۆ ئەورووپــا و ڕووســیا .واڵتانــی ئەورووپــا لــە
مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا بەرزبوونــەوەی هێــرش
و پەالماردانــە تیرۆریســتییەكانیان بــە خــۆوە بینیــوە،
ئەمەیــش هاوكاتــە لەگــەڵ زیادبوونــی ژمــارەی ڕووداوە
مەرگهێنــەكان لــە ئەورووپــای خۆرهــەاڵت و ڕووســیا .بــۆ
منوونــە هێرشــەكانی ســان پرتســبۆرگ ئەوەمــان بــە بیــر
دەهێنێتــەوە ،كــە هێشــتا ڕووســیا بــۆی هەیــە بكەوێتــەوە
بــەر هێــرش و پەالمــارە تیرۆریســتییەكان ،ئەوەیــش بــە
هــۆی هەبوونــی دەیــان هاواڵتیــی بــە ڕەگــەز ڕووســی
لــە نــاو گروپــە تیرۆریســتییەكاندا ،كــە لــە خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت شــەڕیان كــردوە .لــە الیەكــی تــرەوە زۆرێــك
هەڕەشــەی تیرۆریســتان لــە هەمــوو واڵت و ناوچەكانــی
جیهانــدا بوونــی هەیــە ،بۆیــە لــە توانــای هیــچ دەزگایەكــی
هەواڵگریــی خۆرئاوایــی یــان ڕووســیدا نییــە كۆنرتۆڵــی
بــكات یــان مامەڵــەی لەگەڵــدا بــكات.

لــە دژی پاڵێــوراوە پۆپۆلیســتەكان كــرد ،بریتییــە لــە
ئۆپۆزســیۆنێكی میللــی لــە دژی ڕەوتێــك ،كــە ناكرێــت
بوەســتێرنێت لــە دژایەتیكردنــی ئــەو پەنابەرانــەی لــە
ئەفریقیــا و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە دێــن بــۆ ئەورووپــا.
ڕەوتــی پۆپۆلیســتەكان لــە هەندێــك واڵتــی كیشــوەری
ئەمەریــكای التینیــش گەشــەی كــردوە وەك مەكســیك
لــە ڕێگــەی پاڵێــوراوی ســەرۆكایەتیی ئەندرێــس مانوێــل
لۆپێــز ئۆبــرادۆر ،كــە ســوودی وەرگرتــوە لــە كاردانــەوە
جەماوەرییەكانــی دژ بــە ترامــپ و لێدوانــە بێزاركەرەكانــی
ســەبارەت بــە مەكســیك ،ئەمەیش پێشــبینیی لــێ دەكرێت
ناوچــەی بازرگانیــی ئــازاد لــە ئەمەریــكای باكــوور بخاتــە
مەترســییەوە .هەروەهــا لــە بەرازیــل ســەرۆكی پێشــووی
ئــەو واڵتــە لویــز ئیناســیۆ لــۆال داســیلڤا دەیەوێــت لــە
هەڵبژاردنەكانــی مانگــی ترشینــی دوەمــی  2018خــۆی
بــۆ پۆســتی ســەرۆكایەتی بپاڵێوێــت ،هــەر چەنــدە بــە
تۆمەتــی گەندەڵــی تۆمەتبــار كــراوە .یەكێكــی تــر لــە
پاڵێــوراوە ڕاســتڕەوە پۆپۆلیســتەكان (گایــر پۆلســونارۆ)
یــە ،كــە ستاییشــی كۆمســیۆنی ســەربازیی بەزاریــل و
ڕژێمــی پێشــووی ئــەو واڵتــە دەكات .پێشــبینی دەكرێــت
ســەركەوتنی لــۆال داســیلڤا و پۆلســونارۆ وێرانكــەر بێــت،
ئەوەیــش پرۆســەی گەشــەكردن و بووژانــەوەی ئابووریــی
شلوشــاوی بەرازیــل پــەك دەخــات.

 .10سەرهەڵدانی پۆپۆلیزم

هێشــتا زوە بــۆ ڕەتكردنــەوەی پۆپۆلیــزم .جوواڵنــەوەی
(پێنــج ئەســتێرە) لــە ئەورووپــا لــە ڕێگــەی ڕاپرســییەكانی
پێــش هەڵبژاردنــەكان پشــتیوانیی زۆری لێ كرا ،لــە كاتێكدا
كــە بــە دوور نازانرێــت توانــا پەیــدا بــكات بــۆ پێكهێنانــی
حكوومــەت ،بۆیــە دروســتبوونی هاوپەیامنێتیــەك لــە
نێــوان باڵــی ڕاســتڕەوی پۆپۆلیســتی لــە نــاو بــەرەی
باكــوور و پارتــی ڕاســتڕەوی فــۆرزای پۆپۆلیســتی لــە
ئیتالیــا ،كــە گومانیــان لــە یەكێتیــی ئەورووپــا هەیــە ،جگــە
لــەوەی زۆرێــك لــە دەوڵەتانــی تــری خۆرئــاوای ئەورووپــا،
كــه بــە درێژاییــی ســاڵی  2017شــەڕی هەڵبژاردنیــان
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له ژێر سایەی نەبوونی هیچ جۆرە ڕێكەوتنێك ،یان پەیماننامەیەك لە نێوان (عێراق و سووریا)
لە الیەك ،توركیا و ئێرانیش لە الیەكی ترەوە ،جاروبار ئەو دوو واڵتە ئاو وەك چەكێكی سیاسی و
ئابووری دژی عێراق و سووریا بە كار دەهێنن .هۆكاری ئەمەیش ئەوەیە ،توركیا كە (سەرچاوەی
سەرەكیی ئاوەكە)یە ،هەر دوو ڕووباری دیجلە و فورات بهدوو ڕووباری ناوخۆیی هەژمار دەكات و
ناكەونە بەر هیچ ئەحكامێكی ڕووبارە نێودەوڵەتییەكان ،هەر چەندە یاساكانی نێودەوڵەتی ڕێگە
بەو كارەی توركیا نادات ،بۆیە هەر هاریكارییەكی پچڕپچڕی نێوان عێراق و توركیا لە بارەی ئاو،
تەنیا بە لە یەك تێگەییشتنێكی پرۆتۆكۆلی دادەنرێت كە لهساڵی  1987ئەنجام دراو و بە پێی
ئەو پرۆتۆكۆلە بەشێك لهئاوی فورات بە ڕێژەی ( 58%بۆ عێراق) و ( 42%بۆ سووریا) دابەش كراوە،
ئەمەیش بە نزیكی دەکاتە هاوتای  9ملیار مەتر چوارگۆشە سااڵنە بۆ عێراق ،لهژێر بارودۆخێكی
ئاساییدا ،ئەمە لە كاتێكدا پێویستیی عێراق بۆ ئاو بە نزیكەی  15ملیار مەتر چوارگۆشە مەزندە
دەكرێت.

سـهبارهت بـه ئێرانیــش هەمــان نزیكییە ،چونكــە كۆنتڕۆڵی
چەندیــن لقــی ڕووبــاری دیجلــەی كــردوە ،كە بە ئاڕاســتەی
عێـراق دێــن و دهڕژێنـه نــاو دیجلـهوه ،بۆیــە هــەر كاتێــك
ڕادەی ملمالنــێ سیاســییەكان لــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت بــە گشــتی و عێراقیــش بــە تایبەتــی بــەرەو
هەڵكشــان بچێــت ،ئــەوە هــەر دوو دراوســێكەی (توركیــا
و ئێـران) ئــاو بــۆ مەبەســتی بەدیهێنانــی مەرامــی سیاســی
و ئابــووری بــە كار دەهێنــن .توركیــا ،كــە دراوســێیەكەی
باكــووری عێراقــە و لــە چوارچێــوەی بەدیهێنانــی ســوود و
بەرەوپێشــەوەبردنی ئابوورییــە ناوخۆیییەكــەی ،هەروەهــا
بــۆ فراوانكردنــی دەســەاڵتی ههرێمیــی خــۆی ،ئــاو دەكاتــە
كارتێكــی فشــار ،چونكــە بــاش دەزانێــت لــە ژێــر ســایەی
ئــەو كەشــوهەوا پــڕ پشــێوییە ،كۆنتڕۆڵكردنــی ئــەو ئــاوەی
ئاڕاســتەكەی بــەرەو دەوڵەتــی عێراقــە ،كــە پشــت بــە هــەر
دوو ڕووبــاری دیجلــە و فــورات دەبەســتێت و ڕێژەكــەی
دەگاتــە  ،98%وا دەكات ئــەو واڵتــە درك بــە مەرامەكانــی
توركیــا بــكات ،کــە ئــەم كارەی خــۆی لــەم مەبەســتانەدا
دەبینێتــەوە:
.1بەشــداریپێكردنی توركیــا لــە ســەر هــەر دوو ئاســتی

دوور و نزیــك لــە هــەر دیالۆگێــك ،كــە تایبــەت بێــت بــە
كەركــووك و ناوچەكانــی تــری باكــووری عێــراق.
.2بــە گوشارخستنەســەر دەوڵەتــی عێــراق توركیــا
دەیەوێــت ڕێگــەی پــێ بدرێــت بێنــە نــاو خاكــی عێ ـراق
بــە مەبەســتی شــەڕكردن لەگــەڵ پارتــی كرێكارانــی
كوردســتانی توركیــا.
.3گۆڕینــەوەی هــەر بەرمیلێــك ئــاو بــە بەرمیلێــك نــەوت،
ئەمەیــش لــە لێداونێكــی (حەســەن ئهلجەنابــی) وەزیــری
ســەرچاوە ئاوییەكانــی عێـراق ئامــاژەی پــێ درا ،كــە باســی
لــهئەگــەری هاریكاریــی دوانەیــی كــرد ســەبارەت بــە
گۆڕینــەوەی نەوتــی عێ ـراق بــە ئــاوی توركــی.
.4عێـراق پشــتیوانی لــە توركــەكان بــكات لــە ملمالنێكــەی
توركیــا و یۆنــان لــە مەســەلەی قوبــرس.
.5پشــتیوانیكردنی توركیــا لــههەوڵەكانــی بــۆ بــوون بــە
ئەنــدام لــە یەكێتیــی ئەورووپــا.
.6هەوڵــی توركیــا بــۆ زیندووكردنــەوەی خواســتی
عوســانیەت بــە شــێوەیەكی پراگامتیكــی نــوێ ،یــان
ئــەوەی ئێســتا بــە (عوســانیەتی نــوێ) نــارساوە .لــەو
مەســەلەیەدا توركیــا فاكتــەری نەرمونیانــی ،یــان تەنانــەت
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پێشێلكارییەكانی ئێران لەسەر پشكەكانی ئاوی عێراق

جۆر

ژ

پێشێلكارییەكان

1

بەوذاوی داریان

2

دروستكردوی قەیران

3

كەمكردوەوەی پشكی ئاو

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

4

دروستكردوی قەیران

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

5

بێتىاوایی

بێتىاوایی لە سەر بەرهەمهێىاوی
بەوذاوەكاوی دوكان و دەربەوذیخان

6

گۆڕیىی ڕێڕەوە ئاوییەكان

گۆریىی ڕێرەوی ئاوی ڕووبار و لقەكاویان لە ئێراوەوە و
ڕێگەگرته لە تێپەڕبىووی بۆ واو عێراق

ئایدیا دیپلۆماتیك

تەواوكردوی بەوذاوی داریان لە پارێسگای كرماشاوی
ئێران
لە واوچەكاوی هەڵەبجە و سلێماوی و دەربەوذیخان

كارەبا

لە
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عهبادی دۆخی هۆرهكانی عێراق بهسهر دهكاتهوه

زبریــش بــە كار دەهێنێــت بــۆ هەژموونــی سیاســی
و ئابــووری و گێڕانــی ڕۆڵــی ســەركردە لــه ناوچــەی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و باكــووری ئەفریقــا.
ئێرانیــش ،ئەویــش بــە هەمــان شــێوه ســەرجەم
ســەرچاوە مرۆیــی و سیاســی و ئابــووری ،ئاوییــەكان
بــەكار دەهێنێــت وەك فاكتەرێكــی نەرمونیــان و زبــر
لــەو ناوچانــەی كــە پێشــبینی دەكات دەبنــە هــۆی
كەمبوونــەوەی فاكتەرەكانــی گوشــاری ئەمەریكــی و
واڵتانــی ههرێمیــی ڕكابــەر و بێزاركــەر لــە بەرانبــەر ڕۆڵــی

ئێـران لــە ناوچــەی عەرەبیــدا .لێــرەوە بەكارهێنانــی كارتــی
ئــاو دێتــە ئــاراوە ،یــان هەندێــك جــار كارەبایــش ،بــۆ
ئــەوەی پارێــزگاری لــە دەســەاڵتەكانی بــكات و پەنجــەرەی
زیاتــر بكاتــەوە بــۆ كەمكردنــەوەی ســزا ئابوورییەكانــی
ویالیەتــە یەكگرتــوەكان خســتوویەتە ســەر ئێــران ،بــە
تایبەتــی پــاش هەڵبژاردنــە پەرلەمانییەكــەی ئــەم دواییــەی
عێـراق ،ئــەو مەرامــە ڕوونــر بــە دیــار كــەوت ،بۆیــە ئێـران
بــە مەبەســت دەیەوێــت وزەی زیاتــری كارەبــا بەرهــەم
بهێنێــت و ڕووبــەری فراوانــر بــۆ كشــتوكاڵكردن لــە نــاو
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توركیاوزیانهكانیبۆعێراق

لیسۆله


نداویئه

به

1

ژیانًئابًٌریعێراقییوكان


كاتلو

یپێده
ڕه 
شو
ىو 
ستتٌركیاًه 

بو 
ده
كارتێكو 


2


درًستكرانیكراًه
ستبو

لو()5ئابیساڵی 2006
ده


3

ردًًپارێسگایشرناخــماردینلوتٌركیا


كانیىو

ًسنًٌره
ررًًباریدیجلو

ًێتو 
سو
كو 
لیسۆده 


ئو

4


دًًره
ًه
مٌسڵو 

ترلو
نجاكیلۆمو 


پو

5

مو 
تره
ترهًدرێژی 1820
مو 
كانی:بورزی 140

سڵو 
تو
خو 


6

ملیارموتر

رًًباریدیجلو بۆئاستی 9.7

لو 
زینیپشكیئاًیعێراق  


ىۆیدابو
ًه 
لیسۆبۆتو 


بًٌنیئو
لوساڵێكدا
چٌارگۆشو 


7

ئاًیبوكارىاتًٌبۆئاًدێریًچاندن

كیخاكیعێراقلو


شكردنیسێچاره

بێبو

8


ترچٌارگۆشو

)ملیارمو
مباركردنیئاًبوبڕی(10.4


درًستكردنی:عو

ئامانجلو

9

بابوبڕی()1200مێگاًات
یكاره 


ميێنانیًًزه
بو 
رىو


10

ركردنیًشكوساڵیی

یبۆچاره 
سو

كارىێنانیئاًه 
كو


بو
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ئێ ـران بــە كار بخــات ،بێگومــان ئەوەیــش دەچێتــە ســەر
ئــەو پشــكەی عێــراق هەیەتــی لــە لقــە ئاوییەكانــی
كەوتوەتــە ناوچــەی هەرێمــی كوردســتان ،دیالــە و
شــارەكانی باشــووری عێــراق.
لــە الیەكــی تریشــەوە ،لــە ژێــر ســایەی وەبەرهێنــان
ئــاو وەك ســەرچاوەیەكی نیشــتامنی لــە الیــەن هــەر
دوو واڵت ،هاوســەنگە لەگــەڵ ســەرچاوەی نــەوت و
غــاز و ســەرچاوە رسوشــتییەكانی تــری ،كــە لــە عێراقــدا
نییــە بــۆ قەرەبووكردنــەوەی كەمیــی ئــاو و لەگەڵیشــی
نەبوونــی كارپێكردنــی فاكتــەرە جیۆسیاســی و جیۆگرافــی
و مەســەلەی كــورد (پارتــی كرێكارانــی كوردســتان) و
پێوەنــدی پــڕ پشــێوییەكەی توركیــا بــە هەندێــك واڵتانــی
یەكێتیــی ئەورووپــا ،كــە ســەرەتا لــەو بنەمایــەوە دەســتی
پــێ كــرد ،كــە ســەرۆكی پێشــووتری ئەمەریــكا ڕۆزڤێڵــت
لەگــەڵ ڕكابەرەكانــی ویالیەتــە یەكگرتــوەكان ئەنجامــی
دا كاتێــك گوتــی :بــە هێواشــی گفتوگــۆ بكــە و دارێكــی
ســوكیش لــە نــاو دەســتت بێــت .بــە تایبەتــی چونكــە هەر
لــە ســاڵی 2003ەوە الیەنــی فەڕمــی لــە عێـراق لــە الیــەن
ئەمەریــكا و هاوپەیامنەكانــی پشــتیوانیی لــێ دەكرێــت.
بــەاڵم ئــەوەی مایــەی ســەرنجدانە ،عێــراق هیــچ
ســودێكی لــهفاكتەرەكانــی هێــزی خــۆی وەرنەگرتــوە بــۆ
كۆتاییهێنــان بــە قەیرانــی ئــاو لەگــەڵ واڵتانــی ســەرچاوەی
ئــاوەكان ،بەڵكــوو لــە دوای 2003ەوە هیــچ بەنداوێكــی
دروســت نەكــردوە ،لــە ژێــر ســایەی پشــێوییە سیاســییە و
ئەمنییەكانیــدا تەنیــا پشــتی بەســتوە بــەو بەنداوانــەی لــە
ســااڵنی پێشــووتر دروســت ك ـراون ،كــە ســەرەتاییرتینیان
لــە ســاڵی 1959ـــەەوە بــوو تــا ســاڵی  ،2002ئەمــە جگــە
لــە نەبوونــی ســراتیژی سیاســی بــۆ ئــاو ،كــە ببێتــە
هــۆی هەڵگرتــن و عەمباركردنــی ئــاو ،وەك چــۆن توركیــا
ئەنجامــی دەدات لــە (بەنــداوی ئەلیســۆ) ،ئینجــا لەبــەر
ئــەوەی توركیــا واڵتــی ســەرەكیی ئاوەكەیــە ،بۆیــە بوەتــە
هــۆی دروســتبوونی كارەســاتێك بــۆ عێــراق.
لــە الیەكی تریشــەوە ،نەبوونی ڕۆشــنبیری و ڕێنیشــاندەری

ئــاوی بــۆ هاواڵتییانــی عێــراق و نەبوونــی ئیدارەیەكــی
نیشــتامنیی فەڕمــی بــۆ بەكارهینانــی فاكتــەری گوشــار
دروســتكردن بــۆ ســەر توركیــا و ئێــران ،وەك دابڕینــی
ئابــووری لــە توركیــا و ئێــران ،هەروەهــا كاركــردن بــۆ
ڕەخســاندنی ژینگەیەكــی ئابووریــی بــۆ بەرهەمــی
ناوخۆیــی و پشتبەســن بــە خــودی خۆیــان بــهتــەواوی،
چــۆن ئەمانــە بــە دی دێــن و چینــی سیاســی تەنیــا كاری
كــردوە لــە ســەر تێكشــكاندنی ســەرجەم دامــەزراوە
پیشەســازی و كشــتوكاڵییەكان ،ئەمەیــش وای كــردوە
عێــراق ببێتــە بارمتــە بــهدەســت واڵتانــی دراوســێوە.

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

ئەمڕۆ لە بەرەی پۆلیساریۆ چی دەگوزەرێت؟

ئــەو دۆســیەیەی ئەمــڕۆ پۆلیســاریۆ كردوویەتیــەوە
تــەواو جیــاوازە ،چونكــە ئاڕاســتەی پێوەندییەكانــی بــەرەو
حیزبولــای لوبنانــی هەنــگاو دەنێــت بــە پشــتیوانیی
ئێــران ،بــەم هۆیەیشــەوە مەغریــب حیزبولــا تۆمەتبــار
دەكات بــە ڕاهێنانــی چەكدارانــی بــەرەی پۆلیســاریۆ و
یارمەتیدانــی و دروســتكردنی ڕایەڵــەی پێوەندییەكانــی
پۆلیســاریۆ لەگــەڵ ئێــران ،بــەاڵم حكوومەتــی تــاران و
حیزبولــا هەمــوو ئــەو تۆمەتانــە ڕەت دەكەنــەوە و بــە
فشــاری ئەمەریــكا و ئیرسائیــل و ســعوودیە لــە ســەر
مەغریــب دەیدەنــە قەڵــەم .لــە ئەنجامــی تێكچوونــی
پێوەندییەكانــی نێــوان ئێــران و مەغریــب بــە هــۆی
ئــەم دەنگۆیانــەوە ،حكوومەتــی ڕیبــات پێوەندییــە
دیپلۆماســییەكانی لەگــەڵ ئێـران پچڕانــد و باڵیۆزخانەكــەی
لــە تــاران داخســت و باڵیــۆزی ئێرانــی لــە واڵتەكــەی
دەركــرد ،چونكــە پێــی وایــە ئــەو جــۆرە پێوەندییانــەی
لەگــەڵ پۆلیســاریۆ ئاســاییش و بەرژەوەندییــە بااڵكانــی
مەغریــب دەكاتــە ئامانــج و زیانــی پــێ دەگەیەنێــت وەك

لــە بەیاننامەیەكــی وەزیــری دەرەوەی مەغریبــدا ئامــاژەی
پــێ كــراوە .لــە بەرانبــەر ئــەم تۆمەتانــەی مەغریــب،
بــەرەی پۆلیســاریۆ لــە ســەر زاری ئەلنانــە لبات ئەلڕەشــید،
بەرپــرس لــە بــەرەی ڕزگاریخــوازی پۆلیســاریۆ ســەرجەم
ئــەو تۆمەتانــەی ڕەت كــردەوە ،كــە ئاڕاســتەی ئێــران و
حیزبولــای كــردوە ســەبارەت بــە یارمەتیدانــی بەرەكــە لــە
دژی شانشــینی مەغریــب ،بەڵكــوو ڕای گەیانــد كــە هیــچ
ڕاهێنەرێكــی ســەربازیی ئێرانــی و هیــچ هێزێكــی بیانــی
بوونــی نییــە بــۆ هەماهەنگــی و هاوكاریكردنــی باڵــی
چەكداریــی ســوپای ڕزگاریخــوازی بیبانــی خۆرئــاوای ســەر
بــە بــەرەی پۆلیســاریۆ.
ئایــا ئامانــج چییــە لــە تۆمەتباركردنــی ئێـران و حیزبولــای
لوبنانــی بــە پشــتیوانیكردن و یارمەتیدانــی بــەرەی
پۆلیســاریۆ لــەم كاتــەدا ،كــێ مەغریــب هــان دەدات بــۆ
دروســتكردنی ســیناریۆیەكی لــەم جــۆرە؟
 .1بەرپرســە ئێرانییــەكان دەڵێــن ،هیــچ پێوەندییەكــی
ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ ئێــران بــە بــەرەی
پۆلیســاریۆوە نابەســتێتەوە ،هەموانیــش دەزانــن كــە
تــاران لــە دەیــەی حەفتاكانــی ســەدەی ڕابــردوەوە
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بیۆگرافیای كۆماری عهرهبی دیموكراتی بیابان

بیاباوی خۆرئاَا واَچًیًكی جێىاكۆكً َ ديكًَێتً مًغریبی عًريبی َ لً دَای ڕاگًیاودوی سًربًخۆیی َ جیابَُوًَيی لً
مًغریب بًشێكی لًالیًن كۆماری عًريبی دیمُكراتی بیابان بًڕێُي ديبرێت
بً درێژایی ديیًی ًٌشتاكان َ وًَيديكان شًڕَ ملمالوێكاوی وێُان بًريی پۆلیساریۆ َ مًغریب زۆر پًريی سًودَ دَاجار بً
جیابَُوًَيی كۆماری دیمُكراتی بیابان كۆتایی پێٍات
لً باكَُريَي مًغریب َ لً خۆرًٌاڵتًَي جًزائیر َ لً باشَُریشًَي مۆریتاویا َ كًواريكاوی ئۆقیاوُسی ئًتڵًسی ٌاَسىُری
كۆماری دیمُكراتی بیاباوه
ڕََبًری ئًم كۆماری وُێیً وسیكًی  400,222كیلۆمًتری چُارگۆشًیً َ یًكێكً لًَ َاڵتاوًی لً جیٍاودا زۆرتریه چڕی
داویشتُاویان تێدایً َ بًشی ًٌرزۆری بیاباوێكی تًختً
ژماريی داویشتُاوی كۆماری بیابان تًوٍا  022222كًسً َ زۆربًیان لً شاری العیُن ویشتًجێه
كۆلۆویالیسمی ئیسپاویا لً سًديی وۆزدي ًٌرێمی بیاباوی خۆرئاَای داگیر كردَ تا كۆتایی سًديی بیست بًرديَام بَُ
ئًمڕۆ بیاباوی خۆرئاَا لً پۆلێىی وًتًَي یًكگرتَُيكاودا یًكێكً لًَ ًٌرێماوًی بً شێُيی ئۆتۆوۆمی (خۆبًڕێُيبًری) حُكمی
واكرێت ،دَای ئًَيی مًغریب لً ساڵی  3605داَایًكی سًباريت بً چاريوَُسی ئیداری ئًَ ًٌرێمً بۆ وًتًَي یًكگرتَُيكان
بًرز كرديَي
ساڵی  3600بڕیارێك لً  UNديرچَُ بۆ ئًوجامداوی ڕیفراودۆم لً بیاباوی خۆرئاَا بۆ دیاریكردوی چاريوَُسی ئًَ واَچًیً
ساڵی  3690ئیسپاویا ديستبًرداری چاَدێریكردوی ئیداری ًٌرێمًكً بَُ پاشان ئًَ ئًركً بً ئیداريیًكی ٌاَبًشی مًغریب َ
مۆریتاویا سپێردرا ،پاشان مًغریب بً فًڕمی لً ساڵی  3609سًرَيری خۆی بًسًر بیاباوی خۆرئاَادا ڕاگًیاود
بًٌۆی كێشًی خاَيودارێتی بًسًر بیاباوی خۆرئاَا لً ساڵی  3609شًڕ لً وێُان مًغریب َ مۆریتاویا ًٌڵگیرسا َ
بسََتىًَيیًكی واسیۆوالیستی بیابان بً واَی بًريی پۆلیساریۆ دامًزرێىرا َ دَای ماَيیًك دامًزراودوی كۆماری عًريبی
دیمُكراتی بیاباوی ڕاگًیاودَ لً شاری (تىدَف)ی جًزائیر دامًزراودوی حكُمًتی مًوفای ڕاگًیاود
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ئیبراهیم غالی لهگهڵ سهرۆكی ئهفریقیای باشوور

پێوەندییەكانــی لەگــەڵ پۆلیســاریۆ و كۆمــاری بیابانــی
خۆرئــاوا ســڕ كــردوە.بــە وتــەی ئەلنانــە لبــات ئەلڕەشــید،
بەرپــرس لــە بــەرەی ڕزگاریخــوازی پۆلیســاریۆ :ئێ ـران لــە
دەیــەی نەوەدەكانــەوە دانپێدانانــی بــە كۆمــاری بیابــان
ڕاگرتــوە و هیــچ پێوەندییەكــی دیپلۆماســیی گەرموگــوڕ
لــە نێوانیانــدا نییــە ،تــاران هیــچ جــۆرە هاوكارییەكــی
پێشەكەشــی پۆلیســاریۆ نەكــردوە ،بەڵكــوو ئــەوەی
دەگوترێــت دوورە لــە ڕاســتییەوە.
 .2ئــەم پەنجــەرە نوێیــە دەروازەیەكــە بــۆ نانــەوەی
ئــاژاوە ،ئــەوەی لێــی دێتــە نــاوەوە خێــر و خۆشــی
ناوچەكــەی ناوێــت ،بەڵكــوو ڕقوكینــەی خــۆی لــە هەمبــەر
دەوڵەتــان و بزووتنــەوەی بەرهەڵســتكارەكانی ناوچەكــە
نیشــان دەدات ،بــە تایبەتــی ئــەو بزووتنەوانــەی بوونەتــە
بەربەســت لــە بــەردەم جێبەجێكردنــی پڕۆژەكانیــان
بــۆ دابەشــكردنی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و باكــووری
ئەفریقــا .لــە ئێســتادا هەندێــك دەوڵــەت دەســتیان كــردوە
بــە یاریكــردن بــە كارتــی فشــاری تــازە و بیانــوو و پاســاوی
جۆراوجــۆر دەهێننــەوە بــۆ دژایەتیكــردن ئــەم دەوڵــەت
یــان ئــەو جوواڵنەوەیــە لــە ژێــر نــاوى «دەســتتێوەردان لــە

كاروبــاری ناوخۆیــی دەوڵەتــان» .لێــرەدا بــە ڕوونــی باســی
ســعوودیە دەكرێــت ،كــە بــە گەرمــی پێشــوازتی كــرد لــە
بڕیــاری پچڕاندنــی پێوەندییــە دیپلۆماســییەكانی مەغریــب
لەگــەڵ ئێــران ،لــە كاتێكــدا ئــەوە ئاشــكرایە كــە شــای
ســعوودیە و كوڕەكــەی (محەمــەد بــن ســەملان) كاریگەرتی
زۆریــان لــە ســەر بڕیاربەدەســتانی شانشــینی مەغریــب
هەیــە ،ئەمــە جگــە لــەوەی كــە مەغریــب دەیەوێــت لــە
ژێــر باڵــی عەرەبســتانی ســعوودیەوه بێتــە نــاو گۆڕەپانــی
گۆڕانكارییــە هەرێمییــەكان ،لــە هەمــان كاتیشــدا
محەمــەدی شەشــەم ،شــای مەغریــب پێوەندییەكانــی
لەگــەڵ دۆناڵــد ترامــپ ســەرۆكی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمەریــكا خــۆش كــردوە لــە ســایەی گۆڕانكارییــە هەرێمی
و نێودەوڵەتییەكانــدا ،كــە هیــچ كەســێك ناتوانێــت
گریامنــەی لــە ســەر بونیــاد بنێــت و درك بــەوە بــكات،
كــە كــێ ڕادەماڵێــت و كــێ تێیــدا دەمێنێتــەوە .لــە الیەكــی
تریشــەوە لــە ســایەی ئــەو قورســایییەی ئەمەریــكا لــە
ئەنجوومەنــی ئاساییشــی نێودەوڵەتــی هەیەتــی ،مەغریــب
حیســاباتی خــۆی بــۆ هــەر دانوســتانێكی داهاتــوو لەگــەڵ
بــەرەی پۆلیســاریۆ دەكات بــە سەرپەرشــتیی ئەنجوومەنــی
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ئاساییشــی نەتــەوە یەكگرتــوەكان.
 .3نكۆڵــی لــەوە ناكرێــت ،كــە ئێـران دەوڵەتێكــی هەرێمی
بەهێــز و كاریگــەرە لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی ،بــەم
هۆیەیــش ڕاگەیاندنەكانــی ســعوودیە تــەواو لــە دژی ئێران
خراوەتــە كار و هاوپەیامنەكانــی ڕیــاز لــەم پڕۆســەیەدا بــە
بــێ دوودڵــی پشــتیوانیی لــێ دەكــەن و بــە خێرایــی هانــی
دەدەن بــۆ ئاڕاســتەكردنی تۆمەتەكانــی لــە دژی ئێـران ،بــە
تایبەتییــش ســەبارەت بــە هەندێــك دۆســیەی هەرێمــی و
گەرمــی ناوچەكــە.
 .4دەگوترێــت حیزبولــا چ كارێكــی لــە بیابانــی خۆرئــاوا
هەیــە ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا نەزانــراوە پێوەندیــی نێــوان
حیزبولــا و ئەوپــەڕی ئۆقیانووســی ئەتڵەســی واتــە
(پۆلیســاریۆ) چییــه ،لەوانەیــە بــن ســەملان بیەوێــت
ترامــپ بخاتــە ئــەو بــاوەڕەوە ،كــە حیزبولــا لــە بیابانــی
خۆرئــاوا و كەنــاری ئەتڵەســی بوونــی هەیــە و دەیەوێــت
هێــرش بكاتــە ســەر ئەمەریــكا.لــەوە دەچێــت سیاســەتی
خۆرئاوایــی و ئەوانــەی لــە خولگــەی خۆرئــاوادان ئــەو
بڕوایەیــان لــە ال دروســت بــوە ،كــە «ئــەوەی دژایەتیــی
حیزبولــا و ئێـران بــكات دۆســتیانە و ئــەوەی پشــتیوانییان
بــكات دوژمنێكــی ڕەهایــە بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی هیــچ
بەهایــەك».
پۆلیســاریۆ ..دوا وێســتگەی گەمــەی قێــزەون لــە
كیشــوەری ڕەش

زۆرێــك لــە چاودێــران پێیــان وایــه پێگــەی ئێــران
لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت گەیشــتوەتە ئاســتێكی
چاوەڕواننەكــراو ،كــە لــە ڕابــردوودا نەبــوە ،بەمەیــش
مشــتومڕ و دڵەڕاوكێــی بــۆ هێــزە هەرێمییــەكان
دروســت كــردوە ،لــە پێــش هەموویشــیانەوە ســعوودیە
و كەنداوییــەكان بــە گشــتی .لــە ئەفریقایــش
پرســیارگەلێكی زۆر هەیــە دەربــارەی زیادبوونــی قەبــارەی
دەســتتێوەردانەكانی ئێــران لــەو كیشــوەرە ،بــەاڵم
دەگوترێــت پۆلیســاریۆ نوێرتیــن بیانوەكانــی ئێرانــە
بــۆ دەســتتێوەردان لــە كاروبــاری واڵتانــی ئەفریقــا ،ئایــا

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئامانــج و بیانوەكانــی تــری ئێــران چییــە؟
ســەرەڕای فراوانبوونــی كێرڤــی گلەیــی و گازەنــدە
هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەكان لــە بەرانبــەر ئێــران
و زیادبوونــی بەڵگــە و دۆكیۆمینتــەكان دەربــارەی
دەســتتێوەردانەكانی ئێـران لــە كاروبــاری ناوچەكــە ،بــەاڵم
هێشــتا ئێــران هەمــان ســراتیژی پێشــووی لــە ڕێگــەی
بریكارەكانییــەوە لــە ناوچەكــەدا گرتوەتــە بــەر .لــە
كاتێكــدا كــە باڵــی هــەرە گــەورەی ئێــران ،میلیشــیاكانی
حیزبولــای لوبنانــی ڕۆڵێكــی بەرچــاو دەگێڕێــت لــە ڕووی
جێبەجێكردنــی ئەجێنــدا و ســراتیژی ئێــران ،شانشــینی
مەغریــب پەلهاویشــتنی میلیشــیاكانی حیزبولــای بــەرەو
كەنــاری ئۆقیانــوس و بیابانــی خۆرئــاوا ئاشــكرا كــرد بــە
تێوەگالنیــان لــە ڕاهێنــان و مەشــقپێكردنی چەكدارانــی
بــەرەی پۆلیســاریۆ بــە مەبەســتی تێكدانــی ئاســاییش و
ســەقامگیریی مەغریــب و لێدانــی بەرژەوەندییــە بااڵكانی.
لەوەیــش زیاتــر هەوڵدانــی بەردەوامــی تــاران ئاشــكرا بــوو
بــۆ بەدەســتهێنانی پێگــە و پانتاییــی نوێــی دەســەاڵت لــە
ڕێگــەی پۆلێنكردنــی كیشــوەری ئەفریقــا لــە چوارچێــوەی
ئامانجــە لەپێشــینەكانی سیاســەتی دەرەوەی ئێـران ،بــەاڵم
هەڵپەكــردن و پەلهاویشــن بــەرەو كیشــوەری ڕەش لــە
پێنــاوی چــی؟
بــەم دوایییــە ئاماژەكانــی پێوەندیــی نێــوان ســەركردایەتیی
ئێـران و هاوتاكانیــان لــە واڵتانــی ئەفریقــا زیــادی كــردوە،
بــەاڵم ئایــا ناوەرۆكــی بەســتنی هاوپەیامنێتــی و پتەوكردنی
پەیوەنییەكانــی ئێـران بــە ئاڕاســتەی ئەفریقــا چ ئامانجێكی
لــە پشــتە؟ فۆكســی ئێــران زیاتــر لــە ســەر دەوڵەتانــی
نێجیریــا ،نەیجــەر و مالییــە ئەمــە لــە پــاڵ ئاڵــۆزی و نــا
ســەقامگیری بارودۆخــی ئــەم واڵتانــە ،بــەاڵم تــاران بــرەو
بــە بەهێزكردنــی پێوەندییەكانــی دەدات و بێگومــان
ئامانجــی دوورمەودایشــی لــە ئەفریقــا هەیــە .بــە بــڕوای
ئەلســەغیر ســەالم ،شــارەزا لــە كاروبــاری ئەفریقــی.
پەلهاویشــتنی ئێ ـران هەریەكــە لــە مەغریــب ،جەزائیــر و
تونســی كردوەتــە ئامانــج لــە ڕێگــەی گرینگیــدان بــە كار و

بیۆگرافیای بهرهی پۆلیساریۆ

ساڵی دامەزراوذن
دامًزرێىًر

42ی ئایاری 3795
ئًلُالی مستًفا ئًلسًییذ ئًلڕقیبی

ديَڵًتً پطتیُاوًكان
ڕكابًری سًريكی
واَيوذی سًريكی

جًزائیر ،لیبیا
ضاوطیىی مًغریب
بیاباوی خۆرئاَا لً َاڵتی مًغریب َ مۆریتاویا

واَی ديَڵًت
كُرتكراَيی واَی
پۆلیساریۆ
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كۆماری عًريبی دیمُكراتی بیابان
بًريی بًريی میللی ڕزگاریخُازی ساقیًی سُرَ دۆڵی ئاڵتَُن

داوُستان َ پێكٍاتىًَي

دَای گًڕێكی زۆری داوُستاوی ئاضتی ڕێكخراَی یًكێتی ئًفریقیاَ وًتًَي یًكگرتَُيكان
وًیاوتُاوی بً ضێُيیًكی ئاضتیاوً واكۆكی وێُان مًغریب َ پۆلیساریۆ چاريسًر بكًن

دامًزراوذوی ديَڵًتێكی سًربًخۆ لً ًٌرێمی بیاباوی خۆرئاَا
ئاماوجی سًريكی پۆلیساریۆ
لیبیا گًَريتریه پطتیُان َ ٌاَكاری بًريی پۆلیساریۆیً لً ڕََی دارایی َ سًربازییًَي
پطتیُاوی َ كۆمًككردن
ڕابًری پۆلیساریۆ َ كۆماری ئیبراٌیم غالی
عًريبی دیمُكراتی بیابان
سًرۆكی پًرلًمان
َيزیری ديريَي

خاتری ئًدَي
محًمًد سالم َلذ ئًلسالك

َيزیری بًرگری

عًبذَڵاڵ لحبیب

ضًڕی ڕزگاری بیاباوی خۆرئاَا

 4221 – 3791لً دژی ضاوطیىی مًغریب َ مۆریتاویا

ڕۆڵی جًزائیر

دیپلۆماسیًتی جًزائیر لً ڕێگًی ڕێكخراَی یًكێتی ئًفریقیاَي ڕۆڵی بًرچاَی گێڕاَي لً
داوىان بً حكُمًتی دیمُكراتی بیاباوی حۆرئاَا ،ئًمًش َایكرد مًغریب لً  3794لً
ئًوذامێتی ئًَ رێكخراَي بكطێتًَي

گۆڕاوی ًٌڵُێستی لیبیا

ساڵی  3796لیبیا پطتیُاوییًكاوی بۆ پۆلیساریۆ ڕاگرت َ جًزائیریص سًرقاڵی قًیراوی
واَخۆ بَُ ،ئًمًش َایكرد ًٌڵُێستی مًغریب بًٌێس بێتًَي لً بًرامبًر پۆلیساریۆ

ريیپۆلیساریۆَ
ڕَملمالوێكاویوێُانبً 


كانشً
َي 
دي
شتاكانَوً 


یًٌ
درێژاییديیً

بً 
واكۆكییًكاویوێُانپۆلیساریۆ 

ربًخۆی دیمُكراتی
َيی كۆماری سً 
جیابَُوً 

مًغریب زیاتر پًريی سًوذَ دَاجار بً 

َمًغریب 

كًی
رَيری خاكً 
مًغریب قبُڵی واكات َ بً پێشێلكردوی سً 
بیابان كۆتایی پێٍات ،كً  
ڵًم 
قً 
یذاتً 
دي 

یًكگرتَُيكان ڕێكاری تًَاَی ڕێكخست بۆ
َي  
تً 
ريڕای دََری دیذگای ًٌردََال ،وً 
سً 
َيی 
جیابَُوً 
ڕیفراوذۆمی
یاوذ،بًاڵم


ردََالڕاگً

وێُانًٌ
یلً 
وجامذاویڕیفراوذۆمیبیاباویخۆرئاَاَئاگربًست 


ئً
مًغریب 
بیاباویخۆرئاَالً 

یمافیبًشذاریكردویان

رئً 
َاوً
سً 
َتهلً 

ٌۆیڕێكىً 
كً


َتبً
یڕیفراوذۆمپً 
كیكً


پرۆسً
یًدا 
َپرۆسً 

یً 
لً
ًٌ 

رلًماوی
پرۆژيی یًكبَُوی یۆرۆ َ پً 

ركًَتىی یًكێتی ئًَرَپا لً 
گًڵ سً 
كێشًی پۆلیساریۆ َ پرۆژيی ٌاَكات لً 

كێتیًك

ددیبیرلً درََستكردوییً

ريبیكرابً 
غریبیعً 


تاویمً
دي 
َڵً
َرَپا،داَالً  


ئً
َرَپابۆمًغریب 


كێتیئً

یً
یًدا 
مپڕۆژي 

ردي 
مئً
بً 
لً 
یبیاباویخۆرئاَاكۆسپێكً 


اڵمكێشً
َي 
،بً
وً 
َرَپابكً 

گً 
ڵئً
لً 

سًرچاَي:الجسیرةوت 
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گهلی بیابانی خۆرئاوا

چاالكیــی كەلتــووری و فیكرییــەوە ،ئەمەیش مەترســییەكی
فــرهجەمســەری كولتــووری و ئابــووری و ئایدۆلۆژییــە و
ئامانجــی كۆتایــی بریتییــە لــە گۆڕینــی بیــروڕای مەزهەبــی
كۆمەڵگــەی ئــەو واڵتانــە.

كورتەیەكــی مێژوویــی دەربــارەی پێوەندیــی
ئێــران بــە پۆلیســاریۆ

لــە شــوباتی ســاڵی  1980كۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــە
فەڕمــی كۆمــاری عەرەبیــی دیموكراتیــی بیابانــی ناســی
و دانــی پــێ دانــا و تــاران هەوڵــی داوە جۆرێــك لــە
ڕایەڵــەی پێوەنــدی لەگــەڵ بــەرەی پۆلیســاریۆ و ئــەو
كۆمــارە نوێیــەی خۆرئــاوای عەرەبــی دروســت بــكات
وەك بەشــێك لــە ســراتیژ و سیاســەتی دەرەوەی ئێــران.
لــە شــوباتی  1982كۆمــاری دیموكراتیــی عەرەبیــی بیابــان
چــوە نــاو ئەنجوومەنــی ڕێكخ ـراوی یەكێتیــی دەوڵەتانــی
ئەفریقیــاوە ،لــە ســاڵی  1984بــە ئەندامــی ئــەو ڕێكخـراوە
ئایدیا دیپلۆماتیك

وەرگیــرا ،بــەاڵم شانشــینی مەغریــب ناڕەزایــی لــە
دژی ئــەو قەبووڵکردنــەی كۆمــاری بیابــان دەربــڕی و
ئەندامێتیــی خــۆی لــە ڕێكخراوەكــە هەڵپەســارد .پاشــان
مۆریتانیایــش كۆمــاری بیابانــی بــە فەڕمــی ناســی .نەتــەوە
یەكگرتــوەكان لــە ســاڵی  1991بڕیارنامــەی دەســتپێكردنی
ئاگربەســت و ئەنجامدانــی ڕاپرســی لــە بیابانــی خۆرئــاوا
دەركــرد و لــە ئەنجامــدا شانشــینی مەغریــب و پۆلیســاریۆ
لــە بــارەی ئەنجامدانــی ڕاپرســیی ڕێككەوتــن .ئاگربەســت
لــە هەمــان ســاڵدا لەژێــر چاودێــری نوێنەرانــی ڕێكخـراوی
نەتــەوە یەكگرتوەكانــدا جێبەجــێ كـرا ،بــەاڵم ئەنجامدانــی
ڕاپرســی بــە هــۆی ناكۆكــی بۆچوونــەکان بــۆ كاتــی دوای
چارەســەركردنی كێشــەكان دوا خ ـرا .بیابانــی خۆرئــاوا لــە
ڕوانگــەی دابەشــكردنی واڵتــەوە بــۆ چــوار ناوچــە دابــەش
ك ـراوە( :ئەلعیــون ،وادی ئەلزەهــەب ،ســەمارە ،بۆگــدور).
درووستكردنی هاوبەشی ئابووری
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دەوڵەتانــی كیشــوەری ئەفریقــا لــە چوارچێوەی سـراتیژیی
ئێرانــدا گرینگییەكــی تایبەتیــان پــێ دەدرێــت ،لــەو
پێناوەیشــدا تــاران ســەرقاڵە بــە پتەوكردنــی پێوەندییــەكان
و هاوبەشــییە ئابوورییــەكان لــە ناوچــەی قەڕنــی ئەفریقی
و خۆرئــاوای ئەفریقــا ،لــە كاتێكــدا قورســاییی ئێ ـران لــەو
كیشــوەرەدا وەك هەنــگاوی ســەرەتا لــە ئاســتی فیكــری
و كەلتــووری زەنگــی مەترســییەكان لــێ دەدات ،چونكــە
هەندێــك لــە دەوڵەتانــی باكــووری ئەفریقــا ،بــە تایبەتــی
مەغریــب و مۆریتانیــا زۆر بــە بوونــی ســێبەری ئێـران لــەو
ناوچەیــە خۆشــحاڵ نییــن و بــە هەڕەشــەی دەزانــن بــۆ
ســەر ئاساییشــی ناوخۆیــی و بەرژەوەندییەكانیــان.
نــارس بوریتــە ،وەزیــری كاروبــاری دەرەوە و هاوكاریــی
نێودەوڵەتیــی مەغریــب ئاشــكرای كــرد ،كــە پچڕاندنــی
پێوەندییەكانــی واڵتەكــەی لەگــەڵ ئێــران بــۆ ئــەوە
دەگەڕێتــەوه ،كــە تــاران پشــتیوانیی بــەرەی جوداخــوازی
پۆلیســاریۆ دەكات ،بــۆ ئــەو مەبەســتەیش ئەفســەران
و ڕاهێنەرانــی ســەربازی ســەر بــە حیزبولــا ســەردانی
(تەندۆف)یــان كــردو ە بــۆ مەشــقپێكردنی بەرپرســانی
بــەرەی پۆلیســاریۆ لــە ســەر بەكارهێنانــی مووشــەكەكانی
زەمیــن -ئاســان لــە جــۆری ()SAM-9و مووشــەكی دژە
فڕۆكــە لــە جــۆری ( .)STRELLAبوریتــە ئەوەیشــی
ئاشــكرا كــرد ،كــە ئێــران و هاوپەیامنــە لوبنانیەكــەی
«حزبولــا»ی شــیعی یارمەتــی و پشــتیوانیی پۆلیســاریۆ
دەكــەن لــە ڕووی ڕاهێنانــی ســەربازی و پڕچــەك كــردن،
بۆیــە بڕیــاری حكوومەتــی ڕیبــات لــە پچڕاندنــی پێوەندییە
دیپلۆماســییەكان كاردانــەوە بــوو لــە دژی تێوەگالنــی ئێران
لــە ڕێگــەی حیزبولــای لوبنانییــەوە لــە هاوكاریكــردن و
پشــتیوانیكردنی بــەرەی جوداخــوازی پۆلیســاریۆ بــۆ لێدانی
ئاساییشــی نیشــتامنی و بەرژەوەندییــە بااڵكانــی شانشــینی
مەغریــب .جێــی باســكردنە بــەرەی پۆلیســاریۆ ،كــە ئێســتا
گومــان دەكرێــت لــە الیــەن ئێرانــەوە پشــتیوانی بكرێــت،
بــە ڕێكخراوێكــی تیرۆریســتی تێــوەگالو لــە ئەنجامدانــی
تاوانــی ڕێكخــراوی نێودەوڵەتــی دادەنرێــت ،ئەوەیــش

بــە پێــی ئــەو ڕاپۆرتانــەی ،كــە بــە بەڵگــەی تــەواوەوە لــە
ســەری باڵوكراوەتــەوە و ناتوانرێــت نكۆڵیــان لــێ بكرێــت.
بــە بــڕوای چاودێ ـران ئــەو بڕیــارەی شانشــینی مەغریــب
بــە هەنگاوێكــی ئەرێنــی دادەنرێــت ،چونكــە لەگــەڵ
هەڵوێســتی دەوڵەتانــی عەرەبــی و ئیســامی وێــك
دێتــەوە ،كــە بــەردەوام داوا دەكــەن ســنورێك بــۆ
پەلهاویشــتنە تائیفییەكانــی ئێ ـران لــە ناوچــەی عەرەبیــدا
دابرنێــت ،ئەمــە جگــە لــەوەی كــە بــە تونــدی لــە دژی
دەســتتێوەردانەكانی ئێــران لــە كاروبــاری واڵتەكانیــان
دەوەســتنەوە و ســەركۆنەی دەكــەن .بــە گوێــرەی
دواییــن هەڵوێســتی حكوومەتــی مەغریــب ســەبارەت بــە
دەســتتێوەردانی ئێ ـران لــە كاروبــاری ناوخۆیــی بڕوایــەك
دروســت بــوە ،كــە لــە پشــت كاری هــەر ڕێكخراوێكــی
تیرۆریســتی لــە ناوچەكــەدا دەســتی ئێــران هەیــە.
جێــی باســە ڕەخنــە و گازەندەیــی دەوڵەتانــی ناوچەكــە لــە
دژی هــەوڵ و تەقەلالكانــی ئێـران زیــادی كــردوە ،چونكــە

 .ئەم پەنجەرە نوێیە دەروازەیەكە بۆ نانەوەی ئاژاوە،
ئــەوەی لێــی دێتە نــاوەوە خێر و خۆشــی ناوچەكەی
ناوێــت ،بەڵكوو ڕقوكینەی خۆی لە هەمبەر دەوڵەتان
و بزووتنەوەی بەرهەڵســتكارەكانی ناوچەكە نیشــان
دەدات ،بــە تایبەتــی ئــەو بزووتنەوانــەی بوونەتــە
بەربەست لە بەردەم جێبەجێكردنی پڕۆژەكانیان
پێیــان وایــە تــاران كار دەكات بــۆ دروســتكردنی ناكۆكــی و
ملمالنێــی تائیفــی و پاڵپشــتیكردنی كۆمەڵێــك ڕێكخ ـراوی
توندڕەویــی وەك میلیشــیاكانی حوســی لــە یەمــەن و
حیزبولــای لوبنانــی و میلیشــیا شــیعەكانی عێــراق و
ســووریا ،كــە لــە ڕێگــەی نانــەوەی شــەڕ و پشــێوییەوە
ئــەو واڵتانەیــان وێـران كــردوە و ڕێگەیــان بــۆ دووبەرەكــی
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تائیفــی لــە نــاو كۆمەڵگەكانیــان خــۆش كــردوە.
لــە ڕاســتیدا هەڵوێســتی عەرەبســتانی ســعوودیە بەرانبــەر
سیاســەتی دەرەوەی ئێـران تونــد و ڕاشــكاوانەیە ،ئەوەیــش
لــە چاوپێكەوتنێكــی شــازادەی جێنشــین محەمــەد بــن
ســەملان لەگــەڵ كەناڵــی  CBSNئەمەریكیــدا زیاتــر
دەركــەوت ،كاتێــك عەلــی خامنەیــی ڕابــەری بــااڵی
كۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی بــە (ئەدۆڵــف هیتلــەر)ی نوێی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت شــوبهاند ،چونكە تــاران دەیەوێت
لــە ناوچەكــەدا پــەل بهاوێــت و بیــروڕا و پڕۆژەكانــی خــۆی
بــە جیهانــدا بــاو بكاتــەوە ،وەك چــۆن هیتلــەر كــردی .بــن
ســەملان ئەوەیشــی گــوت ،كــە نایەوێــت هەمــان كارەســات
بــە ســەر خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بێــت .بێگومــان ئەمــە
پەیامێكــی ڕوونــە بــەوەی كــە ســعوودیە هــەوڵ دەدات
ڕێگــە نــەدات ئێـران زیاتــر پــەل بهاوێژێــت و بــە هۆیــەوە
شــەڕ و ماڵوێرانــی تــەواوی ناوچەكــە بگرێتــەوە.
لــە كاردانــەوەی پچڕاندنــی پێوەندییەكانــی مەغریــب
لەگــەڵ ئێــران ،بەھــرام قاســمی وتەبێــژی وەزارەتــی
کاروبــاری دەرەوەی ئێــران ســەبارەت بــە تۆمەتەكانــی
شانشــینی مەغریــب لــە مــەڕ ئێــران ڕایگەیانــد:
«کاربەدەســتانی ئــەو واڵتــە چ لــە دیــدار لەگــەڵ وەزیــری
کاروبــاری دەرەوەی ئێـران و چ لــە لێدوانەكانیــان لــە میدیا
جۆربەجۆرەکانــدا دەركەوتــو ە كــە ھیــچ بەڵگەیەکــی
بڕواپێكراویــان بــۆ ســەملاندنی تۆمەتەكانیــان لــە دژی
تــاران لەبەردەســتدا نییــە .
وتەبێــژی وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوەی ئێــران ڕایشــی
گەیانــد ،كــە کاربەدەســتانی مەغریــب دوای پچڕاندنــی
پێوەندییــان لەگــەڵ ئێ ـران لەبــەر ھۆکارێکــی بــێ بنەمــا
و پووچــەڵ ،ئێســتا بــۆ چەواشــەکردنی بیــروڕای گشــتیی
ناوخــۆ و دەرەوە تووشــی کێشــە ھاتــوون و ھــەر
لەبــەر ئەمەیشــە وتووێــژ و ڕادەربڕینیــان پێچەوانەیــە
بــەم هۆیەیشــەوە ئــەو بارگرژییــە ھاتوەتــە ئــاراوە.
قاســمی گوتیشــی« :کاربەدەســتانی مەغریــب ھــەر لــەم
حاڵــەدا بانگەشــە درۆیینەکانــی خۆیانیــان لــە بــارەی

ئایدیا دیپلۆماتیك

پێوەندییــە تایبەتییەکانــی نێــوان حیزبولــای لوبنــان و
بــەرەی پۆلیســاریۆ کــە لــە الیــەن زۆرێــک لــە واڵتانــەوە
بــە فەرمــی ناســێرناوە ،دووپــات کردوەتــەوە کەچــی تــا
ئێســتا نەیانتوانیــوە وەاڵمێکــی ڕازیكارانــە بــە پرســیار
و دڕدۆنگییەکانــی ھاوپێوەنــد بــە بڕیارەکــەی ئــەم
دوایییەیــان بدەنــەوە» .وتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی
ئێـران دەســتوەرنەدان لــە کاروبــاری ناوخۆیــی واڵتانــی تــر
و ڕێزگرتنــی لــە ئاساییشــی نیشــتامنی ئــەو واڵتانــەی بــە
سیاســەتێكی بنەڕەتــی کۆمــاری ئیســامیی ئێ ـران پێناســە
كــرد.
لــە الیەكــی تــرەوە مەحمــوود عەفیفــی ،وتەبێــژی فەڕمــی
ئەمینــداری گشــتیی کۆمــکاری عەرەبــی ،پشــتیوانیی
کۆمــکاری عەرەبــی بــۆ پچڕانــی پێوەندییەکانــی مەغریــب
لەگــەڵ ئێــران دەربــڕی ،دوای ئــەوەی شانشــینی
مەغریــب ئێرانــی بــە پشــیوانیكردن و هاوكاریكردنــی
بــەرەی پۆلیســاریۆ تۆمەتبــار کــرد .عەفیفــی ئاشكرایشــی
كــرد ،کۆمــکاری عەرەبــی پاڵپشــتیی لــەو هەڵوێســتەی
حكوومەتــی ریبــات دەكات ،داوایشــی لــە واڵتانــی
عەرەبــی کــرد بەرانبــەر بــە سـراتیژی پاوانخوازانــەی ئێـران
بــۆ تێكدانــی ســەقامگیرکردنی ناوچەکــە و دەســتتێوەردان
لــە کاروبــاری ناوخۆیــی ئــەم واڵتانــە بــێ هەڵوێســت
نەبــن و كاردانەوەیــان لــە دژی هەبێــت.
سەرچاوەكان:
afaq.tv/contents/view/details?id=57507//:
پێگــەی ئافــاق ،رؤيــة نيــوز ،ڕۆژنامــەی (ســبق)ی
ئە لیكتر ۆ نــی
http://afaq.tv/contents/view/
details?id=57507http
4900/03/05/roayahnews.com/articles/2018
https://sabq.org/bPRhq2

ئەزموونی غانا

ل ه ههژاری و گهندهڵی و دواكهوتووییهوه بۆ بوژانهو ه و
گهشهسهندن و دیموكراسی
ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ

48

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

پرســیاری گرینــگ لێــرەدا ئەوەیــە ،ئاخــۆ ئــەم واڵتــە چــۆن
توانــی ئــەم هەمــوو ســەرکەوتنانە تۆمــار بــکات؟ ئــەو
فاکتــەرە ناوخۆیــی و دەرەکییانــە کامانــەن ،کــە بوونە هۆی
ســەرکەوتنی ئــەم ئەزموونــە .لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن ،بــە
کورتــی بــاس لــەو فاکتەرانــە بکەیــن و ئــەم واڵتەیــش بــە
خوێنەرانــی کــورد زیاتــر بناســێنین ،بــەو هیوایـەی بتوانیــن
ســوود لــە ئەزمونــی ئــەم واڵتــە وەربگریــن.

بزانیــن ئــەم دەوڵەتــە دەکەوێتــە کوێــی زەوی ،ئینجــا
قســەی لــە ســەر بکەیــن .غانــا یەکێکــە لــە دەوڵەتەکانــی
کیشــوەری ئەفریقــا و دەکەوێتــە خۆرئــاوای ئەفریقــاوە و
دراوســێی «ســاحیل عــاج و تۆگــۆ ،بۆرکینا فاســۆ» لــە ڕووی
دەریایشــەوە ،دەکەوێتــە ســەر کەنــاری زەریــای ئەتڵەســی
و کەنــداوی « گیوینــا» .واتــە واڵتێکــە دەروازەی ئاویــی
هەیــە و کێشــەی پەیوەندیکردنــی بــە جیهانــەوە نییــە.

شــارل دیگــۆل ،ڕابــەری نــارساوی فەرەنســا ،خاوەنــی
وتەیەکــی زۆر بەناوبانگــە لــە بــارەی ناســینی واڵتانــەوە،
دیگــۆڵ دەڵێــت« :پێــش هــەر شــتێک کاتێــک باســی
واڵتێــک دەکەیــت ،پێویســتە یەکــەم جــار بچێــت
ئەتڵەســێک بهێنیــت و ســەیری نەخشــەی جوگرافــی
بکەیــت و بزانیــت ئــەو دەوڵەتــە دەکەوێتــە کوێــی
جیهانــەوە ،ئینجــا باســی بکــە».
بــە بــڕوای منیــش پێــش هەمــوو شــتێک دەبێــت ئێمــە

غانــا لــە ڕووی نەخشــەی جوگرافییشــەوە شــوێنێکی
ســراتیژی هەیــە ،ڕاســتە وەک واڵتانــی تــری ئەفریقــا
ڕووبــەڕووی زەوی زۆر نییــە ،بــەاڵم بچووکیــش نییــە .کــۆی
گشــتیی ڕووبەرەکــەی دەگاتــە  238537کــم چوارگۆشــە.
لــە ڕووی کەشــوهەواوە ،لــە چــاو واڵتانــی تــری ئەفریقــا،
کەشــوهەوایەکی شــێدار و بارانــاوی هەیــە .هەروەهــا
خاوەنــی کۆمەڵێــک ڕووبــار و دەریاچــەی گــەورەی
ئاویشــە .غانــا یەکێکــە لــەو واڵتانــەی ئەفریقــا ،کــە

غانا کوێیە؟

ئایدیا دیپلۆماتیك

غانا شوێنێكی گرینگە

49

کێشــەی ئــاوی نییــە ،چونکــە ســەرچاوەی ئــاوی زۆری
هەیــە.

ژمارەی دانیشتوان

غانــا لــە ڕووی ژمــارەی دانیشــتوانەوە ،دەتوانیــن بڵێیــن
پلــەی مــام ناوەنــدی هەیــە ،ژمــارەی دانیشــتوانی نــە زۆر
کەمــە و نــە زۆریشــە .کــۆی گشــتیی ژمــارەی دانیشــتوانی
دەگاتــە  28ملیــۆن کــەس .لــە ڕووی ڕێــژەی زۆربوونــی
دانیشتوانیشــەوە بارودۆخــى باشــە و ســااڵنە بــە ڕێــژەی
 2.3%گەشــەی زۆربونــی دانیشــتوانی هەیــە .لەمەیشــدا
دەتوانیــن بڵێیــن ،ڕێژەیەکــی مامناوەنــدی هەیــە .دیــارە
گەورەتریــن شــاری غانایــش ئاکـرای پایتەختــە ،کــە ژمــارەی
دانیشــتوانی دەگاتــە  2.3ملیــۆن کــەس .نزیکــەی لــە 8%
دانیشــتوانی واڵتەکــە لــە پایتەخــت دەژیــن.
واڵتێکی فرە نەتەوە و ئێتنی
غانــا واڵتێکــی فــرە نەتەوەیــە و کۆمەڵێــک نەتــەوە ئێتنــی
جۆراوجــۆری تێــدا دەژی ،گەورەتریــن نەتــەوە «ئــاکان»
کــە ڕێــژەی 47.5%ی دانیشــوانی غانــا پێکدەهێنــن دوای
ئەوانیــش نەتەوەکانــی «مۆلــە داغبانــی» دێــت ،کــە
ڕێــژەی  16.6%دەبــن ،پاشــان « ئــوا» ب ـه ڕێــژەی 13.9%
 ،پاشــان «گائادانگمــە» دێــت ،کــە ڕێــژەی  7.4%پێــک
دەهێنێــت ،دەتوانیــن بڵێیــن لــە ڕووی ئێتنیــەوە ،غانــا
واڵتێکــی مۆزایکــە.
 40زمان

بوونــی ئــەم هەمــوو نەتــەوە و ئێتنیانەیــش وای کــردوە،
کــە کۆمەڵێــک زمانــی جۆراوجــۆر هەبێــت ،بــەاڵم ئــەوان
توانیویانــە ئــەم کێشــەیە چارەســەر بکــەن و دوو زمانــی
فەرمــی بــۆ واڵت هەڵببژێــرن ،کــە ئەوانیــش زمانــی
«ئینگلیــزی» و لەپەنایشــیدا زمانــی « ئــاکان» دێــت.
جگــە لەمانیــش نزیکــەی  40زمــان و دیالێکتیکــی تــر لــە
غانــادا بــە کار دێــت ،بــەاڵم هەمــوو کــەس بــۆی هەیــە
بــە زمانــی خــۆی بئاخفێــت و س ـزا نادرێــت ،وەو ئــەوەی
لــە تورکیــادا ســەدان ســاڵە سیاســەتی فاشیســتانە لــە

دژی زمانــی کــوردی پەیــڕەو دەکـرا .خــۆش بەختانــە غانــا
دوورە لــە ئەزموونــی فاشیســتی تورکیــاوە ،دەنــا ئــەم
واڵتــە ڕووبــەڕووی جەنگــی ناوخــۆ و پاکتــاوی ڕەگــەزی
دەبــوەوە.
لە ڕووی ئایينییەوە

هــەر وەک چــۆن لــە ڕووی ئێتنییــەوە ،کۆمەڵێــک ئێتنــی
زۆری هەیــە ،لــە ڕووی ئایینیشــەوە مۆزایکێکــی ئایینــی
هەیــە ،ئەگــەر چــی لــە  71%ی دانیشــتوانەکەی ســەر بــە
ئایینــی مەســیحین .لــە هەمــان کاتیشــدا  47%ی ســەر
بــە مەزهەبــی پرۆتســتاننت و  14%ســەر بــە مەزهەبــی
کاتۆلیکیــن .جگــە لەمانەیــش 18%ی موســوڵامنن،
هەروەهــا  5%ســەر بــە ئایینــی رسوشــتین ،بەشــێکی
زۆریشــیان بــێ ئایینــن .خۆشــبەختانە لە ڕووی ئایینیشــەوە
تــا ئێســتا جەنگــی تایەفــی و ئایینــی لــەم واڵتــەدا دروســت
نەبــوە.

حوکمی عەسکەر

غانــا وەک هەمــوو دەوڵەتانــی ئەفریقیا و جیهانی ســێهەم،
نەگبەتیــی و حوكمــی عەســکەرتاری بەرۆکــی گــرت،
بگــرە گەورەتریــن کێشــەی غانــا لــە ڕووی سیاســییەوە،
زاڵبوونــی دەســەاڵتی دەزگای ســەربازی بــوو بــە ســەر
بڕیــاری سیاســیدا .لــە پــاش ڕزگاربوونــی لــە ســاڵی 1957
لــە ژێــر دەســتی کۆڵۆنیــای بەریتانیــا ،دەزگای ســەربازی
بوەتــە گەورەتریــن کێشــە بــۆ ئــەم واڵتــە و پێنــج جاریــش
کودەتــای کــردوە ،هــەر جــارەى بــە بیانوویــەک.

پێنج کودەتای سەربازی

لیــوا ئیامونێــل یەکەمیــن کودەتــای ســەربازی لــە ڤێربایەری
ســاڵی  1966دا بەســەر ســەرۆکی واڵتهكـه کوتــوکا کوامــی
نکرۆمــا کــرد و دەســەاڵتی گرتــە دەســت ،ئەمەیــش
ســەرەتایەکی خ ـراپ بــوو بــۆ هاتنــی ســەرباز بــۆ کایــەی
سیاســی و کردنــەوەی دەرگای کودەتــای ســەربازی لــەم
واڵتــە.
پاشــریش لــە نێــوان ســااڵنی ( )1982 –1972چــوار
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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بیۆگرافیای كۆماری غاوا

درَشمی ویشتماوی

یًكبَُن َ دادپًرَيری

وسمتریه ئاضت
ڕََبًر

كًوذاَی غیىیا
 238,535كیلۆمًتر چُارگۆشً

پایتًخت
زماوی فًڕمی
وازواَی داویشتُان

ئًكرا
ئیىگلیسی
غاوییًكان

كۆی داویشتُان
چڕی داویشتُان

 26,908,262ملیۆن
 99.9ن/كم²

ضیطتمی ديضًاڵت

كۆماریی ضًرۆكایًتی

ضًرۆك
جێگری ضًرۆك

جۆن دراماوی ماٌاما
كُزی ئًمیسا ئارضًر

َيزیری ديريَي
ڕۆژی ضًربًخۆیی

دی جیما كۆضامادَت
 6ئاداری 7591

دامًزراوذوی كۆماری غاوا
ئًوذامێتی وێُديَڵًتی

7ی تًمُزی 7561
وًتًَي یًكگرتَُيكان ،ديَڵًتاوی كۆمۆوُیڵص ،یًكێتی
ئًفریقیا ،ڕێكخراَی بازرگاوی جیٍاوی ،باوكی وێُديَڵًتی

كۆی داٌاتی واَخۆ

 83ملیار دۆالری ئًمًریكی

داٌاتی ضااڵوًی تاكًكًش

 7957دۆالر

ٌێمای گًشًكردوی مرۆیی
ڕێژيی بێكاری

)4172( - 0.579
%4

دراَ

 GHCضیذی غاوی

ژماريی تًلًفۆوی وێُديَڵًتی
كۆدی ئیىتًروێت

555
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کودەتــای ســەربازی ڕوویــان دا ،جیــری ڕوالینگــس دواییــن
جەنەراڵــی ســەربازی بــوو کــە کودەتــای کــرد ،بــەاڵم هــەر
ئەویــش بــوو کــە بــوو بــە یەکەمیــن ســەرۆکی هەڵبژێـراو
لــە نێــوان ســااڵنی  1993تــا  2003حوکمــی واڵتــی کــرد،
دەیشــتوانم بڵێــم هــەر ئەویــش بــوو ڕێــگای خــۆش کــرد
بــۆ دەســتپێکردنی پڕۆســەی دیموکراســی لــە غانــا ،هــەر
چەنــدە هەنگاوەکانــی ئــەم پڕۆســەیەیش زۆر هێــواش
بــوون ،دوا جــار ســەرکەوتوو بــوو.

پڕۆسەی دیموکراسی

لــە پــاش ڕووخانــی یەکێتیــی ســۆڤێت و نەمانــی
جەنگــی ســاردی نێــوان ئەمهریــکا و یەکێتیــی ســۆڤێت
و باڵوبوونــەوەی تەوژمــی دیموکراســی لــە جیهانــدا،
غانــا شــنەبای دیموکراســی گرتییــەوە و وەرزی بەهــاری
ســەوزی ئــازادی و دیموکراســی ،کۆتایــی بــە وەرزی
پاییــزی حوکمــی عەســکەری هێنــا .پڕۆســەی دیموکراســی
لــە غانــا لــە ســاڵی  1992دەســتی پێکــرد ،هــەر چەنــدە
ڕووبــەڕووی کۆمەڵێــک گرفتــی گــەورە بــوەوە ،بــەاڵم
لــەو کاتــەوە حــەوت خولــی هەڵبژاردنــی ســەرۆکایەتی
هەبــوە و پێنــج ســەرۆک وازیــان لــە دەســەاڵت هێنــاوە و
دەستاودەســتکردنی دەســەاڵت دەســتی پــێ کــردوە.

دوو پارتی سیاسیی سەرەکی

ســێ جــار لــە نێــوان هــەر دوو پارتــی ســەرەکیی
واڵت «پارتــی نیشــتامنیی نوێــی و پارتــی نیشــتامنیی
دیموکراتــی» دەســەاڵتی دەستاودەســتی پــێ کــراوە.
جگــە لەمانەیــش کۆمەڵێــک پارتــی بچووکــی تــر هەیــە.
دەتوانــم بڵێــم غانــا لــە چــاو دەوڵەتانــی تــری ئەفریقــا،
لــە پــاش ســااڵنی نەوتــەوە ،وردەوردە توانیــی لــە چنگــی
حوکمــی ســتەمکاری و ســەربازی ڕزگاری بێــت و ســەرەتای
دەســەاڵتی مەدەنــی دەســتی پــێ کــرد.
نانا ئاکۆفۆ ئادۆ

نانــا ئاکۆفــۆ ئــادۆ ،لــە ســاڵی  1944لــە دایکبــووە و بەشــی
یاســای تــەواو کــردوە و یەکێکــە لــە سیاســەمتەدارە نــارساو
و ســەرکەوتوەکانی غانــا و ئەفریقــا .لــە ســاڵی  2001تــا

 2003داواکاری گشــتیی غانــا بــوە و ڕۆڵــی باشیشــی هەبوە
لــە باشــکردنی ســەروەریی یاســادا .لــە هەمــان کاتــدا بــە
یەکێــک لــەو کەســانە دادەنرێــت ،کــە جەنگێکــی ســەختی
کــردوە لــە دژی گەندەڵــی و ئەمەیــش بــوە هــۆی کــە
ناوبانگــی بــاش لــە نــاو غانییەکانــدا پەیــدا بــکات و بگاتــە
کورســیی دەســەاڵت.
سەرۆکێکی دەستپاک

خاڵــی بەهێــزی کەســایەتیی ئاکۆفــۆ ئــادۆ دژایەتیکردنــی
گەندەڵییــه ،هــەر ئەمەیــش وای کــرد لــە ڕێگــەی
هەڵبژاردنەکانــەوە ســەرکەوتن بــە دەســت بهێنێــت،
لــە ســەرەتای ســاڵی  2017بــوە ســەرۆکی غانــا .لــەو
کاتەیشــەوە هەڵمەتێکــی گــەورەی لــە دژی گەندەڵــی
دەســتی پــێ کرد .کــە تــا ڕادەیەکــی زۆر باش ،ســەرکەوتنی
بــە دەســت هێنــاوە.

شەڕ لە دژی گەندەڵی

ئــادۆ بــە وەفــا بــوو بــۆ بەڵێنەکانــی و شــەڕێکی گــەورەی

خاڵی بەهێزی کەسایەتیی ئاکۆفۆ ئادۆ دژایەتیکردنی
گەندەڵییــه ،هــەر ئەمەیــش وای کــرد لــە ڕێگــەی
هەڵبژاردنەکانــەوە ســەرکەوتن بە دەســت بهێنێت،
لە ســەرەتای ســاڵی  2017بــوە ســەرۆکی غانا .لەو
کاتەیشــەوە هەڵمەتێکی گەورەی لــە دژی گەندەڵی
دەستی پێ کرد .کە تا ڕادەیەکی زۆر باش ،سەرکەوتنی
بە دەست هێناوە.
دژی گەندەڵــی دەســت پــێ کــرد ،ئەمەیــش لــە ڕووی
سیاســی و ئابوورییــەوە بــە قازانــج بــۆ ئــەم واڵتــە
گەڕایــەوە .لــە ئەنجامــی ئــەو هەڵمەتــە ،توانیــی نزیکــەی
 7ملیــار دۆالر بــۆ خەزێنــەی دەوڵــەت بگەڕێنێتــەوە،
ئەوەیــش لــە ڕێگــەی چاودێریکــردن و پشــکنینی وردی
ڕێککەوتنەکانــی دەوڵــەت لــە بــواری نەوتــدا .هــەر لــەو
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بیۆگرافیای موسایوتیو ناًدارهمانی غانا

گٌامی نینرۆما

مۆفی ئونان

مانٌێل جۆنیۆر
ئوگۆگۆ

ساڵی  9191لوداینبًٌه ،سورمردهیومی دیاری غانایو ً یومێنو لو
تێنۆشوره سورهتاییومانی ئوفریقیا لو دژی مۆڵۆنیالیسم .بًٌهتو
یومومین سورۆك ً سورۆك ًهزیرانی غانا دًای سوربوخۆیی.
یومێنو لو داموزرێنورانی ڕێنخراًی یومێتی ئوفریقیا ً بو تًٌنذی
بۆ یومپارچویی ً پێشنوًتنی ًاڵتوموی تێنۆشاًه .ساڵی  9191بو
نوخۆشی شێرپونجوی پێست ً پرۆستان مۆچی دًایی مردًًه
خوڵنی غانایو ً ساڵی  9191لودامبًٌه .دیپلۆماتنارێنی دیاری
غانیو ً مراًهتو حوًتوم سنرتێری گشتی ڕێنخراًی نوتوًه
یومگرتًٌهمان .لو شٌباتی ً 1991هك نێردهی تایبوتی نوتوًه
یومگرتًٌهمان ً مۆمناری عورهبی بۆ چارهسوری قویرانی سٌریا
دانراًه .لوگوڵ پارێسهر نانی ئونان ىاًسورگیری مردًًه
ساڵی  9191لوداینبًٌه ،یاریسانێنی تۆپی پێی غانیو .زۆربوی ژیانی
لو یارینردن لو لو بوریتانیا بوسور بردًًه ،ىورًهىا لو خٌلومانی
ئومورینا ،میسر ،قٌبرًش ً سنۆتلونذا یاری مردًًهً .اڵتی غانا
شانازی بوم یاریسانو دهمات ًهك یومێل لو ئوفسانومانی تۆپی پێی
غانا ً ئوفریقیا

ساڵی  9191لوداینبًٌه ً یاریسانی ىوڵبژاردهی تۆپی پێی غانا بًٌه
ً  9ساڵ لوسوریوك بو باشترین یاریسانی میشٌهری ئوفریقیا
عوبیذی بیلیو

دیارینراًه .پیلێ-ی بورازیلی بو یومێل لو ( )911یاریسانی زینذًًی
جیيان ئوژماری مردًًه
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سهرۆكی غانا نادا ئهكۆفۆ ئادۆ

ســاڵەدا نزیکــەی  11ڕێککەوتنــی حکومــی لــە بــواری
نــەوت هەڵوەشــاندەوە ،کــە ئەمەیــش بــە ســوود بــۆ ئــەو
واڵتــە گەڕایــەوە.
نەوت

خاڵێکــی تــری ســەرکەوتنی بەرنامــە ئابوورییەکانــی
ئــادۆ پهیوەنــدی بــە «نــەوت»ەوە هەیــە ،کــە ڕۆڵێکــی
بەرچــاوی گێــڕا لــە پێشخســتنی ئابووریــی واڵتــدا ،لــە
چەنــد ســاڵی پێشــوودا غانــا بەرهەمــی نەوتــی زیــادی
کــردوە ،هەروەهــا کۆمەڵێــک کێڵگــەی نەوتــی نوێیشــی
دۆزیوەتــەوە ،کــە ئەمەیــش هێنــدەی تــر ســامانی
ئابووریــی واڵت زیاتــر دەکات .ســاڵی  2010ڕۆژانــە تەنهــا
 8هــەزار بەرمیــل نەوتــی بەرهــەم دەهێنــا ،بــەاڵم ســاڵی
 2017گەییشــتە  60ملیــۆن بەرمیــل .ئەمەیــش داهاتێکــی
نوێــی بەخشــیە ئــەم واڵتــە .لــە هەموویشــی گرینگــر
ئــەوە بــوو ،حکوومەتــی غانــا زۆر بــە شــەفافیەت
مامەڵــەی لەگــەڵ ســامانی نەوتــدا کــرد و هەمــوو ئــەو
ڕێکەوتنانــەی ڕەت کــردەوە ،کــە لــە دژی بەرژەوەندیــی
غانــا بــوون ،ئەمەیــش وای کــرد ،کــە نەوتــی واڵت ببێتــە
نیعمــەت نــەک نەگبەتــی.

کاکاو

دیــارە تەنها ســامانی رسوشــتی هۆکاری باشــبوونی ئابووری
نەبــوو ،بگــرە کشــتوکاڵیش بــە تایبەتــی بەرهەمــی «کاکاو»
کــە بەرهەمێکــی ســەرەکیی غانایــە ،ئەویــش گەشــەی
باشــی بــە خــۆوە بینــی ،ئابووریــی غانایــش ســوودی لــە
بەرزبوونــەوەی نرخــی کاکاو وەرگــرت ،چونکــە مــاوەی
دوو ســاڵێکە بەهــای کاکاو لــە بــازاڕە جیهانییــەکان بــەرز
بوەتــەوە ئەمەیــش بــە ســوود بــۆ غانــا گەڕایــەوە.

گەشەسەندنێکی بێوێنە

لــە مــاوهی یــەک دوو ســاڵەی پێشــوودا ئابووریــی غانــا
گەشــەیەکی زۆر گــەورەی بــە خــۆوە بینــی ،ئەمەیــش لــە
ئەنجامــی ئــەو ڕێوشــوێنە نوێیانــەوە ،کــە حکوومــەت بــۆ
لەناوبردنــی گەندەڵــی و باشــكردنی هەیکەلــی ئیداریــی
دەوڵــەت و ئابووریــی واڵت گرتبووینــە بەر .هــەر ئەمەیش
وای کــرد کــە ئەمســاڵ گەشــەی ئابووریــی غانــا بــە ڕێــژەی
 19%بــوە ،کــە گەورەتریــن ڕێژەیــە لــە جیهانــدا ،هــەر
گەشــەیەیش وای کــرد کــە بەرهــەم و داهاتــی نیشــتامنی
زیــاد بــکات و کــۆی بەرهەمــی گشــتیی واڵت گەییشــتە 47
ملیــار دۆالر.

ژمارە ( )36-37ئابی 2018

54

لــە ڕووی کورتهێنانــی بودجــەی حکومییشــەوە ،ڕەوشــەکە
باشــر بــوە ،بــۆ منوونــە ســاڵی  2017کورتهێنانــی بوددجــە
بــە ڕێــژەی  5.9%بــوە ،بــەاڵم ئەمســاڵ ڕێژەکــە بــۆ 4.5%
دابەزیــوە .هەتــا دێتیــش ســەرمایەگوزاریی بیانیــش زیاتــر
دەبێــت بــە تایبەتــی لــە ڕووی ســامانی رسوشــتییەوە،
چونکــە چەنــد کێڵگەیەکــی نەوتــی نــوێ دۆزرانــەوە.
لەناوبردنی هەژاری

غانــا وەک هەمــوو واڵتانــی تــری ئەفریقیــا ،زۆربــەی
دانیشــتوان گیــرۆدەی دەســتی هــەژاری بــوون ،دیــارە
هــۆکاری ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ مێژوویــی داگیــرکاری
بەریتانیــا ،لەگــەڵ بوونــی حکومڕانــی خۆماڵیــی خــراپ،
کــە ماوەیەکــی زۆر حوکمــی ئــەم واڵتــەی دەکــرد.
ســاڵی  1991نزیکــەی  53%ی دانیشــتوانی غانــا لــە ژێــر
پلــەی هەژارییــەوە دەژیــان و ژیانێکــی کولەمەرگییــان
هەبــوو .پــاش دەســتپێکردنی پڕۆســەی دیموکراتــی و
باشــكردنی حوکمــی واڵت ،پرســی کێشـەی هــەژاری بوەتــە
مەســەلەی ســەرەکیی هەمــوو حکوومەتــەکان و سیاســەتی
لەناوبردنــی هــەژاری بــوە کاری ســەرەکیی حکوومــەت.
لــە ســاڵی 2006ەوە ڕێــژەی هــەژاری بــە  1.1%ســااڵنە
کەمــی دەکــرد ،دیــارە ئەوەیــش بــە هــۆی بوونــی
سیاســەتی لەناوبردنــی هــەژاری لــە الیــەن حکوومەتەکانی
غانــاوە .لــە ســاڵی  2012ئــەم ڕێژەیــە بــۆ  21%ی کــەم
بــوەوە ،بــەاڵم ئــەم ســاڵ بــە تــەواوی ڕێژەکــە دابەزیــوە
بــۆ  10.1%ی دانیشــتوان بەتایبەتــی لــە شــارە گــەورەکان،
ئەگــەر چــی لــە گونــدەکان ڕێژەکــە زۆرتــرە .لــە مڕۆیشــدا
سیاســەتی لەناوبردنــی هــەژاری و باشــكردنی ڕەوشــی
ژیانــی خەڵکــی ،ئەرکــی ســەرەکیی حکوومەتــە.
باشكردنی ڕەوشی خوێندن

یەکێــک لە بنەما ســەرەکییەکانی سیاســەتی گەشەســەندنی
ئابــووری و لەناوبردنــی هــەژاری ،باشــكردنی ڕەوشــی
خوێندنــە ،هــەر بۆیــە حکوومــەت هەوڵــی داوە لــە ڕێگەی
باشــكردن و زیاترکردنــی بودجــەی کەرتــی خوێنــدن،
پــەرە بــەم کەرتــە گرینگــە بــدات ،بــۆ ســاڵی ،2018
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کەرتــی خوێنــدن ڕێــژەی  11%ی لــە بودجــەی گشــتیی
حکوومەتــی بــۆ تەرخــان کـراوە ،ئەمەیــش ڕێژەیەکــی زۆرە
لــە چــاو واڵتانــی تــری ئەفریقیــا.

دەرئەنجام

مبانەوێــت یــان نــا ،ئەزموونی غانــا لــە ڕووی حوکمڕانییەوە
لــە ئێســتادا منوونەیەکــی ســەرکەوتوە ،هەروەهــا
توانیویشــیەتی ،ئەزموونێکــی باشــی حکومڕانی پێشکەشــی
کیشــوەری ئەفریقــا و جیهــان بــکات ،ئەمــە لــە کاتێکــدا
بەشــێکی زۆری واڵتانــی ئەفریقــا دەچنــە قاڵبــی دەوڵەتــە
فاشــیلەکانەوە .زۆربەیشــیان گیــرۆدەی دەســتی هــەژاری
و جەنگــی ناوخــۆ و باڵوبوونــەوەی نەخۆشــین ،هــەر
بۆیــە بەشــێکی زۆری گەنجانــی ئەفریقــا ســەری خۆیــان
هەڵدەگــرن و بــەرەو کاروانێکــی نادیــاری مــەرگ ،کــۆچ بــۆ
ئەورووپــا دەکــەن ،بــە هیــوای ئــەوەی ژیانێکــی باشــریان
دەســت بکەوێــت.
بــۆ ئێمــەی کوردیــش گرینگــە ســوود لــەم ئەزموونانــە
وەربگریــن و شــارەزایان بیــن ،چونکــە ئەوانیــش وەک
ئێمــە پێشــر بــە دەســتی گەندەڵــی و هــەژاری و
نەخونێدنــەواری و داگیرکارییــەوە نااڵندوویانــە ،هەروەهــا
ئێمــە زیاتــر ســوود لــەم ئەزموونانــە وەردەگریــن کــە
لــە ئێمــەوە نزیکــە ،نــەک ئەزموونەکانــی خۆرئــاوا .هــەر
لەبــەر ئەوەیــش بــوو ،حــەزم کــرد ئــەم چەنــد دێــرە لــە
بــارەی ئەزموونــی ســەرکەوتوویی غانــاوە بنووســم ،بــەو
هیوایــەی کــە ســوودی هەبێــت بۆمــان.
سەرچاوەكان:
.Ghan.www . asuwertigeamt.de
ghana-_wirtschaftsdaten-kompakt-ghanawww.bak.de

november-2015.pdf.

احمــد طالــب .رحلــە غانــا ،مــن الفقــر الــی االقتصــاد
االســرع نمــوا فــی العالــم -ساســە بوســت

ملمالنێی ئیسرائیل  -ئێران

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

ئیرسائیلییــەكان پێیانوایــە بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی ئێــران،
تێپەڕاندنــی ئــەو قۆرخكارییــەی ئەوانــە ،كــە بــە ســەر
هێــزی ئەتۆمیــی لــە ناوچەكــەدا لــە كاتــی ئاشــتەواییدا
هەیانــە ،لــە هەمــان كاتیشــدا مەترســیدارە لــە كاتــی
جەنــگ بــۆ ســەر خــودی ئیرسائیــل ،بۆیــە هــەر لــه
بنچینــەدا خوێندنەوەیەكــی ســەربازییانەی بــۆ دەكــەن.
لــە بەرانبــەردا ئەمەریكییــەكان دركیــان بــەوە كــردوە ،كــە
بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی ئێ ـران مەترســی بــۆ ســەر خــودی
ویالیەتــە یەكگرتــوەكان نییــ ە لــە بنەڕەتــدا ،بەڵكــوو بــە
تێڕوانینێكــی ســراتیژی فراوانــر و دوورتــر لــهمــەودای
مەترســییە ســەربازییە ڕاســتەوخۆكان خوێندنــەوەی بــۆ
دەكــەن ،بۆیــە پێیــان وایــە ئــەوە دەبێتــە هــۆی گۆڕینــی
ئــەو هاوكێشــە سـراتیژییە بــاوەی باڵــی بــە ســەر كەنداو و
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتدا كێشــاوە و گۆڕانكارییەكی
قووڵــی تێــدا دروســت دەكات .دوا جاریــش بــەڕە لــە بــن
پێــی زەبەالحەكانــی وەك ئەمەریــكا ڕادەكێشــێت ،كــە
ئایدیا دیپلۆماتیك

چەندیــن دەیەیــە ســێبەر و هەژموونــی خــۆی بــە ســەر
ناوچەكــەدا ســەپاندوە.
ئەمەریكییــەكان ترســیان لــە هەندێــك لێكەوتــەی هێــزی
ئەتۆمــی هەیــە ،بــهدیاریكراوییــش لەوانــە:
یەكــەم :ئێــران دەبێتــە ڕكابەرێــك بۆیــان لــە دەســەاڵتی
ناوچــەی كەنــداو و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،كــە هەمیشــە
خۆیــان تاكــە دەســەاڵتن لــەوێ ،هەروەهــا ناچــار دەبــن
بــههەنــد ســەیری بكــەن لــههــەر ڕەفتارێكــی سیاســی
لــهناوچەكــە ئەنجامــی بــدەن ،چونكــە هیــچ كاتێــك بــە
هەبوونــی دوو هێــزی ئەتۆمیــی ڕكابــەر لــهیــەك ناوچــەدا
دەســت كــراوە نابێــت وەك ئــەوەی لــە كاتــی ئێســتادا
دەگوزەرێــت.
دوەم :لــهالی هەندێــك واڵتانــی عەرەبــی و خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســتیش هەســتێك دروســت بــوە ،كــە چیــر ناچــار
نیــن لــهژێر چەتــری ســەربازیی واشــنتۆن مبێننــەوە ،ڕەنگە
هەمــان هەســتیش لــە واڵتانــی ئاســیای بچــوك هەبێــت،
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پێگە ئەتۆمییەكانی ئێران

ژ

كىورەی ئەتۆم

ئامانج لە دروستكردنی

1

نەتنس

بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم /ڕووبەری  111هەزار كیلۆمەتر لە ژێر زەوی

2

بىشەهر

بۆ بەرهەهینانی مادەی بلۆتۆنیۆم

3

ئەسفهان

بۆ پاككردنەوەی یۆرانیۆم و گۆڕینی بۆ گازی هەكسا فلۆراید یۆرانیۆم

4

كارگەی

بۆ هەڵگرتنی سىوتەمەنیی ئەتۆمی دروست كراوە

ئەردكان
5

قىم

كىورەی پیتاندنی یۆرانیۆم لە ناوەڕاستی ئێران
كىورەیەكە بۆ گەڕان بە دوای ئاوی قىرش بۆ ئەوەی لەگەڵ

6

كىورەی ئاراك

7

كانەی ساگند

لە ساڵی  1985مادەی خاوی یۆرانیۆمی تىودا دۆزراوەتەوە

8

جیهان

كانەیەكی پێشكەوتىو و كارگەیەكی نىێ بۆ بەرهەمهێنانی  24تۆن لە

9

خۆزستان

11

ئەنارك

بەرهەمهینانی بلۆتینیۆم بگىنجێت

(كێكی زەرد) سااڵنە
چەند پالنێك هەیە بۆ دروستكردنی كىورەی نىێ لە ناوچەكە
پێگەیەك بۆ عەمباركردنی پاشماوە ئەتۆمییەكان

ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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ئەوانــەی بــەم دوایییانــە كەوتوونەتــە نــاو هاوپەیامنێتــی
لەگــەڵ ئەمەریــكادا.
ســێیەم :ئەگــەر ئێـران ببێتــە هێزێكــی ئەتۆمــی دەتوانێــت
بچێتــە نــاو هاوپەیامنێتــی لەگــەڵ واڵتانــی ئیســامی لــە
ناوچەكــە ،وەك پاكســتان ،توركیــا ،عێــراق و ســعوودیە،
بتوانێــت هاوپەیامنێتییەكــی پتــەو و بەهێــز دروســت
بــكات و قورســاییی ســەربازی ،ئابــووری و سیاســیی خــۆی
هەبێــت ،بــە تایبەتییــش ئەگــەر گۆڕانــكاری لــە ڕژێمەكانی
ئێســتایهەندێــك واڵتــدا ڕوو بــدات.
مەرجەكانی لێدانی گورزی سەربازی لەباربەری كارا

زۆرێــك لــە دانەرانــی سـراتیژی ئیرسائیــل و ئەمەریكایــش
لــەو ســااڵنەی دواییــدا لــە بەرنامــەی ئەتۆمــی ئێــران
و گرنگییــە ســەربازییەكەی نیگ هرانــن ،هەروەهــا
لهســهر مەبەســتە سیاســی و ســراتیژییەكەی و ئەگــەری
تێكشــكاندنی ،كوشــتنی بــە ســاوایی نووســیویانە.
یەكێكیــش لــە گرینگرتیــن ئــەو ســەرچاوانە ،كتێبێكــە
بــهنــاوی (خۆئامادەكــردن بــۆ ئێرانــی ئەتۆمــی) كــە لــە
پەیامنــگای لێكۆڵینــەوە س ـراتیژییەكانی ســەر بــە ســوپای
ئەمەریكــی دەرچوە و ( )16كەســی شــارەزا و سـراتیژدانەر
لــهئەمەریــكا و ئیرسائیــل و ئەورووپــا بەشــدارییان تێــدا
كــردوە .ئــەوان كۆكــن لە ســەر ئــەوەی هــەر ســەركەوتنێك
لــە ســەر وەشــاندنی هــەر جــۆرە گورزێكــی لەباربــەر دژی
بەرنامــەی ئەتۆمــی ئێــران بەنــدە بــە چــوار مەرجــەوە:
1ــــ دەســتەبەركردنی زانیاریی ورد لە ســەر پێگە و شــوێنی
كاڵوە ئەتۆمییەكانــی ئێ ـران ،ئەمەیــش چەنــد تیمێــك لــە
پشــكنەرانی نێودەوڵەتــی ئەنجامــی دەدەن ،هەروەهــا
مانگــە دەســتكردەكانی ئیرسائیــل و ئەمەریكییەكانــی بــۆ
مەبەســتی ســیخوڕی دروســت ك ـراون ،زانیاریــی گرینــگ
لــەو بارەیــەوە پێشــكەش بكــەن.
2ــــ گەرەنتــی لــهنزیكبوونــەوەی شــوێنێك بــۆ گەییشــتنی
فڕۆكــەی ســەربازی بــە ئامانجەكانیــان لــە نــاو ئێــران و
لێدانیــان و گەڕانەوەیــان بــۆ نــاو بنكەكانیــان ،ئەمەیــش
بــۆ ئیرسائیــل كێشــەیە ،چونكــە بــە نزیكــەی ()1500

كیلۆمەتــر دوورن لــە چەكــە ئەتۆمییەكــەی ئێــران.
 3ــــ هەبوونــی توانــای لــە پــڕ هەڵكوتانــە ســەر چەكــی
ئاســانیی ئێـران ،ئەگــەر نــا فڕۆكــەی هێرشــبەر دەخرێتــە
خــوارەوە.
 4ــــ پــەردەی سیاســیی جیهانــی ،كــە لــهكاتــی ئێســتادا
بەردەســت نییــە ،بــەاڵم ڕەنگــە لــە داهاتــوو دەســتەبەر
بێــت ،چونكــە تاكــە چەتــری نێودەوڵەتــی ،كــە ئێــران
خــۆی لــە ژێــردا پاراســتوە ،ڕووســیا و چینــە ئــەم دوو
هاوپەیامنەیــش لــە كاتــە هەســتیارەكاندا متامنەیــان پــێ
ناكرێــت و بەرژەوەندیــی ئاڵوگۆڕیشــیان هەیــە لەگــەڵ
واشــنتۆن و ئەورووپــا كــە وا بــكات لــە پشــتەوە بــە كاری
بهێنــن لــه بەرانبــەر ئێ ـران.
لێــرەدا بەربەســتە ڕاســتەقینەكەی كەوتوەتــە پێــش
ڕوونەدانــی یــان ســەرنەكەوتنی هــەر گورزێكــی لەباربــەر
دژی دامــەزراوە ئەتۆمییەكانــی ئێــران ،بریتییــن لــهدوو
كار:

لــهالی هەندێــك واڵتانــی عەرەبــی و خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاستیش هەستێك دروست بوە ،كە چیتر ناچار نین
لهژێر چەتری ســەربازیی واشــنتۆن بمێننەوە ،ڕەنگە
هەمان هەســتیش لە واڵتانی ئاسیای بچوك هەبێت،
ئەوانەی بەم دوایییانە كەوتوونەتە ناو هاوپەیمانێتی
لەگەڵ ئەمەریكادا
یەكــەم :پێگــە ئەتۆمییەكــەی ئێــران زۆرن ،لــه كاتــی
ئێســتادا بــە (نــۆزده) پێگــە مەزنــدە دەكرێــن و لــە یــەك
دوورن .یــان هەندێكیــان لــهژێــر زەوی دروســت ك ـراون
و زۆر بــە تونــدی پارێزگاریــان لــێ دەكرێــت ،بۆیــە ئەگــەر
ئیرسائیــل بڕیــار بــدات گــورزی ســەربازی بوەشــێنێتە پێگــە
ئەتۆمییەكانــی ئێــران ،دەبێــت هەڵمەتێكــی ئاســانی
سەرتاســەری بــكات و ڕەنگــە دوو ســێ ڕۆژ بخایەنێــت
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بــە هــۆی فرەیــی دامــەزراوە ئێرانییــەكان و دوورییــان
لــهیەكــری .دیــارە ســەركەوتنی هەڵمەتێكــی بــەردەوام
بــە یــەك گــورز لــە دژی ئێــران زۆر قورســر و ئاڵۆزتــرە،
هاوشــێوەی لێدانــی كاڵوە ئەتۆمییەكانــی عێـراق لــە ســاڵی
 .1981ڕەگــەزی لــە ناكاویــش لەگــەڵ یەكــەم گــوزردا
كۆتایــی پــێ دێــت ،ئەمەیــش وا دەكات ئێرانییــەكان
بكەونــە خــۆ و بەرگرییەكانیــان ڕێــك بخەنــەوە.
دوەم :كاردانــەوەی ئێــران دڵنیایــە و باجەكەیشــی زۆر
قــورس دەبێــت .ئیرسائیلییــەكان بــهدیاریك ـراوی ترســیان
لــە موشــەكی (فەجــر) هەیــە ،كــە ئێــران داویەتــی بــە
حیزبولــای لوبنانــی و مەترســی بــۆ ســەر دانیشــتوانی
باكــووری ئیرسائیــل دروســت كــردوە ،هەروەهــا موشــەكی
(شــەهاب)ی دوورمــەودا توانــای گەییشــتنی هەیــە
بــە شــارە ئیرسائیلییــەكان ،بۆیــە ئەگــەر بۆردوومانــی
ئیرسائیلــی بــۆ پێگــە ئەتۆمییــەكان ،كــە دەبێتــە هــۆی
دزەكردنــی تیشــك ،ئــەوە ئێرانییــەكان چەكــی كیمیایــی

دژی ئیرسائیــل بــە كار دەهێنــن ،ئەمەیــش ترســی الی
ئیرسائیلییــەكان دروســت كــردوە.
یەكێكــی تــر لــهكاردانەوەكانــی ئێــران دژی ئیرسائیــل،
لێدانــی بەرژەوەندییەكانــی ئیرسائیلــە لــە جیهانــدا بــه
ڕێگــەی گروپــە ئیســامی و ڕاســتڕەوەكانی پێوەندییــان
بــە ئێرانــەوە هەیــە ،بۆیــە ژمارەیــەك لــە دانەرانــی
س ـراتیژی ئیرسائیــل گەییشــتوونەتە ئــەو بڕوایــەی ئــەوە
كارێكــی ئاســان نییــە ،چونكــە ئەگــەری ســەركەوتنی و
مەترســییەكانی گــەورەن .باجەكەیشــی ئیرسائیــل دەیــدات
یەكجــار قــورس دەبێــت.
ئایا عێراق دەبێتە بنكەی هێرشبردن؟

داگیركردنــی عێـراق نەخشــەی ئۆپراســیۆنەكانی گۆڕی ،وای
كــرد لێدانــی ئێـران و تێكشــكاندنی بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی
كارێكــی ئاســانرت بێــت لــە ڕووی ســەربازییەوە ،هــەر چەند
لــە ڕووی سیاســییەوە وا نابێــت ،چونكــە بــە هەبوونــی
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ســوپای ئەمەریكــی لــە عێ ـراق وا دەكات ئیرسائیلییــەكان
هەلێكــی زێڕینیــان هەبێــت و هەرگیــز جارێكــی تــر
بۆیــان نەڕەخســێتەوە ،چونكــە ئەمەریكییــەكان دەتوانــن
ئاســانكاری بــۆ فڕۆكــەی ئیرسائیلــی بكــەن بــە پێدانــی
ســووتەمەنی و ئاســانێكی ئارامیشــیان بــۆ دەســتەبەر
بكــەن بــۆ هاتوچۆكــردن ،بەڵكــوو دەتوانــن ڕێگــە بــدەن
بــە فڕۆكەوانــی ئیرسائیلــی لــە عێراقــەوە هەڵبســن و
ماوەكەیــان بــۆ كــورت بكەنەوە ،فڕیــن و گورزوەشــاندنیان
ئاســانرت دەبێــت ،پاشــان یەكســەر بگەڕێتــەوە بــۆ
ئیرسائیــل ،بــەاڵم ئەمــە بــە ســەر ئێرانــدا جێبەجــێ نابێــت
و باجــە سیاسییەكەیشــی ئەمەریــكا دەیــدات زۆر قــورس
دەبێــت ،كە كەمرتینیــان پشــتیوانیكردنی بەرهەڵســتكارانی
عێراقــە لــە الیــەن ئێرانــەوە ،یــان بڕیــار دەدات دەســەاڵتی
سیاســیی خــۆی بــە ســەر شــیعەكانی عێــراق زیاتــر
بــكات بــۆ دانانــی ئاســتەنگی سیاســی بــۆ واشــنتۆن لــە
عێــراق ،هەروەهــا دەتوانێــت پێــك هەڵپــژان لەگــەڵ
ئەمەریكییــەكان دروســت بــكات لــە ناوچــەی كەنــداو،
یــان لەگــەڵ ئیرسائیلیــەكان لــە باشــووری لوبنــان.
گومانیشــی تێــدا نییــە لێدانــی دامــەزراوە ئەتۆمییەكانــی
ئێـران ،بــە تایبەتیــش ئەگــەر لــهعێراقــەوە بێــت ،قەیرانــی
تــر لــە ناوچەكــە ســەر هەڵــدەدات و دەرئەنجــام دەبێتــە
شــەڕێكی هەتاهەتایــی لــهنێــوان ئەمەریــكا و جیهانــی
ئیســامی ،وەك ڕێكخـراوی قاعیــدە و لقەكانــی .لــە الیەكی
تریــش ئەوەنــدەی تــر درزەكــەی نێــوان شــیعەكانی ئێـران
و ڕێكخ ـراوە جیهادییــە ســوننەیەكان فراوانــر دەكات

جیهانــی عەرەبــی بــاوەڕی بــەوە هێنــا ،كــە ســەركردایەتیی
ئێــران بــاوەڕی بــە ئاڵوگــۆڕی تــرس وەك ڕێگرێــك نییــە،
ئــەوە هاوپەیامنێتێكــی نێودەوڵەتــی فـراوان دژی بەرنامــە
ئەتۆمییەكــەی ئێــران دروســت دەبێــت و ئێرانیــش
پشــتیوانیی زلهێــزەكان لــە دەســت دەدات (رووســیا و
چیــن) ،پــێ دەچێــت ســەركردایەتیی ئێســتای ئێــران
دركیــان بــە هەســتیاریی ویژدانــی خۆرئاوایــی نەكــردوە
بەرانبــەر جولەكــەكان و هۆلۆكۆســت.
ئیرسائیــل هــەر بــە مەبەســت پەردەپۆشــی لــە بەرنامــە
ئەتۆمییەكــەی دەكات ،هــەر چەنــد كــەس گومانــی لــه
هەبوونــی بۆمبــی ئەتۆمــی نییــە ،كەچــی دەیــان دەیــە
بۆمــب هەیــە ،بــەاڵم ئیرسائیــل بــاش دەزانێــت خــۆ
دەرخســن و خۆبــەزل زانیــن زیــان بــە مەســەلەكەیان
دەگەیەنێــت و هیــچ خزمەتێكــی پــێ ناگەیەنێــت .دوا
جــار مەســەلەی بەرنامــەی ئەتۆمــی ئێ ـران لێكەوتەكانــی
تەنیــا لــهســنورەكانی ئێـران كۆتایــی پــێ نایــەت ،بەڵكــوو
هەنگاوێكــە لــههەنگاوەكانــی پێشــكەوتنیسیاســی و
ســەربازی لــە ناوچــەی كەنــداو و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت،
بۆیــە دەپرســین ئایــا ئەهلــی ڕای و بڕیــار لــە ئێــران و
ناوچەكــە مانــا و مەبەســتی ئــەوە دەزانــن!.

هێزێكی پتەو و دروشمی بریقەدار

ئیرسائیلییــەكان دەڵێــن :كێشــەكە چەكــی ئەتۆمــی نییــە،
بەڵكــوو لــە نییەتــی ئێرانــە ،چونكــە ســەرۆكی پێشــووتری
ئێـران (ئەحمــەد نــەژاد) بــە گوتــارە ئاگریینەكــەی لە ســەر
یەهــود و هۆلۆكۆســت پاســاوێكی تــری دایــە ئیرسائیــل،
كــە ئێ ـران بــە دوژمنێكــی سەرســەخت و مەترســیدار بــۆ
ســەر جیهانــی پێشــكەوتوو وەســف بــكات ،بــەاڵم ئەگــەر
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له ڕاستی النادهین ئەگهر بڵێین ،ك ه زۆرترین كێشه و قهیران ه سیاسیه گهرم و تووندهكانی
ل ه جیهانی ئهمڕۆدا ڕوو دهدهن زیاتر دهگهڕێنهو ه بۆ ئهو كێشانهی پهیوهندیان ب ه كهمایهتیی ه
ئایینیهكان ،یان مهزههبیهكان ،یان نهژادییهكانهوه ههیه .ئینجا چ مهبهستمان پاكستان بێت
یان هیندستان ،یان فلیپین بێت یان تبت ،سریالنكا ،لوبنان ،سودان ،رواندا ،باشووری ئهفریقیا،
ئێرلهنده ،ئیسپانیا ،ڕووسیا و یوگوسالڤیا .یان ئەگهر كهمایهتیی ه ڕهش پێستهكانی ویالیهت ه
یهكگرتووهكان بێت .یان كهمایهتیی ه كوردیهكان ل ه عێراق و ئێران و توركیا بێت .ڕهنگه خواستی
ئهو كهمیینان ه هۆكاری كێشهی سیاسیی بن یان لهوانهی ه بێبهش كردنیان ل ه ماف ه كۆمهاڵیهتی و
ئابووریی و ئایینیهكان هۆكار بن ،یان ڕهنگه ئهو كهمایهتیان ه بیانهوێت ههڵوێست ه جیهانیهكان
قوڵتر بكهنهوه ،لهبهرامبهر ئهو نایهكسانی و نابهرابهرییانهی ل ه دژی ئهوان دهكرێت.

ب ـهو پێی ـهی چونك ـه دهیانهوێــت گۆڕانكارییهكــی گ ـهوره
ڕووبــدات بــه ڕادهی ئــهو ئومێــده زۆرهی ههیانــه
لهدهســتهبهركردنی مافهكانیــان ،یــان بــه ڕادهی بــێ
ئومێدبــوون ،لــه دهســتهبهركردنی ئ ـهو مافان ـه .منوون ـهش
لـه تیرۆركردنــی شــازادهی نهمســا (فردینانــد ئهرشــیدۆق)،
لــه ســاڵی  1914لهالیــهن رسبهكانــهوه بهرجهســته
دهبێ ـت ،ك ـه بــووه هــۆی بهرپابوونــی جهنگــی یهكهمــی
جیهانــی ،یــان لهوانهیــه دابڕینــی ئــهو كهمایهتییانــه لــه
كای ـه سیاســییه دیاریك ـراوهكان پاڵنهرێكــی بهرچــاو بێــت،
لــه تێوهگالندنیــان لــه كێشــهكاندا .دواجاریــش ڕهنگــه
ئــهو ڕهگهزانــه ههموویــان ،لــه دۆخــی كهمایهتیهكــدا
كۆببنـهوه وهك لـه حاڵهتــی كوردســتان و بزاڤــی میللــی لــه
باشــووری ســودان ههیــه .ئــهوهی ماییــەى ســهرنجدانه
لــه ئهزموونــی ههڵگهڕانهوهكــهی تامیــل ،كــه زیاتــر
لــه چارهکــه ســهدهیهكدا درێژبۆتــەوه ،ئهوهبــوو كــه
كۆتاییهكــهی خێراتــر بــوو ،لــه مــاوه مێژوویهكهیــدا
ئهزموونهكــەى پێیــهوه ســهرقاڵ بــوو واتــه :مشــتوومڕی
ســڕینهوه و بهرەنگاربوون ـهوهی ســڕینهوه ،ب ـهو خێرایی ـه
پێشــبینی نهدهكــرا تــا بگاتــه كۆتاییهكــهی.
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دوای  26ســاڵ لــهخهباتــی چهكــداری دژی حكومهتــی
كۆلۆمبــۆ ههمــوو شــتێك داڕمــا ،ئهزموونــی شۆڕشــگێڕیی
پڵنگهكانــی تامیلیــش لــهرسیالنــكا كۆتاییهكــی تراجیدیایــی
و خێــرای پیشــاندا ،ئهویــش بــه كهوتنــی بهرهكانیــان و
كوژرانــی فهرمانــده و گــهوره یارمهتیدهرهكانــی لهســهر
دهســتی هێزهكانــی ســوپای رسیالنــكا بــه هــاوكاری
هندســتان و چهنــد واڵتێكــی تریــش ،بــهاڵم لێــرهدا
دهپرســین :ئایــا كــهس لهنــاو كهمایهتیهكــهی تامیلــی
(هیندۆســی) ل ـه دوورگهك ـهدا مــاوه تــا دووبــاره گۆمهك ـه
بشــلهقێنێتهوه و ســهر لهنــوێ ســهر لهنــوێ داوای
جیابوونــهوهی بــكات؟
جوگرافیــای رسوشــتی رسیالنــكا ئهزموونهكــهی
جیابوونــهوهی پڵنگهكانــی تــا ماوهیــهك پاراســت،
بههــۆی دارســتانه چڕوپڕهكانــی ،كــه یارمهتیدهرێكــی
ســهرهكی بــوو بۆیــان لهســهر گرتنهبــهری شــێوازی
گــورز وهشــاندن و ڕاكــردن و كوشــتنی س ـهربازانی ســوپا.
كــه تهنانــهت تیرۆكردنــی ســهرۆكی دهوڵــهت و گــهوره
بهرپرســانیش لێیبــهدهر نهبــوون .چونكــه ســاڵی 1993
پڵنگهكانــی تامیــل س ـهرۆكی رسیالنــكا (بریامداســا) یــان
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لە پێناو داننان بە مافەكانی كەمینەی تامیلی هنذۆسی لە سریالنكا ،بسوتنەوەی بەورەكانی تامیل ئیالم لە 2731دا
دەستی بە ملمالنێیەكی چەكذارانە كرد لە دژی حكىمەتی سریالنكا ،لە ئەنجامذا كىژرانی ( )37777كەسی لێكەوتەوە
بسوتنەوەی بەورەكانی تامیل رێكخراوێكی جىداخىازیە و خاوەنی بیرێكی ماركسی-لینینیە و داوای بەدەستهێنانی مافی
چارەنىش و دامەزرانذنی دەوڵەتی تامیل-ئیالم دەكات لە ناوچەی باكىری خۆرهەاڵتی دورگەی سریالنكا
یەكێكە لە بسووتنەوە شەڕكەرە زۆر كاریگەر و بەهێسەكان لە جیهانذا و تاكە هێسی یاخیبىوی چەكذاریە كە خاوەنی
یەكەی ئاسمانی و دەریایی بىو
ئەو ناوچانەی لەژێر دەسەاڵتی بەورەكانی تامیلذا بىون بەگىێرەی ئیذارەیەكی هاوسەنگ بەڕێىەدەبران
خاوەنی مێژوویەكی خىێناویە و دەیان سەركردە و كەسایەتیان لە سریالنكا و دەرەوەی تیرۆر كردووە
بەورەكانی تامیل ئیالم لە ساڵی 2772دا راجیف گانذی سەرۆك وەزیرانی هنذستانیان لە شاری سریبرۆمبىدا تیرۆر
كردو ئەو رووداوە بىوە هۆی ئەوەی بسوتنەوەكە لەالیەن  21دەوڵەتەوە بخرێتە لیستی رێكخراوە تیرۆریستییەكانەوە
بۆ یەكەمجار شێىازی هێرشی خۆكىژی وەك ئامرازێكی كاریگەری شەڕ تاقی كردەوە
لە ساڵی  1772بەورەكانی تامیل رووبەری  21هەزار كیلۆمەتریان لە خاكی سریالنكا كۆنترۆڵ كرد بە مەبەستی
دروستكردنی دەوڵەتی تامیل
لە دوای هەڵبژاردنی ماهینذا رجاباكسی بە سەرۆكی سریالنكا لە ساڵی  1771تیشكی سەوزی دایە سىپا بۆ
لەناوبردنی بساڤی یاخیبىونی بەورەكانی تامیل
لە ساڵی 1771دا بە سەرپەرشتی نەرویج رێكەوتنی ئاگربەستی لەگەڵ حكىمەتی سریالنكا لە تایلەنذ ئیمسا كرد،
بەاڵم دوای ماوەیەك شەڕ هەڵگیرسایەوە
ساڵی  2773ئەمەریكا بسووتنەوەی بەورەكانی تامیلی وەكى رێكخراوێكی تیرۆریستی بیانی ناسانذووە
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شەڕی وێىان حكىمەتی سریالوكا و بسوتىەوەی بەورەكاوی تامیل بە درێژتریه جەوگەكاوی ئاسیا دەدرێتە قەڵەم
بسوتىەوەی بەورەكاوی تامیل بۆ  3بەشی سەرەكی دابەش بىوە :باڵی سیاسی ،باڵی سەربازی ،باڵی رێكخسته و
كۆكردوەوەی دارایی .ئەم  3باڵە لەژێر دەسەاڵتی دەستەیەكی واوەوذیذا بىون بە سەرۆكایەتی رابەری بسووتىەوەكە
(فیلۆبیالی براباكاران)
باڵی سەربازی ئەوذامە چەكذارەكاوی فێری قىرباویذان و مردن لەپێىاو ئاماوجەكاوی بسوتىەوەی بەورەكان دەكات و
كەپسىلی ژەهری سیاویذی پێذەدان بۆ ئەوەی لە كاتی دەستگیركردوی ئەوذاماوی بسوتىەوەكەدا بیخۆن و بمرن
كۆمەڵێك كەسی خۆكىژی ئامادە و راهێىراوی ئامادە هەبىو بۆ ئەوجامذاوی ئەركە قىرسەكان ،ئەو گروپە بە (تیمی
پڵىگە رەشەكان) واسرابىو
باڵی سەربازی دابەش ببىو بەسەر چەوذ كۆمەڵەیەك وەك :پڵىگە رەشەكان ،پڵىگەكاوی دەریا ،پڵىگەكاوی ئاسمان كە
بەكاردەهێىران بۆ شەڕی وشكاوی و دەریایی و ئاسماوی و ئەوجامذاوی كاری خۆكىژی تێكڕا گروپی پڵىگەكان لە 0222
سەرباز پێكهاتبىو لەگەڵ یەكەیەكی تایبەت بە هەواڵگری
لە ئایاری ساڵی 0222دا حكىمەتی كۆڵۆمبۆ تىاوی كۆتایی بەو بسووتىەوە یاخیبىەی تامیلیەكان بهێىێ و براباكاراوی
سەركردەیان بكىژێت

تیــرۆر كــرد .لــه2005یــش وهزیــری دهرهوه (الكشــان
جامــار) تیــرۆر كــرا.
بــهاڵم تــا ســهر ئــهو دۆخهیــان بــۆ نهدەلــوا ,چونكــه
رسوشــتی جوگرافیــای واڵتهكــه ،وهكــو دوورگهیهكــی
بچــووك وایـه ،وایكــرد دهوڵـهت فاكتـهر و شــێوازی جیاجیا
بدۆزێتــهوه ،بــۆ ڕووبهڕووبونهوهیــان و گهمارۆیــان
بــدات لهنــاو پانتاییەكــی دیاریكــراو لــه باكــووری
ڕۆژههاڵتــی دوورگهكــه .ههرچهنــده دۆخهكــه
پێویســتی دهكــرد حكوم ـهت ههوڵــی ههواڵگــری چڕوپــر
و دوور مــهودا بــدات .بهتایبهتیــش داوای یارمهتــی
لهالیهنگرانــی حكومــهت كــرد (تامیلیهكانــی الیهنگــری
حكومــهت بــوون) بــۆ تێگهیشــن لــ ه جوگرافیــا ئــهو
جواڵنـهی پڵنگـهكان ئهنجامیــام دهدا ،لهكاتــی هێرشــكردن
و گهڕانهوهیــان بــۆ حهشــارگهكانی خۆیــان .بــهاڵم
فاكتهرێكــی تــری زاتیــش ههبــوو ،كــ ه كاریگهریهكــی
یهكالكــهرهوهی ههبــوو لهســهر لهباربردنــی ئهزمــووىن
پڵنگـهكان و توانایــان لهسـهر بهردهوامبــوون لــه پــڕۆژهی
جیابوونهوهیــان لهكۆلۆمبــۆ .ئ ـهو فاكت ـهرهش خــۆی ل ـهو
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بههــره و توانــا كــهم وێنهیــهی ســهركرده كوژراوهكــهی
(تامیــل فیلوبیــای برابهــاكاران) بــوو .لهس ـهر لهناوبردنــی
هاوڕێــی ڕاســتهقینهكانی خــۆی و نهیارهكانیشــی.
چونكــه ســهرباری ئــهوهی ســهرۆكی كۆچكــردووی
هیندســتان (ئهندێــرا گانــدی) پشــتیوانی دامهزراندنــی
بزووتنــهوهی تامیلــی كــرد .پشــتیوانیهكی زۆری لێكــرد،
لــهڕووی سیاســیی و ســهربازی ،كهچــی ســهركردهكهی
تامیــل زۆر پێداگرانــه بهشــداربوو لهســهر تێكدانــی
ژیانــی سیاســی دراوســێكهی و تێوهگالنــی لــهكوشــتنی
(راجیــف گانــدی) ،ك ـه دوای دایكــی هات ـه س ـهر حوكــم
لــههندســتان.
لهالیهكــی تریــش (برابهــاكاران) ســهرجهم ئــهو
كهســانهی لهناوبــرد ،كــه دژی تیرۆركــردن و لهناوبردنــی
كهســهكان بــوون ،لــه ڕووی جهســتهیی لهنــاو
تامیلیــهكان ،بهتایبهتیــش ئــهو ســهركردانهی ڕازیبــوون
بـ ه دانیشــن لهگـهڵ حكومهتــی كۆلۆمبــۆ بــۆ وتووێژكــردن
بهسهرپهرشــتی هیندســتان لهســهردهمی (راجیــف
گانــدی) .بهههمــان شــێوه ئیسالمیهكانیشــی لهناوبــرد
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و زیاتــر لهنیوملیــۆن موســڵامنی ل ـه ماڵهكانیــان دهركــرد،
لــ ه باكــوور لــه پڕۆســهیهكی پاكتاوكردنــی بــه ئــازار
لــە ســهرهتای نهوەدهكانــی ســهدهی ڕابــردوو ،بــهاڵم
لهههمــان كاتــدا ناكرێــت دهرگا بــه تــهواوی دابخرێــت،
لهبــهردهم ئهگــهری گهڕانــهوهی تامیــل بــۆ شــهڕكردن
بهشــێوه كۆنهكهیــان ،یــان بههــهر شــێوهیهكی
تــر بێــت .هــهر بهكــردهوهش ئــهوه ڕوودهدات،
رسوشــتی ئهزموونــه مێژوویهكــهی بزووتنــهوه جــوودا
خوازهكانیــش ئــهوهی بهســهردا دهسهپێنـــێت .چونكــه
كۆتاییــه خهمبارهكــهی هــهر بهشــێك لــه بهشــهكانی
ئــهو ئهزموونــه بهتــهواوی لهنــاو نابردرێــت ،ئهگــهر
دهنگــه ناڕهزایهتیهكهشــی تــا ماوهیــهك كپكرایــهوه.
بۆیــه كێشــهی كهمایهتییــه ئایینیــهكان و نهژادیــهكان

یهكێكــن لــه ئالۆزتریــن كێشــه لــه قــهوارهی دهوڵهتــی
نوێــدا .رشۆڤــهكار و سیاســیهكانیش پێیانووایــه بــۆ
چارهســهركردنی ئــهو تهنگهژهیــه پێویســته یاســا
بێالیهنــهكان جێبهجێبكرێــن لــهو كۆمهڵگایانــهی بریتیــن
لـه فــره ئینتیــا بــۆ ئـهوهی ههمــوو الیـهك ڕهزامهندبــن.
بــۆ منوون ـه ئەگ ـهر لــهمیــر یاســای عهملانــی جێبهجــێ
بكرێــت تــا موســڵامن و مهســیحیهكان تــووڕه نهبــن
ئەگــهر یاســای پێچهوانــهی ئایینهكــهی ئــهو جێبهجــێ
نهكــرا.
بۆیــه ئهگــهر بگهڕێینــهوه بــۆ منوونهكــهی رسیالنــكا
دهبینیــن زۆرینــهی ســهنهالییهكان تــا ڕادهیهكــی زۆر
بهرپرســیارن لهســهر ههڵگهڕانــهوهی تامیلیــهكان ،لــه
حكومهتــی ناوهنــدی و گرتنهب ـهری ئ ـهو جــۆره شــێوازانه،
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ك ـه بۆت ـه هــۆی لهناوبردنــی ژیانــی دهیــان ه ـهزار ك ـهس
و ئاوارهبونــی ســهدان هــهزاری تــر .تــا ماوهیهكــی
دوور و درێــژى واڵت لــهگهشــهكردن وهســتا ،بههــۆی
ئــهو جیاكارییــه زۆرینــه پهیــڕهوی دهكــرد بهســهر
قهومییهتــهكان و ئایینــهكان .چهوســاندنهوهی
تامیلیــهكان.
ڕهگ و ڕیش ه و پێشكهوتن

ڕهگ و ڕیشــهی شــهڕی ناوخۆیــی رسیالنــكای بــه پلــ ه
یــهك دهگهڕێتــهوه بــۆ ئــهو ڕقــه سیاســیه بهردهوامــهی
لهنێــوان زۆرینــهی ســهنهالی و كهمیینــهی تامیلیــدا
ههیــه .ڕیشــهی ئــهو ناكۆكیــه نووێیانــهش دهگهڕێتــهوه
بــۆ ســهردهمی حوكمــی ئیســتعامری بهریتانــی كاتێــك،
كــه واڵت بهنــاوی ســیالن دهنــارسا .ســهرهتا پشــێوویهك
لهنێــوان دوو كۆمهڵــهی نــهژادی گــهوره ســهریههڵدا لــه
رسیالنــكا (س ـهنهالی و تامیلــی) كاتێــك ،ك ـه (بونامبــاالم)
(ئهروناشــاالم) بــووه نوێنــهری ســهنهالیهكان لهنــاو
ئهنجوومهنــی یاســادانانی نیشــتامنی .بــهو پێیــهی
كهســێكی تامیلیــه .زۆرینــهی ســهنهالی و ڕێكخــراوه

ئایدیا دیپلۆماتیك

سیاســیهكانی تامیلــی یهكیــان گــرت بــۆ پێكهێنانــی
كۆنگــرهی نیشــتامنی ســیالنی بــۆ گوشــار خســتنه ســهر
حكومهتــی داگیــركاری بهریتانــی بــۆ دهســتبهركردنی
چاكســازی زیاتــر لــه دهســتوور دا .كهچــی لهگــهڵ
ئهوهشــدا حاكمــی بهریتانــی (ولیــام ماننیــگ هانــی)
چهمكــی ( نوێنــهری تایفــی)دا ،كورســی شــارۆچكهی
كۆلۆمبــۆ لــه 1920دامهزرانــد ،كــه بــووه هــۆی
ســهرههڵدانی ملمالنــێ و ناكۆكــی لــه نێــوان تامیــل و
ســهنهالیهكان.
دوا بــهدوای ئــهوه چهندیــن شــێوازی جیــاكاری دژی
تامیلی ـهكان پهیــڕهو دهك ـرا ،وهك گواســتنهوهی جووتیــاره
ســهنهالیهكان بــۆ ناوچهكانــی تامیلــی و قهدهغهكردنــی
ڕاگهیاندنــهكان ،بهزمانــی تامیلــی و ســهپاندنی ئایینــی
بــوزی ،كــه زۆرینــهی ســهنهالیهكان پهیڕهویــان دهكــرد
و لهدهســتووری رسیالنكایــی بڕیــاری لهســهر درابــوو
لــه 1978هوه .بهمــهش (برابهــاكاران) بزووتنــهوهی
پڵنگهكانــی تامیلــی دامهزرانــد لــه ،1976كاتێكیــش ئــهو
بزووتنهوهیــه دروســتبوو ،ئهندامهكانــی كاریــان بــه
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ئایدلۆژیــای پهیوهســت بــهئیمپراتــۆر (تشــوال) دهكــرد،
كــه درووشــمهكهی وێنــهی پڵنگێــك بــوو.

دامهزراندن و دروستبوون

پڵنگهكانــی تامیــل یــان (بزووتن ـهوهی ئازادكردنــی تامیــل
ئیــام) لــه ســاڵی  1976دامــهزراوه ،كار دهكات بــۆ
دهســتهبهركردنی مافــی كهمیینــهی تامیلــی هیندۆســی،
كــه لــه 18%دانیشــتوانی رسیالنــكا پێكدههێنــن .هــهر
لهســاڵی 2005هوه فیلۆبیــای برابهــاكاران ســهركردایهتی
دهكات( .برابهــاكاران) یهكێــك لــه یهكهمهكانــی
ئهوانــهی خهباتــی چهكداریــان بهرپاكــرد دژی
حكومهتــی رسیالنــكا .بزووتنـهوهی تامیلــی بـه ئایدلۆژیــای
چهپــی ماركســی لینینــی كاردهكــهن.
هــهر لــه ههشــتاكانی ســهدهی ڕابــردوو ه ناكۆكــی
و ملمالنێكانــی تامیــل و هێزهكانــی حكومــهت لــه
ههڵكشــان دابــوو .تووندوتیژیــهكان بهردهوامیــان
ههبــوو ســهرباری باڵوهپێكردنــی هێزهكانــی هیندســتان
بــۆ پاراســتنی ئاشــتهوایی لــه ناوچهكــه.
زیاتــر لـه 30دهوڵـهت بزووتنـهوهی پڵنگیــان خســتۆته نــاو
لیســتی بزووتنــهوه تیرۆریســتیهكان .لهوانــهش یهكێتــی
ئهوروپــا و هینــد و ویالیهتــه یهكگرتــووهكان .لهگــهڵ
حكومهتــی رسیالنــكا چهندینجــار كهوتوونهتــه نــاو
شــهڕێكی خوێنــاوی و كارهســاتبار و بــهدوو قۆناغــی
لهدواییهكــهوه دهنارسێــن.
فیلۆبيالى برابهاكاران

ڕابــهری پڵنگهكانــی تامیــل فیلۆبيــاى برابهــاكاران ،لــ ه
26ی نۆفهمب ـهری  1954ل ـه خێزانێكــی ناوچ ـهی جافنــای
باكــووری دوورگهكـه لهدایكبــووه ،چــوار خوشــك و بـرای
ههی ـه .بزووتن ـهوهی تامیلــی ل ـه 1972دامهزرانــدووه لــه
تهمهنــی ه ـهژده ســاڵی ب ـه ئامانجــی بهرەنگاربوون ـهوهی
ئــهو جیــاكاری و ســهركوتكردنهی زۆرینــهی ســهنهالی
دژی كهمیینــهی تامیلــی ئهنجامیــدهدهن .لــه مایــۆی
ســاڵی  1976بزووتنهوهكــهی ناونــا بــهرهی ئازادكردنــی
پڵنگهكانــی تامیــل ــــ ئیــام درووشــمهكهیان پڵنگێــك

بــوو .ئامانجــی ســهرهكی برابهــاكاران دامهزراندنــی
دهوڵهتێكــی ســهربهخۆ بــوو .بــۆ تامیــل كــوری دهســت
پێكــرد ڕۆژئــاوای دورگهك ـهی زۆرین ـهی تامیلیــن .لهســاڵی
 1975یهكــهم كردهوهیــان بــه تیرۆركردنــی ســهرۆكی
شــارهوانی جالهبافنــا.
لــه ســاڵی  2009حكومهتــی رسیالنــكا هێرشــێكی
سهرتاســهری دهســتپێكرد بــۆ ســهر حهشــارگهكانی ئــهو
بزوتنهوهیــه لهباكــووری واڵت و تووانــی شكســتیان
پێبهێنێــت ،لــه مایــۆی  2009كوژرانــی فلوبیــای
برابهاكارانــی ڕاگهیانــد لهكاتــی ڕاكــردن و خۆدهربازبــوون
لــه گهمارۆیهكــی ســهربازی .بهمــهش ســهرۆكی
رسیالنــكا كۆتایــی شــهڕی ههڵگهڕاوهكانــی ڕاگهیانــد.
كهسێتی فیلۆبیالی برابهاكاران
برابــاكاران وەكــو ســەرەكردەی بــااڵی بەورەكانــی تامیــل
بیركردنەوەیەكــی خوێنمژانــە و پاوانخــوازی و غەریــزەی
كــەس پەرســتی لەنــاو ناخیــدا چەكــەرەی كردبــوو.
برابــاكاران بــە درێژایــی  26ســاڵ بەرپــرس بــووە كــە
كوژررانــی نزیكــەی  70هــەزار كــەس لــە ئەندامــان
و شــوێنكەوتوانی بزوتنەوەكــەی وەكــو ئەنجامێــك
بــۆ توندوتیــژی و رازینەبوونــی لەســەر چەكدانــان و
خۆبەدەســتەوەدان لەژێــر كاریگــەری ئــەو خەیاڵەیــدا
كــە دەوڵەتانــی خۆرئــاوا دێــن بــە هانایــەوە و پشــتیوانی
لێدەكــەن ،بــەاڵم هەرگیــز ئەمــە رووینــەدا .برابــاكاران
لــە دواییــن ســاڵەكانی تەمەنــی خــۆی و بوزتنــەوەی
بەورەكانــی تامیل-ئیالمــدا ،هەســتی بــە مەزنيــی و
بەهێزيــی دەكــرد ،بــە جۆرێــك كــە جگــە لــە خــۆی و
دارودەســتەكەی نزیــك خــۆی كەســی دیكــەی نەدەبینــی،
لەبەرئــەوە شــتێكی ســەیر نەبــوو كــە وەكــو پاشــایەكی
دانەنـراو یــان وەكــو دیكتاتۆرێــك مامەڵــە بــكات و گوێــی
لــە قســەو را و بۆچونــی كــەس نەدەگــرت و هەمیشــە رای
خــۆی دەســەپاند .هەندێكجــار لــە دژی بەرژەوەندیەكانــی
گەلەكەشــی رەفتــاری ناشایســتە و سەركێشــانەی دەكــرد،
بــەو هۆیەشــەوە شكســتی بــە رێككەوتننامــەی ئاشــتی
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گرنگترین ىێزە سیاسی و نەتەوەییەكانی ىەرێمی تامیل

ز
1
2
3
4
5
6
7
8

ناًی ىێسی سیاسی ً نوتوًهیی تامیل
بەرەی رزگاریخٌازی یەكگرتٌی تامیل
بەرەی رزگاریخٌازی شۆڕشگێڕی گەلی ئیالم
رێكخراًی رزگاریخٌازی تامیل ئیالم
رێكخراًی رزگاریخٌازی گەلی ئیالم
رێكخراًی شۆڕشگێڕی خٌێنذكارانی ئیالم
سٌپای تامیل ئیالم
سٌپای ئازادی ئیالنكای تامیلی
بەرەی رزگاریخٌازی شۆڕشگێڕی سٌسیالیستی
دیارترین كردهوه تیرۆریستییوكانی پڵنگوكانی تامیل

ديارترين كردهوه تیرۆریستییوكانی پڵنگوكانی تامیل

ساڵ

لوسوردهستی

تیرۆركردنی حاكمی ناًچوی جافنا

1975

داموزرێنوری بسًتنوًهكو
فلٌبیالی برابياكاران

تیرۆركردنی سورۆك ًهزیرانی ىینذستان راجیف گانذی

 1992لوشاری
مذارش

سوركردایوتی پڵنگوكانی تامیل

تیرۆركردنی سورۆكی سریالنكا بریماداسا
ىێرشكردنو سور فرۆكوخانوی كۆلۆمبۆ

1993
2001

سوركردایوتی پڵنگوكانی تامیل
پڵنگوكانی تامیل
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لەگــەڵ حكومەتــی كۆڵۆمبــۆ هێنــا ،كــە لــە ســاڵی 1987
بــە سەرپەرشــتی هندســتان لەنێوانیانــدا ئیم ـزا ك ـرا .ئــەو
رێككەوتننامەیــە ئەگــەر شكســتی نەهێنابــا دەیتوانــی
دەســتكەوتی بــاش بــۆ نەتــەوەی تامیــل دەســتەبەر بــكات،
وەك داننــان بــە زمانــی نەتەوەیــی تامیــل و پێدانــی مافــی
ئۆتۆنۆمــی و خۆبەڕێوەبــردن .جگــە لــەوەش برابــاكاران
ســاڵی  2002لــە دانوســتانەكانی رێككەوتننامــەی
ئاشــتی لەگــەڵ حكومەتــی كۆڵۆمبــۆ كشــایەوە ،كــە بــە
سەرپەرشــتی نەرویــج بەڕێوەدەبــرا و ئومێــدی ئــەوەی
لێدەك ـرا سیســتمێكی فیدراڵــی لــە رسیالنــكا دروســتببێت
لــە بەرامبــەر دەســتبەرداربوونی بــەرەی تامیــل لــە داوای
مافــی ســەربەخۆیی و جیابوونــەوە لــە رسیالنــكا.
لەالیەكــی دیكــەوە برابــاكاران لەپشــت داڕشــتنی پالنــی
تیرۆركردنــی بریامســادا ســەرۆكی رسیالنــكا لــە ســاڵی
 1993و تیرۆركردنــی قــادر قەمــەر وەزیــری حكومەتــی
رسیالنــكا بــووە لــە ســاڵی 2005دا.
یهكهم جهنگی ئیالم

بههــۆی ملمالنێــى سیاســییهكانهوه گهنجانــی تامــی ،لــه
ڕۆژههاڵتــی ئــهو واڵتــ ه چهندیــن گرووپــی چهكداریــان
پێكهێنــا دواتــر س ـهركردایهتیهكیان بــۆ خۆیــان دروســتكرد
لــهكۆلۆمبــۆ یهكێكیــش ل ـهو كۆمهاڵن ـه ،ك ـه دواتــر نــاوی
خــۆی گــۆڕی بــۆ پڵنگهكانــی ئازادكردنــی ئیــام ل ـه.1976
ســهرهتا پڵنگهكانــی تامیــل ههڵمهتێكــی تووندوتیژیــان
دژی واڵت دهســتپێكرد .بهتایبهتیــش پیاوانــی پۆلیــس
و سیاســیه میانڕهوهكانیــان كــرده ئامانــج ،ئهوانــهی
دهیانوویســت گفتوگــۆ و وتووێــژ لهگــهڵ حكومــهت
بكــهن .یهكــهم كردهوهشــیان تیرۆركردنــی پارێــزگاری
(جافنــا ئهلفریــد دورایبــا) بــوو لــه 1975لهالیــهن
برابهــاكاران.
بزووتنــهوهی پڵنگهكانــی تامیــل ســهرهتای كاری
بــه تیرۆرییــان دهســتپێكرد ،ئــهوه لهكاتێكــدا
شــێوازی كاركردنــی حزبــی نیشــتامنی یهكگرتــوو بــۆ
ڕووبهڕووبونــهوهی ئــهو بزووتنهوهیــه ،تهنیــا دانانــی

خاڵــی پشــكنین بــوو ل ـه شــارهكاندا .ئهندامێكــی تامیلــی
لهنــاو پهرلهمــان تیــرۆر كــرا لهســاڵی  1977لهســهر
دهســتی خــودی س ـهركردهی پڵنگهكانــی تامیــل ل ـه1983
بۆســهیهكیان لــه فــور فــور برافــوی ســهر بــهســوپای
رسیالنكــی دانایــهوه ،بــووه هــۆی كوژرانــی ئهفســهرێك
 12ســهرباز .دواتــر بههــۆی بهكارهێنانــی ههســتی
نهتهوایهتــی لــه بهرژهوهنــدی خــۆی ،جیــاوازى دییــن،
چهندیــن كــردهوهی قڕكــردن و لهناوبردنــی ڕێكخســت
لهنــاو كۆلۆمبــۆی پایتهخــت و چهنــد شــوێنێكی تــر .ك ـه
بــه كارهســاتی یۆلیــۆی ڕهش نــارساوه ،تێیــدا زیاتــر لــه
 400ــــ  3.000تامیلــی لهناوچــوون و زۆرشــیان ڕایانكــرد
بــۆ ناوچهكانــی زۆرینــهی ســهنهالی .ئهمــهش ســهرهتای
جهنگــی ناوخــۆ بــوو.
پاشــان دانوســتاندن لهنێــوان پڵنگهكانــی تامیــل و
حكومــهت لــه تیمفــو لــه 1985دهســتیپێكرد ،بــهاڵم
شكســتیهێنا و دووبــاره چهندیــن كارهســاتی تــر ڕوویانــدا و
هاوواڵتــی بێتاوانیــش لهناوچــوون .هێزهكانــی حكوم ـهت
شــهڕكهرانی پڵنگهكانــی ئازادكردنــی ئیالمــی بــهرهو
شــاری جافنــای باكــوور ههڵپێچــا .بـهاڵم لـه ئەپریلــی 1987
ملمالنــێ و ناكۆكیــهكان گهیشــتن ه ترۆپــك و حكومــهت
و چهكدارانــی تامیــل كهوتنــه نــاو زنجیرهیــهك شــهڕی
خوێنــاوی.
دهستتێوهردانی هیندستان

هیندســتان ل ـهو ملمالنیی ـه تێــوهگال لــه دهیی ـهی 1980دا
بهچهندیــن هــۆكار لهوانــهش :خواســتی فهرماندهكانــی
هیندســتان بــۆ ئـهوهی هینــد ببێتـه هێزێكــی ئیقلیمــی لــه
ناوچهكـه ،ههروههــا ترســیان لــه داواكردنــی هیندیهكانــی
تامیــل بــۆ ســهربهخۆیی دهســتتێوهردانهكه زۆر فــراوان
بــوو ،بهتایبهتــی دوای بهشــداریكردنی ســهربازانی
هاتــوو لــه ویالیهتــی تامیلــی هینــدی .چونكــه بههــۆی
نزیكــی نــهژادی وایكــرد پشــتیوانی لهســهربهخۆیی
تامیلــی رسیالنــكا بكــهن .لــه 1983تــا  1987حكومهتــی
هیندســتان بــهڕێگــهی تووێژینــهو ه و رشۆڤهكــردن لــه
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ئاژانســی ههواڵگــری تایب ـهت بهخــۆی ،چ ـهك و مهشــق و
پشــتیوانی دارایــی پێشكهشــی ش ـهش گرووپــی چهكــداری
تامیلــی رسیالنــكا كــرد لهوانــهش پڵنگهكانــی تامیــل
ئیــام ،ڕێكخــراوی ئازادكردنــی ئیــام تامیــل ،ڕێكخــراوی
میللــی ئیــام تامیــل ،ڕێكخ ـراوی قوتابیانــی شۆڕشــگێڕانی
ئیالمــی و بــهرهی شۆڕشــگێڕانی میللــی بــۆ ئازادكردنــی
ئیــام .بــهاڵم بهپێــی ڕاپۆرتــه ههواڵگرییهكانــی هینــد
لــهههموویــان زیاتــر پشــتیوانی لــه پڵنگهكانــی تامیــل
ك ـراوه.
تیرۆركردنی راجیف گاندی

پشــتیوانی هیندســتان بــۆ پڵنگهكانــی تامیــل دوای 1991
وهســتا ،واتـه دوای تیرۆركردنــی سـهرۆك وهزیرانــی پێشــوو
راجیــف گانــدی بههــۆی كچــه خــۆ كوژێــك بهنــاوی
(ثینموزهــی راجاراتنــام) .بـهاڵم دواتــر ڕۆژنامـهكان باســیان
لــهوه دهكــرد ،كــه برابهــاكاران بڕیــاری كوشــتنی گانــدی
داوه .چونكــه پێیوابــووه (راجیــف گانــدی) بهربهســته
لهب ـهردهم خهباتــی ئازادكردنــی تامیــل و ترســی ههبــووه
لــهوهی دووبــاره هێزهكانــی ئاشــتی پارێــزی هینــدی
بگهڕێنــهوه رسیالنــكا ،كــه برابهــاكاران بــ ه ( هێــزه
شــهیتانیهكه) وهســفیكرد بــوون.
دووهم جهنگی ئیالم 1990تا 1995

پڵنگهكانــی تامیــل لــه شــهڕی یهكــهی فیلــهكان لــه
ســاڵی 1991بلــدۆزهری پارێزراویــان بهكارهێنــا ،كــه
یهكێكــه لــه گهورهتریــن شــهڕهكان .ئــهو بلــدۆزره
لهالیــهن گامینــی كوالراتنــی تێكشــكێرنا و ئێســتاش لــه
مۆزهخانــهی جهنــگ پارێــزراوه.
بهبــێ پچڕانــهوه تووندوتیژییــهكان بهردهوامیــان
ههبــوو ،ســهرباری ههنگاوهكانــی حكومهتــی
رسیالنــكا دهیهاوشــن ،بــۆ ڕازیكردنــی ههســتی
تامیلیــهكان ،وهك ههمواركردنــهوهی ســیانزهمی
دهســتووری ســاڵی  .1987ههروههــا س ـهرۆك وهزیرانــی
ئهنجوومهنــی پارێــزگای باكــووری ڕۆژههاڵتیــش فارثــار
اجابیرومــال  19خاڵــی بــۆ چارهس ـهركردنی ئ ـهو قهیران ـه

ئایدیا دیپلۆماتیك

نهژادیی ـه خســته ڕوو .بیرومــاڵ ههڕهشــەیكرد ،ك ـه ئ ـهو
ئهنجوومهنــه ســهربهخۆیی دوو پارێــزگای باكــوور و
ڕۆژهــهاڵت ڕادهگهیهنێــت بــه تاكالیهنــه .بۆیــه هــهر
خێــرا ســهرۆك برمیاداســا ئهنجوومهنهكــهی لــه 1990
ههڵو هشــاند هو ه.
پڵنگهكانــی تامیــل تهكتیكاتــی تیرۆریــان بهكاردههێنــا،
بــۆ ترســاندنی جووتیارهكانــی س ـهنهالی و موســڵامنهكان
تــا لهباكــوور و ڕۆژههاڵتــی دوورگهكـه بهدهریــان بنێــت.
بۆیــه هــهر زوو توانیــان بهشــێكی زۆری ههرێمهكــه
كۆنتــڕۆڵ بكــهن كاتێــك ،كــه هێزهكانــی ئاشــتی
پارێــزی هینــدی كشــانهوه ل ـهو ناوچان ـه .دوای ئ ـهوهش
پڵنگهكانــی تامیــل چهندیــن وهزیفــهی حكومیــان
لهناوچهكانــی ژێــر دهســهاڵتیان دروســتكرد .لــه ســاڵی
 1990ئاگربهســت ڕاگهیهنــرا كاتێــك پڵنگهكانــی
تامیــل تووانیــان كۆمهڵهكانــی تامیلــی ڕكابهریــان تێــك
بشــكێنن .ل ـه كاتێكــدا حكوم ـهت ههوڵیــدهدا ڕاپهڕینــی
ب ـهرهی ئــازادی میللــی س ـهركووت بــكات .ل ـهو كات ـهی
هــهردووال دهســتیان كــرد بهدامهزراندنــی بنكــه بــۆ
جهنگاوهرهكانیــان .بهمــهش ئاگربهســت بــه تــهواوی
و بهفهڕمــی ههڵوهشــایهوه و حكومهتیــش هێرشــێكی
فراوانــی دهســتپێكرد بــۆ گهڕاندنــهوهی جافنــا.
ئـهو قۆناغـه بـه جهنگــی دووهمــی ئیــام ناونـرا و بـهوه
نــارساوه ،كــه دڕندهیــی و وهحشــیهتیهكی بــێ هاوتــای
تێیــدا ڕوویــداوه .لـه  11یۆنیــۆی  1990پڵنگهكانــی تامیــل
 600پۆلیســیان ســهربڕی لهناوچهیهكــی ڕۆژهــهاڵت
دوای ئــهوهی خۆیــان ڕادهســتكردبوو .حكومــهت
نهیهێشــت خــواردن و دهرمــان بــۆ نیمچــه دوورگــهی
جافنــا بچێــت و بۆردومانیكــی چــڕی پڵنگهكانــی كــرد.
پڵنگهكانیــش بــه هێرشــكردنه ســهر گوندهكانــی
ســهنهالی و موســڵامنهكان و كوشــتنی هاواڵتیــان
وهاڵمیــان دهدان ـهوه .حكوم ـهت یهك ـهی چهكــداری ل ـه
پاســهوانانی موســڵامن دروســتكرد و پاشــان دهســتیكرد
بهتۆڵهكردنــهوه لــه گوندهكانــی تامیلــی.
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جهنگی سیێهمی ئیالم

لــه ههڵبژاردنهكانــی پهرلهمانــی ســاڵی  1994پارتــی
نیشــتامنی یهكگرتــوو ،شكســتیهێنا و هاوپهیامنــی میللــی
بهســهرۆكایهتی (كامرئهتونــگا) لــه ههوڵێكــی بــۆ
سـهپاندنی ئاشــتی جڵـهوی دهسـهاڵتی گرتــه دهســت ،كـه
وهك دوورشــمێكیش لــه ههڵبژاردنــهكان بهكاریدههێنــا.
بــهاڵم پڵنگهكانــی تامیــل لهمیانــهی كۆبوونهوهیــهك لــه
ثوتاالنــگا ،گراندبــاس تهقینهوهیهكــی ئهنجامــدا ،تێیــدا
ســهركردهكانی حزبــی نیشــتامنی یهكگرتــوو كــوژران،
لهوانــهش كاندیــدی ســهرهكی گامینــی دیســانایاكی.
بهمــهش كامــارا تونــگا بــووه ســهرۆكی رسیالنــكا بــه
زۆرینــهی لــه  ،62%لــه 1995گرێبهســت ڕاگهیهنــرا
و دهســتكرا بهدانووســتاندن ،بــهاڵم ههرهســیهێنا.
پڵنگهكانــی تامیــل گرێبهســتهكهیان شــكاند كاتێــك
دوو كهشــتی جهنگــی رسیالنكایــان تهقانــدهوه .دواتــر
قۆناغــی ســێیهمی جهنــگ ســهریههڵدا و ناونــرا بــه
جهنگــی ســێیهمی ئیــام.
حكومهتــی نــوێ سیاســیهتێكی تــری گرتهبــهر
بهنــاوی (جهنــگ لهپێنــاو ئاشــتی) .ســووربوو لهســهر
گهڕاندنــهوهی حهشــارگهی ههڵگــهڕاوهكان لهجافنــا،
كــه نزیكــهی  2.000ههڵگــهڕاوی لهخۆدهگــرت.
هێزهكانــی بــرده نــاو نیچم ـه دوورگهك ـه ،ب ـه فڕۆك ـه ب ـه
چــڕی تۆپبارانیدهكــردن .ك ـه بــوو ه هــۆی كوشــتنی زیاتــر
لــه  65كۆچبــهر و برینداربوونــی  150كــهس .ههروههــا
چهندیــن كارهســاتی تــری لێكهوتــهوه.
ســهرهتا حكومــهت نیمچــه دوورگهكــهی لــه بهشــهكانی
تــری دوورگهكــه جیــا كــردهوه .پاشــان دوای حــهوت
ههفتــ ه لــه شــهڕێكی خوێناویــدا .تووانــی جافنــا
بهدهســت بهێنێتــهو ه بــۆ ژێــر دهســتی خــۆی دوای
نزیكــی دهیــهك .مهراســیمی شایســتهیان ئهنجامــداو
وهزیــری بهرگــری رسیالنــكا (ئهنورودهاراتــوات) ئــااڵی
نیشــتامنی لهنــاو جافنــا ههڵكــرد لــه 5ی دیســهمبهری
 .1995حكوم ـهت ڕاگهیانــد ،ك ـه زیاتــر  2.500س ـهرباز و

ههڵگ ـهڕاوه ل ـهو هێرش ـهدا كــوژراون و زیاتــر ل ـه 7.000
كــهس برینداربــوون .ژمارهیهكــی زۆریــش لههاواڵتیــان
كــوژران .بهمــهش پڵنگهكانــی ئیــام ناچاربــوون لهگــهڵ
 350.000مهدهنــی جافنــا جێبهێڵــن .ڕوویانكــرده ناوچـهی
فانــی لهنــاوهوه .دوای ســاڵێكیش زۆربــهی ئــاوارهكان
گهڕانــهوه.
وهكــو كاردانهوهیهكیــش پڵنگهكانــی تامیــل ،چهندیــن
كــردهوهی خۆكــوژی و چهنــد شــهپۆڵێكیتووندوتیــژی
ئهنجامبــدهن .بۆیــه دیســان حكومــهت هێرشــێكی
تــری كــردهوه دووبــاره نزیك ـهی  200.000ه ـهزار ك ـهس
ئــاواره بــوون .لهئهنجامــی تووندوتیژیهكانــی بهشــی
باكووریــش .پڵنگهكانــی تامیــل چهندیــن كــردهوهی
تریــان بههــۆی بۆمبــی دانـراو ،لـه ڕێگاوبانـهكان و ناوچـه
پــڕ دانیشــتوانهكان لهباشــووری واڵت ئهنجــام دا.
دواجــار لــه  2009كوژرانــی فلوبیــای برابهــاكاران
ڕاگهیهنــرا ،لهســهر دهســتی هێزهكانــی ســوپا.
پڵنگهكانــی تامیلیــش دانیــان بــه شكســتهكهیان دانــان
لهبهرامبــهر حكومهتــی رسیالنــكا دوای درێژتریــن
جهنــگ لهكیشــوهری ئاســیا.
بزووتنهوهكــ ه بڕیــاری دانانــی چهكــی دا .سیلفاراســا
بامثاناپــان ،بهرپرســی پهیوهندییهكانــی پڵنگهكانــی
تامیــل لهبهیاننامهیهكــدا ڕایگهیانــد ،كــه ئــهوان
گهیشــتوونهته دوا وێســتگهی شــهڕكردن .چونكــه تهنیــا
گهلــه كهمــان زهرهرمهنــدی ســهرهكییه هــهر ئــهوان
دهبن ـه قوربانــی بۆمب ـه تهوقیــت ك ـراوهكان و نهخۆشــی
و برســیهتی ،ئێمــهش جگــ ه لــه چهكدانــان هیــچ ڕێگــه
چارهیهكــی ترمــان نیــه .ئهمــهش لهپێنــاو ئــهوهی
چیــر حكومــهت پاســاوی نهبێــت بــۆ هێرشــكردن و
پهالماردامنــان و كوشــتنی نهتهوهكهمــان.
سهرچاوه:
/http://www.aljazeera.net
https://marefa.org
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زیان و مەترسییەكانی سووتان و
بهفیڕۆدانی غــــاز

ێ سێجا غاز لە كێلگەكانی نەوتی
ڕۆژانە  700ملیۆن پ 
باشووری عێراق بهفیڕۆ دهچێت
ئامادهكردنی :پێشەوا شێخ ڕەئووف
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ب ه ملیاران دینار بە هۆی سووتانی غازەوە بەفیڕۆ دەدرێت .چارەسەركردنی بهفیڕۆدانی غازیش
پێویستی بە ملیاران دۆالر هەیە .هەموومان گڕی ئەو ئاگرانەمان بینیوە كە لە كێڵگەكانی
نەوت و غازدا بە گەشاوەیی دەبینرێت ،ڕەنگە بۆ زۆرێكمان دیمەنێكی جوان و سەرنجڕاكێش
بێت و ئارەزوو بكەین تێی بڕوانین ،لە كاتێكدا زۆر كەم لە خەڵكی زانیارییان لە بارەی ئەو
گڕی ئاگرەوە هەیە و هەموان لە دوورەوە تەماشایان دەكەین و نازانین بۆچی ئەو ئاگرە لە
ێ بۆری و لوتكەی شەمعەی كێڵگە و پااڵوگە نەوتییەكانەوە دێتە دەرهوه ،بێ ئەوەی
هەند 
بزانین ئاخۆ ئەوە چییە دەسووتێت ،یان بۆچی دەسووتێت؟ ئایا زیانی هەیە یان نا؟ ئەو
گڕە ئاگرانە كە هەندێ جار بەرزییەكان دەگەنە چەندین مەتر ،بریتییە لە سووتاندنی غازی
سروشتی یان غازە جۆراوجۆرەكانی تر كە لە پێكهاتەی نەوتی خاودا هەن.

كەواتــە ســووتاندنی غــاز بریتییــە لــە ســووتاندنی
غــازی رسوشــتی كــە ناتوانرێــت چارەســەر بكرێــت یــان
بفرۆرشێــت ،یاخــود لە بــواری پیشەســازی و بەرهەمهێناندا
كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت .ســووتانی غــاز لــە پااڵوگــە و
كارگــە پرتۆكیمیایییــەكان و وێســتگەكانی چارەســەركردنی
غــازی رسوشــتی و شــوێنەكانی بەرهەمهێنانــی نەوتــی
خــاو و غــاز ئەنجــام دەدرێــت.
بهفیڕۆدانی غاز

لــە لوتكــەی ئامێرەكانــی هەڵهێنجــان لــە پیشەســازیی
نــەوت و غــازدا

شــارەزایانی بــواری وزە و ئابــووری پێیــان وایــە پــرۆژەی
چارەســەركردنی ســووتانی غــازی میســان و ئیپــان ،كــە
لەگــەڵ غــازی رسوشــتی و چەنــد پێكهاتەیەكــی تــری غازدا
دەســووتێرنێت ،لــە عێراقــدا پێویســتی بــە  11یانــزە ملیــار
دۆالر هەیــە .هەنگاوەكانــی چارەســەركردن و پالندانــان
بــە مەبەســتی بەهەدەرنەدانــی غــاز پرۆســەیەكی دوورو
درێــژە و پێویســتی بــە كاتێكــی زۆر هەیــە ،جگــە لــەوەی
لــە ڕووی تەكنیــك و تەكنۆلۆژیــای پیشەســازییەوە
پێویســتی بــە تەكنیكــی بــەرز و بنیاتنانــی كارگــە و
كۆمپانیــای تایبــەت هەیــە ،بــۆ ئــەو مەبەســتە حكوومەتــی
عێـراق لــە ســاڵی 2011دا گرێبەســتێكی لەگــەڵ هــەر یــەك

لــە كۆمپانیاكانــی شــێڵ و میتسیۆبیشــی و غــازی باشــووری
عێــراق بــە بــڕی  17,2ملیــار دۆالر ئەنجــام داوە ،بــە
مەبەســتی چارەســەركردن و بەفیڕۆنەچوونــی ئــەو غــازەی
كــە لــە كێڵگــە نەوتییەكانــی ڕومێلــە و قوڕنــەی خۆرئــاوا و
زوبێــر لــە باشــووری عێ ـراق دەســووتێرنێت و بــە هــەدەر
دەدرێــت .پرۆژەكــە پرۆژەیەكــی هاوبەشــە بــە مەبەســتی
دروســتكردنی كۆمپانیــای غــازی بــەرسە بــە هاوبەشــی هەر
یــەك لــە كۆمپانیاكانــی غــازی باشــووری عێـراق بــە ڕێــژەی
 51%و كۆمپانیــای شــێل بــە ڕێــژەی  44%و میتسیۆبیشــی
بــە ڕێــژەی  5%كــە ئامانجــی ســەرەكیی چارەســەركردن و
بەفیــڕۆ نەچوونــی غــازی كێڵگــە نەوتییەكانــە كــە ڕۆژانــە
دەگاتــە  2ملیــار پ ـێ ســێجا غــاز.
بــە پێــی ڕاپۆرتەكانــی كۆمپانیــای شــێڵ ڕۆژانــە بــڕی 700
ملیــۆن پـێ ســێجا غــاز لــە كێلگەكانــی نــەوت لــە باشــوور
دەســووتێرنێت ،وەك لــە راپۆرتەكــەی كۆمپانیــای شــێڵ دا
هاتــوە ئــەو بهفیڕۆدانــی غــازە پارەیەكــی بــە فیــڕۆ چــوە
و ســااڵنە بــە نزیكــەی 1.8ملیــار دۆالر مەزەنــدە دەكرێــت.
شــارەزایانی وزە ئامــاژە بــەوە دەكــەن ئــەو غــازەی
دەســووتێرنێت لــە كاتــی چارەســەركردنیدا دەتوانرێــت
هەنــاردەی دەرەوەی عێــراق بكرێــت كاتێــك ناوخــۆی
عێـراق پێویســتی بــەو بــڕە غــازە نەبــوو ،واتــا دەتوانرێــت
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عێـراق لــە واڵتێكــی هاوردەكــەری غــازە بكرێتــە واڵتێكــی
هەنــاردەكاری غــاز ،كاتێكــدا ئێســتا عێ ـراق بــە مەبەســتی
دابینكردنــی پێویســتی غــازی ڕۆژانــەی لــە واڵتانــی
دەوروبەرییــەوە غــاز هــاوردە دەكات.
لــە دوای ســاڵی 2010ەوە بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو
لــە كێڵگەكانــی باشــووری عێـراق زیــادی كــردوە ،ئەویــش
بــە هــۆی ئــەو گرێبەســتانەی كــە لەگــەڵ ژمارەیــەك
كۆمپانیــای نێودەوڵەتــی ئەنجامــی داون ،بەو هۆیەیشــەوە
بەرهەمهێنانــی غــازی رسوشــتیش natural gasزیــادی
كــردوە .بــە شــێوەیەك بەرهەمهێنانــی غــازی رسوشــتی
لــە نۆڤەمبــەری 2011دا بــە شــێوەیەكی مامناوەنــدی
گەییشــتە  1338ملیــۆن پــ ێ ســێجا.
بــە پێــی پێشــبینییەكانی كۆمپانیــا نێودەوڵەتییەكانــی كــە
لێكۆڵینەوەیــان كــردوە بــە مەبەســتی كەمكردنــەوەی
غــازی بەفیڕۆچــوو و ســووتاندن لــە نــاو كێڵگــەكان ،لــە
مــاوەی پێنــج ســاڵدا عێ ـراق پێویســتی بــە چــوار كارگــەی
بەرهەمێنانــی كارەبــا هەیــە بەغــازی رسوشــتی كار بــكات.
تــا ســاڵی  2020بەهــای غــازی بهفیــڕۆدراو دەگاتــە
نزیكــەی  100ملیــار دۆالر
ئاژانســی وزەی نێودەوڵەتــی لــە ســاڵی 2012دا ڕای
گەیانــدوە بەهــای پێشــبینیكراوی غــازی ســووتێرناو یــان
بهفیــڕۆدراو تــا ســاڵی  2020دەگاتــە  70تــا  100ملیــار
دۆالر .لــە الیەكــی تــرەوە بانكــی نێودەوڵەتــی لــە ماڵپــەڕی
تایبەتــی خــۆی ڕاپۆرتێكــی بــاو كردوەتــەوە و تێیــدا ئامــاژە
بــەوە دەكات ،ڕێــژەی غــازی ســووتێرناو ســااڵنە بــەرەو
بەرزبوونــەوە چــوە .بانكــی نێودەوڵەتــی لــە راپۆرتەكەیــدا
دەڵێــت« :بــە پێــی دەستنیشــانكردنی ڕاپۆرتــی مانگــە
دەســتكردەكان ڕێــژەی غــازی ســووتێرناو لەســەر ئاســتی
جیهــان لــە ســاڵی 2016دا گەییشــتوەتە  149ملیــار مەتــر
ســێجا ،ئەمەیــش دوو ملیــار مەتــر ســێجا لــە ڕێــژەی غــازی
ســووتێرناوی ســاڵی  2015زیاتــرە كــە لــەو ســاڵەدا بــڕی
غــازی ســووتێرناو بریتــی بــوە لــە  147ملیــار مەتــر ســێجا».
ئــەوەی تێبینــی كـراوە زیاتــر لــە واڵتانــی ڕووســیا ،ئێـران و

عێـراق غــاز ســووتێرناوە و بــە هــەدەر دراوە ،لــە ویالیەتــە
یەكگرتوەكانــی ئەمریــكاش ڕێژەكــە كەمــی كــردوە لــە
چــاو واڵتانــی تــردا.
ڕاپۆرتــی مانگــە دەســتكردەكان ئاشــكرایان كــردوە
بەرزبوونــەوەی بــڕی ســووتاندنی غــازی رسوشــتی لــە
ئێ ـران زیاتــر لــە  4ملیــار مەتــر ســێجا بــوە لــە ســاڵێكدا،
ڕێــژەی غــازی ســووتێرناوی واڵتــی ڕووســیایش نزیــك
بوەتــەوە لــە  3ملیــار مەتــر ســێجا ،لــە عێراقیــش بڕەكــە
گەییشــتوەتە زیاتــر لــە یــەك ملیــار مەتــر ســێجا لــە
ســاڵێكدا .ڕێــژەی ســووتاندنی غــاز لــە ڕووســیا بــە بــەراورد
بــە ڕێــژەی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو گەییشــتوەتە
نزیكــەی نیــوەی غــازی ســووتێرناوی جیهــان.
زانیاریــی ناوەنــدە جیهانییەكانــی تایبــەت بــە وزە ئامــاژە
بــەوە دەكــەن ،ڕێــژەی ســووتاندنی غــاز لــە ویالیەتــە
یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا لــە 11ملیــار مەتــر ســێجاوە
دابەزیــوە بــۆ كەمــر لــە  9ملیــار مەتــر ســێجا لــە ســاڵی
2016دا.
ســەرەڕای ئــەو واڵتـــانەی كــە بــڕی غــازی ســووتێرناویان
ڕووی لــە بەرزبوونــەوە بــوە ،لــە ســاڵی 2015و 2016دا لــە
تــەواوی واڵتانــی تــری بەرهەمهێنــی نــەوت و غــاز بــڕی
غــازی بەهــەدەردراو ڕووی لــە كەمــی كــردوە.
ژمارەیــەك حكوومــەت و كۆمپانیــا و دامــەزراوەی تایبــەت
بــە وزە دەستپێشــخەرییان كــردوە بــۆ ئــەوەی ڕێكەوتنێــك
واژوو بكــەن بــە مەبەســتی كەمكردنــەوەی بهفیڕۆدانــی
غــازی رسوشــتی و كۆتاییهێنــان بــە ســووتاندنی غــاز لــە
كێڵگەكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت هەتــا ســاڵی .2030
ژمــارەی ئــەو دەوڵەتانەیــش گەییشــتوەتە  71واڵت و
كۆمپانیــای نــەوت و دامــەزراوەی مرۆیــی نوێنەرایەتــی
ئــەو واڵتانــە دەكــەن كــە 54%ی غــازی رسوشــتی
دەســووتێنن لــە ســەر ئاســتی جیهــان.
لــە سەرتاســەری جیهانــدا لــە ناوچەكانــی بەرهەمهێنانــی
نەوتــی خــاو ســااڵنە بــه ملیــاران مەتــر ســێجا غــازی
رسوشــتی دەســووتێرنێت ،دەتوانرێــت پــارەی ئــەم وزە
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بەهــەدەردراوە بــە كار بهێرنێــت بــۆ گەشــەی ئابــووری و
پێشــكەوتنی هــەر واڵتێــك ،لــە كاتێكــدا ئــەو ســووتاندنە
بەشــدارە لــە گۆڕانكاریــی كەشــوهەوا و فڕێدانــی ملیۆنــان
تــۆن لــە غــازی دوانەئۆكســیدی كاربــۆن بــۆ نــاو بەرگــە
هــەوای زەوی.
لــە كاتــی بەرهەمهێنانــی نەوتــدا ،لــە هەنــدێ كێڵگــەدا
تــەواوی ئــەو غــازەی لەگەڵیدایــە دەســووتێرنێت بــە ب ـێ
ئــەوەی لــە كارگەیەكــدا ســوودی لــێ ببینیرێــت و لــە
بــواری پیشەســازیدا ســوودی لــ ێ وەربگیرێــت.
بــە پێــی تازەتریــن بەیاننامــەی مانگــە دەســتكردەكان،
عێ ـراق ســااڵنە زیاتــر لــە  16ملیــار مەتــر ســێجا غــاز لــە
كاتــی بەرهەمهێنانــی نەوتــدا دەســووتێنێت ،بەمەیــش
بــوە بــە دوەمیــن واڵت لــە ســەر ئاســتی جیهــان كــە غــاز
دەســووتێنێت.

عێــراق ســااڵنە  300ملیــۆن تــۆن غــازی دوانــە
ئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتــە هــەواوە

عێــراق بەرپرســە لــەوەی ســااڵنە بــڕی  300ملیــۆن
تــۆن لــە غــازی دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتــە نێــو
بەرگــە هــەواوە ،كــە ئەمەیــش هۆكارێكــی ســەرەكییە
بــۆ گەرمبوونــی گــۆی زەوی ،لــە كاتێكــدا ئــەو غــازەی
دەســووتێرنێت ســەروەت و وزەیەكــی گرینــگ و بــە
بایەخــە كــە دەتوانرێــت ســوودی لــێ ببیرنێــت و لــە
كەڵكــی مرۆڤایەتیــدا بــە كار بهێرنێــت ،كــە لــە زۆربــەی
واڵتانــی پێشــكەوتووی دونیــا ئــەو غــازە بــۆ بەرهەمهێنانــی
كارەبــا ســوودی لــێ وەردەگیرێــت.
ســووتاندنی غــاز بەبـ ێ كەڵــك لێوەرگرتنــی تەنهــا زیــان بــە
ژینگــە ناگەیەنێــت ،بەڵكــوو ســووتاندن و بهفیڕۆدانــی
ملیــاران دینــارە دەبێــت بــە دوكــەڵ و دەچێتــە هــەواوە.
بــە پێــی ڕاپۆرتێكــی تــری مانگــە دەســتكردەكانی تایبــەت
بــە ژینگــە كــە بەڕێوەبەرایەتیی نیشــتامنی بــۆ توێژینەوەی
زەریــا و دەریــاكان و بەرگەهــەوا دەستپێشــخەری جیهانــی
بــۆ كەمكردنــەوەی ســووتاندنی غــاز بــاوی كردوەتــەوە،
ئامــاژە بــەوە دراوە كــە ســووتاندنی غــاز لــە عێراقــدا لــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

مــاوەی چــوار ســاڵی  2011بــۆ  2015زۆر زیــادی كــردوە
كــە ســااڵنە ئــەم واڵتــە بــڕی  12ملیــار مەتــر ســێجا غــاز
دەســووتێنێت ،تەنانــەت لــە ســاڵی 2015دا ســووتانی غــاز
گەییشــتوەتە  16ملیــار مەتــر ســێجا .لــە الیەكــی تــرەوە
ســووتاندنی ئــەو غــازە بــە بـێ ســوودلێوەرگرتن ،زیانێكــی
گــەورەی ئابوورییــە لــە عێ ـراق دەكەوێــت كــە بڕەكــەی
دەگاتــە  2.5ملیــار دۆالر ســااڵنە .بەمەیــش دەتوانرێــت
بەشــێكی زۆری پێداویســتییەكانی ناوخــۆ پــڕ بكرێتــەوە
بــە تایبەتــی بەرهەمهێنانــی كارەبــا لــە رێگــەی غــازەوە.
ئــەو غــازەی دەســووتێرنێت دەتوانرێــت بــۆ بەرهەمهێنانی
كارەبــا ســوودی لـ ێ وەربگیرێــت بــە شــێوەیەك بــەو غــازە
دەتوانرێـت بــڕی  8.5گێــگا وات كارەبــا بەرهــەم بهێرنێــت،
لــە كاتێكــدا عێ ـراق ســااڵنە بــڕی  40ملیــار دۆالر دابیــن
دەكات لــە بــواری بەرهەمێنانــی كارەبــادا.
عێ ـراق ســااڵنە نزیكــەی  8ملیــار دۆالر خــەرج دەكات بــۆ
دابینكردنــی ســووتەمەنی بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی
كارەبــا .ئــەو غــازەی دەســووتێرنێت دەتوانــرێ بــە كار
بهێرنێــت لــە بریــی ســووتەمەنی لــە وێســتگەكانی
بەرهەمهێنانــی كارەبــادا ،كــە لــە ئێســتادا عێ ـراق ســااڵنە
بــڕی  8-6ملیــار دۆالر خــەرج دەكات بــۆ دابینكردنــی
ســووتەمەنی بــۆ وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی كارەبــا.
زیانــە ژینگەیییــەكان بــە هــۆی ســووتاندنی غــازەوە لــە
عێ ـراق گەییشــتوەتە ئاســتێكی مەترســیدار ،بــە شــێوەیەك
كــه بــە پێــی توێژینــەوەكان لــە ئێســتادا عێــراق ســااڵنە
 300ملیــۆن تــۆن غــازی دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتــە
هــەواوە ،بــەاڵم ئەگــەر واڵتــی عێ ـراق لــە بەرهەمهێنانــی
كارەبــادا لــە بریــی ڕۆنــی ســووتەمەنی fuel oilو ڕۆنــی
دیــزڵ  ،dezl oilغــازی رسوشــتی بــە كار بهێنێــت
ئــەوا هەنگاوێكــی بــاش دەبێــت بــۆ كەمكردنــەوەی
دوانەئۆكســیدی كاربــۆن بــۆ نــاو ژینگــە.
«بیــورن هامســو» بەڕێوەبــەری پــرۆژە هاوبەشــەكان
بــۆ دانانــی ســنورێك بۆكەمكردنــەوەی ســووتاندنی غــاز
دەڵێــت « بــە هــۆی ئــەو بــارە ئەمنییــە خراپــەی عێراقــی
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تــێ كەوتــوە لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا ،پــان و
هەنگاوەكانــی حكوومــەت بــۆ كەمكردنــەوەی ســووتاندنی
غــاز سســتی و پاشەكشــەی بــە خــۆوە بینیــوە ،لــە
كاتێكــدا واڵتــی عێ ـراق خواســتی زۆری هەبــوو بــۆ ئــەو
كەمكردنەوەیــە ،لــە كاتێكــدا پالنــەكان بــۆ ئــەوە بــوون
تــا ســاڵی  2030بــە تــەواوی كۆتایــی بــە ســووتاندن و
بهفیڕۆدانــی غــاز بهێرنێــت.
هۆكارەكانی سووتاندنی غاز

ســووتاندنی غــازی زیــادە لــە ڕێگــەی شــەمعەكانی
ســووتاندنەوە بەشــێكی گرینگــە لــە سیســتمی ســەالمەتی،
زۆربــەی كات دوكەڵكێشــە گــەورەكان ،كــە تایبەتــن بــە
ســووتاندنی غــاز و ئامــادە كـراون بــۆ ئــەوەی غــازی زیــادە
یــان بەكارنەهاتــوو لــەو ڕێگەیــەوە بســووتێرنێت بــە كار
ناهێرنێــن ،بەڵكــوو لــە ڕێگــەی دەرچــەی كەمكردنــەوەی
پەســتان كــە لــە كارگەكانــدا هــەن دەردەچــن .زۆربــەی
كات ئــەو غــازەی دەســووتێرنێت نازانــرێ بڕەكــەی
چەنــدە ،بۆیــە ســووتاندنی غــاز بــە یەكێــك لــە ڕێگەكانــی
ســەالمەتی دادەنرێــت لــە بریــی ئەوەی ئــەو غــازە بخرێتە
نــاو هــەواوە ،دواتریــش قەتیســبوون و پەنگخواردنــی غــاز
ڕوو دەدات و ئەگــەری ڕوودانــی گڕگرتــن و تەقینــەوەی
لــێ دەكرێــت.
ســووتاندنی غــاز بــەردەوام پهیوەنــدی بــە بابــەت و
مەبەســتی ســەالمەتییەوە نییــە ،بەڵكــوو هەندێــك جــار
پهیوەنــدی بــە بابەتــی تــرەوە هەیــە ،كاتێــك نەوتــی خــاو
دەردەهێرنێــت و دەســت بــە بەرهەمهێنانــی دەكرێــت لــە
بیرەكانــدا ،بــە هــۆی ئــەو پەســتانە زۆرەی هەیەتــی غــازی
رسوشــتی لەگــەڵ نەوتــدا دێتــە دەرەوە ،لــەو ناوچانــەی كە
لــە ڕووی پیشەســازییەوە پێشــكەوتوو نیــن و هێڵەكانــی
بۆریــی  pipe lineو ژێرخانیــان خراپــە بــۆ گواســتنەوەی
غــاز ،ئــەوا بــە ناچــاری غازەكــە دەســووتێرنێت.
ئەڵتەرناتیڤی سووتاندن

یەكێــك لــە بەدیلەكانــی ســووتاندنی غــاز ئەوەیــە ڕێگــە بە
غازەكــە بدرێــت بڕواتــە نــاو هــەواوە ،ئەمــە بژاردەیەكــی

باشــر نییــە لەبــەر دوو هــۆكار:
یەكــەم /هــۆكاری ژینگەیــی :ســووتاندنی غــازی
دەرهاتــووی ژێــر زەوی گونجاوتــرە بــۆ ژینگــە وەك لــەوەی
ڕێگــە بدرێــت بچێتــە نــاو ژینگــە و هــەواوە.
دوەم /ســەالمەتی :كاتێــك بڕێكــی زۆر لــە غــاز كەرەنگــە
ملیۆنــان تــۆن بێــت دزە دەكاتە نــاو هەواوە بە شــێوەیەكی
هەڕەمەكــی بــە هەمــوو الیەكــدا بــاو دەبێتــەوە ،ئــەوا
دەبێتــە هــۆی مەترســیی بــۆ ســەر ســەالمەتی هاواڵتییــان.
هــەر وەك ســووتاندن بــە كار دێــت بــۆ كەمكردنــەوەی
غــازی ســوێر (تــرش) كــە لــە پێكهاتەكەیــدا گۆگردیــدی
هایدرۆجیــن  H2Sهەیــە ،ئــەو غازانــەی كــە مــادە
پیســكەرەكانی وەكــوو گۆگــردی هایدرۆجیــن و دوەم
ئۆكســیدی كاربــۆن CO2لــە پێكهاتەكەیانــدا هەیــە،
ئەمەیــش چارەســەرێكی گرینگــە بــۆ ســەالمەتی .ئەگــەر
لــە كاتــی ســووتاندنی غــازدا لــە شــەمعەكانەوە بــە ڕێــژەی
99%ی مادە و پێكهاتەكانی بسووتێن و 1%ی پێكهاتەكانی

بە پێی ڕاپۆرتەكانی كۆمپانیای شێڵ ڕۆژانە بڕی 700
ێ ســێجا غاز لە كێلگەكانی نەوت لە باشوور
ملیۆن پ 
دەســووتێنرێت ،وەك لە راپۆرتەكەی كۆمپانیای شێڵ
دا هاتوە ئەو بهفیڕۆدانی غازە پارەیەكی بە فیڕۆ چوە
و سااڵنە بە نزیكەی 1.8ملیار دۆالر مەزەندە دەكرێت.
نەســووتێن ،ئــەوا هۆكارێــك دەبێــت بــۆ ئــەوەی ژمارەیــەك
پێكهاتــە و غــاز نەســووتێن و لــە هــەوادا بــاو ببنــەوە،
وەك یەكــەم ئۆكســیدی كاربــۆن و ئاوێتــە ئەندامییــە
فڕیوەكانــی وەك بەنزیــن و تۆلویــن و زیلیــن و ،ئاوێتــە
ئەندامییــە بۆنــدارە چەنــد ئەڵقەیییــەكان و بڕێكــی كــەم
لــە گۆگــرد وەك گۆگردیــدی كاربــۆن  CS2و كاربۆنێڵــی
گۆگردیــد ،ئەوەیــش ئاشــكرایە كــە بەنزیــن پێكهاتەیەكــە
هــۆكارە بــۆ تووشــبوون بــە شــێرپەنجە و ،هەنــدێ لــەو
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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كێڵگهیهكی نهوت له عێراق

پێكهاتانــەی ناســووتێن و كاریگەریــی خراپیــان لــە ســەر
كۆئەندامــی دەمــار دەبێــت.
لــە كەنــەدا  7500جــۆر باڵنــدە و مێــروو بــە هــۆی

غــازەوە لــە نــاو چــوون

دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن  CO2یەكێكــە لــە غــازە
گەرمكــەرەكان ،كــە كاریگەریــی لــە ســەر ژینگــە و
بەرگەهــەوا هەیــە ،میســان  CH4یەكێكــە لــە پێكهاتــە
ســەرەكییەكانی غــازی رسوشــتی ،كاریگەرییەكانــی لــە
دوانەئۆكســیدی كاربــۆن كەمــر نییــە و كاریگەریــی زۆر
خــراپ لــە ســەر ژینگــە بــە جــێ دەهێڵێــت.
لــە زۆرێــك لــە واڵتــان ســووتاندنی غــاز بووەتــە
هۆكارێــك بــۆ لەناوبردنــی باڵنــدە و مێــروەكان ،بــە پێــی
بەدوادواچوونێــك كــە لــە ســاڵی  2013لــە كەنــەدا ئەنجــام
دراوە ،مەشــخەڵەكانی ســووتاندنی غــاز بوونەتــە هــۆی
لەناوبردنــی  7500جــۆر لــە باڵنــدەی جۆراوجــۆر و مێــروو
ئایدیا دیپلۆماتیك

كــە لــەو ناوچەیــەدا دەژیــن ،ئەویــش بــە هــۆی ئــەوەی
ڕووناكیــی مەشــخەڵەكان باڵنــدە و مێــروەكان بــۆ الی
خــۆی ڕادەكێشــێت و دواتــر بــە هــۆی گــڕی ئاگــر یــان
بــە هــۆی بوونــی غــازە جۆراوجۆرەكانــەوە دەخنكێــن و لــە
نــاو دەچــن.
ســووتاندنی غــاز لــە كێڵگەكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت
و پااڵوگــەكان و كارگــە پرتۆكیمیایییەكانــدا دەبێتــە هــۆی
ئــەوەی ژمارەیــەك گاز بچێته نــاو ژینگــەوە ،وەك غازەكانی
میســان ،ئیپــان ،پرۆپــان ،بیوتــان ،ئەســیلین ،ئــەم غازانــە
بــە گرینگرتیــن ئــەو ئاوێتانــە دادەنرێــن كــە كاریگەریــی
خراپیــان لــە ســەر ژینگــە هەیــە و هــەوا پیــس دەكــەن.
شــارەزایانی بــواری ژینگــە و پیســبوونی ژینگــە و
تەندروســتیی مــرۆڤ هۆشــداری دەدەن لــە کاریگەرییــە
مەترســیدارەكانی ســووتاندنی غــاز ،پێیــان وایــە لــەو
ڕێگەیــەوە هــەوا بــە شــێوەیەكی مەترســیدار ژەهــراوی
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دەبێــت كــە كاریگەریــی لــە ســەر تەندروســتیی مــرۆڤ
بــە گشــتی بــە جــێ دەهێڵێــت بــە تایبەتــی لــە ســەر
كۆئەندامــی هەناســە .ئــەوە جگــە لــەوەی كاریگەریــی
خــراپ لــە ســەر بوونەوەرەكانــی تــر و خــاك بــە
جــێ دەهێڵێــت و زیانــی ژینگەیــی و ئابووریــی لــێ
دەكەوێتــەوە.
زیانە ژینگەیییەكان

زیانەكانــی ســووتاندن و بهفیڕۆدانــی غــاز و بەرهەمەكانــی
نەوتــی خــاو تەنهــا بــۆ ســەر مــرۆڤ كــورت نەبوەتــەوە،
بەڵكــوو هەمــوو الیەكــی گرتوەتــەوە .گیانــەوەر و
باڵنــدەكان و ڕوەكــەكان بــە ڕێژەیەكــی زۆر زیانیــان
بەردەكەوێــت و كاریگەریــی لــە ســەریان هەبــوە .تەنانەت
كاریگەرییــە خراپەكانــی بــۆ ســەر ژینگــە مەترســیی بــۆ
واڵتانــی دەوروبەریــش دروســت كــردوە ،لەبــەر ئــەوەی
هــەوا ژینگەیەكــی ب ـێ ســنورە و هەمــوو مرۆڤایەتــی لــە
ژینگــەی هــەوادا وەك یــەك هاوبەشــن.
كاتێــك نــەوت لــە بیرەكانــەوە هەڵدەقوڵێــت كاریگەریــی
دەخاتــە ســەر گەشــە و چاالكیــی هەنــد ێ لــە بوونــەوەرە
زینــدوە وردەكان كــە لــە نــاو خاكــدا دەژیــن و لــە ناویــان
دەبــات ،ئەمەیــش كاریگەریــی دەبێــت لــە هاوســەنگیی
ژینگەیــی  .Environmental Equilibriumلەناوبردنــی
زینــدەوەرە وردەكان و گۆڕینیــان بــۆ غــاز لــە ڕێگــەی
شــیكردنەوە و بەهەڵمبــوون ،ئەوەیــش دیســانەوە
كاریگەریــی نەرێنــی لــە ســەر ژینگــە دروســت دەكات و
سیســتمی ژینگەیــی  Ecosystemتێــك دەدات.
ســووتاندنی نــەوت و غــاز هۆكارێــك دەبێــت بــۆ ئــەوەی
تیشــكی خــۆر كەمــر بــەر ئــەو ناوچەیــە بكەوێــت
و شــەپۆلەكانی هەوایــش ســنوردار بــكات و كەمیــان
بكاتــەوە ،ئەوەیــش بــە ڕێژەیەكــی بــەرز كاریگەریــی
دەبێــت لــە ســەر چاالكــی زینــدەوەرە وردەكان و
هــۆكاری باڵوبوونــەوەی نەخۆشــییە درمــەكان .ســووتاندنی
بەرهەمەكانــی نــەوت و غــاز دەبێتــە هــۆی بەرزبوونەوەی
ك لــە غــازە ترشــەكان وەك ترشــی فۆســفۆریك و
هەندێــ 

ترشــی نرتیــك ،كــە دەبنــە هــۆی ترشــەباران  Acid Rainو
زیانگەیانــدن بــە ژینگــە.

زیانە تەندروستییەكان

ســووتاندنی نــەوت و غــاز ژمارەیــەك لــە غــازە
مەترســیدارەكان لــە هــەوادا بــاو دەكاتــەوە ،وەك غــازی
گۆگردیــدی هایدرۆجیــن H2Sو ئۆكســیدەكانی كاربــۆن
و گۆگــرد و نایرتۆجیــن و هەندێــك لــە توخمــە كانزایییــە
مەترســیدارەكان وەك زەمبیــق ،زەرنیــخ ،ڤاندیــۆم ،كــە
هــۆكارن بــۆ تووشــبوونی مــرۆڤ بــە هەندێــك لــە
نەخۆشــییە مەترســیدارەكان .بــۆ منوونــە ،زیادبوونــی
یەكــەم ئۆكســیدی كاربــۆن  COلــە هــەوادا لەگــەڵ
هیمۆگڵۆبینــی خوێــن یــەك دەگرێــت و ڕێگــری دەكات
لــە چوونــی ئۆكســجین بــۆ بەشــە جیاوازەكانــی لەشــی
مــرۆڤ .باڵوبوونــەوەی غــازی گۆگردیــدی هایدرۆجینیــش
كاریگــەری لەســەر كۆئەندامــی هەناســە دروســت دەكات
و دەبێتــە هــۆی لەدەســتدانی هەســتی بۆنكــردن ،هــەر
وەك ئۆكســیدەكانی نایرتۆجیــن كاریگەریــی خــراپ لــە
ســەر تەندروســتی بــە جــێ دەهێڵــن و هۆكارێــك دەبــن
بــۆ توشــبوون بــە ڕەبــۆ .ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی چــاوی
مــرۆڤ تووشــی چەنــد نەخۆشــییەك دەبــن بــە هــۆی
ترشــەباران و دوكەڵــی ئۆكســیدەكانی گۆگــرد و نایرتۆجیــن
و دەنكۆڵەكانــی تۆزوخــۆڵ .توخمــە تیشــكدەرەكان و
هالۆجینــە كاربۆنییــەكان و زەرنیــخ كاریگەریــی خــراپ
لــە ســەر جگــەر دروســت دەكــەن .قورقوشــم و كالســیۆم
و مــادە تیشــكدەرەكان كاریگەریــی لــە ســەر ئێســك
دروســت دەكــەن و دەبنــە هــۆی الوازیــی ئێســكەكان و
كەمبوونــی كالســیۆم و نەخۆشــیی ڕۆماتیــزم .قورقوشــم
و زەمبیــق و كۆبەڵــت كاریگەریــی خــراپ لــە ســەر
مێشــك دادەنێــن و دەبنــە هــۆی لەدەســتدانی بیــرەوەری
و كاریگەرییــان لــە ســەر خانەكانــی مێشــك دەبێــت.
مــادە تیشــكدەرەكانی وەك یۆرانیــۆم و ســۆریۆم و یــۆدی
تیشــكدەر كاریگەرییــان لــە ســەر ڕژێنــی دەرەقــی دەبێــت
و هــۆكارن بــۆ شــێرپەنجەی ڕژێنــەكان «ﺮﺴﻃﺎﻥ ﺍﻟﻐﺪﺓ
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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ﺍﻟﺪﺭﻗﻴﺔ» .كادمیــۆم و زەنبیــق كاریگەرییــان لــە ســەر ســپڵ
و گورچیلــە دەبێــت و كار لــە كاركردنیــان دەكــەن و وا
دەكــەن كــە ســپڵ ئەركــی خــۆی كــە پاككردنــەوەی خوێنــە
بــە جــێ نەهێنێــت ،بــەاڵم غــازە خنكێنەرەكانــی وەك
یەكــەم ئۆكســیدی كاربــۆن  COو ئۆكســیدی نایرتۆجیــن
 NOكاریگــەری لــە ســەر خوێــن دادەنێــن و لەگــەڵ
ئۆكســجینی خوێــن كارێــك دەكــەن و كاریگەریــی خراپیــان
لــە ســەر تەندروســتیی مــرۆڤ دەبێــت.
ئاشــكرایە دیــاردەی قەتیســبوونی گەرمــی Global
 warmingبــە هــۆی چاالكییەكانــی مرۆڤــەوە ڕوو لــە
زیادبوونــە ،یەكێــك لــە هۆكارەكانــی قەتیســبوونی گەرمــی
بوونــی ڕێژەیەكــی زۆرە لــە غــازی دوانەئۆكســیدی كاربــۆن
كــە بــە هــۆی ســووتاندنی غــاز و بەرهەمەكانــی نەوتــەوە
دەچێتــە هــەواوە.
زیانە ئابوورییەكان

بهفیڕۆدانــی غــاز ســااڵنە  16ملیــار دۆالر زیــان بــە
عێــراق دەگەیەنێــت

بههــۆی فڕێدانــی غــاز بــۆ نــاو هــەوا و كەڵەكەبوونــی ،بــە
ملیۆنــان تــۆن لــە غــازی دوەم ئۆكســیدی كاربــۆن CO2
دەچێــت بــە ئاســانی عێـراق و ناوچەكــە .بــە پێــی ئامــارە
جیهانییــەكان عێ ـراق لــە ڕیــزی ســێهەمدا دێــت لــە نــاو
بیســت واڵتــی جیهــان لــە زۆری ڕێــژەی ســووتاندنی غــاز.
لــە کاتێكــدا نزیكــەی 80%ی غــازی رسوشــتی نەســووتێرناو
لــە عێـراق زیانــی ژینگەیــی بــە دواوە دەبێــت ،هــەر وەك
زان ـراوە لــە بەرهەمهێنانــی یــەك بەرمیــل نەوتــی خــاودا
بــڕی 600پــێ ســێجا غــازی رسوشــتی لەگەڵــی دێتــە
دەرەوە و دەچێتــە هــەواوە.
شــارەزایانی بــواری وزە لــە عێــراق بــاس لــەوە دەكــەن
عێــراق مــاوەی چەنــد دەیەیەكــە نــەوت بەرهــەم
دەهێنێــت ،بــەاڵم تــا ئێســتا نەیتوانیــوە بــە ســەر ئــەوەدا
زاڵ بێــت ،كــە ئــەو ســامانە غازییــە نەســووتێنێت و
بــە فیــڕۆ نەدرێــت .شــارەزایان حكوومەتــی عێــراق بــە
كەمتەرخــەم دادەنێــن ،ســەرەڕای ئــەو بەرهەمــە زۆرەی

ئایدیا دیپلۆماتیك

غــاز تەنانــەت لــە ئێســتادا لــە واڵتانــی دەوروبــەرەوە
غــازی پێویســتی ناوخۆیــی هــاوردە دەكات .ئەمــە لــە
کاتێكــدا بــڕی ئــەو غــازەی حكوومەتــی عێــراق كەڵكــی
لــێ وەرناگرێــت و دەیكاتــە هــەواوە ،زیانەكانــی لــە ڕووی
ژینگەیییــەوە هاوتــا و بەرانبــەرە لەگــەڵ كاركردنــی س ـێ
ملیــۆن ئۆتۆمبێــل ،بــەم پێیــە بێــت ســووتاندنی غــاز بــەم
شــێوەیە كێشــەیەكی گــەورەی ژینگەیــی دروســت دەكات،
ئــەو بــڕە غازەیــش نزیكــەی  400ملیــۆن تــۆن غــازی دوانــە
ئۆكســیدی كاربــۆن لــە پێكهاتەكەیــدا هەیــە.
ئــەو غــازەی لــە كێڵگەكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت و
غــازەوە لــە ســاڵی 2013دا كراوەتــە هــەواوە بریتییــە
لــە  1,1ملیــار پــێ ســێجا لــە ڕۆژێكــدا ،پســپۆران زیانــە
مادییەكانــی بهفیڕۆدانــی غــاز و كەڵكلێوەرنەگرتنــی لــە
ســاڵی 2016دا بــە  16شــانزە ملیــار دۆالر دەخەمڵێنــن.
ڕێكخـراوە نێودەوڵەتییــەكان ئــەوە پشتڕاســت دەكەنــەوە،
بــە هەوڵەكانــی ســعوودیە و واڵتانــی ئەنجوومەنــی
هاریكاریــی كەنــداو ڕێــژەی ســووتاندنی غــاز لــە
كێڵگەكانــی نەوتــی واڵتانــی كەنــداو كەمــی كــردوە .بــە
گوێــرەی قســەكانی «زوبــن باجمــی» وتەبێــژی بانكــی
نێودەوڵەتــی بــۆ وزە و لێكۆڵینــەوە ،ڕێــژەی ســووتاندنی
غــاز لــە زۆربــەی كێڵگەكانــی بەرهەمهێنانــی نــەوت لــە
واڵتانــی كەنــداو بــە ڕێژەیەكــی زۆر بــاش كەمــی كــردوە.
هــەر وەك «فابریــك دوبــن» بەرپــرس لــە دەســتەی
كەمكردنــەوەی ســووتاندنی غــاز  GGFRجەختــی
كردوەتــەوە ،كــە شانشــینی ســعوودیەی عەرەبــی یەكــەم
دەوڵەتــی نێــو ڕێكخ ـراوی ئۆپیــك بــوە ،دەستپێشــخەریی
كــردوە بــۆ كەمكردنــەوەی ســووتاندنی غــاز لــە كێڵگــە
نەوتییەكانیــدا ،ئەویــش بــەوەی لــە ســااڵنی حەفتــای
ســەدەی ڕابــردوودا بەرنامەیەكــی تۆكمــەی گرتوەتــە
بــەر بــە مەبەســتی جیاكردنــەوەی غــاز لــە نــەوت و
پێكهاتەكانــی تــر و بەكارهێنانــی غــازی رسوشــتی لــە
ژمارەیــەك پــرۆژەی بەرهەمهێنانــدا ،وەك بەرهەمهێنانــی
كارەبــا و پیشەســازیی پرتۆكیمیایــی و چەندیــن بــواری
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پیشەســازیی تــر .ئــەو دوانــە ئۆكســیدی كاربۆنــەی بــە
هــۆی ســووتاندنی غــازەوە دەخرێتــە هــەواوە یەكســانە
بــەو دوانەئۆكســیدی كاربۆنــەی 77ملیــۆن ئۆتۆمبێــل
بەرهەمــی دەهێنــن.
بــە هــۆی ئــەوەی ســااڵنە بــڕی  140ملیــار مەتــر ســێجا
لــە غــازی رسوشــتی لــە ســەدان كێڵگــەی نــەوت لــە ســەر
ئاســتی جیهــان دەســووتێت ،زیاتــر لــە  300ملیــۆن تــۆن
لــە غــازی دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتــە نــاو بەرگــە
هــەواوە ،ئــەم بڕەیــش نزیكــە بــەو دوانــە ئۆكســیدی
كاربۆنــەی كــە  77ملیــۆن ئۆتۆمبێــل بەرهەمــی دەهێنــن.
بــڕی ئــەو وزەیــەی لــە ئەنجامــی ســووتاندنی غــازەوە
دروســت دەبێــت ،بریتییــە لــە  750ملیــار كیلــۆ وات لــە
یــەك كاتژمێــردا ،ئەگــەر بێــت و ســوود و كەڵكــی لــێ
وەربگیرێــت ئــەوا بڕەكــەی زیاتــرە لــەو كارەبایــەی كــە
كیشــوەری ئەفریقــا بــە كاری دەهێنــن .واڵتانــی ڕێكخراوی
ئۆپیــك پشــكی باشــیان لــە ســووتاندن و بهفیڕۆدانــی
غازیــان بەردەكەوێــت بــە ڕێــژەی 40%ی غــازی ســووتێرناو
لــە ســەر ئاســتی جیهــان لــە الیــەن واڵتانــی ئەنــدام لــە
ڕێكخـراوی ئۆپیــك دەبێــت كــە بڕەكــەی دەگاتــە زیاتــر لــە
 60ملیــار مەتــر ســێجا لــە ســاڵێكدا.
پســپۆڕانی بــواری نــەوت و ئابــووری هۆشــداری
دەدەن لــە كێشــەی بهفیڕۆدانــی غــازی بەفیڕۆچــوو
لــە كێڵگــە نەوتییەكانــی عێــراق و زیانــە ئابــووری و
تەندروســتییەكانی .ڕاپۆرتەكانــی تایبــەت بــە نــەوت كــە
لــە الیــەن دامــەزراوە ئابوورییــە ناحكومییەكانــەوە بــاو
كراونەتــەوە ئامــاژە بــەوە دەكــەن ،حكوومەتــی عێــراق
ڕۆژانــە دەیــان ملیــۆن دۆالر بــە فیــڕۆ دەدات ،ئەویــش
بــە هــۆی ئــەوەی دامــەزراوە و پــرۆژەی بەرهەمهێنانــی
نییــە ئــەو غــازەی لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە دەردەچێــت
لــە پیشەســازیدا بــە كار بهێرنێــت .لــە ئەنجامــی نەبوونــی
پالنــی ســرتیژی لــە الیــەن حكوومەتــی عێراقــەوە بــۆ
وەبەرهێنــان ،ئەوەیــش وای كــردوە تــا ئێســتا عێـراق غــازی
پێویســتی ناوخــۆی واڵتەكــەی لــە واڵتانــی دەوروبــەرەوە

هــاوردە دەكات.
لــە كاتێكــدا ئەگــەر ئــەو غــازەی كــە دەســووتێرنێت
بــە فیــڕۆ نەدرێــت و بــە كار بهێرنێــت ،ئــەوا بەشــی
پێداویســتییەكانی وزەی ناوخــۆ دەكات ،بــە پێــی ئــەو
زانیارییانــەی لــە توێژینــەوەی دامــەزراوە ناحكومییەكانــی
تایبــەت بــە نــەوت هاتــوە ،بــڕی ئــەو غــازە بەفیــڕدراوەی
لەگــەڵ نەوتــی خــاو لــە ژێــر زەوی دێتــە دەرەوە لــە كێڵگە
نەوتییەكانــی بــەرسەدا ســااڵنە زیكــەی  12ملیــار مەتــر
ســێجایە.
شــارەزایەكی بــواری نــەوت بــۆ ڕۆژنامەی شەرقولئەوســەت
ئامــاژەی بــەوە كــردوە ،بهفیڕۆدانــی ئــەو غــازەی لــە
كێڵگــە نەوتییەكانــەوە دەردەچێــت ،تــا ئێســتا بەردەوامــە
و ســنوری بــۆ دانەنــراوە ،عێــراق لــە ڕێگــەی كێڵگــە
نەوتییەكانییــەوە ڕۆژانــە نزیكــەی  2000ملیــۆن پــێ
ســێجا غــاز بەرهــەم دەهێنێــت ،كــە بــە پێــی گرێبەســتێك
كۆمپانیــای شــێڵ و میتسوبێشــی و كۆمپانیــای غــازی

ڕاپۆرتــی مانگــە دەســتكردەكان ئاشــكرایان كردوە
بەرزبوونەوەی بڕی سووتاندنی غازی سروشتی لە ئێران
زیاتر لە  4ملیار مەتر ســێجا بوە لە ســاڵێكدا ،ڕێژەی
غازی سووتێنراوی واڵتی ڕووسیایش نزیك بوەتەوە لە
 3ملیار مەتر سێجا ،لە عێراقیش بڕەكە گەییشتوەتە
زیاتر لە یەك ملیار مەتر سێجا لە ساڵێكدا.
بــەرسە لــە بــواری پیشەســازی و وەبەرهێنانــدا بــە كار
دەهێرنێــت .ئــەو پســپۆڕەی بــواری نــەوت دەیشــڵێت «لــە
ئێســتادا بڕێكــی كــەم لــەو غــازەی كــە هەیــە لــە بــواری
بەرهەمهێنانــی كارەبــا و بەرهەمهێنانــی پەینــی كیمیاییــدا
بــە كار دەهێرنێــت ،هــەر چەندە ئــەم ڕێژەیەیش ســنوردار
و كەمــە ،بــە پێــی زانیارییــەكان نیــوەی ئــەو غــازەی
كــە هەیــە لــە بــواری پیشەســازیدا بــە كار دەهێرنێــت،
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كێڵگهیهكی نهوتی باشووری عێراق

نیوەكــەی تــری دەســووتێرنێت و دەخرێتــە هــەواوە».
شــارەزایانی بــواری نــەوت بهفیڕۆدانــی غــازی رسوشــتی
دەگەڕێننــەوە بــۆ نەبوونــی دامــەزراوەی سـراتیژی تۆكمــە
بــۆ ئــەوەی غــاز لــە بــواری وەبەرهێنانــدا بــە كار بهێنێــت.
ســەبارەت بــە هۆكارەكانــی ســووتاندنی غــاز لــە هــەوادا
پســپۆڕان پێیــان وایــە بەرهەمهێنانــی غــاز پێویســتی
بــە دامــەزراوەی ســراتیژی تۆكمــە و تــەواو هەیــە كــە
بتوانێــت غــازی ســەرجەم كێڵگــەكان لــە تــەواوی واڵت
لــە باكــوورەوە بــۆ باشــوور كــۆ بكاتــەوە و لــە بــواری
پیشەســازیدا بــە كاریــان بهێنێــت ،بــەاڵم كێشــە لەوەدایــە
هێڵــی بــۆری بــەو شــێوەیە نییــە كــە بتوانێــت تــەواوی
غــازی واڵت كــۆ بكاتــەوە و لــە بــواری وەبەرهێنانــدا بــە
كار بهێرنێــت ،ئــەوەی هەیــە تەنهــا چەنــد بەشــێكی كــەم
لــە هێڵــی بۆریــی گواســتنەوەی غــاز هەیــە .گرفتێكــی تــر

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەوەیــە لــە عێراقــدا تــا ئێســتا توێژینەوەیەكــی گشــتگیر
نییــە بــۆ بونیــادی ژێرخــان لــە سەرتاســەری عێراقــدا ،بۆیــە
لــە ئێســتادا عێـراق پێویســتی بــە دامەزراوەیەكــی بەهێــز
و تۆكمــەی غــاز هەیــە بــە بەهــای بیســتوپێنج ملیــار
دۆالر ،بــەاڵم عێـراق تــا ئێســتا ئــەو بــڕە پارەیــەی بــۆ ئــەو
مەبەســتە دابیــن نەكــردوە.
لــە الیەكــی تــرەوە ،عاســم جیهــاد وتەبێــژی وەزارەتــی
نەوتــی عێ ـراق بــۆ ڕۆژنامــەی شەلقولئەوســەت جەختــی
لــەوە كردوەتــەوە ،كــە هــۆكاری درەنگكەوتنــی
وەبەرهێنــان لــە بــواری غــازدا بــۆ ئــەو بارودۆخــە قــورس و
نالەبــارە دەگەڕێتــەوە كــە عێـراق بــە درێژاییــی دە ســاڵی
ڕابــردوو تێــی كەوتــوە ،كــە وای كــردوە ژێرخانــی واڵت
بــە تــەواوی لــە نــاو بەرێــت ،لــە کاتێكــدا وەبەرهێنــان
لــە بــواری غــازی رسوشــتیدا پێویســتی بــە تەكنۆلۆژیــای
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نــوێ و داهاتێكــی گــەورە هەیــە ،بــەم بارودۆخــە ئەمنییــە
ناجێگیــرەوە ،كۆمپانیــا وەبەرهێنــەرەكان ئامــادە نییــن ڕوو
بكەنــە عێ ـراق.
وتەبێژەكــەی وەزارەتــی نەوتــی عێـراق ئامــاژەی بەوەیــش
كــردوە ،كــە لــە ژێــر خاكــی عێراقــدا بڕێكــی ئێجــگار زۆر
لــە غــازی رسوشــتی هەیــە ،ســەرەڕای ئــەو غــازە زۆرەی
لــە كێڵگەكانــدا بــە هــەدەر دەدرێــت ،حكوومــەت
هەنگاوەكانــی بــۆ پەرەپێــدان و گەشەســەندنی س ـ ێ لــە
كێڵگــە گەورەكانــی واڵت دەســت پــێ كــردوە ،ئەوانیــش
بریتیــن لــە كێڵگــەی عــوكاز لــە ناوچــەی خۆرئــاوا ،كێڵگــەی
مەنســووریە لــە پارێــزگای دیالــە ،كێڵگــەی ســیبا لــە
پارێــزگای بــەرسە .وەزارەتــی نەوتــی عێـراق جەختــی لــەوە
كردوەتــەوە 70%ی غــازی عێـراق بریتییــە لــەو غــازەی كــە
لەگــەڵ بەرهەمهێنانــی نەوتــدا لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە
دێتــە ســەر زەوی و 30%ی غازەكەیشــی لــە كێڵگــە
تایبەتەكانــی غــاز بوونیــان هەیــە ،بــەاڵم لــە ئێســتادا
زۆربــەی ئــەو غــازەی كــە هەیــە و دەســووتێرنێت بریتییــە
لــەو غــازەی ،كــە لــە کاتــی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاودا
دێتــە دەرەوە .بــە پێــی زانیارییــەكان یەدەگــی جێگیــری
غــازی رسوشــتی لــە عێراقــدا بریتییــە لــە  127تریلیــۆن
پ ـێ ســێجا ،لەگــەڵ بــڕی  275تریلیــۆن پ ـێ ســێجا غــازی
یەدەگــی ناجێگیــر.
بەرپرســێكیش لــە وەزارەتــی نەوتــی عێـراق بــۆ ڕۆژنامــەی
ڕیــازی ســعوودی ئامــاژەی بــەوە كــردوە ،هەنــدێ
لــەو كێڵگانــەی كــە غازیــان تێدایــە و بــە كێڵگــەی غــاز
نــارساون كەوتوونەتــە ئــەو ناوچانــەوە كــە بــە ناوچــە
گەرمــەكان لــە ڕووی سیاســییەوە نــارساون .لــە ســاڵی
2015دا بەرهەمهێنانــی غــازی وشــك و ئــەو غــازەی بــە
كەڵكــی ئــەوە دێــت لــە بــواری بەرهەمهێنانــی كارەبــا و
پیشەســازیدا بــە كار بهێرنێــت بریتــی بــوە لــە  700ملیــۆن
پــێ ســێجا لــە ڕۆژێكــدا .لــەو چوارچێوەیەیشــدا هــەر
یــەك لــە كێڵگەكانــی وەبەرهێنانــی غــاز لــە بەرهەمهێنــان
ڕاِوەســتاون بــە هــۆی بارودۆخــی سیاســی كــە ڕووی لــە

هــەر یــەك لە ناوچەكانــی دیالــە و كەركــووك و ناوچەكانی
تــر كــە لــە ژێــر كۆنرتۆڵــی داعشــدا بــوون كردبــوو .لەگــەڵ
ئەوەیشــدا وەبەرهێنــان لــە كێڵگــە غازییەكان وەســتێرناون،
دەتوانرێــت دووبــارە وەبەرهێنانــی غــاز دەســت پــێ
بكرێتــەوە لــە كێڵگــە نەوتییەكانــی عێـراق بــە بــڕی 1,100
ملیــۆن پ ـێ ســێجا غــاز لــە ڕۆژێكــدا.
ئــەو بەرپرســەی وەزارەتــی نەوتــی عێــراق ئاشكراشــی
كــردوە ،كــە پێشــكەوتنی زۆر گــەورە و خێــرا لــە بــواری
وەبەرهێنانــی غــازدا هــەن ،پالنەكانیــان بــۆ وەبەرهێنــان
لــە بــواری غــازدا لــە كۆتایــی 2017و ســەرەتای 2018دا
بــە تــەواوی جێبەج ـێ دەكرێــن ،بــەاڵم بــڕی ئــەو غــازەی
لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە لەگــەڵ نەوتــی خــاودا دێتــە
ســەر زەوی و لــە بــواری وەبەرهێنانــدا كەڵكــی لــێ
وەردەگیرێــت ،بریتییــە لــە  2000ملیــۆن مەتــر ســێجا
غــاز ،لــە ســاڵی 2016دا ،زیاتــر لــە50%ی غــاز لــە بــواری
وەبەرهێنانــدا كەڵكــی لــێ وەردەگیرێــت ،لــە کاتــی
دووبــارە ســوودوەرگرتن لــە كێڵگــە غازییــەكان دەتوانرێــت
بــڕی  2500پــێ ســێجا غــاز لــە بــواری وەبەرهێنانــدا
كەڵكــی لــێ وەبگیرێــت.
لــە بــارەی پالنــی وەبەرهێنانــی لــە بــواری ئــەو غــازەی كــە
لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە دێتــە دەرەوە ،بەرپرســەكەی
وەزارەتــی نەوتــی عێــراق ڕای گەیانــدوە «پرۆســەی
وەبەرهینــان لــە بــواری غــازدا كارێكــی ئاســان نییــە،
كارگــە و دامــەزراوەكان ئاڵــۆزن و پەیوەســن بــە هەمــوو
عێراقــەوە ،واتــا لــە زنجیرەیــەك پرۆســەی وەبەرهێنانــی
ئاڵــۆز پێكهاتــوون ،هــەر وەك كارگــە و دامەزراوەكانــی
پێشــوو كــە هەبــوون ،كــۆن بــوون و پێویســتیان بــە
چاككــردن هەیــە ،بــە شــێوەیەك لەگــەڵ پیشەســازیی ئــەم
ســەردەمە بگونجێــت ،بــۆ ئــەو مەبەســتەیش پالنەكانیــان
بــۆ ئەوەیــە دەزگا و ئامێــرە پیشەســازییە كۆنــەكان
بگــۆڕن یــان چاكســازی تێــدا بكــەن بــە مەبەســتی
دامەزراندنــی دامــەزراوە و یەكــەی نــوێ تایبــەت بــەو
غــازەی كــە لــە كێڵگــە نەوتییەكانــەوە دێنــە ســەر زەوی،
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پالنیــان هەیــە بــۆ ئــەوەی دامــەزراوە و كارگــەی نــو ێ
دامبەزرێنــن بــە مەبەســتی وەبەرهێنــان ،ڕەنگــە لــەم
ســااڵنەدا بتوانــن بــڕی غــازی بەرهەمهاتــوو زیــاد بكــەن
لەگــەڵ زیادبوونــی بەرهەمهێنانــی نــەوت لــە كێڵگەكانــی
بەرهەمهێنانــی نەوتــەوە ،هەنگاوەكانیــان بەردەوامــن
لــە پێنــاو كۆنرتۆڵكردنــی تــەواوی ئــەو غــازەی لــە كێڵگــە
نەوتییەكانــەوە دێنــە ســەر زەوی».
یەدەگی غازی عێراق  131ملیۆن پێ سێجایە

بــڕی غــازی یەدەگــی عێـراق بریتییــە لــە  131ملیــۆن پـ ێ
ســێجا غــاز ،بەمــەش بــە پلــەی یانزەهــەم دێــت لــە بوونــی
یەدەگــی غــاز لــە ســەر ئاســتی جیهــان .لــە بــارەی پالنــی
پەرەپێدانــی بەرهەمهێنانــی غــاز بەرپرســانی حكوومەتــی
عێ ـراق ئاشــكرای دەكــەن ،گومانیــان نییــە لــە هێنانــەدی
ســراتیژی ژێرخانــی غــاز لــە سەرتاســەری عێــراق ،واتــا
بــە شــێوەیەكی گشــتی غــاز پێویســتە بــە س ـێ قۆناغــدا
بــڕوات ،تــا كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت ،هەنــگاوەكان
بریتیــن لــە بەرهەمهێنــان ،گواســتنەوە ،دابەشــكردن ،واتــا
بــۆ ئــەوەی غــاز كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت پێویســتی بــە
چەنــد كارگــە و دامــەزراوە و پااڵوگەیەكــی تایبــەت هەیــە
كــە پێوەندییــان بــە یەكــەوە هەیــە و تەواوكــەری یەكــرن.
لــە الیەكــی تــرەوە ســعوود هاشــم ئابوورینــاس و
ســەرۆكی دامــەزراوەی نەهرەیــن بــۆ پاڵپشــتی شــەفافیەت
و دەســتپاكی ڕای گەیانــدوە« ،ســووتاندنی غــاز لــە
كێڵگەكانــی نــەوت تەنهــا نرخــی غــازە ســووتێرناوەكە
نییــە بــە هــەدەر دەدرێــت ،بەڵكــوو هــۆكاری پیســبوونی
ژینگەیشــە ،ســووتاندنی غــاز بــەو بــڕە زۆرە وای كــردوە
عێــراق هێشــتا لــە ڕیــزی ئــەو واڵتانــە بهێڵێتــەوە كــە
ڕۆڵێكــی گەورەیــان هەیــە لــە پیســكردنی ژینگــە و
باڵوكردنــەوەی ئــەو غازانــەی دەبنــە هــۆی گەرمكردنــی
گــۆی زەوی و قەتیســبوونی گەرمــی ،ناردنــی غــاز بــۆ نــاو
هــەوا دەبێتــە هــۆی كەڵەكەبوونــی ملیۆنــان تــۆن لــە غازی
دوانەئۆكســیدی كاربــۆن لــە ئاســانی عێـراق و ناوچەكــە،

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەگــەر زیانــە ژینگەیییەكانــی ســووتاندن و بەفیڕۆدانــی
 5,1ملیــار پـێ ســێجا غــاز بێــت لــە ڕۆژێكــدا لــە باشــووری
عێــراق ،واتــا ناردنــی  44ملیــۆن تــۆن دوانەئۆكســیدی
كاربــۆن لــە ســاڵێكدا بــۆ نــاو هــەوا ،ئەوەیــش یەكســانە
بــەو مەترســییانەی زیاتــر لــە حــەوت ملیــۆن ئۆتۆمبێــل بــە
هــۆی دوكەڵكێشــەكانیانەوە غــازی مەترســیدار دەخەنــە
هــەواوە».
ســعوودیە بــە پلــەی حەوتــەم دێــت لــە ســەر ئاســتی
جیهــان لــە ســووتاندنی غــاز و كەڵــك لێوەرنەگرتنــی،
بــەو هۆیەشــەوە بانكــی نێودەوڵەتــی هۆشــداری دەداتــە
ســعوودیە لــەو بهفیڕۆدان ـه و لــە ڕاپۆرتێكیــدا هۆشــداری
داوەتــە واڵتانــی بەرهەمهێنــی نــەوت و داوای لــێ كردوون
ســنورێك بــۆ بهفیڕۆدانــی غــاز لــە واڵتەكانیــان دابنێــن.
پســپۆڕانی بــواری ئابــووری ئاماژەیــان بــەوە كــردوە ،بــە
هــۆی ســووتاندنی غــازەوە ســااڵنە ســعوودیەی عەرەبــی
نزیكــەی  431ملیــۆن دۆالری لــە كیــس دەچێــت ،لــە
کاتێكــدا ئــەو غــازەی بهفیــڕۆ دەدرێــت ئەگــەر بێــت و
كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت و لــە پــرۆژەی وەبەرهێنانــدا بــە
كار بهێرنێــت ،ئــەوا وەبەرهێنانــی گــەورە و فراوانــی پــێ
دەكرێــت.
بوونــی ئامــار و داتــا و ژمــارە زەبەالحــەكان لــە بــارەی
زیانــە ئابوورییەكانــی ســووتاندنی غــازی بەهــەدەردراو
لــەو واڵتانــەی كــە ســەرچاوەی ســەرەكی نەوتــی خــاون،
ئــەو ڕاســتییە ئاشــكرا دەكــەن كــە ئــەو بەهەدەردانــە
زیانێكــی گــەورە بــە ژینگــە و كەشــوهەوا دەگەیەنێــت.
هــەر چەنــد لــە ســاڵی 2005ەوە تــا ئێســتا توان ـراوە بــە
ڕێــژەی 30%ی ســووتاندنی غــاز و بهفیڕۆدانــی كــەم
بكرێتــەوە لــە ســەر ئاســتی جیهــان ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا
بەهــای بهفیڕۆدانــی غــازی رسوشــتی لــە ســەر ئاســتی
جیهــان ســااڵنە بریتییــە لــە  50پەنجــا ملیــار دۆالر.
فەهــد جومعــە ،ئەندامــی كۆمەڵــەی ئابووریناســانی
تایبــەت بــە وزەی نێودەوڵەتــی ئاشــكرای كــردوە،
ســووتاندنی غــاز و بهفیڕۆدانــی لــە ســعوودیەدا بــە
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بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو بــەرز
دەبێتــەوە ،بــە شــێوەیەك لــە ســاڵی 2007دا بــڕی 3,9
ملیــار مەتــر ســێجا بــوە ،لــە کاتێكــدا لــە ســاڵی 2009دا
كەمــی كــردوە بــۆ  3,6ملیــار مەتــر ســێجا .لــە ســاڵی
2010شــدا هیــچ گۆڕانكارییەكــی بــە خــۆوە نەبینیــوە،
بــەاڵم لــە ســاڵی 2011دا بەرێــژەی  0,1%بەرزبوونــەوەی
بــە خــۆوە بینینــوە ئەویــش بــە هــۆی بەرزبوونــەوەی
ڕێــژەی بەرهەمهێنانــی نەوتــی خــاو لــە ســعوودیەدا.
هــەر چەنــدە واڵتــی ســعوودیە ســەركەوتنێكی باشــی بــە
دەســت هێنــاوە لــە بەكارهێنانــی ئــەو غــازەی لــە كێڵگــە
نەوتییەكانــەوە بەرهــەم دێــت و لــە بــواری پیشەســازیی
ناوخۆییــدا كەڵكــی لــێ وەرگرتــوە ،وەكــو بەكارهێنانــی
لــە کارگــە پرتۆكیمیاییــەكان و بەرهەمهێنانــی كارەبــا .لــەو
بوارەیشــدا ســعوودیە خاوەنــی گەورەتریــن مەڵبەنــدی
كۆكردنــەوەی غــازە لــە ســەر ئاســتی جیهــان كــە لــە
ســاڵی 1982دا بونیاتنــان و دامەزراندنــی تــەواو بــوە.
لــە ئێســتادا ڕۆژانــە نزیكــەی  10ملیــار پــێ ســێجا غــاز
لــە ڕێگــەی هێڵــی بۆرییەكانــەوە كــۆ دەكاتــەوە و لــە
بــواری پیشەســازیدا كەڵكــی لــێ وەردەگرێــت ،ئەوەیــش
دەكاتــە نزیكــەی نیــوەی ئــەو غــازەی كــە لــە كێڵگەكانــی
بەرهەمهێنانــی نەوتــەوە دێتــە ســەر زەوی كــە پێشــر
هەمــوو غازەكــە بــە هــەدەر دەدرا و دەســووتێرنا.
ئــەو هەنگاوانــە هۆكارێــك بوونــە بــۆ ئــەوەی نرخــی غــاز
داببەزێنێــت بــە شــێوەیەك نرخــی یــەك ملیــۆن یەكــەی
گەرمــی ســێجای بەریتانــی كەمــرە لــە  0,75دۆالر،
ئەوەیــش وای كــردوە ئــەو غــازەی پێشــر بە هــەدەر دەدرا
كەڵكــی لــێ وەربگیرێــت و ڕۆڵ و كاریگەریــی هەبێــت لــە
ســەر ئابووریــی ئــەو واڵتــە.
لــە بــارەی خەســارە و بهفیڕۆدانــی ســااڵنەی غــاز لــە
ســعوودیەدا ئــەو ئەندامــەی كۆمەڵــەی ئابووریناســانی
تایبــەت بــە وزەی نێودەوڵەتــی ئاشــكرای كــردوە ،ئــەو
غــازەی لــە ســاڵی 2011دا بــە هــەدەر دراوە لــە واڵتــی
ســعوودیە بریتییــە لــە  3,7ملیــار مەتــر ســێجا ،كــە

دەكاتــە  138ملیــۆن یەكــەی ســێجای گەرمــی بەریتانــی.
ئەگــەر نرخــی هــەر ملیــۆن یەكــە بــە بــڕی  0,75ســەنت
دابرنێــت ،ئــەوا بــڕی زیانــەكان زیاتــر دەبێــت لــە 900
هــەزار دۆالر ســااڵنە ،بــەاڵم بــە نرخــی جیهانــی كاتێــك
یــەك ملیــۆن یەكــەی ســێجای گەرمــی بــە 3,3دۆالر بێــت
ئــەوا زیانەكانــی لــە مــاوەی ســاڵێكدا زیاتــر لــە  431ملیۆن
دۆالر دەبێــت.
لــە ســەر ئاســتی جیهانیــش هەوڵــی زۆر هــەن بــۆ
كەڵكوەرگرتــن لــە غــازی بەهــەدەردراو بــە شــێوەیەك لــە
ســاڵی 2007دا بــڕی غــازی بەهــەدەردراو لــە ســەر ئاســتی
جیهــان لــە ســاڵێكدا بریتــی بــوە لــە  172ملیــار مەتــر
ســێجا ،ئــەو ڕێژەیــە لــە ســاڵی 2011دا كەمــی كــردوە بــۆ
 142ملیــار مەتــر ســێجا غــاز لــە ســاڵێكدا ،واتــا لــە مــاوەی
چــوار ســاڵدا لــە ســەر ئاســتی جیهــان  30ملیــار مەتــر
ســێجا غــازی بەهــەدەردراو كــەم كراوەتــەوە و كەڵكــی
لــێ وەرگیــراوە.

عێــراق بەرپرســە لــەوەی ســااڵنە بــڕی  300ملیۆن
تــۆن لە غازی دوانە ئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتە نێو
بەرگە هــەواوە ،كە ئەمەیش هۆكارێكی ســەرەكییە
بــۆ گەرمبوونی گــۆی زەوی ،لە كاتێكدا ئــەو غازەی
دەســووتێنرێت ســەروەت و وزەیەكــی گرینــگ و بە
ێ ببینرێت
بایەخە كە دەتوانرێت سوودی ل 
لەگــەڵ هەمــوو هەوڵــەكان بــۆ كەمكردنــەوەی ڕێــژەی
بهفیڕۆدانــی غــاز ،هێشــتا ئــەو بــڕەی لــە ســەر
ئاســتی جیهــان بــە هــەدەر دەدرێــت و لــە كێڵگەكانــی
بەرهەمهێنانــی نــەوت و پاڵێوگــەكان دەســووتێرنێت جێــی
مەترســی و نیگەرانییــە و ڕێژەیەكــی بــەرزە بــە شــێوەیەك
لــە ســاڵی 2010دا  134ملیــار مەتــر ســێجا غــاز بــە هــەدەر
دراوە و ســووتێرناوە ،ئەمــە جگــە لــەوەی لــە ڕووی
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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عێراق ڕۆژان ه  300ملیۆن تۆن غاز دهسوتێنێ

ئابوورییــەوە زیانێكــی گەورەیــە بــۆ هــەر یەكێــك لــەو
واڵتانــەی كــە بەرهەمهێنــەری نــەوت و غــازن ،هــاوكات
بهفیڕۆدانــی ئــەو بــڕە غــازە لــە ســاڵی 2010دا بــە
واتــای ئــەوە دێــت  360ملیــۆن تــۆن غــازی جۆراوجــۆری
زیانگەیەنــەر بــە ژینگــە خراوەتــە هــەواوە و ڕۆڵیــان
هەبــوە لــە گەرمكردنــی گــۆی زەوی و بەرزبوونــەوەی
دیــاردەی قەتیســبوونی گەرمــی لــە ســەر ئاســتی جیهــان.
ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە بــارەی كاریگەرییــە خراپەكانــی ســووتاندن و
بهفیڕۆدانــی غــاز بــۆ ســەر ژینگــە لــە هەرێمــی كوردســتان
ئەندازیــاری ژینگــە «محەمــەد قاســم عەبدولــا» بــۆ
كوردســتانی نــوێ قســەی كــرد و گوتــی «لــە ئەنجامــی
ســووتاندنی هــەر یەكێــك لــە پێكهاتەكانــی نــەوت ،غــازی
رسوشــتی بێــت یــان هــەر پێكهاتەیەكــی تــر ،دوو پێكهاتــە
دروســت دەكــەن كــە بریتیــن لــە دوانەئۆكســیدی كاربــۆن
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و ئــاو (هەڵمــی ئــاو) ،بێگومــان دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن
یەكێكــە لــە غــازە گەرمكــەرەكان كــە ئەوەیــش هۆكارێكــە
بــۆ دروســتبوونی دیــاردەی گەرمبوونــی زەوی ،گەرمبوونــی
زەویــش دەبێتــە هــۆی دیــاردەی گۆڕینــی ئــاو و هــەوا
(التغیــر املناخــی) كــە لــە ئێســتادا كاریگەرییەكانــی بــە
چــاوی خۆمــان دەبینیــن ،كــە دەبێتــە هــۆی تێكچوونــی
وەرزەكان و ڕێــژەی بارانباریــن لــە شــوێنێكەوە بــۆ
شــوێنێكی تــر دەگۆڕێــت».
ئــەو ئەندازیــارەی ژینگــە ئامــاژەی بــەوە كــرد،
نەســووتاندنی غازیــش لــە ڕووی ژینگەیــی و
تەندروســتییەوە زیانــی زۆر بــە مــرۆڤ و گیانــداران
دەگەیەنێــت ،ئەویــش بــەوەی كاتێــك غــازی رسوشــتی لــە
كێڵگــە نەوتییــەكان ناســووتێرنێت لــە بریــی ئــەوە بــەرەاڵی
هــەوا دەكرێــت ،پێكهاتــەی ســەرەكیی غــازی رسوشــتی
 natural gasبریتییــە لــە غــازی میســان  ،CH4میســانیش
یەكێكــە لــەو غازانــەی كاریگەریــی نەرێنــی لــە ســەر
ژینگــە دروســت دەكات و ڕۆڵــی هەیــە لــە گەرمبوونــی
زەوی ،ئەگــەر بێــت و غــازی رسوشــتی بســووتێرنێت ،وەك
هــەر پێكهاتەیەكــی تــری نــەوت دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن
و ئــاو بەرهــەم دەهێنێــت ،بــەاڵم ئەگــەر غــازی رسوشــتی
نەســووتێرنێت ،ئــەوا وەك غــازی دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن
كاریگەریــی لــە ســەر گەرمبوونــی زەوی و گۆڕانــكاری لــە
كەشــوهەوادا هەیــە «.
محەمــەد قاســم ڕوونیشــی كــردە ،لــە واڵتــی ئێمــەدا
كوردســتان و عێــراق -پیشەســازی و تەكنۆلۆژیامــانئەوەنــدە پێشــكەوتوو نییــە تــا دووبــارە غــازی رسوشــتی
لــە بــواری پیشەســازیدا بــە كار بهێرنێــت ،بــۆ منوونــە
ئەگــەر بێـت و لــە بــواری بەرهەمهێنانــی كارەبــا لــە بریــی
گازوایــل ،غــازی رسوشــتی بــە كار بهێرنێــت ئــەوا بــڕی
تێچــووی بەرهەمهێنانــی كارەبــا بــۆ نیــوە دادەبەزێــت.
لــە ڕووی ژینگەییشــەوە بەكارهێنانــی غــازی رسوشــتی
هۆكارێــك دەبێــت بــۆ ئــەوەی ڕێگــە لــە بهفیڕۆدانــی غــاز
بگیرێــت.

ناوب ـراو زیاتــر لــە ســەر كاریگەریــی خراپــی ســووتاندنی
غــاز قســەی كــرد و گوتــی «ســووتاندنی غــاز ئۆكســیدی
نایرتۆجیــن و ئۆكســیدی گۆگردیــد دەخاتــە هــەواوە،
ئەوانیــش كاریگەریــی خراپیــان لــە ســەر تەندروســتیی
مــرۆڤ دەبێــت ،جگــە لەمانــە چەندیــن غــازی تــر
دەردەداتــە نــاو هــەواوە ،بۆیــە لــە هــەر ناوچەیــەك غــاز
بســووتێرنێت كاریگەریــی لــە ســەر تەندروســتیی مــرۆڤ
ت و هاواڵتییانــی ئــەو ناوچانــە زەرەرمەنــدی یەكــەم
دەبێـ 
دەبــن لــە بەركەوتنــی زیانــەكان».
محەمــەد قاســم ،ئاشــكرای كــرد ،ســەرەڕای زیانــەكان
ســووتاندنی غــاز مەترســیی كەمرتە لــە ســووتاندنی پێكهاتە
قورســەكانی تــری نــەوت ،ئەویــش بــەوەی ئــەو بــڕە دوانــە
ئۆكســیدی كاربۆنــەی لــە ئەنجامــی ســووتاندنی غــازی
رسوشــتی دەردەدرێتــە هــەواوە بــە ڕێــژەی  70%كەمــرە
لــە بــڕی ئــەو دوانــە ئۆكســیدی كاربۆنــەی لــە ئەنجامــی
ســووتاندنی پێكهاتەیەكــی تــری نەوتــی خــاو دەردەدرێتــە
هــەواوە ،گوتیشــی «ســودێكی تــری بەكارهێنانــی غــازی
رسوشــتی ئەوەیــە توانایەكــی باشــی هەیــە و كەمــر یــان
درەنگــر پێویســت بــە چاککردنــەوەى بەشــە جیاجیاكانــی
نێــو كۆمپانیــاكان دەكات ،هــەر وەك هۆكارێكیــش دەبێــت
بــۆ كەمكردنــەوەی دەردانــی دوانەئۆكســیدی كاربــۆن و
غــازە زیانبەخشــەكانی تــر بــۆ نــاو بەرگــە هــەوا».
لــە بــارەی بوونــی چارەســەر و ڕێگەیەك بــۆ كەمكردنەوەی
زیانــەكان ئەندازیارێکــى ژینگــە ڕوونــی كــردەوە ،لــە
ئەمریــكا و چیــن خەڵــووزی بەردیــن بــە كار دەهێرنێــت
بــۆ بەرهەمهێنانــی كارەبــا و بوارەكانــی تــری پیشەســازی،
كــە ئەمــە ڕێژەیەكــی زۆر لــە غــازە زیانبەخشــەكان دەكاتە
هــەواوە ،بۆیــە بــە جێبەجێكردنــی ڕێنامیــی و مــەرج و
كۆتوبەنــدی ڕێكخ ـراو دامــەزراوە جیهانییەكانــی تایبــەت
بــە ژینگــە دەتوانرێــت كاریگەرییــە خراپەكانــی غــازە
زیانبەخشــەكان كــەم بكرێتــەوە ،هــەر وەك ئێســتا بانكــی
نێودەوڵەتــی لەگــەڵ كۆمپانیــای مــاس ڕێكەوتنێكیــان
ئەنجــام داوە بــە مەبەســتی كەمكردنــەوەی كاریگەرییــە
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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خراپەكانــی فڕێدانــی غــاز بــۆ نــاو هــەوا ،ئەویــش بــە
جێبەجێكــردن و پابەندكردنیــان بــە یاســای ئایــزۆی ،14001
ئەمەیــش هۆكارێــك بــوە بــۆ كەمكردنــەوەی فڕێدانــی
غــازە زیانبەخشــەكان بــۆ نــاو هــەوا بــە ڕێــژەی . 70%
ئــەو شــارەزایەی بــواری ژینگــە ئامــاژەی بەوەیــش كــرد،
لەبــەر ئــەوەی ژینگــە ســنوری نییـە و هەمــوو مرۆڤایەتــی
لــە ژینگــە هاوبەشــین ،بۆیــە پیســبوونی ئــاو و هــەوا
ســنوردار نابێــت ،بەڵكــوو كاتێــك غــازی زیانبەخــش
دەكرێتــە هــەواوە ئــەوا تــەواوی مرۆڤایەتــی زیانیــان پــێ
دەگات.
محەمــەد قاســم ،زانیاریــی زیاتــری خســتە ڕوو و گوتــی
«ئەمریــكا ،چیــن ،هیندســتان ،ئەڵامنیــا ،واڵتی پیشەســازین
و پشــكی شــێریان بەردەكەوێــت لــە پیســكردنی ژینگــە،
لــەم واڵتانــەدا بــۆ منوونــە هیندســتان لــە بریــی ئــەوەی
غــاز یــان پێكهاتەكانــی نەوتــی خــاو بــە كار بهێرنێــت،
خەڵــووزی بەردیــن بــە كار دەهێنــن كــە ئەمەیــان
بــەاڵ و كارەســاتێكی زۆر گــەورە لــە ســەر ژینگــە و
مرۆڤایەتــی دروســت دەكات ،لەبــەر ئــەوی ســووتاندنی
خەڵــووزی بەردیــن جگــە لــەوەی ڕێژەیەكــی زۆر زۆر
لــە دوانەئۆكســیدی كاربــۆن دەكاتــە هــەواوە ،ڕێژەیەكــی
زۆریــش لــە غــازە زیانبەخشــەكانی وەك نایرتۆجیــن و
ئۆكســیدەكان و گۆگــرد و ئۆكســیدەكان دەكاتــە نــاو
هــەواوە ،كــە ئــەم دوو پێكهاتەیــە كاریگەریــی زۆر زۆر
خراپیــان لــە ســەر تەندروســتیی مــرۆڤ دەبێــت ،لــە
كوردســتان و عێراقیــش بەشــێكی كــەم لــە كۆمپانیــا و
دامــەزراوە پیشەســازییەكان پابەنــدن بــە مەرجەكانــی
دامــەزراوە جیهانییــەكان بــۆ پاراســتنی ژینگــە ،تەنانــەت
هەندێــك لــە كارگــە و كۆمپانیاكانــی كوردســتان كاركردنــی
قورســییان دەكەنــە كاتــی شــەوان ،لەبــەر ئــەوەی لــە
شــەواندا نەوتــی ڕەش یــان نەفتــا بــە كار دەهێنــن،
نەوتــی ڕەش و نەفتایــش لــە ڕووی ژینگەیییــەوە بــە پێــی
ســتاندەرە جیهانییــەكان بــە هیــچ شــێوەیەك ڕێگەپێــدراو
و شــیاو نییــە بــۆ بەكارهێنــان ،بەكارهێنانــی ئــەم دوو

ئایدیا دیپلۆماتیك

پێكهاتــە مەترســیدارە لــە ڕووی ئابوورییــەوە تێچــووی
كەمــر لــە ســەر كۆمپانیــاكان دەكەوێــت ،بۆیــە بەشــێكی
زۆر لــە كۆمپانیــا و كارگــەكان پابەنــد نابــن بــە یاســا و
ڕێنامیییەكانــی دامــەزراوە جیهانییەكانــی تایبــەت بــە
ژینگــە و دەســتەی پاراســتنی ژینگــەی حكوومەتــی
هەرێــم».
بــە پێــی زانیارییەكانــی ئەندازیــاری ژینگــە محەمــەد
قاســم ،لــە كوردســتاندا دوو وێســتگەی بەرهەمهێنانــی
كارەبــا بــە غــازی رسوشــتی كار دەكــەن ،ئەوانیــش بریتیــن
لــە وێســتگەی كارەبــای غــازی ســلێامنی لــە چەمچەمــاڵ و
وێســتگەی غــازی هەولێــر ،كــە هــەر یەكێكیــان لە ئێســتادا
 1500مێــگاوات كارەبــا بەرهــەم دەهێنــن ،ئەویــش لــە
ڕێــگای بۆریــی گواســتنەوە لــە كێڵگــەی غــازی كۆرمــۆر لــە
قادركــەرەم غــازی رسوشــتییان بــۆ دابیــن دەكات.

بــۆ داتــا و ژمــارە و زانیارییــەكان ســوود لــەم
ســەرچاوانە وەرگیــراوە:
ماڵپەڕی گۆڵف نیوزماڵپەڕی العراق بزنس نیوزماڵپەڕی وەزارەتی نەوتی عێراقماڵپەڕی بانكی نێودەوڵەتیماڵپەڕی فلوینتاماڵپەڕی ئەلیەوم ماڵپەڕی شەرقولئەوسەت ڕۆژنامەی ڕیازی سعوودی ماڵپەڕی ویكیلێكسcaliberplanning -

كێشهی ئیسرائیل – فهلهستین بە نموونە

جیاوازیی سیاسەت و ستراتیژیی ئۆباما و ترامپ
ئامادەکردنی :هاوکار ڕەفیق
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لە بۆتهی مامەڵەکردنى کێشەى ئیسرائیلدا ،پێشبینى دەکرێت ئیدارەى دۆناڵد ترامپ جیاوازتر لە
ئیدارەى پێشووی باراك ئۆباما مامەڵەیەکى تایبەت لەگهڵ بەرژەوەندییهكانی ئیسرائیلدا بکات،
ئەمە لە کاتێکدا ترامپ چەندین بەڵێنی داوە بە ئیسرائیل ،کە ئۆباما هەرگیز ڕێگەى نەداوە بێنە
دى ،تەنانەت بوەتە بەربەستیش لە بەردەم هەندێک هەوڵى ئیسرائیل لە بەرانبەر فەڵەستیندا،
هەر لەبەر ئەوەیش چەندین جار ترامپ ڕەخنەى لە ئیدارەکەى ئۆباما گرتوە ،کە هاوڕێیەتیى
ئیسرائیلیان کاڵتر کردوەتەوە ،لە بریى ئەوە گرینگییان بە ئێران داوە ،ئەمەیش هەمان ڕەخنەیە،
کە ئیسرائیل لە ئەمەریکاى سەردەمى ئۆباماى هەبوە ،چونکە لە دیدى ئیسرائیلدا ،ئۆباما
ئیسرائیلى پەراوێز و پالنەکانى لەمەڕ کێشەى فەڵەستین پەک خستوە ،ئەو بابەتانەى ئۆباما دژیان
وەستاوە وەک (جولهكهنشینهكانی ئیسرائیل لە کەرتى خۆرئاوا و خۆرهەاڵتی قودس ،گواستنەوەى
باڵوێزخانەى ئەمەریکا لە تەلئەبیبەوە بۆ قودس ،دەستبەسەرداگرتنى بەرزاییەکانى جۆالن لە
الیەن ئیسرائیلەوە ،پیالنى فراوانخوازییەکانى ئیسرائیل بە سەر فەلەستینەوە ،دانپیانەنان بە
دەوڵەتى سەربەخۆى فەڵەستین ،بڕیاردانى تاکالیەنە لە بەرژەوەندیى ئیسرائیل).

پێشەکى
بــە پێچەوانــەوە هەمــوو ئەمانــە لــە ئیــدارەى نوێــدا
یاســایی و ڕێگەپێــدراون ،بــە شــێوەیەک ترامــپ بەڵێنــى
کارئاســانیى داوە بــۆ هێنانــەدى هەمــوو ئــەم ئامانــج
و پالنانــەى ئیرسائیــل ،لــەم توێژینەوەیــەدا وەاڵمــی
ئــەو پرســیارانە دەدەینــەوە ،کــە ئــەو نەخشــەڕێگایەی
ئۆبامــا ،لەمــەڕ کێشــەی فەڵەســتین–ئیرسائیلدا دیــاری
کردبــوو کامانــە بــوون؟ ســراتیژیەىت جیــاوازی ئۆبامــا و
ترامــپ لــە چیدایــە لــە چارەســەى کێشــەى فەڵەســتین؟
ئــەو پیــان و سیاســەتەى ئۆبامــا ،لــە بەرانبــەر ئیرسائیــل
پەیــڕەوی دەکــرد ،ئیرسائیــل لــێ ڕازی بــوو؟ یــان ترامــپ
تــەواو پێچەوانــەى ئۆبامایــە لــەم پرســەدا ،بــە جۆرێــک
ئــەو کەســەیە ،کــە ئیرسائیــل خواســتى لــە ســەرە؟ چــۆن
گەشــبینبین بــەوەى ئیــدارەى نــوێ لــە بەرژەوەندیــى
ئیرسائیــل ،لــە کێشــەى فەڵەســتیندا هەنــگاو دەنێــت؟
لــەم توێژینەوەیــەدا وەاڵمــى ئــەم پرســیارانە و چەندیــن
پرســیارى تــر دەدەینــەوە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

پاڵپشــتی مــاددی ،دلۆماســی و ســەربازییەکانی ئەمەریــکا
بــۆ ئیرسائیــل لــە ئێســتا و ڕابــردوودا
لــە یەکــەم ســاىت دروســتبووىن دەوڵــەىت ئیرسائیلــەوە،
ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا پشــتیوان و هــاوکارى
ئیرسائیــل بــوە ،لــە کۆتاییــی شەســتەکان و لــە جەنگــى
1967ـــەوە پشــتگیریى بێمەرجــى لــە ئیرسائیــل کــرد.
لــەو ســاڵەدا ئیرسائیــل گەورەتریــن وەرگــرى یارمەتیــی
ئابــوورى و ســەربازى بــووە لــە ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن
ئەمەریــکاوە ،ســەربارى پشــتگیرییە زەبەالحــەکاىن لــە
جەنگــى ئۆکتۆبــەرى 1973دا ( )1هاوکارییــە ماددییــەکاىن
ئەمەریــکا بــۆ ئیرسائیــل ،هەمیشــە لــە هەڵکشــاندا بــوون،
وەک دەبینیــن لــە دواى جەنگــى 1973وە ،ئەمەریــکا
وەک یارمەتیــى ڕاســتەوخۆ ســااڵنە  3ملیــار دۆالى داوە
بــە ئیرسائیــل ،بــەم چەشــنە ســەرجەمى هاوکارییــەکاىن
ئەمەریــکا بــۆ ئــەم واڵتــە ،لــە جەنگــى جیهانیــى
دوەمــەوە هەتــا  ،2004زیاتــر بــوە لــە 140ملیــار دۆالر،
ئاشــکرایە ئیرسائیــل  25%پێداویســتییە ســەربازییەکاىن لــە
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ناوئیدارهیدۆناڵدترامپ 


كانله

یئیسرائیلییه

رێژه

 11ئیسرائیلی پۆستی بااڵیان لًواو ئیذاريی سًرۆكی ئًمًریكا دۆواڵذ ترامپ پێذراوي ،ئًمًش بًڵگًیً
لًسًر ئًويی كً ترامپ پطتگیری ديوڵًتی ئیسرائیل ديكات و لً چًوذ وێستگًیًكذا ئًمً بً ڕوووی
ديركًوتووي ،بً تایبًتی لً پرسی گواستىًويی پایتًختی ئیسرائیل بۆ ضاری قودش ،كً ترامپ
پێطىیاری كردووي و بً توووذی پطتیواوی لێ ديكات
ئیدارهیترامپ 

كانیانله

پێگهوپـۆسته

ئیسرائیلییهكان 

رپرسه

نــاو 
یبه
تًمًوی  63ساڵً و زاوای ترامپً و یًكێكً لً گًوري ڕاوێژكاريكاوی ،كار لًسًر
جاریذ كۆضىًر
دۆسییًكاوی ئیسرائیل و خۆرًٌاڵتی واويڕاست ديكات
داڤیذ فریذمان

تًمًوی  36ساڵً و بً زماوی عیبری قسً ديكات ،خاووویًكی لً قودسی
خۆرئاوا ًٌیً ،ماويیًكی زۆري پارێسيری دۆواڵذ ترامپً ،لًالیًن سًرۆكًوي
كراويتً باڵیۆزی ئًمًریكا لً ئیسرائیل .پطتگیری درووستكردوی
جولًكًوطیىًكان ديكات و ٌاوكاریطی كردووي و بً گوماوً لً ئایىذيی
چاريسًری دوو ديوڵًت لً فًلًستیه

گیسۆن گریىبالت

جولًكًیً و لً قوتابخاوًیًكی دییىی كًواری خۆرئاوا خوێىذوویًتی ،پۆستی
ووێىًری تایبًتی ئًمًریكای بۆ داووستاوً وێوديوڵًتییًكان پێذراوي لًگًڵ
كاركردن لًسًر دۆسیًی كێطًی فًلًستیه – ئیسرائیل و پًیويوذییًكاوی
وێوان ئًمًریكا  -كوبا

ستیڤه مًووحیه

تًمًوی  45ساڵً پۆستی ويزیری دارایی لً حكومًتی ئًمًریكا ويرگرتووي،
ٌاوڕێیًتی لًگًڵ ترامپ ديگًڕێتًوي بۆ  14ساڵی ڕابردوو ،پێص ئًويی
پۆستی ويزیر ويربگرێت ڕاوێژكاری ترامپ بووي

ستیڤه میللًر

تًمًوی  61ساڵً ،پۆستی گًوري ڕاوێژكاری جێبًجێكردوی سیاسًتًكاوی
ويرگرتووي .ڕۆڵی بااڵی گێڕاوي لً ووسیىی وتاريكان لً كاتی ًٌڵمًتی
ًٌڵبژاردوی سًرۆكایًتی ترامپ و  7ساڵ ويك یاریذيرێكی پًرلًماوی كاری
كردووي

ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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كارڵ ئیكان

تًمًوی  58ساڵً ،پیاوی كارو ويبًرٌێىًري ،پۆستی ڕاوێژكاری تایبًتیً
لً پرسًكاوی چاكسازی و ڕێكخسته ،دامًزرێىًری كۆمپاویاكاوی
(ئیكان)ي لً ویویۆرك و كاری جۆراوجۆر ئًوجام ديدات

گاری كۆٌیه

تًمًوی  23ساڵً ،پۆستی سًرۆكی ئًوجومًوی ئابووری ویشتماوی لً
كۆشكی سپی ويرگرتووي ،پێشتریش لً چًوذ كۆمپاویایًكذا پۆستی
بااڵی ويرگرتووي

برۆیس ئیپشتیه

تًمًوی لً  08ساڵ زیاتري ،پۆستی یاریذيديری تایبًتی سًرۆك و
بًڕێويبًری یاریذيديری پرۆسً ئًڵتًرواتیڤًكاوی ويرگرتووي.
پارێسيرێكی دۆوًر و ويبًرٌێىًري لً ویویۆرك و زیاتر لً  088جار
بًرگری لً تۆڕيكان و كًواڵً تًلًفیسیۆویً گًوريكاوی ترامپ كردووي

داڤیذ شۆلكیه

تًمًوی  24ساڵً و پسیشكی ًٌواوي ،ويزیری كاروباری جًوگاويري
دێریىًكاوً لً حكومًتی ئًمًریكا ،پێشتر یاریذيديری ويزیری
تًوذروستی بووي و چًوذیه پۆستی بااڵی لً وًخۆشخاوًكان و زاوكۆكان
و كۆمپاویاكاوذا ويرگرتووي
تًمًوی  10ساڵً و پۆستی یاریذيدری سًرۆك بۆ ديستپێشخًرییًكان
واو حكومًت و تًكًوۆلۆژیا ويرگرتووي و پرۆژيی لً بواری داٌێىاوی
تًكىیكی و ووێگًریذا ًٌیً
تًمًوی  74ساڵً ،یاریذيديری سًرۆك ترامپ و جاریذ كۆشىًري و
ٌاوڕێیًكی وسیكی كۆشىًري و لً دوای ديرچوووی لً بًشی یاسای
زاوكۆی ٌارڤًرد بۆ بًرژيويوذی كۆمپاویاكاوی كاری كردووي و لً
ڕۆژوامًی (ویویۆرك ئۆبسێرڤًر) وتاريكاوی ووسیووي

ڕیذ كۆدیچ

ئًبراٌام بیركۆڤیچ

رچاوه:ىافینگتۆنپۆست 


سو

ئەمەریــکاوە وەردەگرێــت ،ئەمــە ســەربارى یارمەتیــداىن
ئیرسائیــل لــە پەرەپێــداىن پڕۆســەى بەرگــرى و ســەربازیى
واڵتەکــەى ،لەگــەڵ پێــداىن بەرنامە و چەکى پێشــکەوتوویى
نهێنــى وەک (فڕۆکــەى بــاک هــۆک ،هێلیکۆبتــەر ،فڕۆکەى
ئیــف ،)16ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا بێجگــە لــە
پاڵپشــتیى دارایــی ،پاڵپشــتییەکى دبلۆماســیی پۆاڵیینــە
بــۆ ئیرسائیــل ،بــە جۆرێــک تەنیــا لــە ســاڵى 1982دا 32
جــار ،ڤیتــۆى لــە بەرانبــەر ئــەو بڕیارانــەى ئەنجوومــەىن
ئاســاییش بــە کار هێنــاوە ،کــە لــە دژى ئیرسائیــل
بــوون .لــە هەمــوو ئەمانــە نامۆتــر دەزگاى هەواڵگریــى
ئەمەریــکا یارمەتیــى ئیرسائیــى داوە ،لــە پەرەپێــداىن

ئایدیا دیپلۆماتیك

چەکــى ئەتۆمیــدا ،وێــڕاى ئــەوەى ئاســتەنگیش بــوە لــە
بــەردەم هەوڵــى بەردەوامــى دەوڵەتــە عەرەبییــەکان ،لــە
بەرانبــەر وەســتاندىن چاالکییــە ئەتۆمییــەکاىن ئیرسائیــل و
فشــارەکانیان بــە ســەر ئەجێنــداى ئاژانــى نێودەوڵەتیــى
وزەى ئەتۆمــەوە(.)2
قۆناغــەکاىن پشــتگیرى و هاوکاریــى ویالیەتــە یەکگرتوەکاىن
ئەمەریــکا بــۆ ئیرسائیل.
.1قۆناغــى پشــتگیرى و بەردەوامــى هانــداىن کۆچکــردىن
جوولەکــەکان بــۆ فەڵەســتین ،لــە دواى بڕیــارەکاىن
کۆنگــرەی بــازل ،لــە ســاڵى  1986هەتــا .)3(1922
.2قۆناغــى پشــتگیریى دروســتکردىن دەوڵــەت ،ســەرەتا
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بــە دەرکــردىن بڕیارێــک لــە کۆنگرێــى ئەمەریکییــەوە
پشــتگیریى کــرد لــە دەوڵــەىت جوولەکــە ،هەتــا دەنگــدان و
دانپێدانــان پێــى ،لــە 15مایــى 1948دا.
.3قۆناغــى هاوســۆزى ،پشــتگیریى مــاددى و مەعنــەوى،
لــە ســاڵى 1948ـــەوە هەتــا کۆتاییــى ســاڵى .1956
.4قۆناغــى هاوپەیامنیــى ســراتیژى ،کــە بــە هاوبەشــیى
بەریتانیــا و ئیرسائیــل ،هاوپەیامنیــى ســیانییان پێــک
هێنــا بــۆ شکســتپێهێناىن میــر لــە جەنگــى 1956دا،
ئــەم هاوپەیامنێتییــە هەتــا ئێســتا بەردەوامــە ،لەگــەڵ
یارمەتیــداىن بــەردەوام بــۆ بەرژەوەندییــەکاىن ئیرسائیــل.
لــە ســەروبەندى جەنگــى 1967دا ،ویالیەتــە یەکگرتوەکاىن
ئەمەریــکا بــە بارودۆخێکــى ناهەمــواردا تێدەپــەڕی ،لــە
الیەکــەوە شــەڕى بــە وەکالــەىت یەکێتــى ســۆڤێتى دەکــرد،
لــە الیەکــى تــرەوە مەترســیى ڤێتنــام و ناڕەزاییــەکاىن ڕای
گشــتیى ناوخــۆ ،بــەاڵم ســەربارى ئەمــە لــە ژێــر پــەردەوە
یارمەتیدەرێکــى ســەرەکیى ئیرسائیــل بــوو ،لــەم جەنگە دا،
بــە ئاشــکرایش بانگەشــەى ئــەوەى دەکــرد ،کــە پێویســتە
ئــەم دوو واڵتــە بگەنــە ڕێکەوتــن و چارەســەرى ئاشــتى
هەڵببژێــرن ،تەنانــەت ســەرۆکى ئــەو کاتــی ئەمەریــکا،
فەڵەســتین و دەوڵەتــە عەرەبیــەکاىن بــە تاوانبــارى
هەڵگیرســاندىن ئــەم جەنگــە دەزاىن و بانگەشــەى ئــەوەى
دەکــرد ،کــە پێویســتە فەڵەســتین و ئیرسائیــل بگــەن
بــە ئاشــتى( )4بــە دەر لــەوە لــە جەنگــى ئۆکتۆبــەرى
1973دا ،هیــرى کیســنجەر ،وەزیــرى دەرەوەى ئــەو کاتــە
ڕۆڵێکــى کاراى هەبــوە لــە پاڵپشــتیکردن ،هاریکاریــى
ســەربازى و ســیاىس و دبلۆمــاىس ئیرسائیــل ،لــە پێنــاو
ئیرسائیلــدا پێوەندییــەکاىن بــە تــەواوى لەگــەڵ میــر
و ســووریا پچڕانــد و میحــوەرى ئیرسائیــى هەڵبــژارد.
( )5هەروەهــا لــە هەمــان ســاڵدا ،ئەمەریــکا پردێکــى
ئاســانیى دروســت کــرد ،بــۆ هاریکاریکــردىن ئیرسائیــل لــە
ئاســانەوە بــە فڕۆکــە دژ بــە ســوپاى میــر و ســووریا(.)6
لــە ئیستایشــدا ،ئیــدارەى نوێــى ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن
ئەمەریــکا ،لەگــەڵ ئیرسائیــل ڕێکەوتنێکــى وایــان ئیمــزا

کــردوە ،کــە ئەمەریــکا پابەنــدە بــەوەى  38ملیــار دۆالر
یارمەتیــى ســەربازى ،پێشــکەش بــە ئیرسائیــل بــکات لــە
مــاوەى 10ســاڵى داهاتــوودا ( ،)2028-2019بــە پێــى
ئــەم ڕێکەوتنەیــش ئەمەریــکا یارمەتییــە ســەربازییەکاىن
بــۆ ئیرسائیــل بــەرز کردوەتــەوە ،بــۆ  3.1ملیــار دۆالر،
بــەراورد بــەو ڕێکەوتنــەى ســاڵى  ،2007کــە ماوەکــەى بــە
هەمــان شــێوە دە ســاڵ بــوە ( ،)2019-2007بــە پێــى ئــەم
ڕێکەوتنــە نوێیــە بێــت ،لــە ئیــدارەى نوێــدا بــە ڕێــژەى
 27%یارمەتییــە ســەربازییەکاىن ئەمەریــکا بــۆ ئیرسائیــل
زیــادی کــردوە(.)7
لێــرەوە دەردەکەوێــت ،هــەر لــە قۆناغــى دروســتبووىن
ئیرسائیلــەوە ،لــە ســەرجەم قۆناغــەکاىن (ئاشــتى و
جەنــگ)دا ،ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا پاڵپشــتى
و هاریکاریــى ســەرەکیى ئیرسائیــل بــوە ،لــە ســەرجەم
گفتوگــۆ و دانوستاندنەکانیشــدا ،لەمەڕ کێشــەى فەڵەســتین
و ئیرسائیــل ،ئەمەریــکا مەیــى بــە الى ئیرسائیلــدا هەبــوە،
ئەگــەر لــە بەرژەوەندیــى ئــەو هەنگاوێکــى نەنابێــت،
ئــەوە هەرگیــز دژى نەبــوە.
پێوەندیــى نێــوان ئیســرائیل و ئەمەریــکا لــە
زمانــى بــاراک ئۆبامــاوە

بــاراك ئۆبامــا دەڵێــت« :کاتێــک ســەرداىن ئەیپــاک
()AIPACم کــرد ،بــۆم دەرکــەوت پێوەندییەکــى تۆکمــە
لــە نێــوان ئەمەریــکا و ئیرسائیلــدا هەیــە ،دەرکــەوت
كــه دۆســتێکى جددیــن ،بۆیــە مــن دڵنیایــی دەدەم بــە
پێوەندیــى بــە هێــزى نێــوان ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن
ئەمەریــکا و ئیرسائیــل ،بــە جۆرێــک پێوەندیــى نێــوان
ئــەم دوو دەوڵەتــە نــە ئەمــڕۆ ،نــە ســبەى نــە هەرگیــز
ناپچڕێرنێــت .مــن هەماهەنگــم لەگــەڵ ئیرسائیــل بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەى ســەرجەم ئــەو هەڕەشــانەى لــێ
دەکرێــت ،چونکــە ئێمــە و ئیرسائیــل بەرژەوەنــدى و
ئامانجــى هاوبەشــان هەیــە ،بۆیــە هــەر هەڕەشــەیەک
بــۆ ســەر ئیرسائیــل هەڕەشــەیە بــۆ ســەر ویالیەتــە
یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا ،بۆیــە لەگــەڵ کۆشــکى ســپی
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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پێکــەوە پابەندیــن ،بــە پاراســتنى ئاســاییىش ئیرسائیــل و
ڕووبەڕووبوونــەوەى ئاســتەنگەکاىن ،الى ئێمــە دامەزراندىن
ئیرسائیــل دادپــەروەرى و زەروورییــە ،بۆیــە ئێمــە دواى
 60ســاڵ دەزانیــن کــە نابێــت تەســلیم بیــن .مــن وەک
ســەرۆکى ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا ،تەنانــەت
بــە چارەســەرى ناوەندیــش ڕازی نیــم ،کاتێــک لــە بــارەى
ئاســاییىش ئیرسائیلــەوە گفتوگــۆ بکرێــت» )8(.بــەاڵم ئــەم
لێدوانــەی ئۆبامــا وەک خــۆی جێبەجــێ نەکــرا ،بەڵکــوو
لــە الیــەن خــودی ئیرسائیــل و زۆرینــەی توێژەرانــەوە
درک بــەوە ک ـرا کــە ئیــدارەی ئۆبامــا ،بــە ئاســتێکی بــەرز
ئیرسائیلــی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت گۆشــەگیر کــردوە.
ســەرەتاى ســاردیى پێوەندیــى ئۆبامــا و ئیرسائیــل لــە
مەســەلەى فەڵەســتیندا
لــە میانــەى ســەردانێکى (جــۆن بایــدن) جێگــری ســەرۆکى
ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا بــۆ ئیرسائیــل لــە 2010
دا ،ڕای گەیانــد کــە ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا
ئایدیا دیپلۆماتیك

پابەنــدە بــە دووبــارە چاکســازى و چاککردنــەوەى
ئاســاییىش ئیرسائیــل .لــە وەاڵمــدا ئیرسائیــل ڕای گەیانــد،
پیالنێکــى دانــاوە بــۆ دروســتکردىن  1.600نیشــینگە
(ناوچــەى نیشــتەجێبوون)ى نــوێ ،لــە خۆرهــەاڵىت قــودس.
ئەمەیــش بــوە یەکــەم دەســتپێکى ســاردبووىن پێوەندیــى
نێــوان ئەمەریــکا و ئیرسائیــل ،چونکــە دروســتکردىن
نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل ،لــە دیــدى (بــاراک ئۆبامــا)دا،
نایاســایی و نادادپەروەریــن ،هەروەهــا (هیــارى کلینتــۆن)
وەزیــرى دەرەوەى ئــەو کاىت ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن
ئەمەریــکا ،ئەمــەى وەک ســوكایهتی پێكــردن دایــه
قهڵــهم ،بــە پێوەندیــى تەلەفــۆىن ( )43خولــەک لــەم
بارەیــەوە لەگــەڵ (بنیامیــن ناتانیاهــۆ)دا گفتوگــۆى کــرد،
تێیــدا ئــەوەى دووپــات کــردەوە ،کــە پیــاىن نیشــینگە
(ناوچــەى نیشــتەجێبوونی جولهكــهكان) لــە قــودس
نیشــانەیەکى نەرێنییــە ،لــە مامەڵــەى ئیرسائیــل لــە
چوارچێــوەى پێوەندیــى دوانەیــی لەگــەڵ ویالیەتــە
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یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکادا ،ســەربارى ئــەوەى پێــی وابــوو،
ئــەم هەنــگاوە دەبێتــە الوازیــى دروســتبووىن متامنــە،
لــە پرۆســەى ئاشــتى لەگــەڵ فەڵەســتیندا ،بۆیــە هەمــوو
ئەمانەیــش بوونــە هێــاى ساردوســڕى لــە پێوەندیــى
نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــەدا)9(.

ئۆبامــا وەک بەربەســتی جولهكهنشــینگهكان
لــە ســەر زەمینــى فەلەســتیندا

هــەر چەنــدە ئیرسائیــل لــە ســەرەتادا وا هەســتی دەکــرد،
کــە هاتنــى ئۆبامــا دەبێتــە مامەڵەیەکــى ئەرێنــى لەگەڵیدا،
بــەاڵم دواتــر دەرکــەوت کــە سیاســەىت ئەمەریــکا ،لــە ژێــر
ســەرکردایەتیى ئۆبامــادا ،بوەتــە جیاکارییەکــى گــەورە لــە
خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت ،ئیرسائیلیــش ئــەو ئومێــدەی پــێ
نەمــاوە ،هەتــا کار گەییشــتە ئــەوەى ســەرۆکى ئیرسائیــل
(بنیامیــن ناتانیاهــۆ) لــە 2015دا و لــە نــاو کۆنگرێــى
ئەمەریکییــەوە ،نیگەرانیــى خــۆى پیشــان دا لــە مامەڵــە
و پێوەندیــى ســاردى ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا
لەگــەڵ واڵتەکەیــدا .چونکــە بــاراک ئۆبامــا شکســتى بــە
ســەرجەم بڕیــارەکاىن ناتانیاهــۆ هێنــا ،بــۆ دروســتکردىن
جولهكهنیشــنهكان) لــە ســەر زەوى فەڵەســتیندا ()10
لــەو هەنگاوانــەى کــە ئۆبامــا دژى پیــاىن نیشــنگەکاىن
ئیرسائیــل هەڵــی گــرت ،لــە ســەر زەمینــى فەلەســتین ،لــە
2ـــی ســیپتەمبەرى  2010دەرکــەوت ،کاتێــک لــە کۆشــکى
ســپى هــەر یەکــە لــە مەحمــوود عەبــاس و ســەرۆک
وەیزیـراىن ئیرسائیــل ڕووبــەڕووى یەکرت بوونــەوە ،ئۆباما بە
پشــتگیرکردن بــۆ وەســتاندىن پیــاىن نیشــنگەکاىن ئیرسائیــل،
لــە ســەر زەمینــى فەڵەســتین کۆتاییــى بــە دانوســتاندىن
نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــە هێنــا ،لــە 2011یشــدا ئۆبامــا
ســنورى فەلەســتینى لــە کەنــارى خۆرئــاواى کــەرىت
غــەزەوە بــۆ خۆرهــەاڵىت قــودس دیــاری کــرد ،ئەمەیــش
بــوە تووڕەبــووىن ئیرسائیــل و ڕەتکردنــەوەى ئــەم
لێدوانــەى ئۆبامــا( .)11ســەربارى ئــەوەى ماوەیــەک پێــش
تەواوبــووىن وادەى ســەرۆکایەتیى ئۆبامــا ،بــە بڕیارێکــى
نێودەوڵــەىت و لــە ئەنجوومــەىن ئاساییشــەوە ،بــە دەنگــى

 14ئەنــدام ،بــە بڕیــارى ژمــارە ( ،)2334ڕێگــە نــەدرا بــە
دروســتنەکردىن نیشــینگەکاىن جوولەکــە لــە ســەر زەوى
فەلەســتین ،بــە دیاریکراویــش لــە خۆرهەاڵتـــى قــودس،
ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریکایــش ڤیتــۆى ئــەم
بڕیــارەى نەکــرد ،ئەمــە بــوە هــۆی تووڕەبــووىن تــەواوى
ئیرسائیــل ،)12( .ئەمــە لــە کاتێکــدا ســەرچاوە ئەمنییــەکاىن
واشــتنۆن لــە کۆتاییــى 2015دا ئەوەیــان ئاشــکرا کــرد ،کــە
بــاراک ئۆبامــا بــێ هیوایــی خــۆى ڕاگەیانــدوە ،بــە جۆرێــک
پێــی وابــوە دەرفەتێکــى ڕاســتەقینەى نزیــک مــەودا
بــووىن نییــە بــۆ هەنگاونــان بــۆ بەرەوپێشــەوەچوون لــە
چارەســەرکردىن ملمالنێــى فەلەســتین و ئیرسائیلــدا(.)13
نەخشــتە ڕێــگاى ئیــدارەى ئۆبامــا بــۆ کێشــەى
فەلەســتین– ئیســرائیل

دواى بڕیــارى ژمــارە ()2334ى ئەنجوومــەىن ئاســاییش،
ئیــدارەى ئۆبامــا نەخشــەڕێگایەکى بــۆ کێشــەى فەڵەســتین
ئیرسائیــل خســتە ڕوو ،لــە /28کانــووىن یەکەمــى ،2016
جــۆن کیــرى خســتیە ڕوو ،کــە تــا کۆتاییــی مــاوەى

ئەمەریکا وەک یارمەتیى ڕاســتەوخۆ ســااڵنە  3ملیار
دۆالى داوە بــە ئیســرائیل ،بەم چەشــنە ســەرجەمى
هاوکارییەکانــى ئەمەریکا بۆ ئــەم واڵتە ،لە جەنگى
جیهانیى دوەمەوە هەتا  ،2004زیاتر بوە لە 140ملیار
دۆالر ،ئاشــکرایە ئیســرائیل  25%پێداویســتییە
سەربازییەکانى لە ئەمەریکاوە وەردەگرێت
ســەرۆکایەتیى ئۆبامــا بۆچــووىن ســەرەکیى ئــەم ئیدارەیــە
بــوو ،بــەم شــێوەیە)14(:
یەکــەم :گهرەنتــى ســنورى ئەمنیــى دانپیان ـراو لــە نێــوان
ئیرسائیــل و دەوڵــەىت فەڵەســتینى ،واتــا هەمــان ئــەو
ســنورانەى ســاڵی  1967دیــاری ک ـراون ،لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕى
یەکســاىن زەوییــەکان بــە هەماهەنگیــى هــەر دوو ال.
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دوەم :هێنانەدیــى بڕیــارى ژمــارە 181ى نەتــەوە
یەکگرتــوەکان ،ئەویــش دروســتکردىن دوو دەوڵەتــە
یەهــوودى و فەلەســتینی ،لەگــەڵ دانپێدانانیــاىن بەرانبەرى
و یەکســاىن لــە تــەواوی مافەکانیــان ،بــۆ ســەرجەم
هاواڵتییەکانیــان.
ســێهەم :گەیشــن بــە چارەســەرێکی دادپەروەرانــە
و هەماهەنــگ ،دەربــارەی دۆســیەی پەنابــەرە
فەلەســتینییەکان ،بــە یارمەتــی نێودەڵەتــی و داپێدانــان بــە
گرفــت و تەنگژەکانیــان و گرتنەبــەری ڕێــکاری پێویســت
بــۆ دۆزینــەوەی چارەســەرێکی گشــتی و هەماهەنگــی
دووالیەنــە لــە نێــوان ئیرسائیــل و فەڵەســتین ،بــە بــێ
ڕووداوی گۆڕانکاریــی دیمۆگرافــی لــە ئیرسائیــدا ،یــان بــە
بــێ مافــی گەڕانــەوە.

ئەمەریکا پابەندە بەوەى  38ملیار دۆالر یارمەتیى
سەربازى ،پێشکەش بە ئیسرائیل بکات لە ماوەى
10ساڵى داهاتوودا ( ،)2028-2019بە پێى ئەم
ڕێکەوتنەیش ئەمەریکا یارمەتییە سەربازییەکانى
بۆ ئیسرائیل بەرز کردوەتەوە ،بۆ  3.1ملیار دۆالر،
بەراورد بەو ڕێکەوتنەى ساڵى  ،2007کە ماوەکەى
بە هەمان شێوە دە ساڵ بوە (،)2019-2007
چــوارەم :قــودس پایتەختێکــى نێودەوڵــەىت دانپێدان ـراوە،
بــۆ ئــەو دوو دەوڵەتــە ،لەگــەڵ گرەنتیــى ئازادیى گەییشــن
بــۆ شــوێنە پیــرۆزەکان.
پێنجــەم :گرەنتیــی پێداویســتییە ئەمنییەکانــی ئیرسائیــل،
کــە ئەویــش گرەنتــی بێــت بــۆ کۆتاییهێنــان بــە داگیــرکاری
بــە شــێوەیەکی تــەواو لــە دواتــردا ،کــە ئیرسائیــل بتوانێــت
پارێــزگاری لــە خــۆی بــکات ،فەڵەســتینیش گرەنتیــی
ئاساییشــی هاواڵتییانــی بــکات ،لــە دەوڵەتێکــی خــاوەن
ســەروەری ،داماڵ ـراو لــە چــەک و ســوپا.

ئایدیا دیپلۆماتیك

ســەرجەمى ئــەو پێنــج خاڵــە لــە الیــەن ئیرسائیلــەوە ڕەت
کرانــەوە ،بــەاڵم لــە هەمــووى ســەیرتر هیــچ کام لــەم
بڕیارانــە لــە ئیــدارەى نوێــدا ئەرزشــیان نییــە و ترامــپ
بــڕواى بــەم بەســتنەوەیەى ئیرسائیــل نییــە ،بەڵکــوو تــەواو
پێچەوانــەى ئــەم خااڵنــە ،لــە بەرژەوەندیــى ئیرسائیــل
بانگەشــەى چارەســەری كێشــهكه دەکات.

دۆخــى مەترســیدارى پێوەندیــی ئیســرائیل و
ئەمەریــکا ،لــە ئیــدارەى پێشــووى ئۆبامــادا

ســاردیى پێوەندیــى ئــەم دوو دەوڵەتــە بــە تــەواوى
نیشــانەکاىن دەرکەوتــن ،وەک ئــەوەى هــەر یەکــە لــە
بالکویــل بەرپرســێکى ســیاىس لــە ئیــدارەى پێشــووى
بــۆش و گــۆردون (بەرپرســێکى تــرە لــە ئیــدارەى پێشــووى
ئۆبامــادا ،کــە لــە ئێســتادا بــە توێــژەرە نــاودارەکاىن
ئەنجوومــەىن پێوەندییــەکاىن دەرەوەى ئەمەریــکا نــارساون،
لــە ڕاپۆرتێکــدا بــە ناونیشــاىن چاکســازیى پێوەندییــەکاىن
ئەمەریــکا و ئیرسائیــل ،درکییــان بــەوە کــردوە کــە
پێوەندییــەکاىن ئەمەریــکا و ئیرسائیــل لــە مەترســیدایە ،کــە
ئەمەیش ســەری کێشــاوە بــۆ گۆڕانکاریــی سیاســەتکردنیان
لــە دۆســیەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتدا ،هــەر وەک
گــۆڕاىن دیموگـراىف و گــۆڕاىن سیاســەىت ناوخــۆى ئەمەریــکا
و ئیرسائیــل ،کــە هەمــوو ئەمانــە بــە ســەر یەکــەوە
بوونــە هــۆکارى دوورکەوتنــەوەى ئــەم دوو دەوڵەتــە.
لــە توێژینەوەکەیانــدا ئــەم دوو توێــژەرە پێشــنیارى
دووبــارە داڕشــتەکردنەوەى پێوەندییــەکاىن نێــوان ئــەم دوو
دەوڵەتەیــان کــردوە ،ئەویــش بــە بانگهێشــتکردىن ســەرۆک
وەزیــراىن ئیرسائیــل دەبێــت بــۆ کامــب دەیفیــد لــە
ســەرەتاى 2017دا ،ترامــپ ئەمــەى کــرد و لــە /15شــوباىت
ئەمســاڵدا ،پێشــوازیى لــە ناتانیاهــۆ کــرد ،کــە ئەویــش بــە
جەختکردنــەوە دەبێــت لــە ســەر گەشــەپێداىن دیدگایهكــی
س ـراتیژیى نــوێ ،بــە نیســبەت خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتەوە.
کــە دەبێــت ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا بــەردەوام
پابەنــد بێــت ،بــە بەشــداریکردىن ئیرسائیــل لــە کێشــە
و بابەتــە هەســتیارەکاىن ئــەم ناوچەیــەدا .ویــڕاى
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چارەســەرکردىن کێشــەى فەڵەســتین بــە شــێوەیەکى
مەنهەجــى و پێــداىن شــێوەیەکى دامەزراوەیــی ،کــە لــە
ســەر دیبەیتێکــى سـراتیژیى دوانەییــى چــڕ دامەزرابێــت،
کــە ئەویــش بــە گەییشــن بــە ئاشــتى دەبێــت لــە ڕێگــەى
دانوســتاندنەوە (.)15
مامەڵــەکاىن ئۆبامــا لــە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتدا و بــە
تایبــەىت لــە پــرىس دۆســیەى ئەتۆمیــى ئێــران و پــرىس
ناکۆکیــى فەڵەســتین لــە ئیرسائیلــدا ،بوونــە جێگــەى
تووڕەیــی و بێزاریــى ئیرسائیــل .بــە جۆرێــک وای لــێ
هاتبــوو کــە پیــان و ســراتیژی ئۆبامــا بــە دوور بــوو
لــە بەرژەوەنــدى و ئاســاییىش ئیرسائیــل لــە ناوچەکــەدا.
( )16ئــەم شــێوازە مامەڵەکردنــەى ئۆبامــا لــە بەرانبــەر
پرســەکاىن خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتدا ،واى لــە ترامــپ کــرد
لــە بانگەشــەى هەڵبژاردنیــدا ،بــە تــەواوى ڕەخنــە بگرێــت
لــە سیاســەىت دەرەوەى ئیــدارەى بــاراک ئۆبامــا ،لــە
مامەڵەکــردىن لەگــەڵ دۆســیەى چەکــى ئەتۆمــى ئێــران

کــە ئیرسائیــل بــە مەترســیى ســەرەکیى دەزانێــت بــۆ ســەر
واڵتەکــەى خــۆى(.)17
چاوەڕانییــەکاىن ناتانیاهــۆ لــە ئیــدارەى نوێــى ئەمەریــکا،
لەمــەڕ کێشــەى فەلەســتین
ئیــدارەى نوێــى ئەمەریــکا بــە ســەرکردایەتیى ترامــپ،
هەرچەنــدە تــا ئێســتا ڕوئیایەکــى ڕووىن نییــە بــۆ
سیاســەىت دەرەوەى ،بــە جۆرێــک هەتــا ئێســتا نــاڕووىن و
پەرتەوازەییەکــى زۆر بــە سیاســەىت کارکــردىن ئــەم ســەرۆکە
نوێیــەوە دیــارە ،بــەاڵم لــە بانگەشــەکاىن هەڵبژاردنیــدا
چەندیــن بەڵێنــى دا بــە ئیرسائیــل و دواى ســەرکەوتنیىش
جێبەجێکــردىن بەڵێنــەکاىن بــۆ ئیرسائیــل دووپــات
کــردەوە( ،)18هەروەهــا ترامــپ چەندیــن جــار ئــەوەى
ئاشــکرا کــردوە ،کــە دەبێتــە وەدیهێنــەرى دەســتکەوتێکى
گــەورە لــە ڕێکكەوتنــى ئاشــتیى فەلەســتین  -ئیرسائیلــدا.
ئەمــە لــە کاتێکــدا ئیرسائیــل چاوەڕوانییەکــى گەشــبینانەى
لــە ئیــدارەى نــوێ هەیــە ،چونکــە بــە بــێ هیــچ
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دەســتکەوتێک بــۆ ئیرسائیــل مــاوەى دوو ســاڵ و نیــوە،
دانوســتاندىن ڕاســتەوخۆى نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــە
وەســتاوە( .)19خاڵێکــى تــر کــە وا دەکات ناتانیاهــۆ
ســوودى لــێ وەربگرێــت ،دژە ئیســابووىن ترامــپ (Anti-
 ،)Muslimچونکــە ترامــپ پێدەچێــت هەڵگــرى پیالنێکــى
ترســناک بێــت ،بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى ئیســام کــە
ئەمەیــش لــە بەرژەوەندیــى ئیرسائیلــە ،چونکــە بــەرەى
دژى ئیرسائیــل ،فەڵەســتینە و ئەوانیــش موســوڵامنن(.)20
 ،هەروەهــا لــە مــارىس 2016دا ،لــە کۆنگــرەى ســااڵنە
بــۆ لیژنــەى کاروبــارى گشــتیى ئەمەریکا–ئیرسائیــل
(ئایبــاک) لــە واشــنتۆن ،ڕای گەیانــد« :لــە ئەمــڕۆ بــە
دواوە مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئیرسائیــل وەک هاواڵتیــى
پلــە دوو کۆتایــی پێهــات ».ترامــپ دواى ســەرکەوتنى
لــە هەڵبــژاردىن ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا گــوىت:
«مــن تەنیــا کەســێکم کــە ئاشــتى لــە نێــوان ئیرسائیــل
و فەڵەســتین بــە دی دەهێنــم ».بــۆ هێنانەدیــى ئــەم
دۆخەیــش زۆرێــک پێیــان وایــە دوور نییــە کــە ترامــپ
هەنگاوگەلێــک بنێــت ،کــە ئۆبامــا پێشــر نەیتوانیــوە،
ئەویــش ڕەواییدانــە بــە نیشــینگە ئیرسائیلییــەکان لــە ســەر
زەمینــى فەڵەســتین ،و گواســتنەوەى ســەفارەىت ئەمەریــکا
بــۆ قــودس ،کــە ئەمەیــش واتــاى بــە پایتەختکــردىن قودســە
بــۆ ئیرسائیــل)21( .
لــە دۆســیەی فەڵەســتیندا ،پێشــبینی دەکرێــت ترامــپ
لــەم چەنــد ئاســتەدا هاوکاریــی ئیرسائیــل بــکات:

یەکــەم :وەالنانــى یاســا و شــەرعیەتى
نێودەوڵەتــى لــە بەرژەوەندیــى ئیســرائیلدا

ئیــدارەى ترامــپ لــە هەوڵــى وەالنــاىن بااڵدەســتیى نەتــەوە
یەکگرتــوەکان و بڕیــار و شــەرعییەىت نێودەوڵەتییــە
(ئەنجوومــەىن ئاســایش) بــۆ پــرىس فەلەســتین– ئیرسائیــل،
بەڵکــوو ویســتى ئەوەیــە تەنیــا ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن
ئەمەریــکا بــە ســەر ئــەم پرســەدا بااڵدەســت دەبێــت،
بــە شــێوەیەکى پتــەو لەگــەڵ ئیرسائیلــدا دەبێــت لــە
هێنانەدیــى ئامانجــەکاىن( )22ئەمەیــش ئەوەیــە کــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیرسائیــل دەیەوێــت ،چونکــە پێشــر ئەنجوومــەىن
ئاســاییش لــە دژى ئیرسائیــل لەمــەڕ جولهك ـه نشــینهكانی
ئیرسائیــل لــە خۆرهــەاڵىت قــودس ،هەڵوەســتەى کــردوە،
ئــەم ویســتەى ئیرسائیــى بــە نایاســایى و نادادپــەروەرى
ناســاندوە( ،)23وێــڕاى ئــەوەى ســەرجەم یاســا
نێودەوڵەتییــەکان هیــچ کات ڕەوایییــان نــەداوە بــە پیــان
و س ـراتیژى ئیرسائیــل بــۆ دامەزرانــدىن جولهكهنشــینهكان
لــە ســەر خاكــی فەلەســتین( ،نەتــەوە یەکگرتــوەکان،
خاچــى ســوورى نێودەوڵــەىت ،یەکێتیــى ئەوروپــا) چەندانی
تــر دژى ئــەم هەواڵنــەى ئیرسائیلــن ،بۆیــە ئیرسائیــل بــۆ
ڕەواییــدان بــەم هەنــگاوەى ،دەیەوێــت بــاز بــە ســەر
ڕێکخــراو و یاســا نێودەوڵەتییەکانــدا بــدات )24(.بــەم
شــێوەیەیش ترامــپ لــە هێنانەدیــی ئــەم پیالنــەدا باشــرین
هــاوکاری ئیرسائیلــە ،چونکــە ترامــپ چەندیــن جــار
ئــەوەى ڕاگەیانــدوە ،کــە پشــتگیریى پرۆســەى زیادکــردىن
نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل لــە کــەرىت خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت
قــودس دەکات )25(.بۆیــە ناتانیاهــۆ دواى ئــەوە ،دڵخــۆش
بــوو بــە ســەرکەوتنى ترامــپ ،بــۆ ئــەوەى کاریگــەرى
دابنێــت بــۆ فشارخســتنە ســەر میــر بــۆ ڕاکێشــانەوەى
ئــەو پــرۆژە بڕیــارەى لــە دژى جولهكهنشــینهكانی
ئیرسائیــل ،پێشــکەىش ئەنجوومــەىن ئاســاییىش کــردوە (.)26
دوەم :گواســتنەوەى باڵوێزخانــەى ئەمەریــکا
لــە تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس

خــەوىن مــەزىن ناتانیاهــۆ گواســتنەوەى باڵوێزخانــەى
ئەمەریــکا بــوو لــە تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس ،ترامــپ لــە
بانگەشــەى هەڵبژاردنــدا بەڵێنــى بــە ناتانیاهــۆدا ،کــە لــە
کاتێکــى گونجــاودا ،باڵوێزخانــەى ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن
ئەمەریــکا دەگوازێتــەوە بــۆ قــودس )27( .لــە دواى
ســەرکەوتنى ترامپیــش ،دیســانەوە ســەرۆک وەزیــراىن
ئیرسائیــل ،دڵنیایــی دا لــەوەى کــە ترامــپ پابەنــد بــوە بــە
بەڵێنەکەیــەوە و ڕازییــە بــە گواســتنەوەى باڵوێزخانــەى
واڵتەکــەى لــە تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس ،بەمــەش قــودس
دەبێتــە پایتەختــى ئیرسائیــل ،لــەم پیالنەیشــدا باڵوێزخانەى
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ئەمەریــکا دەبێـــتە ڕێچکەشــکێن بــۆ گواســتنەوەى
باڵوێزخانــەى واڵتــاىن تــر لــە تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس.
دواتــر دەرکــەوت کــە ترامــپ بەڵێنەکــەی بــردە ســەر و
باڵوێزخانــەى ئەمەریــکای لــە تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس
گواســتەوە( ،)28قــودس زیاتــر لــە هــەر بابەتێکــى
تــر جێگــەى ناکۆکیــى نێــوان ئیرسائیــل و فەلەســتینە.
فەلەســتینییەکان ،خۆرهــەاڵىت قــودس بــە پایتەختــى
داهاتــووى دەوڵەتەکەیــان دەناســێنن ،بــە هەمــان
شــێوە ئیرسائیلیــش قــودس بــە پایتەختــى ئەبەدیــى
دەوڵەتەکــەی دهزانێــت ،ئیرسائیــل لــە جەنگــى 1967دا
کەنــارى خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت قــودىس داگیــر کــرد ،دواتــر
قــودىس خۆرهــەاڵىت خســتە پــاڵ خــۆى ،بــەاڵم کۆمەڵگــەى
نێودەوڵــەىت دانــی پێــدا نەنــا(.)29
گواســتنەوەى باڵوێزخانــەى ئەمەریــکا لــە تەلئەبیبــەوە
بــۆ قــودس ،لــە ئیــدارەى پێشــووى ئۆبامــادا بــە ڕەهایــى
ڕەت کراوەتــەوە ،ســەربارى ئــەوەى ئۆبامــا ،لــە ڕێکــەوىت
/18کانــووىن دوەمــى  ،2017لەمــەڕ ئــەم لێدوانــەى
ترامــپ کەوتــە ڕەخنەگرتــن و پێــی وابــوو گواســتنەوەى
باڵوێزخانــەى ئەمەریــکا بــۆ قــودس ،دەبێتــە تەقینــەوەى
بارودۆخەکــە و پاشەکشــەکردن لــە چارەســەرى ناکۆکیــى
نێــوان فەڵەســتین و ئیرسائیــل)30(.
ســێهەم :گواســتنەوەی فەلەســتینییەکان بــۆ
ناوچــەی (پۆرتۆریکــۆ)

لــە ســەروبەندى بانگەشــەى هەڵبژاردنــدا ،لــە پــرىس
فەڵەســتین -ئیرسائیلــدا ،ترامــپ ڕێگەچارەیەکــى نامــۆ و
ســەیرى خســتە ڕوو ،کــە گــوىت« :ئەگــەر فەلەســتینییەکان
ڕازی بــن ،دەیانگوازمــەوە بــۆ ناوچــەى پۆرتۆریکــۆ ،بــە
مەرجێــک دەســتبەردارى کــەرىت خۆرئــاوا و قــودس بــن،
هەروەهــا ئەوەیــى خســتە ڕوو ،کــە ئــەو ناوچەیــە
ڕووبەرەکــەى هــەزار مەتــر چوارگۆشــە لــە کــەرىت خۆرئــاوا
گەورەتــرە ،کــە فەڵەســتینییەکان لــە پێناویــدا دەجەنگــن،
جگــە لەوەیــش هاوشــێوەى مزگــەوىت قودســیان لــەم
ناوچەیــەدا بــۆ دروســت دەکات)31(».

ئــەم خاڵــە دەچێتــە خانــەى بڕیــارە سەیروســەمەرەکاىن
ترامپــەوە ،بۆیــە پێدەچێت واقیع دەســتبەردار و تەســلیمى
خەیاڵــى لــەم چەشــنە نەبێــت ،بۆیــە ئــەم لێدوانــە تەنیــا
دروشــمێکى هەڵبــژاردن نییــە و الى فەڵەســتینییەکان
هەرگیــز مایــەى قەبــووڵ نییــە.

چــوارەم :ڕەواییــدان بــە نیشــینگەکانى
ئیســرائیل لــە ســەر زەویــى فەڵەســتین

لــەم پرســەدا ترامــپ بــە ڕەهایی پشــتگیریى دروســتکردن
و فراوانکــردىن ،نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل دەکات (،)32
ئیرسائیلیــش گەشــبینە بــەوەى ترامــپ دەرفــەت
دەڕەخســێنێت ،بــۆ خێراتــر بنیاتنــاىن نیشــینگەکاىن
ئیرسائیــل لــە کــەرىت خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت قــودس
( ،)33لــە یەکەمیــن نیشــانەى ڕازیبوونیشــدا ترامــپ لــە
بابــەىت نیشــینگەکاندا گڵۆپــى ســەوزى دا بــە ئیرسائیــل،
بــۆ بنیاتنــاىن  566کۆمەڵگــەى نیشــتەجێکردىن نــوێ ،لــە
ســێ نیشــینگەدا لــە خۆرهــەاڵىت قــودس ،کــە ئەمەیــش

سەرچاوە ئەمنییەکانى واشتنۆن لە کۆتاییى 2015دا
ئەوەیــان ئاشــکرا کرد ،کە باراک ئۆبامــا بێ هیوایی
خــۆى ڕاگەیاندوە ،بە جۆرێک پێــی وابوە دەرفەتێکى
ڕاســتەقینەى نزیک مەودا بوونى نییە بۆ هەنگاونان
بۆ بەرەوپێشــەوەچوون لە چارەسەرکردنى ملمالنێى
فەلەستین و ئیسرائیلدا
ســەرپێچیکردىن دوا بڕیــارى ئەنجوومــەىن ئاساییشــە ،کــە
تایبــەت بــوو بــە ئیدانەکــردىن نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل ،لــە
ســەر خاکــى فەڵەســتین ،)34( .بــەم شــێوەیە حکوومــەىت
ئیرسائیــل چــاوەڕواىن ئــەوە لــە ئیــدارەى نوێــی ترامــپ
دەکات ،کــە باشــر و زیاتــر لــە ئۆبامــا پشــتگیریى ئیرسائیل
بــکات ،بــە تایبــەىت لــە پــرىس نیشــینگەکاىن (مســوطنات)
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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ئیرسائیــل لــە کەنــارى خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت قــودىس
داگیرکـراو ،)35(.ئەمــە ئــەو ئامانجــە بــوو کــە لــە ئیــدارەى
پێشــووى ئۆبامــادا نەدەهاتــە دى ،چونکــە ئۆبامــا پێــی
وابــوو گەشــەکردىن نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل واقیعێکــى وا
دروســت دەکات ،کــە وا دەکات چارەســەرکردىن ملمالنێــى
نێــوان فەڵەســتین و ئیرسائیــل مەحــاڵ بێــت)36(.

پێنجــەم :ترامــپ پشــتگیریى ســەربەخۆیی
فەڵەســتینییەکان نــاکات

پێچەوانــەی ئیــدارەی پێشــوو و دیموکراتــەکان ،ترامــپ
ئــەو شــێوە سیاســەتەی دێرینــەی وەال نــاوە ،کــە پێــی
وابــوو کێشــەی فەڵەســتین و ئیرسائیــل ،بــە دروســتکردنی
دەوڵەتــی ســەربەخۆی فەڵەســتین کۆتاییــی پــێ دێــت،
لــە تازەتریــن لێدوانــی ترامــپ لەمــەڕ پرســی فەڵەســتین،

سەرجەمى ئەو پێنج خاڵە لە الیەن ئیسرائیلەوە
ڕەت کرانەوە ،بەاڵم لە هەمووى سەیرتر هیچ
کام لەم بڕیارانە لە ئیدارەى نوێدا ئەرزشیان
نییە و ترامپ بڕواى بەم بەستنەوەیەى ئیسرائیل
نییە ،بەڵکوو تەواو پێچەوانەى ئەم خااڵنە ،لە
بەرژەوەندیى ئیسرائیل بانگەشەى چارەسەری
كێشهك ه دەکات
15ـــی شــوباتی  2017بــوو ،لــەم ڕێکەوتــەدا ناتانیاهــۆ
ســەردانی ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمەریــکای کــرد
و هیــچ کامێکیــان دانیــان بــەوەدا نەنــا ،کــە پشــتگیری
دروســتبوونی دەوڵەتــی ســەربەخۆی فەڵەســتینی بکــەن،
(( )37واتــا ترامــپ و ناتانیاهــۆ ،لــەم پرســەدا تــەواو
کۆکــن ،لــە کاتێکــدا ئیــدارەی پێشــووی ئۆبامــا و زۆرینــەی
دیموکراتــەکان ئــەم شــێوازەیان بــە الوە شــیاو نەبــوو)،
هــەر زوو ئــەم لێدوانــەی ترامــپ ،ســکرتێری گشــتیی
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نەتــەوە یەکگرتوەکانــی هێنایــە دەنــگ ،ڕای گەیانــد ،کــە
چارەســەرکردنی ملمالنێــی فەڵەســتین-ئیرسائیل تەنیــا
لــە ســەر بناغــەی دوو دەوڵــەت دەبێــت ،کــە ئەویــش
بــە جەختکردنــەوەی بــەردەوام دەبێــت لــە ســەر ئــەو
چارەســەرکردنانە هەیــە و لــە بــەر دەســتە ،لــە ســەر
بنەمــای دوو دەوڵــەت نــەک ئــەوەی ترامــپ ناتانیاهــۆ
دەیانەوێــت)38(.
شەشــەم :ڕازییــە بــەوەی ئیســرائیل
بەرزاییەکانــی جــۆالن بخاتــە پــاڵ خــۆى

لــە میانــەى لێدوانــەکاىن ناتانیاهــۆ بــۆ ڕاگەیاندنــە
بیــاىن و ئیرسائیلییــەکان ،ئامــاژەى بــەوە کــردوە ،کــە
لــە ســەردانیکردىن 15ـــی شــوباىت  2017بــۆ ویالیەتــە
یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا ،داواى لــە ترامــپ کــردوە ،دان
بنێــت بــە ســەروەریى ئیرسائیــل لــە جــۆالىن ســوورى و
بیخاتــە پــاڵ خــۆى ،ئــەوەى لــە جەنگــى 1967دا داگیــر
کـرا ،لــە ڕابــردوودا و لــە 2015دا ،ئیرسائیــل هەمــان داواى
لــە ئیــدارەى ســەرۆکى پێشــوو بــاراک ئۆبامــا کــرد ،بــەاڵم
ئــەم داواکارییــەى ئیرسائیــل ڕەت کرایــەوە ،هەروەهــا
نەتەوەیەگرتــوەکان و ڕێکخـراوە نێودەوڵەتییەکانیــش ئــەم
بابەتەیــان ڕەت کــردەوە ،بڕیارى ژمــارە ( )497ئەنجوومەىن
ئاســاییش لــە ســاڵى 1981دا ،ئــەم هەڵوێســتەى
ئیرسائیلیــان بــە نایاســایی ناســاندوە ،بــەاڵم ناتانیاهــۆ
ئامانجیــەىت لــە ڕێگــەى ترامپــەوە ئــەم سـراتیژەى بهێنێتــە
دى کــە پێچەوانــەى یاســا و شــەرعیەىت نێودەوڵەتییــە.
(( )39ئەمەیــش دەمــان باتــەوە بــۆ خاڵــى یەکــەم ،کــە
ئەویــش وەالنــاىن یاســا و شــەرعیەىت نێودەوڵەتییــە لــە
بەرژەوەندیــى ئیرسائیلــدا).
حەوتــەم :ناســاندنى بزوتنــەوەى حەمــاس
وەک ڕێکخراوێکــى تیرۆریســتى

ناجــى رشاب ،مامۆســتاى زانســتە ڕامیارییــەکان لــە
زانکــۆى ئەزهــەر ،لــە نووســینێکدا ئامــاژە دەکات بــەوەى،
کــە دەستڕۆیشــتوویی ئێــران لــە ناوچەکــە و پێوەندیــى
تونــدى لەگــەڵ حەمــاس وا دەخوازێــت ترامــپ پشــتگیریی
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ئیرسائیــل بــکات لــە دژى حەمــاس و ئێــران ،چونکــە
ترامــپ پشــتگیریى پــرۆژەى جوولەکــە دەکات ،کــە
ئەویــش دژ بــە بزوتنــەوە حەماســە ،ئاڕاســتەی ترامپیــش
بــە چەشــنێکە کــە بــڕواى وایــە ،حــاس و حیزبولــا
ڕێکخــراوى تیرۆریســتین ،هەروەهــا دەکرێــت ترامــپ
هەنــگاو بنێــت بــەرەو هاوپەیامنییەکــى نوێــى بەریتــاىن،
ئەمەریکــى و ئیرسائیــى هاوپەیامنیــى ســیاىن ،ئەمەیــش وا
دەکات کــە پێویســت بێــت حەماســیش بــەرەو بەرەیەکــى
نــوێ بــڕوات کــە میحوەرەکــەى ئێ ـران بێــت( ،)40ئەمــە
لــە پــاڵ خاڵــەکاىن تــر خــەوىن ناتانیاهۆیــە ،چونکــە ئــەو بــە
تونــدى لەگــەڵ بەرەنگاربوونــەوەى حەماســدایە ،تەنانــەت
هەوڵــى بەردەوامیــى داوە بــۆ ناســاندىن لــە ســەر ئاســتى
نێودەوڵــەىت وەک ڕێکخراوێکــى تیرۆریســتى ،کاتێکیــش
دادگاى ئەورووپــى لــە یەکێتیــى ئەورووپــا ،حەمــاىس
لــە لیســتى تیــرۆردا ســڕییەوە ،ناتانیاهــۆ بــە تونــدى

کەوتــە ڕەخنەگرتــن لێیــان و بڕیارەکــەى ئــەو دادگایــەى
ئیدانەکــرد)41(.
ڕێژەیــەک لــە نەرمینوانــدن ،لــە هەڵوێســتى ترامپــدا،
بــەراورد بــە ســاىت بانگەشــەکاىن هەڵبــژاردن
ســەربارى ئــەوەى ترامــپ نەرمنوێنییەکــى پێــوە دیــار بــوو،
پێــش ســەردانیکردىن یەکەمــى ناتانیاهــۆ بــۆ الى گــوىت:
«مــن دەمەوێــت ئیرسائیــل عەقــاىن و زیــرەک و حەکیــم
بێــت ،لــەو بابەتــەى پێوەندیــدارە بــە پــرىس ئاشــتییەوە
لەگــەڵ فەڵەســتین ،مــن دەمەوێــت ببینــم ئاشــتى بــە
دی بێــت ،چــاوەڕواىن بینینــى ڕێژەیــەک لــە عەقاڵنیــەت
دەکــەم لــە هــەر دوو ال ،واى بــۆ دەچــم کــە دەرفەتێکــى
نوێــان هەیــە بــۆ کارکــردن لــەو پرســەدا» ( )42لــە
ســەردانیکردىن دوەمــى ناتانیاهــۆ بــۆ ئەمەریــکا ،لــە 15ـــی
شــوبات دا ،بــە هەمــان شــێوە ترامــپ بــە ڕێژەیــەک
نەرمینوانــدن لــە هەڵوێســتەکانیدا بــە دی دەکــرا ،هــەر

ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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چەنــدە ئــەو هــەر ســوور بــوو لــە ســەر دانپێدانەنــان بــە
دەوڵــەىت فەڵەســتین و پشــتگیریکردىن تــەواوى ئیرسائیــل و
تاوانبارکــردىن نەتەوەیەکگرتــوەکان بــە فشارخســتنە ســەر
ئیرسائیــل لــە کێشــەى فەڵەســتین بــە جۆرێــک پێــی وا
بــوو ســتەمکار و یەکالیەنانــە هەڵوێســتى هەیــە ،تەنانــەت
ترامــپ ئامــاژەدا بــەوەى ڕێــکارە زۆردارى و یەکالیەنــەکاىن
نەتــەوە یەکگرتــوەکان بــە ئاراســتەى ئیرسائیــل ،قابیــى
ڕەتکردنــەوەن ،بــەاڵم لەمــەڕ پــرىس گواســتنەوەى
باڵوێزخانــەى ئەمەریــکا بــۆ قــودس ،هاوشــێوەى
بانگەشــەکاىن هەڵبــژاردىن ،بــە ڕەهایــی لــە ســەرى
نەوەســتا و ڕای گەیانــد ،ئێمــە لێکۆلینــەوە و دیراســەى
ئــەو پرســە بــە ئاگاییەکــى بــەرزەوە دەکەیــن ،لــە بابــەىت
نیشینگەکانیشــدا ،ترامــپ پێشــر بــە تونــدى پشــتگیریى
ئیرسائیــى دەکــرد ،بــەاڵم لــە 15ـــی شــوباتدا ،داواى لــە
ناتانیاهــۆ کــرد ،ماوەیــەک ئــەم پڕۆژەیــە ڕا بگرێــت)43(.
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بــەاڵم بــە گشــتى ترامــپ پشــتگیرییەکى تــەواوى ئیرسائیىل
کــرد ،لــە کێشــەى فەڵەســتیندا ،بــەم چەشــنە ترامــپ
ڕای گەیانــد« :ئــەو هانــدەرى گەییشــن بــە ڕێکەوتنــى
ئاشــتى دەدات ،هەروەهــا داواى لــە فەڵەســتینیەکان
کــرد کــە دەســت لــە ڕقلێبوونــەوە هەڵبگــرن لــە بەرانبــەر
ئیرسائیــل ».لــە کۆتایییشــدا ئامــاژەى بــە هاوپەیــاىن و
پێوەندیــى گرنگــى نێــوان ئەمەریــکا و ئیرسائیــل کــرد)44(.
ئینتیــاى ترامــپ و رسوشــتى پــارىت کۆمارییــەکان ،لــە
پــرىس فەڵەســتیندا
ئــەوەى بــۆ ئیرسائیــل شــادیهێنە ئەوەیــە ،ترامــپ
ئەجێنــداى ڕاســتڕەوە ئیرسائیلییــەکان لــە کێشــەى
فەڵەســتیندا بەرجەســتە دەکات ،کــە ئاشــکرایە ترمــپ
تــەواو کۆکــە لەگەڵیــان لەمــەر ئــەم پرســە بەتایبــەىت
لــە ســەر گواســتنەوەى باڵوێزخانــەى ئەمەریــکا لــە
تەلئەبیبــەوە بــۆ قــودس (کــە ئەنجامــی دا) و ڕەواییــدان
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بــە دروســتكردنی جولهكهنشــینهكان لــە ســەر زەمینــى
فەلەســتین( ،)45جگــە لــەوەش ئاشــکرایە ترامــپ ســەر
بــە پــارىت کۆمارییەکانــە ،پاڵپشــتیى کۆمارییەکانیــش
بــەراورد بــە پاڵپشــتى دیموکراتــەکان لــە پــرىس فەلەســتیندا
هەنــگاوى زۆر گــەورەى بــە خــۆوە بینیــوە ،بەاڵم پاڵپشــتیى
دیموکراتــەکان لــەم بابەتــەدا وەک خــۆى مــاوە ،ئەمەیــش
بۆشــاییى ســیاىس لــە نێــوان ئــەم دوو پارتــەدا قوڵــر
کردوەتــەوە ،هــەر یەکەیــان ڕوئیایەکــى جودایــان بــەراورد
بــەوی تریــان هەیــە ،کۆمارییــەکان وا لــە پاڵپشــتیکردىن
ئیرسائیــل تێگەییشــتوون کــە ئامرازێکــە بــۆ لەخۆگرتنــى
بەهــاى هاوبــەش ،کــە ئەمەیــش ســەر دەکێشــێت بــۆ
ملمالنێــى فــراوان لــە دژى دوژمنــە هاوبەشــەکانیان،
بــەم شــێوەیە کۆمارییــەکان ،فەڵەســتینییەکان بــەوە
تۆمەتبــار دەکــەن کــە هیــچ هەنگاوێکیــان نەنــاوە بــۆ
ئــەوەى ئاشــتیى نێــوان ئــەوان و ئیرسائیــل بێتــە دى( ،واتــا
ئەمەریکییــەکان فەڵەســتین بــە تاوانبــار دەزانــن) ،بــەاڵم
دیموکراتەکانــی ئهمهریــكا یەکگرتــوو و یــەک دەنگــن لــە
پاڵپشــتیکردىن کێشــەى ئــەم دوو دەوڵەتــە بــە هاوســەنگى،
تەنانــەت دژایەتیــى نیشــینگەکاىن ئیرسائیلیشــن لــە ســەر
زەمینــى فەلەســتین( ،بڕیــارى ژمــارە  2334منوونــەى ئــەم
باســەیە) ،بــەاڵم دیموکراتــەکان لــە دیاریکــردىن تاوانبــارى
ئــەم ناکۆکییــە دابەشــبوونیان پێــوە دیــارە ،تەنانــەت لــە
ئاســتى ڕۆڵبینینــى ئەمەریــکا لە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاستیشــدا
دابەشــبوونیان پێــوە دیــارە)46(.

ئــەو بەرپرســە ئەمەریکییانــەى لــە ئیــدارەى
نوێــدا ،یارمەتیــی ئیســرائیل دەدەن ،دژ بــە
فەڵەســتین

یەکــەم :ترامــپ( ،دێڤیــد فریدمــان)ى وەک باڵوێــزى
ویالیەتــە یەکگرتــوەکان لــە ئیرسائیــل دیــاری کــرد ،ناوبـراو
لــە بنەڕەتــدا یەهودییــە و الیەنگــرى تــەواوى یەهودییــە
ڕاســتڕەوە توندڕەوەکانــە ،ئــەو بەڕەهایــی پشــتگیریى
سیاســەىت ئیرسائیــل دەکات لــە کێشــەى فەڵەســتیندا(،)47
ئــەو پــەرۆىش ســەرکەوتنى پیــاىن جولهكــه نشــینهكانی

ئیرسائیلــە لــە کەنــارى خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت قــودس،
چەندیــن جــار هــاىن ئیرسائیــى داوە بــۆ ئــەوەى پرۆســەى
نیشــینگەکاىن فراوانــر بــکات ،ســەربارى ئــەوەى لــە پــرىس
گواســتنەوەى باڵوێزخانــەى ئەمەریــکا بــۆ قــودس ،تــەواو
هەماهەنگــە و بەڵێنــى چەندیــن جــارەى بــە ناتانیاهــۆ
داوە کــە باڵوێزخانــەى واڵتەکــەى دەباتــە قــودس(.)48
دوەم( :داىن دانــوب) ،باڵوێــزى ئیرسائیــل لــە نەتــەوە
یەکگرتــوەکان ،لــە ئێســتاوە کەوتوەتــە خــۆ بــۆ
بەدەســتهێناىن یاریــدەی کۆشــکى ســپى ،بــۆ دروســتکردن و
فراوانکــردىن نیشــینگەى نــوێ ،لــە کــەرىت خۆرئــاوا.
ســێهەم :هەروەهــا ڕیکــس تیلهرســن وەزیــرى پێشــووی
دەرەوەى ئەمەریــکا ،بــە ناتانیاهــۆى ڕاگەیانــدوە ،ئۆبامــا
هەڵــەی کــردوە لــەوەى بوەتــە بەربەســت لــە بــەردەم
دروســتکردىن نیشــینگەکاىن ئیرسائیــل(.)49
چــوارەم :هەروەهــا نیکــى هــاىل ،نوێنــەرى ئەمەریــکا
لــە نەتــەوە یەکگرتــوەکان ،كــه زۆرێــک الیهنــهكان لــە
نەتــەوە یەکگرتــوەکان بــە نوێنــەرى ترامــپ و ئیرسائیــل
دەیناســێنن ،هەرچەنــدە لــە بانگەشــەى هەڵبژاردنەکانــدا
ڕەخنــەى لــە ئــەداى ترامــپ لەمــەڕ ســراتیژییەت و
سیاســەىت دەرەوەى گــرت ،بــەاڵم ئێســتا تــەواو هاوڕایــە
لەگەڵیــدا لــە بابــەىت سیاســەىت دەرهوەى ئەمەریــکا و
پاراســتنی ئاســاییىش ئیرسائیــل (،)50
پێنجــەم :هەروەهــا وەزیــرى بەرگریــى ئەمەریــکا
(جیمــس ماتیــس) ،دژایەتییەکــى زۆرى هەیــە بــۆ ئێ ـران
و دەستڕۆیشــتوویییەکاىن لــە ناوچەکــەدا ،هەمیشــە
جەخــت لــەوە دەکاتــەوە بااڵدەســتیى ئێــران مەترســییە
بــۆ ئیرسائیــل)51(.
شەشــەم :لــە ســەروو هەمــوو ئەمانــەوە (جاریــد
کوشــنەر) ،لــە الیــەن ترامپــەوە دیــاری کـرا وەک نوێنــەرى
ســەرۆکى ئەمەریــکا بــۆ ئاشــتى لــە خۆرهەاڵىت ناوەڕاســت،
هــەر چەنــد ئــەو لێهاتووییــى دبلۆماســیى نییــە ،بــەاڵم
ئــەو لــە دایکبــووى خێزانێکــى دینــدارى یەهودییــە و
بــەوە نــارساوە کــە پشــتگیریى بــااڵى ئیرسائیــل دەکات لــە
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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سیاســەىت نیشــینگەکاىن لــە کــەرىت خۆرئــاوا و خۆرهــەاڵىت
قــودس)52(.

پێگــەى لۆبــى ئیســرائیل لــە ویالیەتــە
یەکگرتوەکانــى ئەمەریــکا و کاریگەریــی لــە
ســەر ترامــپ

ئــەوەى مانــەوەى ئیرسائیــى مســۆگەر کــردوە کاریگەریــى
لۆبییەکانیــەىت ،بــە شــێوەیەک جوولەکــە ئەمەریکییــەکان
هەمیشــە هەوڵــى خۆیــان دەدەن بــۆ بەکارهێنــاىن
سیاســەىت دەرەوەى ئەمەریــکا و ئاراســتەکردىن لــە پێنــاو
بەرژەوەنــدى و خزمەتکــردىن فەڵەســتیندا ،بــۆ ئــەم
مەبەســتەیش جوولەکــە ئەمەریکییــەکان بــە پاڵپشــتیى
ئیرسائیــل کۆمەڵــە و لــۆىب کاریگەریــان دروســت کــردوە،
کــە (ئایباک)یــش بــە بــە هێزتریــن و کاریگەرترینیــان
دادەنرێــت ،وێ ـڕاى لەخۆگرتنــى لــۆىب ئەندامــى مەســیحى
کاســۆلیکى ،کــە بــە تــەواوى پشــتگیرى لــە پیــاىن
فراوانخــوازى ئیرسائیــل دەکــەن )53(.کەواتــە (لــۆىب
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئایبــاک) بــە بــەراورد لەگــەڵ لۆبییەکانــی تــر ،هەلومــەرج
و پێگەیەکــی زۆر کاریگــەری هەیــە ،لــە ســەر سیاســەتی
دەرەوەی (ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا) ،بە جۆرێک
فشــارى زۆر دەخەنــە ســەر ســەرۆک کۆمــار و ئەندامــاىن
ئەنجوومــەىن نوێنــەران و کۆنگرێــس ،وێــراى هانــداىن
ڕای گشــتیى ئەمەریــکا لــە بــارەى ئیرسائیــل ،و ناســاندىن
وەک دەوڵەتێکــى منوونەیــی ،لەبــەر ئــەم هۆکارەیــە کــە
زۆربــەی زۆری ئەمەریکییــەکان ،پشــتیوانیی ئامانجــەکاىن
(ئیرسائیــل) دەکــەن ،هیــچ کاتێــک پرســیار لــە یارمەتییــە
زۆرە ســەربازی و دارایــی و دیبلۆماتییەکانــی واڵتەکەیــان
بــۆ (ئیرسائیــل) ناکــەن ،چونکــە زۆرینەیــان بــە پشــتیوانی
و یارمەتیــی دارایــی (ئیرسائیــل) دەگەنــە دەســەاڵت)54(.
هــەر وەک چــۆن ســەرجەم جوولەکــە ئەمەریکییــەکان ،لــە
هەڵبژاردنەکانــدا پاڵپشــتى ترامپیــان کــرد .لــە ســەروبەندى
بانگەشــەى هەڵبژاردنیشــدا بڕوانامــەى ڕێزلێنانــی لــە
لــە الیــەن ڕێکخراوێکــى جوولەکــەوە پــێ بەخــرا،
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لــە کۆنگــرەى ســااڵنەى (ئایباک)یشــدا ،پاڵپشــتیى بــۆ
دەوڵــەىت ئیرسائیــل دووپــات کــرەوە( ،)55لــە ســەروبەندى
بانگەشــەى هەڵبژاردنیشــدا چەندیــن جار ترامــپ دووپاتی
کــردەوە کــە ئــەو ئیرسایــى خــۆش دەوێــت )56( .بۆیــە
لــە ئێســتادا لــۆىب ئیرسائیــل کاریگــەرى و فشــارى زۆرى
هەیــە بــە ســەر سیاســەتەکاىن ترامپــەوە ،بــە جۆرێــک لــە
بەرژەوەنــدى و ئامانجــى ئیرسائیلــدا ،وەگــەڕی دەخــات.
دەرئەنجام:
هــەر چەنــد ئیــدارەى نوێــى ترامــپ ماوەیەکــى کەمــە
دەســتبەکار بــوە ،بــەاڵم گۆڕانکاریــى جەوهــەرى لەمــەڕ
مەســەلەی فەڵەســتین–ئیرسائیل ،لــە پیــان و سـراتیژیەىت
خــۆى مناییــش دەکات ،کــە لــە زۆر ڕەهەنــدەوە جیاوازتــرە
لــە سیاســەىت ئیــدارەى پێشــووى بــاراک ئۆبامــا ،کــە
هەمیشــە هەوڵــى پاراســتنى هاوســەنگیى دەدا لــە
نێــوان فەڵەســتین و ئیرسائیلــدا ،تەنانــەت زۆر جــار لــە
بەرژەوەندیــى فەڵەســتینیش هەڵوێســتى هەبــوە ،لــە
پێنــاو تێکنەچــووىن دۆخــى ناوچەکــە ،هــەر لەبــەر ئەمــە
دژى سیاســەىت فراوانخــوازى و دروســتکردىن نیشــینگەکاىن
ئیرسائیــل بــوە ،گواســتنەوەى باڵوێزخانــەى ئەمەریــکاى
بــۆ قــودس و دەستبەســەرداگرتنى بەرزایییــەکاىن جــۆالن
لــە الیــەن ئیرسائیلــەوە ،و سیاســەىت فراوانخــوازى و
داگیــرکارى بــە ســەر خاکــى فەڵەســتینەوە ،لــە دیــدى
ئۆبامــادا مایــەى قەبــووڵ نەبــوون ،ئۆبامــا زیاتــر لەگــەڵ
چەپــەکاىن ئیرسائیلــدا کــۆک بــوو لەمــەڕ ئــەم پرســە ،بــە
پێچەوانــەى ترامپــەوە کــە زیاتــر سیاســەىت ڕاســتڕەوە
تونــدڕەوە ئیرسائیلییــەکان تەبــەىن دەکات ،بۆیــە کەمــر
خاســیەىت هاوســەنگى لــە خــۆی گرتــوە ،بگــرە ڕەخنــە
لــە هاوســەنگبووىن نەتــەوە یەکگرتوەکانیــش دەگرێــت
لــە پــرىس فەڵەســتیندا ،هــەر چەنــد ترامــپ دەڵێــت
«بێالیەنانــە هەڵســوکەت دەکــەم ،بــەاڵم ئــەو چەندیــن
جــار ئامــاژەى بــەوە داوە ،کــە ئــەوە ئیرسائیلییەکانــن
هەوڵــى بهگیرخســتنى ئاشــتى دەدەن ،بــەاڵم
فەڵەســتینیەکان هەنــگاوى ئاشــتییانەى ئیرسائیــل ڕەت

دەکەنــەوە و بــە ڕق و کینــەوە لەگــەڵ ئیرسائیــل جووڵــە
دەکــەن ،بۆیــە دەگەینــە ئــەو دەرئەنجامــەى کــە ئیــدارەى
نــوێ و گــەورە سیاســییەکاىن نــاوى و کاریگەریــى لۆبیــى
ئیرسائیــل و الســەنگیى کۆمارییــەکان بــەرەو الى ئیرسائیــل
و توندئامێــزى رسوشــتى ترامــپ و پاڵپشــتیى ڕاســتڕەوە
تونــدڕەوەکاىن ئیرسائیــل و چەندیــن هــۆکارى تــر ،لــە
بەرژەوەندیــى پیــان و سیاســەت و سـراتیژى ئیرسائیلدان،
بۆیــە زەحمەتــە واى دابنێــن کــە ترامــپ بێالیەنانــە لەگــەڵ
ئــەم پرســە مامەڵــە دەکات ،بەڵکــوو پێچەوانــەى ئیــدارەى
پێــش خــۆى ،دەبێتــە جەنــگاوەرى بەرژەوەندییــەکاىن
ئیرسائیــل لــە بەرانبــەر فەڵەســتیندا ،هەرگیــز دۆســتایەتیى
هاوپەیامنیــى س ـراتیژیى ئیرسائیــل لــە پێنــاو فەڵەســتیندا
نادۆڕێنێــت .ڕەنگــە وا بخوازێــت ترامــپ لەســەرخۆ و بــە
پلەبەنــدى مامەڵــە لەگــەڵ پــرىس فەڵەســتین-ئیرسائیلدا
بــکات ،هــەر وەک و چــۆن لــە دوا لێدوانیــدا ،نەرمینوێنــى
لــە هەڵوێســتیدا بــە ڕێژەیــەک بــە دی دەکــرا ،چونکــە
زیاتــر جەختــى لــە ســەر هەڵســەنگاندن و دیراســە
و عەقــاىن بــوون دەکــردەوە ،بــەاڵم لەگــەڵ هەمــوو
ئەمانەیشــدا هەمــوو هەنــگاوەکاىن ئیــدارەى پێشــوو ،کــە
دژى بەرژەوەندیــی ئیرسائیــل بــوون ،لــە ئیــدارەى نوێــدا
گــەر نەیەنــە دیــش ،ئــەوە ترامــپ نابێتــە بەربەســت لــە
بــەردەم هەوڵــە فراوانخوازییــەکاىن ئیرسائیــل.
سەرچاوەکان:
.1نعــوم تشومســكى ،أوهــام الشــرق األوســط ،ترجمــة:
شــیرین فهمــی ،مكتبــة الشــرق الدولیــة ،الطبعــة الثانیــة،
.30-29 ،2006
.2جــون میــر شــایمر و ســتیفن والــت ،حــرب األفــكار أو
طواحیــن الجــدل (اللوبــى األســرائیلی و السیاســة الخارجیــة
األمركیــة) ،ترجمــة مدحــت طــة ،2007 ،ص .4-3
.3خالــد بــن ســلطان ،أســس العالقــات االســرائیلیة-
ألمریكیــة ،البحــث مركــز الموقاتیــل ،المبحــث الثالــث ،بــدون
رقــم الصحفــة ،تاریــخ الزیــارة  ،2017/1/22متــاح علــى
الرابــط األتــیhttp://www.moqatel.com/openshare/ ،
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Behoth/Siasia21/Isar-Ameri/sec06.doc_cvt.htm

 .12نتنیاهــو «یســتقبل» ســفیر أمریــكا وســط خــاف علــى

.4دان تشــیرجى ،أمریــكا و االســام فــی الشــرق األوســط،

قــرار دولــی بوقــف االســتیطان ،موقــع  ،BBC Arabicتاریــخ

ترجمــة :محمــد مصطفــی غنیــم ،دار الشــرق ،1993 ،ص

الزیــارة  ،2017/2/2متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www. ،

.35-26

bbc.com/arabic/middleeast-38431548

.5محمــد حســن ،الموقــف األمریكــى والســوفیتى مــن

 .13مصــادر أمنیــة فــی واشــنطن ،أوبامــا :الیوجــد حــل

«أكتوبــر» یحــول المنطقــة العربیــة إلــى ســاحة للحــرب

للصــراع الفلســطینی االســرائیلی قریبــا ،تاریــخ الزیــارة

البــاردة ،موقــع االهــرام ،تاریــخ الزیــارة ،2017/1/26

 ،2017/2/2متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www.alarab. ،

متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www.ahram.org.eg/ ،

com/Article/712638

NewsPrint/440321.aspx

 .14تصعیــد ادارة اوبامــا مــع اســرائیل ..الدوافــع والفــاق،

.6حــرب اكتوبــر ،ماهــی حــرب تشــرین 1973؟ ،موقــع

موقــع

فلســطین ســؤال و جــواب ،تاریــخ الزیــارة ،2017/1/26

1/1/reportsandinterviews/2017

متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www.palqa.com ،

 .15بالكویــل و جــودون ،العالقــات األمریكیــة اإلســرائیلیة

.7المركــز العربــى لألبحــاث و دراســة السیاســات

فــى خطــر ،مجلــس العالقــات الخارجیــة األمریكــى ،موقــع

(وحــدة تحلیــل السیاســات) ،تصعیــد إدارة أوبامــا مــع

 ،DWتاریــخ الزیــارة  ،2017/2/4متــاح علــى الرابــط األتــی،

إســرائیل :الدوافــع واآلفــاقhttp://www. 2017/2/18 ،

http://www.dw.com/ar

-4a25-4fa0-dohainstitute.org/release/30e21cc5

الجزیــرة،

http://www.aljazeera.net/news/

 .16عــاء المطیــری ،دبلوماســی اســرائیلی یكشــف

9ff31b8eab5a -8116

تفاصیــل جدیــدة فــی عالقــة أوبامــا مــع نتنیاهــو ،تاریــخ

.8تصریــح بــارك أبامــا ،فــی موقــع  ،YouTubeبعنــوان

الزیــارة ،2017/2/4متــاح علــى الرابــط األتــیhttp:// ،

(عالقــة أمریــكا مــع اســرائیل علــى لســان اوبامــا) ،تاریــخ

/10169753/24/01/www.akhbarak.net/news/2017

الزیــارة  ،2017/1/28متــاح علــى الرابــط األتــیhttps:// ،

articles/24217031

www.youtube.com/watch?v=YUbmIleB6fo

 .17ترامــب ینتقــد السیاســة الخارجیــة األوباما ،موقع BBC

.9لقمــان أحمــد ،العالقــات األمریكیــة االســرائیلیة :تداعیــات

 ،Arabicتاریــخ الزیــارة ،2017/2/4متــاح علــى الرابــط األتی،

و احتمــاالت ،موقــع  ،BBC Arabicتاریــخ الزیارة ،2017/2/2

http://www.bbc.com/arabic/media-38637187

متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www.bbc.com/arabic/ ،
us_israel_tc2.shtml_100315/03/worldnews/2010

 .18المركــز العربــى لألبحــاث و دراســة السیاســات
(وحــدة تحلیــل السیاســات) ،السیاســة المتوقعــة إلدارة

(Jonathan Rynhold and Elliott Abrams, )10

ترامــب نحــو الصــراع الفلسطینی-اإلســرائیلی ،تاریــخ

?U.S-Israel Relations: A Changing Landscape

الزیــارة ،2017/2/5متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www.،

website Washington Institute, 2015, http://www.

4738--dohainstitute.org/release/cd11f16a-61e3

washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/

341dc17c47d9-a681

u.s.-israel-relations-a-changing-landscape

 .19ترامــب یــود تحقیــق الســام بیــن الفلســطیین و

 .11تاریــخ محادثــات الســام بیــن الفلســطینیین و

االســرائیلیین ،موقــع فرانــس ،24تاریــخ الزیــارة،2017/2/5

االســرائیلیین ،موقــع  ،BBC Arabicتاریــخ الزیــارة

متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www.france24.com/ ،

 ،2017/2/2متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www.bbc. ،

ar/20161122

timeline__130729/07/com/arabic/middleeast/2013
history_mid_east_peace_talks

ئایدیا دیپلۆماتیك

(Trump’s Anti-Muslim Plan Is Awful. And )20
Constitutional,website DEC, https://www.nytimes.
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opinion/trumps-anti-muslim-/10/12/com/2015

(MUSLIM CLERIC SLAMS FAKE ‹TRUMP)31

plan-is-awful-and-constitutional.html?_r=0

SOLUTION› TO CREATE PALESTINIAN STATE IN

 .21تغیــر مواقــف ترمــب مــن الصــراع الفلســطینی-

PUERTO RICO

االســرائیلی وارد ،موقع االخبار قطر ،تاریخ الزیارة،2017/2/5

http://www.jpost.com/Not-Just-News/Muslim-

متــاح علــى الرابــط األتــیhttp://www.akhbarqatar. ،

cleric-slams-fake-Trump-plan-to-create-

- 30/01/net/2017

Palestinian-state-in-Puerto-Rico-412651

 .22غمــوض موقــف ترمــب مــن الصــراع الفلســطینی

 .32ترامــب یتخلــی عــن «الدعــم المطلــق « لالســتیطان

االســرائیل ،موقــع الجزیــرةhttp://www.aljazeera.net/ ،

االســرائیلی وینحــاز للســام ،تاریــخ الزیــارة 2017/2/7

29/1/news/reportsandinterviews/2017

/http://www.alghad.tv

 .23عبــد الحمیــد صیــام ،قــرار مجلــس األمــن  2334حــول

 .33ترامــب یــود تحقیــق الســام بیــن الفلســطینیین

االســتیطان مــن الناحیتیــن القانونیــة والسیاســیةhttp:// ،

واإلســرائیلیین ،موقــع فرانــس ،24تاریــخ الزیــارة2017/2/8

www.alquds.co.uk/?p=653267

http://www.france24.com/ar/20161122D

 .24المســتوطنات االســرائیلیة و القانــون الدولــی ،تاریــخ

 .34السیاســة األمیركیــة فــی الشــرق األوســط محــور

الزیــارة 2017/2/6

اتصــال ترامــب ــــ نتنیاهــو ،تاریــخ الزیــارة،2017/2/8

http://nad-plo.org/atemplate.php?id=56

h t t p : / / w w w. a l m u s t a q b a l . c o m / v 4 / a r t i c l e .

 .25نتنیاهــو یتعهــد جدیــد لالســتیطان الســرائیلى

aspx?Type=NP&ArticleID=728688

مــع تولــى ترامــب رئاســة أمریــكا ،موقــع شــرق العربــى،

 .35الحكومــة اإلســرائیلیة توافــق علــى بنــاء مئــات المنــازل

تاریــخ الزیــارة http://www.alshoruq.net/ .2017/2/6

فــی القــدس الشــرقیة المحتلــة ،موقــع بــى بــى ســى العربى،

ar/?Action=Details&ID=55052

تاریــخ الزیــارة http://www.bbc.com/arabic/ .2017/2/8

 .26نتنیاهــو «یســتقبل» ســفیر أمریــكا وســط خــاف علــى

middleeast-38711641

قــرار دولــی بوقــف االســتیطان ،مصــدر الســابق http:// ،

 .36أوبامــا یلمــح إلــى أن نقــل الســفارة األمریكیــة للقــدس

www.bbc.com/arabic/middleeast-38431548

قــد یفجــر الوضــع ،التاریــخ زیــارةhttp://ara. ،2017/2/8

 .27ترامــب “یتراجــع” عــن قــرار نقــل الســفارة األمیركیــة

reuters.com/article/topNews/idARAKBN153031

إلــى القــدس مؤقتــا ..ومقتــدى الصــدر یهــدد بتشــكیل

 .37ترەمــپ پشــتگیریی ســەربەخۆیی فەلەســتینییەکان

قــوة لتحریرهــا ،تاریــخ الزیــارة http://azamil. ،2017/2/6

نــاکات ،ماڵپــەڕی میللــەت پرێــس ،بــەرواری ســەردانکردن،

com/?p=28511

.٢٠١٧/٢/١٦

 .28نتنیاهــو یطالــب ترامــب بنقــل الســفارة االمریكیــة الــى

http://www.milletpress.com/Detail.

القــدس المحتلــة «كمــا وعــد» ،تاریــخ الزیــارة ،2017/2/7

aspx?Jiamre=34605

http://alwaght.com/ar/News/86080

 .38األمــم المتحــدة تصــر علــى حــل الصــراع الفلســطینی

 .29نتنیاهــو یدعــو ترامــب للوفــاء بتعهــده االنتخابــی بنقل

اإلســرائیلی علــى أســاس الدولتیــنR ،وســیا الیــوم ،تاریــخ

الســفارة األمریكیــة للقــدس ،تاریخ الزیــارة 2017/2/7

الزیــارة ،2017/2/16

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38789618

https://arabic.rt.com/world/8637609

 .30أوبامــا :نقــل الســفارة األمریكیــة للقــدس قــد یفجــر

 39-نتنیاهــو یدعــو لالعتــراف یضــم أســرائیل للجــوالن،

الوضــع ،تاریــخ الزیــارة http://ara.reuters. 2017/2/7

موقــع الجزیــرة ،تاریــخ الزیــارة (2017/2/16

com/article/topNews/idARAKBN153031

http://www.aljazeera.net/news/
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المتحدة،تاریــخ الزیــارة http://al-akhbar. 2017/2/14

 .40حمــاس وإیــران ..فــرص التقــارب قویــة فــی عهــد

com/node/271555

ترامــب ،تاریــخ الزیــارة 2017/2/8

« .51ترامــب» یختــار «جیمــس ماتیــس» عــدو إیــران وزیــرا

h tt p s : / / w w w. a l wa t a nvo i c e . c o m / a ra b i c /

للدفــاع ،تاریــخ الزیــارة https://medium. ،2017/2/12

h t m l .1 0 1 7 7 9 1 /1 1 /0 2 /n e w s / 2 0 1 7

com/thenewkhalij

 .41نتنیاهــو :األوروبییــن “لــم یتعلمــوا شــیئا مــن

(President Trump and the US embassy in )52

المحرقــة” بعــد قــرار شــطب حمــاس مــن الئحــة االرهــاب،

?Israel: What›s going on

موقــع القــودسhttp://www.alquds.co.uk/?p=266406 ،

president- /23 /01 /http://www.cnbc.com/2017

 .42ترامــب :ینبغــی إلســرائیل أن تتصــرف «بعقالنیــة» فــی

trump-and-the-us-embassy-in-israel-whats-

عملیــة الســام ،تاریــخ الزیــارة http://www. .2017/2/10

going-on.html

alayam.com/alayam/world/631666/News.html

 .53جــون میــر شــایمر و ســتیفن والــت ،مصــدر ســابق،

 .43ترامــب :حــل الدولتیــن لیــس الوحیــد إلنهــاء الصــراع،

ص .9

موقــع ســكاى نیــوزhttp://www.skynewsarabia.com/ ،

 .54گەیــان عەبــاس و هــاوکار ڕەفیــق ،فەرهەنگــى

web/article/918903

زانســتیی ڕامیــاری ،چاپخانــەى ئاســیا ،ســلێمانى،2017 ،

 .44مؤتمــر صحفــى لدونالــد ترامــب و بنیامیــن نتنیاهــو،

ل .275

تلفزیــون ســكاى نیــوز عربــىة ،مباشــر  ،2017/2/15ســاعة

(Where does Donald Trump stand on Israel?, )55

 9:00لیــل.

website Haaretz, http://www.haaretz.com/world-
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نەخشەى ڕێكخراوە تیرۆریستییەكان و گروپە توندڕەوەكان ،چەندین پێشهاتی چاوەڕوانەكراویان
بە خۆیانەوە بینی وەك دەرەنجامێكی حەتمی بۆ دۆخی پاشەكشەیان لە توانای ڕێكخراوی دەوڵەتی
ئیسالمی (داعش) له ماوەی چەند مانگی ڕابــردوودا ،ئەمەیش وای كرد گروپەكانی سەر بەو
ڕێكخراوەیش بە هەمان شێوە لە پاشەكشەدا بن لە واڵتانی ئیقلیمی ،وەك (بوكۆحەرام ،بەیت
ی
مەقدەس ،جوندل خەالفەت ،دەوڵەتی ئیسالمی لە میسر ،داعشی غەززە) پاشان ئەو پاشەكشە 
ڕێكخراوەكە لە هەر دوو ناوەندە سەرەكییەكەی لە سووریا و عێراق بە شێوەیەكی بەرچاو
كاریگەریی لە سەر لقەكانی تریشی لە ڕووی توانای ڕێكخراوەیی و شەڕكردن دروست كرد .لە
الیەكی تریشەوە ،هەندێك فاكتەر هەیە كە ڕۆڵی ڕێكخراوە كاراكان و بونییەی ڕێكخراوەیییان له
ناوچەكە دیاری دەكات.

بــه شــێوهیهكی گشــتی ئــهم پێنــج فاكتــەره ســەرەكیه
ڕۆڵ و پێگــهی ئــهو ڕێكخراوانــه دیــاری دهكات:
 .1ژینگــەی جوگرافــی و پێكهاتــەی كۆمەاڵیەتــی ئــهو
بارودۆخــه ئابوورییــەی دەوری ئــەو ناوچانــەی داوە،
كــە چەقــی ســەنتەری ئــەو ڕێكخراوانــەن ،چونكــە
ڕێكخــراوە تونــدڕەوەكان بارودۆخــی ئابووریــی الواز و
پێكهاتــەی كۆمەاڵیەتیــی لــەرزۆك بــە كار دەهێنــن بــۆ
كەمەندكێشــكردن ئەندامەكانیــان بــە تایبەتیــش گەنجــان،
بۆیــە داعــش و هاوشــێوەكانی لــە ئەدەبیەتەكانیانــدا
پشــت دەبەســن بــە چەمكــی ئیدارەدانــی پشــێوییە
ئاڵــۆزەكان ،كــە بــۆ ســەر ســێ قۆناغــدا دابــەش دەبــن:
بــێ ئومێدبــوون ،ئیــدارەدان بــە دڕندەیــی ،توانســتی...
ســراتیژیەتی واڵتانــی بەئامانجكراویــش بــە ســەر دوو
ئاســت دابــەش ك ـران ،یەكەمیــان :واڵتانــی یەكگرتــوو كــە
خــاوەن دەســەاڵتی ناوەندیــن زاڵـن بــە ســەر الیەنەكانــی
تــر .دوەم ،ئــەو واڵتانــەی كۆنتڕۆڵــی الیەنەكانــی تریــان
پــێ ناكرێــت و دوا جــار تووشــی الوازی دۆخــی ئابــووری
و كۆمەاڵیەتــی دەبــن.
.2گۆڕانكاریــی لــە ژینگــەی سیاســی و ئەمنــی ،كــە لــە
واڵتانــی ئیقلیمیــدا لــهئێســتا زۆر بــهزەقــی دەبیرنێت ،بەو
پێیــەی ســەقامگیریی سیاســی ،فاكتــەرە دیاریكراوەكەیــە و
ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە كارایــی ڕێكخ ـراوە توندڕەوەكانــدا گرینگــە.
.3لــە ڕووی فیكــری و ئایدیۆلــۆژی و پێوەندییەكانــی
بیروبــاوەڕ و ڕێكخســتنەكان لەگــەڵ ڕێكخــراوە
ســنوورتێپەڕەكان ،كــە لــە ســەر ڕێكخراوێكــی وەك
داعــش جێبەجــێ دەبێــت ،چونكــە هــەر كاتێــك چەقــی
ڕێكخراوەكــە لــهپاشەكشــە دابــوو ،ئــەوە كاریگــەری لــە
ســەر لقەكانــی تریــش دروســت دەكات و دەبێتــە هــۆی
سســتبوون و الوازبوونیــان.
.4ملمالنــێ و كێبڕكێــی ڕێكخراوەیەكانــی لــهنێــوان گــروپ
و ڕێكخـراوە توندڕەوەكانــی لــهواڵتانــی ههرێمیــدا هەیــە.
.5دروســتبوونی هاریكاریــی زانیــاری و هەماهەنگیــی
ئەمنــی لــه نێــوان واڵتانــی ههرێمیــی و جیهانــی بــۆ
ڕووبەڕوبوونــەوەی ئــەو ڕێكخراوانــە ،چونكــە هــەر كاتێــك
ڕووبــەری ڕێكخراوێــك لــە واڵتێــك بوونــەوە ،ئــەوە بــە دەر
نییــە لــە كاریگەربــوون و الوازوبوونــی لقەكانــی تریشــی
لــە واڵتانــی ناوچەكــە .وەك گواســتنەوەی ئەندامــەكان و
ئاڵۆگــۆڕی زانیــاری و گواســتنەوەی پــارە و چــەك بۆیــان،
ئەمەیــش وای كــردوە هاریــكاری ئەمنــی و زانیارییــەكان
ببێتــە میكانیزمێكــی سەرتاســەری بــۆ ڕووبەرووبوونــەوەی
ڕێكخــراوە تونــدڕەوەكان.
بــە رشۆڤەكردنی ئــەو پێنج فاكتەرانە .بۆمــان دەردەكەوێت
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دیارتریه پًالماري تیرۆریستییًكاوی تاڵیبان

ژ
1

ساڵًكان
 5ئًیهونی 2002

پرۆسً و كرديوي تیرۆریستیًكاوی تاڵیبان
ًٌوڵی تیرۆركردوی سًرۆكی پێشووتری ئًفغاوی (حًمیذ كًريزای)

2
3

تشریىی دوويمی 2003
كاوووی دوويمی 2004

كۆوتڕۆڵكردوی چاريگًیًك نً رووبًری خاكی ئًفغاوستان
كوشتىی ًٌشت سًربازی بیاوی نً یوالیًتی غًزوی

4

 16ئًیهونی 2004

دووباري ًٌوڵی تیرۆركردوی كًريزای

5

ئًیار 2006

پًالماری شاری كابم ــ یان دا

6

 19تًموزی 2007

ڕفاوذوی  23كًسی كۆریای باشور ــ زۆربًیان ژن بوون نً ویالیًتی
غًزوی نًسًر رێگًی كابول

7

 7تشریىی دويو 2007

8

 3تشریىی یًكًو 2009

9

 31كاوووی دويمی 2010

10

 11تشریىی دويمی 2016

ئًوجامذاوی كرديويیًكی خۆكوژی نً قووسوڵخاوًی ئًڵماویا نًشاری
مًزاری شًریف

11

 21ویساوی 2017

كوشتىی زیاتر نً  140سًرباز نً پًالمارێكی چًكذاراوی تاڵیبان نً
بىكًی سًربازی شاٌیه وسیك شاری مًزاری شًریف.

سًربازی ئًمًریكی نً رێگًیان بۆ

ٌێرش كردوً سًر كارواوێكی
فرۆكًخاوًی كابول
كوشتىی ًٌشت سًربازی ئًمًریكی نً پًالمارێكیان نً ویالیًتی
وورستان باكوری رۆژًٌاڵتی ئًفغاوستان
كوشتىی چوار سًربازی ئًمًریكی نً باشوری كابول
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كــە هەندێــك پێشــهات كاریگەریــی تەواویــان هەیــە
لــە ســەر ڕادەی پاشەكشــەكردنی توانــای ڕێكخراوێكــی
وەك داعــش لــە ســووریا و عێ ـراق ،لــە هەمــان كاتیشــدا
دروســتكردن و الوازكردنــی لقەكانــی تریــش لــە واڵتانــی
ههرێمیــی .فاكتــەری ســێیەم كاریگەریــی خــۆی بــە
ڕوونــی لەســەر دۆخــی ڕێكخـراوە تونــدڕەوەكان دروســت
كــردوە لــە واڵتێكــی وەك میــر لــە شــێوەی بەدیاركەوتنــی
هەندێــك ڕێكخ ـراوەی ســەر بــە قاعیــدە پــاش ســێ ســاڵ
لــە دیارنەمانــی ئــەو ڕێكخراوانــە هــەر دوای ڕاگەیاندنــی
ڕێكخـراوی (بەیتوملهقدیــس) و بەیعەدانــی بــە ڕێكخـراوی
داعــش لــە نۆڤەمبــەری ســاڵی 2014دا ،هەڵوەشــاندنەوەی
هــەر جــۆرە پێوەندییەكــی ڕێكخراوەیــی و فیكــری لەگــەڵ
قاعیــدە ،هەروەهــا گۆڕینــی نــاوی ڕێكخراوەكــە لــە
(ئەنســار بەیــت مەقــدەس) بــۆ (ویالیەتــی ســینا) وەك
بەشــێك لــە دەوڵەتــی ئیســامی لــە ســووریا و عێ ـراق.
بوكۆ حەرام

ئــهو هەڵمــەت و پهالمــاره تیرۆریســتییانهی گروپــی
بوكــۆ حــەرام ئەنجامــی داون لــە ســەرەتای ســاڵی 2009
بریتــی بــوون لــە گەورەتریــن ئالینگاریــی ئەمنــی ،كــە
ڕووبــەڕووی نێجیریــا بــوەوە .ســەرباری هەڵكشــانی ڕادەی
بەریەككەوتنەكانكــە ســەرتاپای ئــەو واڵتــەی گرتــەوە و
لــە نێــوان ئاژەڵــدارەكان و جوتیــاران زۆر بــە كەمــی ئــەو
یاخیبوونــەی داپــۆىش ،ئامانجــی ئایدیۆلۆژیــی ئــەو گروپــە
تەنیــا لــه بانگەشــەكردنی بــۆ شــوێنكەوتنی ئیســام چــوە
دەرەوە و هەوڵــی بەرجەســتەکردنی بیرۆكەی دامەزراندنی
دەوڵەتێكــی ئیســامییان دەكــرد لــە خۆرئــاوای ئەفریقــا بــه
شــێوەیەكی گشــتی و ناوچــەی دەریاچــەی تشــادیش بــە
تایبەتــی .ســاڵی  2002هەڵمەتــە توندڕەوییەكانــی گروپــی
بوكــۆ حــەرام زۆر بــە چــڕی بەدیاركەوتــن ،ســاڵی 2015
ئــەو گروپــە كەوتــە نــاو لیســتی گروپــە تیرۆریســتییە هــەر
مەترســیدارەكان لــە جیهــان .زیانەكانــی ئــەو یاخیبوونــە
وەحشــیگەرایە لــە دەیــەم ســاڵیدا بــە كوشــتنی زیاتــر
لــە  100000كــەس مەزنــدە دەكرێــت ،هەروەهــا بوەتــە
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هــۆكاری ئاوارەبوونــی زیاتــر لــە  2.6ملیــۆن كــەس.
ســەرچاوە :وەزارەتــی دەرەوەی ئەمەریــكا :ناوەنــدی

بەرەنگاربوونــەوەی تیــرۆری ئەمەریكــی AFP
هەڵكشانی ئەم گروپە

وشــەی بۆكــۆ حــەرام واتــە (پــەروەردەی خۆرئاوایــی
حــەرام) ئــەو نــاوە گروپــی ئەهلــی ســوننەی بــۆ بانگەشــە
و جیهــاد نــاوی پــێ دەركــرد بــوو ،كــە لــە ســاڵی  2015بــە
(ویالیەتــی ئیســامی لــە خۆرئــاوای ئەفریقــا) نــاو نرایــەوە.
ئــەو گروپــە پێیــان وایــە كاریگەریــی خۆرئــاوا هــۆكاری
باڵوبوونــەوەی گەندەڵیــی سیاســی و هــەژاری و نەبوونــی
دادپەروەرییــە لــە باكــووری نێجیریــا.
گروپــی بوكــۆ حـهرام توانیویانــە بۆمــب و هاوەن دروســت
بكــەن ،جگــە لــە دەســتبەركردنی چــەك بــهڕێگــەی تــۆڕە
قاچاخییەكانــی ناوچــەی كەنــار .ئەنجامدانــی كردەوەكانــی
هەڵكوتانــە ســەر و بەتااڵنــردن و ســووتاندنی فەرمانگــە و
بنكــە ســەربازییەكان.
هۆكارەكانی پاشەكشەكردنی بوكۆحەرام

چەندیــن فاكتــەر هــەن كە بوونەتــە هۆی پاشەكشــەكردنی
گروپــی تونــدڕەوی بوكــۆ حــهرام لــهنێجیریــا ،یەكێــك
لەوانــە :قەیرانــی ناوخــۆی خــودی گروپەكەیـه ،چونكــە بــه
هــۆی ملمالنــێ ناوخۆیییەكانیــان لــە ســەر ڕابەرایەتیكردنی
گروپەكــە پــاش كوشــتنی محەمەد یووسفـــی ســەركردەیان،
بــە ڕوونــی ملمالنێــكان لــهنێــوان شــیكاو برنــاوی و مامــان
نــور دەســتی پێكــردوە ،ئەمەیــش بــوە هــۆی دابەشــبوونی
گروپەكــە بــە ســەر دوو ڕەوت و بــاڵ .دوا جاریــش بــوە
فاكتــەری ســەرەكی لــە ســەر دروســتبوونی ڕێكخســتنی
(ئەنســار) كــە بــە گروپــی ئەنساروموســلمین ،لــە واڵتــی
ســوودان نــارساون .دوای ئــەوە لــه ســاڵی  2016ئــەو
گروپــە ڕووبــەڕووی كێشــەیەكی تــر هــات لــە ڕووی
بیروبــاوەڕ و ئایدیۆلۆژیــەت و ئامانجــەكان .دوا جــار بــوە
هــۆی دابەشــبوونیان بــە ســەر ســێ گروپــی لــە یــەك جیــا
و هــەر یەكەیشــیان سەرپەرشــتیی ژمارەیــەك شــانەیان
دەكــرد.
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بیۆگرافیای رابهری رێكخراوی تیرۆریستی بوكۆ حهرام له نایجیریا

ئەبو بەكر محەمەد شیكاو /ڕابەری لە ساڵى  5691لە ویالیەتی یوبی ــ نێجیریا لە دایك بوە
بۆكۆ حەرام
ساڵی 0222

فىقهی خىێنذوە لە ویالیەتی مایذوگىری و لەوێ گروپی بۆكۆ حەرامی
ناسیىە

ساڵی 0222

جێگەی محەمەد یىوسفی گرتەوە و بىە سەركردەی بىكۆ حەرام

ساڵی 0222

چەنذین هێرشی كردە سەر قىتابخانە و كەنیسەكان و بنكەی نەتەوە
یەكگرتىەكان لە بۆجا

ساڵی 0220

شەڕێكی دژی مەسیحییەكان و سەرۆك گىدالك جۆناسا بەرپا كرد

ساڵی 0222

 0222كەسی لە زینذانی جیىا هێنایە دەر

 22ئەپریلی 0222

كردەوەی ڕفانذنی  002خىێنذكاری كچ

 22ئەپریلی 0222

ڕای گەیانذ ،وەك سەبایا مامەڵە لەگەڵ كچە دیلەكان دەكات

 20مایۆی 0222

لە گرتەیەكی ڤیذیۆییذا داوای كرد ،كە كچە نێجیرییەكان بە بەنذكراوی
ئیسالمی دەگۆڕێتەوە

 02سێپتەمبەری 0222

سىپا جەختی لە سەر كىشتنی شیكاو كردەوە

سەرچاوە :وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا -ناوەنذی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆری ئەمەریكی AFP
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فاكتەرێكــی تــری گرینــگ بریتییــە لــە كەموكــوڕی و
دابەزینــی بنكــەی جەماوەریــی ئــەو گروپــە .لــە ڕاســتیدا
پاشەكشــەكردنی پشــتیوانیی جەماوەریــی بــۆ ئــەو
گروپــە لەگــەڵ زیادبوونــی ڕادەی پڕۆســە توندڕەوییــە
هەڕەمەكییــەكان زیاتــر بــوو ،كــە شــەڕكەرەكانیان لــه
چەندیــن ناوچــەدا ئەنجامیــان دەدا ،چونكــە پێــش
ســاڵی  2009ژمــارەی الیەنگرانــی دەگەییشــتە نزیكــەی
 280هــەزار كــەس ،كەچــی لــە لوتكــەی هەڵمەتــە
توندڕەوییەكــەی گەییشــتبوە نێــوان  15بــۆ  50هــەزار
كــەس.
لــەو ماوەیــەدا ســوپای نێجیریــا دەســتی كــرد بــە
هەڵمەتێكــی ســزادانی ئــەو كەســانەی پشــتیوانییان لــێ
دەكــرد ،لــە هەمــان كاتیشــدا كردەوەكانــی بۆكــۆ حــەرام
یەكجــار تونــد و بــهتــەوژم بــوون ،زۆر بــە دڕندەیــی و
وەحشــیگەرانە پڕۆســە توندڕەوییەكانیــان ئەنجــام دەدا.
دوا جــار هاریكاریــی نێودەوڵەتییــش بەشــدار بــوو لــە
پاشەكشــەكردنی ڕادەی تونــدی بۆكــۆ حــەرام ،چونكــە
لــە ســاڵی 2013ـــەوە حكوومەتــی نێجیریــا دەســتی كــرد
بــە پڕۆســەیەكی ســەربازی بــۆ لەناوبردنــی ئــەو گروپــە،
نزیكــەی  15هــەزار ســەربازی بــۆ ئــەو مەبەســتە ئامــادە
كــرد ،پاشــان هێزێكــی هاوبەشــی فــرە ڕەگەزیــان پێــك
هێنــا ،كــە بــە نزیكــەی ( )8.700ســەرباز مەزنــدە دەكـران
و بــە چڕوپــری پاســەوانی ســنورەكانیان دەكــرد.
بزووتنهوهی تاڵیبان

هەرچەنــدە رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــوەكان
ڕایگەیانــدووه كــه نیــوەی ســاڵی  ،2017تــا ســەرەتای
 2018زۆرتریــن پەالمــاری خوێنــاوی لــە كابــول ڕوویانــداوە
بــە هــۆی زیاتربوونــی گروپــە چەكــدارەكان و زۆربوونــی
چاالكییەكانیــان بــه تایبەتیــش ڕێكخــراوی داعــش و
چڕوپــڕی هێرشــەكانی تاڵیبــان لــە هەندێــك هەرێمــی
ئەفغانیــدا ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا پاشەكشــەكی بەرچــاو
لــە مەیدانــی شــەڕ و پەالمارەكانــدا لــە الیــەن تاڵیبانــەوە
دەبیرنێــت ،ئەمەیــش بــهچەندیــن هــۆكاری ناوخۆیــی و

ئایدیا دیپلۆماتیك

گشــتی .یەكێكیــش لــە گرینگرتیــن هــۆكارەكان:

نەبوونی سەركردە

ڕەنگــە ســەرجەم فاكتەرەكانــی خراپبــوون و الوازیبوونــی
هێــزی تاڵیبــان لــە یــەك خاڵــدا كــۆ بكرێتــەوە ،ئەویــش
نەبوونــی ناوەندێتییــە دوای مردنــی دامەزرێنــەری
بزووتنەوەكــە و ڕابەرەكــەی مــەال عومــەر .هەرچەنــده
دوو ســاڵیش دەبــوو مــرد بــوو ،كەچــی ناوەكــەی هــەر
لەســەر بڕیــارەكان دەدرا و وای كــرد بــوو تاڵیبــان بتوانێــت
دەســەاڵت و هێــزی خــۆی پــێ بپارێزێــت ،بــەاڵم پــاش
ڕاگەیاندنــی مردنــی ڕابــەر ،دۆخــی نــاوەوەی بزوتنەوەكــە
گــۆڕا و وردە وردە بــەرەو خراپــی دەچــوو.
ناكۆكی و شەڕە ناوخۆیییەكان

پــاش ڕاگەیاندنــی مردنــی مــەال عومــەر ،شــتێكی رسوشــتی
بــوو بزوتنەوەكــە بــە ســەر چەندیــن گــروپ دابــەش
ببێــت .بــە تێپەڕبوونــی كاتیــش تــا ئێســتا بوونــە گروپــی
ناكــۆك لەگــەڵ یــەك .هــۆكاری ســەرەكییش لــە ســەر ئــەو
دابەشــبوونە و ناكۆكییانــەی بــە پلــەی یــەك دەگەڕێتــەوە
بــۆ مەســەلەی پەردەپۆشــكردنی مردنــی مــەال عومــەر لــە
الیــەن جێگرەكــەی.

گۆڕینی ستراتیژیەتی جەنگ

تاڵیبــان لــهســەردەمی مــەال محهم ـهد عومــەر خــۆی لــە
هــەر هەنگاوێــك الدەدا ئەگــەر زیانــی بــۆ بەرژەوەندیــی
گشــتی هەبوایــە ،وەك هێرشــكردنە ســەر شــار و ڕێگاوبانــە
ســەرەكییەكان و دانانــی بۆمــب لــە ســەرە ڕێــگاكان،
هەروەهــا مامەڵەكردنــی لەگــەڵ هــۆزەكان بــە شــێوەیەكی
شاییســتە ،بــەاڵم دواتــر سـراتیژیەتەكە گــۆڕا بــۆ پەالماردان
و هەڵكوتانــە ســەر شــارەكان و خــۆی تەقاندنــەوە ،ئەمانــە
بوونــە سیاســەت و ســراتیژی نوێــی ئــەو بزوتنەوەیــە.
بــەو هۆیەیشــەوە زیانــی گــەورە بــەر هاواڵتییــان كــەوت
و چەندیــن بــازاڕ و مــاڵ بــهتــااڵن دەبــران .بهمەیــش
درزێكــی قــوڵ لــهنێــوان بزووتنەوەكــە و گــەل دروســت
بــوو ،بــوە هــۆی لهدەســتدانی بنكــەی جەماوەرییــە
ســەرەكییەكەی.
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دیارتریه و گریىگتریه خاڵە بەهێسەكاوی لەدەستذاوی قورسایی ڕێكخراوی داعش
ژ

الوازكردنی خاڵە
بەهێسەكان

دیارترین هۆكارەكان
بێتواوایی لە بەستىەوەی واوەوذ بە لقەكاوی ترەوە ،دواتر له ئەوجامی
جیابوووەوەی لقەكان بە هۆی چڕیى گورزە ئاسماوییەكان بۆ سەر
واوەوذێتیی ڕێكخراوەكە و پەرتەوازەبووویان

1

بێتواوایی

2

وشككردوی
پشتیواوی

3

بەدەرواوی ڕێكخراوەكە

واچاركردوی ڕێكخراوەكە بە هاتىەدەر لە شوێىە قەرەباڵغەكان بۆ بیابان و
واوچەی ئاشكرا

4

هەماهەوگیی سەربازی

هەماهەوگیی سەربازی له وێوان تەوەری ڕووسیایی و ئەمەریكی

5

بەئاماوجگرتىی
سەركردەكاویان

گرته و كوشتىی سەركردە كارا و چاالكەكاوی ڕێكخراوەكە

6

واو
خساوە
ڕێكخراوەكە

ژیىگەی خساوە واو ژیىگە بەر فراواوەكەی ڕێكخراوەكە لە ڕەقە و موسڵ بە ڕێگەی
چاوذوی شاوە و بە سەربازكردوی كەسایەتییە وسیكەكاوی داعش و
دەستەبەركردوی زاویاری

7

چڕكردوەوەی
سەربازییەكان

پڕۆسە چڕكردن و زیاتركردوی پڕۆسە سەربازییەكان لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوو
بۆ سەر ڕێكخراوەكە

8

لەدەستذاوی
جەماوەری

بىكەی لهدەستذان و وەماوی بىكەی جەماوەری بە هۆی خراپیی هەڵسوكەوتی
ئەوذاماویان و پشتیواویكردوی سەرجەم هێسە ئۆپۆزسیۆوەكان لە سووریا

سەرچاوەی دەستبەسەرداگرته و وشككردوی سەرچاوەی پشتیواوی و ئیىتمابوون لە
هەر یەك لە واڵتاوی عێراق و سووریا و ئوردون و لوبىان و توركیا

9

ئیىشقاقی بەردەوام

لە یەك جیابوووەوە و له یەك ترازاوی سەرکردەکاویان بە تایبەتی لەو
شوێىاوە كەوتىە بەر گەمارۆیییەكی سەخت

11

بێمتماوەیی

بێمتماوەیی لە الی هەوذێک سەركردەی ڕێكخراوەكە كە له بىەڕەتذا
عێراقی بوون

11
12

ڕێكخراوەكە لێذاوی واوەوذی وەزارەتی مالیی ڕێكخراوەكە كە كاریگەری لە سەر
گەمارۆداوی
تەمویلكردوی پڕۆژەكان دروست كرد.
له ڕووی دارایییەوە
پەرتەوازەبوون

پەرتەوازەبوووی ڕوئیا و پالوە ستراتیژییەكاوی ڕێكخراوەكە
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بسًتنوًهی گونجانی مٌجاىیدینی سۆماڵ

فورماندهمانی
ىۆزهمان

ئوحمود دیری ،ئوبٌ عوبیدهی ئومیر
زۆربوی ىۆزهمانی سۆماڵ ،بوتایبوتیش ىۆزهمانی باشٌر

سااڵنی
چاالمیومانیان
ناًهندی
سورمردایوتی

ً 2002هك بسًتنوًهیومی سوربوخۆ تا ئێستا
جولب /جٌبای ناًهڕاست

ناًهندی
پرۆسومانیان

سۆماڵ ،مینیا /توقینوًه لوىوندێل ًاڵتی ئومیسۆم

ئایدیۆلۆژیا
ىێس

سولوفیوتی جیيادی ً تومفیری
1.4.21

ىاًپویمانیوتی

قاعیده /مٌجاىیدنی بیانی

رمابور

حنٌموتی یومێتی راگٌزهر (سۆماڵ) /نێردهی یومێتی ئوفریقیا لو سۆماڵ

پەیدابوونی داعش

ئــەو گۆڕانكارییــە ناوخۆیییانــەی تاڵیبــان هــاو كات بــوو
لەگــەڵ پەیدابوونــی داعــش .سـراتیژیەتی داعشــیش هــەر
لــە ســەرەتاوە ڕوون و ئاشــكرا بــوو ،ئەویــش بەرپاكردنــی
جەنــگ لەگــەڵ بزوتنــەوە و لەبەریەكهەڵوەشــاندنەوەی
یەكڕیزیــان ،فرێدانیــان بــە پــارە و چــەك ،هەروەهــا
باڵوكردنــەوەی پڕوپاگەنــدە لــە ســەر تاڵیبــان ،بــەوەی كــە
بــۆ بەرژەوەندیــی ئەجینــدای بیانــی كار دەكات ،بۆیــە
ژمارەیەكــی زۆر لــە ســەركردەكانی تاڵیبــان ڕوویــان كــردە
داعــش.
چەكی ئاسمانیی ئەفغانی

یەكێــك لــە دیارتریــن كێشــەكانی هێــزی چەكــداری
ئەفغانــی ،نەبوونــی چەكــی ئاســانی بــوو ،بــەاڵم دوای
ئایدیا دیپلۆماتیك

هاتنــی ئــەرشەف غەمــی بــۆ ســەر جڵــەوی دەســەاڵت،
زۆر گرینگــی بــە ئامادەكردنــی ســوپا و چەكــی ئاســانی
دا ،بۆیــە توانیــی چەندیــن گرێبەســتی گرینگــی چــەك
لەگــەڵ هــەر یــەك لــە چیــن ،ڕوســیا ،هیندســتان .ئەمەریكا
و هاوپەیامنــی ناتــۆ دەســتبەر بــكات .ئەمەیــش وای كــرد
حكوومــەت بتوانێــت بــە ئاســانی موڵگــە و حەشــارگەی
تاڵیبانــەكان بكاتــە ئامانــج و لــە ناویــان ببــات.
بەئامانجگرتنی چەقی سەنتەری تاڵیبان

جگــە لــەو فاكتەرانــەی بــاس كـران ،گۆڕینــی سـراتیژیەتی
حكوومەتــی ئەفغانــی لــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ تاڵیبــان،
كاریگەرییەكــی زۆر هەبــوو لــە ســەر بارودۆخــی مەیدانی،
چونكــە ئــەو پڕۆســانەی هێــزە تایبەتییەكانــی ئەفغانــی
(كۆمانــدۆ) ئەنجامیــان دەدا ،زیانــی زۆر گەورەیــان لــە
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تاڵیبــان دا ،بــوە هــۆی الوازبوونــی لــه ڕووی شــەڕ و
كەمبوونــەوەی شــەڕكەرەكانیان.

بزوتنەوەی گەنجانی موجاهیدین لە سۆماڵ

دوای كوشــتنی(ئەحمــەد كونــی) ڕابــەری بزووتنــەوەی
گهنجانــی موجاهیدیــن لـه ســۆماڵ كــە بــە موختــار ئەبــوو
زوبێــر نارسابــوو ،چەندیــن پرســیار لــە بــارەی داهاتــووی
بزوتنەوەكــە هاتوونەتــە ئــاراوە ،بــە تایبەتــی پاش كوشــتنی
ڕابەرەكــەی لــە الیــەن ســوپای ســۆماڵەوە ،دواتــر بــە
پشــتیوانیی هێزێكــی نێــردەی یەكێتیــی ئەفریقــا دەســتیان
بــە ســەر موڵگــە ســراتیژییەكانی بزوتنەوەكــە داگــرت
لــهناوەڕاســتی و باشــووری واڵت .بــە نەمانــی ڕابەریــش،
بزوتنەوەكــە كەوتوەتــە نــاو قۆناغێكــی نــوێ ،چونكــە
ڕابــەری بزوتنەوەكــە ڕكابــەران و واڵتانــی ههرێمیــی
تۆقاندبــوو ،بۆیــە قۆناغــی داهاتوویــان ئاســان نابێــت و
ڕەنگــە ببێتــە هــۆی پاشەكشــەكردنی دەســەاڵتی ســەربازی
و ئەمنــی و ئیداریــی بزووتنەوەكــە.
هــۆكاری ســەرەكیی الواز بــوون و پەرتەوازەبوونــی
بزوتنەوەكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ چەنــد خاڵێــك:
ــــ كوشــتنی ڕابــەری ڕۆحییــان لــە بۆردومانێكــی فڕۆكــە
جەنگییەكانــی ئەمەریــكا ،كــە گورزێكــی كوشــندە بــوو
بــۆ ســەر بزوتنەوەكــە ،هەروەهــا زیانــی ســراتیژیی
قــورس ،كــە وای كــردوە بزوتنەوەكــە هیــچ بەدیلێكــی
تــری نەبێــت .تێپەڕاندنــی بازنــە ئەمنییــە مەترســیدار و
بەرتەســكەكەی دەوری ڕابــەری دابــوو ،كاریگەریــی خــۆی
هەبــوو لــە ســەر الوازبوونــی بزوتنەوەكــە و هەســتكردن
بــە بــێ متامنەیــی.
ــــ پاشەكشــەكردنی جووڵــەی مەیدانیــی بزوتنــەوەی
گهنجانــی موجاهیدیــن لـه ســۆماڵ و لەدەســتدانی موڵگــە
سـراتیژییەكانی لــە ناوەڕاســت و باشــووری ســۆماڵ تەنهــا
لــە مــاوەی دوو هەفتــەدا ،هەروەهــا ڕۆیشــتنی ئــەو
شــەڕكەرانەی بــە بنەچــە ســۆماڵی نەبــوون ،لــە ڕەگــەزی
جیاجیــا بــوون ،بــەاڵم خــاوەن شــارەزایییەكی فـراوان بــوون
لــە شــەڕكردندا .ئــەوان بەشــداریی چەندیــن شــەڕیان كــرد

بــوو لــە ئەفغانســتان و بۆســنە و چیچیــان ،بەاڵم ســەرەتای
 2009ویالیەتــە یەكگرتــوەكان ئــەو شــەڕكەرانەی بــە
تایبەتــی كــردە ئامانــج ،ئەمەیــش وای كــرد ســنورەكەیان
بەرتەســك ببێتــەوە و لــە ســۆماڵ بچنــە دەرەوە.
ــــ لــە ســاڵی  2011بزوتنــەوەی گەنجــان بڕیاریــدا بــە
تــەواوی لــە مەقادیشــۆی پایتەخــت بكشــێنەوە و بــە
شــێوەیەكی تەكتیكــی پاشەكشــەی خۆیــان ڕاگەیانــد .لــە
قۆناغــی دوەمیــش ســەرجەم شــار و پێگــە ســراتیژییە
گرینگەكانیــان چــۆڵ كــرد .دواییــن شــاریش (كیســایو)
بــوو ،كــە هێزەكانــی كینیــا و میلیشــیا ســۆماڵییەكان
دەســتیان بــە ســەردا گــرت .ئەمەیــش بــوە هــۆی
ئیفلیجبوونــی بزوتنەوەكــە و لەدەســتدانی گرینگرتیــن
ســەرچاوەی ئابــووری.
ــــ خاڵــی ســێیەمیش توانــای دەزگا ئەمنییــەكان بــە
لەبەریەكهەڵوەشــاندنەوەی تۆڕە ئەمنییەكانــی بزوتنەوەكە
لــە مەقادیشــۆ و دەســتگیركردنی ڕەگەزەكانیــان.
لــە الیەكــی تریشــەوە ،كلیلــی بزوتنەوەكــە لــە ڕووی
ئەمنــی و ســەربازی و داراییــش لــە نــاو دەســتی ڕابــەری
پێشــوو بــوە ،ئەمەیــش داڕمانــی بزوتنەوەكــەی خێراتــر
دەكات ،لەگــەڵ ئەگــەری پاشــگەزبوونەوەی ئەندامەكانیان
بــە شــێوەی تــاك تــاك لــە بیرۆكــە ڕادیكاڵییەكەیــان
و دەســتهەڵگرتن لــه ڕیزەكانــی بزوتنەوەكــە ،بۆیــە
بزوتنەوەكــە لــە كاتــی ئێســتادا هەڕەشــەی لەناوچــوون و
لــە بەریەكهەڵوەشــاندنەوە لــە ســەرە.
سەرچاوەكان:
www.alaraby.co.uk-1
http://studies.aljazeera.net/ar/reports -2
http://acpss.ahram.org.eg/Index.aspx-3
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بزووتنهوهی گهنجانی كشمیر

پێناسهكردنهوهی پرسی مافی چارهنووس ل ه گۆشهیهكی گهرمداهاتوودا
حهفس ه كنجوال
لە عەرەبییەوە :کارناس جوبرائیل
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ئهم ڕاپۆرت ه توێژینهوهیهكی پوخت دهكات لهسهر میكانیزم ه لۆكاڵییهكانی تایبهت ب ه ئاڵۆزی
و ملمالنێكانی كشمیر ،ههروهها جهختدهكات لهسهر ئهو شهڕو خهباتهی ك ه گهنجانی كشمیر
ل ه سهرهتای دهیهی یهكهمی ههزارهی سێیهمهو ه ل ه دژی دهوڵهتی هندستان بهرپایان كردووه.
ل ه الیهكیترهو ه ئهم راپۆرت ه تیشكی خستۆت ه سهر ئهو شێوازهی ك ه بزووتنهوهی گهنجانی
كشمیر جموجووڵهكانی لهسهر دهستپێكردوو ه ل ه دهرهوهی فهزای سیاسی و فهڕمی ل ه رێگهی
بهكارهێنانی تهكنۆلۆژیاو شێوازو رێگهی تر ل ه پێناو زیادكردنی هۆشیاری ل ه بهرامبهر كێشهی
كشمیر .سهرهڕای ئهم گۆڕانكارییانه ،كاریگهرێتی سیاسی ئهو گروپ ه له گهنجانی كشمیر
هێشتاك ه سنوردار ه بههۆی بهرزبوونهوهی كێرڤی توندوتیژی و داپڵۆسینهكانی دهوڵهتی
هندستان و چاودێریكردنی بۆ ئهو جوواڵنهوهیه.

پێشهكی

لــه دوای ســێ ســاڵ دابــڕان ،ههریــهك لــ ه هندســتان
و پاكســتان جارێكیــر دهســتیانكردهوه لــه دانوســتانی
دووقۆڵــی سهرتاســهری ،كاتێــك گهیشــته لوتكــه لــه
دوای ســهردانی ســهرۆك وهزیرانــی پاكســتان (مــودی)
بــۆ پاكســتان بــۆ بهشــداریكردنی ل ـ ه لوتك ـهی رێكخ ـراوی
هاریــكاری ههرێمیــی باشــوری ئاســیا ( )SAARCلــه
ئهیلولــی  .2016بــهاڵم كاتێــك چاوهڕواندهكــرا كێشــهو
ملمالنێــی تایب ـهت ب ـه جامــۆو كشــمیر یهكێــك بێــت ل ـه
خاڵــه ســهرهكییهكانی گفتوگــۆكان» بــهاڵم جارێكیــر
دهركــهوت كــه بهرژهوهندیــه نهتهوهییهكانــی هــهردوو
واڵت جارێكیــر زاڵكــرا بهســهر دهنــگ و خواســتهكانی
گهالنــی ناوچهكــه ،بــه تایبهتــی ئــهوهی پهیوهندیــداره
بــه زۆرینــهی موســوڵامن لــه دۆڵــی كشــمیر.
پێشینهیهك دهربارهی مێژووی ملمالنێكه

ڕهگ و ڕیشـهی ملمالنێــی كشــمیر دهگهڕێتـهو ه بــۆ ســاڵی
 1947كاتێــك نیــوه دوورگ ـهی هندســتان لهس ـهر بنهمــای
دیینــی دابهشــكرا بــۆ هندســتان (زۆرینــهی هندۆســی)،
ههروههــا پاكســتان (زۆرین ـهی موســوڵامن) ،ل ـه قۆناغــی
داهاتووشــدا گرتنهدهســتی دهســهاڵتی كشــمیر لهالیــهن

(میهراجــای هندۆســی)یهوه بــه شــێوهیهكی تهمومــژاوی
بــووه هــۆی لكاندنــی ههرێمــی كشــمیر بــ ه خاكــی
هندســتانهوه .بــه دیوێكــی تــردا خواســت و داواكارییــه
ناوخۆییـهكان بـه ئهنجامدانــی راپرســیهك بــۆ دیاریكردنــی
چارهنوســی كشــمیر لـه نیــوهی دووهمــی سـهدهی بیســت
پشــتگوێخرا .ههرێمــی كشــمیر هــهر لــ ه ســهرهتای
دهی ـهی ههشــتاكانهوه تاكــو س ـهرهتای ه ـهزارهی ســێیهم
لــه داوی راپهڕینێكــی توندوتیــژ تێــوهگال ،كــه لهالیــهن
ســهركرده كشــمیرییهكان و بیانییهكانــهوه ســهركردایهتی
كــرا لــه دژی دهوڵهتــی هندســتان ،بــهاڵم ئــهو راپهڕینــه
لهالیــهن پاكســتانهوه پشــتیوانی لێكــرا .ههرچهنــده
هندســتان توانــی راپهڕینهكــه دامركێنێتــهوه لــه رێگــهی
بهرزكردنــهوهی ئاســتی داپڵۆســین و زۆری كوشــن و
پێشــێلكردنی مافهكانــی مــرۆڤ و دروســتكردنی چهندیــن
گروپــی سـهربازی لـه دژی بزاڤـه ههڵگهڕانـهوهی كشــمیر،
وهك گروپــی (االخــوان) ،ئهمــه جگــه لــه پیادهكردنــی
سیاس ـهتی پهرتك ـهو زاڵب ـه ،ك ـه دواجــار كاریگ ـهری زۆری
ههبــوو لــه ســهرههڵدانی شــهڕو كوشــتاری ناوخۆیــی
لهنــاو ریــزی پشــتیوانان و الیهنگرانــی ئــازادی كشــمیردا.
لــه مــاوهی دهیــهی یهكهمــی هــهزارهی ســێ،
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بیۆگرافیای جامۆ كشمیر

پایتَخت
پێگَی جْگرافی

سریٌاگار
باكّْری ٌُدستاى – چیای ُیواالیا .خاًٍّی پێگَیَكی
ستراتیژییَ لَ باضّْر ّ ًاٍّڕاستی ئاسیا

دٍّڵَتَ دراّسێكاًی
دابَضبًّْی ئیداریی َُرێن

چیي ،پاكستاىٌُ ،دستاى ،ئَفغاًستاى
لَ سێ بَش پێكِاتٍّْ :ئَكسای تچیي (بَضی چیي) ،جاهۆ
كطویر (بَضی ٌُدستاى) ،ئازا كطویری ئازاد (بَضی پاكستاى)

ڕّّبَر

 222,222كیلۆهَتر چْارگۆضَ

ژهارٍی داًیطتْاى
سَرۆك ٍّزیراى

 22.088هلیۆى
هَحبْبا هْفتی

پێگَی سیاسی

یَكێكَ لَ ّیالیَتَكاًی ٌُدستاى ّ كاریگَری سیاسی ّ
ئابّْری خۆی َُیَ لَسَر ًاّچَكَ
جاهۆ  -سریٌاگار

پایتَختی زستاًَ ّ ُاّیٌَ
ڕٍچَڵَكی گَلی كطویر
ئَّ زهاًاًَی قسَی
پێدٍكَى
باری ئاسایص
باری ئابّْری
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تْرك ،هَغۆلَكاى ،ئَفغاًییَكاى ،ئارییَكاى
ٌُدی ،كطویری ،ئۆردّ
كطویر ًاّچَیَكی پڕ كێطَ ّ ًاكۆكیَ لَ ًێْاى ٌُدستاى ّ
چیي ّ پاكستاى
زۆربَی داًیطتْاًی كطویر بَ كطتْكاڵٍَّ خَریكي ّ چًَدیي
بَرّبّْهی كطتْكاڵی ٍّك گًَن ،گًَوَضاهی ،هیٍْ ّ سَّزٍ،
ًَُگْیي بَرَُم دٍُێٌێت
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بزووتنــهوهی كشــمیر لــه پێنــاو بهدهســتهێنانی مافــی
چارهنــوس گــۆڕا بــۆ بزووتنهوهیــهك كــه گرێكــهی
لهب ـهر رۆشــنایی بۆچوونــی لێكۆڵ ـهرو شــیكهرهوه هنــدی
و نێودهوڵهتییهكانــدا پێشــبینی كــرا بگهڕێتــهوه بــۆ
بــاری ئاســایی خــۆی لــ ه پــاڵ بێهیوابوونــی خهباتــی
چهكدارانــهی دانیشــتوانی لۆكاڵــی ههرێمهكــه.
لهگــهڵ ئهوهشــدا لــه ســهرهتای ســاڵی 2008دا بــه
شــێوهیهكی فراوانــر شــهپۆلێكی نوێــی خۆپیشــاندانی
ئاشــتیانه بــه ســهركردایهتی ئــهو نهوهیــهی لــه ســایهی
رابهرایهتیكردنــی خهباتــی چهكدارانــهدا گهشــهیكرد
بهرپــا بــوو .هۆكارهكانــی روودانــی خۆپیشــاندانهكان
جۆراوجــۆر بــوون ،هـهر لـه خواســتی دهستبهسـهرداگرتنی
زهوی و زاری كشــمیرو كوشــن لــه دهرهوهی یاســا
لهالیــهن دهوڵهتــی هندســتانهوه ،تــا دهگاتــه كوشــتنی
ئهنقهســت و ئهشــكهنجهدانی گهنجانــی كشــمیر.
ئ ـهم راپۆرت ـه ههوڵــدهدات رۆڵــی یهكالك ـهرهوهی ن ـهوهی
تــازهی گهنجانــی كشــمیر بهرجهســته بــكات لــه رووی
ســهرلهنوێ پێناســهكردنهوهی بزووتنــهوهی كشــمیر
لــه پێنــاو بهدهســتهێنانی مافــی چارهنــوس ،جگــ ه لــهو
ههلومهرجــه كۆمهاڵیهتــی و سیاســیه ناســهقامگیرهی
كــه تیایــدا گهشــهیان كــردووه.
دروســتبوونی گۆڕانــكاری لــ ه شــێوازی ناڕهزایــی
دهربڕیــن

ل ـه ئهنجامــی لێكچوونێكــی گ ـهوره لهگ ـهڵ بزووتن ـهوهی
گهنجانــی بههــاری عهرهبــی ،ئهمــڕۆ گهنجانــی كشــمیر
خۆیــان بــ ه تهكنۆلۆژیــاو زۆرێــك بڵنگــۆو دهرفهتــی
كۆمهاڵیهتــی و كولتــوری چهكــدار كــردووه ،ســهر هڕای
گوتارێكــی پهیوهســت و جیهانــی كــ ه بنهاغهكــهی
بریتییــه لــه بهرهنگاربوونــهوه .بهشــێكی زۆر لــه چینــی
ناوهنــدی كشــمیر دهچنــه دهرهوه بــۆ تهواوكردنــی
خوێنــدن ،لــه زانكۆكانــی هندســتان بێــت یــان لــه
زانكۆكانــی بهریتانیــاو ئهمهریــكا ،لــهو رێگهیهشــهوه
هزاییــی دهربڕیــن
شــێوازی نوێــی بیركردنــهوه و ناڕ 

تاقــی دهكهنــهوه .ههروههــا ژمارهیهكــی زۆر لهوانــه
زانســته مرۆڤایهتیهتــی و كۆمهاڵیهتییــهكان دهخوێنــن،
ئ ـهوهش ل ـه ئهنجامــدا وایانلێــدهكات زیاتــر هۆشــیار بــن
و درك ب ـه مێــژوو پێگ ـهی كشــمیر بك ـهن لهنێــو خهباتــی
رزگاریخــوازی لــه سهرتاســهری جیهــان.
لـه ئهنجامــی ئـهو هۆشــیاربوونهوه و دركپێكردنـ ه زۆرێــك
هونهرمهنــد ،چاالكــهوان ،نوســهران ،رۆژنامهنوســان،
بهرههمهێنهرانــی فیلــم و ئهكادیمیســت لهنــاو
گهنجانــی كشــمیردا دروســتبوون ،ئهوانــهی كــه ئیمــڕۆ
هونـهرو ئـهدهب و زانســت بهرهـهم دههێنــن .گرنگی ئهم
گۆڕانكارییــ ه لــه خۆپیشــاندانی خوێندكارانــی زانكۆكانــی
هندســتان بهرجهســته بــوو لــه مانگــی شــوبانی ،2016
لــه ئهنجامــی ســهركوتكردنی جوزاڵنــهوهی ئۆپۆزســیۆنی
خوێندكاریــی لهالیــهن حكومهتــی هندســتانهوه .لــهم
چوارچێوهیــهدا خوێنــدكاره كشــمیرییهكان شانبهشــانی
ژمارهیــهك لــه گهنجانــی هندســتان كــه ســهر بــه

ڕهگ و ڕیشهی ملمالنێی كشمیر دهگهڕێتهو ه بۆ ساڵی
 1947كاتێك نیو ه دوورگهی هندستان لهسهر بنهمای
دیینی دابهشــكرا بۆ هندســتان (زۆرینهی هندۆسی)،
ههروهها پاكســتان (زۆرینهی موسوڵمان) ،ل ه قۆناغی
داهاتووشدا گرتنهدهستی دهسهاڵتی كشمیر لهالیهن
(میهراجای هندۆسی)یهو ه ب ه شێوهیهكی تهمومژاوی
بــوو ه هــۆی لكاندنــی ههرێمی كشــمیر بــ ه خاكی
هندستانهوه
ئاوێتهیهكــی ههمهجــۆری كهمینــه كۆمهاڵیهتــی
و دینییــهكان بــوون ،بهرهنــگاری گوتــاری دهوڵهتــی
هنــدی بوونــهوه ســهبارهت بــه كێشــهی كشــمیرو
پرســی لهســێداردانی بهسیاســی كــراوی (ئهفــزهڵ
گــۆرۆ) ،كــه موســوڵامنێكی كشــمیریهو بــه تۆمهتــی
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پالندانــان بــۆ هێرشــكردنه ســهر پهرلهمانــی هندســتان
لــه ســاڵی  2001لهســێداره درا .شــیاوی باســكردنه ئــهو
بــزاڤ و بهرههمهاتــووه كولتورییــه كشــمیریهی كــه
گهنجــان رابهرایهتــی دهكــهن ،بــووه هــۆی ئهفراندنــی
گوتارێكــی نــوێ ،گوتارێــك كــه ســهر هڕای پشتبهســتنی
بــه ســهرچاوهو پاڵنــهری جۆراوجــۆرو هاتهریــب ،بــهاڵم
پهیوهندییهكــی پتــهوی ههیــه بــه پێویســتبوون بــه
بهدیهاتنــی دادپــهروهری لــه كشــمیر.
یهكێــك لــهو منوونانــه بریتیــه لــه بهرجهســتهكردنی
بیۆگرافیایهكــی وێنهگیــراوی كاریكاتێرســتی كشــمیری
(مالیــك ســ هجاد) ،كــه لــه ســاڵی  2015بــ ه ناونیشــانی
«مۆنــۆ ،الوێــك لــه كشــمیر» باڵوكراو هتــهوه .ســ هجاد كــه
لـه تهمهنێكــی منداڵیـهوه دهســتی بـه كێشــانی كاریكاتێــری
سیاســی بــۆ رۆژنامهكانــی كشــمیر كــردووه ،چیرۆكــی
گهورهبــوون و پێگهیشــتنی ل ـه ناوچ ـهی رسینــاگار بامتالــۆ
دهكات لــه كاتــی ســهرههڵدانی خهباتــی چهكــداری ،كــه
شــێوازهكانی داپڵۆســینی تونــدی بینیــوه كــه دهوڵهتــی
هندســتان و هێــزه ئهمنییهكانــی لـه دژی خهڵكــی كشــمیر
پیادهیــان كــردووه ،ســ هجار بــه شــێوهیهكی ژیرانــه
هونــهری وێنهگیــراوی مۆدێــرن و هونــهری كالســیكی
كشــمیری پێك ـهوه ئاوێت ـه دهكات ،جگ ـه ل ـهوه پشــتی ب ـه
ئایكۆنــه كولتورییــه هاوچهخــهكان بهســتووه لــه پــاڵ
فۆلكلــۆرو داب و نهریتــه مێژووییــه دهوڵهمهنــدهكان
ل ـه كشــمیر .ل ـه رێگ ـهی بهكارهێنانــی زمانــی بیۆگرافیــای
كهســی ،مافهكانــی مــرۆڤ ،ســۆفیگهری ئیســامی و
رهخن ـهی سیاســیهوه ،س ـ هجاد شــكۆو ســتایش پێشكهشــی
هیــچ حزبێكــی سیاســی یــان هیــچ ئایدیۆلۆژیایـهك نــاكات،
بــهاڵم دیمهنهكانــی خهباتــی رۆژانــهو نههامهتییهكانــی
ژیــان لــه ســایهی داگیــركاری ســهربازیدا بهرجهســته
دهكات .كاری س ـ هجاد ب ـه گشــتی جیهانیبــوون بهرجهســته
دهكات لــه ههمــوو ئــهو بابهتانــهی باســیان دهكات،
ســهرهڕای تایبهمتهندێتــی جێڕهوتــی كشــمیری ،هــهر
ئهوهشــه كــه ســهرنجی خوێنــهر رادهكێشــێت.
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ســهجاد بــه یهكێــك لــهو گهنجــه كشــمیرییه زۆرانــه
دادهنرێــت كــه شانبهشــانی ئینتهرنێــت و شــێوازهكانی
پهیوهنــدی كۆمهاڵیهتــی فۆرمــی كولتــوری جۆراوجــۆر
تاقــی دهكهنــهوه لــه پێنــاو راكێشــانی ســهرنجی
ههمــووان بــۆ كێشــهی كشــمیر .كارو چاالكییهكانــی
نــهوهی نوێــی كشــمیر ئاماژهیــه بــۆ ئــهوهی گهنجانــی
كشــمیر بوونهتــه داینهمــۆی گۆڕانێكــی گرنــگ لــه
كشــمیر ،بــه دیاریكراویــش لــه بــواری ئــهو سیاســهتهی
كــه لــه دهرهوهی ئــهو حزبــه سیاســییانهی كشــمیر
پهیــڕهو دهكرێــت ،كــه بانگهشــه بــۆ ئــازادی دهكــهن.
ل ـه كۆتایــی دهی ـهی ههشــتاكانی س ـهدهی رابــردوو ،ئ ـهو
رابــهرو ســهركردانهی خهباتیــان بــۆ ئــازادی كــردووه لــه
كشــمیر ،وهك گروپهكانــی هاوپهیامنێتــی ئازادییــهكان،
بــهرهو رزگاری جامــۆو كشــمیر ،ههژمونــی خۆیــان
بهســهر خهباتكــردن لــه دژی دهوڵهتــی هندســتان
ســهپاند .بههــۆی تێوهگالنــی ئــهو هێــزو گروپانــه لــه
پیالنــه سیاســییهكان و شــهری ناوخــۆو كهیســهكانی
گهندهڵــی ،لــه بهرامبــهردا كاریگهرییــان لــهم ســااڵنهی
دواییــدا الواز بــووه .سـهر هڕای پشــتیوانیكردنی زۆرێــك بــۆ
ئــهو ئامانجانــه لــه كشــمیر ،بــهاڵم لــه ئێســتادا پرســیار
دهك ـهن ل ـه بــارهی شــێوازهكانیان ل ـه بهرهنگاربوون ـهوهو
خهباتكردنــدا و رهخنــهی توندییــان ئاراســتهیان كــردووه
بههــۆی بهكارهێنانــی بێســنوری مانگرتنــی گشــتی و
كهمتواناییــان لــه نیشــاندانی شــتێكی زیاتــر لــه ســهروو
هێشــتنهوهی رایهڵــهی خهبــات .ههروههــا ههندێــك
لــهو گهنجانــه ههســتیانكردووه بــه بهرتهســكی
رووبــهری رێگهپێــدراو لهبهردهمیانــدا بــۆ كاركــردن
لهگــهڵ ئــهو حزبــه سیاســییانهدا ،بــه پێچهوانــهی ئــهو
حزبانــهی ســهر بــه هندســتانن ،كــه ف هزایهكــی باشــیان
بــۆ گهنجــان هێشــتۆتهوه تاكــو رۆڵێكــی بــاش بگێــڕن.
چاالكهوانــی كشــمیری (مزمــل تاكــور) ،كــه یهرۆكایهتــی
پهیامنــگای كشــمیری بــۆ كاروبــاری نێودهوڵهتــی دهكات
و كۆمهڵێــك پــرۆژهی گهشــهپێدان لــه كشــمیر بهڕێــوه
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دهبــات دهڵێــت« :پێناچێــت كۆمســیۆنێك لــهو كهســ ه
شــارهزایانه ههبێــت كــه دهتوانــن بزووتنهوهكــه بــهرهو
پێشــهوه ببــهن و ســراتیژی كارمــان پێشــكهش بكــهن،
چهنــد لــه ســهركردهكامنان خاوهنــی باكگڕاونــدو
پســپۆڕین لــه بــواری دانوســتان و تیۆرســینی سیاســیدا؟
كــوا ســراتیژه تازهكانیــان؟ یــان ئهوهتــا ســهركرده
ئازادیخوازهكانــی ئێمــه بانگــهش بــۆ مانگرتنــی گشــتی
دهكــهن ،یــان قهدهغهكردنــی هاتوچــۆ لهالیــهن
حكومهتــهوه بهســهرماندا دهســهپێرنێت ،هــهروهك
زۆرێــك لــه گهنجــهكان دهســتیانكردووه بــه لێپێچینــهوه
لــه ســهركردهكان و پێیاندهڵێــن :ئــهوه چیــه كــه ئێــوه
لــ ه پێنــاوی ئێمــهدا كردووتانــه و تیایــدا ســهركهوتوو
بــوون؟ بــه تهنهــا ههســتی سیاســی بــهرهو پێشــهوهمان
نابــات ،چونكــه لهســهرمان پێویســته بــه ســراتیژێكی

راســتهقینهوه بــهرهو پێشــهوه بڕۆیــن».
ســهرهڕای ئــهوهش ههمــووان لــهوهدا كــۆك نیــن
كــه هــۆكاری كهمبوونــهوهی كاریگــهری ئــهو هێــزو
گروپانــهی بانگهشــ ه بــۆ ئــازادی دهكــهن بــۆ نهبوونــی
ئــهو ســراتیژه راســتهقینهیه دهگهڕێتــهوه .وجاهــات
ئهحمــهد ،مامۆســتای كۆمهڵناســی لــه زانكــۆی (ئۆبــی
جهنــدهل)ی جیهانــی دهڵێــت« :گهنج ـهكان ناچن ـه ریــزی
هاوپهیامنێتــی ئازادییــهكان یــان بــهرهی رزگاریخــوازی
جامــۆو كشــمیر ،نــهك لهبــهر ئــهوهی ئــهو حزبانــه
جێگــهی رهزامهنــدی نیــن ،بهڵكــو بههــۆی ئــهو راســتیه
دژوارهوهیــه كــه پهیوهنــدی بــهو حزبــی و گروپانــهوه
ههیــه ،كــه بانگهشــه بــۆ بهدهســتهێنانی ســهربهخۆیی
دهكــهن ،ســهربهخۆییهك كــه مانــای دهســتگیركردن،
لێــدان و ئهشــكهنجهدان و لهدهســتدانی كارو پیشــه
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دهگهیهنێــت لــه كۆمهڵگهیهكــی وهك كۆمهڵگــهی
ئێم ـه ك ـه جیاوازیی ـه چینایهتیی ـهكان ب ـه زهقــی دیــاره ،تــا
دهگاتـه قهیرانــی ناســنامه .لێــرهوه دهبینیــن كـه گهنجانــی
چینــی ناوهنــد وهك رۆژنامهنوســان ،كاریكاتێریســتهكان،
نوســهران ،ئهكادیمیســتهكان و چاالكهوانانــی
بــواری مافهكانــی مــرۆڤ لــ ه روانگــهی هۆشــیاری و
دركپێكردنیانــهوه پهیوهنــدی بــهو حزبانــهوه ناكــه كــه
بانگهشــه بــۆ ســهربهخۆیی دهكــهن ،چونكــه دهزانــن
باجــی پهیوهندیكردنیــان بــهو حزبانــهوه چیــه .ئــهو
حزبانــهی بانگهشــه بــۆ ســهربهخۆیی دهكــهن پێشــوازی
دهكــهن لــه پهیوهندیكــردن و بــوون بهئهندامــی
گهنجانــی كشــمیر لهنــاو ریزهكانیــان ،بــهاڵم لهنێــو
ئهوانــهدا كهســانێك هــهن دهتوانــن بــ ه درێژایــی رۆژ
لهنــاو بــارهگای هاوپهیامنێتــی ئازادییهكانــدا دابنیشــن
و واز لــه پیشــهو كار یــان بڕوانامــهی زانكۆییــان بهێنــن
لــه بهرامبــهر وهرگرتنــی موچهیهكــی مانگانــهی كــهم،
ك ـه ل ـه چهنــد ه ـهزار روپیهی ـهك تێناپهڕێــت و ئامــادهن
ئایدیا دیپلۆماتیك

سهركێشــی بكــهن و دهســتگیر بكرێــن یــان ئهشــكهنج ه
بدرێــن ،یــان هێزهكانــی ئاســایش دهســتدرێژی بكهنــه
ســهر یهكێــك لــه ئهندامانــی خێزانهكانیــان».
ســهرهڕای نهبوونــی ســهركردایهتیهك یــان رێكخســتنێكی
فهرمــی بــۆ بهڕێوهبردنــی بنكــهی جهمــاوهری
بزووتنهوهكــه ،بــهاڵم توانیویهتــی رووبهرێكــی نــوێ
بــۆ گفتوگۆكــردن ل ـه بــارهی كێش ـهی كشــمیر پێكبێنێــت
لــه دهرهوهی فــهزای حزبــه سیاســیه جیــاوازهكان،
ئ ـهوهش دروســتبوونی دیدگایهكــی فراوانــری بــۆ ئــازادی
لێكهوتۆتــهوه ،لــه پــاڵ ئــهو مشــتومڕه تونــدهی كــه
ســهبارهت بــه رسوشــتی كێشــهی كشــمیر ههیــه.
بهمشــێوهیه گهنجانــی كشــمیر بــهرهو پێشــهوهیان
پێكهێنــاوه لــه پێناســهكردنی ئــهوهی بــه ئــازادی وێنــا
دهكرێــت لــه كشــمیر ،جگــه لــهوهش بهرهنــگاری ئــهو
دیدگایــه دهكات كــه ماوهیهكــی ســهبارهت بــه ئاییــن،
ئابــوری ،كولتــورو فێركــرد ن زۆره بوونــی ههیــه .لـه كاتێكدا
ئــهم دیــدو بۆچوونانــه پهیوهســن بــه ههســتكردن
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بــه پهراوێزخســتنی موســوڵامنان لــه ئهنجامــی شــهڕی
جیهانــی ل ـه دژی تیرۆریــزم ،ل ـه بهرامب ـهردا گوتــاری نــوێ
بــه ئاســانی پشــت نابهســتێت بــه ناســنامهی دیینــی
موســوڵامنانی كشــمیر ،بهڵكــو پاڵپشــته بــه رهخنهگرتــن
لــه ئیمپریالیــزم ،ناسیۆنالیســتی دیینــی و ســهرمایهداری
جیهانــی .بــۆ منوونــه ،زۆرێــك لــه گهنجــان رهخنــه
ئاراســتهی رۆڵــی پاكســتان دهكـهن لـ ه پرســی كشــمیردا ،به
تایبهتــی دهســتیانكردووه بــه رهخنهگرتــن لــهو بونیــاده
كالســیكییانهی كــه بیــری ناسیۆنالیســتی دایڕشــتووه بــۆ
مامهڵهكــردن لهگــهڵ ئــهم كێشــهیهدا ،تهنانــهت
بهرامبــهر ئهوانــهش كــه لــه كشــمیر دهژیــن.
دهوڵهتی ههژموندار

س ـهرهڕای ئ ـهو گۆڕانكاریی ـه گرنگان ـه ،گهنجانــی كشــمیر
لــه پێشــهوهی هێڵهكانــی شــهڕو بهرهنگاربوونــهوهن،
چونك ـه بهرپهرچــی ســتهمی حكومهتــی هنــدی و گروپ ـه
راســتڕهوهكان دهدهنــهوه ،جگــه لــه بهرهنگاربوونــهوهی
دهزگا ئاسایشــییهكان لــه كشــمیر .ئــهو دیفاكتۆیــه پاڵــی
بــه زۆرێكــهوه نــاوه ،بــه تایبهتــی كهســانی ســهر بــه
چینــی ناوهنــد تاوهكــو بــه شــێوهیهكی بهرچــاو
دووربكهونــهوه لــه بهشــداری سیاســی ،ئــهوهش لــه
ترســی ئــهو دهرئهنجامانــهی كــه پێدهچێــت بهســهر
خۆیــان یــان خێزانهكانیــان بێــت .ســهر هڕای ههبوونــی
ههوڵــی رێكخــراو لهالیــهن دامودهزگاكانــی دهوڵــهت
بــۆ هاندانــی گهنجــان تاوهكــو بهشــداری كاری حكومــی
و ئیــداری و پیشــهكانی تریــش بكــهن ،چونكــ ه ئــهوه
تواناكانیــان لــه بهشــداریكردنی كاری سیاســی ســنوردار
دهكات.
لــه كاتێكــدا تهكنۆلۆژیــا رۆڵێكــی پــڕ گۆڕانــكاری لــه
چاالكییهكانــی گهنجــان دهبینێــت ،ب ـهاڵم ل ـه ههمانكاتــدا
لهالیــهن ئاژانســه جۆراوجۆرهكانــی دهوڵهتــهوه وهك
رێگهیهكــی تــری چاودێریكــردن بهكاردههێرنێــت ،چونك ـه
تهكنۆلۆژیــا وایكــردووه دهوڵــهت ههمیشــه ئامادهیــی
بهرچــاوی لــه ههمــوو پرســهكاندا ههبێــت ،لــه رێگــهی

بهكارهێنانــی چهتهكانــی كۆمپیوتــهر بــۆ بهدهســتهێنانی
زانیارییــهكان لــه بــارهی رێكخــراوی گهنجــان لــه تــۆڕی
ئینتهرنێــت ،ههروههــا ههڵدهســتێت بــه بهكارهێنانــی
كهســانێك بــۆ كردنـهوهی ئهكاونتــی ســاخته بـه مهبهســتی
راوكردنیــان لــ ه وێبســایت و یانــه ئهلهكرتۆنییهكانــداو
دهستپێشــخهریكردن و خۆپیشــاندان وهكــو ئۆپۆزســیۆن
لــهو گفتوگــۆ راســتهوخۆیانهدا كــه ئهنجامدهدرێــت
بــۆ ئاشــكراكردنی ئهوانــهی كــه پێدهچێــت ببنــه
ســهرچاوهی ههڕەشــه لــه دژی دهوڵــهت .دهوڵــهت لــه
توانایدای ـه كۆنرتۆڵــی دهنگــی گهنجــان بــكات ل ـه رێگ ـهی
ئاشــكراكردنی ئــهو زانیارییانــهی دهربارهیــان ههیــهو
لــه كاتێكــی تــردا لــه دژییــان بــهكاری دههێنێــت ،لــه
ناویشــیدا ئــهو زانیارییانــهی كــه پهیوهندییــان ههیــه
ب ـه ژیانــی كهســێتی و خێزانییــان .ل ـه الیهكیــرهوه تــۆڕی
كۆمهاڵیهتــی فهیســبوك بــۆ چهنــد مهبهســتێكی
جۆراوجــۆر بهكاردههێرنێــت ،واتــا دهوڵــهت دهتوانێــت

ل ه ماوهی دهیهی یهكهمی ههزارهی ســێ ،بزووتنهوهی
كشمیر ل ه پێناو بهدهستهێنانی مافی چارهنوس گۆڕا
بۆ بزووتنهوهیهك ك ه گرێكهی لهبهر رۆشنایی بۆچوونی
لێكۆڵــهرو شــیكهرهو ه هنــدی و نێودهوڵهتییهكاندا
پێشبینی كرا بگهڕێتهو ه بۆ باری ئاسایی خۆی ل ه پاڵ
بێهیوابوونی خهباتی چهكداران ه
چاودێــری ســهرنج و كۆمێنتــهكان بــكات ،ههروههــا
كهســانێك بهكاردههێنێــت لــه پێنــاو هاندانــی گهنجــان.
لــه رێگــهی ئــهم ســراتیژەوه ،دهوڵــهت بــه شــێوهیهكی
جهوهــهری دهتوانێــت لــه نێــوان ئــهو گهنجانــهدا
ئهوانهیــان لــێ دهستنیشــان بــكات ،ك ـه دهخــوازن مبــرن.
لــه كاتــی روودانــی قهیــران و روبهڕوبوونــهوه لــه
بۆنهكانــی یادكردنــهوهی كــوژراوهكان یــان كوژرانــی
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گهنجــان ،دهوڵــهت ههمــوو جارێــك تۆڕهكانــی
پهیوهندیكــردن بــۆ چهنــد رۆژێــك یــان چهنــد
ههفتهیــهك دهوهســتێنێت ،لــه نێوانیشــیاندا تــۆڕه
كۆمهاڵیهتییــهكان .لــه ئهنجامــی ئهمهشــدا ،گهنجانــی
كشــمیر ناتوانــن جووڵـهی پێویســت بكـهن یــان كاریگهری
و فشــاری جهمــاوهری دروســتبكهن ســهبارهت بــه
چهنــد پرســێكی دیاریكــراو .لێــرهوه دهردهكهوێــت كــه
ئامانــج لهپشــت ئــهو بێدهنگكردنــه ئاســۆ بهرتهســك
و نادیموكراتیــه بــۆ دهربڕیــن بریتیی ـ ه ل ـه ســنورداركردنی
ئۆپۆزســیۆن .رێكخــراوی ئهمینســتی ئینتهرناســیۆناڵ لــه
ســاڵی 2011دا روونیكردۆتــهوه ،كــ ه یاســای بهدنــاوی
«ئاسایشــی گشــتی» ئاســتی خــوارهوهی پێــوهره
یاســاییهكانی تیــادا نییــه ،بهڵكــو یاســاكه شــێوازێكه
حكومــهت پهیــڕهوی دهكات بــۆ فێڵكــردن لــ ه حوكمــی
یاســا .ئــهوهی جێــی ســهرنجه كاتێــك كهناڵهكانــی
راگهیانــدن گرنگیــان بــهو یاســایه داو الیهنــه
نهرێنییهكانیــان خســتهڕوو ،پرۆســهكانی دهســتگیركردنی
نایاســایی گهنجــان ل ـه دهرهوهی یاســای ئاسایشــی گشــتی
دهســتیپێكرد لـ ه ههوڵێكــدا بــۆ خۆپاراســن و دهربازبــوون
لــه چاودێریكردنــی راگهیاندنــهكان ،بــهو هۆیهشــهوه
دهســتگركراوهكان روبــهڕوی لێــدان و ئهشــكهنجهدان
دهكرێن ـهوهو ناچــار دهكرێــن ب ـهزۆر دان ب ـه تاوانهكانــدا
بنێــن.
رێــژهی بهكارهێنهرانــی مــادده هۆشــبهرهكان ل ـه كشــمیر
لـه زیادبووندایـه ،بـه تایبهتــی لـه ناوچهكانــی وهك تـرال،
بۆلوامــا ،ئیســام ئابــاد و ســوبور ،كاتێــك لــهم شــارانهدا
بهرهنــگاری دهســهاڵتی هندســتان بــه بــهراورد لهگــهڵ
شــوێنهكانیرت زیاتــره .بــۆ كشــمیرییهكان پێناچێــت ئــهم
بابهتـه رێكـهوت بێــت ،چونكـه زۆرێكیــان پێیانوایـه مــاده
هۆشــبهرهكان لـه رێگـهی بازرگانانــی بــازاڕی رهشـهوه بــۆ
كشــمیر دهنێردرێــت ،هــهروهك لــه ههرێمــی بنجــاب
ههیــه ،ئــهوهش لــه پێنــاو سهرنجڕاكێشــانی گهنجــان
و دورخســتنهوهیان لــه كارو چاالكــی سیاســی ،ئهگــهر

ئایدیا دیپلۆماتیك

بزانیــن كــه زۆرێــك لــهوان بههــۆی دهســتگیركردنیان و
مانهوهیــان لـه زیندانهكانــدا ئالــودهی مــاده هۆشــبهرهكان
بــوون.
توندوتیــژی و داپڵۆســین لــه كشــمیر ســنوری
بهئامانجكردنــی ئــهو گهنجانــهی تێپهڕانــدووه كــه رای
گشــتی ل ـه دژی دهوڵهتــی هندســتان دهوروژێنــن ،بهڵكــو
تـهواوی كۆمهڵگـهی سیاســی خوێنــدكاران بـ ه گومانلێكـراو
تهماشــای دهكرێــت .خوێنــدكاران مافــی رێكخراوهیــی یــان
جوواڵن ـهوهی سیاســیان نیی ـهو رێگهیــان پێنادرێــت لهنــاو
زانكۆكانــدا چاالكــی ئهنجامبــدهن ئهگــهر الیهنگــری
سیاســهتهكانی ههریهكــه لــه حزبــه سیاســییهكانی
هندســتان نهكــهن ،وهك حزبــی كۆنگــره یــان بههاراتیــا
جاناتــا .لــه ئهنجامــی ئهوهشــدا یهكێتــی خوێندكارانــی
زانكۆكانــی كشــمیر لــهو ســااڵنهی دواییــدا بــه نهێنــی
كاردهكات .لــه الیهكیــرهوه ئــازادی رادهربڕیــن لــه
كشــمیر ســنوردار كـراوهو لـه واقیعــدا تــۆڕی كۆمهاڵیهتــی
فهیســبوك لهگــهڵ حكومهتــی هندســتان كاردهكات
بــۆ البــردن یــان راگرتنــی ههرجــۆره باڵوكراوهیــهك كــه
هندســتان بــه ههڕهشــهو جێمشــتومڕی د هزانێــت .بــۆ
منوونــه میــر ســوهێل ،كــه كاریكاتێرســتێكی سیاســیه
بههــۆی دانانــی كاریكاتێرێــك بــه بۆنــهی یــادهوهری
لهســێدارهدانی ئهفــزهڵ گــۆرۆ ،بــۆ مــاوهی ( )3رۆژ
ئهكاونتهكــهی لــه فهیســبوك راگیــرا .دهوڵهتــی
هندســتان لــه توانایدایــه تــرس لــه ههڕهشــهكانی
رهوتــی ئیســامی جیهانــی لــه رێگــهی پێكهاتهیــهك
لینكــی ئاڵــۆز لــه نێــوان گهنجــان و گروپهكانــی وهك
رێكخــراوی داعــش بهكاربێنێــت وهك ههوڵێــك بــۆ
لهباربــردن و دامركاندنــهوهی ئۆپۆزســیۆنی گهنجــان.
كاتێــك ئــااڵی رێكخــراوی داعــش لــه خۆپیشــاندانهكاندا
بهرزكرایــهوه ،شــارهزایان لهســهر ئــهوه مشــتومڕییانه
كــه ئــهوه بهرجهســتهكردنی جوواڵنهوهیهكــه بــۆ
ســوكایهتیكردن بــه هێزهكانــی ئاسایشــی هندســتان،
بــهاڵم هیــچ بهڵگهیــهك نییــه تــا بیســهملێنێت ئــهو
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گهنجانــه لهالیــهن داعشــهوه بهكارهێــراون یــان
بیســهملێنێت كــه بڕوایــان بــ ه ئایدۆلۆژیــای داعــش
ههیــه .زیادبوونــی ئاســتی توندوتیــژی و داپڵۆســین كــه
لهالیــهن دهوڵهتــی هندســتانهوه پیــاده دهكرێــت ،بــه
تایبهتــی لــ ه دوای كوژرانــی زیاتــر لــه ( )120گهنــج لــه
هاوینــی ســاڵی 2012دا ،بــووه هــۆی زیادبوونــی ژمــارهی
ئ ـهو گهنج ـه كشــمیرییانهی ك ـه پهیتــا پهیتــا چوون ـه نــاو
ریزهكانــی خهباتــی چهكدارانــه ،بــهاڵم بــه پێچهوانــهی
ئهوانــهی پێشــخۆیان ،زۆرێــك لــهو گهنجانــ ه خوێندنــی
بااڵیــان وهرگرتــووه .بورهــان وانــی ،كــ ه گهنجێكــی
كشــمیری خهڵكــی ناوچ ـهی (ت ـرال)ه ل ـه تهمهنــی پانــزه
ســاڵیدا پهیوهنــدی بــه ریزهكانــی خهباتــی چهكــداری
كشــمیریهوه كــردووه ،بووهتــه ســهرچاوهی جۆشــدانی
ن ـهوهی نوێــی نــاو ب ـهرهی خهباتــی چهكــداری .ئاسایشــی
هندســتان پێیوایــه بورهــان توانیویهتــی زیاتــر لــه ()80
گهنــج رابكێشــێت بــۆ نــاو ریــزی خهباتــی چهكــداری،
ئامــاژه بــۆ ئ ـهوهش دهكرێــت ك ـه زۆرێــك ل ـهو گهنجان ـه
بههــۆی دهســتدرێژیكردنه ســهرییان و ســوكایهتی
پێكردنیان ـهوه یــان بینینــی دیمهنــی كوشــتنی ئهندامێكــی
خێزانهكانیــان یــان هاوڕێیهكیان ـهوه چوونهت ـه نــاو ریــزی
خهباتــی چهكداریــهوه.

دهرئهنجام

گهنجانــی كشــمیر زۆر بــه باشــی درك بــهو راســتی ه
دهكــهن ،كــه كێشــهی ههرێمهكهیــان لهســهر
ئاســتی نێودهوڵهتــی گرنگیهكــی كهمــی پێــدراوهو
لهگــهڵ زیادبوونــی دهســهاڵتخوازی و چاالكــی حزبــه
راســتڕهوهكان لــه هندســتان و بهردهوامبوونــی
دهســتێوهردانه جیۆپۆلهتیكییــهكان لــه پاكســتان،
كشــمیر پشــتگوێ خ ـراوهوه لهس ـهر ئاســتی نێودهوڵهتــی
نهبۆتــه ئهولهوییهتــی سیاســی و هێشــتا لهالیــهن
كۆمهڵــی نێودهوڵهتیــهوه بهههنــد وهرنهگیــراوه ،بــام
دهكرێــت ئهمــه دهرفهتێــك لهبــهردهم كشــمیرییهكاندا
بڕهخســێنێت بــۆ ئــهوهی خۆیــان فهرمانڕهوایهتــی

خۆیــان بكــهن .پێدهچێــت شۆڕشــی یهكهمــی كشــمیر
گهڕابێتــهوه بــۆ خاڵــی ســهرهتا لهگــهڵ ههڵكهوتنــی
نهوهیهكــی نوێــدا ك ـه رێگ ـهو شــێوازی نوێــی ئۆپۆزســیۆن
بــوون تاقــی دهكاتـهوه و دیــدو تێڕوانینــی تایبهتــی خــۆی
ههیــهو كهنــاڵ و رووبــهرو بنكــهی هاریكارییهكانــی
خــۆی فراوانــر دهكات لــه رێگــهی كهناڵهكانــی
پهیوهنــدی كۆمهاڵیهتــی و چهندیــن رێگــهو میكانیزمــی
تــرهوه .لــه كۆتاییــدا ،لهوانهیــه دهوڵهتــی هندســتان
بــهردهوام بێــت لهســهر داپڵۆســین و توندوتیژییهكانــی
خــۆی لــ ه دژی كشــمیرییهكان ،بــهاڵم لــ ه بهرامبــهردا
بهرهنگاربوونــهوهی گهنجانــی كشــمیر بــۆی ههیــه
بهردهوامبێــت و زیاتــر گهشــه بــكات.

سهرچاوهكان:
سهنتهری (الجزیره) بۆ توێژینهو ه
http://studies.aljazeera.net
jcforstudies@aljazeera.net
* حهفسـ ه كنجــوال :شــارهزا لـ ه مێــژووی باشــوری
ئاســیای نوێ.
تێبینــی :ئــهم راپۆرتــ ه لــ ه بنهڕهتــدا بــ ه
زمانــی ئینگلیــزی بــۆ ســهنتهری (الجزیــره) بــۆ
توێژین ـهو ه ئامادهكــراو ه و (عبدالحمیــد الكیالــی)
وهریگێڕاوهتــ ه ســهر زمانــی عهرهبــی.
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خواستی كهنداوییهكان بۆ قهڵهمكردنی نینۆكی قەتەر
ل ه عهرهبییهوه :ئایدیا دیپلۆماتیك

131

قەیرانەكەی قەتەر پێ دەنێتە ساڵی دوەم و تا ئێستا بێ چارەسەر ماوەتەوە ،ئەویش بە هۆی
سووربوونی الیەنەكان لە سەر هەڵوێستەكانیان ،بە ڕادەیەك ،كە نێوەندگیرانیش نەیتوانیوە
بگەنە هیچ ئەنجامێك.
ئەو قەیرانە كە لە  5ی حوزەیرانی ساڵی  2017دەستی پێكرد ،تەنیا هەورێكی تێپەڕ نەبوو،
چونكە داواكارییە پێشنیاركراوەكان و قوڵیی ناكۆكییە كەڵەكەبوەكان هەر لە 2014ەوە لە
نێوان دەوحە و ڕیاز و ئەبووزەبی و مەنامە ،بە ڕوونی ئەوەیان دەرخست ،كە ئێمە لە بەردەم
درزێكی قوڵداین .هەرچەندە هەر یەك ه لە كوێت و فەڕەنسا ،تەنانەت ئەڵمانیا و ڕوسیایش
هەوڵی نێوەندگیرییان داوە ،بەاڵم هیچ جۆرە پێشكەوتنێك بە دی نەهاتوە.

پێداگریــی واڵتانــی كەنــداو وای كــردوە چارەســەر تەنیــا
لــە نــاو خــودی كەنــداوەوە بێــت .هۆكارەكانــی ئــەو
پێداگرتنەیــش خــۆی لــە چەنــد خاڵێكــدا دەبینێتــەوە:
.1هــەر چــوار واڵتەكــە كۆكــن لــە ســەر ئــەوەی ،قەتــەر
بــاش دەزانێــت كــه دەبێــت چــی بــكات ،بۆیــە ئــەوان
پێیــان وایــە هــەر كاتێــك قەتــەر ئامــادە بــوو ،ئــەوە
دۆخەكــە دێتــەوە بــاری جــاران و ئاســایی خــۆی.
.2ڕەنگــە تــا ئێســتا گوشــارێكی نێودەوڵەتیــی ڕاســتەقینە
نەبووبێــت بــۆ گەییشــن بــە چارەســەرێك ،ئــەوەی
دەگوترێــت تەنیــا لــە میدیاكانەوە باس دەكرێــت .تەنانەت
نــە ســەرۆكی ئەمەریــكا و نــە وەزیــری دەرەوەیشــی
گوشــارێكی ئەوتۆیــان نەكــردوە ،تەنیــا لــە مانگــی نیســان
نەبێــت ،داوای گرتنەبــەری چەنــد هەنگاوێكــی بچوكیــان
كــرد بــۆ كردنــەوەی ڕێــڕەوە ئاســانییەكان یــان كردنــەوەی
دابڕینــی بانكــەكان ،كــە هەموویشــیان ڕەت كرانــەوە.
.3لــە هەمووشــیان گرینگــر ئەوەیــە ،تــا ئیســتا هیــچ
گۆڕانکارییەكــی ڕیشــەیی بەســەر ئــەو پرســانەدا نەهاتــوە،
ئەوانــەی كرۆكــی ناكۆكییەكانــی نێــوان قەتــەر و ئــەو چوار
واڵتەیــە ،بــۆ منوونــە پشــتیوانییە دارایییەكانــی قەتــەر بــۆ
گروپــە توندڕەوەكانــی میــر و لیبیــا .یــان گۆڕینی ئاڕاســته
و ســراتیژیە ئیقلیمییەكانــی قەتــەر ،كــە لــە ســەر بنەمــای

پشــتیوانیكردنی بزاڤــە ئیســامییەكان و دروســتكردنی
دەســەاڵت بــە ڕێگــەی كردنــەوەی كەناڵــی نــوێ لەگــەڵ
ئــەو گروپانــەدا دروســت بــوە.
.4الیەنــە ناكۆكــەكان لەگــەڵ قەیرانەكــەدا خۆیــان
گونجانــدوە ،بــۆ منوونــە قەتــەر دەســتی كــردوە بــە
هێنانــی ئــاژەڵ لــە ئوســرالیا و ویالیەتــە یەكگرتــوەكان،
داوای یارمەتــی لــە توركیــا دەكات بــۆ پاراســتنی بــاری
ئاساییشــی واڵتەكــەی .چــوار واڵتەكەیــش تووشــی هیــچ
جــۆرە بارقورســییەكی ئابــووری نەبوونــەوە بــە هــۆی
قەیرانەكــە و بەردەوامــن لــە كاری بازرگانیكــردن و
كردنــەوەی پــردی ئیقلیمیــی نــوێ .ئەمەیــش مانــای وایــە
كــە قەیرانەكــە ماوەیەكــی زۆرتــر دەخایەنێــت .لــە الیەكــی
تریشــەوە پشــتیوانیی هــەر یــەك لــە ئێ ـران و توركیــا وای
كــردوە قەتــەر خۆراگرتــر بێــت بەرانبــەر بــە تەوژمــی ئــەو
قەیرانــە.

هەڵوێستی ئێران بەرامبەر بە قەیرانەكە

ســەرەتا هەڵوێســتی ئێــران بەرانبــەر بــەو قەیرانــە
هەندێــك جــار نــاڕوون و جۆراوجــۆر بــوو لــهنێــوان
دیپلۆماســیەتی ئێرانــی ،كــە حكوومەتــی ڕۆحانــی
سەرپەرشــتیی دەكات و جووڵــەی پاســەوانی ســنور و
ڕەوتــی تونــدڕهو دهجووڵێنــێ بــە پشــتیوانیكردنی قەتــەر
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ئاستی پێوەندییەكانی ئێران و قەتەر

ساڵ
1991

شێوەی پێوەندییەكانیان
پاش

مۆتاییهاتىی

كاراكتهره سهرهكییهكان

جەوگی ئەمیری پێشىوتری قەتەر حەمەد به خەلیفە ،پشتیىاوی لە

دوەمی مەوذاو

بەشذاریی ئێران مرد بۆ ڕێنخستىەوە ئەمىییە وىێیەماوی مەوذاو

0222

سەرداوینردوی تاران

حەمذ به خەلیفە وەك یەك حاممی مەوذاوی سەرداوی ئێراوی مرد

0212

سەرداوینردوی به خەلیفە بۆ حەمذ به خەلیفە سەرداوی ئێراوی مرد و ڕێنەوتىی ئەمىییان واژۆ

0212
0212

ئێران

مرد

ئەوجامذاوی ڕێنەوتىێل

ڕێنەوتىی هارینارینردوی یەك بۆ پاراستىی سىىرە هاوبەشەمان

مەشقپێنردن

ڕاهێىان و مەشقپێنردوی پۆلیسی مەوارەماوی قەتەر لە پەراوێسی
دیذارێنی فەرماوذەماوی پاسەواوی سىىر لە ئێران

0212

ڕێنەوتىی ئەمىی و سەربازی

0212

پشتیىاوینردوی یەمتر

واژۆمردن لە سەر ڕێنەوتىی ئەمىی و سەربازی و پاشان ڕێنەوتىی
پاراستىە سىىرە هاوبەشەمان
پاش بڕیاری دابڕیىەمە دۆحە پێشىازیی لە چەوذیه ڕەگەز لە
پاسەواواوی شۆڕشی ئێران مرد بۆ پاسەواوینردوی شازادە
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پاساويكاویئیمارات
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بً 
ردي
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لــەو قەیرانــەدا ،چونكــە حكوومەتــی ڕۆحانــی داوای
چارەســەری قەیرانەكــەی دەكــرد بــە دیالــۆگ ،كەچــی لــە
هەمــان كاتــدا ڕەوتــی تونــدڕەو بــە ڕاشــكاوی پشــتیوانییان
لــە حكوومەتــی قەتــەر كــرد ،بــەاڵم دوا جــار بــهڕوونــی
دەركــەوت كــە ئێـران پشــتیوانیی تــەواو لــە قەتــەر دەكات
لــهڕووی سیاســی و ئابــووری و میدیایــی و ،تەنانــەت
ئەمــن و ئاساییشــیش.
هەندێــك لــه ئێرانییــەكان پێیــان وایــه ،كــە دۆحــە
ڕوبەرێكــی فراوانــی بــۆ مانۆرێكــی گــەورە نییــە ،بۆیــە
ناتوانێــت ئەنجومەنــی هاریــكاری كەنــداو بــە جــێ
بھێڵێــت و بەرگــەی كەنارگیــری ناگرێــت ،بــەاڵم لهڕاســتیدا
ئــەوە هیــچ بنەمایەكــی نیــە ،چونكــە هەڵوێســتی ئێـران و
بــە تایبەتیــش لــهڕووی سیاســی و میدیایــی بەرانبــەر بــەو
قەیرانــە وەكــو خــۆر دیــارە ،كــە هەڵوێســتی پشــتیوانیەكی
تــەواوە.
هەڵوێســتی ئێ ـران بەرانبــەر ئــەو قەیرانەیــش خــۆی لــه
چەندیــن فاكتــەر و كاریگەریــی سیاســی و ئابــووری و
دووبــارە ئاســاییكردنەوە و پێكهێنانــەوەی پێوەندییــەكان
دەبینێتــەوە ،ئەوانیــش بریتیــن لــە:
.1ســەركردایەتیی ئێــران بــاش دەزانێــت .كــە ویالیەتــە
یەكگرتــوەكان هێــزە كاراكــەی هــەر قەیرانێكــه كــە لــە
كەنــداو ڕوو بــدات بــە هــۆی بوونــی بەرژەوەندیــی
هاوبــەش لەگــەڵ واڵتانــی كەنــداو ،بۆیــە دبلۆماســیەتی
ئێرانــی بــە هۆشــیاری و هەســتیارییەوە مامەڵــەی لەگــەڵ
ئــەو قەیرانــە كــرد.
.2فاكتــەری نزیكبوونــەوە لــە ئیخــوان ڕۆڵێكــی دیــاری گێـڕا
لــە دیاریكردنــی هەڵوێســتی ئێـران بەرانبــەر بـه قەیرانــی
قهتـهر ،چونكــە تــاران پێــی وایــە نزیكبوونــەوە لــە قەتــەر
دەرگایــەك وااڵ دەكات بــۆ دروســتكردنەوەی پێوەندیــی
نێــوان حەمــاس و ئیخــوان .بێگومــان ئێـران هــەوڵ دەدات
لــە قۆناغەكانــی داهاتــوو ســود لــەو نزیكییــە لەگــەڵ
ئیخــوان وەربگرێــت ،بــە تایبەتییــش لــە یەمــەن ،چونكــە
ئێ ـران پێویســتی بــە پشــتیوانكەری زیاتــرە بــۆ خــۆی دژی
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هــەر هاوپەیامنیەتێكــی عەرەبــی لــە یەمــەن.
.3دیــدگا جێگیرەكــەی ئێـران بۆ هــەر ناكۆكییەكــی كەنداو،
دوور و نزیــك لــهبەرژەوەندیــی ئــەودا دەبێــت ،هەروەهــا
بەشــداریش دەبێــت لــە هــەر ڕووبەڕووبوونەوەیەكــی
لەگــەڵ ســعودیە و هاوپەیامنەكانــی لە ناوچەكــە ...دەبێتە
هــۆی ســوکكردنی گوشــارە سیاســی و میدیاییەكانیــش لــە
ســەری و متامنــەی تابــوری پێنجەمــی ئێرانیــش بەرانبــەر
تــاران بــەرز دەكاتــەوە.
.4گرینگرتیــن فاكتــەر ،كــە كاریگەرییەكــی زۆری لــە ســەر
هەڵوێســتەكەی ئێــران هەیــە بەرانبــەر ئــەو قەیرانــە،
بریتییــە لــە ویســتی تــاران بــە نزیكبوونــەوە لــە ئەنقــەرە.
توانییشــی ســەركەوتوو بێــت لــەوە ،كاتێــك هەڵوێســتی
خــۆی دەرخســت و پشــتیوانیی لــە قەتــەر كــرد .ئــەو
نزیكبوونەوەیــش لــە چەنــد هەڵوێســتێكی هاوبــەش خرایە
ڕوو ،هەروەهــا ســەردانی باقــری بــۆ ئەنقــەرە و كۆكبــوون
لــە بۆچوونەكانیــان بەرانبــەر قەیرانەكانــی ناوچەكــە،
گرینگرتیشــیان دیاریكردنــی گروپــە تیرۆیســتییەكان و
ڕێكەوتــن لــە ســەر وەشــاندنی گورزێــك لــەو گروپانــە.
.5بێگومــان ئێــران دەیەوێــت تــەوەری ســێیەم پێــك
بهێنیــت ،كــە هــاودەم بێــت لەگــەڵ هــەر دوو تەوەرەكەی
تــر (ئێــران و هاوپەیامنەكانــی :تــەوەری بەرهەڵســتی:
و تــەوەری :میانڕەوانــە :كــە بریتییــە لــە ســعودیە و
ئیــارات و میــر و بەحرێــن) .ئێــران دەیەوێــت ئــەو
تــەوەرە پشــتیوانیی ههرێمیــی لــێ بكرێــت كــە بریتییــە
لــە تــەوەری ئێ ـران ،توركیــا .قەتــەر ،كــە دەكرێــت نــاوی
برنێــت تــەوەری شــیعەـ ســوننییەكان ،بۆیــە باشــرین هــەل
بــۆ ئێ ـران قەیرانەكــەی ئێســتای قەتــەرە بــۆ بەدیهێنانــی
ئــەو ئامانجــە.
.6یەكێكــی تــر لــە فاكتەرانــەی كاریگەرییــان لــە ســەر
هەڵوێســتی ئێـران دروســت كــردوە بەرانبــەر ئــەو قەیرانە،
هەڕەشــەی گۆڕینــی ڕژێمەكــەی قەتــەر و گۆڕینــی بــە
ڕژێمێكــی ســەر بــە ســعودیە .ئەمەیــش وای لــە تــاران كــرد
ڕووبــەڕووی ئــەو هەڕەشــەیە ببێتــەوە و تــا دەتوانێــت
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زیانەكانی قەتەر بەهۆی سزا ئابوورییەكانی واڵتانی كەنداو

ڕێژە

ژ

قهبارهی زیانەكان
دابەزینی ئاستی دڵنیایی ئابووری لە قەتەر

1

 9بانك

2

%44

3

 14ئەوندەی تر

بەرزبوونەوەی تێچووی هێنانی كااڵكان بە ڕێگەی ئاسمان و
دەریایی

4

154

ڕێژەی قەرز لە سەر بەرهەمی ناوخۆیی زیادی كردوە

5

%6

ڕیژەیی پاشەكشەكردنی داهاتی تاك

6

 3.5ملیار دۆالر

سەنەدی شاییستە تا ساڵی 2426

7

45

ڕێژەی دابەزینی ڕیاڵی قەتەری

8

 15ملیار دۆالر

زیانی بۆرسەی قەتەری
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بیۆگرافیای میری قًتًر (تًمیم به حًمًد ئال ساوی)

واوی تًواوی

شێخ تەمیم به حەمًد به خەلیفە ئال ساوی

ساڵی لًدایكبوون

ساڵی 0891

شوێىی لًدایكبوون

ديوحً

بوووی بً شازاديی جێىشیه

ساڵی 3112

گرتىًديستی ديسًاڵت

ساڵی 3102

ڕیسبًودی بىًماڵًیی

كوڕی دوويكی شێخ حًمًد
كۆلێژی شێربۆرن (بەریتاویا)

ئاستی خوێىدن

ئاكادیمیای سەربازی ساود ٌێرست (بًریتاویا)

ئاستی زمان

زماوی ئیىگلیسی و فەڕەوسی بە باشی دەزاوێت

داواوی جێىشیه

ساڵی  3102زڕبراكەی بً واوی عەبدوڵاڵ به
حەمًد ئال ساوی كرد بە شازادەی جێىشیه

باری خێساوی

ئایدیا دیپلۆماتیك

سێ ژوی ٌێىاويو خاوەوی ( )8مىداڵە
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گرنگترین مهرجهكانی سعودیه بۆ ئاساییكردنهوه پهیوهندییهكانی لهگهڵ قهتهر
ز

دیارترین مهرجهكان

1

دەبێت قەتەر دەستبەجێ پەیوەنذی دیپلۆماسی لەگەڵ تاران بپچڕێنێت

2

دەركردنی ئەنذامی حەماش لە خاكی قەتەر

3

داخستنی سەرچاوە داراییەكانی حەماش

4

ڕاگرتنی هەرجۆر كۆمەكی دارایی بە حەماش

5

دەركردنی ئەنذامانی ئیخوان موسلەمین لە قەتەر

6

دەركردنی نەیارانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنذاو لە قەتەر

7

ڕاگرتنی پشتیوانی دارایی بۆ گروپە تیرۆریستییەكان

8

دەست لەكاروباری ناوخۆی میسر وەرنەدات
ڕاگرتنی پەخشی تەلەفسیۆنی ئەلجەزیرە

9

قهتهر داوای لێبوردن لە  5واڵتی ئەنذامی ئەنجومەنی هاریكاری كەنذاو بكات
لەمەڕ ئەو بابەتانەی لە تەلەفسیۆنی ئەلجەزیرە باڵو دەبێتەوە.

پشــتیوانی لــە ڕژێمەكــەی ئێســتای قەتــەر بــكات.
.7بازرگانییــە پــڕ دەســتكەوتەكەی ئێ ـران پــاش داخســتنی
بــواری ئاســانی لــە بــەردەم قەتــەر لــە الیــەن واڵتانــی
دەوروبــەری و میــر ،چونكــە ئێــران چەنــد كەناڵێكــی
بازرگانیــی كــردەوە بــە ڕووی قەتــەر و خۆیشــی
دەســتكەوتی دارایــی زۆری بــۆ دەمێنێتــەوە .لــە الیەكــی
تریشــەوە ڕێــژەی گەشــتە ئاســانییەكان بــە ڕێگــەی
ئێــران بــەرز بوەتــەوە پــاش پوچەڵكردنــەوەی گەشــتە
ئاســانییەكانی قەتــەر ،بۆیــە چاودێــران پێیــان وایــە
قەیرانەكــەی قەتــەر ســودێكی زۆری ئابووریــی بــۆ ئێ ـران
هەیــە ،بــە تایبەتــی چونكــە ئێــران پــاش توركیــا تاكــە
دەرچەیــە بــۆ قەتــەر بــۆ هێنانــی كااڵ و پێداویســتییەكان.
.8كردنــەوەی كــۆدی كەنارگیرییــە نێودەوڵەتییــەكان

بــە ســەر ئێرانــدا ســەپێرناوە ،تــاران بــە نزیكبوونــەوەی
لەگــەڵ دۆحــە و دواتــر نوێكردنــەوەی پێوەندییەكانــی
لەگــەڵ توركیــا و ڕێكخـراوی ئیخــوان ،توانیــی كەنارگیرییــە
نێودەوڵەتییەكــە بشــكێنیت .دیــارە حكوومەتــی تــاران پێی
وایــە قوڵبوونــەوەی پێوەندییــەكان و نزیكبوونــەوە لــە
قەتــەر لــە ســەر ئاســتە سیاســی و ئەمنــی و ئابوورییــەكان
هەلێكــی بەنرخــە بــۆ دۆزینــەوەی جێپێــی خــۆی لــە
نــاو واڵتانــی ئەنجومەنــی هاریــكاری بــە ئامانجــی
ڕووبەڕووبوونــەوەی ســعودیە و ئیــارات .لــە الیەكــی
تریــش بــاش دەزانێــت قەتــەر كاریگەرییەكــی زۆری لــە
ســەر گروپــە چەكدارییــە بەرباڵوەكانــی ناوچەكــە هەی ـە،
بۆیــە ئێـران تــا بتوانێــت پشــتیوانی و ئاســانكاریی زیاتــری
قەتــەر دەكات لــە ســەرجەم بوارەكاندا .كاریــش دەكات بۆ
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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سوپای میرنشینی قەتەر

نزیكبوونــەوەی هەڵویســتەكانی نێــوان تــاران و ئەنقــەرە
لــە پێنــاو جێگیركردنــی هەڵوێســتەكەی قەتــەر .لــە
بەرانبەریشــدا ئێ ـران ڕادەی گوتــارە توندەكانــی بەرانبــەر
ئیــارات و ســعودیە زیاتــر دەكات بــۆ دەســتبەركردنی
پشــتیوانیی الیەنەكانــی تــر بــە مەبەســتی پێكهێنانــی
هاوپەیامنیــی ســوننی و شــیعی.
هۆكارەكانــی توركیــا لــە پشــتیوانیكردنی قەتــەر لــە
قەیرانەكــەدا

ئایدیا دیپلۆماتیك

توركیــا هاوشــێوەی ئێــران ســەرەتا هەوڵــی داوە ڕۆڵــی
نێوەندگیــر بگێڕێــت ،بــۆ ئــەوەی چارەســەرێكی دۆخەكــە
بــكات .هــەر لــە ڕۆژی یەكەمــەوە داوای گەییشــن بــە
چارەســەرێكی ئاشــتییانەی كــردوە ،بــەاڵم لەمپــەر خرایــە
بــەر هەوڵەكانــی ،بــە هــۆی هاتنــی ژمارەیەكــی تــری
واڵتــان بــۆ ئــەو دابڕینــەی خرایــە ســەر قەتــەر ،یــان
نزمبوونــەوەی ئاســتی پێوەندییــە دبلۆماســییەكان لەگەڵــی.
تــا دوا جــار توركیــا پشــتیوانیی خــۆی بــۆ دۆحــە دەربــڕی
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و پشــتیوانیی سیاســی و ئابــووری و ســەربازی بــۆ دووپــات
كــردەوە.
دەتوانیــن بڵێــن هەڵویســتی توركیــا بەرانبــەر قەیرانەكــەی
كەنــداو بــە ســێ قۆنــاغ تێپــەڕی.
قۆناغــی یەكــەم :بێالیەنییەكــی ڕێژەیــی و هەوڵــدان بــۆ
گێڕانــی ڕۆڵــی نێوەندگیــر:
قۆناغــی دوەم :پشــتیوانیی توركیــا بــۆ قەتــەر لــە
ڕووبەروبوونــەوەی ڕێكارەكانــی واڵتانــی كەنــداو گرتییانــە
بــەر بەرانبــەر ئــەو واڵتــە.
قۆناغــی ســێیەم :گرتنەبــەری هــەر دوو ڕێچكــەی
پشــتیوانیكردن لــە قەتــەر و هەوڵــدان بــۆ گەییشــن بــە
چارەســەرێك بــۆ قەیرانەكــە لــە یــەك كاتــدا.
پشــتیوانیی توركیایــش بــۆ قەتــەر چەندیــن هــۆكار و
دەرهاویشــتەی خــۆی هەیــە ،كــە دیارترینیــان:
قەتــەر بــە هاوپەیامنــی ســەرەكی و گرینگیــی توركیــادادەنرێــت لــه ناوچــەی عەرەبــی ،چونكــە هــەر دوو
واڵت تەبەنــای سیاســەتی لەیەكچــوو دەكــەن بەرانبــەر
پرســەكانی لــە ناوچەكــەدا هــەن ،بــە تایبەتی لە ســووریا و
عێـراق و لیبیــا .پشــتیوانیی تەواویــش لــە ڕەوتــە ئیســامییە
سیاســییەكان دەكــەن ،لــە ســەرووی هەموویشــیانەوە
ئیخــوان ،هەروەهــا وەك كەرەســتەیەكیش بــۆ دەســەاڵت
و جێبەجێكردنــی سیاســەتەكانیان لــە ناوچەكــە پشــتی پــێ
دەبەســن.
گرینگیــی قەتــەر بــۆ توركیــا لــەو كاتــەوە زیاتــر هەســتیپــێ ك ـرا ،كاتێــك ڕۆڵەكــەی توركیــا ڕووبــەڕووی ئالینــگارە
بــوەوە لــهناوچەكــە پــاش كەوتنــی ئیخــوان لــە میــر
و پاشەكشــەكردنی كاریگەرییەكانــی لــه قەیرانەكــەی
ســووریا .پــاش ئــەو شكســتە گەورەیــەی تووشــی ئــەو
گروپانــە بــوو ،كــە توركیــا پشــتیوانیی لــێ دەكــردن.
دروســتكەرانی بڕیــاری لــە ئەنقــەرە پێیــان وایــە ،ئــەوگوشــارانەی دەخرێنــە ســەر قەتــەر ،ئامانج لێیان ســەپاندن
و بەرتەســككردنەوەی دەســەاڵتەكانی ئــەو واڵتانەیــە ،كــە
پشــتیوانی لــە ڕەوتــە ئیســامییە سیاســییەكان دەكــەن

و هــەوڵ دەدەن لــە جووڵەیــان بخــەن لــهناوچەكــە.
توركیایــش ڕەنگــە ئامانجــی دوەم بێــت دوای قەتــەر ،بــە
تایبەتــی چونكــە ئەنقــەرە پەیــڕەوی سیاســەتێكی ئیقلیمــی
هاوشــێوەی دۆحــە دەكات.
توركیــا ترســی هەیــە لــەوەی ئــەو دەرهاویشــتەســەلبیانەی قەیرانەكــەی قەتــەر ــــ كەنــداو لــە ســەر
ئابووریــی قەتــەر دروســتیان دەكات ،ببێتــە هــۆی
پاشەكشــەكردنی وەبەرهێنانــی قەتــەر لــهتوركیــا ،كــە
دەگاتــە نزیكــەی ( )20ملیــار دۆالر ،زۆربــەی هــەرە
زۆریشــی لــه كەرتەكانـی كشــتوكاڵ و گەشــتوگوزار و زەوی
و بانكــەكان كاری پــێ دەكرێــت .ئەمەیــش دەرهاویشــتەی
ســەلبی بــۆ ســەر ئابووریــی توركیــا دروســت دەكات،
كــە تووشــی قەیرانــی ئابــووری بوەتــەوە پــاش كودەتــا
ســەربازییەكەی ســاڵی .2016
توركیــا هەوڵــی داوە پــاش قەدەغەكــردن و دابڕینەكــەیســعودیە و ئیــارات پێوەندییــە بازرگانییەكانیــان لەگــەڵ
قەتــەر ،ڕێگــە بــدات بــە بەرهەمــە خۆراكییەكانــی توركیــا
بخزێنــە نــاو بازاڕەكانــی قەتــەر ،كــە كاریگەرییەكــی
ســەلبی دروســت كــردوە پــاش سـزا ئابوورییەكــەی ڕووســیا
خســتییە ســەر توركیــا ،پاشــانیش ئــەو قەیرانــە ســود و
قازانجــی بــە ئابووریــی توركیــا دەگەیەنێــت.

سهرچاوهكان:
http://almezmaah.com -.1
https://www.alhurra.com/a/Qatar- .2
crisis-dont-wait-the-solution/438722.
html
 .3عــن مركــز المســتقبل لألبحــاث والدراســات
المتقدمــة.
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دوابــەدوای هەڵكشانی ملمالنێیە سیاسی و سەربازییەكانی نێوان ئێران و سعوودیە ،لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و واڵتانی عەرەبیی ئیسالمی ،لە نێو چینی نوخبە و ناوەندەكانی
توێژینەوە ،شانەی فیكری ستراتیژی و جەنگی ،جگە لە ڕای گشتیش ،ژمارەیەك پرسیار دێنە
ئاراوە ،كە زۆر ئەستەمە هیچ شارەزایەكی سیاسی یان چاودێرێكی سەربازی ،یان ئەمنی
بتوانێت هەر وا بە ئاسانی وەاڵمیان بداتەوە .ئایا جەنگ بەرپا دەبێت؟ ئەگەر ببێت لە
كوێ ڕوو دەدات؟ ئایا مەیدانی شەڕ ئێران و شانشینی سعوودیەیە ،یان هەر له سنوری
جەنگێك بە بریكاری گروپ و واڵتانی ترەوە دەبێت وەك :عێراق و سووریا و لوبنان ،یەمەن؟
مەترسییەكانی بەرپابوونی جەنگ لە هەڵكشاندایە له ناوچەكە له ژێر سایەی دوو پێشهات:
یەكەم :ئیدارەی ئێستای ئەمەریكا و ئەو ستراتیژیەتەی پەیڕەوی دەكات له ناوچەكە ،كە له
سەر بەستنەوەی ئێران به تیرۆر بەندە ،هەروەها بەرپاكردنی جەنگ لە ناوچەكە بە ڕێگەی
بریكاران و پشتبەستن بە گورزی ئاسمانی و پشتیوانیكردنی هاوپەیمان بە چەك ،ئامادەگیی
پێکهاتەی گروپەكەی ئیدارەی ئەمەریكا بۆ چوونە ناو جەنگ هەیەتی ،پێچەوانەی ئیدارەی
پێشووتر ،كە پێی باشتر بوو له ناوچەكە پاشەكشە بكات و ئێران و سعوودیە بانگهێشت
بكات بۆ لەیەكتێگەییشتن .دوەم :ئهو گۆڕانكارییانهی لە سعوودیە هاتوونەتە ئاراوە بە
ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ ،هاوكاتیش بێت لەگەڵ چوونە ناو ملمالنێ
لەگەڵ ئێران لە مەیدانەكانی هەر یەك لە عێراق و سووریا ،یەمەن ،لوبنان.

ئەگەرەكانــی چوونــە نــاو جەنگێــک لەگــەڵ ئێــران
ناڕوونــە ،بــەاڵم بڕیــاری بەرپابوونــی بەنــدە بــە بــارودۆخ
و ڕێــرەوە نێودەوڵەتــی و ئیقلیمییــە زۆر و ئاڵــۆزەكان ،كــە
وا دەكات ئەگــەرەكان الواز بــن .دواتــر ڕووســیا كــە ئەمــڕۆ
هاوپەیامنــی ئێرانــە ،ئــەو ڕووســیایەی ســاڵی  1990نییــە،
كاتێــك ئەمەریــكا چــوە نــاو جەنگێــك لەگــەڵ عێــراق،
لــهالیەكــی تریشــەوە ئەورووپــا بەتــەواوی هــاوڕا نییــە
لەگــەڵ هەڵوێســتەكەی ئەمەریــكا بەرانبــەر دۆســیەی
ئێــران .وەك ئاشــكرایە ئەمــڕۆ و جیــا لــە ســراتیژیەتی
ئەمەریكا-ســعوودیە ،بــە كاركــردن دژی ئێــران لــه
نــاوەوەدا ،بــەاڵم ئــەوەی لــهســەر ئــەرزی واقیــع ڕوو
دەدا ،ئامــاژە بــەوە دەکات ،كــە ئــەو ملمالنێیــە بەنــدە
بــە مــەودای ناوچەكانــی دەســەاڵتی هــەر دوو ال لــە
چوارچێــوەی جەنگێــك بــە بریــكاری گــروپ و الینەكانــی
تــر ،كــە لــە هەمــوو ســیناریۆیەكانی تــر ئەگــەری زیاتــرە،

چونكــە هێــزی ئێــران ئەمــڕۆ بریتییــە لــە دوو ڕەگــەز:
نەمانــی ملمالنــێ لــە نێــوان هــەر دوو ڕەوتــی
.1
پارێــزگاران و میانــڕەوەكان ،وەك دیــارە ڕۆحانــی لــە
كاتــی ئێســتادا لــە ســەرووی دیمەنــی ڕووبەڕوبوونــەوەی
میدیاییــە لەگــەڵ ئەمەریــكا و ســعوودیە ،لــە ژێــر ســایەی
هەســتێكی قەومــی ئێرانــی هەڵكشــاو.
 .2پشــتیوانیكردنی گروپــە دەستڕۆیشــتەكان لــهالیــەن
ئێرانــەوە لــە هــەر یــەك لــە عێ ـراق و ســووریا ،یەمــەن،
لوبنــان ،چەنــد ناوچەیەكــی تریــش .لێــرەدا باڵەكانــی
ئێــران لــە هەرێمەكــەدا دەتوانــن بچنــە نــاو جەنگێكــی
دوورو درێــژەوە ،بەمەیــش ڕۆڵــی حیزبولــا زۆر بــه
زەقــی بــە دیــار دەكەوێــت ،كــە ئــەم بزوتنەوەیــە خــاوەن
جبەخانەیەكــی موشــەكییە .بــە پێــی هەڵســەنگاندەكانی
ئیرسائیــل ژمــارەی موشــەكەكانی حیزبولــا دەگاتــە 100
هــەزار موشــەك و توانــای لێدانــی هەمــوو ئیرسائیلــی
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بیۆگرافیای پارسەنگی هێزی سوپا لە نێوان ئەمەریكا و ئێران و ئیسرائیل
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هەیــە نــەك هــەر باكوورەكــەی .توانــای شــەڕكردنی
ئــەو گروپــە زۆر بەهێــزە ســەرباری ئــەو زیانــەی لــە
ســووریایش بــەری كەوتــوە .ڕەنگــە دواتــر ســیناریۆكە
هــەر دوو بزوتنــەوەی حەمــاس و جیهــادی ئیســامییش
بگرێتــەوە ،چونكــە حەمــاس بــەم دواییانــە ســەركەوتوو
بــوو لــهبەهێزكردنــی پێوەندییەكانــی لەگــەڵ ئێــران و
حیزبولــا ،بــە تایبەتــی پــاش ئــەوەی ســەقفی ئاشــتەوایی
دەبێتــە گرێبەســتی ســەدە ،كــە ناوەڕۆكەكــەی بریتییــە
لــە (لــە ئۆتۆنۆمیــی بااڵتــر و كەمــر لــە دەوڵــەت) ،لــە
كاتێكــدا ئێــران لــە ڕووی سیاســی و ئەمنــی و ســەربازی
و ئابوورییــش كۆنتڕۆڵــی عێراقــی كــردوە ،نــەك هــەر بــە
ڕێگــەی حەشــدی شــەعبی ،كــە ســەر بــە مورشــیدی بــااڵن
و لــهدەرەوەی دەســەاڵتی حكوومەتــی عێراقــە ،بەڵكــوو
بــە خزانــی ئێـران بــۆ نــاو ســەرجەم پێكهاتەكانــی عێـراق،
لەوانەیــش كــورد و ســوننەكان.
الوازیــی هێــزی ســەربازیی ئێرانــی بەرانبــەر هێــزی
ڕكابەرەكانــی ،لەگــەڵ پەلهاویشــتنی لــە ئیقلیمەكــە
لــە ڕووی سیاســی و ســەربازی بــە ڕێگــەی پێكهێنــەرە
ســەربازییەكانەوە وای كــردوە زۆر بــۆی دڵســۆز بــن،
ئەمەیــش وا دەكات ئێـران وەك هێزێكــی ئیقلیمــی ســەیر
بكرێــت و بەرژەوەندیــی خــۆی هەیــە ،هەوڵیــش دەدات
بەرگرییــان لــێ بــكات بــە هــەر شــێوەیەك بێــت ،بــەاڵم
لــهالیەكــی تریــش ئــەو هەڵكشــانە ئاڵوگــۆڕە ڕەنگــە
ســیناریۆیەكی تــر بهێنێتــە ئــاراوە ،كــە بریتییــە لــە ویســتی
هــەر دوو ال بــۆ دانیشــن لــهســەر مێــزی دانوســتاندن،
بــە تایبەتــی چونكــە ئێ ـران زۆر بــە باشــی (ئارامگرتنێكــی
قووڵــەوە) دەتوانێــت تێڕوانینــی هەڵكشــان وەرگێڕێــت تــا
دەگاتــە لێــوار ،لــە پێنــاو پاراســتنی سیســتەمی سیاســیی
خــۆی ،چونكــە بــاش دەزانێــت دوای داخســتنی دۆســیەی
داعــش ،دۆســیەكەی ئــەو كراوەتــەوە ،بۆیــە گومانــی تێــدا
نییــە هــەوڵ نــادات بژاردەكانــی بەردەمــی بەرتەســك
بكاتــەوە.

عێــراق لــە هاوكێشــەی ئێســتای نێــوان ئەمەریــكا
و ئێــران

ســەرباری ئــەوەی ئیرسائیــل هەمیشــە گوشــار دروســت
دەكات بــۆ وەشــاندنی گورزێــك لــە ئێـران لــه نــاو خاكــی
ســووریادا ،بــەاڵم هێشــتا ئەگــەری ئەنجامدانــی ئــەو گورزە
لــە عێ ـراق بەهێزتــرە بــۆ ئەمەریــكا ،ئەمەیــش خــۆی لــه
چەندیــن هــۆكاردا دەبینێتــەوە .هــەر چەنــد عێـراق چەقی
ئاســتبەرزی دەســەاڵتی ئێرانــە ،بــەاڵم لــههەمــان كاتیشــدا
خاڵــی الوازیشــیەتی ،چونكــە گــەر هاتــوو ئێ ـران عێراقــی
لــە دەســتدا ،ئــەوە لــە ســووریا و لوبنــان ،یەمەنیــش زۆر
شــت لــە دەســت دەدات ،لــهالیەكــی تریشــەوە عێ ـراق
بوەتــە تاكــە مەیدانــی كاری ســەربازیی ئەمەریكــی بــێ
بوونــی هاوبەشــێكی وهك ڕووســیا .بــەاڵم ئــەوەی گرینگــە،
ســووریا واڵتــی بەرژەوەندیــی ســراتیژی و ئابووریــی
ویالیەتــە یەكگرتــوەكان نییــە ،بــە پێچەوانــەوە ،عێــراق
واڵتــی ســامانە ڕاســتەقینەكانە ،وەك چــۆن ســەرۆك

پشــتیوانیكردنی گروپە دەستڕۆیشــتەكان لهالیەن
ئێرانــەوە لە هــەر یەك لە عێراق و ســووریا ،یەمەن،
لوبنــان ،چەنــد ناوچەیەكی تریش .لێــرەدا باڵەكانی
ئێــران لە هەرێمەكەدا دەتوانــن بچن ە ناو جەنگێكی
دوورو درێژەوە ،بەمەیش ڕۆڵی حیزبولاڵ زۆر بهزەقی
بە دیار دەكەوێت
ترامــپ خۆیشــی ئامــاژەی پــێ كــرد ،كــە زۆر ڕاشــكاوانە
ڕەخنــەی تونــدی لــە سیاســەتەكانی پێشــووتری واڵتەكــەی
گــرت بــههــۆی پاشەكشــەیان لــە عێــراق بــێ ئــەوەی
دەســتكەوتێكی زۆریــان هەبــێ ،بــەاڵم پــاش ئــەوەی بــوە
ســەرۆك ،دووبــارە ئــەو الپەڕەیــەی هەڵدایــەوە و باســی
لــە مەترســیی ئێ ـران كــرد لــهعێ ـراق.
دوا جــار ئهگــەر ئــەوە دیــدگای ســەرۆكی ئەمەریــكا
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بێــت بەرانبــەر عێــراق ،ئــەوە كەســانی تریــش هــەن
پشــتیوانی لــە بــژاردەی هەڵكشــانی هەڵچوونــەكان
دەكــەن دژی ئێـران و عێراقیــش دەبێتــە خاڵــی دەســتپێكی
ئــەو هەڵچوونانــە .لــه ســەر ئاســتی عێراقیــش ،تــا
ئێســتا چەندیــن پرســیار لــە ئــارادان لــهســەر ڕێگاچــارە
سیاســییەكان ،كــە بوونەتــە كاری سیاســییەكانی عێـراق ،بــە
تایبەتییــش دوای هەڵبژاردنەكانــی ( )5/12و شــێواندنی
نەخشــەی هاوپەیامنیەتــەكان ،چ لــە نــاو هاوپەیامنــی
شــیعی ،یــان هاوپەیامنــی ســوننی .جگــە لــە دابەشــبوونی
كــورد پــاش ڕیفراندۆمەكــەی كوردســتان .گوشــاری ئــەو
پرســانە لەگــەڵ پشــێویی هەمــوان ســەبارەت بــەو
وەاڵمــە ئاڵــۆزەی لــە بــارەی داهاتــووی عێــراق هەیــە.
لــهناوەڕاســتی ئــەو پشێوییەشــدا ویســتێك هەیــە بــۆ
(پشــوودرێژی) لــه ســەر هــەر ڕووبەڕوبوونەوەیەكــی
ئەمەریكــی -ئێرانــی لــە عێــراق ،لــە ترســی تێكچوونــی
دۆخــی عێــراق بــە تــەواوی ،لــه الیەكــی تریشــەوە،
هێــزە سیاســییەكانی عێــراق دەیانەوێــت سیاســەتی
(گونجانــدن لەگــەڵ هــەر دوو هاوپەیــان ،ئەمەریــكا ــــ
ئێ ـران) بگرنــە بــەر لــە بریــی ڕووبەڕووبوونــەوە لــە ژێــر
ســایەی بەرژەوەندییــە بااڵكانــی لەگــەڵ ئێــران هەیانــە.
ئامادەیــش نیــن قوربانــی بــە پێوەندییەكانــی ئێـران بــدەن
بــۆ بەرژەوەندیــی ئەمەریــكا ،بــە تایبەتــی بــه هــۆی
ئــەو دیــدگا و بۆچوونــە بــاوەی لــهســەر سیاســەتەكانی
ئەمەریــكا هەیــە كــە دەڵێــت( :سیاســەتی ئەمەریــكا بــە
گشــتی و بــە تایبەتییــش لــە خۆرهەاڵتــی ناوەراســت و
عێــراق ،ئاڵــۆز و تێكــەاڵوە و ئاســان نییــە هیــچ جــۆرە
گریامنەیەكــی لــهســەر بكرێــت).
هــەر چەنــد واشــنتۆن نایەوێــت بكەوێتــە نــاو هیــچ
بەریەككەوتنێكــی ســەربازی لەگــەڵ ئێــران لــە عێــراق،
بــەاڵم دەیەوێــت دەســەاڵتی ئێـران بــە ڕێگــەی گرتنەبەری
چەنــد میتۆدێكــی سیاســیی نــوێ كــەم بكاتــەوە.

سعوودیە و ئێران و گۆڕەپانی عێراق

بێگومــان جوڵــەی ســعوودیەش هاوكاتە لەگەڵ هەڵویســتی
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ئیــدارەی ئەمەریــكا ،دیــار و ڕوونیشــە هەڵكشــانی
ناكۆكییەكانــی نێــوان ئێ ـران و ئەمەریــكا و هەڕەشــەكانی
ئەمەریــكا بــۆ ئێ ـران و تۆمەتباركردنــی بــەوەی یــاری بــە
ئاگــر دەكات ،بۆیــە بەرپابوونــی جەنــگ لــە ناوچەكــە
هەمــووی دەســووتێنێت .لێــرەدا گرنگیــی گۆڕهپانهك ـهی
عێ ـراق بــۆ ســعوودیە بــە دیــار دەكەوێــت ،كــە بریتییــە
لــەو لێــوارە باكوورییــەی ئێــران زۆر ســەركەوتوانە بــە
كاری دەهێنێــت بــۆ هەڕەشــەلێكردنی ســعوودیە و بوونــی
ئەمەریكایــش لــەوێ بــە ڕێگــەی میلیشــیاکانی شــیعە
بەتــەواوی ملكەچــی بڕیــاری ئێرانــن.
واتــە :عێــراق ڕۆڵێكــی هــەرە گرینگــی هەیــە لــەو
پێشــهاتانەی لــە داهاتــووی نزیكــدا ڕوو دەدەن ،هــەر
یەكێكیــش لەوانــە خاوەنــی مەیدانــی عێــراق بێــت،
ئــەوە خاوەنــی ڕەگــەزی هێــزی زیاتــرە لــەو هاوكێشــە
و ملمالنێیــە ،بــە تایبەتیــش چونكــە ناوەنــدی هێــز لــه
عێــراق خاوەنــی بڕیــاری نیشــتامنیی عێراقــی نییــە بــه
تــەواوی ،بەڵكــوو لــە ژێــر كاریگەریــی ئــەو هێزانــە دایــە،
كــە لــهعێـراق ڕۆڵ و كاریگەرییــان هەیــە :ئەوانیــش ئێران
و ئەمەریــكا و سێیەمیشــیان ســعوودیەیە.
سیاســەتی دەرەوەی ئەمــڕۆی ســعوودیە بــە پێــی
ڕوئیایەكــی براگامتیكــی كاری پــێ دەكرێــت ،كــە وای لــێ
كــردوە بەرژەوەندییەكانــی لەگــەڵ ئەمەریــكا لــهالیــەك
و پێوەندیــی ئاڵوگــۆڕی ســودبەخش و بێالیەنــی لەگــەڵ
دوژمنەكــەی دوێنــێ پەیــڕەو بــكات ،ئێرانیــش دەیەوێــت
دەرگایــەك لەگــەڵ ســعوودیە بكاتــەوە بــۆ ئــەوەی
كەمەندكێشــی بــكات ،یــان النــی كــەم بــێ الیــەن بێــت
لەگــەڵ پاراســتنی بــە ڕەگــەزی هێــزی شــاراوە ،بــەاڵم
كێشــەكە لێــرە هەڵویســتی عێراقــە ،كــە نازانێــت چــی
دەوێــت ،چــۆن ســوود وەرگرێــت؟ ئەگــەر بیشـزانێت ئایــا
بڕیــاری پــێ دەدرێــت؟
جیهانــی سیاســەت یەكــەم وانــەی خــۆی بــەو شــێوەیە
پێشــكەش دەكات ،كــە تــۆ بزانیــت هەڵەكانــی بــەر
دەســتت چــۆن بــۆ بەدیهێنانــی بەرژەوەندیــی واڵتەكــەت
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تایبەتمەندییەكانی بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران

1

1974

دروستكردنی وێستگەی كەهرۆئەتۆمی لە ضاری بىضەهر

2

1987

عێراق بۆردومانی كىورەی بىضەهری كرد

3

1995

گرێبەستێك لەگەڵ یەكێتیی سۆڤیەت (پێطىو) له سەر گۆڕینی وێستگەی بىضەهر بۆ بەرنامەیەكی
ئەتۆمیی ئاضتییانە

4

1996

دروستكردنی وێستگە بۆ بەرهەمهێنانی ئاوی قىرش لە ضاری ئاراك

5

2003

دەركردنی بڕیارێكی ئاژانسی نێىدەوڵەتی وزەی ئەتۆم ،كە تێیدا ئێران پابەند دەكات بە وەستاندنی
هەنگاوەكانی پیتاندنی یۆرانیۆرم

6

2004

دروستكردنی وێستگە لە دیساینی ئێرانی بە تىانای  40مێگابایت

7

2005

دووبارە دەستكردنەوە بە پیتاندنی یۆرانیۆم لە ئەسفههان

8

2006

بڕیاری ئەنجىومەنی ئاساییص بە ژمارە  1737بە ڕێگەگرتن لە هەر دەوڵەتێك بە ڕادەستكردنی ،یان
فرۆضتنی كەرەستە و تەكنەلۆژیا بە ئێران

9

2007

دەرچىونی بڕیاری 1747ی ئەنجىومەنی ئاساییص ،كە تێیدا نیگەرانیی خۆی دوپات كردەوە له سەر
مەترسیی باڵوبىونەوەی بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران

10

2010

ئێران ئامادەییی خۆی ڕاگەیاند بۆ ڕادەستكردنی  1200كیلۆگرام یۆرانیۆمی پیتێنراو بەرانبەر
كارپێكردنی وێستگەی تىێژینەوە پسیطكییەكانی

11

2012

ئێران داوای وەستاندنی پرۆسەی پیتاندنی یۆرانیۆمی كرد بۆ ئاستی  %20بەرانبەر دەستهەڵنەگرتن لە
مافی پیتاندنی یۆرانیۆم بۆ ئاستی %3.5

12

2013

ئێران لەگەڵ كۆمەڵەی ( )1+5واژۆ له سەر ڕێكەوتننامەی جنێف دەكات

13

2014

سەرەتای جێبەجێكردنی ڕێككەوتنی جنێف وەك ڕێگەخۆضكەرێك بۆ گەییطتن بە ڕێكەوتنێكی
سەرتاسەری لە ماوەی ضەش مانگ (كە نەكرا)

14

2015

ئێران و ضەش واڵتە زلهێسەكە لە لۆزان-سىیسرا پێكهاتن له سەر چىارچێىەی ڕێكەوتنێك بۆ ئەوەی
بگەنە چارەسەری كۆتاییی بۆ بەرنامەی ئەتۆمی

16

2015

هەر دوو ال واژۆیان لهسەر ڕێكەوتنێكی مێژوویی كرد دوای  22مانگ دانىستاندن

ژمارە ( )36-37ئابی 2018

146

بیۆگرافیای گەرووی هورمس

ژ
1

زانیارییەكان
گەرّّی ُْرهز دەكەّێتە باشّْری كەًداّ بە ئاّی كەًداّی عْهاى ّ دەریای عەرەب جیا دەبێتەّە

2

لە باكّْر ئێراى سٌْرەكیەتی ّ لە باشّْر سەڵتەًەتی عْهاى

3

گەرّەكە ًاّی دّّرگەی ُْرهزی ُەڵگرتْە كە دەكەّێتە دەرچەكەی .لە سەدەی شاًزەُەم ئیوارەتێك بْە لە ژێر
دەستی خێزاًی دەسەاڵتداری عْهاى .پْرتْگالییەكاى لە  1515داگیریاى كردّە .لە ُ 1632ێزەكاًی بەریتاًیا ّ فارس
بە ُاّبەشی پْرتْگالییەكاًیاى دەركردّە ّ لەّ كاتەّە لە ژێر دەستی ئێراًە

4

لَ دەرچەی گەرّەكە چەًدیي دّّرگەی تر ُەى ّەك كیشن ّ الراك ،تەًبی بچْك ّ تەًبی گەّرە ،ئەبّْهّْسا كە
ئێستا بْەتە جێٌاكۆك لَ ًێْاى ئیراى ّ ئیوارات

5

ًزیكەی  %44بەرُەهی ًەّتی جیِاًی بەّ گەرّە تێپەڕ دەبێت.

6

درێژییەكەی دەگاتە  54كیلۆهەتر ّ قْڵی ئاّەكەیشی  64هەتر.

7

درێژی چْى ّ ُاتٌەدەرەّەی ڕێڕەّەكەی  14.5كیلۆهەترە ّ ڕۆژاًە  24بۆ  34گْێزەرەّەی ًەّتی پێدا تێپەر دەبێت

8

سعّْدیە لە  %88بەرُەهی ًەّتی خۆی بەّ گەرٍّ تێپەڕ دەكات .عێراق  ّ %98ئیوارات ُ ،%99ەهّْ ًەّتی ئێراى ّ
كْێت ّ قەتەریش

9

ژاپۆى گەّرتریي ُاّردەكاری ًەّتە بە ڕێگەی گەرّّی ُْرهز
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بقۆزیتــەوە ،بۆیــە پێویســتە ئــەو هەڵوێســتانەی هــەر یەك
لــهئێـران و ســعوودیە بــە شــێوەیەكی ژیرانــە و بەهێــزەوە
كاریــان پــێ بكرێــت ،كــە وا بــكات قەرەبوونەوەیەكــی
شاییســتە دەســتبەر بــكات ،بــە تایبەتــی لەگەڵ ســعوودیە،
چونكــە عێراقــی كردوەتــەوە نێچیــری تیــرۆر و واڵتانــی
تــری دراوســێ ،هەروەهــا بەكارهێنانــی پێگــەی جوگرافــی
عێــراق وەك دەرچەیەكــی بەهێــز بــۆ ســەقامگیری و
هاوســەنگی.

ئێــران دوای پاشەكشــەكردنی ئەمەریــكا لــه
ڕێكەوتنــی ئەتۆمــی

«گــەر دەتانەوێــت بچنــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمەریــكا بــۆ دانوســتاندن لــە بــارەی دۆســیەی ئەتۆمــی،
ئــەوە بڕیــاری خۆتانــە ،بــەاڵم بــە بۆچوونــی مــن ئەمەریــكا
ڕازی نابێــت بــە هیــچ جــۆرە ڕێكەوتنێــك ،گــەر ڕازیــش
بێــت دواتــر پاشــگەز دەبێتــەوە» .بــەم وشــە كورتانــەی
ڕابــەری بــااڵی كۆماری ئیســامیی ئێـران (عەلــی خامنەئی)
بۆچوونــی خــۆی لــهســەر پرســی دانوســتاندن لەگــەڵ
واشــنتۆن خســتە ڕوو دەربــارەی بەرنامــەی ئەتۆمــی .ئــەو
ڕوئیایەیــش دوای ســێ ســاڵ هاتــە دی ،چونكــە دۆناڵــد
ترامــپ ســەرۆكی ئەمەریــكا بڕیــاری پاشەكشــەی دا لــە
ڕێكەوتنەكــە و بــە (خراپرتیــن ڕێكەوتــن وەســفی كــرد).
ســەرەتای قەیرانــی بەرنامــەی ئەتۆمی ئێرانــی دەگەڕێتەوە
بــۆ ســاڵی  ،2003كاتێــك دەزگای نێودەوڵەتــی بــۆ وزەی
ئەتــۆم چەنــد شــوێنەوارێكی یۆرانیۆمــی پیتێرناویــان لــە
كۆمپانیــای (كاالیــا)ی كارەبایــی لــە تــاران دۆزییــەوە .ئێران
لــە ترســی ئــەوەی هەمــان چارەنووســی عێراقــی نەبێــت،
واژۆی لــه ســەر ڕێكەوتنێــك كــرد لەگــەڵ فەڕەنســا،
ئەڵامنیــا ،بەریتانیــا بــە هەڵپەســاردنی چاالكییەكانــی
پیتاندنــی یۆرانیــۆم و واژۆكــردن لــهســەر پرۆتۆكۆلێكــی
هاوپێــچ بــە پەیامننامــەی قەدەغەكردنــی باڵوكردنــەوەی
چەكــی ئەتــۆم ،بــەاڵم هــەر زوو پاشــگەز بــوەوە ،بــەو
پاســاوەی ڕێكەوتنەكــە (هاوســەنگی) تێــدا نییــە.
بەرنامــەی ئەتۆمیــی ئێرانــی هەنگاوێكــی گــەورەی

هاویشــت پــاش هاتنــی مەحمــوود نــەژاد ئەحمــەدی وەك
ســەرۆكی واڵت لــە ســاڵی  ،2005چونكــە بەرنامەكــە كارا
كرایــەوە بــێ ئــەوەی گــوێ بــە هەڕەشــەكانی خۆرئــاوا
بدرێــت .بــەردی بناغــەی كــورەی (ئــاراك) بــۆ ئــاوی
قــورس دان ـرا ،ئەمەیــش وای لــە ئەنجوومەنــی ئاساییشــی
نێودەوڵەتــی كــرد ســاڵی  2006ســزای قەدەغەكردنــی
ناردنــی كەرەســتەی پێویســت بــۆ پیتاندنــی یۆرانیــۆم بــە
ســەر ئێــران بســەپێنیت.
خۆرئــاوا لــە مامەڵەكردنــی لەگــەڵ ئێ ـران لــەو ماوەیــەدا،
ســراتیژیەتی (بێنــە و بــەردەی)ی بــە كار دەهێنــا ،بــە
دەســتی ڕاســت واژۆیــان لــهســەر ســزا ئابوورییــەكان
دەكــرد ،بــە دەســتی چەپیــش دەیانویســت بگەنــە
ڕێكەوتنێــك لەگەڵــی .ئێــران و هێــزە نێودەوڵەتییــەكان
( )1+5چوونــە نــاو دانوســتاندنێك كــە بــە (ماراســۆنی)
وەســف كـرا بــە درێژاییــی نــۆ ســاڵ (2006ــــ  .)2015هــەر
دوو الیــان هەوڵــی زۆریــان دا تــا بگەنــە ڕێكەوتنێــك ،كــە

گەر هاتوو ئێران عێراقی لە دەســتدا ،ئەوە لە سووریا
و لوبنــان ،یەمەنیش زۆر شــت لە دەســت دەدات ،له
الیەكی تریشــەوە عێراق بوەتە تاكــە مەیدانی كاری
ســەربازیی ئەمەریكی بێ بوونی هاوبەشــێكی وهك
ڕووسیا
لــە تەمــووزی ســاڵی  2015ئەنجــام درا.
هەمــوو الیــەك ئاســوودە دیــار بــوون ،جگــە لــە ئیرسائیــل
و هەنــدێ واڵتانــی كەنــداوی عەرەبــی ،بــەاڵم هیــچ كامێك
لەوانــە نەیاندەتوانــی ڕێكەوتنەكــە هەڵبوەشــێنەوە،
دۆخەكــە بەبــێ دەنگــی مایــەوە ،بــەاڵم زۆری نەخایانــد،
پــاش ســەركەوتنی ترامــپ بــۆ ســەرۆكایەتیی ئەمەریــكا.
ترامــپ هــەر زوو ڕەخنــەی لــە ڕێكەوتنــی ئەتۆمــی گــرت
و بــە (ئــەو ڕێكەوتنــە تەنیــا خزمــەت بــە یــەك الیــەن
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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دەكات ،ئەویــش ئێرانــە) وەســفی كــرد .هەروەهــا ئێرانــی
بــە تەمویلكردنــی تیــرۆر لــە قەڵــەم دا ،بــە پشــتیوانیكردنی
بــە ئاشــكرای بــۆ حیزبولــا و قاعیــدە و تاڵیبــان.
بــەاڵم الیەنــی ئەورووپــا پێیــان وایــە پاشەكشــەكردنی
ئەمەریــكا لــەو ڕێكەوتنــە ،هەڵەیەكــی گەورەیــە ،بــە
تایبەتــی كـە تــاران (پابەنــد بــوە بــەو خااڵنــەی پەیوەســن
بــە بەرنامــەی ئەتۆمــی لــە چوارچێــوەی ڕێكەوتنەكــەی
( )2015بۆیــە واڵتانــی ئەورووپــا هــەوڵ دەدەن ئەمەریــكا
پاشــگەز بكەنــەوە لــەو بڕیــارەی ،كــه لــهالیــەن ڕاوێــژكاری
ئەڵامنیــا ئەنجێــا مێــركل و ســەرۆكی فەرەنســا ئیامنویــل
ماكــرۆن سەرپەرشــتی دەكرێــت.
هەڵوێســتی واڵتانــی ئەورووپــا بەرانبــەر ویســتی نەچوونــە
نــاو دانوســتاندنێكی درێژخایــەن بــە دیــار دەكەوێــت،
هەروەهــا ترســی دروســتبوونی پشــێوییەكانی پــاش
هەڵوەشــاندنەوەی ڕێكەوتنەكــە دێنــە ئــاراوە .لــهالیەكــی
تریــش ئــەوان پێیــان وایــە هۆكارێكــی ڕاســتەقینە نییــە بــۆ
پاشەكشــەكردن لــەو ڕێكەوتنــە ،تەنیــا ئــارەزووی خــودی
ترامپــە .جگــە لەوەیــش ویســتی ئــەو واڵتانــە بــۆ چوونــە
نــاو بــازاڕی ئێرانــی و دەســتكردن بــە وەبەرهێنــان ،كــە بــه
هــۆی ســەپاندنی سـزای تــر لەمپــەر دروســت دەكات .بــۆ
منونــە كــۆی گشــتیی هاوردەكانــی ئێـران لــە چــوار واڵتــی
ئەورووپییــەوە (ئەڵامنیــا ،فەرەنســا ،ئیتاڵیــا ،هۆلەنــدە)
گەییشــتبوە ( )5.2ملیــار دۆالر لــە مــاوەی نــۆ مانگــی
یەكەمــی ســاڵی 2017ــــ  ،2018بــە پێــی ســەرژمێریی
ئێرانــی ،بێگومــان ئەورووپــا ئــەو ملیارانــە لــە دەســت
دەدات پــاش تێكچوونــی ڕێكەوتنەكــە بــە تــەواوی.
ئایا ئەمەریكا دەتوانێت سزای ئێران بدات؟
نووســەری ئەمەریكــی پیتــەر هاریــل ،لــە رشۆڤەكارییەكــی
بــۆ گۆڤــاری فۆریــن ئەفیــرزی ئەمەریكــی دا دەڵێــت:
بڕیاربەدەســتان لــە نــاو ئیــدارەی ترامــپ پێیــان وایــە،
ئەگــەر ئەمەریــكا س ـزای نــوێ بخاتــە ســەر ئێ ـران پــاش
پاشەكشــەكردنی واشــنتۆن لــە ڕێكەوتنــی ئەتۆمــی،
ڕەنگــە گوشــاری ئابووریــی خنكێنــەر لــهســەر ئێــران

ئایدیا دیپلۆماتیك

دروســت ببێــت ،ئەمەیــش وا دەكات واشــنتۆن دەســەاڵتی
زیاتــر دەســتەبەر بــكات بــۆ دووبــارە دانوســتاندنەوە
بــە فۆڕمێكــی نوێــر لــه بــارەی بەرنامــەی ئەتۆمیــی
ئێــران ،گوشــار خســتنە ســەر تــاران بــۆ كەمكردنــەوەی
پشــتیوانییەكانی بــۆ حیزبولــا لــە لوبنــان و ڕژێمەكــەی
ســووریا و گروپەكانــی تــر لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت.
بــەاڵم (بــە پێــی هاریــل) ئــەو ڕێگەیــەی سـزاكان كاری پــێ
دەكــەن ،زۆر ئاڵــۆزن ،چونكــە دە ســاڵە هەوڵــی هاوبــەش
دەدرێــت لــهنێــوان كۆنگریــس و دوو ســەرۆكی ئەمەریــكا
(جــۆرج دەبلیــۆ بــۆش و بــاراك ئۆبامــا) بــۆ ئیفلیجكردنــی
ئابووریــی ئێـران.

ئێران و دۆسيەى تيرۆر

لــە كاىت ئێســتادا هەمــوو جيهــان چــاوى لــهســەر ئــەو
هەڕەشــانەيە ،كــە بــههــۆى بەرنامــە ئەتۆميیەكــەى ئێـران
هاتوەتــە ئــاراوە و ئــەو هەنگاوانــەی ئێـران دەيهاوێــت بــۆ
ئــەوەى ببێتــە هێزێــى ئەتۆمیــى گەورە لــە ناوچەكــەدا .بۆ
ئــەم مەبەســتەیش سياســەىت دەرەوەى ئێـران تــا ڕادەيــەىك
زۆر ڕاســتەوخۆ پشــتى بەســتوە بــە كــردەوە نهێنيیــەكان
بــۆ كۆكردنــەوەى زانياریــى هەواڵگــرى و پشــتيوانيكردىن
پرۆســەكاىن دەرەوەى زۆر جــار ئێ ـران بــەوە تۆمــەت بــار
دەكرێــت ،كــە پشــتيواىن لــە چاالكیــه تريۆريســتیيەكان
دەكات لــە پێنــاو بەرژەوەنديیــە سياســیيەكاىن كۆمــارى
ئيســامى ،گروپــى تونــدڕەوى (حزبولاڵ)یــش هــان دەدات
تــا چاالكيیــە تريۆریيــەكاىن ئەنجــام بــدات ،هــەر چەنــد
هــەر يــەك لــە حزبولــا و ئێــران ئامانجــى جياوازيیــان
هەيــە لــەو كارەدا ،چونكــە تــاران هــەوڵ دەدات تۆڵــەى
خــۆى بكاتــەوە لــە بەئامانجگرتنــى بهرژهوهنــدی
دهوڵهتــه نهیارهكانــی و كهمكردنــهوهی ســزاكاىن
خراونەتــە ســەرى بــههــۆى بەرنامــە ئەتۆمیيەكــەى ،لــە
كاتێكــدا حیزبولــا دەيەوێــت تۆڵــەى كوشــتنى فەرمانــدەى
پرۆســە نێودەوڵەتییهكانــی حزبوڵــا (عيــاد موغنیــ ه)
بكاتــەوە.
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مەرجەكانی ئەمەریكا بۆ ئێران لە بارەی ڕێكەوتنی ئەتۆمی

ژ
1

مەرجەكانی ترامپ
دەستهەڵگرته لە پیتاودوی یۆراویۆم و داخستىی وێستگەكاوی كار بە ئاوی قىرش دەكەن

2

ڕێگەدان بە ئاژاوسی وێىدەوڵەتی بۆ ئەتۆم بە چىووەواو سەرجەم وێستگە ئەتۆمییەكاوی ئێران

3

ئاشكراكردوی هەمىو وردەكارییەكاوی پێىەودییان بە بەروامەی ئەتۆمیی تاراوەوە هەیە

4

داواوی سىىرێك بۆ باڵوكردوەوەی مىشەكی بالیستی و ئەو مىشەكاوەی كاڵوەی ئەتۆمییان هەڵگرتىە

5

ئازادكردوی ئەو ئەمەریكییاوەی الی ئێراوه ،لەگەڵ ئەو هاواڵتییاوەی هەڵگری ڕەگەزوامەی بیاویه لە واڵتاوی
هاوپەیماوی واشىتۆن

6

داواوی سىىرێك بۆ پشتیىاویكردن لە گروپە تىودڕەوەكان لە خۆرهەاڵتی واوەراست

7

دەستهەڵگرته لە پشتیىاویكردوی بسوتىەوەی تالیبان و قاعیدە گروپەكاوی تر

8

داواوی سىىرێك بۆ پشتیىاویكردوی فەیلەقی قىدش لە پاسەواوی شۆڕش

9

داواوی سىىرێك بۆ هەڵسىكەوتەكاوی ئێران بەراوبەر ئیسرائیل و واڵتاوی هاوپەیماوی واشىتۆن لە خۆرهەاڵتی
واوەڕاست داماڵیىی چەك لە میلیشیا و گروپی حىسییەكان لە یەمەن

11

پاشەكشەكردن لە سىوریا و پاشەكشەپێكردوی میلیشیاكاوی پاسەواوی شۆڕشی ئێراوی لەوێ

11

داماڵیىی چەك لە میلیشیا شیعەكان لە عێراق
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چهكدارانی بزووتنهوهی تاڵیبان
تيرۆر وەك كەرەستەيەك بۆ سياسەتى دەرەوە

لــە نيســاىن ســاڵى  2008ژەنــەڕاڵ دێڤێــد پيرتايــۆس
لەبــەردەم (ليژنــەى هێــزە چەكــدارەكان) لــهئەنجوومــەىن
پـراىن ئەمەريــكا ڕاشــكاوانە بــاىس لــە بەلێشــاوناردىن چــەىك
پێشــكەوتوو لــهاليــەن ئێرانــەوە بــۆ شــيعەكاىن عێ ـراق و
پشــتيوانیكردىن گروپــە تونــدڕەوەكان و هاندانيــان بــۆ
ئەنجامــداىن چــاالىك و كــردەوەى تريۆريســتى لــە عێـراق و
ســووريا و چەنديــن واڵىت تــر لــە ناوچەكــەدا خســتە ڕوو.
توانــای تــاران لــهســەر جێبەجێكردنــی پەالمــارەكان پشــت
دەبەســتێت بــەو توانایــەی هەیەتــی لــە بانگهێشــتكردنی
گروپــە تیرۆریســتییەكانی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
هــەن ،ئەوانــەی هەمیشــە بــە یــەك ئاماژەیەكــی ئێــران
دەكەونــە ئامادەباشــییەوە .جێگــری ســەرۆكی هێــزە
چەكدارەكانــی ئێـران (محەمــەد حیجــازی) ئامــاژەی بــەوە

ئایدیا دیپلۆماتیك

كــرد ،كــە لەوانەیــە ئێـران فەرمان بــكات بــەو چەكدارانەی
لــە بریــی ئــەو شـهڕ دهكـهن لــە غــەزە و لوبنــان و چەنــد
شــوێنێكی تریــش موشــەك ئاراســتە ئیرسائیــل بكــەن لــە
كاتــی پێویســتیدا .لــهالیەكــی تریشــەوە ســەركردەكانی
حزبوڵــا جەختیــان لــەوە كــردەوە ،ئــەوان هەمیشــە
پشــتیوانی لــە ئێـران و لــە هــەر كیانێكــی تــر دەكــەن گــەر
دژی ئیرسائیــل بوەســتێتەوە.
ئێ ـران تۆمەتبــارە بــە پشــتیوانیكردنی چەندیــن گــروپ و
الیــەن ،لەوانــە :بــەرەی گــەل بــۆ ڕزگاریــی فەلەســتین،
ســەركردایەتیی گشــتی ،بزوتنــەوەی جیهــادی ئیســامی و
حەمــاس ،میلیشــیا شــیعەكانی عێ ـراق ،بــەاڵم یەكێــك لــە
دیارتریــن ئــەو گروپانــەی تــاران بــە ئاشــكرا پشــتیوانییان
لــێ دەكات (حزبولاڵ)یــە ،كــە چاالكوانەكانــی پێوەندییەكی
توندتۆڵیــان بــە بەرپرســانی هەواڵگریــی ئێرانــەوە هەیــە.
هەورەهــا ئەندامانــی (فەیلەقــی پاســەوانی شۆڕشــی
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ئیســامی) كــە زۆر بــە قووڵــی خزاونەتــە نــاو چاالكییــە
موشــەكییە بالیســتییەکانی و باڵوبوونــەوەی ئەتۆمــی
و چەكداركردنــی ئێــران ،بۆیــە ســزاكانی ئەمەریــكا و
نەتــەوە یەكگرتوەكانیــش لــه ســەر ئــەو گروپــە ورد
بوەتــەوە .پشــتیوانیی داراییــی تــاران لــە ســااڵنی 2008
بــۆ  2009بــۆ حزبولــا گەییشــتە ترۆپــك ،پــاش ئــەو
قازانجــە زۆرەی لــە نەوتــدا بــە دەســت هــات ،ئــەو كاتــەی
نرخــی یــەك بەرمیــل نــەوت گەییشــتە  145دۆالر .ســاڵی
 2009ئیرسائیــل ڕای گەیانــد ،ئێ ـران بــڕی زیاتــر لــە یــەك
ملیــار دۆالری پێشكەشــی حزبولــا كــردوە لــە شــێوەی
یارمەتیــی ڕاســتەوخۆ ،لــە بەرانبەریشــدا ئێـران بــە تــەواوی
كاریگەریــی لــهســەر شــانە و چاالكییەكانــی ئــەو گروپــە
هەبــوە ،كــە لــە سەرتاســەری جیهــان باڵوەیــان پــێ كـراوە
بــۆ ئەنجامدانــی هــەر هێرشــێك بــە خواســتی ئێ ـران.
ئێران و ڕێكخراوی قاعیدە

بەڵگــە و ئامــاژە زۆر هــەن لــهســەر تێوەگاڵنــی ئێـران بــە
پشــتیوانیكردنی ڕێكخـراو و میلیشــیا تونــدڕەوەكان ،بــەاڵم
ئــەوەی مایــەی ســەرنجە بوونــی پێوەندییــە لــهنێــوان
ڕێكخــراوی قاعیــدە و ئێــران ،چونكــە هــەر یەكەیــان
خــاوەن ڕوئیــا و بۆچونــی جیاوازتــرە لــەوەی تــر ،تەنانــەت
هــەر یەكەیــان بنەماكانــی ئــەوی تــر ڕەت دەكاتــەوە.
بــەاڵم دواتــر پێوەندیــی نێوانیــان بــە ڕێگــەی نامەیەكــی
ســەركردەی قاعیــدە ئەیمــەن زەواهیــرە لــە ســاڵی 2005
بــۆ ئەبــو موســعەب زەرقــاوی شــێوەكەی گــۆڕا ،چونكــە
ئــەو داوای كردبــوو ئەندامەكانیــان بــە هەمــوو شــێوەیەك
خۆیــان الدەن لــە هــەر ڕووبەڕووبوونەوەیــەك لەگــەڵ
ئێ ـران و شــیعەكانی بــە شــێوەیەكی گشــتی ،بــە تایبەتــی
لــە عێ ـراق.
بــە پێــی بەڵگەنامەكانــی دەســت هێزەكانــی ئەمەریــكا
كەوتــن لــە ئابــوت ئابــاد لــە حەشــارگەكەی ئوســامە بــن
الدن پــاش كوشــتنی لــە ترشینــی دوەمــی  ،2011ڕادەی
پێوەنــدی ڕێكخراوەكــە بــە ئێ ـران ڕوون دەكاتــەوە .ئێ ـران
داڵــدەی ژمارەیەكــی زۆریشــی لــە فەرماندەكانــی وەك

حەمــزە بــن الدنــی داوە .هەروەهــا كەســێكی وەك ســەیف
عــەدل ــــ ی میــری ســاڵی  2011بــۆ نــۆ ســاڵ ،كــە دواتــر
بــەرەو ســنورەكانی ئەفغانســتان و پاكســتان چــوو.

ئێران و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی

ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا هــەر لــە ســاڵی
1984ەوە ،ئێرانــی لــە ســەرووی لیســتی ئــەو واڵتانــە
دانــاوە ،كــە پشــتیوانی لــە تیــرۆر دەكــەن .ڕێكخــراوی
نەتــەوە یەكگرتوەكانیــش چەندیــن ڕاپۆرتــی لــهســەر
پێشــێلكارییەكانی ئێــران بــۆ پەیامننامــە نێودەوڵەتــی و
بڕیارەكانــی ئەنجوومەنــی ئاســاییش خســتوەتە ڕوو ،لــه
ئەنجامــی پشــتیوانیكردنی لــە گروپــە تیرۆریســتییەكان ،كە
ڕۆڵەكــەی زیاتر دوای دەســتبەركردنی موشــەكی بالیســتیی
ئێرانــی بــۆ ئــەو گروپانــە بــە دیــار كــەوت ،ئەمەیــش وا
دەكات دووبــارە ڕۆڵــی پاســەوانی شۆڕشــان بیــر بخاتــەوە
لــە دەســتتێوەردانی لــە نــاو زۆرێــك لــە واڵتانــی تــر ،كــە
پێچەوانــەی بنەمــای ســەرەوەریی نیشــتامنییە بــۆ واڵت.

لهناوەڕاستی ئەو پشێوییەشدا ویستێك هەیە بۆ
(پشوودرێژی) لهسەر هەر ڕووبەڕوبوونەوەیەكی
ئەمەریكی -ئێرانی لە عێراق ،لە ترسی تێكچوونی
دۆخی عێــراق بە تەواوی ،لهالیەكی تریشــەوە،
هێزە سیاسییەكانی عێراق دەیانەوێت سیاسەتی
(گونجاندن لەگەڵ هەر دوو هاوپەیمان ،ئەمەریكا
ــ ئێران) بگرنە بەر
نــەوت وەك فاكتەرێكــی ســەرەكی
ملمالنێــكان
یەكالكردنــەوەی

بــۆ

ژمارەیــەك ســزای نوێــی ئەمەریكــی خرانــه بــواری
جێبەجێكردنــەوە لــه دژی ئێــران ،ژمارەیــەك ســزای
تریــش ،كــە پەیوەســتە بــە نەوتــی ئێــران و ئەمــە
قورســرینانە ،چونكــە هــەر كاتێــك ویالیەتــە یەكگرتــوەكان
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ســزای قەدەغەكردنــی خســتە ســەر نەوتــی ئێرانــی و
داوای لــە ســعوودیە كــرد قەرەبــووی بكاتــەوە ،واتــە
ڕووبەڕووبوونەوەكــە چوەتــە شــوێنێكی تــر .ڕاوێــژكاری
ئاساییشــی نەتەوەیــی ئەمەریكــی ،جۆن بولتون ڕاشــكاوانە
ڕای گەیانــد ،ئامانــج لــەو كارەیــان ڕووخاندنــی ڕژێمەكــەی
ئێ ـران نییــە ،بەڵكــوو گۆڕینــی سیاســەتەكانیەتی ،یــان بــە
مانایەكــی تــر ملكەچكردنیەتــی .ملكچكردنیــش لێــرە واتــە
ئاماژەیەكــە بــە چوونەنــاو داڕشــتنی ڕێكەوتنێكــی نــوێ
لەگــەڵ ئێرانییــەكان.
پێــش ئــەوەی سـزاكان بچنــە نــاو بــواری جێبەجێكردنــەوە،
ناڕەزایییەكانــی لــە نــاو كۆمــاری ئیســامی ئێ ـران بــەرەو
هەڵكشــان دەچــوون .دوای جێبەجێكردنــی ســزای
نەوتیــش (گــەر جێبەجــێ كـرا) ،واتــە دۆخەكــە هەڵكشــاوە
و بەرپرســانی ئێرانیــش دەكەونــە بــەردەم بژاردەیــەك لــە
كــۆی دوو بــژاردە :یــان سازســكردن ،یــان ڕووبەڕووبوونەوە
لەگــەڵ چارەنووســی جەنگێكــی ك ـراوە لــە ســەریان.
نــەوت فاكتــەری ســەرەكییە بــۆ گوشارخســتنە ســەر
ئێــران ،ئەگــەر كاریــش بــە قەدەغەكردنــی فرۆشــن و
هەناردەكردنــی نەوتــی ئێرانــی ك ـرا ،بێگومــان قەیرانەكــە
ســەخت دەبێــت .ئەمەیــش دەبێتــە هــۆی جەنگێكــی خــۆ
كــوژی ،وەك داخســتنی گــەرووی هورمــز ،یــان ڕازیبــوون
بــە چارەســەرێكی گــەورە ،بــە تایبەتــی لــە كاتــی ئێســتادا
كــە دۆخەكــە تــا ئەوپــەڕی شــڵەژاوە .كەمبوونــەوەی ئــاو،
پاشەكشــەكردنی دراو .ئەگــەر هەنــاردە نەوتییەكانــی
ئێرانیــش بــە ڕێــژەی  20%كەمــی كــرد نــەك بــە ڕێــژەی
 ،50%ئــەوە ناڕەزایــی گــەل زیاتریــش دەبێــت ،ئەمــە جگــە
لــە بەرزبوونــەوەی دەنگــی بەرپرســانی ئێـران و ئەندامانی
ئەنجوومەنــی شــوورا ،كــە هەمیشــە دژی بەرفراوانبوونــی
ئێرانــن لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و پاشەكشــەكردن لــە
واڵتانــی ناوچەكــە.
ئەگــەر گوشــارەكان بــەو ڕیتمــە لــهســەر ئێـران لــە ڕووی
سیاســی و ئابــووری و نەوتــی بەردەوامییــان هەبێــت،
بێگومــان جەنــگ بەرپــا دەبێــت ،چونكــە حكوومەتــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێــران ناچــار بــە داخســتنی گــەرووی هورمــز دەبێــت،
ئەمەیــش بەراییــی جەنگــە.
ئێرانییــەكان ئامــاژە بــە بەكارهێنانــی چەندیــن كارت
دەكــەن ،ئەمەریكییــەكان لــە مەیدانــی ســووریادا هــەن،
كــە مەیدانێكــی كراوەیــە و قابیلــی بینەوبەردەیــە.

داخســتنی گــەرووی هورمــوز ،كارتێكــی هەڕەشــەی
هەمیشــەیی لـ ه دەســتی ئێــران

گــەرووی هورمــوز بــە یەكێــك لــە گرینگرتیــن ڕێــڕەوە
ئاوییەكانــی جیهــان دادەنرێــت لــە ڕووی جووڵــە
و هاتوچــۆی كەشــتییەكان و قەبــارەی بازرگانــی و
گواســتنەوەی نــەوت كــە پێیــدا دەگوێزرێتــەوە كــە بــە
گشــتی ڕێــژەی 40%ی نەوتــی جیهــان و 90%ی هەناردەی
نەوتــی دەوڵەتانــی كەنــداو پێــك دەهێنـێ ،جگــە لەوەیــش
50%ی قەبــارەی بازرگانیــی جیهــان لــەو ناوچەیــەوە
ئەنجــام دەدرێــت.
پانــی گــەرووی هورمــوز نزیكــەی  34میــل و قوواڵیییەكەی
نزیكــەی  60مەتــرە و بریتییــە لــە خاڵــی بەیەكگەیشــتنی
كەنــداوی عەرەبــی لــە نێــوان كەنــداوی عومــان و دەریــای
عەرەبــی و ئۆقیانووســی هیندیــدا و دەرچەیەكــی دەریایی
گرینگــە بــۆ ( )5دەوڵەتــی كەنــداوی عەرەبــی بریتیــن لــە
عێـراق و كوێــت و قەتــەر و ئیــارات و بەحرەیــن.
ڕۆژانــە ئێــران ڕێــژەی  90%و ســعوودیە  88%و عێــراق
 98%و ئیــارات  99%و كوێــت 100%ی نەوتەكەیــان
لــە ڕێگــەی گــەرووی هورمــوزەوە هەنــاردەی بازاڕەكانــی
دەرەوە دەكــەن.
دەوڵەتــی ئیامراتــی عەرەبــی یەكگرتــوو لــە ڕێگــەی
دامەزراندنــی هێڵێكــی بۆرییــە نەوتــی نوێــوە كــە بەشــی
هــەرەزۆری پرۆژەكــە تــەواو كــراوە ،دەتوانێــت ڕێــڕەوی
گواســتنەوەی هەنــاردەی نەوتــی خــاو لــە گــەرووی
(هورمــوز)وە بگۆڕێــت بــۆ كەنارەكانــی ئۆقیانووســی
هنــدی لــە كەنــداو ،ئەمــە لــە كاتێكدایــە كــە پێنجیەكــی
بازرگانــی و گواســتنەوەی نەوتــی جیهانــی لــە گــەورووی
هورمــوزەوە تێپــەڕ دەبێــت.
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چهكدارانی بزووتنهوهی حوسی ل ه یهمهن

هــاوكات لەگــەڵ ســەپاندنی سـزا ئابوورییــەكان بە ســەریدا
و بــە هــۆی درێژەپێدانــی بەرنامــە ئەتۆمییەكەیــەوە ،ئێـران
تــا ئێســتا چەندیــن جــار هەڕەشــەی داخســتنی گــەرووی
س ـراتیجی هورمــوزی كــردوە كــە بــۆ ئاڵوێــری بازرگانیــی
ناوچەكــە و جیهــان گرینگــی بــااڵی هەیــە.
ئــەو هەڕەشــانەی ئێــران تــرس و نیگەرانییــان لــە الی
دەوڵەتانــی كەنــداو دروســت كــردوە ،چونكــە پێیــان وایــە
بەردەوامبوونــی كێشــە و ملمالنێــكان لــە ناوچــەی هورمــز
ڕێگــە لــە تێپەڕبوونــی ســەرچاوەی ســەرەكیی داهاتیــان
بــەرەو بازاڕەكانــی دەرەوە دەگرێــت و زیانــی گــەورە بــە
گەشــەی ئابوورییــان دەگەیەنێــت.
نــەوت بــە یەكێــك لــە گرینگرتیــن كەرەســتە دارایییەكانــی
ئێ ـران هەژمــار دەكرێــت .ڕۆژانــە نزیكــەی ( )3.8ملیــۆن
بەرمیــل لــە نەوتــی خــاو بەرهــەم دەهێنێــت و هەنــاردە

نەوتییەكانــی ڕۆژانــە دەگاتــە  2.3ملیــۆن بەرمیــل ڕۆژانــە.
هەڕەشــەكانی كەوســەری هاوكاتــە لەگــەڵ هەڕەشــەكانی
ســەرۆكی ئێرانــی حەســەن ڕۆحانییــە .ڕۆحانــی لــە
دیدارێكــی لەگــەڵ ڕەوەندەكانی ســویرسایی بــەم دواییانە
ڕای گەیانــد( :ڕێگەگرتــن لــە ئێــران بــۆ هەناردەكردنــی
نــەوت ،واتــە ســەرجەم واڵتــان دەبێ دەســت هەڵبگــرن لە
فرۆشــتنی نــەوت) ئەمەیــش خــۆی لــە خۆیــدا ئاماژەیــەك
بــوو بــەوەی ئێـران گــەرووی هورمــز دادەخــات لەبــەردەم
تێپەڕبوونــی نەوتــی ئیقلیمــی.

ئاســتەنگەكانی
گە ر و ە كــە و ە ن

لــە

بــەردەم

داخســتنی

لــە وتارێكــی توێــژەر ویلیــەم د .ئەونیــل لــە ســاڵی 2009
لــە ژێــر ناونیشــانی (تێچــوو و ئاســتەنگەكانی داخســتنی
گــەرووی هورمــز)دا ،دەڵێــت( :داخســتنی گــەرووی

ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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عهلی خامنهئی و حهسهن نهسروڵاڵ

هورمــز لێكەوتــی زۆر خراپــی دەبێــت و دەبێتــە هــۆی
دابەزینــی دەســتكەوتەكانی نەوتــی ئێـران و زیانگەیانــدن
بــە ژێرخانــە هەســتیارەكەی ،هەروەهــا الوازبوونــی هێــزە
چەكــدارەكان) ئاماژەیشــی بــەوە كــرد ،گــەر ئێـران بیەوێت
گەروەكــە دابخــات ،پێویســتە دوو كەشــتیی ژێرئــاوی
تەرخــان بــكات بــە شــێوەیەكی چڕوپــڕ و بــۆ مــاوەی یــەك
هەفتــە كار بكــەن بــۆ دانانــی میــن بەدرێژاییــی گەروەكــە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

چاودێرانیــش پێیــان وایــە ،كــە لــە كاتــی ئێســتادا ئێ ـران
تواناییــی بەكارهێنانــی هێــزی جیۆسیاســیی نییــە لــە
ناوچەكــە ،بــە تایبەتیــش چونكــە ســزا ئابوورییەكانــی
قەیرانێكــی ناوخۆیــی بــۆ دروســت كــردوە ،كــە وای كــردە
ئێــران نەتوانێــت بــە ڕووی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــدا
بوەســتێتەوە ،بۆیــە ســەرباری هەڕەشــەكانی تــاران
بــە داخســتنی گــەرووی هورمــز پــاش هەڵكشــانی
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پشــێوییەكان لــهالیــەن ئەمەریــكاوە لــهمــاوەی پێشــووتر،
بــەاڵم تــا ئێســتا هەنگاوێكــی وای نەنــاوە كــە بووبێتــە
هــۆی لێكەوتنــەوەی دەرئەنجامــی قــورس لــە دژی .چ
بــە پێــی یاســا نێودەوڵەتویــەكان بێــت ،یــان بــە پێــی
پارســەنگی هێــزە جیهانییەكانــەوە بێــت.

ترامپ زەنگی جەنگ لێ دەدات

بڕیارەكــەی ترامــپ بــە پاشەكشــەكردن لــە ڕێكەوتنــی
ئەتۆمــی لەگــەڵ تــاران ،مەترســیی زۆری دروســت كــردوە
لــهســەر ئەگــەری بەرپابوونــی جەنگێكــی فــراوان لــە
ناوچەكــە ،هەمــوان لــە ئامادەكاریــدان بــۆ جەنــگ:
ئەمەریــكا ،ئیرسائیــل ،ئێــران و هاوپەیامنەكانــی ،ئایــا
جەنــگ بەرپــا دەبێــت؟
گۆڕانكارییەكانــی بــەم دواییانــە لــە ئیــدارەی ئەمەریكــی
كــران ،بــە هێنانــی ئــەو كەســانەی پشــتیوانی لــە
پەالماردانــی ئێــران دەكــەن (بۆمبیۆ-جــۆن بولتــون) بــۆ
هەڕەمــی دەســەاڵت ،وا نیشــان دەدەرێــت ،كــە ئــەوە
ئامادەكارییــە بــۆ جەنــگ ،بــەاڵم گــەر ئاوڕێــك لــە مێــژووی
ئــەو جەنگانــە بدەینــەوە ،كــە ئەمەریــكا لــە دوو دەیــەی
ڕابــردوو بەرپــای كــردوە لــهناوچەكــە ،پێــان دەڵێــت:
ئەمەریــكا زۆر هەســتیارە و نایەویــت بــە بــێ ئەورووپــای
هاوپەیامنــی بچێتــە نــاو هیــچ جەنگێكــەوە ،تەنانــەت
تەنیــا بــە چەنــد گورزێكــی ســنوردار و بــە پشــتیوانی و
بەشــداریی ئەورووپییــەكان ئەنجــام داوە ،دوا گــوزری
ســووریایش دیارتریــن منوونەیــە.
ئیرسائیلــش لــهالی خۆیــەوە ،كــە لــە ئامادەباشــیدایە،
دۆخەكــەی زۆر جیاوازتــر نییــە لــه ئەمەریــكا ،جگــە
لــەوەی ئــەو ،هێڵێكــی بــۆ خــۆی كێشــاوە لەگــەڵ ئێـران لە
ســووریا .ئێرانیــش ســەرباری پاشەكشــەكردنی ئەمەریــكا
لــە ڕێكەوتنەكــە ،كار دەكات بــۆ بەهێزكردنــی ڕەوتــە
توندەكــەی لــە ســەرەتاوە ئــەو ڕێكەوتنــەی ال پەســەند
نەبــوە.

دیارتریــن بەنــدە (ســتراتیژییەكانی) ترامــپ
بەرانبــەر ئێــران

ســەرۆكی ئەمەریــكا ـ دۆناڵــد ترامــپ ــــ س ـراتیژیەتێكی
نوێــی پەیــڕەو كــرد بــۆ مامەڵەكــردن لەگــەڵ ئێ ـران ،كــە
نــەك تەنیــا پاشەكشــە كــردن بــوو لــە ڕێكەوتنــی ئەتۆمــی
لــە نێــوان ئێــران و كۆمەڵــەی ( )1+5لــە ســاڵی ،2015
بەڵكــوو ژمارەیــەك ڕێــكاری تــری گرتــە بــەر ،كــە ئامانــج
لێیــان ڕێگەگرتــن بــوو لــهئێــران بــۆ دەســتبەركردنی
چەكــی ئەتــۆم و بچوكردنــەوەی ڕادەی دەســەاڵتەكانی
ئێــران لــە ناوچەكــەدا.
دیارتریــن خاڵەكانــی لــە ســتراتیژیەتی ترامــپ
بەرانبــەر ئێــران بریتیــن لــە:

ــــ هەرگیــز نابێــت ئێــران چەكــی ئەتۆمــی دەســتبەر
بــكات ،ویالیەتــە یەكگرتوەكانیــش كار دەكات بــۆ ئــەوەی
بــێ بەشــی بــكات لــەو ئامانجــە.
ــــ گرتنەبــەری ڕێــكاری تونــد و ڕێگــەدان بــە دەزگای
نێودەوڵەتــی بــۆ وزەی ئەتــۆم بــە بەكارهێنانــی دەســەاڵتی
تــەواو بــۆ پشــكنینی دامــەزراوە ئەتۆمییەكانــی ئێــران.
ــــ واشــنتۆن لەگــەڵ هاوپەیامنەكانــی كار دەكات بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی چاالكییەكانــی ئێــران و ســەپاندنی
س ـزای زیاتــر بــە ســەر ڕژێمــی ئێ ـران و دانانــی ســنورێك
بــۆ تەمویلكردنــی تیــرۆر.
ــــ هاندانــی كۆنگرێــس بــۆ توندتركردنــی یاســاكانی
ئەمەریــكا بەرانبــەر ئێ ـران و پێدانــی دەســەاڵتی ف ـراوان
بــە وەزارەتــی خەزێنــە بــۆ ســەپاندنی سـزای دیاریكـراو كە
ئامانــج لێیــان پاســەوانی شۆڕشــی ئێرانــی.
ــــ زیندووكردنــەوەی هاوپەیامنــە تەقلیدییەكانــی
ویالیەتــە یەكگرتــوەكان و هاوبەشــە ئیلقیمییــەكان بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی میتۆدەكــەی تێكشــكاندنی ئێــران و
گێڕانــەوەی پارســەنگیی هێــز لــە ناوچەكــە.
ــــ كۆكردنــەوەی كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی بــۆ ئیدانەكردنی
(پێشــێلكارییە زەقــەكان)ی پاســەوانی شۆرشــی ئێ ـران بــۆ
مافەكانــی مــرۆڤ.

ڕووسیا و ئێران

ڕووســیا دەوڵەتێكــی گەورەیــە و دەیەوێــت ببێتــەوه
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بــە جەمســەرە گرینگەكــە ی جیهــان ،لــە كاتێكــدا ئێــران
واڵتێكــی ئیقلیمــی بەهێــزە و دەیەوێــت ســەربەخۆ بێــت
لــە بڕیارەكانــی و پاشــكۆی هیــچ هێزێكــی نێودەوڵەتــی
نەبێــت .سیاســەتی ڕووســیا دوای داڕمانــی یەكێتیــی
ســۆڤیەت ،سیاســەتێكی پراگامتییــە و بەرژەوەندییــە
جیۆسیاســییەكانی لــە ســەرووری هەمــوو شــتێكەوە
دادەنێــت .لــە مۆســكۆ زیاتــر حــەز دەكــەن بــاس لــە
(هاوبەشــی) بكــەن لــە بریــی (هاوپەیامنــی) ،ئەمەیــش
جەخــت لــه ســەر بیرۆكــە كۆنەكــە دەكاتــەوە لــە
پراگامتیەتــی سیاســەتی دەرەوەی ڕووســیا .هەروەهــا
جۆرێكیــش لــە بــێ متامنەیــی هەیــە لــهنێــوان هــەر دوو
واڵت ،چونكــە هــەر یەكــە ترســی لــە فرۆشــتنی ئــەوەی تــر
بــۆ خۆرئــاوا هەیــە ،هــەر دووكیــان پێوەندییەكــی باشــیان
نییــە لەگــەڵ خۆرئــاوا.
تەنانــەت لــە بــارەی بەرنامــەی ئەتۆمیــی ئێرانیــش،
چەندیــن پێشــبینی هەبــوون لهســەر هەڵویســتی ڕووســیا،
هەندێــك كــەس پێیــان وابــوو ئــەو ڕێكەوتنــە زیــان بــە
بەرژەوەندیــی ڕووســیا دەگەینێــت ،چونكــە ئێـران دەســت
دەكات بــە هەناردەكردنــی بڕێكــی زیاتــر لــە نــەوت و
گاز ،بەمەیــش پێشــبڕكێی ڕووســیا دەكات .پاشــان ڕووســیا
هــەر پــاش ســەپاندنی س ـزای خۆرئــاوا بــە ســەر ئێرانــدا،
بەرنامــەی نــەوت بەرانبــەر بــە خــۆراك پێشــكەش دەكات
و دەســتكەوتێكی زۆریشــی لێیــەوە هەیــە .بۆچوونێكــی
تریــش هەیــە ،كــە جەخــت لــەوە دەكاتــەوە ،هــەر لــه
یــەك تێگەییشــتنێك لــە نێــوان ئەمەریــكا و ئێـران هەبێــت.
ڕووســیا بێـزار دەكات ،بــەاڵم سـزا یەكلەدوایەكەكانــی دژی
كۆمپانیــا نەوتییەكانــی ڕووســیا ،وا دەكات مۆســكۆ بیــر
لــە پتەوكردنــی پێوەندییەكانــی بكاتــەوە لەگــەڵ تــاران،
النــی كــەم لــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ دۆســیە گەرمەكانــی
ناوچەكــە.
دۆســیەی ســووریاش بەرچاوتریــن خاڵــە لــە نێــوان تــاران
و مۆســكۆ .كــە دوا جــار هاریكارییەكــی بەهێــزی بــە
خۆیــەوە بینــی لــە پشــتیوانیكردنی ڕژێمەكــەی ئەســەد.

ئایدیا دیپلۆماتیك

كەچــی لەگــەڵ ئەوانەیشــدا ڕووســیا و ئێــران چەنــد
ئەجیندایەكــی جیاوازیــان هەیــە لــە ســووریا .ڕاســتە
هــەر دووكیــان پشــتیوانی لــە مانــەوەی ئەســەد دەكــەن،
بــەاڵم ڕووســیا ئامانجــی جیوسیاســی هەیــە ،بــەاڵم ئێ ـران
ئامانجــی قەومــی تائیفــی هەیــە .پــاش كەوتنــی حەلەبیــش
ڕووســیا كاری كــردوە بــۆ كۆتاییهێنــان بــە جەنــگ و
دەســتكردن بــە پرۆســەی سیاســی بــە پێــی تێگەییشــتنی
خــۆی لــە ناوچەكــە .ڕووســیا پێــی باشــە مامەڵــە لەگــەل
دامەزراوەكانــی دەوڵــەت بكات ،وەك ســوپای ســووریا ،دام
و دەزگا ئەمنییــەكان ،ئەمــە لــە كاتێكــدا ئێـران كار دەكات
بــۆ بــێ هێزكردنــی ڕۆڵــی ســوپا ،پشتبەســن بە میلیشــیاكان
بــە ئاراســتە تائیفیەكانــی ،بۆیــە چەنــد جیاوازییەكــی لــە
شــانۆی ســووریا بــە دیــار كەوتــن ،بــە تایبەتییــش لــە
حەلــەب ،هەروەهــا كردنــەوەی دەرگای دانوســتاندن
لــە نێــوان ڕووســیا و گروپــە چەكدارەكانــی ئۆپۆزســیۆنی
ســووریا بــە بەشــداریی توركیــا و ئامــادە نەبوونــی
ئێــران .تەنانــەت لــە یەكــەم ڕێكەوتنــی ئاگربەســت لــە
كانونــی یەكەمــی  2016ئێــران بەشــدار نەبــوو ،كاتێكــی
زۆریــش بــرد تــا هەڵوێســتی خــۆی ڕاگەیانــد .لــهالیەكــی
تریشــەوە ،ســوورییەكانی ســەر بــە ڕژێــم ،بــە تایبەتیــش
عەلەوییــەكان ،بوونــی ڕووســیایان پــێ باشــرە لــە بوونــی
ئێــران ،بۆیــە ڕەنگــە لەگــەڵ دەســتكردن بــە پرۆســەی
سیاســی لــه ســووریا ،كێشــەی ڕاســتەقینە لــە نێــوان
ئێ ـران و ڕووســیا ســەر هەڵــدەدات بــههــۆی جیاوازیــی
ئەجینداكانیــان.
سەرچاوەكان:
/ttps://www.alaraby.co.uk/opinion
الجزيرة  -وكاالت،الصحافة اإلسرائيلية
http://www.acrseg.org/40466
/http://www.iraqiculturalattache.org.uk/ar

هاوکێشەکانی ناوچەکە دەگۆڕێت

سوودمەند و زەرەرمەندی ڕێککەوتنی ئەمهریکا و کۆریای باکوور
ئەردەاڵن عەبدولاڵ
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کاتێک سەیری نەخشەی جیهان دەکەین ،بۆمان دەردەکەوێت کە کۆریای باکوور شوێنێکی ئێجگار
بچووک لە سەر گۆی زەوی داگیر دەکات ،لە ڕووی ژمارەی دانیشتوانیشەوە ،ناگاتە ژمارەی دانیشتوانی
شاری شەنگهای چین ،بەاڵم کاتێک سەیری نەخشەی هەواڵەکانی ئەمساڵ و چەند ساڵی ڕابردوو
دەکەیت ،دەبینێت ئەم واڵتە پانتایییەکی گەورەی لە هەواڵە جیهانییەکان داگیر کردوە .دیارە
هەمیشە دەوڵەتە گەورەکانی وەک ئهمهریكا و چین و واڵتە ئەورووپییەکان ،چاالکییە سیاسی
و ئابوورییەکانیان مایەی گرینگیپێدانن ،چونکە بڕیارەکانی ئەو واڵتانە ،کاریگەریی گەورەی بە
سەر ژیانی سیاسی و ئابووریی جیهانەوە هەیە .هەر بۆیە میدیاکانی جیهان بە گرینگییەوە،
هەواڵەکانی ئەو زلهێزانەی جیهان پەخش دەکەن .کۆریای باکوور و سەرۆکەکەی لە تەواوی
جیهاندا ناسراون و هەمیشە میدیاکان گرینگی بە هەواڵەکانی ئەم واڵتە دەدەن ،هەر چەند
کۆریای باکووری زلهێزێکی ئابووری یان سیاسیی هاوشێوەی زلهێزەکانی جیهان نییە.

لێــرەدا وتەیەکــی مێژوونــوس و ڕۆژنامەنووســی میــری
« محەمــەد حەســەنیین هەیکەل»ـــم بیــر دەکەوێتــەوە،
ئــەو کاتێــک باســی ناوبانگــی جیهانیــی ئەنــوەر ســاداتی
ســەرۆکی پێشــووی میــر دەکات ،بــەم شــێوەیە رشۆڤــەی
خــۆی دەکات و دەڵێــت:
_ هەمیشــە جیهــان نــاوی ســەرۆکی ئهمهریــكا یــان
فەرەنســا یــان چیــن دەزانــن ،چونکــە ئــەم دەوڵەتانــە
زلهێــزی گــەورەی جیهانــن ،بــەاڵم ســەرۆکەکانی جیهانــی
ســێهەم ،دەبێــت چاالکییەکــی بێوێنــە و پاڵەوانبــازی
بکــەن ،تــا لــە جیهانــدا ناوبانــگ دەربکــەن ،بــۆ منوونــە
کاتێــک ســادات بــە شــێوەیەکی چاوەڕواننەکـراو ســەردانی
قودســی کــرد ،ئەمــە الی میدیاکانــی جیهانــەوە بــوە مایەی
بایەخپێــدان ،چونکــە زیاتــر لــە کارێکــی پاڵەوانبــازی
دەچــوو ،تاوەکــوو سیاســی.
زۆر جاریــش ســەرۆکی کۆریــای باکووریــش لــەم شــێوە
پاڵەوانبازییانــەی زۆرە ،ئەویــش بۆیــە بوەتــە مایــەی
گرینگیپێدانــی جیهــان ،جیاوازیــی ئــەم و ســادات
لەوەدایــە ،کــە ســەرۆکی کۆریــای باکــوور یاریــی بــە
موشــەکی بالیســتی و بۆمبــی ئەتۆمــی دەکات ،جیهانیــش
لــەم موشــەک و بۆمبــە ئەتۆمییانــەی دەترســن.
ئایدیا دیپلۆماتیك

پێــش جامــی تۆپــێ پێــی جیهانــی لــە ڕووســیا ،تــەواوی
جیهــان بــە دیــدارە مێژووییەکــەی دۆناڵــد ترەمــپ،
ســەرۆکی ئهمهریــكا و کیــم جۆنــگ ئــۆن ،ســەرۆکی
کۆریــای باکــوور لــە ســەنگاپوور ســەرقاڵ بــوو ،تــەواوی
ناوەنــدە سیاســی و س ـراتیژییەکان و میدیاکانــی جیهــان،
خەریکــی رشۆڤەکــردن و لێکدانــەوەی ئــەم دیــدارە
مێژووییــە بــوون .ئــەوەی جێگــەی ســەرنجیش بــوو،
ڕۆژێــک پێــش ئــەو دیــدارە ،ترەمــپ لــە کەنــەدا لەگــەڵ
ســەرانی گروپــی حــەوت بــە تایبەتــی ئەورووپییــەکان
کــە نزیکرتیــن دۆســتی ئهمهریــكان ،شــەڕێکی گــەورەی
نایــەوە ،کەچــی پاشــان ســواری فڕۆکــە بــوو ،هــات
لــە ســەنگاپورە لەگــەڵ کیــم جۆنــگ ئــۆن ســەرۆکی
کۆریــای باکــووری «دوژمنــی سەرســەختی ئهمهریــكا»
ڕێکكەوتنــی ئاشــتیی مــۆر کــرد .ئەمەیــش هێنــدەی تــر
میدیاکانــی جیهــان و ناوەنــدە سیاســی و س ـراتیژییەکانی
ســەرقاڵ کــرد.
پرســیاری گرینــگ لێــرەدا ئەوەیــە ،تــۆ بڵێیــت ئهمهریــكا
لــە دۆســتە دێریــن و تەقلیدییەکانــی بێــزار بووبێــت و
بــە دوای دۆســتی نوێــدا بگەڕێــت؟ ئــەو فاکتــەر و خاڵــە
بەهێزانــە چیــن کــە وای کــردوە ،ترەمپێکــی کەپووبڵنــد،
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بێــت لەگــەڵ ســەرۆکی واڵتێکــی پەراوێزخــراو و
کۆمۆنیســت و گۆشــەگیردا ڕێکەوتنــی ئاشــتی مــۆر بکات؟!
لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن وەاڵمــی ئــەو پرســیار و گرینگــی
ئــەم دیــدارە بخەینــە ڕوو ،لــە هەمــان کاتیشــدا
کاریگەریــی ئــەم ڕێککەوتنــە بــە ســەر هاوکێشــە سیاســی
و ســەربازییەکانی ناوچەکــە و جیهــان دەردەخەیــن ،جگــە
لەوەیــش بــاس لــە دەوڵەتــی ســوودمەند و زەرەرمەنــدی
ســەرەکی لــەم ڕێککەوتنــە دەکەیــن.

گرنگیی کۆریای باکوور بۆ ئهمهریكا

کاتێــک ســەیری نەخشــەی جیهــان دەکەیــن ،کۆریــای
باکــوور هێنــدە گرینگــی وای نییــە ،چونکــە لــە الیەکــەوە
هێنــدە ژمــارەی دانیشــتوانی زۆر نییــە و ناگاتــە  25ملیــۆن
کــەس .واڵتێکــی هێنــدە گەورەیــش نییــە کــۆی گشــتیی
 120هەزارکــم چوارگۆشــەیە ،واتــە واڵتێکــی هێنــدە
مەزنــی جیهــان نییــە ،تــا ئهمهریــكا مامەڵــەی زلهێــزی
جیهانــی لەگــەڵ بــکات .بــەاڵم ئــەم واڵتــە گرینگیــی تــری
هەیــە .لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن بــە کورتــی باســی ئــەو
گرینگییانــە بکــەم.
چەقی زلهێزەکان

کاتێــک ســەیری شــوێنی جوگرافیــی کۆریــای باکــوور
دەکەیــن ،دەبینیــن کــە ئــەم واڵتــە دەکەوێتــە نێــوان
ســێ زلهێــزی ئابوورییــەوە کــە ئەوانیــش بریتیــن :لــە
خۆرئــاواوە» چیــن « کــە دوەمیــن زلهێــزی ئابووریــی
جیهانــە .لــە باشووریشــەوە ژاپــۆن کــە ســێهەمین زلهێــزی
ئابووریــی جیهانــە .دوای ئەویــش کۆریــای باشــوور کــە
ئەویــش یەکێکــە لــە دە دەوڵەتــە زلهێــزە ئابوورییەکــەی
جیهــان .ئەمەیــش گرینگیــی زۆری بــەم واڵتــە داوە ،چونکە
گــەر پەالمــاری ئــەو واڵتانــە بــدات بــە تایبەتــی ژاپــۆن و
کۆریــای باشــوور ،کاریگەریــی خراپــی بــە ســەر جیهانــەوە
دەبێــت.
جێگــەی گوتنــە ،کۆریــای باشــوور و ژاپــۆن ،لــە الیــەن
ئهمهریــكاوە دەپارێزرێــن ،پاراســتنی ئــەم دوو دەوڵەتــە
دەوڵەمەندەیــش کارێکــی وا ئاســان نییــە ،هــەر بۆیــە

دەبێــت ئهمهریــكا لەگــەڵ کۆریــای باکــوور دابنیشــێت
و دانوســتان بــکات.
لــە باکــووری واڵتیشــەوە ،دراوســێی ڕووســیایە ،کــە
ئەویــش یەکێکــە لــە زلهێــزە ســەربازییەکانی جیهــان و لــە
ئێســتادا لەگــەڵ ئهمهریــكا لــە شــەڕێکی ســاردی گــەورە
دایــە.

هێزێکی سەربازیی گەورە

ڕاســتە کۆریــای باکــوور واڵتێکــی پەرواێزخ ـراو هــەژارە و
کێشــەی داراییــی زۆری هەیــە ،بــەاڵم خاوەنــی هێزێکــی
ســەربازیی گەورەیــە و بۆمبــی ئەتۆمــی و موشــەکی
بالیســتیی هەیــە ،کــە دەتوانێــت تــرس بخاتــە دڵــی
ئهمهریــكا و دۆســتەکانییەوە لــە ناوچەکــە .لەبــەر ئــەوە
ئهمهریــكا هیــچ کاتێــک نەیدەتوانــی دژی کۆریــای
باکــوور سەرکێشــییەکی گــەورە بــکات و پەالمــاری بــدات،
چونکــە ئــەم واڵتــە خاوەنــی ســوپایەکی بەهێــزە ،چەکــی
ئەتۆمــی و موشــەکەی بالیســتیی بەهێــزی هەیــە ،کــە
دەتوانێــت گــورزی بــاش لــە ئهمهریــكا بوەشــێنێت ،ئەمــە
جگــە لــەوەی کــە بــە باشــی دەتوانێــت پەالمــاری دۆســتە
نزیکەکانــی ئهمهریــكا لــە ناوچەکــە بــدات ،واتــە ژاپــۆن
و کۆریــای باشــوور ،هــەر بۆیــە ئــەوەی زیاتــر ترســی لــێ
نشــتیبوو کۆریــای باشــوور و ژاپــۆن بــوو ،چونکــە ئــەوان
دەیانزانــی کــە ئــەوان لــە شــەڕی ئهمهریــكا و کۆریــای
باکــوور ،زەرەرمەنــدی یەکەمــن و جەنگەکــە دەکەوێتــە
ماڵــی ئەوانــەوە.
گۆڕینــی ســتراتیژی سیاســی و ســەربازیی
ئهمهر یــكا

خاڵێکــی گرینگــی تــر پێوەندیــی بــە گۆڕینــی ســراتیژی
ئهمهریكاوەیــە لــە جیهانــدا ،ئەویــش ئەوەیــە ،مــاوەی
چەنــد ســاڵێکە ســەنتەری ســراتیژیی ئهمهریــكا لــە
ئەورووپــاوە گوێزراوەتــەوە بــۆ ئاســیا ،دیــارە ئەوەیــش بــە
هــۆی ئــەوەی کــە ئــەم ناوچەیــە ،لــە ڕووی ئابــووری و
ســەربازی و سیاســییەوە ،پێشــکەوتنی ئێجــگار گــەورەی
بــە خــۆوە بینیــوە و قورســاییی زۆری لــە ســەر شــانۆی
ژمارە ( )36-37ئابی 2018
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سیاســیی جیهــان هەیــە ،جگــە لــە دروســتبوونی چەندیــن
زلهێــزی نــوێ لــە ســەروو هەموویــەوە :چیــن.
هیــاری کلینتــۆن وەزیــری پێشــووی دەرەوەی ئهمهریــكا
لــە کتێبی «بڕیــارە قورســەکان» دا دەڵێت :سیاســەتی نوێی
ئهمهریــكا بریتییــە لــە تەرکیزکردنــە ســەر ئاســیا ،چونکــە
ئاســیا مێژوویــی ســەدەی بیســتویەک دەنووســێتەوە.
ئەمەیــش لەگــەڵ دەســتبەکاربوونی بــاراک ئۆبامــادا،
کاری بــۆ کــراوە بــۆ ئــەوەی سیاســەتی ئهمهریــكا لــە
کیشــوەری ئاســیادا بەهێــز بکــەن .لــەم کیشوەرەیشــدا دوو
زلهێــزی گــەورە دژی ئهمهریــكا دەوەســتنەوە ،بــە پلــەی
یەکــەم «چیــن» بــە پلــەی دوەمیــش «ڕووســیا».
لــە الیەکــی تــرەوە ئەمســاڵ وەزارەتــی بەرگریــی
ئهمهریــكا لــە نوێرتیــن ڕاپۆرتیــدا لــە بــارەی ســراتیژی
نوێــی ســەربازیی ئهمهریــكا دەڵێــت :چیــر داعــش
و جەنــگ لــە دژی تیــرۆر ،لــە کارە ســەرەکییەکانی
ئهمهریــكا نیــن ،بگــرە ئهمهریــكا زیاتــر خــۆی بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی چیــن و ڕووســیا ،ئامــادە دەکات.
تــرس لــە بەکارهێنانــی کۆریــای باکــوور لــە الیــەن ڕووســیا
و چینــەوە
چیــن هەمیشــە نزیکرتیــن دۆســتی کۆریــای باکــوور بــوە
و لــە کاتــی جەنگــی کۆریایشــدا ،نزیکــەی  400هــەزار
چینــی گیانیــان لــە پێنــاوی ســەربەخۆیی کۆریــای باکــوور
لــە دژی ئهمهریــكا بەخــت کــردوە .لــە ئێستایشــدا،
چیــن تاکــە دەروازەی کۆریــای باکــوورە بــۆ جیهــان .لــە
پــاش چیــن ،ڕووســیا دۆســتێکی نزیکــی کۆریــای باکــوورە،
بــە تایبەتــی لــە ڕووی ســەربازییەوە هێشــتا ڕووســیا لــە
ژێــرەوە یارمەتیــی کۆریــای باکــوور دەدات.
لێــرەدا ترســی گــەورەی ئهمهریــكا لەوەدایــە کــە دوو
نەیــارە گەورەکــەی ئهمهریــكا کــە بریتیــن لــە ڕووســیا و
چیــن ،کۆریــای باکــوور لــە دژی ئهمهریــكا بــە کار بهێنــن،
هــەر ئەمەیــش بوەتــە خاڵــی بەهێــز و گرینگــی ئــەم
واڵتــە و وای کــردوە کــە ئهمهریــكا حســابێکی گــەورەی
بــۆ بــکات ،هــەر یــەک لــە چیــن و ڕووســیایش دەیانەوێــت

چەنــدە دەکرێــت کۆریــای باکــوور وەک سەرئێشــەیەک
لــە ناوچەکــەدا بــۆ ئهمهریــكا مبێنێتــەوە ،جگــە لەوەیــش
هــەر وا بــە ئاســانی خــۆی ڕادەســتی ئهمهریــكا نــەکات،
هــەر بۆیــە لــە ژێــرەوە یارمەتیــی پیونــگ یانــگ دەدەن تــا
الوازتــر نەبێــت.
چــۆن ئهمهریــكا ســوودی لــە کێشــەی کۆریــای
باکــوور وەرگــرت؟!

دیــارە ئهمهریــكا وەک زلهێزێکــی گــەورەی جیهــان،
توانــای ئــەوەی هەیــە ،کــە تەنگــەژە و کێشــەکانی جیهــان
بــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی بــە کار بهێنیــت .لــە کێشــەی
کۆریــای باکووریشــدا ،ئهمهریــكا توانیــی ئــەم کێشــە
بــۆ ســوودی خــۆی بــە کار بهێنێــت ،ئەوەیــش لــە ڕێگــەی
جێبەجێکردنــی کۆمەڵێــک سیاســەت ،کــە بــە ســوودی
ئهمهریــكا گەڕایــەوە.

دامەزراندنی سیستەمی دژە موشەکی

ئهمهریــكا توانــی سیســتەمی دژە موشــەکی لــە کۆریــای
باشــوور و ژاپــۆن دابنێــت ،ئامانــج لەمەیــش تەنهــا کۆریای
باکــوور نییــە ،بگــرە ڕووســیا و چینیشــە ،لــە ڕێگــەی ئــەم
سیســتەمەوە ئهمهریــكا دەتوانێــت باشــر کۆنتڕۆڵــی
جموجووڵــە ســەربازییەکانی ئــەو دوو دەوڵەتــە بــکات،
هــەر بۆیــە دانانــی ئــەم سیســتەمی دژە موشــەکییە بــە
دڵــی مۆســکۆ و پەکیــن نەبــوو ،ناڕەزاییــی توندیشــیان
لــەم کارەی واشــنتۆن دەربــڕی ،چونکــە ســوور دەزانــن کــە
ئامانجــی ســەرەکیی ئەوانــن نــەک کۆریــای باکــوور.
فرۆشتنی چەکی ئەمریکی بە ژاپۆن و کۆریای باشوور
لــە الیەکــی تــرەوە بــە هــۆی ئــەم کێشــەیەوە ،ئهمهریــكا
فشــاری زیاتــری خســتە ســەر کۆریــای باشــوور و ژاپــۆن ،تا
پــارەی زیاتــر بــدەن بــە ئهمهریــكا و چــەک و تەقەمەنیــی
زۆری لــێ بکــڕن ،ئەمەیــش هــەر بــە ســوودی ئهمهریــكا
پیشەشــازیی چــەک و تەقەمەنــی گەڕایــەوە.

چین و ڕووسیا زەرەمەند بوون

بــە پێچەوانــەی ئهمهریــكاوە هــەر یــەک لــە ڕووســیا و
چیــن خۆیــان بــە زەرەرمەنــدی ســەرەکیی دادەنــا لــەم
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کێشــەیەدا ،چونکــە ئــەم کێشــەیە بیانــووی دایــە دەســت
ئهمهریــكا تــا هیزێکــی دەریایــی و وشــکانی زۆر بهێنێتــە
ســەر ســنوورەکانیان ،جگــە لەوەیــش ئهمهریــكا توانیــی
سیســتەمێکی موشــەکیی زۆر مۆدێــرن لــە ناوچەکــە
دابنێــت ،کــە ئەویــش بــە زەرەری هــەر دووال تــەواو بــوو،
بۆیــە ڕووســیا و چینیــش ،ڕاســتە لــە الیەکــەوە پێیــان
خۆشــە کۆریــای باکــوور کێشــە بــۆ ئهمهریــكا دروســت
بــکات ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا نایانەوێــت ئــەم کێشــەیە
ببێتــە بیانوویــەک تــا ئهمهریــكا بنکــەی ســەربازی و
هێزێکــی ســەربازیی زیاتــر ڕەوانــەی ناوچەکــە بــکات.
کۆریای باکوور لە چین و ڕووسیا بە گوومان بوو
هــەر چەنــد هەتــا ئێســتایش پێوەندیــی نێــوان چیــن
و کۆریــای باکــوور بــە ســەنتەری پێوەندیــی پیونــگ

ترسی گەورەی ئهمهریكا لەوەدایە کە دوو نەیارە
گەورەکەی ئهمهریكا کە بریتین لە ڕووسیا و چین،
کۆریای باکوور لە دژی ئهمهریكا بە کار بهێنن ،هەر
ئەمەیش بوەتە خاڵی بەهێز و گرینگی ئەم واڵتە
و وای کردوە کە ئهمهریكا حسابێکی گەورەی بۆ
بکات ،هەر یەک لە چین و ڕووسیایش دەیانەوێت
چەندە دەکرێت کۆریای باکوور وەک سەرئێشەیەک
لە ناوچەکەدا بۆ ئهمهریكا بمێنێتەوە،
یانــگ دادەنێــت و مێژوویەکــی دێرینیــان هەیــە ،لەگــەڵ
ڕووســیایش بــە هەمــان شــێوە پێوەندیــی بەهێزیــان هەیە،
بــەاڵم لــەم چەنــد ســاڵەی پێشــوودا کەمێــک پیونــگ یانــگ
بــە گومانــەوە ســەیری موســکۆ و پەکیــن دەکات ،چونکــە
هــەر دوو ال لــە کاتــی ســزادانی کۆریــای باکــوور لــە
ڕێکخ ـراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان ،بێدەنگییــان هەڵبــژارد
و هیــچ هەڵوێســتێکی بەرگریکردنیــان لــە کۆریــای باکــوور
پیــادە نەکــرد.

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە الیەکــی تــرەوە چیــن لــە مــاوەی پێشــوودا ئامــادە
نەبــوو شــمەک و کااڵ لــە کۆریــای باکــوورە هــاوردە بــکات
و بڕیارەکانــی نەتــەوە یەکگرتوەکانــی جێبەجــێ کــرد
و ســنوورەکانی لــە پیونــگ یانگــی داخســت ،ئەمــە لــە
کاتێکــدا چیــن تاکــە دەروازەی پیونــگ یانــگ بــوو .هەمــوو
ئەمانەیــش وای کــرد ،کــە کۆریــای باکــوور و ســەرۆکەکەی،
بــە دانوســتان لەگــەڵ ئهمهریــكا ڕازی ببێــت و بچێــت
لەگەڵیــدا ڕێککەوتنێکــی س ـراتیژی مــۆر بــکات.
ڕووســیایش هیــچ هەڵوێســتێکی باشــی لــە کاتــی
گەمارۆدانــی کۆریــای باکــووردا نەبــوو ،ئەمــە لــە کاتێکــدا
ئــەم واڵتــە مــاوەی چەنــد ســاڵێکە بــە هــۆی ئــەم
گەمارۆیانــەوە ،ڕەوشــی ئابــووری و ژیانــی خەڵکــی تــەواو
هیــاک بــوە و بوەتــە مایــەی ناڕەحەتــی بــۆی ،کاتێــک
حکوومەتــی پیونــگ یانــگ بینــی ،کــە دۆســتەکانی هیچــی
بــۆ ناکــەن ،ناچــار بــوو کــە خــۆی هــەوڵ بــدات لــەو
تەنگــەژە گەورەیــە ڕزگاری ببێــت و کەمێــک ســازش بــکات
و بــە دانوســتان لەگــەڵ ئهمهریــكا ڕازی بێــت.

سوودمەند و زەرەرمەند

وەک هەمــوو ڕووداوێکــی سیاســیی جیهانــی ،ڕێکەوتنــی
سیاســیی نێــوان ئهمهریــكا و کۆریــای باکــوور ،کاریگەریــی
بــاش و خراپــی بــە ســەر ناوچەکــە و جیهــان دەبێــت،
لــە هەمــان کاتیشــدا ســوودمەند و زەرەرمەندیــش
لــەم ڕێکەوتنــە هەیــە .بــە دڵنیایییــەوە ســوودمەندی
ســەرەکییش لــەم ڕێککەوتنــە ئهمهریــكا و کۆریــای
باکــوورن.

سوودەکانی ئهمهریكا

ئهمهریــكا ســوودمەنی ســەرەکییە چونکــە لــە الیەکــەوە
توانیــی دوژمنێکــی سەرســەخت و خــاوەن چەکــی
ئەتۆمــی لــە خــۆی دوور بخاتــەوە ،ڕاســتە هــەر وا ئاســان
نییــە بیکاتــە دۆســتی خــۆی ،بــەاڵم توانیــی لــە ڕیزبەنــدی
لیســتی دوژمنانــی ئهمهریــكا دەری بــکات ،یــان کەمێــک
دەنگــی جەنــگ لــەو ناوچەیــە کــپ بــکات.
لــە الیەکــی تریشــەوە ،ئهمهریــكا توانیــی گــەر بــە
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فڕۆكهههڵگرێكی ئهمهریكی

شــێوەیەکی کاتیــش بێــت ،نەهێڵێــت چیــن و ڕووســیا لــە
دژی بــە کاری بهێنــن ،بــەاڵم زۆر ئەســتەمە ئــەم واڵتــە لــە
ژێــر هەژموونــی چیــن و ڕووســیا دەری بــکات ،چونکــە
هــەر وا ئاســان نییــە کــە پیوینــگ یانــگ واز لــە پەکیــن
و مۆســکۆ بهێنێــت و بــە واشــنتۆن بیگۆڕێتــەوە ،ئــەم
بژاردەیــە جارێــک زۆر دوورە.
ســوودێکی تــری ئهمهریــكا ئەوەیــە ،کــە توانیــی
بەرنامــە ئەتۆمییەکــەی کۆریــای باکــوور بخاتــە ژێــر
کۆنرتۆڵــی ئاژانســی وزەی نێودەوڵەتییــەوە ،ئەمەیــش
ســەرکەوتنێکی تــرە بــۆ ئهمهریــكا ،چونکــە مــاوەی
چەندیــن ســاڵە ،پیونــگ یانــگ دژی ئــەو سیاســەتە بــوو،
کــە بەرنامــە ئەتۆمییەکــەی بخاتــە ژێــر ڕکێفــی ئاژانســی

ئایدیا دیپلۆماتیك

وزەی نێودەوڵەتییــەوە ،هــەر چەنــد هێشــتا کۆریــای
باکــوور بــە تــەواوی بــەم خاڵــە ڕازی نەبــوە یــان هەنــگاوی
جیــدی نەنــاوە ،ئەمەیــش نیگەرانیــی الی ئەمریکییــەکان و
دۆســتەکانی لــە ناوچەکــە دروســت کــردوە.
سوودەکانی کۆریای باکوور

دیــارە کۆریــای باکووریــش کۆمەڵێــک ســوودی لــەم
ڕێککەوتنــە چنییــەوە ،لێــرەدا بــە کورتــی باســیان لێــوە
دەکەیــن:

سەرۆکێکی مەزنی جیهان

هەمیشــە ســەرۆکی واڵتانــی جیهــان ،خەونــی ئەوەیــان
هەیــە کــە جیهــان بــە تایبەتــی میدیــاکان بــە گرینگییــەوە
باســیان بکــەن و وەک ســەرۆکی ئهمهریــكا یــان چیــن یــان
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ســەرۆکێکی مەزنــی جیهــان پیشــانی جەمــاوەر بدرێــن،
ئەمەیــش خەونــی هەمــوو ســەرۆكێکی جیهانــە ،جــا
دەوڵەتەکــە بچــووک بێــت یــان گــەورە ،کۆریــای باکــوورو
سەرۆکەکەیشــی لــەم سیاســەتە دوور نییــە.
زۆرێــک لــە میدیاکانــی جیهــان باســیان لــەوە دەکــرد،
کۆبوونەوەکــە خــۆی لــە خۆیــدا ســەرکەوتنی گــەورە
بــوو بــۆ کیــم جۆنــگ ئــۆن ،چونکــە ترەمــپ مامەڵــەی
ســەرۆکی زلهێزێکــی جیهانــی بــۆ کــرد ،بــە دڵنیایییشــەوە
کیــم جۆنــگ ئــۆن لــە ناوخــۆی واڵتیشــدا زۆر بــە باشــی
توانیــی ئــەم دیــدارە بــۆ بەهێزبوونــی پێگــەی خــۆی بــە
کار بهێنێــت و پــەردە بــە ســەر زۆر کێشــەی ناوخۆیــی
بهێنێــت.

باشکردنی ڕەوشی ئابووری

خاڵــی هــەرە الوازی کۆریــای باکــوور ئابوورییــە
داڕماوەکەیەتــی ،هــەر وەک چــۆن الیەنــی ســەربازی
بوەتــە خاڵــی بەهێــز ئــەم واڵتــە ،الیەنــی ئابووریــش
بوەتــە خــەوش و الوازییەکــی گــەورە بــۆ ئــەم واڵتــە .هــەر
لــە پــاش تەواوبوونــی کۆبوونەوەکــە کیــم جۆنــگ ئــۆن بــە
میدیاکانــی ڕاگەیانــد :ئامانجــی ســەرەکیامن باشــكردنی
ڕەوشــی ئابووریــی واڵت و ڕاکێشــانی ســەرمایەگوزاریی
بیانییــە .لێــرەوە لــە ئامانجــە ســەرەکییەکەی کۆریــای
باکــوور تــێ دەگەین ،کــە ئامانجی ســەرەکیی دەســتکەوتی
ئابوورییــە ،پێدەچێــت ترەمپیــش بەڵێنــی باشــی پێــدا بێت.
جێگــەی ئاماژەیــە مــاوەی چەندیــن ســاڵە کۆریــای باکــوور
لــە الیــەن جیهانــەوە وەک دەوڵەتێکــی گۆشــەگیر و
دیکتاتــۆر و پەراوێزخـراو ســەیری دەکرێــت ،لــە پــاش ئــەم
ڕێکەوتنــە ،ئــەو گەمــارۆ و سـزا نێودەوڵەتییانــەی لــە ســەر
ال دەبرێــت ،ئەمەیــش لــە ڕووی سیاســی و ئابوورییــەوە
بــۆ ئــەم واڵتــە گرینگــە.
ژاپۆن و کۆریای باشوور

گــەر چــی ژاپــۆن و کۆریــای باشــووریش ئەوانیــش
ســوودمەندی ســەرەکی بــوون ،چونکــە توانییــان شــەڕێکی
گــەورە لــە نزیــک ماڵەکانیــان دوور بخەنــەوە ،چونکــە

موشــەکە بالیســتی و بۆمبــە ئەتۆمییەکانــی بیونــگ یانــگ،
خــەوی لــێ زڕاندبــوون .دەتوانــم بڵێــم ئەوانیــش لــەم
ڕێککەوتنــە ســوودمەند بــوون.

چین و ڕووسیا

هــەر چەند ســەرانی چین و ڕووســیا بە شــێوەیەکی فەرمی
خۆشــحاڵیی خۆیــان دەربــڕی ،بــەاڵم بــە دڵنیایییــەوە ئەوان
خۆشــحاڵ نەبــوون بــەم ڕێکەوتنــە ،چونکــە بــۆ ئــەوان
چەنــدە ئهمهریــكا دوژمنــی زۆرتــر بێــت ،بــۆ ئــەوان بــە
ســوود دەگەڕێتــەوە ،بە پێچەوانەیشــەوە ڕاســتە .هەمیشــە
کۆریــای باکووریــش ،وەک دوژمنێکــی ســەرکێش پیشــانی
ئهمهریكایییــەکان دراوە ،دوژمنێــک کــە خاوەنــی بۆمبــی
ئەتۆمــی و موشــەکی بالیســتییە ،ئەمەیــش بــۆ ئــەوان
وەک جۆکەرێکــی گــەورە وا بــوو بــە دەســتیانەوە ،بــەاڵم
لــە پــاش ئــەم ڕێکەوتنــە ،چیــر ناتوانــن ئــەو یارییــەی
جــاران لــە دژی ئهمهریــكا بکــەن ،بــەاڵم لــە الیەکــی
تریشــەوە ئــەم ڕێککەوتنــە ســوودی بــۆ ئەوانیــش هەبــوو،
چونکــە کۆتاییــی بــەو لەشکرکێشــییەی ئهمهریــكا لــە
ســەر ســنوورەکانیان هێنــا ،کــە بــە دڵنییایــەوە ئەمــە لــە
بەرژەوەندیــی ئــەوان نییــە ،ئهمهریــكا هێــزی ســەربازیی
زۆری بهێنێتــە ســەر ســنووریان.

ئێران ترسی لێ نیشتوە

گەرچــی زۆرێــک لــە چاودێرانــی سیاســی پێیــان وایــە،
زەرەرمەنــدی ســەرەکی لــەم ڕێککەوتنــە ئێرانــە ،چونکــە
لــە پــاش ئــەم ڕێککەوتنــە و نەمانــی ترســی جەنگــی
کۆریــای باکــوور ،ئیــر ترەمــپ دەســتی بەتــاڵ دەبێــت بــۆ
ئێـران و هــەق و حســابێکی تونــدی لەگــەڵ دەکات .بــەاڵم
مــن هیــچ کاتێــک لــەو بــاوەڕەدا نیــم کــە ئهمهریــكا بــە
شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ پەالمــاری ئێــران بــدات ،چونکــە
ئێــران هــەر وا پاروویەکــی ئاســان نییــە بــۆ ئهمهریــكا،
بــەاڵم پێدەچێــت ئهمهریــكا فشــارەکانی بــۆ ســەر ئێ ـران
زیاتــر بــکات ،بــە پێچەوانــەوە مــن لــەو بــاوەڕەدام ،کــە
ئــەم ڕێکەوتنــە دەرفەتــی بــاش دەدات بــە هــەر دوو ال تــا
ڕێکەوتنێکــی نــوێ ئەنجــام بــددەن.
ژمارە ( )36-37ئابی 2018

ئەگەری سەرکەوتن و شکستی ئەم ڕێککەوتنە
دیــارە خاڵــی گرینــگ لێــرەدا ئەوەیــە ،تــا چەنــدە
بەندەکانــی ئــەم ڕێککەوتنــە لــە الیــەن هــەر دوو الوە
جێبەجــێ دەکرێــت ،چونکــە وەک دەڵێــن « شــەیتان لــە
تەفاســیلە کەدایــە».
لــە  7.7بــۆ یەکــەم جــار مایــک بۆمبیــۆ وەزیــری دەرەوەی
ئهمهریــكا ســەردانی بیونــگ یانگــی کــرد و چــاوی بــە
بەرپرســانی ئــەو واڵتــە کــەوت ،بــە ڕۆژێــک پێــش ئــەو
ســەردانە ،وەزارەتــی دەرەوەی کۆریــای باکــوور ،بەیانێکــی
تونــد ئامێــزی لــە دژی ئهمهریــكا بــاو کــردەوە و
داواکارییەکانــی بەرپرســانی ئهمهریــكا بــۆ ڕاگرتنــی
چەکــی ئەتۆمــی کۆریــای باکــوور ،بــە نــاڕەوا لــە قەڵــەم دا.
بــەاڵم لــە پــاش ســەردانەکەی بۆمبیــۆ ،کەمێــک ڕەوشــەکە
گــۆڕا ،بۆمبیــۆ بــە میدیاکانــی ڕاگەیانــد ،کۆبوونەوەکەیــان
لەگــەڵ بەرپرســانی کۆریــای باکــوور ،تــا ڕادەیەکــی بــاش
ســەرکەوتوو بــوە.
ڕاگرتنــی بەرنامــە ئەتۆمیــی و موشــەکییە بالیســتیکییەکانی
کۆریــای باکــوور ،داواکاریــی ســەرەکیی ئهمهریكایــە،
هەروەهــا یارمەتیییــە دارایییــەکان و هەڵگرتنــی گەمــارۆی
ئابــووری و ســەرمایەگوزاری ،داوکاریــی ســەرەکیی
بیونــگ یانگــە لــە واشــنتۆن .بــە بــڕوای مــن ســەرکەوتنی
ڕێککەوتنەکەیــش بــە جێبەجێکردنــی ئــەم دوو
داواکارییــەی هــەر دووال بەنــدە.
لــە الیەکــی تــرەوە هیــچ کاتێــک چیــن و ڕووســیا هــەر
وا بــە ئاســانی ڕاناوەســن و پێدەچێــت ئەوانیــش هــەوڵ
بــدەن ،تەگــەرە بخەنــە بــەردەم ڕێککەوتنــە و شکســتی
پــێ بهێنــن ،بــە تایبەتــی لــە الیــەن ڕووســیاوە ،هــەر پــاش
ڕێککەوتنــە میدیاکانــی ڕووســیا ڕایــان گەیانــد ،فالدیمیــر
پوتیــن دەعوەتێکــی فەرمــی بــۆ ســەرۆکی کۆریــای باکــوور
نــاردوە ،تــا ســەردانی ڕووســیا بــکات .هەروەهــا بــە چەنــد
ڕۆژێــک پێــش دیدارەکــەی ترەمــپ و کیــم جۆنــگ ئــۆن،
ســێرگی الفــرۆڤ وەزیــری دەرەوەی ڕووســیا ســەردانی
کۆریــای باکــووری کــرد و چــاوی بــە ســەرۆک و بەرپرســانی

ئــەو واڵتــە کــەوت ،ئامانجــی مۆســکۆیش دیــارە ،نایەوێــت
ئهمهریــكا لــە کێشــەی کۆریــای باکــوور هــەر وا بــە
ئاســانی لێــی ڕزگاری بێــت ،بگــرە هەتــا بــۆی بکرێــت
تەگــەر دەخاتــە بەردەمیــان.

دەرئەنجام

بــە بــڕوای مــن ئــەم ڕێکەوتنــە کاریگەریــی باشــی بــۆ
جیهــان دەبێــت ،بــە الی کەمــەوە ،توانیــی شــەڕێکی
ماڵوێرانکــەری گــەورە و کارەســاتێکی مرۆیــی لــە کــۆڵ
جیهــان بکاتــەوە ،لــە کاتێــدا جیهانــی ئەمــڕۆ پڕیەتــی
لــە کێشــە و کارەســاتی گــەورە و بەرگــەی شــەڕێکی
ئەتۆمیشــی نەدەگــرت .لــە الیەکــی تــرەوە ،ئــەوەی زۆر
گرینگــە ،ئــەم ڕێککەوتنــە جارێکــی تــر هیوایەکــی بــۆ
دیپلۆماتــی گەڕانــدەوە ،ئەمــە لــە کاتێکــدا کــە زمانــی هێــز
و شــەڕەنگێزی بــە ســەر جیهانــی ئەمــڕۆدا زاڵــە.
بــە دڵنییایــەوە ڕۆژانــی داهاتوویــش ،کاریگەرییــە
باشــەکانی زیاتــر بــۆ جیهــان دەردەکەوێــت.
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