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لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  گۆڤارێكە  1-ئایدیا: 
دەدات،  فەلسەفی  و  فیكری  بابەتی  وەرگێرانی  و 
تایبەت  فایلێكی  ژمــارەیــەكــیــشــدا  هــەر  لــەگــەڵ 
ــی  ــاوایـ لــەســەر فــەیــلــەســوف و بــیــرمــەنــدێــكــی رۆژئـ

باڵودەكاتەوە.
سیاسیيە  دیــبــلــۆمــاتــیــك: گــۆڤــارێــكــی  2-ئــایــدیــا 
و گــرنــگــی بـــە لــێــكــۆڵــیــنــەوە و شــرۆڤــەكــردنــی 

سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
سیاسیيە  دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی  3-كوردستان 
ئەو  شــرۆڤــەكــردنــی  و  لێكۆڵینەوە  بــە  گرنگی 
روداوانە دەدات، كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار 
پـــارچـــەی كــوردســتــان، لــەگــەڵ وەرگــێــڕانــی ئــەو 
بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە 

جیاوازەكان.
ئــەدەبــیــیــە و گرنگی بە  4-بــــاران: گــۆڤــارێــكــی 
جیهانیی  ــەدەبـــی  ئـ ئــەكــادیــمــی،  لــێــكــۆڵــیــنــەوەی 
هەر  لــەگــەڵ  دەدات،  نــاوخــۆیــی  یــەکــەم  بەپلەی  و 
ژمــارەیــەكــیــشــدا چــەنــد فایلێك لــەســەر شــاعــیــر و 
نوسەرە كوردەكان، یان بیانییەكان باڵودەكاتەوە، 
بە زمانی  لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك 

كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
ــبــەتــە و هــەر  ــای 5-فــــۆکــــەس: وەرزنـــامـــەیـــەکـــی ت
و  تایبەت  بابەتێکی  لــەســەر  فــۆکــەس  ژمــارەیــەک 

گەرم و هەنووکەیی جیهان دەکات.

فەلسەفییەکان:  و  فــکــری  چەمکە  6-پــــڕۆژەی 
ــوێــی دەزگـــــای ئــایــدیــایــە و خــۆی  پـــڕۆژەیـــەکـــی ن
دەبــیــنــێــتــەوە،  گــــــەورەدا  کتێبێکی  زنــجــیــرە  لـــە 
هـــەر کــتــێــبــێــک تــایــبــەتــە بـــە چــەمــکــێــک، هــەمــوو 
الیەنەکانی ئەو چەمکە دەخاتەڕوو و لە ڕەهەندە 
ــەوە پــێــنــاســەیــەکــی تــێــروتــەســەلــی  ــ ــان ــاوازەکــ ــ ــی جــ
لــەســەر دەنــووســرێــت یــان وەردەگــێــڕدرێــت و ڕاڤــە و 

شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
فـــەلـــســـەفـــی:  نـــامـــیـــلـــكـــەی   )100( 7-پـــــــــــڕۆژەی 
بەشێوەیەكی  فەلسەفەییە  فــكــری  پــڕۆژەیــەكــی 
لەوانە   )80( باڵودەكاتەوە  نامیلكە   )20( وەرزی 
بــاڵوكــراوەتــەوەو ئــەوانــی تریش پـــڕۆژەی داهــاتــووی 

دەزگاكەیە.
8-پڕۆژەی )100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: 
)100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی 
پــســپــۆڕان و شـــارەزایـــانـــی جــیــهــانــی و نــاوچــەیــی و 
نــاوخــۆیــیــن. گــرنــگــی بـــەڕوداوگـــەلـــی گــڵــۆبــاڵ و 

ناوچەیی دەدات. 
9-پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری 
تا  تــرە،  بوارەكانی  و  فكری  فەلسەفی،  سیاسی، 

ئێستا نزیکەی )200( كتێب چاپكراوە.



* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە، بەپێی یاسای كاری رۆژنامەنووسی، 
ژمارە )35(ی ساڵی 2007 گۆڤارەكەو خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.

*هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە مافی گۆڤارەكەیان بەسەرەوەیە 
یان  دەزگا  بەرژەوەندییەكانی  بەپێی  لێوەربگرێـتەوە  سودیان  لەداهاتوودا  كە 

چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

ڕه وشی سووریا، زیاتر له  سیناریۆیه ك

فارووق عه بدول*

خه ریكــه   وا  ســووریا  ملمالنێكانــی  و  شــه ڕ 

پێده نێتــه  ســاڵی هه شــته میه وه ، هێشــتا الیه نــه  

به شــه ڕهاتوه كان لــه  ناوخــۆدا كاران و لــه  ســه ر 

ئاســتی ئیقلیمــی و نێوده وڵه تییــش ملمالنێــكان 

ــه ر  ــه  س ــت ل ــك ده یه وێ ــه ر هێزێ ــن و ه به رده وام

و  ئابــووری  و  سیاســی  داهاتــووی  نه خشــه ی 

ســه ربازیی ئــه و واڵتــه دا جێپێــی خــۆی بكاتــه وه ، به  

ــی  ــۆز و به یه كداچوه كان ــه  تێكئاڵ ــا به رژە وه ندیی وات

نێــو ئــه م هاوكێشــه یه  زۆر زیاتــرە لــه  خواســته كان 

ــگ و  ــاوه ی جه ن ــن م ــە دێژتری ــان ب ــۆ كۆتاییهێن ب

وێرانــكاری لــه  ســه ره تای ســه ده ی بیســتویه كدا.

ــه ك  ــا ڕاده ی ــه وه  ت ــه  ڕووی مه بده ئیی ئه گــه ر چــی ل

به شــار  ڕژێمــی  لــه  به رژه وه ندیــی  جه نــگ 

بوەتــه وه ،  یه كالیــی  ئه ســه د و هاوپه یامنه كانــی 

بــه اڵم لــه  واقیعــدا هێشــتا كۆمه ڵێــك ئامــاژه  و 

پێــدراو هــه ن كــه  ناتوانرێــت گره نتیــی بــه و هێزانــه  

بــدات بــراوه ی جه نگه كــه  بــن، چونكــه  لــه  نــاو ئــه م 

هاوكێشــه یه دا هێشــتا هێزگه لێــك هــه ن كــه  توانــای 

جووڵــه ی تاكتیكــی خێرایــان هه یــه  و ده توانــن 

ــه   ــه  هــه ر كات و ســاتێكدا ب ــی ڕووداوه كان ل ڕە وت

هه مــوو  به رنــه وه  و  پێچه وانــه دا  ئاڕاســته یه كی 

بۆیــه   كراوه یــه ،  سیاســه تدا  لــه   ئه گه ره كانیــش 

ــووریا به نیســبه ت  ــی س ــی ناوخۆیی ئه گــه ر جه نگ

ئه ســه د و هاوپه یامنه كانــی گه ییشــتبێته  خاڵكــی 

كۆتایــی و یه كالیــی بوونــه وه ، ئــه وا ڕه نگــه  الی 

نــوێ  پرۆســه یه كی  ســه ره تای  تــر   هێزه كانــی 

و گۆڕانــكاری بێــت لــه و واڵتــه دا، مــه رج نییــه  

ــا  ــت هه ت ــتی بهێنی ــه  ده س ــگ ب ــه  جه ن ــه وه ی ب ئ

ــۆ  ــت، هــه ر ئه مه یشــه  ب ــێ بدرێ ســه ر ئیدامــه ی پ

قۆناغــی دوای جه نــگ ئه ركه كــه  بــۆ ئه ســه د و 

و  دەبێــت  قــورس  و  ســه خت  هاوپه یامنه كانــی 

ــه  پێشــیانه .  ــه  ســیناریۆیه ك ل ــر ل زیات

ئه مریكا چی پێ دەكرێت؟
ــرده وه ی  ــه  ك ــتا ب ــه  ئێس ــه ی ك ــه و هێزان ــك ل یه كێ

له ســه ر ئــه رزی واقــع لــه  ســووریا جموجــۆڵ و 

لــه   ئه مریكایــه   هێزه كانــی  هه یــه ،  چاالكیــی 

ژێــر  لــه   كــه   فــورات  ناوچه كانــی خۆرهه اڵتــی 

ده ســه اڵتی هێــزه  كوردییه كاندایــه ، هــه ر چه نــد  

ــك داوای كشــانه وه ی  ــد جارێ ڕژێمــی ئه ســه د چه ن

ــه رعی  ــه  ناش ــان ب ــردوه  و بوونی ــه ی ك ــه م هێزان ئ

لــه  قه ڵــه م ده دات، بــه اڵم ئه مریكییــه كان هیــچ 

شــێوه یه   لــه و  دواكارییه كــی  بــه   گرینگییــه ك 

نــاده ن، له بــه ر ئــه وه ی ته نیــا هێــزی ئه مریكــی 

هه روه هــا  نییــه  و  ســووریادا  خاكــی  نــاو  لــه  
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ــه   ــه  ك ــه رعیه ته ی نیی ــه و ش ــه دیش ئ ــی ئه س ڕژێم

داواكارییه كانــی گوزارشــت بێــت لــه  داخوازیــی 

تــه واوی پێكهاتەكانــی ســووریا، چونكــه  هێشــتا 

واڵتــه دا  ئــه و  لــه  ناوخــۆی  پێكهاتــه   چه ندیــن 

هێزێكــی  یــان  گروپێــك  پشــتیوانیی  ئه گــه ر 

ــت  ــی نه بێ ــان نێوده وڵه ت ــی ی ــراوی ئقیلیم دیاریك

ســه فه قاتی  و  ئاســان  نێچیرێكــی  ده بێتــه  

هێزه كانــی تــر ، دواهه مينيــان ڕێكه وتنــی تــورك 

و ڕووس بــوو لــه  بــاره ی داگیركردنــی عه فریــن لــه 

 الیــه ن هێزه كانــی توركیــاوه  و پێشــریش چه ندیــن 

ــر  ــی ژێربه ژێ ــه  ڕێكه وتن ــووریا ب ــر ی س ــه ی ت ناوچ

یه كالیــی كراونه تــه وه . بوونــی ئه مریــكا لــه  ناوچــه  

ئامانجێكــی  چه نــد  ســووریا  لــه   كوردییــه كان 

یه كه میــان  پێــكاوه ،  واڵتــه   ئــه و  بــۆ  گرینگیــی 

داهاتــووی  بــه   هه یــه   مناوه رەكردنــی  توانــای 

ســووریاوه  كــه  ده توانیــت كارتــی كــوردی به ئاســانی 

تێــدا بــه  كار بهێنێــت. دوەمیــان، ئیدامــه ی شــه ڕی 

و  ده دات  داعــش  به ره نگاربوونــه وه ی  و  تیــرۆر 

ــنوره كانی  ــاگاداری س ــدا ئ ــه ك كات ــه  ی ــت ل ده توانێ

كــه   بێــت  كوردســتان  هه رێمــی  و  عێــراق 

هه یــه ،  واڵتــه دا  لــه م  گــه وره ی  به رژه وه ندیــی 

ــی  ــای حكوومه ت ــی توان ــۆی الوازی ــه  ه ــه  ب چونك

عێراقــه وه  ئــه م ســنورانه  بــه رده وام ڕووبــه ڕووی 

ــده ر  ــه  تێك ــه ن گروپ ــه  الی ــه وه  چ ل ــردن ده بن دزه ك

بریــكاره   لــه  الیــه ن  یــان  تیرۆریســته كانه وه   و 

ئه مــه   ســووریادا،  لــه  ناوخــۆی  شــه ڕكه ره كان 

جگــه  لــه وه ی بوونــی ئه مریكییــه كان له مپــه ری 

ــه ر  ــیعه كانی س ــیا ش ــه رده م میليش ــه  ب ــه وره ی ل گ

بــه  ئیــران دروســت كــردوه  كــه  له وه تــه ی جه نگــی 

ناوخــۆی ســووریا ســه ری هه ڵــداوه  هــه وڵ بــۆ 

كــه   ده ده ن  وشــكانی  ڕێڕه وێكــی  كردنــه وه ی 

و  ناوه ڕاســت  ده ریــای  بــه   بگه یه نێــت  ئێــران 

پــرۆژه ی هیاللــی شــیعی پــێ تــه واو بكــه ن. بۆیــه  

لــه م قۆناغــه دا و لــه  قۆناغه كانــی داهاتوویشــدا 

ــه كات  ــی ن ــی به رژه وه ندیيەكان ــا زه مان ــكا ت ئه مری

په یامهی شــی  ئــه م  و  ناكشــێته وه   ســووریا  لــه  

بــه اڵم  داوه ،  تــر  هێزه كانــی  بــه   به ئاشــكرا 

ئه ســه د  ســه ره كیی  هاوپه یامنــی  ڕووســیای 

خواســتانەی  ئــه م  به هێــزی  به رهه ڵســتكارێكی 

ئه مریكایــه  و چه نــد جارێــك لــه  ســه ر زاری ســێرگی 

داوای  ڕووســیاوه   ده ره وه ی  وه زیــری  الفــرۆڤ 

ــی  ــه كان خاك ــزه  بیانیی ــه واوی هێ ــێ ت ــردوه ، ده ب ك

ســووریا بــه  جــێ بهلێــن، ئــه م داوایــه ی ڕووســیا  كــە 

ئامانجــی لێــی ئەمريــكای و پاڵپشــته  بــه  خواســتی 

ــی  ــه اڵتی هێزه كان ــه ی ده س ــۆ گه ڕان ــه كان ب ئیرانیی

ڕژێمــی ئه ســه د بــه  ســه ر هه مــوو ناوچه كانــدا، 

چونكــه  ئــه و دابه شــبوونه  ناوچه ییــه ی كــه  لــه 

ــی  ــوزی ئقلیم ــی نف ــه  پێ ــووریا ب ــی س ــه ر خاك  س

لــه  به رژه وه ندیــی  هه یــه ،  نێودەو ڵه تــی  و 

نییــه ، به تایبه تییــش جــێ نفــوزی  ڕووســییه كان 

بــه   ده وڵه مه نــده   ناوچه یه كــی  كــه   ئه مریــكا 

ســامانی رسوشــتی و نــه وت و گاز.

ناوچــه   لــه   ئه مریــكا  بوونــی  چه نــد   هــه ر 

كوردییه كانــدا لــه  ســه ر خواســتی ئــه م هێزانــه  

نه بــوە ، چونكــه  ســه ره تا بــۆ شــه ڕی داعــش و 

لــه م  خۆیــان  جێــی  تیــرۆر  به ره نگاربوونــه وه ی 



7

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

لــه   مانه وه یــان  بــه اڵم  كردوەتــه وه ،  ناوچه یــه دا 

بــه  ده بێــت  ســودمه ند  كــورد  بــۆ  ناوچه كــه دا 

به رژە وه ندییه كانــی  پێچه وانــه ی   مه رجێــك 

كــه م  النــی  یــان  نه نێــن  هه نــگاو  ئه مریــكا 

ئه مریكییــه كان  ئــاگاداری  بــه   جموجۆڵه كانیــان 

چاره ســه ری  قۆناغــی  بــۆ  به تایبه تییــش  بێــت، 

سیاســیی داهاتــووی ســووریادا كــه  ئێســتا ئه مریــكا 

نــاو  لــه   پشــتیوانیی به هێــزه ی پێگــه ی كــورده  

ئــه م پرۆســه یه دا و به مه یــش توركیــا به تــه واوی 

نیگــه ران كــردوە .

دێنــه   هۆشــدارییه وه   بــه   ئه ورووپییــه كان 
پێشــه وه .

ئــه و كۆبوونــه وه  چوارقوڵییــه ی كــه  لــه  ئه ســتنابوڵ 

كــرا و تێــدا هــه ر یــه ك لــه  ســه رۆكی فه ره نســا 

ــی ڤالدیمــر  ــه  ئاماده بوون ــا -ب ــژكاری ئه ڵامنی و ڕاوێ

به شــدار  ئــه ردۆگان-  ته یــب  پۆتــن و ڕه جــه ب 

ــۆزی  ــه  دۆخــی ئاڵ ــوو ل بــوون، پێشــهاتێكی نــوێ ب

لــه  بانگێشــتكردنه كه یان  ئه گــه ر چــی  ســووریا، 

 ســه ر داوای ســه رۆكی توركیــا بــوە ، بــه اڵم بوونیــان 

لــه  كۆبوونه وه یه كــی وه هــادا كــه  توركیــا و ڕووســیا 

ــه   ــه  ك ــی ڕوون ــته قینه ن، ئاماژه یه ك ــه ری ڕاس جوڵن

ــه وه   ــه  كۆبوون ــووریا ب ــه  س ــی ل ــه ری سیاس چاره س

ســوچی  ئه ســتانه  و  پێشــری  مه كۆكییه كانــی 

ــوه ره   ــه م میح ــتی ئ ــه  خواس ــوه ، بۆی ــاڕوات به ڕێ ن

)توركــی، ڕووســیا، ئێرانــی( ئه وه یــه  كــه  شــه رعیه ت 

بــۆ بڕیــار و كۆبوونه وه كانیــان زیاتــر بكــه ن لــه  

هه وڵه كانیانــه وه   بازنــه ی  فراوانكردنــی  ڕێگــه ی 

هــه ر  تــر،  كاره كتــه ری  بــه  هێنانه پێشــه وه ی 

كۆبوونه وه كــه   دوای  لــه   توركیــا  ســه رۆكی  وه ك 

كــرد  ئه ورووپییه كانــی  به شــداریی  ستاییشــی 

و بــه  هه نگاوێكــی گرینگــی لــه  قه ڵــه م دا لــه  

ــا  ــه  توركی پرۆســه ی چاره ســه ری ســووریادا، هه ڵبه ت

ــۆ  ــه  ب ــتكردنی ئه ورووپییه كان ــه ی بانگهێش ــه  ڕێگ ل

نــاو كێشمه كێشــی ســووریا لــه  ئێســتادا چه نــد 

لــه  ده یه وێــت  یه كه میــان  هه یــه ،  ئامانجێكــی 

ڕێگــه ی ئه ورووپییه كانــه وه  فشــار لــه  ئه مریــكا 

ــتبه رداری  ــت ده س ــێوه یه ك بی ــه ر ش ــه  ه ــكات ب ب

بــدات  ڕێگــه ی  و  بێــت  كــورده كان  پشــتیوانیی 

خۆرهه اڵتــی  بــۆ  ســه ربازییه كانی  جموجۆڵــه  

فــورات فراوانــر بــكات و قه بــاره ی جوگرافیــی هێزه  

كــورده كان به رتەســك بكاتــه وه  یــان ســنورداری 

مه ترســی  دوورخســتنه وه ی  به پاســاوی  بــكات، 

ئه مه یــش  بــۆ  ســنوره كانی،  ســه ر  لــه   ئه منــی 

ــه   ــوە  و ل ــه كان وه رگرت ــه  ڕووس ــه وزی ل ــی س گڵۆپ

به رانبه ریشــدا پۆتــن زه مانــی لــه  توركیــا وه رگرتــوە  

ئــه وه ی نــاوی ئۆپۆزســیۆن بیــت بــه  تونــدڕه و 

میانــڕه وه وه  كــه  لــه  الیــه ن توركیــاوه  ئیــداره  و 

پاڵپشــتی ده كرێــن ته ســفیه  بكریــن و ناوچه كانیــان 

بخرێنــه وه  ژیــر ده ســه اڵتی هێزەكانــی ڕژێمــی 

ــه ب و ڕیفــی  ــه  حه ل ــه وه ی ل ئه ســه د، هــه ر وه ك ئ

ــه   ــر ڕووی دا ب ــی ت ــد ناوچه یه ك ــق و چه ن دیمه ش

ڕێكه وتنــی ڕووســی و توركــی. 

ڕێگــه ی  لــه  ده یه وێــت  توركیــا  دوومیــان؛ 

ئیدلــب  شــه ڕی  مه ترســییه كانی  لێكه وتــه  و 

بــۆ ســه ر كیشــوه ری ئه ورووپــا، هــه ر یــه ك لــه  

پشــتوانیی  بــكات  ناچــار  ئه ڵامنیــا  و  فه ره نســا 
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خۆرهه اڵتــی  لــه   بكــه ن  ســه ربازییه كانی  پرۆســه  

ــان  ــی گه وره ی ــه كان ترس ــدا ئه ورووپیی ــورات، له مه یش ف

ئیدلــب  دۆخــی  چاوه ڕوانه كــراوی  ســیناریۆی  لــه  

هه یــه  كــه  زیاتــر لــه  3 ملیــۆن ئــاواره  و چه كــداری 

لــه  ســووریای  سه رانســه ری  توندڕه وه كانــی  گروپــه  

ــن و  ــۆره  ڕێكه وت ــه ر ج ــی ه ــه  نه بوون ــوە  و ل ــۆ گرت  خ

ســنوره كانی  ئــه وا  پێشــوەختەدا،  لێكتێگه یشــتنێكی 

ــه  ســه ر هه ڕە شــه ی  ــه  ب ــر ده كه ون ــا جارێكــی ت ئه ورووپ

ســه رۆكی  كــه س،  هــه زار  ســه دان  ئاواره بوونــی 

توركیایــش ڕاســته وخۆی ئــه م په یامــه ی بــه  ئه ڵامنیــا 

ئــه ردۆگان  نیه تــی  لــه   ئه وانیــش  داوه و  فه ره نســا  و 

لــه  بــاره ی  گه ییشــتوون  توركیــا  ده ســه اڵتدارانی  و 

ســاڵی  لــه   كــه   په نابه رانــه وه   كاری  به كارهێنانــی 

2015دا ئه ورووپــای لــه  په نابــه ردا نغــرۆ كــرد. بۆیــه  

ئــه و  دووباره بوونــه وه ی  خوازیــاری  ئه ورووپیــه كان 

ســیناریۆ تاڵــه  نیــن، له گــه ڵ ئــەوەی هه ڕه شــه كانی 

توركیايــان بــە هەنــد وەگرتــوە بــه اڵم بــه  ئاســانی ناچنــه  

ژێــر بــاری خواســته كانی توركیــاوه ، چونكــه  ترســیان 

هه یــه  پاكتاوێكــی ڕە گــه زی لــه  ناوچــه  كوردییــه كان 

ئه نجــام بــدات و بــۆ ئه مه یــش فه ره نســا چه ندینــج 

ار هۆشــداری داوه  و دواهه میــن به یاننامــه ی وه زاره تــی 

ده ربڕیــوه   خــۆی  نیگه رانیــی  فه ره نســایش  ده ره وه ی 

و ئامــاژە ی بــه وه  كــردوە  كــه  ناكۆكییه كانــی دۆخــی 

ســووریا بــه  ڕێگــه ی ســه ربازی چاره ســه ر ناكرێــت و 

ــه   ــه دا ل ــه و واڵت ــی ل ــی و ئارام ــه ری سیاس ــا چاره س ته نی

ــی  ــی ئاساییش ــاری )2254( ئه نجوومه ن ــوه ی بڕی چوارچێ

ده بێــت. یه كگرتوە كانــدا  نه تــه وه  

یه كالییكردنــه وه ی  واده ی  نزیكبوونــه وه ی  له گــه ڵ 

به ریه ككه وتنــه   كۆتاییهاتنــی  و  ئیدلــب،  دۆخــی 

ســه ربازییه كان، هاوكێشــه ی سیاســیی ســووریا زیاتــر 

چاره ســه ری  پێده چێــت  ده ڕوات،  ئاڵــۆزی  بــه ره و 

سیاســی، بــه  هه مــان شــێوه  ی ملمالنــێ ســه ربازییه كان، 

بێــت،  تاقه تپڕوكیــن  و  ســه خت  پرۆســه یه كی 

ده ســتكه وته   له وه یــه   چاویــان  هێــزه كان  هه مــوو 

لــه   و  سیاســی  پــڕۆژە ی  بكه نــه   ســه ربازییه كانیان 

ــی  ــووریادا جێ ــووی س ــه  داهات ــان ل ــی خۆی به رژە وه ندی

ئیرانــی،  ڕووســی،  میحــوه ری  به تایبه تــی  بكه نــه وه ، 

ــه   ــه  ب ــی دیك ــوو هێزه كان ــه  هه م ــان ل ــه  خۆی ــی، ك تورك

ــت  ــه ره كی پش ــه ری س ــو بزوێن ــن و وه ك ــته  ده زان شایس

جەنگــی ناوخــۆی ســوريا كه وتونه تــه  خۆیــان تــا زۆرترين 

دەســتكەوت بچنــەوە، بــه اڵم پێناچیــت هه مــوو شــته كان 

ــتا  ــه  هێش ــه وه ، چونك ــی بیت ــه وان یه كالی ــتی ئ به خواس

ــه   ــه كان ل ــكا و ئه ورووپیي ــی ئه مری ــا و هه نگاوه كان توان

ئیداره دانــی ملمالنێكانــی ســووریا بایــی ئه وه نده یــه  

كــه  پێشــبینی زیاتــر لــه  ســیناریۆیه ك بــۆ دۆخــی ســووریا 

بكرێــت، هــه ر ســیناریۆیه كی جێگریــش كــه  دواجــار 

ــت،  ــۆ بگری ــه  له خ ــه و هێزان ــوو ئ ــی هه م به رژه وه ندی

ــی  ــی گه ل ــروپ و پێكهاته كان ــابی گ ــه ر حس ــه ر له س ئه گ

ســووریا بێــت، یــان پشــتیوانی و خواســتی ســوورییه كان 

ســوپرایزێک  و  ســه فقه   وه كــو  و  نه بێــت  له گــه ڵ 

به ســه ر ســوورییه كاندا بســەپێرنێت، ئــه وا جگــه  لــه  

ــه كان،  ــێ و نائارامیی ــی ملمالن ــت و به رده وامبوون شكس

ــش  ــچ الیه كی ــت و هی ــی نابێ ــج و ئه نجامێك ــچ ئامان هی

تێــدا ســودمه ند نابێــت. 

* مامۆستای زانکۆ
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