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بەشییەكەم

سیخوڕیلەكۆنەوەتاوەكوئەمڕۆ
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سیخوڕیومێژوو
زۆرب��ەی  ن��اوەڕۆك��ی  سیخوڕی  هەرچەند 
ڕۆمان و فلیمەكان بووە، بەاڵم مێژوو بێئاگایی 
كام  لە  مێژوونوسان  نیشاندەدات.  لەوە  خۆی 
ئەم  ساڵی  بیست  سیخوڕییەكانی  ڕووداوە 
نەوەكانمان  كاتێك  كۆڵیوەتەوە؟  دوای��ی��ەی��ان 
بیانەوێت لە جەنگی جیهانیی دووەم بكۆڵنەوە، نە 
چاویان بە ناوی سۆرژ دەكەوێت، نە ڕوسلەر. 
و  ك��ۆن  وا  چاالكیيەكی  دەك��رێ��ت  چ��ۆن 
ئاڵۆزی  تەمی  کە  ڕوونبكەینەوە،  ب���ەردەوام 
سروشتی  بوونی  نهێنیی  دەڵێن  دایگرتووە؟ 
ئاڵۆزیەیە،  ئەو  هۆکاری  خۆی  بۆ  سیخوڕی، 

كە تێگەیشتنی مەحاڵ كردووە. 
نییە. دیرۆكناسان،  پاساوێكی ڕاست  ئەمە 
ش�����ارەزای ب��ەدەس��ت��ه��ێ��ن��ان��ەوەی ب��ەره��ەم��ی 
بەجێماوی ڕووداوەكانی ڕابردووی دوورن و 
بابل،  له بارەی سۆمەر و  ئەستووریان  كتێبی 
ئەسپارت و ئەسینا، شەڕەكانی ئێران، یۆنان، 
ڕۆم و كارتاجیا نوسیوە. ڕووداوگەلی زۆری 
سیخوڕی ئێستا و ڕابردوویان لە بەردەستە و 

گەواهی و بەڵگەش زۆرن.
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م��ێ��ژوون��ووس��ان م��ی��ت��ۆدی پ��ێ��چ��ەوان��ەی 
لەبارەی  گرتووه تەبەر:  ووسانیان  ڕۆم��ان 
ڕۆم��ان��ن��ووس��ەك��ان��ه وه ، دەب��ێ��ت ل��ە ق��وواڵی��ی 
ڕووداوەك��ان��ی  ڕاڤ��ەی  بۆ  نهێنیدا،  هەنگاوی 
مێژوونووسان،  ڕای  ب��ە  بگەڕێیت.  م��ێ��ژوو 
س��ی��خ��وڕی چ��االك��ی��ی��ەك��ە الوەك����ی، زۆرج���ار 
لە  ئ��اوڕدان��ەوە  و  ناپاك  بەگشتی  و  بێكەڵك 
هیوادارم  نییه .  ئەمان  ك��اری  ڕووداوەك����ان، 
هەردوو  ناڕاستیی  بتوانم  لێكۆڵینەوەدا  لەم 

بیروڕاكە بسەلمێنم. 
س��ی��خ��وڕی ه�����اودووان�����ەی ن��ه��ێ��ن��ی��ك��اری 
بەدیهاتووە، بە دەربڕینێكی دیكە، لەگەڵ مرۆڤە 
نێچیرەكانیان  بۆ  بۆسەیان  سەرەتاییەكان 
دادەنا، خۆیان دەش��اردەوە، ڕاست وەك ئەو 
تەكنەلۆژیا  لە  پارێزگاری  كە  حوكومەتانەی، 
پێشكەوتووەكەیان دەكەن، یا چەكوچۆڵەكانیان 
میللەتێك  یا  گرووپێك  كە  هەر  دەش��ارن��ەوە. 
جوغزێكی نهێنی بە دەوری خۆیدا دەكێشێت، 
ئیدی گرووپ و میللەتەكانی دیکە - هەندێكییان 
بە  زۆرج���ار  و  دەس��ەاڵت��خ��وازی  ئامانجی  بە 
دزەبكەنە  ه��ەوڵ��دەدەن   - ب��ەرگ��ری  بیانووی 

ناویەوە. 
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كۆنیی  لە  پشتگیرییان  م��ۆری  دەق  زۆر 
چیرۆكی  ت��ەورات  داوە.  سیخوڕی  چاالكیی 
سەرۆكی هۆزێكمان بۆ دەگێڕێتەوە، كە مووسا  
ناردوویەتی و  كەنعان  دیاریكردنی واڵتی  بۆ 
لە پیاوانی یوشه ع1 لە شاری ئەریحا2  كەمتر 
لە  ك��ەم��ن��اس��راوەك��ان  س��ی��خ��وڕە  ل��ە  زۆر  و 
كونوكەلەبەری پەڕەكانی كتێبی پیرۆزدا ناویان 
باسێكی دوروودرێ���ژی  ه��ی��رۆدۆت  ه��ات��ووە. 
كە  نوسیووە،  زۆپیرۆ3  پیالنەكانی  له بارەی 
بابل  دەروازەی  فرتوفێڵ  ب��ە  توانیی  چ��ۆن 
ب��ك��ات��ەوە. دەپ��ەك��ان��ی  ب��ە ڕووی داری���ۆش���دا 
پەرستگای ئەلقصور4 و ئابیدۆس5 دەگێڕنەوە، 
ك��ە چ���ۆن ت��وت��م��س��ی س��ێ��ی��ەم ب��ەه��اوك��اری��ی 
كۆتایی  سەركەوتن  بە  توانیی  سیخوڕەكانی 
بە شەڕی مەجدۆ6 بێنێت. دیرۆكناسانی ڕۆمی 
سوودوەرگرتنی  سەرشێوازی  لە  ب��ەڕەی��ان 
قه یسه ریان  و  ئەفه ریقیایی  شیپیۆنی  نیپاڵ، 
لە  ه��ەڵ��داوەت��ەوە.  زان��ی��اری  تەكنیكەكانی  ل��ە 
سەدەكانی ناوەڕاست، فیلیپ ئۆگست7، فیلیپ 
لوبڵ 8 و لویی یازدەیەم مەشقییان بە )تیمێك 
سیخوڕ( دەكرد، لە كاتێكدا مەغۆلەكان یەكەم 

سەنتەری زانیارییان دامەزراند.  
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یەكەم،  ئەلیزابێسی  سەردەمی  بەریتانیای  لە 
تەختوتاراج و ژیانی شاژن قەرزداری لێهاتوویی 
ئەو كارمەندانە بوو، كە فرانسیس والسینگهامی 
سەرۆكوەزیرانی، بۆ دژەسیخوڕی ڕێكیخستبوو. 
نهێنیی  دنیای  پ��درژوزف9  بە هاوكاریی  ڕیشلیۆ 
ئامێزی خۆرئاوای خستە ژێر چاودێریی تۆڕێكی 
سیخوڕییەوە، بوو بە به ئاگاترین پیاوی سەردەمی 
خۆی. كرامۆل بە پشتیوانیی جۆن ترلۆ10 و )هۆبەی 
زانیاری( )نهێنیی هەموو پادشایانی ئەورووپای لە 
پشتێنەكەیدا شاردبووه وە(. دارتانیان11 دەنووسێت: 
ژن��ان��ەوە دزەی  ئ��ەو  )ل��ە ڕێگه ی  لویی چ���واردە 
دەكردە ناو نهێنیترین حەرەمسەرای كابینەكانەوە، 
لویس  وەردەگ�����رت(.  باشیان  مووچەیەكی  ك��ە 
دوكروال12كاریگەرترین و دەستباڵوترین كارمەند 
بوو، خۆی کردە دۆستی شارلی دووەم پادشای 
مووچەیەكی  پێدانی  بە  ئینگلیزەكان  بەریتانیا. 
و   – كەشیش  بە  ئیستەرلینی  لیرەی   40000
سەرۆكوەزیرانی  دوب���وا13   – كاردیناڵ  پاشان 
گوێڕایەڵی  كارمەندی  دۆرل��ی��ان14و  فیلیپ  پاشا 
فریدریكی  لێكردەوە.  تۆڵەیان  ستانهۆپ15  لۆرد 
 - گ��ەورە  فریدریكی   - پ��روس  پادشای  دووەم 
ئەو سیخوڕانەوە، كە  باڵوێزەكانی خستە شكڵی 
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)بۆ ئاشكراكردنی نهێنییەك تەنانەت دەستییان بۆ 
گیرفانی پادشاش دەبرد(. دەنووسێت: )دەبێت لە 
لە پێستی شێر و هه ندێك  ش��ەڕدا هەندێک جار 
جاریش  بچییە كەوڵی ڕێوییەوە(. لەگەڵ ئەوەشدا 
لەكی(16دەبێتەوە و  )لەك  فریدریك ڕووبەڕووی 
وەك )سیخوڕی دووسەرە( خیانەتی پێدەكات و 
وا دەكات، ژەنەڕاڵی نەمسایی، داون17، سوپاكەی 
لە هۆچكێرچ18 غافڵگیربكات. پادشای پروس لەم 
باشترین  لە  سێ  و  سەرباز  ڕووداوەدا10000 
ژەنەڕاڵەكانی كوژرا. لویی پانزە بە سوودوەرگرتن 
نهێنی(،  )سەنتەری  زانیاریی خۆی  سەنتەری  لە 
ئەورووپاوە.  واڵتانی  هەموو  خستەناو  دەستی 
لە  مەئموری،  ئ��ای��ۆن19(ی  )شوالیە  سەیر  زۆر 
كاتی ڕاپەڕاندنی كارەكەی لە ڕووسیا و بەریتانیا 
خۆی  سەرسوڕهێنەری  نەترسیی  و  شارەزایی 
ئەنگالند  نیو  لە مێژووی  ئادامز20  سەلماند. هانا 
لە ڕۆمانێكدا بە ناوی)سیخوڕ  فنیمۆر كۆپە21  و 
سەربەخۆیی  ش��ەڕی  له   ئەمانەتەوە  ب��ەوپ��ەڕی 
شكستەكانی  و  س��ەرك��ەوت��ن  ب��اس��ی  ئەمه ریكا 
كۆمەڵەی زانیاریی ژەنەڕاڵ واشینگتۆنیان كردووە.
ت��ا ئ���ەم دوای���ی���ە س��ی��خ��وڕی چ��االك��ی��ی��ەك 
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ش��ەڕەوە  بە  زۆرنزیكی  پەیوەندییەكی  ب��وو، 
سەردەمی  لە  كە  سه یرنییە،  كەوایە  هەبوو. 
سەپێنرابێت.  ب��ەزۆر  ناپلیۆندا  فەرمانڕەوایی 
شولمایستەری  ی��ارم��ەت��ی��ی  ب��ە  ئ��ی��م��پ��رات��ۆر 
ك��ارم��ەن��دی ه��ەڵ��ك��ەوت��ە - ك��ە چ��ەن��دی��ن جار 
تەلەفزیۆنەكانی  ڕێی  لە  درەوشاوەكانی  كارە 
بەئەمانەتەوە  بەاڵم  پەخشكراوە،  فەرەنساوە 
وەك خۆی - قازانجێكی زۆری لەم چاالكییانە 
كە  لێبدات،  ئ��ەوە  الفی  دەكرێت  بێشك  ك��رد. 
بۆ  ڤیەننا  ڕێگای  كردنەوەی  بە  شۆڵمایستەر 
سوپای فەڕەنسا، پشكی چارەنووسسازی لە 
سەركەوتنی ئولمدا هەیە، بەاڵم پاش دە ساڵ، 
كرد، دژی  ئیمپراتۆری  ئەو چەكەی خزمەتی 
ئەو  بەهۆی  لینگتۆن  كارهێنرایەوە:  بە  خۆی 
زانیارییەوە نەخشەی كۆتایی ناپلیۆنی زانیی، 
توانیی لە واترلۆ و لە شەڕێكی چارەنوسسازدا 
ئەفسەری  سیخوڕیی  ت��ۆڕی  كە  بیشكێنێت، 

بەریتانی هاردینگ  كۆیكردبووەوە.  
كارێكی  ب���اوەڕە  ئ��ەو  پشتڕاستكردنەوەی 
ه��ەڵ��ەی��ە، ف��ەڕەن��س��ا ل��ە س���اڵ���ی1870 ب��ەه��ۆی 
پێش  ئەڵمانیا  ك��ە  تێکشكا،  سیخوڕانەوە  ئ��ەو 
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نیشتەجێی  فەرەنسا  لە  تێكهەڵچوونی شەڕەكان 
نەگبەتییە  ئ��ەم  بەڵگەكانی  مەخابن  ك��ردب��وون. 
قووڵترن، بەاڵم ئەم خاڵەش ڕاستە، كە ویلهۆلم 
ئەڵمانیا،  زانیاریی  سەنتەری  سەرۆكی  ستیبە، 
پێش خۆتێگەیاندنی سەربازی، تۆڕێكی فراوانی 
وێنەی  مێژوودا  لە  ژم��ارەی��ان  كە   - سیخوڕی 
نەبووە - هەژموونی بە سەر فەڕەنسادا كردووە؛ 
 40000 ژم��ارەی��ە  ئ��ەو  ستیبەر  بانگەشەی  بە 
كەس بووە، بێشك ئەو ژمارەیە زێدەڕۆیی تێدایە، 
 10000 بۆ  فەڕەنسا  سەربازیی  شارەزایانی 
كەس - كە دیسانەوە ژمارەیەكی سەرسوڕهێنەرە 
- ك��ەم��ی��ان ك����ردووه ت����ەوە. ه���ەر ل���ەو دۆخ���ەدا 
گرتووه تەبەر:  نوێی  ستراتیژیەتێكی  ستیبەر 
هەموو  ل��ە  یەكگرتوو.  هەواڵگریی  ستراتیژی 
توانا و سەرچاوەكانی فەڕەنسای كۆڵیبووەوە و 
سه رژمیریی كردبوون. ئاشكرابوونی بڕیارەكانی 
تەقەمەنی،  و  چەك  كەسەكان،  ژم��ارەی  ش��ەڕ، 
پردەكان،  ڕێگاكان،  هەروەها  قەاڵكان،  و  بورج 
بارودۆخی  و  كۆگاكان  كشتوكاڵ،  كەناڵەكان، 
س��ی��اس��ی، ش��وێ��ن��ەك��ەی خ��س��ت��ب��ووە ب��ەردەس��ت 

فەرماندەی سوپای پرووسەوە!
 چەند ساڵ پاش ئەو تێکشكانە سەنتەری 
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بڵێم دژەس��ی��خ��وڕی  ب��اش��ت��ر  ی��ا  س��ی��خ��وڕی، 
قێزەونترین ڕووی خۆی لە فەرەنسا دەرخست 
هەر  تەنها  ڕایگەیاندووە:  بۆدوین  دادوەر  و 
ناڕەواترین كاری نەكرد، بەڵكو  نائەخالقیترین 
دی��ارە  ل��ێ��دەرك��ەوت.  ك��اری  ڕەزیالنەترین  و 
میللەتی  كە  دریفۆسە22،  ڕووداوی  مەبەستم 
ف��ەڕەن��س��ای ت��ووش��ی دژای���ەت���ی وا ت��ون��د و 
لەبارەوە  زۆری  بەرهەمێكی  ك��رد،  مانەوەی 
هەیە )كتێبناسی پەیوەند بەم ڕووداوە، بۆخۆی 
كتێبێكی جیایە(، هێشتاش خەرمانەیەك ترس 
لۆژیكییانە  دەكرێت  دەورەی���داوە.  پەنهانی  و 
كە  بكەین،  دری��ف��ۆس  ئەلفرێد  ل��ە  پشتگیری 
ڕەنگبێت  ئ��ەوەی��ە،  سەیر   - نەبووە  تاوانكار 
نەبووە  پەنهانەدا  ڕووداوە  لەم  خائینێك  هیچ 
بۆ چاالكیی  ب��ووە،  – ڕووداوه ک��ه  دەمامكێك 

دێوئاسای تێكدانی ڕای گشتی.
 1904 شەڕی  دنیاوە،  دیكەی  الیەكی  لە 
هاوتای  هێزی  ژاپ��ۆن��دا،  و  ڕووسیا  لەنێوان 
ژاپۆنییەكانی سەلماند: تا ئەو كاتە سیخوڕی 
بە نەریتە سەربازییەكانیان نامۆ بوو، چونكە 
و  زانی  پێویستیان  بە  مۆدێرندا  شەڕێكی  لە 
بۆ پەیداكردنی ئەو سیخوڕانە دەستی داوایان 
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دەسەاڵتدارەكانیان  نهێنییە  كۆمەڵە  ب��ەرەو 
مەئمووری  هەزاران  كۆمەاڵنە  ئەو  درێژكرد، 
نهێنیان خستنە خزمەت، كە تەواوی مەنچوری 
خستە  دووری����ان  خ��ۆره��ەاڵت��ی  سیبریای  و 
لە  هەندێكییان  تەنانەت  ژێ��رچ��اودێ��ری��ی��ەوە، 
ئەورووپاش جێگیربوون. ڕووسەكان بەگومان 
بوون، كە بەهۆی سوارەی سەربازیەكەیانەوە 
سوارەی  چنگدەكەوێت.  پێویستیان  زانیاریی 
ل��ەب��ەرام��ب��ەر سیخوڕە  س��ەرب��ازی ڕووس��ی��ا 
 1905 سێپتامبەری  لە  ژاپ��ۆن  ژاپۆنییەكان؛ 
پەیماننامەی  ش��ەڕدا  بردنەوەی  پێگەی  لە  و 

ئاشتی واژۆكرد. 
سەرەتای  لە  شەڕ  مەترسیی  هەڵكشانی 
ئەو سەدەیە، تەریبی گەشەسەندنی سەنتەری 
زان���ی���اری و زۆرب���وون���ی چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی��ان 
ژێرزەمینیەدا  خەباتە  لەم  ڕووسەكان  ب��وو. 
قەوماندووە،  سەرسوڕهێنەرترین ڕووداویان 
چ��ون��ك��ە ه��ەژم��وون��ی��ان ب��ەس��ەر س��ەرۆك��ی 
دژەسیخوڕیی نەمسا - هنگری، مالزم ڕدڵدا، 
هەموو  م��اوەی10س��اڵ  كەسە  ئەم  هەبووە. 
سەربازیی  گشتیی  فەرماندەیی  نەخشەكانی 
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لە  یابان.  بەردەستی  خستووه تە  واڵتەكەی 
ساڵی 1913، كە دەمامك لەڕووی داماڵدرا، 
گرتندا  و  خ��ۆك��وژی  لەنێوان  هاوكارەكانی 
نا بە سه ری  سەرپشكیان كرد و فیشەكێكی 
خۆیەوە. شارەزایانی نەمسایی شەڕی نەمسا 
لە  زیاتر  مردنی  بەرپرسی  و  سربستان   -
ڕووسیا  خۆتێگەیاندنی  ك��ەس،   200000
دی��ارە  ڕدڵ.  ئەستۆی  خستە  گالیسیان  ل��ە 
بەاڵم  لێدوانە،  جێی  ئەنجامگیرییە  ئەوجۆرە 
لە  بوو  خائینێك  ڕدڵ  كە  نییە،  تێدا  گومانی 
هەموو كەس زیاتر زیانی بە واڵتەكەی خۆی 

گەیاندووە.  
ش����ەڕی ی��ەک��ەم��ی ج��ی��ه��ان   ل���ە ب���واری 
ج��ۆراوج��ۆر  ڕووداوی  ل��ە  پ��ڕ  س��ی��خ��وڕی��دا، 
و بە ئ��ەن��دازەی��ەك ژم���ارەی ن��اوەك��ان زۆرە، 
جێی  ل��ێ��رەدا  ه��ەم��ووی��ان  بیرخستنەوەی  ك��ە 
كە  دەك��ەم،  خاڵە  و  بە  ئاماژە  تەنیا  نابێتەوە. 
لەم شەڕەدا ته وه ری زانیاریی زۆری بەریتانیا 
)IS(ی  ئەنتیلیجنتی سەنتەر  بە  ئەوان  بوو – 
بووژانەوە.  لووتكەی  گەیشتە   - دەشوبهێنن 
دەستەی  واتا  سەنتەرانە،  ئەو  بەرچاوترینی 
بە  ه��ال،  دەری��اوان  دەریایی   )SR( زانیاریی 
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وەرگرتنی پەیامێكی زۆر ترسخوڵقێنی ئەڵمانیا 
بەسەركەوتوویی  ڕەم��زەك��ەی  ك��ردن��ەوەی  و 
لەپاڵ  شەڕ  بۆ  ئەمه ریكا  چوونەناوەوەی  لە 
بینی:  یەكالكەرەوەی  ڕۆڵی  هاوپەیمانەكانی 
تەلگرامی زیمرمەن، كە جارێكی تر لە جێگه ی 
خ��ۆی��دا ب��اس��ی��دەك��ەم. ه��ەرچ��ەن��د ه��ەن��گ��اوی 
دەستەی زانیاریی فەڕەنسا بەم پلەیە شیاوی 
چاالكییەوە  ل����ەڕووی  ب���ەاڵم  ن��ەب��وو،  بینین 
شتێكی  دلێرانە  بەختكردنی  گیان  و  كاریگەر 
ناوی  بە  ئاماژە  ن��او  كۆمەڵێك  لە  نییە.  ك��ەم 
بە  پێدادەنێم  دان��ی   - دەك��ەم  لوسیتو  ش��اڕڵ 
و  ئەڵمانیا  ل��ە   .- ه��ەڵ��م��ب��ژاردووە  ڕێككەوت 
نهێنیی  توانیی  مەرگهێندا  مەئموریەتێكی  لە 
پێكهاتەی گازی خنكێنەر بزانێت. بەهۆی ئەم 
لە وەختی خۆیدا ماسكی  بوێرانەیە،  هەنگاوە 
كوشتارێكی  بە  پێش  و  درووستكرا  دژەگ��از 

ترسناك گیرا.  
ئ���ەرك���ی س���ەن���ت���ەرە زان���ی���اری���ی���ەك���ان لە 
كتێبێكی  زیاتره .  جیهاندا،  دووەم��ی  جەنگی  
 - ڕاستە  هەندێكیان  ن��اوەڕۆك��ی  كە   - زۆر 
ئەم  سیخوڕی  كارەساتی  ورووژێنەرترین 
خۆیان  خوێنەری  و  گێڕاوەتەوە  جەنگەیان، 
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ڕووداوی  و  ناسراو  كارمەندانی  و  تۆڕ  بە 
)ئۆركێسترای  ئاشناكردووە:  هەراوهۆریا  پڕ 
سوور( تۆڕی لیۆپولد ترپێر سەر بە سۆڤێت 
و ڕیشارسوژ، كە لە ژاپۆن مێژووی وردی 
پەالماری ئەڵمانیای دا، بە ستالین - هەرچەند 
ستالین باوەڕی نەكرد - پشت بەستوو پێی، 
پەالماری  ژاپ��ۆن  كە  ڕزگ��ارك��رد،  مۆسكۆی 
بە  ڕێی  هەواڵە  ئەم  چونكە  ن��ادات،  سۆڤێت 
سیبریای  یەكەجێگیركراوەكانی  دا  سۆڤێت 
خ��ۆره��ەاڵت ب��گ��وازێ��ت��ەوە ب���ەرەی خ��ۆرئ��اوا. 
بچوكەكەی  كتێبفرۆشە  ڕۆس��ل��ەر،  ڕۆدل���ف 
لوسرن23، )ئەو پیاوەی كە لەپشت هیتلەرەوە 
م��اوەدا  كەمترین  لە  دەخ��وێ��ن��دەوە(،  وت��اری 
ه��ەواڵ��ی ن��ەخ��ش��ەی گ����ەورەی ف��ەرم��ان��دەی��ی 
سوپای ئەڵمانیای گەیاندە مۆسكۆ. ئەلیزا بازنا، 
كارمه ندی  ناسراوە،  بە سیسیرۆن  زیاتر  كە 
بەڵگەی  ئه نقه ره ،  لە  بوو  بەریتانیا  باڵیۆزی 
ئەڵمانییەكان،  بەردەستی  خستە  بەهای  پڕ 
هیچ  لە  ه��ەب��وو،  كێبەركێی  پ��اش  بەڵگەیەك 
هیتلەر  كە  لێوەرنەگیرا،  سوودیان  شەڕێك 
ه��ەڵ��ی��گ��ی��رس��ان��دب��وو: )ئ��ۆل��ت��را( ن���اوی ك��ۆدی 
بوو،  )ئەنگیما(  ئامێری  ڕەم��زی  ك��ردن��ەوەی 
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ئەڵمانیای  ستراتیژییەكانی  پەیامە  هەموو 
كۆدی  كردنەوەی  بەهۆی  دەك��رد،  ڕەم��زاوی 
نهێنی، هەموو هێرشە ئاسمانیەكانی ئەڵمانیای 
دژی بەریتانیای تێکشكاند، توانیی ڕومێل لە 
هاوكاریی  و  بوەستێنێت  میسر  دەروازەی 
لە  دابەزین  بۆ  كرد،  هاوپەیمانانی  پێشڕەوی 

نۆرماندی. 
ئەو چوار ڕووداوەی لە سەرەوە ئاماژەم 
س��ورژ،  ت��ۆڕی  زیمرمەن،  تەلگرام  پێكردن: 
پرسیاری  وەاڵم��ی  ئۆلترا،  و  ڕۆسلەر  ت��ۆڕی 
لەو  هیچكام  دەدەن����ەوە.  كتێبەكە  س��ەرەت��ای 
جیهانییان  ش��ەڕەك��ان��ی  ئاكامی  ڕووداوان�����ە 
خێرا   ، گۆڕیوە  ڕەوتەكەیان  بەاڵم  نەگۆڕی، 
هەمواركردنی  بە  و  گەیاندوون  كۆتایی  بە 
ملیۆنان  مردنی  لە  ڕێیان  دەستكەوتەكانیان، 
ڕەوشی  بونیادی  سیخوڕی  گرتووە.  مرۆڤ 
ڕووداوە  دەتوانێت  ب��ەاڵم  ناگۆڕێت،  مێژوو 

جۆراوجۆرەكانی بەقووڵی بگۆڕێت. 
شەڕێك  هیچ  ب���ەدواوە،   1945 ساڵی  لە 
پێوەری جیهانی نەهێناوە و هیچ دەسەاڵتێكی 
تێكهەڵچوونەوە  ڕێگه ی  لە  هەنگاوی  زەبەالح 
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بكات.  بوونی  لە  هەڕەشە  كە  نەهاویشتووە، 
لەگەڵ ئەوەشدا، قەت سیخوڕی چاالكییەكانی 
كەم نەكردووه تەوە: یەكەم، لە ماوەی )شەڕی 
زوڵمی   1963 ت��ا   1945 ل��ە  ك��ە  س����ارد(دا، 
ب��ۆ چاالكیی  گ��ون��ج��اوی  ب��وارێ��ك��ی  دەك����رد، 
سیخوڕی ڕەخساندووە: پاشان لەم دواییەدا، 
س��ەردەم��ێ��ك س��ی��خ��وڕەك��ان ه��ەن��گ��اوی��ان بۆ 
)ناجێگیر(،  سیاسیی  هەوڵدانی  و  قەڵەمڕەو 

ئابووری و تەكنەلۆژیا ناوە.  
جیهانی  ش���ەڕی  ك��ۆت��ای��ی  پێش  ت��ەن��ان��ەت 
دووەم، چوونەناوەوەی "سیخوڕەكان"مان بۆ 
چەکە ئەتۆمییەکاکی ئەمه ریكا بینیی، كە چۆن 
تۆڕی كەی. گی. پی و گ. ئاڕ. ئۆ نهێنیی بۆمبی 
سیخوڕانە  و  لە  ژمارەیەك  دزی.  ئەتۆمییان 
بەریتانیا  لە  چ  و  واڵتەیەكگرتووەكان  لە  چ 
ئاتل  گاڵس  گرین  دیڤید  گۆڵد،  هری  ناسران: 
و جۆلیۆس ڕۆزنبەرگ، كاڵوس فوخەر، ئالن 
نان می. ماوەیەك دوای ڕاكردنی دیبلۆماسە 
ئینگلیزەكان بەرگش، مەك لین، پاشان هارۆڵد 
فیلبی كارمەندی ئێم. ئەی. 6، لە ساڵی 1963 
سیخوڕانی  ن��ف��وزی  ت��ری  ه��ۆی  سۆڤێت  ب��ۆ 
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دەس��ت.  دەدات���ە  سۆڤێت  زانیاریی  دەس��ت��ەی 
تەكنەلۆژیای  ئەمه ریكییەكان  كاتەدا  لەو  هەر 
بە  زۆرج��ار  و  بەكارهێنا  نوێیان  هەواڵگریی 
لە   ،U2 فڕۆكەی  مەئمورییەتی  ڕێوشوێنی 
سۆڤێتیان  قەڵەمڕەویی  وێ��ن��ەی  ئاسمانەوە 
فرانسیس  ڕێنمایی  بە  فڕۆكەیەكیان  گ��رت، 
مەی  مانگی  یەكەمی  ڕۆژی  پ���اوزەر،   گ��ری 
لە  دەیتوانی  كە  كەوتەخوارەوە،  ساڵی1960 

بەرزیی 16000مەتر بفڕێت.
م��ان��گ��ەدەس��ت��ك��ردە  تێکشكانە،  ئ���ەو  پ���اش 
هەواڵگرییەكانیان  فڕۆكە  جێی  سەربازییەكان 
و  سۆڤێت  بە  ڕێیان  دەزگایانە  ئەم  گرتەوە. 
نوێدا،  قەڵەمڕەویی  لە  داوە  ئەمه ه ریكییەكان 
بۆ  ئەمڕۆ  كە  بكەن،  زۆرگرنگ  ئەنجامگیریی 
بنچینەیی  بایەخی  ئەلكترۆنیكی  سیخوڕیی 

هەیە.
خوێنەر تەنیا بە خوێندنەوەی ڕۆژنامەكان 
بۆی دەردەكەوێت، چۆن سیخوڕی لە ساڵەكانی 
فراوانكردووە،  خۆی  قەڵەمڕەوی  دواییە  ئەم 
كەمبكاتەوە.  تینوتاوی  ل��ە  شتێك  بێئەوەی 
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هەموو که مپه کان و كەموزۆر هەموو واڵتان 
س��وود ل��ەم چەكە وەردەگ����رن. ب��ە درێ��ژای��ی 
بەرچاو  سیخوڕانە  ئەو  ناوی  سەردەمە  ئەم 
دەك��ەوێ��ت، ك��ە دەم��ام��ك��ی ڕووی���ان الدراوە: 
 ،)1965( پ��اول��ۆف  سۆڤێت:  سیخوڕەكانی 
 ،)1974( گیوم   گۆنتر   ،)1969( باكیولۆف 
سیخوڕە   .)1978( بۆفیس  فابیو،  میرۆنكین، 
ناوییان   1976 ژانویەی  لە  ئەمه ه ریكییەكان 
سیخوڕانی  باڵوكرایەوە.  چاپەمەنییەكاندا  لە 
)1965(، فرۆنكنشت  ئاالی كۆهن  ئیسرائیلی: 

)1969( و هتد. 
ژم���ارەی ڕووداوەك��ان��ی��ش ل��ەوە زۆرت��رە، 
كە بتوانین ئاماژە بە هەموویان بكەین. تەنها 
باسی یەكێكیان دەكەم، كە هەرچەند لەڕووی 
ماهییه ته وه  نوێ نییە، بەاڵم لە ڕوانگەی بێباكی 
لە بەدیهێناندا، سەركەوتنی بەرچاو و دەگمەنی 
بەخۆوە بینیوە: ئەو چاالكییە پێشتر بەرنامەی 
س��وپ��ای  و  نهێنی  س��ەن��ت��ەری  دان�����راوە،  ب��ۆ 
ئیسرائیل، كە ڕۆژی سێیەمی ژوئیەی 1976، 
گرتووخانەی  لە  بارمتەی   104 ئازادكردنی 

ئەنتەبە ئاسانكرد.
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قەڵەمڕەوومەئمورییەتی
ڕێكخراوەتایبەتییەكان

لە  ترۆتسكی  كوشتنی  ن��اڕەوا  یا  ڕەوا  بە 
ڕادی��ۆ،  ب��ێ��ژەری  دیارنەمانی   ،1940 ساڵی 
ئەلكساندرا سچك لە شەڕی یەکەمی جیهان، 
لە  چەك  قاچاخچیی  لیۆپۆلد،  لەسێدارەدانی 
شەڕی جەزائیر، ڕفاندنی ئایشمەن تاوانكاری 
شەڕی نازی لە ساڵی 1962 و ڕووخانی ئالندە 
سەرۆككۆماری چیللی لە 1973 دراوەتە پاڵ 
كەی. جی. پی، هەواڵدەری دەستەی، سدیس، 
واتا هەواڵگرییەكانی سۆڤێت،  مۆساد و سیا، 
ئەمه ەریكا.  و  ئیسرائیل  فەڕەنسا،  بەریتانیا، 
لەگەڵ ئەوەشدا هیچ كام لەم هەنگاوانە كاری 
ئەم  خ��ۆی��ەت��ی  ن��ەب��ووە. جێی  س��ی��خ��وڕه ک��ان 

نادرووستییە بەئاشكرا ڕوونبكرێتەوە.
دەرەوەی  لە  دەیەوێت  دەوڵەتێك  کاتێك، 
ئەمە   - بكات  نایاسایی  كارێكی  واڵت��ەك��ەی 
شتێكە لە هەموو واڵتان و هەموو زەمەنەكان 
ڕوویداوە و دیسانەوە ڕوودەدات - بێگومان 
ڕێكخراوەكانیان  ب���ەرەو  ه��اوك��اری  دەس��ت��ی 
خ��اوەن  واڵت  دەرەوەی  لە  كە  درێ��ژدەك��ەن، 
هەروەها  سیخوڕ.  وات��ە  نهێنین،  مەئمووری 
لە  س��وود  چاالكییە  ج��ۆرە  ئ��ەم  و  سیخوڕی 
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هەمان  ك��ە  وەردەگ����رن،  هاوشێوە  ه��ون��ەری 
ب��ەوەی،  سەرنجدان  بە  و  نهێنییە  هەنگاوی 
بۆ سەركەوتن،  نایاسایی  چاالكیی  دەبێت  كە 
ئەم  گ��ەڕان��دن��ەوەی  هەبێت.  وردی  زانیاریی 
ج����ۆرە چ��االك��ی��ی��ە ب��ۆ دەس���ت���ەی س��ی��خ��وڕی 
و سەرەخۆرەیی  كەوایە سیخوڕی  لۆژیكییە، 
دەكەونە  نهێنی  هەنگاوی  و  سیخوڕی  دژە 
چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ەوە، ك��ە ه���ەوڵ���دەدەم باسی 
یا چەند  ئ��ی��دارە،  ی��ەك  بكەم.  ن��اوەرۆك��ەك��ەی 
ئ��ەم ه��ەر س��ێ ك���ارە به یه که وه   ئ��ی��دارەی��ەك 
هەیە  پێكەوە  نزیكیان  پەیوەندی  كە  دەك��ەن، 
نیشاندەدەم.  مەئمورییەتەكەیان  ب��ەوردی  و 
تێكڕای ئەو ئیدارانە لەالیەن پسپۆڕانەوە وەك 

)خزمەتگوزاریی تایبەتی( دەناسرێن.
ئەم  لقی  گرنگترین  و  كۆنترین  سیخوڕی 
ب��ەه��ۆی به سوك  ب���ەاڵم  خ��زم��ەت��گ��وزاری��ەی��ە، 
پڕۆفیشناڵییان  وش��ەی��ە،  ئ��ەم  س��ەی��رك��ردن��ی 
ب��ە باشتر دەزان����ن ت��ا ب��اس��ی )زان���ی���اری( یا 
)پیتی  ب��ك��ەن   )SR( زان���ی���اری  ڕێ��ك��خ��راوی 
زانیاری،  سەنتەری  وش��ەی  دوو  سەرەتایی 
كە بەهای پەیوەندی بە ماهییەتی و بنچینەی 
بەو شێوەیە  منیش هەر  یا چۆنیەتی،  شتێک، 
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 SR هەواڵگرەكانی  هەروەها  بەكاریدەهێنم(. 
وشەكانی  )مەئمور(ن.  بەڵكو  نین،  )سیخوڕ( 
)سیخوڕی( و )سیخوڕان( تایبەتن بە دوژمن، 
)دژە  باسی  هێشتا  وایكردووە،  ئەوەشە  هەر 

سیخوڕی( دەكرێت.
)ڕێكخراوێكی زانیاری(، بەگوێرەی پێوەری 
دابەشدەكرێت:  بەشێك  چەند  بۆ  جۆراوجۆر 
ه���ۆب���ەی ج��وگ��راف��ی��ای��ی، ك���ە دەس��ەاڵت��ی��ی��ان 
واڵت:  جیاجیاكانی  گ��رووپ��ە  سه رده کێشێته  
دنیای خۆرئاوا، واڵتانی خۆرهەاڵت، ڕۆژهەاڵتی 
دوور، ئەفەریقیا و ئەمه ه ریكای التین. هۆبەی 
کەرەستەكان كە لە بواری جیاجیای زانیاری 
دەك��ۆڵ��ن��ەوە: زان��ی��اری��ی س��ەرب��ازی، سیاسی، 
كۆمەاڵیەتی.  و  پیشەیی  زانستی،  ئ��اب��ووری، 
ج��ۆراوج��ۆر  تەكنیكی  ك��ە  تەكنیكی،  ه��ۆب��ەی 
بەكاردەهێنن:  زان��ی��اری"ی  دەستهێنانی  "ب��ە 
بە  دەستگەیشتن  باو،  هەواڵی  بەدەستخستنی 
پەیامی ڕەمز "دوژمن" لە كاتی پەیوەندیكردندا، 
چاودێریكردن  ڕەم���زی،  پەیامی  ك��ردن��ەوەی 

بەهۆی مانگی دەستكرد و لەم جۆرە.
بۆ  ڕێ��ك��خ��راوێ��ك��ە،  دژەس��ی��خ��وڕی  بێشك 
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ئەم  پێویستە.  هەرحوكومەتێك  ئه منیه تی 
دەناسێنن:  و  دەگ��رن  سیخوڕان  ڕێكخراوە 
ئ��ەم��ە دژەس��ی��خ��وڕی��ی س��ەرك��وت��ك��ەرە، ب��ەاڵم 
ب��ۆ پ��اراس��ت��ن��ی س��ەن��ت��ەری زان���ی���اری، دەبێت 
ڕێبازەكانی  و  ئۆرگانیزەكردن  لە  زان��ی��اری 
دژەسیخوڕیی دوژمنیش بەدەست بهێنرێت و 
بە سوودوەرگرتن لە )مەئمورانی دووسەرە(، 

ڕوو لە چاالكی )ژەهراویكردن(24 دەكەن.
پۆلیس لە واڵتانی دیموكراتیك سەرچاوەی 
باشییان لە بەردەستە، بۆ ئەنجامدانی چاالكی 
لە قەڵەمڕەوی نیشتمانی، ئەركی دژەسیخوڕی 
س��ەرك��وت��ك��ەر؛ چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی دی��ك��ەی��ه  لە 
كە  تایبەتیەكاندان،  ڕێ��ك��خ��راوە  ق��ەڵ��ەم��ڕەوی 

پەیوەندییان بە دژە سیخوڕییەوە هەیە.
تایبەتیانە  ڕێكخراوە  ئەم  هۆبەی  سێیەم 
شێوەی  لە  دەك��رێ��ت  كە  )ه��ەن��گ��او(ە،  هۆبەی 
ج��ی��اج��ی��ادا دەرب���ك���ەوێ���ت: ن��ی��ەت��خ��راپ��ی دژی 
كەسەكان یا ئامانجی ماددی: ڕفاندنی خەڵك، 
لە  زیندانی  ڕاوەدوون��ان��ی  و  دوورخستنەوە 
لە  تەنانەت  و  كۆماندۆیی  چاالكی  مەترسی، 

هەندێك الیەنەوە چاالكیی نیمچەسەربازی.
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توندوتیژیی  شێوازی  لە  هەنگاو  دەكرێت 
كەمتردا، بەاڵم هەندێك جار بە دیاردەی تر – 
هەنگاوی  دەربكەوێت:   - كاریگەر  ئاستە  بەو 
لە  ڕەوت���ە  ئ��ەم  پڕوپاگەندەیی.  و  دەروون���ی 
پێوەرێكی  ل��ە  دا  ج��ی��ه��ان   ی��ەک��ەم��ی  ش���ەڕی 
یەكەم  بۆ  النیكەم،  یا  هەڵدا  س��ەری  فراواندا 
جار بەكارهێنران و پاشان، دوای گەشەپێدانی 
گشتی  ڕای  ت��ون��دی  ف��ش��اری  و  میدیا  م��اس 

لەسه ر سیاسەت، ڕۆژانە گەشەیانكرد.

پهراوێزهکان:

1- ڕابەری نەتەوەی جوولەكە دوای موسا و گرتنی 

كەنعان.

2- شارێكی كۆنە لە ئوردونی ئێستا.

3- دەسەاڵتدارێكی سەردەمی داریۆشه .  

ڕاستی  كەناری  كەوتووه تە  و  دێرینە  شارێكی   -4

ڕووباری نیل لە میسر.

5- شارێكی دێرینی میسرە.

6- بوورج و قەاڵ دێرینەكان كە كەوتوونەتە ئیسڕائیلی 

ئێستاوە.
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بە  كە  زایین(  )5183-23پێش  7- س��ەرداری ڕۆمی 
سەر ئانیپاڵدا سەركەوت.

8- پادشای فەرەنسا )651223-11زایینی(.
9- پادشای فەرەنسا )126-81314(.

10- كەشیشی جێ متمانە و ڕاوێژكاری ڕیشیلۆ.
مارشاڵی  پیردۆمنتسكیۆ،  ی��ا   D.Artagnan  1-1

فەڕەنسا )164-51725(
Lowise de kerqual )164-91734 -12( گراوی 

پاشای بەریتانیا و الیەنگری فەرەنسا.
ك��ەس��ای��ەت��ی��ی   )Dubois)165-61723  -13
بە  ب��وو   1722 ساڵی  ل��ە  ك��ە  پێگەخوازیفەڕەنسی، 

سەرۆك وەزیران. 
لە   )16-741723( چ����واردە  ل��وی��ی  ب����رازای   -14

سەرەتای پاشایەتی، لویی پانزەم جێگری پاشا بوو.
16-( بەریتانیا  Stanhopeسیاسەتمەداری    -15

.)731721
16- ئاماژەیە بە چیرۆكی ڕێوی و لەك لەكی الڤۆنتین. 

7Daun-1  مارشاڵی نەمسایی )170-51766(.
Hochkirch -18 گوندێكی ساكسە.

D.Foa -19 مەئموری سیاسیی لویی پانزدەیەم ،كە 
ڕووسیایەی  شاژنی  دەرب��اری  ڕێی  ژنانەوە  جلی  بە 

دۆزییەوە.
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Adams-20  نووسەری ئەمه ریكی )175-51831(.
ئەمه ریكی  نووسەری    2-1Fenimore Cooper

.)178-91851(
22- ئەلفرێد دریفۆس، ئەفسەری فەرەنسی جوولەكە، 
حكومدرا،  و  تۆمەتباركرا  سیخوڕی  بە  بەناهەق  كە 

بەاڵم دواتر ئابڕووی بۆ گەڕێنرایەوە.
و  لە سویسرا  لۆتسێرن شارێكە  یا   Lucernc  -23

كانتۆنێكیش بە و ناوەوە هەیە.
24- رك: ل58هەمان كتێب )نووسەر(.
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بەشیدووەم

میتۆدومیكانیزمەكانیسیخوڕی
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بەدەستخستنیهەواڵ
لەڕێگەیمیتۆدەباوەكانەوە

سیخوڕی  ب��ۆ  وش���ە،  تایبەتی  م��ان��ای  ب��ە 
گەڕاینەوە. ئەم پیشەیە بریتییە لە سێ قۆناغ: 
زانیاری.  پاراستنی  و  گواستنەوە  وەرگرتن، 

بەدوای یەكدا باسییان دەكەم. 
بیرمەندان،  س��ەرب��ازان،  دەس���ەاڵت���داران، 
تێڕوانینی  و  ب��ڕی��ار  ه��ەن��دێ��ك  ئ��ەن��دازی��اران 
واڵتانی بێگانە، دەدەن و دەردەبڕن. كارەكان 
بەپێی ئەو بڕیار و تێڕوانیانە ئەنجامدەدرێن، 
بەڵگەنامەكان ڕێكدەخرێن و قاتبەندی كارەكان 
وەسفكردن  پڕۆسەی  ئەگەر  ڕادەپەڕێندرێن. 
سەرنجی  ژێر  بكەوێتە  و  بێت  بەستێنێك  لە 
دەوڵ��ەت��ەك��ەم��ان��ەوە، ئ��ەگ��ەر ئ���ەو ه��ەن��گ��اوە 
بەنهێنیی بێت، دەبێتە ئامانجێكی ڕێكخراوێکی 
زانیاری. ڕێكخراوی زانیاری بۆ سەركەوتن لە 
قۆناغی  لە  كاڵوڕۆژنەیەك  دەبێت  كارەكەیدا، 
قسەی  لە  گوێ  بكاتەوە:  نهێنیەدا  ڕەوتە  ئەم 
ئ��ەو ك��ەس��ان��ە ب��گ��رێ��ت، ك��ە ل��ە ه��ەڕەم��ی ئەو 
كارەدان، یا هانیان بدات قسەبكەن، پاشان لە 
ئەڵقەكانی داهاتووی ئەم زنجیرەیە بكۆڵێتەوە: 
بكات،  كۆپییان  یا  بخوێنێتەوە،  بەڵگەنامەكان 
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لە  ئاگای  تەنانەت  و  وەربگرێت  پەیامەكان 
میتۆدی  بێت.  ڕووداوەك��ان  یا  ئەزموونەكان، 
سەرچاوەكاندا  هەموو  لە  زانیاری  سەنتەری 
بیستن  و  دیتن  بیستن:  یا  دیتن،  لە  بریتییە 
بەهۆی چاو و گوێ - بە چاوتیژی و تەلەفۆن 
 - دەزگاكان  بەیارمەتیی  پێویست  کاتی  لە  و 
كە  ئەوئامێرانەوە،  بەهۆی  بیستن  و  دیتن  یا 

پێویستیان بە خۆتێگەیاندنی مرۆڤ نییە.  
بۆ یەكەم، سەنتەری زانیاری وەك میتۆدێكی 
ب���او، س���وود ل��ە )م��ەئ��م��وران( وەردەگ���رێ���ت. 
پێشكەوتوو  ئ��ام��ێ��ری  ل��ە  س���وود  دووەم  ب��ۆ 
وەردەگرێت، كە شارەزایان لەو بوارەدا كاری 
میتۆدی  ناویدەنێم  میتۆدێكە  ئەمە  پێدەكەن. 
مۆدێرن، چونكە كورت و كرمانجی پێشكەوتنی 

بەرچاوی بە خۆیەوە دیتووە.
چینی،  ت��زوی  سۆن   - مەئموورەكان   -1
كە فەرماندەی سوپای پادشا و )فەرمانڕەوای 
نانكون( بوو، لە سەدەی چواره می پێش زایین، 
كە  نووسیوە،  فا  پینگ  ناوی  بە  نامیلكەیەكی 
كۆنترین و سەرنجڕاكێشەرترین نووسینەكانی 
هونەری بە نیزامیكردنە، كە بۆمان ماوەتەوە. 
ب��ەش��ێ��ك��ی ئ����ەم ن��ام��ی��ل��ك��ەی��ە ب���ۆ س��ی��خ��وڕی 
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بۆ  مەئموورانی  تێیدا  نووسەر  تەرخانكراوە، 
پێنج گرووپ ڕیزبەندی كردووە. هێڵی سەرەكی 
ئەم ڕیزبەندییە ئەمڕۆكەش بە گوڕوتینی خۆی 
لە گێڕانەوەی  لەگەڵ ئەوەشدا خۆ  ماوەتەوە. 
بەدوور دەگرم، چونكە بەم ڕیزبەندییە كەمێك 
هەرچەند  كە  باشە،  پێ  بۆچوونێكم  وش��ك، 
تەكنیكەكەی الوازترە، بەاڵم دینامیکی زۆرترە: 
كار،  ڕەگەزنامە،  لەڕووی  مەئمووران  چونكە 

ئایدۆلۆژیا و نەتەوەوە هەڵدەبژێردرێن؟
نەبێت.  ڕوون  زۆر  وەاڵم��ەك��ەم  دەت��رس��م 
نییە.  جیاوازی  وەاڵمەكەیە:  ئەمە  لەڕاستیدا 
كەسەكە،  ڕەگەزنامەی  نە  كە  دڵنیام،  تكایە 
ن��ە ن���ەژاد و ن��ە ب��ۆچ��وون��ی ف��ەل��س��ەف��ی، هیچ 
نا  یا  ئامادەیی،  لەسەر  كاریگەری  كامێكییان 
ئامادەیی بۆ سیخوڕیكردن نییە. سیخوڕەكان 
ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ەت��ی ج��ەس��ت��ەی��ی، دەروون�����ی، 
تەنیا  نییە؛  خ��ۆی��ان  ب��ە  تایبەت  ئەخالقی  ی��ا 
ئەم  خستوونییەتە  بارودۆخەكان  و  ڕووداو 
هەندێك  لە  بارودۆخانە  ئەو  بەاڵم  ڕەوت��ەوە، 
بەرەو  كەسانێكی  جیهاندا،  ناوچەی  و  كات 
پەلكێش کردبێت، كە سیخوڕ  تایبەت  چینێكی 
ئاسانترە جارێكی  پێموایە  بۆیە  بەكارده هێنن. 
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لە  كە  بخشێنینەوە،  گرووپانەدا  بەو  چاو  تر 
سەرەتای ئەم پەرەگرافەدا باسمانكردن. 

ل��ە ژن���ان���ەوە دەس��ت��پ��ێ��دەك��ەم، چ��ون��ك��ە لە 
سیخوڕیدا،  ب��ۆ  ت��ەرخ��ان��ك��راو  بەرهەمەكانی 
فلیمێكی  یا  كتێب  هیچ  هەیە.  شێرییان  پشكی 
بەرهەمنەهاتووە،  یا  نەنووسراوە،  سیخوڕی 
نەناسێنرابێت،  تێدا  جوان(ی  )سیخوڕێكی  كە 
بە ئاوڕدانەوە لە پێشینەی زیهنی هەبوو، ئەمە 
زیاتر الی هەمووان پەسنددەبێت، كە یەكجێ 

ناوێكمان بە خەیاڵدا دێت: ماتاهاری!
و  سیخوڕ  ژن��ی  ڕاستەقینەدا،  دن��ی��ای  ل��ە 
كەسایەتییەكی  ج��وان(،  )سیخوڕی  بەتایبەت 
دەگ��م��ەن��ە. ژم����ارەی ئ��ەو ژن��ان��ە ل��ە ژم���ارەی 
ڕۆڵ��ی  ك��ە  تێناپەڕێت،  دەستێك  پەنجەكانی 
ف��ری��ودان��ی زەق��ی��ان ل��ە س��ەن��ت��ەری زان��ی��اری��دا 
دوما  ئەلكساندار  كە  كارالیل  كنتس  بینیبێت. 
لوئیز  هێشتییەوە؛  بەنەمری  میالدی  ناوی  بە 
دوكرواڵ كە لویی چواردەی بە شاڕڵی دووەم 
پاشای بەریتانیا )قاڵب( كرد و بووە ئەوینداری 
بەهێزی؛ خاتو بارون دوكاوال، كە توانیی نهێنیی 
فەڕەنسا  وەزیری شەڕی  دوسیسی  ژەنەڕاڵ 
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دەسەاڵتی  خاوەن  شتیەبر  بەردەست،  بخاتە 
ڕێكخراوی زانیاری پروس؛ مارت ڕیشەر، كە 
زیاتر بە ڕیشار ناسراوە، ئەو كەسەی سەرۆكی 
ئیدارەی زانیاریی ئەڵمانیای لە مەدرید تەفرەدا 
تەنیا  ناو  دوا  ناسراو.  ماتاهاری  بەكورتی  و 
هاتووە،  لیستەدا  لەم  ئەفسانەوە  ئەو  بەهۆی 
ك��ە ب��ۆی��ان ه��ۆن��ی��وەت��ەوە. ل��ەڕاس��ت��ی��دا ژنێكی 
بوودەڵە  سیخوڕێكی  بەاڵم  گەورە،  سۆزانیی 
بوو. خوی بەوەوەگرتبوو، كە لە نەرمینواندندا، 
پارەیەكی  خ��ۆی��دا،  خوێنشیرینیی  بێگومان 
دەست بكەوێت. بڕوا بكە دەكرێت هەمان بڕ 
لەبەرامبەر زانیاریەكی بێكەڵكدا داوابكات، كە 
دەیدات، بەاڵم لەو كارەدا سەروكارێكی تری 
لەگەڵ پیاوان هەیە و خۆی لەو پێناوەدا کردە 

قوربانی. 
ل��ەب��ەرام��ب��ەردا، خ��ات��ون��ان��ی ب���ەردەس���ت و 
خزمەتگوزار "سیخوڕی ژن" زۆر بوون. النیكەم 
ل��ە م��ێ��ژووچ��ك��ەی ئ��ەم ه��ەڵ��س��ووڕان��ەدا ن��اوی 
كارەكەری  دەمێنێتەوە:  یادگاری  بە  یەكێكییان 
ماڵەوەی شوارتز كوپن، كە بەهۆی ڕووداوی 
دریفۆسەو، پوختەیەكی بەڵگەكانی ئەڵمانیای لە 
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سەللەی خۆڵی سەربازییەوە، تەسلیمی ئیدارەی 
دووەمی سوپای فەڕەنسای دەكرد. 

تەنانەت لە قەڵەمڕەویی سیخوڕیدا چاومان 
بە ژنانی ناڕەسەن دەكەوێت، وەك: بێل بۆید 
كە بەهۆی شەڕی جیابوونەوەی ئەمه ه ریكا بە 
ئەسپ بەنێو هێڵی باكوورییەكاندا دەپەڕییەوە، 
یا  باشوورییەكان،  بگەیەنێتە  زانیارییەكانی  تا 
لوبیز  ڕاستەقینەی  ناوی  )کە  دوب��ووا  ئەلیس 
جیهان  یەکەمی  ش��ەڕی  لە  ب��وو(  نی  دوبنتی 
بەمەلە  گ��ەرم��ەی س��ەرم��ای زس��ت��ان��دا  ل��ە  و 
بانەوبان  دەپ��ەڕی��ی��ەوە،  بەلجیكا  كەناڵی  ل��ە 
فارگۆنەكانی شەمەندەفەر  لەژێر  و  ڕایدەكرد 
سەفەری دەك��رد، ئەو سیخوڕە زۆران��ەی كە 
ئەندامی ڕاپەڕینی بەرگریی فەڕەنسا، یا واڵتە 

یەكگرتووەكان بوون.
ژەنەڕاڵی پرووسی دیكێر لە كتێبی شەڕی 
بچوكدا، دەنووسێت: )ڕەنگبێت قەت ئەو نهێنییە 
ئاشكرا نەبێت كە ژن، یا كەشیشەكان نەتوانن 
ئەو  ه��اوڕای  من  هەرچەند  بكەن.(  ئاشكرای 
گوتەیە نیم، كە  به شداریی ژنان لە چاالكیی 
سیخوڕیدا نرخی نەماوە، بەاڵم وای بۆ دەچم 
بە درێژایی سەدەكان و تا ئەم دواییە دەرهەق 
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بە پیاوانی كڵێسا ڕاستە. كڵێسا، لە سەرەتای 
س��ەدەی ن��اوەڕاس��ت تا س��ەدەی ه���ەژدە، كە 
زۆرب�����ەی ن��وخ��ب��ە و ك��ول��ت��ووری ب��ۆ خ��ۆی 
ڕاكێشابوو، ڕۆڵی سیاسیی گرنگی دەبینی،زۆر 
دەوڵ��ەت،  پۆستی  گەیاندە  خ��ۆی  پیاوانی  لە 
بەمەش  س��ەرب��ازی.  تەنانەت  و  دیپلۆماسی 
)مەئمووران(  بە  كاریان  ه��ەم  كەشیشانیش 
كارپێسپێردراوان  ئامانجی  ه��ەم  دەس��پ��ارد، 

بوون.
دەزانین باوكی جۆزێف1، سەرپەرشتیاری 
پیاوی  بەئاگاترین  ڕیشیلۆ،  نهێنیی  دەستەی 
ئەورووپا بوو. ئەم )ڕاوێژكاری پشت پەردەیە( 
كەشیشانی  لە  خ��ۆی،  "سیخوڕی"  ت��ۆڕی  لە 
ئامادەكردبوو.  سوپایەكی  كاپسونی2  تیپی 
و  نزیك  ڕۆژهەاڵتی  ئەورووپا،  سەرانسەری 
)باوكانی  لە  پڕكردبوو،  باكووری  ئەفه ریقیای 
ئوسقوفی  ئۆندیدی،  لە  م���ازارن  چ��اك��ەك��ار(. 
بێرتۆلد،  باوكی  لە  و  ف���رەژوس3  داه��ات��ووی 
لویی چ���واردە ب��ۆ ئ��ەم ك���ارە، س��وودی��ان لە 
ك��ەش��ی��ش الن��گ��ل��ە دوف����را س��ن��وا وەردەگ����رت 
و پ��اپ��ای ش��ەش��ەم ل��ە س��ەردەم��ی شۆڕشی 
گەورەی فەڕەنسا، مەئمووری نهێنیی بێوێنەی 
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هەبوو.  دوسالومون  سیفۆرن  كەشیش  وەك 
پشكی وابەستەكانی كڵێسا لە بەریتانیا - ئەو 
ژوزیتەكان  سیخوڕیی  ت��ۆڕی  كە  شوێنەی، 
سەرچاوەیان  ڕمس  دێری  لە  )عیساییەكان( 
دەگرت، بۆ شاژن ئەلیزابێس بە هەڕەشەیەكی 
قورس دادەنران - لە فەڕەنسا كەمتر نەبوو.  

هەندێك لە ڕێكخراوە زانیارییەكانی ئێستا 
لەنێو  النیكەم  م��ەئ��م��ووران،  ل��ەن��او  ئ��ەگ��ەرن��ا 
خزم و كەساندا كەشیشیان هەیە و دەزانین 
سیخوڕیی  دەستەیەكی  بوونی  بێ  ڤاتیكان 
گونجاو، وەك واڵتانی تر ستراكچەری هەبێت، 
دارایی  و  ئابوری  سیاسی،  ڕەوتی  دەكەوێتە 

تەواوەوە.
لەشكرەكان  ك��ە  وەسفهەڵنەگرە،  دی���ارە 
لە چاالكیی سیخوڕیدا  زۆریان  بەشدارییەكی 
ش��ەڕدا   کاتی  لە  ه��ون��ەرە  ئ��ەم  چونكە  هەیە، 
بەتایبەتی بەكاردەهێنرێت. یەكەم، لەشكرەكان 
و  پێكدەهێنن  گ��ەورە  فەرماندەیی  بنچینەی 
بەدەستەوەیە،  زانیارییان  ڕێكخراوی  جڵەوی 
بنەمای  ڕێ��ك��خ��راوان��ە  ئ��ەم  كاتێك  ت��ەن��ان��ەت 
لە  س��دس  وەك  هەیە،  مەدەنییان  یا  ئیداری 
فەڕەنسا، سیا لە ئەمه ریكا، سیس لە بەریتانیا، 
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جار  هەندێك  بەاڵم  ئیسرائیل؛  لە  مۆساد  یان 
بە  و  زان��ی��اری  مەئمووری  ڕێكدەكەوێت  وا 
دەربڕینێكی تر سیخوڕبن. لەم كاتەدا بە دوو 
سەرقاڵی  یان  دەك��ەن:  چاالكی  جیا  شێوازی 
واڵتەكەیان،  بۆ  مەئموورییەتێكن  ڕاپەڕاندنی 
دوژم��ن  ب��ەرژەوەن��دی��ی  لە  بە سیخوڕی  ی��ان 
سەربازانی  دەك��ەن.  واڵتەكەیان  لە  خیانەت 
بەهۆی  بەتایبەت  یەكەم،  ج��ۆری  سیخوڕی 
ل��ە هەندێك  ب���ەاڵم  ش����ەڕەوە دەردەك������ەون، 

سەرچاوەدا لە ئاشتیدا دەستبەكاردەبن.
لەسەر ئەوبنچینەیەیە، كە چەندین ئەفسەری 
 ،1904 ژاپ���ۆن پێش ش��ەڕ  ه��ێ��زی دەری��ای��ی 
تەنانەت  ی��ان  كەشتیەوانی،  كارمەندی  وەك 
پەیوەندی  لە  جێگیربوون.  ڕووسیا  لە  شێف 
ئەسكوێی  بەداخەوە  خائینەوە  ئەفسەرانی  بە 
هەموو دیزەیەكن. لەم نێوەدا بە ناوی سێ كەس 
كۆتایی دێنم، كە نووسەرانی مێژووی سیخوڕی 
باش دەیانناسن: سەرهەنگی نەمسایی ڕدڵ، كە 
پێشتر ناوم هێنا، باوەڕپێكراوی هێزی دەریایی 
فەڕەنسا ئۆڵمۆ، كە دەیویست دەفتەری ڕەمزی 
ئەڵمانیا  بە  فەڕەنسا  دەریایی  هێزی  تەلگرافی 
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ن��اوی  ب��ە  ئەڵمانیا  ژەن���ەڕاڵ���ی  و  بفرۆشێت 
نەخشەی   1904 )تۆڵەستێنەوە(، ساڵی  نهێنی 
بەلجیكاوە  ڕێگه ی  لە  فەڕەنسای  داگیركردنی 
ب��ەردەم  خستە   - شلیفن  نەخشەی  وەك   -
ئ��ی��دارەی دووەم���ی "س��وپ��ای" ف��ەڕەن��س��اوە. لە 
بكوژێت؛  ناچاركرد خۆی  1913 ڕدڵی  ساڵی 
هەتاهەتایی  زیندانی  بە   1908 ساڵی  ئۆلمۆ 
زیندانی كرا، بەاڵم وا دەردەكەوێت ناسنامەی 
مایەوە،  بەنهێنیی  )تۆڵەستێنەوە(،  ڕاستەقینەی 

دەمامكی سه رڕووی دانەماڵدرا.
سیخوڕی لە فەڕەنسا كەوتووه تە بەر تانە 
و تەشەرێكی زۆرەوە، بۆیە زۆرجار وا دەزانن 
تاوانباران لە كاتی ڕاپەڕاندنی ئەو چاالكییانەدا 
دیكەیە.  شتێكی  ڕاستی  هەیە،  زۆریان  پشكی 
كەموزۆر  كارمەندانی  لەنێو  ت��راوای  باتسین 
تاكەسیخوڕی  هاوچەرخدا،  مێژووی  گرنگیی 
تاوانباران،  گرووپی  لە  بەشێك  لەقەڵەمدراوی 
مەئمووری  دەرك���ەوت  كە  فەڕەنسییە،  دزی 
ڕیكخراوی زانیاریی ئیتالیایا و بەهۆی شەڕی 
لە  جار  چەندین  توانیی  جیهانییەوە  یەكەمی 
برن  لە  ئەڵمانیا،  نهێنیی  دەستەی  ئابڵوقەی 
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لیستی  ئیتالیا  لە  بەتایبەت  و  بێت  دەرب���ازی 
ناوی مەئموورانی ئەڵمانیا بەدەست بهێنێت.  

سیخوڕێك  ل��ە  ك��ە  ئاكارێك  و  س��روش��ت 
دەسكەوتەكان  پووچیی  دەك��رێ��ت،  چ��اوەڕێ 
وادەك��ات  ك��ارە  ئ��ەو  مەترسیی  بە  پێوانە  بە 
پاڵنەری  بە  ل��ەوە  چاوپۆشین  بە  تاوانباران 
كە  ڕان��ەك��ێ��ش��رێ��ن،  پیشەیە  ئ��ەم  ب��ۆ  م���اددی 
ئامادەیی دەستگەیشتنیان بە زانیاری نییە. بە 
پێچەوانەوە لە لقەكانی تری ڕێكخراوی تایبەتی، 
هۆبەی  بەتایبەت  و  )هەنگاو(  هۆبەی  وات��ه  
وەردەگیردرێت،  لێ  سودیان  )دژەسیخوڕی( 
چونكە لەم هۆبانەدا ئاره زووی دژەمرۆڤییان 
ماوەی  لە  ئەڵمانیا  دژەسیخوڕی  تێردەكرێت. 
زۆری  ژمارەیەكی  جیهانیدا،  هەردوو شەڕی 
لە  هەڵبژارد.  زیندانییەكان  لە  كارمەندەكانی 
فەڕەنسا، ئەو ڕێكخراوانە قازانجێكی زۆریان 
لە تاوانباران كرد، كە لە دژی سوپای نهێنی 

تێدەكۆشان. 
زۆرج�����ار ه��ۆم��ۆس��ێ��ك��س��واڵ��ەك��ان دەب��ن��ە 
ڕووداوی  لە  ئاگامان  ب��اش.  زۆر  سیخوڕی 
دیپلۆماتی برگس و مەك لینە، كە پەیوەندییان 
ب��ەم گ��رووپ��ەوە ه��ەی��ە. دەت��وان��م زۆر ن��اوی 
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ت��ری��ش ب��ێ��ن��م. ب��ێ��ش��ك ئ���ام���ادەی���ی ه��ۆك��اری 
ڕازو   ئ����ارەزووەدا  ل��ەو  هۆمۆسێكسواڵەكان 
 - ه��ەروەه��ا  پێكەوەیانە،  دەردەدڵ���ی  و  نیاز 
هەردووكیان پەیوەستن پێكەوە - قبوڵنەكردن 
و هەندێك جار تەنگژەیەك، کە هۆی نیوەنهێنیی 
بوونیانە و كۆمەڵگه  به سەریاندا دەسەپێنێت. 

بەهۆی هەڵسەنگاندنی ئاستی كەڵەكەبوونی 
س��ی��خ��وڕان ل��ە ن��ەت��ەوەی ج���ۆراوج���ۆر - بە 
ڕێوشوێنی پێوەره کانی ناو گرووپی جیاجیای 
سیاسی - هەر ئەو لەژێر گوشاربوونەدایە، كە 
وەك فاكتەری سەرەكی لەبەرچاو دەگیردرێت. 
لەو  لەڕاستیدا زۆربوونی ژمارەی سیخوڕان 
تایبەتمەندیی  بەسەر  فڕیان  كە  خەڵكانەدا، 
كە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی��ە،  بەڵكو  نییە،  ئاكارییانەوە 

كەمینەیەكی ڕەزاقورسن.
كەمینەی  س���ەدەی���ە،  ئ���ەم  س���ەرەت���ای  ل��ە 
س���اڵڤ ل���ە ئ��ی��م��پ��رات��ۆری��ەت��ی ع��وس��م��ان��ی و 
لە  ڕۆمانییەكان  و  ئیتالییەكان  چیكەكان، 
ئیمپراتۆریەتی نەمسا - كۆمەڵە سەرچاوەیەك 
زۆر  ئ��ەورووپ��ا،  زانیاریی  سەنتەری  ب��وون 
و  نەتەوەیی  نەیارانی  لێوەردەگرتن.  سوودی 
جەنگی  پاش  كۆمۆنیستی  واڵتانی  سیاسیی 
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ه��ەب��وو:  ه��ەم��ان دۆخ��ی��ان  دووەم���ی جیهانی 
هۆڵەندییەكان  ئەرمینییەكان،  ئۆكرانییەكان، 
پاش  چیكەكان  و   1956 ڕاپەڕینەكەی  پاش 
تێکشكانی )بەهارپراگ(. سیخوڕی شوێن لەناو 
بیرهێنانەوە  بەم  بەكاردەهێنرێت،  كۆچبەراندا 
واڵتان سەرەتا مەئموورەكانیان ڕەوانەی ناو 

ئەو پەنابەرانە دەكەن.
ستەم  و  زوڵ��م  دووالی��ەن��ەی  پەیوەندیی 
و ه���ەوڵ���دان���ی ج���وول���ەك���ە ب���ۆ س��ی��خ��وڕی 
دوو  ئەرمینییەكان  لەگەڵ  كە  سەلمێندراوە، 
میللەتن لە كۆنەوە و بەزۆری ئازار و ئەزیەت 
پارێزگاریكردن  ڕاوەدوون���راوون.  و  دراون  
بەرژەوەندیی  لە  بەرگریکردن  و  مانەوە  لە 
كردووە  جوولەكە  كۆمەڵگەی  لە  وای  خۆت، 
و  ژێرسەرنجەوە  بخەنە  سیخوڕی  ت��وان��ای 
یار  پ��ەرت��ەوازەی��ی  و  وردبینی  شێوەیە  ب��ەم 
خزمەتی  سەرۆكی  ترلو،  ب��ووە.  یاوەریان  و 
نهێنیی كرامۆل، ئەركی بە تۆڕێكی بازرگانانی 
جوولەكەی پەرتەوازە لە ئەمه ریكا سپاردبوو. 
گەورەی  سەركەوتنێكی  تۆڕە  ئەم  لێهاتوویی 
لە  بەریتانیا  ئ��اس��ان��ك��رد.  بلیكی  دەری�����اوان 
ناپلیۆندا،  ل��ەگ��ەڵ  ش��ەڕک��ردن  س��ەروب��ەن��دی 
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هاوكاریی زۆری لە خزمەتگوزاریی زانیاریی 
ناتان ڕۆتچیڵد وەرگرت. ڕووسەكان لە شەڕی 
ت��ۆڕی  دوو  ل��ە  س��وودی��ان  جیهان،  یەكەمی 
جوولەكە وەرگرت، كە لە ئەڵمانیا نیشتەجێی 
كردبوون - گەرچی بە سەركەوتنێكی كەم -. 
لە ڕەوتی جەنگی دووەمی جیهانیدا، ژمارەی 
ئاماژەیان  زۆرب���وو.  جوولەكە  مەئموورانی 
پێناكەم، چونكە دەزانم حەزناكەن ئەم کارەیان  
ئابڕوومەندانەوو  هەندێكیان   - ئاشكرابێت 
ئێمە  بێت  هەرچۆنێك  بوێرانەبوو-.  تەنانەت 
باش ئاگامان لە لێهاتوویی سەنتەری زانیاریی 

ئیسرائیلە.
توێژینەوەبوو  ک��ە  ب��اب��ەت��ەك��ە،  ئ��ێ��رەی  ت��ا 
نموونەی  لەسەر  سەرنجمان  سیخوڕان،  لە 
بۆچوونی  بەاڵم  سۆسیۆلۆژییە،  و  نه ته وه یی 
ك���ردەک���ی ت��ر و م��ەل��م��وس��ت��ری��ش ه��ەی��ە، كە 
دێتەوە.  زیاتر  پیشەیی  هەڵسوكەوتی  لەگەڵ 
ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ێ��ك ل���ەس���ەر ئ���ەم واق��ی��ع��ی��ەت��ە 
وەستاوەتەوە، كە ڕێكخراوی سیخوڕی پێش 
شوێن(  )مەئموورانی  هەوڵدەدات  هەرشتێك 
یان  لەناو،  كە  كەسانەی  ئەو  وات��ا  ڕاوبكات، 
ئامانجی جێی سەرنجیان دان.  دەورووب��ەری 
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زان��ی��اری��ی  ڕێ��ك��خ��راوی  س��ەرەك��ی��ی  ئامانجی 
دووەم���ی  جەنگی   پ��اش   ،)GRU( سۆڤێت 
ج��ی��ه��ان، گ��ەی��ش��ت��ن ب����وو ب���ە ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە 
هەوڵیدا  بەمەش  ئەمه ه ریكا.  ئەتۆمییەكانی 
ئەو كەسایەتییانە بخاتە داوەوە، كە لە پێگەی 
بەشداربوون،  لێكۆڵینەوەیەدا  ئەم  جیاجیای 
گرین  دیڤید  فۆخ،  كاڵوس  گۆلد،  هاری  وەك: 

گاڵس و ڕۆزنبەرگەكان.  
لە سەروبەندی شەڕی ڕووسیا و ژاپۆندا، 
لەسەر  تایبەتیان  س��ەرن��ج��ی  ژاپ��ۆن��ی��ی��ەك��ان 
ڕووسیا  شەڕكەرەكانی  كەشتییە  جوواڵنی 
دوورب��وو.  ب��ەرەو خۆرهەاڵتی  ئ��ەورووپ��ای��ی 
بەمەش هەوڵیاندا لە ئەنجوومەنی دەریاوانی، 
جێگیربكەن،  ی���ان  ب��ەك��ارب��ه��ێ��ن��ن،  م��ەئ��م��وور 
بەدەست  ئەوتۆیان  سەركەوتنێكی  هەرچەنده  
لە   1914 س��اڵ��ی  ئەڵمانییەكانیش  نەهێنا. 
سكاپاڤال و الساییانكردنەوە. لە ئێستادا چین 
بە  و  زووت��رە  ه��ەوڵ��دەدات هەرچی  بەتوندی 
بودجەی كەمتر دواكەوتوویی تەكنەلۆژییاكەی 
سیخوڕییەكانی  ڕێكخراوە  قەرەبووبكاتەوە. 
ئەم واڵتە، چاویان لە كارمەندانی پیشەسازیی 

پێشكەوتوو "واڵتە پیشەسازییەكان" بڕیوە.
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دەی��ەوێ��ت  زان��ی��اری  ڕێكخراوێكی  كاتێك 
پەالماری ئامانجێك بدات، سەرەتا هەوڵدەدات 
ئەو كەسانە بناسێت كە دەستیان بە زانیاریی 
ئ���ەو ئ��ام��ان��ج��ە دەگ�����ات، پ��اش��ان وا دەک���ات 
كارە  ئەم  جار  هەندێك  ڕاوبكات،  یەكێكییان 
فیتنە  زانیاریپێدەران،  لەبەرئەوەی  چ  قورسە، 
بەتوندی  ه��ۆی��ەی  ب��ەو  چ  نین،  ئ��اژاوەگ��ێ��ڕ  و 
بیانووەی  ب��ەو  ی��ان  دەك��رێ��ت،  چ��اودێ��ری��ی��ان 
لەم  نییە.  پێیانەوە  پەیوەندیكردن  ئ��ەگ��ەری 
کاتەدا ڕێكخراوی زانیاری ڕوودەكاتە كەسانی 
لە  ناڕاستەوخۆ  دەت��وان��ن  ك��ە  س��ەرن��ج،  جێی 
ئامانجەكەی نزیكبكەنەوە: خزم و كەس، هاوڕێ، 
دۆست، دراوسێ، هاووەرزش، ئەو كەسانەی 
بەو  پێكەوەن. گەر دەستییان  یانەیەكدا  لە  كە 
كەسانەش نەگەیشت، بازنەكە فراوانتر دەبێت تا 
ئاقیبەت شوێنی لەنگەرگرتن دەدۆزنەوە. ڕەنگە 
ئەم كارە لەكۆتاییدا كەسانێكی زۆر بگرێتەخۆ. 
لەبەر هەندێك دەكرێت هەموو كەس لە خۆیدا 
بەپێی   – هیوایە  ئەو  یان  ترسە،  بەم  هەست 
خوڵقوخۆی خۆی – ڕه فتاربكات، یان لە دڵدا 
په روه رده بكات، كە ڕۆژێك بكەوێتە سەر ڕێی 

سیخوڕ بەكارهێنەرێك.



ژانپیرئالم 48

چەمكی )مەئمووری شوێن( ڕێم پێدەدات، 
جۆرێكی تری ڕیزبەندیی سیخوڕان بخەمەڕوو: 
ب��ەردەوام،  سیخوڕی  و  ڕێككەوت  سیخوڕی 
سیخوڕی  و  ك��ەم��ئ��ەزم��وون  سیخوڕی  ی��ان 

پڕۆفیشناڵ.
ڕێكخراوی  ئامانجی  دەكرێت  لەڕاستیدا 
تەنانەت  یان  كاتی،  یان  هەمیشەیی،  زانیاریی 
بەهای  ماوەیەك  پاش  چاالكی  زووتێپەڕبێت: 
دەستهێنانی  ب��ە  ب��ەه��ۆی  چ  نامێنێت،  خ��ۆی 
زانیاریی جێمەبەست، چ بەو هۆیەی ئامانجەكە 
نەماوە، یان بەهای خۆی لەدەستداوە. بە سێ 
زانستی  ڕووندەكەمەوە:  بابەتە  ئەم  نموونە 
بێگانە،  واڵتێكی  پێشكەوتووی  ئەلكترۆنی 
نێوان  ڕێككەوتننامەی  هەمیشەییە.  ئامانجێكی 
دوو واڵت بۆ فرۆشتنی فڕۆكەی شەڕكەر لە 
یەكێكیانەوە بە ئه وی تر، ئامانجێكی كاتییە و 
كاتێك چاالكییەكە نامێنێت، کە تەواوبوو، یان 
وازیلێهێندرا. ڕێكخراوی هەواڵگریی سەربازی 
ئامانجی  ل��ەس��ەر  س��ەرن��ج��ی  چ��االك��ی��دا،  ل��ە 
دوژمن  یەكەیەكی  ناسینی  كاتێك  زووتێپەڕە: 
بە  جێگۆڕكێ  گوندێكدا  داگیركردنی  کاتی  لە 

هێڵی شەڕ بكات، بێبەها دەبێت.
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  )مەئمووری شوێن( دەبێتە مەئموورێكی 
لێكۆڵینەوەی  ه���ەوڵ���دەدات  و  ه��ەم��ی��ش��ەی��ی 
ئیدارە  ئ��ەو  ک��ە  ب��زان��ێ��ت،  بێگانە  ئەلكترۆنی 
زان��ی��اری��ی��ەی ك���اری پ��ێ��س��پ��اردووە، ت��ا كاتی 
خانەنشینبوونی لە خزمەتی خۆی دابێت و دەبێتە 
سیخوڕێكی پڕۆفیشناڵ. بۆ دووەم مەئموورێك 
تەنیا  ڕاسپێردراودا،  كەینوبەینی  گەرمەی  لە 
چەند مانگێك تەمەنی خزمەتی سوودبەخشی 
بە  كە  ڕێككەوتە،  مەئمووری  ئەمە  دەب��ێ��ت؛ 
پێسپێردراوە،  كاری  پێگانەی  بەو  سەرنجدان 
ماوەیەكی كەم مووچەوەردەگرێت و لەكۆتایی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  دەدرێ��ت؛  ئیزن  چاالكییەكەدا 
ئەگەر  ت��ا  دەپ��ارێ��زرێ��ت  ئەرشیفدا  ل��ە  ن��اوی 
پسپۆڕییەكەی  بە  پێویستییان  ڕۆژێك  هاتوو 
لەبارەی  به كاربهێنرێتەوە.  تر  جارێكی  بوو، 
لە  جووتیارێكە  بەگشتی  مەئموور،  سێیەم 
ناوچەی چاالكییەكە و مەئمووریەتێكی كورت 
لە  یەكسه ر  كارەكەدا  لەكۆتایی  ڕادەپەڕێنێت، 

دنیای سیخوڕی دەچێتەدەره وه .
مەئمووری  ب��ە  شوێنم  مەئموورانی  م��ن 
كرۆكی  لە  كە  ن���اوزەدك���ردووە،  پڕۆفیشناڵ 
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بەردەوام  چونكە  دان،  هەمیشەیی  ئامانجێكی 
بەاڵم  دەكەن،  زانیاری  ڕێكخراوی  هاوكاریی 
وشەی نیوەپیشەیی بۆ ئەوان گونجاوترە. دوو 
بەكاربرهێنانیان  بەڵگەی  یەكەم  هەیە؛  كاریان 
بەهایان  ئ��ەو  ب��ێ  و  سیخوڕییە  ك���اری  ب��ۆ 
لەدەستدەدەن و كاری دواتری هەر سیخوڕییە.
ڕاستەقینەیه ،  پڕۆفیشناڵی  سیخوڕێكی 
ڕێكخراوی  بەو  تایبەتی سەر  تەواو  كەسێكە 
زان��ی��اری��ی��ەب��ێ��ت، ك���ە ك����اری پ��ێ��س��پ��اردووە. 
دەچێتە  چونكە  شوێن(،  )مەئمووری  دەبێتە 
دەك��ەن:  جێگیری  شوێنێك  ل��ە  ی��ا  شوێنێك، 
ب����ەم ش��ێ��وەی��ە دەك���رێ���ت ل���ە س��ەن��ت��ەرێ��ك��ی 
درووستكردنی  كۆمپانیایەكی  لە  توێژینەوە، 
هەناردە،   - ه��اوردە  دامەزراوەیەكی  فڕۆكە، 
باڵوێزخانەیەك، كادری ڕێبەریكردنی حیزبێكی 
سیاسی و تەنانەت هەندێك جار لە ڕێكخراوی 
زانیاریی دوژمن ئەركی پێبدرێت: یاماموتۆی 
ئەفسەری ژاپۆنی، ساڵی 1898 لە جلوبەرگی 
ئۆدیسا  دەری��ای��ی(  هێزی  )بنكەی  لە  شێفدا 
مەئمووری  شۆلمیستەری  خ��زم��ەت��ی��دەك��رد. 
ڕێكخراوی  ئەندامی  ببووە  ول��م،  لە  ناپلیۆن 
نەمسایی؛  مەكی  ژەن��ەراڵ  چاالكیی  زانیاریی 
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واژلی فەڕەنسی لە جەنگی یەکەمی جیهان لە 
ئەڵمانیا  فەرماندەیی گشتیی سوپای  بارەگای 
وەك كارمەندی ئاساییش خزمەتیدەكرد؛ مارت 
سەرۆكی  ببووە  نهێنی(،  )مەحرەمی  ڕیشار 
سەنتەری زانیاریی ئەڵمانیا لە مەدرید، ئەیالی 
نفوزی  خ��اوەن  ئەندامی  ئیسرائیلی،  كۆهنی 
حیزبی بەعس، حیزبی بااڵدەستی سووریا بوو، 
فیلبی ڕەنگە هەر ئەو كاتە سیخوڕی سۆڤێت 
)MI6(، سەردەمی  لە ئێم. ئای6  بووبێت، كە 

خزمەتی درەوشاوەی خۆی دەستپێدەكرد.
بەو  هەمیشە  پڕۆفیشناڵ  م��ەئ��م��ووران��ی 
ڕێوشوێنە بانگهێشتی خزمەت ناكرێن، كە من 
مەئمووریەتی  جار  هەندێک  پێكرد.  ئاماژەم 
دژوار و نهێنی بە )ڕواڵەت( كەموزۆر كاتییان 
چاالكیی  بەرچاوترین  كە  لێرەدایە  پێدەدرێت. 
نموونەیەك  چەند  ئێستا  دەبێت.  سەركەوتوو 

دێنینه وه :
پ��ادش��ای  س��اڵ��ی 1598 ه��ن��ری چ����وارەم 
ف��ەڕەن��س��ا، پ��ەی��م��ان��ن��ام��ەی ڤ��ارڤ��ی��ن��ی ل��ەگ��ەڵ 
بەست.  ئیسپانیا  پ��ادش��ای  دووەم���ی  فیلیپی 
ئیسپانیا،  ل��ەگ��ەڵ  فەڕەنسا  ئاشتبوونەوەی 
هەمووان  لە  بەریتانیای  شاژنی  ئەلیزابێسی 



ژانپیرئالم 52

زیاتر تۆقاند. داوای ناوەڕۆكی پەیماننامەكەی 
دەكرد، سەرۆكی ڕێكخراوی زانیاری، ڕۆبێرت 
و  باڵوێز  كردە  كۆنتارینی  سیخوڕێكی  سیل، 
لە پاریس مەئمووریەتی پێسپارد، كە لە كاتی 
مەدرید  بۆ  پاریسەوە  لە  سەنەدەكە  ناردنی 
كۆنتارینی  دەس��ت��ب��ك��ەوێ��ت.  ن��اوەڕۆك��ەك��ەی 
بە  نائاسایی،  خۆپارێزییەكی  هەموو  وێ��ڕای 

سەركەوتوویی ئەركەكەی ڕاپەڕاند.
كنتس  ب��ە  ڕیشیلۆ  ك��ە  م��ەئ��م��ووری��ەت��ێ��ك 
دوك��ارالی��ل��ی ب��اش��ت��ری��ن س��ی��خ��وڕی س��پ��ارد، 
هەرچەند الیەنی كالسیكی كەمترە، بەاڵم هەر 
بەو ڕاددەیە ناسك و هەستیار بووە: گەیشتن 
ئان  ش��اژن  ك��ە  ئەڵماس  ملوانكەی  دوو  ب��ە 
سەرۆكوەزیرانی  بە  به خشیبووی  دوتریش 
بەریتانی لۆرد باكینگهام. لێكدانەوەی مێژوویی 
ڕۆشفوكۆ4،  دوالر  فرانسوا  ڕووداوە  ئ��ەم 
ڕۆمانسییەكەی  الی��ەن��ی  و  ی��اداش��ت��ەك��ان  ل��ە 
سێ  كتێبی  بەشێكی  ل��ە  دوم���ا  ئەلكساندار 

تفەنگچیدا، فۆڕمییان پێداوه  و دەریان بڕیوە.
 وینەزای مەئموری ویت مینە ساڵی 1949 
ڕاس��پ��ێ��ردرا، ئ��ەو ڕاپ��ۆرت��ە كۆپی ب��ك��ات، كە 
ژەنەڕاڵ ڕوور، سەرۆكی فەرماندەیی گشتیی 
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هێزە پیادەكان لە گەڕانەوەی لە مەئمووریەتێكی 
بە  وینەزا  نووسیبووی.  چین  و  هند  فەرمی 

كۆپیەكەوە لە پاریس ده ستگیرکرا.
ه��ەر ب��ەم دوای��ی��ە، كاتێك واڵت��ی x لەگەڵ 
پێداویستییەكانی  فرۆشتنی  بۆ  دیكە،  واڵتێكی 
كێبەركێیەتی،  س��ێ��ی��ەم��ەوە  واڵت���ی  ب��ە  ش��ەڕ 
پێشنیاری  ت��وان��ی��ی   x واڵت���ی  س��ی��خ��وڕێ��ك��ی 
واڵتی دوژمن بەدەستبێنێت و x لە مامەڵەكە 

بردییەوە. 
ڕێكخراوی  ه��اوك��اری  تایبەتی  توێژێكی 
سیخوڕی هەن، كە بە )خزم و كەس( ناسراون. 
نەبوونی حەقدەستی جیاواز  زۆرجار وتراوە 
لەگەڵ )مەئمووران(؛ بەاڵم پێموایە تەنیا ئەمە 
بەس نییە، چونكە هەروەك دەبینین مەئموورێكی 
پاڵنەری سەرەكییان  یا  وەرناگرن،  پارە  زۆر 
لەم كارەدا پارە نییە. لەڕاستیدا جیاوازییان لە 
ئاستی )شێوازی بەشداریپێكردن(یاندا پەنهانە: 
)مەئمووران( ڕاستەوخۆ دەكەونە ژێرفەرمانی 
ئ���ەو ڕێ��ك��خ��راوە زان��ی��اری��ی��ەوە، ك��ە ئ��ەرك��ی 
ئەركەكەیان  ڕێ��ك��خ��راوە  ئ��ەم  پ��ێ��س��پ��اردوون، 
چاودێریی  یان  ڕێنوێنی،  ڕاستەوخۆ  و  دیار 
بۆ  بارودۆخەكە  ئێستا  دەك��ات.  ئەنجامدانی 
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)خزم و كەس(، جۆرێكی ترە. پرسیارێكی زۆر 
دەكرێت،  ئارەزومەندانە  كەسە  و  خزم  لەم 
ئەگەر بیانەوێت و بكرێت بە سوودوه رگرتن لە 
ڕێبازی هەڵبژێردراوی خۆیان وەاڵمدەدەنەوە، 
ب��ێ��ئ��ەوەی ڕێ��ك��خ��راوی زان��ی��اری ك��اری��گ��ەری 

زانیاری لە ڕێبازی كارەكەیاندا هەبێت. 
هاواڵتییانەن،  ئەو  كەس  و  خزم  بەگشتی 
چ���االك���ی���ی ئ���ی���ش���وك���ارەك���ەی���ان دەی��ان��خ��ات��ە 
زانیاری  بارودۆخێكەوە، كە دەتوانن هەندێك 
نیشتمانپەروەری  ه��ەس��ت��ی  و  ك��ۆب��ك��ەن��ەوە 
هەیە:  بایەخیان  ڕوانگەوە  دوو  لە  پاڵنەریانە. 
ببەسترێت.  پێ  پشتیان  دەكرێت  الیەكەوە  لە 
تایبەتیەكان  بەشە  ل��ە  دی��ک��ەوە  الی��ەك��ەی  ل��ە 
مەئموورێكی  كە  چنگدەكەوێت،  زانیارییەكیان 
دەستی  بەزەحمەت  ك��ارەك��ەی  لە  ن��ەش��ارەزا 
دەكەوێت. ئەوان جۆرێك )مەئموور لە شوێنی 

بااڵدەست(ن.  
دەك���رێ���ت )خ����زم و ك���ەس(ێ���ك خ����اوەن 
كارگەكە بێت، كە لە سەفەر بۆ واڵتێكی بێگانە 
و  كارگە  هەندێك  سەردانی  هەلی  دەتوانێت، 
بانكێك،  خ��اوەن  یان  هەڵكەوێت،  بۆ  تاقیگەی 
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دانیشتووی  مامۆستایەكی  ئ��ەن��دازی��ارێ��ك، 
ب��ەوردی  دەتوانێت  كە  ه��اوردەی��ەك  دەرەوە، 
بكات، كارمەندێكی  لە كااڵفرۆشەكان  پرسیار 
نێودەوڵەتی هاوكارێكی تەكنیكی، شانۆكارێكی 

گەڕۆك و هتد.
خزم و كەس لە هەندێك بواردا ڕاستەوخۆ 
زانیاری كۆناكەنەوە، بەڵكو ڕێ بە ڕێكخراوی 
زانیاری دەدات، كار بە مەئمنورێكی دەرەوەی 
دامەزراوەكە بسپێرێت، یان سوود لە توانای 

هاتوچۆی پیشەكەی وەربگرێت.
ه��ەن��دێ��ك ج��ار )خ���زم و ك��ەس(ێ��ك��ی زۆر 
پێكدادانی  پێش  ساڵەكانی  لە  دەب��ن.  ئ��ام��ادە 
)1870و  ئەڵمانیا   - فەڕەنسا  یەكالكەرەوەی 
ئەڵمانییەكانی  ه��ەم��وو  ك��ەم��وزۆر   ،)1914
دانیشتووی فەڕەنسا، یان سەفەرییان دەكرد بۆ 
فەڕەنسا، سیخوڕی ئەڵمانی، یان )خزموكەس(، 

دەستەی سیخوڕی ئەڵمانیا بوون.  
بەریتانیا بە جۆرێك سوودی لە هاوكاریی 
لەسەر  )خزم و كەس( وەردەگ��رت، كە یەك 
سێی ڕێكخراوی زانیارییەكەی بۆ ڕاوكردن و 

كارپێسپاردنیان تەرخانكردووە.
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پیشەی   - م���ەئ���م���ووران  پ��اڵ��ن��ەری   -2
تەنگژەی  و  مەترسی  لە  بریتییە  سیخوڕی 
زۆر  فەڕەنسا،  لە  النیكەم  پیشەیە،  ئەم  زۆر. 
قێزەونە؛ ئاقیبەت كارێكی زۆر دژوارە، بەمەش 
بۆچی خەڵكێكی كەموزۆر بەكاتی، یان دائیمی 
چاالكی تا بەم ئاستە نەخوازراوە هەڵدەبژێرن، 
)ئەنگێزەی( مەئموورانی زانیاری لە ڕووكردنە 

ئەم پیشە بە چاك نەزانینە چییە؟
باشترین  زۆرب���ەی���ان���ە؛  پ��اڵ��ن��ەری  پ����ارە، 
پ��اڵ��ن��ەری��ش��ە. ب���ەرپ���رس و س��ەرپ��ەرش��ت��ی 
جۆرەكانی  لەنێوان  زان��ی��اری،  ڕێكخراوێكی 
مەئمووردا، ئەوە بە چاكتر دەزانێت، كە زیاتر 
بەئەزموونە،  كەسە  ج��ۆرە  ئ��ەو  ش��ارەزای��ە. 
و  ش��ارەزای��ە  دەك���ات،  گوێڕایەڵی  به ئاسانی 

كێشە دروست ناكات.
پرەنسیپێكی بنچینەیی ڕێكخراوی زانیاری 
دەڵێت: پێویسته  حەقدەستی مەئمووران )كاش( 
و لە بەرامبەر كاردا بدرێت. نابێت هێچ كاتێك 
ئیداری  كارمەندانی  خاترجەمی  بە  هەست 
بكەن و خاوببنەوە و بوەستن. لەگەڵ ئەوەشدا 
هەرپرەنسیپێك ڕیزپەڕێكی هەیە و دەبێت ئەو 
حەقێكی  پێشینەیەكن،  خ��اوەن  مەئموورانەی 
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بەرچاویان پێبدرێت . لەو كارە دووربخرێنەوە، 
تووشی  مەئموورییەتدا،  دوو  ل��ەن��ێ��وان  ك��ە 

دڵەڕاوكێی ترسناك بن.
قبووڵبكرێت،  ئه فسانه یی  سیخوڕی  نابێت 
كە ڕەواجی هەیە؛ چونكە ئەم پیشەیە داهاتی 
نائاسایی نییە. ئاشكرایە هەندێك مەئموریەتی 
ڕیزپەڕ حەقدەستییان زۆرە، بەاڵم سیخوڕێكی 
مامناوەند  كارمەندێكی  لە  )!(حەقدەستی  باش 
گەشتیاری  بلیتی  بە  كە  وەرناگرێت،5  زیاتر 
ئاساییدا  میوانخانەی  ل��ە  و  س��ەف��ەردەك��ات 

دەمێنێتەوە.
بازرگان،  هەندێك  بە  سەبارەت  دۆخەكە 
جۆرێكی دیكەیە. ئەمان پارەوەرناگرن، بەڵكو 
وەك:  دەك��رێ��ت،  بۆ  پیشەكەیان  ئاسانكەری 
بۆ  هاوكاری  پیشەیی،  نوێنەرایەتیی  پێدانی 
جۆرە.  لەم  و  مامەڵەیەك  بەئەنجامگەیاندنی 
زۆری���ان  سامانێكی  خەڵكانە  ل��ەو  ه��ەن��دێ��ك 
فەڕەنسا  لە  میتۆدە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  گ��ل��داوەت��ەوە، 
پ��ێ��دەك��رێ��ت، ك��ە هەندێك  ب��ەدەگ��م��ەن ك���اری 
ڕێكخراوی زانیاری - بەتایبەت بەریتانییەكان 

- سوودێكی زۆری لێوەردەگرن. 
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چونكە  ناساند،  پاڵنەر  یەكەم  وەك  پ��ارەم 
ئەنگێزەی  بەاڵم  زیاترە،  لە هەمووان  ڕەواجی 
بە  سیخوڕ  هەندێك  هەیە.  ئابڕوومەندانەش 
یا  نەتەوەخوازی  نیشتمانپەروەری،  بەڵگەی 
ل��ە ش��ەڕدا  دەك���ەن.  ك��ارە  ئ��ەم  ئامانجخوازی 
ژمارەی ئەو كەسانە تەنانەت لە سیخوڕەكانیش 
زۆرتر دەبێت، چونكە تەنیا پاڵنەرێكی سۆزداری 
دەتوانێت ژنان و پیاوانێك بكاتە یار و یاوەریان 
بە  زۆرج���ار  كە  دەگ��رن��ەب��ەر،  ڕێوشوێنێك  و 
ئەشكەنجە و مردن كۆتایی دێت. ژمارەیان لە 
لەنێو  فەڕەنسادا زۆرب��وو.  بەرگریی  شۆڕشی 
ئەو كەسانەدا سیخوڕیی جۆری كالسیك وەك 
هێزی  ئەفسەری  ل��ودی  هانس  ك��اڕڵ  نموونە، 
تاوەری  لە  لە ساڵی 1914  ئەڵمانیا،  دەریایی 
لە ندەن لەسێدارەدرا، ڕیشار سورژ، لە ساڵی 
ئەلیس دوبوا  لەسێدارە درا،  لە ژاپۆن   1944
مرد،  ئەڵمانیادا  زیندانێكی  لە   1918 ساڵی 
ئەڵمانیا كەموزۆر پیاوانی )ئۆركسترای سوور(
ی ئەشكەنجە و له سێدارەدان - سەرۆكەكەیان 
لیۆپۆلدترپر، سەیر خۆی ڕزگاركرد - ڕۆدۆلف 
فەرماندەی  ئەفسەرانی  ت��ۆڕی  و  ڕوسیالەر 
فەرماندەیی سوپای سەرسوڕهێنەر بیردێنینەوە. 
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هەستی  و  ڕەشبینی  ن���اڕەزای���ی،  ڕەن��گ��ە 
پاڵنەری  ب��ەرام��ب��ەری،  ن��ادادپ��ەروەری��ك��ردن 
ئەم  س��ی��خ��وڕی.  ب��ۆ  بێت  كەسێك  سێیەمی 
سەربازانەدا  و  كارمەند  ئ��ەو  لەنێو  هەستە 
ب��ەرچ��اودەك��ەوێ��ت، ك��ە چ��اوی��ان ل��ە خشتەی 
ه��ەڵ��ك��ش��ان ب��ڕی��وە. ن��اوێ��ك��ی ت��ای��ب��ەت��ی��ان ل��ەم 
)تۆڵەستێنەوە(كان.  ناوە:  كارمەندانە  گرووپی 
پێشتر باسی ئەو ژەنەڕاڵە ئەڵمانییەمان كرد، 
فرۆشت.  فەڕەنسا  بە  شلیفنی  نەخشەی  كە 
تۆڵەستێنەوەیەكی سوپای فەڕەنسا لە شەڕی 

یەکەمی جیهاندا گوللەباران كرا.
ڕەنگە الت سەیربێت هەندێك ژن و پیاو، 
سیخوڕی  ئ��ام��ادەن  س��ەرگ��ەرم��ی  ب��ۆ  تەنیا 
بكەن. لەگەڵ ئەوەشدا لەنێو هەردوو ڕەگەزدا 
بە  ه���ی���وادارن  ك��ە  زۆرە،  ئ���ارەزووم���ەن���دی 
شەڕانگێزی  مەیلی  پیشەیە  ئ��ەم  ڕووك��ردن��ە 
و م��ەت��رس��ی��خ��وازی��ی خ���ۆی���ان ڕازی���ب���ك���ەن. 
ئارەزوومەند زۆرە، بەاڵم بەدەگمەن كەسێك 
خاوەن  لەڕاستیدا  هەڵدەبژێردرێت.  لەناویاندا 
لەو  ك��ۆل��ێ��را  ه��ێ��ن��دەی  زان��ی��اری  پۆستەكانی 
ب��ەردەوام  كەموزۆر  و  دەترسن  تازەكارانە 
پێشنیارەكانیان ڕەتدەكەنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا 
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خۆیان  لێهاتوویی  و  پڕكێشی  بە  هەندێكییان 
ئ���ەم ك��ۆس��پ��ە دەب�����ڕن. ل��ەن��ێ��و ئ���ەوان���ەی كە 
هەڵدەبژێردرێن، گورج ژمارەیەك وازدەهێنن، 
چونكە ئەو كارە نەبووە كە چاوەڕێیان دەكرد، 
هەندێك  تەنانەت  و  دەمێننەوە  ژم��ارەی��ەك 
بەریتانییەكان  ڕاستەقینە.  سیخوڕی  دەبنە 
لەناو گرووپی دواییندا زۆر زۆرن: سیخوڕی 
سیخوڕی،  لە  وەرزش  وەك  خوێنیاندایە.  لە 
و  دەڕوان���ن  خ��ۆش-  یارییەكی  لە  النیكەم   -
هەندێك جار تێیدا بە بااڵترین پلەی شارەزایی 

دەگەن.
ناچار و زۆرلێكردن بێ ئەوەی )پاڵنەر(ێكی 
هه بێت بە مانای كامڵی وشە، هۆیەكی ترە بۆ 
ئەم  بۆ سیخوڕی.  كەس  هەندێك  كێشكردنی 
میتۆدە توانایەك بەهۆی مەسەلەی دەروونی 
خۆی  بۆ  ڕۆماننووسەكانی  كە  دەخ��ات��ەڕوو، 
پەلكێشكردووە و لەڕووی نماییشەوە دەیخاتە 
بەردەستی. بەزۆری پۆلیس سوود لەم میتۆدە 
سەرچاوەیەكی  پۆلیس  چونكە  وەردەگ��رێ��ت، 
و  بەردەستە  لە  تاوانبارانی  لەبننەهاتووی 
ئەم  بخاتەسەر.  فشاریان  بەئاسانی  دەتوانێت 
میتۆدە نە ئیمتیاز و تەنانەت ئاسانكەری نییە، 
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سیخوڕ  ب��ۆ  سیخوڕیدا  قەڵەمڕەویی  ل��ە  ك��ە 
ڕێبازێكە  ئەوەشدا  لەگەڵ  لەبەرچاوگیراوە، 
خاوەن  هەر  توانای  بەشێكی  و  دەسەپێنرێت 

پۆستێكی زانیارییە.
ڕێكخراوی سیخوڕیی واڵتانی كۆمۆنیستی، 
بە ئارەزوویەكی زۆرەوە سوود لە فرتوفێڵی 
سێكسی، ناچاركردن و زۆرلێكردن وەردەگرن. 
لە  فشار  هێنانەژێربار  بۆ  دەیانەوێت  كاتێك 
كەسێك بكەن، یان لە كاتی سێكسكردندا وێنەی 
 – دەگ��رن  خێزانەكەی  ئەندامانی  لە  یەكێک 
هەندێك جار پاشخواردنی ماددەی بێهۆشكەر 
–. پاشان هەڕەشەی دركاندنی ئەم نهێنییە لە 
قوربانییەكە دەكەن، ئەگەر هاوكارییان نەكات. 
یا خزم و  بۆ س��ەرووی خ��ۆی،  بەڵگەیە  ئەو 

هاوڕێیانی دەنێرن.
زۆرجار  ڕەوشێكە  زۆرلێكردن  هەرچەند 
مەیدانی  ب��ەاڵم  تێناچێت،  وای  چی  و  ئاسان 
ناكرێت  چ��ون��ك��ە  س���ن���ووردارە،  ئیشكردنی 
زۆرك���ەس  بكرێت.  ك��ارای��ی��ەك��ەی  ب��ە  متمانە 
ڕێكخراوە  لێرەدایە  و  ناكەن  قبووڵ  فرتوفێڵ 
ڕووداوەك��ە  لە  واز  ناچاردەبن  زانیارییەكان 

بێنن.
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 - م��ەئ��م��ووران  كارپێدانی  چۆنیەتیی   -3
بێشك ناسینی تەواوی ئەنگێزەی مەئمووران 
هەر  بەاڵم  پێویستە،  كارێكی  كارپێدانیان  بۆ 
ناسین بەس نییە. چاالكیی ژیرانەی كارپێدانی 
خ���وارەوە  ل��ە  ك��ە  ه��ەی��ە،  تەكنیكێكی  سیخوڕ 

شرۆڤەی دەكەم.
دەب���ێ���ت ب���ۆ ئ����ەو ك����ارە پ��ێ��ش��وەخ��ت لە 
باسكردنی  ل��ە  ب��ك��ۆڵ��م��ەوە.  م��ەس��ەل��ەگ��ەل��ێ��ك 
ڕێ��ك��خ��راوێ��ك��ی زان��ی��اری��دا ل��ە ئ��ەن��دام��ەك��ان��ی 
داهاتووی ئەم ڕێكخراوە - واتا مەئموورەكان 
بەرەوپێشچوونی  ئێستا  و  ك��ۆڵ��ی��ی��ەوە  -م 
پلەبەپلەی ئەندامە بااڵكانی شرۆڤهده کەم، بەاڵم 
توخمێكەوە،  بەهۆی  ئەندام  كارپێسپاردنی 
چەند پێویستی بە ئێسكەبەندی پێكەوەبەستراو 
لە  بریتییە  دامەزراوەیەك  )ناوەند( واتا  هەیە: 
ڕێكخراوی  گشتیی  كارگێڕیی  و  بەڕێوەبردن 
لە واڵتی سەرەكییە.  بارەگاكەی  كە  زانیاری، 
پاشان )بنكەكان( كە لە واڵتانی ئامانج نوێنەری 
ڕێ��ك��خ��راوی زان��ی��اری��ن؛ ئ���ەو ك��ات��ە )خ���اوەن 
سەربازی،  كارمەندی  ب��ەڕێ��وەب��ەر(،  پۆستی 
بنكەكان  چاالكی  كەسێتیی  و  مەدەنین  ی��ان 
پێكدەهێنن و لەكۆتاییدا مەئموورن. سەرۆكی 
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بنكە و ناوەندەكان كار بە مەئموورانی خاوەن 
پۆستی بەڕێوەبەر دەدەن و ڕێنماییان دەكەن. 
هەمیشە  بەڕێوەبەر  و  بنكەكان  سەرۆكی 
خەڵكی  ڕاوكردنی  چاودێریی  و  بۆسەدان  لە 
گونجاون بۆ سیخوڕی. زۆرجار پێویستبوونی 
پێیان  نوێیە  ئەركێكی  شوێن(،  )مەئموورێكی 
بەهۆی  م��ەئ��م��ووران  چونكە  دەس��پ��ێ��ردرێ��ت، 
پیری، نەخۆشی، ماندوویی، كارەسات و گرتن 
سوودییان نامێنێت و كەنەفت دەبن و دەبێت 
نوێبكرێتەوە:  بەردەوام  هەربنكەیەك  گه وڕی 
)ب��ن��ك��ەی��ەك م�������ردووە، ك���ە ك��ەس��ان��ی ت���ازە 
لەدەستچووی  هەلی  ئاكامدا  لە  وەرنەگرێت(؛ 
لە هەرشوێنێكی  زیاتر  قەڵەمڕەوی سیخوڕی 

دیكە، ناگەڕێتەوە.
ك��ات��ێ��ك س���ەرۆك���ی ب��ن��ك��ەی��ەك پ��ش��ت بە 
بەكارهێنانی مەئموورێكی بەزەبر دەبەستێت - 
چ بەو هۆیەی لە كرۆكی كارەكەدا كاردەكات، 
ڕایانسپاردووە لێی بكۆڵینەوە و چ بەو بیانووەی 
تایبەتمەندییەتی  ناوبراو  كەسی  ئەو،  ڕای  بە 
سەرنجڕاكێشتری هەیە،- سەرەتا لە كەسایەتی 
سەرنجێكی  و  دەكۆڵێتەوە  ژیانی  شوێنی  و 
ناوبراو  كەسی  خاڵەالوازەكانی:  دەدات��ە  زۆر 
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تموحی پارەی هەیە، دەخواتەوە، قوماردەكات، 
ئەگەر  جۆرە.  لەو  و  هۆمۆسێكسواڵە  مێبازە، 
بۆ  الوازی  خ��اڵ��ێ��ك��ی  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ەدا  ل���ەو 
یاداشتێك  دەس��ت��ك��ەوت،  س��وودل��ێ��وەرگ��رت��ن 
دەنێرێت.  ناوەند  بۆ  ناوبراو،  كەسی  لەسەر 
ناوەند خاوەن ئەرشیفێكی گەورەیە و ڕەنگە 
ناوی كەسی ناوبراوی تێدابێت: ئەو كارمەندی 
و  فێڵباز  ئ��اژاوەگ��ێ��ڕە،  ت���رە،  ڕێ��ك��خ��راوێ��ك��ی 
دەستبڕی زانیارییە، یان بە پێچەوانەوە پێشتر 
كارەكەی  ب��ووە،  كاتی  زانیاریی  كارمەندێكی 
زانیارییە  ئەو  دیتنی  بە  ئومێدە.  جێی  ت��ەواو 
و پ���اش ش��رۆڤ��ەک��ردن��ی ف��ای��ی��ل��ەك��ە، ن��اوەن��د 
بڕیاری خۆی بە بنكە و بەرپرس دەگەیەنێت: 
یان  پێدەسپێردرێت،  ك��اری  ن��اوب��راو  كەسی 

ڕەتدەكرێتەوە. 
بەرپرس  بێت،  ئەرێنی  وەاڵم��ەك��ە  ئەگەر 
هەموو  دەبێت  كاتەدا  لەم  دەستبەكاردەبێت. 
ئەگەر  لەڕاستیدا  ڕه چاوبكات.  خۆپارێزییەك 
كە  ب����دات،  ك��ەس��ێ��ك  نیشانی  ن��اس��ن��ام��ەك��ەی 
بۆ  دەرف��ەت��ی  ن��اك��ات،  ق��ب��ووڵ  پێشنیارەكانی 
ڕەخساندووە  دوژم��ن  سیخوڕی  ڕێكخراوی 

بیگرێت، یان لە واڵت بیكاتە دەرەوە.
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پۆستی  خ��اوەن  ی��ان  پۆست،  زۆرالوە  لە 
ب���ەرپ���رس ن���اچ���ارە ك���ەم���وزۆر ڕاس��ت��ەوخ��ۆ 
كاربكات. لەم كاتەدا هەوڵدەدات پەیوەندی بە 
مەئمووری بە زەبرەوە بكات: سوود لە ئاهەنگ، 
میوانداری نانخواردن، ئەنجوومەنی كولتووری 
و ك��ۆب��وون��ەوەی س��ی��اس��ی، ی���ان وەرزش���ی 
چاوپێكەوتنەكان  ج��ار  هەندێك  وەردەگ���رن. 
بەهاوكاریی خزم و كەس، ڕێكدەخرێت؛ کاتێك 
بەرپرس  دروس��ت��ب��وو،  شەخسی  پەیوەندیی 
ئاشكراناكات،  ئامانجەكەی  لەپڕ  شااڵودەبات؛ 
بەڵكو الیەنەكە بەرەو ڕێگه یەكی هاوكاری پێ 
پەلكێش  خوڵقێن  ت��اوان  كرا،  ئەگەر  و  پێ  بە 
نموونەی  ب��ە  بابەتەكە  ه��ەوڵ��دەدەم  دەك���ات. 

خەیاڵی، ڕوونبكەمەوە.
و  فەڕەنسایە  ئاساییش  بەرپرسی  ئەلف، 
ئەندامی باڵوێزخانەی فەڕەنسایە لە تاران. ب، 
مەئمووری بەزەبر، ئێرانییەكە، ڕۆژنامەنووسە، 
سۆسیۆلۆژ،  ئابووریزان،  یان  ب��اڵوك��ەرەوە، 
مێژووزان و.. ە. ئەلف بۆ باء  پێشنیاردەكات بۆ 
دەركردنی ڕۆژنامە، یان گۆڤاری باڵوێزخانەكە 
هاوكاری بكات، كە بەرپرسییەتی، پێشنیارێكی 
جوان و بەدەرە لە هەر جۆرە گومانێك. دوای 
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ڕادەگەیەنێت  با ء  بە  ئەلف  هەفتەیەك  چەند 
گ��ەرم��اوگ��ەرم  بابەتی  ل��ێ��ك��ردووە،  )داوای����ان( 
پەیدابكات تا شیكاری باڵوكراوەكە بە بابەتی 
پیاوی سیاسی، كەینوبەینێك بێت، كە ئاماژەیان 
پێدەكات و لەم جۆرە. دەستبەجێ باء تێدەگات 
دەیانەوێت بەچ الڕێیەكیدا بەرن: ئەگەر قبووڵی 
نەبێت و هەڕەشەبكات، ئەلف بیریدێنێتەوە ئەو 
چەكەیەی بە دەستەوەیە، كە لەبری هاوكاری 
پێشووی وەریگرتووە و ئەگەر ئەو واتا ئەلف 
ب��ەرەوم��ێ��زی  ب��اء   چەكەیە  ئ��ەم  گومانبكات، 
ئەركی  با ء  ئەگەر  پەلكێشدەكات.  تاوانباری 
پێشنیاركراو قبووڵبكات، ڕەوشی بەكارهێنانی 
كاری  و  ب��ووە  سەركەوتوو  ن��اوب��راو  كەسی 

ڕاستەقینە دەستپێدەكات.
پێشبینیكردنە:  شایانی  تریش  دۆخی  زۆر 
گشتیی  پەیوەندیی  كارمەندی  ئەلف  دەكرێت 
با ء  و  بێت  فەڕەنسی  پیشەسازیی  گرووپێكی 
بازرگانێكی ئێرانی، كە ئەلف داوای لێدەكات، 

به وردی له  بازاڕ بكۆڵێته وه .
وەك  شكدەكات،  ئەلف  بواردا  هەندێك  لە 
به بێ  و  هەبێت  باء  لەسەر  زانیاری  پێویست 
هیچ پێشەكییەك ڕاستەوخۆ پێشنیازەكەی بۆ 
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دەبێت  و  ترسناكە  كارێكی  ئەوە  دەخاتەڕوو؛ 
یەكسەری  مەئموورییەتی  لە  تەنیا  بەرپرس 

ئەنجامی بدات. 
ڕێگه ی دووەمیش بۆ ئیشكردن هەیە، ئەویش 
كارپێدراوە.  مەئموورێكی  لە  سوودوەرگرتن 
ئ��ەو ك��ەس��ە ب����ەدوای م��ەئ��م��ووری ب��ەزەب��ردا 
ئامادەی  و  پ��ێ��وەدەك��ات  پەیوەندی  دەن��ێ��رن؛ 
تێدەگەیەنێت كە  بااڵ خۆی  دەكات، بەرپرسی 
سەركەوتنی چاالكییەكە مسۆگەربێت؛ لە كاتی 
سەرنەكەوتن و کاتێك دەیگوازنەوە، كە ڕەنگە 
مەترسی بۆ مەئموورەكە هەبێت. بەگشتی ئەم 
كەمتری  بەرپرسێك  گواستنەوەی  لە  ك��ارە 

تێدەچێت. 
زۆرجار ژنان مەئموورانی ئەرك پێدراون، 
چونكە توانای تایبەتیان لە ڕازیكردنی ئەوانی 
كارپێدان  كالسیكیی  نموونەی  زۆرە.  دیکەدا 
بە  كارپێدانە  م��ەئ��م��وورەوە،  ژن��ان��ی  ب��ەه��ۆی 
پ���اول ئ��ۆل��م��ۆی ئ��ەف��س��ەری ه��ێ��زی دەری��ای��ی 
دەفتەری  هەوڵیدا   1907 كە ساڵی  فەڕەنسا، 
بكات؛  تەسلیم  كەشتیەكە  تەلگرافی  ڕەم��زی 
بەرەڵاڵی  نیمچە  ژنی  جوان(،  )لیزۆنی  ئۆلمۆ 
تۆرۆن كەوتە داوەوە، كە كاری بۆ پیرتیسنی 
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زان��ی��اری��ی  دەس��ت��ەی  ئاساییشی  ب��ەرپ��رس��ی 
)ڕووداوەك����ە  ب��رۆك��س��ل  ل��ە  دەك���رد  ئەڵمانیا 
شكستیهێنا و ئۆلمۆ لە ژوانی پیر تیسن گیراو 
درا؛  ب��ەس��ەردا  هەمیشەیی  زیندانی  ب��ڕی��اری 
لە  ساڵ  دوای7  بەاڵم  ڕابكات،  توانیی  تیسن 
بڕیاری  و  داوەوە  كەوتە  دیكەدا  ڕووداوێكی 
دوورخستنەوەی هەتا هەتایی بەسەردا درا(. 

كە  ڕێ���ك���دەك���ەوێ���ت،  وا  ج����ار  ه��ەن��دێ��ک 
مەئموورێكی ئاسایی پەنابەرێتەبەر پێشنیاری 
پێشنیارەكە  ئەگەر  هاوڕێیەكی.  بەكارهێنانی 
دەك��ەوێ��ت��ە  نوێیەكە  م��ەئ��م��وورە  پ��ەس��ن��دك��را، 
دەخرێتە  یان  بەرپرسێكەوە،  چاودێریی  ژێر 
پێشنیاری  م��ەئ��م��وورەی  ئ���ەو  ب��ەردەس��ت��ی 
ك�����ردووە: ب���ەم ش��ێ��وەی��ە دەب��ێ��ت��ە س��ەرەت��ای 
مەئمووران  "سیخوڕی"؛  تۆڕێكی  دەسپێكی 
هەڕەمی  بكەونە  تا  دەدەن،  زۆر  بەهایەكی 
پاداشتە  و  لە  باش  بڕێكی  تۆڕەكەوە، چونكە 

هەڵدەگرن كە دەخرێتە بەردەستیان.
م��ی��ت��ۆدێ��ك��ی دی���ك���ەی ك���ەم���ك���ردن���ەوەی 
لە  نەك  مەئموور  كە  ئەوەیە،  مەترسییەكان 
بەكارهێنەر،  واڵت��ی  لە  بەڵكو  ئامانج،  واڵت��ی 
ی����ان واڵت����ی س��ێ��ی��ەم و ل���ە س��ەف��ەرێ��ك��ی��دا، 
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واڵت  دەرەوەی  ل��ە  نیشتەجێبوونی  ی���ان 
و  سیستماتیكیانە  میتۆدە  ئەم  بەكاریدەهێنن. 
كەسی  كە  لێوەردەگیردرێت،  سوودی  كاتێك 
پۆلیسی  ڕژێمێكی  دەسەاڵتی  لەژێر  ناوبراو 
خۆرئاوا  واڵتانی  پێموانییە  من  بێت.  تونددا 
پلەبەرزی  مەئموورێكی  توانیبیان  تەنانەت 
ئ��ەم  ل��ە بیست س��اڵ��ی  ت��ەن��ان��ەت  س��ۆڤ��ێ��ت - 
بەاڵم  بكەن،  ڕازی  كاركردن  بۆ   - دوای��ی��ەدا 
پەلكێش  ئەو كەسانە  توانیویانە  هەندێك جار 
لە  ی��ان  سۆڤێت،  باڵوێزخانەی  لە  كە  بكەن، 
ئەندامانی  نەتەوەیەكگرتووەكان،  ڕێكخراوی 
ب��ازرگ��ان��ی، گ��رووپ��ی ه��ون��ەری، یان  ژووری 
دەیەی  م��اوەی سێ  لە  كاردەكەن.  وەرزش��ی 
سیخوڕی  زۆری  ژم��ارەی��ەك��ی  دوای��ی��ە،  ئ��ەم 
نێویاندا  لە  دان���راون،  )ه��ەاڵت��وو(6  بە  سۆڤێت 
ئەم  خۆیان  دەستپێشخەری  بە  هەندێكییان 
ك��ارەی��ان ك���ردووە، ب��ەاڵم زۆرب��ەی��ان بەهۆی 
پەیوەندی بە ڕێكخراوی زانیاریی خۆرئاواوە 

لە دەرەوەی سۆڤێت، بۆ ئەم كارە هاندراون.
دەرەوەی  ل���ە  ك���ارپ���ێ���دان  ب���ۆ  دەك���رێ���ت 
ل��ە چ��ەك��وچ��ۆڵ��ی زۆرل��ێ��ك��ردن  واڵت، س���وود 
وەربگیردرێت، چونكە سەنتەرەكانی باسكراو 
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ئاڵۆز  كەموزۆر  مانۆڕەكانی  ڕاپەڕاندنی  بۆ 
ئەم  كە  هەیە،  ئاسانكاریەكیان  هەمووجۆرە 

جۆرە چاالكییە پێویستی پێیەتی. 
مەئمورێك  زانیاری  دوورنییە سەنتەرێكی 
هەڵبژێرێت  واڵت��دا  لە  خۆی  پەیڕەوانی  لەنێو 
مەئمووریەتێك  بە  گونجاو  دەمامكێكی  لە  و 
بینێرێتە دەرەوەی واڵت. ئەم میتۆدە مەترسییە 
چەندی  دەك��ات  وا  و  ناهێڵێت  سەرەتاییەكان 
دەبێت  بەاڵم  ئامادەبكەن،  مەئموور  بیانەوێت 
كارە  ئەم  و  بڕەخسێنن  گونجاو  دەمامكێكی 
تەنیا لەو واڵتانەدا ئاساییە، كە بەئاسانی بێگانە 
وەردەگرن و زۆر چاودێری ناكرێت. فەڕەنسا 
زۆری  مەئموورێكی  بۆیە  و  واڵتانەیە  ل��ەم 
هەڵدەسووڕێن.  تێدا  جۆراوجۆری  میللەتانی 
دوا  خۆرهەاڵت،  ئەڵمانیای  دووبرتینی  ڕۆڵف 
لە  ئێمە  گیرانیەوە  بەهۆی  كە  بوو،  مەئموور 
پێناسەكەی ئاگاداربووینەوە، كە پێش 15 ساڵ 
توێژینەوەی  نیشتمانی  )ناوەندی   CNRS لە

زانستی(، خەریكی لێكۆڵینەوە بوو7.
بەبێ  كارپێدان  بواری  هەندێك  لەكۆتاییدا 
بەو  قبووڵیدەكات،  دیکه    ئەوی  خۆتێگەیاندن، 
هاوكاری  پێشنیازی  خۆی  كەسێك  مانایەی 
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ب��ۆ ڕێ��ك��خ��راوێ��ك��ی زان���ی���اری دەك����ات. دوای 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ڕێ��ك��خ��راوی زان���ی���اری، ئەگەر 
پەیوەندی  بێت،  واڵت  دەرەوەی  مەبەستمان 
بە باڵوێزخانەوە هەیە،ئەگەر لە ناوخۆی واڵت 

بێت، دەچێتە ئاساییش یا پۆلیس.
دەتوانن  واڵت  دەرەوەی  لە  كەسانە،  ئەو 
زۆر ترسناك بن و چوونیان بۆ باڵوێزخانەیەك 
ی��ان الن��ی ك��ەم بە  ترسێكی زۆر دەخ��ات��ەوە، 
زەحمەتێك ئەژماردەكرێت، چونكە ڕەنگبێت - 
لەڕاستیدا هەمیشە وایە -  سه ربەگۆبەندبن و 
ناردبنی.  شوێنەكە  دژەسیخوڕیی  ڕێكخراوی 
كەسانە  ئەم  تەڵەكەبازیی  ئەگەری  هەروەها 
زۆرە و بە هیوای فرۆشتنی هەواڵی ساختە، یان 
بێبنه ما، پارە وەربگرن. لەگەڵ ئەوەشدا ڕەوا 
نییە هەموویان بە گۆچانێك تاوبدرێن، چونكە 
لە  زانیارییەكیان  هەندێكیان  ڕێككەوتووە  وا 
بەردەستدا بێت، یان دەستیان بە سەرچاوەی 
كەسانی  نموونەی  زەقترین  بگات.  سەرەكی 
ئەلیاس  ی��ان  ئ��ەب��ازن��ە،  ئەلیزا  گ��رووپ��ە،  ئ��ەو 
سیسرونە، كە لە شەوێكی مانگی ئۆكتۆبەری 
1943 لە ئەنكارا لە دەرگای ماڵی ڕاوێژكاری 
باڵوێزی ئەڵمانیای دا. كە بەردەستی باڵوێزی 
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مانگ   6 م���اوەی  ب��ۆ  توانیی  ب��وو،  بەریتانیا 
بیخاتە  و  ده ستبكەوێت  پڕبایەخی  زانیاریی 
هەرچەند  ئەڵمانییەكان.  بەرپرسە  بەردەست 
س���وود ل���ەم زان��ی��اری��ی��ە وەرن��ەگ��ی��را، كەچی 
ئەو  ن��اوازەی  بەهای  لە  شتێك  ڕاستییە  ئەم 

مەئموورە پەرجووخوڵقێنە كەمناكاتەوە.
بۆ ئەوەی كۆتایی بەم باسە بێنین، ئاماژە 
دەكرێت  كە  دەكەم،  ئەركپێدان  شێوازێكی  بە 
سوودی  زۆرج��ار  بەاڵم  بەرچاو،  بێتە  سەیر 
دەرئەنجامی  ج��ار  هەندێك  و  لێوەرگیراوە 
زانیاریی  لە  سوودوەرگرتن  هەبووە:  چاكی 
ك�����ەم، س��ەن��ت��ەرێ��ك��ی زان���ی���اری���ی ه��ەواڵ��ی��ی 
لەخشتەبەری  دەسكەوتی  بە  ئەركپێدراوێك 
یەكێک  بە  پەیوەست  پیشەیی  باڵوكراوەیەكی 
لە ئامانجەكانی خۆی باڵودەكاتەوە، داواكاران 
پەیوەندی  لێكۆڵینەوەوە،  و  بەرباس  دەخرێنە 
كارپێدەر  ب��ڕی��اری  ڕەن��گ��ە  و  دروس��ت��دەب��ێ��ت 

بدرێت. 
ڕێنمایی  و  ب��ەڕێ��وەب��ردن  ش��ێ��وازی   -4
ناسێندران  كارمەندان  كاتێك   - مەئمووران 
و ك���اری���ان پ���ێ���درا، ك��ات��ی ڕێ��ن��وێ��ن��ی��ان دێ��ت، 
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وات���ا ف��ێ��ری��ان دەك����ەن، ڕێ��ن��م��ای��ی��ان دەك���ەن، 
بەردەست،  دەخەنە  كارەكەیان  پێداویستیی 
دابیندەكەن،  پیوەكردنیان  پەیوەندی  شێوازی 
چاودێرییان دەكەن، دەیانپارێزن، حەقدەستیان 
تێیاندەگەیەنن سەر  بارودۆخێكدا  لە  دەدەنێ، 
ئەم  پێسپاردوون.  كاری  كە  دەستەیەن،  بەو 
بە   - بەرپرسانەوە  ل��ەالی��ەن  سەرپەرشتییە 
بەگوێرەی  دەكرێت:    - وشە  فراوانی  مانای 
گ��رن��گ��ی��ی م���ەئ���م���وور، ب���ەرپ���رس دەت��وان��ێ��ت 
یان  بنكەیەك،  بەرپرسی  بەش،  كارمەندێكی 

)هەمەكارەی( سەنتەرێكی زانیاری بێت.
شێوازی فێركردن پەیوەندی بە ڕابردووی 
خ��زم��ەت��ی ئ���ەو م��ەئ��م��وورەوە ه��ەی��ە، ك��ە بە 
هەندێک  پ��ێ��دراوە.  مەئموورییەتی  ج��ۆرێ��ك 
ج���ار م��ەئ��م��ووران��ی ت�����ازە، ن��اش��ی��گ��ەری��ەت��ی 
مەئموور  هەندێك  ئێستا  دەكەن.  ئازاربەخش 
ش��ارەزای  بەئەزمونترن،  بەرپرسەكانیان  لە 

پیشەكەیانن. 
قوتابخانە  ل��ە  ف��ێ��رك��ردن��ە  ئ���ەم  دەك��رێ��ت 
میتۆدە  ل��ەم  ئ���اوڕ  كاتێك  ئ��اڕاس��ت��ەب��ك��رێ��ت. 
دەدرێتەوە، كە نیاز بە مەئموور و لە ئەنجامدا 
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پێویستی بە كارهێنانیان زۆربێت؛ وەك نمونە 
درێژایی  بە  دوژمنكاری،  هەڵكشانی  كاتی  لە 
 )191-41918( جیهان  ی��ەك��ەم��ی  ش���ەڕی 
ئانۆرس  لە  وایان  قوتابخانەیەكی  ئەڵمانەكان 
كردەوە، كە بەڕێوەبردنی بە )مادمازل دكتر( 
)ئەلیزابێس شراگمولەر( سپێردرا.  بە  ناسراو 
لەم كاتەدا )GRU( و )KGB( هاوكاری لەم 
نهێنییەكانیان  بنكە  كە  وەردەگ����رن،  میتۆدە 
كەسانێكی سەرنجڕاكێشن. )KGB( نەك هەر 
قوتابخانەی پەروەردەكردنی مەئموور، بەڵكو 

زانكۆیەكی ڕاستەقینەی زانیاری هەیە.
پێشكەوتوو،  بەرهەمی  زۆری��ی  دەك��رێ��ت 
باشی فێركردن بێت لە قوتابخانە. لەبەرامبەردا 
بنچینەیی  پرەنسیپێكی  هەیە،  خەوشەی  ئەم 
ئەو  واتا  پێشێلدەكات،  سیخوڕی  ڕێكخراوی 
یەكدی  مەئموورەكان  نابێت  كە  پرەنسیپەی 
بناسن8. بۆیە زۆربەی سەنتەرەكانی زانیاریی 
بەرپرسان  بۆ  قوتابخانە  ئاشتی،  سەردەمی 
ت���ەرخ���ان���دەك���ەن و ئ��ی��ن��ج��ا م��ەئ��م��وورەك��ان 

پەروەردەدەكەن.
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میتۆدیقبووڵكراوهەرچییەكبێت،
ناوەڕۆكیفێركردنەكانوەكیەكن

دەب��ێ��ت س��ەرەت��ا ئ��ەو واڵت��ە ب��ە مەئموور 
دەك��ات:  تێدا  چاالكییەكەی  كە  ئاشنابكرێت، 
فێربووە،  باش  ئ��ەوێ  زمانی  بدرێت  سەرنج 
و  بزانێت  كارگێڕی  دیسپلینی  و  دابونەریت 
پالنەكانی  و  نەخشە  خوێندنەوەی  ت��وان��ای 
ئەمنییەكان  ڕێسا  فێری  هەبێت،  شارەكانی 
هەڵسوكەوتی  ب��وت��رێ��ت:  پێی  ی��ان  ب��ك��رێ��ت، 
خۆپارێز، باش شوێنی چاوپێكەوتن هەڵبژێرێت 
و بتوانێت ئەو كەسە فریوبدات، كە چاودێری 

دەكات، یان گوێ لە قسەكانی دەگرێت. 
پێیە.  ساختەی  پێناسەی  سیخوڕ  زۆرجار 
شاژنی  كردبێتە  چیرۆكەی  ئەو  باش  دەبێت 
ب��ەس��ت��ووە: شوێنی  ك��ە هەڵی  زەی��ن��ی خ��ۆی، 
لەدایكبوونی گریمانەیی، دامەزراوەی زانكۆیی، 
كە پێیوایە سەروكاری لەگەڵیاندا هەیە و باش 

ئەو پیشەیە بزانێت، كە داویانەتە پاڵی.
ئ��ام��ڕازی ج���ۆراوج���ۆری تەسلیم  پ��اش��ان 
دەك���رێ���ت، ك���ە دەب���ێ���ت ب��ەب��اش��ی ش��ێ��وازی 
بەكارهێنانیان تاقیبكاتەوە: وێنەگری )بەتایبەت 
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وێنەگرتنەوەی بەڵگەكان(، دانانی مایكرۆفۆن، 
و  نەبینراو  م��ەرەك��ەب��ی  ل��ە  س��وودوەرگ��رت��ن 
شێوازی ئاسانی ڕەمزنووسین. هەندێك جار، 
دەبێت مەئمور فێری ئیشكردن بكرێت بە ڕادیۆ. 
دەردەكەوێت،  فێركردنە  ئەم  بایەخی  كاتێك 
كە لە هەلومەرجی دژواردا ناچاربێت پەیامی 
ڕادیۆیی بنێرێت، یان وەربگرێت. لە ئەنجامدا 
)وەك  تایبەت  مەشقی  مەئمووریەت  هەندێك 
پەڕەشووت هەڵدان، یان مەلەبۆقە( یان بوونی 
ماددەی  بە  كاركردن  تەرزی  )وەك  پسپۆڕی 
هتد(ی  و  تیرۆریستی  ش��ێ��وازی  تەقینەوە، 

پێویست دەكات.
هاوكات بەرپرس كە مەئموور باردێنێت و 
ئامادەی دەكات، باسی چۆنیەتیی ئەنجامدانی 
مەئموورییەتەكەی بۆ دەكات. ڕێنمایی دەكات، 
بەاڵم دەستپێشخەریی كارەكە دەخاتە ئەستۆی 
خۆی: بۆ ئەركی دیاریكراو داوای تاژیی ڕاو 

لە یەكتری ناكەن!
بە  دەب��ێ��ت  ك��ە  زۆرگ��رن��گ،  مەسەلەیەكی 
مەسەلەی  دەرب��ك��ەوێ��ت،  زۆرەوە  دیقەتێكی 
لەنێوان  دەبێت  كە  دووالی��ەن��ەی��ە،  پەیوەندی 
درووستببێت.  سەرپەرشتیار  و  م��ەئ��م��وور 



77سیخوڕیودژەسیخوڕی

و  دژواری  ڕووب���ەڕووی  زۆرج���ار  لێرەدایە 
لەم  بەشە  ل��ەو  دەب��ن��ەوە.  جیددی  مەترسیی 
مەسەلەیە دەدوێین، كە پەیوەندی بە شێوازی 

گواستنەوەی زانیارییەوە هەیە.
هەموو  بە  ماوەیەدا  لەو  بەرپرس  دەبێت 
ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  توانایەكییەوە، 
ئەنجامدانی  خەریكی  كە  بپارێزێت،  مەئموور 
ڕاستەوخۆ  پاراستنی  مەئموورییەتەكەیەتی. 
ب���ەه���ۆی پ��ێ��دان��ی )م���اس���ك( ب���ە ه��اوك��اری��ی 
هاوكارێك  بە  )ماسكدان  دیكە  مەئموورێكی 
گیانی،  ئاساییشی  دابینكردنی  ل��ە  بریتییە 
ڕادیۆیی،  پەیوەندیی  ڕێگه ی  لە  وریاكردنەوە 
لەم  و  چاودێریەوە  ژێر  كەوتووه تە  وەختێك 
شێوەی  بە  ناڕاستەوخۆ  پاراستنی  ج��ۆرە...(. 
پێدانی زانیاری، كە بۆ ئاساییشی ئەو پێویستە 
دژە  چاالكیی  پشتیوانیی  لەگەڵ  نموونە  )بۆ 

سیخوڕی(.
هاوكات لەگەڵ تەواوبوونی مەئموورییەت، 
دەب��ێ��ت ب��ەرپ��رس زان��ی��اری��ی ب��ەدەس��ت��ه��ات��وو 
س��ەرووی  بۆ  ن��اردن��ی  پێش  هەڵبسەنگێنێت، 
زانیارییە  ئ��ەم  درووستیی  و  ڕاستی  خ��ۆی. 
قەت  نابێت  چونكە  شرۆڤەدەكرێت.  ب��ەوردی 
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متمانە بە مەئموور بكرێت. باشترینیان هەندێك 
نەتوانێت  كە  ك��اردەك��ات،  دەاڵڵێك  وەك  جار 
فێڵبكات.  ه��ەوڵ��دەدات  ب��گ��ات،  نیازەكانی  ب��ە 
م��ەئ��م��ووری وەرن��ەگ��ی��راو ل��ە گ��ەڕان��ەوەی لە 
كێشەدەنێتەوە:  ب��ەردەوام  مەئموورییەتەكەی 
ڕەنگە مەئمووری دووسەرە بێت و بۆ دوژمن 
پێبێت؛  كۆنتڕۆڵكراوی  زانیاریی  و  كاربكات 
گۆڕینی  بە  كە  فێڵبازبێت،  و  دەستبڕ  ڕەنگە 
ساختەكردنی  ی��ان  چاپەمەنییەكان،  هەواڵی 
بەڵگە هەوڵی دەستبڕی بدات، بەاڵم بۆ بەڵگە، 
بەكورتی  بەڵگە،  فۆتۆكۆپیی  زۆرج���ار  ی��ان 
واژۆ،  ن��اوەڕۆك،  لە  دیقەت  بەرپرس  دەبێت 
وشەی بە كارهاتوو شێوازی نووسین بدات، 
بكرێت.  هەموو ساختەكارییەك  بە  هەست  تا 
خێرا  مەئموور  بوارەكاندا،  هەموو  لە  دەبێت 
بە شێوازی بەدەستهێنانی زانیاریدا بچێتەوە. 
بەڕێوەبچێت،  ب��اش  پ��رس��وج��ووەك��ە  ئ��ەگ��ەر 
دەتوانێت مەئمووری درۆزن شەرمەزاربكات.

م���ەئ���م���وور ل����ە ك���ات���ی گ������ەڕان������ەوە ل��ە 
مەئموورییەتەكەی گێڕایەوە كە گیراوە، بەاڵم 
ڕووب��اری  ڕابكات،  تەمومژدا  لە  توانیویەتی 
بەرپرسەكە  ئ��ەگ��ەر  ببڕێت؛  بەمەلە  دان���وب 
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پرسی  شوێنەی  ئەو  كەشناسیی  ئیدارەی  لە 
مەئموور  هه تاوبووە؛  کاتە  ئەو  دەرك��ەوت  و 
مەئموورێكی  دان��ی��پ��ێ��داب��ن��ێ��ت،  ن��اچ��اردەب��ێ��ت 

دووسەرەیە و كار بۆ دوژمن دەكات. 
ئەگەر لێكۆڵینەوەی بەرپرسەكە بە ئامانەت 
و ڕاستگۆییەوە باوەڕی بە پیشەی مەئمورەكە 
بە   – دەمێنێتەوە  بۆی  كە  كارێك  تەنیا  كرد، 
پێدانی   - پێشوو  ك���اری  ناسكی  و  وردی 
بەپێی  بەڵكو  كەم،  نە  زۆر،  نە  حەقەكەیەتی: 

توانا.
5- ت��ۆم��ارك��ردن��ی پ��ەی��ام��اك��ان" دوژم���ن" 
چەكی  تاكە  سیخوڕەكان  ن��اردن��دا:  كاتی  لە 
ڕێ��ك��خ��راوی زان���ی���اری ن��ی��ن. ئ���ەم ئ��ی��دارەی��ە 
لە  جگە  دوژم���ن  زان��ی��اری��ی  ب��ە  گەیشتن  ب��ۆ 
دیكە  هۆكارێكی  لە  سوودیان  سیخوڕەكان، 
نووسراوەكانیان.  خوێندنەوەی  وەرگرتووە: 
ئەمڕۆ پێشكەوتنە زانستییەكان توانای باشتری 
خستووه تە بەردەست: بیستنی گفتوگۆكانیان.

  دەك���رێ���ت ئ��ەس��ك��ەن��دەری گ�����ەورە بە 
داهێنەری سانسۆری پۆستی بزانرێت، چونكە 
بەرپرسەكانی،  دڵ��س��ۆزی  ل��ە  تێگەیشتن  ب��ۆ 
بڕیاری دابوو نامەكانیانی بۆ ببەن. لە سەدەی 
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لە  واز  هەرگیز  كە  ئەمڕۆ،  تا  ناوەڕاستەوە 
بەڵكو  نەهێنراوە،  میتۆدە  لەم  سوودوەرگرتن 
ڕۆژبەڕۆژ گەشەی كردووە. حوكومەتەكان لە 
هەموو سەردەمێكدا و لە هێزی سەربازی، یان 
ڕاستەقینەی  مانای  بە   - زانیاری  ڕێكخراوی 
وشە - )تاریكخانەیان( هەبووە، كە سەرچاوەی 
گرنگی زانیاریەكانیان بووە. ئەمە تا ئەو ئاستە 
لە )سەرۆكه كانی پۆست(  گرنگە، كە هەندێك 
واڵت، سەرۆكی ڕێكخراوی زانیارییش بوون 
- تەرلویە لە سەردەمی كرامول و ئارلینگتۆن 
پ��ادش��ای  دووەم  ش���ارل���ی  س���ەردەم���ی  ل���ە 
حوكومەت  ب��ەوەف��ای  پ��ی��اوی  ی��ا  بەریتانیا-، 
بوون، وەك نووە، لە سەردەمی ڕیشیلۆ و ال 
ڤالەت، لە دەمی ناپلیۆن، هەروەها پرنس تۆر 
ئەڵمانیا.  ئیمپراتۆریەتی  لە  تاكسیس  پرنس  و 
بەرپرسانی  سەرشانی  ئەركی  ڕاددەی��ەك  بە 
)ت��اری��ك��خ��ان��ە( گ��رن��گ��ب��ووە، ك��ە م��ێ��ژووی ئەم 
دیاردەیە، ناو و ڕەوشەكەیانی لە سینگی خۆیدا 
ترلۆیە  سەردەمی  لە  دەزانین  تۆماركردووە: 
هەیە  ك��ارە  ئەم  پسپۆڕی  ن��اوی  دوریسلۆس 
و بە ئاستێك نەزان بووە، هەموو وەرگرانی 
نامە  سانسۆركراوەكان هەستیان بە كارەكەی 
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دەكرد. بە پێچەوانەوە مەئمور ئارلینگتۆن بە 
ناوی سامۆئێل مۆرالند، بە جۆرێك شارەزای 
لە  فەڕەنسا  سەفیری  ك��ە  ب��وو،  ئ��ەرك��ەك��ەی 
لەندەن لەبارەیەوە دەنووسێت: )بۆ كردنەوەی 
نامەكان سوودی لە شێوازێك وەردەگرت، كە 
لە دنیادا دەگمەنە(. وتراوە لە سەردەمی لویی 
پانزەیەم بریری ئەفسەری پۆلیس لەم كارەدا 
گەیشتووه تە لووتكەی گەشەی تەكنیكی، بەاڵم 
دەخستە  زانیارییەكانی  زۆرج��ار  ب��ەداخ��ەوە 
بەردەست مادام پمپادور نەك پاشا. هەر لەو 
ئیمپراتۆری  دووەم  فریدریكی  س��ەردەم��ەدا 
نەمسا،  سەرۆكوەزیرانی  كۆنتیز  و  پ��رووس 
دەدا،  )تاریكخانەكانی(ان  بە  زۆریان  گرنگیی 
بە ئاستێك لە نەمسادا ئەو هەواڵە گرنگترین 
پێكدەهێنا،  زانیاری  ڕێكخراوی  سەرچاوەی 
دەس��ت��دەك��ەوت،  نامەكان  سانسۆری  ل��ە  ك��ە 
ئەم  كارمەندانی  كاری زۆرەوە  بەهۆی  بەاڵم 
زەق��ی��ان  ه��ەڵ��ەی  ج��ار  هەندێک  نووسینگانە 
دەكرد، كە دوای سانسۆری نامەكان و لە كاتی 
لێدەگۆڕا.  نامەكانیان  زەرفی  داخستنەوەیان، 
ئەم نەزانییە چەندان ڕووداوی دیپلۆماسییان 

ورووژاند. 
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ب����ە درێ�����ژای�����ی س������ەدەك������ان، ئ���ەرك���ی 
)تاریكخانەكان( بەرەو سەختی چوو، چونكە 
نووسەری نامەكان كاتێك دەیانویست كەس 
دەرنەچێت،  نامەكەیان  ناوەڕۆكی  لە  سەری 
سوودیان لە مەرەكەبی نەبینراو وەردەگرت، 
یان ناوەڕۆكی نامەكەیان بەڕەمز دەنووسی. 
باسەكە  ب��ە  كۆتایی  ك��ورت��ەی��ە  ب��ەم  ل��ێ��رەدا 
لەو بە شەدا بە دوورودرێژی  دێنم، چونكە 
میتۆدانەوە  بەم  پەیوەندی  كە  باسیدەكەم، 
لە  )تاریكخانە(  بزانین  دەبێت  ب��ەاڵم  هەیە، 
)ئیداراتی  بە  كە  الوە،  ب��ەم  ن��ۆزدە  س��ەدەی 
سانسۆر( ناودەبران، چیدیكە ئەو نووسینگە 
ب��چ��ووك��ان��ە ن��ەب��وون ك��ە ن��ام��ەك��ان��ی��ان تێدا 
دەكردنەوە و الك و مۆریان الدەبرد، بەڵكو 
تەیار  ئ��اڵ��ۆزی  زۆر  دام�����ەزراوەی  ببوونە 
كردنەوەی  كارگەی  و  كیمیایی  بەئەزموونی 
گەشەیەكی  ئێستادا  لە  ئیداراتانە  ئەم  ڕەمز، 
لە ڕەوتی جەنگی یەكەمی  زۆریان كردووە: 
ج��ی��ه��ان، چ��ەن��دان دەی����ان م��ل��ی��ۆن ن��ام��ەی��ان 
لێكداوەتەوە: ژمارەی 630/846/30 نامەی 
لە  كە  پشكێندراون،  ئەمه ریكی  هێزەكانی 

بەرەی شەڕ بوون.  



83سیخوڕیودژەسیخوڕی

زانیاری  گواستنەوەی  تاكەهۆكاری  نامە 
كە  بەڵگەنەویستە،  و  دوور  ڕێگه ی  لە  نییە 
لە  بە پێشكەوتنی ڕێكخراوی زانیاری ئاوڕی 
داوەتەوە. سەرەتا  پەیوەندی  تری  شێوەكانی 
سەدەی  نێوەڕاستی  لە  ئەله كتریكی  تەلگرافی 
جیابوونەوەی  شەڕەكانی  دەرك��ەوت.  هەژدە 
كرد،  ب��اش��وور  هێزەكانی  لە  وای  ئەمه ریكا 
بسەلمێنن:  خ��ۆی��ان  ه��ون��ەری��ی  ل��ێ��ه��ات��ووی��ی 
ه��اش��وه��وش��ی��ی��ان ل��ەس��ەر ه��ێ��ڵ��ی ت��ەل��گ��راف��ی 
نەك  توانییان  و  دروستكرد  باكوورییەكان 
تەنیا پەیامی دوژمن وەربگرن، بەڵكو پەیامی 

هەڵەشیان بۆ بنێرن.
كەمێك پاش - لە كۆتایی سەدە - دیسانەوە 
دەوڵەمەندترین  س��ەرچ��اوەی  ب��ووە  تەلەفۆن، 
زان���ی���اری. ئ��ەم ه��ۆك��ارەی پ��ەی��وەن��دی��ی��ەش بە 
و  پۆلیس  تەلگراف،  ئاسایی  ڕێبازی  هەمان 
ئیداراتی دژەسیخوڕی سوودیان لێوەرگرت. بە 
خۆیان  واڵتی  لە  پێگانە  ئەم  ئ��ەوەی  بیانووی 
كاردەكەن، دەتوانن بەئاسانی )ئامێری بیستن( 
لە  بەكاربێنن.  گوشییەكاندا  و  ناوەندەكان  لە 
ماوەی ساڵەكانی ئەم دواییە زۆرشت دەربارەی 

ڕەوشی زانیاری و قۆرخكردنییەوە وتراوە. 
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گ��ش��ت��ان��دن��ی ك��ەرەس��ت��ەی گ��واس��ت��ن��ەوەی 
ئەله كتریكی، تەكنیكی پەیوەندی هەڵگێڕاوەتەوە: 
قەڵەمبازی  ئێستاوە  س���ەدەی  س��ەرەت��ای  ل��ە 
شمەكی  بەكارهێنانی  لە  قووڵتر  دیسانەوە 
ڕێكخراوی  پەیدابووە.  ئەله كتریكی  ڕادی��ۆی 
زان��ی��اری��ی��ش ب��ۆ خ���ۆی ل��ە دوو ڕوان���گ���ەوە 
لە  دەك��رێ��ت  بۆیە  گ��ۆڕی��وە: س��ەرەت��ا  شێوەی 
هەلومەرجێكدا كەڵك لە مەئمووران وەربگرێت، 
كە تەنانەت پێشتر بۆی نەدەچوون، پاشان بەو 
هۆیەی ڕووداوێكی سەرسوڕهێنەر قەومابوو: 
نهێنیانەترین پەیام دەكەوتە بەردەستی هەموو 
لێیانی  گوێگرتن  زەح��م��ەت��ی  ك��ەس��ان��ەی  ئ��ەو 
ڕادی���ۆوە  ب��ەه��ۆی شەپۆلی  ك��ە  ن��ه دەه��ێ��ش��ت، 
نوێ  ئاسانكاریی  بەڵگەنەویستە  دەن��ێ��ردرا. 
زانیارییەوە،  ڕێكخراوی  بەردەست  كەوتبووە 
تەنیا الیەنی ڕواڵەتی هەیە: گومانی تێدانییە لە 
ڕادیۆیی  پەیامی  وەرگرتنی  یەكەم  دەیەكانی 
كە  بەڵگەنەویستە  بەاڵم  بوو،  ئاسایی  كارێكی 
پێش  لەوسۆنگەوە  بوون.  ڕەمز  پەیامانە  ئەم 
70 ساڵ، تەكنیكی ڕەمز و تەكنیكی تەواوكاری، 
واته  ئاشكراكردنی ڕەمز بە شێوەیەكی بەرچاو 
پێشكەوتوون و بەردەوام لە ملمالنێ دابوون.
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وەرگ��رت��ن��ی پ��ەی��ام��ەك��ان��ی ڕادی���ۆ ه��ەر بە 
كارگەكانی  بۆ  خۆراك  ئامادەكردنی  ئامانجی 
ئ��اش��ك��راك��ردن��ی ڕەم���ز ن��ی��ی��ە. س���ەب���ارەت بە 
ئەله كتریكی،  ڕادیۆی  نێردراوی  كەوتنەگەڕی 
وەك  پ��اش��ان  و  داه��ێ��ن��ا  ن��وێ��ی��ان  تەكنیكی 
ئامانج  كە  گەشەیكرد،  گونیومەتری  ڕادی��ۆی 
بوو.  ڕادیۆ  نێرەری  شوێنی  دیاریكردنی  لێی 
بەسە  ئەوەندە  سەرەتاییە:  زۆر  بنەماكەیان 
النیكەم  و  وەرب��گ��ری��ت  ڕادی��ۆی��ی  پەخشێكی 
ئاڕاستەكەی لە دوو خاڵدا دیاریبكەیت. شوێنی 
یەكتربڕی ئەم دوو ئاقارە، شوێنی سەرچاوەی 

نێرەری هاوبەش دیاریدەكات.
ل��ە م����اوەی ج��ەن��گ��ی دووەم����ی ج��ی��ه��ان و 
ناسینی  گونیومەتری  ڕادی��ۆی  ئ��ەوەی  پ��اش 
بووەتە  ئ��اس��ان��ك��ردووە،  زۆری  سیخوڕێكی 
لە  بەاڵم  دژەسیخوڕی،  سەرەكیی  ئامڕازێكی 
سوودێكی  زانیارییش  بەدەستهێنانی  ب��واری 
ڕادیۆیی  شەپۆلی  پێشكەشكردووە.  زۆری 
تایبەتمەندییەكیان هەیە و پەیوەندی بە مانای 
ئەو  هەڵیگرتوون،  كە  نییە،  پەیامانەوە  ئ��ەو 
ناردنی  شێوازی  ل��ە:  بریتین  تایبەتمەندیانە 
ڕاددەی  و  نوێنەر  شەپۆل،  درێژیی  شەپۆل، 
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زانیارییەكان  ڕێ��ك��خ��راوە  ترافیك.  بەهێزیی 
)شیكاركردنی(  لە  كە  هەیە،  بەشێكییان  چەند 
بەهۆیانەوە  و  شارەزان  تایبەتمەندیانەدا  ئەم 
فەرماندەی  دەدۆزن��ەوە:  پەخش  سەرچاوەی 
گشتیی سوپا یا تیپ، هێزی ئاسمانی، كەشتی، 
لە  شێوەیە  ب��ەم  وەختێك  ژێ��ردەری��ای��ی.  ی��ان 
و  شەڕ  بڕیارەكانی  لە  ئاگاداربوون  ش��ەڕدا 
كە  ئاساندەكات،  دوژم��ن  دەریایی  تێکشكانی 
شیكاری  موتوربەی  گونیومەتری  ڕادی���ۆی 

تایبەتمەندیەتی شەپۆلی ڕادیۆیی بكرێت.

بەدەستهێنانیزانیارییەكان
بەشێوازیمیتۆدە)مۆدێرنهکان(

لە  تەكنەلۆژیا   - بیستن  مایكرۆفۆنی   -1
دەیەكانی ئەم دواییە پێشكەوتنی سەرسامكاری 
ڕێ��ك��خ��راوە  ك��ە  ئاساییە  دی��ت��ووە؛  ب��ەخ��ۆوە 
پێشكەوتنە  ل���ەو  س���وودی���ان  زان��ی��اری��ی��ەك��ان 
چ���ارەدۆزی  ك��ە  وەرگ��رت��ووە،  تەكنەلۆژیانە 
مەسەلە پسپۆڕییەكان بوون. بە كەڵكوەرگرتن 
ئ��ام��ڕازان��ە  ل��ەو  ه��ەن��دێ��ك  پێشكەوتنانە  ل��ەم 
گەشەیانكردووە، كە سوودیان لێوەرگیراوە و 

هەندێک شمەكی نوێ دەركەوتووە.
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سەرەكیی  چاالكیی  دیتن،  و  بیستن  وت��م 
تەكنەلۆژییەكان  پێشكەوتنە  سیخوڕییە. 
وایانكردووە، مرۆڤ باشتر ببینێت و ببیستێت.
میتۆدەكانی  پێشكەوتنی  بە  بیستن  باشتر 
ئامێری بیستن و تۆماركردنی دەنگ و بەتایبەت 
بیستنە،  ئامێری  ئەو  ئاسانبووە.  وتراوەكان 
گواستنەوەی  كاتی  لە  یان  ڕاستەوخۆ،  یان 
ڕادی��ۆف��ۆن( )ت��ەل��ەف��ۆن،  ب��ەه��ۆی  گفتوگۆكان 
)مایكرۆفۆنێك(  بەهۆی  دەن��گ  دەب��ێ��ت.  ەوە 
كە  ڕادی��ۆ،  نێرەری  چ  پاشان  و  وەردەگیرێت 
مایكرۆفۆنی لەگەڵە و چ بەهۆی وەیارەوە بۆ 
دەزگایەكی تۆماركردنی دەنگ دەنێردرێت. ئەم 
تەكنیكانە كۆنن، بەاڵم لێرەدا دەمەوێت دەزگای 
زۆر پێشكەوتوو بیربێنمەوە - مایكرۆفۆنەكان 
بە  مایكرۆفۆنی  و  بچووك  زۆر  نێرەری  و 
ماهییەتی تایبەت - كە توانایەكی نائاسایی بۆ 
رێكخراوی زانیاری خستووه تەڕوو، كارخانەی 
بە  فرەیی  و  فراوانكردووه   چەكوچۆڵەكەیانی 

ڕەوشەكەیان بەخشیوە.
ل���ە ئ��ێ��س��ت��ادا درووس���ت���ك���ردن���ی ن��ێ��رەری 
گوڵێك،  لە  دەكرێت  كە  هاوێنەیەك،  هێندەی 
بكرێتەوە.  جێی  ددان��ێ��ك،  ی��ان  گ��ەوه��ەرێ��ك، 
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متمانە  جێی  و  كەمە  توانایان  دەزگایانە  ئەم 
تۆزێك گەورەتر،  لە ڕەهەندەكانی  بەاڵم  نین، 
ئامڕازی   - لۆبیایەك  ب��ەق��ەد   نموونە  بۆ   -
ت�����ەواو ك����رداری����ن. زۆرج�����ار ئ���ەم ن��ێ��رەرە 
وردان��ە بۆ )دان��ان( لە شوێنەكان و بەتایبەت 
ژوورانە  لەو  بەكاردەهێنرێن.  باڵوێزخانەكان 
)دەیشارنەوە(، كە ڕەنگە گفتوگۆی  به كەڵكی 
لەتەنیشت  ه��ەروەه��ا  ئ��ەن��ج��ام��ب��درێ��ت9.  ت��ێ��دا 
قەرەوێڵەكان )دوورنییە بۆ فرتوفێڵی سێكسی(، 
سندوقەكان )بۆ ئاشكراكردنی كۆدی سندوق( 
و  تایپەكە  دەنگی  شیكردنەوەی  )بۆ  تایپ  و 
تایپكراوە(. ئەم  بابەتەی  نۆژەنكردنەوەی ئەو 
واڵتانی  لە  و  گ��ەورە  پێوەری  لە  هەنگاوانە 
بلۆكی خۆرهەاڵتدا ئەنجامدەدرێت. لە هەندێك 
ساڵدا )پاككردنەوە(ی باڵوێزخانەكانی خۆرئاوا 
ئاشكرابوونی  سۆفیا  یان  پ��راگ،  مۆسكۆ،  لە 
تەالرێكدا  لە  تەنیا  مایكرۆفۆنی  لە30ی  زیاتر 

ئاسانكردووە.
گ��ەورە،  و  بچووك  گشتیتر  ن��ێ��رەرەك��ان، 
شوێنەكانیش  دەرەوەی  ل��ە  ج��ار  ه��ەن��دێ��ك 
ب��ەك��اره��ێ��ن��راون. دەك��رێ��ت ئ��ەم دەزگ��ای��ە لە 
دابنێیت.  ئاسن  هێڵی  فارگۆنی  و  ئوتومبێل 



89سیخوڕیودژەسیخوڕی

ت��ەن��ان��ەت ئ��ەم دەزگ��ای��ە ل��ە پ��اژن��ەی پ��ێ��اڵودا 
دۆزراوەتەوە.

بۆ تۆماركردنی دەنگەكان، پێویست ناكات 
ك��اردا  ژووری  ل��ە  مایكرۆفۆنێك  ب����ەردەوام 
هەموو  جێگرەوەی  بیكەیە  دەكرێت  دابنێیت. 
شەپۆلی  بەركەوتنی  لە  كە  ئاستانەی،  ئ��ەو 
دەنگی دەلەرزن؛ بۆ نموونە گووشیی تەلەفۆن، 
تەپڵەكی  دەنگ،  پەخشی  دەزگایەكی  بڵندگۆی 
ج��گ��ەرە، پ���ەرداخ، ش��ووش��ەی پ��ەن��ج��ەرە، لەو 
ناچاالك(  )وەاڵم��دەرەوەی��ەك��ی  وەك  شتانەن 
دەب��ێ��ت  بیست س���اڵ  ن��زی��ك��ەی  ك���اردەك���ەن. 
دەستەی ئاساییشی ئەمه ریكا لە نووسینگەی 
سەیریان  شتێكی  م��ۆس��ك��ۆ،  ل��ە  ك��ارەك��ەی��ان 
دیپلۆماتە  ئەم  كورسیی  لەپشت  ئاشكراكرد. 
هەڵۆیەكی  ئ��ەم��ه ری��ك��ا،  نیشتمانیی  ئ��اڕم��ی 
گ���ەورەی ل��ەدار درووس��ت��ك��راو دان��راب��وو، كە 
دەوڵ��ەت��ی سۆڤێت ب��ەدی��اری ب��ۆی ب��ردب��وون. 
پاش پشكنینێكی وردی ئەو شتە، لە یەكێك لە 
دۆزییانەوە  ناوپەنچكدا  ماسولكەی  چینەكانی 
بەم  بەسترابۆوە.  بچووك  ئالیەرێكی  بە  و 
ن��اچ��االك(  )وەاڵم�����دەرەوەی  ی��ەك��ەم  شێوەیە 
دەستنیشانكرا. ئەم شتانە وەك مایكرۆفۆن لە 
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بەركەوتنی شەپۆلی دەنگی دەلەرزن و جووڵە 
یان كار لە دەستەی شەپۆلی ئەلكترۆموگناتیسی 
دەكات، كە بەرەو ئەمانە ڕێنمایی كراوە. ئەم 
تۆماردەكرێت،  ئەلكترۆموگناتیسیانە   شەپۆلە 
دەن����گ و گ��ف��ت��وگ��ۆك��ان��ی��ان ل���ەس���ەر ن���ۆژەن 
تیشكی  ب��ەك��اره��ێ��ن��راو  تیشكی  دەب��ێ��ت��ەوە. 
ئەم  لێزەر،  تیشكی  شووشە،  بۆ  یان  ڕادارە، 
زۆرە:  بایەخیان  ناچاالكانە  وەاڵم�����دەرەوە 
چونكە  ئاشكرابكرێن،  و  تاقیب  ناتوانرێت 
بەشێكی ناوەندی سروشتین؛ پاترییان ناوێت 
جێی  بەاڵم  كاردەكەن؛  هه تاهەتایە  بەمەش  و 
تەپڵەكی  پایپێك كە بخرێتە سەر  نین،  متمانە 
جگەرە یا دەرگایەك، كە پێوە بدرێت، ناهێڵێت 

بجووڵێنەوە و دەیانكوژێنێتەوە.
 Signal( زان���ی���اری  ئ���ام���اژەك���ان���ی   -2
بیستەری  دان��ان��ی   )intelligence:Sigint
ڕێكخراوە  تاكتیكی  چاالكیی  لە  مایكرۆفۆنی 
ئامێری  ب��ە  بەكاردەهێنرێن.  زان��ی��اری��ی��ەك��ان 
بیستنی ڕادیۆیی هەنگاو بۆ ئاستی ستراتیژی 
دوو  لەنێوان  پەیام  وەرگرتنی  كە  دەنێین، 
ك���ی���ش���وەردا ئ���اس���ان���دەك���ات. گ��واس��ت��ن��ەوەی 
پەیامەكان بەهۆی شەپۆلی هێرتز، لەو کاتەوە 



91سیخوڕیودژەسیخوڕی

كە  پێشكەوتووە،  سەرسامكار  ڕەهەندی  بە 
مانگەدەستكردەكان بۆ پەیوەندی بەكارهێنران، 
لە كاتێكدایە كە پەسه ندكردنی سیستمە  ئەمە 
ڕەمزییە پێشبینینەكراوەكان، بەزەقی ئەگەری 
كردنەوەی ڕەمزی پەیامەكانی سنورداركردووە. 
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە ن��ال��ەب��ارە، 
پەیوەندیی ڕێكخراوە زانیارییەكانی بە نێرەری 
بە  ئەم سەنتەرانە  ڕادیۆكان كەمنەكردۆتەوە. 
پێشوو،  بەهێزتری  ئ��ام��ڕازی  ب��ەر  پەنابردنە 
ئەم  وەاڵم��ی  گرانتر  پێشووتر  لە  ب��ەداخ��ەوە 
ئەگەری  كەموزۆر  داوەت���ەوە.  دژواریانەیان 
هاوكاتی  پ��ەی��ام��ەك��ان  ك���ۆدی  ن��ەك��ردن��ەوەی 
كۆد،  ك��ردن��ەوەی  تەكنیكەكانی  سەرهەڵدانی 
دی��س��ان��ەوە  ب���ەاڵم   - ب��اس��م��ك��ردن  پێشتر  ك��ە 
سەردەمەوە  لەو  چونكە  دەك��ەم،  شرۆڤەیان 
بایەخی ئەم تەكنیكانە زۆرتر بووە، كە شەڕ 
سەردەمی  ن��اوەت��ە  پێیان  میكانیزمەكانی  و 

ئەلكترۆنییەوە -.
وەرگ��رت��ن��ی ش��ەپ��ۆل��ی ه��ێ��رت��ز ل��ە زم��ان��ی 
زانیاری  ئاماژەی  زانیارییەكانەوە،  ڕێكخراوە 
)SIGINT( پێكدەهێنێت. ئاماژەی زانیاری بۆ 
 - )COMINT( خۆی بە پەیوەندیی زانیاری
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بریتییە لە ناردنی پەیام بە مانای ئاسایی وشە 
و گواستنەوەی پەیامەكانی )Elint(- بریتییە لە 
ڕادار، پێوەری مەودا لە دوورەوە )مەوداپێو(، 
هاوكاری  دوورەوە،  لە  ماتۆڕەكان  ڕێنمایی 

ڕێنمایی كەشتییەكان و هتد - دابەشدەبێت.
ل��ە ق��ەڵ��ەم��ڕەوی��ی ب����اودا، وات���ا پ��ەی��وەن��دی 
بنچینەدا  لە  ئامانجێك   )COMINT( زانیاری 
ئ��اش��ك��راك��ردن��ی ڕەم���ز، ی��ان الن��ی��ك��ەم شیكار 
بە  زانیاری  ڕێكخراوی  كە  پێوییە،  گۆشە  و 

دوایەوه یه تی.
 ،)ELINT( سەبارەت بە زانیاریی ئەلكترۆنیك
هێمایەكە بە یارمەتیی ئەم بەشە كۆدەكرێتەوە، 
زۆرج��ار  كۆمپیوتەر،  دراوەت���ە  ئ���ەوەی  دوای 
هەندێك  و  سەرنجڕاكێش  و  زۆر  زان��ی��اری��ی 
جار گرنگ بەدەستەوە دەدات: ئەم زانیارییە لە 
نزیكبوونەوەی فڕۆكە، یان سارۆخ هۆشداریدەدات 
و مەترسی و ئامادەباشی ڕادەگەیەنێت، زانینی 
لە مرۆڤ  وا  ئ��اس��ان   نێرەر  ج��ۆری  شوێن و 
دەكات نێرەری دوژمن بشێوێنێت و وەك نموونە 
موشەكەكانی دوژمن - گشتیتر لە ناوكی و هیتر 
- لە ئامانجی پێشبینیكراو البدات و تەنانەت بۆ 

ئەو كەسانەی بنێرێتەوە كە هەڵیانداوە. 
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ڕێ��ك��خ��راوە  ئ��ەم  ئەلكترۆنیك،  زان��ی��اری��ی 
پێكدادانەكانی  لە  بنچینەیی  ڕۆڵی  زانیارییانە 
ئ��ێ��س��ت��ادا دەب��ی��ن��ن، ك��ە ت��ای��ب��ەت��ن ب��ە ش��ەڕی 
ئەلكترۆنیك. بۆیە لە ئاشتیدا توانایەكی زۆری 
بۆ تەرخانكراوە. ئاژانسی ئاساییشی نیشتمانی 
یارمەتیی  بە  واڵتەیەكگرتووەكان   )N.S.A(
ئەركی  سوپا  زانیاریی  دەس��ت��ەی  و   )CIA(
پەیوەندیی زانیاری )COMINT( و زانیاریی 
ئەلكترۆنییە )ELINT(. پێكدادانی ناوخۆیی20 
س��اڵ��ی ئ���ەم دوای��ی��ە ه��ەل��ی ئ��ەزم��وون��ك��ردن��ی 
ئاژانسە  ئ��ەم  بۆ  میتۆدەكانیان  و  میكانیزم 
ناكامییەكانی  ل��ە  هەندێك  ئێمە  ڕەخ��س��ان��د. 
زانیاریی ئەلكترۆنی دەزانین: ئەژدەر هاوێژی 
شادی  تۆڕنەچی  و   )Maddox( م��ەدۆك��س 
)Turner Joy( ، كە لە ساڵی 1964 لە دەریای 
شەڕكەرەكانی  كەشتییە  تۆپبارانكران؛  چین 
هێرشییانكردە   1967 ژویەنی  لە  ئیسرائیل 
سەر كەشتیی لیبەرتی )34 كوژراو(؛ كەشتیی 
پۆئبلۆ، كە هێزی دەریایی كۆریای باكوور لە 
ژانویەی 1968 بە دیلی گرت10. گومانی تێدا 
نییە، كە دەتوانین هەر ئاگامان لە شكستەكان 
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دوورنییە،  زۆر  و  سەركەوتنەكان  نەك  بێت 
كە سەركەوتنەكان پێ بە پێ لە شكستەكا ن 

زۆرتر بووبێت.
3- چاودێری ئاسمانی - قسە لەسەر ئەو 
)بیستن(  زۆرت��ر  و  باشتر  كە  كرا،  هەنگاوانە 
بۆ  تریش،  هەنگاوی  ه��اوك��ات  ئاساندەكات. 
جێگیركردنی  هەروەها  دیتن،  زیاتر  و  باشتر 

وێنەی وەرگیراو دەستەبەربووە. 
لەم  مەسەلەیەكە  ئامانجێك  بە  گەیشتن 
زانیاری  ڕێكخراوەكانی  بۆ سەرۆكی  بوارەدا 
ناتوانن  مەئموورەكانیان  كە  خ��راوەت��ەڕوو، 
ئەمه ریكییەكان  بڵێین،  ڕوون��ت��ر  ب��ی��گ��ەن��ێ. 
لە سیبریا  بنكەی سۆڤێت  دەیانەوێت شوێنی 
)ئ��ەو  بچێتە  نییە  س��ی��خ��وڕێ��ك��ی��ان  و  ب��زان��ن 
بەخەیاڵدا  س��ادەی��ان  فیكرێكی  كوێستانە(11. 
مەبەست  ئامانجی  سەر  بنێرنە  فڕۆكە  هات: 
و وێنەیان بگرن. گرفتەكە ئەوەبوو بۆئەوەی 
ف��ڕۆك��ەك��ە ل���ە ك��ات��ی ف��ڕی��ن��دا ڕاون���ەك���رێ���ت، 
و  بفڕن  زۆرەوە  بەرزییەكی  لە  ناچاربوون 
دەبێت بۆ سوودوەرگرتن لە وێنەكان، بەشی 
زۆر بچووك پەرچ بكەنەوە. ئەو پێشكەوتنەی 
بەتەریبی  وێنەگرتن  و  ئاسمانی  هونەری  كە 
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دوو  گرفتە  ئەو  چارەسەری  دێنن،  بەدەستی 
ئەمه ریكییەكان  پەنجاكان  لە  و  دەكات  هێندە 
دەیتوانی  كە  بەكارهێنا،  ی��و2-ی��ان  فڕۆكەی 
زەوی  ئاستی  لە  هەزارمەتر   16 بەرزیی  لە 
بفڕێت، كامێرەی وێنەگرتنەكەی دەیتوانی لەو 
موشەكەكان  هەڵدانی  الیەكی  وێنەی  مەودایە 
داب��وو،  خ��ۆی  كاتی  لە  هەنگاوە  ئ��ەم  بگرێت. 
لە  سۆڤێت  ئەتۆمیی  ت��ۆپ��ی  ی��ەك��ەم  چونكە 

سێپتەمبەری 1949 تەقیبووه وە. 
فڕۆكەی یوu2( -2( )زانیاریی ژیاری(12یان 
بەدیاری  ئەمه ریكی  زانیاریی  ڕێكخراوی  بۆ 
فڕۆكەی   1960 مەی  لە  سۆڤێتییەكان  هێنا. 
گ��اری  فرانسیس  ف���ڕۆك���ەوان  ب��ە  ی��و2-ی��ان 
لە  كەمتر  دوای  خستەخوارەوە.  پ���اورزەوە 
ئەندرسۆن،  ئاڕ.  فڕۆكەی  كوباییەكان  2ساڵ 
لەو  سیاسی  سوودوەرگرتنی  لەناوبرد.  یان 
كرد،  ئەمه ریكییەكان  لە  وای  ڕووداوە  دوو 
ڕابگرن.  ی��و2-  فڕۆكەی  لە  س��وودوەرگ��رت��ن 
و  دروستبكەن  باشتر  فڕۆكەیەكی  توانییان 
147و  )ڕای��ان  بێفڕۆكەوان  فڕۆكەی  پاشان 
ڕای����انBGM-34(ی����ان داه��ێ��ن��ا. چ��وون��ە ناو 
مانگی  لە  زانستی  سوودوەرگرتنی  قۆناغی 
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درووستكردنی  بۆ  كۆتایی  خاڵی  دەستكرد، 
ئەم جۆرە فڕۆكانە دانا. 

ڕۆژی4ی   - دەس��ت��ك��ردەك��ان  مانگە   -4
سۆڤێتییەكان  س���اڵ���ی1957  ئ��ۆك��ت��ۆب��ەری 
توانییان مانگی دەستكرد بە ناوی سپۆتنیك لە 
زەوییەوە ڕەوانەی ئاسمان بكەن. ڕووداوێك 
ك���ە ل���ە س����ەردەم����ی خ���ۆی���دا ڕووب�������ەڕووی 
ئەمه ریكییەكان  ب��ووه وە.  زۆر  ورووژاندنێكی 
لە  دواكەوتنەکەیان  ق��ەرەب��ووك��ردن��ەوەی  بۆ 
بەخێرایی  ئاسمان،  داگیركردنی  كێبەركێی 
كەوتنە چاالكی و لە 1ی ژانویەی 1958 مانگی 
دەستكردی ئێكسپلۆرەرExplorer1( 1( یان 

لە مەداری زەوی جێگیركرد.
 ،1978 ساڵی  كۆتایی  تا  م��ێ��ژووەوە  لەم 
لە  زی��ات��ر  واڵت��ەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان  و  سۆڤێت 
ڕەوان���ەی  دەس��ت��ك��ردی��ان  مانگی  دووه����ەزار 
فەڕەنسا  چین،  هەروەها  ك��ردووە.13  ئاسمان 
مانگی  ئ��ەورووپ��ی،  ئاسمانی  ڕێ��ك��خ��راوی  و 

دەستكردیان ڕەوانەی ئاسمان كرد.   
كیلۆگرامە،  كێشەكەی سێ  پلۆرەر،  ئێكس 
ئ���ەو م��ان��گ��ەدەس��ت��ك��ردان��ەی، ك��ە ئ��ەم��ڕۆ لە 
تەنانەت  و   10 دادەن��رێ��ن،  زەوی  م���ەودای 
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ئ��ام��اژەی  ژم��ارەی��ە  ئ��ەم  كێشییانە.  ت��ەن   20
ساڵدا   22 م��اوەی  لە  كە  پێشكەوتنەیە،  ئ��ەو 

به دەستهاتووە. 
م��ان��گ��ەدەس��ت��ك��ردەك��ان زی��ات��ر ب��ۆ ك��اری 
سەربازی بەكاردەهێنرێن: %78 بۆ سۆڤێت و 
هەڵسوكەوتی  واڵته یەكگرتووەكان.  بۆ   38%
مەسەلە  لە  سۆڤێتییەكان  و  ئەمه ریكییەكان 
سەربازییەكاندا بەگشتی تەریب و هاوكاتە. لە 
ئێستادا ئەم بنەمایە بەكاردەهێنرێت، بۆیە ئەو 
هه ردوو  بۆ  دێنمەوە  بیریان  بە  كە  خااڵنەی 
واڵت پێشینەی هەیە، گەرچی زۆرجار پشتم بە 
تا سۆڤێتی.   بەستووە  ئەمه ریكی  سەرچاوەی 
و  زان��راون  زیاتر  سەرچاوانە  ئەم  له ڕاستیدا 
پەیوەندی بە سۆڤێتەوەیە، یا كەمتر بەپەنهانی 

ماونەتەوە. 
م��ان��گ��ە دەس���ت���ك���ردە ڕاگ���وێ���زەرەك���ان 5 
پەیوەندپی  چ��اودێ��ری،  هەیە:  ئەركییان  پێنج 
ناساندنی  ك��ەش��ت��ی��ی��ەك��ان،  ڕێ��ن��م��ای��ی  دوور، 
دەرب��ارەی  سیخوڕی  و  ئەلكترۆموگناتیسی 
ئەتۆمی.  تەقینەوەی  و  بالستیكی  موشەكی 
یەكەم، چوارەم و پێنجەم ئەرك بە ڕێكخراوی 

زانیارییەوە دەبەسترێتەوە.
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ئەركێكی  چ���اودێ���ری  ئ��ەرك��ی  ب��ەت��ای��ب��ەت 
ڕوانگەی  لە  دەستكرد  مانگی  چونكە  خۆشە، 
واڵتێكدا  ئاسمانی  بەسەر  كە  ئاسمانییەوە، 
ت��ێ��دەپ��ەڕێ��ت، زێ��دەڕۆی��ی ن��ەك��ردووه ت��ە سەر 
سیادەی ئاسمانی ئەم واڵتە؛ بەمەش دەكرێت 
هەسارەكانی  الیەكی  هەموو  چاودێرییە  ئەم 
ت��رس��ی  ئ�����ەوەی  ب��ه ب��ێ  ب��ت��ەن��ێ��ت��ەوە،  زەوی 

بەریەككەوتنی دیپلۆماتیكی هەبێت.  
بە  تەكنیكییەوە  ڕوان��گ��ەی  ل��ە  وێ��ن��ەك��ان 
م��ی��ت��ۆدی ك��الس��ی��ك، ی���ان ب��ە ك��ەڵ��ك��وەرگ��رت��ن 
یان  ش���ەودا(،  )ل��ە  س��وور  ئەودیو  تیشكی  لە 
ڕاداری  ل��ە ش��ەپ��ۆل��ی  ب��ە س���وودوەرگ���رت���ن 
وێنەی  هەركەشوهەوایەكدا  )لە  سانتیمەتری 

شه و و ڕۆژ( دەگیرێت.
مەبەستە  وەاڵم���ی  چ��اودێ��ری��ی  دەك��رێ��ت 
یەكەم  بۆ  بێت.  تەكنیكییەكان  یا  ستراتیژی 
تر  دەربڕینێكی  بە   - جیاكردنەوە  دەسەاڵتی 
وێنەكە  لە  شتەكە  تیرەی  بتوانرێت  النیكەم 
دەستنیشانبكرێت - دەبێت 3تا5 مەتر بێت و 
بۆ دووەم جیاكردنەوەیەكی بەرز لە پێوەری 

5/0 مەتر پێویستە. 
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چاودێری  دەستكرد  مانگی  ئەركی  یەكەم 
بووە. سۆڤێت لە ساڵی 1962 بۆ ئەو مەبەستە 
س����وود ل��ە م��ان��گ��ی دەس��ت��ك��ردی ك��اس��م��ۆس 
وەردەگرێت، لە كاتێكدا ویالیەتەیەكگرتووەكان 
لە ساڵی 1961، مانگی دەستكردی سامۆس 
هیتری  و  م��ی��داس  دی��س��ك��ەڤ��ەری  پ��اش��ان  و 
بەكارهێناوە. ئەم مانگە بە هێزی جیاكردنەوەی 
مامناوەند، مەداری بازنەییان هەیە، كە بەسەر 
وێنەكان  دەڕوات.  جەمسەردا  دوو  ئاسمانی 
لە مانگەكەدا دیار و شەپۆلی ڕادیۆ بۆ زەوی 
لە  س��وود  ئەمه ریكییەكان  مانگە  دەن��ێ��رێ��ت. 
ئۆقیانووسی  وێستگەی  زەوی  مانگی  بوونی 
بنكەكانیان  كە  وەردەگ���رن،   SDRS ئ���ارام، 
ڕادی��ۆی��ی  ڕوان��ی��ن��ی  ن��اوچ��ەی  دەرەوەی  ل��ە 
چەندین  دەتوانن  دەزگایانە  ئەو  جێگیردەبن. 

ساڵ كاربكەن.
لە  وێنەستراتیژییەكان  توێژینەوەی  کاتێك 
هەندێك خاڵدا پێویستی بە شیكاریی وردترە، 
مانگێكی چاودێری تاكتیكی ڕەوانەی ئاسمانی 
مانگانە  ئ���ەم  دەك���رێ���ت.  ن���اوب���راو  ئ��ام��ان��ج��ی 
ئاسمانی  سەر  بۆ  كە  هێلكەییە،  مەدارەكەیان 
ئ��ام��ان��ج  الن��ی��ك��ەم م����ەودای خ��ۆی ب��ە زەوی 
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دەگەن )180كیلۆ مەتر(. مانگێكی ئەمه ریكیی 
لەم جۆرە بە ناوی بیگ بۆرد هەیە، كە زیاتر 
5/12 تەن كێشییەتی. ئەو فلیمانەی ئەم مانگە 
دەیانگرێت بەهۆی كەپسوولێكی گێڕەرەوە بۆ 

زەوی دەنێردرێت.
سۆڤێت،  و  واڵتەیەكگرتووەكان  وێ���ڕای 
خاوەنی  ئێستادا  لە  كە  هەیە،  سێیەم  هێزی 
ساڵی  چین  وێنەگرتنە:  چ��اودێ��ری��ی  مانگی 
بنكەكانی  لە  لەم جۆرەی  مانگی  1975 سێ 
ئەم  ك���ردووە؛  ئاسمان  ڕەوان���ەی  كانسۆوە 
مانگانە تەمەنیان كورتە: لە 60 ڕۆژ كەمترە. 
بەاڵم پاشان یەكەم تاقیكردنەوە، چینیەكان بە 

پێشكەوتنگەلی گرنگ گەیشتوون.
ناساندنی  م��ان��گ��ەدەس��ت��ك��ردەك��ان  ئ��ەرك��ی 
هەموو  بیستنی  ئامێری  ئەلكترۆموگناتیسی، 
نێرەرە ئەلكترۆموگناتیسی و بەتایبەت نێرەری 
ڕادارە. لەڕاستیدا بۆ هاوكاریكردنی موشەكە 
بۆ  ئەتۆمی  ك��اڵوەی  هەڵگری  بالیستییەكانی 
بەرگریی  ت��وان��ای  زانینی  دوژم���ن،  ن��اوچ��ەی 
ئ��ەس��ت��وورە –  ب��ە ڕادار  دوژم��ن��ە، ك��ە پشتی 
بەمەش ناسینی فریكانس، مۆدۆالسیۆن خێرایی 
ڕاماڵینی شوێنی جێگیربوون لەم ڕادارانەدا - 
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كارێكی تەواو پێویستە. بۆ بەدەستهێنانی ئەو 
زانیارییە بوو، كە ئەمه ریكییەكان ساڵی 1962 

مانگی فیریتیان لە مەدار جێگیركرد.
ڕادار  بیسەری  ئامێری  هێشتا  دەك��رێ��ت 
ب��ۆ دی��اری��ك��ردن��ی ش��وێ��ن��ی ژێ��ردەری��ای��ەك��ان 
بەكاربهێنرێت. ڕەنگە کاتێك مانگێكی كاسمۆس 
954ی سۆڤێت لە مەئمووریەتی لەم جۆرەدا 
 1978 س��اڵ��ی  ژان��وی��ەی  مانگی  ل��ە  بووبێت 
بەسەر ئاسمانی كەنەدا هەپڕوون بە هەپڕوون 

بووە، كە كاڵوەیەكی ئەتۆمی هەڵگرتبوو. 
  ئ���ەو م��ان��گ��ان��ە گ��رن��گ��ی��ی ب��ەرگ��ری��ك��ەری 
هەڵدانی  چاودێریی  هەیە،  ڕەتنەكراوەوەیان 
)هەلی(  دەكەن، چونكە  بالیستیكی  مووشەكی 
ئ��ام��ادەب��وون(  )ب��ۆ  دوورودرێ��ژت��ر  هەرچەند 
دەبەخشن14. مانگی دەستكردی ئەمه ریكی لەم 
6ی��ا8 دەزگا  )IMEWS( بە ژم��ارەی  ج��ۆرە 
جێگیركران،  زەوی  وێستگەی  ل��ە  نزیكەی 
تەقینەوەی  چاودێریكردنی  كەلوپەلەكانیان 

ئەتۆمییشی ئاسانكردووە.
دێ��ت��ەك��ای��ەوە،  ن��وێ  چەكێكی  ه��ەرك��ات��ێ��ك 
س���ەرب���ازەك���ان ه����ەوڵ����دەدەن ڕێ��گ��ای��ەك بۆ 
ن��ەزۆك��ك��ردن��ی، ی��ان ل��ەن��اوب��ردن��ی ب��دۆزن��ەوە. 
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ئەم  و  وای��ە  ه��ەر  مانگەكانیش  بە  س��ەب��ارەت 
بفەوتێنرێن.  دەكرێت  چەكێكن  دەزگایانەش 
ل��ە ق��ۆن��اغ��ی ی��ەك��ەم��دا ه��ەوڵ��ی��ان��دا پ��ەالم��اری 
بدەن.  ڕادی��ۆ  نێردراوی  كۆكراوەی  زانیاریی 
پەیوەندییە  ل���ەو  ت��ەش��وی��ش  دروس��ت��ك��ردن��ی 
ڕادیۆیەدا بایەخی دەزگاكە ناهێڵێت. لە قۆناغی 
دووەمدا ڕووبەڕووی ئەم واقیعیەتە بوونەوە، 
بە  پ��ەی��وەن��دی  مانگێك  ك���اری  زۆرج����ار  ك��ە 
وێستگەی زەوی )فەرمان لە دوورەوە( هەیە. 
كەوایە تێكدان لە پەیوەندیی زەوی لەگەڵ مانگی 

دەستكرد كاریگەری نەزۆككردنی دەبێت.
ئاقیبەت ڕوویان لە تێكدانی خودی مانگەكە 
كردووە. كارێكی ترسناك كە بە )هەنگاوێكی  
یه كالییكەرەوانە( دادەنرێت، بەاڵم دەكرێت لە 
بە  سۆڤێتییەكان  ڕووب��دات.  شەڕێكدا  ماوەی 
تێكدانی مانگەكەیان ئەم تاقیكردنەوەیان كرد، 

ڕەنگە ئەمه ریكییەكانیش الساییان كردبنەوە.
زەوی  دژەمووشەكی  مووشەكی  دەكرێت 
تێكدانی  میكانیزمی  ی��ەك��ەم  ب��ە  زەوی،  ب��ە 
ئێستادا  لە  ب��ەاڵم  هەژماربكرێن،  مانگەكان 
ناتوانن لە دووریی زیاتر لە هەزار كیلۆمەتر 

كاربكەن.  
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كردووه تەوە.  لێزەریش  تیشكی  لە  بیریان 
دی����ارە ن���ەك ب��ۆ ل��ەن��اوب��ردن��ی م��ان��گ��ەك��ان - 
تیشكی مردن هێشتا لە قەڵەمڕەویی چیرۆكی 
زانستی- خەیاڵی دایە - بەڵكو بۆ لەكارخستنی 
ه��اوك��ێ��ش��ەی گ���ەرم���ی و زی��ان��گ��ەی��ان��دن بە 
هەندێك لە پێكهاتەكانیان، بەاڵم كاریگەرترین 
لە  چ  بۆیە  ت��رە15.  مانگێكی  دژەمانگ،  چەكی 
نەوەی  واڵتەیەكگرتووەكان،  لە  چ  و  سۆڤێت 
یان  )ڕاوك��ەر(،  ناوی  بە  دەزگایانە  ئەم  نوێی 
)كوژەر( پەیدابووە. مەشقی سەردانی ئاسمان 
بەخێرایی  ك��ە  جێگیر،  م���ەداری  گۆڕینی  و 
بەدوای تەواوكردنی كاری ئەم ئامڕازە نوێیە 
دەكەوێت. سوودوەرگرتنی گرووپی دوایی لە 
ماددەی تەقینەوەی كالسیكی لەجیاتی ناوكی، 
ئیمتیازی )كوژەرەكان(ە لەسەر مووشەكەكان. 
مانگی  گرتنی  و  خستنەداو  لە  ئاوڕ  تەنانەت 
دوژمن دراوەتەوە، وێڕای ئەوەی كە كارێكی 

زۆر دژوارە.
پ��ەی��داب��وون��ی م��ان��گ��ی )ك������وژەر(، وای��ك��رد 
سیستمەكانی بەرگری بۆ مەبەستی تەیاركردنی 
مانگی  هه ڕه شه لێكراو ئامادەبكرێت، سیستمی 
مانگانەی  ئ��ەو  الدان��ی  لە  بریتییە  نادینامیك 
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بەتوندی زیانیان پێدەگات )ئەو مانگانەی كە بە 
خانەی خۆر كاردەكەن( و ئەو سیستمانەی كە 
تەیاردەكرێن،  كەلوپەلێك  بە  مانگەكان  كاران: 
ئ��ەو تەنانە دەك����ات، كە  چ��اودێ��ری��ی ه��ەم��وو 
نزیكدەبنەوە و چەكی مانگەكان ڕێك بەرەو ئەو 
تەنە دەهاوێت. گریمانە هەیە كە ڕۆژێك شەڕی 
میكانیزمی  پێشكەوتووترین  ن��ێ��وان  واقیعی 

دەستی مرۆڤ )ڕۆبۆتەكان( ببینین16.
5- زانیاریی ژێردەریاییەكان - كارگەلێك 
كە  ئەنجامدەدرێت،  دەریاكاندا  ئ��اوی  لەژێر 
ب��ەردەوام  لێرەدایە  دەبێت.  زۆر  ڕۆژب���ەڕۆژ 
گەشتیی ژێردەریا ئەتۆمییەكان ئەنجامدەدرێت 
و هەندێکجار )كەپسولی گەڕێنەرەوە( بە هۆی 
هەڵگرتووە  كۆكراوەی  زانیاری  مانگەكانەوە 
كە  كیشوەرێك،  نێوان  موشەكی  ك��اڵوەی  و 
سۆڤێتییەكان تاقیدەكەنەوە، دەچنە قوواڵیی ئاو 
و لەوێدا )هیدرۆفۆنەكان( چاودێری دەکەن، كە 
ئێستاكەش قسەیان لەبارەوە دەكرێت. كەوایە 
لۆژیكییە ئەو جاڕزییە لە ئاستی جیهانیدایە، كە 
بەشەی  لەم  كردوون  نیگەرانی  ستراتیژییانە 
و  ب��دەن  لێكۆڵینەوەكەیان  بە  گەشە  جیهان 

سەنتەری زانیاریی ژێردەریایی دروستبكەن.
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ئ��ەم ق��ەڵ��ەم��ڕەوە ن��وێ��ی��ەی زان��ی��اری دوو 
ڕووی هەیە: یەكەم ئەو سیستمانە دەگرێتەوە، 
و  ئاساندەكات  ژێ��رئ��او  بیستنی  ئامێری  كە 
ژێ��ردەری��ای��ەك��ان،  پ��ەڕی��ن��ەوەی  شێوەیە  ب��ەم 
كەوتنەخوارەوەی  كەشتییەكان،  نوقومبوونی 
ئاگادارمان  ئامێرانە  ئەو  هەموو  لە  و  فڕۆكە 
ئەو  بەگشتی  هەیە.  ماتۆڕیان  كە  دەك��ات��ەوە، 
ئاكۆستیكی  بنچینەی  لەسەر  بیستنە  ئامێری 
ژێ��ردەری��ای��ی )س��ۆن��ار Sonars( دان���راوە و 
پێدەچێت تا چەندی تر بەپێی میتۆدی چاودێریی 
بەدواكەوتنی  و  لێزەر  تیشكی  موگناتیسی، 
یارمەتیی فڕۆكە،  بە  پتەوبێت.  هێمای گەرمی 
ی���ان ه��ەل��ی��ك��ۆپ��ت��ەر، پ��اپ��ۆڕ، ژێ��ردەری��ای��ی و 
هەنگاوانە  ئ��ەم  گ��ەورە  زۆر  )ه��ای��درۆف��ۆن(ی 
دەنرێت، كە لەسەر سەكۆی پاپۆڕی ژێرئاو لە 
ئەمه ریكییەكان  دانراوە.  جۆراوجۆر  قوواڵیی 
كە  ت��ەی��ارك��ردووە،  دەزگ��ای��ە  ب��ەو  تۆڕێكیان 
ئەو  )داپ��ۆش��ی��وە(.  ئۆقیانووسەكانی  هەموو 
لەژێر  ئ��ەس��پ��ای��دەر  س��ی  پێیدەوترێت  ت���ۆڕە 
ئەمه ریكادایە.  دەری��ای��ی  ه��ێ��زی  چ��اودێ��ری��ی 
ئاشكرایە سۆڤێتییەكانیش تۆڕی هاوشێوەیان 
بۆ  هایدرۆفۆنەكەیان  ڕەنگە  درووستكردووە، 
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تریدنتی  تاقیكردنەوەی مووشەكی  چاودێریی 
دانابێت، كە لە ژێردەریایەكەوە هەڵدرا.

باشتر  دەربڕینێكی  بە  یان  ڕووی دووەم، 
ه���ۆك���اری دووەم�����ی ڕێ��ك��خ��راوی زان��ی��اری��ی 
ژێردەریایی، بریتییە لە دۆزینەوە لە دەریاكان 
و لە كاتی پێویست دەرهێنانەوەی پاشماوەی 
سەرچاوەی  بە  دەكرێت  كە  ونبووە،  كەشتی 

زانیاری دابندرێن. 
ئ��ەم��ە ڕەوش��ێ��ك��ی ن���وێ ن��ی��ی��ە. س��ەرۆك��ی 
لە  بەریتانیا  دەری��ای��ی  زانیاریی  ڕێكخراوی 
دەری���اوان،  جیهان،  یەكەمی  جەنگی  م��اوەی 
ڕج��ی��ن��اڵ��ده��ال ب��ۆ دۆزی����ن����ەوەی ک��ه ل��وپ��ه ل��ی 
)یو.سی44(،  ئەڵمانیا  ژێردەریایی  بەجێماوی 
نوقوم  بەریتانیا  ك��ەن��ارەك��ان��ی  ل��ه ن��زی��ك  ك��ە 
دەری��ا  قوواڵیی  ڕەوان���ەی  غەواسێكی  ببوو، 
كەشتییەكە  ڕەم��زی  دەف��ت��ەری  توانیی  ك��رد، 
دزەی  پاشان  غەواسە  ئەو  هەر  بدۆزێتەوە. 
كردە ناو دەیان ژێردەریایی و توانیی لەگەڵ 
چەندین  و  مینڕێژكراو  خاڵی  نەخشەی  خۆی 
دەفتەری ڕەمز بێنێتەوە. هەندێک سەركەوتنی 
 )400B( نووسینگەی بەناوبانگی چوارسەدبی
ستراتیژیك  ت��ەل��گ��راف��ی  ئ��اش��ك��راك��ردن��ی  ل��ە 
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ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا، س��ەل��م��ان��دن��ی  و دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك��ی 
ئ���ەو ئ��اش��ك��راك��ردن��ەی��ە. ڕەن��گ��ە ل��ە ڕەوت���ی 
دیسانەوە  كە  بووبێت،  هاوشێوە  چاالكیی 
جیهان  دووەم��ی  جەنگی   لە  بەریتانییەكان 
توانییان ئامێرێكی ئەنگیما بگرن و ئەو هەموو 
ل��ێ��وەرب��گ��رن، ك��ە ئێمە دەی��زان��ی��ن،  س���وودەی 
شمەكی  ب��ەه��ۆی  چاالكییەكۆنە  ئ��ەم  ب���ەاڵم 
ئاشكراكردنی  بە  ئەنجامدەدرێت،  پووچەوە 
بارودۆخەكە  لێدەكەوێتەوە.  ڕواڵەتی  خاڵی 
توانای  ت��رە،  جۆرێكی  ن��وێ  میكانیزمی  ب��ە 
 – دەیبینین  ج��ۆرەی  ئەو   - كە  زەبەالحئاسا 
لە  كەشتییەكان  پاشماوەی  هێنانەدەرەوەی 
ساڵی  ئاسانكردووە.  بێكۆتایی  قوواڵییەكی 
كەلوپەلی  توانییان  ئەمه ریكییەكان   1972
ئەتۆمی،  بۆمبێكی  و  كەشتییەك  ئەلكترۆنیی 
دەری��ای  لە  كە  بێننەدەر،  دەری��ا  قوواڵیی  لە 
كەوتبووە  فڕۆكەیەك  لە  ببوو،  نقووم  ژاپۆن 
ب��ە هاوكاریی  ل��ەو س��اڵ��ەدا  خ����وارەوە. ه��ەر 
بەریتانییەكان، دەزگای ئەلكترۆنی فڕۆكەیەكی 
دەستكەوت.  باكوور  دەری��ای  لە  سۆڤێتیان 
ئەنجامدرا،   1974 ، ساڵی  )چاالكیی جنێفەر( 

كە ڕەهەندەكەی گەورەتربوو.
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ئاقارەیە،  لێكدانەوەی ڕووداو بەم  بایەخی 
سۆڤێتی  ژێردەریاییەكی   1968 ساڵی  ك��ە 
ج���ۆری G چ��ەك��دار ب��ە ئ��ەژدی��ه��ای ن��اوك��ی، 
ل��ە ب��اك��ووری خ��ۆرئ��اوای دوورگ���ەی ه��اوای 
كە  تەقینەوەیەی  ئ��ەو  چونكە  ب��وو.  ن��وق��ووم 
لێكەوتەوە،  ژێردەریایەی  ئەو  نوقوومبوونی 
لەالیەن یەكێك لە هایدرۆفۆنەكانی تۆڕی سی 
ئەسپایده ر تۆماركرابوو، كەشتییەكی پسپۆڕی 
هێزی دەریایی ئەمه ریكا بە ناوی میزار، چووە 
شوێنەكە و توانیی لە قوواڵیی 5 هەزار مەتری 

وێنەی الشەی ژێردەریایەكە بگرێت.
ب��ە كێشی  ه���ێ���ن���ان���ەدەرەوەی الش���ەی���ەك 
وا،  قوواڵییەكی  لە  ه��ەزارت��ەن  سێ  نزیكەی 
بەرچاو.  دەه��ات��ە  ن��ەك��ردە  و  بێوێنە  كارێكی 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەمه ریكا بڕیاریدا تاقیبكاتەوە 
ئەم  بۆ  بسپێرێت.  سیا  بە  جێبەجێكردنی  و 
دۆالر  ملیۆن   350 بڕی  بە  بودجەیەك  كارە 

لەبەرچاو گیرا.
ملیاردێری  ماسكی  لە  سیا  ڕێكخراوی 
ئ��ەم��ه ری��ك��ی ه����اوارد ه��ی��وزدا ك��ەوت��ەك��ار و 
كۆمپانیاییەكی بۆ به كاربردنی پارچەی پردی 
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تایبەتی  كەشتی  دوو  و  دام��ەزران��د  متالیك 
سی  گێڕقورسی  كەشتییەكی  دروستكرد: 
ئێكسپلۆرەر  گلومارا  تەنی  هەزار  شەش  و 
گۆڕەپانێكی  )هێندەی  گ��ەورە  پاپۆڕێكی  و 

یاری(.
ئوتی  ژوی���ەو  مانگەكانی  ل��ە  چاالكییەكە 
زۆر  ك��ە  چاالكییە  ئ��ەو  جێبەجێكرا.   1974
 1975 مارسی  مانگی  لە  ئەنجامدرا  بەنهێنی 
ئاشكرابوو.  بە بانگەشەی سیا سەركەوتنەكەی 
الش���ەی  1\3ی  ت��ەن��ی��ا  و  ب�����ووە  ڕێ���ژەی���ی 
پێدەچێت  بەاڵم  دەرهێنرایەوە،  ژێردەریایەكە 
ب��ەرژەوەن��دی  ئەمه ریكا  زان��ی��اری��ی  ئاژانسی 
دیتبێت، كە گەورەیی سەركەوتنەكەی  لەوەدا 

بشارێتەوە.
ئ��ەم  م��ن  6- ڕۆب��ۆت��ە17س��ی��خ��وڕەك��ان - 
نوێی  میكانیزمی  و  میتۆد  نووسینەكورتەی 
وەگیرهێنانی زانیاری بە ئاماژە بە یەكێک لە 
لەم  مرۆڤ  سەركەوتنی  سەرسوڕهێنەرترین 
 ،)Sensors( بوارەدا كۆتایی پێدێنم: سه نسۆرز
ڕۆب��ۆت��ی   ،)Senseurs( س��ان��س��ۆرز  ی���ان 
بۆ  ئەمه ریكییەكان  كە  ڕاستەقینە،  سیخوڕیی 
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چاودێریكردنی  بۆ  و  ڤێتنام  لە  ج��ار  یەكەم 
هاتوچۆی شەقامی هۆشی مینە بەكاریان هێنا.
لە  بە سوودوەرگرتن  دەستكرد،  مرۆڤی   
شێوازی جۆراوجۆر )شەپۆلی دەنگ، شەپۆلی 
گۆڕانكاریی  بەكردەیی  و  ئەله كتریكی  ڕادیۆ 
موگناتیسی(، دەكرێت نزیكبوونەوەی هۆكاری 
گواستنەوە و خەڵكی چەكدار ئاشكرابكەن و 
لە  بنێرن.  ڕادی��ۆوە  بەهۆی  زانیارییەكەیان 
لقی  شێوەی  لە  نەبینرێن،  ب��ۆئ��ەوەی  ڤێتنام 
درەخت و دەوەن دایان نابوون. پاش ساڵی 
1973 ئەرك و توانای ئەم مرۆڤەدەستكردە 
گەشەیەكی زۆری كردووە. تاكە كەموكورتیی 
ئەم ڕۆبۆتانە، قسەنەكردنە وەكو ئێمە. دەبێت 
ل��ەب��ەردەس��ت  كۆمپیوتەر  تێگەیشتنیان  ب��ۆ 

دابێت.
7- بەردەوامیی میتۆدی باو - کاتێك ئاوڕ لە 
هەمەجۆری و توانای ئەو هۆكارانە بدەینەوە، 
بەردەست  نوێ خستوویەتە  تەكنەلۆژیای  كە 
بكەین  گومان  ڕەنگە  زانیارییەوە،  ڕێكخراوی 
میتۆدی كالسیكیی سیخوڕی كۆن بوون، یان 
لە كۆن بووندان، كە بەگوێرەی كەڵكوەرگرتن 
لە مەئموور دانرابوون. هەرگیز بەوجۆرە نییە. 
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ئەم دەنگۆیە بەهۆی بەڵگەوە دەسەلمێنرێت و 
ڕاستییەكان پاڵپشتی دەكەن.

ل��ە ژم���ارەی���ەك س����ەرچ����اوەدا، ه��ۆك��اری 
و  دەدەن  مەئمووران  ك��اری  بە  درێ��ژە  ن��وێ 
مەئمووران  ناتوانن  بەاڵم  دەكەن،  دژوارت��ری 
ف��ەرام��ۆش��ب��ك��ەن. ئ���ەو50 م��ای��ك��رۆف��ۆن��ەی لە 
باڵوێزخانەی ئەمه ریكا لە پراگ به كارهێنرابوو، 
دەخاتە  زانیاریت  باشتر  هەرسیخوڕێكی  لە 
لە  سیخوڕ  بەكارهێنانی  ب��ەاڵم  ب��ەردەس��ت، 

شوێنەكاندا، بە پێویست دەزانێت.
كە  تێدانییە،  گومانی  بڵێین  گشتیتر  دەبێت 
فراوانی  چاوخشاندنێكی  ئێستا  تەكنەلۆژیای 
لە توانای نوێ بە ڕووی سەنتەری زانیاریی 
سیخوڕێك  هیچ  ك���ردووه ت���ەوە.  سیخوڕیدا 
سەكۆی  وێنەی  و  سیبریا  بچێتە  ناتوانێت 
بگەڕێتەوە. هیچ  بگرێت و  هەڵدانی مووشەك 
مەئموورێك نەیتوانی نزیكبوونەوەی موشەكێك 
ئ��ەس��ك��ادران��ی  هێرشێكی  ی��ان  ڕاب��گ��ەی��ەن��ێ��ت، 
دەن��گ  ش��ی��ك��ردن��ەوەی  ڕێ��گ��ه ی  ل��ە  ئاسمانی 
دیاریبكات، بەاڵم هیچ ئامێرێكی پێشكەوتووش 
نەیتوانی وەك ڕیشارسۆرژ هەژموون بەسەر 
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لە  بكات  ئەڵمانیادا  باڵوێزی  ڕۆح��ی  و  فكر 
تۆكیۆ، یان وەك شۆلمیستەر لە ئولم توانیی، 
ژەنەڕاڵێكی نەمسایی ڕازی بكات، كە سوپای 
دەتوانێت  و  هەڵبتەكێت  خەریكە  فەڕەنسا 
ڕوسیا،  یارمەتیی  چاوەڕوانیکردنی  بێئەوەی 
لە  بەریتانیا  باڵوێزی  سندوقی  پەالماربدات؛ 
ئه نقه ره  بكاتەوە، - سیسیرۆن كردییەوە - و 
سەرسامكەرترین بەڵگە هەڵبژێرێت و وێنەیان 
بگرێتەوە و بیداتە ئەڵمانیا، یان وەك كالوس 
ئەتۆمی  لێكۆڵینەوەی  سەرەكیی  هێڵی  ف��وخ، 
هاوكارە  بەردەست  بخاتە  خۆرئاوا  زانایانی 

ڕووسییەكانیان.
بە  چ��اوێ��ك  بەسە  ئ��ەوەن��دە  تەنها  ئێستا 
كە  بسەلمێت،  ت��ا  بخشێنین  ڕۆژن��ام��ەك��ان��دا 
تەنانەت ژمارەیان  بەردەوام سیخوڕ هەیە و 
وەزیرێكی  ب���ووە.  زۆرت���ر  هەمووساتێک  ل��ە 
ڕای��گ��ەی��ان��د:   1979 ف���ەوری���ەی  ل��ە  ئ��ەڵ��م��ان��ی 
ژمارەیەك سیخوڕی واڵتانی ئەندامی پەیمانی 
وارشۆ لە ئەڵمانیای فیدراڵ، كار بۆ ڕێكخراوە 
زان��ی��اری��ی��ەك��ان دەك���ەن. ب��ە 4 ه���ەزار ك��ەس! 

دەخەمڵێنرێت. 
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ناردنیزانیاری
1- تەكنیكی چاوپێكەوتنەكان - كاتێك بە 
ئەوەی  دەستكەوت،  زانیاری،  هەرشێوازێك، 
ئەو  بگەیەنرێتە  زان��ی��اری��ی��ەك��ە  دەم��ێ��ن��ێ��ت��ەوە 
لێوەردەگرێت.  س��وودی  كە  دام��ەزراوەی��ەی، 
چاالكیی  ترسناكترین  و  دژوارت��ری��ن  ئەمە 
ڕووی���داوە،  زۆرج���ار  زانیارییە.  ڕێكخراوی 
ژێرباری  نەچێتە  زان��ی��اری  ڕێكخراوێكی  كە 
نەك  مەئموورییەتێك،  گەیاندنی  ئەنجام  بە 
داواك���راو،  زان��ی��اری  بگاتە  ناتوانێت  چونكە 
كاتی  لە  پەیوەندیكردن  كە  هۆیە  بەم  بەڵكو 
ئەو  وتەیە  ئەم  دەكرێت  شیاونەبووە.  خۆیدا 
كەسانە مۆلەق بكات، كە بەم جۆرە چاالكییە 
هەوڵدەدەم  داهاتوودا  الپەڕەكانی  لە  نامۆن. 
واتا  مەسەلە،  سادەترین  ئاڕاستەكردنی  بە 
بەرپرس!  و  مەئموور  لەنێوان  پەیوەندیكردن 

بابەتەكە ڕوونبكەمەوە.
ی��ەك��ت��ردی��ت��ن، ڕاس��ت��ەوخ��ۆت��ری��ن ه��ۆك��اری 
پ���ەی���وەن���دی و ب��اش��ت��ری��ن��ی��ان��ە: ئ����ەم ج���ۆرە 
دەدات  م���ەئ���م���وور  ب���ە  ڕێ  پ��ەی��وەن��دی��ی��ە 
هەلومەرجی  و  ڕوونبكاتەوە  زانیارییەكەی 
كۆكردنەوەیان بدركێنێت و ئەو توانایە دەداتە 
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س��ەرپ��ەرش��ت��ی��ارەك��ەی، ك��ە ب��ۆ ت��ەواوك��ردن��ی 
ك��ارەك��ەی ئ��ام��ۆژگ��اری ب��ك��ات و پ���ارە، یان 
ب��ەردەس��ت، بەاڵم  ئ��ام��ڕازی ك��ارەك��ەی بخاتە 
سازدانی ئەو جۆرە دیتنانە لەنێوان دووكەس 
الیەنەكانی  تێكڕای  ڕەچ��اوی  بەباشی  دەبێت 
بكرێت،  پێویست  ئاگایی  و  هوشیاری  و  كار 
كە دەكرێت هەریەكەیان لەژێر چاودێریدا بن.

دەك���رێ���ت دی��ت��ن��ەك��ان پ��ێ��ش��ت��ر و ب��ەپ��ێ��ی 
بەرنامەیەكی كاری سادە دیاریبكرێت: یەكەم 
 19 كاتژمێر  لە  ژانویە  مانگی  سێ شەممەی 
مانگی  چوارشەممەی  دووەم   :A شەقامی  لە 
لەم  و   B شەقامی  لە  كاتژمێر20  لە  فەوریە 
جۆرە، بەاڵم دەبێت لە هەموو كاتێكدا بتوانین 
ئامادەبكرێت،  شوێنەكە بەپێی پێویست گورج 
سەرهەڵدانی  كاتی  لە  و  بگۆڕێت  شوێنەكەی 
مەترسی هەڵبوەشێنرێتەوە. بەمەش مەئموور 
و س��ەرپ��ەرش��ت��ەك��ەی دەب���ێ���ت ه��ۆك��ارێ��ك��ی 
ڕەمزی  و خشتەیەكی  یارمەتیدەر  پەیوەندیی 
ك���ات و شوێنی  م���ێ���ژوو،  دی��اری��ك��ردن��ی  ب��ۆ 

دیتنەكەیان هەبێت.
دەبێت شوێنی دیتن بەوردی و گومانه وه  
هەلبژێردرێن: دەكرێت شوێنێكی دووروچۆڵ و 
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ترسناك بێت، چونكە ڕێكخراوی دژەسیخوڕی 
دوژمن دەتوانێت بەئاسانی ئەو شوێنە بخاتە 
قەرەباڵغ  شوێنی  زۆرجار  چاودێرییەوە.  ژێر 
بەباش دەزانن. کاتێك كە نیازی پەیوەندی تەنها 
شوێنی  جار  هەندێک  بەڵگەبێت،  تێپەڕاندنی 
خەڵكدا  ئاپۆرەی  لەنێو  كارە  ئەم  ئەنجامدانی 
میترۆ،  لە  كاتی چ��وون��ەدەرەوە  نموونە  بۆ   -
شەمەندەفەر  )وێستگەی  دەوام  كۆتایی  یان 
ب��ەه��ۆی یەكەم  ه��ەڵ��دەب��ژێ��رن.  ت��رس��ن��اك��ن(- 
ژوانگە دەبێت هێمای ناسین پێشبینی بكرێت 
و لە كاتی سەرهەڵدانی مەترسی، ئاماژەیەكی 

ئاگاداركردنەوە و ئامادەباش هەبێت. 
پەیوەندیكردنە.  تری  هۆكارێكی  تەلەفۆن، 
تەلەفۆن  ه���ەردووالی  دەبێت  بەڵگەنەویستە 
شوێنی  تەلەفۆنی  ڕەنگە  كە  ئاگاداربن،  لەوە 
ئامێری  نیشتەجێبوونیان،  شوێنی  ی��ان  ك��ار 
دەبێت  ك��ەوای��ە  پێوەبەسترابێتەوە.  بیستنی 
تەلەفۆنی  ی��ان  گشتی،  تەلەفۆنی  ڕێگه ی  لە 
بكەن.  پەیوەندی  كافتریا،  وەك  شوێنەكانی 
دیاریكراو  كاتێكی  و  كابینە  دوو  هەڵبژاردنی 
لەو واڵتانە، هۆكارێكی  بانگكردنی یەكتری  و 

باشە كە كابینەی تەلەفۆنی لێیە.  
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ڕێ���گ���ه ی  ل����ە  دەك����رێ����ت   - پ���ۆس���ت   -2
پەیوەندی بكرێت، كە سوودێكی  پۆستیشەوە 
زۆری لێ وەردەگیردرێت. ئاشكرایە مەئموور 
و س��ەرپ��ەرش��ت��ی��ارەك��ەی ن��ات��وان��ن س���وود لە 
ن��اوون��ی��ش��ان��ی ی��ەك��ت��ری وەرب���گ���رن. ب��ەه��ۆی 
یان  گ��ەڕۆك،  پۆستی  )سندوقی  سندوقێكەوە 

جێگیر(، پەیوەندی پێكەوە دەكەن. 
سندوقی پۆستی گەڕۆك، كەسێكە نامەكە 
لە مەئموور وەردەگرێت، ڕادەستی بەرپرسی 
نییە  دەكات، هیچ چاالكییەكی تری سیخوڕی 
و هیچكامێكیان ناناسێت: ئەدرەس تاكە شتێكە 
ڕێكخراوی زانیاری خستوویەتییە بەردەستی. 
كاردەكات،  زانیاری  سەنتەری  بۆ  ناچاالكانە 
ه��ەڕەش��ەی  مەترسیی  ج��ار  ه��ەن��دێ��ك  ب���ەاڵم 

لێدەكات.
هەندیك جار ئەونامانەی بەڕواڵەت بابەتی 
گ���ەڕۆك(  پ��ۆس��ت��ی  )س��ن��دوق��ی  ك��ە  بێكەڵكن، 
چەمكێكی  بەرپرس  بۆ  ب��ەاڵم  وەری��دەگ��رێ��ت، 
بینینی  ی���ان  واژۆ،  )دی��ت��ن��ی  ه��ەی��ە  ت��ای��ب��ەت��ی 
بابەتەكە  لە  تێگەیشتن  بۆ  دەكرێت  كارتێك 
پەیامی  الیەنیشەوه   هەندێك  لە  بێت(،  بەس 
چەند  هاوكاریی  بە  و  هەڵگرتووە  نهێنییانەی 
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ڕێبازێك ڕێكخراون، كە پاشان لێیدەكۆڵینەوە: 
دەرن��ەك��ەوت��وو  وێنەی  نەبینراو،  مەرەكەبی 

مایكرۆفۆتۆگرافی.
بپارێزین:  هەڵە  دوو  ل��ە  خ��ۆم��ان  دەب��ێ��ت 
سوودوەرگرتن لە )سندوقی پۆستی گەڕۆك(، 
ل������ەڕووی س���ەرپ���ەرش���ت ب���ۆ م���ەئ���م���وور و 
زۆر  نامەیەكی  گەیاندنی  كاری  گواستنەوەی 
پێی. بەهۆی دوو هەڵەی گۆستاو شتنهاوەری 
ئەڵمانی، لە ساڵی 1914 تۆڕی سیخوڕییەكەی 
ئەنجامدانی  شتنهاوەر  تێداچوو.  بەریتانیا  لە 
دەسپارد،  ئارایشتگەرێك  بە  خۆی  كارەكەی 
دوكانی  ل��ەن��دەن  پۆستی  گەڕەكێكی  ل��ە  ك��ە 
مەئموور،   23 دەگەیاندە  نامەكانی  هەبوو، 
ڕێكخراوی  باڵوببوونەوە.  بەریتانیادا  بە  كە 
دژەسیخوڕیی )M05( بەریتانی، لە ڕووداوێكی 
 - ڕوودەدات  زۆرج�����ار  ك��ە   - ڕێ��ك��ك��ەوت 
ئارایشگەرەكەی ناسی؛ نامەكانیان لێوەرگرتوو 
چاودێریی  ناسران؛  مەئموورەكان  هەموو  و 
پۆست تا كاتی ڕاگەیاندنی شەڕ بەردەوام بوو. 
ئەندامانی  هەموو   1914 ئوتی  ی   5 ڕۆژی 
ئ��ەو ڕووداوە دەری��دەخ��ات  گ��ی��ران.  ت��ۆڕەك��ە 
لە  ئاگای  ئەڵمانیا  زانیاریی  ڕێكخراوی  بۆچی 
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بەریتانیا  سەربازیی  یەكەی  چوونەناوەوەی 
بۆ فەڕەنسا نەبوو. )سندوقی پۆستی جێگیر(، 
ح��ەش��ارگ��ەی��ەك��ە ت��ەن��ی��ا س��ەرپ��ەرش��ت��ی��ار و 
نامەكانی  و  دەزان��ن  شوێنەكەی  بە  مەئموور 
خۆیانی دەخەنە ناویەوە. دەكرێت )سندوقێكی 
دیوارێك،  درزی  ناو  بخرێتە  جێگیر(  پۆستی 
قاوغەشقارتەیەك  یان  مەلەكردن،  چووپێكی 
وا  بخرێت.  گۆڕەپانێك  كورسی  ژێرەوەی  بە 
ڕێكدەكەوێت چ ئەو کاتە كە سندوقی پۆست 
پەیامی تێدایە و چ كاتێك پەیامەكە ال دەبرێت. 
لە  بێكێشەیە  و  ئاسان  زۆر  سیستەمە  ئ��ەم 
پەناگایەك  دی��ق��ەت��ەوە  ب��ە  زۆر  ك��ە  كاتێكدا، 
نهێنیی  ڕێكخراوی  هاوزەمان  هەڵبژێردرابێت. 
ڕیشیلۆ سوودیان لە سندوقی پۆستی جێگیر 
دەگێڕێتەوە  ڕی��ۆ  دی  ت��ال��م��ان  وەردەگ�����رت. 
دەهاویشە  بەڵگەكانی  كاردیناڵ  مەئموورێكی 
دزەی  كە  فۆنتارابی،  نزیك  ئاوەڕۆیەكی  ناو 
كردبووە ناو ئەنجوومەنی دەوڵەتی ئەڵمانیاوە. 
و  پاریس  لە  فرانكلین  بەردەستی  بنكرافت، 
جیابوونەوەی  شەڕی  لە  بەریتانیا  سیخوڕی 
لە قڵیشی دارێك  ئەمه ریكا، پەیامەكانی خۆی 
باڵوێزی  ئەندامێكی  و  دەش��اردەوە  تۆیلەر  لە 
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بەریتانیا الی دەبرد. پەناگەیەكی باش نەبوو، 
چونكە ئاشكرایان كرد.

بگەڕێینەوە:  پ��ۆس��ت  ب��ۆ  دی��ک��ە  ج��ارێ��ک��ی 
ب��اس��ی ن��ام��ەك��ان - ی���ان ك��ارت��ی دی����اری -م 
دەكرێت  و  هەیە  تر  هۆكارێكی  بەاڵم  دەكرد، 
پۆستی.  گ��ورزەی  لێوەربگیردرێت:  س��وودی 
ئ���ەم گ���ورزان���ە پ��ەی��ام��ێ��ك��ی س����ن����ووردار، بۆ 
لە  ئاساندەكەن.  مایكرۆفۆتۆگرافی،  نموونە 
مەئموورە  جیهانیدا،  یەكەمی  جەنگی  ماوەی 
ئەڵمانییەكان لە فەڕەنسا سوودیان لە گورزەی 
پۆستی وەردەگرت، كە سانسۆری فەڕەنسی لە 
بەڵگەكانیان  بوو.  دەستەوستان  بەرامبەریاندا 
ل��ە الب���ەالی گ���ورزەك���ان دەش�����اردەوە و بۆ 
گورزەكان  كاتێك  دەن��اردن.  ساختەیان  دیلی 
ئەو  ئەڵمانیا،  گرتووخانەكانی  دەگەیشتنە 
گورزانەی كە ناوەكانیان ساختەبوو، دەدرانە 
چەندین  ڕۆژان���ە  چونكە  زان��ی��اری.  دەس��ت��ەی 
ه����ەزار گ����ورزە دەن���ێ���ردرا، دژەس��ی��خ��وڕی��ی 
بەشە  ئەم  كۆنتڕۆڵكردنی  لە  وازی  فەڕەنسا 

هێنابوو.
3- تەتەر )پەیامگەێنەر( – ڕێگه یەكی ناردنی 
بەاڵم  كۆنە،  دنیا  تەمەنی  هێندەی  و  پەیامه 



ژانپیرئالم 120

كەسێكە  لە  سوودوەرگرتن  ب��اوە،  هێشتاش 
پێویست دەكات،  دەگەیەنێت.  ئامانج  بە  پەیام 
قۆڵبەستکردنی  كاتی  لە  پەیام  هەڵگری  كە 
بتوانێت ئەو پەیامە بشارێتەوە، كە مەئمووری 
گ��ەی��ان��دن��ی��ەت��ی. ش����ارەزای����ی م���ەئ���م���وور و 
ئەم  چارەسەركردنی  بۆ  سەرپەرشتیارانیان 
چ��اوەڕوان��ن��ەك��راوی��ان  و  زۆر  ڕێ��گ��ەی  گرفتە 
ئەو  سەرسوڕهێنەرتریان  هێناوەتەكایەوە. 
فەرمانڕەوای  هیستیاكۆسی  چ��ارەس��ەرەی��ە، 
زاڵ��م��ی م��ی��ل��ت18دۆزی��ی��ەوە. ب��ڕی��اری��دا س��ەری 
لەسەر  پەیامەكەیان  و  تاشی  تەتەرەكەیان 
ڕەوان���ەی  کاتێك  و  ن��ووس��ی  س��ەری  پێستی 
مەئمووریەتیان كرد، موی سەری هاتبوونەوە. 
ڕێگه ی  تائێستا  دوورەوە  س��ەردەم��ە  ل��ەو 
جیاجیا بۆ ناردنی پەیام داهێنراوە، لە دامێنی 
جلوبەرگەوە بیگرە تا ئاگردانی سەبیلە، پاژنەی 
ئەو  برین،  پێچانی  دەستكرد،  ددان��ی  پێاڵو، 
دەك��ەون،  سەرئاو  بەنزیندا  لە  كە  گورزانەی 
كەشیش،  بەرتۆدی  هتد.  و  گیانداران  گەدەی 
ئاودامانی  لە  ڕاپۆرتەكانی  مازارن  سیخوڕی 
لە شار  و  دەش���اردەوە  ناسیاوی،  سێ كچی 
ب��ۆردۆو  یاخیگەرانی  كە  دەرەوە،  دەیبردنە 
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بەدەست(  چەتر  )پ��ی��اوی  بێنس  گرتبوویان. 
ساڵی 1917، نێهێنییەكانی واڵتی نەمسای بەم 

هۆكارە هەڵدەگرت.
ئێستا   - ڕێ��ك��ك��ەوت��ەك��ان  ه���ۆك���ارە   -4
دەكەم،  جیاجیا  میتۆدی  كۆمەڵێك  بە  ئاماژە 
فانتازی،  ب��ه ڕواڵ��ەت  ب��ەزەق��ی و  كە زۆرج���ار 
توانایەكی  چ  بە  سیخوڕەكان  دەیسەلمێنێت 
ئەوبارودۆخە  بەسەر  دەتوانن  زەینی  نەرمی 
كە ڕووب��ەڕووی  زاڵبن،  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راوەدا 

دەبنەوە.
سوپا لە جەنگی یەكەمی جیهانی بەرەیەكی 
دوورودرێ���ژی���ان داگ��ی��رك��ردب��وو، ك��ە ڕێ��ی لە 
هەرجۆرە پەیوەندییەكی نێوان سەرپەرشتیار 
و س��ی��خ��وڕەك��ان دەگ����رت: گ��رووپ��ی دوای���ی 
یان  نامەبەرەوە،  بەهۆی كۆتری  پەیامەكەیان 
دەست  دەیاندانە  كە  ن���اردووە،  میزەڵدانەوە 
با. هێمای ڕەم��ز - زۆرج��ار وەك م��ۆرس - 
شەیپور،  بەهۆی  ش���ەڕەوە  مەیدانەكانی  لە 
پەڕەكانی  ج��وواڵن��ی  لێكخشاندن،  س��واڵ��ەت 
ئاش، جێگۆڕكێی  ڕانه مەڕ و ناردنی دووكەڵ 
لە  بەڵگەكان  بەرەی خۆرهەاڵت،  لە  دەنێردرا. 
تا  ئ��اوەوە  دەم  دەدران��ە  بچووكدا  شووشەی 
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ئاوەكە  بۆخوارەوەی  ئاوەكەوە  سەرووی  لە 
بنێردرێت.

5- ڕادیۆ – لە كۆتایی ئەم بەشەدا شێوازی 
هەڵبژاردووە،  قسەكردن  بۆ  پەیوەندییەم  ئەو 
س��وودی  زیاتر  هەمووشتێك  لە  ئەمڕۆ  كە 

لێوەردەگیردرێت: ڕادیۆ. 
ئیمتیازی ئەم تەكنیكە زۆر گەورەیە: ڕادیۆ 
كە  ئاساندەكات،  دووك��ەس  نێوان  پەیوەندیی 
یەكتر  دەنگی  نە  و  ببینن  یەكدی  نەدەتوانن 
بنەڕەتڕا  لە   - هێرتز  شەپۆلەكانی  ببیستن. 
به تایبەت  و   هەمووكۆسپێك  لە  دەتوانن   -
دی����واری خ��ان��وو ب��پ��ەڕن��ەوە. پ��اش��ان ڕادی���ۆ 
شیاودەكات:  م��ەودای��ەك  هەموو  پەیوەندیی 
بەگوێرەی جۆری دەزگای سوودلێوەرگیراو، 
دەكرێت هەردووالی گفتوگۆ لە دووریی 100 
مەترەوە بیگرە تا له م سەرەوە تا ئەوسەری 
گواستنەوەی  ببیستن.  یەكدی  دەنگی  زەوی 
دەنگ كەموزۆر هەر لەو ساتەدا دەبێت: پەیام 
هەر لەو ساتەی كە دەنێردرێت، دەگاتە گوێی 
بیستەر. لەكۆتاییدا، ڕادیۆ ناردنی ژمارەیەكی 

زۆری تەلگرام ئاسان دەكات.
زۆرە:  خەوشیشی  ڕەوش��ە  ئ��ەم  لەجێدا، 



123سیخوڕیودژەسیخوڕی

تایبەتە،  میكانیزمی  بەكارهێنانی  بە  پێویستی 
كە ب���ەردەوام ش��ەرم��ەزارك��ەرە وات��ا وەرگ��ر، 
دەت��وان��ن  مەئموورانە  ئ��ەو  تەنیا  ك��ە  ن��ێ��رەر، 
بەئاسانی سوودیان لێوەربگرن، كە ماوەیەكی 
لە الیەكەوە،  بینیبێت.  فێرکردنیان  زۆر خولی 
پەیامی نێرەر، بە هەمان جۆر ڕەنگە ڕێكخراوی 
)دژەسیخوڕی( دوژمن هەستی پێبكات، كە بە 
شوێنی  لەوانەیە  دەگ��ات.  سەرەكی  ئامانجی 
زۆرجار   - گونیومەتری  هاوكاریی  بە  نێرەر 

بە دیقەتێكی زۆرەوە – ئاشكرا بێت.
سوودوەرگرتن لە ڕادیۆ ڕێبازێكی ترسناكە: 
باسكردنی  بە  خەوشەكانی،  هەوڵدراوە  دی��ارە 
دەزگا و شێوازی كاریگەرییەكەی بەرزبكەنەوە19، 
بەاڵم سەرباری هەنگاوەنراوەكان، ئەم ڕەوشی 
ناردنی پەیامە، مردنی زۆربەی سیخوڕانی 50 
دووەم��ی  لە جەنگی   ب��ووە.  دواییە  ئەم  ساڵی 
ئەڵمانیا،  سیخوڕی  دژە  ڕێكخراوی  جیهاندا، 
نێرەری  دۆزی��ن��ەوەی  ئەركی  كە  فونكابوهەر، 
ڕادیۆیە، هەمیشە لە سیخوڕانی هێزی یەكگرتوو 
داگیركراودا  واڵتێكی  لە  چاالكی  كە  دەترسا، 
دەك�����ەن. ه���ەر ئ���ەو ڕێ��ك��خ��راوە ل��ەن��اوب��ردن��ی 

)ئۆركێسترای سووری( لەئەستۆیە.
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جیاكاری  زانیارییەكان  ڕێكخراوە  هەموو 
لە  سوودوەرگرتن  جیددی  خەوشی  و  زۆر 
ڕادیۆ یان خستووه تە دوو تای تەرازووێكەوە 
و بەو ئەنجامە گەیشتوون كە: كەڵكوەرگرتن 

لە ڕادیۆ ڕۆژ بە ڕۆژ گەشەی كردووە.
ئەم  بزانین  وردت���ر،  جۆرێكی  ب��ە  ئێستا 
بواری  لە زۆر  بەكاردەهێنرێت.  میتۆدە چۆن 

جیاجیاوە سوود لە ڕادیۆ وەرگیراوە. 
لە  ك��ە  زان��ی��اری  تەكنیكی:  الی��ەن��ی  ی��ەك��ەم 
سیخوڕ،  مانگێكی  یان  مایكرۆفۆنێك،  ڕێگه ی 
كە   - نێرەرێكەوە  بەهۆی  و  ك��ۆك��راوەت��ەوە 
لەگەڵ مایكرۆفۆنێك یا لەناو مانگێكدایە - بۆ 
حاڵەتەدا  لەم  دەنێردرێت.  بیسەر  ناوەندێكی 
ئێمە شایەتی مخابەرەی پەیامه كه  نین لەالیەن 
مایكرۆفۆن،   – دەس��ت��ك��ردەوە  مەئموورێكی 
یان مانگی دەستکرد - بۆ سەرپەرشتیارێكی 

دەستكرد - ناوەندی بیستن - .  
 - ن��ێ��رەر  چ��االك��ی،  تەكنیكی  ب����واری  ل��ە 
وەرگری بچووكی ناسراو بە هۆكی - تۆكی، 
پەیوەندیی ئەو مەئموورانە ئاساندەكات، كە بە 
گرووپ كاردەكەن، بەتایبەت بۆ ناردنی هێمای 
وریاكردنەوە. بە ئیشكردنی ئەم دەزگایانە كە 
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لە ژیانی ڕۆژانەدا بەسوودن و تەنانەت باش 
دەیانناسین و لە دوكانەكانی فرۆشتنی شمەكی 
لە  بەدەسەاڵترینیان  دەستدەكەون.  یارییش 
تا  دەیان كیلۆمەتر  چوارچێوەیەكی كراوەدا، 

بڕدەكات.
م��خ��اب��رەی پ��ەی��ام��ی ن��ێ��وان م��ەئ��م��وور و 
س��ەرپ��ەرش��ت )ی��ا بنكە، س��ەرۆك��ی ت��ۆڕ، یان 
)سوودوەرگرتن  تێكڕاییتری  ب��واری  ناوەند( 
چارەسەری  تاكە  ڕادی��ۆ  کاتێك  ڕادیۆ(یە.  لە 
ئاسانە، كە هەردووكییان دوورن و كۆسپێكی 

تەواو ڕێگر لەنێوانیاندایە.
لە  كە  س��وور(  )ئۆركێسترای  سیخوڕانی 
چاالكییان  ئەڵمانیا  ژێ��ردەس��ەاڵت��ی  ن��اوچ��ەی 
ڕادی��ۆوە،  ڕێگه ی  لە  زانیارییەكەیان  دەك��رد، 
بۆ مۆسكۆ دەن��ارد؛ بەهۆی ڕادی��ۆوە بوو كە 
ڕۆدۆلف ڕوسلەر لە سەنتەر ئەو زانیارییەی 
وەردەگ�������رت، ك��ە م��ەئ��م��وورەك��ان��ی ل��ەس��ەر 
لە  دەی��ان��ن��ارد.  ئەڵمانیا  س��وپ��ای  ف��ەرم��ان��دەی 
لە  كە ڕیشار س��ورژ  ب��وو،  ڕادی���ۆوە  ڕێگه ی 
وستك  والدی  وێستگەی  بۆ  پەیامی  تۆكیوە 
ڕەوش��ی جەنگی   لەسەر  كاریگەری  كە  ن��ارد، 

دووەمی جیهان دانا.
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ج��ۆراوج��ۆردا  شكڵی  ل��ە  ڕادی���ۆ  ئاقیبەت 
تەلەتایپەكان(،  ڕادی���ۆی  كالسیك،  )ن��ێ��رەری 
هۆكاری پەیوەندیی ئاسایی نێوان )بنكەكان(ی 

جێگیر لە دەرەوە و )ناوەند(ە.
دوو ئ��ەگ��ەر ه��ەی��ە ك��ە )ب��ن��ك��ە( س���وود لە 
دەمامكی دیبلۆماسی وەرگرێت، یان چاالكیی 
بەشێك  بنكە  ترافیكی  یەكەم،  هەبێت:  نهێنی 
دەب��ێ��ت ل��ە ت��راف��ی��ك��ی ب��اڵ��وێ��زخ��ان��ە و واڵت��ی 
خانەخوێ بەرگەی دەگرێت؛ بەرگەی دەگرێت، 
بۆیە،  دادەنێت.  بیستن  ئامێری  بێشك  ب��ەاڵم 
پەیوەندییانە تەواو ڕەمزی  دەبێت ئەم جۆرە 
بن. دووەم مەسەلەكە زۆر دژوارترە، چونكە 
هەیە  مەترسی  ڕادی��ۆی��ی،  شەپۆلی  ن��اردن��ی 
شوێنی  گونیومەتری  ڕێ��گ��ه ی  ل��ە  دوژم���ن  و 
زیاتربێت  ترافیك  چەندی  بدۆزێتەوە.  بنكەكە 
هۆیەوەیە  ب��ەو  ت��ون��دت��ردەب��ێ��ت.  مەترسییش 
چەندین  جیاجیادا  شوێنی  لە  بنكە  دەبێت  كە 
نێرەری لە بەردەستدابێت و لە كاتی پێویستدا، 

سوود لە تەكنیكە تایبەتییەكانی وەرگرێت.
پەیوەندییەی  ج��ۆرە  ئ��ەم  زەق��ی  نموونەی 
گرو   - ڕادۆ  بنكەی  پەیوەندییەكە،  ڕادی���ۆ، 
جیهاندا  دووەم���ی  جەنگی   لە   )Rao-Gru(
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كە  كرد،  ڕوسیالەرم  ڕۆدۆل��ف  باسی  هەیبوو. 
بەهۆی ڕادیۆوە زانیاریی مەئموورەكانی خۆی 
لەسەر فەرمانداری سوپای ئەڵمانیا وەردەگرت: 
بۆ ناردنی ئەم زانیارییە بۆ مۆسكۆ، ڕوسلەر 
ڕۆدۆلفی  ئەلكساندار  نهێنیی  بنكەی  بە  سەر 
)ڕادۆ( بوو. لە ژانویە و لە بەرگی دامەزراوەی 
شارەكانی  لە  ئیشیدەكرد،  ژیۆپرس  جوگرافی 
ئۆپراتۆری  شاندێكی  ل��ۆزان  و  ك��و36  ژینۆ، 
)سەربە(  ئۆپراتۆرانە  ئەم  بوو.  بەردەست  لە 
زانیاریی سوپای سۆڤێت  ڕێكخراوی  ناوەندی 
سەرەتای  لە  شێوەیە  بەم  مۆسكۆ.  لە  ب��وون 
شەپۆلێك  س��اڵ��ی1943  كۆتایی  ت��ا  ش���ەڕەوە 
زان���ی���اری ل��ە ڕێ��گ��ەی ش��ەپ��ۆل��ی ڕادی���ۆی���ی لە 
بەرلینەوە بۆ سوێس و لە سوێسەوە بۆ مۆسكۆ 
دەچوو. لەم مێژووەدا ڕێكخراوی دژەسیخوڕی 

سوێس، دوا شۆفار )ڕادۆ(ی گرت20. 
ئ���اش���ك���رای���ە ڕێ���ك���خ���راوی زان����ی����اری بۆ 
ڕووبەڕووبوونەوە بە مەترسیی هەژموونكردن 
دیاریكردنی  و  ڕادیۆییەكان  شەپۆلە  بەسەر 
كەوتنە  دووژم��ن��ەوە،  ل��ەالی��ەن  ن��ێ��رەر  شوێنی 
مەترسییەكی  بە  كە  چ��ارەس��ەر،  دۆزی��ن��ەوەی 
دادەن��رێ��ت:  م��ەئ��م��وورەك��ان  و  بنكە  گ���ەورەی 
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دۆزی��ن��ەوەی چ��ارەس��ەر بۆ س��ودوەرگ��رت��ن لە 
تەكنیكەكان. بۆ یەكەم بریتییە لە سوودوەرگرتنی 
خۆپارێزانەی كالسیكی: النیكەم گەیاندنی ماوەی 
درێ��ژای��ی  گۆڕینی  ڕادی��ۆی��ی،  پەیامی  ن��اردن��ی 
شەپۆل، گۆڕینی فریكانسی ئاگاداری و ترافیكی 
ڕادیۆیی، سوودوەرگرتن لە چەندین نێرەر، یان 
تەرخانكردنی  و  یەك  نێرەری  گۆڕینی شوێنی 
لە  هەریەك  بۆ  ڕادی��ۆ  پسپۆڕی  ئۆپراتۆرێكی 
مەئموورە گرنگەكان. بەهۆی لەبەرچاونەگرتنی 
ئەو خاڵەبوو، كە سیخوڕی گەورەی ئیسرائیلی 
لە   1965 مانگی مەی ساڵی  لە  ئەیالی كۆهن 

دیمەشق گیرا و لەسێدارە درا.
تەكنیكی  چارەسەر  دۆزی��ن��ەوەی  سێجۆر 
توانای  كەمكردنەوەی  لەسەر  یەكەم  هەیە: 
وەرگرتنی  شتێكە  وەستاوەتەوە،  نێرەرەكان 
ش��ەپ��ۆل��ی ڕادی��ۆی��ی دژوارت����ردەك����ات، ب��ەاڵم 
توانای  له نێوان  ڕاستەوخۆ   پەیوەندییەكی 
لە  متمانەپێبوونی  و  بڕ  الی��ەك��ەوە،  لە  نێرەر 
الیه كەی دیكەیەوه ، هەیە. كەوابوو زێدەڕۆیی 

لەم ڕێگه یەدا شیاونییە.
زۆر  كە  چارەسەر،  دۆزی��ن��ەوەی  دووەم   
زیاتر كارایە و بەپێی )توانای نەرمی فریكانس( 
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دانراوە، بریتییە لە دابەشكردنی كاتی پەخشی 
ڕادی����ۆ ب��ۆ ب��ەش��ی ك���ورت )ك��ەم��ت��ر ل��ە ی��ەك 
فریكانسێك  هەڵبژاردنی  و  چركە(  هەزارەمی 
بۆ هەربەشێك. كاتێك پەیام قابیلی وەرگرتنە، 
پێكەوە  پێشتر  وەرگ��ر  و  نێرەر  بنكەكانی  كە 
بوترێت،  دەبێت  بەكورتی  بووبن.  هاودەنگ 

لێرەدا فریكانسەكە بووەتە ڕەمزی.
سێیەم دۆزینەوەی چارەسەر، لە خێراكردنی 
ڕەوشی پەخشی ڕادیۆدا پەنهانە، كە وەرگرتنی 
پەیامەكە دژواره  و وا دەکات تێیبگەن. ئەم ڕەوشە 
یەکەمی  لە جەنگی  ئەڵمانییەكان  جار  یەكەم  بۆ 
جیهان و لە پەیوەندیی نێوان وێستگەكانی نوین و 
تۆڕی ئەمه ریكای باشوور بەكاریانهێنا. لەم كاتە 
بەدواوە ئەم میتۆدە گەشەیەكی بەرچاوی كرد بە 
ئاستێك، كە ئەمڕۆ دەكرێت بە خێراكردنی پەخشی 
هاوكێشەی چەندان هەزار بۆ21 دەستكەوێت، كە 
درێژایی ناردنی تەلگرامێك تایبەت بە یەك، یان 
لەم ڕەوشە  دوو چركە دەكات. سوودوەرگرتن 
پێشكەوتووە  زانستی  میكانیزمی  بە  پێویستی 
وەرگ��ر  بۆ  و  س��ووك  میكانزمێكی  نێرەر  بۆ  و 
میكانیزمێكی قورسە، كە باش وەاڵمی مەسەلەی 

خراوەڕوو دەداتەوە.
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پاراستن
1- پاراستنێكی پێویست - دەبێت هەموو 
ئەو كەسانەی زانیاری نهێنییان الیە، بیپارێزن. 
ئەم پابەندییە سەرباز، كارمەند، لێكۆڵەرەوە و 
ئەندازیار دەگرێتەوە، كە خەریكی توێژینەوەی 
پێشكەوتوون و ئەو كەسانەش دەگرێتەوە، كە 
نێودەوڵەتیدا  ئابووریی  فرۆشتنی  و  كڕین  لە 
م���ەئ���م���وورە   - ب���ەت���ای���ب���ەت   – ب����ەش����دارن 
دیپلۆماتەكانی دەرەوە و ئەندامانی ڕێكخراوی 

زانیاری.
)چ��ارەی  وردی  جێبەجێكردنی  بە  مەگەر 
نەبێت،  ئاڵۆز  نیمچە  جار  هەندێك  ئاساییش(، 
لە  بۆیە  بكرێت.  چاودێرییە  ئ��ەم  ناتوانرێت 
لە  و  سەرەكییەكان  وەزارەت��ە  لە  سوپاكاندا، 
هونەریدا،  گ���ەورەی  دام��ەزراوەی��ەك��ی  چەند 
ڕێكخراوی ئاساییشی دژەسیخوڕی هاوكاریی 

نیزیكیان هەیە. 
دەبێت ئەو میتۆدانەی باسمكردن، بەتایبەت 
لەسەر میتۆدی ئەو ڕێكخراوانە بگونجێنرێت، 
كە لە هەمووان زیاتر هەڕەشەیان لێدەكرێت، 
وات����ا پ��ۆس��ت��ی دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك و ڕێ��ك��خ��راوی 
زانیاری. دەبێت ڕێكخراوی دوایی چاودێریی 
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سێالیه نە دابینبكات، پاراستنی زانیاریی خۆی، 
ڕێكخراوی خۆی و سەرچاوەی خۆی: دەبێت 
چونكە  بكات،  خۆی  زانیاریی  لە  پارێزگاری 
ئەگەر دوژمن )بزانێت كە دەزانن(، نەخشەی 
خۆی دەگۆڕێت. دەبێت پارێزگاری ڕێكخراوی 
خۆی بكات، چونكە ئەگەر ڕێكخراوەكە ناسرا 
و  ن��اوی  دەكەنە  )دزە(  دوژم��ن  هۆكارەكانی 
سەرچاوەی  لە  دەپووكێتەوە،  چاالكییەكەی 
خۆی، واتا دەبێت پارێزگاری لە مەئموورانی 
مەترسیی  لە  هەمیشە  چونكە  بكات،  خ��ۆی 
گیران و تەنانەت مردندان. ئەوسا پارێزگاری 
الیەكەوە  لە  جمكن:  سەرچاوە  و  زانیاری  لە 
بە  زانیارییەوە  ڕێگه ی  لە  دەكرێت  زۆرج��ار 
سەرچاوەكەی بگەی و لە الیەكەی دیکەیەوە  
ب���ە پ��رس��وج��ۆك��ردن��ی م���ەئ���م���ووری گ��ی��راو، 
زەرەری  بە  زانیارییەك  چ  تێدەگات  دوژم��ن 

كۆكراوەتەوە. 
2- پاراستنی وتار - دوژمن بە گوێگرتن 
دەگ��ات��ە  نووسینەكانمان،  خ��وێ��ن��دن��ەوەی  و 
نهێنیەكانمان. بەمەش پێویستە ئاگامان لە قسە 

و بەڵگەكانمان بێت.
تۆماركردنی  دەرب���ارەی  میتۆدێك  چەند 
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كەسانە  ئ��ەو  بەگشتی  گ��وت��را.  گفتوگۆكان 
لە  میتۆدانە  ئ��ەو  ك��ە  بوونیانە،  ل��ە  ئاگایان 
ڕازیكردنیان  ب��ەاڵم  بەكاردەهێنرێت،  دژی��ان 
بە زۆرێك لەم میتۆدانە، ئامادەیی لە هەموو 
شوێنێك و لێهاتوویان، كارێكی دژوارە. لەگەڵ 
واڵت��دا  هەندێک  لە  بزانین  دەبێت  ئ��ەوەش��دا 
)دەبیسترێن(  دەرەوە  باڵوێزەكانی  هەموو 
شوێنە  ئوتێلەكان،  ژووری  زۆرب���ەی  لە  و 
گ��ش��ت��ی��ی��ەك��ان، زۆرێ����ك ل��ە ئ��وت��وم��ب��ێ��ل��ەك��ان 
 - دیپلۆماتەكان  ئۆتۆمۆبیلی  بەتایبەت   -
م��ای��ك��رۆف��ۆن )دان������راو(ە. ی��ەك��ەم ج��ووڵ��ەی 
ك��ارە،  ب��ەم  لە ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە  بەرگری 
گفتوگۆی  كە  ئەو شوێنانەیە  پشكنینی  جوان 
دۆزی��ن��ەوە و  ئ��ەن��ج��ام��دەدرێ��ت،  ت��ێ��دا  نهێنی 
پێشتر  مایكرۆفۆنەنهێنییەكان.  لەكارخستنی 
بەشە  كە  كرد،  )چیخماڵ(مان  چاالكی  باسی 
ئەنجامی  زانیاری  ڕێكخراوی  گەڕۆكەكانی 
كۆمەڵە  ئ��ەم  خۆتێگەیاندنی  ب��ەاڵم  دەدەن، 
لە  ب��ەن��اچ��اری  ك��ارم��ەن��دە زۆر ش���ارەزای���ە 
ئ��ەزم��وون  ب��ە  و  جارێكە  چەندجارێك  ه��ەر 
سەلمێنراوە، كە پاش هەرپشكنینێك بەزوویی 

مایكرۆفۆنەكان دەردەكەون.
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بنەڕەتییە  چ���ارەس���ەری  ق��س��ەن��ەك��ردن، 
ئەمەشە  هەر  نەبیستن.  قسەكانمان  بۆئەوەی 
وادەك��ات هەندێك بابەتی گرنگ و ورد - بۆ 
نموونە كات و شوێنی چاوپێكەوتن - لە ڕێگه ی 
یەكجێ  كە  دەبێت،  ئاڵوگۆڕ  نوسراوانە  ئەو 
لەناودەبرێن. ئاشكرایە ناكرێت میتۆدێكی لەم 

جۆرە بگشتاندرێت. 
باخەكان،  لەناو  نهێنی  گفتوگۆی  دەكرێت 
بكرێت،  شوێنانەدا  لەو  و  شار  دەرەوەی  لە 
بەاڵم  بێسوودە،  تێدا  مایكرۆفۆنی  دانانی  كە 
زۆر  شوێنانە  ئەو  هەڵبژاردنی  هەمووجارێک 

ئاسان نییە.
درووستكردنی هەراوزەنای دەق میتۆدێكە، 
بەگشتی بەكاردەهێنرێت و شێواوی لە دانانی 
دروستدەكات.  مایكرۆفۆنی  بیستنی  ئامێری 
بۆیە دەبێت لە دەنگی ئاسایی خۆی بپارێزێت، 
پەخشكردنی  )ڕوون(دەبێتەوە.  بەئاسانی  كە 
تێكەاڵوییەك لە نەوای میوزیكی و هەراوهۆریا 
ب��ە دەن��گ��ی ب����ەرز، ب��اش��ت��ری��ن ڕێ��گ��ه ی��ە. ل��ەم 
لە  سوود  دەبێت  گفتوگۆ  الیەنی  دوو  کاتەدا 

الرنگۆفۆن22 و گووشی وەربگرن.
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لەكۆتاییدا، هەندێك باڵوێزخانە بەپارێزەوە 
ه��ەن��گ��اوی ت���ەواوك���ردن ج��ێ��ب��ەج��ێ دەك���ات: 
شووشەیی  ژووری  ل��ە  نهێنی  كۆنفرانسی 
دژە دەنگ، قەتیس بوو لە قەفەزی فارادە، كە 
نەكراوە،  بۆ  دزە  هێرتز  شەپۆلی  لەبەرامبەر 
دەرەوە،  لە  دەق  دەنگی  پەخشی  زی��ادەی  بە 
لە  ڕێ��گ��ری  تەلەفۆنیش،  ب��ۆ  س���ازدەدرێ���ت.   
بەڕەمزاویكردنی  بەهۆی  هێڵ،  لە  گوێگرتن 
دەزگ��ا  ئاسانە.  گفتوگۆیەكان  ئۆتۆماتیكیی 
ج�����ۆراوج�����ۆرەك�����ان ئ����ەو ب���ەڕەم���زك���ردن���ە 
ئ��ەن��ج��ام��دەدەن: ل��ە ب��ازاڕی��ش ه��ەن��دێ��ك لەم 
دەزگایانە دەستدەكەوێت: لەبەرامبەر پەیجور 
لە  ن��م��وون��ە  )ب��ۆ  ئ��اس��ای��ی  خۆتێگەیاندنی  و 
تری  دەزگایەكی  كاریگەرە.  دامەزراوەیەكدا( 
زۆر ئاڵۆز و گرانقیمەت هەیە، كە ئاساییشی 
هەندێك  و  دەك��ات  زام��ن  س��وور(  )تەلەفۆنی 
)كۆدبەندیی  دەی��ك��ەن.  دەوڵ���ەت  س��ەران��ی  ل��ە 
میتۆدانەی  لەو  یەكێکه   ژم��ارە(،  بە  قسەكانە 
بە كاردەهێنرێت، واتا  كە سەبارەت  دواهه م 
بڕگە بڕگە كردنی بۆ توخمێك كە وەك ژمارە 
نیشاندەدرێن و دەتوانن بە به پێی میتۆدەكانی 
ڕەم��زەك��ەی��ان  و  بكرێن  ڕەم����زاوی  كالسیك 
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بە  تەنها  پارێزگارییە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  بكرێتەوە، 
ئەگەر  ك��اردەك��ات.  تەلەفۆن  هێڵی  درێ��ژای��ی 
هەریەك  كاری  نووسینگەی  لە  مایكرۆفۆنێك 
ل��ە الی��ەن��ەك��ان��ی ت��ەل��ەف��ۆن دان��راب��ێ��ت، بێشك 

گفتوگۆكەیان دەبیسترێت.
لێرەدا  دەبێت   - بەڵگەكان  پاراستنی   -3
جیاوازی لەنێوان بەڵگەی جێگیر )دیكۆمێنتەكان، 
ناجێگیر  بەڵگەی  و  چەكەكان(  ئەرشیفەكان، 

)نامەكان و پەیامەكان(دا بكەین.
بەرگری ئاسایی لە بەڵگەی جێگیر بریتییە لە 
پاراستنیان لە ژووری قاییم، یان سندوقەكاندا، 
بەاڵم هەم ئەو ژوورانە و هەم ئەو سندوقانە 
هەندێک  بۆیە  بۆبردندان،  دەست  ب��ەردەم  لە 
مانایە  بەم  دەپارێزرێن،  تر  بە هەنگاوی  جار 
لە كاتی تێکشكانی پەناگە، بەڵگەكان دەفەوتێن، 
ك��ە ل��ەس��ەر ك��اغ��ەزی تایبەت ن��ووس��راون - 
لەبەر  چونكە   ،- دەسووتێن  یان  دەبن  حەل 
كە  مەرەكەبێك،  دەرگ��ا،  نایاسایی،  كرانەوە، 
بەڵگەكە حەلدەبێت، یان گڕێك دروستدەبێت و 

دەیانسووتێنێت23.
نامە  گونجاو،  سندوقی  لە  جێگیر  بەڵگەی 
و پەیامەكان لە پێچراوێكی تەواو داپۆشراودا 
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هەرڕێكخراوێكی  ل��ه ڕاس��ت��ی��دا  دەپ��ارێ��زرێ��ن. 
زانیاری، یان دژەسیخوڕی، لە بنەڕەتڕا کاتێك 
دڵنیابێت  كە  دەك��ات��ەوە،  دیکه   ئەوانی  نامەی 
دەت��وان��ێ��ت ب��ە ج��ۆرێ��ك دای��ب��خ��ات��ەوە، وەرگ��ر 
بە  گ��ورزەك��ان  ئاساییشی  لێنەكات.  گومانی 
و  الك  تێپ،  حەلنەبوو،  تێپی  به كارهێنانی 
گیرەی  و  نییە(  وای  كاریگەرییەكی  )كە  مۆر 
مسی دابیندەكرێت. شاردنەوەی پەیامی نهێنی، 

جۆرێكی دیكەی پاراستنی بەڵگەكانە.
نادیار  مەرەكەبی   - نادیار  مەرەكەبی   -4
)ئ��اوی  پێیاندەگوت  ڕێسانس  چاخی  ل��ە  ك��ە 
نەبینراو(. مەرەكەبی بێڕەنگ )یان مەرەكەبێك 
ن��ادی��اری كە  ك��ە بێڕەنگ ك���راوە( و ب��ەم��ەش 
بەهۆیانەوە نووسەر نامەی نهێنی، بابەتەكەی 
خۆی لەناو دێڕی دەقێكی ئاسایی دەنووسێت 
و وەرگ����ر ب��ە ه���ۆی م��ادەی��ەك��ی ت��ای��ب��ەت��ەوە 

دەریدەخات.
مەرەكەبی نادیار لە كۆنەوە بە كاردەهێنرێت. 
لە نووسینەكانی پلین و ئۆڤید دا دەردەكەوێت، 
ئەم  جۆرێكی  چەند  ئەواندا  سەردەمی  لە  كە 
مەرەكەبانە هەبووە: شیرە و گیراوەی گیایەك 
سی  ت��ی  ب��ەن��اوی  ئیۆفەربیاسە  خێزانی  ل��ە 
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مال: ئەم دوو مادەیە بەهۆی تۆزی خەڵووز 
دەردەك���ەوێ���ت. ب��ە گ��وت��ەی ڕاب��ل��ە )ل��ە كتێبی 
بۆنووسینی  چ���واردە(،  بەشی  گ��روی��ل،  پانتا 
خ��وارەوە  مادانەی  لەم  س��وود  نهێنی  نامەی 
وەرگ���ی���راوە: خ��وێ��ی ئ��ام��ۆن��ی��اك، گ��وش��راوی 
بولبول،  خوێنی  هەنجیر،  داری  شیرەی  پیاز، 
سەفرای قەلەڕەش، سپێرمی نەهەنگ...، پاشان 
خوێی یۆد، كە بەهۆی هایدرۆجین سولفۆرەوە 
دەردەكەون، ئەوجا، لە سەردەمی ئەلیزابێسی 
شای  پانزە  لویی  و  بەریتانیا  شاژنی  یەكەم، 
ئەسپرین،  ئەوسا  كوباڵت،  كلۆرەر  فەڕەنسا، 
ئاقیبەت  فروسیانورپتازیم،  م��س،  ت���واوەی 
ناوی  لەنێویاندا  دەبێت  كە  ن��وێ،  مەرەكەبی 
مەرەكەبی ڕادیۆ ئەكتیڤیۆ و مەرەكەبی كالك 
بهێنرێت. ماددەی دوایی وەك )كاربۆنی سپی( 
كاغەزی  لە  ب��ەڕواڵ��ەت  كە  بەكاردەهێنرێت، 
باو  ئاسایی دەچن و وەك كاغەزی كاربۆنی 

سوودیان لێوەردەگیردرێت. 
ئ���ەو پ��ەی��ام��ان��ەی ب��ە م��ەرەك��ەب��ی ن��ادی��ار 
لەناو  بەگشتی  وت��م،  ه��ەروەك  دەنووسرێت، 
بەاڵم  دەنووسرێت،  ئاسایی  نامەیەكی  دێڕی 
س��ان��س��ۆرەوە،  داوی  ن��ەك��ەون��ە  ب���ۆئ���ەوەی 
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هەندێک جار لەسەر شتی تریش دەنووسرێت: 
پەراوێزی ڕۆژنامەكان، گورزەی بچوكی كااڵ، 
داوێن، دەسماڵ ... و تەنانەت هێلكەی مریشك!
دەبێت مەرەكەبی نادیار چوار تایبەتمەندی 
ه���ەب���ێ���ت: ی���ەك���ەم ب���ەئ���اس���ان���ی س���وودی���ان 
ل��ێ��وەرب��گ��ی��ردرێ��ت؛ زۆرج����ار م��ەئ��م��ورێ��ك لە 
لەو هۆكارانە  هەلومەرجێكی خراپدا دەژی و 
دەیخاتە  لێوەرگرتنیان  س��وود  ك��ە  ب��ێ��زارە، 
ئەو  پێدانی  لە  دەبێت  بەمەش  مەترسییەوە. 
ئامادەكردنی  كە  خۆبپارێزرێت،  مەرەكەبە 
ئ��اڵ��ۆزە. ه���ەروەك دەب��ێ��ت م��ەرەك��ەب��ەك��ان بە 
لێكۆڵینەوەی  لە  كە  بشاردرێنەوە،  جۆرێك 
هەڵبگیرێن  نەكرێن،  دەستنیشان  سەرەتاییدا 
وەك  قۆڵۆنیا،  شووشەی  )لە  بگوازرێنەوە  و 
سابوون، لە كونوكەلەبەری جلوبەرگی چڵكن 

و هتد(. 
ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی  دووەم  دڵ���ن���ی���اب���وون، 
مەرەكەبەكانە، واته  كاتێك دوژمن ئەو ماددەیە 
نەناسێت، كە دەیانخاتەڕوو، ناتوانێت بەئاسانی 
نادیار  مەرەكەبی  دەریانبخات. سەرەتاییترین 
ئەوانەن، كە بەهۆی گەرمییەوە دەردەكەوون: 
دەیخەنە بەر گەرمییەوە، یان ئوتووی گەرمیان 
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بەسەردا دێنن. زۆر لە مەرەكەبە سادەكان بە 
لێخشاندنی وردەزیو، دەردەكەون. دەركەوتنی 
دڵنیاترین مەرەكەبەكان پێویستیەتی لێكدانه وه  
سوودوەرگرتنە  تایبەتدا  ڕێسایەكی  لە  و  ل 
بێڵ،  دك��ت��ۆر  ڕاك��ت��ی��وە.  م���اددەی  ل��ە چەندین 
دەستنیشانكردنی  تاقیگەی  ب��ەڕێ��وەب��ەری 
ڕاكتیوانەی  ئەم  ژمارەی  داوەری،  ناسنامەی 
لە مەرەكەبێكدا  لە جەنگی  دووەم��ی جیهان، 
ئەم  دەگەیت:  ژم��ارە  چ��وار  بە  ئامادەیكردن، 
مەرەكەبە لە بەرامبەر هەموو تاقیكردنەوەكانی 
كیمیاگەرانی ئەڵمانی خۆیگرت و نهێنیەكەی تا 

كۆتایی جەنگ بەپەنهانی مایەوە.
تایبەتمەندیەتی  سێیەم  متمانەبوون،  جێی 
هەرچەند  واتا  نادیار(ە.  )مەرەكەبی  پێویستی 
وەستانی  ڕەنگە  و  زۆر  ماوەیەكی  ڕاب��ردوو 
دیسانەوە  كەشوهەوادا،  نالەباریی  لەبەردەم 

بتوانێت دەریبخات و بیخوێنێتەوە. 
خ��وازراو  ن��ادی��اری  مەرەكەبی  لەكۆتاییدا 
ئەوەیە، كە دوای دەركەوتن ناشاردرێتەوە. ئەم 
نەگەڕانەوەیە بۆ باری یەكەم بۆ سانسۆركاران 
ح��وك��م��ی ك���ردن���ەوەی زەرف��ێ��ك��ە ب��ەن��ەزان��ی: 
نامەیەك بەم شێوەیە سانسۆركرابێت، ناكرێت 
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چیدی كە بنێردرێت و بە ئامانجی بگەیەنرێت؛ 
دەزانین هەندێک جار لە كاری  دژه سیخوڕیدا 
چاودێریكردنی ووداوێك، پەیتا پەیتا قازانجی 

لە ڕێگری لەپڕێکدا زۆرترە. 
هەموو  نادیار  مەرەكەبی  كاتێك  تەنانەت 
ژماردمانن،  كە  هەبێت،  تایبەتمەندیانەی  ئەو 
بە  كارهێنەرانی  بە  بۆ  ڕەهایە  ئاساییشە  ئەو 
ڕەنگە  دوورە.  ل��ەوە  زۆر  و  ناهێنێت  دی��اری 
و  ك��ردب��ێ��ت  ن��ەزان��ی  نووسیندا  ل��ە  ن��ووس��ەر 
وشەكان  شوێنی  زۆرەوە،  فشاری  بەهۆی 
بەهۆی  دەكرێت  جێمابێت.  كاغەزەكە  لەسەر 
هەڵمەوە بەئاسانی وای لێبكەیت بخوێنرێتەوە. 
جگە لەوە، نووسینگەكانی سانسۆری پۆستی 
بارێك  كە  تەیاركراون،  تاقیگەیەك  بە  ئەمڕۆ 
پ��ۆس��ت��ی ن���اوب���راو ب��ە دەس���ت���ەوە دەگ����رن و 
لەسەر  وردی  زۆر  كیمیایی  تاقیكردنەوەی 
یەکەمی  جەنگی  درێ��ژای��ی  بە  ئەنجامدەدەن. 
تاقیگەی  چ��ەن��دان   )191-1918( ج��ی��ه��ان 
ك��اری��ان دەك���رد، كە  لە فەڕەنسا  ل��ەم ج��ۆرە 
مەرەكەبی نادیار زۆر سودی لێوەردەگیرا و 
گرنگترینیان لە پاریس )تاقیگەی دكتۆر بێل(، 
لیۆن و پونتارلییە. زۆری بارە پۆستییەكان بە 
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ئامانجی سویسرا بێگرفت بە پااڵوگەی تاقیگەی 
پونتارلییە تێدەپەڕی و دەرەنجامەكەی گرتنی 

دەیان سیخوڕی لێكەوتەوە.
هەرچەنده  ئەمڕۆ كەمتر سوود لە مەرەكەبی 
لێنەهێندراوە.  وازی  بەاڵم  وەردەگ��رن،  نادیار 
سوود  زانیارییەكان  ڕێكخراوە  جار  هەندێك 
پێشكەوتوو  زۆر  ن��ادی��اری  م��ەرەك��ەب��ی  ل��ە 
ئەكتیڤیا،  ڕادی��ۆ  مەرەكەبەكانی  وەردەگ���رن: 
بۆ  درووستكردنیان  بنەمای  مەرەكەبەی  ئەو 
خۆی بەشێكی نهێنیەكەیە؛ بەاڵم ئەمڕۆ زیاتر 

شێوەی فۆتۆگرافیكی ئاساییە. 
ڕێبازە  ئەم   - فۆتۆگرافییەكان  شێوە   -5
ن��ێ��ردراو  وێ��ن��ەی��ەك��ی  ب��ی��ان��ەوێ��ت  پێیەی  ب��ەو 
ب��اك��گ��راون��دی(،  )وێ��ن��ەگ��ەل��ی  ب��ك��ەن،  نەبینراو 
ببینرێت  بەزەحمەت  زۆر  لێبكەن،  وای  ی��ان 

)مایكرۆفۆتۆگرافی(، دوو جۆرن. 
)وێنەی باكگراوندی( لە هەمووان دڵگیرترە. 
وێنەیەكی  شێوەیە:  ب��ەم  كاركردنی  ت��ەرزی 
تر چاپدەكرێت، كە  لەسەر وێنەیەكی  ئاسایی 
وێنەی پەیامی نهێنییە و پاشان وێنەی دوایی 
دەس��ڕن��ەوە، ی��ان به بێ ئ���ەوەی دەری��ب��خ��ەن، 
وێنەكە  وەرگ���ر  دەن��ووس��ێ��ن��ن.  یەکییەوە  ب��ە 
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تایبەتی دەردەخ���ات.  م��اددەی دەرخ���ەری  بە 
لە باسكردنی هونەریی ئەم كارە  لێرەدا چاو 
و  دوورودرێ����ژە  باسێكی  چونكە  دەپ��ۆش��م، 

ڕەنگە بێزاركەر بێت.
مایكرۆفۆتۆگرافییەكان )گەردیلە وێنە(، كە 
ناسراون،  )ژێرخاڵەكان(  بە مایكرۆپۆن  زیاتر 
پێچەوانەی ئەو بەڵگەیە كە لە ڕەهەندی زۆر 
بچووكدا ئامادەكراوە: تیرەی نێوان ملیمەترێك 

تا10/1ملیمەترە.
لە ڕوانگەی یەكەمەوە، تەكنیكی وردەخاڵ 
دەنوێنێت،  س��ادەت��ر  وێ��ن��ەی  تەكنیكی  زۆر 
ب��ەك��ردەوە ڕووب����ەڕووی دژواری��ی��ەك��ی زۆر 
دەبێتەوە. بۆ سازكردنی وردەخاڵی بچووكتر 
لە 5/0 ملیمەتر پێویستە سوود لە دەزگایەكی 
میكرۆسكۆبێكی  كە  وەربگیردرێت،  تایبەت 
پێوەیە؛ بڕینی ڕواڵەتی بەم بچووكییە كارێكی 
زۆر هەستیارە؛ میكرۆسكۆب بۆ خوێندنەوەی 
ئاكامدا دەبێت  لە  پێویستە،  بەوردی  خاڵەكان 
دابەشكردنێكی  توانای  توێنەرەوە  م��اددەی 

زۆری هەبێت.
كاتێك وردەخاڵ )مایكرۆپۆوان( ئامادەكرا، 
ڕێبازەكانی  دڵنیاترین  ئاساییدا،  نامەیەكی  لە 
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هەڵگەڕاوەی  یەخەی  لە  بریتییە  ش��اردن��ەوە 
چاكەتێك، یان نووساندنی بە تیرەی كاغەزێكی 

گەورەوە.
درووستبوونی  لێزەر،  تیشكی  پەیدابوونی 
ن��اوی  ب��ە  ن��وێ��ی  تەكنیكی  س��ەری��ک��ێ��ش��اوەت��ە 
ئۆلۆگرافی24. ڕێكخراوە زانیارییەكان ویستیان 
دەق و وێنەكانیان بە شێوەی ئۆلۆگرافی ڕەمزی 
بەاڵم  زۆرسەرنجڕاكێش،  میتۆدێكی  بنێرن. 
میكانێزمێكی  بە  پێویستی  سوودلێوەرگرتنی 

گران قیمەت و ناوەندێكی زۆر شارەزایە. 
دەك����رێ����ت  ڕەم�����زن�����ووس�����ی�����ن25-   -6
بەنەبینراوكردنی ناوەرۆكی پەیامه  نهێنیەكەی 
بپارێزێت و ئەمە دوائامانجی ئەو میتۆدانەیە 
كە گوترا. هەروەها دەكرێت وا لە ناوەڕۆكی 
پەیام بكەیت تێینەگەن، نیاز لە ڕەمزاویكردنی 

پەیام هەر ئەوەیە.  
دووالیزمییە  ت��وان��ا  ئ��ەو  دێ��ری��ن��ەوە  ل��ە 
سەردەمەدا  لەو  هەر  چونكە  دەركەوتووە، 
 - ڕەم��زن��ووس��ی��ن   و  نهێنی  م��ەرەك��ەب��ی 
پێشتر  س��ەدەی��ەك  چ��ەن��د  دووەم  گ��ەرچ��ی 
بەپێی  لەڕاستیدا  داه��ێ��ن��راوە.   - یەكەم  لە 
لیكۆرگ،  سەردەمی  لە  پلەتارك  وتەیەكی 
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واتا 9 سەدە پێش لەدایكبوونی مەسیح بوو، 
سیتاڵ26  لە  بیریان  دمونییەكان  الس��ە  كە 
گۆچانێكی  لە:  بریتییە  سیتاڵ  كردووه تەوە. 
لێئاڵێنراو؛ ناوەڕۆكی تەورات لەسەر  چەرم 
چەرمەكە نووسراوە و بە ڕێكی لە گۆچانەکە 
دەك��رێ��ت��ەوە  چ��ەرم��ەك��ە  كاتێك  ئ��اڵ��ێ��ن��راوە. 
و  هەڵگرتووە  حاڵینەبووی  لێ  ناوەڕۆكێكی 
جارێكی تر وەرگر لە گۆچانێكی تر بە هەمان 
بەم  و  داڵێنێتەوە  یەكەمی  گۆچانی  تیرەی 
بخوێنرێتەوە.  دەقەكە  دەتوانرێت  شێوەیە 
ڕۆمییەكان  و  هندییەكان  عیبرانییەكان، 
سوودیان لە ڕەمزنووسین وەردەگرت. ئەو 
هونەرە لە سەدەكانی ناوەڕاست ماوەیەكی 
كڵێسا  چونكە  ف��ەرام��ۆش��ك��را،  درێ��ژخ��ای��ەن 
لەڕاستیدا  ی��ان  ح��ەرام��ك��رد،  بەكارهێنانی 
ڕێنسانس  سەردەمی  لە  بەاڵم  قۆرخیكرد، 
دیسانەوە بووژایەوە و لە سەدەی هەژدەدا 
ڕەمزنووسینی  ب��ااڵی  )نووسینگەی  لەگەڵ 
ب��ەرز،  پلەیەكی  گەیشتە  چ����واردە(،  ل��وی��ی 
ئ��ەوس��ا ج��ارێ��ك��ی ت��ر ن��ەم��ا و ئ��اق��ی��ب��ەت لە 
زۆر  ن����ۆزدە،  س����ەدەی  ك��ۆت��ای��ی  سێیەكی 
گ��ەش��ەی ك���رد. ل��ەڕاس��ت��ی��دا ل��ەو س��ەردەم��ە 
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بەدواوە پراكتیزەبوو، كە دوو شێوەی نوێی 
ڕادی��ۆ  و  تەله گرافی  پەیامی  گواستنەوەی 
تەله گرافی - پاراستنیان لە ڕێگەی نووسینی 
به خێرایی  پاشان    - بوو  ناچاری  ڕەم��زی 

گشتێندرا. 
ئاسمانی  ب��ە  خ��ێ��رای��ە  ف��ڕی��ن��ە  ئ���ەم  دوای 
نابێت، كە وردرتر  بێسوود  پێموایە  مێژوودا، 
ب��اس��ی ب��اب��ەت��ی ڕەم��زن��ووس��ی ب��ك��ەی��ن. ئ��ەو 
هونەرەش بریتییە لە گۆڕینی شێوەی دەقێكی 
دەقێكی  ب��ۆ  تێگەیشتن  ش��ای��ان��ی  و  ڕوون 
نهێنی - كە لە بنەڕەتڕا هیچ كەسێك جگە لە 
بیخوێنێتەوە  ناتوانێت  ئەسڵییەكەی،  وەرگ��رە 
لەسەر  ڕوون  دەق��ی  داڕشتنەوەی  پاشان   -
بە ڕەمزاویكردن  یەكەم  دەقی ڕەمزی. كاری 
ناودەنێن كردنەوەی ڕەمز، وشەی  و دووەم 
)كردنەوەی ڕەمز(، بۆ نۆژەنكردنەوەی پەیام 
كەسەی  ئ��ەو  نائەسڵی-  وەرگرێكی  لەالیەن 
بەو  دەس��ت��ی  وات��ه   ڕەم���ز،  كلیلی  ب��ە  ناكرێت 
شێوەیە بگات، كە ناتوانێت پەیامەكە بكاتەوە 
ڕەمز  دەڵێن  بارەیەوە  لەم   . تەرخانده كه ن   –

)پووچەڵ( بووە.
دەكرێت پەیامەكان بە دووشێوە ڕەمزاوی 
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كە  جێگرتنەوە،  و  جێگۆڕكێ  شكڵی  بكرێن: 
هەریەك لەم دوو شێوەیە بۆ خۆیان فرەجۆرن.
جێگۆڕكێ بریتییە لە تێكەاڵوكردنی پیتەكان 
تایبەت و  یاسایەكی  بەپێی  دی��ار،  و ژم��ارەی 
ژمارەی  یان  وشە،  هەڵبژاردنی  جێگرتنەوەی 
دیار بە وشە و ژمارەی تر، یان ئاماژەی دیكە.
سیستمە  زۆرب�������ەی  ل���ە  ش���ێ���وان���ە  ئ����ەم 
ئامادەكراوەكاندا، نەك تەن دا، دەربارەی وشە، 
یان ژمارە، بەڵكو به سەر كۆمەڵە وشەیەك یا 
هتد(  و  نووسین  نووسین، سێ  )دوو  ژم��ارە 
وشە، یان تەنانەت ڕستەدا دەسەپێنرێت. ئەو 
بنەمای  كە  ڕەم��ز(،  )یەكەی  ناودەنێن  توخمە 

گۆڕینی شێوەیە.
باسی  بەكورتی  لێرەدا  نییە  نیازمان  ئێمە 
مەسەلەی تەكنیكی ڕەمزنووسین، ئەم هونەرە 
ئاڵۆز و دژوارە بكەین. بەمەش بە باسكردنی 

چەند نموونەیەك كۆتایی دێنم.
سیتاڵ  ئامادەكردنی  لە  السەدمۆنینەكان 
لە  ڕەمز(، سوودیان  بە   نووسراو  )تەوراتی 
نووسینی  وەردەگ����رت.  جێگۆڕكێ  ش��ێ��وەی 
دەقی دیار بە چەشنی دێڕی ژێر وشەی كلیلی، 
جۆرێكی تری جێگۆڕكێیە. پاشان تۆماركردنی 
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ئەو دەقە بە ستوونی و لە سیستمی ئەلفبایی 
دەمانەوێت  نموونە  بۆ  كلیلی.  وش��ەی  پیتی 
ڕستەی: )متمانە بەم شێوەیە مەكە( بە ڕەمز 

بنوسین و وشەی كلیلیمان )چاو بەستی(ە:

چ  ا  و  ب  ە  س  ت  ی  )وشەی نهێنی(
6  7  2  4  8  3   1 5 )هۆنینەوەی ئەلفبایی(

م  ت  م ا  ن  ە   بە
م  ش ێ و ە  ی   ە   م

ە  ك ە ) ژ   پ   ف( پیتی پووچ
دەقی ڕەمزەكەمان دەبێتە: ی م ت م س ێ ی ن ە ك ە 

ش ت چ ب ی ف و ا و ب م ن ا پ ب ژ ە ە ە ە 
دۆزینەوەی میتۆدی كردنەوەی ڕەمز بۆ خوێنەر جێدێڵم.

شێوەی سێیەم شێوەی )خشتەی سووڕاوە(
بەاڵم  بەكاریدێنن،  مندااڵن  ب��ەزۆری  كە  ی��ە، 
كاراییەكی تایبەتی هەیە و بیركاریزانی ئیتالی 

ژرووم كاردان، لە سەدەی شازدە دایهێناوە.
لە سادەترین جۆری فۆرمی جێگرتنەوەی 
تەنیا  سەرەكی  دەق��ی  )ی��اژم��ارە(،  هەرپیتێك 
هێمایەكی جێگیر دەگۆڕێت. ژول سزار فەرمانە 
سەربازییەكانی بەم شێوەیە ڕەمزاوی دەكات، 
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كە هەرپیتێك جێی پیتێك دەگرێتەوە كە لە پیتی 
E=A,F=B( پێشترە  لە  ڕیز  چ��وار  ئەلفبادا 
س��ەردارە  ئەم  بپرسی  خۆت  لە  دەبێت  و...(. 
گەورەیە، بەم میتۆدە گەوجانەیە ویستوویەتی 

كێ تەفرەبدات.
الپەڕەیەكی  و  كتێبێك  كتێب،  شێوەی  لە 
دەق��ی  هەرپیتێكی  دی��اری��دەك��رێ��ت؛  پێشتر 
س���ەرەك���ی ب��ە ژم���ارەی���ەك���ی چ��وارڕەق��ەم��ی 
شێوەی  بە  الپەڕەیەدا  لەم  كە  نیشاندەدرێت، 
چانس هەڵدەبژێردرێت و دوو ژمارەی یەكەم 
پ��ی��ش��ان��دەری دێ��ڕ و دووەك����ەی ت��ر، شوێنی 
و  ئەمه ریكییەكان  دێ����ڕەدا.  و  ل��ە  پیتەكەیە 
ژەنەڕاڵەكانی ناپلیۆن لە شەڕەكانی جیابوونەوە 
سوودیان لەم شێوەیە وەرگرت، لە ئێستادا لە 
باوە.  عەرەبی  واڵتانی  نهێنییەكانی  ڕێكخراوە 
لە زۆر شێوەدا  ئەم )جێگرتنەوە سادەیە، کە 
هێندە  و  سەختە  ئیشپێكردنی  نیشاندەدرێت(، 
ئەمه ریكییەكان  پەیامی  نییە.  دڵنیایی  جێی 
بەهۆی فەرهەنگی زمان Entick، ڕەمزەكەی 
ڕوویان  كە  ڕەمزناسی،  زانایانی  دەكرێتەوە. 
لە مێژوو كردووە، بەبێ هاوكاریی ئەم كتێبە، 
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ئەمڕۆ  كە   - بخوێننەوە  دەقانە  ئەم  دەتوانن 
نایەبە -.

ن��ووس��ی��ن��گ��ەی ڕەم�����زی ل��وی��ی چ�����واردە، 
بەرهەمە بەناوبانگە گەورەكەی ڕۆسینیولی بە 
یارمەتیی دوو نووسراو بە ناڕێكی، پەیڕەوی 
بە  دەك��رد.  )بیگرام(  جێگرتنەوەی  شێوەی  لە 
مردنی ڕۆسینیول كلیلەكەی بزربوو، تا ساڵی 
1890 كەس نەیتوانی ڕەمزەكەی بكاتەوە. لەم 
ساڵەدا كۆماندان بازوری، سەرۆكی ئیدارەی 

)ڕەمز(ی فەڕەنسا، توانیی بیكاتەوە.
ڕەمزنووسی  گ��ەورەك��ان��ی  ئ��ی��دارە  ئەمڕۆ 
ل��ەم ڕێگه یەی خ���وارەوە وەردەگ���رن:  س��وود 
دەق����ی س����ەرەك����ی  ب���ه ه���ۆی ك���ۆدێ���ك، ی��ان 
بە  فەرهەنگی زم��ان ڕەم���زاوی دەك��رێ��ت، كە 
كۆمەڵێك ژمارە )بەگشتی 5 ژمارە( شێوەكەی 
دەگۆڕن. پاشان گرووپەكانی ژمارە بە نۆرەی 
خۆیان بە شێوەی كالسیك، زۆرجار بەهۆی 
)ڕیزبەندیی گریمانەیی( ڕەمزاوی دەكرێت، كە 
ئاشكراكردنی ڕەمزەكە – النیكەم لە ڕوانگەی 

زارەكییەوە - نەشیاو دەكات.
و  ڕەمزكردن  بە   - ڕەم��ز  دەزگاكانی   -7
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كاتگر  كارێكی  پەیامەكان  ڕەمزی  كردنەوەی 
تێدایە.  هەڵەیان  گریمانەی  كە  بێزاركەرن،  و 
زانستی  پەیدابوونی  سەرەتای  لە  هەر  بۆیە 
ڕەمزناسییەوە، هەوڵدراوە بە سوودوه رگرتن  
ڕەمز  كارمەندانی  ئەركی  ڕەمز(،  )دەزگای  لە 
كەمبكەنەوە. لە الپەڕەكانی پێشوودا ئاماژەم بە 
سیتاڵ كرد، بەرهەمی السەدمۆنینەكان. پاشان 
ئەلفبایان  كە  وەرگ��ی��را،  خشتانە  ل��ەو  س��وود 
تێدابوو، هەندێك لە پیتەكانیان لەگەڵ هەموو 
پیتەكان هەڵدەسووڕاند. ڕەمزنووسی بازۆری 
پێشكەوتوترینی ئەم دەزگا سەرەتاییانە بوو، 

كە ساڵی 1891 داهێنرا. 
دەزگا مۆدێرنەكان زۆر ئاڵۆزتر و دڵنیاترن، 
ئەلكترۆمیكانیكی  ی��ان  میكانیكین،  دەزگ���ای 
 - نوێترینیان   - ی���ان  ئ��ەن��گ��ی��م��ا(،  )دەزگ�����ای 

ئەلكترۆنیكین.
فرەجۆریی ڕێگەی پەیوەندی وایكرد بۆ كاری 
میتۆدەكانی ڕەمز، بەرەو دەقی نەنووسراویش 
ڕابكێشرێت. لە پەیامی تەلگرافیدا، پیتەكان جێی 
ڕەمزی  دەفتەرێكی  پێكهاتەی  داوەت��ە  خۆیان 
ئەم  ژم���ارەی  قۆناغی.  پێنج  و  هێمایی  دوو 
بەڕەمزكردنی  كە  دەبێت،   52=32 پێكهاتانە 
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لە  ك��ارە  ئەم  ئاساندەكات.  پیتی   32 ئەلفبای 
دەزگایەكی  لە  تێكەاڵو  كۆمەڵێكی  سۆنگەی 
دوورەوە،27  ل��ە  چ��اپ  دەزگ��ای��ەك��ی  و  ڕەم���ز 
پێكەوەبەستراو )ڕەمزكردن لە هێڵدا(، یان جیا 
لە یەكتری، كە دڵنیاترە )ڕەمزكردن لە دەرەوەی 

خەتدا( ئەنجامدەدرێت.
ڕەمز  كردنەوەی   - ڕەمز  كردنەوەی   -8
زانیارییە  بەدەستهێنانی  گرنگی  میتۆدێكی 
تایبەتدا  بەشێكی  ل��ە  ك��ە  لۆژیكییە،  بۆیە  و 
كردنەوەی  لە  ئ��اوڕدان��ەوە  ب��ەاڵم  لێیبدوێین. 
بەڕەمزكردن، دەكرێت  ڕەمز پێش باسكردنی 

بەرهەمەكە ئاڵۆز و دژوار بكات. 
ب��ەڕەم��زك��ردن  هێندەی  ڕەم���ز  ك��ردن��ەوەی 
ك��ۆن��ە. ش��اردن��ەوەی م��ان��ای پ��ەی��ام پشتی بەو 
گریمانەیە بەستووە جگە لە وەرگری پەیام، كە 
یەكێكی دیكە دەیەوێت ناوەرۆكەكەی بزانێت و 
نهێنیە بشكێنێت، كە  ئەو  تەلیسمی  هەوڵدەدات 
دایپۆشیوە، بەاڵم بێشك كارێكی ناڕاستە. ئەمە 
ئەمه ریكا  دەرەوەی  وەزیری  بیروڕای  النیكەم 
ستیمسۆنە، كە ساڵی1929 بە هەڵوەشانەوەی 
ئیدی  ڕایگەیاند:  ڕەمز  كردنەوەی  نووسینگەی 
هیچ جەنتڵمانێك نامەی ئەوی دیکه  ناخوێنێتەوە. 
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كە  بیروڕا سەیرەكەی خستەڕوو،  واڵتێكدا  لە 
پاش 18 ساڵ ڕێكخراوی سیا CIAی دامەزراند.
وت���م ئ��اش��ك��راك��ردن��ی ڕەم����ز ڕێ��ب��ازێ��ك��ە 
ب���ۆ دەس��ت��ك��ەوت��ن��ی زان����ی����اری و ت��ەن��ان��ەت 
لە  ئاوڕ  ئەگەر  لەڕاستیدا  بەدەسەاڵترینیانە. 
بەرچاوترین سەركەوتنی ڕێكخراوی زانیاری 
– بدەینەوە، كە زۆرترین كاریگەرییان لەسەر 
پشتڕاستی   ،- ه��ەب��ووە  مێژوو  قۆناغەكانی 
دەكەینەوە، زۆربەی ڕەمزەكانیان ئاشكرابووە. 
ئەم  باسی  تێروتەسەلی  بە  ناتوانین  لێرەدا 
ڕووداوانە بكەین و بیانژمێرین، بە ئاماژەیەكی 

كورت بە )پێنج(یان كۆتایی دێنم.
شایانی  الیەنەوە  لەو  نەك  بابەت  یەكەم 
وەبیرهێنانەوەیە، كە ڕەنگدانەوەی سیاسی و 
سەربازیی پڕ زایەڵەی ورووژاند، بەڵكو چونكە 
ئەنتوان ڕۆسینۆل، بەناوباونگترین ڕەمزناسی 

جیهانی ئاشكراكرد. 
لەبەرامبەر  1628و  ساڵی  ڕووداوە  ئەم 
ب��ەن��دی��خ��ان��ەی ڕی��ال��م��ۆن��ی ش����اری ب��چ��ووك��ی 
دی  پرێنس  ك��ە  ڕووی����دا،  نشین  پ��رۆت��س��ت��ان 
قەاڵنشینان  بەرگری  داب��وو.  ئابڵوقەی  كۆندە 
بوێرانەبوو، پرنس وردە وردە لە ناچاركردنی 
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بێئومێد  خۆبەدەستەوەدان  بۆ  پرۆتستانەكان 
شەوگەڕەكانی  ڕۆژەداب���وو،  لەو  هەر  دەبێت. 
شار  لە  کە  دەستگیركرد،  پیاوێكیان  شەوێك 
شیعرێكیان  پارچە  پشكنینی  كاتی  دەهاتەدەر. 
دۆزییەوە بە جۆرێك خراپ نوسرابوو، كۆندی 
دڵنیاكرد پەیامێكی ڕەمزییە. دەقی شیعرەكەیان 
ش��ی��ك��ردەوە، ب��ەاڵم ك��ەس ل��ە ن��اوەڕۆك��ەك��ەی 
كە  ك��ەوت��ەوە،  بیری  ئەفسەرێك  نەگەیشت؛ 
ئەو  ڕەسەنزادەیەكی  ڕوسنیول،  ئەنتۆن  الی 
دەورووبەرە، كۆمەڵێك لەو بەرهەمانەی بینیوە، 
باڵوكراوەتەوە.  ئیتالیا  لە  ڕەم��ز  لەباره ی  كە 
زۆر  و  ن��ارد  ڕوسینۆلدا  ب���ەدوای  یەكێكیان 
كە  هەرچەند  خوێندەوە،  دەقەكەی  بەئاسانی 
بە ڕەمز نوسرابوو بەهۆی )خشتەی كارزان( 
ڕەم��زی  ئاشكراكردنی  خشتەی  دڵنیاترین   -

ئەوكات – وەریگێڕا و ڕاڤەیكرد.
ه��اوك��اری  داوای  پ��ەی��ام��ەك��ە،  ن��اوەڕۆك��ی 
دەك��رد  پرۆتستانی  م��ۆڵ��خ��واردوی  هێزی  لە 
ئەگەر  دەك��رد  ب��ەوە  ئ��ام��اژەی  مۆنتۆبان،  لە 
دەبێت  نەكەون،  گەمارۆدراوان  فریای  گورج 
ئااڵی  بڕیاریدا  كوندی  ڕادەستبكەن.  خۆیان 
ب��ە شیعر و  ن��وێ��ن��ەرێ��ك��ی  س��پ��ی ه��ەڵ��ك��ەن و 
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تەرجومەكەوە بۆ ناو قەاڵکه  نارد. بۆ بەیانی 
بەم  ڕیشیلۆ  كە  بوو.  تەسلیم  ئالمون  شاری 
بانگهێشتی  ڕۆس��ن��ی��ۆل��ی  زان���ی،  ڕووداوەی 
ڕەمزی  نووسینگەی  ئیدارەی  و  كرد  پاریس 
پێسپارد. ئەم نەجیبزادەیەی خەڵكی گاسكۆنی 
تا مردنی، واتا 83 ساڵ لەم پۆستەدا مایەوە.

سەدان جار ڕووداوی تەلگرامی زیمەرمەن 
گ��ێ��ڕدراوەت��ەوە، گ��ەر ڕووداوێ���ك نەبا ڕەنگە 
مێژووی  درێ��ژای��ی  بە  ئەنجامی  گەورەترین 
زان���ی���اری ه��ێ��ن��اب��ێ��ت��ەك��ای��ەوە، ل��ە گ��ێ��ڕان��ەوەی 
لە  بریتییە  بابەتەكە  دەگ����رم.  ب����ەدوور  خ��ۆ 
ساڵی  ژانویەی  16ی  ڕۆژی  كە  تەله گرافێك 
1917، وەزیری كاروباری دەرەوەی ئەڵمانیا، 
ل��ە مەكسیك  ب��اڵ��وێ��زەك��ەی  ب��ە  زی��م��ەرم��ەن 
باڵوێز  لە  داوا  تەله گرامەكەدا  لە  ڕاگەیەند. 
كرابوو هەوڵبدات مەكسیك و ژاپۆن ڕابكێشێتە 
ناو شەڕەوە، لە دژی واڵتەیەكگرتووەكان. ئەم 
تەله گرامە لە چەند ڕێگه یه كه  وە، لەوانە ڕادیۆ، 
نێردراو ڕێكخراوی زانیاریی دەریایی بەریتانیا 

وەریگرت و ڕەمزەكەی كردەوە.
ن���اوەڕۆك���ی ئ��اش��ك��راب��ووی ڕەم����زی ئ��ەم 
تەلگرامەیان بردە الی ویلسۆنی سەرۆككۆماری 
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كە  قۆرخكردنانەی  ئ��ەو  به هۆی  ئەمه ه ریكا. 
لە  ت��ەن��ان��ەت  و  دەری���اك���ان  ل��ە  ئەڵمانییەكان 
قەڵەمڕەوی ئەمه ریكادا كردبوویان، ملی نەدەدا 
میللەته که ی تووشی كێشەبكات، كاتێك دڵنیابوو 
دەق���ی ئ��اڕاس��ت��ەك��راو ڕاس��ت��ە، ش���ەڕی لەگەڵ 
ئەڵمانیادا ڕاگەیاند )ڕۆژی6ی ئۆروێلی1917(.

ب���ەه���ۆی ج��ەن��گ��ی ی��ەک��ەم��ی ج��ی��ه��ان��ەوە، 
س����وودوەرگ����رت����ن ل���ە ڕادی������ۆ ل���ە س���وپ���ادا 
گ��ش��ت��ێ��ن��درا و ئ���ی���دارەی ك���ردن���ەوەی ڕەم��ز 
دوژم��ن  ستراتیژییەكانی  پەیامە  هەوڵیاندا 
ڤینی  پان  مالزم  ب��وارەدا  لەم  تەرجومەبكەن. 
و  سەرسوڕهێنەر  سەركەوتنێكی  فەڕەنسی 
 26 لە  توانیی  و  بەدەستهێنا  كاریگەری  زۆر 
بكاتەوە،  تەله گرامە  ئ��ەو  ڕەم���زی  سەعاتدا 
ك��ە م��ێ��ژووی پ��ەالم��اری گ����ەورەی م��ارش��اڵ 
هیندنبۆرگی لە ژویەنی 1918 ڕادەگەیاند. ئەم 
هەواڵە باوەڕپێكراوە، سەلمێنەر و تەواوكەری 
بە مارشاڵ فوش  زانیاریی پێشوو بوو، ڕێی 
دا بەزوویی بارودۆخی خۆی بگۆڕێت و چەند 
هێزێكی تر بخاتە بەردەست ژەنەڕاڵ مانژن و 
بتوانێت بەهۆیانەوە بەر بە پەالماری ئەڵمانیا 

بگرێت، لێبڕاوانە دژەهێرش بكات.
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ڕووەوە  لەو  زیاتر  ڤین  پان  سەركەوتنی 
كە  بكاتەوە،  ڕەمزێك  توانیی  هەیە،  بایەخی 
بەگوێرەی نەزانراو و شارەزایی پڕۆفیشناڵەوە، 
واتا ڕەمزی ADFGVX )جێگرتنەوەی بەهۆی 
كە  جێگۆڕكێیەك  )ج��ووت��ن��ووس��ی��ن(  ب��ی��گ��رام 
پیتەكانی بیگرام ڕەمزەكان لە یەكدی جیابكاتەوە، 

لە دەقەكەدا پەرشوباڵویان دەكاتەوە(.
لە ڕەوت��ی جەنگی دووەم��ی جیهاندا، دوو 
سەركەوتنی زۆر گرنگ ڕێكخراوی كردنەوەی 

ڕەمزی هاوپەیمانانی دەرخست.
ئەنگیما  دەزگ������ای  ڕووداوی  ی���ەك���ەم 
بیردێنمەوە، كە پێشتر بەكورتی ئاماژەی پێكرا. 
ئەڵمانییەكان ئەم دەزگایەیان لە سەروبەندی 
ب��ەڕەم��زك��ردن��ی  ب��ۆ  و  بەكارهێنا  ڕك��اب��ەری 
سوودیان  ستراتیژییەكانیان  پەیامە  هەموو 
هۆڵەندا  زان��ی��اری��ی  ڕێ��ك��خ��راوی  ل��ێ��وەرگ��رت. 
لەڕووی  كەموزۆر  دەزگایە  ئەم  توانیبووی 
دوو  ل��ە  ك��ە  بەكاربێنێت،  زان��ی��اری��ی��ەوە  ئ��ەو 
س��ەرچ��اوە دەس��ت��ی ك��ەوت��ب��وو. ل��ە الی��ەك��ەوە 
هۆڵەندی،  ڕەگ���ەز  ب��ە  كرێكارانی  زان��ی��اری��ی 
دەزگایە  ئەم  درووستكردنی  كارگەی  لە  كە 
كارییان دەكرد و لە الیه كەی دیكەیەوه ، ئەو 
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فەڕەنسا  دووەم��ی  ڕووكنی  كە  زانیارییەی 
خستبوویە بەردەستی. ئەم پسپۆڕە بەتوانایانە 
ڕەمز  ئاشكراكردنی  بۆ  ڕێبازێكیان  پاشان 
داهێنا. كەمێك پێش ڕاگەیاندنی شەڕ لە ساڵی 
یەكێك  هۆڵەندا  زانیاریی  ڕێكخراوی   ،1939
لەم دەزگایانەی بۆ فەڕەنسا و ئەوی تریانی 
سەرباری  بەریتانییەكان  ن��ارد.  بەریتانیا  بۆ 
 - ئەنگیما  واق��ع��ی  دەزگ���ای  توانییان  ئ���ه وه  
و  خ��وارەوە  كەوتووە  فڕۆكەی  لە  یەكێكییان 
ئەوی دیكەیان لە تانكێكی ڕفێنراو و سێیەمیان 
ب��ەه��ۆی دەف��ت��ەری ك��ردن��ەوەی ڕەم��زەك��ەی، 
بێنن.  دەست  بە   - دوژمن  ژێردەریایەكی  لە 
ئەڵمانییەكان متمانەیەكی وایان بە لە تێکشكان 
نەهاتووی دەزگای ئەنگیما هەبوو، كە وێڕای 
ئ��ەو هەموو ڕووداوان���ە بە درێ��ژای��ی م��اوەی 

شەڕ سوودیان لێوەرگرت.
)هەواڵدەری  تایبەت  زانیاریی  ڕێكخراوی 
سەنتەر(ی بەریتانیا، هەزاران تەله گرامی ڕەمزی 
ئەنگیمایان ئاشكراكرد28. سەرچاوەیەك بوو كە 
بەریتانییەكان پێیاندەوت )ئۆڵترا(. چەرچڵ ناوی 
سەرچاوەی  نهێنیانەترین29  و  باشترین  نابوو 
بە  نامەیەكدا  لە  ئەیزنهاوەر  زانیاری، ژەنەڕاڵ 
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مێژووی ژویەی 1945 بۆ ژەنەڕاڵ مەنزیس، 
بەڕێوەبەری هەواڵداری سەنتەر نووسیبووی:

)...ئەم زانیارییە بۆ من بەهاكەی نائاساییە. 
زۆر  بااڵمییان  فەرماندەیی  ئ��ەرك��ی  ئەمانە 
و  بەریتانی  ه���ەزاران  گیانی  ئاسانكردووە، 
زۆریان  پشكی  ڕزگ��ارك��ردووە،  ئەمه ریكییان 
ئاقیبەت  و  دوژم���ن  تێکشكاندنی  زوو   ل��ە 
ناچاركردنی بۆ خۆبەدەستە وەداندا هەیە.(30 

ئ��ەم��ه ری��ك��ی��ی��ەك��ان   ،1941 س����ەرەت����ای  ل���ە 
پ��ەی��ام��ی ڕەم����زی دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك و س��ەرب��ازی��ی 
ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەخ��وێ��ن��دەوە31،  ژاپۆنیان 
پرل  بەكارەساتی  بەر  نەیتوانی  بااڵدەستبوونە 
هاربەر بگرێت، چونكە ژاپۆنییەكان لەم چاالكییەدا 
زۆر بە پارێزەوە سوودییان لە ڕادیۆ وەردەگرت، 
ئەمه ریكییەكان  وایكردبێت  ئ��ەوەش  هەر  ڕەنگە 
ئیمتیازە  ئ��ەم  لەجێدا  نیشاندا.  خۆیان  بێئاگایی 
ڕێیپێدان تا كەشتیی ئەمه ریكی لە كاتی خۆیدا، لە 
كات و شوێنی گونجاو بۆ ڕووبەڕووبوونەوە بە 
پەالماری میدوی خۆیان کۆبكەنەوە، پاشان شەڕی 

دەریایی كۆربل بە سەركەوتن كۆتایی بێنن.
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پهراوێزەکان:
1- فرانسوا لۆكلەرك دوترامبلەر )نوسەر(.

لە  كە  فرانسیسكن  تیپی  لقێكی   ،-2Capucin
1528 بووەهۆی، پشتگیریكردنی پاپاش.

خۆرهەاڵتی  ب��اش��ووری  لە  بەشێك   Frejus  -3
فەڕەنسا.

la Rochefou cauld -4)نووسەری فەڕەنسی(.
لیرەی  )س��ی��س��ی��رۆن(300000  ك��ە  ڕاس��ت��ە   -5
ئەستەرلینی لە ئەڵمانییەكان وەرگرت، بەاڵم پارەكان 

ساختەبوون )نووسەر(.
6- )هەاڵتوو( لە زاراوەی كارگێڕی تایبەتدا بە و 
كارمەندە دەگوترێت، كە پەنادەباتە بەر ئۆردوگای 

دوژمن. )نووسەر(.  
بە  دووب��رت��ی��ن   .1979 ژان��وی��ەی  ن����ۆزدەی   -7
گەرما  ت��وان��ەوەی  بە  س��ەب��ارەت  لێكۆڵینەوەیەك 
دەستی   - ل��ێ��زەرەوە  تیشكی  بەهۆی  ناوكێك   -
پێڕاگەیشت. پاش ڕاكردنی ورنەر شیتلەر كارمەندی 
ڕێكخراوی زانیاریی ئەڵمانیای خۆرهەاڵت، ناسراو 

گیرا.
لە  ئەڵمانییەكان  كە  دووەم،  قوتابخانەی  لە   -8
جەنگی یەکەمی جیهان   دایانمەزراندبوو ئەوانەی 
دووری  بە  ب��وو،  لەسەر  لەچكیان  ب��وون  قوتابی 
دەهاتن  قوتابخانە  بۆ  دوور  یەكدی  لە  چركەیەك 



ژانپیرئالم 160

چوونە  مافی  ئەمانە  لێی.  دەرەوە  دەچوونە  یا  و 
لێهاتوویی  ن��ەب��وو،  لە ژوورەك��ان��ی��ان  دەرەوەی����ان 

هەنگاوێكی لەم جۆرە زۆر گوماناوی دەنوێنێت.
دەرگ��ا،  چوارچێوەی  ساجی،  دیكۆری  لەناو   -9

لەژێر قرمیت و یا لەژێر توێژاڵی گەچ. )نووسەر(.
10- سەنتەری زانیاریی هێزی دەریایی، بەكردەوە 

رێنوێنیی ئەم هەنگاوانە دەكات. )نووسەر(.
11 كینایەیە لە فلیمی )سیخوڕێك كە لە كوێستانەوە 

هات(. وەرگێڕ.
12-ئاالن دااڵس سەرۆكی سیا لە كتێبی )تەكنیكی 

زانیاری( )نووسەر(.
ل���ەالی���ەن  س������اڵ������ی1977:  ك���ۆت���ای���ی  ل����ە   -13
یەكیەتیی  ل��ەالی��ەن   1077 واڵتەیەكگرتووەكان، 

جەماوەری سۆڤێتەوە هەڵدرا )نووسەر(.
موشەكی  چ��اودێ��ری��ك��ردن��ی  م��ەئ��م��وری��ەت��ی   -14
كەم  لەبەرزایی  كە  فڕۆكانەی  ئەو  بالیستیكیش، 
دەفڕن و زرێپۆشەكان بۆ ڕاددەری باڵدار گۆڕاوە 
)بۆینگ 707 ئاواكسی ئەمه ریكییەكان و یەكیەتی 
 Moss م��ۆس  سیستمی  و  ب��اك��وور  ئەتاڵنتیكی 

سۆڤیەنی(. )نووسەر(
15- كارێكە بە شەڕی )ئەستێرەكان( بە ناوبانگە. 

)و، ف(
ل��ەگ��ەڵ  16- خ��وێ��ن��ەران��ێ��ك ك��ە ئ��اش��ن��ای��ەت��ی��ی��ان 
م��ەس��ەل��ەی م��ان��گ��ی دەس���ت���ك���رددا ه��ەی��ە، ل��ەگ��ەڵ 
دەت��وان��ن  ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ  ی��ا  ئامانجی ڕاس��ت��ەوخ��ۆ 
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زان��ی��اری��ی ت��ەواوك��ەر ل��ەم وت���ارەی خ����وارەوە دا 
 Herpais.L,activite Spatial.ب������ك������ەن پ��ەی��دا 
 Chinoise.Chevvignard.Les Satellites
 de Telecommumication .Corbeau.L,

.utilisation militaire de I,espace
ئ��اڵ��ۆزە دروس��ت��ك��راوەك��ان��ی دەستی  17- دەزگ���ا 
مرۆڤ )كۆمپیوتەر - مرۆڤی دەستكرد(. )وەرگێڕی 

فارسی(.
18- شارێكی شوێنەوارییە لە ئاسیای بچووك. )و، 

ف(.
19- ر ك : ل47 هەمان كتێب. )نووسەر(

ب��وون،  ئەوگرتنە  ت��ووش��ی  سویسرییەكان   -20
شتیلەگ  واڵتر  دژەسیخوڕیی  ڕێكخراوی  چونكە 
هەموو ئەندامانی بنكەی ڕادۆی ناسیبوو شوێنەكانی 

دۆزیبۆوە. )نهووسەر(.
پەیامی  ناردنی  لە  خێرایی  یەكەی   ،Baud  -21

تەله گرافی.
Laryngophone -22 مایكرۆفۆنێكە، لەسەر مل 
دادەنرێت و بە لەرانەوەی تاڵە دەنگییەكان كاردەكات.
23- ه��ەن��دێ��ك ج���ار ڕێ��گ��ەچ��ارەی ل���ەم ج���ۆرە، 
لە  پارێزگاریكردن  بۆ  سووكتر،  بێگومان  ب��ەاڵم 
تایبەت  دەستیی  جانتای  لە  كە   - جواڵو  بەڵگەی 

هەڵدەگیردرێت - وەردەگیردرێت.)نووسەر(.
Holographie -24  واتا  ئامادەكردنی وێنەی 

بەرجەستە.
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یۆنانی بنچینەدا  ل��ە   Cryptographie  -25
Crypto)ڕەمز( وgraphie)نووسین(.)نووسەر(.

م��ەس��ەل��ەی��ەك��ە  ت�����ەورات  ب���ەڕەم���زك���ردن���ی   -26
پێش  ك��ارە  ئ��ەم  بێشك  ناكۆكی.  مایەی  و  ئاڵۆز 

السەدمۆنسەكان كراوە. )نووسەر(.
لە  چاپكردن  دەزگ���ای   Teleimprimeur  -27

دوورەوە.
ڕەم��ز،  ئاشكراكەری  هۆڵەندی  پسپۆڕانی   -28
فەرەنسا،  زانیاریی  سەنتەری  و  فەڕەنسا  چوونە 
كە بەنهێنی كاریدەكرد توانیی دەستی بگاتە پەیامە 
نهێنییەكانی ئەنگیما تا ساڵی1942)بەشی كادیكس(. 
سەرۆكی بەشی كادیكس كە لەو كاتەدا فەرماندەی 
ژ. باشتران بوو، لە ساڵی1973وتارێكی بە ناوی 

)ئەنگیما( باڵوكردەوە.
29- مەسەلەی )ئۆڵترا( 25ساڵ دوای خستنەڕووی 
لە كتێبكی نوسراوی كۆڵێنێل ونیتەر بۆتام سەرۆكی 
پێشووی )سەنتەری ئاسمانی(ی ئێم. ئەی. سێكس 

ئاشكرا بوو.
30- نووسینی: وینتەر بۆتام.

ل���ە دەزگ����ای  31- ژاپ��ۆن��ی��ی��ەك��ان س���وودی���ی���ان 
لە  ب��وو  مەشقێك  كە  وەرگ��رت��ووە،  ڕەمزنووسی 
هاوپەیمانە  ڕێگای  لە  ئەمه ریكییەكان  )ئەنگیما(. 

بەریتانییەكانیان ئەنگیمایان ناسیوە.
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بەشیسێیەم

دژەسیخوڕی
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ئامانجوڕێكخستن
پێشوو  الپەڕەكانی  لە   - ئامانجەكان   -1  
دەبێت  كە  ژم��اردن،  پاڵپشتانەمان  خاڵە  ئەو 
لە  پارێزگاریكردن  بۆ  زان��ی��اری  ڕێكخراوی 
چاودێرییان  خ��ۆی  س��ەرچ��اوەی  و  زان��ی��اری 
هەیە،  ژیارییان  بایەخی  پاڵپشتانە  ئەم  بكات. 
چونكە ڕێكخراوی زانیاری بەردەوام دوژمنی 
بوێر و بێویژدانی بەرامبەرە: دژەسیخوڕی.  

م��ەئ��م��ووری��ی��ەت��ی س��ەرەك��ی��ی ڕێ��ك��خ��راوی 
دژەسیخوڕی بەئاشكرا لە ناوەكەیەوە دیارە؛ 
بە  ڕووبەڕووبوونەوە  واته   ئەركە  ئەو  بەاڵم 
سیخوڕانی دوژمن، تاكە ئەركی ئەم ڕێكخراوە 
چەند  لەڕاستیدا  نابێت.  ت��ر  چ��ی  ی��اک  نییە، 
دەیەك پێشتر دوو ئەركی نوێ خراوەتە سەر 
و  دژەدەس��ت��ێ��وەردان  ڕێكخراوە:  ئ��ەم  شانی 

ژه هراویكردنی دوژمن.
خۆتێگەیاندنی سیاسی، یان ئابووری لەگەڵ 
سیخوڕی - كە زیادیەیەكە - جیاوازە. ئەو كارە 
هەڕەمی  هەندێك  بەسەر  زاڵبوون  لە  بریتییە 
فەرماندەیی واڵتێك لە واڵتێكی تردا، چ بە مەبەستی 
الوازكردنی ئەم واڵتە و چ بە ئامانجی الیەنگری 
داخ��وازی  ئ��اق��اری  بە  دیکه،   واڵت��ی  سیاسەتی 
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سیاسی  خۆتێگەیاندنی  دەس��ت��ێ��وەردەر.  واڵت��ی 
بە بەكاربردنی كەسانێك، كە لە پۆستەبااڵكانی 
هەروەها  و  سەندیكاكان  حزبەكان،  دەوڵەتدان، 
سیاسی،  گ��رووپ��ی  بەسەر  هەژموونكردن  بە 
ئ��ای��ن��ی، ك��ول��ت��ووری و ه��ۆك��ارەك��ان��ی زان��ی��اری 
به كاردەهێنرێت. خۆتێگەیاندنی ئابووری بەهۆی 
یان  داراییەكان،  گرووپە  نهێنیی  كۆمپانیایەکی 
كۆمپانیاكان، بۆرسەكان و ئاڵۆزیی كۆمەاڵیەتی، 

دەگەنە ئامانجەكانیان. 
بە پێچەوانەی سیخوڕی، خۆتێگەیاندن، جۆرێك 
)هەنگاو(ە، بەاڵم سیخوڕی سوود لە مەئموورەکانی 
وەردەگرێت و تەكنیكەكانی ڕەفتاری ژێرزەمینی 
بەكاردەهێنێت. ئەمەیە وایكردووە، مەئموورییەتی 
لۆژیكەوە  و  عەقڵ  ل��ەڕووی  بەرەنگاربوونەوە 

دراوەتەپاڵ دژەسیخوڕی.
بەشێكی  ك��ە  دوژم�����ن،  ژەه��راوی��ك��ردن��ی 
بریتییە  چاالكییەكە  تەرخاندەكەم،  بۆ  جیای 
تا  دوژم��ن  بە  ساختە  زانیاریی  گەیاندنی  لە 
لە  و  بیزانن  دەیانەوێت  كە  بزانێت،  ئەو شتە 
چاالكیی  بكەن.  وا  دەوێ��ت  چۆنیان  ئەنجامدا 
بەشە  النیكەم  یا   - ڕەقیب  ژەه��راوی��ك��ردن��ی 
زۆرەك����ەی -  ل��ە ڕێ��گ��ەی دژەس��ی��خ��وڕی��ەوە 
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ڕوانگەی  لە  ڕێكخراوە  ئەم  چونكە  دەكرێت، 
سەرچاوە و میكانیزمەوە، كاریگەرترینیانی لە 

بەردەستدایە. مەئمووری دووسەرە.
2- ه��ۆب��ەی س��ێ��الی��ەن��ەی دژەس��ی��خ��وڕی 
چاالكیی  وای��ك��ردووە  ئامانجەكان  فرەیی   -
ڕێ���ك���خ���راوی  دژه س���ی���خ���وڕی ب���ۆ س���ێ لق 
ب��ەرگ��ری،  س��ی��خ��وڕی  دژە  داب��ەش��ب��ك��رێ��ت: 
دژه سیخوڕی  و  سەركوتكەر  دژەسیخوڕی 

پەالماردەر.
دژەس���ی���خ���وڕی���ی ب�����ەرگ�����ری، ج���ۆرێ���ك 
هەموو  كۆكردنەوەی  كە  زانیارییە،  چاالكی 
زان��ی��اری��ی��ەك��ی ش��ی��او ل���ەب���ارەی ڕێ��ك��خ��راوی 
نهێنیی نەیار، هەڵسوڕاوانیان، ڕێبازەكانیان و 
مەئموورەكانیانە، چونكە ئامانجی كۆتایی ئەم 
ژیانی  شوێنی  و  ناسنامە  دیاریكردنی  بەشە 
مەئموورانی دوژمنە، چ لە بواری سیخوڕی و 

چ خۆتێگەیاندنەوە.
داكۆكی پاڵپشتی ڕێكخراوی زانیاری ئەركی 
مەبەستی  دی���ارە  دژەس��ی��خ��وڕی��ی��ە،  الوەك��ی��ی 
ڕێ��ك��خ��راوی زان��ی��اری��ی ن��اوخ��ۆی��ە. ب��ۆئ��ەوەی 
ڕوونتر قسەبكەین، سەرنج لە دوو ڕێكخراوی 
زانیاری و دژەسیخوڕی دوو واڵت )ئەلف( و 
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)باء ( دەدەین. بە دوو ڕێگه  ڕێكخراوی زانیاریی 
سیخوڕی  دژە  ڕێكخراوی  ل��ەالی��ەن  )ئ��ەل��ف( 
)ئ����ەل����ف(ەوە دەپ���ارێ���زرێ���ت: دژەس��ی��خ��وڕی 
واڵتی  ڕێكخراوەنهێنیەكانی  زانیاریی  )ئەلف( 
)ب����اء ( و ب��ه ت��ای��ب��ەت ل��ەس��ەر دژەس��ی��خ��وڕی��ی 
سوودی  دوایین  زانیاری  كۆدەكاتەوە.  )ب��اء( 
ب��ۆ ڕێ��ك��خ��راوی زان��ی��اری��ی )ئ���ەل���ف( ه��ەی��ە، 
ڕاستەقینەیەتی.  دوژمنی  دەرب���ارەی  چونكە 
)ئەلف(  دووەم���دا  قۆناغی  ل��ە  دژەس��ی��خ��وڕی 
بەردەم  دەخاتە  )ب��اء (  مەئموورانی  پێشینەی 
ڕێكخراوە زانیارییەكانی )ئەلف( و ئەم ئیدارە، 
ئەرشیفە  ئ��ەم  بۆ  به كارهێنەرێك  ه��ەر  پێش 
لەگەڵ  سەروكاری  دڵنیابێت  تا  دەگەڕێتەوە، 

مەئموورانی )باء (دا نییە.
دژەسیخوڕی بەرگری نەك هەر لە واڵتی 
لە  تەنانەت  بێگانە و  لە واڵتانی  بەڵكو  خۆی، 
ماڵی دوژمندا كاردەكات. دژەسیخوڕیی واڵتی 
لە  بەشێك  دەتوانێت  )ب��اء (،  واڵتی  لە  )ئەلف( 
زانیاریی خۆی لەسەر ڕێكخراوی نهێنیی )باء ( 

و هەڵسووڕێنەرانی دەستبكەوێت. 
زۆرجار وا ڕێككەوتووە، تۆڕی سیخوڕیی 
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دوژمن بەهۆی واڵتی سێیەمەوە پەالماربدات. 
بەمەش  دژه سیخوڕی بۆ ڕاوكردنی نێچیری 
چاالكی  سێیەمەدا  واڵت��ی  ل��ەم  دەبێت  خ��ۆی 
شارەكانی  و  سویسرا  واڵتی  دەزانین  بكات. 
ڤیەننا، لیسبۆن، تەنجە و بەیروت، النەی ئەو 
یا بووە - كە كاریان بەسەر  سیخوڕانەیە - 
و  مەراكیش  پ��ورت��وگ��ال،  نەمسا،  سویسرا، 
ك��ەوای��ە   - نایانبێت  ی��ان   - نییە  ل��وب��ن��ان��ەوە 
ڕووب���ەڕووی  سیخوڕاندا  الن��ەی  لە  ئاساییە 

دژەسیخوڕانیش ببینەوە.
هۆبەی  لەالیەن  دوژمن  سیخوڕانی  کاتێك 
دژەسیخوڕیی بەرگری ناسران و پەناگەكەیان 
تەواوە و مایەپووچ  ئیدی كاریان  دۆزرایەوە، 
دەب���ن، وات���ا ل��ە ب��ن��ەڕەت��ەوە ل��ەالی��ەن هۆبەی 
دژەس��ی��خ��وڕی��ی س��ەرك��وت��ك��ەر، ی��ان ئ��ی��دارەی 
پۆلیسەوە دەستگیر و زیندانی كراون،  بەتایبەتی 

كه  لە قەڵەمڕەوی نیشتمانی كاردەكات. 
هۆبەیەكی  دەستدرێژیكەرانە،  دژەسیخوڕیی 
ڕێكخراوی دژەسیخوڕییە و ئەركی ڕاوك��ردن و 
ئامادەكردنی )مەئموورانی دووسەرە(یە، تا بتوانێت 
بە ناردنی هەواڵی ساختە دوژمن ژەهراوی بكات.
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مەئموورانیدووسەرەو
چاالكییژەهراویكردن

مەئموورانی دووسەرە - سۆن تزوی   -1
ئامۆژگاری  سەربازیدا  نامیلكەیەكی  لە  چینی 
كردووین، سوود لە پێنج گرووپی مەئمووران 
باسمكردووە،  خۆیدا  جێی  لە  كە  وەربگرین، 
گ��رن��گ��ت��ری��ن��ی��ان م��ەئ��م��ووران��ی دووس�����ەرەن. 
دەن��ووس��ێ��ت: )ل��ە ڕێ��گ��ەی ئ��ەم��ان��ەوە هەواڵی 
)مەئموورانی  دەدرێتە  ئامادەكراو،  ساختەی 
مەئموورانی  ف��ەرم��ان��ڕەوای  ب���وو(،  قوربانی 
چوار گرووپی دیكە، لە ڕێگەی ئەمانەوە زاڵن 

بەسەر خۆیاندا.( 
زۆر  كە  كێن،  دووسەرانە  مەئموورە  ئەو 
لە كۆنەوە تاكو ئێستا و بەم ئاستە جەخت لە 

كاراییان كراوەتەوە؟
مەئمووری دووسەرە: وەك لە ناوەكەیەوە 
ب��ەدەردەک��ەوێ��ت، ه��اوك��ات خ��زم��ەت ب��ە دوو 
ڕێكخراوی زانیاریی دژ، یان باشترە بڵێین لە 
كە  ئەوەی   - زانیاریدا  ڕێكخراوێكی  خزمەت 
و   - دەزانێت  دووس��ەرەك��ەی  پەیوەندییە  بە 

خیانەت لە ئەوی تر دەكات. 
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نییە،  پسپۆڕی  بە  پێویستی  هیچ  م��رۆڤ 
لە بەهای بەرچاوی مەئمووری دووسەرە  تا 
بەردەست  دەخاتە  پرسیارانە  ئەو   )1 بگات: 
ڕێكخراوی دووژمنەوە، كە لێیكردووە و ئەو 
پرسیارانە بۆ خۆیان زانیاریی گرنگ پێكدەهێنن؛ 
بەردەوام تەراتێنكردنی بێگانە لە ماڵی مرۆڤدا، 
زانیارییەكی پڕبایەخ بووە. 2( النیكەم زانیاری 
هەڵسوڕێنەران،  ڕێكخستن،  ب��ە  س��ەب��ارەت 
مەئموورانی  جار  هەندێک  تەنانەت  و  میتۆد 
دوژمن  به دەستەوەدەدات. سااڵنە ژمارەیەكی 
هاوكاریی  ب��ە  دوژم���ن  م��ەئ��م��ووران��ی  زۆری 
 )3 دەستگیرده کرێن.  دووس��ەرە  مەئموورانی 
كە  دوژمن،  بەردەست  دەخاتە  زانیارییە  ئەو 
لە  پێشتر هەڵیبژاردووە، ڕەچاوی كردووە و 
ئەنجام دا میكانیزمێكی بنەمایی ژەهراویكردنی 
دوژمنە. 4( لەكۆتاییدا مەسرەفێكی زۆر ناكات، 

چونكە دوژمن خەرجییەكانی دەداتەوە. 
ل���ە ب���ەرام���ب���ەردا، پ��ی��ش��ەی م��ەئ��م��ووری 
ترسناكە.  و  بێپاداشت  پیشەیەكی  دووس��ەرە، 
نییە،  خۆیەوە  بە  پەیوەندی  هەر  ئاساییشی 
هەیە،  ڕێكخراوەشەوە  بەو  پەیوەندی  بەڵكو 
مەئمووری  بۆئەوەی  پێسپاردووە:  كاری  كە 



171سیخوڕیودژەسیخوڕی

دووسەرە لە سەرەتای كارەكەوە بە دوژمنەوە 
بەاڵم  دەدەن��ێ،  ڕاستی  زانیاری  )بلكێندرێت(، 
دەكرێت؛  كەم  ماوەیەكی  كارە  ئەم  ئاشكرایە 
دەخەنە  ژەه��راوی��ك��ەر،  زانیاریی  پەیتا  پەیتا 
فۆڕم  زانیاریی  ڕاستە:  زانیارییە  ئ��ەم  س��ەر 
هەڵە.  ی��ان  هەیە،  تایبەتی  الیەنی  گ���ۆڕدراو، 
زانیارییە  ج��ۆرە  ئ��ەم  ڕاددەی  دیاریكردنی 
نەبێت،  زۆر  ئ��ەگ��ەر  م��ەت��رس��ی��دارە:  كارێكی 
ئەگەر  نامێنێت،  بەهای  دووسەرە  مەئمووری 
نیازخراپیی  بكرێت،  ك���ارەدا  ل��ەم  زێ��دەڕۆی��ی 
لەڕووی  دەمامك  و  دەورووژێنرێت  دوژم��ن 
كاتێك  و  دادەماڵرێت  دووس��ەرە  مەئمووری 
ڕێ��ك��خ��راوی زان���ی���اری، ت��وان��ی��ی م��ەئ��م��ووری 
دڕندانە  شێوەیەكی  بە  بناسێت،  دووس���ەرە 

لەگەڵیدا دەجووڵێتەوە.
ل���ە الی���ەك���ەی دی����ك����ەوە، پ��ەن��ه��ان��ب��وون��ی 
پەیوەندیی  دەك��ات  وا  دووس��ەرە  مەئمووری 
دژەس��ی��خ��وڕی  ڕێ��ك��خ��راوی  ب��ە  ڕاستەقینەی 
خۆیەوە بەپەنهانی بمێنێتەوە و ڕەنگە بیگرن، 
نموونە  ب��ۆ  مەینەتبارە،  ڕووداوێ���ك���ی  ئ��ەم��ە 
فەڕەنسی  زانیاریی  ڕێكخراوێكی  دابنێ،  وای 
دژی سۆڤێت كار بە مەئموورێكی دووسەرە 
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بسپێرێت و ڕێكخراوی دژەسیخوڕیی فەڕەنسا 
ئ���ەم م��ەئ��م��وورە ب��ە ت��ۆم��ەت��ی ك���ارك���ردن بۆ 
سۆڤێت بگرێت. لەم حاڵەتەدا، یان ڕێكخراوی 
سزایەكی  مەئموور  دەبێت،  بێدەنگ  زانیاری 
ت��ون��د دەدرێ����ت، ی��ان ه��ۆك��اری ئ��ازادب��وون��ی 
دەڕەخ��س��ێ��ن��ێ��ت ك��ە ل��ەم ك��ات��ەدا م��ەئ��م��ووری 
بە  سۆڤێتییەكانەوە  ڕوان��گ��ەی  لە  دووس���ەرە 

)دۆڕاو - سووتاو( دادەنرێت.  
لە ئاكامدا مەئمووری دووسەرە بڕواپێكراو 
ڕێكخراوە  ئەو  جار  هەندێك  تەنانەت  و  نییە 
سووكایەتی پێدەكات، كە مەئمووری دووسەرە 
بۆ  كاری  ئامادەیە  زۆرەوە،  مەترسییەكی  بە 

بكات. 
ل����ەم ه���ەل���وم���ەرج���ەدا، ئ����ەو پ��رس��ی��ارە 
ق��ووت��دەب��ێ��ت��ەوە، ك��ە ب��ۆچ��ی ك��ەس��ان��ێ��ك ئ��ەم 
كە  ئەوەیە  ڕاستییەكەی  قبووڵدەكەن.  ك��ارە 
لەو  تەواو  مەئموورانە  جۆرە  بەو  ئەركپێدان 
ڕێسایە ناچێت، كە پەیوەندی بە بەكارهێنانی 
ئاساییەوە هەیە - كە لە بەشی پێشتر لێمان 

كۆڵییەوە -.
بە  كەسانێك  ق��ەی��ران��دا،  ل��ە  ج��ار  هەندێک 
نیشتمانخوازی،  نیشتمانپەروەری،  پاساوی 
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ن��ەت��ەوەچ��ێ��ت��ی، ی���ان ه���ۆی س��ی��اس��ی هەست 
مەترسیی  كە  دەك���ەن،  خۆیان  ئازایەتیی  بە 
ڕیشەر  م���ارت   ،1916 س��اڵ��ی  قبووڵبكەن. 
توانیی  فەڕەنسی  سیخوڕی  ژن��ە  )ڕی��ش��ار(، 
ب��ب��ێ��ت��ە ك���ارم���ەن���دی س���ەرۆك���ی ڕێ��ك��خ��راوی 
بۆ  و  ئیسپانیا  لە  ئەڵمانیا،  دەریایی  زانیاریی 
ماوەی دووساڵ خزمەتی گرانبەها پێشكەشی 
  - ب��ك��ات  ف��ەڕەن��س��ا  پێنجەمی  ن��ووس��ی��ن��گ��ەی 
گ��ەورەی  هێرشی  هەواڵی  ناردنی  به تایبەت 
جەنگی   بەهۆی   .-  1918 ساڵی  ژێردەریایی 
پاشان  كە  جوولەكەیەك،  جیهانەوە  دووەمی 
ن��اوج��ەرگ��ەی  چ��ووەت��ە  و  كریستیانی  ب��ووە 
ك��اس��ۆل��ی��ك��ەك��ان��ەوە، ب��ووه ت��ە ك��ەش��ی��ش، ئ��ەم 
بە گیانی كڕی و وەك  مەترسییە ترسناكەی 
دزەی  هاوپەیمانان  دووس��ەرەی  مەئمووری 
كردووه تە ناخی گشتاپۆوە، توانیی ژمارەیەكی 
دی���اری ن��ەك��راو -، ب���ەاڵم ب��ەدڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە لە 
لە  خۆی  هاوئایینانی  لە   - ناسراو  كەسانی 
حەتمی  مردنی  لە  گیانیان  و  بپارێزێت  مەنفا 

ڕزگاربكات. 
كەسانێكیش نەك بۆ بەرژەوەندی دارایی، 
بەڵكو لە ڕوانگەی بوونی خوڵکی نامۆوە ئەم 
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كارە دەكەن، وەك فەرماندەیی ئەسترهازی لە 
مەسەلەیەكی  تاكە  دریفۆس.  ڕووداوی  كاتی 
كێ  لە  خیانەتی  بزانین  ئەوەیە  خ���راوەڕوو، 
ئەڵمانییەكان؟  ی��ان  فەڕەنسییەكان،  دەك���رد: 
و  تەماح  ه��ەروەه��ا  ه��ەردووك��ی��ان.  بە  ڕەنگە 
مەئموورانی  زۆرب���ەی  پاڵنەری  چاوچنۆكی 
ئەلفرێد ڕدڵ  لەوانە  مێژوودا،  لە  دووسەرەیە 
ئەفسەری نەمسایی - كە چەند جارێک ناومان 

هێنا -. 
پێشتر وتم ناچاركردن بەگشتی شێوازێكی 
لە  بووە.  مەئمووران،  بەكارهێنانی  ڕیزپەڕی 
بارودۆخەكە  دووس��ەرە  مەئموورانی  بابەت 
بەتایبەت  بارەیەوە  لەم  دیكەیە.  جۆرێكی  بە 
ئاسانترین میتۆدێك، كە بەگشتی بۆ ڕاوكردنی 
هەر  بەكاردەهێنرێت  مەئموورانە  جۆرە  ئەم 

ئەو ناچارییەیە.
لە زۆرب��ەی بواردا  مەئمووری دووس��ەرە 
لەژێر فشاردا  سیخوڕێكی دوژمنی گیراوە و 
نموونەیەكی  چ��ەن��د  گ���ۆڕی���وە(.  )س��ەن��گ��ەری 
خوارەوە دەیسەلمێنێت، ئەم میتۆدە بێپسانەوە 

لە كۆنترین ڕۆژدا به كاردەهێنرێت. 



175سیخوڕیودژەسیخوڕی

ژیلبەر گرۆفەر، كە بووەهۆی مردنی ماری 
بوو،  یەسوعیان  تیپی  سیخوڕێكی  ستیوارت، 
بەهۆی  گیرا،  قاچا   خدا  ڕووداوێكی  لە  پاشان 
والسینگهام،  بەریتانیا،  س��ەرۆك��وەزی��ران��ی 
س��ەن��گ��ەری گ���واس���ت���ەوە. ل��ە س��اڵ��ی 1692 
ببێتەهۆی  خەریكبوو  فەڕەنسی  سیخوڕێكی 
تێکشكانی مارشاڵ دولوگزا مبۆرگ لە شەڕی 
ناسی و بووە  شتینكەرك، كە گیومی سێیەم 
ئەو  دوای  حەفتا ساڵ  دووس��ەرە.  سیخوڕی 
لە  هاوشێوە  زۆر  و  ك��ەم  دۆخ��ی  ڕووداوە، 

هۆشكێر شی ساكس ڕوویدا.1 
ل�����ە س������ەردەم������ی ئ���ی���م���پ���رات���ۆری���ەت���ی 
ل��ەوەی  ئاسانتر  كەمێك  كە  م��ەئ��ەدوالت��ۆش، 
ئۆلەروون  قەاڵی  لە  بكەیت  وێنای  بتوانیت، 
كرابوو،  زیندانی  لێی  فوشەی  كە  ڕای��ک��رد، 
كاریگەری  دووس��ەرەی  مەئموورێكی  ب��ووە 
چانسە  ئەو  باویەر.  و  بەریتانیا  لە  فەڕەنسا 
زۆرەی هەبوو پیشەكەی بێ هیچ ڕووداوێكی 
ناخۆش كۆتایی پێبێنێت. هەر لەو كاتەدا له پڕ 
لە گرتووخانە هێنرایەدەر و بووە سیخوڕی 
دم��اری، الی  پۆلیس،  دووس��ەرەی سەرۆكی 
بە  سیاسی  هۆكاری  بە  كە  دەسەاڵتخوازان، 
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درابوو.  حوكم  ماندووكەر  كاری  بە  حەبس 
ل��ە ج��ەن��گ��ی  دووەم����ی جیهان ژم��ارەی��ەك��ی 
زۆر ل��ە ئ��ەن��دام��ان��ی )ئ��ۆرك��س��ت��رای س��وور(، 
گرتن  دوای  سۆڤێتەكان  سیخوڕی  ت��ۆڕی 
كارییان  ئەڵمانیا  زان��ی��اری��ی  ڕێ��ك��خ��راوی  ب��ۆ 
ب��ەل��ج��ی��ك��ا، بەرلین  ف��ەڕەن��س��ا،  ل��ە  ك���رد، ك��ە 
كاپیتان  لە:  بریتیبوون  ئەمانە  جێگیرببوون. 
ی��اری��دەدەری سەرۆكی  )ك��ی��ن��ت(،  گ��ۆرۆڤ��ی��چ 
ی��ف��رم��ۆف،  كنستانتین  ك��اپ��ی��ت��ان  ت���ۆڕەك���ە، 
ونزل،  یوهان  برۆكسل  بەشی  سەرپەرشتی 
و  ڕیچمەن  ئ��ەب��راه��ام  وینتۆریك،  ئەنتۆتن 
ببوونە  كە  سیخوڕانەی  ئەو  زۆرب��ەی  هتد. 
دوای  ب��وون.  ڕادی��ۆ  ئۆپراتۆری  دووس���ەرە، 
گ��ش��ت��ان��دن��ی س���وودوەرگ���رت���ن ل��ە م��ی��ت��ۆدی 
شوێنی  دۆزینەوەی  بۆ  گونیومەتری  ڕادی��ۆ 
مەترسیی  لە  مەئموورە،  كۆمەڵە  ئەم  نێرەر 
زۆر  دووسەرەبوونیان  بەتایبەت  و  زۆردان 
ناردنی  ڕاستەوخۆ  چونكە  سەرنجڕاكێشە، 
ئەنجامدا ژەهراویكردنی  لە  زانیاریی هەڵە و 

دوژمن ئاساندەكات. 
بەباشی  باكوور(،  )جەمسەری  ڕووداوی 
وێ��ن��ای ئ���ەو س��وودوەرگ��رت��ن��ە دەك����ات، كە 
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دەكرێت ئەم هەنگاوە به دەستی بهێنێت: ساڵی 
1942 سەرهەنگ ئێم. جی. ژیسك سەرۆكی 
دژەسیخوڕیی )وەزارەتی بەرگری( لە هۆڵندا 
توانیی بە یارمەتیی )بەرگری ڕادیۆیی(، هەژدە 
كەس لە ئۆپراتۆری ڕادیۆ بناسن و دەستگیریان 
واته   بەریتانی،  دامەزراوەیەكی  بۆ  كە  بکەن، 
نووسینگەی چاالكیی تایبەت )SOE( كارییان 
دەكرد، )سەنگەریان پێ بگۆڕێت(. ئەو چاالكییە 
یان  بەریتانی،  سیخوڕی   53 بتوانن  وایكرد 
لە  پەڕەشوت  بە  كە  هۆڵەندی دەستگیربکەن، 
پێویستی چەك و  هۆڵندا دابەزیبوون و بڕی 

ماددەی تەقینەوەیان دەستبكەوێت2.  
  هەروەكو دەیبینین ئەڵمانییەكان دەستێكی 
بااڵیان لە )سەنگەرگواستنەوە(ی سیخوڕان و 
دووسەرەكردنیاندا  هەیە، سەركەوتنیان وایكرد 
یەكێكیان، واته  ڕاوێژكاری تاوانكاریی هاینس 
پنوبتس بۆ تێكتێکشكانی سەرهەڵدانی بەرگری 
نیشتمانی، بیر لە داهێنانی ڕەوشێك بكاتەوە، بە 
شێوەیەك كە سەرۆكی تۆڕەكە بگرن، بیكەنە 
لە  كەڵك  بەهۆیەوە  و  دووس��ەرە  مەئمووری 
دەزگای سەرهەڵدانی بەرگری وەربگرن. بەاڵم 

ئەو بیرۆکەیە سەری نەگرت.  
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ئامادەكردنی مەئموورانی دووسەرە كارێكی 
چارەسەرنەكراوی  كێشەی  ڕەنگە  و  سەختە 
دەتوانم  ئەوەندەی  هەوڵدەدەم  لێبكەوێتەوە. 
نادیاریەكان ڕوونتر بخەمەڕوو، وەك پێویست 

ئەو بارودۆخە ڕوونبكەمەوە. 
م��ەئ��م��ووری x ل��ە ڕێ��ك��خ��راوی زان��ی��اری��ی 
لە  دووس���ەرە  سیخوڕی  وەك  ئەلف  واڵت��ی 
ك��اردەك��ات  ب��اء  واڵت��ی  زانیاریی  ڕێكخراوی 
)واته  لە بەرژەوەندیی واڵتی ئەلف، خیانەت لە 
واڵتی باء دەكات(. كاتێك باء دەمامكی ڕووی 
)سەنگەر(  دووەم  جاری  بۆ  ڕەنگە  دادەماڵێ، 
ب��ا ء دەدات،  ب��ە  ك���ارە ڕێ  ئ��ەم  ب��گ��ۆڕێ��ت و 
زانیاریی ساختە  بە  ئەلف  دووەم جار واڵتی 
زانیاری  ئەلف  ڕەنگە  بەاڵم  بكات،  ژەه��راوی 
واڵت��ی  ئاكامدا  ل��ە  هەبێت.  فێڵە  ئ��ەم  ل��ەس��ەر 
ئەو  دەزانێت  باء  واڵتی  كە  لێیە  ئاگای  ئەلف 
دەزانێت و بە پێچەوانەوە. لێرەدا دۆخەكە بە 
 x چارەسەرنەكراوی دەمێنێتەوە و مەئمووری

سوودی لێ وەرناگیردرێت.  
مندااڵنە  گریمانەیەكی  تێپەڕیو،  ئاماژەی 
بۆ  دژەس��ی��خ��وڕی  ڕێ��ك��خ��راوی  مەیلی  نییە. 
ئ���ارەزووی  و  هەستیار  ك��اری  ئەنجامدانی 
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مەئموورانی دووسەرە، زۆرجار بە فریودانی 
ل��ەو ج��ۆرە كۆتایی  گ��رژی  بە  ئ��ەوان��ی دیکە، 

پێهاتووە.
پ���اش ك��ۆت��ای��ی ه��ات��ن��ی جەنگی   دەزان���ی���ن 
مردنی  پ��اش  بەتایبەت  و  جیهان  دووەم���ی 
كارمەندانی  لە  ژمارەیەك   ،)1953( ستالین 
سەنتەرە نهێنییەكانی سۆڤێت، یان مانگەكانی 
ئەم واڵتە – هەندێک جار لە ڕیزەكانی سەرەوە 
ل��ە واڵت��ان��ی خ��ۆرئ��اوا  پ��ەن��اب��ەری��ان  - داوای 
هەیمەنەی  ژێر  خستووه تە  خۆیان  ك��ردووە، 
ڕێكخراوی سیخوڕیی ئەو واڵتانەوە. هەندێك 
بۆ  كۆزنكۆ  ئیگۆر  ل��ە:  بریتین  كەسانە  ل��ەو 
كەنەدا، ڤالدیمێر پترۆڤ بۆ ئوستڕالیا، یۆری 
 - دەریابین  پیوتەر  ژاپ��ۆن،  بۆ  ڕاستۆروف 
ستاشینسكی  بوگدان  و  خولكۆڤ  نیكۆالی 
 - ش��ای��ۆ  ك��ازن��ا  ئەلیكساندار  ئەڵمانیا،  ب��ۆ 
ئەناتۆڵ   - تیسلەر  -فرانتیسك  مونات  پاوڵ 
ساڵی  پاسپا  و  دۆلنیتسین  ئەلیكساندۆڤیچ 
یەكالیەنە  پڕۆسەیە  ئ��ەو  ل��ەوان��ە.  و   1978
بۆ  سیخوڕ  هەندێک  خۆرئاوایشەوە  لە  نییە. 
بورگس،  فیلبی،  ڕای��ان��ك��ردووە:  خ��ۆره��ەاڵت 
ئەنگلۆساكسۆنیەكان  ل��ە  میشێل  و  م��ارت��ن 
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خ��ۆرئ��اوا.  ئەڵمانیای  واڵت��ان��ی  زۆرب����ەی  و 
ڕێكخستنەكانی  زان��ی��اری��ی  ڕاك��ردن��ان��ە  ئ��ەم 
ڕێ��ك��خ��راوی زان��ی��اری پ��ەی��وەس��ت و ك��اری 
ئێستایان، دەخەنە بەردەست دوژمن و ناوی 
خۆیان  پێشووی  ه��اوك��اران��ی  م��ەئ��م��ووران، 
ئاكامی  گرتن  شەپۆلێك  بەگشتی  دەدركێنن. 
لە  ڕەنگە  ب��ەاڵم  ڕووداوان��ەی��ە،  لەم  هەریەك 
یەكێكیاندا،  ل��ە  دوورن��ی��ی��ە  ب���واردا،  هەندێك 
فەرمانی  بە  و  ڕاك��رد  سیخوڕی  لەڕاستیدا 
ڕایكردبێت:  سەرەكی  زانیاریی  ڕێكخراوی 
دووسەرەی  مەئمووری  دەبێتە  شێوەیە  بەم 
ئەم  ڕەنگبێت  خ��ۆی.  زان��ی��اری��ی  ڕێ��ك��خ��راوی 
كارە سەیر بێتەبەرچاو، چونكە لە سەرەتای 
كارەكەدا كێشەی لە سوود زۆرترە. بێگومان 
گرووپی  لەناوبردنی  كێشانەش  لەو  یەكێك 
مەئموورە، بەاڵم ئەو مەئموورانە كەسانێكن، 
داخێك  بێهیچ  و  یان سووتاو  بەكارهێنراون، 
دەبنە قوربانی.3 لەجێدا سیخوڕی )ڕاكردوو( 
ئەو  ت��ۆم��ەت��ب��اردەك��ات،  كەسانێك  ب��ەن��اڕەوا 
ڕێكخراوی  سروشتی  پڕۆسەی  بانگەشەیە 
ش��پ��رزەدەك��ات،  خانەخوێ  واڵت��ی  زان��ی��اری��ی 
دەگەیەنێت.  دووس��ەرە  پەیوەندیی  بە  زی��ان 
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ئەم  هەڵسوكەوتێكی  چەند  پ��اش  ئاشكرایە 
ڕاكردنە ساختەیە نیازخراپیان دەورووژێنێت، 
ی��ەك��دی  ه�����ەردووال وەك دەڵ���ێ���ن، دەس��ت��ی 
ئەو  ڕووب����ەڕووی  یەكجێ  و  دەخ��وێ��ن��ن��ەوە 

دۆخە دەبنەوە، كە پێشتر ئاماژەم پێكرد.
ژەهراویكردنی   - دەروونی  2- جەنگی 
دوژم����ن ب��ە ه��ەواڵ��ی س��اخ��ت��ە ت��ای��ب��ەت بە 
لەڕاستیدا  نییە،   دژەسیخوڕی  ڕێكخراوی 
مەئموورانی  بەهۆی  ب��ەردەوام  ك��ارە  ئەو 
دووس�����ەرەوە ڕان��اپ��ەڕێ��ن��رێ��ت، ب���ەاڵم ئەو 
ڕێكخراوە  ئەستۆی  ل��ە  ك��ەم��وزۆر  ك���ارە 
تایبەتیەكان بووە - یان ئەو دامەزراوانەی، 
نموونانەی  ئەو  هەبووە-.  ئەمان  پێش  كە 
خوارەوە هۆی ئەو بانگەشەیە بەدەستەوە 
ژەهراویكردنی  سەرچاوەی  یەكەم  دەدات: 
سەردەمی  بۆ  ساختە  هەواڵی  بە  دوژم��ن 
داری������ۆش، وات����ه  س�����ەدەی پ��ێ��ن��ج��ی پێش 
ئەو  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە.  مەسیح  لەدایكبوونی 
بە  پڕۆسەیەیە.  ئەو  ڕاب��ردووی  سەردەمە 
سادەیە،  زۆر  تێگەیشتنی  كە  بەڵگەگەلێك 
من چاو لە سەردەمی پێشوو دەنووقێنم و 

كۆتایی بەم سەردەمە دێنم.
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ل��ە س��ەروب��ەن��دی ش���ەڕی س��ەرب��ەخ��ۆی��ی 
جار  هەندێك  واشنتۆن  ژەن���ەڕاڵ  ئەمه ریكا، 
ناو  دەخستە  ساختەی  پ��ەالم��اری  نەخشەی 
جانتای پەیكەكانییەوە، ئەم پەیكانە فەرمانیان 
تا  بزربكەن  جانتاكەیان  ڕێگه   لە  پێكرابوو، 

بكەوێتە دەست بەریتانییەكانەوە. 
لە  بەریتانی  زانیارییەكانی  ڕێكخراوە 
ڕووداوێ��ك��ی��ان  جیهاندا  دووەم���ی  جەنگی  
كەمپوت(  )چ��االك��ی��ی  ب��ە  ك��ە  هەڵگیرساند، 
چاالكیی  ت���ەواوی  نموونەیەكی  و  ن��اس��را 
ژەه��راوی��ك��ردن��ی دوژم��ن��ە: ب��ەه��اری ساڵی 
1943 لە كەنارێكی واڵتی ئیسپانیا جەستەی 
كە  كەوتووەكەنار،  بەریتانی  ئەفسەرێكی 
فڕۆكەكەی  كەوتنەخوارەوەی  پاش  دەڵێن 
و  بەڵگە  لە  پڕ  دەستەسڕێكی  بووە.  نوقوم 
ئیسپانییەكان  پێچرابوو.  دەستی  لە  دەلیل 
ڕووداوەك�����ەی�����ان گ���ەی���ان���دە ئ��ەف��س��ەران��ی 
ئ��ەوان  و  ئەڵمانیا  زان��ی��اری��ی  ڕێ��ك��خ��راوی 
ب��ەڵ��گ��ەك��ان��ی��ان ت��اووت��وێ��ك��رد، پ��ێ��ی��ان��واب��وو 
سەركەوتنی  گ��ەورەت��ری��ن  ب��ە  دەس��ت��ی��ی��ان 
س���ەردەم���ی خ��زم��ەت��ك��ردن��ی��ان گ��ەی��ش��ت��ووە: 
نەخشەیەكی  دەس��ت��ەس��ڕەك��ە  ن��او  بەڵگەی 
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سوپای  گشتیی  فەرماندەیی  كە  تێدابوو، 
پادشایی لەندەن بۆ فلید مارشاڵ ئەلكساندار 
دابەزینی  نەخشەكە  ناردبووی،  توونس  لە 
ه��ێ��زی ش���ی���دەك���ردەوە. ن��ەخ��ش��ەك��ە ئ��ه وه  
لە  بەنیازن  هاوپەیمانان  كە  دەگەیەنێت، 
ڕێگای سارد و یۆنانەوە ئەورووپای باشوور 
لە  ئەلكساندار  مانگ  دوای سێ  داگیربكەن. 

سیسیل پاشان لە كاالبر دابەزی. 
ئ����ەو ج��ەس��ت��ەی��ەی ئ����او ف��ڕێ��ی داب����ووە 
پیاوێكی  جەستەی  ئیسپانیا،  ك��ەن��ارەك��ان��ی 
ژێردەریاییەكی  كە  ب��وو،  مەدەنی  م��ردووی 
ئ��ه وێ،  بردبوویە  یەخچاڵێكدا  لە  بەریتانی 
كەوتبووە  دەری���اوە  كشانی  بەهۆی  پاشان 
ن��زی��ك ك��ەن��ارەك��ەوە. ب��ەڵ��گ��ەی ن��اوب��راوی��ش 
ب��ەڵ��گ��ەی��ەك ب���وو ش���ارەزای���ان���ی س��ەرب��ازی 

ساختەیان كردبوو.  
تایبەتییەكان لە كۆتایی  هەموو ڕێكخراوە 
ژەهراویكردن.  ڕوویانكردە،  الوە،  بەم  شەڕ 
سۆڤێتییەكان ئەم جۆرە چاالكییە گەورانەیان 
بۆ  تایبەتیان  ئیدارەیەكی  كە  ڕێكخستووە، 
خۆیان  دژەزان��ی��اری��ی  ی��ان  دزینفۆرماتسیا، 
لە  نێرەری  تەرخانكردووە. ئەم دژەزانیارییە 
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بە  ئەلف  هۆبەی  كە  هەیە،  واڵت  دەرەوەی 
كەی.  بەڕێوەبەری  دەستەی  سەرەتاییترین 

جی. پی ئەژماردەكرێت. 
ژەهراویكردنی دوژمن بە زانیاریی ساختە، 
تەنیا شكڵی هەنگاوێكی فراوانترە واتا )شەڕی 
ساڵەكانی1914-1918  لە  كە  دەروون���ی(، 
ب��ب��ووە ت��وخ��م��ێ��ك��ی س��ەرەك��ی��ی س��ت��رات��ی��ژی 
شەڕی  ت��ری  چەكێكی  بانگەشە  س��ەرب��ازی. 

دەروونییە.
بۆیە پڕوپاگەندە لە چاالكیی ژەهراویكردن 
ونیز  زان���راوە:  سەرچاوەكەی  كە  ج��ی��اوازە، 
ل��ەگ��ەڵ ف��ل��ۆران��س ل��ە ش���ەڕدای���ە. دەوڵ��ەت��ی 
بەخێرایی  س��وپ��ا  ك��ە  ڕای��دەگ��ەی��ەن��ێ��ت،  ون��ی��ز 
ه��ێ��زی دوژم���ن ت���اروم���اردەك���ات. ب��ۆئ��ەوەی 
خۆی  کەمپی  ه��ەردوو  لە  كار  زانیارییە  ئەو 
ب��ەدوای  بەخێرایی  دەبێت  بكات،  دوژم��ن  و 
هێرشی  وەك  بانگەشەش  دەب��ێ��ت  ك��ەوێ��ت. 

زرێپۆشەكان بەكۆمەڵ ئەنجامبدرێت. 
هێڵێكی جیاوازی ئاشكرا لەنێوان چاالكیی 
نمونە  دوو  نییە.  بانگەشەدا  و  ژەهراویكردن 
جەنگی  لە  كە  دەسەلمێنێت،  بانگەشەیە  ئەم 

یەکەمی جیهان دەخرێتەڕوو. 
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ف��ەڕەن��س��ی��ی��ەك��ان   1916 س���اڵ���ی  ل����ە 
ورەی  ت��ێ��ك��دان��ی  ب���ۆ  ب��ەری��ت��ان��ی��ی��ەك��ان  و 
س��ەرب��ازەئ��ەڵ��م��ان��ی��ی��ەك��ان، ب��ەه��ۆی ب��اڵ��ۆن��ەوە 
دوژمن  هێڵەكانی  بۆ  ساختەیان  ڕۆژنامەی 
ناردووە - كە هەر بۆ ئەو مەبەستە چاپكرابوو 
ورووژێ��ن��ەری��ان  ه��ەواڵ��ی  ڕۆژنامانە  ئ��ەو   .-

لەمەڕ بارودۆخی ناوخۆی ئەڵمانیا تێدابوو.
  لە ساڵی 1917 ئەڵمانییەكان بەڕێوەبەر 
بوونەڕۆژ،  ڕۆژن��ام��ەی  ئیمتیازی  خ��اوەن  و 
ڕۆژن���ام���ۆك���ۆك���ەی پ��اری��س��ی��ان ك����ڕی. ئ��ەم 
ئامانج  كە  هەڵگیرساند،  شەڕێكی  ڕۆژنامەیە 
بوو.  فەڕەنسییەكان  ورەی  دابەزاندنی  لێی 
بەاڵم سەرنەكەوتن  هەوڵیاندا-،  كەمێك  پاش 
- ك���ە ج���ڵ���ەوی ڕۆژن����ام����ەی ل���ۆژوڕن���ا ڵ4 

بگرنەدەست.
میتۆدانەی،  ئەو  هاوپەیوەستیی  بەهۆی   
ك��ە ل��ەم ن��م��وون��ان��ەدا وێ��ن��اك��راب��وون، ئەركی 
چ��االك��ی��ی  وەك  دژەدوژم�������ن  ب��ان��گ��ەش��ەی 
دەخرێتەئەستۆی  بەزۆری  )ژەهراویكردن(،  

ڕێكخراوی تایبەتەوە.
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ڕێكخراویزانیاریودژەسیخوڕی

دوو زەینیەتی لێكجیا - دژ بە مانای لێكجیا 
نییە و سیخوڕی و دژەسیخوڕی دوو هونەری 
و  نهێنی  چاالكیی  ه��ەردووك��ی��ان  لێكجیانین. 
شاراوە ئەنجامدەدەن، هەردووكیان پەنادەبەنە 
ب��ەر ب��ەك��ارب��ردن��ی م��ەئ��م��وور. ه��ەردووك��ی��ان 
و  دەكەن  خەڵك  چاودێری  و  زانیارین  وێڵی 
وەردەگ��رن.  هاوشێوە  میكانیزمی  لە  س��وود 
هەردوو چاالكیی شارەزایی تایبەتیان دەوێت 
سیمبۆلی  پ��ش��وودرێ��ژی��ی  و  خ���ۆڕاگ���ری  و 
سەركەوتنیانە. ئاشكرایە هاوشێوە نین، بەاڵم 
ئەو  بیركردنەوەی  تەنیا شێوازی  جیاوازییان 

كەسانەیە كە كاری تێدادەكەن.   
كەسێك كە ئەندامی ڕێكخراوی زانیارییە و 
بەردەوام  و  دەكات  دەرەوەی واڵت چاالكی  لە 
لە مەترسیدایە. نەك ڕاستەوخۆ النیكەم بێ پێچ 
و پەنای بێهوودە بەدوای ئامانجەكەی دەكەوێت، 
هەموو  قبووڵكردنی  بە  و  ناوەستێت  ساتێك 
مەترسییەكان، هەوڵدەدات كارەكەی گەورە بکات.
ئ��ەن��دام��ی ڕێ��ك��خ��راوی دژەس��ی��خ��وڕی لە 
ماڵەكەی خۆی دەستبەكاردەبێت. کاتێك بووە 
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بۆ  پێویستی  توانای  تر،  سیخوڕێكی  ئاشنای 
كە  جۆرێك  بە  ب��ەردەس��ت��ە،  لە  خستنەداوی 
دەستگیری  یەكسەر  بكات،  پێویست  بێئەوەی 
ب��ک��ات، دەت��وان��ێ��ت ڕێ��ی ه��ەاڵت��ن ل��ە داوەك���ەی 
لە ئامانجی سیخوڕ،  لێبگرێت. بۆ بەئاگابوون 
بەتایبەت ناسینی هاودۆستانی سیخوڕ دەخاتە 
چاپەمەنییەكان  )كاتێك  چ��اودێ��ری��ی��ەوە  ژێ��ر 
پەردە لەسەر ڕووداوێكی سیخوڕی الدەدەن، 
دەبینین  ك��ە  سوڕدەمێنێت،  ل��ەوە  س��ەرم��ان 
و  م��ان��گ  چ��ەن��دان  دەستگیركراو  سیخوڕی 
خراوەتە  چەندان ساڵ  تەنانەت  جار  هەندێک 
ژێ��ر چ��اودێ��ری��ەوە(، ب���ەاڵم وا ڕێ��ك��ەوت��ووە، 
ك��ە ڕێ��ك��خ��راوی دژەس��ی��خ��وڕی درێ����ژەی بە 
وەك  و  داوە  سیخوڕەكەی  چاودێریكردنی 
دك��ت��ۆرێ��ك، ك��ە ب��ۆ ت��وێ��ژی��ن��ەوەی زی��ات��ر لە 
نەخۆش، چارەسەركردنی فەرامۆشكردووە و 

نەخۆشەكە مردبێت.
كە  دەک��ات،  كەسانێك  چاودێریی  كەسێك 
 - ئیشدەكات  سیخوڕیدا  دژە  ڕێكخراوی  لە 
بە  دوژم��ن،  كارمەندی  ببنە   - ئاساییە  زۆر 
بیروڕایەی  ئەو  یان  پۆست،  لەبەرچاوگرتنی 
بۆ  ت��رس��ن��اك  كەسێكی  دەب��ن��ە  ه��ەی��ان��ە،  ك��ە 



ژانپیرئالم 188

بۆ  و جوواڵندنی  دوژم��ن  لە  بەرگرتن  واڵت. 
وەك  ك��ە  م��ەئ��م��ووران��ەی،  ئ��ەو  بەكارهێنانی 
كارێكی  پێدەچێت  دەن��ێ��ردرێ��ن،  ب��ۆی  ئامانج 
میتۆدێكە  ئەمە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  نەبێت.  باش 
زانیاریی  ڕێكخراوی  سەرۆكی  دیماری  كە 
و  پێدا  گ��ەش��ەی  زۆر  ب��ەوری��ای��ی��ەوە  ناپلیۆن 

پۆلیسی نهێنیی ڕووسیای تزاری گشتاندی.
ل��ەك��ۆت��ای��ی��دا م���ەئ���م���ووری ڕێ��ك��خ��راوی 
دژەسیخوڕی حەزی لە )مۆنتاژی( پڕ لە فێڵ 
بێت،  كارە سەختتر  ئەو  چەند  و  تەڵەكەیە  و 
ئەم  دەكرێت  وەردەگ��رێ��ت.  لێ  چێژی  زیاتر 
شێوازە هەڵسوكەوتە بە نەزانی و قۆرخكردن 
ك��ۆت��ای��ی ب��ێ��ت. ك���ارپ���ێ���دان ب���ە م��ەئ��م��ووری 
و  نەزانییەیە  ئ��ەم  نموونەیەكی  دووس����ەرە 
ڕووداوی دریفۆس نیگەرانیی ئەم قۆرخكردنە 

وێنادەكات، كە پێشتر ئاماژەی پێكرا.
مەئمووری ڕێكخراوی دژەسیخوڕی پاش 
و  وریابێت  خۆی  لە  دەبێت  كار،  ساڵ  چەند 
لە پیشەكەیدا تووشی الدان نەبێت. جگە لەمە 
ژیانی  چیرۆكی  كە  هەڵسووڕاوێك،  دەبێتە 
كافكا5و  ڕۆمانەكانی  پاڵەوانی  لەنێوان  شتێك 

كۆرتۆلین6دا دەبێت.
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پهراوێزهکان:
1- رك:ل10ی ئەم كتێبە.)نووسەر(.

ڕووداوی))ج��ەم��س��ەری  سەركەوتنی   -2
ب���اك���وور((ن���ات���وان���ێ���ت دژواری���ی���ەك���ان���ی ئ��ەم 
ڕادیۆ  تۆڕەكانی  ئۆپێرا  بشارێتەوە.  میتۆدە 
بەردەستدایە،  لە  ملێ(یان  زۆرە  )ئاماژەیەكی 
وەربگرن،  لێ  س��وودی  وەختێك  دەبێت  كە 
ك���ە ل���ەژێ���ر ه���ەژم���وون���ی دوژم���ن���دا ك���ار بە 
ڕادی���ۆ دەك����ەن. ج��ێ��گ��رت��ن��ەوەی)ڕادی��ۆ(ی��ەك��ی 
قەت  بۆخۆی  ئۆپەراتۆرێك  بە  لەكاركەوتوو، 
ئاسان نیە. دەستكاری لەم بارەیەشەوە ڕێك 
ی  جێگرتنەوە  و  نووسینە  دەستكاریی  وەك 
ئاشكرادەبێت. وەرگرەوە  لەالیەن  دەستبەجێ 

)نووسەر(.
بیربهێنینەوە،  ئ��ەوە  خۆیدایە  جێی  لە   -3
كە بیست و پێنج سەدە لەمەوپێش،سون نزو 
لەسەر  كە  ڕاسپاردووە،  ناسكەی  یارییە  ئەم 
بنەمای مەئموورانی دووالیەنە و مەئموورانی 

قوربانی بوو دانراوە.)نووسەر(. 
كە  ئەڵمانییەكان،  سیخوڕە  -هەموو   -4
ك��وژران.  ه��ەب��وو،  چاالكییەدا  ل��ەم  دەستیان 
بە  چوارەمیان  و  لەسێدارەدران  دانه یان  سێ 
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دەستی كەسێكی نەناسراو لە زینداندا كوژرا.
چیكی.  زم���ان  ئ��ەڵ��م��ان��ی  ن���ووس���ەری   -5
لە  مرۆڤە  بێهیوایی  گێڕەرەوەی  ڕۆمانەكانی 

بەرامبەر پووچگەرایی بوونە.
نووسینەكانی  فەڕەنسی.  نووسەری   -6

تەنزی تاڵن. 
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بەشیچوارەم

ڕێكخستنیدەزگایتایبەت
لەفەڕەنساوواڵتانیدیكەدا
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پێوەرەكانیڕێكخستن
ڕژێمی  ب��ە  تایبەت  دەزگ���ای  ڕێكخستنی 
سیاسیی فەرمانڕەوا پەیوەندی بەو واڵتانەوە 

هەیە، كە ئەم ئۆفیسانە سەر بەون.
دیموكراتیكی  واڵت��ان��ی  ل��ە  ڕێكخستنە  ئ��ەو    
ئەو  ناهێڵێت  جۆرێكە  بە  خ��ۆرئ��اوای��ی،  ش��ێ��وازی 
ڕێ��ك��خ��راوە دەس��ت ل��ە ژی��ان��ی سیاسی وەرب���دات. 
ب��ەدوای  گ��ەڕان  بە  تایبەتە  مەئموورییەتەكەیان 
پۆلیسی  هه رهەنگاوێكی  و   تر  واڵتانی  زانیاریی 
لە چوارچێوەی قەڵەمڕەوی نیشتمانیدا، تەنانەت لە 
مەسەلەكانی بواری دژەسیخوڕیدا، بۆیان قەدەغەیە.
لە واڵتانی دیكتاتۆری وەك واڵتانی بلۆكی 
ع��ەرەب،  تایبەت واڵت��ان��ی  ب��ە  خ��ۆره��ەاڵت و 
ترسی دەستێوەردانی ئەم ڕێكخراوانە لە ژیانی 
سەنتەرەكانی  چونكە  ڕەت��ك��راوەی��ە،  سیاسی 
ڕاس��ت��ەوخ��ۆی  م��ق��اش��ی  خ��ۆی��ان  ب��ۆ  نهێنی 
مەئموورییەتەكەیان،  ت��ێ��ك��ڕای  دەس���ەاڵت���ن. 
جێسەرنجی  زانیارییەكی  هەموو  لە  بریتییە 
دەرەوەی  لە  چ  و  ناوخۆ  لە  چ  حوكومەت، 
پەیڕەوانی  دەب���ارەی  چ  واڵت،  سنورەكانی 

ناوخۆ و چ بێگانەكان.
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زانیاریی  یەكێتیی  ئەو  لە واڵتانی عەرەب، 
پۆست عەرەبیزمە پتەوتردەكات، كە خراوەتە 
سەر نیشتمانپه روه ری ، بە جۆرێك بەزەحمەت 
كە  جیابكەینەوە،  دام��ەزراوان��ە  ئەو  دەتوانین 

مەڵهەمی ئەو، یان ئەو فكرەن.
كە  بكرێت،  ت��ر  ڕیزبەندییەكی  دەك��رێ��ت 
ئەركی  سیاسی.  ن��ەك  ئاكامە  پ��ێ��وەرەك��ەی 
ئەو  ب���واردا،  هەندێك  ل��ە  تایبەت  سەنتەری 
)ك��راوە(  زانیارییە  ئەو  موتوربەی  زانیارییە 
بكەن، كە دەستیان دەكەوێت و )بەراوردێك( 
لەسەر بارودۆخی سەربازی، سیاسی، ئابوری، 
یان زانستی واڵتانی بێگانە بۆ حوكومەتەكەیان 
)سیا(  واڵتەیەكگرتووەكاندا  لە  ئامادەبكەن. 
س��ەرب��ازی��ی  )ب���ەراوردك���ردن���ی  ئیسرائیل  و 
جۆرەیە.  بەم  دۆخەكە   ،)AMAN ڕێكخراوی
زانیاریی  نووسینگەی  دەبێت  تردا،  بواری  لە 
چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی ت��ای��ب��ەت ب��ە ك��ۆك��ردن��ەوەی 
)زانیاریی خاو( بكات و بۆ سوودلێوەرگرتنیان 
پەیوەندیداری  دام���ەزراوەی  و  وەزارەت  بۆ 
ب��ن��ێ��رن. ئ��اش��ك��رای��ە ڕێ���ك���خ���راوی زان���ی���اری 
باش  مەئمووریەتییەكەی  دەتوانێت  كاتێك 
واڵتە  ئ��ەو  لەسەر  زان��ی��اری  كە  ئەنجامبدات، 
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ئ��ەن��ج��ام��دەدات،  ت��ێ��دا  چاالكییەكەی  ه��ەب��ێ��ت، 
ل��ە ك��ات��ی ج��ی��اوازی��ی ئ��ەرك��دا دەب��ێ��ت بزانێت 
لەم  س��وود  چۆن  ڕێكخراوەدەسەاڵتدارەكان 
ئەرك  كاتێك جیاوازیی  زانیارییە وەردەگرن؛ 
بكات.  ب��ەراوردی��ان  ب��ۆخ��ۆی  دەب��ێ��ت  نەبێت، 
و  دەستوپێگر  دژایەتیی  كارە  ئەم  بەرهەمی 

تێچوونی زۆر دەبێت.

ڕێكخراوەتایبەتییەكان
لەواڵتانیخۆرئاوادا

دەستێوەرنەدانی  واڵتێكە   - فەڕەنسا   -1
و  ناوخۆ  ك��اروب��اری  لە  زانیاری  ڕێكخراوی 
تایبەت بوون بە واڵتانی بێگانە، هەرچەند نەك 
یاسادا  و  نووسینەكان  لە  النیكەم  بەكردەوە، 

بەڕاشكاوی جەختی لێكراوەتەوە.
دووەمی  جەنگی   تا  سیخوڕی  مەسەلەی 
جیهان، لە فەڕەنسا پەیوەندی بە سەربازەوە 
هەبوو، گەیشتن پێی لە ئەستۆی بەشی دوەمی 
بەشێكی  چەند  كە   - سوپا  گشتیی  ناوەندی 
ناوەندی  )بەشێكی  و  زانیاری  ڕێكخراوی  بۆ 
ڕێكخراوێكی   1937 ساڵی  لە  زانیاری(-بوو. 
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كە  دام���ەزرا،  واڵت(  )چاودێریكردنی  تایبەت 
ئ��ەرك��ی چ��االك��ی��ی دژەس��ی��خ��وڕی ن��اوخ��ۆ و 

سەركوتكەری لەئەستۆیە.
دوای  فەڕەنسا  ڕێكخراوەتایبەتییەكانی 
دام��ەزراوەی��ەك��ی  بۆ  و  جیابوونەوە  ئ��ەوەی 
سەنتەری  لە  پێكدێت  كە  گ��ۆڕان،  دووان��ەی��ی 
ف��ەرم��ی  دەس��ت��ەی  و  نهێنی  دژەس��ی��خ��وڕی 
سوپا،  ب��ە  س��ەر  دژەنیشتمانی(  )ه��ەن��گ��اوی 
بەرگریدا  سەرهەڵدانی  لە  زی��ادەی��ەك  ب��ەاڵم 
هەیە، سەنتەرێكی زانیاریی نهێنی پەردەپۆش 
ڕووداوی  تێپەڕاندنی  و  گۆڕان  پاش  دەكات. 
ل��ە جەزائیر  ئ��ەم س��ەن��ت��ەران��ە  ج���ۆراوج���ۆر، 
هەنگاو  و  زانیاری  ناوەندی  كۆمیتەی  لەگەڵ 
لێكدی چوونە سەنگەرەوە، كە ژەنەڕاڵ دوگڵ 
ژەن��ەڕاڵ  چونكە  دای��م��ەزران��دب��وو.  لەندەن  لە 
كە  بردییەوە،  دەسەاڵتەدا  شەڕی  لەو  دوگڵ 
هەڵگیرسا،  ژی��رۆدا  ژەن���ەڕاڵ  و  ئ��ەو  لەنێوان 
)سەنتەری دژەسیخوڕیی نهێنی( و )هەنگاوی 
دژەنیشتیمانی( كەموزۆر - بەاڵم نەك بە باشی 
و ئاسانی - لە )كۆمیتەی ناوەندی زانیاری و 
)بەڕێوەبەرایەتیی  بوونە  توانەوە،  هەنگاو(دا 

گشتیی سەنتەری تایبەت( )1943(.
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لە  فەڕەنسا  ڕزگ��ارب��وون��ی  س��ەردەم��ی  لە 
گشتیی  بەڕێوەبەرایەتیی  نازییەکان،  چنگی 
س��ەن��ت��ەری ت��ای��ب��ەت پ��ەی��وەن��دی ب��ە ت��ۆڕی 
زان��ی��اری��ی س��ەره��ەڵ��دان��ی ب��ەرگ��ری��ی��ەوە ك��رد، 
و  توێژینەوە  گشتیی  )بەڕێوەبەرایەتیی  بۆ 
فەرمانبەری  وێ��ڕای  كە  گ��ۆڕا،  سۆراخكردن( 
زۆر و تێچوونی پشتشكێن، سست ببوو. ئەم 
دامەزراوەیە زیاتر لە ساڵێك و نیوی نەبرد و 
)ڕێكخراوی بەڵگەی دەرەكی و دژەسیخوڕی( 
سەرەتا  ڕێكخراوە  ئ��ەم  جێیگرتەوە.  ئەمڕۆ 
پاش  ب��ەاڵم  ب��وو،  بەشێكی س��ەرۆك��وەزی��ران 
ساڵی 1966 - دوای ڕووداوی بن بەرەكە- 

چووەپاڵ وەزارەتی بەرگرییەوە.
)ڕێ���ك���خ���راوی ب���ەڵ���گ���ەدەرەک���ی���ی���ەک���ان و 
پاوانكاریی  بەسەر  ئیرادەی  دژەسیخوڕی(، 
به دەستهێنانی  و   دەرەوە  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی 
زان��ی��اری��ی س���ەرب���ازی، س��ی��اس��ی، ئ��اب��وری و 

زانستیدا هەبوو. 
ئ�����ەم ڕێ����ك����خ����راوە ب��ری��ت��ی��ی��ە ل����ە س��ێ 
بەڕێوەبەرایەتی: بەڕێوەبەرایەتیی لێكۆڵینەوەیی 
)ڕێ��ك��خ��راوی زان���ی���اری،  دژه س��ی��خ��وڕی و 
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هونەری  ئیداراتی  بەڕێوەبەرایەتیی  هەنگاو(، 
)گواستنەوە، تاقیگەكان، وەرگرتنی پەیامەكان 
بەڕێوەبەرایەتیی  و  ڕەم��ز(  ئاشكراكردنی  و 
ئیداری و دارایی. پۆستەكانی دەرەوەی واڵت 

لە بواری بەڕێوەبردنی لێكۆڵینەوەیی دان.
و  دەرەوە  ب��ەڵ��گ��ەك��ان��ی  )ڕێ���ك���خ���راوی 
دژەس����ی����خ����وڕی(، ت��ەن��ی��ا م��ەئ��م��ووری��ی��ەت��ی 
دەستدرێژكەرانەی  و  دەرەوە  دژەسیخوڕیی 
ناوخۆی  لەئەستۆدایە. دژەسیخوڕی بەرگری 
لقێكی  سەركوتكەر،  دژەسیخوڕیی  و  واڵت 
نیشتمانی  پۆلیسی  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتیی 
واتا )بەڕێوەبەرایەتیی چاودێریكردنی واڵت(ی 

له قەڵەمڕەویدایە. 
)س���ەن���ت���ەری ب��ەڵ��گ��ە دەرەک���ی���ی���ەک���ان و 
دژەسیخوڕی(، ئەركی سوودوەرگرتن نییە لە 
زانیاری، ئەم كارە  له ئەستۆی بەشی )زانیاری( 
سكرتێری گشتیی بەرگریی نیشتمانی )سەر بە 
زانیاری(،  )نووسینگەكانی  سەرۆكوەزیران(، 
)تیپەكانی چاالكی( سێ سوپا )بەشی دووەمی 
پێشوو(، وەزارەتی كاری دەرەوە و دوور نییە 

وەزارەت و ڕێكخراوەكانی تردا بێت. 
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ل�����ە الی�����ەك�����ی ت����������ره وه  )س����ەن����ت����ەری 
بەڵگەدەرەکییەکان و دژەسیخوڕی(، پەیوەندیی 
نزیكی بە )ئاساییشی سەربازی(یەوە هەبوو، 
ك��ە ل��ە ب��ن��چ��ی��ن��ەدا ئ��ەرك��ی دژەس��ی��خ��وڕی و 
پاش خەبات دژی  بەاڵم  دژەدەستێوەردانە - 

سوپای نهێنی، ڕەهەندی تایبەتی دۆزییەوە-.
2- واڵتەیەكگرتووەكان - جەنگی  دووەمی 
لە  واڵتەیەكگرتووەكان  دەریخست  جیهان 
بواری زانیارییدا تووشی ناتەواوی بووە، بۆ 
سەلماند،  ئەمه ریكای  وەك  گ��ەورەی  واڵت��ی 
بەستێنەدا،  ل��ەم  چەقگیر  ڕێكخراوی  بوونی 
ئای  بی.  ئێف.  هەرەگرنگەكانییەتی.  ئەركە  لە 
ساڵی  لە  كە  فیدڕاڵ(،  لێكۆڵینەوەی  )ئیدارەی 
1935 دامەزراوە و مەئمووری نهێنیی زانیاری 
ئەمه ریكای  و  واڵتەیەكگرتووەكان  لە  ب��وو 
ئەم  كە  ك��رد،  ت��رووم��ەن  بۆ  پێشنیاری  التین 
سەرۆككۆمار  بەاڵم  بگرێتەئەستۆ،  ئەركەش 
و  ناوخۆ  لێكۆڵینەوەی  سپاردنی  پێیوابوو 
پڕمەترسییە،  بە ڕێكخراوێك كارێكی  دەرەوە 
ب��ەردەم  خستییە  پەسندنەكرد،  چ��ارەی  ئ��ەم 
و جاكسۆن  دالس  ئالن  ڕاپۆرتی  كە  كۆنگرە، 

بخەنە دەنگدانەوە.
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بەم شێوەیە ساڵی 1947 یاسای ئاساییشی 
زانیاری  كۆمەڵگه ی  كە  پەسندكرا،  نیشتمانی 
ڕووداوی  پ��اش  ڕێ��ك��خ��راوە  ئ��ەم  ڕێكخست. 
)ك��ەن��داوی  ڕووداوی  وەك:  ج���ۆراوج���ۆری 
كارتەر،  هەڵبژاردنی  و  واتەرگێت  بەرازەكان( 
زیاتری  گۆڕانی  بەاڵم  بەسەرداهات،  گۆڕانی 
نەك  كار،  پرەنسیپی  و  كار  بووە  و  گرتەوە 
كە  دام����ەزراوە،  ئ��ەم  قاتبەندی  ستراكتۆری 

لەمەودوا وێنای دەكەم.
ب���ەرپ���رس���ی���ەت���ی زان����ی����اری ل���ە ڕێ��گ��ه ی 
نیشتمانی(یەوە  ئاساییشی  )ئەنجوومەنی 
جێبەجێكردنی  س��ەرۆك��ك��ۆم��ارە،  لەئەستۆی 
ئەنجوومەنی  و  سەرۆككۆمار  ڕێنماییەكانی 
گشتیی  بەڕێوەبەری  بە  نیشتمانی  ئاساییشی 
و  زان��ی��اری  كۆمیتەی  س��ەرۆك��ی  زان���ی���اری، 
بەڕێوەبەری سی. ئای. ئەی )بنكەی زانیاریی 

ناوەندی( سپێردراوە.
ب����ەم ش��ێ��وەی��ە پ��ێ��دەچ��ێ��ت س��ی��ا ب��ەش��ی 
سەرۆكەكەی،  پێكهاتەیەیە.  ئ��ەو  سەرەكیی 
 )DCI( زان��ی��اری  گشتیی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  وات��ا 
هەنگاوی هەموو ڕێكخراوەكانی تری زانیاری 
و   )DIA( ڕێكخراوە سەربازییەكان  لەوانە  و 
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بەم  دەك��ات،  هاودەنگ  پێكەوە  ئای  بی.  ئێف. 
وەبیرهێنانەوەیە كە مافی چاودێریكردنی ئێف. 

بی. ئای، تایبەتە بە مەسەلەی دژەسیخوڕی.
ڕێ��ك��خ��راوی س��ی��ا س��ێ م��ەئ��م��ووری��ی��ەت��ی 
زانیاری،  هەیە:  تایبەتی  ئیداراتی  كالسیكی 
ئەم  ڕەسەنێتیی  ه��ەن��گ��او.  و  دژەس��ی��خ��وڕی 
ڕێكخراوە لەوەدایە، كە )هەموو( زانیارییەكان 
بەنهێنی،  دووب���ارەك���ۆك���ردن���ەوەی  ل��ە  ج��گ��ە 
زانیاریانە  ئ��ەم  وەردەگ��رێ��ت.  لێ  س��وودی��ان 
)ب������ەراورد( دەك����ات و ب��ۆ س��ەرۆك��ك��ۆم��اری 

دەنێرێت. 
سیا لەژێر فەرمانی بەڕێوەبەر و جێگرێك 
دایە، كە حوكومەت دایاندەمەزرێنێت و چوار 
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی ه��ەی��ە: ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ی 
سوودوەرگرتن )توێژینەوە(، بەڕێوەبەرایەتیی 
زانستی و تەكنەلۆژیا - كە دوو ئەركی بریتییە 
سیخوڕی  تایبەتی  تەكنەلۆژیای  گەشەی  لە 
 - زانستیی  زان��ی��اری��ی  ل��ە  س��ودوەرگ��رت��ن  و 
و  لۆژیستیكی  و  ئ��ی��داری  بەڕێوەبەرایەتیی 
لە  ك��ە  چ��االك��ی،  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ی  ئاقیبەت 
كالسیكی  ئیدارەی  سێ  گرنگترە،  هەموویان 

هەیە و لە دابەشكردنی واڵتدا ڕێكدەخرێت.
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ڕێكخراوی  سەرەكیی  ئەركی  بنەڕەتدا،  لە 
)س���ی���ا( ل���ە زەی���ن���ی ت���روم���ەن���دا، دەب���ووای���ە 
ه��اودەن��گ��ك��ردن��ی ڕێ���ك���خ���راوی زان���ی���اری و 
سوودوەرگرتن بێت لە زانیاری، بەاڵم یەكەم 
كە   - داالس  ئالن  بەتایبەت  و  بەڕێوەبەری 
لە چاالكیی  لە سەردەمی ش��ەڕدا بە ش��داری 
)ئیدارەی خزمەتگوزاریی ستراتیژیكی( كردبوو 
- ئەم ڕێكخراوەیان بەرەو ئاقارێكی زۆر جیاواز 
برد: سەرەتا بە گەڕان و لێكۆڵینەوەی زانیاریی 
پەنهان و پاشان هەڵگیرسانی شەڕی سارد، كە 
واڵتەیەكگرتووەكانی كردە پارێزەری جیهانی 
خۆرئاوا و سێیەم و لە الیەكی ترەوە سیخوڕی 
لە سۆڤێت، كە جگە لە ناكامی بەرهەمێكی نییە، 
زۆرتر ئاژانسەكەی خۆی بۆ هەنگاوی نهێنی 
ئەمڕۆ  بەكارهێنا.  نیمچەسەربازی  و چاالكیی 
سیا زۆر زیاتر ڕێكخراوێكی زانیاری بە مانای 
ڕێكخراوێكی  بووه تە  و  وشەیە  ڕاستەقینەی 
بیرهێنانەوەی  دەستێوەردەر.  و  هەنگاونەر 
خۆتێگەیاندنەكانی،  ل��ە  ن��م��وون��ەی��ەك  چ��ەن��د 
دەریدەخات ئەم ڕێكخراوە لەم بوارەدا تا كوێ 

پێشكەوتووە: 
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 1- دەستەی ڕاوێژكاریی سەرۆككۆمار بۆ كاروباری 
دەرەوە

2- كۆمسیۆنی وزەی ئەتۆمی
3- ئیدارەی بەڕێوەبردن و بودجە   

 4- ئیدارەی لێكۆڵینەوەی فیدراڵ 
5- كۆمەڵگه ی ئاساییشی نیشتمانی   

6- بەشی توێژینەوەی زانیاری
7- بەڕێوەبەری زانیاریی ناوەند   

8- هۆبەی سەرۆكی خەزێنە
9- دەستەی زانیاریی واڵتەیەكگرتووەكان  

10- زانیاریی هێزی پیادە
11- كۆمیتەی ڕاوێژكاری سەرچاوەی زانیاری  

12- زانیاریی هێزی دەریایی
13- ئاژانسی زانیاریی ناوەند   

14- زانیاریی هێزی ئاسمانی
15- ئاژانسی ئاساییشی نیشتمانی   

16- ئیدارەی دیاریكردنی ناسنامەی نەتەوەیی
17- ئاژانسی زانیاریی بەرگری

یەكە  لە  بەرگریكردن   ،1954  -  1951
هند  لە  چینی  نەتەوەخوازی  سەربازییەكانی 
كودەتای  لە  بەشداریكردن   1953 چین.  و 
لە  ك��ودەت��ا   ،1954 ئ��ێ��ران،  لە  مسەدق  دژی 
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لە  نەیاران  پشتیوانیكردنی   ،1956 گواتیماال، 
ئاژاوەگێڕانی  یارمەتیدانی   ،1958 نیكاراگوا، 
)؟(.  س��ۆك��ارن��ۆ  دژی  و  هەنگا  و  س��ۆم��ات��را 
و  كوبا  داگیركردنی  بۆ  هەنگاونان   ،1961
)ڕووداوی  ن��اك��ام��ی  ڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی 
دەستێوەردان   ،1964 بەرازەكان(.  كەنداوی 
 ،1965 بەكرێگیراو.  بەكارهێنانی  و  زائیر  لە 
پیرۆ.  لە  )ك��اڵوس��ەوز(ەك��ان  دەس��ت��ێ��وەردان��ی 
لە  گیڤارا(  )چێ  ئارنستۆ  بەدیلگرتنی   ،1967
پۆلیڤیا. 1973-1970، نانەوەی )پشێوی( بۆ 

ڕژێمی ئالندە لە چیللی.
ئەم  نیمچەسەربازیی  چاالكیی  گرنگترین 
ڕێكخراوە، لە ڕۆژهەاڵتی دوور ئەنجامدراوە. 
گ��رن��گ��ت��ری��ن��ی��ان ب��ری��ت��ی��ن: ل���ە س��اڵ��ی 1960 
ساڵی  تبتی.  پارتیزانەكانی  مەشقپێكردنی 
بەسەر  هەیمەنەكردن  و  بەكارهێنان   ،1964
و  الن���ۆس  ل��ە  ه��ەزارك��ەس��ی   35 سوپایەكی 
و  پ��ەرت��ەوازە  ه��ەزارك��ەس��ی   45 سوپایەكی 

یەكەی )نۆنگ( لە ڤێتنام.
كە  ج��ۆرە،  ل��ەم  چاالكییەكی  ئەنجامدانی 
لە  حوكومەتێك  كردووه تە  سیای  ڕێكخراوی 
حوكومەتدا و )هەنگاو(ی بۆ زێدەڕۆیی ناوە و 
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تەنانەت هەندێك جار كاردانەوەی لە كرۆكی 
ئ��ەم ڕێ��ك��خ��راوەدا ورووژان�����دووە، كۆنگرەی 
سەرۆككۆماری  لە  وای  هانداوە،  نەیاری  بۆ 
واڵتەیەكگرتووەكان كردووە بۆ كۆنتڕۆڵكردنی 
لەبەرئەوە  بدۆزێتەوە.  سەخت  چارەسەرێكی 
بەخێرایی  سیا  لێهاتوویی  و  قۆرخكردنەكان 

دابەزیوە. 
ئەندامی  18ه��ەزار  15تا  سیا  ڕێكخراوی 
هەیە )دی���ارە ئ��ەم ژم��ارەی��ە پ��ەی��وەن��دی بەو 
فەرمین(  كەسانەوە هەیە، كە خاوەن پۆستی 
و بوودجەكەی نزیكەی 750ملیۆن دۆالرە، کە 
لە  بەرچاویشی  نهێنیی  سەرچاوەی  بێگومان 
نادیارە. سەرباری ئەم  بەردەستە و بڕەكەی 
ناوبانگترین  بە  سیا  ڕەهەندەسەرسامكەرە، 
ڕێكخراوی نهێنیی واڵتەیەكگرتووەكانە، بەاڵم 
ئەگەر ژمارەی كارمەند و بودجە بە پێوەری 
گرنگترینیان  سیا  بزانین،  دەزگایەك  گرنگی 
و  ئ��اس��ای��ی��ش(  نیشتمانیی  )ئ��اژان��س��ی  نییە. 

بەتایبەت )زانیاریی هێزی ئاسمانی( بااڵترن.
دەزگای  نیشتمانی(،  ئاساییشی  )ئاژانسی 
میدە،  ف��ۆرت  بە  و  ناسرا  گ��ەورەی  ناوەندی 
لە ویالیەتی مریالندە و لە خەرمانەی نهێنیی 
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وەرگرتنی  ئەركی  ئاڵۆسكاوە،  دزەبۆنەكراودا 
ڕەم��زەك��ان  ك��ردن��ەوەی  و  ڕادی��ۆی��ی  پەیامی 
ئەركی  بەگشتی  و   )Conrint and Elint(
فراوانی سیخوڕیی  قەڵەمڕەوی  ئاشكراكردنی 
سەرانسەری  لە  ئاژانسە  ئەم  ئەلكترۆنیكیدە. 
جیهان، سەدان جیهازی بیستەر بەڕێوەدەبات1.
كەموزۆر،  بەرگری(  زانیاریی  )ئاژانسی 
زانیاری  دەستەی  سێ  چاالكیی  چاودێریی 
دەكات، زانیاریی ئەم دەستانە - كە ڕاپۆرتی 
وابەستە بە سەربازی تەواویان – سه نتڕالیزە 
دەكات، بە ئەنجامگیریی ئەم زانیارییانە توانای 
چاالكیی سوپای بێگانە هەڵدەسەنگێنێت. سوپای 
زانیارییەكاندا،  ڕێكخراوە  لەنێو  )ئەمه ریكا( 
زانیاریی  ڕێ��ك��خ��راوی  گرنگتر،  ه��ەم��ووی  ل��ە 
هێزی ئاسمانییە و بودجەكەی نزیكەی نیوەی 
زانیاریی  )كۆمەڵگەی  دارای���ی  س��ەرچ��اوەی 
واڵتە یەكگرتووەكان(، بۆ خۆی تەرخاندەكات 
ملیارد   5/6 لە  دۆالر  ملیارد  سێ  بە  )نزیك 
دۆالر دەبێت(. لەم ڕاستییەدا بۆ بەڵگەی ئەو 
گەورەییە بگەڕێین، كە )نووسینگەی زانیاریی 
و سەرپەرشتی  هەڵدان  بەرپرسی  نیشتمانی( 
چاالكیی مانگی دەستكردی سەربازییە، سەر 
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مانگی  بەرنامەی  )چونكە  ڕێكخراوەیە  ب��ەم 
كۆمیتەی  بەهۆی  ب��ن��ەڕەت��ەوە،  لە  دەستكرد 
زانیاری و  سوودوەرگرتن لە دەسكەوتەكانی 

)ئاژانسی نیشتمانیی ئاساییش( پیادەدەبێت(.
)سەنتەری لێكۆڵینەوەی فیدراڵ( یا ئێف. بی. 
ئای، لە ساڵی 1935 جێی )سەنتەری لێكۆڵینەوە(
ی گرتووه تەوە، كە چارلز بۆنا پارتی دادوەری 
ئەم  دایمەزراندبوو.   1908 ساڵی  لە  گشتی 
بەشێكی  دادە.  وەزارەت��ی  بە  ڕێكخراوە سەر 
ئەم ڕێكخراوە )بەشی ئاساییشی نێودەوڵەتی(، 
لە ناوخۆی  واڵته یەكگرتووەكاندا مەئمووری 
ساڵی1947،  پێش  دژەسیخوڕییە.  چاالكیی 
مەئموورییەتی ئەم بەشە بووە، تا ئەمه ریكای 
الت��ی��ن و ك��ات��ێ��ك خ��ووی��دای��ە ئ���ەم ك����ارە، كە 
ڕێكخراوی ناوبراو لەم ساڵەدا ناچاربوو ئەم 
تەنانەت  سیا.  بداتە  دەسەاڵتەكانی  بەشەی 
س��ەرۆك��ی ئ��ێ��ف. ب��ی. ئ��ای ل��ەم س��ەردەم��ەدا 
التین  ئەمه ریكای  زانیاریی  پێشینەی  بڕیاریدا 

لەناوببەن.
زانیاریی  )كۆمەڵگه ی  تری  ڕێكخراوەكانی 
واڵت���ەی���ەك���گ���رت���ووەك���ان(، ك��ەم��ت��ر گ��رن��گ��ن. 
)ب��ەش��ی ت��وێ��ژی��ن��ەوەی زان���ی���اری( زان��ی��اری��ی 
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و  دێنێت  بەدەست  دیپلۆمات  میسیۆنەكانی 
هاوكارە.  )هەڵسەنگاندنی( سیاسیدا  دانانی  لە 
لە  س��وود   ،)AEC ئ��ەت��ۆم��ی-  )كۆمیسیۆنی 
زانیاریی سیای بواری ناوكی دەسەاڵتی بێگانە 

وەردەگرێت.
ه���ۆب���ەی ت��ای��ب��ەت��ی ب��ەش��ی خ���ەزن���ەداری 
ه��اوك��اری��ی��ەك��ان��ی ل��ە ب���واری ج���ۆراوج���ۆر و 
هۆشبەر،  م����اددەی  قاچاخیی  ل��ە  بەتایبەت 

دەخاتە بەردەست.
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ی  س��ەرەك��ی��ی  ئەركێكی 
ڕێكخراوە  گوتم،  ه��ەروەك  زانیاری  گشتیی 
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ه ی زان��ی��اری��ی��ە، 

هاودەنگ دەكات.
بەڕێوەبەرانی  كە  سەختە،  ئەركێكی  ئەمە 
كەوتۆتە  ئ��ەوەی��ان  یەكدا  ب��ەدوای  ی��ەك  سیا، 
ئەستۆ و سەركەوتنیان لەم كارەدا لە یەكتری 
جیاوازە، بەاڵم بەردەوام ناتەواو بووە. پنتاگۆن 
دەوڵەمەندترین  كە   - ك���ردوون  فەرامۆشی 
دەزگ���ای���ە، چ ل����ەڕووی ك��ۆی ف��ەرم��ان��ب��ەران، 
تەكنیكی  میكانیزمی  ب��ەردەس��ت��ی،  ب��ودج��ەی 
وێڕای  تەیاركراوترە-.  هەمووان  لە  مۆدێرن 
بە  بەرگری(  زانیاری  )ئاژانسی  ئی  ئای.  دی. 



ژانپیرئالم 208

پاوانخوازیی سیا لە بەستێنی سوودوەرگرتن 
ل��ە زان���ی���اری ن���اڕازی���ی���ە، ب��ە ن����ۆرەی خ��ۆی 
)هەڵسەنگاندنە( پسپۆڕییەكان  ئاماده دەكات.  

لە  سیا  نهێنیی  )ڕێ��ژەی��ی(  ئاشكرابوونی 
چەند ساڵی پێشوو، گەڕانەوە بۆ هاوكارییەكی 
زانیاریی  كۆمەڵگه ی  كرۆكدا،  لە  هاوسەنگی 

ئەمه ریكای خستووه تە مەترسییەوە.
بەریتانیایان  ئەفسانەكانی   - بەریتانیا   -3
تەیار بە یەك )هەواڵدەری سەنتەر(، دەورەدراو 
بە تاك ناساندووە. لە هەندێك لەم داستانانەدا 
سەرسوڕهێنەرترین چاالكی، لە هەندێكی تردا 
خراپترین كاری دژی مرۆڤایەتییان داوەتە پاڵ 
لەسەر  كۆكن  هەمووان  ب��ەاڵم  دەزگایە،  ئەو 

لێهاتوویی بێچەندوچوونی! 
بەریتانیا،  زانیاریی  كۆمەڵگه ی  لەڕاستیدا 
و  دەورەوەی�����ە  ب��ە  دام������ەزراوەی  كۆمەڵێك 
دەرەوەی����ان  هاوتاكانی  ل��ە  هەڵسوكەوتیان 
خراپتر نییە - كە سەركەوتنەكانیان درەوشاوە 
نیشاندراوە، تێکشكانەكانیان دیزە بە دەرخۆنە 

كردووە -.
هێڵكاری  دیاریكردنی  لە  بەریتانییەكان 
بەوە  خوویان  و  بێزارن  ورد  دام��ەزراوەی��ی 
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شاراوەیان  ستراكچەری  شۆرەتی  كە  داوە، 
زانیارییەكەیان  بیركاریزانەكان. دەزگا  داوەتە 
لەم  دەك��رێ��ت  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ  ئ��اڵ��ۆزە.  زۆر 
ڕاستی  لە  نزیك  گریمانەیەكی  كۆمەڵگه یەدا 

وێنابكرێت.
ئ���ەن���ج���ووم���ەن���ێ���ك���ی ب�����ااڵ ل����ە ه���ەڕەم���ی 
زانیاریی  كۆمیتەی  ناوی  بە  ڕێكخراوەكەدایە 
ب����ەردەوام، كە س��ەر بە س��ەرۆك��وەزی��ران��ە و 
دەرەوە  كاروباری  وەزارەت��ی  لە  نوێنەرێكی 
وەزارەتی  لە  نوێنەرێكی  كۆمیتە(،  )سەرۆكی 
ئێس2و  ئای.  ئێس.  سەرۆكانی  كۆڵۆنیالەكان، 
ئ��ێ��م. ئ���ای. ب��ی پ��ێ��ن��ج3 س��ەرۆك��ان��ی دەزگ���ای 
زانیاری هێزی سێالیەنەی هەیە، بەڕێوەبەری 

نووسینگەی زانیاریی بەردەوامە.
هەمیشە(،  زان��ی��اری  )ن��ووس��ی��ن��گ��ەی  ئ��ەو 
ن��اوەن��دێ��ك��ی  بنچینەییە:  دام���ەزراوەی���ەك���ی 
نیشتمانی دۆكیۆمێنتە و تواناكەی بەرفراوانە 
و ئەو دۆكیۆمێنتانە )دیسانەوە(، كۆدەكاتەوە، 
دەوڵ��ەت��ەوە.  سەرنجی  ژێ��ر  كەوتوونەتە  كە 
ئ��ەم ن��اوەن��دە ب��ۆ ه��ۆب��ەی ج��وگ��راف��ی، م��ەواد، 
ب����ەرژەوەن����دی داب���ەش���دەك���رێ���ت، پ��اش��ك��ۆ و 
نوێنەرایەتی لە هەموو باڵوێزخانەكان هەیە. ئەو 
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دەزگایە پەیڕەوی لە شێوازی بیركردنەوەیەكی 
ت��ای��ب��ەت دەك����ات، ك��ە وێ���ڕای س��ادەب��وون لە 
)زانیاری(  بەڕێوەبەرانی  زۆربەی  تێگەیشتنی 
خوێندنەوەی  ب��ە  دەت��وان��ی��ن  كاتێك  زی��ات��رە: 
ڕۆژنامەیەك یان گۆڤارێكی تایبەت، زانیاریی 
جێسەرنجمان دەست بكەوێت، پێویست ناكات 

ڕوو لە چاالكیی سیخوڕی بكەین.
میراتگری  كە  تایبەت  زانیاریی  ئ��ی��دارەی 
سەربازی،  )زانیاریی  وات��ا  شەش  ئ��ەی.  ئێم. 
دام��ەزراوەی��ەك��ە،  ش���ەش���ەم(ە،  نووسینگەی 
ئەفسانەیی  دەزگ���ای  لە  زیاتر  ه��ەم��ووان  لە 
دەزگایە  ئەو  نزیكترە.  سەنتەر(  )هەواڵدەری 
ئەركی  و  زانیارییە  دەزگ��ای  لقی  نهێنیترین 
سیخوڕی، دژەسیخوڕی، هەنگاوە و چاودێری 
جیهان  سەرانسەری  مەئموورەكانی  و  بنكە 
ئیدارەی  سەرەتایی،  ناوبانگی  وێڕای  دەكات. 
و  سەرۆكوەزیرانە  بە  سەر  تایبەت  زانیاری 
پەیوەندی زۆر نزیكی بە وەزیری كاروباری 

دەرەوەوە هەیە.
   ئێم. ئەی. پێنج كە هەمان ئێم. ئۆ. پێنجی 
بە وەزارەت���ی واڵت��ە، بەاڵم  پێشووە و س��ەر 
ئەویش دەكەوێتە ژێر چاودێریی كابینەكەوە. 
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ئ����ەو ڕێ���ك���خ���راوە ب���ە ه���اوك���اری���ی ه��ۆب��ەی 
مەرجەعی  تاكە   - ئۆسكاتلەندیارد  تایبەتی 
دژەسیخوڕیی سەركوتكەرە – لە ئیمپراتۆری 
بەریتانیادا ئەركی دژەسیخوڕی لەئەستۆدایە.

ه��ێ��زی سێالیەنە،  زان��ی��اری��ی  دەزگ���ای  ل��ە 
دەزگای زانیاریی هێزی دەریایی لە هەمووان 
ب��ەن��اوب��ان��گ��ت��رە. ئ���ەو دەزگ���ای���ە م��ی��رات��گ��ری 
جەنگی  بەهۆی  شانازییە.  پڕ  ڕابردوویەكی 
ی��ەک��ەم��ی ج��ی��ه��ان��ەوە، ئ���ەو دەزگ���ای���ە ل��ەژێ��ر 
فەرماندەیی دەریاوان هال بە ئاشكرا دەستی 

بە چاالكی كرد.
دەزگ���ای  س��ێ  ئەڵمانیا   - ئەڵمانیا   -4
زانیاری هەیە و زیاتر بۆ كاری دژەسیخوڕی 
بە  س��ەر  دەزگایانە  ل��ەو  دوو  تەرخانكراون. 
وەزارەتی واڵتن. ئەم دوو دەزگایە بریتین لە: 
ئیدارەی فیدراڵ، پشتگیری لە یاسای سەرەكی 
هەزار   20000 لە  زیاتر  كە  ئێس  گ.  ب.  و 
ئەڵمانیای  سنوورەكانی  درێژایی  بە  كەسی 
چاوخشاندنێك  بە  باڵوكردووه تەوە.  خۆرئاوا 
ئەم  هەرچەند  كە  تێدەگەین،  ڕۆژنامەكاندا  بە 

چارەیە بێهوودە نییە، بەاڵم بەس نییە.
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گرنگترین  زان���ی���اری،  ف��ی��دراڵ��ی  دەزگ����ای 
یا  دەزگای كۆكردنەوەی زانیاریی دەرەوەیە، 
ئەم هەموو  ڕینهارد گۆهڵن  یە.  ئێن. دی  بی. 
دەزگ��ای��ەی دام���ەزران���دووە، كە بە )ژەن���ەراڵ 

خوێنتاڵ( ناوی دەركردووە.
ف��ەرم��ان��دەی   1945 س��اڵ��ی  ل��ە  گ��ۆه��ڵ��ن 
فەرماندەیی  بە  س��ەر  كە  HEERES 4ب��وو 

مەی  مانگی  لە  ئەڵمانیایە.  سوپای  گشتیی 
حەوتەمی  سوپای  بە  پەیوەندی  ساڵە  ئ��ەم 
ئاگایی  بۆ  داالس  ئاڵن  دەك��ات.  ئەمه ریكاوە 
دەزگایەكی  پ��ێ��دەدات و  ك��اری  دەس��ت��وور  لە 
پاشان  و  سوپا  زانیاریی  دەزگ���ای  بە  س��ەر 
سیای پێدەدات. لە ساڵی 1955 ئەم دەزگایە 
دەبێتە  دەگوازرێتەوە،  فیدراڵ  ئەڵمانیای  بۆ 

دەزگای فیدراڵی زانیاری.
تاكەسەرۆكی  گۆهڵن  ژەن���ەراڵ  لەوانەیە 
بەهۆی  توانیی  ك��ە  زانیارییە،  دەستەیەكی 
قەڵغانی  هاوپەیمانی  لەبارەوە،  هەلومەرجی 
فرانتس  بۆیە  تێکبشكێنێت.  سۆڤێت  بەرگریی 
)بە  لەبارەیەوە گوتوویەتی:  ژوزف شتراوس 

بوونی ئەو پێویستیمان بەیو2 نییە(5.
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ب��ارەگ��ای )دەزگ����ای ف��ی��دراڵ��ی زان��ی��اری(، 
ل��ە دەورووب�������ەری م��ون��ی��خ��ە. ئ���ەم دەزگ��ای��ە 
لێكۆڵینەوە،  ه��ەی��ە:  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی  چ��وار 
دەرەوەی  بنكەكانی  كە  بەڕێوەبەرایەتییەك، 
واڵت������ە، ئ���ام���ێ���ری ب��ی��س��ت��ن و پ���ەی���وەن���دی، 
بەڕێوەبەریەتییەكی زۆر گەورە، كە پەیوەندیی 
ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ڕێ��ك��خ��راو، وەرگ��رت��ن��ی پ��ەی��ام��ی 
لەگەڵ  لەئەستۆیە.  ك��ردن��ەوەی��ان��ی  و  ڕەم���ز 
)وێنەگرتن،  ه��ون��ەری  بەڕێوەبەرایەتییەكی 
م��ەرەك��ەب��ی ن��ەب��ی��ن��راو، ب��ەڵ��گ��ەی س��اخ��ت��ە( و 

بەڕێوەبەرایەتییەكی ئیداری.
5- ئیتالیا - جۆری ڕێكخستنی پەسندكراوی 
واڵتانی دیموكراسیی خۆرئاوا، توانیی دەزگای 

زانیاری لە سیاسەتی ناوخۆ دووربخاتەوە.
تەنانەت دەزگ��ای سیا ب��ەردەوام خۆی لە 
دەپاراست،  ناوخۆ  كاروباری  خۆتێگەیاندنی 
كە لە سەردەمی زۆر گەشەکردنی، تێكەاڵوی 
ل��ەگ��ەڵ  ب��ب��وو.  واڵت  دەرەوەی  س��ی��اس��ەت��ی 
و  هەیە  ڕیزپەڕییەكی  ڕێسایە  ئەم  ئەوەشدا 

ئەویش دەزگای زانیاریی ئیتالیایە. 
دەزگای هه  واڵگریی هێزه چەكداره کانی ئیتالیا، 
سەرەتا  دام���ەزرا،  شەڕ  كۆتاییهاتنی  پاش  كە 
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یەكگرتوو  هێزی  زانیاریی  دەزگای  ناودەنرێت 
ڕووداوێ��ك��ی  چەند   1968 ساڵی  لە  )سیفار(. 
ناخۆش بووەهۆی ئاڵوگۆڕی ئەم دامەزراوەیە 
گۆڕا،  )سید(  بەرگری  زانیاریی  دەزگ��ای  بۆ  و 
دەستنەكەوت.  چاوەڕوانكراو  ئەنجامی  ب��ەاڵم 
ت��اوان��ب��ارك��را  ل��ە دی��س��ام��ب��ەری 1969، )س��ی��د( 
هەیە،  میالندا  نیەتخراپیی  لە  دەستی  ب��ەوەی، 
دیسامبەری  لە  لێكەوتەوە.  ك��وژراوی   16 كە 
حوكومەتی  درەنگە  كە   بانگەشەكرا   ،1970
بورگز  ڤالریۆ  پرنس  الیەنگرانی  كودەتای  لە 
ئاگاداركردووه تەوە. سەرۆكی )سید( لەو كاتەدا، 
 1974 ئۆكتۆبەری  لە  میچلی  ڤیتۆ  ژەن���ەڕاڵ 
لەدەستدابوو،  سەرۆكەكەی  كە  )سید(  گیرا. 
دەستێوەردانی  هەندێك  ن��ەب��وو  پێگەیەك  ل��ە 
شەڕی  شداریی  بە  ی��ان  ئاشكرابكات،  بێگانە 
پێویستی   1978 بۆیە ساڵی  تیرۆربكات.  دژی 
دەزگا  لە  دیاریكرا.  ڕێكخستنەوەی  سەرلەنوێ 
لەنێوان  ج��ی��اوازی��ی��ان  ب��ەڕاش��ك��اوی  نوێیه كە 
ك��ردووە:  دەرەوەدا  و  ناوخۆ  مەئموورییەتی 
سەربازی(  )هەواڵگریی  بە  دەرەوە  هەنگاوی 
زانیاریی  دەس��ت��ەی  )ب��ە  ن��اوخ��ۆ  ه��ەن��گ��اوی  و 
دوو  ئ��ەم  چاالكیی  س��پ��ێ��ردراو  دی��م��وك��راس��ی( 
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دامەزراوەیە لە ڕێگه ی دەزگای ترەوە، پێكەوە 
هاودەنگ بوو. ئەم سێ دەزگایە پەیوەندییان بە 

سەرۆكوەزیرانەوە هەبوو.
زان��ی��اری��ی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ه ی   – ئیسرائیل   -6
ستراكچەری  بە   1952 ساڵی  لە  ئیسرائیل، 
هەنووكەیی خۆی  ئاماده کراوە و هاوشێوەی 
پێوانەدا  لە  ب��ەاڵم  هاوتائەمه ریكییەكەیەتی، 

بچووكترە، بۆیە لەم پەرەگرافەدا هێنامەوە.
 لە هەڕەمی ئەو كۆمەڵگه یە كۆمیتەیەك بە 
ناوی كۆمیتەی زانیاری هەیە، كە بەڕێوەبەری 
)مۆساد( سەرۆكییەتی و چاودێریی هەنگاوی 
پێنج دەزگای زانیاری و هەماهەنگیان دەكات. 
ئامان،  مۆساد،  لە:  بریتین  دەزگایە  پێنج  ئەم 
وەزارەت���ی  لێكۆڵینەوەی  بەشی  بێت،  شین 

كاروباری دەرەوە و هۆبەی تایبەتی پۆلیس.
م��ۆس��اد )ئ��ەن��س��ت��ی��ت��ۆ( ل��ە س��اڵ��ی 1951 
لە  جگە  بچووكە.  )سیا(یەكی  و  دام����ەزراوە 
ك��ارا،  و  گرنگ  زۆر  )چ��االك��ی(  دەزگ��ای��ەك��ی 
ژم����ارەی ئ��ەن��دام��ەك��ان��ی دی��اری��ك��راوە، ب��ەاڵم 
دەت��وان��ێ��ت ه��اوك��اری ل��ە دەزگ��اك��ان��ی دیكەی 
بتوانێت  وای��ك��ردووە  ئەمە  وەربگرێت،  خۆی 

دەستێوەردان لە هەموو دنیادا بکات.
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سەنتەرێكی  م���ۆدی���ن(،  )ئ��اگ��اڤ  )ئ���ام���ان( 
ئەركی  سەربازییە،  س��ەد  س��ەدا  لە  زان��ی��اری 
عەرەبی.  واڵتانی  لە  زانیارییە  كۆكردنەوەی 
بەتوانایە  زۆر  بەشێكی  خ��اوەن  دەزگایە  ئەو 
و بۆ وەرگرتنی پەیام و كردنەوەی ڕەمز، بە 
یەكەیەكی دەستێوەردەر تەیاركراوە. ئەم بەشە 
زانیاریی سەربازیی شیكار و تێكەڵ دەكات، كە 
كۆمەڵێك سەنتەری زانیاری كۆیانكردووه تەوە.
)ش��ی��ن ب���ت(، )دووپ��ی��ت��ی ی��ەك��ەم��ی دەزگ���ای 
ئاساییشی  بۆ  دەستەیەكە  گشتی(،  ئاساییشی 
دەرەوە  دژەس��ی��خ��وڕی  م��ەئ��م��ووری  گشتیی 
و ن���اوەوەی���ە )ب���ە ئ���اوارت���ەی دژەس��ی��خ��وڕی��ی 
سەركوتكەر، كە دەكەوێتە قەڵەمڕەوی پۆلیسەوە(.
)م�����ۆس�����اد( و )ش���ی���ن ب������ت(، س�����ەر ب��ە 
سەرۆكوەزیرن و )ئامان( سەر بە وەزارەتی 
لە  بەگشتی  س��ەرۆك��وه زی��ر   )ك��ە  بەرگرییە، 
هەڕەمەكەیەتی( و فەرماندەی گشتیی سوپایە.
ئیسرائیلییەكان لە قەڵەمڕەوی سیخوڕی و 
یەدەكیان خستووه تە الوە و چاویان  شەڕدا، 
میتۆدە  ئەو  پۆشیوە.  ئاسایشی  پەراوێزی  لە 
جیددی  شكستی  و  ب��ەرچ��او  س��ەرك��ەوت��ن��ی 

كردووه تە خەاڵتیان. 
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ڕێكخراوەكانیتایبەت
بەبلۆكیسۆڤێت

 
ب��ەردەوام   - سۆڤێت  تایبەتییەكانی  دەزگا 
ڕووسیا پۆلیسێكی سیاسیی خاوەن دەسەاڵتی 
كۆمەڵگه كانی  لە  دام��ەزراوەی��ە  ئەم  هەبووە. 
ڕووسیا جێی خۆی لەناو هەموو ڕژێمەكاندا، 
ك���ردووه ت���ەوە. ل��ە س��ەردەم��ی ت��زار نیكۆالی 
ئەم  بەڵشەفیكی،  ش��ۆڕش��ی  ت��ا  ی��ەك��ەم��ەوە، 
پۆلیسە سیاسییە بە )ئۆكرانا( ناودەبرێت، كە 

لە البەالی پۆلیسی نهێنی پەنای گرتبوو.
لە  چ  بارودۆخی  چاودێریكردنی  )ئۆكرانا( 
لەئەستۆیە.  لە دەرەوەی  ناوخۆی واڵت و چ 
)چكا(.  بە  بوو  دامەزراوەیە  ئەم  ساڵی1917 
و  گرتن  چ��اودێ��ری،  ت��ەواوی  دەسەاڵتی  چكا 
لەسێدارەدانی خەڵكی )گومانلێكراوی( هەبوو.  
یو  پی.  جەی.  بە  بوو  چكا   ،1922 ساڵی 
لە  و  حوكومەت  سیاسیی  بەڕێوەبەرایەتیی 
كۆمیسیاری  ب��ە  س��ەر  ن��اوخ��ۆدا  ك��اروب��اری 

خەڵك بوو. 
ئەڵمانیا  ئ���ەوەی  دوای   ،1941 س��اڵ��ی  ل��ە 
دەزگای  داگیركرد،  سۆڤێتی  خاكی  لە  بەشێك 
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نهێنی لە كۆمیسیاری خەڵكی كاروباری ناوخۆ 
جیابوونەوە، ئێن. كەی. جی. بی واتا كۆمیسیاری 
خەڵك بۆ ئاساییشی حوكومەتیان پێكهێنا. دوای 
وەزارەتێك  بە  بوو  دام��ەزراوە  ئەم  پێنج ساڵ 
ئێم. جی. بی. هەڵگیرسانی  ناوی وەزارەتی  بە 
هەموو  وایكرد،   ،1947 لەساڵی  سارد  شەڕی 
لەناو  سەربازییەكان  و  مەدەنی  نهێنییە  دەزگا 
كۆببنەوە،  زانیاری  كۆمیتەی  وات��ا  ئ��ای،  ك��ەی. 
زۆری��ن،  مۆلۆتۆف،  بەڕیز  سەرۆكەكانی  كە 
دوژمنایەتیی  بوون.  ئاباكۆمۆف  و  لیشینسكی 
بریا لەگەڵ ئاباكۆمۆف و پاشان مردنی ستالین 
هەڵتەكاند  ئای  كەی  پیالنێك   ،1953 ساڵی  لە 
ئەو  پ��اش  كە  هێنا،  ب���ەدوادا  نوێی  گ��ۆڕان��ی  و 
كارێكی  هەموویان  ژم��اردن��ی  ه��ات،  ڕووداوە 
كۆمیتەی   1954 ساڵی  سەرئەنجام  پووچە. 

ئاساییشی واڵت )كەی. جی. بی( دامەزرا.
مەیلی )ئۆكرانا( بۆ هەمەالیەنی، نەبووەهۆی 
سەربازی،  زانیاریی  سەنتەرێكی  هاتنەكایەی 
پێداویستیی  بە  تایبەت  مەئموورییەتەكەی  كە 
سەربازی دەبێت. تەنانەت زۆرجار ڕێككەوتووە 
ئەو  یارمەتیی  پتەوەكانی  بنكە  بە  ئۆكرانیا 
ل��ە دەرەوەی  ب����دات، ك��ە  دەزگ����ا زان��ی��اری��ی��ە 
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دەزگ��ای  هەروەها  درووستیكردبوو.  واڵت��دا 
ساڵی1920،  سۆڤێت  حوكومەتی  ئاساییشی 
پەسندكرد.  سەربازی  دەستەی  ڕێكخستنی 
ئەمان )نووسینگەی چواری ئی . ئێم. جی(یان 
بوو.  یەكەم سەرۆكی  بەرزین  كە  دامەزراند، 
بەهۆی یەكێک لەم ناوگۆڕینانەوە ئەو سەنتەرە 
كە،  زانیاری  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتیی  بووە 
سۆڤێتییەكان  و  ناوبانگە  بە  ئۆ  ئاڕ.  جی.  بە 

دەستێكی بااڵیان تێدا هەبوو.

* * *

كەی. جی. بی دامەزراوەیەكە لە دەرەوەی 
پێوەرێكدایە  لە  چونكە  نییە،  ه��اوت��ای  واڵت 
ل��ە پ���ێ���وەری دەزگ����ا ت��ای��ب��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی دیكە 
ت��ەواو ج��ی��اوازە. ك��ەی. جی. بی زی��اد لەوەی 
ئەم  وەزارەتێكە.  بێت،  زانیاری  دەستەیەكی 
ئاسمانی و  پیادە، هێزێكی  وەزارەت��ە هێزێكی 
سەد  چەند  و  بەردەستە  لە  دارای��ی،  هێزێكی 
هەزار كۆمەڵە كەسی هەیە. بایەخی لە واڵتدا 
یەكالكەرەوەیە. ئەو كەسە خاوەن دەسەاڵتی 
ڕاستەقینەیە، كە چاودێری بە سەردا هەبێت.  
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ك�����ەی. ج����ی. ب���ی س���ەرۆك���ێ���ك���ی ه��ەی��ە، 
ئەنجوومەنی بااڵی یەكێتیی جەماوەری سۆڤێت 
ڕوانگەی  لە  دامەزراوەیە  ئەم  هەڵیدەبژێرێت. 
وەزیرانە،  ئەنجوومەنی  بە  سەر  تیۆرییەوە 
حزب  ناوەندی  كۆمیتەی  بە  سەر  بەكردەوە 

)پۆلیت بۆرۆ(یە.
بی  جی.  ك��ەی.  ڕێكخستنی  ڕاددەی���ەك  تا 
گشتی  بەڕێوەبەرایەتیی  پێنج  چونکە  ئاڵۆزە، 
ئیداری  یا  ئاسایی  و دەیان بەڕێوەبەرایەتیی 
کە  گشتی،  بەڕێوەبەرایەتیی  یەكەم  هەیە. 
بەڕێوەبەر  ڕاگ��ری  گرنگترە،  هەموویان  لە 
)ئەو مەئموورانەی  نایاسایی  هەموو كارێكی 
دەژی��ن(،  دەرەوە  ل��ە  ساختە  ناسنامەی  ب��ە 
ڕاگ�����ری ب���ەڕێ���وەب���ەرای���ەت���ی���ی زان��س��ت��ی و 
لە  كە  دژەسیخوڕی،  دەزگایەكی  هونەری، 
زۆرگرنگ  دەزگایەكی  دژایەتییە،  بنچینەدا 
)دژەزان���ی���اری( )ژەه��راوی��ك��ردن��ی دوژم��ن بە 
ه��ەواڵ��ی س��اخ��ت��ە( و دەزگ��ای��ەك��ی چ��االك��ی 
بەناوبانگ بە ئیدارەی پێنجەم - كە لە كەی. 
ئ��ی��دارەی  وات��ه   ڤ��ی��ال(6  )موكریە  دا  ب��ی  ج��ی. 
)ك���اری پ��ۆخ��ەڵ( ن��اودەب��رێ��ت، ب��ە ن��اوەك��ەی 
دەگرێتە   - دەك��ات  كارێك  چ  دەردەك��ەوێ��ت 
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بەڕێوەبەرایەتیی  سێیەم  و  دووەم  خ��ۆی. 
گ��ش��ت��ی ب��ەرپ��رس��ی��اری��ی��ەت��ی ك��ۆك��ردن��ەوەی 
زانیاری، چاودێری و سەركوتكردنی نەیارانی 
ن���اوخ���ۆ، چ���وارەم���ی ب��ەرپ��رس��ی پ��اراس��ت��ن��ی 
سنوورە، كە هەرسێ هێزی پیادە، ئاسمانی و 
دەریایی هەیە، پێنجەمی بەرپرسی قوتابخانە 

و زانكۆی جیاجیا و جۆراوجۆرن.
ئاسایی،  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ی  گرنگترین 
بەڕێوەبەرایەتیی هێزی چەكدارە، كە دەزگای 
كەی. ئاڕ. ئۆ. و هەموو یەكەسەربازییەكان یا 

نیمچە سەربازی واڵت كۆنتڕۆڵ دەكات. 
جەی. ئاڕ. ئۆ. بەشێكی فەرماندەیی گشتییە، 
ك��ە م��ەئ��م��ووری دژەس��ی��خ��وڕی��ی س��ەرب��ازی 
چاالكی  تەكنیكی(،  س��ت��رات��ی��ژی،  )تاكتیكی، 
نیمچەسەربازییە. ئەم دەزگایە بریتییە لە چەند 
بەشێكی چاالكی: دەزگای زانیاری و هەنگاو، 
زانیاری،  كۆبەندی  و  توێژینەوە  سەنتەرێكی 
)گواستنەوە،  تەكنیكی  بەڕێوەبەرایەتییەكی 
وەرگ��رت��ن��ی پ��ەی��ام و ك���ردن���ەوەی ڕەم���ز( و 
فێرگەكانە، وێڕای نوێنەری لە دەرەوەی واڵت 
بەشێكن  سەربازەكان  كەسوكاری  كە  هەیە، 
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لێی. جەی. ئاڕ. ئۆ لە ماوەی بیستوپێنج ساڵدا 
زۆربەی دژوارییەكانی تێپەڕاندووە.

1937و1938  ساڵەكانی  لە  دەزگایە  ئەو 
لەدەستداوە  خۆی  سەرۆكانی  پاككراوەتەوە، 
بووه تە  ت���ا1948(،   1947( م��اوەی��ەك  بۆ  و 
ب��ەه��ۆی  دی��س��ان��ەوە  و  ئ���ای  ك���ەی  بەشێكی 
خیانەتەكانی یۆری پۆپۆف لە ساڵی 1985و 
ل��ەڕەگ��ەوە   ،1962 لە  پنكۆفسكی  بەتایبەت 

هەڵتەكاوە. 
وایكرد  و  بووە  نیازخراپی  تووشی  بۆیە 
سەرپەرشتیكردنی كەی. جی. بی قبووڵ نەكات. 
لەگەڵ ئەوەشدا، سەرباری ئەم هەڵتەكانە جەی 
ئاڕ. ئۆ لە ڕوانگەی تەكنەلۆژیاوە وردە وردە 
لە كەی. جی. بی بااڵترە و لە بواری سیخوڕی 
سەركەوتنی  وش��ە،  ڕاستەقینەی  وات���ای  ب��ە 
ڕیزپەڕی بەدەستهێناوە. هەر ئەو دامەزراوەیە 
ت��ۆڕی  ل��ە ج��ەن��گ��ی  دووەم����ی جیهاندا س��ێ 
ج��ەم��اوەری��ی  یەكێتیی  سیخوڕیی  گ���ەورەی 
سوور،  ئۆركسترای  بەڕێوەدەبرد:  سۆڤێتی 
ت��ۆڕی س��ۆرژ و ت��ۆڕی ڕادۆ، ك��ە ڕۆدۆل��ف 

ڕوسیالەر ئەندامی بوو.
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ڕێكخراوەتایبەتییەكانی
واڵتانیعەرەبی

1- میسر - دوای كودەتای ساڵی 1952 
دەرپ��ەڕان��د،  واڵت  ل��ە  ف��اروق��ی��ان  مەلیك  ك��ە 
و  ه��ەڵ��وەش��ان��ەوە  ك��ۆن��ەك��ان  دەزگانهێنییە 
گشتی(  پشكنینی  )ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ی��ه ك��ی 
)المباحە االمە( جێی گرتەوە، كە لەسەر ئێف 
مەئمووریەتی  ڕێكخرابوو.  ئەمه ریكا  ئای  بی 
ئ��ەم دام��ەزراوەی��ە س��ەر بە وەزارەت���ی واڵت 
لە  دیارە  ناوخۆ و  لە دوژمنانی  بوو، ڕژێمی 

ئیسڕائیل دەپاراست.
ساڵی 1954، سەرۆكی نوێی میسر جەمال 
)فەلسەفەی  باڵوكردنەوەی  بە  عەبدوالناسر، 
ئەنجوومەنی  سێ  سیاسەتگوزاریی  شۆڕش( 
عەرەبی، ئەفه ریقیایی و ئیسالمی بۆ واڵتەكەی 
پێگەخوازانە  بانگەشەی  ئ��ەم  ت��ەرخ��ان��ك��رد. 
)س������ەرۆك( پ��ێ��داوی��س��ت��ی ب���وون���ی دەزگ����ای 
ئەم  هەڵسەنگاندنی  ت��وان��ای  كە  ب��وو،  نهێنی 
نوێ  ستراكتۆری  بۆیە  هەبێت.  ئارەزووەیان 
پێكهاتبوو:  دام���ەزراوە  سێ  لە  كە  هاتنەئارا، 
كە  زان��ی��اری،  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتییه كی 
دژەسیخوڕی  واڵت،  دەرەوەی  لە  سیخوڕی 
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ل��ەن��اوب��ردن  ه��ەن��گ��اوی  و  دەرەوە  و  ن��اوخ��ۆ 
ئ��ەرك��ی��ەت��ی. دوو ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ی ت��ر، كە 
پسپۆڕین و لەژێر چاودێریی بەڕێوەبەرایەتیی 
گشتیی زانیاریدان، بریتین لە: بەڕێوەبەرایەتیی 
بەڕێوەبەرایەتیی  و  س��ەرب��ازی  هەواڵگریی 
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ی،  دوا  پشكنین.  گشتیی 
سەرۆكی  ن��اوخ��ۆی��ە.  ئاساییشی  ب��ەرپ��رس��ی 
ئەندامی  زان��ی��اری،  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتیی 
هەموو  و  نیشتمانییە  ئاساییشی  كۆمیتەی 

وەزیرەكان تێیدا بەشدارن.
پەیدابوونییەوە  سەرەتای  لە  دەزگایە  ئەم 
لە  دەستكەوتێكی  هیچ  ن��ەگ��ۆڕاوە.  ئێستا  تا 
بەستێنی زانیاریدا نەبووە، بەاڵم لە قەڵەمڕەوی 

دژەسیخوڕیدا تا بڵێی لێهاتوو بووە.
2- واڵت��ان��ی ت��ری ع��ەرەب��ی ڕۆژه��ەاڵت��ی 
بەرپرسی  دەزگ���ای  دوو  س��ووری��ا،   – نزیك 

كۆكردنەوەی زانیاری هەیە:
)ناوخۆ(  زانیاری  بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی 
و بەڕێوەبردنی هەواڵگری سەربازی، كە ساڵی 
دووەم.  ئ��ی��دارەی  جێگرەوەی  ب��ووە   1959
هەماهەنگیی  سوپا  فەرماندەكانی  لە  یەكێک 

چاالكیی ئەم دوو بەڕێوەبەرێتییە دەكات. 
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پشێوییە  و  لە  دەكرێت  بەزەحمەت  زۆر 
لوبناندا  بارودۆخی  سەر  بە  باڵی  كە  بگەین، 
ك��ێ��ش��اوە، ئ��اخ��ۆ ئ��ەم واڵت���ە هێشتا دەزگ���ای 
زان��ی��اری��ی ف��ەرم��ی ه��ەی��ە، ی���ان ن��ی��ی��ە. پێش 
پاشەكشەی ستراكتۆرە ئیدارییەكان، ئەم واڵتە 
یەك )ئیدارەی هەواڵگریی سەربازی( )ئیدارەی 
دووەمی پێشوو(، بەڕێوەبەرایەتییەكی گشتیی 
ئاساییشی - دەزگایەك بەگرنگییەوە شارەزای 
ب��ووە7-  هەیە و  ئەركی دژەسیخوڕی خۆی 

زیاتر لە هەزار كارمەندی هەبوو.
هەیە:  نهێنی  دەزگای  ئوردون سێ  واڵتی 
ئیشی  ك��ە  س��ەرب��ازی،  هەواڵگریی  دەزگ���ای 
كۆكردنەوەی زانیاری و هەنگاوە لەگەڵ دوو 
دەزگای مەدەنی، كە دژەسیخوڕی و ئاساییشی 
بەڕێوەبەرایەتیی  دەسەاڵتەكانیانە:  لە  ناوخۆ 
گشتیی ئاساییشی و دەزگای زانیاریی گشتی.

ع���ێ���راق )س����ەردەم����ی ڕژێ���م���ی ب��ەع��س(، 
یەكەمەوە  لە ڕوانگەی  كە  دەزگایەكی هەبوو 
زۆر لە دەزگای نهێنیی ئوردون دەچێت: سێ 
تر  یەكیان س��ەرب��ازی و دووەك���ەی  دەزگ���ا، 
مەدەنین، بەاڵم لێرەدا دەزگای زانیاریی گشتی، 
یان دەزگای تایبەتی زانیاری ئەركی جیاواز و 
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زۆر گرنگتری هەبووە: ئەو دەزگا تایبەتییە، كە 
ڕەهەندی حیزبی دەسەاڵتداری )بەعس(ە، نەك 
دەكات،  كۆنتڕۆڵ  نهێنیتر  دەزگ��ای  دوو  تەنیا 
بەڵكو سوپا و هەندێك ئیداراتیش دەكەونە ژێر 
چاودێرییەوە. ئەمە كەی. جی. بی مینیاتۆرییە.
ه��اوك��اری  ع��ێ��راق  نهێنییەكانی  دەزگ����ا 
ئ��ەو  و  فەلەستینی  ب��ەرگ��ری  ب��زووت��ن��ەوەی 
ڕێكخراوە شۆڕشگێڕانەیان دەكرد، كە بنكەیان 
لەم واڵتەدا هەبوو. بۆیە وایكردووە ئەو دەزگا 
نهێنییانە زۆر مەیلیان لە هەنگاوی توندوتیژئامێز 
بەهۆی   1975 ساڵی  تا  دەزگایانە  ئەو  بێت. 
حیزبی  پەنابەرانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  بوونی 

تودە لە عێراق، زۆرچاالك بوون.
دەوڵەتێكی  لە خۆرهەاڵتی خاكی عەرەبی، 
و  خ��ۆی  نەكردنی  ئاشتی  سیاسەتی  ب��ە  ت��ر 
تیرۆریستییەكان  ج��وواڵن��ەوە  هاوكاریی  بە 
پەیوەندییان بە عێراقەوە كردووە: واڵتی لیبیا. 
دەزگای زانیاریی ئەو واڵتە، كە ساڵی 1975 
ئەنجوومەنی  بڕیاری  ڕەهەندی  دام���ەزراوە، 
 )FPLP( 8شۆڕشە. بەرەی خەڵكی فەلەستین
ب��ە س��ەرۆك��ای��ەت��ی��ی ج���ۆرج ح��ەب��ەش، ی��ار و 

یاوەری باشی ئەو دەزگایەیە.
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فەلەستین  ئ��ازادی��خ��وازی  ڕێكخراوی   -3
بزووتنەوەی  ڕێكخراوەكانی  كە  وەختێك   -
هیچ  توانای  دام���ەزران،  فەلەستین  بەرگریی 
لەباردانەبوویان جێگایەكی بۆ دەزگا زانیارییە 
نەبوو.  ستراكچەرەكان  خ��اوەن  و  گونجاو 
پێویستی  زانیاریی  خۆی  بۆ  و  هەرگرووپە 
ب��ۆ چ��االك��ی ك����ۆدەك����ردەوە، ی���ان ل��ە دەزگ���ا 
لە  زانیارییەكانی واڵتانی عەرەبی و زۆرجار 
سووریا وەریاندەگرت. كاتێك كەس و شمەك 
فەلەستین،  ئازادیخوازی  ڕێكخراوی  زۆربوو، 
جوواڵنەوە بەرگرییەكانی لە خۆی كۆكردەوە 
و ئەو كاتە دراوەكانی مەسەلەكە گۆڕان، كە 
گرتەوە.  عەرەبی  واڵتانی  هەموو  چاالكییان 
ئامادەكردنی توانای پێویست بۆ سەفەركردن 
خۆرئاوا،  واڵتانی  لە  كارمەندان  مانەوەی  و 
ڕێنمایی  و  ساختە  پاسپۆرتی  ئامادەكردنی 
كارێكی  كارمەندانە  ئەو  پ��ەروەردەك��ردن��ی  و 
ئەنجامبدرێت.  دەب���ووای���ە  ك��ە  پێویستبوو، 
فەلەستین  ئازادیخوازی  ڕێكخراوی  بەمەش 
دابمەزرێنێت  زان��ی��اری  دەستەیەكی  توانیی 
 1968 لە ساڵی  هەڵسووڕێنەرانی  یەكەم    -
ڕێكخراوە  ئ��ەو  پێكرا-.  مەشقیان  میسر  لە 
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خ���ۆی ن��اون��ا )ج��ه��ازی ئ���ەل���ڕەس���ەد(، ك��ە لە 
ئێستادا ئەركی زۆرە و بریتین لە: سەنتەری 
ناوەندی  ئیسرائیل(،  لە  )بەتایبەت  زان��ی��اری 
چاالكیی  بەستێنی  كە  واڵت��ان��ەی،  ل��ەو  بەڵگە 
سروشتی  و  دژه سیخوڕی  ڕێكخراوەكەن،  
هەرچەند  هەنگاو  ق��ەڵ��ەم��ڕەوی  ل��ە  ه��ەن��گ��او. 
ب��ه وردی  ڕێكخراوێك   پەیوەندی  ناتوانرێت 
بە  ئ��ەل��ڕەس��ەد(ی  )ج��ه��ازی  ك��ە  دیاریبكرێت، 
ڕەش(  )سێپتەمبەری  ناسراو  ج��وواڵن��ەوەی 
جوواڵنەوەی  پێدەچێت  بەاڵم   دەبەستێتەوە، 
دوایین، بە دەستێوەردانی )جهازی ئەلڕەسەد( 

هاتووه تەكایەوە. 

سیخوڕیتایبەت
س��ەدەی  ل��ە  ئیتالیا  ب��ان��ك��ه ک��ان��ی  خ���اوه ن 
چ�������واردەدا، ی��ەك��ەم س��ەن��ت��ەری زان��ی��اری��ی 
لەم  دووالیەنە  بەڵگەی  دامەزراند.  تایبەتیان 
ڕووداوەدا هەیە: بانك لە هەر دامەزراوەیەكی 
چونكە  زانیارییە.  بە  پێویستی  زۆرت��ر  دیکه  
پارەكەی  دەبێت  و  قەرزدانە  بە  پارە  ئیشی 
دەنا  ب��دات،  ت��ەواوەوە  متمانەی  و  بەوریایی 
دامەزراوەیەكە  بانك  وێڕای  دەكات.  ئیفالس 
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وەك  دەستباڵوی،  ڕێكخراوی  بەڕێوەبردنی 
س��ەن��ت��ەری زان��ی��اری ت��وان��ای ل��ە ئ��ەوان��ی تر 
زۆرترە. لە الیه كەی دیکه وه ، نابێت سەیربێت 
كە سەرەتا ئیتالییەكان دەست بۆ داهێنانێكی 
ڕێنسانس  س��ەردەم��ی  ل��ە  چونكە  ب���ەرن،  وا 
سیخوڕی  ه��ون��ەری  ب��ە  ت��ازەی��ان  گیانێكی 
سەدە.  سەردەستەی  بوونە  تێیدا  و  بەخشی 
و  ی��ازدە  لویی  وەك  تەگبیری  ب��ە  كەسانی 
سەنتەری   ئۆرگانیزەكردنی  بۆ  والسینگهام 
ب��ه ن��اوب��ان��گ��ی زان���ی���اری���ی خ���ۆی���ان دەس��ت��ی 

یارمەتییان بۆ درێژكردن. 
دوب�����اردی و پ��رۆت��زی��ن، دووب��ان��ك��داری 
فلۆرانسی جێسەرنجمن، كە ئێدواردی سێیەم 
لەگەڵ  ش���ەڕی  ن��ی��ازی   - بەریتانیا  پ��اش��ای 
فەڕەنسا هەبوو - داوای قەرزێكی زەبەالحی 
فلۆرن  سێسەدهەزار  و  ملیۆن  یەك  بڕی  بە 
نهێنی خەبەریان  مەئموورانی  كردبوو.  زێڕی 
بۆ ئەم دوو بانكدارە فلۆرانسییە لە فەڕەنسا 
و ب��ەری��ت��ان��ی��ا ن����ارد، ك��ە ب��اس��ی س��ەروەری��ی 
دانی  بە  بانكدارەكان  دەك���رد.  بەریتانیایان 
بڕیارێكی  پێیانوابوو  ڕازی��ب��وون.  ق��ەرزەك��ە 
سێیەم  ئ��ێ��دواردی  چونكە  داوە،  ئەقاڵنەیان 
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بە  هەستیان  سەرئەنجام  ب��ەاڵم  س��ەرك��ەوت، 
نەیانتوانی  قەت  چونكە  كرد،  خۆیان  هەڵەی 

پارەكەیان وەربگرنەوە. 
ف���ۆگ���رەك���ان، وات����ا ب��ان��ك��داران��ی ت��ر كە 
ئایینی  كاسولیك  خێزانی  بە  پەیوەندیان 
دان���ی���ش���ت���ووی ئ���ۆگ���س���ب���ۆرگ���ەوە ه���ەی���ە، 
بە  نزیك  ه��ەب��وو،  زان��ی��اری��ان  سەنتەرێكی 
دوو سەدەیە - سەدەی شانزە و حەڤدەی 
زایینی - چاالكی دەكات، و توانای ڕێی بە 
گرنگ  سیاسیی  ڕۆڵێكی  دا،  دامەزرێنەرانی 
پادشایی  بۆ  كۆنت  ش��ارڵ  هەڵبژاردنی  لە 
لە  پشتگیری  و  پاپا  چەندان  هەڵبژاردنی  و 

خانەدانی هابسبۆرگ9 ببینن. 
ناتان  ك��ە  ب��وو،   1800 ساڵی  س��ن��ووری 
بەریتانیا  شەڕی  هاوكاریكردنی  بۆ  ڕۆتچێڵد 
دژی ناپلیۆن، سەنتەرێكی زانیاری دامەزراند. 
كە  شیكارێك  یارمەتیی  ب��ە  ڕۆت��چ��ێ��ڵ��دەك��ان 
بەو  دابنرێت  بوونی  لۆژیكی  بە  دان  دەبێت 
ئاقیبەت  ناپلیۆن  كە  دەرئەنجامە گەیشتبوون، 
بدەنێ،  دەرف��ەت��ی  ئەگەر  ب��ەاڵم  تێكدەشكێت، 
شكست بە ئەورووپا دێنێت. بەمەش بڕیاریاندا 
خێرایی بە ڕەوتی لەناوچوونی ببەخشن. بەم 
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دامەزراند،  بەتوانایان  ڕێكخراوێكی  ئامانجە 
بانكەكان و دامەزراوەكەیان  كە ژێرخانەكەی 
پ��اری��س، ف��ران��ك��ف��ۆرت، ڤیەنا و  ل��ەن��دەن،  ل��ە 
فەڕەنسا  دەسەاڵتخوازانی  لەنێو  بوو.  ناپول 
ئ��ەرك��ی��ان ب��ە زی��ات��ر ل��ە دووس�����ەد سیخوڕ 
توانای  و  هۆڵندا  و  ئەڵمانیا  بەریتانیا  سپارد، 
میكانیزمی  و  پ��ەی��ام��ەك��ان  گ��واس��ت��ن��ەوەی 
سەرمایەكانیان،  گواستنەوەی  و  هەڵگرتن 
لەسەر  قومار  بە  بەریتانیا.  بەردەست  خستە 
بەهۆی  وات��ەرل��و،  ل��ە  ئیمپراتۆر  تێکشكانی 
توانییان  ك��ارب��ۆرس،  لە  بەهێزیان  ئامادەیی 
هەموو تێچوونەكەیان بدەنەوە، پاش شەست 
دیزرائیلی  بە  خەبەر  ڕۆتچێڵد  لیۆنێل  س��اڵ 
سەرۆكوەزیرانی بەریتانیا دەدات، كە خدێوی 
لە  پشكەكەی  زۆری  بەشی  ئامادەیە  میسر 
كۆمپانیای كەناڵی سوێس بفرۆشێت و بە دانی 
پشكە،  ئەم  كڕینی  بۆ  لیرە  ملیۆن  چلوچوار 
خزمەتی  سەردەمی  سەركەوتنی  گەورەترین 
بۆ ئاساندەكات. ئەم هاوكارییە درێژخایەن و 
پڕ بەرهەمی نێوان ڕۆتچێڵدەكان و هەواڵدەری 
لەمێژە  ئاڕاستەدەكات، كە زۆر  سەنتەر باش 

هەیە. 
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ئەمڕۆكەش چەند دامەزراوەیەكی گەورەی 
ڕێكخراوی  لەگەڵ  هەندێك جار  فرەنەتەوەیی 
زانیاریی فەرمی - بەتایبەت هاوكاری  سیا- 
)سەنتەری  بوترێت،  دەكرێت  ب��ەاڵم  دەك��ەن، 
سیخوڕی تایبەتی( گەورە نییە. لە بەرامبەردا، 
تایبەتی(  )س��ی��خ��وڕێ��ك��ی  پێشكەوتنی  ئێمە 
سیخوڕی  ج��ۆرێ��ك  ک��ه   بینیووە،  چ��االك��م��ان 
بازرگانی،  دامەزراوەگەورەكانی  و  تەكنیكییه  
هەوڵدەدەن بەهۆیەوە لە تەكنەلۆژیای نهێنیی 
هەموو دامەزراوەكانی دوژمن بگەن. سیخوڕی 
لە  دەگرێتەوە  زۆر  بەرهەمهێنانێكی  تەكنیكی 
ئامڕزای ئەلكترۆنییەوە بیگرە، تا بەرگدرووێتی، 
دەكرێت  كە  هەیە،  تریش  تایبەتی  سیخوڕی 
لەم  ئامانج  بازرگانی.  سیخوڕی  بنێی  ن��اوی 
مشتەریان،  ن���اوی  ب��ە  گەیشتن  سیخوڕییە 
لە  دوژمنە  پێشنیارەكانی  ئاشكراكردنی  یان 

كەمكردنەوەی گەورەی نێودەوڵەتیدا.
ڕوانگەی  لە  تایبەتی  سیخوڕی  میتۆدی 
پ���ێ���وەرەوە ن��ەب��ێ��ت، ل��ەو ڕەوش��ان��ە ج��ی��اواز 
باسمانكردن.  پێشتردا  الپەڕەكانی  لە  و  نییە 
كۆپیكردنەوەی  تەلەفۆنی،  بیستەری  دانانی 
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كە  ئامڕازێك  مایكرۆفۆن.  دان��ان��ی  و  بەڵگە 
ب��ازاڕی  ل��ە  گونجاوبێت،  چاالكییە  ئ��ەم  ب��ۆ 
ئ�����ازادی ئ����ەورووپ����ا، ئ��ەم��ه ری��ك��ا و ژاپ���ۆن 
بۆ  تایبەتی  سیخوڕی  دامەزراوەكانی  هەیە. 
ئ��ام��ادەن.  خزمەتە  ج��ۆرە  ئ��ەم  ئەنجامدانی 
جۆرە  ئەم  كە  ڕێژەیەی،  بەو  بەڵگەنەویستە 
بۆ  چارەیەك  ك��ردووە،  گەشەی  سیخوڕییە 
ئەمڕۆكە  دەركەوتووە.  ڕووبەڕووبوونەوەی 
تەلەفۆنی  گفتوگۆی  ك��ە  ه��ەی��ە،  ئ��ام��ڕازێ��ك 
دەك��ات��ە ڕەم��ز و دەزگ��اگ��ەل��ێ��ك ك��ەوت��ووه ت��ە 
ئاشكرادەكات.  مایكرۆفۆنەكان  ب����ازاڕەوە، 
دامەزراوەی  بەردەست  لە  مایكرۆفۆنانە  ئەم 
بەاڵم  بچووكتریشدان،  تەنانەت  و  مامناوەند 
لە  جگە  بازرگانییانە  جبەخانە  ئەم  تێكڕای 
دەستدرێژیكەر، یان بەرگری متمانەیەكی وای 
نییە و تەنها پسپۆڕانی دیار دەتوانن سودیان 
 .- كەمە  زۆر  ژمارەیان  كە   - وەربگرن  لێ 
پیشەسازی  سیخوڕی  ک��ە  هەندێیە  ل��ەب��ەر 
تەڵەكەبازانی  ن��وێ��ی  ن���ەوەی  ب��ازرگ��ان��ی��ی  و 

بووژاندووه تەوە.
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پهراوێزهکان:
1- ر ك ل45 هەمان كتێب )نووسەر(

 special( ت��ای��ب��ەت  زان���ی���اری���ی  ئ���ی���دارەی   -2
)intelligence service

پێنجەم.  ڕوك��ن��ی  س���ەرب���ازی،  ه��ەواڵ��گ��ری��ی   -3
)Military intelligence. Bureau5(

مەئمووری  زانیاریی  سەنتەری  لە  هۆبەیەك   -4
لێكۆڵینەوە سەبارەت بە سوپاكانی بلۆكی خۆرهەاڵت 

)نووسەر(.
لە   1968 س���اڵ���ی  ل���ە  گ��ۆه��ڵ��ن  ژەن�������ەراڵ   -5

سەرۆكایەتیی بی ئێن دی وازیهێنا. )نووسەر(. 
دەبێت:  بریتی  وش��ەی  بە  وش��ە  وەرگ��ێ��ڕان��ی   -6
بەكاربردنی شێدار. ئەم ڕێكخراوە بەم ناوە یا ناوێكی 
تر )بەناوبانگی فیعلی پەیوەندی بە ساڵی 1936 ەوە 
هەیە(، كاری ڕفاندنی گوتیە پۆف و میلەر لە پاریس، 
لە  ناواچین  ماكایۆ،  لە  گرمت  نیۆیۆرك،  لە  ماركین 
بەلژیكا  لە  ئارۆنۆنیف  ئیسپانیا،  لە  مۆلین  پاریس، 
ئۆرگانیزە  جۆرانە...  لەم  و  مەكزیك  لە  ترۆتسكی  و 

كردووە.)نووسەر(  
7- بە سەرنجدان بەوەی، كە بەیرووت بازاڕێكی 
گرنگی زانیاری بووە، ئەم ڕێكخراوە زۆر چاالك بووە. 

)نووسەر(.
لە  كە   ).FPI-P( فەلەستین  خەڵكی  ب��ەرەی   -8

ساڵی 1969 دامەزرا )نووسەر(.
9-پلەبەندییەك لە ساڵی 1378 بەسەر تەرابلوسدا 

پاشایەتی كرد.
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دەرئەنجام
لە الپەڕەكانی پێشوودا كورته یه کی میتۆد 
ئه ژمارکرد.  تایبەتمەندییەكانی سیخوڕیمان  و 
و  بشكێنم  چاالكییە  ئ��ەو  تەلیسمی  هەوڵمدا 
سیخوڕی  ڕاستە  بێنم.  بەچۆكدا  دێ��وەك��ەی 
ئامێز  نهێنی  ب���ەاڵم  ش���اراوەی���ە،  پیشەیەكی 
و  ترسناك  تۆزێك  دژوار،  پیشەیەكە  نییە. 
وەك  پیشەیەك  نییە.  ئەوتۆشی  سوودێكی 
زۆربەی كاری تر لەگەڵ گۆڕانی دەورووبەر 
دەگونجێت؛  تەكنیكی  بەرەوپێشچوونی  و 
نە  و  باشتر  نە  ئاسایی،  مرۆڤی  پیشەیەكە 

خراپتر لە ئەوانی دیکه ، ئەنجامیدەدەن.
ه��ەن��دێ��ك ب��ۆچ��وون��ی ه��ەڵ��ەی��ان ب��ۆ دەزگ��ا 
باشتر  دەربڕینێكی  بە  یان   - سیخوڕییەكان 
بۆ سەنتەری تایبەت - هەیە. سەرچاوەی لە 
سەرهەڵدانی دوو زەبەالحی مرۆڤی شەڕانگێزی 
دنیای نوێ گرتووە: كەی. جی. بی و سیا. ئەم 
بەرامبەر-  ترسی  بەڵگەی  بە  زەبەالحە  دوو 
زۆر لۆژیكی - واڵتەیەكگرتووەكان و یەكێتیی 
خواستیان  و  یەكتری  لە  سۆڤێت  جەماوەری 
دامەزراون.  بۆ هەژموونكردن بەسەر جیهان 
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كە  دەك��ەن،  شیمانە  زەبەالحانە  لەم  هەریەك 
چاودێریی  ب��ەردەوام،  وردبینیی  و  وردی  بە 
دوژمن بن و هەوڵبدەن ئامڕازی پێویست بۆ 
دەستوەردانی كاریگەر و ئەگەری نەگۆڕی، لە 
هەموو گۆشەیەكی جیهاندا  ئاماده بكەن. بۆیە 
هەریەك لەم دوو زەبەالحە دەزگای سیخوڕی 

دێوئاسا و ترسناكیان دامەزراندووە.
مامناوەندەكان  دەسەاڵتە  بەپێچەوانەوە، 
و  تێكڕایی  ماونەتەوە.  شیاو  نەریتی  له سه ر  
توانای دەزگای تایبەتیان لە تیپێك زیاتر نییە 
ئەو  بۆ  ئەمە  تیپێكە.  بەرامبەر  بودجەیان  و 
بوونیان چ  نییە، كە  زیاد  ڕێكخراوانە شتێكی 
لە شەڕ و چ لە ئاشتیدا پێویستە. لە سەردەمی 
خەریكی  و  شەڕەكان  ڕێنمایی  باشتر  ش��ەڕ، 
ئاشتی  سەردەمی  لە  دەب��ن،  زانیاری  پێدانی 
و خێرایی  ئابووری  كێبەركێی  بۆ  كارئاسانی 
دەكەن.  مۆدێرن  تەكنەلۆژیای  بە  گەیشتن  لە 
دەزگای تایبەت هەرچەند كە چەكی پێویستن، 

بەاڵم تێچوونێكی وای نییە.
دەمەوێت لەكۆتاییدا پێشنیارێك بخەمەڕوو. 
زۆرجار سیخوڕیکردنیان بە كارێكی نائەخالقی 
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لە  سەرنجدان  بە  لەڕاستیدا  داوە،  لەقەڵەم 
میتۆدەكانی ئەو پیشەیە، بیروباوەڕێكی تەواو 
ئامانجەكە  لە  سەرنج  ئەگەر  ب��ەاڵم  ڕاس��ت��ە، 
بدەین - كە بریتییە لە ئاشكراكردنی نهێنی - 
لەگەڵ ئەم ڕایە كۆك نیم، چونكە ڕەنگە ئەم 

نهێنییانە شتی نائەخالقی و دزێو بن.
ڕوو  دەشارێتەوە،  ڕاستی  واڵتێك  بۆچی 
جگە  ك��ارە  ئ��ەم  ئایا  دەك��ات؟  پەنهانكاری  لە 
ڕژێمێك،  قۆرخكردنەكانی  ش��اردن��ەوەی  لە 
دەس��ت��درێ��ژی��ك��ردن��ە س��ەر دی��م��وك��راس��ی، یان 
پێشێلكردنی مافه کانی مرۆڤ نییە؟ ئایا ناكرێت 
ئەم كارە بۆ پەردەپۆشیی سەرەتای پەالمار، 
یان شاردنەوەی ئاشكرابوونی چەكێكی نوێ - 
كە نوێبوونەکەی ترسناك دەبێت )وەك گازی 
ئەتۆمی(-  بۆمبی  و   1915 ساڵی  خنكێنەری 
دەش��ارێ��ت��ەوە؟  پیشەسازییەك  بۆچی  بێت؟ 
وەاڵم: دەیەوێت تەكنەلۆژیا پاوانی خۆی بێت، 
چونكە ئەگەر هەموو دەستیان پێیبگات، باشتر 
و زیاتر دروستدەكەن، یان بۆیە پەنهانی دەكەن 
تا ئەو مەترسییە بشارێتەوە، كە ئەم پیشەیە 

بۆ تەندروستیی خەڵك و ژینگە هەیەتی.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناویبەرهەمژ
ساڵی
چاپ

2014رێبازمستەفائاشنابوونبەئەفالتوون1

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسپینۆزا2

2014شۆڕشمستەفائاشنابوونبەكیرگەگۆر3

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەشۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەكارلپۆپەر5

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئاالنتۆرین6

2014لوقامنرەئوفئاشنابوونبەسوقرات7

2014رێبازمستەفائاشنابوونبەئەرستۆ8

214سەرهەنگعەبدولرەحامنئاشنابوونبەقەشەئاگۆستین9

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەجانجاكرۆسۆ10

2014مستەفازاهیدیئاشنابوونبەدیڤیدهیوم11

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەنیچە12

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەفرۆید13

2014عەتاجەمالیئاشنابوونبەجۆنلۆك14

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەلینین15

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئەریكفرۆم16

2014عوسامنحەمەرەشیدئاشنابوونبەقوتابخانەیفرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەبزووتنەوەیفێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتیوشێتی19

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەكریشنامۆرتی20

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسیمۆندیبۆڤوار22

2014لوقامنرەئوفئاشنابوونبەڤێرجینیاوۆلف23

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەیۆرگنهابرماس24

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەدرێدا25

2013ماجيدخەلیلمەكریئیسالمییەكانیكوردستان26

ماوتسیتۆنگكتێبیسور27
فازڵحسێنمەال

رەحیم
2014

2014سرتانعەبدوڵاڵسەیرانبۆسەرێكانێ28
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2014سابیرعەبدوڵاڵكەریمگەندەڵی29

2015پێشەوافەتاحكۆمەڵێكنوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەرحسێن-شۆڕشمستەفالەقەندیلەوەبۆكوبانێ31

2015ئەنوەرحسێن)بازگر(پرۆیسرتۆیكایبەهاریعەرەبی32

2015رێكەوتئیسامعیلبریتابولەرگەشتەبێئاكامەكانیسەركردەیەك33

2015كۆمەڵێكنوسەرداعشوداعشناسی34

35
گروپیقەیرانیچارەسەریپرۆسەی

ئاشتینێوانتوركیاوپەكەكە
2015ماجدخەلیل

36
گۆڕینیرژێموشۆڕشەكان،ئەو

رووداوانەیسیستمیسەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعانمیالدئەلقزی
سابیرعەبدوڵاڵ

كەریم
2015

2015ئەرسەالنحەسەنئاشنابوونبەبێركلی37

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەباشالر38

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەدیكارت39

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەهایدگەر40

41
ئاشنابوونبەجیلدۆڵۆز–بەرگی

یەكەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

42
ئاشنابوونبەجیلدۆڵۆز–بەرگی

دووەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەهانائارێنت43

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەهیگڵ44

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسارتەر45

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەنیچە46

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسالڤۆیژیژەك48

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەماركس–بەرگییەكەم49

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەماركس–بەرگیدووەم50

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەماركس–بەرگیسێیەم51

52
ئاشنابوونبەماركس–بەرگی

چوارەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەماركس–بەرگیپێنجەم53

54
ئاشنابوونبەماركس–بەرگی

شەشەم
2015كۆمەڵێكنوسەر
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55
ئاشنابوونبەماركس–بەرگی

حەوتەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

56
ئاشنابوونبەماركس–بەرگی

هەشتەم
2015جەاللحەمید

2015پێشڕەومحەمەدتێریئیگڵتۆنبۆچیماركسلەسەرحەقبوو57

رۆبێرتبایەرخەوتنلەگەڵشەیتان58
ئەرسەالن
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەفیورباخ59

2015وریاغەفوریئاشنابوونبەتۆماسمۆر60

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەشۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوونبەگرامشی–بەرگی

یەكەم
2015ئەرسەالنحەسەن

63
ئاشنابوونبەگرامشی–بەرگی

دووەم
2015ئومێدعوسامن

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئەرستۆ64

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەدیموكراسی65

66
ئاشنابوونبەئەلبێركامۆ–بەرگی

یەكەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

67
ئاشنابوونبەئەلبێركامۆ–بەرگی

دووەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

68
ئاشنابوونبەئەلبێركامۆ–بەرگی

سێیەم
2015مستەفازاهیدی

2015د.نەوزادئەحمەدئەسوەدئاشنابوونبەئەركون69

2015جەبارئەحمەدئاشنابوونبەفۆكۆ70

2015ماجیدخەلیلئاشنابوونبەتۆماسئەكیونی71

2015ئارۆهەورامیئاشنابوونبەئەنگڵس72

73
ئاشنابوونبەجۆنستیوارتمیل–

بەرگییەكەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

74
ئاشنابوونبەجۆنستیوارتمیل–

بەرگیدووەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

75
ئاشنابوونبەجۆنستیوارتمیل–

بەرگیسێیەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەجاكالكان76

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەالیبنتز77

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەمیكاڤیلی78
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د.عبدلعلیمقبلماركسكێبوو79
مەجیدمارابی-
جەوادحەیدەری

2015

2015د.سەروەرعەبدوڵاڵحركةالحداثةفیالشعرالكردی80

هشامجعیطفیتنە81
سابیرعەبدوڵاڵ

كەریم
2016

2016ئەنوەرحسێنداعشومیلیشیاكان82

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەپۆڵریكۆر83

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگعەبدولرەحامنئاشنابوونبەسپینۆزا85

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەپۆپەر86

2016ئاراممەحمود–دانالەتیفجەاللئاشنابوونبەدۆركهایم87

2016ئاراممەحمودئاشنابوونبەدریدا88

2016ماجیدخەلیلئاشنابوونبەلیوتار89

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەلینین–بەرگییەكەم90

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەلینین–بەرگیدووەم91

2016پێشڕەومحەمەدئاشنابوونبەترۆتسكی92

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەبێرتراندراسڵ93

2016ب.لیڤائاشنابوونبەپۆپۆلیزم–بەرگییەكەم94

95
ئاشنابوونبەپۆپۆلیزم–بەرگی

دووەم
2016ب.لیڤا

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئەفالتون96

2016ئاكامبەسیمئاشنابوونبەرۆزالۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسیمۆندیبۆڤوار98

2016شاسواركەمالئاشنابوونبەكریشنامۆرتی99

100
ئاشنابوونبەتۆتالیتاریزم–بەرگی

یەكەم
2016ئەرسەالنحەسەن

101
ئاشنابوونبەتۆتالیتاریزم–بەرگی

دووەم
2016ئەرسەالنحەسەن

102
ئاشنابوونبەمانفێستیحزبی

كۆمۆنیست
2016موصڵحشێخشیسالمی

2016سابیرعەبدوڵاڵكەریمسێگۆشەیگڕگرتوو103

104
دەروازەیەكبۆناسینیجەنگیعێراق

-كوەیت
2016هەڵگوردجەالل
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105
گەشتیدوورودرێژیئەتۆمیئێران

تێچوونومەترسییەكانی
2016سۆرانعەلی

106
چەتەكانیدەریالەباشوری
خۆرهەاڵتیئاسیا،خۆرئاوای

ئەفریقیاوسۆماڵ
2016هەڵگوردجەالل

107
خەباتلەپێناوفرەییدادوای
شۆڕشەكانیباكوریئەفریقیا

2016سۆرانعەلی

108
جواڵنەوەیئەمازیغیودینامیكیای

ژیانیسیاسیلیبیا
2016سابیرعەبدوڵاڵكەریم

109
نەوتوگازیشیلیئەمەریكاو

ئاكامەجیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالنحەسەن

2016سابیرعەبدوڵاڵكەریمكۆچلەجیهانێكیبێئۆقرەدا110

111
تیرۆر،تیرۆریزموتیرۆریزمی

نێودەوڵەتی
2016رێبازمستەفا

2016بابانئەنوەرچینوسیستەمیبازرگانیجیهانی112

2016سەرهەنگعەبدولرەحامنئومێدیخۆرهەتاویمن113

2016ئەرسەالنحەسەنئازادیوخیانەتلەئازادی114

115
فاكتەرەكانیسەرهەڵدانیرەوتە

ئیسالمییەكان
2016فوئادمەجیدمیرسی

2016نەوزادجەمالكوردوئیسالملەیەكتڕبڕدا116

2016بابانئەنوەركارلماركسولیۆنترۆتسكی117

2016بژارسەردار-ئازادئارمانماركسیزملەهەزارەیسێیەمدا118

2016مەریوانهەڵەبجەییچوارسندوق119

2016مەریوانهەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوانهەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوانهەڵەبجەییچیرۆكیورچەكانیپاندا122

2016مەریوانهەڵەبجەییوردەتاوانەكانیژیانیهاوسەرێتی123

2016د.كەیوانئازادئەنوەركوردومێژوویجەژنینەورۆز124

2016ساراڵفەهمیشەریف-هێمنتاهیرئەوشتانەیلێیانبێدەنگبووم125

126
چۆنئیسالمیمیانڕەودەبێتەكارگەی

بەرهەمهێنانیتیرۆر؟
2016سۆرانسێوكانی

2016یاسینمحەمەدعەلی-هێمنتاهیرئومێدبەزیندوویبهێڵەرەوە127

2016سۆرانعەلیباوەڕدارەتیرۆریستەكە128

2016پێشڕەومحەمەد-هێرۆخورسەویپێغەمبەروپرۆلیتاریا129
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2016بابانئەنوەرماركسیزمچۆنكاردەكات130

2016شاسواركەمالئامانجیفەلسەفە131

2016عادلعەلیپرسیژن132

2016د.ئەكرممیهردادچەپینوێ133

2016فەرشیدشەریفینامیلكەیلێبوردەیی134

2016سرتانعەبدوڵاڵیاداشتەكانیجەنگ135

136
ژنێكلەنێوسەردەستەی

میلیشیاكاندا
2016دڵشادمحەمەد-هێمنتاهیر

2016هاوارمحەمەدماركسورەخنەیسیاسەت137

138
لەباڵوكردنەوەكانیكۆمەڵەی

رەنجدەرانیكوردستان
2016یوسفمحەمەدبەرزنجی

2016داناشوانیفەلسەفەلەئێستادا139

2016د.حەمیدعەزیزتێۆریزانینیزانستیانە140

2016داناشوانیماركسوئازادی141

2016ئیسامعیلئیسامعیلزادەرشۆڤەیئەفسانەیسیزیف142

2016ماجدخەلیلسەلەفییەتلەكوردستانیئێران143

2016سۆرانعەلیهەژموونینەوت144

2016سمكۆمحەمەددەوڵەت145

2016محەمەدچیامێژویئابوریجیهان146

2016خەڵەفغەفورلەتۆڵەیتۆڵەوەبۆناوزەنگ147

148
پارتورێكخراوەسیاسییەكانلە

توركیا
2016محەمەدفاتح

149
دەقیشیعریكوردیلەروانگەی

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامنرەئوف

2017وریاغەفوریتیۆریچوارەمیسیاسەت150

2017رامیارمەحمودهونەریشێوەكارینوێ151

2017حەسەنبارامجیهانگیریلەروانگەیجیاوازەوە152

153
پاكستانوگۆڕانیەكانیناوخۆو

دەرەوە
2017بابانئەنوەر

2017ماجیدخەلیلپەیوەندیئێرانوهندستان154

2017محەمەدچیاچینوئێران155

2017ئەرسەالنحەسەنژنانلەبەهاریعەرەبیدا156

157
سیستمینێودەوڵەتیهێزیان

دادپەروەری
2017ئاراممەحمودئەحمەد
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158
ركابەریئەمەریكاوئێرانلە
ئەمەریكایالتینوئەفەریقیا

2017كۆشانعەلیزەمانی

159
كاریگەرییەكانیدابەزینینرخی

نەوت
2017سابیرعەبدوڵاڵكەریم

160
پێگەیئێرانلەخۆرهەاڵت

ناوەڕاستدا
2017بەختیارئەحمەدساڵح

161
مۆریتانیاواڵتێكیدرەوشاوەیكەنارو

بیابان
2017شانازهیرانی

162
هەرێمیكوردستانوملمالنێ

ناوچەییەكان
2017ئەنوەرحسێن)بازگر(

2017ئاراممەحمودفەلسەفەیهانائارێنت163

2017سابیرعەبدوڵاڵكەریمنەوتبەرامبەرزەوی164

2017بابانئەنوەرپوختەیسەرمایەیماركس165

2017رەنجەینابیناچوارینەیدیموكراسی166

167
نفوذالهاللالشیعیفیالرشق

االوسط
2017عەلیمحەمەدصالح

168
هەڵسەنگاندنیدەسەاڵتینەرمی

قەتەر
2017ئەرسەالنحەسەن

2017عەبدوڵاڵمەالئەحمەدسۆفیزملەئاسیایناوەڕاستدا169

170
لەئیسالمیقورئانەوەبۆئیسالمی

فەرموودە
2017سۆرانسێوكانی

2017هاوارمحەمەدمێژوویدرۆ171

2017ماجیدخەلیلپرسیكورد172

2017ئەرسەالنحەسەنپۆستكۆمۆنیزم173

2017جەوادحەیدەریپرۆگرامەئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالنحەسەنپەیوەندیروسیاوئەمەریكا175

2017هاوارمحەمەددەربارەیمیواندۆستی176

2017رێبینرەسوڵبەرەوئاشتیهەمیشەیی177

2017رێبینرەسوڵرۆشنگەریچییە؟178

179
چەندلێكۆڵینەوەیەكیئەدەبیو

رۆژنامەوانی
2017یوسفئەحمەدمەنتك

2017ئەرسەالنحەسەنسەرەتایەكلەسەرئاسایشیرسوشتی180

2017ماجیدخەلیلمێژوویپەیەدە181

2017فازڵحسێنمەالرەحیمكتێبیسور-چاپیسێیەم182
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2017ئەكرەمعەنەبیمەحرەمیرازشەرحیغەزلیاتیحافز183

2017مەجیدمارابی-جەوادحەیدەریماركسكێبوو؟چاپیدووەم184

2017كۆمەڵێكنوسەرئاالنبادیۆ185

2017كۆمەڵێكنوسەرروالنبارت186

2017هاوارمحەمەدجۆرجباتای187

2017كۆمەڵێكنوسەرچۆمسكی188

2017د.لوقامنرەئوف-ئاراممحمودجۆندیۆی189

2017كۆمەڵێكنوسەررۆدۆلفكارناب190

2017كۆمەڵێكنوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێكنوسەرجولیاكریستیڤا192

2017كۆمەڵێكنوسەرلیڤیشرتاوس193

2017كۆمەڵێكنوسەرمارتینبوبەر194

2017كۆمەڵێكنوسەرماوتسیتۆنگ195

2017سیارخورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێكنوسەرپیەربۆردیۆ197

2017كۆمەڵێكنوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێكنوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێكنوسەروالتەربنیامین200

2017كۆمەڵێكنوسەرفرانسیسفۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێكنوسەرمارتنلۆسەر202

2017كۆمەڵێكنوسەرسانسیمۆن203

2017كۆمەڵێكنوسەردێڤدهارڤی204

207شانازرەمزیهیرانیجەنگیسارد205
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