لێپررساوی دەزگا :ئەنوەر حسێن

خاوەنی ئیمتیاز :دەزگای ئایدیا

سەرپەرشتیارانی پرۆژەی چاپكردنی كتێب
د .لوقامن رەئوف

ئەرسەالن حەسەن

باوان عومەر

بابان ئهنوهر

پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
عەباس کاردان
وەرگێڕانی
ئەرسەالن حەسەن

2017
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد

1

خاوەن ئیمتیاز :دەزگای ئایدیا
لێپرسراوی دەزگا :ئەنوەر حسێن

لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
زنجیرە ()175

ناوی كتێب :پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا لە جیهانی دوای جەنگی سارد
بابەت :سیاسی
نوسینی :عەباس کاردان
وەرگێڕانی  :ئەرسەالن حەسەن
بەرگ :ئومێد محەمەد
دیزاینی ناوەوە :جەلیل حسێن
هەڵەچن :نیاز کەمال -کەیوان عومەر -زراین رەحیم
تیراژ 500 :دانە
ساڵی چاپ2017 :
چاپ :چاپخانەی حەمدی
نرخ 2000 :دینار
لەباڵوکراوەکانی :دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

www.ideafoundation.co
ideafoun@gmail.com
www.facebook.com/dezgai.idea
07701955a044 - 0533220180
سلێمانی  -گردی سەرچنار -نزیك كۆمەڵگەی بەهاران

لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی كتێبخانە گشتییەكان
ژمارەی سپاردن ()1246ی ساڵی2017ی پێدراوە

2

عەباس کاردان

پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
عەباس کاردان
وەرگێڕانی
ئەرسەالن حەسەن

2017
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد

3

4

عەباس کاردان

پێڕستی ناوەڕۆك
پێش وتار7......................................................................................................
پێشەكی10......................................................................................................
رەگەزناسی پەیوەندی دووالیەنە12...................................................................
أ .دەیەی 1990؛ الوازی ڕوسیا ،بانرتی ئەمەریكا15............................................
ب .دوای 11ی سێپتەمبەر؛ هاوكاری و كێشە17.................................................
أ .بابەتە بنچینەییەكان:
 .1بابەتی سەربازی – سرتاتیجی22...................................................................
 .2تیرۆریزم26.................................................................................................
 .3باڵوبوونەوەی ناتۆ29..................................................................................
 .4دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ32................................................................
 .5بازرگانی و ئابوری جیهانی35.......................................................................
 پەیوەندییە ئابورییەكان 35........................................................................... رێكخراوی بازرگانی جیهانی38...................................................................... وزە40..........................................................................................................ب .ناوچەكان و واڵتان:
 .1ئاسیای ناوەندو قەفقاز45...........................................................................
 .2ئەوروپا49...................................................................................................
 .3ناوچەی ئاسیاو ئۆقیانوس52........................................................................
 .4رۆژهەاڵتی ناوەڕاست54.............................................................................
 .5ئێران58.......................................................................................................
 .6كۆریای باكور61..........................................................................................
ئەنجامگیری64.................................................................................................
پەیوەندی ڕوسیاو خۆرئاوا لە 69.............................................................2020

پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد

5

6

عەباس کاردان

پێش وتار
بە كۆتاییهاتنی جەنگی سارد ،هەردوو واڵتی ڕوسیاو
ئەمەریكا پەیوەندی ت��ازەی��ان دەستپێكردەوە ،كە
هەرچەنده بەردەوام نەبوو ،بەاڵم هەردوو واڵت هەوڵیاندا
بەر بە درووستبوونی گرژی و ئاڵۆزییەكان بگرن .هاوكات،
ئەمەریكا هەوڵیدا بۆشایی جیۆپۆلەتیكی بەهۆی
رووخانی یەكێتی سۆڤێت پڕبكاتەوەو بە ئاقاری ئامانج و
بەرژەوەندییە نیشتامنیەكانی ،خۆی لە رێگەی جیاجیاوە
یارمەتی ركابەری پێشووی بدات تا بارودۆخی ئەو واڵتە
لە كۆنتڕۆڵ دەرنەچێت ،چونكە ڕوسیا دەستەویەخەی
كێشەو گرفت ببوو ،كە لە گۆڕەپانی ئابوری ،سەربازی و
سیاسیدا ،ئەو واڵتهی تووشی زيان و زەرەر كردووەو دوور
نەبوو زۆر بابەتییش لە ئاستی جیهانیدا دروستبكات .له
ساڵی  2001بە روودانی پەالماری تیرۆریستی یازدەی
سێپتەمبەر بۆ سهر ئهمهریكا ،ئەو رەوتە چووە دۆخێكی
تازەوەو دوای ئەوە هەرچەنده سەرەتا هاوكاری فراوامنان
لە نێوان هەردوو واڵتدا بینی ،بەاڵم بەهۆی بەهێزبوونی
ڕوسیاوە ،ناكۆكی و كێشەشی لەگەڵدا بوو.
هەرچۆنێك بێت ،بە تێپەڕینی  17ساڵ بهسهر كۆتاییهاتنی
جەنگی سارد ،بارودۆخ و هەلومەرجەكان زۆر گۆڕاوەو
ڕوسیا واڵتی دەیەی  1990یان تەنانەت ئایاری 2000
(هەڵبژاردنی فالدیمێر پۆتین وەك سەرۆك كۆماری ڕوسیا)
نابێت .لەم سااڵنەی دوایی و بە تایبەتی لە قۆناغی
دووەمی سەرۆك كۆماریی فالدیمێر پۆتینیش ،كۆمەڵگەی
ڕوسیاو سیاسەتی دەرەوەی ئەو واڵتە گۆڕانی بەسەردا
هاتووە ،كە بە تەنیشت دەرفەتەكانەوە ،بابەت و كێشەی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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بۆ واڵتە یەكگرتووەكان خوڵقاندووە .لە ئێستادا ،بەرنامەی
سیاسەتی دەرەوەی ه��ەردوو واڵت ،زۆر لێكجیاواز
دەبێت ،بەجۆرێك كە واشنتۆن ،گیرۆدەی عێراق ،ئیسالم،
تیرۆریزم و باڵوبوونەوەی چەكی كۆمەڵكووژییە ،بەاڵم
ڕوسیا زیاتر سەرنجی لەسەر ناوچەی دەوروو پشتی
خۆی بووەو بە تەنیشتییەوە خوازیاری رۆڵگێڕانە وەك
كارئەكتەرێكی بە دەسەاڵت جیهانیی .هاوكات ،پێدەچێت
لەالیەك واڵتە یەكگرتووەكان بە سەرنجدان بە سرتاكتۆری
سەربازی نێودەوڵەتی هەوڵ بۆ بااڵدەستی و سەرووتری
خۆی سەبارەت بە ڕوسیا دەدات ،لە الیەكەی دیكەوە
ڕوسیا وەك واڵتێكی گ��ەورە ،كە ئیدی بە سندوقی
نێودەوڵەتی پ��ارەو ق��ەرزی دام��ەزراوەك��ان��ی دیكەی
دارای��ی ژێردەسەاڵتی والت��ە یەكگرتووەكان وابەستە
نییەو بەدوای زیاتر دەستگەیشنت بە سەرمایەی دارایی
جیهانی و سەرمایەگوزاری راستەوخۆی دامەزراوەكانی
بان نەتەوەیی دەبێت ،هەوڵدەدات وەك دەسەاڵتێكی
سەربەخۆ خۆی بناسێنێت .بەم روونكردنەوەیە ،ئەو
توێژینەوەیە ب��ەدوای نیشاندانی بۆچوونی ه��ەردوو
واڵتی ڕوسیاو واڵتە یەكگرتووەكان ،لە بەرژەوەندی
فراوان و بەرامبەری خۆیان لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتی،
ئاستی بەشدارییان و داهاتوی گریامنەیی پەیوەندییان
لەساڵەكانی داه��ات��وو ب��ووەو ه��ی��وادارە بتوانێت بە
رشۆڤەكردنی ئەو بابەتە لە چوارچێوەی هەرچەند بە
كورتی ،بەاڵم تاڕادەیەك هەمەگیر ،زانیاری درووست لە
پەیوەندییەكانی هەردوو واڵت بخاتە روو.
عەباس كاردان
بەڕێوەبەری راپۆرتە رشۆڤەییەكان
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پێشەكی
یەكێتی ج���ەم���اوەری سۆڤێت (پ��ێ��ش��وو)و واڵت��ە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،كە نزیكەی نیو سەدە بەپێی
رسوشت و سرتاكتچهری دووجەمسەریی دەسەاڵت لە
رۆژگاری جەنگی سارد ،ركابەرێتی ئایدۆلۆژیایان كردبوو،
دوای پاشەكشەی یەكێتی كۆمۆنیستی ،قۆناغێكی نوێیان
لە پەیوەندییەكان دەستپێكرد .لە هەلومەرجێكدا
ئەو پەیوەندییانە دەستی پێكرد ،كە لەالیەك واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا وەك تاكە زلهێزی جیهانی و
لەالكەی دیكەوە فیدراسیۆنی ڕوسیا وەك گەورەترین
م��ی�رات��گ��ری یەكێتی كۆمۆنیستی ،ك��ە روب���ەڕوی
هەڵوەشانەوەی دەسەاڵتی سیاسی– ئابوری و كێشەی
جیاجیای كۆمەاڵیەتی و ناسنامەیی ببۆوە ،سەنگەرییان
لهیهكرت گرت.
كۆتاییهاتنی جەنگی سارد ،كە بۆ واشنتۆن لەجیاتی
سەركەوتن بەسەر دوژمنی ئایدۆلۆژیاو جیۆپۆلەتیكی
خۆی ئەژمار دەكرا ،بووە هۆی ئەوەی كە ئەو واڵتە
سرتاتیژییەتی خۆی لەسەر بنەمای بەرگرتن لە هاتنەئارای
ركابەری بەدەسەاڵت لە ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی
بوەستێنێتەوە ،چونكە لە ڕوانگەی واشنتۆنەوە هەرچەند
ڕەفتاری هەژمونەكانی ناوچەیی سەربەخۆتر بێت ،بە
هەمان رادە بۆ بەرژەوەندییەكانی واڵتە یەكگرتووەكان
ترسناكرت دەبێت .لەو رووەوە لە كاتی یارمەتیدانی
ڕوسیا ،بە دوای كۆنتڕۆڵكردنیشیەوە بوو .سیاسەتی
سەرەوە ،هۆکاری دەركەوتنی كێشەو بەرەی جیاجیای
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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نێوان ڕوسیاو ئەمەریكا بووە .بۆچی كە مۆسكۆ لەسەر
دیاریكردنی ناوچەی دەسەاڵت لەگەڵ واشنتۆن ناتەبایه
و خ��وازی��اری هاتنەئاراو سەقامگیری هەژمونی لە
ناوچەی دەورووبەری خۆیەتی ،بەجۆرێك كە دەكرێت
كێشەو بەرەی سەرەوە بە ڕوونی لە دژایەتی ڕوسیا بە
پەلوپۆهاویشتنی ناتۆ بۆ رۆژه��ەاڵت ،گەشەی توانای
ئابوری و سیاسی ئەمەریكا لە ناوچەی قەفقاز و ئاسیای
ناوەندی و دەسەاڵتی خ��ۆرئ��اوا ،بە تایبەت بەسەر
سەرچاوەی وزەی واڵتانی ئەو ناوچەیە البردنی ڕوسیا لە
رەوتی گواستنەوەی وزە لەو ناوچەیە بۆ دنیای دەرەوە
ببیرنێت .لەو روانگەیەوە ئامادەیی واڵتە یەكگرتووەكان
لە ئەوروپای خۆرهەاڵت ،ئاسیای ناوەندو قەفقازیش بە
جۆرێك هەڕەشە بۆ سهر روسەكان ئەژمار دەكرێت.
لەسەر ئەو بنچینەیە ئەگەرچی لەماوەی ساڵەكانی
راب����ردو ،كێشە جیاجیاكانی ئ��اب��وری ب���ووە هۆی
فۆڕمگرتنی جۆرێك سیاسەتی محافزكارانە لەالیەن
كرملین و ئاستەنگی سەرەكی لوتكەگرتنی هەستی
دژە ئەمەریكی لە ڕوسیا بوو ،بەاڵم هیچ كاتێك ڕوسیا
نەچووە ریزی پارێزەرانی ئەمەریكا و سیاسەتەكانی.
لەڕاستیدا ،سەرەڕای وابەستەیی ئابوری ڕوسیا لە 1990
بە یارمەتییەكانی واڵتە یەكگرتووەكان و تێكڕای واڵتانی
خۆرئاوا و دامەزراوە داراییەكان و پارەی نێودەوڵەتی وەك
سندوقی نێودەوڵەتی دراو و بانكی جیهانی ،هیچكات
ئەو واڵتە بەتەواوەتی بە هەماهەنگی لەگەڵ سیاسەت
و هەنگاوەكانی واڵتە یەكگرتووەكان رانەگەیشت و
تەنانەت لە بواری جیاجیا بۆ ئەو واڵتە كێشەو بەرەی
هێناوهتە ئاراوه.
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رەگەزناسی پەیوەندییە دووالیەنەییەكان
پێویستە لە لێكۆڵینەوە لە پەیوەندییەكانی ڕوسیا و واڵتە
یەكگرتووەكان ،لەبەرچاومان بێت كە پەیوەندییەكانییان
ئیدی لە پێگەی ناوەندی لە سیستمی نێودەوڵەتی (یان
تەنانەت بۆ هەریەك لەو واڵتانە) بەهرەمەند نییەو
سیستمی نێودەوڵەتی بەپێی مامەڵەیان پێناسە ناكرێت،
توانای واشنتۆن بۆ كاریگەر بوون بەسەر سیاسەتی
دەرەوەی واڵتە یەكگرتووەكان زۆر سنوردار كراوەو
پەیوەندی ڕوسیاو واڵتە یەكگرتووەكان بە سەرنجدان بە
رۆڵی جیاوازییان لە گۆڕەپانی جیهانی و پێداویستییەكانی
ئێستاو داهاتوویان ،لەبنچینەدا نابەرامبەر دەبێت .لەو
پەیوەندییەدا دەكرێت ئامانجە تێكڕاییەكانی سیاسەتی
ڕوسیا و واڵتە یەكگرتووەكان ،بەمشێوەیەی خوارەوە
ئەژمار بكەیت:
ڕوسیا
 سیستم و یەكانگیری جیهانی :بینین وەك دەسەاڵتێكیگەورە ،دەستەبەركردنی پێگەی بااڵ لەناو واڵتانی گەورەی
پیشەسازی ،كاریگەربوون بەسەر پرۆسەكانی بڕیاردانی
جیهانی و ناوچەیی و دەستگەیشنت بە الیهنی زۆری
یەكانگیری بەپێی هەلومەرجەكانی شایانی قبووڵكردن
لە دامەزراوە فرەالیەنەكانی نێودەوڵەتیه.
 ئاسایشی جیهانی ،ناوچەیی و واڵت :پاراستنییەكپارچەیی زەوی و بااڵدەستی ڕوسیا ،لەناوبردنی گروپە
تیرۆریستی و جوداییخوازەكان ،باڵوبوونەوەی ئاشتی و
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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سەقامگیری لە سنورەكان ،بەرگرتن لە كۆچی نایاسایی
و هاوكاری بۆ بەرگرتن لە باڵوبوونەوەی چەكی
كۆمەڵكووژ.
 گەشە و پەرەپێدانی ئابوری :هاتنەئارای ناوەندێكیل��ەب��ار ل��ە ڕووی ب�ڵاوب��وون��ەوەی گ��ەش��ەی ئابوری
و پ��ەرەپ��ێ��دان ل��ە ن��اوخ��ۆ ،چ��وون��ەپ��اڵ رێكخراوی
بازرگانی جیهانی ،بەرەوپێشربدنی ب��ەرژەوەن��دی
بازرگانی و ئابوری لە بازاڕەكانی دەرەوە ،راكێشانی
سەرمایەگوزاری دەرەكی ،هاتنە ئارای هەلومەرجی
بەسود بۆ دەرهێنان و هەناردەی سەرچاوەكانی
وزە ،بەهێزكردنی یەكانگیری لەناو واڵتانی ئەندامی
بەرژەوەندی هاوبەش و فرەجۆری بەخشین بە ئابوری.
واڵتە یەكگرتووەكانی ئهمهریكا
 ئاسایشی نێودەوڵەتی :لەناوبردنی گرووپیتیرۆریستی ،بەرگرتن لە ب�ڵاوب��وون��ەوەی چەكی
كۆمەڵكووژ ،بەرگرتن لە سەرهەڵدانی هەرجۆرە
ركابەرێك لە گۆڕەپانی سەربازی و ئاسایشیی.
 گ��ەش��ەی ئ��اب��وری جیهانی و ئ��اب��وری واڵت��ەیەكگرتووەكان :بەهێزبوونی دۆالر ،پاراستنی خستنە
ڕووی بەردەوامی نەوت و گاز بە نرخی لۆژیكی
و جێگیر ،بەهێزبوونی دەستكەوتەكانی واڵتە
یەكگرتووەكان لە گۆڕەپانی تەكنەلۆژیادا لە ڕووی
گەشەكردنی ئابوری و زیادبوونی توانای سەربازی.
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 سیستم و یەكانگیری جیهانی :بەهێزبوون وباڵوبوونەوەی بەهاكان ،دامەزراوە دیموكراتییەكان،
بازاڕی ئازاد و ئۆرگانیزەكردنی دامەزراوە نێودەوڵەتی
و ناوچەییەكان.
دەكرێت لەو پەیوەندییەدا ،ناوچەی ئاسایش و وزە
گرنگرتین گۆڕەپانی هاوكاری و مامەڵەی هەردوو
واڵت لە ئێستاو لە داهاتوودا به شایانی پێشبینیكردن
بزانین ،ئێستاش سەرەكیرتین خاڵەكانی كۆڕی
سیاسەتی دەرەوە و ئاسایشی واڵتە یەكگرتووەكان
و ڕوسیا ،ناوچەكانی ئەوروپا ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
ئاسیای ناوەندی و قەفقاز دەبێت .ئەگەرچی رەنگە
واڵتە یەكگرتووەكان و ڕوسیا لە ڕوانگەی ركابەری لەو
ناوچانە بەهرەمەند بن ،بەاڵم هەردوو واڵت خاوەن
بەرژەوەندی ف �راوان و هاوبەشن ،لە هێنانەئارای
سەقامگیری و گەشەپێدانیان .لەو ڕوانگەیەوە،
دەكرێت پەیوەندییەكانی ڕوسیاو ئەمەریكا لەماوەی
ئەم سااڵنەی دوایی ،بۆ دوو قۆناغ دابەش بكەین:
قۆناغی یەكەم ،پاشەكشەی یەكێتی جەماوەری سۆڤێت
سەرەتاو تا 11ی سێپتەمبەری  2001بەردەوام دەبێت.
قۆناغی دووەم لەگەڵ پەالمارە تیرۆریستییەكان بۆ
سهر تاوەرە جمكەكانی بازرگانی جیهانی سەرەتاو تا
ئێستا بەردەوام بووە.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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أ .دەیەی  ،1990الوازی ڕوسیاو بانرتی ئەمەریكا
لەم قۆناغەدا ،بە لەناوچوونی ركابەری ئایدۆلۆژیایی
نێوان هەردوو واڵت ،سیاسەتەكانی ئەمەریكاش تووشی
ئاڵۆزی سرتاتیژی بوو؛ بەاڵم واڵتە یەكگرتووەكان بە
سەرنجدان بە سرتاكتچهری تاكجەمسەری نوێ ،هەوڵی
منایشكردنی زاڵبوونی خۆی سەبارەت بە ڕوسیا هەبوو.
ئەگەرچی دوای رووخانی یەكێتی سۆڤێت ،واڵتە
یەكگرتووەكان وەك تاكە زلهێزی جیهان ،هەوڵیدەدا
ناوچەی دەسەاڵتی خۆی لە هەموو ناوچەكانی جیهان
فراوان بكات ،لەگەڵ ئەوەشدا ،لە سیاسەتەكانی خۆی
سەبارەت بە ڕوسیا جۆرێك میانڕەویشی نیشاندەدا.
ئەو كارە كە سەرچاوەی لە مەترسییە گریامنهییەكانی
گرتنەدەستی دەسەاڵتی جارێكی دیكەی ناسیۆنالیزمی
فراوانخوازی ڕوسیاو كۆمۆنیستەكانی پاشاموەی
سەردەمی یەكێتی جەماوەری سۆڤێت بوو ،دوای
خستنە ڕووی سیستمی نوێی جیهانی لەالیەن بوشی
باوك ،فۆڕمی گرت .لە ڕاستیدا لەسەر ئەو بنەمایە
ب��وو ،كە ڕوسیا لە سهردهمی حكومەتی كلینتۆن
ناونیشانی (هاوبەشی سرتاتیژیكی) وەرگرت و كۆشكی
سپی هەوڵیدەدا هەستیاری سەبارەت بە ڕوسیا كەم
بكاتەوە.
لەو قۆناغەدا ،سەرەڕای ئەوەی ڕوسیا نەیاری خۆی بە
پەلوپۆهاویشتنی ناتۆ بەرەو رۆژهەاڵت ،گەشەی توانای
ئابوری و سیاسی ئەمەریكا لە ناوچەی قەفقاز ،ئاسیای
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ناوەندی و دەسەاڵتی خۆرئاوا – بە تایبەت بەسەر
سەرچاوەكانی وزەی واڵتانی ئەو ناوچەیەو البردنی
ڕوسیا لە رەوتی گواستنەوەی وزە لە ناوچەكە بۆ دنیای
دەرەوە دەردەب��ڕی ،بەاڵم بە سەرنجدان بە پابەندی
ناوچەیی و جیهانی ،ملی بۆ هەندێك لەو بابەتانە دا.
لە درێ��ژەی ئەو وەرچەرخانە ،ڕوسیا بووە ئەندامی
بەرنامەی (بەشداری بۆ ئاشتی) ناتۆ ،واتا رێكخراوێك
كە ماهییەت و بوونی لە دژایەتی سۆڤێت سەرچاوەی
دەگرت.
بەرنامەی (كەمكردنەوەی هەڕەشەی هاوبەش (،)PFP
پێشرتیش كە لە سەرەتای  1990دەستیپێكرد ،منوونەی
زەقی هاوكاریەكانی ئەمەریكاو ڕوسیا بوو لە بواری
ئاسایش ،كە دەیتوانی لەو بوارانەی هەریەك لە هەردوو
واڵت تیایاندا زاڵرتن ،بەردەوام بێت.
سەرەڕای ئەو رەوتە ،الوازی ئابوری ڕوسیا وایكرد ئەو
واڵتە بۆ بەردەوامیدان بە ژیانی ئابوری ،وابەستە بێت
بە كۆمەكەكانی واڵتە یەكگرتووەكان ،تێكڕای واڵتانی
خۆرئاوا ،دامەزراوەكانی دارایی و دراوی نێودەوڵەتی
وەك سندوقی نێودەوڵەتی دراو و بانكی جیهانی ،كە
كۆنتڕۆڵییان بەدەست ئەمەریكایە .ئەگەرچی ئەو
وابەستەییە هیچكاتێك كرملینی لە ریزی پارێزەرانی
ئەمەریكاو سیاسەتەكانی دانەنا ،بەاڵم بووە هۆی
فۆڕمگرتنی جۆرێك سیاسەتی موحافیزكارانە لەالیەن
دەسەاڵتدارانی ڕوسیاوە.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد

15

ب .دوای 11ی سێپتەمبەر؛ هاوكاری و كێشە
لە سەرەتای سەدەی بیست و یەكدا ،سهرههڵدانی دوو
رووداوی كەشوهەوای گەورەی پەیوەندییەكانی ڕوسیا
و خۆرئاوای (بە شێوەیەكی گشتی) و پەیوەندییەكانی
ڕوسیاو ئەمەریكا (بە شێوەیەكی تایبەتی) گۆڕی.
رووداوی یەكەم ،چوونەناوەی فالدیمێر پۆتین بوو
لە ساڵی  2000بۆ گۆڕەپانی سیاسەتی ڕوسیا  ،كە بە
روانینی جیاواز بۆ ڕوسیاو تواناكانی ئەو واڵتە ،وەك
سەرۆك كۆمار پێی نایە كۆشكی كرملینەوە ،رووداوی
دووەم ،كارەساتی یازدەی سێپتەمبەر بەتاڵ لە هەموو
ئاكامەكانی دیكە ،هەم بۆ ئەمەریكاو هەم بۆ ڕوسیا،
هۆكار و بیانوی قەناعەتپێكەری بۆ دەستپێكی
قۆناغێكی نوێ لە پەیوەندییەكانی هەردوو واڵت بوو،
لە ئەنجامدا ئەو کارەساتە ،ڕوسیا بەبێ هەستكردن بە
نیگەرانی لە ئامادەیی سەربازی ئەمەریكا لە ناوچەكە،
واڵتانی ئاسیای ناوەندی لە پێدانی بنكەی سەربازی
بە هێزەكانی ئەمەریكا ئازاد كرد .ئەو كاتە ،زۆربەی
رشۆڤەكاران ئەو هەنگاوەی ڕوسیایان ،بەمامەڵەیەك بۆ
یەكالكردنەوەی قەیرانی چیچان راڤە دەكرد .لەمەودوا،
بەگژداچوونەوەی تیرۆریزم وەرزێكی هاوبەش بوو،
كە هەردوو واڵتی ئەمەریكاو ڕوسیای لە جاران زیاتر
پابەند بە هاوكاری یەكرتی كرد.
پاشان ،هاوكاری كاریگەرو ئەرێنی پۆتین لە رەوتی
پ��ەالم��اردان��ی ئەفغانستان ل �هالی �هن ئەمەریكاو
بەگژداچوونەوەی تیرۆریزم و باشبوونی بارودۆخی
16
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ئابوری ئەو واڵتە وایكرد كە لە كۆبوونەوەی گروپی
حەوت واڵتی پیشەسازی لە كەنەدا لە ژویەنی ،2002
ڕوسیا ببێتە ئەندامی هەمیشەیی ئەو گرووپە.
ل���ە ڕاس��ت��ی��دا ك���ارەس���ات���ی 11ی س��ێ��پ��ت��ەم��ب��ەر،
ك���ە ب���ە ب���وون���ە پ��ێ��ش��ی��ن��ەی ب��اب��ەت��ەك��ان��ی وەك
تیرۆریزمی نێودەوڵەتی الی واڵت��ە یەكگرتووەكان،
سەریكێشایە هاوپەیامنییەك بە ناوی (دژە تیرۆریزم)،
هۆكارێكی سودبەخش بوو بۆ ڕوسیا لە بەرەوپێشربدنی
سیاسەتەكانی كرملین .بەگژداچوونەوەی تیرۆریزم كە
لەسەر بنەمای شەڕی پێشگرانە لەالیەن جۆرج بوش
راگەیەنرابوو ،لەالیەك كرملین بۆ (بەگژداچوونەوەی
دوژمنانی شارستانییەت) گۆڕا تا بەو شێوەیە ڕوسیاش
بچێتە پ��اڵ ری��زی ب��ەگ��ژداچ��وون��ەوان��ی تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی .لە 24ی سێپتەمبەریش پۆتین بەرنامەیەكی
بۆ پاڵپشتی جەنگی ئەمەریكا له دژی تیرۆریزم راگەیاند.
بەپێی ئەو گەاڵڵەیە ئەو رایگەیاندبوو كە:
 .1بە زانیاری هاوكاری ئەمەریكا دەكات.
 .2كەشی ئاسامنی ڕوسیا بە ڕووی فڕینی فڕۆكەكانی
هەڵگری كۆمەكی مرۆڤ دۆستانەدا دەكاتەوە.
 .3لەگەڵ هاوپەیامنەكانی لە ئاسیای ناوەندی لە
ك��ردن��ەوەی كەشی ئاسامنی بۆ فڕینی فڕۆكەكانی
ئەمەریكا هاوكاری دەكات.
 .4لە ك��ردەوەی نێودەوڵەتی گ��ەڕان و رزگاركردن
بەشداری دەكات.
 .5كۆمەكی مرۆڤدۆستانە و سەربازی راستەوخۆ بۆ
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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هێزەكانی هاوپەیامنی باكوری ئەفغانستان زیاد دەكات.
لەگەڵ ئەوەشدا كە ئەمەریكا مژولی بیرۆكەی هێرشی بۆ
سەر عێراق لەسەر بنەمای بەگژداچوونەوەی تیرۆریزم
و هێنانە ئارای جیهانێكی داماڵراو لە چەكی كۆمەڵكوژ
بوو ،ڕوسیاش لەگەڵ ژمارەیەك واڵتی ئەوروپی (ئەڵامنیا
و فەرەنسا) ،پێشوازییەكی ئەوتۆ لەو گەاڵڵەیە نەكراو
ئەو پەیامەیدا بە ئەمەریكا كە گەورەترین دەسەاڵتی
سەربازی نائەندامی ناتۆش ،دژی شەڕە لەگەڵ عێراق.
++++
بە پێچەوانەی بابەتی تیرۆریزم ،مەسەلەی ئەمەریكا
بۆ پەیوەندییەكانی ئەمەریكا – ڕوسیا بەگەڕانەوەیەك
دادەن��رێ��ت ،بەجۆرێك كە لە كاتی پەالمارەكانی
ئەمەریكا بۆسەر عێراق ،پەیوەندییەكانی ڕوسیاو
ئەمەریكا بە نزمرتین قۆناغی خۆی لەماوەی ( )10ساڵی
راب��ردوو گەیشت .ئەو قۆناغە ماوە كورتە ،لە كاتی
دژایەتیكردنی ڕوسیا (لەگەڵ ئەڵامنیا و فەرەنسا) ،بە
بڕیارنامەی پێشنیازی ئەمەریكاو بەریتانیا بۆ دەركردنی
مۆڵەتی هێرشكردنەسەر عێراق لەالیەن ئەنجومەنی
ئاسایشی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان ،سەرەتاو
بە پشتگیری و پەسهندكردنی بڕیارنامەی ئەنجومەنی
ئاسایش لە بارەی هەڵوەشانەوەی گەمارۆكانی عێراق
(بڕیارنامەی  ،)1483كۆتاییهات.
سەرئەنجام دوای پەالماری ئەمەریكا بۆ سەر عێراق و
رووخانی رژێمی سەدام حسێن ،راوێژی ڕوسیا سەبارەت
بە ئەمەریكا گۆڕاو ئەو واڵتە لە ئاوەدانكردنەوەی
18
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عێراق بەشداری كرد ،چونكە ڕوسیا بارودۆخی عێراقی
بە دۆخێكی تایبەتی دەزان��ی كە نەیدەتوانی بە
هۆیەوە ،پەیوەندییە سرتاتیژییەكانی خۆی لەگەڵ واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا تێكبدات و لە بەرامبەر ئەو
واڵتە بوەستێتەوە .كەوایە دەكرێت وای بۆ بچین ،كە
هاوڕایی ڕوسیا لەگەڵ سیاسەتەكانی شەڕانگێزانەی
واشنتۆن لە بارەی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی تا ئەو جێگەیە
بەردەوام بوو ،كە بەرژەوەندی نیشتامنی ڕوسیا بهێنێتە
دی .چونكە ڕوسیا دەرفەتی جیهانی بەگژداچوونەوەی
تیرۆریزمی بۆ سەركوتكردنی جوداییخوازەكانی ناوخۆی
قۆستەوەو پاشان لە قۆناغە گرنگەكان بە کردەوە لە
هاوكاری ئەو كارە ،خۆی بەدوور گرت .دوای باشبوونی
رێژەیی هەلومەرجەكانی ئابوری و سیاسی لە ناوخۆدا.
پۆتین لە خولی دووەمی سەرۆك كۆماری خۆیدا ئەو
دەرفەتەی قۆستەوە كە نۆژەنكردنەوەی دەسەاڵتی
ڕوسیا لە دەرەوەی واڵت و لە گۆڕەپانی ناوچەیی و
نێودەوڵەتی بخاتە كارنامەی خۆیەوە .بەم ئاقارەدا،
زیادبوونی جیهانیی بەهای وزە لەالیەك و گەشەی
توانای هەناردەی ڕوسیا لەالیەكەی دیكەوە ،هەڕەمی
نوێی خستبووە بەردەست پۆتین تا لە كاتی پێویست،
فشار بەسەر هەندێك لە واڵتانی بەكارهێنەری وزەدا
بسەپێنێت .بەشی هەناردەی گازی ڕوسیا بۆ ئۆكرانیاو
لە ڕاستیدا ئەوروپا لە سەرەتای ساڵی  ،2006یەكەم
منایشی دەسەاڵتی ڕوسیا لەو گۆڕەپانەدا بەنوێ ئەژمار
دەكرێت.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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هەروەها زیادبوونی بەهای جیهانی وزە ئەو توانایەی بە
ڕوسیا بەخشی ،كە دوای سااڵنێك سرتاكتچهری سەربازی
خ��ۆی ن��ۆژەن بكاتەوەو جارێكی دیكە پیشەسازی
سەربازی لێكۆڵینەوەكانی خۆی بۆ بەرهەمهێنانی
چەكی پێشكەوتوو نوێرت دەستپێبكاتەوە .ئەگەرچی
كۆی ئەو هەنگاوانە لەپێوانە بە توانای بەزەبری ڕوسیا،
وەرچەرخانی چۆنایەتی لە دەسەاڵتی ئەو واڵتەی
نەدەهێنایە ئاراوە ،بەاڵم لە خۆرئاواو بە تایبەت واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،نیگەرانییەكانی سەبارەت بە
مەترسی گەڕانەوەی ڕوسیا بێنێتە ئاراوه.
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سرتاتیژییەكان و سیاسەتەكان
ئەلف .بابەتە بنچینەییەكان
 .1بابەتەكانی سەربازی – سرتاتیژی
رێبازەكانی سەربازی ڕوسیا سەرەڕای ڕاب��ردووی نزیك
بە دوو دەیە لە جەنگی سارد ،هەروەك تایبەمتەندی
كاردانەوەیی هەیە و ئەگەرچی لەماوەی ساڵەكانی
رابردو رێبازە سەربازییەكەی لە ساڵی  1997روانگەی
ئەورۆئاسیای وەرگرت و لە ساڵی  2000وەك هەڕەشەیەك
لە ناتۆی روانی و ساڵی  2003مافی بەرگری بەرگرانەی بۆ
ڕوسیای هێنایە ئاراوه ،بەاڵم هێشتا بە بڕێكی زۆر بەتاڵە
لە نوێكاری و زیاتر كاردانەوەییە.
لە بەرامبەردا ،پێشنیازەكان و ئەو سیاسەتانەی ئەمەریكا
لە جیهان شوێنییان دەكەوێت ،نیشانیدەدات كە ئەو
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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واڵت��ە بە پشتبەسنت بە بانرتی بێ بەدیلی ئابوری و
سەربازییەكەی ،ه��ەروەك بە شێوەیەكی یەكالیەنە
هەژموونی خۆی بەسەر جیهانەوە زیاد دەك��ات .دوا
هەنگاوی ئەمەریكا لەو بوارەدا ،پێشنیازی هێنانەئارای
سیستمی بەرگری مووشەكی لە كۆمارەكانی چیك و
پۆڵەندایە ،كە ناڕەزایەتی رێژەیی ئەوروپای خۆرئاواو
ك��اردان��ەوەی توندی ڕوسیای لێکەوتەوە .لە ڕاستیدا
رەخنەی تووندو بێ پێشینەی پۆتین لە چل و سێیەمینی
كۆنفرانسی ئاسایشی مونیخ لە رەفتارەكانی ئەمەریكا،
تا ئاستێكی زۆر سەرچاوەی لە زۆر نیگەرانی ڕوسیا
بوو سەبارەت بەو گۆڕانكارییانە ،كە جێگیركردنی ئەو
سیستامنە دەیتوانی سرتاتیژی نێوان ه��ەردوو واڵت
هاوسەنگ بكات.
رووداوی رۆژی 22ی ژانویەی ساڵی  ،2007كاتێك دەستی
پێكرد كە كۆشكی سپی رایگەیاند نیازیوایە بە جێگیركردنی
سیستمی رێگری موشەك لە پۆڵەندا و دامەزراندنی
رادارێك لە كۆماری چیك ،ڕوبەڕوی هەڕەشەی مووشەكی
واڵتانی وەك ئێران و كۆریای باكور ببێتەوە .پێشنیازی
ئێستای ئەمەریكا كۆمەڵەیەكی بریتی لە دە رێگر لە
پۆڵەنداو سیستمێكی راداری لە چیكەو سیستمێك تەواو
بكات كە لە ئێستادا لە واڵتە یەكگرتووەكان ،گرینالند
و بەریتانیا جێگیرە .دەسەاڵتدارانی كرملین هەر لە
سەرەتاوە بە توندی دژی جێگیركردنی ئەو دامەزراوەیە
بوون لە دراوسێی ڕوسیاو بە هەڕەشەیەكیان بۆسەر
ئاسایشی واڵتەكەیان ئەژمار كرد .فالدیمێر پۆتین ،سەرۆك
كۆمارو سێرگینی الڤرۆڤ ،وەزیری كاروباری دەرەوەی
ڕوسیاش سەبارەت بە گریامنەی دەستپێكردنەوەی
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جەنگی ساردو كێبڕكێی چەكی نوێ قسەیان كرد ،بەاڵم
ڕوسەكان بە قسە دڵییان ئاوی نەخواردەوەو پۆتین لە
وت��اری سااڵنەی خۆی هەڵپەساردنی جێبەجێكردنی
پەیامنی گرنگی كەمكردنەوەی هێزە باوەكانی ()CFE
لە ئەوروپا ڕاگەیاند و پەرلەمانی ئەو واڵتەش پەسندییان
كرد.
س���ەرەڕای ئ��ەوە لە ڕۆژەك��ان��ی لوتكەگرتنی گ��رژی و
ئاڵۆزییەكان ،ڕوسیا سەرەڕای هەڕەشەی بە ئامانجكردنی
دووب��ارەی مووشەكەكانی بەرەو ئەوروپا ،موشەكێكی
بالیستیكی نوێی چەند كاڵوەشی بە سەركەوتوویی
تاقیكردەوە ،كە بە گوتەی سێرگینی ئیڤانۆڤ ،یاریدەدەری
یەكەمی سەرۆك وەزیرانی ڕوسیا ،دەتوانێت بەسەر
هەر ج��ۆرە سیستمێكی بەرگری موشەكیدا زاڵبێت.
بە ئاستێك دەمەقاڵێ تووند بوو كە كۆندۆلیزا رایس و
رۆبێرت گهیتس وەزیرانی دەرەوەو بەرگری پێشووتری
ئەمەریكا ناچاربوون بە باڵوكردنەوەی وتارێكی هاوبەش
لە رۆژنامەی دەیلی تەلگراف26 ،ی ئۆروێل رابگەیەنن،
كە (سیستمی لەو چەشنە سنوردار بۆ ڕوبەڕوبوونەوە
بە دوژمنی خاوەن جبەخانەی گچكەی رەنگڕێژكراو كە
نیازی وایە باج لە خەڵكی ئێمە وەربگرێت و پەلبكێشێتە
بگرەو ب��ەردەوە ).رایس پێشرتیش ترسی ڕوسیای لەو
سیستمە بە پێكەنیناوی لەقەڵەم دابوو.
لە شوباتی ساڵی  ،2007سەرۆكی ڕوسیا كە لە كۆبوونەوەی
جیهانی ئاسایش لە میونیخی ئەڵامنیا بەشداری كردبوو،
لە وتارەكەیدا بۆ پەالماری دەمەقاڵەیی دژی واڵتە
یەكگرتووەكان سودی وەرگرت و حكومەتی واشنتۆنی
تۆمەتبار كرد ،كە به شێوهیهكی رادەبەدەر پەنا دەباتە
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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بەر هێزو هەڵوەدای زاڵبوونە بەسەر تێكڕای جیهاندا .لە
الیەكەی دیكەوە ،ئەزموونی ڕوسیا لە چوونە ناوەوەی
شەڕی ئەستێرەكان و شكانی لەو كێبڕكێیە وایكرد كە لە
هەر جۆرە چوونە ناوەوەی ركابەریی چەكی نوێ خۆی
بەدوور بگرێت و رەنگە پێشنیازی جیاوازو دووبارەی
ڕوسیا بۆ ئەمەریكا ،بۆ بەشداری لە نەخشەی سوپەری
مووشەكیش بەم ئاقارەدا شایانی رشۆڤە بێت.
هەڵپەساردنی بوونە ئەندامی ڕوسیا لە پەیامنی
كەمكردنەوەی هێزە باوەكانی ئەوروپا كە لە ساڵی
 1999لە نێوان واڵتانی ئەوروپی واژۆ كرابوو ،لەوانەیە
گرنگرتین هەنگاوێك بوو كە روسەكان دەیانتوانی لە
چوارچێوەی سرتاتیژی بەرگری نابەرامبەری خۆیان لە
بەرامبەر خۆرئاوا ئەنجامی بدەن .شایانی گوتنە ئەو
پەیامنە لە زۆربەی بوارەكان ،لەوانە رادەی هێزەكان
و ق��ەوارەو ج��ۆری چەكەكانی ئەو واڵت��ە لە ناوچەی
خۆرئاوا ،ڕوسیای بهرپرسیار دەكرد تا بچێت ه ژێر بار.
پەیامننامەی كەمكردنەوەی هێزە باوەكان لە ئەوروپا لە
ساڵی  1990لە پاریس ،گەیشتۆتە واژۆی دەسەاڵتدارانی
 22واڵتی ئەوروپی و لە ساڵی  1999لە ئهستەنبوڵ
هەموارو نوێكرابۆوە .سەرۆك كۆماری ڕوسیا هۆكاری
هەڵپەساردنی جێبەجێكردنی (پەیامنی هێزە باوەكان
لە ئەوروپا) لەالیەن واڵتەكەی بە نەگونجانی لەگەڵ
واقیعیەتی جیهانی هاوچەرخ خستە بەرچاو.
پەرلەمانی ڕوسیا هەمانكات ،ئەو پەیامننامەیەی پەسند
كردو بڕیار بوو هەركام لە واڵتانی ئەوروپی و ئەمەریكی
لە پەرلەمانەكانی خۆیان بیخەنە دەنگدانەوەو دوای
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پەسندكردن بەشێوەی پەیامننامەیەكی پابەندكار ،نەك
تەنیا بە كەمكردنەوەی چەك كۆتایی بێت ،بەڵكو وردە
وردە چوارچێوەی كاركردنی فراوان بكرێت و سوپای
هەردووال لە ئاستی شایانی قبووڵی بەرگری و سنوردار
بكات ،بەاڵم دەوڵەتانی ئەوروپی بەهۆی تایبەتی كە
زیاتر لە پەیوەند بە سەرهەڵدانی الوازی لە ڕوسیا
بوو ،ئارەزوویان لە خستنەدەنگەوەی پەیامننامەكە
لە ئەنجومەنەكانی خۆیان نەبوون و هیوادار بوون
روسە چاو لەدەستهكان ،دەستكەوتی یەكالیەنەی
زیاتر بدەن .كەمبوونەوەی گریامنەی دەستەبەركردنی
كەرەستە یان تەكنەلۆژیای ناوكی لەالیەن كاراكتەرانی
حكومەت یان غەیرە حكومیش ه��ەروەك یەكێك لە
گرنگرتین ئامانجەكانی كورت و درێژ ماوەی ڕوسیاو
واڵتە یەكگرتووەكان لە بواری هاوكارییە سرتاتیژییەكان
دەبێت.
هەروەها ،سەرەڕای جیاوازی روانگەكانی سەبارەت بە بە
چۆنییەتی بەركەوتە بە باڵوبوونەوەی چەكی كۆمەڵكوژ و
رادەو تووندی بۆچوونی هەڕەشە ،هیچكامییان خوازیاری
باڵوبوونەوەی ئەوجۆرە چەكە نین لە جیهاندا .هەر
لەو بوارەدایە كە هەڵوێستگیری روسەكان لە بەرامبەر
بەرنامەی ناوكی كۆریای باكور و ئێران مانا دەدۆزێتەوە،
بە شێوەیەك كە بۆ رەواندنەوەی نیگەرانییەكانی ئاسایشی
واڵتە یەكگرتووەكان و واڵتەكەی ،چەندینجار تەواوكردنی
وێستگەی ناوكی بوشەهری هەڵپەساردووەو لە ناردنی
سوتەمەنی بۆ ئێران سەرەڕای رێككەوتنی گەڕاندنەوەی
پاشاموەكانی سوتەمەنی ناوكی خۆی دەدزێتەوە.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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 .2تیرۆریزم
ساڵی رابردوو ،واڵتە یەكگرتووەكان و ڕوسیا پەالماری
تیرۆریستی ترسناك و گەورەیان لە واڵتی خۆیان ئەزموون
كردووەو گروپە تیرۆریستییەكان درێژە بە پەالمارەكانیان
دەدەن بۆ سەر ئەو دوو واڵت��ە .س��ەرەڕای جیاوازی
تێڕوانینی كرملین و واشنتۆن سەبارەت بەو بابەتە،
هەردوو واڵت لەبەرگرتن لە روودانی ئەو پەالمارانەو
كۆنتڕۆڵی تیرۆریستان بەسەر ناوچە گرنگەكانی
رۆژهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت ،ئاسیای ناوەندی و قەفقاز،
بە تایبەت لە پەراوێزی باشوری ڕوسیا ،بەرژەوەندی
هاوبەشییان هەیە .ئەو بەرژەوەندییە هاوبەشە زیاتر
لە بەگژداچوونەوە و سەركوتكردنی رژێمی تالیبان لە
ئەفغانستامنان بینیووە .تێگەیشتنی ڕوسیا لە هەڕەشەی
تیرۆریستی لەبەرامبەر ئاسایش و یەكپارچەیی خاكەكەی
دوای رووداوی تیرۆریستی بێسالن ( )Beslanلە 8ی
سێپتەمبەری  ،2004بە شێوەیەكی بەرچاو زیادیكرد.
روودان��ی كارەساتێكی لەو جۆرە لەناو خاكی ڕوسیادا،
نیگەرانی واڵتە یەكگرتووەكان و هاوپەیامنانی ئەوروپی
لە دووبارەبوونەوەی وەها پەالمارێك لە خاكەكەیاندا بۆ
چیچانی و قەفقازییەكانی باكور دەگەڕێتەوە .بەمەش
لەڕوانگەی دەوڵەمتەردانی ئەمەریكاوە ،گرنگرتین كارێك
كە ڕوسیا دەتوانێت بەئاقاری هاوكاریكردنی شەڕی واڵتە
یەكگرتووەكان دژی تیرۆریزم ئەنجامی بدات ،بریتییە لە
زامنكردنی ئاسایشی زیاتر و باشرت بۆ خودی ڕوسیا دەبێت،
چونكە ڕوسیایەكی الواز بە ئاقاری بەرژەوەندی واڵتە
یەكگرتووەكان نییە .لە الكەی دیكەوە ،لەوانەیە زیاتر لە
هەر واڵتێك ،واڵتە یەكگرتووەكان و ڕوسیا لە بەرژەوەندی
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تەواو هەماهەنگی بەرگرتن لە گەیشتنی تیرۆریستان بە
چەكی كۆمەڵكووژی بەهرەمەند بن .هەر بەو بەڵگەیە
ئەو بابەتە بۆتە مەسەلەیەكی بنچینەیی لە سیاسەتی
ئاسایشی واڵتە یەكگرتووەكان دوای یازدەی سێپتەمبەر.
بەم ئاقارەدا ،ئەلقاعیدە و تۆڕێكی فراوان لە گروپەكانی
وابەستە پێی ،تەنیا تیرۆریستان نین كە پێگەخوازییەكی
وەه��ای��ان هەیە .گوتەی چیچانییەكان و بەڵگەی
بەدەستهاتوو لێیان نیشاندەری پەیوەندییانە بە
تیرۆریزمی ناوهكی ،لە ڕێگەی وێرانكاری دامەزراوەی
ناوكیی بە سودوەرگرتن لە بۆمبی ناوكیی .ئ��ەوان
چەندینجار ئارەزووی خۆیان بە سودوەرگرتن لە چەكی
تیشكی نیشانداوە (لەوانە دانانی چەكی تیشكی لە
پاركی مۆسكۆ لە ساڵی  .)1995هەروەها دەسەاڵتدارانی
ڕوسیا ڕایانگەیاندووە كە تیرۆریستەكان ،لەوانەیە
چیچانییە تووندڕەوەكان لە ساڵی  ،2001–2002چوار
جار دەستپێشخەرییان كردبوو بۆ ناساندنی شوێنی كاڵوە
ئەتۆمییەكانی ڕوسیا( ،دووجار لە سایتەكانی پاراستنی
ئەو كاڵوانەو دووج��ار شەمەندەفەرەكانی هەڵگری
كاڵوە ناوكییهكان) .هاوكات ،راگەیەندراوە تیرۆریستە
چیچانییەكان كە دەستییان بەسەر شانۆی مۆسكۆ لە 23ی
ئۆكتۆبەری ساڵی 2002دا گرتبوو ،پێشرت لە پەالمارێكدا
بۆ دام��ەزراوە ناوكییەكانی مۆسكۆ ،بۆ گەیشنت بوو بە
م��اددەی ناوكیی پێویست ،بۆ درووستكردنی چەكی
كۆمەڵكووژ.
لەو پەیوەندییەدا ،دەسەاڵتدارانی واڵتە یەكگرتووەكان
باوەڕیانوایە ،نەبوونی پارێزگاری پێویست لە مادەی
ناوكی ،تەنیا كێشەی ڕوسیا نییە ،بەڵكو بە كێشەی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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جیهانی ئەژمار دەكرێت .هەربەو بەڵگەیە ،هەردوو
واڵت هەوڵێكی زۆرییان لە سااڵنی راب��ردوو لەڕووی
هاوكاری دژە تیرۆریستی (بە تایبەت ئەفغانستان) و
ئاسایشی ناوكی (بە تایبەت هەوڵی هاوبەش لە ڕووی
كەمكردنەوەی هەڕەشە) ئەنجامداوە .لەگەڵ ئەوەشدا،
هێشتا هیچ جۆرە پەیوەندییەكی گونجاو بۆ ئاڵوگۆڕكردنی
زانیاری سەبارەت بە چاالكییە دژە تیرۆریستییەكان و
ئاسایشی ناوكیی نێوانیان نییە ،بۆچی كە دەسەاڵتدارانی
ڕوسیا لە گریامنەی سیخوڕیی پسپۆڕانی ئەمەریكی
لە دام���ەزراوەی ناوكیی ئەو واڵت��ەو دەسەاڵتدارانی
ئەمەریكی لە كەڵكوەرگرتنی ڕوسیا لە یارمەتییەكانی ئەو
واڵتە نیگەرانن.
 .3باڵوبوونەوەی ناتۆ
دوای پاشەكشەی یەكێتی سۆڤێتی (پێشوو) ،ورتە ورتی
توانای زۆرب��ەی كارەكتەرانی جیهانی و ناوچەیی و
فۆڕمگرتنی هاوپەیامنی نوێ لەسەر بنەمای جیۆپۆلەتیكی
نوێ دەستیپێكرد .لەو ناوەدا پەیامنی ئەتاڵنتیكی باكور
(ناتۆ) ،كە دوای هەڵوەشانەوەی یەكێتی كۆمۆنیستی و
پەیامنی وارشۆ بەبێ ركابەر لە گۆڕەپانی مامەڵەی سەربازی
و ئاسایشی جیهانیدا مابۆوە .نەك تەنیا بە پێچەوانەی
زۆربەی پێشبینییەكان ماهیەتی بوونی خۆی لەدەست
نەدا ،بەڵكو هەوڵی فراوانكردنی چوارچێوەی تواناكانیشی
دا .لەو بوارەدا ،فدراسیۆنی ڕوسیا ،پەلوپۆ هاویشتنی ناتۆ
بۆ رۆژهەاڵت بە هەڕەشەیەكی سهر ئاسایشی بە زەبرێك
دادەنێت ،كە مۆسكۆ ناتوانێت سەبارەت بەوە ساردوسڕ
بێت ،چونكە پەیوەندیكردنی كۆمارەكانی سۆڤێتی پێشوو
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بە ناتۆ ،هەژمونی كۆنی ڕوسیا لەو ناوچانە ڕوبەڕوی
كێشە دەكاتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا ،تا ئێستا نەك تەنیا
گرژی و نیگەرانیەكانی ڕوسیا رەوتی پەلوپۆ هاویشتنی
ناتۆی نەوەستاندووە ،بەڵكو ڕوسیا بۆخۆشی ناچاربووە
هاوكاری ناتۆ بكات ،چونكە هەردووكییان بەرژەوەندی
هاوبەشی زۆرییان بۆ هاوكاری لە مەسەلە ئاسایشییەكان
لەوانە بەگژداچوونەوەی تیرۆریزم ،باڵوبوونەوەی چەكی
كۆمەڵكووژ ،دابینكردنی ئاسایشی وزە و یەكالكردنەوەی
مشتوومڕی ناوچەییان هەیە.
هەرچۆنێك بێت ،نیگەرانی مۆسكۆ لە قۆناغەكانی
بەرایی دوای پاشەكشەی سۆڤێت سەبارەت بە ناتۆ كەمرت
بووەو بەهەمانشێوە كە گومتان تەنانەت لە سرتاكتۆرە
نوێ و الوەكییەکانی ناتۆ وەك (ئەنجومەنی هاوكاری
ئەتاڵنتیكی باكور) ( )1992و بەرنامەی بەشداری بۆ
ئاشتی ناتۆ ( )1994دژایەتی جدی لەگەڵ هەنگاوەكانی
رێكنەخست ،بەاڵم كۆمەڵێك لە بابەتەكان بووە هۆی
نیگەرانی روسەكان و پەیوەندییەكانی ناتۆ – ڕوسیای بە
رادەیەكی زۆر تووشی گرژی كرد.
لەو پەیوەندییەدا ،پێویستە ساڵی  1999بە لوتكەی
ركابەرییەكانی ڕوسیا – ناتۆ بزانێت ،چونكە بە بوون به
ئەندامی فهڕمی ههرسێ واڵتی چیك ،هەنگاریا و پۆڵەندا،
داوای بوونە ئەندامی فهڕمی  9واڵتی دیكە لە چوارچێوەی
(بڕیاری هەنگاو بۆ بوونە ئەندام) ،چاالكی سەربازی ناتۆ
لە یوگسالڤیاو پەسهنكردنی بەڵگەی (رێبازی سرتاتیژی
نوێی ناتۆ) كە رێگه بە ناتۆ دەدات زیاتر لە یەكێتییەكی
بەرگریكار لە قەڵەمڕەوی خۆی كاربكات ،روسەكان
بە تووندی نیگەران ب��وون و هەرجۆرە هیوایەك بە
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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قبووڵكردنی لە ناوەندەكانی خۆرئاوا بۆیان بە نائومێدی
گۆڕا .ڕوسیا لەو رۆژگارەدا هۆشدارییەكانی خوارەوەی
بۆ خۆرئاواو بە تایبەت واڵتە یەكگرتووەكان لە پەیوەند
بە پەلوپۆ هاویشتنی ناتۆو ئاكامە گریامنەییەكانی دا كە
تاڕادەیەك هەموویان الیەنی كردەكییان بەخۆوە گرت:
 .1بڕیارنامەی چەكوچۆڵ و هێزە چەكدارە باوەكان لە
ئەوروپا مانای خۆی لەدەستدەدات و هەڵدەوەشێتەوە.
 .2ڕوسیا هەوڵدەدات لە ڕێگەیەكی دیكەوە ناهاوسەنگی
چەكوچۆڵی باو قەرەبوو بكاتەوە.
 .3پەسهندو جێبەجێكردنی بڕیارنامەی ستارت 2 -دەچێتە
ژێر پرسیارەوە( .ڕوسیا لە 14ی تهمووزی  2002رایگەیاند
ئیدی خۆی بە پابەندی بڕیارنامەی ستارت 2 -نازانێت).
 .4فەرماندەی گشتی هێزە چەكدارەكانی ڕوسیا لە
چوارچێوەی ئەركی خۆیدا ناچاردەبێت لە پێشنیازی
بەرنامەی پێداچوونەوەی گرووپ بەندی هێزەكان و
درووستكردنی ژێرخان بۆ بارودۆخی نوێ بكۆڵێتەوە.
ئێستاش كە واڵتانی رۆمانیا ،التیڤیاو لیتوانیا لە ئەوروپای
خۆرهەاڵت پەیوەندییان كردووە بە ناتۆوە ،نیگەرانی
روسەكان لە پەلوپۆ هاویشتنی توانای ناتۆ لە ئاسیای
ناوەندو قەفقاز لەسەر داوای سێ كۆماری قەفقازی
باشور ئازەربایجان ،ئەرمەنستان و گورجستان بۆ چوونە
پاڵ ناتۆ دوو ئەوەندە بووە ،بە شێوەیەك كە لەگەڵ
بڕیاری دوا كۆبوونەوەی سەرۆكانی ناتۆ لە ئهستنەبوڵ
لە بارەی چوونە دەرەوەی هێزەكانی ڕوسیا لە گورجستان
و پەكخستنی هەندێك لە پێگەكانی ڕوسیا لەو كۆمارە
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وەرگیرا ،نوێنەری ڕوسیا كە وەك میوان لەو كۆبوونەیەدا
ئامادەبوو ،بە نیگەرانییەوە كۆبوونەوەكەی بەجێهێشت.
سەرەڕای زیادبوونی هاوكارییە سەربازییەكانی ئەمەریكا
بۆ هەندێك لە كۆمارەكانی ئاسیای ناوەندی و قەفقاز
و سازدانی مانۆڕە سەربازییەكان لە دەریای خەزەرو
دەریای رەش ،لەگەڵ ئەو كۆمارانە نیگەرانییەكانی پیاوانی
كرملینی قوڵرت كردۆتەوە .به ئەندامبوونی ئۆكرانیاو
گورجستان لە داهاتوودا لە پهیامنی ناتۆ ،بۆ مۆسكۆ زۆر
مایهی نیگەرانیه.
 .4دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ
بە سەرنجدان لەو واقیعهی كە جوواڵن بە ئاڕاستەی
ئابوری بازاڕو سیستمی سەرمایەداری لەناو كۆمەڵگەی
ڕوسیا كارێكی قبوڵكراوە ،حكومەتی ڕوسیاش تا ئاستێك
سیاسەتی هاوڕایی خۆرئاوای گرتۆتەبەرو هەوڵدەدات
جۆرێك له دیموكراسی ،بەاڵم لە جۆری دیموكراسی
رێنامییكراو لە ڕوسیا بێنێتە ئاراوه .یەكێك لەو هۆكارانەی
كە واقیعیەتی دیموكراسی ڕوسیا ،وەك مەسەلەیەكی
گرنگ لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا دەخاتەڕوو،
ئەوەیە كە داهاتووی دیموكراسی لەو واڵتە زۆر گرنگە
و ئەگەر ڕوسیا لەهێنانەئارای رژێمێكی دیموكراتیدا
سەركەوتوو نەبێت ،هەڵوێستگیری ب��ەك��ردەوە لە
سیاسەتی دەرەوەی ئەو واڵتەش دەتوانێت بەدرێژایی
كات بگۆڕێت ،بۆیە ئەو ناپاكییە لە مەكۆی خۆرئاوا هەیە،
كە ڕوسیا لە جوواڵنی بە ئاڕاستەی حكومەتێكی رەهایە،
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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چونکە رژێمی ڕوسیا هەرگیز هەموو پرەنسیپەكانی
لیرباڵ دیموكراسی ئەزموون نەكردووە.
فالدیمێر پۆتین دوای ئ��ەوەی كە لە بەهاری 2000
وەك سەرۆك كۆماری ڕوسیا هەڵبژێردرا ،سیستمێكی
سیاسی دام���ەزراوەی دیموكراسی الوزای بە میرات
گرت ،كە هاوسەنگی هێزەكانی ناوی ،لەنێوان سەرۆك
كۆمار و دەسەاڵتی یاسادانان لە قازانجی سەرۆك
كۆمار گۆڕابوو ،حكومەتی یاسا تازە لە سەرەتای رێگە
بوو ،سیستمی حزبی سیاسی و كۆمەڵگەی مەدەنیش
گەشەیەكی ئەوتۆی نەكردبوو .لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵیدا
ریفۆرمی سیاسی لەڕووی بەهێزكردنی حكومەتی خۆی
بەبێ پێشێلكردنی رێساكانی گەمەی دیموكراسی
رێنامییكراوە) باسیدەكەن ،بەاڵم لە ڕوانگەی واڵتە
یەكگرتووەكان نیشانەكانی رەفتاری نادیموكراسی
لە ڕوسیا زۆر لەوە زیاترە كە چاوەڕێ دەكرێت ،بە
جۆرێك كە لە سرتاتیژیەتی ئاسایشی نیشتامنی ئەو
واڵتە لە ساڵی  2006هاتووە( :بەداخەوە مەیلەكانی
ئەو دواییە نیشانەی كەمبوونەوەی پابەندی ڕوسیا بە
ئازادیی و دامەزراوە دیموكراسییەکانەوەیە .هەرچۆنێك
بێت ،ئێمە بۆ هاندانی حكومەتی ڕوسیا بۆ جوواڵن
بەرەوپێش نەك پاش ،لە رەوتی ئازادی هەوڵدەدەین
هەنگاو بۆ بەرگرتن لە گەشەی دیموكراسی لە ناوخۆو
دەرەوەی ڕوسیا زیان بە گەشەی پەیوەندییەكانی ئەو
واڵتە لەگەڵ واڵتە یەكگرتووەكان ،ئەوروپاو دراوسێكانی
دەگەیەنێت).
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لەم بوارەدا حكومەتی واڵتە یەكگرتووەكان ،ئاماژە بەم
بابەتانەی خوارەوە دەكات:
*چیچان :سەربازە چەكدارەكانی پۆتین ،لە ئاستێكی فراواندا
درێژە بە پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤی سڤیل دەدەن.
لەوانەیە ڕوسیا مافی خۆی بێت بۆ پاراستنی سنورەكانی،
سوود لە هێزەكانی وەربگرێت ،بەاڵم ناتوانرێت ئامڕازو
میتۆدەكانی بەكارهێرناو لەو شەڕەدا بە رەوا بزانرێت.
*میدیاكان :ل��ەو ك��ات��ەوەی پۆتین و حكومەتەكەی
هاتوونەتە سەركار ،هەژمونییان بەسەر تۆڕەكانی
تەلەفیزیۆنی نیشتامنیدا كردووە ،كە لە رابردوو سەربەخۆ
بوون و بێدەنگییان ك��ردوون ،یان دەستەی نوسەرانی
چەندین رۆژنامە ،یان هەفتەنامەی نیشتامنییان گۆڕیوە.
*ئەنجومەنی فیدراسیۆن و ناوچەكان :لە سیستمی
نوێدا پۆتین ،ئەنجومەنی فیدراسیۆنی ڕوسیای بااڵتر لە
پەرلەمانی ڕوسیای لە كاری یاسادانان داناوە .لەسەر ئەو
بنچینەیە ،ئەندامانی ئەنجومەنی فدراسیۆن بە دانان
بووەو سرتاكتچهرێك پێكدەهێنن كە كەمرت رەوایەتی
هەیەو بە دەسەاڵتی سەرۆك كۆماردا دەچێتەوە.
*ئابوری و كۆمەڵگەی مەدەنی :توانای حكومەت لە
سەردەمی پۆتین لە كۆمەڵگەی ڕوسیا بە تەرزێكی
زەق زیادیكردووە و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی
پاڵپشتیكراوی حكومەت دروستبووە ،كە ئەندامەكانی
كارەكتەری سەربەخۆ نین ،بەڵكو بە كارەكتەری ژێر
دەسەاڵتی حكومەت ئەژمار دەكرێن.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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*بەرگرتن لە مامەڵەكردن لەگەڵ خ��ۆرئ��اوا :پۆتین
هەوڵدەدات پەیوەندی خۆرئاواییەكان لەگەڵ كۆمەڵگەی
ڕوسیا سنوردار بكات ،حكومەتەكەی گروپەكانی پارێزەری
ئاشتییان دەرك��ردو نوسینگەی رێكخراوی ئاسایش و
هاوكاری ئەوروپای لە چیچانیش پەكخست.
*هەڵبژاردنەكان :خراپرتین بارودۆخی شیاو لە ڕوسیا،
پەیوەندی بە هەڵبژاردنەوە هەیە .كرملین بە شێوەیەكی
زەق دەست لە پرۆسەی هەڵبژاردنەكان وەردەدات.
البردنی كاندیدەكان بەبێ هیچ هۆیەك لە هەڵبژاردنە
ناوخۆییەكان و سنورداركردنی رەوتی زانیاری لە بارەی
هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان لەوانە هەنگاوی حكومەت بەو
ئاقارەدا ببات .هەر لەو پەیوەندییەدا ،ماڵی ئازادی كە
بارەگای سەرەكی لە واشنتۆنە ،بە بیانووی سیاسەتەكانی
حكومەتی ڕوسیا لە الوازك��ردن��ی حزبە نەیارەكان،
سنورداركردنی میدیاكان و لەمپەر درووستكردن بۆ
رێكخراوە ناحكومییەكان ،پێگەی ئەو واڵتەی لە «تا
ڕادەیەك ئازاد» بۆ «ئازاد نەبوو» هێناوەتە خوارەوە.
حكومەتی ئەمەریكا لە بواری مافەكانی مرۆڤیش فشاری
خستۆتە سەر ڕوسیاو رەخنەی تووندی لە حكومەتی
ئەو واڵتە گرتووە ،بەشێوەیەك كە لە راپۆرتی بارودۆخی
مافەكانی مرۆڤی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا لە ساڵی
 2007هاتووە ،كە ڕوسیا لە ساڵی 2006وە تا ئێستا ترسناكی
بارودۆخی مافەكانی مرۆڤی بینیووە و زیادبوونی ژمارەی
كوشتنی راسپێردراو ،دەستێوەردانی فراوانی رێكخراوە
سەربازییەكان لە ژیانی كۆمەڵگەی مەدەنی ،تووندكردنی
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كۆنتڕۆڵی سۆشیال میدیاكان ،دنەدانی دووژمنكاری نێوان
نەتەوەیی ،بە تایبەت پەالماری دژەگورجی ،وەك ئاماژەی
بەرجەستەی ئەو بارودۆخە باسیكراوە.
هەروەها بەردەوامی چڕبوونەوەی دەسەاڵتی یاسادانان،
پەرلەمانی گوێڕایەڵ ،فشاری سیاسی بەسەر دەسەاڵتی
دادوەری ،هەڵنەكردن لەگەڵ كەمینە نەتەوەییەكان،
گەندەڵی دارایی ،كاریگەری بژاردەیی یاساكان ،بەردەوامی
سنورداركردنی ئازادی سۆشیال میدیاكان ،سانسۆركردنی
نوسینی رۆژنامەنووسان و راوەدونانی هەندێك رێكخراوە
ناحكومییەكان ،وهك تایبەمتەندیەتی سیستمی سیاسی
ڕوسیا لەساڵی  2006راگەیەنراوە.
 .5بازرگانی و ئابوری جیهانی
 پەیوەندییە ئابورییەكان:لە سەردەمی شەڕی سارد ،پەیوەندییە ئابورییەكانی
واڵتە یەكگرتووەكان و سۆڤێت بەهۆی بوونی كۆسپی
ئاسایشی نیشتامنی و سیاسەتی دەرەوە ،زۆر سنورداربوو.
هاوكات بەرنامەدانانی ناوەندی ،بەرگرتن لە وەبەرهێنانی
دەرەكی و كۆنتڕۆڵی بازرگانی دەرەكی لەالیەن یەكێتی
سۆڤێت وهك یهكێك لە كێشەكانی دیكە ئەژمار
دەكرێت .لەگەڵ رووخانی یەكێتی سۆڤێت ،سەرۆكانی
ڕوسیا سیستمی بەرنامەدانانی ناوەندییان خستەالوە و
ئازادكردنی بازرگانی دەرەكی و وەبەرهێنانیان چاودێری
كرد .لەو رووەوە پەیوەندییە ئابورییەكانی هەردوو واڵت
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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گەشەیكرد .هەرچەنده رەوتی بازرگانی و وەبەرهێنان
هێشتاش لە ئاستی خوارەوەیە (تەماشای ئەو خشتەی
خوارەوە بكە).

خشتەی س��ەرەوە نیشانیدەدات ،كە بازرگانی واڵتە
یەكگرتووەكان و ڕوس��ی��ا ،النیكەم ه���اوردەی واڵتە
یەكگرتووەكان ،گەشەی جێگەی تێبینی هەبووە .هاوردەی
ئەمەریكا لە  4.3ملیار دۆالر لە ساڵی  1997گەیشتووە
بە  19.8ملیار دۆالر لە ساڵی  .2006هەناردەی واڵتە
یەكگرتووەكانیش هەرچەنده تا ئاستێك زیادیكردووە،
بەاڵم ساڵی  1999بەهۆی كەمبوونەوەی بەهای رۆبڵی
روسی دوای قەیرانی دارایی ئەو واڵتە ،بەرەو پووکانەوە
چ��وو .س���ەرەڕای زی��ادب��وون لە ئاستی پەیوەندییە
بازرگانییەكان ،ڕوسیا تەنها 1.1%ی لە هاوردەو  0.4%لە
هەناردەی واڵتە یەكگرتووەكان و ئەمەریكاش  3.1%لە
هەناردەو  4.4%لە هاوردەی ڕوسیا لە ساڵی  2006ملیار
دۆالری تایبەت كردبوو بە خۆیان .هەروەها ویالیەتە
یەكگرتووەكان لەگەڵ  4.6%ملیار دۆالر سەرمایەگوزاری
دەرەكی راستەوخۆ ،سێیەمین سەرچاوەی سەرمایەگوزاری
دەرەكی راستەوخۆ دوای قوبرس و لۆكسهمبۆرگ (لەبەر
بوونی سەرمایەی زیاتری هاواڵتی روسی لەو دوو واڵتەدا)
لە ڕوسیا دەبێت.
ژێرخانەكانی دارای��ی و مووچەی الوازی ڕوسیا بە
تەنیشت مەودای جوگرافیی زۆری ئەو واڵتە لەگەڵ واڵتە
یەكگرتووەكانیش لەوانە هۆكارەكانی گەشەی سنورداری
36

عەباس کاردان

پەیوەندییە ئابورییەكانی نێوانیان بێت ،بەجۆرێك كە
واڵتە یەكگرتووەكان وەك شەریكی بازرگانی ڕوسیا لە
پێگەی حەوتەم و ڕوسیاش لە پێگەی سی و هەشتەم
شەریكی بازرگانی واڵتە یەكگرتووەكانه.
 رێكخراوی بازرگانی جیهانی:حكومەتی ڕوسیا بە شێوەیەكی فهڕمی لە ساڵی 1993
داوای خۆی بۆ پەیوەندیكردن بە رێككەوتننامەی گشتی
تاریفە و بازرگانی (گات)ی رادەستی ئەو رێكخراوە كرد
و گفتوگۆ بۆ چوونەپاڵیشی هەر لەو ساڵەدا دەستیپێكرد.
پاشان لە ساڵی  1995رێكخراوی بازرگانی جیهانی
( )WTOرێكخراوێك كە جێگەی گاتی گرتەوە) ،داوای
بوونە ئەندامی ڕوسیای بۆ لێكۆڵینەوە خستە كارنامەی
خۆیەوە .لەگەڵ ئەوەشدا ،گفتوگۆ بۆ پەیوەندیكردنی
ڕوسیا بەو رێكخراوە هێشتا نەگەیشتۆتە دوائەنجام و
دوایین گفتوگۆ لە مارسی  2006ئەنجامدرا.
چوونە ن���اوەوەی رێكخراوی بازرگانی بۆ ڕوسیاو
سەرۆكایەتیكردنی ،گرنگی زۆری هەیە ،بە جۆرێك
كە فالدیمێر پۆتینی پابهند كرد به پەیوەندیكردن بەو
رێكخراوەی بە بااڵترین پێشینەی حكومەتی خۆی
راگەیاندبوو .ئەو ئەو بابەتەی بە هەنگاوێكی گرنگ
لە هەماهەنگی ئابوری واڵتەكەی لەگەڵ جیهان و
بەهێزكردنی گەشەو پەرەپێدانی ئابوریەكەی بە راكێشانی
سەرمایەگوزاری دەرەك��ی و كەمبوونەوەی ئاستەنگی
بازرگانی دەزانێت .لە ڕوانگەی واڵتە یەكگرتووەكانەوە،
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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یەكێتی ئەوروپاو شەریكە بازرگانییەكانی دیكەیان،
پەیوەندی كردنی ڕوسیا بەو رێكخراوە ،بە هۆكاری
زیادبوونی سەقامگیری و پێشبینیكراو لە بازرگانی دەرەكی
و سەرمایەگوزاری لەناویدا دەبێت .واڵتە یەكگرتووەكان
لە راگەیەنراوو گفتوگۆ رەسمییەكانی بەرچاو دەخرێت،
كە هەر لەو سەرەتاوە پارێزەری پەیوەندیكردنی ڕوسیا
بە رێكخراوی بازرگانی جیهانی بووە و راسپاردنی كردووه
كه هاوكارییە پێویستەكان بۆ پەیوەندیكردنی ئەو واڵتە
خراوەتە بەردەست روسەكان .چونكە خاوەن گەورەترین
ئابوری جیهانەو پەیوەندیكردنی ڕوسیا دەرفەتی زۆری بۆ
دەڕەخسێنێت و پارێزگاری لە پەیوەندیكردنی ڕوسیا بە
رێكخراوی بازرگانی جیهانی بەشێك لە سیاسەتی ئابوری
و بازرگانی ئەو واڵتە دوای جەنگی سارد دەبێت ،كە
هەوڵەكانی ڕوسیا بۆ هێنانە ئارای ئابورییەكی بازاڕی
هاندەدات.
لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەمەریكا سوورە لەسەر ئەوەی كە
پێویستە ڕوسیا تەواوی هەلومەرجەكان بۆ پەیوەندی
كردن جێبەجێ بكات ،چونكە خوازیاری ئەوە دەبێت كە
لەڕێگەی میكانیزمەكانی ئەو رێكخراوە رەفتاری ڕوسیا و
هەروەها مەسەلەكانی پەیوەست بە بازرگانی جیهانی لە
كۆنتڕۆڵی خۆیدا دەبێت .هەر لەبەر ئەوەیە كە ئێستا
حكومەتی واڵتە یەكگرتووەكان ،سەرەڕای گوتراوەكەی
سەرەوە بۆ گرنگرتین ئاستەنگی پەیوەندیكردنی ڕوسیا
بە رێكخراوی جیهانی گ��ۆڕاوە .كلیلی گفتوگۆكانی
ڕوسیا لەگەڵ ئەو واڵتە لە ب��ارەی پەیوەندیكردن بە
رێكخراوی بازرگانی جیهانی بریتییە لە بە تایبەتیكردنی
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بەشی خزمەتگوزاری ،بە تایبەت لە چوارچێوەی
بانكی و بیمەو هەروەها یاساكانی ڕوسیا سەبارەت بە
مافەكانی خاوەندارێتی مەعنەوی دەبێت .ناكۆكی لە
بارەی ه��اوردەی مریشك و بەروبوومی گۆشتی واڵتە
یەكگرتووەكانیش ،كاتێكی زۆری لە گفتوگۆ بۆ خۆی
تەرخانكردووە.
ه��ەروەه��ا یەكێتی ئ��ەوروپ��ا و واڵت��ە یەكگرتووەكان
تێڕوانینگەلییان لە بارەی سیاسەتەكانی نرخدانانی وزە
لەالیەن ڕوسیا راگەیاندبوو ،چونكە ڕوسیا لە ناوخۆ
گازی رسوشتی ،نەوت و كارەبا بە نرخێكی زۆر نزمرت لە
نرخەكانی جیهانی دەخاتە ڕوو ،كە دهرفهتی زۆر دەخاتە
بەردەست بەرهەمهێنەرانی ناوخۆی ئەو واڵتە .هەروەها
نیگەرانیەكان سەبارەت بە پێگەی بازرگانی ڕوسیا
لەبەشی خزمەتگوزاری و تاریفەكانی سەرەوە بۆ فڕۆكەی
مەدەنییش ،خێرایی ئەو پرۆسەیەی كەمكردۆتەوە.
زۆرب��ە لەو ب��اوەڕەدا بوون كە هەر دوو واڵت ،واڵتە
یەكگرتووەكان و ڕوسیا لە گفتوگۆی كۆبوونەوەی سەرانی
هەشت واڵتی پیشەسازی لە 17 – 15ی تهمووزی ساڵی
 2006لە سانت پرتوسبۆرگی ڕوسیا گەیشتنە رێككەوتن،
بەاڵم ئەو شتە نەهاتە دی .وەزی��ری بازرگانی ڕوسیا
لەو بارەیەوە رایگەیاندبوو كە مەسەلەكانی پەیوەست
بە كشتوكاڵ ،گرنگرتین لەمپەر بۆ دەستەبەركردنی
رەزامەندی ئەمەریكا بوو لە ڕووی چوونە ن��اوەوەی
ڕوسیا بۆ رێكخراوی بازرگانی جیهانی .سەرەڕای ئهوهی
لەو كۆبوونەوەیە سەرانی هەردوو واڵت لە بوارەكانی
بانكداری و بیمەو جێبەجێكردنی بڕیارەكان سەبارەت بە
كۆپی نایاسایی كۆمپیوتەری گەیشتنە چەند رێككەوتنێك.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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 وزەلە سەردەمی ئەمڕۆدا ،ئامڕازێكی كاریگەر لە پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەكان ،بابەتی وزەو بە تایبەت نەوت و گازو
پێویستی رۆژانەیە لە كۆمەڵەگەكان و واڵتانی جیاجیا
لە جیهان لەسەر ئەو سەرچاوانە ،ژیاریی و گرنگ
دەبێت .لە ڕاستیدا یەكێك لەو هۆكارانەی كە ڕوسیا لە
داهاتوودا بۆ كارەكتەرێكی گرنگ دەگۆڕێت ،سەرچاوە
دەوڵەمەندەكانی نەوتی و گ��ازی ئەو واڵت��ە دەبێت
كە گرنگی زۆری لە گەمە جیهانییەكاندا دەبێت .ئەو
سەرچاوانە كە لەالیەك هۆكاری رزگاركردنی ئابوری
كەسادی ڕوسیابوو ،لە یەكەی دیكەوە ب��ووە هۆی
زیادبوونی دەسەاڵتی كرملین لەئاستەكانی ناوچەیی
و جیهانی ئەو واڵتەی لە گروپی هەشت بە تەنیشت
دەسەاڵتەكانی دیكەی بااڵتری ئابوری جیهان دانا .ڕوسیا
بە هەبوونی  1/680ترلیۆن مەتر سێجای پاشەكەوتی
گاز 26.7% ،لە تێكڕای پاشەكەوتی گازی جیهانی لەبەر
دەستە و لەگەڵ بەرهەمهێنانی سااڵنەی  590ملیار
مەتر سێجای گازی رسوشتی ،نزیكەی 22%ی تێكڕای
گازی بەرهەمهێنانی جیهان بۆخۆی تایبەت كردووە .لە
بواری نەوتی خاویش ،فدراسیۆنی ڕوسیا بە هەبوونی
پاشەكەوتی وەكیەكی  60ملیار بەرمیل 6.1% ،لە تێكڕای
سەرچاوەكانی نەوتی خاوی جیهانی لەبەردەستەو لەگەڵ
بەرهەمهێنانی زیاتر لە  7ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا ،لە
پلەی دووەمی جیهاندایە.
لە بواری وزە ،راستە هەرچەنده واڵتە یەكگرتووەكان
گەورەترین بەكارهێنەری وزەی��ە لە جیهان و ڕوسیا
هیچكاتێك راستەوخۆ ن��ەوت و گ��ازی بۆ ئەو واڵتە
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نەخستۆتەڕوو ،بەاڵم گرنگی وەك خستنەڕووی وزە
بەشێوەیەكی زۆروزەوەند بەرەو زیادبوونە .چونكە واڵتە
یەكگرتووەكان زیاتر لە نیوەی وزەی خۆی لە ناوچەی
نادڵنیای خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت ه��اوردە دەك��ات و
كۆمپانیا نەوتییەكانی هەوڵدەدەن سەرچاوەی نوێ پەیدا
بكەن .حكومەتی ئەمەریكاش لە بەرزی نرخی گازو
نەوت زیانێكی زۆری بەردەكەوێت و ئەگەر بتوانێت لە
گۆڕەپانی هاوكاری لەگەڵ ڕوسیا نرخەكان نزمرت بهێڵێتەوە،
قازانج دەكات .لەالیەن ڕوسیاشەوە بۆ بازاڕەكانی فرۆش
و بە تایبەت سەرمایەگوزاری لە پیشەسازی نەوتی خۆی
پێویستە ،كە كۆمپانیا ئەمەریكییەكان بە ڕوانگەیەكی
باش بۆی ئەژمار دەكرێن.
ه��ەر ل��ەو پەیوەندییەدا سەرانی ه��ەردوو واڵت لە
دیدارێكدا لە برانسیاڵڤا ،پایتەختی سلۆڤاكیا لە فەوریەی
ساڵی  2005لە راگەیەنراوێكی هاوبەشدا لەسەر
پێویستی هاوكاری لەگۆڕەپانی وزە جەختییان كردەوە.
لەو دی��دارەدا فالدیمێر پۆتین كورد واتەنی :واڵتەكەی
لەساڵی  2010رادەیەكی زۆری گازی رسوشتی ،هەناردەی
واڵتە یەكگرتووەكان دەكات .هەر دوو واڵت لە بواری
وزەی ناوكییش دەستییان بە هاوكارییەكان كردووە .لە
مانگی دێسهمبهری  ،2006وەزیرانی وزەی هەردوو
واڵت بە شێوەیەكی هاوبەش بەرنامەیەكی كارییان بە
ئامانجی بەهێزكردنی هاوكارییەكانی ناوكی بۆ سەرۆك
كۆماری واڵتەكەیان خستۆتە ڕوو ،كە زیاتر لە گەشەی
تەكنەلۆجیای وزەی ناوكی ،بە چوارچێوەیەك بۆ هاوكاری
دوو الیەنە ئەژمار دەكرێت.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
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گۆڕەپانە سەرەكییەکانی هاوكاری لەو ب��وارەدا بریتی
دەبێت لەم بابەتانەی خوارەوە:
 .1گەشەو باڵوكردنەوەی وێستگە ئەتۆمییە گەورە و
بچوكوكان.
 .2سودوەرگرتن و گەاڵڵەی وێستگە ئەتۆمییە خێراكان.
 .3گەشەسەندنی سوتەمەنی ناوكیی نوێ بۆ وێستگە
ئەتۆمییە خێراكان.
 .4گ��ەش��ەك��ردن��ی ش��ێ��وەك��ان��ی پ��ێ��ش��ك��ەوت��وو بۆ
بەدەستهێنانەوەی سوتەمەنی ناوكیی.
 .5گەشەكردنی شێوەی نوێ بۆ خستنەڕووی خزمەتگوزاری
خوالوەی سوتەمەنی ناوكیی.
 .6هێنانە ئارای پێشكەوتن لە بواری باڵونەبوونەوەی
ناوكی.
لەگەڵ ئەوەشدا واڵتە یەكگرتووەكان لە پەیوەندییە
دووالیەنەكانی خۆی لەگەڵ ڕوسیا لە گۆڕەپانی وزەدا،
نیگەرانییەكانی خوارەوەی خستۆتە ڕوو:
 .1سودوەرگرتنی ڕوسیا لە وزە وەك هەرەمێكی سیاسی،
بە تایبەت لە هەمبەر یەكێتی ئەوروپا.
 .2پەڕینەوەی هێڵە بۆڕییە نوێكانی نەوت و گاز بەناو
خاكی ڕوسیا.
 .3گریامنەی دامەزراندنی رێكخراوی نارساو بە ئۆپێكی
گازیی بە ئامادەبوونی ڕوسیا.
كیشوەری ئەوروپا لەو ناوچانەی جیهان ،وەك بازاڕی
ساغكردنەوەی وزەی گرنگی وەك نەوت و گاز ،جیاوازی
گرنگی سەبارەت بە ناوچەكانی دیكە هەیە .لە روانگەی
حكومەتی ئەمەریكاوە ،وابەستەی زۆری واڵتانی
ئەوروپی بە وزە و ژێرخانەكانی سەربە ڕوسیا ،رەوتێكی
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نەرێنی دەبێت ،چونكە زۆرجار كرملین نیشانیداوە كە
ئامادەیی سود وەرگرتن لە وزە وەك ئامڕازێكی سیاسی
دەبێت كە هەر ئەو بابەتە هاوشێوەی سەردەمی جەنگی
سارد لەالیەن ڕوسیاوە دەبێتە هۆی نیگەرانی ئەمەریكا.
بەمەش لەقازانجی واڵتە یەكگرتووەكانە تا لە وابەستەیی
ئەوروپا بە وزەی ڕوسیا كەمبێتەوە .ئەو كارە بە نۆرەی
خۆی كەشی مانۆڕی هاوپەیامنانی ئەوروپی ئەمەریكای
سنوردار ك��ردووە و ناچاریان دەك��ات بە هەڵبژاردنی
نێوان خستنەڕووی وزەی جێگیر و هاوڕایی لەگەڵ واڵتە
یەكگرتووەكان سەبارەت بە هەندێك بابەتی كلیلی .هەر
لەو ڕوانگەیەوە هەنگاوێكی واڵتە یەكگرتووەكان ئەوەیە
تا رێگەكانی گواستنەوەی نەوت و گاز بۆ ئەوروپا ،لە
واڵتانی جیاجیا هەمەچەشن بكات.
ئێستاش دەریای خەزەر بۆ ناوەندی گەمەیەكی دەسەاڵتی
نوێ گۆڕاوە ،كە واڵتە یەكگرتووەكان و ڕوسیا گیرۆدەنی.
لەو پەیوەندییەدا واڵتە یەكگرتووەكان هەوڵیداوە رێگەی
جێگرەوە بۆ گواستنەوەی سەرچاوەكانی نەوت و گاز
لەو چوارچێوەیەدا بێنێتەئاراوە و لە وابەستەیی واڵتانی
ناوچەكە بە ڕوسیا و هەروەها ئێران كەم بكاتەوە.
ڕوسیا هەوڵدەدات ت��ەواوی رێگەكانی گواستنەوەی
تەواوی سەرچاوەكانی ئەو چوارچێوەیە كۆنتڕۆڵ بكات.
لەگەڵ ئەوەشدا ڕوسیا تا ئێستا نەیتوانیوە لە ئامادەیی
و دەسەاڵتی واڵتە یەكگرتووەكان لەو ناوچەیە پێشگیری
بكات ،بە شێوەیەك كە هێڵی بۆڕی باكۆ – تبلیس –
جهیهان كە پاڵپشتی واڵتە یەكگرتووەكانی لەپشتی
خۆی زانی ،ساڵی  2005چاالكییەكانی خۆی دەستپێكرد.
هەروەها واڵتە یەكگرتووەكان ،هێڵی بۆڕی (ئەودیوی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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خەزەر)یش دەپارێزێت ،كە گازی رسوشتی توركامنستان
لە ڕێگەی دەریای خەزەرەوە بۆ ئازەربایجان و پاشان بۆ
ئەوروپا هەناردە دەكات.
سەرەڕای ،دوای هەوڵەكانی مۆسكۆ ،لە مانگی مەی ،2007
سەرانی سێ واڵتی توركامنستان و كازاخستان و ڕوسیا
رێككەوتننامەیەكییان لە ڕووی نۆژەنكردنەوەی هێڵی
بۆڕی واژۆ كردووە ،كە تێیدا هاتووە گازی توركامنستان
لەڕێگەی خاكی كازاخستان و ڕوسیاوە بۆ بازاڕی ئەوروپا
بگوازرێتەوە .ئەو رێككەوتنە رەخنەی توندی حكومەتی
ئەمەریكای ب��ەدواوە بوو .سامۆئێل بۆدمانی ،وەزیری
وزەی ئەو واڵتە ،ئەو رێككەوتنەی بە پێویست بۆ ئەوروپا
زانی .هاوكات ،نیوەی پاشەكەوتی گازی جیهان لە هەردوو
واڵتی ڕوسیاو ئێرانە و پشتڕاست كردنەوەكانی لەسەر
بنەمای دامەزراندنی رێكخراوی وەك ئۆپێك لەو بوارەدا
بووە .واڵتە یەكگرتووەكان نیگەرانی تووندی خۆی لە
دامەزراندنی رێكخراوێكی لەو چەشنە دەربڕیووە.
ب -ناوچەكان و واڵتهكان:
 .1ئاسیای ناوەندو قەفقاز
بە پاشەكشەی سۆڤێت ،واڵتانی ئاسیای ناوەندی پشت
بەستنی خۆیان بە ڕوسیا كەمكردەوە و بەرەو ئەمەریكا
و خۆرئاوا شۆڕبوونەوە .ئاسیای ناوەندی لە سرتاتیژیەتی
جیهانی ئەمەریكا پێگەی تایبەتی پەیدا كرد و حكومەتی
ئەمەریكا لە ساڵی  ،1994سرتاتیژیەتی نوێی خۆی لە
پەیوەند بە ئاسیای ناوەندی راگەیاند ،كە بریتیبوو لە
پشتیوانی راشكاوانە لە واڵتانی ناوچەكە بۆ رزگاربوون لە
دەسەاڵتی باوی ڕوسیا ،سودمەند بوون لە سەرچاوەكانی
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ناوچەكە ،بەرگرتن لە دەسەاڵتی ئێران و ڕوسیا لەناوچەكە
و دانانی ئاسیای ناوەندی لە چوارچێوەی «بەرژەوەندی
سرتاتیژی» ئەمەریكا بوو .ئەمەریكا لەوە بەدواوە زۆر
هەوڵیدا بەها كولتورییەكانی خۆی بخاتە ناوچەكەوە و
ناوچەكە بكاتە وێستگەی دابینكردنی سوتەمەنی خۆی
و بۆ گەیشنت بەو ئامانجە سەرمایەگوزاری قورسی لە
بواری گەشەسەندنی پیشەسازی ،هەڵگرتن و گواستنەوە
و سەرچاوەكانی وزە كردو پشكی كۆمپانیاكانی گرنگی
نەوت و گازی كڕی ،ئەو كارە بووە هۆی كەمبوونەوەی
قهبارهی پەیوەندییەكانی واڵتانی ناوچەكە لەگەڵ ڕوسیاو
ئامادەیی خۆرئاوا لە ناوچەكەدا بەهێز بوو.
هەر لەو ب��وارەدا هەوڵ بە پەلكێشكردنی واڵت��ان بۆ
نەخشەی بەشداری بۆ ئاشتی ناتۆو زیادبوونی ئامادەیی
سەربازی و جێبەجێكردنی مەشقی سەربازی هاوبەش و
نۆژەنكردنەوەی بنكە سەربازییەكان ،بووە هۆی یەكەم
مانۆڕی سەربازی هاوبەش لە ناوچەكە بەبێ ئامادەیی
ڕوسیا لە ئۆروێلی .1998
سیاسەتی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا سەبارەت بە
واڵتانی تازە سەربەخۆبوو لە ئاسیای ناوەندی ،بەردەوامی
هێڵی سرتاتیژی گشتی ئەمەریكی لەبواری سودوەرگرتن لە
توانای نوێ بۆ پراكتیزەكردنی بەرژەوەندییە نیشتامنییەكانی
ئەمەریكا دەبێت .ئەوانە ئ��ەو پاڵنەرانەن كە واڵتە
یەكگرتووەكان بەو پێیە و تێڕوانینی بۆ پێگەی خۆی لە
جیهان ،هەموویان گۆڕانكاری لە كەش و هەوای سیاسی
و ئابوری هەڵدەسەنگێنێت تا بزانێت ئایا دەتوانێت سوود
لە هەلومەرجی نوێ بۆ بەرەوپێشربدنی بەرژەوەندییەكانی
خۆی یان (پێشخستنی دیموكراسی) وەربگرێت یان نا؟
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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كەواتا ،واڵتە یەكگرتووەكان لە سەرەتای ساڵی 1990وە
هەوڵیداوە بە سوودوەرگرتن لە پهیامنی ناتۆ ،رۆڵی خۆی
وەك تاكە زلهێز لەو ناوچەیە بەهێز كردووە .ڕوسیا لە
باكور گۆشەگیر بكات ،لە باشور هەڵوێستەكانی خۆی
لە پەیوەندی بە جیهانی ئیسالمی ئاسایی بكاتەوە ،لە
رۆژهەاڵت پێش بە چین بگرێت ،سەرەڕای پێشگری لە
پڕۆسەی یەكانگیری و ڕوسیا لە كۆمارە یەكگرتووەكانی
پێشووی داببڕێت .هەروەها واڵت��ە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا هەوڵدەدات لە نیگەرانیەكانی ئەو واڵتانە لە
وابەستەیی سیاسی – سەربازی و هونەری بۆ مۆسكۆ
لەقازانجی خۆی سودوەربگرێت و لەگەڵ ورووژاندنی
هەست و سۆزی نیشتامنی لەبواری سیاسەتی دەرەوەیان،
نەك تەنیا هەڵوێستی ڕوسیا وەك ناوەندی دەسەاڵت و
جەمسەری یەكانگیری لە ناوچەكە الواز بكات ،بەڵكو
هەڵوێستەكانی خۆی لە ئاسیای ناوەندی و باشوری ئاسیا
پتەو بكات.
لە دژایەتیكردنی ئەو سرتاتیژیەی ئەمەریكا ،دیپلۆماسی
ڕوسیاش گ��ۆڕاو هێڵی سیاسەتی دەرەوەی لە ڕووی
چاالكرتكردنی الیەنگیری ب��ەرەو ئاسیای ناوەندی ،بە
گەیشتنی فالدیمێر پۆتین بە پۆستی سەرۆك كۆماری
ڕوسیای فیدراڵی ئاشكرا بوو .ئێستاش ڕوسیا لەسەر
گەشەكردنی هاوكارییەكانی دووالیەنە لەگەڵ واڵتانی
ناوچەكەو یەكانگیری خێرای لەگەڵ واڵتانی ناوچەكە
چڕدەبێتەوە ،بە جۆرێك كە دەستپێشخەر یان الیەنگری
دامەزراندنی رێكخراوەكانی ناوچەیی ،وەك رێكخراوی
هاوكاری شانگهای ( )SCOب��ووە ،لەگەڵ ئەوەشدا
دوور دێتە بەرچاو كه واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
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پابەند بێت كە ڕوسیا بە شێوەیەكی گشتی ئاسیای
ناوەند بەجێبهێڵێت ،هەرچەنده بوونی ڕوسیا بە
مانای بەرتەسككردنەوەی كەشوهەوا بۆ ئەمەریكاو
بەرژەوەندییەكانی دێت ،پێویستە لەبەرچاومان بێت كە
ئەمەریكا بە شێوازێك لە بوونی ڕوسیا لە ناوچەكەدا بۆ
هێنانە ئارای هاوسەنگی لە بواری توانای چین و واڵتانی
دیكەی رۆژهەاڵت بەشدارە.
بە هەمانشێوە لە ناوچەی قەفقازیش چاالكی لە گەشەی
واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا هۆی گۆڕانكاری بنچینەیی
لە دابەشكردنی دەسەاڵت لە سنورەكانی باشوری ڕوسیا
دەبێت و ئەو واڵتە بە گرتنەبەری سیاسەتە گونجاوەكانی،
هەم لە پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ ئەمەریكاو هەم
حكومەتە تازە سەربەخۆكانی ناوچەكە ناچار دەكات.
تەواو ئاشكرایە كە هەنگاوەكانی واڵتە یەكگرتووەكان
لە سنورەكانی باشوری ڕوسیا هاوسەنگی بەرژەوەندی
و رێكخستنی لە ئاسیای ناوەندی و قەفقاز و واڵتانی
دراوسێیان لەناوچەكە دەخاتە ژێر كاریگەرییەوە .لە
روانگەی دەوڵەمتەردانی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا،
ئەو واڵتە وەك زلهێزێك و ئەندامی هەمیشەیی ئەنجومەنی
ئاسایش بە شێوەیەكی بەڵگەنەویست پێویستە لە رەوتی
سیاسی هێنانەئارای سیستم لە قەفقاز دەستێوەربدات.
هەربەو بەڵگەیە ئەمەریكا چووە گروپی مینسكەوە ،كە
بۆ چارەسەركردنی كێشەی قەرەباغ پێكهاتبوو ،دەستی لە
كێشەی ئەبخازیاش وەردا ،كە بەمشێوەیە دەیتوانی بە
ئاشكرا هەوڵ بۆ بەرتەسككردنەوەی چوارچێوەی توانای
ڕوسیاو سنورداركردنی رۆڵی لە ناوچەكە ببینێت.
سرتاتیژیەتی سیاسەتی دەرەوەی واڵتە یەكگرتووەكانی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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ئەمەریكا ل��ە ن��اوچ��ەك��ەدا ب��ووە ه��ۆی چوونەپاڵی
لەسەرخۆی كۆمارەكانی قەفقازیای باشور بۆ سیستمی
ئاسایشی خۆرئاواو سودوەرگرتنیان لە میكانیزمی ناتۆ،
لەوانە لە چوارچێوەی بەرنامەی «بەشداری بۆ ئاشتی».
یەكەم هەنگاو بەو ئاقارەدا دەیتوانی چوونە ناوەوەی
ئەو كۆمارانە بۆ ناو ئەنجومەنی هاوكاری ئەتاڵنتیكی
باكور بێت ،كە زۆرجار وەك ئەڵقەی پەیوەندی نێوان
ناتۆو یەكێتی واڵتانی ب��ەرژەوەن��دی هاوبەش باسی
دەكرێت .جێگەی وەبیرهێنانەوەیە بە درێژایی سااڵنی
دهیهی 90یش ،نوێنەرانی ناتۆ وەك نێوەندگیری كردن لە
گفتوگۆی نێوان ئازەربایجان و ئەرمەنستان بەشدارییان
كرد.
 -2ئەوروپا
پەیوەندییەكانی ڕوسیاو یەكێتی ئەوروپا ب��ەردەوام
ڕوبەڕوی كۆسپ و هەورازو نشێو بووەتەوە و ئەوان
س���ەرەڕای رێككەوتن ل��ەس��ەر هەندێك مەسەلەی
دووالیەنە ،هێشتا لە زۆرترین مەسەلە بنچینەییەكان
رەخنەی زۆرییان لە یەکرتی هەیە .لە ڕوانگەی ڕوسیاوە،
یەكێتی ئەوروپا رێكخراوێكی بە دەسەاڵتە ،چونكه هەم
دەتوانێت سنوری بەرژەوەندییەكانی ڕوسیا ببەزێنێت
و هەمیش سوودی پێ بگەیەنێت .یەكێتی ئەوروپاش
لە سرتاتیژیەتی مامناوەندی خۆی ،ڕوسیا وەك ئامڕازێك
لە بەدواداچوونی جیهانی فرەجەمسەری و سیستمی
ئاسایشی گشتی ئەوروپی لەبەرچاو دەگیردرێت.
هەرچۆنێك بێت ،وا دێتە بەرچاو كە یەكێتی ئەوروپا
متامنەی بە ڕوسیا نەبوو ،ئێستا شوێنی خۆی داوەتە
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پەیوەندییە ئاڵۆزەكان .لە ڕاستیدا ئەوەی ئەمڕۆ ئەو
هاوكێشە كۆنانەی تێكچڕژاندووە ،رۆڵێكە كە ڕوسیا
لە سیستمی نێودەوڵەتی دەیبینێت .ڕوسیا لە پێگەی
كارئەكتەرێكی سەربەخۆی نێودەوڵەتی ،هەوڵدەدات
سەرەڕای گەشەكردنی پەیوەندییەكانی لەگەڵ یەكێتی
ئەوروپا و ئەمەریكا هەروەك لە روانگەی سرتاتیژیكی
سەربەخۆ بێت لێیان .راستە كە ڕوسیا پەیوەندییەكانی
لەگەڵ یەكێتی ئ��ەوروپ��ا لەسەر بنچینەی رێسای
پراگامتیكی و كار داناوە.
بگۆڕێكی كاریگەر لە پەیوەندییە دووالیەنەكانی
ڕوسیاو یەكێتی ئەوروپا ،بۆ هەڵوێستگیرییان لە بارەی
یەكالیەنەخوازی واڵت��ە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
دەگەڕێتەوە .ئەگەرچی لە راب��ردوودا ئەوروپییەكان
بە گەرمی ،رابەری ئەمەریكایان قبوڵبوو ،بەاڵم ئێستا
هەلومەرجی جیاواز لە ساڵەكانی دوای جەنگی جیهانی
دووەم و جەنگی سارد هەیەو دوور دێتە بەرچاو كە
یەكێتی ئەوروپا بە ت��ەواوی الیەنگری سیاسەتەكانی
واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە سیاسەتی نێودەوڵەتی
بكات .ئەمەریكاش دوای ئەوە بەر بە گۆڕانی ئەوروپا ،بۆ
بوونەوەرێكی تەواو سەربەخۆ بگرێت ،وەك لەو كاتەدا
لەوانەیە ركابەرێكی بەكردەوەی نوێ دژی ئەمەریكا
دەركەوێت كە گوێڕایەڵكردنی ئاسان نەبێت .لەالیەكەی
دیكەوە ئەوروپاش خۆی بە توانا دەزانێت لە هێنانە
ئارای سیستمێكی ئاسایشی سەركەوتوو بەبێ هاوكاری
ئەمەریكا.
لەو ناوەدا گرنگی ڕوسیا بۆ ئەوروپییەكان كە خوازیاری
هەمواركردنی یەكالیەنەخوازی واڵتە یەكگرتووەكانو
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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مانەوەی رۆڵی كاریگەرتری لە هاوكێشە جیهانیەكان
دەبێت .لەبەرخاتری توانای ئابوری و سەربازیی ئەو واڵتە
نییە ،بەڵكو مۆسكۆ لەو رووەوە گرنگی خۆی هەیە ،كە
دەتوانێت لە هاوڕایی تەواو لەگەڵ واڵتە یەكگرتووەكان
لە بابەتە جیاجیاكان سەرپێچی بكات و بۆ سەقامگیری
هەژمونی واشنتۆن لە ئاستەكانی ناوچەیی و جیهانی،
كۆسپ دروست بكات .لە ڕوانگەی روسەكانەوە ،چەند
مۆسكۆ بتوانێت لە ئەوروپا نزیكبێتەوە ،بەهەمان رادە
دەتوانێت ئەمەریكا لە ئەوروپا دوور بخاتەوەو لە ئاكامدا
ناوەندێكی نێودەوڵەتی بۆخۆی ئاسایشرت بكات .ئەو
بابەتە كە لەماوەی ساڵەكانی سەردەمی گۆرباتچۆف بە
نەخشەی (ماڵی هاوبەشی ئەوروپی) ڕوبەڕوی شكست
بووبۆوە .بە هاتنە سەركاری پۆتین وەك سەرۆك وەزیران
و پاشان وهك سەرۆكی ڕوسیا ،هێزێكی نوێی وەرگرت.
پۆتین كە لە نەخشەكێشان و خستنەڕووی سرتاتیژی
ڕەسمی ڕوسیا بۆ فراوانكردنی پەیوەندییەكانی لەگەڵ
یەكێتی ئەوروپا رۆڵی گرنگی بینیووە ،هەوڵیداوە كە بە
بەشداری سرتاتیژیەتی نێوان ڕوسیاو یەكێتی ئەوروپا پتەو
بكات.
پۆتین لە یەكەم هەنگاو هەوڵیدا بە خستنەڕووی
سرتاتیژیەتی س��ەرەك��ی سیاسەتی ڕوسیا سەبارەت
بە یەكێتی ئ��ەوروپ��ا لە بەڵگەیەكدا بە ناونیشانی
(سرتاتیژیەتی مامناوەند بۆ گەشەپێدانی پەیوەندییەكانی
نێوان ڕوسیاو یەكێتی ئەوروپا  )2000 - 2010لە ساڵی
1999و ناردنی لە زۆرب��ەی هەمان ساڵ بۆ برۆكسل،
هەنگاوە سەرەتاییەكانی لە بەشداری سرتاتیژیی لەگەڵ
یەكێتی ئەوروپا بنێت .لەگەڵ ئەوەشدا ،پێدەچێت
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ڕوسیا هەر كاتێك ویستویەتی لە ئەوروپا نزیكبێتەوە،
ئەمەریكا بە سودوەرگرتن لە هاوپەیامنانی ئێستای و
هەندێك له دۆسته ئەوروپایهكانی ،هەوڵدەدات لێكیان
دوور بخاتەوە و ببنە ئاستەنگ لەبەردەم فۆڕمگرتنی
خواستەكانی ڕوسیا.
دوای پێشنیازی سوپەری بەرگری مووشەكی ئەمەریكاو
سەقامگیركردنی لە ئەوروپاش ،روسەكان نیگەرانی ئەوەن
كە ئەوروپا دووبارە چۆتەوە ژێر چەتری ئەمەریكییەكان و
ئەو كارە كۆسپی بەرەوپێشچوونی نەخشەكانی ڕوسیا لە
ئەوروپا بێت و ئەو هەنگاوەی ئەمەریكا ،ئەوروپییەكان
بخاتە بەرامبەر ئەمەریكاوە .سەرەڕای ،ئاشكرایە واڵتە
یەكگرتووەكانیش لە ئامادەبوونیان لە ئەوروپا دەست
ناكێشنەوە .لەالیەكی دیكەوە ڕوسیا بە سەرنجدان بە
پەیوەندییەكانی مێژوویی و كولتوری ،ناتوانێت واز لە
ئەوروپا بهێنێت .بەمەش ڕكابەری نێوانیان لە داهاتوو
شیاوی خۆ لێالدان دەبێت .ئەو ركابەرییە بریتی دەبێت
لە دۆخی واڵتانی پەراوێزی خۆرئاوای ئۆراسیاش.
هاوكات ،ركابەری یەكێتی سۆڤێت (ڕوسیا) لەگەڵ واڵتە
یەكگرتووەكان لە ئەوروپا ،كە لەدوای جەنگی جیهانی
دووەم دەستیپێكرد ،ئێستا پەلدەکێشێتە حكومەتە نوێیە
سەربەخۆکان و واڵتانی ئەوروپای خۆرهەاڵتەوە .لەو
بارەیەوە ،واڵتانی ئەوروپای رۆژهەاڵت لەوباوەڕەدان
دەسەاڵتدارانی ڕوسیا هێشتا ڕوحیەی دەسەاڵتگەرایانەیان
هەیەو بەهاكانیان لەگەڵ ناسنامەی ئەوروپی نایەتەوە،
بۆیە شتێكی لۆژیكییە ئەو واڵتانە بەدوای دۆزینەوەی
پشتیوانی دەرەكییەوە بن.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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 - 3ناوچەی ئاسیا و ئۆقیانوسە
سەرنج بەوەی ناوچەی ئاسیا چۆتەناو قۆناغی قەڵەمبازی
ئابوریەوە و پێشبینی دەكرێت لە داهاتووی نزیك
بگۆڕێت بۆ تەوەرێكی سەرەكی سەرمایەگوزاری ،گەشە،
پەرەپێدان لە جیهان و بە سەرنجدان بە بەشێكی زۆر
لە خاكی ڕوسیا لەو كیشوەرەدایە ،مۆسكۆ لەو سااڵنەی
دوایی سەرنجێكی زۆری داوەتە ئەو ناوچەیەو نیازیوایە
س��ەرەڕای رەخساندنی راكێشانی سەرمایەی دەرەكی،
تەكنەلۆجیای خۆی وەك وزەی ناوكییش بخاتە بەردەست
ئەو واڵتە .ئەو كارە هۆكاری نیگەرانی واڵتە یەكگرتووەكان
بووە لە دەسەاڵتی ڕوسیا لەو ناوچەیەو ئامادەیی فراوان
و قورسی ئەمەریكاو هێزە ئەمەریكییەكان لە سەرانسەری
ئاسیا ،ئاماژەی ئەوەی هەیە كە ئەو كیشوەرە لەوانەیە
زۆرترین ڕكابەرییەكان لە نێوان دەسەاڵتە گەورەكان،
لەوانە ڕوسیاو واڵتە یەكگرتووەكان دەبینین.
شایانی گوتنە ،ڕوسیا لە ئێستادا ئەندامێكی رێكخراوی
هاوكارییەكانی ئابوری ئاسیا ئۆقیانوسی ئارام (ئهپێك APEC
) دەبێت و هەوڵدەدات ئاستی پەیوەندییە ئابورییەكانی
خۆی لەگەڵ ئەندامانی ئەو رێكخراوەدا زیاد بكات.
لە ئێستادا چین و هندستان ،دوو تەوەری سەرەكی روانینی
ئاسیایی ڕوسیا دەبێت .لەبواری وزە ،ڕوسیا پێشنیازی
فراوانی بۆ هەناردەی نەوت و گاز بۆ ئەو ناوچەیە هەیە
و هێڵەكانی گواستنەوەی لە درووست كردندا بۆ چین
و ژاپۆن ،لەو جۆرانە دەبن .هاوكات ئاماژەی زۆر هەیە
كە پەیوەندی ڕوسیا لەگەڵ چین لە ماوەیەكی زۆردا
زیاد دەك��ات .ئەو كارە لەالیەن كۆمەڵەیەكی زۆر لە
پسپۆڕانی سیاسەتی دەرەوەی ڕوسیا پشتگیری لێكراوە.
لەو بوارەدا ،فالدیمێر پۆتین سەرۆك كۆماری ڕوسیا لە
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بەرەبەری سەفەر بۆ ئەڵامنیا بۆ بەشداری لە كۆبوونەوەی
گروپی هەشت لە مانگی حوزهیران  2007لە بارەی
پەیوەندییەكانی مۆسكۆ لەگەڵ ئاسیا وتی( :كیشوەری
ئاسیا بە خێراییەكی زۆر گەشە دەكات و بۆ ئێمە لە
ڕوانگەی ئابورییەوە زۆر سەرنجڕاكێشە .بابەتەكە تەنیا
ئەوە نییە ،كە ئێمە سەرچاوەیەكی زۆری وزەمان هەیەو
واڵتانی ئاسیایی رووبەڕووی كەمبوونەوەیان بوونەتەوە،
بەڵكو هاوكاری بەشێوەیەكی فراوان جێگەی نرخاندنی
ئێمە دەبێت .هیوادارین ئەو كارە ببێتە هۆی فراوانبوونی
ناوچەی ئاسیایی ئێمە .ساڵی رابردوو ئاڵوگۆڕی بازرگانی
لەگەڵ ژاپۆن بە رادەی  60%زیادی كردو وەبەرهێنەرانی
ژاپۆنی دەچنە ناو بازاڕی سەرمایەی ڕوسیاوە ،كە ئێمە
پێشوازی لەو پەیوەندییە دەكەین).
ئەلێكساندەر میدڤیدیڤ ،یاریدەدەری سەرۆكی كۆمپانیای
حكومەتی گازپرۆمی ڕوسیا لە كۆبوونەوەی سێپتەمبەری
2007ی رێكخراوی ئۆپێك خستبوویە بەرچاو كە ڕوسیا
دەیەوێت گەورەترین هەناردەی گاز بۆ ناوچەی ئاسیا –
پاسیفیك بێت و ئەو نیازەی خۆی ناشارێتەوە).
 -4ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
دوای پاشەكشەكردنی یەكێتی سۆڤیەت و لەناوچوونی
سیستمی دوو جەمسەری سیاسی بااڵدەست بەسەر
جیهانی ئەو سەردەمەدا ،وەستانێكی شایانی تێڕامان لە
هەنگاوەكان و سیاسەتەكانی ڕوسیای فیدراتیۆ لە ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ه��ەروەك ناوچەكانی دیكەی
جیهان هاتەئارا ،بەاڵم لەقۆناغی دووەمی سەرۆك كۆماری
فالدیمێر پۆتین تائێستا وەها دێتەبەرچاو كە لە سیاسەتی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی ئەو واڵتە گۆڕانكاری ڕوویداوە و
لە ڕوانگەی هەندێك لە رشۆڤەكارانی نێودەوڵەتی گرنگی
ئەو بوارە هەڵدەسەنگێندرێت .لە بەرگری بەردەوام و
هەمیشەیی لە بەرامبەر فشارو سیاسەتە پێداگرانهییهكانی
واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە بەرامبەر ئێران بەهۆی
چاالكی ناوكی ئێرانەوە بیگرە تا بەشداری و تەنانەت
مەیل بۆ نێوەندكردنی نێوان ه��ەردووالی گیرۆدە لە
پرۆسەی ئاشتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بە منوونەی لەو
جۆرە گۆڕانكارییانە ئەژمار دەكرێت .لە كاتێكدا كە
بنەمای رشۆڤەی سیاسەتی دەرەوەی ڕوسیا لە كۆتاییهاتنی
سیستمی دوو جەمسەری و سەرەتای  1990دابنێین ،لەو
كاتەدا دەتوانرێت سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی ڕوسیا
بۆ دوو قۆناغ دابەش بكەین.
 .1لە  1990تا 2004
ڕوسیا لەو قۆناغەدا بەم هۆیانەی خوارەوە ،سیاسەتی
بەشداری نەكردنی لە وەرچەرخانەكانی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست پهیڕهوی كرد:
 .1قوڵبوونەوە ،سەرنج بۆ ناوچەی ئاسیای ناوەندی،
قەفقازو نیگەرانی لە تەشەنەكردنی فێندهمێنتالیزمی
ئایینی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ ئەو ناوچەیە.
 .2پێویستی نەبوون بە سەرچاوەكانی جۆری نەوت و
گازی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەهۆی ئەوەی كە ڕوسیا
خۆی بە گەورەترین خ��اوەن و بەرهەمهێنەرانی ئەو
سەرچاوەیه ئەژمار دەكات.
 .3بە فهڕمی ناسینی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست وەك ناوچەی
دەسەاڵتی واڵتە یەكگرتووەكان و لە بەرامبەردا ڕاكێشانی
ڕەزامەندی ئەمەریكا بۆ دەستێوەرنەدانی لە چوارچێوەی
دەورووبەری ڕوسیا.
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 .2لە ساڵی  2004تائێستا
لەگەڵ سەرەتای قۆناغی دووەمی سەرۆك كۆماری پۆتین،
پێدەچێت ڕوسیا وردە وردە لە سەكۆی تەماشاكەری،
بچێتە ن��او گۆڕەپانی گەمەكردنەوە لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست .دژایەتیكردنی سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا
دژی ئێران لەبارەی فایلی ناوكی ،بە فهڕمی ناسینی
سەركەوتنی حەماس لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی
ساڵی  ،2006سەرەڕای كاردانەوەی پێچەوانەی خۆرئاوا
لەو بوارەداو تەنانەت خستنەڕووی یارمەتی دارایی بۆ
حكومەتەکەی حەماس ،توندبوونی پێوەندی دیپلۆماتیكی
نێوان دەسەاڵتدارانی مۆسكۆو ڕابەرانی عەرەبی ناوچەكە
(سەفەرە ب��ەدوای یەكەكانی خالید مهشعهل ،ڕابەری
سیاسی بزووتنهوهی حەماس ،بۆ مۆسكۆو ئاكامەكانی
ئەو سەفەرە سەرۆكانی هەر دوو واڵتی میرس و ئوردون
بۆ ڕوسیا لەالیەك و بەنۆرەی سەفەری سێرگی الڤرۆڤ،
وەزیری دەرەوەی ڕوسیا ،بۆ ناوچەكەو بەدوایدا سەفەری
پۆتین بۆ سعودیە ،قەتەرو ئوردون) ،لە منوونەی كورتبینانە
بەسەر خوالنەوەی سیاسەتی دەرەوەی ڕوسیا سەبارەت
بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە پێوانە بە قۆناغی سەرەتایی.
هەرچۆنێك بێت ،پێویستە بگوترێت سیاسەتی ئێستای
ڕوسیا لەهەمبەر رۆژهەالتی ناوەڕاست بە تەواوی دوور
لە تێڕوانینی ئایدۆلۆژی و گەمە لەگەڵ بەرهەمی كۆی
سەفەری سەردەمی جەنگی سارد دەبێت .لەڕاستیدا،
سیاسەتی پۆتین لەبەرامبەر ئەو ناوچەیە كەوتووە ژێر
كاریگەری هەر هۆكارێك جگە لە ئایدۆلۆژیایە .بە
هەمانشێوە كە سێرگنی الڤرۆڤ لە چاوپێكەوتنێكیدا
لەگەڵ رۆژنامەی روسی پراڤدا گوتوویەتی( :سیاسەتی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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ڕوسیا نە پشتگیری لە عەرەبەكان دەكات و نە پشتگیری
لە ئیرسائیل .ئەو سیاسەتە بە ئامانجی دابینكردنی
بەرژەوەندی نیشتامنی ڕوسیا الیەنگیری كراوە .پاراستنی
پەیوەندییە نزیك و دۆستانەییهكان لەگەڵ واڵتانی
عەرەبی و ئیرسائیلیش لەوانەیە).
لە ڕاستیدا ڕوسیا لەسەر پاراستنی رۆڵی كۆنی خۆی
لەناوچەكە وەك خستنەڕووی گرنگی چەكوچۆڵ و
لەهەمان كاتدا كرانەوەی بازاڕە نوێكان بۆ كۆمپانیاكانی
ڕوسیا چڕبۆتەوە .پۆتین نەك تەنیا بە بەردەوامی ناردنی
چەكوچۆڵ بۆ ناوچەكە ،بەڵكو بە گەشەكردنی رۆڵی
كۆمپانیا ڕوسییەكانیش لە بەشی وزەدا پابەندە .بۆ
سااڵنێك ،كۆمپانیا ڕوسەكان نەوتی عێراقییان دەكڕی و
پاشان بە ئەوروپا و واڵتە یەكگرتووەكانیان دەفرۆشت،
بەاڵم بەم دواییانە ڕوسیا ڕووی لە مامەڵەی وزە لەگەڵ
سعودیە ،ئێران ،سوریا ،ئوردون و تەنانەت ئیرسائیلیش
كردووە.
لە پەیوەند بە ئامادەیی ڕوسیا لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
هەندێك لە رشۆڤەكاران ئاماژەیان بەو كارە كردووە كە
ڕوسیا لە كاردانەوە بە هەنگاوەكانی ئەمەریكا لەوانە
پەلوپۆهاویشتنی ناتۆ ،هەوڵ لەڕووی نۆژەنكردنەوەی
سەكۆكانی بەرگری موشەكی ،هاوكاری ناوكیی هندستان
و نزیكی لە ئاسیای ناوەندی و قەفقاز ،هەوڵدەدات بە
سیاسەتێكی هاوشێوە بە واشنتۆن رووبەڕوو بۆتەوە و
خۆی لە واڵتانی هاوپەیامنی ئەمەریكا لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست نزیكرت بكاتەوە .هەر بەو بەڵگەیە دەتوانرێت
سەفەرەكانی پۆتین بۆ واڵتانی هاوپەیامنی ئەمەریكا
لەناوچەكە بە هەوڵێك لەڕووی سەرنجڕاكێشانی هەندێك
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لە واڵتانی عەرەبی بە مەبەستی كەمكردنەوەی متامنە
و پشتبەستنیان بە ئەمەریكا و خۆرئاوا لێكدایەوە .لە
پشتگیری كردنی ئەو رایە دەتوانرێت بە هۆشداری
ئاماژەیی پۆتین لەكاتی سەفەر بۆ ئیامراتی عەرەبی
یەكگرتوو ئاماژە بكرێت كە وتی« :ئەمەریكاو ڕوسیا
هێشتا بۆ رێككەوتن لە ب��ارەی بەرنامەكانی بەرگری
مووشەكی ئەمەریكا دەرفەتییان هەیە» .ئێمە هێشتا
هیوادارین بتوانین لەگەڵ ئەمەریكا بگەینە رێككەوتنێكی
پێكهێنەرانە و پەیوەندی ئاشتیانەمان بەیەكەوە هەبێت).
لەڕاستیدا ئەوە راشكاوانەترین قسەی پۆتین بوو لەبارەی
هۆكاری گۆڕانی سیاسەتەكانی دەرەوەی ئەو واڵتە .ئەو
قسەیە نیشانیدا دروستبوونی پەیوەندی نزیك لەگەڵ
والتانێك كە هەمیشە سەرەكیرتین شەریكی ئەمەریكا
ب��وون ،بە ئامانجی ڕوب��ەڕوب��وون��ەوەی ڕوسیا لەگەڵ
ئەمەریكاو الوازكردنی پێگەی ئەو واڵتە لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ئەنجامدراوە.
 - 5ئێران
تا ئێستا پەیوەندی ئێران و ڕوسیا بەتایبەتی لە پەیوەندی
بە فرۆشتنی تەكنەلۆژیای وزەی ناوكیی و چەكوچۆڵی
مووشەكی ،وەك مەسەلەی بەرچاوو باس ورووژێنەر
لە پەیوەندییەكانی ئەمەریكاو ڕوسیا (بە تایبەت لە
گفتوگۆی دووالیەنە لە بارەی مەسەلەی باڵونەبوونەوەی
چەكی ناوكیی) كاریكردووە؛ بە جۆرێك كە بارودۆخی
ئێستای ئەو گفتوگۆیانە دەكرێت لە هەر ساتێكدا وەك
منایشگەری دۆخی پەیوەندییەكانی واشنتۆن و مۆسكۆ
لێی بڕوانرێت .مەسەلەی ئاڵۆزی ئێران دەیسەملێنێت ،كە
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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رژێمی ڕوسیا تامەزرۆیە نیشانی بدات كە لەژێر فەرمانی
كەسدا نییەو پێویستە بە جدی وەك كارەكتەرێكی
نێودەوڵەتی ،ئەگەرنا زلهێزێك بخرێته ڕوو .پەیوەندی
لەگەڵ ئێران هەروەك شوێنێكی چوونە ناوەوەی ڕوسیا
بۆ گۆڕەپانی سیاسی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەبێت.
واقیعیەتش ئەوەیە كە حكومەتی ڕوسیا ناتوانێت پێگەی
بەرجەستەی ئێران لەو ناوچەیە نادیدە بگرێت.
ئەگەرچی سیاسەمتەدارانی ڕوسیا لە ئێران وەك واڵتێكی
گرنگ لە ڕوانگەی جیۆپۆلەتیكیەوە ناودەبەن ،بەاڵم
بە بەهایەك كە جوواڵن بەرەو پەیوەندییەكان لەگەڵ
تاران بۆ ئەوانەی دەبێت ،هەروەها سەرنجییان لەسەر
ئەوەیە مۆسكۆ هەروەك بەتووندی ،تەواوی تۆمەتەكانی
ئەمەریكا لە پەیوەند بە گواستنەوەی تەكنەلۆژیای
ناوكیی و مووشەكی لەالیەن حكومەتی ئەو واڵتە بۆ
ئێران ڕەتدەكاتەوە و هاوكاری خۆی بە تەواوی ئاشتییانە
ڕادەگەیەنێت .پێویستە لە پەیوەندی بە ئێرانەوە
بووترێت ئەگەرچی هیچ گومانێك نییە ،كە ڕوانگەكانی
واڵتە یەكگرتووەكان و ڕوسیا لە بارەی كۆماری ئیسالمی
ئێرانەوە جیاوازە ،بەاڵم هیچكامییان خوازیاری گەیشتنی
ئێران بە چەكی ناوكی نین و لێرەدایە كە بەرژەوەندییان
لە ئاستێكدا كەنار دەگ��رێ��ت .هەربەو هۆیەیە كە
ڕوسیا بۆ كەمكردنەوەی نیگەرانییەكانی ئەمەریكا و
خۆبەدوورگرتن لە گرژی زیاتر لەگەڵی ،لە بڕیارنامەی
ئەنجومەنی ئاسایش لە گەمارۆدانی ئێران لە پەیوەندی
بە راگرتنی چاالكییەكانی دەوڵەمەندكردنی پشتگیری كرد.
سەرەڕای بێبەشكردنی كۆمپانیا ڕوسییەكان لەالیەن واڵتە
یەكگرتووەكان وایكرد روسیە هەرچەند جارێك تێڕوانینی
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س��اردی سەبارەت هەڵوێستی ئەمەریكا لە بەرامبەر
بەرنامەی ناوكیی ئێران هەبێت.
شایانی گووتنە تا ساڵی  ،2003واڵتە یەكگرتووەكان داوای
لە ڕوسیا دەكرد تا ئەو كاتەی ئێران پابەند بە گەڕاندنەوەی
پاشاموەكانی سوتەمەنی بۆ ڕوسیا نەبووەو پرۆتۆكۆلی
پاشكۆیی پەیامننامەی قەدەغەكردنی باڵوبوونەوەی
چەكی كۆمەڵكووژی واژۆ ن��ەك��ردووە .لە ناردنی
سوتەمەنی بۆ ئێران رێگری بكات .بەمەش بە روانینێك
بە وەرچەرخانەكاندا ،هەستدەكەین ڕوسیا هەرگیز لە
هەوڵی خستنە مەترسییەوەی تەواوی بەرژەوەندییەكانی
خۆی لە هەمبەر واڵتە یەكگرتووەكان نییەو سەرەڕای
ڕەزامەندی ئێران بە ناردنی پاشاموەكانی سوتەمەنی
ناوكیی بۆ ڕوسیاو واژۆكردنی پرۆتۆكۆلی پاشكۆیی،
ئەو واڵتە هێشتا سوتەمەنی پێویستی بۆ وێستگەكانی
بوشەهر ،رادەستی ئێران نەكردووە .فالدیمێر پۆتین،
سەرۆك كۆماری ڕوسیاش رایگەیاندووە كە تێڕوانینەكانی
حكومەتی ڕوسیا لە بارەی بەرنامەی ناوكیی ئێران لەگەڵ
واڵتانی خۆرئاوا هاوبەشە ،هەرچەنده بەڵگەیەكی
نەدیتووە كە نیشانی بدات ئێران هەوڵی دروستكردنی
ئامڕازی شەڕی ناوكیی دەدات ،بەاڵم پێویستە ئێران
پهیوهست بە چاالكییە ناوكییەكانی خۆی تا دەكرێت بە
تیوار (شەفافی) كاربكات .لەگەڵ ئەوەشدا بە هەمانشێوە
كە وومتان ڕوسیا خوازیاری بەرگرتن لە زیادبوونی گرژی
و ئاڵۆزییەكان دەبێت و هەربەو هۆیەوه پێشنیازی
ئەنجامدانی چاالكییەكانی دەوڵەمەندكردنی لە خاكی
ڕوسیادا بۆ ئێران ك��رد .لە ڕاستیدا ،ڕوسیا نایەوێت
هیچكامیان لە خۆی تووڕە بكات.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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 .6كۆریای باكور
چاالكییە ناوكییەكانی كۆریای باكور لەوێوه دەستیپێكرد،
ك��ە ساڵی  1958دوای سەقامگیری ی��ەك��ەم ك�ڵاوە
ئەتۆمییەكانی واڵتە یەكگرتووەكان لە خاكی كۆریای
باشور ،یەكێتی سۆڤێت هەوڵیدا بە هاندانی كۆریای باكور
ئەو واڵتە بەرەو دەستگەیشنت بە چەكی ناوكی ببات.
هەربەو ئاقارەدا ،یەكەم سەكۆی سێ میگاواتی لەالیەن
یەكێتی جەماوەری سۆڤێت بۆ سەقامگیری لە كۆمەڵگەی
ئەتۆمی یۆنگ بیۆن (باس ورووژێنەرترین وێستگەی
ئەتۆمی كۆریای باكور) ،ساڵی  1984سەكۆیەكی پێنج
میگاواتی داوەتە كۆریای باكورو بەمشێوەیە ڕكابەری
نێوان واڵتە یەكگرتووەكان و سۆڤێت لە نیمچە دوورگەی
كۆریا پەرەیسەند .دوای پاشەكشەی یەكێتی سۆڤێت
چاوەڕێ دەكرا لە نیمچە دوورگەی كۆریاش كاردانەوەكان
كەم بكات ،بەاڵم وانەبوو.
دوای كارەساتی 11ی سێپتەمبەر ،پەیوەندییەكانی كۆریای
باكور لەگەڵ واڵتە یەكگرتووەكان چووە قۆناغێكی تازەی
ژێر كاریگەری تەوەری خراپەوە .روانینی رەشبینانەی
ئەمەریكا بۆ كۆریای باكور ب��ووە ه��ۆی ئ��ەوەی كە
گرژی لە نیمچەدوورگەی كۆریا دوای نزیك بە  50ساڵ
كۆتایی پێهێنانی شەڕ بەتووندی زیاد بكات .كۆریای
باكوریش بە روانینی ئامڕازی بۆ چەكوچۆڵی سەربازی
لەبەرەوپێشربدنی ئامانجی سیاسی لە ئۆكتۆبەری ساڵی
 2002رایگەیاند ،كە بەرنامەی نهێنیانەی لە بواری
دەوڵەمەندكردنی یۆرانیۆمی هەیە .سەرەڕای ئەو واڵتە
بەشێوەیەكی فهڕمی لە رێككەوتننامەی قەدەغەكردنی
زۆربوونی چەكی ناوكی چووەدەر و تەواوی كامێراكانی
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ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە سایتەكانی ناوكیی
پەكخست .واڵتە یەكگرتووەكانیش لە كاردانەوە بەو
هەنگاوە ،رادەستكردنی سوتەمەنی بە كاڵوەكانی كۆریای
باكوری راگرت .بە سەرنجدان بە تێڕوانینی ئاسایشی
ئەمەریكا لە خۆرهەاڵتی ئاسیا ،لەو قۆناغە زەمەنییەدا
هەوڵەكان بۆ چارەسەركردنی ئاشتییانە ،قەیرانەكە
تەشەنەی ك��رد و واڵت��ە یەكگرتووەكان بە هێنانی
واڵتانی چین ،كۆریای باشور ،ژاپۆن و ڕوسیا سەرەڕای
كۆریای باكور بۆسەر مێزی گفتوگۆ ،بەمجۆرە بەڵگەی
هێنایەوە ،كە قەیرانی ناوكی كۆریای باكور تەنیا لە
ڕێگەی كۆبوونەوەكان ،دەكرێت سەر بكێشێتە ئەنجامی
خوازراوەوە.
ئێستا یەكێك لە ئاڵۆزترین و ترسناکرتین الیەنەكانی
ئەو پەیوەندییانە ،هەڵوێستی رەسمی ڕوسیا و ئامانجی
واقیعی جڵەوبەدەستانی ئەو واڵتە لە هەمبەر مەسەلەی
كۆریای باكورە .ئەگەرچی تەواوی ئەندامانی حكومەتی
ڕوسیا لە س��ەرۆك كۆمارەوە بیگرە تا دەسەاڵتدارانی
ئاستەكانی نزمرت ،لە ڕوان��گ��ەی پێشینەی مێژوویی
بەهێزەوە ،دژی بە ئهتۆمی بوونی كۆریای باكورن،
بەاڵم بە راشكاوی رایان نەگەیاندووە كە چ رێكارێك بۆ
رێگریكردن لە سەرهەڵدانی دیاردەیەكی وەها به گونجاو
دەبینن .هاوكات ڕوودان��ی شەڕێكی لەسەدا سەد لە
نیمچەدوورگەی كۆریا ،نەك تەنیا ئاسایشی ڕوسیا دەخاتە
مەترسییەوە ،بەڵكو تا ئاستێكی زۆر ئاشكرای دەكات
كە روسیە ناتوانێت بەشداری كارای لە چارەسەر كردنی
كێشەی نیمچەدوورگەكە هەبێت ،بەو شێوەیە ،دەستی
ڕوسیا لە تەواوی كێشەكانی ناوچەیی و نێودەوڵەتی لە
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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ئاستی كیشوەری ئاسیاش كورت دەبێت .بەمەش ئامانجی
سەرەكی ڕوسیا بە دەربڕینی سادە ئەوەیە كە رۆڵی خۆی
وەك كارەكتەرێكی یاسایی كارا لە تەواوی گفتوگۆكان،
لەبارەی وەرچەرخانی نیمچەدوورگەی كۆریا لەداهاتوو
سازدەدرێت ،بە رەسمی بناسێت و ئەوەندەی دەتوانێت
بەر بە گڕگرتنی ئاگری شەڕی نێوان هەردووالی دژبەیەك
لە ناوچەكە بگرێت .ئەوە بەو مانایەیە كە ڕوسەكان
تەواوی هەوڵەكانیان بۆ رێگەگرتن لە بە ئهتۆمی بوونی
نیمچە دوورگەی كۆریا بەكاردەهێنن و لەو بوارەدا هیچ
گومانێكی نابێت.
بە سەرنجدان بە تەواوی بەڵگە باسكراوهكان ،مۆسكۆ
لەوباوەڕەدایە كە ڕوسیا زیاتر لەهەموو شتێك پێویستی
بەوەیە كە لە هەلومەرجی وەكیەك لەگەڵ تەواوی
الیەنەكانی گیرۆدە لە ناوچەكە بەهرەمەند بێت .تائێستا
هەر دەستپێشخەریەكی كاری دیپلۆماسی ڕوسەكان
لە بەرامبەر مەسەلەی كۆریای باكور سەریهەڵداوە ،بە
تەواوی بەدەورووبەری ئەو مەسەلەیەدا دەخولێتەوە،
كە ڕوسەكان رۆڵی خۆیان وەك بەشێك لە دواچارەسەری
بابەت و وەك شەریكێكی جێمتامنە كە دەتوانێت
سەرچاوەكانی سیاسی و م��اددی زۆر بۆ گەیشنت بە
چارەسەرێكی گشتگرو ئاشتییانە لە نیمچە دوورگەی
كۆریا بڕەخسێنێت ،بە رەسمی بناسێت و بیسەملێنێت
كە بەشداریكردنی ڕوسیا لە وەرچەرخانەكانی ئێستای
ناوچەكە بە تەواوی رەوا و یاساییە .جێگهی ووتنە كە
رێككەوتن لە نێوان كۆریای باكورو واڵتە یەكگرتووەكان
ئەنجامدراوەو داهاتووی ئەنجامبەخش ب��وون ،یان
هەروەك رێككەوتنەكانی پێشوو شكست نیشاندەدات.
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ئەنجامگیری
ڕوسەكان بانگەشە دەكەن بە بەڵگەی جیاجیا دەسەاڵتێكی
نێودەوڵەتی بووە و هەندێك لە لقەكانی دەسەاڵتی وەك
چەكی ئەتۆمی ،چەكی پێشكەوتوو ،وزە ،تەكنەلۆژیای
سەتەالیت ،سەرجەم و ئاكامی دیكەیان لەبەردەستە و
بەمەش دەتوانن لە داهاتوودا خۆیان وەك جەمسەرێكی
دەسەاڵتیش لە ئاستی ئەوانی دیكە بخەنەڕوو.
هەڵبەتە بە تەنیشت لقەكانی دەسەاڵتەوە ،كە باسكران،
هەوڵگەلێكیش لەالیەن پۆتین و تیمەكەی لە ڕوسیا
بەناوی ریفۆرمی هەمەالیەنە ئەنجامدەدرێت كە ڕوسیا
ب��ەرەو بەهرەمەندبوون لە ئامڕاز و دەسكەوتەكانی
دیكە ت���اودەدات .وەك منوونە لە كاتێكدا ڕوسیا لە
قۆناغی ئێستادا پێگەی شازدەیەمی لە ئابوری جیهانی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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هەیە ،رشۆڤ��ەی دەوڵەمتەردانی ڕوسیا ئەوەیە كە تا
ساڵی  2017دەتوانن خۆیان بگەیەننە پێگەی نۆیەم.
هەر بۆ ئەو مەبەستە ،نرخی گەشە نزیكەی  7%لە
ئابوری ئەو واڵتەمان بینیووە و ئەو واڵتە هەوڵدەدات
ق��ەوارەی سەرمایەگوزاری لەم ساڵ دا بە نزیكەی 60
ملیار دۆالر بگەیەنێت .لە بارەی پەیوەندییەكانی واڵتە
یەكگرتووەكان و ڕوسیا ،هەندێك لە چاودێرانی ئەو بوارە
دەیخەنە بەرباس كە پهیوەندییەكانی نێوانیان چۆتە
كەشی سەردەمی جەنگی س��اردی نوێوە .هەرچەنده
تایبەمتەندی و هەلومەرجەكانی ئەو شەڕە جیاواز لە
سەردەمی جەنگی سارد بە كۆن دەزانن .دەسەاڵتدارانی
رەسمی ڕوسیا ئەوكارە رەتدەكەنەوە و ئاماژە دەكەن
كە پەیوەندیەكان بە هەبوونی كۆمەڵێك لە بوارەكانی
هاوكاری و ركابەری ب��ەردەوام دەبێت ،بەاڵم بابەتی
ناكۆكیش لە نێوان هەردوو واڵت زۆر دەبێت.
بەو ئاقارەدا گرنگرتین بابەت ،باسی سەقامگیری ڕەوتی
مووشەكی لە ئەوروپایە ،كە بە پێشنیازی پۆتین لە
كۆبوونەوەی سەرانی گرووپی هەشت لە ئەڵامنیا،
لەسەر بنەمای سوودوەرگرتنی هاوبەش لە راداری
كۆماری ئازەربایجان چۆتە قۆناغێكی نوێوە .ڕوسەكان
بە گیرۆدەبوونی ئەمەریكا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
خۆشحاڵ بوون و هەرچۆنێك بێت ،توانای ئەمەریكا
كەم بكاتەوە .رۆڵی ئەو واڵتە الواز بكات و دەرفەت
بۆ بەدەستەوەگرتنەوەی دەسەاڵت بەدەستەوە بدات،
پێشوازی دەكەن .ڕوسەكان بەدوای ئەوەوەن كە مەودا
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لە ڕوانگەی ئابوری لەگەڵ خۆرئاوا كەم بكەنەوەو
زەربەلێدان و الوازی خۆیان لەو بەشەدا بە النیكەم
بگەیەنن ،بۆیە پێویستی بەوەیە كە یەكەم قەوارەی
سەرمایەگوزارییەكانی سەرەوە ببڕن .دووەم ،سوودی
لە تەكنەلۆژیای خۆرئاوا وەربگرێت و خۆی لە ركابەری
چەكوچۆڵ بەدوور بگرێت.
هەرچۆنێك بێت ،بە دەستپێكردنی ساڵی  2007جیهان
گۆڕانكاری لە پەیوەندییەكانی نێوان ئەمەریكا و ڕوسیای
بینی .فالدیمێر پۆتین سەرۆك كۆماری ڕوسیا ،لە وتەیەكی
رەخنەیی خۆی لە كۆنفرانسی مونیخ ،ئەمەریكای
تۆمەتباركرد كە لە بەرنامەی سیاسەتی دەرەوەی خۆی
تەنیا سودوەرگرتن لە توانای سەربازی لە كارنامەی خۆی
داناوە .ئەو جواڵنی واڵتە یەكگرتووەكانی لەسەپاندنی
خواستی خۆی بەسەر كۆمەڵگەی جیهانی بەشێوەیەكی
یەكالیەنە سهركۆن ه كرد .روانگەی رشۆڤەكارانی ڕوسی
لەسەر ئەوەیە ،كە ئەمەریكا النیكەم تاكو ماوەیهكی
زەمەنی تاكە زلهێز دەبێت و ئەگەرچی ه��ەوڵ بۆ
سیستمی فرەجەمسەری ڕەهایە ،بەاڵم لە قۆناغی ئێستادا
بۆ سیستمی جیهانی هێزی ئەمەریكا پێویستە و لە
ڕاستیدا ماوەیەك درێژە دەكێشێت ،كە جێگرەوەیەك
ئەنجام بدرێت.
ڕوسیا باش دەزانێت كە بەبێ هاوكاری ئەمەریكا توانای
سەركەوتن بەسەر كێشەكانی ئابوری خۆی و بینینی رۆڵی
كاریگەرتر لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نییە و ركابەری
لەگەڵ ئەو واڵتە نەك تەنیا سودی بۆ ڕوسیا نابێت ،بەڵكو
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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هەروەك ئەزموونی نیو سەدەی ڕابردوو نیشانیداوە بە
زیانی ئەو واڵتە تەواو دەبێت .بۆ منوونە ،پاشەكشەی
سۆڤێت بۆ خۆی بەرهەمی ركابەری كوێرانەبوو لەگەڵ
ئەمەریكاو لە ( )10ساڵی ڕابردوش ئەو واڵتە نەیتوانی
هاوپەیامنەكانی س��ەدام و میلۆسۆڤیچ لە بەرامبەر
ئەمەریكا رزگار بكات .لە چیچان نەیاری خۆرئاوا بە
سیاسەتی ڕوسیا نزیك بوو سەربكێشێتە دابەشكردنی
زیاتری ئەو واڵتە .بۆیە پۆتین بەو ئەنجامەگەیشت كە
لەجیاتی ڕكابەری ،هاوكاری ئەمەریكاو ئەوروپا بكات.
لەالیەكی دی��ك��ەوە ،ئەمەریكا دەزان��ێ��ت ،كە ڕوسیا
گەورەترین دەسەاڵتی سەربازی دەبێت كە توانای ئەوەی
هەیە ئەمەریكا بكاتە ئامانج ،هەڕەشە لە ئاسایشی ئەو
واڵتە بكات ،ه��ەروەك خاڵی ئومێد ،پشتی پێبەستنی
ڕكابەران و نەیارانی ئەمەریكا ئەژمار دەكرێت .لە
كاتێكدا ئەگەر ئەو واڵتە رانەكێرشێتە دامەزراوەكانی
خۆرئاواو هەرس نەكرێت ،ڕكابەری كردنی نەك لەسەر
بەرژەوەندی ژیاری ،بەڵكو بە گشتی لەسەر بەرژەوەندی
سرتاتیژی و گرنگ دەبێت .بە هەمانجۆر كە دۆخێكی وەها
لە پەیوەندییەكانی نێوان ئەوروپاو ئەمەریكا دەبیرنێت.
یازدەی سێپتەمبەریش ئەو دەرفەتەی بۆ هەردوو واڵت
رەخساند تا سەرەڕای روودانی خوالنەوەیەك لە سیاسەتی
دەرەوەی خۆیان سەبارەت بە یەكرتی ،قۆناغێكی نوێی
لە پەیوەندییەكانی دووالیەنە دەست پێ بكەن .لەگەڵ
ئەوەشدا و لە كۆبەندییەكدا پێویستە بگوترێت پێگەی
ڕوسیا لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتی بە شێوەیەكی تێبینیكراو
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هەڵكشاوە ،كە دەكرێت هۆكارەكەی لەم بابەتانەی
خوارەوەدا بدۆزینەوە:
* گەشەی زۆری توانای ئابوری ڕوسیاو زیادبوونی
دەسەاڵتی لە گۆڕەپانی ئابوری جیهانی.
* نەبوونی هەڵوێستی هاوبەشی خۆرئاوا لە هەمبەر
ڕوسیا ،بە پێچەوانەی .1990
*گرفتاری خۆرئاواو بە تایبەت ئەمەریكا لە كێشەی
عێراق و ئەفغانستان و ئاوڕدانەوەی كەمرت لە بابەتەكانی
پەیوەست بە ڕوسیا.
*یەكالنەكردنەوەی بابەتەكانی لەمەڕ ئێران ،كۆریای
باكورو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەبێ بەشداری كارای
ڕوس��ی��ا؛ شكستی ت��ی��ۆری جیهانی تاكجەمسەری و
فۆڕمگرتنی جیهانی فرەجەمسەری لەگەڵ كارەكتەرانی
سیاسی جیاجیا.
*دۆزینەوەی هاوپەیامنانی نوێ لە ناوچە جیاجیاكانی
جیهان ل��ەالی��ەن ڕوس��ی��ا ك��ە ب��ە ئاشكرا خ��وازی��اری
كەمبوونەوەی توانای ئەمەریكان لە جیهان (بۆ منوونە،
ڤێنزویال و بەرازیل).
* بارودۆخی لەبار لە بازاڕی وزە ،بەجۆرێك كە رۆڵ و
گرنگی ڕوسیا لە تەواوی الیەنگیری جوگرافیایی بااڵ بووە.
*ئامادەیی لە میكانیزمە گرنگەكانی نێودەوڵەتی لەوانەش
گروپی هەشت.
بە گشتی ،سیاسەتی پۆتین لەسەر بنچینەی سرتاتیژی
گەورە وەستاوەتەوە ،كە بتوانێت جارێكی دیكە دووبارە
دەسەاڵتی ڕوسیای بۆ بگێڕێتەوە و هەركەسێكیش
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
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جێگەی بگرێتەوە ،پێویستە بە ناچاری شوێن ئەو
سرتاتیژیەتە گەورەیە بكەوێت .هەربەو ئاقارەدا ،دەبێت
ئاماژەی پێ بكرێت كە روسەكان ئیدی خۆیان تەنیا
بە دەسەاڵتێكی ناوچەیی نازانن ،بەڵكو خۆیان لەسەر
حەق دەزانن كە لە بەڕێوەبردنی بابەتەكانی جیهانی
و سرتاتیژی بەشداریان هەبێت .هەروەها ،سیاسەتی
داهاتووی ڕوسیا لەگۆڕەپانی نێودەوڵەتی فرەڕوویی
و رەهەندی جیاجیای دەبێت ،لەوانە بەشێوەیەكی
جدی ئاوڕ لە ئاسیا دەداتەوە و پەیوەندییەكانی لەگەڵ
ئەوروپا و هێنانە ئارای كەش و هەلومەرجی هاوكار بۆ
گەشەكردنی ئابوریش لەو كارنامەیە دادەنێت.
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پەیوەندی ڕوسیاو خۆرئاوا لە 2020
سەید وەحید كەرمی
بە سەرنجدان لە ئاڵۆزیی نێوان ڕوسیا و خۆرئاوا ،دوای
قەیرانی ئۆكراین ،ئەنجومەنی زانستە سیاسییەكانی ڕوسیا
و دامەزراوەی (فردیش ئیرت ئەڵامنیا) ،لە هەنگاوێكی
ه��اوب��ەش��دا ،ب��ە ئامانجی لێكۆڵینەوە ل��ە سیناریۆ
گریامنەییەكانی «پەیوەندیی ڕوسیا و خۆرئاوا لە ساڵی
 ،»2020كۆنفرانسێكی دوو رۆژەیان بەست ،كە پوختەو
ئاكامی باسەكە لەم سێ تەوەرە پێكهاتبوو:
 .1پێویستی مۆسكۆ بۆ دەرچ��وون لە چەقبەستوویی
پەیوەندییەكانی لەگەڵ خۆرئاوا.
 .2بڕیاری خۆرئاوا بۆ درێژەدان بە گۆشەگیركردنی ڕوسیا،
تا دەستكەوتی زیاتر لە ئۆكرایین.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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 .3گریامنەی سودوەرگرتنی ئامڕازی لە مشتومڕی سوریا
وەك هەڕەمی چەنەلێدانی ڕوسیا ،یان گەڕانەوە بۆ
سەردەمی دوو جەمسەریی رابردوو.
تەوەری سێیەم لەو رووەوە گرنگە ،كە دەسەاڵتدارانی
سیاسی و دەستەبژێرانی زانستە سیاسییەكانی ڕوسیا،
وەك هەڕەشەیەكی ج��دی بە چوونە ن��او قۆناغی
سڕینەوەی گرژی ،یان لە خاڵی بەرامبەردا ،نەگەیشنت
بە هاودەنگی بۆ دابینكردنی ئاسایشی ئەوروپا بەبێ
هاوكاری ڕوسیا ،ئاماژەیان پێكرد .هەر لەو كۆنفرانسەدا
لێكۆڵەرانی بەئاگای ئەوروپی و ئەمەریكی ،بڕیاری
سیاسی پێشرت دراو لەالیەن پەیامنی سەربازیی ناتۆوە
بۆ رووبەڕووبوونەوەی ڕوسیا و چاوەڕوانی مۆسكۆ بۆ
هەنگاوی جدیرتی خۆرئاوا لە دانیشتنی ئێستای ناتۆ لە
وارشۆ لە ساڵی  ،2016رادەگەیەنرا .لەگەڵ تەوەریبوونی
قەیرانی ئۆكرانیا ،نەك مشتوومڕ لە سوریا یان خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستی گەورە ،گریامنەكانی پەیوەندی نێوان خۆرئاواو
ڕوسیا ئاماژەیان پێكرا .لێدوانەكانی خۆرئاوا بووە هۆی
ئەوەی ڕوسیا تا پشت كێوەكانی ئۆراڵ پاشەكشە بكات،
دروستبوونی ناوچەی بەربەست لە ئۆكراین و نەرمی
نواندن بۆ هاوكاری هاوبەش لەگەڵ كۆمەڵەی خۆرئاوا لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بە تایبەت لە سوریا بخەنەڕوو،
بەاڵم رەخنە لە جێگیركردنی قەڵغانی بەرگری موشەكی
و بەرەوپێشنەچوونی باسی داماڵینی چەكی ناوكی
بگرن .كاتێك ڕوسەكان ئاماژەیان بە هێڵی سوری خۆیان
كرد ،كە الیەنەكانی خۆرئاواش بەسەر ئیرادەی خۆرئاوا
لە درێ��ژەی گۆشەگیربوون ،بەردەوامی قەیرانەكان و
جەخت لە بێدەنگ هێشتنەوەی هەرجۆرە گفتوگۆیەكی
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ڕەسمی وەك كۆسپەكانی مامەڵەی نێوان ڕوسیاو خۆرئاوا،
بكەنەوە .نوێنەری سەنتەری توێژینەوەی سیاسی بە
خستنەرووی سێ سیناریۆی گریامنەیی و ت��ەوەری
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،رێكاری دەرچوون لە بنبەستی
ئێستای ڕوسیاو عەرەبهكانی شیكردەوە ،كە بووە جێ
سەرنجی ئامادەبووان.
دەقەكە
دەسەاڵتدارانی سیاسی ،لە ئاستی یاریدەدەری وەزیری
دەرەوە و ئەنجومەن و بەرپرسانی خوێندنی بااڵ و
خوێندكارانی ڕوسیا بە بانگهێشتی لێكۆڵەرەوانی دامەزراوە
ئەوروپییەكان و واڵتانی چین و ئێران ،ئاماژە بە كێشەكانی
ئێستا لە كۆمەڵگەی جیهانی بە تایبەت تیرۆریزم،
هەوڵیاندەدا سیناریۆی تازە بۆ زیندووكردنەوەی هاوكاری
نێوان ڕوسیا و خۆرئاوا دابهێنن ،كە هەندێكیان دەبوونە
هۆی تۆمەتباركردنی یەكرتی یان لەدەستدانی دەرفەتەكان
و خ�راپ كەڵك وەرگرتنی ئامڕازی تیرۆریستەكان لە
هەلومەرجەكان دەبێت ،هەردووال هەوڵیاندا رێكارەكانی
دەرچوون لە ساردیی پەیوەندی نێوان ڕوسیا و خۆرئاوا
گەاڵڵە بكەن.
یاریدەدەری وەزیری دەرەوە  Sergey A. Rybakovaو
دەسەاڵتدارانی دیكەی ڕوسیا:
شەڕی ن��ەوەی نوێ ب��ەردەوام��ە ،بۆ بەرگرتن لە شەڕی
شیعەو سوننە ،ئاشتی ڕوسیاو خۆرئاوا ،چارەسەركردنی
مەترسی گروپە تووندڕەوەكان ،تەنانەت پرسی ناوخۆیی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
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وەك حزبوڵاڵ و حەماس ،هەڵگرتنی قەیران و بەرگرتن
لە دەمارگیرییان دژی ڕوسیا و رێگری لە جێگیركردنی
قەڵغانی بەرگری موشەكی ئەوروپا و گفتوگۆی شیاو لە
نێوان سەرانی ڕوسیا و ئەمەریكا( ،كەوتبووە بەر رەخنەی
چاوپێكەوتنی بابەتی و رێكەوت و كورتەوە ،كە بۆچی
س��ەرەڕای بوونی گ��رژی میكانیزمێك بۆ چاوپێكەوتنی
نێوان سەرۆكەكان نییە) ،دەبێت چی بكەین؟ ئەو
پرسیارانە بوون كە دەبێت وەاڵمیان بدرێتەوە .چۆن بەر
بە روودانی هەڵەكانی پێشوو بگیرێت و ئەگەر پێویست
بكات پێداچوونەوە بە سیاسەتەكان بخرێتە بڕیاری
كارەوە و رەوتەكان تەفرەدەر نەبن .نەبوونی چارەسەری
بەكۆمەڵ یان كۆدەنگی ،كێشەیەكی دیكەیە .هۆكاری
شاراوە بۆ كاریگەری دانان لەسەر رەوتە سیاسییەكان و
كۆنتڕۆڵ نەكراوەكان ،زۆر زۆر بووە .چۆنایەتی شیكارەكان
كەمبۆتەوە ،پێویستە چاوەكان بكرێنەوە و ئەندێشەی
نوێ بخرێنەروو .دیپلۆماتكارییان زیاتر كاربكەن و بەر
بە روودانی كارەساتەكانی سەدەی رابردوو بگیردرێت .لە
مۆسكۆ ئەو پرسیارە لە ئارادایە كە ئایا ()Geo – Politics
لە دۆخی دەرچوون یان گەڕانەوەدایە؟ چونكە روانینی
ڕوسیا بۆ هەندێك لە مەسەلەكان لەو روانگەیەوە دەبێت،
بەباشی سود لە هەرەمەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان
وەرنەگیراوە .چارەسەری قەیرانی ناوكی ئێران ،منونەیەكی
باش بوو .كاردانەوەی ڕوسیا بۆ قەیرانەكانی خۆرئاوا،
ڕوانینی بۆ خۆرهەاڵت و دروستكردنی ناوچەی ئازاد ،لە
ناوچەكانی خۆرهەاڵت دەبێت .ناوچەیەك كە لە تایوان
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و سەنگافورە باشرت چاالكی و خزمەتگوزاری بخەنەڕوو.
ریفۆرمەكانی ناوخۆش رەچاوكراو دەبن .گەشەدان بە
پیشەی گەشتیاری لەگەڵ ئەڵامنیا و بوڵگاریا ،رسبستان و
یۆنان پەیوەندی تایبەتی دێتەئارا .گۆڕانكاری لە خوێندنی
بااڵ بۆ چۆنایەتی باشرت دەكرێت و داوای لە مامۆستایانی
زانكۆ كرا كێشەكان چارەسەر بكەن ،چونكە لە پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەكان تێكچڕژانێكی زۆر روویداوە و پێویستە
سیاسەمتەداری پیشەیی لە ناپیشەیی جیا بكرێتەوە ،چونكە
خەڵكی ئاساییش بوونە تیۆرسێن و تیۆر بۆتە پیالنێكی
ورووژێنەر .ڕوسیا خراوەتە بەشێكی سەرنجڕاكێشەوە كە
ئیدی ناتوانێت لە گۆشەگیریدا مبێنێتەوە .ئامانج تێگەیشتنی
دروستە ل��ەوەی لە تێپەڕیندا دەبێت و بەجیهانیبوون
ئەنجامی ئەرێنی و نەرێنی هەبووە.
( Pan Deweyوت��اری چین) :بوونی ئەمەریكا بۆخۆی
كێشەیە .هەرگیز ئەمەریكا شەڕ بۆ دەس��ەاڵت بەجێ
ناهێڵێت .ئەمەریكا داوای دەسەاڵتخوازی ئابوریش دەكات.
جادەی ئاوریشم و هاوكاری لەگەڵ یەكیەتی ئەوروپا،
رێگەیەكی رووب��ەڕوب��وون��ەوەی ئەمەریكایە .هاوكاری
ڕوسیا و چین لە بەشی تایبەتی و پەیوەندی سرتاتیژی لە
سەربنەمای یاساكان و پڕۆژەكان ،پێویستە فراوانرت بكرێن.
رەخنەكان لەسەر گەشەی پەیوەندی نێوان هەردوو واڵت
زۆرە ،كە ئومێد وایە لەناو هەردوو واڵتدا نەبێت.
( Robert Lag oldوتاری ئەمەریكی) :متامنە نەكردن بە
ڕوسیا لە ئەمەریكا بە تایبەت بۆ حكومەتی داهاتوو لە
ئەمەریكا زۆرە .متامنە نەكردن بە پۆتین زیادیكردووە.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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بەاڵم دەرفەتەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،رێ بە هاوكاری
دەدەن .لە سوریا هاوكاری بكەین ،بەاڵم نابێت گەشبین
بین( .وتاری شارەزا لە ئەمەریكاناسی  -ڕوسیا) :دەتوانی
خزمەتگوزاری كۆمەاڵیەتی خۆرئاوا ،بكەیتە سەرمەشق.
كۆچبەران و تیرۆریزم لە كارنامەی ئێستایان داب��ووە.
ئەوروپا چەقی دنیایە .چین و هیند گەورەتر دەبن .ئاسیا
دەبێتە ناوەندی جیهانی .ژاپۆن الواز دەبێت .پێویستامن بە
شتێكی هاوشێوەیە ،كە لە كۆنگرەی ڤیەننا  1815گەاڵڵەكرا.
زانستە سیاسییەكان كێشەی سەرەكییە .دەتوانین نەخشەی
چی چوارچێوەیەك بۆ كێشەكان بكێشین؟ هەڵسوڕان و
سرتاكتۆر بۆ كام چارەسەر پێویستە؟ هەرچەند هەڵسوڕاوانی
ناحكومی ك��اراب��وون ،هێشتا هەڵسوڕاوانی پێشوو لە
مەیدانەكەدان .ئەمەریكا و یەكیەتی ئەوروپا زۆر چاالكن.
یەكیەتی ئەوروپا شوێن چاالكی و سیاسەتی باو دەكەوێت.
رۆڵی یەكپارچەیی زەوی و بااڵدەستی كەمبۆتەوە ،بەاڵم بۆ
ئەوروپا پرۆژەیەكی سەركەوتوو نەبووە .پرسیار ئەوەیە كە
بۆ دابینكردنی ئاسایش پێویستە چی بكەین؟
( Paoloلە پاگواش) :خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ترسناك بووە.
ڕوسیا و خۆرئاوا پەیوەندییان لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
الواز بووە .هەڵبەتە بەرپرسییەتی ئەوانیش نییە .نابێت
رادیكاڵیزمی ئیسالمی بخەیتە سەبەتەیەكەوە .ئیسالم و
تیرۆریزم لێكجیان .حەماس و حزبوڵاڵ و تالیبان رادیكاڵن،
بەاڵم كێشەی ناوخۆیین .شەڕی دەستەیی ترسناك دەبێت.
داعش رووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ جیهانی لە كارنامەدایە
و پێویستە بە لۆژیكی درووست رووب��ەڕووی ببینەوە.
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پێویستە ئەگەری تَگەیشتنی بەرامبەری ڕوسیا و خۆرئاوا،
لە واڵتانی ئیسالمی بدۆزینەوە .چارەسەری قەیرانی سوریا
خراپ بەڕێوەبرا .بانگهێشتی ئێران كرا ،بەاڵم لە ماوەی
 24كاتژمێردا ،لە بانگهێشتەكە پاشگەز بوونەوە .ئێمە
لە ئەوروپا رووب��ەروِوی ئەو سنور بەزێنانە بووینەتەوە
بە ناوی كۆچبەران( .وتارەكەی سەنتەری توێژینەوەی
سیاسی) :گومانتان نەبێت كە گۆڕانی سیستم لە مۆسكۆ
لە كارنامەی خۆرئاوادایە .خۆرئاوا خوی بە گۆڕینی
حكومەتەكانەوە گرتووە ،بە تایبەت ئەگەر حكومەتەكە
تێڕوانینی سەربەخۆی هەبێت .جێگەی سەرنجە كە
گۆڕینی رژێم لە واشنتۆن دروشمی هەڵبژاردنەكانی
ئۆباماش بوو ،بەاڵم نەیتوانی و هەمان سیاسەتییان بۆ
تاران رەچاو دەكرد و پێویستە لەگەڵ ریفۆرم و بەرگری
ناوخۆیی بە فەرامۆشی بسپێردرێت .سیناریۆیەكی
دیكە ،كە پێدەچێت لە ڕوسیا فەرامۆشكراوە ،سەرنج
نەدانی ڕوسیایە لە رۆڵی دەسەاڵتی نەرمی ئەوروپا.
هەرچەند فەرەنسا ،ئیتالیا و بەریتانیا زۆرترین چەك
هەناردەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دەكەن( ،بە نیشاندانی
ساڵید) ،ئەووروپا  4ساڵی رابردوو لە پەیوەندی لەگەڵ
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست رۆڵی ئەرێنی نەبینیووە و الواز و
هەندێكجار دەستی لە ئاڵۆزكردنی قەیرانەكەدا هەبووە.
بێداری ئیسالمی لەگەڵ بەڵێنەكانی ماف و یاساكانی
خەڵك ،حكومەتی یاسا و دیموكراسی لە واڵتانی عەرەبی
بەالڕێدابراوە ،بۆیە لەوانەیە تا هەڵبژاردنەكانی داهاتوی
ڕوسیا ،هەلومەرجەكان بەهەمانشێوە مبێننەوە .سیناریۆی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
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سێیەم ،سودوەرگرتنی ئامڕازی لە دەسەاڵتی زەبەالحی
( )Hard Powerئەمەریكا دژی واڵت��ان و ڕوسیایە.
سیاسەتی سەرۆكایەتی لەودیوو پ��ەردەی گۆڕەپانی
چاالكی ( ،) Leading from Behindتووڕەیی ئۆباما
بۆ دەستێوەردان لە مشتومڕەكان نیشاندەدات .ئەوروپا
لە سوریا و لیبیا هێرشی سەربازی ئەنجامداوە .بڕیاربوو
قوڵبوونەوەی ئەمەریكا تایبەت بێت بە ئاسیا ،بەاڵم ئەگەر
قەیرانی ئۆكرایین بەو چەشنە ئەوروپای ورووژاندبێت،
ئامانجی گەڕاندنەوەی ئەمەریكا و ناتۆ بۆ ئەوروپا بوو.
كەوایە دەبێت بەدواداچوونی بۆ بكەین كە ب�راوەی
قەیرانی ئۆكرایین كێییە؟ تێدەگەین كە بەرژەوەندی
ئەوروپا لە ئەوانی دیكە زیاتر بووە .جوگرافیای ئەوروپا
گەشەی كرد و ئەمەریكا و ناتۆ جارێكی دیكە دابینكردنی
ئاسایشی ئەوروپایان گرتە ئەستۆ .هەر لەو دانیشتنە بە
روسەكان وترا جگە لە واڵتانی هندستان و چین ،سەبارەت
بە واڵتانی تری ئاسیا بۆ پەیوەندی كاریگەرتر ،جدی
نین و دەبێت بە پەیوەندی ئاسیادا بچنەوە .ئەگەر بە
راستی خوازیاری ئەندێشەی تازەین ،پێویستە ڕوسیا بەر
بە سودوەرگرتنی ئامڕازی ئەمەریكا لەالیەن لۆبییەكان
و هەندێك ئەوروپیییەكان وەك ( Soft powerخستنە
رووەكە بە بەڵگەوە بوو) ،بگرێت .پێویستە رێگەكانی
جڵەوكردنی ئەمەریكا بدۆزێتەوە و پێدەچێت ئەوروپا
بتوانێت ئەمەریكا جڵەو بكات ،هەڵبەتە ئەگەر ئەووروپا
بیەوێت ،بۆیە پێویستە بە شێوازی لەبار ئەوروپا بخاتە ژێر
گوشارەوە.
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(وت��اری فەرەنسا) :یەكیەتی ئ��ەوروپ��ا دەی��ەوێ��ت لە
رێوڕەسمی ئاسایشی زیاتر كارابێت ،بەاڵم لە ئێسستادا
لە بەڕێوەبردنی قەیرانەكە بەشدارە .ئێستا لە  17چاالكی
بەڕێوەبردن بەشداریین .بەڕێوەبردنی قەیران لە پێناسەی
ئەوروپیدا ،سەپاندنی ئاشتی نییە .رۆڵی ناتۆمان نییە كە لە
لیبیا و ئەفغانستان دەیسەپێنێت .بە رەزامەندی خانەخوێ
بەشداری دەكەین .بەڕێوەبردنی قەیرانیش لە پێناسەكردنی
ئەوروپی بە بەرگری گشتی دانانرێت .بەڵێ ئەوروپا و
یەكیەتی ئەوروپا دەسەاڵتی سەربازی نییەو دەسەاڵتی
نەرمە و واڵتانی ئەوروپاش تێڕوانینییان بۆ مەترسی جیاوازە.
(وت��اری بەریتانیا) :پێویستامن بە چوارچێوەی تیۆری
جدیی و پێناسەیەكی نوێی ئاڵۆزییەكانە( .وتاری ڕوسیا):
ئاڵۆزییە نوێیەكان بریتیین لە :هێزە دەسەاڵتخوازەكانی
ناوچەیی و دەسەاڵتی سەربازی ،باڵوبوونەوەی چەكی
ناوكی و ناسیۆنالیزم ،لیرباڵ سۆسیالیزم ،كە نەزمی جیهانی
بۆ ڕوبەڕوبونەوە ویستووە ،تیرۆریستەكانیش دژی بە
جیهانیبوونن .پرسیارەكە لێرەدایە كە بۆچی واڵتانی
دیموكراسی دەوڵەمەندن؟ یان دەوترێت كە ڕوسیا  3كار
بخاتە كارنامەكەیەوە .گەشە بە مەزهەبی ئەرسەدۆكس
ب��دات و بۆ سیستمی پشكنینی بیروڕا بگەڕێتەوە و
دامەزراوەكانی دەیەی  ،1930ببوژێنێتەوە.
رۆژی دووەم��ی كۆنفرانس بە دانیشتنی هاوتەریبی و
بابەتی جۆراوجۆر بەڕێوەبرا .داوا لەنوێنەری سەنتەری
توێژینەوە كرابوو لە دانیشتنی «ئەنجامی گرژی ڕوسیاو
خۆرئاوا بەسەر خۆرهەاڵتی ناوەڕاست»ەوە ،بەشداریو
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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وت��اری هەبێت( .وت��اری ئەڵامنیا) :لە لێكۆڵینەوە لە
سیناریۆكانی پەیوەندی ڕوسیا و خۆرئاوا ،باسی داماڵینی
چەك ،رەوتەكانی دەرچ��وون لە قەیرانی ئۆكرایین وەك
نۆرماندی  ،4رێككەوتنی مینسك و دانیشتەكانی خوالوەیی
 OSCE, G20و دانیشتنە پەراوێزییەكانی رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكانی بوارخوڵقاندن بۆ بەردەوامی
گفتوگۆ و مامەڵە ،كەوتە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە .بواری
هاوكاری بۆ رووبەڕوبوونەوەی داعش ،سەقامگیری لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە ،ئێران و كۆریای باكور و
كۆچكردن ئاماژەیان پێكرا .وترا كه پێویستە لە خراپرتین
هەلومەرج هێڵی سور بكێشین .ئێستا پێدەچێت ڕوسیا
سیاسەتی دەستی كراوەی لە سیاسەتی دەرەوە گرتبێتەبەر
و خ��ۆرئ��اواش واهەڵسوكەوت دەك��ات كە گۆشەگیری
ڕوسیای لێكەوتۆتەوە .بۆیە لە گۆڕەپانی پەیوەندی
نێودەوڵەتی لەوانەیە كارەساتێك بقەومێت كە بوار بۆ
رووبەڕوبوونەوەی رێككەوتی سەربازی نێوان هەردووال
بڕەخسێنێت .هاوكاری نەرێنی ،دیانەتی نوێ ،شەڕی ساردی
شەكەتكەر و تاقیكردنەوەی پلەی بەرگری لە گۆشەگیر
كردنی ڕوسیا ،خراوەتە كارنامەوە Niki tin( .یهكێك لە
ئامادەكاره ڕوسهكانی كۆنفرانس) :ئایا قەیرانی نێوان ڕوسیا
و خۆرئاوا ،قەیرانێكی جدییە؟ چەكە ناوكییەكان لەسەر
( )Alertجێگیر كراوون .پەیوەندییەكانی ڕوسیا لەگەڵ
یەكێتی ئەوروپا ساردوسڕە .بە رواڵەت لە قەیرانداین .پێشرت
ناكۆكی ئایدۆلۆژیامن هەبوو ،بەاڵم ئەمڕۆ بابەتهكه تایبەتە.
پەیوەندییەكان وەك ( )Editionشەڕی ساردە .لەوانەیە
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چووینەتە رەوت��ی نەهێشتنی گرژییەكانی دووەم��ەوە
(دیانەت ،)2لەوانەیە هەواڵێكی خۆش بێت .بەاڵم ئەوەی
دەبیرنێت هەردووال نایانەوێت بۆ شەڕی گەرم بیگۆڕن,
چونكە هەڵسوڕاوانی جیهانی كەوتونەتە بەرامبەر یەكرتی
و سەنگەر لەیەكدەگرن؟ گۆڕانكاریی بەوپەڕی خێرایی لە
جیهاندا روودەدات و سیاسەتی وەاڵمدانەوەیان چۆنبێت؟
خۆرئاوا رێز لە بەرژەوەندییەكانی ڕوسیا ناگرێت .پێویستە
خۆرئاوا رێز لە ناوچەكانی ژێر هەژموونی ڕوسیا بگرێت.
(وتاری ئەڵامنیا) :ئۆكراین هەربە چەقی گرژی نێوان ڕوسیا
و خۆرئاوا دەمێنێتەوە .ئاكامی ئۆكرایین ،پەیوەندییەكانی
لەكەداركرد و دەكەن .هەڵبەتە پێش قەیرانی ئۆكرانیا،
پەیوەندییەكان ئاڵۆز بوون .داوای ڕوسیا لەسەر بنەمای
هەبوونی ناوچەی دەس��ەاڵت ،نادیموكراسییە .لە ساڵی
 ،2005سیستمی سیاسی لە ڕوسیا ،نادیموكراسی بوو.
رسوشتی رژێمی ڕوسیا دەستێوەردەرە .چوارچێوەكان
گ��ۆڕان و بۆ ه��اوك��اری ی��ان رووب��ەڕوب��وون��ەوە گ��ۆڕان.
دیمۆگرافیكی سیاسەتی ناوخۆ لە ڕوسیاش گۆڕا .سیستمی
سیاسەتی ناوخۆ گرنگ و لەژێر چاودێری خۆرئاوادایە.
هەڵبەتە تیۆرسێنی ئەمەریكی میرشامیەر ،لەوباوەڕەدایە
ناتۆ و یەكیەتی ئەوروپا دەستییان لە چوارچێوەی سنوری
ڕوسیا وەرداوە و ناوبراو ئۆكراین لە چوارچێوەی ڕوسیادا
دەبینێت .دایالۆگی نێوان هەردووال نییە و بە رێكەوت
یەكدی دەبینن و هەلومەرجەكان سەد خۆزگە بە سەردەمی
شەڕی سارد .ئۆكرایین دەستپێشكەری رووداوەكە نەبووە و
گەشەی ناتۆ دەسپێكی قەیرانەكە بوو( .وتاری ئەمەریكی):
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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كتێبی داهاتوم لەبارەی گەڕانەوەی شەڕی ساردە .ئۆباما لە
پەیوەندی لەگەڵ ڕوسیا خراپ مامەڵەی كرد .كۆماریخوازان
بێگومان خراپرت دەبن .بە سەرنجدان بە رێككەوتنەكانی
پاریس ،دەرفەتی هاوكاری رەخساوە( .وت��اری ڕوسیا):
خوازیاری پەیوەندی تەریبین ،لەگەڵ خۆرئاوا .ئێستا
پەیوەندییەكە خراپە و جێگیركردنی قەڵغانی بەرگری
موشەكی ،كاریگەری نەرێنی هەیە .دوای پاشەكشەی
ڕوسیا ،سرتاتیژێكی دیاریكراو ،بۆ هاوكاری ڕوسیاو خۆرئاوا
پێناسە نەكراوە .یەكیەتی ئەوروپا لە مەترسی بوونی ڕوسیا،
زێدەڕۆیی كردووە .یەكیەتی ئەوروپا و ڕوسیا ،تێڕوانینییان
بۆ قەیران جیاوازە .لە ڕوسیا سیاسەتی دەرەوە كاریگەری
راستەوخۆی لەسەر سیاسەتی ناوخۆ هەیە و خۆرئاوا
پێویستە لەوە بگات( .وتەبێژانی فەرەنسا ،بەریتانیاو
سەنتەری توێژینەوەی سیاسیش) وتاریان هەبوو .هەندێك
سیناریۆی خراپ لەالیەن وتاربێژەكەی ڕوسیا خرانەڕوو.
لەوانە ئەگەر لە سوریا شكست بێنین ،كاریگەری نەرێنی
بەسەر قەیرانی ئۆكرایینەوە دەبێت .ڕوسیا هەڕەمی كەمی
بەدەستەوەیە .گریامنەی راكێشانی قەیرانەكە بۆ قەرەباغ و
بۆسنە لە باڵكان و زیادكردنی ناكۆییەكان لەگەڵ یەكیەتی
ئەوروپا ،لە سیناریۆی نەرێنی گریامنەیین.
(وتاری ئەڵامنیا):
پۆتین لە ساڵی  2007و لە كۆنفرانسی ئاسایشی میونیخ،
ناڕەزاییەكانی خۆی لەگەڵ خۆرئاوا دەستپێكرد .ئێستا
متامنە و گفتوگۆی نێوان هەردووال نەماوە( .وتاری روسی):
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چەكەكانی ( )ABMلە ئەوروپا جێگیر دەكرێن .لە كالینگراد
جێگیرمان نەكردووە .داوای هەڵگرتنەوەی رادارەكامنان لە
توركیا نەكردووە .تاقیكردنەوەكانی ( ،)CTBTتاقیگەیی
دەبن .هەڵبەتە ئەگەر كۆنگرەی ئەمەریكا پەسندی بكات،
هەلومەرجەكان بۆ هاوكاری لەبار دەبێت .چین ()CTBT
پەسندی كرد و بیانویەكی بۆ ئەمەریكا نەهێشتەوە.
ڕوسیا پێویستی بە زیادكردنی كاڵوە ئەتۆمییەكان نییە.
رەچاوی رێككەوتنی ( ،)open skiesلە ئۆكراین دەكرێت.
ئەگەر گرژییەكان بەردەوام بێت ،هەردووال پەرەپێدانی
پیشەسازی سەربازی چ��االك دەك��ەن .خۆرئاوا دەڵێت
هەنگاوەكان بۆ بەرگرییە و لە ڕوسیا دەڵێن دژی ئێمەیە.
لە رابردو ڕوسیا  3جار الیەنگری بەرەو خۆرهەاڵت بووە.
ئەوجارەیان سێیەمجارە كە الیەنگری بۆ خۆرهەاڵت
دێتەدی .بەڵگەكانی تێڕوانینی ڕوسیا بۆ خۆرهەاڵت،
ئاڵۆزی ،زیادبوونی دەسەاڵتی چین و هند ،پێویستی
نەبوونی ئەوروپا بە ڕوسیایە .هەڵبەتە لە ڕوسیا لە نێوان
دەستەبژێران و دوو دەستەیی لەبارەی تێڕوانینی ڕوسیا بۆ
خۆرهەاڵت هەیە .پێشنیازكرا میكانیزمەكانی هاوكاری نێوان
ڕوسیا و ناتۆ كارا بكرێن .پۆتین وەك تاكە فاكتەری گرژی
لەگەڵ خۆرئاوا خرایە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە .بەوجۆرە
خرایە روو كە خۆرئاوا هەر قەیرانێك بە هەڵسەنگاندنی
هەمان قەیران لە پەیوەندییەكانی لەگەڵ ڕوسیا و نەك
بەشێوەی ( ،)Packageدەخاتە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە.
(وتاری دامەزراوەی  )SIPRIوتی :ناتۆ لە دانیشتنی وێڵز
لە ساڵی  ،2014رێوشوێنی رووبەڕوبوونەوە بە ڕوسیای
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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خستۆتە كارنامەكەیەوە و لە دانیشتنی ناتۆ لە وارشۆ لە
ساڵی  ،2016پلە بە پلە رێوشوێنی سەخترت دژی ڕوسیا،
دەگرێتەبەر .بڕیاری سیاسی دراوە.
كۆبەندی و شیكار
بە هەمانشێوە كە لە پێشەكییەكەدا ئاماژەی پێكرا ،ئامانجی
كۆنفرانس لێكۆڵینەوە لە سیناریۆ گریامنەییەكان ،پەیوەندی
ڕوسیا و خۆرئاوا بوو ،كە لە سێ تەوەر پێكهاتبوو :رێكارەكان
بۆ نەهێشتنی گرژی نێوان ڕوسیا و خۆرئاوا ،ئۆكرایین وەك
چەقی سەرەكی گرژی نێوان ڕوسیا و خۆرئاوا و چۆنیەتی
كەڵكوەرگرتن لە قەیرانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە تایبەت
سوریا وەك هەڕەمی نزیككردنەوەی پەیوەندی ڕوسیا
و خۆرئاوا خرایە بەرباس و لێكۆڵینەوە و بیروڕا ئاڵوگۆڕ
كرا .ئەوەی بیرنا الیەنەكانی ڕوسیا خوازیاری دەرچوون
لە بنبەست و شەختە و سەهۆڵبەندانی پەیوەندی نێوان
ڕوسیا و خۆرئاوا بوون .هەندێك لە دامەزراوە زانستیی و
لێكۆڵینەوەییەكانی ڕوسیا ،بە ئاشكرا داوایان لە نوێنەرانی
واڵتانی دەرەوەی بەشداربوو لە كۆنفرانس كرد ،بە تایبەت
دامەزراوەی توێژینەوەیی پاگواش ،كە بە وتەی روسەكان
ئەزموونی نزیككردنەوەی ه��ەردووالی شەڕی ساردییان
هەیە .بە خستنە رووی ئەندێشەی نوێ پەیوەندییەكانی
ڕوسیاو خۆرئاوا بۆ دۆخی پێش قەیرانی ئۆكرایین بگێڕنەوە.
روسەكان تەنانەت بە ئاماژە بە پاشەكشەی زیاتر لە قەیرانی
ئۆكراین و دیاریكردنی ناوچەی بەربەست ،رەزامەندی
دەربڕیووە بۆ دووبارەكردنەوەی داوای رێزگرتنی خۆرئاوا
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لە بەرژەوەندی و ناوچەكانی چوارچێوەی دەسەاڵتی
خۆی .ڕوسیا باسی قەیرانەكانی خۆرئاوای دژ بە ڕوسیایان
كرد و خوازیاری دەستپێكردنەوەی چاالكییە ئابورییەكان
بوون لەگەڵ ئەوروپا .لە بەرامبەردا خۆرئاواییەكان ،بەبێ
ئاماژەكردن بە رەخسانی ب��واری هاوكاری ،بێ ریزپەڕ
جەختییان لە چارەسەری قەیرانی ئۆكرایین و پاشان
لێكۆڵینەوە لە زیندوو كردنەوەی پەیوەندی باشرتی نێوان
خۆرئاوا و ڕوسیا ،ك��ردەوە .ژمارەیەك لە بەشداربووانی
خۆرئاوا ،لەوانە دكتۆر ( )Ian Anthonyلە دامەزراوەی
سیپری ،بە زمانی هەڕەشەوە ،باوەڕی وابوو كە لە دانیشتنی
داهاتوی ناتۆ لە ساڵی  2016لە وارشۆ ،ئەگەر قەیرانی
ئۆكرایین بڕیاری لێدراوە ،هەنگاوی چەكدارانە دەنرێت.
نوێنەری سەنتەری توێژینەوەی سیاسی لە دوو وت��اردا،
سیناریۆ گریامنەییەكان بۆ  2020ی نێوان ڕوسیا و خۆرئاوا
روون و بۆ دەرچوون لە بنبەستی ئێستا ،سەرنجی زیاتری
ڕوسیا بۆ خۆرئاوا ،تایبەت بوو بە واڵتانی ئەڵامنیا ،فەرەنسا
و بەریتانیا .ئەو خاڵە لەو سۆنگەیەوە جێگەی گرنگییە كە
ئەگەر بڕیارە سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا جڵەو بكرێت،
تەنیا واڵتانی ئەوروپای خۆرئاوا دەتوانن ئەنجامی بدەن .لە
دەستێوەردان و یان زێدەڕۆیی سەربازی خۆرئاوا بۆ لیبیا و
سوریا ،ئینگلیز و فەرەنسا بوون ،كە پەالماری سەربازییان
ئەنجامداوە و ئەمەریكا بە نابەدڵییەوە پشتگیری كردن.
لە وتارەكەی دیكەیدا ،نوێنەری سەنتەری توێژینەوەی
سیاسی سەرەڕای بەسووك سەیركردنی سیاسەتی خۆرئاوا لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بە تایبەت سیاسەتی هەڵە و الوازی
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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یەكیەتی ئەوروپا لە بوارەكانی بەرزكردنەوەی حكومەتی
جەماوەری ،سەبارەت بە ئامانجەكانی ڕوسیا لە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست وتی :تێڕوانین لە سەربنەمای دەربڕینی گومان
سەبارەت بە ئامانجی ڕوسیا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
وەك هەڕەمی درێژدادڕی لەگەڵ خۆرئاوا خرایەروو و داوا
لە ڕوسەكان كرا ،هاوشێوەی پەیوەندییە باشەكانییان لەگەڵ
چین و هند لە ئاسیا ،لەگەڵ واڵتانی دیكەی ئاسیاش بخەنە
كارنامەكەیانەوە و بۆ واڵتانی ئاسیای باشوری خۆرئاوا ،جدی
بن .بە سەرنجدان بە قەیرانی ئابوری ناوخۆیی ڕوسیا و
وابەستەیی ئەو واڵتە بۆ بازرگانی لەگەڵ یەكیەتی ئەوروپا
لە بوارە جیاجیاكان و دەنگۆی لەسەربنەمای كەمكردنەوەی
پاشەكەوتی پارەی بێگانە ،ئایا ڕوسیا بۆ درێژەدان بە ژیانی
خۆی لە مشتومڕەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،دەستێوەر
دەدات یان بوونە ئامانجی جەمسەری دژ لە بەرامبەر خۆرئاوا،
لە كارنامەی دایە ،دیار نییە و پێویستی بە تێپەڕینی كاتە.
بەاڵم ئەوەی دەبیرنێت پەیوەندی (لەالیەنی خۆرئاواوە) و
پێویستی (لەالیەنی ڕوسیاوە) ،جدییە .خودی پۆتین ،سەرۆك
كۆماری ڕوسیا بە ئاشكرا بە هۆكاری كێشەی پەیوەندی
ڕوسیاو خۆرئاوا دەزانرێت .ژمارەیەك لە بەشداربووانی
خۆرئاوا لە چاوپێكەوتنە تایبەتییەكان دانی پێدادەنێن كە
لەو كاتەوەی سیستمی حكومەت لە ڕوسیا دەستكاری كراوە
لە ئاڵوگۆڕ كردنی میدتێڤ و دوورو درێژبوونی ئامادەیی
پۆتین لە گۆڕەپانی سیاسەتی ڕوسیا ،خۆرئاوا بەو ئەنجامە
گەیشت كە ناتوانێت هاوكاری جدی لەگەڵ ڕوسیا هەبێت.
پەیوەندییەكان لە ئێستادا بە قەیرانێكی بێ هاتوهاوار،
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بەاڵم رووب��ەڕووی بێمتامنەییەكی زۆر بۆتەوە .پێناچێت
ڕوسیا تینوتاوی درێژەدان بەو رێگەیەی هەبێت و هاوكات
سیاسەمتەدارانی ڕوسیا خوازیاری قبوڵكردنی دەسەاڵت
و رێزگرتن لەچوارچێوەی دەسەاڵتی ڕوسیا و قبوڵكردنی
بوونی ئاسایشی هاوبەشی ڕوسیا لە ئەوروپایە .داوایەك كە
پێناچێت خۆرئاوا بەبێ دەسكەوتی زیاتر لە ڕوسیا و ئۆكراین،
گۆڕانكاری لە سیاسەتی دەرەوە ،پاشەكشە لە چوارچێوەی
دەسەاڵتی نەخشەكێرشاوی ڕوسیا ،گەمە لە ئەوروپا لە
چوارچێوەی رێوشوێنی ئاسایشی پەیامنی سەربازی ناتۆ و
یەكیەتی ئابوری ئەوروپا ،ڕوسیا وەك هەڵسوڕاوێك قبوڵ
بكات .دەسەاڵتدارانی ڕوسیا دەیانوت لە عێراق و رسبیا ،لە
بەرژەوەندی خۆرئاوا كارییان كردووەو لە دووەمدا خۆرئاوا
دەیزانی سیاسەتی دەرەوە كاریگەری بەسەر سیاسەتی
ناوخۆی ڕوسیاوە هەیە ،بۆیە پێویستە خۆرئاوا پەیوەندی
لەگەڵ ڕوسیا هەموار بكات .ئەوەی ئاشكرایە ،داوایەكی
لەوچەشنە یان ئیمتیازدان لەالیەن ڕوسیاوە ،بە ناچاری بە
هەنگاوی هاوشێوە لەالیەن خۆرئاواوە و لە بەرژەوەندی
ڕوسیا ناشكێتەوە ،بەڵكو داواكانی گرێدراوی ئەو واڵتە لە
بەرامبەر خۆرئاوا دەبێت .پێویستە ڕوسیا ناوخۆی خۆی
بەهێز بكات .بەاڵم ئایا سیاسەمتەداران و دەستەبژێرانی
ڕوسیا دەتوانن پێش بە روودانی چارەنوسی یهكێتی سۆڤێتی
رابردوو بۆ ڕوسیای ئێستا بگرن یان نەخێر ،تێپەڕینی كات
دیاری دەكات .خۆرئاوا توانیویەتی چوارچێوەی دەسەاڵتی
بەرەو ڕوسیا فراوان بكات و ڕوسیا لە بوارى پێگەی بەرگريدا،
تێچوونی زیاتری دەكەوێتە سەرشان.
پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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2016

141

ماركس و ئازادی

142

رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

2016
2016

 143سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران ماجد خەلیل

2016

144

هەژموونی نەوت

سۆران عەلی

2016

145

دەوڵەت

سمکۆ محەمەد

2016

146

مێژووی ئابوری جیهان

محەمەد چیا

2016

147

لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

خەڵەف غوفوور

2016

148

پارت و رێكخراوە
سیاسییەكان له توركیا

محەمەد فاتح

149

دەقی شیعری كوردی
لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

د .لوقامن رەئوف

150

تیۆری چوارەمی سیاسەت

وریا غەفوری

2016

151

هونەری شێوەكاری نوێ

رامیارمەحمود

2016

152

جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە حەسەن بارام

2016

153

پاکستان ،گۆڕانكارییهكان بابان ئهنوهر

2017

154

پەیوەندییەکانی ئێرانو هندستان ماجد خەلیل

2017

155

چین و ئێران
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محەمەد چیا

2016

2016

2017

156

ژنان لەبەهاری عەرەبیدا

ئەرسەالن حەسەن

2017

ئارام مەحمود

2017

158

رکابەری ئەمریکاو ئێران

کۆشان عەلی زەمانی

2017

159

کاریگەرییەکانی دابەزینی
نرخی نەوت

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

160

پێگەی ئێران
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

بەختیار ئەحمەد ساڵح

161

مۆریتانیا

شاناز هیرانی

2017

162

هەرێمی كوردستان و
ملمالنێ ناوچەییەكان

ئەنوەرحسێن(بازگر)

2017

 157سیستەمی نێودەوڵەتی

2017

163

فەلسەفەی هانا ئارێنت

ئاراممەحمود

2017

164

نەوت بەرامبەر زهوی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

165

پوختهی سهرمایهی مارکس

بابانئهنوهر

2017

166

چوارینەی دیموکراسی

خالیدکەریممحەمەد

2017

علیمحمدصالح

2017

167

النفوذ الهالل الشیعی

ئهرسهالنحهسهن

168

دهسهاڵتی نهرمی قهتهر

169

سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد ئاوایی

170

لەئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرمودە سۆران سێوکانی

171

مێژووی درۆ

هاوار محەمەد

172

پرسی کورد

ماجد خەلیل

2017

173

پۆست کۆمۆنیزم

ئهرسهالنحهسهن

2017

جەواد حەیدەری

2017

174

پرۆگرامە ئەتۆمیەکان

2017
2017
2017
2017

پەیوەندی ڕوسیاو ئەمەریکا
لە جیهانی دوای جەنگی سارد
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