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ــە پرســی دەستلەکارکێشــانەوەی  ــاگادارەکان ل ســەرچاوە ئ

ڕێککەوتنــی  بەپێــی  کــە  ڕایگەیانــد  مۆگابییــەوە 

مۆگابــی  داواکارییانــەی  ئــەو  دەستلەکارکێشــانەوەکە 

مۆگابــی  ســەرچاوەکان  بەپێــی  هــەر  جێبەجێکــراوە. 

هیــچ  و  مبرێــت  خۆیــدا  واڵتەکــەی  لەنــاو  دەیەوێــت 

زیمبابــۆی. جێهێشــتنی  بــۆ  نییــە  پالنێکــی 

سیاســیی  گۆڕەپانــی  لــە  ســەربازیی  دەســتتێوەردانی 

واڵت، پــاش قووڵبوونــەوەی ملمالنێــی نێــو دەســتەبژێر 

لــە  جگــە  ئەمــە  دێــت،  واڵتــە  ئــەو  فەرمانــڕەوای 

ــاو  ــاری ن ــێتیی دی ــک کەس ــانەوەی کۆمەڵێ دەستلەکارکێش

زیمبابــۆی  نیشــتیامنیی  )یەکێتیــی  فەرمانــڕەوا  حزبــی 

نیشــتیامنی(.  بــەرەی  ئەفریقــی- 

ــە  ــدووە ک ــدا ڕایگەیان ــە پەیامەکەی ــی ل ــی مۆگاب ئەگەرچ

لەپێنــاو  بــەرداوە  دەســەاڵتەکانی  لــە  دەســتی  خــۆی 

بــەاڵم  واڵتــە،  لــەو  دەســەاڵت  ئاشــتییانەی  ئاڵوگــۆڕی 

زۆرێــک لــە چاودێــران بــاس لــە پێچەوانەکــەی دەکــەن و 

دەڵێــن ئــەم ئاڵوگــۆڕە لــە دەســەاڵتدا ڕووینــەدەدا ئەگــەر 

کودەتــای ســوپا نەبووایــە بــە فەرمانــی هەندێــک لــە 

هێــزە دەرەکییــەکان، کــە زۆرێــک لــە ڕاپۆرتــەکان وەهــای 

ئــەو واڵتانــەوە »چینــی  لەســەروو هەمــوو  بۆدەچــن 

ــای  ــا کودەتاکــەی زیمبابــۆی یەکــەم کودەت ــە، ئای میللی«ی

ــا؟ ــوەری ئەفریقی ــە کیش ــە ل ــی چین نهێنی

ئــەم جوڵــە کتوپــڕەی ســوپای زیمبابــۆی دژ بــە ســەرۆک، 

کــە الی کەســە بەرزەکانــی ســوپا پاســاوەکەی بریتیبــوو لــە 

بەئامانجگرتنــی ئــەو کەســە تاوانبارانــەی دەوری ســەرۆک 

ــی  ــەو هەڵمەت ــی ئ ــۆ ڕاگرتن ــا ب ــان داوە، هەروەه مۆگابیی

پاکتــاوەی دژ بــە هاوپەیامنەکانیــان لــە پارتــی فەرمانــڕەوا 

بەگەڕخــراوە، کــە ژنەکــەی مۆگابــی )گریس( سەرپەرشــتیی 

دەکات، کــە هەوڵــی جێگرتنــەوەی مێردەکــەی دەدات 

ــران  ــە چاودێ ــک ل ــەاڵم زۆرێ ــەاڵتدا، ب ــیی دەس ــە کورس ل

پالنــی  پێشــر ســوپا  زیاتــر دەڕۆن و دەڵێــن  لــەوەش 

لەترســی  بەســەر دەســەاڵتدا،  بــۆ دەســتگرتن  دانــاوە 

ــی.  ــەی مۆگاب ــۆ ژنەک ــەوە ب ــەاڵت بگوازرێت ــەوەی دەس ئ

ــۆن  ــتنەوەی )ئیمرس ــە دوورخس ــوو ک ــش پێیواب )گریس(ی

بــۆ  زێڕینــە  هەلێکــی  مۆگابــی  جێگــری  منانگاگــوا(ی 

بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت لەالیــەن خۆیــەوە. بــەاڵم 

ئــەوەی چانســی زیاتــری دا بــە ئیمرســۆن تــا جێگــەی 

مۆگابــی بگرێتــەوە، ئەوەبــوو کــە منانگاگــوا ســوپا و 

یەکێتیــی کۆنــە جەنگاوەرەکانــی شــەڕی ڕزگاریــی لەپشــتە، 

ئــەم دوو الیەنــەش هەردووکیــان لــەوە دەترســن ژنەکــەی 

ڕۆژی 21ی نۆڤەمبەری 2017 سەرۆکی پەڕلەمانی زیمبابۆی )ژاکۆب مۆدیندا( ڕایگەیاند 
کە سەرۆکی واڵت )ڕۆبەرت مۆگابی( دەستی لە پۆستەکەی هەڵگرتووە، ئەوەش لە ڕێگەی 
نامەیەکی تایبەتەوە بۆ پەڕلەمانتاران. بەمەش فەرمانڕەوایی بەتەمەنترین و کۆنترین 
سەرۆکی جیهان کۆتاییهات. کۆمەڵێک سەرچاوە ئەوەیان بۆ ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز 
مەرجێک  بە  مۆگابی(  )ڕۆبەرت  زیمبابۆی  البراوی  لەسەرکار  سەرۆکی  کە  ئاشکراکرد، 
دەستی لەکار کێشاوەتەوە کە پارێزبەندیی ئەوەی هەبێت لەڕووی دادگاوە ڕووبەڕووی 

لێپرسینەوە نەبێت و زامنی سەالمەتیی شەخسیی بکرێت.
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ــەر  ــە لەس ــتەوەبگرێت، چونک ــەاڵت بەدەس ــی دەس مۆگاب

ــە. ــراو نیی ــت و ویس ــراوان خۆشەویس ــتێکی ف ئاس

ڕۆڵی چین

نزیکــەی دوو هەفتە پێــش دەستلەکارکێشــانەوەی مۆگابی، 

سوپاســاالری زیمبابــۆی )کۆنســتانتینۆ چیۆنــگا( ســەردانی 

پەکینــی پایتەختــی چینــی کــرد، دوای تەنهــا چەنــد ڕۆژێک 

ــە  ــە جوڵ ــە دەســتیکرد ب ــەو واڵت ســەرکردایەتیی ســوپای ئ

ــەرەو وەرگرتنــی دەســەاڵت و ناچارکردنــی  ــا ب و هەنگاوین

 37 ئــەوەی  پــاش  دەستلەکارکێشــانەوە،  بــە  مۆگابــی 

کتوپــڕەی  ســەردانە  ئــەم  بــوو.  پۆســتەدا  لــەو  ســاڵ 

سوپاســاالری زیمبابــۆی بــۆ چیــن و کۆبوونــەوەی لەگــەڵ 

ئــەوەی  ئــەو واڵتــەدا، ســەرەڕای  لێپررساوانــی  گــەورە 

وەزارەتــی دەرەوەی چیــن گوتبــووی کۆبوونەوەکــە تەنهــا 

ئاڵوگۆڕێکــی ســەربازیی ئاســایی بــووە، بــەاڵم ئەمــە بــووە 

مایــەی وروژاندنــی گومانــی زۆرێــک لــە چاودێــران بەوەی 

پەکیــن گڵۆپــی ســەوزی بــۆ ســەرانی ســوپا داگیرســاندبێت 

هەتاوەکــو لەنــاو پایتەختــی واڵتــدا دەســەاڵت وەربگــرن و 

کۆتایــی بــە حکومــی مۆگابــی بهێنــن.

ــەک  ــن ن ــەن چی ــەوە دەک ــاس ل ــیکارییەکان ب ــە ش ڕاپۆرت

هــەر نــاڕازی نەبــووە لــەو هەنگاوانــە، بەڵکو هاندەریشــی 

بــووە و هاوکاریــی خۆیشــی دەربڕیــوە بــۆی، ئەگەرچــی بە 

شــێوەیەکی نهێنــی بــووە ئەمــە، لەترســی ئــەوەی نــەوەک 

ــە  ــەوە، ک ــەی مۆگابیی ــتی ژنەک ــە دەس ــەاڵت بکەوێت دەس

ــەو یاســایانەیە کــە  ــەوەی هەندێــک ل ــەو الیەنگــری مان ئ

ــە  ــتە ب ــایەی پەیوەس ــەو یاس ــەت ئ ــە، بەتایب ــی دژیان چین

ــەم  ــە، ئ ــەوە هەی ــی کارکردن«ـ ــتیامنیکردنی هەل »بەنیش

یاســایەش کۆمپانیــا بیانییــەکان ناچــار دەکات لــە قازانجــی 

پڕۆژەکانیــان بەشــی خــاوەن کارە ڕەشپێســتەکانی واڵتەکــە 

بــدەن، هــەم لــەڕووی خاوەندارێتــی و هــەم لــەڕووی 

ــۆ  ــەم یاســایە بەربەســتێکە ب ــە ئ ــن پێیوای پڕۆژەکــەوە، چی

ــە. ــەو واڵت ــی ل کاری کۆمپانیاکان

ــی،  ــاوەی ســەرۆک مۆگاب ــی م ــە ســەروبەندی کۆتاییهاتن ل

ــری  ــی باش ــچ بژاردەیەک ــەی هی ــە جێگرەک ــە ل ــن جگ چی

لەبەردەســتدا نەبــوو، دواجــار هــەر ئەویــش جێگــەی 

ــەرۆکی  ــۆنی س ــە ئیمرس ــەی باس ــەوە. جێگ ــی گرت مۆگابی

ــا  ــازەی واڵت، نزیکــە لــە ســوپای واڵتەکــەی و بەرپرس ت

ــت  ــەدەی بیس ــتای س ــااڵنی هەش ــتارگەیەی س ــەو کوش ل

کۆتایــی بــە ژیانــی 15 هــەزار کــەس هێنــا، بەمــەش چیــن 

یەکەمیــن کودەتــای نهێنیــی خــۆی لــە کیشــوەری ئەفریقیا 

مۆگابی و هاوسەرەکەی
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ئەنجامــدا، بــە هەمــان شــێوەی کارکردنی هــەردوو دەزگای 

هەواڵگریــی ئەمریکــی و بەریتانــی، منانگانــۆ یەکێکــە لــە 

ــەی  ــە قوتابخان ــف( و ل ــی ئێ ــۆ ب ــی )زان ــی پارت کادیرەکان

ئایدۆلۆژیــی چیــن لــە هــەردوو شــاری پەکیــن و نانکینگــی 

ــی. ــردوو خوێندوویەت ــە شەســتەکانی ســەدەی ڕاب ــن ل چی

پێشــر مۆگابــی و جێگرەکــەی کەوتبوونــە ناکۆکییەکــی 

گــەورەوە بەهــۆی ســەردانی منانگاگــوا بــۆ چیــن لــە 

کۆتاییەکانــی ســاڵی ٢٠١٥دا، ئــەوکات مۆگابــی منانگاگــوای 

ــن  ــە خواســتەکانی چی ــڕەوی ل ــەوەی پەی ــرد ب ــار ک تۆمەتب

ــۆی،  ــەوەی ڕابەرایەتیــی واڵتــی زیمباب ــۆ نوێکردن دەکات ب

تەنانــەت لــە وتەیەکیــدا باســی لــەوە کردبوو کــە هەندێک 

لــە ســەرانی حزبەکــەی هەوڵــدەدەن کاریگەریــی بخەنــە 

بــۆ  لــە هەوڵەکانیــان  یارمەتیدانیــان  بــۆ  چیــن  ســەر 

ــدا. ــەرۆکایەتیی واڵت ــە س ــەرۆک ل ــەوەی س جێگرتن

هەمــوو الیــەک دەزانــن منانگاگــوا هاوپەیامنێکــی گەورەی 

ســەرانی چینــە، هەمیشــەش قســە دەربــارەی ڕەخســاندنی 

لــە  دەکات  نــوێ  ســەرمایەگوزاریی  کەشــوهەوایەکی 

لێشــاوێکی  بتوانێــت  ڕێگەیــەوە  لــە  کــە  واڵتەکــەی، 

گــەورەی ســەرمایە بــەالی خۆیــدا ڕابکیشــێت، هاوشــێوەی 

کەســە  و  مۆگابــی  دەگوزەرێــت.  چیــن  لــە  ئــەوەی 

نزیکەکانــی، بەتایبــەت ســەرانی یەکێتیــی نیشــتیامنیی 

ــە  ــان وای ــتیامنی(، پێی ــەرەی نیش ــۆی )ب ــی زیمباب ئەفریقی

ــۆ  ــێتییەیە ب ــەو کەس ــی ئ ــوا هەوڵێک ــی منانگاگ لێدوانەکان

نوێکردنــەوەی ســەرکردایەتیی واڵتەکــەی بــە بەکارهێنانــی 

چیــن و بــە نیشــاندانی خــۆی وەک جێگرەوەیــەک کــە 

توانــای ڕابەرایەتیــی هەیــە و خاوەنــی تایبەمتەندیــی و 

ــن  خەســڵەتەکانی کەســێکی وەک ســەرۆکی پێشــووی چی

)دینگ(ـە.

گه لی زیمبابۆی له  چنگی دیكتاتۆرێكی 37 ساڵه  ڕزگاری بوو  
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پاراستنی بەرژەوەندییە گەورەکان

چینــی میللیــی دەیەوێــت لــە ڕێگــەی ئــەم جموجواڵنــەوە 

ســەرمایەگوزارییە  بەســتەرە  لــە  پارێزگاریــی 

زیمبابــۆی،  واڵتــی  لەنــاو  بــکات  گەشەســەندووەکانی 

چیــن بــە گەورەتریــن ســەرمایەگوزاری بیانــی دادەنرێــت 

ــدا  ــواری جیاجیاش ــن ب ــە چەندی ــە، ل ــە ئەفریقیی ــەم واڵت ل

ســەرمایەگوزاریی کــردووە، وەک کانــزاکاری و کشــتوکاڵ و 

وزەو...هتــد.

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  زیمبابــۆی  و  چیــن  پەیوەندییەکانــی 

ســااڵنی شەســتەکانی ســەدەی ڕابردوو، کاتێــک چەکدارانی 

یەکێتیــی نیشــتیامنیی ئەفریقــی بــە ڕابەرایەتیــی ڕۆبــەرت 

مۆگابــی چــەک و ڕاهێنانــی ســەربازییان لــە چینــەوە 

ــی  ــی سیســتەمی جیاکاری ــاو لەناوبردن پیدەگەیشــت لەپێن

ڕەگەزیــی لــە ڕۆدیســیا، پــاش ئــەوەی زیمبابــۆی لــە 

ــە  ــتیکرد ب ــتویەکدا دەس ــەدەی بیس ــەرەتای س ــااڵنی س س

ــاوا  ــی خۆرئ ــی چاکســازیی کشــتوکاڵی، واڵتان جێبەجێکردن

وەبەرهێنانــی خۆیــان لــەو واڵتــە کێشــایەوە و ســزایان 

ئــەو واڵتــەدا ســەپاند، دوای هەڵبژاردنەکانــی  بەســەر 

 ١٠٠ لــە  زیاتــر  و  نــاوەوە  هاتــە  چیــن   ٢٠٠٢ ســاڵی 

پــڕۆژەی خســتەگەڕ، هەروەهــا چیــن ڤیتــۆی خســتە ســەر 

بلۆککردنــی  بــۆ  ئاســایش  ئەنجومەنــی  ڕێوشــوێنەکانی 

بازرگانیــی چــەک لەگــەڵ ئــەو واڵتــەدا. لــە ئێستاشــدا 

ــەدا. ــەو واڵت ــە ل ــی بیانیی ــن وەبەرهێن ــن گەورەتری چی

بەرەی پۆلیساریۆ بە ڕۆیشتنی مۆگابی تووشی شۆک بوو

لــە پۆســتەکەی،  پــاش دەستلەکارکێشــانەوەی مۆگابــی 

لــە  بریتیبــوو  لــەو الیەنانــەی هاتــە دەنــگ  یەکێــک 

بــەرەی پۆلیســاریۆ. بەپێــی کاردانــەوەکان بێــت پــاش 

دەستلەکارکێشــانەوەی مۆگابــی بەرەی پۆلیســاریۆ تووشــی 

شــۆک بــووە و بــاوەڕی نەکــردووە دیکتاتــۆرە تەمــەن 

ــەر  ــی ه ــابێتەوە. مۆگاب ــەکار کێش ــتی ل ــاڵەکە دەس 73 س

لــە ســەرەتاوە الیەنگرێــک و پشــتیوانێکی سەرســەختی 

بــووەو  مەغریــب  پۆلیســاریۆی  جوداخــوازی  بــەرەی 

بــەردەوام هێرشــی کردۆتــە ســەر مەغریــب، لــو ملمالنــێ 

بەردەوامــەی لەســەر بیابانــی مەغریــب کەوتبــووە نێــوان 

ئــەو دوو بەرەیــەوە.

دەستلەکارکێشــانەوەیەی  ئــەم  وایــە  پێیــان  چاودێــران 

بــۆ خراپریــن قەیرانــە  دەکرێــت ســنوورێک دابنێــت 

ــەوە  ــەربەخۆیی واڵت ــەدوای س ــۆی ل ــییەکانی زیمباب سیاس

لــە ســاڵی 1980، هەروەهــا ســەبارەت بــە مەغریــب، 

دوژمنکارانــەی  هەڵوێســتی  بــە  کۆتایــی  دەکرێــت 

مەغریــب. بەرامبــەر  بهێنێــت  زیمبابــۆی 

لــە  داوای  پۆلیســاریۆ  ســەرچاوەکان  بەگوێــرەی 

باڵیــۆزی خــۆی لــە زیمبابــۆی کــرد، کــە زنجیرەیــەک 

ــی  ــۆ زانین ــتێت، ب ــدا ببەس ــەڵ لێپررساوان ــەوە لەگ کۆبوون

واڵت.  نوێــی  ســەرکردایەتیی  تــازەی  هەڵوێســتی 

کــە  ڕایگەیانــد  ئەمریــکاش  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە 

ــۆ  ــە ب ــی مێژوویی ــی هەلێک ــانەوەی مۆگاب دەستلەکارکێش

ــان  ــە کۆتاییهێن ــت ل ــی هەبێ ــت ڕۆڵ ــکاری و دەکرێ گۆڕان

بــەو دابڕاویــی و گۆشــەگیرییەی واڵتەکــە لەســەر ئاســتی 

هاتــووە. تووشــی  نێودەوڵەتــی 

ــا 10  ــەر تەنه ــۆی ه ــب و زیمباب ــوان مەغری ــی نێ دووری

ــوان  ــی نێ ــو پەیوەندییەکان ــە، بەڵک ــر نیی ــەزار کیلۆمەت ه

ســەرانی هــەردوو واڵت زۆر لــەوە دوورتــر و ســاردترن 

دەمــی  لــە  ئاڵــۆزی.  و  گــرژی  لــە  پــڕن  هەمیشــە  و 

میدیــای  لەالیــەن  مۆگابیــدا  دەستلەکارکێشــانەوەی 

مەغریبییــەوە، دەرکــەوت کــە ئــەو واڵتــە الیەنــداری 

لــە  زۆرێــک  مۆگابیــدا،  بەســەر  ســوپایە  کودەتاکــەی 

ــاوی  ــن ن ــە دوژم ــش ب ــی مەغریبی ــە ناوخۆییەکان ڕۆژنام

دەهێنــن. مۆگابــی 

لــە دوای ســاڵی 1975ـــەوە و پــاش ئــەوەی کۆڵۆنیالیســتە 

ئیــدی  بەجێهێشــت،  ناوچەکەیــان  ئیســپانییەکان 

ــوان  ــەریهەڵدا لەنێ ــب س ــی مەغری ــە بیابان ــەک ل ملمالنێی

ــک  ــاریۆدا، بەجۆرێ ــەرەی پۆلیس ــب و ب ــی مەغری دەولەت

بــەرەی پۆلیســارۆ داوای جیابوونــەوە دەکات، لــەو دەمــەی 

ــراوان«  ــی بەرف ــنیاری »ئۆتۆنۆمی ــب پێش ــی مەغری دەوڵەت
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لــەم  خۆیــدا.  دەســەاڵتی  و  ســەروەری  لەژێــر  دەکات 

ــاریۆ  ــەرەی پۆلیس ــتیوانیی ب ــۆی پش ــدا زیمباب بارودۆخەش

دەکات.

کاردانەوە نێودەوڵەتییەکان

وتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــکا )هیــزەر نۆیــەرت( 

ــەن  ــتە لەالی ــۆی پێویس ــووی زیمباب ــە داهات ــد ک ڕایگەیان

داوای  لێبدرێــت،  بڕیــاری  زیمبابۆیــەوە  دانیشــتوانی 

ــاک و بێگەردیشــی  ــازاد و پ ــی هەڵبژاردنێکــی ئ ئەنجامدان

ــزا مــەی( باســی  ــا )تیری کــرد. ســەرۆک وەزیرانــی بەریتانی

ــی هەلێکــی  ــە دەستلەکارکێشــانەوەی مۆگاب ــرد ک ــەوە ک ل

باشــە بــۆ زیمبابــۆی هەتاوەکــو ڕێگەیەکــی نــوێ بۆخــۆی 

بگرێتەبــەر و لەدەســت ســەرکوتکاریی دەســەاڵتدارەکانی 

گرنگیــی  لــە  باســی  مــەی  هەروەهــا  ببێــت.  ڕزگاری 

خواســتی جەمــاوەری زیمبابــۆی کــرد بــۆ ئەنجامدانــی 

ــەوەی  ــکات، جگــە ل ــەروەر ب ــازاد و دادپ هەڵبژاردنێکــی ئ

ــی واڵت  ــەوەی ئابووری ــارە بونیادنان ــۆ دووب ــە ب هەلێکیش

ــەرعییەوە. ــی ش ــەی حکومەتێک ــە ڕێگ ل

10 ڕاستی سەرنجڕاکێش دەربارەی ڕۆبەرت مۆگابی

ڕۆبــەرت مۆگابــی ناوێکــی نامــۆ نییــە الی زۆر کــەس 

و وەک پاڵەوانــی ئەفریقیــا لێــی دەڕوانــن، بــەاڵم الی 

ســەرکوتکار  فەرمانڕەوایەکــی  وەک  دیکــە  هەندێکــی 

ــااڵنێکی  ــەرکردانەی س ــەو س ــە ل ــە یەکێک ــارساوە، چونک ن

زۆر لــە ســەرکردایەتیی واڵتەکەیــدا ماوەتــەوە. ســەرەتا 

ڕۆبــەرت مۆگابــی لــە ســاڵی 1980 وەک ســەرۆک وەزیــران 

دەســتی بــەکار کــرد، هەتاوەکــو ســاڵی 1987 لەم پۆســتەدا 

ــەو ســاڵەدا بــووە یەکــەم ســەرۆکی  مایــەوە، هەتاوەکــو ل

ــەی  ــەوەی قس ــڕای ئ ــۆی. وێ ــی زیمباب ــکاری واڵت جێبەجێ

ــام  ــە، ب ــەم ســەرۆکە ئەفریقیی ــت ســەبارەت ب زۆر دەکرێ

10 شــتی گرنــگ لــە ژیانــی ئــەم ســەرکردەیەدا هەیــە کــە 

ــت. ــێک نەیزانێ ــوو کەس ــە هەم ڕەنگ

1.مۆگابــی لــە دەمــی الوییــدا کەســێکی تونــد و ڕێکخــراو 

گــەورەی  بــرای  دوو  ســاڵییدا  دە  تەمەنــی  لــە  بــوو. 

ــان بەجێیهێشــتوون و  لەدەســتداوە. پــاش ماوەیــەک باوکی

بــۆ کارکــردن ڕوویکردۆتــە باشــووری ئەفریقیــا، بــەاڵم بــە 

هــۆکاری نادیــار نەگەڕاوەتــەوە بــۆ ماڵــەوە. دایکیشــی کــە 

ــی و  ــی مۆگاب ــی بەخێوکردن ــا ئەرک ــوو، بەتەنه ــتا ب مامۆس

ــە  ــدا ل ــە الویی ــش ل ــتۆ. مۆگابیی ــە ئەس ــکەکانی گرت خوش

ڕێگــەی شــوانیی و چەنــد پیشــەیەکی ســەیر و نامــۆی 

دیکــەوە هاوکاریــی الیەنــی دارایــی خێزانەکــەی کــردووە.

ــەر  ــە ب ــەکان چۆت ــە نەرسانیی ــە قوتابخان ــک ل ــە یەکێ 2.ل

خوێنــدن لــە ڕۆدیســیا )زیمبابــۆی ئێســتا(، مامۆستاکەشــی 

ــووە. ــدی ب ــری ئێرلەن قەشــەیەکی پی

ڕۆبه رت مۆگابی به نیاز بوو هاوسه ره كه ی بخانه  شوێنی خۆی 
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بــووە.  مامۆســتا  شۆڕشــگێڕ  ببێتــە  ئــەوەی  3.پێــش 

دەرجــووی کۆلیــژی »فڕەنســیس چاڤــی کاتوما«یــە لــە 

ــیا  ــە ڕۆدیس ــر ل ــاڵی دوات ــی 15 س ــاڵی 1945. بەدرێژای س

و غانــا بــەردەوام بــووە لــە خوێنــدن و خوێندنــی زانکــۆی 

ئەفریقیــا  باشــووری  لــە  هێــر(  )فــۆرت  زانکــۆی  لــە 

تەواوکــردووە. کاتێکیــش پۆســتی ســەرۆکی واڵتــی وەرگرت 

ــر ســایەی  ــوو. لەژێ ــە پیشــە ســەرەکییەکانی ب ــدن ل خوێن

لــە  زیاتــر  زیمبابــۆی  خەڵکــی  مۆگابییــدا  دەســەاڵتی 

ــدن و  ــە خوێن ــتبوون ب ــر پەیوەس ــی ت ــەر کات و واڵتێک ه

نووســینەوە.

4.بــۆ دواییــن جــار لــە واڵتــی غانــا کاری مامۆســتایی 

لــە  ســەربەخۆیی  تــازە  غانــا  دەمــەدا  لــەو  کــردووە. 

ــتە  ــۆ ناسیۆنالیس ــوو ب ــک ب ــوو، ناوەندێ ــا وەرگرتب بەریتانی

ــەر  ــۆی لەس ــی خ ــەش کاریگەری ــە الوەکان. ئەم ئەفریقیی

مۆگابــی هەبــوو؛ پــاش بەســەربردنی دوو ســاڵ لــەوێ 

گەڕایــەوە بــۆ زیمبابــۆی و بەشــداریی لــە شۆڕشــدا کــرد.

5.ژنــی یەکەمــی، ســالی هایفــرۆن خەڵکــی غانــا بــوو. ئــەم 

خامنــەش توانــی ڕێزێکــی زۆری خەڵکــی واڵتــی زیمبابــۆی 

بــۆ خــۆی بەدەســتبهێنێت، پــاش ئــەوەی مێردەکــەی بــووە 

ســەرۆک وەزیــران و دواتریــش ســەرۆکی واڵت.

ــەر  ــرا. ه ــی ک ــۆی زیندانی ــۆ زیمباب ــەوەی ب ــاش گەڕان 6.پ

ــی  ــوڕی ژیان ــەم ک ــوو یەک ــدا ب ــە زیندان ــەی ل ــەو دەم ل

ــە  ــەوە، کاتێکیــش ل ــدا مای ــە زیندان لەدەســتدا. 10 ســاڵ ل

غانــا کــوڕی یەکەمــی و ســالی گیانیــان لەدەســتدا بەهــۆی 

نەخۆشــیی مەالریــاوە، حکومــەت نەیهێشــت ئامــادەی 

ــن  ــەس دەڵێ ــک ک ــت. هەندێ ــتنەکەی بێ ــیمی ناش مەڕاس

ــیمە،  ــەو مەڕاس ــوون ل ــۆ ئامادەب ــە ب ــاری ڕێگرتن ــەم بڕی ئ

ڕاســتەوخۆ لەالیــەن )ئایــان ســمیز(ی ســەرۆک وەزیرانــی 

ڕۆدیســیاوە دراوە، هەتاوەکــو ئێســتاش مۆگابــی لــە ســمیز 

ــارە. ــەو بڕی ــەر ئ ــووراوە لەب نەب

7. حــەوت بڕوانامــەی زانکــۆی بەدەســتهێناوە. شــەش 

ــدی دووراودوورەوە  ــە رێگــەی خوێن ــەو بڕوانامانەشــی ل ل

بــووە.  زیندانــدا  لــە  کاتــەی  ئــەو  بەدەســتهێناوە، 

جۆراوجــۆر  بابتــی  کۆمەڵێــک  لــە  بڕوانامەکانیــش 

پێکهاتبــوون، لەوانــە: پــەروەردە و ئابــووری و کارگێــڕی و 

ــا. یاس

8.دوای ڕزگاربوونــی لــە زیندانەکانــی زیمبابــۆی هەڵهــات 

مۆگابــی  ڕاوەدونانــی  زەبــری  لەژێــر  مۆزەمبیــق.  بــۆ 

ــراوە حکومییەکانــی ڕۆدیســیاوە، توانــی  لەالیــەن بەکرێگی

ســنوور تێپەڕێنێــت و بگاتــە مۆزەمبیــق، کــە ســوپای 

ــوو. ــدا ب ــگێڕیی تێ شۆڕش

9.ســاڵی 1981 لەنــاو لیســتی کاندیدەکانــی وەرگرتنــی 

ــوو. ــتییدا ب ــی ئاش ــی نۆبڵ خەاڵت

10.مۆگابــی لــە چەندیــن خــەاڵت و مەدالیــا بێبەشــکراوە و 

چەندینــی دیکەشــی لــێ ســەندراوەتەوە. لــە ســاڵی 1994 

ــدرا  ــاچ«ی پێ ــواری خ ــی »شاس ــای فەخری ــی مەدالی مۆگاب

لەالیــەن شــاژنە ئەلیزابێســەوە، بــەاڵم لــە ســاڵی 2008 

شــاژن بەهــۆی قســەی وەزیــری دەرەوەی بەریتانیــاوە 

ڕاپۆرتــەکان  ســەندەوە.  مۆگابــی  لــە  خەاڵتــەی  ئــەو 

ــۆ  ــەوە ب ــەم کارە دەگەڕێت ــەوە دەکــەن هــۆکاری ئ ــاس ل ب

ــی  ــی لەســەر پێشــێلکردنی مافەکان ــی مۆگاب بەردەوامبوون

لــە  دیموکراســی  پڕۆســەی  پشتگوێخســتنی  و  مــرۆڤ 

فەخریــی  پلــەی   3 لــە  زیاتــر  هەروەهــا  زیمبابــۆی. 

ــۆرا(  ــدا دکت ــە نێویان ــەوە )ل ــێ وەرگیراوەت ئەکادیمیشــی ل

زانکــۆ  لــە  بیســت  ســەدەی  هەشــتای  ســااڵنی  کــە 

بەناوبانگــەکان بەدەســتی هێنابــوون.

  

سەرچاوە:

ڕۆیتەرز

ڕوسیای ئەمڕۆ



میراڵ ئه كشنار 
ژنه  ئاسنینه كه ی توركیا، مۆته كه ی سه ر دڵی ئه ردۆگان

له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك 
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لــه  ســه رده می ســه رۆك وه زیرانــی ئیســالمی پێشــووتر 

ناخــۆ  وه زیــری  ئه كشــنار  ئه ربــه كان،  نه جمه دیــن 

و  كــورده كان  دژی  به تونــدی  ماوه یــه دا  لــه و  بــووه . 

قورســاییه كی  كــه   وه ســتاته وه ،  ســوپا  فه رمانده كانــی 

سیاســی زۆر به هێزیــان هه یــه  له نــاو واڵتــدا. ئه كشــنار 

ڕه تــی كــرده وه  ســوپا ده ســت بخاتــه  نــاو سیاســه ت، 

ســوپا  كاتێــك  دوورخرایــه وه   لــه  پۆســته كه ی  بۆیــه  

گه ڕایــه وه   دواتــر  كــرد.  حكومــه ت  له نــاو  گۆڕانــكاری 

و  كــرد  كاری  پێداگرانه تــر  ئه مجاره یــان  و  په رله مــان 

ــی  ــه  باڵ ــه ر ب ــارساو س ــی ن ــارێكی په رله مان ــووه  روخس ب

ــی داد و  راســتتڕه وه كان. ســه ره تا ئه كشــنار ڕویكــرده  پارت

ــچ  ــی هی ــك زان ــر جێیهشــت كاتێ ــه اڵم دوات گه شــه پێدان. ب

شــتێكی زیاتــر له حزبــه  ئیســالمیه كانی تــر پــێ نیــه .

بزوتنــه وه ی  حزبــی  ریزه كانــی  ڕوویكــرده   پاشــان 

ده ولــه ت  به ســه ر ۆكایه تی   MHP ڕاســتره و نه ته وه یــی 

به هجه لــی  ئــه وه ی  دوای  بــه اڵم  لــه 2007.  به هجه لــی 

و  بــڕوات  ئــه ردۆگان   رێچكــه ی  له ســه ر  بڕیاریــدا 

گواســتنه وه ی  بــه   كــرد  ئــه و  له پالنه كــه ی  پشــتیوانی 

سیســته می  بــۆ  په رله مانــی  له سیســته می  توركیــا 

ســه ركردایه تی  ئه كشــنار  ئه وكاتــه   ســه رۆكایه تی. 

و  له حــزب  كــرد  جیابووه وهــی   كه ســێكی  كۆمه ڵــه  

هه ڵمه تێكــی جه مــاوه ری فراوانــی ده ســت پێكــرد بــۆ 

.2017 له ئه پریلــی  راپرســی  بــۆ  واڵت  ده نگدانــی 

بــه م شــێوه یه  ئه كشــنار بــووه  كه ســایه تیه كی سیاســی 

  .iyi )الجیــد  حزبــی  رابــردوو  له ئۆكتۆبــه ری  و  دیــار 

بــۆ جه ماوه ركــه ی كۆببــۆوه   له گوتارێكیــدا  دامه زرانــد. 

وتــی:  حزبه كــه ی  له دایكبونــی  راگه یاندنــی  له كاتــی 

گشــتی  سیســته می  و  بــووه   مانــدوو  توركیــا  گه لــی 

رێگه یه كیــش  هیــچ  هه ڵوه شــاوه ته وه ،  له به ریــه ك 

جیوسیاســی  گۆرینــی  ته نیــا  گۆڕانــكاری،  بــۆ  نه مــاوه  

فه رمانــده   ستایشــی  هه روه هــا  تــه واوی.  بــه   گشــتیه  

ــه ر  ــاكان. ه ــه  جیاجی ــه رجه م تائیف ــرد له س ــی ك توركه كان

ئه جاویــدی  بۆلنــد  تــا  دامه زرێنــه ره وه ،  له ئه تاتوركــی 

عه ملانــی و چه پــڕه و و ئه ربه كانــی ئیســالمی. به مــه ش 

كۆكردنــه وه ی  كاره   لــه و  ئامانجــی  دیاربــوو  به ڕوونــی 

له هــه ر  خــۆی  الی  بــۆ  ده نگــده ره   زۆری  ژماره یه كــی 

ره نــگ و ده نگێــك بێــت له توركیــا.

ئایا ژنه  پۆالینه كه  ده توانێت ته خته كه ی ئه ردۆگان بشله ژێنێت، كه  چوارده  ساڵه  
سیاسه تمه دار  بگۆڕێت؟  توركیا  له   سیاسی  دیمه نی  سه رتاپای  و  ناوه  بونیادی 
سه رۆكی  جێگری  پۆستی  و  ناوخۆ  وه زاره تی  پۆستی  پێشتر  كه   ئه كشنار،  میراڵ 
ڕووبه ڕووی  و  سیاسه ت  گۆره پانی  گه ڕاوه ته وه   دووباره   وه رگرتبوو،  په رله مانی 
 1956 له  ساڵی  كه   ئه كشنار  2019دا.  له  هه ڵبژاردنه كانی  ده بێته وه   ئه ردۆگان 
له  شارێكی بچوك به  ناوی ئه زمیت له ده ره وه ی ئه ستنبوڵ له دایك بووه . دكتۆرای 
له  مێژوو هه یه  و وه كو كه سێكی ئه كادیمی پله كانی بڕیوه  تا گه یشتۆته  ئاستی 

سه رۆكی به ش. پاشان زانكۆی جێهێشتووه  و ڕوویكردۆته وه  بواری سیاسیه ت.
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ئه كشــنار  تونده كــه ی  ڕاســتره وه   بانگراونــده   ره نگــه  

ــه وه ی  ــكات باوبون ــه لبیاتانه ی واب ــه و  س ــت ل ــك بێ یه كێ

له ناوه نده كانــی ده نگــدان كــه م بێــت وه ك كــورده كان 

ئه كشــنار  بۆیــه   تــر.  كه مایه تــی  هه ندێــك  و 

باره یــه وه   لــه و  راگه یانــد  ده ستپێشــخه ریه كی 

نه تــه وه ی  بــه   پشــت  مــن  و  نوێیــه   وتــی:   حزبه كــه  

نــه ژادی نابه ســتێت، به ڵكــو بــه  ناســنامه ی نیشــتامنی، 

په یوه ندیــه   و  یاده وه ریــه كان  و  خۆشــیه كان  له وانــه ش 

هــه ن. له نێوامنانــدا  هاوبه شــه كانی 

پێیانوایــه ،  له چاودێــران  هه ندێــك  كاتــدا  له هه مــان 

ــه رنج  ــی س ــه  به دیلێك ــه  ببێت ــنار ره نگ ــه ی ئه كش پێكهاته ك

ــه ر  ــه و له س ــه  ئ ــه كان، چونك ــده ره  تورك ــۆ ده نگ ــش ب راكی

ــه و  ــه اڵم ئ ــی ئیســالمی سیاســی هه ژمــار ناكرێــت، ب ڕه وت

ــن  ــز له ئای ــڵامنم و رێ ــێكی موس ــن كه س ــت م ــۆی ده ڵێ خ

ده گــرم. به مــه ش جیــاوازی هه یــه  له گــه ڵ ئۆپۆزســیۆنه  

ئــه ردۆگان  كــه   ته قلیدیه كــه ،  چه پــه   عه ملانیــه  

جگــه   قه باره كــه ی.   له گه وره كردنــی  ســه ركوتوبوو 

راكێــش  ســه ره نج  هه ڵبژارده یه كــی  ئه كشــنار  لــه وه ش 

ــا، چونكــه  وه ك چــۆن ئه كشــنار  ــی توركی ــۆ ژنان ــت ب ده بێ

ته نیــا  ژنــان،   ئێمهــی  ده یه وێــت  ئــه ردۆگان  راگه یانــد: 

ــن.. ــاڵ بی ــی م ژن

لــه   بێــت  ســه ركه وتوو  ئه كشــنار  ده كرێــت  پێشــبینی 

لــه  پشــتیوانكه رانی  كه مه ندكێــش كردنــی ده نگــده ران 

كۆنه كــه ی.  ڕاســتتڕه وه   نه ته وه یــه   حزبــه   ئه ندامانــی 

ــت ژماره یه كــی زۆر  له الیه كــی تریشــه وه  پێشــبینی ده كرێ

ــه وه ،  ــاری جیابونه ت ــی كۆم ــی گه ل ــانه ی له حزب ــه و كه س ل

كــه  گه وره تریــن حزبــی ئۆپۆزســیۆنی توركیایــه  ، ڕووبكه نــه  

حزبه كــه ی ئه كشــنار. چونكــه  زۆرێكیــان هه ســت بــه  

ــه ی ســه ركردایه تیه كه یان.  ــه دا الوازه ك ــه ن له ئ ــزاری ده ك بێ

له حزبــی  په رله مــان  ئه نــدام  پێنــج  ئێســتاش  تــا 

حزبه كــه ی  ڕویانكردۆتــه وه   گــه ل  حزبــی  و  ڕاســتتڕه  

ــه وه   ــه  ڕووبه ڕووبون ــنار ل ــای ئه كش ــه اڵم توان ــنار. ب ئه كش

له شــڵه ژاندنی  ده كه وێــت  به دیــار  گه وره كــه  

سیاسه مته دار میراڵ ئه كشنار                                                ئه ردۆگان، سه رۆكی توركیا
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گه شــه پێدان  دادو  حزبــی  جه ماوه ریه كــه ی  بنكــه  

له ئێســتاوه   ئه كشــنار  پێده چێــت  له هه ڵبژاردنــه كان. 

ــاو  ــه  ن ــۆ خــۆ خزاندن ــی ب ــه  هه وڵه كان ده ســتی كردبێــت ب

به رێگــه ی  گه شــه پێدان  و  داد  حزبــی  جه ماوه ركــه ی 

وروژاندنــی مه ســه له ی كۆكردنــه وه ی هه مــووان له ژێــر 

ــۆ  ــی ب ــنیازه  دڵنیاكه ره وه كان ــه  پێش ــه  ل ــردا. جگ ــه ك چه ت ی

ــڕه ی  ــه  بڕب ــان، ك ــه كان و بازرگان ــه  ته قلید ی ــه  میللی كه رت

ئه ردۆگانــن. فراوانه كــه ی  جه ماوه ریــه   بنكــه   پشــتی 

بۆیــه  راگه یاندنه گانــی ســه ر به ئه ردۆگانیــش ده ســتیان 

ئه كشــنار.  دژی  به خشــینه وه   تۆمــه ت  بــه   كــردووه  

له گــه ڵ  په یوه نــدی  بونــی  ســه ملاندنی  هه وڵــی  وه ك 

فه تحوڵــا گولــن، كــه  ده وترێــت عه قڵــی كارپێكــه ری 

كوده تــا شكســت خوارده كــه ی 2016 بــوو. بــۆ ئــه وه ی 

بكــه ن  ئه كشــنار  وێنه كــه ی  له ســه ر  كاریگــه ری 

له بــه رده م ده نگــده ری توركــی ئاســایی. بــه اڵم لێــره دا 

پرســیارێك دێتــه  ئــاراوه : ئایــا ئــه ردۆگان ده گاتــه  ئــه و 

چــۆن  وه ك  زیندانــه وه   بخاتــه   ئه كشــناریش  ســنوره ی 

له گــه ڵ ســه الحدین ده میرتــاش كــردی؟ لــه و باره یــه وه  

)تایــم(  گۆڤــاری  له گــه ڵ  له چاوپێكه وتنێكــی  ئه كشــنار 

ــم  ــازی ڕاكردن ــن نی ــد: م ــه رایگه یان ــی بوێران ی ئه مه ریك

نییــه  لــه واڵت گــه ر حكومــه ت بیه وێــت بــێ ده نگــی بــكات 

یــان ده ســتگیری بــكات. هه روه هــا وتــی: گــه ر هاتــن بــۆ 

ده ســتگیركردنم پێیــان ئه ڵێــم: مــن لێــره م به خێربیــن...

وه ك  گورگه كــه ،  ژنــه   ده ڵێــن  پێــی  كــه س  هه ندێــك 

ئاما ژه یــه ك بــۆ رێكخــراوی )گورگــه  خوڵه مێشــیه كان(، 

ــژه كان  ــرده وه  توندوتی ــه  ك ــتاكاندا ب ــاو هه ش ــه  له حه فت ك

الیه نگرانیشــی  لــه   زۆرێــك  و  ئه كشــنار  نارسابــوون. 

به كاردێنــن،  له گردبونه وه كانیــان  گورگیــان  دروشــمی 

بــه اڵم بــه م دواییانــه  بــه  ئااڵیه كــی توركــی نه خشــێرناو بــه  

ــرد  ــه ش وایك ــی. ئه م ــتی گۆریویه ت ــه ر ده س ــه ( له س )خه ن

چونكــه   بكــه ن.  كار  هه مــان  الیه نگرانــی  لــه   زۆرێــك 

ئه مــه  وه ك ســونبولێك وایــه  بــۆ كلتــوری توركــی بــاو. 

ــا  ــتادا توركی ــی ئێس ــه  كات ــه  ل ــش ڕوون وه ك الی هه موانی

به ده ســت كه موكــوڕی ســه ركردایه تی له ژێــر هه ژمونــی 

ده ســه اڵتدا  كه رســه ته كانی  به ســه ر  ئــه ردۆگان 

ده ناڵێنیــت، له الیه كــی تریــش بــێ ئومێــدی جه مــاوه ر 

له ســه ركردایه تیه  ته قلیــه كان، كــه  هیــچ شـــتێكیان پــێ 

ــا. ــتای توركی ــی ئێس ــۆ دۆخ ــه ن ب ــی بك ــاوه  پێشكه ش نه م

ــی  ــی سیاس ــڵه ژاوه  له ژیان ــتوه و ش ــه  چه قبه س ــه و ڕه وش ئ

ــدا  ــه  ده ره كیه كان ــه ی له په یوه ندی ــه  ڕاوكێی ــی و دڵ ناوخۆی

هه یــه  له گــه ڵ هه ریــه ك له ئه وروپیــه كان و ئه مه ریــكا 

ئــازادی  ســه ر  بــۆ  به رده وامــه   بونــه وه   به رته ســك  و 

به دیاركه وتنــی روخســارێكی  وایكــردووه   رۆژنامه وانــی، 

ــه ی  ــه  مای ــنار ببێت ــزی وه ك ئه كش ــر و به هێ ــوێ و پێداگ ن

هه مــووان.  ســه ره نجی 

كــه س نازانێــت هه ڵبژاردنــی داهاتــوو بــه چ ئاقارێكــدا 

ــه ردۆگان  ــی ئ ــه  جه نگ ــه ، ك ــه وه ی ڕوون ــه اڵم ئ ده ڕوات. ب

ئه كشــنار.  دژی  پێكــردووه   ده ســتی  سه رســه ختانه  

كردنه وه یــه   جه خــت  له خۆیــدا  خــۆی  ئه مــه ش 

خه ونه كانــی  له ســه ر  مه ترســی  هه بونــی  له ســه ر 

لــه  هه ژمونــداری ڕه هــا بــۆ ســه ر ژیانــی سیاســی لــه  

داهاتــوودا.    

سه رچاوه :

/http://midan.aljazeera.net :پێگه ی



شی جیپینگ 
هیوای نوێبوونه وه ی ستراتیژی و سه ربازی چین
له  دوای كۆنگره ی نۆزده یه می حزبی كۆمۆنیست

له  عه ره بییه وه : له وه ند سابیر 

ڕینۆ جیرار
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پێشــه وه ی  لــه   چه كداره كانــدا  هێــزه   له نــاو  ئــه و   

ئۆتۆمبیلــی ســه ركردایه تی ده ركــه وت، لــه  ئاماژه یه كــدا 

بــۆ نیشــاندانی خــۆی وه ك بااڵتریــن ســه ركرده ی واڵته كــه . 

ســه ربازی  لــه  چوارچێــوه ی سیســتمی  جیپینــگ  چــێ 

ــوان  ــه  نێ ــه ش ل ــووه ، ئه م ــۆڤێتی ده رچ ــڵه ت س ــه  خه س ب

پۆلێنكــراوه و  جۆراوجۆره كانــدا  ســه ربازییه   دامــوده زگا 

له نــاو  مۆدێرنــی  ســه ركردایه تیه كی  بونیــادی 

شــێوازی  له ســه ر  چه كداره كانــدا  هێــزه   جومگه كانــی 

خۆرئاوایــی په یــڕه و كــردو هه ڵمه تێكــی به ربــاوی بــۆ 

چه ندیــن  ده ســتپێكردو  گه نده ڵــی  به گژداچوونــه وه ی 

ژه نراڵــی ده ســتگیر كــرد بــه  تۆمه تــی فرۆشــتنی پلــه و 

ڕیزه كانــی  نوێكردنــه وه ی  ســه ربازییه كان.  نازنــاوه  

ــی گه نجــان و هــه واداران و  ــه ی ســوپاو دامه زراندن پێكهات

كه ســانی نزیــك لــه  خــۆی كاتێك حاكمــی پارێــزگای فۆجیان 

ــه   ــد ل ــی ده وڵه مه ن ــزگای زهیگیانگ ــی پارێ ــان حاكم و پاش

)باكــوری فۆجیــان( بــوو، ئه مــه  وایكــرد پێگــه ی زۆر گرنــگ 

ــی  ــی هه ڵمه ت ــه ش كاریگه رێت ــه  له م ــت، جگ ــز بێ و به هێ

ــران و  ــه وه ی كادی ــی و نوێبوون ــه وه ی گه نده ڵ به گژداچوون

گه نجــان له نــاو ســه ركردایه تیه كانی ســوپای چیــن زۆر 

به هێــز بــوو، به ڵگــه ش ئه وه یــه  كــه  %90ی نوێنه رانــی 

دامــه زراوه ی ســه ربازی لــه  كۆنگــره ی نــۆزده ی حزبــی 

كۆمۆنیســتی ده نگیــان پێــدا، كــه  هیچــكام له وانــه  لــه  

له نــاو  جیپینــگ  چاكســازییه كانی  نه بــوون.  كۆنــه كان 

ســوپا هاوكاتبــوو له گــه ڵ په یڕه وكردنــی ئاراســته یه كی 

ــی  ــزی ده ریای ــی هێ ــاو به هێزكردن ــه  پێن ــوێ ل ســراتیژی ن

ملیــۆن ســه رباز، ســه رۆكی چیــن  كــۆی 3  لــه   چیــن. 

هه ڵوه شــانده وه ،  ســه ربازی  پۆســتی  پلــه و   600000

پۆســته كانی  پلــه و  لــه   زۆرێــك  كه مكرنه وه كــه   بــه اڵم 

ده ستیشــی  جیپینــگ  نه گرتــه وه .  ده ریایــی  هێــزی 

كــردووه  بــه  پرۆســه ی دروســتكردنی نــه وه ی ســێیه می 

ســه پاندنی  لێــی  ئامانــج  كــه   فڕۆكه هه ڵگــره كان، 

و  باشــوور  ده ریــای  هــه ردوو  لــه   چینــه   هه ژموونــی 

چیــن.  خۆرهه اڵتــی 

لــه  ڕاســتیدا ئاگایــی ســه رۆكی چیــن زۆرتــر بــوو، چونكــه  

به رامبــه ر  لــه   تونــده كان  لــه  كه ســه   یه كێــك  بووه تــه  

ســه ربازییه كانی  دامــه زراوه   ســوپاو  ســه ركردایه تی 

ــتنه وه ی  ــردن و دوورخس ــه ركار الب ــی له س ــن. به رهه م چی

خۆپاراســن  ســه ربازییه كان  ســه ركرده   لــه   هه ندێــك 

هێــزی  دژی  لــه   ده ریــاكان  نــاو  ڕووداوی   3 لــه   بــوو 

ده ریایــی ئه مه ریــكاو ژاپــۆن و ڤێتنــام فلیپیــن. چیــن 

ــور، كێشــه یه كی  ــای باك ــه  كێشــه ی كۆری نه یشــاردۆته وه  ك

ئاڵــۆزو مه ترســیداره  و سه ركێشــی پێــوه  نــاكات تاكــو 

گه وره یه   ڕووداوێكی  خۆی  بۆ  چین،  كۆمۆنیستی  حزبی  نۆزده یه می  كۆنگره ی 
له ناو ئیمپراتۆرییه تی ناوه ند، چونكه  ده سه اڵتی سه رۆكی بێڕكابه ر »چێ جیپینگ« 
جێبه جێ ده كات به سه ر سه رجه م داموده زگاكانی كۆماری چین، هه روه ك ده رگاكان 
وااڵ ده كات له به رده م ویالیه تی دووه می بۆ ماوه ی 5 ساڵ وه ك كه سی یه كه می 
واڵته كه ، پێشده چێت بۆ دوو ویالیه تی تریش بێت، ئه گه ر له  گۆڕینی یاساكاندا 
سه ركه وتوو بێت. دوایئه وه ی جیپینگ له  ساڵی 2012دا گه یشته  ده سه اڵت، ڕاسته وخۆ 
جڵه وی سوپای گرته ده ست له  ڕێگه ی سه رۆكایه تیكردنی كۆمسیۆنی ناوه ندیی سه ربازی 

له ناو حزبی كۆمۆنیست.
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ئایدیا دیپلۆماتیك

كنــه ی ڕكابــه ره  گه وره كــه ی واتــه  )ئه مه ریــكا( بــدات. 

ــه كان  ــه دان چینیی ــه و بڕوای ــراتیژییه كان ل ــه ره وه  س لێكۆڵ

ــكا،  ــی ئه مه ری ــاره  ئابورییه كان ــه رده م گوش ــه  ب كه وتوونه ت

ــكات  ــار ب ــۆن ناچ ــگ ئ ــم یۆن ــی كی ــه  ڕژێم ــه  له وانه ی ك

پاشــگه ز  لــه  كه لله ڕه قیه كــه ی  یــان  بــكات  پاشه كشــه  

ــه   ــه م، چونك ــه  ناك ــه م بۆچوون ــداری ل ــن به ش ــه وه . م بێت

واشــنتۆن مــاوه ی 20 ســاڵه  داوای لێــده كات بــه  ڕازیكردنــی 

ــه ی  ــه  ئه تۆمیه ك ــتبه رداری به رنام ــا ده س ــگ ت ــگ یان پیۆن

ــه اڵم چیــن ئــه م كاره ی نه كــردووه .  بێــت، ب

ــی و  ــه ی ئه تۆم ــی به رنام ــی په ره پێدان ــاڵی 2016، كێرڤ س

ــوو،  ــر ب ــور خێرات ــای باك ــتییه كانی كۆری ــه كه  بالیس مووش

په كیــن  كــه   ئه وه یــه ،  به ڵگــه ی  زۆره ش  خێراییــه   ئــه م 

بــه  نهێنــی لــه  ڕووی ته كنۆلۆژییــه وه  یارمه تــی ده دات. 

پرســیار ئه وه یــه  ئایــا پیۆنــگ یانــگ بزوێنــه ری ئاســتبه رزی 

مووشــه كه  كیشــوه ربڕه كانی لــه  كوێــوه  هێنــاوه ؟ ئایــا 

كارگه كانــی  و  لۆگینــۆی  توێژینه وه كانــی  ناوه نــدی  لــه  

ــووه   ــاوه  ده ســتی كه وت لۆگــامگ دنیربۆپرۆڤســكی ئۆاكرانی

یــان لــه  ســه رچاوه یه كی تــره وه  ده ســتی كه وتــووه ؟ 

هه وڵــده ده ن  كــه   ڕایانگه یانــدووه ،  چینییــه كان 

بــه   تاكــو  یانــگ  پیۆنــگ  ڕژێمــی  ناچاركردنــی  بــۆ 

ــتیدا  ــه  ڕاس ــه اڵم ل ــكات، ب ــه  ب ــه  مامه ڵ ــێوه یه كی عاقان ش

ــی دراوســێ ستالینیســته   ــیارێتی گۆڕان ــه كان به رپرس چینیی

بچووكه كه یــان بــۆ هێزێكــی ئه تۆمــی ده گرنــه  ئه ســتۆ. 

ســه ره ڕای ئــه وه ی كــه چینییــه كان  لــه  دژی باوبوونــه وه ی 

پێشــریش  بــه اڵم  ده وه ســتنه وه،  ئه تۆمــی  چه كــی 

ڕێگه یانــدا تــا پاكســتان ببێتــه  هێزێكــی ئه تۆمــی لــه  

ده ســتكه وتانه ی  هه مــوو  ئــه و  په كیــن  ناوچه كــه دا. 

ناشــارێته وه ، كــه  لــه  كێشــه ی كۆریــای باكــور ده یانچنێته وه ، 

به ڵكــو پێشــیوایه  ســه رۆك دۆناڵــد ترامــپ له ســه ر تویــت 

و هــات و هاواره كانــی له ســه ر تویتــه ر  بــه رده وام ده بێــت 

به بــێ هه بوونــی ده ستپێشــخه ری بــۆ وه شــاندنی پێشــینه  

گورزێكــی ســه ربازی لــه  پیۆنــگ یانــگ. 

ــگ  ــی جیپین ــه  ڕابه رایه ت ــن ب ــه ودای چی ــراتیژی دوورم س

چه كــداره كان  هێــزه   باوه پێكردنــی  بــۆ  هه وڵــده دات 

بــۆ  كارده كات  هه روه هــا  سه رئێشــه ،  و  ژان  به بــێ 

ویالیه تــه   كــه   بــه وه ی  ئاســیا  ده وڵه تانــی  ڕازیكردنــی 

واتــه   كاغــه ز،  لــه   پڵنگــه   ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی 

هێزێكــه  لــه  كاتــی پێویســتدا پشــتی پــێ نابه ســرێت و لــه  

ــی ده كات،  ــه  هاوپه یامنه كان ــت پشــت ل هــه ر كاتێكــدا بێ

هــه روه ك لــه  ســاڵی 1975دا لــه  ڤێتنامــی باشــوور كــردی. 

*  ڕینۆ جیرار، نووسەرو توێژەرێکی فەرەنسییە. 

سه رچاوه : 

گۆڤاری )لۆفیگارۆ(ی فه ڕه نسی 

      /http://www.lefigaro.fr

چینییه كان ڕایانگه یاندووه ، كه  هه وڵده ده ن 
بۆ ناچاركردنی ڕژێمی پیۆنگ یانگ تاكو به  
شێوه یه كی عاقاڵنه  مامه ڵه  بكات، به اڵم له  
ڕاستیدا چینییه كان به رپرسیارێتی گۆڕانی 
بۆ  بچووكه كه یان  ستالینیسته   دراوســێ 

هێزێكی ئه تۆمی ده گرنه  ئه ستۆ. 



داهاتووی پێگه ی چین 
له ناو سیستمی نێوده وڵه تیدا

د. محه مه د  یاس خزه یر 

لە عەرەبییەوە: ڕێبەر فەالح
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ــردن  ــه ت پارێزگاریك ــان ته نان ــكاری ی ــۆ گۆڕان ــدان ب هه وڵ

قه بــاره ی  بــه   په یوه ســته   داســه پاو  بارودۆخــی  لــه  

داهــات و توانــای به رده ســتی ده وڵــه ت و ئه وه نــده ی 

ده ره وه   سیاســه تی  به ڕێوه بردنــی  بــۆ  داهاتــه ،  لــه و 

ته رخــان ده كرێــت. لــه  كاتــی هه وڵــی به رهه مهێنانــی 

لێكدانه وه یه كــی  چه نــد  كااڵیــه ،  دوو  لــه م  هه ریــه ك 

ده كات  ناچــار  ده وڵه تــان  كــه   هه یــه ،  ورد  مامتاتیكــی 

هــه ر  به رجه ســته كردنی  له پێــش  بــن،  به ئــاگا  لێــی 

ســه رچاوه  ئــه و  پێده چێــت  سیاســه تانه .  لــه و  كامێــك 

هێــز  قه بــاره ی  بــه   نه بێــت  په یوه نــدی  داهاتانــه    و 

به ڵكــو  ته نهــا،  بــه   و ســه ربازی   ئابووریــی  توانــای  و 

په یوه ندیشــیان هه یــه  بــه  ئاســتی ئاماده یــی ده وڵــه ت 

یــان  مه ترســییه كانی  تێچــووی  گرتنــی  له ئه ســتۆ  بــۆ 

بــه   په یوه ســته   كــه   شــه فافیه ت،  و  ڕوونــی  نه بوونــی 

به رده ســته كان.  زانیارییــه   كه مــی 

ــه   ــن ل ــت: چی ــه  بڵێ ــی هه ی ــر ماف ــی چاودێ ــره دا كه س لێ

كوێــی ئــه م هاوكێشــه یه دایه ؟ ئایــا چیــن هه وڵــده دات 

بــۆ پارێزگاریكــردن لــه  بارودۆخــی ئێســتای داســه پاو، یــان 

هه وڵــی گۆڕانــی ده دات؟ یــان ده یه وێــت سیاســه تێكی 

نێــوان  لــه   بــكات، كــه  پێكهاته یه كــه   پیــاده   ده ره كــی 

گــۆڕان و پارێزگاریكــردن لــه  بارودۆخــی ئێســتا؟ بێگومــان 

ــییه كان و  ــه  مه ترس ــه وه  درك ب ــاده  كردن ــه م پی ــاڵ ئ ــه  پ ل

ــی  ــۆی بوون ــه  به ه ــه ته  ده كات، ك ــه و سیاس ــی ئ زیانه كان

هــه ر ڕه فتارێكــه وه  ڕووده دات. چیــن خاوه نــی چه نــد 

بنه مایه كــی هێــزه ، كــه  په یوه ســته  بــه  ڕه هه نده كانــی 

توانینــی بــۆ به ڕێوه بردنــی ئــه و هێــز و توانایــه ی، كــه  

له نــاو  كاریگــه ر  ڕۆڵــی  گێڕانــی  بــۆ  یارمه تیــده دات 

خاوه نــی  چیــن  ده بینیــن  نێوده وڵه تیــدا.  سیســتمی 

به هێــزه ،  و  ســه قامگیر  پێشــكه وتوو  ئابوورییه كــی 

لــه  نێــوان ســاڵی 2013-2015دا به رزتریــن ئاســته كانی 

گه شه ســه ندنی له ســه ر ئاســتی جیهــان به ده ســتهێناوه،  

 7% ڕێــژه ی  بــه   گه شه ســه ندنه   ئــه م  ئێســتاش  تــا 

ــاره ی  ــه  قه ب ــاده  ل ــی زی ــه  بوون ــه ، ئه مــه  جگــه  ل به رده وام

بــه  كــۆی داهاتــی نه ته وه یــی ســااڵنه ، كــه  به گشــتی 

ــه اڵم  ــت. ب ــده  ده كرێ ــۆن دۆالر مه زه ن ــه ی  )11( ترلی نزیك

ــن  ــده  چی ــه ربازییه كانی هه رچه ن ــا س ــه  توان ــه باره ت ب س

ســه ربازییه كانی  توانــا  قه بــاره ی  ده یه وێــت  بــه رده وام 

نــه كات،  ئاشــكرا  ڕاســته قینه كه ی  دیــووه   بشــارێته وه ، 

بڕێكــی  چیــن  پێیانوایــه   ســه ربازی  شــاره زایانی  بــه اڵم 

زۆر لــه  بودجــه ی نه ته وه یــی خــۆی بــۆ نوێكردنــه وه ی 

ســوپاكه ی خــه رج ده كات و به رنامه یه كــی به رده وامــی 

ــه ك و ئامێــر  ــی چ ــه  بــۆ به رهه مهێنــان و په ره پێدان هه ی

ــه   ــوو تایپ ــه  هه م ــكه وتوو، ل ــه ربازی پێش ــه ی س و جبه خان

ســه ربازییه كاندا، ســه ره ڕای ئه مــه ش هێــزی سیســتمی 

له  ڕوانگه ی تیۆری دوو ڕه هه ندیی، كه  )گلین پاڵمه ر( و )كلیفتۆن مۆرگان( له  كتێبی 

»تیۆری سیاسه تی ده ره وه »دا، ئاماژه یان بۆ كردووه ، باس له وه  ده كه ن، كه  ده وڵه تان 

له  میانی سیاسه تی ده ره وه یاندا هه وڵده ده ن، بۆ به دیهێنانی یه كێك له و كااڵیانه  یان 

یان  داسه پاو،  بارودۆخی  له   ده كه ن  پارێزگاری  ئه وه تانێ،  یان  پێكه وه ،  هه ردووكیان 

هه وڵده ده ن بۆ ئه نجامدانی گۆڕان.
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ــی  ــی ئارام ــۆی بارێك ــه قامگیری ناوخ ــن و س ــی چی سیاس

ــژه   ــه و ڕێ ــه راورد ب ــه  ب ــتكردووه  ب ــۆ دروس ــته ی، ب شایس

زۆره ی دانیشــتوانه كه ی، كــه  بــه  زیاتــر لــه  ملیارێــك و 

)300( ملیــۆن كــه س مه زه نــده  ده كرێــت، ئــه وه ش گرفــت 

ــردن  ــه  ڕووی به ڕێوه ب ــتكردووه  ل ــایی زۆری دروس و قورس

ــان،  ــووی ژیانی ــه ی بژێ ــتی ڕۆژان ــته به كردنی پێویس و ده س

ــه .  ــدا نیی ــوو ده وڵه تێك ــای هه م ــه  توان ــه  ل ك

ســه ره ڕای ئــه و ســه رچاوانه ی هێــزی چین، كه  باســامنكردن 

له پــاڵ چه ندیــن ســه رچاوه ی تــردا، كــه  هــۆكارن بــۆ 

پرســیارگه لێك  چیــن،  به رده وامــی  گه شه ســه ندنی 

ــی ڕۆڵ  ــن و ماهیه ت ــه ی چی ــه  پێگ ــه باره ت ب ــت س ده كرێ

و كاریگه رێتــی له نــاو سیســتمی نێوده وڵه تیــدا، كه واتــه  

بــا بزانیــن چیــن چــی  ده وێــت؟ ئایــا خواســتی چیــن 

پارێزگاریكردنــه  لــه  دۆخــی داســه پاوی سیســتمی تــاك 

ویالیه تــه   هه ژموونــی  بــه   په یوه ســت  جه مســه ریی 

یه كگرتوه كانــی ئه مه ریــكاوه ، یاخــود هه وڵــده دات بــۆ 

ــدا؟  ــتمی نێوده وڵه تی ــه  سیس ــز ل ــه نگی هێ ــی هاوس گۆڕین

ــیاری  ــن پرس ــیارانه  و چه ندی ــه م پرس ــه وه ی ئ ــۆ وه اڵمدان ب

ــت:  ــن كــه  ده ڵێ ــه و ڕاســتیه  بكه ی ــش، پێویســته  درك ب تری

لــه   یه كێــك  له ســه ر  پێویســته   داهاتــوودا  لــه   چیــن 

و  نێوده وڵه تــی  سیاســه تی  ســه ره كییه كانی  بنه مــا 

خــۆی  بــۆ  نێوده وڵه تــی  سیســتمی  به ڕێوه بردنــی 

دروســت بــكات. ئه وانــه ی لــه  نزیكــه وه  ئاگایــان لــه  

كاروبــاری چینــه  لــه و بڕوایــه دان، كــه  تیــۆری هه ڵكشــانی 

ڕێكخــراو،  هه ڵكشــانی  یــان  چیــن  ئاشــتیخوازانه ی 

ئێســتای چینــه ،  به رگــی دۆخــی  بــه   پــڕ  له ســه رخۆی 

له ســه رخۆ  و  ئامانجــدار  سیاســه تێكی  په كیــن  چونكــه  

په یــڕه و ده كات، كــه  له ســه ر بیرۆكــه ی باوه پێكردنــی 

و  هه ڵكه وتــن  بۆیــه   دروســتبووه .  به رژه وه ندییــه كان 

ــۆی  ــۆ خ ــتادا ب ــه  ئێس ــێوه یه  ل ــه و ش ــن ب ــانی چی هه ڵكش

هه ندێــك  ده رده كه وێــت.  رسوشــتی  حاڵه تێكــی  وه ك 

چیــن بــه  هێزێكــی نێوده وڵه تــی گۆڕینخــواز ده ده نــه  

منایشێكی سوپای چین
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قه ڵــه م و هه ندێكــی تریــش وه ك هێزێكــی ئابووریــی 

ــه  سیســتمی  ــی سیاســی ل ــت ڕۆڵ ــه  نایه وێ ــن، ك لێیده ڕوان

سیســتمه   ئــه و  نه خشــه ی  بگێڕێــت.  نێوده وڵه تیــدا 

كــه   تــاك جه مســه رییه ،  هه یــه   ئێســتا  نێوده وڵه تیــه ی 

پاشه كشــه كردن و گۆڕانــكاری بــه  خۆیــه وه  ده بینێــت، 

بــه اڵم هه ندێكــی تــر پێیانوایــه  ئه مــه  ده رئه نجامێكــی 

یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   رسوشــتی حه متییــه ، چونكــه  

ئــه م  ســه ره كییه كانی  جومگــه   كۆنرۆڵــی  ئه مه ریــكا 

ــه كردنی  ــه  پاشه كش ــردووه ، ك ــه ی ك ــتمه  نێوده وڵه تی سیس

به خــۆوه   هێــز  ســه رچاوه كانی  لــه   هه ندێــك 

ــۆ  ــی ب ــی، نه توانین ــزی ئابووری ــی هێ ــت، به تایبه ت ده بینێ

بــه   په یوه ســت  هێــزی  ســه رچاوه كانی  كۆنرۆڵكردنــی 

ته كنۆلۆژیــا. 

به ســه ر  ئــه وه   پاشه كشــه كردنه   ئــه م  نییــه   دوور 

چــاك  خــۆی  تــا  بســه پێنێت  نێوده وڵه تیــدا  سیســتمی 

كاری  به رده وامیــی  حه متیه تــی  ڕێگــه ی  لــه   بــكات، 

ــن و  ــه  هه ڵكه وت ــدا، وات ــتای جیهان ــتمه ی ئێس ــه م سیس ئ

ــه رچاوه كانی  ــی س ــه  خاوه ن ــزه ی، ك ــه و هێ ــی ئ ده ركه وتن

هێــزی كاریگــه ره  و زیاتــر بــۆ بینینــی ئــه م ڕۆڵــه  پاڵێــوراوه  

)كازم  دكتــۆر  بۆچوونــی  بــه   كــه   »چیــن«ه ،  ئه ویــش 

هاشــم نیعمــه ( دووه م گــه وره  ده وڵه تــی جیهانــه  لــه دوای 

ده نارسێــت.   )G2( بــه   كــه   یه كگرتــوه كان،  ویالیه تــه  

چیــن  نــه كات  پێویســته   پێده چێــت  دڵنیاییــه وه   بــه  

نێوده وڵه تیــدا  سیســتمی  له نــاو  ڕۆڵێــك  هه وڵبــدات 

ده خاتــه   چیــن  سیســتمه كه   خــودی  به ڵكــو  ببینێــت، 

قبوڵیــش  و  به پێنێــت  تێیــدا  خــۆی  كــه   دۆخێكــه وه ، 

لــه   بۆشــاییه ی  ئــه و  پڕكردنــه وه ی  پێنــاو  لــه   بكرێــت 

ــن  ــه  چی ــووه ، كه وات ــت ب ــدا دروس ــتمی نێوده وڵه تی سیس

ــه   ــاو ئه م ــی ڕۆڵێكــی كاراو به رچــاو له ن ــه  بینین ــده  ب پابه ن

خــۆی،  به رژه وه ندییه كانــی  پاراســتنی  بــۆ  سیســتمه دا 

ــوو  ــه  هه م ــه  ل ــدی ئابووریی ــی به رژه وه ن ــه  خاوه ن چونك

كیشــوه ره كانی جیهــان، بــه اڵم گۆڕانــی نــا ڕێكخــراوی 

سیســتمی نێوده وڵه تــی بــه  دڵنیاییــه وه  كاریگــه ری دیــاری 

ــۆ  ــه  ب ــت، كه وات ــن ده بێ ــی چی ــه ر به رژه وه ندییه كان له س

چیــن واباشــره  به رژه وه ندییه كانــی خــۆی ببــات بەڕێــوه ، 

پارێزگاریــش لــه  به رده وامبوونیــان بــكات. 

ئــه و سســتی نواندنــه ی، كــه  چیــن لــه  پرســی بینینــی ڕۆڵــی 

ده كات  پیــاده ی  نێوده وڵه تیــدا  سیســتمی  له نــاو  كارا 

پارێزگاریكــردن  بــۆ  خواســته كانی  له گــه ڵ  وێكدێتــه وه  

لــه   ڕه هه نــده   دوو  ئــه و  به رجه ســته كردنی  لــه  

هــه ر  یه ككاتــدا،  لــه   خــۆی  نێوده وڵه تــی  سیاســه تی 

هه وڵــی  جیهــان  ده وڵه تانــی  زۆربــه ی  كــه   ئه مه شــه ، 

ــی  ــاو دۆخ ــكێته  ن ــت هه ڵخلیس ــن نایه وێ ــۆ ده ده ن. چی ب

مادییــه وه   ڕووی  لــه   ئــه وه   چونكــه   خێــرا،  گۆڕانــی 

لــه   هه ندێــك،  بــه   زیانیــش  له وانه یــه   زۆره   تێچــووی 

به رژه وه ندییه كانــی بگه یه نێــت بــه  شــێوه یه كی كاتــی، 

ــتبه رداری  ــیه وێت ده س ــدا ناش ــه  هه مانكات ــه  ل ــه  له م جگ

خواســتی پارێزگاریكــردن بێــت لــه  دۆخــی ئێســتا له ســه ر 

لــه   هه ندێــك  پێده چێــت  كــه   نێوده وڵه تــی،  ئاســتی 

بخاتــه   جیهــان  لــه   ئابوورییه كانــی  به رژه وه ندییــه  

مه ترســییه وه.  بــه م وێنایــه ی ئێســتای نه خشــه ی كاریگــه ری 

ــه  كــه   ــی، ئه وه ی ــن له ســه ر كــۆی سیســتمی نێوده وڵه ت چی

)كینیــت واڵتــز( لــه  تیــۆره  ڕیالیســتیه  بوونیادییه كه یــدا 

هه وڵــی  ده وڵه تــه ی  ئــه و   كــه  پێكــردووه ،  ئامــاژه ی 

له الیــه ن  دوور(  یــان  )نزیــك  ده دات  هه ژموونگــه ری 

داهاتانه   ســه رچــاوه  و  ئــه و  پێده چێت 
و  هێز  قه باره ی  به   نه بێت  په یوه ندی 
توانای ئابووریی و سه ربازی  به  ته نها، 
ئاستی  به   هه یه   په یوه ندیشیان  به ڵكو 
گرتنی  له ئه ستۆ  بۆ  ده وڵه ت  ئاماده یی 
نه بوونی  یان  مه ترسییه كانی  تێچووی 

ڕوونی و شه فافیه ت. 
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سیســتمی نێوده وڵه تییــه وه  ســزای ده درێــت، بۆیــه  لــه  

ــده ن  ــر هه وڵب ــی ت ــتده كات ده وڵه تان ــدا، وا پێویس ئه نجام

ــه ریدا  ــیبكه ون و به س ــان پێش ــه ن ی ــدا بك ــی له گه ڵ كێبڕكێ

ســه ربكه ون لــه  ڕێگــه ی ســه رچاوه كانی هێــزی خۆیــی 

یــان لــه  ڕێگــه ی فراوانكردنــی بازنــه ی هاوپه یامێتــی، 

ئــه وه   تێچــووی هه ژموونــداری  و  بارگرانــی  هه روه هــا 

لــه   بڕێكــی زۆر  كــه   به ســه ر ده وڵه تــدا ده ســه پێنێت، 

سیاســه تی  له ســه ر  هێــز  ســه رچاوه كانی  و  داهــات 

لــه   بــه  شــێوه یه ك  ئه مــه ش  بــكات.  ده ره وه ی خــه رج 

ــی  ــه كردنی ڕۆڵ ــه  پاشه كش ــه  ل ــه ری هه ی ــێوه كان كاریگ ش

هه ندێــك  لــه   ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه  

ســه رچاوه كانی هێــزی ســراتیژیی، كــه  بــه  هۆیانــه وه  

پێشــی زۆربــه ی ده وڵه تانــی جیهانــی داوه تــه وه .

یه كگرتــوه كان  ویالیه تــه   پێده چێــت  ئێســتادا  لــه  

ــه ر،   ــزی ڕكاب ــی هێ ــه  ده ركه وتن ــن ل ــۆ ڕێگرت ــدات ب هه وڵب

ــتمی  ــه ی سیس ــه  بۆت ــۆی ل ــای خ ــز و توان ــه را به هێ هاوت

بــه دوادا  گــه وره ی  شكســتی  ئه مــه ش  نێوده وڵه تیــدا، 

دێــت، چونكــه  زۆربــه ی ده وڵه تانــی جیهــان له پێشــیانه وه  

شــیاو  میكانیزمــی  و  ئه ڵته رناتیــڤ  توانیویانــه   چیــن 

بدۆزنــه وه  بــۆ به دیهێنانــی خواســت و ئامانجه كانیــان، 

به مــه ش توانیویانــه  هــه وڵ و ته قه لــال به رده وامه كانــی 

ــی  ــزه  ڕكابه ره كان ــه ر هێ ــه  به رامب ــۆ وه ســتان ل ــكا ب ئه مه ری

لــه  سیســتمی نێوده وڵه تیــدا تێپه ڕێنــن، به تایبه تــی لــه  

ڕووی توانــای ئابووریــی و ته كنۆلۆژییــه وه . 

سه رچاوه : 

سه نته ری )املستقبل( بۆ تووێژینه وه ی سراتیژی                

http://mcsr.net

سەرۆک جیپینگ سراتیجی دورمەودای بۆ ئایندەی چین داڕشتووە



مرۆڤه  برسییه كانی جیهان، 
كێ لێیان به رپرسه ؟

له  عه ره بییه وه : سیڤا سابیر 

جه میل عوده  ئیبراهیم 
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ئابوریناســان ئاشــكرایان كــردووه ، كــه  هــه ر منداڵێــك كاتێك 

ــان  ــت، بێگوم ــی ده بێ ــته یی و عه قڵ ــی الوازی جه س تووش

هۆكاره كــه ی برســێتی و به دخۆراكیــه ، كــه  بــۆی هه یــه  بــه  

ــه ی  ــا %10ی داهاته ك ــژه ی 5 ت ــه  ڕێ ــی ب ــی ته مه ن درێژای

ــت.   له ســه ر دابنێ

به ڕێوه بــه ری گشــتی ڕێكخــراوی  لــه م چوارچێوه یــه دا، 

ــووه كان  ــه وه  یه كگرت ــه  نه ت ــه ر ب ــتوكاڵی س ــۆراك و كش خ

FAO ده ڵێــت: »ئه گــه ر شــتێك نه كه یــن، له وانه یــه  لــه  

مــاوه ی 6 تــا 9 مانگــی داهاتــوودا زیاتر لــه  20 ملیۆن كه س 

ــت،  ــك ناكوژێ ــا خه ڵ ــه  ته نه ــێتی ب ــرن. برس ــانا مب ــه  برس ل

ناســه قامگیری  ســه رهه ڵدانی  هــۆكاری  ده بێتــه   به ڵكــو 

له نــاو  ده كات  مرۆڤــه كان   لــه   وا  كــه   كۆمه اڵیه تیــش، 

بازنه یه كــی داخــراوی هه ژاریــدا بســووڕێنه وه  و ته نهــا 

ــن  ــه كان ببه س ــه  ده ره كیی ــه ك و هاوكاریی ــه  كۆم ــت ب پش

بــۆ ماوه یه كــی دوورو درێــژ. چــۆن لــه  مافــی خه ڵــك 

تێبگه یــن لــه  به ده ســتهێنانی خواردنــی پێویســت تاكــو 

بژیــن لــه  چوارچێــوه ی ئــه وه ی پێــی ده وترێــت ئاسایشــی 

خــۆراك؟ ئایــا گــۆی زه وی ئیــر ناتوانێــت خۆراكی پێویســت 

شــتێك  ئایــا  بــكات؟  ده ســته به ر  دانیشــتوانه كه ی  بــۆ 

ــی خــۆراك، یاخــود  ــاوی كه م ــه  ن ــه  ب ــه دا هه ی ــه م جیهان ل

ــكردنه وه   ــه رله نوێ دابه ش ــه  س ــتی ب ــۆراك زۆره و پێویس خ

ــوو  ــاری هه م ــه  دووچ ــن ك ــه  چی ــه و زیانان ــا ئ ــه ؟ ئای هه ی

دیــارده ی  زیادبوونــی  به هــۆی  ده بێــت،  مرۆڤایه تــی 

ــه   ــن، ك ــه  چی ــه و هۆكاران ــا ئ ــدا؟ ئای ــه  جیهان برســێتیه وه  ل

ــه اڵ  ــه م ب ــه وه ی ئ ــه رده م به گژداچوون ــر له ب ــه  ڕێگ بوونه ت

ــێتیه ؟ ــاوی برس ــه  ن ــیداره ، ك مه ترس

لــه  ڕاســتیدا ئاسایشــی خــۆراك به پێــی تواناكانــی كۆمه ڵگــه  

لــه  ڕووی دابینكردنــی پێداویســتیه  خۆراكییــه  بابه تییــه كان 

بــه و  ده كرێــت،  پێناســه   كۆمه ڵگــه   تاكه كانــی  بــۆ 

شــێوه یه ی كــه بتوانــن لــه  دۆخێكــی ئــارام و ته ندروســتدا 

ژیــان بگوزه رێنــن، بــه اڵم لــه  پــاڵ مســۆگه ركردنی ئه مــه دا 

بێنــن،  به ده ســتی  پێنــادات  ڕێگه یــان  داهاته كانیــان 

ــان  ــت ی ــۆوه  بێ ــی ناوخ ــه ی به رهه مهێنان ــه  ڕێگ ــه ر ل ئه گ

لــه  ڕێگــه ی پشتبه ســن بــه  هاورده كــردن و ســه رچاوه  

ــتامنییه كان.  ــه  نیش خۆیی

فه رهه نگــی  لــه   خــۆراك«  »ئاسایشــی  چه مكــی 

لــه   كــه   تازه یــه،  چه مكێكــی  جیهانیــدا  ئابــوری 

له الیــه ن  ڕابــردوودا  ســه ده ی  شه ســته كانی  ده یــه ی 

)FAO( ڕێكخــراوی خــۆراك و كشــتوكاڵی نێوده وڵه تــی

وه  به رجه ســته  كــراوه  . ئاسایشــی خــۆراك بریتییــه  لــه و 

ده یخاته گــه ڕ  ده وڵــه ت  كــه   ته قه لالیانــه ی،  و  هــه وڵ 

مــادده   پێویســتی  ئاســتی  دابینكردنــی  مه به ســتی  بــه  

به رنامه ی پێدانی خۆراكی جیهانی له و بڕوایه دایه ، كه  برسێتی مه ترسی پله  یه كه  
له  جیهاندا، چونكه  هه ڕه شه  له  ته ندروستی مرۆڤ ده كات، به  جۆرێك كه  ژماره ی 
ژماره ی  له   زیاتره   جیهان  هه موو  ئاستی  له سه ر  برسێتی  قوربانیانی  سااڵنه ی 
قوربانیانی نه خۆشی ئایدزو مه الریاو سیل پێكه وه . له  ڕاستیدا سته می برسێتی 
به  ته نها كارناكاته  سه ر تاك، به ڵكو ده بێته  هۆی سه پاندنی بارگرانیه كی ئابوری 

قورس و گه وره  له سه ر شانی ده وڵه تانی تازه  پێگه یشتوو. 
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بــۆ  هاواڵتییه كانــی،  بــۆ  بنه ڕه تییــه كان  خۆراكیــه  

ماوه یــه ك تــا بــه ش بــكات بــه  ئومێــدی داڕشــتنی پالنێكــی 

ــه وه ی  ــردن و نوێكردن ــاو زیادك ــه  پێن ــی ســه ركه وتوو ل نوێ

ــۆراك و پێداویســتییه كان  ئــه و بــڕه  تاقه تكراوانــه  لــه  خ

ــت.  ــادا دروســت نه بێ ــچ كورتهێنانێكــی تی ــه وه ی هی ــۆ ئ ب

لــه   تاقه تكــردن  و  په یداكــردن  خــۆراك  ســراتیژی 

واڵتێكــه وه  بــۆ واڵتێكــی تــرو لــه  مادده یه كــی خۆراكیــه وه  

هه مــوو  لــه   بــه اڵم  ده گۆڕێــت،  تــر  یه كێكــی  بــۆ 

بارودۆخه كانــدا مــاوه ی ئــه م پرۆســه یه  لــه  دوو مانــگ 

كه مــر نییــه و لــه  ســاڵێك زیاتــر نییــه . 

لــه و  ته ندروســتی  و  خــۆراك  بــواری  شــاره زایانی 

 )3( خــۆی  بــۆ  خۆراكیــی  چه مكــی  كــه   بڕوایــه دان، 

هه یــه :  بنه ڕه تــی  ڕه هه نــدی 

ــای  ــه  وات ــی خــۆراك، ب ــه  دابینكردن په یوه ســته  ب  .1

ــه   ــڕی پێویســتی خــۆراك و پێویســتییه كان ل ــی ب دابینكردن

چوارچێــوه ی بــڕی تاقه تكــراوی ســراتیژی لــه  خــۆراك. 

په یوه ســته  بــه  ئاسایشــی خــۆراك، لــه  ڕووی   .2

بــۆ  شــیاوی  ئاســتی  و  خــۆراك  ســه المه تی  و  كولێتــی 

مرۆیــی.  به كارهێنانــی 

و  خــۆراك  ده ســته به ربوونی  بــه   په یوه ســته    .3

ــای  ــی له گــه ڵ توان ــه  ســنوری گونجاندن پێداویســتییه كان ل

ــێوه یه ش  ــه و ش ــتوان، ب ــه ی دانیش ــه م زۆرین ــی النیك كڕین

ــی  ــود پێدان ــن، یاخ ــتی بێن ــوان به ده س ــووان بت ــه  هه م ك

و  چیــن  ئــه و  بــۆ  هــاوكاری  و  كۆمــه ك  وه ك  خــۆراك 

توێژانــه ی كۆمه ڵگــه ، كــه  زۆر هــه ژارو نــه دارن و ده بێــت 

ــگات.  ــان ب ــتدا پێی ــی پێویس ــه  كات ل

جاڕنامــه ی جیهانــی تایبــه ت بــه  ڕیشه كێشــكردنی برســێتی 

كــه   ده كات  ئــه وه   له ســه ر  پێداگــری  به دخۆراكــی  و 

ــاو، ژن و منداڵێــك مافیــان هه یــه ، كــه  قابیلــی  هه مــوو پی

ده ســتكاریكردن نییــه  بــه وه ی كــه  لــه  داوی برســێتی و 

توانــا  بتوانــن  تاوه كــو  بێــت  ڕزگارییــان  به دخۆراكــی 

گه شــه   ته واوه تــی  بــه   عه قێییه كانیــان  و  جه ســته یی 

ئه مــڕۆی  كۆمه ڵگــه ی  لێبكــه ن.  پارێــزگاری  و  پێبــده ن 

وزه و  ســه رچاوه و  خاوه نــی  كرداریــی  بــه   مرۆڤایه تــی 

و  شــاره زایی  و  ڕێكخراوه یــی  و  ته كنۆلــۆژی  توانــای 

ــه وه   ــه ر ئ ــه ، له ب ــه م ئامانج ــی ئ ــۆ به دیهێنان ــپۆڕییه  ب پس

بنبڕكردنــی برســێتی بــۆ خــۆی ئامانجێكــی هاوبه شــی 

ــه   ــه ، ب ــی نێوده وڵه تی ــان و كۆمه ڵ ــی جیه ــه رجه م واڵتان س

كــه   ئه وانــه ش  و  پێشــكه وتووه كان  ده وڵه تــه   تایبه تــی 

ــش  ــه ن. پێ ــاوكاری پێشكه شــی بك ــی و ه ــن یارمه ت ده توان

هەژارانی ئەفریقیا لە چاوەروانی خۆراکدا
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ــاڵی  ــی س ــی دووه م ــه  ترشین ــه  ل ــه ر، وات ــاڵ له مه وب 19 س

كۆنگــره ی  ڕۆمــا  لــه   جیهانــی  ســه ركرده كانی  1996دا، 

ــه  دوای  ــه ڕان ب ــاو گ ــه  پێن ــت، ل ــان به س ــی جیهانی خۆراك

ــه   ــان ب ــۆ كۆتاییهێن ــه ك ب ــه وه ی ڕێگه ی ــه رو دۆزین چاره س

ــدا  ــان به ڵێنیان ــه ركرده ی ده وڵه ت ــدا. س ــه  جیهان ــێتی ل برس

پابه نــد بــن بــه  هه وڵــدان و هه نگاونانــی جــددی بــه  

ــوو  ــه  هه م ــه ژاری ل ــێتی و ه ــتنی برس ــته ی نه هێش ئاراس

واڵتانــی جیهانــدا لــه  ڕێگــه ی جێبه جــێ كردنــی ئــه و پــالن 

ــان بنبڕكردنــی هــه ژاری و  و سیاســه تانه ی، كــه  ئامانــج لێی

ــاددی  ــه  م ــی ده رفه ت ــانی و دابینكردن ــتنی نایه كس نه هێش

بــه  هاوســه نگی،  بــۆ هه مــوو خه ڵــك  ئابورییه كانــه   و 

و  پێویســت  خۆراكــی  بتوانــن  هه مــووان  ئــه وه ی  بــۆ 

شــێوه یه كی  بــه   و  بكه وێــت  ده ســت  ته ندروســتیان 

نێوده وڵه تییــه كان  هه نــگاوه   لــه   كه ڵــك  به رچــاو 

وه ربگــرن. بــه اڵم لــه  دوای چه نــد ســاڵێك، دواییــن ڕاپۆرتــی 

ــك ئاشــكرای  ــوو، كاتێ ــوه كان شــۆكهێنه ر ب ــه وه  یه كگرت نه ت

كــرد كــه  ژماره ی برســییه كان لــه  جیهانــدا زۆر زیادیكردووه ، 

ئــه وه ش لــه  دوای كه مبوونــه وه و ســه قامگیرییه كه ، كــه  

نه تــه وه   داتاكانــی  به پێــی  خایانــد.  ســاڵی   10 ته نهــا 

ــییه كانی  ــاره ی برس ــاڵی 2016دا ژم ــه  س ــووه كان ل یه كگرت

جیهــان گه یشــته  815 ملیــۆن كه ســه ، كــه  ده كاتــه  ڕێــژه ی 

%11ی كــۆی دانیشــتوانی زه وی. 

ــه وه   ــه  نه ت ــه ن 3 ئاژانســی ســه ر ب ــه  له الی ــه  ك ــه و ڕاپۆرت ئ

و   FAO ئه وانیــش  باوكرایــه وه ،  یه كگرتووه كانــه وه  

هاتــووه   تیایــدا  بــوون،  )ئیفــاد(  ڕێكخــراوی  و   WFP

برســێتیه وه   به ده ســت  كه ســانه ی  ئــه و  ژمــاره ی  كــه  

ده ناڵێنــن لــه  ســاڵی 2016دا گه یشــتۆته  38 ملیــۆن كــه س، 

هــۆكاره  سه ره كیه كه شــی ده گه ڕێتــه وه  بــۆ زیادبوونــی 

شــه ڕو ملمالنــێ تونــده كان و گۆڕانــی كه شــوهه وا بــه  

مرۆڤایه تــی.  ژینگــه ی  له ســه ر  كاریگــه ر  شــێوه یه كی 

بــه  گوێــره ی ئــه و ڕاپۆرتــه  لۆكاڵییانــه ی، كه  له ســه ر هــۆكاره  

ســه ره كییه كانی قه یرانــی كه مــی خــۆراك ئاماده كــراوه ، 

خۆراكــی  به رهه مهێنانــی  ئاســتی  كــه   ده ریده خــه ن 

دابه زینــی گــه وره ی به خــۆوه  بینیــوه  لــه  ڕووی توانــای 

به ده ســتهێنان و دابینكردنــی ئاســتی پێویســتی خۆراكــه وه  

لــه  ئه نجامــی كه مبوونــه وه ی داهــات، به رزبوونــه وه ی 

خــۆراك  دابه شــكردنی  تۆڕه كانــی  په ككه وتنــی  نــزخ، 

له ســه ر  ملمالنێــكان  و  ناكۆكــی  كاریگــه ری  به هــۆی 

ئاسایشــی خــۆراك له ســه ر ئاســتی ناوخۆیــی، كــه  هــۆكاری 

و  كــۆچ  شــه پۆله كانی  دروســتبوونی  بــۆ  ڕاســته وخۆیه  

ــه و  ــه  ئه نجامــدا بارگرانــی بــۆ ئ ــه ش ل ــوون، ئه م ئاواره ب

ڕێــژه   لــه و  پێشــوازی  كــه   ده وڵه تانــه  دروســتكردووه ، 

زۆره ی په نابــه ران ده كــه ن، بــه  تایبه تــی لــه  كیشــوه ری 

ئه مه ریــكاو  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه   ئه وروپــاو 

كــه   بــه وه ی  داوه   هۆشــدارییان  ڕاپۆرتــه كان  كه نــه دا. 

لــه   به ربــاوه كان  ملمالنــێ  شــه ڕو  درێژه كێشــانی 

جیهانــدا ببێتــه  هــۆی نه مــان و له ده ســتدانی تــه واوی 

له نــاو  خێزانــه كان  به رهه مهێنانــی  توانــای  و  داهــات 

كاره ســاتباره كاندا. واڵتــه  

له ســه ر ئاســتی لۆكاڵیــی ده بیرنێــت، كــه  نه مانــی ئاسایشــی 

چه ندیــن  باوبوونــه وه ی  هــۆكاری  ده بێتــه   خــۆراك 

الدانــی  و  شــه ڕه نگێزی  ڕه فتــاری  و  تــاوان  جــۆری 

ســواڵكردن.  و  له شفرۆشــی  فێڵكــردن،  دزیكــردن،  وه ك 

كۆمه ڵگــه ی ئه مــڕۆی مرۆڤایه تــی بــه  
كرداریی خاوه نی سه رچاوه و وزه و توانای 
ته كنۆلۆژی و ڕێكخراوه یی و شاره زایی و 
پســپۆڕییه  بۆ به دیهێنانی ئه م ئامانجه ، 
له به ر ئه وه  بنبڕكردنی برســێتی بۆ خۆی 
ئامانجێكی هاوبه شــی سه رجه م واڵتانی 

جیهان و كۆمه ڵی نێوده وڵه تیه . 
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نه مانــی  نه ته وه ییــش  ئاســتی  له ســه ر  هه روه هــا 

ئاسایشــی خــۆراك بــه  گشــتی یه كێكــه  لــه  دیارتریــن 

ــاره كان  ــه ره و ش ــردن ب ــوون و كۆچك ــی ئاواره ب هۆكاره كان

هه ڕه مه كــی  نیشــته جێبوونی  شــوێنی  دروســتبوونی  و 

لــه  ده وروبــه ری شــاره  گــه وره كان، ئه مــه ش لــه  ئه نجامــدا 

ئاسایشــی  له ســه ر  ڕاســته وخۆ  ده بێتــه  هه ڕه شــه یه كی 

  . یه تــی كۆمه اڵ

بۆمــان  جیهانیــش  و  هه رێمــی  ئاســتی  له ســه ر 

ده رده كه وێــت، كــه  هــه ژاری و له ده ســتدانی ئاسایشــی 

ڕاســته وخۆكانی كۆچــی  لــه  هــۆكاره   یه كێكــه   خــۆراك 

نایاســایی و بازرگانــی كــردن بــه  مــادده  هۆشــبه ره كان، 

ڕوودانــی  بــۆ  ســه ره كییه   هــۆكاری  لــه وه ی  جگــه  

ناوخۆیــی  كاروبــاری  لــه   ده ره كــی  ده ســتێوه ردانی 

پێشكه شــكردنی  پاســاوی  له ژێــر  ده وڵه تــه  هــه ژاره كان 

خــۆراك و هــاوكاری مرۆیــی، كــه  لــه  ئه نجامــدا كاریگــه ری 

ــدا  ــه دوای خۆی ــی ب ــی نه رێن ــوری و ئه خالقــی و ئه من كولت

ده هێنێــت. لــه  ئێســتادا نزیكــه ی 854 ملیــۆن مــرۆڤ لــه  

جیهانــدا گیــرۆده ی برســێتی و نه بوونــی ئاسایشــی خــۆراك 

دانیشــتوانی  زۆرینه یــان  كــه   بــوون،  به دخۆراكــی  و 

ــر  ــتی زیات ــه  گش ــه  ب ــتووه كانن، ك ــازه  پێگه یش ــه  ت ده وڵه ت

لــه  یــه ك ملیــار مــرۆڤ تیایانــدا ده ژی، كــه  داهاتــی 

ڕۆژانه یــان لــه  یــه ك دۆالر كه مــره ، لــه م ڕێژه یــه  332 

ــا 75  ــوان 50 ت ــه  نێ ــان ل ــی ڕۆژانه ی ــه س داهات ــۆن ك ملی

ســه نتدایه ، لــه وه ش خراپــر ئه وه یــه ، حاڵــی حــازر 162 

ملیــۆن كــه س لــه  جیهانــدا النیكــه م ڕۆژانــه  بــه  ته نهــا 50 

ده گوزه رێنــن.  ژیــان  ســه نت 

سه رچاوه : 

شبكه  النبأ املعلوماتیه  

http://annabaa.org/arabic/rights/12849

مندااڵن لەسەر پاشاموەی خۆراک دەژین



ملمالنێكانی په تڕۆڵ
 جه نگێكى نوێ له  نێوان مۆسكۆو واشنتۆن له  سوريا

جۆرج مالبرۆنۆ

له  عه ره بییه وه : شكار شاكر 
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ــارى  ــه  ش ــه ، ل ــتا له ئاراداي ــه ى ئێس ــه  گه وره ك دوای جه نگ

پێيــه ى  بــه و  عێــراق.  له گــه ڵ  ســنوور  ســه ر  بوكــامىل 

ــارداوه  ــارگه كان حه ش ــاو حه ش ــان له ن ــدڕه وه كان خۆي تون

لــه   دواى ئــه و شكســته ى لــه  عێــراق تــووىش هــات، بــه اڵم 

ئــه و جه نگــه ى بيابــان، چه نديــن پــرس و ڕه هه نــدى 

ــن  ــه  په يوه س ــت، ك ــه وه  هه ڵده گرێ ــی به خۆي ــرى گرنگ ت

بــه  ماهيــه ىت داهاتــووى كــورده كاىن ســوريا. ئه وانــه ی 

ئه مــه   ده ده ن،  خۆبەڕێوەبــەری  به ديهێنــاىن  هه وڵــى 

جگــه  لــه  چاره نــووىس بنكــه  ئه مه ريكيــه كان و كێڵگــه  

نه وتيیــه كاىن كۆنتڕۆڵــى كــردوون. كــه  بــه  كارتێــى زينــدوو 

ــه كان. ــه  ناكۆك ــۆ اليه ن ــت ب داده نرێ

دامــه زراوه   نه خشــه يه ىك  نــه وىت  بــوارى  پســپۆرێى 

نه وتيیــه كان ده خاتــه ڕوو، كــه  لــه و ناوچه يــه دا هه يــه و 

بۆتــه  مايــه ى چاوتێبڕينــى هه مــوو اليه نــه كان. له ســه ر 

دياريكــراون،  بۆریــی  هێڵێــى  چه نــد   نه خشــه كه 

يه كێكيــان بــه ره و شــارى حومــس ده ڕوات و  ده كه وێتــه  

ڕۆژئــاواى ســوريا، يه كێــى تــر بــۆ شــارى »بانيــاس«ى ســه ر 

ــه   ــر ل ــی ت ــار يه كێك ــاى ناوه ڕاســت و دواج ــارى ده ري كه ن

عێراقــه وه  دێــت. زۆربــه ى زۆرى ئــه و بــره  نه وتانــه  له ژێــر 

ــه ن  ــه  ده ره وه  له الي ــش هێرناوه ت ــدڕه واىن داع ــتى تون ده س

هێــزه  كــورد و عه ره بــه كان و بــه  پشــتيواىن ئه مه ريــكا. 

ــارى  ــه  كاروب ــه وه  پســپۆرێى فه ڕه نــى ل ــه م باره ي هــه ر ل

ئێســتاو  كاىت  لــه   ڕايگه يانــد،  ناوه ڕاســت  ڕۆژهــه اڵىت 

زۆرى  زۆربــه ى  ســوريادا،  ڕژێمه كــه ى  ســايه ى  له ژێــر 

ــه ته كاىن  ــه اڵم سياس ــتهاتونه ته وه . ب ــه  به ده س ــه و زه ويیان ئ

كارده كات  ئاڕاســته يه   بــه و  ئێســتا  لــه كاىت  ئه مه ريــكا 

ــزه كاىن ئه ســه د  ــه  ده ســتى هێ ــاره  ل ــه  دووب ــه و بران ــه  ئ ك

بهێنێتــه ده ره وه .

لــه  ســه ره تاى ترشينــى يه كه مــی 2017دا ، ســوپاى ســوريا 

ــه زراوه ى  ــن دام ــە گه وره تري ــه وه ، ک ــو نزيكبوون ــه  كونوك ل

غــازە لــه  ســوريا، كــه  له اليــه ن داعشــه وه  ده ســتى به ســه ردا 

گرابــوو. لــه  دوورى نزيكــه ى پانــزه  كيلۆمه تريــش لــه 

ــه كاىن  ــۆراى پرۆس ــاو ئاپ ــوريى و له ن ــره زورى س ــارى دێ  ش

ئه مه ريــى  ئاســامنيیه كاىن  هێــزه   كردنــدا،  بۆردومــان 

ده ســتى كــرد بــه  تێكشــكاندىن ژوورى ئۆپراســيۆنه كاىن 

ــه  ــك ل ــه وه  بازرگانێ ــه م باره ي ــه ر ل ــش. ه ــراوى داع رێكخ

دۆالر  مليــۆن   800 بــڕى  بــه   رايگه يانــد،   دميه شــقه وه  

به ركه وتــووه ، چونكــه   زيــاىن  بۆردومانــه   لــه و  ســوريا  

چه نــد  ته نيــا  تێكشــكاون،  كه رەســتانه ى  ئامێــرو  ئــه و 

ــه و  ــه ك ل ــه ر پارچه ي ــه  ه ــن، چونك ــايى ن ــه ىك ئاس پارچه ي

ــه ون  ــت ناك ــوريا ده س ــازاڕه كاىن س ــه  ب ــتا ل ــه  ئێس پارچان

و زۆربــه رى جــار لــه  ئه وروپــا و ئه مه ريــكا كــڕدراون. 

هه ندێك  نه وت،  كێڵگه كانى  له نێوان  و  به رين   و  پان  بيابانی   له  سه رتاسه رى 
ناوچه  له  واڵتى ميزۆپۆتاميادا هه یه ، كه  ده كه وێته  سه ر ڕووبارى فورات، داهاتووى 
سورياى لێيه وه  ده بينرێت.  به  درێژايى ڕووباره كه ى له  عێراقه وه  هه ڵده قوڵێت، 
سوپاى سوريا، كه  هاوپه يمانى له گه ڵ روسياو ئێران كردووه ، ڕكابه رێكى ڕاسته خۆ 
له گه ڵ كورد و عه ره به كانى سه ر به  هێزه كانى سورياى ديموكراتين و له اليه ن 
لێده كرێت. به  مه به ستى گه ڕاندنه وه ى ئه و خاكه ى  ئه مه ريكاشه وه  پشتيوانيیان 

ڕێكخراوى ده وڵه تی ئیسالمیی لێ  ده ركراوه .
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نێوده وڵه تيیــه ى  گه مارۆيــه   ئــه و  به هــۆى  دواجاريــش 

ــه و  ــر ئ ــى ت ــته مه  جارێ ــوريا، زۆر ئه س ــه ر س ــه  س كه وتۆت

پارچانــه  په يــدا ببنــەوە.

)جه نگــى  ڕووداوه كاىن  دوا  بازنــه ى  تــرەوە  له اليــه ىك 

يه كه مــدا  ترشينــى  مانگــى  كۆتاييــه كاىن  لــه   بيابــان( 

يه كێكــه   كــه   عومــه ر(,  نــه وىت  )كێڵگــه ى  بــاره ى  لــه  

لــه ڕووى  ســوريا  نه وتيیــه كاىن  كێڵگــه   لــه  گه وره تريــن 

 200 نزيكــه ى   2011 له ســاڵى  ڕووبــه رەوە.  و  به رهــه م 

له رۆژيكــدا.  به رهــه م ده هێنــا  نــه وىت  به رميــل  هــه زار 

لــه  كيلۆمه تــر   15 دوورى  ده كه وێتــه   كێڵگه يــه   ئــه و  

 شــارى دێــره زوور, لــه  ســه ره تاى مانگــى ترشينــى دووه مــدا 

رێكخــراوى  ده ســتى  لــه   تــواىن  ئه ســه د  ڕژێمه كــه ى 

ــا  ــوريا ته ني ــوپاى س ــتيدا س ــه  ڕاس ــت. ل ــش ده ریبهێنێ داع

ــه ،  ــه و كێڵگه ي ــوو ل ــر دوور ب ــێ كيلۆمه ت ــى س ــه  دووری ل

له نــاكاو  بــه اڵم  بــوو,  داعشــدا  ده ســتى  له ژێــر  كــه  

چه نــد هه ليكۆپته رێــى ســه ر بــه  هێــزه  ئاســامنيیه كاىن 

لــه  ڕۆژئــاواى  كيلۆمه تــر   45 لــه  دوورى  ئه مه ريــى 

ناوچه كــه  هێزێــى عــه ره ىب - كورديیــان دابه زانــد بــۆ 

كێڵگه يــه . ئــه و  گرتنــه وه ى 

گــرت  لــه  ئه مه ريــكا  تونــدى  بۆيــه  روســيا ڕه خنــه ى 

و تۆمه تبــارى كــرد بــه  تێكــداىن ڕيــزى پرۆســه كاىن بــۆ 

به ره نگاربوونــه وه ى تــرۆر لــه و ناوچه يــه  ده كرێــت. دواتــر 

هێــزه كاىن  ئــه وه ى  دواى  بــوو،  ئاڵۆزتريــش  ڕه وشــه كه  

ســورياى دميوكــرات ده ســتيان به ســه ر كێڵگــه ى نــه وىت 

جه فره شــدا گــرت، كــه  ده كه وێتــه  باكــور و كۆمپانيــاى 

جه نــگ.  به رپابــووىن  پێــش  ده بــرد  به رێــوه ی  توتــال 

مۆســكۆش بــه  مه به ســتى به رنگاربوونــه وه ى واشــنتۆن, 

دامــه زراوه   ئــه و  پاســه وانی  وه كــو  كــه ىس  ســه دان 

نه وتيانــه  بــاوه  پێكــرد.

ــای  ــراواىن كۆمپاني ــه و پاســه وانانه  به كرێگ شــاياىن باســه ، ئ

بريگوجــن(  )يه فگينــى  كــه   بۆليــس«ن،  »ئه يفــرۆ 

ســه ركردايه تیيان ده كات، كــه  كه ســێى نزيــى ســه رۆىك 

ــەرى  ــى فاگن ــن(ه ، هه روه هــا گروپ ــر پۆت روســيا )ڤالدیمێ

لــه  پێشــوو ده كاتــه  ســه رباز  كــه  خۆبه خشــاىن  روىس، 

 نيمچــه  دورگــه ى كریــام. لــه  كاىت ئێستاشــدا ئــه و )باڵــه ى( 

روســيا بــه  كــرده وه  لــه  نزيــك ته دمــور لــه  باشــوورى 

YPG چه كدارانی
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دێــره زوور كارى خــۆى ده كات و ده ســتى كــردووه  بــه  

ــراتيژى. ــاىن س ــاىن ژێرخ بونيادن

روســيايى  نه وتيیــه كاىن  كۆمپانيــا  له وانــه ش  جگــه  

به پێــى  لــه  ســوريا.  كاركــردن  بــه   كــرده وه   ده ســتيان 

چــاوه ڕوان  ئه ســه د,  به شــار  له گــه ڵ  رێكه وتنێــك 

بــه ىش زۆرى  ده كرێــت مۆســكۆ ده ســتبگرێت به ســه ر 

لــه  داهاتــوودا.  لــه   ســوريا  نه وتيــه كاىن  به رهه مــه  

 كاتێكــدا ئێرانيیــه كان ده ســتيانگرتووه  به ســه ر هــه ردوو 

باكــورى  ناچــه كاىن  لــه   كشــتوكاڵ  و  كانــزاكان  كــه رىت 

نيشــه جێيه .  تێــدا  عــه ره ىب  كــوردو  كــه   رۆژهــه اڵت، 

ســه رباز  كراونه تــه   لــه  عه ره بــه كان  كــه س  ســه دان 

له ژێــر گوشــارى ئه مه ريــكا, بــۆ ئــه وه ى له گــه ڵ هێــزه  

ــه ن.  ــش له ناوبب ــراوى داع ــن و رێكخ ــه كان بجه نگ كورديی

ــاره ،  ــۆزى به ق ــه رۆك ه ــرى س ــه وا به ش ــه وه  ن ــه الى خۆي ل

ــه و  ــه ى ئ ــه  هۆزه ك ــه س ل ــه  شــه ش هــه زار ك ــد ك ڕايگه يان

له گــه ڵ كــورده كان جه نــگاون دژى داعــش, دواتريــش 

گه ڕاونه تــه وه  شــوێنه كاىن خۆيــان دواى ئــه وه ى زانيــان 

پێده كرێــت. ڕەققه يــان  ئيــداره ى  كــورده كان 

لــه  ســاڵى 2011دا، نــه واف به شــر رویكردۆتــه وه  ريــزه كاىن 

ئۆپۆزســيۆىن ســورياى لــه  مه نفــا لــه  ئه ســته نبوڵ. لــه و 

ــه   ــۆوه ، ك ــۆم رون ب ــه رزوو ب ــه اڵم ه ــت: ب ــه وه  ده ڵێ باره ي

قه تــه ر  به تايبه تيــش  و  لــه ده ره وه   واڵتــان  زۆربــه ى 

نه وتی سوریا كاتێك له  ده ستی داعش بوو
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ئێمه یــان  موســلمن.  لــه  ئيخــوان  هاوپه ميانــه كاىن  و 

دانــاوه .  كاره كانيــان  پڕكردنــه وه ی خشــته ى  بــۆ  ته نیــا 

لــه  ســاڵى 2011 دووبــاره  نــه واف به شــر لــه  ده رگاى 

ســێ  ده ڵێــت:  به شــر  داوه .  ســوريا  ده ســه اڵتداراىن 

ــه ره تا  ــوريا. س ــه وه  س ــدا بگه ڕێم ــا بڕيارم ــد ت ــاڵى خايان س

ــر  ــردم. دوات ــتيوانيان نه ده ك ــق پش ــه  دميه ش ــه س ل زۆر ك

به هــۆى هه ڕه شــه كاىن لێكــراوه , به شــر بــه  ياوه ریــى 

ــاده ى  ــۆى ئام ــه ى خ ــودى هۆزه ك ــاو خ ــه وانه كاىن له ن پاس

واده كان بــووه .

دواجــار به هــۆى دڵســۆزى و ئينتيــامى بــۆ رژێمه كــه ى 

ئه ســه د 600 پيــاوى لــه  هۆزه كــه ى به قــاره  ڕه وانــه ى 

ــورياو  ــوپاى س ــه  دژی س ــره زوور ل ــه  دێ ــردووه  ل ــه ڕ ك ش

هاوپه ميانــه كاىن، حــزىب هيــالىل لوبنــاىن و ئێرانيیــه كان، 

كــه  چه كيــان پێــداون. لێــره دا پرســيارێك دێتــه  ئــاراوه ، 

ئايــا هــۆزه  عه ره بيــه كاىن رۆژهــه اڵىت ســوريا پشــتيواىن 

ــس  ــه  حوم ــێك ل ــه وه  به رپرس ــه الى خۆي ــه ن؟ ل ــێ ده ك ك

ــتێك ال  ــوو ش ــه  هه م ــان ل ــه  پاره ي ــه و هۆزان ــد: ئ رايگه يان

گرنگــره  و بــه الى اليــه ىن به هێــزدا ده شــكێنه وه .

ــوريا  ــه  س ــى ل ــووى ئه مه ري ــۆزى پێش ــه  باڵي ــه م دواييان ب

رۆبــرت فــورد پرســياری كــرد, گــه ر وياليه تــه  يه كگرتــوه كان 

بــه رده وام  بێــت لــه  پشــتيوانيكردىن كــورده كان و تــا كــه ى 

بــه رده وام ده بێــت؟ لــه  ناوچه كــه دا پنتاگــۆن لــه  چه نديــن 

شــوێن خــۆى جێگــر كــردووه . له نێــوان ره قــه  و قاميشــلۆ 

ــن لێــى  ــدا فرۆكــه كان ده توان ــاوه ، كــه  تێي دوو بنكــه ى دان

بنشــينه وه . لــه الى خۆيــه وه  باڵيــۆزى عــه ره ىب لــه  دميه شــق 

رايگه يانــد، كــه  ئه مه ريكيیــه كان تــا ماوه يــه ىك تــر لــه 

 باكــورى ڕۆژهــه اڵىت ســوريا ده مێننــه وه ، چونكــه  پێويســته  

به رەنــگارى پێشــڕه ويیه كاىن ئێــران ببنــه وه  لــه  ناوچــه  

ــدا. ــه ڵ عێراق ــنووريه كاىن له گ س

لــه وه ى  هۆشــداریدا  ســوريش  رۆژنامه نوســێى 

ــه ر  ــه  گ ــورده كاىن داوه ، چونك ــر ده وره ى ك ــيیه ىك ت مه ترس

لــه  هه ندێــك  بــن  ده ســتبه رداريان  ئه مه ريكيــه كان 

په المــارى  تــووىش  ره نگــه   حه ســه كه ،  وه ك  شــارى 

عه ره بــه كان ببنــه وه . جگــه  لــه وه ش ئــه و پێشــڕه ويه ى 

ــه  هه ندێــك  ــى ل ــه م ســااڵنه ى دوای ــه  ل كــورده كان كردويان

بــوو،  ئه ســتۆى عه ره بــه  مه ده نيــه كان  له ســه ر  شــاردا, 

بوونه تــه وه . پێشــێلكارى  جــۆر  چه نديــن  تــووىش  كــه  

به پێــی وتــه كاىن فابريــس باالنــى توێــژه ر كــورده كان 

بــاش ده زانــن كــه  ژماره يــه ىك گــره وى ئيقليمــى تــر هه يــه ، 

كــه  ده كرێــت ببێتــه  كارتێــك بــۆ دانوســتان بــۆ ده ســتكه وىت 

ــه ر  ــاژه ش له س ــن ئام ــه  ديارتري ــك ل ــه  يه كێ ــر. ره نگ باش

كــوردى  ســه ربازى  به رپرســێى  ســه ردانه كه ى  ئــه وه ، 

كــورده كان  ديــاره   دواييانــه .  بــه م  مۆســكۆ  بــۆ  بێــت 

وه ربگــرن  دۆســتايه تيه يان  لــه و  ســوود  ده يانه وێــت 

پێشــكه ش  چه كيــان  كــه   ئه مه ريكيیــه كان،  له گــه ڵ 

ــاده ن  ــه  روســه كانيش، كــه  هه ميشــه  ئام ده كــه ن. جگــه  ل

لــه  كــورده كان  ئــه و  بــۆ  خۆبەڕێوەبــەری  پێــداىن  بــۆ 

 ســورياى داهاتــوودا. 

لــه  كاروبــاری  پســپۆر  و  فه ڕە نســی   ڕۆژنامه نووســی   *

ناوه ڕاســت ڕۆژهه اڵتــی 

سه رچاوه : سایتی )نون پۆست( 

/http://www.noonpost.org



سوپای ئه مه ریكا 
بووه ته  کارگەی دروستکردنی گروپە
تیرۆریستییەکانی خۆرئاوای ئەفریقیا

له  عه ره بییه وه : ئاران عەلی

ئەحمەد فەوزی سالم



237

ژمارە )32-33( کانوونی یەکەم 2017

تیرۆرەوەیــە  باوکردنــەوەی  لەپشــت  ئه مه ریــكا  ئایــا 

لــە خۆرئــاوای ئەفریقیــا؟ چوارچێــوە و فاکتــەکان لــەم 

بارەیــەوە وەاڵمێکــی ڕوون و بــێ تەمومژیــان تێدایــە، 

کیشــوەری ڕەش کــە خــۆی گیــرۆدەی دەســتی دەیــان 

ــە  کێشــە و گرفتــی چارەســەرنەکراوە، هەتاوەکــو نزیــک ب

ســاڵی 2001 گۆڕەپانێکــی جــێ ســەرنج نەبــوو بــۆ گروپــە 

تیرۆریســتییەکان، هــەر ئەمــەش ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 

خســتۆتە بــەردەم لێپررساوێتییــەوە، بەتایبــەت ئەگــەر بــە 

چاوێکــی شــیکارییەوە بڕوانینــە نەخشــەی باوبوونــەوەی 

ــە  ــە ب ــیاییەکان، ک ــە میلیش ــی و گروپ ــەربازیی ئەمریک س

ــدا. ــەوە تێی ــە باوبوونەت ــێوەیەکی دڕندان ش

کەی جێپەنجەی ئه مه ریكا لە ناوچەکە دەرکەوت؟

بــوو  تاڕادەیــەک خاڵــی  پێــش ســاڵی 2001 ناوچەکــە 

لــە هەڕەشــەی تیرۆریســتی، بەتایبــەت گروپــە ســنوور 

بەزێنــەکان، دەرکەوتنــی گروپــە تونــدڕەوەکان لە ســەرەتادا 

دەگەڕێنــەوە بــۆ لقێکــی لۆکاڵیــی ڕێکخــراوی قاعیــدە لــە 

ــارودین  ــون و ئەنس ــالمی و موڕابیت ــی ئیس ــی مەغریب واڵت

لــە ئێســتادا لەژێــر  و بــەرەی ڕزگاریــی ماســینا )کــە 

ــا  ــالمدا کاردەکات(، هەروەه ــاوی گروپــی نەسڕەتولئیس ن

دەرکەوتنــی گروپــی وەحــدە و جیهــاد لــە خۆرئــاوای 

ئەفریقیــا و الیەنگرانــی ئیســالم و دەوڵەتــی ئیســالمی لــە 

خۆرئــاوای ئەفریقیــا، هاوشــان بــوو لەگــەڵ هاتنــی تیمــی 

ــەدوای ســاڵی  ــە ل ــكا، ک ــی ئۆپراســیۆنەکانی ئه مه ری تایبەت

2006ـــەوە چاالکییەکــی چریــان دەســتپێکردووە، بەتایبەت 

ــا. ــاوای ئەفریقی ــەی خۆرئ ــە ناوچ ل

شــێوەیەکی  بــە  ئه مه ریــكا  کــە  دەرکــەوت  ئــەوکات 

ئــەوەی  پــاش  بــە ناوچەکــە دەدات،  تایبــەت گرنگــی 

نزیکــەی170   ئه مه ریــكا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە 

ــی  ــی هێزەکان ــۆ چەکدارکردن ــۆن دۆالری تەرخانکــرد ب ملی

هەمــان  هەتاوەکــو  نەیجــەر،  لــە  تــاوان  نەهێشــتنی 

سیاســەتیان لەســەر جێبەجــێ بــکات کــە پێشــر لــە ماڵــی 

ــەو  ــوو ئ ــردووە، هەم ــان ک ــا جێبەجێی ــاد و نەیجیری و چ

دەوڵەتانــە بــە شــێوەیەکی نوێــی بەکارهێنانــی چــەک 

دەکرێــن،  چەکــدار  نەوەکانیــان  مۆدێــرن  ڕاهێنــای  و 

ئەفریقیا؟  خۆرئاوای  لە  تیرۆرەوەیە  باڵوکردنەوەی  لەپشت  ئه مه ریكا  ئایا 
تەمومژیان  بێ  و  ڕوون  وەاڵمێکی  بارەیەوە  لەم  فاکتەکان  و  چوارچێوە 
تێدایە، کیشوەری ڕەش کە خۆی گیرۆدەی دەستی دەیان کێشە و گرفتی 
چارەسەرنەکراوە، هەتاوەکو نزیک بە ساڵی 2001 گۆڕەپانێکی جێ سەرنج 
یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  ئەمەش  هەر  تیرۆریستییەکان،  گروپە  بۆ  نەبوو 
خستۆتە بەردەم لێپرسراوێتییەوە، بەتایبەت ئەگەر بە چاوێکی شیکارییەوە 
بڕوانینە نەخشەی باڵوبوونەوەی سەربازیی ئەمریکی و گروپە میلیشیاییەکان، 

کە بە شێوەیەکی دڕندانە باڵوبوونەتەوە تێیدا.
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ــەڕان  ــری و گ ــتیامنیکردنی کاری هەواڵگ ــا بەنیش هەروەه

و پشــکنین لــە ڕێگــەی ڕاهێنانــی هاوبەشــەوە لەگــەڵ 

ئه مه ریــكا. هێزەکانــی 

نەیجــەر  لــە  ئه مه ریــكا  ســەربازییەکانی  سیاســەتە 

ئەنجامێکــی کارەســاتئامێزی لێکەوتۆتــەوە، هــەر ئــەوەش 

وەهــای کــردووە دامــەزراوەی »ڕانــد«ی ئەمریکــی لــە 

هۆشــداریی  ڕاوێــژکارەوە  گــەورە  کۆمەڵێــک  رێگــەی 

ــەڕووی  ــر ڕووب ــەی دوات ــهاتە نەخوازراوان ــەو پاش ــدات ل ب

دەوڵەتــە هــەژار و الوازەکان دەبنــەوە بەهــۆی ڕاهێنانــی 

کاری  و  نــوێ  قورســی  چەکــی  لەســەر  نەوەکانیــان 

ــە  ــەتە ل ــەم سیاس ــە ئ ــیانکردۆتەوە ک ــری، ڕوونیش هەواڵگ

دوورمــەودادا دەبێتــە هــۆی شــێواندنی هاوســەنگیی نێوان 

هێــزە چەکــدارە فەرمییــەکان و حکومەتــە الوازەکانــی 

واڵتەکانیــان، کــە دەتوانــن بــە شــێوەیەکی تەواوەتــی 

دەســەاڵتی خۆیــان بەســەر ســوپادا بســەپێنن.

ســەرەڕای پێدانــی هۆشــداری لــە چەندیــن ناوەنــدی 

ئه مه ریــكا  بــەاڵم  تایبەمتەنــدەوە،  توێژینــەوەی 

ــاڵی 2013 وە  ــە دوای س ــەتەکانی، ل ــە سیاس ــە ل بەردەوام

هێــزی »بێرییــە ســەوزەکان« نێــردراون بــۆ نەیجــەر، ئــەم 

ــەن و  ــداران دەک ــە چەک ــرن ب ــی مۆدێ ــەش ڕاهێنان هێزان

پســپۆڕن لــە پەیوەندیگرتنــی نهێنــی و ڕێکخســتنی هێــزی 

ــاو  ــەش لەن ــدا، ئەم ــاو واڵتان ــی لەن ــیۆنی ناوخۆی ئۆپۆزس

بازنــەی توێژینــەوە تایبەمتەندەکانــدا بــە شــێوەیەکی نامــۆ 

ــە  ــكا چیی ــی ئه مه ری ــا ئامانج ــە ئای ــت، ک ــا دەکرێ تەماش

ئەفسەرێکی ئەمەریکی مەشق بە سوپایەکی ئەفەریقی دەکات
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ــی  ــە نوقم ــەر ک ــی وەک نەیج ــی دەوڵەتێک ــە هەڵبژاردن ل

ــە  ــە ل هــەژاری و دروســتکردنی تیمــی ئۆپراســیۆنی تایبەت

نــەوەی واڵتــان خۆیــان و ڕاهێنانیــان لەســەر ئاڵوگۆڕێکــی 

ــورس و  ــی ق ــی چەک ــە بەکارهێنان ــدا ب ــاو بیابان ــرا لەن خێ

میتۆدەکانــی هێرشــی ســەربازی و شــیکردنەوەی زانیارییــە 

هەواڵگرییــەکان.

بــەاڵم میلیتاریزمــی ئەمه ریکــی هیــچ گوێــی بــەو دەنگــە 

ــاڵدا  ــان س ــە هەم ــەر ل ــو ه ــەدەدا، بەڵک ــدارییانە ن هۆش

لــە هێزەکانــی  تیمــی ڕاهێنانــی دیکەیــان دروســتکرد 

نەیجــەر، بــە تایبــەت لــە خەڵکــی ناوچــە دواکەوتــووەکان، 

کــە هەمــوو ئامانجەکــەش ڕوونــە و بریتییــە لــە زیادکردنی 

ڕووخســاری ســەربازیی ئه مه ریــكا لــەم ناوچانــە، کــە 

دوورن لــە بزاڤــی بەرەوپێشــچوونی مێژوویــی، بەتایبــەت 

لــە هەریــەک لــە واڵتانــی کامیــرۆن و ســۆماڵ و جیبۆتــی و 

ــا و چــاد. ــی و نەیجیری مال

ــا  ــە ئەفریقی ــۆی ل ــی خ ــۆ بوون ــاو ب ــۆن پاس ــكا چ ئه مه ری

ــەوە؟ دەهێنێت

کــە  ئه مه ریــكادا،  نەتەوەیــی  ئاسایشــی  لــە ســراتیژی 

ســەرۆکی  ئۆبامــای  بــاراک  دەرچــووە،   2015 ســاڵی 

ــی  ــكا، جەخت ــی ئه مه ری ــە یەکگرتووەکان ــووی ویالیەت پێش

ــە  ــی دیک ــەر کاتێک ــە ه ــەی ل ــە واڵتەک ــردەوە ک ــەوە ک ل

زیاتــر ئامادەیــە بــۆ قووڵکردنــەوەی ســەرمایەگوزارییەکانی 

لەنــاو ئەفریقیــادا، هەروەهــا خێراتــر بەدەســتهێنانی وزەو 

الیەنــی تەندروســتی و ئاسایشــی خــۆراک لــەو ناوچەیــەی 

ــان. جیه

پاســاوەکانی ئه مه ریــكا بــۆ دەســتتێوەردانی لــە کاروبــاری 

و  دیموکراســی  باوکردنــەوەی  لــە  بریتییــە  ئەفریقیــا 

و  یاســا  ســەروەریی  و  سیاســی  حکومــی  باشــرکردنی 

پشــتیوانیی مافەکانــی مــرۆڤ و ئازادییــە سیاســییەکان، 

دیموکراســییانەی  گواســتنەوەی  پڕۆســەی  بەتایبــەت 

دەســەاڵت بــە شــێوەیەکی هێــواش بەڕێوەدەچێــت.

لــەوە  بــاس  بــەردەوام  ئه مه ریــكا  بەرپرســانی 

ــێ  ــی ملمالن ــە مەترس ــڕن ل ــا پ ــی ئەفریقی ــەن واڵتان دەک

ناوخۆییــەکان، بــە تایبــەت لــە واڵتانی ســودان و باشــووری 

ســودان و کۆمــاری کۆنگــۆی دیموکــرات و ئەفریقیــای 

ناوەڕاســت، ئەمــە جگــە لــە ترســی تونــدڕەوەکان بەرامبــەر 

ئــەو کەســانەی لــە ســۆماڵ و نەیجیریــا دژ بــە حکومــەت 

مەترســیداری  هەڕەشــەیەکی  ئەمــەش  دەجەنگــن، 

ــە  ــاوان ل ــێ ت ــی و ب ــانی مەدەن ــۆ کەس ــتکردووە ب دروس

ئەفریقیــا، ئەمــەش ڕەنگدانــەوەی نێگەتیڤــی هەبــووە 

ئه مه ریــكا. نەتەوەیــی  ئاسایشــی  لەســەر 

ئه مه ریــكا پاســاوی دەســتتێوەردانە ســەربازییەکانی خــۆی 

ــە:  ــاڵ، لەوان ــک خ ــۆ کۆمەڵێ ــەوە ب ــا دەگێڕێت ــە ئەفریقی ل

ــدڕەوەکان  ــالمییە تون ــە ئیس ــەوەی گروپ ــەو باوبوون گەش

لــە ســەرجەم واڵتانــی ئەفریقیــا، لێکــرازان و ناکۆکیــی 

لــە  بــەردەوام  دڕندانــەی  کاری  ئەفریقیــا،  لــە  زیاتــر 

نەیجیریــا، ناســەقامگیری لــە کۆمــاری کۆنگــۆی دیموکرات. 

ــە پاســاوی  ــە دەکەن ــوو ئەمان ــكا هەم بەرپرســانی ئه مه ری

ــەک  ــا. کۆمپانیای ــاری ئەفریقی ــە کاروب ــتتێوەردانیان ل دەس

ــی  ــە ئەرک ــۆم« ک ــاوی »ئەفریک ــە ن ــا ب ــە ئەفریقی ــە ل هەی

بریتییــە لە جێبەجێکردنی پڕۆســە ســەربازییە پێویســتەکان 

لــەو ناوچەیــە، هــەم بــە بەشــداریی ئەفریقییــەکان خۆیــان 

ــوو  ــەری ڕێوشــوێنە ڕاســتەوخۆکان، هەم ــە گرتنەب هــەم ب

هیــچ  بەبــێ  ئه مه ریــكا  کــە  پێنــاوەدان  لــەو  ئەوانــە 

ــت و  ــەدا بێ ــەو واڵتان ــاو ئ حســاب و لێپرســینەوەیەک لەن

ــت. بچێ

 

سه رچاوه : سایتی )نون پۆست( 

/http://www.noonpost.org



گه وره ترین رێككه وتن 
بۆ به هێزكردنی په یوه ندییه كانی سعودیه  - ئه مه ریكا

له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك 
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یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   لــه   هه ریــه ك  دیــاره  

تێڕوانینێكــی  ســعودیه   شانشــینی  ئه مه ریــكاو 

هاوبه شــیان هه یــه  له ســه ر پرســه  جیهانیــه كان. له ژێــر 

جوگرافیــای  ســیامی  لــه   گۆڕانكاریانــه   ئــه و  ڕۆشــنایی 

هه مــوو  ئــه و  ســه رباری  دواتــر  ڕووده ده ن.  سیاســی 

لــه  ده بێتــه وه   واڵت  هــه ردوو  تووشــی  ئاڵنگاریانــه ی 

 په یوه ندییه كانــی ده ره  وه یانــدا. پێویســته  هــه ردوو واڵت 

دروســتكه رانی  بكــه ن.  په یوه ندییــه   لــه و  پارێــزگاری 

بــه وه   پێویســتیان  ئه مه ریكیــش  سیاســه تی  بڕیــاری 

هه یــه  كــه  درك بــه  گرنگــی ســعودیه  بكــه ن، بــه و پێیــه ی 

گرنگریــن هاوپه یامنیه تــی له جیهانــی ئیســالمی. نــه ك 

له بــه ر ئــه وه ی  ته نیــا گه ورتریــن واڵتــه  لــه  یه ده گــی 

ــدا،  ــازاڕی نه وت ــه ر ب ــه  به س ــه  زاڵ ــدا، ك ــه  جیهان ــه وت ل ن

بــه و  كــه  شانشــینی ســعودیه   ئــه وه ی  له بــه ر  به ڵكــو 

ــاوه ڕی  ــه ره كی بیروب ــی س ــی، چه ق ــه ی هه یه ت ــه  ئاینی پێگ

لــه و ڕووه وه . ئیســالمه و  گرنگــی زیاتــری هه یــه  

 2030 بــۆ  ســعودیه ش  شانشــینی  تێڕوانینــی  به پێــی 

رۆژهه اڵتــی  لــه   ســه ره كی  ئابــووری  ناوه ندێكــی  وه ك 

ــه  یه كێــك  ــه وه . ل ــه  ده كات ــه و گرنگی ناوه ڕاســت جه خــت ل

لــه  به نده كانــی ئــه و دیدگایــه دا هاتــووه  ده ڵێــت: »كار 

ده كه یــن بــۆ به دیهێنانــی ئــه و تێڕوانینــه  بــه  رێگــه ی 

ــه ڵ  ــراتیژی له گ ــی س ــته وخۆو هاوبه ش ــی راس وه به رهێنان

و  زانیــاری  گواســتنه وه ی  ئامانجــی  بــه   كۆمپانیــاكان 

ته كنیكــه كان و بــه  خۆماڵیكردنــی توانــاو شــاره زاییه كان 

و  گــه ڕان  و  چاككــردن  و  پیشه ســازی  بواره كانــی  لــه  

ــه ت  ــه  ده وڵ ــی، ك ــزی مرۆی ــا به هێ ــكه وتن، هه روه ه پێش

ملیــاران دۆالری بــه  رێگــه ی دانانــی به رنامــه ی بووژانــه وه  

ده كات.    ته رخــان  به ره وپێشــه وه چوون  و 

ــه رۆكی  ــه ردانێكی س ــه ی س ــه   میان ــاری2017 ل ــه 20 ئای ل

ســعودیه ،  شانشــینی  بــۆ  تره مــپ  دۆناڵــد  ئه مه ریــكا 

مێــژووی  لــه   رێككه وتنامــه    گه وره تریــن  له ســه ر  واژۆ 

ــواری  ــه  ب ــرا ل ــدا ك ــه ردوو واڵت ــوان ه ــی نێ په یوه ندییه كان

ســه ربازی، بارزگانــی و پیشه ســازی بــه  بــڕی )460( ملیــار 

دۆالر. هه روه هــا واژۆیــان له ســه ر به یاننامه یــه ك كــرد 

ئەفریقیا؟  خۆرئاوای  لە  تیرۆرەوەیە  باڵوکردنەوەی  لەپشت  ئه مه ریكا  ئایا 
تەمومژیان  بێ  و  ڕوون  وەاڵمێکی  بارەیەوە  لەم  فاکتەکان  و  چوارچێوە 
تێدایە، کیشوەری ڕەش کە خۆی گیرۆدەی دەستی دەیان کێشە و گرفتی 
چارەسەرنەکراوە، هەتاوەکو نزیک بە ساڵی 2001 گۆڕەپانێکی جێ سەرنج 
یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  ئەمەش  هەر  تیرۆریستییەکان،  گروپە  بۆ  نەبوو 
خستۆتە بەردەم لێپرسراوێتییەوە، بەتایبەت ئەگەر بە چاوێکی شیکارییەوە 
بڕوانینە نەخشەی باڵوبوونەوەی سەربازیی ئەمریکی و گروپە میلیشیاییەکان، 

کە بە شێوەیەکی دڕندانە باڵوبوونەتەوە تێیدا.
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ــه ردوو واڵت(.  ــوان ه ــی هاوبه شــی نێ ــاوی )تێڕوانین ــه  ن ب

ــه   ــتێك ب ــپیش، گرێبه س ــكی س ــی كۆش ــی لێدوانه كان به پێ

ــت،  ــی ده كرێ ــه ر جێبه ج ــار دۆالر یه كس ــای 110 ملی به ه

لــه  كاتێكــدا رێككه وتننامه یه كــی تــر بــه  به هــای 350 

ــت. ــێ ده كرێ ــاڵ جیبه ج ــاوه ی 10 س ــۆ م ــار دۆالر ب ملی

له ســه ر  رێكه وتــوون  واڵت  هــه ردوو  له وانــه ش  جگــه  

ملیــار   110 به هــای  بــه   ریــاز  بــۆ  چــه ك  گرێبه ســتی 

ــه ردوو  ــه وه ی ه ــه دوای ئ ــه  دوا ب ــی. بۆی دۆالری ئه مه ریك

)كۆمپانیــای  و  ئه مه ریكــی  )ڕیتیــۆن(ی  كۆمپانیــای 

ســعودیه  بــۆ پیشه ســازی ســه ربازی( یادشــتنامه یه كیان 

ــی  ــی پایه كان ــی به هێزكردن ــج لێ ــه  ئامان ــردووه . ك واژۆ ك

ــه   ــان ل ــه  نێوانی ــه  ل ــی كردن ــردن و هاوبه ش ــكاری ك هاری

ته كنه لۆژیــا. و  به رگــری  بواره كانــی 

به شێك له و رێككه وتنامانه ی له  نێوان ئه مه ریكاو سعودیه  كراوه 
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تــر  بــواری  چه ندیــن  له ســه ر  رێكه وتــن  هه روه هــا 

ــه م  ــه ر ل ــراوه . ه ــزاكان ك ــاز و كان ــه وت و غ ــا و ن له كاره ب

ــای  ــل و كۆمپانی ــۆن موبێ ــای )ئه كس ــۆنگه یه وه  كۆمپانی س

)ســابك(  ســه ره كییه كان  پیشه ســازییه   بــۆ  ســعودیه  

كــردووه   پیرۆكیمیــاوی  پــرۆژه ی  بــۆ  خوێندنه وه یــان 

لــه  كه رتــی ســان باتریشــیۆ لــه  ویالیه تــی ته كســاس و 

باره یــه وه   لــه و  بڕیــاری كۆتایــی  چــاوه ڕوان ده كرێــت 

هه ریــه ك  پرۆژه یــه   ئــه و  بدرێــت.  2018دا  له ســاڵی  

ــه  وزی  ــت ك ــۆ ده گرێ ــه  له خ ــیلین ئ ــكاندنی ئه یس ــه  ش ل

به رهه مهێنانــی ده گاتــه  1.8 ملیــۆن تــۆن لــه  ئه ســیلین 

ــاڵێكدا. ــه  س ل

ــی  ــواری هه ڵكه ندن ــه  ب ــش ل ــوزاری تری ــن خزمه تگ چه ندی

فراوانكردنــی  چوارچێــوه ی  لــه   كــه   نه وتــه كان،  چاڵــه  

ــه و  ــورزدا ئه نجــام دراوه . ئ ــه ش له گــه ڵ ناب ــرۆژه ی هاوب پ

ــاوه ی 10 ســاڵ  ــۆ م ــار دۆالر و ب ــڕی 9 ملی ــه  ب ــه  ب پرۆژه ی

وه به رهێنــان ده كات و نزیكــه ی 4000 بــۆ 5000 هه لــی 

ــۆ ســعودییه كان. ــده كات ب ــش دابین كاری

 سه رچاوه : 

پێگه ی )الجزیره  نێت(

http://mubasher.aljazeera.net



رۆلى ڕوسيا له  راپرسيه كه ى 
جيابوونه وه ى كه تالۆنيا

له  عه ره بییه وه : شاكار شاکر
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ئیســپانییه كان به رپرســاىن ئيســپانيا روســيايان تاوانبــار كــرد 

بــه  ده ســت خســتنه  نــاو راپرســيه كه ى هه رێمــى كه تالۆنيــا 

لــه  مانگــى رابــردوو. ئه ويــش بــه  نانــه وه ى پشــێوى و 

نيگــه راىن  ئيســپانيا  پێشــريش  له واڵتــدا.  ناســه قامگرى 

ــۆڕه   ــاو ت ــه كاىن ڕوســيا له ن ــڕى له ســه ر چاالكي خــۆى ده رب

ئه ويــش  كه تالۆنيــا.  بــه   ســه باره ت  كۆمه اڵيه تيیــه كان 

به رێگــه ى ئــه و ڕاپــۆرت و وێنانــه ى به شــێوه يه ىك بــه ر 

كــه   له ئه نته رنێــت.  پێكرابــوو  به شــداريان  فــراوان 

راپرســيه كه  هــه ن  له ســه ر  كێشــه كاىن  زياتــر  وايكــرد 

پێــى  ئه تڵه ســيش   باكــورى  هاوپه ميــاىن  په ره بســێنێت. 

وايــه ، كــه  مۆســكۆ لێهاتــووه   لــه  ســراتيژيه ىت جه نگــى 

ئاڵۆزانــه  و هه وڵــه كاىن  زانياريیــه كان و سه رلێشــێواندىن 

ده يانــدات بــۆ له به ريــه ك هه ڵوه شــاندنه وه ى ريــزه كاىن 

ــاوا و تێكدانــی ریــزی يه كبونيــان, به هــۆى ئــه و ســزا  رۆژئ

ئابوريیــه ى به ســه ر روســيا ســه پێرنا دواى سه رخســتنى 

ــه ى. ــه ر خاكه ك ــۆ س ــاڵی 2014 ب ــه  س ــرم ل ــه ى ق دورگ

)ئه لفونســۆ  ئيســپانيا  ده ره وه ى  كاروبــارى  وه زيــرى 

واڵته كــه ى  »كــه   وىت:  كۆبوونه وه يه كــدا  لــه   داســتيس( 

هه بــووىن  دروســتى  و  ڕاســتى  له ســه ر  دڵنيايــه  

ــرده وه   ــى ك ــه دا. جه ختي ــه و پرس ــتتێوه رداىن ڕوىس ل ده س

هه ژمــارى  چه نديــن  واڵته كــه ى  كــه   ئــه وه ى،  له ســه ر 

ــتووه ،  ــه كان به ده رخس ــۆڕه  كۆمه اڵيه تي ــاو ت ــاخته ى له ن س

كار  و  فه نزوێالیــه    30% لــه   و  ڕوســن  كــه  نيوه يــان 

ــه وه ى  ــۆ گه وره كــردىن ســووده كاىن پــرىس جيابون ده كــه ن ب

كه تالۆنيــا، ئه ويــش لــه  رێگــه ى باوكردنــه وه ى نامــه  و 

ــى  ــه  ئامانج ــش ب ــه ىك تري ــد كرده وه ي ــه  و چه ن ــاىن وێن دان

ڕه وشــه كه« . شــێواندىن 

دى  دولۆريــس  ماريــا   ( ئيســپانيا  به رگریــى  وه زيــرى 

زۆرێــك  كــه   وئاشــكرايه   ڕوون  رايگه يانــد:  كوســيبدال( 

كه ته لۆنيــان  قه يرانه كــه ى  ده ربــاره ى  نامانــه ى  لــه و 

روســياوه   له اليــه ن  كۆمه اڵيه تيیــه كان  پێگــه   له ســه ر 

كــه   بزانــن  گرنگــه   وىت:  هه روه هــا  كــراون،  ره وانــه  

تايبــه ت و گشــتى هــه ن هه وڵــى  چه نــد قه واره يــه ىك 

ده ســتتێوه ردان لــه  سياســيه ته  نيشــتامنيیەکامنان ده دات 

و ئامانجــى كاريگه ربــوون و خولقانــدىن ڕه وشــێى نــا 

ــۆ ڕاى  ــه  ب ــه رىك ئێمه ي ــه  ئ ــا... بۆي ــه  ئه وروپ ــه قامگره  ل س

بجه نگــن. له گه ڵيــدا  و  رابگه يه نــن  گشــتى 

لــه   كــردن  پشــتيواين  مه ســه له ی  له ســه ر  وردبوونــه وه  

جارێكى تر روسيا كه وته وه  ناو هه ڵوێستى تۆمه تبار كردن، چونكه  دواى ئه و 
تۆمه تانه ى له اليه ن وياليه ته  يه كگرتوه كانى ئه مه ريكاوه  ئاڕاسته ى كرابوو به  
ده ستتێوه ردانى له  هه ڵبژاردنه كانى ئه مه ريكا له  به رژه وه ندى دۆناڵد تره مپ 
و تۆمه تباركردنى له اليه ن فه ڕه نسا و ئه ڵمانيا و به ريتانيا له سه ر هه وڵه كانى 
ده يدا، تا كاريگه رى دابنێت له سه ر ئه نجامى هه ڵبژاردنه كانى واڵتانى ئه وروپا. 
جارێكى تر ئيسپانياش تۆمه تبارى كرد به  ده ستتێوه ردان له  سياسه تى ناوخۆی 

به  رێگه ى پێگه  كۆمه اڵيه تيیه كان و ئه له كترۆنيه كان.
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روســيا  كــه   ده كه نــه وه،   لــه وه   جه خــت  چاودێــران 

ــى  ــاىن ته قليــدى و ئه له كــرۆىن بــه  كه ڵ وايكــردووه  جيه

لێــداىن واڵتــاىن ئه وروپــى بێــت و خولقانــدىن بێزاريیه ىك زۆر 

ــان  ــه  به ركارهێن ــه  ل ــى. جگ ــى ئه وروپ ــاىن يه كێتی ــۆ واڵت ب

يه كێتییەکــە  واڵتــاىن  قه يرانانــه ى  ئــه و  قۆســتنه وه ى  و 

و  جيهانيیــه كان  كه ناڵــه   روســيا  ده بــن.  تێپــه ڕ  پێيــدا 

پێگــه  ئه له كرۆنيیــه كان و رشۆڤــه ى كه ســاىن ئه كادميــى 

ئــه و  بــۆ  به كارده هێنێــت  نووســه ران  و  شــاره زايان  و 

مه به ســته . ته نانــه ت ڕاژه ى ناديــار و ئاڕاســته كراو لــه 

كه تالۆنيــادا. ڕاپرســيه كه ى  لــه   به كارهێــرناون    تويتــه ر 

ئيســپاىن  باييــس(ى  )ئــال  رۆژنامــه ى  باره يــه وه   لــه و 

ــۆڕ  ــن ت ــردىن چه ندی ــه  ته رخانك ــرد ب ــار ك ــياى تاوانب روس

پروپاگه نــده ى  باوكردنــه وه ى  بــۆ  جيهــاىن  ســایتی  و 

هه ڵــه  و دروســتكردىن درۆ و هه واڵــى ناڕاســت له ســه ر 

به رامبــه ر  ئيســپاىن  حكومــه ىت  ناوخۆيــى  سياســه ىت 

لــه وه   جه خــت  رۆژنامه كــه   كه تالۆنيــا.  قه يرانه كــه ى 

ده كاتــه وه  كــه  روســيا كه تالۆنيــاى بــه  هه لێــى تــر ســه ير 

كــردووه  بــۆ به هێزكــردىن ده ســه اڵىت نێوده وڵــه ىت خــۆى 

و قوڵكردنــه وه ى كێشــه كاىن له نــاو يه كێتیــى ئه وروپــادا 

پێگه يــه ىك  كۆمه ڵــه   رێگــه ى  بــه   ئه ويــش  هــه ن. 

بــه   ســه ر  كۆمه اڵيه تيیــه كاىن  تــۆڕه   و  ئه له كــرۆىن 

خــودى روســيان، كــه  ده رئه نجامــى هه ڵــه  و پێچه وانــه  

و رشۆڤــه ى ناته ندروســت باوده كاتــه وه  و ئامانجيشــی 

ــه  نيمچــه   ــه وه ى پشــێوى  و ناســه قامگريه  ل ــه و كاره  نان ل

ئه لبرييــه .  دروگــه ى 

كــه   ڕايگه يانــد:  ئه وروپــى  په رله مــاىن  ئه ندامێــى 

به هه نــد  روســيا  هه ڕه شــه كاىن  ئيســپانيا  پێويســته  

ــه ر  ــه كاىن س ــت: پێگ ــه  ده ڵێ ــان رۆژنام ــت. هه م وه ربگرێ

ــد  ــه ىت مه دري ــەى حكوم ــەو رێكار ان ــه ى ئ ــيا وێن ــه  روس ب

سه رۆكی هه رێمی كه ته لۆنیا له ناو الیه نگرانیدا 
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وێنــه ى  هه مــان  بــه   دەشــوبهێنێت  گرتويه تییەبــەر 

رێــكاره كاىن فرانكــۆ لــه  1939. هه ندێــك لــه و پێگانــه  

و  ئه ســپێك  له ســه ر  دابه زانــدووه   ئه ويــان  وێنەیە كــی 

لــه  قه يرانه كــه ى  بــه كارى ده هێنــن  بانگراوندێــك  وه ك 

كه تالۆنيــا و ئامــاژه  به هه مــان روحيــه ىت ديكتاتۆريــه ىت 

درێــژه ى  ئێســتاش  تــا  پێيــه ى  بــه و  ده كــه ن،  ئــه و 

ئيســپانيا  ناوخۆيــى  سياســيه ته كاىن  له نــاو  پێده درێــت 

ڕیفراندۆمــدا.  قه يرانــه ى  له گــه ڵ  لــه  مامه ڵه كــردىن 

ــه   ــه ى ناسيۆناليســتى دميوكــراىت ل جێگــرى ســه رۆىك كۆمه ڵ

منوونه يــه ىك  كه تالۆنيــا  رايگه يانــد:   ئه وروپــا  په رله مــاىن 

زيانبه خشــه ى  ده ســتتێوه ردانه   ئــه و  له ســه ر  تــره  

كــرده وه   جه ختيــى  ده كرێــت.  روســياوه   له اليــه ن 

له ســه ر ئــه و به ياننامــه  هه واڵگريانــه ى له به رده ســتدان 

پروپاگه نده يــان  چه تانــه ى  لــه و  هه ندێــك  دڵنيايــن  و 

بــۆ  ئه نته رنێــت  به رێگــه ى  كــردووه   هه ڵمه ته كــه   بــۆ 

بــوون. ڕوىس  راپرســی،  به رژه وه نــدى 

لــه الى خۆيــه وه  ڕوســيا ئــه و تۆمه تانــه ى ڕه تكــرده وه . 

ــك  ــد: هه ندێ ــد رايگه يان ــه  مه دري ــيا ل ــوڵخانه ى ڕوس کونس

ئيســپاىن  راگه يانــدىن  لــه  كه ناڵــه كاىن  ڕاپۆرتانــه ى  لــه و 

دروســتكراوه ى  رۆڵــه   ئــه و  له ســه ر  باوكراونه تــه وه  

زانيــارى  كه تالۆنيــا،  لــه  قه يرانه كــه ى  هه يــه ىت  روســيا 

شــێواندىن  و  لــه  ڕاســتيه   دوورن  و  ناته ندروســن 

روســيش  )تــاس(ى  هه واڵــی  ئاژانــى  ڕاســتيه كانه . 

ــد:  ــپانيا رايگه يان ــه  ئيس ــيا ل ــوڵى روس ــه ر زارى کونس له س

كه ناڵــی  كــه  هه ندێــك  ســه يره   المــان  ئيســتا  ئێمــه  

راگه يانــدىن ئيســپاىن زانيــارى هه ڵــه  له ســه ر هه بــووىن 

ــه وه . پێويســته   ــا باوده كه ن ــه  كه تالۆني ــيا ل ــتى روس ده س

ئــه وان يارمــه ىت خوێنــه ران بــده ن له ســه ر بينينــى ڕاســتى 

بــۆ  رێگه چــاره   دۆزينــه وه ى  و  راســته قينه كه   دۆخــه   و 

ئــه و  هــه ن.  له ناوچه كــه   كێشــه كاىن  چاره ســه ركردىن 

ــان  ــه ىك زۆر جــۆرە خۆبەڕێوەبەرییەکی ــا ڕادي ــه ى ت ناوچه ي

هه يــه .

لــه  هه مــان مانگيشــدا حكومــه ىت ناوه نــدى ئيســپانيا، الداىن 

ــى  ــه ره كاىن پۆليــى ناوخۆي ــاو به ڕێوه ب ــه ىت كه تالۆني حكوم

لــه  پۆســته كانيان راگه يانــد. پاشــان دامه زرانــدىن وه زيــراىن 

تــر بــۆ ئه نجامــداىن ئــه رك و كارى حكومــه ىت ئيقليمــى 

ــوو  ــك ب ــه ش دژه  هه نگاوێ ــاندنه وه ى. ئه م دواى هه ڵوه ش

ــپانيا  ــه  ئيس ــا ل ــه وه ى كه تالۆني ــدىن جيابون ــه ر راگه يان له س

بــه  تاكاليــه ىن.

ده ره وه ى  وه زاره ىت  بــه  نــاوى  وته بێــژ  ئــه وه ش  پێــش 

ــه باره ت  ــيا س ــه ى روس ــا وىت: رێچك ــا زاخارۆف ــيا، ماري روس

به ســه ردا  گۆڕانكاريیــه ىك  هيــچ  ئيســپانيا  دۆخــى  بــه  

ئــه وه ى،  له ســه ر  كــرده وه   جه ختيــى  نه هاتــووه . 

لــه  كاروبــارى  بريتیيــه   ته نيــا  كه تالۆنيــا  ڕووداوه كاىن 

ــه وه   ــه و باره ي ــيا ل ــتى روس ــپانيا و هه ڵوێس ــى ئيس ناوخۆي

لــه و بروبــاوه ڕه وه  هه ڵقــواڵوه ، كــه  ڕووداوه كاىن ئيســپانيا 

له ســه ر  حوكمــى  ده ســتوور  و  ياســا  ته نيــا  له كۆتايــدا 

ده دات و كه ســيش بــۆى نيیــه  ده ســت وه ربداتــه  كاروبــارى 

هه رێمــى  په رله مــاىن  پێشــر  واڵتــه .  ئــه و  ناوخۆيــى 

كه تالۆنيــا لــه  27 ئۆكتۆبــه ر ده نگىــدا بــە جيابونــه وه ى 

ــى  ــه  ئه نجام ــار ل ــپانيا. دواج ــه  واڵىت ئيس ــه  ل ــه و هه رێم ئ

حكومــه ىت  راپرســيیه كه ،  ده رئه نجامــى  راگه يانــدىن 

ــف  ــايى( وه س ــا ياس ــى )ن ــه  كارێ ــه و كاره ى ب ــپانيا ئ ئيس

ــۆ  ــدا ب ــپانيا ده نگيان ــراىن ئيس ــه ىن پ ــر ئه نجوم ــرد. دوات ك

به كارهێنــاىن مــاده ى 155 لــه  ده ســتورى ئيســپاىن. ئــه و 

رێگــه   به كارنه هاتبــوو،  هه رگيــز  پێشــر  كــه   مادده يــه  

لــه  كه تالۆنيــا و  بــه  هه ڵپه ســاردىن ئۆتۆنۆمیــی  ده دات 

حكومــه ىت  خــودى  له اليــه ن  هه رێمه كــه   به رێوه بــردىن 

ئيســپاىن. ناوه نــدى 
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