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كشاندنەوەی  بە  ســەبــارەت  ترەمپ  بڕیاره كه ی 

كاردانەوەی  زۆر  سووریا،  لە  ئه مه ریكا  هێزەكانی 

بوو،  كــاردانــەوە  دوو  گرنگرتینیان  كــەوتــەوە،  لێ 

ئەوی  و  كردووە   لێ  گوزارشتی  سعودیە  یەكێكیان 

خەرجیی  بڕیاریدا  سعودیە  فەڕەنسا.  دیكەیان 

بگرێتە  سووریا  لە  ئه مه ریكا  هێزەكانی  مانەوەی 

مانەوەی  بە  دیكەی  چانسێكی  ئەمەش  ئەستۆ، 

كەس  بــەاڵم  سووریا،  لە  دا  ئه مه ریكا  هێزەكانی 

بەدوای  دوا  هەر  فەڕەنساش  كەی.  هەتا  نازانێت 

ڕایگەیاند  ماكرۆن  سەرۆك  زاری  لەسەر  بڕیارەكە، 

بەجێ  سووریا  ئه مه ریكا  هێزەكانی  ئەگەر  كە 

میدیای  و  شەقام   دەنێرێت.  سووریا  بۆ  هێز  بێڵن، 

مارك  ناكەن.  كشانەوەكە  لە  پشتیوانی  ئەمه ریكی 

وتارێكدا  لە  پۆست«  »واشنتۆن  ڕۆژنامەی  لە  تیسین 

لە  كشانەوە  هەڵەی  ــەوەی  ــردن ــارەك »دووب دژی 

ئه مه ریكا  كە  ئەوەی  بەقەد  بەاڵم  وەستاوە،  عێراق« 

نییە،  سووریا  لە  مانەوە  بۆ  ڕوون  ژمارەیەكی  بە 

هێزەی  ئەو  هەموو  نییە.  ڕوون  بەرچاو  فەڕەنساش 

كە  منبج سەد سەربازە،  بۆ  ناردوویەتی  فەڕەنسا  كە 

مەسەلەكە  لە  هیچ  سەربازییەوە  ڕووی  لە  ئەمەش 

ناگۆڕێت.

عەفرین  لە  بەرگریی  سەرەتاوە  لە  ئه مه ریكا  ئەگەر 

تێدا  سەركەوتنی  توركیا  نەیهێشتایە  بكردایە  و 

ئێستا  تەنگژەیەی  ئەم  تووشی  بێنێ،  بەدەست 

بەوە  پەی  ئەوروپا  یەكێتیی  و  ئەمەریكا   نەدەبوو. 

و  ڕووسیا   سێقۆڵییەكەی  هاوپەیەمانییە  كە  دەبەن 

سەركەوتنەوە  بەدەستهێنانی  لە  زۆر  توركیا  و  ئێران  

هاوپەیامنێتیە  ئەم  سەركەوتنی  دەشزانن  نزیكە. 

سەرەتای فراوانبوونی هاوپەیامنییەكە  و پەیدابوونی 

بە  ناوچەكەدا  لە  بەهێزە  نێودەوڵەتی  جەمسەرێكی 

هێزەكانی  هێشتنەوەی  بۆیە  ڕووسیا.  ڕابەریەتی 

ناو  بۆ  فەڕەنسا  هاتنی  و  سووریا   لە  ئه مه ریكا 

لە  ڕێگرتن  بۆ  ڕۆژئاوایە  هەوڵی  دوایین  هاوكێشەكە 

ناوچەكە. لە  ڕووسیا  زیادبوونی هەژموونی 

فەڕەنسا  كە  ڕایگەیاندووە  ڕاشكاوی  بە  ماكرۆن 

پشتیوانی لە هێزەكانی سووریای دیموكرات دەكات. 

كورد،  كارتی  لە  جگە  ئێستادا  هەلوومەرجەی  لەم 

ئه مه ریكا  و فەڕەنسا هیچ كارتێكی ترییان نییە، بەاڵم 

هەڕەشەی  لەژێر  سووریا  كوردنشینەكانی  ناوچە 

بەرەی  لەسەر  كورد  ساغكردنەوەی  خۆ  توركیادان. 

و  دەبەخشێت   پێ  هێزییان  لەالیەك  ئه مه ریكا، 

لەسەر  زۆر  توركیایان  ترەوە هەڕەشەكانی  لەالیەكی 

قەیرانی سووریا لە وەرچەرخانێكی 
مەترسیداردا

ئه سه سه رد*  فه رید 



گڵۆپی  ڕووسەكان  ئەگەر  تایبەتی  بە  دەكات،  زیاد 

ناوچەكانی  بۆ  پەلهاویشنت  بۆ  توركیا  بۆ  ســەوز 

فورات هەڵكەن. ڕۆژهەاڵتی 

ناوچە  فەڕەنسا  و  ئه مه ریكا   ئەمجارە  ئــەگــەر 

هەر  نەپارێزن،  توركیا  هێرشی  لە  كوردنشینەكان 

بهێڵن.  بەجێ  سووریا  كە  دەمێنێتەوە  بۆ  ئەوەیان 

ئەگەر  دەبێت.  یەكالكەرەوە  منبج  دۆخــەدا،  لەو 

توركەكان سور بن لەسەر چوونە ناو منبج، ئه مه ریكا 

 و فەڕەنسا دەبێ یەكێک لەم دوو هەڵوێستە بنوێنن: 

پێشڕەویی  بە  رێگه دان  »نەرمی«  و  نواندنی  یان 

ــەوەی  ــردن ــارەك دووب ئەمە  كە  ــورك،  ت هێزەكانی 

بۆ  گــەورەش  شكستێكی  بە  عەفرینە  و  سیناریۆی 

بۆ  ئاسامنی  هێزی  دەبێ  یان  دادەندرێت،  ڕۆژئاوا 

ئەمەش  كە  بهێنن،  بەكار  توركیا  هێزەكانی  لێدانی 

لێ دەكەوێتەوە. شەڕێكی گەورەی 

دەشكێ،  تێك  توركیا  بقەومێت،  شەڕە  ئەم  ئەگەر 

لەگەڵ  هاوپەیەمانییەكەی  دەستبەرداری  بــەاڵم 

ناتۆ  پەیامنی  لە  ڕەنگە  نابێ  و  ئێران  و  ڕووسیا  

بۆ  خــراپ  دۆخێكی  تێكشكانە  ئــەم  بكشێتەوە. 

ئەگەر  بۆیە  دێنێ،  پێك  توركیا  ناوخۆی  لە  ئەردۆغان 

بكات،  ڕاستەقینە  هەڕەشەی  بە  هەست  ئەردۆغان 

بدات،  چەوت  بڕیارێكی  بارەیەوە  لەم  ئەستەمە 

كە  ئەوەی  سەر  دەوەستێتە  مەسەلەكە  لێرە  بەاڵم 

ئامادەن  ڕادەیەك  چ  تا  فەڕەنسا  و  ئه مه ریكا   ئاخۆ 

لە  سڵ  و  بوەشێنن   ناتۆ  ئەندامێكی  لە  دەســت 

نەكەنەوە. شەڕ  هەڵگیرسانی 

پێگەیەكی  پێشبینیكراوەكاندا  سیناریۆ  لە  ڕووسەكان 

پاش  كورد  دەزانــن  ڕووسەكان  هەیە،  بەهێزییان 

ئه مه ریكا  بە  متامنەیان  جاران  ئەوەندەی  عەفرین 

هەوڵی  بكات  لێ  وایــان  ئەمەش  ڕەنگە  نەماوە. 

بە  بــدەن،  ئه مه ریكا  لــە  ــورد  ك دورخــســتــنــەوەی 

لە  سەركەوتوویان  ئەزموونێكی  ئەوان  كە  تایبەتی 

هەیە.  ئه مه ریكا  لە  توركیا  دورخستنەوەی 

دەتوانن هاوسەنگی  كە چۆن  لەوەدایە،  كێشەكەیان 

بە  هەرچەند  ــگــرن،  ڕاب ــاردا  ــەی ن دوو  نــێــوان  لــە 

ڕووسەكان  چونكە  دانانرێ،  بەكێشە  ئەمە  كردەوە 

و  هەیە   هەردووكیان  سەر  بۆ  فشارییان  ئامرازی 

جموجووڵی  بۆ  سنور  دەتوانن  كە  الیەنێكیش  تاكە 

قۆناغی  لە  سووریا  قەیرانی  دابنێن.  الیەكیان  هەر 

ئەوە  بۆ  خۆیان  الیەنەكان  هەموو  كۆتاییدایە  و 

چارەسەری  داڕشتنی  لە  رۆڵیان  كە  كردووە،  ئامادە 

ڕووسیا  الیەنەكاندا،  هەموو  لەناو  هەبێت.  كۆتایی 

توانی  كە  ئەوەی  پاش  تایبەتی  بە  برەوترینیانە،  بە 

ژنێڤدا  مەرجەعییەتی  بەسەر  ئەستانە  مەرجەعییەتی 

بسەپێنێ  و ئه مه ریكا ناچار بكات بیر لە كێشانەوەی 

بكاتەوە. هێزەكانی 

قەیرانێكی  كە  تێپەڕیوە،  لــەوە  سووریا  قەیرانی 

بۆ  ئاماژە  پێشهاتەكان  هەموو  بێت.  ناوچەیی 

سارد  شەڕی  دۆخی  بەرەو  جیهان  كە  دەكەن  ئەوە 

جیهانیش  ئاشتیی  سەر  مەترسییەکان  و  دەگەڕێتەوە 

رۆژ بە رۆژ زیاتر دەبن.

نیشتامنی  یه كێتی  ســه ركــردایــه تــی  ئــه نــدامــی   *

كوردستان. 
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ئامادەکردنی گرافیکەکان: ئارام مەحمود ئەحمەد

گرافیک
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ئایدیا دیپلۆماتیك
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