
سامان گەرمیانى

پۆست گلوبالیزەیشن و چەند ئاغایەکی 
نوێ لە گۆڕەپانەکەدا

کۆمپانیا تورکییەکان نزیکەی 200 ملیار دۆالر قەرزاری کۆمپانیا و 
بانکەکانی خۆرئاوان، بە هۆی شکاندنی نرخی لیرەی تورکییەوە
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گومانی تێدا نییە کە چەند الیەن و دەسەاڵتێکی نوێ دەرکەوتوون کە دەیانەوێت بڕیاردەر بن لە 
داهاتووی جیهان لە بوارە جیاجیاکانی وەکوو ئابووری، کەلتوور، توێژینەوە، ئاساییش، فەزا هتد..
دا، ئەم الیەنە نوێیانەیش ڕۆژگارێک بوو واڵتەکانیان تەنها وەکوو شوێنی کارکردن بە کار دەهات 

لە الیەن دەسەاڵتدارە زلهێزەکانی جیهانەوە، بێگومان مەبەستم لە واڵتانی خۆرئاوایە.
دەرفەت نییە کە لێرەدا زۆر بە وردی باس لە سوود و زیانەکانی جیهانگیری/گڵوبالیزەیشن بکەم، 
ئەوەی دەمەوێت ئاماژەی پێ بدەم دەرهاوێشتەکانێتی بە شێوەیەکی گشتی لە سەر ڕێسای نوێی 

 )new world order(جیهان

بەشی یەکەم
ئــەم گۆڕانکارییانــە  بەشــێکی زۆری  وایــە  بــڕوام  مــن 

ئــەو  هەڵســەنگاندنی  خــراپ  بــۆ  دەگەڕێنــەوە 

ســەرەتادا  لــە  خۆرئــاوا  واڵتانــی  کــە  جیهانگیرییــەی 

مەزرانــد. دایــان  و  کــرد  پێشــڕەوییان 

ــە مەبەســتی بنەڕەتیــی گڵۆبالیــزم بکەیــن،  ئەگــەر بــاس ل

ئــەوا دەتوانرێــت بــە »کەرەســتەیەکی« ســوودبەخش نــاو 

ــتی  ــە مەبەس ــاکان ب ــک کۆمپانی ــە کاتێ ــۆ منوون ــت، ب بربێ

واڵتانــی  لــە  ڕوو  زیاتــر  قازانجــی  و  گەشەســەندن 

دەرەکــی دەکــەن بــە هەمــان شــێوەش ســوود بــەو واڵتــە 

ــی  ــە بوارەکانــی هەل ــن ل ــدا دادەمەزرێ ــن کــە تێ دەگەیەن

کار، ســەرمایەگوزاری، گەشەســەندن، زانیــاری و هتــد.. 

ئەمەیــش ســوودێکی دووالیەنــە دەبێــت win-win بــۆ 

ــە  ــەو الیەن ــش ئ ــوو، زیاتری ــدار ب ــی بەش ــەر دوو الیەن ه

تیایــدا ســوودمەند دەبێــت کــە هێشــتا لــە گەشــەکردندایە 

)واڵتانــی جیهانــی ســێ( و هەلــی کار تێدیــدا کەمــە و بــە 

ــە  ــش دەبێت ــە ئەمەی ــت ک ــەوە دەناڵێنێ ــت هەژاریی دەس

ــەرزان.  ــکاری ه ــتکەوتنی کرێ ــۆ دەس ــکەر ب ڕێخۆش

ئــەوەی کــە هەســتی پــێ دەکرێــت، بوونــی ئەجێندایەکــی 

شــاراوەیە بــە دوور لــەو مەبەســتەی کــە لــە ســەرەوە 

دەســەاڵتی  بەدەســتهێنانی  ئەویــش  دا،  پــێ  ئامــاژەم 

زیاتــرە بــە ســەر ئابووریــی جیهانــدا و دەســەاڵتی زیاتــری 

لۆکاڵــی لــە ناوچــە جیاجیاکانــدا بــەو پێیــەی کــە لــە 

ڕێــگای زاڵبــوون بــە ســەر ئابووریــی ئــەو ناوچانــەدا 

بتوانرێــت سیاســەتی ناوچــەکان کۆنــرۆڵ بکرێــت. بــە دەر 

لەوەیــش خۆرئــاوا )ســۆفت پــاوەر(ی بــە کار هێنــاوە کــە 

ــەدا  ــەو ناوچان ــووری ئ ــوون بەســەر کەلت ــە زاڵب ــە ل بریتیی

ــە  ــە ل ــەی ک ــۆرم و پێوەران ــەو ن ــی ئ ــە مەبەســتی گۆڕین ب

ناوچەکانــدا بــاون، ئەمەیــش لــە ڕێــگای زاڵبــوون بــە 

 ,IT ســەر شــێوازی جلوبــەرگ، مۆســیقا، کەرەســتەی ـ

مێدیــا، بانــک، زانکــۆکان و هتــد.. کــە زۆربــەی جیــاوازی و 

تازەگەرییــەکان لــە خۆرئــاواوە ســەر هەڵــدەدەن ئەمەیــش 

ــۆی. ــاوا خ ــودی خۆرئ ــی خ ــەر بەرژەوەندی ــووی لەب هەم

ســەرەڕای هەمــوو ئــەم پالنانــەی خۆرئــاوا دای ڕشــتبوو بــۆ 

ــە  ــی ب ــرا ئامانجەکان ــەاڵم نەتوان ــزم، ب سەرخســتنی گڵوبالی

ــۆ  ــک ب ــوە هۆکارێ ــەوە ب ــە پێچەوان ــت ب ــی بپێکێ تەواوەت

ســەرهەڵدانی کۆمەڵێــک زلهێــزی تــر کــە مــن لێــرە زیاتــر 

ئامــاژە بــە دوانیــان دەکــەم ئەوانیــش: چیــن و ڕوســیا. 

چەنــد هۆکارێکــی ســەرەکییش لــەم ســەرنەکەوتنەدا 
بریتــی بــوون لــە:

 1- بێگومــان گلوبالیزەیشــن هۆکارێــک بــوە بــۆ زیادکردنی 

ــەاڵم  ــیا، ب ــن و ڕوس ــە چی ــت ل ــی ناوەڕاس ــاوی چین بەرچ
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تاکڕەوانــە حوکــم دەکات  لــەم دوو واڵتــەدا هێزێکــی 

ــە  ــردوە ل ــڕۆڵ ک ــازاڕی کۆنت ــەی ب ــەواوی جووڵ ــە ت ــە ب ک

دیاریکــراو.  الیەنێکــی  یاخــود  کەســێک  بەرژەوەندیــی 

ــە  ــی داهاتەکەیان ــە بەکارهێنان ــەرەکییش لەم ــی س ئامانج

و  خۆیــان  سیاســیی  دەســەاڵتی  بەهێزکردنــی  بــۆ 

بایەخنــەدان بــە دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی دیموکراســی 

و تەندروســت و دابینکردنــی خۆشــگوزەرانی بــۆ تاکــەکان 

کــە ئەمەیــش تێچوویەکــی زۆری پێویســتە وەک چــۆن لــە 

ــت.  ــێ دەدرێ ــی پ ــاوا بایەخ خۆرئ

2- لەدەســتدانی دەســەاڵتی خۆرئــاوا بە ســەر کۆمپانیاکانی 

خۆیــدا بــە هــۆی ئــەوەی کــە کۆمپانیــاکان بــوون بــە 

بەشــیک لــە گۆڕەپانێکــی نێودەوڵەتــی کــە ئەمەیــش وای 

کــرد کــە شــارەزای و تەکنەلۆژیــا بــە ئاســانی بگوازرێتــەوە 

و بقۆزرێتــەوە لــە الیــەن ئــەو واڵتانــەی کــە تێیــدا کاریــان 

دەکــرد بــە تایبەتــی چیــن و ڕوســیا. 

 3- زیادبوونــی چینــی ناوەڕاســت هــەر وەکــوو لــە خاڵــی 

ــدا  ــە دوای خۆی ــاری ب ــی کڕی ــدا زیادبوون ــاژەم پێ 1 دا ئام

هێنــاوە. ئەمەیــش بوەتــە هۆکارێــک کــە کۆمپانیــاکان 

ڕابــردوودا  لــە  واڵتانەیــان  ئــەم  کــە  لــەوەی  دەر  بــە 

ــە کار  ــەرزان ب ــزی کاری ه ــۆ هێ ــەرچاوەیەک ب ــوو س وەک

هێنــاوە لــە ئێســتادا دەتوانــن وەکــوو بازاڕێکیــش بــۆ 

ــۆ  ــن، ب ــان بهێن ــە کاری ــان ب ــاغکردنەوەی کەلوپەلەکانی س

منوونــە کۆمپانیــای Apple تەنهــا لــە مــاوەی یــەک ســاڵدا 

ــە  ــکاوە ب ــکادا ش ــەی ئەمری ــە بۆرس ــار ل ــی 450 ملی نرخ

بۆنــەی ڕکابــەری بەهێــزی کۆمپانیــای ناوخۆیــی چینــی لــە 

ــدا. ــازاڕی چین ــاو ب ن

 4- شــەراکەت یاخــود بــە تــەواوی کڕینــەوەی کۆمپانیــای 

زەبــەالح لــە الیــەن واڵتانــی وەکــوو چیــن و ڕوســیا و 

 Volvo، IBM, Range ــای ــە کۆمپانی ــۆ منوون ــتان ب هیندس

ــد.. Rover هت

 5- گەشەســەندنی خۆرئــاوا وای کــردوە کــە پێویســتییەکی 

زۆریــان بــە گازی رسوشــتی هەبێــت و ئەمەیش دەســەاڵتی 

ــە هــۆی  ــر دەکات ب ــاوا بەهێزت ــە خۆرئ ــەر ب ڕوســیا بەرانب

جوگرافیــای ســراتیژی ئــەم واڵتــەوە. 

ــەت  ــە دەرف ــردوە، ک ــان ک ــەرەکییانە وای ــۆکارە س ــەم ه ئ

بدرێــت بــۆ دروســتبوونی زلهێــزی نــوێ لــە جیهانــدا 

ــۆ  ــە ب ــە بارودۆخەک ــە توانیویان ــیا ک ــن و ڕوس ــوو چی وەک

بەرژەوەندیــی خۆیــان بقۆزنــەوەو بــڕە پارەیەکــی زۆر، 

پێشــکەوتوو،  توێژینــەوەی  بەهێــز،  تەکنەلۆژیایەکــی 

دروســتکردنی بازاڕێکــی بەهێــز کــە جیهــان ڕووی تــێ 

بــە  تازانــە  زلهێــزە  ئــەم  بهێنــن.  دەســت  بــە  دەکات 

شــێوەیەک گەشــەیان کــردوە کــە تەنانــەت گەمــارۆی 

ــە ســەریان.  ــت ل ــۆی نابێ ــش کاریگەرییەکــی ئەوت ئابووری

توانیویانــە ســوپای بەهێــز و مۆدێــرن هاوشــێوەی خۆرئــاوا 

دروســت بکــەن و بــە ملیــاران دۆالریــان تەرخــان کــردوە 

ــا و  ــن ناوچــەی ئەفریق ــە چەندی ــی دەســەاڵت ل ــۆ کڕین ب

ــی  ــوپاوە بەتایبەت ــی س ــگای بەکارهێنان ــە ڕێ ــیادا و ل ئاس

ڕووســیا کــە لــە ئێســتادا شــان بــە شــانی واڵتانــی خۆرئــاوا 

دەورێکــی ســەرەکی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دەبینێت.

ــە  ــدا بوەت ــە جیهان ــە ل ــزە نوێیان ــەم زلهێ ــتبوونی ئ دروس

هۆکارێکــی ســەرەکی کــە وای کــردوە خۆرئاوا بە سیاســەتی 

چەندیــن  ئەوەیــش  دەرەنجامــی  و  بچێتــەوە  خۆیــدا 

ســەرۆکی ناسیۆنالیســتی دروســت بــوە بەرچاوترینیشــیان 

خــۆی  ســنوورەکانی  دەیەوێــت  کــە  ترامپــە  دۆناڵــد 

ــزم  ــنووردارکردنی گلۆبالی ــگای س ــە ڕێ ــکات و ل ــز ب بەهێ

نەوت  لە  بریتییە  ڕووسیا  سەرەکیی  داهاتی 
بوەتە  کاتدا  هەمان  لە  کە  سروشتی  گازی  و 
واڵتانی  کۆنتڕۆڵکردنی  بۆ  بەهێز  چەکێکی 
دەوروبەری. ئەم داهاتەیش لە ٪30 ی داهاتی 
ڕووسیا  گشتیی  بودجەی  ی   50٪ لە  و  ڕووسیا 
پێک دەهێنێ. لە ٪70 ی بازاڕی ڕووسیایش لە 

ڕێگای حکوومەتەوە قۆرغ کراوە 
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بــۆ منوونــە  ســەرفیاتەکانی واڵتەکــەی کــەم بکاتــەوە، 

هەڵوەشــاندنەوەی چەندیــن ڕێکەوتننامــە لەگــەڵ واڵتانــی 

ــەی و  ــی واڵتەک ــی داهات ــتی زیادکردن ــە مەبەس ــزدا ب زلهێ

ــاری  ــی زانی ــە بەکارهێنان ــدا ڕێگریکــردن ل ــە هەمــان کات ل

ــەوە. ــزە نوێکان ــەن زلهێ ــە الی ــەی ل ــکەوتنی واڵتەک و پێش

دەهێنێــت  کاری  بــە  ترامــپ  کــە  تــر  ســراتیجیەکی 

کــە  ناوچانــەی  لــەو  هێزەکانێتــی  پاشەکشــەپێکردنی 

داهاتــووی  سیاســەتی  بــۆ  نییــە  ئەوتــۆی  گرنگییەکــی 

خۆرئــاوا، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا قورســایییەکی زۆر 

ــان، هــەر وەکــوو  ــاری ئابــووری و مرۆییی ــە ســەر ب دەخات

ــی  ــە دووپات ــەم دواییان ــک ب ــد جارێ ــۆی چەن ــپ خ ترام

کردوەتــەوە کــە ئەمــان پۆلیســی جیهــان نیــن! 

و  خۆرهــەاڵت  سیاســەتی  لــە  گۆڕانکارییانەیــش  ئــەم 

ــە ســەر داڕشــتنەوەی نەخشــەی  ــی ل ــاوادا کاریگەری خۆرئ

نوێــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دروســت کــردوە، ئەمەیــش 

ــینەدا. ــرە نووس ــەم زنجی ــی دوەم ل ــی بەش ــە بابەت دەبێت

بەشی دوەم
بــۆ خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا و قەوقــاس و خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســت یــەک پاکیجــن؟ 

ــێکی  ــێ دا، بەش ــاژەم پ ــدا ئام ــی یەکەم ــە بەش ــوو ل وەک

ــاری  ــە ب ــدە ب ــزەکان بەن ــە زلهێ ــەتی واڵت ــاوی سیاس بەرچ

ئابوورییانــەوە. لــەم بەشــەدا هــەوڵ دەدەم تیشــک بخەمە 

ســەر واڵتانــی ئەورووپــا و ئەمریــکا بــە گشــتی و ڕووســیا 

کاریگەریــی  ئــەوان  سیاســەتی  چونکــە  تایبەتــی،  بــە 

ــت. ــی ناوەڕس ــەر خۆرهەاڵت ــە س ــە ل ــتەوخۆی هەی ڕاس

بارودۆخی ئێستای ئابووریی ڕووسیا
ــەوت و گازی  ــە ن ــە ل ــیا بریتیی ــەرەکیی ڕووس ــی س داهات

رسوشــتی کــە لــە هەمــان کاتــدا بوەتــە چەکێکــی بەهێــز 

بــۆ کۆنتڕۆڵکردنــی واڵتانــی دەوروبــەری. ئــەم داهاتەیــش 

لــە ٪30 ی داهاتــی ڕووســیا و لــە ٪50 ی بودجــەی گشــتیی 

كورە ئەتۆمییەکانی ئەمەریکا
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ــیایش  ــازاڕی ڕووس ــە ٪70 ی ب ــێ. ل ــک دەهێن ــیا پێ ڕووس

لــە ڕێــگای حکوومەتــەوە قــۆرغ کــراوە و نەبوونــی بــازاڕی 

ئــازاد و ڕکابــەری تێیــدا بوەتــە هۆکارێــک کــە بــە ئاســتەم 

دەتوانرێــت گەشــە بــە بازاڕەکــە بدرێــت، هــەر بۆیــە 

تەرکیــزی تــەواو خراوەتــە ســەر بــواری وزە )نــەوت و گازی 

رسوشــتی(.

ــازاڕی  ــەی ب ــەم کۆنرۆڵکردن ــە ئ ــەوەی ک ــە ل ــن دڵنیای پۆتی

ــان بــە گەشــە و بەرەوپێشــچوونی بازاڕەکــە  واڵتەکــەی زی

ــە ســەر  ــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا ســوورە ل دەگەیەنێــت، ب

پتەوکردنــی  پێنــاو  لــە  ئــەم کۆنتڕۆڵــە  لەدەســتنەدانی 

ــدا. ــۆی واڵتەکەی ــە ناوخ ــۆی ل ــەاڵتی خ دەس

ســێکتەرێکی تــر کــە پۆتیــن زۆر بایەخــی پــێ دەدات 

چەکــە، کــە لــە ئێســتادا بــە بــڕی پانــزە ملیــار دۆالر 

ــش ڕووی  ــەم ژمارەیەی ــە ســاڵێکدا و ئ ــە ل فرۆشــیاری هەی

لــە زیادبوونــە. ســەرەڕای ئــەوەی کــە ڕووســیا ئەزموونێکی 

درێــژی لــە بــواری چەکدروســتکردندا هەیــە توانــراوە لــە 

ســەردەمی پۆتینــدا هێنــدەی تــر پــەرەی پــێ بدرێــت 

و بگاتــە ئاســتێک کــە دەتوانرێــت ڕکابەریــی چەکــی 

ــت. ــێ بکرێ ــاوای پ خۆرئ

بێگومــان ئــەم پەرەپێدانەیــش بــێ مەبەســت نییــە، پۆتیــن 

دەیەوێــت لــە ڕێگــەی فرۆشــتنی چــەک بــە واڵتانــی 

ــان  ــە هەم ــکات. ل ــدا ب ــەدا پەی ــەو واڵتان ــر دەســەاڵت ل ت

کاتــدا ببێتــە پاڵپشــتێک بــۆ ئــەو واڵتانــەی کــە پێویســتیان 

بــە چەکــە چ بــۆ خۆپاراســن بەرانبــەر هێــزی ڕۆژئــاوا بــۆ 

منوونــە ســووریا، ڕژێمــی ڕووخــاوی عێــراق، ئێــران هتــد.. 

ــەر  ــە بەرانب ــان ل ــە خاکەکەی ــردن ل ــۆ پارێزگاریک ــود ب یاخ

هێــزی دەرەکــی وەکــوو ئــەوەی کــە لە چیــن و هیندســتان 

دەدات. ڕوو 

ڕووســیا هەوڵــی داوە لــە ڕێــگای مناییشــی هێزی ســەربازی 

ــاغکردنەوەی  ــۆ س ــازاڕ ب ــدا ب ــە جەنگ ــداریکردن ل و بەش

لێرەیشــدا ســووریا وەکــوو  بــکات.  گــەرم  چەکەکانــی 

منوونەیەکــی زینــدوو بەرچــاو دەکەوێــت کاتێــک توانیــی 

بــە  ڕووســیاوە  الیــەن  لــە  ســەربازی  پاڵپشــتیی  بــە 

ــە  ــەرکەوتن ب ــامنی س ــی و ئاس ــی و دەریای ــی زەمین چەک

ــی و  ــەی دبلۆماس ــام پێگ ــە دەرئەنج ــت ک ــت بهێنێ دەس

سیاســیی ڕووســیا پتەوتــر بــوو لــە جیهانــدا و لــە هەمــان 

کاتیشــدا ناردنــی مەســیجێک بــوو بــۆ جیهــان بــە گشــتی 

ڕووســیا  کــە  تایبەتــی  بــە  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  و 

ئەڵتەرناتیڤێکــە بــۆ ئــەو واڵتانــەی کــە نایانەوێــت بکەونــە 

ــاوا. ــەاڵتی خۆرئ ــر دەس ژێ

ــن کــە بایەخــدان و گەشــەپێدانی  ــن بڵێی ــە دەتوانی  کەوات

ئــەم  بــە هــەر دوو ســێکتەری وزە و چــەک  ڕووســیا 

بــۆ  بــوون  یارمەتیــدەر  و  زلهێــز  کردوەتــە  واڵتەیــان 

فراوانکردنــی ســنوورەکانی و بەدەســتهێنانی هێــزی زیاتــر 

ــدا. ــە جیهان ل

ئامانجی ڕووسیا چییە؟
لــە  ئامانجێکــی  هەوڵێــک  هەمــوو  کــە  ئاشــکرایە 

ــت  ــیاش دەیەوێ ــە ڕووس ــەی ک ــەو ئامانجان ــتەوەیە، ئ پش

لــە ڕێــگای هەوڵەکانییــەوە پێــی بــگات زۆرن، بــەاڵم 

دیارترینیــان فراوانکردنــی ســنوورەکانێتی بــەرەو ئەورووپــا 

و ســەپاندنی دەســەاڵتی خۆیەتــی لــە بــوارە جیاجیاکانــدا 

ئازەربایجــان،  ناوچــەی قەوقــاس )جۆرجیــا،  بــە ســەر 

ئەرمێنیــا( و خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا )ئۆکرانیــا، بەلــکان( کــە 

ڕێــگای ســەرەکین بــۆ ئــەم مەبەســتە. ئــەم فراوانبوونەیــش 

ــر  ــە پێش ــوە ک ــەرکەوتوو ب ــەدا س ــەو ناوچان ــی ل بەتایبەت

ڕووســیا لــە ســەردەمی یەکێتیــی ســۆڤێتدا دەســەاڵتی 

بەســەردا هەبــوە، چونکــە بوونــی زمــان و کولتــووری 

هاوبــەش لــە نێوانیانــدا زیاتــر لێکنزیکبوونــەوەی دروســت 

کــردوە. مەبەســتی ســەرەکییش لــە تەوقکردنــی ئەورووپــا 

ــی  ــوان واڵتان ــە نێ ــە ل ــەوەی دووبەرەکیی ــەم شــێوەیە نان ب

ئەورووپــادا و هەروەهــا ناچارکردنــی ئەورووپایــە بــە 

ــە  ــش وا ل ــە ئەمەی ــیا ک ــە ڕووس ــتی ل ــی گازی رسوش کڕین

ئەورووپــا دەکات کــە زیاتــر وابەســتە بێــت بــە ڕووســیاوە.

ئــەو بۆرییــە گازانــەی کــە ئەمــڕۆ بــە کار دەهێرنێــن 

بریتیــن لــە خەتــی یامــال، نــۆرد ســریم، خەتــی ئۆکرایــن 

و هەروەهــا هێڵێکــی نــوێ )TAP( کــە ئێســتا لــە بــواری 
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جێبەجێکردندایــە و بــە قەوقــاس و تورکیــادا تێدەپەڕێــت. 

 TAP هێڵــی  لــە  ئەورووپــا  مەبەســتی  ســەرەتادا  لــە 

ــتی  ــە گازی رسوش ــرێتەوە ب ــر ببەس ــە کەم ــوو ک ــەوە ب ئ

ڕووســیاوە، بــەاڵم ڕووســیا ئــەم هەلــەی زیرەکانــە بــۆ 

ــە بەشــێک  ــی ببێت ــی خــۆی قۆســتەوە و توانی بەرژەوەندی

لــە  خــۆی  بەهێزبوونــی  ڕووســیا  پرۆژەیەیــش.  لــەو 

ــاوا  ــی خۆرئ ــووریا و ناچارکردن ــاس و س ــی قەوق ناوچەکان

ــی  ــەدا و دۆخــی نوێ ــەو ناوچان ــە کشــانەوەی سیاســی ل ب

ــەو  ــۆی ئ ــە ه ــی ب ــیا و تورکیــا )بــە تایبەت ــوان ڕووس نێ

ــە  ــیا ب ــە ڕووس ــەر ب ــردی بەرانب ــا ک ــە تورکی ــەی ک هەڵەی

تورکیــای  کــە  ڕووســی  فڕۆکەیەکــی  خســتنەخوارەوەی 

ناچــاری جــۆرە تەســلیمبوونێک کــرد بەرانبــەر بــە ڕووســیا( 

هەمــوو ئەمانــەی وەکــوو کارتــی فشــار بەرانبــەر بــە 

ــە  ــۆی ل ــەراکەتی خ ــت ش ــا بتوانێ ــا ت ــە کار هێن ــا ب تورکی

هێڵــی TAP مســۆگەر بــکات. ســەرەڕای ئەمەیــش ڕووســیا 

توانیوێتــی تورکیــا ناچــار بــکات بــە واژۆکردنــی گرێبەســتی 

ــە دوای  ــتومڕێکی زۆری ب ــە مش ــی S400 ک ــی چەک کڕین

ــاوە. ــدا هێن خۆی

ــی  ــش گرنگی ــیا و تورکیای ــەی ڕووس ــە نوێی ــەم پێوەندیی ئ

ــۆ ڕووســیا.  ــر کــردوە ب ــای زیات ناوچــەی قەوقــاس و تورکی

بێگومــان ئــەم هەلەیــش لــە الیــەن تورکیــاوە قۆزراوەتــەوە 

لــە کاتێکــدا کــە ئــەم واڵتــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر گۆشــەگیر 

ــی  ــە تایبەت ــکاوە ب ــا و ئەمری ــەن ئەورووپ ــە الی ــراوە ل ک

دوای ئــەوەی کــە ســوپاکەیان بــە تــەواوی کەوتوەتــە ژێــر 

کۆنتڕۆڵــی ئۆردوگانــەوە کــە دەیەوێــت وەکوو ســەرکردەی 

نوێــی ئیخــوان موســلمین ڕۆڵ ببینێــت. 

بــە دەر لەوەیــش زۆرینــەی ئەندامانــی یەکێتیــی ئەورووپــا 

ــان قەبــوڵ نییــە  ــا و فەرەنســا تورکیای ــە تایبەتــی ئەڵامنی ب

وەک ئەندامێکــی ئــەو یەکێتییــە، چونکــە پێیــان وایــە کــە 

ــە  ــۆ گەشەســەندنی ئیســالم ل ــک ب ــە هۆکارێ ــە دەبێت ئەم

ــی  ــە پێ ــت ب ــا دەتوانێ ــە تورکی ــەی ک ــەو پێی ــادا ب ئەورووپ

ژمــارەی دانیشــتوانەکەی ببێتــە خاوەنــی ژمارەیەکــی زۆری 

ــە  ــارە ک ــا ناچ ــە تورکی ــە، بۆی ــەو پەرلەمان ــییەکانی ئ کورس

ــەو  ــی خــۆی لەگــەڵ ڕووســیادا پت ــا پێوەندی ــی توان ــە پێ ب

بــکات. 

بەدەســتهێنانی  بــۆ  هەوڵەکانــی  نێــوان  لــە  ڕووســیا 

ــی! ــە پێش ــتەنگییانەی دێن ــەو ئاس ــر و ئ ــەاڵتی زیات دەس

گازی رسوشــتی لــە ئێســتادا بەهێزتریــن چەکــی ڕووســیایە 

ــەوەی ســەرچاوەیەکی گرنگــی  ــاوا، جگــە ل ــەر ڕۆژئ بەرانب

گرنگــری  ســەرچاوەیەکی  بــە  ئابوورییــە  داهاتــی 

دەســەاڵتیش دادەنرێــت بــۆ ئــەو واڵتــە. ڕووســیا دڵنیایــە 

ــەرەس  ــەواوی ه ــە ت ــا ب ــی ئەورووپ ــە ئابووری ــەوەی ک ل

دەهێنێــت ئەگــەر بێتــو بۆرییەکانــی گواســتنەوەی گاز 

ــە  ــەوت ل ــۆن و ن ــردوودا کارب ــە ڕاب ــە ل ــن، چونک دابخرێ

ســەرەکیی  ســەرچاوەیەکی  وەکــوو  چیــن  و  ئەورووپــا 

ــە ئێســتاداو  ــە کارگەکانــدا، بــەاڵم ل وزە بــە کار دەهــات ل

وەکــو بەشــێک لــەو هەواڵنــەی دراوە بــۆ کەمکردنــەوەی 

ڕۆڵــە  ئــەم  رسوشــتی  گازی  ژینگــە  ژەهراویبوونــی 

ــەی گازی  ــەم گرنگیی ــیا ئ ــەوەی ڕووس ــە ل ــت. جگ دەبیبێ

بەهێزکردنــی  و  خــۆی  بەرژەوەندیــی  بــۆ  رسوشــتی 

ــاوە،  ــە کار هێن ــەدا ب ــە ناوچەک ــەی سیاســیی خــۆی ل پێگ

هــەر ئەمەیشــە بوەتــە هۆکارێــک بــۆ ســاردبوونەوەی 

ــا و  ــی ئەورووپ ــکا و یەکێتی ــوان ئەمری ــی نێ پێوەندییەکان

ــد  ــە ڕۆژی2018/7/11 دا دۆناڵ ــۆدا ل ــەوەی نات ــە کۆبوون ل

ترامــپ ئەڵامنیــای تۆمەتبــار کــرد کــە کۆنتڕۆڵــی واڵتەکــەی 

ئەمەریــکا و ئەورووپــا هەوڵــی ســنووردارکردنی 
دەســەاڵتی ڕووســیا دەدەن ئەمەیــش لــە ڕێــگای 
گرێبەســت و ڕێککەوتنــی نوێــوە و لێرەدایــە کە 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت و قەوقاس دەتوانن ڕۆڵێکی 
بەرچــاو ببینــن. الی ئەمریکا و یەکێتیــی ئەورووپا 
ڕوونە کە دەسەاڵتیان بە سەر قەوقاستدا نەماوە بە 

هۆی جوگرافیای ستراتێژی ڕووسیا 
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بــە تــەواوی داوەتــە دەســت ڕووســیا و بــە حەیفــی زانــی 

ــت.  ــکات بیپارێزێ ــت ب ــۆ پێویس ــە نات ک

ئێســتادا  لــە  ئەورووپــا  یەکێتیــی  لەوەیــش  جگــە 

دووبەرەکیــی تێــدا بــە دی دەکرێــت، بــە دەرچوونــی 

فراکســیۆنی  دروســتبوونی  و  یەکێتییــە  لــەو  بەریتانیــا 

جیاجیــا تیایــدا بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ئــەو یەکێتییــە الواز 

بــوە. ئەندامانــی وەکــوو ئیســپانیا، یۆنــان، ئیتاڵیــا و واڵتانی 

ــۆ ســەر  ــە زەختێکــی زۆر ب ــا بوونەت ــی ئەورووپ خۆرهەاڵت

ئابووریــی یەکێتیــی ئەورووپــا و هەندێکیــان تەنانــەت 

بوونەتــەوە.  ئابووریــش  قووڵــی  قەیرانــی  دووچــاری 

بــە  ئابــووری  بــاری خراپیــی  لــە  بەشێکیشــیان جگــە 

ــز و  ــی ژێرخانێکــی بەهێ دەســت کێشــەی وەکــوو نەبوون

ــە  ــردوە ک ــش وای ک ــن، ئەمەی ــەوە دەناڵێن زۆری گەندەڵیی

ــڕەو  ــان پەی ــەی خۆی ــەتی تاکڕەوان ــدام سیاس ــی ئەن واڵتان

ــەش.  ــەتێکی هاوب ــی سیاس ــە بری ــەن ل بک

ئــەم الوازبوونــەی یەکێتیــی ئەورووپــا بــۆ ئەمریــکای 

سیاســەتێکی  بــە  دوا  لەمــەو  پێویســتە  کــە  ســەملاند 

ــەڵ  ــا لەگ ــە ئەورووپ ــردن ب ــێ ڕاوێژک ــە ب ــەربەخۆ و ب س

ڕووســیا بگاتــە دانوســتان کــە لــە ئێســتادا بــە توندڕەوترین 

زلهێــزی ناوچەکــە هەژمــار دەکرێــت لــە بوارەکانــی بازاڕی 

ئــازاد و تاکــی ئــازاد کــە ئایدیۆلۆژیــای بنەڕەتــی خۆرئاوایە.

ــی  ــا هەوڵ ــکا و ئەورووپ ــتیی ئەمەری ــێوەیەکی گش ــە ش ب

ســنووردارکردنی دەســەاڵتی ڕووســیا دەدەن ئەمەیــش لــە 

ــە  ــە ک ــوە و لێرەدای ــی نوێ ــگای گرێبەســت و ڕێککەوتن ڕێ

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و قەوقــاس دەتوانــن ڕۆڵێکــی 

ئەورووپــا  یەکێتیــی  و  ئەمریــکا  الی  ببینــن.  بەرچــاو 

ڕوونــە کــە دەســەاڵتیان بــە ســەر قەوقاســتدا نەمــاوە بــە 

ــی  ــەتی نوێ ــیا و سیاس ــراتێژی ڕووس ــای س ــۆی جوگرافی ه

ــەر  ــە س ــر بخەن ــزی زیات ــت تەرکی ــە دەیانەوێ ــا بۆی تورکی

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــەم بــوارەدا، بۆ ئەم مەبەســتەیش 

ئێــران  لــە  دەدەن  ڕووســیا  دوورخســتنەوەی  هەوڵــی 

ــن  ــە گەورەتری ــک ل ــە یەکێ ــاوا ب ــی خۆرئ ــە بۆچوون ــە ب ک

ــی ناوەڕاســت دادەنرێــت  مەترســییەکانی ســەر خۆرهەاڵت

بــۆ ســەر بەرژەوەندییەکانــی ئەمریــکا لــە ناوچەکــەدا 

پاراســتنی  و  گاز  و  نــەوت  و  ئابــووری  بوارەکانــی  لــە 

ئیرسائیــل و هتــد.. هــەر بۆیــە ئەمریــکا دەیەوێــت ئێــران 

ناچــار بــکات کــە خــۆی بــدات بــە دەســتەوە یاخــود بــە 

ــی  ــێوەیەیش ناوچەیەک ــەو ش ــت و ب ــی بیڕوخێنێ تەواوەت

دۆناڵد ترامپ و فالدیمیر پوتین دوانەى گێژاوە سیاسییەکانى جیهان
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ــە  ــرس دەکەوێت ــران و می ــوان ئێ ــە نێ ــراوان ل ــراتیژی ف س

ژێــر دەســەاڵتی خــۆی و هاوپەیامنانــی، ئەمەیــش دەبێتــە 

ڕێگایەکــی نــوێ بــەرەو خۆرئــاوا و ڕێگرییــەک دەبێــت لــە 

ــیا.  ــەاڵتی ڕووس ــەندنی دەس ــر گەشەس زیات

قەوقــاس  دەســتبەرداری  ئەمریــکا  کاتــدا  هەمــان  لــە 

ــگای  ــدا ڕێ ــە خۆی ــۆی ل ــش خ ــە ئەمەی ــوە ک ــا ب و تورکی

ــەو  ــۆی ل ــەاڵتی خ ــە دەس ــردوە ک ــۆش ک ــیا خ ــۆ ڕووس ب

ناوچەیــەدا فــراوان بــکات، لــە بەرانبەریشــدا ڕووســیا 

دوور  ئێــران  لــە  خــۆی  ئامادەیــە  کــە  داوە  پیشــانی 

بخاتــەوە کــە ئەمەیــش بــە ئاشــکرا هەســتی پــێ دەکرێــت 

ــی  ــە دوای یەکەکان ــەک ل ــەر هێرشــە ی ــە بەرامب ــک ل کاتێ

ئیرسائیــل بــۆ ســەر بنکەکانــی ئێــران لــە ســوریا بێدەنگــی 

ــە  ــژاردووە، ئامانجــی ڕووســیا دوورخســتنەوەی ئێران هەڵب

لــە ســووریا، بــەاڵم ئەیەوێــت لــە پێشــاندا وەکــوو کارتێــک 

ــت . ــە کاری بهێنێ ــکادا ب ــەڵ ئەمری ــان لەگ ــۆ دانوس ب

ئایــا ئەمریــکا و ڕووســیا لــە داڕشــتنەوەی نەخشــەی نوێــی 

دەســەاڵتەکانیندا دەتوانــن چــی ببەخشــنە یەکــر؟ 

پشــتیوانییەکانی  دەســتبەرداری  دەتوانێــت  ئەمەریــکا 

ببێــت بــۆ قەوقــاس و چاوپۆشــی لــە داگیرکاریــی ڕووســیا 

ــتبەرداری  ــان کاتیشــدا دەس ــە هەم ــا، ل ــە ئۆکرانی ــکات ل ب

و  تورکیــا  بــۆ  بێــت  حوکمەتەکــەی  پشــگیرییەکانی 

پشــتگیری بــکات لــە حکوومەتەکــەی ئەســەد تــا جارێکــی 

تــر ســووریا متامنــە بــە دەســت بهێنێتــەوە لــە جامیعــەی 

ــدا. عەرەبی

ــە  ــە ک ــدایە ئەوەی ــدای ڕووسیایش ــە ئەجێن ــە ل ــەوەی ک ئ

ــا و قەوقاســدا،  ــە تورکی ــکات ل ــراوان ب دەســەاڵتی خــۆی ف

متامنــە بــۆ ڕژێمەکــەی ئەســەد دروســت بکاتــەوە لــە 

ــک  ــا جــۆرە قەبووڵکردنێ ــدا، هەروەه ــی عەرەبی ــو واڵتان نێ

ــە  ــۆ داگیرکارییەکــەی ل ــکاوە ب ــەن ئەمری ــە الی ــت ل وەرگرێ

ئۆکرانیــادا. ئــەوەی کــە ڕووســیایش لــە بەرانبــەردا دەتوانێت 

ــران. ــە ئێ ــتبەرداربوونێتی ل ــکا، دەس ــێتە ئەمری بیبەخش

وەکــوو دەبیرنێــت ئــەم دوو زلهێــزە دەتوانــن بگەنــە 

ــدا  ــی هــەر دووالیان ــە بەرژەوەندی ــە ل ــوێ ک ــی ن ڕێکەوتن

بێــت. هەروەهــا پرســیارەکە لێــرەدا ئەوەیــە کــە ئایــا ڕۆڵــی 

کــورد و هەڵوێســتی ئێــران و تورکیــا چــی دەبێــت لــە 

بەرانبــەر ئــەم ئەگــەرە نوێیانــەدا؟ کــە لــە بەشــی ســێهەمدا 

ــن. ــوە دەکەی باســی لێ

بەشی سێیەم
ســراتیجییەکانی  لــە  باســامن  پێشــوودا  بابەتــی  لــە 

تیشــکامن خســتە ســەر  کــرد و  ئەمەریــکا و ڕووســیا 

کاریگەرییەکانــی بــۆ ســەر ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە 

گشــتی. شــێوەیەکی 

ئێســتایش دەمەوێــت ســەرنجتان ڕابکێشــم بــۆ ســەر 

هەڵســوکەوتی تورکیــا و ئێــران )لــە بەشــی داهاتــووی 

ئــەم زنجیــرە نووســینانەدا تیشــک دەخەمــە ســەر واڵتــی 

ئێــران( بــە هــۆی هەڵوێســتی نوێــی زلهێــزەکان بەرانبــەر 

ــە. ــە ناوچەک ب

هــۆکاری ئــەوەی کــە ئــەم دوو واڵتــەم هەڵبــژاردوە ئەوەیە 

ــە  ــەدا )ئەم ــە ناوچەک ــەاڵتن ل ــن دەس ــە دوو بەهێزتری ک

ــر  ــە ژێ ــۆی ل ــە خ ــعوودی ک ــتانی س ــە عەرەبس ــەدەر ل ب

ــە( هەروەهــا هەرێمــی کوردســتان  دەســەاڵتی خۆرئاوادای

بــە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ لــە ژێــر کاریگەریــی دۆخــی 

ــە. ــەم دوو واڵتەدای ــووی ئ داهات

بــە  پشتبەســن  بــە  خۆرئــاوا  واڵتانــی  کــە  ئاشــکرایە، 

ترەمــپ و ڕووســیا و بــۆ بەهێزکردنــی پێگــەی خۆیــان لــە 

ناوچەکــەدا ئامانجیــان ئەوەیــە کــە ئــەردۆگان الواز بکــەن، 

تــا بتوانیــن باشــر لەمــە تــێ بگەیــن پێویســتە لــە دۆخــی 

لێــرەدا  ئابووریــی ئێســتای تورکیــا و بکۆڵینــەوە. مــن 

کۆمپانیا تورکییەکان نزیکەی 200 ملیار دۆالر قەرزاری 
کۆمپانیــا و بانکەکانی خۆرئاوان، بە هۆی شــکاندنی 

نرخی لیرەی تورکییەوە 
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نامەوێــت زۆر بــە قووڵــی بچمــە نــاو بابەتەکــەوە، بەڵکــوو 

تەنهــا ئامــاژە بــۆ دیارتریــن ئــەو ئاســتەنگییە ئابوورییانــە 

ــەڵ  ــەوە لەگ ــە دەبێت ــەم واڵت ــەڕووی ئ ــە ڕووب ــەم ک دەک

ــووی. ــەتی داهات ــەر سیاس ــۆ س ــی ب کاریگەرییەکان

ــە  ــی ک ــرەی تورک ــی لی ــەرەکییەکانی الوازبوون ــۆکارە س ه

ئێســتای  ئابووریــی  قەیرانــی  بــۆ  هــۆکاری ســەرەکییە 

ــا: تورکی

1- لــە زۆربــەی هــەرە زۆری واڵتانــی جیهانــی ســێدا 

کاتێــک واڵتێــک دەیەوێــت بــەرەو گەشەســەندنی زیاتــری 

ــارە  ــا پ ــەوە ت ــزم دەکات ــک ن ــووی بان ــت س ــووری بچێ ئاب

ئاســانر بێتــە نێــو بــازاڕەوە، ئەمەیــش وا دەکات دراوی 

ــە  ــش ل ــت. ئەمەی ــان ببێ ــاری هەاڵوس ــە دووچ ــەو واڵت ئ

تورکیــادا بــە ڕێژەیەکــی کۆنتڕۆڵکــراو ڕوویــدا و بــەردەوام 

ــە  ــەم کۆنتڕۆڵ ــەوە ئ ــە دوای ئ ــە ل ــا ســاڵی 2016 ک ــوو ت ب

وردەوردە لــە دەســت درا.

ــاڵی 2016  ــەربازییە شکســتخواردوەکەی س ــا س  2- کودەت

ــەم  ــا ئ ــە ئای ــراوە ک ــەوە نەزان ــە دڵنیایی ــتا ب ــا ئێس ــە ت ک

ــە  ــەردۆگان ب ــی ئ ــۆ زاڵبوون ــوو ب ــتکراو ب ــە دروس کودەتای

ســەر ســوپاکەیدا یاخــود بــە ڕاســتی ڕووی دا؟ دوای ئــەم 

کودەتایــە ئــەردۆگان دەســتی کــرد بــە دەســتگیرکردنی 

سیاســەمتەداران،  و  جەنــەڕاڵ  و  ڕۆژنامەنووســان 

دەســتێوەردانی ئاشــکرا لــە بــازاڕ و سیاســەتی بانکــی 

ســەرمایەدارانی  ڕاوەدوونانــی  و  ترســاندن  و  ناوەنــدی 

بیانــی کــە ئەمەیــش بــووە هۆکارێــک بــۆ الوازبوونــی 

ــۆی  ــەربەخۆیی خ ــەی س ــە بازاڕەک ــە چونک دراوی واڵتەک

ــی  ــەردۆگان دڵەڕاوکێ ــەی ئ ــەم هەنگاوان ــە دەســت دا. ئ ل

ــازاڕ و بەشــێکی زۆری خەڵکــی ناچــار کــرد  ــو ب خســتە نێ

ــە  ــدا و ل ــۆی واڵت ــە ناوخ ــن ل ــرە ب ــتبەرداری لی ــە دەس ک

ســەر ئاســتی نێودەوڵەتیــش کۆمپانیــاکان پارەکانــی خۆیــان 

ــا. ــی تورکی ــە بانکەکان ــنەوە ل ڕاکێش

3- بەرزبوونــەوەی نرخــی وزە کــە بــە تــەواوی تورکیایــان 

 current( خســتە دۆخــی ـ کۆرینــت ئەکاونــت دێفیســت

لــە  زیاتــر  هــاوردەی  واتــای  بــە   )account deficit

ــە ســااڵنی 2017  ــە دۆالر کــە جیاوازییەکــەی ل ــاردە ب هەن

ـ 2018 دا گەیشــتە -5.5 % ئــەم ڕێژەیەیــش تــا ڕادەیــەک 

ئاســاییە ئەگــەر بێتــو لــە نێــوان %-1 بــۆ %-4 بێــت، بــەاڵم 

تێپەڕاندنــی ئــەم ڕێژەیــە کاریگەریــی ڕاســتەوخۆی دەبێــت 

ــی دراو. ــر الوازبوون لەســەر زیات

کــە  کــردەوە،  بــاو  ئــەوەی  دەنگــۆی  ئــەردۆگان   -4  

دەیەوێــت فشــار بخاتــە ســەر بانکــەکان تــا قــەرزی زیاتــر 

بــدەن هەروەهــا دەســتێوەردان بــکات لــە سیاســەتی 

بانکــی ناوەنــدی بــە مەبەســتی داشــکاندنی ســوو تــا بــەو 

شــێوەیە جارێکــی تــر بتوانێــت گەشــەی ئابــووری لــە 

واڵتەکــەدا ببووژێنێتــەوە و ڕێــژەی بێــکاری کــەم بکاتــەوە. 

ئــەم تیۆرییانەیــش بەتــەواوی دژی فەلســەفە و بنەماکانــی 

ئابووریــن کــە هێنــدەی تــر بــێ متامنەیــی دروســت 

ــوو لەســەر شــکانی  ــی ڕاســتەوخۆی هەب کــرد و کاریگەری

ــە پێــش  ــەی جــار ل ــە زۆرب ــەم وتاران نرخــی دراوەکــەی. ئ

ــن. ــە کار دەهات ــاڵی 2018 ب ــی س هەڵبژاردن

ــەر  ــە س ــکاوە ل ــەن ئەمری ــە الی ــە ل ــی زەریب  5- زیادکردن

هاوردەکردنــی ســتیل و ئەلەمنیۆمــی تورکــی کــە ئەمەیــش 

بــە هــۆی دەســتگیرکردنی قەشــەیەکی ئەمەریکییــەوە بــوو 

ــژەی زیادکردنەکــە  ــدە ڕێ ــاوە. هــەر چەن ــەن تورکی ــە الی ل

زۆر بــەرز نەبــوو، بــەاڵم بــەس بــوو بــۆ دروســتکردنی 

ــە  ــاو ل ــی زەرەری بەرچ ــدا و لێدان ــە بازاڕەکان ــێ ل دڵەڕاوک

ــی  ــە ئازادکردن ــرد ب ــای ناچــار ک ــە تورکی ــی ک ــرەی تورک لی

قەشــەکە و ئەمەیــش توانیــی تــا ڕادەیــەک شــکاندنی 

ــتێنێت. ــرە بوەس ــی لی نرخ

ئــەم ڕەفتارانــە چ دەرهاویشــتەیەکی هەبــوو 
بــۆ ســەر داهاتــووی تورکیــا؟ 

لــە ئێســتادا کۆمپانیــا تورکییــەکان نزیکــەی 200 ملیــار 

دۆالر قــەرزاری کۆمپانیــا و بانکەکانــی خۆرئــاوان، بــە 

هــۆی شــکاندنی نرخــی لیــرەی تورکییــەوە دانــەوەی ئــەو 

قــەرزە لــە الیــەن کۆمپانیاکانــی تورکیــاوە کــە زۆربەیــان بە 

دراوی تورکــی کاردەکــەن، بوەتــە گرفتێکــی ئێجــگار گــەورە 
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بــۆ تورکیــا و ئەمەیــش وای کــردوە بــە ســەدەها کۆمپانیــا 

مایەپــووچ بــن یاخــود دووچــاری گرفتــی ئابــووری قــووڵ 

ــن  ــە بەهێزتری ــەیە دەبێت ــەم کێش ــت ئ ــەوە. دەگوترێ ببن

هــۆکار بــۆ بەتــەواوی الوازبوونــی لیــرە لــە ئاینــدەدا، ئەمە 

ــی  ــۆ واڵتان ــە دەڕوات ب ــا ک ــاردەی تورکی ــە %50 هەن و ل

ڕۆژئــاوا وای کــردووە کــە ڕۆژئــاوا بتوانێــت کاریگەرییەکــی 

ڕاســتەوخۆی هەبێــت بــۆ ســەر ئابووریــی تورکیــا. بــۆ 

هێرشــکردنە  هەڕەشــەی  تورکیــا  کــە  کاتێــک  منوونــە 

ســەر خۆرئــاوای کوردســتانی دەکــرد، ترەمــپ لــە ڕێگــەی 

ئابووریــی  کــە  تورکیــا  دایــە  هۆشــداریی  تویتــەرەوە 

ــەو  ــگاوی ل ــو هەن ــەر بێت ــت ئەگ ــان دەڕووخێنێ واڵتەکەی

ــن. جــۆرە بنێ

ئامــارەکان ئامــاژە بــەوە دەدەن، کــە تورکیــا بەڕێوەیــە 

بــەرەو قەیرانــی ئابــووری. ئەگــەر منوونــە بێنینــەوە ســاڵی 

2013 کــە بــە یەکێــک لــە باشــرین ســاڵەکانی تورکیــا 

هەژمــار دەکرێــت لــە بــواری ئابووریــدا، لــەو ســاڵەدا 

12500 دۆالر لــە GDP per capita بــووە واتــە هــەر 

تاکێــک 12500 دۆالری بەرکەوتــوە بــە پێــی ئابووریــی 

ئــەو ســاڵە، چــاوەڕوان دەکرێــت کــە هەمــان ژمــارە 

دابەزێــت بــۆ 7500 دۆالر لــە ســاڵی 2019دا. لــە هەمــان 

ــە  ــژەی ل ــە ڕێ ــوو ب ــادی کردب ــووری زی ــدا گەشــەی ئاب کات

8,5 % لــە ســاڵی 2013 و ئــەو ڕێژەیــە دابــەزی بــۆ 0,5 % 

ــە هــۆی الوازی  ــە ئێســتادا و ب ــتە ل ــاڵی 2019. ڕاس ــە س ل

ــی(  ــژەی 20% )نافەرم ــە ڕێ ــا ب ــاردەی تورکی دراوەوە هەن

کەشتیەکى گوێزەرەوەى نەوتى بەریتانی



114

ئایدیا دیپلۆماتیك

ــەو  ــاک ل ــەاڵم ئاســتی خۆشــگوزەرانیی ت ــادی کــردوە، ب زی

ــە  ــش ل ــوە ئەوی ــاو دابەزی ــێوەیەکی بەرچ ــە ش ــەدا ب واڵت

بــە  کــە  دەردەکەوێــت  هــاوردەدا  کەلوپەلــی  ڕێــژەی 

ــردوە.  ــی ک ــی( کەم ــژەی 17% )نافەرم ڕێ

وەکــوو لــە بەشــەکانی تریشــدا ئاماژەمــان پــێ داوە، 

بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی کڕیــار ئــەوە دەســەملێنێت کــە 

ــە گەشەســەندنە، بــەاڵم ئــەم  ــە ڕوو ل ئابووریــی ئــەو واڵت

ڕێژەیــە لــە تورکیــادا بــە بــەراورد بــە ســاڵی 2013 بــەرەو 

کەمبوونــەوە ڕۆشــتوە. 

بــەدەر لەمانەیــش نائارامیــی سیاســی، 3,5 ملیــۆن ئــاوارەی 

ــەڕی دژی  ــردووە، ش ــا ک ــە تورکی ــان ل ــە ڕووی ــووری ک س

ــەی  ــەو ناوچان ــۆ ئ ــەردەوام ب ــی زۆری ب PKK, خەرجییەک

ســوریا، کــە لــە ژێــر دەســەاڵتی تورکیــادان بــۆ بەڕێوەبــردن 

تێیانــدا، بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی  ئاســایش  پاراســتنی  و 

بێــکاری کــە چــاوەڕوان دەکرێــت لــە 2019 دا بگاتــە 13-

12 %، بوونەتــە کۆمەڵێــک هــۆکار بــۆ الوازبوونــی تــەواوی 

ــادا. ــە ناوخــۆی تورکی پێگــەی ئــەردۆگان ل

ــارە  ــە بڕی ــارەوانی، ک ــی ش ــوەختی هەڵبژاردن ــاری پێش ئام

ــەوەی  ــت ئ ــام بدرێ ــاڵدا ئەنج ــازاری ئەمس ــی ئ ــە مانگ ل

دەرخســتوە کــە ئــەردۆگان ژمارەیەکــی زۆری دەنگەکانــی 

لــە دەســت داوە بەتایبەتــی لــە شــارە گەورەکانــی وەکــوو 

ــەرە.  ــتەنبوڵ و ئەنق ئەس

ــا  ــی تورکی ــت ئابووری ــوو دەبیرنێ ــن وەک ــی م ــە بۆچوون ب

ــەورە  ــی گ ــەی گۆڕانکاری ــتیارە و بەرگ ــتادا هەس ــە ئێس ل

ــەدا.  ــەو واڵت ــەڕ ل ــانی ش ــە هەڵگیرس ــۆ منوون ــت ب ناگرێ

ئــەردۆگان تــا ڕادەیــەک نەرمیــی نوانــدوە و هەوڵــی داوە 

ــەوەی  ــە، بەرزکردن ــەکان لەوان ــەوەی گرژیی ــۆ کەمکردن ب

ئاماژەدانــی  تورکیــادا،  ناوەنــدی  بانکــی  لــە  ســوو 

ــەوان چیــر  ــەوەی، کــە ئ ــە وتارێکــدا ب ــری دارایــی ل وەزی

دەســتتێوەردان ناکــەن لــە کارەکانــی بانکــی ناوەنــدی 

لــە خۆیــدا ڕێگایەکــە  ئەمەیــش خــۆی  کــە  تورکیــادا 

ــی  ــە و قەبووڵکردن ــەو بانک ــۆ ئ ــە ب ــەوەی متامن ــۆ گێڕان ب

ــە  ــی ل ــتێنێکی ئەمن ــی پش ــۆ دانان ــکا ب ــنیاری ئەمری پێش

نێــوان تورکیــا و خۆرئــاوای کوردســتاندا. 

ــر  ــی زیات ــەردۆگان نەرم ــتە ئ ــە پێویس ــە ک ــم وای ــن پێ م

بنوێنێــت لــە چۆنێتیــی سیاســەتی واڵتەکەیــدا تــا بتوانێــت 

متامنــە بگێڕێتــەوە بــۆ واڵتەکــەی ئــەم هەنگاوانەیــش 

ــی شــارەوانییەکان  ــە دوای هەڵبژاردن ــی مــن ل ــە بۆچوون ب

زیاتــر دەبێــت. هــەر چەنــد بــە پێــی ئــەو ئامارانــەی 

لەبەردەســتدان ئــەم هەنگاوانــە و نەرمینوانــدن بــەس نییە 

تــا تورکیــا لــەم قەیرانــە ئابوورییــە ڕزگاری بێــت، بەڵکــوو 

پێویســتی بــە بڕێکــی زۆر لــە پــارەی دەرەکییــە، پرســیارەکە 

لێــرەدا ئەوەیــە، ئایــا ئــەردۆگان ئامادەیــە کــە جارێکــی تــر 

 IMF ــی ــی نێودەڵەت ــەاڵتی بانک ــر دەس ــە ژێ ــۆی بخات خ

کــە ئەمریــکا سەرپەرشــتیی دەکات یاخــود دەکەوێتــە ژێــر 

کاریگەریــی واڵتانــی خۆرهــەاڵت و بەئەندامبوونــی لــە 

ــییەوە؟  ــە مەترس ــۆدا ئەخات نات

ــە  ــەملاندوویەتی ک ــژوو س ــدا مێ ــان کاتیش ــە هەم ــەاڵم ل ب

دیکتاتــۆرەکان ئامــادەن بەرژەوەندیــی خۆیــان بخەنــە 

زیاتــر  بــۆ  واڵتەکەیــان  و  گــەل  بەرژەوەندیــی  پێــش 

ــە  ــە زەحمەت ــەاڵت بۆی ــی دەس ــەر کورس ــان لەس مانەوەی

بزانرێــت هەنــگاوی داهاتــووی ئــەردۆگان بــەرەو کام لــەم 

ــت!  ئاڕاســتانە دەبێ


