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 پێڕست
 

-------------------------------------------------- 
 
 

 ٦............... الپەڕەی .............................  ٧١٠٢: ساڵیبابەتی 
 
 

 ...ئاچکبار گیلبەەر ....... .......................................... دا دێنێ بردنەوەی ترامپ چی بۆ خۆرهەاڵتی ناوین لەگەڵ خۆی -١
 ................................لە سووریە تا ناتۆ، پرسەکانی سیاسەتی دەرەوە کە رێکس تیللێرسۆن وەک وەزیری کاروبباری دەرەوە -٢
 ...برۆسبکی.ج.ر مباتیو... ................................. تڕامپ زەخت دەخاتە سەر کردارە تێرۆریستییە نێونەتەوەییەکانی ئێران -٣
 ...لەیپسبۆن ئێلێن. ....................... بەڕاستی ئێران لە ئاڵوگۆڕی جوگرافیای سیاسی خۆرهەاڵتی ناوین دا لە پاشەکشە دایە؟ -٤
 ...فرانتبممەن جەی سبێت  -  ریڤیبو ناشناڵ... ......................................................... داعش پارسەنگی ئێران نیە -٥
 ...مبارتین وێبس - فبۆربس........ ......................................................... ئێران ناوەندی نوێی تێرۆر دروست دەکا -٦
 ...پێلۆفسبکی ئێریک - سێکیوریتی جاست ...... ڕێژیمی ئێران، ڕاستە؟ ئەدی دوایە؟« ئاشتییانەی»ئیددیعای تیلێرسۆن بۆ گۆڕینی  -٧
 ...فیشبێر یوشبکا - سیندیکا  پرۆجێکت..... .................................................. شەڕی داهاتوو لە خۆرهەاڵتی ناوین -٨
 ...نجێرکیسبێ هێنری....... ........................................ (ڕووسیە و چین)ئاژاوە و نەزم لە جیهانێکی هەردەم لەگۆڕاندا  -٩
 ...بیسبت دەیلبی ..................................................... ی کبوردان که دوای گشتپرسییه  شانی عێراق له ڵوه ری لێکهه گه ئه -١١
 ...اڤنیئب بێنی - پۆست نیویۆرک .............................. ترامپ خەریکە ڕێگا بە ئێران بدا کە دەست بە سەر عێراق دابگرێ -١١
 ...ئبابرامس ئێلیۆ ............. ........................................... ڕووبەڕووبوونەوەی داهاتوو لە نێوان ئیسڕائیل و ئێران -١٢
 ...اننبا د ریچبارد لۆرد و ناومەن دیتەر کالوژەنڕاڵس ژەنڕاڵ ..................................... سێهەمین شەڕی لوبنان بەڕێوەیە -١٣
 ...مەڵبی رۆبەر  - وان دیفێبنس ...................................................... خۆرهەاڵتی نێوەڕاست لە کڵپەی تەقیبنەوەدا -١٤
 ...لیپبنەر شبالۆم - پۆلیتیکۆ گۆڤاری... ............................ چۆن ئۆباما و ترامپ بوونە هۆی بۆشایی لە خۆرهەاڵتی ناوین -١٥
 ...سباممۆن ی جبه............ ................................... کۆرەی باکوور و ئێران پەرەسەندنی هاوکاریی سەربازیی نیوانیان -١٦
 ...ماکۆسبفی مایکب  ............................................................ گۆڕینی نەخشەی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست ڕێگایەک بۆ -١٧
 ...کۆنڤرسەیشبن دێ .................................................................... بۆچی ناڕەزایەتییەکانی ئەمجارە گبرینگن؟ -١٨
  ...هیلتەرمەن جوست - پاڵیسی فارین...... ................................ (باشووری کوردستان)ئاوابوونی خۆری بەختی کوردان  -١٩
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   ...کوک ئەی ستیڤن - پاڵیسی فارین......... .....................................................ئەردۆغان  ژەنڕال شەڕی یەکەم -٢١
 

 ٦٣................. الپەڕەی ............................  ٧١٠٢: ساڵیبابەتەکانی 

 
 ...ماکۆسبفی مایکب  ............................................................ گۆڕینی نەخشەی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست ڕێگایەک ببۆ -٢١
 ...کۆنڤرسەیشبن دێ .................................................................... بۆچی ناڕەزایەتییەکانی ئەمجارە گبرینگن؟ -٢٢
 ...هیلبتەرمەن جوست - پاڵیسی فارین..... ................................. (باشووری کوردستان)ئاوابوونی خۆری بەختی کوردان  -٢٣
 ...کبوک ئەی سبتیڤن - پاڵیسی فارین....... .......................................................ئەردۆغان  ژەنڕال شەڕی یەکەم -٢٤
 ...تیمسبیت ئانابێبل و فریدمەن ئوری .......................................دا٢١١٨ لە چاودێری بۆ جیهان كێشەکانی سەرەکییترین -٢٥
 ...فیشبێر یۆشبکا..... ............................................................................سووریە  بۆدیاریکراوی کا  بۆمەی -٢٦
 ...تبراو  جەیمبم....... ................................................. چووە بەسەر نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی پاکڕەوشتیی سەردەمی -٢٧
 ...ئبارین ڕافائیل. ...................بەڕێوەیە  ئێران و ئیسڕائیل ناڕاستەوخۆی شەڕی سووریە سەر بۆ ئاسمانی هێرشی دوابەدوای -٢٨
 ...هانبک ئبێ  ستیڤ - فۆربم.. .................... ئازاددا بازاڕی لە و فەرمی بە دراو نرخی جیاوازیی دەمقەی لە ئێران ڕیاڵی -٢٩
 ...تراسینسبکی ڕابێبر ..... ............................................... پێکردۆتەوە دەستی ئێران لەگەڵ ئەمریکا ساردی شەڕی -٣١
 ...جورنباڵ پاڵیسبی فارین -ستاینەۆک  دان.... ................................. ڕێژیم گۆڕینی بۆ یەکگرتووەکان ویالیەتە هەوڵی -٣١
 ...ن نبده له ر  ربه هه -تایمم  واشینگتۆن.. ..................... پێنەکراوەکاندا متمانە نێوان لە هاوپەیمانی داڕشتنەوەی دووبارە -٣٢
 ...برادسبکی جایسۆن - نیوز ئێس یو...... ............................. ئێران ناوکیی ڕێککەوتنی ئەودیوی داهاتوو؛ هەنگاوەکانی -٣٣
 ...کلبیگمەن ئبارۆن..... ................................................... ئێران بە بەرامەەر ئاڵمان ڕووهەڵماڵڕاوانەی سیاسەتی -٣٤
 ...عەزیبمی ئارەش -کاونس   ئاتالنتیک... .............. دەکا؟ ڕێفۆرمخوازەکان یارمەتیی سەوز جوواڵنەوەی ڕێەەرانی ئازادکردنی -٣٥
 ...مەسبین با  -ئێمپایەر  ئیکس ئیف.... ......................... دێ؟ لێ چیان ئایەتوڵاڵ و  واڵته و ئه ڕیاڵی ئێران، لەمەودوا -٣٦
 ...روببین جێنیفەر -پۆست  واشینگتۆن..... ............ دراوە لەهەڵاڵ ڕاستەکانەوە لەمیەن ئێران بە بەرامەەر ترامپ ستراتیژیی -٣٧
 ..........................جیهانییبدا میبدیای لە کاردانەوەی و دێموکڕا  قەاڵی سەر بۆ ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی دڕندانەی هێرشی -٣٨
  ...جیگلیو مایک - نیوز زفیدبا ........................................ سارد شەڕی لە وەرگرتن ئیلهام بە ترامپ نوێی ستراتێژیی -٣٩
 ...گانەیک ویبلەد کیفردر ................................................................... ئێراندا بەسەر سەرکەوتن ستراتێژیی -٤١
 ...مێلمەن یوسی - پۆست اڵمجێروز...... .................................... ناوچەیە ناسەقامگیرکردنی سەرەکیی داینامۆی ئێران -٤١
 ...ئۆزبۆرن چارلیی - نێت دەی زیرۆ....... ..................... ئێران لە تێلێگرام ترافیکی بەبارمتەگرتنی و پی جی بی هێرشی -٤٢
 ...ئینسایدر منسبی - نژاد قاسم سەعید .............................بکا  چڕتر هەوڵەکانی دەبێ ئابوورییەکان گەمارۆ بۆ ترامپ -٤٣
  ...پۆمپیبۆ مایبک - پاڵیسبی فبارین.... ........................................... دا ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی ستراتێژیی لە ئێران -٤٤
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 ٦٦٦......................... الپەڕەی ........................  ٧١٠٢: ساڵیبابەتەکانی 

  
 ...پۆمپیبۆ مایبک - پاڵیسی فارین........ ..................................... دا«ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی ستراتێژیی» لە ئێران -٤٥
 ...لبیم کێڤبین -پاڵیسی  فارین....... ............................................................ مردووە ئێران داهاتووی ڕێەەری -٤٦
 ...جانسبۆن کیبت -پاڵیسی  فارین... .................... ئێران دژی ئامریکا گەمارۆکانی بۆ ئورووپا ەتیییەکی موازی ڕێگاچارەی -٤٧
 ...ئینتێرێسبت نەشناڵ - عەبدو ژانڤیڤ... .......................... بێ وارشۆ کۆنفڕانسی نیگەرانی دەبێ ئێران ئیسالمیی کۆماری -٤٨
 ...دامی گالیبپ - نیووزویبک...... .............. دەبنەوە؟ نیمیک لێک ئێران لەگەڵ شەڕ بۆ وپائورو و یەکگرتووەکان واڵتە ئاخۆ -٤٩
 ...ببارکی جەی هێنبری -ئەفەیبرز  فارین....... ...................................................................... کورد ڕابوونی -٥١
 ...ببارکی جەی هێنبری -ئەفەیرز  فارین....... ................................................................... کورد ڕێنێسانسی -٥١
 ...کبارتەر سبارا..... .............................................. بکرێ؟ لەگەڵ چێ دەکرێ ڕۆژئاوا لە ئێران تێرۆریستیی نفوزی -٥٢
 ...مفرانچبی هباوارد -مۆنیتۆر  ساینس کریستیان ..........................................ال ڤێنێموئێ و ئێران ڕێژیمەکانی گۆڕینی -٥٣
 ...کبۆنتینەتتی مباتیو - بیکن فری واشینگتۆن........... ............................................................... ئاشتی تای -٥٤
 ...ببرۆدەر جاناتبان - نیووزویک... ...............................شەڕ؟  دەبێتە ئاخۆ بەاڵم ە،قووڵ ئێران و ئەمریکا نێوان گرژیی -٥٥
 ...وایبتن کریسبتیان - ئینتەرێست نەیشنال...... ................................ بەێ شەڕ با لێگەڕێن ئێران کردنی چاوترسێن بۆ -٥٦
 ...ڕۆسبێنفێلد جێس - بیست دەیلی... ................................. پەرەدەستێنێ یکائەمر و ئێران نێوان گرژیی کە کاتێکدا لە -٥٧
 ...روببین مایکب  - ئینتەرێسبت نەیشنال............. .......................................... نمیکە؟ ئێران ڕێژیمی کۆتایی ئاخۆ -٥٨
 ...هبیکس جۆزێبف - تایم....... ....................................... ئێران ەڵلەگ خۆی نهێنیی شەڕی بە داوە پەرەی ئیسڕائیل -٥٩
 ...ویمبمەر ئاندرێیاس.. ...................... هەڵدەوەشێن؟ لێک تر هەندێکی بەاڵم دەگرن، یەک واڵ  هەندێک بۆ نەتەوەسازی -٦١
 ...ویمبمەر ئاندرێیاس.... ............................... وەسازینەتە و دەوڵە  سەرهەڵدانی مێژوو؛ بۆ گەڕانەوە - نەتەوەسازی -٦١
 ...سبپایەر جاناتبان -پۆسبت  ئورشەلیم..... ...............................سووریە  و عێراق لە ئێران "سیستمی" دژی سەرهەڵدان -٦٢
  ...غەددار حەنین - پاڵیسی فارین..... .......................................... دەدا کیس لە ناڤین خۆرهەاڵتی خەریکە ئێران -٦٣
 

 ٧٢٢................. الپەڕەی ............................  ٧١٧١: بابەتەکانی ساڵی 
 

 ...کاشبێتا جەی ئەی - ڕیڤیوو نەیشناڵ........................... دەخەن؟  پاشگوێ ئێران کۆلۆنیالیممی ئاکادێمیسیەنەکان بۆچی -٦٤
 ............................................ "فیبرووزە کۆشبکی پیباوکوژانی" کتێەی نووسەری حەکاکیان، ڕۆئیا نووسراوەیەکی خاتوو -٦٥
 ...هیبرش مایکب  ژانسۆن، کیت لین ، کاڵوم - پالیسی فارین......................... کارەساتەار  حەیاچوونێکی و ئێران ڕێژیمی -٦٦
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 ...شبراوگەر برایبان :پۆست ئورشەلیم.............................................. مەهدی  دۆکتورینی و سولەیمانی قاسم مانینە -٦٧
 ...فادیس سام - تایمم واشینگتۆن............................ هاتوە  ئێران دڕندەی دیکتاتۆریی مۆتەکەی بە هێنان کۆتایی کاتی -٦٨
 فانبک جباش - پرێس ئاسۆشییەتد.  پێکرد دەستی کۆرۆنا فایروسی دەرمانی تاقیکردنەوەی بۆ توێژینەوە کگرتووەکانیە واڵتە لە -٦٩
 ....وود گرایبام - ئاتالنتیبک..........................................  هەڵتەکێنێ لێک ئێران کۆمەڵگەی دەتوانێ کۆرۆنا ڤایرۆسی -٧١
 ...پووێڤبۆ تومباس - میبدیۆم................................................ هەبێ  کردەوە  ئێستا ەره دەبێ بۆ: کۆرۆنا ڤایرۆسی -٧١
 ...بەرمبان ئبیالن - ریڤیو نەیشنال........... ................  بکا؟ دەرباز کۆرۆنا ڤایروسی لە خۆی دەتوانێ ئێران ڕێژیمی ئاخۆ -٧٢
 ...هەراری نبوو  یوڤبال.......................................................................... .....کۆرۆنا  ڤایرۆسی دوای دونیا -٧٣
 ...یباهو: سبەرچاوە........................................ دەقەومبێ؟  چ دەکا، گیرۆدە مرۆڤ جەستەی کۆرۆنا ڤایرۆسی کە کاتێک -٧٤
 ...کەی مەک هباڵی - نیبووز فاکس.........................  کۆرۆنا ڤایرۆسی و ئێران ڕیشە دەچێتە موساد سەرۆکی کۆهەنی یوسی -٧٥
 ...کەی مەک هباڵی - نیووز فاکس................................. نەوەستاندوە  ئێرانی ناڕاستەوخۆی شەڕی و تێرۆریمم کۆرۆنا، -٧٦
 ...ۆدێبئادام کر - کنیب یفر نۆنگتیواش ......................................... رانێئ یدژەل یدانێپەرەو پ کانەگوشار یپاراستن -٧٧
 ...لفگانگۆو نێب - ممیتا نۆنگتیواش ..... بدا شانین رێبو ۆیخ ێوەهەیتاران د ،ەانییدوا مەئ یکانییەربازەس ەورەگ ەڵەه یدوا -٧٨
 ...رێبلێت لیبوەن - ستۆپ میلەئورش... ................ێ مێپارەد یتنید ەل ۆخ ژئاواڕۆ ەیوەو ئ ێخوازەید یسالمیئ یمارۆک ەیوەئ -٧٩
 ...نەفراتنتبمم ەیج تێس - ستۆپ میلەئورش... ......... ؟ێیەل ەڕیش ەکید یکێنێشو مووەه ەل اتریز استەڕوێن یتەاڵرهۆخ یچۆب -٨١
 انییەیشبۆخەن وەئ یکانەشبانین ایب ەگرتبوو یسبووک ەب انیب ١٩ - دۆڤیک یشۆخەن ەک ەوەچاکەوو یتاک یم ەل وەپت ییستدارەڵهەب -٨١
 ....................................................................................................................... ەوتببووەکەرنەد ێلبب
 ...تبمیفال دێفر - ڕیڤیۆ شنالەین.......... ............................... رانێئ ەب رەرانەەترامپ ب یتەاسیس یداهاتوو ینگاوەه -٨٢
 ...نۆفبرەئ رایو شب یداسا کا ایدال..... ....................................... رانێئ ەب رەرانەەب لیائڕسیئ یتەاسیس یانڕرسووەو -٨٣
 ...نیروبب کبلیما - ستێرێنتیئ شنالەین...... .............. یەتورک یمانڕکێت ۆیه ەتێبە ێتوانەکورد د یدانەڵرهەس ەک کیەگاڕێ -٨٤
. کینێببت ر -نیویببۆرک پۆسببت ....  بببۆچی دەوڵەتببی ئەمریکببا ددان بە هێرشببەکانی بیندببازی کە دەسببتی ئێرانببی لە پشببتە دانببانێ؟ -٨٥

 .............................................................................................................................. تیمێرمەن
 نەفرانتبمم ەیج تێسب... . ێبەه استەڕوێن یتەاڵرهۆخ رەس ەل ییرەگیکار ێتوانەد جانیرباەو ئاز نستانەرمەئ یکانەچوونەڵکهێت -٨٦
 ...با  یمێرێج ونا ی - ستۆپ میلەئورش.... .................... باکوور ەیرۆو ک رانێئ ۆب ەخراپ بوو رۆز یکڵێ، سا٢١٢١ ڵیسا -٨٧
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 ٧١٠٢: ساڵی
 

---------------------------------------------- 
 

 دا دێنێ بردنەوەی ترامپ چی بۆ خۆرهەاڵتی ناوین لەگەڵ خۆی
 

 گیلبەرت ئاچکار

 
ا، لە مریکا سیاسبەتی ئیمپراتبوریەتیی گبرتە بەر تبا ئیسبت لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەوە کە ویبالیەتە یەکگرتووەکبانی ئبه

پەیوەنببدی لەگەڵ سیاسببەتی دەرەوە بە گشببتی و خببۆرهەاڵتی نبباوین بەتببایەەتی، وێببدەچێ دۆنالببد ترامببپ وەک سببەرکۆماری 
 .تازەی ئەو واڵتە، پێشەینی نەکراوترین پیاو بێ کە ئەو پلەی بەدەست هێناوە

 
هەڵوێسبت و بۆچبوونی لە ببارەی  دا ترامبپ جبار لە دوای جبار قسبەی دژ بە یەکبی کبردوون و لە ماوەی پێشەڕکێی هەڵەژاردن

دا لێەبڕاوانە دووپباتی  سەرەڕای ئەوە ئەگەر چەند بابەتێک بکەینە بنەما کە ئەو لە سباڵی راببردوو. دا گۆڕیون چەندین بابت
کببردوونەوە، ئەوە ئەو شببتانەن کە گریمببانە دەکببرێ لە مبباوەی سببەرکۆماریی نبباوبراو کاریگەرییببان لەسببەر خببۆرهەاڵتی نبباوین 

 :هەبێ
 

  یی دەرگبای ویبالیەتە یەکگرتووەکبان بە رووی پەنباخوازانی سبوریه .یەکەم قوربانیبانی هەڵەژێرانبی نباوبراون  کی سوریهخەڵ
یی  دادەخرێ، ئەوە رەنگەێ پەناخوازە کریستیانەکان نەگرێتەوە چونکە پڕۆپاگەنبدەکانی ترامبپ لە دژی پەنباخوازانی سبوریه

 .کردۆتەوە( ۆفۆبیائیسالم)هەمیشە جەختی لەسەر ترس لە ئیسالم 
 

لە  "نببباوچەیەکی پبببارێمراو"یی، ترامبببپ پێشبببنیاری دروسبببت کردنبببی  ببببۆ پێشبببگرتن لە هببباتنە دەرەوەی پەنببباخوازانی سبببوریه
ییەکان لە جیبباتی چببوونە دەرەوە وەک پەنبباخواز لەوێ جێگیببر  چوارچێبوەی سببنوورەکانی ئەو واڵتەدا دەکببا، تببا ئبباوارە سبوریه

وتوویەتی کە واڵتەکانی خەلیجبی عەڕەببی ناچبار دەکبا پبارەی ئەو کبارە داببین ببکەن هەر  ئەو خۆی هەڵناوەتەوە و. بکرێن
 .دا دروست بکرێ وەک چۆن مەکمیک ناچار دەکا پارەی ئەو دیوارە دابین بکا کە قەرارە لە سنووری هەروو واڵ 

 
 لەگەڵ سەرکۆماری ئەو   نی روسیهیەکا ترامپ سیاسەتێکی تازەی دۆستایەتی و هاوکاری لەسەر بنەمای بەرژەوەندی :دووهەم
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وەک شتێکی ئەرێنی و پشبتگیریی   لە سوریه  ئەوە بە واتای قەووڵ کردنی دەوری روسیه. واڵتە ڤالدیمیر پوتین دەست پێدەکا
 .بەشار ئەلئەسەد وەک بژاردەیەکی کەمتر خراپ

گرتووەکبان لە نباوچەکەدا بکبرێ کە دەسبت لە یەکانی ویالیەتە یەک ئەوە شتێکی لۆژیکییانەیە کە داوا لە هاوپەیمانە نەریتی
دەوڵەتببی "ئەوکببا  واشببینگتۆن لەگەڵ مۆسببکۆ پشببتیوانی لە . هەڵەگببرن  پشببتیوانی کردنببی ئۆپۆزیسببیۆنی چەکببداری سببوریه

مریکا  ئەوە رێخۆشکەر دەببێ ببۆ هاوپەیمبانییەتی ئبه. دەکەن "ئۆپۆزیسیۆن"بە بەشداریی ئەندامانی ئاشتیخوازی  "هاوپەیمانی
 ."شەڕ دژی تێرۆر"رێژیمی ئەسەد بە ناوی  لەگەڵ

 
دا، کە ئەو لەو ببارەوە لەگەڵ پبوتین هباوڕایە،  لە دەسبەاڵ  "پیباوانی بەهێبم"وەک رەچاوکردنی سیاسەتی پشتیوانی کردنبی 

رەجە    یەکانی واشینگتۆن لەگەڵ سەرکۆماری میسر عەبدولفەتا  ئەلسیسی و سبەرکۆماری تورکیبه ترامپ دەیهەوەێ پەیوەندی
 .تەییب ئەردۆغان باشتر بکا

باشببتر بکببا، بە  "تێرۆریببمم"ئەو لەوانەیە هەوڵ بببدا پەیوەنببدیی نێببوان ئەو دوو پیبباوە بببۆ رێکخسببتنی هەوڵەکانیببان بە دژی 
 .تر قەووڵ بکا دا لە میەن ئەوی شێوەیەک کە هەرکام لە سەرکۆمارەکان پێناسەی تێرۆریمم لە واڵتی خۆی

 
رامببپ بببۆ بەرهەڵسببتکاریی ئێببران لە رێگببای هەڵوەشبباندنەوەی رێککەوتننببامەی نبباوکی کە بە لەبەر چبباو گرتنببی ویسببتی ت

ی سبوننی  کوچکه بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما پەسبەندی کردببوو، ئەو لەوانەیە عەڕەبسبتانی سبعودی هبان ببدا ببۆ پێکهێنبانی سبێ
 .پێکهاتوو لە ئانکارا، قاهیرە و ریاز بە پشتیوانیی واشینگتۆن

هەروەک هەڵوێسبتی نەیبارانەی بە دژی چبین ناتەببایی )لە رۆیای ترامپ بۆ خۆرهەاڵتی ناوین لێبرە دایە  ناتەبایی سەرەکی
گەیشبتن بەو ئامبانجە دەخبوازێ کە هەم مۆسبکۆ و هەم رێژیمبی ئەسبەد قەناعەتیبان (: سەرەکیی لە رۆیای جیهانیی ناوبراوە

 .پێ بێندرێ کە پەیوەندییەکانیان لەگەڵ تاران بپچڕێنن
 

دا پەیوەنبدییەکانی بەشبێوەیەکی بەرچباو لەگەڵ  تری نباوچە کە لە بەڕیبوەبەرایەتیی ترامبپ "پیاوێکی بەهێمی"دا  اییلە کۆت
تری سبەرکەوتنی ترامبپ، خەڵکبی فەلەسبتین  یەکی راستەوخۆی بۆیە، قوربانی. واشینگتۆن باشتر دەبێ بێنیامین ناتانیاهوویە

، دەسببببتی لە گشببببت سببببەرۆک ٢١١١ی سببببیپتامەری ١١وای رووداوی دەبببببێ چببببونکە نەتانیبببباهوو پبببباش ئاریێببببل شببببارۆن بە د
 .تری ئیسرائیل بۆ هەڵسوکەو  لەگەڵ ئەوان ئاواڵەتر دەبێ وەزیرەکانی

 

  وه دا باڵو بۆته"کوردستان"ی  ی رۆژنامه٦٩٢  لە ژماره
 

 ٢١١٦ی نۆڤەمەەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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سەکانی سیاسەتی دەرەوە کە رێکس تیللێرسۆن وەک وەزیری کاروباری دەرەوە لە سووریە تا ناتۆ، پر

 بەرەوڕوویان دەبێتەوە
 

ئەگەر بێتوو پشتڕاست بکبرێتەوە کە رێکبس تیللێرسبۆن ببۆتە وەزیبری کاروبباری دەرەوە، ئەو دێتبو بە حەسبرەوەتە دەڕوانێبتە 
 .نەو  (کۆمپانیای)ژیان وەک سەرۆکی 

 
ئەوەی . تیللێرسببۆن ئەرکببی دەسببتەبەر کردنببی ئەوپەڕی قببازانر بببۆ پشببکدارەکانی لە ئەسببتۆیە وەک سببەرۆکی ئێکسببۆن مۆبیببل،

راستی بێ هی  پێوانەیەکی تری سەرکەوتن گرینگ نیە و هەر کەسیش بتوانێ بە میلیارد پارە بەژێرێ دەتوانێ ئەو حیسبابە 
بەهاکبانی ویبالیەتە »چ نرخێبک لە . دژوارترەدەستەبەر کردنی سەرکەوتن وەک دیپلۆماتی پایەبەرزی نەتەوە، کارێکی . بکا

مافەکببانی مببرۆڤ بببدرێ و ئەوەی کە ئبباخۆ نرخببی گببۆڕینەوەی ئەو ئامانجببانەلەگەڵ ئاسایشببی نەتەوەیببی « یەکگرتووەکببان
دا بەرهەڵستکار و رەقیب کەم نابن کە لە کاتێکدا کە ئەو شبتێک  چەندە؟ لە بەڕێوەبەرایەتی یا تەنانە  لە وەزارەتی خۆی

 .هەڵدەسەنگێنێ ئەوان بە خراپی هەڵسەنگێنن یاخود پێوەری بە تەواو جیاواز بۆ هەڵسەنگاندن بە کار بێنن بە باش
 

یبانەی  لە زۆر لەو قەیبرانە جیهانی. دا زۆر دەگمەن هەڵدەکەوێ کە تەنیا کڕیبار و فرۆشبیارێک بوونیبان هەببێ لە دیپلۆماسی
ا سبەر هەڵبدەدەن، گڕۆڵەیەکبی ئباڵۆزی بەرژەوەنبدییەکان پێبک دێ کە کە چاوەڕوانی تیللێرسۆنن و ئەوانەی کە لە داهباتوود

ئەوە بە تبببایەەتی لەو دۆخبببانەدا وەڕاسبببت دەگەڕێ کە هەنبببدێک لە بنەماکبببانی .بەێبببتەوە« مبببامەڵەچییەتیی»بەرەنگببباری 
 .سیاسەتی دەرەوەی ترامپ لەگەڵ ئەوانی تر ناتەبان

 
 کۆریای باکوور

 
نی کباڵوەی نباوکیی لەسبەر مووشبەکی دوورهباوێژ دەکبا کە بگباتە کەنباری رۆژئباوای ئبون کبار لەسبەر دانبا رێژیمبی کبیم یونبگ

هەر هەوڵێکببی سببەربازی بببۆ وەسببتاندنی پێشببکەوتن لەو بببارەوە، وێببدەچێ بەێببتە هببۆی وەاڵمێکببی . ویببالیەتە یەکگرتووەکببان
یەکێبک لە هاوپەیمانەکبان، . ابەزەبر و رەنگەێ ناوکی، بە دژی هاوپەیمان و پێگەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکبان لە نباوچەد

کۆریای باشوور، لەوانەیە دەست بە بیرکردنەوە لە دروست کردنی بۆمب بکا، کاتێک هەسبت بکبا کە ویبالیەتە یەکگرتووەکبان 
ترامبپ وای نوانبدووە کە ئەودەیبهەوێ ببۆ چارەسبەریی ئەو کێشبەیە داوا لە چبین . لە بەڵێنیی پارێمگاریی لەوان شل بۆتەوە

وەک وەزیببری کاروببباری دەرەوە، تیللێرسببۆن دەبببێ بیببر لەوە بکبباتەوە چببۆن ئەو . خبباتە سببەر کۆریببای ببباکووربکببا کە زەخببت ب
 .بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ چین: سیاسەتە پەیڕەو بکا لە کاتێکدا ئەو دەبێ ئەولەوییەتێکی تری ترامپ لەبەرچاو بگرێ
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 چین

 
ە قسبببە کبببردن لەگەڵ سبببەرکۆماری تبببایوان قەیرانێکبببی لە ترامبببپ هەر ئێسبببتا لە مببباوەی دەستاودەسبببت کردنبببی دەسبببەاڵ ، ب

سباڵەی یەک چبین کە بە مانبای  ٣٧چین دروست کردووە و شک و گومبانی خسبتۆتە سبەر سیاسبەتی -مریکا پەیوەندییەکانی ئه
بەیژینگ وتوویەتی کە ئەو کاردانەوەی توونبدی دەببێ ئەگەر پرەنسبیپی یەک چبین . بەفەرمی نەناسینی سەربەخۆیی تایوانە

کباردانەوە تبووڕەکە لەوەش خراپتبر دەببێ ئەگەر بێتبو ترامبپ هەڕەشبەکەی بەباتە سبەر کە . وەم بنرێ (مریکاوە لەمیەن ئه)
. ناو بردبوو و گوتەووی لەبەر ئەو هۆیە باجی قورسدەخاتە سەر کەلوپەلی هاوردەی چینبی« گەمەکەر بە پارە»چینی وەک 

داوای لببێ بکببرێ کە پببێش بە قببووڵتر بببوونەوەی قەیببرانەکە و دەسببتپێکی  لە سببەرەتای دەسببتەەکاربوونی وێببدەچێ تیللێرسببۆن
مریکالە دەریبای  شەڕی بازرگانیی یا لەوەش خراپتر، بە لەبەرچاو گرتنی ئەو زانیارییە کە هەر ئێستا هێمەکانی چبین و ئبه

 .باشووری چین تێک هەلدەنگوێن، بگرێ
 

  ئورووپا، ناتۆ و رووسیه

 
اشینگتۆن لە ئورووپا بە قووڵی نیگەرانی پەیوەندییەکانی ترامپ لەگەڵ مۆسکۆ، هۆگریی ئەو ببۆ کۆنترین هاوپەیمانەکانی و

بەجبببێ گەیانبببدنی ئەرکەکبببانی ویبببالیەتە یەکگرتووەکبببان بەرامبببەەر نببباتۆ، هەڵویسبببتی بەرامبببەەر یەکیەتیبببی ئورووپبببا بە 
و پەیوەنبدییەکانی لەگەڵ راسبتە  (ئورووپاچوونە دەری بریتانیا لە یەکیەتیی )لەبەرچاوگرتنی شاگەشگەبوونی بە برێکمیت 

وگوڕەکبانی تیللێرسبۆن لەگەڵ کبرێملین،  پەشێوییەکان هێنبدەی دیبکەش بە مێبژووی پەیوەنبدییە گەرم. تووندڕەوەکانیئورووپان
یانەی بازرگانێک بەێتە هۆی مامەڵە بە ئاسایشی هباوبەش لە لێبواری هاوپەیمبانییەکە و  ئەو ترسەی کە روانگەی مامەڵەچی

زۆربەی . ۆیشببتن بەرەو ئاجێنببدای موسببکۆ بببۆ دامەزرانببدنەوەی نبباوچەی دەسببەاڵ  لە خببۆرهەاڵتی ئورووپببا، پەرەدەسببتێننر
دەوڵەتانی ئورووپا داوای دەربڕینی راشبکاوانەی بباوەڕ بە یەکیەتیبی ئورووپبا و نباتۆ و بەرەی یەکگرتبوو لە دژی مۆسبکۆ بە 

مۆسببکۆ خببۆی لەگەڵ رێککەوتنببی مینسببک لە بببارەی کۆتببایی هێنببان بە هببۆی دەسببتوەردانی سببەربازی لە ئوکراینببا دەکەن و 
ئاخۆ سەرۆکی تیللێرسۆن ئامادەیە ئەو زەمانەتانە بدا؟ ئەگەر نا، نسکۆی زۆر چاوەڕوان دەکبرێن کە . یەکە دەگونجێنێ ناکۆکی

 .دەبێ هەڵسوکەوتیان لەگەڵدا بکرێ
 

 ئێران

 
 ستنیشانی کردوون سوورن لەسەر بەربەرەکانی لەگەڵ نفووزی ئێران لە رێەەرانی ئاسایشی نەتەوەیی کە ترامپ تا ئێستا دە
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دا پشببتیوانیی قببایم بببۆ وەهببا  لە کببۆنگرە. نێوەراسببت، پشببتیوانیی لە تبباقمە چەکببدارەکان و بەرنببامەی مووشببەکی رۆژهەاڵتببی
یەکەی  ی رێککەوتنە نباوکیئەو پرسیارە لە ئارادایە کە ئاخۆ واشینگتۆن کار بکا بۆ هەڵوەشاندنەوە. سیاسەتێک بوونی هەیە

سبباڵی رابببردوو؟ ئەوە دەتببوانێ بەێببتە هببۆی تببۆڵە ئەسببتاندنەوەی ئێببران و ئەوان رایببەگەیەنن کە چیتببر بەربەسببتەکانی سببەر 
ئەگەر ئەوان بەشبێوەیەکی بەربباڵو دەسبت ببکەنەوە بە پیتانبدنی ئۆرانیبۆم، ئەوە .یەکانیان لەبەر چاو ناگرن یە ناوکی چامکی

یەکگرتووەکان هەروەها دەبێتە دروست   هەڵوەشاندنەوەی رێککەوتنەکە لە میەن ویالیەتە. ێنێتەوە سەر مێمبژاردەی شەڕ دەه
و چبین، هباوواژۆکەرانی رێککەوتبنەکە، کە دەببێ مبامەڵەی   مریکا و رۆژئاوایئورووپبا، رووسبیه کردنی قەڵشتیک لە نێبوان ئبه

یەکگرتووەکان لە سەر رێککەوتنەکان مواز دەکا کە ببۆ وێبنە دەبێبتە ئەوە بڕوا بە قورسایی واژۆی ویالیەتە . لەگەڵدا بکرێ
 .مواز بوونی هەوڵەکان بۆ گەیشتن بە رێککەوتن لەسەر بەرنامەی مووشەکیی کۆریای باکوور

 
 سووریە و دژایەتیی تێرۆریزم

 
تێرۆریببممە، کە ئەگەری  ئەو ئاراسببتەیەی کە ترامببپ و فلببین لە سببووریە نەخشببەیان بببۆ کێشبباوە ئامببانجەکەی بەتەواوی دژی

چەنببدین پرسببیاری بببێ وەاڵم لە پەیوەنببدیی لەگەڵ ئەو . و رێژیمببی سببووریە لەبەر چبباو گیببراوە  هاوکبباری لەگەڵ رووسببیه
سیاسبەتەدا دەبببێ لەسبەرەتادا جببوا  ببدرێنەوە و زۆر وێببدەچێ کە وەزیبری کاروببباری دەرەوە ئەرکبداری دۆزیببنەوەی رێگاچببارە 

وکباری لەگەڵ دوو میەن کە بەرپرسبی بۆمەبارانی بێەەزەییبانە دژی خەڵکبی سبیڤیل و چەنبدین پێش هەموو شتێک، ها. بکرێ
تبببرن، زەنبببدەقی هەنبببدێک لە هاوپەیمبببانە ئورووپاییەکبببان دەببببا و دەبێبببتە هبببۆی ئبببامرازێکی بەهێبببم ببببۆ  تببباوانی جەنگی

ە هەروەهبا پێویسبتی بە هاوکباریی ئەو. جیهادیستەکان لە سووریە بۆ راکێشانی هاوسۆز لە سەرانسەری جیهان بۆ می خۆیبان
سەربازیی لەگەڵ ئێرانە کە دەبێتە هۆی ئاسان کردنی کردنەوەی کۆریبدۆری راسبتەوخۆ لە نێبوان ئێبران و لوبنبان کە ئەویبش 

ئەوە تووشی ئاستەنگی بەرچاو لە کۆنگرە و پێنتباگۆن، شبوێنێک . لە دژی ئامانجی ستراتیژیکی کەم کردنەوەی نفوزی تارانە
پێویسببتی بە ئیجببازەی تببایەەتیی وەزیببری بەرگببری، جببایمم مەتببیس هەیە،   وکببارییەک لەگەڵ هێمەکببانی رووسببیهکە هەر ها
تر، تیللێرسببۆن پێویسببتی بە لێهبباتوویی دیپلۆماتیببک هەم لە واشببینگتۆنوهەم لەدەرەوەی  لەو بببوارەدا و زۆر بببواری. دەبێببتەوە

 .واڵ  هەیە
 

  وه و بۆتهدا باڵ"کوردستان"ی  ی رۆژنامه٦٩٦  لە ژماره
 

 ٢١١٧ی جانێوێری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 تڕامپ زەخت دەخاتە سەر کردارە تێرۆریستییە نێونەتەوەییەکانی ئێران

  
 برۆسکی.ج.ماتیو ر

 
یی، پباش لێکبدانەوەی دوای هەوڵە بێ ئاکامەکەی، وێدەچێ بەڕێوەبەرایەتیی تڕامپ ئامادەی دەرکردنی بڕیارێکی سەرۆکایەت

 .میەنە جیاجیاکانی یاسایی، بێ کە جاری یەکەم بەسەریان دا تێپەڕ بەوو
 

ئێببران، عێببراق، سببوریا، یەمەن، : واڵ  دەگببرێتەوە، واتە ٧نببابێ مببرۆڤ لەوە شببۆکە بببێ کە بڕیببارەکە ئەوجبباریش هەمببان 
یببان هەیە یببا خببود (گببرین کببار )تی سببەوز جیبباوازیی سببەرەکیی ئەوەیە کە ئەو کەسببانەی کە کببار. سببومالی، سببودان و لیەببی

هببباوواڵتیی دووانەی ئامریکبببایی و یەکێبببک لەو واڵتانەیبببان هەیە بۆیبببان هەیە کە بە ئبببازادیی سبببەفەر ببببۆ نببباو و دەرەوەی 
لە . ودەزگاکانی ئەمریکایی چیتبر پەنبابەرانی سبوریایی لەو بڕیبارە هەڵنباوێرن جگە لەوە دام. ویالیەتە یەکگرتووەکان بکەن

ێداچوونەوە بە داوای ڤیما و پەناخوازانێک کە بە هۆی ئایینییەەوە قەاڵچۆ دەکرێن هی  پێداچوونەوەیەکی تبایەەتیی کاتی پ
سببەرەڕای ئەوە، بڕیبباری نببوێ بە دوای ئەو بڕیببارەدا دێ کە بە شببێوەیەکی کبباتیی دانببی ڤیببما بە . بببۆ کەیسببەکەیان نبباکرێ

 .هاوواڵتیانی هەندێک واڵتی خاوەن موشکیلەی راگر 
 

لە کاتێببک دا کە واڵتببان و رێکخراوەکببانی پشببتیوانی تێرۆریببمم کە بە هیببوای زیببان گەیانببدن بە ئەمریکببان بە شببێوەیەکی 
بەرچاو لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستن، ئەوان زۆر جار پشبت بە واڵتبان یبا کاربەدەسبتانی گەنبدەڵ لە دەرەوەی ئەو نباوچەیە ببۆ 

ئەوەی کە لە مشبتومڕە سیاسبییەکان لە . ەیەک ئاکباری نایاسبایی، دەبەسبتنهێنانی توانبایی دارایبی لە رێگبای زنجیبر وەدەست
بببارەی ئەو کببرچەەرانە دا ون دەبببێ پیوەنببدیی نێببوان دوژمنببانی ئامریکببا، وەک ئێببران و حیمبببوڵاڵ، و رایەڵەی شبباراوەیان بببۆ 

ای باشبوور و تەنبانە  ویبالیەتە ئەو باسکە داراییانە دەگەنە ئەمریکب. پشتیوانیی دارایی تێرۆریستان لە سەرانسەری جیهانە
یەکگرتووەکانیش، ئاماژە بە پێویستیی بەرگریی ئێمە بۆ پێش گرتن بە دزە کردنی تێرۆریستان بۆ ناو واڵتبی ئبێمە و جبڵەو 

 .باخەڵەکانیانە  کردنی بەرهەڵستکارەکانمان لە رێگای زەرەرلێدان لە کیسە
 

اوڕوونی لە ببببارەی هەوڵەکبببانی بەڕێبببوەبەرایەتیی نبببوێ لە دژی لەو پەیوەنبببدییەدا، چەنبببد راپبببۆرتی نبببوێ لەوانەیە بەرچببب
هەرچەنببد کە زۆربەی هەواڵەکببان جەختیببان لەسببەر جێەەجببێ کببردنە ناسببەرکەوتووەکەی پالنببی سببەرەتایی . تێرۆریسببم بببدەن

بەشبێک لەراسبتی دا وێبدەچێ کە ئەوە . کردەوە، ناوەرۆکی سیاسەتی نوێ بە بێ پەیوەندیی بە رووداوی ترەوە نەهاتە کبایە
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بێ لە هەوڵەکانی سەرکۆمار ترامپ ببۆ بەرپەرچبدانەوەی ئێبران و نبوێنەرە تێرۆریسبتەکەی، حیمببوڵاڵ و هەروەهبا داعبیش و 
 .گروپە تێرۆریستییە سوننییەکانی تر

 
کۆمپانیبا کە پەیوەنبدییان بە  ١٢کەس و  31جگە لە بڕیاری سەرۆکایەتیی، وەزارەتبی دارایبی ئبابلۆقەی نبوێی خسبتتە سبەر 

 نامەی بەر
کاربەدەسبتانی کۆشبکی سبپی . مووشەکی بالیستیکیی ئێران و پشتیوانیی لە سوپای قودسی سەر بە سبوپای پاسبدارانەوە هەیە

بباس دەکەن و ئامباژە بەوە دەکەن کە نەخشبەیەکی تبۆکمەتر ببۆ رووبەڕوو ببوونەوە لەگەڵ « دەسبتپێک»ئەوە وەک هەنگاوی 
 .کە لە رێککەوتنی ناوەکیی بە چارەسەرنەکراوی مابوونەوە، بەڕیوەیەچامکییە گێرەشێوێنەکانی کۆماری ئیسالمی 

 
واڵتەی کە لە بڕیبباری سببەرۆکایەتیی ترامببپ دا ئاماژەیببان پێببدەکرێ هببۆی چوونەسببەری پێببوەری ئەو هەەڕەشببانەن کە  ٧ئەو 

ە شێوەی بەرچاو چامکە یبا ئەوانە واڵتانێکن کە لەوێ داعیش ب. ویالیەتە یەکگرتووەکان لەدەرەوە ڕا بەرەوڕوویان دەبێتەوە
 .واڵتی ناسەرکەوتوون کە وەک شوێنی پەروەردە کردنی تێرۆریممی ناودەوڵەتیی کەڵکیان لێوەردەگیرێت

 
جێگای ئاماژەیە کە ئێران لە هەرکام لەو شەش واڵتانەی تر بەشێوەی سیاسیی یا لەشکەریی چامک بووە، لەشبەڕی نباوخۆی 

سومالی و سودان و تەنانە  لیەی، ئەو شوێنەی کە تێوەگالنی سبوپای قبودس لە هێرشبی عێراق، سوریا و یەمەن را بگرە تا 
لە میەن راوێژکبباری ئاسایشببی نەتەوەیببی پێشببوو مایکێببل فلببین، کە ئەو کببا  وەک بەڕێببوەبەری ئاژانسببی  ٢١١٢بێندببازی لە 

 .هەواڵگریی هێمی بەرگریی کاری دەکرد، ئاشکرا کرا
 

بە . ەم لە بارەی کۆچەەرانەوە بە شێوەیەکی کاتیی پێشی بە داهاتی ئێران و حیمبوڵاڵ گبر جێگای ئاماژەیە کە بڕیاری یەک
ئەمریکبایی، هەسبتی -هەزار ئێرانبی ٥١١تبا  ٣١١گوێرەی هەواڵێک ئەوە کاردانەوەکەی لە باشووری کالیفۆرنیا، شوێنی ژیبانی 

 .پێکرا
بە ناوبببانگە، « تێهببرانجێلێس»ئببانجێلێس کە بە  لۆسفەرهبباد بەشببارەتی، کە ئاژانسببێکی سببەفەری لە وێسببتوود، گەڕەکێکببی 

لە مباڵپەڕی . گوتی کە سەرەڕای تووڕەیی لە بڕیاری تڕامپ، سنووردارکردنی سەفەر دەتوانێ رایەڵەی دارایی حیمبوڵاڵ تێکدا
دۆاڵریبان  هەندێک خەڵکی دەوڵەمەندی ئێرانی هەن کە بە میلیۆن یاخود بە میلیبارد»لوبنانی نەهارنێت دا بەشارەتی گوتی 

. ئەوانە خەڵکی ئاسایی نین کە بۆ خوێندن یاخود کبار دێبن. هەزار دۆمر بۆ کارتێکی سەوز سەرف دەکەن ٥١١هەیە و ئەوان 
 .«ئەوانە کەسانێکن کە پشتگیریی لە سوریا و حیمبوڵاڵ دەکەن
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، رێگبای هەرزانتبر ببۆ کڕینبی لە کاتێکدا کە کڕینی کارتی سبەوز لە نباوخۆی ویبالیەتە یەکگرتووەکبان نرخێکبی بەرزی هەیە
 .بەڵگەی وەها هەن کە رێگا بە تێپەڕ کردنی سنوورەکان دەدەن

 
ببۆ وێبنە ببڕواننە کەیسببی ڤێنێبموئێال و جێگبری سبەرکۆمارەکەی، تبباریم ئەلئەیسبامی، کە یەکبێکە لەو کەسبانەی کە بە هببۆی 

بە گوێرەی لێکبۆڵینەویەکی سبی ئبێن ئبێن کە . قاچاخی ماددەی سڕکەر بەر ئابلۆقە نوێکەی بەڕێوەبەرایەتیی تڕامپ کەوتووە
پاسپۆرتی ڤێنێموئێالیی کە بۆ خەڵکانی خبۆرهەاڵتی نباوین، کە هەنبدێکیان  ١٧٣ساڵێکی پێچووە، پەیوەندی نێوان تاریم و 

 کە دەست سی ئێن ئبێن کەوتبووە، ٢١١٣بە گوێرەی راپۆرتێکی هەواڵگریی لە . پەیوەندییان بە حیمبوڵاڵوە هەبووە، سەلماوە
دانی ڤیما و مافی هاوواڵتیی ببوون بە خەڵکبی واڵتبانی تبر ببووە، بەتبایەەتی سبوریایی، لوبنبانی، »ئەلئەیسامی بەرپرسی 

بەڕێوەچبوون، کاتێبک کە نباوبراو وەزیبری  ٢١١٢تا  ٢١١٨ئەو چامکییانە لە نێوان ساڵەکانی . «ئۆردونی، ئێرانی و عێراقی
 .کۆچەەریی و فەرماندار بووە

 
. تەماتیک لە پەیوەنبببدیی لەگەڵ بەڵبببگەی تەزویبببر تەنیبببا لەنببباو سبببنوورەکانی ڤێنێبببموئێال دا بەڕیوەنببباچێگەنبببدەڵیی سیسببب

، پاسببپۆر ، ڤیبببما، بەڵبببگەی لەدایکەببوون و دۆکبببومێنتی تبببری ٢١١٤لێکببۆڵینەویەک دەریخسبببتووە کە منببی کەم تبببا کۆتبببایی 
لە هەمبببان کاتبببدا، غبببازی نەسبببرەدین . رۆشبببراونڤێنێموئێالیبببی بە هەزاران دۆمر لە باڵویمخبببانەی ئەو واڵتە لە بەغبببدا ف

دیپلۆمبباتی ڤێنێموئێالیببی کە لە باڵوێمخببانەی ئەو واڵتە لە سببوریا کبباری دەکببرد، ئێسببتاش لە میەن ئێببف بببی ئببای بە هببۆی 
 .بۆ حیمبووڵاڵ و ئاسانکاری بۆ سەفەری ئەندامانی حیمبوڵاڵ بۆ ڤێنێموئێال و لەوێڕا، داواکراوە« پارە کۆکردنەوە»
 

اتێکدا بۆ سەفەر لە ڤێنێموئێال ڕا بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکان پێویسبت بە ڤیبما دەکبا، پاسبپۆرتی ئەو واڵتە ببۆ سبەفەر لە ک
 .واڵتی یەکیەتیی ئوروپا، پێویستی بە ڤیما نیە ٢٦واڵ ، لەناویاندا  ١٣١بۆ 
 

 ۆڵینەوەیەکیی درێژخایەن لە بارەی ی فێوریە، بەرپرسانی وەزارەتی دارایی ئەمریکا، تاریم ئەلئەیسەمییان پاش لێک١٣لە 
بە . پەیوەندییەکانی ناوبراو بە هەناردەکردنی مباددەی سبڕکەر و ئیسبالمیی توونبدڕەو خسبتە نباو لیسبتەی ئابڵۆقەکانیبانەوە

، ئەو (OFAC)گببوێرەی کاربەدەسببتانی وەزارەتببی دارایببی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان بببۆ کببۆنترۆڵی دارایببی خەڵکببی بیببانیی 
سمیت . ەڕێوەبەری ئۆفاک، جان ئیبە وتەی ب. میلیاردییەکەی دەگرێ ٣بە دەستڕاگەیشتنی ناوبراو بە سامانە کردەویە پێش 

ئەو پەروەندەیە نێشانەی جەخت کردنە لە سەر هەناردەکەرانی ماددەی سڕ کەر و ئەو کەسبانەی کە یارمەتییبان دەکەن کە »
 .«ەوەداهاتە نایاساییەکانیان لە ویالیەتە یەکگرتووەکان بشۆن
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بە . چەند رۆژ دوای باڵوکردنەوەی لێکۆڵینەوکەی سی ئێن ئێن، ڤێنێموئێال پەخشبی کانباڵی سبی ئبێن ئبێن ئیسبپانۆلی راگبر 
دەسبتدرێژیی راسبتەوخۆ دەکباتە سبەر »گوێرەی لێدوانێکی کۆمیسیۆنی پەیوەندیی تەلەفۆنیی نەتەوەیی، هەواڵنێریی ناوبراو 

 .«وهەوای پێکەوە هەڵنەکردن دروست دەکا کەش»واڵتە و  لەو« ئاشتی و سەقامگیریی دیموکراتیک
 

بە وتەی راپۆرتێکی تازەی کارناسبێکی دژە سبیخوڕیی، مباتییو لێڤیبت، . هەموو ئەوانە نیشاندەری هەڵسوکەوتێکی جێگرتوون
قەی کە ئەنبببدامەکانی بەفەرمیبببی وەک ئببباڵ» جموجبببۆڵێکی بەرچببباو لە بەڕیبببوەبەرایەتیی پەیوەنبببدیی دەرەوەی حیمببببوڵاڵ، 

پەیوەندیی لە ناو تاراوگەنشینە شبیعەکانی سەرانسبەری جیهبان کبار دەکەن، بەاڵم بە شبێوەیەکی پەرەگرتبوو خەریکبی کباری 
 .کاربەدەستانی هەواڵگریی کاناداش باسی چامکیی هاوشێوەیان کردوە. «نایاسایی و تێرۆریستیین، هاتوەتە ئاراوە

 
کاربەدەسبببتانی ویبببالیەتە »بە وتەی لێڤیبببت . مبببوو جیهانیبببان تەنیبببوەتەوەبێگومبببان کۆمپانیبببا تاوانکارەکبببانی حیمببببوڵاڵ هە

لە داهاتی رێکخراوە تێرۆریستییەکانی خۆرهەاڵتی ناوین بەگشبتیی ‹ بەشێکی بەرچاو›یەکگرتووەکان لەسەر ئەو بڕوایەن کە 
جبا ئەوە . «سبایی وەدەسبت دێمیلیارد دۆاڵرانەوە دێ کە بە تەنیا لە ویالیەتە یەکگرتووەکبان لە رێگبای نایا ٣١تا  ٢١لەو 

پۆلیسببی ئامریکببا پێببی وایە کە دەسببت و . مبباددەی سببڕکەر، ماشببێنی دەسببتی دوو، کۆمپانیببای شببۆردنەوەی پببارە دەگببرێتەوە
 .پێوەندەکانی حیمبوڵاڵ پشکی شێریان لەو پەیوەندییەدا پێ بڕاوە

 
نی حیمبببوڵاڵی تێرۆریسببت، سببوپای مەمکببان، حیمبببوڵاڵی باشببووری ئامریکببا و کۆمپانیاکببا - لەنبباو جەرگەی رایەڵەی ئێرانببی

ئەوان گرنگتبببرین دامەزراوەی ئاسایشبببیی، سبببەربازیی و سیاسبببیین کە بەرژەوەنبببدیی . سببوپای پاسبببدارانی شۆڕشبببی ئیسبببالمییە
سبببببوپای قودسبببببی ئەوان، کە بەرپرسبببببی ئۆپەراسبببببیۆنە . دا هەیە یەکبببببانی دەوڵە  یبببببان لە زۆربەی کەرتە ئابووری ئابووری

حیمببوڵاڵ . لە میەن وەزارەتی دارایی ویالیەتە یەکگرتووەکان، وەک تێرۆریست ناسبێندرا ٢١١٧بە فەرمیی لە جیهانییەکانە، 
 .بەڕێوەبەرایەتیی تڕامپ وێدەچێ هەست بکا کە کاری زۆرتری لەپێشە. وەک تێرۆریست ناسێندرا ١٩٩٧لە 
 

. وئێالیی و چەند کۆمپانیای تبر، دەسبتپێکێکی باشبەراگەیاندنی ئەو دواییانەی ئابڵۆقەی نوێ لە سەر تاکی ئێرانیی و ڤێنێم
لە کبباتی خستنەسببەری زەختببی زۆرتببر، بە سببەدان ئەنجامببدەر و یەکەی سببەر بە سببوپای پاسببداران هەن کە دەتببوانن بەببنە 

میلیاردهبا دۆمری خسبتە  (پباش رێکەوتنبی ئەتبۆمی)بە لەبەرچاوە گرتنبی ئەو راسبتییە کە هەڵگرتنبی ئابڵۆقەکبان . ئامانر
خەزانەی ئێببران ، سببنووردار کردنببی دابببین کردنببی دارایببی شببەڕەکانی نبباوخۆ، تێرۆریببمم و چببامکیی نایاسببایی سببوپای نبباو 

 .پاسداران و حیمبوڵاڵ هەنگاوێکی هەستیارە بۆ کۆنترۆڵ کردنی بڵندخوازییە جیهانییەکانی ئەوان
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نر کە شببوێنی پەروەردە کردنببی تێرۆریببممن یببا بڕیبباری تڕامببپ لە بببارەی کببۆچەەرانەوە واڵتە ناسببەرکەوتووەکان دەکبباتە ئامببا
 . واڵتانێکن کە لەوێ تێرۆریستان بە ئازادی چامکن یاخود لە ژێر فەرمانی دەسەاڵتداران دان

 
لەهەمببان کاتببدا ئابڵۆقەکببانی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان بە شببێوەیەکی پەرەئەسببتێن واڵتە گەنببدەڵەکان و ئەو کاربەدەسببتانە 

 .وەی نایاسایی سوود لە چامکییەکانیان لە ئاستی جیهانیی دا وەردەگرندەکەنە ئامانر کە بە شێ
 

ئبباخۆ بڕیبباری نببوێ لەبببارەی كببرچەەرانەوە ئەو . لە دونیببای دژەتێببرۆر دا، هەمببوو ئەو شببتانە بەیەکەوە پەیوەنببدییان هەیە
لەکبباتی دانببی ڤیببما و تببێکەاڵوی هۆشببیاریی لەسببەر سببنوور، پشببکنینی تببۆکمە : ئامببانجە دەپێکببێ یببا نببا، یەک شببت مسببۆگەرە

ئببابڵۆقەی ئامانجببدار لە میەن وەزارەتببی دارایببی ویببالیەتە یەکگرتووەکببانەوە، ئببامرازێکن کە بەڕێببوەبەرایەتیی تڕامببپ بببۆ 
پاشەکشە بە ئێران و داعش، بۆ بەربەرەکانی لە گەڵ دابین کردنی دارایی ببۆ تێرۆریبمم و ببۆ وشبک کردنبی ئەو لمباوەیە کە 

 .ەشە لە ئەمریکا دەکەن خەریکی ئەنجامدانی بازرگانیی نایاسایینلەوێدا ئەوانەی کە هەڕ
 

  وه دا باڵو بۆته"کوردستان"ی  ی رۆژنامه٧١١  لە ژماره
 

 ٢١١٧ی مارچی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------- 
 

 وگرافیای سیاسی خۆرهەاڵتی ناوین دا لە پاشەکشە دایە؟بەڕاستی ئێران لە ئاڵوگۆڕی ج
 

 ئێلێن لەیپسۆن

 
تەنیببا چەنببد مانببگ لەوەپببێش بۆچببوونی گشببتیی ئەوە بببوو کە دینببامیممی نبباوچەیی لە خببۆرهەاڵتی نێوەڕاسببت بە قببازانجی 

اسبتەوخۆ و ناراسبتەوخۆ بە گوێرەی ئەو بۆچوونە، تاران خەریکی پەرەپێدان بە نفووزی خۆی لە رێگبای تێبوەگالنی ر. ئێرانە
لە ئاڵۆزیی و کێشەکانی ناوچە ببوو کە بە پشبتگەرمیی بەرزببوونەوەی بەخۆبباوەڕیی بە هبۆی هەڵگیرانبی ئابڵۆقەکبان پباش 

ئەوەی . بەاڵم ئەوڕۆ وێبنەکە بەهەمبان شبێوە روون نبیە. کەوتنی ناوەکیی لە گەڵ کۆمەڵگەی ناونەتەوەیی هاتەوە ئباراوە رێک
ڵۆگۆڕەکببانی نبباوچە بە بەشببداریی روسببیا، بەڕێببوەبەریی نببوێ لە واشببینگتۆن و ئیسببرائیل لەوانەیە راسببتی بببێ ئاراسببتەی ئا

 .ئاکامەکەی بە زەرەری ئێران تەواو بێ
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جوگرافیببای سیاسببی خببۆرهەاڵتی نێوەڕاسببت ئەوەنببدە خێببرا دەچێببتە پببێش کە نبباکرێ لێکببدانەوەیەکی جێگیببرلە ئاراسببتەی 
هەر بببڕواننە هاوکبباریی بببێ ئاکببامی . ە و هاوپەیمببانیی بێببمراو شببتێکی ئاسبباییندوسببتایەتی سەیروسببەمەر. گۆڕانەکببان بکببرێ

نێبببوان تورکیبببا و روسبببیا لە ببببارەی سبببوریا، یببباخود کۆببببوونەوەی سبببێ میەنە لە باشبببووری تورکیبببا لە نێبببوان ژەنڕاڵەکبببانی 
ەڵ بەنبباو دەوڵەتببی هەڵچوونی نەخببوازراو لە کبباتی بەربەرەکببانی لەگ ئەمریکببایی، رووسببی و تببورک بببۆ پێشببگرتن بە تێببک

دۆخێکی تر لەو روانگەوە چۆنیەتیی هەڵوێستی واڵتە گەورەکبانی عەرە  لەببارەی ئیسبرائیل لە نەتەوە . ئیسالمیی لە سوریا
لەهەمان کاتدا لە هەرکبام . یەکگرتووەکانە لە کاتێکدا کە لە ژێرەوە هاوکاریی ئەمنییەتیی لەگەڵ ئیسرائیل پەرە پێدەدەن

ەچی ئێران دوڕاو دەرچێ، بە بێ توانایی لە دیاری کردن یاخود پێشبگرتن بە ئەجێنبدای هاوشبانەکان و لەو نموونانەدا، وید
رەقیەەکانی ناوچەیی ببۆ بەرگریبی لە بەرژەوەنبدییە سبەرەکییەکانیان و ئیبدارە کردنبی پەیوەنبدییەکانیان لەگەڵ ئەمریکبا و 

 .روسیا
 

ەشبببییەکەی لەگەڵ روسبببیا نبببیگەران ببببێ، پەیوەنبببدییەکەی لە لە روسبببیاوە دەسبببت پێبببەکەین، ئێبببران حەقیەتبببی کە لە هاوب
دەسبببتی کبببرد بە  ٢١١٥کاتێبببک کە ئەو لە . هاوپەیمبببانیی راحە  تەڵەببببانە ببببۆ دۆخێکبببی تەنبببانە  ناسبببەقامگیر گبببرڕاوە

ی تێوەردان لە قەیرانی سوریا، روسیا بە تەواوی دڵنیا ببوو کە پشبتیوانیی ئێبران لە رێژیمبی بەشارئەسبەد ئامانجەکبان دەست
ئێستا روسیا جڵەوی هەوڵە ناونەتەوەییەکبانی ببۆ سبەقامگیریی، ئەگەر نەشبتوانێ قەیبرانەکە چارەسبەر بکبا، . خۆی ناپێکێ

تر، لەبەر ئەوەی کە ئانکارا دەستی بە هێمەکانی ئۆپۆزیسبیۆنی  بە دەستەوە گرتووە و تورکیای کردوەتە هاوبەشێکی بەکەڵک
ەوتبۆی نەببووە، چەنبد دەستپێشبخەریی دیپلۆمباتیکی رووسبی ناسبەرکەوتوو ببوون و تبا ئێبرە، ئەوە ئاکبامێکی ئ. سوریا رادەگا

ئەوە بەڵگەیەکببی ئاشببکرایە کە تورکیببا هێنببدەی دەسببەاڵ  نببیە کە هێمەکببانی دژی ئەسببەد ناچببار بە درێژەپێببدانی هەوڵببی 
واییببانە وەک کببم بببوونی بەاڵم سببەرەڕای دەسببتکەوتە موازەکببانی، تبباران بە ئاشببکرا رووداوەکببانی ئەو د. دیپلۆماتیببک بکببا

هاوکارییەکببانی لە گەڵ روسببیا دەبینببێ، بببۆیە لە هەوڵببی رەچبباو کردنببی سببتراتێژی تببایەەتیی خببۆی لە پەیوەنببدی لەگەڵ 
 .سوریەدایە

 
ئێران هەروەها سەرنر دەدا کە چۆن بەڕێبوەبەرایەتییە نبوێکەی سبەرکۆماری ویبالیەتە یەکگرتووەکبان، دۆنالبد ترامبپ، بەرەو 

بەڵێنەکببانی لە کبباتی هەڵەژاردنببدا کە هەڵوێسببتی بەرامببەەر ئێببران لە بەڕێببوەبەرایەتیی ئۆبامببا توونببدتر جێەەجببێ کردنببی 
بەاڵم لە . تا ئێستا هی  بڕیارێکی فەرمیی سەرکۆماریی یا نیشانەی ناردنی هێم بۆ ناوچەکە نەبینراوە. دەبێ، هەنگاو دەنێ

ە وەزیببری بەرگببری جەیمببم مبباتیس بببۆ خببوارەوە بۆچببوونێکی نبباو بەڕێببوەبەرایەتیی بەرگریببی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان، ل
درێژخایەن هەیە کە ئێران سەرچاوەی ناسەقامگیرییە لە ناوچە؛ لەو دواییانە دا بەڕیبوبەری ناوەنبدی فەرمانبدەیی، ژێنبراڵ 

 ک جۆزێف ڤۆتێل، ئێرانی وەک یەکێک لە پێنر مەترسیی سەرەکیی لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست دەستنیشان کرد و هەندێ



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

17 
 

 :بەرچاوڕوونی لەبارەی ستراتێژیی پێشگیرانەی ویالیەتە یەکگرتووەکان پێشکەش کرد
 
روبەڕوو « نباوچەی ببۆر»ئێمە دەبێ لەگەڵ ئەوان بە شێوەیەکی کاریگەرتر لە ... نبۆ پێش گرتن بە پەرە ئەستاندنی ئێرا"

ئامانجدار و لە رێگای بەهێم کردنی واڵتبانی  بەینەوە، لە رێگای بەکارهێنانی هێمای ترسێنەری بەهێم، چامکیی دژەپەیامی
ئێمە هەروەها دەببێ لە پەیوەنبدی گرتنەکانمبان دا روون ببین و دڵنیبا . هاوپەیمان، هەم لە رێگای پەیام و هەم بە کردەوە

ئێببران دەبببێ ببباوڕ بکببا کە ئەگەر درێببژە بە چببامکییە . بببین کە مەبەسببتەکانی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان جێگببای مەتمببانەن
 ".ێرەشێوێنانەکەی بۆ نانەوەی ناسەقامگیریی لە ناوچەدا بدا، تووشی کاردانەوەی پێشگیرانە دەبێگ
 

ئەوەی کە جێگای سەرنجە ئەوەیە کە ڤۆتێل وتەکانی بەوە کۆتبایی هێنبا کە ئەو پشبتگیریی لەو بیبرۆکە دەکبا کە منبی کەم 
کردنی شبەفافیە  و کەم کبردنەوەی ئەگەری لێکبدانەوەی پەیوەندیی راسبتەوخۆ لەگەڵ رێەەرایەتیبی ئێبران ببۆ باشبتر"بیر لە 
 .بکرێتەوە "هەڵە

 
لە هەمان کاتدا، ترامپ کەڵکی لە چاوپێکەوتن لەگەڵ رێەەرانی ئیسڕائیل و عەرە  بۆ سەلماندنی هەنگباوی بەرچباوتر ببۆ 

حەوتببووی رابببردووی دیببداری . زەخببت خسببتنە سببەر ئێببران، لە رێگببای هاوپەیمببانیی لەگەڵ دۆسببتانی نبباوچەیی، وەرگرتببووە
سببەرکۆمار لەگەڵ شببازادەی سببعودی مببوحەممەد بببین سببەلمان، کە هەروەهببا وەزیببری بەرگببرییە و دەگببوترێ خبباوەن دەسببەاڵتی 

سعودی بوو و گفتوگۆ لە ببارەی  - راستەقینە لە سیستەمی سعودی دایە، جەژنی سەردەمێکی نوێ لە پەیوەندییەکانی ئەمریکا
سعودی رەخنەی لە رێککەوتننامەی ناوەکیی لەگەڵ تاران گبر  و ئێرانبی بەوە تاوانەبار کبرد  شازادەی. ئێران زۆر جیددی بوو

کە هەوڵ دەدا کببۆنتڕۆڵی نبباوچە پیرۆزەکببانی ئیسببالم، کە پاشببایەتیی سببعودی لەسببەر ئەوان رەوایببی خببۆی بونیببا  نبباوە، بە 
 .دەستەوە بگرێ

 
ی نێبوان سبعودی و ئێبران، بە هبۆی داوای ئێبران لە واڵتبانی چەند حەوتوو لەوەپێش، من کەمیك گەرمییم لە پەیوەندییەکان

ئەوە لەگەڵ نیگەرانییەکببانی ئێببران لە بببارەی تەریببک کەوتببنەوە و ناسببکییەکەی لە بەرامببەەر . عەرەبببی کەنببداو، بەدی کببرد
پبلە کبار  یەک کاتبدا لە چەنبدبەش بە حاڵی سعودییەکان، لەوانەیە ئەوانیش لە . بەرهەڵستکاریی ترامپ، یەک دەگرێتەوە

، بببۆ وەاڵمببدانەوەی جوگرافیببای سیاسببیی نبباوچە لە کبباتی دیببدار لەگەڵ بەرپرسببانی ئەمریکببایی و بببۆ بابەتەکببانی بببکەن
 .پەیوەندیدار بە کولتوری ناوچەیی وەک حەج و شتی پەیوەندیدار بە پرۆتۆکۆلی ئیسالمیی

 
 نێوان ئیسڕائیل و ئێران ئاڵوگۆڕ کراون،  بە هەمان شێوە، لەو مانگەدا هەندێک سیگناڵی سەرنر راکێشی کولتوری لە
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یەکیان لە بارەی پشووی جووەکان بە ناوی پوریم لە حەوتووی رابردوو، کە وەبیرهێنەرەوەی رووداوی ئینجیلیی نەجا  دانبی 
جووە فارسەکان لە دەورانی دەسەاڵتی هاوسەریی جبووی ئیمپراتبورەوە بە نباوی ئێسبتێر، و ئەوەی تبر لە کباتی سباڵی نبوێی 

سیاسبببەتوانان لە ئیسبببڕائیل و ئێبببران باسبببی پەیوەنبببدیی قبببووڵی مێژوویبببی لە نێبببوان . فارسبببی، نەورۆز، کە دوێنبببێ ببببوو
سبەرۆک وەزیرانبی ئیسبڕائیل، بێنیبامین . نەتەوەکانیاندا کردووە و هەوڵیبان داوە لە بەرامبەەر یەکتبر ئیمتیباز وەدەسبت بێبنن

. بەوە تۆمەتەبار کبردوە کە ئەوان سبوورن لەسبەر لەنباوبردنی جووەکبان ناتانیاهو، بە ئاماژە بە بەسەرهاتی پوریم، ئێرانبی
و، تبا رادەیەک بە  "مێبژووی تەزویبرە"وەزیری کاروباری دەرەوەی ئێران، موحەممەد جەواد زەریبف، وەاڵمبی داوتەوە کە ئەوە 

ەو ئباڵوگۆڕانە دەری دەخەن ئ. دروستی، پێداگریی کردوە کە دەوڵەتانی ئێران چەند جار گیانی جوولەکەکەنیان نەجا  داوە
کە چۆن لێکدانەوەی ژێئۆپۆلیتیکیانەی دەوڵەتان لەو ناوچەیە زۆر جار تووشی بەربەستی پێناسەی ئایینی و کولتوریی دەبن 

 .کە دەبێتە هۆی هەرا خستنەوە لەناو جەماوەر و مەیدانی مانۆڕی رەێەەرەکان سنووردار دەکەن
 

. ئەوان فێببری هەوراز و نشببێون. ە ئێرانببی خسببتوەتە دۆخببی بەرگریببی تببا سببەر نببیەئەو ئبباڵوگۆڕە لە دینببامیممی نبباوچەدا ک
بە رێەەریببی  (ئاشببتی)بەڕێببوەبەرایەتیی رووسببی لە قەیرانببی سببوریا لەوانەیە رێببگە بە بەشببداریی میەنببی تببر لە پرۆسببەی 

سبوریا تەنیبا  (قەیرانبی)رەی هەوڵی تورکیبا ببۆ ئیبداە. نەتەوە یەکگرتووەکان بدا کاتێک کە میەنەکان ئامادەی وتووێژ بن
وەک بەشێک لە سیاسەتی بەرامەەر بە پرسی کورد، رەنگەێ رێخۆشکەر بێ بۆ گەڕانەوەی ئانکارا بۆ نباتۆ و هاوپەیمبانیەتیی 

ئەمریکاش خەریبکە فێبر دەببێ کە بەهێمکردنبی عەمەلیباتە . لەگەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکان وەک کاکڵی ستراتێژیی تەناهیی
 ە یەمەن و سوریا بە بێ وەمنانی کایەی سیاسیی ناتوانێ بەێتە هۆی دەرکەوتنی بەڕێوەبەرایەتیی نوێ بە سەربازییەکانی ل

 .شێوەی شیاو
 

لە نبباوخۆش، ئێببران لە سببەرەتای وەرزی بانگەشببەی سیاسببیی دایە، بە نبباڕوونی لە بببارەی ئەوەی کببێ دەبێببتە بەربژێببری 
گریمبانە دەکبرێ کە سبەرکۆمار حەسبەن روحبانی . ببان پەسبەند دەکبرێنسبەرکۆماریی و کامیبان لە شبورای نیگا( هەڵەژاردنی)

پارێمەکبان چ  باشترین شانسی بۆ بردنەوەی هەڵەژاردنی مانگی مای هەبێ، بەاڵم زۆرشت بەوە بەستراوەتەوە کە ئباخۆ نەریت
انگەشبەی هەڵەژاردنبی هەنگاوێک ببۆ موازکردنبی نباوبراو هەڵبدێنن و ئایبا دەنگبدەرەکان پێیبان وایە کە بەڵێنییەکبانی لە ب

 .پێشوو جێەەجێ کردوون یا نا
 

سببەرکەوتنی روحببانی ئەو . کەوابببوو ئەو دۆخە ناسببەقامگیرە وێببدەچی دوای هەڵەژاردنببی ئێببرانیش ئبباڵوگۆڕی بەسببەر دابببێ
روانگەیە دەپارێمێ کە ئێران کەڵک لە دیپلۆماسیی بۆ دڵنیبا کبردنەوەی جیرانەکبانی وەردەگبرێ و دۆخبی نباونەتەوەیی خبۆی 

پارێمەکان ئێمە دەگەڕێنێتەوە ببۆ هەنگباوی یەکەم،  سەرکەوتنی نەریت. باشتر دەکا، تەنانە  دوای شکستەکانی ئەو دواییانە
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سەرئێشببەکانی ئێببران بببۆ کاربەدەسببتانی مۆسببکۆ و واشببینگتۆن پەرە دەسببتێنن و لەوانەیە نیگەرانییەکببانی یبباریکەرانی نبباوچە 
 .ێنە دیلەبارەی ئامانجە راستەقینەکانی ئێران ب

 
  وه دا باڵو بۆته"کوردستان"ی  ی رۆژنامه٧١١  لە ژماره

 
 ٢١١٧ی ئەپریلی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------- 

 
 داعش پارسەنگی ئێران نیە

  
 سێت جەی فرانتزمەن  - ناشناڵ ریڤیو 

  
ئەو . ی حیمبوڵاڵ حەسەن نەسروڵاڵ، ئیددیعای کرد کە داعش هەڕەشبەیەکە ببۆ سبەر نباوچە، سەرۆک٢١١٤دا لە  لە دوو لێدوان

ئەو دەعەببایە گەشببە دەکببا و . مەترسببییەکە گببوێ نبباداتە شببیعە، سببوننی، کریسبتیان، دروز، ئێببمدی، عەرە  یببا کببورد": گبوتی
 ".گەورەتر دەبێ

 
پاشبببان ئەو ئامبببانجە . دن تبببا کەنبببداو دەکبببائەو هەروەهبببا گبببوتی کە داعبببش هەڕەشبببە لە شانشبببینە عەرەبەکبببان لە ئبببور

چبوونە نباو شبەڕی سبورییە، ". راستەقینەکەی جوواڵنەوەی حیمبوڵاڵی، کە لە میەن ئێرانەوە پشتگیریی دەکرێ، ئاشکرا کبرد
 ".لە پلەی یەکەم، بۆ بەرگریی کردن لە لوبنان، خۆڕاگریی لە لوبنان و گشت لوبنانیەکە

 
وە، ئێبران، حیمببوڵاڵ و میلیشبیا جۆراجبۆرە شبیعەکانی عێبراق کە حەشبدی شبەعەی پێبک لە دەستپێکی شەڕی نباوخۆی سبورییە

هەرگێم بەکرێگیراوەکانی ئێران، میلیشیا تووندڕەوەکان، هێندە خاوەن رەوایبی و . دێنن گەلێک سەرکەوتنیان وەدەست هێناون
 .ر بوونە هۆی چەند جەمسەرییدەسەاڵ  لە هەندێک ناوچەدا نەبوون، ئەوە لە کاتێکدایە کە لە هەندێک شوێنی ت

 
تر دەبببێ هببان بببدرێن کە لە گەڵ  بببۆ بەرەبەرەکببانی لەگەڵ نفببوزی ئێببران، هەنببدێک گوتوویببانە کە داعببش و جیهادییەکببانی

ترامپ "ی ئاپریل لە نیویۆرک تایمم دا نووسی ١٢رۆژنامەنووس توماس فریدمەن لە . حیمبوڵاڵ و هاوپەیمانەکانی شەڕ بکەن
هێڵێ داعبش بەێبتە سەرئێشبەی ئەسبەد، ئێبران، حیمببوڵاڵ و روسبیا، بە هەمبان شبێوە کە ئبێمە شبەڕکەرانی دەبێ لە سورییە ب
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بەرپرسی دەفتەری تبایمم  3891فریدمەن . "دان تا بەنە هۆی خوێن لەبەر رۆیشتنی روسیا موجاهیدینمان لە ئەفدانستان هان
ئاگبای لە دەسبتپێکی سبەرهەڵدانی حیمببوڵاڵ و سیاسبەتی ئەو . لە بەیرو  ببوو و دواتبر لە هەشبتاکان ببۆ ئورشبەلیم نێبردرا

ویالیەتە یەکگرتووەکان لە ئەفدانستان، ئەو شبوێنەی کە ئەمریکبا سبەدان میلیبۆن دۆمری ببۆ پشبتیوانیی لە شبەڕکەرانی دژی 
 .یەکیەتیی سۆڤیە  خەرج کرد، هەیە

 
لەنبباو "بەڵببگەی دەهێنببانەوە کە  ٢١١٦ئاگوسببتی سببادا  لە  - ئێفببرایم ئینەببار لە ناوەنببدی لێکببۆڵینەوەی سببتراتێژیکی بێگببین

باشببترین شببت ئەوەیە کە لە میەنەکببان بگەڕێببین کە "ئەو دەیگببو   ".بردنببی دەوڵەتببی ئیسببالمیی هەڵەیەکببی سببتراتێژیکە
لەو  ".لەجیاتی ئامانجە خۆرئاواییەکان،  شەڕ لەگەڵ یەکتر بکەن و پێش بە خولیای ئێبران ببۆ هێژمبۆنی نباوچەیی بگیرێبت

 ".حیمبوڵاڵ نرخێکی یەکجار زۆر گەورەی لە شەڕی دژی داعش داوە"یەدا وەک ئەوەی دواتر فریدمەن شی کردەوە، تێئۆری
 

لە روانببگەی ئەخالقیببیەوە، داعببش لە عێببراق و سببورییە لەبەر تاوانەکببانی بە دژی مرۆڤببایەتیی، بە تببایەە  کۆمەڵکببوژیی 
ئەوانەی کە بەڵبگە دەهێنبنەوە کە سبەرەڕای ئەوە . ێ لەنباو بچبێژن وەک کبۆیلە، دەبب ٥١١١و فرۆشبتنی  ٢١١٤ئێمدییەکان، لە 

یەکانی ویببالیەتە  بەرژەوەنببدی"ئیببددیعا دەکەن کە ئەوە بە پێببی  "خببوێنی لەبەر بببڕوا"دەبببێ لە داعببش گەڕێببین تببا ئێببران 
 .یەکی پراگماتیکە ستراتێژی "یەکگرتووەکان و خۆرئاوا

 
عبش ببوەتە هبۆی ئەوە کە ئێبران، رێژیمبی سبورییە، حیمببوڵاڵ و میلیشبیا موشکیلەکە لێرەدایە کە هبی  بەڵبگەیەک نبیە کە دا

پبێش . یەکانی ئێرانیبان داوە ، بەڵکبو ئەوان تەنیبا یبارمەتیی بەرەوپبێش بردنبی بەرژەوەنبدی"خوێنیان لەبەر ببڕوا"شیعەکان 
پباش . یەکان دەکبا ننی، دەوڵەتی بەغدا هێشتا ناچبار ببوو وا بنبوێنێ کە خممەتبی سبو٢١١٤هێرشی داعش بۆ سەر عێراق لە 

یەک کبرد  دا داوای لە گشبت عێراقبی هێرشی داعش، ئایەتوڵاڵی مەزن عەلبی سیسبتانی فتبوایەکی بەناوببانگی دەرکبرد و لەوێ
دەیببان هەزار کەس لە دەوری حەشببدی شببەعەی، یببا یەکینەکببانی بەسببیجی جەمبباوەریی، . کە بەرگریببی لە واڵتەکەیببان بببکەن

 .یەکانی عێراق ەوان بوون بە باسکێکی فەرمیی لە هێمە ئەمنیئ ٢١١٦لە دێسامەری . کۆبوونەوە
 

 ".میەنێکی کەمتر خراپ لەناو دوو بەدخوازدا"داعش رەوایی بە ئەسەد دەبەخشێ، وەک 
 

لە ماوەی جەنگی عێبراق بە دژی داعبش، قاسبم سبولەیمانی، فەرمانبدەی هێبمی قودسبی سبوپای پاسبدارانی ئێبران، بەردەوام 
پبێش . داعش نفوزی ئێرانی لە عێراق کەم نەکردەوە بەڵکو وەک دەرمانی بەهێبمکەر واببوو: ەڕی کردووەسەردانی بەرەکانی ش

. داعببش، ئێببران هەرگیببم توانببایی پێکهێنببانی بەرەی میلیشببیای شببیعە و کردنیببان بە بەشببێکی فەرمیببی لە دەوڵەتببی نەبببوو
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ە دەوروبەری موسب ، کە مبن لە سبەرەتای ئاوریببل ئێسبتا لە بەرەکببانی شبەڕ ل. میلیشبیاکان وەک تونبدڕەوی تبایفی ناسبرابوون
 .شاهیدی بووم، ئااڵی شیعە لە هەموو شوێنێک دەشەکێتەوە، و ئەوان وەک رزگاریدەر دەردەکەون

 
، نەسبروڵاڵ، خبۆبەزلمانێکی مەنبدیل ٢١١٤لەگەڵ دەرکەوتنی تاقمی داعبش لە سبەر سبنوور لە : لە لوبنانیش بە هەمان شێوە

حیمببوڵاڵ کەڵکبی لە . پشت دەروازە قسبەی کبرد "یانەی وەحشی"ەزهەبیی بەڕێوەدەبا، لە بارەی ئەو بەسەر کە میلیشیایەکی م
قەیرانبی سببورییە و ئەگەری مەترسببیی جیهادیسبتەکانی بببۆ بە بببارمتەگرتنی پۆسبتی سببەرکۆماری لوبنببان ببۆ مبباوەی دوو سبباڵ 

ەخوازێ کە سبەرکۆمار دەببێ کریسبتیان ببێ، بەاڵم یاسای بنەڕەتیی لوبنان د. میشێل عەونی سەپاند ٢١١٦بەکار هێنا تا لە 
تر لە سوریا، رێگەی پبێ دەدا  شەڕ لە دژی داعش و جیهادیستەکانی. نەسڕوڵاڵ کریستیانێکی هاوپەیمانی حیمبوڵاڵی دەویست

لە ئەو درێببژە بەو بانگەشببەیە دەدا کە حیمبببوڵاڵ . تر لە لوبنببان بنببوێنێ کە خببۆی وەک پببارێمەری کریسببتیان و کەمینەکببانی
 .چۆن؟ نەسڕوڵاڵ ئیددیعا دەکا کە ئیسرائیل پشتگیریی داعش دەکا ".دەوەستێتەوە"رێگای شەڕ لە سورییە، دژی ئیسڕائیل 

 
پببێش دەرکەوتنببی داعببش و سببەربڕینی سببتیڤن سببۆتلۆف و . توونببدڕەویی داعببش، سببەرهەڵدانی سببورییەی بببێ ئیعتیەببار کببردووە

، هاوپەیمانیی پێک هباتوو لە ٢١١٤پاش ئاگوستی . ندەیی بەشار ئەسەدجەیمم فۆلی، جیهان سەرنجی خۆی خستەووە سەر دڕ
ئەو ئیببددیعایەی کە دەڵببێ ئەگەر لە داعببش . واڵ  بە ڕێەەریببی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان سببەرقاڵی بۆمەببارانی داعشببن ٦٨

خبۆی ئاراسبتەی ، داعبش شبەڕی ٢١١٤لە . ئەسبەد، هەڵەیە "خبوێن لەبەر رۆیشبتنی"بگەڕێین، ئەوە بە شێوەیەک دەبێتە هبۆی 
لە  (ببۆ سبەر رێژیمبی ئەسبەد)مەترسبیەکە . کوردەکانی سورییە و عێراق کردبوو و هی  مەترسییەکی بۆ رێژیمی ئەسەد نەبوو

داعبببش . رێبببژیم یاخیەووەکبببانی وەک خبببوێنڕێژانی داعبببش و ئەلقاعیبببدە پێناسبببە دەکبببرد. میەن یببباخیەووانی سبببورییەوە ببببوو
 ".وەک میەنێکی کەمتر خراپ لەناو دووبەدخوازدا"ئەسەد بەخشی،  ئەو رەوایی بە. پارسەنگی ئەسەد نەبوو

 
پشتیوانیی لە تووندئاژۆیانی دینی، وەک ویالیەتە یەکگرتووەکان لە نەوەدەکاندا لە ئەفدانسبتان کبردی، نبابێتە پارسبەنگی 

ێوەبەرایەتیی هاوپەیمبان وەک خەبا  لە دژی هێژمۆنی ئێران دەبێ شانەەشانی میەنگرانی خۆرئاوا یا بەڕ. تر تووندئاژۆیانی
پشببتیوانیی لە . ئیسببڕائیل، ئببوردون، عەرەبسببتانی سببعودی، میسببر و حکببومەتی هەرێمببی کوردسببتان لە عێببراق ئەنجببام بببدرێ

 .نابێتە هۆی راگرتنی بامنس بەرامەەر بە ئێران. جیهادیستان دەبێتە هۆی ناسەقامگیریی
 

  وه تهدا باڵو بۆ"کوردستان"ی  ی رۆژنامه٧١٣  لە ژماره
 

 ٢١١٧ی مای ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ئێران ناوەندی نوێی تێرۆر دروست دەکا

  
 وێس مارتین - فۆربس

 
رێکخراوێکبببی »ئەوەی کە بەڕێبببوەبەریی ترامبببپ بە تەمبببایە بە ڕەسبببمی سبببوپای پاسبببدارانی شۆڕشبببی ئیسبببالمیی ئێبببران وەک 

دڵخۆشکەرە، ئەگەرچبی چەنبد سباڵێکە کە سبپای قبودس، لقێکبی سبوپای پاسبداران ئەو بناسێنێ شتێکی « تێرۆریستیی بیانی
 .نازناوەی دراوەتێ

 
لەمی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ویبالیەتە یەکگرتووەکبان بە  (واتە سوپای پاسداران)ئەوەی کە تا ئێستا رێکخراوی دایک 

یە کە دەوڵەتببی ئێببران  یی بە لەبەرچبباوگرتنی ئەو راسببتیریکخببراوی تیرۆریسببتی نەناسببراوە لە عەقڵببدا نبباگونجێ، بەتببایەەت
ئێسببتا کبباتی ئەوە . دەمببێکە لە میەن ویببالیەتە یەکگرتووەکببانەوە بە سببەرەکیترین دەوڵەتببی پشببتیوانی تێرۆریببمم دەناسببرێ

وەدوا بخبا دا رەنگدانەوەی هەبێ، هەر رۆژەی کە ئامریکبا بە تێرۆریسبت ناسباندنەکە  یە لە سیاسەتیش هاتووە کە ئەو ڕاستی
دەستەیەکی پێشکەتووی راهێنەر لە نێو سوپای پاسداران تاقمێکی نوێی شبەڕکەری لێهباتوو ببۆ شبێواندنی نباوچە و چانبدنی 

 .دا بەرهەم دەهێنێ تۆوی تێرۆر لە سەرانسەری جیهان
 

یسبتانی ئاشبکرا کبرد هێنبانی تێرۆر رێکخراوی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیی موجاهیدینی خەڵک لە مانگی راببردوودا چباردە کەمپبی را
بە بەراورد لەگەڵ بەرنامەکبببانی راهێنبببانی . کە لە میەن سبببوپای پاسبببدارانی شۆڕشبببی ئیسبببالمیی ئێبببرانەوە بەڕێبببوە دەچبببن

رێکخراوی رزگاریدەری فەلەستین لە شەستەکان  و حەفتاکانی زایینی، ئەو کەمپە تایەەتانەی سوپای پاسداران دەکبرێ وەک 
 .دەستنیشان بکرێن« تاننایابترین راهێنانی تێرۆریس»
 

بۆ وەدیهێنانی ئەو ئامانجە، سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران نیشانی دەدا کە هەوڵەکانی بۆ راهێنانی تێرۆریسبتی 
مێشبک شبۆردنەوەی ئبایینی، دروسبتکردن و دانبانی : هێنانەکە ئەو میەنانە دەگبرێتە خبۆ پالنی را. هەمە میەنە چڕ دەکاتەوە

خۆکببوژی، کوشببتن، بەبببارمتە گببرتن، کببۆکردنەوەی یببارمەتیی دارایببی، دەرفەتەکببانی بببازاڕی رەش، بناغەکببانی بۆمببب، بببۆمەی 
ئەندازیاریی بیناسازیی، خۆ بواردن لە دۆزرانەوە لە میەن پبۆلیس، بنەماکبانی خبانەی نوسبتوو و هەمبوو شبتی دیبکە کە ببۆ 

سباڵەی هەڵسبەنگاندنی  ١٥هەر ئێسبتا خباوەنی ئەزمبونی ی  سبوپای پاسبداران. لەنێو بردنی شارستانییەتی رۆژئاوا پێویستن
جگە لەوە سوپای عێراق هەمبوو ئەزمبوونی راهێنبانی کە لە . زیانەکانی شەڕ و هێرش بۆ سەر هێمەکانی ئامریکایە لە عێراق

 .میەن سوپای ئامریکاوە پێی گەیشتووە بۆ سوپای پاسدارانی گواستۆتەوە
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دەرچبووانی قوتابخبانەی تێرۆریممبی سبوپای پاسبدارانی شۆڕشبی ئیسبالمیی ئێبران پباش بە پێچەوانەی ئاکادێمیبای ئاسبایی، 
خاوەنکبباری تاهەتببایی ئەوان . وەرگرتنببی بڕوانامەکەیببان نبباچن بۆخۆیببان وەدوای دیتببنەوەی پێشببەیەک لە جیهببان بببکەون

ندامی خانەی نوسبتوو تبا کباتی جا چ بنێردرێنە شەڕ بۆ وەدەستهێنانی لێهاتوویی پتر یا خود بەنە ئە. دەوڵەتی ئێران دەبێ
 .کاراکردنیان، تەنیا مەرگ دەتوانێ لە ئەرک و گرێەەستەکەیان داماڵێ

 
هەر وەک چببۆن رێکخببراوی رزگاریببدەری فەلەسببتین تێرۆریسببتی سببەر بە نەتەوەکببانی دیببکەی رادەهێنببا، شببێوەکاری سببوپای 

سبەرەتاکانی . اوای ئورووپبا و بباکووری ئامریکبایەگۆڕەپانی کۆتایی شەڕ دژی تێرۆریمم، خبۆر. پاسدارانیش هەر بەو جۆرەیە
هێرشبەکان . ئەو سێناریۆیە هەر ئێستا بە هۆی سنوورە بێژنگییەکان و نەخشە شاراوەکانی توونبدئاژۆکان دەسبتی پبێ کبردووە

 .ئاڵۆزتر و کوشەندەتر دەبن و چەند تیم هاوکا  هێرش دەکەنە سەر چەند ئامانر
 

هێنببانی تەکنۆلۆژیببای  تێببرۆری هێببمە هاوپەیمانەکببان لە عێببراق، ئەمببن شبباهیدی بەکاروەک ئەفسببەری خبباوەن ئەزمببونی دژە 
چبونکە ئێبران . یان دەکبرد پێشکەتوو لە میەن هێمی قودس و سوپای پاسداران بووم کە پێشکەشی چەکدارانی شیعە و سوننی

ڵینەوە و بەرهەمهێنبانی تاقیگاکبانی ، ئێمە ئاکامی لێکبۆ«دوژمنی دوژمنی من دۆستی منە»بە تەواوی باوەڕی بەوە هەیە کە 
 .چەکوچۆڵی ئێرانمان پێ دەگەیشت

 
لە ژێببر رووناکببایی ئەو هەڕەشببە لە رادەبەدەرە، زۆر کەس سببەریان سببوڕ مبباوە کە بببۆ وەزارەتببی کاروببباری دەرەوە بەڕەسببمی 

بردووی وەزارەتخبانەکە ئەوە بەداخەوە، را. بوونی سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێرانیان راگرتووە ناساندنی تێرۆریست
نێشببان دەدا کە لیسببتی رێکخببراوی تێرۆریسببتیی بیببانی لە جیبباتی وێنبباکردنی راسببتەقینەی هەڕەشببەکان بببۆ سببەر ویببالیەتە 

هێنبباوی بە  نمبونەکەی پرۆسببەی بە ئانقەسبت شکسببت پێ. یەکگرتووەکبان و هاوواڵتیببان زۆرتبر وەک ئببامرازێکی سیاسبی دەچببێ
ەهبببدی سبببەر بە مەم مبببوقتەدا سبببەدرە کە سبببەرەڕای بەڵبببگەی حشببباهەڵنەگری ئەوە کە ئەو تێرۆریسبببت ناسببباندنی سبببوپای م

 .رێکخراوە سەدان ئەندامی سوپای ئامریکای لە عێراق کوشتووە و بەڵێنی داوە کە زۆرتریش بکوژێ
 

ۆمیی بەرەوەپبێش وەزارەتی کاروباری دەرەوە لە کۆتایی دا ددانی بەوە داهێنا کە ئێبران بەرنبامەی بەرهەمهێنبانی چەکبی ئەتب
بردووە کاتێک کە موجاهیدینی خەلم، رێکخراوی سبەرەکیی دژی بنئباژۆخوازانی تباران، بەرنبامە نەهێنییەکەیبانی ئەوانبی ببۆ 

لە بەرامبەەر بەڵێنبی . لەجیباتی مەحکبومکردنی رێبژیم، رێگاچبارەی وەزارەتبی دەرەوە وتبووێژ کبردن ببوو. جیهان ئاشکرا کبرد
ەرنامەی بەرهەمهێنانی چەکی ئەتۆمیی، بەڕێوەبەریی ئۆباما قەووڵی کبرد کە ئابلۆقەکبان شبل ئێران بۆ دەست هەڵگرتن لە ب

 .میلیارد دۆمر کە دەستی بەسەر دا گیرابوو ئازاد کرا ١٥١بکاتەوە و 
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کەم بببۆوە و تبباران  (بببۆ سببەر رێببژیم)زەختببی خەڵکببی ئێببران . هەڵگرتنببی ئابلۆقەکببان سببەرکەوتنێکی سیاسببیی بببوو بببۆ ئێببران
میلیباردەکەی کە لە ئاسبمانەوە بۆیبان بباری زۆر  ١٥١. دا سەلماند ویی خۆی لە سەرکەوتن بەسەر ئامریکا لە دانووستانلێهاتو

لێکبۆڵینەوە . ئێران توانیویەتی یارمەتی ئابووریی و چەکوچۆڵ بۆ شەڕی نێوخبۆ لە سبورییە و یەمەن بنێبرێ. زوو کەوتە گەڕ
ور پباش دانوسبتان لەگەڵ بەڕێبوەبەریی کلینتبۆن وەسبتا هەر ئەوەنبدەش لە لە بارەی چەکی ئەتۆمی چەنبدە لە کۆریبای بباکو

 .ئێران وەستاوە
 

ئەوان تەنیببا پێویسببتە لە هەنببدێک لە . رێکخببراوە تێرۆریسببتییەکان بۆخۆیببان بڕیببار دەدەن کەنگببێ و لە کببوێ هێببرش بببکەن
هەر . وانبایی بەرگریبی خۆمبان بپبارێمینوەک ئەمانجی هێرشەکان ئێمە دەبێ لێەبڕاوانە ت. جارەکان سەرکەوتن وەدەست بهێنن

وەک شکستی بەڕێوەبەرییەکانی پێشووتر لە پێشەینی کردنی سبەرهەڵدانی داعبش سبەلماندوویەتی، حاشبا کبردن لە گرنگیبی 
کباتی ئەوە هباتووە کە سبەرکۆمار ترامبپ وەزارەتبی کاروبباری دەرەوە راسبپێرێ . موشکیلەیەک رێگا بۆ گەشەکردنی خۆش دەکا

سدارانی شؤڕشی ئیسالمیی ئێران وەک رێکخراوێکی تێرۆریستیی بیانیی بناسبێنێ و بەو پێناسبەیە هەڵسبوکەوتی کە سوپای پا
 . لەگەڵدا بکا

  وه دا باڵو بۆته"کوردستان"ی  ی رۆژنامه٧١٤  لە ژماره
 

 ٢١١٧ی جوونی ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

---------------------------------- 
 

 ڕێژیمی ئێران، ڕاستە؟ ئەدی دوایە؟« ئاشتییانەی»ئیددیعای تیلێرسۆن بۆ گۆڕینی 
 
 ئێریک پێلۆفسکی -جاست سێکیوریتی 

  
ئێستا لە دیسکۆرسی سیاسیی نێوخۆ، زۆر دەگمەن باسێکی سیاسەتی دەرەوە پتر لە خولێک لە نێو هەواڵەکانبدا دەمێنێبتەوە  

بەاڵم کەمێببک پێشببتر لەو مببانگەدا، هەواڵێکببی گرینببگ وەک دەنگێکببی زۆر . وە هەبببێمەگەر ئەوەی کە پەیوەنببدی بە رووسببیە
لە لێکۆڵینەوەیەکی گشتیی لە کۆنگرەدا، وەزیری دەرەوە رێکس تیلێرسبۆن باسبی لەوە کبرد کە . مواز لە ڕاداردا دەنگی دایەوە

« ئاشبببتییانەی»انیی ببببۆ گبببۆڕینی سیاسببەتی ویبببالیەتە یەکگرتووەکبببان بەرامبببەەر بە ئێبببران دەبببێ، لەگەڵ شبببتی دی پشبببتیو
لە باشبترین حباڵە  دا ئەوە ڕەنگبدانەوەی ناکبارامەیی بەڕێبوەبەرایەتیی ترامبپ لە ببارەی ئێبران و لە . رێژیمیشی تێبدا ببێ

 .خراپترین حاڵەتدا، ئەوە نیشاندەری دەستپێکی دەسکەوتی کۆنەپارێمە نوێیەکان لە سیاسەتی ترامپ بەرامەەر ئێرانە
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 ەوتە نێو دارستانەوەئەو دارەی کە ک

 
تیلێرسببۆن لە وەاڵمببی پرسببیاری ئەنببدامێکی کببۆمیتەی کاروببباری دەرەوە لە بببارەی هەڵوێسببتی ئەمریکببا بەرامببەەر بە گببۆڕینی 

سیاسببەتی ئببێمە بەرامببەەر بە ئێببران ئەوەیە کە پاشەکشببە بە هەژمببۆنیی ئەوان بکەیببن، پببێش بە »: رێژیمببی ئێببران گببوتی
کیی ئێران بگرین و هاوکباریی ئەو میەنبانە لە نێوخبۆی ئەو واڵتەدا بکەیبن کە بەێبتە هبۆی توانایی دروستکردنی چەکی ناوە

 «.ئەو میەنانە بێگومان بوونیان هەیە»تیلێرسۆن دەڵێ « .گۆڕینی ئاشتیانەی دەوڵە 
 

دەسببت  رێژیمببی ئێببران درێببژە بە»لە جیاتببان ئەو گببوتی، . ڕاپببۆرتی نووسببراوەی تیلێرسببۆن ئەو ئیببدیعایانەی تێببدا نەبببوو
تێبوەردان و ناسببەقامگیرکردنی خببۆرهەاڵتی نبباوین دەدا، پشببتیوانی لە ڕێژیمببی ئەسببەد و پشببیتوانیی ئببابووریی لە میلیشببیا و 
شبببەڕکەرانی بیبببانی لە عێبببراق و یەمەن دەکبببا ببببۆ بنکبببۆڵ کردنبببی دەسبببەاڵتی دەوڵەتبببانی ڕەوا و چەکبببدارکردنی رێکخبببراوی 

ەیمانی ئێمە ئیسرائیل دەکا و ئبێمە و هاوپەیمانەکانمبان دەببێ بەرپەرچبی تێرۆریستیی وەک حیمبوڵاڵ، کە هەڕەشە لە هاوپ
 «.هەوڵەکانی ئێران لە ناوچە بدەینەوە

 
بە بێ لەبەرچاوگرتنی ئەوە کە ئاخۆ تیلێرسۆن ئەو قسانەی بۆ بەهێمتر کردنی راپۆرتەکەی گبوتن یبا ئەو شبتانەی لەپبڕدا 

شببکرای لەگەڵ قسببەکانی پێشببووی ئیببدارەی ترامببپ لە بببارەی ئێرانببدا بە مێشببکی داهبباتن، وەاڵمببی نبباوبراو جیبباوازییەکی ئا
 .هەبوو؛ لەوەش زیاتر لەگەڵ سیاسەتی لەمێژینەی ویالیەتە یەکگرتووەکان

 
لە گۆڕینی ڕێژیمی ئێران سیاسبەتێک نبیە « پشتیوانیی ڕاستەوخۆ»وتەبێژێکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ڕایگەیاند کە 

لەگەڵ ئەوەشدا بەراوەردکردنی ئەو ڕەتکردنەوە دەستەەجێ و شبڵەژاوە لەگەڵ بۆچبوونی . دەکاتەوەکە ئیدارەی ترامپ بیری لێ
جببگەلەوە لە کاتێکببدا کە پرۆسببەی چاوخشبباندن بە . وەزیببری کاروببباری دەرەوە کە لە کببۆنگرەدا شبباهیدی دەدا ئاسببان نببیە

ڵێنیی بدا کە خباڵی گبۆڕینی رێژیمبی تێبدا نبابێ، بەردەوامە، ئەو دڵنیاکردنەوەیە ناتوانێ بە (بەرامەەر بە ئێران)سیاسە  
هەر بببۆیە ئەوە سیاسببەتی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان . بەتببایەەتیی کە تیلێرسببۆن یبباریکەری سببەرەکی لەو پێببداچوونەوەدایە

 .بەرامەەر ئێران هێندەی دیکە لێ  و تەمتوماوی دەکا
 

 کاردانەوەکان لە ئێران

 
 تاران ناڕەزایەتیی . ەرایەکی نەنایەوە بەاڵم ئێرانییەکان چاک پێی هەڵەەزینەوەهەرچەند کە ئەو هەواڵە لە واشینگتۆن ه



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

26 
 

لە ئەنجبومەنی ئاسایشبی نەتەوە یەکگرتووەکبان، می سبەرۆکی نەتەوە یەکگرتووەکبان و، . خبۆی لە چەنبد شبوێنێک دەربڕ بی
 .کانی ویالیەتە یەکگرتووەکانەوە پارێمەری بەرژەوەندییە ١٩٨١می باڵوێمی سویس لە ئێران کە دەوڵەتەکەی لە ساڵی 

نەخشبەیەکی دەسبتتێوەردانی بێشبەرمانە »دەوڵەتی ئێران چەند نامەی بباڵو کبردنەوە کە لەوانبدا قسبەکانی تێلێرسبۆنی وەک 
کە بە پببببێچەوانەی گشببببت پێببببوانە و پرەنسببببیپەکانی یاسببببای نێببببونەتەوەییە، هەروەهببببا بە پببببێچەوانەی پێببببڕەوی نەتەوە 

ئێرانییەکببان لەوەش زیبباتر . نبباوبردوو« ئاکبباری ناپەسببەند لە پەیوەنببدییە نێونەتەوەییەکببانیەکگرتوەکببان و نیشبباندەری 
ئەو رێککەوتننببامەیە کە کۆتببایی بە )چببووبە پێشببێ و گوتیببان کە ویببالیەتە یەکگرتووەکببان رێکەوتننببامەی ئەلجەزایریببان 

اراستەوخۆ دەست لە کاروباری نێوخبۆی ئێبران نابێ راستەوخۆ یا ن (ئامریکا)ژێرپێ ناوە کە دەڵێ ( قەیرانی بارمتەکان هێنا
 .وەردا

 
وێبدەچێ . ئیدارەی ترامپ چاو بە سیاسەتی بەرامەەر بە ئێبران دا دەخشبێنێ، بەاڵم ئبێمە دەبینبین کە بە چ ئاقارێکبدا دەڕوا

چڕوپبڕ بە شبێوەیەکی « بەرجبام»کاربەدەستان لەسەر هەڵویستێکی سێ بەرەیی کار بکەن کە ئامانجەکەی یەکەم سەپاندنی 
، دووهەم موازکردنبببی نفبببوزی نببباوچەیی ئێبببران لە (راسبببتەقینە و هەسبببت پێکبببراو)و ئامببباژە بە کەموکبببوڕیی و هەڵەکبببان 

 .هەرشوێنێک کە بلوێ، و سێهەم بەهێمکردنی هاوپەیمانەکانمان لە ناوچە لە دژی ئێران
 

 ڕۆژێکی نوێ و شایەکی نوێ لە عەڕەبستانی سعودی

 
مبوحەممەد )ن بەرەوڕووی دیمەنێکی نوێ لە عەڕەبستانی سعودی بۆوە، کە شازادەیەکی جێنشبین حەوتووی رابردوو، واشینگتۆ 

کە پیرۆزبببایی و بڕیبباری وەفبباداریی ( مببوحەممەد بببین سببەلمان)مەیببدانەکەی بببۆ شببازادەیەکی جێنشببینی نببوێ ( بببین نببایف
 .پێگەیشت، جێهێشت

 
ەکبرێ و هەروەهبا دەوری سبەرەکیی لە میەن سبعودییەوە لە موحەممەد بین سەلمان وەک ئەنبدازیاری قەیرانبی یەمەن سبەیر د

ئێسببتا، کە ئەو جێپێببی خببۆی وەک جێنشببین بببۆ پاشببایەتیی قببایم کببردووە، ویببدەچێ بەرپرسببی . قەیرانببی قەتەردا بینیببوە
لە وتببووێژێکی تەلەفمیۆنییببدا مببوحەممەد بببین سببەلمان . سببەرەکیی سیاسببەتی کاروببباری دەرەوەی عەڕەبسببتانی سببعودی بببێ

ببێ « .هەوڵ بدا کە شبەڕ لەگەڵ ئێبران لەنێوخبۆی ئێبران دا بکبا نەک لە عەڕەبسبتانی سبعودی»شەی لە ئێران کرد کە هەڕە
گومان بەرنبامەی سبعودی ببۆ بەرپەرچبدانەوەی هەوڵە ناوچەییەکبانی ئێبران چڕتبر دەببنەوە، جبا ئەوە لە یەمەن، قەتەر یبا 

 .هەرشوێنێکی دیکە بێ
 

 .ەیەکی گشتیی تووشی دۆخی کوێر بووە و دانوستانە سیاسییەکانیش لە سەرەمەرگ دانلە یەمەن بواری سەربازیی بە شێو
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دەوڵەتببانی سببعودی و ئیمببارا  نیگەرنیببی . قەیرانببی قەتەر لە هببی یەمەن دژوارتببرە، بەاڵم سەرئەنجامەکەشببی زۆر نادیببارە
وە و ئابلۆقەیەکی بەرباڵوی ئبابووریی قووڵی خۆیان لەبارەی پشتیوانیی قەتەر لە ئیسالمیست و گروپە تووندئاژۆکان دەربڕێ

خبالیی ببۆ هەڵگرتنبی ئابلۆقەکبان پێشکەشبی قەتەر  ١٣لەو دواییبانە دا داواکبارییەکی . و ئاسمانییان بەسەری دا سەپاندوە
 .کراوە، بەاڵم بەرباڵویی داواکارییەکان وێناچێ هی  رێگا چارەیەکی خێرا بۆ قەیرانەکە بهێڵێتەوە

 
یەتە یەکگرتووەکببان بەرژەوەنببدیی بەرچبباوی هەن و هەنببدێک یببارمەتیی بە هەوڵەکببانی سببعودی و لە یەمەن و قەتەر، ویببال

بڕیارەکببانی . سیاسببەتی دەرەوەی سببعودی بەرامببەەر بە ئێببران لەوانەیە فببۆرمێکی چببامکتر بگببرێتە خببۆ. ئیمبباراتی گەیانببدووە
ە لەبببار بەببرێ یببا بە هببۆی رووداوی چبباوەڕوان داهبباتوو لە بببارەی ئێببران دەتببوانێ لە میەن خبباوەن بەرژەوەنببدییەکانی نبباوچ

لە هەر حاڵببدا، دەبببێ (. بببۆ وێببنە وەک رووبەڕووبببونەوەیکی تببر لە ئەلتەنببف یببا دەوروبەری ئەوێ)نەکببراو خێببرا بکببرێ 
 .بەڕێوەبەرایەتیی بە سەرنر و دیققەتێکی زۆرەوە ئەو بڕیارانە بدا

 
 دوایە چێ؟

 
ەوە بکبباتەوە کە ئبباخۆ گبرڕینی رێببژیم، چ ئاشبتییانە یببا بە شببێوەیەکی دی، بەڕێبوەبەرایەتیی ترامببپ دەببێ بە جیببددی بیبر ل

وا باشبترە ئەو کبارە پبێش ئەوەی کە واڵتبانی دیبکە . کارێکی ژیرانەیە بەرامەەر بەو موشکیالنەی کە ئێبران درووسبتیان دەکبا
اژەی پێکبردن کە میەنگبری کە تیلێرسبۆن ئامب« میەنانەی نێوخبۆی ئێبران»ئەو . پێشنیاری دی پێشکەش بکەن ئەنجام بدرێ

گببۆڕینی رێببژیمن، هەر چببی بببن بە نێشبباندانی بوونیببان بەهێمتببر نببابن، بە تببایەەتیی ئاشببکراکردنیان یببا ئامبباژە بەوەی کە 
لە جیاتبان، وتەکبانی . بە تبایەەتی ئەگەر کاربەدەسبتانی ویبالیەتە یەکگرتووەکبان ئەوە بڵبێن. یارمەتیی بیانییان پێ دەگا

لە ناو سیستەمی ئێران دێننە ژێر پرسیار و بیانوویەک دەدەنە دەوڵەتبی ئێبران کە « میەنانە»یی ئەو تیلێرسۆن رەسەنایەت
جا ئەوە لەبەر گبۆڕینی رێبژیم ببێ یبا هەر شبتێکی )جارێکی تر بە شێوەیەکی بێ بەزەییانە خەڵکی واڵتەکەی بکاتە ئامانر 

 (.دی
 

یەکگرتووەکببان دەبببێ وریببا بببێ کە بە شببێوەیەکی نەخببوازراو  لەگەڵ بەرەوپببێش چببوونی پرۆسببەکە لە واشببینگتۆن، ویببالیەتە
 .ئەوە بە قازانجی بەرژەوەندیی کورتخایەن و درێژخایەنی ئامریکا نییە. وەدوای سیاسەتی گۆڕینی رێژیمی ئێران نەکەوێ

 
  وه دا باڵو بۆته"کوردستان"ی ٧١٦  لە ژماره

 

 ٢١١٧ومی ی جو٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 شەڕی داهاتوو لە خۆرهەاڵتی ناوین

  
 یوشکا فیشێر  -پرۆجێکت سیندیکات 

  
بەاڵم شکسبتی داعبش و . بەو زووانە کۆتبایی دێ( داعبش)لەگەڵ ئازادکردنی موس  لە بباکووری عێبڕاق، دەوڵەتبی ئیسبالمیی 

. کۆتببایی تراژێببدیی سببووریەش نیببیەشببام بە مانببای ئاشببتی بببۆ خببۆرهەاڵتی نبباوین و تەنببانە   - نەمببانی خەمفەتببی عێببڕاق
لەجیاتببان وێببدەچێ کە ئەوە سببەرەتای بڕگەیەکببی نببوێ لە مێببژووی خوێنبباوی و بشببێویی نبباوچەکە بببێ، بببڕگەیەک کە لە 

 .بڕگەکانی دی لە دوای هەرەسهێنانی ئیمپراتۆریی عوسمانی پاش شەڕی یەکەمی جیهانیی کەمتر مەترسیدار نەبێ
 

پڕ لە توندوتیژییە شتێکی مسۆگەرە، چونکە ناوچەکە توانبای چارەسبەرکردنی ناکۆکییەکبان  درێژە کێشانی ئەو شێوە ڕەفتارە
لەجیاتیان لە شوێنێک لە نێوان سبەدەکانی نبۆزدە و . یا دروستکردنی هەر شتێک کە وەک چوارچێوەیەک بۆ ئاشتیی بچێ نییە

 .بیستدا گیری کردوە
 

  – هەر ئاماژەیەک بە رێککەوتننامەی سایکس. ناوین بێتاوان نیندەسەاڵتە خۆرئاواییەکان لە مەینەتەاریی خۆرهەاڵتی 
پیکببۆ، کە لەودا بریتانیببای مەزن و فەڕانسببە ناوچەکببانی ژێببر دەسببەاڵتی ئیمپراتببۆریی عوسببمانییان دابەش کببرد، ئێسببتاش 

ێبژرا، دوێنبێ داڕ ١٩١٦دەبێتە هۆی وەها تبووڕەییەک لە جیهبانی عەڕە  کە وێبدەچێ وەک ئەو نەخشبەیە، کە بە نهێنیبی لە 
 .داڕێژراوە

 
پباش شبەڕی دووهەمبی جیهبانیی، جبێگەرەوەی ئەو، یەکیەتیبی . نابێ دەوری ڕوسیەی تێماریشبمان لە نباوچەکەدا لەبیبر بچبێ

سببۆڤیە  و دژبەرەکەی لە شببەڕی سببارد واتە ویببالیەتە یەکگرتووەکببان، دەسببت تێببوەردانە یەک لە دوای یەکەکانیببان دەسببت 
 .پێکرد

 
بەرژەوەنبدیی ئامریکبا لە . ەکگرتووەکبان یاریبدەدەری سبەرەکیی پێکهباتنی بشبێویی ئەوڕۆ لە نباوچە دایەبێگومان ویبالیەتە ی

بەاڵم لە دەستپێکی شبەڕی سبارددا، بەرژەوەنبدیی ئبابووریی خێبرا، ببوون . خۆرهەاڵتی ناوین لەسەرەتادا بە نەو  بەسرابۆوە
هەوڵبی ئامریکبا ببۆ . تبانی دژە خۆرئباوا و دۆسبتی سبۆڤیە بە بەرژەوەندیی ستراتێژیکی بۆ پێشگرتن لە سەرهەڵدانی دەوڵە

نفببوزی یەکببالکەرەوە لە نبباوچەکەدا بە هاوپەیمببانیی نمیکببی ئەمنییەتببی لەگەڵ ئیسببڕائیل و لە کۆتاییببدا دوو دەسببتوەردانی 
 .سەربازیی لە دوو شەڕی کەنداو لە دژی عێڕاقی سەددام حوسێن تەکمیل کرا
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سبەرهەڵدانی هەشبتاکان کە . ش کاریگەریی قووڵی لە سەر خبۆرهەاڵتی نێوەڕاسبت هەببووەتێوەگالنی ئامریکا لە ئەفدانستانی
ئامریکببا پشببتیوانیی دەکببرد و بە نبباوی جیهبباد دژی یەکیەتیببی سببۆڤیەتی داگیببرکەر دەسببتی پێکببرد، دوو هاوپەیمببانی نمیکببی 

ئاشبکرا ببوو کاتێبک  ٢١١١ێپتامەری ئەوە لە سب. ئامریکا واتە پاکستان و عەڕەبستانی سعوودیی کردنە هەڕەشەی ستراتێژیکی
هەروەهببا ئەوە پاکسببتان بببوو کە . هێرشببەەر کە ئەلقاعیببدە نبباردبوونی، هبباوواڵتیی عەڕەبسببتان بببوون ١٩لە  ١٥دەرکەو  کە 

 .تاڵەبانی دروست کرد کە پەنایان بە ئەلقاعیدە دا تا نەخشەکانیان لە دژی ویالیەتە یەکگرتووەکان و خۆرئاوا داڕێژن
 

سباڵ دواتبر شببەڕی دووهەمبی کەنببداو  ١٢لەسبەر دەسببتی جبۆرج بوشبی ببباوک و،  ١٩٩١شبەڕی یەکەمببی کەنبداو لە سبەرکەوتنی 
لە . ئەمجارەیان لەسەر دەستی بوشی کوڕ کە بووە هۆی کارەساتێکی ناوچەیی کە ئێسبتاش درێبژەی هەیە، مبایەپووچ ببۆتەوە

و نەک گببۆڕینی رێژیمببی عێڕاقببی هەبببوو، کببوڕەکەی کاتێکببدا کە بوشببی ببباوک ئامببانجی سببنورداری وەک ئببازادکردنی کووەیببت 
 .ئامانجی بەرزەفڕانەتری هەبوون

 
بیببرۆکەکە ئەوە بببوو کە سببەددام مبەن و عێڕاقێکببی دێموکراتیببک دروسببت بببکەن کە ئەوە خببۆی دەبببوو بە کاتلیمۆرێببک بببۆ 

لە ئیبدارەکەی بوشبی . خۆرئباوائاڵوگۆڕی بەرباڵو لە گشت خۆرهەاڵتی ناوین و گوڕینی بۆ ناوچەیەکی دێموکراتیبک و دۆسبتی 
پسببانەوە لە  موتببر ئایببدیالیممی ئیمپڕاتببۆرییەتی بە سببەر ڕێئببالیممی سەرسببەختدا زاڵ بببوو کە بببووە هببۆی ناسببەقامگیریی بێ

 .خۆرهەاڵتی ناوین بە گشتی و، ئێرانی گەیاندە دۆخێک و ئاستێک کە نفوزی خۆی پەرە پێ بدا
 

مێژووی خۆرهەاڵتی ناوین لە ڕیگای ڕووبەڕوو بوونەوەی ئاشکرا و ڕاسبتەوخۆی  پاش هەرەسهێنانی داعش، بڕگەی داهاتوو لە
تببا ئێسببتا ئەو نببباکۆکییە . عەڕەبسببتانی سببعوودیی سببوننی و ئێرانبببی شببیعە بببۆ بااڵدەسبببتی نبباوچە بڕیبباری لەسبببەر دەدرێ

ە لە نباوچەدا چبامکن، هەر دوو زلهێبمەکەی جیهبان ک. درێژخایەنە لەژێر پەردەدا و لە میەن بەکرێگیراوانەوە بەڕێوە چبووە
ئێسببتا بە ئاشببکرا میەنببی خۆیببان لە نبباکۆکییەکەدا هەڵەببژاردووە، ویببالیەتە یەکگرتووەکببان لەمی عەڕەبسببتانی سببعودییە و 

 .ڕووسیەش لەگەڵ ئێرانە
 
تا ئەوەی کە ئێسبب. کە ئێسببتا لە ئببارا دایە وردە وردە جێببی خببۆی دەدا بە نبباکۆکیی لە سببەر هەژمببۆنی« شببەڕی دژی تێببرۆر»

عەڕەبسببتانی سببعودی و چببوار واڵتببی سببوننیی هاوپەیمببانی کە قەتەریببان ئببابلۆقەداوە، بەشببێکی دەگەڕێببتەوە بببۆ پەیوەنببدیی 
 .نمیکی قەتەر لەگەڵ ئێران، ئەو ناکۆکییە گەیشتۆتە یەکەم خاڵی وەرچەرخان لە ناوەندی ناوچەکە واتە کەنداوی فارس

 
 ۆ لەگەڵ ئێران لە گشت شەڕەکانی پێشوو لە خۆرهەاڵتی ناوین پتر ئاگر بێگومان هەر تێکهەڵچوونێکی سەربازیی ڕاستەوخ
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جببگە لەوە، لە کاتێکببدا کە ئبباگری شببەڕی سببورییە ئێسببتا نەکببوژاوەتەوە و عێببڕاق بە هببۆی کێەڕکێببی . لە نبباوچەکە بەردەدا
 .ێتەوەتایفیی بۆ بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵ  مواز بووە، داعش یا جێگرەوەکەی هەروا بە چامکیی دەمێن

 
 کوردەکان، خەڵکێکی بێ دەوڵە ، . «پرسی کوردە»هۆکارێکی دی بۆ ناسەقامگیری سەرهەڵدانی دووبارەی 

 
نیشببانیان داوە کە شببەڕکەرێکی ببباوەڕپێکراو لە دژی داعشببن و دەیببانهەوێ کەڵببک لە دەسببەاڵتی نببوێی سیاسببیی و سببەربازیی 

ببۆ ئەو واڵتبانەی دەیبانگرێتەوە، لەپببێش . ربەخۆ وەر بگبرنخۆیبان ببۆ گەیشبتن بە خۆبەڕێبوەبەری و تەنبانە  دەوڵەتبی سبە
هەموواندا تورکیە و هەروەها سورییە، عێڕاق و ئێرانیش، ئەو پرسبە بە واتبای ڕاگەیانبدنی شبەڕە؛ چبونکە ئەوە کباریگەریی 

 .لەسەر تەواوەتیی خاکی ئەوان هەیە
 

ی لە نێببوان ئێببران و عەڕەبسببتانی سببعودی، بببڕگەی بە لەبەرچبباو گرتنببی ئەو پرسببیارانە و بەرزبببوونەوەی نبباکۆکیی هەژمببۆنی
بەڵببێ، لەوانەیە ویببالیەتە یەکگرتووەکببان لە . داهبباتوو لە مێببژووی نبباوچەکە بەڵینیببی هەمببوو شببتێک دەدا جببگە لە ئاشببتی

کارەسبباتی عێببڕاق ئەو وانەیە فێببر بببووبێ کە نبباتوانێ، سببەرەڕای دەسببەاڵتی زەبەمحببی سببەربازیی، لە شببەڕی سببەر عەرز لە 
سەرکۆمار ئۆبامبا هێمەکبانی ویبالیەتە یەکگرتووەکبانی لە نباوچە کێشبایەوە، کە دەرکەو  . اڵتی ناوین سەرکەوتوو بێخۆرهە

ببببۆیە ئەو لە شبببەڕی نێوخبببۆی سبببورییە، . ئەوە هەم لە ببببواری سبببەربازیی و هەمبببیش لەببببواری سیاسبببییەوە کبببارێکی دژوارە
وە، کە بببووە هببۆی بۆشببایی دەسببەاڵ  کە ڕووسببیە خێببرا پببڕی دەسببتوەردانی سببەربازیی ڕە  کببردەوە، تەنببانە  لە ئاسمانیشببە

 .کردەوە، بە هەموو ئاسەوارەکانی کە بۆ هەمووان ئاشکرایە
 

لەدوای هەڵەبژاردنەوە، . جێگرەوەی ئۆباما، دۆناڵد ترامپ، لە بانگەشەی هەڵەژاردندا بەڵێنیی دا کە لە ناوچەکە بکشێتەوە
ارییەکبانی لەگەڵ عەڕەبسبتانی سبعودی و هاوپەیمانەکبانی چڕتبر کبردووە و ئەو هێرشی مووشەکیی کبردە سبەر سبورییە، هاوک

 .هەڵوێستی سەختگیرانەی ئامریکای بەرامەەر بە ئێران تووندتر کردووە
 

وێدەچێ ترامپ تووشی هەورازی سەخت بۆ ناسینی خۆرهەاڵتی ناوین بێ، نباوچەیەک کە چباوەڕوانی ناکبا تبا ئەو بەسبەریدا 
 .ەشەین بوون نابینمهی  هۆیەک بۆ گ. زاڵ بێ

 

  وه دا باڵو بۆته"کوردستان"ی  ی رۆژنامه٧١٨  لە ژماره
 

 ٢١١٧ی ئاگۆستی ٢٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 هەردەم لەگۆڕان دائاژاوە و نەزم لە جیهانێکی    

 
 هێنری کیسینجێر. د -کاپ ئێکس 

 
. خاوەن بڕیار، بەجرش و خرۆش، بەغیبرە  و وەفبادار. ی سەردەمی ئێمە بووخاتوو تاچێر یەکێک لە ڕێەەرە هەرە مەزنەکان

 . ئەو لە جیاتی گوێ دان بە بۆچوونی گروپی ڕاوێژکار، خۆی بۆ دروستکردنی داهاتوو تەرخان کردبوو
 

لە . ومن یەکەم جار لە سەرەتای حەفتاکان چاوم پێبی کەو ، کاتێبک کە ئەو وەزیبری خوێنبدن لە کبابینە ئێبدوارد هیب  ببو
ڕێببمی خببۆی بببۆ بۆچببوونی ببباوی ئەوکببا  کە می وابببوو کە لە کێەڕکێببی سیاسببیی دا  یەکەم دیببدارمان دا، خبباتوو تبباچێر بێ

 ئەو پێی وابوو کە ئەرکی . ئامانجی سەرەکییە درکاند( ڕاست -مەبەست پێوەری سیاسی لە چەپ . و)بردنەوەی ناوەڕاست 
 . رەنسیپی دیاریکراو بەا نەوەک بە پێچەوانەڕێەەریی ئەوەیە کە ناوەڕاستی سیاسی بەرەو پ

 
بۆ جێەەجێ کردنی ئەو فەلسەفەیە، ئەو لە ماوەی تەمەنی سیاسبیی خۆیبدا رێچکەیەکبی سیاسبیی نبوێی لە کۆمەڵگبای خۆیبدا 

کباراکتەر لەبەر : و غیبرە  ئەنجبام دا( کباراکتەر)ناوبراو ئەو کبارەی بە تێکەاڵوێبک لە تایەەتمەنبدیی تباکیی . دروست کرد
ئەوەی کە بژارە  داهێنەرەکانی کە پرۆسەی سیاسیی دەیخوازن زۆرجار وەک رۆیشتن بە ڕێگایەکی باریبک لە شبوێنێکی پبڕ لە 

 . کەندولەند دەچێ و غیرە  بۆ ئەوەی کە بە ڕێگایەک دا کە هی  کەس پێشدا پێیدا نەڕۆیشتووە بەرەوە پێشەوە بڕۆی
 

باشی لە وتارێکبدا لە زانکبۆی وێسبت مینسبتێر لە فباڵتۆن، میبموری، هەمبان مارگارێت تاچێر ئەو تایەەتمەندییانەی زۆر بە 
ئەو ئامبباژەی بەو . ی پێشببکەش کردبببوو، نیشببان دا"پەردەی ئاسببنین"شببوێن کە پەنجببا سبباڵ پێشببتر وینسببتۆن چرچیببل وتبباری 

 :موشکیالنە کرد، کە ئەوڕۆش لە ناوەڕۆک دا رێگاچارەی خێرا دەخوازن
 

 ەیر بکرێ یا وەک هاوبەش؟ئاخۆ ڕوسیا وەک هەڕەشە س* 
 ؟"دەرەکیی"ئاخۆ پێویست دەکا کە ناتۆ سەرنر بداتە پرسی * 
 ئاخۆ ناتۆ بە وریایی و خێرایی تەواو ددان بە دیموکراسییە نوێکانی ناوەندی ئوروپا بەپەرپرسیاریی تەواوەوە بنێ؟* 
 خۆی پەرە پێ بدا؟تایەە  بە" ناسنامەی بەرگریی"ئاخۆ ئوروپا پێویست دەکا لە ناو ناتۆ دا * 

 

دوو دەیە دوای وتببارە پێشببەینیکەرەکەی خبباتوو تبباچێر، جیهببانی ئەمببەەر ئەوبەری ئاتالنتیببک بەرەوڕووی هەنببدێک پرسببی 
ی زایینبی دروسبتی کبرد ١٦٤٨ساڵە لە  ئەو نەزمە جیهانییەی کە خۆرئاوا بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی سی. هاوشێوە بوونەتەوە
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، لە سەر بنەمای سەربەخۆیی دەوڵەتان کە لە ڕێگای هاوسەنگیی دەسەاڵ  لە نێبوان (ستفالەمەبەست رێککەوتننامەی وێ. و)
ئەو نەزمە ئێسبتا بەرەوڕووی چەمکبی وەرگیبراو لە ئەزمبوونی مێژوویبی و کولتبوریی . چەندین پێکهاتە دەپارێمرا، دامەزراببوو

کەواببوو ببابەتی درێژخبایەن ئەوە دەببێ . ی بۆتەوەجیاواز بە تێکەاڵوێک لە ڕوانگەی ئایینی لە ئاستی کیشوەریی یا جیهانی
نەتەوەوە چارەسەر بکرێن یاخود چەمکی جیهانییتر و دەرئەمجامەکەی ببۆ  - کە ئاخۆ ئەو پرسانە لە ڕێگای تێئۆریی دەوڵە 

 .نەزمی داهاتووی جیهان چی دەبێ
 

 .تاچێر لەگەڵ دۆخی ئێستامان دا بکەم ڕێگام بدەن ئەو کارە بە گونجاندنی موشکیلە ئاماژە پێکراوەکانی وتاری خاتوو
 

 ڕوسیا
 

موشکیلەی ڕوسبیا، یەکەم پرسبی خباتوو تباچێر، ئەمبڕۆ جەخبت لەسبەر ئبوکراین و سبورییە دەکباتەوە بەاڵم نبوێنگەی تەریبک 
واڵتێبک کە خباوەنی یبازدە هەرێمبی کباتە و ڕووبەرەکەی لە ئوروپباوە و بە سبنووری ئیسبالم دا تبا . کەوتنەوەیەکی قبووڵترە

لە هەوڵی بێ پسانەوە ببۆ ئاسبایش . ڕوسیا چەمکی تایەە  بەخۆی لە نەزمی جیهانیی دروست کردووە. شوەری ئارام دەچێکی
لە سنوورە بەرباڵوەکانی کە بە ڕێژەیەکی کەم سنووری سروشتین، ڕوسبیا بەرەو ئاسایشبی تەواو کە بە واتبای ببێ ئاسایشبیی 

 . ەتەواو بۆ بەشیک لە جیرانەکانییەتی هەنگاوی ناو
 

سببتراتێژیکی ڕوسبیا و چەمکببی ئەفسبوناوی مەزنیببی و ویسببتی خەڵبکەکەی بببۆ تەحەممببولی  - لە هەمبان کاتببدا قەببارەی ژێئببۆ
. دژوارییەکان یارمەتیی کردووە کە ماوی سەدان ساڵ خۆی لە داگیرکاریی مەغول، سوێدی، فەڕانسەوی و ئاڵمبانی پاراسبتووە

، خولیبای قەببووڵکران لە میەن ئوروپباوە و لە هەمبان کاتبدا تێبپەڕین لەو ئاکامەکەی بۆتە هۆی دروست بوونی دووهەستیی
لەنباوچوونی یەکیەتیبی "ئەو هەستە تایەەتییەی شوناس ببۆ شبی کبردنەوەی لێبدوانی پبوتین یارمەتیبدەرە کە دەڵبێ . هەستە

 ."سۆڤیە  مەزنترین کارەساتی ژێئۆپۆلیتیکی سەدە بوو
 

یەکانی زایینبی  ییەوە زۆر جار وەک دووبارەبوونەوەی دیکتاتۆریی ناسیۆنالیستیی سبیڕوانگەی پوتین لەبارەی سیاسەتی جیهان
بە شبێوەیەکی دەقیقتببر، ئەوە میراتبی جیهبانەینیی فیبۆدۆر داستایەفسبکییە، کە لە وتارێکببدا لە . ئوروپبا باسبی لێبوە دەکبرێ

ەورانێکبی نبوێ لە مەزنیبی رۆسبیی کە داوا پبڕ هەسبتەکەی ببۆ د. بۆ پەردەمدان لە پەیبکەری پوشبکین، پێشکەشبی کبرد ١٨٨١
لەسەر بنەمای بایخەکانی ڕووحی و تایەەتمەندیی ڕوسی پێکهاتەێ لە کۆتاییەکانی سەدەی بیستەمدا لە میەن ئالێکسباندێر 

 .سولژێنیتسین دووپا  کرایەوە
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بگەڕێبتەوە، لە کتێبەەکەی  سۆلژێنیستین لە کاتێکدا کە دەیهەویست کۆتایی بە تاراوگەنشینی لە ڤێرمۆنت بهێنێ و بۆ ڕوسبیا
، داوای هەنگبباوی بە کببردەوە بببۆ ڕزگببار کردنببی ئەو شببارۆمەندانەی ڕوسببیای کببرد کە لە "لەبببارەی پرسببی ڕوسببیا"دا بە نبباوی 

سباڵ هەوڵبی  ٣١١بە هەمان شبێوە پبوتین هێرشبی کبردۆتە سبەر ئەو شبتەی کە لە ڕوانبگەی نباوبراوەوە  ".وەدەر نراون"ڕوسیا 
هەر وەک داستایەفسببکی،  ئەو خۆرئبباوای بەوە  ٢١١٧لە کۆنفرانسببی ئاسایشببی مببونی  لە . انی ڕوسببیاخۆرئبباوایە بببۆ گەمببارۆد

تۆمەتەببار کببرد کە بە شببێوەیەکی نببادادپەروەرانە هەوڵببی کەڵکببی خەراپ وەرگببرتن لە موشببکیلەکانی دوای شببەڕی سببارد لە 
 .  ڕوسیایە بۆ تەریک خستنەوە و مەحکوم کردنی

 
ەندییەکانی لە گەڵ ڕوسیا پەرە پێەدا، واڵتێک کە میەنێکی حەیاتیی ئاسایشبی ئوروپبایە بەاڵم خۆرئاوا چۆن دەتوانێ پەیو

بە هۆی مێژوویی و جوگرافیایی، ڕوانگەیەکی لە بنەڕە  جیاوازی لەبارەی بنەماکانی ڕێککەوتننامەیەک لە بارەی ڕێکخستنی 
ئبباخۆ ژیرانەتببرین هەڵوێسببت ئەوەیە کە زەخببت . ناوچەکببانی هاوسببنووری ڕوسببیا کە جێگببای پەسببەندی هەردوو م بببێ هەیە

بخرێتە سەر ڕوسیا و ئەگەر پێویست بوو سبما ببدرێ، تبا ڕوانبگەی خۆرئباوا لە ببارەی نەزمبی نباوخۆیی و جیهبانیی پەسبەند 
بکا؟ یا بۆ گەڕان بەدوای نەزمی جیهانیی جێگای پەسەند، بوار بۆ پرۆسەیەکی سیاسیی بڕەخسێ تا بە سەر لێک نبامۆبوونی 

 ومیەنە سەر کەوین یا منی کەم ئاسەوارەکانی کەمتر بکەینەوە؟دو
 

ئاخۆ سبنووری ڕوسبیا وەک نباوچەی بەرەوڕوو ببوونەوەی هەمیشبەیی چباوی لێەکبرێ یباخود دەتبوانێ بکبرێ بە نباوچەیەک ببۆ 
کە پێویسبتیان بە هاوکاریی و پێوەرەکان بۆ پرۆسەیەکی ئەوتۆ کامانەن؟ ئەوانە ئەو پرسیارانە لەببارەی نەزمبی ئوروپبایین 

هەرکام لەو چەمکانە پێویستیان بە توانایی بەرگریی هەیە ببۆ لەنباوبردنی وەسوەسبەی . لەبەرچاوگرتنی سیستەماتیک هەیە
 .   زەختی سەربازیی لەمیەن ڕوسیاوە

 
 چین

 
چبین . ت دەگرێتەوەپرسی خاتوو تاچێر لە بارەی ناوچە دەرەکییەکان لە سەردەمی ئێمە دا زۆرتر چین و خۆرهەاڵتی ناوەڕاس

ببی وەک بەرنبامەیەکی سیاسبیی، ئبابووریی، کولتبوریی و ئاسایشبیی دەسبت پێکبردووە کە لە " ڕێگای ئاوریشبمی نبوێ"پڕۆژەی 
ئەوە بیرەوەریی وانەیەکی ئەنجومەنی جوگرافیای سبەڵتەنەتیی لە . دەریای خۆرهەاڵتی چین تا کاناڵی ئینگلستان دەگرێتەوە

 - ماککیندێر پێشکەش کرا دێنێتەوە بیر کە باسی واڵتانی ناوەندی ئەوراسیای وەک تەوەری ژێئبۆ کە لە میەن هالفۆرد ١٩١٤
 .ستراتێژیکی جیهانی کرد

 
 بە بەستنەوەی چین بە واڵتانی ناوەندی ئاسیا و لە کۆتایی دا بە ئوروپاوە، ڕێگای ئاوریشمی نوێ بەکردەوە ناوەندی 



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

34 
 

ڕێگباکە بەنباو ڕێژەیەکبی بەرچباو لە کولتبور، نەتەوە، . انی ئەوراسیا دەگوێمێتەوەکێشی جیهان لە ئاتالنتیکەوە بەرەوە واڵت
لەسەر ئەو ڕێگایە کولتوری مەزنی ڕوسیا، هیندوسبتان، ئێبران و تورکیبا . ئایین، دامەزراوە و واڵتی سەربەخۆ دا تێپەڕ دەبێ

میببان بڕیببار لەسببەر پەیوەسببت بببوون، هەڵکەوتببووە و لە خبباڵی کۆتببایی واڵتببانی خۆرئبباوای ئوروپببا دەگببرێتەوە کە هەرکا
ئاڵۆزییەکانی بۆ سیاسەتی جیهانی سەرسوڕ هێبنەر و لەهەمبان کاتبدا . هاوکاریی کردن یا دژایەتیی کردنی وشیوەکانی دەدەن

 .دڵڕفێنە
 
لە هەلببومەرجێکی سببتراتێژیکی نبباونەتەوەیی وەک هببی وێسببتفال، کە لە سببەر فەلسببەفەی نەزمببی " ڕێگببای ئاوریشببمی نببوێ"

ئەو هاوکببببا  : بەاڵم چببببین تاقببببانەیە و لە دۆخببببی وێسببببتفالیی تێببببپەڕ دەبببببێ. ایی دامەزرا پێشببببکەش دەکببببرێخۆرئبببباو
لە کۆتبایی دا، چبین داوای . شارستانییەتێکی لەمێژینەیە، دەوڵەتێکە، ئیمپراتورییەکە و ئبابووریی بە جیهبانیی ببووی هەیە

توانبای پەرەئەسبتێن و دوورە دیمەنبی سبتراتێژیکی ئەو ڕێکخستنی نەزمبی نباونەتەوەیی دەکبا کە لەگەڵ ئەزمبونی مێژوویبی، 
 . بگونجێ

 
مبائۆ یەکیەتیبی هێنبا، دێنبگ چاکسبازیی هێنبا، . ئەو سوڕی کامڵەوونە سبێهەمین وەرچەرخبانی چبین لە نیوسبەدەی ڕاببردوویە

ەکانی ، واتە گەڕانەوە ببببۆ چاکسبببازیی"خەونبببی چیبببنە"سبببەرکۆمار شبببی جینگپینبببگ بە دوای گەیشبببتن بەو شبببتەیە کە نببباوی 
پببێ دەنێببتە دووسببەد  ٢١٤٩کاتێببک کە کۆمبباری گەلیببی چببین لە ". بببە کببان١١١دوو "هێنببانەدی  ئیمپڕاتببۆریی چینببگ لە ڕێگببای 

ساڵیی، بە پێی پێناسەی سبەرکۆمار شبی، چبین ئەگەر بەتوانباتر نەببێ، دەببێ هەمبان توانبای هەر کۆمەڵگبایەکی تبری ئەم 
 . هی واڵتانی گەشەساندوو بێجیهانەی هەبێ و داهاتی سەرانەی لە ساڵدا وەک 

 
بەمجۆرە، ویالیەتە یەکگرتووەکان و چین دەبنە دوو واڵتی هاوکێش لە بواری ئابووریی و جوگرافیبای سیاسبییەوە کبا ناچبارن 

لە دوای شبەڕی دووهەمبی جیهبانییەوە کە ویبالیەتە . خۆگونجاندنی پێشتر نەبینراو لە بیرکردنەوەی نەریتیی یان دا بکەنەوە
هببی  کببا  لە مێببژووی هەزار سبباڵەی  . ەکببان بببوو بە زلهێببم، لەگەڵ هاوشببانێکی ژێئۆپۆلیتیببک کێەڕکێببی نەکببردووەیەکگرتوو

 . نەبووە" ناوین"چینیش دا هی  نەتەوەیەکی بێگانە زیاتر لە شتێکی بچووک لە چاو دەوڵەتی پاشایەتیی ناوەند یا 
 

اڵوکببردنەوەی بایخەکببان و ئامریکببا ب: ە شببێوەی جیبباوازهەردوو واڵ  خۆیببان بە شببتێکی هەڵکەوتببوو دەبیببنن، ئەگەر چببی ب
خۆی لە ناو واڵتانی تر وەک بەشێک لە مەئمورییەتی خۆی دەزانبێ، چبین بە شبێوەی مێژوویبی وا جبوواڵوەتەوە کە سیستەمی 

 .دەسکەوتە پڕشکۆیەکانی واڵتانی تر بۆ ڕەچاو کردنی هیرارشی لەسەر بنەمای ڕێم دانان هان دەدا
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  دا زۆر بۆچوون لە سەر لێک نمیبک کبردنەوەی ئەو جیباوازیی ڕوانگبانە لە ئبارا دایە، یبا لە ڕێگبای تێئبۆری لە هەردوو واڵ
خەونبی "نەتەوە یا بە شتێکی نوێ، وەک چەمکی زۆرتر بە جیهانیی بوو، کە هەندێکیان سەرکۆمار شی لە وتباری  - دەوڵە 
 .هان، ڕەوتی کامڵەوونی ئەوان دەبێتە ئەزمونی سەردەمبۆ هەردوو کۆمەڵگا و بۆ باقی جی. ئاماژەی پێکردوون" چینی

 
دەوری ئوروپببا لە جیهببانێکی ئەوتببۆ دا چببی دەبببێ؟ وەک بەشببێک لە جیهببانی ئاتالنتیببک یببا وەک پێکهبباتەیەک خببۆی پێناسببە 
دەکببباتەوە و سبببەربەخۆ خبببۆی لەگەڵ ئاڵوگۆڕەکبببانی دەوروبەری دەگبببونجێنێ؟ وەک بەشبببێک لە ڕیککەوتنبببی ئەمبببەەر ئەوبەری 

تالنتیک؟ یا وەک پێکهاتەیەکی جیاواز کە یەکەکانی لە هاوسبەنگییەکی مێژوویبی مبۆدێلی دەسبەاڵ  دا بەشبدار دەببن؟ کبام ئا
 ؟"ڕێگای ئاوریشمی نوێ"ئاتالنتیک و  - نەزمی جیهانی بەستراوەتەوە بە پێکەوە سازانی چەمکەکانی ترانس

 
 خۆرهەاڵتی ناوەڕاست

 
 لە . نەزمی جیهانی بە هۆی ئاسەوارەکانی کێشمەکێشی دەسەاڵ  تووشی موشکیلە بووە لە ئەوراسیا و لە سنوورەکانی ڕوسیا،

سیسببتەمی نەزمببی وێسببتفالیی کە لە . کەنارەکببانی خببۆرهەاڵتی نبباوین، بە هببۆی ئبباژاوەی لێکهەڵوەشببان هەڕەشببەی لێببدەکردێ
تببی نبباوچە چیتببر وەک واڵتببی چببوار واڵ. خببۆرهەاڵتی نبباوین لە کۆتببایی شببەڕی یەکەمببی جیهببانیی هبباتە ئبباراوە وێببران بببووە

سببورییە، عێببراق، لیەببی و یەمەن بببوونەتە مەیببدانی شببەڕی ئەو تاقمببانەی کە بەدوای سببەپاندنی دەسببەاڵتی . سببەربەخۆ نببین
 .خۆیانەوەن

 
لە ڕووبەرێکی بەرچاو لە عێراق و سورییە، سوپایەکی ئایینی تووندئاژۆ، داعش، خۆی وەک دوژمنی دڵڕەقبی شارسبتانییەتی 

ناسببە کببردووە کە لە ڕێگببای توونببدوتیژیی دەیببهەوێ سیسببتەمی نبباونەتەوەیی چەنببد واڵتببان بببۆ ئیمپراتببوریەتێکی مببودێڕن پێ
لە هەلببومەرجێکی ئەوتببۆ دا، پەنببدی پێشببینیان کە دەڵببێ دوژمنببی دوژمببنەکە  . ئیسببالمیی لە سببەر بنەمببای شببەریعە  بگببۆڕێ
. ا، دوژمنببی دوژمبنەکە  لەوانەیە دوژمنببی تبۆش بببێلە خبۆرهەاڵتی نبباوینی ئێسبت. دەکبرێ وەک دۆسببت سبەیر بکببرێ ببڕ ناکببا

خۆرەهەاڵتی ناوەڕاسبت بە ئایدیۆلۆژییەهەمیشبە لە گۆڕانەکبانی و بە هەمبان ڕێبژە بە کبردارە تایەەتییەکبانی کباریگەریی لە 
 .سەر جیهان هەیە

 
کان، بە ئێرانبی شبیعە و زۆربەی دەسەاڵتە غەیری داعشییە .شەڕی جیهانی دەرەوە لەگەڵ داعش دەتوانێ ئەو شتە نیشان بدا

بەاڵم کببام میەن قەرارە ناوچەکببانی ژێببر . واڵتە سببەرەکییە سببوننییەکانەوە، لە سببەر ئەوە هبباوڕان کە دەبببێ لەنبباوی بەرن
دەسەاڵتی بە میرا  بگرێ؟ هاوپەیمانییەک لە سوننیەکان؟ یبا تاقمێبک کە لە ژێبر نفبوزی ئێبران دایە؟ جبوابەکەی نباڕوونە 

ئەگەر ناوچەی ژێر دەسەاڵتی داعش لە میەن سبوپای . ی ناتۆ هەرکامیان پشتیوانیی لە میەک دەکەنچونکە ڕوسیا و واڵتان
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پاسدارانەوە یا ئەو هێمانەی کە لە میەن ئەوانەوە ڕاهێنان و ڕێەەرییان دەکرێ داگیر بکرێ، ئاکامەکەی دەبێتە نباوچەیەک 
 .  یمپراتوریی توندئاژۆی ئێران بێکە لە تاران تا بەیروتە، کە دتوانێ دەستپێکی سەرهەڵدانی ئ

 
لێکببدانەوەی خۆرئبباوا بە ئبباڵوگۆڕی تورکیببا تێکچببووە، سببەردەمێک کلیلببی نفببوزی میببانڕەویی، لە دەوڵەتێکببی سببێکومرەوە بببۆ 

لە یەک کاتدا ئەو کباریگەریی لەسبەر ئوروپبا لە ڕێگبای کبۆنترۆڵێ . چەشنێک کە لە بواری ئایدیۆلۆژییەوە ئیسالمییە گۆڕاوە
ژەی پەنابەران لە خۆرهەاڵتی ناوینەوە هەیە و ئامریکای بە گواستنەوەی نەو  و کبااڵی تبر لە سبنووری باشبووریەوە سەرەڕێ

تووڕە کردووە، پشتیوانیی تورکیا بۆ پرسی سوننی هاوتەریب لە گەڵ هەوڵەکبانی ببۆ مواز کردنبی خۆبەڕێبوەبەریی کبوردان، 
 .اوە پشتیوانیی دەکرێن، دەچێتە پێشکە زۆرینەی تاقمەکانی تا ئێستا لە میەن خۆرئاو

 
ئامبانجی ئەو، یبارمەتیی بە شکسبت پێهێنبانی داعبش و . دەوری نوێی ڕوسیا کاریگەریی لە سەر شێوەی نەزمی داهباتوو دەببێ

پێشگرتن بە تاقمی هاوشێوەیە؟ یبا هبۆیەکەی نۆسبتالژی گەڕانبی مێژوویبی ببۆ دەسبەاڵتی سبتراتێژیکە؟ ئەگەر ئەوەی پێشبدا 
ئەگەر ئەوەی دواتر بێ، دووببارە ببوونەوەی شبەڕی سبارد . ی هاوکاریی خۆرئاوا لە گەڵ ڕوسیا شتێکی باش دەبێبێ، سیاسەت

هەڵوێستی ڕوسبیا لە ببارەی کبۆنتڕۆڵی ناوچەکبانی ژێبر دەسبەاڵتی داعبش، کە لەسبەروە ئامباژەی پبێ . شتێکی چاوەڕوانکراوە
 .درا، کلیلی تاقیکردنەوەی دەبێ

 
دەبببێ بڕیببار بببدا کببام سببەرئەنجام لە گەڵ نەزمببی نببوێی جیهببانیی تەبببایە و . ۆرئبباوا دەبێببتەوەهەمببان بببژارە بەرەوڕووی خ

ئەو ناتوانێ بە شێوەی گشتیی پشتیوانیی لە بژارەیەک لەسەر بنەمای تاقمی ئبایینی بکبا چبونکە ئەوان . پارێمگاری لێ بکا
ی هەر تاقمێبببک ببببێ کە هەڕەشبببە لە ئامبببانجی پشبببتیوانییەکەی دەببببێ سبببەقامگیریی ببببێ و لە دژ. بۆخۆیبببان بەش بەشبببن

 .و لێکدانەوەکە دەبێ درێژ مەودا لەبەر چاو بگرێ و نابێ ئاکامی تاکتیکەکانی ئێستا بێ. سەقامگیریی دەکا
 

ئەگەر . ئەگەر خۆرئباوا درێبژە بە بەشبدارییەکەی ببدا ببێ ئەوەی کە پالنێکبی ژێئۆسبتراتێژیکی هەببێ، ئباژاوە پەرە دەسببتێنێ
سباڵی ڕاببردوو دا وەسوەسبەی هەببووە، زلهێبمی وەک چبین و  ١١ریی دا یبا بە کبردەوە، هەر وەک لە لە تێئبۆ  پاشەکشبە بکبا

هیندوسببتان، کە نبباتوانن قەببووڵی ئبباژاوە لە نمیببک سببنوورەکانیان یببا پشببێویی لە نبباوخۆ بببکەن، وردە وردە لە گەڵ ڕوسببیا 
 .ەڕووخێشێوازی سیاسەتی جیهانیی ئەو سەدانەی دوایی د. جێگای خۆرئاوا دەگرنەوە

 
 پەیمانی ئاتالنتیک بەرەو کوێ

 
 تا ئەو جێیەی کە ئاڵوگۆڕەکانی دونیای دەرەوە هەڕەشە لە . ئەم ڕووداوانە دوو دەرئەنجامی بۆ پەیمانی ئاتالنتیک دەبێ
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بەاڵم ئەوان خۆرئاواش بە چالش دەکێشن تا یارمەتیی بە دروسبت . هاوسەنگیی دەسەاڵ  بکەن، ئەوان هەڕەشەن بۆ تەناهیی
بڕگەی ژمارە پێنجی پێڕەوی ناتۆ شی کردۆتەوە کە چی دەببێ بپبارێمرێ، ئەوە نباتوانێ . ردنی نەزمێکی نوێی جیهانیی بکاک

 .بەرهەمی کۆتایی سیاسەتی ئاتالنتیک بێ
 

لەو کباتەوە بەرەو ڕایەڵەیەک لە . بۆ پارێمگاریی لە ئەندامەکانی دژی هێرشی یەکیەتیی سۆڤیە  دروست بوو ١٩٤٩ناتۆ لە 
بەاڵم نباتۆ زۆرتبر لە ئامبانجە . تەوان بە قەبارەی جیاوازەوە گرڕاوە تا دژی ناسەقامگیر کردنی ناونەتەوەیی بوەستێتەوەنە

سەرەکییەکانی دا دەقیم بووە تا ئەو کامڵەوونەی کە بە خۆیەوە دیتووە، ئەو لەببارەی ئەرکە بەرگریکبارانەکەی دا ئاشبکراتر 
 .بە نەزمی جیهانییدواوە تا دەوری خۆی لە یارمەتییدان 

 
دڵنیا لە دەوری وریا کەرەوەی بەرامەەر بە هەڕەشەی یەکیەتیی سۆڤیە  لە پرۆسەی پەرە پێبدانی جەەخبانەی ئەتبۆمی وەک 
تەواوکەریك بۆ بااڵدەستی ڕێژەیی هێمە وشکانییەکەی، ناتۆ ئەرکێکی یاسایی و هەروەها نیشانەی باوەڕی هاوبەشبی نەتەوە  

 . بڕەودان بە بایخەکانیان بوو ئازادەکانی خۆرئاوا بۆ
 

نەریتببی ڕیەەریببی ئامریکببا بببووە هببۆی ئەوەی کە جەەخببانەی ئەتببۆمی ئامریکببا وەک ئەوپەڕی هاوسببەنگی توانببایی سببەربازیی 
بە تێپەڕ بوونی دەیەکان، پەیمانەکە وەردە وردە وەک زەمانەتی یەکالیەنەی ئامریکبای لێهبا  لە جیباتی ئەو . سۆڤیە  بووە
 .ژیکە کە لەسەری ساغ بەوینەوە بۆ گۆڕانی جیهانچەمکە ستراتێ

 
ئەو ئباوای بباس دەکبرد . ڕوانگەی خاتوو تاچێر لە بارەی پەیمانی ئاتاڵنتیک زۆر لەگەڵ واقعییەتەکانی ئێسبتا جیباواز ببوو

لە ئامریکببا وەک دەسببەاڵتی سببەرەکیی لەگەڵ هاوپەیمانانێببک کە بە شببێوەی گشببتیی "کە لە لە نبباوەڕۆک دا پێکهبباتتوە لە 
ویبالیەتە یەکگرتووەکبان چیتبر بەو شبێوەیە کە تباچێر باسبی دەکبرد ڕێەەریبی . ئێستا چیتر بەو شێوە نیبیە". ئەمری ئەو دان

 .ئالترناتیوی تر دەکۆڵنەوە ئاکاری ئوروپاییەکانیش ئەوەیە کە لەناکا و 
 

ا و ئوروپببای خبباوەن توانببایی بببوونی خەڵببک، سببامان، تێکنۆلببۆژی و سببەرمایە ڕۆڵێکببی یەکببالکەرەوەی جیهببانیی بببۆ ئامریکبب
 . بەاڵم ئەوە بە بێ ستراتێژی دیرایکراو و ڕوانگەی سیاسیی نایەتە ئاراوە. سەربازیی دەستەبەر دەکا

 
. لە ئاڵوگۆڕەکببانی خێببرای جیهببانی ئەمببڕۆ، نبباتۆ دەبببێ خەریکببی پێببداچوونەوەی هەمیشببەیی بە ئامبباج و تواناییەکببانی بببێ

: ڕۆیی جیهان، دەبێ ناتۆ و ئەندامەکانی بێنێبتە سبەر ئەو بباوەڕە کە لەخۆیبان بپرسبنئاڵۆگۆڕەکان لە پێکهاتەی نەزمی ئەم
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دەیانهەوێ پێش بە کام ئباڵوگۆڕ جبگە لە کبۆنتڕۆڵی خباکی واڵتبانی ئەنبدام بگبرن و بە کبام ئبامراز؟ ئامبانجە سیاسبییەکان 
 کامانەن و ئامادەن کام ئەمرازانە بەکار بێنن؟ 

 
کببردنەوەی وتەی خبباتوو تبباچێر لە وتببارە دۆسببتانەکەی دوو دەیە لەوەپێشببی کۆتببایی بە  کەوابببوو ڕێگببام بببدەن بە دووپببا 

 :وتارەکەم بهێنم
 
ئامببانجەکەی دەبببێ . چببی بکەیببن؟ مببن پێمببوایە ئەوەی کە ئێسببتا پێویسببتە دەستپێشببخەرییەکی نببوێ و ژیببرانەی ئبباتالنتیکە"

چرکەسببباتی دەگبببمەن . کیالنە ببببێ کە باسبببم کبببردندووببببارە پێناسبببە کبببردنەوەی ئاتالنتیسبببیمم لە ژێبببر ڕووناکبببایی ئەو موشببب
وێببدەچێ ئێسببتا ئببێمە لە . هەڵببدەکەون کە مێببژوو ئبباواڵەیە و ڕەوتەکەی بەو ئببامرازانە دیبباریی دەکببرێن کە باسببم کببردن

 ." چرکەساتێکی وەها دابین
 

ەختێکی ئبببێمە ئەمبببڕۆ لە سببباتەو. وتەکبببانی خببباتوو تببباچێر، پبببێش هەمبببوو شبببتێک، ڕاسبببپاردە و پێناسبببەی ئەرکەکە ببببوو
 . هەستیارتریش دا دەژین

  
 (دا باڵو بۆتەوە"  کوردستان"ی  ٧١١لە ژمارەی )

 
 ٢١١٧ی سێپتەمەەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------- 

 
 ی کوردان که دوای گشتپرسییه  شانی عێراق له ڵوه ری لێکهه گه ئه

  
 لی بیستدەی

  
دانیەل سێروێر، دیپلۆماتی پێشوو و پرۆفێسبۆری بەرەوڕووببوونەوە لەگەڵ نباکۆکیی لە زانکبۆی جبان هباپکینم، پێبی وایە کە 

. سبێروێر دیپڵۆمباتێکی ئامریکبایی ببوو لە کباتی لێکهەڵوەشبانی یوگوسبالوی. کاتەکە بۆ سبەربەخۆیی کوردسبتان گونجباو نیبیە
ڕاوێژکباری وەزیبر بببوو و وەک نبوێنەری تبایەەتیی لە فێدێراسبیۆنی بۆسبنیا کبباری  ١٩٩٤ - ١٩٩٦دیپلۆماتکارێبک کە لە نێبوان 

ئەو هەروەهبببا کببباری بەڕێبببوەبەریی هەوڵەکبببانی هێنانەکبببایەی ئاشبببتی لەمیەن ئەنسبببتیتۆی فێبببدێڕاڵی ویببباڵیەتە . دەکبببرد
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 ٢١١١تبا  ١٩٩٨جێگری سبەرۆک لە ساڵ وەک  ١٢یەکگرتووەکان بۆ ئاشتی لە عێراق، ئەفدانستان، سودان و باڵکان لە ماوەی 
 .ی بە ئەستۆوە بوو

 
بەاڵم میەنگرانبی ڕێفرانبدۆم دەڵبێن کە ئەوان . تۆ پێت وایە کە کاتەکە بۆ گشتپرسی بۆ سەربەخۆیی کوردستان گونجاو نیبیە

 لەو بارەیەوە دەڵێی چی؟. ک ڕاوستاون و هەلومەرجەکە هەرگیم بە تەواوی گونجاو نابێ نمیکەی سەدەیه
 

چببونکە گشتپرسببییەکە ڕەوایببی دەدا بە . هێنببانەوەی مببن ئەوەیە کە کبباتەکە بببۆ ویببالیەتە یەکگرتووەکببان گونجبباو نیببیەدەلیببل 
ئەوە بۆ ئورووپباش کباتێکی بباش نیبیە چبونکە کاتالۆنیبا و . داگیرکاریی ڤالدیمیر پوتین لە گورجستان، ئوکراین و مۆڵداوی

ویببالیەتە یەکگرتووەکببان و واڵتببانی ئوروپببایی . ی خوازییببان هەیەسببکاتلەند هەردووکیببان جببوواڵنەوەی بەهێببمی سببەربەخۆی
بە بۆچوونی مبن، . کاتێک کە بڕیار لە مەڕ بە فەرمیی ناسینی سەربەخۆیی کوردستانی عێراق بدەن یا نادەنگی خۆیان دەدەن

 .ئەوان تا ئەوکاتەی هەولێر لەگەڵ بەغدا رێک نەکەوێ ئەو کارە ناکەن، شتێک کە ئێستا بوونی نیە
 

ئەمببن دەمببهەوێ ئەوەش زیبباد بببکەم کە کبباتەکە بببۆ کببوردانیش ببباش نیببیە، چببونکە ئەوان توانببایی ئببابووریی و یەکگرتببوویی 
 .سیاسیشیان نیە کە بۆ سەرکەوتنی سەربەخۆیی پێویستن

 
ئەوە چ . لە لێکببببدانەوەکەی خۆتببببدا ئامبببباژە  بەو ڕاسببببتییە کببببردووە کە زۆریببببنەی دانیشببببتوانی هەرێمببببی کوردسببببتان مون

 یوەندییەکی بە پرسی سەربەخۆییەوە هەیە؟پە
 

چونکە موانی کبورد کەمێبک یبا هبی  ئاشبناییەکیان لەگەڵ عێراقبی عەڕ  نیبیە، جبگە لەو ئباژاوە و ناکۆکییبانەی کە هەمبوو 
 .زۆربەی هەرە زۆری موانی کورد دەنگ بە سەربەخۆیی دەدەن. ڕۆژێ لەبارەیاندا دەبیستن

 
،، ویببالیەتە یەکگرتووەکببان و ئێببران تەنیببا بە قسببە دژی گشتپرسببی کوردسببتانن  ورکیببههەنببدێک کەس دەڵببێن واڵتببانی وەک ت

 پێت وایە ئەوە ڕاستە؟. بەاڵم بە کردەوە لەبەر هۆی پراگماتیستی قەووڵی دەکەن
 

 .بێگومان ئامریکا لەسەر ئەو پرسە شەڕ لەگەڵ کوردستان ناکا بەاڵم لەوانەیە بەغدا، تاران یا ئانکارا ئەو کارە بکەن
 

 پێت وایە ئیسڕائیل بۆچی هێندە پشتیوانیی لە گشتپرسی دەکا؟
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ئیسڕائیل بەرهەمی لە  بوونە، ئەو ماوەیەکی دوورودرێژە پەیوەندییەکی باشبی سیاسبی و سبەربازیی لەگەڵ کوردسبتان هەیە 
 وڕە دەکا؟بۆ پشتیوانیی لە گشتپرسییەک نەکا کە عێراق مواز و ئێران تو. و مامەڵەی نەو  لەگەڵ هەولێر دەکا

 
سبببەربەخۆیی کوردسبببتان ببببکەن ببببۆ ئەوەی کە   ئببباخۆ ئەگەری ئەوە هەیە کە عەڕەبسبببتانی سبببعودی و ئبببۆردۆن پشبببتیوانی لبببه

قەڵخانێک بێ لە بەرامەەر پەرەگرتنبی دەسبەاڵتی ئێبران؟ ئباخۆ یەکیەتیبی عەڕە  لەسبەر ئەو پرسبە یەکگرتبوویی خبۆی لە 
 کیس دەدا؟

 
 دن شتێک نییە کە دەوڵەتانی یەکگرتووخوازی وەک ئۆردۆن و عەڕەبستانی سعودی پێیان دابەشکر. من زۆر لەوە دڵنیا نیم 

 تەنیا کاتێک کە بەغدا . کوردستانی عێراق هەر ئێستاش پارسەنگی ئێرانە، هەر چەند کە سەربەخۆ نییە. خۆش بێ بیەینن
 .ڕازی بێ وێدەچێ عەممان و ڕیاز پەسەندی بکەن

 
شانسببی کوردسببتانێکی سببەربەخۆ زۆر زیبباد دەکببا؟ هەولێببر دەتببوانێ لەسببەر درێژەکێشببانی  پشببتگیریی مۆسببکۆ بببۆ سببەربەخۆیی،

 حیسا  بکا؟(  ڕوسیه)پشتیوانیی 
 

کە بە تونبدی بە نەو  و   هیچکەس نابێ حیسا  لەسەر پشتیوانیی بەردەوامبی دەسبەاڵتێکی نباوچەیی بەرەولێبژ وەک ڕوسبیه
 .ۆیی کوردستان وێدەچێ لە ڕۆژی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی کۆتایی پێەێبۆ سەربەخ  هۆگریی ڕوسیه. گاز بەستراوەتەوە بکا

 
تببۆ دەوری سببەرەکییت لە هەوڵەکببانی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان لە یەکێببک لە دژوارتببرین لێببک جیابوونەوەکببان لە سببەردەمی 

 کوردستان؟ ئەو ئەزمونەی تۆ بە چ شێوەیەک یارمەتیدەرە بۆ چاودێریکردنی. نوێ، واتە ئی یوگۆسالوی دا هەبوو
 

 .من پێموایە لێک جیابوونەوەی مەخمەلی زۆر لە شەڕ باشترە
 

*** 
 

بببۆ کوردەکببانی عێببراق، پیببتەر گاڵەرەیببت دۆسببتێکی دێببرینە، سیاسببەتوانێکی پببایەبەرز کە بە ئاشببکرا پشببتیوانیی لە هەوڵببی 
 .سەربەخۆیی کردووە
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لە کۆتاییەکبانی هەشبتاکان، کاتێبک کە رێژیمبی . ەوەپەیوەندیی گاڵەرەیت لەگەڵ ئەو ناوچەیە ببۆ زۆر لەوە پبێش دەگەڕێبت
عێراق لە کاتی سەددام حوسبێن ڕووبەڕووی ڕەخنەیەکبی کەم لە میەن ویبالیەتە یەکگرتووەکبان یبا نەتەوە یەکگرتووەکبانەوە 

 .دەبوو
 

وخێنببدرا، چەنببدین سبباڵ دواتببر کاتێببک کە عێببراق لە میەن ویببالیەتە یەکگرتووەکببانەوە داگیببر کببرا و ڕێژیمببی سببەددام ڕو
 .گاڵەرەیت بوو بە ڕاوێژکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان

 
 ئەو تەنیا چەند مانگ دوای . لە نەوەدەکان کاتێک کە یوگوسالوی لێک هەڵوەشا گاڵەرەیت کاربەدەستێکی پایەبەرز بوو

یەتە یەکگرتووەکبان لە ئەوەی کە واشینگتۆن داوای لە کرۆواتەکان کرد کە وەدوای سەربەخۆیی نەکەون، یەکەم باڵوێمی ویبال
ئەوەی کە کەمتببر زانببراوە دەوری گبباڵەرەیتە لە سببەربەخۆیی وەاڵتیکببی خبباوەن نەو  لە واڵتێببک کە زۆریببنەی . کرۆواسببی بببوو

 : دانیشتووانی موسوڵمان بووە
 

  ڕیبم گاڵەرەیت ئەندامی یەکەم کابینەی دەوڵەتی گواستنەوە بوو و زۆر لە خەڵکبی تەیمبوری خبۆرهەاڵ. تەیموری خۆرهەاڵ 
 .لە دەوری ناوبراو لە پێداچوونەوە بە گرێەەستەکانی نەو  و گاز لەگەڵ ئوسترالیادا دەگرن

 
ببۆ . کوردەکان دەیان ساڵە پڕوپاگەندە ببۆ سبەربەخۆیی دەکەن بەاڵم تبۆ پێتبوایە کە ئێسبتا کباتەکە ببۆ گشتپرسبی گەنجباوە

 ئێستا؟
 
وان خەڵکبێکن لە نباوچەیەکی جوگرافیبایی دیبارکراو کە زۆرینەیبان ئە. ساڵە خەون بە سەربەخۆییەوە دەبیبنن ١١١کوردەکان  

بە . ئەوان دەوڵەتێک و سبوپایەکیان لەسبەر ئەرزی واقبە هەیە. ئەوەیان دەوێ و کاتێک دەبێ کاتی گونجاو بۆ ئەو کارە بێ
ی پەیبداکردنی هۆی شەڕەکەیان لەگەڵ داعبش دونیبا بەشبێوەیەکی ببێ وێبنە سبەرنجی داوەتە سبەر کبوردان کە ئەوە ببۆتە هبۆ

 .دۆستی زۆر لە ویالیەتە یەکگرتووەکان
 

تۆ باست کردووە کە واڵتانی ناوچە و لە ئاستی جیهانیدا، یەکێبک لەوان ئێبران، لەوانەیە دژی گشتپرسبی کبوردان لە ئێسبتا 
چببۆن . دا بوەسببتن، بەاڵم بە کببردەوە ئەوان بە شببێوەیەکی پرگماتیسببتی هەڵسببوکەو  لەگەڵ کوردسببتانێکی سببەربەخۆ دەکەن

 دەتوانی ئەوە شی بکەیەوە؟
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بە شێوەیەکی گشتی ئەوە بەو شبێوەیە کە تبۆ گشتپرسبییەکت هەیە، تبۆ سبەربەخۆیی ڕادەگەیەنبی و دوایە دونیبا خبۆی لەگەڵ 
بەوموە بیسبببت و هەشبببت واڵ  سبببەربەخۆ ببببوون و ویبببالیەتە یەکگرتووەکبببان لە سبببەرەتادا دژی  ١٩٩١لە . دەگبببونجێنێ  ئەوه

ببۆ وێبنە ویبالیەتە یەکگرتووەکبان بە توونبدی دژی شبێوەی ڕاگەیانبدنی . ان بووە جگە لە باشووری سودانسەربەخۆیی هەمووی
ئەو کبباتی، ویببالیەتە یەکگرتووەکببان پاشببای ڕەهببای جیهببان بببوو بە . بببوو ١٩٩١سببەربەخۆیی لە میەن کرۆواسببی لە ژوئەنببی 

بوش ها  . ە و دۆستی سەرکۆمار جۆرج بوشی باوک بووجەیمم بەیکر، وەزیری کاروباری دەرەو. شێوەیەک کە ئێمبە چیتر نین
 .کۆمارەکە کۆبۆوە و هۆشداریی لە بارەی لێکهەڵوەشاندنی یوگوسالوی پێدان ٦بۆ بێلگراد، لەگەڵ سەرکۆماری 

 
 . بەاڵم سەرکۆمارەکانی کرۆواسی و سلۆڤێنیا ماوەیەکی کور  دواتر سەربەخۆیی واڵتەکانیان ڕاگەیاند

سبەرکۆمار چبوو ببۆ کیبیەف و  ١٩٩١لە ئاگوسبتی . ش هەروەها دژی لێکهەڵوەشبانی یەکیەتبی سبۆڤیە  ببووبەڕیوەبەرایەتیی بو
 .وتارێکی پێشکەش کرد کە بە وتاری ترسنۆکانەی کییەف ناسراوە

 
سەرەڕای ئەوە، لە کۆتایی هەمان مانگ، ئوکراین سەربەخۆیی ڕاگەیاند و ئێمە بە فەرمیی ناسبیمان، هەر وەک ئەو کارەمبان 

ژانبوییە  ١٥ئوروپاش بە هەمان شبێوە دژ ببوو، بەاڵم ئاڵمبان و ڤاتیکبان بڕیاریبان دا کەلە . گەڵ کرۆواسی و سلۆڤێنیا کردلە
 .بە فەرمیی بیانناسن

 
سبەربەخۆیی کرۆواسبی و سبلۆڤێنیای بە فەرمبی ناسبی و ( کە ئەوکا  نباوی هابەشبیی ئورووپبا ببوو)یەکیەتیی ئورووپا  ١٩٩٢

 .مانگ دا ئەوە ڕووی دا ٩کە واتە لە ماوەی . ئەو کارەی کرد ١٩٩٢یش لە ئاپریلی ویالیەتە یەکگرتووەکان
 

ئێران بۆیە نیگەرانە چونکە بۆخۆی هاوواڵتیی کوردی هەن کە زۆر بە خراپی لەگەڵیان دەجووڵێتەوە، بەاڵم بژاردەکبانی تبر 
دەبینبی کە عەقاڵنییەتێبک لەپشبت . بەخۆیا پەیوەندییەکی دوژمنکبارانەیە یبا پەیوەنبدییەکی بباش لە گەڵ کوردسبتانی سبەر

کاتێبک کە گشتپرسببییەکە کببرا و سببەربەخۆیی ڕاگەیەنبدرا، تببۆ چببۆن دەتببوانی جنبۆکەکە لە شووشببەکەی بهبباوێیەوە؟ تببۆ . ئەوە
 !ناتوانی

 
 بۆ ئیسڕائیل وا سەرسەختانە پشتیوانیی لە سەربەخۆیی کوردستانی کردوە؟

 
لە  ١٩٤٨جولەکەکببان لە دوای . یەی کە ئەوان لەگەڵ کببوردی عێببراق هەیببانەبەشببێکی زۆری دەگەڕێببتەوە بببۆ ئەو دۆسببتایەتی 

ئەو جوولەکانەی کە چوون بۆ ئیسڕائیل بۆچوونی زۆر باشبیان لەسبەر . عێراق دەرکران بەاڵم کوردەکان هەمیشە پاراستوویانن
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ۆر دوژمنبببی عەڕەببببانن و کوردسبببتان هەببببوو، کە دژی بۆچبببوونی ئەو جوولەکبببانەیە کە لە واڵتبببانی عەڕە  ڕا هببباتوون کە ز
جوولەکەکببانی کوردسببتان، کە فرەچەشبببنیی ئەو . ئەزمببوونە تاڵەکانیببان وای کببردووە کە دژی عەڕە  بببن و توونببدئاژۆ بببن

 .شوێنەیان لەبیر ماوە، داوای بەفەرمیی ناسینی کوردستانیان کردووە
 

 وێستی تۆ لە بارەی کوردستان هەبووە؟ئەزمونی تۆ لە بارەی لێکهەڵوەشانی یوگوسالوی چەندە کاریگەریی لە سەر هەڵ
 

کبباریگەرییەکی زۆری هەبببووە چببونکە لەوێ دوای ڕاگەیانببدنی سببەربەخۆیی لە میەن سببلۆڤێنیا و کڕۆواسببی بە هببی  شببێوەیەک 
دەکرێ بڵێی کارەسا  بوو بەاڵم ئەوە هی  پەیوەندییەکی بەوەوە نیبیە کە ئباخۆ . نەدەکرا یوگوسالوی بە یەکگرتوویی ڕاگیرێ

 .یوگوسالوی لێک هەڵوەشا و نەیتوانی بە یەکگرتوویی بمێنێتەوە. بوو یا خراپباش 
 

ساڵ سەربەخۆ ببووە، زۆربەی ئەو  ٢٦کوردستان لە سەر ئەرزی واقە بۆ ماوەی . عێراقیش ناتوانێ بە یەکگرتوویی بمێنێتەوە
ئەوان هیچکبا  سببوپای . قەوە نیببیەکەسبانەی کە دەنبگ دەدەن هببی  بیرەوەرییەکیبان لە بببارەی ژیبان لە ژێبر دەسببەاڵتی عێبرا

عێراقیبببان لە واڵتبببی خۆیبببان نەدیتبببووە، هیچکبببا  دەسبببەاڵتی عێراقیبببان بەسبببەر سبببنوورەکانیانەوە، گومرگەکبببان و پالنبببی 
چبۆن دەتبوانن کوردسبتان بگەڕێنبنەوە ببۆ عێبراق؟ تەنیبا لە ڕیگبای . زۆربەیان عەرەبی نازانن. قوتابخانەکانیانەوە نەدیتووە

پێت خۆش ببێ یبا نبا . من پێم وانییە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی ئەوەی بوێ و عێراقیش ئەو تواناییەی نییەهێمی بەرباڵو کە 
 .ئەوە ڕاستە و دەبێ قەووڵی بکەی

 
شتێکی تر کە لە ئەزمونی کڕۆواسی وەرم گرتووە ئەوەیە کە نەدەکرا یوگوسالوی بە یەکگرتوویی بمێنێتەوە بەاڵم دەکرا پبێش 

ەورەی دیپلۆماسی ئامریکا ئەوە بوو کە جەختی لەسەر پێشگرتن بە شەڕ نەکرد، کە دەکرا بیکردببا شکستی گ. بە شەڕ بگیرێ
 .و ئەوە ئاکامی کارەساتەاری لێکەوتەوە

 
و ئێران نابێ سەرنجی خۆیان لەسەر ئەرکبی نبامومکینی یەکگرتبوو ڕاگرتنبی عێبراق   ئەو جار ویالیەتە یەکگرتووەکان، ڕوسیه

لەوە دڵنیا بن کە لێک جیا بوونەوەکە نەبێتە هۆی بەکارهێنانی زەببرو زەنبگ و دوو واڵتە تبازەکە  ئەوان دەبێ. کۆ بکەنەوە
 .پەیوەندییەکی باشیان بە یەکەوە هەبێ

 
 (دا باڵو بۆتەوە" کوردستان" ی٧١١لە ژمارەی )

 

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ئێران بدا کە دەست بە سەر عێراق دابگرێترامپ خەریکە ڕێگا بە 

 
 بێنی ئاڤنی -نیویۆرک پۆست 

 
ئەگەر سەرکۆمار ترامپ دەیهەوێ پێش بەوە بگرێ کە ئێران گشت واڵتی عێراق بکاتە ژێر دەسبتەی سبوپای پاسبداران، دەببێ 

 .زۆر خێرا هەڵوێستی بە کردەوە لە بارەی قەیرانی کوردستان بگرێ
 

قییەکان دوای شەڕێکی کور  بەسبەر شبەڕکەرە کوردەکبان دا سبەر کەوتبن و دەسبتیان بەسبەر شباری ڕۆژی دووشەممە هێمە عێرا
 .کەرکوک لە باکووری عێراق داگر 

 
 .ئەوان بێ ئێمە نەیان دەتوانی ئەو کارە بکەن

 
خۆیبان کانی هێرشی کردە سەر عێراق، سوپای ورەدۆڕاوی عێبراق هەرەسبی هێنبا، چەکبدارەکانی شبوێنە ٢١١٤کاتێک داعش لە 

دوایی شەڕکەرانی کورد، کە بە ناوی پێشمەرگە ناسراون، چبوونە نباو . بەغدا بە تووندی سەرشۆڕ کرا. جێهێشت و ڕایان کرد
 .کەرکوک و ئەم شارە گرنگەیان لە جیهادییەکان پاراست

 
و شانەەشبانی هێبمی  لەو کاتەوە، سوپای عێراق لە میەن ئامریکا ڕاهێنانی زیاتری پێکراوە و چەکوچۆڵی باشبتری پێبدراوە

ئێسببتا کە داعببش نمیکببی لەنبباوچوونە، سببوپای عێببراق ڕووی کببردۆتە کەرکببوک و . پێشببمەرگە شببەڕی دژی داعشببی کببردووە
 .کوردەکانی بە ناوی یەکگرتوویی نەتەوەیی ڕاوناوە

 
پتامەر کە ی سبێ٢٥ئەو پباش گشتپرسبییەکەی . هێرشە سەرکەوتووەکە وەک خاڵێکی باش ببۆ حەیبدەر العیەبادی تۆمبار دەکبرێ

 .لەویدا بەشێکی بەرچاو لە کوردانی عێراق دەنگیان بە سەربەخۆیی دا هەوڵی یەکگرتوو ڕاگرتنی عێراقی داوە
 

کەوابوو ئامریکا دەبێ دڵخۆش بێ، نا؟ هەرچۆنێک بێ ڕاوێژکارە ئامریکاییەکان سوپای عێراقییان کردە ماشبێنێکی شبەڕکەری 
گە لەوە، وەزارەتببی کاروببباری دەرەوە دژی ئەو گشتپرسببییە بببو کە لە میەن جبب. جێببی مەتمببانە و نیشببانیان دا کە شببایانن
 .ڕیەەری کورد مەسعود بارزانی ڕا گەیەندرا
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بەشبی هەرە زۆری پێکبدادانەکان لە میەن . موشکیلەکە ئەوەیە کە سوپای عێبراق لە تێکشبکاندنی کوردەکبان دا تەنیبا نەببوو
ە بەشێکی بەرچاو لەوان سبوێندی وەفادارییبان ببۆ سبوپای پاسبداران خبواردووە، میلیشیا شیعەکانی عێراقەوە ئەنجام دران، ک

 .ئەوانیش بە هەمان شێوە چەکوچۆڵی ئامریکاییان پێدراوە
 

وەزارەتببی دارایببی . ڕۆژی هەینببی سببەرکۆمار ترامببپ سببوپای پاسببدارانی ئێرانببی وەک ڕێکخراوێکببی تێرۆریسببتیی نبباوزەد کببرد
 .دا سەپاند بۆ ئەوەی کە پێش بە پەرەگرتنی نفوزی جیهانیی ئەو بگرێئابلۆقەی نوێی بەسەر ئەم گرووپە 

 
سبولەیمانی  (قاسبم)سەر کەوتنێکی گەورە بۆ فەرماندەی سوپای پاسدارانی ئێبران "سەرڕەڕای ئەوە کەوتنی کەرکوک بێگومان 

خەلیلبماد میەنگببری . گبو هەر وەک زەلمبای خەلیلبماد نبوێنەری پێشبووتری ئامریکببا لە نەتەوە یەکگرتووەکبان بە منبی  "ببوو
 .تێوەگالنی ئامریکا لە دانووستانی نێوان بەغدا و هەولێر، پێتەختی کوردستانی عێراقە

 
بە وتەی . دانوستانێکی لەم شێوەیە دەبێ ڕێککەوتبن لەسبەر دابەش کردنبی دەسبەاڵ  و داهباتی نەوتبی کەرکبوک بگبرێتە خبۆ

ئەوە لە بەرژەوەنبدی ئبێمە دا ": بە وتەی نباوبراو. ووسینی کورد بکرێخەلیلماد، لە کۆتایی دا دەبێ باسی مافی چارەی خۆ ن
 ".نییە کە کوردەکان، کە دۆستی باشی ویالیەتە یەکگرتووەکانن، ناسەقامگیر و شکست خواردوو بن

 
سەرەڕای ئەوە، لە کاتێبک دا کە قەیرانبی کوردسبتان خەریکبی سبەرهەڵدان ببوو، بەڕیبوەبەرایەتیی ترامبپ شبتێکی زیباتر لە 

تەنبانە  ئێسبتا هەنبدێک کەس شکسبتی کەرکبوک وەک وانەیەک ببۆ . بانگەواز بۆ پاراستنی یەکگرتوویی خاکی عێراق نەکبرد
بببارزانی و وەک بەڵببگەیەک کە هەڵوێسببتی وەزارەتببی کاروببباری دەرەوە لە بببارەی بەرهەڵسببتکاری بەرامببەەر بە گشتپرسببی 

 .سیاسەتێکی دروست بووە دەبینن
 

ئبێمە پێمبان ناخۆشببە کە پێکبدادان لە ناویبان دا هباتۆتە ئباراوە، بەاڵم ئبێمە میەنگریببی لە " :تبیترامبپ ڕۆژی دووشبەممە و
 ".هیچکامیان ناکەین

 
سەرەڕای ئەوە بێ هەڵوێستیی ئامریکا بەرامەەر بە سبەربەخۆیی کوردسبتان جیرانەکبانی کوردسبتانیان هانبدا تبا کارەکبان بە 

و دەوڵەتبی ناوەنبدیی عێبراق، هەڕەشبەی شبەڕێان کبرد تەنبانە  کاتێبک کە  تورکیا، ئێبران: شێوەی خۆرهەاڵتی ناوین بکەن
بارزانی خۆی لە ڕاگەیاندنی یەکالیەنەی سەربەخۆیی لە دوای ئاکامی گشتپرسی پاراست و پێشنیاری گفتوگۆی بە جیرانەکبان 

 .کرد
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لە ژێبر فەرمبانی سبولەیمانی، ئێستا کەرکوک، خەزێنەیەکی سەرەکیی نباوچە، خەریبکە بکەوێبتە ژێبر ڕکێفبی میلیشبیایەک کە 
ژەنڕاڵببی سببوپای پاسببدارانی شرڕشببی ئیسببالمیی ئێببران کە بە هەنبباردە کردنببی شۆڕشببی ئیسببالمیی شببیعی ئێرانببی لە جیهببان دا 

 .تاوانەار کراوە
 

سببەرکەوتنە سبباکارەکەی کەرکببوک و بببێ تەفبباوەتیی ئامریکببا دەتببوانێ بەێببتە هببۆی زەختببی زیبباتری ئێببران بببۆ سببەر نبباوچە 
ئەگەر واببێ، چباوەڕوانی شبەڕی خوێنباوی ببن و تبا ئەو قەیبرانە بە چارەسبەر نەکبراوی بمێنێبتەوە، تێبوەگالنی . نکوردییەکا

 .ئێران زۆرتر و بە هەمان شێوە دەسەاڵتی بەسەر دەوڵەتی عیەادی دا زیاتر دەبێ
 

بەاڵم تەنیبا ئامریکبا . ڕاگبرێعیەادی دەمێکە گەمە بە هاوپەیمانییەکان دەکا و هیوادارە هەم ئی ئامریکبا و هەم ئبی ئێبران 
تەنیا ئامریکاییەکبان دەتبوانن ڕێککەوتنێبک بێنبنە ئباراوە کە . دەتوانێ ناچاری بکا کە ڕاستی داخوازەکانی کوردان قەوڵ بکا

پێش بە شەڕێکی درێژخایەن و خوێناوی لە نێوان بەغدا و هەولێر بگرێ، کە دەبێتە هۆی پاڵنانی عیەبادی ببۆ نباو ئبامێمی 
 .ئێران

 
مریکا خوێن و سامانێکی زۆری لە عێراق سبەرف کبردووە کە ئێسبتا کە داعبش لە قەراخبی لەنباوچوونە ڕێگبا بە ئێبران ببدا ئا

 .دەست بە سەر عێراق دابگرێ
 

لە ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی ئێ  ئبار مەکماسبتێر ببۆ خبوارەوە، ڕاوێژکارانێبک دەوری ترامپیبان گرتبووە کە بە باشبی لە 
ئەوان دەبێ دەسەاڵ  بە دەستەوە بگرن و هەرچی زووتبر بەغبدا و هەولێبر ناچبار بە دانووسبتان . ق دەگەنڕاستییەکانی عێرا

 .بکەن
 

 .دەنا سولەیمانی بە شێوەی خۆی دەیکا
 

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ١٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ەڕووبوونەوەی داهاتوو لە نێوان ئیسڕائیل و ئێرانڕووب

 
 ئێلیۆت ئابرامس

  
لە ئامریکببا ببباس و خواسببەکان لەبببارەی ئێببران لەو چەنببد سبباڵەی ڕابببردوودا زۆرتببر لەبببارەی بەرجببام، ڕێککەوتننببامەکەی 

 .لە خۆرهەاڵتی ناوین، شتەکان جیاوازن. ناوەکیی سەردەمی ئۆباما، بووە
 

ئیسبڕائیل لە . ێکدا کە ئێمە مشتومڕمان ببووە، ئێبران چبامک ببووە و ئیسبڕائیل بەرپەرچبی داوەتەوەهۆیەکەی ئەوەیە لە کات
جار هێرشی کردۆتە سەر بنکەی جۆراجۆر لە سبورییە و، کاتێبک کە زانیبویەتی ئێرانییەکبان هەوڵ  ١١١پێنر ساڵی ڕابردوودا 

مبانگی ڕاببردوو ئیسبڕائیل ناوەنبدی بەنباو . نی کبردووندەدەن کەرەسبتەی پێشبکەوتوو ببۆ حیمببوڵاڵ لە لوبنبان بنێبرن بۆمەبارا
توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی زانستیی لە مەسیاف، شارێک لە ناوەندی سبورییە، کە بنکەیەکبی سبەربازیی ببوو و دەگبوترا لەوێ 

ن لە وەک ئەوەی کە ئببالێکس فیشببمە)ئێسببتا ڕاپۆرتەکببان . چەکبی شببیمیایی و بببۆمەی دەقیببم بەرهەم دەهێنببدرا بۆمەباران کببرد
باس لەوە دەکەن کە ئێران بەتەمای دروسبتکردنی فڕۆکەخبانەی سبەربازیی لە ( رۆژنامەی یێدیو  ئاخرۆنۆ  دا باڵوی کردەوە

هەروەها باس لەوە دەکرێ کە ئێبران و . نمیکی دیمەشقە، شوێنێک بۆ سۆپای پاسداران کە بتوانێ لەوێ جێگیر و چامک بێ
ی دابینکردنببی بنکەیەکببی هێببمی دەریببایی لە ڕۆخببی تارتوسببن و ئەوەی کە ئێببران ڕێژیمببی ئەسببەد خەریکببی دانوسببتان لە بببارە

 .لەوانەیە لەشکرێک سەرباز لە سورییە جێگیر بکا
 

وەزیببری بەرگریببی . ئیسببڕائیل نبباتوانێ ئەو شببتانە قەببووڵ بکببا و ئەو پەیببامە دەگەیەنێببتە ڕوسببیا و ویببالیەتە یەکگرتووەکببان
هەوڵەکببانی . کببا، دوای ئەو وەزیببری بەرگریببی ئیسببرائیل سببەردانی واشببینگتۆن دەکبباڕوسببیە بەمببمووانە سببەردانی ئیسببڕائیل دە

لە مباوەی چبوار سبەردانی ناتانیباهو ببۆ موسبکۆ لە )پێشووی ئیسڕائیل بۆ ئەوەی کە لە ڕێگای پوتین پبێش بە ئێبران بگبرێ 
ە بە تەنیبا بکبا، مەگەر سیاسبەتی شکستیان هێناوە، ئەوە نیشانی دەدا کە پێویستە ئیسڕائیل بۆخۆی ئەوکبار( ساڵی ڕابردوو

نوێ بەرامەەر ئێران کە لە بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ باسبی لێبوە دەکبرێ پبێش بە باڵوببوونەوەی حبمووری سبەربازیی و نفبوزی 
 .ئێران لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بگرێ

 
لەوانەیە سبوپای پاسبداران  دەنگۆیەکان باس لەوە دەکەن کە بەڕیوەبەرایەتیی ترامبپ. جارێ ماویەتی تا ئاکامەکەی بەینین

وەک گروپێکببی تێرۆریسببتی پێناسببە بکببا، ئەوە دەتببوانێ ڕێگببا بببۆ دامودەزگاکببانی دژی تێرۆریببمم خببۆش بکببا کە پببێش بە 
دانوستانەکان لەسەر بەرجام بە هەر کوێیەک بگەن، وێدەچێ لێک تێگەیشبتنێکی بەرباڵوتبری لە نێبو . پەرەئەستاندنی بگرێ
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ەربەرەکبانی لەگەڵ دەوری سبەربازیی پەرەئەسبتێنی ئێبران لە عێبراق، سبورییە، لوبنبان و شببوێنی بەڕێبوەبەرایەتی لەببارەی ب
 .دیکە لە ناوچە هەبێ

 
بڕیاری ئامریکا هەرچی بێ، ئەگەر ئێران بەکردەوە حمووری سەربازیی گەورە و هەمیشەیی لە سبووریە هەببێ، کە بە ببنکەی 

هێمێکبی بەرچباوی وشبکانیی تەکمیبل بکبرێ، ئیسبڕائیل دەببێ بڕیباری  هەمیشەیی هێمی دەریایی و پێگەی هێمی ئاسبمانیی و
حموورێکبی ئەوتبۆی ئێبران لە مەدیبتەرانە و لە سبەر سبنووری ئیسبڕائیل هاوسبەنگیی سبەربازیی لە نباوچە . چارەنوسساز ببدا

رجبام کە ئۆبامبا دەبێ لەبیرمان ببێ کە بە پێبی رێککەتننبامەی بە. دەگۆڕێ و دۆخی ئاسایشی ئیسڕائیل لە بنەڕەتدا دەگۆڕێ
سبباڵی دیببکە کۆتاییببان پببێ دێ و ئێببران لەوانەیە  ٨ڕەزامەنبدیی لەسببەر دا، بەربەسببتەکانی سببەر بەرنببامەی ئەتببۆمیی ئێببران 

ئێسببتا بەرنببامەی موشببەکیی بالیسببتیکی خببۆی تەکمیببل بکببا و هببی  پشببکنینێک لە بببنکە سببەربازییەکان نبباکرێ کە لەوانەیە 
ئەگەر ئێبران »هەر وەک لەو دواییبانەدا سبێناتۆر تبام کباتن باسبی کبرد، . را داببێتوێژینەوە لەسبەر چەکیبی ئەتبۆمی لە ئبا

سباڵ لە دۆخێبک  ١١ئیسبڕائیل لەوانەیە « .ئەمڕۆ بەرنامەیەکی نهێنیی ئەتۆمیی نەبێ، ئەوە یەکەم جارە لە ماوەی جیلێک دا
ێ تەنببانە  چەکببی ئەتببۆمیی لە دوور بببێ کە لەودا ئێببران چەکببی نبباوەکی و بببنکەی سببەربازیی لە سببووریە هەبببێ و دەتببوان

 .سووریە، تەنیا چەند مایل دوور لە سنووری ئیسڕائیل جێگیر بکا
 

ئەگەر هەوڵە سیاسبییەکانی ئیسبڕائیل ببێ بەر ببێ، ئبێمە »فیشمەن، سەرتۆپی هەواڵنێرانبی سبەربازیی ئیسبڕائیل دەنووسبێ 
وڵەکانی ئێران بۆ وەڕاسبت گێڕانبی، دەببێ لە بیبری ئەو ئاکامە و هە. بەرەو ناکۆکیی زیاتر لەگەڵ ئێران دەڕۆین[ ئیسڕائیل]

کاربەدەسببتانی بەڕێببوەبەرایەتیی ترامببپ، لە کبباتی فکببر کببردنەوە لە سیاسببەتی تببازە بەرامببەەر بە هەوڵە بببێ کۆتاییەکببانی 
 .ئێران بۆ دەسەاڵ  لە خۆرهەاڵتی ناوین، بێ

 
 کاونس  ئان فارین ریلەیشنس: سەرچاوە* 
 

 (دا باڵو بۆتەوە "کوردستان" ی٧١٢لە ژمارەی )
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 سێهەمین شەڕی لوبنان بەڕێوەیە

  
 "لۆرد ریچارد داننات"و  "ژەنڕاڵ کالوژەنڕاڵس دیتەر ناومەن"

 
 دەستی ئێران کور  بکاتەوە و ئابلۆقە بخاتە سەر حیمبوڵاڵبۆ وەستاندنی، ئەمریکا دەبێ 

  
  لە کاتێکدا کە شەڕی نێوخۆی سورییە چەنبدین دۆڕاوی هەن، ڕێکخبراوی تێرۆریسبتی لوبنبانیی حیمببوڵاڵ وەک براوەیەکبی ببێ

 . یه بەر لەو شەڕە هاتۆتە دەر کە بۆتە هۆی پێشکەوتنی بەرچاوی توانایی سەربازیی ئەو ڕێکخراوه ڕەکه
 

ئەم پێشکەوتنە، لەگەڵ دڵگەرمیی بە دەوری خراپبی ئێبران لە نباوچە، کە ئێسبتا بەڕوونبی لە میەن سبەرکۆمار ترامبپ وەک 
ئێسبببتادا زۆر   چالشبببێکی هەنبببووکەیی ئیعترافبببی پبببێ کبببراوە، هەڕەشبببەیەکی جیبببددین ببببۆ سبببەر خبببۆرهەاڵتی نببباوین کە لبببه

ە، وێدەچێ بەێتە هۆی شەڕی سێهەمی لوبنبان، شبەڕیک کە لە گشبت ئەگەر ئەوە بە چارەسەر نەکراوی بمێنێتەو. ناسەقامگیرە
 .پێشوو دیتوومانن خراپتر دەبێ  ئەوانی دی که

 
، حیمببببوڵاڵ، ئبببامرازی سبببەرەکیی سبببتراتێژیی ئێبببران ببببۆ شبببەڕی ٢١١٦دوای شبببەڕی دووهەمبببی لوبنبببان لە گەڵ ئیسبببڕائیل لە 

بە فریبودانی . اوی سبەربازیی لە لوبنبان نەسبڵەمیوەتەوەتێرۆریستیی ناوچەیی، لە سەپاندنی خبۆی وەک هێمێکبی بباوەڕپێکر
خەڵکی لوبنان و خمانە نێو هێبمە سبەربازییەکانی لوبنبان، ئەو گبرووپە حبمووری سبەربازیی خبۆی لە سەرانسبەری واڵ ، بە 

 .تایەە  لە باشووردا چەسپاندووە
 

زار ڕۆکێت و موشبەک کە  هه 311پێکهاتوو لە جگە لەوە، لە ڕێگای ئەولەوییەتدان بە وەدەستهێنانی جەەخانەی پێشکەوتوو، 
ئاستی هەنگێوییان هەر لە زیادبوونە، حیمبوڵاڵ خۆی بە توانایی هەنگاوتنی ئامانجی ستراتێژیک لە سەرانسبەری ئێسبڕائیل 

تیی ئەوەی کە جێگای نیگەرانیبی زۆرە، یبارمە. تەیار کردوە، لە نێویاندا هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ڕایەڵەی دابینکردنی وزە
ئێببران ئەو گببرووپەی گەیانببدۆتە شببوێنێک کە لە جیبباتی پشتەەسببتن بە هێنانیببان بە قاچبباخی، بتببوانن بببۆ خۆیببان موشببەکی 

 .پێشکەوتوو بەرهەم بێنن
 

سببەرەڕای ئەوە حیمبببوڵاڵ پێشببی بە ئاشببکرابوونی هەوڵەکببانی خۆتەیببار کردنببی سببەربازیی لە ڕێگببای پێشببگرتن و تۆقانببدنی 
 .، گرتوە(یونیفیل)، کە بەشێکن لە هێمی نێوخۆیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە لوبنان هێمەکانی پارێمەری ئاشتی
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ئەمڕۆ نە ئێران و نە حیمبوڵال هی  هۆیەکی باوەڕ پێکراویان بۆ دوژمنایەتیی لە گەڵ ئیسڕائیل نیبیە، سبەرەڕای ئەوە ئەوان 
جببگە لەوە حیمبببوڵال دەبببێ بببۆ . یبباننخەریکببی هەڵمەتێکببی کوشببەندەی نەفببرە  لە ڕیگببای شببێوەی ئیسببالمی توونببدئاژی خۆ

بە   دانیشببتووانی لوبنببان ڕوون بکبباتەوە، کە ئیببددیعای پاراسببتنییان دەکببا، بببۆ خەریکببی کوشببتنی موسببوڵمانان لە سببووریه
هەم . ، هێرشببکردنە سببەر ئیسببڕائیلە(خەڵکببی لوبنببان)ببباوەڕیی  باشببترین شببێوە بببۆ پڕکببردنەوەی بێ. شببێوەیەکی خێببرا بببووە
حیمببببوڵاڵ، حەسبببەن نەسبببڕوڵاڵ و ئاکببباری چبببامکییە تێرۆریسبببتییەکانی لە سبببنووری ئیسبببڕائیل ئەوە  وتارەکبببانی سبببەرۆکی

 .دەسەلمێنن
 

ڕاپببۆرتی نببوێی ئببێمە بببۆ دەسببتەی بببااڵی سببەربازی ئەوە ئاشببکرا دەکببا کە بە هببۆی ئەو ڕووداوانە کاربەدەسببتانی ئیسببڕائیل 
ۆ نەهێشببتینەوە کە تواناییەکببانی ئەمببڕۆی حیمبببوڵاڵ بەو ئەوان هببی  گومانێکیببان ببب. ئامببادەی هێرشببی نببوێ لە لوبنببانەوەن

 .مانایەیە کە ئیسڕائیل ناچارە ڕێگاچارەی کاریگەر بۆ پاراستنی خەڵکی مەدەنیی خۆی بگرێتە بەر
 

دوور لەو قسبببە پاشبببەمالنەی کە بە هێبببمە چەکبببدارەکانی ئیسبببڕائیل لە هەڵمەتێکبببی نێبببونەتەوەیی ببببۆ سبببتاندنەوەی ڕوایبببی 
زامەنببدین کە ئیسببڕائیل بە گببوێرەی سببتانداردە یاسببایی و ئەخالقییەکببانی کە هێببمە چەکببدارەکانی خۆمببان دەوتببرێن، ئببێمە ڕە

بەاڵم ئبێمە لەوەش دەگەیبن کە ئامبانجە ڕەواکبانی سبەربازیی لە نباکۆکییەکی ئەوتبۆ دا . لەبەر چاویان دەگبرن دەجبووڵێنەوە
مببوڵاڵ چبامکی، چەکوچبۆڵ و کەرەسبتە سبەربازییەکانی وەک سبتراتێژییەکی بە ئانقەسبت، حی. دەبنە هۆی شەڕێکی زۆر توند

لەنێو خەڵکی مەدەنیی لوبناندا دەشارێتەوە، ئەوە تاوانێکی جەنگییە کە لە کاتی شبەڕ دانیشبتووان تووشبی مەترسبییەکی لە 
 .ڕاددە بەدەر دەکا

 
کە پێشبببتر ویبببالیەتە هەر وەک ئبببێمە لە سبببەرەتای لێکبببۆڵینەوەی ئەمسببباڵماندا داوامبببان کبببردوە، ئەوە گەلێبببک گبببرینگە 

زەختبی سیاسبیی قبورس دەببێ . یەکگرتووەکان و هاوپەیمانەکانی هەنگاوی دەستەەجێ و ئاشبکرا ببۆ پێشبگرتن لە شبەڕ بنبێن
بەشبێکی سبەرەکیی بەرگریبی »بخرێتە سەر کاربەدەستانی لوبنان، کە سبەرکۆمارەکەی لەو دواییبانەدا باسبی حیمببوڵالی وەک 

ەی دەوڵەتبی لوبنبان لە پەیوەنبدیی لەگەڵ حیمببوڵاڵ، بە تبایەەتیی ئەو بەشبانەی کە لە کردبوو، ببۆ جیبا کبردنەو« لوبنان
 .ژێر دەستی هێمە چەکدارەکانی لوبنان دان، دەبێ ئەولەوییەتی پێ بدرێ

 
هەروەهبا دەبببێ هاوکبباریی ئببابووریی داهبباتوو ببۆ ئەو واڵتە بە بەجێگەیانببدنی ئەو مەرجە بەەسببترێتەوە و زەختببی ئببابووریی 

بببۆیە ئببێمە پشببتگیریی لە هەوڵە نوێکببانی بەڕێببوەبەرایەتیی بە تببایەە  . ەگەڵ هەوڵببی سیاسببیی هاوتەریببب بببێدەبببێ ل
پێشنیاری پەسەندکردنی یاسا لە میەن کۆنگرەوە، کە وێدەچێ دەنگ بێنێبتەوە، ببۆ سبنووردارکردنی چامکییەکبانی حیمببوڵاڵ 
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جبگە لەوە، بەڕێبوەبەرایەتیی . ی دۆخبی نباوچەکە دەکەیبنوەک هەنگاوی سەرەتایی پێویسبت ببۆ پێشبگرتن بە ئباڵۆزتر ببوون
 .دەبێ داوا لە یەکیەتیی ئورووپا و واڵتانی هاوپەیمان لە ئورووپا بکا کە بەپەلە هەنگاوی لەو چەشنە بنێن

 
هەروەهببا شببتێکی یەکببالکەرەوە بببۆ سببەرکەوتن ئەوەیە کە ویببالیەتە یەکگرتووەکببان و هاوپەیمانببانی یەکیەتببی ئورووپببا بببۆ 

سبببەرەڕای هەنگببباوی بچبببووکی مببباوەیەک پێشبببووتری ئەمسببباڵ، چببباودێرانی . ترکردنی لێهببباتوویی یونیفیبببل هەوڵ ببببدەنباشببب
نێونەتەوەیی ناتوانن چاودێریی چامکییەکانی حیمبوڵاڵ بە شێوەیەکی کباریگەر ببکەن و ژێرپێنبانی بڕیارەکبان چەنبد هێنبدە 

 .زیاد بوون
 

بببێ لەگەڵ ئیسببڕائیل بببن، بە ئاشببکرا و بە دەنگببی بەرز بڵببێن کە هەڵببمەتە لە کۆتاییببدا، ئامریکببا و هاوپەیمانەکببانی دە
وێنەی سیاسبی و ئەگەر پێویسبت ببێ،   تێرۆریستییەکانی ئێران و حیمبوڵاڵ بە دژی ئیسڕائیل بەرەوڕووی بەرپەرچدانەوەی بێ

زۆرتر یاریدەی ئاشبتی دەدەن  ئێستا پەیامێکی چاوترسێنکەری لەم شێوەیە. پەرچەکرداری ڕەوای سەربازیی ئیسڕائیل دەبنەوە
 .تا سکااڵکانی دوای دوژمنکاریی حیمبوڵاڵ

 
*** 

 
ژەنڕاڵ کالوس دیتەر ناومەن فەرماندەی گشتیی پێشووی هێمە چەکبدارەکانی ئاڵمبان و سبەرۆکی کبۆمیتەی سبەربازیی نباتۆ * 
 .بووە

 
 .ەژەنڕاڵ لۆرد ریچارد داننا  ڕەئیسی فەرماندەیی گشتیی سوپای بەریتانیا بوو* 
 
 .ی ئۆکتۆبر ڕاپۆرتی هەڕەشەی حێمبوڵاڵ پێشکەش دەکەن٢٥گروپی پایەبەرزی سەربازیین کە وان هەردووکیان ئەندامی  ئه
 

 (دا باڵو بۆتەوە" کوردستان" ی٧١٣لە ژمارەی )
 

 ٢١١٧ی نۆڤەمەەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------- 
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 خۆرهەاڵتی نێوەڕاست لە کڵپەی تەقینەوەدا

  
 رۆبەرت مەڵی -دیفێنس وان 

 
یبببباریکەرە بەهێمترەکببببانی نبببباوچە، ئەوێ وەک مەیببببدانی شببببەڕە بە . لوبنبببان زۆر دەمببببێکە ئبببباوێنەی خببببۆرهەاڵتی نبببباوینە

دا بەڕیوە چووە و شبوێنی تباقیکردنەوەی ئیسڕائیل تیای -وەکالەتەکانیان بەکار دێنن، مەیدانێک کە گەمەی ناکۆکیی عەڕە  
. ئەوێ شوێنێکە کە ناوچەکە شەڕەکان و ئاگربەسبە کاتییەکانیبان لەوێ بەڕیبوەدەبەن. ئێرانیش بووە -پێکەوە ژیانی سعودی 

 .حەوتووی ڕابردوو، وەک زۆر حەوتووی پێشووتر، خۆرهەاڵتی نێوەڕاست لەگەڵ لوبنان میهرەبان نەبوو
 

یەکەم، . کاتژمێر بباڵو ببوونەوە ١١مەەر لە توێی سێ ڕووداوی بەیەک گرێدراوەوە لە ماوەی کەمتر لە هەواڵەکان چواری نۆڤە
ئەوەی کە حەریبری لێبدوانەکەی لە ڕیباز ڕا . سەعد حەریری، سەرۆک وەزیری لوبنان دەست لەکار کێشانەوەی خۆی ڕاگەیانبد

رێ حوکمی زینبدانی خبۆی بخبوێنێتەوە، بباقی شبتەکان نارد زۆر شت دەڵێ، ئەوەش کە لێدوانەکەی وەک کەسێک کە ناچار بک
مبوحەممەد ببین سبەلمان، . بڕیارەکە لەمیەن سەرۆک وەزیرانی لوبنبان ڕاگەیەنبدرا بەاڵم عەڕەبسبتانی سبعودی داببووی. دەڵێ

ن گرژیبی نێبوا. شازادەی جێنشبین و ڕێبەەری ڕاسبتەقینەی عەڕەبسبتانی سبعودی، دەلیلبی هەببوو کە ببیهەوێ ئەو شبتە ڕوو ببدا
سعودی و ئێران ڕوو لە زیاد بوونە و بین سەلمان سوورە لەسەر ئەوەی کە تاران وەک سەرچاوەی گشت بەدکارییەکانی نباوچە 

ئەوە : بۆ حەریری سەرۆکایەتیی دەوڵەتێک کە حیمبوڵاڵشی تێدابێ لە بنەڕەتدا مواز کردنی کباکڵی ئەو پەیبامەیە. بناسێنێ
حەریبری . هاوپەیمانەکانی ڕیاز لە گەڵ وەفادارترین هاوبەشی ئێران هاوکاریی بکبا بەو مانایە بوو کە یەکێک لە نمیکترین

وەک سەرۆک وەزیر ئەو بۆچوونەی دروست کرد کە پێکەوە ژیان لە گەڵ حیمبوڵاڵ و بە واتایەکی تبر لەگەڵ ئێبران مبومکینە، 
ساڵێک لەوە پێش ببۆ پاراسبتنی لوبنبان لە ئەو . لەکار مدانی بۆ ئەوەیە کە هەر جۆرە شک و گومانێک لەوبارەوە بڕەوێتەوە

ئێران، داوای لێکرابوو بەێتە سەرۆک وەزیر؛ ئێسبتا کە ئەو ڕۆیشبتووە، لوبنبان بە تەواوی گیبرۆدەی  -کێەڕکێی نێوان سعودی 
 .ئێستا لوبنان چۆتە ناو بەرەی دوژمنانی عەڕەبستانی سعودییەوە. بووە (دژ یەک وەستانەوە)ئەو 

 
ەواڵە بببوو کە عەڕەبسببتانی سببعودی موشببەکێکی شببوێنگیریی کببردووە کە لە یەمەنەوە پێببوەی نببراوە کە پەردەی دووهەم ئەو ه

 کە لە میەن ئێبران و حیمببوڵاڵ پشبتیوانیی دەکبرێن - ئەوە یەکەم موشەکی حوسییەکان. ئامانجەکەی فڕۆکەخانەی ڕیاز بووە
ەودا چبباوەڕواننەکراوەکەی کبباردانەوەیەکی جیبباوازی نەبببوو کە بە جیرانببی ببباکووری خۆیببانەوە نببابێ، بەاڵم کبباتەکەی و م -

ڕادەی یارمەتیی دەرەکی بۆ حوسییەکان جێگای مشتومڕە، هەرچەند نە کاربەدەسبتانی ویبالیەتە یەکگرتووەکبان و . لێکەوتەوە
بەببێ نە هی عەڕەبستانی سعودی گومانیان لەوەدا نییە کە پێشکەوتنی بەرچاوی بەرنبامەی موشبەکی بالیسبتیکی حوسبییەکان 
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وەک لە ئاکاری خۆفیبداکەری حەریریبدا، بەرپرسبانی سبعودی خێبرا و . ڕاهێنانی بەرچاوی دوو یاریدەدەرەکەی مومکین نەبووە
بە ئاشکرا هێڵێکیان پەیڕەو کرد کە لەودا هێرشبەکەیان بە ئێبران و حیمببوڵاڵ بەسبتەوە، ئەو هێرشبە وەک ڕاگەیانبدنی شبەڕ 

 .ار دەبێ چاوەڕوانی وەاڵم بنپێناسە کرا و هەردووکیان وەک بەرپرسی
 

شببازادە و دەرزەنێببک بازرگببان و کاربەدەسببتی پببایەبەرز  ١١پەردەی سببێهەم ڕامبباڵینە بەرببباڵوەکەی سببعوودی بببوو کە لەودا 
ئەوە مبباڵ خبباوێنکردنەوەی بببین سببەلمان بببۆ نەهێشببتنی هەرچەشببنە ڕەقیەببی چبباوەڕوانکراوی سببەربازیی، . دەستەەسببەر کببران

ی، ئەوە بەو بەمانبایەیە کە ئەو چبۆتە سبۆراغی گشبت کبۆڵەکە  لەگەڵ هەنگاوەکبانی دیکبه. دیایی بووسیاسی، ئابووریی و مێ
هەنبدێک ئەو پرسبیارە لەخۆیبان دەکەن، ئباخۆ ئەو بێئەزمبوون و کرچوکباڵە، لەوانەیە زۆر دوژمنبی لە . نەریتییەکانی ڕێژیم

ازیی قەرەبوو دەکاتەوە و ئێستا لە هەمان پبلە دایە کە بەاڵم ئەو تۆڵەی کەم ئەزموونیی بە بڵندخو. یەک کاتدا ورووژاندبن
توانبایی نەهێشبتنی سسبتی چەنبدین سباڵەی سبعودی و داڕشبتنەوەی سیاسبەتەکانی نێوخبۆیی و دەرەوەی : خبۆی حەزی لبێ ببوو

 .پاشایەتیی بە کەیفی خۆی، بە تایەەتی بۆ ئەوەی کە بەشێوەیەکی کاریگەرتر ڕووبەڕووی ئێران بەێتەوە
 

کە ڕێەەرایەتیی جەسوور و خاوەن بڕوای سبعودی زۆر خوازیباری هاوکباریی : داوانە ئاماژە بە یەک ئاراستە دەکەنئەو سێ ڕوو
لەگەڵ ویببالیەتە یەکگرتووەکببانە بببۆ بەرپەرچببدانەوەی هەڕەشببەی ئێببران کە پێببی وایە بە دوای ڕووداوەکببانی ئەو دواییببانەی 

 .یەمەن بەهێمتر بووە
 

بەاڵم . یبان دیتبووە، بۆشبایی ڕێەەریبی لە تبوێی تەشبەنەکردنی گرژییەکبان شبتێکی نبوێ نیبیەپێشبتر ئەوە  لوبنان و ناوچەکه
ئەوەی کە نوێیە، ئیسڕائیلێکی نیگەران، ڕێەەرایەتییەکی باوەڕ بەخبۆ و نەترسبی سبعودی و بێگومبان سبەرکۆمارێکی نائاسبایی 

ە کە زەنگی خەتەری لەبارەی بەرباڵویی نفبوزی ئەو چەندین مانگ: لە پەیوەندیی لەگەڵ ئیسڕائیل. ویالیەتە یەکگرتووەکانە
حیمبوڵاڵ و ئێران لە سورییە و بەتایەەتیی توانایی حیمببوڵاڵ ببۆ بەرهەمهێنبانی موشبەکی هەنگێبوی لبێ داوە، ڕووداوێبک کە 

 .کاربەدەستانی ئیسڕائیل وەک فاکتەری تێکدانی بااڵنس سەیری دەکەن کە دەبێ دژی بوەستنەوە
 

ی؛ بین سەلمان دڵنیایە کە ئێران زۆر دەمێکە وەک کیسە بۆکسێک سبەیری عەڕەبسبتانی سبعوودی دەکبا بۆ ڕێەەریی نوێی سعود
ئەو دەبینببێ کە ئێببران پببارەیەکی زۆر کەمتببر، . و عەڕەبسببتانی سببعودیش زۆر دەمببێکە ناچببار بە قەببوڵی ئەو ڕەوتە کببراوە

ی ئەوە لە بەرزبوونەوە دایە و دەسەاڵتی خبۆی چەکوچۆڵی کەمتر و هاوپەیمانی بەهێمی نێونەتەوەیی کەمتری هەیە، سەرەڕا
ئەو پێببی وایە تەنیببا لە ڕێگببای بەرپەرچببدانەوەی بەهێمتببر و . بە سببەر بەغببدا، دیمەشببم، بەیببرو  و سببەنعا پەرە پێببداوە

شببەڕانییتر، جببا لە یەمەن، عێببراق یببا لوبنببان بببێ، عەڕەبسببانی سببعودی و هاوپەیمانەکببانی دەتببوانن ئێببران بوەسببتێن و 
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تببببا ئێسببببتا، لە هێرشببببە سببببەربازییە ناسببببەرکەوتووەکەی لە یەمەن ڕا تببببا هەڵە سیاسببببییەکەی بببببۆ . بگببببۆڕنئاراسببببتەکە 
 .تەریکخستنەوەی قەتەر، زۆرتر دەرخەری مەیلی خۆ تووشی قەیران کردن دەگەیەنن تا کۆتاییهێنان بە قەیران

 
ببوون لە زۆر ببوارەوە، سبەرکۆمار ترامبپ لە پەیوەندی لە گەڵ ویالیەتە یەکگرتووەکان؛ پێشبەینی نەکراویبی و پبڕ دژایەتبی 

منبببببیکەم لە یەک مەسبببببەلە دا یەک هەڵوێسبببببت ببببببووە، ئەویبببببش شبببببەڕانیی ببببببوون لە دژی ئێبببببران کە ببببببۆتە مبببببۆرکی 
کاربەدەسببتانی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان لە ویسببتی ترامببپ بببۆ . بەڕێببوەبەرایەتییەکەی لە سیاسببەتی خببۆرهەاڵتی نێوەڕاسببت

ڕانببدنەوەی ئیعتیەببار و ئوبببوههەتی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان کە ئەو پیببی وایە سببەرکۆماری هەڵسببوکەو  دژی ئێببران و بببۆ گە
بببۆ ئەو کببارە، وێببدەچێ . لەنبباوی بردبببوو، کەڵببک وەردەگببرن( کە مببن بببۆ پرسببەکانی خببۆرهەاڵتی نبباوین پببێم باشببەوو)پێشببوو

نیبا لە پێویسبتیی بااڵنسبێکی نبوێی وەمنبانی دیپلۆماسبی لەگەڵ تباران و دڵ: هەڵوێستی ئەو زۆر وەک هی بین سبەلمان بچبێ
 .دەسەاڵ ، وا دەکا کە لە جیاتی کۆنتڕۆڵ کردنی غەریمەکانی بین سەلمان، ئەوان هان بدا

 
کەم کەس لە لوبنبان پێیببان وایە کە شببەڕێکی گشبتگیر بەو زووانە ڕوو دەدا، چببونکە هەر سببێ دژبەرەکبان هببۆی خببۆ کببۆنتڕۆل 

ائیل بخوازێ هێرش بکاتە سەر حیمبوڵاڵ، دەبێتە هۆی ددان بەخبۆ داگبرتن، واتە هەمان هۆ کە وا دەکا ئیسڕ. کردنیان هەیە
ئیسڕائیل تواناییەکی گەلێبک زۆرتبری ببۆ زەرەر گەیانبدن هەیە بەاڵم حیمببوڵاڵ . ئەگەری هێرشی موشەکیی بۆ سەر شارەکانی

کی بەربباڵوی ئیسبڕائیل، مەترسبیی تواناییەکی زۆرتری بۆ تەحەممول کردنی ئەو هەیە، کە دەبێتە هۆی ئەوە کە هەر هێرشبێ
عەڕەبستانی سعوودی توانایی سەربازیی شەڕی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ئێبران نیبیە و دەببێ . ئەوەی هەبێ کە براوەکەی نادیار بێ

لە پەیوەنببدی لەگەڵ ئەگەری وەسببتانەوە بە دژی ئێببران و . بیببر لە هەڕەشببەی تببۆڵەی ئێببران لە نێببو خبباکی خۆیببدا بکبباتەوە
، ویببالیەتە یەکگرتووەکببان درێببژە بە حیسببا  کببردن لە سببەر نمیکببی میلیشببیا شببیعەکانی سببەر بە ئێببران لە هاوپەیمانەکببانی

 .دەکا[ بۆ سەر ئامریکاییەکان]هێمەکانی ئامریکا و ئەگەری دەستپێکردنەوەی هێرشەکانیان 
 

. ن کە شبتێک هەر دەقەومبێ، وێبدەچێ دڵنیبا بب دیسانیش لوبنانییەکان، چ ئەوانەی میەنگبری حیمببوڵاڵن و چ ئەوانبی دیکبه
هێرشە موشەکییەکەی حوسییەکان زۆر بێەەزەییانە بوو، هۆشبداریی دانبی سبعوودییەکان زۆر دەقیبم، نیگەرانیبی ئیسبڕائیل زۆر 
  مەزن و دوژمنایەتیی ویالیەتە یەکگرتووەکان بەرامەەر بە ئێران و حیمبوڵاڵ زۆر لەوە ئاشکراترە کە چاوەڕوانی شتێکی دیکبه

بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ رێککەوتننبامەی ئەتبۆمی لەگەڵ ئێرانبی ببردۆتە : ش بەو لیستەوە زیاد بکەین شتی دیکه دەکرێ. بین
ژێببر پرسببیار و بەتەمببای زیبباترکردنی ئابلۆقەکببان بببۆ سببەر تببارانە، کە گرژییەکببان بە شببێوەیەکی ناپێویسببت زیبباتر دەکببا، 

بە . لە نێو ئەو دوو واڵتە تا بتوانێ گرژییەکبان کەم بکباتەوە هاوکا  لەگەڵ نەبوونی پەیوەندیی ئاسایی لە ئاستی بەرزدا
ڕەنگەببێ هەر دوو م بەو : شببێوەیەکی گشببتیی وێببدەچێ کە دژبەرەکانیببان هەنگبباو بنببێن و ئێببران و حیمبببوڵاڵ دژکببردەوە بنببوێنن
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رەکە ئەوەیە ئباخۆ پرسبیا. ئاواتە بن کە پێش بە بەریەک کەوتنی جیددی بگرن، بەاڵم هیچکامیبان نایبانهەوێ ئەوە بنبوێنن
 لەو هەلومەرجە دا هەنگاوی سنوورداری میەک بە پەرچەکرداری میەنەکەی تر کۆتایی پێدێ یا قەیرانەکە قووڵتر دەبێ؟

 
ئێبران و ویبالیەتە یەکگرتووەکبان، یبا وان ئێبران و عەڕەبسبتانی سبعوودی، ئەوەی کە لێرەدا بوونی نییە، دیپلۆماسییە، لە نێ

وسببییەکان، لە جیاتببان نبباوچەکە بەرەوڕووی دۆخێببک بببووە کە هەر کەس ئببازادە کە لەوێببدا تەنیببا عەڕەبسببتانی سببعودی و ح
لێرە لە لوبنبان خەڵبک دڵنیبا . ئەوە هی  دڵنیاکەر نییە. نازانن چ دەورووژێنن  بەربەست بۆ هەنگاونان دڵەڕاوکێ لەوەیە که

لە لوبنبان، سبورییە یبا )ێتە ئامانر، کەنگێ و لە کوێ لەوانەیە بە( ئێران یا حیمبوڵاڵ)نین کە کێ یەکەم هێرش دەکا، کێ 
ئەوە ڕوو بدا و چۆن دەبێ؟ بەاڵم ئەوان هەسبت دەکەن کە شبتێک دەقەومبێ و لەوە دەترسبن کە ئەوجباریش، بێگومبان ( ئێران

 .ئاوێنەی لوبنانی دەشکێ
  

 (دا باڵو بۆتەوە "کوردستان" ی٧١٤لە ژمارەی )
 

 ٢١١٧ی نۆڤەمەەری ٢٢: ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی کوردستان و کورد: سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
 

 چۆن ئۆباما و ترامپ بوونە هۆی بۆشایی لە خۆرهەاڵتی ناوین
   

 شالۆم لیپنەر -گۆڤاری پۆلیتیکۆ 

 
اددەیەک ڕاسبتە بەاڵم ئەوە ئێستاش تبا ڕ. سەردەمێک گشت پسپۆڕان دەیانگو  کە ئامریکا زامنی ئاسایشی خۆرهەاڵتی ناوینە

 .لە ڕاستیدا ئەوە لەوانەیە بە پێچەوانەی ئەو شتە بێ کە تۆ بیری لێ دەکەیەوە. بەو شێوە نییە
 

سببەرۆکی هێببمی بەرگریببی ئیسببڕائیل، ژەنببڕاڵ گببادی ئایسببەنکۆ  حەوتببووی ڕابببردوو وتببووێژێکی دەگمەنببی لەگەڵ میببدیای 
ەرسوڕهێنەردا باسی لەوە کرد کە ئیسبڕائیل ئامبادەیە زانیباریی هەسبتیار کی س یه ئەو لە قسه. بستانی سعودی ئەنجام دا ره عه

ئەو شببانازیی دروسببتکردنی دەرفە  بببۆ . لەگەڵ واڵتە میببانڕەوە عەرەبەکببان بببۆ بەرەوڕووبببوونەوە لەگەڵ ئێببران بەش بکببا
 .هاوپەیمانیی نوێی لە ناوچەدا بۆ سەرکۆمار ترامپ گەڕاندەوە
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. رتنێکبی سبتراتێژیک لە نێبوان ئیسبڕائیل و دونیبای سبوننی ببۆ بیرلێکبردنەوەش نەدەببووهێندە لەمێژ نیبیە کە خەونبی یەکگ
تەنببانە  ئەمببڕۆش، هاوپەیمانببانی نببوێی ئیسببڕائیل لە کەنببداوی فببارس لە بببواری تەکنیکیببیەوە لەگەڵ دەوڵەتببی جوولەکببان 

 .هەاڵتی نێوەڕاستی گۆڕیوەکانی خۆر بەاڵم هەشت ساڵ دەسەاڵتداریی ئۆباما و هاتنی ترامپ، هاوکێشه. لەشەڕ دان
 

تبا  (ئامریکبا)بێگومان مامە سام . ئاشتەوونەوە لەگەڵ هەندێک لە دژبەرە کۆنەکانی، دۆخی ئەمنیی ئیسڕائیلی باشتر کردووە
ڕێخۆشببببکەری پشببببکووتنی ئەو . ڕاددەیەک بببببێ ئەوەی کە بەخببببۆی بمانببببێ لە پێکهبببباتنی ئەو دۆخە باشببببەدا بەرپرسببببیارە

خەڵکبببی نببباوچە چیتبببر . رە  و ئیسبببڕائیلییەکان، چۆنبببایەتیی گومانببباویی ڕێەەریبببی ئامریکبببایەخۆشەویسبببتییە لە نێبببوان عە
 .ویالیەتە یەکگرتووەکان لە خەودا قەرەبووی دەکاتەوە. چاوەڕوانی هاتنی سوپای سوارە ناکەن کە بێن و نەجاتیان بدەن

 
. ی بەرامببەەر ئێببران بە تەواویببی هبباوڕانخراپتببرین نهێنیببی جیهببان ئەوەیە کە ئیسببڕائیل و عەرەبسببتانی سببعودی لە دژایەتبب

پشببتیوانیی بەڕێببوەبەرایەتیی ئۆبامببا لە ڕێککەوتببنە ئەتببۆمییەکەی . ئایسببەنکۆ  ئەوەی لە وتووێژەکەیببدا پشتڕاسببت کببردەوە
  ئیسببببڕائیل بببببۆ پێشببببگرتن لببببه -کە هەردوو واڵ  دژی بببببوون، هانببببدەری هاوپەیمببببانییە نببببوێکەی نێببببوان عەرە   ئێببببران،

 .سالمی شیعە بووپەرەئەستاندنی ئی
 

کاتێببک کە ڕێککەوتننببامەکە، بە هەمببوو قببازانجە ڕاسببتەوخۆیەکانییەوە، بببووە هببۆی گەڕانببدنەوەی ئێببران بببۆ نێببو بنەمبباڵەی 
نێونەتەوەیی و ژیانێکی تازەی بە خولیا زێدەخوازییەکانی ئەو بەخشی، دوژمنە لەمێژینەکبان ببۆ وەسبتانەوە لە دژی دوژمنبی 

ترامپ دەبێ زۆر زیاتر لە هەڕەشە و گوڕەشبەی بەتباڵ بباس لە نیگەرانییەکانیبان بەرامبەەر بە  بەاڵم. هاوبەش یەکیان گر 
 .ئاکاری نەشیاوی ئێران بکا

 
و هاندانی هاوپەیمبانە   لە سورییە، بێهەڵوێستیی ئامریکا بۆتە هۆی زیندووبوونەوەی دەسەاڵتی وێرانکەری ناوچەیی ڕووسیه

کەڵکبی لە  ٢١١٣سبوورەی ئۆبامبا دیباری کردببوو، لە کاتێکبدا کە ڕێژیمبی ئەسبەد لە  بە پبێچەوانەی ئەو هبێڵە. ئێرانییەکەی
لەجیاتبببان ئەو پێشبببنیاری مۆسبببکۆی ببببۆ . چەکبببی شبببیمیایی وەرگبببر ، ئەو دژی بەکارهێنبببانی هێبببمی سبببەربازیی بڕیببباری دا

ووەکببان، سببورییە تببا بە گببوێرەی لێ ۆڵەرەوەکببانی نەتەوە یەکگرت.  بەدەسببتەوەدانی چەکببی شببیمیایی سببورییەی قەببووڵ کببرد
 .ئاپریلی ئەمساڵیش کەڵکی لە چەکی قەدەغەکراو لە دژی خەڵکی خۆی وەر دەگر 

 
بەڕیببوەبەرایەتیی تببرامپیش بە هەمببان شببێوە لە کاتێکببدا کە شببەڕی نێوخببۆی سببورییە درێببژەی هەیە، لە میەن سیاسببەتی 

  لەبببارەی دۆخببی  منیببه لەمیەن شببووڕای ئهسببەرکۆمار ڤالدیمیببر پببوتین گشببت داواکببانی لیکببۆڵینەو . وە کببپ کببراوە ڕوسببیه
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، بە ڕەزامەنببدیی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان،  سببەرەڕای رێ کەوتننببامەی ئاگربەسببت، ڕووسببیه. کارەسبباتەاری سببورییە ڤیتببۆ دەکببا
 ئیسبڕائیل و عەڕەبە سبوننییەکان. ڕاوێژکارە سەربازییەکانی ئێران لە سورییە دەدا« ڕەوای»درێژە بە پشتیوانیی لە حموری 

بە ترسەوە دەڕواننە دوژمنە کوشەندەکانیان، ئێران و حیمبوڵاڵ، کە چبۆن ئەو واڵتە سبمکۆڵ دەکەن و بۆشبایی پباش ئامریکبا 
 .پڕ دەکەنەوە

 
بێگومان ترامپ کەمتر لە ئۆباما لە بەڕێوەبەریی کاروباری جیهانییدا ئامانجبدار و یەک هەڵوێسبت ببووە، بەاڵم ئەو دووببارە 

ئەگەر دۆسبتەکانی ئامریکبا لە نباوچە : پەیبامی ئەوان یەک ببووە. تی نێوەڕاست میراتبی ئەوان ببووەدروستکردنەوەی خۆرهەاڵ
ئەگەر ڕووداوەکببانی ئەو دواییببانە . تن، نببابێ چباوەڕوانی کۆشببکی سببپی بببن بۆیبان دابببین بکببا منیببه لە هەوڵبی باشببترکردنی ئه

 .نیشانەکانی بن، پەیامەکە زۆر بە ئاشکرا بیسرا
 

اوکاریی لە ناوچەکەدا، بە هۆی بێتەفاوەتیی ئامریکا، ورەی بە دەوڵەتانی میەنگری خۆرئاوا بەخشیوە تبا ڕووحێکی نوێی ه
کی موی شببازادەی عەڕەبسببتانی هبباتوونە  یببه وه نه. بببۆ پێشخسببتنی بەرژەوەنببدییەکانیان، بە شببێوەیەکی بببێ وێببنە، یەک بگببرن

لە دژی ئێران کە بەرپەرچی نفبوزی ئێبران لە یەمەن و   ڵەکانهشازادەی جێنشین موحەممەد بین سەلمان ڕێەەری هەو. مەیدان
یبا بە وتەی هەنبدێک )دەستلەکارکێشانەوەی سەرۆک وەزیری لوبنان، سەعد حەریری بە پشتگیریی سبعودی . لوبنان دەداتەوە

ببۆ ئاشبکراکردنی  ، هەنگاوێکی بوێرانە بوو بۆ بە چالشکێشبانی بەکرێگیبراوی ئێبران واتە حیمببوڵاڵ و(میەن بە فیتی ئەوان
کبباردانەوەی گشببتیی ئەو هەنگبباوانە، لە نێویانببدا دەستەەسببەرکرانی هەنببدێک . کببۆنترۆڵی ئەوان بەسببەر دەوڵەتببی لوبنانببدا

 .شازادەی سعودی، جارێ ناڕوونە، بەاڵم وێدەچێ ترامپ بە تەواوی متمانەی بە خولقێنەرەکەیان هەبێ
 

تەوەری شببیعە، ئەگەر بببڕوا بە ڕاپببۆرتە سببورییەیی و لوبنانییەکببان لە  ئیسببڕائیلیش بەشببی خببۆی لە بەرەوڕووبببوونەوە لەگەڵ
بارەی هێرشەکانی ئیسڕائیل بکەین، ئەنجام داوە و هی  بەتەماش نیە بیانوەسبتێنێ، بەتبایەەتی کە پێشبنیارەکەی لەببارەی 

. ن ئامریکباوە پاشبگوێ خبرادروستکردنی نباوچەیەکی بەربباڵو ببۆ دوور ڕاگرتنبی هێمەکبانی ئێبران و بەکرێگیراوانیبان لە میە
بە پێبی »سەرۆک وەزیر بێنیامین نەتانیاهو چەنبد ڕۆژ لەوەپبێش ئاشبکرای کبرد کە ئیسبڕائیل درێبژە بە چامکییەکبانی دەدا 

ش لە نبباوچەکە بە هەمببان شببێوە بیببر  خەڵکببی دیکببه. «تێگەیشببتنی خۆمببان و بە پێببی پێداویسببتییە ئەمنییەکببانی خۆمببان
 .دەکەنەوە

 
کانیان  یببالیەتە یەکگرتووەکببان دەڵببێن کبباتی ئەوە هبباتووە کە هاوپەیمانەکببانی ئامریکببا خۆیببان کێشببههەنببدێک کەس لە و

ویبببالیەتە یەکگرتووەکبببان . مبببن لەو هەڵوێسبببتە دەگەم بەاڵم ئەوە بە هەڵوێسبببتێکی کورتەینبببانە دەزانبببم. چارەسبببەر ببببکەن
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خراپتبرین ببژاردەیە ببۆ بەرگریبی   خەڵکبی دیکبهبەرژەوەندیی لە سەرانسبەری جیهانبدا هەیە و سبپاردنی پاراسبتنی ئەوان بە 
 .کردن لەو بەرژەوەندییانە

 
ئێمانوئێبل مباکرۆن هەر ئێسبتا . ئەدا کە چارەنووسی ئامریکا دیاری بکەن  دانیشتن لەسەر کورسی دواوە ڕیگا بە خەڵکی دیکه

و   ، تورکیبه ەممەش ڕێەەرانبی ڕووسبیهڕۆژی چوارش. بۆشاییەکە لە لوبنان پڕ دەکاتەوە و تەلەفۆن بۆ تاران و ئورشەلیم دەکا
ئەگەر . ئێبببران لە سبببوچی دەستپێشبببخەرییەکی نوێیبببان ببببۆ گەیشبببتن بە ڕێککەوتننبببامەیەک لە ببببارەی سبببورییە ئاشبببکرا کبببرد

دوژمنکبباریی لە سببورییە، ئێببران یببا هەر شببوێنێکی تببر لە نبباوچە سببەرهەڵدەن، ویببالیەتە یەکگرتووەکببان لەوەی کە ڕۆڵببی 
لە کبباتێکی ئەوتببۆدا، تێچببووی بەرگریکببردن لە بەرژەوەنببدییە ئاسایشببی، ئببابووری و . دەبێببتەوە چبباودێری گێببڕا پەشببیمان

 .دیپلۆماتیکەکان لە ڕادەبەدەر زیاد دەکەن
 

. بەتەنیا هێشتنەوەی دەسەاڵتە ناوچەییەکان وا دەکبا کە ئەوان ڕێگاچارەکانیبان لە ئاسبتی قەببارەی بچبووکی خۆیبانەوە ببێ
هەسببتیاری وەک کوردسببتانی عێببراق و یەمەن، مەترسببیی ئەوەیببان هەیە کە نبباکۆکیی بەرباڵوتببر  بەاڵم ڕووداوکببان لە شببوێنی

ئەگەر ئەوە . دروست بکەن چونکە میەنە شەڕکەرەکان کە ئەجێندای بچووکیان هەیە، کاردانەوەی چباوەڕواننەکراو دەخبولقێنن
 .ئەوکارە لە ویالیەتە یەکگرتووەکان شیاوتر نییەهی  میەنێک بۆ . ڕوو بدا، هێور کردنەوە، بۆ گشت میەک، پێویست دەبێ

 
ئەو ڕێەەرە بیانییانە کە باوەڕیان بە یارمەتیی ئامریکا بۆ سبەقامگیریی جیهبان هەیە هەوڵ دەدەن دێبوێکی خەواڵبوو لەخەو 

اسبتەوخۆ ی خۆپارێمیی ڕ(بازرگانی)هاوینی ڕابردوو، سەرۆک وەزیری کانادا جاستین ترودۆ، مەسەلەی سیاسەتی . هەڵستێنن
واڵتانی ئورووپایی و ئاسبیایی پەیوەنبدی بە کاربەدەسبتانی ویالیەتەکبان . لەگەڵ ڕێکخراوی نەتەوەیی پارێمگاران باس کرد

ئامبانجی ئەوان زینبدووکردنەوەی ویبالیەتە یەکگرتووەکبان وەک هێمێکبی . و شارەدارییەکانەوە لە سەرانسەری ئامریکبا دەکەن
 .یی، یا منیکەم کارکردن لەگەڵ هاوبەشی خوازیارتر لەوانی واشینگتۆنەئەرێنی لەناو سیستەمی نێونەتەوە

ئیسببڕائیل، . ئەگەر پبباکس ئامێریکانببا لە خببۆرهەاڵتی نبباوین مببردووە، ئەوە تەنیببا لەبەر ئەوەیە کە ئامریکببا سببڕی کببردووە
ە دەوروبەریبان دەکەن، بەاڵم ی عەڕە  پشتیوانی لە ئامریکبایەکی چبامکتر ل عەرەبستانی سعودی و واڵتە میانڕەوەکانی دیکه
ئەگەر . ئەوان تاسبەر چباوەڕێی بڕیارێبک نبابن کە لەوانەیە هەرگیبم نەدرێ. ئەگەر ئەوەش ڕوونەدا، بۆخۆیان کارەکە دەکەن

 .ترامپ لەناکاو بیهەوێ ئامریکا دووبارە فەرمانی کۆنتڕۆڵ بەدەستەوە بگرێ، دەتوانێ تەلەفۆنیان بۆ بکا
 

 (دا باڵو بۆتەوە "نکوردستا" ی٧١٥لە ژمارەی )
 

 ٢١١٧ی دێسەمەەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 کۆرەی باکوور و ئێران پەرەسەندنی هاوکاریی سەربازیی نیوانیان

  
 ی ساالمۆن جه

 
هەوڵە تبباران و کاربەدەسببتان هۆشببیاریی دەدەن کە « تەوەری بەرخببۆدانی»پیونببگ یانببگ بببۆتە هاوبەشببێکی مەترسببیدار لە 

 .هاوبەشەکانیان لەوانەیە چەکی کۆمەڵکوژیش بگرێتەوە
 

دیببداری ئاسببتی بەرز لە نێببوان کاربەدەسببتانی کببۆرەی ببباکوور و ئێببران لە چەنببد مببانگی ڕابببردوودا نیگەرانییەکببانی لەنێببو 
لە مبانگی . اد کردوەدەوڵەتی ویالیەتە یەکگرتووەکان لەبارەی بەرباڵویی پەیوەندییە سەربازییەکانی دوو دوژمنی ئامریکا زی

سیپتامەردا سەرۆک کۆمار دۆناڵد ترامپ داوای لە ئاژانسە هەواڵگرییەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکان کرد تا پێبداچوونەوەیکی 
لە ئێسبتادا کاربەدەسبتانی . ببکەن (لە نێوان ئێران و کبۆرەی بباکوور)تازە لەبارەی هەر چەشنە هاوکاریی ناوکیی دوومیەنە 

یا و خۆرهەاڵتی نباوین کە چباودێریی پەیوەنبدییەکەیان دەکەن بۆیبان دەرکەوتبوە کە پیونبگ یانبگ و تباران واشینگتۆن، ئاس
زانسبتیی  - دەمێکە هوگریی خۆیان بۆ بەرەوپێشەردنی هاوبەشی سیستەمی مووشەکی بالیستیکی و بەرنامەی دیکەی سبەربازیی

 .نیشان داوە
 

ی نبباوکی و مووشببەکی دوورهاوێژیببان بە شببێوەیەکی بەرچبباو لە ڕێگببای کببۆرەی ببباکوور لە مبباوەی سبباڵی ڕابببردوودا توانببای
پێدانی مووشەکی بالیستیکی ویشکاڕۆبڕ کە توانای هەڵگرتنی کاڵوی ناوەکیی هەبێ و بتوانێ خۆرئاوای ئامریکبا بکباتە  گەشە

ەدەستانی بەرگریی ئێرانیبان لەهەمان ماوەدا، ئاژانسە هەواڵگرییەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکان، کارب. ئامانر، پەرە پێداوە
لە پیونگ یانگ دیتووە، کە بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی دڵەڕاوکێ لەبارەی ئەگەری ئباڵوگۆڕی زانیباریی لەببارەی تەکنەلۆژیبای 

کاربەدەستێکی پبایەبەرزی ویبالیەتە یەکگرتووەکبان کە لە سبەر خبۆرهەاڵتی نێوەڕاسبت کبار دەکبا . مەترسیدار لە نێوانیان دا
تێگەیشببتنی خۆمببان لەبببارەی گشببت ئەو پەیوەنببدییانە باشببتر بکەیببن، ئەوە یەکێببک لە ئەولەویببیەتە هەرە دەبببێ »: گببوتی

 « .بەرزەکانمان دەبێ
 

 چاوپێکەوتنە گوماناوییەکان

 
لە سەرەتای ئاگوست، کیم یونگنام، دووهەم کەس لە ڕیەەرایەتیی پیونگ یانگ و سەرۆکی پارلمان، ببۆ سبەردانێکی فەرمیبی 

هۆی فەرمیی ئەوە بوو کە ناوبراو لە ڕیوڕەسمی سبوێندخواردنی سبەرۆک کۆمبار حەسبەن . بەرەوە تاران جێهێشتپیونگ یانگی 
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ڕوحانیبببدا بەشبببدار ببببێ، بەاڵم مببباوەی دیبببدارەکە ببببووە هبببۆی دەنگبببدانەوەی زەنگبببی مەترسبببی لە واشبببینگتۆن و پبببایتەختی 
ڕۆژی پێچبووە بەاڵم میبدیای دەوڵەتیبی ئێبران گبوتی  میدیای دەوڵەتیی کۆرەی باکوور گوتی سەفەرەکە چوار. هاوپەیمانەکان

 . کە دیدارەکە دە ڕۆژی خایاندوە و کۆڕێکی مەزن لە کاربەدەستانی پایەبەرز هاوسەفەری کیم بوون
 

سبەفەری بۆتباران کردببوو تبا بەشبداریی لە کۆببوونەوەی واڵتبانی ببێالیەن، ڕێکخراوێکبی سبەردەمی  ٢١١٢دوایین جار کبیم لە 
. هبباتوو لە واڵتببانی جیهببانی سببێهەم کە هەوڵیببان دەدا لە نێببوان واشببینگتۆن و کرێملینببدا بببێالیەن بببن، بکبباشببەڕی سببارد پێک

ئەوکا  ئەو خۆی لە زۆربەی ڕووداوەکانی پەیوەندیدار بەو کۆنفرانسە بواردبوو، لە جیاتیان ئەو کباتی خبۆی ببۆ واژۆکردنبی 
بە گبوێرەی قسبەی . مار مەحمبود ئەحمەدیبنەژاد تەرخبان کردببووڕێککەوتننامەی هاوکباریی زانسبتیی دوومیەنە لەگەڵ سبەرکۆ

کاربەدەستانی هەواڵگریی ویالیەتە یەکگرتووەکبان، ئەو ڕێککەوتننبامەیە زۆر وەک ئەوەی لە نێبوان پیونبگ یانبگ و سبورییە 
ریە وێران کبرد کە واژۆ کرا دەچوو، پێنر ساڵ دواتر، فرۆکە شەڕکەرەکانی ئیسڕائیل بینایەکیان لە خۆرهەاڵتی سوو ٢١١٢لە 

ویالیەتە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان پێیبان وایە رێئباکتۆرێکی نباوکیی کبۆرەی بباکوور ببوو کە نیمیکبی 
ئەوەی جێگای سەرنجە ئەوەیە کە یەکێبک لەو کاربەدەسبتە ئێبرانییەی کە بەشبداری چباوپێکەتنەکە لەگەڵ . وەگەڕکەوتن بوو

دەوانی ببوو، کە واشبینگتۆن و نەتەوە یەکگرتووەکبان بە هبۆی  وزەی ئەتبۆمیی فەرەیبدون عەبەباس کیم بوو، سەرۆکی ئاژانسبی
 . دەوری ناوبراو لە گەشەپێدانی چەکی ناوکی ئابلۆقەیان بەسەر دا سەپاندوە

 
نیی لە بەهەمان شێوە، بە گوێرەی میدیای کۆرەی باکوور و ئێران دوایین سەفەری کیم جەختی لەسەر شبتی زیباتر لە پشبتیوا

کبیم و جیگبری وەزیبری کاروبباری دەرەوە چبو هویچبول، باڵوێمخبانەی نبوێی کبۆرەی باکووریشبیان لە تباران، . ڕوحانی کبردوە
ئەوان هەروەهبببا بەشبببدارییان لە زنجیبببرەیەک . سبببەمەولی قووڵترببببوونی پەیوەنبببدییەکانی نێبببوان ئەو دوو دەوڵەتە، کبببردەوە

کرد کە زۆربەیان واڵتبانێکن کە کڕیباری مەزنبی چەکوچبۆڵی کبۆرەی بباکوور لە  کۆبوونەوەی دووقۆڵی لەگەڵ ڕێەەرانی بیانیی
بەڕێبوەبەرایەتیی ترامبپ زەختبی (. بۆ وێنە زیمەابوێ، کوبا، کۆماری دێموکراتیکی کۆنگبۆ و نامیەیبا)دەیەکانی ڕابردوو بوون 

ەگەڵ پیونبگ یانبگ، وەک وەاڵمێبک ببۆ سیاسی لەسەر ئەو واڵتانە زیاد کردوە تا پەیوەنبدییە ئبابووری و سبەربازییەکانیان ل
 . زنجیرە تاقیکردنەوە مووشەکی و ناوەکییەکانی ئەو ڕێژیمە، بپچڕێنن

 
دا لە پەیوەندیی لەگەڵ گەشەپێدانی مووشەکیی، ئێران و کۆرەی باکوور بەرەی هاوبەشبیان لە «کیم»لە ماوەی سەردانەکەی 

چەنببد مببانگی ڕابببردوودا زنجیببرە تبباقیکردنەوەی مووشببەکی  هەر وەک پیونببگ یانببگ، تبباران لە. دژی واشببینگتۆن پێکهێنببا
. بالیستیکی، سەرەڕای بڕیارنامەکانی ئەنجومەنی ئاسبایش و مەحکبومکرانی لە میەن بەڕێبوەبەرایەتیی ترامبپ، ئەنجبام داون

 کۆرەی ئێران و »ی ئاگوست، کیم ڕایگەیاند، ٤دوای چاوپێکەوتنی لەگەڵ سەرۆکی پارلمانی ئێران عەلی مریجانی لە 
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 «.هەیە[ ویالیەتە یەکگرتووەکان]باکوور دوژمنی هاوبەشیان 
 

 پەیوەندیی نهێنی

 
لەو . ئەو چاوپێکەوتنبببانەی کە لە میبببدیا دەوڵەتییەکانبببدا ڕانەگەیەنبببدراون واڵتبببانی هاوپەیمبببانی زۆرتبببر نبببیگەران کبببردوە

وور شبببوێن پێبببی ڕێژەیەکبببی زۆر لە سبببااڵنەی دواییبببدا، دەزگبببا هەواڵگرییەکبببانی ویبببالیەتە یەکگرتووەکبببان و کبببۆرەی باشببب
کاربەدەستانی ئێرانی و کۆرەی باکوورییان هەڵگرتوە کە لە هەوڵ بۆ گەشەپێدانی سیسبتەمی بەرگرییبان، چاویبان بە یەکتبر 

بەشبببێکی بەرچبباو لە کاربەدەسبببتانی کببۆرەی بببباکوور سببەر بە ناوەنبببدە پێشەسببازییە سبببەربازییەکان یبببا دامەزراوە . کەوتببوە
 ٩٩و  ٣٩ئبونن، لە ناویانبدا بەڕیبوەبەرایەتیی  - ەکانن کە ڕاستەخۆ لە ژێر چاودێریی دیکتاتۆر کبیم یونبگئابوورییە نهێنیی

 .ی سەر بە حیمبی کرێکاری کۆرە
 

ساڵی ڕابردوو، کاربەدەستانی ویالیەتە یەکگرتووەکان ڕایانگەیاند کە پسپۆڕی مووشەکیی یەکێک لە گرنگترین کۆمپانیاکبانی 
ازیی شبەهید هبیممە ، سبەفەری ببۆ کبۆرەی بباکوور کردببوو و لە گەشبەپێدانی مۆتبۆڕێکی مووشبەکی بەرگریی، گروپی پیشەسب

دەڵبببێن یەکێبببک لە کاربەدەسببتە پایەبەرزەکبببانی ئەو کۆمپانیبببایە، سبببەید جەواد موسبببەوی، .بالیسببتیکی یبببارمەتیی کردببببوون
کگرتووەکبان و نەتەوە یەکگرتووەکبان ی کبردووە، کە ویبالیەتە یە(KOMID)هاوکاریی کۆمپانیای گەشەپێدانی کانیی کبۆرە 

لەبەر ئەوەی کە دەوری سەرەکیی لە کڕینی کەرەستە بۆ بەرنامەکانی ناوکیی و مووشەکی بالیسبتیکی پیونبگ یانبگ دەگێبڕێ، 
بۆ وێنە، شەهید هیممە  بە شبێوەیەکی نایاسبایی هەواکبێش، ئێلێکترۆنیبک و کەرەسبتەی ئەنبدازە . ئابلۆقەیان خستۆتە سەر

بببۆ کەڵکببوەرگرتن لە ئوتببۆمەێلی مووشببەک هەڵگببر و مووشببەکی بالیسببتیکی کە کەڵببک لە سببوتەمەنی ( KOMID)گرتنببی بببۆ
 . ئاوەکیی وەردەگرن بەڕێ کردوە

  
 كاردانەوەی سیاسی

 
کببۆرەی ببباکوور وەک هاوبەشببێکی گرینببگ لە هاوپەیمببانیی نێببوان ئەو دەوڵە ، میلیشببیا و جببوواڵنەوە سیاسببییانەی کە بە 

ناسیاون دەرکەوتووە، کە تاران بۆ بە چالشکێشانی دەسەاڵتی ویالیەتە یەکگرتووەکبان لە خبۆرهەاڵتی « تەوەری بەرخۆدان»
پیونگ یانگ یەکێک لە گرینگترین دابینکەرانی چەکوچبۆڵ و کەرەسبتە ببۆ گرینگتبرین هاوپەیمبانی . نێوەڕاست دروستی کردوە

بە گبوێرەی کاربەدەسبتانی ئێسبتا و . یی ئەو واڵتە ببووەعەڕەبی ئێران، رێژیمی ئەسبەد لە سبورییە، لە مباوەی شبەڕی نێوخبۆ
پێشووی ویالیەتە یەکگرتووەکان، یاخییەووانی حوسییش، کە ئێران پشتیوانییان لبێ دەکبا، لە هەوڵەکانیبان ببۆ ڕووخانبدنی 

 . دەوڵەتی یەمەن کە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی ئیعترافی پێکردووە، چەکوچۆڵیان لە کۆرەی باکوور کڕیوە
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لە سبەر ڕێگبای خبۆی . وە، سەفەری ئاگوستی کیم یونگنام وێدەچێ پشتیوانیی فەرمیی چین و ڕووسیەشی لە پشبت ببێجگە لە
بەرەو ئێران، ئەو لە پێشدا بە فرۆکەیەکبی هێڵبی ئاسبمانیی کۆریبۆ، هەمبان هێڵبی ئاسبمانیی کە وەزارەتبی دارایبی ویبالیەتە 

ی ڕێژیمی کیم و بەرنامەی مووشەکی بالیستیکی، ئابلۆقەی خسبتەوو بە هۆی یارمەتی دارای ٢١١٦یەکگرتووەکان لە دێسامەری 
 . پاشان ئەو بە فڕۆکەیەکی ئایرۆفلۆتی ڕووسیە، بە سەر ئاسمانی چیندا بەرەو تاران فڕی. سەر، بۆ ڤالدیڤۆستۆک فڕی

 
ن ئێببران و کببۆرەی ئێسببتا گرینگتببرین پرسببیار ئەویە کە ئبباخۆ لببوولە تفەنگببی دووکەاڵوی کە بتببوانێ هاوکبباریی نبباوکیی نێببوا

ببباکوور نیشببان بببدا دەر دەکەوێ؟ دەوڵەتببی ویببالیەتە یەکگرتووەکببان و ئاژانسببی نێببونەتەوەیی وزەی ئەتببۆمیی دەڵببێن جببارێ 
بەاڵم گروپە نەیارەکبانی ئێرانبی دەڵبێن کە کاربەدەسبتانی ڕێبژیم سبەردانی کبۆرەی . بەڵگەیەکی یەکالکەرەوەی ئەوتۆیان نیە

ئەوان ئەوەش زیببباد دەکەن کە سبببەرۆکی ئەو . ببببۆمەی ناوکیبببدا بەشبببدار ببببن ٦کردنەوەی باکووریبببان کبببردوە تبببا لە تببباقی
کاربەدەستانە موحسین فەخریبمادە، ژەنڕاڵبی ئێرانبی کە نەتەوە یەکگرتووەکبان بەوە تۆمەتەباری کبردوە کە هاوکباری نمیکبی 

هەواڵگبری ئێسبتا و پێشبووی ویبالیەتە  کاربەدەسبتانی. دەوانی بۆ توێژینەوە لە بەرنامەی نهێنی نباوکییە فەرەیدون عەبەاسی
یەکگرتووەکببان دەڵببێن نبباتوانن ئەو هەواڵە ڕە  بببکەنەوە، کەوابببوو گشببت پەیوەنببدییەکانی نێببوان ئەو دوو ڕێببژیمە دەبببێ لە 

 .نمیکەوە لێکۆڵینەوەیان لێ بکرێ
 

*** 
 
 ئەنستیتۆی واشینگتۆن بۆ سیاسەتی خۆرئاوای نیمیک * 
 

 (ا باڵو بۆتەوەد" کوردستان" ی٧١٦لە ژمارەی )
 

 ٢١١٧ی نۆڤەمەەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------------- 
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  ٧١٠٢: ساڵی بابەتی
 

-------------------------------------- 
 

 وەی شەڕەنگێزیی ئێرانگۆڕینی نەخشەی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست ڕێگایەک بۆ بەرپەرچدانە
 

 مایکڵ ماکۆسفی

 
 خببۆرهەاڵتی لە سبەدەیە ئەم ڕووداوی مەترسببیدارترین و بەرچباوترین ئێببران سیاسبیی جوگرافیببای دەسبەاڵتی پەرەئەسبتاندنی

 یەکێبک وەک ئێبران دروسبتی بە ترامبپ بەرێوەبەرایەتیی نەتەوەیی ئەمنیەتی نوێی ستراتێژیی کە کاتێکدا لە بەاڵم. ناوینە
 سببتراتێژییەکی دەکببا، دەستنیشببان یەکگرتووەکببان ویببالیەتە ئەمنیەتببی بەرژەوەنببدییەکانی سببەر بببۆ گرینگەکببان ڕەشببەهە لە

 .ناکا دیاریی ئێران ناوچەیی پەرەئەستێنی دەسەاڵتی بەرپەرچدانەوەی بۆ بەکردەوە
 

 بنکببۆڵکردنی بببۆ رانەیهەڵمەتببەە سببتراتێژییەکی کە بکبباتەوە ڕەیگببان سببەرۆککۆمار مسببایی دەبببوو ترامببپ کۆمببار سببەرۆک
 لەخبۆ جیهبانی سەرتاسبەری لە کۆمۆنیسبتییەکان دژە سبەرهەڵدانە گشبت لە پشبتیوانیکردن کە پبێش گرتە سۆڤیە  یەکیەتیی
 دەسببەاڵتی دژی و دەدەن سببەربەخۆیی بببۆ هەوڵ کە بکببا نێوخۆییببانە هێببمە لەم پشببتگیریی دەبببێ ئامریکببا ئەمببڕۆ،. گرتەببوو
 .ئێرانن

 
 و یەکگرتووەکببان ویببالیەتە سببەربازیی بەردەوامببی حببوزوری بە پێویسببتی ئێببران سببتراتێژیکی یهەڕەشببە بەرپەرچببدانەوەی

 بە زۆرتببر یببارمەتیی کە دەخببوازێ هەروەهببا ئەمە. هەیە عێببراق و سببورییە لە ناوچەییەکببان هێببمە بببۆ سببەربازیی یببارمەتیی
 و ئێبببران تیکبببدەرانەکانی ەوڵەه بە پبببێش دەببببێ کە بکەیبببن، ئبببۆردۆن و ئیسبببڕائیل وەک نببباوچە، لە هاوپەیمانەکانمبببان

 کە بەوەی بگبا چ جا نییە، بەس ئێران بە پێشگرتن بۆ تەنانە  بەرگرییکەرانە هەڵوێستە ئەم بەاڵم. بگرن بەکرێگیراوانی
 .بگۆڕێ پێ ڕیەازەکەی

 
 واڵتبانێکی ئەمبانە: بکبا یەمەن و لوبنبان عێبراق، سبووریە، لەببارەی ڕاستییە بەو ئیعتراف پێویستە یەکگرتووەکان ویالیەتە

  بۆ داعش خەمفەتی تێکڕمانی لە خراپی کەڵکی ئێران. دان ئێران دەسەاڵتی ژێر لە کە دەستکردن و ناسەرکەوتوو
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 .وەرگرتوە واڵتانە لەم خۆی دەسەاڵتی پەرەپێدانی
 

 .ەهاتو کۆتاییپێهێنانی کاتی و دایە ئێران بەرژەوەندی خممە  لە ناوین خۆرهەاڵتی هەنووکەیی سیاسی ساختاری
 

 هبی . دایە ئێران بەرژەوەندییەکانی لەخممە  و ناسرووشتییە ئێستا شێوەی بە یەمەن و لوبنان عێراق، سووریە، بەردەوامیی
 چاوبەسببتراوەوە و سببەرخۆش نەخشەکێشببێکی لەمیەن وێببدەچێ کە نببیە بببوونی واڵتببانە ئەم سببنووری بببارەی لە پیببرۆز شببتێکی

 ئەوانیبان ناسبەردەمیانەبوونی و مانایی بێ سنوورانە ئەم پاشگوێخستنی بە ئێستا هەر ئێران و داعش بێگومان،. کێشرابنەوە
 .داوە نیشان

 
 واڵتببانی بەڵکببوو تێببدەگەن، لێبی ئەمریکییەکببان کە شببێوەیە بەم نببین نەتەوە - دەوڵە  یەمەن و لوبنببان عێببراق، سبووریە،
 لە مەزن شکسبتخواردووی ئەزمبونێکی وەک وسبمانیع ئیمپراتبوریی پاشماوەکانی لە زۆرتر کە جیهانین، شەڕی دوای دەستکردی

 لەمیەن یبا تایفییەکانیبانەوە و ئێتنیکبی قبووڵە کەلێبنە بە واڵتە چبوار ئەم. پێکهباتوون نێبونەتەوەییەوە، ڕێەەرانبی میەن
 .تایفی خوێنڕێژیی هۆی بە یا پارێمراون سەرەڕۆکانەوە حکومەتە

 
 کەلێنببی خباوەنی کە ئێببران دڕنبدەی دەسبەاڵتی بببۆ دەگەڕێبتەوە ئێببران ینباوچەی سبتراتێژی سببەرەکیی موازی خباڵی بێگومبان،
 سبووریە، لە هێبمانە لەم پشبتیوانیکردن بە موازیبیە لەم کەڵبک دەببێ یەکگرتووەکبان ویبالیەتە. تبایفییە و ئێتنیکبی قووڵی
 .دەکەن پێتەختەکانیان ەل جیابوونەوە و زیاتر سەربەخۆیی داوای و ئێرانن نفوزی دژی کە وەرگرێ یەمەن و لوبنان عێراق،

 
 سبنوورەکانیان کە نبوێ واڵتبی یبا کۆنفێبدراڵی سیسبتەمی ببۆ فەشبەمنە دەوڵەتە ئەم گبۆڕینی هبۆی بەێبتە دەتبوانێ ئاکامەکە
 .بێ تایفییەکان هێڵە ڕەنگدانەوەی تر سرووشتی

 
 دیباری ئاکبامەکەی نباتوانێ انیەکگرتووەکب ویالیەتە و ئاڵۆزە، گەلێک سنوورەکان و پەیوەندییەکان داڕشتنەوەی چەشنە هەر
 و تایەەتمەنبدی ڕوانبگەی لە واڵتبانە لەم هەرکبام ئبێمە پێویسبتە. هەببێ لەسبەریان کاریگەریمان دەتوانین ئێمە بەاڵم. بکا

 هاوپەیمببانە لەگەڵ نببمیکەوە لە سیاسببەتێک لەبببارەی بڕیبباردان پببێش و پببڕ و چببڕ لێکببۆڵینەوەی ژێببر بخەیببنە مێژوویببان
 .بکەین ڕاوێژ ناوچەییەکانمان

 
 :بگا پێیان یەکگرتووەکان ویالیەتە لەوانەیە کە سیاسین ئاکامی هەندێک نموونەی ئەمە
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 ببۆ سبەربازیی بەهێبمی یبارمەتی و پشبتیوانی بڕیباری و ببین عێبراق ببۆ چەکوچۆڵ دابینکردنی دەستەەرداری لەوانەیە ئێمە -
 دەتبوانین ئبێمە. بکەن خۆیاندا دەوڵەتداریی لە زییچاکسا و بگرن یەک ئەوان کە کاتێک بدەین، عێراق لە کوردی دەوڵەتی
 .بکەین عێراق باقی بۆ فێدێڕالیمم لە پشتگیریی

 
 ببن هاوسبەنگ یەکتبر لەگەڵ کە جیباواز واڵتبی یبا ئەتنیکبی بنەمبای سەر لە کونفێدڕاڵی داوای دەتوانین ئێمە سورییە، بۆ -

 سبووننییە و، خبۆرهەاڵ  بباکووری لە کوردەکبان دەریبا، ەنبارک درێژایبی بە دەکا پشتگیرییان ئێران کە عەلەوییەکان. بکەین
 لەگەڵ پەیوەنبدییەکانمان باشبترکردنی بە خۆمبان نەببوونی دژەشبیعە دەتبوانین هەروەهبا ئێمە. واڵ  ناوەندی لە عەڕەبەکان

 یەکگرتووەکبان ویبالیەتە گەڵ لە نمیکتبر پەیوەنبدیی داوای و ئێبرانە هاوسبنووری کە سبێکومر شبیعەی واڵتێکی ئازەربایجان،
 .بدەین نیشان دەکا

 
 و کبورد بەرچاوی حەشیمەتێکی خاوەنی کە ئێران، نێوخۆی لە گرژییەکان کە ئەمەیە هەڵوێستە ئەم چاوەڕوانکراوی سوودێکی
 .دەبێ مواز تاران ڕادیکاڵی ڕێژیمی شێوەیە بەم و دەستێنن پەرە ئازەرییە،

 
 ببۆ نبوێ دەرفەتبی دابیبنکەری و سبەقامگیری تێکبدەری ناعەمەلی، وێستەهەڵ ئەم کە بێننەوە دەلیل لەوانەیە کەس هەندێک
 .ئێرانە

 
 یەکگرتووەکبان ویبالیەتە شبانی سبەر کەوتبۆتە ئەرکەکە. مەترسیدارترە ناوچەکە هەنووکەیی ئاراستەی بەاڵم بێ، وا ڕەنگەێ

 .ێبگونجێن ئێران شەڕەنگێمیی بەرپەرچدانەوەی و سنوورەکان نەهێشتنی بۆ خۆی سیاسەتی تا
 

 تەمبببای بە تبببا توونبببدڕەوەکەی ڕێبببژیمە هانبببدانی هبببۆی ببببۆتە ئەمە نیبببیە، ڕازی تائێسبببتای دەسبببتکەوتەکانی بە ئێبببران
 لە مووشبەک بەرهەمهێنبانی ناوەنبدی و پێگە دامەزراندنی بە. بێ ئیسڕائیل لەنێوبردنی و ناوچە دەسەاڵتی بەدەستەوەگرتنی

 نمیکتبر و دێبت هەر ئیسبڕائیل و ئێبران نێبوان شەڕی ئیسڕائیل، باکووری لە دووهەم بەرەی کرانەوەی هۆی دەبێتە کە سووریە
 .دەبێتەوە

 
 دەتبوانێ کە ناوکیی چەکی هەڵگری بالیستیکی مووشەکی گەشەپێدانی بەرنامەی سەر بداتە سەرنر دەبێ ئامریکا لەمە، جگە
 .یەکگرتووەکان ویالیەتە خاکی بگاتە کۆتاییدا لە
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 وێببنە بببۆ دیتببووە، خببۆیەوە بە لێکهەڵوەشببانیان و جیببابوونەوە ڕابببردوودا لە ڕێژەیببی ییسببەرکەوتوو بە دەسببتکرد واڵتببانی
 هەرزێگۆڤینببا و بۆسببنیا. پێ هبباتەوون جیهببانیی دووهەمببی شببەڕی دوای کە چێکوسببلۆڤاکیا، و یوگوسببالوی سببۆڤیە ، یەکیەتیببی
 .بن سەرکەوتوو کۆنفێدڕال سیستەمێکی وەک توانیویانە

 
 هەنببووکەیی سیاسببی پێکهبباتەی. بەر بگببرێتە ئێببران بە بەرامببەەر هێرشببەەرانە ەڵوێسببتێکیه دەبببێ ترامببپ کۆمببار سببەرۆک

 .پێەێ کۆتایی کە هاتووە ئەوە کاتی و ئێرانە بەرژەوەندیی لە نێوەڕاست خۆرهەاڵتی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٧ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ جانێوێری ی٦: ڕێکەوتی  -  کورد و کوردستان ماڵپەڕی: سەرچاوە
  

----------------------------------------- 
 

 بۆچی ناڕەزایەتییەکانی ئەمجارە گرینگن؟
 

 دێ کۆنڤرسەیشن

  
 پێکبرد، دەسبتی ڕا ئێبران مەزنبی شباری دووهەمبین لە دێسبامەر مانگی ی١٨ کە ئێران شاری چەند لە سەرهەڵدان زنجیرەیەک

 .دکر شۆکە جیهانی باقی و واڵتە ئەم ئیسالمیی ڕێژیمی
 

 تببا هانببدرابوون ڕووحببانی حەسببەن کۆمببار سببەرۆک دژی کۆنەپارێمەکببانی میەن لە مەشببهەد خۆپیشبباندەرەکانی کە هەرچەنببد
 خۆپیشباندەران. دەرچبوون ڕێکخەرەکبان کبۆنتڕۆڵی لە خۆپیشباندەران بەاڵم ببکەن، مەحکووم ناوبراو ئابوورییەکانی سیاسەتە
 تەنیببا ئامببانجەکەی کە دەگببوتەوە یببان «حیمبببولاڵ بببۆ مببردن» و« کەوەببب ئببێمە لە بیرێببک جێهببێڵە، سببورییە» وەک دروشببمی
 .بوو ئیسالمیی ڕێژیمی گشت بەڵکوو نەبوو ڕوحانی حەسەن

 
 کرانبی دەستەەسبەر و کەس ٢٢ کبوژرانی هبۆی ببووە و کبرد تەشبەنەی دیکە شاری ٨١ بۆ ناڕەزایەتییەکان دواتر، ڕۆژەکانی لە

 سببەرۆک هەڵەژاردنببی دەوری دووهەمببین ڕابببردوودا سبباڵی مببای مببانگی لە کە نی،ڕووحببا ژانببوییە، ی٨ لە. کەس ١١١١ لە پتببر
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 زۆرتببریش ئببازادی بەڵکببوو نبباکەن، بەهێببم ئببابووریی داوای تەنیببا ئێرانییەکببان کە دا نیشببانی ئەمە گببوتی بببردەوە، کۆمبباریی
 .دەخوازن

 
 مەزنتبببرین گرینگیبببی ەنێوچبببوونیل هبببۆی نبببابێتە ئەمە دایە، کبببۆنتڕۆڵ ژێبببر لە دۆخەکەی دەڵبببێ دەوڵە  کە کاتێکبببدا لە

 سببەرۆک هەڵەژاردنببی ئاکببامی دژی لە ناڕەزایەتییببان و دەر هبباتنە کەس میلیۆنببان کە کاتێببک ،٢١١٩ دوای ناڕەزایەتییەکببانی
 هەڵەبژاردنەکە ئاکبامی دژی کە کاندیبداکان لە کەس دوو و کبرد سەرکو  سەرهەڵدانەکەی دەوڵە  ئەوکا . دەربڕی کۆماریی

 .دەستەەسەرن اڵەوەم لە ئێستاش بوون
 

 سباڵ هەشبت هبی لە مەزنتبر کباردانەوەی نباڕەزایەتییە ئەم ئباخۆ و سەرشبەقام هباتوونە ئێرانییانە هەموو ئەم دیسان بۆچی
 ناڕەزایەتییەکبانی نێبوان لە گرینبگ جیاوازیی چەند کە بڕوایەم ئەم سەر لە ئەمن ئێران، چاودێرێکی وەک دەبێ؟ لەوەپێشی
 .بن یارمەتیدەر پرسیارە ئەم وەاڵمی بۆ دەتوانن کە هەن ٢١١٩ ساڵی هی لەگەڵ ئەمجارە

 
 هۆی سەرهەڵدانەکە چیە؟

 
 یەکگرتووەکبان، ویبالیەتە وەک کبرد، تاوانەار ئێرانیان دژبەرانی خێرا ئیسالمی ڕێژیمی کۆنەپارێمی باڵی کە نیە سەیر هی 

 وەک ئببابووری ڕەخببنەی ناڕەزایەتییەکببان هببۆی کە دەڵببێن ڕێفورمخوازەکببان پببێچەوانە بە. سببعودی عەڕەبسببتانی و ئیسببڕائیل
 .گەندەڵییە و نایەکسانی بێکاری،

 
 سبباڵی دوو لە نیشببانەکان لە زۆر و کببردنە، گەشببە لە گشببتیی بە ئببابووری کە کاتێکببدا لە. دەکەن ڕاسببت ڕادەیەک تببا ئەوان

 .نەکراون دابەش ئێرانییاندا گشت نێوان لە دەستکەوتەکان بوون، ئەرێنی ڕابردوودا
 
 گبازی و نەو  بەرهەمهێنبانی ڕێبژەی سبەرێی چبوونە هبۆی ببۆتە کە خۆرئباوا، لەگەڵ ناوکیی ڕێککەوتننامەی دوای ،٢١١٦ ەل

 غەیببری کەرتببی بەاڵم. کببرد گەشببەی دارایببی، و نەو  کەرتببی بەرزبببوونەوەی ئاکببامی وەک %٤،١٣ ڕێببژەی بە ئببابووری واڵ ،
 ڕەنگبدانەوەیەکی ئبابووری گەشبەکردنی کە ڕاسبتییە ئەم ببۆ ایەئاشبکر نیشانەیەکی کە کرد، گەشەی %٣،٣%  تەنیا نەو ،

 بە ئببابووری کەرتەکببانی لە بەرچبباو بەشببێکی ڕاسببتەقینەی داهبباتی. نەکببردوە دروسببت خەڵببک ژیببانی سببتانداردی لە ئەوتببۆی
 .ماوەتەوە بازاڕدا نممی دۆخی لە ڕێگاوبان و بیناسازیی بەشی و دەمێنێتەوە موازیی

 
  و بچووکەکان شارە لە بەاڵم. هەیە زانکۆیان بڕوانامەی کە کەسانەی ئەو لەنێو بەتایەەتی ،%ە -١٢ هێشتا بێکاریی ڕێژەی
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 هباتنە هەژاریبی و نایەکسبانیی لەببارەی نیگەرانبی بەهبۆی ناڕەزایەتییەکان زۆربەی کە شوێنێک واڵ ، سنوورییەکانی ناوچە
 .بەرزترە گەلێک ئاراوە،

 
 توانبباییەکی ڕووحببانیش تەنببانە  و کببراوە دیبباریی بببۆ بەرببباڵوی دەسببەاڵتی مەزن ڕیببەەری ئێرانببدا بنەڕەتیببی یاسببای لە

. هەیە ئابووریببدا سیاسببەتی لە بەشببێک لەنێویانببدا و سیاسببە  گرینگەکببانی بەشببە لەسببەر کاریگەریببدانان بببۆ سببنوورداری
 کە هەڵمەتببانە ئەم. لوبنببان و عێببراق سببورییە، لە دەسببتوەردان وەک کببراون، قەدە لێببی کلیلییەکببان سیاسببەتە لە هەنببدێک
 تبببووڕەیی لە بەشبببێک هبببۆی ببببۆتە کە وێبببدەچێ هەیە، ئێبببران ببببۆ دۆاڵریبببی میلیبببارد چەنبببدین تێچبببووی سببباڵێک هەمبببوو

 .خۆپیشاندەرەکان
 

 جیاوازییە سەرەکییەکان

 
 ەشبیب. ببوون سیاسبی داواکارییەکان ،٢١١٩ لە. هەیە ٢١١٩ هی و دواییانە ئەم سەرهەڵدانی نێوان لە سەرەکی جیاوازیی سێ

. بببوو ناڕەزایەتییەکببان سببەرەکیی ئەکببتەری نەبببوو، قەببووڵ کۆمبباریی سببەرۆک هەڵەژاردنببی ئاکببامی کە ڕێببژیم، ڕێفورمخببوازی
 بە ئامبببانر، کبببردبیتە ڕێژیمبببی تەواوەتیبببی وێبببدەچێ و نبببیە سیاسبببیی دیببباریکراوی ڕێەەرێکبببی هبببی  ئەمجبببارە نببباڕەزایەتیی

 دەگببببوترانەوە خۆپیشبببباندەرانەوە میەن لە جببببار زۆر کە وشبببمانەیدر لەو شببببێوە باشببببترین بە ئەمە. ڕێفۆرمخوازەکانیشبببەوە
 .«ئێوەیە گشت کۆتایی ئەمە» گێڕین، وەریان شێوەیە بەم دەکرێ کە دەردەکەوێ،

 
 کە کاتێکبببدا لە. بەڕێوەچبببوون سبببەرەکییەکان شبببارە و تببباران لە ٢١١٩ ناڕەزایەتییەکبببانی کە ئەمەیە دیبببکە جیببباوازییەکی

 گبرتەوە، واڵتیبان مەزنتبری زۆر پانتباییەکی بەاڵم گرتەبوو، لەخبۆ کەمتبری خۆپیشباندەری ەگەرئ ئەمجارە خۆپیشاندانەکانی
 .کەمداهاتن و ناپێشکەتوو کە بچووک شاری زۆر لەنێویاندا

 
 هەواڵە لە داهباتن، کەم کرێکاری و زانکۆ بەڵگەنامەی خاوەن بێکارانی لەنێویاندا مون، زۆرینەیان کە خۆپیشاندەرانە ئەم

 تببباقمە. تبببووڕەن کاربەدەسبببتاندا لە بەشبببێک دەسبببتی لە سبببامان نبببادادپەروەرانەی قبببۆرخکرانی و گەنبببدەڵیی کبببانیبەرباڵوە
 ببۆتە کردنبانە ئاشبکرا ئەم دەکەن، ئاشکرا یەکتر گەندەڵیی پەیتا پەیتا دان، کێەڕکێ لە یەکتر لەگەڵ کە دەسەاڵتدارەکان

 ببببۆ ئبببابووری. ببببوون بێکببباریی و هەژاریبببی تووشبببی کە نهاوواڵتییبببا لە بەشبببە ئەم نێبببو لە بێگبببانەبوون بە هەسبببت هبببۆی
 .٢١١٩ ناڕەزایەتییەکانی لە مامناوەند چینی خۆپیشاندەرەکانی لە گرینگترە گەلێک ئێستا خۆپیشاندەرانی
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 .بوو جیاواز زۆر ئەمجارە سەرهەڵدانی بۆ یەکگرتووەکان ویالیەتە وەاڵمی کۆتایی، خاڵی

 
 هبان ئاشبکرا بە خۆپیشباندەران کە کبرد داوای و دایەوە ی٢١١٩ سبەرهەڵدانی وەاڵمبی ەوەپبارێم بە ئۆبامبا بەڕیبوەبەرایەتیی

 .بێەەزەییانەتر سەرکوتی هۆی دەبێتە ئاشکرا پشتیوانیی کە بوو مەترسیییە ئەو هۆیەکەی نەدرێن،
 
 و کبردوە ۆپیشباندەرانخ لە پشبتیوانییان چامکبانە دەرەوە کاروبباری وەزارەتبی و ترامپ دۆناڵد کۆمار سەرۆک پێچەوانە، بە

 ئەم بەاڵم. ببببکەن مەحکبببووم ئێبببران دەوڵەتبببی کببباردانەوەی نێبببونەتەوەیی کبببۆمەڵگەی تێدەکۆشبببێ یەکگرتووەکبببان ویبببالیەتە
 .بۆتەوە یەکگرتووەکان نەتەوە لە چین و ڕووسیە تووندی دژایەتیی بەرەوڕووی دەستپێشخەرییە،

 
 لەسبەرخۆی و وریبا واڵمبی بتبوانێ ڕەنگەبێ ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتیی نمیە لە بەهێمتر پەرچەکرداری لەبارەی نیگەرانییەکان

 ٢١١٩ لە وەاڵمەکە. بکبببباتەوە شببببی خۆپیشبببباندەرەکان بە بەرامببببەەر ڕووبەڕووبببببوونەوە لە ئێببببران ئەمنییەتییەکببببانی هێببببمە
 .بوو تووندوتیژتر و بێەەزەییانەتر

 
 ئەگەری کام گۆڕان لە ئارادایە؟

 
 ڕێبژیم میانڕەوەکبانی بەرپرسبە لە هەنبدێک توانبایی سیاسبی، لەجیا  ئابووری پرسی ەرلەس خۆپیشاندەران جەختکردنەوەی

 شبتێک سبەر، دەبباتە ڕاسبتەوخۆ مەحکومکردنی و بوون بیدەنگ جیا  لە خۆپیشاندەران ناڕەزایەتییەکانی بە کردن ئاماژە بۆ
 .درا ئەنجام ٢١١٩ لە کە
 
 ئێبران، سیاسبییەکانی ڕیبەەرە لە زۆر کرا، مەحکوم خۆپیشاندەرانەوە لە هەندێک لەمیەن تووندوتیژ ئاکاری کە کاتێکدا لە
 .دەربڕیوە ئابوورییەکانیان نیگەرانییە لەگەڵ هاوسۆزیی خامەنەیی، عەلی نێویاندا لە
 

 وێببنە، بببۆ. ئابوورییەکببان چاکسببازییە بە پێشببترێتیدان و بببودجە لە ئبباڵوگۆڕ هەنببدێک هببۆی بببوونە شببێوە هەمببان بە ئەوان
 .خراوە وەدوا سووتەمەنی نرخی بۆداڕێژراوی بەرنامە بردنەسەرێی

 
 ڕاگرتنببی هەبببووە، خۆپیشبباندەران نیگەرانییەکببانی بە بەرامببەەر کبباردانەوەی دەوڵە  کە دڵخۆشببییە جێگببای کە کاتێکببدا لە

 بردنە و نکەمداهاتەکا ئێرانییە دڵی بە بێگومان هەنگاوانە ئەم. نیە کارە ئەم دروستی ڕێگای پێویست، ئابووری چاکسازیی
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 هبۆی دەبێبتە چبونکە داهباتوودا لە زۆرتر گیروگرفتی هۆی دەبێتە کاتدا هەمان لە دەبێ، ئەوان سیاسی خۆشەویستیی سەرێی
 .بەدواوەیە نرخەکانی هەاڵوسانی ڕێژەی سەرێی چوونە ئەگەری کۆتاییدا لە کە بودجە کەمهێنانی ڕێژەی سەرێی چوونە

 
 و چببوون بەفیببڕۆ هببۆی دەبێببتە کە ڕاگیببرێ، لەخببوارەوە دەسببتکرد شببێوەیەکی بە کانسببەرەکییە کببااڵ نرخببی کە ئەوەی لەجیببا 

 و بکبرێ هەژار چینبی ببۆ دیباریکراو سوبسبیدی لەسەر جەخت کە ئەمەیە کاریگەرتر ڕێگای ئابووریدا، لە بەرچاو ناکارامەیی
 ئێبرانە، لە داهاتەکبان ێبوانن جیباوازیی سبەرەکیی هبۆی سیاسبی، واسبتەکاریی و گەنبدەڵیی دژی خەببا  بۆ جیددیتر هەوڵی
 .بدرێ

 
 کام شت ڕوونادا؟

 
 زۆرتر؟ هەنگاوی پێویستیی بۆ سیاسی ئێلیتی هاتنی وەخەبەر هۆی دەبێتە سەرهەڵدانە ئەم ئاخۆ

 
. داوە ئەنجببامی مەزن ڕێببەەری کە بببوو شببتێک تەنیببا پۆپولیسببتی ناکبباریگەری کبباردانەوەیەکی ئێسببتا، تببا منببیکەم بەداخەوە
 کەمکبردنەوەی و خبامەنەیی دەسبەاڵتی کردنبی سبنووردار گەندەڵیی، نەهێشتنی وەک خۆپیشاندەران، سییەکانیسیا داواکارییە

 .بدرێنەوە وەاڵم زووانە بەم وێناچێ ناوچەییەکان، ناکۆکییە لە ئێران دەوری
 

 لە و ەکببۆڵێتەوەد دەوڵەتییەکببان دامودەزگببا بەڕیببوەبەریی دەبببنە کە کاربەدەسببتانە لەو وردی بە ئێببران سیاسببیی سیسببتەمی
 کباریگەریی ببۆ کەم گەلێبک ئالتێرنباتیڤی هبۆی دەبێتە کە داخراون، ئاساییەکاندا هاوواڵتییە ڕووی بە شوێنانە ئەم ئاکامدا
 و ڕێفورمخبببواز بە سیاسبببییەکان، تببباقمە لە هیچکببام. شبببەقام سبببەر خۆپیشبباندانی لە جبببگە دەوڵە  سیاسبببەتەکانی لەسببەر

 گەنببدەڵیی، ئێرانییەکببان، زۆربەی بببۆ بەاڵم. نەکببردوە پێشببنیار دۆخە ئەم گببۆڕینی بببۆ نڕیگاچارەیەکیببا هببێ  کۆنەپببارێمەوە،
 سبەرهەڵدانی ئەگەرچبی کە مانبایەیە بەو ئەمە. نبابن چارەسبەر جیبددی چاکسبازیی ببێ بە ئبابووری نایەکسبانیی و هەژاریی
 .ەنەوەب دووپا  داهاتوودا لە وێدەچێ چەشنە لەم سەرهەڵدانی داوە، کمیی لە خۆی ئەمجارە

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٨ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ جانێوێری ی٢١: ڕێکەوتی  -  کورد و کوردستان ماڵپەڕی: سەرچاوە
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 (باشووری کوردستان)ئاوابوونی خۆری بەختی کوردان 

 
٠ 
 

 جوست هیلتەرمەن -فارین پاڵیسی 

 
 لە بەهێبم. ببن داعبش دژی لە شبەڕ براوەی گەورەترین رییەسو و عێراق کوردەکانی وێدەچوو ئێستا، پێش مانگ چەند تەنیا

 خەونبی وێرایبان کردببوونەوە، جیبا لێکیبان و پێکردبوون خیانەتیان سەردەمێک کە خۆرئاواییەکان، هێمە لەگەڵ هاوپەیمانی
 دوای کببان،ژێئۆپۆلیتییە مببانۆڕە کە کاتێکببدا لە مێژوویببی هەڵەیەکببی ئەمببانەوە ڕوانببگەی لە کە ئەوشببتەی قەرەبببووکردنەوەی

 .بەینن گر ، خۆیان سەربەخۆی کیانی دروستەوونی بە پێشیان جیهانی، یەکەمی شەڕی
 

 کاتێکبدا لە. ببوون مەزن نسبکۆیەکی تووشبی کوردەکبان ببن، سەربەخۆ واڵتێکی دروستەوونی شاهیدی کە ئەوەی لەجیا  بەاڵم
 ببببۆ هاوپەیمانەکبببانی و یەکگرتووەکبببان ویبببالیەتە حەزی دەچبببێ، کۆتبببایی بەرەو داعبببش دژی سبببەربازییەکەی هەڵبببمەتە کە

 و سببەربازیی درێژخببایەنی پشببتیوانیی هببۆی نەبببۆتە جیهادییەکببان ڕێکخببراوە دژی ئەوان نببوێنەری وەک کببوردان بەکارهێنببانی
 .سەربەخۆ کیانی لە پشتیوانیی نەشەۆتە بێگومان و سیاسی

 
  دەستخۆشببببانەی هیببببوای بە ڕاسببببتییە، ئەم سببببەرەڕای بەاڵم بببببوون مەترسببببییانە ئەم ئاگبببباداری هەمیشببببە کببببورد ڕێەەرانببببی

 خەرجبی کە ئەوەی جیبا  لە کە بەرچباو تێچبوویەکی و کەس هەزاران گیبانی: دەربڕیبوە ڕەزامەنبدییان قوربانیدانییەکانیان،
 هاوپەیمانەکبانی و یەکگرتووەکبان ویبالیەتە ببۆ ڕەنگەبێ کە کبرا شوێنانە ئەم گرتنەوەی سەرفی بکرێ کوردستان گەشەکردنی

. کبوردی شبەقامی قبووڵی نباڕەزایەتیی هۆی بوونە مەئمورییەتانە ئەم. نەبن گرینگ کوردەکان خودی بۆ بەاڵم بن نگگری زۆر
 لە عەڕەبەکبانن شبارە لە زۆر ژمبارەیەکی ئبازادکردنی خەریکبی کوردییەکبان هێبمە دەڵبێ قامیشبلو شباری لە کبورد پارێمەرێکی

 .دەناڵێنن کارەباوە و قوتابخانە وەک ئابووری انیژێرخ نەبوونی دەست بە کوردییەکان ناوچە کە کاتێکدا
 

 سیاسبەتی ناکبارامەیی و خۆرئاواییەکبان واڵتە دەسبتلێەەردانی لە تێکەاڵوێبک کردووە، خراپ تر هێندەی دۆخەکەی کە ئەوەی
 ێببراقع لە کببورد کاربەدەسببتانی دا، ڕابببردوو سبباڵی لە. کببردووە ئێسببتا تببا دۆخببی خراپتببرین تووشببی کوردەکببانی کە نێوخببۆیە
 ئامریکبا پشبتیوانیی بە هیواداراببوون ڕێبگەی لە سبەربەخۆیی بە گەیشبتن بۆ تا هێنا هۆشیارانەکەیان ستراتێژییە لە وازیان

 بڕیباری. ببوو هەڵە کە دەرکەو  ئەمە و ببازدەن تەنگوچەڵەمەکانبدا بەسبەر کۆتبایی هێڵبی بەرەو ببدا ڕێگایان کە ئەوەی بۆ
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 بببوو، بەهێمتبر دەوڵەتبانی ویسبتی پبێچەوانەی و ببوو لەسببەر دەمەقباڵەی کە خۆییسبەربە گشتپرسبی بەڕیبوەبردنی ببۆ ئەوان
 .کەوتەوە لێ مێژوویی نسکۆیەکی

 
 دژی شبەڕ لە ئەوان ڕۆڵبی بۆ عێراق کوردانی لەمیەن دەستخۆشانە چنینەوەی دەستپێکی بوو قەرار ٢١١٧ سێپتامەری گشتپرسی

 نباوچە بە کە کرد زیاد شوێنانە ئەم بۆ گشتپرسی ناوچەی پانتایی کوردستان، هەرێمی سەرۆکی بارزانی، مەسعود. بێ داعش
 دەکەن خاوەنبببدارێتی ئیبببددیعای م هەردوو کە عێبببراق، عەڕەبییەکبببانی و کبببوردی بەشبببە نێبببوان سبببنووری لە جێناکۆکەکبببان،

 بەتبایەەتی ئەلعەببادی حەیبدەر وەزیبران سبەرۆک سبەرۆکایەتیی بە بەغبدا دەوڵەتی. نەو  سەرچاوەی لە پڕە و هەڵکەوتوە
 .دەکرد سەیری ناوچەیانە ئەم داگرتنی دەستەەسەر بۆ کوردستان هەرێمی هەنگاوی یەکەم وەک کە بوو، بڕیارە ئەم دژی
 

 سبەربازیی هێبمی بەغبدا، دەسبەاڵتی سبەپاندنی بۆ عەبادی گشتپرسییەکە، دوای: بوو بێەەزەییانە و خێرا عێراق کاردانەوەی
 کە کاتێبک پێشبمەرگە، هێبمی دەسبت کەوتەوونە پێشتر ساڵ سێ لە پتر ناوچانە ئەم. نجێناکۆکەکا ناوچە بۆ نارد فێدڕاڵی
 کەرکبوک نەوتەکبانی چباڵە گبرتنەوەی دوای ئۆکتبۆبر، لە. هێنبا شکستی داعش سەرەتایی هێرشی بەرامەەر لە عێراق سوپای
 و ببباکوور لە جێناکۆکەکببان وچەنببا لە بەرباڵویببان پانتبباییەکی و دا مارشببەکەیان بە دڕیژەیببان عێببراق ئەمنییەکببانی هێببمە

 .بوو زۆرتر گرتەوون بەسەردا دەستیان کوردەکان ٢١١٤ ساڵی کە ناوچانەی لەو کە گرتەوە عێراق خۆرهەاڵتی
 

 ماوەیەکی کە ئێران،. گرتووە یەکتریان ئەو دژی دوژمنەکانی و تێکردووە پشتیان هاوپەیمانەکانی کە تێگەیشت زوو بارزانی
 تاقمێبک لە کەڵکبی دەربڕیەبوو، عێبراق کردنبی پارچەپبارچە ببۆ هەوڵێبک گشبت بە بەرامبەەر خبۆی یبیدژایەت بوو دوورودرێژ

 هێرشببەەری سببوپای دوای کە کوردییەکببان هێببمە دژی کردبببوون، پۆشببتەی بەچەک و پێکردبببوون ڕاهێنببانی بۆخببۆی کە شببیعە
 نێبو لە جیباییخوازیی خولیبای ەنەکردنیتەش نیگەرانی بارزانی، هاوپەیمانی تورکیە،. وەرگر  کردبوو پاشەکشەیان عەبادی

 لە چبباوی و دابخببا کوردسببتان هەرێمببی بەرەوڕووی هەسببتیارەکانی سببنوورە کە کببرد هەڕەشببەی تببورکیە. بببوو خببۆی کوردەکببانی
 .دەدا بەغداوە میەن لە کوردەکان بە پاشەکشەکردن ئیمنی کە نووقاند ئێران مامەڵەیەی ئەو بەرامەەر

 
 سببنوورەکانی لە ئبباڵوگۆڕ هەرچەشببنە دژی بببوو دەمێببک ئەوان یەکگرتووەکببان، ویببالیەتە ەسببتانیکاربەد لەگەڵ پەیوەنببدی لە

 دژی و بگیبرێ پبێ پێشبی نەکبرێ کە دۆمینەیبی کباردانەوەی هبۆی بەێبتە ئەمکبارە کە ئەوەی ترسی لە نێوەڕاست، خۆرهەاڵتی
 بارزانییبان بە پێشبتر حەوتوو چەند اشکرائ بە و بوون عێراق، ناوەندیی دەوڵەتی کردنی مواز هۆی بەێتە کە هەوڵێک هەر
 میەنبی کوردییەکبان، گروپە لە یەکێک گەڵ لە عەبادی کە دەرکەو  بۆی واشینگتۆن کە کاتێک. نەکا گشتپرسییەکە کە گو 

 . نەکرد کارێکی هی  بگرێتەوە، کەرکوک خوێنڕێژیی بێ کە بۆتەوە ساغ تاڵەبانی، بە سەر کوردستان نیشتمانی یەکیەتی
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 .بووبێ مامەڵەیە ئەم دەاڵڵی ئێران کە یوێدەچ
 

 چبوونی لەکبیس لە مەزنتبر شکسبتێکی وێبدەچێ عێبراقەوە دەوڵەتی میەن لە کەرکوک نەوتییەکانی چاڵە دەستەەسەرداگرتنی
 داهبا  سەرچاوەی دەبێتە نەو : یەکالکەرەوەیە ئەوان سەربەخۆیی خەونی بۆ نەو . بێ کوردان ئاواتەکانی بۆ شارەکە خودی

 ببۆ گەڕانەوە مانای بە نەوتانە، چاڵە ئەم بەسەر کۆنترۆڵ چوونی لەکیس. جیرانەکانیان بە بەرامەەر فشار کارتێکی کوە و
 بەغبدا هەڵسبوکەوتی. ببوون ممنتبرن گەلێبک کە باشبوور نەوتەکبانی چاڵە داهاتی و عێراق بەستراوەی ئەوان کە سەردەمێکە

 ئەم بببۆ گەڕانەوە مەبەسببتیان دەقبباودەق ئەوان کە ئەمەیە نیشبباندەری ئۆکتببۆبر نێوەڕاسببتەکانی لە کەرکببوک گببرتنەوەی پبباش
 .بەغدا بە کوردستان هەرێمی تەواوی بەستراوەیی: دۆخەیە

 
 لە ببارزانی چباوڕوانیی یەکەمیبان. ئێسبتا ترسبناکی دۆخبی هبۆی ببووە کە کبردن لێکبدانەوەی هەڵەی دوو کبورد سەرۆکایەتیی

 لە کە شببتەی ئەم لەسببەر بنبباخەکەی کە سببەربەخۆیی، بببۆ نبباوبراو هەوڵەکببانی لە پشببتیوانیی بببۆ یەکگرتووەکببان ویببالیەتە
 ئەم لەسبەر کبورد ڕێەەرانبی. دامەزراببوو کبوردان بۆ خۆرئاواییەکان هاوسۆزی و کوردان بە خۆرئاوا پێویستیی ئەوەوە ڕوانگەی
 باسببی و یەکگرتووەکببانن یەتەویببال لەگەڵ هاوپەیمببانیی شببایانی کە سببەلماندوویانە جببار دوای لە جببار ئەوان کە بببڕوایەن
 .ناوچەیە لە ئێران خولیاکانی بەرپەرچدانەوەی بۆ مەتمانە جێگای هاوبەشێکی کوردستان کە کردووە ئەمەیان

 
 ئەوان کە دەکەن ئیببددیعا و کببردووە دێموکڕاتیکەکببان پرەنسببیپە لە پشببتیوانییان دەمببێکە کببورد ڕێەەرانببی شببێوە بەهەمببان
 گببببروپە پاراسببببتنی باسببببی کە نبببباکەن لەبیببببر قە  ئەوان. ٢١١٣ دوای نێوەڕاسببببت ەاڵتیخببببۆره بببببۆ نمببببوونەیین مببببودێلێکی

 ئەوان. حاوانبببدۆتەوە کوردسبببتان هەرێمبببی لە عێراقییبببان ئببباوارەی میلیۆنێبببک لە پتبببر ئەوان کە و ببببکەن کەمینەنەتەوەکبببان
 کە و نببیە کەمتببر ەخۆییسببەرب بببۆ ئامریکببا شببەڕی لە سببەربەخۆیی بببۆ هەوڵەکانیببان ڕەوایببی کە دەکەن لەوە ببباس هەروەهببا

 .لێدەکرێ پشتیوانییان نێونەتەوەییدا یاسای لە سەربەخۆیی پرەنسیپەکانی
 

 ببارزانی، می لە لێکبدانەوە هەڵەی دووهەمبی بەشبی ببۆ دەگەڕێبتەوە نەبوون سەرکەوتوو دڵڕفێنانە هەڵمەتە ئەم کە ئەوەی
 خەریکببی ئەوان کە دەکەن ئەمە بانگەشببەی کببورد ڕێەەرانببی کە ئەمەیە ناخۆشببەکە بەڵببگە. نمیکتببرە لەمبباڵەوە گەلێببک کە

 ڕاسبتییەکەی بەاڵم دەنباڵێ، ئایینییەوە دەسەاڵتی بەدەست کە نێوەڕاستن خۆرهەاڵتێکی لە دێموکراسی قەاڵیەکی دامەزراندنی
 رتیپبا کبوردیی، سبەرەکیی حیمبی دوو حوسێن، سەددام دەسەاڵتی ڕووخانی دوای. نەکرد کارەیان ئەم قە  ئەوان کە ئەوەیە

 وزەی تاڵەبببانی جەمل بە سببەر( ینببک) کوردسببتان نیشببتمانی یەکیەتیببی و بببارزانی بە سببەر( پببدک) کوردسببتان دێمببوکراتی
  بۆ نەوتیان پارەی ئەوان جیاتان، لە. نەکرد تەرخان ئابووری کردنی فرەمیەن و یاسایی پێکهاتەی دامەزراندنی بۆ خۆیان
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 .کرد تەرخان حیمبەکانیان کادرەکانی و بنەماڵەکانیان خۆیان، دەوڵەمەندترکردنی
 

 ببۆ مەیبدانی هباوبەش دوژمنبی دژی خەببا . کرد خراپتر دۆخەکەی ٢١١٤ لە عێراق باکووری لە داعش بێەەزییانەکەی هێرشە
 جێگببای حیمببی دەسببەاڵتی. ببدا سبەرۆکایەتیی مبباوەی درێژکبردنەوەی و پارلمبان داخسببتنی بە ڕەوایبی تبا کببرد چبۆل ببارزانی

 لە هەمبیش و پبارتی دەسبەاڵتی ژێبر نباوچەی لە هەم داعبش دژی شبەڕ بەرەکانی سەرۆکایەتیی. گرتەوە هاتوویلێ دەسەاڵتی
 سببەرەکییان بەشببی کە بازرگببان و سببەربازی سیاسببی، خەڵکببی لە ڕایەڵەیەک دەسببت درایە یەکیەتببی، دەسببەاڵتی ژێببر نبباوچەی

 .هەبوو حیمبەکانەوە ڕیەەرانی بە خممایەتییان و کەسیی پەیوەندیی
 

 سیسبتەمی کرانبی بنکبۆڵ بوو، زیادبوون لە هەر دەسەاڵتیان کە ڕێەەرێک چەند میەن لە شەڕ خێروبێری داگرتنی دەستەەسەر
 هەمبان لە  کارمەنبدەکەنیان لە دەسبەاڵتیان ببوون ئۆپۆزیسبیۆنەکان حیمبە بە سەر کە دەوڵە  وەزیرانی. لێکەوتەوە سیاسی

 هەرێمبی لە خممخبممێنە سبەرەکیی سبەرچاوەی ببووە ئەمە و ببوو کەمتبر بوون ەتییەکی یا پارتی بە سەر کە وەزارەتخانانەدا
 لەگەڵ کێەڕکببێ لە پببارتییەوە، ئەمنییەتببی دەزگببای بەسببەر خببۆی دەسببەاڵتی مەسببعود، کببوڕی بببارزانی، مەسببرور. کوردسببتان
 دەکبا، ئابووری کردنی ێمبەه لەسەر جەخت کە پراگماتیستێکە و هەرێمە وەزیرانی سەرۆک کە بارزانی، نێچیرڤان ئامۆزاکەی

 .کرد بەهێم
 

 ئورووپا یەکیەتیی و یەکگرتووەکان ویالیەتە. کرد بەهێمتر ڕەوتەی ئەم خۆرئاواوە میەن لە سەربازیی بێمەرجی پشتیوانیی
 کەوتە سبەرەکیی بەشبی کبردوە بە بەاڵم هەرێبم حکبومەتی بۆ قسان لە کوردەکان، هێمە دایە چەکوچۆڵیان بەرچاو ڕێژەیەکی

 غەیبرە نباوچەی هەنبدێک و جێناکۆکەکبان نباوچە قبوواڵیی چبوونە یەکیەتبی و پبارتی ئەمنیەتییەکبانی هێبمە. پبارتی دەست
 کە ئەوەی مەگەر بگەڕێبنەوە کە گرتبوە مەدەنیبی خەڵکبی بە پێشبیان و کبردوە وێبران داعبش دژی شبەڕ پرۆسبەی لە کوردییان
 .بدەن کوردییەکان حیمبە بە وەفاداریی بەڵێنی

 
 نبایەکگرتوویی خبراپ، دەوڵەتبداریی لە تێکەاڵوێبک ،٢١١٦ کۆتاییەکبانی لە داعبش دەسبتی لە موسب  کردنبی زادئا شەڕی لە

 لەدەرەوەی داعببش دژی شببەڕ کە بببوون بببڕوایە ئەم لەسببەر کەس هەنببدێک. هەڵببدا سببەری جەمبباوەیی نبباڕەزایەتیی و سیاسببی
 هبی  کە وەردەگیبرێ لبێ کەڵکبی خۆیبانەوە کردنبی نبددەوڵەمە ببۆ ئامرازێبک وەک کورد ڕێەەرانی میەن لە کوردستان هەرێمی

 ببۆ ئبێمە ببۆچی» دەکبرد، پرسبیاری پێشبمەرگەیەک موسب  شبەڕی هەڵمەتبی سبەرەتای لە. نبیە ئاسبایی کوردی بۆ قازانجێکی
 «نیە؟ کوردستان لە بەشیک موس  کە کاتێک موس  بچینە شەڕ بۆ ئێمە بۆچی بجەنگێین؟ سیاسەتمەدار چینی
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 لە کە سبلێمانی لە چبوون کوردسبتان، لە نباوچەیی کەلێنبی هۆی بۆتە و بۆتەوە قووڵتر یەکیەتی و پارتی نێوان لێکترازانی
 شببێوەیەک، بە. دەچببێ سببنوور لە بببوون تێببپەڕ وەک پببارتییە دەسببەاڵتی ژێببر لە کە هەولێببر بببۆ یەکیەتیببیە دەسببەاڵتی ژێببر

 ڕاکێشببانی بببۆ: دابببوو ئەویتببر بەسببەر رکەوتنسببە بببۆ حیببمبە دوو ئەم هەوڵببی ئاکببامی هەردووکیببان نسببکۆیەکەی و گشتپرسببی
 نێببو ڕێببەەرانەی ئەو لەگەڵ لەرزۆکببی ئاشببتییەکی بببارزانی مەسببعود دێمببوکڕاتی پببارتی گشتپرسببی، بببۆ جەمبباوەری پشببتیوانیی
 بە تاڵەبببانی، تبباقمی هەنگبباوە ئەم. پێکهێنببا دەترسببان، تاڵەبببانی فراکسببیۆنی لەمیەن تەریکخببرانەوە لە کە یەکیەتببی
 .ڕێکەکەوێ کەرکوک لە هێمەکانیان  کشاندنەوەی بۆ بەغدا لەگەڵ کە دا هان ئێران، ینێوەندگیری

 
 ببارزانی گشتپرسبی نەخشبەکانی لە وەختیبان درەنبگ و شبلوێ پشبتیوانیی تەنیبا ئەوان. ببوو هەسبتیار تاڵەبانییەکبان دەوری
 گشتپرسبی لەسەر پێداگریی بەر لە وەیینێونەتە و ناوچەیی بەرباڵوی ڕەخنەی بەرەوڕووی سەرۆک دیتیان کە کاتێک. کردبوو

 کەرکبوک، لە هێمەکانیبان کشباندنەوەی ئەنجبامی لە. بەدیکبرد نباوبراو پالنەکبانی پبووچەڵکردنەوەی ببۆ هەلێکیبان ببۆتەوە،
 هببببی  نببببمیکەی بەرەوڕووی بەرەوپێشببببچوونیان کبببباتی لە ئێببببران بە سببببەر میلیشببببیاکانی پشببببتیوانیی بە عێببببراق، سببببوپای

 .وونەوەنەب بەرهەڵستکارییەک
 

 و خۆرئباوا پشبتیوانیی کە واببووە پێبی کە ئەوەی ببۆ بەڵبگەیەکە ئەمە ببووبێ، شۆک تووشی ڕووداوانە بەم بارزانی وێدەچوو
 هەڵوێسببتی تووشببی پەرەئەسببتێن شببێوەیەکی بە حیببمبەکەی. کببردووە واکسببینە سببازش پێویسببتیی دژی ئەمببی نەو  داهبباتی

 هەیە، تاقبانەی دەسبەاڵتی لەوێ پارتی کە ناوچانەی بەم کردن ئاماژە بە انەدوایی ئەم ڕووداوەکانی پێش: بەوو یەکالیەنە
 دەشببتی و هەولێببر دهببۆک، لە کوردسببتان ئببێمە نەبببێ، ئببێمە لەگەڵ سببلێمانی ئەگەر» گببوتی پێشببمەرگە بببۆتە کە بازرگانێببک

 «.دەکەین دروست نەینەوا
 
 .بکەن دروست شوێنێک هی  لە کوردستان بتوانن کە گومانە جێگای ئێستا غرورەوە، ئەم ئاکامی لە
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٩ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ فێەریوێری ی٦: ڕێکەوتی  -  کورد و کوردستان ماڵپەڕی: سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
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 یەکەم شەڕی ژەنڕال ئەردۆغان

 
 ستیڤن ئەی کوک

 
 هبی . شبێوە هەمبان بە ئۆغڵبۆش کیڤریبک حوسبێن. دانەدەنیشت بەرگریی وەزیری پشت ەل هەرگیم کارادایی حەققی ئیسماعیل

 لە سبببەیر شبببتێکی وەک هەمیشبببە ئەوە. نەکردببببوو کارەیبببان ئەو ئەوانبببیش پبببێش تبببورکیەی سبببوپای گشبببتیی فەرمانبببدەیەکی
 دادەنیشبتن، ڤیلەکانیانسبی ڕیبەەرە سبەری پشبت لە تبر واڵتبانی سوپای ئەفسەرانی کە دەبینرا ناتۆ وەزیرانی کۆبوونەوەکانی

. ببوو پرۆتۆکبۆڵ شبێواندنی لەوە جبگە شبتێک گشبت بەاڵم. دادەنیشبتن وەزیرەکانیبان لەپەنای ئەوان تورکیە، ئەوانی لە جگە
 کاتێکبدا لە و نەببوو، سبوپاوە فەرماندەی بەسەر ئۆتۆریتەیەکی هی  بەرگریی وەزیری: بوو ڕوون تورکیە ڕێکخراوەیی چارتی

 شبببێوەیە بەو هەمیشبببە لەبەرەکبببان یونیفبببۆرم پیببباوە داببببوون، سبببیڤیل وەزیرانبببی سبببەرۆک فەرمبببانی ێبببرژ لە هەردووکیبببان کە
 .نەدەکرد هەڵسوکەوتیان

 
 هێببمە وەدەرنببانی و موازکببردن. دەگببۆڕێ تببورکیە لە سببیڤیل و سببوپا بەشببی نێببوان پەیوەنببدییەی شببێوازە ئەو خەریببکە ئێسببتا

 کە ببووە مانبایە بەو ڕاببردوودا سباڵی پبازدە مباوەی لە( ئباکەپە) پێدانگەشە و داد حیمبی دەسەاڵتی ژێر لە سەربازییەکان
 لە دیباریکراو دەسبەاڵتەکانی ڕاسبتەقینەی خاوەنی کە تورکیەیە سەرۆکی یەکەم ئەردۆغان تەیب رەجە  کۆمار سەرۆک ئیستا
 نبوێنەرایەتیی بە)  شبتییگ فەرمانبدەی دەکەنە ئەرۆغبان بڕگبانە ئەو. تبورکیەیە بنەڕەتیبی یاسای ی١١٧ و ١١٤ ژمارە بڕگەی

 ،"ببێ بەدەسبتەوە تبورکیەی سبەربازییەکانی هێبمە بەکارهێنانی بڕیاری"  کە پێدەدەن ڕێگای و( نەتەوەیی مەزنی ئەنجومەنی
 ڕاببردوودا مبانگی ١٨ مباوە لە وەرگرتبووە، دەسەاڵتە لەو کەڵکی سەخاوەتەوە بە ئەو و. ناتۆیە مەزنی سوپای دووهەمین کە

  .سورییە ناو بچنە کە داوە تورکیە سوپای و تانگ فڕۆکە، ەب فەرمانی دووجار
 

 کە داوە نیشبانی پێکبرد، دەسبتی ژانبویە ی ٢١ کە زەیتبون، چبڵە عەمەلیباتی ببووە؟ گشتیی فەرماندەیەکی جۆرە چ ئەردۆغان
 و ککەرڕیسبب کەسببێکی نێشببانەی دوو هەر سیاسببەتوانە، ئەردۆغببانی وەک زۆر ڕاددەیەکببی تببا سببوپا فەرمانببدەی ئەردۆغببانی

 نەگبرڕ کۆمباردا سبەرۆک سبەربازییەکەی ڕێەەرایەتییە کە شتێک بەاڵم. دەبینرێن سورییە لە داگیرکارییەکەی لە پراگماتیست،
. پێشببوەچوونەکانی و سببەربازییەکانی ئامببانجە لەبببارەی هەم نەتەوەپەرسببتانە، و خۆسببەپێنەر ئاخببافتنی شببێوەی: مبباوەتەوە

 پێبداگریی سبورییە، نباو ببۆ دەسبتدرێژییەکەی دوایبین ببارەی لە میەنگرەکبانی بۆ نئەردۆغا کردنی قسە کاتی لە لەوە جگە
 .دەکا ئیسالمیی سوژەی لەسەر ئاشکرا
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 تبورکیە سبیڤیلی خەڵکبی ببۆ وێبنەی ببێ سبەربازیی دەورێکبی ئێسبتا هەر ئەردۆغبان ببێ، هەرچبی شبەڕدا بەرەی لە ئاکامەکان
 .کردووە دەستەبەر

 
. هەیببانەوو پێشببووش کۆمارەکببانی سببەرۆک کە دەسببەاڵتێکە دان، ئەردۆغببان لەدەسببت کە یگشببتی فەرمانببدەی دەسببەاڵتەکانی

 سبەرەڕای. نەهاتووە بەسەردا ئاڵوگرڕیان ١٩٨٢ لە کرانیان پەسەند دوای لە دا بنەڕەتیی یاسای لە پێکراو ئاماژە بڕگەکانی
 کودەتبای دوای سباڵەکانی لە سیاسبی مبوونەین تەنیا. تاقانەیە دەسەاڵتانە ئەو کردنەوەی زیندوو هۆی بە ئەردۆغان ئەوە،
 کە داببوو بڕیباری ئبۆزال دواتبر، جیلێبک ئەردۆغان هەروەک. بوو ئۆزال تورگو  کاریمما خاوەن سەرکۆماریی سەردەمی ،١٩٨١

 تۆرومتبای نەجیبب ژەنڕال ئەو ،١٩٨٧ لە. بسەپێنێ سوپا ئەفسەرانی دەسەاڵتی کێشانی چالش بە ڕیگای لە خۆی ئۆتۆریتەی
 ئەوان کە گرتەبوو بەوە عادەتیبان کە فەرمانبدانە ئەو ناڕەزاتەیی هۆی بووە کە کرد دیاریی گشتیی فەرماندەی سەرۆکی وەک
  .بدەن بڕیارە ئەو
 

 گشبتیی فەرماندەی لەگەڵ بوو، واڵ  سیڤیلی کۆماری سەرۆک یەکەم کا  ئەو کە ئۆزال، دواتر، نیو و ساڵ دوو سەردەم، ئەو
 بیاببان گەردەلبولی و بیاببان قەڵخانی عەمەلیاتەکانی بۆ تورکیە پشتیوانیی لەسەر پێداگریی رلەبە بوو کێشمەکێش تووشی

 شببتێک هببی  پاشببان. کێشببایەوە کببار لە دەسببتی تۆرومتببای دەربببڕین نبباڕەزایەتیی وەک. یەکگرتووەکببان ویببالیەتە ڕێەەریببی بە
 تبورکیە سیاسبەتی گبۆڕینی بۆ ئۆزال بەرەوەڕووی یادداشتێک هی  نەبینرا، ئەفسەرانەوە میەن لە هەڕەشەیەک هی . نەقەوما
 .ئاراوە نەهاتە کودەتایەکیش هی  و نەبۆوە

 
 نەریتیببی شببێوەی و بببوو تببایەەتییەوە هەلببومەرجی بە بەسببتراوە و مەرج بە سببوپا بە بەرامببەەر ئببۆزال سببەربەخۆیی بەاڵم

 ١٩٩٧ ژوئەنبی لە ئیسبالمیی دەوڵەتبی یەکەم کە ئەوەی پبێش. گەڕایەوە ١٩٩٧ لە نباوبراو مردنبی دوای سیڤیل دەستەوەستانی
 نەجمەددیببن وەزیببران سببەرۆک توونببدی دڵگرانیببی سببەرەڕای گشببتیی، فەرمانببدەی بکببرێ، کێشببانەوە دەسببتلەکار بە ناچببار

 واشبینگتۆن لە لێکبۆڵینەوە ناوەنبدێکی لە ئەوەیبان ببوونی و دامەزرانبد، ئیسڕائیل لەگەڵ ستراتێژیکی پەیوەندیی ئەربەکان،
 کبردنەوەی ئاگبادار ببێ بە( پەکەکە) کوردسبتان کرێکارانی حیمبی دژی عێراق لە سەربازیی عەمەلیاتی لەوە جگە ڕاگەیاند،
 بەدەسببتەوە دەسببەاڵتی ئەربەکببان دوای کە چەپ - ڕاسببت لەرزۆکببی هەوپەیمببانیی دوای ئەفسببەرەکان. درا ئەنجببام ئەربەکببان

 لە شبێوە بەهەمبان ییلمباز، مەسبعود نبوێ، وەزیرانبی سبەرۆک. دا ئەنجبام عێبراق لەناو تریان سەربازیی عەمەلیاتێکی گر ،
 .مایەوە تاریکییدا

 
  سیڤیلی ڕیەەرانی نێوان پەیوەندیی لە ئاڵوگۆڕ بە دەستی گر ، بەدەستەوە دەسەاڵتی ٢١١٢ نۆڤامەری لە ئەکەپە کە کاتێک
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 پێکهبباتەی گببۆڕینی بە مببژارە ەول دەسببتوەردانی هەنببدێک پێشببوو دەوڵەتببی. کببرد سببوپا ئەفسببەرانی و تببورکیە هەڵەژێببراوی
 سیاسببییەکان و سیاسببە  لەسببەر کبباریگەریی سببوپا لەوێببوە کە سببەرەکیی کانبباڵی تببورکیە، نەتەوەیببی ئاسایشببی ئەنجببومەنی

 ببوروکراتیکی دامودەزگبای بەسبەر سبوپا کبۆنتڕۆڵی گرتنی چاو لەبەر بە بەاڵم. دابوو ئەنجام سیڤیلەکان قازانجی بە دادەنا،
 جەمباوەریی بەربباڵوی پشبتیوانیی لەبەرچباوگرتنی بە ئەکەپە هەوڵەکانی. هەبوو سنوورداری اریگەرییەکیک ئەنجومەنەکەوە،

 سبوپا نێوان پەیوەندیی کردنی هاوتەریب سەر دەگەڕاوە بەشێکیان کە ئوروپا یەکیەتیی بە پەیوەندییدار چاکسازییەکانی لە
 سببەرۆک و ئەردۆغببان. پێکببرد دەسببتیان کێشببە بببێ ئوروپببا، یەکیەتیببی نۆرمەکببانی لەگەڵ هەڵەژێراوەکببان سببیڤیلە ڕیببەەرە و

 شببێواندنی بە پێشبگرتن بببۆ جێنتلمەنبانە لێکتێگەیشببتنێکی گەیشبتەنە وێببدەچوو ئۆزکبوک، حیلمببی ژەنبڕاڵ ئەوکبباتی، ئەرکبانی
 .ئاڵوگرڕانە ئەو لەبەر سیاسی گۆڕەپانی

 
 ئبباڵۆزیی هەنببدێک کۆمببار، سببەرۆک بەێببتە کە گببر  گیببول عەبببدوڵاڵ ئەکەپە بەربژێببری بە پێشببی سببوپا کە کاتێببک ٢١١٧ لە

 و ئەردۆغببان دەوڵە ، سببەرۆکی بەێببتە ئەو نەهێڵببی هەرگیببم تببورکیە نەریتیببی نببوخەەی کە ئەوەی ترسببی لە. ئبباراوە هبباتە
 دادپرسببیی ڕێگببای لە سببوپایان دەسببەاڵتی و گیببولەن فەتحببوڵاڵ میەنگرانببی لەگەڵ هاوکبباریکردن بە کببرد دەسببتیان ئەکەپە

 لە کبردن میەنگریبی بە کە ئەفسبەرانێک وەمنبانی بە سبوپا کردنبی چاوترسبێن. کردەوە کەم ساختەوە ەڵگەیب بە فەرمایشی
 دەکبا تاوانەبار بەوە یەکگرتووەکبانە ویبالیەتە دانیشبتووی کە مەمیە ئەو تبورکیە دەوڵەتبی ئێستا کرابوون، تاوانەار گیولەن

 کە سبوپا تبری ئەنبدامانی و ببووە، ٢١١٦ جومی شکستخواردووی یکودەتا پشت لە کە تێرۆریستییە ڕێکخراوە ئەو ڕێەەری کە
 چبالش بە ئەردۆغبان بتبوانێ کە دانەببێ دۆخێک لە سوپا کە ئەوە هۆی بۆتە ئەوە. پێدرا درێژەی نین[ ئەردۆغان] وەفاداری
 کە ئەوەی لەبەر منبیکەم چبووە، بەسبەر تبورکیە لە کودەتاکبان سەردەمی بڵێین کە نییە باش بیرۆکەیەکی ئەگەرچی. بکێشێ

 ئەردۆغببان درێژخببایەنی دەسببەاڵتی پێببدەکرد، ئاماژەیببان ٢١١٦ لە سببەربازیی کودەتببای هەوڵببی پببێش لێکببۆڵەرەوان لە زۆر
 .گۆڕیەێ تورکیە لە سوپای و سیڤیل بەشی نێوان پەیوەندییەکانی پێشووی شێوەی وێدەچێ

 
 سبەربازییەکانی هێبمە بە فەرمبانی دووجبار ئەردۆغبان ستائێ. دەدن نیشان ڕاستییە ئەو دەقاودوق سورییە لە داگیرکارییەکان

 لە تبا داوە کبردووە، سبنوورەکان لەوبەری سبنووردار خێبرا، عەمەلیباتی لەسەر پێداگرییان پێشتر فەرماندەکانی کە تورکیە،
 دۆغببانئەر کە بببوو ئەوە هببۆی سببورییە شببەڕی ئبباڵۆزیی کە وەبیرهێنببانەوەیە بە پێویسببت. بببکەن عەمەلیببا  سببنوور باشببووری
 سبورییە لە تبا دەدا فریبوی و هاندەدا ئۆبامای باراک یەکگرتووەکان ویالیەتە کۆماری سەرۆک بەڕیوەبەرایەتیی ساڵ چەندین

 هەوڵەکبانی لە کە کاتێبک. مەترسبیدارە کێشە ئەو بۆ بنێرێ خۆی هێمەکانی نەبێ ناچار تورکیە ڕێەەری تا بکا دەستوەردان
 پێبنر تەنیبا و کبرد ریسبکەی ئەو کۆتاییبدا لە بۆخبۆی ئەردۆغبان هێنا، شکستی ووەکانیەکگرت ویالیەتە بە هێنان قەناعە 
 قەڵخبانی عەمەلیباتی بە دەسبت سەرلێشێواوەکەی سوپا تا دا بڕیاری ٢١١٦ جومی لە شکستخواردووەکە کۆدەتا دوای حەوتوو
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 مببانگی حەو  و مواز ڕیەەریببی خببراپ، ڕکخسببتنی بە بببێ، ناسببەرکەوتوو هێرشببێکی کە دەرکەو  عەمەلیبباتەکە. بکببا فببوڕا 
 داعبش لە تبر شبارێکی و ئەلەبا  ئەسبتاندنەوەی ببۆ هەوڵەکبان لە تبورک سبەربازی ٧١ تبا ٣٥ نێوان. کرا تەکمیل تا پێچوو
 ڕەنگبدانەوەی ئەکەپە لە میەنگریبی کە کبرانەوە کەمتبر ڕاسبتییە بەو عەمەلیاتە ئەو سیاسییەکانی تێچووە. قوربانیی بوونە

 ئەردۆغببان جببومی، کودەتببای دوای کە کاتێکببدابوو لە هەروەهببا ئەوە. هەبببوو تببورکیەدا میببدیاکانی رتیڕاپببۆ لە بەرچبباوی
  .لێدەکرا پشتیوانی تورکیەوە سەیاسییەکانی میەنە لە بەرین بەرەیەکی لەمیەن

 
 چڵببی" ەیسەیروسببەمەر نبباوی ژێببر لە خببۆی، قومبباری دوایببین بە کردبببێ دەسببتی جیبباوازتر بەشببێوەیەکی ئەردۆغببان وێببدەچی
 نەتەوەیبی ئاسایشبی ڕوانبگەی لە. تێبدەگا لیبی مبرۆڤ قورسبترە، گبرەوەکە کە ڕاسبتییە ئەو گرتنبی بەلەبەرچاو کە ،"زەیتون

 لەگەڵ. پێویسببتە سببنوورەکانی سببەر لە تێرۆریسببت دەوڵەتێکببی دامەزرانببی لە کببردن ڕێگریببی بببۆ داگیرکببارییە ئەو تببورکیەوە،
 هاوپەیمببانی کە هێببمانە ئەو دژی لە شببەڕێک بببۆ سببەربازیی هێببمی نبباردنی لە یدرامبباتیک هەنگبباوێکی ئەردۆغببان ئەوەشببدا،
 کبردووە بەڵێنیبیە ئەو لەبەر ئامریکبا سبەربازانی لە هەڕەشبەی ناڕاستەوخۆ کەم منی و هەڵگرتووە یەکگرتووەکانن ویالیەتە

 ویبالیەتە تایەەتەکبانی هێبمە کە شبوێنێکە نباوچەیە ئەو. بچبێ عیبراق سبنووری تبا ئەومتریش و مینەەج بەرەو دەیهەوێ کە
 هێبمی سبەرەکیی بەشبی پەکەکەوە، بە پەیوەندییبدار تباقمێکی ،(یەپەگە) گەل پاراسبتنی یەکینەکانی لەگەڵ یەکگرتووەکان

 .دێنن پێک داعش دژی شەڕ بۆ یەکگرتووەکان ویالیەتە بەرگریی وەزارەتی وشکانیی
 

 بە یەکگرتووەکانیببان ویببالیەتە شببێوەیە بەو وێنبباچێ تببورکیە یپێشببوو گشببتییەکانی فەرمانببدەرە کە ناکببا گببوتن بە پێویسببت
 لەو تبورکیە تبووڕەیی و یەپەگە لەگەڵ واشبینگتۆن پەیوەنبدیی گرتنبی لەبەرچباو بە دا ئەوەش لەگەڵ بەاڵم. کێشبابا چالش

 ێببژیڕ چوونەسببەری هببۆی دەبێببتە کە باشببە سیاسببەتێکی یەکگرتووەکببان ویببالیەتە لەگەڵ کێشببە هەڕەشببەی پەیوەنببدییەدا،
 .بەۆوە کەمتر ٢١١٦ کودەتای دوای لەگەڵ بەراورد لە زەیتون چڵی عەمەلیاتی پێش کە شتێک ئەردۆغان، پشتیوانانی

 
 ببباران تببۆپ و بۆمەبباران بە تببورکیە. وەرگرتەببێ ئەزمببوونی فببوڕا  قەڵخببانی عەمەلیبباتی لە سببوپا کە وێببدەچێ ئێسببتا تببا

 ئەوە. دەکەن شبەڕ عەفبرین نباوچەی لە یەپەگە دژی تبورکیە ەرایەتیینوێن بە کە دەکا، سوریە ئازادی سوپای لە پشتیوانیی
 سبەربازییدا دانبانێکی پبالن هبی  لە ئەردۆغبان ئباخۆ کە نیبیە ئاشبکرا. تبورکیە قوربانییەکبانی ڕێبژەی خواری هاتنە برتەی
 ئەو دا، شبەڕەکە وویحەوتب یەکەم لە. دوژمنکبارییەکە دەسبتپێکی فەرمانی و پالنەکە کردنی پەسەند لە جگە بووبێ، بەشدار

 شبتێک بە ئامباژە کە لێگبرا وێبنەی سەربازییەوە باڵتۆیەکی بە دەچێ عەمەلیاتەکە فەرماندەیی ناوەندی وەک کە شوێنێک لە
 لەگەڵ جیباوازییەکی هبی )  دەچبێ سبتاندارد وێنەیەکبی وەک ئەوە. ببێ شبەڕەکە گۆڕەپبانی نەخشبەی و بەڵبگە وەک کە دەکبا
 ،(نیبیە باشبوور و بباکوور کبۆرەی نێبوان کبراوەی پباک سبوپا لە نباوچەی ببۆ سەردان کاتی لە ئامریکا کۆماری سەرۆک وێنەی
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 شببتێک هەمببوو لە خببۆ کە سببەرۆکێک وەک. دەبببا بەڕێببوە شببەڕەکە ڕاسببتیی بە ئەردۆغببان کە ئەوەی بببۆ نیشببانەیەک نەوەک
 سبببوپا ئەرکبببانی سبببەرۆک بببۆ شبببەڕی وردەکارییەکبببانی خبببۆی عببادەتی پبببێچەوانەی بە وێبببدەچێ ئەردۆغبببان، هەڵببدەقوتێنێ،

 .جێهێشتەێ
 

 و وەخببت بە زانیبباریی کە بببێ پێببداگر گشببتیی فەرمانببدەری کە گببرینگە شببێوە بەهەمببان بەاڵم زیرەکببانەیە، هەنگبباوێکی ئەوە
 نباتوانێ کەس ئەردۆغبان، بەڕێبوەبەریی هەڵەی شبێوازی لەبەرچباوگرتنی بە. بدرێ پێ شەڕی مەیدانی بارەی لە ڕاستەقینە

 خولیببببای تبببرس، ئەو گرتنبببی لەبەرچبببباو بە شبببەڕەکەدا سبببەرەتایی ڕۆژەکببببانی لە لەوانەیە. شبببێوەیە وبە کە دڵنیبببا لەوە
 ورووژانبدوویەتی، تورکیەدا دانیشتووانی لەناو کە( یەکگرتووەکان ویالیەتە بە بەرامەەر زۆرتر) تووڕەیی و نەتەوەپەرستانە

 .نەبێ گرینگ ئەوە
 

 چببی؟ کببرد سەرسببەختانەتری بەرخببۆدانێکی یەپەگە هبباتوو ئەگەر چببی؟ نکببوژرا تببورک سببەربازی زۆرتببر هبباتوو ئەگەر بەاڵم
 بە سبورییە ڕێژیمبی هیمەکبانی هاتوو ئەگەر چی؟ هەڵنەگرێ کوردەکەی هاوپەیمانە لە دەست یەکگرتووەکان ویالیەتە ئەگەر

 ببوون، بەرباڵوتبر وانەڕووبەڕووببوونە ئەو و ئیدلیب لە تورکیە هێمەکانی سەر کردە هێڕشیان حیمبوڵاڵ شەڕکەرانی هاوکاریی
 جیبران واڵتبانی سەر بردنە هێرش ڕێگای زۆر چی؟ تورکیە سەربازییەکانی هێمە بۆ باتاڵقێک بە بوو سورییە هاتوو ئەگەر و

 کە ئەوە هبۆی دەببنە تەنبانە  و سبەربازیی عەمەلیباتی تێکشکانی هۆی دەبنە بەاڵم خاوێنن و جوان نەخشە لەسەر کە هەن
 لە گبالیلێ ببۆ ئاشبتی عەمەلیباتی بباتاڵقی و هاوسبەرەکەی مردنبی دوای نائومێبدیی ببکەن، بنکبۆڵ سیاسبی کەڕی ڕیەەری زۆر

 لە ئەردۆغبان لەوانەیە. دا ژیبانی پاشبماوەی لە بێگبین مێنباخێم ئیسڕائیل وەزیرانی سەرۆک مانەوەی تەریک هۆی بووە١٩٨٢
 زەیتبون چڵبی عەمەلیباتی لە پشبتگیریی ڕاکێشبانی ببۆ کە سیاسبییەی دینامیممە هەمان بەاڵم بێ، ئاگادار ریسکانە ئەو گشت

 .پێەێنێ کۆتایی کە بکا دژوار بۆی لەوانەیە کردووە، دروستی
 

 ببۆ و کردوون دیاری عەمەلیاتەکەی ئامانجەکانی ئەو. بگوزەرێ بۆ چاکی خۆیدا تازەی ڕۆڵی لە کە وێدەچی ئێستا تا بەاڵم
 ڕێگببای لە نبباوخۆ سیاسببەتەکانی بەڕیببوەبەریی بببۆ خببۆی هێببمی یە،تببورک سیاسببی جوگرافیببایی بەرژەوەنببدیی لە بببوون دڵنیببا

 کە لەکاتێکبدا لەمباڵەوە زەیتبون چڵی عەمەلیاتی بۆ شارەزان، لێی ئەو وەک کەس کەم کە ناوخۆیی، پشتیوانیی ورووژاندنی
 ڕەوایبی ەببارەیل چبۆن مبرۆڤ کە ئەوەی گرتنبی چاو لەبەر بێ بە بەاڵم. کردووە تەرخان دەسپێرێ، فەرماندەکان بە شەڕەکە
 بە شبتێکی ئەوە. واقیعییەتبێکە ئێسبتا تبورکیە لە سبوپا سبەر بە سبیڤیل کبۆنتڕۆڵی دەکباتەوە، بیبر سورییە لە تورکیە دۆزی

 لەبببارەی هەڵوێسببتی و ئەرودۆغببان دیکتاتۆرییببانەی جیهببانەینیی گرتنببی لەبەرچبباو بە ڕاسببتەقینە مەترسببیی. نببوێیە تەواوی
  ئێستا تا کە گشتیی فەرماندەیەکی تەنیا. تورکیە گۆڕینی بۆ خۆی خولیای بۆ مرازێکئا بکاتە سوپا کە ئەوەیە سیاسە 
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 .بووە ئاتاتورک کەمال مستەفا کردووە، کارەی ئەو
 

 ٢١١٨ فێەریوێری ی١١: ڕێکەوتی  -  کورد و کوردستان ماڵپەڕی: سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
 

 خۆرئاوای کوردستان - ی کوردانئاوابوونی خۆری بەخت
 
٧ 
 

 جوست هیلتەرمەن -فارین پاڵیسی 

 
 بە بۆشبەڕ ڕەزامەنبدییان ئەوانبیش. ببن هاوشبێوە چالنجی تووشی بەممووانە لەوانەیە سورییە باکووری لە دەسەاڵتدار تاقمی

 ئەو پاشببماوەی زادکرانیئببا دوای ئەوانببیش وێببدەچێ و دەربڕیببوە چەکوچببۆڵ وەرگرتنببی بەرامببەەر لە ئامریکببا نببوێنەرایەتیی
 هەرێبمە ئەم بەسبەر چی. بنرێن وەم دیکەیە، شوێنی شەرقاڵی واشینگتۆن کە کاتێکدا لە و داعشەوەن بەدەست کە شوێنانەی

 دابگرن؟ بەسەر دەستی ڕابردوودا ساڵی پێنر ماوەی لە توانیویانە سورییە کوردەکانی کە دێ خودموختارە کردەوە بە
 
 ناوەنببدیی دەوڵەتببی موازبببوونی هەلببی لە کەڵکیببان سببووریە کوردەکببانی عێببراق، سببنووری دیببوی ولە براکانیببان وەک هەر 

 جێهێشبت بۆشاییەکی و کرد پاشەکشەی باکوور لە ئەلئەسەد بەشار ڕێژیمی نێوخۆدا شەڕی گوشاری ژێر لە ،٢١١٢ لە. وەرگر 
 یەکینەکببانی بەنبباوی کە گببرووپە، ئەم. ردەوەکبب پڕیببان( پەکەکە) کوردسببتان کرێکببارانی پببارتی ناوچەییەکببانی میەنگببرە کە

 دەزانبێ، تێرۆریستی ڕێکخراوێکی بە ک ک پ یەکگرتووەکان ویالیەتە کە ئەوەی سەرەڕای ناسراوە،( یەپەگە) گەل پاراستنی
 .کراوە پێ یەکگرتووەکانەوە ویالیەتە میەن لە دڵفراوانی سەربازیی یارمەتیی بەاڵم

 
 ئەم. تێکەشبکێنێ داعبش جبار دوای لە جار کە بەخشیوە یەپەگە بە تواناییەی ئەم هێنانڕا و پڕچەککردن عێراق، وەک هەر

 نباوچەیەکی پێکهێنبانی ببۆ سبووریەی کوردەکبانی خولیبای ئەمە: کەوتبوونەوە لبێ یەکتبری دژی کباردانەوەی دوو سەرکەوتنانە
 پەکەکەوە لەمیەن کە ەرمانببدەکانیانف بە یببارمەتیی هەروەهبا و کببردوە زیبباد عێبراق ئەوەی هەروەک کببوردی، خۆبەڕێبوەبەری

 ئەم. بببکەن هەڵسببوکەو  سببووریە لە یەکگرتووەکببان ویببالیەتە نببوێنەری سببەرەکیترین وەک کە کببردووە کببراوە پببێ ڕاهێنانیببان
  و تورکیە لە پەکەکە خەباتی لە پشتگیریی بۆ دەستکەوتەکانیان لە کەڵکوەرگەرتن بۆ ویستیان نێوان لە فەرماندەرانە
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 .کردووە گیریان سورییە لە ۆبەرێوەبەرییەکەیانخ پاراستنی
 

 سبووریە کوردسبتانی مامناوەنبدی چینبی لەنێبو یەپەگەی ڕاهێنراوەکبان، پەکەکە کادرە لەمیەن سیاسی دەسەاڵتی پاوانکردنی
 و ئەوان گوشببباری ژێبببر لە بەاڵم پارێمگاریکرانیبببان؛ ببببڕواننە پێبببمانینەوە بە لەوانەیە ئەگەرچبببی کە خسبببتۆتەوە تەریبببک

 قامیشبلوو لە مامناوەند چینی دانیشتووانی لە یەکێک چۆن وەک. گلەیین بە کۆبوونەوە یەپەگە دەوری لە کە شەڕ بازرگانانی
 مەرسەدێسبی کە دەبینبرێن ئێسبتا ئاسبایی دوکانبداری و پۆلیس دەسەاڵتی خاوەن ئەفسەری بوونە تاکسی شۆفیر»: کرد باسی
 لەمە خببۆی دڵگرانیببی و پێببدا درێببژەی ئەو« .دەکەن هەنبباردە چیمەنتببۆ و دەکەن نەو  قاچبباخی چببونکە دەخببوڕن، لببێ ٢١١٧

 بببۆ تەنیببا کەمببداها  کبباری خەریکببی دوکتورەکببان و یاساناسببان مامۆسببتایان، کە کاتێکببدا لە ئبباڵوگۆڕانە ئەم کە دەربببڕی
 .بێمارکەرە هێندەیتر زیندوومانەوەن،

 
 پەکەکەوە بە پەیوەنببدیی پێویسببتە بببێ بەهێببم ەربازییەوەسبب بببواری لە کە ئەوەی بببۆ: بببۆتەوە دووڕێیانێببک تووشببی یەپەگە
 وەدەسبببتهێنانی بە پبببێش کبببارە ئەم کاتبببدا هەمبببان لە. پێکبببراوە ڕاهێنانیبببان لەوێبببوە سبببەرەکییەکانی فەرمانبببدە کە هەببببێ،

 پرسببی ئببااڵی کە ڕاهێنراوەکببان پەکەکە فەرمانببدە لە سببوودێک ئەوان وایە پێیببان کە دەگببرێ نبباوچەکە خەڵکببی پشببتیوانیی
 دژی هەببێ، گبروپەکەوە ئایبدیۆلۆژیی لەسبەر بۆچوونێکیبان هەر نباوچەکە خەڵکی. پێناگا بەرزکردۆتەوە سووریە لە وردیانک

 ئەوان پەکەکە بببۆ یەپەگە هاوسببۆزیی هەمانکاتببدا لە. ناکببا تەحەممببول ئۆپۆزیسببیۆنێک شببێوە هببێ  کە ئەوانببن بەڕیببوەبەریی
 کوردەکبانی ئەگەر. داوە ئبابوورییەوە ببواری لە سوورییەی باکووری ندنیخنکا هەوڵی کە تورکیە، ڕاستەوخۆی دوژمنی دەکاتە
 یەکتبر هاوکباریی داهباتوودا لە لەوانەیە دیمەشبم و ئانکبارا دەکبرێن، ئیبمۆلە جیرانەکانیبانەوە لەمیەن نەبن، وریا سووریە
 بببۆ تبباران، بە سببەوزی یچببرا ئانکببارا چببۆن وەک هەر ناوەنببد، دەسببەاڵتی دامەزرانببدنەوەی و یەپەگە ڕاونببانی بببۆ بببکەن

 .دا عێراق، باکووری کوردانی هەوڵی شکستپێهێنانی
 

 لە کە شبببوێنانەی ئەو دەسبببەاڵتی دەتبببوانێ ئەو. دەسبببتە لەبەر ئەوتبببۆ چارەنووسبببێکی لە پێشبببگرتن ببببۆ ڕیگبببای دوو یەپەگە
 بتبوانێ تبا دەکبانیکور غەیبرە هاوپەیمبانە ببداتە کەوتبوون، وەدەسبتی داعبش شکسبتی پباش و کوردییەکبانن ناوچە دەرەوەی
 ببۆ. بکبا تەرخبان کوردن، دانیشتووانی زۆرینەی کە ناوچانەی لەو سەقامگیر خۆبەڕێوەبەرییەکی بووژاندنەوەی بۆ خۆی هێمی
 ئەو و پەکەکە لە جبگە دیبکەن حیمببی میەنگبری کە بەەسبتێ مامناوەنبد خوێنبدەواری چینبی بە پشبت پێویستە مەبەستە ئەم

 لەوانەیە ئەمە. بیانپببارێمن یەکگرتووەکببان ویببالیەتە کە بببن هیببوادار و پێکببردوون ربازییانسببە ڕاهێنببانی ئەوان کببادرانەی
 بەاڵم عێبراق، هەروەک بکبا، تەحەممبول خبۆی سبنووری لە کوردیی دەسەاڵتێکی بتوانێ کە بێ بەدواوە تورکیەشی ڕەزامەندیی

 .دابێ پەکەکە ئەوان، سەرەکیی دوژمنی هێژمۆنیی ژێر لە نابێ دەسەاڵتە ئەم
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 لە سبووریە، کبوردانی لەگەڵ یەکگرتووەکان ویالیەتە هاوپەیمانیی کە بووە ئاڵۆز ڕاستییە ئەم لەبەر ستراتێژییە ئەم بەاڵم
 دۆناڵبد کۆمبار سبەرۆک نۆڤبامەر، کۆتاییەکبانی لە. ناسبەقامگیرترە عێبراق بباکووری کوردەکبانی لەگەڵ واشینگتۆن هاوبەشیی

 ئەمە ئەگەر. بێنببێ یەپەگە بە سببەربازی یببارمەتیی بە کۆتببایی یەکگرتووەکببان ەتەویببالی ڕەنگەببێ کە کببرد لەوە باسببی ترامببپ
 کە ئەگەرێبک بێ، چاوەڕوانکرا داهاتوویەکی لە نوێنەرەکەی لە بوون دەستەەردار بۆ یەکگرتووەکان ویالیەتە ویستی نیشانەی
 کردنببی فببرەمیەن لە جببگە ەکیڕێگاچببارەی هببی  کببوردە گروپببوە ئەم پەکەکە، و یەپەگە لەنێببو گەرم باسببێکی هببۆی بببۆتە

 .بدا ژیان بە درێژە بیهەوێ ئەگەر نیە هاوپەیمانییەکەی
 
 نباوچەیی دەسبەاڵتی کە دەببێ ئەمە سبووریە کوردسبتانی ڕێەەرانی بەردەم دیکەی ڕیگاکەی ڕاستییە، ئەم گرتنی لەبەرچاو بە
. ڕێکبەخەن بووە، مواز جیددی شێوەیەکی بە نیتواناییەکا کە سووریە، دەوڵەتی چوارچێوەی لە ئەمنیەتییەکانیان پێکهاتە و

 شبەڕکەرەکانی و ببووە، مومکین بەهێمەکانیەوە پشتیوانە و ڕێژیم دانەەخۆداگرتنی بەهۆی سووریی باکووری لە یەپەگە بوونی
 ڕابببردووی پەکەکەش. هەبببووە بوونیببان حەسببەکە و قامیشببلو لە سببووریە ئەمنیەتییەکببانی هێببمە هاوشببانی زۆر ڕاددەیەکببی تببا

 لە شبەڕکەرەکانی ببۆ ڕاهێنانی ئۆردوگای و دیمەشم لە مەقەڕی ،١٩٨٧ کۆتاییەکانی لە کە هەیە ڕێژیمی لەگەڵ مامەڵەکردن
 .هەبوو سووریە، دەسەاڵتی ژێر ناوچەی لوبنان، لە بێقاع دۆڵێ

 
 پێکهبباتەی دنیدامەزرانبب سببەر بکبباتە جەخببت نبباوچەکە کوردییەکببانی حیببمبە هاوکبباریی بە کە یەپەگەیە قببازانجی بە ئەمە

 دەتبوانێ ئەمە. بکباتەوە دەکەن پێشبکەش خممەتگبوزاری کە سووریە وەزارەتەکانی بانگهێشتنی لە بیر و کارامە بەڕێوەبەریی
 ئێبران بە سبەر میلیشیاکانی و بەغدا میەن لە ئێستا کە بکاتەوە هاوبەشەکەیان سنوورە لە عێراق لەگەڵ بازرگانیی دەرگای

 دیمەشبم و یەپەگە نێبوان لە لێکتێگەیشتن لە پشتیوانیی عێراق دەوڵەتی لەوانەیە چونکە ەکرێ،د کۆنتڕۆڵ عێراق بەشی لە
 .بکا
 

 کوردییەکبان نباوچە ببۆ سبووریە هەمەمیەنەی سبەروەریی گەڕانبدنەوەی لە جبگە شتێک هێ  ئەسەد ئاخۆ کە نائاشکرایە ئەمە
 دژی لەوانەیە کە ڕایگەیانبببدووە ڕووسبببیە. هەببببێ یکبببارە ئەم توانبببایی کە نببباڕوونە شبببێوە هەمبببان بە بەاڵم بکبببا، پەسبببەند

 ڕووسبیە، و یەکگرتووەکان ویالیەتە نێوان لە سازشێک ئەگەری بە بەستراوەتەوە شت زۆر بۆیە. نەبێ کوردان خۆبەڕیوەبەریی
 لە شبببێوەیەک ببببگەنە سبببووریە نێوخبببۆیی شبببەڕی دوای ببببدا کوردییەکبببان نببباوچە بە ڕێگبببا کە ناکۆکییەکبببان دوای دۆخبببی ببببۆ
 .موختاریخود
 
  جیهانیی یەکەمی شەڕی دوای کە سیاسییەی نەزمە ئەم داعشەوە، میەن لە سووریە و عێراق نێوان سنووری وێرانکرانی بە
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 ببۆ کبوردان خەونبی گەشبەکردنی هبۆی ببوونە بەزەییەکانی بێ ئاکارە. کێشرا چالش بە ئاراوە هاتە نێوەڕاست خۆرهەاڵتی لە
 سبنوورەکانی گبۆڕینی ببۆ کبوردان ببۆ هەلێکبی و کوردەکبان جیبا  لە خۆرئباوایی ردانیدەسبتوە هبۆی ببووە داعبش سبەربەخۆیی،

 تێکڕمببببانی چبببباوەڕوانی کوردەکببببان عێببببراق - سببببووریە سببببنووری می هەردوو لە. ڕەخسبببباند ئەوان قببببازانجی بە نبببباوچە،
. دەکبرد بەهێبم خۆیبان اخۆرئباو چەکوچبۆلی یارمەتی بە کە کاتێکدا لە بوون، نێوخۆیی شەڕی زەختی ژێر لە دەوڵەتەکانیان

 دوای سبەربەخۆ کیبانێکی ببۆ خۆرئباوا پشتگیریی: بکەن گرینگتر شتێکی سەر لە گرەو ئەوان وێدەچوو عێراق، لە تایەەتی بە
 .بێ دۆڕاو گرەوێکی ئەمە ویدەچوو ڕۆژ دوای لە ڕۆژ بەاڵم. شەڕ کۆتاییهاتنی

 تببا. هەیە بببوونی نێوخببۆ لە چەوسبباندنەوە پێببدانی رەپە و دەرەکیببی هێببمی بە پشتەەسببتن لە باشببتر ڕێگببایەکی کببوردان بببۆ
 پرۆسبەیەکی: هەببوو سبەربەخۆیی بە گەیشبتن ببۆ ژیرانەیبان ستراتێژییەکی عێراق کوردستانی ڕێەەرانی ئێستا، پێش ساڵێک

 ەنەوتیببی کۆمپانیبا توانیبان ئەوان سباڵ، دە نبمیکەی. کوردسببتان هەرێمبی لە گباز و نەو  ڕێگبای لە ڕاکێشبان پەرەئەسبتێنیی
 کۆمپانیایبانە، ئەم واڵتانی سیاسی پشتیوانیی ڕێگایەوە لەم و ڕاکێشن دەستلێنەدراوەکان کێڵگە لە وەبەرهێنان بۆ بەهێمەکان
 نەدەکبرد، دەسبتەبەر خێبرای سەربەخۆیی پڕۆسەیە ئەم. بێنن وەدەست ڕووسیە و تورکیە یەکگرتووەکان، ویالیەتە لەناویاندا

 .دادەمەزراند بۆ بناخەکەی بەاڵم
 

 بکبرێ دامەزراوانە ئەم لە وەبەرهێنبان پێویسبتە ئامبانجە ئەم ببۆ. ببکەنەوە پێ دەست سەرلەنوێ دەبێ کورد ڕێەەرانی ئێستا
 هێبمە نێبوان هاوسبەنگیی لە ئباڵوگۆڕ ئەگەری لە سبەربەخۆ، دەوڵەتبی مبانەوەی هەروەهبا و بوون دروست هۆی بەێتە هەم کە

 وەک هەر سبەرەکیین، دامەزراوەی دوو سبەربەخۆ دادوەریبی سیسبتەمی و زیندوو پارلمانێکی. کوردان قازابجی بە ناوچەییەکان
 .بکا ئیش دادوەریی سیستەمی هاوتەریەی کە گەندەڵی دژی سەربەخۆی ئاژانسی

 
 تێکەاڵوێبک. ببکەن بنکبۆڵ سبەربەخۆیی بنەماکبانی هانبدا کوردەکبانی ڕێەەرە کرا، خۆرئاوا یارمەتیی بە کە داعش دژی شەڕی

 ئەمە و عێبراق، کوردەکبانی ببۆ کارەسباتەار نسبکۆیەکی هبۆی ببووە خباک تەمباعی و سیاسی باوەڕبەخۆبوونی لە زێدەڕۆیی لە
 کە کاتێکبدا لە و ئەگەر هەببێ، سەربەخۆبوونیان شانسی دەخوازن کوردەکان ئەگەر. بدا ڕوو سورییەش لە زوویی بە دەتوانێ

 کببارەدا لەم ئەگەر. بببکەن سیاسببی چاکسببازیی نێوخببۆ لە کە باشببترە سیاسببییەکانیان ڕێببەەرە بببۆ گببۆڕا، نبباوچە هاوکێشببەی
 تبووڕە، موی هباوواڵتی میەن لە کبوردیی بەهباری تووشبی عەڕەببی، بەهباری پاش ساڵ حەو  لەوانەیە، نەبن، سەرکەوتوو

 .بەنەوە چارەسەرنەکراو گەندەڵیی و سیاسی شکستی مێژووی، هەلی لەکیسدانی لەبەر ئەوان سمادانی خوزایاری و بێمار
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٢١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ فێەریوێری ی٢١: ڕێکەوتی  -  کورد و کوردستان ماڵپەڕی: سەرچاوە
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 دا٧١٠٢سەرەکییترین كێشەکانی جیهان بۆ چاودێری لە 

 
 ئوری فریدمەن و ئانابێل تیمسیت

 
 ڕێبببژەی لەگەڵ ئەوان پەیوەنبببدیی گرتووەکبببانیەک ویبببالیەتە کاربەدەسبببتانی دونیبببا، لە ناکۆکییەکبببان سبببەرهەڵدانی لەگەڵ

 ئامریکببا بەرژەوەنببدییەکانی لە ڕاسببتەوخۆ هەڕەشببەی ناکۆکییببانە ئەو هەمببوو. هەڵدەسببەنگێنن ئامریکببا سببەر بببۆ هەڕەشببەیان
 ویببالیەتە ڕێەەرانببی یببارمەتیی تببا دەکببا لێکببۆڵینەویەک سبباڵێک هەمببوو دەرەوە پەیوەنببدییەکانی ئەنجببومەنی بببۆیە نبباکەن،

 ئەو لەسبەر جەختبی لێکۆڵینەوە ئەو ڕابردوودا، ساڵی دە لە. بکەن پۆلێن دواتر ساڵی بۆ هەڕەشەکان کە بکا کانیەکگرتووە
 کە دەکبرێ مەترسبییانەش ئەو ببۆ هەڵسبەنگاندن ئێسبتا. ئباراوە دێبنە دەرەکییەکان ئەکتەرە لەمیەن کە کردووە مەترسییانە

 .دەکا خۆی هەروەها و جیهان ئاراستەی ئامریکا
 

 ویببالیەتە ئێسببتا»: دەڵببێ دەکببا، لێکببۆڵینەوانە ئەو کە ،CFR پێشببگیرانەی کببرداری ناوەنببدی بەرپرسببی سببتەیرس، پببۆل
 دەتتبوانی جباران تبۆ. قووڵ نیگەرانیی دروستەوونی هۆی بۆتە ئەوە و، جیهانە ئەکتەری نەکراوترین پێشەینی یەکگرتووەکان

 گەورەتبرین کە بەینبی و بکەی جیهان سەیری و بکەی سەیری ەگۆڕن شتێکی وەک و میەنێکەوە بخەیە یەکگرتووەکان ویالیەتە
 بە. بباوێی هاوکێشەیە ئەم نێو لەو یەکگرتووەکان ویالیەتە تۆ دەبێ ئێستا. کوێیە لە نائارمیی و ناسەقامگیریی سەرچاوەی
 لە (کاییەکببانئامری) ئببێمە کە نیببیە دڵنیببا لەوە هببیچکەس کۆمببارە، سببەرۆک ئەو هەڵسببەنگاندنی شببێوەی گرتنببی لەبەرچبباو
 ترامبپ دۆناڵبد. ببێ بەکەیفێ بارودۆخەی ئەم لەوانەیە کۆمارە سەرۆک ئەم« .دەکەین هەڵسوکەو  چۆن دیاریکراودا دۆخێکی

 هببۆی دەبێببتە ئەوە دەکەمەوە، بیببر چببۆن یببا دەکەم، چببی بمانببێ تەواوی بە خەڵببک نببامهەوێ ئەمببن» نووسببی؛ دا٢١١٥ لە
 «.ئەوان بااڵنسی تێکچوونی

 
 خبباوەن مەترسببی وەک کە دەرکەوتببن دەستنیشببانکراودا سببێناریۆی دوو لە ئاشببکرا بە زۆر ئامریکاییەکببان کراویببینە پێشببەینیی
 دەرەوە سیاسبەتی کارناسبی ٤٣٦ وەاڵمبدانەوەی لە کە پێکبرا، ئاماژەیان ئەمساڵدا ڕاپۆرتی لە ئەولەوییە  ئاستی بەرزترین
 :هاتووە وەدەست

 
 باکوور کۆرەی جیرانەکانی و باکووو کۆرەی رتووەکان،یەکگ ویالیەتە سەربازیی کێشەی ؛یەکەم

 بە یەکگرتووەکبان ویالیەتە هاوپەیمانێکی و یەکگرتووەکان ویالیەتە و ئێران نێوان لە سەربازی بەرەوڕووبوونەوەی ؛دووهەم
 .شەڕخوازەکان تاقمە لە پشتیوانیی و ناوچە ناکۆکییەکانی لە ئێران تێوەگالنی هۆی
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 کە باشببە شببتێکی ئەمە بڵببێن ڕەنگەببێ کەس هەنببدێک هەنببووکەیین، کێشببەی مەترسببیدارترین دوو ەئەمببان»: گببوتی سببتەیرس
 کبۆرەی بە بەرامبەەر (ئامریکبا) گبرەوی بەرزکردنەوەی هەوڵی لە بەشێکن هەمووی ئەمانە گومانەوە، بکەونە خەڵک لێگەڕێین
 کبباردانەوەی لەوانەیە ئەمە: نببیە ژیببرانە کیسببتراتێژییە ئەمە کە بببن هبباوڕا پسببپۆڕەکان زۆربەی پێمببوابێ. ئێببران و ببباکوور

 «.بابەتە لەم شتی و لێکتێنەگەیشتن و هەڵە لێکدانەوەی هۆی بەێتە یا بکەوێتەوە، لێ پێچەوانەی
 مووشبەکیی و نباوکی تاقیکارییەکبانی لە کباتی پشبووی کباتی لە کبرا، نۆڤبامەر مبانگی یەکەمبی نیبوەی کە لێکدانەوەکەدا لە

 ئەگەری بەاڵم دەبببێ «بەرچبباوی» کبباردانەوەی ببباکوور کببۆرەی لەگەڵ کێشببە کە بببوو ئەمە گشببتیی هبباوڕایی ببباکوور، کببۆرەی
 نرخانببدنە کەم دەبببێ بەرچبباوی کبباردانەوەی ببباکوور کببۆرەی لەگەڵ كێشببە کە ئەوەی گببوتنی. «مامناوەنببدییە» ڕوودانەکەی

. جیهببانییەوە دووهەمببی شببەڕی دوای ەل شببەڕ سببەختترین هببۆی بەێببتە دەتببوانێ ئەمە کە وایە پێیببان پسببپۆڕان زۆربەی چببونکی
 هببۆی بە «بباکوور کببۆرەی لە جیبددی کێشبەیەکی» ڕابببردوودا سباڵی ڕاپرسبیی لە کە کاتێکببدا لە کە دەرکەو  ببۆی سبتەیرس
 ببۆ سبەرەکی کێشبەی وەک سورییە نێوخۆیی شەڕی کرابوو، پۆلێن مەترسییەکاندا یەکەمی ئاڵقەی لە ناوکیی چەکی پرۆگرامی
 ڕاسبتەوخۆی بەرەوڕووببوونەوەی لەببارەی جیبددی نیگەرانییەکی کە ئەمەیە نوێیە ئەمساڵ کە ئەوەی رابوو،ک دیاری چاودێریی
 هاتنەئبارای هۆی بەێتە دوژمنایەتییە ئەم هاوکا  کە ئەوەی و یەکگرتووەکان، ویالیەتە و باکوور کۆرەی نێوان لە سەربازیی

 .دایە ئارا لە مێژوودا، لە ئەتۆمی چەکی شەڕی یەکەم
 
 هببۆی بەێببتە دەتببوانێ کببۆرە دوورگەی لە نببوێ شببەڕێکی کە ئەمەیە ئاشببکرایی بە نیگەرانیببیەکە ئێسببتا»: گببوتی تەیرسسبب

: هەیە بوونیبان شبتە ئەم ببۆ سبەرەکیی هبۆی سبێ« .گبۆڕاوە شبەڕ لەبارەی خەڵک تێگەیشتنی. ناوکی چەکی لە کەڵکوەرگرتن
 مووشبەکێک بە گەشبەپێدان لە بباکوور کبۆرەی خێراکبانی وونەپێشبوەچ ئبون، یونبگ کیم و ترامپ دۆناڵد نێوان زارەکیی شەڕی
 ترامبپ پەیتاپەیتاکانی هەڕەشە و بکرێ قایم لێێ کە بچووک هێندە ئەتۆمیی کاڵوێکی بە یەکگرتووەکان ویالیەتە بگاتە کە
 .بکا پێویست ئەگەر سەربازیی هەنگاوی ئەنجامدانی لەبارەی دژبەرەکانی و
 

 جببان و خانەنشببینکراو دەریبباداری سببتارڤیدیس، جەیمببم وەک زانیبباریی خبباوەن چبباودێری وەیلێکببدانە لێکببۆڵینەوەکە ئاکببامی
 نێبوان نبائەتۆمیی پێکبدادانی ئەگەری سبتارڤیدیس. دەکباتەوە پشتڕاست ئۆبامادا سەردەمی لە ئەی ئای سی سەرۆکی برێنەن،
. سببەد لە ١١ ئەتببۆمی شببەڕی ئەگەری و دەکببا، پێشببەینی ۵١ سببەدا بببۆ ٢١ سببەدا لە ببباکوور کببۆرەی و یەکگرتووەکببان ویببالیەتە
 بە مووشببەکان یببا خببوارەوە بخبباتە یەکگرتووەکببان ویببالیەتە شببەڕکەری فڕۆکەیەکببی ببباکوور کببۆرەی ئەگەر وێببنە بببۆ ڕەنگەببێ
 .تۆڵەئەستێنی بواری بکەوێتە کێشەکە و ئامریکا وەاڵمدانەوەی هۆی بەێتە کە بنێ گوام ئامریکایی دوورگەی

 
  تا ٢١ ئەگەری دانی بۆ هەستیار فاکتەرێکی وەک ترامپ پێشەینینەکراویی باسی ئاتالنتیک دێ گەڵلە وتوێژێکدا لە برێنەن
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 هەاڵیسبێنەری نبایهەوێ باکوور کۆرەی کە دڵنیام تەقریەەن ئەمن»: گوتی برێنەن. کردووە شەڕی ئارای هاتنە بۆ لەسەد ٢۵
 ئەمبن نەببوو، ئەوتبۆ شبەڕێکی خوازیباری گرتووەکبانیەک ویبالیەتە کە ببوو سباڵیش چەندین و بێ سەربازی مەزنی کێشەیەکی

 «.هەیە کردەوەیەکی کام یا بڕیار کام توانایی ترامپ ئاغای نازانم
 

 نباردووە کبۆنگرەی ببۆ و «کبردۆتەوە ڕە  ڕەوایبیەکەی» ئەو کە ئێبران، ناوکیی ڕێککەوتننامەی بۆ ترامپ دووداڵنەی هۆگریی
 دروسببتکردنی بببۆتە شببێوە هەمببان بە بکببا، لببێ پاشەکشببەی کە هەیە ئەوە ئەگەری ئێسببتاش و بببکەن، بببۆ پێببداچوونەوەی تببا

 لە نباکۆکی، جێگبای ببابەتی هەنبدێک لەسبەر ئێبران و یەکگرتووەکبان ویبالیەتە بەرەوڕووببوونەوەی ئەگەری ئێسبتا. مەترسی
 یەمەن، دارەکانیچەکب تباقمە لە پشبتیوانیی و عێبراق و سبورییە لە مانۆڕەکبانی تبا ئێبران نباوکیی و مووشبەکی بەرنامەکانی

 دژی توونبدی بە سبعودی عەڕەبسبتانی و ئیسبڕائیل وەک هاوپەیمانەکبانی و یەکگرتووەکبان ویبالیەتە کە فەلەسبتین و لوبنان
 ویبالیەتە و ئێبران نێبوان لە شبەڕ لێکبۆڵینەوەکە بەشبدارانی بباکوور، کبۆرەی کێشبەی وەک هەر. دایە ئارا لە هەواڵنەن، ئەو

 ئەم. هەڵدەسبەنگێنن مامناوەنبدیی ئەگەری بە بەاڵم بەرچباو کباردانەوەی بە کێشبەیەک وەک نیهاوبەشەکا یا یەکگرتووەکان
 ببوو چامکییبانە لەم بەرچباو بەشبێکی خەریکبی ئیبران کە کاتێبک نەببوو، ڕاببردوودا سباڵی لە CFR ڕاپۆرتی لە سێناریۆیە

 .گومان ژێر نەکەوتەوو ناوکیی ڕێککەوتننامەی داهاتووی بەاڵم
 

 سبەر ببۆ سبایەێری مەزنبی هێرشبێکی زۆر، گەلێبک قورببانیی بە تێرۆریسبتی هێرشبی لە ببریتین چەشنە لەم کەیدی سێناریۆی
 هەرکبام لە بیبدەنگیی گرتنبی لەبەرچباو بە نەکبراو پێشبەینیی دانەی دوو و یەکگرتووەکبان ویبالیەتە هەستیارەکانی ژێرخانە

 یببا یەکێبک و چبین نێبوان لە یبا نباتۆ ئەنببدامانی و ڕووسبیە نێبوان لە سبەربازیی ڕووبەڕووببوونەوەی: ٢١١٧ لە بەرەیبانە لەم
 .چین باشووری دەریای لە کێشەلەسەرەکان ناوچە لەسەر ئاسیا خۆرهەاڵتی باشووری واڵتی چەند

 
 بببوونی خراپتببر ڕەنگببدانەوەی لەوانەیە» دەکبباتەوە ڕوون شببێوەیە بەو ڕووسببیە - نبباتۆ کێشببەی لەبببارەی نیگەرانیببی سببتەیرس

 سبەرۆک هەڵەژاردنی لە) ڕووسیە دەستوەردانی ئاشکرابوونی بە. بێ ڕووسیە و یەکگرتووەکان ویالیەتە نێوان پەیوەندییەکانی
 هەمبببان لە« .دا هەڵ سبببەر ئورووپبببا ڕۆژهەاڵتبببی لە دی شبببوێنێکی لە کێشبببەیەک پەیوەنبببدییەدا، لەو و (٢١١٦ لە کۆمببباریی
 مبانگی لە کۆمۆنیسبت حیمببی کبۆنگرەی لە دەسەاڵتەکەی قۆرخکردنی لە جینپینگ شی سەرکەوتنی چاوگرتنی بەلەبەر کاتدا،

 جبارێکی چینییەکبان لەوانەیە ،(چبین نێوخبۆئی سیاسبەتی) نێوخۆ سەقامگیریی کە پێەکەن هەست ڕەنگەێ خەڵک» ئۆکتۆبر،
 «.بن شەڕانی چین باشووری دەریای لە کە بکا لێ وا دیکە

 
  مامناوەندییان کاریگەریی بەاڵم پێش بێنە وێدەچێ زۆر کە ەنه دیکە ئەگەری دوو یەک، پلە مەترسیی نێو لە لەمانە جگە
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 بەڕێبوەبەرایەتیی کە شبوێنێک ئەفدانسبتان، شبەڕی ببوونی خراپتبر: دەببێ یەکگرتووەکان ویالیەتە بەرژەوەندییەکانی سەر بۆ
 کە هاوکبا  رییەسبو لە توونبدوتیژی پەرەئەسبتاندنی و داوە پێشبوو سیاسبەتی بە درێبژەدان ببۆ نیبوەچڵی بەڵێنییەکی ترامپ
 .دەست دەگرێتەوە وێرانەکەی واڵتە کۆنتڕۆڵی دووبارە ئەلئەسەد بەشار سورییە کۆماری سەرۆک

 
 و داببوو وەڕاسبتگەڕان ئەگەری یەکەمبی پبلەی لە لەوەپێش ساڵ دوو کە عێراق لە پتر لێکهەڵوەشانی کە سەرسوڕمانە جێگای
 نیگەرانییەکببان سببەرەڕای. نەکەو  دەر ئەمسبباڵدا اپرسببییەکەیڕ لە هەبببوو، ڕابببردوودا سبباڵی لیسببتەی لە دووهەمببی پببلەی

 وەزیرانبی سبەرۆک ڕاببردوو، شبەممەی. نەمبابوو ئەمسباڵدا هەڕەشبەکانی لیسبتەی لە داعشبیش تێرۆریسبتیی، هێرشی لەبارەی
 تەواوی ەب هاوپەیمانەکبان و عێبراق هێمەکبانی کە کبرد ئیبددیعای ئەو: کرد کارە ئەم هۆی شیکردنەوەی بە یارمەتیی عێراق
 دەخبا دەری دووشبەممە ڕۆژی نیویبۆرک لە ئوتوببوس تەرمینباڵی تەقاندنەوەی هەوڵی بەاڵم کردووە، ڕزگار داعش لە واڵتیان

 .هەبێ درێژەی وا هەر دەدا، لەکیس دەسەاڵتی ژێر ناوچەی داعش کە ئەوەی سەرەڕای دەتوانێ تێرۆریمم هەڕەشەی چۆن کە
 

 (بۆتەوە وباڵ دا "کوردستان" ی٧٢١ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ی مارچی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 

 بۆمبی کات بۆدیاریکراوی سووریە
 

 یۆشکا فیشێر

 
 تایەەتی بە ئورووپا، ناوەندی کە دەچن، یەک وەک( ١٦١٨ - ١٦٤٨) ساڵە سی شەڕی لەگەڵ بوارەوە زۆر لە سووریە کێشەی
 کە ببوون یەک لەدوای یەک کێشبەی شبەڕەکە دوورەوە لە. کبرد خباپوور سەردەمەی، ئەم حەڵەبی ماگدێەورگ، ئاڵمانیی شاری

 کە پێهبا  کۆتبایی وێسبتفالیا ئاشبتی بە کاتێبک تەنیا و سەپاند ئورووپادا خەڵکی بەسەر نەهاتووی لەپێوان مەینەتەاریی
 .بەوون اندووم تەواوی بە بەشدارەکان میەنە گشت

 
 کەلێنبی سەرەکیی هۆی هەروەک بوو، پرۆتیستان و کاتۆلیک کریستیانی نێوان لە ئایینی کێشەی ڕواڵە  بە ساڵە سی شەڕی
  بۆ ڕووکەشێکە ئایین سووریە، ئەمڕۆی هەروەک بەاڵم،. ئەمڕۆ نێوەڕاستی ڕۆژهەاڵتی لە شیعە و سوننی موسڵمانانی نێوان
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 .ناوچە دەسەاڵتداریی و اڵ دەسە سەر لە قووڵتر ملمالنێی
 

 بە کۆتاییهێنبان و دێموکراسبی داوای خۆپیشباندەران کە کاتێکبدا لە هەڵدا، سەری عەڕەبیدا بەهاری کاتی لە سووریە شەڕی
 حیمبببوڵاڵ، و ئێببران. نێببونەتەوەیی پرسببێکی بببووە زوو زۆر بەاڵم. دەکببرد ئەلئەسببەدیان بەشببار سببەرۆککۆمار، دیکتبباتۆریی

 لە ئەسبەد شکسبتی بە پێشبیان و کرد سەربازییان دەستوەردانی ، ڕووسیه لەگەڵ دەکا، پشتگیریی ئێران کە لوبنانی میلیشیای
 .گر  سوننی، میەنی نوێنەری وەک سعودییەوە عەڕەبستانی و تورکیە لەمیەن کە نەیارەکان، هێمە بەرامەەر

 
 و پێکببرد دەسببتی داعببش دژی یەکگرتووەکببان ەتەویببالی ڕێەەریببی بە هەڵمەتێببک و بببۆوە بەرباڵوتببر شببەڕەکە کاتببدا، لەهەمببان
 خێبرا سبووریە، بباکووری کوردەکبانی و تبورکیە نێبوان لە ئەمجارە دی، کێشەیەکی شکا، تێك داعش ڕابردوو ساڵی کە کاتێک
 کە( گەل پاراسبببتنی یەکینەکبببانی) یەپەگە یەکگرتووەکبببان، ویبببالیەتە هاوپەیمبببانی جەنگببباوەرانی ئێسبببتا. پێکبببرد دەسبببتی

 ڕووبەڕووبببوونەوەی ئەگەری ئاکامببدا لە ئامببانر، کببراونە تببورکیەوە لەمیەن وێببنەن بببێ داعببش دژی شببەڕ بببۆ یانەسببەلماندوو
 ویبالیەتە پێکدادانی پەرەئەستێنی مەترسیی لەوانە، جگە. بۆتەوە بەرز ناتۆ هاوپەیمانی دوو نێوان لە ڕاستەوخۆ سەربازیی

 و یەکگرتووەکبان ویالیەتە ئاسمانیی هێرشی لە باس کە دواییانە ئەم ڕاپۆرتەکانی گوێرەی بە کە ، ڕووسیه و یەکگرتووەکان
 .دەکاتەوە پشتڕاست دەکەن، سووریە لە ڕووسیایی بەکرێگیراوی دەرزەن چەند کوژرانی

 
 کبێ کە نبیە ئەوە لەسبەر چیتبر کێشبەکە. دەبێ مەترسییدارتر و دێت هەر وێدەچی سووریە تراژێدیای بڕگەیەک، هەر لەگەڵ

 نێببوان لە تەنیببا کێەببڕکێیەکە. هەژەمببۆنییە خبباوەن نبباوین خببۆرهەاڵتی لە کببێ بەڵکببوو بەدەسببتەوەیە، ەسببەاڵتید دیمەشببم لە
 زۆرتبر خبۆی و دێبت هەر کە سوننیشە، عەڕەبستانی و شیعە ئێرانی نێوان لە بەاڵم نیە، یەکگرتووەکاندا ویالیەتە و  ڕووسیه
 .یەکگرتووەکانە الیەتەوی ی دیکه هاوپەیمانێکی کە دەگونجێنێ، ئیسڕائیل لەگەڵ

 
 هانببدانی هببۆی بەێببتە کە سببووریە، ببباکووری لە کببوردییە دەوڵەتێکببی دروسببتەوونی لە ترسببی زۆرتببر خببۆی نببۆرەی بە تببورکیە
 بببۆ هەوڵ( کوردسببتان) عێببراق ببباکووری کوردەکببانی بێگومببان،. تببورکیە ڕۆژهەاڵتببی باشببووری کببوردی جوداییخوازەکببانی میەنە

 .برد بەڕێوە ڕابردوودا ساڵی لە سەربەخۆییشیان گشتپرسی تەنانە  و دەدەن انخۆی دەوڵەتی دامەزراندنی
 
 تبا. هەیە سبووریە باشبووری و لوبنبان لە خبۆی تەنباهی بەرژەوەنبدیی ناوچەکە، سەربازیی زلهێمی ئیسڕائیل، کۆتاییدا، لە
 بببۆ ئاسببمانی هێببمی  بە بببووە چببارنا بەاڵم. گرتەببوو بەدوور شببەڕەکە لە خببۆی زۆر ڕاددەیەکببی تببا ئیسببڕائیل دواییببانە، ئەم

  باکووری سنووری لە خۆی بوونی کە ئێران بە پێشگرتن بۆ و حیمبوڵاڵ دەست بە سەربازیی کەلوپەلی گەیشتنی بە پێشگرتن
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 .بکا دەستوەردان بسەپێنێ، ئەوان
 

 ئاسببمانی نێببو بببووەچوو سببووریەوە لە کە ئێرانببی فڕۆکەوانببی بببێ فڕۆکەیەکببی کە کاتێببک مببانگە، ئەم ئیسببڕائیل تێببوەگالنی
 ببنکە سبەر کبردە هێرشبیان وەاڵمبدا لە ئیسبڕائیل شبەڕکەرەکانی فبڕۆکە کە کاتێبک. ببوو بەرباڵوتبر خوارەوە، خستە ئیسڕائیل

 سببباڵمەتی بە فڕۆکەوانەکبببان)  خبببوارەوە کەوتە سبببووریە فبببڕۆکەی دژە ئببباگری لەمیەن یەکێکیبببان سبببووریە، لە ئێرانییەکبببان
 .ئەسەد هێمەکانی سەر بۆ ئیسڕائیل ڕاستەوخۆی هێرشی هۆی بووە کە ،(ئیسڕائیل خاکی نێو گەیشتنەوە

 
 کۆمباری سبەرۆک نێبوان تبایەەتیی پەیوەنبدیی بە پشبت ناتوانێ ئیسڕائیل کە بوو ئاشکرا زوو زۆر ڕووداوانەدا، ئەم کاتی لە

 یبا نبایهەوێ یبا کە دا شبانینی ڕوسبیە. بەەسبتێ نەتانیباهو بێنیبامین ئیسبڕائیل وەزیرانبی سەرۆک و پوتین ڤالدیمیر  ڕووسیه
 .چامکە ئەکتەرێکی سووریە لە نا یا بێ خۆش پێی ئیسڕائیل ئێستا کەوابوو،. بکا کۆنتڕۆڵ ئێران ناتوانێ

 
 لە وەهببا کێشببەیەکی. ئێببران و ئیسببڕائیل نێببوان لە ئەمجببارە هەاڵیسببێ، دەتببوانێ شببەڕێکیتر کە بەرەیە لەو دەقبباودەق ئەمە

. بببدا ڕوو ئاسببانی بە دەتببوانێ شببتە ئەم هەنببووکەیی دۆخببی گرتنببی لەبەرچبباو بە بەاڵم ،نببیە کامیانببدا هببی  بەرژەوەنببدیی
 لە خببۆ دەکەن مسببۆگەر سببەربازیی سببەرکەوتنی حیمبببووڵاڵ و ئێببران ، ڕووسببیه ئەسببەد، ڕێژیمببی کە کاتێببک نبباتوانێ ئیسببڕائیل
 بەشبێوەیەکی ئێبران، ئەو، دوژمنبی و دەکەن ئیسبڕائیل ئاسایشبی لە هەڕەشبە مەیبدانیی فاکتەرەکبانی. بگبرێ بەدوور کێشەکە
 .دەکەن بەهێم بەرچاو

 
 دەبێبتە چبونکە مەترسبییەوە، دەخباتە نباوچەکە سبەرجەم( دواوە لە سبعودی عەڕەبسبتانی و) ئیسبڕائیل و ئێبران نێوان شەڕی

 کە ەوەیئ لەبەر تەنیبا نە دەببێ، ئورووپباش لەسبەر ڕاسبتەوخۆی کاریگەریی ئەمە بەاڵم. هەژمۆنی بۆ شەڕ لە دی بەرەیەکی
 کۆمبباری سببەرۆک هەڕەشببەی لەبەرچبباوگرتنی بە. ببباکوور بەرەو زیبباتر پەنببابەری نبباردنی هببۆی دەبێببتە مەزنتببر کێشببەیەکی
 نێببو بکەوێببتە دەتببوانێ ئورووپببا هەڵوەشببێنێ، ئێببران نبباوکییەکەی ڕێککەوتببنە کە ترامببپ دۆنالببد یەکگرتووەکببان ویببالیەتە

  زنیمە شەڕێکی تەنانە  و چەک، سامناکی کێەڕکێیەکی
 .هەڵدایسێ سنوورەکانی نیمیکی لە کە ، دیکه

 
 دەبببێ ئورووپبا. ببێ تەماشباوان دوورەوە لە کە نبیە لەبەرژەوەندییبدا چیتبر ئورووپبا مەترسبییانە، ئەم گرتنبی لەبەرچباو بە

 رکبدارییئە ئورووپبا یەکیەتیبی کە ئەوەی لەبەر و بکبا ئێران لەگەڵ ناوکیی ڕێ کەوتننامەی لە داکۆکی خۆی تەناهیی لەبەر
  لە هەڕەشە ڕاستەوخۆ کە بدا هەژمۆنی تووندوتیژانەی ملمالنێی بە ڕێگا نابێ هەیە، ئیسڕائیل بە بەرامەەر درێژخایەنی
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 .بکا ئیسڕائیل
 

 نێوەڕاسبت، ڕۆژهەاڵتبی لە  دیکبه مەزنی شەڕێکی هەڕەشەی هۆی بە. ئورووپایە دیپلۆماسی کاتی زۆرتر، کا  هەموو لە ئێستا
 .بن دەستەەکار دەبێ ئوروپا ڕێەەرانی

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٢ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ی مارچی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------------ 

 
 سەردەمی پاکڕەوشتیی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەسەر چووە

 
 جەیمز تراوب

 
 بە یەکگرتووەکبان ویبالیەتە ڕاببردوو، جیلبی ببۆ. ئامریکبایە دەرەوەی سیاسبەتی ئایبدیالیممی ڕستانیگۆ نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی

 بەکبباری دابببووە بەردەسببتی لە کە چەکوچببۆڵێکی گشببت گرینببگ، گەلێببک و سببەرکێش نبباوچەیەکی داڕشببتنەوەی دووبببارە هیببوای
 مافەکببانی بببارەی لە باشببوێژیی مرۆیببی، انیدەسببتوەرد دژەسببەرهەڵدان، دێموکراسببی، لە پشببتگیریی ڕێببژیم، گببۆڕینی: هێنبباوە
 .خۆنووسین چارەی مافی و مرۆڤ

 
 نیشبانی بتبوانێ فکبرانە و هیبوا پبارە، مبرۆڤ، گیبانیی ی تێچبووه هەمبوو ئەو ببۆ کە هەیە شبتێکی چ یەکگرتووەکان ویالیەتە

 چارەنووسبی عێبراق و وریەسبو لیەبی، بەحبرەین، میسبر، لە کۆتاییبدا لە کە ئاسبایی هباوواڵتی دەببێ گرینگتر، لەمەش بدا؟
 نبباوین خببۆرهەاڵتی لە ڕووی دەگببمەن بە زۆر ئاشببتی. تببرس و زینببدانیەوون مببردن، بببدەن؟ نیشببان چببی دەسببت، گببرتە خۆیببان
 دی شبتی زۆر وەک ببێ باشبتر ڕابردوو لە لەوانەیە داهاتوو کە هەستەی ئەو بەاڵم لیەی، یا یەمەن سووریە، بڕوانە کردووە،
 .نێژراوە

 
 کە خوێنببدەوە، م«نبباوین خببۆرهەاڵتی لە تەنبباهی کانی نوێیببه بنبباخە: خۆڵەمێشببان دوای نەزمببی» (کتێەببی) کە کاتێببک مببن

 لەم بیببر کە کببرد ناچببار خببۆم کببراوە، چبباپ فاوندەیشببن سببێنچری (چاپخببانەی) لەمیەن کە نووسببراوەیە چەنببد کببۆکراوەی



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

92 
 

 لە ئاوڕێبک دەکبا ناچبار  خوێنبدنەوەکەی خبودی مبەاڵ داهاتوو، بڕوانینە کە دەکا بانگهێشتمان کتێەەکە. بکەمەوە گۆڕستانە
 ئەم پاشببماوەی کە شببتەیە ئەو گشببت لێببوەدەکرێ باسببیان کە ەکببانی«خببۆڵەمێش»: سببەردێڕە ئەم بببڕوانە. بببدەیەوە ڕابببردوو

 دوای عەڕە  سیاسبببببەتی ،٢١١٧ کبببببۆکراوەیەکی لە. هەڵلووشبببببن عەڕە  جیهبببببانی ٢١١١ لە ببببببوون ئامبببببادە کە ئببببباگرانەیە
 لەنێبببو ئاواتبببانە ئەم کە وابببوو ببببڕوا سببەدەیەک دیکتببباتۆری، سبببەرهەڵدانەوەی سببەردەمی ئەزموونەکبببانی: سببەرهەڵدانەکان

 مەیتخانەیە؟ ئەم سەر لە بێ کردنەوە دروست شایانی کە ماوە شتێک ئاخۆ کە دەکا پرسیار ئێستا. چووبوون
 

 هەنگباو نباوچەیی ئاسایشبی بەنباوی ەیەکەو بە کە دەوڵەتبانێکە وێسبتفالیی نەزمێکبی بگبوترێ دەبێ کە ،(نەزمە) شتە ئەم
 بە سبببەرەتادا لە کە نببباوچەیەک کە ئەوەیە دەببببێ، لێکبببردنەوە بیبببر ببببۆ و گاڵتەجببباڕانەیە گەلێبببک کە شبببتەی ئەو. دەنبببێن

 ئێسببتا کبرا، سببەراوبن دێموکراسبی گەشەسبەندنی بببۆ ڕێخۆشبکردن و بێببمراو دیکتباتۆرێکی ڕووخانبدنی بببۆ ئامریکبا داگیرکباریی
 بەشبێکی لە دیکتاتۆرەکبان: تێبدەگەین هبۆیەکەی لە ئبێمە بەاڵم. ببدا دیکتباتۆرانە ئاشتییەکی بۆ هەوڵ کە دەدرێ پێ ڕێگای

 چەنبد تەنیبا لەوانەیە سووریە، ئەلئەسەدی بەشار خراپتر، هەموویان لە. کردووە پتەو خۆیان دەسەاڵتی ناوچەکە بەرچاوی
 دەتببوانێ بببۆیە و بببێ دوور واڵتەکەی ڕووبەری سببێی سببەر لە دوو نببمیکەی بەسببەر کببۆنتڕۆڵ بەدەسببتەوەگرتنی لە حەوتببوو
 بە بەاڵم نیبیە، دوور بیسبتەم سبەدەی باوی دۆخی بۆ گەڕانەوە لە زۆر عەڕە  جیهانی. بکا سەروەری لە شێوەیەک بانگەشەی
 وچەکەنبا لە کە شتەی ئەو لەمە، جگە. سەرەکییەکاندا یاریکەرە نێوان لە جیاواز گەلێک شێوەیەکی بە دەسەاڵ  دابەشەوونی
 .واڵتەکانە نێوان کێەڕکێی بەڵکوو نابێ تاکەکان مافی دەچێ بەرەوپێش

 
 تببا ئەفدانسببتان چببوومە ٢١١٩ لە مببن. بببم بەتەنیببا وانببیە پببێم بەاڵم دەکەم قسببە مببارانگەز ئایدیالێسببتێکی وەک مببن لێببرە

 ئەم کە وابببوو پببێم مببن. ەگیرالێببوەرد کەڵکبی هار قەنببده دەرەوەی لە کە سببتراتێژییەک بەیببنم، بەرهەڵسببتکاران دژی چبامکیی
 کە ئاکبامە ئەم گەیشتمە دوایە بەاڵم. نەبێ کاریگەریی بۆ پێویست کاتی لەوانەیە ئەگەرچی باشە، بیرۆکەیەکی ستراتێژییە

 واڵمبی کەم زۆر خەڵبکەکەی و فرەئاواڵە سنوورەکان فرەمەزن، ئەفدانستانی. بوو باش جیاواز تەواوەتی بە واڵتێکی بۆ ئەمە
 کۆمبار، سبەرۆک جێگری قسەی بە کە دەخواست ئاواتی ئۆباما کۆمار سەرۆک کە وایە پێم من.  دەدەنەوە ناوەندیی دەسەاڵتی

 ئەفدانسبتان و بکا تێرۆریمم دژایەتیکردنی لەسەر جەخت خۆی بەرژەوەندیی لە پارێمگاری بۆ ئامریکا کە کردبا بایدێنی جۆ
 .بهێڵێ جێ (ئەفدانستانییان) خۆیان بۆ
 

 کە ببووم چباوەڕوان بێسبەبرانە مبن میسبر، گەیشتە عەڕەبی بەهاری گەرەدەلوولی ،٢١١١ ژانوییەی کۆتاییەکانی ەل کە کاتێک
 ئەو کۆتاییبدا لە. بێنبێ دەسەاڵ  لە واز کە بکا موبارەک حوسنی کۆمار سەرۆک لە داوا و بگرێ میسر خەڵکی میەنی ئۆباما
 میسببر گشببت هەڵگببرێ، دەسببت (پۆسببتەکەی لە) دەسببتەەجێ کە ڕێدەرببب ڕەزامەنببدیی موبببارەک کە کاتێببک و کببرد کببارەی ئەم
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 نێوەڕاسببت خببۆرهەاڵتی لە مێببژووی دروسببتی میەنببی جببار یەکەم بببۆ یەکگرتووەکببان ویببالیەتە وێببدەچوو. بببوو شببادی نببوقمی
 دەسبەاڵتیی بێ لە سەری کلینتۆن، هیالری دەرەوە، کاروباری وەزیری. چوو میەکیتردا بە مێژوو ئاراستەی بەاڵم. هەڵەژاردبێ
 شببێوەیەکی بە دەسببەاڵ  کردنببی دەستاودەسببت لە پشببتگیریی کە کببرد ئۆبامببای ئامۆژگبباریی و مببابوو سببوڕ جببوواڵنەوە ڕێەەرانببی
 کلینتبۆن دوودڵیی بەاڵم. لێدەکەوتەوە جیاوازی ئاکامێکی ئەمە چۆن کە بەینین دژوارە دواوە بۆ ئاوەڕدانەوە بە. بکا ڕێکوپێک

 .بوو ڕەوا
 

 ویببببالیەتە کە دەبببببوو باشببببتر کە ئەمەیە وەریگببببرین ترسببببناکە بەفیببببڕۆدانە لەم دەتببببوانین کە گیرییەیئاکببببام ئەو ئبببباخۆ
 کردببببا؟ دیکتاتۆرەکبببانی هاوپەیمبببانە لە پشبببتگیریی کبببردی، پێشبببتر سبببەدەی لە چبببۆن وەک ،٢١ سبببەدەی لە یەکگرتووەکبببان

 لەوانەیە ئەگەرچبی کبردین، کۆنترۆڵی و پێشگیری بەسەبری سیاسەتی ژیریی فێری درەنگ، زۆر عێراق، کارەساتی بێگومان،
 و نەخبوازراو ئاکبامە فێبری جبارێکیتر، لیەبی لە دەسبتوەردان وێرانکەرەکبانی ئاکبامە. ببێ مەترسبیدار تەنانە  و نائومێدکەر

 لە دەکبرد، سبەیر وای بۆخۆی وەک ئۆباما، پرەنسیپی بە هەڵوێستی بەاڵم. کردین خێرخوازانەی هەوڵی پێشەینینەکراوەکانی
 جێهێشبت، عێبراق هبی لە مەزنتبر کارەسباتی گێبژاوی لە تەنیبا بە سبووریەیان چبی؟ سبووریە نەیبارانی بە بەرچباو ەتیییارم

 ئاکبامی لە نباتوانن ببن، ش «واقبیعگەرا» هەرچەنبدە. گبرتنە هەڵوێسبت قەد بە بێهەڵوێسبتیی ئاکامەکانی کە دا نیشانیان
 .بن ڕەزامەند سووریە

 
. دەیگبو  جبار زۆر ئۆبامبا وەک دادمەنبدییە، بەرەوە مێبژوو گشتیی چارەنووسی کە ناکا ماندڵخۆش بەوە دواییانە ئەم مێژووی
 کە نبیم پەشبیمان لەمە من. کردبا هەڵسوکەوتمان شێوە هەمان بە دەبوو کە بڕوایەم ئەم لەسەر ئێستاش من ئەمە، سەرەڕای
 سبووریەی نەیبارانی یبارمەتیی ٢١١٢ لە ئەو کە دەخواسبت ئباواتم و بێنبێ دەسبەاڵ  لە واز کە کبرد موبارەک لە داوای ئۆباما
 لەنێبو کە بگبۆڕین خەڵکبانە ئەم چارەنووسبی دەتبوانین کەم چەنبدە ئبێمە کە دێنبنەوە وەبیرمبان وێرانەکبان دیسانیش. کردبا

 نزیاتریشبما هەوڵبی ئەگەر کە( سبووریە لە جگە ڕەنگەێ) بەدوورە زۆر و دا، زۆرمان هەوڵی ئێمە. دەژین ستەمکاردا واڵتانی
 .هەبا جیاوازییەکی دابا
 

 ئەو دەرەکیببی ئاکبباری بببڕوانینە و بکێشببین سببەردەمدا ئەو بببن بە هێڵێببک کە دەکببا بانگهێشببتمان خۆڵەمێشببان دوای نەزمببی
 کە وێبدەچێ نباوچە دەسبەاڵتەکانی هەنووکەییەکبانی ملمالنبێ بەڕاسبتی،. هەڵبداوە سبەریان بشبێوییەکە دوای کە دەوڵەتانەی

 شببێوەی بببۆ دەرفەتێببک نباوین خببۆرهەاڵتی لە وێسببتفالی کەشببوهەوای گەڕانەوەی سبەرەتای لە اشببانپ ڕەنگەببێ،. بکببا تەشبەنە
 کە ئەوەیە خۆمباڵییە کێشبەکە ببۆچی کە ئەوەی هۆکارەکبانی لە یەکێک بەاڵم. بڕەخسێ دەوڵەتەکان نێوان لە هاوکاری نوێی

 سبەرەکیی پرەنسبیپی وەک جیهبان نەزمبی» یکتێەب لە کە نەکبردووە قەبووڵ کیسبینجێریان شبتەی ئەو عەڕە  جیهانی واڵتانی
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 شبازادە هەروەک بکبا، نێوخۆ نەزمی چارەسەری کە واڵتێک گشت بە ڕێگادان ویستی واتە دەکا، باسی ی«وێستفالی سیستەمی
 و یەمەن واڵتببی هەردوو لە نێوەڕاسببت، ڕۆژهەاڵتببی لە. کردیببان سبباڵەدا سببی شببەڕی کۆتببایی لە کاتۆلیکەکببان و پرۆتێسببتان
 ئەگەر. سبببعوودی عەڕەبسبببتانی ڕێەەرایەتبببی بە سبببوننی میەنبببی دژی حیسبببابە پاکبببانە خەریکبببی شبببیعی زمێکبببینە سبببووریە،

 وەک هەر دەبیبنن، هیتلێبر هاوتبای ئەخالقیبیەوە بواری لە خامنەیی، ئایەتوڵاڵ ئێران، مەزنی ڕیەەری بەڕاستی سعوودییەکان
 .بین خراپتر شتی چاوەڕێی دەبێ گو ، چرکەی ٦١ (پرۆگرامی) بە سەلمان بین محەممەد سعوودی، جێگرەوەی شازادەی

 
 وێببدەچێ هەنببدێکیان. نببیە یان دیکببه چبباوەڕوانییەکی (پێکببرا ئامبباژەی لەسببەرەوە کە) سببێنچری کتێەببی نووسببەرانی زۆربەی

 کبباتولیس، بڕایببان. نببیە قەببووڵ ئەویببان پڕهیواکببانی گریمببانە کە بببکەن بابەتێببک لەگەڵ هەڵسببوکە  کە دابببێ بڕیاریببان
 شبتێکی وەک نباوچەیی نوێی نەزمێکی دوورەدیمەنی باسی ئامریکا، گەشەی ناوەندی لە نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی بواری پسپۆڕێکی

 سباڵی حەفتبا شکسبتخواردووەکانی هەوڵە ئەزموونەکبانی باسبی وردی بە کاتولیس. دەکا «هەبێ بوونیشی هەر ئەگەر لێ ،»
 ،«زاڵە هاوکاریبدا بەسبەر( ژێئۆپۆلیتیبک) سیاسبی جوگرافیبای ێبیکێەڕک»: دەکا ناوچەکەدا لە نەزم دروستکردنی بۆ ڕابردوو

 هباوبەش هەڕەشبەی پێناسبەکانی» ،«دەگبرێ نباوچە ئاسایشبی هاوکاریی بە پێش سیاسی جوگرافیای بااڵدەستیی لە ترس»
 یدەسبببت کە گبببرینگە ڕاددەبەدەر لە» ئەوتبببۆ نەزمێکبببی چبببونکە بەاڵم« .دەشبببارنەوە بەرژەوەنبببدییەکان و ئەولەوییەتەکبببان

 یەکگرتووەکببان ویببالیەتە کە دەکببا پێشببنیار ئەو دەردەکەوێ، کبباتولیس نووسببراوەکەی مانشببێتی لە وەک هەر «لێهەڵگیببرێ،
 و لەخببۆڕا هەڵەی» ئەنجامببدانی بببۆ هاوپەیمانەکببانی بە پێشببگرتن لەنێویانببدا بەر، بگببرێتە بەکببردەوە هەنگبباوی دەتببوانێ

 .یەمەن لە اتیئیماڕ - سعودی شەڕی وەک «ستراتێژیک، کارەساتەاری
 

 لە. دەخببوازێ واشببینگتۆنیش لە بەڵکببوو خەلببیر لە تەنیببا نە بیرکببردنەوە شببێوازی لە بەرچبباو ئبباڵوگۆڕێکی ئەمە هەڵببەە 
 پێبداچوونەوە پێشبنیاری جێنتێلسۆن، بروس نێونەتەوەییەکان پەیوەندییە پسپۆڕی خۆڵەمێشان، دوای نەزمی ی دیکه شوێنێکی

 لە پشبتیوانی وەسبتاندنی و ئێبران بە بەرامبەەر دیپلۆماسبی بە ڕێگبا لەویبدا کە دەکبا اندایەکگرتووەک ویالیەتە سیاسەتی بە
 ئێسبببتا تبببا. ببببدرێ سیاسبببی ئیسبببالمی ڕەوایبببی قەبببووڵکردنی و سبببەلمان ببببین محەمبببمەد وەک کاریممبببا خببباون دیکتببباتۆرێکی

 دژی سبوننە نێوخبۆیی کەمپەینبی لە هەم و یەمەن لە هەم سبعودییەکان بە بێسبنووری دەسبتئاواڵەیی ترامبپ بەڕێوەبەرایەتیی
 ڕێگبای لە سبعودییەکان بە نایبا  هەرە دیباریی بەخشبینی ئامبادەی وێبدەچێ بۆخبۆی ترامپ کە کاتێکدا لە بەخشیوە، قەتەر

 ویببالیەتە وێببدەچێ زۆرتببر داهبباتوو، سبباڵی چەنببد مبباوەی بببۆ. بببێ ئێببران لەگەڵ نبباوکی ڕێ  ەوتننببامەی هەڵوەشبباندنەوەی
 خۆڵەمێشببان دوای نەزم دامەزرانببدنی بببۆ لەرزۆکەکببان هەوڵە بە یارمەتییببدان بە پببێش ارمەتی،یبب جیببا  لە یەکگرتووەکببان

 .بگرێ
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 ڕێمدارییببان و ئببازادی تببامی خەڵببک کە کاتێببک. نبباهێنێ سیاسببە  بە کۆتببایی نەزم»: دەیببمانین کە هەیە شببتێکیتر هێشببتا،
 «.سەرهەڵدەدەنەوە جارێکیتر کۆتاییدا لە ئاگرانە ئەم. بکەیەوە دوور لەوانی  هەتایه تا ناتوانی تۆ چێشت،

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٣ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ی ئەپریلی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------------ 

 
 ران بەڕێوەیەدوابەدوای هێرشی ئاسمانی بۆ سەر سووریە شەڕی ناڕاستەوخۆی ئیسڕائیل و ئێ

 
 ڕافائیل ئارین: نووسەر

 
 ئەگەری سبووریە، لە ئێبران ئامانجەکانی سەر بۆ ئیسڕائیل هێرشی دوای کاربەدەست، و توێژەر چەند لێکدانەوەی گوێرەی بە

 .کردبێ زیادی وێدەچی ئیسالمیی کۆماری و جوولەکە دەوڵەتی نێوان لە سەربازیی ناکۆکییەکی
 

 پێشببووتر، ڕۆژانببی لە ئەگەر»: گببوتی سێشببەممە ڕۆژی ئیسببرائیل بەرگریببی وەزیببری و پێشببوو سببەرۆکوەزیرانی ببباراک، ئێهببود
 «.سەدە لەسەر دە نمیکەی ئێستا بوو، سەد لەسەر یەک نمیکەی (ئێران لەگەڵ سەربازیی کێشەی) ئەگەری

 
 ئەو وەاڵمبی انییەکبانئێر وێبدەچی» دایەوە؛ وەاڵمبی نەتەوەیبی ئاسایشبی لێکبۆڵینەوەی ئەنسبتیتۆی سبەرۆکی یبادلین، ئامۆس
 سببەر بببۆ ئەمجببارە هێرشببەکانی لەبەر. نەبببێ دەسببتەەجێش ئەگەرچببی کردوویەتببی، ئیسببڕائیل دەڵببێن کە بببدەنەوە هێڕشببە

 هێمەکانی سەر بۆ هێرش بە درێژەدان لە ئیسڕائیل تا دەکاتەوە سمی ڕه ئەستاندنەوەیەکی تۆڵە لە بیر ئێران سەربازەکانی،
 ئەوان دا، ئیسبڕائیلی سبەر ببۆ هێبرش بڕیباری ئێران کاتێک ئەگەر کە، کرد زیاد ئەوەشی ەوئ« .بکا چاوترسێن سووریە، لە
 دیبکە شبوێنێکی هەر یا لوبنان سووریە، دەتوانێ شانۆیە ئەم شوێنی» . ناکەن ڕا خۆیان دەسەاڵتی ژێر ناوچەی لە کارە ئەم
 «.وەرگرێ خۆی تییەکانینەری تێرۆریستییە بەکرێگیراوە لە کەڵک لەوانەیە ئێران و، بێ جیهان لە
 

 نێبوان لە «بەرەوڕووببوونەوە» بەڕێوەببوونی ڵبێ ده دێمۆکراسبییەکانیش لە داکۆکیی بنکەی سەرۆکی جێگری شانمێر، جاناتان
  دەیان لە نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی ی«شەڕ خراپترین» ڕوانیی چاوه کە هێندەیە سووریە، نەوتی لەسەر ئێران و ئیسڕائیل
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 .بکەین ساڵدا
 

 گۆڤباری لە کبردووە، یەکگرتووەکبان ویبالیەتە دەوڵەتبی ببۆ ببارەوە لەو کباری و تێرۆریبممە ئبابووریی توێژەرێکی کە شانمێر
 سبەر دەکەنە هێبرش کە تێرۆریسبتییەکانی تباقمە لە پشتیوانیی لە دوورودرێژی ڕابردوویەکی کە ئێران»: نووسی پۆلیتیکۆدا
 بببوو دەمێببک زۆر کە شببتێکە ئەوە دەکببا، ئیسببڕائیل دەوڵەتببی بردنببی لەنێببو پەیتاپەیتببای داوای هاوکببا  و هەیە ئیسببڕائیل
 خۆیبان کبراون، پبڕچەک ددانان تا مووشەک ٢٥١١١١ بە کە ئێران، لوبنانییەکانی و سووریەیی بەکرێگیراوە. دەکرا چاوڕاونیی

 لە نباوچە شبەڕی تبرینخراپ بێگومبان ئەوە. دەکەن ئامادە ناڤین خۆرهەاڵتی لە سەربازی هێمی پێشکەوتووترین دژی شەڕ بۆ
 «.دەبێ ڕابردوودا ساڵی دەیان

 
 ئاشبکرا بە کە کبرد ڕێنبوێنی وەزیرەکبانی «گبرژ دۆخبی»  بە ئامباژە بە ناتانیباهو بێنیبامین سەرۆکوەزیران چوارشەممە ڕۆژی
 .نەکەن سووریەدا و ئێران لەگەڵ پەیوەندیی لە ئاسایش هەنووکەیی دۆخی باسی

 
 لبێ خبۆی نباکرێ ئێران لەگەڵ «بەریەککەوتنێک» کە دەڵێن ئیسڕائیلیش کاربەدەستانی دا،تاکەکەسییەکان گفتوگۆ لە بەاڵم
 .مدرێ

 
 خۆی پێی جێ سەربازی شێوەی بە نادا ئێران بە ئیمن کە ڕایگەیاندووە پەیتا پەیتا و کردوون دیاری سووری هێڵی ئیسڕائیل

 یبا درەنگ کە ئەوەیە لێکدانەوەکە سوورە، کارە ئەم دانیئەنجام لەسەر ئیسالمیی کۆماری چونکە بەاڵم. بکا قایم سووریە لە
 .تەواو سەربازیی کێشەیەکی هۆی دەبێتە میەنەکان یەکەکانی دژی بەرژەوەندییە زوو
 

 پباککردنەوەی ڕاگەیەنبراوی ئامبانجی و ئێبران ناوکییەکبانی خولیبا هبۆی بە دەمبێکە زۆر ئیسڕائیل و ئێران نێوان گرژییەکانی
 کە دەگەیەنبببن ئەوە سبببووریە دواییبببانەی ئەم ڕووداوەکبببانی بەاڵم. هەببببووە درێژەیبببان ژێربەژێبببر خشبببە،نە لەسبببەر ئیسبببڕائیل
 .درەنگتر نەوەک پێش بێتە زووتر لەوانەیە چاوەڕوانکراوەکە پێکدادانە

 
 ەنبدچ و سبووریە لە ئاسبمانیی هێبمی بنکەیەکبی سبەر  کرده ئاسمانیی هێرشێکی ئیسڕائیل دووشەممە، ڕۆژی کرێ ده باس ک وه

 کە واببوو پێیبان سبەرەتا چباودێران زۆربەی کە کاتێکدا لە. ئێرانی کاربەدەستی حەو  کەم منی ناویاندا لە کوشتن، کەسی
 قەراغ نباوچەیەکی لە سبیڤیل خەڵکی دژی بە ئەسەد ڕێژیمی شیمیایی هێرشی بەرپەرچدانەوەی وەک یەکگرتووەکان ویالیەتە
 .کرد تۆمەتەار ئیسڕائیلیان ئاشکرا بە ئێران و سووریە ، ڕووسیه داوە، ئەنجام هێرشەی ئەو دوما، دیمەشم،



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

97 
 

 
 کانبباڵە ڕێگببای لە مڵە، دەگەیەنببێ سببووریە لە سببامانەکانیان بە زەرەر کە ئیسببڕائیل هێرشببی لەبببارەی ئەغببڵە  کە تبباران،
 تبۆڵە کە دا بەڵێنیبی و ونکبوژرا ئیسبڕائیلی شەڕکەری  فڕۆکەی هۆی بە کان ئێرانییه کە دانا بەوە ددانی فەرمییەکانی، شێوە

 .بستێنێتەوە
 

 گبوتی، دیمەشبم لە خبامنەیی، عەلبی ئێبران مەزنبی ڕێبەەری پبایەبەرزی ڕاوێژکباری ویالیەتبی ئەکەەر عەلی سێشەممە، ڕۆژی
 «.نامێننەوە وەاڵم بێ تاوانەکان»
 
 ئەم دیببداری لە ورشببەلیم،ئ گشببتییەکانی پەیوەنببدییە ناوەنببدی لە حیمبببوڵاڵ و ئێببران پسببپۆڕێکی شبباپیرا، شببیمۆن وتەی بە

 بەرپەرچبدانەوەی شبێوەی لەسبەر جەختیبان هاوپەیمبانە واڵتە دوو ئەم وێبدەچێ سبووریە پێتەختبی لە ویالیەتی حەوتوویەی
 .کردبێتەوە ئیسڕائیل هێرشی

 
 لەژێبر کە ببوو T4 ببنکەی لە ئێبران فڕۆکەوانبی ببێ فبڕۆکەی ناوەنبدێکی سبەر ببۆ دووشبەممە ئاسبمانیی هێرشی گوتی، ئەو

 .هەبووە سەرهەنگیی پلەی کوژراوەکان ئێرانییە حەو  لە یەکێک. بووە ئێران فەرماندەیی
 
 کبردووە، کباری سبەربازیی ڕاوێژکباری وەک ناتانیباهودا سبەرۆکوەزیریی دەورەی یەکەم لە کە شاپیرا، لێکدانەوەی گوێرەی بە

 جیبددی زیبانی و زەرەر هبۆی ببۆتە و داوە ئەنجبام یئاسبمانییەکە بۆمەارانە ئیسڕائیل کە مۆسکۆ و تاران کردنەکانی تاوانەار
 «.کردووە زیاد ئیسڕائیلی و ئێران نێوان سەربازیی دۆخی بوونی خراپتر ئەگەری ئێرانییەکە، ئامانجە سەر بۆ
 

 بە جبببۆمن بەرزاییەکبببانی لە ئیسبببڕائیل سبببەر ببببۆ هێبببرش ببببۆ هەوڵەکبببانی لەوانەیە ئێبببران»: گبببوتی و پێبببدا درێبببژەی ئەو
. ببدا پبێ پەرە کبردوون، جێگیبری سبووریە لە کە ‹بیبانیی لێژیبۆنی› دیکە شیعەی بەکرێگیراوی و حیمبوڵاڵ لە کەڵکوەرگرتن

 ببکەنە هێبرش بیانهەوێ حیمبوڵاڵ و ئێران کە ئەوەی هۆی بەێتە و تێپەڕێ سووریە لە لەوانەیە بوونە خراپتر ئەم وردەوردە
 «.کەناوچە لەدەرەوەی جوولەکە و ئیسڕائیلی ئامانجەکانی سەر
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٤ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ڕیاڵی ئێران لە دەالقەی جیاوازیی نرخی دراو بە فەرمی و لە بازاڕی ئازاددا

 
 ستیڤ ئێچ هانک -فۆربز 

 
 دوایبین میەن لە ببازاڕ دژی تۆوی گەلێک. بۆتەوە موازکەر نێوخۆیی فتیگیروگر بەرەوڕووی ئێران ئیسالمیی کۆماری ئابووریی

. کبراون زیباد گەلێبک ئێبران ئێسبتای ئبایینی ڕێژیمبی میەن لە و لێکبراوە ئاگادارییبان باشبی بە تبۆوانە ئەم. چێندران پاشا
 سبەپاندنی هبۆی ببۆتە ئێبران دەرەوەی سیاسبەتی بەرزەفڕییەکبانی نەببوون، بەس خۆجێیانە ئابوورییە گیروگرفتە ئەم ئەگەر

 .دەرەکییەکانیەوە دوژمنە میەن لە ئابووری ئابلۆقەی
 

 دەبێبتە گەردەلبوولە ئەم. تەواو گەردەلبوولێکی هبۆی دەبنە وەڕەزکەر، ئابلۆقەی و ناسک، و مواز ئابوورییەکی لە تێکەاڵوێک
 .زۆر بەدبەختییەکی هۆی

 
. کبرد دروسبت هبانکم سبااڵنەی بەدبەختیی ڕێژەی لیستەی چەندە، ئێران لە بەدبەختی ڕێژەی بمانم خێرایی بە کە ئەوەی بۆ

 ناخالسبی داهباتی ڕێبژەی لە ئباڵوگۆڕ و کبرد حیسبا  بانکەکبانم قەرزدانبی ڕێبژەی و هەاڵوسان بێکاریی، کۆی من لیستەکەی
 خەڵبک و «خراپە» ەئەو بێ سەرێ لە یەکەم شتی سێ ڕێژەی ئەگەر. کردەوە کەم لێی دانیشتووانم لە هەرکام بۆ نەتەوەیی

 کەم لێببی بببەکانم«خببراپ» شببتە کە نەتەوەیببی، ناخالسببی داهبباتی ڕێببژەی وەک تێببدا «باشیشببی» شببتی. دەکببا بەدبەختتببر
 «بەدبەختبی» پبلەی کە مانبایەیە بەو بێنبی، وەدەسبت بەدبەختیبدا لیسبتەی لە سبەرووتر پبلەی واڵتێبک هەرچبی. کردۆتەوە
 .لەسەرترە

 
 سبووریە، بەدوایبدا و ببوو ڤێنێبموئێال واڵ  بەدبەختتبرین. دەگر  خۆ لە واڵتی ٩٨ دبەختیبە لیستەی دا٢١١٧ مای مانگی لە

 دوای. پرینسببیپ و سبائۆتۆمێ ئببوکراین، هەرەزێگبۆوین، و بۆسبنی باشببوور، ئەفریقبای نیجێبرییە، میسببر، ئبارژانتین، برازیبل،
 .جیهانە واڵتەکانی بەدبەختترین لە یەکێک یازدە پلەی لە ئێران ئەوانە

 
 ڕەشبی ببازاڕی نرخبی لە چباو کە ئەوەیە زیندوو بەشێوەی ئێران، وەک نەخۆشێک، بەدەنی گەرمای پلەی ڕێگاکانی لە کێکیە
 فەرمبی نرخبی پرۆسبەی ژێرەوە دیاگرامی(. دۆمر/ڕیاڵ) بکەین ئامریکا دۆمری بە بەرامەەر ئێران ڕیالی( ئازاد بازاڕی واتە)
 :دەدا نیشان دۆمر / ڕیال ئازادی بازاڕی و
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 کە تبرامپەوە، کۆمبار سبەرۆک لەمیەن بەرجبام ڕێککەوتننبامەی دڕاندنی مەترسی لە ڕیاڵ نرخی دواییانەی ئەم هەرەسهێنانی
 نباردە ئێرانیی هەزاران ئەمە. گر  سەرچاوەی دەکا، خۆش ئێران دژی ئابلۆقە سێهەمی و دووهەم وەجەەی سەپاندنی بۆ ڕێگا

 دۆمر بە ڕیاڵەکانیبببان ئەوان کە ببببوو لەوێ ئەوە. پبببارە ئببباڵووێری دووکبببانی لە پبببڕە کە تببباران، لە فیردەوسبببی شبببەقامی
 .گۆڕییەوە

 
 ڕێبژەی توانیبومە مبن دەکبا، ئێبران لە نرخ گرینگترین نوێنەرایەتیی کە دۆمر، / ڕیاڵ گۆڕینەوەی نرخی لە کەڵکوەرگرتن بە

 ببۆ مەتمبانە جێگبای شبێوەیەکی بە دەتونێ ازادئ بازاڕی لە گۆڕینەوە نرخی بێگومان. بکەم حیسا  ئێران لە نرخ هەاڵوسانی
 ڕێببژەی کە دەریببدەخا ژێببرەوە دیبباگرامی. لێببوەرگیرێ کەڵکببی ئێببران سەرانسببەری لە هەاڵوسببان ڕێببژەی دروسببتیی حیسببابکردنی
 ویبببالیەتە دۆمری بەرامبببەەر لە ڕیببباڵ نرخبببی هەرەسبببهێنانی بە ،%٥٣،٨ تبببا چبببۆن ئێبببران لە نبببرخ سبببااڵنەی هەاڵوسبببانی

 .سەر چۆتە ایەکگرتووەکاند
 

 حیسبا  بەدبەختبی نبوێی لیستەی %٥٣،٨ بۆ نرخ سااڵنەی هەاڵوسانی ڕێژەی سەری چوونە لە کەڵکوەرگرتن بە ئێمە ئەگەر
 .سووریە و ڤێنێموئێال: بەدبەختترن ئیران لە واڵ  دوو تەنیان ئەوا بکەین،

 
 کە ئەوەیە( خبولەک بە خبولەک نەڵێبین ەگەرئ) ڕۆژانە شبێوەی بە ئێبران گەرمای ئەندازەگرتنی دیکەی بەکەڵکی ڕەهەندێکی
( BMP) ئبازاد ببازاڕی لە پبارە گبۆڕینەوەی دەسبکەوتی فۆرمولی. بکەین حیسا  ئازاد بازاڕی لە پارە گۆڕینەوەی دەسکەوتی

 :شێوەیە بەم
 

 ببۆ زیبادی پبارەی %٣٥ نبمیکەی ئامبادەن ئێرانییەکبان کە مانبایەیە بەو ئازاد بازاڕی لە پارە گۆڕینەوەی %٣٤،٥ دەسکەوتی
 بە دۆمر بتبوانن کە( هەببێ ئیمتیازیبان هێندە) هەبێ شانسیان هێندە ئەوان ئەگەر بدەن ئازاد بازاڕی لە ئامریکایی دۆمری
 .وەرگرن دەوڵەتی فەرمیی نرخی

 
 مبباوەی لە ڕێببژەیە لەو دیبباگرامێکم ئببازاد، بببازاڕی لە پببارە گببۆڕینەوەی دەسببکەوتی لە تەکمیلتببر وێنەیەکببی نیشبباندانی بببۆ

 هێرشببی بە بەسببتراوەتەوە دواییببانە ئەم هەڵکشببانی دەبینببین، وەک هەر. کێشبباوەتەوە ڕووحانیببدا حەسببەن سببەرۆککۆماریی
 .ترساند ئێرانیی جەماوەری ئاشکرا بە کە بەرجام، ڕێککەوتننامەی سەر بۆ ترامپ کۆمار سەرۆک

 
  باشتر شتێک هی  بکەین، ڕۆژانەدا اڵوگۆرەکانیئ بە بەرامەەر ئێرانییان هەڵسوکەوتی شێوەی بۆ بەدواداچوون کە ئەوەی بۆ
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 «میبدیاکاران» لێبدوانی گشبت شبەیدای جیباتی لە کورتی، بە. نییە ئازاد بازاڕی لە دۆمر/ڕیاڵ نرخی دەسکەوتی پێوانی لە
 .بکەن ئازاد بازاڕی لە دۆمر / ڕیاڵ نرخی دەسکەوتی بۆ بەدواداچوون دەبێ ئێرانییەکان بن،
 

 (بۆتەوە باڵو دا "وردستانک" ی٧٢٥ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ی مای ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 

 هەوڵی ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ گۆڕینی ڕێژیم
 

 فارین پاڵیسی جورناڵ - دان ستاینبۆک

  
 دارایببی، وزە، کەرتببی سببەر بببۆ فببرەمیەنە ئببابلۆقەی سببووککردنی هببۆی بببۆتە بەرجببام بە ناسببراو ڕێککەوتننببامەی سبباڵە سببێ

 سیاسبەتی ئباڵوگۆڕی بەاڵم. یەکگرتووەکبانەوە نەتەوە و یەکگرتووەکبان ویبالیەتە میەن لە ئێران لە ڕاگواستن و کەشتیوانیی
 مببباوەی دەنبببگ یکبببۆ بە کبببۆنگرە و پیبببران ئەنجبببومەنی و پێکبببرد دەسبببتی ٢١١٦ کۆتاییەکبببانی لە یەکگرتووەکبببان ویبببالیەتە

 لە کە دێموکڕاتەکبانیش بەڵکبوو کۆماریخوازەکبان، زۆربەی نەتەنیا. کردەوە درێژ دەهەم ساڵی بۆ ئێرانیان سەر ئابلۆقەکانی
 .گۆڕی خۆیان هەڵوێستی سەرسوڕهێنەر شێوەیەکی بە کرد بەرجام لە پشتیوانییان ئۆبامادا سەردەمی

 
 .ئێران دژی پێنەدراو، ڕێگە و بەهێمتر، کیسیاسەتێ بۆ ترامپ بە ورەبەخشین هۆی بووە ئەمە

 
 ناڤین خۆرهەاڵتی بردنەوەی بۆ ئێران کردنی ناسەقامگیر هەوڵی

 
 میلیبارد ١١١ مبامەڵەی هەروەک سعودییە، عەڕەبستانی لە ژێئۆپۆلیتیک و ئابووری پشتیوانیی ترامپ هەڵوێستی ناوچەکە، لە

 ئیسببڕائیل، لەگەڵ ئەمنیەتببی پەیوەنببدیی بەهێمکردنببی و دەدا، انینیشبب ڕابببردوودا سبباڵی لە ڕیبباز لەگەڵ چەکوچببۆڵ دۆاڵریبی
 کبببۆمەڵگەی میەن لە کە بەرچببباو سیاسبببیی هەڵەیەکبببی ئیسبببڕائیل؛ پبببایتەختی وەک ئورشبببەلیم ناسبببینی فەرمبببی بە وەک

 یەتەویبال حەفتاسباڵەی سیاسبەتی کبردنەوەی بەراوەژوو هبۆی ببووە و کبرا مەحکبوم یەکگرتووەکانەوە نەتەوە لە نێونەتەوەیی
 .یەکگرتووەکان
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 نێوەڕاسبببت ڕۆژهەاڵتبببی لە ئیسبببڕائیل و سبببعوودی یەکگرتووەکبببان، ویبببالیەتە بەرژەوەنبببدییەکانی یەکگبببرتنەوەی پەرەگرتنبببی
 خسبتنی بڕیباری ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتیی ڕاببردوو، ئۆکتبۆبری. نباوچەییە بااڵدەستیی بۆ پەرەئەستێن هەوڵێکی ڕەنگدانەوەی
 هەڕەشببەی هاوکبا  دەرکبرد، پاسبدارانی سبوپای و موشبەکی بەرنبامەی بە پەیوەندیبدارەکان ەمیەن سبەر ببۆ زیباتر ئبابلۆقەی
 کە ببببوو هیببوادار سببپی کۆشببکی ئێببران، کببانی«میببانڕەوە» کردنببی مواز بە. کببرد بەرجببامی ڕێککەوتننببامەی لە چببوونەدەر

 .ێوەرگر لێ کەڵکی ڕێژیم گۆڕینی بۆ بیانوو وەک تا بنێن ستراتێژیک هەنگاوی «هەڵۆکان»
 

 و لێبدەکرێ پشتیوانیی دەستێوەردان خوازیاریی لیەڕالەکانی دێموکڕاتە و کۆماریخواز نوێکۆنەپارێمەکانی لەمیەن کە پالنەکە
 و سببعودی عەڕەبسببتانی کە کاتێکببدا لە دەبەسببتێ، ڕۆژئبباوا لە شببا میەنگرانببی و تبباراوگە ناڕازییەکببانی ئێببرانییە بە پشببت

 ئببارا لە نبباوچەکەدا لە کە وەکالەتەکببانی بە شببەڕە لە شبباراوە ئۆپەراسببیۆنی و بازییسببەر ڕێگببای لە دەدەن هەوڵ ئیسببڕائیل
 .بکەن مواز ئێران دان،

 
 قبووڵی بە کە دیئانبدرێیا، مایکبل دیباریکردنی ڕێگبای لە کرد شاراوە ئۆپەراسیۆنی بە دەستی ترامپ ئابووری، زەختی لەگەڵ

 سبی ناو لە ئێران مێمی بەرپرسی و سێپتامەر، یازدەی هێرەشەکانی واید ئامریکا لە (گیراوان) پرسیارلێکردنی بەرنامەی لە
 وەزیببری وەک تیللەرسببۆن ڕێکببس جێگببرەوەی بببووە کۆنەپببارێمە، تونببدئاژۆیەکی کە پۆمپێئببۆ مایببک کە کاتێکببدا لە ئەی، ئببای

 .ئێرانن ڕێژیمی گۆڕینی میەنگری هەردوو پۆمپێئۆ و دیئاندرێیا. دەرەوە کاروباری
 

 نوێی سەرۆکی وەک هاسپێلی جینا و نەتەوەیی ئاسایشی ڕاوێژکاری وەک نوێکۆنەپارێمی بۆڵتۆنی جان شێوە انهەم بە ترامپ
 عێبراق، شبەڕی هۆی بووە کە کرد «کۆمەڵکوژ چەکی» ئیددیعای بە یارمەتیی بۆلتۆن کە کاتێکدا لە. دیاریکرد ئەی ئای سی

 فیلمبی ١١١ نبمیکەی نێبوبردنی لە و کبراون ئەشبکەنجە لێبی انزیندانییەک کە ئەی ئای سی وێستگەیەکی ڕەئیسی وەک هاسپێل
 .هەبووە دەستی زیندانیان لە لێپرسینەوە ڤیدیۆی

 
 ئێسببتا و بەسببت، ئامریکببا لە نیشببتەجێ بەرهەڵسببتکاری عێراقیببانی میەن لە سبباختە زانیبباریی بە پشببتی بۆڵتببۆن ٢١١٣ لە

 یەکگرتووەکبان ویبالیەتە لە داوای بۆڵتبۆن ،٢١١٧ نۆڤامەری لە. دەبەستێ ئێرانی تاراوگەنشینانی هەڵەی زانیاریی بە پشتی
 بەرجبام لە ترامبپ کشبانەوەی لە میەنگریبی ئەو پێشبووتر، چوارمانبگ. هەببێ ی«ئێبران شبای سبێناریۆی» پالنێکبی تبا کرد

 بۆڵتبۆن کە ئەوەی دوای. کردببوو ئێرانبی شۆڕشبی دوای سباڵ چل ،٢١١٩ فێورییەی پێش ئێران ڕێژیمی گۆڕینی داوای و کردبوو
 ببۆ پێویسبتی پلەوپبایەی ئێسبتا گبرتەوە، ئاپریبل مبانگی لە ترامپبی نەتەوەیبی ڕاوێژکاری وەک مەکماستێری ئار ئێ  جێگای

 .هەیە ڕێژیم گۆڕینی نەخشەی بەڕێوەبردنی
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 گۆڕینی ڕێژیم، تێرۆر، بەکرێگیراو و پارەی جێگای گومان

 
 قسبەکردن پبارەی و) زانیارییبان کە ئێرانبی ئۆپۆزیسیۆنی گروپێکی ،دەکا خەلم موجاهیدینی ڕێکخراوی لە پشتگیری بۆڵتۆن

 ڕێگبای لە ئێبران هەڵەژێبراوی دەوڵەتبی ڕووخانبدنی میەنگبری موجاهیبدین ڕێکخراوی. وەردەگرێ لێ( کۆڕوکۆبوونەکانیان لە
 موجاهیببدینیان خبراویڕێک یەکگرتووەکبان ویبالیەتە و ئورووپبا یەکیەتیبی بریتانیبا، ،٢١١١ سبەرەتای تبا. توونبدوتیژییەوەیە

 دەر، هێنبا لیسبتەیە لەو گبروپەکەی کلینتبۆن هبیالری دەرەوە کاروبباری وەزیری بەاڵم دەناسی، تێرۆریستیی ڕێکخراوێکی وەک
 لە. وەرگیبرێ یەکگرتووەکبان ویبالیەتە ئامانجەکبانی ببۆ خەلبم موجاهیدینی لە کەڵک کە ئەوەی بۆ زانیارییەکان گوێرەی بە

 کببۆنگرەی لە زۆرتببر بتببوانن تببا هەڵگببر  خەلببم موجاهیببدینی دۆمری میلیۆنببان سببەر لە ئببابلۆقەی کلینتببۆن کاتببدا، هەمببان
 .بکەن لۆبی کاری یەکگرتووەکان ویالیەتە

 
 کەسبە ئەم بە پشبت ڕێبژیم گبۆڕینی پالنبدانەرانی دیبکە، شبوێنی و یەکگرتووکبان ویالیەتە لە پێشوو شای میەنگرانی لەگەڵ
 نەتەوەیبی کبۆنگرەی ئەنبدامی چەڵەببی ئەحمەد بە بەرامەەر وەک هەر دەبەستن، یاساییانە وەشێ ڕێکخراوە و گومانانە، جێی

 ببارەی لە دەوریبان هەمبان ئێسبتا کە عێبراق، شبەڕی هبۆی ببوونە ئابلۆقەکبان کە ببوو کاتێبک ئەوە. کردیبان ٢١١٣ لە عێراق
 .هەیە ئێراندا

 
 لە ئابلۆقەی کۆنەوە بۆ هی نوێ

 
 سبەر خسبتە ئبابلۆقەی دارایبی وەزارەتبی کە کاتێبک تاکالیەنبانە، دیبکە جبارێکی یەکگرتووەکان ویالیەتە ڕابردوو، حەوتووی

 عەڕەبیببدا یەکگرتببووی ئیمبباراتی لە نایاسببایی گببۆڕینەوەی پببارە لە دەسببتیان دەگببوترێ کە ئێرانببی تبباکی و کۆمپانیببا چەنببد
 ترامبببپ دا ٢١١٦ هەڵەژاردنبببی نگەشبببەیبا لە. هەڵێنبببا جیهبببان ئبببابووریی لە ئێبببران دابڕانبببدنی بەرەو هەنگببباوی هەببببووە،

 مببامەڵەکردنی توخمەکببانی لە یەکێببک هێرشببەەرانە ڕەوانەێژیببی. کردبببوو وەسببف «کارەسببا » وەک ئەتببۆمیی ڕێککەتننببامەی
 ئبابووری زەختبی بە پشبت پێشبدا لە تاکالیەنبانە هەوڵە ئەم. بەدواوە مەرجەکبانی پێناسەکردنەوەی دووبارە ئەمە. ناوبراوە

 .سەربازیی هێمی بێ، پێویست کاتێک و سیاسی هەڕەشەی پاشان دەبەستن،
 

 ئاژانسبببی کە ئەوەی دوای ڕاگواسبببتن، و کەشبببتیوانیی دارایبببی، وزە، کەرتبببی لەسبببەر سبببەرەتایی ئبببابلۆقەی بەرجبببام، دوای
 لە .هەڵگیبران ببردووە، بەڕێبوە ڕێککەتننبامەکەی ئێران کە کردەوە پشتڕاستی ٢١١٦ ژانویەی لە ئەتۆمیی وزەی ناونەتەوەیی

  لە بانکەکان، ناویاندا لە ئامریکایی، کۆمپانیای لەسەر ئابلۆقە لەگەڵ کۆمپانیایان لەسەر دیکە ئابلۆقەی کاتدا، هەمان
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 .مانەوە خۆی جێی
 

 لە. بکباتەوە زینبدوو سەرەتاییەکان ئابلۆقە دەدا هەوڵ کە کاتێکدا لە بکا، هێمتر بە ئابلۆقانە ئەم دەدا هەوڵ سپی کۆشکی
 ئێبران ناوچەییەکبانی چبامکییە و بالیسبتیکی موشەکی گەشەپێدانی پرۆژەی بەرجام کە کرد داوای ترامپ بردوو،ڕا ئۆکتۆبری
 موشبەکیی بەرنبامەی بە پەیوەندیبدار دیبکەی میەکبی سەر خستۆتە ئابلۆقەی بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاکامدا، لە. بکا سنووردار
 .ناوچە لە دیکە چامکیی و فارس خەلیجی لە چامکییەکان ئێران،

 
 یاسببای وەک دان، لێکببۆڵینەوە ژێببر لە یببا کببراون پەسببەند کببۆنگرە میەن لە کە ئابلۆقببانەی ئەو سببەر گەڕاونەوە سببەرنجەکان

 موشبەکە بە پەیوەندیدار یاسای پێشنیاری هەروەها ،٢١١٧ ساڵی لە ئابلۆقەوە ڕێگای لە ئامریکا دوژمنانی بەرپەرچدانەوەی
 دووببارە دارایبی، بە ئێبران دەستڕاگەیشبتنی بەسبەر وردتبر چباودێریی ئێبران، ڕێەەرانی ییەکانیدارا ئێران، بالیستیکییەکانی

 .نێونەتەوەیی میەنانەی چەند ئابلۆقەی ئەگەری و هەڵگیرابوون کە ئامریکایی ئابلۆقەی سەپاندنەوەی
 

 کە ئەوەیە ڕاسبتەقینە پرسبیاری ،دەدەن ئێران لەگەڵ ئەتۆمیی ڕێککەتننامەی لە پشتیوانیی بە درێژە چین و ڕووسیە چونکە
 .دەکەن لێ داکۆکی ئورووپا، یەکیەتی خودی و بریتانیا فەڕانسە، ئەڵمان، ئورووپا، سەرەکییەکانی هێمە ئاخۆ

 
 ئێران - هەوڵەکان بۆ بنکۆڵکردنی پەیوەندییەکانی یەکیەتی ئورووپا

 
 فەڕانسبە کۆمباری سبەرۆک. دەکبرد بەرجبام تەواوی جێەەجێکردنبی لەسبەر پێداگرییان ئورووپا ڕێەەرانی ترامپ، بڕیاری پێش

 وەزیبری. «دایە مەترسبی لە ئەتبۆمی چەکبی پەرەئەسبتاندنی بە پێشبگرتن بڕیارنبامەی» کە دا هۆشبداریی ماکرۆن ئێمانوێل
 دەرەوەی کاروببباری وەزیببری. «دەکببا ئەمینتببر دونیببا» بەرجببام کە هێنببایەوە دەلیلببی مبباس هەیکببۆ ئەڵمببان دەرەوەی کاروببباری

 پبایەبەرزی دیپلۆمباتی هەروەهبا« .دەمێنێبتەوه بەرجبام بەهێبمی وەفبادارێکی بریتانیبا» کە گبوتی جانسبۆن ببوریس تانیابری
 .دەمێنێ ڕێککەتننامەکە بۆ وەفای ئورووپا یەکیەتیی کە دا بەڵێنی مۆگێرینی فێدریکا ئورووپا یەکیەتیی

 
 ئەتببۆمی، چببامکیی کە بەرفراوانتببر، چوارچێببوەیەکی بببۆ ندەکەیبب کببار بەیەکەوە ئببێمە» گببوتی مبباکرۆن دواییببانەدا لەم بەاڵم

 عێبببراق و یەمەن سبببورییە، تبببایەەتی بە نببباڤین، خبببۆرهەاڵتی لە سبببەقامگیریی و موشبببەکیی، چبببامکیی ،٢١٢٥ دوای مببباوەی
 ناسبەپێ دووببارە بەدوای لەوانەیە ئورووپا یەکیەتیی ڕێەەرانی لە هەندێک کە ئەوەن نیشاندەری لێدوانانە ئەم« .بگرێتەوە

 بەاڵم ببببن، ئێسبببتا شبببێوەی بە بەرجبببام ڕێککەتننبببامەی جێهێشبببتنی ڕێگبببای لە ئورووپبببا یەکیەتیبببی هەڵوێسبببتی کبببردنەوەی
 .ڕێککەتنەکە بنکۆڵکردنی دەبێتە کە بکەنەوە پێوەست بەرینتر مەرجی و نوێ یەکی بە ڕێککەتننامەکە



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

104 
 

 لەگەڵ مامەڵەیببان ئەتببۆمیی ڕێککەوتنببی دوای کە رئامببان بکباتە ئورووپببایی کۆمپانیاکببانی وێببدەچێ ترامببپ بەڕێبوەبەرایەتیی
 بریتانیببا، ڕووسببیە، فەڕانسببە، چببین، کە بەرجببام، میەنببی واڵتببی کۆمپانیببای سببەر بخبباتە ئببابلۆقە لەوانەیە. کببردووە ئێببران
 ەکو. سبەر دەچێبتە یەکگرتووەکبان ویبالیەتە بازاڕەکبانی بە دەستڕاگەیشبتنیان مەترسی بۆیە ئورووپان، یەکیەتیی و ئەڵمان
 کە کاتێبببک» ئێبببران - ئورووپبببا بازرگانییەکبببانی ڕێککەتننبببامە گبببوتی، دواییبببانەدا لەم مبببانچین سبببتیڤن دارایبببی وەزیبببری

 .دەکەون ئیعتیەار لە «وەرگیرێنەوە ئێستا ڕێپێدانەکانی
 

 بەهببۆی هەیە ڕێککەوتببنەکە لە بەرچاویببان بەشببێکی فەڕانسببەیی کۆمپانیببای سببانۆفی، و سببیترۆئەن پێببژۆ رێنببۆ، لە جببگە
 ٢ گرێەەسببتێکی کە نەفببت کۆمپانیببای گەورە توتببال و دۆمر میلیببارد ٢١ بببایی فببڕۆکە ١١١ فرۆشببتنی بببۆ ئەیرببباس گرێەەسببتی
 لەناویانببدا ئەڵمببانی، کۆمپانیببای ١٢١ نببمیکەی. کببردووە واژۆ باشببوور لە پببارس کببێڵگەی گەشببەپێدانی بببۆ دۆمری میلیببارد

 بە شبێل داچ رۆیبال. دەکەن مبامەڵە ئێبران لەگەڵ دیبکە دانەی ١١١١١ و چبامکین خەریکبی ئێبران لە زیمێبنس، و فۆلکسڤاگێن
 کە بگەیەنببێ ئێببران نەفتببی کەرتببی بە بەرچبباو زەرەری دەتببوانێ ئببابووری زەختببی. دەبببێ لەسببەر کبباریگەریی نەرێنببی شببێوەی

 .هیندوستانن و ئیتالیا ژاپۆن، تورکیە، باشوور، کۆرەی چین، کڕیارەکانی مەزنترین
 

 هەوڵببی ئەمە ،«دەر بچببنە ئێببران لە بمێنببنەوە، ئامریکببادا لە دەتببانهەوێ ئەگەر»: ئاشببکرایە و بەرز پیسبب کۆشببکی پەیببامی
 .بردووە بەڕێوە تەواوەتی بە بەرجامی مەرجەکانی ئێران چونکە بەتایەەتی نێونەتەوەیی، ڕەوایی بێ بەاڵم ڕێژیمە گۆڕینی

 
 .یتاقیکار ژێر کەوتۆتە ئورووپا بەهێمەکانی ئیعتیەاری ئێستا

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٥ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ی مای ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------ 
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 شەڕی ساردی ئەمریکا لەگەڵ ئێران دەستی پێکردۆتەوە

 
 ڕابێرت تراسینسکی

 
 هەڵوەشببباندنی ببببۆ ترامبببپ کۆمبببار سبببەرۆک لە ڕەخبببنە وەک ئەوەی مبببن. تەوەپێکبببردۆ دەسبببتی ئیبببران لەگەڵ سبببارد شبببەڕی

 دژی ئێبران سباردی شبەڕی. نەببووە  ناکۆکییەکه هەڵگیرسێنەری بڕیارە ئەم. ناکەم باس ئێران ڵ گه له تومی ئه ڕێککەوتننامەی
 ئبێمە کە شبوێنێک دەگەیەنێبتە کائامری و دادەنێ ڕاستییە بەم ددان تەنیا بڕیارە ئەم. نەوەستا قە  یەکگرتووەکان ویالیەتە

 .بکەین خۆمان شەڕی بەشە دەبێ
 

 لەسببەر زەخببت هەڵگرتنببی وابببوو پێببی کە هەڵدەوەشبێنێ ئۆبامببا خەیبباڵی (ڕێککەوتننببامەکە جێهێشببتنی) ئەوە بیڵببێم، ڕوونتبر
 ئامریکببا کە یەبیببرۆکە ئەو. دێنببێ بەرژەوەنببدییەکانی و یەکگرتووەکببان ویببالیەتە دژی ئەوان دوژمنکبباریی بە کۆتببایی ئێببران

 سبەرۆک کەسیی تاکە خولیای بکاتەوە خۆی لەکۆڵ بەرامەەریان بوون میهرەبانتر ڕێی لە تەنیا دوژمنەکانی سەرجەم دەتوانێ
 ئەو سبەرجەم ببۆ. هەڵپەسبێردرێ تاکالیەنبانە دەکرا بۆیە. بوو ئەو تاکیی بەڵینیی ئێران ڕێککەوتنەکەی و بوو ئۆباما کۆمار

 باسبی لێبرەدا کە هەیە جبوابێکی سباس ببێن کۆماریخواز سێناتۆری بوون، هەناسەبڕکە تووشی رامپت بڕیاری لە کە کەسانەی
 :دەکەم

 
 کۆتبایی لە بڕیبارە ئەم ببێ، کۆمباری سەرۆک پلەی بڕیارەکە  پشتیوانەی ئەگەر کە ڕاستییەیە ئەم وەبیرهێنەرەوەی ئەمڕۆ»

 بباراک بەڵێنیبی ئەو نبادرێنێ، ڕێککەتننبامەیەک ترامپ ۆنالدد: بڵێین ڕوونی بە دبێ ئێمە. دەمرێ سەرکۆمارییەکەتدا ماوەی
 پشببتیوانیی بەبببێ کببرد ئێببران لەگەڵ مببامەڵەیەکی ئۆبامببا کۆمببار سببەرۆک لەوەپببێش، نێببو و سبباڵ دوو. هەڵدەوەشببێنێ ئۆبامببا

 ەب پێویسببتیی ئەو و دەهێڵببێ، جببێ ئۆبامببا کۆمببار سببەرۆک تاکەکەسببیی بەڵێنیببی ترامببپ کۆمببار سببەرۆک ئەمببڕۆ و کببۆنگرە،
 کە کاتێبک دەبینبێ بەخبۆیەوە پسبانەوە ببێ بەرەوپێشچوونی ئامریکا دەرەوەی سیاسەتی. کارە ئەم بۆ نیە کۆنگرە پشتیوانیی

 «.بکرێ ئامریکا خەڵکی پێشەکشی ڕاستگۆیانە و بکا پەسەندی کۆنگرە بێ، بەڕێوەبەری کۆمار سەرۆک
 

 هێرشبێکی نەببن، جیبا لێبک بڕیباری کۆمەڵێبک کە دەکبا کبار شبێوە باشبترین بە کاتێبک هەروەهبا ئامریکبا دەرەوەی سیاسەتی
 چەنبدین بەکارهێنبانی بۆ درێژخایەن هەوڵی لە بن بەشێک بەڵکوو لەوێ، سیاسی مامەڵەی لێکهەڵوەشاندنی لێرە، ئاسمانی
 یبڕیبارەکە لە دڵخۆشبکەر نیشبانەی چەنبدین پەیوەنبدییەدا، لەم. سبتراتێژیک ڕوونبی ئامبانجێکی دەسبتەبەرکردنی ببۆ ئامراز
 بەرنبامەی لە ئێران ی وه ئه ر به له تەنیا نە لۆژیکی پاشخانی بەرینکردنی چۆنیەتیی بەتایەەتی دەکرێن، بەدی کۆمار سەرۆک
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 ویبالیەتە بەرژەوەندیی سەر بۆ  هەڕەشەیه چەندین سەرچاوەی وەک ئێران دەوری بەڵکوو دەکا، ساختەکاریی ئەتۆمییدا چەکی
 :ک هو هاوپەیمانەکانی؛ و یەکگرتووەکان

 
 ناکۆکییەکبانی بە پەرە دەکبا، هەنباردە مەترسبیدار مووشبەکی ئەو. دەوڵەتیبیە تێرۆریممبی سەرەکیی پشتیوانی ئێران ڕێژیمی

 و تالیەببان حەمبباس، حیمبببوڵاڵ، وەک بەکرێگیببراو میلیشببیای تێرۆریسببتان، پشببتگیریی و دەدا نبباڤین خببۆرهەاڵتی سەرانسببەری
 .دەکا هتد و ئەلقاعیدە

 
 ڕێبژیم ئەتبۆمیی چبامکیی بۆ مواز سنووری (بەرامەەر لە) مبرد ئێران لەسەر ئیفلیجکەری ئابووری ئابلۆقەی ڕێککەوتننامەکە

 لە دیبکە شبوێنی و یەمەن سورییە، لە بەدخوازانەکانی چامکییە لەناویاندا شەیتانییەکانی، ئاکارە گشت بۆ سنوورێک هی  و
 «.دانەنا جیهان چوارگۆشەی

 
 لە دەسبتەواژەیەی ئەم ئەو بێگومبان. بێنبێ بەکبار لەخۆوە «شەیتانیی ئاکاری» دەستەواژەی کە نیە ککابرایە ترامپ دۆناڵد

 بببۆ دیببکە هەنگبباوی» تێببدا، ئەمەی مانشببێتەکەی کە نووسببیوە، بڕیببارەکەی فەرمیببی یادداشببتی کە وەرگرتببووە ڕاوێژکببارەکەی
 .بدەین ئەنجامی دەبێ کە شتێکە دەقاودەق کە «ئێران شەیتانیی نفوزی بەرپەرچدانەوەی

 
 بە بەرامبەەر خبۆی دوژمنبایەتیی ئێبران ئیسالمیی کۆماری شۆڕشگێڕ، ئایینی ڕێژیمێکی وەک ١٩٧٩ لە دامەزرانیەوە لەسەرەتای
 و مبباوەتەوە دەوڵەتببی تێرۆریممببی ڕێەەرانببی لە یەکێببک وەک ئێببران. ڕایگەیانببدووە هاوبەشببەکانی و یەکگرتووەکببان ویببالیەتە
 ئباگری هەروەها ئێران. دەکا دیکە تێرۆریستییەکانی هێڵە و ئەلقاعیدە تالیەان، حەماس، وڵاڵ،حیمب بە پێشکەش یارمەتیی

 ئەو. دەکببا سببورییە و یەمەن لە نێوخببۆیی قیمەوەنببی شببەڕی لە پشببتگیریی و دەکببا خببۆش عێببراق لە تببایفیی تونببدوتیژیی
 بیانییبان، یاسبایی پرۆسبەی ەرچباوگرتنیلەب ببێ و بنەمبا ببێ تباوانی لەسبەر و دەکبا مبرۆڤ مافەکانی بەرچاوی پێشێلکاریی
 .دەکا دەستەەسەر گۆترە لە ئامریکایی شارۆمەندی لەنێویاندا

 
 بالیسببتیکی مووشببەکی و ئەتببۆمی چەکببی بە ئێببران دەستڕاگەیشببتنی بە پببێش کە یەکگرتووەکببانە ویببالیەتە سیاسببەتی ئەمە

 دەستڕاگەیشبتنی بە پبێش هەڵوەشبێنێ، لێبک چەیینباو بەرهەڵسبتکاریی ببۆ ئێران هەوڵەکانی و ڕایەڵە و بگرێ، ویشکاڕۆبڕ
 و ببدەن، تێکبدەرەکانیان چبامکییە بە درێبژە کە ڕابگبا سبامانانە بەو دەسبتییان کە بگبرێ بەکرێگیراوانبی و پاسبداران سپای

 «.بداتەوە ئاسایی چەکوچۆڵی و مووشەک گەشەپێدانی بۆ ئێران شەڕانگێمییەکانی هەوڵە بەرپەرچی
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 ئاسایشبی ڕاوێژکباری بۆڵتبۆن، جبان دێنبێ؟ بەکبار ئێرانبدا لەببارەی بەتبایەەتی «شبەیتانیی نفوزی» یدەستەواژە کێ دەزانن
 کە بکبا جێەەجێبی و داڕێبژێ ئێبران دژی بەریبن و پبان وەهبا سبتراتێژییەکی کە کبابرایەکە هەروەهبا ئەو. تبرامپە نەتەوەیی
 .کرا پێ ئاماژەی

 
 یەک وەک ببوارەوە زۆر لە چبونکە ئێبرانە، لەگەڵ هەڵسبوکە  شبێوەی ڕەچباوکردنی ببۆ دروسبت مبۆدێلی سبارد شەڕی ڕاستی بە

 شببوێنێکی گشببت هەنبباردەی دەیببهەوێ کە کببراوە دروسببت شوڕشببگێڕیی ئایببدیۆلۆژی بنەمببای لەسببەر کە ڕێببژیمێکە ئێببران. دەچببن
 و ڕاسبتەوخۆ یسبەربازی تێبوەگالنی ڕێگبای لە کارە ئەم ئەو جار هەندێک. نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە تایەەتیی بە بکا جیهانی

 تبباقمی و شۆڕشببگێڕ، جببوواڵنەوەی سیاسببی، حیمبببی لە پشببتیوانیی و ڕووخانببدن و بەوەکببالە  شببەڕی ڕێگببای لە هەروەهببا
 .سۆڤییەتن یەکیەتیی کایەی کتێەی مپەڕەی ئەمانە گشت دەکا، تێرۆریستیی

 
 بەاڵم دەوڵە  بەێبتە دا هەوڵبی ەگبروپ ئەو. دەببێ و ببووە داعبش لە مەزنتبر هەڕەشبەیەکی هەمیشبە ئێران ڕوانگەیەوە، لەم

 ڕواڵەتییەکببانی جیبباوازییە سببەرەڕای هەیە، ئایببدیۆلۆژی هەمببان کببردەوە بە ئێببران. نەبببوو سببەرکەوتوو تەواوی بە هەرگیببم
 .ئەتۆمیش بەرنامەیەکی خاوەنی و، دەوڵەتیشە[ دەسەاڵ  نێو تاقمەکانی]
 

 ئببابوورییەکی شۆڕشببگێرییەکەی، هەراوهوریببا و بانگەشببە تپشبب لە. موازە نێوخببۆدا لە ئێببران سببۆڤیە ، یەکیەتیببی وەک هەر
 چەنببد ئێببران ڕێژیمببی. خسببتۆتەوە تەریببک خببۆی خەڵکببی کە هەیە سببەرکوتکەری و بەرتیلخببۆر دەسببەاڵتداری تبباقمی فەشببەل،
 یئبازادی داوای کە کبردووە جەماوەرییەکبان خۆپیشباندانە و خوێندکاران سەرهەڵدانی کردنی سەرکو  خەریکی ڕابردوو دەیەی

 بە ئۆبامبا بەڕێبوەبەرایەتیی کە ،٢١١٩ لە سبەوز شۆڕشی کاتی لە بەناوبانگتر زۆر و ژانوییە لە وەک هەر کردووە، زۆرتریان
 .خست پاشگوێ ئەتۆمیی ڕێککەوتنی تراویلکەی بەر لە ئەوانی یەکگرتووانەی ویستی ئانقەست

 
 ئەوە دەببێ ئبێمە ببێ، پشبێویی مۆتبۆڕی ئێبران ئەگەر .ئباراوە هاتۆتە کۆمار سەرۆک بڕیاری بە کە ڕاستەقینەیە هەلی ئەمە
 ترامبپ بڕیباری لەبەر تبایمم  نیویبۆرک دەکرا، چاوەڕوان وەک هەر. بخەین لەکار مۆتۆڕە ئەم تا بکەین سەیر دەرفەتێک وەک

 باسبی شبکرائا بە کە کبردەوە بباڵو وتبارێکی کاتدا لەهەمان بەاڵم بوورایەوە، ئێران لەگەڵ ڕێککەوتننامە جێهێشتنی لەبارەی
 :دەکاتەوە شی بڕیارە ئەم ئاسەواری پۆتانسیەلی

 
 چوونەسببەرێی. تێکڕووخببانە خەریکببی پببارەکەی. داڕمببانە خەریکببی ئببابوورییەکەی. بەرببباڵوە و قببووڵ ئێببران لە قەیببران»

 نێببوان ملمالنێببی. کببردووە وێببران گونببدەکانی سبباڵە پێببنر وشکەسبباڵیی. شببار دانیشببتووانی سببەر دەخبباتە زەخببت نرخەکببان
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 هێبببمە میەن لە دەسببەاڵ  گرتنبببی بەدەسببتەوە باسببی تەنبببانە  کە مەترسببیدارە هێنبببدە بنئاژۆخوازەکببان و ڕێفۆرمخوازەکببان
 .دەکرێ چەکدارەکان

 
 ئێبران ئبابووریی سبەر زەختبی ببوو قەرار کە کبرد، ری دەسبتەبه ٢١١٥ ئەتبۆمییەکەی ڕێککەوتبنە کە ژیانەی پەتی ئەو ئێستا،

 سێشبببەممە ڕۆژی ترامبببپ کۆمبببار سبببەرۆک. داڕمبببانە خەریکبببی ڕۆژئببباوا بەرەو بەربەسبببتەکان سبببەر بخببباتە درز و بکببباتەوە کەم
 نبباوی «کارەسبباتەار ڕێککەوتنێکببی»  بە ئەو کە دەر، دێنێببتە ڕێککەوتببنەکە لە یەکگرتووەکببان ویببالیەتە ئەو کە ڕایگەیانببد

 .برد
 
 کە ئێببران، رێەەریبی سبەرجەم ببۆ بببێ خۆشنبا هەواڵێکبی دەتبوانێ ئەتببۆمی ڕێککەوتننبامەی لێکهەڵوەشبانی درێژخایەنبدا، لە

. ببوونەوە ڕوون داهباتووی نەبوونی و ئازادیی نەبوونی و ئابووریی هۆی بە جەماوەریی پەرەئەستێنی ناڕەزایەتیی بەرەوڕووی
 .بێ ئێرانیش ئاسایی خەڵکی بۆ ناخۆش هەواڵی دەتوانێ ئەمە

 
 دەکباتەوە خباوێن شبوێنان کە شوجاع، عەلی. «ترامپ ە تەنان بێ، کەسێک هەر بگۆڕێ، ئێمە چارەنووسی یەکێک تکایە،»

 ئەمە دوای. دەکەمەوە خباوێن شبوێنان ئێسبتا بووم، شۆفیر پێشدا  له من». نیە کوڕەکانی سێ کردنی بەخێو توانای  که گوتی
 هێنبدە ەک هیبوادارین ئبێمە ئەگەرچبی ئێبرانە، چارەنووسبی گبۆڕینی ئامبانجەکە کبۆی «.سبواڵکەر بەمە ناتوانم من بکەم؟ چی

 .بگرن خۆیانەوە بەدەست خۆیان چارەنووسی بیانهەوێ کە هەبن ئێرانیی
 

 لە ترامبپ کۆمبار سەرۆک ئەگەر. هێنا شەڕکردن بە کۆتاییمان تەنیا ئێمە. نەوەستا هەرگیم ئێران لەگەڵ ئێمە ساردی شەڕی
 سباردە شەڕە ئەم بەڵکوو بکاتەوە ندووزی ئێران دژی ئامریکا هەوڵی تەنیا نە هەیە دەرفەتی ئەو بێ، سوور بڕیارەکەی سەر
 ئبازادی، و خۆشبگوزەرانی جیهبانیی، ئاشبتی ببۆ ئاکبام هەمبان بە و ببرد، بەڕیوەمبان سبۆڤییە  دژی ئبێمە کە شێوە هەمان بە

 .بەەینەوە
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٦ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ی مای ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
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 هەوڵی ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ گۆڕینی ڕێژیم

 
 فارین پاڵیسی جورناڵ -دان ستاینبۆک 

 
 دارایببی، وزە، کەرتببی سببەر بببۆ فببرەمیەنە ئببابلۆقەی سببووککردنی هببۆی بببۆتە بەرجببام بە ناسببراو ڕێککەوتننببامەی سبباڵە سببێ

 سیاسبەتی ئباڵوگۆڕی بەاڵم. یەکگرتووەکبانەوە نەتەوە و یەکگرتووەکبان ویبالیەتە میەن لە ێرانئ لە ڕاگواستن و کەشتیوانیی
 مببباوەی دەنبببگ کبببۆی بە کبببۆنگرە و پیبببران ئەنجبببومەنی و پێکبببرد دەسبببتی ٢١١٦ کۆتاییەکبببانی لە یەکگرتووەکبببان ویبببالیەتە

 لە کە دێموکڕاتەکبانیش بەڵکبوو یخوازەکبان،کۆمار زۆربەی نەتەنیا. کردەوە درێژ دەهەم ساڵی بۆ ئێرانیان سەر ئابلۆقەکانی
 .گۆڕی خۆیان هەڵوێستی سەرسوڕهێنەر شێوەیەکی بە کرد بەرجام لە پشتیوانییان ئۆبامادا سەردەمی

 
 .ئێران دژی پێنەدراو، ڕێگە و بەهێمتر، سیاسەتێکی بۆ ترامپ بە ورەبەخشین هۆی بووە ئەمە

 
 هەاڵتی ناڤینهەوڵی ناسەقامگیر کردنی ئێران بۆ بردنەوەی خۆر

 
 میلیبارد ١١١ مبامەڵەی هەروەک سعودییە، عەڕەبستانی لە ژێئۆپۆلیتیک و ئابووری پشتیوانیی ترامپ هەڵوێستی ناوچەکە، لە

 ئیسببڕائیل، لەگەڵ ئەمنیەتببی پەیوەنببدیی بەهێمکردنببی و دەدا، نیشببانی ڕابببردوودا سبباڵی لە ڕیبباز لەگەڵ چەکوچببۆڵ دۆاڵریبی
 کبببۆمەڵگەی میەن لە کە بەرچببباو سیاسبببیی هەڵەیەکبببی ئیسبببڕائیل؛ پبببایتەختی وەک مئورشبببەلی ناسبببینی فەرمبببی بە وەک

 ویبالیەتە حەفتاسباڵەی سیاسبەتی کبردنەوەی بەراوەژوو هبۆی ببووە و کبرا مەحکبوم یەکگرتووەکانەوە نەتەوە لە نێونەتەوەیی
 .یەکگرتووەکان

 
 نێوەڕاسبببت ڕۆژهەاڵتبببی لە ئیسبببڕائیل و ودیسبببعو یەکگرتووەکبببان، ویبببالیەتە بەرژەوەنبببدییەکانی یەکگبببرتنەوەی پەرەگرتنبببی
 خسبتنی بڕیباری ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتیی ڕاببردوو، ئۆکتبۆبری. نباوچەییە بااڵدەستیی بۆ پەرەئەستێن هەوڵێکی ڕەنگدانەوەی
 هەڕەشببەی هاوکبا  دەرکبرد، پاسبدارانی سبوپای و موشبەکی بەرنبامەی بە پەیوەندیبدارەکان میەنە سبەر ببۆ زیباتر ئبابلۆقەی
 کە ببببوو هیببوادار سببپی کۆشببکی ئێببران، کببانی«میببانڕەوە» کردنببی مواز بە. کببرد بەرجببامی ڕێککەوتننببامەی لە ەرچببوونەد

 .وەرگرێ لێ کەڵکی ڕێژیم گۆڕینی بۆ بیانوو وەک تا بنێن ستراتێژیک هەنگاوی «هەڵۆکان»
 

  و لێدەکرێ پشتیوانیی دەستێوەردان یخوازیاری لیەڕالەکانی دێموکڕاتە و کۆماریخواز نوێکۆنەپارێمەکانی لەمیەن کە پالنەکە
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 و سببعودی عەڕەبسببتانی کە کاتێکببدا لە دەبەسببتێ، ڕۆژئبباوا لە شببا میەنگرانببی و تبباراوگە ناڕازییەکببانی ئێببرانییە بە پشببت
 ئببارا لە نبباوچەکەدا لە کە وەکالەتەکببانی بە شببەڕە لە شبباراوە ئۆپەراسببیۆنی و سببەربازیی ڕێگببای لە دەدەن هەوڵ ئیسببڕائیل

 .بکەن مواز انئێر دان،
 

 قبووڵی بە کە دیئانبدرێیا، مایکبل دیباریکردنی ڕێگبای لە کرد شاراوە ئۆپەراسیۆنی بە دەستی ترامپ ئابووری، زەختی لەگەڵ
 سبی ناو لە ئێران مێمی بەرپرسی و سێپتامەر، یازدەی هێرەشەکانی دوای ئامریکا لە (گیراوان) پرسیارلێکردنی بەرنامەی لە

 وەزیببری وەک تیللەرسببۆن ڕێکببس جێگببرەوەی بببووە کۆنەپببارێمە، تونببدئاژۆیەکی کە پۆمپێئببۆ مایببک کە کاتێکببدا لە ئەی، ئببای
 .ئێرانن ڕێژیمی گۆڕینی میەنگری هەردوو پۆمپێئۆ و دیئاندرێیا. دەرەوە کاروباری

 
 نوێی سەرۆکی وەک هاسپێلی جینا و نەتەوەیی ئاسایشی ڕاوێژکاری وەک نوێکۆنەپارێمی بۆڵتۆنی جان شێوە هەمان بە ترامپ
 عێبراق، شبەڕی هۆی بووە کە کرد «کۆمەڵکوژ چەکی» ئیددیعای بە یارمەتیی بۆلتۆن کە کاتێکدا لە. دیاریکرد ئەی ئای سی

 فیلمبی ١١١ نبمیکەی نێبوبردنی لە و کبراون ئەشبکەنجە لێبی زیندانییەکان کە ئەی ئای سی وێستگەیەکی ڕەئیسی وەک هاسپێل
 .هەبووە دەستی زیندانیان لە لێپرسینەوە ڤیدیۆی

 
 ئێسببتا و بەسببت، ئامریکببا لە نیشببتەجێ بەرهەڵسببتکاری عێراقیببانی میەن لە سبباختە زانیبباریی بە پشببتی بۆڵتببۆن ٢١١٣ لە

 یەکگرتووەکبان ویبالیەتە لە داوای بۆڵتبۆن ،٢١١٧ نۆڤامەری لە. دەبەستێ ئێرانی تاراوگەنشینانی هەڵەی زانیاریی بە پشتی
 بەرجبام لە ترامبپ کشبانەوەی لە میەنگریبی ئەو پێشبووتر، چوارمانبگ. هەببێ ی«ئێبران یشبا سبێناریۆی» پالنێکبی تبا کرد

 بۆڵتبۆن کە ئەوەی دوای. کردببوو ئێرانبی شۆڕشبی دوای سباڵ چل ،٢١١٩ فێورییەی پێش ئێران ڕێژیمی گۆڕینی داوای و کردبوو
 ببۆ پێویسبتی پلەوپبایەی ئێسبتا رتەوە،گب ئاپریبل مبانگی لە ترامپبی نەتەوەیبی ڕاوێژکاری وەک مەکماستێری ئار ئێ  جێگای

 .هەیە ڕێژیم گۆڕینی نەخشەی بەڕێوەبردنی
 

 گۆڕینی ڕێژیم، تێرۆر، بەکرێگیراو و پارەی جێگای گومان

 
 قسبەکردن پبارەی و) زانیارییبان کە ئێرانبی ئۆپۆزیسیۆنی گروپێکی دەکا، خەلم موجاهیدینی ڕێکخراوی لە پشتگیری بۆڵتۆن

 ڕێگبای لە ئێبران هەڵەژێبراوی دەوڵەتبی ڕووخانبدنی میەنگبری موجاهیبدین ڕێکخراوی. وەردەگرێ ێل( کۆڕوکۆبوونەکانیان لە
 موجاهیببدینیان ڕێکخبراوی یەکگرتووەکبان ویبالیەتە و ئورووپبا یەکیەتیبی بریتانیبا، ،٢١١١ سبەرەتای تبا. توونبدوتیژییەوەیە

 دەر، هێنبا لیسبتەیە لەو گبروپەکەی کلینتبۆن یالریهب دەرەوە کاروبباری وەزیری بەاڵم دەناسی، تێرۆریستیی ڕێکخراوێکی وەک
 لە. وەرگیبرێ یەکگرتووەکبان ویبالیەتە ئامانجەکبانی ببۆ خەلبم موجاهیدینی لە کەڵک کە ئەوەی بۆ زانیارییەکان گوێرەی بە
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 کببۆنگرەی لە زۆرتببر بتببوانن تببا هەڵگببر  خەلببم موجاهیببدینی دۆمری میلیۆنببان سببەر لە ئببابلۆقەی کلینتببۆن کاتببدا، هەمببان
 .بکەن لۆبی کاری یەکگرتووەکان ویالیەتە

 
 کەسبە ئەم بە پشبت ڕێبژیم گبۆڕینی پالنبدانەرانی دیبکە، شبوێنی و یەکگرتووکبان ویالیەتە لە پێشوو شای میەنگرانی لەگەڵ
 نەتەوەیبی کبۆنگرەی ئەنبدامی چەڵەببی ئەحمەد بە بەرامەەر وەک هەر دەبەستن، یاساییانە شێوە ڕێکخراوە و گومانانە، جێی
 ببارەی لە دەوریبان هەمبان ئێسبتا کە عێبراق، شبەڕی هبۆی ببوونە ئابلۆقەکبان کە ببوو کاتێبک ئەوە. کردیبان ٢١١٣ لە راقعێ

 .هەیە ئێراندا
 

 لە ئابلۆقەی کۆنەوە بۆ هی نوێ

 
 سبەر خسبتە ئبابلۆقەی دارایبی وەزارەتبی کە کاتێبک تاکالیەنبانە، دیبکە جبارێکی یەکگرتووەکان ویالیەتە ڕابردوو، حەوتووی

 عەڕەبیببدا یەکگرتببووی ئیمبباراتی لە نایاسببایی گببۆڕینەوەی پببارە لە دەسببتیان دەگببوترێ کە ئێرانببی تبباکی و کۆمپانیببا ەنببدچ
 ترامبببپ دا ٢١١٦ هەڵەژاردنبببی بانگەشبببەی لە. هەڵێنبببا جیهبببان ئبببابووریی لە ئێبببران دابڕانبببدنی بەرەو هەنگببباوی هەببببووە،

 مببامەڵەکردنی توخمەکببانی لە یەکێببک هێرشببەەرانە انەێژیببیڕەو. کردبببوو وەسببف «کارەسببا » وەک ئەتببۆمیی ڕێککەتننببامەی
 ئبابووری زەختبی بە پشبت پێشبدا لە تاکالیەنبانە هەوڵە ئەم. بەدواوە مەرجەکبانی پێناسەکردنەوەی دووبارە ئەمە. ناوبراوە

 .سەربازیی هێمی بێ، پێویست کاتێک و سیاسی هەڕەشەی پاشان دەبەستن،
 

 ئاژانسبببی کە ئەوەی دوای ڕاگواسبببتن، و کەشبببتیوانیی دارایبببی، وزە، کەرتبببی سبببەرلە سبببەرەتایی ئبببابلۆقەی بەرجبببام، دوای
 لە. هەڵگیبران ببردووە، بەڕێبوە ڕێککەتننبامەکەی ئێران کە کردەوە پشتڕاستی ٢١١٦ ژانویەی لە ئەتۆمیی وزەی ناونەتەوەیی

 لە بانکەکبان، ناویانبدا لە یکبایی،ئامر کۆمپانیبای لەسبەر ئبابلۆقە لەگەڵ کۆمپانیایان لەسەر دیکە ئابلۆقەی کاتدا، هەمان
 .مانەوە خۆی جێی

 
 لە. بکباتەوە زینبدوو سەرەتاییەکان ئابلۆقە دەدا هەوڵ کە کاتێکدا لە بکا، هێمتر بە ئابلۆقانە ئەم دەدا هەوڵ سپی کۆشکی

 ئێبران ییەکبانیناوچە چبامکییە و بالیسبتیکی موشەکی گەشەپێدانی پرۆژەی بەرجام کە کرد داوای ترامپ ڕابردوو، ئۆکتۆبری
 موشبەکیی بەرنبامەی بە پەیوەندیبدار دیبکەی میەکبی سەر خستۆتە ئابلۆقەی بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاکامدا، لە. بکا سنووردار
 .ناوچە لە دیکە چامکیی و فارس خەلیجی لە چامکییەکان ئێران،

 
  یاسای وەک دان، لێکۆڵینەوە ژێر لە ای کراون پەسەند کۆنگرە میەن لە کە ئابلۆقانەی ئەو سەر گەڕاونەوە سەرنجەکان
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 موشبەکە بە پەیوەندیدار یاسای پێشنیاری هەروەها ،٢١١٧ ساڵی لە ئابلۆقەوە ڕێگای لە ئامریکا دوژمنانی بەرپەرچدانەوەی
 دووببارە دارایبی، بە ئێبران دەستڕاگەیشبتنی بەسبەر وردتبر چباودێریی ئێبران، ڕێەەرانی داراییەکانی ئێران، بالیستیکییەکانی

 .نێونەتەوەیی میەنانەی چەند ئابلۆقەی ئەگەری و هەڵگیرابوون کە ئامریکایی ئابلۆقەی سەپاندنەوەی
 

 کە ئەوەیە ڕاسبتەقینە پرسبیاری دەدەن، ئێران لەگەڵ ئەتۆمیی ڕێککەتننامەی لە پشتیوانیی بە درێژە چین و ڕووسیە چونکە
 .دەکەن لێ داکۆکی ئورووپا، یەکیەتی خودی و انیابریت فەڕانسە، ئەڵمان، ئورووپا، سەرەکییەکانی هێمە ئاخۆ

 
 ئێران - هەوڵەکان بۆ بنکۆڵکردنی پەیوەندییەکانی یەکیەتی ئورووپا

 
 فەڕانسبە کۆمباری سبەرۆک. دەکبرد بەرجبام تەواوی جێەەجێکردنبی لەسبەر پێداگرییان ئورووپا ڕێەەرانی ترامپ، بڕیاری پێش

 وەزیبری. «دایە مەترسبی لە ئەتبۆمی چەکبی پەرەئەسبتاندنی بە پێشبگرتن ەیبڕیارنبام» کە دا هۆشبداریی ماکرۆن ئێمانوێل
 دەرەوەی کاروببباری وەزیببری. «دەکببا ئەمینتببر دونیببا» بەرجببام کە هێنببایەوە دەلیلببی مبباس هەیکببۆ ئەڵمببان دەرەوەی کاروببباری
 پبایەبەرزی دیپلۆمباتی هەروەهبا« .دەمێنێبتەوه بەرجبام بەهێبمی وەفبادارێکی بریتانیبا» کە گبوتی جانسبۆن ببوریس بریتانیا
 .دەمێنێ ڕێککەتننامەکە بۆ وەفای ئورووپا یەکیەتیی کە دا بەڵێنی مۆگێرینی فێدریکا ئورووپا یەکیەتیی

 
 ئەتببۆمی، چببامکیی کە بەرفراوانتببر، چوارچێببوەیەکی بببۆ دەکەیببن کببار بەیەکەوە ئببێمە» گببوتی مبباکرۆن دواییببانەدا لەم بەاڵم

 عێبببراق و یەمەن سبببورییە، تبببایەەتی بە نببباڤین، خبببۆرهەاڵتی لە سبببەقامگیریی و موشبببەکیی، چبببامکیی ،٢١٢٥ دوای مببباوەی
 پێناسبە دووببارە بەدوای لەوانەیە ئورووپا یەکیەتیی ڕێەەرانی لە هەندێک کە ئەوەن نیشاندەری لێدوانانە ئەم« .بگرێتەوە

 بەاڵم ببببن، ئێسبببتا وەیشبببێ بە بەرجبببام ڕێککەتننبببامەی جێهێشبببتنی ڕێگبببای لە ئورووپبببا یەکیەتیبببی هەڵوێسبببتی کبببردنەوەی
 .ڕێککەتنەکە بنکۆڵکردنی دەبێتە کە بکەنەوە پێوەست بەرینتر مەرجی و نوێ یەکی بە ڕێککەتننامەکە

 
 لەگەڵ مامەڵەیببان ئەتببۆمیی ڕێککەوتنببی دوای کە ئامببانر بکباتە ئورووپببایی کۆمپانیاکببانی وێببدەچێ ترامببپ بەڕێبوەبەرایەتیی

 بریتانیببا، ڕووسببیە، فەڕانسببە، چببین، کە بەرجببام، میەنببی واڵتببی کۆمپانیببای ەرسبب بخبباتە ئببابلۆقە لەوانەیە. کببردووە ئێببران
 وەک. سبەر دەچێبتە یەکگرتووەکبان ویبالیەتە بازاڕەکبانی بە دەستڕاگەیشبتنیان مەترسی بۆیە ئورووپان، یەکیەتیی و ئەڵمان
 کە کاتێبببک» ئێبببران_ وپبببائورو بازرگانییەکبببانی ڕێککەتننبببامە گبببوتی، دواییبببانەدا لەم مبببانچین سبببتیڤن دارایبببی وەزیبببری

 .دەکەون ئیعتیەار لە «وەرگیرێنەوە ئێستا ڕێپێدانەکانی
 

  بەهۆی هەیە ڕێککەوتنەکە لە بەرچاویان بەشێکی فەڕانسەیی کۆمپانیای سانۆفی، و سیترۆئەن پێژۆ رێنۆ، لە جگە
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 ٢ گرێەەسببتێکی کە نەفببت ایکۆمپانیبب گەورە توتببال و دۆمر میلیببارد ٢١ بببایی فببڕۆکە ١١١ فرۆشببتنی بببۆ ئەیرببباس گرێەەسببتی
 لەناویانببدا ئەڵمببانی، کۆمپانیببای ١٢١ نببمیکەی. کببردووە واژۆ باشببوور لە پببارس کببێڵگەی گەشببەپێدانی بببۆ دۆمری میلیببارد

 بە شبێل داچ رۆیبال. دەکەن مبامەڵە ئێبران لەگەڵ دیبکە دانەی ١١١١١ و چبامکین خەریکبی ئێبران لە زیمێبنس، و فۆلکسڤاگێن
 کە بگەیەنببێ ئێببران نەفتببی کەرتببی بە بەرچبباو زەرەری دەتببوانێ ئببابووری زەختببی. دەبببێ لەسببەر ییکبباریگەر نەرێنببی شببێوەی

 .هیندوستانن و ئیتالیا ژاپۆن، تورکیە، باشوور، کۆرەی چین، کڕیارەکانی مەزنترین
 

 هەوڵببی مەئە ،«دەر بچببنە ئێببران لە بمێنببنەوە، ئامریکببادا لە دەتببانهەوێ ئەگەر»: ئاشببکرایە و بەرز سببپی کۆشببکی پەیببامی
 .بردووە بەڕێوە تەواوەتی بە بەرجامی مەرجەکانی ئێران چونکە بەتایەەتی نێونەتەوەیی، ڕەوایی بێ بەاڵم ڕێژیمە گۆڕینی

 
 .تاقیکاری ژێر کەوتۆتە ئورووپا بەهێمەکانی ئیعتیەاری ئێستا

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٧ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ی جوونی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
---------------------------------------- 

 
 دووبارە داڕشتنەوەی هاوپەیمانی لە نێوان متمانە پێنەکراوەکاندا

 
  ن نده رت له ربه هه - واشینگتۆن تایمز

 
 مریکا، ئبه پێشبووی ریکۆمبا سبەرۆک. ئباوارەیی و مەرگ لە پبڕ واڵتێکی ناڤین، خۆرهەاڵتی «نەخۆشی پیاوی» بۆتە سورییە
 بەشبار بەکرێگیبراوەکەی میەن لە ژەهبراوی گازی بەکارهێنانی کۆنتڕۆڵی تا کرد ناوچەکە بانگهێشتی ی ڕووسیه ئۆباما باراک
 هبۆی دەبێبتە تەنیبا» ئەمە گبوتی ئۆبامبا ئاغبای ببوو، بەرباڵوتبر ڕووسبەکان دەستێوەردانی کە کاتێک ،٢١١٥ لە. بکا ئەسەد

 ئۆبامبا بەڕێوەبەرایەتیی سیاسەتی: دایەوە وەاڵمی پیران ئەنجومەنی لە ماککەین جان سێناتۆر« .تاڵقدابا لە گیرخواردنیان
 «.گۆڕیوەتەوە بێهەڵوێستیی مەترسیی بە هەڵوێستگرتنی ڕیسکی»
 

  ەل سورییە خاکی نیوەی تەقریەەن بەسەر  ڕووسیه دەسەاڵتی. دەبن ئاشکرا بێهەڵوێستی مەترسییەکانی کە دەبینین ئەمڕۆ
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 میەن لە جیببددی هەوڵێکببی گشببت بە کۆتببایی لەوێ  ڕووسببیه بببوونی و دەسببتێوەردانەکەی دوای مانببگ چەنببد تەنیببا مبباوەی
 .هێنا ئەسەد ڕێژیمی دەسەاڵتی ڕووخاندنی بۆ نەیارەکان پشتیوانەکانی

 
 جیاتببان لە و داببوو ڕێژیمبی کردنبی ناسبەقامگیر هەوڵبی کە کبرد تبورکیە لەگەڵ ڕێککەوتنێکبی  ڕووسبیه ڕێبەەری لەمە، جبگە

 بەم کە بڵێبین دەکرێ ئێستا. هێنا پێک کوردانی لەگەڵ[ تورکیە] چامکی دوژمنایەتیی لەسەر بناخەداندراو هاوپەیمانییەکی
 بە پێویسبتیان دەکبرد ئۆپۆزیسبیۆن لە پشبتیوانییان سبەردەمێک کە واڵتبانەی ئەو سبەرجەم نبمیکەی سیاسبەتدا، لە ئاڵوگۆڕە
 «.مەدیتەرانە ڕۆژهەاڵتی بەهێمی ئەسپی» بەێتە کە پێدراوە ڕێگای  ڕووسیه. بکەوێ فریایان ەسووری لە تا یە ڕووسیه

 
 موازی هاوپەیمبانییەکی کە کاتێکبدا لە ببێ بەکەڵبک ئێبران دژی لە بااڵنس تایەری وەک دەتوانێ  ڕووسیه کە بیرۆکەیە ئەم

 ببببۆ ئامریکبببا یەکگرتووەکبببانی ویبببالیەتە لە شبببتربا زامنێکبببی دەتبببوانێ ئەو کە بببباوەڕەیە ئەم دەرخەری هەیە، لەگەڵیبببدا
 ئببۆردۆن،. بکەوێببتەوە لببێ دەرەنجببامی هەمببان کە نەداوە نیشببان سیاسببەتێکیان هێشببتا ڕووسببەکان بەاڵم،. بببێ سببەقامگیری
 بە ڕێگببا و هەڵگببرێ دەسببت ئێببران لەگەڵ هاوپەیمببانەتیی لە  ڕووسببیه بببوون هیببوادار لوبنببان و یەکگرتووەکببان ویببالیەتە

 کە ببڕوایەیە ئەم لەسەر دەرەوە کاروباری وەزارەتی بەاڵم. نەگەڕاوە وەڕاست هێشتا تا ئەمە. بدا ئومێد جێگای یداهاتوویەک
  ڕووسببیه هەنووکەییەکببانی دانوسببتانە پبباڵنەری دەستپێشببخەرییە ئەم. بکببرێتەوە جیببا حیمبببوڵاڵ و ئێببران لە  ڕووسببیه دەکببرێ
 .بارەوەیە لەم یەکگرتووەکان ویالیەتە لەگەڵ

 
 چالشکێشبانی بە بۆ دەرەکی هەوڵێکی هی : گۆڕیوە سورییە لەبارەی یەکگرتووەکانی ویالیەتە تێگەیشتنی بەرایی فاکتری سێ

 هەمببوو و حەشببیمەتەکان پببڕ ناوەنببدە سببەر نبباخەنە هەڕەشببەیەک هببی  نەیارەکببان نببیە، بببوونی پێشببوو وەک ئەسببەد ئاغببای
 نێبوان پەیوەنبدیی موازکردنبی. ئێبران هەر نەوەک هەیە،  ڕووسیه لەگەڵ ڕێککەوتنیان ناچەکەدا لە گرەو خاوەن نەتەوەکانی

 تەنیبا  ڕووسبیه ڕاسبتییدا، لە. یەکگرتووەکانیشبە ویبالیەتە ئامبانجی ئەمە ببێ، ڕوسبەکان ئامبانجی لەوانەیە سورییە و ئێران
 .بگرێ ئێران میەن لە واڵتەکە گشت بەسەرداگرتنی دەست بە پێش بتوانێ کە دەسەاڵتێکە خاوەن

 
 منبیکەم بکبرێ، سبنووردار دەببێ حیمبوڵاڵ کە نیە لەوەدا ناکۆکییەک هی  ئیسڕائیلەوە، و یەکگرتوەکان ویالیەتە ڕوانگەی ەل
 بەاڵم نبببافڕن، کبببۆتر نببباوچەکە لە. ڕووسبببەکانە متمبببانەبوونی جێبببی تاقیکببباریی ئەمە. بکشبببێتەوە گبببواڵن بەرزاییەکبببانی لە

 .ئیسڕائیلە لەگەڵ پارێمەر هێڵێکی خوازیاری کە داوە نیشانی تینپو ڤالدیمیر. مومکینە سەقامگیریی لە شێوەیەک
 

  تێ کە دەکا ئیددیعا مۆسکۆ کۆکردۆتەوە، لوبنان لە موشەکی ١٢١١١١ لە پتر کە حیمبوڵاڵ بێەەزەییەکانی ئاکارە سەرەڕای
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 هەیەببووە، پببوتین یئاغببا لەگەڵ نەتانیبباهوو بێنیببامین کە کۆبببوونەوەدا چەنببد لە. بکببا نەزۆک شببەڕ هەوڵەکببانی دەکۆشببی
 مەترسبی تووشبی تبا بکبرێنەوە ئاگبادار پبوتین ئاغای هێمەکانی (ئیسڕائیل هێرشی کاتی لە) کە لێکتێگەیشتنێک گەیشتوونە

 .نەبن
 

 پیبادە لەوێ هێبم کە ببدا پبێ درێبژە ئێبران لەگەڵ پێوەنبدییەکانی: دەوێ می هەردوو  ڕووسبیه ڕێەەریی کە ئاشکرایە شتێکی
 پبوتین ئاغبای. بسەپێنێ گواڵن بەرزاییەکانی لە خۆی حمووری کە بگرێ حیمبوڵاڵ بە پێش کە هەبێ ەیئەو توانایی و دەکا

 حیمبببوڵاڵ ئامانجەکببانی و ئێببران ئیمپێریالیسببتییەکانی خولیببا بەاڵم بپببارێمێ، نبباوچەکەدا لە هەنببووکەیی دۆخببی دەیببهەوێ
 .بکەنەوە پووچەڵ ئەو دیپلۆماتیکەکانی ویستە لەوانەیە

 
 دەورێکبی بە ئێبران ئباخۆ ببکەن؟ ڕەفتبار بەرپرسبیارەتیی خباوەن نباوچەیی دەسبەاڵتێکی وەک خۆیبان ڕووسەکان انندەتو ئایا

 بەتەمبایە ترامبپ ئاغبای ئباخۆ و هەیە؟ دەسبتێوەردانی ڕیگبای یەکگرتووەکان ویالیەتە دەبێ؟ ڕازی ناوچەکە لە شیعە موازی
 باتاڵقە؟ وایە پێی کە بکشێتەوە ناوچەکە لە
 
 لبێ پەلەیبان کە نین شتەهایەک ئەمانە ئێستا. پۆمپێۆن مایک دەرەوە کاروباری وەزیری مێمی لەسەر کە پرسیارێکن ئەمانە 

 ئبباگر نبباخۆش بڕیبباری و پڕجببۆش داوەریببی لەبەر ئەمببانە کەنگببێ نببی دڵنیببا هەرگیببم نێوەڕاسببت ڕۆژهەاڵتببی لە بەاڵم بکببرێ،
 .دەگرن

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٨ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ی جوونی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------------ 
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 هەنگاوەکانی داهاتوو؛ ئەودیوی ڕێککەوتنی ناوکیی ئێران

 
 جایسۆن برادسکی - یو ئێس نیوز

  
 ئێبران لەگەڵ نباوکیی ڕێککەوتنبی لە و سبەر بردە ردنیهەڵەژا بانگەشەی بەڵێنی ترامپ دۆناڵد سەرۆککۆمار مای، مانگی لە

 و ئیسببڕائیل لە ئێببران تۆڵەئەسببتێنیی مەترسببیی و ڕۆژئاواییەکببان هاوپەیمببانە میەن لە ڕەخببنە هببۆی بببووە کە دەر، هبباتە
 لە زۆرتبر گەلێبک شبتی ببوو پبازڵەکە لە بچبووک بەشبێکی تەنیبا ڕێککەوتبنەکە بەاڵم. گبر  پەرەی یەکگرتووەکبان ویالیەتە

 .دایە گرەو
 

 دووبببارە گفتوگببۆی ئەودیببوی درێژخببایەنی پێویسببتی زۆر ڕێگاچببارەی لەسببەر خببۆی هەوڵببی پێویسببتە یەکگرتووەکببان ویببالیەتە
 و هاوپەیمانەکانمببان یەکخسببتنی نبباوچەکە، لە سببەرمایەگوزاری مانببای بە ئەمە. بکبباتەوە چببڕ نبباوکیی ڕێککەوتنببی لەبببارەی

 دەسبتکردی کە شبوێنەونییەکە ناوکیی ڕێککەوتنی سەر هەراوهوریاکەی. ەکانمانەوەیەدوژمن بەسەر توند ئابلۆقەی چەسپاندنی
 ئەتبۆمیی بەرنبامەی لەسبەر بەربەسبتەکان هەڵگیرانبی دوای کباتی باسی کە بڕگەیە ئەو لەبارەی بێکۆتایی مشتومڕی. تارانە
 بە بۆخببۆی یەکگرتووەکببان ەتەویببالی کاتێکببدا لە. بببووە گشببگیرتر سببتراتێژییەکی حیسببابی لەسببەر پشببکنینەکان و ئێببران

 ببۆ بەڵکبوو مەمکبان ببۆ نەتەنیبا ئاشبکرایە ”بردنەوەیەکبی“ ئەمە دەکبا، بنکۆڵیان و دەجووڵێتەوە سیاسەتەکانی پێچەوانەی
 .ناوچە سەرانسەری لە دوژمنکارەکان میەنە و سورییە لە ئەسەد ڕێژیمی

 
 پێویسبتە یەکگرتووەکبان ویبالیەتە کە دامەزرێ پرەنسبیپە ئەم لەسبەر دەببێ ئێبران بە بەرامبەەر بەربباڵو و نبوێ سیاسەتێکی
 .بێنێتەوە وەدەست وەبەرهێنان ڕێگای لە ناوچەکە گشت لە خۆی بااڵدەستیی

 
 ئەم هاوپەیمانەکبانی و ئامریکبا ئەگەر و بکباتەوە، ئباوەدان دووببارە عێراق وەک قەیراناوی ناوچەی و سورییە دەبێ یەکێک
 ترامببپ وەک بگببرین، ئبباوەدانکردنەوە سببەرمایەی بە پببێش ئببێمە ئەگەر. دەکەن کببارە ئەم اندوژمنانمبب بێگومببان نەکەن، کببارە

 خبۆش ئێبران پاسبدارانی سبپای وەک تاوانکارەکبان تباقمە ببۆ ڕێگبا تەنیا ئەمە حەڵە ، وەک وێرانەکانی شارە کردوویەتی،
 بۆشببایی بەرگەی ئببێمە. بببکەن بەهێببم خۆیببان ئایببدیۆلۆژیکی پببێگەی و بببکەن کببارا خۆیببان ئەنببدازیارییەکانی بەشببە تببا دەکببا

 سبەرهەڵدانی هبۆی ببووە پێشبوو جباری کە پێشبمەرجەکانی دەستەبەرکردنی هۆی دەبێتە تەنیا کە ناگرین، دیکە ڕێەەرییەکی
 .داعش
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 هێمەکببانی ئامریکببا، دەوری لە ئیمۆلەکببردن قەاڵی دانببانی لەبببارەی هەڵەببژاردن بانگەشببەی کبباتی بەڵێنببی سببەرەڕای پاشببان،
 .بمێننەوە ناوچەدا لە پێویستە سەقامگیریی لە بوون دڵنیا بۆ یەکگرتووەکان ویالیەتە

 
 ببۆ خبۆی هێمی لە کەڵک  ڕووسیه بێهەڵوێستە، ئەرد سەر لە یەکگرتووەکان ویالیەتە کە کاتێک کە دەبینین ئێستا هەر ئێمە

 باشببوور هێمنببی نبباوچەی لە رانئێبب پببێگەی لەبببارەی وتوێژەکببان لە هەڵسببوکەوتە ئەم. وەردەگببرێ بڕیبباردەر ڕۆڵببی گێڕانببی
 ڕێژیمببی دەسببتکەوتەکانی کە ترسببانە لەو ترسببی لە بقرتێنببی ئێببران ببباڵی تببا کببرەملین لەسببەر حیسببا  ئیسببڕائیل. دەبینببین
 سبەلماندوویەتی مۆسبکۆ بەاڵم. ئێبران هێمەکانی و ئیسڕائیل بەرگری هێمی مووشەکی شەڕە دوای مەترسییەوە نەکەونە ئەسەد

 ٢١١٣ لە پبوتین هەوڵبی سەرەڕای. شیمیاییەوە چەکی ڕوانگەی لە تایەەتی بە سورییە، لە گومانە ێگایج زەمانەتکەرێکی کە
 سببەرجەم کە بێنببێ ئەلئەسببەد بەشببار بە قەنبباعە  شببیمیایی چەکببی بببارەی لە ١٩٩٧ کۆنوانسببیۆنی گببوێرەی بە ویسببتی کە

 لێکبۆڵینەوەی ببدا، نیشبان نباونەتەوەیی گەیکبۆمەڵ بەرپرسبیاری ئەنبدامێکی وەک خۆی بەا، لەناو شیمیاییەکانی چەکوچۆڵە
 لە دەکببرێ گریمببانە کە خببۆی، شببیمیایی جەەخببانەی لە بەشببێک" سببورییە ڕێژیمببی کە داوە نیشببانی یەکگرتووەکببان ویببالیەتە

 پشببکنینی مێکبانیممی نبوێکردنەوەی بە پێشبی لێکبدا لێکببدا  ڕووسبیه و "شباردبێتەوە، جیباوازدا پبێگەی لە و واڵ  سەرانسبەری
 .گرتووە بەردەوامەکان شیمیاییە هێرشە بەرپرسیارەتیی ڕاگەیاندنی و لێکۆڵینەوە بۆ هاوبەش

 
 .پێویستە هەبێ ناوچەکە لە حمووری کە یەکگرتووەکان، ویالیەتە بەڕێوەبەرایەتیی بۆیە

 
. ببووە ڵوێسبتهە ببێ ڕوانبگەیەوە لەم کبۆنگرە بەتبایەەتی. باسبلێکردنە شایانی شیعە تێرۆریممی واشینگتۆن لە کۆتاییدا، لە

 بە کبباین، تببیم و تببێن ئببار کببۆرکەر، بببا  سببێناتۆرەکان لەمیەن سببەربازیی هێببمی لە کەڵکببوەرگرتن بببۆ پێشببنیار تببازەترین
 هەڵە پەیببامی لێڵەببوونە ئەم. نبباڕوونە شببیعەکەی ئببامۆزا بە بەرامببەەر بەاڵم ئامببانر، کببردۆتە سببوننەیان تێرۆریممببی ئاشببکرا
 بەکرێگیبراوی میلیشبیاکانی شبیعە کە ببێ لەبیرتان. دوژمنەکانمان چڕەکانی هەوڵە تنیلەبەرچاوگر بە تایەەتی بە دەنێرێ،
 ئەنسبببتیتۆی گبببوێرەی بە پێکهببباتوون، بیبببانی جەنگببباوەری لە و ٣١١١١ تبببا ٢١١١١ دەگببباتە ڕێژەیبببان کە سبببورییە، لە ئێبببران

 بەرژەوەنبدییەکانی لە هەڕەشبە انبێگومب و تباقیکراونەوە، و لێهباتوون شبەڕکەری ناڤین، خۆرهەاڵتی سیاسەتی بۆ واشینگتۆن
 .دەکەن ناوچەکە سەرانسەری لە یەکگرتووەکان ویالیەتە

 
 ٢١١٥ ژانبوییەی لە. دەببن بێسبنوور پەرەئەسبتێن شبێوەیەکی بە شبیعەکان میلیشبیا چبونکە نیگەرانییە جێگای بەتایەەتی ئەمە

 دژی یەکگرتبوو بەرەیەکبی وەک لوبنبان اشبووریب و گبواڵن بەرزاییەکانی شیعەکان هێمە کە هەڵنایەوە خۆی نەسڕوڵاڵ حەسەن
 دواییببانەی ئەم سببەردانی بە ئامبباژە دەکببرێ بەڵببگە وەک دەبببن، بەجەرگتببر شببێوە هەمببان بە ئەوان. دێببنن بەکببار ئیسببڕائیل
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 لە جبگە ئەمە. بکەیبن ئیسبڕائیل لەگەڵ لوبنبان سبنووری ببۆ خەزعەلبی قەیبس عێراقبی، ئەهلەلحەقبی عەسبائیب فەرمانبدەی
 .سورییەیە و لوبنان لە تاران هەنگێوی مووشەکی مهێنانیبەرهە بنکەی

 
 ڕۆژهەاڵتبی لە سبەقامگیریی دەسبتەبەرکردنی هبۆی نبابێتە جارجبارەکیی سبینگدانی لە و هەنگباو نیوە نەبوون، مەتمانە جێی

 لە وزارییسبەرمایەگ. ببدەینەوە ئێبران مەترسبیی بەرپەرچبی وردی بە و جیبددی بە کە هباتووە ئەمە کاتی دەمێکە. نێوەڕاست
 بببارەی لە واشببینگتۆن دنببدووکەی شببەڕەو لە گەلێببک دوژمنانمببان بە پێشببگرتن و هاوپەیمانەکانمببان لە پشببتیوانیی نبباوچە،

 .باشترە ئێران لەگەڵ ناوکیی ڕێککەوتنی لەگەڵ کردن هەڵسوکەو  چۆنییەتی
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٢٩ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٨ی جوومی ٧: ڕێکەوتی  -ورد  ماڵپەڕی کوردستان و ک: سەرچاوە
  

---------------------------------------- 
 

 سیاسەتی ڕووهەڵماڵڕاوانەی ئاڵمان بەرامبەر بە ئێران
 

 ئارۆن کلیگمەن

 
 یەکگرتببووی و هێببم بە هەڵوێسببتێکی بببوو ئەرکببدار بببوو، پێویسببت بەڕاسببتی ئببازاد کببۆمەڵگەی واڵتیکببی گشببت چبباو لە ئاڵمببان
 لەم ڕێژیمێکبی دەسبت بە زۆری مەینەتەبارییەکی بۆخبۆی کە بەرلبین، ئەمە سەرەڕای. هەبێ ئێران قاتڵی ڕێژیمی بە بەرامەەر
 کە ئێببران، ئیسببالمیی کۆمبباری لەگەڵ بەرەوڕووبببوونەوە بببۆ یەکگرتووەکببان ویببالیەتە پشببتیوانیکردنی لە چەشببتووە، چەشببنە
 .پاراستووە خۆی دەدا، ئیسڕائیل بردنی لەنێو هەوڵی

 
 لە کەڵکبوەرگرتن بە کە ببدا ئێران بە ڕێگا بەتەمایە بەرلین کە کرد ئاشکرایان هەواڵەکان ڕابردوودا، حەوتووی تاییکۆ لە

 ئابلۆقەکبانی لە خۆ تا ئێران بۆ بنێرێتەوە نەغد پارەی یورۆ میلیۆن ٣١١ هامەورگ لە ئێرانی - ئورووپایی بازرگانیی بانکی
 کە ئەوەن نیگەرانبی ئامریکبایی و ئیسبڕائیلی کاربەدەسبتانی. بکبا دەرباز ەپێندرێندەس زوویی بە کە یەکگرتووەکان ویالیەتە
 ئەم بێگومببان. )وەرگببرێ تێرۆریسببتیی ئامببانجی بببۆ کەڵببک پببارەیە لەم دونیببا، لە تێرۆریببمم سببەرەکیی سپۆنسببەری ئێببران،
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 پشبتیوانیی لەبەر ئێران، وەندیینا بانکی پایەبەرزی کاربەدەستێکی تەرزەلی، عەلی دەکا، جێەەجێ کارە ئەم کە ئێرانییەی
 .(دایە یەکگرتووەکان ویالیەتە ئابلۆقەی لیستەی لە تێرۆریستییەکان گرووپە لە
 

 گرێنێبل، ڕیچبارد. بگبوێمێتەوە پبارەیە ئەم ببدا تاران بە ڕێگا کە بگرێ ئاڵمان بە پێش دەدا هەوڵ ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی
 داواکبارییەکە بەاڵم هەببێ، ڕوونی بڕیاری بارەوە لەم کە کرد بەرلین لە اواید ئاڵمان، لە یەکگرتووەکان ویالیەتە باڵوێمی

. کببرایەوە ڕە  مێرکبب  ئببانگێال ڕاوێژکببار کۆنەپببارێمی حیمبببی بە سببەر پارلمببان سببەرۆکی جێگببر وادێفببول، یوهببان میەن لە
 سیاسبی هۆکباری لەبەر ببدرێ مئەنجبا یاسبا گبوێرەی بە ئەگەر» گواستنەوەکە پارە گوتی وادێفول رۆیترز ڕاپۆرتی بەگوێرەی

 دەببێ کە ببێ، یاسبایی دەتبوانێ ئێبرانییەکە نەخشبە. مێبرکڵە کبابینەی هەڵوێستی ڕەنگدانەوەی ئەمە کە ،«پێناگیرێ پێشی
 پێشبگرتن، جیبا  لە ئاڵمبان کە مەترسبیدارە و بێشبەرمانە شبتێکی ئەمە، چباوگرتنی لەبەر بەببێ بەاڵم بکۆڵبدرێتەوە، لێی

 .بکا ەشت ئەم بۆ ئاسانکاریی
 

 ویبببالیەتە بە پبببێش ئەمە کە ببببدا، ئێبببران لەسبببەر ئبببابلۆقە هەڵگرتنبببی بە درێبببژە کە داوە پەیتاپەیتبببای هەوڵبببی بەرلبببین
 ڕێککەوتبنە دوای ئاڵمبانی بازرگانبانی. بکبا ئیسالمیی کۆماری شەڕەنگێمیی و دڕندەیی بە پاشەکشە کە دەگرێ یەکگرتووەکان
 ئاڵمببانیش دەوڵەتببی کە ئێببران، کببردە سببەرڕێژیان کببرا، واژۆ ٢١١٥ لە و ام،بەرجبب دەڵببێن پێببی فەرمیببی بە کە ئەتببۆمییەکە،

 مببای مببانگی لە ترامببپ کۆمببار سببەرۆک کە ئەوەی پبباش. بببوو دووقۆڵییەکەیببان پەیوەنببدییە باشببترکردنی لە حەزی گەلێببک
 هەڵگیراوەکبان بلۆقەئبا سبەرلەنوێ کە دا بەڵێنبی ڕاگەیانبد، ئەتبۆمییەکە ڕێککەوتنە لە یەکگرتووەکانی ویالیەتە کشانەوەی

 بە درێببژە و بپببارێمێ ڕێککەوتببنەکە داوە هەوڵببی لێەببڕاوانە ئاڵمببان بسببەپێنێتەوە، ڕێککەوتببنەکە مبباوەی لە ئێببران سببەر لە
 کە - دامەزرانببد تببایەەتیی بەڕێببوەبەرییەکی ئاڵمببان دەوڵەتببی ڕابببردوو مببانگی. بببدا ئیسببالمیی کۆمبباری لەگەڵ بازرگببانیکردن

 نبیگەرانن کە کۆمپانیایانە ئەم ڕێنوێنیکردنی بۆ -کرد لێوە باسی «ئێران لەگەڵ پەیوەندیی وێنیش» وەک ئابووری وەزارەتی
 وەک هەر کبردەوە، دووپباتی وەزارەتەکە. یەکگرتووەکبان ویالیەتە ئابلۆقەی هۆی بەێتە لەوانەیە ئێران لەگەڵ بازرگانیکردن

 دووپبا  ئەمەشبی مێرکب . وەفادارە ئێران سەر ئابلۆقەکانی سووککردنی بە ئاڵمان کە کرد، کاری هەمان حەوتووە ئەم مێرک 
 کە ئەوەی بببێ بببکەن، وەبەرهێنببان ئێببران لە دەیببانهەوێ ئبباخۆ کە بببدەن بڕیببار بۆخۆیببان دەبببێ کۆمپانیاکببان کە کببردەوە

 .بدا نیشان ئێران بە بەرامەەر سەختگیرانەتر هەڵوێستی ئاسەواری بچووکترین
 

 لە پشبببتیوانیی یەکگرتووەکبببان، ویبببالیەتە لە جیبببا  لە ئەو. نیبببیە بببباکوور بەرەو چیتبببر ئاڵمبببان ئەخالقیبببی جەمسبببەرنمای
 چی؟ لەبەر. دەکا قوربانیی خۆی ڕووحی دەکا، ئێران تێئۆکراسی
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 ئیبببددیعای تبببوێژەر و هەواڵنێبببر گەلێبببک کە ئەوەی سبببەرەڕای ببببێ، سبببەرەکیی هانبببدەری وێنببباچێ ئبببابووری بەرژەوەنبببدیی
 گشببببتیی کببببۆی دەریببببای دڵببببۆپەیەکی ئێببببران لەگەڵ ئاڵمببببان هبببباوردەی و ەنبببباردەه بببببێ، هەرچببببی. دەکەن پببببێچەوانەکەی

 (.نۆبە بە دا، ٢١١٧ لە سەد لە ١،١٣٢ و ١،٢٧) بازرگانییەکەیەتی
 

 بە نباتۆ، ئەنبدامانی لە ترامبپ داواکباریی. ترامبپ بە بەرامبەەر تبووڕەییەکەیەتی ئاڵمبان ڕەفتباری بۆ دیکە شیکردنەوەیەکی
 پبۆاڵ سبەر گومروکی وەک هەر کردووە، دڵڕووشاو بەرلینی بێگومان بکەن بەرگریی سەرفی زۆرتر یپارە کە ئاڵمان، تایەەتی

 ئوروپببای ڕێەەرانببی زۆربەی. ئببازاد بازرگببانیی بە بەرامببەەر گشببتیی دوژمنببایەتیی و دەکببرێ ئامریکببا هەنبباردەی کە فببافۆن و
 داخراوەکانببدا دەرگببا پشببت لە ئەوان وایە مم. یهاوکارەکببان و مێرکبب  نبباگەنە لەمەدا هیچیببان بێببمارن، ترامببپ لە خۆرئبباوا
 و سببباویلکانە ترامبببپ ناسبببیۆنالیممی و ئاکبببار وایە پێیبببان ،«چبببووە؟ کبببوێ ببببۆ بببباراک بەڕێمەکەمبببان هببباوڕێ»: دەڵبببێن

 مچباوی لە زلببلەیەک وەک ئێبران لەگەڵ ڕێککەوتنبی لە ئامریکبا چوونەدەرێی ئورووپا ڕێەەرانی لەمە، جگە. دواکەوتووانەیە
 ببردە ئابلۆقەکبانی ترسبی و واشبینگتۆن مەزاجیبی دەمەدەمبی بباری ژێبر نەچبوونە ببۆ ئەوانبی جەسوریی کە کرد، سەیر خۆیان
 .سەر
 

 ڕەوایە ئەوەى قەبووڵنەکردنی و ئاڵمبان سبەربازیی هێبمی نەببوونی ببۆ دەگەڕێبتەوە ئەو. ئاریشییە زۆرتر سێهەم شیکردنەوەی
 .لێوەرگیرێ کەڵکی ناونەتەوەییەکان ناکۆکییە کردنی چارەسەر بۆ دەبێ و دەتوانێ سەربازیی هێمی کە
 

 ڕێگبای لە ئاشبتی و وتبووێژ کە ئورووپا، یەکیەتیی و ئاڵمان تایەە  بە ئووروپا، بەشی هەندێک لە قووڵە باوەڕێکی ئەمە
. واڵتبانە واننێ لە ناکۆکییەکان چارەسەرکردنی ڕێگای تاکە و دەکەن گەشە ئابووری، بەستراوەیی دیکەی شێوازی و بازرگانی

 بیرۆکببببراتە لەنێببببو دیپلۆماسببببی. بۆچببببوونەیە ئەم نایببببابی هەرە جببببایمەی بەرجببببام، وەک سیاسببببی، مەزنببببی دەسببببتکەوتی
 ئەو ژووری هباتنە بە پێشبگرتن ببۆ نباکۆکیی، کبردنەوەی دوور ببۆ ڕێگبایەکە جیهبانەینییە، ئەم گبوێرەی بە پێشکەوتووەکان،

 ئەم بنبباغەدانەری تێببۆریی. ژوور نەیەنە شببار دەروازەی لە کە - ڕەقە اڵتیدەسببە بە باوەڕیببان کە ئەوانەی - وەحشببییانەیە
 پببارەی و کببافە خممەتگببوزاریی، کەلببوپەل، بە دوژمنکببار، چەنببد ناکببا قەی کەس، هەمببوو کە ئەمەیە بۆچببوونە سیسببتەمە

 بە کەیببفە جیاتببان لە دادەنببێن، چەکەکانیببان کۆتاییببدا لە ئێببران ڕەقەکببانی پیبباوە کەوابببوو. دەبببن وەسوەسببە خۆرئبباوایی،
 .هەڵدەبژێرن ئورووپا مۆدەکانی

 
 ڕاسبت ئەگەر چونکە پێیەتی، باوەڕیان ئاڵمان ڕێەەرانی کە نەبێ گومانت ساتێک بۆ بەاڵم قۆڕییاتە، گشتی ئەمانە بێگومان
  هەرە بابەتە چارەسەری بۆ منیکەم نییە، دەسەاڵتێکی هی  جیهانییدا سیاسەتی شانۆی لە ئاڵمان کەوابوو نەبێ،
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 .گرینگەکان
 

 جێگبرەوەی تەنیبا کە دەکبا ئێبران بە بەرامەەر سیاسەتەکەیان لە داکۆکی قسەیە بەم ئورووپا، دیکەی واڵتانی وەک ئاڵمان،
 نەوێسبببتییەوە، بەرەوڕووی ئەگەر دیبببکە، رێویمیۆنیسبببتی دەسبببەاڵتێکی هەر وەک ئێبببران، بەاڵم. شبببەڕە سبببازش، و بەرجبببام

 تببا نێوخببۆیی، سببەرکوتکەریی تببا نبباوکیی، بەرنببامەی لە دەگببرێتەوە، ئێببران مییەکیشببەڕانگێ گشببت ئەمە. دەبببێ پشببتگەرمتر
 .سورییە ڕەشەکوژیی لە دەستوەردانەکەی

 
 کببۆڕەوی وەرگرتنببی لە بببوو خێببرا زۆر مێرکبب . نەزانببێ ئێببران بە بەرامببەەر هەڵوێسببتەکەی گاڵتەجبباڕیی بە ئاڵمببان وێببدەچی

 لەگەڵ. بێببتەوە پاشببگەز بڕیببارەکەی لە کە ئەوەی پببێش - هەڵە ەنببدهەرچ جببوامێرانە سیاسببەتێکی - سببورییەیی پەنببابەری
 ڕێژیمێببک لە پشببتیوانیی ناڕاسببتەوخۆ دەکببا، واژۆ ئێببران لەگەڵ بازرگببانیی ڕێککەوتنببی حەزەوە بە مێرکبب  دەوڵەتببی ئەوەشببدا

 کە ئەوە هبۆی ووەبب یەکەمبدا پلەی لە کە ئەلئەسەدە؛ بەشار کۆمار سەرۆک شەڕی ماشێنی پێشتیوانی سەرسەختترین کە دەکا
 !ڕابکەن ئوروپا بەرەو پەنابەران

 
 دیکتببباتۆریی دژی وەسبببتانەوە و ئێبببران دژی ڕووبەڕووببببوونەوە لە جیهبببانیی ڕێەەریبببی بەدەسبببتەوەگرتنی دەرفەتبببی بەرلبببین

 دژی کە بکبا ئێبران خەڵکبی لە پشبتیوانی و بوەسبتێتەوە ڕێبژیم دژی پێویسبتە ئاڵمبان مەبەسبتە، ئەم بۆ. هەیە ڕاستەقینەی
. بەدرۆ دۆسببببتایەتی نەوەک مببببرۆڤە، مافەکببببانی و ئببببازادی لە پشببببتیوانی مانببببای بە ئەمە. دەکەن خۆپیشبببباندان ڕێببببژیم

 کە ئەوەی ببببۆ ببببکەنەوە جیبببا ترامبببپ لەگەڵ ناکۆکییەکبببان جێبببی پرسبببە لە ئێبببران پرسبببی هەروەهبببا دەببببێ ئاڵمانییەکبببان
 ئیمپێریالیسبتییەکانی زێبدەڕۆییە بە پاشەکشبەکردن یبداکۆتای لە و سبنووردارکردن ببۆ بێ، مسۆگەر ئابلۆقەکان کاریگەربوونی

 .ناوکیی چەکی خاوەنی نەبێتە هەرگیم ئێران کە لەمە بوون دڵنیا بۆ و ناڤین، خۆرهەاڵتی سەرانسەری لە ئێران
 

 لە دنحاشباکر لەنێویاندا بوەستێتەوە، ئێران جوولەکەی دژە لەڕادەبەدەر سیاسەتی بە بەرامەەر شێوە هەمان بە دەبێ ئاڵمان
 لە جببوولەکە میلیببۆن شببەش ئێسببتا، پببێش سبباڵ ٧١ لە پتببر. ئیسببڕائیل لەنێببوبردنی بڕیبباری و جولەکەکببان کۆمەڵکببوژکرانی

 ببۆ ئێبران داوای کە ببێ دڵنیبا کە هەیە ئەخالقیبی ئەرکێکبی ئاڵمبان. کبران قورببانی مرۆڤایەتییبدا مێژووی بڕگەی ڕەشترین
 .نەگەڕێ وەڕاست هەرگیم دیکە جوولەکەی میلیۆن شەش لەنێوبردنی

 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣١ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٨ی جوومی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ئازادکردنی ڕێبەرانی جوواڵنەوەی سەوز یارمەتیی ڕێفۆرمخوازەکان دەکا؟

 
 ئارەش عەزیزی - ئاتالنتیک کاونسڵ

 
 ڕێەەرانببی زووانەی بەم ئببازادکرانی باسببی ئێرانییەکببان لە زۆر بەشببێکی جببومی ی٢٨ .پێکببرد دەسببتی دەنگببۆیەک بە هەمببووی

 سبەرەتاکانی لە کە دەکبرد کەڕڕوبییبان مەهبدی و ڕەهبنەوەرد زەهبرا هاوسبەرەکەی مووسبەوی، حوسبێن میر سەوز، جوواڵنەوەی
 حوسبێن، کەڕڕوببی، کبوڕی. تەەسبەرندەس لەمباڵەوە ٢١١٩ هەڵەژاردنبی دوای ناڕەزایەتییەکبانی ڕێەەریکردنبی هۆی بە وە ٢١١١
 ئەم ئبازادکرانی بڕیباری نەتەوەیبی تبیەمنیەئ رزیەب شووڕای کە کردۆتەوە ئاگاداری «باوەڕپێکراو سەرچاوەیەکی» کە گوتی

 داهببباتوودا ڕۆژی چەنبببد لە مەزن ڕێبببەەری ئەگەر کە گوتویانبببه ئەوان» گبببو  ی«نیبببوز ئینسببباف» بە حوسبببێن. داوە سبببێیەی
 «.دەبا بەڕێوە خۆی بڕیاری ئەنجومەنەکە بێ،نە یەدیک بوچوونێکی

 
 ئێبران ئابوورییەکبانی و سیاسبی قەیبرانە ببوونی کەڵەکە لەگەڵ. ببێ مەتمبانە جێگبای پێویسبت شێوەی بە وێدەچێ بڕیارەکە

 کە کببردووە خببامنەیی عەلببی ئببایەتوڵاڵ نیببمام، یەورەگ ڕیببەەری لە داوایببان ڕێفۆرمخببواز گەلێببک دواییببدا، مببانگەی چەنببد لەم
 .بنێ نەتەوەیی ئاشتی بەرەوە نگاوێکهە
 

 ئیسبحاق سبەرۆککۆمار، جێگبری ئێسبتا، پبێش ڕۆژ چەنبد تەنیبا. ببوو چباوەڕوانکراو شبتێکی ڕێفۆرمخبواز ڕێەەرانبی ئازادکردنی
 لە نەتەوەیبببی یەکگرتبببوویی کە ئەوەی ببببۆ داببببوو واڵتبببی ڕێەەرانبببی «سبببەمەولیکی کۆببببوونەوەی» بەڵێنیبببی جەهبببانگیری

 جبوواڵنەوەی ڕێەەرانبی دەستەەسبەرکرانی بە کۆتاییهێنبان. ببدەن نیشبان پەرەئەسبتێنەکان گیروگرفتە گەڵلە بەرەوڕووبوونەوە
 جببوواڵنەوەی ویببیەعنەم ڕێببەەری خبباتەمی، محەمببمەد پێشببووتر سببەرۆککۆماری لەسببەر میببدیایی ئببابلۆقەی هەڵگرتنببی و سببەوز

 هەمبان بە کەوتەبوو؛ ڕوحبانی حەسبەن سبەرۆککۆمار، بە چاویبان کە مەجلیس نوێنەرانی. بێ شتە ئەم دەتوانێ ڕێفۆرمخوازی،
 کە ڕێفۆرمخبواز نبوێنەرێکی کە کاتێبک کبرا، لبێ حاشبای زوو زۆر بەاڵم. کردببوو مەسبەلەیان ئەم باسی گەشەینییەوە بە شێوە

 بڕیبباری بببارەی لە جلببیسەم رۆکیەسبب مریجببانی، عەلببی لە پرسببیاری دابببوو کەسببەکە سببێ ئببازادیی مسببۆگەرکردنی بببۆ هەوڵببی
 .نەکراوە پەسەند ئەوتۆ بڕیارێکی کە گوتی ئەو کرد، نەتەوەیی تیەمنیەئ بهرزی ایشووڕ

 
 لە نمیببک کەسببانی میەن لە کە کببردووە بببۆیە تەنیببا پێشببنیارەی ئەم نەتەوەیببی تببیەمنیەئ رزیەب شببووڕای کە نیببیە ڕوون

 خبامنەیی سبەر ببخەنە گوشبار کە وبێببو ئەمە بۆ هەواڵەکە ئاشکراکردنی ڕەنگەێ! بڤەیە ئەمە کە بگوترێ پێیان وهەڕیەەریی
 ڕێببەەری دەسببت بە بڕیببار کە نیببیە لەوەدا گومببانی کەس هببی  بببێ، هەرچۆنێببک. بببدا نیشببان ئازادکردنیببان بببۆ ڕەزامەنبدیی کە
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 جبار هەنبدێک و فێڵەبازە ستراتێژیستێکی کە داوە نیشانی ئەو ئەگەرچی دیاره. نەناسراوە بەخشندە کەسێکی وەک کە! مەزنە
 .کردوون اننەکراویچاوەڕو سازشی

 
 چەشبنە لەم هەنگباوێکی ئباخۆ و دەببێ، چبی سەوز جوواڵنەوەی ڕێەەرانی ئازادکرانی ئاسەواری کە ئەمەیە گەورەتر پرسیاری
 .پێویستیانە سەردەمەدا لەم ئێرانی کاربەدەستانی کە جەماوەریی پشتیوانیی ئاستی بوونەوەی بەرز هۆی دەبێتە

 
. بببێ ئاکببامەکەی ئەمە وانیببیە پێببی لێگیببراو،ەڕێگ ڕیفۆرمخوازەکببانی حیببمبە لە یەکێببک یڕێببەەر فەراهببانی، سببەفایی موحسببین
 ٢١١٩ لە پاشبان و ببوو، خاتەمیبدا سەردەمی لە پێ تۆپی فێدراسیۆنی بەرپرسی و ئابووری وەزیری یاریدەدەری کە فەراهانی

 چارەسبەر خەڵبک گیروگرفتبی ەاڵمب دەببێ، بباش زۆر شبتێکی» کەسبەکە سبێ ئبازادکردنی گبوتی کبرا، زینبدان لە مانگ شەش
 ئەگەر «کباریگەرە کاتێبک تەنیبا» مووسبەوی ئبازادکرانی کە کبرد ئیبددیعای مووسبەوی یاریدەدەرێکی شێوە، بەهەمان« .ناکا

 .بگۆڕن خۆیان ڕێەازی بنەڕەتی شێوەیەکی بە دەسەاڵتداران
 

 زۆر و کەم زۆر ئەمە بەاڵم دەبببێ، گرینببگ و ورهەگ هەواڵێکببی کەڕڕوبببی و ڕەهببنەوەرد مووسببەوی، کردنببی ئببازاد. ڕاسببتە ئەمە
 داراییەکبانی ئبابلۆقە گوشباری بە هەسبت بەتەواوی واڵ  ئبابووریی و دایە تێکڕمبان حباڵی لە ڕیباڵ کە کاتێکبدا لە. درەنگە
 کە ئێرانییبان زۆریبنەی. هباتوون وەزاڵە هەنبووکەیی دۆخی دەست لە پەرەئەستێن شێوەیەکی بە ئێران خەڵکی دەکا، ئامریکا

 و خۆشبببگوزەرانیی کبببار، ببببارەی لە بەڵێنییەکبببانی کە تبببووڕەن سبببەرۆککۆمار لە دا، ڕوحبببانی بە دەنگیبببان ٢١١٧ و ٢١١٣ ەل
 ئێرانیببان ڕابببردوودا ژانببوییەی و دێسببامەر لە کە جەماوەرییەکببانی نبباڕەزایەتییە. نەکببردوون جێەەجببێ داەکببۆمەڵگ کببرانەوەی
 ڕێفۆرمخبببواز،» ناویانبببدا لە دەردەکەو ، درووشبببمەکان زۆربەی ەل کە ببببوو پەرەئەسبببتێن نببباڕەزایەتیی نیشبببانەی هەژانبببد

 .بێمارن سیاسییەکە تاقمە هەردوو لە ئێرانییەکان کە دەدەن نیشان کە ،«ماجەرا تەواوە ئیتر ئوسوڵگەرا،
 

 هیببببواکەری بببببێ هەڵسببببوکەوتی لە کە سببببەوز، جبببوواڵنەوەی ڕێەەرانببببی ئەگەر کە خببببۆیەتی جێببببی لە سببببەرەکیی پرسبببیاری
 سبواری و ببکەنەوە، زینبدوو دووببارە ڕێفۆرمخبوازیی جوواڵنەوەی دەتوانن بێەەرین، ڕابردوودا ساڵی هەشت لە زەکانڕێفۆرمخوا
 .بن خامەنەیی بە کردن پاشەکشە بۆ جەماوەریی پشتیوانیی شەپۆلی

 
 کە کاتێکبدا لە ژانبویە، لە. نباکەن قەبووڵ شبەرتەوە بە ئبازادکرانی یبا شبەرمەزارکران ئەوان کە داوە نیشانیان کەسەکە سێ

 ڕێبەەری ببۆ توونبدی نبامەیەکی کەڕڕوببی ببوو، ١٩٧٩ ئیسبالمیی شۆڕشبی دوای جەمباوەریی ناڕەزایەتی مەزنترین تووشی ئێران
  ڕەهنەوەرد مای، مانگی لە پاشان. بکا قەووڵ واڵ  هەلومەرجی بەرپرسایەتیی کە کرد لێ داوای و نووسی ئێران بااڵی
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 .کردەوە ڕە  ماڵەوە لە دەستەەسەرکرانی کانیەگوشار لە بەشێک هەڵگیرانی
 

 هەنبدێک بە کەسبەکە سبێ ئەگەر. ببکەن قەبووڵ نهێنبی بڕیبارێکی بە بێدەنگ ئازادکرانی وێناچێ سەوز جوواڵنەوەی ڕێەەرانی
 بە یبببارمەتی و کۆمەڵگبببه کبببرانەوەی سیاسبببی، زینبببدانییانی ئبببازادکرانی وەک بکبببرێن، ئبببازاد ئێبببران دەوڵەتبببی پاشەکشبببەی
 لە هیچکببام بەاڵم،. بەێببتەوە زینببدوو ڕێفۆرمخببوازیی لەوانەیە خێببرا، هەنگبباوی هەنببدێک ڕێگببای لە ئببابووری ەیچببامککردنەو
. نباکەن چەشبنە لەم مبامەڵەیەکی بە ئامباژە کۆنەپارێمەکبان، واتە سیاسبییەکانی، هاوپەیمبانە و مەزن ڕێەەری ڕەفتارەکانی

 سببەرۆک هەڕەشببەکانی بەرامببەەر لە خبباتەمی پێشببووتر مبباریکۆ سببەرۆک ،٢١١٧ سببەرەتاکانی لە کە پێکببردنە ئامبباژە جێگببای
 ڕە  زوو زۆر بیببرۆکەکەی کە «کببرد نەتەوەیببی ئاشببتی» داوای فەرمیببی بە ترامپببدا دۆناڵببد یەکگرتووەکببان ویببالیەتە کۆمبباری
 .کرا لێوە باسی «مانا بێ شتێکی» وەک و کرایەوە

 
 باسبی تبانەوە بە و دا خبۆڕاگریی بەڵێنبی و نووسبی میللبی دیئیعتیمبا حیمببی ڕێەەریی بۆ نامەیەکی کەڕڕوبی مای، مانگی لە
 چبارەنووس کە وێبدەچێ... ۆئەسبت ناگرێتە ئێمە ساڵەی هەشت نایاسایی دەستەەسەرکرانی بەرپرسیاریی کەس هی » کە کرد
 بە ئامباژە کە «دیبکە، کەسبەکەی یبا ئبێمە: دەببا تبر ئەوی پبێش ئبێمە لە یەکێبک ئەو چبونکە بێ مەرگ فریشتەی دەست بە

 !ییەەخامن مەزن، ڕێەەری
 

 ١٩٩٧ لە ڕێفۆرمخبوازیی جبوواڵنەوەی لەدایکەبوونی سبەرەتای لە ڕێفۆرمخوازەکبان لەگەڵ خبامنەیی کەلبلەڕەقانەی کێشمەکێشی
 نبباوبرا مردنببی تببا ئبباخۆ کە بکببا ئەمە گریمببانەی دەتببوانێ کەس گشببت ئێسببتا. کببرد پببێ دەسببتی زۆرەوە نشببێوی و هەوراز بە

 نا؟ یا دەبێ درێژەی
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣١ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٨ی ئاگۆستی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
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 و ئایەتوڵاڵ چیان لێ دێ؟  و واڵته لەمەودوا ئێران، ڕیاڵی ئه

 
 باب مەسین - ئیف ئیکس ئێمپایەر

 
 مێژوویبی پێبوانەی بە یەکگرتووەکبان ویبالیەتە سبەرۆککۆماری دەبێتەوە، نمیک کۆنگرە نوێنەرانی هەڵەژاردنی کە داکاتێک لە

 لە وەرچەرخبان بباکوور، کبۆرەی لە ئەتبۆمیی چەکبی ڕامباڵینی ڕێککەوتننبامەی چبین، لەگەڵ بازرگبانی شبەڕی. ببووە سەرقاڵ
 وتببووێژ ئورووپببا، یەکیەتیببی لەگەڵ نببوێ بازرگببانیی دانووسببتانی ئبباراوە، دێببتە خەریببکە کە  ڕووسببیه لەگەڵ پەیوەنببدییەکان

 .تورکیە و ئەردۆغان سەر بۆ ئابووری دواییانەی ئەم هێرشی لەگەڵ ئێران دژی نوێ ئابلۆقەی و کانادا و مەکمیک لەگەڵ
 
 سبەیر برانسبۆن قەشبە ئبازادکرانی ببۆ هەوڵێبک وەک ڕاببردوو حەوتبووی لە ترامبپ ئابوورییەکبانی بەربەسبتە کە کاتێکدا لە

 .بێ ئارادا لە تر وره گه کایەیەکی لەوانەیە کرا،
 

 ئابلۆقەکانی سەر ئێران

 
 کبباتی لە ئەتببۆمی ڕیککەوتنببی سببەر بببۆ هێببرش و بببووە ئێببران یەکگرتووەکببان ویببالیەتە سببەرۆککۆماری یەکببی ژمببارە دوژمنببی

 .گۆڕا ەلومەرجەکەشه دیتمان کە بوو هەلومەرج ئاڵوگۆڕی هۆشداریی نیشانەی هەڵەژاردن بانگەشەی
 

 بەاڵم کردبببوو، سببنووردار گەلێببک ئێرانیببان مببانۆڕی مەودای ڕابببردوودا لە ئێببران ئابلۆقەکببانی سببەپاندنی لە یەکگرتببوویی
 ویبالیەتە بەرژەوەنبدیی لەبەر کەس هەمبوو تۆرانبدنی ببۆ ترامبپ ویسبتی ببۆ دەگەڕێبتەوە هبۆیەکەی ئەمە و گۆڕاوە هەلومەرج

 .یەکگرتووەکان
 
 بببۆ ڕۆژئاواییەکببان کۆمپانیببا حەزی و جیهببانیی گۆڕەپببانی نێببو بببۆ گەڕانەوەی و ئێببران ئابلۆقەکببانی هەڵگیرانببی لە سبباڵ دوو

 .بووە تێپەڕ ئێران نەوتییەکانی دۆاڵرە لە بەشێک وەدەستهێنانی
 

 لە یەکگرتووەکبببان ویبببالیەتە سبببەرۆککۆماری خۆببببواردنی کە پبببێش نەچبببوونە ئێبببران ڕێژیمبببی هیبببوای گبببوێرەی بە شبببتەکان
 .کەوتەوە لێ ڕابردووی حەوتووی لە نوێ ئابلۆقەی سەپاندنەوەی و ئەتۆمیی ڕێککەوتنی پەسەندکردنەوەی
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 نببابێ یەکگرتووەکببان ویببالیەتە لەگەڵ بازرگببانیی ئبباڵووێرێکی هببی  کە ڕاسببتییە بەو هەسببتکردن بە ئێببران کە کاتێکببدا لە
 کە کببردۆتەوە وشببیار دژبەرانببی هەمببیش و هاوپەیمانببان هەم ئامریکببا بەڕێببوەبەرایەتیی داوە، ئاسببوودە ژیببانی بە درێببژەی
 ئبابووریی لەسبەر کباردانەوەی ئەمە و بکبا ئێران لەگەڵ بازرگانی مامەڵەی کە واڵتێک هەر سەر دەخاتە سمادەرانە ئابلۆقەی

 بگباتە ئێبران نەوتبی هەناردەی بڕی نۆڤامەردا مانگی لە ئەوەیە ئامان  کە ڕاستییە ئەم گرتنی لەبەرچاو بە هەبووە؛ ئێران
 .نیگەرانییە جێگای ئێران بۆ  مه ئه منیکەم  که سفر،

 
 بە کە)  کانبه نه میه و واڵتان سەرجەم دژی گومرگ سەپاندنی بۆ ترامپ ویستی و بازرگانی شەڕی ئێران گەورەتری نیگەرانیی
 لەگەڵ) پەیوەنبدییەکانیان ێبژوویم لەبەرچاوگرتنی بەبێ (دەکەن ئێراندا لەگەڵ بازرگانی ئاڵووێری ئابلۆقەکان پێچەوانەی

 .(ئامریکا
 

 کە کاتێکبببدا لە و بەدەسبببتەوەیە دەسبببەاڵتی ١٩٧٩ لە کە ڕێژیمێبببک ببببۆ زۆرتبببر بەاڵم هەن، ئێبببران دژی شببباراوە هەڕەشبببەی
 دەر یەکگرتووەکبان ویبالیەتە هەڵوێسبتی دوایبین بە بەرامبەەر نباڕەزایەتی دیبکە جیهانییەکبانی زلهێبمە و ئورووپبا یەکیەتیی

 ویببالیەتە بببۆ دەبببێ بەسببوود گەلێببک یەکیببان بکببا، دەسببتەبەر ئاکببامە دوو لەم یەکێببک وێببدەچێ ترامببپ سببتراتێژیی ،دەبببڕن
 .میەک گشت بۆ کارەسا  دیکە ئەوی و یەکگرتووەکان

 
 ئێران تووشی تێکڕمانی ئابووری دەبێ؟

 
 تێکڕمبانەکە زۆربەی ، زیوه داببه دۆاڵر ەب بەرامبەەر ئاسبت نممتبرین بۆ ئێران ڕیاڵی هەڵوەشاوە، یەک لەبەر ئێران ئابووریی 
 نرخەکببان هەاڵوسببانی و ئبباراوە هبباتۆتە ئاگوسببت مببانگی لە ئابلۆقەکببان دەسببتپێکردنەوەی هببۆی بە هبباوینە ئەم مبباوەی لە

 بیابانیبان لە دیبکە تاهەتباییەکی دوورەدیمەنبی گریمبانەی گەشبەینەکان بازرگانە سەردەمێک کە کاتێکدا لە ئاسمان گەیوەتە
 .دەکرد

 
 کە ببوو عێبراق جیبرانەکەی و ئێبران نێبوان لە سبەخت شبەڕێکی نێوەڕاسبتی لە دەرکەو  ئابلۆقەکان ئاسەواری کە جار دوایین
 و جیهبان ئبابووریی گەشەسبەندنی تەنیبا نیبیە، ئبارادا لە شبەڕێک هبی  ئەمجبارە،. کەوتەوە لبێ کەسبی میلیۆن یەک کوژرانی

 .پەرژینەکەن وستیدر بەری لە کە میەنانەی ئەو بۆ خۆشگوزەرانی
 

 ببببۆ مبببردن دەکەن هببباوار کە ئابلۆقەکبببان دوایبببین بەدوای ئێبببران شبببەقامەکانی لە کەسبببی هەزار ١١١ خۆپیشببباندانی هەواڵبببی
 دابەزینبی و سبەوزەمەنی و میبوە نرخبی ی هینبده دوو بەرزببوونەوەی بێکباری،. چەرمەسبەرییە مانبای بە ئەمجارەیبان دیکتاتۆر
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 بەێبتە تبا واڵتەیە ئەم هیوای یەکگرتووەکان ویالیەتە ئابلۆقەکانی پاشلەرزەی دۆمر لەگەڵ دبەراور لە ڕیاڵ نرخی رچاوی به
 01 روو سبه و  نبه  بۆشبکه ر هبه نرخبی  که ئێستادا  له و کاتێکدا  له ویش ئه. ڕێژیم تابوتی لە بممارەکان دوایین لێدانی هۆی

 بیبانی وەبەرهێنەرانبی پارەی و نەو  داهاتی دۆاڵری لە ساڵ دوو لە پتر ماوەی بۆ ئێران دەوڵەتی  که ی وه ئه پاش و  دۆمره
 گەیشبتۆتە ببابەتە ئەم نووسبینی کباتی لە ڕا ڕیباڵ ١٢١١١ دۆاڵری لە دراو رمیی فبه نرخبی ئێسبتادا  له اڵم به. بوو بەهرەمەند

 ١١٢١١١ گەیشبتۆتە دۆمر ١ نبافەرمیی نرخبی ڕاببردوودا حەوتبووی چەنبد لە مەیبدانیی هەواڵبی گبوێرەی بە بەاڵم. ڕیاڵ ٤٤١١١
 .ڕیاڵ

 
 نرخبی ئەمسباڵ کە کاتێکبدا لە. ئێبرانە خەڵکبی چباوی لەبەر بەڕوونبی شبەقام سبەر نرخبی و فەرمیبی نرخی نێوان جیاوازیی
 کە ببببۆتەوە، بەرز ١١١١١١ سبببەرووی ببببۆ ٤٤١١١ لە شبببەقام سبببەر نرخبببی ،٤٤١١١ گەیشبببتۆتە ڕا ڕیببباڵ ٣٦١١١ لە دۆمر فەرمیبببی

 .ئاپریل مانگی بۆ ەڕێتەوەدەگ سەرەکیی قەڵەمەازی
 

 نرخەکبان فرۆشبیاران و جیباوازە سەرشبەقام هبی گەڵ لە نرخەکبان هەاڵوسبانی فەرمیبی ڕێبژەی کە نییە سەرسوڕهێنەر شتێکی
 .بکەنەوە شەقام سەر لە دۆمر نرخی سەرێی چوونە قەرەبووی تا دەکەنەوە بەرز

 
 فەرمیببی ڕێببژەی کە کاتێکببدا لە کببردووە، تێببپەڕ ی%٢١١ سببااڵنە نرخببی هەاڵوسببانی ڕێببژەی جببومیەوە، مببانگی کۆتببایی لە

 ژانبوییەوە لە ڕاسبتەقینە نرخبی و فەرمیبی نرخبی نێبوان جیباوازیی کە کراوە باس% ١١ کاربەدەستانەوە میەن لە هەاڵوسان
 .بووە زیاتر پسانەوە بێ نێوانیان مەودای

 
 لەمەودوا چ شتێک چاوەڕوانی ئێران دەکا؟

 
 و ڕمببباوە تێبببك واڵ  ئێسبببتاوە لە هەر اڵم ببببه نببباکەن، پبببێ دەسبببت نۆڤبببامەر مبببانگی تبببا ئێبببران نەوتبببی سبببەر ئابلۆقەکبببانی 
 سبەنگەری خبامنەیی ئایەتوڵاڵ پشت لە ڕێفۆرمخواز ڕووحانی تەنانە  بوونەوە، نمیک لێک ئیسالمی ڕێژیمی( کاربەدەستانی)

 .گرتووە
 

 نێبببو ببببۆ ڕووحبببانی ڕێفۆرمخبببواز سبببەرۆکی ەیگەڕانەو نەو ، کردنبببی هەنببباردە ئبببابلۆقەی دەسبببتپێکردنی پبببێش مانبببگ چەنبببد
 کە وتبووێژە مێبمی ببۆ گەڕانەوە ئێبران ڕێژیمبی ببژاردەی تەنیا جەماوەر، زۆرتری تووڕەیی هۆی بەێتە وێدەچێ تووندئاژۆکان

 .یەکگرتووەکانە ویالیەتە بە بەرامەەر ڕێەەر بۆچوونەکانی سەرجەم دژی
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 بە کە کاتێکبدا لە بکبا، سبەرکو  زۆرتر ناڕازییان و بەێتەوە نێوخۆ شێکیشۆڕ بەرەوڕووی (ڕێژیم) کە ئەمەیە ئاڵترناتیوەکە
 هێچکبام دەگەڕێ، نرخەکانبدا هەاڵوسبانی ڕێبژەی گیروگرفتی چارەسەری و دراو نرخی دابەزینی وەستاندنی بۆ ڕێگاچارە دوای

 هەمببووی لە و نەگەڕێ وداشببیا ڕێگاچببارەی بەدوای و نەکببا دراو دۆخببی بە پێببداچوونەوە ئێببران تبباکوو نببین مببومکین لەوانە
 .نەکا چارەسەر ئابلۆقەکان مەسەلەی گرینگتر

 
 لە و نێوەڕاسببت ڕۆژهەاڵتببی دینببامیممی لەسببەر کبباردانەوەیەکی چ ئەمە و دەوێ (ئێرانببی) نێوخببۆی شۆڕشببێکی ڕۆژئبباوا ئبباخۆ

 دەبێ؟ خاو نەوتی نرخی لەسەر کۆتاییدا
 شبەڕ هەاڵیسبانی ئەگەری بێگومبان دەسبەاڵ  شبەڕی لەبەر و ەببووەه نباڤین خبۆرهەاڵتی لە دەسبتێوەردەرانەی دەورێکبی ئێبران
 شبای کبوڕی و جێنشبین شبازادەی گەڕانەوەی یبا ڕۆژئباواوە میەن لە ئینتیقبالی دەوڵەتبی دەستنیشانکرانی بە تەنانە  هەیە،

 گەڕانەوەی لە پشببتیوانیی بببۆ ئێسببتا ڕێژیمببی دیببکەی دوژمنببانی و ئیسببڕائیل لەگەڵ کە تبباراوگە، لە پەهببلەوی ڕەزا پێشببوو،
 .کردووە دانووستانی ئێران بۆ پاشایەتیی

 
 دیببکە مببانگی چەنببد تببا کۆتاییببدا لە ڕیبباڵ نرخببی دابەزینببی ڕەوتببی و دەکببا، پببێ دەسببت بەژان سببەردەمێکی بببێ، هەرچۆنێببک
 دابەزینببی هببۆی بەێبتە بببوون سببەقامگیر پبێش وێببدەچێ شبۆڕش هەڕەشببەی و ناڕەزایەتییەکببان درێژەکێشبانی دەبببێ، سبەقامگیر

 پەیوەنبدیی گریمانەی چونکە بازاڕەکان، دەستەەجێی گەشەسەندنی هۆی بەێتە دەتوانێ ڕێژیم گۆڕینی کە کاتێکدا لە زۆرتر،
 .دەکرێ یەکگرتووەکان ویالیەتە گرینگتر هەمووی لە و ڕۆژئاوا لەگەڵ نمیک

 
 شبببێوەی ببببۆ دەگەڕێبببتەوە کۆتاییبببدا لە کڕیببباران، بەدەسبببت ئەو گەیشبببتنی وەسبببتانی و خببباو نەوتبببی لەگەڵ پەیوەنبببدی لە

 لە هباتووچۆ بە پێشبگرتن کبۆنی عادەتی سەر بۆ دەگەڕێتەوە پاسداران سپای ئاخۆ و ئابلۆقەکان لەگەڵ ڕێژیم هەلسوکەوتی
 هبۆی بەێبتە دەتبوانێ کە بکبا، قەبووڵ تباکتیکە ئەم وێناچێ یەکگرتووەکان ویالیەتە ئێستای کۆماری سەرۆک. هۆرمم گەرووی

 سبەرانگرێ دەتبوانێ ترامبپ ببۆ گبرەوەکەی و یەکگرتووەکبان ویبالیەتە دژکبردەوەی لەگەڵ ئیسالمیی یکۆمار بەرەوڕووبوونەوەی
 .بێ ڕێژیم کردنی

 
 .....ەئەم دەبێ دەستکەوتێک عەجایب

 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣٢ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٨ی ئاگۆستی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ی ترامپ بەرامبەر بە ئێران لەالیەن ڕاستەکانەوە لەهەڵاڵ دراوەستراتیژی

 
 جێنیفەر روبین -واشینگتۆن پۆست 

 
 کە نەببوو، کردەنبی بژاردەیەکی ئەمە وابوو پێمان چونکە نەبووین، هاوڕا بەرجام لە کشانەوە بۆ ترامپ بڕیاری لەگەڵ ئێمە

 بە بەرجبام لە هباتنەدەر بێ دەتوانین ئێمە و قازانر، لە زۆرترە زەرەری یەک کۆ پێنر نێو هاوپەیمانەکانی لە جیابوونەوە
 لەو زۆر لەمیەن کە سبەربازی، پسبپۆڕێکی ئێسبتا. بگەیبن ئامانجەکانمبان بە ئێران، ئەتۆمیی نا دەسەاڵتی بەرباسی هێنانە

 ەرێببوەبەرایەتییب ئەگەر کە، دەدا هۆشببداری دەگیببرێ، لببێ ڕێببمی زۆر بببوون بەرجببام لە هبباتنەدەر میەنگببری کە کەسببانەی
 دەدا، ڕێبژیم بنەڕەتیبی گبۆڕانی هەوڵبی کە دەکەوێ، دەر پۆمپێئبۆ مایک دەرەوە، کاروباری وەزیری قسەکانی لە وەک ترامپ،

 .نییە مەبەستە ئەم بۆ دروستی ستراتێژیی
 

 بەهبۆی ئێبران سبۆڤیە ، یەکیەتیبی پبێچەوانەی بە دەنووسبێ، ئامریکبا ئینتەرپرایمی ئەنستیتۆی لە کەیگان دەبلیو فرێدریک
 :ناگرێ هەڵ ئایدیۆلۆژییەکەی لە دەست و ناڕووخێ ڕۆژئاوا ئابووریی زەختی

 شببەڕی ئەزمببوونی کە ئەو. نببادا مببل خببامنەیی، عەلببی ئببایەتوڵاڵ مەزن، ڕێببەەری کە دەکەن ئاشببکرا ئەمە بەڵگەکببان هەمببوو»
 لەو یەکێبک بکبوژن، خەڵکبی کە کبردووە انیک کداره چه هیمە بە ئەمری بڕگەدا چەندین لە هەیە، عێراقی - ئێران خوێناویی
 «...وبو ٢١١٩ هەڵەژاردنی لە فێڵکردن پاش ناڕەزایەتییەکانی دوای بڕگانە

 
 ببۆتە ئەتبۆمی، چەکبی جەەخبانەی گەشبەپێدانی بڕیباری ناویانبدا لە ڕێبژیم، خبودی سیاسبەتەکانی ئاسبەوارەکانی بەرباڵویی

 نیشبانەکانی بەاڵم ببێ، نبوێ ئێرانبی هەندێک بۆ لەوانەیە کە بۆیان ەهەی زەرەری هێندە کە ئابووری تەریککەوتنەوەی هۆی
 بە پێویسبببت ڕێبببژیم ئابوورییەکبببانی گیروگبببرفتە چارەسبببەرکردنی ئەگەر تەنبببانە . نەببببن شببباراوە ڕەنگەبببی ڕاسبببتییە ئەو

 واببێ پێمبان کە نیبیە دەسبتدا لەبەر بەڵبگەیەک هبی  نەکبا، کبارە ئەم لەوانەیە و بکبا، هاوواڵتیان سەرکوتی کەمکردنەوەی
 یەکیەتیبی لێکهەڵوەشبانی هبۆی ببووە سباڵدا چەنبد لە کە بکبا دروسبت وەهبا سیسبتەماتیکی شبۆکێکی ئەوتبۆ کەمکردنەوەیەکی

 .سۆڤیە 
 

 دەوڵەتێکبی هەر ڵبی ده و ئبه. دەخبوازێ ڕێبژیم مبانەوەی پاسبداران، سبوپای مبانەوەی کە دەکبا بەوە ئاماژە کەیگان لەمە جگە
 ڕێکخراوێببک مببانەوەی نبباتوانێ نەبببێ، سببەرەوە لە باسببکراو پرەنسببیپەکانی بەپێببی یسببالمییئ کۆمبباری کە ئێببران لە نببوێ

  و هەواڵگری، سەربازی، توانایی خاوەنی ئێستا پاسدارانی سوپای وەک و بووبێ نوقم پرەنسیپانەدا لەو کە بکا تەحەممول
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 .بێ ئابووری
 

 گوشبباری تووشببەوونی مانببای بە ئەگەر تەنببانە  ئبباڵوگۆڕ ەب بەرامببەەر وێببدەچێ زۆر ئێببران کە مانببایەیە بەو بەکببردەوە ئەمە
 ئبابووری دەرەکیبی گوشباری هبۆی بە بیبانهەوێ کە بکبا زیباتر خەڵبکەی ئەو سەرکوتی و بکا، خۆڕاگریی بێ زۆریش ئابووریی

 ەمبانه بە نبامومکینە، تەقبریەەن هەڵگبرن کوشبتار لە دەسبت ڕێبژیم ڕێەەرانبی کە لەوە بیرکردنەوە». شەقامەکان سەر بێنە
 تێکەڵبی یبا ببن میەن ببێ و بەبنەوە جیبا ڕێبژیم لە بەسبیر و پاسبداران سبوپای کە واببێ پێمبان کە نیبیە هۆیەک هی  شێوە

 .بێ زیاتر دەوڵەتەوە سەر بە پاسداران سوپای کۆنترۆڵی لەوانەیە خراپتر، لەمەش« .بن ناڕازییان
 

 بکبا گریمبانەیە ئەم لەسبەر گبرەو دەببێ یەکگرتووەکبان یەتەویبال هۆیە ئەو لەبەر»: وشیارکەرەوەن کەیگان ئاکامگیرییەکانی
 دەتبوانێ ئەوتبۆ گوشبارێکی بەاڵم ئێبران، ئیسبالمیی کۆمباری خێبرای تێکڕمبانی هبۆی نبابێتە دەرەکی گوشاری لە ڕێژە هی  کە

 و انپاسببدار سببوپای کببۆنتڕۆڵی بەهێمتربببوونی هببۆی دەبێببتە لەسببەرەتادا کە خوێنبباوی و بەرببباڵو سببەرکوتێکی هببۆی بەێببتە
 لەبەر تبایەەتی بە ڕێبژیم، مبانەوەی سبەر ببۆ هەڕەشبە نەببنە ئبابووری ئابلۆقەکبانی ئەگەر کەواببوو «.دیکە تووندڕەوەکانی

 کە ببببین هیبببوادار کە واقعەینبببانەیە ئەمە ئببباخۆ دەکەنەوە، کەم  که گوشببباره  ڕووسبببیه و چبببین ئورووپبببا، یەکیەتیبببی کە ئەوەی
 بەرجبام، پبێش سبەردەمی پبێچەوانەی بە) وتبووێژ؟ مێمی سەر بۆ تاران ڕاندنەوەیگە هۆی بەێتە لەخۆیدا ئابووری دەسەاڵتی

 ئەو یببارمەتیی و بیببانی وەبەرهێنببانی لە جببگە هەیە، ڕێککەوتببنەکە سببایەی لە ئببازادکراوی دۆاڵری میلیاردهببا ئێسببتا ئێببران
 چۆن؟ بەینین کە دژوارە.( ماون بەرجامدا لە کە واڵتانەی

 
 لەنێبو هباوڕایی پێکهێنبانی لەسەر جەخت» دەبێ ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی کە( کردمان ئێمە وەک هەر) دەکا پێشنیار کەیگان

 کباریگەر سیاسبەتێکی پێویسبتیی لە بباس کەیگبان. دەیکبا ترامپ کە شتەی ئەو پێچەوانەی بە ،«بکا ئامریکا هاوپەیمانانی
 :دەکا هاوپەیمانەکانمان لەگەڵ ناکۆکی نەهێشتنی پاش ئێران بە بەرامەەر

 ئەو. ببدەن ئێبران (ڕێژیمی) هێشتنەوەی هەوڵی کە چین و  ڕووسیه کردنی چاوترسێن هۆی دەبێتە درێژخایەن هەڵوێستێکی»
 و ئەتببۆمیی سببەربازیی توانببایی بەرەوپێشببەردنی بببۆ ئێببران کە سببتراتێژیک کەلببوپەلی گەیشببتنی بە پێشببگرتن هببۆی دەبێببتە
 و بجەنگبێ تونبدی بە  سبووریه و عێبراق لە خبۆی پبێگەی پاراسبتنی بۆ کە دەکا ناچار ئێران هەروەها. پێویستییەتی ئاسایی
 ناچبار ئیسبالمیی کۆمباری بێگومبان ئەوتبۆ سبتراتێژییەکی. شبێوەیەک هەمبوو بە ئێبران ئبابووریی سبەر دەخاتە گوشار هاوکا 

 ئێبران ڕێەەرانبی ولەنێب نێوخبۆیی ناکۆکی بوەستێنێ، ناوچەدا بەسەر هێژمۆنی سەپاندنی بۆ هەوڵەکانی بکا، پاشەکشە دەکا
 لە ئباڵوگۆڕ هبۆی بەێتە ئێرانی، تایەەتی بەشێوەیەکی ماوەیەک، دوای ڕەنگەێ، و بدا، پێ پەرە خەڵک و ڕێژیم نێوان لە و

 .ڕێژیمدا سروشتی
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 خبۆی ڕیەبازی زووانە بەم کە بکا ناچار ئێران بتوانێ وێناچێ کەوتووە، ئابووری ئابلۆقەی وەدوای تەنیا ترامپ کە ئێستا تا
 هەیە، ئێبران بە بەرامبەەر گشبتگیر سیاسبەتێکی بە پێویسبتی ئێسبتاش بەڕێبوەبەرایەتیی تەمەنبی لە مانگ ١٨ دوای. ۆڕێبگ

 هببۆی بە ترامببپ کە نبباکۆکییەی ئەو. هاوپەیمانببان لە تەریککەوتببنەوە نەوەک بببێ، هاوکبباریی بە پێویسببت کە سیاسببەتێک
 هەڵسبوکەو  ئاسبتەنگی گەورەتبرین ئێسبتا و ببووین دژی ئبێمە کە ببوو سبەرەکیی هبۆی کردووە، دروستی بەرجام لە کشانەوە
 .ئێرانە موشکیلەی لەگەڵ

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣٣ ژمارەی لە) 

 
 ٢١١٨ی سێپتەمەەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------- 

 
ئیسالمیی بۆ سەر قەاڵی دێموکڕات و کاردانەوەی لە میدیای هێرشی دڕندانەی ڕێژیمی کۆماری 

 جیهانییدا
 

 و ببوو نەکبراو چاوەڕوان ڕووداوێکی خەرمانان ی١٧ ڕۆژی لە دێموکڕا  قەاڵی سەر بۆ ئێران ئیسالمیی کۆماری دڕندانە هێرشی
 لەو بەشببێک لە گوڵەژێرێببک دا وتببارە لەم. دایەوە ڕەنگببی دا جیهببان میببدیاکانی لەنبباو بەرببباڵو شببێوەیەکی بە ڕووداوە ئەم

 .کوردستان ڕۆژنامەی خوێنەرانی دیدی بەر دەخەمە کراونەوە باڵو جیهان میدیاکانی لە بارەوە لەم کە بابەتانەی
 

" ئێبرانە سبتراتێژی نیشاندەری ئێران دواییانەی ئەم مووشەکیی هێرشی" ناوی بە دا وتارێک لە ئینتێرێست نەیشناڵ ماڵپەڕی
 :دەنووسێ دا کارەساتە ئەو بارەی لە شێوەیە بەم هاف زەک و فرانتم یجە سێت قەڵەمی بە
 

 واڵ  ڕۆژئباوای لە کبورد چەکبداری میەنی چەند لەگەڵ پەرەئەستێن پێکدادانی مانگ چەندین پاش ئێران پاسدارانی سوپای
 .کوردەکان سەر کردە هێرشی

 
 ویبالیەتە ئێستای بەڕێوەبەرایەتیی میەن لە مووشەکییە یبەرنامە ئەم. وەرگیرا بالیستیکی مووشەکی لە کەڵک هێرشەدا لەم

 بەرنببامەی بە پەیوەنببدییان کە پاسببداران سببوپای ئەنببدامانی دارایببی وەزارەتببی و دەکببرێ سببەیر هەڕەشببە وەک یەکگرتووەکببان
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 دەدا اننیشب خبۆی مووشبەکیی توانبایی ئاشبکرا بە تباران کە ئەوەی. گەمبارۆ ژێر خستۆتە هەیە قودسەوە سوپای و مووشەکیی
 کۆبوونەوەکبان و ئامبانر پێکبانی بە شبێوە هەمبان بە ئەو. ناکا گوشار بە هەست ئێران کە واشینگتۆن بۆ ئاشکرایە پەیامێکی
 تبباران یەکگرتووەکببانەوە، ویببالیەتە میەن لە مەیببدانیی ڕووبەڕووبببوونەوەی بببێ بە. دەدا نیشببان خببۆی هەوڵگریببی توانببایی
 لە ئێبران. داوێ مووشبەکان ڕووناک ڕۆژی بە کە ئاواڵەیە، کردن هەڵسوکەو  بۆ ەستید بەتەواوی عێراق لە کە دەکا هەست
 لەناویانبدا کە شبیعەکان میلیشبیا بە داوە مووشەکی کە کرا تاوانەار بەوە ئاگوست مانگی لە ڕۆژئاواییەکان هەوڵگرییە میەن

 .تێدان ئێسیشی ١١١ فتح مووشەکی
 
 تەواوی بە عێبراق کە ببدا نیشبان دەیبهەوێ ئەو. ڕادەگەیەنبێ سیاسبەتەکەی رانئێب عێبراق، باکووری لە کەس ١٧ کوشتنی بە

 میەنگبری دەوڵەتێکبی پێکهێنبانی ببۆ یەکگرتووەکبان ویبالیەتە هەوڵێکبی هەر و دایە دەستی ژێر لە" نمیک دەرەوەیەکی" وەک
 بە ئامریکببا حیمبببوڵاڵ یەیکەتبا سببەرۆکی ئەلموهەنببدیس مەهبدی ئەبببو. بگیببرێ چباو لەبەر ئەمە دەبببێ بەغببدا لە واشبینگتۆن
 هەوڵ کە ئێبران میەنگبری حیمببی مەزنتبرین ڕێبەەری ئەلعامیری، هادی هەروەها. دەزانێ بەسرە لە تووندوتیژیی خەتاباری

 لێکببۆڵینەوەی بەڕیببوەبەرایەتیی. گرتببووە یەکگرتووەکببان ویببالیەتە نفببوزی لە ڕەخببنەی پێکەێنببێ، داهبباتوو دەوڵەتببی دەدا
 لە کە میلیشبیایانە ئەو کە داببوو هۆشبداریی شبێوە هەمان بە ئەمسالدا ڕاپۆرتی لە یەکگرتووەکان ەویالیەت گشتیی بەرگریی
 بە کوردسبببتان هەرێمبببی سبببەر هێرەشبببەکانی. عێبببراق لە ئامریکبببا سبببەر ببببۆ هەڕەشبببەن دەکبببرێن پشبببتیوانیی ئێبببرانەوە میەن

 تەنببانە  دەدرێببتەوە، واڵم هێببم بە یەکببانکوردی گببرووپە لە پشببتگیرییەک چەشببنە هەر دەدا نیشببان ئامریکببا سیاسببەتوانانی
 .بێ عێراق لە نفوزەکەی کردنەوەی کەم و ناوچە لە ئێران بەرەوڕووبونەوەی بۆ کە داڕێژێ وەها سیاسەتی ئامریکا ئەگەر

 
 هێنبانە بۆ دەرفەتێک وەک تاران دژی ئابووری گەمارۆی کورد ئۆپۆزیسیۆنی دیکەی میەنەکانی و کوردستان دێموكڕاتی حیمبی
 حیمبببی ،"تێرۆریسبت" و" خببواز جیبایی" دەڵبێ میەنببانە بەم تباران کاتببدا هەمبان لە. دەکەن سبەیر ئێببران لە ئباڵوگۆڕ ئبارای

 کە ترامبپ بەڕیبوەبەرایەتیی ئیبددیعای لەگەڵ ئەمە. دەکا فێدێڕاڵ و دێموکراتیک ئێرانێکی داوای دەڵێ کوردستان دێموکڕاتی
 . دەگرێتەوە یەک بگۆڕی تاران ڕەفتاری دەیهەوێ بەڵکو نییە ڕێژیم گۆڕینی تەمای بە دەڵێ

 
 لە نباوچەیی، ستراتێژی لە بەشێکە ئەمە. ڕەفتارە گۆڕینی پێچەوانەی بە هەنگێو مووشەکی لە ئێران وەرگرتنی کەڵک بەاڵم
 ەیمووشبەکان ئەو و سبعودی، عەڕەبسبتانی سبەر ببۆ دەکبا، پشبتیوانییان ئێبران کە حوسیەکان میەن لە مووشەکی هێرشی گەڵ
 ببۆ هێبرش لە فبڕککەوان ببێ فبڕۆکەی لە وەرگبرتن کەڵبک بە. نباون ئیسڕائیلییەوە بە و دەکا دروستیان سورییە لە ئێران کە
 لە ئیسبڕائیل ئاسبمانیی هەرێمبی ناو کردنە دزە بۆ فڕککەوان بێ فڕۆکەی لە کەڵکی ئێران کە دەدا نیشان عێراق کۆیەی سەر

 ئیسبڕائیل پبێچەوانەی بە. وەرگرتبووە کران ئیسڕائیل ئاراستەی مای مانگی لە کە مووشەک بیست هاویشتنی و فێورییە مانگی
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. نیبیە مووشەکیی بەرگەرییەکی هی  عێراق کۆیەی وەرگر ، ئێران هێرشی بەرپەرچدانەوەی بۆ ئاسمانیی هێمی لە کەڵکی کە
 کەڵبک ببۆ ئێبران ویسبتی و یەکبانتوانای سەرسبوڕهێنەری نمایشبێکی کبۆیە سەر بۆ هێرش چونکە بێ نیگەران دەبێ واشینگتۆن
 . دراوسێیە تاقمەکانی و واڵتان دژی مووشەک لە وەرگرتن

 
 چەکبدارە میەنە لەگەڵ شبەڕ گرتنبی پەرە دەرگبای ئێبران مووشبەکیی هێرشبی" نباوی ژێر لە وتارێکدا لە ئەلمۆنیتۆر ماڵپەڕی
 :دەکا ووداوەڕ ئەم باسی شێوەیە بەم نووسیویەتی هەورامی فازڵ کە" دەکاتەوە کوردەکان

 
 کاربەدەسبتانی لە داوای جبار سبێ ئەمسباڵ سبولەیمانی کە پێگەیشبتووە زانیباریی ئێبران نمیکبی سەرچاوەیەکی لە ئەلمۆنیتۆر
 حیمببی لەگەڵ عێبراق کوردسبتانی کاربەدەسبتانی جواببدا، لە. بگبرن دێمبوكڕا  حیمببی بە پێش کە کردبوو هەرێم حکومەتی
 ڕێککەوتنێکبی بە گەیشبتن ببێ بە بەاڵم کردببوو چاوپێکەوتنیبان کوردسبتان دێموکڕاتی بیحیم و ئێران کوردستانی دێموکڕاتی

 ی٨ هێرشببی بببۆ پالنببی وردی بە پاسببداران سببوپای کە ڕاگەیانببد ئەلمۆنیتببۆری بە هەروەهببا سببەرچاوەکە. ڕەزامەنببدیی جێگببای
 و کبردن دروسبت شبێوەی ببارەی لە ەکبردوو دروسبت کۆیەیبان قەاڵی کە ڕوسبییەکان لەگەڵ کە جێبیەک تبا داڕشتەوو، سیثتامەر
 کبردە کۆبوونەوەکەیبان کە پێویسبتە مووشەکانەدا ئەو کاڵوی لە تەقەمەنی چەندە بمانن تا کردبوو ڕاوێژیان قەاڵکە پتەویی
 .ئامانر

 
 بەڕێبببوەبەرایەتیی لە داوای و کبببردۆتەوە کبببۆ سبببنوور لەسبببەر هێبببمی ئێسبببتا ئەو. نەوەسبببتاوە مووشبببەکیی هێرشبببی بە ئێبببران
 نباوخۆیی، کێشبەی هبۆی بەێبتە لەجیباتی. بکبا دەریبان یبا بکبا ڕادەسبت کوردەکبان شبەڕکەرە یبا کە کردووە عێراق انیکوردست
 دەیبانهەوێ ئەوان ئێسبتا چبونکە کبورد، ناتەباکبانی میەنە نمیکەبوونەوەی لێبک هبۆی ببووبێتە وێدەچێ سێپتامەر ی٨ هێرشی

 .ڕێکەخەن تاران دژی هەوڵەکانیان
 

 لە شببێوە بەم تببووێژە لەم بەشببێک کە پێکهێنبباوە عەزیببمی خالیببد کبباک بەڕێببم لەگەڵ تببووێژێکیو ئەلئەوسببە  ئەلشببەرق
 :بۆتەوە باڵو ماڵپەڕەکەیاندا

 
 پبایەبەرزی بەرپرسبێکی عەزیبمی، خالیبد کوردسبتان، هەرێمبی سبەر ببۆ پاسبداران سبوپای مووشەکیی هێرشی دوای ڕۆژ چەند
 یەکگرتووەکبان ویبالیەتە ببۆ ئاشکرا پەیامێکی تا" هاویشت مووشەکەکانی بۆیە تاران کە گوتی کوردستان، دێموکڕاتی حیمبی

 ."بنێرێ ناوچە واڵتانی و
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 ئێسببتا" تبباران ڕێژیمببی کە گببو  ئەلشەرقەلئەوسببەتی بە کوردسببتان دێمببوکڕاتی حیمبببی پێشببووی گشببتیی سببکرتێری عەزیبمی،
 بە و ئاسببانی بە و بببۆتەوە دەرەکیببی و ینبباوخۆی ئاسببتی لە ئاسببتەنگ و ئببابووری و سیاسببی قببووڵی ئاسببتەنگی ڕووبەڕووی
 ".دەر نایەتە ژێریان لە ئاشتیخوازانە شێوەیەکی

 
 و ئامریکبا وەک دیباریکراو میەنبی ببۆ ئاشبکرا پەیبامێکی ئێبران ، ئبێمە، سەرەکیی بنکەی سەر بۆ هێرش بە" :گوتی عەزیمی

 ژێببر دەخەنە بەرژەوەنببدییەکانی کە هەیە نەیمیەنببا ئەو پێکببانی توانببایی تبباران کە دەنێببرێ نبباوچەدا لە هاوپەیمانەکببانی
 ب".تاقیکاریی گۆڕەپانی کردۆتە ئێمە ناوچەی ئێران ڕێژیمی کە مانایەیە بەو ئەمە. مەترسی

 
 ئەگەری:"گبوتی عەزیبمی کوردسبتان، هەرێمبی سبەر بۆ هێرش کردنەوەی دووپا  بۆ تاران هەڕەشەکانی لەگەڵ پەیوەندی لە 

 دەچبێ، بەڕیبوە زووانە بەم کە یەکگرتووەکبان ویبالیەتە کۆنگرەی هەڵەژاردنی ئاکامی بە وەبەستراوەتە ئێران دیکەی هێرشی
 ویبالیەتە و ئێبران نێبوان لە کە هەڕەشبانەی ئەو ببوونی جیبددی و ئێران ئەتۆمیی بەرنامەی بارەی لە وتووێژەکان ئاراستەی

 ."دەکرێن ئاڵوگۆڕ یەکگرتووەکان
 
 چوارچێببببوەی بە بەسببببتراوەتەوە تەواوی بە ئببببێمە دژی ئێببببران هێرشببببی نەوەیبببببوو دووپببببا  کە بڵببببێم ئەوە دەتببببوانم مببببن"

 ."عێراق نوێی دەوڵەتی ئاراستەی و بەسرە لە ئێران کۆنسولخانەی سووتاندنی ئاکامەکانی بەغدا، و تاران پەیوەندییەکانی
 

 شبتێکی عێبراق ئاسبمانی ەل فبڕۆکەوان ببێ فبڕۆکەی فڕینبی کە کبرد بەوە ئامباژەی کوردسبتان دێمبوکڕاتی حیمببی کاربەدەستی
 ژێبر بەتەواوی ئێران ڕێژیمی کە هەیە سەروەرییەکەیەوە و عێراق بە پەیوەندی" کە ئەوەیە گرینگە کە ئەوەی بوو، "ئاسایی"

 ".ناوە پێی
 

 کوردەکبان بەرهەڵسبتکارە مووشبەکیی هێرشبی دوای" نباوی بە ئێبران مووشبکیی هێرشبی ببارەی لە وتارێکبدا لە ئامریکا دەنگی
 حیمببی گشبتیی سبکرتێرتی مەولبودی مسبتەفا کباک بەڕێبم لەگەڵ وتبووێژ دەقبی" دەدەن  ئێبران دژی "نوێ بەرخۆدانی" یبەڵێن

 :دەنووسێ و کردۆتەوە باڵو کوردستانی دێموکڕاتی
 

 ڕایبان ئێبران، مووشبەکەکانی ئامبانجی ببووە سبەرەکییان ببنکەی مانگەدا ئەم سەرەتای لە کە ئێران کوردەکانی بەرهەڵستکارە
 .پێەدەن پەرە ئێران ئیسالمیی کۆماری دژی چامکییەکانیان بەتەمان کە ەیاندگ
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 لە ئێمە کە دەخوازێ کارەساتە ئەم”گو  ئامریکای دەنگی بە کوردستان دێموكڕاتی حیمبی گشتیی سکرتێری مەولودی مستەفا
 مپەڕەیەکبی ئبێمە ئێسبتاوە لە. گرینب ئیسالمیی کۆماری نوێی تاوانکاریی بە پێش تا بکەین هاوکاریی یەک لەگەڵ نمیکەوە

 ."دەکەینەوە نەتەوەکەمان ئازادای بۆ تاران ڕێژیمی دژی بەرخۆدان لە نوێ
 

 دژی هێمەکانیببان تببا دەکببا دیببکە ئۆپۆزیسببیۆنەکانی کببوردییە حیببمبە لەگەڵ وتببووێژ بە دەسببت حیببمبەکەی گببوتی مەولببودی
 دەسببتی هێرشببەکە پببێش تەنببانە  یەکگرتببوو بەرەیەکببی بببۆ گفتوگۆکببان کە کببرد زیبباد ئەوەشببی بببخەن، یەک تبباران دەوڵەتببی
 .پێکردبوو

 
 بە بەرهەڵسبتکارەکان چبونکە چباوەڕوانکراوە شبتێکی کوردەکان و ئێران نێوان لە گرژییەکان ئەستاندنی پەرە دەڵێن پسپۆڕان

 .بوون بوێرتر ئێران ڕێژیمی سەر دەرەکییەکانی و ناوخۆیی زەختە هۆی
 
 زیببادبوونی شبباهیدی وێببدەچێ عێببراق -ئێببران  سببنووری دەژی، ماڵتببا لە کە ئێببران ارناسببێکیک تەقەوی، بببابەک گببوتەی بە

 بەو کە وەرگبرن کەلێبنە لەو کەڵبک لەوانەیە کە ببێ دیکە کوردییەکانی چەکدارە هێمە و دێموکڕا  حیمبی چەکداریی هێرشی
 چبۆڵ کوردییەکبان نباوچە دیبکە شبوێنی لە ناڕەزایەتییەکبان سبەرکوتی ببۆ دەببێ ناچبار ئێران دەوڵەتی کە ئاراوە دێتە هۆیە
 .بکا
 

 کببوردە لەگەڵ تێکهەڵچببوون لە دەتببوانێ ئێببران ڕێژیمببی کە گببوتی لەنببدەن، لە سببەرهەڵدان-دژە لێکببۆڵەرێکی قەوامببی، ڕامببان
 . وەرگرێ کەڵک کوردانن سەربەخۆیی دژی کە نەتەوەپەرستەکان فارسە پشتیوانیی وەدەستهێنانی بۆ چەکدارەکان

 
 لە کە تبباکتیکێکە کببوردان سببێدارەدانی لە و ئۆپۆزیسببیۆن کوردەکببانی میەنە سببەر بببۆ هێببرش" کە کببرد زیبباد ەیئەو قەوامببی

 نباوخۆی هەنبووکەیی هەلبومەرجی بەاڵم. وەرگیبراوە لێ کەڵکی نەتەوەپەرستەکان فارسە پشتیوانیی ڕاکێشانی بۆ ڕابردووشدا
 لە وەرگببرتن کەڵببک لە ڕابردووشببدا لە تبباران. کببردووە دژوار ڕابببردوو وەک پشببتیوانیی کببۆکردنەوەی بببۆ ڕێژیمببی کبباری ئێببران
 ."هێناوە شکستی دەوڵە  بۆ واڵ  ناوەڕاستی خەڵکی پشتیوانیی ڕاکێشانی بۆ کوردان

 
 قەڵەمببی بە" عێببراق لە نەیارەکببان کببوردە دژی ئێببران مووشببەکیی هێرشببی" نبباوی بە وتارێکببدا لە جورنببال وار منببگ گۆڤبباری
 :ڵێدە تالیەلو بین بێهنام
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 پبباپۆڕ دژی و تانببک دژی مووشببەکی و بالیسببتیکی مەودای کببور  مووشببەکی مووشببەک، بچببووک، چەکببی ئێببران نەریببت پێببی بە
 بەاڵم. بشبارێتەوە خبۆێ هەروەهبا و بیانوەسبتێنێ و بڕژێنبێ دژبەرەکبانی خبوێنی تبا هاوبەشبەکانی و بەکرێگیراوەکان دەداتە

 و ڤیببدیۆ کببردنەوەی ببباڵو لەگەڵ واڵتەکەی لەدەرەوەی ئامانجێببک بەرەو ئێببرانەوە خبباکی لە ئاشببکرا بە هاویشببتنی مووشببەک
 :دیاردەن پێنر منیکەم دەرخەری و نوێن هەمووی هێرشە ئەم زیانەکانی کردنی بەراورد لەگەڵ هێرشەکە وێنەی

 

 .ڕێژیم مووشەکیی هێمی هەنگێویی بارەی لە باوەڕبەخۆبوون ئاستی سەری چوونە -١
 .دایە کردن گەشە لە مووشەکییەکانی تواناییە کە دەرەوە و ناوخۆ بیروڕای بە اگەیاندنڕ بۆ بەردەوام ویستی -٢
 . دابەزیوە ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە دیکە واڵتێکی حەوشەی ناو بۆ مووشەک هاویشتنی لە خۆبواردن ئاستی -٣
 .ئێران ناوخۆی لە ناسەقامگیرکەر جوواڵنەوەیەکی هۆی نابێتە چەشنە لەم کردەوەیەکی کە دڵنیایە ڕێژیم -٤
 .زیاترە کردن چاوترسێن ڕێگای لە ڕێژیم کردنی بەهێم لە زۆر ئێران مووشەکەکانی کاریگەریی -٥
 

 لەیبک ئێلبی قەڵەمبی بە" ئێبران کوشبندەی و دڕنبدانە پەیبامی" نباوی بە بابەتێکدا لە بلومەەری مێدیایی کۆمپانیای ماڵپەڕی
 :دەکا دێموکڕا  قەاڵی سەر بۆ خەرمانان ی١٧ هێرشی باسی شێوەیە بەم

 سبببەربازیی مبببانۆڕێکی: هەن ببببژاردەی چەنبببد بترسبببێنێ، دژبەرەکبببانی کە دەدا بڕیبببار نببباوچەیی دەسبببەاڵتێکی کە کاتێبببک
 دەگببمەن زۆر. بکببا پێشببکەش هەڕەشببە پببڕ وتببارێکی پببایەبەرز ژەنڕاڵێکببی ڕەنگەببێ بکبباتەوە، تبباقی مووشببەکێک بەڕێببوەبەرێ،

 .اوانانەت بێ کوشتنی مانای بە کردن چاوترسێن
 

 سبەرەکیی ببنکەی ئاراسبتەی مووشبەکەکانی کە کاتێبک کبردی، ئێبران مانگە ئەم سەرەتای کە بوو شتێک دەقاودەق ئەوە بەاڵم
 گیبان لە یەکێبک وتەی بە. داببوون کۆببوونەوە لە ناوەنبدییەکەی کبۆمیتەی ئەنبدامی ٢١ کە کبرد کوردستان دێموکڕاتی حیمبی

 .کوژراون کۆمیتەکە ئەندامانی لە کەس ٦ کۆمیتەکە، میئەندا عەزیمی، خالید بەدەربردووان،
 

 لەو پشبببتیوانیی ئێبببران. عێبببراق بببباکووری لە ئێبببران خببباکی دەرەوەی: شبببوێنەکە یەکەم،. گبببرینگە هبببۆ چەنبببد بە هێرشبببەکە
 هێبببمی و عێبببراق خەڵکببی ٢١١٣ لە یەکگرتووەکبببان ویببالیەتە میەن لە عێبببراق کردنبببی داگیببر دوای کە کبببردووە میلیشببیایانە

 هێرشبی ڕاسبتەوخۆ کبوردان، نباوخۆی شبەڕی کباتی لە نەوەدەکبانەوە ناوەڕاستی لە بەاڵم. کوشتووە عێراق لە وپەیمانانیانها
 .عێراق خاکی سەر نەکردۆتە

 
 تبا ببورووژێنێ ئبێمە دەدا هەوڵ ئێبران" گبوتی ئەو. ببێ دڵگبران ببووە تووشبی ڕێکخراوەکەی کە دۆخەی بەو عەزیمی وێدەچوو
 ." دوژمنیانین ئێمە کە بڵێن و بەەن مڕێدا بە ئێران خەڵکی دەیانهەوێ ئەوان. بکوژێ لێ مانزۆرتر خەڵکی بتوانێ
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. بپبارێمن ئێبران شبەڕەنگێمانەی شبێوەی بە وەاڵمبدانەوە لە خبۆ و ببن ژیر دەبێ ئێرانیش کوردەکانی و دروستە، ئەوە بێگومان
 لەگەڵ کۆبببوونەوەیەک دەبببێ ئوروپببا و یەکگرتووەکببان ەویببالیەت ڕێەەرانببی. نەبببێ بببواردنەی خببۆ ئەم پێویسببتە ڕۆژئبباوا بەاڵم

. دەکەن ئەوان خەببباتی یببارمەتی ئببازاد دونیببای کە بببدەن نیشببان و بێببنن پێببک ئێببران کوردەکببانی نببوێنەرانی لە دەسببتەیەک
 . وەردەگرن پەیامە ئەو بگومان ئێران ڕێەەرانی

 
 سبەر بۆ خەرمانان ی١٧ مووشەکیی هێرشی باسی ۆڤارانەشگ و ماڵپەڕ ئەم پێکرا، ئاماژەیان لەسەرەوە سەرچاوانەی لەم جگە

 :کردبوو دێموکڕاتیان قەاڵی
 

 نمیک ڕۆژهەاڵتی سیاسەتی بۆ واشینگتۆن ئەنستیتۆی •
 ڕۆیتێرز •
 جورنال والتسریت •
 ئەلعەڕەبییە •
 ئانادۆڵ •
 فەردا ڕادیۆ •
 ئیمرائێل ئاف تایم •
 پۆست واشینگتۆن •
 نیوز گلۆبال •
 نیوز عەرە  •
 نیوز ئێس یو •
 ئەیشا نیوز چانێ  •
 گاردا •
 ئای ئیست میدێل •
 ٢٤ کوردستان ئینگلیسی بەشی •
 ڕوداو ئینگلیسی بەشی •
 

 ٢١١٨ی سێپتەمەەری ٢٣  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------- 



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

138 
 

 
 اردستراتێژیی نوێی ترامپ بە ئیلهام وەرگرتن لە شەڕی س

 
 مایک جیگلیو - بازفید نیوز

 
 مێبژووی ببۆ دەگەڕێبتەوە پێبدەدا پەرە ئێبران دژی هێرشبەەرانە ستراتێژییەکی هەوڵی کە کاتێکدا لە ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی

 .تێکڕمانی هۆی بەێتە و بکا ناسەقامگیر ڕێژیم دەتوانێ کە ستراتێژییەک سارد، شەڕی
 

 باسبی "زەخبت ئەوپەڕی" بە جبار زۆر کە نبوێ کەمپەینێکبی کە دەڵبێن ەکگرتووەکبانی واڵتە ڕاببردووی و ئێستا کاربەدەستانی
 رێخۆشببکەریی شببانازیی کە پێشببوو کۆنەپببارێمی قارەمببانی ڕەیگببان، ڕۆنالببد سببتراتێژیی لە چبباولێکەریی بە کە دەکببرێ لێببوە

 .کراوە ئامادە دەگێڕنەوە، ئەو بۆ سۆڤیە  یەکیەتیی لەنێوچوونی
 

 کە دەڵبێن ئیسبالمیین کۆمباری بەرامبەەر لە هێرشبەەرانە هەڵوێسبتێکی پشتیوانی شێوە هەمان بە کە بۆچوونە ئەو میەنگرانی
 بەڕێبوەبەرایەتیی و بەرتیلخۆریی هۆی بە کە گیروگرفتەکانی سۆڤیە  یەکیەتیی بە بەرامەەر ڕەیگان شەڕویستانەی سیاسەتی

 ئەو بەرەو دەمقەیەک. پێوەنبا پباڵ نەمبان ەڵبدێریه بەرەو سبۆڤیەتی یەکیەتیبی و کبردنەوە بەرجەستە بەوون دروست هەڵە
 سبەرکەوتن،": ببوو ئەمە نباوەکەی و کبرایەوە بباڵو ١٩٩٤ لە کە کتێەەیە لەو نوسخەیەک کرانی دەستەەدەست بیرکردنەوە شێوە

 ەەکەکتێب نووسبەری ".سبۆڤییە  یەکیەتبی هەرەسبهێنانی خێراکردنبی هبۆی بووە کە ڕەیگان بەرێوەبەرایەتیی نهێنی ستراتێژیی
 کەڵکبوەرگرتن ببۆ کەیسبی ویلیام ئەی، ئای سی سەرۆکی و ڕەیگان هەوڵەکانی باسی دا،" سەرکەوتن" لە ئەو. شوایمەرە پیتر
 یەکیەتیببی فڕێببدانی بببۆ دەکببا سببەربازی ڕووبەڕووبببوونەوەی لە جببگە یەکگرتووەکببان واڵتە دەسببەاڵتی ژێببر ئببامرازی گشببت لە

 سبتراتێژییەکەی. کرد باسی بریتانیا پارلمانی لە ١٩٨٢ لە وتارێکدا لە ڕەیگان وەک هەر ،"مێژوو زبڵدانی" نێو بۆ سۆڤییە 
 هێرشببەەرانەی کەمپەینێکبی تبوێی لە ئێببران دژی یەکگرتووەکبان واڵتە کە ئبابوورییە، شبەڕی دەکببا، ببۆ شبیکاریی شبوایمەر کە

 لە دەکەن، هەوڵە ئەو کبببانینهێنییە میەنە باسبببی کتێبببەەکە بەشبببی چەنبببدین. خبببۆ دەگبببرێتە بەر، گرتبببوویەتە گەمارۆیبببان
 خەریکبی کە ئەفدانسبتانی، موجاهیبدینی ببۆ چەکوچۆڵ و پارە دابینکردنی تا ئورووپا لە جیابیران جواڵنەوەی لە پشتگیریی

 کتێببەەکە کە نیببیە "شبباراوە شببتێکی" ئەوە گببوتی سببپی کۆشببکی کاربەدەسببتێکی. بببوون سببۆڤیە  یەکیەتببی داگیرکبباریی دژی شببەڕ
 .هەبووە سیاسە  سەرلە کاریگەریی هەندێک

 
 لێکبۆڵینەوە ناوەنبدێکی دێموکراسبییانە، لە داکبۆکیی دامەزراوەی سبەرۆکی دوببۆویتم، مارک کتێەەکە پەرەپێدەرانی لە یەکێک

 سیاسببە  لەگەڵ پەیوەنببدی لە ترامببپ بەڕێببوەبەرایەتی لەسببەر دەرەکیببی کبباریگەریی زۆرتببرین لەوانەیە کە واشببینگتۆن لە
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 بەڕێبوەبەرایەتیی ئەتبۆمیی ڕێککەوتنبی لەگەڵ دوببۆویتم ساڵەی چەند دژایەتیی دەڵێن ڕەخنەگران .هەبێ ئێران بە بەرامەەر
 ئەو دەڵبێ دوببۆویتم. )مبای مبانگی لە ڕێککەوتبنە لەو کشبانەوە ببۆ ترامبپ بڕیباری هبۆی بووە ٢١١٥ لە ئێران گەڵ لە ئۆباما

 ئێببران تازەکببانی گەمببارۆ میعمبباری وەک نبباوبراو هەروەهببا ئەوان.( هەڵیوەشببێنێ نەوەک بکببا چبباک ڕێککەوتببنەکە دەیهەویسببت
 دەتبهەوێ ئەگەر": دەڵبێ ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتیی لە ئیبران بە بەرامەەر سیاسە  لەبەشی کە پێشوو کاربەدەستێکی. دەناسن
 تباریو یبا دوببۆویتم مارک وتاری دوایین لە هەیە زۆر ئەگەری چییە، ئێران بە بەرامەەر سیاسەتی لە دواتر هەنگاوی بمانی

 ".کرابێ باس دێموکراسییاندا، لە داکۆکیی دامەزراوەی
 

 ئامببازۆن سبایتی سبەر کتێەفرۆشببی لە کە دەکباتەوە، بباڵو نوسببخەکانی و دەکبا "سبەرکەوتن" بببۆ بانگەشبە سباڵە دوو دوببۆویتم
 دەقباودەقی یشبت زۆر. دڵبڕفێنە کتێەێکبی ئەوە" گبوتی ئەو. ڕێگبایە نەخشبە "سبەرکەوتن" دەڵبێ ساڵە ٥١ دوبۆویتمی. کڕیونی
 ".وەرگیرێ لێ کەڵکیان ئێران ڕێژیمی دژی لە دەکرێ بیرۆکەکان لە زۆر بەشێکی. تێدان

 
 هەر نبوێ گەمبارۆی دەسبتپێکی. داڕێبژراوە ئەتبۆمی ڕێککەوتنی لە ترامپ کشانەوەی دوای و بەپەلە زەخت ئەوپەڕی کەمپەینی

 وزەی و نەو  پیشەسببازییەکانی سببەر بببۆ سببمادەر مببارۆیگە لە زۆر بەشببێکی و کببردووە، داڕمببان تووشببی ئێرانببی دراوی ئێسببتا
 ئاپریبل مبانگی لە دەسبتەەکاربوونی دوای پۆمپیبۆ مایبک دەرەوە کاروبباری وەزیبری. پێبدەکەن دەسبت نۆڤبامەر مانگی لە ئێران

 بە انەوەزارەتخب نێبو ببۆ "متمبانە" گەڕانبدنەوەی بەڵێنبی دەرەوە، کاروبباری وەزارەتبی هێنباوەتە بەهێبمی و نبوێ سیاسەتێکی
 ئاسایشببی ڕاوێژکبباری کە کاتێکببدا لە دەکببا، ئێببران بە بەرامببەەر پێشببوو وەزیببری لە سببەختتر هەڵوێسببتێکی لە پشببتگیریی
 کە کاتێکببدا لە. بببوو دەسببتەەکار مانببگ هەمببان دەکببا، ئێببران ڕێژیمببی گببۆڕینی داوای ئاشببکرا بە کە بۆلتببۆن، جببان نەتەوەیببی

 سبباڵی لە چببالش جیببددیترین تووشببی ڕێەەرانیببان پێکببردووە، دەسببتیان رەوەدێسببامە لە ئێببران لە سەرانسببەریی خۆپیشبباندانی
 ببێ و شبەقامەکان سەر ڕژانە ئێرانیی هەزار سەدان ناکۆکیی جێی هەڵەژاردنی ئاکامی دوای کە کاتێک کردووە، بەوموە ٢١١٩

 دیپلۆماتیبک شبەڕی و وونەکبانئابڕووچ بەهبۆی و یەکگرتووەکبان واڵتە میبدیای لە ناڕەزایەتییەکان. کران سەرکو  بەزەییانە
 پێبداوە، زۆریبان سەرنجی یەکگرتووەکان واڵتە کاربەدەستانی بەاڵم دراوەتێ، سەرنجیان کەمێک تەنیا گرتۆتەوە واڵتیان کە

 بەڕێببوەبەری وەک پۆمپیببۆ لەمیەن کە هببوک، برایببان. دەکەن بەدی ئێببران ڕێژیمببی بنکببۆڵکردنی بببۆ زۆرتببر دەرفەتببی چببونکە
 دوای دێموکراسببییان لە داکببۆکی دامەزراوەی سببێمینارێکی لە کببرا دیبباری دەرەوە کاروببباری وەزارەتببی لە نئێببرا کبباری دەسببتەی

 خبودایی مەمکبان دەکەن، سبواڵ خەڵبک": گبوتی خۆپیشباندەران دروشمی دووپاتکردنەوەی بە ڕابردوودا مانگی لە هەڵەژێرانی
 ".دەکەن

 
  لە پشتیوانی ئامریکا یەکگرتووەکانی واڵتە دەوڵەتی لەوێدا کە ین،دێموکراس بە پێدان برەو خەریکی کە سەرچاوانەی ئەو
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 واڵتە کاربەدەسبتانی کە گوتیبان دەکبا، دیکتباتۆر واڵتبانی لە مەدەنبی کبۆمەڵگەی و مبرۆڤ مافەکبانی لە پشتگیری بەرنامەی
 نیشبان ئێران ڕێژیمی انیچالشکێش بە بۆ هێرشەەرانەتر بەرنامەی لە کەڵکوەرگرتن بۆ خۆیان حەزی ئامریکا یەکگرتووەکانی

 لە بەرتیلخبۆریی و گەمارۆکان لێدانەوەی دەور بارەی لە پرۆژەیەک بۆ کاری کە پێشوو نەتەوەیی ئاسایشی بەرپرسێکی. داوە
 ڕێبژیم ڕووخبانی ئەگەری لە داهباتوودا لە هەروەها و دەوڵە  سەر بخرێتە زەخت کە ئەوەیە ئامانجەکە" گوتی کردووە ئێران

 "بێ باش شتێکی دەتوانێ تەنیا ئێران ڕێژیمی بەرپرسیارکردنی. بێ باش شتێکی گشتی بە پێموایە. ێدەب یارمەتیدەر
 

 ".وەرگرتنە لێ کەڵک ئامادەی ڕاستی بە دۆخێکە ئەوە": کرد زیاد ئەوەشی بەاڵم
 

 ڕێببژیم گببۆڕینی تەوا ئامانجیببان، لەسببەر پێببداگرییان ئاشببکرا بە بۆڵتببۆن، ناویانببدا لە یەکگرتووەکببان، واڵتە کاربەدەسبتانی
 گیراوەکببانی لەناویانببدا نەگببرێتەوە، ئەتببۆمیی بەرنببامەی تەنیببا کە ڕەفتببار گببۆڕینی بببۆ ئێببران هانببدانی بەڵکببو نەکببردووە،
 ببۆ دەگەڕێبتەوە ئەوە کە دەڵبێن ئەوان. حیمببوڵاڵ وەک بەکرێگیبراو تباقمی لە پشتیوانیی و یەکگرتووەکان واڵتە شارۆمەندی

 کە دەگبرن ڕێبژیم بە پبێش گەمارۆکبان" گبوتی وتووێژێکبدا لە هبوک. ببێ چی زەخت ئەوپەڕی امیئاک کە بدا بڕیار کە ئێران
 کە دەکەیبن ناچبار ئێبران ئێمە. بکا دەستەبەر ئێران ناسەقامگیرکەرەکانی چامکییە سەرجەم و تێرۆریمم بۆ پێویست داهاتی

 یەکیببان کەوتببنەوە تەریببک و زۆرتببر ئببابووریی زەختببی لەگەڵ بببوونەوە ڕووبەڕوو و چامکییەکببان بە کۆتاییهێنببان نێببوان لە
 ".بژێرێ هەڵی دەتوانێ ڕێژیم تەنیا کە بژاردەیەکە ئەوە و. هەڵەژێرێ

 
 نیگەرانیببی کببرووە سببەختگیرانە هەڵوێسببتی داڕێژانببی بە یەرمەتییببان کە کەسببانەی لەو هەنببدێک تەنببانە  ئەوەشببدا لەگەڵ
 هێشبببتا کە ترامپبببدا بەڕێبببوەبەرایەتیی لە پێشبببوو پبببایەبەرزی کیکاربەدەسبببتێ. دەربڕیبببوە ئاسبببەوارەکانی ببببارەی لە خۆیبببان

 گبوتی بکبا قسبە ڕووڕاسبتانە کە ئەوەی ببۆ بمێنێتەوە نەناسیاو کرد داوای دیکە ئەوانی وەک و هەڵوێستەدەکا لەو پشتگیریی
. ببکەیەوە زەخبتە ئەو ئاسبەوارەکانی لە بیبر کە ئباقاڵنەیە شبتێکی پێمبوابێ کەواببوو. ڕێبژیم سبەر دەخەیە زۆر زەختێکی تۆ"

 نبباتوانی تببۆ. دەکەی چببی تێکڕمببان دوای بمانببی تببۆ باشببترە وا کە ئەوەیە سببتراتێژییەکە میەنەی ئەو موشببکیلەی گەورەتببرین
 ".دەکەوێتەوە لێ دیکەی لیەییەکی دەنا بڕووخێ، تێک کە لێگەڕێی تەنیا

 
 ئەو". سبەرقاڵە پێیبانەوە شبانۆوە پشبت لە امبپتر بەڕێوەبەرایەتیی کە پرسیارگەلێکن ئەوانە گوتی پێشوویەکە کاربەدەستە
 بەسببەر چ دەسببەاڵ  بۆشببایی کە دەگەن تببێ ئەوان. نببین سبباویلکە دەکەن نبباڤین خببۆرهەاڵتی پرسببی لەسببەر کببار کە کەسببانەی
 ".نییە باش هەرگیم ئەوە کە ئەوەیە مەبەستم. دێنێ ناوچەکە
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 چبباوڕواننەکراو شببێوەیەکی بە ئاراسببتەی دەتببوانێ یشتببرامپ کە دەکەن بەوە ئیعتببڕاف پێشببوو و هەنببووکەیی کاربەدەسببتانی
 لەگەڵ وتببووێژ لە پێشببوازیی گوڕەشببە، و هەڕەشببە مانببگ چەنببد پبباش کببردی، ببباکوور کببۆرەی بەرامببەەر لە وەک هەر بگببۆڕێ،

 کبردووە ئێبران بە بەرامبەەر ئامریکبا سیاسبەتی لەسبەر کاریبان ترامپبدا سبەردەمی لە کە سبەرچاوە چەند. کرد دیکتاتۆرەکەی
 کەوێ، گیبر ئێرانبی گەڵ لە ڕێککەوتبن دەرفەتبی بۆخبۆی خۆشبە پێبی( دەکبا پێناسبە خبۆی وا ترامبپ) معامەلەچییەکە ەڵێند

 چوارشببەممە ڕۆژی ئەو. خببۆ بگببرێتە گرتەببوو خببۆی پببێش کەسببی ڕێککەوتنببی لە ڕەخببنەی ئەو شببوێنانەی ئەو کە ڕێککەوتنێببک
 لە یەکگرتووەکبان نەتەوە گشبتیی ئەنجبوومەنی کۆببوونەوەی لە کە کاتێبک دەڕەخسبێ، ببۆ مەبەسبتەکانی باسبکردنی دەرفەتی
 بە ئەنجبومەنەکە. بکبا ئەتبۆمیی پەرەپێدانی لەبارەی ئاسایش ئەنجومەنی کۆبوونەوەی سەرۆکایەتیی تا دەبێ حازر نیویۆرک
 جێبی لە هێشتا ئێران ڕێککەوتنی یەکگرتووەکان، واڵتە کشانەوەی سەرەڕای کە ڕاستییەیە ئەو وەبیرهێنەورەوەی شێوە هەمان

 بە درێبژە چبین، و ڕوسیە لەگەڵ ئورووپا یەکیەتیی و ئاڵمان، فەڕانسە، بریتانیا، دیکە، سەرەکییەکانی واژۆکەرە. خۆیەتی
 مەرجەکببانی ئێسببتا تببا ئێببران کە گببوتی یەکگرتووەکببان نەتەوە کە کاتێکببدا لە دەدەن، ڕێککەوتببنەکە لە خۆیببان پشببتگیریی

. بکبببا تازەکبببانی گەمبببارۆ چەسبببپاندنی ببببۆ هاریکببباریی داوای دەکبببا ناچبببار رتووەکبببانیەکگ واڵتە کە گەیانبببدووە، بەجبببێ
 بە کاربەدەسببتەکە. کببردووە کاریببان ببباش گەمارۆکببان ئێسببتا تببا گببوتی ترامببپ بەڕێببوەبەرایەتیی لە پببایەبەرز کاربەدەسببتێکی

 بەهێمتبر لەوەش گەمارۆکبان یدووهەمب دەوری و دێت نۆڤامەر" گوتی، دەوڵە  سیاسەتی گوێرەی بە ناوی نەدرکاندنی مەرجی
 دەقباودوق کە دەبینبین، ئێبران نەوتبی کڕینبی بەرچباوی خواری هاتنە ئێستا هەر و دیتووە، ڕەفتارمان ئاڵوگۆڕی ئێمە. دەبن
 ".بیەینین دەمانهەوێ کە شتەیە ئەو
 

 پببایەبەرزترین لە یەکێببک کێشببایەوە، لەکببار دەسببتی ئێببران ڕێککەوتنببی لە ترامببپ کشببانەوەی لەبەر کە جانسببۆن ڕیچببارد
 میەک، لە: دەبینبێ بەیەک دژ هەوڵی بەڕیوەبەرایەتی لە ئەو گوتی بوو، دەرەوە کاروباروی وەزارەتی لە ئەتۆمیی پسپۆڕانی

 سببەرۆک دەورەی لە کەڵکببوەرگرتن دیببکەوە، میەکببی لە و باشببتر، ڕێککەوتنێکببی ئببارای هێنببانە و ئێببران ڕەفتبباری گببۆڕینی بببۆ
 ببۆ بکبرێن تێکهەڵکبێش دەتبوانن هەردووکیبان حبازر، حباڵی گبوتی، ئەو. ڕێبژیم ڕووخانبدنی بۆ نپالندانا بۆ ترامپ کۆماریی
 باوەڕمەنببببدی دەبەن بەڕێببببوە سیاسببببەتە ئەو کە خەڵببببکەی ئەو مببببن، بۆچببببوونی بە" گببببوتی ئەو. زەخببببت ئەوپەڕی خسببببتنی

 کە پێببەکەن، دەسببت ئێببران سببەر بببۆ زەخببت ئەوپەڕی بببۆ کەمپەینێببک دەتببوانن کە وایە پێیببان بەڕاسببتی ئەوان. ڕاسببتەقینەن
 ئەو تبا دابێبنن، بەچبۆک تەواوی بە ئێرانییەکبان و ببکەن ئابووری کەسادیی تووشی و پێەێنێ هەرەس ئێران ئابووری بتوانێ
 دا بەدوای دیبکە شبتێکی و ڕێبژیم ڕووخبانی هبۆی دەبینە ئێمە یا وتووێژ، بۆ دەپاڕێنەوە و ئێمە می دێنە یا ئەوان کە جێیە
 ".دێ
 

  کردووە کاری باکوور کۆرەی لەگەڵ هەم و ئێران لەگەڵ هەم بەرباڵو شێوەیەکی بە دابوو دەوڵە  لە کە کاتێک ەک جانسۆن
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 پێببی یەکگرتووەکبانە، واڵتە نابازرگببانیی ناوەنبدێکی ئەتبۆمیی، هەڕەشببەی دەستپێشبخەریی پببایەبەرزی بەڕێبوەبەری ئێسبتا و
 ئێسبتا هەر بباکوور کبۆرەی کە ئەوەی سبەرەڕای یەکگرتووەکبانە، اڵتەو لەگەڵ ناکۆکی بۆ مەزنتر هەڕەشەیەکی ئێران کە وایە

 کببوێ لە دوژمنکبباریی سببەرهەڵدانی ئەگەری پێمببوایە مببن کە ئەوەی لەگەڵ پەیوەنببدی لە" :گببوتی ئەو. هەن ئەتببۆمیی چەکببی
 ".بێ باش باکوور کۆرەی لەگەڵ کە داوە بڕیاری سەرۆککۆمار بێ هۆیەک هەر بە چونکە. ئێرانم نیگەرانی زۆرتر من زۆرترە،

 
 بباکوور کبۆرەی دژی لۆبییەکی هی  ئەوەیە دەبێ ون باکوور کۆرەی لەگەڵ بەراورد لە کە دیکە شتێکی" :کرد زیاد ئەوەشی ئەو
 تبۆ نیبیە، سبعودیت عەڕەبسبتانی نیبیە، ئیسبڕائیلت تبۆ. نیبیە ناوچەدا دەوڵەتانی لە وێکچوونێک هی  و. نییە واشینگتۆن لە

 دەدەن هەوڵ کە هەیە بوونیببان دیببکە ئەکببتەری هێنببدە ئێببران لەگەڵ پەیوەنببدی لە. نیببیە عەڕەبیببت یەکگرتببووی ئیمبباڕاتی
 ".بەرن نەرێنی ئاراستەیەکی بەرەو پرسەکە

 
 پببڕ دەسببتوردانێکی کە گوتببویەتی ئامریکاییەکببان زۆربەی وەک ئاشببکرا، بە ئەو ترامببپ، گوڕەشببەکانی و هەڕەشببە سببەرەڕای
 چەکبی هێرشبی دوای سبورییە سبەر کبردە مووشبەکیی هێرشبی ترامبپ ئەوەشبدا لەگەڵ. نباوێ نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە تێچوونی
 پەرەپێببدانی دژە بەڕێببورەبەری کە یەکگرتووەکببان واڵتە هەواڵگریببی کارناسببی بببروەر، ئێریببک و ڕابببردوو سبباڵی لە شببیمیایی

 ئێبران و واشبینگتۆن نێبوان لە گرژیبی بوونەوەی بەرز کە گوتی مای، مانگی تا بوو نەتەوەیی ئاسایشی شوڕای لە (ئەتۆمیی)
 کە کبردۆتەوە لەوە بیبری تەواوی بە بەڕێبوەبەرایەتیی ئاخۆ کە ئەوەیە نیگەرانی ئەو. کردووە زیادی پەرەئەستاندن ئەگەری
 کببباتی لە کە ئەتۆمییەکبببانی چبببامکییە لە هەنبببدێک ڕێژەیبببی دەسبببتپێکردنەوەی وەک ئێبببران ورووژانبببدنەکانی وەاڵمبببی چبببۆن

 کە ،"دەنبا مەکە، وا" کە ئەوەیە کبردووە باسیان ئەوان کە بژاردەی تەنیا" گوتی ئەو. بداتەوە وەستاندبوونی اڕێککەوتنەکەد
 کببردەوەی نبباڕوونی هەڕەشببەی. نیببیە ڕوون بەاڵم بکببرێ، بببۆ تەعەیببری سببەربازیی کببردەوەی هەڕەشببەی جۆرێببک وەک دەکببرێ

 ".ئاقاڵنە نە و باوەڕپێکراوە نە کەنب زیاد سانتریفیوژ هەندێک کە ئێران بە پێشگرتن بۆ سەربازیی
 

 بکبا ناچبار ئێران دەتوانێ سەختگیرانە هەڵوێستی کە وابێ پێیان کە هەبن کەس هەندێک لەوانەیە": کرد زیاد ئەوەشی ئەو
 زۆر دەببێ ئبێمە پێمبوایە. مەترسبیدارە هەم و واببێ وێنباچێ هەم کە دام ببڕوایە لەو مبن بەاڵم بکبا، ئاشکرا خۆی دەستی کە

 ئاراسبتەیەک چ بە شبتە ئەم کە بکبا ئەوە پێشبەینی متمبانەوە بە دەتبوانێ کە دەکا ئیددیعا کە کەسێک هەر لە بین مانبەگو
 ".دەڕوا دا
 

 لە ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتیی سیاسەتی کە بیرۆکەیە ئەو لەبارەی دێموکراسییەکان، لە داکۆکی دامەزراوەی سەرۆکی دوبۆویتم،
 حاشبای فەرمیبی بە ئەوان بێگومبان،" گبوتی داڕێژرابێ ڕێژیم ڕووخاندنی ئەگەری و گیرکردنناسەقام بۆ بەشێکی ئێران بارەی
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 ڕەیگبان چبۆن وەک هەر بشبکێنن تێبک ڕێبژیم دەکرێ وایە پێیان ڕاشکاوانە دیکە ئەوانی و بۆڵتۆن کە پێموایە من. دەکەن لێ
 '.شکاند تێك سۆڤیەتی یەکیەتیی

 
 لەو": هەیە عێبراقەوە لە یەکگرتووەکبان واڵتە شبەڕی بە پەیوەندی چونکە ڵەیەهە دەستەواژەیەکی ڕێژیم گۆڕینی گوتی ئەو

 مباوەیەکی ببۆ یەکگرتووەکبان واڵتە داگیرکباریی و مێکبانیمە هێمی میەن لە ئێران داگیرکردنی مانای بە ئەوە پەیوەندییەدا،
 سیاسبەتی ئاکبامی دەتبوانێ دیبکە نێکبیڕێککەوت دەسبتەبەرکردنی کە کبرد زیاد ئەوەشی ئەو ".ناقەومێ شتە ئەو. درێژخایەنە

 کە سببێناریۆیەک هەر. بببێ دیببکەی ئاکببامێکی دەتببوانێ ئیسببالمیی ڕێژیمببی هەرەسببهێنانی و بببێ، ڕەیگببان لە وەرگرتببوو ئیلهببام
 ئەگەر تەنببانە  کە بببوو ئەوە شببیکارییەکەی باشببترە، ئێسببتا دۆخببی لە کببرد، زیببادی ئەو ئەوتببۆدابێ، ڕووخببانێکی بەدوای

 نێوخبۆ دووبەرەکیی هۆی بە بگرێ، بەدەستەوە واڵ  کۆنتڕۆڵی ئێران ئیسالمیی پاسدارانی سپای ڕێەەریی بە دوژمن ڕێژیمێکی
 یەکیەتیبی. دایە لێبرە سبارد شەڕی لەگەڵ هاوتەریەیی" گوتی ئەو. دەبێ مواز نادەن پێ ڕەوایی ئێران مەمکانی کە ئەوەی و

 نەمبان و مبان هەڕەشبەی بەاڵم. بنبوێنم کەم مەترسبییە ئەو ەوێنبامه مبن. مەترسبیدارە ڕووسبیە. ئێسبتایە ڕووسبیەی سۆڤیە 
 ".بوو سۆڤیە  یەکیەتی وەک نییە

 
 لەبیببر ئەوەی هەمیشببە دەبببێ مببرۆڤ نیببیە، ڕەیگببان ترامببپ" گببوتی ئەو. دەکببرد بەدی وێکچببوونە ئەو لەگەڵ موشببکیلەیەکی ئەو
 ".بێ

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣٥ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ی ئۆکتۆبەری ٨: ڕێکەوتی  -ی کوردستان و کورد  ماڵپەڕ: سەرچاوە

  
------------------------------------------ 

 
 ستراتێژیی سەرکەوتن بەسەر ئێراندا

 
 ئببێمە دەتببوانین» نبباوی لەژێببر دوورودرێببژی وتببارێکی دا«مەگەزیببن کببۆمێنتەری» گۆڤبباری لە کەیگببان دەبلیببو فردریببک نووسبەر
 .ناوبراوە نووسراوەی کورتکراوەی وتارە ئەو. کردووەتەوە باڵو «بکەوین؟ ئێراندا بەسەر رکەوتنسە ستراتێژییەکی وەدوای

 
  و هەشتا لە سۆڤییە  یەکیەتیی ئاشتییانەی تێکڕووخانی هۆی بوونە کە سیاسەتانەی ئەو بەکارهێنانی سەرنجڕاکێشیی
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. ئاشبکرایە شتێکی ئێران بەدژی دەکرێ پێ اماژەیئ «سەرکەوتن ستراتێژیی» وەک زۆرجار کە زایینی، نەوەدەکانی سەرەتای
 و ئامریکبا یەکگرتووەکبانی واڵتە ببۆ سبەرکەوتن سبارد، شبەڕی کۆتاییهێنبانی ببۆ ئاکام دڵخوازترین هۆی بووە ستراتێژییەکە

 یەکیەتیبی نێبوان وێکچوونەکبانی هبۆی بە. سبۆڤییە  یەکیەتیبی لەگەڵ ڕاسبتەوخۆ مەزنبی ناکۆکییەکی بەبێ هاوپەیمانەکانی
 هەمبان هبۆی بەێبتە سیاسبە  هەمبان بەکارهێنبانی کە بکەیبن ئەوە گریمبانەی کە عەقاڵنیبیە شبتێکی ئەوە ئێبران و سۆڤییە 

 ئێبران ببۆ گوشبارهێنان سیاسبەتی وەک سبتراتێژیی شبێوە  هەنبدێک و ببێ دروسبت کبردەوە بە دەتبوانێ گریمانەیە ئەو. ئاکام
 .دروستە سیاسەتێکی ئەوڕۆ بێگومان

 
 هببی لەگەڵ ئەوڕۆ مەرجەکببانی لەنێببوان بەهێببم جیبباوازییەکی کەسببایەتیی و ئەزمببوونی پێکهبباتەیی، گرینگببی فبباکتەری بەاڵم

 ئەوان ،«سبەرکەوتن سبتراتێژیی» شکسبتی هبۆی بەبنە لەوانەیە جیاوازییبانە ئەو. دەکەن درووسبت سبارد شبەڕی کۆتاییەکانی
 گەلێبک و جیاوازتر زۆر ئاراستەیەکی هۆی بەنە کرێنب جێەەجێ سەرکەوتووییش بە ئەگەر تەنانە  کە مانایەن بەو بێگومان

 .خوێناویتر
 

 ڕەچباو سبەرکەوتن سبتراتێژیی لە دیباریکراو شێوەیەکی نابێ یەکگرتووەکان واڵتە کە نین مانایە بەو جیاوازییانە ئەو بەاڵم
 تەنبانە  دەببێ کگرتووەکبانیە واڵتە نیگەرانیی جێگای میەنەکانی زۆربەی لەسەر ئەرێنی کاریگەرییەکی ستراتێژییەکە. بکا

 لە کبببردنەوە بیبببر هبببۆیە ئەو لەبەر. ئێبببرانە ئێسبببتای ڕێژیمبببی ئاشبببتییانەی ئببباڵوگۆڕی کە نەگەن تەواو ئاکبببامی بە ئەگەر
 لەببببارەی چاوەڕوانییەکبببان ئاسبببتی هێنبببانەخوارێی بەڵکبببو نیبببیە، سبببتراتێژییەکە دژایەتیکردنبببی واتبببای بە جیاوازییەکبببان
 ئەو دژی ئاکببببامی باشببببترین کە شببببێوەیەک بە جێەەجێکببببردنەکەی گونجانببببدنی بببببۆ ارەڕێگاچبببب پێشببببنیاری و ئاکامەکببببانی
 .هەبێ دیاریکراوە بەرهەڵستکارە

 
 ئەوەی کە ڕێژیمی ئێران دەیکا

 
 تبا ئێبران ئبابووریی ناکبارامەیی ببێ، ئێبران گونجباوی کە سبەرکەوتن سبتراتێژیی زەخت، ئەوپەڕی ستراتێژیی جێەەجێکردنی

. دەکببباتەوە کەم سبببەرکوتکردنیان یبببا خەڵبببک کبببڕینەوەی ببببۆ ڕێبببژیم سبببامانەکانی هاوکبببا  و کبببادە خراپتبببر زۆر ڕادەیەکبببی
 جببوواڵنەوەیەکی هببۆی بەێببتە و ناڕەزایەتییەکببان و خۆپیشبباندان پەرەپێببدانی هببۆی بەێببتە دەتببوانێ ئەوتببۆ سببتراتێژییەکی

 هەوڵببی هببۆیەکەی ئاشببکرا بە ەئببابووریی قەیببرانە ئەو ئەگەرچببی بکێشببێ، چببالش بە مببانەوەی و سببەقامگیریی کە جەمبباوەری
 دەکا؟ چی ڕێژیم. دەبێ ئەوە هەر ناچار بە ئاکامەکەی بێ، بیانیی دژبەرانی

 
  پاسداران سوپای دەستی ژێر بەسیجی دەکاتەوە، دووپا  پێشوو ناڕەزایەتییەکانی بە بەرامەەر خۆی ئاکاری بێگومان ئەو
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 ئەو بببۆ بببێ پێویسببت جێببیەی ئەو تببا و دەکەن سببەرکو  انناڕەزایەتییەکبب ئینتیمامیببی ڕاهبباتووی و پببڕچەک هێببمی لەگەڵ
 دوور لێبک ناڕازییەکبان تبا بکبا ئابووریش سنوورداری پاشەکشەی هەندێک ڕێژیم لەوانەیە. دێنن بەکار توندوتیژی مەبەستە
 خەڵبک ەتیینباڕەزای ببدا هەوڵ ڕێژیم لەوانەیە بێ، دژوارتر دۆخەکە ئەگەر. کردووە وای دواییانەدا لەو وەک هەر بخاتەوە،
 چببونکە. بکبباتەوە کەم زەخببتەکە تببا بکببا ئببیش متمببانە سببوپاپێکی وەک دەتببوانێ کە بکببا، هەڵەژێببراو دەوڵەتببی ئاراسببتەی
 کباتی لە دەتبوانێ ڕێبژیمەوە ڕوانبگەی لە نییە، بەدەستەوە حەیاتیی شتێکی هی  کۆنتڕۆلی کردەوەدا لە هەڵەژێراو دەوڵەتی
 .بنێ وەمی پێویستدا

 
 بەسبیجی و پاسبداران سبوپای یا بێ کوشتار دەستهەڵگری ڕێژیم بەڕێوەبەریی کە بکەینەوە لەوە بیر کە ینەنامومک تەقریەەن

 کە وێنبباچی شببێوە هەمببان بە ئەڕتەشبیش. بببن ناڕازییەکببان تێکەڵبی یببا بپببارێمن سببەرکو  لە خبۆ پاسببداران سببوپای بە سبەر
 نبباڕەزایەتییە بببۆیە. نەدا سببەرکوتکردن بببۆ رتەشئە بەکارهێنببانی هەوڵببی لەوانەیە ڕێببژیم و بببێ نبباڕازی خەڵکببی تیکەڵببی

 هبۆی ببووە کە ڕادەگا پێشکەوتوو چەکی لە کەڵکوەرگرتن شارەزای و شەڕکەر خەڵکی بە دەستیان دژواریی بە جەماوەرییەکان
 ئاکبببامی چببباوەڕوانکراوترین ببببۆیە. عەڕەببببی بەهببباری سبببەرهەڵدانەکانی( ڕێبببەەران ببببۆ) کوشبببەندەترین پەرەئەسبببتاندنی

 کببونتڕۆڵی پتەوکردنببی و خوێنبباویی سببەرکوتکردنی وێببدەچێ ئێرانببدا، هەنببووکەیی مێببژووی لە جەمبباوەری ەتییەکببانیناڕەزای
 .کەمە زۆر ئەگەری سۆڤیە  یەکیەتیی وەک هەرەسهێنانی  سێناریۆی جۆرە هەر. بێ ڕێژیم

 
 پاسبدارانی سبوپای ئێبران، یپرسب پسبپۆرانی لە هەنبدێک لێکبدانەوەی سبەرەڕای کە ببێ بیرمان لە کە گرینگە هەروەها ئەوە

 سبتراتێژیی جێەەجێکردنبی وێبنە بۆ. دەستی بێتە دەتوانێ بەاڵم نییە، بەدەستەوە ڕێژیمی کۆنتڕۆڵی هێشتا ئیسالمیی کۆماری
 هببۆی بەێببتە دەتببوانێ موازیببی یببا سببەرقاڵیی کبباتی لە یببا ڕێببەەر، جێێنشببینی بببوونی دەسببتەەکار کبباتی لە گوشببار ئەوپەڕی
 وا بببدا هەوڵ وێببدەچێ سببوپا ئەگەرچببی) واڵ  کببۆنتڕۆڵی گرتنببی بەدەسببتەوە بەرەو کە پاسببداران پایسببو ڕێەەریببی هانببدانی
(. دەسبت دەگبرنە دەسبەاڵ  ببێ، واش ئەگەر تەنبانە  دایە، مەزن ڕێبەەری خبممە  لە ئایبدیۆلۆژیکییەوە هبۆی بە کە بنوێنێ

 سیاسبەتانە ئەو دیباریکەرانی و زیباتر لەوەش یمڕێبژ دەرەوەی سیاسبەتی بوونی ڕادیکاڵیمە هۆی دەبێتە ئەوتۆ وەرسووڕانێکی
 .بکەن تەرخان نێوخۆ کۆنتڕۆڵی بۆ زیاتر سامانی و کا  کە دەکا ناچار

 
 بە سببۆڤییە  وەاڵمببی لە دەبببێ جیبباواز «سببەرکەوتن سببتراتێژیی» جێەەجێکردنببی بە بەرامببەەر ڕێببژیم ئببابووریی کبباردانەوەی

 لە. دەکبرد تاقیکارییبان ئبابووری چاکسبازیی بیبرۆکەی لەسبەر سبۆڤییە  ڕێەەریبی سبەرکار، هاتە ڕەیگان کە کاتێک. ڕەیگان
 واڵتە لەگەڵ کێەڕکبببێ تێچبببووی و سبببۆڤیە  یەکیەتیبببی سبببەر خسبببتە زەختیبببان هاوکبببا  ئەو سیاسبببەتەکانی کە کاتێکبببدا

  بێ کرد رچڕت ئابووری چاکسازیی خێراترکردنی بۆ هەوڵەکانیان سۆڤییە  یەکیەتیی ڕێەەریی کردەوە، بەرز یەکگرتووەکانی
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 .بکەنەوە ئاسەوارەکانی لە بیر تەواوی بە کە ئەوەی
 
 کە کاتێببک ڕووحببانی کۆمببار سببەرۆک. بببوون ئابوورییەکەیببان قەیرانببی ئاگبباداری مبباوەیەکە ئێببران ڕێەەرانببی پببێچەوانە، بە

 ڕووحبانی ۆینێوخب سیاسبەتی پالتفبۆرمی سەرجەم. داڕشت خامنەیی لەگەڵ ی«مقاومە  ستراتێژیی» بوو خامنەیی ڕاوێژکاری
 جیبباوازە، مەزن ڕێببەەری هببی لەگەڵ تەواوی بە ڕووحببانی بەرداشببتی. دایە سببتراتێژییە ئەو کردنببی جێەەجببێ چوارچێببوەی لە

 کە ئەوەی بببببۆ ڕیگاچببببارەیەکە وەک نێببببودەوڵەتیی کببببۆمەڵگەی لەگەڵ ئێببببران قببببووڵی گونجانببببدنی بەدوای کۆمببببار سببببەرۆک
 بەتەمبببای! مەزن ڕێبببەەری کە کاتێکبببدا لە نێبببونەتەوەیی، ۆمەڵگەیکببب ببببۆ بەژان شبببتێکی بەێبببتە ئێبببران سبببەر گەمارۆخسبببتنە
 خۆیبان هەڵوێسبتی لە بیریبان دیقبقە  بە هەردوو سباڵ چەنبدین. بکبا سبوود بێ داهاتوو گەمارۆی بتوانێ کە خۆدابینکەرییە

 .کردووە ئەوانیان جێەەجێکردنی کاردانەوەی چاودێریی و کردۆتەوە
 

 ئێبرانیش، خەڵکبی لەنێبو بەڵکبوو ببووە، ئیعتیەبار ببێ ڕێبژیم چباوی بەر لە تەنیبا نە بەربباڵو شبێوەیەکی بە ڕووحانی بەاڵم
 و ئەو دژی ناڕەزایەتییەکبان دوایبین سەرنجە جێگای و ڕەخنە بەر کەوتووەتە موە گشت لە ئەو. ڕێفۆرمخوازەکانیش تەنانە 

 ڕەواییبان خبۆی لەگەڵ ئبابووری وگۆڕیئباڵ و چاکسبازیی بیبرۆکەی کە وێبدەچێ. ببوون توونبدئاژۆکان هەروەها و دەوڵەتەکەی
 ئەو جێگببای تونببدئاژۆ کۆمببارێکی سببەرۆک کە ئەوەبببێ وێببدەچی ئێببران نۆرمبباڵی سیاسببیی مببۆدێلی لەوە بببێچگە. داوە لەدەسببت

(. بکبا بەربژێبر خبۆی نەیتبوانی پێشبوو کۆمباری سبەرۆک کە کاتێبک پێشبوو هەڵەژاردنبی لە وەک هەر) بگرێتەوە ڕێفۆرمخوازە
 جیبددی سیاسەتێکی لەجیا  ئابووری سیاسەتی و سەرکوتکەر دەوڵەتداریی و خۆدابینکەری مۆدێلی بۆ ڕێتەوەدەگە ئێران بۆیە

 .چاکسازیی
 

 زەختببی لەبەرچبباوگرتنی بببێ بە و زیانەببارە گەلێببک ئێببران ئببابووریی بببۆ سببەرکوتکەرانە ئببابووریی سیاسببەتی و خببۆدابینکەری
 کبۆرەی سۆڤییە ، وەک هەر بەاڵم. بکا خێراتر پرۆسەیە ئەو وێدەچێ ئاواڕۆژا زەختی زیادکردنی. دەکا خێرا ڕووخان ڕۆژئاوا

 خببۆ سببەرکوتکردن لە کە دەوڵەتێببک داوە، نیشببانیان قببورس گەمببارۆی بەرکەوتببووی ناکبباریگەری ئببابووری و کوبببا ببباکوور،
 .بکا تێپەڕ بەرباڵو ئابووری قەیرانی بتوانێ وێدەچی ناپارێمێ

 
 خێبرای هەرەسبهێنانی هبۆی نبابێتە دەرەکبی زەختبی لە پبلەیەک هبی  کە بکبا گریمبانەیە ەوئ دەبێ یەکگرتووەکان واڵتە بۆیە

 دەسبەاڵتی لەسبەرەتادا کە خوێنباوی و بەربباڵو سبەرکوتی هۆی بەێتە دەتوانێ ئەوتۆ زەختێکی بەاڵم ئێران، ئیسالمیی کۆماری
 خراپتربببوونی تەحەممببولی و درێژییپشببوو سببەرکەوتن سببتراتێژیی. دەکببا بەهێببم دیببکە تونببدئاژۆکانی و پاسببداران سببوپای
  ئامریکا خەڵکی لەناو و یەکگرتووەکان واڵتە سیاسیی کۆڕی نێو دۆخی. دەخوازێ بوون چاکتر لەجیا  لەسەرەتادا دۆخەکان
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 .بکەن ئەوتۆ گەشەساندنێکی لەگەڵ هەڵسوکەو  باشی بە کە بێ بەشێوەیەک وێناچی
 

 چباو لەبەر سبەرکەوتن سبتراتێژیی شبێوە هەر شکسبتی هۆی بەێتە دەتوانێ ەک هەستیار جیاوازیی دوایین دەبێ هەروەها ئێمە
. نەبببوو ڕۆژئبباوادا هاوپەیمببانیی لە کە بببوو دەوڵەتەکببان تببرین بەهێببم و مەزنتببرین لە یەکێببک سببۆڤییە  یەکیەتیببی. بگببرین
 شبێوەیە بەو ئێبران. کباب لبێ یبارمەتیی داوای بتبوانێ کە نەببوو دیبکە واڵتێکبی هبی  لەرزیبن، کەوتە و ببوو مواز کە کاتێک
 دەوڵەمەنبدن و بەهێبم هێنبدە هەردوو بکا، دروست ڕووسیە و چین لەگەڵ قایم پەیوەندی بتوانێ تاران ئەگەر وێنە بۆ. نییە
 کببارە ئەو خببۆی ویسببتی بە لەوانەیە ڕوسببیە ئەگەرچببی) بببکەن کببارە ئەو بیببانهەوێ ئەگەر بببدەن، نەجببا  ئێببران بتببوانن کە

 مشبتەرییەکی وەک دەتبوانێ ئەو سۆڤییە ، یەکیەتیی تا دەچێ باکوور کۆرەی وەک ڕادەیەک تا ێرانئ ڕوانگەیەوە لەو(. نەکا
 «سبەرکەوتن ستراتێژیی» کاتی تا بگرێ خۆی باڵی بن لە کە بکا ڕازی زلهێمێک بتوانێ ئەگەر بدا ژیان بە درێژە ئابووری
 .دەبێ تێپەڕ

 
  لەگەڵ بەهێم یەکگرتووی بەرەیەکی نەتوانێ یەکگرتووەکان تەواڵ ئەگەر دێنێ شکست زوو سەرکەوتن ستراتێژیی بێگومان

 گەیشببتنی هببۆی دەبێبتە ئێببران دژی ڕۆژئباوایی بەهێببمی بەرەیەکببی هەرەسبهێنانی. بپببارێمێ ئێبران بە بەرامببەەر ئوروپاییەکبان
 لە و بڕیبارە اوەنخب ڕێبژیمە ئەو ڕووخبانی هبۆی نبابێتە زەختە شێوە ئەو کە ئێران ئابووری بە زانستی و ئابووری سەرمایەی

 یەکیەتیبی دەسبەاڵتدارانی دەسبت بە سبەرمایە کەمبی ڕێژەیەکبی گەیشبتنی. گبرینگە ئەندازە لێرە. ئایدیۆلۆژیکە کاتدا هەمان
 کباریگەرییەکی زانسبت و پبارە کەمبی ڕێژەیەکبی بەاڵم نەببوو، یەکبالکەرەوە واڵتە ئەو ئبابووریی ببوونی موازتبر بۆ سۆڤییە 

 .بدەن ژیان بە درێژە تا دەبێ سەربازییەکەی هێمی و ئێران بچووکترەکەی ۆرز ئابوورییە لەسەر زۆری
 دژی سبەرکەوتن سبتراتێژیی کبردنەوەی دووبارە بۆ هەوڵێک هەر. ناخۆشترینیانە ئەوانە، هەموو ئاکامگیریی گرینگترین بۆیە
 واڵتە لە سیاسبی بەرەی هەردوو نمیە لە سبتراتێژییە ئەو کە بکا پێویست وێدەچێ پەسەندکراو  ستراتێژییەکی وەک ئێران

 هێنبدە زەخبت ئەوپەڕی هەڵوێسبتی سبەرکەوتنی ببۆ پێویسبت کباتی. بکبرێ قەبووڵ ئاتالنتیبک بەری هەردوو و یەکگرتووەکبان
 یبا جێنشبین کەسبی دەسبتی بیداتە و بکا دابین سەرکەوتنەکەی بۆ مەرجەکان دەتوانێ تەنیا بەڕێوەبەرایەتییە ئەو کە درێژە
 کەسبی مەزنبی هەڵەی دووپباتکردنەوەی لە خبۆ ببدا هەوڵ دەببێ بەڕێبوەبەرایەتییە ئەو بۆیە. جێنشین سیکە چەندی ڕەنگەێ
 کبرد جێەەجبێ نێونەتەوەیی پشتیوانیی( پرسەدا لەو) و دیکە میەنەکەی پشتیوانی بێ تاکالیەنانەی سیاسەتێکی کە پێشوو،

 .هەڵوەشێنێ لێکی توانی دواتر سەرۆککۆماری ئاکامدا لە کە
 

 تێژیی سەرکەوتن چۆن فۆرمولە بکرێ؟سترا

 
  بەرژەوەندییە و ئامریکا نەتەوەیی ئاسایشی تا بکا دەستەبەر چی دەبێ ستراتێژییەکە: ئەوەیە پرسیار گرینگترین
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 ئامانجبانە ئەو دەیتبوانی کە ببوو سبارددا شبەڕی کاتی لە ئاکام تەنیا ڕێژیم ئاڵوگۆڕی بکا؟ دابین حەیاتییەکانی نەتەوەییە
 یەکیەتیبببی لە هەسبببتیارتر تەریککەوتبببنەوە بە بەرامبببەەر و موازتبببرە زۆر پێبببوانەیەک هەمبببوو بە ئێبببران. بکبببا دەسبببتەبەر
 داببین ئامریکا ئەمنیەتییەکانی داخوازییە زۆربەی دەتوانێ سەرکەوتن ستراتێژیی. کرا باس سەرەوە لە وەک هەر سۆڤییەتە،

 .بکرێ جێەەجێ دەکرێ کە شتێکە ئەوە. ئێران ڕێژیمی خێرای هەرەسهێنانی هۆی بەێتە کە ئەوەی بەبێ بکا
 

 دەببێ مەزن دەسکەوتێکی خۆی خەڵکی لەسەر جەختکردن بە ڕێژیم ناچارکردنی و دەرەکیی سامانی لە ئێران تەریکخستنەوەی
 :بن ئاوانە دەبێ هەڵوێستە ئەو سەرەکییەکانی بنەما. نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی وەرچەرخانی هۆی دەبێتە و
 
 .ئیسالمیی کۆماری لە دەرەکیی دابینکەرانی و میەنگران جیاکردنەوەی بب
 (عێڕاق و سورییە لوبنان، تایەەتی بە) وەرگرێ سنوورەکانی دەرەوەی سامانەکانی لە کەڵک کە ئێران بە پێشگرتن بب
 ەل تببایەەتی بە و سببورییە) هەسببتیارەکان گۆڕەپببانە لە ئیسببالمیی شۆڕشببی پاسببدارانی سببوپای بەسببەر شکسببت سببەپاندنی بببب

 پببێ نەتەوەیببی ئاسایشببی سیاسببەتی لە بەدیلببی بببێ دەسببەاڵتی کە رێکخببراوەکە ئیببددیعای کردنببی ئیعتیەببار بببێ بببۆ( عێببڕاق
 بەخشیوە

 سبەربازیی توانبایی و ئەتبۆمیی جەەخبانەی درووسبتکردنی بۆ پێویست کەلوپەلی دابینکردنی بۆ ئێران هەوڵەکانی تێکدانی -
 .ئاسایی

 بەبنە ناڕەزایەتییبانە ئەو کە ئەوە چاوەڕوانی بێ بەاڵم) نێوخۆ لە ئێران ڕێژیمی بە بەرامەەر ناڕەزایەتییەکان بە برەودان بب
  هۆی

 (دیاریکراودا ماوەیەکی لە ڕێژیم گۆڕانی
 پاوانخببازانەی سیاسببەتەکانی بە درێببژەدان ویسببتی لەبببارەی ڕێببژیم لەنێببو دووبەرەکببی کببردنەوەی بەرجەسببتە و هانببدان بببب

 و ناوچەیی،
 دەستاودەسببت گرینگتببرین کە بخبباتەوە بیببر سببتالین مردنببی دەتببوانێ کە گەورە، رێببەەری جێنشببینی شببۆکی لە نکەلکببوەرگرت بببب

 .خومەینی مردنی دوای دەسەاڵتە کردنی
 

 ڕۆژئباوای کە دەگبرتەوە ئەوەشی سۆڤییە  یەکیەتیی بە بەرامەەر ستراتێژییەکەی کە بێ لەبیرمان کە حەیاتییە شتێکی ئەوە
 بببۆ سببۆڤییە  یەکیەتببی هەوڵەکببانی بە پببێش و سببۆڤییە  یەکیەتیببی هەڕەشببەکانی دژی خەبببا  ەل بببێ بەشببدار ئورووپببا
 پشببتگیریی کاتببدا لەهەمببان بگیببرێ،  ئاڵمببان رۆژئبباوای تببایەەتی بە خببۆی، می بببۆ ئامریکببا هاوپەیمانەکببانی ڕاکێشببانی

. ئەفدانسبتان لە سبۆڤییە  دژی انیبەرخبۆد و لێهێسبتان لە هاوپەیوەنبدیی سبەرهەڵدانی( سبنووردار  و گونجاو بەشێوەیەکی)
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 و سبورییە لوبنبان، لە ئێبران نفبوزی و کبۆنترۆڵ دژایەتیبی ئەگەر مانبایە ببێ ئێبران دژی سبەرکەوتن ستراتێژیی لە باسکردن
 .نەکرێ بەهێم ئێران نفووزی دژی( قەتەر و عوممان ناویاندا لە) عەڕەبیی واڵتانی بەرەی هاوکا  و نەکرێ عێڕاق

 
 پێگەیشبتنیان زیبان ئەگەری زۆرتبر شبوێنێک هەمبوو لە ئێبران هێمەکبانی کە گۆڕەپبانێکە ئەوێ ئێرانە، انیئەفدانست سورییە
 شببەڕێکی خەرجببی سببنووردارەکانی سببامانە بکببا ناچببار پاسببداران سببوپای دەتببوانێ یەکگرتووەکببان واڵتە کە شببوێنێک هەیە،

 .بکا بەرگریکارانە
 

 پێیبان ئێبران ڕێەەرانی کە واڵتێک و زاڵە، بەسەریدا سنووردار شێوەیەکی ەب ئێران کە ناوچەیەک ئێرانە، لێهێستانی عێڕاق
 بببۆ ئێببران دژایەتیکردنببی بببۆ دایە باشببتر ڕادەبەدەر لە دۆخێکببی لە یەکگرتووەکببان واڵتە. بببدەن کیسببی لە نبباکرێ کە وایە

 ئەوەی لەچباو هەیە سبورییە لە باشبتری وەزعێکبی شبێوە هەمبان بە) هەیەوو لێهێستاندا لەبارەی کە لەوەی عێڕاق کۆنتڕۆڵی
 (.هەیەوو ئەفدانستاندا لە کە
 

 پێویسبتیی ببارەی لە ئامریکبا هاوپەیمانەکبانی لەنێبوان هباوڕایی درووسبتکردنی لەسبەر جەختکبردن درێژخایەن هەڵوێستێکی
 ڕاگرتنبی زینبدوو هەوڵبی کە دەکا چاوترسێن چینییەکان و ڕوسییەکان ئەوە. دەخوازێ سەرکەوتن ستراتێژیی کردنی جێەەجێ
 پێببدانی گەشببە بببۆ ئێببران کە سببتراتێژیکەکان کەلببوپەلە کردنببی دابببین زنجیببرەی پچڕانببی هببۆی دەبێببتە ئەوە. نەدەن ئێببران

 عێبڕاق لە دەسکەوتەکانی بۆ سەختی بە کە دەکا ناچار ئێران و. پێویستییەتی ئاساییەکانی سەربازییە و ناوەکیی  تواناییە
 ئەوتبۆ سبتراتێژییەکی بێگومان. ئێران ئابووری سەر دەکەوێتە زەخت مومکین شێوەیەکی هەموو بە هاوکا  بجەنگێ، سورییە و

 بەراوەژووی و ڕاگبرێ نباوچەیی هێژێمبۆنی سبەپاندنی ببۆ جبوواڵنەوەکەی بکبا، پاشەکشە بە ناچار ئیسالمیی کۆماری دەتوانێ
 کبا ، تێپەڕببوونی لەگەڵ لەوانەیە، و دا،پێە پەرە خەڵک و ڕێژیم نێوان لە و ئێران ڕێەەریی لەناو ناکۆکییەکان بکاتەوە،

 .ڕێژیم نێوەرۆکی لە ئاڵوگۆڕ هۆی بەێتە ئێرانی، تایەەتی شێوەی بە و
 

 .درووستە ستراتێژییەکی ئەوە
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣٦ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٨ی ئۆکتۆبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ی سەرەکیی ناسەقامگیرکردنی ناوچەیەئێران داینامۆ

 
 ناوچەیە ناسەقامگیرکردنی سەرەکیی داینامۆی ئێران: ئەی ئای سی پێشووی کاربەدەستێکی

 
 یوسی مێلمەن -جێروزاڵم پۆست 

  
 ئەوە پێشبەینیی ئەی ئبای سبی پێشبووی پبایەبەرزی کاربەدەسبتێکی ئیسبڕائیلی، ڕۆژنامەنووسبێکی لەگەڵ وتووێژیدا یەکەم لە

 .دەڕووخێ کۆتاییدا لە ئێران ڕێژیمی کە دەکا
 

. کۆنەپارێمێبک وەک جبار هەنبدێک و دەکبا قسبە لیەڕاڵێبک وەک ئەو جبار هەندێک. دژوارە شتێکی ڕائول نۆرمەن پۆلێنکردنی
 بببۆ و ڕووڕاسببتییە سبباکار بەرداشببتی. نیببیە یەکببانەدا بە دژ بەرداشببتە دوو ئەو لەنێببوان ناتەببباییەک هببی  ئەوەشببدا لەگەڵ

 باشبترین ڕەنگەبێ. نیبیە ڕووڕاسبتی لە بەنرختر ئەودا پیشەی لە سامانێک هی  هەواڵگریی دەزگای نێو ڕاستەقینەی مرۆڤێکی
 باشبووی و کبۆتر خووخبدەی دوو هەر کە ببێ، عیەبرییە دەسبتەواژە ئەو قەرزکردنبی ئەو، پیشبەیی دیمەنبی لە بباس ببۆ شێوە
 «.کۆشوو» وەک شتێک ڕەنگەێ. هەن

 
 بەرگریبی شباراوەی خممەتگوزاریی ناوی بە پێشدا له کە) ئەی ئای سی ئۆپەراسیۆنەکانی ەبەرایەتییبەڕێو لە ساڵ ٣٤ ڕائول

 ڕۆژهەاڵتببی لەگەڵ پەیوەنببدی لە کببردووە، کبباری سببەرەکیدا بببنکەی ئاسببتی لە و مەیدانببدا لە جیبباواز ئەرکببی بە( دەناسببرا
 ئەو سبااڵنەدا، لەو. ڕاپەڕانبدووە ئێرانبی بە دیبدارپەیوەن بەرنبامەی چەنبدین بەڕێبوەبەریی ئەرکبی ناویانبدا لە نێوەڕاستدا،

. کبردووە خممەتبی نەتەوەیبی هەواڵگریبی بەڕێبوەبەریی ببنکەی لە «ئێران لەبارەی نەتەوەیی هەواڵگریی بەڕێوەبەری» وەک
 هێشبت، جێی یەکگرتووەکان واڵتە دواییانەدا لەو کە ئێران، لەگەڵ ئەتۆمیی ڕێککەوتنی لەبارەی ئەو وردی لێکدانەوەی کۆی

 .هەیە لەبارەیدا بەرداشتی خۆیەوە ڕوانگەی لە کەسەو هەر کە ئەوەیە بڵێین دەتوانین پێناسەکەی باشترین
 
 ئیسبڕائیل هەواڵگریبی کبۆمەڵگەی لەببارەی باشی زانیارییەکی ئەو نێوەڕاست، ڕۆژهەاڵتی سەر لە بەرباڵوی ئەزموونی هۆی بە

 و پباردۆ تبامیر داگبان، مەئیبر مووسباد بەرپرسبی نێویانبدا لە ئێستای، و پێشوو پایەبەرزەکانی کاربەدەستە لە زۆر و هەیە
 .دیتووە نیمیکەوە لە یادلینی ئامۆن وەک سەربازیی هەواڵگریی سەرۆکەکانی و کۆهێن یوسی

 
  نیۆیۆرک شاری لە هۆتێلێک لە ڕابردوو مانگی ئێمە. ئیسڕائیلی ڕۆژنامەنووسێکی لەگەڵ وتووێژیەتی یەکەم ئەوە
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 ،«ئەتببۆمی ئێرانببی دژی یەکگرتببوو» لەمیەن کە کۆنفڕانسببێکدا لە پانێلێببک بەڕێببوەبردنی بببۆ ئەو. هەبببوو تنمببانچاوپێکەو
 کاربەدەسببتانی و سیاسببەتوان یەکگرتووەکببان، واڵتە پێشببووی سببێناتۆرەکانی لە پێکهبباتوو دوومیەنە مەدەنببی ڕێکخراوێکببی
 دەزگبای سەرۆکی و داگان مەئیر کۆچکردوو لەناویاندا ەڕاستی،نێو ڕۆژهەاڵتی و ئوڕووپایی کەسایەتیی هەروەها هەواڵگریی،
 .شارە ئەم هاتەووە هەنینگ، ئاگوست( فێدڕاڵ هەواڵگریی سرویسی) دی ئێن بی ئاڵمان هەواڵگریی

 
 لە پببایەبەرز میببوانی چەنببد یببادە، لەو ڕێمگببرتن بببۆ و دەکببرد پببڕ سبباڵی دە «ئەتببۆمی ئێرانببی دژی یەکگرتببوو» ڕێکخببراوی

 دەرەوەی کاروببباری وەزیببری کببۆهێن، یوسببی مووسبباد ئێسببتای سببەرۆکی لەنێویانببدا. کببرد پێشببکەش وتاریببان داکۆنفرانسببەکە
 و بەحبرەین بباڵوێمانی ئەلیەمەنبی، خالیبد یەمەن دەرەوەی کاروباری وەزیری جێگری ئەلجوبەیر، عادڵ سعوودی عەڕەبستانی

 نببوێنەری هببووک برایببان و لیەێببرمەن جۆزێببف گرتووەکببانیەک واڵتە پێشببووی سببێناتۆرانی یەکگرتووەکببان، واڵتە لە ئیمبباڕا 
 .ئێران پرسی بۆ دەرەوە کاروباری وەزارەتی

 
 ڕێککەوتببنەکە میەنگببرانییەوە ڕوانببگەی لە نیببیە، دیمەنێکببی دوورە هببی  ئێببران ئەتببۆمییەکەی ڕێککەوتببنە» گببوتی، ڕائببول

 بەرچبباوی بەشببێکی هەڵوەشبباند، لێببک ئەراکیببان ەل پلۆتۆنیببۆم بەرهەمهێنببانی ڕێئبباکتۆری ئێرانییەکببان: پێکببا خببۆی ئامببانجی
 ژێببر لە ئێببران ئەتببۆمیی بەرنببامەی. کببرد دەرەوە هەنبباردەی پیتێنراوەکەیببان ئۆرانیببۆمە و کببردنەوە کببۆ سببانتریفیووژەکانیان

 ببببۆ هەنگببباو دوایبببین لەببببارەی بەڵبببگەیەک هبببی  و دایە نێبببونەتەوەیی لێکبببۆڵینەوەی بەرنبببامەی پشبببکنێنەرترین چببباودێریی
 هەنبدێک ڕێککەوتبنەکەن دژی کە ئەوانبی. ببووە سبەرکەوتوو ڕێککەوتبنەکە پێناسەیە، بەو. نییە ناوەکی بۆمەی ردنیدرووستک

 «.دابنێن ڕاستەقینانە دەستکەوتە بەو ددان نەیانهەوێ وێدەچێ جار
 

 ڕوانگەکەی دیکە چییە؟

 
 ئەکتەرێکببی بەێببتە کە دەدا هببان ئەو و ەدەکبباتەو ئێببران بەرەوڕووی دونیببا دەرگببای ڕێککەوتببنەکە وابببوو پێیببان کە ئەوانەی 

 سباڵ چەند دەبێ بەاڵم وابێ، ڕەنگەێ. ئاڵوگۆڕ بۆ زۆرترە کاتی بە پێویستی ئێران دەڵێن ئەوان. بوون هەڵە بەرپرسیارتر،
 ڕۆژی دوای لە ڕۆژ قورببانیی و ببژی ناوچەیە لەو تۆ ئەگەر هەڵگرێ؟ تێرۆریمم پشتگیریکردنی لە دەست ئێران تا ڕاوەستین

 بەو بببکەی، تەحەممببول خەڵببکەکە  دژی هەڕەشببانە ئەو نبباتوانی کە ئاسبباییە شببتێکی بببێ، مووشببەکیی هێرشببی و ێرۆریببممت
 !«دەگۆڕێ ئێران کە هیوایە
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 هەڵوێستی دڵخواز کە دەبێ بگیرێتە بەر چییە؟

 
 نەوەک بنێبرێ تووەکبانەوەیەکگر نەتەوە ڕێگبای لە مرۆیبی یارمەتیی دەبێ بکا، حوسییەکان یارمەتیی دەیهەوێ ئێران ئەگەر

. یەمەن خەڵکببی ببۆ مەترسببیدار ئازارچێشبتنێکی هببۆی ببۆتە و کببردووەتەوە قبووڵتر کێشببەکەیان ئێبران ئاکارەکببانی. مووشبەک
 تێکنۆلببۆژیی ئەو. دەکببا نبباوچەدا لە تێرۆریسببتیی تبباقمی و سببوننی و شببیعە میلیشببیای جینێببک لە زیبباتر پشببتگیریی ئێببران

 کردنبی ناسبەقامگیر سبەرەکیی داینبامۆی ئێبران کە نیبیە لەوەدا گومانێبک و شک هی . ردۆتەوەک باڵو مووشەکیی پێشکەوتووی
 .بگۆڕێ خۆی ئاکاری کە بکرێ ناچار دەبێ ئێران و پێەێ کۆتایی دەبێ ئەوە. نێونەتەوەییە کۆمەڵگەی و ناوچە

 
 بە. دەکەم پرسبیار ئەو نەمباڵەییب پێشبینەی ببارەی لە مبن کە ناخۆشبە پێبی و دڵە دوو خۆی مهڕ لە باسکردن لەسهر ڕائول

 هەسبببتی هەمیشبببە کە بنەمببباڵەیەک، لە پێنسبببیلڤانیا ڕۆژهەاڵتبببی باشبببووری لە کبببانمایی بچبببووکی شبببارێکی لە ئەو کبببورتی،
 سبەدەی لە ئامریکبا مەزنەکبانی شبەڕە لە بنەمباڵەکەی ئەنبدامانی. بووە لەدایک هەبووە، واڵتیان و کۆمەڵگە بە خممەتکردن
 هەمیشبە دەببێ ئەو کە کبراوە فێبر بنەماڵەکەیبدا لە. ڤییەتنبام و کبۆرە شەڕەکانی و جیهانیی شەڕی دوو :جەنگاون ڕابردوودا

 کرد خوێندن بە دەستی مووزیک بۆ خۆی خولیای بەدوای بچووک کالێجێکی لە ئەو. بجەنگێ خراپەکان و شەیتانی مرۆڤە دژی
 ئەنبدامی کردیبانە و زانبی پێبی ئەی ئبای سبی ببوو کبالێر ەل کە کاتێک. کرایەوە ڕووی بەرەو جیهان و دیتەوە مێژووی بەاڵم
 .خۆیان

 
 دوور سبااڵنی لەکباتی کە دەرکەو  ببۆم دیکەوە سەرچاوەی لە بەاڵم بوارد، هەواڵگریی کۆمەڵگەی لەبارەی باس لە خۆی ئەو
 ڕۆژهەاڵتبی شبیبە بەڕێبوەبەری وەک بەرز پبلەی تبا و وێسبتگە بەرپرسبی نهێنبی، جاسووسبی وەک ئەو خممەتکردندا درێژی و

 لە ٢١١٥ لە کە بکبا، کبار نەتەوەییبدا هەواڵگریی بەڕێوەبەریی لە کە کرا پێ پێشنیاری ئەو ،٢١١٨ لە. کردووە کاری ناوین
 واڵتە هەواڵگریبببی کۆمەڵگبببای جیاجیاکبببانی ئۆرگبببانە نێبببوان لە هاوکببباریی باشبببترکردنی ببببۆ ببببووش دەبلیبببوو جبببۆرج میەن

 دەزگببببا کە بببببوو، سببببێپتامەر یببببازدەی کارەسبببباتەاری ڕووداوی ئاکببببامی کخسببببتنەوەکەڕێ دووبببببارە. دامەزرا یەکگرتووەکببببان،
 کرداریبی، واتبایەکی بە. ببوون ناسبەرکەوتوو ڕووداوەکەدا بە پێشبگرتن و دیتبنەوە لە یەکگرتووەکبان واڵتە هەواڵگرییەکانی

 ئێبران دژی یەکگرتووەکبان واڵتە ئۆپەراسبیۆنەکانی و هەواڵگبری پالنە ئیدارەکردنی بۆ بەرپرس پایەبەرزی کاربەدەستی ئەو
 .بوو
 
 کۆمەڵگبای نێبوان هاوکارییەکبانی و پەیوەنبدیی بوونی پتەوتر شاهیدی ئەو بەرپرسایەتییەدا، لەو خممە  ساڵ ٩ ماوەی لە

  ئەو کە بکرێ ئەوە شیمانەی دەکرێ. نەدیتراوە ئێستا تا کە پلەیەک بۆ بوو یەکگرتووەکان واڵتە و ئیسڕائیل هەواڵگریی
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 .بووە واڵ  دوو هەر نێوان نهێنییەکانی گشت لە ئاگای کاتەدا لەو
 

 بببردوون، بەڕێببوە هاوبەشببیان ئۆپەراسببیۆنی مووسبباد و ئەی ئببای سببی کە کببردووە باسببیان نێونەتەوەییەکببان هەواڵنێببرییە
 اڵوێرەیببانم ئەو واڵتە دوو ئەو هەواڵگریببی دەزگببای و حیمبببوڵاڵ، تێرۆریسببتی گەورە مببوغنیە، عیمبباد کوشببتنی لەناویانببدا

 کامپیۆتێرەکبببانی نێبببو خسبببتیانە و هێنبببا بەرهەم[ دەببببا بەڕێبببوە خرابکببباریی و سبببیخوڕیی ئەرکبببی کە کبببامپیۆتێر بەرنبببامەی]
 بەڕێببوە دونیببا دەورەی چببوار لە دیکەیببان بببوێرانەی ئۆپەراسببیۆنی هەروەهببا و ئێببران لە ئۆرانیببۆم پیتانببدنی بە پەیوەندیببدار

 .بردوون
 

 ئەو. بببوو قبایم بەاڵم بەئەدەببانە جبوابەکەی بببکەم، لبێ پرسبیاری ئۆپەراسبیۆنانە جببۆرە ئەو لەببارەی دا هەوڵبم کە کاتێبک
 .«ناکەم هەواڵگریدا کۆمەڵگەی لەنێو ڕابردوو کاری باسی من» گوتی

 
 ئەو. ژیبرە گەلێبک کبوڕێکی نبۆرمەن» کە گبوتم پێبی دەناسبێ، بباش زۆر ڕائبول کە پباردۆ، تبامیر مووسباد، پێشووی سەرۆکی

 ڕاسبببتەقینەی دۆسبببتێکی وەک ئەوی ئهمبببن و لێهببباتوویە زۆر شبببیکاریکەرێکی ئەو. دەناسبببێ چببباک زۆر نێوەڕاسبببت ڕۆژهەاڵتبببی
 لە ببببوون خانەنشبببین دوای. «ببببوون سبببەرنجڕاکێش ڕاددەبەدەر لە ئەو لەگەڵ چاوپێکەوتنەکبببان هەمبببوو. دەناسبببم ئیسبببڕائیل
 .«ئەتۆمیی ئێرانی دژی یەکگرتوو» نێو چووە و کرد بەکار دەستی تایەەتدا کەرتی لە ڕائول ،٢١١٧ سێپتامەری

 
 چییە؟ مووسادەوە لەمیەن ئێران ئەتۆمیی ئارشیوی داگرتنی دەستەەسەر بارەی لە بۆچوونت

 
 لە ئێبران کە بیسبەلمێنن وێبدەچێ شبتەکان بێگومبان بەاڵم. خوێنبدوومنەوە مێدیاکانبدا لە کە دەزانبم شبتانە ئەو تەنیبا من»

 .«پاراستووە بۆخۆی داهاتوودا لە ئەتۆمیی چەکی پڕۆگرامی بژاردەی کۆتاییدا
 
 کامانەن؟ ئێران ئۆپەراسیۆنەکانی و کار شێوەی خۆ ، بەرباڵوی ئەزموونی بە
 

 ڕێببەەری کە لەوانەیە ئێببران، لە. ببۆر زۆنببی تباکتیکی یببا هایەریبد شببەڕی دەڵببێن پێبی کە وەردەگببرێ شبتە لەو کەڵببک ئێبران
 شبێوەیەکی بە دەتبوانن ئاسبتەدا ئەو لەژێبر بەاڵم مەکەن، مەزن کێشبەی لە نتێوەگال ڕیسکی بڵێ ژێردەستی ئەوانی بە گەورە

 هەنگاوێبک هەر کە ڕۆژئباوا پبێچەوانەی بە بکبا، جبووڵە خێرایبی بە کە دەدا ئێبران بە ڕێگبا ئەوە. وەجووڵێن شەڕئەنگێمانە
 .بکرێ چاودێریی کۆنگرەوە و سیاسەتوانەکان میەن لە وریاییەوە بە زۆر دبێ
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 ئەوتۆ بە کردەوە چۆن لە مەیداندا جێبەجێ دەکرێ؟مۆدێلێکی 

 
 لە ئێببران شببەڕئەنگێمەکانی ئاکببارە کە بەرچبباو دێببتە وا. چببامکە یەمەن و لوبنببان سببووریە، عێببڕاق، لە قببووڵی بە ئێببران

 لە فببڕۆکەوان بببێ فببڕۆکەی هەوایببی ئۆپەراسببیۆنی و زەمینببی ئۆپەراسببیۆنی: دووبەش کببردووهتە ئاسببایی شببەڕێکی نبباوچەدا
 هێنبده بەسبەر ئاکبارانە ئەو چبونکە. دەورەیبی سایەری هێرشی سوور، دەریای لە دەریایی هێمی ئۆپەراسیۆنی واڵ ، دێکهەن

 .دەمرن خەڵک ئەوەشدا لەگەڵ بەاڵم. دەخەن پاشگوێ کێشەکە یەکگرتووەکان نەتەوە و ڕۆژئاوا بوون، دابەش شوێناندا
 

 توونە سەر ئێران؟بەاڵم ئەوە نییە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی گەمارۆی خس

 
 تەقانبدنەوەی تێرۆریبمم، لە تێبوەگالنی لەبەر ئێبران سبەر خسبتوونە گەمارۆیبان چەنبدین ڕۆژئباوا و یەکگرتووەکان ویالیەتە

 ئاسبتەدا لەو هێشبتا گەمارۆیبانە ئەو بەاڵم. سبعوودی عەڕەبسبتانی دژی مووشەکیی هێرشی و ،[بەیرو  لە] باڵوێمخانە چوار
 بەاڵم کبردبنەوە، هێبواش حیمبوڵاڵمبان و ئێبران ئۆپەراسیۆنەکانی ئێمە لەوانەیە. ئێران بڕیاردانی سەر دانێنە شوێن کە نین

 .بیانوەستێنین تا ماویەتی هێشتا
 

 ڕەنگبێ دیپلۆماسی لە گەمارۆیان باشتر بێ؟

 
 گەڵلە و نەهێڵبببین جبببێ ڕێککەتبببنەکە دەببببوو کە واببببوو مم مبببن ڕێککەوتبببنەکە، داهببباتووی لەببببارەی مشبببتومڕ کببباتی لە

 بە ئێبران دژی کە بەرچباو بێتە وا نابێ یەکگرتووەکان ویالیەتە. بکەین ئێران سەر بۆ فشارهێنان بۆ کار هاوپەیمانەکانمان
 .تەنیایە

 
 کەوابوو سیاسەتی ترامپ هەڵەیە؟

 
 تببنەکەڕێککەو بە بەرامببەەر ترامببپ سببەرۆککۆمار ناڕەزایەتییەکببانی کە بببێ لەبیرمببان دەبببێ ئببێمە. نبباکەم سیاسببە  باسببی مببن

 لە مشبتومڕ کباتی لە بۆچوونانەیان ئەو دێموکراتەکان، نێویاندا لە کۆنگرە، ئەندامانی لە زۆر بەشێکی. نین دەگمەن شتێکی
 بکەیبن، کبار دیبکە هاوپەیمانەکبانی و ئوڕووپبا لەگەڵ پێویسبتە ئبێمە کە پێمبوایە مبن. هەببوو ئەتبۆمییەکە ڕێککەوتنە سەر
 لەسبەر زەخبت تازەکبان گەمبارۆ. بخبا وەدوا ئێبران سبەر فشارخستنە بدرێ ئوڕووپا بە اڕێگ نییە عەقاڵنی شتێکی ئەوە بەاڵم
  بە ڕەوایی ناتوانن گەورەکان کۆمپانیا و، مەزن مامەڵەی بۆ نییە دەسکەو  پڕ هێندە شوێنێکی ئێران. دەکەن زیاد ئێران
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 .بدەن تووەکانیەکگر واڵتە جیا  لە ئێران گەمارۆلێدراوی و ناخۆش سەخت، بازاڕی هەڵەژاردنی
 

 کاردانەوەی گەمارۆکان بۆ سەر ئێران چی دەبێ؟

 
 دێمببوگرافی، ئاسببتی لە چالشببانە ئەو. نەبببووە وێنەیببان ڕابببردوودا لە کە بببۆتەوە وەهببا هاوکبباتی چالشببی بەرەوڕووی ئێببران

 بەاڵم. خبراپن ۆرز ڕێگاوبانەکبان دۆخبی و ببۆتەوە، مەزن ئباوییەکی ببێ تووشبی. سیاسبین و کۆمەاڵیەتی ژینگەیی، ئابووری،
 و ڕێگاوبببان بببۆ بەکارهێنببان جیببا  لە نەوتەکەی کە دا بڕیبباری ئەو. کببردووە گیروگرفتببانە ئەو تووشببی خببۆی بۆخببۆی ئێببران

 زۆریبان و نەمباوە دەوڵە  بە متمانەیان ئێران موی نەوەی گشتی بە. سووریە بۆ بنێرێ خۆی، مەدەنیی خەڵکی یارمەتیدانی
 .دیکەیە چالشێکی کانمێشکە کۆچی. دەهێڵن جێ واڵ 

 
 بێنێ؟ هەرەس بوو خەریک کە بوو ئەوە وتووێژ مێمی سەر بۆ ئێران هاتنی هۆی

 
 ژێبر لە ئەوان. بێنبێ هەرەس ببوو خەریبک وتبووێژ مێبمی سبەر هباتنە کاتی لە ئێران کە نییە دەستدا لەبەر بەڵگەیەک هی 

 .بکەن مامەڵەیەک چ ەتوانند بمانن تا وتووێژ مێمی سەر هاتنە بۆیە و بوون گەورەدا زەختێکی
 

 بوو؟ دوور بۆمب بەرهەمهێنانی لە مانگ ٣-٦ ئێران کە دەکا ئیددیعا ئیسڕائیل هەواڵگریی
 
 هێنببدە کە بببوو دوور لەوە مانببگ چەنببد تەنیببا ئێببران بڵێببین کە درووسببتترە ئەوە مێببدیاکان، ڕاپببۆرتی گەلێببک گببوێرەی بە

 .بکەن درووست بۆمەەکە خودی تا بوو پێویست زۆرتر کاری. بکا بۆمەێک بەشی کە هەبێ پیتێندراوی زۆر ئۆرانیۆمی
 

 بکەی؟ پێناسە گەمارۆکان ئامانجەکانی دەتوانی
 

 سببەقامگیریی یبا نباوچە لە دەسبتێوەردان: باشبترە پبێ کامیبان. ئێببران ڕێەەرانبی یەکالببوونەوەی هبۆی بەبنە دەببێ گەمارۆکبان
 .دەکەم بەهێمتر گەمارۆی سیاسەتی لە گیرییپشت من هۆیە، ئەو لەبەر. نێوخۆ لە سیاسی و ئابووری

 
 ببۆ شبۆڕش کبام و بگبرێتەوە گەورە ڕیبەەری جێگای کێ. بۆتەوە خامنەییش جێنشینیی کێشەی ڕووبەڕووی شێوە بەهەمان ئێران
 بەرەو هەروەهببا ئێرانییەکببان. بکببا نببیگەران زۆر ئێسببتا گەورەی ڕێببەەری دەبببێ پرسببە ئەو دەمێنببێ؟ بەجببێ میببرا  بە ئەو

  بۆ دەرفەتانە لەو کەڵک دەتوانن ئێران خەڵکی. دەچن ٢١٢١ لە سەرۆککۆماریی هەڵەژاردنی و ٢١٢١ لە پاڕلمان ردنیهەڵەژا
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 .وەرگرن دەوڵە  گۆڕینی
 
 کبباتی پێشببەینیکردنی کبباری تونببدوتیژیی لە کەڵکببوەرگرتنی توانببایی بەاڵم دەڕووخببێ کۆتاییببدا لە ڕێببژیم کە پێمببوایە مببن

 .نابێ سەیر پێی کەس هی  قەوما، ئەوە کاتێک کە انمدەز من. دەکا دژوار ڕووخان
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣٧ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٨ی نۆڤەمەەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 

 ێرانهێرشی بی جی پی و بەبارمتەگرتنی ترافیکی تێلێگرام لە ئ
 

 چارلیی ئۆزبۆرن -زیرۆ دەی نێت 

 
 بببارمتەگرتنی بە ناویانببدا لە کببردووە، ئاشببکرا ئینسببتاگرام و تێلێگببرام کبباربەرانی دژی کەمپەینیببان ڕێببژنەیەک تببوێژەران
 .پی جی بی پرۆتۆکۆلی ڕێگای لە ترافیک

 
 کەلبک یا کە دەکەنەوە ئێران تیانیهاوواڵ لەسەر جەخت تەنیا نا، یا بن دەوڵە  بە سەر هێرشانە، ئەو پشت ئەکتەرەکانی

 .وەردەگرن (ئینستاگرام وەک) وێنە بەشینەوەی خممەتگوزاریی یا (تێلێگرام وەک) ئێنکرپشن خاوەن پرۆگرامی لە
 
 نیبمیکەی دژی و کردووە پێ دەستیان وە ٢١١٧ لە منیکەم هێرشانە ئەو تەیلۆس، سیسکۆ سایەێری ئاسایشی تیمی گوێرەی بە
 .کراوە یاساغ ئێران لە پرۆگرامەکە کە ئەوەی سەرەڕای چووە، بەڕێوە ئێران لە تێلێگرام ەریکارب میلیۆن ٤١
 

 ژوورەوەی هبباتنە مپەڕەی ئامببانجی بببوونە ئێرانببی کبباربەرانی کە گوتیببان بلۆگببدا پۆسببتێکی لە توێژەرەکببان دووشببەممە، ڕۆژی
 تلگببرام وێببنە بببۆ وەک) بچببن ڕاسببتەقینەکان نەنمببوو وەک کە کببراون درووسببت شببێوەیەک بە کە سببیخوڕیی پرۆگرامببی سبباختە،
 نێبوان ترافیکبی پرۆتۆکبۆلی بەسبەر دەسبتیان پبی، جبی ببی ببارمتەگرتنی بە ڕێگای لە و (هتد بیتگرام، ئەیسگرام، طالیی،

  کردن سیخوڕی و ترافیک کردنی تۆمار بۆ وێنە بۆ) بەەن دیکەدا شوێنی بە ئینتێرنێت ترافیکی تا داگرتووە ڕاوتێرەکان
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 .(کاربەران ەرلەس
 

 متمبانەی جێبی دابەزانبدنی شبوێنی دەرەوەی لە کە تێلێگبرامە جیاجیاکبانی کبۆپییە کردووە ئاشکرای تەیلۆس کە شێواز یەکەم
 .دەکەون دەست پلەی گوگ  وەک پرۆگرام

 
 (ێلێفبۆنەکەدات لە پاشبەکەوتکراو تەلەفۆنەکبانی ژمبارە) پەیوەنبدیی لیسبتەی بە دەستیان پرۆگرامانە ئەو دامەزراندن، دوای

 و نێبردراو داتبای هەرچبی دەتبوانن دەکبرێ، ببۆ تەبلیداتیبان شبێوە هەمبان بە کە ئینسبتاگرام، ساختەکانی پرۆگرامە. ڕادەگا
 کببۆنتڕۆڵی دەتببوانن هێرشببەەرەکان» تببوێژەران، گببوتەی بە کە کببۆنترۆڵ، و فەرمانببدەیی سببەرڤەرەکانی بببۆ بنێببرن وەرگیببراوە
 «.بگرن بەدەستەوە بەتەواوی ئەکاونتەکە

 
 ئەم. مەترسبیدار بەرنبامەی نەوەک بکبرێن سبەیر نیبوەخراپ بەرنبامەی وەک دەبێ بەرنامانە ئەم کە وایە پێی تەیلۆس بەاڵم

 شبێوەی بە و نبابەن بەڕێبوە دیبکە بەدخبوازانەی ئاکباری بەاڵم کباربەران تباکیی زانیاریی سەر دەکەنە دەستدرێژیی بەرنامانە
 .دەکا چاوەڕوانیی بەرکار کە دەکەن کار شێوە بەو گشتیی

 
 لە سنوورداریان زانیاریی کە بدا فریو خەڵکانێک تا ژوورە چوونە ساختەی ماڵپەڕی دیتوویەتی، تەیلۆس کە دیکە شێوازێکی

 .دەکەنەوە پی جی بی پرۆتۆکۆلی سەر خستنە مەترسیی لەسەر جەخت دیکە هێرشی. هەیە سایەێریدا ئاسایشی بارەی
 

 جبی ببی کە دەخسبت دەریبان کە کبردن ئاشبکرا کبردنەوەی بەڕۆژ چامکیی و سەیر ئینتێرنێتی یکیتراف هەناردەکردنی تەیلۆس
 لە تێلێگببرام خممەتگوزارییەکببانی دژی بببێ ئانقەسببت بە هەوڵێکببی» وێببدەچێ زۆر تببیمەکە وتەی بە گیببراوە، بببارمتە بە پببی

 «.ناوچە
 

 ئامێرەکبان کە ئەوەی ببێ دەکبا، بەڕێ دیبکەدا ەیەکیئاراسبت بە ڕاوتێرەکان سەرجەم ترافیکی تەکنیکە ئەو» دەڵێ، تەیلۆس
 لە هاوکباریی لە شبێوەیەک پێویسبتە پبی، جبی ببی گرتنبی ببارمتە بە ببۆ. ببمانن شوێنانە ئەو سەرچاوەی (مۆبایل وێنە بۆ)

 رێدەکب ئاسانی بە و هەبێ( دەکەن پێشکێش ئینتێرنێت خممەتگوزاریی کۆمپانیایانەی ئەو) پی ئێس ئای و هێرشەەران نێوان
 «.نابێ دوورودرێژ زۆر گیرانەکە بارمتە بە ماوەی بۆیە بکرێ ئاشکرا

 

 ڕابردووشبدا لە و وایە کباڵود خممەتگبوزاریی و پبی ئبێس ئبای ناو بە ئینتێرنێت ترافیکی پشتی بڕبڕەی وەک پرۆتۆکۆلە ئەو
  بۆ هەلی ئێران موخابەراتی دەوڵەتیی شیرکەتی پی ئێس ئای ڕێگای لە کە وەرگیراوە، لێ کەلکی تێلێگرام دژی هێرش بۆ
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 .ڕەخساوە
 

 دووهەمببی کببۆدی کورتەنببامەی( تێلێفببۆن ئۆپەراتۆرەکببانی) بێببتەل پەیوەنببدیی کۆمپانیاکببانی کە کببرا ببباس ئەوەش کبباتی ئەو
 .ڕابگا کاربەرەکان ئەکاونتی بە دەستی بتوانێ تا دەوڵە  بە داوە کاربەرەکانیان تێلێگرامی حیسابی نێو چوونە

 
 ببارمتەگرتنی بە بەڵگەکبانی بارەی لە بەاڵم بکەن لێکۆڵینەوە مەوزووعە ئەو لەبارەی کە دا بەڵێنییان ئێران کاربەدەستانی

 .هەڵەژاردووە بێدەنگییان دواییانەدا لەو پی جی بی
 

 ئەپبب ، فەیسببەووک، ئامببازۆن، وێەببی خممەتگببوزاری بەشببی دواییببدا سببااڵنەی لەو نیببیە، نببامۆ شببتێکی پببی جببی بببی هێرشببی
 .بوون هێرشانە جۆرە ئەو قوربانیی گشتیان یووتیوو  و تمایکرۆساف

 
. دیببکەیە شببتێکی سبباختە بەرنببامەی بەاڵم بپببارێمێ، خببۆی دا پببی جببی بببی هێرشببی بەرامببەەر لە نبباتوانێ ئاسببایی کبباربەری
 لبێ یکەلکب مەترسبیدار بەرنبامەی دامەزرانبدنی و دابەزانبدن ببۆ کباربەران فریبودانی ببۆ سباختەکاریی بکەرانی کە تەکنیکێک
 لەو خۆپاراسببتن بببۆ« .هەیە باشببتری کببارایی» بەرنببامەکە کە دەکەن ئەوە بانگەشببەی زۆرجببار ئەوان کە ئەوەیە وەردەگببرن
 کە (ئەپسبتۆر و پبلەی گوگب  وەک) بێ ئەوانەوە دابەزاندنی یاسایی شوێنی لە تەنیا دەبێ پرۆگرامەکان دابەزاندنی هەواڵنە

 .هەیە ئەمنیەتییان سازوکاری
 

. کردببوو ئێبران لەسبەر جەختبی تەنیبا دواییبانەدا لەو تێلێگبرام قەدەغەکرانبی هبۆی بە لێکبۆڵینەوە ئەو گوتیبان نتوێژەرەکا
 یببا بببێ دەوڵە  پشببتیوانیی بە جببا لێببوەرگیرێ، کەلکببی سبباختەچی میەنێکببی هەر لەمیەن دەتببوانێ تەکنیکببانە ئەو بەاڵم»
 «.نا
 

 کۆمپانیبایەکی کە گوتیبان ڕاببردوو مبانگی توێژەرەکبان. نیبیە ئێران به تایەە  تەنیا پی جی بی بارمتەگرتنی بە هەڕەشەی
 .بردووە بەڕێوە ڕۆژئاوا لە سایەێری سیخوڕیکردنی بۆ پی جی بی گرتنی بارمتە بە هێرشی چینی بێتەلی پەیوەندیی

 
 .وەردەگیرێت لێ کەلکی ئینتێرنێت لە سەربەخۆ سیستەمی نێوان پەیوەندیی بۆ کە پرۆتۆکۆلەیە ئەو پی جی بی: تێەینی

 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣٨ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٨ی نۆڤەمەەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  ترامپ بۆ گەمارۆ ئابوورییەکان دەبێ هەوڵەکانی چڕتر بکا

 
 بیزنس ئینسایدر -نژاد  سەعید قاسم

 
 ببببواری کەوتبببووەتە بەتەواوی نبببۆڤەمەەر ی٥ لە ئێبببران سبببەر ببببۆ ترامبببپ بەڕێبببوەبەرایەتیی زەختبببی ئەوپەڕی سبببتراتێژیی

 و فببڕۆکە تبباک، دامەزراوە، ٧١١ لە زیبباتر سببەر بببۆ گەمببارۆ خسببتنی و نەو  گەمببارۆی سببەپاندنەوەی ئەوە. جێەەجێکببردنەوە
 زیڕێەببببا ئەگەرچببببی زەخببببت، ئەوپەڕی ئاسببببتی بگبببباتە نەیتوانیببببوە ئێسببببتا تببببا ئاسببببەوارەکەی بەاڵم. دەگببببرێتەوە پبببباپۆڕ

 .درووستە بەڕێوەبەرایەتییەکە
 

 گەیشبتە تاران لە مریکایی ئه دۆاڵرێکی نرخی نۆڤەمەەر ی٤ لە. داوە نیشان لەخۆی سەیری خۆڕاگرییەکی ئێران، دراوی ڕیاڵ،
 بببازاڕی بێگومببان. ڕیبباڵ ١٣٨٥١١ بە بببوو و دابەزی %٧ نببرخەکەی نببۆڤەمەەر، ی١٢ لە دواتببر، حەوتببوویەک. ڕیبباڵ ١٤٩١١١

 نرخبی بەاڵم ناوەنبدییە، ببانکی میەن لە بەهێبم دەسبتێوەردانی ئامبانجی و، لەرزۆکە ئێبران لە دراو ئازادی ناوبە ئاڵووێری
 .گونجاوە دیکە نیشانەکانی لەگەڵ ڕیاڵ

 
 دواتبر، حەوتبوویەک. ببوو ١٨٢،٩١٨ نبۆڤەمەەر ی٤ گشتیی ئیندەکسی. داوە نیشان سەرزیندوویی هەمان تاران بوورسی بازاڕی

 لە بقەبڵێنببین دۆاڵر بە ئیندەکسببی ئەگەر. بببوو سببەد لە ١،٤ تەنیببا کە داکشببانێک ،١٨٢،٢١١  گەیشببتەووه ەەر،نببۆڤەم ی١٢ لە
 .دەکا نرخ لە %٧ هەڵکشانێکی ڕاستیدا

 
 بەربەرەکبانی ببۆ. گبر  حەوتبووەدا لەو خباوی نەوتبی فرۆشبتنی جەژنبی دووهەمبین نەو  مبامەڵەی بازاڕی کاتدا، هەمان لە

 بە نەناسبببیاودا وزەی ببببازاڕێکی لە نەو  ئێسبببتا ئەو. دیتبببۆتەوە چبببارەیەکی ڕێگبببا تببباران نەو ، سبببەر گەمارۆکبببانی لەگەڵ
 نێونەتەوەییەکانببدا بببازاڕە لە نەوتەکە خۆیببان، نببۆبەی بە کڕیببارانە، ئەو. نهێنیببیە ناسببنامەکانیان کە دەفرۆشببێ کڕیارەکببان
 هەر ببۆ دۆاڵر ٦٤،٩٧ بە نبۆڤەمەەر ی١١ لە رانیبانئێ خباوی نەوتبی بەرمیبل ٧١١١١١ نەناسبراو کڕیباری شێوەیە بەو. دەفرۆشن
. کردببوو دیباریی ئێبران نەوتبی دەوڵەتیبی کۆمپانیبای کە ببوو نبرخە ئەو ژێبر لە ٩٪ لە کەمتبر شبتێک نرخەکە. کڕی بەرمیل
 یگەمارۆکبان دەیبانهەوێ دنیبا دەورەی چبوار لە کە ئەوانەی هەمبوو ئێستا چونکە بوو سەرکەوتنێک ئەوە بێ هەرچۆنێک بەاڵم
 .هەیە یەکگرتووەکان واڵتە بەربەستەکانی لێدانەوەی دەور بۆ ڕێگایەک کە دەبینن بکەن پێشێل مریکا ئه
 
  پێشدا ڕیاز. بکەنەوە کەم نەو  هەڵێنجانی ڕێژەی دەیانهەوێ ئێستا عەڕەبستانییەکان دیکەدا، بەرچاوی وەرسووڕانێکی لە
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 هبۆی بە نەو  نرخبی هەڵکشبانی لە کەلبک نەتبوانێ ئێبران کە بێ یادڵن تا دەکا بازاڕ سەرڕێژی نەو  کە کردبوو ئیددیعای
 لەو ئێبران ببۆ زۆرتر داهاتی واتا گرانتر نرخی. وەرگرێ یەکگرتووەکان واڵتە گەمارۆکانی هۆی بە بازاڕ لە نەو  کەمەوونی
 .دەیفرۆشێ کە نەوتەی

 
 سببفر، نەکببردۆتە ئێرانببی نەوتببی دەکردنیهەنببار ڕێببژەی یەکگرتووەکببان واڵتە واڵ ، هەشببت بە ئیببمن دانببی بە لەوە، جببگە

 بە پبێش تبا کبردۆتەوە کەم (ئێبران) نەوتبی ڕێبژەی لە نەوتبی بەرمیبل میلیبۆن یەک ڕۆژانە مانبگ شبەش ماوەی بۆ ئەگەرچی
 کە دەکبرێنەوە کبۆ سبڕکراودا حیسابەکانی لە ئێستا ئێران داهاتی. سەرنجڕاکێشە دەسکەوتێکی کە بگرێ، نەو  نرخی فڕینی
 بببۆ زۆرتببر زەختببی هببۆی دەبێببتە کە وەردەگیببرێ، لببێ کەلکببی ڕێگەپێببدراو مرۆڤدۆسببتانەی بازرگببانیی مببانجیئا بببۆ تەنیببا

 بەسبەر چباودێریی و ئێبران نەوتبی هەناردەی داهێنانی بەچۆک بۆ بەاڵم. بیانی دراوی پاشەکەوتی بە ئێران دەستڕاگەیشتنی
 دیبکە شبتی زۆر کبرا، ڕاببردوو جباری کە گەمارۆکبان لە کبردن دەربباز خبۆ بەربباڵوی هەوڵبی بە پێشبگرتن ببۆ سبڕکراو پبارەی

 .پێویستن
 

 جیبا بە دراو، ئەلەکترۆنیکیبی گواسبتنەوەی بەربباڵوی سیسبتەمی سویفت، لەگەڵ پەیوەندی لە یەکگرتووەکان واڵتە سیاسەتی
 هاویشبت ویسبتیپێ هەنگباوێکی سیسبتەمە، لەو ئێرانیی دیکەی دیاریکراوی بانکی چەندی و ئێران ناوەندیی بانکی کردنەوەی

 لە مرۆڤدۆسبتانە ئباڵووێری ببۆ کە دا ئێران بانکی هەندێک بە ئیجازەی بەڕێوەبەرایەتییەکە. دەکرا چاوەڕوان بوو دەمێک کە
 کبببردووە، باسبببیان فیکسبببلەر ئبببانی و دوببببۆویتم مبببارک هاوکارەکبببانم وەک هەر بەاڵم بمێنبببنەوە، دا سبببویفت سیسبببتەمی نێبببو

 لە کەلکبی ڕاببردوودا لە ئێبران. بکبا مرۆڤدۆستانەکە کاناڵە چاودێریی تا دەکا دووقا  هەوڵەکانی ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی
 .وەرگرتووە بەرباڵو شێوەیەکی بە گەمارۆکان لێدانەوەی دەور بۆ یەکگرتووەکان واڵتە گەمارۆکانی مرۆڤدۆستانەی چاوپۆشیی

 
 واڵ  هەردوو. بببکەن ئێببران لەگەڵ بازرگببانی ەک داوە ئەفدانسببتان و عێببڕاق بە ئیجببازەی یەکگرتووەکببان واڵتە لەوە، جببگە

 پێشبکەوتووەکانی ئۆپەراسبیۆنە ببۆ گونجباو شبوێنی دەکباتە ئەوان کە هەیە شەفافییەتیان نەبوونی و بەرتیلخۆری گیروگرفتی
 .ئێرانی خممەتگوزاریی و کااڵ گیرسانەوەی مەزنی شوێنی بۆتە عێڕاق، تایەەتی بە. گەمارۆکان لێدانەوەی دەور بۆ تاران

 
 بە زۆر ئیجبازەیە ئەو ببۆ دێهلبی. دراوە ئێبران چابەهباری بەنبدەری بە هیندوسبتان دەستڕاگەیشبتنی بە ئیجبازە کۆتاییدا، لە

 واتە لەمێبژینەی دوژمنبی کە جێگرەوە ڕێگا ئەو جیاتی لە ئەفدانستان بۆ کەلوپەل گەیاندنی بۆ زەوی ڕێگای تا بوو پەرۆش
 بەهێمبببوونی هببۆی دەبێببتە بەنببدەرە ئەو. بگببا تببێ مببامەڵەکە لە دەبببێ واشببینگتۆن بەاڵم. هەبببێ دەکببا، کببۆنتڕۆڵی پاکسببتان

 .ئێرانە سەرەکییەکانی بازرگانییە شەریکە لە یەکێک ئێستا هەر دێهلی. ئێران لەگەڵ هیندوستان بازرگانیی پەیوەندیی
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. پێویسبتن زۆر ئەوان. بەڕێبوەن چڕتر چەسپاندنی و زیاتر گەمارۆی بۆڵتۆن، جان نەتەوەیی ئاسایشی ڕاوێژکاری گوێرەی بە
 ئەوپەڕی لە دڵنیبایی ببۆ. بگبۆڕێ ئێبران ڕێژیمبی ڕەفتباری بتبوانێ کە نییە ئاستێکدا لە ئێستا تا تازەکان گەمارۆ ئاسەواری
 داهباتوودا مبانگی شبەش لە ئێبران نەوتبی هەنباردەکردنی ڕێژەی پێویستە یەکگرتووەکان واڵتە گەمارۆکانی کەمپەینی زەخت،

 ئاسبتی تبا هیندوسبتان و تبورکیە چین، سەر بخاتە زەخت دەبێ یەکگرتووەکان واڵتە. ڕۆژدا لە بەرمیل هەزار ٥١١ بگەیەنێتە
 تەنیببا دەبببێ سببڕکراوەکان دارایببیە بە ئێببران دەستڕاگەیشببتنی. نەو  کڕینببی تببایەەتی بە بببکەنەوە، کەم خۆیببان بازرگببانیی
 .وەرناگیرێت لێ خراپی کەلکی کە بین نیادڵ تا چڕ چاودێری بە بگرێتەوە، مرۆڤدۆستانەکان ئاڵووێرە

 
 ئوڕووپببا، کانببادا، ئاسببیا، ڕۆژهەاڵتببی لە ئێببران کڕینببی و دارایببی نایاسببایی ڕایەڵەی بەتونببدی دەبببێ واشببینگتۆن پاشببان،

 سبامانەکانی پێویسبتە یەکگرتووەکبان واڵتە لەوە، جبگە. ئامبانر بکاتە فارس کەنداوی و قەفقاز تورکیە، متین، مریکای ئه
 تباران چبونکە لوبنبان، و سبورییە لە تبایەەتی بە بکبا، مواز نباوچەدا لە بەکرێگیراوەکانی و بکاتەوە کەم گەمارۆ بە انئێر

 .دەکا سەیر ستراتێژیک پێگەی وەک ئەوان
 

 تبباران بەاڵم داوە، نیشببان خببۆڕاگریی گەمارۆکببان دوایببین دەسببتەەجێکانی ئاسببەوارە بەرامببەەر لە ئێببران ئببابووریی ئەگەرچببی
 لە. دەببێ کەمتر یۆرۆ و دۆاڵر وەک دراوی بە دەستڕاگەیشتوویی و دایە گوشار ژێر لە هێشتا ئابوورییەکەی. کەوتووە ەرزەوەل

 مێژوویبی دەرفەتێکی ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی. دایە پەرەئەستاندن لە ئێران ئاسایی خەڵکی لەناو ناڕەزایەتیی کاتدا هەمان
 دەگبمەن هەنگباوی دەگبمەن، وەها ئاکامێکی بەاڵم هەیە، مەترسیدارەکەیان ڕێچکە ینیگۆڕ بۆ مەمیان ڕێژیمی ناچارکردنی بۆ

 .دەخوازێ
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٣٩ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٨ی دێسەمەەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دا" راتێژیی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپست"ئێران لە 

 
 مایک پۆمپیۆ -فارین پاڵیسی 

 
 چالشبەکانی مەزنتبرین لەببارەی لێکبۆڵەران و سیاسبەتمەدار لەنێبو نوێ بۆچوونێکی سەپاندنی هۆی بووە سارد شەڕی کۆتایی

 دیبکە، مەترسبیدارەکانی ەمیەن و سایەەری تاوانکارانی و ئەلقاعیدە سەرهەڵدانی. یەکگرتووەکان واڵتە نەتەوەیی ئاسایشی
 دەوڵەتبانی سبەرەڕۆ، ڕێژیمی زیندووبوونەوەی مەترسیداری، ڕادەی بەهەمان بەاڵم. سەلماند ناحکوومیی ئەکتەرانی هەڕەشەی
 دژی و نبباگرن بنەڕەتییەکببان ئببازادییە و مببرۆڤ مافەکببانی لە ڕێببم دەوەسببتنەوە، نێونەتەوەییەکببان نببۆرمە دژی کە تاوانکببارە
 .دەجووڵێنەوە دنیا باقی و یەکگرتووەکان واڵتە هاوپەیمانانی ریکا،ئام گەلی ئاسایشی

 
 هەردوو بەاڵم زۆرن، جیهبانی ئاشبتیی دژی ئەوان پێشبێلکاریی. ئێبرانن و بباکوور کبۆرەی چەشنە لەو ڕێژیمەکانی سەرەکیترین

 یاسبباغکرانە پببێچەوانەیبە ئەتببۆمی پرۆگرامببی پەرەپێببدانی بببۆ کببا  سبباڵ دەیببان تەرخببانکردنی لەبەر بەدنباوترینن دەوڵە 
 واڵتە سیاسببیی بڕیبباردەرانی لە فێڵببی یانببگ پیوونببگ واشببینگتۆن، دیپلۆماسببیی هەوڵببی ئەوپەڕی سببەرەڕای. نێونەتەوەییەکببان
 بەڕێببوەبەرایەتیی سببەردەمی دەگەڕێببنەوە کە چەکوچببۆڵ کببۆنتڕۆڵی ڕێککەوتنببی زنجیببرەیەک ژێرپێخسببتنی بە یەکگرتووەکببان،

 پێبدرا، درێبژەی بەخێرایبی بباکوور کبۆرەی بالیسبتیکی مووشەکی و ئەتۆمی چەکی بەرنامەکانی .کرد بوش، دەبلیوو ئێ  جۆرج
 ئاسایشبی چبالنجی مەزنتبرین دەبێبتە ئەوە کە گبو  پێبی ئۆبامبا بباراک هەڵەژێبردرا، ترامبپ دۆناڵبد کاتێک ئاستەی ئەو تا

 کبرد واژۆی ٢١١٥ لە ئۆبامبا ێبوەبەرایەتییبەڕ کە بەرجبام، رێککەوتبنەی ئەو شبێوەیە، هەمبان بە ئێرانیش. ترامپ نەتەوەیی
 بەڕێبوەبەرایەتیی کە دەیمانبی ئێبران چبونکە کبردەوە، بە. هێنبا شکسبتی واڵتە ئەو ئەتۆمییەکبانی خولیبا بە کۆتاییهێنان لە

 لێەبوردەیی وەک ڕێبژیم میەن لە بەرجبام دەدا، دیبکە شبتێکی هەمبوو جیا  لە ڕێککەوتنەکە پاراستنی بە تی پێشتریه ئۆباما
 شبێوە هەمبان بە ڕێککەوتبنەکە. بکبا زیباد بەدکارانەکبانی چبامکییە بۆ پشتیوانی دەدا پێ ڕێگای کە دەکرا سەیر سمادران لە

 سەرانسببەری لە تێرۆریممێببک چەشببنە هەمببوو پشببتگیریی بببۆ گەورە ڕێببەەری کە تبباران، دەسببت بەر نببایە بەرچبباوی پببارەیەکی
 ئابوورییەکبانی سبامانە بە ببڕەودان هبۆی ببۆتە کە وەرگیبرا لێ کەلکی( اوەکر بەرپرسیار بەکەمی کە) نێوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی

 .وەفادارە نێوخۆ لە سەپاندنی و واڵ  دەرەوەی بۆ شۆڕشەکەی کردنی هەناردە بە کە ڕێژیم
 

 چببببۆنیەتیی پرسببببی ئەسببببتاندووە، پەرەیببببان عێببببڕاق شببببەڕی دوای لە ئێببببران و ببببباکوور کببببۆرەی هەڕەشببببەکانی کە ئەوەی
 تێبببوەگالنی تێچووەکبببانی لەببببارەی کە حەقیبببانە مریکاییەکان ئبببه ببببووە، ئببباڵۆزتر شبببێوە باشبببترین بە انبەرپەرچبببدانەوەی

 یباد لە ئێسبتاش عێبڕاق گیروگرفتەکبانی. ببن گومبان بە کۆمەڵکوژ چەکوچۆڵی لە پارێمران ناوی لەژێر سەربازی درێژمەودای
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 بە پێشبگرتن سبەلمێندراوە، ناکاراییبان ئێبران و ووربباک کبۆرەی هەڕەشبەکانی بە پێشگرتن بۆ پێشوو ڕێککەوتنەکانی و ماون
 .دەخوازێ سیاسی نوێی پارادایمی سەرەڕۆیانە ڕێژیمە ئەو زیانەکانی

 
 هەڵسبوکەوتی شبێوەی نیگەرانبی کە واشبینگتۆن پلەوپایبانەی خباوەن ئەو هەمبوو ببۆ. ترامبپ کۆمبار سەرۆک بوونی دەستەەکار

 واڵتە بەرەوڕووببببوونەوەی ببببۆ کە بەئانقەسبببتە هەڵوێسبببتێکی بە توورئەسببب پشبببت ئەو سیاسبببەتی نببباوبراون، نێبببونەتەوەیی
 .بەکەلکە یاساشکێنەکان ڕێژیمە لەگەڵ یەکگرتووەکان

 
 دۆکترینی ترامپ

 
 پێویسبتی باسبی ئاشبکرا بە ترامبپ کۆمبار سەرۆک بەڕێوەبەریی، کاتی لە هەروەها و هەڵەژاردن بانگەشەی سەردەمی لە هەم

 ئەو. کببردووە یەکگرتووەکببانی واڵتە ئەمنییەتییەکببانی بەرژەوەنببدییە بە یەکەم پببلەی دانببی بببۆ مریکا ئببه بببوێرانەی ڕێەەریببی
 سبتراتێژییەکی وەردەسبووڕێنێ، ،"دواوە لە ڕێەەریکبردن" ئۆبامبا بەڕێوەبەرایەتیی دڵخوازی هەڵوێستی عەقاڵنییانە پڕەنسیپە

 کبببۆرەی دواوە لە ڕێەەریکبببردن. ببببوونە مواز بەرەو مریکا ئبببه نفبببووزی و دەسبببەاڵ  کە دەنوانبببد وای بەهەڵە کە سازشبببکارانە
 بە بببوون بببۆ ئێرانببی هەوڵببی حاڵەتببدا باشببترین لە دواوە لە ڕێەەریکببردن. ئێسببتا تببا هەڕەشببەی زنترین مببه کببردە ببباکووری

 هەڕەشببببە و بەدخببببوازانە نفببببووزە کە دا ئیسببببالمی کۆمبببباری بە ی ڕێگببببه کە کاتێکببببدا لە خسببببت، وەدوا ئەتببببۆمی دەسببببەاڵتی
 .بستێنن پەرە ییەکانیتێرۆریست

 
 چببببامکییە کە نبببادا ئیجببببازە یەکگرتووەکبببان واڵتە کە دراوە پبببێ هۆشببببدارییان ئێبببران و ببببباکوور کبببۆرەی دوو هەر ئەمبببڕۆ

 بببباکوور کبببۆرەی دژی یەکگرتووەکبببان واڵتە کە تونبببد فرەنەتەوەیبببی کەمپەینبببی. بخبببرێن پاشبببگوێ ناسبببەقامگیرکەرەکانیان
 بەرژەوەنببدییە لە بەرگببری یەکگرتووەکببان واڵتە کە کۆمببار سببەرۆک ئاشببکراکانی و ونڕو لێببدوانە لەگەڵ پببێش، گرتببوویەتییە

 سبەرۆک چباوپێکەوتنی لوتکەیان کە وتووێژ بۆ هەلەکانی دەیکا هێم لە کەلکوەرگرتن بە بێ پێویست ئەگەر حەیاتییەکانی،
 بەڵێنبی کبیم سبەرۆک کە ببوو لەوێ ەئەو. ڕەخسباند بوو، ڕابردوو ژوئەنی لە سەنگاپوور لە ئون یوونگ کیم سەرۆک و کۆمار

 لە بباکوور کبۆرەی. داماڵبدرێ تۆمی ئبه چەکبی لە بکبرێ بۆ هەڵسەنگاندنی کە بەشێوەیەک و بەیەکجاری باکوور کۆرەی کە دا
 لە ڕاسبتەوخۆ شبێوەی بە کە ببوو جبار یەکەم ئەوە پێشوو، جارەکانی پێچەوانەی بە بەاڵم داون، ئەوتۆی بەڵێنی ڕابردووشدا
 سبەرۆک سبتراتێژیی بەرچباوی ئباڵوگۆڕێکی دەرخەری لەوانەیە ئەوە. درا ئەتبۆمی چەکبی داماڵینی بەڵێنی ڕێەەر بۆ ڕێەەرەوە

 بەڕێبوەبردنی لە ببوون دڵنیا و مەبەستەکانی کردنی مەزەندە بۆ لەپێشە زۆرمان کاری ئێمە و، نەبێ وا لەوانەشە یا بێ کیم
 حەیباتیی پرسبێکی ئاشبتییانە شبێوەیەکی بە کە ڕەخساند دەرفەتەی ەوئ ترامپ کۆمار سەرۆک هەڵوێستی بەاڵم. بەڵێنەکانی
 نبوێنەری کۆمبار، سبەرۆک. کردببوو نبیگەران سیاسبی بڕیباردەرانی دوورودرێژ ماوەیەکی کە بکرێ چارەسەر نەتەوەیی ئاسایشی
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 هەلە ئەو تببا دەیببندە کارەکانمببان بە درێببژە ئبباواڵەییەوە چبباو بە مببن و( بیگببان سببتێفن) ببباکوور کببۆرەی بببۆ ئببێمە تببایەەتی
 .بقۆزینەوە

 
 مەبەسبتی کە دەبا بەڕێوە "زەخت ئەوپەڕی" کەمپەینی ترامپ بەڕیوەبەرایەتیی شێوە، هەمان بە ئێران، لەگەڵ پەیوەندیی لە

 هێبمی لە بەشبێکە کە ئیسبالمی، کۆمباری پاسبدارانی سبپای تبایەەتی بە و ڕێبژیم کە داهاتانەیە ئەو سەرچاوەی کردنی وشک
 حیمببوڵاڵی تونبدوتیژییەکانی دارایبی دابینکردنبی بۆ دایە، گەورە ڕێەەریی ڕاستەوخۆی دەسەاڵتی ژێر لە کە انئێر سەربازیی
 لە شبیعەکان میلیشبیا یەمەن، لە حوسبی یباخیەوانی سبووریە، لە ئەسبەد ڕێژیمبی فەلەسبتین، ناوچەکانی لە حەماس لوبنان،
 .وەردەگرن لێ کەلکی گێڕانن، پیالن خەریکی دنیا ریسەرانسە لە نهێنی شێوەی بە کە بەکرێگیراوەکانی و عێڕاق

 
 ڕۆژهەاڵتببی لە یەکگرتووەکببانی واڵتە سببەربازیی درێژخببایەنی دیببکەی تێببوەگالنێکی ترامببپ کۆمببار سببەرۆک ئەوەشببدا، لەگەڵ

 و ٢١١٣ لە عێبببڕاق داگیرکبباریی ترسبببناکەکانی ئاسببەوارە باسبببی ئاشببکرا بە ئەو. نببباوێ دیببکە شبببوێنێکی هەر یببا نێوەڕاسببت
 ئەو کە خەڵبکەوە دڵبی نێبو ببخەنە ترسبە ئەو دەدەن هەوڵ پسبپۆڕ بەنباو هەنبدێک. کبردووە ی٢١١١ لە لیەی لە ەستێوەرداند

 سبببەرۆک مریکاییەکان ئبببه کە ئاشبببکرایە ئەوە بەاڵم دەکبببا، شبببەڕ تووشبببی یەکگرتووەکبببان واڵتە خەریبببکە بەڕێبببوەبەرایەتییە
 ئەسبەد ڕێژیمبی و تالیەبان داعبش، لە) بێنبێ بەکبار سبەربازی هێبمی کە ناترسێ لەوە کە کاتێکدا لە کە، هەیە کۆمارێکیان

 مریکا ئبه خەڵکبی لە داکبۆکی ببۆ پشتیوانێک وەک هەمیشە زەبەم  سەربازیی هێمی. نییە بەکارهێنانی لە حەزیشی ،(بپرسن
 .بێ بژاردە یەکەم نابێ بەاڵم دەستانە، لەبەر

 
 واڵتە بەرهەڵسبببتکارانی سەرسبببەختترین لەگەڵ وتبببووێژ ببببۆ اونببباوبر ویسبببتی کۆمبببار سبببەرۆک دیپلۆماسبببی دیبببکەی میەنێکبببی

 ببببڕوانە ".باشبببترە نببباکۆکی و دوژمنبببایەتی لە وتبببووێژ و دیپلۆماسبببی" گبببوتی، جبببومی مبببانگی لە وەک هەر. یەکگرتووەکبببانە
 ڕۆژ دوای لە ڕۆژ کە کببردەوە هێببور کێشببەیەکی کببیم سببەرۆک لەگەڵ ئەو دیپلۆماسببی: ببباکوور کببۆرەی بە بەرامببەەر هەڵوێسببتی

 .دەبۆوە قووڵتر
 

 لە ئەو تێگەیشبتنی. خبراپە ڕێککەوتنبی بە بەرامبەەر ئەو غەریمەیبی دژایەتبی وتبووێژ ببۆ کۆمبار سبەرۆک ویسبتی تەواوکەری
 ئامبادەیە ئەو. دەببا لەنێبو بەرجام وەک خراپ زۆر ڕێککەوتنی کردنی واژۆ ئەگەری دانووستانێکدا گشت لە دەسەاڵ  گرینگیی

  ببۆ قازانجیبان کە دانووسبتانانە لەو کشانەوە لە ئەو بەاڵم بکا، ڕێککەوتن یەکگرتووەکان واڵتە نیبەرهەڵستکارا لەگەڵ کە
 بەڕێببوەبەرایەتیی هەڵوێسببتی پببێچەوانەی بە تونببدی بە ئەوە. ناکبباتەوە سبب  نیببیە یەکگرتووەکببان واڵتە بەرژەوەنببدییەکانی

 .بێ نرخێک هەر بە جا ئامانر بە بوو خۆی مامەڵەکە لەوێ کە بەرجامە، لەگەڵ پەیوەندیی لە ئۆباما
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 بەو ئامانجەکانمبان ئبێمە باشبترە، بەرجبام لە گەلێبک کە باکوور کۆرەی لەگەڵ داهاتوو ڕێککەوتنی لە بیرکردنەوە کاتی لە
 تەواوی بە بکبرێ کە شبێوەیەک بە کۆرە دوڕگەی نیمچە لە ئەتۆمی چەکی داماڵینی کۆتایی، شێوەی بە" کردووە باس شێوەیە

 کبۆرەی بە ڕێگبایەک هبی  کە مانبایەیە بەو "کۆتبایی بەشبێوەی". "کبردووە پەسبندی ئون یوونگ کیم سەرۆک کە ێ،بسەلمێندر
 لەگەڵ نەیتببوانی بەرجببام کە شببتێک هەبببێ، بالیسببتیکی مووشببەکی و کۆمەڵکببوژ چەکببی بەرنببامەی هەرگیببم کە نببادرێ ببباکوور
 کە بەرجببام، هببی لە بەهێمتببرە سببەلماندنی سببتانداردی کە مانببایەیە بەو 'سببەلمێندراو بەتەواوی". بکببا دەسببتەبەری ئێببران
 نێبوەرۆکی وردەکارییەکبانی. نەکبردووە ئێرانبی سبەربازییەکانی سبەرەکییە دامەزراوە پشبکنینی داوای دیکە، کەمایەسیی لەگەڵ

 "لمێندراوسبە بەتەواوی" و "کۆتبایی بەشبێوەی" بەاڵم بکبرێ، لەسبەر دانووستانی کە ماویەتی جارێ باکوور کۆرەی ڕێککەوتنی
 .ناکرێ لەسەر سازشیان کە خااڵنەن ئەو
 

 هەڕەشەی ئێران

 
 سبەربازی هێبمی بەکارهێنبانی لەگەڵ نباوبراو دژایەتیی لەگەڵ مریکا، ئه خەڵکی ئەمنییەتی بۆ ترامپ کۆمار سەرۆک هۆگریی

 لەگەڵ ەوڕووبببوونەوەبەر بببۆ نببوێی چوارچێببوەیەکی بەرهەڵسببتکاران، لەگەڵ وتببووێژ بببۆ نبباوبراو ویسببتی و نەبببێ پێویسببت کە
 کە کاتێبک بەوموە، ١٩٧٩ لە ئەوە. نیبیە سەرەڕۆتر ئێران هی لە ڕێژیمێک هی  ئەوڕۆ و کردووە درووست سەرەڕۆکان ڕێژیمە

 لەو ڕێببژیم شۆڕشببگێرانەی بیببری. ببووە شببێوە هەمببان بە دەسبت، گببرتە دەسببەاڵتیان ئیسبالمی شۆڕشببگێڕی لە بچببووک تباقمێکی
 هێبمی ئیسبالمی کۆمباری پاسبدارانی سبپای دامەزرانبی، دوای کبور  مباوەیەکی ڕاسبتیدا لە ببووە، ئاکارەکانی هاندەری کاتەوە
 لەوکببباتەوە،. ئەسبببتۆیە لە دەرەوە ببببۆ شۆڕشبببەکەی کردنبببی هەنببباردە ئەرکبببی کە تبببایەەتی یەکەیەکبببی دامەزرانبببد، قودسبببی

 خسبتۆتە ئێبران، خەڵکی بە بەرامەەر نیانئەرکەکا نێویاندا لە دەرەکییەکانی، و نێوخۆیی ئەرکە هەموو ڕێژیم کاربەدەستانی
 .شۆڕش کردنی هەناردە ئەرکی ژێرەوەی

 
 بە کە خبراپ ئاکاری ناسەقامگیریی، و وێرانی لە بەرچاو ڕێژەیەکی هۆی بۆتە ڕێژیم ڕابردوودا دەیەی چوار لە ئاکامدا، لە

 لەڕاسبتیدا، نەکەوێ، ئەتبۆمی چەکبی وەدوای کە نەگبر  ئێبران بە پێشبی هەمیشبە بۆ ڕێککەوتنەکە. نەها  کۆتایی بەرجام
 دەسبت ڕۆژدا چەنبد لە ئەتبۆمییەکەی بەرنبامە دەتبوانێ واڵتە ئەو کە ئەتبۆمی پبایەبەرزی بەرپرسبی ئاپریلی مانگی لێدوانی

 و تونببدوتیژانە جموجببۆڵە ڕێککەوتببنەکە. نەکەوتببووە وەدوا هێنببدە بەرنامەکەیببان ئەوان کە دەسببەلمێنێ ئەوە بکبباتەوە پببێ
 ئێسبتاش ئێبران. نەکبردەوە کەم غەززەشبی و یەمەن سبووریە، لوبنبان، عێبڕاق، ئەفدانسبتان، لە ئێبران ەکانیناسەقامگیرکەر

 دەکا ئیسڕائیل سەر بۆ حەماس هێرشەکانی پشتگیریی ئامانر، دەکەنە سعوودی عەڕەبستانی کە حوسییەکان بە دەدا مووشەک
 یارمەتییەکبانی سبەری سبایەی لە. هەڵبدەخەڵەتێنێ ووریەسب لە کبوژران و شبەڕ ببۆ پاکسبتانی و عێڕاقی ئەفدانی، موانی و

 .تارانییە ئاگرکوژێنی هێندەی سێ تا دوو لوبنان حیمبوڵاڵی شەڕکەرێکی داهاتی ئێران،
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 لە داکببۆکی ئاشببکرا بە ڕێککەوتببنەکە چببونکە کشببایەوە ئەتببۆمی ڕێککەوتنببی لە ترامببپ کۆمببار سببەرۆک ،٢١١٨ مببای مببانگی لە
 ناچبار ئێرانیشبی شبێوە هەمبان بە ئەو نەدەکبرد، هاوبەشبەکانمان و هاوپەیمبان یبا کگرتووەکانیە واڵتە نەتەوەیی ئاسایشی
 دابینکردنبی هبۆی بە دەکرد کاری ڤییەن لە کە ئێرانی دیپلۆماتێکی جومی، لە. بکا ڕەفتار ئاسایی واڵتێکی وەک کە نەدەکرد

 ئەوە. کبرا دەستەەسبەر دانبێن، بۆمب پاریس لە یاسیس کۆبوونەوەیەکی لە دەیانهەویست کە تێرۆریستانەی ئەو بۆ تەقەمەنی
 ئەتۆمیببدا ڕێککەوتنببی لە کە بێببنن ئوڕووپببا بە قەنبباعە  دەدەن هەوڵ ئێببران ڕێەەرانببی کە کاتێکببدا لە کە مانببایەیە بەو

 رانئێب ئاکارەکبانی یەک، لەسبەر. دەدەن ویشبکارۆیە ئەو نێوجەرگەی لە تێرۆریستی هێرشی پیالنی بەنهێنی ئەوان بمێننەوە،
 .خەڵکەکەی بێهیوایی هۆی بۆتە کە خستۆتەوە، تەریک واڵتەی ئەو

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤١ ژمارەی لە) 

 
 ٢١١٨ی دێسەمەەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------------ 

  
  ٧١٠٢: ساڵی بابەتی

 
---------------------------------------------- 

 
 دا«ستراتێژیی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ»ئێران لە 

 
 مایک پۆمپیۆ -فارین پاڵیسی 

 
 بە کە کببردووە دژوار کاربەدەسببتانی کبباری کە ڕێەەرانیببان، و خەڵببک نێببوان لە کەلببێن هببۆی بببۆتە ڕێببژیم چاوبرسببییەتیی

 حکبومەتی خوازیباری ئایەتوڵاڵکبانی. ببن شۆڕش داهاتووی جیلی شڕەویپێ تا بدەن هان ئێران موانی باوەڕپێکراو شێوەیەکی
 دووڕوویببی نبباتوانن بەاڵم بببدەن، «ئامریکببا بببۆ مببردن» و «ئیسببڕائیل بببۆ مببردن» دروشببمی ڕۆژ و شببەو دەتببوانن ئببایینی

 دێنڤەرە و یسکۆفرانس سان زانکۆکانی دەرچووی دەرەوە، کاروباری وەزیری زەریف، جەواد محەممەد. بشارنەوە قیمەوەنەکەیان
 بۆخبۆی خبامنەیی. خوێنبدوویەتی هباپکینم جبان زانکۆی لە گەورە، ڕێەەری پایەبەرزی ڕاوێژکاری ویالیەتی، ئەکەەر عەلی و

 هبی وەک دیباردەیە ئەو. بکبڕن ئێرانبی کەلبوپەلی کە دەکبا ئێبران خەڵکبی لە داواش و دەبێ سوار دەبلیوی ئێم بی ئوتومەێلی
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 دووڕوویبببی هبببۆی بە ١٩١٧ شۆڕشبببی نێبببوەرۆکی کە کاتێبببک دەچبببێ، زایینبببی هەشبببتاکانی و حەفتبببا لە سبببۆڤیە  یەکیەتیبببی
 بە جیبببددی شبببێوەیەکی بە نەیبببدەتوانی چیبببدیکە سیاسبببی دەفبببتەری. کبببردەوەیە ببببێ دروشبببمی کە دەرکەو  ڕێەەرەکبببانەوە
 جبین شباڵواری خۆیبانبۆ سبۆڤییە  کاربەدەستانی کە کاتێکدا لە بکەنەوە کۆمۆنیمم بۆ باوەش کە بڵێ سۆڤییە  شارۆمەندانی

 .دەفرۆشت قاچاخی بە بیتڵیان موزیکی گرووپی قەوانی و
 

 سببولەیمانی، قاسببم وەک ئیسببالمیدان، کۆمبباری پاسببدارانی سببپای بەڕێببوەبەریی لە ئەوانەی تببایەەتی بە ئێببران، ڕێەەرانببی
 بە. بببکەن پببێ هەسببت نبەرتیلخۆرییببا و تونببدوتیژیی بەژانەکببانی ئاسببەوارە کە بکببرێن ناچببار دەبببێ قببودس، هێببمی سببەرۆکی

 کە دایە شۆڕشبگێرانە ئایبدیۆلۆژی و کبردن دەوڵەمەنبد خبۆ ویسبتی کبۆنتڕۆڵی ژێبر لە ڕێبژیم کە ڕاستییە ئەو لەبەرچاوگرتنی
. بگبۆڕدرێن داکوتراوەکبان ڕیشبە عبادەتە کە ئەوەی ببۆ ببن سبەخت دەببێ گەمارۆکبان بکبا، ڕزگار لێ خۆی ئاسانی بە ناتوانی

 هەڵگیراببوون، ئەتبۆمیی ڕێککەوتنی لە بەشێک وەک کە دەسەپێنێتەوە دووبارە گەمارۆیانە ئەو مپترا بەڕێوەبەرایەتیی بۆیە
 هباوردەکردنی کە بەتەمباین ئبێمە. نبۆڤەمەەر ی٥ لە پاشماوەکانیش و سەپێندرانەوە ئاگۆست مانگی ی٧ لە گەمارۆکان یەکەم
 پشبتیوانیی تێکشبکاندنی کەمپەینبی لە بەشێک وەک. رسف بگەیەنینە نۆڤەمەەر ی٤ تا بکرێ ئەگەر دونیادا، لە ئێران نەوتی
 ڕایەڵەی تببا کببردووە عەڕەبببی یەکگرتببووی ئیمبباڕاتی لەگەڵ کارمببان هەروەهببا ئببێمە تێرۆریسببتان، لە ئێببران ڕێژیمببی دارایببی

 ووهەمب لە داوا یەکگرتووەکبان واڵتە.  هەڵوەشبێنین لێبک دەکبرد داببین قبودس هێبمی ببۆ دۆمری میلیۆنبان کە دراو ئاڵووێری
 بێبنە و ببکەن ئێبران خەڵکبی یبارمەتیی کە دەکبا هباتوون وەزاڵە ئیسبالمیی کۆمباری تێکدەرەکانی ئاکارە چنگ لە کە واڵتێک

 .دەچن بەڕێوە هووک، برایان ئێران، بۆ ئێمە تایەەتی لێهاتووی نوێنەری میەن لە ئێمە هەوڵەکانی. گوشار کەمپەینی نێو
 

 بببڕوای ترامببپ سببەرۆککۆمار. دیببکەیە بەشببێکی چاوترسببێنکردن. یەکگرتووەکببانە تەواڵ کەمپەینببی لە بەشببێک ئببابووری زەختببی
 چببامکییە بە درێببژەدان یببا ئەتببۆمییەکەی بەرنببامە دەسببتپێکردنەوەی لە ئێببران سببڵەمینەوەی بببۆ ئاشببکرا هەنگبباوی بە تەواوی

 بە بەرامبەەر ملهبوڕی تەحەمبوولی کە ڕایگەیانبدووە بەڕوونی ئەو دیکە، واڵتانی و ئێران بە بەرامەەر. هەیە بەدخوازانەکانی
 سبەرۆک. دەداتەوە وەاڵم توندی بە ئەو بکرێ لێ هەڕەشەی یەکگرتووەکان واڵتە ئاسایشی ئەگەر ناکا، یەکگرتووەکان واڵتە
 پەیوەنبدییە. سبەنگاپور لە وتبووێژ مێبمی سەر نەدەهاتە هەرگیم ئەو زەختە ئەو بەبێ و کردۆتەوە، تاقی ئەوی زەختی کیم

 ئەو. کببردنن چاوترسببێن مێکببانیممی وەک (و. تببویتەرە کانبباڵی لە لێببدوانەکانی مەبەسببت) سببەرۆککۆمار خببودی نیگشببتییەکا
 ڕێنببوێنی لەویببدا کە کببرد، ڕووحببانی حەسببەن ئێببران، سببەرۆککۆماری ئاراسببتەی گەورە پیتببی بە جببومی مببانگی لە کە تببویتەی

 ببۆکراو حیسبا  سبتراتێژییەکی گبوێرەی بە هەڵگبرن، ەکبانیەکگرەتوو واڵتە لە هەڕەشبەکردن لە دەست کە کرد ئێرانییەکانی
 میلیشببیاکانی سببێپتامەر، مببانگی لە. دەترسببێ لێببی و دەگببا یەکگرتووەکببان واڵتە سببەربازیی توانببایی لە ئێببران ڕێژیمببی: بببوو

 نەیکۆنسبولخا و بەغبدا لە یەکگرتوەکبان واڵتە باڵوێمخبانەی پبێگەی سبەر کبردە مووشبەکییان مەترسبیداری هێرشبێکی عێراق
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 چەکوچبۆڵ و ڕاهێنبان پبارە، بە کە بەکرێگیبراوانییەوە لەمیەن کە نەوەسبتاند، هێرشبانەی ئەو ئێبران. بەسرە لە واڵتە ئەو
 برینبدار هبۆی بەێبتە کە دەزانبێ هێرشبێک هەر بەرپرسبی تباران ڕێژیمی یەکگرتووەکان واڵتە. چوو بەڕێوە دەکا، پشتیوانیان

 و خێبببرا ئامریکاییبببان گیبببانی لە پارێمگببباری ببببۆ ئامریکبببا. بگەیەنبببێ زراوەکانمببباندامە بە زەرەر یبببا کارمەنبببدانمان ببببوونی
 .دەداتەوە وەاڵم بڕیاردەرانە

 
 ئێبران، ببۆ دۆڕاوە بژاردەیەکبی نبانەوە ئباژاوە کە دەکەیبنەوە ڕوون ئێرانبی ببۆ ژان بە ئبێمە بەاڵم. نبین شبەڕ خوازیباری ئێمە

 کە ناترسببین لەوە ئببێمە و بببدا، یەکگرتووەکببان واڵتە قەرەی لە ۆخبب سببەربازییەوە بببواری لە نبباتوانێ ئیسببالمیی کۆمبباری
 .دەرکەوێ بۆ ئەوەیان ئێران ڕێەەرانی

  
 ئێران لەقاو دراوە

 
 دڕنببدەیی لەقبباودانی بببۆ ئەرکببدارییمانە ئێببران سببەر بببۆ یەکگرتووەکببان واڵتە زەختببی کەمپەینببی دیببکەی هەسببتیاری بەشببێکی
. ناترسبببن ڕاسبببتەقینەکانیان ئاکبببارە ئاشبببکرابوونی بەقەد شبببتێک هبببی  لە یاخییەووەکبببان دیکتببباتۆرییە ڕێبببژیمە. ڕێبببژیم

 نایاسباییەکان، هەڵسبوکەوتە بەدخوازانەکبان، چامکییە نایاساییەکان، داهاتە لەقاودانی بە درێژە ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی
 کە بەرژەوەنبدیخوازییەی وئە سەرسبوڕهێنەری ئاسبتی کە ئەوەن شبایانی ئێبران خەڵکبی. دەدا ڕێبژیم دڕنبدانەکانی سەرکوتە و

 نیبیە نێونەتەوەییبان و نێوخبۆ تبووڕەیی تەحەممبولی توانایی هاوقوماشەکانی و خامنەیی. بمانن ڕێژیمە ئاکارەکانی هۆکاری
 شبەقام سەر هاتنە خۆپیشاندەران ڕابردوو، ساڵی سەرەتای لە. بێ ئاشکرا دەیکەن نهێنی بە کە شتەی ئەو هەموو ئەگەر کە
 ببوونەتە مەمکبان کە کاتێکبدا لە دەکبا سبواڵێ خەڵبک» و «ببکەرەوە ئبێمە لە بیرێک گەڕێ، سورییە لە» کرد، هاواریان و

 .ئێرانە خەڵکی لەگەڵ یەکگرتووەکان واڵتە «خودا
 

 سبۆڤیە  یەکیەتیبی گبوتی کە کاتێبک گەیشبتەوو لەقباودان کاریگەریی لە رەیگان ڕۆنالد یەکگرتووەکان، واڵتە سەرۆککۆماری
 کە کبرد خەڵبکە ئەو ببۆ هاوسبۆزیی داوای ئەو ڕێبژیمەکە، پێشبێلکارییەکانی ئاشکراکردنی بە« .شەیتانییە کیئیمپراتورییە»
 کە نەترسبباوە لەوە ترامببپ بەڕێببوەبەرایەتیی ئێببران خەڵکببی خبباتری بە شببێوە هەمببان بە. دەچەوسببانەوە کۆمۆنیممببدا ژێببر لە

 لە وەفبادارە، ئایبدیۆلۆژیکییەکان پرەنسبیپە هەنبدێک بە ۆرز ڕێبژیم. ببدا لەقباو ڕێبژیم نێوخبۆییەکەی بێەەزەییانە سەرکوتە
 خبباوەن واڵتببانی لە هاواڵتیببان وەرگێڕانببی و وەکالەتەکببانی بە شببەڕە ڕێگببای لە ئیسببالمی شۆڕشببی کردنببی هەنبباردە ناویانببدا
 کە کۆمەڵگبا یتوونبد کبۆنتڕۆلێ و یەکگرتووەکبان، واڵتە و ئیسڕائیل لەگەڵ ئاشتینەخوازانە بەربەرەکانی موسڵمان، زۆرینەی
 مبرۆڤ، مافەکبانی لە حاشبا کە ساڵە دەیان بۆیە،. ناکا تەحەممول جیا ڕوانگەیەکی هی  کە دەکا، سنووردار ژنان مافەکانی

  هۆژەبری، مائیدە ئێران پۆلیسی مای، مانگی لە وێنە بۆ بۆیە. دەکا خۆی خەڵکی بنەڕەتییەکانی ئازادییە و ڕێم،
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 .کرد دەستەەسەر ئینستاگرامدا لە خۆی سەمای یدانان لەبەر تازەموی ژیمناستێکی
 
 و هەببێ، حیجابیبان کە کبراون ناچار ژنان شۆڕشەوە، دوای لە. کۆنەپەرستانەیە ژنان لەسەر ڕێژیم ڕوانگەکانی تایەەتی بە
 کەسببانەیان ئەو هەمببوو و داوە ژنانیببان لە شببەقامەکان لە مببونکەرا  لەگەڵ بەربەرەکببانی پۆلیسببی ئەوە، سببەپاندنی بببۆ

 مێیببنە جلببوبەرگی سیاسببەتی دژی دواییببانە ئەو ناڕەزایەتییەکببانی. نەبببوون یاسببایە ئەو گببوێڕایەڵی کە کببردووە دەستەەسببەر
 مبانگی لە ئەوەشبدا لەگەڵ. دەزانبێ ئەوەی خبامەنەیی بێگومبان و هێنباوە، شکسبتی سیاسبەتە ئەو کە ڕاستییەن ئەو دەرخەری
 .مدابوو حیجابەکەی چونکە ەبڕایەو بۆ زیندانی ساڵ ٢١ حوکمی چامکێک جومی

 
 گونابببادی دەروێشبی و کریسبتیان، بەهبایی، ناویانبدا لە نەتەوەییەکببان، و ئبایینی کەمیبنە بەردەوام شبێوە هەمبان بە ڕێبژیم

 ئێڤببین، بەنببدیخانەی لە زۆر یەکجببار ئێرانییەکببی. دەکەن مافەکانیببان داوای تەنیببا ئەوان کە کاتێکببدا لە دەکببا، دەستەەسببەر
 لە زینبدانییانە، ئەو. کبراون ئەشبکەنجە کباگێەێ، مەترسبیداری سبەرەکیی ببنکەی لوبیانکبا، ژێرزەمینبی لە پتبرخرا شوێنێکی
 ئبامرازێکی وەک ببارمتەگرتن کە ڕێبژیمێکن قورببانیی گیبراون، بنەمبا ببێ تبۆمەتی بە کە بێتباوان ئامریکبایی چەند ناویاندا
 .دێنێ بەکار دەرەوە سیاسەتی

 
 شبێوەیەکی بە و دیبکە شباری زۆر و ئەراک، کەرەج، تباران، شبەقامەکانی سەر ڕژانە ۆپیشاندەرانخ ڕابردوودا، دێسەمەری لە

 سبەدان. کبرد دەستەەسبەر کەسبی ٥١١١ ژانبوییە لە نوێدا ساڵی لە ڕێژیم جوابدا، لە. کرد باشتریان ژیانێکی داوای ئاشتییانە
 بێدەربەسببتانە ڕێەەرەکببان و کببوژراون خۆیببان ڵەتببیدەو دەسببتی بە دەرزەنێببک لە زیبباتر و مبباون، زیندانببدا لە ئێسببتاش کەس
 .کوشتووە خۆیان ئەوانە دەڵێن

 
 ڕەیگبان سبەرۆککۆمار وەک هەر. دەدەیبن لەقباو پێشبێلکارییانە ئەو ئێمە کە یەکگرتووەکانە واڵتە تایەەتمەندیی لەبەر ئەوە
 هبببی  تاکێبببک، هبببی  کە انەیەپێبببدان ددان ئەو ئبببازادی» گبببوتی، ١٩٨٨ لە موسبببکۆ دەوڵەتیبببی زانکبببۆی لە وتارێکبببدا لە

 ئبێمە لە هەرکبام کە بەنبرخە، بێکۆتبایی تاکێبک هەر ژیانی بەاڵم ناکا، ڕاست تەنیا تاقی بە دەوڵەتێک، یا کاربەدەستێک
 ترامبپ بەڕیبوەبەرایەتیی مبای، مانگی لە« .بکەین پێشکەشی کە هەیە شتێکمان و دونیایە ئەو سەر هاتووینە هۆیەک لەبەر

 ناویانبدا لە پەیوەنبدییەکانمانە، لە ئباڵوگۆڕ خوازیباری ئەگەر بکبا جێەەجێیبان دەببێ ئێبران کە کبردن دەستنیشان خاڵی ١٢
 ئەتبببۆمییەکەی، بەرنببامە سببەربازییەکانی میەنە لەبببارەی تەواو زانیببباریی دانببی یۆرانیببۆم، پیتانببدنی تەواوی وەسببتاندنی

 شبببارۆمەندە ئبببازادکردنی مووشبببەک، ووژێنەرەکبببانیور تاقیکبببارییە و بالیسبببتیک مووشبببەکی کبببردنەوە بببباڵو بە کۆتاییهێنبببان
 .زۆرتر شتی و تێرۆریمم لە پشتیوانیی بە کۆتاییهێنان یەکگرتووکان، واڵتە گیراوەکانی
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 و یەکگرتووەکببان واڵتە کە نەکببا سببتانداردانە ئەو ڕەچبباوی ئێببران ئەگەر کە گوتببوویەتی ڕوونببی بە ترامببپ کۆمببار سببەرۆک
 کە کبردووە داوای واشبینگتۆن ببۆیە. دەببن زیباتر گوشبارەکان چباوەڕوانن، ئێبران خودی یخەڵک و هاوپەیمانەکانی و هاوبەش

 ئەو گوتببوویەتی، بەردەوام سببەرۆککۆمار وەک هەر. بکببرێ باشببتر بەرچبباو شببێوەیەکی بە دەبببێ مببرۆڤ مافەکببانی بببارودۆخی
 و بەرچباو شبێوەیەکی بە اسبەتەکانیسی ئێبران  تبا یەکگرتووەکبان واڵتە بباکوور، کبۆرەی وەک هەر بەاڵم. گفتوگۆیە ئامادەی
 دەسببتەبەرکردنی دەرەتببانی بکببا، جێەەجببێ ئبباڵوگۆڕانە ئەو ئێببران ئەگەر. دەدا زەخببت کەمپەینببی بە درێببژە نەگببۆڕێ بەردەوام

 ئەگەر. مبومکینە ڕێبژیم لەگەڵ مبامەڵە کە وایە پێمبان ئێمە. دەبێ بەهێم بەرچاو شێوەیەکی بە تازە بەرباڵوی ڕێککەوتنێکی
 چبوار لە توونبدوتیژانەکەی و بێەەزەییبانە چبامکییە سبەرجەم ببۆ زیباتر تێچبووی تووشبی ئێران ئاراوە، نەیەتە کمامەڵەیە

 .دەبێ دونیا دەوری
 

 و یەکگرتووەکبان واڵتە هاوپەیمانبانی دەیبهەوێ ئەو نەبا، بەڕیوە بەتەنیا کەمپەینەکەی کە باشترە پێی ترامپ سەرۆککۆمار
 ئەگەری لە ئێبران هەڕەشبەی لەببارەی هاوبەشبیان تێگەیشبتنی ئێسبتا هەر دیبکە واڵتانی ن،بێگوما. بن لەگەڵ هاوبەشەکانی

 بە بەرامبەەر پێویسبتە» گوتبوویەتی، مباکرۆن ئێمانوئێبل فەڕانسبە، کۆماری سەرۆک. هەیە ئەتۆمییەکانی خولیا بە گەیشتنی
 تێرێبما بریتانیبا، وەزیرانبی سەرۆک« .بین هەڵوێست خاوەن مووشەکییەکەی بەرنامە و ناوچەییەکانی چامکییە لەبەر ئێران
 هبباوڕاییە ئەو« .گشببتی بە نێوەڕاسببت ڕۆژهەاڵتببی و کەنببداو دژی ئێببرانە هەڕەشببەی ئاگبباداری» نبباوبراو کە گوتببوویەتی مەی

 بە ببوون پەیوەسبت ببارەی لە کە نباهێڵێتەوە واڵتبانە ئەو ببۆ ڕێگبایەک هبی  هەیە ئێبران هەڕەشبەی بارەی لە کە بەرباڵوەی
 .دەبێ مەزنتریش و مەزنە کە هەوڵێک بن، دوودڵ ئێران ڕەفتاری گۆڕینی بۆ جیهانیی هەوڵی

  
 هێزی ڕەوشت بەرزیی

 
 یەکگرتووەکببان واڵتە کە ئەوەیە ترسببناکیی هەمببان بە بببوار زۆر لە کە وەرگببر  میببرا  بە دونیببایەکی ترامببپ کۆمببار سببەرۆک
  یببا جیهببانیی، دووهەمببی شببەڕی پببێش ئەوەی ڕاسببت یببا بببۆوە، بەروەڕووی جیهببانیی یەکەمببی شببەڕی دەسببتپێکی پببێش شببەوی

 بەرامببەەر لە ئێسبتا و ببباکوور کبۆرەی بەرامببەەر لە لەپێشبدا وەسبتێنەرەکەی، بببوێرییە بەاڵم. سبارد شببەڕی ترۆپکبی سبەردەمی
 ییهاوپەیمبان و ئەتبۆمیی باڵونەکبردنەوەی لەسبەر پێبداگریی لەگەڵ ئاشب را ببڕوای لێکگرێدانی چۆن کە داوە نیشانی ئێران،
 لەوەوە یاساشببکێنەکان ڕێببژیمە بە بەرامببەەر ترامببپ کۆمببار سببەرۆک هەڵوێسببتی. چببوون بەرەوپببێش هببۆی دەبێببتە چببۆن بەهێببم
 .سیاسی سازشی هۆی دەبێتە ئەخالقیی بەرەوڕووبونەوەی کە دەگرێ سەچاوە

 
 لە ئامریکببا ەرکەوتنیسبب: بببوو ڕابببردوودا سببەدەی لە دەرەوە سیاسببەتی مەزنەکببانی سببەرکەوتنە لە یەکێببک نەخشببەڕێگای ئەوە
 تەنیبا»: کبرد سبۆڤیەتی یەکیەتیبی باسبی ئاوا ڕەیگان سەرۆککۆمار کۆمارییەکەی، سەرۆک حەوتووی یەکەم لە. سارددا شەڕی
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 بە مببافە ئەو ئەوان مانببایە بەو دەبببا، بەرەوپببێش ئەوان مەسببەلەی شببتێک چ کە ئەوەیە پێببدەکەن ئیعترافببی کە ئەخالقێببک
 بە گاڵتەیببان دەرەوە سیاسببەتی لێ ۆڵەورەکببانی« .بببکەن فێبب  بببکەن، درۆ بببکەن، وانکببارییەکتا شببێوە هەر کە دەدەن خۆیببان

 پێببداگریی شببێوە هەمببان بە سببەرۆککۆمار بەاڵم. ئاشببتی بەرەو دەبببن لەمپەرێببک ڕووڕاسببتییەکەی وابببوو پێیببان کببرد، وتەکببانی
 بەرزیبی ڕەوشبت تێ ەاڵویبی. خبرا اشبگوێپ بەرچباو بەشبێوەیەکی کە فاکتەرێک سۆڤیەتییەکان، لەگەڵ وتووێژ لەسەر کردبوو
 هەرەسبهێنانی دواتبر، و دانا رەیکیاویک لە ١٩٨٦ وتووێژەکانی بناخەی سیاسی وردبینی لەگەڵ رەیگان ڕۆناڵد کۆمار سەرۆک
 .سۆڤیە  خودی

 
 کە کەنبب ئیعتبراف دەببێ وتبووێژە لەمبپەری ڕووڕاسبتیی کە دەبەن میراتمباوە بە ببڕوا هەمبان ببۆ کڕنوش ئێستاش کە ئەوانی

 ئبابووری کە خێبراییەی بەو. هەیە و هەبووە کاریگەریی سەرەڕۆکان ڕێژیمە لەسەر کردەوە بە زەختی و ئامانجدار ڕەوانەێژیی
 رێگبای باشبترین وتبووێژ کە ببێ ڕوون ئێبران ڕێەەریبی بۆ دەبێ ناڕەزایەتییەکان، ئەستاندنی پەرە و موازبووندایە لە ئێران

 .چوونە بەرەوپێش
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤١ یژمارە لە) 
 

 ٢١١٩ی جانێوێری ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 

 ڕێبەری داهاتووی ئێران مردووە
 
 کێڤین لیم -فارین پاڵیسی 

 
 دەسبەاڵتدارە لە یەکێبک شباهرودی، مەحمبود ئبایەتوڵاڵ ،(نیبیە گرینبگ ئێبران لە ئەگەرچبی) کریسبمەس ڕۆژی پبێش ئێوارەی

 سبەرەڕای. مبرد شبێرپەنجە نەخۆشبیی لەگەڵ سبەخت بەربەرەکبانیی سباڵێک دوای کبراوە، لێبوە باسی کەمتر کە ڕاستەقینەکان
 لە شبباهرودی مشببتومڕەکانی، جێببی و ڕووڕاسببت زۆرتببر ئببایینییە هاوکببارە لەگەڵ بەراورد لە ئێببران دەرەوەی لە نەناسببیاویی

 پەیوەنبدیی نائاسبایی شبێوەیەکی بە و هەبوو دەسەاڵتەوە ترۆپکی سەر بە بێسنووری دەسەاڵتی کە بوو نفوزترینەکان خاوەن
 خببامەنەیی ئببایەتوڵاڵ گەورە ڕێببەەری جێگببرەوەی وەک کە بببوو کەسببێک ئەو گرینگتببر لەوەش. هەبببوو میەنەکببان گشببت لەگەڵ
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 لبێ جەمسبەربەندیی تەواوی بە بەڵکبوو دەگبۆڕێ جێنشبین دیباریکردنی تیسیاسبە هەر نەک نباوبراو مردنی. دەکرا لێوە باسی
 .ئێران ناسەقامگیرتربوونی هۆی دەبێتە و دەکەوێتەوە

 
 شبتێکی( معباود دەڵبێن فارسبی بە) گەڕاوەیەک ببوو، دایبک لە ئێرانبی بباوکێکی و دایبک لە عێراق لە ١٩٤٨ ساڵی شاهروودی
 دەزگببای سببەرۆکایەتیی ئێسببتا کە مریجببانین، برایببانی ناسببیاوترینیان لە نیببیە، ئێببران سیاسببیی ئێلیتببی لەنێببو نائاسببایی
 خوێنبد، دەرسبی نەجەف شبارەکەی لە ئبایینی نباودارانی مەکتەبی لە ئەو. بەدەستەوە ئێرانیان دادوەریی دەزگای و یاسادانان

 ڕێبەەری کەمتبر، ڕێژەیەکبی بە و ئەلسبەدر، بباقر مبوحەممەد ئبایەتوڵاڵ عێبراق، دەعوەی حیمبی ئایینیی ڕێەەری ناویاندا لە
 لە دیبکەی خەڵکبی هەنبدێک و شباهرودی عێراق بەعسی ڕێژیمی ١٩٧٤ ساڵی لە. خومەینی ڕووحوڵاڵ ئێران داهاتووی گەورەی

 لەمیەن ئێببران داگیرکردنببی دوای. دا ئەشببکەنجەی و کببرد دەستەەسببەر شببیعە مەمکببانی دژی بەریببن هەڵمەتێکببی چوارچێببوەی
 خبامنەیی کە کاتێک بەاڵم دەست، گرتە عێراقی ئیسالمیی شۆڕشی بااڵی ئەنجومەنی سەرۆکایەتیی شاهرودی حوسێن، سەددام

 .بشارێتەوە عێراقییەکانی ئاسەوارە و بکەوێ ئێران لە سیاسی شانسی دوای کە دا بڕیاری ،١٩٨٩ لە گەورە ڕێەەری بە بوو
 

 هباتنی کە ببوو، بێبوێنە ئبایینیی بڕوانبامەی خباوەنی شاهرودی قوم، علمییەی زێڕینەکانی حەوزە لە پایەبەرز کەسێکی وەک
 دەزگببای سببەرۆکی کە ٢١١٩ تببا ١٩٩٥ سبباڵەکانی لە جببگە. کببرد ئاسببانتر ئێرانببی سیاسببییەکانی دامەزراوە نێببو بببۆ نبباوبراوی
 کە چبباودێریی بەهێببمی ئەنجببومەنی نیگابببان، شببورای ئەنببدامی مردنببی کبباتی تببا ١٩٩٥ لە شبباهرودی بببوو، ئێببران دادوەریببی

 نببوێنەری وەک هەڵەژێببران کاندیببدەکانی و مەجلببیس لە کببراو پەسببەند یاسبباکانی هاوئبباهەنگەوونی لە بببوون دڵنیببا رسبیبەرپ
 لە پێکهبباتوو ئەنجببومەنێکی ڕێببەەری، خیەرەگببانی ئەنجببومەنی ئەنببدامی شببێوە بەهەمببان ئەو. بببوو ئیسببالمە لەگەڵ مەجلببیس
 و نێوبژیبوانیی شبوڕای نیبمام، بەرژەوەنبدیی دیباریکردنی کبۆڕی میئەندا و دەکا، دیاری گەورە ڕێەەریی جێگرەوەی کە مەمیان

 نباکۆکی لەکباتی بڕیباردان ئەرکبی کە دامەزرا، عێراق و ئێران شەڕی دوای کە نیمام هێمەکانی نێوان لە ناکۆکیی چارەسەریی
 ئەو سببەرۆکی ،ڕەفسببەنجانی هاشببمی ئەکببەەر مردنببی دوای. بببوو ئەسببتۆیە لە چبباودێریی ئەنجببومەنی و پارلمببان نێببوان لە

 دیبباری خببۆی جێگببرەوەی وەک شبباهرودیی خببامنەیی بببوو، نفببوز خبباوەن زۆر کە پێشببوو کۆمبباری سببەرۆک ،٢١١٧ لە ئەنجببومەنە
 شبێوەیە بەو گەورە ڕێەەریبی کە کەسبێک پێەکا، متمانەی دەیتوانی خامنەیی کە بوو کەسێک بەڕاستی شاهرودی بۆیە. کردبوو
 «.ئیسالمیدا کۆماری دامودەزگاکانی گرینگترین لە ەفاکانبەو کارگێڕە لە یەکێک» هەڵداگو  پێی
 

 لەبیببرە، ٢١١٩ تببا ١٩٩٩ سبباڵەکانی نێببوان لە دادوەریببی دەزگببای بەدنبباوی سببەرۆکی وەک شبباهرودییان ئێرانییەکببان زۆربەی
 اوازلێکجیبب تەواوی بە دەوڵەتببی دوو کە خببۆ دەگببرتە ئەحمەنینببژادی مەحمببوود و خبباتەمی مببوحەممەد دەورەی کە سببەردەمێک

 ڕۆژنامەکببان، پارلمببان، رێفۆرمخوازەکببانی نببوێنەرە قەاڵچببۆکردنی هەڵمەتببی سببەرۆکایەتیی شبباهرودی مبباوەیەدا، لەو. بببوون
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 ڕێفۆرمخبوازی جبوواڵنەوەی سبەرکوتی سبەرۆکایەتییەکەی، کۆتبایی لە و کبرد مرۆڤبی مبافی چامکبانی ڕۆشبنەیران، و خویندکار
 .کۆمار سەرۆک کردە دووهەم جاری بۆ ئەحمەدینژادی کە بوو ێکداهەڵەژاردن لە ساختەکاریی دژی کە کرد سەوزی

 
 لە حبوکمی ٢١١١ بەڕیبوەبردنی سەرپەرشبتیاری ناڕاسبتەوخۆ و ڕاسبتەوخۆ دادوەریبی، دەزگای سەرۆکایەتیی ماوەی لە شاهرودی
 چارەسبەریی مەبەستی بە ئاڵمان هانۆڤەری بۆ شاهرودی سەردانی کاتی لە. ساڵ ١٨ ژێر کەسی ناویاندا لە بووە، سێدارەدان
 بەاڵم کبردەوە دادگباییکردنی لە بیریان ئاڵمانی کاربەدەستانی و پێکرد، دەستیان خۆپیشاندان ،٢١١٨ ژانوییەی لە پمیشکی،

 لە مببورتەزەوی، سببەعید تبباران، گشبتیی دادئەسببتێنی وەک نبباوبراو بەربژێببری. هەڵگبر  بیببرۆکەکە لە دەسببتیان کۆتاییبدا لە
 .دەناسرێ کازمی زەهرا کانادایی - ئێرانی ڕۆژنامەنووسی - فوتۆ کوشتنی و مقەکردن بەرپرسی وەک کەسەوە زۆر میەن

 
 چەسبپاندنەوەی دووببارە ناویانبدا لە بڕاببوو، پبێ ڕێفۆرمیشبی هەنبدێک جێەەجێکردنبی شبانازی شباهرودی دیکەوە میەکی لە

 حبوکمی وەک بەردبباران وەمنبانی وەشباندبوو، یهەڵب یەزدی مبوحەممەد پێشوو سەرۆکی کە دادوەر و دادئەستێن جیاکردنەوەی
 بەرەبەری لە. سبباڵ ١٨ ژێببر زینببدانیانی بببۆ زۆرتببر یاسببایی پارێمگبباریی بببۆ یاسببایەک پێشببنیاری کردنببی پێشببکەش و ئیعببدام
 فەرمیبی میبدیای و ،(شبکن سبنت القضبا  قاضی) «ڕچەشکێن دادوەری گەورە» وەک شەهروەند ڕێفۆرمخوازی ڕۆژنامەی مردنیدا
 .برد ناو «پێشکەوتووخواز» بە ئەوی «ئێران» ئیسالمیی کۆماری هەواڵنێریی لەناویاندا  دەوڵە

 
 محەمببمەدی بببۆ دەگەڕێببتەوە بببنەچەکەی دەدا نیشببان کە بببوو لەسببەر ڕەشببی مەنببدیلی خببامنەیی و خببومەینی وەک شبباهرودی،
 بەرزی پلەیەکبی کە تایەەتمەنبدییەک نەببوو، مەزن ڕێبەەری بە ببوون ببۆ ئبایینی بەڵگەنامەی خاوەنی تەنیا ئەو پێدەمەەر،

 بێبوێنەوی تایەەتمەنبدیی لەوە، جبگە. نەببوو ئەوتبۆ نەجەف لە ئەگەرچی پێدەبەخشی، قوم و تاران سیاسی کەشوهەوای لە
 لە دەسبەاڵ  پبێگەی خاوەن میەنەکانی گشت لەنێو بوون سەرنجکێش چەقی پێدەبەخشی ڕێەەریی بوونە پۆتانسیەلی کە ئەو

 داهباتووی سیاسبی سبەقامگیریی بۆ هەستیار گەلێک تایەەتمەندیی دوو دەکرا، سەیر بەردەوامیی نوێنگەی ەکو کە بوو ئێران
 هەرچبببوار لەگەڵ باشبببی کەمتاکورتێبببک پەیوەنبببدیی شببباهرودی تونبببدئاژۆکان، لە زۆر و خبببامنەیی پبببێچەوانەی بە. ئێبببران

 و کۆنەپارێمەکبان میبانڕەوە کۆنەپارێمەنوێیەکبان، ن،کۆنەپارێمەکبا: هەبوو هەیە، بوونیان ئێران لە هەنووکە کە فراکسیۆن،
 بااڵی کۆڕی» سەیروسەمەرەی ناوی بە دامەزراو تازە کۆڕی سەرۆکی وەک شاهرودی کە کاتێک ٢١١١ لە ئەوە. ڕێفۆرمخوازەکان

 واننێبب لە نبباکۆکی بببۆ بببوو جوابێببک کە دەردەکەوێ، ٢١١١ لە «هێببم سببێ نێببوان پەیوەنببدیی ڕێکخسببتنی و نبباکۆکی چارەسببەری
 ڕکەبەری میەن لە ببببببوو، تەواو کۆنەپبببببارێمێکی کە کاتێکبببببدا لە. تبببببووڕە پارلمبببببانێکی و ئەحمەدینبببببژاد سبببببەرۆککۆمار

 .دەگیرا لێ ڕێمی نابەدڵی بە کۆنەپارێمەکانیشەوە
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 دەیتبببوانی ناسبببراوە، فەقبببێ وەلبببی بە کە گەورە، ڕێبببەەری دەفبببتەری و خبببامنەیی ببببۆ نببباوبراو وەفببباداریی شبببێوە، هەمبببان بە
 پاسبدارانی سبوپای تبایەەتی بە دەسبەاڵ ، دیبکەی ناوەندەکانی لەگەڵ هاوسەنگ پەیوەندیی بەهۆی دامودەزگاکە وامییبەردە
 دەسبەاڵتی بناغەکبانی بەهێمکردنبی بۆ کە نەبوو بەوە پێویستی ئەو خامنەیی، پێچەوانەی بە. بکا مسۆگەر ئیسالمیی شۆڕشی

 .بپاڕێتەوە پاسداران سوپای لە
 

 بەگببوێرەی تەنببانە  هەبببوو، جێگببرەوەی بە بببوون ئەگەری کە بببوو ئامبباژەپێکراو تبباقمی لە شببیعە میمە تەنیببا شبباهرودی
 سبەرقاڵی شاهرودی کە بۆوە باڵو ئەوە دەنگۆی ٢١١٢ لە. بوو عێراق شیعەکانی ڕێەەری بە بوون بەتەمای ئەو دەنگۆ هەندێک

 خبومس) ئبایینی بباجی پشبتیوانیی بە نەجەف، شباری تبایەە  بە و ڕۆژئباوا جیرانبی لە داکۆکیکبار ڕایەڵەیەکی دروستکردنی
  پبێگەی ببوو بەتەمبا نباوبراو کە دەرکەو  ببوونەوە، ڕوون شبتەکان کە کاتێبک. ببووە ئێران دەوڵەتی دارایی یارمەتیی و.( و

 ەدوازد شببیعەی و عێببراق ئببایینی یەکەمببی دەسببەاڵتی کە بگببرێتەوە، جێگببای یببا بکببا مواز سیسببتانی عەلببی مەزن ئببایەتوڵاڵی
 پببێچەوانەی بە بببووە، لەدایببک ئێببران لە کە سیسببتانی: هەبببوو کببارە ئەو بببۆ باشیشببی بیببانوویەکی ئێببران. بەدەسببتە ئیمببامی

 .دامەزراوە فەقێ، ویالیەتی گەورە، ڕێەەری دەسەاڵتی لەسەر کە ئێرانە سیاسی سسیتەمی دژی بێدەنگی بە شاهرودی،
 

 سببەیر دەرەکیببی کەسببێکی وەک عەڕەبیببی زاراوەی بە ئاخبباوتنەکەی فارسببی و عێراقببی بببنەچەکەی هببۆی بە شبباهرودی ئەگەر
 لە ئیمبامیی دوازدە شبیعەی لەمیەن منبیکەم نباوبراو پێشبینەی تبۆخ، عێراقییەکبی نە و بوو ئێرانی بەتەواوی نە کە دەکرا،
 سببەرنجی کببرا، قببێفە ویالیەتببی لە مواز پێشببوازییەکی کە شببوێنێک عێببراق، لە تببایەەتی بە و ئێببران، سببنوورەکانی دەرەوەی
 دایە شبیعە زۆریبنەی کبۆنتڕۆڵی لەژێبر کە عێبراق دەوڵەتبی ،٢١١٣ لە سەددام دەسەاڵتی تێکڕووخانی دوای. ڕادەکێشا خەڵکی

 .تاران تووڕەیی هۆی دەبێتە جار هەندێک کە پاراستووە خۆی سیاسیی سەربەخۆیی هێشتا بەاڵم بۆتەوە، نمیک ئێران لە
 

 لە لەناکاوەکببان نبباڕەزایەتییە هببۆی بە پەرەئەسببتێن شببێوەیەکی بە کە ڕێببژیم، ەردەوامیببیب و ئێببران نێوخببۆیی سببەقامگیریی
 هباوبەش شبێوەی بە سیاسبی چینبی کە ئەوەی بە بەسبتراوەتەوە بووە، ئالنگاری تووشی ڕابردوودا ساڵی لە واڵ  سەرانسەری
. هەببێ پێشبەڕکێکارەکاندا بەرژەوەنبدییە ننێبوا لە هاوسەنگی و هاوڕایی پێکهێنانی توانایی کە بکەن قەووڵ مەزن ڕێەەرێکی
 ببوو هۆیەک ئێران لە ئایینی و سیاسی پێگەی خاوەن جیاوازەکانی بەرە میەن لە قەووڵکرانی لە شاهرودی بێوێنەی توانایی

 لێهباتوویی بەڕیوەبەرییبدا و ئبایینی ڕوانبگەی لە هەروەهبا ئەو. دەکبرا لێبوە باسی خامەنەی جێگرەوەی وەک پەیتا پەیتا کە
 دەسبەاڵتی خباوەن تباقمی میەن لە سیاسبی متمبانەی جیگبای کەسێکی وەک پیر زۆر نە مەمی کەمی تاقمێکی لەناو و هەبوو
 .دەکرا سەیر ئێران
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 هبی  ئێسبتا مەمکبانەوە و ڕاگەیانبدنەکان دادوەریی، سەربازیی، دەسەاڵتی سەر بە کۆنەپارێمان درێژمەودای کۆنتڕۆڵی بەاڵم
 کە نببادا ڕوحببانی حەسببەن هەنببووکەیی کۆمبباری سببەرۆک لەناویانببدا ئێببران، میانڕەوەکببانی و ازەکببانڕێفۆرمخو بە دەرفەتێببک

 کاندیبدای ڕێخۆشبکەری شباهرودی مردنی هۆیە ئەو لەبەر. هەبێ (ڕیەەر) جێگرەوەی دیاریکردنی پرۆسەی لەسەر کاریگەرییان
 و خوبرەگببان مەجلیسببی نیببمام، بەرژەوەنببدی یدیبباریکردن کببۆڕی نیگابببان، شببوڕای لەنێببو تببایەەتی بە دەبببێ، توونببدئاژۆکان

 مەجلیسببی و نیگابببان شببورای تونببدئاژۆی هەرە و سبباڵە ٩١ سببەرۆکی وەمنببانی بە. دادوەریببی بەشببی پایەبەرزەکببانی بەرپرسببە
 وەک دواییببانەدا لەو کە دادوەریببی هێببمی پێشببووی سببەرۆکی: دەمێنببنەوە دیببکە کاندیببدای دوو جەننەتببی، ئەحببمەد خوبرەگببان،
 دەسببەاڵتی خبباوەن دامەزراوەی چبباودێری ڕەئیسببی، ئیەببراهیم و مریجببانی، سببادق کببرا، دیبباری خوبرەگببان مەجلیسببی سببەرۆکی
 ئەوەش دەنگبۆی ببوو، بەشبدار کۆمارییبدا سبەرۆک هەڵەژاردنبی کێەڕکێی لە ٢١١٧ لە کە مەشهەد، لە ڕەزەوی قودسی ئاستانی

 زۆر تەحەممببببولی مەم هەردوو شبببباهرودی، لەگەڵ ەراوردب لە. دادوەری دەزگببببای نببببوێی سببببەرۆکی بەێببببتە نبببباوبراو کە هەیە
 جێگبببرەوەی وەک دووانە ئەو وێنببباچێ ئەوانبببیش کە هەیە، ڕێفۆرمخوازەکانیانبببدا و میبببانڕەو نەیبببارە بە بەرامبببەەر کەمتریبببان
 .بکەن قەووڵ خامەنەیی

 
 ببوو، تەمەن سباڵی ٧١ تەنیا ەک شاهرودی زووی ڕادەیەک تا مردنی ئێران، شۆڕشگێڕی مەمی جیلی یەکەم خێرای نەمانی بە

 ئەگەرچبی. چبوو لەنێبو دەکبرا، لێوە باسی تاراندا دەسەاڵتی دااڵنەکانی لە کە جێگرەوە کاندیدی لێهاتووترین و جیددیترین
 لەوانەیە شبباهرودی هاشببمی ئببایەتوڵاڵ کببۆچکردوو بەاڵم نەدابببا، پببێ بببڕەو ئاشببتخوازانەی دەرەوەی سیاسببەتێکی بببوو لەوانە

 دەسببەاڵتداری پببایەبەرزترین وەک نێوخببۆ سببەقامگیریی بببۆ بببژاردە باشببترین و لێکببدابڕان کەمتببرین سیاسببەتی نببوێنەرایەتیی
 ڕێبژیم موازیبی نیشبانەی ناکا پێویست و بێ ئاسایی شتێکی لەوانەیە ئێران دەسەاڵتدارەکانی تاقمە نێوان کێشەی. با ئێران
 کۆتایی بڕیاری بتوانێ تا بێ قەووڵکراو هەمووانەوە لەمیەن یگشتی شێوەی بە کە دەخوازێ مەزن ڕێەەرێکی ئەوە بەاڵم بێ،
 کە دەسبەاڵتدار، ڕێژیمبی دەنبوێنێ، لێڵتبر ڕۆژ دوای لە ڕۆژ داهباتووەکەی کە واڵتێکبدا لە. ببدا ناکۆکەکاندا میەنە نێوان لە
 .هەیە ئەوتۆ کەسێکی بە پێویستی کا  هەموو لە زیاتر ساڵەی، ٤١ تەمەنی دەنێتە پێ

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤٢ رەیژما لە) 

 
 ٢١١٩ی جانێوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ڕێگاچارەی الوازی یەکیەتیی ئورووپا بۆ گەمارۆکانی ئامریکا دژی ئێران

 
 کیت جانسۆن - فارین پاڵیسی

 
 لە ڕێژەیببی خۆبببواردنی بببۆ بەرنببامەیەکی ئبباخیرەکەی پێنجشببەممە ڕۆژی ئورووپببا یەکیەتیببی بێببنەوبەرە، گمانبب چەنببد دوای

 رێککەوتنبی نەمبانی زەنگبی بێبدەنگکردنی ببۆ هەوڵبێکە کە ڕاگەیانبد، ئێبران دژی ترامبپ بەڕێوەبەرایەتیی نوێیەکانی گەمارۆ
 سبببەمەولیممی ڕوانبببگەی لە ئەگەرچبببی هەیە ابوورییئببب مامناوەنبببدیی گرینگییەکبببی کە دەستپێشبببخەرییەکە، بەاڵم. ئەتبببۆمی

 .بداتەوە بەرجامدا لە مانەوە بۆ تاران ئابوورییەکانی چاوەڕوانییە وەاڵمی وێناچێ نرخە، بە سیاسییەوە
 
 دا ٢١١٥ ئەتبۆمییەکەی ڕێککەوتبنە داڕشبتنی لە زۆر کە ئوروپبایی واڵتبی سبێ بریتانیبا، و فەڕانسبە ئاڵمان، ڕێەەرایەتیی بە

 رێکببارێکی ،(بازرگببانی ئبباڵووێری لە پشببتیوانی ئببامرازی) ئینسببتێکس دەسببتەەکاربوونی فەرمببی بە ئورووپببا بببوون، بەشببدار
 یاسبباغکردنی سببەرەڕای ئورووپاییەکببان کۆمپانیببا لەگەڵ بازرگببانیکردن بببۆ ئێببران بە ڕێگەپێببدان بببۆ تببایەەتیی ئببابووریی

 بببببنکە کە نببببوێیە، ڕێکخببببراوە ئەو دیپلۆماتێببببک، وتەیگبببب بە. ڕاگەیانببببد واڵتە، ئەو لەگەڵ مببببامەڵەکردن بببببۆ واشببببینگتۆن
 ببۆ ڕیگا تەنیا دەکرێ، چاودێریی بریتانیاوە لەمیەن و دەکا، سەرۆکایەتیی ئاڵمانییەک و دەبێ، فەڕانسە لە سەرەکییەکەی
 .دەکا خۆش پمیشکی ئامێرێ و دەرمان، خواردەمەنی، وەک مرۆڤییانە شتی بە بازرگانیکردن

 
 بتبوانی و ئورووپبا یەکیەتیبی دیبکەی ئەنبدامانی بەشبداربوونی هبۆی بەێبتە نبوێیە ڕێکخبراوە ئەو کە یەئەوە کۆتایی ئامانجی

 ویسببتی بە بەسببتراوەتەوە ئەوە بەاڵم. پێشەسببازی کببااڵی و وزە وەک خببۆ، بگببرێتە دیببکەش کااڵکببانی بازرگببانیی وردە وردە
 بازرگببانیکردن لەبەر یەکگرتووەکببان واڵتە گەمببارۆی ڕیسببکی کە مەزنەکببان، کۆمپانیببا تببایەەتی بە ئورووپاییەکببان، کۆمپانیببا
 .بکەن قەووڵ تاران لەگەڵ

 
 ئەو. دامەزراوەیە ئەو ببۆ ئورووپبا خولیبای پبێچەوانەی بە تەواو ببووە، ئاشبکرا کە شێوەی بەو ئینستێکس، تەنکی نێوەڕۆکی

 ئەتبۆمیی ڕێککەوتنبی لە یەکگرتووەکبان ەواڵت چبوونەدەێی دوای بوو قەرار بازرگانییە ئاڵووێری لە پشتیوانی ئامرازی بەناو
 ئورووپبا پێشەسبازیی کبااڵی بە نەو  گۆڕینەوەی بۆ و ئێران بە ڕێگەدان هۆی بە ڕێککەوتنە لەو پشتگیری ڕابردوو ساڵی لە

 بەگژداچببوونەوەی بەرزەفببڕانەی خەونببی بەاڵم. وەرگببرێ ئامریکببا دارایببی سیسببتەمی یببا دۆاڵر لە کەڵببک کە ئەوەی بببێ بکببا،
 لەگەڵ کە دەترسبان لەوە کە ئەوەی لەبەر کبرا، بنکۆڵ مەزنەکانەوە کۆمپانیا بەهۆی یەکگرتووەکان واڵتە دارایی تییبااڵدەس

 تەمببای بە بببوو لەمێژسبباڵ کە ئورووپببایی کۆمپانیاکببانی گەورە. بببن کێشببە تووشببی یەکگرتووەکببان واڵتە دارایببی وەزارەتببی
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 بەڕێببوەبەرایەتیی بەرامببەەر لە بەربەسببت بببوونە بببۆ کەمیببان حەزێکببی بببوون ئێببران بببازاڕی( بببۆ گەڕانەوە) بە دەستڕاگەیشببتن
 .هێشتووە جێ ئێرانیان بازاڕی هەموویان هەر وێنە، بۆ داوە، نیشان ترامپ

 
 نیشبانەیەکی": دەڵبێ لەنبدەن، لە کۆنساڵتەنسبی ریسبک گڵۆبال کۆمپانیای لە ناڤین خۆرهەاڵتی پسپۆڕێکی ڕەینۆلدز، جەیک
 یەکگرتووەکببان واڵتە لەگەڵ بەرباڵویببان مببامەڵەی کە ئەوانببی تببایەەتی بە ئوروپببا، مەزنەکببانی انیبباکۆمپ کە دیببارە کەم زۆر

 بە ڕاگەیشببتن دەسببت کۆمپانیببا، زۆر بببۆ چببونکە. بببن دڵنیببا نببوێیە دامەزراوە ئەو ڕێگببای لە ئێببران لە وەبەرهێنببان لە هەیە،
 ".گرینگترە ئێران بازاڕی دەرفەتەکانی لە گەلێک ئامریکایی مشتەری

 
 تاقیکباریی دوای ببووە، خراپتبر ئێبران بە بەرامبەەر ئورووپا هەڵوێستی کە ئاراوە دێتە کاتێک نوێیە دەستپێشخەرییە ئەو و

 ئورووپبا خباکی سبەر لە مرۆڤکبوژیی زنجیبرەیەک و کبردەوە وریبا سیاسبیی داڕێژەرانبی کە دواییانەدا لەو درێژمەودا مووشەکیی
 خولیببای دەرخەری ئینسببتێکس بەرەو ژان پببڕ ڕێگببای. کببردووە مواز تببارانی و ووپببائور واڵتببی زۆر نێببوان پەیوەنببدییەکانی

 سببەرۆک یەکببالیەنەی کشببانەوەی بەرەوڕووی کە کاتێکببدا لە تببارانە بێمارکەرەکببانی ئاکببارە بە کببردن پاشەکشببە بببۆ ئورووپببا
 .دەوێستێتەوە کردووە، ڕەچاوی تەواوی بە ئێران کە ڕێککەوتنەکە، لە ترامپ دۆنالد یەکگرتووەکان واڵتە کۆماری

 
 پاراسببتنی بە ئورووپاییەکببان ڕێببەەرە ئێببران، - ئوروپببا پەیوەنببدیی دواییببانەی ئەو گرژییەکببانی سببەرەڕای" دەڵببێ، ڕەینۆلببدز

 ".وەفادارن ناڤین خۆرهەاڵتی لە ئەوان سیاسەتی کۆڵەکەی وەک ڕێککەتنەکە
 

 سببپی کۆشببکی وتەبێژێکببی. بببدەن ئورووپببا نببوێکەی ڕێکببارە بە کەم گرینگییەکببی وێببدەچێ یەکگرتووەکببان واڵتە کاربەدەسببتانی
 بەسبەر گەمارۆکانی هێمەوە هەموو بە بەتەمایە و گومانە بە (تایەەتی ئامرازی) کاریگەریی لە یەکگرتووەکان واڵتە" گوتی،
 چبامکی" کە کانکۆمپانیا بە دا هۆشداریی ئاڵمان لە یەکگرتووەکان واڵتە باڵوێمخانەی وتەبێژی ".بسەپێنێ ئێراندا ڕێژیمی

 هببی  بە تببازەکە ڕێکخببراوە کە گببوتی بەاڵم "هەیە جیببددیان کبباردانەوەی مەترسببی لەسببەرە، گەمارۆیببان کە بەشببانەی لەو
 .نابێ ئێران لەسەر ئابووری زەختی ئەوپەڕی دانانی بۆ یەکگرتووەکان واڵتە کەمپەینی لەسەر کاریگەریی شێوەیەک

 
 لە چبونکە دەببێ ئێبران خەڵکی و ئابووری سەر بۆ دڵخۆشیی جێی هەرچەند کەم، یسود نوێیەکە ڕێکارە کە ئەوەیە هۆیەکەی
 یەکگرتوەکانیشبدا واڵتە گەمارۆکبانی مباوەی لە تەنبانە  کااڵیبانە ئەو. دەگبرێتەوە دەرمبان و خبواردەمەنی تەنیبا دەستپێکدا

 کە دەترسبن ئامریکبا دارایبی زارەتبیوە مەرجەکبانی لەژێرپێنبانی لە هێنبدە بانکەکبان لە زۆر بەشبێکی بەاڵم پێبدراون، ڕێگە
 .دەکەنەوە س  ڕێگەپێدراویش بازرگانیکردنی لە تەنانە 
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 لە ئێسبتا کە ئامریکبا دارایی وەزارەتی لە گەمارۆکان پرسی بۆ یەکگرتووەکان واڵتە پێشووی کاربەدەستێکی ئۆتوول، برایان
 نیبیە، ئەوتبۆ شبتێکی یبا یەکگرتووەکبان واڵتە رۆکبانیگەما" پبووچەڵکردنەوەی" ببۆ ئەوە" دەڵێ، دەکا کار کاونس  ئاتالنتیک

 ".پێدراوە ڕێگە بازرگانییە ئەو گشت چونکە
 

 لە ئێببران ڕێککەوتنببی لە ترامببپ کشببانەوەی دوای بانکەکببان، چببونکە ڕێکببارەیە بەو پێویسببتی ئێببران ئەوەش سببەرەڕای بەاڵم
  ئەو ئۆتبوول. وێسبتاوە ئێران بۆ دەرمان و واردەمەنیخ هەناردەکردنی و نابن ئاڵووێرە ئەو ڕێخۆشکەری بۆخۆیان مای، مانگی

 کە کرابببوون ڕەچبباو ئێببران لەگەڵ پێشببوودا ڕێککەوتنببی لە کە دەکببا بەراورد ئاسببانکارییانە ئەو لەگەڵ ئورووپببا ڕێکببارەی
 .درابوو مرۆڤییانە بەرهەمی بازرگانیی بە ڕێگا ئێران ئابووری باقی سەر بۆ چڕ زەختی لەکاتی تەنانە 

 
 کاربەدەسببتە مببانگە چەنببد. دیببکەیە شببتێکی نببا یببا بەسببن ئێببران ڕازیکردنببی بببۆ ئینسببتێکس سببنووردارانەی سببوودە ەوئ ئبباخۆ

 و ئابوورییەکبان پەیوەنبدییە نەجاتدانی بۆ ڕێگاچارەیەک دیتنەوەی بۆ ئورووپا سەر خستۆتە زەختیان تاران پایەبەرزەکانی
 حەسبەن ئێبران سبەرۆککۆماری تبایەەتی بە. دراببوو بەڵێنیبان ٢١١٥ یڕێککەوتنب لە کە ئابوورییبانە قبازانجە بەو یارمەتیدان
 .بدا نیشان دەکەن، دژایەتی تووندئاژۆکان کە ڕێککەوتنەکە، دەستکەوتێکی کە لەسەرە زەختی نێوخۆ لە ڕووحانی

 
 کە ئەوەی پبێش" نبوێیەکە ئبابوورییە ڕێکارە کە کرد ئورووپا لە داوای حەوتوویە ئەو ئێران ئەتۆمیی وزەی ناوەندی سەرۆکی

 درێبژەدان ببۆ کەمبی هبۆیەکی ئێبران نەبێ، ئابووری دەستکەوتێکی هی  ئەگەر کە کرد هەڕەشەی و بخا، وەگەڕ "بێ درنگ زۆر
 وەک ئینستێکسببی شببەممە پێببنر ڕۆژی ئێببران دەرەوەی کاروببباری وەزیببری جێگببری. هەیە ئەتببۆمیی ڕێککەوتنببی ڕەچبباوکردنی بە
 .برد ناو "هەنگاو یەکەم"

 
 هببۆی دەبێببتە ڕێککەوتببنەکە کردنببی واژۆ کە بببوو هیببوادار ئێببران گببوتی، ڕەینۆلببدز. جیبباواز چبباوەڕوانیی مەزنببی فتێکببیگیروگر

 دەزانبن ئورووپبا ڕێەەرانبی کە کاتێکبدا لە پیشەسبازیدا، و فڕۆکەوانیبی وزە، کەرتبی لە ئورووپبایی وەبەرهێنانی سەرەڕێژەی
 .لێدەکا هەڕەشەیان یەکگرتووەکان واڵتە گەمارۆی مەترسی ئێران چنەب ئەگەر کە دەترسن لەوە مەزنەکانیان کۆمپانیا کە
 دیبدیەر بەلژیبک، دەرەوەی کاروباری وەزیری ڕۆمانیا، لە شەممە پێنر ڕۆژی لە دەرەوە کاروباری وەزیرانی کۆبوونەوەیەکی لە

 .نا یا دەکەن وەبەرهێنان ئێران لە ئاخۆ بدەن بڕیار کە کۆمپانیاکان لە کام هەر بۆ دەگەڕێتەوە ئەوە گوتی ڕیندێرس
 

 ڕێککەوتنبی مەرجەکبانی ڕەچباوکردنی لە دڵنیبابوون ببۆ ئوروپبا نبوێی ئبابووری ڕێکباری نمیبک، داهباتووی ببۆ گوتی، ئۆتووڵ
  چەکی بەرهەمهێنانی بە پێشگرتن و ئۆرانیۆم پیتاندنی بۆ تاران توانایی کردنی سنووردار بۆ ئۆباما، سەردەمی ئەتۆمیی
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 .بەسە ئەتۆمی،
 

 ".نییە درێژخایەن چارەی ڕێگا ئەوە بەاڵم" گوتی، ەوئ
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤٣ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٩ی فێەریوێری ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

---------------------------------------------- 
 

 ارشۆ بێکۆماری ئیسالمیی ئێران دەبێ نیگەرانی کۆنفڕانسی و
 

 نەشناڵ ئینتێرێست - ژانڤیڤ عەبدو

  
 یەکگرتووەکبان واڵتە سەرۆکایەتیی بە کە بێ نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی بارەی لە وارشۆ کۆنفڕانسی نیگەرانی دەبێ ئێران ڕێژیمی

 هەر بە ،ئورووپا دەوڵەتانی کە وێدەچوو ئێستا پێش ڕۆژ چەند کە کاتێکدا لە. چوو بەڕێوە فێورییەدا ی١٤ و ١٣ ڕۆژانی لە
 سیاسبییەکان ئاراستە تاران خودی هەڵەکانی و پۆلیتیک ڕێئال ئێستا بکەن، شەرمەزار کۆبوونەوەدا لەو ئامریکا بێ، نرخێک
 .دەگۆڕن

 
 دەدا هەوڵ ئورووپبببا یەکیەتیبببی کە هەسبببتیاردا کببباتێکی لە دەکبببا، کۆنفڕانسبببە ئەو میوانبببداریی لەهسبببتان کە ڕاسبببتییە ئەو

 دەوڵەتببانی نێببوان کەلێنببی بببدا نەجببا  هێشببت، جێببی ٢١١٨ لە ئامریکببا کە بەرجببام، بە اسببراون ٢١١٥ ئەتببۆمیی ڕێککەوتنببی
 پببێش زۆر وارشببۆ کۆنفڕانسببی بە بەرامببەەر خۆیببان دژایەتیببی ئورووپببایی ڕێببەەری هەنببدێک وێببنە بببۆ. دەدا نیشببان ئورووپببا

 بەرپرسبی مبۆگرینی، فێبدریکا. ئێبرانە یکردنب بەدنباو کۆنفڕانسبە ئەو ئامانجی تاکە دەڵێن ئەوان داوە، نیشان دەستپێکردنی
 .نابێ بەشدار و هەیە دیکەی کاری کە گوتوویەتی ئورووپا، یەکیەتیی دەرەوەی سیاسەتی

 
 دەسبتووری کە دەببێ بەشبدار مەرجە بەو کە گوتبوویەتی هانبت جێرێمبی بریتانیا، دەرەوەی کاروباری وەزیری ئەوەشدا لەگەڵ
 و سبعوودی عەڕەبسبتانی ئورووپبایی، ڕێبەەری هەنبدێک کە بگبرێتەوە، یەمەنیش لە مرۆڤی قەیرانی باسی کونفڕانسەکە کاری

 یەکگرتووەکبببان واڵتە کە کاتێبببک. دەزانبببن قەیبببرانە ئەو تاوانەببباری بە ئەوێ شبببەڕی تێبببوەگالنی لەبەر هاوپەیمانەکبببانی،
 .کرد قەووڵ کۆنفڕانسەکەی بانگهێشتنی هانت بکرێ، یەمەنیش باسی کە دا نیشان ڕەزامەندیی
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 لە هەنبدێک: دەخبرێ پاشبگوێ گرینگ خاڵێکی ئورووپایی، واڵتانی نێوان کەلێنی تەنکیی یا قووڵی گرتنی لەبەرچاو ەبێب
 ئەو چببونکە دەکەن، ترامببپ دۆناڵببد کۆمببار سببەرۆک بە گەمە و دەکەنەوە کەم کۆنفڕانسببەکە گرینگیببی لە ئورووپببا ڕێەەرانببی
 یەکگرتووەکبان، واڵتە دەگمەنبی کۆبوونەوەیەکی کە ئەوەی لەبەر نیکەمم گرینگە، کۆبوونەوەکە بەاڵم. دێنێ پێک کۆنفڕانسە
 ببۆ ئیسبالمی کۆمباری سیاسبییەکانی و سبەربازی دەستدرێژییە بە پێش دەیانهەوێ هەموویان کە عەڕەبە، واڵتانی و ئیسڕاییل

 ئێبببران، ببببارەی لە هاوبەشبببیان ئامبببانجی لەبەر ڕادەیەک تبببا عەڕە  واڵتبببانی لە هەنبببدێک. بگبببرن عەڕە  جیهبببانی سبببەر
 نباڤین خبۆرهەاڵتی لە ئاشبتی لە بباس ببۆ میەنبانە ئەو کە جبار دوایبین. دەکەن باشبتر ئیسبڕاییل لەگەڵ پەیوەندییەکانیان

 .زایینی نەوەدەکانی سەرەتای لە بوو مادرید وتووێژەکانی کاتی لە کۆبوونەوە
 

 واڵتە نێبببوان نەیبببارانەکەی پەیوەنبببدییە لە ێگببباڕ دیتبببنەوەی لە ئورووپبببایی واڵتبببانی موازیبببی منبببیکەم وارشبببۆ کۆنفڕانسبببی
 دەرەوەی کاروببباری وەزیببری. دەکببا ئاشببکرا نبباوچەدا لە ناکاریگەرەکەیببان سیاسببەتە ئاکامببدا لە و ئێببران و یەکگرتووەکببان

 بە»: کبرد باسبی باشبی بە زۆر هەواڵنێبران ببۆ قسبەکردن کباتی لە وارشبۆ لە فێبورییە ی١٣ لە ژاپوتۆوی  یاشێک لەهستان،
 دۆخببی لەسببەر کبباریگەریی بەڕاسببتی بتببوانێ کە نیببیە پێویسببتی سیاسببیی کێشببی تەنیببا بە ئورووپببا یەکیەتیببی مببن وونیبۆچبب

 «.هەبێ نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی
 

 لە ئێببران ڕزگببارکردنی بببۆ ئورووپببایی واڵتببانی لە هەنببدێک بێتوانببایی وەبیببرهێنەرەوی شببێوە هەمببان بە وارشببۆ کۆبببوونەوەی
 ناکباریگەریی سبەلماندنی ببۆ بەڵێنییەکانیبان و هەراوهوریبا هەمبوو سبەرەڕای یەکگرتووەکانە، تەواڵ گەمارۆکانی زەرەرەکانی
 کە دەکببرد ئیببدیعایان ئاڵمببان و فەڕانسببە بریتانیببا،. سببەپاندوونییەوە دووبببارە نۆڤببامەر مببانگی لە کە ترامببپ گەمارۆکببانی

 پێبدەکەنەوە دەسبت پێشبوو گرێەەسبتەکانی یا و وەکانیەکگرتو واڵتە گەمارۆکانی نادەنە گوێ زەبەمحەکان نەوتییە کۆمپانیا
 ئەوانببی و هەڵوەشبباندەوە گرێەەسببتەکانیان مەزنەکببان کۆمپانیببا جیبباتی، لە. دەکەن واژۆ ئێببران لەگەڵ نببوێ گرێەەسببتی یببا

 ەرییچارەسب کبایەی هێنانە بۆ کاریان ئورووپا واڵتانی ژانویە، لە پاشان. بوونەوە پاشگەز بکەن واژۆ گرێەەست بوو خەریک
 کە دەرکەو  ببۆ ئەوەیبان تەنیبا و کبرد ئێبران لەگەڵ بازرگبانی و واڵتەیەکگرتووەکبان گەمارۆکبانی دەورلێدانەوەی بۆ دارایی
 کۆمپانیبا لەوێبدا کە ئباڵووێرە سیسبتەمێکی وەک ئینستێکسبە، نباوی کە مێکبانیممەکە. نیبیە کبارە لەو مەیلبی تبایەە  کەرتی

 مرۆڤایەتییەکبان ئامبانجە بۆ تا ئێران بە دەدەن کەلوپەل بەرامەەردا لە و دەکڕن ێرانئ نەوتی تیۆریدا، لە ئورووپاییەکان،
 .وەرگیرێ لێ کەلکی
 پێویسبببت وەک ئورووپبببا کە دەکەن لەوە گلەیببی و نببباوێ کەلوپەلەیببان ئەو ئەوان کە دەڵبببێن ئێرانببی کاربەدەسبببتانی ئێسببتا

 کە جێبیە ئەو گەیشتە خامنەیی عەلی ئێران، ڕێەەری وێنە، بۆ .لێدەن دەور ئامریکا گەمارۆکانی بتوانن تا ناکا یارمەتییان
 خبامنەیی دەکبرد، ئاسبمانی هێبمی ئەفسبەرانی ببۆ قسبەی فێبورییە ی٨ لە کاتێبک. ببکەن ئورووپاییەکان بە متمانە نابێ بڵێ
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 ئەوەی و، «ەنمەک بەئورووپاییەکبانیش متمبانە» کبرد ئێرانبی کاربەدەسبتانی ئامۆژگاریی هەروەها و کرد مەحکووم ئامریکای
 «.ئامریکاییەکانن وەک ئەوان» کە، کرد زیاد

 
 لە. نباڕێکن ئێبرانیش ئەمنییەتیبی هەڕەشبەی ڕێبژەی ببارەی لە ئورووپبا یەکیەتیی ئەندامانی کە ئەوەیە ئاشکرایە کە ئەوەی

 ڕێگبا و ببکەن انیەکگرتووەکب واڵتە گەمارۆکبانی لە پاراسبتن خبۆ بۆ ئێران یارمەتیی دەدەن هەوڵ واڵ  هەندێک کە کاتێکدا
 هەنبدێک داوێن، مەترسی لە ئورووپا ئاسایشی و بکەن بەهێم نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە خۆیان پێی جێ بدەن ئێرانییەکان بە

 دوو و ئێببران هەواڵگریببی دامودەزگببای دارایببی ژانببویە مببانگی لە ئورووپببا یەکیەتیببی. دەپببارێمن کببارە لەو خببۆ دیببکە واڵتببی
 ڕیببمی هبباتە شببێوەیە بەو و کوشببتووە لەوێ کەسببی دوو کە کببرد تاوانەببار بەوە ئێرانببی نببد،هۆلە. کببرد سببڕ ئەوێببی کارمەنببدی
 .کردووە تاوانەار ئورووپا لە بەشێک لە توندوتیژانە هێرشی بە ئێرانیان کە دانمارک و فەڕانسە

 
 لە ئورووپاییەکبان دەیبهەوێ کە ڕێبژیم ڕۆژئباوایی شبێوە قسبەکەری زەریف، جەواد محەمەد ئێران، دەرەوەی کاروباری وەزیری

. هێنباوە شکسبتی دەسبتپێکردن پبێش وارشۆ کۆنفڕانسی کە کرد ئیدیعای ڕابردوو حەوتووی بمێننەوە، ئەتۆمییەکەدا ڕێککەوتنە
 بە ئیعتڕافیبان ئێرانبی، واقبیعگەرای کاربەدەسبتی هەنبدێک بەاڵم،. ببردووە نباو «سیرک» بە کۆنفڕانسەی ئەو هەروەها ئەو

 .کردووە وارشۆ کۆبوونەوەی ئاکامی رەیبا لە نیگەرانییەکانیان
 
 لە چباکی بە لەوانەیە ئەو لێگبرتنە، ڕەخبنە شبایانی دەرەوەی، سیاسبەتی بڕیارەکبانی لەبەر بەڕاستی ترامپ کە کاتێکدا لە

 مووشبەکی بەرنبامەی و کبردووە ئیفلبیر ئێرانبی ئبابووریی ئەتبۆمی، ڕێککەوتنبی لە کشانەوە بۆ بڕیارەکەی. تێگەیشتەێ ئێران
 .سەرنر چەقی هێناوەتە ناوچەکەی ناسەقامگیرکردنی بۆ بەکرێگیراوان لە کەلکوەرگرتنی و ئێران یستیکییبال
 

 و عێبڕاق سبووریە، لە ئێبران دەستێوەردانی لەگەڵ بوونەوە ڕووبەڕوو بۆ بەرباڵو ستراتێژییەکی یا ڕێگایەک نەخشە ئەگەرچی
 دەسبتپێکی ئەوە دەسبت، نبایەتە وارشبۆ لە لوبنبان، لە حیمبوڵاڵ سیاسیی کێشی ڕێگای لە ئەو پەرەئەستێنی نفووزی و یەمەن

 کە داوە بەڵێنییبان عەڕە  واڵتبانی لە هەنبدێک و ئیسبڕائیل. نەببووە ببوونی ئێسبتا تبا کە ئێرانە دژی بەرفراوان بەرەیەکی
 ئامبانجە ئەو بۆ ۆرمێکپالتف وارشۆ و بگرن نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە ئێران سەربازییەکانی دەستێوەردانە بە پێش بدەن هەوڵ

 .دەکا دەستەبەر
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤٤ ژمارەی لە) 
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 ئاخۆ واڵتە یەکگرتووەکان و ئورووپا بۆ شەڕ لەگەڵ ئێران لێک نیزیک دەبنەوە؟

 
 گالیپ داالی -نیووزویک 

 
 وەگەڕخسبتنی ببۆ کە کۆنفڕانسبە ئەو. ئباراوە هاتۆتە وەرشۆ کۆنفڕانسی بارەی لە سەرکەوتن و سووکنایی ەستێکیه ئێران لە

 زۆر لەمیەن کە کبردنەوە، کبۆ ناسبراوی ڕوخسباری لە کەم ڕێژەیەکبی چبوو، بەڕێوە ئێران دژی نێونەتەوەیی هاوپەیمانییەکی
 واڵتبی زۆر کاتێکدا لە کردەوە، ڕە  بانگهێشتنەکەی ئاشکرا بە یەڕووس. دراوەتەوە لێک کۆبوونەوە ئەو شکستی وەک کەسەوە
 .نارد کۆنفڕانسەکەدا لە بەشداریکردن بۆ خوارەوەیان پلە کاربەدەستی ئورووپا ڕۆژئاوای

 
 خۆشبحاڵەوون ببۆ دەکبا، دڵەخبورپە تووشبی تبۆ نێوەڕاسبتدا ڕۆژهەاڵتبی لە نباوچەیی شەڕێکی ڕوانگەی ئەگەر ئەوەشدا لەگەڵ
 .بێ ئێران سەر بۆ بێەایەخ گشتیی هێرشێکی لە پتر کۆنفڕانسە ئەو دەچێوێ. زوویە

 
 بەرباڵوتبر سیاسبەتی لە بەشبێک وەرشۆ کۆبوونەوەی. ڕووداوێک نەوەک پرۆسەیەکە ئێران دژی یەکگرتووەکان واڵتە سیاسەتی

 نێوەڕاسبتدا، ڕۆژهەاڵتبی ئاسبتی لە. دامەزراوە پێشبوو دوژمنبانەی سیاسبەتی بنەمبای لەسبەر و ئێبرانە خسبتنەوەی تەریبک بۆ
 بەشبێک وەرشبۆ کۆببوونەوەی. دەکبا ئێبران دژی عەڕەببی سبەربازیی هاوپەیمانیی پێکهێنانی ڕیەەرایەتیی یەکگرتووەکان واڵتە
 .تاران دژی نێونەتەوەیی هاوڕاییەکی درووستکردنی هەوڵی لە بوو
 

 بببۆ ئورووپببا و ئێببران توانببایی بببۆ مەزن یئالنگببار دەستپێشببخەرییانە ئەو بەشببداران، ڕوخسبباری گرتنببی لەبەرچبباو بەبببێ
 واڵتە کشبببانەوەی. دەکبببا سببباز نببباوچەکە ببببۆ ئەمریکبببا، سیاسبببەتی لە جیبببا خۆیبببان، بە تبببایەە  سیاسبببەتی درووسبببتکردنی
 بە. شبببکاندووە تێبببک ئێبببران ببببارەی لە ئببباتالنتیکی ئەوبەری ئەمبببەەر هببباوڕایی ئەتبببۆمی ڕێککەوتنبببی لە یەکگرتووەکبببان
 ئەو و، داببێ تێبک ئێبران بە بەرامبەەر ئورووپبای نێوخبۆیی هاوڕایی یەکگرتووەکان واڵتە وێدەچێ لەهێستان، کۆبوونەوەکەی

 واڵتە هببی لە هەڵوێسببتیان نەریببت بەپێببی کە نببامێنێتەوە، ئورووپببا خببۆرهەاڵتی واڵتببانی چوارچێببوەی لە تەنیببا تێکچببوونە
 بە هانت، جێرێمی بریتانیا، دەرەوەی کاروباری وەزیری ئەگەرچی. ئورووپا خۆرئاوای دەوڵەتانی تا نیمیکترە یەکگرتووەکان

 کاروببباری وەزیببری. کببرد کۆنفڕانسببەکەدا لە بەشببداری یەمەن بە پەیوەندیببدار باسببەکانی لە بەشببداریکردن بببۆ تەنیببا ڕواڵە 
 واڵتە و ئورووپبببا کەواببببوو. ببببوو وەرشبببۆ لە کە ببببوو وەزیبببرانە لەو یەکێبببک میالنێسبببی، مۆئببباڤێرۆ ئێنبببمۆ ئیتالیبببا، دەرەوەی

 هەیە؟ ئێران بە بەرامەەر بۆچوونیان جیاوازیی کوێ لە یەکگرتووەکان
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 بە پببێش و بخبباتەوە تەریببک ڕێببژیمەکەی و ئێببران ژێئۆپببۆلیتیکیی پێناسببەی دیببکە جببارێکی دەیببهەوێ یەکگرتووەکببان واڵتە
 ئێبران قیبمەونەکەی ییەنباوچە سیاسبەتە ئامریکا بۆیە. بگرێ نێونەتەوەییەکان پێوەندییە لە ئێران زیاتری ئاساییەوونەوەی

 کۆتبایی وەاڵمی کە ئەوەیە هەڵوێستە ئەو ئاکامی کە دەنوێنێ ڕێژیمە ئەو ئاریشەی پڕ شێوەی ڕاستەوخۆی ڕەنگدانەوەی وەک
 و یەکگرتووەکبان واڵتە ئێستای بەڕێوەبەرایەتیی ئاخاوتنی شێوەی. سیاسە  گۆڕینی نەوەک ڕێژیمە، گۆڕینی ئێران پرسی بۆ

 نێببوان لە وێببدەچێ نێوخببۆیی سببەرەکیی جیبباوازیی. دەکەنەوە پشتڕاشببت بۆچببوونە ئەو ئاشببکرا بە انیسیاسببییەک چببامکییە
 نێببو میەنببی هەنببدێک و، دەبببێ سببەربازی بەرەوڕووبببوونەوەی بە پێویسببتی کە ڕێببژیم، گببۆڕینی «ڕەقببی» شببێوەی میەنگرانببی
 گەمببارۆی بەهببۆی نێببوەوە لە سببۆڤییە  یببییەکیەت هەرەسببهێنانی شببێوەی بیببرۆکەی میەنگببری یەکگرتووەکببان واڵتە دەوڵەتببی
 .نێوخۆیین تەریککەوتنەوەی و ئابووری سەختی

 
 بە ئەوان. ڕێببژیم گببۆڕینی جیببا  لە ڕەفتببارن ئبباڵوگۆڕی سیاسببەتی بیببرۆکەی میەنگببری زۆرتببر ئورووپاییەکببان بەپببێچەوانە،

 ببکەی ئێبران لە داوا دەتبوانێ زۆرتبر دا،نێونەتەوەییەکانب پێوەندییە لە بێ ئاسایی زۆرتر ئێران تا: دەڵێن ڕووڕاست شێوەی
 ڕێبژیمە، خبودی گبۆڕینی بەتەمبای ڕۆژئباوا کە دەدا نیشبان گەمارۆکبان سبەپاندنەوەی. بجبووڵێتەوە «ئاسبایی» شێوەی بە کە

 .ڕۆژئاوا هاوکاریکردنی لە ئێران خۆبواردنی هۆی دەبێتە ئەوە و، ڕێژیم ڕەفتاری نەوەک
 

 و یەکگرتووەکبان واڵتە نێبوان لە بەرچباو هباوڕاییەکی بنێبین، وەم ڕێژیم گۆڕینی و یئەتۆم ڕێککەوتنی پرسی ئەگەر بەاڵم،
 ڕە  ئێببران سببەر لە ئابوورییەکببان گەمببارۆ چەسببپاندنەوەی دووبببارە دەتببوانێ ئورووپببا. هەیە ئێرانببدا بببارەی لە ئورووپببا
 لە بەاڵم. بکباتەوە کەم سبۆڤییە  تیبییەکیە شبێوەی بە هەرەسبهێنان لەببارەی ئێران نیگەرانیی خۆی نۆبەی بە کە بکاتەوە،
 ڕایەڵەی و نبباوچەیی سیاسببەتی مووشببەکی، بەرنببامەی لەبببارەی یەکگرتووەکببان واڵتە لەگەڵ ئورووپببا وێببدەچێ کاتببدا هەمببان

 .بێ هاوڕا ئێران میلیشیاکانی
 

 خبۆی بتبوانێ ئورووپا کە پرسن متمانەترین جێ ئێران ناوچەیی سیاسەتی میلیشیایی میەنی و مووشەکی بەرنامەی بێگومان،
 مەودا مووشبببەکی تاقیکببباریی کە کبببرد باسبببیان فەڕانسبببە هەروەهبببا و بریتانیبببا. بکببباتەوە نیمیبببک یەکگرتووەکبببان واڵتە لە

 چەنبد شبێوە، هەمبان بە. ببێ یەکگرتووەکبان نەتەوە ئەرکبدارییەکانی پێشبێلکردنی لەوانەیە ئێبران بالیسبتیکیی مامناوەندیی
 تبایەەتی بە ئێبران، نباوچەیی سیاسەتی بارەی لە نیگەرانییەکانیان باسی پەرەئەستێن ەیەکیشێو بە ئورووپا گرینگی واڵتی

 لە ئێببران میەنگببری شببەعەی حەشببدی شببیعەکانی نێویانببدا لە نببادەوڵەتی، و دەوڵەتببی ناوچەییەکببانی هاوپەیمببانە ڕایەڵەی
 نەتەوەیببی ئاسایشبی لەببارەی ئێبران گەیڕوانب. دەکەن یەمەن، حووسببییەکانی و لوبنبان حیمببوڵاڵی ئەسبەد، ڕێژیمبی عێبڕاق،

  میەن لە زێدەخوازانە هەڵوێستە ئەو بەاڵم دامەزراوە، ناوچە لە هاوپەیمانەکانی ڕایەڵەی پاراستنی بنەمای لەسەر خۆی
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 .دەبێ شکست تووشی ناوچە هێمانی خاوەن
 

 واڵتە هەرچبی پبێچەوانە بە. ڵگبرێهە مووشبەکییەکەی بەرنبامە یبا نباوچەیی سیاسبەتە لە دەسبت زووانە بەو ئێبران وێناچێ
 لە خبۆی حبوزووری تبا ئێبران دەسبت دەداتە زۆرتبر بیبانووی ببدا، ئێبران دژی بەرەی پێکهێنبانی هەوڵی زۆرتر یەکگرتووەکان

 میەنە لەگەڵ وتببووێژ دەتببوانێ کبباریگەر بەشببێوەیەکی ئێببران کە شببتێکە تەنیببا ئەوە چببونکە بپببارێمێ، ڕایەڵەکەی و نبباوچە
 ببۆ توانباییەکەی و، ناوچەییەکبانی دوژمنە ئازاری و زەرەر بۆ ئێران پوتانسیێڵی. بکا ناوچەییەکان هەروەها و نێونەتەوەیی

 وتبووێژ و هەڵسبوکەو  ببۆ میەنبن زۆر هانبدانی سبەرەکیی هبۆی نێونەتەوەییەکبان هێبمە خباوەن بەرنامەی پووچەڵکردنەوەی
 .بکاتەوە بەرتەسک ناوچەدا لە خۆی حوزووری بیهەوێ وێناچێ ڕاستییەیە ئەو ئاگاداری تەواوی بە کە ئێران. ئێران لەگەڵ
 ئورووپبا و یەکگرتووەکبان واڵتە سیاسەتی بە بەرامەەر توندی کاردانەوەی ئێران ئەگەر. بێکۆتایی ئاڵقەی هۆی دەبێتە ئەوە
 واڵتە و ئورووپبا ببوونەوەی نیمیکتبر لێبک هۆی دەبێتە ئەوە هەبێ، هەرێمی سیاسەتی و خۆی مووشەکیی بەرنامەی بارەی لە

 و ئێبران ڕووبەڕووببوونەوەی لە نبوێ سبەردەمێکی دەستپێکی هۆی دەبێتە خۆی نۆبەی بە کە ئێرانەوە بارەی لە یەکگرتووەکان
 .ڕۆژئاوا

 
 ڕووبەڕووبببوونەوەی و پێشببگرتن پرسببی لە بیریببان وەرشببۆ کۆببوونەوەی بەشببدارانی کە کاتێببک بببوو گاڵتەجبباڕانە شبتێکی ئەوە
 سبووریە نبوێی ئاراسبتەی بەرنبامەی تبا هەببوو کۆبوونەوەیبان سووچی لە ئێران و ڕووسیە تورکیە، ڕێەەرانی دەکردەوە، ئێران

 ئاکببامی بە بیببانهەوێ دیببکە ئببامرازی و پالتفببۆرم ڕێگببای لە ئەگەر وەرشببۆ، کۆبببوونەوەی دیببکەی کبباردانەوەیەکی. داڕێببژن
 هاوهەڵوێسببت کەنببداو عەڕەبیببی واڵتببانی: نێوەڕاسببت تببیڕۆژهەاڵ لە دیببکە بەرەی هێنببانەدیی هببۆی بەێببتە دەتببوانێ بگەیەنببن،

 کە( ئێبببران و تبببورکیە) ئەوان بببباکووری عەڕەبیبببی غەیبببری واڵتبببانی بەرامبببەەر لە یەکگرتووەکبببان واڵتە و ئیسبببڕاییل لەگەڵ
 .بکەن ڕووسیە هاوکاریی پراگماتیستی هۆی بە وێدەچی

 
 ناکۆکییەکانیبان کە دەدا هبان دواتبر بەرەی اوپەیمانەکانیه ڕایەڵەی و یەکگرتووەکان واڵتە ناوچەیی هەنووکەیی سیاسەتی

 نباوچەدا، لە کەلبێن ببوونی قبووڵتر هبۆی دەبێبتە خبۆی نبۆبەی بە ئەوە. بمێنبنەوە پبێکەوە زۆرتبر مباوەیەکی بۆ و بنێن وەم
 .بدا ڕمانۆ نێوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی لە کە دەدا ئورووپا بە کەمتر مەودای و دەکا بەهێمتر ڕووسیە ناوچەیی دەوری

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤٥ ژمارەی لە) 

 

 ٢١١٩ی مارچی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ڕابوونی کورد 

 
 هێنری جەی بارکی -فارین ئەفەیرز 

 
 (بەشی یەکەم)

 
 لە درێبژە و دوور مباوەیەکی ئبێمە" گبوتی، دا ٢١١٨ ڕۆژەکبانی دوایبین لە ترامبپ دۆنالبد یەکگرتووەکان واڵتە کۆماری سەرۆک
 بببۆ کۆمببار سببەرۆک هێببنەری سەرسببوڕ داوای ".مبباڵێ بگەڕێنیببنەوە هێمەکانمببان کە هبباتووە کبباتی ئێسببتا دەجەنگێببین، سببورییە

 ئەنبدامانی میەن لە بەرباڵو ڕەخنەی هۆی بووە سورییە لە یەکگرتووەکان واڵتە کەسی ٢١١١ نمیکەی هێمی خێرای گەڕانەوەی
 دژی شببەڕ لە یەکگرتووەکببان واڵتە سببەرەکیی هاوبەشببی بببۆ ئەوە بەاڵم. یەکگرتووەکببان واڵتە دەرەوەی سیاسببەتی دامەزراوەی

 تبورکیە، کۆمباری سبەرۆک ڕاگەیانبدنەکە، پبێش حەوتبوو چەند. بوو گەورەتر سەرسوڕمانێکی سورییە کوردەکانی واتە داعش،
 تەنیبا. کردببوو کبوردە، جەنگاوەرانی کۆنتڕۆڵی ژێر لە کە سورییەی، باکووری داگیرکردنی هەڕەشەی ئەردۆغان تەیب ڕەجە 
 تەنیبا بە هبۆی دەبێتە ئەوان پاشەکشەی و بوو یەکگرتووەکان واڵتە هێمەکانی حمووری گرتەوو، ناوبراو بە پێشی کە شتێک

 نفبرین خبائین وەک ئەوان ئبێمە ببڕۆن، (ئامریکاییەکبان) ئەگەر" گبوتی، سبورییە کبوردێکی. کبوردان ڕاددەبەدەری لە مانەوەی
 ".دەکەین

 
 بڕیارێبک هەر کۆتاییبدا لە واشبینگتۆن بەاڵم. نباڕوونە ئێسبتاش سبورییە لە یەکگرتووەکبان واڵتە کشانەوەی وردەکارییەکانی

 ٢١١٧ نێوەڕاسبتی. دا نیشان نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی کوردانی بە بەرامەەر بەزەییانەی بێ وەرسووڕانێکی ترامپ لێدوانەکەی بدا،
 شکسبتدانی لە سبەرەکییان دەوری و ببوون جیهبان زلهێبمی تەنیا هاوپەیمانی سورییە کوردەکانی. بوو کوردان سیڕێنسان کاتی
 ،(هەپەگە) گەل پاراسببتنی هێمەکببانی. گببرتەوە ڕەققەیببان واتە گببروپە ئەو پێتەختببی و هەبببوو جەنگببدا مەیببدانی لە داعببش

 لە بەرچبباو دەوری وێببدەچوو و گببر  بەدەسببتەوە رییەیانسببو بەرچبباوی پانتبباییەکی کببۆنتڕۆڵی سببورییە، کببوردی جەنگبباوەرانی
 دراون، گەمببارۆ مبباڵێ لە ئەگەرچببی تببورکیە، کوردەکببانی. بگێببڕن واڵ  نێوخببۆیی شببەڕی بە کۆتاییهێنببان دانووسببتانەکانی

 هەرێمببی حکببومەتی عێبراق، لە. دەکببرد نببمیکن لێیبان گەلێببک کە سببورییە لە هاوپەیمانانیبان دەسببتکەوتەکانی بە شبانازییان
 .دەکرد ٢١١٧ سێپتەمەەری لە سەربەخۆیی ڕێفراندۆمی بۆ ئامادەکاریی و بوو خۆیدا دەسەاڵتی لوتکەی لە کوردستان،

 
 لە عێببببراق کوردەکببببانی زۆری هەرە زۆربەی کە ئەوەی دوای. بەببببوون بێهیببببوا کببببوردان لە زۆر بەشببببێکی ،٢١١٨ کۆتببببایی لە

 تببورکیە، و ئێببران پشببتیوانی بە عێببراق دەوڵەتببی دا، خۆییسببەربە بە دەنگیببان کوردسببتان هەرێمببی حکببومەتی ڕێفڕانببدۆمی
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 نەتەنیبا هەرێبم حکبومەتی شبەوێک بە. دەسبت گبرتە ئەوێی ڕووبەری سەدی لە ٤١ نمیکەی کۆنتڕۆڵی و کرد داگیر کوردستانی
 ێنانیوەدەسبته سبەرەڕای تبورکیە، کوردەکبانی. دا لەدەسبت ناونەتەوەییشبی دەسبەاڵتی زۆری بەشێکی بەڵکۆ خۆی خاکی نیوەی

 دەوڵەتەکەی و ئەردۆغبان بێەەزەییبانەکەی هێرشبە بەرامبەەر لە خۆیبان ،٢١١٨ ژووەنی هەڵەژاردنی لە پارلمان کورسییەکانی
 کوردسببتان کرێکببارانی پببارتی دژی سببەربازیی هێرشببی دەسببتپێکردنەوەی ناویانببدا لە ڕاگرتەببوو، سبباڵدا مبباوەی تەواوی لە
 ئباوارە هۆی بووە و بوو کوردان بەدەست کە کرد داگیر عەفرینی شاری ٢١١٨ رسیما مانگی لە تورکیە سورییە، لە(. پەکەکە)

 پبببارێمەرە کە زانبببی پێیبببان سبببورییە کوردەکبببانی دێسبببەمەەر، مبببانگی لە پاشبببان،. ئەوێ کبببوردی ٢١١١١١ و یەپەگە ببببوونی
 .بکەن تێ پشتیان تەواوی بە لەوانەیە ئامریکاییەکانیان

 
 داهباتوو سباڵی چەنبد لە نێوەڕاسبت ڕۆژهەاڵتبی کە ڕەوتێبک بەرباڵون، و گەورە ڕەوتێکی پێچەوانەی بە نسکۆیانە ئەو بەاڵم

 زۆر کە دەکەن مافبانە ئەو داوای دەببێ، بەهێبم بەخۆبوونیبان بباوەڕ هێبمی کوردەکبان ناوچەکە، سەرانسەری لە. دەدا شک  دا
 تببا. دەکەن یەکتببر هاوکبباریی تبباراوگە لە و سببنوورەکانەوە لەوبەری گرینگتببر، هەمببوو لە و کببراوە، لببێ حاشببایان دەمببێکە

 تببورکیە، و سببورییە عێببراق، ئێببران، لە کوردسببتان، پببارچەی چببوار کوردەکببانی نەبببووە، وێببنەی مێببژوودا لە کە ڕاددەیەک
 لەناویانبدا مباون، یەکەبوون ڕێگبای لەسبەر مەزن بەربەسبتی ئێسبتاش. بەر گرتبۆتە نەتەوەیبان یەک ببوونە ڕێگبای کوردەکان
 چەشبنە هەر بە پبێش کە هباوبەش بەرژەوەنبدییەکی بە تبورکیە، و ئێران بەهێم، دەوڵەتی دوو منیکم ونیبو و زمان جیایی

 دەسببتی کببوردی واڵتببی درووسببتەوونی پرۆسببەی دواییببانە ئەو ڕووداوەکببانی ئەوەشببدا لەگەڵ. بگببرن پانکوردیسببم شببێوازێکی
 نەیە، پێبک یەکگرتبوو سبەربەخۆی دەوڵەتێکبی ە ق ئەگەر. بگیرێبت پبێ پێشبی دەببێ دژوار درێژخایەندا، لە کە پێکردووە،
 بترسبن، کبوردان ڕاببوونی لە لەوانەیە نێوەڕاسبت ڕۆژهەاڵتبی دەوڵەتانی. پێکردووە دەستی کوردان نەتەوەیی هاتنی وەخەبەر

 .نییە ئەویان وەستاندنی دەسەاڵتی بەاڵم
 

 پرسێکی لەکیس چوو

 
 تببورکیە، ڕۆژهەاڵتببی باشببووری لە یەکگرتببوو نبباوچەیەکی دەژیببن، گەورەدا کوردسببتانی لە کببورد میلیببۆن ٣١ نببمیکەی ئێسببتا

 لەگەڵ کوردەکببان هببۆزە سببەدە چەنببد مبباوەی لە. سببورییە ڕۆژهەاڵتببی ببباکووری و عێببراق ببباکووری ئێببران، ڕۆژئبباوای ببباکووری
 هەنبدێک و کبردوون هاوکارییبان جبار هەنبدێک هەببووە، دوومیەنەیبان کباریگەریی تورکەکبان و فارس عەڕە ، ئیمپراتورییە

 ئیمپراتبوریی تێکچوونی بۆ دەگەڕێتەوە ڕیشەکەی کورد، مودێرنی ناسیۆنالیممی. خستووە وەڕێ سەرهەڵدانیان ئەوان دژی جار
 عوسبببمانی و هاوپەیمانبببان نێبببوان لە کە سبببیڤەر، ی١٩٢١ ڕیککەوتننبببامەی لە. جیهبببانیی یەکەمبببی شبببەڕی دوای عوسبببمانی

 کبوردن دانیشتووانی زۆرینەی کە مودێرن تورکیەی خاکی ناوچانەی لەو سەربەخۆ ڕیفراندۆمێکی باسی کرا، واژۆ شکستخواردوو
. کببرد دانووسببتانی هاوپەیمانببان لەگەڵ دووبببارە تببورکیە نببوێی دەوڵەتببی تببورکیە، سببەربەخۆیی شببەڕی دوای بەاڵم،. کرابببوو
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 هەببوو ئەوەی ئەگەری کە ببوو وەنباوچە ئەو بەسەر تورکیە دەسەاڵتی زامنی کە بوو، ١٩٢٣ لە لوزان ڕێککەوتنی ئەو ئاکامی
 .سەربەخۆ کوردستانێکی بەێتە کە
 

 بە جببار زۆر کە کببوردان، سببەرهەڵدانەکانی بیسببتەم، سببەدەی درێژایببی بە. نەچببوو لەنێببو کببوردان، سببەربەخۆیی داوای بەاڵم
. ئباراوە هباتنە دەژین لێیان کورد بەرچاوی ڕێژەیەکی کە واڵتانەی ئەو هەموو لە تەقریەەن بوو، نەیار دەوڵەتی پشتیوانیی

 لە نبوێی سەرهەڵدانێکی پەکەکە هەشتاکان لە پاشان. کردن سەرکو  ١٩٣٧ و ١٩٣١ ،١٩٢٥ لە کوردانی سەرهەڵدانی تورکیە
 یەکەم سببۆڤییە  یەکیەتببی پشببتیوانی بە کوردەکببان ١٩٤٦ لە ئێببران، لە. هەیە درێببژەی ئێسببتاش کە پێکببرد دەسببت تببورکیە
 پشبتی مۆسبکۆ کە ئەوەی دوای و سباڵیک مباوەی کە مەهابباد، سبەربەخۆی کۆمباری امەزرانبد،د کورییان ڕاستەقینەی دەوڵەتی
 شبەڕیان دوو ئێبران، شبای پشبتیوانیی بە. ڕاپەڕیبون ناوەنبدی دەوڵەتبی دژی پەیتا پەیتا عێراق کوردەکانی. تێکچوو بەردان
 شبببا کە ئەوەی دوای ١٩٧٥ لە کە زایینبببی، حەفتاکبببانی لە دیبببکە ئەوی و شەسبببتەکان لە یەکیبببان کبببردووە، بەغبببدا لەگەڵ

 .هێنا شکستی کرد، کوردان لە پشتی و کرد واژۆ حوسێن سەددام عێراق بەهێمی کەسایەتی لەگەڵ ڕێککەوتنێکی
 

 سبببەرکوتی کبببوردانن، زۆری حەشبببیمەتێکی خببباوەنی کە واڵتە چبببوار لەو هەرکبببام کە ببببوون مانبببایە بەو جبببوواڵنەوانە ئەو
 کەمبال کۆمبار سبەرۆک سبەردەمی لە تورکیە نوێی کۆماری. بووە ئەوان سیاسیی ئامانجی ییسەرەک بەشێکی کورد ناسیونالیممی
 نبباوچە بەسببەر بەزەییببانەی بببێ دەسببەاڵتێکی وردە وردە و کببرد قەدەغە ١٩٢٣ لە کببوردی زمببانی بەکارهێنببانی ئاتبباتورک،
 هەواڵگریبی ئەگەرچبی. )کبرد اگیبرد ئەوانبی مباڵی و مڵبک و گواسبتەوە خەڵکبی سبووتاند، گوندەکانی سەپاند، کوردییەکاندا

 لە ئەی ئبای سبی بەێبتەوە، کبوردان ئالنگارییەکبانی بەرەوڕووی دەتبوانێ تورکیە کە بووە دڵنیا هەمیشە یەکگرتووەکان واڵتە
 کبوردی زمبانی بەکارهێنانی بە پێش کە ئەوانی تایەەتی بە تورکیە، سیاسەتەکانی کە دانا بەوە ددانی ڕاپۆرتێکدا لە ١٩٧١

 لە. کبرد قەدەغە کبوردیی زاراوەکبانی ١٩٣١ لە شبێوە هەمبان بە ئێبران(. ببووە کبوردان ناڕەزایەتییەکبانی سەرچاوەی دەگرێ،
 کوردانیشببی مڵ ببداریی بەڵکببو گببر  کببوردی زمببانی بە خوێنببدن و فێرکببردن بە پێشببی تەنیببا نە ناوەنببدی دەوڵەتببی سببورییە،
 سبببورییە کبببوردی هەزار دەیبببان لە شبببارۆمەندیی مبببافی مدیمەشببب زایینبببی، شەسبببتەکانی سبببەرەتاکانی لە و. کبببرد سبببنووردار

 ببببواری لە کوردییەکبببان نببباوچە نێوەڕاسبببت ڕۆژهەاڵتبببی سەرانسبببەری لە. ناسببباند دەوڵە  ببببێ وەک ئەوانبببی و ئەسبببتاندەوە،
 .خران پەراوێم و پاشگوێ ئابوورییەوە

 
 وەک. کبردووە بەهێبم پشتاوپشت خۆیان ەیپێناس تەنانە  و بپارێمن خۆ توانیویانە کوردەکان سەرکوتەدا، ئەو بەرامەەر لە

 و سبورییە عێبراق، ئێبران، دەوڵەتەکبانی میەن لە کەمیبنە وەک کوردەکان کردووە، باسی بوزئەرسەمن حەمید کورد نووسەری
 کە زۆریبنەن، کوردسبتان خۆیبان واڵتبی لە ئەوان. نابینن کەمینە وەک خۆیان ئەوان بەاڵم کراوە، لەگەڵدا ڕەفتاریان تورکیە
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 مببودێرنی دەوڵەتببداریی سیسببتەمی ئەوە و. جیبباواز دەوڵەتببانی سببەر خببراونە جوگرافیببایی مێببژووی ڕووداوێکببی بەهببۆی ەنیببات
 ئبای سی هەواڵگریی ڕاپۆرتێکی. کوردان نەتەوەیی خولیای دژی بووە بەربەست مێژوو، درێژایی بە کە نێوەڕاستە، ڕۆژهەاڵتی

 و ڕێبەەری سبەربازی، هێبمی خۆبەڕیبوەبەری، بۆ پێویست بنەماکانی هەموو عێراق و ئێران کوردەکانی کە دەڵێ ١٩٦١ لە ئەی
 تەنیبا": هاتووە ڕاپۆرتەکەدا لە. هەیە سۆڤیەتیان، یەکیەتی دەرەکیی، دەسەاڵتێکی میەن لە کەرەستەیی پشتیوانی ئەگەری

 ".کوردانە کردەوەیبە جیاییخوازیی ڕێگری.[ و. عێراق و ئێران دەوڵەتانی واتە] دەوڵە  پێوانەیی سەقامگیریی
 

 دوو هەنگاو بۆ پێشەوە، هەنگاوێک بۆ دواوە

 
 بە و ببوو دەوڵە  هەرەسبهێنانی کبورد،( سبەربەخۆیی یبا) خودموختباری بۆ مومکین ڕێگای تەنیا بیستەم، سەدەی زۆری بەشی

 لە هیوایبان ووسبکەیەکیتر ئێستا کوردەکان ئەگەر. قەوماوە ڕابردوودا دەیەی دوو لە کە شتە هەمان دەقاودەق ئەوە کردەوە،
 یەکگرتووەکبان، واڵتە هێرشبی بەتبایەەتی،. دیمەشبقە و بەغبدا دەسبەاڵتی هەرەسبهێنانی هبۆیەکەی هەیە، سبورییە و عێراق

 هەوڵبی و عێبراق، کردنبی داگیبر پاشان و ٢١١٣ لە سەددام ڕووخاندنی فارس، کەنداوی شەڕی دوای کوردان بۆ ئەو پشتیوانی
 واشببینگتۆن. کببوردان سیاسببییەکانی خەونە کببردنەوەی زینببدوو هببۆی بببۆتە سببورییە، لە داعببش دژی شببەڕ بببۆ دواییببانە ئەو

 .بووە کورد ناسیونالیممی یارمەتیدەری خۆیدا، ستراتێژییکییەکانی بەرژەوەندییە چوارچێوەی لە و تاکالیەنانە
 

 دوای. پێکببرد دەسبتی کەنبداو یشببەڕ کباتی لە ١٩٩١ - ٩١ لە کبوردان لەگەڵ ئامریکبا سیاسببی و سبەربازیی جیبددی پەیوەنبدی
 جبۆرج کۆمبار سبەرۆک داواکباریی وەاڵمی کە شیعەکان و کوردان دژی چەکەکانیان کوەیت، لە عێراق سەربازیی هێمی دەرکرانی

 .وەرسووڕاند دابۆوە بەغدا دژی ڕاپەڕین بۆ بوش دەبلیو ئێ 
 

 لە فڕینیببان دژی نبباوچەی بریتانیببا، و ەڕانسببەف پشببتیوانیی بە یەکگرتووەکببان، واڵتە مرۆیببی، کارەسبباتێکی ئەگەری لەبەر
 نبباوچەی توانیببان عێببراق کوردەکببانی فببڕین، دژی نبباوچەی لە پببارێمراو. ڕاگەیانببد عێببراق ببباکووری کوردییەکببانی نبباوچە

 قەاڵی بە بببوو عێببراق کوردسببتانی. کەوتەوە لببێ کوردسببتانی هەرێمببی حکببومەتی ١٩٩٢ لە کە بببکەن درووسببت خۆبەڕیببوەبەر
 بببووە کە ،٢١١٣ لە یەکگرتووەکببان واڵتە میەن لە عێببراق داگیرکردنببی دوای تببایەەتی بە واڵ ، لە ئامریکببا لە میەنگریببی

 واڵتە شبببەڕی سبببەرەتای لە کوردییەکبببان هێبببمە. کبببوردان و یەکگرتووەکبببان واڵتە نێبببوان هاوکببباریی ببببوونی قبببووڵتر هبببۆی
 لەنبببگەری دواتبببر سببباڵەکانی عێبببراق کوردسبببتانی و ببببوون، یەکگرتووەکبببان واڵتە هاوکببباری سبببەددام لەگەڵ یەکگرتووەکبببان
 .بوو نێوخۆ شەڕی نوقمی واڵ  باقی کە کاتێکدا لە بوو سەقامگیریی

 
  سەرانسەری لە بەڵکوو عێراق لە تەنیا نە بوو، گرینگ دەروونیی پاڵنەرێکی کوردستان هەرێمی حکومەتی دامەزرانی
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 بۆخۆیببان نێببونەتەوەیی ددانپێببدانانی و بەڕیببوەبەرن خۆیببان ندەتببوان کوردەکببان کە دا نیشببانی ئەو. نێوەڕاسببت ڕۆژهەاڵتببی
 نەریبت بەپێبی تبورکیە ئەگەرچبی. گبۆڕی دیبکە واڵتبانی لەگەڵ کوردانی پەیوەندییەکانی شێوەی هەروەها ئەو. بکەن مسۆگەر

 بەرەوڕووی کە اد بڕیباری ئەردۆغانبدا دەسبەاڵتداریی ماوەی لە تورکیە دەوڵەتی بووە، کوردان خۆبەڕێوەبەریی داخوازیی دژی
 کە عێبراق کوردستانی. بکا ساز لەگەڵ ئابووریی و سیاسی پەیوەندی لەجیاتان بەڵکو نەبێتەوە کوردستان هەرێمی حکومەتی
 و هەببوو نەو ، کردنبی هەناردە تایەەتی بە بازرگانی، و سیاسی کاناڵێکی بە پێویستی ڕانەدەگیشت ئازاد دنیای بە دەستی
 کونسببولگەریی هەرێببم پێتەختببی هەولێببر لە تببورکیە ،٢١١١ لە. بکببا دەسببتەبەر بببۆ ئەوتببۆی ێکیشببت کە بببوو خۆشببحاڵ ئانکبارا
 لە نەو  گواسببتنەوەی هێڵببی درووسببتکردنی بببۆ ڕیککەوتنێکیببان تببورکیە و کوردسببتان هەرێمببی حکببومەتی ٢١١٢ لە کببردەوە،

 کوردسببتانەوە هەرێمببی لە نەو  ەرمیببلب ٤١١١١١ نببمیکەی ڕۆژانە ،٢١١٨ لە. کببرد واژۆ مەدیببتەرانە بببۆ عێببراقەوە کوردسببتانی
 کردنبی بەهێبم دەرفەتبی و کردووە، دەستەبەر کوردستان هەرێمی حکومەتی بۆ ژیانی هێڵێکی ئانکارا. جیهان بەندەری دەگاتە
 کوردەکبانی کە وەردەگبر ، هاوکبارییە لەو کەڵکبی نێوخبۆ لە ئەردۆغان ماوەیەک، بۆ. ڕەخساندووە بۆ عێراق لە خۆی پێگەی
 حیمببی بە دەنگبدان بە کبرد دەسبتیان تبورکیە هەڵەژاردنەکبانی لە ببارزانی، مەسبعود کوردسبتان، هەرێمبی سەرۆکی لە نمیک

 .پێکرد دەست پەکەکە لەگەڵ ئاشتی پرۆسەی ٢١١٩ لە ئەردۆغان کوردان، درووستکاریی لە دڵنیا. ئەرۆغان
 

 ،٢١١٤ لە. گببۆڕی نێوەڕاسببت ڕۆژهەاڵتببی لە نیکببوردا پببێگەی یەکگرتووەکببان واڵتە ئەنقەسببتی بببێ هەڵوێسببتێکی زوو، بەاڵم
 کوردسببتانی شببارێکی کۆبببانی، داگیرکرانببی لە پێشببگرتن بببۆ بۆمەبباران هەڵمەتێکببی بە کببرد دەسببتی ئۆبامببا بەڕێببوەبەرایەتی

 سبورییە و عێبراق بباکووری سبەر کردبوو هێرشی تازە داعش کاتیدا، لەو. داعش میەن لە تورکیە، سنووری نمیک لە سورییە
 بببۆ واشببینگتۆن بڕیبباری. موسبب  عێببراق، مەزنببی شبباری دووهەم ناویانببدا لە گرتەببوو، بەرچبباودا ڕووبەرێکببی سببەر بە تیدەسبب و

 واڵتە ڕاسببتەوخۆی پشببتیوانیی واتببای بە ئەوە چببونکە بببۆوە، ئەردۆغببان ناشببیرینی نبباڕەزایەتی بەرەوڕووی کۆبببانی پاراسببتنی
 یەکگرتووەکبان واڵتە هاوپەیمبانیی. هەببوو تبورکیە پەکەکەی گەڵلە نمیکبی پەیوەنبدیی کە ببوو، یەپەگە بۆ یەکگرتووەکان

 شبەڕ لە وەرچەرخبان خباڵی ببووە کۆببانی لە کوردان سەرکەوتنی و بوو، بەدواوە جەنگی مەیدانی سەرکەوتنی یەپەگە لەگەڵ
 .ئانکارا بۆ بوو مەترسیی زەنگی وەک سەرکەوتنە ئەو بەاڵم. داعش دژی
 
 کۆمبباری سببەرۆک کە ئەوەی. بببوو نبباوچە لە گەمەکە گببۆڕانی نببوێنگەی وەک یەپەگە و ریکببائام هاوپەیمببانیی ئەردۆغببان، بببۆ

. سبورییە لە ئەوجبار ببوو، کوردسبتان هەرێمبی دیبکەی حکبومەتێکی سبەرهەڵدانی دەترسا لێی زۆرتر شتێک هەموو لە تورکیە
 نێوخۆ شەڕی هۆی بووە کە بوو کانیەکگرتووە واڵتە دەستێوەردانی بەرهەمی بۆخۆی کوردستان هەرێمی حکومەتی بێ، هەرچی

 حکببومەتی کە لببێکەوتەوە عێراقببی لە فێببدڕاڵی سیسببتەمی کۆتاییببدا لە کە بەغببدا، لە ناوەنببدیی دەسببەاڵتی تێکشببکانی و
 واشینگتۆن کە وابوو پێی ئانکارا بووە، ناوخۆ شەڕی تووشی ئێستا هەر کە سورییە. سیستەمە لەو بەشێکە کوردستان هورێمی
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 لەوێبدا کە فیبدڕاڵیی دەوڵەتێکبی ببۆ سبورییە گبۆڕینی ئەویبش کبردی، عێبراق لە کە کبارە هەمبان کردنەوەی دووپا  خەریکی
 بە بکبا، تەحەممول جیراندا واڵتی دوو لە فیدڕالی سیستەمی نەیدەتوانی ئەردۆغان. هەبێ خۆبەڕێوەبەرییان مافی کوردەکان
 پەکەکە لەگەڵ دانووسبببتان لە دەسببتی ئەردۆغبببان ،٢١١٤ لە. نببمیکن پەکەکە لە زۆر کە سببورییە، کوردەکبببانی بببۆ تببایەەتی
 ئەسببتاندنەوەی بەتەمببای ئەو. پێکببرد دەسببت سببورییە و تببورکیە کببوردانی لەگەڵ ڕاسببتەوخۆی نبباکۆکی سیاسببەتی و هەڵگببر 
 و چامکبان لە بەرچباو ڕێژەیەکبی و ببوو، پەکەکەوە بە ئەو گرێبدانی ڕێگبای لە کبوردان سیاسبی چامکیی سەرجەم لە ڕەوایی

 .کرد دەستەەسەر کوردی یاسییانیس
 

 ئامریکبا سیاسەتی تورک،-کورد پەیوەندییەکانی تێکچوونی هۆی بووە نەخوازراو شێوەی بە یەکگرتووەکان واڵتە ئەگەر بەاڵم
 واڵتە و بریتانیبا فەڕانسبە،. کوردان بۆ نێونەتەوەیی ڕەوایی لە دەگمەن ئاستێکی هۆی بۆتە گشتی، بە سورییە، و عێراق لە

 میەنبی و ئبابووری ببواری لە و پێبداوە پەرە کوردسبتان هەرێمبی حکومەتی لەگەڵ سیاسییەکانیان پەیوەندییە رتووەکانیەکگ
 توانیویببانە خرابببوون، پاشببگوێ دەرەوە دونیببای میەن لە پێشببدا کە سببورییە، کوردەکببانی و. کببردووە لببێ پشببتیوانییان دیببکە

 میەن لە تەنیببا ددانپێببدانانە ئەو. بببکەنەوە بەرز داعببش، دژی شببەڕ ەل ئەوان دەوری هببۆی بە خۆیببان نبباونەتەوەیی ویجببهەی
 ئاشبتی پرۆسبەی تبوێی لە ٢١١٧ لە کە سبورییە، نبوێی بنەڕەتیی یاسای ڕەشنووسی لە. نەبووە ڕۆژئاواییەکانەوە هێمە خاوەن
 کۆمباری نباوی لە "عەڕەببی" وشبەی وەمنانی: کردووە کوردانی بۆ گرینگ سازشی دوو پێشنیاری ڕووسیە کرا، پێشنیار ئاستانا
 بە دەتببوانن منببداڵ لەویببدا کە واڵ ، ڕۆژهەاڵتببی ببباکووری لە "خۆبەڕیببوەبەر کولتببوری نبباوچەیەکی" درووسببتکردنی و سببورییە
. نیبیە بوونیبان دەسبتەبەر ببۆ گەرانتیبیەک هبی  و کبراونەوە، ڕە  دیمەشبم میەن لە سازشانە ئەو. بخوێنن عەڕەبی و کوردی
 دەرەکییەکببان هێببمە سببورییە، کببوردانی نالەببباری دۆخببی سببەرەڕای کە دەدا نیشببان ڕووسببیەدا پێشببنیاری لە باسببکردنیان بەاڵم

 .بکەن بۆ حیسابیان دەبێ کە سەربەخۆ هێمێکی وەک ئەوان بوونی بە کردن ئیعتراف بە کردووە دەستیان
 

 بەشی دووهەم و کۆتایی

 
 ڕێنێسانسی کورد

 
 دەوڵەتە بە بەرامبەەر ڕێژەیی سەربەخۆیی و کولتووری خۆبەڕێوەبەریی وەدەستهێنانی بۆ بیستەمدا سەدەی ماوەی لە کوردەکان

. ببووە کبوردان ئاسبایی ژیبانی لە بەشبێک بەرخبۆدان و سبەرهەڵدان ساڵ، ١١١ نمیکەی. وەڕێخست جوواڵنەوەیان ناوەندییەکان
 لە نەتەنیبا هباتووە؛ بەسبەردا ئباڵوگۆڕی ئەوە هێناوە، وەدەست دەوڵەتدارییان ئەزموونی کوردەکان کە ئەوەی لەگەڵ ئێستا،

 هببۆی بببۆتە خببۆی، نببۆبەی بە ئەوە،. تببورکیە و سببووریە شببارەوانییەکانی زۆربەی لە بەڵکببوو کوردسببتان هەرێمببی حکببوومەتی
 .سنوورەکان ئەودیوی بۆ کورد یەکگرتوویی تەشەنەسەندنی
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 بەێببتە خەریببکە کوردسببتان، هەرێمببی وومەتیحکبب وێببنە، بببۆ. گیروگرفببت لە بببووە پببڕ کببوردی دەسببەاڵتی ئەزمببوونی ئێسببتا، تبا
 بباڵی. ببووە ئیبداری و سیاسبی ناسروشبتیی دیباردەی کۆمەڵێبک گیرۆدەی و نەو  فرۆشی بە بەستراوەتەوە کە نەو  دەوڵەتی
 ئەو پێشکەشبی خممەتگوزاریی کاریگەر شێوەیەکی بە توانیویەتی ،(پەیەدە) دێموکراتیک یەکیەتیی پارتی یەپەگە، سیاسیی
 .کردوە دروست حیمبیی تاک حکوومەتی ئەویش بەاڵم دان، کۆنتڕۆڵی لە کە بکا سووریە یناوچانە

 
 هەڵەژاردنبی لە تبوانی( هەدەپە) گەل دێمبوکراتیکی پبارتی کبوردان، کبونتڕۆڵی ژێبر حیمببی نوێنەرانی ئەگەرچی تورکیە لە

 ئەو. مببردوون کبار لەسەر لەوانی ٩٤ ئێستا تا ئەردۆغان بەاڵم بەاتەوە، شار ١١٢ شارەوانیی دا٢١١٤ مارسی مانگی ناوچەیی
 سبەرکەوتنی. بکا ڕەفتار شێوە بەهەمان ئەمساڵدا مارسی مانگی لە شارەوانییەکان داهاتووی هەڵەژاردنی لە کە داوە بەڵێنی
 نچبۆ وەک هەڵوەشبێنێ، حیبمبە ئەو بنەڕەتیبیەوە یاسبای دادگبای ڕێگبای لە کە بدا هان ئەردۆغان لەوانەیە هەدەپە زیاتری

 .کرد هەدەپە پێش حیمبەکانی لەگەڵ کارەیان ئەو تورک ژێنڕاڵەکانی
 

 نباوچەکە سەرانسبەری لە کوردی کولتووری و زمان یارمەتیدەری بەاڵم تۆخ، سەرکەوتنێکی نەبۆتە کورد حوکمڕانیی ئەگەرچی
 نێویانبببدا لە دۆتەوە،بووژانببب خبببۆی کوردییەکبببانی دامەزراوە کە بەرچببباوە، عێبببراق کوردسبببتانی لە بەتبببایەەتی ئەوە. ببببووە

 تەقببریەەن کە جیباواز، لێبک بەتەواو کبوردیی زاراوەی دوو وەک ئالنگبباری سبەرەڕای. ڕاگەیانبدن ڕێکخراوەکبانی و قوتابخبانە
 لەژێبر کە دەکبرێ پبێ قسبەی شبوێنانە لەو کرمبانجی یەکە، کوردسبتان هەرێمی حکوومەتی سیاسیی جیاکەرەوەی هێڵی لەگەڵ

 دەسببەاڵتی لەژێببر کە دەکببرێ پببێ قسببەی ناوچببانە لەو سببۆرانی کە کاتێکببدا لە کوردسببتانە، دێمببوکراتی پببارتی دەسببەاڵتی
 ژێبر ناوچەکبانی لە کوردی کولتووری دەوڵەمەندی ژینگەیەکی کوردستان هەرێمی حکوومەتی کوردستانە، نیشتمانیی یەکیەتیی
 کولتبووریی بەرهەمبی و هەواڵنێبری ژانسبیئا مباڵپەڕ، کبوردی، تەلەفمیبۆنیی کانباڵی سبەدان ئێستا. دامەزراندووە دەسەاڵتیی

 یاسباغ کبوردیی زمانی بە خوێندن تەنانە  بوو ساڵ دەیان دیمەشم کە شوێنێک سووریە لە و، هەیە فیلم و ڕۆمان وەک دیکە
 دوای. پێکببردووە دەسببت خۆیببدا دەسببەاڵتی ژێببر ناوچەکببانی لە کببوردیی بە فێرکببردن و پەروەردە بەفەرمببی پەیەدە کردبببوو،
 شبێوەیەکی بە ناوەنبدییەکان دەوڵەتە ئێسبتا کبوردی، کولتبووری و زمبان توانبدنەوەی ببۆ بێوچبان هەوڵبی سەدەیەک نیمیکەی

 .دۆڕاندووە شەڕەکەیان یەکالکەرەوە
 

 و سبنوورەکان ئەوبەری مێبدیای سۆسبیال لە بەخبۆکردن هەسبت هبۆی ببۆتە خۆی نۆبەی بە عێراق لە کوردی زمانی بەرخۆدانی
 ڕابببردوودا سباڵی ٦١ مباوەی لە کە بەهێببمن، ئورووپبا لە بەتبایەەتی تباراوگە کببوردی. تباراوگەدا یکۆمەڵگەکبان لە هەروەهبا

 چنبگ لە کە پەنبابەر وەک پاشبان و میوان کرێکاری وەک سەرەتادا لە ئەوێ، بۆ کردووە کۆچیان کورد میلیۆن یەک لە زیاتر
 کوردەکببانی مەدەنببی، کببۆمەڵگەی دیببکەی قمەکببانیتا لەگەڵ هاریکبباری و ڕێکخسببتن ئببازادیی بەهببۆی. کببردووە ڕایببان سببەرکو 
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 هۆلەنبد و فەڕانسبە ئاڵمان، دەوڵەتەکانی سەر خستنە زەخت و کورد پرسی لەبارەی جەماوەر وشیاریی ڕاکێشانی لە ئورووپا
. وەهەببو دەوریبان تبورکیەدا و سووریە عێراق، ئێران، بە بەرامەەر سیاسەتیان ئاڵوگۆڕی بۆ ئورووپا، یەکیەتیی هەروەها و،
 .بووە یامەتیدەریان کوردی مێدیای سۆسیال کردنی گەشە بارەوە، لەو
 

 لە. هەیە کەمیببان دەسببەاڵتیکی کوردەکببان کە شببوێنێک تببورکیەش، و ئێببران گەیشببتۆتە تەنببانە  کببوردی زمببانی گەشببەکردنی
 و باڵوکبراوە کبوردی، مبانیز دامەزراوەی ،٢١١٤ تبا ٢١١٩ لە ئەردۆغبانەوە میەن لە کبوردان کولتووریی کەشی کرانەوەی ماوەی

 میەن لە ئەوانە گشببت نیببمیکەی ،٢١١٧ کۆتببایی لە و نەچببوو پببێ زۆری خۆشببییە ئەو. کببرد گەشببەیان تببایەەتی قوتابخببانەی
 ترافیبک تبابڵۆی کوردییەکبان، تبابڵۆ سیستماتیک شێوەی بە کە پێش چووە جێیە ئەو هەتا تەنانە  چوون، لەنێو ئانکاراوە

 ڕاببردوو، دۆخبی سبەر نەگەڕاوە شبتێک هەمبوو بەاڵم. خبوار هێنبرانە شبارەوانی؛ بیناکانی و تابخانەقو تابڵۆکانی هەروەها و
 کبردۆتەوە تەلەفمیبۆنیی کانباڵێکی تورکیە دەوڵەتی و دەدەن کوردی زمانی خوێندنی ئیمنی ئێستاش تورکیە زانکۆی هەندێک

 و بببااڵ خوێنبدنی قوتابخبانەی بە ڕێگبا بەوموە، ٢١١٥ لە ئێبران، لە کاتبدا هەمبان لە. کبوردییە زمبانی بە بەرنامەکبانی کە
 .بکەنەوە کوردن زۆرینەیان کە ناوچانەی لەو کوردی زمانی کالسی تا دراوە زانکۆکان

 
 دروستکردنی نەتەوەیەک

 
 هەرێمبببی حکبببوومەتی وەک کبببوردیی بەڕێبببوەبەرایەتیی دامەزرانبببی کوردەکانبببدا، لەنێبببوان فیمیکییەکبببان سبببنوورە شبببلەوونەوەی

 و کبوردی مێبدیای سوسبیال گەشبەکردنی و،( ئورووپبا لە تایەەتی بە) تاراوگە لە بەهێم کۆمەڵگەی سەرهەڵدانی ان،کوردست
 عێببراق، ئێببران، کوردەکببانی ئەمببڕۆ. کببوردی_پببان پێناسببەی بببوونی بەهێببم هببۆی بببوونە یەکەوە بەسببەر کولتببووری، بەرهەمببی
 تونببدوتیژیی ڕۆژانببی بەاڵم نببین یەکگرتببوو ئەوان. اوبەشببنه گفتوگببۆی خەریکببی هەمببوو تبباراوگە ئەوانببی و تببورکیە سببووریە،
 جەمباوەری ویسبتی کە ئەوەی لەبەر زۆر ڕادەیەکبی تبا ببووە، تێبپەڕ ببوو، باو نەوەدەکاندا لە کە کورد، لەگەڵ کورد سیاسیی
 .سەربەخۆیی لە جگە هێناوە، وەدەست نەتەوەیەکیان پێناسەکانی سەرجەم کوردەکان. ناگرێ ئەوە بەرگەی

 
 شانەەشبانی تبورکیە کبوردی. داوەتەوە ڕەنگی کوردییەکاندا - پان سەربازییە هێمە سەرهەڵدانی لە تازەیە یەکگرتووییە ئەو

 هەرێمبی حکبوومەتی سبەربازییەکانی هێبمە لەنێبو تبورکیە و سبووریە کوردی چۆن هەروەک کردوە، شەڕیان سووریە لە یەپەگە
. یەپەگەدا لەنێبببو بەتبببایەەتی جەنگببباون، خۆبەخشبببانە شبببێوە هەمبببان بە تببباراوگە کوردەکبببانی. ببببوون ئببباوێتە کوردسبببتاندا
. کبرد دروسبت ئێبران لە میەنگریبان تباقمێکی ٢١١٤ لە و هەن سبووریە و تبورکیە عێبراق، لە پەکەکە سبەربازیی یەکینەکانی
 هباوینی لە ریەسبوو و عێبراق لە داعبش سبەرکەوتنەکانی دوای بەرچباو شبێوەیەکی بە کوردان نێوان سنوورەکانی کاڵەوونەوەی

 پەرەی کببرد، کوردەکببان نێببوان هاوپەیوەنببدیی بە یببارمەتی و هاویشببت مەترسببی لە واڵ  هەردوو لە کوردەکببانی کە ،٢١١٤
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 یەکگرتببوو و؛ نببا وەم سیاسببییان پرشببوباڵویی کوردەکببان بببوونەوە، نەمببان و مببان مەترسببیی تووشببی کە کاتێببک. ئەسببتاند
 .دادەڕێژنەوە ناڤین ڕۆژهەاڵتی سیاسەتی زۆرتر وڵێنەوە،دەجو شێوەیە بەو زۆرتر هەرچی. دەرکەوتن

 
 کە دەکەن دەسبتەبەر کوردەکبان ببۆ خۆبەڕێبوەبەرییەک دەرفەتبی ناوەنبدی، دەوڵەتانی موازیی سووریەدا و عێراق واڵتانی لە

 بەڕێبوەبەرییخۆ لەوێ کە پبێش، چبۆتە زۆرتبر عێراق لە پڕۆسەیە ئەو. پێش نەهاتوونە تورکیە و ئێران کوردانی بۆ هێشتا
 ناسبکە، هێشتا کوردستان هەرێمی حکوومەتی ئەوەشدا، لەگەڵ. پارێمراوە بنەڕەتیدا یاسای لە کوردستان هەرێمی حکوومەتی
 کوردەکبان سبووریە، لە. دیتمبان ٢١١٧ لە سەربەخۆیی ڕێفراندۆمی بە بەرامەەر بەغدا کارەساتەارەکەی کاردانەوە لە هەروەک
. بکببا دەسببتەبەر بببۆ ناوچەییببان ڕێژەیببی خۆبەڕێببوەبەریی کە هەبببێ ئەسببەدیان ڕێژیمببی لەگەڵ ڕێککەوتببن دەرفەتببی لەوانەیە
 کە ئەوە هببۆی دەبێببتە واڵتە لەو یەکگرتووەکببان واڵتە کشببانەوەی بەاڵم، نیببیە، گببارانتییەکی هببی  ئەوتببۆ ئاکببامێکی هێشببتا

 بردنبی لەنێبو ببۆ دیمەشبم یبا ئانکبارا کبیهەڵمەتێ هەر ببێ، واش ئەگەر. بمێنبێ جێ ئانکارا و دیمەشم بەزەیی بۆ کوردەکان
 ڕۆژهەاڵتبببی سەرانسبببەری لە کبببوردان میەن لە جیبببدی کببباردانەوەیەکی هبببۆی دەبێبببتە ببببێ، خوێنببباویش چەنبببد هەر یەپەگە،
[ مەزنە زۆردارێکبی دژی مواز میەنێکی بەرخۆدانی مەبەست] گولیا  دژی داوود دەرهەڵەوونەوەی بەقەد شتێک هی . نێوەڕاست
 .نەتەوەیی هەستی دروستکردنی هۆی نابێتە

 
 بەرەوپبێش ناوەندی، دەوڵەتی لەگەڵ پەیوەندییەکانیان خراپتربوونی سەرەڕای ڕابردوودا، ساڵی دە لە کوردەکان تورکیە لە

 بە هەڵەبژاردن، لە هەدەپە سبەرکەوتنی ڕێگبای خستنەسبەر تەگەرە ببۆ ئەردۆغان هەوڵەکانی. کردوە تۆمار زۆریان چوونێکی
 لە کە نەگرتبووە حیبمبە بەو پێشبی کبورد، دەنگبدەرانی کردنی ئەزیە  و، میدیاکان داخستنی کاندیداکان، دنیدەستەەسەرکر
 ڕێبەەری نێویانبدا لە هەدەپە، سیاسبەتوانانی لە گەلێبک. )تبورکیە پارلمبانی نێو بێتە یەکەکاندا دوای لە یەک هەڵەژاردنە

 ٢١١٧ ئباپریلی ڕێفرانبدۆمی لە کە تبورکیە، نبوێی بنەڕەتیبی اییاسب(. زینبدانن لە ئێسبتا هەر دەمیرتاش سەمحەدین حیم ،
 سبەرەڕای هەدەپە؛ دەسبەاڵتی کەواببوو خەسباندووە، پارلمبانی و گۆڕیبوە کۆمباری سبەرۆک سیستمی بۆ تورکیەی کرا، پەسەند
 .سنووردارە زۆر ڕادەیەکی تا ئەندامانی زۆری ڕێژەی

 
 سبەرەکیی حیمببی و فەرمانڕەوا حیمبی دوای ،٢١١٨ ژووەنی ژاردنەکانیهەڵە لە حیمبە ئەو کە ڕاستییە ئەو ئەوەشدا، لەگەڵ

. کبببراوە دامەزراوەیبببی بە تبببورکیەدا سیاسبببەتی لە کبببورد پرسبببی کە ڕاسبببتییەیە ئەو دەرخەری هببباتەوە، سبببێهەم ئۆپۆزیسبببیۆن
 کردنببی شببەگە هببۆی دەبێببتە وردە وردە و، کببورد مەدەنببی کببۆمەڵگەی ورووژانببدنی بببۆ دەبببێ پاڵنەرێببک هەدەپە سببەرکەوتنی

 ئورووپببا لە کوردییەکببان ڕێکخببراوە ئەسببتاندنی پەرە و، تببورکیەدا ئۆپۆزیسببیۆنی لە دیببکە ئەوانببی لەگەڵ پەیوەنببدییەکانی
. بگبۆڕێ کبوردان لە زۆرتبر میەنگریبی ئاراسبتەی ببۆ تبورکیە بە بەرامبەەر هەڵوێستی ئورووپا بۆوەی بکا؛ یارمەتی لەوانەیە
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 بببوون، دابەش دا(هەدەپە) سیاسببیی ببباڵی و( پەکەکە) سببەربازیی ببباڵی بەسببەر یئەگەرچبب کە تببورکیەن کوردەکببانی ئەوە
 پببببێچەوانەی بە ئەوان، کە ئەوەیە هببببۆیەکەی. هەیە نبببباوچەکەدا لە کببببوردان ڕێەەرایەتیکردنببببی بببببۆ پێگەیببببان باشببببترین

 ئاکباری ئەگەر تەنبانە  .هەڵکەوتبووە ڕۆژئاواییەکاندا دامەزراوە نێو لە کە واڵتێک لە بەشێکن دیکە، کوردیی کۆمەڵگەکانی
 تورکیە

 
 لەگەڵ نۆرمەکانی ڕۆژئاوا جیاوازە، کوردانی

 
 .وەرگرتووە ڕۆژئاواییەکان پرەنسیپە و بەها کاریگەریی ژێر کەوتنە لە سوودیان تورکیە 
 

 لە م،ڕێبژی خبودی پڕنهێنیبی سروشبتی و دەرەوە دونیای لەگەڵ تاران پەیوەندییەکانی گرژیی بەهۆی ئێران، کوردەکانی دۆخی
 نبباوچە ڕووداوەکببانی لەسببەر کبباریگەریی کوردسببتان دیببکەی بەشببەکانی ڕووداوەکببانی ئەوەشببدا لەگەڵ. نبباڕوونترە هەمببووان

 سبەرکوتی لەنێوخبۆ،. کبردووە ڕەچباو کبوردان بە بەرامبەەر فرەمیەنبی سیاسبەتێکی هەمیشبە ئێبران. دەببێ ئێران کوردییەکانی
 کاتببدا، هەمببان لە. چامکانببدا بەسببەر بەرببباڵو شببێوەیەکی بە ئێعببدام یحببوکم سببەپاندنی ڕێگببای لە نمببوونە بببۆ کببردوون،

 کببوردە میەنە سببەرکەوتووانە توانیببویەتی کە داڕشببتووە شببێوەیەک بە کوردسببتان هەرێمببی حکببوومەتی لەگەڵ پەیوەنببدییەکانی
 دەبینبێ، فشبار ەژێبرل خبۆی نباوچەکەدا لە ئێبران کە هاوکبا  ئەوەشبدا، لەگەڵ. بکبا کۆنتڕۆڵ لەوێ نیشتەجێ ئێرانییەکانی

 لەوانەیە ناوەنببدی دەوڵەتببی واڵتببن، ئببابووریی بببوونی خراپتببر و ڕێژیمەکەیببان سببەقامگیریی نیگەرانببی ئێببران ڕێەەرانببی
 دەیبان و، هەیە خۆبەڕێوەبەریبدا لە کەمیبان ئەزمبوونێکی ئێبران کوردەکبانی. بکبا سبەیر مەزنتبر هەڕەشبەیەکی وەک کوردەکان

 ئێبران، بەاڵم. وەردەدا ڕۆژانەیبان ژیبانی قوژبنەکبانی و کەلبێن هەمبوو لە خبۆ کە دەژیبن دادەوڵەتێکب دەسبەاڵتی لەژێر ساڵە
 و کببببوردی_پببببان شوناسببببی هەرچببببی. پێببببدەکا دەسببببت ناوەنببببدەوە لە ئبببباڵوگۆڕ. لەرزۆکە دەوڵەتێکببببی سببببووریە، وەک هەر

 .بن تاران لە ناسەقامگیری ئامادەی ئێران کوردەکانی کە وێدەچێ زۆرتر بێ، بەهێمتر باوەڕبەخۆبوون
 
 لە بەتبایەەتی دەکبا، دیباری کوردان داهاتووی کە دەمێنێتەوە ئەکتەرێک گرینگترین تاقە یەکگرتووەکان واڵتە کۆتاییدا، لە

 کوردەکببانی ئەوەشببدا لەگەڵ بەاڵم بێنببێ، پببێ کۆتببایی یەپەگە لەگەڵ هاوپەیمببانییەکەی ترامببپ لەوانەیە. سببووریە و عێببراق
 حەشبیمەتی نباگرینگترین وەک دەرەوە هێمەکانی خاوەن میەن لە پێشووتر چونکە وەردەگرن، پەیوەندییەکە لە سوود سووریە
 واڵتە کە ڕایگەیانبد ترامبپ کە ئەوەی دوای کباتژمێر چەنبد: نەخشبەن لەسبەر ئەوان ئێسبتا. دەکبران سبەیر ناوچەدا لە کورد

 ئاسایشی» فەڕانسە کە کرد ئیدیعای فەڕانسە دەرەوەی کاروباری وەزارەتی وتەبێژێکی دەکشێتەوە، سووریە لە یەکگرتووەکان
 کباتی لە پێشتر کە دەکا ناچار سووریە کوردەکانی واشینگتۆن هەڵوێستی ئەوەشدا لەگەڵ. «دەکا مسۆگەر سووریە کوردەکانی
  ان،یەکگرتووەک واڵتە تەوای پاشەکشەی بەوموە، لەوەش. بکەن دیمەشم لەگەڵ وتووێژ موازتردا دۆخێکی لە و دیاریکراودا
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 .دەبێ کارەساتەار کوردان بۆ ئاکامەکەی کە سووریەدا، هێمەکانی خاوەن نێوان لە بااڵنس تێکچوونی هۆی بەێتە دەتوانێ
 

 بۆڵتبۆن، جبان نەتەوەیبی، ئاسایشبی ڕاوێژکباری و دەرەوە کاروباری وەزیری نێویاندا لە یەکگرتووەکان، واڵتە کاربەدەستانی
. نەکبا دەسبتێوەردان کبوردان دژی سبووریە بباکووری لە کە کبردوە تبورکیە لە هەڕەشبەیان ،بوون کاردانەوانە ئەو نیگەرانی کە

 کە دەکبببا هەسبببت ببببووە، نێوەڕاسبببت ڕۆهەاڵتبببی لە کبببورد پرسبببی بێکۆتبببایی گرێپبببوچکەی تووشبببی کە یەکگرتووەکبببان واڵتە
 میەن لە کوردەکبان کە بێ دڵنیا ات بکا لەکار خۆی باوەڕپێهێنانی توانایی گشت دەبێ واشینگتۆن. دژوارە لێی خۆدەربازکردن

 هببباوتەریەیی لە ئاسبببتێک خبببۆی، نبببۆبەی بە ئەوە،. نەشبببکێ تێبببک دیبببکەوە ناوچەییەکبببانی دەسبببەاڵتە و دیمەشبببم ئانکبببارا،
 واڵتە کە ئەوەی لەبەر بەاڵم. نەبینببببراوە ترامپببببدا بەڕێببببوەبەریی لە پێشببببووتر کە دەخببببوازێ، سیاسببببە  و بەرژەوەنببببدی
 سەرانسبەری لە کوردەکبان لە پشبتیوانی دەبێ گرینگە، بۆ کەمینەکانی مافەکانی و مرۆڤ افەکانیم دێموکراسی، یەکگرتوەکان
 سببەرمایەی نەشببیهەوێ ترامببپ ئەگەر تەنببانە . بکببا مەوجببووددا نەتەوەکببانی - دەوڵە  چوارچێببوەی لە نبباڤین ڕۆژهەاڵتببی

 یەکگرتووەکانببدا واڵتە لە ئەوتببۆ ووزینفبب و هێبم خبباوەن ناوەنببدی بکبا، تەرخببان کوردەکببان پشبتگیریی بببۆ پێویسببت سیاسبیی
 .بکەن کارە ئەو دەتوانن کە مەدەنی؛ کۆمەڵگەی ڕێکخراوەکانی وەک هەن،

 
 واڵتە دەسببتێوەردانی لە بەر لەوەپببێش، دەیە چەنببد دۆخببی بببۆ گەڕانەوە بببدا، ڕوو شببتێک هەر نیمیکببدا داهبباتووی لە بەاڵم

 یەک نسبکۆ سبەرەڕای. مەحباڵە نبوێ؛ ڕێەبازێکی سەر هێنایە بنەڕەتی شێوەیەکی بە کوردەکانی کە ناوچەدا لە یەکگرتووەکان
 گەلێکبببی وەک کۆتاییبببدا لە کوردەکبببان سبببەربەخۆ، کیبببانی نەببببوونی سبببەدەیەک و، بێپسبببانەوە سبببەرکوتی یەکەکبببان، لەدوای

 حەشبیمەتی بەێتە کە هەیە خەڵکی دامەزرێ، ئەگەر بەاڵم مابێ، زۆری لەوانەیە کورد دەوڵەتی. هەڵداوە سەریان یەکگرتوو
 .ئەوێ

 
 :سەرچاوە

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2019-02-12/kurdish-awakening 

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤٧ و ٧٤٦ ژمارەی لە) 

 
 ٢١١٩ی ئەپریلی ٤ی مارچی و ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 نفوزی تێرۆریستیی ئێران لە ڕۆژئاوا دەکرێ چێ لەگەڵ بکرێ؟

 
 زووتبر دەببوو کبارە ئەو. ناسباند بیبانی تێرۆریسبتیی ڕێکخراوێکی وەک ئیسالمیی شۆڕشی پاسدارانی سپای ترامپ سەرۆککۆمار

 کەرەسبتەی و ئەندام دارایی، یارمەتی و ئامانر کردۆتە ئامریکا لەدەروەی یەکگرتووەکانی واڵتە خەڵکی قودس سپای. کرابا
 .کردوە دابین کردوونەوە قوتی دنیادا گۆشە چوار لە کە تێرۆریستیی ڕێکخراوی بۆ
 

 لە و هەببووە ڕۆژئباوادا واڵتبانی لە ئێبران نفوزی پەرەپێدانی لە سەرەکیی دەوری پەرەئەستێن شێوەیەکی بە پاسداران سپای
 بببۆتە شببێوە هەمببان بە تێرۆریسببتییە تبباقمە ئەو. کببردۆتەوە نمیببک یەکگرتووەکببان ەویببالیەت لە خببۆی جوغرافیبباییەوە بببواری

 و ئیسبڕائیل، نێوەڕاسبت، ڕۆژهەاڵتبی لە ئبێمە هاوپەیمبانی نمیکترین دژی ئێران دەوڵەتی کردارەکانی لە جیانەکراو بەشێکی
 ئامریکبایی هێمەکبانی بۆوەی دانستانەئەف لە تاڵەبان تێرۆریستیی ڕێکخراوی ڕاهێنانی بەرپرسی تێرۆریستییە ڕێکخراوە ئەو

 ئەو هەروەهبا و ئێران ڕێژیمی سەر دەخاتە گوشار ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی نوێیەی هەنگاوە ئەو پسپۆڕان، گوتەی بە. بکوژن
 .بدەن ئابلۆقەکان ئاکامکردنی بێ هەوڵی کە واڵتانەی

 
 وەزارەتببی و جببارە، یەکەم کە هەنگبباوە ئەو»: یگببوت سببپی کۆشببکی لە لێدوانێکببدا لە ترامببپ کۆمببار سببەرۆک دووشببەممە ڕۆژی

 سببپای بەڵکببوو تێرۆریببممە، دەوڵەتیببی پشببتیوانی تەنیببا نە ئێببران کە دەکببا ڕاسببتییە بەو ئیعتببراف دەبببا، بەڕێببوەی دەرەوە
 سببپای. دەوڵەتبداریی ئببامرازی وەک تێرۆریبمم بە بببرەودان و دارایبی کردنببی داببین لە بەشببدارە ئیسبالمیی شۆڕشببی پاسبدارانی

 «.جیهانییە تێرۆریستیی هەڵمەتی ئەنجامدانی و بەڕیوەبەریی بۆ ئێران دەوڵەتی سەرەکیی کەرەستەی سدارانپا
 

 و بباوێ زیباتر هەنگاوێبک پێویسبتە ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتی کە ببڕوایەن ئەو لەسەر هەواڵگریی کاربەدەستی هەندێک بەاڵم
 .بناسێنێ تێرۆریست ەکو ئێران هەواڵگریی دەزگای و پاسداران سپای بەڕێوەبەرانی

 
 بێگومان سپای پاسداران ڕێکخراوێکی تێرۆریستییە

 
 کەمکبردنەوەی ببۆ هەنگباو یەکەم ناسبێنرانەکە تێرۆریسبت بە و جیهانە لە دەوڵەتیی تێرۆریممی پشتیوانی گەورەترین ئێران

 کۆمباریخواز، حیمببی بە سبەر کبۆنگرە، هەواڵگریبی کۆمیسبیۆنی ناسبراوی ئەندامی. جیهان سەرانسەری لە ڕێژیمە هەوڵەکانی
 ئەو لەوە، جببگە. جیهببان ئاسایشببی سببەر بببۆ هەڕەشببەیەکە پاسببداران سببپای کە بببووە پێببداگر کە دەمببێکە زۆر نببونێم، دێڤببین

  کە عێراق و ئەفدانستان لە تێرۆریستی ڕێکخراوی دەداتە دارایی پشتیوانی و ڕاهێنان کەرەستە، تێرۆریستییە ڕێکخراوە
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 .کوشتووە واڵ  دەروەیلە ئێمەیان هێمەکانی
 

 کە کەسبێک هەر کە دەکبا، ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتیی بڕیاری لە پشتگیریی ئەو کە ڕاگەیاند کارتەری سارا ماڵپەڕی بە نونێم
 دادوەریببی سیسببتەمی میەن لە لێپرسببینەوە مەترسببیی تووشببی بکببا ئێببران ئێسببالمیی شۆڕشببی پاسببدارانی سببپای لەگەڵ مببامەڵە
 بێگومببان پاسببداران سببپای»: کە کببرد زیبباد ئەوەشببی ئەو. دەبێببتەوە تێرۆریسببتیی تبباقمێکی بە دانیارمەتیبب لەبەر ئامریکببا

 «دەبێ؟ مشتومڕ بۆ ئەوە چۆن نازانم من بیانییە، تێرۆریستیی ڕێکخراوێکی
 
 ۆببب بڕیبارە ئەو هەریتبێر، دامەزراوەی لە نێوەڕاسببت ڕۆژهەاڵتبی کاروبباری پبایەبەرزی لێکببۆڵەرێکی فیلیبپس، جبیم گبوتەی بە

 ئبابووری ئبابلۆقەی تبا دەکبا یەکگرتووەکبان واڵتە بە یبارمەتی دیباریکرانە ئەو کە کبرد بەوە ئاماژەی فیلیپس. نابێ مشتومڕ
 .بسەپێنێ بەسەردا

 
 میەنبی سبەرجەم و پاسبداران سبپای دژی داراییەکبان ئبابلۆقە تێرۆریستیی ڕێکخراوێکی وەک سپا دیاریکرانی»: گوتی فیلیپس
 وێشببککردنی هببۆی دەبێببتە ئەوە دەکببا، خێببرا دەکەن مببامەڵە ئەوان بە سببەر کۆمپانیاکببانی لەگەڵ یببا لەگەڵیببدا کە بیببانیی

 لبێ کەڵکیان خۆی بە سەر تێرۆریستییەکانی ڕایەڵە یا خۆی بەرنامەکانی پشتگیریی بۆ دەنا کە پاسداران سپای سامانەکانی
 ئەوپەڕی بتببوانێ تببا ترامببپ بەڕیببوەبەرایەتی ەرسببتد بە بخبباتە زۆرتببر ئببامرازی کە دەبببێ ئەوە کۆتببایی ئاکببامی. وەردەگببرێ

 «.ئێران سەر بخاتە گوشار
 

 سبورییە، عێبراق، دەکەن نوێیەکان ئابلۆقە لە زەرەر زۆرترین کە واڵتانەی ئەو» ئێران، لە جگە کە کردەوە جەختی فیلیپس
 کە هەیە لەوەدا گومببانم مببن بەاڵم،. بەردەوامە تبباران لەگەڵ بازرگانییەکانیببان پەیوەنببدییە چببونکە دەبببن تببورکیە و لوبنببان
 « .بن ئابلۆقانە ئەو ملکەچی بیانهەوێ خۆیان ویستی بە واڵتانە لەو هەرکام

 
 ئێران لە ڕۆژئاوای گۆی زەوی

 
 نێوەڕاسبت ڕۆژهەاڵتبی و ڕۆژئاوا کۆمیسیۆنەکانی بۆ دا٢١١٥ ساڵی ڕاپۆرتێکی لە ئێران ئاکارەکانی بارەی لە ورد لێکۆڵینەوەی

 لێکببۆڵینەوەی و سببتراتێژیک ناوەنببدی پببایەبەرزی ڕاوێژکببارێکی مادێبب ، سببکا . کببراوە لێببوە باسببیان فریقببائە ببباکووری و
 پاسببدارانی سببپای سببەرەکیی دەوری و نبباوچە لە ئێببران هەواڵگریببی و سببەربازی ترسببناکی تەشببەنەکردنی باسببی نێببونەتەوەیی

 .دەکا ئیسالمی شۆڕشی
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 و ئەمنیببیە  وەزارەتببی قببودس، سببپای واتە تایەەتییەکببان، ۆپەراسببیۆنەئ ببباڵێ ئیسببالمی، شۆڕشببی پاسببدارانی سببپای ئەوە
 ناوەنببدی ڕایەڵەیەکببی لوبنببانە، حیمبببوڵاڵی ناسببیاوترینیان کە ئێببران، تێرۆریسببتەکانی بەکرێگیببراوە ئێببران، هەواڵگریببی
 و پاسببداران سببپای ئەنببدامی جببار زۆر کە) ئێببران باڵوێمەکببانی مببمگەو ، خێرخببوازیی، بەنبباو ناوەنببدی دامەزراوە، ئیسببالمی،
 بە سببیخوڕ، جیهببانیی پەرەئەسببتێنی ڕایەڵەیەکببی و دەرەوە کاروببباری وەزارەتببی دیببکەی کارمەنببدی و( هەواڵگببرین وەزارەتببی
 تببا سببڕکەر مبباددەی و چەکوچببۆڵ فرۆشببی و کببڕین لە نایاسببایی، جۆراجببۆری چببامکیی کە دەگببرێتەوە کبباربەڕێکەر و کرێگیببراو

 .دەبەن بەڕێوە ئەتۆمیی بەرنامەی کەرەستەی دابینکردنی و مرۆڤ قاچاخچییەتی
 
 ٢١١٥ سباڵی لە چبووە، بەڕێوە ئیسالمیدا دنیای لە شۆڕشەکەی هەناردەکردنی بۆ ئێران بەرزەفڕانەکەی هەوڵە کە کاتێکدا لە

 وەک بتببوانن کە سببتراتێژیک نبباوچەی و واڵ  لە دەستڕۆیشببتوویی پێکهێنببانی بببۆ هەوڵەکببانی بەرچبباو شببێوەیەکی بە بەوموە
 بە ئێبران. کبردۆتەوە چبڕ بجبووڵێنەوە یەکگرتووەکان واڵتە سیاسەتەکانی دژایەتیکردنی بۆ جیهانی ڕایەڵەیەکی لە هاوبەش

 ئابلۆقەکببان پببووچەڵکردنەوەی بببۆ ڤێنێببموئێال ڕێەەریببی بە متببین ئامریکببای واڵتببانی هەنببدێک بە پشببتی سببەرەکی شببێوەیەکی
 ببۆ جیهبانی، ببانکیی سیسبتەمی بە دەستڕاگەیشبتن ببواری کبردووە، ئێبران ینەوتب مبامەڵەی بۆ ئاسانکارییان ئەوان. بەستووە

 بتبوانێ تبا کردووە ئێران بۆ ئاسانکارییان و کردووە خۆش واڵتەیەکگرتووەکانیان، و ئورووپایی ئابلۆقەکانی بەرپەرچدانەوە
 .بکا دابین ئەتۆمییش و ئاسایی سەربازیی کەرستەی

 
. ببێ ئاشبکرا مباوەتەوە دەببێ دڵنیبا ئەوان ببوونی کباریگەر لە ئامریکبا چۆن و لۆقەکانئاب بە ئێران بەرپەرچدانەوەی شێوەی
 سبەر لە کباریگەرییەکی چ تێرۆریسبتی ڕێکخراوێکبی وەک پاسبداران سپای دیاریکردنی ئاخۆ کە نییە ئاشکرا ئێستا تا ئەوەش

 . دەبێ زەویدا گۆی ڕۆژئاوای لە ئێران نفوزی سنووردارکردنی
 

 ازییە شاراوە و ئاشکراکانی سپای پاسدارانئۆپەراسیۆنە سەرب

 
 دەسبتمان ئامریکبا ناوەنبدی واڵتبانی و یەکگرتووەکبان واڵتە هەواڵگریی کاربەدەستانی لە ئێمە زانیارییانەی ئەو گوێرەی بە

 واڵتببانی لە ئاشببکرایە و شبباراوە سببەربازیی بەرببباڵوی ئۆپەراسببیۆنی خەریکببی ئیسببالمی شۆڕشببی پاسببدارانی سببپای کەوتببووە،
 .باشوور ئامریکای و متین ئامریکای

 
 لە. داوە ناوەنبد و باشبوور ئامریکبای گەشەئەسبتێنەکانی ببازاڕە ببۆ ئیسبالمیی شۆڕشبی هەناردەکردنی هەوڵی لێەڕاوانە ئێران

 درووسبت بولیوی و ڤێنێموئێال وەک سوسیالیستەکانی_کۆمۆنیست دیکتاتۆڕە ڕێژیمە لەگەڵ بەهێمی پەیوەندیی ڕێژیم ئاکامدا،
 .ڕاستەقینەیە زۆر شتێکی بەڵکو نییە زارەکیی هەڕەشەی تەنیا زەوی گۆی ڕۆژئاوای لە ئێران نفوزی لەوە، جگە. ردووەک
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 تەشبەنەی باسبی تیایبدا کە کبردەوە بباڵو نایبابی و وردبینبانە وتبارێکی پۆست واشینگتۆن هەواڵنێری واریک جۆبی ،٢١١٣ لە
 ئامریکبا تێکماسی لە کە ئەربابسیار مەنسوور ناوی بە کەسێک ،٢١١٢ لە. وکردبو مەکمیکی لە ئێران یارگیریی و هەواڵگریی

 جۆرجتباون بەناوببانگی گەڕەکبی لە واشبینگتۆن لە سبعودی دیپلۆمباتێکی تا کردووە ئێرانی یارمەتیی کە کرد ئیعترافی دەژیا،
 بە بەرامببەەر ئەو ویسببتی بببۆ دەگەڕێببتەوە زۆر ڕاددەیەکببی تببا نبباوچەیە لەو نفببوز بببۆ ئێببران خولیببای لەوە، بببێجگە. بکببوژێ

 .یەکگرتووەکان ویالیەتە واتە دوژمنەکەی
 

 پایەبەرزەکبانی کاربەدەسبتە. هێنباوە بەکبار نباوچەکەدا لە ڕاسبتەوخۆ دەروازەیەکبی وەک فێنێبموئێالی ئێبران کە ساڵە لەمێژ
 کە دیتوویبانە ڕاببردوودا اڵیسب ١٦ مباوەی لە نباوچەکەدا لە ڕۆژئباوایی هەواڵگریبی کاربەدسبتانی و یەکگرتووەکبان ویالیەتە

 لە فببڕۆکە بە ڕاسبتەوخۆ جببار زۆر پاسبداران سبپای ئەفسببەرانی و ئێبران هەواڵگریببی. کبردووە زیادیبان بەردەوام هەواڵنە ئەو
 ئاسبانی بە دەتبوانن ببن، ڤێنێموئێال لە ئێران هەواڵگریی کاربەدەستانی کە کاتێک لەوە، جگە. کاراکاس بۆ دەفڕن تارانەوە

 .بکەن یەکگرتووەکان واڵتە ئاسایشی لە ڕاستەوخۆ هەڕەشەی ناوچە ریسەرانسە لە
 

 ئەمنییەتیببی کاربەدەسببتانی و هەواڵگببری وەزارەتببی کاربەدەسببتانی هەروەهببا و پاسببداران سببپای پایەبەرزەکببانی کاربەدەسببتە
 پۆلیسببی اربەدەسببتێکیک. دان هبباتووچۆ لە ناوەنببد ئامریکببای و باشببوور ئامریکببای و تبباران نێببوان لە زۆرجببار ئێببران دیببکەی
 کە ببوو ئەوە ناخۆشبتر هەمبووی لە»: گبوتی کبردووە یەکگرتووەکان ویالیەتە هەواڵگریی بۆ کاری ناوچەکەدا لە کە فێدێڕاڵ

 لەچببباو ئۆبامبببادا بەڕێبببوەبەرایەتیی سبببەردەمی لە چبببونکە بگبببری چببباودێری ژێبببر لە هببباتۆچۆیە ئەو ڕاببببردوودا سببباڵێ دە لە
 « .دەخرا پشتگوێ شتە ئەو ترامپ، بەڕێوەبەرایەتیی

 
 دیاریکردنی تاکەکانی نێو سپای پاسداران و هەواڵگریی ئێران وەک تێرۆریست

 
 چەنببد. نببابێ ئەوتببۆی ئاسببەوارێکی تێرۆریسببتی ڕیکخراوێکببی وەک سببپا دیبباریکردنی کە دەڵببێن کەس هەنببدێک پببێچەوانە، بە

 پاسبداران سبپای کاربەدەسبتانی دیاریکردنی لە بیر ەپێویست ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی کە وایە پێیان هەواڵگریی کاربەدەستی
 .بکاتەوە تێرۆریست وەک

 
 واڵتە گببوتی، هەیە نبباوچەکە سببەر لە ڕاسببتەوخۆی زانیبباریی کە یەکگرتووەکببان واڵتە هەواڵگریببی پێشببووی کاربەدەسببتێکی
 گوشبار ئیسبالمیی شۆڕشی رانیپاسدا سپای پایەبەرزەکانی کاربەدەستە ناساندنی تێرۆریست بە ڕێگای لە دەبێ یەکگرتووەکان

 .بکا سنووردار ئەو توانایی و ڕێژیم سەر بخاتە
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 شباراوەی باسکی چەند ڕێکخراوەکە کورتەینانەیە، تێرۆریست وەک پاسداران سپای دەستنیشانکردنی»: گوتی کاربەدەستە ئەو
 سبورییە و عێبراق لە میلیشبیایی تباقمی چەنبد و لوبنبان، حیمببوڵاڵی قبودس، سبپای ببۆ دارایی پشتیوانیی و دابینکردن وەک
 و «تاکەکەسبی ئبابلۆقەی» قبودس سبپای کردنبی ئامانر بە بۆ ڕیگا کاریگەرترین کە گوتی پێشوو کاربەدەستەی ئەو« .هەن
 «.تێرۆریست وەک بەڕێوەبەرانیەتی و ڕێەەریی و ناوچەییەکانی بەکرێگیراوە پاسداران، سپای کاربەدەستانی دیاریکردنی»
 

 ئەوان بازرگبانی کۆمپانیبای و ببانکی حیسبابی ڕوخسبار، و ناو دەتوانی تۆ»: کرد زیاد ئەوەشی هەواڵگرییە کاربەدەستە ئەو
 لەگەڵ پاسبداران سبپای لە تەقەکبردن یەکجبار نێبوان جیباوازیی ئەوەیە. ببکەی زەرەرمەنبدییان بەڕاسبتی و ببکەی دەستنیشان
 چەنبدین بە کە ئەوان شباراوەکانی دامەزراوە و سبامان انیداڕمب هبۆی دەبێبتە کە تیرئەنبداز تەک پەیتبای پەیتبا هەنگاوتنی

.( و. یەکگرتووەکبان واڵتە دارایبی وەزارەتبی بە سبەر) دەرەکیبی سامانی کۆنتڕۆڵی دامەزراوەی لیستەی. کردۆتەوە کۆیان ساڵ
. بگببری وەئەوانە میەن لە دۆمر لە کەڵکببوەرگرتن یببا ئەوان بببانکیی مببامەڵەی بە پببێش دەتببوانی تببۆ و بەهێببمە چەکێکببی
 « .بێ بەژان و هەنگێو دەبێ ئابلۆقەکان بیرۆکەی

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤٨ ژمارەی لە) 

 
 ٢١١٩ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
-------------------------------------------- 

 
 *گۆڕینی ڕێژیمەکانی ئێران و ڤێنێزوئێال

 
 هاوارد الفرانچی -ان ساینس مۆنیتۆر کریستی

 
 وێبدەچێ ڤێنێبموئێال و ئێبران بەسەر نەو  ئابلۆقەی سەپاندنی لەبارەی ئامریکا یەکگرتووەکانی ویالیەتە توندی هەڵوێستی

 وێدەچێ بۆیە بکرێ، ئاسانی بە وا کارە ئەو کە نەبووە پێشینەی ئێستا تا بەاڵم. بێ ڕێژیم گۆڕینی ئامانجەکەی ئاشکرا بە
 .بێ پشت لە دیکەی شتێکی

 
 بەڕێبوەبەرایەتیی بەاڵم. هەببن هاوبەشیان شتی کەم تاران و کاراکاس کە بەرچاو دێتە وا سەرەتایی چاوپێداخشاندنێکی بە

  خەڵکی کە دەبینێ، یەک دووانەی وەک فارس ئێرانی و باشوور ئامریکای ڤێنێموئێالی پێتەختەکانی دەوڵەتەکانی ترامپ،
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 .بڕۆن دەبێ بۆیە ناوچەدان، لە بەدخواز گەمەکەرێکی و ەندەک سەرکو  خۆیان
 
 ویببببالیەتە نەداوە، سببببەرەڕۆکان حبببباکمە بە کبببباری جببببار زۆر کە دەرەوە سیاسببببەتێکی پببببێچەوانەی بە هببببۆیە، ئەو بەر لە

 دورۆمبا نیکبۆمس سۆسیالیسبتیی ڕێژیمبی سبەر بە ئێسبتای تبا ئابلۆقەی توندترین ترامپدا بەڕێوەبەریی لەژێر یەکگرتووەکان
 .سەپاندوە ئێراندا لە ئایەتوڵاڵکان ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی و ڤێنێموئێال لە
 

 ویببالیەتە هاوبەشببەکانی لە هەنببدێک تببایەەتی بە و دونیببا پۆمپێئببۆ مایببک دەرەوە، کاروببباری وەزیببری حەوتببوویە، ئەم هەر
 ویببالیەتە ،(مببای مببانگی دووی) داهبباتوو حەوتببووی کە ڕایگەیانببد کە کاتێببک کببرد سەرسببووڕمان تووشببی یەکگرتووەکببانی
 کە دەسبەپێنێ واڵتبانەدا ئەو بەسبەر ئبابلۆقە و بکەن هاوردە ئێران نەوتی کە نادا واڵتان بە ئیجازە چیدیکە یەکگرتووەکان

 .بدەن ئێران خاوی نەوتی کڕینی بە درێژە
 
 ئامریکبا یەکگرتووەکانی ویالیەتە جێهێشت، (بەرجام) ئێران لەگەڵ ئەتۆمییەکەی ڕێککەوتنە ترامپ سەرۆککۆمار کاتەوە لەو

 سببەرەڕای کە دا تببورکیە و تببایوان باشببوور، کببۆرەی هیندوسببتان، چببین، وەک ئێببران نەوتببی مەزنەکببانی کڕیببارە بە ڕێگببای
 پۆمپێئبۆ، ئاغبای وتەی بە ڕیبمپەڕە، بەو هێنبان کۆتبایی ئامبانجی. ببدەن ئێبران نەوتی کردنی هاوردە بە درێژە ئابلۆقەکان

 چبببونکە ببببوو، ئاشبببنا شبببتێکی ئامبببانجە ئەو. سبببفر خببباڵی بگەیەنێبببتە ئێبببران نەوتبببی کردنبببی هەنببباردە یئاسبببت کە ئەوەیە
 ببۆ ئەی، ئبێس وی دی پبی ڤێنێموئێال، دەوڵەتیی کۆمپانیای سەر خستەووە ئابلۆقەی شێوە هەمان بە ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی

 .بکا وشک مادورۆ دەوڵەتی داهاتی سەرچاوەی کە ئەوەی
 

 چۆکبببداهێنانی بە ببببۆ ئابلۆقەکبببان بەکارهێنبببانی: نەشببباردوونەوە ڤێنێبببموئێال لە ئامانجەکبببانی ترامبببپ یبەڕێبببوەبەرایەتی
 لە بەاڵم. گوایببدۆ خببوان ڕەوازان سببەرۆککۆماری بە خببۆ و ئۆپۆزیسببیۆن ڕێببەەری کبباری سببەر هێنببانە و مببادورۆ سببەرۆککۆمار
 وایە پێبی کە ڕێبژیمەیە ئەو کبرداری ڕێژەیبی ڵۆگۆڕیئبا ئامانجی کە دەڵێ یەکگرتووەکان ویالیەتە ئێران، لەگەڵ پەیوەندیی
 لە کردنەکبان سبنووردار و ئبابووری ئبابلۆقەی بەکارهێنبانی پسبپۆڕ زۆر ببۆ بەاڵم. جیهاندا لە تێرۆریممە سەرەکیی پشتیوانی

 .هەیە ئەومیان و ئەمالو بێ ئامانجی یەک ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی میەن
 

 نبۆتردام زانکبۆی لە ئاشتی لێکۆڵینەوەی پرۆفێسۆری هەروەها و ئاسایش و ئابووری قەیئابلۆ بواری پسپۆڕێکی لۆپێم، جۆرج
 ئباڵوگۆڕی هبێ  ڕاسبتی بە. ڕێبژیمە گبۆڕینی ئامانجیبان ئێران و ڤێنێموئێال بە بەرامەەر ئەوان»: دەڵێ ئیندیانا ویالیەتی لە

 پسببپۆڕان شببێوەیە بەو« .بگببۆڕن کالیەنەکانیببانتا هەنگبباوە تببا بکببا ڕازی بەڕێببوەبەرایەتییە ئەو نبباتوانێ ئامببانر یببا سیاسببی
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 ببن، دژواریبش و سبخت هەرچەنبد ئبابووری، ئبابلۆقەی کە ببدا نیشبان کە نەببووە پێشبینەی ئێستا تا کە دەکەن زیاد ئەوەش
 .ڕێژیم گۆڕانی هۆی بەنە

 
 و کەمەببریر لە ئاسببایش لێکببؤڵینەوەی بەشببی ماساچوسببێت تەکنەلۆژیببای ئەنسببتیتۆی لە پببایەبەرز تببوێژەرێکی واڵببش، جببیم

 لە مەبەسبتمان ئەگەر»: دەڵبێ بباکوور کبۆرەی و ئێبران ئەتبۆمیی بەرنامەی دژی ئابووری ئابلۆقەی کاریگەریی بواری پسپۆڕی
 بەاڵم. بەرچبباو گەلێببک تێچببووی تەنببانە  بسببەپێنین، تێچببوو دەتببوانین ئببێمە بەڵببێ تێچببوونە، سببەپاندنی «کبباریگەربوون»

 لە و« .نیببیە ڕوون زۆر ئەوە ئببێمەیە، بە بەرامببەەر بببوون تەسببلیم و بەچۆکببداهاتن «بببوون کبباریگەر» لە مەبەسببتمان ئەگەر
 کباریگەر زۆر ئبابلۆقە بەکارهێنبانی کە دەزانین ڕا نموونەکان هەموو لە ئێمە»: دەڵێ ئەو ڕەفتاردا گۆڕینی لەگەڵ پەیوەندی

 «.نییە
 

 بەشبی بروکینبگ ئەنسبتیتۆی سبەرۆکی جێگبری و رانئێب ببواری پسبپۆرێکی مبالۆنی، سوزان. گومانترن بە لەوەش دیکە بەشێکی
 دووشببەممە ڕۆژی لە پۆمپێببۆ دەرەوە کاروبببارەی وەزیببری ڕاگەیانببدنی لەبببارەی بروکینگببم لێکببدانەوەیەکی لە دەرەوە سیاسببەتی

 ئبباڵوگۆڕی هببۆی بەێببتە دەرەکببی زەختببی هببۆی بە لەنێوخببۆ ئببابووری هەرەسببهێنانی کە ئەوەی بببۆ نمببوونەیەک هببی »: دەڵببێ
 نبباوچەدا لە سببەقامگیریی بببوونی باشببتر و بەردەوام دێموکراسببی بەرەو سببەقامگیردا دیکتبباتۆری ڕێژیمێکببی لە تووانەسببەرکەو
 «.نییە بوونی

 
 وەمنبانی ڤێنێبموئێال و ئێبران بە بەرامبەەر ترامبپ بەڕیبوەبەرایەتی سیاسبەتی کباکڵی کە دەڵبێن ئبابووری گەمبارۆی پسپۆڕانی

 یببا نبباکۆکی چارەسببەری بببۆ دیپلۆماتیببک ئببامرازی چەنببد لە یەکێببک وەک نەریتببی کیشببێوەیە بە ئابلۆقەکببان بەکارهێنببانی
 بەچۆکداهێنانی بۆ گۆپاڵێک وەک ئابلۆقە لە وێنە بێ پێناسەیەکی دەکرێ بەدی ئێستا ئەوەی. دژبەرێکە بە کردن پاشەکشە
 .بوون تەسلیم بۆ دژبەرە

 
 سببەردەمی لەمبباوەی کە تببرامپە ئاغببای داهێنببانی ئابلۆقببان لە کەڵکببوەرگرتن شببێوەی گببۆڕانەی ئەو لێکببۆڵەرەوە، هەنببدێک بببۆ

 و یەکگرتووەکبان واڵتە ئبابووری لەببارەی نباوبراو ڕوانبگەی شبێوە هەمان بە وەرگرتوە، لێ کەڵکی بازرگان وەک دوورودرێژی
 .ڵوگۆڕەئا یەکالیەنەی سەپاندنی بۆ وێنە بێ چەکێکی وەک دونیا بازرگانییەکانی بازارە لە ئامریکا جیهانیی دەوری

 
 پبێ دەتبوانی ئابووریبت، هێمێکی خاوەن تۆ کە کاتێک کە ئەوەیە ئابلۆقە لەبارەی ترامپ ڕوانگەی»: دەڵێ لۆپێم پرۆفێسوۆ

 ئەوەش ئەو« .نیبیە دیکەیان ڕێگاچارەیەکی چونکە دەبن تەسلیم زوو یا درەنگ ئەوان و دانێی، میەنێک هەر گەرووی لەسەر
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 ئبابووریی هێبمی ئێسبتا تبا کە بۆچبوونەوە بەو دێنبێ، بەکبار دەرەوە سیاسبەتی لە شبێوە ەوئ ناوبراو ئێستا» کە، دەکا زیاد
 «.وەرنەگیراوە لێ کەڵکی تواناییەوە پەڕی بەو و باش شێوەیکی بە یەکگرتووەکان ویالیەتە

 
 لە ووەکببانیەکگرت واڵتە تواناییەکببانی بە گەورە قومببارێکی ترامببپ ئاغببای دەڵببێن ئببابووری نێببونەتەوەیی پسببپۆڕی هەنببدێک
 کە دەدەن هۆشببببداریی ئەوان. دەکببببا ئابلۆقەکببببان لە ڕادەبەدەر لە وەرگرتنببببی کەڵببببک بە نێببببونەتەوەیی ئببببابووری ئاسببببتی

 هاوشبێوە ڕەفتاری هۆی بە یەکگرتووەکان واڵتە نێونەتەوەیی دەسەاڵتی موازیی هۆی بەێتە لەوانەیە ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی
 ئببابووری سیسببتەمی بەسببەر یەکگرتووەکببان واڵتە زاڵەببوونی بببۆ ڕێگاچببارەیەک وانئە تببا دژبەرەکببانی و هاوپەیمببان لەگەڵ

 .بدۆزنەوە جیهانیدا
 
 ببببۆ ترامبببپ ئاغبببای ئاسایشبببی ڕاوێژکبببارانی تیمبببی سبببەرەکیی بیبببرۆکەی بە ئامببباژە ئبببابلۆقە پسبببپۆڕانی کە کاتێکبببدا لە و

 و هاوپەیمانەکبببان سبببمادانی ببببارەی لە کە دووهەم بەشبببی تبببایەەتی بە دەکەن، ئابلۆقبببان لە یەکبببالیەنە کەڵکبببوەرگرتنی
 دیتبۆتەوە ئابلۆقەکانبدا ببارەی لە خبۆی ڕوانبگەی بۆ قایمی و قورس مینگرێکی سەرۆککۆمار کە دەبینن ئەوان هاوبەشەکانە،

 .نەتەوەییە ئاسایشی ڕاوێژکاری بۆڵتۆن جان ئەویش کە
 

 زۆر کە کەسببانەیە لەو یەکێببک و کببردوە تببارانی ڕێژیمببی گببۆڕێنی باسببی ئاشببکرا بە کە دەمببێکە زۆر بۆڵتببۆن ئاغببای بەڕاسببتی
 .مادورۆیە ئاغای مبردنی کار لەسەر خوازیاری

 
 تەنیبا بە کە داوە نیشبانی مێبژوو کە ئەوەیە مەسبەلەکە ببن، ناکباریگەر ئبابلۆقە کە نیبیە ئەوە مەسبەلە پسپۆڕان گوتەی بە

 تونبدئاژۆکانی و ببکەن پێبداگریی دژبەرەکبان کە ەیئەو هبۆی دەبێبتە لەوان ڕاددەبەدەر لە وەرگرتنبی کەڵبک و نین، کاریگەر
 .سیاسەتن لە بەشێک وەک سازش میەنگری کە بن زاڵ میانڕەوەکاندا بەسەر ڕێژیم

 
 «ببوون وتبووێژ دژی» نەریتبی شبێوەی بە کە ئێبران ڕێەەرانبی پێبدەکا، ئامباژەی بروکینبم ئەنستیتۆی لە مالۆنی خانمی وەک
 سببەپاندن بەسببەردا ٢١١٣ تببا ٢١١١ سبباڵەکانی نێببوان لە «وێببنەی بببێ گەمببارۆی» بامببائۆ بەرێببوەبەرایەتیی کە ئەوەی دوای

 سببەر لە نێونەتەوەییەکببان میەنە و یەکگرتووەکببان واڵتە لەگەڵ ڕێککەوتببن بە گەیشببتن پێویسببتیی بە هەسببتیان لەناکبباو
 .کرد ئێران ئەتۆمیی بەرنامەی

 
  تارانی ڕاددەبەدەر لە زەختی کە لۆژیکە ئەو» کە ئەوەیە دەدا، نیشان وتووێژ بۆ ئێران ویستی کە ئەوەی دەڵێ، ئەو
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 «.نارێئالیستییە تەواوی بە بکا تەسلیم خۆی دەکا ناچار سەرکێش
 

 و لیەێریبا لە نێوخبۆ شبەڕی بە کۆتاییهێنبان لە هەببوو نەخشبیان ئبابلۆقە کە کبردووە بەوە ئاماژەیان دیکە پسپۆڕی هەندێک
 .عاج پەڕاوی واڵتی لە اسیدێموکر کردنی سەقامگیر و سییەرالیۆن

 
 بببۆیە تەنیببا ئێببران بەرامببەەر هەروەهببا و مەسببەمنەدا لەو ئابلۆقببانە ئەو کە پێببداگرن بۆچببوونە ئەو لەسببەر ئەوان بەاڵم

 .تاکالیەنە هێمی سەپاندنی چەکێکی نەوەک قامچی، و گێمەر سیاسیی پاکێجی لە بوون بەشێک چونکە بوون کاریگەر
 

 کە و مەبەسبتتە کە سازشبەی بەو گەیشبتن ببۆ دەردەکەوێ، کۆتاییبدا لە هەمیشبە ئابلۆقان اکامیئ» دەڵێ، لۆپێم پرۆفێسۆر
 کە وێبدەچێ دەیکەیبن، ڤێنێبموئێال و ئێبران بە بەرامبەەر ئێسبتا ئبێمە کە ئەوەی بەاڵم نەدەببوو، دەستەبەر ئابلۆقانە ئەو بێ

 «.بێ بەڕێوەبەرایەتییەوە ئەو میەن لە ڕاددەبەدەر لە هەنگاوێکی
 

 ڤێنێبموئێالدا و ئێبران سبەر بە پێشبوو ئەوانبی وەک ئابلۆقبان نبایهەوێ بەڕاسبتی ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتی کە دەڵبێن پسپۆڕان
 .نییە دەستکەو  و سازان نەریتیی ئاکامی بەتەمای ئەو چونکە بسەپێنێ،

 
 واڵتە ئابلۆقەکبانی تبا بکا جێەەجێی دەبێ ئێران کە کردوە پێشکەش خاڵی ١٢ نەخشەیەکی پۆمپێۆ دەرەوە کاروباری وەزیری

 لە ڕەفتببار گببۆڕینی داوای بببۆ دیپلۆماسببی بەکارهێنببانی» دەڵببێ، واڵببش دوکتببور بەاڵم. هەڵگیببرێن تەواوی بە یەکگرتووەکببان
 پۆمپێببۆ خبباڵەکەی دوازدە لە چبباو ئەگەر و. دیببکەیە شببتێکی واڵتێببک پێناسببەی گرتنببی ئامببانر بە بەاڵم شببتێکە، دژبەرەکە 

 کۆمبباری پێناسببەی تەواوەتببی گببۆڕینی لە کەمتببر شببتێک هببێ  بە ئببێمە دەڵببێن کببردەوە بە ئەوان کە دەردەکەوێ بببۆ  بببکەی
 «.نابین ڕازی ئێران ئیسالمیی

 
 لە. ببێ کردنبی دەسبتەمۆ یبا ڕێبژیم گۆڕینی سپی کۆشکی نەخشەی کە بەگومانە لەوە ئەو بێ هەرچۆنێک دەڵێ، واڵش دوکتور

 بببۆیە دەسببتە، دوورە ئامببانجێکی ئببابلۆقەوە رێگببای لە ڕێببژیم گببۆڕینی کە دەزانببێ سببپی کۆشببکی کە وایە پێببی ئەو جیاتببان،
 بباوێن وا هەنگباوی کە هباوێ لەداو ڕێبژیم توندئاژۆکانی نەو  ئابلۆقەی لە وەرگرتن کەڵک بە کە هەیە دووهەمی نەخشەی

 .یەکگرتووەکان واڵتە سەربازیی هێرشی بۆ رێگا خۆشکردنی هۆی بەێتە کە
 

  ئەوان تا قوژبنێک بخمێننە ئێرانییەکان کە ئەوەیە ئەوانە هەموو ڕاستەقینەی ئامانجی کە وەیەئە من شکی» دەڵێ، ئەو
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 یەکگرتووەکبانەوە، ویالیەتە میەن لە جێهێشتنی سەرەڕای کە جێهێڵن، بەرجام کە ئەوەی مەگەر نەبێ چارەیەکیان ڕێگا هی 
 دامەزراندنی وەک خۆیان، ئابڕوی کڕینەوەی بۆ بکەن ارێکک و بکەن کارە ئەو ئەوان ئەگەر و. نەهێشتووە جێی هێشتا ئێران

 دژی سبەربازیی هێبمی بەکارهێنبانی ببۆ لەببار هەلبی ئەوکبا  ئورانیبۆم، پیتانبدنی ئاستی سەری بردنە یا نوێ سانتریفیوژی
 «.دەبێ دەستەبەر دامەزراوانە ئەو

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٤٩ ژمارەی لە) 

 
 ٢١١٩ی مای ٦: ڕێکەوتی  -دستان و کورد  ماڵپەڕی کور: سەرچاوە

  
 ------------------------------------------- 

 
 تای ئاشتی

 
 ماتیو کۆنتینەتتی -واشینگتۆن فری بیکن 

 
 کاتێک مای، ی٥ دوای. دا ئەوتۆ دۆخێکی نێوەڕاستی لە ئامریکا بێ، ئاشتی بۆ گاگۆڵکە ڕەنگەێ شەڕە، بۆ پەلە دژی هەرچی

 ڕاگەیانبد، ئێبران هێرشبی ئەگەری ببۆ وەاڵمێبک وەک فبارس، کەنداوی بۆ لینکۆڵنی ئابراهام پاپۆڕی ناردنی ۆنبۆڵت جان کە
 میەن لە سیاسبببی ڕێکببباری گبببرتنەبەری بەجەرگبببداگرتن، ددان داواکببباریی ببببۆ هببباوار بە گەروویبببان میبببدیاکان و چببباپەمەنی
 .پچڕاندوە پێەکا، دەست شەڕێک کە ئەوەی پێش ەکەسمێڵدار شێتە پیاوە جڵەوی ڕاکێشانی بۆ داواکاریی و ئامریکاوە

 
 ببارەی لە وشبەیەکیان تاکە بۆڵتۆن و شاناهان پاتریک پۆمپیۆ، مایک پەنس، مایک ترامپ، سەرکۆمار کە نییە گرینگ ئیتر

 ەرەوەید دسبتێوەردانی لەبارەی سەرکۆمار گومانی و شک ئیتر. نەکردوە ئێران دژی تەواو شەڕی بە بگا چ پێشگیرانە، هێرشی
 چاوترسبێن لەببارەی بێگومبان و نیبیە نێبوەرۆک بە کاریبان شبەڕ دژی هاوارەکانی. نییە گرینگ ناسراوە چەندە ئامریکا خاکی
 کبار لەسبەر ببۆ ترامبپ فریبودانی ڕێگبای لە ئۆبامبا ئەتبۆمییەکەی ڕێککەوتبنە نەجاتبدانی ئەوان ئامانجی. نییە ئێران کردنی

 .ئێرانە ڕێژیمی ەنیتەم درێژکردنەوەی و بۆڵتۆن مبردنی
 

 وتووێژێکبدا لە و نیویبۆرک گەیانبدە خبۆی زەریبف ئاپریبل، کۆتایی لە. گرتوە سەرچاوەی ئێرانەوە لە کە سێناریۆیەکە ئەوە
 بۆڵتبۆنەوە میەن لە ئەو کە نیبیە مانبایە بەو ئەوە بەاڵم ببوێ، شبەڕی (ترامبپ) کە پێموانییە من»  گوتی، رۆیتەرز لەگەڵ
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 باشببتر  ڕێککەوتنێکببی تببۆ»  کببردەوە، ببباڵو ترامببپ بەرەوڕووی تببویتێکی ڕوحببانی یاریببدەدەرێکی مببای، ١٤ لە« .نەدرێ فریبو
 سبمێڵییەکە لە گبوێ تبۆ کە کاتێک کە شتێکە ئەوە. کەوێ گیر شەڕێکت جیاتان لە کە وێدەچێ ئێستا. دەویست ئێران لەگەڵ
 «!٢١٢١ لە بی سەرکەوتوو. دەبی تووشی دەگری

 
 تبایممدا ئبانجێلێس لبۆس لە ئۆبامبا پێشبووی کاربەدەسبتی دوو. دەداتەوە دەنبگ شبوێنێک هەمبوو ەل ڕێبژیم قسبەی ئەو ئێستا

 دا ئبببێن ئبببێن سبببی مببباڵپەڕی لە بەرگەن پیتبببر« .دەژی تێیبببدا تەنیبببا ترامبببپ. بۆڵتبببۆنە جبببان دونیبببای ئەوە»: نووسبببییان
 مبباڵپەڕی لە ئێببرانە میەنگببری کە پارسببی تریتببا« .دەخببوێنێ ترامپببدا گببوێی بە شببەڕ سببرتەی بۆڵتببۆن جببان» نووسببیویەتی،

 هببۆی بەێببتە لەوانەیە بەاڵم. بۆڵتببۆنە خەتببای گشببتی ئێببران لەگەڵ ترامببپ شببەڕی ئەگەری»: نووسببیویەتی نیببوز ئێنەیسببی
 هەاڵیسببانی هببۆی دەبێببتە کە دیببکەیە سببەرکۆمارێکی ترامببپ ئبباخۆ»: دەپرسببێ نیویببۆرکەردا لە ڕایببت ڕۆبببین« .لەنێوچوونیشببی

 پبێش ڕۆژەکبانی نباتوانین ئبێمە»: بکەن تایمم نیویۆرک ڕۆژنامەی لە شێرمەن وێندی وەاڵمی لە چاو «دیکە؟ شەڕێکی ئاگری
 کە دەکببردەوە بەرز و دووپبباتە شببتەیان ئەو هەواڵنێرییەکببان ببباوەڕترین جێببی کە کاتێببک بکەیببنەوە دووپببا  عێببراق شببەڕی

 دژی وتەی بببێ، هەواڵ سببەرچاوەی رینببباوەڕپێکراوت کە ئەوەی لەجیبباتی ئەو« .بببوو نێببوەرۆک بببێ بیببانوویەکی بەکببردەوە
 نەوتبدا پباپۆڕی چبوار سبابۆتاژی لە دەسبتی» ئێبران کە هەیە ئەوەی گومبانی ئامریکبا بێگومبان،. دەکباتەوە دووپا  بۆڵتۆن
 ببێ فبڕۆکەی نباردنی باسبی سبعوودیش عەڕەبستانی و گرتەوو لەنگەریان عەڕەبی یەکگرتووی ئیماڕاتی کەناری لە کە هەبووە

 بەاڵم« .وەرگیبرا لبێ کەڵکیبان سبعودی نەوتییەکبانی دامەزراوە سبەر هێرشبکردنە بۆ حووسیەکان میەن لە کە دکر فڕۆکەوانی
 دەوێ؟ دیکەی چی« .کردۆتەوە ڕە  ئەوەی ئێران» بڕوانە،

 
 لە چبۆن کە ئۆبامبا نەتەوەیبی ئاسایشبی پێشبووی جێگبری لە بگبرن گبوێ. ببووە دەسبتەەکار کە ئێرانە زایەڵەی ژووری ئەوە 

 هێبرش تبا« .کبرد درووسبت زایەڵەمبان ژوورێکبی ئبێمە»: گوتی کە کاتێک کرد، ئیعترافی ٢١١٦ لە تایممدا نیویۆرک اریگۆڤ
 بباس شبتانەیان ئەو ئەوان» . پرێسدا سی دی لە دەنگۆ باڵوکردنەوەی بە ئێران، لەگەڵ ڕێککەوتنەکە دژبەرانی سەر بکەینە
 شبێوەیەکی بە ئبێمە پەیبامی دەتبوانێ کبێ کە ببمانین تبا دەکبرد ارییمبانتاقیک» و« .دابوون پێمان بۆخۆمان ئێمە کە دەکرد

. وەرگببرین دیببکە میەنێکببی هەر و پرۆجێکببت ئیببران پالوشببەرز، وەک دەرەکیببی تبباقمی لە کەڵببک چببۆن و بگەیەنببێ، کبباریگەر
 قسبەیان ئێمە کە کانیهەواڵنێرە» چونکە بوون کاریگەر بۆیە ئەوان. بوون کاریگەر تاکتیکەکانمان کە دەزانین ئێمە کەوابوو
 ئەوە. بببووە هەڵەژاردنببدا کەمپەینببی کبباتی لە ئەوان هەواڵنێریببی ئەزمببوونی تەنیببا و تەمەنیببانە سبباڵ ٢٧ دەکەیببن لەگەڵ

 «.نازانن هی  بەڕاستی ئەوان چونکە. بوو تەواو ئاڵۆگۆڕیکە
 

 . نەکرد مرتەقی کەس دەکرد، ی«ڕشە بۆ چوون» یا ڕێککەوتنەکە هەڵەژاردنی باسی ئۆباما سەرکۆمار کە کاتێک کەوابوو،
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 دووپببا  قسببەکانیان زایەڵە ژووری ،«لببۆبی سببەرەڕای پببارە، سببەرەڕای» سببەردەکەون خاسببەکان هێببمە گببوتی ئۆبامببا کاتێببک
 ناسباند ڕێفۆرمیست وەک زەریفیان دەرەوە کاروباری وەزیری و ڕووحانی سەرکۆمار ئۆباما بەڕێوەبەرایەتیی کە کاتێک. کردەوە

 ئبایەتوڵاڵ لەدەسبت ڕاسبتەقینە دەسبەاڵتی کە کاتێکبدا لە هەیە، نێونەتەوەییبان کبۆمەڵگەی لەگەڵ ببوون ەڵتێک خولیای کە
. گواسببتەوە پەیامەیببان ئەو ئەرکببدار وەک هەواڵنێرەکببان دایە، قببودس سببوپای بەرپرسببی سببولەیمانی قاسببم و خببامەنەیی

. خببران پاشببگوێ وەکالەتەکببانی بە شببەڕە و ممتێرۆریبب دارایببی دابینکردنببی مووشببەک، درووسببتکردنی ئێببران، بببارمتەگرتنی
 ببێ قسبەیەکی چ. کبران پێناسبە ئاشبتی ڕاسبتەقینەی ئاسبتەنگی وەک نەتانیباهو، بێنیبامین وەزیرەکەی، سەرۆک و ئیسڕائیل

 .مانا
 

 ترامبپ سبەرکەوتنی کە کاتێبک. سباڵ چەنبد ببۆ بێ هەرچۆنێک کەو ، گیر ڕێککەوتنەکەی ئۆباما سەرکۆمار ئەوەشدا، لەگەڵ
 کاربەدەسبتانی هەمبان. کەو  وەکبار دیبکە جبارێکی زایەڵە ژووری هاویشبت، مەترسبی لە ئۆبامبای دەرەوەی سیاسەتی راتیمی

 گبو  ئێمەیبان بە دووسباڵ مباوەی گۆرباچۆفە، ڕووحانی کە نواند وایان دەرەوە سیاسەتی پسپۆڕانی و ڕۆژنامەنووسان ئۆباما،
 ڕاپببۆرتی کە ئەوەی پبباش و کردبببێ «خەیببانەتی» بەوموە، ١٩٨٧ یسبباڵ لە ڕەنگەببێ ڕوقسببیەیە، لەمسببتی گببوێ ترامببپ کە

 ترامبپ نەتەوەیبی ئاسایشبی ڕاوێژکاری بوون ئامادە ئەوان. مدەبرێ کار لەسەر کرد، ئاشکرا تاوانکارییەکانی موڵلێر ڕابێر 
 خەریکببی سببتەین،فاین دایببان و کێببری جببان کە کاتێکببدا لە تەنببانە  بببکەن، زینببدانیی لۆگببان یاسببای پێشببێلکردنی هببۆی بە

 .زەریفن لەگەڵ وتووێژ
 

. دەکەن ئامریکاییەکانیبان بەرهەڵسبتکارە بە بوختبان بەاڵم نبین، ئێبران سبەر ببۆ هێبرش خوازیاری زایەڵە ژووری ئەندامانی
 نەتەویببی ئاسایشببی ڕاوێژکببارێکی ئەو ئۆبامببا، کۆمببار سببەرۆک ڕەخنەگرانببی گەورەتببرین لە یەکێببک بۆڵتببۆنە، ئامببانر دوایببین
 لەبەر ئەوە دەکبرێ؟ تاوانەبار ئاڵۆزییەکان قووڵکردنەوەی بە ئێران جیا  لە ئەو، بۆچی. ترامپ سەرکۆمار بۆ بووە کاریگەر

 .دەچن لەنێوچوون بەرەو ئێران ڕێژیمی خودی لەوانەشە و ئێران ئەتۆمییەکەی ڕێککەوتنە کە هۆیەیە ئەو
 

 تێرۆریسببتی ڕێکخراوێکببی وەک پاسببداران سببپای ئەو کە ڕایگەیانببد کۆمببار سببەرۆک ئاپریببل ی٨ لە. شببتێکە هەمببوو نێببوەرۆک
 واڵتە کە ڕایگەیانببد پۆمپیببۆ ئاپریببل، ی٢٢ لە. ئەوان دارایببی بناخەکببانی لەسببەر هەڕەشببە بببۆتە هەنگبباوە ئەو دەناسببێنێ،

 هۆرمبوز گەرووی کە کبرد هەڕەشبەی ئێبران ڕۆژدا، هەمبان لە. پێبدێنێ کۆتبایی ئێبران نەوتبی کڕینبی ئیجبازەی یەکگرتووەکان
 کبار هەمبان کبرد هەڕەشبەی ئێران یەکگرتووەکانەوە، واڵتە میەن لە بەرجام جێهێشتنی دوای ساڵێک مای، ی٨ لە. بەستێدە
 .بکا
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 ئەوان. ئورووپبا بە دا ئولتیماتۆمی بەاڵم «نەکرد، بەرجامی تەواوی جێهێشتنی باسی ڕوحانی»: نووسی سیئێنەیسی ماڵپەڕی
 پببێ دەسببت ئێببران نەوتببی کڕینببی یببا بببکەن ترامببپ بەڕێببوەبەرایەتیی ابلۆقەکببانیئ ڕەچبباوی یببا کە پێببدرا مۆڵەتیببان ڕۆژ ٦١

 پیتانبدنی بە دەکباتەوە دەسبت ئێبران نەکەن کبارە ئەو ئەگەر گبوتی، ئێبران ڕێبەەری. بپارێمن بەرجام کە ئەوەی بۆ بکەنەوە
 «.بەرز پلەیەکی بە ئۆرانیۆم

 
 کەوتببوونە ئێرانییەکببان. هیوابببوون بببێ بببۆ بەڵببگەیەکە و یەئەتببۆمی سببمێڵی ببباجی ئەسببتاندنی ئەوە. نیببیە دیپلۆماسببی ئەوە

 دەر بێبنە بەرجبام لە ئەگەر بەاڵم دەشبکێنێ، تێبک ئەوان ئابووریی یەکگرتووەکان واڵتە ئابلۆقەکانی. دژوار یەکجار دۆخێکی
. ببکەنەوە کردنهێرشب بە خۆیبان ڕێگبای دەدەن هەوڵ دژوارەکە، دۆخە لە ببوون دەربباز ببۆ. دەسبتپێک شوێنی سەر دەگەڕێنەوە

 هببۆی بەێببتە دەتببوانێ بکببا، هێببرش ئەوەی بببۆ ئامریکببا هارووژانببدنی: گرتببووە هێرشببەەرانەی هەڵوێسببتی دووبببارە ئێببران بببۆیە
 .ڕۆژئاواییەکان هاوپەیمانە کردنی پەرتەوازە و ڕێژیم بۆ نێوخۆیی پشتیوانیی کۆکردنەوەی

 
 چببین، ببباکوور، کببۆرەی ڤێنێببموئێال، لە کێشببە بە بببۆتەوە، ینێببونەتەوەی خببولقێنی ئالنگبباری کەشببوهەوایەکی تووشببی ئامریکبا
 ژیبرانە بڕیباری و بێالیەنبانە کردنبی شەنوکەو کێشەکان قوواڵیی و پانتایی. ئێران و عێراق سورییە، ئەفدانستان، ئوکراین،
 گبۆڕینی رانە،ئەسبتێنە تبۆڵە هێرشبی کبردن، چاوترسبێن نێبوان جیاوازیی کە دەخوازێ ئێمە لە شێوە بەهەمان ئەو. دەخوازێ
 دەچبێ، ببوون خراپتبر بەرەو نێوەڕاسبت ڕۆژهەاڵتبی لە ئێبران ڕەفتباری کە کاتێکبدا لە. ببمانین زەمینبی داگیرکردنبی و ڕێژیم
 کە ئەوەیە نوسببخە تەنیببا و هەیە ئاشببتیمان تببای ئببێمە چیببیە؟ دەزانببن. دەکببرێتەوە لببێ بیریببان یەکەم بببژاردەی دوو تەنیببا
 .بێ چامکتر بۆڵتۆن

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٥١ یژمارە لە) 

 
 ٢١١٩ی مای ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------------ 
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 *گرژیی نێوان ئەمریکا و ئێران قووڵە، بەاڵم ئاخۆ دەبێتە شەڕ؟

 
 جاناتان برۆدەر -نیووزویک 

 
 .بۆتەوە باڵو نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە شەڕ دەنگۆی دیکە جارێکی

 
 شبببەڕە ئەو جیهبببانی، زلهێبببمی شبببەش و ئێبببران نێبببوان لە ئەتبببۆمی ڕێککەوتنبببی لە ترامبببپ دۆناڵبببد کشبببانەوەی دوای سببباڵێک

 .کردۆتەوە قووڵ بەرچاو شێوەیەکی بە ئیسالمیی کۆماری دژی ئابوورییەکەی
 
 دوو لە ئێببران نەوتببی ڕۆژانەی هەنبباردەی بببڕی لۆقەکببان،ئاب دووبببارەی سببەپاندنەوەی و ڕابببردوو سبباڵی کشببانەوەی دوای لە

 خەریکببی کە ئێسببتا. واڵتە ئەو ئببابووریی داڕمببانی هببۆی بببۆتە کە دابەزیببوە میلیببۆن نیببو لە کەمتببر بببۆ بەرمببیلەوە میلیببۆن
 یەنم لە نەو  کڕینبی ئیجبازەی بە کۆتاییهێنان بە هەناردەی پاشماوەی ترامپ ،«زەختە ئەوپەڕی» سیاسەتی بەڕێوەبردنی

 ناچبار تباران ڕێەەرانبی ئێبران، هەژارکردنبی ڕێگبای لە: ترامپ مەبەستی. ئامانر کردۆتە تاران نەوتی مەزنی کڕیاری هەشت
 کە پێبداگرن نیمیکەکبانی هاوکبارە و ترامبپ کە مەرجبانە ئەو بەپێی ئەمجار بکا، قەووڵ ئەتۆمی نوێی ڕێککەوتنێکی کە بکا

 .دەبێ ناوچەییەکانیدا هاوپەیمانە و ەکانیەکگرتوو واڵتە بەرژەوەندیی لە زۆرتر
 

 نەوتبی هەنباردەی مەبەسبتی کە ،«دەچبین سبفر بەرەو ئبێمە» گبوتی، پۆمپێئۆ مایک دەرەوە کاروباری وەزیری دواییانەدا لەم
 ئیسبالمیی کۆمباری پایەبەرزەکبانی ڕێبەەرە بە پێوەنبدی بەتەواویبی سبفر، ئاسبتی لە دەمێنیبنەوە، لەوێ چەنبدە». بوو ئێران

 «.ڕاگەیاندوە هاوکارەکانی و ئایەتوڵاڵ بە ئاشکرا بە زۆر داواکانمان ئێمە. هەیە رانەوەئێ
  

 لە تبرامپەوە میەن لە ئابلۆقەکبان زیباترکردنی دوای لە بەاڵم. نباوێ شبەڕیان کە دەڵبێن ئێران ڕێەەرانی هەم و ترامپ هەم
 لە شبوومەکانی نیشبانە: ببوونەوە بەرز بەرچباو ەیەکیشبێو بە نێوەڕاسبت ڕۆژهەاڵتبی لە گرژییەکبان ئاسبتی ڕاببردوودا، مانگی

 واڵتە سببەربازییەکانی توانبباییە خێببرای بببوونی کەڵەکە نبباوچە، لە ئەمریکاییەکببان هێببمە دژی ئێببران سببەربازیی هەنگبباوی
 دەسبت گومبانی کە عەڕەببی نەوتکێشبەکانی پباپۆڕە سبەر ببۆ سابۆتاژی هێرشی ئێران، کەنارەکانی دەرەوەی لە یەکگرتووەکان

 حوسبییەکانی میەن لە عەڕەبسبتان نەوتبی ببۆڕی سبەر ببۆ بێفبڕۆکەوان فڕۆکەی هێرشی و دەکرێ لێ ئێرانییەکانی تێدابوونی
 .دەبینرێن دەکا، پشتگیرییان ئێران کە یەمەن
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 لە دوژمنایەتییەکەیببان لێببواری لە بببێ خببۆش پێیببان کە ئەوەی بەبببێ تبباران هەمببیش و واشببینگتۆن هەم ناکبباو، لە پاشببان،
 ببێمەرج ئامبادەیە یەکگرتووەکبان واڵتە کە ڕایگەیانبد پۆمپێئبۆ کە کاتێک کشانەوە، دواوە بۆ هەنگاوێک مانگە ئەو ەتایسەر

 بە» واشببینگتۆن کە مەرجە بەو بکببرێ، وتببووێژ دەکببرێ گببوتی واڵمببدا لە ئێببران کۆمبباری سببەرۆک. بکببا وتببووێژ ئێببران لەگەڵ
 .بکا هەڵسوکەو  تاران لەگەڵ «ڕێمەوە

 
: گبو  نیووزویکی بە نێوەڕاست، ڕۆژهەاڵتی بارەی لە دەرەوە کاروباری وەزیری شەش پێشووی ڕاوێژکاری میلەر، ڤیددەی ئارۆن

 ئەمریکاییەکبان هەم و ئێرانییەکان هەم کە دەبینی گرژییەکان ئاستی جیدیی چوونەسەرێی تۆ ڕابردوودا، حەوتووی سێ لە»
 یەکگرتووەکبان واڵتە هێمەکبانی ئەگەرچبی بەاڵم. هەیە بەرامەەریبان نیمیە کردنی چاوترسێن ڕێگای کە کردوە لەوە باسیان

 «.هەیە سەربازی پێکدادانی مەترسیی هێشتا» دەڵێ، ئەو مدەن، یەکتر لە خۆ دەدەن هەوڵ ئێستا ئێران و
 

 اقمیتبب هەڵگببرەکە، فببڕۆکە پبباپۆڕە ئامببادەیە تڕامببپ بەڕێببوەبەرایەتیی کە نیببیە لەبەردەسببتدا نیشببانەیەک هببی  بەڕاسببتی،
 بگێبڕێتەوە کراون بەڕێ ناوچە بۆ کە پاتریۆ  هەوایی بەرگریی سیستمی و دەریایی هێمی ١٥١١ ،B-52 بۆمەهاوێژی فڕۆکەی

 زۆر داهبباتوو ڕووداوەکببانی کردنببی پێشببەینی کە خببۆیەتی، جێببی لە هەر یەکگرتووەکببان واڵتە زەختببی ئەوپەڕی سیاسببەتی و،
 .دەکا دژوار

 
 لە وتارێکببدا لە ئۆبامببا، بەڕێببوەبەرایەتیی لە نێوەڕاسببت ڕۆژهەاڵتببی بببۆ بەرگببری وەزیببری یپێشببوو یاریببدەدەری کببال، کبباڵین

 بە دەتبوانن ئاسبانی بە چەنبدە ئێبران و یەکگرتووەکبان واڵتە چۆن کە کردوە باس ترسناکی سێناریۆیەکی پۆست، واشینگتۆن
 بەهبببۆی واڵ ، داهببباتی ەرەکییسببب سبببەرچاوەی ئێبببران، نەوتبببی هەنببباردەی ئەگەر کبببال وتەی بە. ببببن شبببەڕ تووشبببی هەڵە

 ئێبران سبەربازیی هێبمی کە هەیە ئەوە ئەگەری ڕۆژدا، لە بەرمیبل هەزار سەد چەند بگاتە یەکگرتووەکان واڵتە ئابلۆقەکانی
 هێببمی ٥١١١ بەرەوڕووی چەکەکانیببان کە بکببا دەکببرێن، پشببتگیری ئێببرانەوە میەن لە کە عێببراق، شببیعەکانی میلیشببیا لە داوا

 ئەو. بگببرن بەغببدا سببەوزی نبباوچەی لە ئەمریکببایی دیپلۆمبباتە و کببراون جێگیببر لەوێ کە یەکگرتووەکببان واڵتە سببەربازیی
 سببەر بببۆ حووسببییەکان هێرشببی چڕکببردنەوەی و فببارس کەنببداوی لە کەشببتیوانی دژی سببابۆتاژی عەمەلیبباتی گببوتی، هەروەهببا
 .چاوەڕوانکراون ئاکاری عەڕەبستان نەوتییەکانی دامەزراوە

 
 بە کە ببدا، هبان عێراقییەکبان میلیشبیا دژی ئەمریکبا سبەربازیی هێبمی دەتبوانێ ئەمریکاییبان سەر بۆ هێرش کال، وتەی بە

 تونبدوتیژی، ئاسبتی بەرزببوونەوەی لەگەڵ. دەکەن مینڕێبژ فبارس کەنبداوی ئەسبتاندنەوە تبۆڵە ببۆ ئێرانییەکبان خۆی نۆبەی
 نێویانببدا لە بببکەن، بۆمەبباران ئێببران نێوخببۆی ازییەکانیسببەرب ئامببانجە لەوانەیە یەکگرتووەکببان واڵتە شببەڕکەرەکانی فببڕۆکە
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 دژی بەرەیەک کە بکبا سبووریە و لوبنبان لە حیمببوڵاڵ هێمەکبانی لە داوا لەوانەیە ئێبران جواببدا لە. ئەتۆمییەکان دامەزراوە
 هێمێکببی بە ئیسببڕاییل بێگومببان. کەس سببەدان کببوژرانی هببۆی بەێببتە کە بببکەن مووشببەکەاران شببارەکانی و بببکەنەوە ئیسببڕاییل

 بە نەو  نرخبی کە کاتێکبدا لە. دەببا لەنێبو سبووریە و لوبنبان لە ئێبران پێگەکانی و حیمبوڵاڵ و دەستێنێتەوە تۆڵە زۆرەوە
 ترامببپ بەڕێببوەبەرایەتیی دەڕێببژێ، ئەمریکببایی و ئیسببڕاییلی زۆرتببری خببوێنی ئێببران و دەبێببتەوە بەرز بەرچبباو شببێوەیەکی
 بە. بکبا یەکسبەرە هەمیشبە ببۆ ئێبران ڕێژیمبی کباری و بچبێ ئیسبڕاییلەوە هانبای بە ات سیاسی زۆری زەختێکی ژێر دەکەوێتە

 شبەڕێکی و بکبا داگیبر زەمینبی هێبمی بە ئێبران یەکگرتووەکان، واڵتە کە دەبێ ئەوە دوایی ئەمالومی بێ هەنگاوی کال وتەی
 «.نەیاندەویست ئێران ڕێەەرانی نە و ترامپ نە» کە پێەکا دەست تەواو

 
 دەوری ترامببپ نبباکۆکە، زۆر ئێببران بە بەرامببەەر سیاسببە  لەسببەر بەڕێببوەبەرایەتی ئێسببتا، بەاڵم. مببۆتەکەیە ریۆیسببێنا ئەوە

 پۆمپێئببۆ دەرەوە کاروببباری وەزیببری و بۆڵتببۆن جببان نەتەوەیببی ئاسایشببی ڕاوێژکبباری هەردوو و دەبینببێ میببانەڕەو کەسببێکی
 وێبدەچێ ببۆیە دڵنیبایە، خۆی مامەڵەچییەتی توانایی لە ویتەوا بە کۆمار، سەرۆک. هەیە توندئاژۆیانەتریان هەڵوێستێکی

 ڕێککەتنێکببی ببۆ هەوڵەکبانی دەڵبێ ئەو کە شبوێنێک وتببووێژ، مێبمی سبەر بێبتە بکبا ناچببار ئێبران دەتبوانێ کە ببێ دڵنیبا کە
 ۆپۆمپێئبب و بۆڵتببۆن. دەکبباتەوە چڕتببر ئابلۆقەکببان هەڵگرتنببی بەرامببەەر لە خببۆی پببێش کۆمبباری سببەرۆک لە باشببتر ئەتببۆمیی

 کە بگبرێتەوە ئەوتبۆ مەرجبی و بگبرێ لەخبۆ ئەتبۆمی مەسبەلەی لە زیاتر زۆر ئێران لەگەڵ نوێ ڕێکەوتنێکی هەر دەیانهەوێ
 .نەمێنێ ناوچەیی دەسەاڵتێکی وەک ئێران چیدیکە

 
 میەن لە ئۆرانیبۆم پیتانبدنی بە پێشبگرتن نێویانبدا لە کبردن، دیباری داواکباریی دەرزەنێبک پۆمپێئۆ ڕابردوو، مای مانگی لە

 کە سازشبێک گرینگتبرین ئەوە. دەرمبانی ئیمۆتبۆپی ببۆ کەم ئاستی ئاشتیخوازانەی، پیتاندنی تەنانە  هەتایە، تا ئێرانەوە
 کە دەخبوازن هەروەهبا داواکبان بەاڵم. دەببا لەنێبو کبڕییەوە پبێ خبۆی ئبابڕووی ٢١١٥ ڕیککەوتنی بۆ دانووستانەکان لە ئێران
 شببیعەی میلیشببیای سببووریە، دەوڵەوتببی پشببتیوانیی لە دەسببت و بێنببێ بالیسببتیکی مووشببەکی بەرنببامەی بە کۆتببایی ئێببران

 ئەو ئێبببران. هەڵگبببرێ یەمەن لە حوسبببی شبببەڕکەرەکانی و عێبببراق لە ئێبببران میەنگبببری میلیشببباکانی لوبنبببان، حیمببببوڵاڵی
 .ەتەواو بوونی تەسلیم مانای بە ئەوە کە دەڵی و کردۆتەوە ڕە  یەکگرتووەکانی واڵتە داواکارییانەی

 
 لە ٢١١٨ ژانبوییەی لە بابەتێکیبدا لە بۆڵتبۆن. بڕووخێنبێ تباران ڕێژیمبی ئباواتەخوازە کە نەیشاردۆتەوە بۆڵتۆنیش لەوموە،
 پبێش ١٩٧٩ ئیسبالمیی شۆڕشبی بە هێنبان کۆتبایی دەببێ ئەمریکبا ئاشبکرای سیاسبەتی» نووسبی، جۆرناڵبدا واڵستریت گۆڤاری
 گیرانببی بببارمتە بە دیتنببی سەرشببۆڕیی دەتببوانێ ،٢١١٩ لە ئێببران نببوێی ژیمببیڕێ دانپێببدانانی. بببێ ژیببانی سبباڵەی ٤١ کۆتببایی

  نوێکەی باڵوێمخانە کرانەوەی باندی دەتوانن پێشوو بارمتەکانی. بکاتەوە قەرەبوو ڕۆژ ٤٤٤ ماوەی بۆ دیپڵۆماتەکانمان
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 «.بەڕن تاران لە یەکگرتووەکان واڵتە
 

. تونبببدئاژۆیە وایە پێبببی چبببونکە مببببا کبببار لەسبببەر بۆلتبببۆن ترامبببپ یەلەوانە کە ببببۆوە بببباڵو ئەوە دەنگبببۆی دواییبببانەدا لەم
 کە دەکەن زیباد ئەوەش بەاڵم. نیبیە بەیەکەوە نمیکیبان پەیوەنبدییەکی کەسە دوو ئەو کەو دەڵێن سپی کۆشکی کاربەدەستانی

 ببێ مەبەسبتەش وئە بۆ تەنیا ئەگەر وەرگرێ، کەلک «خراپ پۆلیسی» وەک بۆڵتۆن لە کە ڕازییە بەوە کۆمار سەرۆک جارێ
 .بشێوینێ ئێران لە سەر یەکگرتووەکان واڵتە مەبەستەکانی لەبارەی کە
 

 ئەوەی»: گبو  هیڵبی دێ گۆڤباری بە ئۆبامبا نەتەوەیبی ئاسایشی پێشووی ڕاوێژکارێکی جۆنم، جەیمم خانەنشینکراو ژەنڕاڵی
. چیبیە تەمبای بە ترامبپ نازانن ئەسڵەن ەکانئێرانیی دڵنیام من کە ئەوەیە باشە ئێران بە بەرامەەر ئێمە سیاسەتی لەبارەی
 دەریاییبان هێمێکبی هبی  وێبنە ببۆ کە بەیبنن و هەسبتن لەخەو بەیانییەک لەوانەیە و، داوە لەکیس خۆیان هاوسەنگیی ئەوان
 «.نییە

 
 لە یباییدەر بەرەوڕووببوونەوەی مەزنتبرین لە دا،١٩٨٨ ئاپریلی لە. نییە هەڵکەو  بە شتێکی دەکا باسی جۆنم نموونەی ئەو
 ئەوەی ببۆ ئێبران دەریبایی هێبمی سبەر کبردە هێرشبی یەکگرتووەکبان واڵتە دەریبایی هێبمی جیهبانییەوە، دووهەمی شەڕی دوای

 زیببان هببۆی بەببووە ئێرانییەکببان کببارەی ئەو بکبباتەوە، عێببراق - ئێببران شببەڕی کبباتی لە فببارس کەنببداوی مینڕێژکرانببی تببۆڵەی
 پاپۆڕەکبببانی نیبببوەی یەکگرتووەکبببان واڵتە هێمەکبببانی تێکهەڵچبببوونەکەدا، کۆتبببایی لە. ئەمریکبببایی پببباپۆڕێکی پێگەیشبببتنی

 .کردبوون نوقمیان یا خستەوو لەکار ئێرانیان
 

 بە لە کە ئەوتببۆ وانەی ببوون، فێبر تێکهەڵچبوونە لەو بەنبرخ وانەی ئێبران سبەربازیی هێبمی کە دەڵبێن نباوچەیی پسبپۆڕانی
 واڵتە هێمەکبانی لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەکانیبان لە ئێسبتا ئەوان بەخۆ؛سبەر لێکبۆڵەرانی و ئەمریکبایی کاربەدەستانی گوتەی

 لە سیاسبی لێکۆڵینەوەی ناوەندێکی ویلسۆن، ناوەندی بەرپرسی جێگری ئێستا کە میلەر،. وەردەگرن لێ کەلکی یەکگرتووەکان
 هێبببمی بەرەوڕووی اییئاسبب بەشببێوەی نببابێ کە بببوو ئەوە بببوون فێببری ئێرانییەکببان کە وانببانەی ئەو»: دەڵببێ واشببێنگتۆنە
 واڵتە بەرژەوەنببدییەکانی سببەر بببکەیە هێببرش ناڕاسببتەوخۆ شببێوەی بە دەبببێ تببۆ بەببنەوە، یەکگرتووەکببان واڵتە سببەربازیی

 و سبعوودی پباپۆڕە تبا وەردەگیبرێ ئێبرانن تبایەەتیی هێبمی هەڵگبری کە بچبووک بەلەمبی لە کەلبک کەواببوو یەکگرتووەکان،
 سبەر دەکەنە هێبرش و سبعوودی سەر دەنێرنە بێفڕۆکەوان فڕۆکەی حووسییەکان کاتدا، انلەهەم. بکەن مینڕێژ ئیماڕاتییەکان

 «.ڕۆژئاوا بەرەو ڕۆژهەاڵ  نەوتەکانی بۆرییە
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 زەختبی درێژەکێشبانی ئەگەری لە لەوانەیە کە شبتانەی ئەو شبوومی پێشپەردەی نیشاندانی بۆ هێرشە دوو ئەو کە دەڵێ میلەر
 لە دوور مایبل دوازدە تبا پێنر ئەوان»: دەڵێ ئەو. بوون بەنرخ گەلێک بقەومێن ئێران دژی ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی ئابووری
 عەڕەبسبتانیان نەوتبی نەوتەکبان ببۆڕییە. بوو ئیماڕا  هیی یەکیان. پاپۆڕانە دوو ئەو سەر کردە هێرشیان فوجەیرە کەناری

. ببردوون بەڕێبوەی کبێ بیسبەلمێنی ببوو دژوار زۆر و، نەکبوژرا کەس ببوون، نائاسایی هێرشەکان. دەگواستەوە سوور دەریای بۆ
 «.ئێرانییەکان سەر بۆ یەکگرتووەکان واڵتە ڕاستەوخۆی هێرشی هۆی بەێتە کە وانین شتێکی جارێ بێگومان

 
 بببۆڕییە و پبباپۆڕ سببەر بببۆ هێرشببانە ئەم پشببت لە ئێببران وێببدەچێ زۆر کە هبباوڕان ئەوە لەسببەر نبباوچە دیببکەی پسببپۆڕەکانی
 بە هەسببت تبباران چببونکە بێببتەوە بەرز نەو  نرخببی بببێ ئەوە ئامببانجەکە لەوانەیە کە دەکەن زیبباد وەشئە بببێ، نەوتەکببان

 ئوراسبیا، گرووپبی بۆ نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لێکۆڵەرێکی ڕۆم، هێنری. دەکا نەوتەکەی هەناردەی بوونەوەی کەم ئاسەوارەکانی
 کە نیببیە مانببایە بەو ئەوە بەاڵم. نەقەومبباوە شببتە ئەو ئێسببتا تببا»: دەڵببێ نێببونەتەوەیی بازرگببانیی ڕاوێژکبباریی ناوەنببدێکی

 «.نەدابێ خۆیان هەوڵی ئەوان
 

 خۆیبان ئەتبۆمیی بەرنبامەی یاسباغکراوەکانی بەشبە وردە وردە ئێرانییەکبان کە دەکەن ئەوە چباوەڕانیی لێکۆڵەران لەوە، جگە
 کەم لەسبەریان ئبابووری زەختبی هەنبدێک انەچامکییب لەو دەسبتهەڵگرتن بەرامبەەر لە ئورووپا کە ئەوەی بۆ بکەنەوە زیندوو

 .وەرگرن کەلک وتووێژ کارتی وەک شتە لەو پێکرد دەستی یەکگرتووەکان واڵتە لەگەڵ وتووێژ ئەگەر یا بکاتەوە،
 
 نباتوانێ ئەوان ئبابووریی. هەببێ درێبژەی نباتوانێ هەنووکەیی دۆخی ئێرانییەکانەوە، ڕوانگەی لە»: گو  نیووزویکی بە ڕۆم

 تبا هەببێ کاردانەوەیبان جۆراجبۆر شبێوەی بە ناچبارن ئەوان کەواببوو. بگرێ سفر، سەر بۆ نەو  هەناردەی ابەزینید بەرگەی
 .بن هێرشانە ئەو پشت لە هێمەکانی کە کردۆتەوە ڕەتی ئێران« .بکەنەوە کەم زەختەکە ئاستی

 
 وتبووێژ دەسبتپێکردنەوەی ببۆ نییەکبانئێرا و بەڕێبوەبەرایەتی کوتبوپڕی ویسبتی لە ڕوون خاڵی هەندێک چاودێران لە بەشێک
 ئێببرانیش بەڕێببوەبەرایەتیی هەروەک نببابێ، ئاسببان کببارێکی وتببووێژ مێببمی سببەر بببۆ م هەردوو هێنببانی بەاڵم. دەکەن بەدی

 بەڕێبوەبەرایەتیی تبا ناکباتەوە ئەتبۆمی نبوێی ڕێککەوتنێکی بۆ دانووستان لە بیر کە پێداگرە تاران: هەن داواکاری هەندێک
 ئەوپەڕی هەڵمەتببی بە هێنببان کۆتببایی و ئابلۆقەکببان هەڵگرتنببی مانببای بە کە ،٢١١٥ ڕێککەوتنببی بببۆ ەڕێببتەوەنەگ ترامببپ
 .زەختە

 
  گەڕانەوە کە وایە پێیان لێکۆڵەر زۆر نامومکینە، داهاتووی هەنگاوی کردنی پێشەینی کە داوە نیشانی ترامپ کە کاتێکدا لە
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 کە کۆمبار، سبەرۆک ببۆ دەببێ سیاسبی خۆکبوژیی وەک بکبا بێئیعتیەباری تبا اد هەوڵبی هێندە ترامپ کە ئەتۆمی، ڕێکەوتنی بۆ
 بببۆ بگەڕێببتەوە شببێوەیەک، هببی  بە نبباتوانێ، بەڕێببوەبەرایەتی»: دەڵببێ مببیلەر. هەڵەژێببردرێتەوە دووبببارە ٢١٢١ لە بەتەمببایە

 گەبجباڕ دەببنە ئەوان ڕاسبتیدا، لە. سیاسبەتەکەی و خبۆی متمبانەبوونی جێبی بنکبۆڵکردنی ببێ ئێبران، لەگەڵ ڕێککەوتنەکەی
 (بیببرۆکەی) دیسببان و بەرجببام نێببو بگەڕێببنەوە دیببکە جببارێکی کە بببووبێ ئەوە تەنیببا هەواڵنە هەمببوو ئەو ئامببانجی ئەگەر

 «.بفرۆشنەوە ئابلۆقەکان هەڵگرتنی
 
 هەسبت تباران ئەگەر» هەیە، کبردوون زینبدانیی ئێبران کە ئەمریکاییانە شەش ئەو لەسەر وتووێژ ئەگەری کە وایە پێی ڕۆم
 کردنببی تونببدتر و دیپلۆماسببی وەسببتانی کە دەکببا زیبباد ئەوەش بەاڵم« .هەلببدەگیرێن ئابلۆقەکببان لە بەشببێک کە بکببا پببێ

 دەکبا خبۆش ناسبەقامگیری لە شبێوەیەک بۆ بوار کە نوسخەیەکە داهاتوودا مانگی شەش لە ئێران ئابووریی سەر بۆ زەختەکان
 شبەڕیان کە ببن پێبداگر ئێبران و یەکگرتووەکبان واڵتە ڕێەەرانبی ئەگەر ە تەنبان سەربازی، ناکۆکیی هۆی بەێتە دەتوانێ کە

 .ناوێ
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٥٢ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٩ی جوونی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 

 با شەڕ ببێبۆ چاوترسێن کردنی ئێران لێگەڕێن 
 
 کریستیان وایتن -نەیشنال ئینتەرێست 

 
. فبارس کەنبداوی لە پاپۆڕەکبان هباتوچۆی سبەر دەخەنە تەگەرە کە دا بەڵێنییبان ئێبران تێئۆکراتەکبانی ڕێەەرە ئاپریل، لە

 ەکبان،یەکگرتوو واڵتە بازرگبانیی هاوبەشبانی نەوتهەڵگبری پاپۆڕی سەر کردنە هێرش بە بەڵێنییەکەیان ڕابردوو، حەوتووی
 ئۆرانیبۆمی ڕێبژەی کە داوە بەڵێنبی ئەتبۆمییەکەی هەڕەشبە ببۆ هەوڵیبدا دوایبین لە ڕێبژیم ئێستا. سەر بردە نۆروێژ، و ژاپۆن

 .بکا زیاتر پێدراوە ڕێگەی کە لەوەی پیتێندراو
 

 . دەکا زادئا دونیای سەر بۆ هێرشەکانی بۆ وەاڵمدەریی لە دەربازبوون لە خۆی دوورودرێژی مێژووی لەسەر حسێب تاران
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 ئببێمە لەگەڵ خببۆی هەمیشببە کە بببدەین دەوڵەتێببک لەگەڵ شببەڕ بە ڕێببگە و بکێشببین هێڵیببک دەبببێ ئببێمە زوو یببا درەنببگ بەاڵم
 .بینیوە لەشەردا

 
 هەم ئێبرانن، پسبانەوەکانی ببێ سبەربازییە ئاکبارە تبازەترین تەنیبا نەوتهەڵگرەکان پاپۆڕە سەر بۆ هاوئاهەنگەکان هێرشە

 تباران مبای، مبانگی سبەرەتای لە. دەچبن بەڕێبوە ئەوان کبونتڕۆڵی ژێبر بریکارەکانی ڕێگەی لە کە نەیئەوا هەم و ڕاستەوخۆ
 باڵوێمخبانەی سبەر کردە هێرشیان کاتیوشا بە بەکرێگیراوەکانی دواتر، ڕۆژ چەند. بازرگانی پاپۆڕی چوار سەر کردە هێرشی
 چبوو بەڕێبوە ئەفدانسبتان لە هێرشبێک پۆمپێئبۆ، مایبک ەدەرەو کاروبباری وەزیبری قسەی بە و بەغدا لە یەکگرتووەکان واڵتە
 بببێ فڕۆکەیەکببی لە تەقەیببان هەروەهببا ئێرانییەکببان. یەکگرتووەکببان واڵتە سببەربازی چببوار برینببداربوونی هببۆی بببووە کە

 .کردوە یەکگرەتووەکان واڵتە فڕۆکەوانی
 

 ١٩٧٩ لە کە ئیسبالمیی، کۆمباری دامەزرانبی انیسبەرەتاک ببۆ دەگەڕێبتەوە کە دێتەوە ئاکارانە شێوە ئەو لەگەڵ باشی بە ئەوە
 ئامبببانجە و پڕەنسبببیپ بەپبببێچەوانەی ئەمریکبببای، یەکگرتووەکبببانی واڵتە دیپلۆماتەکبببانی کە کاتێکبببدا لە کبببار، سبببەر هببباتە

 دەریاییبان هێبمی مۆڵگەکانی تاران بەکرێگیراوانی. گرتن بارمتە بە ڕەوشتیی، خاوەن و نێوەنەتەوەیی یاسای بنەڕەتییەکانی
 سبباڵەکاندا هەمببان لە دواتببر یەکگرتووەکببان، واڵتە باڵوێمخببانەی سببەر کببردە هێرشببیان تەقانببدەوە، ١٩٨٣ لە لوبنببان ەل

 کاریببان هەمببان ئەوان) کوشببتیانن و کببردن ئەشببکەنجە هەنببدێکیان گببرتن، بببارمتە بە بەیروتببدا سەرانسببەری لە ئەمریکاییببان
 مشبەی و خەسباندی و کبرد حیمببوڵاڵ چەکبدارێکی خممبی لە تەقەی ١٩٨٥ لە موسبکۆ تبا کرد سۆڤییە  دیپلۆماتەکانی لەگەڵ

 .(نەبۆوە دیکە گیرگرفتی تووشی موسکۆ ڕووداوە ئەو دوای ناردەوە، بۆ لەتوکوتکراوی بە خممەکەی
 
 ئەمریکاییببان تاقمێببک و تەقانببدەوە سببعودییان عەڕەبسببتانی لە خببوبەڕ بببورجی پێگەکببانی ئێببران بەکرێگیراوانببی ١٩٩٦ لە

 هێبمی سبەربازی ٢١١٧ لە تباران. ببووە عێبراق لە ئەمریکبایی هەزار لە پتبر کبوژرانی بەرپرسبی ئێبران کباتەوە، ولە. کوشتن
 لە کبرد، یەکگرتووەکبان واڵتە دەریبایی هێبمی سبەربازی لەگەڵ کاری هەمان ٢١١٦ لە و گرتن، بەبارمتە بریتانیای دەریایی
 واڵتە ئەو. ببوو شبەڕ یاسبای پێشبێلکردنی کە دا نیشبان ایەتیکەرانەسووک شێوەیەکی بە گیراوەکانی ئێران ڕووداەکەدا هەردوو

 لە حیمببوڵاڵ و باشوور لە حەماس دەکا، بەخێو ئیسڕائیل سنووری لە بەکرێگیراو سەربازیی هێمی دوو کاریگەر شێوەیەکی بە
 لە ەڵکببوەرگرتنک بە شببێوە، هەمببان بە تبباران. جوولەکببان دەوڵەتببی سببەر دەکەنە هیببرش پسببانەوە بببێ ئەوان و ببباکوور،

 عەڕەببی، یەکگرتبووی ئیمباڕاتی و سبعودی عەڕەبسبتانی یەکگرتووەکبان، واڵتە هاوبەشەکانی دژی حوسییەکانی، بەکرێگیراوە
 ببۆ و سعودی عەڕەبستانی پێتەختی سەر دەکرێتە هێرش ئێرانی فڕۆکەوانی بێ فڕۆکەی و مووشەک بە شەڕەدا لەو. دەکا شەڕ
 .ناوچەیی فڕۆکەخانەی ناویاندا لە نعەڕەبستا لە ئامانر هەندێک سەر
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 ڕاسببتەوخۆ دواییببانە ئەو هێرشببەکانی و کببردوە، دەرببباز بەرپرسببیارەتی ببباری ژێببر لە خببۆی دوورودرێببژ مبباوەیەکی بببۆ تبباران
 هەنبباردەکەری دووهەم ئەمریکببا ئێسببتا کە کاتێکببدا لە. ئامببانر دەکەنە یەکگرتووەکببان واڵتە ئابوورییەکببانی بەرژەوەنببدییە

 ببۆ و نێوخۆ بازاڕی بۆ بکەین دروست پێ نەوتیی بەرهەمی و بیپاڵێوین تا دەکەین هاوردە زۆر نەوتێکی هێشتا مەئێ نەوتە،
 نەوتبببی بە هێشبببتا نێبببونەتەوەیی هببی هەم و یەکگرتووەکبببان واڵتە ئبببابووریی هەم سبباکار، شبببێوەیەکی بە. کبببردن هەنبباردە

 .بەستراوەتەوە نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی
 

 . دەکەن دەستەوەستانیی ڕاوێژی هاوپەیمان واڵتانی پێتەختی و واشینگتۆن لە "پسپۆڕان" هەمان رهە هەمیشە، وەک بەاڵم
 

 قەببووڵ یەکگرتووەکببان واڵتە ڕێەەرایەتیببی بە فببارس کەنببداوی لە تانکەرەکببان ئیسببکۆرتی مەئمببورییەتی ئەوان ئەوپەڕەکەی،
 یەکگرتوەکبببان واڵتە دیبببکەی سبببەربازیی و سبببمانیئا دەریبببایی، سبببامانە و دەکبببا ئبببازاد ئێبببران بنەڕەتبببدا لە ئەوە. دەکەن

 .بن ئارام و هیند ئوقیانووسی ناوچەی لە چین کردنی چاوترسێن بۆ سامانانە ئەو دەبوو کە کاتێکدا لە دەبەستێتەوە،
 

 بەرپرسببانی پببایەبەرزترین میەن لە ئێببران شببەڕانگێمانەی ئاکببارە ئەو ئبباخۆ دەکەن پرسببیار دەنگببانە ئەو هەمیشببە، وەک
 میانڕەوەکببانی کە دەڵببێن شببێوە هەمببان بە ئەوان بببوون؟ سببەرەڕۆیانە عەمەلیبباتی یببا دراوە لەسببەر بڕیاریببان ئێببران ەتبیدەوڵ
 ڕاببردووی ببڕوانێتە کە هەرکەس بەاڵم. دەکا بنکۆڵ ئەوان سەربازیی هەڵمەتێکی و بگرن بەدەستەوە دەسەاڵ  ئامادەن ڕێژیم
 ئێرانبدا سیاسبەتی لە هەمیشبە تونبدئاژۆکان ئیسالمیسبتە کە دەبینبین تییەڕاسب ئەو ئیسبالمی، کۆماری تاوانکاریی ساڵەی چل

 ڕێەەرانببی میەن لە ئاشببکرا بە تببارانیش ئەتببۆمیی هەڕەشببەی. جەفەنببگە پببێ قسببانەیان ئەو بببۆیە کببردوە، ئاخیریببان قسببەی
 .هاوئاهەنگە دیکەیان هێرشەەرانەکانی ئاکارە لەگەڵ کە دیارە جوان و دەچێ بەڕێوە ڕێژیم

 
 ئەفدانسبتان و عێبراق شەڕی بەڕێوەبردنی لە هاوپەیمانانی و ئەمریکا ناکارامەیی لە بێماری لە سوود شێوە هەمان بە تاران

 کە شبوێنێک یە،"لیەبی" دیبکە ترسبێنەری بەسبەرهاتێکی. گیرۆدەیبانین هێشبتا دەیە دوو نبمیکەی دوای ئێستاش کە وەردەگرن،
 سباڵ هەشبت دوای ئێسبتا. کبردەوە لێشباوی بە پەنباخوازانی و ئباژاوە گبایدەر ،٢١١١ لە نباتۆ یبارمەتیی بە ڕێبژیم ئاڵوگۆڕی

 و ئیسالمیسببت لە لیەببی پاراسببتنی بببۆ دەسببەاڵ  وەدەسببتهێنانی خەریکببی حەفببتەر ژەنەڕاڵ دەسببەاڵتی ژێببر سببێکومرەکانی هێببمە
 دەوێ؟ چەشنەی لەو دیکە وێرانییەکی کێ. جیهادییەکانن

 
 باسبببی نبببابێ. بچبببێ لیەبببی یببا ئەفدانسبببتان عێبببراق، هبببی وەک شبببتێکی هببی  ێنببباب ئێبببران دژی سبببەربازیی هەڵمەتببی بەاڵم

 چاوترسببێن بببۆ سببمادەرانە لێببدانی سببنووردار، دەبببێ. بکەیببن دێموکراسببی بببۆ دونیببا کردنببی ئاسببایش خبباوەن یببا نەتەوەسببازیی
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 لە بەرچاومبان ییبااڵدەسبت لە کەڵبک دەتبوانین ئبێمە. نەکەن هەڕەشبە و شبەڕانگێمی داهاتوودا لە کە ئەوەی بۆ بێ کردنیان
 بە ئەوان دەریاییەکببانی توانبباییە و وەرگببرین ئێببران دەریاییەکببانی هێرشببە تببۆڵەکردنەوەی بببۆ ئاسببمانی و دەریببایی هێببمی

 دەڵبێ ئێبران بە ئاخیرەکەی کارە ئەو کردنی. دابەزێنین کەنارییەکانیان و دەریایی دامەزراوە سەر بۆ هێرشکردن بە تایەەتی
 ڕێگبای لە خۆیبان بااڵدەسبتیی دەتبوانن هاوپەیمانەکبانی و یەکگرتووەکبان واڵتە. نباکرێ حەممولتە پێمان چیدیکە ئێمە کە

 بەشببی ناویانببدا لە سیاسببییان، پێناسببەی و ئببابووری سببەرەکییە میەنە کە بپببارێمن ئێببران بببۆ ڕاسببتییە ئەو کببردنەوەی ڕوون
 سبەربازییەکانیان شبەڕانگێمییە بە درێژە بێتوو ئەگەر دەبن مەترسیدا لە ئەتۆمییەکانیان دامەزراوە و پااڵوتگە کەشتیوانیی،

 .بدەن ئەتۆمییەکانیان هەڕەشە و
 

 دەوێ، شبەڕی ئێبران ئەگەر" کە، کبردەوە وریبا ئێرانبی ئیسالمیی کۆماری تویتێکدا لە ڕابردوو مانگی ترامپ دۆناڵد سەرکۆمار
 چەنببدین بە ئێببران ".مەکەن یەکگرتووەکببان تەواڵ لە هەڕەشببە دیببکە جببارێکی هەرگیببم و ئێببران بە کۆتاییهبباتن دەبێببتە ئەوە

 دیکە جارێکی هاوپەیمانەکانمان و ئەمریکا کە وایە پێی بکا، لێ حاشایان ئاسانی بە بتوانێ کە داوە وەاڵمی ئەوتۆ هێرشی
 .بەرگریکەرانە ژێستی بە تەنیا ئەویش دەدەن، نیشان پەرچەکردار شێوە کەمترین بە و قسە بە تەنیا

 
 یببا بقبرتێنین، ئێبران پەلوپبۆی ئبێمە دەببێ یببا. ببدەینەوە بەرپەرچ و بگەیەنبین بەجبێ بەڵێنییەکانمبان ووەهبات ئەوە کباتی
 لە شببەڕ هەاڵیسبباندنی واتە کردوونببی، دامەزرانیببیەوە سببەرەتای لە کە بکببا شببتانە ئەو دەدەیببن هببانی بەکببردەوە کە ئەوەی

 .ئەمریکاییان کوشتنی و نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی سەرانسەری
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٥٣ مارەیژ لە) 
 

 ٢١١٩ی جوومی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
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لە کاتێکدا کە گرژیی نێوان ئێران و ئەمریکا پەرەدەستێنێ، حیزبوڵاڵ خۆی بۆ شەڕ لەگەڵ ئیسڕائیل 

 ئامادە دەکا
 

 جێس ڕۆسێنفێلد -یلی بیست دە

 
 کە شببوێنێک فببارس، کەنببداوی گرژیببی لە دوورە زۆر لوبنببان نبباوخۆی شبباخاویی نبباوچەی پببانەکەی و ئببارام جببادە - بەیببرو 
 هەمان. بوو دوور شەڕ لە خولەک ١١ ئێستا پێش حەوتوو چەند ئەمریکا دەڵێ ترامپ کۆمار سەرۆک

 
 بەاڵم. خبوارەوە خسبتۆتە ئێرانیان فڕۆکەوانی بێ فڕۆکەیەکی یەکگرتووەکان واڵتە کە گوتی شەممە پێنر ڕۆژی ئەو کە شوێن
 گببوێرەی بە و. شببەڕ هێڵببی دەبببنە خێببرا ئیسببڕائیل سببنووری نمیببک دۆاڵنەی و گببرد ئەو بکببا، پببێ دەسببت شببەڕ هەرکببا  ئەگەر

 .بێ زووانە بەو دەتوانێ ساتەوەختە ئەو حیمبوڵاڵ، فەرماندەکانی
 

 و ئێبببران ببببۆ بەاڵم. ببببوو نەریتیبببی شبببێوەی بە تەقەکبببردن شبببەڕێکی مەبەسبببتی ئەو رد،کببب شبببەڕی باسبببی ترامبببپ کە کاتێبببک
 نبباکۆکی لێببواری دەگەیەنێببتە نبباوچەکە کە خنکێنەرەکببانییەتی گەمببارۆ بە ترامببپ ئببابووریی شببەڕی ئەوە هاوپەیمانەکببانی،

 .دێڵێتەوە بەرپەرچدانەوە گایڕێ تاقە وەک سەربازیی تێکهەڵچوونی دێتو هەر ترامپ ئابلۆقەکانی ئامانجەکانی. سەربازیی
 

 گەمارۆکببانی ئامببانجی بببوونە ئەوانببیش و ئێببرانن، بریکباری و نمیببک هاوپەیمببانی حیمبببوڵاڵ فەرمانببدەکانی لوبنببان، لە لێبرە
 حیمببوڵاڵ کە شبوێنێک دژوارانە شباخە ئەو هەببێ، درێبژەی زەختە ئەو ئەگەر کە دەکەن هەڕەشە ئەوان. یەکگرتووەکان واڵتە
 داگیرکببباریی و ٢١١١ سببباڵی لە ئیسبببڕائیل سببباڵەی ٢٥ داگیرکببباریی بە هێنبببان کۆتبببایی ببببۆ پبببارتیمانیی یخوێنببباوی شبببەڕی
 کباولکەرتر گەلێبک شبەڕەکە ئەوجبار کە دەڵبێن ئەوان. بکباتەوە پبێ دەسبت شبەڕە ئەوە سبەرلەنوێ دەتبوانێ بەڕێوەبردن٢١١٦
 .دەبێ

 
 نە دامەزرانببن، خەریکببی ئیسببڕائیل سببنووری لە ردووە،کبب شببەڕیان ڕاهێنببانی سببورییە نبباوخۆی شببەڕی لە حیمبببوڵاڵ، هێمەکببانی

 .گۆمن داگیرکراوەکانی بەرزاییە لەوبەری سورییەش لە بەڵکو لوبنان لە تەنیا
 

 ئامبادەی و ببووە زەرەرمەند گەمارۆکان هۆی بە ڕێکخراوەکەیان دەڵێن دەکرد بیست دەیلی بۆ قسەیان کە حیمبوڵاڵ شەڕکەرانی
 .بمانێ پێویستی بە رانئێ کە کاتێک و ئەگەر شەڕن،
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 گەمارۆکببان" دەڵببێ، لوبنببانە و ئیسببڕائیل سببنووری لە شببەڕکەر ٨١١ بەرپرسببی کە حیمبببوڵاڵ ئەفسببەرێکی سببەمیر، فەرمانببدە
 دەببوێرێ خبۆ خبۆی ڕاسبتەقینەی نێبوی هێنبانی بەکبار لە ئەو ".بکەیبن ئامادە ئیسڕائیل بەرەی بۆ خۆ کردووە ناچار ئێمەیان
 '.دەکەین تەقە یەکەم ئێمە ئەوجار" دەڵێ، ئەو. بکا وتووێژ میدیاکان ڵلەگە نییە ئیجازەی چونکە

 
 هێمێکبی بۆتە و گۆڕاوە  ڕا لەبنەڕە  حیمبوڵاڵ ئەسەد، ڕێژیمی لە پشتگیریی بۆ ٢١١٢ لە سورییە شەڕی ناو چوونە دوای لە

 واڵتە کە وەردەگببرێ لهببامئی ئێببران ئیسببالمیی شۆڕشببی پاسببدارانی سببوپای لە شببیعەیە ڕێکخببراوە ئەو. نبباوچەیی شببەڕکەری
 .تێرۆرەوە لیستەی ناو خستوویەتیە یەکگرتووەکان

 
 هببۆی بببووە کە کببرد، ئێرانببی لەگەڵ ئەتببۆمی ڕێککەوتنببی لە چببوونەدەر هۆیەکببانی باسببی ڕابببردوو سبباڵی ترامببپ کە کاتێببک
 (ئێبران) دەسبەاڵتی ندنیئەسبتا پەرە هبۆی ببوونە کە کرد میلیشیاکانی لە ئێران پشتیوانیی باسی ئەو هەنووکەیی، قەیرانی

 .دا بەینە لەو سەرەکییە ئامانجی حیمبوڵاڵ بێنێ، پێ کۆتایی بەتەمایە یەکگرتوەکان واڵتە کە ناوچە لە
 

 .ئێران بەکرێگیراوانی هاندانی هۆی دەبێتە و دەبێ زیاتر دێتو هەر زەختەکە بەاڵم
 

 و عێببراق لە ئێببرانە هاوپەیمببانی میلیشببیای ێنببانیڕاه خەریکببی کە کاتێکببدا لە شببەڕە خەریکببی سببورییە لە هێشببتا حیمبببوڵاڵ
 مەسببەلەی لەسببەر فەلەسببتینییەکان هاوپەیمببانە لەگەڵ ناکۆکییەکانیببان ئێببران و ڕێکخببراوەکەی دەڵببێ فەرمانببدەکە. یەمەن
 بەاڵم داببوون، جیباواز لەبەرەی ئەوان خوینباویی نباوچەیی شبەڕێکی هبۆی بووە سورییە شۆڕشی کە کاتێک ناون، وەم سورییە
 .فەلەستین ئیسالمیی جیهادی و حەماس ڕاهێنانی بە کردووە دەستی دووبارە ئێران

 
 کەسببێکی بە بببوو لەوێ ئەو و دەبێببتەوە تببیکەڵ ئەوێ گردەکببانی لەگەڵ کە دەڕوانببێ دۆاڵنەدا ئەو بەسببەر کە ژوورێکببدا لە

 .ناچێ پێشو شەڕەکانی لە یچکامه وەک داهاتوو شەڕی دەڵێ سەمیر دادەنا، ئیسڕائیل سوپای بۆ کەمینی ئەزموون، خاوەن
 

 دەبێبتە کە دەکباتەوە، سورییەدان دەسەاڵتی ژێر لە کە گۆمن بەشەی ئەو لە حیمبوڵاڵ پێگەکانی گرینگیی لەسەر جەخت ئەو
 دژی چەکبی و فبڕۆکەوان ببێ فبڕۆکەی توانبایی بە خبۆ و ئیسبڕائیل، دژی دیبکە بەرەیەکبی کبردنەوە ببۆ ببوار ڕەخساندنی هۆی

 .ڕاهاتوو شەڕکەری هێمی لەگەڵ کەوتوون دەستیان سورییە لە کە چەکهایەک ڕادەنێ، دەریایی ێمیه دژی و فڕۆکە
 

  دەوڵەتی) بەاڵم بکەینەوە گۆمن لە دیکە بەرەیەکی کە بووین ئاوا  بە سورییە شەڕی پێش ئێمە" گوتی، فەرماندەیە ئەو
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 حیمببوڵاڵ چامکییەکبانی بۆ سنووری شەڕ، پێش ئەسەدی ڕێژیمی کە بوو ئەوە مەبەستی  ".دیاریکردبوو سووری هێڵی (سورییە
 ".نییە بوونی سوور هڵێکی هی  ئێستا" گوتی، ئەو. کردبوو دیاری خۆی دەسەاڵتی ژێر ناوچەی لە
 

 گەمارۆکبانی بەاڵم لوبنبان، و ئیسبڕائیل لە بەربباڵو وێرانیی هۆی دەبێتە تازە شەڕێکی کە دادەنێ بەوە ددان فەرماندەیە ئەو
  ئابووری
 گەڕانبببی وەڕاسبببتی هبببۆی دەبێبببتە کە دەکەنەوە کەم زۆر حیمببببوڵاڵ ببببۆ ئێبببران ئبببابووریی پشبببتیوانیی و دەکەن ئیفلبببیر ئێبببران

 .ڕاستەقینە مۆتەکەیەکی
 
 بەاڵم. نیبوە ببۆتە حیمببوڵاڵ شبەڕکەرانی مبووچەی ئێسبتا هەر کبردن، لەگەڵ قسبەی بیسبت دەیلبی کە شەڕکەر سێ گوێرەی بە

 .بەهێمە سەربازییەوە ڕوانگەی لە ڕێکخراوەکەیان کە پێداگرن بوون، زەرەمەند ئابورییەوە واریب لە ئەوان کە لەکاتێکدا
 

 کە ،"بفرۆشبێ نەو  نباتوانێ کەس هبی  یبا دەفرۆشبین نەو  هەموومبان یبا گوتوویبانە ئێرانییەکبان" دەڵێ، سەمیر فەرماندە
 دەیلبی ببۆ قسبەیان کە شبەڕکەرەی دوو ئەو وەک هەر. ەبەستراوەتەو ئێرانەوە هی بە چۆن حیمبوڵاڵ بەرژەوەندیی دەدا نیشان
 ئاکارەکببانی وەاڵمببی کە نبباوخۆیی، نەوەک دەکببا نبباوچەیی شببتێکی وک حیمبببوڵاڵ نیگەرانییەکببانی باسببی ئەو کببرد، بیسببت

 دەڵبێ، فەرمانبدەکە. لوبنبان خاکی لەسەر ئیسڕائیل ئاکاری نەوەک ناڤینە خۆرهەاڵتی لە یەکگرتوەکان واڵتە هاوپەیمانانی
 ".کردبێ کارەی ئەو ئیسڕائیل کە دەکرێ لەگەڵ هەڵسوکە  وای بکەوێ، ئێران بەر مووشەکێک هەر ئەگەر"

 
 و ئێبران ئەتبۆمیی ڕێککەوتننبامەی لە یەکگرتووەکبان واڵتە کشبانەوەی پاش ناوچەدا لە ناسەقامگیریی پەرەگرتنی سەرەڕای
 دەکبا ناچبار ئێبران "زەخبت ئەوپەڕی" سیاسبەتی کە گەیانبدووەڕای ترامبپ بەڕێوەبەرایەتی ئابلۆقەکان، چەسپاندنی دەستپێکی

 .بێ ملکەچ کە
 

 ئەمریکبایی زانکبۆی لە ئیسبالمییەکان جبوواڵنەوە پسبپۆڕی و سیاسبی زانسبتی پرۆفیسبۆری موسبەللی، ئەحمەد گوتەی بە بەاڵم
 بەکرێگیببراوە و ئێببران بە ئامبباژە بە موسببەللی. هەیە پێچەوانەیببان کبباریگەریی واشببینگتۆن ئابوورییەکببانی زەخببتە بەیببرو ،

 و کبۆدەکەنەوە خبۆ ئەوان واببوو کە دەبینبێ، نەمانبدا و مبان شەڕی لە خۆی تەوەرە ئەو کە دەبینی تۆ" دەڵێ، ناوچەییەکانی
 و کبردووە زیباتر لوبنبان لە خبۆی سیاسبی نفبوزی ئاشبکرا بە چۆن کە دەکا حیمبوڵاڵ بە ئاماژە ئەو ".دەکەن بەهێم تەوەرەکە

 .ناون هێرشەەرانەیان هەنگاوی عێراق و یەمەن لە هاوپەیمانەکانی
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 ئەوان سبەربازییە، پەرچەکبرداری ئەوان ڕێگای تەنیا و. نابا لەناو ناوخۆوە لە خۆی و نابێ بێدەنگ ئێران" دەڵێ، موسەللی
 دەدا یەکببانناوچەی بەرپەرچببدانەوە بڕیبباری کە ئێببرانە ئەوە کە نیببیە لەوەدا گومببانی هببی  ئەو ".نیببیە دیکەیببان بژاردەیەکببی

 .بکا  شتێک بیهەوێ خۆی دەستپێشخەریی بە کە دیکە بریکارێکی یا حیمبوڵاڵ نەوەک
 

 لە باشببیان نمببوونەیەکی مببای مببانگی لە ئیسببڕائیل هەڵەژاردنببی بەرەبەری لە غەززە و ئیسببڕائیل نێببوان مووشببەکەارانەکانی
 هێرشببی لەبببارەی ئیسببالمیی جیهببادی میەن لە ەکهەڕەشببەی بە ئامبباژە سببەمیر فەرمانببدە. دایببن پێشببان تاکتیکەکانببدا گببۆڕانی

 تباقمە ئەو لێبدوانی لە ئاشبکرا ئباڵوگۆڕێکی هەڕەشبەکە. نەچبوو بەڕیوە کە دەکا، باکوور لە حەیفا شاری سەر بۆ مووشەکیی
 میەن لە کە دەسببتەواژەیەک هەبببوو، "بێببدەنگیی بەرامببەەر لە بێببدەنگیی" هەڵوێسببتی پێشببدا کە فەلەسببتینییەبوو ئیسببالمییە

 توانبایی بە خۆ ئەو. نابن سەربازیی دوژمنکاریی دەستپێشخەری ئەوان کە مانایە بەو لێوەردەگیرا کەڵکی ئیسڕائیلەوە سوپای
 ببوو پەیامێبک ئەوە" دەڵبێ، و ئێبرانە بەدەست بڕیارەکەی کە هەڵدەنێتەوە باکوورەوە یا باشوور لە ئیسڕائیل لە کردن تەقە

 ".ناکا تەقە ئێرانییەکانەوە بە پەیوەندیکردن پێش هەرگیم ئیسالمیی جیهادی. ئێرانەوە و ئێمە میەن لە
 
  ببێ کۆتایی بێ شەڕی وێدەچێ کە سورییە خوێناوی شەڕی لە ساڵ چەند دوای حیمبوڵاڵ ئەزموونی بە جەنگاوەرێکی ،"ئەسیر"

 میبدیاکان گەڵ لە نیبیە ۆیبانب حیمببوڵاڵ چەکبدارانی چونکە وەردەگرێ خوازراو ناوێکی لە کەڵک ئەو. لوبنان بۆ گەڕاوەتەوە
 گرتنببی پەرە دوای کە چەکببدارانە، لەو زۆر وەکببوو دەڵببێ ئەو دەبینببین، یەکتببر بەیببرو  لە ئببێمە کە کاتێببک. بببکەن قسببە

 نەهبباتووە پببێ کۆتاییببان سببەربازییەکانی ئەرکە لوبنببان گەڕاونەوە سببورییەدا، لە بەرچبباو ڕووبەرێکببی لە ئەسببەد دەسببەاڵتی
 .ئیسڕائیل سنووری بەرەی بۆ اشوورب بۆ گوازراونەوە بەڵکو

 
 و خبببۆی باسبببی و "باشبببوور ببببۆ دەچبببن پێبببدێ، کۆتبببایی سبببورییە لە مەئمورییەتەکانیبببان کە کەسبببانەی ئەو" دەڵبببێ، ئەسبببیر

 یەکەکبان لە هەنبدێک".پێبدراون نوێیان مەئمورییەتی کەنداو لە گرژییەکان کردنی تەشەنە دوای چۆن کە دەکا فەرماندەکانی
 ".گەڕاونەوە کەس هەزاران بە گۆمن، یا و لوبنان بۆ گەڕاونەوە زۆر بەشێکی ەاڵمب ماون سورییە لە
 

 وەک هورمبوز گەرووی گرژییەکبانی بە ئاماژە ئەو و کردووە بەهێم ئەسیری باوەڕبەخۆبوونی سورییە لە سەربازیی سەرکەوتنی
 هورمببوز لە ئبباگر پڕیشببکێکی ئەگەر ندەڵببێ فەرمانببدەکان" دەڵببێ، ئەسببیر. دەکببا ئیسببڕائیل گەڵ لە نبباکۆکی نببوێ سببەرچاوەی

 ".دەبێ لوبنانیش لە ئاگر پڕیشکێکی هەبێ،
 

  ئەو. نابینێ نمیک گەلێک ڕووداوێکی وەک هەیە، بوونی ئەگەرچی ئیسڕائیل، لەگەڵ شەڕ ئەگەری دەڵێ موسەللی بەاڵم،
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 سبەرقاڵی زۆرتبر ئێسبتا ئێبران اونباوبر بۆچبوونی بە. ببێ شەڕ خوازیاری حازردا حاڵی لە حیمبوڵاڵ کە هەیە لەوەدا گومانی
 .عێراقە و کەنداو ناوچەی لە وەاڵمدانەوە

 
 ئەتببۆمییەکە ڕێککەوتببنە لە تەواوی بە ئێببران و ئوروپببا کە دەبببن شببەڕ تووشببی کاتێببک لوبنببان و سببورییە" دەڵببێ، موسببەللی
 بە ئامباژە ئەو ".گەورەیە کیشبتێ ئیسبڕائیل مەسبەلەی" دوورە، زۆر جارێ ئیسڕائیل لەگەڵ شەڕ کە وایە پێی ئەو ".بکشێنەوە

 ئەوە وانیبیە پبێم مبن بەاڵم هەیە شبەڕ ئەگەری هەیە، ببوونی زەختێک کەوابوو" دەدا، درێژە و دەکا ٢١١٦ شەڕی تێچووەکانی
 دەڵبێ، حیمببوڵاڵ ببۆ ئامباژە بە بەاڵم. دەکەنەوە کەم گرژییەکبانیش بکبرێن، سبووکتر ئابلۆقەکان ئەگەر دەڵێ ئەو".بێ نمیک

 ".ئامادەن ئەوان بەڵێ ؟(شەڕ بۆ) دەنئاما ئەوان"
 

 لەوانبی دەببێ کباولکەرتر کە لوبنبان - ئیسڕائیل ناکۆکی خوێنی حەمامی بەرەو لەسەرخۆ مارشی بارەی لە موسەللی بەراوردی
 لە شبببەڕکەرەکان یەکە فەرمانبببدەی و بەیبببروتە لە کە حیمببببوڵاڵ ئەفسبببەرێکی ،"ئەیبببمەن فەرمانبببدە" وتەکبببانی لە پێشبببوو

 وەبیبر ئێبران و حیمببوڵاڵ کەواببوو هەن، شبەڕکەرێکمان چ ئبێمە کە دەزانبێ ئەمریکا" دەڵێ، ئەو. دەدەنەوە ەنگد سورییەشە،
 ببۆ هێبرش جبۆرە هەر لەببارەی سبوور هێڵبێ ببوونی باسبی کە کاتێکبدا لە ".ببێ خبراپ چەندە دەتوانێ شەڕ کە دێننەوە دونیا
 گەرم باسبی هبۆی ئاشبکراکەری دەتبوانێ کە هەیە، شبەڕ لە اردنببو خۆ بۆ بەهێم ویستێکی کە پێداگرە ئەو دەکا، ئێران سەر

 لە دەسبببت کە یەکگرتووەکبببان واڵتە بە هێنبببان قەنببباعە  واتە ببببێ ئیسبببڕائیل لەگەڵ بەمبببموانە تیکهەڵچبببوونی لەببببارەی
 ".گەڵگرێ خۆی هەنووکەیی ستراتێژیی

 
 ئێبران سبەر ببۆ هێبرش سیاسەتی  نەتانیاهو ەک کاتێکدا لە. بێ لوبنان لەگەڵ ناکۆکی خوازیاری ئێستا وێناچی ئیسڕائیلیش

 تونێلەکببانی کە کاتێببک تەنببانە . بببواردووە لوبنببان لە دیببکە شببەڕیکی لە خببۆی ئەو بەر، گرتببۆتە سببورییە لە حیمبببوڵاڵی و
 .نەکرا لوبنان دژی کردەوەیەک هی  بوون، ئاشکرا ژانویە مانگی لە ئیسڕائیل  بۆ حیمبوڵاڵ

 
 و هەبببووە مەدەنببی خەڵکببی و ئیسببڕائیل سببەربازانی بببۆ کەمببی تێچببوویەکی کە غەززە، ەل ئیسببڕائیل شببەڕی پببێچەوانەی بە

 ببووە، بەدواوە ئیسبڕائیل ببۆ مەدەنبی و سەربازی گەورەی تێچووی لوبنان شەڕەکانی پاڵناوە، و نەتانیاهو بەرەو دەنگدەرانی
 .دەسەاڵتداران لە دەنگدەران ڕوووەرگێڕانی هۆی بوونە زۆرجار کە

 واڵتە ئابلۆقەکبببانی سبببەپاندنی چامکبببانەی هانبببدانی لەببببارەی و نەتانیببباهو بۆچبببوونی ئببباخۆ کە کبببرا یارپرسببب کە کاتێبببک
 فەرمیبی لێبدوانی لە خبۆی وەزیبران سبەرۆک ئۆفیسی حیمبوڵاڵ، لەگەڵ ناکۆکی هەاڵیسانی هۆی بەێتە دەتوانێ یەکگرتووەکان

 یبا لوبنبان سبنووری لە هەنووکەییەکان گرژییە لەبارەی بۆچوونی لەبارەی لێدوان دانی لە خۆی ئیسڕائیلیش ئەڕتەشی. بوارد
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 گوتیبان، ئەوان ببوارد، دەگبۆڕێ بنوێنێ، پەرچەکدردار ئابلۆقەکان بە بەرامەەر ئێران کە ئەوەی دوای هۆشیاریی، پلەی ئاخۆ
 ".بکەنەوە شی بتوانن لێدوانێک بە یا تەلەفۆن بە کە ئاڵۆزترە لەوە زۆر مەسەلەیە ئەو"

 
 حیمببوڵاڵ ئەنبدامی چەنبد بەسبەر نبوێی ئابلۆقەی یەکگرتووەکان واڵتە دارایی وەزارەتی ڕابردوو شەممەی سێ کە ئەوەی دوای
 وەزیرانببی سببەرۆک و نەسببڕوڵاڵ حەسببەن حیمبببوڵاڵ سببەرۆکی نێببوانی لە لەنبباوبردن هەڕەشببەی سببەپاند، لوبنببان پارلمببانی لە

 .کراون ئاڵووێر ،(دەکا ەبا خ هەڵەژاردنەوەی دووبارە بۆ کە) نەتانیاهو بنیامین ئیسڕائیل
 
 گرتنببی پەرە لەسببەر زۆر نەسببڕوڵاڵ ،٢١١٦ لە ئیسببڕائیل گەڵ لە شببەڕ سبباڵوەگەڕی سببێمدەهەمین بببۆنەی بە لێدوانێکببدا لە

 ڕۆژی  نەتانیباهو ".بەا نەمان بەرەو ئیسڕائیل" دەتوانێ دیکە شەڕێکی کە کرد هەڕەشەی و ڕۆیشت سەربازییەکانیان تواناییە
 حیمببوڵاڵ و لوبنبان لە "تێکشبکێنەر سبەربازیی گورزێکی" بکا هێرش حیمبوڵاڵ ئەگەر کە کرد هەڕەشەی ەاڵمداو لە یەکشەممە
 .دەوەشێنێت

 
 لە بڕیببارەکە کە دەبببێ ئاشببکرا زۆرتببر دێتببو هەر بببکەن، تەقە بە دەسببت ئێسببتا نایببانهەوێ ئیسببڕائیل و حیمبببوڵاڵ ئەگەرچببی

 ترامببپ، گببوتەی بە بببێ، هەرچۆنێببک. دەکببرێ دیبباری ئێببران ەرچببدانەوەیبەرپ چببۆنییەتی و واشببینگتۆن سیاسببەتەکانی میەن
 .بوو دوور خولەک ١١ تەنیا بگرێتەوە، مەدیتەرانە تا کەنداو لە لەوانەیە کە شەڕێک، وێدەچوو لەوەپێش حەوتوو چەند

 
 ٢١١٩ی جوومی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
----------------------------------------- 

 
 ئاخۆ کۆتایی ڕێژیمی ئێران نزیکە؟

 
 مایکڵ روبین -نەیشنال ئینتەرێست 

 
 کباتی ئەو کە ،١٩٨٨ لە نبماکەر سیسبرکی ئۆپەراسبیۆنی کباتی بەقەد ڕاسبتەوخۆ پێکدادانی لە یەکگرتووەکان واڵتە و ئێران

 .ننمیک بوو، جیهانی دووهەمی شەڕی دوای لە دەریایی تێکهەڵچوونی مەزنترین
 

  لێرەدا. ساویلکانە بەشێکیش و باشی بە بەشێکی کراوە، سەرف مەسەلەیە ئەو کردنی شرۆڤە بۆ زۆر ئۆکسیژێنێکی و جەوهەر
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 تبوێژینەوەی ببۆ ژیبام ئێسبالمیی کۆمباری لە مانبگ حەو  نبمیکەی مباوەی و ببوو یارم بەخت کە دەکەم باس بۆچوون هەندێک
 لە مببن. هێنبباون وەدەسببت زانیارییببانەم ئەو و ئێببران، مێببژووی فەلسببەفەی ەرلەسبب دوکتببۆرایەکەم بەڵگەنببامەی  تەواوکردنببی

 فارسبم کەنبداوی سبەردانی زۆرجبار کبردوە، کارم پێنتاگۆندا لە ئێران بەشی لە بوش دەبلیو جۆرج بەڕێوەبەرایەتیی سەردەمی
 .کردووە بەدواداچوونم ئێران لەسەر بەردەوام ڕابردوودا ساڵێ ٢٥ ماوەی لە و کردوە،

 
 سبەر خسبتنە زەخبت کە دەدرێ پبێ ببڕەوی سەیر ڕوانگەیەکی کە ساڵە دە لە زیاتر. هەیە ئێران لەسەر کاریگەریی زەخت (١

 لەسبەر پتبر زەختی تا ئێران" دەنووسێ تویتێکدا لە سەنچری دامەزراوەی لە ئەسفەندیاری دینا وێنە، بۆ. فایدەیە بێ ئێران
 کردنببدا  سببازش بەرامبەەر لە کە دەکەن وتببووێژ کاتێبک ئەوان. وایە کببوژیخۆ وەک دەوڵە  ببۆ ئەوە چببونکە ناکبا وتببووێژ ببێ

 دانوسبتانکارێکی شبێرمەن، وێنبدی پێبوانەیەک، وەک سبانتریفیوژەکان ڕێبژەی لە وەرگبرتن کەڵبک بە و ".بێبنن وەدەست شتێک
 .سەردەکەوێ کردندا ناچار بەسەر کردن سازش کە دەڵێ لێکدا لێکدا ئۆباما، بەڕێوەبەرایەتی

 
 لەگەڵ سبببەما وتببباری لە مبببن وەک هەر. هەڵەن زەختبببدا نوانبببدنی ببببایەخ کەم لە شبببێرمەن و ئەسبببفەندیاری هەردوو، مبەاڵ

 تێرۆریسببتییەکانم تبباقمە و سببەرەڕۆکان ڕێببژیمە لەگەڵ یەکگرتووەکببان واڵتە سیاسببەتی مێببژووی باسببی وردی بە شببەیتاندا
 ئبایەتوڵاڵ ،١٩٨١ لە وێبنە، ببۆ. هەیە پێشبینەی کە شبتێکە زەخبت بە بەرامبەەر ئێبران ئیسبالمیی کۆمباری چەمانەوەی کردوە،

 لەبەر ئەو. نەگەیشببتەوو داواکارییەکببانی گشببت بە کە کببردن ئببازاد یەکگرتووەکببانی واڵتە بارمتەکببانی کاتێکببدا لە خببومەینی
 کە قبورس دەهێنب ببارێکی بەبووە ئێبران کەوتبنەوەی تەریبک کە ئەوەی لەبەر بەڵکبو نەکبرد، ئەوکبارەی لێەڕاوانە دیپلۆماسیی
 .عێڕاق و ئێران شەڕی چاوگرتنی لەبەر بە تایەەتی بە گرێ، هەڵی نەیتوانی

 
 بمێنێببتەوە، دەسببەاڵتدا لە عێببراق لە حوسببێن سببەددام هێشببتی و کببرد قەببووڵ ئاگربەسببی ١٩٨٨ لە شببێوە هەمببان بە خببومەینی

 لە عێببراق - ئێببران شببەڕی ەدانببیدرێژ بببوو؟ چببی هببۆیەکەی. نەکببا قەببووڵی هەرگیببم کە خواردبببوو سببوێندی پێشببدا کە شببتێک
 .مەترسییەوە دەخستە ئێرانی ڕێژیمی مانەوەی کە بوو دژوار هێندە ئابوورییەوە ڕوانگەی

 
 ئبابووریی زەختبی لەبەر وتبووێژ مێبمی سبەر بۆ ها  ڕووحانی حەسەن کۆمار سەرۆک ئۆبامادا، بەڕێوەبەرایەتیی سەردەمی لە

 دژی سبپی کۆشبکی سەرەتادا لە کە یەکگرتووەکان، واڵتە پیرانی ئەنجومەنی ەییەکالیەن ئابووریی ئابلۆقەی سەپاندنی دوای
 .خۆی هی کردە شانازییەکەی دوایە بەاڵم بوو
 
  نێوان لە. گەیشتوە تێ هەڵە بە مەسەلەکە کۆی ئەو سانتریفیوژان، ڕێژەی لەبارەی شێرمەن باسی لەگەڵ پەیوەندی لە
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 قبا  پبێر بۆ نەو  نرخی و کرد زیادی قا  سێ نمیکە ئێران لەگەڵ ئورووپا یەکیەتیی بازرگانی ئاڵووێری ،٢١١٥ تا ١٩٩٨
 بەڵکببو نەبببوو، کببردنەوە سببازش بە پەیوەنببدییەکی هببی  ئەمە و کببرد زیادیببان زۆر سببانتریفیوژەکان ڕێببژەی بببۆیە. بببۆوە بەرز

 .بوو ڕاددەبەدەر لە دیپلۆماسیی هۆیەکەی
 

 بببۆتە ئێببران کە ڕاسببتییە ئەو. تێببدەگەن یەکگرتووەکببان واڵتە ەتەکانیسیاسبب لە و پێشببکەتوون ئێببران کاربەدەسببتانی بەاڵم
 ئەگەر تبببایەە  بە ببببدا، هبببان شبببەڕەنگێمی بەرەو ئێبببران لەوانەیە هەواڵنێرییبببدا کاناڵەکبببانی و لەکبببۆنگرە سیاسبببی تبببۆپی

 ببۆیە،. اشبینگتۆنو لە سیاسبی کێشبەی پەرەئەسبتاندنی هبۆی بەبنە دەتوانن ئەوان کە ئاکامە ئەو بگەنە ئێران کاربەدەستانی
 .یەکگرتوویی لە جگە نییە ڕێگاچارەیەکی هی  ئەمریکا

 
 و ئببادمیرال زۆربەی یەکگرتووەکببان، واڵتە لە. دەکببا دیبباری پۆسببتەکەیدا لە کارمەنببدێک هەر مببانەوەی مبباوەی سیاسببە ( ٢

 زیباتر پبلەبەرز هەرە انیئەفسبەر لە کەم ڕێژەیەکبی. دەسپێردرێ پێ تایەەتییان کارێکی ساڵێک چەند ماوەی بۆ ژەنڕاڵەکان
 لە بەاڵم. دەمێنبنەوە خۆیبان شوێنی لە ساڵە، چوار خممەتەکەی ماوەی کە سەربازییەکان، هێمە گشتیی بەرپرسی دەورەی لە

 .دەمێننەوە زۆرتر ماوەیەکی بۆ پلەبەرزەکان ئەفسەرە ئێران
 
 لە سببەممی حوسببێن کە ئەوەی پببێش جەعببفەری، عەلببی محەمببمەد ئیسببالمیی، شۆڕشببی پاسببدارانی سببۆپای سببەرۆکی وێببنە، بببۆ

 هەشبت مباوەی ببۆ فەدەوی عەلبی لەوە، جگە. بوو کارەکەی سەر لە ساڵ دوازدە نمیکەی بگرێتەوە جێگەی ئەمساڵدا سەرەتای
 جێگببای تەنگسببیری عەلیببڕەزا ڕابببردوو سبباڵی کە ئەوەی پببێش بببوو، پاسببداران سببوپای دەریببایی هێببمی فەرمانببدەی سببااڵن

 لە ئێبران ئیسالمیی کۆماری دەریایی هێمی لەنێو ،٢١١٧ کۆتایی لە و(. سەممی جێگری بە بوو دەویفە ئەو پاش. )بگرێتەوە
 .رێکخراوەیی تەکانی هۆی بووە ساڵ دە لە زیاتر دوای کە ها  پێک ئاڵوگۆڕ بەڕێوەبەرایەتییەکەیدا

 
 شۆڕشبگێریی ببوێریی دەببێ جێگبرەوەکە ا،ئیسالمیید کۆماری لە تایەەتی بە ئاراوە، دێتە ئاڵوگۆڕ فەرماندەییدا لە کە کاتێک
 هێبمی فەرمانبدەی کە کاتێبک نەویسبتەا، فەدەوییبان چبارەی لەوانەیە یەکگرتووەکبان واڵتە دەریبایی هێبمی. بسبەلمێنێ خۆی

 و تباران نێبوان دیپلۆمباتیکی کێشبەی سبەرەڕای و. تێدەگەیشبتن لێبی بەاڵم ببوو، ئیسالمیی شۆڕشی پاسدارانی سوپای دەریایی
 هاوشببببانە لەگەڵ پرۆفێشببببناڵیان و گەرم دوورودرێببببژی پەیوەنببببدیی یەکگرتوەکببببان واڵتە دەریببببایی هێببببمی  ن،واشببببینگتۆ

 هببێڵە دەدەن هەوڵ ئێرانببی تازەکببانی فەرمانببدە کە کاتێکببدا لە مێببژوو، بببوونە ئێسببتا ئەوانە گشببت. هەبببوو ئێرانییەکانیببان
 .بکەنەوە تاقی دیاریکراون لەمێژە کە سوورەکانی
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 بببێخەوش گەردەلببوولێکی تووشببی ئێببران ئیسببالمیی کۆمبباری. ببین ئێببران ئیسببالمیی کۆمبباری مەرگببی شبباهیدی ەیەلەوان ئبێمە( ٣
 بە گبوێنەدان ببۆ ئاسبیایی و ئوروپبایی واڵتبانی بە تباران هیبوای. گەیانبدوە ئبابوورییەکەی بە زەرەریان ئابلۆقەکان و بووە،

 ئاکببامە بەو لێکببدانەوەکانیان لە واڵتببانە ئەو بازرگانەکببانی کە کاتێببک هێنبباوە، شکسببتی یەکگرتووەکببان واڵتە ئابلۆقەکببانی
 ئەوەی چباوگرتنی لەبەر بەببێ ببکەن، یەکگرتووەکبان واڵتە سبماکانی مەترسبیی تووشبی خۆیبان ناتوانن ئەوان کە گەیشتوون

 دەببێ ازرگانەکبانب بەاڵم دەکەن، وشبە ئاڵووێری دیپلۆماتکاران و سیاسەتوان. هەیە ئاواتێکیان و حەز چ دەوڵەتەکانیان کە
 دەقباودەق چبونکە سەرسبوڕمان، هبۆی بەبنە نبابێ لەوانە هیچکام هەڵەە . بگرن چاو لەبەر ئاکامەکان و پشکەکانیان خاوەن
 و ئێران سەر بۆ ئابلۆقە خستنی بڕیاری کرانی پەسند بۆ ١٩٩٥ و ١٩٩٤ لە کلینتۆن بیل سەرکۆماریی کاتی لە مشتومڕ هەمان
 .بووە داڕمان تووشی ئێران دراوی ئێستا کە ئەوەیە جیاوازی تەنیا. هەڵدا سەری لیەی،

 
 و مببردنە خەریکببی تەمەن چوونەسببەرێی هببۆی بە ئیسببالمیی کۆمبباری پیببری سببوپای. نیببیە ئببابووری تەنیببا گیروگبرفتەکە بەاڵم

 ئباڵوگۆری انئێبر لە کە جبار دوایبین ،١٩٨٩ پێچەوانەی بە. نەماوە زۆری بۆخۆشی کە دەزانێ خامەنەیی عەلی گەورە ڕێەەری
 ئەو سیستەمیشببدا لەنبباو و دانیببیە ئببارا لە ڕوون جێگرەوەیەکببی هببی  ئێسببتا چببوو، بەڕێببوە دەسببەاڵ  لببوتکەی لە ڕێەەریببی

 کودەتبای تەنبانە  یبا ڕێگاچبارە ببێ دۆخێکبی وێبدەچێ زۆر. بەڕێبوە بچێ گیروگرفت بێ ئاڵوگۆڕەکە کە نییە باوەڕبەخۆبوونە
 بە کە بببووە نۆرمێببک ئەوە نببا، یببا ئیسببالمیی کۆمبباری. ژەنڕاڵەکببان ڕکێفببی ژێببر نێببتەبێ مەمکببان کە ئبباراوە بێببتە سببەربازیی
 .هەبووە بوونی ئێران سەردەمی مێژووی درێژایی
 ئێرانییەکبان کە کاتێکبدا لە بەاڵم،. بێبمارن لێیبان ئێبران نێوخبۆی خەڵکی کە دەزانن پاسداران سوپای و خامەنەیی هەردوو
 ببۆیە،. ناسیۆنالیسبتن زۆر ئەوان کبردووە، تبووش واڵتەکەیبانی مەمیبان سباڵەی چبل تیدەسبەاڵ کە وێرانییبانەیە لەو ڕقیان

 کبۆ ئااڵکەیبان دەوری لە ئێرانییەکبان بتبوانن کە ببکەن سباز وا نباکۆکیی ببدەن هەوڵ لەوانەیە پاسبداران سبوپای و خامنەیی
 .بکەنەوە

 
 زەخببتەکە کە گببرینگە زۆر ئەوە چببونکە بببێ، رۆشپە بە بببۆی زۆر ترامببپ بەڕیببوەبەرایەتی دەبببێ کە دینببامیکەیە ئەو ئەوە

 هێنبدە ترامبپ دۆنالبد کۆمبار سەرۆک کە بین هیوادار با. دەگەڕێ گێچەڵ لە کە ڕێژیمێک داوی بکەونە کە ئەوەی بێ بپارێمن
 تیبکدیپلۆما ڕێگبای لە بتوانن تاران کاربەدەستانی کە ئەوەی بێ بکا خۆی کاری "زەخت ئەوپەڕی کەمپەینی" بێڵێ کە بێ ژیر

 .بشکێتەوە (ئەمریکادا) بەسەر خایەندا درێژ لە کە وەرگیرێت سەربازیی هێمی لە کەڵک یا دەربازکەن خۆیان
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٥٥ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٩ی ئاگۆستی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ێرانئیسڕائیل پەرەی داوە بە شەڕی نهێنیی خۆی لەگەڵ ئ

 
 جۆزێف هیکس - تایم

 
 ئەنجامبدەری بە ئیسبڕائیل کە لوبنبان و عێراق لە هێرش چەند دوای ئێران، و ئیسڕائیل نێوان دوورودرێژەکەی نهێنییە شەڕە

 کە ئەسبببتاندنەوە، تببۆڵە بببارەی لە حیمبببوڵاڵ هەڕەشببەکانی و تێپەڕانببد سببووریەی سببنووری کببراوە، تۆمەتەببار هێرشببەکان
 کە سببەرباز شببکڵی لە بببووکەڵەی ئیسببڕائیل بەرگریببی هێببمی کە وایکببردوە کببردوە باسببیان لوبنببان و یلئیسببڕائ لە هەواڵنێببران

 .دامەزراندوون خۆی باکووری سنووری نمیک لە جیپاندان لەنێو
 

 کاربەدەسببتانی ئیعترافببی دوای ڕۆژ چەنببد سببنوورەکانی دەرەوەی لە هێببرش ئەگەری لەبەر ئیسببڕائیل هۆشببیاریی بەرزی ئاسببتی
 چەکوچبۆڵ کۆگبای بۆمەبارانی بەرپرسبی ئیسبڕائیل کە کردەوە پشتڕاست گومانەیان ئەو کە پێکرد دەستی ەکگرتووەکانی واڵتە

 لوبنبان. ببووە وەردەگبر ، لبێ کەڵکبی سبووریە ببۆ چەکوچبۆڵ گواسبتنەوەی ببۆ ئێران دەگوترا کە جومی، مانگی لە عێراق لە
 شباری قەراخ گەڕەکی چەند سەر کردۆتە هێرشی فڕۆکەوان بێ ۆکەیفڕ بە یەکشەممە ڕۆژی کە کرد تۆمەتەار بەوە ئیسڕائیلی
 نەتەوە ڕێکخبببراوی ئەمنیەتبببی شبببوڕای نێبببردەی لەگەڵ حەریبببری سبببەعد وەزیبببران سبببەرۆک چببباوپێکەوتنی دوای. بەیبببرو 

 ڕۆژی لە "لوبنبببان سبببەروەریی دژی ئیسبببڕائیل ئاشبببکرای پێشبببێلکاریی" بەرامبببەەر نببباڕەزایەتی دەربڕینبببی ببببۆ یەکگرتووەکبببان
 .بکەن ڕەچاو "خۆڕاگریی ئەوپەڕی" کە کرد م هەردوو لە داوای یەکگرتووەکان نەتەوە ووشەممە،د
 

 بەرپرسبیاریی هەیە، دەرەکییەکبانی سبەربازییە چبامکییە لەگەڵ پەیوەنبدی لە لێڵبی سیاسەتێکی نەریت بەپێی کە ئیسڕائیل
 هێرشبێکی شبەممە ڕۆژی کە گوتبوویەتی ڕتەشبەکەیئە ئەگەرچبی ئەستۆ، نەگرتۆتە بەیروتی و عێراق هێرشەکانی لە هیچکام

 سبپای پالنبداڕێژیی بە فبڕۆکەوان ببێ فبڕۆکەی هێرشبێکی پبووچەڵکردنەوەی ببۆ سبووریە سبنووری نمیک لە جیاوازی ئاسمانیی
 .بردوە بەڕێوە حیمبوڵاڵ و ئێران پاسدارانی

 
 بببێ فببڕۆکەی هێرشببی لە کە دەکەن وەلە ببباس ئیسببڕائیلی مێببدیای بەرپرسببایەتییەکان، ئاشببکرای وەخببۆنەگرتنی سببەرەڕای
 حەسبەن. کەوتبوە حیمببوڵاڵ هەنگێبوی مووشبەکی پرۆگرامی بۆ پێویست کەرەستەی بە زیان و زەرەر بەیرو  سەر بۆ فڕۆکەوان
 سبەر بۆ ئیسڕائیلە هێرشی یەکەم ئەوە کە کرد ئیددیعای دەکا، پشتیوانیی ئێران کە شیعە میلیشیای هێمی ڕێەەری نەسڕوڵاڵ،

 نەسببڕوڵاڵ یەکشببەممە ڕۆژی. دا تببۆڵەکردنەوەی بەڵێنیببی و ٢١١٦  سبباڵی لە واڵتە دوو ئەو خوێنبباویی شببەڕی واید لوبنببان
 ڕۆژێببک، بببن، چبباوەڕوان. بکێشببن کێشببک ئەمشببۆوە لە کە دەڵببێم سببنوور لەسببەر ئیسببڕائیل سببەربازیی هێببمی بە ئەمببن" گببوتی،
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 بە ئیسبببڕائیلی هێرشبببەکانی حیمببببوڵاڵ، پەیمبببانیهاو عەون، میشبببێل لوبنبببان، کۆمببباری سبببەرۆک ".ڕۆژ چبببوار سبببێ، دووان،
 .هەیە خۆی لە بەرگریی مافی لوبنان گوتی و برد ناو "شەڕ ڕاگەیاندنی"
 

 بەرپەرچبدانەوەی کە گبو  تبایمی بە نباوەکەی نەکردنبی ئاشبکرا مەرجبی بە یەکگرتووەکبان واڵتە هەواڵگریبی کاربەدەستێکی
 چەکبببدارە هێرشبببی ئێبببران، دیبببکەی بەکرێگیراوەکبببانی و حیمببببوڵاڵ میەن لە هێبببرش: ببببن شبببێوە چەنبببد بە دەتبببوانێ ئێبببران

 ئەو. ئیسبڕائیل دەرەوەی لە ئیسبڕائیلی یبا جبوولەکە "ئامبانجی" سبەر ببۆ هێبرش تەنبانە  و تاران هاوپەیمانی سوننییەکانی
 یبببا اڕۆژئببباو کەرتبببی جوولەکەکبببانی ئببباواییە سبببەر بکبببرێتە هێبببرش لەوانەیە حاڵەتبببدا خراپتبببرین لە گبببوتی، کاربەدەسبببتە
 .شەڕ دەستپێکی هۆی بەێتە دەتوانێ کە جەومن، بەرزاییەکانی

 
 ڕێگبای لە تبایەەتی بە دەسبتێنێ، پەرە نباوچەدا لە ئێبران نفبوزی کە کاتێکبدا لە. نباڕوونە گرژییەکبان بەرزبوونەوەی کاتی
 کە کاربەدەسبتەی ئەو ێن،دەکبر پشبتیوانیی یەمەن و لوبنان سووریە، عێراق، لە قودس سوپای میەن لە کە میلیشیایانە ئەو
 زیادیبان بەرچباو شبێوەیەکی بە ڕاببردوودا مبانگی چەنبد لە ئیسبڕائیل سبەر هەڕەشبەکانی گوتی، دەکرد لەگەڵ وتووێژی تایم

 سباتەوەختەدا لەو ئێبران دژی ئیسڕائیل نهێنی شەڕی کردنەوەی بەرباڵو هۆی بارەی لە باس لە خۆی کاربەدەستەکە. نەکردوە
 :بیمانین بوونەوەکەدا بەرباڵو لەبارەی دەبێ کە انەنشت ئەو ئەوە. بوارد

  
 ڕیشەی ناکۆکی نێوان ئێران و ئیسڕائیل لە سووریە چییە؟

 
 لە ئێببران دژبەرەکببانی میەن لە زۆربەیببان کە سببوننییەکان، نەیببارە ،٢١١١ لە سببووریە لە خەڵببک شۆڕشببی سببەرهەڵدانی دوای

 کۆمببار سببەرۆک ڕێژیمببی دژی دەکببران، ئببابووری پشببتیوانیی عەڕەبیببی، یەکگرتببووی ئیمبباڕاتی و سببعودی عەڕەبسببتانی کەنببداو،
 و چەکوچبۆڵ پبارە، نباردنی بە کبرد دەستی ئەسەد ڕێژیمی لە پشتگیریی بۆ ئێران وەاڵمدا لە. چەک دا تاویان ئەسەد بەشار
 .بووپێکهێنا لەگەڵدا ستراتێژیکی هاوپەیمانییەکی زایینییەوە هەشتاکانی لە کە واڵتە، ئەو بۆ سەرباز

 
 سبەدان کباتەوە لەو بوو، خۆرهەاڵ  باکووری سنووری نمیک لە دوژمنکار ئێرانیی هێمی ڕیشەداکوتانی نیگەرانی کە ئیسڕائیل
 ئەو ببۆ چەکوچبۆڵ گواسبتنەوەی کاروانی و حیمبوڵاڵ بنکەکانی دژی ناویاندا لە بردوون، بەڕێوە سووریە لە ئاسمانیی هێرشی
 لە داوەتەوە، وەاڵمیبان سبنوورەوە لەوبەری هێبرش بە جاروببار ئێبران بەکرێگیراوەکبانی شبیامیلی و ئێران. لوبنان لە گرووپە
 .ژانویە مانگی لە جەومن بەرزاییەکانی لە خلیسکێنە سەیرانگای سەر بۆ مووشەکی هێرشی ناویاندا

 
  کە هاندا ئیسالمیی ۆماریک سوورییە، لە ئێران لۆجیستیکی ژێرخانی درووستکردنی پالنی تێکدانی لە ئیسڕائیل سەرکەوتنی
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 ئێبران بالیسبتیکی مووشبەکی چەنبدین گواسبتنەوەی ببارەی لە ڕاپۆرتێک چەند دواییانەدا لەو کە شوێنێک بکا، عێراق لە ڕوو
 ببۆ دواییبانە ئەو هێرشبەکانی بە خبۆی، پێشبووی سیاسبەتی ئیسبڕائیل وێبدەچێ. بوونەوە باڵو ئیسڕائیل گرتنی ئامانر بە بۆ

 درێببژە بەرپرسببیاریی، نەگرتنببی ئەسببتۆ وە و عێببراق لە ئێببران بەکرێگیراوەکببانی میلیشببیا میەن لە کە چەکوچببۆڵ ئەمەبباری
 .پێەدا

 
 لە لوبنان هیڕش کرا سەر چی؟

 
 حیمببوڵاڵ هەنگێبوی موشبەکی پرۆگرامبی هەسبتیاری بەشبێکی بە زیبانی یەکشبەممە ڕۆژی بەیبانی هێرشبی ڕاپۆر ، گوێرەی بە

 کبارکردی کە وەردەگیبرێ لبێ کەڵکبی پاڵنەرێبک درووسبتکردنی ببۆ کە پیشەسبازیی ناوەنبدی تبایەەتی میکسبەرێکی: گەیاندوە
 کە دەزگبایە ئەو ئیسبڕائیل هائبارێتمی گۆڤباری وتەی بە. دەکبا زیباد هەنگێبوییەکەی ئاسبتی و سبەر دەبباتە مووشەک مۆتۆڕی
 .ڕایگوێمن ئەمن شوێنێکی بۆ کە دەکرا ئامادەکاری چونکە هێرش بەر کەوتەێتە بۆیە وێدەچێ میکسەرە، پلێنەری ناوی

 
 ئیسڕائیل خوێناویی مانگەی یەک شەڕی پاش کە دادەنرێ، نافەرمییانەیە سوورە هێڵە ئەو بەزاندنی بە لوبنان لەنێو هێرش
 ئاسبمانیی هێرشبی شبێوە هەمبان چوارچێوەی لە پێکراو ئامانجی بەاڵم. دا ڕووی ٢١١٦ ساڵی لە باکوور لە جیرانەکەی لەگەڵ

 هێرشبی. کراوە تەحەممول ئەسەدە، ڕێژیمی پشتیوانی کە ڕووسیە، میەن لە زۆر ڕاددەیەکی تا کە سووریەدایە، لە ئیسڕائیل
 هەوڵبی ،"هەنگێبویی پبرۆژەی" بە پێشبگرتن مەبەسبتی بە زۆرتبر لوبنانبدان ڕێگبای لە کە کاروانبانەی ئەو سبەر بۆ ئیسڕائیل

 .ئیسڕائیلە لەناو ئامانجەکانیان هەنگاوتنی ئامانجیان کە بووە حیمبوڵاڵ مووشەکەکانی، توانایی سەری بردنە
  

 کاردانەوەی واڵتە یەکگرتووەکان بۆ هێرشەکانی ئیسڕائیل لە دەرەوەی سووریە چی بووە؟

 
 کبرد "عێبراق سبەروەریی" لە پشتیوانیی باسی لێدوانێکدا لە پێنتاگۆن دووشەممە، ڕۆژی. نەبێ خۆش پێی واشینگتۆن وێدەچێ

 هەروەهببا پێنتاگۆنببدا لێببدوانی لە. هەیە دەرەکیببدا ئەکببتەری بەرامببەەر لە کببردن بەرگببری مببافی عێببراق کە بببوو پێببداگر و
 کە دواییبانە ئەو هێرشبەکانی یبا کاروانێبک سبەر بۆ تازە هێرشە ئەو بەرپرسی یەکگرتووەکان واڵتە هێمەکانی" کە گوترابوو

 نباوی نەکردنبی ئاشبکرا مەرجبی بە کە کاربەدەسبتێک ".نبین عێبراق، لە تەقەمەنبی و چەک کۆگبای لە تەقیبنەوە هۆی بوونە
 کۆمبار سبەرۆک می لە شبتێکیان ئیسبڕائیل کاربەدەسبتانی لە هیچکبام ئباخۆ کە بوارد باسە لەو خۆی کرد تایم لەگەڵ قسەی
 کاربەدەسبتی یبا ناسبراوە، ئێبران دژی توونبدەکانی هەڵوێسبتە بە کە بۆڵتبۆن، جبان نەتەوەیبی ئاسایشبی ڕاوێژکباری ترامپ،
 لە ئێبران، بەکرێگیراوانبی سبەر ببۆ هێرشبەکانیان کردنبی بەربباڵو لە بیبر کە ئەوەی بارەی لە ترامپ بەڕێوەبەرایەتی دیکەی

  جێگیرن، لێی هێشتا یەکگرتووەکان واڵتە سەربازیی هێمی لە کەس ٥١١١ کە شوێنێک عێراقن، لە ئەوانەی ناویاندا
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 .نا یا درکاندووە
  

 ەگەڵ ئێران قووڵتر دەکا؟بۆچی ئیسڕائیل گرژییەکانی ل

 
 دەوری بە ئامباژەی ناتانیباهو بەاڵم ئەسبتۆ نەگرتبۆتە هێرشبەکانی بەرپرسیاریی ئیسڕائیل. نازانێ دڵنیاییەوە بە کەس هی 

 ئەوەشبی و "نبیە ئەمانبدا لە شبوێنێک هبی  لە ئێبران" گبو ، هەواڵنێرانبی بە ئەو ئاگوست، ی٢١ لە. کردوە عێراق لە خۆیان
 .دەبێ کردەوەی ئێران دژی 'بێ پێویست کە شوێنێک هەر لە" ڕائیلئیس کە کرد زیاد

 
 وەزیبران سبەرۆک لێکبدانەوەی لەسبەر کاریگەرییان فاکتەرێک چەند دەڵێن ناوچە پسپۆڕانی سەربازی، نهێنی لۆژیکی لە جگە

 لە ئیسببڕائیل کانیچەکبدارە هێبمە پێشببووی ژەنڕاڵێکبی لەگەڵ ئەو کە سبێپتامەرە، مببانگی ی١٧ هەڵەژاردنبی یەکیبان. هەببووە
 ئەوی لێکبۆڵەرەوان بکا، بریقەدار "ئاسایش ئاغای" وەک خۆی وێنەی خوازیارە ناتانیاهو کە کاتێکدا لە بەاڵم. دایە کێەڕکێ

 ناکوکییەکببانی لە تێببوەگالن لە ئیسببڕائیل بببووە وریببا ڕابببردوودا لە و دەبببوێرێ مەترسببی لە خببۆی کە دەبیببنن کەسببێک وەک
 .ێبپارێم واڵتەکەی دەرەوەی

 
. ئێبران و یەکگرتووەکبان واڵتە ببوونەوەی نمیبک لێک ئەگەری لەگەڵ هاوکاتە ئیسڕائیل و ئێران نێوان گرژیی قووڵەوونەوەی

 حەو  جبی واڵتبانی کۆببوونەوەی ببۆ زەریبف، جەواد محەمبمەد ئێبران، دەرەوەی کاروباری وەزیری لەناکاوەکەی سەردانە دوای
 حەسبەن ئێران کۆماری سەرۆک لەگەڵ چاوپێکەوتنی بۆ "بەهێم ئەگەرێکی" کە گوتی ترامپ ڕابردوو، حەوتووی لە بیاریتم لە

 یەکگرتووەکبان واڵتە نێبوان لە ئەوتۆ چاوپێکەوتنێکی ماون، هێشتا زۆر بەربەستی کە کاتێکدا لە. هەیە بەممووانە ڕوحانی
 جبار یەکەم زایینبی، ی١٩٨١ تبا ١٩٧٩ نیسباڵەکا نێوان لە ئامریکا باڵوێمخانەی بارمتەکانی کێشەی دوای ئێران ڕێەەرێکی و

 دامرکبببانی هبببۆی بەبببنە وتووێژەکبببان کە ئەوەی ئەگەری لە خۆیبببان نیگەرانیبببی ئیسبببڕائیل پلەبەرزەکبببانی کاربەدەسبببتە. دەببببێ
 .دەربڕیوە یەکگرتووەکان واڵتە "زەختی ئەوپەڕی کەمپەینی"

 
 بۆچببوونی پببێچەوانەی بە کە ببباوەڕەیە ئەو لەسببەر حەیفببا زانکببۆی لە سیاسببییەکان زانسببتە پسببپۆڕێکی ئەیببران، ئێهببود بەاڵم

 بە ئەو. ناکباتەوە قبوڵتر گرژییەکان ئێران و یەکگرتووەکان واڵتە نێوان لە وتووێژ وەستاندنی بۆ ئیسڕائیل کەس، هەندێک
 ".نەگەیەنن ئەمریکا بەرژەوەندییەکانی بە زەرەر کە وریان زۆر ئیسڕائیل ژەنڕاڵەکانی" کە گو  تایمی
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 ئەستاندنەوەی حیزبوڵاڵ دژی ئیسڕائیل چۆن دەبێ؟تۆڵە 

 
 کە کبببردوە پێبببداگریی لێەبببڕاوانە حیمببببوڵاڵ ڕێبببەەری بەاڵم. نببباوێ هەمەمیەنەیبببان شبببەڕێکی حیمببببوڵاڵ نە و ئیسبببڕائیل نە

 ڕۆژی حیمببوڵاڵ ڕێبەەری لە نمیبک سەرچاوی. دەداتەوە ئەندازە هەمان بە لوبنان سەر بۆ ئیسڕائیل هێرشێکی هەر بەرپەرچی
 لە کە ئیسبڕائیلە سبەر  ببۆ "هەڵسبەنگێندراو هێرشبێکی" ببۆ پالندانان خەرێکی گرووپە ئەو کە گو  ڕۆیتەرزیان بە سێشەممە

 .بێ "بەرباڵو شەڕێکی سنووری" ژێر
 

 هێرشبی سبەدان لەوانەیە و دەیبان کە دەڵبێ بەیبرو  ئەمریکایی زانکۆی لە سیاسییەکان زانستە پرۆفیسۆرێکی خاشان، هیالل
 ئەسبتاندنەوە تبۆڵە بۆ گرووپە ئەو توانایی بێ نیشاندەری سووریە، لە کاروانەکانی و حیمبوڵاڵ بنکەکانی سەر بۆ موەاڵ بێ
 ئاگببادار میەک هەمببوو ئیسببڕائیل" دەڵببێ خاشببان. هێرشببەکان بببوونی بەرفراوانتببر هببۆی بببۆتە کە کبباریگەرە، شببێوەیەکی بە

 شبەڕخوازانە لێبدوانێکی کە کرد تووڕە وا نەسڕوڵاڵی حەسەن کە بوو ەئەو. ئاراوە هاتۆتە کایە نوێی یاسایەکی کە دەکاتەوە
 ".بکا جێەەجێی بتوانێ وانییە پێم من کە بدا
 

 ١٢١١ نبمیکەی کە ،٢١١٦ سباڵی لە لوبنبان - ئیسبڕائیل شبەڕی. بەرچباوە گەلێبک هەڵە لێکبدانەوەی مەترسبی ئەوە، سەرەڕای
 لە ئیسببڕائیلی سببەربازی دوو حیمبببوڵاڵ کە پێکببرد دەسببتی لەوەڕا ون،بببو برینببدار دیببکە کەسببی هەزاران و کببوژران تێیببدا کەس
 ئاکرۆببا " دۆخبی بە هەردوومی ئاکباری نباونەتەوەیی، قەیرانبی گرووپێکبی لێکۆڵەرێکی ویمەن، هەیکۆ. ڕفاند سنوور نمیک

 .شوبهاند "بن بێ چااڵوێکی لێواری لە
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٥٧ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٩ی سێپتەمەەری ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد   :سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
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 نەتەوەسازی بۆ هەندێک واڵت یەک دەگرن، بەاڵم هەندێکی تر لێک هەڵدەوەشێن؟

 
 ئاندرێیاس ویممەر

 
 دەیبان دیبکە ئەوانبی کە کاتێکبدا لە هەڵدەوەشبێن، کلێب ئەتنیکبی جیباکەرەوەی هێڵی بەدرێژایی جار زۆر واڵ ، هەندێک بۆ

 جۆراجببۆر شببێوە هەمببان بە خەڵکێکببی بەڕیببوەبەریی کە ئەوەی سببەرەڕای مبباونەوە، یەکگرتببوویی بە سبباڵ سببەدان بگببرە و سبباڵ
 هێنببا؟ شکسببتی دیببکە شببوێنی لە بەاڵم سببەرکەو  شببوێن هەنببدێک لە نەتەوەسببازیی بببۆچی  دیببکە، واتببایەکی بە دەکەن؟

 .دەبینرێ سووریەدا کارەساتی لە هەژێن ناخ شێوەیەکی بە سیاسی ئاوێتەکردنی شکستی ئاسەواری
 

 هەمببان دواییبدا سبااڵنەی لەو ئەفریقبا ناوەنبدیی کۆمباری و باشببوور سبوودانی ڕۆژئباوا، میبدیاکانی چبرای فۆکوسبی لەدەرەوەی
 بریتانیببای و بێلژیببک ئیسببپانیا، وەک ،ئورووپببا دێمببوکراتیکی و دەوڵەمەنببد واڵتببانی لە هەنببدێک لە. هبباتوە بەسببەر شببتیان
 یبا سباڵ چەنبد مباوەی لە ئەوان کە زۆرە ئەگەری و گرتبۆتەوە نوێیان گوڕوتینێکی کۆن سەربەخۆییخوازیی جوواڵنەوەی مەزن،
 .سەرکەون واڵتانەدا ئەو لەتکردنی لە جیلێکدا

 
 هبی  هیندوسبتان تامیلەکبانی یبا دەکەن ەقسب کبانتۆنی زمبانی بە کە چبین باشووری بەشەی لەو بۆچی دیکە میەکی لە ئەدی

 واڵتێکببی لە نەتەوەیببی یەکگرتببوویی هەرگیببم جیببددی سیاسببەتوانێکی هببی  بببۆچی نیببیە؟ سببەربەخۆییخوازیی جببوواڵنەوەیەکی
 دەکەم، بباس دواتبر هەروەک ئەوتبۆدا، واڵتبی لە چبونکە پرسبیار؟ ژێبر نەهێناوەتە بورکینافاسۆی یا سویس وەک فرەچەشنی

 گشبت نێبو لە پشبتیوانیی و سیاسبی هاوپەیمبانیی نێبوان پەیوەنبدیی هانبدەری بەکباوەخۆ سیاسبیی ژخبایەنیدرێ پرۆسبەی سێ
 توانببایی کە دەوڵەتێببک سببەرهەڵدانی کببۆنەوە، زۆر لە مەدەنییەکببان ڕێکخببراوە گەشببەکردنی: بببووە ئەتنیکییەکانببدا میەنە

 ببۆ هباوبەش ئبامرازێکی دروستەوونی و هەبووە سانیەک شێوەی بە واڵتی سەرانسەری لە گشتیی خممەتگوزاریی پێشکەشکردنی
 .پێوەندیگرتن

  
 نەوتەوەسازیی چییە و چ شتێک نەتەوەسازیی نییە؟

 
 یەکگرتببوویی بە گەیشببتن بببۆ ئببامراز باشببترین دێموکراسببی کە وایە پێیببان ئەمریکببا لە دەرەوە سیاسببەتی داڕێژەرانببی زۆربەی
 لە مامناوەنبدییان داهباتی کە کبارائیەە و متبین ئەمریکبای ئەفریقبا، ا،ئاسبی واڵتبانی مەبەست) باشوورە جیهانی لە سیاسی
 دێمبوکراتیمەکردن مانبای بە نەتەوەسبازی لەوان گەلێبک کە ڕادەیەک تبا ،(.و کەمترە پێشکەوتوو و دەوڵەمەند واڵتانی هیی
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 ناوەنبدی ببۆ جیاوازەکبان نبیکەئەت بە سبەر دەنگبدەری دێموکراتیکەکبان هەڵەبژاردنە: ئەوەیە هێنانەوەکە دەلیل. لێکدەدەنەوە
 . ڕادەکێشن سیاسی

 
. دەکەن تێبپەڕ ئەوان ئەتنیکیبی سبنووری کە بێبنن پێبک بەریبن هاوپەیمبانیی کە دەدەن هبان سیاسەتوانەکان هەڵەژاردنەکان

 نببوخەەی میەن لە و هێنبباوە شکسببتیان نەتەوەسببازییدا لە کە دەوڵەتببانەی ئەو گشببت نببمیکەی کە ئەوەیە مسببۆگەر شببتێکی
 پبێچەوانە بە. عەلەوییەکبان دەسبەاڵتی ژێبر سبووریەی وەک هەیە، دیکتاتۆرییبان سیسبتەمی دەچن بەڕێوە کەمینە نیکێکیئەت

 بەشبدار واڵتبدا بەڕێبوەبەریی هاوپەیمبانیی لە کەمینەکبان نبوێنەری کە وێبدەچێ زۆر ڕێژەیبی شێوەی بە دێموکراتیک واڵتانی
 .بن
 

 لە. هاوبەشبکەر دەببنە دێموکراتیبک بە ببوون دوای کبا  ببوونی تێپەڕ بە گەکانکۆمەڵ کە نییە هۆیە ئەو لەبەر ئەوە بەاڵم،
 لە تببۆڵە کە دەسببت دەگببرنە دەسببەاڵ  بببۆیە تەنیببا ئەتنیکەکببان زۆریببنە دێموکراتیببک، بببوونە دواییببانەدا لەو کە واڵ  زۆر

 ئەوەی حوسبێن سبەددام دوای عێراقبی. ببوون دەسبەاڵ  خباوەن پێشبدا لە کە ببکەنەوە میەنگرانیبان  و ئەتنیکە ئەو نوخەەی
 هببۆزە و بەعببس پێشببووی بببژاردەی بە سببەر داعببش و ئەلقاعیببدە نێوخببۆیی پشببتیوانانی زۆریببنەی: داوە نیشببان ڕوونببی بە زۆر

 لە هەنبدێک لەوە، جبگە. ببوون بێبەەش ببوو هەیبان دا حوسبێن سبەددام کاتی لە کە دەسەاڵتەی لەو کە عەڕەبەکانن ناڕازییە
 ٧١ یەکگرتووەکبان واڵتە. خسبت پەراوێم جیلدا چەندین ماوەی لە بەرچاویان کەمینەی تەنانە  ،دێموکراسی خاوەن واڵتانی
 کبببۆیلەتیش نەمبببانی پببباش سببباڵ ١١١ و ببببوو ئبببارادا لە کبببۆیلەتی لەوێ هێشبببتا دێموکراتیبببک واڵتێکبببی بە ببببوون دوای سببباڵ

 دەچبنە یەکتبر بەشبانی شان فرەمیەنی و دێموکراسی. بوون بێەەش خۆیان دێموکراتیکی مافی سەرەتاییترین لە ڕەشپێستەکان
 کە ڕێژیمبانەی ئەو تبا دێموکراتیبک دەبنە زووتر دەچن بەڕێوە فرەمیەنەوە هاوپەیمانیی میەن لە کە واڵتانەی ئەو و پێش

 بەاڵم ناکبا دروسبت نەتەوان دێموکراسبی: پوخبت و کبور . دەخەن پەلوپبۆ لە دێموکراسبی و دەکەن پەراوێم دیکە میەنەکانی
 .دێموکراتیک دەبنە ئاسانتر بوون دروست کە نەتەوانەی ئەو
 

 لە و لەسبەرەخۆ کە فباکتەر سبێ سبەر دەخەمە تیشبک مبن کێەڕکێ، خاوەن و ئازاد هەڵەژاردنی لەسەر کردن جەخت لەجیاتی
 لە مبن دا،ئاکامب لە. یەکبالکەرەوەن ئەتنیکەکانبدا نێوان لە پەیوەندی دروستکردنی بۆ بەاڵم دەکەن گەشە جیلدا چەند ماوەی
 بە هەیە، کورتخایەنبدا مباوەیەکی لە نەتەوەسبازی بەسەر کەمیان دەسەاڵتێکی دەرەکی هێمی کە دەیسەلمێنم کۆتاییدا بەشی

 باسبێکی هێواشبە، سیاسبییە پرۆسبە سبێ ئەو شبرۆڤەکردنی پێش. سیاسە  داڕشتنی ناوەندەکانی لە زۆر بۆچوونی پێچەوانەی
 .بەجێیە نەتەوەسازیی پێناسەکردنی لەسەر کور 
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 میەنببی) بگببرێتەوە واڵ  گشببت کە شببێوەیەک بە سیاسببی هاوپەیمببانیی بەرینکببردنەوەی: هەن ڕووی دوو نەتەوەسببازیی سببکەی
 لەبەرچباو بەبێ دەوڵە ، دامەزراوەکانی لەگەڵ پێناسەکردن خۆ و وەفاداری هەستی سەرهەڵدانی و ؛(سیاسی پێکەوەبەستنی

 هەردووم، گەشببەکردنی بببۆ(. سیاسببی ناسببنامەی میەنببی) بەدەسببتە ەوڵەتببید دەسببەاڵتی کببێ هەنببووکە کە ئەوەی گرتنببی
 ئەوتبۆ هاوپەیمبانیی پەیوەنبدییەکانی. بگبرێتەوە ئەتنیکەکبان گشبت دەببێ دەوڵە  و هاوواڵتیبان نێبوان سیاسیی پەیوەندیی
 خۆبەخشبە ڕێکخبراوە ان،سیاسبییەک ڕێکخبراوە ڕێگای لە ناڕاستەوخۆ یا شارۆمەند تاکی بە ڕاستەوخۆ نەتەوەییەکان دەوڵەتە

 شبارۆمەندان سەرجەم ئایدیالدا، حاڵەتیکی لە. دەدا گرێ بەیەکەوە هتد و پیشەییەکان تاقمە حیمبەکان، ناحکوومییەکان،
 دەسببەاڵتدا ناوەنببدی لە خۆیببان نببوێنەرایەتیی بببۆیە بەسببتراونەوە، کۆبببوونەوە دەوڵەتببدا لە کە هاوپەیمانییببانە ڕایەڵە بەو

 پەیوەنبدییان نەببن، کورسبی خباوەنی ئێسبتادا دەوڵەتبی لە ئەوان خۆشەویسبتی ڕێەەری یا حیم  ئەگەر تەنانە . دەبیننەوە
 لە« .دەکەن سبەیری خۆیبان لە یەکێبک» وەک تاکەکبان کە هەیە خۆیبان ئەتنیکی بە سەر دەسەاڵتی خاوەن سیاسەتوانی بە

 وا گشبتی شبێوەی بە نەتەوەیی کۆمەڵگەی ئاسایی تاکی هەروەها و سیاسی نوخەەی ڕووناکەیران، ئەوتۆدا، گشتگیری ڕێژیمی
 یببا ڕەگەزی پێشببینەی گرتنببی لەبەرچبباو بەبببێ بگببرێتەوە یەکسببان شببێوەیەکی بە شببارۆمەندان سببەرجەم کە دەکەن پێناسببە
 .ئەوان ئەتنیکیی

 
 دەیکباتە) ڵێدادەمبا سیاسە  لە ئەتنیکی جیاوازیی فرەمیەنە هاوپەیمانیی. هەن ئەرێنیی و گرینگ ئاسەواری نەتەوەسازیی

 گرووپێکبی هەر لەوێبدا کە ببێ سبفر تێیبدا دۆڕانبدن و ببردنەوە کۆی کە نایە لێ گەمەیەکی وەک سیاسە : (ناسیاسی شتێکی
 لەگەڵ پەیوەنببدیی لە گرینگتببر سیاسببی پرسببی جیاتببان لە. بکببا دەوڵە  کببۆنتڕۆلێ دەسببتەوەگرتنی بە بببۆ خەبببا  ئەتنیکببی
 زانبین دەوڵە  خباوەنی بە خۆ هەستی بە بڕەو فرەمیەن هاوپەیمانیی زیاتر، وەلە. گۆڕێ دێتە دەوڵە  ڕاستەقینەی ئەرکی
 واڵتبانی شبارۆمەندانی ببۆیە،. دەکبا بەهێبم خبۆ  پیشبەی یبا هبۆز گونبد، بنەماڵە، لەومی گشتی، ئامانجی بیرۆکەی و دەدا

 یبا کبۆمەاڵیەتی چینبی نیکبی،ئەت گرووپبی جیبا  لە (نباخرێ پەراوێبم میەک  هبی  لەوێبدا کە واڵتبانەی ئەو واتە) گشتگر
 پرۆپاگانببببدا، ئببببامێری باشببببترین تەنببببانە . وەفببببادارن پێببببی و دەکەن پێناسببببە نەتەوەکە لەگەڵ خببببۆ خۆیببببان، نبببباوچەی

 دروسبت ئەوتۆ هاوبەشی پێناسەیەکی ناتوانن ون، سەربازی گۆڕی یا سروودەکان، هاوبەشی خوێندنەوەی ئااڵ، ڕێوڕەسمەکانی
 ئەو. بەینببێ دەوڵەتببدا کورسببییەکانی لەسببەر خببۆی خەڵکببی لە کەسببێک مببرۆڤ کە ئبباراوە دێببتە کاتێببک تەنیببا ئەوە. بببکەن

 دەوڵەتبی پشبتیوانیی دەکەن، خبۆڕاگری باج دانی بەرامەەر لە کەمتر دەکەن پێناسە نەتەوە لەگەڵ خۆیان کە شارۆمەندانەی
 دەزانبین پێشوو توێژینەوەی گوێرەی بە ئێمە گرینگتر، لەوەش. دەکەن بەڕێوەبەرییان کاریگەرتر دەوڵەتی و دەکەن خۆشەژیو

 هببۆی دەبببنە و دەکەنەوە کەم نێوخببۆش شببەڕی مەترسببیی دەگببرن لەخببۆ زۆریببنە و کەمینەکببان کە گشببتگیر هاوپەیمببانیی کە
 .ئابووری گەشەکردنی
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 لێبک  دەوڵە و تاکەکبان نێبوان پەیوەنبدییەکانی میەنبی سبێ من کامانەن؟ هاوپەیمانییانە جۆرە ئەو پێکهاتنی مەرجەکانی
 یەکبالکەرەوە فاکتەرێکی دەکرێ هەرکام بۆ. پێوەندی میەنی و ئابووری - سیاسی یەکەی ڕێکخراوەیی، میەنی: دەکەمەوە جیا

 پێکهێنبببانی دەبێبببتە و دەکبببا خبببۆش ئەتنیکەکانبببدا نێبببوان لە هاوپەیمبببانیی تەشبببەنەکردنی ببببۆ ببببوار کە بکبببرێ دەستنیشبببان
 کببورتی بە مببن مێببژووییەوە، ڕوانگەیەکببی لە فبباکتەرانە ئەو کببارکردی ەتییچببۆنی نیشبباندانی بببۆ. گشببتگیرتر هاوپەیمببانیی

. دەدەن نیشببان مێکانیممببانە و میەنە لەو یەکێببک واڵتببانە جببووتە لەو کببام هەر دەکەم، واڵ  جببوو  سببێ مێببژووی شببرۆڤەی
 و بوتسبوانا. دەدا نیشبان نەتەوە دروسبتەوونی لە ڕێکخراوەیبی میەنی کاریگەریی چۆنیەتیی بێلژیک و سویس نێوان بەراوردی
 مەڕ لە جیباوازی چبین و ڕووسبیە و، دەدا نیشبان نەتەوەدا دروسبتکردنی لە خممەتگوزارییەکبان دابەشبینەوەی میەنی سومالیا
 ئەزمببوونی ئەتنیکببی، دێمببوگرافی پێکهبباتەی قەبببارە، کە واڵتببانێکن جووتببانە لەو هەرکببام. دەدەن نیشببان پێوەنببدیی میەنببی

 لە یارمەتیبدەر مێکانیممەکبانی لە یەکێبک لە بەاڵم هەیە یەکیبان وەک ئبابووری هەلبومەرجی و مێژوویی تەمەنی کۆلۆنیالی،
 .هەیە جیاوازییان یەکتر لەگەڵ نەتەوەدا درووستەوونی

  
 ڕایەڵەی ڕێکخراوی خۆبەخش

 
. هاوواڵتییانببدا و  دەوڵە نێببوان لە سیاسببی هاوپەیمببانیی هببۆی دەبببنە کە دەگببرێتەوە دامەزراوانە ئەو ڕێکخراوەیببی میەنببی
 کە دەدا سیاسببەتوانێک بە دەنببگ هبباوواڵتییەک کە کاتێببک وێببنە بببۆ پێکهبباتەن، دیبباریکراو مەبەسببتێکی بببۆ دەتببوانن ئەوان

 سیاسبیی وەفباداریی کە کاتێک وەک پارێمگاریکردن پێوەندیی بەهۆی یا داوە؛ دیاریکراوی سیاسەتێکی جێەەجێکردنی بەڵێنی
 حیمببی خباوەن واڵتبانی وەک کە ئەوەی یبا دەگۆڕدرێتەوە؛ داهاتوودا لە تەنگانە کاتی لە رەکەپارێمە پشتیوانیی بە کەسێک
 و دەوڵەتییەکببان دامەزراوە نێببوان پێوەنببدیی ڕایەڵەی وەک دەتببوانێ یببا دەکببرێ، دامەزراوە بە بەتەواوی سببەربەخۆ و بەهێببم

 مبن بۆچوونی بە. شێوە لەو شتی و پیشەییەکان ەڕێکخراو هەرێمی، سیاسیی کلووبی وەک بنوێنێ خۆی خۆبەخشەکان ڕێکخراوە
 ئەو. دەببببێ ئاسبببانتر جیاوازەکانبببدا ئەتنبببیکە نێبببوان لە پێوەنبببدی دامەزرانبببدنی خبببۆبەخش، ڕێکخبببراوی ببببوونی ئەگەری لە

 بە بتبوانن دەوڵەتییەکبان دامودەزگبا و سیاسبەتوانان کە شێوەیەک بە دەدەن، گرێ پێکەوە تاکەکان بەرژەوەندیی ڕێکخراوانە
 هاوپەیمانییەکبان لە هەرکبام پارێمگباریکەرانەدا، سیسبتەمی لە پبێچەوانە بە. بگبرن پێوە پێوەندییان کاریگەرتر وەیەکیشێ

 ببکەن، دروسبت یەکتبر لەگەڵ ئاسبۆیی هاوپەیمبانیی دەتبوانن خۆبەخشەکان ڕێکخراوە لەوە، جگە. ڕابگەی پێیان بەجیا دەبێ
 نێببو بکبباتە نفببووز دەتببوانێ هاوپەیمانییەکببان ڕایەڵەی بببۆیە. الیفۆرنیبباک لە پەرسببتاران ڕێکخراوەکببانی هاوپەیمببانیی وەک

 سببەرجەم بببۆ واڵ  سەرانسببەری چەتریببی ڕێکخببراوی دروسببتەوونی هببۆی بەێببتە و جیاوازەکببان، ئەتنببیکە نێببوان و ناوچەکببان
 دەوڵەتببی ۆڵیکببۆنتڕ کە سیاسببی حیمبێکببی یببا حکوومییەکببان دامەزراوە بە دەتببوانێ پاشببان کە پەرسببتارییەکان، ڕێکخببراوە
 .بدرێ گرێ بەدەستە
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 داڕمببانی دوای وەک گببرینگن، واڵتێکببدا بببوونی سببەرەتای لە تببایەەتی بە ئەوتببۆ خۆبەخشببی ڕێکخببراوەی گەشببەکردنی ئاسببتی
 دێبنن وەدەست سەربەخۆیی( موستەعمەرە) کۆلۆنیکراو واڵتانی کاتێک یا( ئورووپا واڵتانی زۆربەی وەک) پاشایەتی سیستمی

 دەسببەاڵتدارە هەببێ، بوونیبان لەپێشبدا ئەوتبۆ ڕێکخببراوی لە چبڕ ڕایەڵەیەکبی ئەگەر(. جیهبان واڵتبانی یبباق زۆربەی وەک)
. وەرگبرن کەلبک ئەوانبدا لەناو سیاسی ڕێەەرانی ڕاکێشانی و میەنگران ورووژاندنی بۆ ڕێکخراوانە لەو کەلک دەتوانن نوێکان
 زۆر خۆبەخشبەکان ڕێکخبراوە: کەمتبرە ئەگەری ئەوتبۆدا ایەکیکەشبوهەو لە زۆرینەکبان یا نەتەوەکان کەمینە خستنی پەراوێم

 پشببتیوانیی پببێگەی بببۆیە. هێنبباون پێببک دەژیببن لێیببان جیاوازەکببان ئەتنببیکە کە واڵتببدا جیاوازەکببانی شببوێنە لە لقیببان جببار
 و ویسسبب کردنببی بەراورد بە ئەزمببونی شببێوەی بە دەکببرێ ئەوە. دەبببێ فرەئەتنیکببی ڕێەەرایەتیببیەکە خببودی و نببوێ ڕێەەرانببی
 .بدرێ نیشان بێلژیک

 
 سەرانسبەری لە( هتبد و کبۆڕ ڕێکخبراوی خوێنبدنەوە، کتێبب دەسبتەی نیشبانەگری، کلبوبی) مەدەنییەکبان ڕێکخبراوە سویس، لە

 بەبوونەوە، بباڵو یەکسبان شبێوەیەکی بە ئەوان. کردبوو گەشەیان ١٩ سەدەی نیوەی تا ١٨ سەدەی کۆتاییەکانی ماوەی لە واڵ 
 پێ هباتەوو لێیبان سبویس کە بچووکەکان دەوڵەتشارە چونکە و کردبوو گەشەیان ئابوورییەوە بواری لە نناوچەکا گشت چونکە

  جێگبای کە هولەند شای هەروەها و ناپلیۆن بێلژیک، لە بەپێچەوانە،. هەبوو ئەوانیشیان سەرکوتی ئەنگیمەی نە و توانا نە
 کە دەگبر  لەخبۆ ناوچبانەی ئەو بێلژیبک ڕێکخراوەکبانی گتبر،گرین لەوەش. کردن سەرکو  ڕێکخراوانەیان ئەو گرتەوە، ئەوی
 هاوواڵتیبببانی لە بەشبببێک و زمبببان فەڕانسبببەیی خوێنبببدەوارتری بەشبببی و کردببببوو زۆرتریبببان گەشبببەی ئبببابوورییەوە ببببواری لە

 .دەگرتەوە
 

 ڕایەڵەی بە سبەر واڵ  نوێکبانی دەسبەاڵتدارە ببوو، سەربەخۆ و بۆوە جیا هۆلەند پاشایەتیی لە ١٨٣١ لە بێلژیک کە کاتێک
 بببۆ فەرمببی زمببانی وەک فەڕانسببەییان زمببانی ئەوان بببکەنەوە، لببێ بیببری کە بێببئەوەی. بببوون زمانەکببان فەڕانسببەیی ڕێکخببراوە

 لەو بەشببێک دەکببرد قسببەیان فالمببی زمببانی بە تەنیببا کە کەسببانەی ئەو. کببرد دیبباری داد دەزگببای و سببپا بەڕێببوەبەرایەتی،
 بببواری لە کە ئەوەی سببەرەڕای نەبببوو، ناوەندیببدا دەوڵەتببی لە نوێنەریببان هببۆیە ئەو رلەبە و نەبببوون ڕێکخببراوانە ڕایەڵەی

 وەک نێوخبۆدا لە سبەدە کۆتاییەکبانی تبا فالمییەکبان بێلژیک، لە بۆیە،. بوون زۆرینەدا لە کەمێک فالمییەکان دێموگرافیکەوە
 سیاسبی تونبدی بە زمبان پرسبی پاشبان و اهێنب شکسبتی نەتەوەسازییەکە سەرەتا. دەچوون بەڕێوە( موستەعمەرە) کۆلۆنییەک

 .لەتەوونە نیمیکی زمانەکان جیاکەرەوەی هێڵی درێژایی بە واڵتە ئەو ئێستا. کرا
 
 لیەبڕال نبوخەەی. کەوتەوە لبێ ١٨٤٨ لە نێوخبۆی شەڕی کور  ماوەیەکی دوای نەتەوە - دەوڵە  بەرەو گواستنەوە سویس، لە
 ڕایەڵەی بەو پشبتیان ڕێبەەر، و میەنگر ڕاکێشانی بۆ ئەستۆ گرتە جیل چەند ۆب واڵتیان دەسەاڵتی و بردەوە شەڕەکەیان کە
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 هەڵببدا سببەری کە دەسببەاڵتە پێکهبباتەی ئەو بببۆیە. بەسببتەوو بببوون ئەتنیببک فببرە و نبباوچە فببرە کە مەدەنببی ڕێکخراوەکببانی
 ئاسببتی لە هەروەهببا و دەوڵە  ئاسببتی بەرزتببرین لە زمانییەکببان تبباقمە لە کببام هەر: هەبببوو ئەتنیکببی فببرە کبباراکتەرێکی
 فەڕانسببەی،. بببوو حەشببیمەتەکەیان قەبببارەی گببوێرەی بە زۆر ڕادەیەکببی تببا کە هەبببوو، نوێنەریببان فیدڕالیببدا بەڕێببوەبەریی

 واڵ  سیاسبیی مێبژووی زۆریبنەی لە. ببکەنەوە لێ فکری زۆر کە بێئەوەی دەوڵە ، فەرمیی زمانی بوونە ئیتالیایی و ئاڵمانی
 .ماوەتەوە ناسیاسی پرسێکی مانیز فرەچەشنیی ئەمڕۆش، تا و
  

 دابینکردنی خزمەتگوزاریی گشتی لە الیەن دەوڵەتەوە

 
 ئبباڵوگۆڕ لەنێویانببدا کە دەگببرێتەوە سببامانانە ئەو شببارۆمەندەکان، و دەوڵە  نێببوان پەیوەنببدیی سیاسببی ئببابووریی میەنببی
 کە مبم و گبومرگ بباج، بەرامبەەر لە شبتییانگ خممەتگوزاریی کە بکەن دەوڵەتێک پشتیوانیی وێدەچێ زۆر هاواڵتیان. دەکرێ
 هەڕەشبەی بە ئەسبتاندن بباج بنەمبای سبەر لە چیتبر شبارۆمەندان و دەوڵە  پەیوەنبدیی ئەوسبا. بکبا دابین وەردەگرێ لێیان

 پاشببایەتی، دیکتبباتۆریی وەک ،(بببوو ببباو نەتەوە دەوڵەتببی پببێش ملهوڕەکببانی ڕێببژیمە سببەردەمی لە وەک) هێببم بەکارهێنببانی
 لە گشبتی خممەتگبوزاریی دابینکردنی لە توانایی دەوڵە  هەرچی. نابێ کۆلۆنیال ڕێەەرایەتیی یا ئیمپراتۆر ایەکیفەرمانڕەو

 هاوپەیمبانیی دەدەن هەوڵ زۆرتبر هاوواڵتیبان و شبەریک، وەک دەببێ دڵخبوازتر هاوبەشبێکی هەببێ، واڵتدا ناوچەکانی گشت
 دانیشبتووانی ئەتنیکیبی فبرە شبێوەیە بەو و گشبتگرە وپەیمبانییەها ئەو نبوێنگەی دەوڵە  پێکهباتەی. ببکەن دروسبت لەگەڵدا

 هەمبان بە وەردەگرن، باجەکەیان و سیاسی ئەمەگناسیی بەرامەەر لە گشتی خممەتگوزاریی کە هاوواڵتیانەی ئەو. دەبێ واڵ 
 ڕووناکەیرەکانیبانەوە ەیاریبدەدەر و دەسەاڵتدار نوخەەی میەن لە کە دەکەنەوە ناسیۆنالیستی لێدوانی بۆ باوەش زۆرتر شێوە

 .دەکرێنەوە باڵو و ئامادە
 

 بە ببوو ١٩٦٦ لە بوتسبوانا کە کاتێبک. بدرێ نیشان بوتسوانادا لەگەڵ سومالیا بەرواردکردنی لە دەکرێ دووهەم مێکانیممی
 ێرخبانیژ بڕەخسبێنێ، ئاژەڵبدارەکان ببۆ هەنباردەکردن هەلبی تبوانیی کاریگەر شێوەیەکی بە دەوڵەتەکەی سەربەخۆ، واڵتێکی

 بببۆ فریبباگوزاریی بەرنببامەی و بکببا دروسببت پمیشببکی دامەزراوەی و قوتابخببانە پێببدا، پەرە بەرچبباو بەشببێوەیەکی گواسببتنەوەی
 هەمبوو ببۆ یەکسبانی سبوودی دەستپێشخەرییانە ئەو. داڕشت دەخست پەک ئاژەڵداری ئابووریی جار جار کە ویشکەساڵی کاتی

 سبامانەکان تەرخبانکردنی کاتی لە کاربەدەستان کە بدا نیشان کە نییە ردەستدالەبە ئەوتۆ بەڵگەیەکی و هەبوو، ناوچەکان
 دەسببەاڵتدار حیمبببی ئاکامببدا، لە. کردبببێ ڕەچبباو خۆیببان ئەتنیکببی قببازانجی بە هەاڵواردنیببان نبباوچەیەک، یببا گونببدێک بببۆ

 پێکهێنببانی هببۆی بببووە خببۆی نببۆبەی بە کە ڕاکێشببا، خببۆی می بببۆ ئەتنیکەکببانی و نبباوچە سببەرجەم دەنگببدەرانی پشببتیوانیی
 دەسبەاڵتی پێکهباتەی ئەو دوایە. نەببوو دیار پێوە ئەتنیکیی سیاسەتی نایەکسانیی ئاسەواری هی  کە کابینەیەک و پارلمان



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

238 
 

 سبەر تاکەکبانی کە شبێوەیەک بە تسبوانا، زۆریبنەی و دەوڵە  بە خۆپێناسەکردن هۆی بووە کا ، بوونی تێپەڕ بە گشتگیرە،
 .(توانەوە زۆرینەدا ئەتنیکی نێو لە) بوون ئاسیمیلە وردە ەورد نەتەوە، کەمینە بە
 
 هێنبببدە گشبببتییەکان خممەتگبببوزارییە دابەشبببینەوەی ڕێگبببای لە نەتەوەسبببازی مەرجەکبببانی سبببومالیا لە دیبببکەوە، میەکبببی لە

 واڵتێکببی ەبببوون و گببر  یەکیببان ئیتالیببا و بریتانیببا دەسببەاڵتی ژێببر کۆنەکببانی کۆلببۆنییە کە ئەوەی دوای. نەبببوو سببەرکەوتوو
 کە بیرۆکراسبییە ئەو. هەببوو دانیشبتووان سبەرجەم ببۆ گشبتییەکان خممەتگوزارییە دابینکردنی بۆ کەم تواناییەکی سەربەخۆ،

 کاربەدەسبتەکان دەوڵە ، پرۆژەکبانی بەشبینەوەی گەیشبتە کە کاتێبک. ببوو دەرەکیی یارمەتی ئاکامی کرد گەشەی خێرایی بە
 ئەوان هبۆزی بە سبەر کە کەسبانەی ئەو یبا هەبوو بەرتیلیان ڕێژەی زۆرترین دانی توانایی کە گەیاند میەنانە بەو سوودیان

 نەبببوونی لەبەر. گببۆڕی هەڵسببوکەوتەی ئەو کبباتی شببێوەی بە ببباررە زیبباد سببەربازیی کودەتببای. بببوون خۆیببان کەسببوکاری یببا
 کورتمباوە سبەربازیی هەڵمەتبی یشبێوە بە گشبتی خممەتگبوزاریی پێشکەشبکردنی دا هەوڵبی ڕێبژیمەکەی پێویست، دامەزراوەی

 دەوڵەتبی لە. ویشکەساڵی قوربانیانی بە یارمەتی گەیاندنی یا کۆچەرەکەی حەشیمەتە خوێندەوارکردنی وەک بەرێ، بەڕێوە
 شبێوەی بە فەرمبانڕەواییەکەی بنباخەی بباررە ببۆیە. بێ دروست شێوەیە بەو نەیتوانی سیاسی هاوپەیمانییەکی هی  ناوەندیدا

 پببڕ بببوون دایکببی هببۆزی بە سببەر کە ئەوانببی هەروەهببا و خببۆی هببۆزی هاوپەیمببانیی لە بەوەفاکببان میەنگببرە ەب پەرەئەسببتێن
 لە هەردەم هاوپەیمبانیی تێکەەردانبی. ببوون بێبمار ئەتنیکیبیە دەسبەاڵتە پێکهباتەی لەو خبران پەراوێبم کە ئەوانبی. کردەوە
 .کرد پارچە پارچە واڵتی ساڵە، دەیان نێوخۆی شەڕی و یەکتر دژی شەڕکەرەکان فەرماندە و هۆز گۆڕانی

  
 ئامرازی هاوبەش بۆ پێوەندیگرتن

 
 بتبوانن تاکەکبان ئەگەر. پێوەنبدی ببۆ دەگەڕێبتەوە دەوڵە  و شبارۆمەندان نێوان لە هاوپەیمانیی دروستکردنی میەنی سێهەم

 ئەتنبببیکە نێبببوان لە و کبببانجیاوازە نببباوچە نێبببوان لە پێوەنبببدیی دامەزرانبببدنی ببببدوێن یەکتبببر لەگەڵ هببباوبەش زمبببانێکی بە
 یەکتبر، مەبەسبتی لە تێگەیشبتن ببۆ پێویسبت هەوڵی کە مانایە بەو ،«ئاڵووێر تێچووی» ئەوە. دەبێ ئاسانتر جیاوازەکاندا

 بەردەوام، متمببانەی و پێوەنبدیی درووسبتکردنی ڕێگبایەوە لەو و سازشبەکان لەسبەر وتبووێژ ناکۆکییەکبان، چارەسبەرکردنی ببۆ
 هێببواش واڵ  ناوچەکببانی سببەرجەم بببۆ سیاسببی ڕایەڵەی تەشببەنەکردنی زمانەکببان جیبباوازیی هببۆیە ەوئ لەبەر. دەکببا کەمتببر

 .دەکاتەوە
 
 بەراورد یەکتببر لەگەڵ ٢١ سببەدەی کۆتببایی تببا ١٩ سببەدەی سببەرەتاکانی لە ڕووسببیە و چببین مێببژووی بببدەن ڕێگببا نمببوونە، بببۆ

 شبێوە بە کتێب و ڕۆژنامە نامە، بەاڵم،. دەکا دژوار ینەتەوەساز پرۆسەی کە دەکەن، قسە زمان زۆر بە چین خەڵکی. بکەین
 هبۆی ببۆتە کە نیبیە نمیکتبر پێدەکرێ قسەیان زمانانەی لەو هیچکام لە نووسینە شێوە ئەو. دەنووسرێن هاوبەش نووسینێکی
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 نووسبببینی. تێبببەگەن یەکتبببر لە کبببردن مانبببدوو خبببۆ بەببببێ بەریبببنەدا و پبببان واڵتە ئەو چوارگۆشبببەی لە تاکەکبببان کە ئەوەی
 سیسببتەمێکی ڕێگببای لە دامودەزگاکببان بەڕێببوەبەری نببوخەەی کە ڕەخسبباند بببواری ئیمپراتببورییەتەوە، سببەردەمی لە هاوچەشببن،
 جیبباوازیی هببۆی بە هیچکامیببان کە دەچببوو بەڕێببوە واڵ  ناوچەکببانی سببەرجەم لە کە هەڵەژێببردرێن نووسببین بە تاقیکبباری

 وەک هەڵەژێببراو نببوخەەی کە بببوو ئەوە ئاکببامەکەی شببێوەیە ئەو. نەبببوون هەاڵواردن تووشببی ناوەنببد هببی لەگەڵ زمانەکەیببان
 شبێوە بەهەمبان دەببوون دروست ئەنداماندا لەنێو کە سیاسییانەی تاقمە ئەو بارەی لە ئەوە. بن زمان فرە واڵ  دانیشتووانی

 پێکهێنبببانی و بیبببروڕا ئببباڵوگۆڕی ببببۆ دەیبببانتوانی ببببکەن قسببە یەکتبببر زمبببانی بە نەیانتوانیەبببا کەسبببانەی ئەو چبببونکە بببوو،
 .بکەن یەکترەوە بە پێوەندی نووسین بە هاوپەیمانی

 
 زمبانی ئەنبدامەکانی شبێوە هەمبان بە هەڵدا سەری ١٩ سەدەی کۆتاییەکانی لە کە ئیمپراتۆرییەکە دژە کۆماریخوازە ڕێکخراوە
 ئیمپراتورییبان کۆمینتانبگ یڕێەەریب بە دا١٩١١ لە هێبمانە ئەو کە کاتێک. (نەبوون زمان هاو هەموو واتە) هەبوو جیاوازیان
 زمبانێکی بااڵدەسبتیی کەمیبی نیشبانەی و مباوە فرەنباوچەیی بە دەسبەاڵ  پێکهاتەی گر ، بەدەستەوە دەسەاڵتیان و ڕووخاند

 گرتنبی لەبەرچباو بە. بگوترێ دەست گرتە دەسەاڵتی ١٩٤٩ لە کە کۆمۆنیست حیمبی لەسەر دەکرێ شت هەمان. دیاربوو پێوە
 کە هبان گەلبی زۆریبنەی نێبو گرووپەکبانی لەنێبو زمبانی ناسیۆنالیممی هیچکا  دەسەاڵتدار، وپەیمانییها گشتگیری سروشتی

 هاوشببێوە ئەتنیکیببیەوە بببواری لە بەاڵم فرەزمببان، گەلێکببی وەک هانەکببان. هەڵببنەدا سببەری نبباکەن قسببە مەنببدرین زمببانی بە
 .نەبۆوە بەرز هیچکا  زۆرینەن، ەک هان، گەلی لەنێو زمانیی ناسیۆنالیممی هەراوهوریای. دەکران حیسا 

 
 هێڵببی درێژایببی بە جببار دوو ئیمپراتببورییەکە و هەبببووە بببوونی ڕووسببیەدا هبباوچەرخی مێببژووی تەواوی لە شببتە ئەو بەاڵم

 ڕێفۆرمەکببانی ئاکببامی لە دواتببر و ١٩١٧ ئۆکتببۆبری لە بولشببویکی شۆڕشببی دوای: هەڵوەشبباوە لێببک زمانەکببان جیبباکەرەوەی
 چەنبدین بە کە حەشبیمەتێک نێبوان لە سیاسبی هاوپەیمبانیی پێکهێنانی کە ئەوەیە هۆیەکان لە ەکێکی. ١٩٨٩ لە گۆرباچۆف

 کبۆرەیی لە و تبورکی تبا ڕووسبی لە ئاڵمانی، تا فینلەندی لە جیاوازن، لێک زمانناسییەوە ڕوانگەی لە کە دەکەن قسە زمان
 نێویانببدا لە دەنووسببرێن، جیبباواز نووسببینی شببێوە بە زمانببانە ئەو چببین، پببێچەوانەی بە لەوە، جببگە. دژوارە ڕۆمانیببایی، تببا

 پێکبرد، دەسبتی دا١٩ سبەدەی کۆتاییەکبانی لە جەمباوەری سیاسبەتی سبەردەمی کە کاتێبک. موغولی و کریلی عەڕەبی، متین،
 ڕێگبای لە خوێندەوار جەماوەری بە دەستڕاگەیشتن چونکە بوون، دروست جیاوازەکاندا زمانە لەنێو هاوپەیمانییەکان ڕایەڵەی
 خببباوەن حیبببمبە ئەو ببببۆیە. هاوبەشبببە زمبببانی و هببباوبەش نووسبببینی شبببێوە بە پێویسبببتی ڕۆژنبببامە وەک تەبلیدببباتی ئبببامرازی

 کببۆمەڵگەی لەنێببو تەنیببا هەڵببدا سببەریان ٢١ سببەدەی دوای دەیەکببانی و ١٩ سببەدەی کۆتببایی سبباڵەی دە لە کە جەمبباوەرانەی
 وەک ئەوان یبا(. هتد لەهستانییەکان فینلەندییەکان، جستانییەکان،گور ئەرمەنییەکان،) بوون دروست زمانەکاندا لە بەشێک

 هۆشبیاریی. دەکەو  بەرچباو دا مەنشبویک لەنێبو کە ئەوەی وەک دەچبوون، هاوشبێوە زمبانی ڕایەڵەی لە تبیکە چبل لێفەیەکبی
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 ببووە کە ببێ چبین هانەکبانی هبی وەک کە ئەوەی لەجیبا  هەڵدا، سەری دیاریکراودا زمانی شێوە دەرزەنێک لەنێو نەتەوەیی
 .گشتگیر پێناسەیەکی

 
 خوێنببدەوارکردنی بە هەڵسببوکەوتەی شببێوە ئەو بناغەکببانی ١٩١٧ شۆڕشببی دوای سببۆڤیە  یەکیەتیببی نەتەوەکببانی سیاسببەتی
 زمببانی خبباوەن ناوچببانەی و پارێمگببا ئەو کە پێببدرا ڕێگایببان ئەوان نوخەەکببانی. کببرد پتەوتببر خۆیببان زمببانی بە کەمینەکببان
 لەنێببو گەنببدەڵکار ڕایەڵەی پێکهبباتنی ببۆ بببواری ئەوە. مۆسببکۆدا چببڕی چباودێریی لەژێببر بەاڵم بەرن ەڕێببوەب بببوون دیباریکراو

 پلەکببانی سببەرووترین حیببم ، بەڕێببوەبەرایەتیی لەنێببو بەرببباڵو شببێوەیەکی بە کەمینەکببان. ڕەخسبباند ئەتنیکییەکببان نبباوچە
 گەلبی» دروسبتکردنی لە سبۆڤیە  یەکیەتیی ڕێەەرانی کە نییە سەرسوڕمان جێگای کەوابوو. مانەوە نوێنەر بێ سپا و ئیداریی
 زۆرتریبان هەرچبی توانبدنەوەی سیاسبەتی بەوموە خروشبچۆف سەردەمی لە بۆیە نەبوون؛ سەرکەوتوو یەکگرتوودا ی«سۆڤیە 
 تێبککا کۆتاییبدا لە و دەچوو ئەتنیکی گرووپی تەریککەوتووی تیکەی چل لێفەی وەک بەردەوام سیاسی گۆڕەپانی. بەر گرتە
 لێببک زمانەکببان جیبباکەرەوەی هێڵببی درێژایببی بە واڵتەکە تببوایەوە، گۆرباچۆفببدا سببەردەمی لە سببەرەڕۆ دەسببەاڵتی سببەهۆڵی کە

 .هەڵوەشا
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٥٩ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٩ی ئۆکتۆبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 

 سەرهەڵدانی دەوڵەت و نەتەوەسازی
 

 گەڕانەوە بۆ مێژوو؛ سەرهەڵدانی دەوڵەت و نەتەوەسازی

 
 ئاندرێیاس ویممەر

 
 زمبانی و گشبتیی خممەتگبوزارییی دابینکردنبی ببۆ دەوڵە  توانبایی بپرسبین دەتبوانین ئبێمە دوورتبر، مێژووی بۆ گەڕانەوە بە

 کۆلۆنیبالی سبەردەمی پبێش کە بوون ناوەندگەرا دەوڵەتی میراتی هەردووکیان منەوە انگەیڕو لە. گرتوە سەرچاوەی یەکدەست
 ناوەنببدگەرا چببڕی بە فەرمببانڕەوایی کە شببوێنانەی لەو. بببوون درووسببت مببۆدێرن نەتەوەی - دەوڵە  بببۆ گواسببتنەوە پببێش و
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 شببێوەی بە واڵ  جیاوازەکببانی چەنبباو چببۆن فێربببوون کە هەڵببدا سببەریان بیرۆکراتیببک بەڕیببوەبەرایەتیی کردبببوو، گەشببەیان
 پێکهینببابوو نەتەوەیببان - دەوڵە  تببازە کە دەوڵەتببانەی ئەو. بببکەن کببۆنتڕۆڵ سیاسببییەوە بببواری لە و ئبباوێتە ڕێکخراوەیببی

. ببکەن داببین ناوچەکبان سەرانسبەری ببۆ گشبتی خممەتگبوزاریی تبا کبرد بیرۆکراتیکەکانی ژێرخانە و زانیارییە لەو کەڵکیان
 زمبببانی دا هبببان میەنگرانیبببان و دەوروبەر نوخەەکبببانی ناوەنبببدگەرایانە چبببڕی بە دەوڵەتە ئەو دوورودرێبببژ، مببباوەیەکی دوای

 پێبدان ڕێگبای و ئەوان کباریی پبێگەی گەشبەکردنی هبۆی بووە ئەوە. هەڵەژێرن( نووسین شێوە: چین وەک یا) ناوەند نوخەەی
 .بکەن سیاسی ناوەندی «بەرزی» کولتووری خاوەندارییەتیی ئیددیعای کە
 
 میەن لە کە هەڵبدابوو، سبەریان یەکگرتبوو و گەرا ناوەنبد میرنشینی چەند کۆلۆنی، بەێتە بوتسوانا ئەوەی پێش نموونە بۆ
 ژێبر هێنرانە کۆلۆنیالییەوە دوای دەوڵەتی میەن لە کە کاتێک. دەچوون بەڕێوە دەدوان تسوانا زمانی بە کە بەگمادانەی ئەو

 بەدەسبببت کراببببوو داببببین دەوڵەتەوە میەن لە کە گشبببتییان خممەتگبببوزارییی بببباش ەیەکیشبببێو بە میرنشبببینانە ئەو ڕکێبببف،
 لەسبەر بەڕێوەبەرایەتییبان کە کرد دامەزراوییە ژێرخانە ئەو و ڕەوایی پشتیوانیی بە کارەیان ئەو ئەوان: گەیاند هاوواڵتیان

 بە بڕەویبان کۆلۆنیبالیممیش دوای و ۆلۆنیبالیممک مباوەی لە کۆلۆنیال، پێش سەردەمی لە شێوە بەهەمان ئەوان. دامەزراندبوو
 .دەدا تسوانایی بااڵدەستی زمانی و کولتوور بۆ تسوانایی غەیرە دانیشتووانی کردنی ئاسیمیلە

 
 سببەری کببۆچەرەکەی خەڵببکە زۆریببنەی و نبباوەوە ناوچەکببانی بەسببەر ناوەنببدیی فەرمببانڕەوایی هیچکببا  سببومالیا، مێببژووی لە

 بەرزی هەرە ئاسبتی. کۆلۆنیبال سەردەمی دوای گشتی خممەتگوزارییی دابینکردنی بۆ بەرچاو ستێکیبەربە بووە ئەوە. هەڵنەدا
 سەرانسببەری لە یەکدەسببت نووسببینی شببێوە سببەرهەڵدانی دەرفەتببی سبباڵدا هەزاران لەمبباوەی چببین لە سیاسببی ناونببدگەرایی

 نبوێ ناوەنبدە لە سیاسبی نبوخەەی لە ەرچباوب بەشبێکی ببوونی ئاسیمیلە هۆی بووە شێوە بەهەمان و ڕەخساند ئیمپراتورییەکە
 بەسبتەوو، بەوان پشبتی کۆلۆنیبالی فەرمبانڕەوایی کە خۆمباڵی، ناوەندگەرای دەوڵەتی بۆیە. ئیمپراتوریی کۆنفوسیوسییەکانی

 ژێرخببانێکی دووانەی میراتببی ئەوان چببونکە کردبببوو دەسببتەبەر سببەرکەوتوو نەتەوەسببازیی بببۆ گرینگببی پاشببخانێکی مەرجببی
 ( نووسین شێوە: چین وەک یا) هاوشێوە زمانێکی و سیاسی - بیرۆکراسی

 . هەبوو یان
 

 لەوالی نموونەکانی سەرەوە؛ شیکارییەکی جیهانیی

 
 یەکبببالکەرەوە شبببێوەی بە مێکانیممەکبببان سبببێ ڕێژەیبببی کببباریگەریی کبببردن باسبببمان لەسبببەرەوە نموونبببانەی ئەو کە ڕوونە زۆر

. بکەیبن ببراورد دیبکە جبووتێکی دیکەی یەکی لەگەڵ واڵتانە جووتە لەو کێکیە ئێمە کە دەردەکەوێ کاتێک ئەوە. دەرناخەن
 گەرچبی فرەچەشبنترە، زمبانییەوە ڕوانبگەی لە سبویس کە کاتێکدا لە دەکەن، قسە زمان یەک بە هەموو سومالی، لە وێنە بۆ
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 ڕێکخبببراوی ەکردنیگەشببب سبببویس، لەگەڵ بەراورد بە چبببین لە. یەکتبببرە پبببێچەوانەی بە دووانە ئەو نەتەوەسبببازیی مێبببژووی
 پشببتیوانیی خوێنببدەوار بچببووکی چینێکببی میەن لە کە ڕێکخببراوانەی لەو جببگە) نیببیە بببوونی ١٩١١ تببا مەدەنیببی کببۆمەڵگەی

 لەگەڵ نمبوونە چەنبد کاتێک دیکە، واتایەکی بە. هەڵدا سەری ئەتنیکەکاندا نێوان لە هاوپەیمانی ئەوە سەرەڕای ،(دەکران
 بببوو سببوور سببمێڵی هەرچببی دەڵببێن کببوردی بە) نیببیە یەک وەک شببتێک هەمببوو کە ەردەکەوێد بۆمببان دەکەیببن بەراورد یەکتببر

 .(نییە هەمماغا
 

 . بن یەکالکەرەوە نەتەوەسازیی بۆ دەتوانن دیکە فاکتەری لەوە، جگە
 

 بنێبوە یدووبەرەکیب سیاسەتی قوربانیی کە بوتسوانا، و سومالی وەک واڵتانی نییە؟ کاریگەریی کۆلۆنیالیی ئەزموونی ؛یەکەم
 - سیاسبی یەکگرتبوویی ببۆ هەوڵەکانیان لە ڕووسیە و سویس لەگەڵ بەراورد لە بوون، داگیرکەر هێمی بکەی فەرمانڕەوایی و

  نین؟ مافخوراودا ئاستێکی لە نەتەوەیی
 لییسبوما وەک سبویس ئباخۆ. ئابوورییە گەشەکردنی مەسەلەی زۆر ڕاددەیەکی تا نەتەوەسازی کە بڵێ دەتوانێ مرۆڤ ؛دووهەم

 و نێببونەتەوەیی بببانکیی سیسببتەمی ناوەنببدی بە نەکرابببا و نەبببا سببەرکەوتوو هەنبباردەکردنی پیشەسببازیی ئەگەر دەهببا ، لببێ
 گشبتیی خممەتگوزاریی کاریگەر هێندە دەیتوانی نەدیتراباوە، بوتسوانادا خیمەاڵنەکەی خاکە لە ئەڵماسێک هی  ئەگەر بیمە؟

 بگەیەنێ؟
 لە پببێچەوانە بە. نبباگرنەوە یەک زمببانی و ئببایینی جیبباوازیی کە ئاسببانترە سببویس وەک یواڵتببان لە نەتەوەسببازیی ؛سێێێهەم
 ئەگەر. ببوون زمبانی ڕوسبی ئۆرتۆدۆکسبی زۆرینەی لە جیاواز دینی باوەڕمەندی زمانییەکان کەمینە زۆربەی ڕۆمانۆف، ڕوسیەی

 . دەبێ دژوارتر نەتەوەسازیی و ەجیاکەرەوەی لێک زۆرتر سیاسییەوە ڕوانگەی لە ئەتنیکی جیاوازیی بێ، شێوە بەو
 واڵتببانەدا لەو نەتەوەسببازیی کە بڵێببین و هەبببێ وریاترانەمببان ڕوانگەیەکببی بکببا پێویسببت ڕەنگەببێ ئببێمە ؛چێێوارەم و کۆتێێایی

 هبببۆی ببببۆتە هەمەمیەنە شبببەڕی ببببۆ ورووژانبببدنیان کە کبببردووە، دیبببکە واڵتبببانی لەگەڵ شبببەڕیان زۆر کە دەببببێ سبببەرکەوتوو
 چبونکە ببکەن درووسبت یەکدەسبت نەتەوەی توانیبان ببۆیە ئوروپبایی دەوڵەتی لەوانەیە شێوە، هەمان ەب. ئەوان یەکگرتوویی

 یەکدەسبت دانیشبتووانی دروسبتەوونی هبۆی ببووە ئەتنیکبی پاکتباوی و ساڵ سەدان درێژایی بە سنوورەکان گۆڕانی و کردن ڕێک
 .بوون ئاوێتە نەتەوەییدا بەڕێوەبەرییەکی لە ئاسانتر کە
 
. بکەیبن لێکبۆڵینەوە جیهبان واڵتبانی ببارەی لە زانیباریی تاقمێبک سبەر لە دەتبوانین ئبێمە شبێوەیە، لەو پرسیاری یوەاڵم بۆ

 لەوەی تێگەیشبتن ببۆ ببن یەکبالکەرەوە دەتبوانن فاکتەرە چوار ئەو ئاخۆ کە ئەوەی لەسەر بڕیاردان بۆ دەبێ یارمەتیدەر ئەوە
 ئەو ئباخۆ ببمانین کە پێبدەدا ڕێگامبان شبێوە هەمبان بە ئەوە. هێنا تیشکس لەکوێ و بوو سەرکەوتوو لەکوێ نەتەوەسازی کە
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 و چبین بوتسبوانا، سبومالی، بەلژیبک، سبویس، لە جبگە دیبکە واڵتبانی لە پێکبرا ئاماژەیبان لەسبەرەوە کە مێکانیممانەی سێ
 بببمانین کە وەیەبە پێویسببتیمان پێشببدا لە ئببێمە ڕێژەییەکببان، لێکببۆڵینەوە لە هەرکببام بببۆ. نببا یببا بببوون کبباریگەر ڕوسببیە

 نیشبان کە دەبەسبتم زانیاریی هەندێک بە پشت من مەبەستە، ئەو بۆ. بووە سەرکەوتوو چەندە واڵتێک هەر لە نەتەوەسازیی
 بەشبدار دەوڵەتبدا ئاسبتی بەرزتبرین لە نوێنەرانیبان کە دەپێبوی ئەتنیکییبان کبۆمەڵگە بە سبەر هاوواڵتیبانی ڕێژەی کە دەدا
 دەدەم نیشبانی مبن زانیبارییە، لەو کەڵکبوەرگرتن بە. دەسبتدایە لەبەر واڵ  ١٥٥ بۆ ٢١١٥ تا ڕا ١٩٤٦ لە زانیارییە ئەو. نین
 شبوێنانە لەو بەربباڵوە، دانیشبتوواندا لەنێو مەدەنی کۆمەڵگەی ڕێکخراوەکانی کە کەمترە شوێنانە لەو سیاسی هەاڵواردنی کە
 .یەکە وەک زۆرتر زمانیی هەرێمی کە نانەشوێ ئەو و باشە، گشتییدا خممەتگوزاریی گەیاندنی لە دەوڵە  کە
 
. بکەیبن بەراورد یەکتبر لەگەڵ واڵتبان سبێ زانیباریی ببدەن ڕێگا دابن، لەبەردەست زۆرتر ئامارییەکە شیکارییە کە ئەوەی بۆ
 ژێببر لە زۆر ڕاددەیەکببی تببا کە دەبەسببتم، خوێنببدەواریی ڕێببژەی بە پشببت مببن گشببتیی، خممەتگببوزاریی گەیانببدنی پێببوەری بببۆ

 لە% ١٥) بخببوێننەوە و بنووسببن بتببوانن گەورەسببااڵن %٨١ واڵتێببک لە ئەگەر. گشببتییە قوتابخببانەی سیسببتەمی گەرییکبباری
 کە واڵتێبک لە کەمتبرە% ٣١ نبمیکەی دانیشبتووان پەراوێمخراویبی ڕێژەی کەوابوو ،(بە%٦٥ کە جیهانیی ناوەندیی سەرووی
 دوو گبۆترە لە ئێمە فرەزمانی، گرتنی ئەندازە بۆ(. مناوەندییما ئاستی ژێر لە%  ١٥) خوێندەوارە خەڵکەکەی نیوەی تەنیا
 سببەرووی لە %١٤) بببوو %٥٢ ئەگەر. دەکەیببن حیسببا  بببن یەکتببر هاوزمببانی کە ئەوەی ئیحتیمببالی و هەڵببدەبژێرین کەس
 نیباتە ئیحتیمبالەکەی کە واڵتێبک لە کەمتبرە %٣١ دووببارە پەراوێمخبراو خەڵکی ڕێژەی ،(بە %٣٨ کە مامناوەندیی ڕێژەی

 ببۆ ئبێمە ئەگەر دەکبا کەم ئەنبدازە هەمبان بە خبراو پەراوێبم خەڵکبی ڕێبژەی(. مامناوەنبدیی ڕێژەی ژێر لە% ١٤) ببە %٢٥
 .بکەین زیاد مەدەنی کۆمەڵگەی ڕێکخراوێکی کەس پێن  هەر
 

 ێکبۆڵینەوەیل وەک هەر نیبیە، مبومکین نەتەوەسبازیی ببۆ دیبکە شبیکردنەوەیەکی هی  بەرباس هاتە لەسەرەوە کە لەوەی جگە
 مباوەیەکی بۆ ئەگەر بێ زیاتر نەتەوەسازییەکەیان شکستی ئەگەری وێناچێ واڵتان. دەریدەخا دیکە بگۆڕی بە زیاتر ئاماریی

 دەروەڕا لە خەڵکبی میەن لە کۆلبۆنیکراو بە وەک) ببووە دیبکە شبێوەیەکی بە دەسبەاڵتدارییەکە یبا ببووبن کۆلۆنی درێژخایەن
 لەگەڵ شبەڕ دوورودرێبژی مێژوویەکبی ئەگەر ببێ؛ گەشبەنەکردوو ئابوورییەکەیان ئەگەر ؛(ستەوخۆناڕا فەرمانڕەوایی یا هاتوو

 .داپۆشێ یەکتر ئایینییان و زمانیی جیاوازیی یا هەبێ؛ ناسیۆنالیستییان - ئەتنۆ ناکۆکیی یا هەبێ دیکەیان واڵتانی
 
 ناوەنبدگەرا زۆر دەوڵەتبی کە شبوێنانەی لەو کە دادە نیشبانی بەرباڵویبش فبرە زانیباریی تاقمی لە لێکۆڵینەوە کۆتاییدا، لە

 زۆرتبر گشبتیی خممەتگبوزاریی ئێسبتایان دەوڵەتانی هەڵدابێ، سەریان نەتەوە - دەوڵە  پێش و کۆلۆنیالیی سەردەمی پێش
 نەتەوەسبازیی ببۆ پێویسبت دیبکەی یەکبالکەرەوەی تبوخمێکی ئەوە. دەکەن قسبە کەمتبر زمبانی بە دانیشبتووانی و دەکەن دابین
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 کۆلۆنیببالی پببێش مێببژووی پێببوەری دوو بە پشببت دەکببرێ ئببێمە ئەوە نیشبباندانی بببۆ. کببراوە لببێ باسببی لێببرە کە پێکببدێنی
 پببێش سیاسببی پێکهبباتەی کە دەسببتدایە لەبەر ئەفریقببا و ئاسببیا واڵتببی ٧٤ بببۆ یەکەمیببان. بەەسببتین دەوڵە  دروسببتکردنی
 واڵتبان ١٤١ کبردوونەوە، کۆیبان ئابوورییناسان کە دووهەم، ارییزانی. کراون تۆمار مرۆڤناسانەوە میەن لە ئەوان کۆلۆنیالیی
 نیوەی ماوەی لە ئێستایان واڵتی خاکی کۆنتڕۆڵی ڕاددەیەک چ تا خۆماڵیی دەوڵەتانی کە دەگرێ ئەندازە ئەوە و دەگرێتەوە
 .بووە بەدەستەوە نۆزدە سەدەی دووهەمی

 
 سبەردەمە ئەو نەتەوەسبازیی بەکەڵکبی کە بکەیبن دروست مێژوویی کیواڵتێ و دوایە بگەڕێینەوە ناتوانین کە ئاشکرایە شتێکی

 بەرز بەرچبباو شببێوەیەکی بە سببااڵن دوو یەک بە نبباتوانێ گشببتیی خممەتگببوزاریی دابینکردنببی بببۆ دەوڵەتێکببیش توانببایی. بببێ
 سیاسبی مبانییهاوپەی کە خبۆبەخش ڕێکخبراوی. بکرێ دانیشتووان فێری کور  ماوەیەکی بە ناکرێ هاوبەش زمانێکی. بێتەوە

 سیاسبببییە فببباکتەرە سبببێ ئەو لەگەڵ پێوەنبببدیی لە. داکبببوتن ڕیشبببە کورتبببدا مببباوەکەی لە نببباتوانن پێکەبببێ ئەوان دەوری لە
 یببا فەشببەل دەوڵەتببی چبباککردنەوەی کەوابببوو،. سبباڵ چەنببد نەوک دەکببرێ ئەژمێببر جیببل چەنببد بە کببا  یەکببالکەرەوانە،
 .بێ جێەەجێ یەکگرتووەکان واڵتە سەرکۆماریی دەورە ودو یا دەورەیەک کاتی ماوەی لە ناکرێ نەتەوەسازیی

 
 ئەوتببۆ دامەزراوەی داوە هەوڵیبان جیهببانیی ببانکی وەک جیهانییەکببان دامەزراوە ڕاببردوودا، سبباڵی بیسبت بە نمیببک مباوەی لە

 لەسببەر بەردەوامە پێببداگرییە ئەو. بکببا دابببین سببێهەم جیهببانی واڵتببانی بببۆ گشببتیی خممەتگببوزاریی بتببوانێ کە بببکەن دروسببت
 جبببار زۆر کە هەڵە دەرەوەی سیاسبببەتی ڕاسبببتکردنەوەی ببببۆ ئەرێنیبببیە هەنگببباوێکی توانبببایی دروسبببتکردنی و دەوڵەتبببداریی

 کباریگەرتر و دەوڵەتییەکبان دامەزراوە کردنبی بەهێبم بۆ درێژخایەن و لێەڕاوانە هۆگریی. بەر دەیگرنە ڕۆژئاوایی دەوڵەتانی
 لە نەتەوەسببازیی یببارمەتیکردنی بببۆ نێببونەتەوەییە سیاسببەتی باشببترین گشببتیی یخممەتگببوزاری دابینکردنببی بببۆ ئەوان کردنببی

 .جیهان سەرانسەری
 

 کەرتببی ئاژانسببەکانی نەوەک ناوچەییەکببانن، دەوڵەتە و دەوڵەتەکببان گشببتی خممەتگببوزاریی دابینکردنببی بببۆ میەن باشببترین
 بەاڵم. ببن کباریگەرتر ئبابوورییەوە ڕوانبگەی لە ئەوانە لەوانەیە. داگیبرکەر سبوپای یبا بیانی خۆبەخشی ڕێکخراوی تایەە ،

 خۆجێیەکبان دەوڵەتە بە بەخشبین ڕەوایی بە کەم یارمەتییەکی دەرەکییەوە هێمی میەن لە گشتیی خممەتگوزاریی دابینکردنی
 ٢١١٥ تبا ٢١١٦ لە سباڵێک هەموو کە بدرێ، نیشان ئەفدانستان خەڵکی لێکۆڵینەوەی لە کەلکوەرگرتن بە دەکرێ ئەوە. دەکا
 گەلێببک بیانییببانەوە میەن لە گشببتیی خممەتگببوزاریی دابینکردنببی. چببووە بەڕێببوە فاوندەیشببن ئەیشببەن دامەزراوەی میەن لە

 لە ڕووکببردن بببۆ هاواڵتیببان هانببدانی یببا خببۆجێیی دەوڵەتببی لە ڕەزامەنببدیی ڕێببژەی بردنەسببەری بببۆ بببووە کبباریگەرە کەمتببر
. شبەڕکەرەکان فەرمانبدە و نەریتییەکبان دەسبەاڵتە جیباتی لە کۆکییەکانیبان،نا کردنبی چارەسبەر بۆ دەوڵەتییەکان دامەزراوە
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 تاڵەببانەوە لەمیەن کە باشبترە پبێ خممەتگوزارییانەیبان ئەو ئەفدانسبتانییەکان کە بەینبی کە ناخۆشبە دیبکە هێندەی ئەوە
 .بیانییانەوە میەن لە گشتیی خممەتگوزاریی پرۆژەکانی تا دەکرێ دابین بۆیان

 
 سیسبتەمی لە پشبتیوانیی ڕێگبای لە پێوەندیگرتن ئاوێتەیی دەبێ میەنگریکردن بۆ کە نەتەوەسازیی دووهەمی یەکیستراتێژی
 فێببر و دانیشبتووانیان کردنبی خوێنبدەوار ببۆ بڕیبوە زۆریبان ڕێگبایەکی جیهبان سەرانسبەری لە واڵتبان. یەکگرتبوویە خوێنبدنی
 نەتەوەسبازیی یارمەتیبدەری کبرا، بباس سبەرەوە لە وەک خایەنبدا،درێژ لە کە بکەن، قسە هاوبەش زمانێکی بە کە کردنیان
 سببتراتێژییەکی بببودجەیی، زەختەکببانی بە بەرامببەەر لە نەتەوەیببی خوێنببدنی سیسببتەمی لە بەردەوام پشببتیوانیی بببۆیە. دەبببێ

 ببۆ ببوار کە ئەوەی ببۆ بەڵکبو ڕەگەزیبی یەکسبانیی و بەردەوام کردنبی گەشبە بە گەیشبتن ببۆ تەنیبا نە بەکەڵکە درێژخایەنی
 .بێ خۆش نەتوەسازیی

 
 وەک ئاڵمبببانی حیمبییەکببانی دامەزراوە میەن لە وێبببنە بببۆ کە مەدەنبببی، کببۆمەڵگەی ڕێکخراوەکبببانی لە پشببتیوانیی سببێهەم،
 دواییبانەی ئەو سبەرکوتی. ئباژاوە و سیاسبی شکسبتی بەێبتە لەوانەیە سبۆرۆس، دامەزراوەی یبا شتیفتونگ ئێەەر  - فرێدریش
 ئەوە دەکبرێ، ئابووریبان پشتگیریی بیانییانەوە لەمیەن کە ئورووپا ڕۆژهەاڵتی واڵتانی لە گەلێک ەکانیخۆبەخش ڕێکخراوە
 یارمەتیبببدەری کە دەکەن دەسبببتەبەر سیاسبببی ژێرخبببانی ڕێکخبببراوانە ئەو درێژخایەنبببدا، لە بەاڵم. دەکبببا ئاشبببکرا بەڕوونبببی

 .پێدەدا پەرە سیاسی بوونی ئاوێتە و دەبێ ئەتنیکەکان نێوان لە پێوەندیی دروستەوونی
 

 ڕێژیمبببی ببببۆ کە گرووپبببانەیە لەو پشبببتیوانیی نەتەوەسبببازی، بە ببببڕەودان ببببۆ گیروگرفتتبببر پبببڕ بژاردەیەکبببی بەاڵم دوایبببین،
 دەدا، نیشببانی مێببژوو وەک هەر. کببردوون دروسببت ئەتنیکییببان فببرە هاوپەیمببانیی بۆخۆیببان کە و دەکەن خەبببا  گشببتگیرتر

 جبار زۆر هەیە سبووریە لە ئێسبتا کە ئەوەی وەک هەیە، بەسەریدا دەسەاڵتیان کەمینەیەک کە پەراوێمخەرەکان، زۆر ڕێژیمە
. دەگمەنببن زۆر باشببوور ئەفریقببای هببی وەک ئاشببتیخوازانە ئبباڵوگۆڕی. دادێببن بەچببۆک چەکببداریی خەببباتی ڕێگببای لە تەنیببا

 و سیاسببی بببوونی ئبباوێتە کە بببدرێ بەردەوام ئاشببتیی بببۆ دەبببێ کە نببرخێکە جببار هەنببدێک ئێسببتا، تونببدوتیژیی کەوابببوو،
 بە زۆر سببەرەڕۆ، ڕێژیمێکببی دوای نوێکببانی دەسببەاڵتدارە کە نیببیە زەمانەتێببک هببی  بەاڵم،. دەکەن دەسببتەبەری نەتەوەسببازی

 دیببکە، جببارێکی. نەخەن پەراوێببم نەتەوەیببی دەوڵەتببی نببوێنەرایەتیی لە گرووپببانە ئەو و نەکەن جێگببۆڕکێ تەنیببا ئاسببانی
 داگیرکبباریی دوای سببوننییەکانیان سیاسببەتوانە چببۆن کە عێببراقە شببیعەی نببوخەەی ەڵسببوکەوتیه شببێوەی ببباش نمببوونەیەکی

 .بێنینەوە جیهان دیکەی واڵتانی لە دیکەش نمونەی زۆر دەکرێ. خست پەراوێم ئەمریکا
 

  ترینباش ئێستاش تۆمارکراوەکانی، کەمایەسییە گشت سەرەڕای دەسەاڵ ، دابەشینەوەی ڕێککەوتنی لەسەر پێداگریی بۆیە
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 ڕێژەیەکبی ئەوڕۆ. دەسبەاڵتن خباوەن ناوچەییبدا سیاسبی گۆڕەپانی لە کە پەراوێمخراوەکان هێمە بۆ دەستدایە لەبەر بژاردەی
 ئەوتبۆ ڕێککەوتنێکبی کردنبی جێەەجبێ دژواریی. دەبێ دەستەبەر ئاسانی بە ئەوە کە دەکەن خەیاڵپاڵوە ئەو چاودێران لە کەم
 لە خراپتببر شببێوەیەکی بە ڕەنگەببێ و، دەبینببرێ عێببراق لە بەباشببی زۆر زۆرینەکببان سیاسببییە هێببمە ویسببتی پببێچەوانەی بە

 بیبرۆکەیە ئەو دەببێ سیاسبت داڕێژەرانبی هبۆیە ئەو لەبەر. گەڕاببان لێیان ئەگەر هەڵدەوەشا لێک بوو لەمێژ زۆر کە بۆسنی،
 نباودار ڕووناکەیرێکی وەک هەر «،بەرن بەڕێوە خۆیان چۆن بکەی فێر دیکە خەڵکی» دەکرێ و ڕەوایە ئەوە کە بکەنەوە ڕە 
 نبامومکینە تەقبریەەن لەدەرەوەڕا نەتەوەسبازیی. کرد باسی بوشدا دەبلیو جۆرج نەتەوەسازیی دڵگەرمیی سەردەمی تروپکی لە

 .نەبێ ئامادە زۆرینەکان و کەمینەکان سیاسی یەکسانیی بۆ مەیدانییەکان هەلومەرجە ئەگەر
 

 (بۆتەوە وباڵ دا "کوردستان" ی٧٦١ ژمارەی لە) 
 

 ٢١١٩ی ئۆکتۆبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 

 ئێران لە عێراق و سووریە« سیستمی»سەرهەڵدان دژی 
 

 جاناتان سپایەر -ئورشەلیم پۆست 

 
 سببەریاندا بە ئێببران کە واڵتببانێکە لە جەمبباوەری رهەڵدانیسببە نموونەکببانی یەکەم شبباهیدی نێوەڕاسببت ڕۆژهەاڵتببی هەنببووکە

 گەنببدەڵیی لەسببەر جەخببت ئببارادان لە ئێسببتا ناڕەزایەتییببانەی ئەو لوبنببان، و عێببراق بببۆ نببامۆ گەلێببک شببێوەیەکی بە. زاڵە
 لە. ندەکە دەسببەاڵ  سببەرچاوەکانی بە جەمبباوەر دەستڕاگەیشببتنی سببنوورداربوونی و خببراپ بەڕێببوەبەریی ئببابووری، و سیاسببی
 لە کە بببوونەوە واڵتەکەیببان لە سیسببتمێک زاڵەببوونی بەرەوڕووی خۆپیشبباندەران پێببداگرییە، ئەو سببەرەڕای شببوێن، هەردوو
 .سەپاوە بەسەریاندا دەرەوەڕا

 
 ببۆ خێبرا و هەڵبدا سبەری بەغبدا لە خۆپیشباندانانە ئەو. پێکرد دەستی ئۆکتۆبر مانگی یەکی لە خۆپیشاندانەکان عێراق لە

. زیقبار و موسبەننا واسبت، بابل، دیوانیە، ناسریە، پارێمگاکانی نێویاندا لە بۆوە، باڵو واڵ  باشووری لە دیکە شاری چەند
 پۆسبتی لە ئەلسباعدی عەببدولوەها  عەبدولمەهبدی، عبادل خۆشەویسبتی ژێنێڕاڵبی مبردنبی سەرهەڵدانەکان سەرەکیی هۆی

 کە ئەلسبباعدی. بببوو قببووڵتر مەسببەلەیەکی نیشببانەی لسبباعدیئە وەمنببانی بەاڵم،. بببوو دژەتێببرۆر هێببمی فەرمانببدەی جێگببری
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 ئەو کە دژەتێبرۆر، هێبمی. دەرکردبوو ناوبانگی پرۆفێشنالیممەکانی و ناتایفەیی هەڵوێستە بە بەغدایە شیعەمنی لە بۆخۆی
 لە نبباوبراو مبردنببی. دەکببردن پببێ هێنانیببان ڕا و کردبببوو دروسببتیان ئەمریکاییەکببان کە بببوو هێمێببک دەکببرد، خممەتببی تێیببدا

 خۆیببان لەکببۆڵ ڕکەبەرێببک کە ئەوەی بببۆ بببێ، شببەعەی حەشببدی کبباری کە لێکببدرایەوە وا بەرببباڵو شببێوەیەکی بە پۆسببتەکەی
 بە گبۆڕا، کۆمەاڵیەتییەکبان و ئبابووری پرسبە ببۆ بەخێرایبی خۆپیشباندانەکان ئاراسبتەی کە کاتێکبدا لە کەواببوو،. بکەنەوە
 لە ئێبران ناواڵمبدەری و نباهەڵەژێراو دەسەاڵتی پرسی سەرەتاوە لە هەرزان، نوویخا بە موان دەستوێڕانەگەیشتنی تایەەتی

 .هەبوو عێراقدا دەوڵەتداریی دڵی
 

 لێکببۆڵینەوەی و ڕاپببۆر  ناوەنببدی لەگەڵ وتووێژێکببدا لە سبباڵ، ٢٨ تەمەن بەغببدادی، ڕەحمەتببوڵاڵی مووسببا خۆپیشبباندەر،
 گەورەتبر ئێسبتا بەاڵم ئبابوورین، و کبۆمەاڵیەتی گیروگرفتەکبان»: کبرد پرۆسەیەی ئەو باسی شێوە بەو نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی
 «.بڕووخێ ڕێژیم دەیانهەوێ ئەوان کە ئەوەیە خۆپیشاندەران ویستی و سەرەکی داوای ئێستا،. بوونەوە

 
 لە «عەڕەببی بەهاری» کورتی ماوەی کاتی لە عەڕە  واڵتانی گشتییەکانی گۆڕەپانە لە کە کۆنە دروشمێکی ئەوە، هەڵەە 
 موببارەک، میسبری عەلبی، ببین توونسبی لە. هەیە بنەڕەتبی جیباوازییەکی لێبرە بەاڵم. دەداوە دەنگبی دا٢١١١ - ٢١١١ بەهاری
 لەسبەر دێموکراسبی سیسبتمی بەفەرمبی عێبراق، لە بەاڵم. چیبیە ڕێبژیم کە ببوو ئاشبکرا شتێکی ئەوە هتد، و ئەسەد سووریەی

 ئامباژەی دیبکە خۆپیشباندەرانی و ڕەحمبوتەڵاڵ کە «ڕێژیمە» کام ئەوە وابووکە. ئاساییەوە هەڵەژاردنی و پارلمان بە کارە،
 دەکەن؟ پێ
 

 بە دێموکراسبی دەکبرێ، تبااڵن واڵ  کە کاتێکبدا لە»: کبردۆتەوە شبی شبێوەیە بەو فەیسبەووکدا پۆستێکی لە خۆپیشاندەرێک
 بببراوەی لە هەڕەشببە میلیشببیاکان کە بەینببی کاتێکببدا لە دێ، چببی بەکەلکببی هەڵەژاردنببدا لە بەشببداری! نیببیە بەس تەنیببا

 زۆر دەسبەاڵتی کە بدرێ پێ ڕێگایان پاشان و، بکەن دیکە شتی و نێوخۆیی شەڕی هەاڵیساندنی هەڕەشەی بکەن، هەڵەژاردن
 «!هەبێ؟ دەوڵەتەوە بەسەر زیاتریان

 
 وشبەی عەڕەبیبدا زمبانی لە) دەکبرێ باسی کە بەی«ڕێژیم» ئەو کە نەبێ لەوەدا گومانیان وێدەچی هاوپەیمانەکانی و ئێران

 دێموکراسبییەکاندا، فەرمیبیە دامەزراوە لەنێبو کە ئەوەیە( ببێ شیاوتر لێرەدا ڕەنگەێ کە دەدا بیش«سیستم» مانای «نیمام»
 ئەوان بڕیارەکبانی لە کبردن سبکااڵ ببۆ ڕێگایەک هی  کە کردوە، دروست خۆی سەربازیی و سیاسی دەسەاڵتی پێکهاتەی تاران
 .نییە
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 لە .بەینببرێ ئاکارەکانیانببدا لە بەڵکببوو، ڕا، لێببدوانەکانیان لە نەکببرێ ڕەنگەببێ دڵنیببان بببارەوە لەو انییەکببانئێر کە ئەوەی
 دەوڵە  فەرمییەکببانی ئەمنیەتیببیە هێببمە هاوکبباریی بە و هاوتەریببب شببیعەکان، میلیشببیا سببەربازیی دەسببەاڵتی سببەرەتاوە،
 فەرمانبدەی پبرێس، ئەسۆشبیتد هەواڵێکبی بەگبوێرەی. ببکەن  سەرکو خۆپیشاندەران بێەەزەییانە کە مەبەستە بەو بموێنران،

 .عێراق بۆ چوو ئۆپەراسیۆنەکە ڕێکخستنی بۆ ئۆکتۆبر ی٢ لە سولەیمانی قاسم ئێران قودسی سپای
 

 ئۆکتببۆبر ی١٧ لە. کببوژران خۆپیشبباندەر ٢٥١ لە زیبباتر خۆپیشبباندانەکاندا، حەوتببووی ٤ لە تەنیببا کە بببوو ئەوە ئاکببامەکەی
 کە کردببوو ئێرانبی سبەربە میلیشبیاکانی تیرهباوێژی تاک باسی لەوێدا کە کرد پرۆسەیەی ئەو وردەکارییەکانی باسی ڕۆیتەرز

 گببوێرەی بە. پێببدرابوو خۆپیشبباندەرەکانیان کوشببتنی مەبەسببتی بە تەقە فەرمببانی ڕا خۆپیشبباندانەکان شببوێنی سببەربانی لە
 کە شببەعەی حەشببدی پببلەبەرزی کاربەدەسببتێکی ئەلبببالمی،  زەیببنە ئەبببوو بەنبباوی کەسببێک لەمیەن ئۆپەراسببیۆنەکە ڕۆیببتەرز،
 باسبی ئەوانەوە زمبانی لە ڕۆیبتەرز کە عێبراق ئەمنییەکانی هێمە. چووبوو بەڕێوە هەیە، ئێران لەگەڵ نیمیکی زۆر پێوەندیی
 ازییەکانەوەسبەرب هێبمە فەرمانبدەکانی بە پێوەندیکردن جیا  لە» تیرهاوێژەکان تاک کە کردوە ئیدیعایان کردووە، شتەکەی

 «.(بێ سولەیمانی یا ممی وێدەچێ) فەرماندەکەیان داوەتە گوزارشیان ڕاستەوخۆ
 

 دەوری بەاڵم. مشببتومڕە جێگببای میەنە دوو ئەو نێببوان لەبببنەوەی هاوکبباریی ڕێببژەی و فەرمانببدەیی زنجیببرەی وردەکارییەکببانی
 .ئاشکرایە ەران،خۆپیشاند سەرکوتی سەرەکیی بکەری وەک پاسداران سپای سەربە هێمەکانی

 
 شبباری خۆپیشبباندەرانی لە ڕاسببتەوخۆ تەقەی چوارشببەممە، ڕۆژی. نبباڕوونە کۆتبباییەکەی و دەبببێ خراپتببر و دێ هەر دۆخەکە
 عەسببائیب میلیشببیاکانی کە دەڵببێن عێراقییەکببان هێببمە. کببوژران کەس ١٨ ئاکامببدا لە. کببرا کەربەم، واتە شببیعە، ناسببراوی

 بەڕێببوە بەغببدا تەحریببری مەیببدانی لە خۆپیشبباندانەکان مەزنتببرین. چببامکن شببارەدا ەول حیمبببوڵاڵ کەتببائیەی و ئەهلەلببحەق
 .دەچن

 
 سببەر بببۆ نببوێ ببباجی دژی لەسببەرەتادا کە نبباڕەزایەتییەک. بەڕێببوەیە هاوشببێوە دینببامیممێکی لوبنانببدا، جیبباوازەکەی دۆخە لە

 ببۆ گشبتی ئالنگبارییەکی ببووە و کبرد شبەنەیتە خێبرا ببوو، ئینتەرنێتی تەلەفۆنی خممەتگوزاریی و سووتەمەنی تووتنەوا ،
 .واڵ  گەندەڵی سیاسیی سیستمی سەر
 

. نببین ئێرانییەکانیببان ئاغببا و حیمبببوڵاڵ دژی ڕاسببتەوخۆ ئەوان. کببۆمەاڵیەتین و ئببابووری خۆپیشبباندەران نبباڕەزایەتیی هببۆی
 بە ببدا خبۆی جێگبای تایفەیەکبان و گەنبدەڵ بەرژەوەنبدییە نێبوان لە هەنووکەیی هاوپەیمانیی کە دەیانهەوێ خۆپیشاندەران
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 بببوونی قورسببتر و بەرببباڵو بێکبباریی واڵ ، ئببابووریی خراپببی دۆخببی ئەوان هانببدەری. تەکنۆکراتببان لە پێکهبباتوو دەوڵەتێببک
 .واڵتە قەرزەکانی

 
. انەلوبنب ڕاسبتەقینەی دەسبەاڵتداری کە هەیە، ئێبرانییەوە ساختاری بە پێوەندی هەنووکەیی دۆخی بووە، ئاشکرا وەک بەاڵم
 قبۆرخکراوی دەسبەاڵتی ڕووکەشبەدا ئەو لەژێبر بتبوانێ حیمببوڵاڵ تا دەکا دەستەبەر بەڕێوەبەرایەتی دڵخوازی ڕووکەشێکی ئەو
 قسبەی خۆپیشباندانەکان دژی جار یەکەم بۆ نەسڕوڵاڵ حەسەن کە کاتێک ئۆکتۆبر، ی٢١ دوای لە ئاکامدا، لە. بپارێمێ خۆی
 ئەزیەتبببی و ئبببازار بە کبببردوە دەسبببتیان ئەمەل و حیمببببوڵاڵ متەکبببانی ئۆکتبببۆبر، ی٢٥ دوای زیببباترەوە هێمێکبببی  بە و، کبببرد

 .بەرن توندوتیژیی بەرەو ئاراستەکە تا خۆپیشاندەران
 
 کە داوە بەڵێنیبان خۆپیشباندەران. کبردوە پێشبکەش خبۆی دەستلەکارکێشبانەوەی حەریری سەعد وەزیران سەرۆک ئێستاوە، لە

 دەکەن، لوبنبان تبایفەگەرانەی سیاسبیی سیستمی وەمنانی و «پسپۆڕان» دەوڵەتی داوای ئەوان. بمێننەوە شەقامەکان لەسەر
 ئببابووریی خراپببی دۆخببی بەرپرسببی ئێلیببتە ئەو خۆپیشبباندەران بۆچببوونی بە کە بسببەپێنن، خببۆ دەدا ئێلیتێببک بە ڕێگببا کە

 .ێبێن پێک نوێ دەوڵەتی کە حیمبوڵاڵیە نۆرەی ئێستا ڕاستەقینە، بڕیاردەری وەک. ئێستان
 

 لە جەمبباوەری خۆپیشبباندانی یببا نبباڕەزایەتییەک هەر کە ئەوەیە لوبنببان، و عێببراق مەسببەلەی هەردوو لە سببەرەکی، خبباڵی
 و لوبنبان دۆخبی هەردوو لە هەیە؟ کردن، سکااڵ مافی گەلۆ و بڕیاردەرە؟ کێ واتە بگرێتەوە، دەسەاڵ  پرسی دەبێ کۆتاییدا

 بەرەوڕووی خۆپیشببباندەران نبببران، وەم ڕووکەشبببییەکان شبببتە و اڵییەکبببانخەی شبببتە ڕازانبببدنەوەکان، کە کاتێبببک عێراقبببدا،
 خبباوەنی و کۆتببایی بڕیبباردەری کە دەبببنەوە بێەەزەیببی گەلێببک و چەکببدار هەڵنەبژێببراو، سببەربازیی - سیاسببی پێکهبباتەیەکی

 .ئێراندایە ۆنتڕۆڵیک لەژێر پاسدارانەوە، سپای مێکانیممی ڕێگای لە خۆی، نۆرەی بە پێکهاتەیە، ئەو. واڵتن لە دەسەاڵ 
 

 مەبەستیشبی. بێنبێ نباوی «بەرخبۆدان تەوەری» بە دەکبا خبۆی بەرەی باسبی کە کاتێبک خۆشە پێی لێدوانەکانیدا، لە ئێران،
 و ئیسببببڕاییل یەکگرتووەکببببان، واڵتە پیالنەکببببانی دژی لە نبببباوچە ڕاسببببتەقینەکانی و سببببەرکوتکراو هێببببمە ئەو، کە ئەوەیە

 سیسببتمی دەکەن، ئاشببکرای لوبنببان و عێببراق هەنببووکەیی ڕووداوەکببانی وەک کببردەوە، بە. ەدەکبباتەو کببۆ بەکرێگیراوەکانیببان،
 دەچبێ، لەنێبو بڕیاردان بۆ خۆجێیی دانیشتووانی تواناییەکانی لەسوێدا کە کۆلۆنیالییە، سیستەمێکی وەبیرهێنەوەرەی ئێرانی

 لە کە دەچبێ بەڕێبوە شبێوەیەک بە دەسبەاڵتە ئەو پاشبان. بەسبەریاندا دەسبەپێنێ خۆی ئێران کۆنتڕۆڵی ژێر پێکهاتەیەکی و
 .دەسەاڵ  ژێر خەڵکی دیکەی بەرژەوەندییەکانی و ئابووری بەرژەوەندییە گرتنی لەبەرچاو بەبێ تاراندابێ، بەرژەوەندیی
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 ئەو ئەوان ئباخۆ کە نیبیە دیبار جبارێ بەاڵم،. هەڵبداوە سبەریان سیسبتم دژی لوبنبان و عێبراق دەسەاڵتی ژێر خەڵکی ئێستا
 . جیدی ئالنگارییەکی بەێتە بتوانێ کە هەبێ پێویستەیان مرازەئا

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٦١ ژمارەی لە) 

 
 ٢١١٩ی نۆڤەمەەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
--------------------------------------------------- 

 
 س دەدائێران خەریکە خۆرهەاڵتی ناڤین لە کی

 
 حەنین غەددار -فارین پاڵیسی 

 
 مانگێکبدا، لە کەمتبر لە دەسبەلمێنن ئەوە عێراق و لوبنان ناڕەزایەتییەکانی دەدا، کیس لە ناڤین خۆرهەاڵتی خەریکە ئێران

 واڵ ، هەردوو لە. پێکببرد دەسببتیان لوبنببان و عێببراق لە ئببابووری چاکسببازیی نەبببوونی و گەنببدەڵیی دژی خۆپیشبباندانەکان
 ببببۆ ئێبببران سیسبببتمی کە کبببردوە ئاشبببکرایان گرتبببۆتەوە، نشبببینەکانی شبببیعە شبببارە کە چاوەڕواننەکراوەکبببان، زایەتییەنببباڕە

 لە بەکرێگیراوەکبببانی و تبباران لوبنبببان، و عێببراق شبببیعەکانی کببۆمەڵگە ببببۆ. هێنبباوە شکسبببتی نبباوچەدا لە دەستڕۆیشببتوویی
 واتبایەکی بە هێنباوە، شکسبتیان کبۆمەاڵیەتی-ئابوووری نێکیدێمە دوورە بۆ سیاسییەکانیان و سەربازی سەرکەوتنە وەرگێڕانی
 .بکا دابین خەڵک بژیوی نەیتوانی ئێران بەرخۆدانی سێناریۆی ساکار،

 
 لە وردیبان و درێژخبایەن ئاشبکرا، سیاسبەتێکی پاسبداران سپای و ئێران دەوڵەتی ئیسالمی، شۆڕشی سەرکەوتنی سەرەتای لە

 ببۆ ئێبران. هەببووە شبیعە، زۆریبنەی خباوەن واڵتبانی ببۆ بەتبایەە  نباوچە، بۆ کەیانشۆڕشە هەناردەکردنی چۆنیەتیی بارەی
 هۆشببی کە کاتێکببدا لە کببردوە قەببووڵ بچببووکی نسببکۆی و، بببووە خببۆڕاگر و پشببوودرێژ گەلێببک سیاسببەتەکەی کردنببی جێەەجببێ
 .بووە یەمەندا و سووریە لوبنان، عێراق، بەسەر هێژمۆنیی واتە سەرەکییەکەی ئامانجە لەسەر

 
 ڕابببردوودا سبباڵی هەڵەژاردنببی لە لوبنببان لە بەکرێگیببراوەکەی. بەبباتەوە درێژخببایەنەکە گەمە ئێببران کە وێببدەچێ ئەمببڕۆ،
 بە ئێبران ڕاببردوودا، سباڵی چەنبد لە. ببدا نەجبا  ئەسبەد بەشار واتە هاوپەیمانەکەی توانی ئێران سووریە، لە. بردییەوە
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 ببببۆ کە شبببیعە میلیشببیای شبببەعەی، حەشبببدی هێببمی نێویانبببدا لە نییەوە،بەکرێگیراوەکبببا ڕێگببای لە بەغبببدا لە شبببێوە هەمببان
 .هێناوە وەدەست زۆرتری دەسەاڵتی بوو، دروست داعش لەگەڵ بەربەرەکانی

 
 بببۆ کببۆمەاڵیەتی-ئببابووری دیمەنێکببی دوورە: خسببت پاشببگوێ گرینگببی خبباڵێکی سبباڵییەکەیدا، چببل پببالنە لە ئێببران بەاڵم،

 نبباوچە دامەزراوەکببانی سببەرجەم نێببو خۆخمانببدنە بببۆ دەرفەتێببک هەمببوو لە کەلکببی کە کاتێکببدا لە. میەنگرانببی پاراسببتنی
 بە. هەیە داهباتوو ببۆ تبۆکمە پالنبی بە پێویسبتی دەسبەاڵتە ئەو کە بگرێ لەبەرچاو ئەوە نەیتوانی ئێران ڕێژیمی وەرگر ،
 ئەم بببۆ باشببن نمببوونەی لوبنببان و عێببراق هێنبباوە، شکسببتی حوکمڕانیببدا لە ئێببران نبباوچە، ڕووداوەکببانی گرتنببی لەبەرچبباو
 .ئیدیعایە

 
 پببێ دەسببەاڵتی چەکوچببۆڵەوە و ئببابووری پشببتیوانیی ڕێگببای لە کببردن، دروسببت بەکرێگیببراوی هێببمی واڵتببدا هەردوو لە ئێببران

 و عێببراق دەوڵەتییەکببانی دامەزراوە ئەمببڕۆ،. دەوڵەتییەکببانەوە دامەزراوە نێببو بخببمێننە خببۆ کە کببردن یببارمەتی و، بەخشببین
 و (حکبوومە ) ئێران لە پارێمگاری ئەوان پێی، خممەتکردن و گەل لە پارێمگاری لەجیا : هەیە سەرەکییان کارێکی لوبنان

 .دەکەن بەرژەوەندییەکانی
 

 مبباوەیەکی لە یەکەمجببار بببۆ. دەبەن نبباو ”وێنە بببێ شببتێکی“ بە لوبنببان ئێسببتای ناڕەزایەتییەکببانی هببۆ چەنببد بە چبباودێران
 نەوەک سیاسببییەکان، ڕێببەەرە و ئەوان دەوڵەتببی واتە کببردوە، نێوخببۆیی دوژمنببی بە هەسببتیان لوبنانییەکببان دوورودرێببژدا،
 ناڕەزایەتییەکببان ئاراسببتەی نەیببانتوانیوە سیاسببییەکان ڕێببەەرە لەوێ،. نبباوچەیی شببوێندانەرێکی یببا داگیببرکەر دەسببەاڵتێکی

 لە و باشبوور لە نەبباتییە و سبوور تبا اکوورب لە ترابلۆس لە گرتووەتەوە، ئایینەکانی و کەر  سەرجەم کە بکەن، کۆنترۆڵ
 گرتنبی لەبەرچباو بەببێ یەکگرتووییبان توانبایی ئەوان کە دەدا نیشبانی ناڕەزایەتییەکبان بەرباڵویبی. سبەیدا تا بەیرووتەوە
 سبەرجەم خەڵکبی بە زەرەری کە ئبابوورییە قەیرانێکبی کبردۆتەوە کبۆ لێبک ئەوانبی ئەوەی. هەیە سیاسبی و ئایینی پێوەندیی

 ”.نییە ئایینێکی هی  برسییەتی“: گوتی خۆپیشاندەرەکان لە یەکێک چۆن وەک. گەیاندووە ئایینەکان و قمتا
 

 حەسببەن. گببر  نائاسببایی هەڵوێسببتێکی حیمبببوڵاڵش چببونکە وێنەن بببێ بببۆیە ناڕەزایەتییەکببان گرینگتببر، هەمببوو لە بەاڵم
 دژی کە دا بڕیباری دەناسباند، نبادادپەروەری دژی و انهەژار پبارێمەری وەک خبۆی ساڵ دەیان کە حیمبوڵاڵ ڕێەەری نەسڕوڵاڵ
 ناڕەزایەتییەکببانی بە بەرامببەەر حیمبببوڵاڵ هەڵسببوکەوتی شببێوەی. بببێ هاوهەڵوێسببت کاربەدەسببتان لەگەڵ سەرشببەقام خەڵکببی
 .بووەتەوە بەرەوەڕووی ئێستا تا کە نێوخۆییە ئالنگاریی دژوارترین و مەزن نسکۆیەکی ئێستا
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 کە شبیعە خۆپیشباندەرانی بەشبداریی دیمەنی. نەکرد حەریری سەعد وەزیران سەرۆک لە پشتیوانیی ڕالەخۆ حیمبوڵاڵ ڕێەەری
 لوبنببان شببیعەکانی. حیببمبەکەوە ڕێەەریببی دڵببی نێببو خسببتە ترسببی بببوون، تببێکەڵ شببەقام سببەر دیببکەی لوبنانییەکببانی لەگەڵ

 و حیمبببوڵاڵ بە دەنببگ هەڵەژاردنببدا تیکببا لە ئەوان. بببوون حیمبببوڵاڵ نبباوچەیی و نێوخببۆیی هێببمی پشببتی بڕبببڕەی هەمیشببە
 و مبووچە لەوان زۆر بەرامبەەردا لە. دەکەن شبەڕ یەمەن و سووریە لوبنان، لە ئەوان لەگەڵ و، دەدەن ئەمەل هاوپەیمانەکەی
 .دەدرێ پێیان حیمبوڵاڵوە و ئێران میەن لە لێشاو بە کە وەردەگرن خممەتگوزاری

 
 لە. دەوەسبببتنەوە دژی لوبنبببان شبببیعەکانی زایینیبببیەوە، هەشبببتاکانی لە حیمببببوڵاڵ دامەزرانبببی دوای لە جبببار یەکەم ببببۆ بەاڵم

 بارەگاکببانی تەنببانە  شببیعە خۆپیشبباندەرانی لوبنببان، باشببووری لە گببرووپە ئەو نفببووزی نبباوچەی گرینگتببرین نەببباتییە،
 .سووتاند حیمبوڵاڵیان ڕێەەرانی

 
 :کاریگەرن هێم سێ لێرەدا،

 
 ئەو ئێببران، سبەر ببۆ یەکگرتووەکببان واڵتە گەمارۆکبانی زەختبی و سبووریە شببەڕی لە مببوڵاڵحی پڕتێچبووی تێبوەگالنی ؛یەکەم

 دەوڵەمەنبد نێبوان مەودای ببوونی زیاتر هۆی بووەتە کە بکاتەوە، کەم خممەتگوزارییەکان و مووچە کە کردوە ناچار حیمبەی
 هەژارەکببان شببیعە لە سببووریە شببەڕی ننبباردنەدەیا کە هێمەکببانی زۆربەی کە کاتێکببدا لە. کببۆمەڵگەیە ئەو نێببو هەژارەکببانی و

 .زۆر ناڕەزایەتیی هۆی بووە کە بوون دەوڵەمەند شەڕەکەوە هۆی بە حیم  کاربەدەستەکانی بوون،
 

 وەک پارلمبببان، سبببەرۆکی وەک بەرری، نەبیبببل حیمببببوڵاڵ، هاوپەیمبببانی کە ببببوون ناچبببار حیمببببوڵاڵ دەنگبببدەرانی ؛دووهەم
 ئیببدیعای دژی بەرری ئاشببکرای گەنببدەڵیی ئەگەرچببی. بببکەن قەببووڵ شببیعە، وپەیمببانییها پاراسببتنی بببۆ پێویسببت خراپەیەکببی

 لوبنبان ئبابووریی کە کاتێک بەاڵم. خست پاشگوێی ساڵ دەیان بۆ کۆمەڵگەکە بوو، دەستپاکیی و شەفافییە  لەمەڕ حیمبوڵاڵ
 خۆیببان تێچببووی نەیانببدەتوانی کەچیببدی شببیعە زۆر دا، کەمیببی لە حیمبببوڵاڵ دارایببی کە کاتببدا لەهەمببان چببوو خراپببی بەرەوە
 .نەدەکرا تەحەمول چیدیکە ڕادەبەدەرەکەی لە سامانە و بەرری گەندەڵیی. بکەن دابین

 

 لە لوبنبان لە ئیسبڕائیل کشبانەوەی پباش حیمببوڵاڵ. کردوە سەربازی توانایی لەسەر جەختی ڕادەبەدەر لە حیمبوڵاڵ ؛سێهەم
 شبێوە هەمبان بە ئەو. گبر  هەڵوێسبتەی ئەو ٢١١٦ لە ئیسبڕائیل لەگەڵ نبانلوب لە جوومی شەڕی دوای پاشان و ٢١١١ ساڵی

 نەیبانتوانی سبەرکەوتنانە ئەو گشبت بەاڵم،. سەرکەوتووە سوننە، توندئاژۆیی نوێ، دوژمنی دژی سووریە لە کە کرد ئیدیعای
 تەریبک زۆرتبر کبا  هەمبوو لە لوبنبان شبیعەکانی بەاڵم ببووبێ، ئێبران قبازانجی بە لەوانەیە. گشبتی خۆشبەژیویی هۆی بەنە

 کە دەدا هەوڵ ئێسبببتا ناڕەزایەتییەکبببان، لەگەڵ ببببوون تبببێکەڵ بە شبببیعە، کبببۆمەڵگەی کە گبببرینگە هێنبببدە ببببۆیە. کەوتبببنەوە
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 چباوڕوانییەکەی کردنبی داببین لە تائێسبتا کە ئبایینییەی پێناسبە ئەو جیبا  لە بێنێبتەوە، وەدسبت خبۆی لوبنبانیی پێناسەی
 .هێناوە شکستی

 
 ئەو باشبووری دیکەی شیعەکانی شارە و بەغدا لە عێراقی هەزار دەیان مانگە، ئەو. شێوەیە هەمان بە ێراقیشع بەسەرهاتی

 کببردنەوەی کەم و سببەرەکییەکان خممەتگببوزارییە دابینکردنببی لەمەڕ عێببراق سیاسببیی چینببی شکسببتی دژی و دەر هبباتنە واڵتە
 لە زیباتر کبوژرانی هبۆی ببوونە کە ببوون شبەڕەنگێمانە و خێبرا سەرکوتکردنەکان. دەربڕی ناڕەزایەتییان گەندەڵی، و بێکاری

 پشتڕاسببتی و کببردەوە ببباڵو ڕاپببۆرتێکی ناڕەزایەتییەکببان دەسببتپێکی لە حەفببتەیەک دوای کەمێببک ڕۆیتێببرز. خۆپیشبباندەر ١١١
 بەغببدا سببەربانی هەنببدێک لە تیرهاوێژیببان تاک خۆپیشبباندەران، کوشببتنی بببۆ ئێببران بەکرێگیراوەکببانی میلیشببیا کە کببردەوە

 .دامەزراندبوون
 

 نیشبانەیەکی هاوواڵتییەکانی لە پارێمگاری لە دەوڵە  شکستی و عێراق لە خۆپیشاندانەکان بە واڵمدانەوە لە ئێران دەوری
 و پارلمببان ئەنببدامی ئێسببتا ئێببران سببەربە میلیشببیاکانی فەرمانببدەکانی لە گەلێببک. واڵتەیە لەو ئێببران نفببووزی بەرچبباوی

 واڵتە گەمارۆکببببانی لەژێببببر کە ئێببببران بببببۆ جێگببببرەوە ئببببابوورییەکی و دەکەن جێەەجببببێ ئێببببران یئاجێنببببدا کە دەوڵەتببببن،
 .دەکەن دابین یەکگرتووەکاندایە

 وردە وردە و پارلمببان نێببو بچببنە میلیشببیاکان ڕێەەرانببی کە بببوو یارمەتیببدەر داعببش دژی ئێببران بەرنببامەی لوبنببان، وەک هەر
 بەکرێگیببراوە نەگیببرێ، پببێ پێشببی ئەگەر لوبنببان، حیمبببوڵاڵی مببۆدێلی وەک .دەوڵەتییەکببان دامەزراوە نێببو بخببمێننە خۆیببان

 .ئێران دەست دەکەوێتە ئاشتی و شەڕ دەسەاڵتی و، دەبن بەهێمتر عێراق سپای لە بێگومان و لەسەرخۆ ئێران عێراقییەکانی
 

 ڕێببەەرە میەن لە ێکەدەمبب سببوننییەکان. شببەقامەکان سببەر هبباتنە عێببراق لە شببیعەکان تەنیببا کە نیببیە هەڵببکەو  بە ئەوە
 پێناسبەیەکی ببۆ ئبایینی پێناسەیەکی جیا  لە خۆیان پێناسەی ئێستا تا شیعەکان و، دەکرێن سەرکو  شیعەوە تایفییەکانی
 واڵ  سەرتاسببببەری هەبببببێ، درێژەیبببان ناڕەزایەتییەکببببان ئەگەر کە هەیە ئەوە ئەگەری بەاڵم. نەگواسببببتووەتەوە نەتەوەیبببی
 تبێکەڵ لە خۆیبان بەاڵم دەربڕیبوە شبیعە خۆپیشباندەرانی ببۆ خۆیبان پشبتیوانیی عێبراق وردیکب و سبوننی هەندێک. دەگرنەوە

 هەم و عێبراق لە هەم ئێبران کە بیبانوویەک ببدرێ، لێ داعشیان ئەندامەتیی مۆرکی کە بگرن بەوە پێش تا پاراستووە بوون
 .وەرگرتووە لێ کەلکی سەرهەڵدانەکان سەر هێرشکردنە بۆ سووریە لە

 شببەڕ بێ دەسبەاڵتەکەی پێکهباتەی کە نببادا ڕێگبا ئێبران بێببنن، خۆیانبا لەگەڵ شبتێک هەر عێببراق و لوبنبان ییەکبانیناڕەزایەت
 .بڕووخێ

 
  لە چاکسازی بە دان ڕێگە و پاشەکشە جیا  لە لوبنان، لە. شارەزایە لێی زۆر کە دەکا کارێک ئێران شوێنان هەردوو لە
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 هەر. بێبنن بەکبار هێمەکانیبان کە وێبدەچێ ئێران سەربە میلیشیاکانی و بوڵاڵحیم لێهاتووە، وەزیری بە نوێ دەوڵەتی میەن
 .ناڕووخێ دەوڵەتەکەی گوتی، ئاشکرا بە نەسڕوڵاڵ وەک

 
 سبەربازییەکانی یەکە بۆیە. نەکاتەوە دووپا  توندوتیژی هێنانی بەکار لە شەعەی حەشدی هەڵەی کە دەدا هەوڵ حیمبوڵاڵ

 تیپببانە ئەو ئەرکببی. لوبنببان بەرخببۆدانی تیپببی ئەنببدامی بەببنە تببا کببردوە حیمبببوڵاڵ-رەغەیبب ئەنببدامی چەنببد بە ڕاهێنانیببان
 بەرپرسببیارییەکەی کە بببدەن حیمبببوڵاڵ بە ڕێگببا و بببکەن نێوخۆییەکببان ئالنگببارییە لەگەڵ هەڵسببوکەو  کە ئەوەیە دەقبباودەق
 بەدەسبتەوە ئەمەلیبان و حیمبوڵاڵ یئااڵ کە مو سەدان دژەشۆڕش، کردنی دروست بۆ هەوڵێک لە ئێستا، هەر. ئەستۆ نەگرێتە
 نمیبک خۆپیشباندەران لە زۆر کە پێگرتوون پێشی لوبنان سپای ئێستا، تا. شار چەند لە خۆپیشاندەران سەر کردە هێرشیان
 بترسبێنن خۆپیشباندەر هەنبدێک شبیعەکان، شبارۆچکە و شار لە زۆرتر بەیروو ، دەرەوەی لە توانییان ئەوان بەاڵم نەبنەوە،

 .بدەن لێیان و
 
 قەرارە کە وەرگبرن نوێکان ناڕەزایەتییە سەرکوتی بۆ توندوتیژی لە کەلک ئێران سەربە میلیشیاکانی کە وێدەچێ عێراق، لە
 سببەرۆک کردنببی ناچببار و پارلمببان هەڵوەشبباندنەوەی بببۆ نێببونەتەوەیی گوشبباری بەبببێ. بببکەنەوە پببێ دەسببت ئۆکتببۆبر ی٢٥ لە

 ئێبران ناوببانگی حاڵەتبدا، لەهەر بەاڵم. دەکبوژرێن زۆر خەڵکێکی کێشانەوە، ارلەک دەست بۆ عەبدولمەهدی، عادل وەزیران
 .دەبێ بەرچاو زەرەری تووشی

 
 تبا عێبراق لە. حباکمە ئباژاوە بێ، براوە ئێران شوێنێک هەر لە. دەبێتەوە دووپا  بەسەرها  هەمان ناوچە، سەرانسەری لە

 و ئێبران چیدیکە واڵتانە لەو خۆی میەنگرانی کاتێک و، ناکرێ ولتەحەم چیدیکە ئێران دەسەاڵتی کە بووە ئاشکرا لوبنان،
 .بگرن لەبەرچاو ئەوە دەبێ نێونەتەوەیی کۆمەڵگەی ناکەن، قەووڵ ڕێەەرانیان

 
 لەوەش و، دەکبا ببۆ حیسبابی دنیبا کە ناسبکترە لەوە زۆر ئێبران دەسبەاڵتی کە دەدەن نیشان دوواییانە ئەم ناڕەزایەتییەکانی

 ڕاسبتەوخۆ ئەوان کە هباتەێ ئەوە کباتی ڕەنگەبێ و نیبیە ئێران هیی شیعەگەری کە بێتەوە وەبیریان دەبێ کە ئەوەیە گرینگتر
 .بکەن شیعەکان کۆمەڵگە لەگەڵ کار

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٦٤ ژمارەی لە) 

 

 ٢١١٩ی دێسەمەەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ٧١٧١: ساڵیبابەتی 
 

---------------------------------------- 
 

 بۆچی ئاکادێمیسیەنەکان کۆلۆنیالیزمی ئێران پاشگوێ دەخەن؟
 

 ئەی جەی کاشێتا -نەیشناڵ ڕیڤیوو 

 
 دوای سبببەردەمی لەگەڵ کولتبببووری هێژمبببۆنیی و ئیمپراتبببوری کبببردن، کۆلۆنیبببالیمە سەرسبببامی سبببەردەمە ئەو ئاکادێمیسبببیەنی

 دژە دەسبەاڵتی ژێبر کەوتبۆتە ببواردا زۆر لە خوێنبدن بوورسیەی. کەرتەکانن تێکەاڵویی و ئەتنیکی ەوەیتوێژین کولۆنیالیمم،
 لەگەڵیببان کە کەسببێک هەر سببەر دەکەنە هێببرش کە ئیمپریالیسببتانە دژە و ڕەسببەنەکان دانیشببتووە پشببتیوانی هێژمۆنیخببواز،

 بباڵو کۆلۆنیبالیمم سبوودەکانی لەببارەی وتبارێکی ٢١١٧ لە سبێهەم جیهبانی مبانگەی سێ ناوی بە گۆڤارێک کاتێک. نییە هاوڕا
 نووسبەران دەسبتەی ئەنبدامی ١٥ و وتبارەکە مبردنبی هبۆی ببووە کبۆمەاڵیەتی دادپەروەریبی پرۆفیسبۆرانی دژکبردەوەی کردەوە،

 .کران کێشانەوە کار لە دەست بە ناچار لێکردنیان هەڕەشە دوای
 

 دەخەن؟ پاشگوێ ئێران بۆچی پێداگرن، کۆلۆنیالیمم خراپییەکانی رلەسە هێندە بوارە ئەو زانایانی ئەگەر کەوابوو
 

 خۆیببان کولتببووری و بببایەخ وەردەگببرن، بێهێمتببر واڵتببانی لە( نببادادپەروەرانەیە کە) خببراپ کەلکببی بەهێببم واڵتببانی کاتێببک
. ڕەخنەگرەکببانن رینداهێنەرتبب و بەرزترین دەنببگ ئاکادێمیسببیەنەکان وەردەدەن، ڕەسببەنەکان ئببابوورییە لە دەسببت و دەسببەپێنن
 مباوەیەکی ببۆیە دەبێبتەوە، تونبد نباڕەزایەتیی بەرەوڕووی موازتبردا واڵتێکبی لە بەهێبم واڵتێکی نگوزی بێمەڕترین تەنانە 

 بەڵبگە سبەرقاڵی چبامک - تبوێژەر لەشبکری. زمبان وێردی بۆتە «کۆکاکۆم کۆلۆنیالیممی» ناوی بە شتێک کە درێژە و دوور
 و ئەمریکبایی هیبی لەگەڵ ئورووپبایی (کۆلۆنیبالیممی) ڕەشبی سەردەمی ئێستان، سەردەمی شیکردنەوەی بۆ مێژوو لە هێنانەوە 

 ترامپبی و ئەمریکبایی ڕۆژئباوایی، سبەرکوتکەریی ئاسبەواری دیتبنەوەی ببۆ قوژبنێک و کون هەموو و دەکەن بەراورد ئیسڕائیلی
 ئەنجامببدانی ببۆ ئێبران هەوڵەکببانی ئەوان ببۆ بەاڵم ە،نیبی کێشببە. ڕادەگەیەنبن ئەمریکبایی نببوێی ئیمپراتبۆرییەکی و دەگەڕێبن
 دەکەن؟ تاوانەار ئێران بە بەرامەەر شتانە ئەو ئەنجامی بە دیکە میەنی کە دەخەن پاشگوێ کار هەمان
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 تۆمبار ئێبران کۆلۆنیالییەکبانی دەسبتدرێژییە سباڵە چەنبد فراتنتبممەن، سبێت و سپایەر جاناتان وەک توێژەری و ڕۆژنامەوان
  .دەکەن

 
 پبێ سباکارتریان ئامبانجی لەوان زۆر. دڵبن دوو ئێران دژی تواناییەکانیان هێنانی بەکار لە ئاکادێمیسیەنەکان لە زۆر بەاڵم

 هەشبت یەکگرتووەکبان نەتەوە کۆلۆنیبالیممی دژە کبومیتەی ڕاببردوو مبانگی سبەرەتای لە ئەمریکبا، و ئیسبڕائیل وەک باشترە،
 .دەدا شت کام بە پێشترێتی کە دا نیشانی و کرد پەسەند گشتی، ئەنجومەنی لە ئیسڕائیل دژی هەڵوێستی

 
 خۆیبان دەسبەاڵتی فارسبەکان کە ئیمپریالیسبتییە، بۆخبۆی ئێبران دیبکە، واڵتبانی سبەربەخۆیی کردنبی پێشبێل بەبێ تەنانە 
 رانییەکانبببدامازەندە و گیلەکەکبببان لۆرەکبببان، تورکمەنەکبببان، ئازەرییەکببان، بەلووچەکبببان، کوردەکبببان، عەڕەبەکبببان، بەسببەر

 .ڕاستییە ئەو داوەتە سەرنجیان برییەن، شۆشانا و بەرمەن ئیالن پیپس، دانیەل وەک، کەس چەند تەنیا. دەسەپێنن
 

 دەسبەاڵ  گرتنی بەدەستەوە دوای کارەکەی یەکەم کە بوو، ئیمپریالیستی پرۆژەیەکی سەرەتاوە لە خومەینی ئیسالمیی شۆڕشی
 پاسبدارانی سبپای دامەزرانبدنی( ١٩٧٩ نۆڤبامەری لە شبۆڕش سبەرکەوتنی دوای کاتیی دەوڵەتی هەرەسهێنانی پێش تەنانە )

 وەک کببرد، کارێکیببان لوبنبان لە ڕووداوە ئەو دوای کببور  مبباوەیەکی. ببوو بیرۆکببانە ئەو کببردنەوەی بباڵو بببۆ ئیسببالمی شۆڕشبی
 کردنببی هەنبباردە ئامببانجی لە کبەشببێ وەک بیقبباع دۆڵببی لە تببا کببران بەڕێ ڕاوێژکببار پاسببداری ١٥١١»: دەڵببێ لەڤیببت مبباتیو
 حیمبببوڵاڵدا درووسببتکردنی لە سببەرەکییان دەوری ڕاوێژکببارانە ئەو« .بببکەنەوە مببۆڵگەیەک عەڕە  دنیببای بببۆ ئیسببالمی شۆڕشببی
 .دنیادا لە ئێران دەستڕۆیشتوویی باڵوکردنەوەی بۆ بووە ئێراندا خممە  لە کە هەبوو

 
 بە ئێرانبی، کۆلۆنیالییەکبانی هەوڵە سبولەیمانی. کبرا دیاری قودس پایس نوێی فەرماندەی وەک سولەیمانی قاسم ،١٩٩٨ لە

 بە عێبراق داگرتنبی دەستەەسبەر ببۆ ،٢١١٣ لە یەکگرتووەکبانەوە واڵتە میەن لە حوسبێن سبەدام ڕووخانبدنی لە کەلکوەرگرتن
 ببۆ دەرفەتبی عەڕەببی، بەهباری بەنباو ڕاپەڕینبی. پێبداون پەرە بکبا، کبارە ئەو نەیبدەتوانی تەنیبا بە هەرگیم کە شێوەیەک

 ببۆ شیعەکان حوسییە لە یەمەن لە و کردەوە خۆی پێی جێ حیمبوڵاڵ لە کەلکوەرگرتن بە سووریە لە کە ڕەخساند سولەیمانی
 .وەرگرتووە کەلکی دەگرێتەوە، نێوەڕاست دەریای تا کەنداو لە کە «شیعە هیاللی» ئامانجی بە گەیشتن لە سەرکەوتن

 
 ببابەتەکە. دەکبرێن چباپ نباڤین خبۆرهەاڵتی و ئێبران لە ئەمریکبا و بریتانیبا ئیمپریبالیممی ەیببار لە کتێبب سباڵێک هەموو
 بارەگببای لە نباڤین خبۆرهەاڵتی لە ئەمریکببا و بریتانیبا هەڵسبوکەوتی دێببوەزمەی ڕووی خسبتنە بە کەس زۆر کە شبتێک ببۆتە

  و ئاشکراترین بارەی لە شتێک نەکانئاکادێمیسیە لە هیچکام نمیکەی ئەوەشدا لەگەڵ. دادەدەن چۆک سەعید ئێدوارد
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 .نانووسن دەقەومێ، ئەوان چاوی لەبەر کە کاتێک تەنانە  کۆلۆنیالیمم، پرۆژەکانی خوێناویترین
 

 کە هێنباوە کەسبی هەمبوو وەبیبر( ٢١١٦) کبارش ئەفرەیم نووسراوەی ئیسالمی ئیمپریالیممی. هەن بارەدا لەو ڕیمپەڕ بێگومان
 کە شببوێنەیە ئەو بەڵکببوو ...دپێکببر دەسببتی لەوێ تەنیببا نە ئیمپریالیسببتی دامەزراوەی کە شببوێنێکە» نبباڤین خببۆرهەاڵتی
 «.داوە ژیان بە درێژەی لەوێ ئوروپاییەکەی هاوشێوەی

 
 سببەرنجی بەاڵم ئێکببمێتەر، زانکببۆی ئاسایشببی و سببتراتێژی ئەنسببتیتۆی تببوێژەرێکی عەببدولڕەززاقە، تەلببحە دیببکە ڕیمپەڕێکببی

 ئیسبڕائیلییەکانی دژە و ئەمریکبایی دژە هەڵوێستە و، بکا بڕ عێراق تا تەنیا وێدەچێ ئێرانی یممیکۆلۆنیال لەبارەی ناوبراو
 ئەو. ئێبرانن ئیمپریبالیممی کۆی لەبارەی باسکردن بۆ ناوبراو مەیلی نەبوونی دەرخەری ئای ئیست میدڵ و ئەلجەزیرە لە ئەو

 .بوون بڕیاردەر ٢١١٥ ساڵی لە ەلجەزیرەئ میەن لە مو توێژەری خەاڵتی دانی بۆ بێگومان هەڵوێستانە
 

 لە ڕوببین مایکبل. نەکبردوە سبڵیان دیبکەدا واڵتبانی لە ئێبران دەسبتێوەردانی لەببارەی بباس لە تانکەکبان -تینک  توێژەرانی
 ...ەجیهبببان واڵتبببی ئیمپریالیسبببتیترین ئێبببران ئەمبببڕۆ ڕووسبببیە، لە جبببگە» دەنووسبببێ ئینترپرایبببم ئەمەریبببکەن ئەنسبببتیتۆی
 و هەژارتبر واڵتبانی ئبابووریی و سیاسبی دەسبەاڵتی گرتنبی بەدەسبتەوە ببۆ ئەو هەڵسوکەوتی نێوان لە کەم زۆر یجیاوازییەک

 «.هەیە نۆزدەدا سەدەی لە خۆی جەلالدەکانی
 

 هببیلەل. ڕابببردوو ئەوی تببا هەیە ئێسببتا ئێرانببی بە سببەرنجدان لە حەزیببان زۆرتببر شببێوە هەمببان بە ئیسببڕائیلیش تببوێژەرانی
 توێژینەوەکبانی پبلەبەرزی تبوێژەری و ئبیالن - ببار زانکبۆی لە نباڤین خبۆرهەاڵتی و سیاسییەکان زانستە یپرۆفیسۆر فریش،

 و ئبابوری سیاسبی، دەسبتێوەردانی لەسبەر جەخبت کە واڵتبێکە تەنیبا» ئێبران دەڵێ سادا ، - بەگین ناوەندی لە ستراتێژیک
 «.سەری نەکردۆتە هێرشیان کە ادەک دەوڵەتانە ئەو دژی خۆی سنوورەکانی دەرەوەی لە تێرۆریستیی

 
 سببەرقاڵی ئیمپریالیسببتەکان دژە سببەرجەم ئبباخۆ عبباجن؟ بببورجی لە کە کەسببانەی ئەو لەمیەن دژکببردەوە هبباواری کببوا بەاڵم

 هێنببانی بەکببار بببۆ تببازە ڕێگببای و دەدەن تێکۆشببان بەرامببەەر لە بببوون قوربببانی بە پێشببترێتی ڕۆژئبباوان، کردنببی مەحکببووم
 کببۆنفرانس، کببوا ؟(بێرکلببی زانکببۆی هاوبەشببیی&  نببامۆیی ئەنسببتیتۆی لە ڕەنگەببێ) (فعببل) کببردارن وەک «دیببکە ئەوانببی»

 فێببورییە مببانگی لە دەرەوە سیاسبەتی ئەنجببومەنی ئێرانبی؟ ئیمپریببالیممی لەببارەی گۆڤارەکببان تبایەەتی ژمببارەی و سبەمپۆزیۆم
 چەشبنە لەو ڕووداوێکبی هەر ئەگەر بەاڵم ببوو، نئێبرا دەرەوەی ئیمپریالیسبتیی سیاسبەتی ببارەی لە کۆبوونەوەیەک میوانداری

 .شاردوویانەتەوە باشی بە و نەکراوە بۆ بانگەشەی ئاراوە، هاتەێتە ٢١١٩ لە ئەمریکا زانکۆیەکی لە
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 یبازدەی دوای لە نباوڤین خۆرهەاڵتی لە ئەمریکایان نوێی «ئیمپریالیممی» کە کتێب و وتار سەرکێشی لێشاوی بە ٢١ سەدەی
 کتێببب بەاڵم. پێکببرد دەسببتی دەکببرد مەحکببووم (٢١١١ سبباڵی لە یەکگرتووەکببان واڵتە لە ئەلقاعیببدە ەکانیهێرشبب) سببێپتامەر
 .دەر نەهاتوونە دڵۆپەش بە ئێرانی ئیمپریالیممی سەرهەڵدانی کردنی مەحکووم لەبارەی

 
 چین؟ خەریکی ناڤین خۆرهەاڵتی پسپۆڕانی ڕاستی بە بوو، وا کە
 
 دێسبببامەر ی٧ لە. پێکبببردوە دەسبببتی هێرشبببێک دژە داوە، مەاڵس خۆیبببان چامکبببان کە شبببوێنەی ئەو پیشبببەکە، دەرەوەی لە

 نووسبی «ئەمریکبا ئیمپریبالیممی دژی نبامە» نباوی بە شتێکی کۆلومەیا زانکۆی لە دەباشی حەمید ناوی بە ئێران میەنگرێکی
 نێبونەتەوەیی دراوی ڕێکخبراوی ەتییبارم بە «یەکگرتووەکبان واڵتە ئیمپریالیسبتیی پبڕۆژەی» دژی لەوێبدا و کردەوە باڵوی و
(IMF) یەکگرتووەکببانە واڵتە سببەربە ڕێژیمببی شببێوەی بە نببوێ کۆلۆنیببالیی دەوڵەتببداریی گەڕانببدنەوەی تەمببای بە» کە» 

 تبا( کالیفۆرنیبان ببااڵی خوێنبدنگەی لە وان لە ١٢) کردن ڕازی ئاکادێمیسیەنی ٣٨ شێوەیەک بە دەباشی. گرتووە هەڵوێستی
 واژۆ سەیروسببەمەرە نببامەیەکی پادکەسببت ببباڵوکەرەوەی و یاساناسببان چامکببان، هونەرمەنببدان، لە نبباجۆر تێکەاڵوێکببی لەگەڵ
 .ناحاڵییە ئێران لە نۆڤامەر مانگی سەرهەڵدانەکانی لە تەواوی بە کە بکەن

 
 وتکەرانەسبەرک نفبووزی لە نەکبردن بباس لە» دەباشبییان نامەی هەڵەی پاڵیتیکس، نیوو گۆڤاری سۆسیالیستەکانی تەنانە 

 ئیمپریبالیممی شبێوە کە ئیمپریبالیمم، بیبرۆکەی» ئیبدیعای و دیتبووە «عێبراق و لوبنبان سبووریە، لە ئێبران توندوتیژانەی و
 .دەزانێ بنەما بەبێ «ناکا مەحکوومی و ناگرێتەوە ئێران

 
 یبا ببێ «شبێوە» جبا یبیە،ن هەر ئێرانبی ئیمپریبالیممی کە بنبوێنن وا باشبترە پێیبان ناڤین خۆرهەاڵتی ئاساییەکانی پسپۆڕە
 خببۆرهەاڵتی توێژینەوەکببانی ئەنجببومەنی سببااڵنەی گردبببوونەوەی لە لەوان هەزاران ڕەنگەببێ و سببەدان کە کاتێببک. دیببکە ئیببی

 ٢١ ڕۆژ، چببوار مبباوەی لە. کرابببێ لەبیببر باسببەکە کە وێببدەچوو بببوون، بەشببدار ڕابببردوودا مببانگی لە نیووئببۆرلینم لە نبباڤین
 ٣١٤ هەمببووان کببۆی کە کردبببوو، تێببدا بابەتیببان ٢٤ تببا ١٨ باسببی کامیببان هەر کە چببوون، ڕێببوەبە ئاکببادێمیکی کۆبببوونەوەی

 هەرکبام لە. هەنبووکەیی پرسبی ببارەی لە کۆببوونەوە و وتار بابەتییانە، ئاخاوتنی دانیشتن، پانێل،: گر  لەخۆ دانیشتنی
 دانەش یەک تباکە تەنبانە  و، ببوون چباودێر یبا بەڕێبوەبەر بەشدار، تیایدا پسپۆڕ دەرزەنێک نیو منیکەم پێشهاتانەدا لەو
 لەببارەی شبتێک هبی . نەکراببوو تەرخبان یەمەن و سبووریە عێبراق، لوبنان، لە ئێران کۆلۆنیالیستیی نفووزی لەسەر باس بۆ

 چەنببد هەروەهببا. کببرا ببباس کۆبببوونەوەدا چەنببد لە قاجببار ئیمپراتببۆریی بەاڵم. نەگببوترا ئێببران ئیمپراتببۆریی سببەرهەڵدانی
  چاودێری حەزی بە بەستراوە «فەلەستین -ئیسڕائیل » یا «ئیسڕائیل -فەلەستین » ناوی بە شوێنێک بارەی لە ونەوەکۆبو
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 .پێکهاتن کۆبوونەوەکە
 

 و بەرژەوەنبدی لەگەڵ سبەرەکییەکانی هبێڵە و، سەردەمە مێژووی گرینگەکانی ڕووداوە لە یەکێک ئێران ئیمپریالیستیی پڕۆژەی
 زۆربەی بەاڵم. دەگبببببرێتەوە یەک (نببببباڤین خبببببۆرهەاڵتی تبببببوێژینەوەی ببببببواری) فیسبببببۆرەکانپرۆ کبببببۆڕی قبببببووڵی بببببباوەڕی

 .هەل دانی بەفیڕۆ ئەوەیە. ناکونجکۆڵن ئێران کۆلۆنیالیممی بارەی لە سەرنر جێگای شێوەیەکی بە ئاکادێمیسیەنەکان
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٦٥ ژمارەی لە) 
 

 ٢١٢١ی جانێوێری ٦: ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی کوردستان و کورد: سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 

 خاتوو ڕۆئیا حەکاکیان، 
 

 :لە الپەڕەی فەیسبوکی خۆیدا ئاوای نووسیوە" پیاوکوژانی کۆشکی فیرووزە"نووسەری کتێبی 

 
 ئیبددیعا نباتوانم مبن. لێکبردووم سبیاریانپر (پەیوەندیبدار ڕووداوەکبانی) شبتانە ئەو گشت مانای و ئێران لەبارەی کەس زۆر
 :باشن دەستپێکێکی بێگومان خااڵنە چەند ئەو بەاڵم دەزانم، پێوەندییەدا لەو شتێک هەموو کە بکەم

 
 یبا سباختەچی یبا گەمبژەیە یبا ئەمریکبا دژی خەلبک یەکگرتبوویی هبۆی دەبێتە سومیمانی کوشتنی کە گوتی پێی هەرکەس -١

 ببێ یبا ببکەنەوە، بیر کە ئەوەی بێ بەری میەکیان هەر بۆ دەکرێ کە دەکەن وێنا مەڕ ڕانە ەکو خەڵکی ئەوان. هەردووکیان
 خۆیببان لێڵببی داهبباتووی یببا ڕابببردوو سبباڵی چببل ڕووداوەکببانی لە بیببر یببا بببکەنەوە، خۆیببان بەرژەوەنببدیی لە بیببر کە ئەوەی

 ئێببران سببەر خسببتنە گوشببار بببۆ ەنگبباوێکیه هەر ئەمریکببا کببا  هەر ڕابببردوودا، سبباڵی ٢١ لە ئەوان لەوە، جببگە. بببکەنەوە
 .بیکا دەیتوانی هەلومەرج گرتنی لەبەرچاو بە کە کرد کارەی ئەو خەڵک و گوتووە شتیان هەمان بەر گرتەێتە

 
. هەردووکیبان یبا سباختەچی یبا گەمبژەیە یبا ببکەن چاکسبازیی دەتبوانن کە هەن وا ڕێفۆرمیسبتی کە گوتی پێی کەسهەر  -٢

 دەسبتی ئێسبتا لە بەر سباڵ ٢٣" چاکسبازیی" سبەردەمی. دەکەن گەورە ڕێبەەری کێشبانەوەی دەستلەکار داوای ئێستا هەر خەڵک
 و دان، زینبدانییان کبرد، گفتوگۆیان دەربڕی، ناڕەزایەتییان کۆبوونە، دەنگدان سندووقەکانی دەوری لە ئێرانییەکان و پێکرد
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 شببەڕی لە تببازە کە نەتەوەیەکببدا ژیببانی لە کۆتبباییە بببێ دەورانێکببی سبباڵ ٢٣. نەقەومببا شببتێک هببی  بەاڵم. دیببکە شببتی زۆر
. نیبیە ئباڵوگۆڕی توانبایی سیسبتەمە ئەو کبورتی بە. هەببوو چباکەوونەوە بە پێویسبتی ئەوکبا  هەر و بەبوو ڕزگاریی دەساڵە
 کرد،نەی. بپۆشن بەرگ خۆیان حەزی پێی بە کە ژنان بە دان ڕێگا واتە بکا ماف کەمترین زەمانەتی دەیتوانی هەیەا، ئەگەر
 .ناتوانێ چونکە

 
 و دەببن بەهێمتبر توونبدئاژۆکان ئەمریکبا، گوشباری ژێر لە کە گوتی پێی هەرکەس دووهەم، خاڵی گرتنی چاو لەبەربە  -٣

 گوشباری گرتنبی لەبەرچباو ببێ بە ئێبران ڕێژیمبی. ببێ هەردووکیان لەوانەیە و ساختەچی یا گەمژەیە مواز، ڕێفۆرمخوازەکان
 سببەر لە ئێبران خەڵکبی کە بڵێببی شبت هەمبان ئەوتببۆ کەسبێکی بە دەببێ. دەکببا سبەرکو  خبۆی ڵکببیخە باشبی بە زۆر دەرەکیبی

 !"ها  کۆتایی شانۆگەرییەکە ئیتر کۆنەپارێم، ڕێفورمخواز،: "دەڵێن خۆیانی سەرکوتکەرانی بە شەقامەکان
 
 هەر. سباختەچی یبا ەمبژەیەگ خۆشەویسبتە، ڕێبژیم بۆیە و سولەیمانی تازیەی هاتنە میلیۆنان بە کە گوتی پێیهەرکەس  -٤

 بە یبا ببێ هاندان بە دەر، بێنێتە شانۆ بۆ خەڵک چۆن دەزانێ و" شانۆگەرییە هونەری" وەستای دەستپێکەوە لە چەوسێنەرێک
 میلیۆنبان بە بەرن، بەڕێبوە خۆیان کوژراوەکەی ١٧٦ تازیەی تا خەڵک بە دابا ڕێگای ڕێژیم و نەبا سەرکوتکردن ئەگەر. زۆر
 .دەبوونەوە کۆ انشەقامەک سەر لە
 
 نببۆڤەمەەر مببانگی سببەرکەوتنی تببۆ دڵە، بە ئێرانببت بە بەرامببەەر ترامببپ هەڵوێسببتەکانی ئەگەر کە گببوتی پێببیهەرکەس  -٥
 بە ترامپببی کە هێببمەی ئەو. سبباختەچی یببا گەمببژەیە یببا دەکەی ئەو پێشکەشببی (کۆمببارییە سببەرۆک هەڵەژاردنببی مەبەسببت)

 بەراوردەکبانی دژی تەواوی بە و ببوون تبووڕە پێبدا، دەنگیبان ئەمریکاییبانەی ئەو. نەببوو عەقاڵنیبی شتێکی گەیاند دەسەاڵ 
 سببەرکەوتنی لە ناکببا پێویسببت بیببەەنەوە، دەیببانهەوێ دێموکراتەکببان ئەگەر. گببر  هەڵوێسببتیان پێشببەینییەکان و گشببتیی ڕای
 جبگە. بەینبنەوە ئەمریکاییەکان تووڕەیی و ناعەقاڵنی (هەڵوێستی) سەرچاوەی پێویستە ئەوان بن، نیگەران ئێران (خەڵکی)

 دی فبببرانکلین) بلیمەتێبببک لە کبببردن قەرز وەک و. ئەمریکبببایین غەیبببرە تایەەتمەنبببدیی زۆر تبببرس و بەرچببباوتەنگیی لەوە،
 .نەبێ ترس خودی مەگەر بترسی لێی کە نییە شتێکت تۆ ،(روزوێلت

 
 ئەو. سباختەچی یبا گەمژەیە یا بڕووخێنن، مڕێژی بۆخۆیان خۆپیشاندەران لێگەڕی دەبێ ئەمریکا کە گوتی پێیهەرکەس  -٦

 جیهببان، و یەکگرتووەکببان واڵتە ئەگەر. دێنببێ بەکبباری داهاتووشببدا لە و هێنبباوە بەکببار ڕاددەبەدەری لە بێەەزەیببی ڕێببژیمە
 وەک مبببرۆڤ هاوبەشبببی چێشبببتنی ئبببازار بەیەکەوە پێویسبببتە ئبببێمە ئەگەر. دەکبببرێن قەاڵچبببۆ ئەوان جێەبببێڵن، خۆپیشببباندەران
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 بەسبەر خراپتبر دارسبتان ئاگری لە زۆر کە بەرین لەناو ستەمکاران یەکەوەش بە پێویستە بەرین، لەناو جیهانیی گەرمەوونی
 .دێنن خۆیان خەڵکی

 
 ٢١٢١ی جانێوێری ١٤: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

  
------------------------------------------ 

 
 کارەساتبارڕێژیمی ئێران و حەیاچوونێکی 

 
 کاڵوم لینچ، کیت ژانسۆن، مایکڵ هیرش -فارین پالیسی * 

 
 قاسببم ژەنببڕاڵ کوشببتنی پبباش یەکگرتووەکببان واڵتە شببەڕەنگێمیی قوربببانیی وەک خببۆی نیشبباندانی بببۆ ئێببران ڕێژیمببی هەوڵببی

 سبەر ڕژاونە خۆپیشاندەر هەزاران کە ئەوەی دوای دونیا سەرانسەری و نێوخۆ لە کارەساتەار ئابڕووچوونێکی بۆتە سولەیمانی
 .دەکەن ڕێژیم درۆیەکانی ئاراستەی خۆیان تووڕەیی و شەقامەکان

 
 هێڵبی فڕۆکەیەکبی بەرببوونەوەی هبۆی ببووە کە فبڕۆکە، دژی مووشبەکی هێرشبی بەرپرسیاریی تاران حاشاکردن، ڕۆژ سێ دوای

 کانبادا، ئێبران، شبارۆمەندی ناویاندا لە کەس، ١٧٦ کوژرانی و تاران ناودەوڵەتیی فڕۆکەخانەی نمیک لە ئوکراین ئاسمانی
 لەپبباڵ مووشببەکیان لەتکببوپەتکی ئۆکراینییەکببان تێکنیسببییەنە کە ئبباراوە هبباتە کاتێببک پێببدانانەکە ددان. سببوێد و ئەڵمببان

 پێیبان ئێرانبی کاربەدەسبتانی. دەکبردەوە پبووچەڵ ئێرانییان کاربەدەستانی حاشاکردنەکانی کە دیتەۆوە فڕۆکەکەدا پاشماوەی
 ببنکەی دوو سبەر ببۆ مووشبەکیی هێرشبی دوای ئێبران، ئاسمانیی بەرگریی هێمی کە قەوماوە ئەوە هۆی بە هەڵەکە کە ەنالەو

 .بوو ئامادەباشیدا حاڵی لە ڕابردوودا، حەوتووی لە عێراق لە سەربازیی
 

. ئیسبالمیی کۆمباری ەەرانبیڕێ دژی خۆپیشباندان هبۆی ببووە کە ببوو ئێبران ڕێژیمبی میەن لە فریودانە دوایین ئەو ئەوە بەاڵم
 هانبدانی لە دا، سبولەیمانیی کوشبتنی بڕیاری ژانوییەدا دووهەمی لە کە ترامپ، دۆنالد یەکگرتووەکان واڵتە کۆماری سەرۆک

 ڕۆژی بەیببانی لە سببەر ترامببپ. بەببوێرن کردنیببان سببەرکو  لە خببۆ کە تبباران بە دا هۆشببیاریی و بببوو خێببرا خۆپیشبباندەران
 :نووسی هەڵەژێردرابوون وشیارییەوە بە وشەکانی کە فارسی زمانی بە تویتێکدا لە یەکشەممە

 
  لەسەر چاوی دونیا و کوژراون، ئێوە دەست بە کەس هەزاران ئێستا هەر. مەکوژن خۆپیشاندەرەکان: ئێران ڕێەەرانی بۆ"
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 ببدەن هەواڵنێبران بە ڕێگبا و بکەنەوە ئاوااڵ ئینتەرنێت. ئێوەیە لەسەر چاوی یەکگرتووەکان واڵتە گرینگتر، لەوەش. ئێوەیە
 "!هەڵگرن ئێران مەزنی خەڵکی کوشتنی لە دەست" نووسی، تویتێکدا لە ترامپ "!بکەن خۆیان کاری و بجووڵێن ئازادی بە کە
 
 سبەیر ئێبران ڕێەەرانبی ببۆ کوشبندە ئالنگبارییەکی وەک حەوتبوودا کۆتبایی لە خۆڕسکەکان خۆپیشاندانە چاودێر، هەندێک بۆ

 ڕۆژی بەیببانیی. بکببا سببەرکو  چەشببنە لەو خۆپیشبباندانی بێەەزەییببانە توانیببویەتی ڕابببردوودا لە ڕێببژیم یئەگەرچبب دەکببرێ،
 ئیسبالمییە، کۆمباری ڕووخاندنی خوازیاری دەمێکە زۆر کە پێشوو، نیشتمانیی ئەمنیەتیی ڕاوێژکاری بۆڵتۆن، جان یەکشەممە،

 ".دەکرێ ڕێژیم ئاڵوگۆڕی بە هەست" گوتی، تویتێکدا لە
 

 کە هەیە ڕێبژیم ڕووخانبدنی ببۆ کەمیان شانسێکی ترامپ بەڕێوەبەرایەتیی سیاسەتەکانی کە دا هۆشدارییان هەندێکیتر مبەاڵ
 ئەو ".نبباقەومێ ئەوە" دەڵبێ، عەڕە  خەلیجبی دەوڵەتیبی ئەنسببتیتۆی تبوێژەرێکی ئبایەیش، حوسبێن. کببارە لەسبەر سباڵە چبل
 زەختبی ئەوپەڕی کەمپەینبی گبوتی ئبایەیش. دەکەن ئێبران ۆمەڵگەیکب کەرتێکبی نبوێنەرایەتیی تەنیا خۆپیشاندەران کە دەڵێ
 مێبژوو بەاڵم بکبا، ڕێبژیم تووشبی ئابووری ژانی و بکا چاوترسێن ڕێژیم توانی دەکرا چاوەڕوانیی کە لەوەی زیاتر زۆر ترامپ

. ڕێژیمێبک ووخبانیڕ هبۆی ببووبێتە سبەربازی دەسبتێوەردانی بەببێ کە هەیە، دەرەکیبیە زەختبی شبێوە لەو کەمبی زۆر نمبوونەی
 فیببدل لە ڕێببەەران دەسببەاڵتی بببوونی بەهێمتببر هببۆی بببۆتە شببێوەیە لەو هەنگبباوی ڕابببردوودا لە نبباوبراو، ئەزمببوونی بەپێببی

 .باکوور کۆرەی ئونی یونگ کیم تا بگرە کوباوە کاسترۆی
 

 نەتەوەیبی یەکگرتبووییی ەک دیبمەنەیە ئەو دژی تەواوی بە حەوتبوودا، کۆتبایی لە جەماوەر تووڕەیی لەناکاوی سەرهەڵدانی
 شبەقامەکانی سبەر هباتنە میلیۆنبان بە کە دا نیشان یەکگرتووەکان، واڵتە میەن لە سولەیمانی کوشتنی دوای ئێرانییەکانی،

 حەوتبوودا کۆتبایی لە جیباواز زانکۆی چەند لە خۆپیشاندەرەکان پێچەوانە، بە. ناشتنەکەی ڕێوڕەسمی لە بەشداری بۆ ئێران
 گەورە ڕیبەەری مەبەسبت کە "دیکتباتۆر، ببۆ مبردن" و "خیانەتکارە ڕێەەر مرۆڤکوژە، سولەیمانی" درووشمی کانڕاپۆرتە پێی بە

 بەرپرسببیاری کە ئەمنییەتببی، بەرپرسببانی لەکارکێشببانەوەی دەسببت داوای دیببکە خۆپیشبباندەری. خببامەنەییە عەلببی ئببایەتوڵاڵ
 .کردوە دابوو، ڕاستییەکانیان شاردنەوەی هەوڵی و بوون فڕۆکەکە بەردانەوەی

 
 ئەوە ببوو، پبالنەکە داڕێبژەری ڕێبژیم کە ناشبتنەکە ڕێوڕەسمی دوای ڕۆژ چەند تەنیا سەرنجە، جێگای تایەەتی بە کە ئەوەی

 خوێنببدکارانی چببۆن کە دەدا نیشببانیان ڤیببدیۆکان. بببوو ڕیببژیم ڕاسببپێردراوەکانی لەمەڕ جەمبباوەر ئاشببکرای خسببتنێکی پاشببگوێ
 لەسببەر ڕێببژیم کاربەدەسببتانی کە دەبببوێرن ئیسببڕائیل و ئەمریکببا ئااڵکببانی بەسببەر ڕۆیشببتن لە خببۆ تبباران بەهەشببتیی زانکببۆی
  خۆی عەلیمادە، کیمیا ئۆلەمپیک، مەدالیای براوەی تەنیا کە بوو کاتێک ڕێژیم دیکەی ئابڕووچوونێکی. کێشاونەوە عەرزیان
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 .ڕێژیم ”درۆیەکانی و یگەندەڵی“ شەریکی بەێتە نایهەوێ ئەو گوتی و بوارد ئێران بۆ گەڕانەوە لە
 

 سباڵی کۆتبایی خۆپیشباندەرەکانی لەگەڵ کە خبۆ، دەگرێتە مامناوەند چینی خەڵکی و خوێندکار ناڕەزایەتیی شەپۆلی دوایین
 بموانببدنی قەبببارەی. هەیە جیبباوازیی پێکهبباتەوون کرێکببار چینببی لە زۆربەیببان و شببەقامەکان سببەر هبباتنە کە ڕابببردوودا
 مێژوویبی دەوری چباوگرتنی لەبەر بە ڕێبژیم، ببۆ ببێ خبراپ نوخشبانەیەکی دەتبوانێ تبایەەتی بە حەوتوویە ئەو خوێندکاران
 .ئێران لە ئاڵوگۆڕ پێشڕەوانی وەک خوێندکاران

 
 و کببار، سببەر هێنببایە ئەوانیببان خوێنببدکارەکان" گببوتی، دێموکراسببییەکان لە داکببۆکی ڕێکخببراوی هاوکببارێکی نببادر، عەلیببرەزا

 ".بن لەوان دەسەاڵ  ئەستاندنەوەی هاوکێشەی لە بەشێک شێوە ەمانه بە دەتوانن خوێندکارەکان
 

 درێژەیببان ئببابووری نالێهبباتووی بەڕێببوەبەریی دژی مانگێببک کە دواییببانە ئەو خۆپیشبباندانەکانی دوابەدوای ناڕەزایەتییەکببان
 زەختببی بەرەوڕووی واڵ  و هەڵببدێرە بەرەو ئێببران ئببابووری. ئێببران ڕێەەریببی سببەر دەخبباتە زیبباتر زەختببی تەنیببا هەبببوو،

 کە ئوروپاییبببانەی واڵتە ئەو داوە هەوڵبببی بەردەوام ئێبببران. ببببۆتەوە یەکگرتووەکبببان واڵتە میەن لە ئبببابووری سبببەرلەنوێی
 سببەر، بەرنە ڕێککەوتببنەکە ئابوورییەکببانی بەڵێنیببیە لە هەنببدێک کە بکببا ڕازی کببردووە واژۆ یببان٢١١٥ نبباوکیی ڕێککەوتنببی

 بەاڵم. نببباوکی چەکبببی کردنبببی درووسبببت لە ببببوونەوە نمیکتبببر و ئۆرانیبببۆم پیتانبببدنی دەسبببتپێکردنەوەی ڕێگبببای لە بەشبببێک
 ڕێککەوتببنەکە تەواوی هەڵوەشبباندنەوەی ویسببتی بەرەو زۆرتببر ئورووپببایی واڵتببانی تەنیببا ئێسببتا تببا ئێببران تاکتیکەکببانی

 .هانداوە
 

 موحەممەد دەرەوە کاروباری وەزیری ەەتیتای بە ئێران، کاربەدەستانی هەوڵەکانی بەرچاو شێوەیەکی بە جەماوەریی تووڕەیی
 بێەەزەیبی کۆمباری سبەرۆک قوربانیی وەک یەکگرتووەکان واڵتە هەواڵدەرییەکانی می لە ئێران نیشاندانی بۆ زەریف، جەواد

 کردنبی دەستەەسبەر هبۆی بە شبێوە هەمبان بە پەیبامەکە. کبردەوە پبووچەڵ ئوروپاییەکان، لە وەرگرتن ئیمتیاز بۆ و ئەمریکا
 .کرا بنکۆڵ دیپلۆماتیکییەکان، پێوەندییە مەڕ لە ڤییەن کۆنڤانسیۆنی پێشێلکاریی وەک ئێران، لە بریتانیا باڵوێمی ییکات
 

 پبێش بکبا، بەشبداریی فبڕۆکەکە کارەسباتی دوای ڕێمگبرتن ڕێوڕەسبمێکی لە تبا شبەقام سبەر هاتەوو پێتەخت لە دیپلۆماتەکە
 .خۆپیشاندان بەێتە کە ئەوەی

 
  بریتانیا باڵوێمی گیرانی نیگەرانی زۆر" نووسی، تویتەردا لە بۆرێل ژۆزێف ئورووپا، یەکیەتی دەرەوەی سیاسەتی سەرۆکی
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 ".پێویستە شتێکی ڤییەن کۆنڤانسیۆنی لە تەواو گرتنی ڕێم. تارانین لە
 

 زینببدانی ەوئ": دایەوە جبوابی و کببرد ئێبران کبباری لە بەرگریبی عێراقچبی عەبەبباس سبەید دەرەوە، کاروببباری وەزیبری جێگبری
 لە منببی پببۆلیس کە کاتێببک. کرابببوو دەستەەسببەر نایاسبباییدا کۆبببوونەوەیەکی لە نەناسببراو بیببانییەکی وەک بەاڵم نەکرابببوو،
 دوای تەنیبا! نبابێ وا شبتی گوتم من بریتانیایە، باڵوێمی کردبوو ئیددیعای کە کردەوە ئاگادار پیاوە ئەو کردنی دەستەەسەر
 ".کرا ئازاد ئەو دواتر خولەک ١٥. خۆیەتی کە ناسیمەوە مەزنەوە، سەرسوڕمانێکی بە ڵیداگە لە من تەلەفۆنیی وتووێژی

 
 تببویتەر سببەر لە لێەببوردن داوای بە شببەممۆیان ڕۆژی ئێببران سببوپای و دیپلۆماسببی پببلەبەرزی کاربەدەسببتانی کاتببدا، هەمببان لە

 تبایەەتی بە. نەکبردوە هەڵەیەکبی فڕۆکەکەدا ەیبەربوونەو لە دەوڵەتەکەیان کە کردبوو پێداگرییان کە ئەوەی بۆ سەر بردە
 زۆر بببووبێ، بەرپببرس ئێببران نیببیە ئیمکببانی کە بببوو پێببداگر زۆر کە بریتانیببا، لە ئێببران ببباڵوێمی بەعیببدینژاد، سببەعید
 .بوو پەشیمان

 
 فەرمیببی یزانیبباری مببن بریتانیببا، میببدیای بببۆ خۆمببدا دوێنێببی لێببدوانی لە" نووسببی، تببویتەردا لە شببەممە ڕۆژی عیببدینژاد بە

 مببن. نەهاویشبتراوە ئبوکراینییەکە فبڕۆکە بەرەو کباتەدا لەو مووشببەک کە گواسبتەوە خبۆمم واڵتبی لە بەرپبرس کاربەدەسبتانی
 ".پەشیمانم هەڵەیە زانیارییە ئەو گواستنەوەی لە و دەکەم لێەوردن داوای

 
 لەببارەی کبردن درۆ بەرپرسبیاریی لە ەوڵە د ڕیەەڕیی دەیانهەویست ئێران سیاسییەکانی پلەبەرزە کاربەدەستە و بەعیدینژاد

 شبەوی تبا خبۆی کۆتبایی ئاکبامگیریی پاسبداران سبپای گشبتیی بەرپرسبی کە دەیبانگو  و بپارێمن، هێرشەکە لە ئێران دەوری
 .نەگەیاندبوو ڕا بەرپرسیاریی، لە دەوڵە  کردنی حاشا دوای و هەینی

 
 دەیگبو  کە دەدان دروشبمیان و شبەقامەکان سبەر ڕژاببوونە کە ەببوو،ن بەس ئێرانییەکبان لە گەلێک ڕازیکردنی بۆ ئەوە بەاڵم
 کە ئەوەی دوای تبایەەتی بە هەیە، هەنبووکەیی قەیرانبی ببۆ بەرپرسبیاریی زۆرتبرین کە نییە یەکگرتووەکان واڵتە ئەوە کە

. کوشبتوە اندنەوەدائەسبت تبۆڵە هێرشبێکی لە ئەمریکبایی سەربازی ٨١ گوایە کە کرد هەڵەی ئیددیعایەکی سەرەتادا لە تاران
 کە بببوو ئاشببکرا دوایە بەاڵم لببێن، ئەمریکببایی هێمەکببانی کە ئامببانر کببردە عێراقیببان لە سببەربازیی بببنکەی دوو مووشببەکەکان

 .بوو ئێران بۆ دیکە ئابڕووچوونێکی دیسان کە نەبووە، بەدواوە گیانیی زەرەرێکی هی  و بووە بێکەڵک هێرشەکە
 

  پێچەوانەی بە چامکانەکەی کردنە تویت نییە، ئێران لە ڕێژیم گۆڕینی بەتەمای کە تیگوتوویە بەردەوام ترامپ ئەگەرچی
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 پێشبتر ڕۆژ چەنبد کە کاتێکبدایە لە ئەوە. ڕاببردوویە ساڵی ناڕەزایەتیی شەپۆلی کاتی لە ناوبراو بەدوورگرانەی خۆ ئاکارە
 ئێرانییەکبان کولتبووریی شبوێنەواری دەرزەنێبک کە کردببوو هەڕەشبەی سولەیمانی کوشتنی دوای تاران لەگەڵ مشتومڕی دوای و

 .دەبا لەنێو
 

 ئێبوەم میەنبی کۆمباریمەوە سبەرۆک سبەرەتای لە مبن: ئێبران چێشبتووی ئبازار و ببوێر گەلبی ببۆ" نووسبی، تویتێکدا لە ترامپ
 ببوێریی. دەکەیبن ئێبوە ناڕەزایەتییەکبانی چباودێریی نمیکەوە لە ئێمە. دەدا ئێوە پشتگیریی بە درێژە من دەوڵەتی و گرتووە
 ".ئیلهامدەرە ئێوە
 

 نووسبی، تویتێکبدا لە ئەو. کبرد ئاراسبتە هاوشبێوەی پەیامێکی پۆمپێئۆ مایک یەکگرتووەکان واڵتە دەرەوەی کاروباری وەزیری
 ".وێستاوە ئێوە پەنای لە ئەمریکا. ئێوەیە پشتیوانی ئەمریکا. ئێوەیە لە گوێی ئەمریکا"
 

 کبببردنەوەی چڕتبببر لەگەڵ ئێبببران خەڵکبببی لە پشبببتیوانی وتببباری چبببۆن یەکگرتووەکبببان تەواڵ کە ئەوەیە نببباڕوونە کە ئەوەی
 کە عێراقییەکبان ببنکە دژی موشبەکیی تبۆڵەکردنەوەی هێرشبی دوای لە هەینبی، ڕۆژی. دەخبا ڕێبک ئبابووری زەختی هەڵمەتی
 سبەر ببۆ نبوێ گەمبارۆی قمێبکتا کە ڕایگەیانبد ترامبپ بەڕێبوەبەرایەتیی ببوون، جێگیبر لێیبان یەکگرتوەکان واڵتە هێمەکانی
 ئیفلبیجکەری هەنگاوی چەندین سەر دێنە گەمارۆیانە ئەو. دەسەپێنێ کانماکان، کەرتی وەک ئێران، ئابووری کەرتی هەندێک
 هەروەهببا و داهبباتن، سببەرەکیی سببەرچاوەی کە ئێببران، نەوتببی هەنبباردەی سببەرجەم نببمیکەی وەسببتانی هببۆی بببوونە کە دیببکە

 .ئامانر کردوونە وزەی و راییدا کەرتی کە دیکە هەنگاوی
 

 زۆر ئەوە ڕێبژیم، سبەر دەخاتە زەخت کە کاتێکدا لە ئێرانییەکان پشتیوانیی بۆ بەڕێوەبەرایەتی حەزی سەرەڕای گوتی، نادر
 کە دێ گەمارۆکبانەوە لە ڕاسبتەقینە ژانی داخەوە بە" گوتی، ئەو. بدەی ئەنجام هاوسەنگ شێوەیەکی بە کارە ئەو کە دژوارە

 لە ئببابووری، گوشبباری کە وایە پێیببان زەخببت ئەوپەڕی کەمپەینببی میەنگرانببی گببوتی، هەروەهببا ئەو ".دەکببا بنکببۆڵ ئببابووری
 ڕووخبانەکەی دەتبوانی و ڕێبژیم لەنێبو قەڵشبت درووستەوونی هۆی دەبێتە دەدا، خەڵک لە زەرەر کورتخایەندا لە کە کاتێکدا

 .بکا خێرا
 

 سبەرۆک بریباری بە ڕەوایبی ئەوانەوە ڕوانگەی لە کە لێداوە، ناڕەزایەتییەکان ۆب چەپڵەیان کۆنگرە لە ترامپ هاوپەیمانانی
 .دەدا سولەیمانی کوشتنی بۆ کۆمار

  لێەڕاوانە شێوەی بە مێدیاکان و ئەمریکا چەپی" نووسی، تویتەردا لە کاتن تام ئارکانماس، لە کۆماریخواز سەناتۆری
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 گومانێکیببان و شبک هببی  ئەوان. نباخۆن فریببو ئێبران بببوێری خەڵکبی ەاڵمب. دەشببارنەوە ئێبران مرۆڤکببوژی ڕێژیمبی ئاکارەکبانی
 ".دەکەن بەسەردا حکوومەتیان کە نییە شەیتانییانەدا پیاوە ئەو لەبارەی

 
 گببۆڕانی بە هەسبت. نەبببووە سترێسبدا لەژێبر ئبباوا هەرگیبم خببامنەیی ڕێژیمبی" نووسبی، سەرلێشببێواوانەدا تبویتێکی لە بۆڵتبۆن
 نبباڕەوا نبوێنەرانی لەگەڵ وتبووێژ داوای نبابێ فەڕانسبە ئورووپبا، ئەمریکبا،. بیەیبنن دەتبوانن رانئێب خەڵکبی. دەکبرێ ڕێبژیم
 ".بکەن
 بێماریبی لە تێکەاڵوێبک کە دەڵبێن چباودێر هەنبدێک کردببوو، ڕێژیمبی گبۆڕانی پێشەینیی پێشداش لە بۆڵتۆن کە کاتێکدا لە

 زۆر دۆخێکببی بەیەکەوە فببڕۆکەکە کارەسبباتی لەگەڵ مڕێببژی هەڵسببوکەوتی شببێوەی و ئببابووری، نبباڕەزایەتی سبباڵە، چەنببدین
 .کردووە درووست ئێران ڕێەەرایەتی بۆ هەستیاریان

 
 فبڕۆکەکە مەسبەلەی و ناڕەزایەتییەکبان تەنیبا ئەوە. نبمیکە ڕێبژیم گبؤرانی دەکبا، ڕاست بۆڵتۆن کە پێموایە من" گوتی، نادر
 ".دەرکەوتوە ڕابردوودا ساڵی دوو ەکی لە هەمووی کە خواردوویە پەنگ بێماریی ساڵ چل ئەوە نییە،

 و ڕێبببژیمن وەفببباداری واڵ  لە زۆر بەشبببێکی کە فرەچەشبببنە، واڵتێکبببی سیاسبببییەوە ڕوانبببگەی لە ئێبببران کە گبببوتی ئبببایەیش
 .هەیە بڕواشی خاوەن و مەزن ئۆپۆزیستۆنێکی

 
 دژی بەهێببم دەنگێکببی کە نیببیە سببەیر هببی  و هەن جیبباواز هاوپەیمببانیی و هەڵەببژاردن بببازنەی زۆر ئێببران لە" گببوتی، ئەو

 و ڕاببردوودا سبااڵنی لە ئبابووری - کبۆمەمیەتی ناڕەزایەتیی هۆی بە دەوڵە ، لە تووڕە ئۆپۆزیسیۆنی و سولەیمانی کوشتنی
 کبوژرانی هبۆی ببووە کە فبڕۆکەکە خبوارەوەی خسبتنە وەک ڕووداوی هبۆی دەبێتە کە پێکهاتەیی لێنەهاتوویی و بەردەوام درۆی

 ".هەبێ نیبوو ئێرانی، گەلێک
 

 هەمببان بە عێببراق لە دایە، دژوار هەلببومەرجێکی لە لوبنببان لە ئەو: دایە دژوار هەلببومەرجێکی لە ئێببران" گببوتی، ئببایەیش
 کوشبندە قەیرانێکبی وەک ناکبا پێویسبت گیروگرفتانە ئەو بەاڵم ".هەیە واڵتیشدا نێوخۆی لە زۆر گرژییەکی بێگومان و شێوە،

 .بکرێ پۆلێن ڕێژیم بۆ
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٦٦ رەیژما لە)
 

 ٢١٢١ی جانێوێری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 نەمانی قاسم سولەیمانی و دۆکتورینی مەهدی

 
 برایان شراوگەر -ئورشەلیم پۆست * 

 
. دەدا فەلەک لە سببەری مانیسببولەی قاسببم جێهێشببت، بەغببدا بەرەو دیمەشببقی ژانببویە، ی٢ شببەممە، پێنر شببەوی لە کە کاتێببک
 حباڵی لە ئیمپراتبوورییەکی وەک نباوبراو کە ئەوەی کاریممباتیکی ڕوخسباری و ستراتێژیسبت سبەرۆکی سەربازی، ڕێەەری وەک

 فەرمانبدەی ئەو تەنیبا نە. حبموور دەسبەاڵ ، پرێسبتیژ،: هەببوو شبتێکی هەمبوو دەکبرد، سەیری جیهان مەزنی و سەرهەڵدان
 نەتەوانە ئەو ڕێەەرانببی ببۆ ئەڵباڵ دەنگبی لە کەمتبر شبتێک ئەو بەڵکبوو ببوو، ئیمپراتبوورییەکە سبەربەخۆی سبەربازیی هێبمی
 .سینا و یەمەن لوبنان، سووریە، عێراق،: بتوێنەوە ئیمپراتوورییەدا لەو بوو قەرار زووانە بەو کە نەبوو

 
 ئەو و، ببببوو پبببارس نبببوێکەی شبببازادە ڕاسبببتیدا لە ئەو، بەاڵم نەکبببرد، باسبببی شبببێوەیە بەو هەرگیبببم کەس هبببی  ئەگەرچبببی

 بەرەو هەنگێببو مووشببەکی ڕێببژەی ئاسببایی، چەکببی ڕادەبەدەری لە جەەخببانەی لە جببگە! بببوون دەسببتیدا لەبەر کە چەکوچببۆڵەی
 مووشببەکی نببووکە زووانە بەم و دەریببایی ژێببر تەنببانە  لێهبباتوو، گەلێببک بەزەیببی بێ هبباکەری لەشببکرێک بببوو، زیببادبوون
 .ئەتۆمیش

 
 وردە وردە سبولەیمانی نبا، ڕۆژهەاڵ  و ڕۆژئباوا لە هێنبدە ئەگەرچی دنیا، دستدرێژیکەری قیمەوەنترین یباشوور و باکوور لە

 سببنوورە لەنێببو جیهادییەکببان دنەدانببی بە سببەربازی و ڕەوانببی سببەرنجی چەقببی زایببۆنی، پێکهبباتەی سببەر دەخسببتە زەختببی
 بە ببباکوورەوە لە نەمببا لەخببۆی هۆشببی کە کاتێببک تببا دەبببرد، بەمڕێببدا هەلببدا، باشببترین چبباوەڕوانیی لە فرەخوازانەکەیببدا،

 قەڵدببانی پێشببکەوتوو تێکنۆلببۆژیی بێ مووشببەکی خۆیببدا، کبباتی لە. ئامببانر بکبباتە دڵببی مووشببەکی هەزار ١١١ جەەخببانەی
 کباتی لە پاشان،. نا هەموویان بەاڵم دەگرێ لەوان زۆر بە پێش قەڵدانە ئەو. دەکا مەشدووڵ بەخۆیانەوە زایۆنی پارێمەری

 ناوەنبدە باشبتر، هەمبووی لە و سبەربازییەکان سەرەکییە پێگە هەنگاوتنی بۆ کە دەکرێن، بەڕێ هەنگێو مووشەکی اودا،گونج
 لە. دەبببێ ئەتبۆمی نببووکەکەی مووشبەکانە لەو یەکێبک ئیشببەڵاڵ، ڕەنگەبێ، تەنیببا ڕەنگەبێ،. کبراون میببمان حەشبیمەتەکان پبڕ

 تەنببانە  دەگببرێتەوە، نبباوچەکە هەمببوو جەهەنببنەم دەمببرن، رگینەکەداکببا هەورە لەنێببو ژانەوە بە زایۆنیسببتەکان کە کاتێکببدا
 ڕزگاریبدەری کراوە، پێشەینی وەک هەر چونکە پێویستە، خراپییەکی بەاڵم کارەساتەار بوونێکی سەروبن ئەوە. دنیاش هەموو

 مەهبببدی یمبببامئ. هەڵبببدەدا سبببەر سبببەدەیی چەنبببدین بمرببببوونێکی دوای چببباوەڕێین، لەمێبببژە زۆر کە جیهبببان چببباوەڕوانکراوی
 .دامەزرێنێ ئیسالمی، ئاشتی هەڵەە  بێخەوش، ئاشتی جیهانیی خەمفەتی تا دەگەڕێتەوە،
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 لەگەڵ لوبنبان، بەیبروو ، کۆببوونەوەی لە تازە سولەیمانی نوێ، ساڵی دەڵێن پێی ڕۆژئاوا لە کە ئەوەی دووهەمی ڕۆژی لە
 لەو. گەڕابببۆوە ڕەعیەتەکببانی گرینگتببرین لە یەکێببک و، حیمبببوڵاڵ خببودا، حیمبببی ڕکببابەری بێ سببەرۆکی نەسببڕوڵاڵ، حەسببەن

 خبباکەڕاییەکەی میوانببدارییە دیببکە، جببارێکی بببۆ سببولەیمانی، هەڵگیببرا، لببێ وێببنەی نەریببت پێببی بە کە چبباوپێکەوتنەدا،
 جێگبای ئیسبالمیش شۆڕشبی پاسبدارانی سبپای پبایەبەرزی ژێنڕاڵبی ببۆ شێوە هەمان بە ئەوە. کرد قەبووڵ بی"گشتی سکرتێری"

 .بوو شیدڵخۆ
 

 ،"ئای ئیسبت میدڵ" ڕاپبۆرتی گبوێرەی بە. کەوتەبوو دوا بەاڵم ببوو، خبولەک پێبنر و کاتژمێرێبک تەنیا دیمەشقەوە لە فڕینەکە
 نباوچەی لەنێبو خبۆش حەوتبوویەکی کۆتبایی چباوەڕوانی ئەو. نیشبت بەغبدا کباتی بە بەرەبەیبانی ی١٢:٣٢ کاتژمێر فڕۆکەکە
 دەگببوترێ کە موهەنببدیس مەهببدی ئەبببوو عێراقببی، میلیشببیای هێببمی سببەرۆکی میەن لە سببولەیمانی. بببوو بەغببدا سببەوزی

 کەمتبر تێپەڕینبی دوای دواتبر، کاتژمێرێک لە زیاتر تەنیا. لێکرا پێشوازیی "بووە نمیکی دۆستی و لەمێژینە هاوپەیمانێکی"
 ئۆتۆمەێلبدا، دوو لە ەغبدایانب فرۆکەخبانەی هاوڕێکانیان و موهەندیس سولەیمانی، ژانویە، ڕۆژی سێهەم لە کاتژمێر دوو لە

 فڕۆکەخببانە، دەرەوەی شببەقامی گەیشببتنە کە کاتێببک. جێهێشببت ئاڤببالۆن، چواردەرگببای تۆیۆتببایەکی و سببتارەکس هیۆنببدایەکی
 ،(دروێببنەکەر) ڕیببپەر جببۆری لە ئەمریکبباییەوە فڕۆکەوانببی بێ فڕۆکەیەکببی لە هبباوێژراو مووشببەکی بەهببۆی ئۆتۆمەێببل هەردوو

 لێبوە باسی "کوشەندە ڕاوچی" وەک یەکگرتووەکانەوە واڵتە سپای لەمیەن و دەکرێ کۆنترۆڵ دوورەوە ڕێگای لە کە فڕۆکەیەک
 بە کەمکەکببان پاشببماوەی. بببوو دەسببتەەجێ ئۆتببۆمەێلەکە هەردوو سەرنشببینەکانی گشببت مردنببی. کببران لە  بە لە  دەکببرێ،
 زێبو ئەنگوسبتیلەیەکی و دەکبرد کباری هێشبتا کە دەستێک پەنجە بە سولەیمانی کوژرانی کە کرابوون هەنجن هەنجن شێوەیەک

 .کرایەوە پشتڕاست قامکێکیدا لە گەورەوە نەقیمەیەکی بە
 
 هەمببببوو کە دەچببببێ هەرزانەببببایی سببببیرکێکی وەک سببببولەیمانی کببببوژرانی دوای ڕووداوەکببببانی ڕۆژئاواییببببانەوە، ڕوانببببگەی لە

 .تێکچوون شانۆکارییەکانی
 

 ی٣ لە": دەدوێ شببێوەیە بەو ؛"بکەیببن تێکهەڵکببێش ئەوانە هەمببوو بببا" بەرنببامەی لە یووتیببوو  لێکببدەرەوەیەکی وود، دەیڤیببد
 لە پتبر و کبوژران ئێرانبی ٥٦ ژانبویە، ی٧ لە. کبوژرا فڕۆکەوانبدا بێ فبڕۆکەی هێرشبێکی لە سبولەیمانی قاسم ژێنڕاڵ ژانویە،

 ئێببران ڕێببەەری ژانببویە، ی٨ لە .پێیببان بەر کەوتببنە سببولەیمانیدا ناشببتنی ڕێوڕەسببمی لە کە بببوون برینببدار دیببکە کەسببی ٢١١
. نەکببوژرا کەس... مبەاڵ دایەوە، عێببراق لە ئەمریکببا پببێگەی دوو سببەر بببۆ مووشببەکی هێرشببی بە سببولەیمانی کببوژرانی واڵمببی

 هەسبتابوو، تباران لە خبومەینی ئیمبام فڕۆکەخانەی لە کە بەردایەوە ئۆکراینی فڕۆکەیەکی ئێران سپای ژانویە، ی٨ هەروەها
  ددانی ئێران... ەفڕۆکەک خستنەخوارەوەی لە نکۆڵیکردن ڕۆژ سێ دوای ژانویە، ی١١ لە. لێکەوتەوە کەسی ١٧٦ کوژرانی کە
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 ".خوارەوە خستۆتەوە فڕۆکەکەی کە پێدانا
 
 فبڕۆکە دژە مووشبەکی و پێشبێلکاری بە ئێرانییەکبان یەکگرتووەکبانەوە، واڵتە میەن لە پیاوێبک کوشبتنی واڵمی لە کەوابوو،"

 بەاڵم دەکەنەوە، بیبر چبۆن ئێبوە نبازانم. نەبوون ئەمریکایی هیچکامیان کاتێکدا لە کوشت، دیکەیان کەسی ٩٤ و ئێرانی ١٣٨
 (ئێبران ڕێبەەری کبردنەوەی مسبایی بە). نەببن باشبترین شبەڕدا لە لەوانەیە ئێرانییەکبان کە دەکەمەوە لەوە بیر خەریکە من
 بەهەڵبکەو  و دەکبوژین یەکتبر تبا پبێ ژێبر بخەیبنە یەکتبر ەقامەکانش لە دەبا. کوشت ژێنڕاڵێکیان( ئەمریکا) ئەوان ئای،"

 ".بەردەینەوە فڕۆکەیەک
 
 کە خۆپیشباندەران، کە هەیە ئەوە ئومێبدی نبامیقن، هێنبدە ئێرانبی کاربەدەسبتانی چبونکە. ڕادەبوێرم پێیان من": دەڵێ وود

 ".پێەێ کۆتایی یەتوڵاڵکانئا سەردەمی وێدەچێ. سەرکەون بتوانن بڕووخێنن، دەسەاڵتداران دەیانهەوێ
 

 لە ئیسببالمی کۆمبباری نەبببێ، هببی . هەڵەیە بەاڵم دڵخۆشببکەرە بۆچببوونێکی بببن بێببدەدان قەشببمەری ئێببران ڕێەەرانببی کە ئەوەی
 .مەترسیدارترە کاتێک هەموو

 
 بە ێ،دەیسببەلمێن بەکرێگیببراو تێرۆریسببتی لە نبباوچەیی ڕایەڵەیەکببی دروسببتکردنی لە سببولەیمانی دەسببتکەوتەکانی وەک هەر

 ئاسبتی لە سبایەەری شبەڕی یەکەی و پێشبکەوتوو مووشەکیی سیستمی بە دەبێ، ئەتۆمی چەکی بۆ کە سووتەمەنی تێکنۆلۆژیی
 .نەداوە لەکیس هیچکامیانی سولەیمانی کوژرانی بە کە ئەوانەیە، هەموو خاوەنی ئێران جیهانیدا،

 
 هەڕەشبەکەی ببووە، برینبدار یەکگرتووەکبان واڵتە کۆمباری کسبەرۆ ئابوورییەکانی گەمارۆ و سولەیمانی ئێعدامی بە کە ئێران
 و ڕۆژنببامەنووس وتەکببانی لە بێگومببان. بببووە زیبباتر بەڵکببوو نەبببۆتەوە کەم نەوەک دنیببا و نێوەڕاسببت خببۆرهەاڵتی سببەر بببۆ

 و دایە نتوانایبا لە چبی هەر ئەوان کە دەکبرێ چباوەڕوان وا": دەڵبێ کە دەردەکەوێ سبپایەر جاناتبان ژێئۆپۆلیتیک لێکۆڵەری
 ".بپارێمن ڕێژیمەکەیان شێوەیەک هەموو بە
 

 دەرکەوتببنەوەی ڕێخۆشببکەری وەک ئێببران و مەهببدی پێویسببتەکەی، سببەرهەڵدانە و مەهببدی: سببەرەکی هببۆی سببێ لەبەر بببۆچی؟
 .ئیسڕائیل بە بەرامەەر تاران خۆڕسکی بێماریی و مەهدی دووبارەی،

 
  بە پیرۆزبایی ئێمە" نووسی؛ تویتێکدا لە خامنەیی، عەلی یەتوڵاڵئا گەورە ڕێەەری کوژرا، سولەیمانی کە ڕۆژەدا لەو
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 ".مەزنە شەهادەتە ئەو بۆ دەکەین ئێران نەتەوەی لە سەرەخۆشی و دەڵێین سولەیمانی پاکی ڕووحی و( عر) مەهدی
 

 مەسببیحی وئە بەکببورتی، دەکببا؟ ئەو لە پیرۆزبببایی سببولەیمانیدا کببوژرانی ڕۆژی لە خببامنەیی بببۆچی و کێببیە مەهببدی ئیمببام
 موسبڵمانانی ڕوانبگەی لە ببووە، لەدایبک زایینی ی٨٧٩ ساڵی لە دەڵێن. محەممەدە جێگرەوەی کە دوازدەهەم ئیمامی ئیسالمە،
 زەوی لەسببەر دووبببارە تببا 'کببردوە غەیەەتببی" شبباردۆتەوە، مرۆڤببان لە خببۆی بەاڵم زینببدووە، هێشببتا مەهببدی ئیمببام شببیعەوە

 ئاشببتی سببەردەمی پببارێمەری ڕاسببتیدا، لە بکببا، ڕزگببار مببرۆڤ دەتببوانێ ئەو بببارەیدوو دەرکەوتببنەوەی تەنیببا دەرکەوێببتەوە،
 .قورئانە و خودا ملکەچی مرۆڤێک گشت لەوێدا کە ئاشتییەک واتە ئیسالمی، ئاشتیی جیهانییە،

 
 ەکییسبەر هبۆی دامەزرێنەرانبی، گبوێرەی بە مەسبیحاییە، بباوەڕە ئەو دەچبێ، شبێتانە شتێکی وەک ڕۆژئاوایی کەسێکی بۆ ئەوە
 پێبداگری هەرچەنبدە و؛ تبارانە دەرەوەی و سەربازی سیاسەتی بناغەی شێوە هەمان بە ئەوە. ئێرانە ئیسالمیی کۆماری بوونی
 یبا ببێ سبیڤیل گشبتیدا، کۆببوونەوەیەکی گشبت لە. کەمە ببکەی بباوەڕەوە بەو ئێبران ڕێژیمی خۆڕسکەی وەفادارییە ئەو لەسەر

 سبەرجەم تاکتیکێبک، گشبت سیاسبەتێک، گشبت ببۆ ئیلهبامە تاقبانەی سبەرچاوەی ئەو .دەپاڕێنەوە مەهدی ئیمام لە سەربازی،
 .داهاتووەکەی بۆ ئەومیە و ئەمال بێ هاندەری تاقە ئەوە، لەبەر و ڕێژیمە بوونی هۆی تەنیا ئەو بێگومان، مەئمورییەتێک،

 
 زووانەیە، بەم مەمکبان ڕێژیمی ڕووخانی نیشانەی دواییانە ئەم ڕووداوەکانی وایە پێیان کە کەسانەی ئەو بۆ ڕاستییانە ئەو

 .نین دڵخۆشکەر هەواڵی
 

 بە کە دەکبا ئەوە باسبی گەورە ڕێبەەری نێویانبدا لە مەهبدی، ئیمبام لەببارەی ئامۆژگباری لە پبڕە خبامنەیی فەرمیبی ماڵپەڕی
 نببمیکە، زۆر" (رعبب)"مەهببدی ئیمببام دەرکەوتنببی" نووسببیویەتی؛ خببامنەیی. دەردەکەوێ زووانە بەم مەهببدی ئیمببام وی ببباوەڕی
 شبی خبامنەیی. "بکبا خێرا سەرژەڵدانەکەیدا لە خودا" ئەوەیە کورتکراوەی کەوانەدا لە( عر) ئەو ".ئامادەیە بیروڕاکە چونکە

 پبایەبەرز مرۆڤێکی کە بێگومان، بمانێ، کە ئەوەی بۆ و بوون، فێر بۆ تێگەیشتن، بۆ ئامادەیە مرۆڤایەتی هۆشی" دەکاتەوە،
 کەشبوهەوای: پێەبڕاوە مەزنەی شبانازییە ئەو ئەمڕۆ ئێران، نەتەوەی. دەکا ڕزگار سەرەڕۆیی و ستەم اریب لەژێر ئەوان و دێ

 (ئیمببامە) ئەو بۆخۆیببان ئببێمە زانایببانی لە کەس زۆر": دەڵببێ و دەدا درێببژە ئەو ".بببە( عببر) مەهببدی ئیمببام کەشببوهەوای واڵ 
 زۆری و موێنببدراونەوە ئەوەوە لەمی لەوان زۆر بیسببتوە، کەرەکانیببان دڵببگەرم وشببە لەوان زۆر دیتببوە، داڵنەیببان خۆشەویسببتی

 ".گەیشتوە پێ ئەویان خۆشەویستیی و پێڕاگەیشتن میهرەبانی، دیکەش
 

 دەنوێنێ؟ خۆی ئێراندا سەربازیی و دەرەوە سیاسەتی لە ئەمڕۆ چۆن (ڕوانگەیە) ئەم
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 ژەنگەسبببوورە هبببێالنە وەک دنیبببا ئێبببران کە مانبببایەیە بەو ئەوە. مەهبببدییە سبببەرهەڵدانی پێشبببمەرجی جیهبببانی کارەسببباتی
 بەێبتە کە ئەوەیە ڕێبژیم سبەرەکیی ئاجێنبدای. نبمیکە زۆر کە گەڕانەوەیەک بکبا، خێراتبر مەهدی گەڕانەوەی تا دەهارووژێنێ

 خۆیبدا لەگەڵ جیهبانی ئاشبتیی ئەویبش تبا دەگێبڕێتەوە مەهبدی ئباژاوە،. دەیەباتەوە ئەو شبێوەیە بەو جیهبانی، بشێویی هۆی
 ".مەهدییە دوکتورینی" ئەمە. بێنێ

 
 ڕێبەەرە. مەهبدییە ڕووحبی ببااڵنوێنی ئاوێنەی کە خولقاندوە ئەوتۆی "کەشوهەوایەکی" کە بڕوایەیە ئەو لەسەر ئێران ڕێژیمی
 کە منداڵبدانێکە ئێبران بەکبورتی، کەواببوو. هەبووە لەگەڵیدا تاکەکەسییان چاوپێکەوتنی مەدەنییەکانی و سەربازی ئایینی،
 چباوەڕوان دەببێ ئبێمە ببۆیە،. بپبارێمێ خبۆی تبا دەکبا کارێبک هەموو ڕێژیم بۆیە،. دەبێتەوە لەدایک دووبارە لەوێڕا مەهدی

 سەروشبوێن بێ ڕێکخەرەکبان، تبایەەتی بە خۆپیشباندەران،. بکبرێ سبەرکو  بەزەییبانە بێ نێوخۆییەکبان، سەرهەڵدانە کە بین
 .لێدەدرێ بوونیان شەیتانی مۆرکی ڕێژیم دژی دەرەکیی و نێوخۆیی بەرهەڵستکارییەکی گشت. بکرێن

 
 بە پارسببییە کەونببارای ئیمپراتببوورییەکی کردنەوەی دروسببت تبباران ئەومی و ئەمال بببێ ئامببانجی. بچببێ لەنێببو دەبببێ ئیسببڕائیل

 شبەیتانە ڕوخسباری "زایبۆنی، پێکهاتەی" ئیسڕائیلە، مەبەستە بەو گەیشتن بۆ سەرەکی ئاستەنگی. ئیسالمی خەمفەتی شێوەی
 ڕۆژی لە ئەو. ئیسبڕائیل دژی قبین لە پبڕ ڕشبانەوەی لە پبڕە خبامەنەیی تویتەکبانی کە سبەرنجە جێگبای. ئەمبڕۆدا یدنیا لە

 کببردووە؛ زیبباد ئەوەی دا٢١١٩ فێببورییەی پێنجببی لە و ".شببەیتانە سببەمەولی زایببۆنی ڕێژیمببی" نووسببیویەتی؛ ٢١١٦ لە داڵنببدا
 ".ئاپارتایدی و درۆزن داگیرکەر، ڕەگەزپەرست، ڕێژیمی"

 
 کە گیروگرفتەکانیبببان لە ڕۆژئببباوا خەڵکبببی کە کاتێبببک“ دەکببباتەوە؛ شبببی دا٢١١٥ مارسبببی ی٢ لە ئەو بکبببرێ؟ چبببی کەواببببوو

 لەدایکەبوونی هبۆی دبێبتە جەمباوەری مەزنبی جبوواڵنەوەی تێگەیشبتن، دەوڵەتەکاندایە بەسەر زایۆنی دەسەاڵتی سەرچاوەکەی
 لەنێبو نبابوێرێ، تاوانکبارییەک هبی  لە خبۆ کە ئیسبڕائیل، کوژیمنباڵ و گبورگ شێوە دڕندە، ڕێژیمی (بۆیە). نوێ دنیایەکی

 ".دەچێ
 

 دێنببێ؛ خۆیببدا لەگەڵ بەهەشببت و دێ مەهببدی پێکببرد، دەسببتی هیتلێببر کە کببرد تەواو کببارەی ئەو دنیببا کە کاتێببک: وەرگێببڕان
 ".ئیسالمی بەهەشتی هەڵەە 

 
 هەمووکبا  لە ئەمبڕۆ ببووە، شبەرمەزار وخۆییەکباننێ خۆپیشباندانە هبۆی بە و برینبدار ئبابووری گەمبارۆی هبۆی بە کە ئێران

 .مەترسیدارترە
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 چاوترسبێن پبارس ڕاسبتەقینەکەی شبازادە چبونکە کبرد؟ مەهبدی لە پیرۆزببایی سبولەیمانیدا مردنبی ڕۆژی لە خبامنەیی بۆچی
 .بکا خۆش بۆ گەڕانەوەی ڕێگای تا دەکا شتێک هەموو ئێران و بەڕێوەیە هێشتا ئەو. نەکراوە

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٦٧ ژمارەی لە)

 
 ٢١٢١ێری یووەێفی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------ 

 
 هێنان بە مۆتەکەی دیکتاتۆریی دڕندەی ئێران هاتوە کاتی کۆتایی

 
 سام فادیس -واشینگتۆن تایمز 

 
 دەکبرد، خۆپیشباندانیان واشبینگتۆن شبەقامەکانی لەسبەر ئەمریکاییەکانیبان میەنگبرە لەگەڵ یئێرانب خوێندکارانی ،١٩٧٩ لە

 کاتێبک کبور ، مباوەیەکی دوای. دەدا یبان"شا بمرێ" دروشمی و دەردەبڕی ناڕەزایەتییان واڵتەکەیان لە "سەرکو " دژی ئەوان
 و گەڕایەوە ڕا پباریس لە خبومەینی ئبایەتوڵاڵ رد،کب ئەمریکا لەمێژینەکەی هاوپەیمانە لە پشتی کارتێر جیمی کۆمار سەرۆک
 .دامەزراند نوێی ئیسالمیی ڕێژیمێکی و کرد شا ئێرانی لێکهەڵوەشاندنی بە دەستی

 
 .ڕۆژێکی ڕەشی نوێ. ئەوە ڕۆژێکی نوێ بوو

 
 و هبانەجی لە خبراپ شبتی هەرچبی خەتابباری ئەمریکبا کە دڵنیبان و ببوون سەرلێشبێواوی تووشبی ڕۆژئاواییەکبان سیاسەتوانە

 بیببر ئەوان. ئێببرانە خەڵکببی نببوێنەری تبباران ئببایینییەکەی دیکتبباتۆرییە ڕەنگەببێ کە بببکەن ڕازی خۆیببان بببدەن هەوڵ لەوانەیە
 هبۆی نبابێتە ئەوە. شارسبتانییەکان خباوەن نەتەوە کبۆڕی نێبو بێبنە کە ببکەن خۆش ئایەتوڵاڵکان بۆ ڕێگا کە دەکەنەوە لەوە

 .بیرۆکەیە ئەو گەڕانی وەڕاست
 

 لە هێببمی بەکارهێنببانی مببانەوەکەی هببۆی کە نێوەڕاسببتە، سببەدەکانی بەزەیببی بێ دیکتبباتۆرییەکی ئێببران ئیسببالمیی یکۆمببار
 .دڕندەییە و سەرکو  ڕادەبەدەری
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 ئەو ڕێببژەی. دەکببا ئێعببدام خەڵبک دنیببایە ئەم دیببکەی واڵتێکببی هەر لە پتبر حەشببیمەتەکەی ڕێببژەی لەگەڵ بەراورد بە ئێبران
 هێنبدەی حەڤبدە دانیشبتووانی ڕێبژەی کە چبین، لە جبگە واڵتێبک گشبت هیی لە دەکرێن ئێعدام ێرانئ لە سااڵنە کە کەسانەی
 کبوڕی و ساڵە ٩ کچی ئێران سمای یاسای گوێرەی بە و دەسەپێ توندوتیژی بێ تاوانی بەسەر ئێعدام حوکمی. زیاترە ئێرانە،

 .دەبن کردن ئێعدام بۆ ساڵە ١٥
 
 تباوانی تبۆمەتی بە دەتبوانن خەڵبک دەدرێبن، ئیسالمییەوە کۆماری دادوەریی سیستمی میەن لە کە حوکمانەی ئەو گوێرەی بە

 لەبەر شبببێوە هەمبببان بە ئەوان. بکبببرێن ئێعبببدام گەورە ڕێبببەەری لە گبببرتن ڕەخبببنە یبببا "خبببودا لەدژی شبببەڕ" وەک نببباڕوونی
 تاوانکارییەکەیبان ئاسبتی لە ئێعبدام بە مەحکبوومکراو خەڵکبی کە ئەوەی ببۆ تەنیبا. بکرێن ئێعدام لەوانەیە هاوڕەگەزخوازی

 وەک هەیە کردنی ئێعدام شێوازی چەندین ئێران سمای سیستمی. دەدرێ لێیان قامچی بە کران ئێعدام پێش بکەنەوە، ئاگادار
 .بەردباران و سێدارەدان لە تیرباران، هەڵواسین،

 
 بە ئیجبازە کە کبردوە پەسبەند یاسایەکی ادواییانەد لەم تاران ئێعدامەکان، سامناکی و بەرز ڕێژەی لە کردن پەیدا پووڵ بۆ

 و ببکەن رێمێبرڤ نوێکانیبان ئەنبدامە دەتبوانن ئێسبتا کڕیارەکبان. دەکبرێن ئێعدام کە دەدا زیندانییانە ئەو ئەندامی فرۆشتنی
 .وەریگرن ئێعدام حوکمی کردنی جێەەجێ دوای دەسەەجێ

 
 لەسبەر بڕیاریبان دادوەریبیەوە سیسبتمی میەن لە کە یبیەن ئێعبدامانە ئەو تبایەەتی تەنیبا کوشبندە هێمی کردنی لەکار بەاڵم
 تونببببدوتیژییەکیان هببببی  کە خۆپیشبببباندەران هەژانببببد، ئێرانیببببان کە دواییببببانەدا ئەم ناڕەزایەتییەکببببانی مبببباوەی لە. دراوە

 شبببوێنی نمیبببک سبببەربانەکانی لە کە کبببرا سبببەری لە تەقەیبببان پاسبببدارانەوە سبببپای تیرهببباوێژانی تاک میەن لە نەنوانبببدبوو
 کبرا پرسبیار  فەزڵی، ڕەحمانی عەبدولڕەزا نێوخۆ، وەزیری لە بارەوە لەم کە کاتێک. دابوو مەاڵس خۆیان خۆپیشاندانەکان

 ".هەنگاو  مقانیشمان ئێمە. نەبوو سەریان تەنیا کرد، مقانیشیان لە تەقەمان ئێمە": داوە جوابی ئەو
 

. ببووە خبامەنەیی عەلبی ئبایەتوڵاڵ گەورە ڕێبەەری ئەمبری بە ەرانخۆپیشاند دژی کوشندە هێمی بەکارهێنانی کە بووە ئاشکرا
 ".منە ئەمری ئەوە بیکەن، پێویستە هەرچی": گوتوویەتی گەورە ڕیەەری ،٢١١٩ نۆڤامەری لە پلەبەرز بەرپرسێکی گوتەی بە
 بە ایەتوڵاڵکببانئ. بببن بەختەوەرەکببان لە ڕەنگەببێ کببوژران ڕێببژیم مرۆڤکوژەکببانی بەدەسببت کە ئەوانببی ڕوانببگەوە، هەنببدێک لە

. خۆیبببان دەسبببەاڵتی پاراسبببتنی و ناڕەزایەتییەکبببان نەهێشبببتنی ببببۆ دێبببنن بەکبببار سسبببیتماتیک ئەشبببکەنجەی شبببێوە هەمبببان
 بببرق لە دەدرێ، لێیببان بەیببنن، هەڤاڵەکانیببان و بنەمبباڵە نببادرێ پببێ ڕێگایببان و دادەبببڕێن دەرەوە دنیببای لە زینببدانییەکان

  بە کۆتایی تا بنێن شتێکدا هەموو بە ددان تا دەکرێن ئەشکەنجە ۆتاییبێک و دەدەن لێیان قامچییان بە دەدرێن،
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 .کردن مەحکووم بۆ بەڵگەن تەنیا جار زۆر ئەشکەنجە لەژێر ددانپێدانانی. بێنن ئازارەکەیان
 

 ەل. سبما بەزەییبانەترین بێ ژێبر ببکەونە لەوانەیە زینبدانییەکان نەکبرێن ئێعبدامیش ئەگەر تەنبانە  دران، حبوکم کە کاتێک
 دەسبتی بڕینەوەی حوکمی ئێران دادوەریی سیستمی ،٢١١٨ لە. ئاساییە شتێکی تاوان هەندێک بۆ دەست یا قامک بڕینی ئێران

 .دزیەوو مەڕی گۆیا کە کرد پەسند ساڵە ٣٤ پیاوێکی بۆ
 

 دەمبێکە زۆر ەئبێم. دەجەنگبێن لەگەڵبی ئێران بوێری خەڵکی کە شتەیە ئەو ئەوە. تارانە ڕێژیمی ڕاستەقینەی ڕوخساری ئەوە
 .ڕێژیم گۆڕانی هۆی بەینە و بکەین ئێران خەڵکی لە پشتیوانی هاتوە ئەوە کاتی. نووقاندوون خۆمان چاوەکانی کە

 کە سیاسببەتێکە کردنببی ڕەچبباو مەبەسببت. نیببیە ئاشببکرا دوژمنکبباریی و ئاسببایی شببەڕی بببۆ هێنببانەوە دەلیببل لەوە مەبەسببت
 .مێژووەوە زبڵدانی نێو درێنەب فڕێ دەستوپێوەندییەکانیان و ئایەتوڵاڵکان

 
 لێبببک ئێبببران ئبببابووریی خەریکبببن سبببەپێنرانەوە، ترامبببپ کۆمبببار سبببەرۆک میەن لە کە یەکگرتووەکبببان، واڵتە ئابلۆقەکبببانی

  هەڵدەتەکێنن،
 لە کاردانەوەیبببان. نێوخبببۆ لە نببباڕەزایەتی سبببەرهەڵدانی هبببۆی دەببببنە و دەکەن مبببایەپووچ ئایەتوڵاڵکبببان تێبببرۆری دەزگبببای

 حەولبی لە و ڕانبێ ئێبرانەوە پارەی بە خۆ ناتوانێ چیدیکە و پێدەکرێ هەستی لێیە، حیمبوڵاڵی کە شوێنەی ەوئ بەیروو ،
 .بدا نەجا  خۆی ئەوەدایە

 
 .بکە زیاتر زەختەکە سیستماتیک شێوەیەکی بە و بپارێمە زەختەکە مەدە، بەر ڕێچکەیە ئەو
 

 لە کەلکبوەرگرتن بە پێویسبت کبارە ئەو ببۆ. ببەەوە نێوەڕاسبت تیخبۆرهەاڵ سەرانسبەری لە ئێران بەکرێگیراوەکانی بەرەوڕووی
 و هەواڵگرییەکانمبان ناوەنبدە هەنگاوی و هاوپەیمانەکانمان دارایی و ئابووری پشتیوانیی ئەوە. ناکا ئەمریکا ئاسایی هێمی

 نەقەی یجکەرەکانببدائیفل ئببابلۆقە زەختببی لەژێببر ئێببران ڕێژیمببی کە ئێسببتا،. دەخببوازێ تایەەتەکببان ئۆپەراسببیۆنە هێمەکببانی
 .هاتوە ئێران دیکەی بەکرێگراوەکانی و عێراق میلیشیاکانی حوسییەکان، تێکشکاندنی کاتی لێەڕاوە،

 
 داخسببتنی بببۆ ئێببران ڕێژیمببی دواییببانەی ئەو هەنگبباوی. پێەببدەن پەرە ئێببران نێوخببۆی لە مێببدیاییمان سۆشببیال کەمپەینببی
 دنیبا کە ببمانن خۆیبان خەڵکبی کە لەوە و ڕاستییەکان لە چەندە توڵاڵکانئایە کە دەدا نیشانی واڵ ، نێوخۆی لە ئینتێرنێت
  لە هاوپەیمانەکانی و یەکگرتووەکان واڵتە کە بمانێ ئێران خەڵکی تا بدەن هەوڵ. دەترسن خەباتەکەیانە پشتیوانی
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 .سەتر و سەرکو  لە دوور و ئازاد داهاتوویەکی ئەوان داهاتووی و پشتیوانیانن نێوەڕاست خۆرهەاڵتی
 

 سبەرەکییەکانمان هاوپەیمبانە لەگەڵ پێوەنبدی لەسبەر کە نێوەڕاسبت، خۆرهەاڵتی لە ئاسایی سەبازیی هێمی پتەوی حمووری
 کە ئەوەی لەگەڵ. بپبببارێمن دامەزراوە عەرەببببی یەکگرتبببووی ئیمببباڕاتی و کووەیبببت سبببعوودی، عەرەبسبببتانی ئیسبببڕائیل، وەک

 شبێوە هەر کە تێبدەگەن لەوە تەواوی بە ئەوان کە بکەن دڵنیا لەوە خۆتان دەبن، توندتر تاران لە مەمکان دژی گەمارۆکان
 هاوپەیمانەکانمببان کە بببکەن دڵنیببا لەوە خۆتببان. ئەوان تێکشببکانی هببۆی دەبێببتە ئەوانەوە میەن لە سببەربازی ئۆپەراسببیۆنی

 .یندەکە پشتیوانییان ئێمە بێ؛ ئێمە بە پێویستییان ئەوان ئەگەر و پێداگرین ئێمە کە تێدەگەن
 
 مەزن شارسبتانیی خباوەن نەتەوەکانی لە یەکێک و بوو سێکۆمر گشتیی شێوەی بە سەردەمێک کە ئێران، پێش، لەمە ساڵ چل
 لە. بگەڕێنبنەوە تباریکی سبەردەمی سەیروسبەمەرەی شبێوەیەکی ببۆ تباکوو ڕووخبا،[ ڕێژیمەکەی] دڕندانەوە ئەم میەن لە بوو،

 کە کبردوە ئەزمبوون مەترسبیداری وەهبا شبتی ژیباوە مۆتەکەیەکبدا لەژێبر ئێبران یخەڵک جیلێک، لە پتر  کاتەدا، ئەو هەموو
 ئەو کە هبباتوە ئەوە کبباتی. گونجبباوە کبباتێکی ئێسببتا. بببکەنەوە لببێ بیریشببی تەنببانە  نبباتوانن ئەمریکببا خەڵکببی زۆربەی

 .بێ پێ کۆتایی مۆتەکەیە
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٦٨ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ێری ریوێفێی ١٩: ڕێکەوتی  -وردستان و کورد  ماڵپەڕی ک: سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
 

 لە واڵتە یەکگرتووەکان توێژینەوە بۆ تاقیکردنەوەی دەرمانی فایروسی کۆرۆنا دەستی پێکرد
 

 جاش فانک -ئاسۆشییەتد پرێس 

 
 نەوخۆشببی چارەسببەری بببۆ یەکگرتووەکببان واڵتە لە کلینیکببی تاقیکبباریی یەکەم شببەممە، سببێ ڕۆژی لە بەرپرسببان گببوتەی بە

 دونیبببا سەرانسبببەری لە نەخبببۆش ٤١١ کە دەکبببرێ چببباوەڕوان و پێبببدەکا دەسبببت نێەراسبببکا لە کۆرۆنبببا فایروسبببی بە تووشبببەوون
 .بگرێتەوە
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 دیبکە نیبوەکەی و ببدرێ پێ رەمدەسیڤیریان ڤایروسی دژە دەرمانی قەرارە ناونەتەوەییەدا توێژینەوە لەو نەخۆشەکان نیوەی 
 کە ئەوەی ببۆ دەرمبان لەسبەر تبوێژینەوە کباتی لە ئاسباییە ڕێکبارێکی ئەوە. نییە تێدا دەرمانی کە خوادرنێک واتە) پالسیەۆ
 دێنبێ، بەکبار دەرمبان هەمبان کە یەکیان لەناویاندا دیکەش، توێژینەوەی چەندین. (.و دەرخەن دەرمانەکە کاریگەری بتوانن

 .دان ئارا ەل ناونەتەوەیی ئاستی لە
 

 کلینیکبی تاقیکباریی کە گبوتی دەکبا نێەراسبکا پمیشکی زانستگای لە توێژینەوەیە ئەو سەپەرشتی کە کالیل، ئاندرێ دوکتور
 کە نەخۆشببانەی ئەو. پێکببرد دەسببتی چیببنەوە لە کە پێکببرد دەسببتی نەخۆشببییە ئەو کردنببی تەشببەنە بە خێببرا وەاڵمێکببی وەک

 ئەوەیبان مبافی دەرکەوتبووە لبێ مامناوەنبدی شبێوەیەکی بە ئاسبوەرەکانیان و ببوون ،نەخۆشبییەکە نباوی ،١٩ - کۆڤیبد تووشی
 .بن بەشدار تاقیکارییەدا لەو کە هەیە

 
 ."پێیەتی پێویستییان زۆرترین کە بکرێ کەسانە ئەو یارمەتی کە ئەوەیە لێرەدا ئامانر" گوتی، کالیک

 
. دەکبرێن تیمبار نێەەاسبکادا پمیشبکیی ناوەنبدی لە ببوون اپبۆنژ کەنارەکبانی لە گەشبتیاریدا کەشبتییەکی لە کە کەس چواردە
 .هەبوو یان ١١٩ کۆڤید نەخۆشی لەوانە کەس دوازدە

 
 و ببوون گیبرۆدەی دونیبا سەرانسەری لە کەس هەزار ٨١ لە پتر کە ڤایروسە، ئەو بۆ واکسەنێک یا چارسەرێک هی  ئێستا تا
 . نییە دەستدا لەبەر چینن، خەڵکی زۆریان هەرە زۆربەی و مردوون پێی کەسی ٢٧١١ لە پتر
 

 و کبببۆخە تبببا، کە ببببکەنەوە، کەم نەخؤشبببییەکە ئاسبببەوارەکانی تبببا دەدەن نەخۆشبببان بە ژانکبببوژ و شبببلەمەنی دوکتورەکبببان
 بببۆ دەسببتکرد هەناسەکێشببی لە کەڵببک دوکتورەکببان قورسببە، نەخۆشببییەکەیان کە کەسببانەی ئەو. خببۆ دەگببرنە هەناسەسببواریی

 و دڵ سبەر بباری تبا دەگبرن وەر دەکبا، خبوێن تێکەڵبی ئۆکیژەن جەستە لەدەروەی کە دەزگای یا نهەڵکێشا هەناسە یارمەتی
 .بکەن سووکتر سییەکان

 
 گیلیبباد کۆمپانیببای کە وەردەگببرێ رەمدەسببیڤیر لە کەڵببک یەکیببان ناویانببدا لە بەڕێببوەن، تببوێژینەوە دوو منببیکەم چببین لە

 کە (ئایبدز هبۆی دەبێبتە کە ڤایروسبەی ئەو) ڤبی ئبای ئێ  دژی دەرمانی لە تێکەاڵوێک دیکە ئەوی و دەکا درووستی سایەنسم
 .ریتۆناڤیر و لۆپیناڤیر لە پێکهاتووە
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 رەمدەسبیڤیر کە ڕایگەیانبد جیهبانیی تەندروسبتی ڕێکخبراوی ببۆوە، بباڵو ڕاببردوو مبانگی کە توێژینەوەیەکبدا پێشەکییەکی لە
 تووشبەوو نەخۆشبەکانی لە هەنبدێک لەسبەر ڕاگرتنبی، پبێش کور ، ماوەیەکی بۆ ئەو." کاندیدەکانە بەکەڵکترین لە یەکێک"

 تاقیگبایی تبوێژینەوەی هەنبدێک بە ئامباژە بە جیهبانیی تەندروسبتی ڕێ خبراوی بەاڵم. لێوەرگیرا کەڵکی کۆنگۆ لە ئێەۆم بە
 .بێ بەکەڵک نوێیەش ڤاروسە ئەو ئامۆزاکانی مەرس، و سارس دژی دەتوانێ دەرمانە ئەو کە گوتی

 
 سبەفەر دوای کە واشبینگتۆن لە پیاوێبک ناویانبدا لە هێنباوە، بەکار نەخۆشان لە سنووردار تاقمێکی بۆ دەرمانەی ئەو گیلیاد

 نیببیە نەخۆشببخانە لە چیببدیکە ئەو. کەو  نەخبۆش نەخۆشببییەکەیە، سببەرهەڵدانی ناوەنببدی کە چبین شببارەی ئەو ووهببان، ببۆ
 .نا یا کردووە یارمەتی رەمدەسیڤیر ئاخۆ کە نییە ڕوون بەاڵم

 
 ٢١٢١ی فێەریوێری ٢٦: ڕێکەوتی  -  دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە

 
---------------------------------------------- 

 
 ڤایرۆسی کۆرۆنا دەتوانێ کۆمەڵگەی ئێران لێک هەڵتەکێنێ

 
 گرایام وود -ئاتالنتیک 

 
 هببوتێلی لە. بەببنەوە کببۆ بچببووک شببارێکی لە واڵتەوە نێببکدەرزە لە زیببارەتکەر: بببکەوە پیسببە بەاڵم پیببرۆزە شببانۆ لەو بیببر

 لەسبەر فەرمبی، ڕێوڕەسبمی ببۆ. دەخۆن بەیەکەوە ژەمەکانیان و وەردەگرن هاوبەش ئاودەستی لە کەلک دەمێننەوە، بەرتەسکدا
 ونەوەیبەرزببو بە هەسبت دەببنەوە، نمیکتبر یەکتبر لە کە کاتێکبدا لە و دەببنەوە کبۆ پیبرۆز، پیباوێکی خوشکی ژنێک، گڵکۆی

 فرمێسببکێک هەر نەریتێببک، گببوێرەی بە: پشببتە لە ئببایینی بڕیببارێکی پەژارەکە. دەکەن کەسببوکاری و نبباوبراو مەرگببی پەژارەی
 کردنبی خۆبەخت بەڵگەی وەک فریشتەیەک بەهەشت، دەروازەی دەگاتە خاوەنەکەی کە کاتێک و مروارید دەبێتە مردن لەدوای
 حەشبیمەتەکە و دەیانسبڕنەوە ڕوو  دەسبتی بە جاروببار و دەڕژێ شبلەمەنی ئێسبتا بەاڵم. پێبدەدا مرواریبدی سەتڵێک ناوبراو
 و دەگبرن پێبوە دەستی گریاندا لەکاتی زیارەتکەرەکان و دایە ئاسن قەفەزەیەکی لەنێو گۆڕەکە. دەبنەوە نمیکتر لێک و زۆرتر

. دەکەن هەڵمبباوی ئاسببنەکە یانهەناسببە بە و دەخشببێنن لببێ ڕوخسبباری زۆربەیببان و دەکەن قببایم چوارچێببوەکەی لە قامکببان
 شببوێنە بەو کەس هەزاران بە ڕۆژێکببدا تبباکە لە. چببرکە چەنببد هەنببدێکیش و دەچببێ پببێ خولەکیببان چەنببد لەوان هەنببدێک

 نبامۆ و نبوێ نەخۆشبیی شبێوەیە بەو و، دەخشبێنن شبوێن هەمان لە دەست و هەڵدەمژن هەوا هەمان دەبن، تێپەڕ بەرتەسکەدا
 .دەگوازنەوە یەکتر بۆ
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 ئێبببران تەلەفمیبببۆنی لە تەندروسبببتی کاربەدەسبببتێکی لەمەپبببێش ڕۆژ دوو و، هەڵکەوتبببوە ئێبببران لە و قبببومە نببباوی ەشبببارەک
 کۆرۆنبا ڤایروسی نەخۆشیی بە کەسیان ٢٦ بوون، گیرۆدە کە کەس ٢٤٥ لە. بۆتەوە باڵو لەوێ کۆرۆنا ڤایرۆسی کە ڕایگەیاند

 کەس زۆر بەاڵم پەتبباکەیە، بببوونەوەی ببباڵو ناوەنببدی قببوم ەک دەیسببەلمێنن زانیارییەکببان هەمببوو. مببردوون( ١٩ - کۆڤیببد)
 کە گبوتی ڕاببردوو حەوتبووی قبوم، شاری پارلمانێکی ئەندام دیکە، کاربەدەستێکی. گیرۆدەبووانە ڕێژەی ڕاستیی لە گومانیان

 ١٩ - کۆڤیبد رئەگە کە دەسبەلمێنێ ئەوە ببێ، ڕاسبت ئەگەر ڕێبژەیە، ئەو. مبردوون ١٩ - کۆڤیبد بە ناوبراو شاری لە کەس ٥١
 دیبکە کەسبی ٢١١١ نبمیکەی قبوم شباری لە تەنیبا دەبێ دەکوژێ، تووشەووەکان لەسەدی ٣ تا ٢ دیکە شوێنی وەک ئێرانیش لە

 .بووبن پەتایە ئەو گیرۆدەی
 

 پبێگەی قبوم. شبوێنێک گشبت ببۆ بەڵکبوو ئێبران ببۆ تەنیبا نە دژوارە، شبتێکی ژمبارانە ئەو کارەسباتەاری ئاستی لە زێدەڕۆیی
 ببابەتێکم ٢١١٩ لە مبن. تێبدەکەن ڕووی دنیبا گۆشبەی چبوار لە دینداران بۆیە و، ئێرانە ئایینیی ناوەندی شێعەیە، رییفێرکا
 ناوەنبدێکی لە (پباراگووە ببۆ هباتن پبێش) کە نووسبی ئاتالنتیکبدا گۆڤباری لە پباراگووە لە لوبنانی شێعەی مەمیەکی لەسەر
 ناویانببدا لە دەببێ، زاراوە گەلێببک بە کبردن قسبە فارسببی لە گوێبت تبۆ مقببو شبەقامەکانی لە. بەبوو قببوم لە ئبایینی زانسبتی
 محەمبببمەد پۆسبببتەری و دەتبببدوێنن عەرەببببی بە خممەتکارەکبببان ڕێسبببتوورانەکان، لە هەنبببدێک لە. ئەفدانسبببتانی و تببباجیکی
 .لێدەکا چاو  دەخۆی کەبا  تۆ کە کاتێکدا لە کە دەبینی عێراقی بەناوبانگی ئایەتوڵاڵیەکی ئەلسەدر،

 
 و کەلببێن گشببت لە هەرزانەببایی خببواردەمەنی بە) شببیعی سەرنجڕاکێشببی شببوێنی لە پببڕە وایە، شببێعە لەنببدی دیمنببی وەک قببوم

. تێبەگەن پەتبایە ئەو ببوونەوەی بباڵو گرنگیبی لە ئەمریکاییەکبان تبا ببێ شبت باشترین شوبهاندنە ئەو ڕەنگەێ و،( قوژبنێک
 ببن نەخۆشبییەک تووشبی هەموویبان وۆرڵد دیمنی لە کەس هەزاران کە بێ ئاشکرا بۆمان ئەگەر دەبێ چۆن ئێمە هەستی ئاخۆ
 چەنبدین خەڵبکە ئەو کە ببێ ئاشکرا بۆمان و، کوشندەیە جار هەندێک نەخۆشییە ئەو کە و دەبێتەوە باڵو ئاسانی بە زۆر کە

 بوون؟ تێکەڵ دیکە خەڵکی لەگەڵ و شارەکانیان گەڕاونەوە ڕۆیشتوون، و هاتوون حەوتوو
 

. نووسبیوە ئەوتۆدا کارەساتی لەگەڵ هەڵسوکەو  لە دیکتاتۆر سیستمی خراپیی و باشی لەبارەی بابەتێکی ەچیتوفک زەینە 
 کە ببدا پبێ ڕێگایبان ڕێکخا، پسپۆڕەکانی لێهاتووترین و قەرەنتینەوە بخاتە کەس میلیۆن دەیان داخا، شارێک دەتوانێ چین

 سببوودەکانی لە کەلببک نبباتوانێ بەاڵم. بببکەن پببێ دەسببت کەوەقەیسببەرێ ڕەهببای دەسببەاڵتی بە نەخۆشببییە ئەو دژی هەڵمەتێببک
 و نەخۆشبییەکە باڵوببوونەوەی ئاسبتی ڕاسبتگۆیانەی و شبەفاف ڕاگەیانبدنی ڕێگبای لە نێویانبدا لە وەرگرێ، جەماوەر متمانەی
 لە چکببامهی و هەبببێ نائببازادی کۆمەڵگببایەکی کەمایەسببییەکانی هەمببوو دەوڵە  کە وێببدەچێ ئێببران، لە. قوربانییببانی ڕێببژەی
 دیبکەوە میەکبی لە و کۆمێبدییە میەک لە کە ببکەن، سەرسوڕهێنەرە ڤیدیۆیە لەو چاو. (ئەوتۆ سیستمێکی) باشەکانی میەنە
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 دۆخەکە کە دەکباتەوە دڵنیبا جەمباوەر حەریرچبی، ئیبرەج ئێبران، تەندروسبتی وەزارەتبی کاربەدەسبتێکی لەوێدا کە ترسناک،
 تووشبی بۆخبۆی چبونکە دەکبۆخێ، گوێگرانیبدا و هاوکارەکبانی بەسبەر و کبردوە ئبارەقەی کە کاتێکبدا لە دایە، کبۆنترۆڵ لەژێر

 .بووە کۆرۆنا ڤایرۆسی
 

 ئەنبدامی و ئێبران کۆمباری سبەرۆک جێگبری ئیەتکبار، مەعسبوومە ئەمبڕۆ،: بووبێ تووش کە نییە پلەبااڵ بەرپرسی تەنیا ئەو
 کە ڕایگەیانببد گببر ، بببارمتە بە یەکگرتووەکانیببان واڵتە یدیپلۆماتەکببان ١٩٧٩ لە کە ئێببرانییەی تبباقمە ئەو بەبەزەیببی بێ

 و ڕۆحبانی حەسبەن ئێبران کۆمباری سبەرۆک بە چباوی دوێنبێ ئیەتکبار هەواڵەکبان گبوێرەی بە. ببووە نەخۆشبی تووشبی ئەویش
 .کردبێ نەخۆشییەکە تووشی ئێرانی، پلەبەرزی بەڕێوەبەریی سەرجەم کە هەیە ئەوە ئەگەری و، کەوتوە کابینەکەی

 
. دواکەوتببووانەیە و ناکبباریگەر شببتێکی ئەوە چببونکە دەبببوێرێ، خببۆ قەرەنتیببنە سببەپاندنی لە دەوڵە  کە گببوتی ریرچببیحە

 قببومە کردنببی قەرەنتیببنە دژبە تەنیببا نە لەوێ، "مەزن ڕێببەەری" نببوێنەری و قببوم زیارەتگببای بەرپرسببی سببەعیدی، محەمببمەد
 ”.بەخشینە شیفا شوێنی ئەوێ“ گوتی و بکەن ئەوێ زیارەتی کە کرد خەڵک لە داوای بەڵکوو

 
 لەو جببار چەنببد ڕابببردوودا سبباڵی چەنببد لە دەکەم پببێ هەسببت. نبباکرێنەوە جیببا لێببک بەدخببوازیی و ناکببارامەیی ئاسببتێکدا، لە

 فۆرمبول ئوتۆمەیلێکی چۆن وەک دەبن، تێپەڕ ئاستە لەو جار دوای لە جار ئێران ڕێەەریی تایەەتی بە و، بووین تێپەڕ ئاستە
 ببببۆ هەوڵەکانیبببان و ڕاببببردوودا مبببانگی لە سبببیڤیل فڕۆکەیەکبببی "خبببوارەوەی خسبببتنە هەڵە بە". دەکبببا ێبببپەڕت خولەکبببان ،١

 ئەو ئباخۆ ببکەنەوە بیر کە حەقیانە ئێرانییەکان. دا نیشان ئەوانی کوشندەی ناکارامەیی میەنەکانی لە یەکێک شاردنەوەی،
 .بکا کۆنترۆڵی نییە دەوڵەتدا توانای لە کە نەبەدخوازا ناکارامەیی تراژێدیایەکی چەشنە، هەمان بە کارەساتە

 
 نباداپەروەرانە شبێوەیەکی بە قبوم شباری دەتبوانن و، نبین خەوش ببێ دەکاتەوە ڕەتیان ئێران کە کردن قەرەنتینە ڕێکارەکانی

 پەتببایەکی ئاسببتی بگبباتە نەخۆشببییەکە کببۆنترۆڵی بێ بببوونەوەی ببباڵو وێببدەچێ کە هەنببووکەیی دۆخببی بەاڵم. بببکەن نبباوزڕاو
 و نەخۆشببی دیبباریکردنی دۆخببی کردنببی باشببتر دەرمببان، کببردنەوەی کببۆ بببۆ کببا  کبباتە، شببت بەنرختببرین ئێسببتا و، بەرببباڵو

. بکبببوژێ خەڵبببک میلیبببۆن بە لەوانەیە کە ببببدرێتەوە پەتبببایەک بەرپەرچبببی چبببۆن کە بکبببرێ فێبببر جیهبببان و، پێڕاگەیشبببتن
 .دەدرێ فیڕۆ بە ئێران لە کە یشتە ئەو. بێنێ دیاری بە ئێمە بۆ کا  کە وێدەچێ چین قەرەنتینەی

 
 کە پباپۆڕانەی ئەو ڕەش، تباعوونی پەتبای ئەستاندنی پەرە کاتی لە چونکە ە، ٤١ مانای بە و متینە وشەیەکی قەرەنتینە
. دابەزن پباپۆڕەکە لە کە پێبدرابا ڕێگایبان کااڵکبان و مەلەوانەکان کە ئەوەی پێش ڕاوەستن ڕۆژ چل دەبوو ڤێنیم دەگەیشتنە
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 ئورووپبا، دانیشبتووانی سبێی لەسبەر یەک مردنبی هبۆی ببووە کە ڕەشبیش تباعوونی پەتای کە ئەوەیە سەرنجە ێگایج ئەوەی)
 دوورودرێببژە، مبباوەیەکی ڕۆژ چببل.( هەڵببدا سببەری چببین هببووبەی پارێمگببای لە جببار یەکەم بببۆ ١٩ - کۆڤیببد نەخۆشببی وەک

 پەتبایەکەوە سبەرهەڵدانی شبوێنی لە کە سبەپێندرێدە کەسبانەدا ئەو بەسبەر ئێسبتا کە قەرەنتینەیەک هەر لە دوورودرێژتر
 .هاتەن

 
 لێهباتووتر ئێبران لە گەلێبک کە ئەوتبۆ شبوێنی لە تەنبانە  دڵەڕاوکبێ، هبۆی دەبێبتە ببێ ئەندازەیەک هەر چاوەڕوانی بەاڵم
 هبی  ،جەمباوەر لەنێبو. ببوو ڕوخسبارەوە بە دەمبامکی کەس هەمبوو. کبرد کبۆنگم هۆنگ سەردانی مانگە، ئەم سەرەتای لە. بن

 لە جارێبک چبارەگەی هەر دووکانبدارەکان. بەرتەسبکەکان پیبادەڕۆیە لە یبا ئوتوببووس لەنێبو نەدەبۆوە، نمیک لێم زۆر کەس
 جبێ لەوێ ڤایرۆسبیان مشبتەرییەکان نەوەک ببکەنەوە، خباوێن دەرگاکبان زەنگبی و دەسبتگیرە تبا دەر دەهباتنە دووکانەکانیان

 کۆنبگ هۆنبگ لە. شبانە لەسبەر کۆرۆنایبان ڤایرۆسبی کبۆنترۆڵی ئەرکبی کە ددەکبر هەسبتیان گشتی بە خەڵک لەوێ. هێشتەێ
 تەنیبا مبن. گشبتی تەندروسبتیی پاراسبتنی هبۆی ببۆتە ئێسبتا تبا ئەوە بەهێبمە، بەرپرسبایەتی و جەماوەری شوناسی هەستی
 دڵنیبایی بە تمهەسب نەببوو، نمیبک لبێم کەس کە کاتێبک نیوەشبەو، لە تەنیبا. بکەمەوە لێ دەمامکەکەم توانیم ڕۆژێک چەند
 .دەکرد پیاسەم دەمامک بێ و نیم گشتی نەریتی پێشێلکاری دەعەایەکی وەک کە دەکرد،

 
 بە متمبانە ئەوان. سبەربازی و سیاسبی ئبابووری، زەختبی هبۆی بە بەرچاودان، زۆر دڵەڕاوکەیەکی لە ئێستا هەر ئێرانییەکان

 کە بببببێ ئەوە لەبەر چ دەگببببرێ، بەرۆکیببببان ارێببببکج خببببولەک هەرچەنببببد ڕۆژانە نیگەرانیببببی و دڵەڕاوکە. نبببباکەن دەوڵە 
 قبورس زۆر ببارێکی دەبێتە ئەوە دیکە، شتێکی هەموو سەرەڕای دەکەنەوە، دەرگایەک یا دەبەن لووتیان بۆ دەست بەهەڵکەو 

 کوموکووڕییەکببانی بە ددانببی کۆتاییببدا لە کە دەوڵەتببێکە کبباردانەوەی مببن، بۆچببوونی بە قببوم، زیببارەتی داوای. کببۆمەڵگە بببۆ
 زووانە بەم تبۆش کە کبردوە زیباد ئەوەی ئەگەری سەرشبێتانە کباردانەوە ئەو. کبردۆتەوە ڤایرۆسەکە بۆ باوەشی و ناوە ۆیداخ

 .بگری لەباوەشی
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٦٩ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی مارچی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------- 
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 بۆ دەبێ هەر ئێستا کردەوەت هەبێ: ڤایرۆسی کۆرۆنا

 
 کەنگێ؟ و بکەن چی دەبێ ئێوە: بازرگانی ڕێەەرانی کۆمەڵگە، ڕێەەرانی سیاسەتوانان،

 
 توماس پووێڤۆ -میدیۆم 

 
 بەشی یەکەم

 
 لە بڕیبباردان ئەوڕۆ لەوانەیە دەدەن، ووڕ کۆرۆنببا ڤایرۆسببی لەگەڵ پێوەنببدی لە کە شببتانەی ئەو گشببت گرتنببی چبباو لەبەر بە

 چی؟ بکەی؟ شتێک ئەوڕۆ بی؟ زۆرتر زانیاریی چاوەڕوانی دەبوو. بێ دژوار بکەین چی کە ئەوەی بارەی
 

 باسبیان سبەرچاوەوە زۆر لە مۆدێبل و زانیباریی دیباگرام، گەلێبک یارمەتی بە وتارەدا، لەو بەتەمام من کە شتانەن ئەو ئەوە
 :بکەم

 
 دەبن؟ کۆرۆنا ڤایرۆسی تووشی ئێوە هەرێمی لە کەس چەند

 
 دەدا؟ ڕوو چی گەڕا وەڕاستی شتە ئەو ئەگەر
 بکەی؟ چی دەبێ

 کەنگێ؟
 

 :دەگەی ئاکامە بەو خوێندەوە، وتارە  ئەو کە کاتێک
 

 .دەبی کۆرۆنا ڤایروسی تووشی
 

 .لەناکاو پاشان و لەسەرخۆ سەرەتا: دێت لۆگاریتمی خێراییەکی بە ئەو
 

 .حەوتوو دوو یا یەک ڕەنگەێ. دەچێ پێ ۆژیڕ چەند ئەوە
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 .دەبێ نوقم نەخۆشاندا ڕێژەی لە تۆ پمیشکی خممەتگوزاریی سیستەمی ڕوویدا، ئەوە کاتێک
 

 .دەکرێ بۆ پێڕاگەیشتنیان نەخۆشخانەکاندا دااڵنی لە هاوواڵتییانت
 .دەمرن هەندێکیان. دەچەمێتەوە زەختەدا ئەو ژێر لە پشتیان تەندروستی بەشی کارمەندانی

 
 .بمرێ کامیان و بدرێ پێ ئۆکسیژێنی نەخۆش کام کە دەدەن بڕیار ئەوان

 
 .ئەمڕۆ. سەەینێ نەوەک ئەمڕۆ، کۆمەاڵیەتییە دوورکەوتنەوەی سێناریۆیە بەو پێشگرتن ڕێگای تەنیا

 
 .پێەکەن دەست ئێستا هەر. بکەن کارە ئەو دەگونجێ بۆیان کە کەس هەرچەند کە مانایەیە بەو ئەوە

 
[ سبێناریۆیەتان] بەو پێشگرتن بەرپرسیاریی و دەسەاڵ  ئێوە بازرگانی، ڕێەەرانی و کۆمەڵگەکان ڕێەەرانی سیاسەتوان، وەک
 .هەیە

 
 لبێم پێبدەکەنن؟ پبێم خەڵبک چبی؟ ببێ زیباتر پێویسبتە کە لەوەی بەرپەرچبدانەوەکەم ئەگەر: هەببن ترسبت ئەمڕۆ لەوانەیە

 بە زۆر زەرەری ئباخۆ هەڵێنن؟ هەنگاو یەکەم دیکە خەڵکی تا بم چاوەڕێ نییە باشتر وا دەردەکەوم؟ گەمژە من دەبن؟ تووڕە
 دەگەیەنم؟ ئابووری

 
 کبۆمەڵگە لە گبرتن دوور خبۆ بەنرخبی ڕۆژی چەنبد کە کاتێبک داخبرا، دونیا هەموو کە کاتێک دیکە، حەوتووی ٤ تا ٢ بەاڵم
 .دەکەن سوپاست دروست بڕیاری بۆ ئەوان: گرننا لێ ڕەخنە  خەڵک چیدیکە کەس، چەند ژیانی کردنی ڕزگار هۆی دەبێتە

 
 .بکەین پێ دەست با کەوابوو

 
 دەبن؟ کۆرۆنا ڤایرۆسی تووشی ئێوە هەرێمی لە کەس چەند -١
 

 واڵتان لە کۆرۆنا کردنی تەشەنە
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 بەشی دووهەم

 
 بێ؟ ئامادە کە ئەوەی بۆ بکا چی واڵتێک وابوو کە
 سیستەم؟ سەر دەکەوێتە زەختێک چ

 چبڕ پێڕاگەیشبتنی بە پێویسبتییان دۆخەکبان ی %۵ خۆشبخانەیە، لە چاودێریی بە پێویستییان تووشەووان ی %٢١ نمیکەی
 جەسببتە دەرەوەی بەخشببی ئۆکسببیژەن ئببامێری بە دەبببێ، چببڕ یەکجببار یببارمەتی بە پێویسببتییان %٢،۵ و دەبببێ، ICU واتە

ECMO. 
 

 بە جەسببتە دەرەوەی بەخشببی ئۆکسببیژەن ئببامێری و کێشببان هەناسببە یارمەتیببدەری ئببامێری وەک شببتی کە ئەوەیە موشببکیلەکە
 بەخشبی ئۆکسبیژەن ئبامێری ٢۵١ یەک سبەر لە یەکگرتووەکبان واڵتە لەمەوبەر، سباڵ چەنبد وێنە بۆ. نایەن کڕین لە ئاسانی
 .هەبوون جەستەی دەرەوەی

 
 پێویسبتییان کەس هەزار ٢١ .بکرێ بۆ پشکنینیان دەیانهەوێ لەوان زۆر بن، گیرۆدە کەس هەزار ١١١ لەناکاو ئەگەر کەوابوو

 کە دەبببێ ئببامێر بە پێویسببتییان کەس هەزار و دەبببێ ICU بە پێویسببتییان کەس هەزار ۵ دەبببێ، نەخۆشببخانە لە کەوتببن بە
 .گیرۆدەبوویە هەزار ١١١ بۆ تەنیا ئەوە جا. نیمانن پێویست پێی بە ئێستا ئێمە

 
 کەرتبی سبتافی ببۆ پێویسبتی دەمبامکی ی%١ تەنیا ئەمریکا وەک واڵتێکی. دەمامکە وەک شتی کردنی حیسا  لە بێجگە ئەوە

(. پێویسبتە کە میلیبارد ٣،۵ بەرامبەەر لە نەشبتەرگەری جبۆری لە میلیبۆن ٣١ و N95 جبۆری لە میلیۆن ١٢) هەیە تەندروستی
 .هەیە دەمامک حەوتوو ٢ بەشی تەنیا بن، گیرۆدە یەکەوە بەسەر زۆر خەڵکێکی ئەگەر

 
 ئامبادە هبوبەی، دەرەوەی لە چبین ناوچەکبانی هەروەهبا و سبینگاپور، یبا کۆنبگ هۆنبگ باشبوور، کۆرەی ژاپۆن، وەک واڵتانی

 . کردووە نەخۆشەکانیان بە پێشکەش پێویستیان پێڕاگەیشتنی و بوون
 

 دەقەومێ؟ چ لەوێ کەوابوو. بچن ئیتالیا و هوبەی دۆخی بەرەو وێدەچێ ڕۆژئاوایی واڵتانی باقی بەاڵم
 

 چۆنە؟ نەخۆشاندا لە بوو قمنو تەندروستی سیستەمی
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 کبرد، درووسبت ڕۆژان ١١ بە نەخۆشخانەی دوو هوبەی. دەچن یەک وەک سەیر شێوەیەکی بە ئیتالیا و هوبەی بەسەرهاتەکانی
 .بەوو نوقم نەخۆشاندا لە تەواوی بە کاتیش، ئەو تەنانە  بەاڵم

 
  پێیان شوێنێک هەموو لە ئەوان. کردووە ۆشخاناننەخ لە ڕوویان لێشاو بە نەخۆش کە دەکرد ئەوەیان سکااڵی هەردووکیان
 .هتد چاوەڕوانکردن هۆڵی لە ڕادەگەیشتن،

 
. نەیبانەوون پێویسبت ئەنبدازەی بە چبونکە ببوون، پبارێمەر ئبامێرێکی خەریکی کاتژمێر چەند تەندروستی کەرتی کارمەندانی

 ئەوان دەکەن، کبارە ئەو کە کاتێبک. ببێڵن بەجبێ کباتژمێر چەنبدین دوای گیرۆدەبووەکبان نباوچە نباتوانن ئەوان ئاکامدا، لە
 کبار سبەر بگەڕێبنەوە لێبدەکرێ داوایبان خانەنشبینکراو خەڵکبی. نەمباوە شبیفت کباری دیبکە چبی. هێبمن بێ و هەاڵتوون وشک

 ئەرکبی تبا پێبدەکرێ ڕاهێنانیبان شبەوانە نبازانن پەرسبتارییدا لەببارەی شبتێک هبی  کە خەڵکانێبک. پبێن پێویستیان چونکە
 .هەمیشە کێشکە، سەر لە کەس هەموو. ئەستۆ بگرنە ئاستەم

 
 ڤایروسببی کە شببوێنێکن لە بەردەوام ئەوان چببونکە دەقەومببێ، زۆر کە شببتێک. دەکەون نەخببۆش کە کبباتەی ئەو تببا هەڵببەە ،

 هباوێر خۆیبان ڕۆژان ١٤ دەببێ پبێش دێبتە ئەوە کە کاتێبک. هەبێ پاراستنیان خۆ شتی پێویست پێی بە کە ئەوەی بێ لێیە،
 .دەمرن ئەوان دۆخدا، خراپترین لە. بکەن یارمەتییەک هی  ناتوانن ماوەیەدا لەو کە ن،بکە
 

 ئوکسبیژێن ئبامێری یا کێشان هەناسە ئامێری دەبێ نەخۆشەکان کە کاتێک ،ICU چڕە پێراگەیشتنی جێگای شوێن خراپترین
 تەندروسبتی کەرتبی ستافی بۆیە حاڵە،مە ئەوان کردنی بەش ڕاستیدا لە. بکەن بەش یەکتر لەگەڵ جەستە دەرەوەی بەخشی
 . بمرن کامیان و بژین کامیان کە مانایەیە بەو ڕاستی بە ئەوە. وەرگرن لێ کەڵکی نەخۆش کام کە بدەن بڕیار دەبێ

 
 هەناسبە ئبامێری کەس هەمبوو (...) هەڵەژێبرین دەببێ ئبێمە ڕۆژان، چەنبد پباش: "سبامرۆلی کریسبتیان ئیتالیایی، پمیشکی
 ." دەدەین بڕیار تەندروستی دۆخی و تەمەن گوێرەی بە ئێمە ێ،نادر پێ کێشانی

 
 یبا شبارەکە  دەتبهەوێ ئەگەر %١،۵  جیبا  لە %٤ بگباتە کوژراوانی ڕێژەی سیستەمێک کە ئەوە هۆی دەبنە ئەوانە هەموو

 .مەکە هێ  ئەوڕۆ ،%٤ بگاتە کوژراوانی ڕێژەی واڵتەکە 
 
 بکەی؟ چ دەبێ. ٣
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 بکەوە پان کەوانەکە
 

 کەم ئاسببەوارەکەی کە ئەوەیە بببیکەین دەتببوانین کە ئەوەی بەاڵم. بگببری پببێ پێشببی نبباتوانی. دایببن گشببتگر دۆخببی لە ئێسببتا
 .بکەینەوە

 
 و هەیە چببین لەگەڵ ڕاددەبەدەری لە پێوەنببدی کە تببایوانە، باشببتر هەمببووان لە. بببوون نمببوونە ڕوانببگەوە لەو واڵ  هەنببدێک
 دەکباتەوە، شبی بەر گیرانە سەرەتادا لە کە ڕێگاچارەکانی سەرجەم نووسراوە ئەو. هەن دۆخی ۵١ لە کەمتر ئەوەش سەرەڕای

 . کردندایە هاوێر بارەی لە کە
 

: دەکەن جیباواز کبایەیەکی ئێسبتا،. نەیبانکرد و نەبوو ئەزموونیان واڵتان زۆربەی بەاڵم بکەن، هاوێری کە توانیویانە ئەوان
 .بکەنەوە کەم دەکرێ تا ڤایروسە ئەو ەرییهێرشە توانایی پێویستیانە ئەوان. کردن سنووردار

 
 باشبتر زۆر دەتبوانێ ئبێمە تەندروسبتی سیستەمی بکەینەوە، کەم دەکرێ کە جێیە ئەو تا کردنەکان هەو بتوانین ئێمە ئەگەر

 بکەیبن، دابەش کاتبدا سبەر بە ئەوەی ئبێمە ئەگەر و. کبوژراوان ڕێبژەی دابەزانبدنی هبۆی دەبێبتە کە بگبا، ڕا نەخۆشەکان بە
 کەوابببوو. دەبببا  لەنبباو هەڕەشببەکە کببۆی کە بکببرێ،( واکسببین) پێکببوتە بتببوانێ کببۆمەڵگە ببباقی کە دۆخێببک دەگەیببنە ێمەئبب

 .بخەین وەدوای کە ئەوەیە ئامانر بەڵکو. نییە کۆرۆنا ڤایروسی بە بوون گیرۆدە بردنی لەناو ئێمە ئامانجی
 

 ٢١٢١ی مارچی ١٩ و ١٦ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
  

---------------------------------------------------- 
 

 ئاخۆ ڕێژیمی ئێران دەتوانێ خۆی لە ڤایروسی کۆرۆنا دەرباز بکا؟
 
 ئیالن بەرمان -نەیشنال ریڤیو 

 
 تەنبانە . رەسبەندننپە خەریکبی ژینگەیبی قەیرانێکی و جەماوەری ناڕەزایەتیی. زیادبوونە لە ئابووری هەاڵوسانی ئێران لە

 نێوخۆییەکانبدا، گیروگبرفتە زەختبی لەژێبر ئێبران ڕێژیمی ڕابردوودا، حەوتووی چەند لە کۆرۆنا ڤایروسی باڵوبوونەوەی پێش
 .چەمابۆوە دەکەن، ئیسالمیی کۆماری یەکگرتوویی لە هەڕەشە کە
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 دوور هبی  کە شبێوەیەک بە ببووە، خراپتر زۆر زۆر ئیسالمی کۆماری بۆ دۆخەکە ،١٩ -کۆڤید  نەخۆشی سەرهەڵدانی بە بەاڵم
 ئێببران، ئایەتوڵاڵکببانی بببۆ کە ئەوەیە هببۆیەکەی. تێکڕووخببێ خۆیببدا نێوخۆییەکببانی ناتەببباییە لەژێببر ئێببران ڕێژیمببی نیببیە

 .(هەیە نەکراوی چاوەڕوان و مەزن گەلێک ئاسەواری کە ڕووداوێک) بێ "ڕەش قازی" هێمای دەتوانێ کۆرۆنا ڤایروسی
 

 بە پەرتووکێکبدا لە کە دەرکبرد ناوببانگی تالیبب نیکبۆمس نەسبیم نووسەر میەن لە وەرگیرانی کەڵک دوای ەیە،دەستەواژ ئەو
 ئاسببەواری بەاڵم بببکەی، پێشببەینی عەقاڵنببی شببێوەی بە ناشببێ کە چبباوەڕواننەکراو ڕووداوی بە ئامبباژە ،٢١١٨ لە نبباو هەمببان
 .ئێران بۆ شتە هەمان ١٩ -کۆڤید . بەدواوەیە کارەساتەاری تەنانە  و بەرچاو گەلێک

 
 ڕێەەریبی سبەرووی تباقمی. پێبدەکا دەسبت ئێبران دەسبەاڵتداری چینبی تەندروسبتیی باری بوونی ناسەقامگیر بە گیروگرفتەکە

 مببارس مببانگی چببواری لە. کوشببندەیە تبباقمە ئەو بببۆ بەتببایەەتی کۆرۆنببا ڤایروسببی و ناسببالمە، و بەسبباڵداچوو هێنببدە ئێببران
 و ئێبران پارلمبانی ئەنبدامانی لە دەرزەن دوو نبمیکەی“ کە کرد ئەوەی باسی پۆست واشینگتۆن نامەیڕۆژ ،(ڕەشەمە چواردەی)

 شبێوەیەکی بە ڕێبژەیە ئەو کباتەوە لەو. ببوون نەخۆشبییە ئەو تووشی ”پێشوو پلەبەرزەکانی کاربەدەستە لە کەس ١٥ منیکەم
 کە زانببراوە ئەمببڕۆ، تببا. بببوونن زیبباد لە ئیسببالمیی کۆمبباری پببلەبەرزی قوربانیببانی شببێوە هەمببان بە کببردوە، زیببادی بەرچبباو

 پێشبوو، نباوخۆی وەزیبری جێگبری خبامەنەیی؛ عەلبی گەورە، ڕێبەەری ڕاوێژکبارێکی موحەممەدی، موحەممەد گیانی ڤایروسەکە
 سببێ منببیکەم و ئیەتیکببار فبباتیمە و گرتببوە دەسببتەکی ڕەمەزانببی عەلببی مببوحەممەد پارلمببان نببوێنەری شێخولئیسببالمی، حوسببێن

 .بچن تێدا زۆرتر خەڵکی داهاتوو ڕۆژانی لە کە دەکرێ چاوەڕوان. بوون گیرۆدە دیکەش ربەدەستیکا
 

 نبوخەەی کە کبردوە ئاشبکرای چبونکە هەببووە، ئیسبالمیی کۆمباری ڕێژیمبی بۆ مەزنتری لەوەش تێچووی کۆرۆنا ڤایروسی بەاڵم
 و سیاسبببی قەیرانبببی مەزنبببی گێبببژاوی لەنیبببو ئێسبببتا واڵ . دوورەدەسبببتن و ناکبببارامە کەسبببانێکی مەمکبببان، بەڕێبببوەبەریی

 نەکببردوە، ئاشببکرا ڤایروسببەکە باڵوبببوونەوەی لە پێشببگرتن بببۆ ئێرانببی دەوڵەتببی ناکببارامەیی نەتەنیببا ئەوە. تەندروسببتیدایە
 .هاوواڵتیان چاوی بەر خستۆتە تەشەنەکردنەکەشی ڕاستەقینەی ئاستی کردنەوەی بچووک و شاردنەوە تاوانی بەڵکو

 
 لەوێببوە ڤایروسببەکە کە واڵتێببک - چببین پبباش دونیببا، واڵتببی سببێهەمین ئێببران هبباپکینم، جببان زانکببۆی ۆرتیڕاپبب بەگببوێرەی
 تبا کە ئێرانییەکبان تووشبەووە رێبژەی بەاڵم. کۆرۆنبایە پەتبای گیرۆدەببووانی ڕێبژەی ببواری لە ئیتالیبا، و گبر ، سەرچاوەی

. ببێ ڕاستەقینە ڕێژەی لە کەمتر زۆر وێدەچێ( کەسە هەزار ١١ دەڵێن وتارەدا ئەو نووسینی کاتی لە کە) ڕاگەیەنراوە ئێستا
 سیاسبببەتوانە تووشبببەوونی کە دۆخانەشبببەوە ئەو بە دایە، لەبەردەسبببت دۆخەکبببان لەببببارەی کە زانیبببارییە ئەو گبببوێرەی بە

  ئێران لە کۆرۆنا ڤایروسی تووشەووانی ڕاستەقینەی ئاماری کە دەڵێن دەرەکی چاودێرانی دەگرێتەوە، ئێرانییەکانیش
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 .بێ زیاتر قا  چەند لەوانەیە
 

 واڵتبی هەمبوو ئێسبتا کە قەیبرانە، ئەو ڕاسبتەقینەی ئاسبتی تبا کبردوە لەکبار خبۆی هەوڵبی هەمبوو ئێبران، ڕێژیمی هەڵەە 
 نیشبان ببوونەوە، بباڵو کۆرۆنبا ڤایروسبی ببارەی لە مێبدیادا سۆشبیال لە کە ڤیبدۆیانە ئەو بەاڵم. ببدا نیشان کەم گرتۆتەوە،

 یببارمەتیی داوای کە تەندروسببتی کەرتببی کارمەنببدانی و کەوتببوون، شببەقامەکاندا لە واڵ  سەرانسببەری لە یخەڵکبب کە دەدەن
 ی١٨) ژانبوییە ی٨ لە ئبوکراینییەکە فبڕۆکە خبوارەوەی خسبتنە سیاسبی، بەرچباوی هەڵەی بەدوای ڕاسبت. دەکەن نێونەتەوەیی
 کە دەسببەلمێنێ ڕاسببتییە ئەو کۆرۆنببا ڤایروسببی ەگەڵل ڕووبەڕووبببوونەوە لە ئێببران دەوڵەتببی گببمەی تبباران، لە (بەفرانەببار
 .ناکارامەن بەکورتی و دابڕاو دوورەدەست، ڕێژیمە ئەو ڕێەەرەکانی

 
 ڕەوایببی بببۆ مەزنیشببە شکسببتێکی ئەوە نیببیە، سیاسببی قەیرانێکببی تەنیببا ئێببران ئایەتوڵاڵکببانی بببۆ کۆرۆنببا ڤایروسببی بەاڵم

 و ببوون نەخۆشبییەکە ببوونەوەی بباڵو ناوەنبدی( قبوم پیبرۆزی شباری وەک) واڵ  ئایینییەکبانی ناوەندە. ئەوان ئایدیۆلۆژیکی
 و کەلببێن دیببکەش هێنببدەی شببوێنانە، لەو نەخۆشببییەکە باڵوبببوونەوەی بە واڵمببدانەوە بببۆ ڕێببژیم ڕاددەبەدەری لە بەکبباوەخۆیی

 دەکبا، کبار واشینگتۆن تیتۆیئەنس لە کە خەلەجی مەهدی. کردوە ئاشکرا دانیشتووانی و ئایینییەکان دامەزراوە نێوان دابڕانی
 بە برەویبان و کبردۆتەوە ڕە  مۆدێرنیبان پمیشبکیی لێەبڕاوانە" ئێبران ئایینییەکبانی کاربەدەسبتە دواییبدا سبااڵنەی لەو دەڵێ

 ئاسببەوارە سیاسببەتە ئەو ئەمببڕۆ،. "داوە ئیالهببی زانسببتی بە ئەسببتوور پشت ڕاسببتەقینەی زانسببتی وەک "ئیسببالمی پمیشببکیی"
 .دەرکەوتوە گشتیی بە واڵ  تەندروستی سەر لە کارەساتەارەکانی

 
 کە، بکەیبنەوە بیبر نییە بەدوور هی  بەاڵم. لەوانەیە بکا؟ دەرباز هەنووکەیی قەیرانی لە خۆی دەتوانێ ئێران ڕێژیمی ئاخۆ
 کبانڕۆژئاواییە هەڵسبوکەوتە سباڵە چەنبدین کە بکبا دەسبتەبەر شبتە ئەو کۆرۆنبا ڤایروسبی پەتایە، ئەو هاتنی کۆتایی پێش

 ڕەوایبی نیشبانەکانی دوایبین کە توانیبویەتی ئێستا هەر نەبێ هی . تاران لە مەمیان رێژیمی تێ ڕمانی: بیکەن نەیانتوانیوە
 .بەرێ لەنێو رێژیم

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٧١ ژمارەی لە)

 
 ٢١٢١ی مارچی ١٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 *یرۆسی کۆرۆنادونیا دوای ڤا

  
 یوڤال نووح هەراری

 
 .بگۆڕێ داهاتوو سااڵنی بۆ ژیانەکان دەتوانێ دەبژێرین هەڵیان ئێستا کە بژارەیانەی ئەو بەاڵم. تێدەپەڕێ باهۆزە ئەو
 

 و خەڵببک کە بڕیببارانەی ئەو. ئبێمە جیلببی قەیرانبی مەزنتببرین ڕەنگەبێ. بببووە جیهبانی قەیرانێکببی تووشبی ئەمببڕۆ مرۆڤبایەتی
 تەنیبا ئەوان.ببکەن دیباریی داهباتوو سبااڵنی ببۆ دونیبا فبۆرمی ڕەنگەبێ دەیبدەن، داهباتوودا حەوتبووی چەنبد لە کباندەوڵەتە
 خێبرا دەببێ ئبێمە. دیاریدەکەن ئێمەش کولتوری و سیاسە  ئابووری، بەڵکو ناکەن دیاریی ئێمە تەندروستی سیستەمی شێوەی

 لە کاتێبک. بێ چاو لەبەر بڕیارەکانیشمان درێژخایەنەکانی ئاسەوارە دەبێ شێوە بەهەمان ئێمە. بجووڵێینەوە یەکالکەرەوە و
 بەڵکبو ببین، زاڵ هەنبووکەییەکەدا هەڕەشبە بەسبەر چبۆن کە بپرسین لەخۆمان تەنیا نە دەبێ هەڵدەبژێرین، بژارەکان نێوان

 دەببببێ، تێببپەڕ بببباهۆزەکە بەڵببێ،. ببببژین دونیایەکببدا جبببۆرە چ لە دەمببانهەوێ تێبببپەڕی، ببباهۆزە ئەو کە کاتێبببک هەروەهببا
 .دەژین جیاوازدا دونیایەکی لە بەاڵم دەژین، هەروا ئێمە زۆربەی دەمینێتەوە، زیندوو مرۆڤایەتی

 
 ئەوان. نائاسباییەکانە شتە سروشتی ئەوە. ژیان لە جیانەبۆوە بەشێکی دەبنە نائاساییەکان کورتخایەنە ڕێگاچارە لە گەلێک

 لێوردببوونەوە سباڵ چەنبدین دەتبوانن ئاسباییدا دۆخبی لە کە ڕیاراتێک. ننهەڵدەسوڕێ پێشەوە بەرەو خێرا مێژوویی پرۆسەی
 پێبوە پاڵیبان مەترسبیدار و کباڵ تەکنەلبۆژی. دەدرێ لەسەر بڕیاریان کاتژمێردا چەند ماوەی لە بکرێن، پەسەند تا بخوازن
 لە تاقیگبببا شبببکیم دەببببنە تەواوی بە واڵتبببان. مەزنتبببرە بێکردەوەیبببی مەترسبببی چبببونکە لێبببوەرگیران، کەڵبببک ببببۆ دەنبببرێ

 پێوەنببدی لەدوورەوە تەنیببا و بببکەن کببار لەمبباڵێڕا کەس هەمببوو ئەگەر دەقەومببێ چ. کۆمەاڵیەتیببدا زەبەمحببی تبباقیکردنەوەی
 بچبن؟ بەڕێبوە (ئینتەرنێبت لەسبەر) ئبانالین شبێوەی بە زانکۆکان و قوتابخانە هەموو ئەگەر دەقەومێ چ بگرن؟ یەکتر لەگەڵ

 ئەوتبۆ تباقیکردنەوەی بەڕێبوەبردنی ببۆ هەرگیبم پەروەردە کبۆڕی و سبازییەکان پیشە ناوەندە دەوڵەتان، ئاساییدا، کاتی لە
 .نییە ئاسایی کاتێکی ئێستا بەاڵم. نادەن ڕەزامەندیی

 
 و سبەڕەڕۆیانەیە چباودێریی نێوان لە یەکیان. دەبینەوە گرینگ بژارەی دوو بەرەوڕووی ئێمە ئێستادا، وەک قەیرانی کاتی لە

 .جیهانی هاوپشتیی و ناسیۆنالیستی کەوتنەوەی تەریک نێوان لە دیکە ئەوی. شارۆمەندان بوونی دەسەاڵ  خاوەن
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 چاودێریی لەژێر پێستەوە

 
 ئامبانجە بەو گەیشبتن ببۆ ڕێگبا دوو. ببن ڕێنمبایی هەنبدێک ملکەچبی دانیشتووان سەرجەم پێویستە پەتایەکە، وەستاندنی بۆ

 ببۆ ئەمبڕۆ،. دەکەن یاساشبکێنی کە ببدا سبما کەسبانە ئەو و چباودێریی، ژێر ێتەبێن خەڵک دەوڵە  کە ئەوەیە یەکیان. هەن
 ژێبببر ببببکەونە کاتبببدا هەمبببوو لە کەس هەمبببوو کە ڕەخسببباندووە دەرفەتەی ئەو تەکنەلبببۆژی مرۆڤبببدا، مێبببژووی لە یەکەمجبببار
 ژێبر لە ڕۆژ و شەو ریکاتژمێ ٢٤ سۆڤیە  شارۆمەندی میلیۆن ٢٤١ نەیدەتوانی بی جی کەی لەوەپێش، ساڵ پەنجا. چاودێریی
 جبی کەی. بداتەوە وەرد کۆکراوە زانیاریی کاریگەر شێوەیەکی بە کە بێ هیوادار نەشێدەتوانی بی جی کەی بگرێ، چاودێریی

. بکبا تەرخبان سبیخوڕ مرۆڤێکبی شبارۆمەندێک هەر ببۆ نەیبدەتوانی و بوو شیکاریکەرەوە و سیخوڕ مرۆڤی بە ئەستوور پشت بی
 شبوێنیک گشبت لە کە بێبتەل تۆمبارگەری بە پشبت خبوێن و گۆشبت خباوەن جنبدۆکەی لەجیبا  دەتوانن دەوڵەتان ئێستا بەاڵم
 .بەەستن بەهێم ئەلگۆریتمی و هەن

 
 لە یەکێببک.  وەرگرتببووە نببوێ ئببامرازی لە کەڵکیببان ئێسببتا هەر دەوڵە  چەنببد کۆرۆنببا ڤایرۆسببی پەتببای دژی خەباتیببان لە

 میلیبۆن سبەدان لە کەڵکبوەرگرتن بە نبمیکەوە، لە خەڵبک زیرەکبی موببایلی رییچباودێ بە. چیبنە ببوارەدا لەو بەرچاوترینیان
 تەندروسببتییان، دۆخببی و لەشببیان گەرمببای ڕاگەیانببدنی و کببۆنترۆڵکردن بە خەڵببک کردنببی ناچببار و ڕوخسببارناس، کببامێرای

 ئەوان هباتووچۆی ێیشبوێنپ بەڵکبو ببکەن، دەستنیشبان کۆرۆنبا ڤایرۆسبی هەڵگرانبی خێبرا دەتوانن نەتیا چینی کاربەدەستانی
 نەخۆشبی لەببارەی شبارۆمەندان موبایبل ئاپی تاقمێک. هەبووە پێوە پێوەندییان کە بکەن دەستنیشان کەسانە ئەو و هەڵگرن

 .دەکەنەوە وریا ئەوان نمیکی لە گیرۆدەبوو
 

 ئیمنبی دواییبانەدا لەو ناتانیباهو، بنیبامین ئیسبڕائیل، وەزیرانی سەرۆک. نییە ئاسیا تایەەتی تەنیا تەکنەلۆژییە جۆرە ئەو
 وەرگبرێ کۆرۆنا ڤایرۆسی نەخۆشانی دیتنەوەی بۆ چاودێریی تەکنەلۆژی لە کەڵک کە ئیسڕائیل سیخوڕیی دامودەزگای بە داوە
 لە خبۆی پێوەندیبدار پارلمبانیی کۆمیسبیۆنی کە کاتێبک. کبراوە تەرخبان تەرۆریسبتان دژی خەببا  ببۆ ئاساییدا دۆخی لە کە

 پەسبەندی "نائاسبایی دۆخبی بڕیباری" لە کەڵکبوەرگرتن بە خێبرا ناتانیباهو بوارد، ڕێکارە لەو گرتنکەڵکوەر کردنی پەسەند
 .کرد
 

 لە کەڵکیببان کۆمپانیاکببان و دەوڵەتببان دوو هەر دواییببدا سبباڵەی چەنببد لەو. نببین تببازە شببتی لەوانە هچکببام بڵێببی لەوانەیە
 وریبا ئەگەر ئەوەشبدا لەگەڵ. وەرگرتبووە خەڵک اریکردنیدەستک و چاودێریی شوێنهەڵگرتن، بۆ پێشکەوتوو هەرە تەکنەلۆژی
 لەوانەیە کە نبببا ئەوەی لەبەر تەنیبببا. چاودێرییبببدا مێبببژووی لە جیببباکەرەوە هێڵێکبببی بەێبببتە پەتبببایەکە لەوانەیە نەببببین،
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 زۆرتبر تەنبانە  بەڵکبو بکا، ئاسایی کردۆتەوە ڕەتیان کە واڵتانێک لە جەماوەریی چاودێریکردنی ئامرازی لە کەڵکوەرگرتن
 .ەب"پێست ژێر" چاودێریی  بۆ "پێست سەر" چاودێریی دراماتیکی گواستنەوەی نیشاندەری کە  ئەوەی لەبەر

 
 دەقباودەق بمانبێ دەیهەویسبت دەوڵەتەکە  دەدا، زیبرەکەکە  موبایلە سەر لە بەستەڕێک لە قامکت تۆ کە کاتێک ئێستا، تا

 دەیببهەوێ دەوڵە  ئێسببتا. دەگببوازرێتەوە سببەرنر جێگببای خبباڵی ،کۆرۆنببا ڤایرۆسببی لەگەڵ بەاڵم. داوە چببی سببەر لە قامکببت
 .بمانێ پێستەکەی ژێر خوێنی زەختی و قامکت گەرمای

 
 محەلێلەبی بواری نائاسایی

 
 دەبیبنەوە بەرەوڕووی چباودێریی لەگەڵ پێوەنبدیی لە ئبێمە هەڵوێسبتی لەگەڵ هەڵسبوکەو  لە کە گیروگرفتانەی لەو یەکێک
. دەبیبببنەوە چبببی بەرەوڕووی داهببباتوودا سبببااڵنی لە و دەکبببرێین، چببباودێریی چبببۆن کە نبببازانین ەئبببێم لە هیچکبببام کە ئەوەیە

 چیرۆکبی) فیکشبن - سباینس وەک ئێسبتا پێش سال ١١ کە ئەوەی و دەکا، گەشە بەرچاو خێراییەکی بە چاودێریی تەکنەلۆژی
 لە داوا کە ببکەوە گریمبانەیی ڵەتێکبیدەو لە بیبر تباقیکردنەوەیەک، وەک. کبۆنە هەواڵبی ئەوڕۆ بەرچباو دەهاتە( خەیاڵیی
 ٢٤ دڵ لێببدانی ڕێببژەی و جەسببتە گەرمببای کە بببکەن دەسببتی لە بببایۆمێتریکی بببازنەیەکی کە دەکببا شببارۆمەندانی سببەرجەم
 دەوڵە  ئەلگۆریتمەکبانی بە و دەکبرێ کەڵەکە یەک لەسبەر زانیارییەکە ئاکامی. چاودێریی ژێر بخاتە ڕۆژ و شەو کاتژمێری

 و یانبا، نەخۆشبی تبۆ ئباخۆ کە دەزانبن بمانبی بۆخبۆ  کە ئەوەی پبێش تەنانە  ئەلگۆریتمەکان. دەکرێ سەرلە لێکۆڵینەوەی
 کببور  بەرچبباو شببێوەیەکی بە تووشببەووەکان زنجیببرەی. کەوتببووە کببێ بە چبباو  و بببووی کببوێ لە کە دەزانببن هەروەهببا ئەوان

 پەتباکە ڕۆژدا چەنبد مباوەی لە بەڵبگە پێی بە انندەتو ئەوتۆ سیستەمی. هەڵدەبڕێن لێک تەواوی بە تەنانە  و دەکرێنەوە
 وانییە؟ خۆشە، گەلێک ئەوە. بوەستێنن

 
 ئەگەر وێبنە، ببۆ. ترسبناک چاودێریکەری سیستەمێکی بداتە ڕەوایی دەتوانێ کە ئەوەیە شتە، ئەو خەراپی میەنی هەڵەە ،

 ئەوە کببردووە، کبرتەم "فباکس" سببتەریبە لەسبەر ،"ئبێن ئببێن سبی" بەسبتەری لەسببەر کبردن کبرتە جیببا  لە مبن کە بمانبی تبۆ
 بتبوانی تبۆ کاتێبک بەاڵم. بکبا تبۆ فێبری منبیش کەسبایەتی تەنبانە  ڕەنگەبێ و مبن سیاسبی ڕوانگەی سەر لە شتێک دەتوانێ

 دەکەم، ڤیبدییۆیەک گبرتە لە چباو کە کاتێکبدا لە مبن، دڵبی لێبدانی ڕێژەی و خوێن زەختی من، جەستەی گەرمای چاودێریی
 .دەکا تووڕە زۆر زۆر من شتێک چ و دەمگریێنێ، شتێک چ دەخا، وەپێکەنین من شتێک چ نیبما دەتوانی بکەی،

 
 ئەو. کبۆخە و تبا وەک هەر بایۆلۆژیکین دیاردەی ئەوین و وەڕەزیی خۆشی، تووڕەیی، کە بێ لەبیر  کە گرینگە گەلێک ئەوە

 بە دەسبت دەوڵەتەکبان و کۆمپانیاکبان ئەگەر. بکبا دەستنیشبان پێکەنینبیش دەتبوانێ بکبا دەستنیشان کۆخە کە تەکنەلۆژییەی
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 پێشبەینی دەتبوانن تەنیبا نە و بناسن، باشتر خۆمان لە زۆر ئێمە دتوانن بکەن، یەکەوە بەسەر بایۆمێتری زانیاریی دروێنەی
 یبا ببێ بەرهەمێبک جبا بفرۆشبن، پێمبانی بیبانهەوێ شتێکی هەر و بکەن هەستەکانمان دەستکاریی بەڵکو بکەن هەستەکانمان

 شببتێکی وەک* ئانالیتیکببا کەمەببریر میەن لە زانیبباریی کردنببی هبباک تاکتیکەکببانی بایۆمێتریببک، چبباودێریی. اسببەتوانێکسی
 لە کباتژمێر ٢٤ ناچارە شارۆمەندێک هەر کە کاتێک بکەوە، ٢١٣١ لە باکوور کۆرەی لە بێر. دەنوێنێ بەردین چاخی سەردەمی

 شببۆفارە وەک بببازنەکە و دەگببری مەزن ڕێببەەری وتبباری لە گببوێ کە تێببککا. بکببا دەسببتی لە بببایۆمێتری بببازنەی ڕۆژدا و شببەو
 .نابێ ڕزگاریت ئیتر بگوێمێتەوە، تۆ تووڕەیی نیشانەکانی هەموو

 
 کە کاتێبک. باشبە شبتێکی نائاسباییدا دۆخبی لە کباتیی ڕێگاچبارەیەکی وەک ببایۆمێتری چباودێریی بڵێی دەتوانی تۆ هەڵەە 
 نائاسببایی دۆخببی پبباش کە هەیە خراپیبان نەرێتێکببی کبباتیی رێگاچبارەی بەاڵم. مێنێنببا ئەویببش ببوو تێببپەڕ نائاسببایی دۆخبی

 لە ئیسبڕائیل، مبن زێبدی وێبنە ببۆ. داوە مەاڵس خبۆی ئاسبۆدا لە نائاسبایی نوێی دۆخێکی هەمیشە کە بەتایەەتی دەمێننەوە،
 سانسببۆڕی وەک کبباتی ەیڕێگاچببار ڕێمێببک بە ڕەوایببی کە ڕاگەیانببد، نائاسببایی دۆخببی ١٩٤٨ لە سببەربەخۆیی شببەڕی کبباتی

 زۆر سبەربەخۆیی شبەڕی. دا( نباکەم گباڵتە) محەلببلەبی دروسبتکردنی ببۆ تبایەەتی یاسبای تبا خباک داگیرکردنی و چاپەمەنی
 ڕێگاچببارە لە زۆر بە کۆتاییهێنببان لە و ڕانەگەیانببد نائاسببایی دۆخببی کۆتببایی هەرگیببم ئیسببڕائیل بەاڵم بببراوەتەوە، دەمببێکە

 (.پێها  کۆتایی ٢١١١ میهرەبانییەوە بە محەلبلەبی نائاسایی دۆخی بڕیاری) هێناوە شکستی ١٩٤٨ ی"کاتییەکان"
 

 دەلیبل دەتبوانن زانیباریی ببۆ برسبی دەوڵەتبی هەنبدێک سبیفر، بگباتە کۆرۆنبا ڤایرۆسبی بە گیرۆدەببوون کە کاتێبک تەنانە 
 ڤایرۆسبی دووهەمبی شبەپۆلی لە انئەو چبونکە هەیە ببایۆمێتری چباودێری سیسبتەمی هێشبتنەوەی بە پێویسبتییان کە بێننەوە
 شبەڕێکی. چیبیە مەبەسم دەزانی تۆ... ەچونک یا هەیە، ئەفریقا ناوەندی لە ئێەۆم نوێی جۆرێکی چونکە یا دەترسن، کۆرۆنا
 خبباڵی دەتببوانێ کۆرۆنببا ڤایرۆسببی قەیرانببی. دابببووە ئببارا لە کەسببایەتیئێمە سببەروەریی لەسببەر دواییببدا سببااڵنەی لەو مەزن

 یەکیبان دەببێ تەندروسبتیدا و کەسبایەتی سبەروەریی ببژارەی لەبەرامەەر خەڵک کە کاتێک چونکە. بێ شەڕەکە یەکالکەرەوەی
 .هەڵدەبژێرن تەندروستی جار زۆر هەڵەژێرن،

  
 پۆلیسی سابوون

 
. کێشبەکەیە ڕیشبەی ڕاسبتیدا، لە هەڵەژێبرن، یەکیبان تەندروسبتی و کەسبایەتی سەروەریی نێوان لە کە کردن خەڵک لە داوا

 ئبێمە. ببین تەندروسبتی و کەسایەتی سەروەریی هەردوو خاوەنی دەبێ و دەتوانین ئێمە. ساختەیە هەڵەژاردنێکی ئەوە چونکە
 دامەزرانبدنی بە نە بوەستێنین، کۆرۆنا ڤایرۆسی پەتای و بکەین خۆمان تەندروستی لە پارێمگاریی کە هەڵەژێرین دەتوانین
 لە هەنبببدێک دواییبببدا، حەوتببووانەی لەو. شبببارۆمەندان دەسببەاڵتکردنی وەنخبببا بە بەڵکبببو چبباودێریکەر، سبببەرەڕۆی ڕێژیمببی
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 سبینگاپورەوە و تبایوان باشبوور، کبۆرەی میەن لە کۆرۆنبا ڤایرۆسبی پەتبای کردنبی سبنووردار ببۆ هەوڵەکبان سەرکەوتووترین
 بە پشبتیان زۆرتبر ئەوان وەرگرتبووە، شبوێنهەڵگر ئاپی لە کەڵکیان ڕاددەیەک تا واڵتانە ئەو کە کاتێکدا لە. چوون بەڕێوە

 .بەستووە زانیاریی خاوەن جەماوەرێکی هاریکاریکردنی ویستی و ڕاستگۆیانە باسکردنی بەرچاو، تاقیکاریی
 

 کاتێبک. نبین بەسبوود ڕێکباری کردنی ڕەچاو بۆ خەڵک کردنی ناچار ڕێگای تەنیا توند سمادانی و ناوەندگەرا چاودێریکردنی
 زانیارییەیبان ئەو کە ببکەن حکوومییەکان دامودەزگا بە متمانە خەڵک کاتێک و بکرێ، خەڵک پێشکەشی زانستی بەڵگەی کە

 و خۆڕسبک ویسبتی خباوەن جەمباوەرێکی. ببکەن دروسبت کباری ببراگەورە چباودێریی ببێ تەنبانە  دەتبوانن شارۆمەندا دەدەنێ،
 .بڕشتترن بە و بەهێمتر بەڕێوەچوو پۆلیس هێمی بە و نەزان دانیشتووانی لە زۆر پێویست، زانیاریی بە پۆشتە

 
 کبارە ئەو. بووە مرۆڤ خاوێنی و پاک پێشکەوتنەکانی مەزنترین لە یەکێک ئەوە. سابوون بە دەست شۆردنی بڕوانە وێنە، بۆ

 لە تەنیبا ئەوە دەزانبین، ئاسبایی شبتێکی بە ئبێمە کە کاتێکبدا لە. کردووە رزگار کەسی میلیۆنان گیانی ساڵێ هەموو ساکارە
 لە پەرسبتاران و پمیشبک تەنانە  پێشووتر،. دەرکەو  بۆ سابوونیان بە دەست شۆردنی گرینگی زانایان کە ودابو ١٩ سەدەی

 ڕۆژانە خەڵبک میلیبارد بە ئەوڕۆ. بشبۆنەوە دەسبتانیان کە ئەوەی ببێ دیبکە نەشتەرگەرییەکی سەر دەچوونە نەشتەگەرییەکەوە
 ڕاسببتییەکان لە ئەوان کە ئەوە لەبەر زۆرتببر بەڵکببو ترسببن،ب سببابوون پۆلیسببی لە کە ئەوەی لەبەر نە دەشببۆن، دەسببتانیان
 ئەو کە تێبدەگەم مبن بیستووە، باکتریدا و ڤایرۆس بارەی لە شتم  چونکە دەشۆم سابوون بە دەستانم بۆیە من. تێگەیشتوون
 .دەبا لەناو ئەوان سابوون کە دەزانم و نەخۆشی، هۆی دەبنە ورتکەاڵنە زیندەوەرە

 
 زانسبت بە متمبانە پێویسبتیانە خەڵبک. متمبانەیە بە پێویسبتیت هاوکباری، و گبوێڕایەڵی لە ڕاددە ئەو بە گەیشبتن بۆ بەاڵم

 ڕابببردوودا، سبباڵی چەنببد مبباوەی لە. بببکەن ڕاگەیانببدنەکان بە متمببانە و بببکەن، حکوومییەکببان دامودەزگببا بە متمببانە بببکەن،
 ئێسبتا. کبردووە بنکبۆڵ ڕاگەیانبدنەکانیان و مییەکبانحکوو دامودەزگبا زانست، بە متمانە ئانقەست بە ناپەرپرس سیاسەتوانی

 نبباکرێ کە بێنببنەوە دەلیببل و بببن، سببەرەڕۆیانە ڕێەببازی بەری گببرتنە خولیببای لەوانەیە نابەرپرسببانە سیاسببەتوانە ئەو هەر
 .بکا  دروست کاری کە بکرێ جەماوەر بە متمانە

 
 کبباتێکی ئێسببتا بەاڵم. بێببتەوە وەدەسببت شببەوێک بە نێنبباتوا کببراوە بنکببۆڵ سببااڵن چەنببد درێژایببی بە کە متمببانە کە ئاسبباییە
 شبەڕە ببرا  و خوشک لەگەڵ ساڵ چەندین دەتوانی تۆ. بگۆڕدرێ خێرا دەتوانێ بۆچوونیش قەیراندا، کاتی لە. نییە ئاسایی

 ببۆ دۆسبتایەتیت و متمبانە شباراوەی دەریبایەکی لەناکباو پبێش، دێبتە نائاسبیی دۆخبی کاتێبک بەاڵم هەببێ، تاڵت دندووکەی
 درەنببگ هێشببتا چباودێریکەر، ڕێژیمێکببی دروسبتکردنی لەجیبباتی. ببکەن یەکتببری یبارمەتی کە دەدەن بریببار ئێبوە و دەردەکەوێ
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 دەبببێ ئببێمە بێگومببان. بببکەنەوە پببتەو ڕاگەیانببدنەکان بە و حکوومییەکببان ناوەنببدە بە زانسببت، بە خەڵببک متمببانەی نەبببووە
 تەواوی بە مبن. ببکەن دەسبەاڵ  خباوەن شبارۆمەندان دەبێ ەکنەلۆژییانەت ئەو بەاڵم وەرگرین، نوێش تەکنەلۆژی لە یارمەتی
 دەوڵەتێکبی دروسبتکردنی ببۆ نبابێ زانیبارییە ئەو بەاڵم بکبرێ، خوێنم زەختی و جەستە گەرمای چااودێریی کە ئەوەم لەگەڵ
 زۆرتبر زانیباریی بە وپشەەسبتو ببژارەی کە بکبا لبێ وا مبن دەببێ زانیبارییە ئەو لەجیاتبان،. لێوەرگیرێبت کەلکبی بەهێبم فرە

 .بکا بەرپرسیار خۆی بڕیارەکانی بۆ دەوڵەتیش هەروەها و هەڵەژێرم،
 

 بببوومە ئبباخۆ کە دەزانببم تەتیببا نە بببمانم، ڕۆژدا و شببەو کبباتژمێری ٢٤ لە خببۆم تەندروسببتی بببواری ئاسببتی بتببوانم مببن ئەگەر
 مبن تەندروسبتی بە یبارمەتی نەریتبانە مکبا کە دەردەکەوێ ببۆ ئەوەشبم هەروەهبا بەڵکبو دیبکە، خەڵکبی ببۆ مەترسبی جێگای
 شبەنوکەوی بتبوانم و بگبا ڕا کۆرۆنبا ڤایرۆسبی باڵوببوونەوەی ببارەی لە متمبانە جێ ئاماری بە دەستم بتوانم ئەگەر و. دەکەن
 لەگەڵ بەربەرەکببانی بببۆ دروسببت سیاسببەتی ئبباخۆ و دەڵببێ مببن بە ڕاسببتییەکان دەوڵە  ئبباخۆ کە بببدەم بڕیببار دەتببوانم بببکەم،

 جبار زۆر چباودێریی تەکنەلبۆژی هەمبان کە ببێ لەبیرمبان دەکەن، چباودێریی باسبی خەڵبک هەرکا . بەر دەگرێتە ەپەتایەک
 بببۆ تاکەکببانەوە میەن لە بەڵکببو لێوەرگیرێببت، کەڵکببی دەوڵەتەوە میەن لە تاکەکببان چبباودێریکردنی بببۆ تەنیببا نە دەتببوانێ

 .لێوەرگیرێت کەڵکی دەوڵەتەکان چاودێریکردنی
 

 هەڵەژێبرین دەببێ ئبێمە لە هەرکبام داهباتوودا، ڕۆژانبی لە. شارۆمەندانە مەزنی تاقیکارییەکی کۆرۆنا ڤایرۆسی پەتای بۆیە
 سیاسبەتوانە و پبیالن بنەماکبانی بێ تیۆرییە یا دەکەین تەندروستی بواری پسپۆڕانی و زانستی زانیاریی بە متمانە ئاخۆ کە

 واژۆ ئازادییەکانمبان بەنرختبرین بەخشبینی بەڵبگەی لەوانەیە بێنبین، شکست دروست بڕیرادانی لە ئێمە ئەگەر. خۆویستەکان
 .تەندروستیمانە لە پارێمگاریی ڕێگای تەنیا ئەوە کە باوەڕەدا لەو بکەین،

  
 ئێمە پێویستیمان بە پالنێکی جیهانی هەیە

 
 هاوپشبتی و ناسیۆنالیسبتی کەوتبنەوەی تەریبک نێبوان لە کە ئەوەیە دەبیبنەوە بەرەوڕووی ئبێمە کە گرینگ بژارەی دووهەمین
 چبین لە کۆرۆنبا ڤایرۆسبی. ڤایرۆسباندایە بەرامبەەر لە مرۆڤ باشەکانی میەنە لە یەکێک ئەوە. هەڵەژێرین یەکیان جیهانیی
 مرۆڤەکببان کردنببی گیببرۆدە چببۆنیەتی بببارەی لە بیببروڕا ئبباڵوگۆڕی یەکگرتووەکببان واڵتە لە کۆرۆنببا ڤایرۆسببی لەگەڵ نبباتوانن
 واڵتە فێببری  لەگەڵیببدا هەڵسببوکەو  شببێوەی و کۆرۆنببا ڤایرۆسببی بببارەی لە بەنببرخ وانەی زۆر ەتببوانێد چببین بەاڵم. بببکەن

 هبۆی بەێبتە ئێبوارێ لەوانەیە دەردەکبوێ ببۆی بەیبانی سەرەتای لە میالن لە ئیتالیایی پمیشکێکی ئەوەی. بکا یەکگرتووەکان
 میەن لە دەتببوانێ گومببانە، بە سیاسببەتدا چەنببد نێببوان لە بریتانیببا دەوڵەتببی کە کاتێببک. تبباران لە گیببان کردنببی ڕزگببار
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 شبتە ئەو کە ئەوەی ببۆ بەاڵم. ببوونەوە کەلبکەڵە هەمبان ڕووبەڕووی ئێسبتا پبێش مانگێبک کە بدرێتێ ڕاوێژی کۆرەییەکانەوە
 .متمانەیە و هاوکاری جیهانیی ڕووحی بە پێویستیمان ئێمە بدا، ڕوو
 

 و ببکەن، یەکتبر لە ڕاوێبژ داوای دڵئباوااڵییەوە بە و بگبۆڕنەوە یەکتبر ەگەڵل زانیباریی ئاشبکرا بە بیبانهەوێ دەبێ کانەواڵت
 هەوڵێکببی بە پێویسببتمان شببێوە بەهەمببان ئببێمە. دەدرێ پێیببان کە بببکەن تێگەیشببنانە و زانیبباریی بەو متمببانە بتببوانن دەبببێ

 کێشبان وهەناسبە یکبارییتاق ئبامێری گرینگتبر هەمبووان لە پمیشبکی، کەرەسبتەی کبردنەوەی بباڵو و دروسبتکردن ببۆ جیهانیی
 هەوڵێکبی ڕادەگبا، پێیبان دەسبتی کە ببدا کەرەسبتانە ئەو کبۆکردنەوەی هەوڵبی بۆخۆی واڵتە هەر کە ئەوەی لەجیاتی. هەیە

 ئببامێری کە بببدا  دڵنیببایی و  بکبباتەوە بەرز بەرهەمهێنببان ئاسببتی بەرچبباو شببێوەیەکی بە دەتببوانێ جیهببانی هاوئبباهەنگی
 پیشەسببببازییە ناوەنببببدە واڵتببببان کە شببببێوە هەمببببان بە. بکببببرێنەوە ببببباڵو دادپەروەرانە شببببێوەیەکی بە گیببببان ڕزگاریببببدەری

 کە بکبا پێویسبت لەوانەیە کۆرۆنبا ڤایرۆسبی دژی مرۆڤبایەتی شبەڕی دەکەن، نەتەوەیبی بە شبەردا کاتی لە ستراتێژیکییەکان
 دەببێ کەمە کۆرۆنبای تووسبەووانی ەیڕێژ کە دەوڵەمەند واڵتێکی. بکرێ "مرۆڤانە" یەکالکەرەوە (ئامێری) بەرهەمهێنانی هێڵی

 ئەگەر کە ببێ دڵنیبا و بنێبرێ، ببوون گیبرۆدە زۆرتبری خەڵکێکبی کە هەژارتبر واڵتبانی ببۆ بەنبرخ کەرەستەی کە بێ خوازیار
 .دەکەن یارمەتی دیکە واڵتانی بوو، یارمەتی بە پێویستی ئەویش

 
 کەمتبر ئێسبتا کە واڵتانێبک. بکەیبنەوە جیهبانی انیسبام وەک پمیشبکی کەرتبی سبتافی لە بیبر شێوە بەهەمان ئێمە لەوانەیە

 کە ئەوەی ببۆ هەم تووشبەوون، توونبدی بە کە بنێبرن دونیبا ناوچبانەی ئەو ببۆ پمیشبکی کەرتبی سبتافی دەتوانن گیرۆدەبوون
 پاشببان ئەگەر. بێببنن وەدەسببت بەنببرخ ئەزمببوونی کە ئەوەی بببۆ وەهببا هەر و بببکەن، یببارمەتی تەنگببانەدا کبباتی لە ئەوان
 .ناوچەیە ئەو بەرەو بگوازرێتەوە یارمەتییەکە دیکە، شوێنی بۆ گۆڕا پەتایەکە تەیئاراس

 
 زنجیببرەی و ئببابووری جیهببانیی سروشببتی گرتنببی بەلەبەرچبباو. پێویسببتە گەلێببک ئببابووریش بببواری لە جیهببانیی هاریکبباریی
 هبۆی دەبێبتە ئاکبامەکەی بخبا، گوێپاش دیکە ئەوانی تەواوی بە و بێ خۆیدا فکری لە تەنیا واڵتێک هەر ئەگەر دابینکردن،

 . قەیران بوونەوەی قووڵتر
 

 .پێویستە ئەوەمان خێرا زۆر و هەیە جیهانیی کردەوەی پالنێکی بە پێویستیمان
 

 سبببەفەرە سبببەرجەم هەڵپەسببباردنی. هەیە دا سبببەفەر لەببببارەی جیهبببانیی ڕێککەوتنێکبببی بە گەیشبببتن دیبببکەش پێویسبببتییەکی
 واڵتبان. دەگبرێ کۆرۆنبا ڤایرۆسبی دژی شبەڕ بە پبێش و دژوار، گەلێک دۆخێکی هۆی بێتەدە مانگ چەند بۆ ناونەتەوەییەکان
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 زانایببان،: بببن تێببپەڕ واڵتببان سببنووری لە کە بببدەن پێویسببتەکان مسببافیرە بە ڕێگببا منببیکەم تببا هاوکببارییە بە پێویسببتیان
 تاقیکباریی لەببارەی جیهبانیی وتنێکبیرێ کە بە گەیشتن بە دەتوانێ ئەوە. بازرگانان و سیاسەتوانان هەوڵنێران، پمیشکان،
 ڕێگبای کبۆنترکڵکراو بباش مسبافیری تەینبا کە بمانی ئەگەر. ئاراوە بێتە خۆیان واڵتی لە سەفەر، پێش مسافیران، پمیشکی

 .خۆتی واڵتی لە ئەوان وەرگرتنی خوازیاری زۆرتر تۆ پێدراوە، فڕۆکەیان سواربوونی
 

 گەورە هبی  وێبدەچی. داگرتبووە نباونەتەویی کبۆمەڵگەی گشتیی ئفلیجییەکی. کەندە کارانە ئەو کەم زۆر هەنووکە بەداخەوە،
 ڕێەەرانبی نێبوان لە نائاسایی کۆبوونەوەیەکی ئێستا پێش حەوتوو چەند کە بوو چاوەڕوان مرۆڤ. نەبێ ژوورەکەدا لە ساڵێک
 G7 ڕێەەرانبی کە ببوو تبوویەحەو ئەو تەنیبا. چووببا بەڕیبوە هەڵسبوکەوتکردن ببۆ هباوبەش پالنێکی بە گەیشتن بۆ جیهان

 .ئەوتۆ پالنێکی هۆی نەبووە کە بەرن، بەڕیوە ڤیدیۆیی کۆنفڕانسێکی توانییان
 
  ڕێبەەری دەوری یەکگرتووەکان واڵتە ،٢١١٤ لە ئێەۆم پەتای و ٢١١٨ دارایی قەیرانی وەک پێشوو، جیهانییەکانی قەیرانە لە

 بە زۆر ئەو. هێنباوە رێەەریبی کباری لە وازی یەکگرتووەکبان واڵتە ەییهەنبووک بەڕێوەبەرایەتیی بەاڵم. ئەستۆ گرتە جیهانی
 .گرینگترە بەموە مرۆڤایەتی داهاتووی لە پێ گەلێک ئەمریکای مەزنایەتی کە داوە نیشانی ئاشکرا

 
 تبییەکیە لە سبەفەرەکانی سبەرجەم کاتێبک. کبردووە هاوپەیمانەکانیشی نمیکترین لە پشتی تەنانە  بەڕیوەبەرایەتییە ئەو

 یەکیەتبی لەگەڵ کبردن ڕاوێبژ بە بگبا چ جبا ببوارد، ئوروپباش یەکیەتبی کبردنەوەی وریا لە خۆی تەنانە  ڕاگر ، ئوروپاوە
 ١ دانبی پێشبنیاری دەڵبێن چبونکە ئبابڕووچون هبۆی ببۆتە ئاڵمبان لە ئەو. کاریگەر ڕێگاچارەی بەری گرتنە بارەی لە ئوروپا
. بکبڕێ ١٩ - کۆڤیبد نبوێی پێبوکتەیەکی پباوانی مبافی تبا کبردووە لەوێ دەرمبان دروستکەری کۆمپانیایەکی بە دۆمری میلیارد

 کەس کەم بکبا، پێشبنیار جیهبانیی پالنێکبی و بگبۆڕێ هەڵوێسبت کۆتاییبدا لە بەڕێبوەبەرایەتییە ئەو ئێسبتا ئەگەر تەنانە 
 بەردەوام کە و نببانی، هەڵەکببان لە پببێ هەرگیببم کە نبباگرێ، وەئەسببتۆ بەرپرسببیاریی هەرگیببم کە دەکەون رێەەرێببک وەدوای
 .دیکە ئەوانی ئەستۆی داوێتە تاوانەکان هەموو و دەگێڕێتەوە بۆخۆی شانازییەکان هەموو

 
 دژوارتبر گەلێبک نەتەنیبا نەکبرێتەوە، پبڕ دیبکە واڵتانی میەن لە یەکگرتووەکانەوە واڵتە میەن لە بەجێماو بۆشایی ئەگەر
 بببۆ ناونەتەوەییەکببان پێوەنببدییە ژاراویکردنببی هببۆی دەبێببتە اتەکەیمیببر بەڵکببو بگیرێببت، هەنببووکەیی پەتببای بە پببێش دەبببێ

 یبببارمەتی پەتبببایە ئەو کە ببببین هیبببوادار دەببببێ ئبببێمە. دەرفەتێکیشبببە قەیرانێبببک، هەر ئەوەشبببدا لەگەڵ. داهببباتوو سبببااڵنی
 .تێەگا جیهانیی ناتەبایی بەرچاوی مەترسی لە کە بکا مرۆڤایەتی
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 ئەگەر هەڵبدەبژێرین؟ جیهبانی هاوپشبتی ڕێگبای یا دەڕۆین، ناتەباییدا ڕێەازی بە ئاخۆ. بڕیاردانە بە پێویستی مرۆڤایەتی
 لە خراپتببر کارەسبباتی هببۆی بەێببتە لەوانەیە بەڵکببو دەکببا، درێژمەوداتببر قەیببرانەکە نەتەنیببا ئەوە هەڵەژێببرین، ناتەبببایی
 دژی بەڵکببو کۆرۆنببادا، رۆسببیڤای بەسببەر سببەرکەوتن دەبێببتە نەتەنیببا ئەوە هەڵەژێببرین، هاوپشببتی ئببێمە ئەگەر. داهبباتوودا
 .بێ گیرۆدەی مرۆڤایەتی یەکەمدا و بیست سەدەی لە لەوانەیە کە قەیرانانەی و پەتا سەرجەم

 
 ٢١٢١ی مارچی ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
---------------------------------------------------- 

 
 مرۆڤ گیرۆدە دەکا، چ دەقەومێ؟کاتێک کە ڤایرۆسی کۆرۆنا جەستەی 
 
 یاهو: سەرچاوە

 
 

 ڤایرۆسی کۆرۆنا چییە؟

 
 ژێیەکببی ئەو. دەبێببتەوە جێگایببان دەرزی نببووکی لەسببەر لەوان میلیۆنببان کە بچببووکن کەهێنببدە مڵەیببیە، میکڕۆبێکببی ڤببایرۆس
 خبانە و دەگرێ بارمتەیان ەب و دەکا داگیر مرۆڤ جەستەی ساغەکانی خانە کە پرۆتەئینییە پێستێکی بە داپۆشراو فەنەریی

 - سبارس تەکنیکیبیەکەی نباوی هێنباوە، هباژە وە دونیبای ئێسبتا کە ئەوەی. دێنبێ بەکار خۆی زاوزێی بۆ بارمتەگیراوەکان بە
 بممبباری وەک کە شبتی بە دەرەوەیبان دیبوی کە ڤایرۆسبان لە بنەمبباڵەیەک کۆرۆنبایە، ڤایرۆسبی لە جۆرێبک کە یە، ٢ - کبۆڤ

 وەک چبونکە) لێوەردەگیرێبت کەڵکبی خانەکان دەرەوەی پەردەی لە کردن قایم خۆ بۆ بممارانە ئەو و وەداپۆشرا دەچن گرێدار
 هببۆی دەبێببتە کە ئەوەی وەک زەڕن، بببێ کۆرۆنببا ڤایرۆسببی لە جببۆر گەلێببک(. تبباج واتە "کۆرۆنببا" دەڵببێن پێببی دەچببێ تبباج

 یەک نبمیکەی ،(MERS) مەرس نەخۆشبیی یهبۆ دەبێبتە کە ئەوەی: کوشندەن کە هەن دیکەش ئی بەاڵم ئاسایی، هەاڵمەتی
 گیببرۆدە مرۆڤببی قە  ئەمجببارە پببێش کە نببوێیە ڤایرۆسببێکی ٢ - کببۆڤ - سببارس. دەکببوژێ گیرۆدەبببوو خەڵکببی سببێی لەسببەر

 بببۆ هەڵەەزیببوەتەوە دیببکەوە زینببدەوەرێکی ڕێگببای لە شەمشببەمەکوێرەڕا لە چببین ووهببانی لە جببار یەکەم دەگببوترێ نەکببردووە،
 لە کاتێببک بببۆیە.(. و. مۆریببانەیە و مێببروو خببواردنەکەی کە شببیردەرەکان ڕیببمی لە زینببدەوەرێکە) نپببانگۆلی ڕەنگەببێ مببرۆڤ،
 .نەبوو پارێمراو لێی کەس هی  بۆوە، باڵو دونیادا
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 ڤایرۆسەکە چۆن خەڵکی گیرۆدە دەکا؟

 
. تببێکەڵە تفەکەیببان لەگەڵ کە دەبببێ، جەسببتەیاندا لە ڤببایرۆس میلیببارد هەزاران بە دەسببتەەجێ دەبببن، گیببرۆدە کە ئەوانەی
 بباڵو ڤایرۆس بە تێکەڵ دڵۆپەی ورتکە دەکێشن هەناسە تووندی بە تەنانە  یا دەکەن، قسە دەپشمن، دەکۆخن، کە کاتێک

 دەتبوانێ فایرۆسبەکە ببکەون، وەکەسبێک دڵۆپبانە ئەو ئەگەر. فڕێدا دڵۆپە ورتکە هەزار ٤١ دەتوانێ پشمین یەک دەکەنەوە،
 ڕیمێبک دەتبوانێ شبێوە هەمان بە گیرۆدەبوو کەسێکی. بوونی گیرۆدە هۆی بەێتە کەسەکەدا ووتیل جاران زۆر و دەم، چاو، بە

 دەسبت کەسبێک ئەگەر. جێهێڵێ دیکە شتی دەرەوەی دیوی و کۆمپیوتەر یا تەلەفۆن شاشەی دەرگا، دەستگیرەی سەر لە ڤایرۆس
 دەسببتانمان زوو زوو کە دەگببوترێ پێمببان بببۆیە دەبببێ، گیببرۆدە بببدا، خببۆی ڕوخسبباری لە دەسببت پاشببان و بببدا شببوێنانە لەو

 کباتژمێر ٢٤ مباوەی ببۆ کارتۆن لەسەر و ڕۆژ ٣ تا کانما و پالستیک سەر لە ڤایرۆسەکە کە وایە پێیان توێژەران. بشۆرینەوە
 یبکنم) گەروو بەرەو زار، ناو دەگەنە ڤایرۆسەکان کە کاتێک. دەبێ موز ماوەیەدا لەو هێمیان ئەگەرچی دەمێنێتەوە، زیندوو
 نەخۆشبییەیە ئەو سەرەتای ئەوە. دەکەن قایم جەستە خانەی لە خۆ و دەخمێن( مەاڵشووی پشت لووتی کونە و چکۆڵە زمانە
 .١٩ -کۆڤید  دەڵێن پێی کە

 
 دوایە چی دەبێ؟

 
 دەرەوەی پەردەی لەگەڵ خبۆی دەروەی پەردەی دەببێ، دەسبتەەکار دەکبا، قبایم ساغ خانەیەکی لە خۆی ڤایرۆسەکە کە کاتێک
. زاوزێ بە دەسبتدەکا و هەڵبدەڕێژێ خبانەکەدا نباو لە( RNA) خبۆی نۆکلەئیبدی ریەبۆ ئەسید مسکی و دەکا تێکەڵ خانەکە
 خببانە بە مببڵەکە ڕاسببتیدا، لە کە گببوتی ڤانببدەربیلت، زانکببۆی لە تەشببەنەکەرەکان نەخۆشببییە پسببپۆڕێکی شببافنەر، ویلیببام

 ئەوە خانەکبان” .ببکەم زاوزێ مبن ببکەی یبارمەتیم کە ئەوەیە تبۆ کباری. مەکە خبۆ  ئاسایی کاری“ دەکا، ئەمر هەوکراوەکە
 دوو دەتبوانێ ئەگەرچبی) ببێ ئاشبکرا تبا پێبدەچێ ڕۆژی شبەش پێنر کە دەستپێکەکانی، کاریگەرییە. دەمرن وردە وردە دەکەن
 کبردنەکە وهە و دەیگبرن، سووکی بە خەڵک% ٨١ نمیکەی. هێمییە بێ و وشک، کۆخەی تا، ،(بخایەنێ حەوتوو دوو تا ڕۆژ
 تبی خبانەی و دەکبا دروسبت تەن دژە جەسبتە بەرگریبی سیسبتەمی چبونکە دەمێنێتەوە، کێشاندا هەناسە ئەندامی سەرەوەی لە
(T-cells )لە. دەبێبتەوە چباک حەوتبووان دوو بە نەخۆشبەکە بەرن، لەناویبان و ببکەن بێبمەڕ ڤارۆسبەکان تبا دەکبا چامک 

 گیروگرفتببی هببۆی دەبێببتە کە شببوێنێک کێشببان، هەناسببە ئەنببدامی خببوارەوەی بەشببی دەگەیەنێببتە خببۆی مببڵەکە دیببکەدا، دۆخببی
 ئامبانجی سبیپەلکەکان" کە گبوتی ماساچوسبێت نەخۆشبخانەی لە تەشەنەکەر نەخۆشیی کۆڕی ئەندامی هیرش، مارتین. جیددی

 ."سەرەکین
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 لە سیپەلکەکاندا چی دەقەومێ؟

 
 هەو هببۆی دەبببنە و داپۆشببیوە سببیپەلکەکانیان ژوورەوەی دیببوی کە خانببانە ئەو سببەر دەکبباتە هێببرش ڤایرۆسببەکە کبباتەدا، لەو

 و کبورتتر کێشبان هەناسبە. مدەبەن کباربۆن ئۆکسبیدی دووهەم و خبوێن دەگەیەنبنە ئۆکسبیژەن کە بچووکانە کیسە ئەو کردنی
 هببۆی ێببتەبە دەتببوانێ کە دەگیببرێ دیببکە شببتی ورتببکە و شببلەمەنی بە سببیپەلکەکان خانەکببان، مردنببی لەگەڵ. دەبببێ دژوارتببر

 ببۆ دەببێ کێشبان هەناسبە ئبامێری بە پێویستی نەخۆش خراپتردا، دۆخی لە. سیپەلکە کردنی هەو ئەوە کە زۆرتر هەوکردنی
 بەرگریبی سیسبتەمی بەرپەرچبدانەوەی شبێوەی. دەمرن نەخۆش هەندێک ئەوەشدا لەگەڵ. هەڵکێشێ هەناسە بتوانێ کە ئەوەی
 دۆخەکانبدا، خراپتبرین لە. دەببێ خبراپ چەنبدە نەخۆشبەکە دۆخبی کە ئەوەی ببۆ یەکبالکەرەوەیە فباکتەرێکی وێدەچێ جەستە

 و دەر دەچێبتە کبۆنتڕۆڵ لە جەسبتە بەرگریبی سیسبتەمی بەرپەرچبدانەوەی نباگەن، تێبی تەواوی بە پمیشکان کە هۆیانە بەو
 سیتۆکای گەردەلولی دەڵێن پێی کە دەکا شتێک

 
 گەردەلولی سیتۆکاین چییە؟

 
 بە شبیمیایی مباددەی دەردەکەون، جەسبتەیە، سبەر ببۆ هێرشبکران دەستپێکی نیشانەی کە مردوو، ەیخان پاشماوەی کە کاتێک
 دژی تبا هانبدەدەن جەسبتە بەرگریبی سیستەمی ئەوان. دەبنەوە باڵو جەستەدا لە کردنەوە وریا نیشانەی وەک سیتۆکاین ناوی

 دەکبا دەسبت و دەر دەچێبتە کبۆنتڕۆڵ لە بەرگریبی یسیستەم سیتۆکاین، گەردەلولی کاتی لە. بنێ وەدەری و بجەنگێ داگیرکەر
 لە" دەڵبێ، کۆلۆمەیبا زانکبۆی ناسبێکی ڤبایرۆس راسموسبێن، ئبانجێال. بەیەکەوە نەخبۆش و سباغ خبانەی سەر کردنە هێرش بە

 سبیپەلک کیسبەکانی مردوو، خانەی و شلەمەنی کێموهەوا، ".داوێی موشەکێک بکەی، ئامانجەکە لە تەقە تفەنگێک بە جیاتی
 و بگببرێتەوە خببوێن گەڕانببی سیسببتەمی دەتببوانێ دۆخەکە کاتببدا هەمببان لە دەخنکێنببێ، نەخۆشببەکە کببردەوە بە کە دەکەن، پببڕ

 دۆخە ئەو و دەبێببتەوە، دووپببا  کوشبندەدا دۆخببی زۆر لە کە شببتەیە ئەو ئەوە. دیبکە کۆئەنببدامی کەوتنببی لەکبار هببۆی بەێبتە
 ئەو تووشبی نەخۆشبان لە هەنبدێک ببۆ کە لەوە تێگەیشتن. رێتەوەبگ گیرۆدەبووان سەتی لە سێ تا یەک کە دەکرێ مەزەندە
 پێببوەی پەتببا دژە پسببپۆڕی کە شببتەکانە سببەرەکیترین لە یەکێببک بگیرێببت پببێ پێشببی کە ئەوەی بببۆ بکببرێ چ و دەبببن دۆخە

 ببۆ کە وەیئە ببایۆلۆژیکی و میکانیکی هۆی لە تا دەخایەنێ درێژ و دوور زۆر ماوەیەکی پێموایە": دەڵێ ڕاسموسێن. سەرقاڵن
 ".بدۆزرێتەوە دەکەون نەخۆش تووندتر خەڵکیتر لە کەس هەندێک
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 دەوری تەمەن و ڕەگەز

 
 هەنبدێک دەببن؟ نبوقم تێیبدا نەخبۆش هەنبدێک کە کاتێکبدا لە دەکبا نەخبۆش سبووکی بە کەس هەندێک کۆرۆنا ڤایرۆسی بۆ

 نەخۆشبی تەمەنە، فاکتەرەکبان ئاشبکراترین لە یەکێک. دیکەن بەشێکی لە تێگەیشتن خەریکی توێژەرانیش ئاشکران، فاکتەر
. دەبببن جیببددی زۆر دۆخەکببان سببەتی لە ۵ نببمیکەی و دەمببرن نەخۆشببییە بەو کە دێببنن پێببک کەسببانە ئەو زۆریببنەی بەتەمەن
. دەدا کبیس لە خبۆی کباریگەریی بەرچباو شێوەیەکی بە تەمەن هەڵکشانی بە جەستە بەرگریی سیستەمی کە ئەوەیە هۆیەکەی

 واڵتە لە لەسببەرەتادا کە کەسببانەی ئەو لەببارەی زانیبباریی: مەترسببی لە دوورن مو خەڵکبی کە نیببیە مانبایە بەو ئەوە بەاڵم
 ۵۵ ژێبر لە ببووە نەخۆشبخانە لە مبانەوە بە پێویستیان کە نەخۆشانە لەو %٣٨ کە دەریخستووە بوون گیرۆدە یەکگرتووەکان

 لەنباو مبردن ڕێبژەی هەیە، ئاشبکرای دەورێکبی کەوتبن نەخبۆش شپبێ گیرۆدەبووان تەندروستی دۆخی. هەبووە تەمەنیان ساڵ
 هەر یبا هەیە دڵیبان نەخۆشبیی هەیە، لەسەرەوەیە،شبەکرەیان خوێنیبان زەختبی ئەگەر داببن، تەمەنێبک هەر لە نەخۆشاندا،
 ەمبانه بە دەکبا، هێبم ببێ سبیپەلکەکان ئەو چبونکە هەیە خراپبی دەوری کێشبان جگەرە. زیاترە هەیە دیکەیان نەخۆشییەکی

 لەسببەتی ١.٧ ژنببان و لەسببە  ٢.٨ پیاوەکببان چببین، واڵتببی لە نەخببۆش ٤۵١١١ لە لێکببۆڵینەوە لە. هەیە دەوری ڕەگەز شببێوە
 دیبکە فباکتەری. ئەژمار بێتە دەبێ زۆرترە پیاواندا لەناو جگەرەکێش ڕێژەی کە ڕاستییە ئەو ئەگەرچی پێکدێنا، کوژراوانیان

 .جەستە بەرگریی سیستەمی بواری بوونی خراپ یا ژێنێتیک یا هەوا، باشیی وەک هەبێ، ژینگەوە بە پێوندیی دەتوانێ
 

 ٢١٢١ ئەپریلیی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------------- 
 

 یوسی کۆهەنی سەرۆکی موساد دەچێتە شەڕی ئێران و ڤایرۆسی کۆرۆنا
 

 یوناح جێرێمی باب -ۆست ئورشەلیم پ

 
 کببۆهەن یوسببی موسبباد، سببەرۆکی کە ڕایگەیانببد سێشببەممە شببەوی درەنگببانێکی نەتانیبباهو بینیببامین کۆمببار سببەرۆک کە کاتێببک

 .زۆر سەرسوڕمانێکی هۆی نەبووە ئەستۆ، دەگرێتە واڵ  دەروەی لە پمیشکی کەرەستەی کڕینی بۆ هەوڵەکان بەرپرسایەتی
 

  میلیۆنی چوار نمیکەی و بوو سەرکەوتوو تاقیگەییدا ئامێری هەزار ١١١ کردنی هاوردە لە ەنکۆه ڕابردوو، حەوتووی هەر
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 .بەڕێوەن دیکە
 

 ئیسبڕائیل لەگەڵ دیپلۆماتیکیبان پێوەنبدیی کە کبڕاون واڵتانێبک لە ئامێرەکبان کە دەرکەو  ببۆی کباتی ئەو پۆسبت ئورشەلیم
 ببۆچی کە ببووە هۆیبانە لەو یەکێبک ،(فارسبن کەنبداوی میبانڕەوی یعەڕەبب واڵتانی کە کرد ئاشکرای ئەلجەزیرە دوایە) نییە
 .بردوە بەڕێوە ئەرکەی ئەو موساد

 
 ئەو چببونکە چببوون، بەڕێببوە موسبباد و کببۆهەن میەن لە پمیشببکی کەرەسببتەی دیببکەی سەرسببوڕهێنەری کڕینببی کبباتییەوە، لەو

. دەببڕێ باشتر ئیسڕائیلی دیکەی ڕێکخراوەکانی ووهەم لە بەربەستەکان و ڕادەگا دونیا گشت بە دەستی هەواڵگرییە ڕێکخراوە
 کببۆهەن لە ڕوو  هەیە ڕاددەبەدەری لە گرینگییەکببی کە ئەرکێببک بببۆ بببۆچی نەتانیبباهو کە نیببیە سەرسببوڕمان جێببی بببۆیە هەر

 .بردوون بەڕێوە ئێران دژی سەرسوڕهێنەری و دراماتیک کاری ساڵە چەند  موساد سەرۆکی چونکە دەکا،
 

 و "دواتبر ڕۆژی" ببۆ ببوون ئامبادە ئەو وێبدەچێ دەبێبتەوە، کۆرۆنبا ڤایرۆسبی قەیرانبی بەرەوڕووی کبۆهەن کە کاتێک تەنانە 
 ئیسببڕائیل بەرەوڕووی کە نەتەوەیببی ئاسایشببی سببەر ئالنگارییەکببانی هەمببوو چببونکە ناخببا، پاشببگوێ ئەوکبباتی پێشببهاتەکانی

 هەمبوو تەنبانە  کە بێ ئەوە موساد سەرۆکی ڕوانگەی کە دەکرێ مەزەندە وا. جیددین مەترسی ئێران، تایەەتی بە دەبنەوە،
 و دونیببا هەڵسببوڕانی هببۆی دەبببنە کە شببتانەی ئەو زۆربەی ئبباراوە، دێببنە کۆرۆنبباوە ڤایرۆسببی بەهببۆی کە ئبباڵوگۆڕانەی ئەو

 .دەبن بەردەوام نەتەوەکاندا نێوان لە درێژخایەنەکان ڕکەبەرییە
 

 ئامبانجە هەروا نباڤین، خبۆرهەاڵتی لە ئێبران تێرۆریستییەکانی مکییەچا و ئەتۆمی پرۆگرامی بە پێشگرتن و شوێنهەڵگرتن
 .دەمێننەوە کۆهەن سەرەکییەکانی

 
 .یارمەتیدەرن باسە ئەو بۆ بەروارەکان و ژمارەکان چەندە؟ ئیسڕائیل لەسەر ئیسالمیی کۆماری هەڕەشەی هەنووکە

 
 تبا ئێبران کە گبوتی کۆچباڤی ئباڤیڤ ژەنبڕاڵ گشبتیی ەیفەرمانبد ئیسبڕائیل، بەرگریکارەکبانی هێمە سەرۆکی ژانوییە، ی١٤ لە

 سباڵێکی بە پێویستی و نابێ،( کیلۆ ١١١١ نمیکەی) ئەتۆمی موشەکێکی بۆ پێویست پیتێنراوی ئۆرانیۆمی دێسامەر مانگی پێش
 .باوێ موشەکەکە بتوانێ تا دیکەیە

 
  هێندە هەرئێستا ئایەتوڵاڵکان کە کرد لەوە باسی ڕاپۆرتێکدا لە ئەتۆمی وزەی نێونەتەوەیی ئاژانسی مارس، ی٤ لە
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 ئۆرانیبۆمە ئەو بیبانهەوێ ئەگەر ببکەن، دروسبت پبێ ئەتۆمی بۆمەی ۵،١ بتوانن کە هەیە نممیان پلەی بە پیتێنراو ئۆرانیۆمی
 ئاسبت لە ئیسبڕائیل ببۆ و ببوو، هەڵە چەنبدە ئیسبڕائی  بەرگریکارەکبانی هێبمە پێشبگۆیی. بپیتێبنن ئەتبۆمی چەکی ئاستی بۆ

 بێدەنگە؟ هێندە سەرەکیی هێڵێکی لە ئێران بوونی تێپەڕ
 

 .جوابی ئەو پرسیارە لە چەند بەش پێک هاتوە

 
 بەرگریکارەکبانی هێبمە کە کبردووە ئەوەیبان باسبی نەتەوەیبی ئاسایشبی کاربەدەسبتانی لە دیکە بەشێکی و کۆهەن پێشتریش،
 وەک نەتانیببباهو و موسببباد لە کەمتبببر ئەتبببۆمی یئێرانببب بەاڵم ڕاسبببتەقینەیە، هەڕەشبببەیەکی ئێبببران کە وایە پێبببی ئیسبببڕائیل

 ئیسببڕائیل بەرگریکارەکببانی هێببمە بەرپرسببانی یەکەکببانی دوای لە یەک وتببارە لەگەڵ ئەوە. دەبینببێ دەسببتەەجێ هەڕەشببەیەکی
 .دەبەن ناو کورتخایەندا لە هەڕەشە مەزنترین وەک حیمبوڵاڵ کە دەگرێتەوە یەک

 
 وا بەاڵم هەببن، تاکەکەسبی و سبەربەخۆ ڕوانبگەی زۆر وێبدەچێ کبۆهەن نیاهودا،نەتا لەگەڵ هاوتەریەی لەگەڵ پێوەندیی لە

 گوتبویەتی گشبتییدا وتباری لە کۆهەن. هەبێ هاوبەشیان بۆچوونی ئێران هەڕەشەی لەبارەی نەتانیاهو و ئەو کە هەڵکەوتوە
 نیشبانە هەنبدێک و بگبرێ، وەدەسبتە بە نێوەڕاسبت خبۆرهەاڵتی هێژمۆنی و هەبێ دونیا لەسەر کاریگەریی دەیهەوێ ئێران کە

 کەمببی بەاڵم خسببتەێ، وەدوا هەڕەشببەیەی ئەو کۆرۆنببا ڤایرۆسببی قەیرانببی لەوانەیە وایە پێببی کببۆهەن کە دەریببدەخەن کە هەن
 .نەکردۆتەوە

 
 کاتێکبدا لە تەنبانە  موسباد، کە دایە لەوە ئێبران ببارەی لە موسباد و ئیسبڕائیل بەرگریکارەکانی هێمە جیاوازیی لە بەشێک

 ئیسببالمیی کۆمبباری لەگەڵ بەربەرەکببانی و شببوێنهەڵگرتن بببۆ سببامانەکانی و سببەرەکیی جەختببی هەیە، جیهببانیی ەرکببیئ کە
 حەمباس، نێبوان لە ئیسبڕائیل بەرگریکارەکبانی هێبمە سبامانەکانی پبێچەوانە، بە(. سبووریە لە ناویانبدا لە) کبردوە تەرخان

 کە ئەوەی جببوابی لە دیبکە بەشبێکی. بببووبن دابەش ئێبران ەڵگ لە دیبکە جۆراجبۆری هەڕەشببەی و خۆرئباوا کەرتبی حیمببوڵاڵ،
 ئێبران میەن لە نبمم پبلەی بە ئۆرانیبۆم پیتانبدنی هێڵبی کردنبی تێبپەڕ لە ئیسبڕائیل بەرگریکارەکبانی هێبمە تەنیا نە بۆچی

 کە وانیبیە  ێیانپ ئیسڕائیل هەواڵگرییەکانی دامودەزگا لە هیچکام کە ئەوەیە بوو بێدەنگ نەتانیاهوش بەڵکوو بوو، بێدەنگ
 .بنێ هەنگاو ئەتۆمی چەکی دروستکردنی بەرەو کە بڕیارە ئەو گەیشتەێتە ئێستا، تا ئێران،

 
 ئێببران ئەگەر تەنببانە  ئیسببڕائیل، بببۆ دەبببێ یەکببالکەرەوە وەرسببووڕانی خبباڵێکی ئەوتببۆ بڕیببارێکی کە بڵببێ کببۆهەن وێببدەچی
 فێڵەازەکبان ئبایەتوڵاڵ کە ئەوە گرتنی لەبەرچاو بە چۆن، یلئیسڕائ ڕاستی بە. نەبێ ئەوتۆش موشەکێکی هاویشتنی ئامادەی

  تەنیا موساد کە بەرچاو دێتە وا بکا؟ ئێران بڕیاری کاتی بۆ هەڵسەنگاندن دەتوانێ ڕاناگەیەنن، ئاشکرا بە شتە ئەو
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 .نیشانەیەک نەڕوانێتە
 

 پببلەی لە ئورانیبۆم گببۆڕینی وەک ەنه دیبکەش فبباکتەری جبۆر چەنبد زانیبباری، کبۆکردنەوەی و چبباودێریی لە جبگە لەجیاتبان،
 وێبدەچی کە دیبکە، شبتی و ئەتۆمی وزەی ناونەتەوەیی ئاژانسی پشکێنەرانی وەدەرنانی یا بەرزتر، پلەی بۆ پیتێنران نەزمی
 .ئێران مەبەستەکانی ئاکامی بگەیەنێتە موساد

 
 پێشبوەختە کردنبی ئامبادە خبۆ لە کەمتر کۆهەن بۆ وانەیە لە ساتەوەختە ئەو دەستنیشانکردنی پرسی ڕوانگەوە، هەندێک لە

 .بێ گرینگ
 
 ببواری لە ئەوتبۆ پێشبگیرانەی هێرشبێکی سبەرکەوتوویی ببۆ کە ببێ ئەوە موسباد ڕوانبگەی وێدەچێ یەکالکەرەوە، شێوەیەکی بە

 بڕیبباری ئێببران کە کاتێبک. بببێ پێویسبت ڕاهێنببان و بەرببباڵو پێشبکەتووی پالنببدانانی پێشبدا لە سیاسببییەوە، و ئۆپەراسبیۆنی
 .نابێ شتێک هەموو ڕێکخستنی بۆ تەواوی ساڵێکی ئیسڕائیل بدا، ئەتۆمی چەکی دروستکردنی بۆ کۆتایی

 
 دیبکە خەڵکبی لە هەڕەشبەکە کە دەڵبێ پێبت ئەو بەاڵم هێرشەەرانەیە، ناوبراو هەڵوێستی کە دابنێ بەوە ددان لەوانەیە ئەو

 .سەقامگیرە دۆخەکە کە نانوێنێ وا و دەبینێ ئاشکراتر
 

 نێبونەتەوەیی ئاژانسی مارسی مانگی ڕاپۆرتی میەن لە پێشووی ئۆپەراسیۆنەکانی سەلمێنرانی بە هەست و پشتگەرمە کۆهەن
 گبرتن لەبەرچباو سبیخوڕییانەیان زانیبارییە ئەو هەموو ئەتۆمی ئاژانسی کە ئەوەیە مەسەلە ئەو بەڵگەی. دەکا ئەتۆمی وزەی
. هێنبا وەدەسبت ئەتۆمییبان نهێنییەکانی لە گەلێک تاران جەرگەی نێو لە ٢١١٨ ژانوییەی مێژوویی ئۆپەراسیۆنی لە موساد کە

 ئاژانسبی لە ئەتۆمی مۆشەکی بەرنامەی میەنی کام شاردنەوەی هەوڵی ئێران کە ئەوە ئاشکرابوونی هۆی بووە ئۆپەراسیۆنەکە
 بە شبوێنێک لە ئەتبۆمی رەسبتەیکە ئیسبالمیی کۆمباری کە کبرد ئاشبکرای شبێوە هەمان بە ئەو. داوە ئەتۆمی وزە ناونەتەوەیی

 نێبونەتەوەیی ئاژانسی کە پێکردوە دەست شتێکی کردنانە ئاشکرا ئەو کە بەینێ کۆهەن وێدەچێ. شاردۆتەوە تورقوزاباد نێوی
 و وزە نباونەتەوەیی ئاژانسبی دواییبانەی ئەو ئاشبکراکانی کبردنە تۆمەتەبار یەکتبر. پێکدادان ڕێگای سەر بخاتە تاران و وزە

 موسباد کە گومبان جێگەی شوێنی هەندێک بە دەستڕاگەیشتن بۆ ئاژانس ڕێگەپێدانی لە ئایەتوڵاڵکان خۆبواردنی ایدو ئێران،
 .بوونەوە چڕتر کردبوون، ئاشکرای

 
  ئەوە ،٢١١٨ ژانوییەی ئۆپەراسیۆنی لە موساد دەستکەوتی مەزنترین کە کرد ئاشکرای پۆست ئورشەلیم ،٢١١٩ سێپتامەری لە



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

303 
 

. بشبارێتەوە ئەتبۆمییەکەی بەرنبامە میەنەکبانی لەوێبدا ویسبتوویەتی ئێبران کە بکبا ئاشبکرا پێگەیانە ئەو نەخشەی کە بووە
 تبا ئێبران سبەر خستنە زەخت بۆ گرۆسی، ماریانۆ ڕافائێل وزە، ناونەتەوەیی ئاژانسی نوێی سەرۆکی کە بڵێ کۆهەن لەوانەیە
 .پێمانینە شایانی ئامانۆ، یوکییا خۆی، پێش سەرۆکی لە زۆرتر بێنی، بەجێ نێونەتەوەییەکانی ئەرکە

 
 هەوڵبی ئامانۆ پێچەوانە، بە. هەبێ دژکردەوەی بکا، پێشێل بەرپرسیارییەکانی ئیسالمیی کۆماری ئەگەر کە ئامادەیە گرۆسی
 ببدا، ئباژانس پشبکنینەکانی بە ڕێگبا ئێبران کە ئەوکباتەی تبا بەرجبام، ڕێککەوتنبی لەسبەر ئێبران لەگەڵ کێشبە لە خۆ دەدا
 .کردبوو واژۆ ڕێککەوتنەکەی بۆخۆی ئامانۆ بێ، هەرچۆنێک. رێمێبپا
 

 و ئۆرانیبۆم پیتانبدنی لە خێرایبی هەمبان بە نباتوانێ ئێبران کۆرۆنبا، ڤایرۆسبی قەیرانبی لەبەر کە دەکباتەوە بیبر وا کۆهەن
 واڵتبانەیە لەو یەکێبک ئێبران کە واببێ پێبی وێدەچێ ئەو. بێ بەردەوام ئەتۆمییەکەی بەرنامە دیکەی پێوەندیدارەکانی بەشە
 پسبپۆڕە نێویانبدا لە بەڕێبوەبەرییەکەی، و واڵتە ئەو شبوێنێکی هبی  و ببووبێ قەیرانە ئەو گیرۆدەی شێوە تووندترین بە کە

 لەگەڵ کۆرۆنبا ڤایرۆسبی قەیرانبی تبێکەاڵوی بیبرۆکەیە، ئەو گبوێرەی بە. ببن پبارێمراو لەوە کە نیبیە ئێبران، ئەتۆمییەکانی
 گەورەتبرین بەێبتە کە هەیە ئەوەی توانبایی چەمانبدبۆوە، ئێرانیبان قەیبرانە ئەو سبەرهەڵدانی پێش کە بەرباڵوەکان گەمارۆ
 ببڕوایەیە ئەو لەسبەر ئیسبڕائیل هەواڵگریی کۆمەڵگەی. بۆتەوە بەرەوڕووی ئێستا تا کە ڕێژیم سەقامگیریی سەر بۆ مەترسی

 و مەرگەسبببا  وێبببنەی ئێسبببتا هەر ئەوان کە اتێکبببداک لە  دەکەن، باسبببی کاربەدەسبببتان کە خراپتبببرە لەوەی قەیبببرانەکە کە
 ڤایرۆسببی قەیرانببی لە کە ئێرانببی هەڕەشببەیەکی شببێوە هەر بببۆ موسبباد بەاڵم،. کببردوە ببباس مەترسببیداریان گیرۆدەبببوونێکی

 .ئامادەیە سەرهەڵدا کۆرۆنادا
  

 کوشتنی سولەیمانی

 
 لە قبودس سبپای سبەرۆکی سبولەیمانی قاسم کوشتنی یکاریگەری بە کردن ئاماژە بێ ئێران، بە پێوەندیدار شتی باسی ناکرێ

 یەکگرتووەکان؟ واڵتە هەر بۆچی بەاڵم. بکەی ئەمریکاوە میەن لە ژانوییە ی١٣
 
 یبارمەتی دا" سبولەیمانی قاسبم" کوشبتنی و ئامبانجگرتن بە لە ئیسبڕائیل کە ڕایگەیانبد سبی ببی ئبێن ژانوییە، نێوەڕاستی لە

 پشتڕاسببت لیببەەرمەن، ئاڤیگبدۆر پێشببوو، بەرگریبی وەزیببری میەن لە ناڕاسبتەوخۆ کە تێببکڕاپۆر داوە، یەکگرتووەکبانی واڵتە
 .کرایەوە

 
  بەرژەوەندیی لە بەاڵم هەن، کردوە ئاشکرایان ڕاپۆرتانە ئەو کە لەوەی جگە دیکەش، شتی زۆر کە تێدەگا پۆست ئورشەلیم
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 هێرشبی لەببارەی سباڵ ١١ نبمیکەی کە کبارەی ئەو وەک هەر ببدا، نیشبان کبم مەسبەلەدا لەو خۆی تێوەگالنی کە ئیسڕائیلدایە
 تبایمم نیویبۆرک بکا، ئاشکرا زیاتر شتی کە ئەوەی بێ ئەوەشدا، لەگەڵ. کردی سووریە ئەتۆمییەکەی ڕێیاکتۆرە سەر بۆ خۆی

 خەریکببی سببولەیمانی کە گوتببوە یەکگرتووەکببانی واڵتە بە ٢١١٨ لە ئیسببڕائیل هەواڵگڕیببی دەزگببای کە کببردوە ئەوەی باسببی
 بەوەکبالە  نبوێی بەرەیەکبی تبا کبردوونەوە کبۆ عێبراق لە کوشبندە فڕۆکەوانی بێ فڕۆکەی و دوورهاوێژ موشەکی کۆکردنەوەی

 پببێش زۆر سببولەیمانی لەگەڵ پێوەنببدیی لە ئیسببڕائیل کاربەدەسببتانی کە دەکببا ئاشببکرای ڕاپببۆرتەکە. بکبباتەوە ئیسببڕائیل دژی
 .کردووە کاریان یەکگرتووەکان واڵتە کاربەدەستانی لەگەڵ ٢١٢١

  
 سپای پاسداران دوای سولەیمانی

 
 قائبانی، ئیسبماعیل ژەنبڕاڵ سولەیمانی، جێگرەوەی چییە؟ سولەیمانی دوای قودسی سوپای بە بەرامەەر ئیسڕائیل هەڵوێستی

 و  شبانۆ پشبت کەسبێکی وەک ناوبراو پێشینەی لەبەر هەم ناکرێ، سەیر سولەیمانی وەک هەڕەشەیەکی یا ئەستێرەیەک وەک
 ئۆپەراسبببیۆنەکانی و ئیسبببڕائیل لەسبببەر کەمتبببری شبببارەزایی کە ئەوە لەبەر و سببباڵ ١١ مببباوەی ببببۆ سبببولەیمانی یاریبببدەدەری
 و پاکسببتان لە ئێببران ئۆپەراسببیۆنەکانی لە خببۆی کبباریی تەمەنببی بەرچبباوی بەشببێکی قائببانی. هەیە نێوەڕاسببت خببۆرهەاڵتی
 و سببووریە شببەڕی بببۆ ئەفدانسببتان شببیعەکانی میلیشببیا اسببتنەوەیگو سببەرقاڵی زۆر ئەو ئەگەرچببی کببردوە، تێببپەڕ ئەفدانسببتان

 وەک کببراویەوە، بەرز قائببانی جێگببرەوەی بببۆ پببلەکەی کە حیجببازی، حوسببێنمادە محەمببمەد سببەید بەپببێچەوانە،. بببووە یەمەن
 و رانداپاسبدا سبپای لەنباو چبامکتر کەسبێکی وەک ناوبراو ناوبانگی هەم هۆیەکەی. دەکرێ سەیر جیددیتر زۆر هەڕەشەیەکی

 دژی کەڵکببوەرگرتن بببۆ حیمبببوڵاڵ موشببەکەکانی هەنگێببویی ئاسببتی بەرزکببردنەوەی لە نبباوبراو قببووڵی تێببوەگالنی وەهببا هەر
 قائببانی بببوونی و بگبرێتەوە، جێگببای نباتوانێ کەس کە دەکببرێ سبەیر کەسببێک وەک سبولەیمانی ئەوەشببدا، لەگەل. ئیسبڕائیلە

 .کردبێتەوە کەم مەترسیداردا هەلومەرجی لە قودس، سپای واناییت و دەسەاڵ  دەکرێ چاوەڕوان نوێ، سەرۆکی وەک
 

 بۆ پشتیوانی لە دانی پارە لەالیەن قەتەر بە حەماس دەکرێ؟

 
 کبۆهەن تێبوەگالنی لەببارەی لیەەرمەن میەن لە ئاشکرابوو زانیاریی بەرباس دێتە کۆهەن ناوی کە دیکەش سەرەکیی شوێنێکی

 بە کبببۆهەن لەوانەیە. غەززەیە ئبببابووری تێکڕمبببانی لە پێشبببگرتن ببببۆ قەتەر لە ەپبببار چبببوونی بەردەوامیبببی ڕێکخسبببتنی لە
 ببۆ وتووێژەکبان لە ڕاسبتەوخۆ وا موسباد ببۆچی کە خۆیبدایە جێی لە پرسیارەکە بەاڵم نەبووبێ، سەرسام لیەەرمەن درکاندنی

 .تێوەگالوە دەچێ، بەڕێوە حەماسەوە میەن لە کە غەززە، بۆ پارە دابینکردنی
 
  وەک حەماس لەگەڵ کە نییە ئەوە بۆ قەتەر پارەی. دەوێ بێدەنگیی ئیسڕائیل: هەن پرسیارە ئەو جوابی بۆ وشە سێ
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 بەوە پبێش تبا هەیە، بەرباڵوتبر شبێوەیەکی بە غەززە ئبابووری بە پێوەنبدی پبارەکە. بکبرێ مبامەڵە سبەربازی هەڕەشەیەکی
 شبەڕی کە کاتێکبدا لە تەنانە  بکا، شەڕ بە دەست ووریئاب زەختی هۆی بە کە نەبێ دەرەتان بێ هێندە حەماس کە بگیرێت
 .نەوێ

 
 نەبسبببترێتەوە، حەمببباس سبببەربازیی هەڕەشبببەی بە قەتەر پبببارەی کە ببببێ بۆچوونێبببک میەنگبببری وێبببدەچێ موسببباد سبببەرۆکی

 لەوانەیە هەبببێ دیببکەی ڕوانگەیەکببی کە هەرکەسببێک. نببابێ جێەەجببێ ئیسببڕائیل سببەربازیی هێببمی بە تەنیببا کە هەڕەشببەیەک
 - هێمنببی ڕێککەوتنببی بە درێژەپێببدان میەنگببری کببۆهەن وێببدەچێ. بکببا سببەیری ئەفسببانە عەوداڵببی کەسببێکی وەک دموسببا

 توونبدی بە تێرۆریسبتییە ڕێکخبراوە ئەو میەن لە تونبدوتیژییەک شبێوە هەر کە داببێ، حەمباس لەگەڵ هێمنبی - لەبەرامەەر
 .بڕەخسێنێ غەززە بۆ زیاتر ئابووری تیدەرفە بەردەوامە هێمنی کاتەی ئەو تا هاوکا  بداتەوە، وەاڵم

  
 سودان

 
. دەکبا سبودان و ئیسبڕائیل نێبوان سیاسبی پێوەنبدیی سەرسبوڕهێنەری و مێژوویبی پێشبوەچوونە بە شبانازی ڕادەبەدەر لە موساد

 دوو بەرهەمببی سببەرکەوتنەکە بەاڵم شیاویشببیەتی، و بببووە نسببیب بە گشببتییەکانی پێببمانینە زۆربەی نەتانیبباهو ئەگەرچببی
 لێبوە باسبیان و مبابوونەوە ئاکبام ببێ سبەرکەوتوو، هەوڵبی دوایبین تبا کە کبۆهەن، بەردەوامبی هەوڵی. بوو دیکەش کتەریفا

 کبۆهەن دیبکە، جبارێکی بەاڵم. ببوو دیبکە مەزنبی هبۆیەکی سبودانی میەنبی ببۆ کا  بوونی شیاو. بوو سەرەکیی هۆی نەکرابوو
 .رکەو دە واڵ  بۆ ئاڵۆز پرسێکی کردنی جێەەجێ کلیلەی وەک

  
 کاریگەریی کۆرۆنا لەسەر ئۆپەراسیۆنە هەواڵگرییەکان

 
 تباکتیکە و لێوەشباوەیی هەمبوو چبونکە. موسادیشبەوە بە هەواڵگرییەکبان دەزگا سەر کەوتۆتە نائاسایی زەختێکی کاتەدا لەو

 گۆشبەی چبوار لە سیخوڕان لە پارێمگاریی کۆرۆنا، ڤایرۆسی بایۆلۆژیکییەکەی هەڕەشە بەرامەەر لە ناتوانن دونیا ژیرانەکانی
 سبیخوڕیی چبامکیی هەنبدێک بەاڵم ببێ، وریبا مباڵەوە لە دەر چبوونە لەبارەی زۆرتریش دەبێ سیخوڕ هەڵەە ،. بکەن جیهان

 .هەڵپەسێردرێن پێویستە
 

 و دەگببونجێنێ، ئالنگبباریکەردا دۆخببی کبباتی لە ببباش هەواڵگرییەکببی دەزگببا هەر وەک خببۆی موسبباد کە بڵببێ کببۆهەن لەوانەیە
 .بەینێ خۆی دەوری دەتوانێ ئەوەشدا گەڵلە
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 هاوکاریی هەواڵگریی واڵتە یەکگرتووەکان و ئیسڕائیل

 
 ئەو کۆمبباری سببەرۆک کە ئەوەی دوای یەکگرتووەکببان، واڵتە هەواڵگریببی کببۆمەڵگەی دواییببانەی ئەو ئاڵوگۆڕەکببانی لە موسبباد
 هەواڵگریبی کباربەڕێکەری بەرێبوەبەری وەک گرەنەلبی دڕیچبار و مببرد کبار لەسبەر مەکگبوایەری جۆزەف ترامپ، دۆنالد واڵتە

 گبرەنەل هەردوو. نییە نیگەران کرد ناوزەد گرەنەل جێگرەوەی وەک ڕاتکلیفی جان کە کاتێکدا لە کرد، دەستنیشان نەتەوەیی
 بەر تبوونەکەو یەکگرتووەکانبدا واڵتە هەواڵگریبی کبۆمەڵگەی نێبو لە ترامبپ ئەمریکاییەکانی ڕەخنەگرە میەن لە ڕاتکلیف و

 کە هەڵبدەقوتێنن هەواڵگرییەکبان پرۆسبە لە خبۆ ئاشبکرا بە کە سیاسبی دەستنیشبانکراوی لێنەهباتوو، وەک ڕەخبنەی هێرشی
 .هەواڵگرین دەزگای ناسیاسیەکانی کاربەدەستە ئەرکی نەریت بەپێی

 
 دەرەوە کاروبباری یبریوەز هاسبپەل، جینبا ئەی ئبای سبی سبەرۆکی لەگەڵ باشبی گەلێبک تاکەکەسبی پێوەندیی کە کۆهەن، بۆ

 واڵتە لەگەڵ دوومیەنە هەواڵگریببببی بەرژەوەنببببدی کە مانببببایەیە بەو هەیە، ترامببببپ خببببودی تەنببببانە  و پۆمپێئببببۆ مایببببک
 پالتفببۆرمی چەنببد لە هەروەهببا کببۆهەن. دەپببارێمرێ واشببینگتۆن سیاسببییەکانی نبباوخۆییە ڕووبەڕووبببوونەوە لە یەکگرتووەکببان

 .هەیە داهاتوودا لە سیاسی کاری خولیای کە گوتوویەتی ئاشکرا بە ڕابردوودا ساڵی چەند لە جیاوازدا
 
 کارنبامەیەکی ئەو ببێ، نبۆبەی کە کاتێبک کۆرۆنبا، ڤایرۆسبی دژی شبەڕ لە بەرچباوی دەوری ئێسبتا و سبودان ئێران، نێوان لە

 .بکا داوای کە کارێک هەر بۆ پێدەبێ دوورودرێژی
 

 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٧١ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی ئەپریلی ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------------- 
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 ئێرانینەوەستاندوە کۆرۆنا، تێرۆریزم و شەڕی ناڕاستەوخۆی 

 
 هاڵی مەک کەی -فاکس نیووز 

 
 دانبی یبارمەتی ببۆ کە نێبونەتەوەیی کبۆمەڵگەی داوای هبۆی ببۆتە و انبدوەهەژ ئێرانی دواییدا مانگانەی لەو کۆرۆنا ڤیرووسی

 گبببوێرەی بە بەاڵم. هەڵگبببرێ ئابوورییەکبببانی قورسبببە ئبببابلۆقە یەکگرتووەکبببان واڵتە پەتبببایە، ئەو لەگەڵ بەربەرەکبببانی
 ڕێکخبببراوە لە ئێبببران بێشبببەرمانەکەی پشبببتیوانییە بە پبببێش نەیتوانیبببوە ئیفلبببیجکەرەش پەتبببا ئەو تەنبببانە  لێکبببۆڵەرەوان،

 .بگرێ ناڕاستەوخۆکانی شەڕە و تێرۆریستییەکان
 

 ئبببابلۆقە مبردنبببی": گبببو  نیبببووزی فببباکس بە ئەتبببۆمی ئێرانبببی دژی یەکگرتبببوو سیاسبببیی بەرپرسبببی برادسبببکی، جەیسبببۆن
 ێجێەەجب هبۆی نابێتە و نابەرپرسیارانەیە شتێکی کۆرۆنا ڤیرووسی هۆی بە ئێران لەسەر یەکگرتووەکان واڵتە سەرەکییەکانی

 ".گەندەڵی و ناکارامەیی لەمەڕ ڕێژیم تۆمارکراوی بەباشی مێژووی بنچینەییەکە؛ گیروگرفتە کردنی
 
 کە ئەوەی هببۆی بەێببتە لەوانەیە تەندروسببتییەکە بەرببباڵوە قەیببرانە کە بکببا ئەوە گریمببانەی لەوانەیە مببرۆڤ کە کاتێکببدا لە

 لە کە وایە پێیببان ڕەخنەگببران دەقەومببێ، خۆیببدا انیسببنوورەک چوارچێببوەی لە کە بکبباتەوە شببتە ئەو لەسببەر جەخببت ئێببران
 گوشبار و یەمەن شبەڕی عێبراق، هێرشبەکانی کبردوە، زیاتر ترسناکەکانیان ئاکارە ئەوان سەرقاڵە، دنیا زۆربەی کە کاتێکدا
 .سووریە لە ئەسەد بەشار لە پشتیوانی وەک ئیدلیب لە نەیاران پێگەی دوایین سەر خستنە

 
 ترسبببی لە کە زینبببدانی ٣٦ کەم منبببی کە گەیانبببد ڕای پێنجشبببەممە ڕۆژی نێبببونەتەوەیی ەبببوردەییلێ ڕێکخبببراوی لەوە، جبببگە

 هێبمە دەسبت بە داببوو نیشبان ناڕەزایەتییبان ببۆتەوە بباڵو کاولەووەکانبدا بەندیخانە لە کە کۆرۆنا، ڤیرووسی بە گیرۆدەبوون
 .کوژراون ئەمنیەتییەکان

 
 هەوڵەکبببانی بە پبببێش تببباران کە گەیانبببدوە ڕای یەکگرتووەکبببان ەتەوەن سبببەربە ئەتبببۆمیی چببباودێریی ڕێکخبببراوی هەروەهبببا

 ڕێکخبراوی وتەبێژێکبی چوارشبەممە، ڕۆژی. دەگبرێ واڵتە ئەو ئەتبۆمیی بەرنامەی بە پێوەندیدارەکان چامکییە ڕوونکردنەوەی
 .دەکا دروست پێشەکەوتوو سانتریفیووژی ٦١ ڕۆژانە ئێستا هەر ئێران کە گەیاند ڕای ئێران ئەتۆمیی وزەی

 
  و بەکرێگیراو بۆ دارایی دابینکردنی و خۆی مانەوەی بە دان پێشترێتی لە بەردەوامە ئێران": برادسکی گوتەی بە
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 دەرەوەی کاروبباری وەزارەتی گوێرەی بە. ئابوورییەدا قەیرانە ئەو کاتی لە تەنانە  خۆی، خەڵکی جیا  لە هاوبەشەکانی،
 کە لەوەی زیباتر %٣٣ پاسبدارانی سبپای ببودجەی ڕاببردوودا مبانگی لە تەنیبا انئێبر گەورەی ڕێبەەری یەکگرتووەکان، واڵتە

 مەترسبیی کەواببوو،. کبردوە زیباد هێنبدە دوو لە زیباتر بەسیجیشبی هیبی و سبەر بردۆتە کردبوو داوای ڕۆحانی کۆمار سەرۆک
 ".زۆرە گەلێک داها  بردنی بەمڕێدا

 
 لە ،٤١١١ کببوژراوان ڕێببژەی و بببوو کەس ٦٦٢٢١ بببووان گیببرۆدە ڕێببژەی بببارەی لە فەرمییەکببان ئامببارە پێنجشببەممە، ڕۆژی تببا

 ٢١١١١ لە زیباتر و دراوە حەشبار ڕاسبتەقینە ئامباری دەڵبێن نەیارەکبان ڕێکخراوە بەاڵم. حەشیمە  میلیۆن ٨١ خاوەن واڵتێکی
 .ووەب تووش شێوە توندترین بە کە ناڤینە خۆرهەاڵتی واڵتانی لە یەکێک ئێران ئێستا ئا. مردوون کەس

 
 بە یەکگرتووەکببانی واڵتە ڕۆحببانی حەسببەن کۆمببار سببەرۆک فێببورییە، مببانگی لە کۆرۆنببا ڤیرووسببی هێرشببی سببەرەتاکانی لە
 کە کببرد ئەوەی بانگەشببەی و، کببرد تاوانەببار "نێونەتەوەییەکببان ڕێککەوتببنە پێشببێلکردنی و پمشببکی و ئببابووری تێرۆریممببی"

 .گرتوە شیاو شێوەیەکی بە ئێرانییان گیانی یڕزگارکردن لە ئەوانی توانایی سەختەکان ئابلۆقە
 

 چەنبد ئێبران": گبوتی نێبونەتەوەیی و سبتراتێژیک تبوێژینەوەی ناوەنبدی نباڤینی خۆرهەاڵتی بەشی سەرۆکی ئالتێرمەن، جان
 ەنیبی لەوەدا شبکم مبن بەاڵم ئبابووری، خراپی بەڕێوەبەریی و نەخۆشییە ئەو بوونەوەی باڵو لەوانە هەن، گەورەی گیروگرفتی

 ".نییە تەندروستییدا بەرباڵوی قەیرانی و ئێرانییان بەشمەینەتیی لە تاوانێکیان یەکگرتووەکان واڵتە ئابلۆقەکانی کە
 

 کردبببوو واژۆی ئۆبامببا بەڕێببوەبەرایەتیی کە ٢١١٥ سبباڵی ئەتببۆمیی ڕێککەوتنببی لە ترامببپ ئێسببتا، لە پببێش سبباڵ دوو نببمیکەی
 کاربەدەسبببتە و دیپلۆمبببا  لە دەرزەنێبببک نبببمیکەی حەوتبببوویەدا، ئەو ەرەتایسببب لە. چەسبببپاندەوە ئابلۆقەکبببانی و دەر هببباتە

 مبادەلەین پێشبوو دەروەی کاروبباری وەزیبری نێویاندا لە ئورووپا، یەکیەتیی و یەکگرتووەکان واڵتە پێشووەکانی ئەمنیەتییە
 دەرفەتبی تبا کەن سبووک لۆقەکبانئاب کباتی شێوەی بە کەم منی کە کرد یەکگرتووەکان واڵتە دەوڵەتی لە داوایان ئۆڵەرایت،

 .بێ پێک گیرۆدەبووان بە پێڕاگەیشتن
 

 دووپببباتی و نیبببیە پمشبببکی کەرتبببی لەسبببەر کاریگەرییبببان ئابلۆقەکبببان کە داوەتەوە واڵمبببی ترامبببپ، بەڕێبببوەبەرایەتیی بەاڵم
 ئەم گیردەببووانەی و گەمبارۆدراو واڵتە ئەو یبارمەتیی تبا ڕاداشبتوە زەیتبوونی چڵبی سبەرەتاوە، لە واشبینگتۆن، کە کردۆتەوە
 ڕێکخبراوی یبارمەتیی لە خۆیان ڕابردوو مانگی تاران کاربەدەستانی ئابووری، بێدەرەتانیی بانگەشەی سەرەڕای. بکا ڤیرووسە

 .دایە  کۆنترۆڵ لەژێر دۆخەکەیان بۆخۆیان گوتیان و بوارد سنوور بێ پمشکانی فەڕانسەویی
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 میلیبارد ١ کە کبرد ئاشبکرای ئێبران کۆمباری سبەرۆک ئبابووریی ڕاوێژکباری و،ڕاببردو هباوینی" کە، کرد بەوە ئاماژەی برادسکی
 وەزارەتبی کە نەکەیبن ئەوەش باسبی ببا. ببووە ون کراببوو تەرخبان دەرمبان و بنەڕەتبی شبتومەکی کردنبی هاوردە بۆ کە دۆمر

 ئێببران لە دەرمببان نببانیبەرهەمهێ کۆمپانیببای لە کەلکببی ڕێببژیم کە کببرد ئاشببکرای ٢١١٨ سبباڵی یەکگرتووەکببان واڵتە دارایببی
 ".بدا نەو  پارەی بتوانێ کە بکەن سووریە یارمەتیی تا وەرگرتوە

 
 لە کەلببک کۆرۆنببا ڤیرووسببی قەیرانببی لەگەڵ بەربەرەکببانی بببۆ دەتببوانێ تبباران کە کببردۆتەوە جەختببی واشببینگتۆن لەوە، جببگە

 .هەڵگر  لێ دۆمری میلیارد ١ ڕابردوو حەوتووی ڕۆحانی کە وەرگرێ، نەتەوەیی سامانی پاشەکەوتی
 

 بتبوانێ تبا ببداتێ قەرز بە دۆمریبان میلیبارد پێبنر کە کبردوە دراو نێونەتەوەیی ڕێکخراوی لە داوای تاران ئەوەشدا، لەگەڵ
 پەیبامێکی لە. دەگبرێ کبارە بەو پبێش کە گەیانبدوە ڕای واشبینگتۆن و، بەرێ بەڕێبوە نائاسبایی ببواری دابینکردنبی بەرنامەی
 چببونکە دەکببرێنەوە، دیببکەدا حەوتببووی لە ئابوورییەکببان کەرتە حەوتببووە ئەم کە گەیانببدوە ڕای انیڕۆحبب دیببکەدا، تێکەڵببی
 .بووە تێپەڕ ڤیرووس بوونەوەی باڵو دۆخی دژوارترین

 
 پبارە خەرجکردنبی شبێوەی کە نیبیە مبومکین ئەوە": گبوتی پرایبۆریتیم دیفێنس ڕێکخراوی سیاسیی بەرپرسی فریدمەن، بنیامی
 هەوڵ بەڕێبوەبەرایەتی کە دراو نێبونەتەوەیی ڕێکخبراوی دۆمرەی میلیبارد پێبنر ئەو ئەگەرچی بکرێ، ۆنترۆڵک ئێران لەمیەن

 بەکرێگیراوەکبانی ببۆ ئێبران پشبتیوانیی دەتبوانین ئبێمە بەاڵم بێ، چاودێریکراو و ئاراستەکراو دەکرێ بگرێ، پێ پێشی دەدا
 بیبانووی دەتبوانێ کە هەمیشبەیی، بکاتە یەمەن ئاگربڕی کە کەینب ناچار سعوودی عەرەبستانی و بکەین سنووردار عێراق لە

 بە خێببرا، هەنگبباوێکی بە و بکببا ببباش کببارێکی دەتببوانێ واشببینگتۆن. بکببا بنکببۆڵ یەمەن حوسببییەکانی یببارمەتیی بببۆ ئێببران
 ".کاب سنووردار ئەتۆمییەکەی بەرنامە و بەرجام بە ملکەچەوون بۆ بگەڕێنێتەوە ئێران ئابلۆقەکان هەڵپەساردنی

 
 جیاوازیبان بۆچبوونی ڕەخنەگبران بەاڵم دەکبا، سبەرف پەتباکە بەرەنگاربوونەوەی بۆ پووڵەکە کە بووە پێداگر ئایینی ڕێژیمی
 حیمببوڵاڵی پشبتیوانیی لە دەرەکییەکانیبان، چبامکییە ببۆ دارایی دابینکردنی بۆ ئەوان کاری تەنیا ئەوە کە پێداگرن و هەیە

 لە هۆشببەەر مببادەی ڕایەڵەکببانی هەروەهببا و یەمەن و عێببراق لە بەکرێگیراوەکببانی و ریەسببوو دەوڵەتببی تببا بگببرە ڕا لوبنببان
 .دەکا ئاسانتر ڤێنێمۆئێال،

 
 متمببانە بببۆ ئێببران ڕێژیمببی": کببرد زیبباد ئەوەی نبباڤین خببۆرهەاڵتی ئەنیسببتیتۆی لە ئێببران بەشببی سببەرۆکی ڤاتانکببا، ئببالێکس
 نەخۆشببانی واتە مەبەسببتە کە خەڵبکەی ئەو دەسببتی بگبباتە تبا یچبباودێر ژێببر بخبرێنە دەبببێ دۆمرەکببان گشبت. نببابێ پێکبردن
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 مەترسببیی نێوخببۆییش دووبەرەکیببی و گەنبدەڵی بەڵکببوو پڕتێچببوون، کە نببین ناڕاسبتەوخۆکان شببەڕە تەنیببا ئەوە. ١٩ - کۆڤیبد
 رسببییمەت و نیببیە شببەفاف نەریببت پێببی بە ڕێببژیم. دەنێببردرێن ئێببران بببۆ کە نێببونەتەوەیی دارایببی یببارمەتیی سببەر بببۆ جیبدین
 ".بەهێمە گەلێک دارایی یارمەتیی و قەرز لە وەرگرتن خراپ کەلکی

 
 (بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ی٧٧٢ ژمارەی لە)

 
 ٢١٢١ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 ---------------------------------------------------- 

 
 دانی لەدژی ئێرانپاراستنی گوشارەکان و پەرەپێ

 
 ئادام کرێدۆ -واشینگتۆن فری بیکن * 

 
 (بدا ێپ ەیرەو پ یمێبپار رانێئ رەس یختەز ەک داەد نەڵێترامپ ب ییتیەراەبەوەڕێب کانێیەنو ییەربازەس ەشەڕەه یدوا)
 
تباران  نیەمەل ڕیخویسب یسبتکردەد یکێمبانگ ینباردن ەوانەل ،یربازەسب ەیشەڕەه یندنەسەرەپ یترامپ دوا ییتیەراەبەوەڕێب
 رەسبەل خبتەز ەڕیوپەئ یتبەمەڵه "یدانێبپەرەو پ سبپاندنەچ" ۆبب ێنبو ڵبیوەه رەسەکار ل یکیرەخ ابردوودا،ڕ یوتووەح ەل
 .ەرانێئ
 

 یختبەز یاترکردنیبز ەب ەژێبدر یسبپ یشبکۆک ەک انبدەیاگڕ یکنبیب یفبر نۆنگتیواشب ەترامبپ ب ییتیەراەبەوەڕێب یکێستەدەکارب
 رەسب ەهباتن یدوا ەتباران ل ەک کیەداوا ،”ەنیەمەمەه یژێوتبوو“ یمێبم رەس ەتێب ەک کێتا کات ادەد رانێئ رەس ۆب یئابوور

 .ەوەتۆکرد یتڕەترامپ  مارۆک کۆرەس یکار
 

 ەل ەنبباوچ یکانییەسببتیرۆرێت ەکخببراوڕێ ەل رانێببئ ییوانیپشببت رەسببەل ەقۆئببابل کەو ،ەبببژارد کێببتاقم ەل ریببب سببتانەدەکارب
 نیدابب ۆب انۆڵیچۆکەو لوبنان چامکن و تاران چ یەسوور ن،ەمیە راق،ێع یکانییەراناوەیق ەنێشو ەل ەک ،ڵاڵمبویح اندایوێن
 ەک کێنێشبو کبان،ەکگرتوویە ەوەتەن یکخبراوڕێ ەل کەئبارادان و ەل ەکیبد ڵبیوەه سبتاێئ. ەوەنەکەد کبا،ەد انییرەەڕێو  کاەد
  کەو یتاناڵو ەل رانێئ نیەمەل یربازەس یلەلوپەک ینڕیک رەسەل ەقۆئابل ەیوەژکردنێدر ەیترامپ بناغ ییتیەراەبەوەڕێب
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 .یژەڕێداد ن،یو چ یەووسڕ
 

 ەتاڵو ەک یتیەئاشببببکرا گوتببببو ەب مببببارۆک کۆرەسبببب"گببببو ،  یکنببببیب یفببببر ەب یتیەراەبەوەڕێببببب یرزەبیەپببببا یکێسببببتەدەکارب
 ەیوەئ ۆبب رانێبئ یکبانەدخوازانەب ەئاکبار رەس ەبخات چووێتا ت داەد ێپ ەیرەو پ ێنێسپەچەد ختەز ەڕیوپەئ کانەکگرتوویە
 ".بکا ەنیەمەمەه یژێوتوو ەب ستەد میژڕێ ەک
 
 یسبببپا نیەمەل سبببتکردەد یکێمبببانگ ەیوتووانەرکەسببب ینببباردن یدوا کیەوتبببووەح ەل متبببرەک رانێبببئ رەسببب ۆبببب اتریبببز یختبببەز

 یدوا یکێشببەب ەک ،ەرانێببئ یکیسببتیبال یکەمووشبب ەیرنببامەب ەل رچبباوەب یکێنگبباوەه ەک ێجببار د مەکیە ۆببب ،ەوەپاسببداران
 وەل ەوێشب مبانەه ەب رانێبئ. ێبەد دراوێپەگڕێ ،ەوەکانەکگرتوویە ەوەتەن نیەم ەل یربازەس یلەلوپەک ەیقۆئابل یرانیگەڵه

 ەیگێپب ٤١١ رەسب ەکباتەد رشێبه  ەک ەکبردو ەیشبەڕەو ه ەکبردو اتریبفبارس ز ینداوەک ەل یکانییەانەڕش ییەچامک داەانییدوا
 .ایند یرەرانسەس ەل کایمرەئ ییربازەس
 
 ییربازەسببب یلەلبببوپەک ەیقۆتبببا ئبببابل ەکیبببرەخ کبببانەکگرتوویە ەوەتەن ەل یدزەترامبببپ ب ییتیەراەبەوەڕێبببب ،ەمبببانگ نبببدەچ
 داییبدوا یوتبووەح نبدەچ ەل یکبانڵەوەه وەئ. ێد ییتباۆک داڵمسباەئ ییتباۆک ەل ەک ەوەبکات ژێدر رانێئ رەسەل ەیینووکەه
 ەتێببەد وتووەشبکێپ ۆڵیکوچبەچ ەب رانێبئ یشبتنەیاگڕستەد ەک ێنبێب دامنبەئ یتباناڵو ەب  ەناعەق ێوەهەیو د ەوەتۆکرد ڕچ
 .دراوەنێپەگڕێ ۆڵیکوچەچ ینانێمهەرهەب ییاریزان ەیوەوبووناڵو ب ممیرۆرێت ەیشەڕەه یرچاوەب یرەسەچوون ۆیه
 
 ییاسببای یەوێشبب ەب ەک ێدرەد رانێببئ ەب ەگڕێببو  ێدێببپ ییتبباۆک ەکەقۆئببابل کببا،ەن کێببکار  یهبب کببانەکگرتوویە ەتاڵو رەگەئ
 .ڕێبک وتووەشکێپ ییربازەس یلەلوپەک
 
و  یەووسببڕ کەو کببانەکگرتوویە ەوەتەن یشببیئاسا ینەنجببومەئ ینببدامانەئ ەب  ەنبباعەق ێتببوانەن کببانەکگرتوویە ەتاڵو رەگەئ
 ەتێببەد ەک ،ێرگبرەو ەناسبراو "ەتکیبپەلەپ" یتەاسبیس ەب ەک ەیوەل لبکەک ێچەدێبو ،ەوەنەبک ژێدر ەکەقۆئابل ەک ێنێب نیچ
 ەک ەیتببانڵەوەد وەئ مببووەه. رانیببگەڵه ٢١١٥ ییمۆتببەئ یوتنببەککڕێ یدوا ەک یئببابوور ڕیچبب ەیقۆئببابل ەیوەپاندنەسبب ۆیهبب
 ەل ۆییوخبێن ییاسبای یکێدوانێبل ەیرێگبو ەب رگبرن،ەو "ەتکیبپەلەپ" یتەاسبیس ەل لبکەک تبواننەکبرد د ۆواژ انەیکەوتنەککڕێ
 کنیببب یفببر ۆببب ۆئببێمپۆپ کیببما ەوەرەد یکاروبببار یریببزەو نیەمەل ڵامسببەئ یتاەرەسبب ەل ەک ەوەرەد یکاروبببار یتبەزارەو نیەم

 .ەویەکرا استڕپشت
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 وەئ یدراو یوتەکەپاشب یرجکردنبەخ ەب ەژێبدر ەیکەتڵەوەد ،ەوەتۆبب واڵبب رانێبئ ەل ناۆرۆک یسۆریاڤ یتاەپ ەک کداێکات ەل
 انبببدایوێن ەل دا،ەد ەیکییەمۆتبببەئ ەمرنببباەب یدانێبببپ ەشبببەو گ  اڵو ەیوەرەد ەل یکانییەسبببتیرۆرێت ەنیۆراسبببەپۆئ ۆبببب ەتاڵو
 .یانیتاڵهاوو ۆب یپمشک ییتەارمی ەب دایب ەک ەیوەئ یاتیج ەل ،ەمۆتەئ یمەۆب ییکەرەس یشەب ەک میۆرانۆئ یتاندنیپ
 
 یتەەیتبا ەب ،ێنبەیەبگ رانێئ یکەڵخ ەب رەرەز ەک ییەن ەوەئ ۆب ێنو یکەیەقۆئابل  یه ەک ەداگرێترامپ پ ییتیەراەبەوەڕێب
 ەگڕێب ەک داەد رەمپڕیب ەب ەژێبترامبپ در ییتیەراەبەوەڕێبب. ەوەتۆگرت یرانێئ یتوندەب ەک نا،ۆرۆک یسۆریاڤ یتاەپ یکات ەل
 .بکا ەهاورد کانۆییەمر ییەستیداوێو پ رمانەتا د داەتاران د ەب
 

 کەو ،ەسببتانۆدۆڤمر ییتەارمیبب رەسببەل ییرەگیکببار کببانەکگرتوویە ەتاڵو یکببانەقۆئابل": گببو  یکنببیب یفببر ەب کێسببتەدەکارب
 ەتاڵو ۆیەببب کببا،ەد رانێببئ ەیوسبباوەچ یلببەگ ەل یوانیپشببت مببارۆک کۆرەسبب. یببیەن یپمشببک یلەلببوپەو ک رمببانەد ،ینەمەخببوارد

 ".ێب فافەش ەستانۆدۆڤمر ییتەارمیتا  ەوەتۆکرد ەوەسیسو ەیگڕێ ەل ەیستانۆدۆڤمر یکڵێکانا کانەکگرتوویە
 

 نباۆرۆک یسبۆریاڤ یتاەپ ەب داریندەوێپ ییتەارمی ڵیقەوو ەل بواردنۆخ ەب ەژێدر رانێئ یمیژڕێ مەاڵب": یگوت ەکەستەدەکارب
 ".داەد ەوەکانەکگرتوویە ەتاڵو نیەمەل
 

 یسببووک کردنبب رەسببەل یداگرێببپ ەب ەژێببدر اکانیدیببم ەل انیببمانانەیو هاوپ بامبباۆئ یشببووێپ ییتیەراەبەوەڕێببب یسببتانەدەکارب
 ەسببتانۆدۆڤمر ییتەارمیبب ەب رانێببئ یشببتنەیاگڕستەد ەب شێپبب ەقببانۆئابل وەئ ەک نەکەد ەشببەبانگ ۆدر ەو ب نەدەد کببانەقۆئابل
 انیبکیەداوا داەانییبدوا مەل کانەکگرتوویە ەتاڵو یشووێپ یرزەبەپل یستەدەربکا ٥١ ەل کهاتووێپ کێتاقم مدا،اڵو ەل. ێگرەد

 .بدا ختەز ەڕیوپەئ یتەمەڵه ەب ەژێکرد تا در یسپ یشکۆک ەیئاراست
 

 ەڵگەل یکببینم یینببدەوێپ ەک ەوەنیژێتببو یکێنببدەناو کان،ییەموکراسببێد ەل یکۆداکبب ەیزراوەدام ییرەشببخێستپەد ەب ،ەکەنببام
 مکبانەتبا م ەخبتەز ەڕێوپەئ یتبەمەڵه یکردنب ەنبدێدوو ه یکبات ستاێئ“: انیگوت ەاش اوانڕ ،ەیەترامپ ه ییتیەراەبەوەڕێب

 یرکوتەو سبب ممیالیببرەمپیئ ،یمۆتببەئ یایببخول یرفەسبب کەوەن ن،ەکببب رانێببئ یکببەڵخ یرفەسبب انەیببکەپار ەک نێناچببار بکببر
 ”.ۆییوخێن
 
 ەیبیوەتەن یشبیئاسا یسبتانەدەو کارب مێوڵببا ر،ۆناتیسب ەوانەل کبان،ەکگرتوویە ەتاڵو یشووێپ یستانەدەکارب ەل ەتاقم وەئ
 ەیاتکب وەتبا ئ انبد،ەیاگڕ رانێبئ ییسبالمیئ یمبارۆک رەسب یکانەقۆئابل یسووک کردن ەڵگەل انۆیخ یتوند ییتیەدژا" شوو،ێپ
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 ەبببارمت مببووەه ،ێنێشببەوەدەڵه ەیکییەکەو موشبب یمۆتببەئ ەیرنببامەب ،ێگرەدەڵببه ممیببرۆرێت ییوانیپشببت ەل سببتەد میژڕێبب ەک
 ەیانەییبزەب ێبب یرکوتەسب ەب ییتباۆو ک ەوەتێنێکشبەد نڤینبا یتەاڵرهۆخب یتباناڵو ەل یکبانەمێه کبا،ەئبازاد د کانییەکایمرەئ
 ".ێنێد رانێئ یکەڵخ
 

 یسببووک کردنبب یکببات سببتاێئ ەک": گببو  یکنببیب یفببر ەب کانییەموکراسببێد ەل یکۆداکبب ەیزراوەدام یکۆرەسبب تم،یوۆدوببب مببارک
 یکبانەکردن زڕو جبا کانییەربازەسب ەشبەڕەه یببوون اتریبز یگرتنب رچباوەب ەل ەب یتەەیتا ەب ،ییەن رانێئ رەس یکانەقۆئابل
 ".فارس ینداوەک ەیناوچ ەل کانییەکایمرەئ ۆڕەپاپ
 

 یکەو مووشبب یمۆتببەئ یکببەچ ەب شببتنەیگ ۆببب شببانۆخەن ەیگڕێبب ەک ێریبببگ ێپبب یشببێپ ێبببەد رانێببئ یمببیژڕێ": یگببوت تمیوۆدوببب
 ەل انیبژ یتبەپ ەک یبیەن ەوەئ یکبات ستاێئ. داەن ێپ ەرەپ یکانەداریترسەو م ەرانەدەدن ییەو چامک رەب ەتێگرەن کیستیبال
و  ییئورووپببا یتباناڵو ەل کێنبدەه کەروەه م،یژڕێب یسبەد ەنەیببد کببانەقۆئابل یسبووک کردنب ەب مرۆد اردیبلیم نبدەچ ێیتبو
دووقبا   خبتەز ەڕیوپەئ یتەمەڵه ەک ەیەوەئ یکات کووەڵب. نەکەد اریشنێپ باماۆئ یشووێپ ییتیەراەبەوەڕێب یستانەدەکارب
 ەوەتەن یکبببببانەقۆئابل ەیوەانبببببدنەڕگ ەو ب ەوەکبببببانەکگرتوویە ەتاڵو نیەم ەل ەتکیبببببپەلەپ یتەاسبببببیس ەب کەو ن،ەیببببببک
و  وتووەشبکێپ ۆڵیکوچبەچ ینبڕیک ۆبب رجبامەب ەب کانەداریبندەوێپ ەتەرفەد ەل لبکەتباران ک ەک ەیوەئ شێپب ن،کاەکگرتوویە
 .ێرگرەو ییمۆتەئ ەیرنامەب یدانێپ ەرەپ
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٧٣ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی مای ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 ---------------------------------------------------- 
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 دوای هەڵە گەورە سەربازییەکانی ئەم دواییانە، تاران دەیهەوێ خۆی بوێر نیشان بدا

 
 بێن وۆلفگانگ –واشینگتۆن تایمز 

 
 شبا،ێاکڕ ۆیخب یم ۆبب یایبدن یرنجەسب رانێبئ ،یبازەسب یسبتکردەد یمبانگ مەکیە یکردنبەڕێب یدوا شێوپەمەل وتووەح ندەچ
 ڵبیوەه ەارانیوشب رۆز ەک ،یسبالمیئ یمبارۆک یماێه ەک ژنێچەد ەزنانەم ەڵەه وەئ یئازار شتاێه یکانییەربازەس ەمێه مەاڵب

 .نەکەد وشدارەخ ،ێنێبنو ۆیخ ەناوچ یزنەم یکێتەاڵسەد کەو ەداو
 

 ییربازەسب یمێبه ەک ەیەنمبوون مبانەه ەیوەدووپباتەوون ،ەممەدووش یژڕۆ ەل انۆیخ یکەمووش ەیقەت ەب یرانێئ 38 یکوژران
 ەکوشبند ەڵەدوو ه وەئ. کوشبت انیسبەک ١٧٦خبوار و  ەخسبت انییبنەدەم یکبەیەکڕۆف ەزارانەرمەش شێپەمەتاران چوار مانگ ل

 لیائڕسبیئ کەو اسبت،ەڕوێن یتەاڵرهۆخب ەل یکبانەرەدژب یهاوشبان ەک کێتاڵو کەو رانێئ یسفکردنەو ۆخ ەیوانەچێپ یتوندەب
 .ەوەنەدەد انەیکەتاڵو رەس ۆب کایمرەئ یکێرشێه رەه یرچەرپەب ەڵێد ەک نەیناک شەوەئ یباس ،ییەسعوود یبستانەرەو ع
 
 ڵوەه ەیەوانەل رانێبئ ەک نەدەد یشبدارۆه رۆڵەکبێل کێنبدەه ن،ێبنب داەوەددان ب نەنباک زەح رانێئ یرانەەڕێ ەک ەاستڕ ەوەئ

 ییژێسبتدرەد. تاوانەبار بکبا کبایمرەئ ایب یسبعوود یبسبتانەرەع ،یکانییەربازەسب ەچبووێت ڕپ ەڵەه یکردن شۆپەردەپ ۆبدا ب
 ەل انۆیببخ ەییناکببارام ێوەانهیببتبباران ب ەل رانەەڕێبب ەک ێبگببر ەرچاوەسبب ەوەوەل ێتببوانەد ەوێشبب مببانەه ەب رانێببئ ییربازەسبب
 ەیوەوکبردناڵب ەب انیبرانێئ تبان،اڵو نڤینبا یتەاڵرهۆخب ەیرانسبەس ەل ەچبونک ،ەوەبشارن ١٩ - دۆڤیک ەیوەوبووناڵب رەرامەەب
فدانسببتان، پاکسببتان و ەئ ەل انەیکییەشببۆخەن ەکببردو انیبباڕ ێوەل ەک شۆخببەن یکببەڵخ ەچببونک ەتاوانەببار کببردو یەتبباەپ وەئ
 .ەوەتۆکرد واڵب رانێئ یکینم یتاناڵو
 
 رۆز یکببێمیژڕێ ەوەئ": یگببوت شببنەیفاوند رەیتیببرەه ەل نینبباو یتەاڵرهۆخبب یتەاسببیس یرزەبەپببل یکێرەژێتببو پس،یببلیف مببمەیج
 یرەسبب ەببردن ەب ەییناکببارام یئاشبکراکان ەشبانین رەسببەل ەیوەکباردان ێوەهیببب رانێبئ ەک ەرۆز یرەگەئ یەوا مێپ،ەکیژۆلۆدئیبئ

 یبیەن رەگیو کبار  ەاڵسبەد نەخباو شەنبدێه رانێبئ یاستەڕب ەک نەخەدیرەد ەک ەیگانەڵب وەبدا تا ئ شانین دا یبلەت یئاست
 ".کاەد ۆب ەیشەبانگ ۆیخۆب ەک
 
 و  شێپ ەتێنێب نگیس ێچەدێو رۆز": یگوت ەممەشێس یژڕۆ ەل ممیتا نۆنگتیواش ەڵگەل کداێژێوتوو ەل پسیلیف مدارڕێ
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 داەد ڵوەه مەاڵب ەمواز ەیکییەبازەسب یمێبه ێزانبەد میژڕێب. شووێپ یکانەکیژۆلۆدئیئ ەوپووچڕپ ەقس مانەه رەس ەوەتەڕێبگ
 ".ەوەبکات ۆیخ ۆڵەیت ’نیندا یقوربان ەیئاماد اریستەه ییرئاواۆخ ەیوێئ ەل اتریز ەمێئ‘ ەوەئ یگوتن ەب
 
 ییتیەراەبەوەڕیبب ەک یەدا کێبکات ەو ل ومباونەق ۆییوخبێن یمبەرهەب یکبەچ ەب انەیربۆز رانێئ یکانەکوشند ییەربازەس ەڵەه

 نیەم ەل  ەەیتببا ەتبباران، ب ەب یانیببب ۆڵیکوچببەچ یشببتنۆفر ەڕمەل کببانەکگرتوویە ەوەتەن یکببانەقۆئابل داەد ڵوەترامببپ ه
. نۆنگتیواشبب یداوا یبببوون متببرێهەب ۆیهبب ەبببنەد کببانەڵەه ۆئبباخ ێببب شببکرائا ەمبباو ێجببار. ەوەبکببات ژێببدر ەوەنیببو چ یەووسببڕ
 ەن رانێببو ئ نەکەد یتیەراەبەوەڕێببب ەینبباوێکارهۆه رەسببەل خببتەج ەانییببدوا مەئ یکببانەووداوڕ یەوا انێیببپ رۆڵەکببێل کێنببدێه
 .بکا یشۆیخ ییربازەس یمێه ۆڵینترۆک ێتاران ناتوان داییاستڕ ەل کووەڵب ،ەاریرپرسەناب یکێرەکتەئ اینەت
 

 ەک کێببتاڵو رەه ایبب نیچبب ،یەووسببڕ ەدا ب انییشببدارۆه ابببردووڕ یوتببووەترامببپ ح ییتیەراەبەوەڕێببب یرزەبەپببل یسببتانەدەکارب
 یتەاسبیس“ ەیوەکباراکردن یمباەتەب کبانەکگرتوویە ەتاڵو ،ێبگبر ۆڵکوچبەچ رەسب ەیقۆئبابل ەیوەژکبرانێدر ەب شێپب ێوەهیب
 ەیرنببامەب ەڕمەل بامبباۆئ یمەردەسبب یوتنببەککڕێ ەل کێشببەب کەو ەک رانێببئ رەسببەل یهببانیج ەیقۆئببابل ەوات یە”ەتکیببپەلەپ
 ،ەکیببد یرانببەکۆواژ یرچببەگەئ ر،ەدەهببات ەوتببنەککڕێ وەل ٢١١٨ ڵیترامببپ سببا مببارۆک کۆرەسبب. رانیببگەڵه رانێببئ ییمۆتببەئ
 .منێپاریب ەداو انڵیوەئورووپا، ه ەل کایمرەئ ییکەرەس یمانەیهاوپ اندایوێنەل
 
 ،ەببوو داەوەرزببوونەب ەل وامەردەب ەکەوتبنەککڕێ ەل کایمرەئ ەیوەکشان یدوا رانێو ئ کانەکگرتوویە ەتاڵو وانێن یکانییەگرژ
 انیبکانییەکایمرەئ ەمێبه راقێبع ەل رانێبئ یکبانەراویگێکرەب ایشبیلیم ەک ەیوەئ یچبوو، دوا ەڕشب یکیتا نم ڵمساەئ یتاەرەس

 رانێبئ. کوشت ییمانەیقاسم سول یرانێئ یرزەبەپل ڵیاێڕنێو ژ ەویەدا یجواب یئاسمان یکێرشێه ەب نۆنگتیئامانر و واش ەکرد
. ەوەبکبات یمانەیسبول ۆڵەیدا تب ڵبیوەه دەسبەنولئەیع ەیبنک ەل کانەکگرتوویە ەتاڵو یکانەمێه رەس ۆب یکەموش یرشێه ەب
 .بوون شکێم یژانڵەش یتووش داەکەرشێه یکات ەل کایمرەئ ییربازەس یمێه کێنەرزەد
 
و  رانیئامبانجگ ەب ەل وانەل رۆز ەکبرا، چبونک ێلب ییوانیپشبت ەوەانییبتاڵهاوو نیەم ەل مەک یمنب رانێبئ یتبڵەوەکا ، د وەئ

 ەب رانێبئ یئاشکرا بوو سبپا کێکات ییەوانیپشت وەئ مەاڵب. بوون ڕەتوو ەوەکانەکگرتوویە ەتاڵو نیەم ەل یمانەیسول یکوژران
 راێبخ ،ێخبوار ەخستەوو راق،ێع ەل کانییەکایمرەئ ەمێه رەس ۆب رشێه یدوا رێکاتژم ندەچ اینەت ،ینیئوکرا ەیکڕۆف ەڵەه
 .کرد انیەوردنێل یداوا کان،ۆییەوخێن ەنێستەئەرەپ ییەتیەزاڕەنا یدوا رانێئ یرانەەڕی داییتاۆک ەل. چوو وێن ەل
 
 . تاران ۆب ێب زنترەم یکییەزارەرمەش ەیەوانەل مەاڵبوو، ب ەدواوەب یمترەک یدا کوژراو یووڕ ەوتووەح مەئ ەک ەتاز ەڵەیه
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 یوانیپشببت یکۆڕێپبباپ ەب یکێکەمووشبب ەڵەه ەب یرانببێئ ۆڕیعوممببان، پبباپ ینببداوەک ەل نببانێاهڕ یکببات ەل ەممەدووشبب یژڕۆ
 .نا ەوەانۆیخ
 
 ینببداوەک رەسببەجاسببک ل یرەنببدەب ەل ران،ێببئ یباشببوور ەل ەکەووداوڕ": یگببوت ییایببرەد یمێببزمببان ه ەل رانێببئ ینیببۆفمەلەت

 ١٩ داەووداوڕ وەدا، ل یووڕبببوو  نببانێاهڕ یکببیرەخ ەممەکشببیە ەڕۆیویببدوان رانێببئ ییایببرەد یمێببه ەک کببداێکات ەعوممببان ل
دا،  یووڕتباران  ۆب اریستەه یکێکات ەل انۆیخ یمێه رەس ۆب ەکەڵەه ەرشێه ".بوون نداریبر شەکید ی١٥کوژران و  وانەلەم
 یسببپا یکببانەمەلەب کێببکات کببان،ەکگرتوویە ەتاڵو یورووژانببدن ۆیهبب ەبببوو ەکیببد یکێجببار داییببدوا یوتببووەح نببدەچ مەل ەک

. ببوون کانبداەییەوەتەونێن ەئاو ەل نانێاهڕ یکیرەخ ەکرد ک زڕجا انیکایمرەئ یکانەرەکەڕش ۆڕەپاپ ابردووڕ یپاسداران مانگ
 ەشبەڕەوا ه "نەببک یرانبێئ یپبدارۆت یکبێمەلەب رەه ەل ەقەت": ەدا ک یارڕیو ب ەویەدا یکانەورووژاندن یترامپ جواب دڵناۆد
 .نەکەد کایمرەئ یکانۆڕەپاپ ەل
 
 یمێبه ۆڵینترۆک ییتوانا ێنگەڕەو  ەکردو ەڵەیه رانێئ": یترامپ گوت مارۆک کۆرەس ران،ێئ یشووێپ یکانییەمێنگەڕەش یدوا
 ەل کبانەکگرتوویە ەتاڵو یانبوەکڕۆف ێبب یکبەیەکڕۆف ەیوەخبوار ەخسبتن یدوا اببردوو،ڕ ینەژووئ یمانگ ".ێبەن ۆیخ ییربازەس

 ەل رانێببئ یکببانەرزەبەپل ەسببتەدەکارب ەک ەرۆز یرەگەئ": یترامببپ گببوت مدارڕێبب ،ەوەرانێببئ نیەم ەل کانببداەییەوەتەونێن ەئبباو
 سبتەئانق ەب ەوەئ ەک مەببک ەڕبباو ەدژوار مۆبب": یگبوت مارۆک کۆرەس یکات وەئ ".ێکردبەن ۆواژ انەیرشێه وەئ یرمانەتاران ف

 .ەووڕوەرەب رۆز ڕییموکووەک ەڵگەل رانێئ ییربازەس یمێو ه ەیەه ۆوتەئ ەڵەیه یرەگەئ نەڵێد رۆڵەکێل کێندێه ".ەبوو
 

 هبباەروەو ه ەشببکاندو کێببت یرانببێئ ییئببابوور ابببردوودا،ڕ ڵیدوو سببا ەیمبباو ەل کببانەکگرتوویە ەتاڵو یکببانییەئابوور ەقۆئببابل
 ەب رانێببئ یتببڵەوەد یشببتنەیاگڕسەد ەل سببتەربەب ەتۆببب شەکیببد ەینببدێه و ەن ینرخبب ینببیزەو داب نبباۆرۆک یرووسببڤی یتبباەپ
 نیەم ەل متببرەک ەیپببار یرخببانکردنەت ۆیهبب ەتەبببوو ەرانەفبباکت وەئ یئاکببام ران،ۆڵەکببێل یچببوونۆب ەب. یببیدارا ەیرچاوەسبب

 .ەکوشند ەڵەیه یرەگەئ ەیوەرزبوونەو ب نانێاهڕو  ۆڵکوچەچ ۆب ەوەتاران
 
 یەمبواێپ. یبیەن رداخەپ وەو پؤشبت ەکبردوەن ینبانێاهڕباش  ،ییەن مێهەب رۆز ییئاسا ییربازەس یمێه" ،یگوت پسیلیف مدارڕێ
 رۆز یکێشبەب. سبتیوێپ ییکباریتاق ێببەب گبرنەردەو ۆڵکوچبەچ یمەستیس ەل کەڵک ەلەپەب. نەکەد ەلەپ کانداەکار ەل وانەئ
و  نەدەد ووڕ اندایکانییەکەموشبب ەبببنک ەل کێنببدێه ەل رۆز یخببوازراوەن یووداوڕ. نەکببار نبباک یباشبب ەب انیکانەکەمووشبب ەل
  ەل ەئاست وەتا ئ ،ەباو کانداییەرئاواۆخ ییەربازەس ەمێناوه ەل ەیوێش وەب وانەئ ییەموانێپ. نێکوژرەد ەوەنیقەت ەب کەڵخ
 ".ەک نەبک ییکاریتاق ایئاگاداربن  کانییەتییەمنەئ ەنێوشوڕێ
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و  دەسببەلئەئ نەیببع ەیبببنک رەسبب ۆببب رشێببه ەل ەجببگ. ێنببەیەبگ انیببز ێتببوانەد ەک یتیەلماندووەسبب رانێببئ شببدا،ەوەئ ەڵگەل
و ئوروپببا  بسببتانەڕەع کببان،ەکگرتوویە ەتاڵو یسببتانەدەکارب ابببردوودا،ڕ ینیهبباو ەل ەکییەکببایمرەئ ەنۆدر ەیوەخببوار ەخسببتن

 ۆینببباوخەل و ەن ییکەرەسببب ەیگێڵکببب ەب انبببدنەیانگیو ز ییکەشبببمو یرشبببێه یرپرسبببەب ەک ەتاوانەبببار کبببردو ەوەب انیبببرانێئ
 .ەبوو ٢١١٩ ڵیسا ەل یسعود یبستانەڕەع
 
 ،ەنێبو ۆبب. ێاگرڕ نەکەد یکانەنارەک ۆیهاتوووچ ەک یبازرگان ۆڕیپاپ ەیەڕه ییتوانا ەک ەداو یشانین ەوێش مانەهەب رانێئ

 ەببارمت ەب ژڕۆ نبدەچ ەیمباو ۆبب یکانەنیرنشبەو س اگبر ڕ ییایبتانیبر یگرەڵوتگهەن یکۆڕێپاپ رانێئ ابردوو،ڕ یجوم یمانگ
 .گرتن

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٧٤ ژمارەی لە)

 
 ٢١٢١ی مای ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 ---------------------------------------------------- 

 
 ئەوەی کۆماری ئیسالمی دەیخوازێ و ئەوەی ڕۆژئاوا خۆ لە دیتنی دەپارێزێ

  
 ێرنەویل تێل  -ئورشەلیم پۆست 

  
 ەئامببانج ۆیخبب یکببات. ەئاکببام ێببب ەک ەکببردو چبباوڕە رانێببئ رەرامببەەب انیکێتەاسببیس ەوەرۆز یکببییەفراوانڵد ەب ایببدن یرانببەەڕێ
 ،یموکراسبێد یبردنب وێبن ەل ەکرا، وات انیباس ینەیخوم ڵاڵتویەئا نیەم ەل یوونڕ ەب ١٩٧٩ ییسالمیئ یشۆڕش یکانییەکەرەس
 .ادایدن رەسەب ەعێش یسالمیئ یپاندنەو س ییژئاواڕۆ یانیژ ەیوێش
 
 چکبا یه ەمیژڕێ وەئ ەک ەیەوەئ شیوەئ کا،ەئاشکرا د مێهەب یکییەاستڕ یسالمیئ یمارۆک ڵەیسا ٤١ یتەاسیس ەل ەوەنۆڵیکێل
 ەل ۆخبب ژئباواڕۆ ەک ەکییەاسبتڕ ەوەئ. منیژڕێب یهانبدان ۆببب یکەرەسب یپینسبەپر شبتاێه وانەو ئ نباونەن مەو ەیئامانجبان وەئ

 .ێرێبوەد یدانانێدانپ
 

 ".ێچەد وێن ەل یسالمیئ یاسای یدژ کڕییەو ملهو ەڵیندەتا گشت گ ن،ەیبک ەڕش ێبەد ەمێئ": ینووس ینەیخوم
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 انیشببۆیخ یرتۆاپببڕ ەیرێگببو ەب  ەنببانەت ران،ێببئ رەسببەل ەیکییەرەگیو کببار نبباۆرۆک یرووسببڤی ییهببانیج یتبباەپ یاەڕرەسبب
 م،یژڕێبب وێببن یکانۆتونببدئاژ ەنیەم ،ێخراپتببر بببووب شەوەل داییاسببتڕ ەل ەیەوانەل مەاڵب ،ەبببووەه یخراپبب یکییەرەگیکببار
کبور   یکەیەمباو ۆبب کبدارەچ یاوانیبپ ل،یئاور ی١٤ ەل. ەپاراستو انۆیخ یختەز ان،ەیکەنیقەاستڕ ەئامانج ەڵگەل بیرەهاوت

 .ونبو ینیچ ەیکەو ستاف دابووەڵه ینگۆک نگۆه یاڵئا ەگر  ک کداۆڕێپاپ رەسەب انیستەد رموزۆه یرووەگ ەل
 
 ەوەببوون کینم کانەکگرتوویە ەتاڵو ییربازەس ۆڕیپاپ ەپاسداران ل یسپا ییاوانیرەد یمێه ەب رەس یمەلەب ١١دواتر،  یژڕۆ
 کببانەکگرتوویە ەتاڵو یکببانۆڕەپاپ. بببوون یربازەسبب یرەپتۆکببیلێه ەڵگەل نببانێاهڕ یکببیرەخ کانببداەییەوەتەونێن ەئبباو ەل ەک
. سباز کبرد انیبنگەدەنگەد ،ەوەرانانەه یرێئام ەو ب دان ێل ۆب انیرنۆدان، ه ێپ انییشدارۆه ەویۆییەادڕ ەیگڕێ ەجار ل ندەچ
 .شتێه ێج انەیکەنێشو کێرێکاتژم ەیکیپاش نم کانییەرانێئ ەمەلەب
 
 رانێببئ ابببردووداڕ ڵیسببا ٤١ ەل. ەوەبببوون رانێببئ یمببیژڕێ ەگرتببوو ل ەرچاوەسبب یروگرفتببیگ یووڕوەرەب ایببدن ەمو مەب ١٩٧٩ ەل
 یرشبێدانبان، ه مبۆب کێتاقم ،یو حوس ڵاڵمبویح کەو یکانەراویگێکرەب ایشیلیم یستەدەب ای ،ۆوخەاستڕ ۆیخۆب ای وامەردەب

 ،ڵەسبا انەیبد. ببردوون ەوەڕیبب ایدن یرەرانسەس ەو ل استەڕوێن یتەاڵرهۆخ ەل انییستیرۆرێت یو ئاکار یکوژۆڤمر ،یکەمووش
 یئاشببکرا ددانبب ەب یرچببەگەئ ،ەئامببانج وەب ،ێنببێب مەرهەب یمۆتببەئ ەیوز ەک ەداو ەیاوانڕەببێل ڵببیوەه ەوێشبب مببانەهەب رانێببئ
 .دروست بکا  یمۆتەئ یکەچ ێبتوان ەک ،ەناوەن داێپ
 
 ،ەیکییەمۆتببەئ ەرمببانەب یخسببتن ۆلوپببەپ ەل ۆببب کببداڵێوەه ە، ل٢١١٥ ەل. ێنبباب مەو ەیئامببانج وەئ سببتاێئ یمببیژڕێ ێنبباچێو
. کببرد ۆواژ رانێببئ ەڵگەل انیببکێوتنەککڕێ مببانڵئا ەڵگەل کببانەکگرتووەی ەوەتەن یشببیئاسا ینەنجببومەئ ەییشببیمەه ینببدامانەئ
. ببووەه انیسبتەبەم نیباشبتر باما،ۆباراک ئ کان،ەکگرتوویە ەتاڵو یمارۆک کۆرەس اندایوێن ەل کان،ەشدارەب مووەه گومان ێب
 ۆبب انیبمیژڕێ یکبانییەمۆتەئ ایوابوو خول انێیپ وانەئ ران،ێئ ۆب یئابوور یزنەم یکێوتەسکەد ۆیه ەبوو ەک ،ەوتنەککڕێ وەب

 یکێنگبباوەه ەبببوون ک دایەواڕببب وەل وانەئ ەوەل ەجببگ. نتببریمەئ یکێنێشببو ەتۆکببرد انیببایو دن ەسببتاندوەو ڵسببا ١٥ مەک یمنبب
 .ەگرتوەڵه تاناڵو ۆڕیک وێن ۆب رانێئ ەیوەاندنەڕو گ کانییەندەوێپ ەیوەکردن ییئاسا وەرەب انینگیگر
 
: ەوەمێبڕبگ کبرد،ەد ەیقسب ٢١٢١ یەیژانبو ی٨ ەل ەک کبان،ەکگرتوویە ەتاڵو یمبارۆک کۆرەسب یزمبان ەبا ل. بوون ەڵەه وانەئ
 اردیبلیم ١.٨ ەک مەنباک شەوەئ یدرا، باسب ێپب انیبمرۆد اردیبلیم ١٥١کرا، و  ۆواژ ٢١١٥ ەل ەک ەیکەمژانەگ ەوتنەککڕێ یدوا“

 انیبهاوار وانە، ئ”سبپاس“ نڵبێب کانەکگرتوویە ەتاڵو ەب ەیوەئ یاتیج ەل. بوو اتریز ییتیەدوژمنا رانێبوو، ئ غدەن ەیپار
 رانێبئ یەدوا. ”کبایمرەئ ێبمر“کرد  انیکرا هاوار ۆواژ ەکەوتنەککڕێ ەک ەیژڕۆ وەئ وانەئ داییاستڕ ەل. ”کایمرەئ ێبمر“کرد 
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لوبنبان،  ،یەسبوور ن،ەمیە ەل وتەبوو،ەک یریبگ ەکەوتنەککڕێ ەل ەک کییەدارا ییوانیپشت ەب ر،ۆرێت ینێاتەڕت ەکرد ب یستەد
نبان،  ەوییەکانمبانەمانەیو هاوپ ەمێئب ەب اببردووڕ یوەشب ەیکانەمووشب وەئ. دروسبت کبرد انیمەننەهەج راقێو ع فدانستانەئ
 ”.اندەیگ یانێیپ شووێپ ییتیەراەبەوەڕێب ەک ابوونڕک ەانییدارا وەب
 
 ۆبب ،ەک کێکات. یکرد رێتلیه لفۆدئا ەب رەرامەەب ایدن ەبوو ک ەڵەه مانەه ەکەڵەه. کرد ەڵەیه ێکو ەل یشارستان یایدن
 ،ەوەنببدێخوەین سەک  یچبباپ کببرا، هبب.[ و. یتیەوینووسبب رێببتلیه ەمببن، ک یببباتەخ] مببفەک نیمببا یەببێکت ١٩٢٥ ەجببار ل مەکیە
 ەک ەیفەلسبەف وەئ مەاڵب. ببوون ەوەسبتەبەم ەب یگوتبوون ەیشبتان وەئ ەک ببووەن دایەواڕبب وەل سەک ،ەوەانیشیندێخو رەگەئ
 ەبگبات ەک ەیوەئ شێپب ڵسبا نبدەئاشبکرا، چ مەعبال ەکراببوو، ب انیباسب داێبوەل زراببووەدام انیرەسەل رەتلیه ییاسیس یریب
 رێبتلیه شبتێهەد انەین رگرتەبا،ەو انییدیبج ەب ا،ڕرویبب یرانەدروسبتک ایب توانان،ەاسبیس رەگەئ. بکبا انێیبجەەێتا ج کەیەپل

 .مانڵئا یکۆرەس ەتێبە یتوانەد ەین میرگەه وەئ.  ەاڵسەد ەڕیوپەئ ەبگات
 
 ەیکەکەڵبخ ەک ەوەتێبد یسبالمیئ یشبۆڕش یمبیژڕێ ەڵگەل یواوەت ەب کاەد ییشارستان نەخاو یایدن ەل رانێئ ەیەیشەڕەه وەئ
 ەببوو ب ١٩٧٩ یسبامەرێد ەل ران،ێبئ ێینبو ەیئاراسبت ۆبب یکەرەسب ییتیەساەک ،ینەیخوم ڵاڵتویەئا. بوون یاریخواز ١٩٧٩ ەل
 یاسبای ەک خواسبتەید ،یەووینووسب داەیببار ەل شێپب وەمەل ڵسبا ٤١و  ەوەشباردەد ەین ەناوبراو، ک ەیفەلسەف. ەورەگ یرەەڕێ
 یسببالمیئ ەیوەکبردن واڵببب ەیکەئامبانج ەک ێبچبب ەوەڕێبب ەوەرەد یکێتەاسبیو س ێبچبب ەوەڕێبب داۆوخببێن ەل ێجەسبتەەد  ەعیرەشب
 .بوو ،ێبکر ەک کەیەوێش رەه ەب ا،یدن یرەرانسەس ەل ەعێش
 
 واڵبب ایبدن مبووەه ەل ’ەام البل ەم ال‘ یتا هباوار. نەیکەد ایدن یرەرانسەس ەیناردەه مانۆخ یشۆڕش ەمێئ“: اندەیگ یاڕ وەئ
 یئامبانج نیزنتبرەم ایبدن یرەرانسبەس ەل یسبالمیئ یکبێتڵەوەد یزرانبدنەدام“: سبانید ایب” .ێببەد ەیژێبدر ببا ەخ ،ەوەتێبەن
 ”.ەشۆڕش
 
 ایشببیلیم یسببتەد ەب ایبب ۆوخەاسببتڕ ایبب ەکببردو ڵرقاەسبب یتببڵەوەد ،یسببالمیئ یشببۆڕش یببیەیتەڕەبن ەئامببانج وەئ ۆببب دانڵببوەه
 یئاکببار ەیریببزنج ەل ،ەوەتێبببدز یتیەرپرسبباەب یگرتنبب ۆسببتەئەو ەل ۆیتببا خبب ەخسبباندوڕە ۆببب یلببەه ەک ،یکببانەراویگێکرەب
 ەرەیبغ یمانانڵموسبو یدژ کبووەڵب ،ەوەکبراون ییژئباواڕۆ یئامبانج یووڕوەرەب اینەت ەن ەک ییکوژۆڤو مر یرانێو ،یستیرۆرێت
 رخبانەت یانۆڤبمر ۆخبودا بب ەک ەکبانەرکەئ نیابتریبنا ەل کێبکیەکبافران،  یکوشبتن": انبدەیگ یاڕ ینەیخبوم. ەوەتۆب شەعێش

 ".ەکردو
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 یتەاڵسبەد ەیوەکبردن واڵب ەک ەکردو یارید مانۆخ یئامانج ەمێئ": دواەد یوونڕ ەب رۆز میژڕێ ییکەرەس یئامانج ەیبارەل وەئ
 ".یەایدن یرانەرکیداگ ییواەڕرمانەف یرکوتەو س سالمیئ
 
 ەدوو ل ەک بسببتانەرەع ییتیەپاشببا. ەوەکبباتەد یشبب یسببونن یسببعوود یبسببتانەرەع یدژ رانێببئ ەیاوانڕەببێل ییتیەدوژمنببا ەوەئ
 ،ێزانبەد سبالمیئ یایبدن یرەەڕێب ەب ۆیخ وتوون،ەکەڵه دایکانەسنوور وێن ەل ،ەنیدەو م ەککەم سالم،یئ یکانەشار نیزترۆریپ
 ەل زنەم یرەکببابڕ کەو یسببعوود یبسببتانەرەع م،یژڕێبب. اریپرسبب رێببژ ەتەاوخسببتر رانێببئ نیەم ەل یتونببد ەب ەک کیەعایدیببئ
 ەکبکەم ەک انبدەیگ یاڕ ینەیخبوم ڵاڵتویە، ئبا١٩٨٧ ەل. کباەد رەیسب ەنباوچ یینۆژمبێو ه ینبید هباەروەو، ه یاسبیس ەیوانگڕ
 .یەدا" نید ێب کێتاقم" ستەدەل
 
 یاڕ لمان،ەسبب نیببب دەمببمەمح ،یسببعوود ەیوەگببرێج ەی، شببازاد٢١١٨ ەل. ەوەداتەد ماڵو ەوێشبب مببانەه ەب یسببعوود یبسببتانەرەع
دا ئورووپببا  ڵببیوەه رێببتلهی[ …] ەوەتۆکببرد یسببپ یرێببتلیه یووڕ“ ەییخببامن ڵاڵتویەئببا ران،ێببئ ەیورەگ یرەەڕێبب ەک انببدەیگ

 ”.ابک ریداگ ایدن داەد ڵوەه ەورەگ یرەەڕێ. بکا ریداگ
 

 ییەچببامک ەب ەکشببەپاش ایببنەت ێوەهەیببد ەڵببێد وەئ ،ێببب میژڕێبب ینۆڕیگبب یسببتەبەم ەک ەردوکبب یحاشببا تبباەیپ تبباەیپ ترامببپ
 ەب داییبتاۆک ەل ەوەئ رەگەئ. یتیەئامانج یمۆتەئ ێینو یکێوتنەککڕێ ەیبار ەل ێنو یژێبکا و وتوو رانێئ یکانییەستیرۆرێت

 یچباو ەب کانییەاسبتڕ یکردنب رەیسب مەاڵب. ێببەباش د یکێشت رۆز ،ەئاراو ەتێب کانەکگرتوویە ەتاڵو نیەم ەل ڕچ ەیقۆئابل
 نەببک ێپب ەڕیبباو ێوەانهەید ایدن یرانەەڕێ. ییەن نیمومک یکێشت ەمیژڕێ وەئ ەڵگەل ەنیقەاستڕ یانیژ ەک خاەد یرەد ەاڵئاو
 ۆیهبب ەوات ،ەرانێببئ ێڕیشببگۆڕش یمببیژڕی ییکەرەسبب یئامببانج ەحاشببا کببردن ل ەوەئ ەک ننیببەیب ێوەانهیببنا ایببنبباتوانن،  مەاڵب
 .ەمیژڕێ وەئ یبوون ییکەرەس
 
 یوشببکەوون ۆیهبب ەنیبببە نیخببوازەد ەمێئبب": ینەیخببوم ڵاڵتویەئببا ،ەورەگ یرەەڕێبب مەکیە من،یژڕێبب یرەنێببزرەدام ەیوشبب ەوانەئ
 ،ێخبوازەد تواناڕپ یخودا ەک نەیبک ەکار وەئ ێوەمانهەد ەمێئ. ایدن رەرانسەس ەل ممینۆمۆو ک ممیتالیکاپ مم،ینیۆزا ەیشڕی
 رەمببەەدێپ ییسببالمیئ یتەحکببووم ەب وڕەو، ببب زراونەدام یەمبباەبن ێسبب وەئ رەسببەل ەک ەیەسببتمانیس وەئ یاندنشببک كێت شیببوەئ
 ".نەیبد
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٧٥ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی جوونی ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 کە شەڕی لێیە؟بۆچی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست زیاتر لە هەموو شوێنێکی دی

 
 سێت جەی فراتنتزمەن -ئورشەلیم پۆست 

 
 ەرشببێه شێپبب رێکبباتژم نببدەچ. بببوو راقێببع یببباکوور یکردنبب رانێببو یکببیرەخ یەتببورک ییئاسببمان یرشببێه ابببردوو،ڕ یوەشبب

 یەسبوور یرئاواۆخ یباکوور ەل کێلێمەۆئوت رەس ەکرد "نجاین" یکەموش ەب ینێنه یکێرشێه کانەکگرتوویە ەتاڵو ،ەکییەئاسمان
 یەتببورک ەکببا  ک مببانەه ەیکیدواتببر، نببم. ەیەه ەوەدیببلقاعەئ ەب یینببدەوێپ نەڵببێد ەکوشببت ک یکببێگرووپ یکێنببدامەکببرد و ئ

 ۆبب رشێبه ۆو بب سبترابوونەداب رەسەل یوشایکات ەک ەوەتید انیکییەرۆل یراقێع یرانەنێپشک کرد،ێپ ستەد ییئاسمان یرشێه
 کیە یژڕۆ هبباەروەه. رابببوویرگەو ێلبب یکببەڵک غببداەب کیببنم ەل کببانەتووکگریە ەتاڵو یربازانەسبب ەیوەحبباوان یکێنێشببو رەسبب
 .ەوۆب واڵب بیدلیئ ەل یەووسڕ ییئاسمان یرشێه ڵیواەه ردان،ەزۆج ی٢٥ ەممەش
 
 ەب ا،یبدن یکبانەناوچ نیدراوترێلەڕشب ەل کێبکیە ەتۆکبرد ێبیوەئ نڤینا یتەاڵرهۆخ ەل ەڕو ش ییئاسمان یرشێه یرۆز ەیژڕێ
 ەل ەک ەیەانەڕشب وەئ یراێبخ یکەیەکبورتکراو ەوەئ. گالونەوێبت کبانییەکۆناک ەل ەک ایبدن یمانبێو زله نتبااڵو ەیژڕێ نیرترۆز
 :ئارادا ەل نڤینا یتەاڵرهۆخ
  

 میلیشیاکانی ئێران دژی واڵتە یەکگرتووەکان

 
 ینبدامەچبوار ئ. قراێبع ەل کانەکگرتوویە ەتاڵو یکانەبنک رەس ەتۆکرد انیرشێجار ه کێنەرزەد راقێع ەل رانێئ یاکانیشیلیم

دوو جببار  کببانەکگرتوویە ەتاڵو. کییەراتچەنتۆقبب انببدایناو ەل ،ەکوشببتوو کببانەکگرتوویە ەتاڵو یتببیەراەەڕێ ەب ییمببانەیهاوپ
 ەوێشب مبانەه ەب کبانەکگرتوویە ەتاڵو. ٢١٢١ یو مارس ٢١١٩ یسامەرێد ەل ،ڵاڵمبویح بیتائەک رەس ەتۆکرد ییئاسمان یرشێه
 ەل. کوشبت یەژانبو یمانگ ەل یسیندەموه یهدەم بوەئ ،ڵاڵمبویح بیتائەک یرەەڕێو  یمانەیولقودس، قاسم س یسپا یکۆرەس

 ییئاسببمان یببیرگرەب یمەسببتیس نۆنگتیواشبب. ەنبباو ەوەکببانەکگرتوویە ەتاڵو یکببانەبنک ەب یکیسببتیبال یکەموشبب رانێببجوابببدا، ئ
 ینبیم یسبالمیئ یمبارۆک ەک کێنێشبو ،ەیەه ەیشبێفبارس ک ینداوەک ەل رانێئ ەڵگ ەل هاەروەه کانەکگرتوویە ەتاڵو. ەناردوو

 ەمێبببه ەل ەشبببەڕەه رانێبببو ئ ەیەه یبببیگرژ شیەسبببوور ەل. ەکبببردوو زڕجبببا یکبببانییەکایمرەئ ۆڕەو پببباپ ەدانببباو انۆڕپببباپ ۆبببب
 ٢١١٨ ییەیورێبف یمانگ ەل نەکەد دەسەئ یکانەمانەیهاوپ ایشیلیم ۆکار ب ەک یووسڕ یراویگێکرەب یمێه. کاەد کانییەکایمرەئ
 .کاەد انییریپشتگ کانەکگرتوویە ەتاڵو ەک ا ڕموکێد یەیسوور یکانەمێه رەس ەکرد نایرشێه
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 ئیسڕائیل دژی ئێران و حیزبوڵاڵ

 
 رکیببۆوین ەیژنببامڕۆ ەل  ،ۆنکەمیئببا یگبباد ل،یائڕسببیئ یکانییەربازەسبب ەمێببه ینکراوینشببەخان ییگشببت ەیرمانببدەف ەیرێگببو ەب
 یکبانییەگرژ. ەببردوو ەوەڕیب کانییەرانێئ ەئامانج یدژ یەسوور ەل ییئاسمان یرشێه ١١١١ ەپتر ل لیائڕسی،  ئ٢١١٩ ەل ممیتا
 یکبیرەخ سبتاێئ رانێبئ ەیەوانەل. یەدا رزەب یکێئاسبت ەل یەسوور ەل کانییەرانێئ یدانۆڵم ۆخ رەبەل رانێو ئ لیائڕسیئ وانێن

 کیبنم ەل یڵاڵمببویح "یوانبەکڕۆف ێبب ەیکوشبند ەیکڕۆفب" یکبێمیت لیائڕسبیئ اببردوو،ڕ یئاگوسبت. ێبب یکبانەمێه ەیوەگواستن
 ەل انیببکانەلێمەۆئوت ەل کێببکیەکببوژراون و  یەسببوور ەل اڵمبببوویح یناوبببانگەب ینببدامانەئ ،ەوەل ەجببگ. ئاشببکرا کببرد ناڵگببو
 یپتامەرێسب ی١ ەل اببردوو،ڕ یمییپبا. ەتاوانەبار کبراو رەببک کەو لیائڕسبیئ ەک ەکشبکاوێت وانبداەکڕۆف ێبب ەیکڕۆفب یکێرشێه

 ێبب یکبەیەکڕۆف اڕ یەسوور ەل رانێئ ٢١١٨ ییەیورێف ەل. لیائڕسیئ رەس ەکرد یرشێتانک ه ەدژ یکەمووش ەب ڵاڵمبوی، ح٢١١٩
 ت،ێباکڕو  کەمووشب ەیوەخوار ەخستن ۆب ۆیخ ییئاسمان ییرگرەب یمێه ەل یکەڵک لیائڕسیئ. لیائڕسیئ رەس ەردنا یوانەکڕۆف
، ٢١٢١ یلیئبباپر ەل. کببرا لیائڕسببیئ ەیئاراسببت کێرشببێه ٢١١٨ یمببا یمببانگ ەل. ەرگرتببووەنببراون و ەیوێببپ ا،یەڕسببوور ەل ەک
 .ڕیدەڵه لیائڕسیئ یباکوور ەل یتییەمنەئ ینیرژەپ ڵاڵمبویح
 

 لیبیایی پشتگیریکراو لە الیەن تورکیە دژی لیبیایی پشتگیریکراو لە الیەن میسرەوە

 
 یکببانەوانەکڕۆف ێببب ەکڕۆفبب سببتاێئ. ا کببردد یەببیل ڵەیسببا ۆنبب ۆیینبباوخ ەڕیشبب ەل یردانەوێسببتەد ٢١١٩ یامەرۆڤببن ەل یەتببورک
 یئاشبت یتبڵەوەد ەل ییریپشبتگ یەتبورک. وتبوونەرکەد یەبیل یکبانەنارەک ەل یەتبورک یکبانۆڕەو پاپ ەکڕۆچامکن و فب یەتورک

 سببر،یم نیەم ەل رەفببتەح. کبباەد  رەفببتەح ەفیلببەخ یتببیەراەەڕێ ەب یەببیل ەیببیوەتەن یسببوپا یدژ یپببولیتر ەل ەیببیوەتەن
 اببردووڕ ڵیسبا یەبیل ەییوەتەن یسوپا. ێکرەد یوانیپشت ەوەکید ینیەو م یەووسڕ ،ەانسەڕف ،یبەڕەع یرتووکگیە یاتڕمایئ
 ەیوەکبردن یاریزخوا اڕئانکا ستاێئ. ێبکر ێپ ەیکشەپاش ەکەرشێکرد تا ه یتەارمی یەتورک مەاڵب ێبگر یلۆپیدا تر ڵیوەه

 رەسبب ەب سببتەد داەد ڵوەه ەچببونک ڕەیەتببوو یەتببورک ەل ەنسبباەڕف. ڕەئبباگرب یاریببخواز سببریم. یببیەەیل ەل ییربازەسبب ەیبببنک
 ەل ییریپشبتگ کانەکگرتوویە ەتاڵو ەکردوو یداوا یەتورک. ێرێبن یەیل ۆب ۆڵکوچەو چ ێدابگر ەرانەتیدەم ەل ەوز ەیرچاوەس
 .بکا رەفتەح ەیوەبووژان یتەارمی ،یما یمانگ یکانۆیەنسک یتا دوا یەیل ەناردوون یرەکەڕش ەیکڕۆف یەووسڕ. بکا  یەیل
  

 ڕووسیە و ئێران لە سووریە دژی تورکیە و چەکدارانی سوورییەیی لە سووریە

 
  ٢١١٥ ەل یەووسڕبکا و  ییەییسوور یستکارانەڵرهەب یدژ دەسەئ یمیژڕێ یتەارمیتا  یەناو سوور ەچوو ٢١١٢ ەل رانێئ
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 دایەسببوور  یباشببوور رەسببەب ٢١١٨ ەو ل  ەڵەح رەسببەب یسببتەد ٢١١٦ ەل دەسببەئ وان،ەئ یتەارمیبب ەب. کببرد یردانەویسببتەد
 ەڵگەل یکبێوتنەککڕێ ٢١١٨ یپتامەرێسب ەکرد، ل بیدلیئ رەس ۆب دەسەئ یمیژڕێ یرشێه ەل ییریپشتگ یەووسڕپاشان . ەوەگرت
 وەئ رەسبەب انیسبتەد دەسبەئ یمبیژڕێو  یەووسبڕ هباەروەه. انبدەیاگڕمارسبدا  یمانگ ەل ەیکید یکڕێکرد و ئاگرب ۆواژ یەتورک

 ەوموەب ٢١١٦ ەل یەکتبور. کردن یلۆچ کانەکگرتوویە ەتاڵ، و٢١١٩ یبرۆکتۆئ ەل یەتورک ییرکاریداگ یدوا ەداگر  ک ەناوچان
 یدیەببەئ لەت یەو دوا نیفبرەع ٢١١٨ ەو پاشبان ل سۆابلەڕج یرەوروبەد یکانەو ناوچ ەکردوو مێهەب یەسوور ەل ۆیخ یورەد
 ەیجباد ەل شەهاوب یشتەگ یەو تورک یەووسڕ. بیدلیئ ەتۆنارد یو تانک ازربەس زارانەه ستاێئ. کرد ریداگ ٢١١٩ یلیئاپر ەل
 .ەداو ییەییسوور یستکارانەڵرهەب یکردن مەارانۆب ەب ەیژێدر یەووسڕ مەاڵب ن،ەبەد ەوەڕێب M4 ییکەرەس
 

 واڵتە یەکگرتووەکان دژی ڕووسیە و ئێران لە سووریە

 
 ییئاسبمان یرشبێترامبپ دوو جبار ه یتیەراەبەوەڕێبب. "لکباوەز" ەبکات ەیووسڕ ۆب یەسوور ێوەهەید ەڵێد کانەکگرتوویە ەتاڵو

 رکێبد یرەوروبەد ەل  یەسبوور یتەاڵرهۆخب ەل کبانەکگرتوویە ەتاڵو و یەووسڕ مانکاتدا،ەه ەل. یەسوور یمیژڕی رەس ەتۆکرد
 ەکەخۆد. ەانەیشببێک  ن،ەبببک ڕیم ەجبباد رەسببەل کتببریە نەدەد ڵوەه تبباەیپ تبباەیپ انیکانەشببتەگ ەک کێنێشببو ،یشببلیو قام

 یورەد داەد ڵوەه ەسباخت ییاریبزان ەو ب ،ەتاوانەار کردوو یەسوور ەل رۆراجۆج یتاوان یرەبک ەب یکایمرەئ یەووسڕ. ەژاوڵەش
 ۆیسبکۆم یورەو د ێڵبێبه ێجب یەرسبوو رانێبئ ێوەهەیبد ەڵێد نۆنگتیواش مانکاتدا،ەه ەل. مواز بکا ێوەل کانەکگرتویە ەتاڵو
 .ەکردوو رزاەرمەش داەتاڵو وەل
  

 عەڕەبستانی سعودی، ئیماڕاتی یەکگرتووی عەڕەبی و ئیدیکە دژی ئێران لە یەمەن

 
. بگببرن ەوەسببتەدەب  ەنببدەلمەباب یرووەگ ڕۆڵینتۆبگببرن و کبب نەدەع چببوونەد نەمیە یکانییەحوسبب ەسببتکارەڵرهەب ٢١١٥ ەل
 یرەکەڕشب ،یببەڕەع یکگرتبوویە یاتڕمبایئ ڵەگەل. کبرد انیردانەوێسبتەد نبداوەک یکییەمانەیهاوپ ەڵگەل یسعود یبستانەڕەع
 انیکیسبتیبال یکەو موشب وانەکڕۆفب ێب ەیکڕۆف رانێئ. کرد یحوس یستکارانەڵرهەب ەب انەیکشەپاش ،ەکید یو ه راویگێکرەب

 ەدواتببر ل. یسببعود یخبباک ییاڵقببوو یکەارانەموشبب ەکببرد ب انیسببتەو د نەبببک کانییەحوسبب یتەارمیببتببا  ێرەنببدێوەئ ەبببردن
 ەمبانەیاوپه. یسبعود یکبانەزراوەدام رەسب ەکبرد یکبروز یکەو موش وانەکڕۆف ێب ەیکڕۆف یواڵربەب یکێرشێه ٢١١٩ یپتامەرێس

 .بستانەڕەع رەس ەتۆکردو انیوانەکڕۆف ێب ەیکڕۆف یرشێه کێنەرزەد شیرانێئ یکانییەحوس
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 هەموو الیەک دژی داعش

 
. نەه ینبدامەئ ٨٢ ییەمبانەیهاوپ وەئ نبا،ێکهێداعبش پ یدژ انیکییەمانەیهاوپ کانەکگرتوویە ەتاڵو ییرەەڕێ ەب ایدن مووەه
 شیەو تببورک یەووسببڕ ران،ێببئ. ەکهبباتووێپ ۆنببات ەیکیببد یوانببەو ئ ایببتانیبر ،ەانسببەڕف کببان،ەکگرتوویە ەتاڵو ەل ەکەمێببه

 .کبباەد ییچببامک کێنببدێه راقێببع ەل شببتاێه وەئ ن،ێنگببەجەد داعببش یدژ مببووەه یرچببەگەئ. نەکەداعببش د ەڕیشبب ەیشببەبانگ
 ەڕیو شب یەسبتداەد رەبەل یداعشب یینبدانیز ١١١١١ کبا،ەد ییریپشبتگ کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەک ا ڕمبوکێد یەیسبوور یکبانەمێه

 یکبانەمێه ینبدامەئ ٨١١١١و  یراقبێع یربازەس ٢١١١١١ ەپتر ل ەب ینانێاهڕ ەکییەمانەیهاوپ. کاەداعش د یکانەنوستوو ەخان
 .کاەد ەڕش شتاێداعش ه: ێبەن سەب ەمحەبەز ەژڕێ وەئ ێچەدێو مەاڵب. ەکردوو ا ڕموکێد یەیسوور

  
 واڵتە یەکگرتووەکان دژی ئەلقاعیدە

 
جببار  یدوا ەجببار ل ییئاسببمان یرشببێه ن،ەمیەو  یەببیل ،یەسببوور ەل. کبباەد ەدیببلقاعەئ ەڕیشبب شببتاێه کببانەکگرتوویە ەتاڵو
 ەوەکبببانەکگرتوویە ەتاڵو یوانبببەکڕۆف ێبببب یکبببەیەکڕۆف ەل ەک "نجببباین یرێشمشببب" یکێمەۆبببب. ێکبببوژەد ەگبببروپ وەئ ینبببدامانەئ

 یکبینم ەل ەانۆیتووندئاژ وەئ. کردبوو  ەل ەب  ەل ەیدیقاعەئ یندامەئ ندەچ بیدلیئ ەل داییدوا ەیناڵسا وەل ژرابوو،یهاو
 .بکا انیاوڕتا  کاەد ییسنوور چامک یرەوبەئ رەوبەل کانەکگرتوویە ەتاڵو. ەانۆڵیجموج یەتورک یسنوور

 
 ئیسالمیی و حەماس ئیسڕائیل دژی جیهادی

 
 ەل شیماسببەح. ەسببتاندووەئ انەیببرەپ نیسببتەلەف ییسببالمیئ یهببادیو ج لیائڕسببیئ وانێببن یکببانییەگرژ ابببردووداڕ ڵیدوو سببا ەل

، ٢١١٩ یسببامەرێو د امەرۆڤببن ەل. بببردن ەوەڕێببب یتیەزاڕەنببا کڵێسببا ەیمبباو ۆکببرد، ببب "ەوەانەڕگ یمارشبب" ەب یسببتەد ٢١١٨
 دانەسب وانەئ. کبوژراون انیکانەرەکەڕشب هباەروەو ه ییسبالمیئ یهبادیج یرانبەەڕێ. دادا انیبکێپ ییسالمیئ یهادیو ج لیائڕسیئ
 .ەبواردوو داەانەڕش وەل کێندێه ەل کردنیشدارەب ەل ۆیخ ماسەح ل؛یائڕسیئ رەس ەتۆکرد انییکەمووش یرشێه
  

 تورکیە دژی پەکەکە

 
 یکەڕێشب یەهبا ، تبورک ییتباۆک ڕەئباگرب وەئ کێبکات. ببووەه ڕیب ڕکوردستان ئاگ یکارانێکر یپارت ەڵگەل ٢١١٥تا  یەتورک
  یەسببوور ەل کێشببەب یکردنبب ریببو داگ راقێببع یببباکوور رەسبب ۆببب رشێببه ەئانکببارا ب. بببرد ەوەڕێببب کببانەکورد ەشببار یدژ یختەسبب
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کبرد و  ریبداگ ینیفرەع ٢١١٨ یەیژانو ەل وەئ. ەکردوو ەیکەکەپ ینگرانیەم یدژ ەڕش ەیشەو بانگ ەوەکرد  واڵربەب ەیکەڕەش
 یبیدەمیئ یشبار یدژ ێینبو یکێنیۆراسبەپۆئ یەتبورک ن،ەژوئ ی١٤ ەل. ببرد ەوەڕێبب راقێع یباکوور ەل یواڵربەب یکێنیۆراسەپۆئ
 کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەوێش مانەه ەب یەتورک. نەه ەیبنک ێوەل ەکەکەپ ەکرد ک یعایددیبرد و ئ ەوەڕێب راقێع ەل{ شنگال]
 .کا ەد ەکەکەپ ەڵگەل ییندەوێپ نەخاو یگروپ ەب نانێاهڕ ەک کاەتاوانەار د ەوەب
  

 میسر دژی داعش

 
 نبدەداعبش چ. نبداریکبوژراو و بر زارانەه ۆیهب ەتۆبب ەک ەکبردوو ەڕیش نایس یابانیب ەداعش ل یرانەدەڵرهەس یدژ ەل سریم
. ەکبردووێپ ەواڵبب نایسب یاببانیب ەل ییربازەسب یمێبه سبریم. ببردوون ەوێبرەب وتبانەو ممگ انیستیکر یدژ یونەمیق یتیەنایج
 .ەیەه ەیژێدر ەڕو ش ێب ڵداعشدا زا رەسەب ەویتوانەین مەاڵب
  
و  ەڕشب ەیشبەڕەو ه ییئاسبمان یرشبیه استەڕوێن یتەاڵرهۆخ ەل کێژڕۆ مووەه. یەن یزڵۆئا ەیشێک ەندێه ایدن یکێنێشو  یه

 ەوێشبب مببانەهەب ێوەئ. ەکببانەکگرتوویە ەتاڵو و یەووسببڕ کەو ا،یببدن یمانببێزله ێببیکڕەیک ینێشببو ەکەنبباوچ. ەیەه ییرکبباریداگ
 ۆببب انیسببوپاکان یو نبباردن ۆڵچببۆکەچ ەیوەگواسببتن ۆسببمادان ببب ەل ییمراوێپببار ەب سببتەه کببانەییەناوچ ەمێببه ەک ەکێنێشببو
و  یبیدارا ییریپشبتگ یکبیرەخ ەوەکانەسبنوور یرەوبەل  اڵو ەنبدێه ایدن ەیکید یکێنێشو  یه ەل. نەکەد کانەسنوور یرەوبەئ

 .نین انیکانەراویگێکرەب ۆب ۆڵچکوەچ ینکردنیداب
 
 یکەمووشبب یرشببێه ەکەنبباوچ. ەوەتێکببرەد ژەڕۆو ب یتبباق نڤینببا یتەاڵرهۆخبب ەل ێنببو یژۆلببۆکنێو ت وانەکڕۆفبب ێببب ەیکڕۆفبب
 یببیرگرەب یمەسببتیو س ەویببنیب ەوۆیەخبب ەب یوانببەکڕۆف ێببب ەیکڕۆفبب یلۆپبب ،ەتببووید ەوۆیەخببەب ێینببو یوداەم ەب کیسببتیبال

و  ادارڕ یرەنێبخنک. ەوەنەببک مەک کانەشبەڕەتبا ه ەنبراوێه کبارەب داێبت یوتیو پباتر ٣ وۆن، ئارئاس یزەگومە کەو ییئاسمان
 .ەبوو یەیل ەل یەتورک یرەدەدیاری ێنو یژۆلۆکنێت
 

 یدژ رەتەق کەو ،ێبببیەل یتییەرەکبببابڕ هببباەروەه. ەیەه انەیبببژێدر یەو سبببوور یەبببیل ن،ەمیە ەل ۆنببباوخ ەڕیشببب ،ەوەل ەجبببگ
، F-35 ایبدن ەیکیبد یکێنێشبو  یهب ەل. ەکیبد ینێشبو ەل یکۆنباک یچبووێت ینکردنبیداب ۆیهب ەتێبەد ەک ،یسعود یبستانەڕەع

MIG-29s  ،S-400sەکەنباوچ. ێخسبڕەب ۆبب انیبرانیرگەوێل کەڵبک یتبەرفەد ەیوەئ ۆبب کبراونەن ریبگێج ەکید یمەستیس و 
 .ێنڵێناەد رۆرێو ت ەڕش یسار، دوا ەڕیش یدوا ینیەژخاێدر یئالنگار ستەدەب
 
 و  راویگێکرەب یتاقم یدانەڵرهەو س ەئاژاو ،یبەڕەع یهارەپاش ب مێه ەب یتڵەوەد ەیوەانەڕگ ەڕێیچاو ەیەچناو وەئ
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 کبا،ەد فدانسبتانەو ئ یەسبوور کەو ینێشبو ەل ەوەکشبان ەب سبتەد کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەک کبداێکات ەل. ەتڵەوەد ێبب ینێشو
نبباو  ەنێببب نەئامبباد نیو چبب یەووسببڕ ،یەتببورک ران،ێببئ کەو ەکیببد یتبباڵو و ێببب ەنێکڕفبب ەیئامبباد یچەدێببو سببتاێئ ەکەنبباوچ

 ینێشبو یکردن ریو داگ اتریز ینۆمەژەه یدوا ەب ەتاناڵو وەکام ل رەه ەچونک ،ەشێک یئافراندن ۆیه ەتێبەد ەوەئ. ەوەکەمەگ
 .نەوەنەمیەو  یەیل ،یەسوور کەو
 
. کبراون رداخەو پ ەشبتۆچباک پ اسبتەڕوێن یتاڵەرهۆخب ەل اکانیشبیلیو م راویبگێکرەب یمێه ،یستیرۆرێت یتاقم ،ەوەل ەجگێب
 ،یبیدارا ییریپشبتگ نیرتبرۆز ەیەناوچ وەل مەاڵب ن،ییرانکارێو یکیرەو ساحل خ فدانستانەئ کەو ینێشو ەل وانەئ یرچەگەئ
 .ێکرەد ێل انییتڵەوەو د ۆڵکوچەچ

 
 ٢١٢١ی جوونی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 ---------------------------------------------------- 

 
یان بە سووکی گرتووە یا  ٠٢-بەهەڵستداریی پتەو لە الی تاکی چاکبووەوە کە نەخۆشی کۆڤید

 نیشانەکانی ئەو نەخۆشییەیان لێ دەرنەکەوتووە
 

 لە ئەنستیتۆی کارۆلینسکا ٠٢ - دەستەی لێکۆلینەوەی کۆڤید
 

 داکورتکراوەی لێکۆڵینەوەکە لە ڕستەیەک

 
 ەب انیب١٩-دۆڤیبک  یشبۆخەن ەک ەتاکبان وەئ یم ەل* یتب ەیخبان یمباڵو ەیوەپبت یئافرانبدن ۆیهب ەتێببەد ٢ - ۆڤکب -سارس
 ەدراوەن شبانین نەت ەدژ یببوون ن،ێخبو ینیپشبکن یو دوا ەکوتبووەرنەد ێلب انیەیشبۆخەن وەئ یکانەشبانین ایب ەگرتوو یسووک

 .ەدراو شانین نەت ەدژ اخودی
 

 موسیتبا یلبوو ەپاشان ل مەاڵب بن،ەدروست د سکداێئ یخۆم ەل شداێپ ەل ەک نەڵێد ەخانان وەب(  T Cell) یت ەیخان]* 
(Thymus )و. بنەد  دا کام ]. 
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 پێشەکی

 
-دۆڤیبک یدژ نیەژخباێدر[ تیمصون] ییسدارەڵرهەب ۆب ەک ێنێلمەسیب یچەدێو یت یکانەخان ەل ٢- دۆڤیک - سارس یوارەئاس
 ەمبان ل ٢ - ۆڤکب - سبارس ەب یتب ەیخبان یماڵو ییندەتمەەیکارکرد و تا کیماتەستیس ەیوێش ەب ەمێئ. ێب ەوەرەکالکیە ١٩

 ەب ەک ۆوتبەئ یبوو و تاک ەدۆریگ ڵەیماەبن یندامانەئ هاەروەو ه ١٩ - دۆڤیک ەب بووەن ەدۆریگ یکەڵخ ەل رچاوەب یکێتاقم
، ٢-ۆڤکببب-سبببارس ینگببباوەت یخبببۆد یتەەیتبببا یتببب یکبببانەخان. ەکبببردوو شبببانیستنەد ەوەچببباک بەبببوون ایببب انیبببگرتەوو ڕیچببب
 انیببکیە ەکییەشبۆخەن یبببوون یددیبج یرۆراجبۆج یکببینیکل یکانەشبانین ەڵگەل ەک ببووەه انیببرزەب یرەکیبژاراو یینبدەتمەەیتا
 ێلب یمسبک کەو ەشبانین کێنبدێ،  ه٢- ۆڤکب - سبارس ەل ەوەچباکەوو یکبەڵخ یم ەل یتب یکبانەخان کبداێکات ەل ،ەوەگرتەد
 ەدۆریبگ یکێسبەک ڵەیماەبن یندامانەئ یم ەل ٢- ۆڤک - سارس یتەەیتا یت یکانەخان ەک یەداەوەل ەکییەنگیگر. ونەکەردەد

 انیب١٩-دۆڤیبک یشبۆخەن یسبووک ەب ەک ەسانەک وەئ هاەروەو ه ەلماوەسەن انینەت ەدژ یبوونەه نداێخو ینیپشکن ەل ەبوو، ک
 ەشبانین یدروسبتەوون ۆیهب ەتێببەد ٢- ۆڤکب - سارس ەک نەکەد یئاشکرا ەمێئ یستەردەب ییاریزان ۆیک. ەوەتەتراوید ،ەگرتوو

 ەوتبنەک ەک یەیەمانبا وەب ەوەئ ،ەنراوێه کارەب وتووەرکەس ەیکوتێپ ەک ێچەد ەخانۆد وەئ یه کەو ەدا ک یت یکانەخان ەل
 نیەم ەل  ەنبانەدژوار، ت ەیوێشب ەب ١٩-دۆڤیبک یببوون ەدۆریبگ ەدووببار ەل شبگرتنێپ ۆیه ەتێبەد بوونەدۆریگ ای وژمەت رێژ
 .ەوەتەنراویبەن نەت ەدژ ن،ێخو ینیپشکن یدوا ەک ەسانەک وەئ
 

 سەرەتا

 
 ۆڤمبببببر ۆبببببب ەوەکەڵێئببببباژ ەل ەک کییەخؤشبببببەن] کیبببببتۆزوون یکییەشبببببۆخەن یدانەڵرهەسببببب ەڵگە، ل٢١١٩ یسبببببامەرێد ەل
ببوو ( ٢- ۆڤکب - رسسبا) ٢ ینباۆرۆک یسۆریاڤ ۆیه ەدان ب ەناسەه یندامەئۆک یینگاوەت یدژوار ەیشانی، ن.[و.ەوەتێگوازرەد
  یهب سبتاێئ. ەکبراو رێنباود( ١٩- دۆڤیبک) ١٩ نباۆرۆک یسبۆریاڤ یشبۆخەن ەب ەک یکبینیکل یرۆراجبۆج ەیشبانین ۆیهب ەتێدب ەک
 ،ێبببەدژوار دروسببت د ی١٩-دۆڤیببک ۆیهبب ەب ەک ەیکەرەدەبەاددڕ ەل ەکببردن وەو ه یببیەن ٢- ۆڤکبب - سببارس یدژ کەیەکببوتێپ
 یوانبەگبوان و ئ)مبردن   دا،ییبتاۆک ەکبردن، و ل وەه یکۆدان، شب ەناسبەه ینبدامەئ ۆکب یوتنبەکبار ک ەل ۆیه ەتێبە ێتوانەد
 یتەسب ەل ویبو ن ێتبا سب ویبمبردن  ن یگشبت ەیژڕێب(. ٢١٢١گووگبان،  کە؛ وو و م٢١٢١ ،ەکید یوانەو ئ لەلفۆ؛ و٢١٢١ ،ەکید
 ێچەدێببو مەاڵب(.  ٢١٢١ووگببان، گ کە؛ وو و م٢١٢١ ،ەکیببد یوانببەو ئ لەلببفۆ؛ و٢١٢١ ،ەکیببد یوانببەگببوان و ئ) ەبببووانەدۆریگ
 ١٩-دۆڤیببک ەب بببوونەدۆریگ یکببات ەل ایببنەت ایبب ێوەکەر نەد ێلبب انیکەیەشببانین  یهبب ایبب گببرنیب یسببووک ەب کەڵببخ ەینیببرۆز
 ۆیەبب(. ٢١٢١ ،ەکیبد یوانەو ئ انگی، ٢١٢١ ،ەکید یوانەو ئ ێی؛ و٢١٢١ ،ەکید یوانەو ئ یه) ونەرکەد یسووکەب یکانەشانین
- دۆڤیک یشۆخەسووک ن یوێش ەب ەیسانەک وەئ ۆئاخ نیبمان دا،ەیینووکەه یتاەپ ییووناکاڕ رێژ ەل ەک ەەیوەرەکالکیە ەوەئ
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 ؟ەیەه ٢- ۆڤک - سارس یدژ انیوەپت ییستدارەڵرهەب گرن،ەد ١٩
 
. یەئببارا دا ەل ٢- ۆڤکبب - سببارس یدژ ییسببتدارەڵرهەب یبببوون یرانەاردڕیببب یکردنبب شببانیستنەد ۆببب ییهببانیج ێولببەه سببتاێئ

 ەدووببار یدژ واوەت ییمگبارێپار ەیکینم ۆیه ەتێبەد ٢- ۆڤک - سارس یوکردنەه ەک ەکردوو یئاشکرا ەانییدوا وەئ ییاریزان
 ەیگەڵبب ەوێشب مبانەه ە، و ب(٢١٢١ ،ەکیبد یوانەو ئ کارێچاندراش[ )ەمونەیم کێرۆج] کاکەم سوسێر یم ەل ەوەتووش بوون

و  یرکالبدیک) ەوەبەبن ەدۆریبگ ەبوون، دووببار ١٩- دۆڤیک یتووش شداێپ ەوندراێلمەس ەک ەیکەڵخ وەئ ەک ستدانەد رەبەل مەک
و  ەگببانەڵب وەئ ەیوەکببردن اسببتڕپشت یکببانەممیکانیم یکردنبب ەناسببێپ ۆببب ەسببتیوێپ ەکیببد یکببار ۆیەببب(. ٢١٢١ ،ەکیببد یوانببەئ
. ێببەدروسبت د ١٩- ۆڤکب - سبارس یتبووش ببوون ۆیهب ەب ەک ەرەمێپبار ییەستدارەڵرهەب وەئ ەیوەمان ەیماو ینگاندنەسەڵه
 ۆئباخ ەک ەکردوو ەوەئ رەسەل انیختەج ٢،- ۆڤک - سار یدژ رەمێپار ییستدارەڵرهەب ەب کانەداریندەوێپ ەوەنیژێتو ەیربۆز
، ٢١٢١ ،ەکیبد یوانبەو ئ یانیببڕۆ؛ ٢١٢١ ،ەکیبد یوانبەو ئ مێتۆه) رەکەڕمێب ینەتەدژ یدروستەوون ۆیه ەتێبەد ییەشۆخەن وەئ
 ەک ەکببردوو یئاشبکرا شببووێپ ەیوەنیژێتبو ،ەوێشبب مبانەه ەب(. ٢١٢١ ،ەکیبد یوانببە؛ وانبگ و ئ٢١٢١ ،ەکیببد یوانبەو ئ دووەیسب

چاناپپانباوار و ) ێب نیەاکورتخ یچەدێ، و١- ۆڤک - سارس ۆیه ەب وکردنەه یدوا وار،ەئاس نەخاو[  B cell]  یب ەیخان
 ەوەتێنێمەد ڵسا ندەچ  وار،ەئاس نەخاو یت ەینخا یمەاڵو ەوانەچێپ ەب(. ٢١١١ ،ەکید یوانە، تانگ و ئ٢١١٤ ،ەکید یوانەئ
 ییەئالنگبببار یمشبببکاندا، دژ ەو ل( ٢١١٦ ،ەکیبببد یوانبببەو ئ انبببگی، ٢١١١ ،ەکیبببد یوانبببە؛ تانبببگ و ئ٢١٢١ ر ،ەب ێلببب نببباین)

 (.٢١١٤ ،ەکید یوانەچاناپپاناوار و ئ) کاەد ییمگارێ، پار١- ۆڤک - سارس یکانەکوشند
 

 یوانبەو ئ تیب، نا٢١٢١ ،ەکیبد یوانبەو ئ ینۆفبیگر)کبراون  شبانیستنەد انبداۆڤمر ەل ٢- ۆڤکب - سبار یتەەیتبا یتب یکانەخان
 یمبببەاڵو یکبببانەاوازیج ییەنبببدەتمەەیتا کێتبببا چ ئاسبببت ۆئببباخ ەک ەوۆمببباب یوونڕنبببا ەب ەوەئ شبببداەوەئ ەڵگەل(. ٢١٢١ ،ەکیبببد
و  یینگببباوەت یکبببانەخۆد یکبببینیکل ەیو ئاراسبببت نەت ەدژ یکبببانەمەاڵو ەب انیینبببدەوێپ ،یتببب یکبببانەخان ەیسبببتدارانەڵرهەب

 ٤ ید یسب یکانەوێشب ەل ،یتب یکبانەخان ەمێئب ،ییەاریبزان ییەشباۆب وەئ ەیوەکبردن ڕپب ۆبب. ەیەه ەو ١٩ -دۆڤیک ەیوەچاکەوو
[CD4 ]٨ ید یو س [CD8 ]( سەک ٢١٣ یگشبت ۆیک) خشانەب نێخو ۆیکردن، ک شانیستنەمان د ٢- ۆڤک - سارس یتەەیتا

 واڵببب اتریببز ییئوروپببا ەیکیببد یتبباناڵو رۆز ەل ەوۆیەهبب وەکببرد و ب چبباوڕە یتببر"اڵئبباوا" یکییەژێسببترات ەک د،ێسببو ەبببوون ل
 (.   ٢١٢١ ،ەکید یوانەو ئ بیبەح) ەکردوو زمونەئ ی١٩- دۆڤیک یودادارەم ەیوەبوون
 
 مەترۆاپبڕ وەئ یکێشبەب ایبنەمبن ت. ەوۆبب واڵدا بب یڤئارکبا یۆببا ەڕیپڵمبا ەجبون ل ی٢٩ ەل مجبارەکیە ەرتۆاپبڕ وەئ: ینیەێت
 ەنووسببراون ک یشببکیپم یزمببان ەو ب یکببیکنەت رۆز ەکیببد یکانەشببەب. ەشببێاکڕرنجەس رانەنێخببو ەینیببرۆز ۆببب ەک ەاوێببڕرگەو
  انۆیب ەکەوتار یسینگلیئ ەیوەندنێخو ن،ەگەد ەکەتەباب ەل ەیسانەک وەئ مووەه ەچونک ەسوود ێب یکورد رەس ۆب یانێڕرگەو



کەماڵ حەسەنپوورهاوڕی : وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوەتایبەت بە   

 

 

329 
 

 .ەدان یڕۆف ەکا  ب اینەت یکورد رەس ۆب یانێڕرگەو و ەسوودتر ەب
 
 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1 :ەرچاوەس

 
 ٢١٢١ی می جوو٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 ---------------------------------------------------- 

 
 هەنگاوی داهاتووی سیاسەتی ترامپ بەرانبەر بە ئێران

 
 (بەشی یەکەم)

 
 فرێد فالیتز - نەیشنال ڕیڤیۆ

 
 ەڵگەل بامباۆئ ییتیەراەبەوەڕێبب ە، ک٢١١٥ ییمۆتبەئ یوتنەک کڕێب ەل کبایمرەئ ەیوەکشبان ەڕم ەترامبپ ل مارۆک کۆرەس یارڕیب
 رجببامەب ەل ەوەکشببان: نێنببریبەد ەوێشبب نببدەچ ەب ەوتنەرکەسب وەئ. ێببب رچبباوەب یکێوتنەرکەسبب ێچببەد ێکردبببوو و ۆیواژ رانێبئ
 ەرنبامەو ب کەمووشب یدانب ێپب ەشبەگ ان،ەیسبپاک یرجبەخ ەک ەگرتبو انیبمەم یداهبات ەب یشبێو پ ەوەتەخستو کیرەت یرانێئ
 شێپب ەوەتەسبپاونەچ ەدووببار  رجبامەب ەل ەوەکشبان یئاکام ەل ەک کانەکگرتوویە ەتاڵو یکانەقۆئابل. کردەد انەیکییەمۆتەئ
 ەل یکبانەمێه ەبکبا ک ناچارتاران  ەیەوانەبکا و، ل یکانەراویگ ێکرەو ب ستانیرۆرێت ییریپشتگ ەک ێگرەد رانێئ یمیژڕێ ەب

تبا  داەترامبپ د ییتیەراەبەوەڕێب ەب منیئ ەکەوتنەک کڕێ ەل کانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەکشان ،ەوەل ەجگ. ەوەتێنێبکش یەسوور
 ەل. بکببا ژێوتببوو ،ەوەتێبگببر ایببو دن نڤینببا یتەاڵرهۆخبب یدژ رانێببئ یکانەشببەڕەه مەرجەسبب ەک ێنببو یکێوتنەک کڕێبب ەیبببار ەل

 ەل رانێبئ ەیگبم ەیببار ەل اتریبز ەیگەڵبب ،ێرێببوەد ێنبو یکێوتنەک کڕێب ەیببار ەل ژێوتوو ەل ۆخ ستاێئ رانێئ ەک کداێکات
 ەتاڵو یکببانەمێه یورووژانببدن ۆببب رانێببئ ییوانیپشببت ەب یژیتونببدوت ەل ێنببو یکببێورەد ەوەل ەجببگ ،ەوەنێکببرەد ۆکبب رجببامەب
 ەل ەوەبببوون کیببنم وەرەب ییئورووپببا یتبباناڵو ینببانەوێپ ڵپببا ەتۆببب ەک ەوەتەکببردو ێپبب انیسببتەد داەنبباوچ ەل کببانەکگرتوویە
 .بووەه ەوەبار وەل انێیاوکڵەڕد کێمەردەس ەترامپ، ک یستێوەڵه
 
 وەئ ۆبب وانەئ ەیگەڵب. ەناوێه یشکست رجامەب ەل ەوەکشان ەک داگرنێپ مارۆک کۆرەس یگرانەخنڕە کان،ەگەڵب ەیوانەچێپ ەب
 ەکبردوەن ێپ یستەباشتر د یکێوتنەک کڕێ ەیبار ەل ژێوتوو یکێستپەد ۆب کەیەوەناڵجوو  یه ستاێتا ئ ەک ەیەوەئ ەستێوەڵه
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 ەک گببران،ەخنڕە ەل رۆز. ەخراپتبر بببوو م،رجبباەب ەل کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەنکشبا یدوا رانێببئ ەیکەخوازانەڕشبب ەفتبارڕەو 
 ەوتنەک کڕێب میژڕێب ەک نەکەد عایددیبو، ئ نەکەئاشبکراتر د ەیوێشب ەب ەکار وەئ کرد،ەد انیمەم ەل انیبوردن ێل یداوا شترێپ
 ەتاڵو ەیوەکشببان یدوا وانەتببا ئ ەژانببدووروو یکببانڵاڵتویەئا ەک نەکەتاوانەببار د ەوەو ترامببپ ب بببردەد ەوەڕێببب ەیکییەمۆتببەئ
و  ەڵەه رجببامەب یوتنەک کڕێبب ەب رانێببئ یبببوون چەملببک یعایددیببئ. نەبببد  ێپبب ەرەپ انەیببکییەمۆتەئ ەرنببامەب کببان،ەکگرتوویە

 یکردنبب ەبباریعێئ ێببب ۆیهبب ەتێو نبباب ەتببرامپ یارڕیببب یکراو وانەڕچبباو یوارەئاسبب م،یژڕێبب ەیوەکبباردان ،ەوەل ەجببگ. ەیەسبباخت
 .ەکەوەکشان

 
 نیخراپتبببر" ٢١١٥ یوتنەک کڕێببب ە، ک٢١١٦ ەل یمارۆک کۆرەسببب یەژاردنبببەڵه ینبببەیمپەک یکبببات ەترامبببپ ل دڵبببناۆد ەیشبببەبانگ
 ەیوێشببب ەل. ببببوو کبببانەخواز یمبببارۆک یتەەیتبببا ەب کبببان،ییەکایمرەئ ەل رۆز یتونبببد یبببیتیەدژا ەیوەدان نبببگڕە ،"ەڵەیەمبببام
 یکبەچ ەب داریبندەوێپ ییژۆلبۆنکێت ەیرنبامەب یکردن واوەت ەب ەژێدر ەک داەد رانێئ ەب ەیگڕێ باماۆئ ەیخشەن ،ەوەکەشتنڕدا
 ۆبب وتووەشبکێپ یووژیفیسبانتر یدانێبپ ەشبەگ م،یبۆرانۆئ یتانبدنیپ ۆبب رانێبئ یسبتەد ەیوەشبتنێه ەاڵئباو ەیگڕێ ەل ،یمۆتەئ
 یدانب  یبیواڕە. داەد ەکەوتنەک کڕێب ەیوەمبان یکبات ەقبورس، ل یئباو یرۆئباکتڕێ ەل رگرتنەلکوەک ەب دان ێپ ەژێو در تاندنیپ
 ەببوو ک ەوەئ ،یمۆتبەئ یکبەچ یکردن دروسبت ییژۆلبۆکنێت ینانێمهەرهەب ەیوەشتنێه ۆب مکانەم یدان ێپ منیئ ۆب باماۆئ یمیت
 ەل نیپشبببکن یماکبببانەبن مەاڵب. ەوەکببباتەدوور د یمۆتبببەئ یکبببەچ یکردن دروسبببت ەل ڵسبببا کیە میژڕێببب ەک ەکێرەمێبببگ رجبببامەب
و  کبانەمێه زل ەک نەینباک شەوەئ یدن ئاسبان کردببوو، باسبکبر ەگبم ۆبب انیبرانێئ یکار ەک وونمواز ب ەندێه داەکەوتنەک کڕێ

 .بواردەد ەکەوتنەک کڕێ یکردن ێجەب ێج ەل انۆیخ یمۆتەئ ەیوز ەییوەتەونێن یئاژانس
 
 کیبیەمواز. بباس کردببوون ەکەوتنەک کڕێب ەیکیبد یکبانەروگرفتیگ ەیببار ەل ۆیخب ڵیقوو ییرانەگیترامپ ن ییتیەراەبەوەڕیب
 ەسبتەربەب ەک داەد ەیگڕێب ەوات بوو،ەه "ییتاۆک یکات" ەکەوتنەک کڕێ ەبوو ک ەوەئ نەیبک یباس کێپستەد کەو ێوەبمانه ەک
 ەکەوتنەک کڕێبب ەک کببردەد انیعایددیببئ بامبباۆئ یسببتانەدەکارب. ێببب انییببتاۆک ڵسببا شببتەتببا ه  نرێببپ ەیمبباو ەل کانییەکەرەسبب
 ەیرنببامەب ۆببب یکێسببتەربەب  یهبب کەو ەن رجببامەب ،ەوەکببرد ەب. کبباەسببنووردار د رانێببئ ییکیسببتیبال ییکەمووشبب ەیرنببامەب

 ەک کببان،ەکگرتوویە ەوەتەن یشببیئاسا ینەنجببومەئ ی٢٢٣١ یارڕیببب کببووەڵب کردبببوو،ەن یاریببد رانێببئ یکیسببتیبال ییکەمووشبب
 .مواز کرد رانێئ ییکەمووش ەیرنامەب یدژ یکانەکگرتوویە ەوەتەن یکانەقۆئابل داییاستڕ ەکرد، ل رجامەب ەل ییریپشگت

 
ترامبپ  مارۆک کۆرەسب: کردەد ییتوانا نەخاو ەوییەدارا ەیوانگڕ ەل یمکانەم ەبوو ک داێت یوا یشت ەکەوتنەک کڕێ ،ەوەل ەجگ
و  ەوەکبانەقۆئابل یکردن سبووک ەیگڕێب ەل یمرۆد اردیبلیم ١٥١ ەچبونک ەکییەمۆتبەئ ەوتنەک کڕێب رەسب ەکبردەد یرشبێجار ه رۆز
 وڕەبب ۆب انەیپار وەئ رانێئ یرانەەڕێ ەک ران،ێئ ەب ەویەدا کانەکگرتوویە ەتاڵو ەک غدەن ەیپار مرۆد اردیلیم ١.٧ هاەروەه
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 یتەاڵرهۆخب یرکردنیقامگەناسب ۆبب ممیبرۆرێت انبدایوێن ەل اواز،یج ڵیوەو ه یمۆتەئ ییتوانا ،یربازەس ەیرنامەب ەب دان ێپ
 .بووەن داێت رانێئ ەیخوازانەڕش یارکرد یکردن غاوەل ۆب یکێستەربەب  یه رانێئ یوتنەک کڕێ. کرد رجەخ استەڕوێن
 

 جووت کردنی ئەوپەڕی زەخت لەگەڵ گونجاندن

 
 ەتاڵو ییئبابوور ەیقۆئبابل ۆڵیتونبدوت یکییەژێسبترات ،"خبتەز ەڕیپ وەئ" یناو ەب ەکێتەاسیس رجامەب ۆترامپ ب ەیوەگرێج
 ەیبببار ەل ژێوتببوو ۆببب یار کردنببو ناچبب رانێببئ ەیرانەد کێببو ت ەمانێنگەڕەشبب یئاکببار ەڵگەل یکببانەرەربەب ۆببب کببانەکگرتوویە
 ەییو ئامببباد داەنببباوچ ەل کبببانەکگرتوویە ەتاڵو یکبببانەمێه یکردنببب ادیبببز هببباەروەه ەکییەژێسبببترات. ێنبببو یکێوتنەک کڕێببب
 .ەوەتێگرەد شیرانێئ یکانەورووژاندن یجواب ەل یربازەس یمێه ەل رگرتنەو لکەک ۆب مارۆک کۆرەس
 
 ەدوازد ەیسبتیل شبن،ەیفاوند رێتبیرەه ەل کبداێوتار ەل ،ۆئبێمپۆپ کیبما ەوەرەد یکاروببار یریزە، و٢١١٨ یما یمانگ ی٢٨ ەل

 ەب ەئامببباژ ێکبببرەد انبببدایوێن ەل ەکبببرد ک شەشبببکێپ رانێبببئ ەڵگەل ێنبببو یکێوتنەک کڕێببب ۆبببب یکبببانەکگرتوویە ەتاڵو یداوا
 یرچبەگەئ. ێبکبر ەنباوچ ەل رانێبئ یکانەو ورووژانبدن یمێنگەڕەشب ەب نبانێه ییتباۆو ک میۆرانۆئ یتاندنیپ ەل گرتنەڵه ستەد
 ەگونجانبدن ل ۆخب یباسب اوازیبج یلبەه نبدەچ ەل مارۆک کۆرەس ناون،ەن مەو ەیانییداواکار وەئ میرگەه کانەکگرتوویە ەتاڵو

 یمییپبا ەل ن،ۆمباکر لێبمانوئێئ ،ەانسبەڕف یمارۆک کۆرەسب یپالنب یکردنب ڵببووەق ەوەئ. ەکبردو یرانبێئ ەڵگەل ژێوتبوو ەیبار
 یکبانەقۆئابل یگرتنبەڵو ه رانێبئ ییمۆتبەئ ەیرنبامەب یسبنووردار کردنب کێنبدێه ران،ێبئ ەڵگەل ەنیەدووم یژێوتوو ۆب ٢١١٩

ترامبپ  نیەم ەل کبانەقۆئابل یگرتنبەڵه رەسبەل رانێبئ ییداگرێبپ رەبەل نۆمباکر ەیخشەن. ەوەتێگرەد کان،ەکگرتوویە ەتاڵو
 .ناێه یشکست کان،ەژێووتو یکردن ێپ ستەد شێپ
 
 ەیرێگببو ەب رانێببئ ەڵگەل ژێوتبوو یکێپ سببتەد ەیبببار ەسبازان ل ۆترامبپ ببب ەییئامبباد ەیبببار ەترامبپ ل یکببانەژکارێاوڕ مبووەه

 یکردن سببووک یدژ یتونببد ەب نۆتببۆڵجببان ب شببوو،ێپ ەیببیوەتەن یشببیئاسا یژکببارێاوڕ. بببوونەن شۆخبب فەیک ن،ۆمبباکر یپالنبب
 .٢١١٩ یپتامەرێس ەل نۆتۆڵب ەیوەبوون ایج ۆیه ەبوو ەوەئ نەڵێبوو و د ەیەوێش وەب کانەکگرتوویە ەتاڵو یکانەقۆئابل
 
 ەیببار ەل ژێوتبوو ەل یشبدارەب ەل ۆخب ەمسباران رانێبئ یچب رەگەئ ،ەبوو وتووەرکەس ختەز ەڕیپ وەئ ییژێسترات ،یگشت ەب
 یکبانەقۆئابل ۆیهب ەب یئبابوور ەینێبو ێبب یختبەز رێبژەل رانێبئ ییئبابوور. ێرێبوەد ،ێب رجامەب ەیوەگرێج ەک کێوتنەک کڕێ
 ەب رانێبئ یتڵەوەد یدژ کانییەتیەزاڕەنا. رانێئ یمیژڕێ یدژ یتیەزاڕەنا ۆیه ەتێبەد ەک ێژێچەئازار د کانەکگرتوویە ەتاڵو
 یشبتنەیاگڕ سبتەد ەب شبگرتنێپ ۆیهب ەتۆبب کبانەکگرتوویە ەتاڵو یکبانەقۆئابل ەک ،یەلوبنان و سبوور راق،ێع ەل ەوێش مانەه
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 ،ەتباناڵو وەل یکانییەاسبیس ەمبانەیو هاوپ رانێبئ ەب رەسب یاکانیشبیلیم ەان لتبار ییریپشتگ ۆب ییدارا ەیرچاوەس ەتاران ب
 .لوبنان ەل رانێئ یکانەستیرۆرێت ەراویگ ێکرەب ،ڵاڵمبویح یندامانەئ ەب ەپار یشتنەیگەن ۆیه ەتۆب ەوەئ. چوون ەوەڕێب
 

 کرانەوەی گزەی ئێران ڕاست پشت

 
 ٢١١٨ ەل لیائڕسبیئ یکبانەئاشبکرا کردن کبرا،ەتاوانەبار د رجبامەب یوتنەک کڕێب ەکبردن ل ەگم ەب رانێئ ەکێمەد ەک کداێکات ەل
 م،یژڕێب ەیگبم ەیببار ەل ەییوەتەنەوێبن ەیگەڵمۆو کب رانێبئ یمبیژڕێ وانێبن ەیرێکو ێگر. شتێهەن ەوەبار وەل یکێگومان  یه
 .داەترامپ د مارۆک کۆرەس نیەم ەل یمۆتەئ یوتنەک کڕێ ەیوەکردن  ڕە ەب ییواڕە
 
 ەییوەتەونێبن یئاژانسب. کبران شەشبکێپ کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەکشان شێپ رانێئ ەیگم ەیبار ەل ەمتمان ەیگێج یرتۆاپڕ
 ەیرنببامەب ەیانۆیاسببتگڕورد و  یالنببیب یکردن شەشببکێپ ەل رانێببئ ەک ەوەکببرد یاسببتڕ پشببت ٢١١٥ یسببامەرێد ەل یمۆتببەت ەیوز
 مبانڵئا یبیگرڵواەه یکخبراوڕێ. کبانەقۆئابل یکردن سبووک ۆبب ەکێرجبەم شێپ رجبامەب ەیرێگبو ەب ەک ،ەنباوێه یشکست یمۆتەئ
 ەک ،یمۆتببەئ یرێئبام ینانێه سبتەدەو ۆببب رانێبئ یبینێنه ڵبیوەه ەیبببار ەل اببردووداڕ ڵیسبا نببدەچ ەیمباو ەل یرتۆاپبڕ نبدەچ
 دەیڤیبد و یبۆبڕۆ ارککبرووز، تبام کباتن، مب دێت رانۆناتێ، س٢١١٧ یجووم ەل. ەوەتۆکرد واڵب ،ەیەکەوتنەک کڕێ ییکار لێشێپ
 ییەکار لێشبببێپ" ەب انەیبببئاماژ داێیبببو ت ینووسببب ن،ۆرسبببەلیت کبببسڕێ ،ەوەرەد یکاروببببار یریبببزەو ۆبببب انیبببکەیەنام ردووەپ
 .کرد ەوەرانێئ نیەم ەل "ەکەوتنەک کڕێ یکانەوامەردەب
 
 یمۆتبەئ ەیوز ەییوەتەونێبن یئاژانسب ەک کبردەد انەیوەئ یو باس ەوەکردەد  ڕە انەیتاوانەار کردنان وەئ رجامەب ینگرانیەم

 یبیچەملک یمۆتبەئ ەیوز ەییوەتەونێبن یئاژانسب م،ەاڵب. ەکبردو ێجەب ێج یرجامەب رانێئ ەک ەاندوەیگ انیاڕجار  یدوا ەجار ل
 ەک لەلبوپەک یرانەک نیداب ەیریو زنج نین یربازەس ەک یکانەبنک ەل نراوەیەاگڕ ییمۆتەئ ەیرنامەب ەیرێگو ەب اینەت یرانێئ
 ەببببنک ینیپشبببکن یداوا ەل ۆیخببب هببباەروەه یمۆتبببەئ ەیوز ەییوەتەونێبببن یئاژانسببب. کبببردەد راوردەب ،نراببببووەیەاگڕ شبببترێپ
 ینببێنه یکببار ینێشببو وانەئ ێچببەد ێو یرچببەگەئ بببوارد،ەد( نببادا انینیپشببکن یمنببیئ انببدبووەیگ یاڕتبباران  ەک) کانییەربازەسبب
 .بن یمۆتەئ یکەچ رەسەل
 
 لیائڕسبیئ یرانبیزەو کۆرەسب ەک کێبئاشبکرا کبرا، کات رەنێبه ێپب ییتباۆک یەوێش ەب ٢١١٨ یهارەب ەل رجامەب ەل رانێئ ەیگم
 یانڕخویسب نیەم ەل رانێبئ ییمۆتبەئ یکەچ یینێنه یگرامۆپر ەیبار ەل ەگەڵب رۆز یکەیەژڕێ ینیدز یباس ۆاهیتانەن نیامیبن
 ەڵگەکبردن ل ۆدر ەب یرجبامەب ٢١١٥ ەل رانێبئ ەک انیلماندەسب ران،ێئ ییمۆتەئ یویئارش یناو ەب کانەگەڵب. کرد یلیائڕسیئ

 کببانەگەڵب. ەکببردو لێشببێپ ،یمۆتببەئ یکببەچ ەب داریببندەوێپ یکببانییەچامک ەیبببار ەل یمۆتببەئ ەیوز ەییوەتەونێببن یئاژانسبب
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 ەل یوەرزێببژ یببینێنه یکببەیەگێپ ەل یمۆتببەئ یکەمووشبب یواڵكبب نرێببپ یکردن دروسببت ۆببب یکانەخشببەن رانێببئ ەکببرد ک انیئاشببکرا
 یمۆتبەئ ەیوز ەییوەتەونێبن یئاژانسب ەل دان،ەد ێپب ەرەپ یمۆتبەئ یکەچ یکانەپارچ ەک کێنێشو ن،یپارچ ییربازەس ەیبنک

 .ەوەتۆشارد
 
 ۆیهب ەببوو ،ەوۆزراببۆتباران د یکێمەبارەئ ەل ەک میبۆرانۆئ ەیلیبردەگ یوارەئاسب ەیببار ەل یاریبزان یدان ەل رانێئ یبواردن ۆخ
 ەییوەتەونێبن یمبارس، ئاژانسب یمبانگ ەل. ئورووپبا یتاناڵو و یمۆتەئ ەیوز ەییوەتەونێن یئاژانس ەڵگەل یگرژ یگرتن ەرەپ
و  "بکبا ییهاوکبار یواوەت ەو ب ێجەب سبتەد" میبۆرانۆئ یکانەلیگرد ەیرچاوەس ەیبار ەکرد تا ل رانێئ ەل یداوا یمۆتەئ ەیوز
 درکباوەن ییمۆتبەئ ییکچبام ەب ەئامباژ رانداێئ ییمۆتەئ یکانەگەڵب ەل ەک نەبد شەکید ینێشو ێس ەب شتنەیاگڕ ستەد یمنیئ
 ەیکیببد یئاشبکرا یکییەکار لێشببێپ ەنبا کێه ەوانەنۆڵیکببێل وەئ ەڵگەل یهاوکبار ەب ییتبباۆک رانێبئ ل،یببئاور ەل. کراببوو ێوەل
 .ەرجامەب
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٧٨ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی جوومی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 ---------------------------------------------------- 
 

 (ئێران لە بەڵێنییەکانی پاشگەز دەبێتەوە) 

 
 (بەشی دووەم)

 
 فرێد فالیتز - نەیشنال ڕیڤیۆ

 
 ایبنەتباران ت یکبانییەتومەئ ییەچبامک رەسبەل یمۆتبەئ ەیوز ەییوەتەونێبن یئاژانس ەیوەنۆڵیکێل ەب رەرانەەب رانێئ ییمسار

 ەیوەکشبببان ڵەیسبببا کیە ە، ل٢١١٩ یمبببا یمبببانگ ەل. ببببووەن اببببردووداڕ ڵیسبببا ەل رجبببامەب یکانەدانانسبببنوور ییلکارێشبببێپ
 یرانبەەڕێ. ەوەتێکشبەد رجبامەب ەل یکانییەنەڵێب ەل کێجار ژڕۆ ٦١ رەه ەک اندەیگیاڕ رانێئ رجام،ەب ەترامپ ل مارۆککۆرەس
 کببانەکگرتوویە ەتاڵو یکببانەقۆئابل ییا تببا هاوکببارئورووپبب یتبباناڵو رەسبب ەنەبببخ خببتەز ەنگبباوانەه وەبببوون ئ واداریببه رانێببئ
 ینگباوەه مەکیە رانێبئ ،ەانبدنەیاگڕ وەئ یدوا کێبمەک. ترامبپ بگبرن یتەاسیس یکانەرەک  ریفلیئ ەوارەئاس ەب شێو پ نەکەن
 ینگمبا شبتەه ەیمباو ەل. ەڕێپ ێتب کراویاریبد یسبنوور ەقبورس ل یو ئباو نبراوێتیپ یمیۆرانۆئ ۆیک ەدا ک ەیجازیو ئ ناەڵێه
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 ەرەپ یوتووەشبکێپ یووژیفیسبانتر ینبانێه مەرهەب ،ەکبردو لێشبێپ یمیۆرانۆئ یتاندنیپ یئاست رەس یکانەسنوور رانێدواتر، ئ
 رانێب، ئ٢١٢١ ییەیژانبو ی٤ ەل دا،ییبتاۆک ەل. ەوەتۆکبرد ۆردۆفب ەیکییەوەرزێژ ەبنک ەل تاندنیپ ەب یستەد ەو دووبار ەداو ێپ
 ەرنبببامەب یسبببنووردار کردنببب ۆیهببب ەتێنببباب کەیەوێشببب  یهببب ەب رجبببامەب ەل کراویاریبببد یکانەسبببتەربەب تبببریچ ەک انبببدەیگیاڕ
 .ەیکییەمۆتەئ
 

 ەل. هبان ببدا کبایمرەئ یکبانەقۆئابل ەل رانێبئ یپاراسبتن ۆئورووپبا بب یتباناڵو یتبوانەین ینگباوەه ەب نگباوەه یکانەوەکشان
 یرەسبەچار یکەیەسبۆئورووپا، پر ییتیەکیە یستانەدەکارب ەڵگەل مانڵو ئا ەانسەڕف ا،یتانی، بر٢١٢١ ییەیژانو ەل اتان،یج

 ەب مەاڵب. ەوەچببامک بکببات رانێببئ یدژ ەییوەتەونێببن ەیقۆئببابل ێتببوانەد داییببرۆئێت ەل ەچببامک کببرد ک انیببرجامەب ییکۆنبباک
 .جامرەب یکردن چاوڕە ۆب ەوەتەڕێبگ ەک نەناچار بک رانێئ ەبوو ک ەوەئ ۆئورووپا ب یرانەەڕێ ەینگاوەه وەئ ۆیه ،ەوەکرد
 

 کەو کانەشببت ەکردبببوو ک ەوەب انیسببتەئورووپببا د یرانببەەڕێ مەک یمنبب ەک بببووەه رەشببکۆخ ڵد یکەیەشببانین ابببردووڕ ییەیژانببو
 یوتنبەککڕێ" ەببدا ب ۆیخ یگاێج رجامەب ەکرد ک یاریشنێپ ن،ۆجانس سیبور ا،یتانیبر یرانیزەو کۆرەس. نەبک رەیترامپ س
 اتبانیجەو ل نێبین مەو رجبامەب ەیوۆبب نەیبکبار بک ەوەکببا پبێ[ …] نینبیەیب ێوەمبانهەد ەمێئب ەک ەیەشت وەئ ەوەترامپ، ئ

 ".نەیبک ێجەەێترامپ ج یوتنەک کڕێ
 

 ورووژاندنەکانی ئێران شکست دێنن

 
 کبانەقۆکبرد تبا ئابل کبانەکگرتوویە ەتاڵو رەسب ەخسبتن خبتەز ۆبب ەکیبد یکبێتەمەڵه ەب یسبتەد رانێب، ئ٢١١٩ یما یمانگ ەل
کبرد  یسبتەد میژڕێب جبار مەئ. نەببک رجبامەب ەل یوانیپشت ەو ئورووپا ناچار بکا ک کانەکگرتوویە ەتاڵو و، ێنێب ێپ ییتاۆک
 کەیەوێشبب ەو، ب کببایمرەئ یکببانەمانەیو هاوپ کببانەکگرتوویە ەتاڵو یکببانەمێه یدژ ەژانیتونببدوت یورووژانببدن کەیەریببزنج ەب
 ەتاڵو یکبانەمێه نیەم ەل ەوەکبردن ۆڵەتب ییترسبەم ەک ەیوەئ ێبکبا بب ێجبەەێج رجبامەب ەل ۆیخ یستیو ەکردبوون ک یمانیم
 ەل انیباڵكا ۆڕیپباپ ۆبب ینبیم میژڕێب سبامەر،ێو د یمبا یکبانەمانگ وانێبن ەل. کەڕێش یکێستپەد ۆیه ەتێبە ەوەکانەکگرتوویە
ارسببدا ف ینببداوەک ەل ییایببتانیبر یگببرەڵه و ەن یکۆڕێپبباپ رەسببەب سببتەدا د ڵببیوەه ەوتووانەرکەدانببا، ناسبب رمببوزۆه یرووەگ

و  ێنبەیەبگ وانداەکڕۆف ێب ەیکڕۆف یکێرشێه ەل یسعوود یبستانەرەع یکانییەوتەن ەزراوەدام ەب رۆز یکێانیو ز رەرەز ،ێبگر
 .راقێع ەل کانییەکایمرەئ ەبنک رەس ەکردبوو انیرشێه شایۆکات ەب ەکرد ک یراقێع یکانەعیش ایشیلیم ییریپشتگ
 ەک ێوا ببببووب ێبببیپ ەیەوانەتببباران ل نبببا،ێه یشکسبببت ەئاکببباران وەئ ەیوەکردنۆڵەتببب ەترامبببپ ل مارۆک کۆرەسببب ەک کێبببکات

 یکببێماڵو رەسببەل یکببار کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەبببوو ک کببداێکات ەل مببووەه ەوەئ مەاڵب. ێوەکەد رەسبب ەکیببرەخ ەیکییەژیسببترات
 ەب رەسبب یاکانیشببیلیم ەک کێبببببوون، کات ٢١١٩ یسببامەرێد ی٢٧ ەل ەماڵو وەئ یکێسببتپەد ۆیهبب رانێببئ یرانببەەڕێ. کببردەد اویشبب
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 یارڕیبترامبپ ب مارۆک کۆرەدواتبر، سب ژڕۆدوو . کوشبت انییکایمرەئ یکییەچ را ەنتۆق راق،ێع ەل یکەمووش یکێرشێه ەل رانێئ
 یاوانیببپ ەل سەک زارانەه ینبباردن ەب سببامەرێد ی٣١ ەل رانێببئ. رانببداێئ یکببانەراویگێکرەب ەمێببه رەسبب ۆببب ییئاسببمان یرشببێه
 ینببایب وێببن ەچببوون اکانیشببیلیم. ەوەکببرد ۆڵەیتبب غببداەب ەل کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەیمخببانێوڵبا ەیروازەد رەسبب ۆببب ایشببیلیم
 .ەوەژوور ەبچن ەوەکەمخانێوڵبا یوارید ەل یتوان انەین مەاڵکرد ب رانێو انێیوەو ئ ەمخانێوڵبا ەیوەرەد
 
 ەکبرد ک رەبەسبتەترامبپ د ارمۆک کۆرەسب ۆبب ەیانوویبب وەئ کبایمرەئ ۆیخەربەسب یخباک رەسب ۆبب رانێبئ یراوانبیگێکرەب یرشێه
کبرد،  کۆشب ەیکەو نباوچ رانێبئ یمیژڕێ ەک کداێنگاوەه ەل. ەوەبکات رزەب ەکییەگرژ ەژڕێ مانەه ەب ێبوو تا بتوان یستیوێپ
قبودس  یسبپا یکڵێاڕنەژ ،یمانەیقاسم سول یکوشتن ۆب یوانەکڕۆف ێب ەیکڕۆف یکێرشێه یارڕیب ،ییەژانو یب٥ ەل مارۆک کۆرەس
 ەیینباوچ ییژێسبترات ۆبب ەک ەعیشب یایشبیلیم یسبتیوەشۆخ کێلەو گ کیمماتیکار یکەیەرماندەف ،یمانەیسول یکوشتن. رکردەد
و  یەسبوور راق،ێبع ەل یکانەنیۆراسبەپۆو ئ کاندۆشبەپ یرانبێئ یبیرەەڕیببوو،  ەوەرەکبالکیە فدانستانەتا ئ اڕ لوبنان ەل میژڕێ

 رەسبب ۆببب رشێببپشببت ه ەل یمانەیسببول یسببتەد ەک ەیوەب ەژئامببا ەترامببپ ب ییتیەراەبەوەڕێببب. کببرد ریفلببیئ ەکیببد ینێشببو
و ئاشبکرا  ەببوو فدانسبتانەئ راق،ێبع ەل مبانەیهاوپ یمێبو ه ییکبایمرەئ دانەسب یو کوشبتن غبداەب ەل کایمرەئ ەیمخانێوڵبا

 یبردنب وێبن ەل ەب ییواڕە ،ەبوو ەناوچ ەل کایمرەئ یندانەمۆشار رەس ۆب اتریز یرشێه یماەت ەب یمانەیسول ەک ەوەئ یکردن
 کێسبەک رەسب ەبکبات ەکیبد یکێرشبێه رانێئ رەگەئ یکرد و گوت ەیکەارڕیب ەل ییمگاریپار کداێتیتو ەترامپ ل. دا یمانەیسول
 ".نگداەناهاوس رۆز یکێئاست ەل ەیەوانەل"و  ەوەداتەد ماڵو راێخ کانەکگرتوویە ەتاڵو ،ییکایمرەئ یکێئامانج ای
 
 ەتاڵو یکبانەبنک رەسب ۆبب کەمووشب نەرزەدوو د یشبتنیهاو ەب یمانەیسبول یوژرانکب یرچبەرپەب رانێب، ئ٢١٢١ ییەیژانو ی٧ ەل
 ەک ەیوەئ یترسب ەل مەاڵب. ییکبایمرەئ یکبانەمێه ەل سەک ٦٤ یببوون نداریبر ۆیه ەبوو ەک ەویەدا راقێع ەل کانەکگرتوویە

تبا  ێکردب چاوڕە انینگاوەه کێندەه ێچەد ێو میژڕێ یرانەەڕێ ،ەوەبدات رانێئ یماڵو واڵربەب یکێرشێه ەب یینائاسا یترامپ
ئاگبادار  یراقبێع یتبڵەوەد ەیکییەکەمووشب ەرشبێه شێپب کەخبول ٩١تباران : نەسنووردار بک کانەکگرتوویە ەتاڵو یکانەرەرەز

 ەتاڵو یسبتانەدەکارب ەل کێنبدێه) ێنبابێه انیئامانر کورت ەشتنەیگ ۆب ستەئانقەب چووەدێو کانەکەمووش ەیربۆو ز ەوۆکردب
 ەیکییەکەموشب ەرشبێه ەیببار ەل ەوەکبدانێل وەئ ەڵگەل ،ۆئبێمپۆپ کیما ەوەرەد یکاروبار یریزەو اندایوێن ەل کان،ەکگرتوویە
 ەمێبو ه نبنەیەبگ کبانەکگرتوویە ەتاڵو یکبانەبنک ەب رەرەز ەببوو ک ەوەئ ەکەرشێه ەئامانر ل یەوا انێیو پ نین اڕهاو رانێئ
 (.بکوژن کانییەکایمرەئ
 
 یدا ئاسبت ڵیوەه کوژراونەن داەکییەکەمووش ەرشێه ەل ییکایمرەئ ەک ییەاستڕ وەئ رەسەل یداگرێپ ەترامپ، ب مارۆک کۆرەس

 یرشبێه ۆڵەیتب کبانەکگرتوویە ەتاڵو. پاندنەسب یرتبرۆز ەیقۆکبرد و ئبابل ەدانیبئ ەیکەرشبێه ایبنەو ت ێنێزەداب کانییەگرژ
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و دوو  ییایببتانیبر یکێربازەدابببوو و سبب یووڕ ٢١٢١ یمارسبب ی١٢ ەل ەک راقێببع ەل ەتاڵو وەئ یکببەیەبنک رەسبب ۆببب ییکەمووشبب
 یاکانیشبیلیم نیەم ەل ەک یراقبێع یکبانەبنک ەل ۆڵکوچبەچ یمەبارەئ نرێبپ رەسب ۆبب رشێبه ەکوشتەوون، ب ییکایمرەئ ەیدان
 ەتاڵو یکبانۆڕەران پاپێبئ یکانەکبدارەچ ەمەلەب ەک ەیوەئ یدوا ل،یبئاور ی٢٢ ەو، ل ەوەکبرد چبوون،ەد ەوەڕێب رانێئ ەب رەس
 ەل ەک یرانببێئ یکۆڕێپبباپ رەه کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەک انببدەیگیاڕکببرد، ترامببپ  زڕفببارس جببا ینببداوەک ەل انیببکانەکگرتوویە

 ".باەد یوێنەئامانر و ل ەکاتەد"بکا  ەکار وەداهاتوودا ئ
 
 ێچەدێببو ەگببرتن، ک رچبباوەب ەل کببانییەگرژ یئاسببت یخببوار ەنببانێه ۆببب ینگبباوەه کێنببدێه رانێببئ ل،یببئاور ییتبباۆک ەل مەاڵب
 ەتێببە ەک رانێبئ یرشبێه یجبواب ەل نگەناهاوسب ییربازەسب یکێو جواب رەس ەبەات ەیکییەنەڵێترامپ ب ەبن ک ەوەئ یرانەگین
 ۆبب یکەمووشب یرشبێه ەل سبتەد ەکبرد ک مبرەئ یکبانەراویگێکرەب ەب وەئ. ەوەببدات کبا،یمرەئ ەیکید یکێربازەس یکوژران ۆیه
 کبا،ەد ێل ییوانیپشت کایمرەئ ەک راقێع ەیتاز یرانیزەو کۆرەس ەل یریپشتگ گرن،ەڵه کانەکگرتوویە ەتاڵو یکانەمێه رەس

 ەوێشب مبانەه ەب رانێبئ ل،یائڕسبیئ یسبتانەدەکارب ەیرێگبو ەب. کبرد کایمرەئ ەڵگەل یانییدانیزن ەیوەنۆڕیگ یاریشنێکرد و پ
 .ەوەتۆکرد  ڕە انیەیعایددیئ وەئ رانێئ یستانەدەکارب. ەکردو یەسوور ەل یکانەمێه ەیوەکشاندن ەب یستەد
 

 یسبباتەارەکار یخببۆد یگرتنبب رچبباوەب ەل ەو، ب نەدەد خببتەز ەڕیوپەئ ییژێسببترات ەب یببیواڕە رانێببئ یمببیژڕێ یکببانەئاکار
و  کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەڵگەل ەڕشب ییتاران توانا ،ۆوخێن ەل یتیەزاڕەنا یواڵربەب ەیژڕێو  ناۆرۆک یتاەپ ران،ێئ ییئابوور

 .ییەن ییئابوور یرخانێژ ەل رچاوەب یرەرەز
 ەب ییتباۆک ەک اندەیگ یاڕ ەیم یب٢٧ ەترامپ ل ییتیەراەبەوەڕێب ران،ێئ نیەم ەل ەکەخۆد یئاشکرا ەیوەکردن ورێه یاەڕرەس
ببوون  ەوەئ ۆبب ەانەڕمپڕیب وەئ. ێنبێد رانێبئ ییمۆتبەئ ەیرنبامەب یدژ کبانەکگرتوویە ەتاڵو یکانەقۆئابل یکانەڕەمپڕی نییدوا
 شییمۆتبەئ یکبەچ ۆبب کبراەد ەک ەوەبگبوازن ینبەدەم ۆبب ەوییەربازەسب ەل انەیکییەمۆتەئ ەرنامەب ەهان بدا ک کانییەرانێئ ەک
 .ێریربگەو ێل انیلکەک
 

 هەنگاوەکانی داهاتوو

 
تبباران  رەسببەل ەکەخببتەز ێبببەترامببپ د ییتیەراەبەوەڕێببب خببت،ەز ەڕیوپەئ ییژێسببترات ییوتووەرکەسبب یگرتنبب رچبباوەب ەل ەب

 .بکا رەبەستەد ەتەاسیس وەئ ۆب ەییوەتەونێن یینوایو پشت ێمێبپار
 ژێببدر ۆببب کببانەکگرتوویە ەوەتەن یشببیئاسا ینەنجببومەئ رەسبب ەخسببتن خببتەز ەب ڵەیوەه وەئ ابببردووڕ یمببانگ یسببپ یشببکۆک

و  یەووسبڕ رەگەئ. کبردێپ سبتەد ،ێد ییتباۆک برۆکتبۆئ یمبانگ ەک رانێبئ ۆبب ییئاسبا یکبەچ ەیوەگواسبتن ەیقۆئابل ەیوەکردن
 ەتاڵو انیبترامبپ گوت ییتیەراەبەوەڕێبب یسبتانەدەکارب ن،ەببک ۆتبڤێ ییئاسا یکەچ ەیوەگواستن ەیقۆئابل ەیوەژکردنێدر نیچ
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 مەرجەسبب ی”ەوەانببدنەڕگ“ ۆببب کببانەکگرتوویە ەوەتەن یشببیئاسا ینەنجببومەئ یببب٢٢٣١ ەژمببار یارڕیببب ەل لببکەک کببانەکگرتوویە
 .ێرێبوەد رجامەب یکانییەنەڵێب یکردن ێجەەێج ەل ۆخ رانێئ ەچونک ێگرەردەو رجامەب یکانەقۆئابل
 
 ەل ەچببونک ەوەتێببنەڕێبگ کببانەقۆئابل ێتببوانەد کببانەکگرتوویە ەتاڵو ۆئبباخ کنۆنبباک ەوەئ رەسببەل شببتاێه ییئورووپببا یتبباناڵو
 ەوەتەن ی٢٢٣١ یارڕیببببب ەل ەوەانببببدنەڕگ یممیکببببانێم ەک داگرنێببببپ کببببانییەکایمرەئ ەتوانەاسببببیس. رەد ەتۆهببببات رجببببامەب
 رەگەئ  ەنببانەت مەاڵب. ەیەارڕیبب وەئ یکبێنیەم شبتاێه کببانەکگرتوویە ەتاڵو و رجامبداەب ەل کەوەن ەهباتو کانبداەکگرتوویە
 یژیتونبدوت ەدان ب ەشبەت  رەبەل رانێبئ رەگەئورووپبا ئ یبیتیەکیە یتاناڵو ،ێنێشکست ب کانەکگرتوویە ەتاڵو ڵەیوەه وەئ
 ەخۆد وەئ. ەوەشببۆناخ یکببێخۆد ەونەکەد ەکیببد یکێجببار ن،ەکەن رەمببداڵو رجببامەب یکانییەکار لێشببێو پ ابببردووداڕ ڵیسببا ەل

 ەڕیوپەئ یتەاسبیس یکردنب  یهاوکبار ۆئورووپا ب رەس ەبخات ختەبدا تا ز کانەکگرتوویە ەتاڵو ەب ییواڕە ەیەوانەل ەشۆناخ
 .ننێپەبس رانداێئ رەسەب انۆیخ ەیقۆو ئابل ختەز
 
 یببیرانەگین نەژوئ یمببانگ ی٥ ەل ەوز ەییوەتەونێببن یئاژانسبب کێببکات نببا،ێه سببتەدەو یرتببرۆز یببیواڕە کببانەکگرتوویە ەتاڵو
 یردانەسب ۆب ەئاژانس وەئ یکانەرەنێپشک ەدان ب منیئ ەل ۆو خ کاەد لێشێپ رجامەب یکانییەنەڵێب مەرجەس رانێئ ەک ڕیربەد
 وەئ ەیوەبببوون واڵببب یدوا. چببووبن ەوەڕێببب ێوەل یمۆتببەئ یکببەچ ەب داریببندەوێپ ییچببامک ەیەوانەل ەک ێرێبببوەد ەبنکببان وەئ
 یشبەرەگەئ وەئ یو باسب ەیکییەمۆتەئ ەرنامەب ەیبار ەل "زنەم یکەڵەیەمام" ۆبکا ب ەلەپ ێبەد رانێئ یترامپ گوت ،ەرتۆاپڕ

 وەئ ێجەسبەەد رانێبئ. ێوەکەد ریبگ انیباشبتر یرجبەم ن،ەبک ژێوتوو ییمارۆک کۆرەس یەژاردنەڵه شێپ رەگەئ وانەئ ەکرد ک
 .ێستەاوڕ امەرۆڤتا ن ێنو یکێنگاوەه ینانەڵێه شێپ ێب ەئاماد ێچەدێو و ەوەکرد  ڕە ەیاریشنێپ
 
 نبباۆرۆک یتبباەپ ەک ،ەیکییەئببابوور یدژ کببانەکگرتوویە ەتاڵو یکببانەرەک رانێو ەقۆئببابل یاەڕرەسبب ران،ێببئ ێچەدێببو رۆز مەاڵب
و  ەخوازانەڕشب ەئاکبار ەب ەژێبو در ێمێبپبار کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەڵگەل ژێوتبوو ەل ۆخب ەمساران ،ەکردو یخراپتر گومان ێب
 ەل. ەرانێبئ یمبیژڕێ یکانەشبەڕەه مەرجەو سب ییەمسبار وەئ ۆبب ماڵو نیباشبتر خبتەز ەڕیوپەئ یتەاسبیس. ببدا یکانەرەنێوێش
 یتباناڵو ۆڕیکب ەڵگەبوون ل  ەڵکێت ەل ۆخ رانێئ یرانەەڕێ ەیکات وەتا ئ ەک ێبەد اینڵترامپ د مارۆک کۆرەس م،ەدووه یورەد

 .بدا ییەژێسترات وەب ەژێدر ،ێرێبەو یشارستان نەخاو
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٧٩ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 وەرسووڕانی سیاسەتی ئیسڕائیل بەرانبەر بە ئێران

  
٠ 
 

 دالیا داسا کای و شیرا ئەفرۆن

 
 :نەوەی ستراتێژیکئەنستیتۆی نێونەتەوەیی بۆ لێکۆڵی

 
 . ەکردو ۆیخ ڵیرقاەس یلیائڕسیئ یرانەاردڕیب ڵەسا انەید رانێئ یکانییەمۆتەئ ییەندخوازڵب ەیبار ەل کانییەرانەگین
 یتەەیتبا ەب ،ەیەنباوچ ەل رانێبئ ییربازەو سب یاسبیس ینێسبتەئەرەپ ییشبتووڕۆی ستەد لیائڕسیئ ەیکید یزنەم یکییەرانەگین
 ییشبباۆو ب کببانەییەناوچ ییەکۆنبباک ەل رگرتنەو لببکەک ەب رانێببئ ،ەوەلیائڕسببیئ ەیوانببگڕ ەل. قراێببو ع یەلوبنببان، سببوور ەل
 ەرانەتیبدەتاران تبا م ەل یعیش ەیستانۆد یمێه ەل یکەرەس ەیوێش ەب ەک یەب”یخاک یکێپرد“ یکردن دروست یکیرەخ ،یاسیس
 ەتەاڵسببەد یکردنبب ەیببیکرد ەب ییتوانببا ەل یددیببج یسببتەربەب یتووشبب رانێببئ ەک ەوەئ یگرتنبب رچبباوەب ەل ێببب. ەهبباتو کێببپ

 ۆوخبێن ەل دا،ییبدار  ڵەوەد ەل ەییو ناکبارام رەرکوتکەسب ییرەبەوەڕێبب ،ەقۆئبابل ڵسا نیندەچ ۆیه ەو ب ەبوو ەیکەییەناوچ
 ەک ەوەتێبنێمەد ەنباوچ ییربازەسب یمێبه نیتبر رداخەو پ ەشبتۆو پ نیمترێهەب لیائڕسیئ ەک ەوەئ ای. یەدا کۆرزەل یکێخۆد ەل

 .کاەد ییوانیپشت کان،ەکگرتوویە ەتاڵو ،ەیکەکیژێسترات ەمانەیهاوپ
 
 وەئ یکببانییەناحکووم ەشببەهاوب ایشببیلیم یەڵەیاڕو  رانێببئ ەیکەنێسببتەئەرەپ ییەکەمووشبب ییەتوانببا ،ەوەلیائڕسببیئ ەیوانببگڕ ەل
 ،ەوەرەد ەل انییلیائڕسبیئ یو دژ لیائڕسبیئ ۆیوخبێن ەل یستیرۆرێت یرشێه ەل رانێئ یشووێپ ییریپشتگ. زننەم یکەیەشەڕەه
 ەل ەکیبد ەینبدێه رانێبئ ەیشبەڕەه ،’ەخشەن رەس ەل لیائڕسیئ ەیوەنڕیس‘ یایولخ ەیبار ەل ەیکەرانەگەتنیف ەدوانێل ەڵگەل
 ۆببب رانێببئ ییتوانببا ایبب ایببخول ەیبببار ەل مەک یکڕێمشببتوم ل،یائڕسببیئ ەل یکببورتەب. ەوەکبباتەد رزەب کانداییەلیائڕسببیئ یوانببڕە
 .ەیەه اندنەیگ رەرەز
 
 ەل. ببووەه انییباوازیج رانێبئ ییمۆتبەئ ییئالنگبار ەڵگەل و ەسبوکەڵه ەیوێشب ەیببارەل کبانەوانگڕ ،ەانییبدوا مەتا ئ مەاڵب

 یمۆتببەئ یوتنببەککڕێ یببیریو ژ یربازەسبب ەیبببژارد ەل رگرتنەو لببکەک ەیبببار ەل کانببداییەگرڵواەه ەزراوەدام وێببنەل ییببباەنات
و  ئاشبببکراەب کبببایمرەئ یکێمبببارۆک کۆرەسببب یکردنببب یتبببیەدژا ەیببببار ەل یاسبببیس یرانبببەەڕێ یکبببانییەرانەگیتبببا ن رانێبببئ ەڵگەل
 ەشبتوەیگ ێبیت کەڵبخ ەک ەیوەل رتبرۆز اببردووداڕ ڵیسبا ەد ەیمباو ەل رانێبئ یتەاسبیس ەیببار ەل لیائڕسبیئ یکانەستێوەڵه
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  ەنببانەت ،یەوورسبب ەل رانێببئ ەیوەدان رچەرپەب ییسببتیوێپ رەسبب ەل کییەاڕهبباو ەک کببداێکات ەل. ەبببووەه رەسبب ەل انییببکۆناک
 رێبژ ەوا ل رەه رانێبئ ییمۆتەئ ەیرنامەب ەیبار ەل لیائڕسیئ یکانەوانگڕدا،  ەڵه یرە، س٢١١٥ ەل رجامەب یوتنەککڕێ شێپ

 .بوون اردایپرس
 
دواتببر  یوەئ ەک ،ەئبباراو ەهببات یگببرڵواەه یسببتانەدەو کارب لیائڕسببیئ یتوانانەاسببیس وانێببن ەل کببانییەاوازیج نیرچبباوترەب
 ییاسبببیس یرانبببەەڕێ ەڵگەل رواردەب ەل ەیکییەمۆتبببەئ ەرنبببامەو ب رانێبببئ ەیببببار ەل انیبببرەد ییشبببدارۆه متبببرەک یکبببەیەوانگڕ
 یباسب یگبرڵواەه یشووێپ یرزەبەپل یکێستەدەکارب کەو. بووەه اهوو،یتانەن نیامیبن رانیزەو کۆرەس  ەەیتا ەب ل،یائڕسیئ

 داەڵبگەل یوتەسبوکەڵه ێببەد ەک کبردەد رەیسب یددیبج یکەیەشەەڕه کەو انیرانێئ ل،یائڕسیئ یشیئاسا یستانەدەکارب“کرد؛ 
 ەیژێببترامبپ در ییتیەراەبەوەڕێببب ڵیسبا مەکیەتبا  ەدرزان وەئ” .یەوا کێببنییئا کەو رانێبئ ەتبرس ل اهو،یببتانەن ۆبب. ێبکبر
 ەوتبببنەککڕێ یئاشبببکرا دژ ەب ەک کبببانەکگرتوویە ەتاڵو یکێمبببارۆک کۆرەسببب ۆئببباخ ببببووەن وونڕ شبببتاێه ەک کێبببکات ببببوو،ەه
 یشبیئاسا یناوببانگەب ەیوەرۆڵەکبێو ل سبتەدەکارب کەیەژمبار ؟ەوەتێنێمەد داەکەوتنەککڕێ ەل ەوەئ یاەڕرەبوو، س ەکییەمۆتەئ
 داەکەوتبنەککڕێ ەل کانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەمان ینگریەبوون، م رجامەب یدژ تاداەرەس ەل ەک ەیوانەئ  ەنانەت ل،یائڕسیئ

 ،یمۆتببەئ ەیشببەڕەه یخسببتن دواەو ەب. رانێببئ ییمۆتببەئ ییئالنگببار یسببنووردار کردنبب ۆیهبب ەبببووەد وەوابببوو ئ انێیبببببوون و پ
 ەوەرانێبئ نیەم ەل ەتاڵو وەئ ەبباو ک و ۆوخەاسبتڕ ییریخبانگیە ەببدات ۆیخب یرنجەتبا سب لیائڕسبیئ ەب داەد یوداەم رجامەب
 .یەسوور ەل ەتاڵو وەئ ینێستەئەرەپ ییشتووڕۆیستەد ەوات ،ەوۆبەد یووڕ وەرەب
 
 ەل ۆییوخببێن ڕیمشببتوم ،ەوەتێنێبکشبب رجببامەب ەل کببانەکگرتوویە ەتاڵدا و یارڕیبب، ب٢١١٨ ەترامببپ، ل مببارۆک کۆرەسبب کێببکات
 ەل یوانیپشببت ۆببب ەئبباراو ەهببات ێنببو یکییەاڕهبباو. هببا  انییببتاۆک رانێببئ ەب رەرانببەەب کانەتەاسببیس ەیبببار ەل لیائڕسببیئ
. یسبالمیئ یمبارۆک یمبانڕدا ۆیهب ەتێببە وادارنیبه یلیائڕسبیئ رۆز ەترامبپ، ک ییتیەراەبەوەڕێب یب”ختەز ەڕیوپەئ“ یتەاسیس
 ەل رانێببئ یانببدنەیگ  ەاڵسببەد ەب یواڕو ببب یەسببوور ەل رانێببئ یکردن میقببا ێپبب ێجبب رەسبب ەل لیائڕسببیئ یاتریببز یکردن خببتەج

 ەیوێشب ەڕم ەل یکبانەوانگڕ ییاوازیبو ج ەوەکبرد کیبنم کێبل یبیگرڵواەه ەیگەڵمۆو کب توانانەاسیس رجام،ەب ۆیه ەب ەناوچ
 .ەوەشارد داۆیخ رێژ ەل ینۆنگتیواش ەڵگەل ییندەوێو پ یمۆتەئ ەیشەڕەه ەڵگەل و ەسوکەڵه
 
 ەب شبتنەیگ ۆبب کبایمرەئ یختبەز ەڕیوپەئ یسبتێوەڵه ییرەگیکار یلیائڕسیئ یوانەرۆڵەکێل ەل کەیەنیمەک ەک ەیوەئ یاەڕرەس

 یەڵەاڕو  رانێبئ ەکییەژێسبترات یەوا ێبیپ ەک ەیەه واڵرببەب یکییەنیشبەەگ ار،یپرسب رێبژ ەنبنێد کانەکراو شانین  ستەد ەئامانج
. ییەژانببو یتاەرەسبب ەل ،یمانەیقببودس، قاسببم سببول یسببپا ەیرمانببدەف یکوشببتن یواد یتەەیتببا ەب کببا،ەمواز د یکببانەییەناوچ

 .نەناک اریشنێپ ەوەگرێج یکییەژێسترات ار،یپرس رێژ ەننێد ختەز ەڕیوپەئ یکانەسوود ەک ەیوانەرۆڵەکێل وەئ  ەنانەت
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 ەل ەییناکبارام ۆیهب ەب یرانبێئ یتەەیتبا ەب ە، ک١٩ - دۆڤیبک یتباەپ ەیوەوببووناڵب یدوا ەل رانێبئ یبوون کۆرزەل ەیوانگڕ
 ەک انیببنڵد کانییەلیائڕسببیئ. ەسببتاندوەئ ەیرەپ ،ەکببردو ەدۆریببگ یختەسبب ەب ەکیەتبباەپ یدژ یرانببەەڕێ ەیوەبببوون ووڕ وەرەب
 یکبڵێوەه یدوا. ەوەتێنێبکشب یەسبوور ەل یکانەمێه رانێئ ەک ەوەئ ۆیه ەبنەد یبوورئا یرانەیو ق ەکیەتاەپ ەیدووان یختەز
 ەک وابوو انێیبپ یلیائڕسبیئ ەیوەرۆڵەکبێل کێندێ، ه٢١٢١ یهارەب ەل لیائڕسیئ یئاو یرخانێژ رەس ۆب رانێئ ییرێەیسا یرشێه
 ۆببب ەیەکیبد یکبەیەگەڵب ران،ێبئ یکێرەنبدەب یسبتنەب ۆیهب ەچبوو و بببوو ەوەڕێبب رانێبئ ەیوەئ ۆڵەیتبەب ەک یرێەیسبا یرشبێه
 یاەڕرەسب کبا،ەد متبرێهەب ەوەلیائڕسبیئ نیەم ەل خبتەز یدانبەژێدر ۆبب ییوانیپشبت ەانییبریگ ئاکام وەئ. رانێبئ یبوون کۆرزەل

 .ناداۆرۆک یتاەپ یکات ەل کانەقۆئابل یشل کردن یداوا
 
 یرشببێه یکانییەکەرەسبب ەسببتکارەڵرهەب جببام،رەب یوتنببەککڕێ ۆیهبب ەبببوون ەک ەیناڵسببا وەل ەک ەیەئامبباژ یگبباێج هبباەروەه
 یکبانەمێه یشبووێپ ییگشبت ەیرمانبدەف اندایوێن ەل. بوون لیائڕسیئ یشیئاسا یزگاەدامود یکانۆرەس ران،ێئ رەس ۆب یربازەس
 یکانۆرەسبب کەو ،یگببرڵواەه یرانببەەڕێ هبباەروەگببانتم و ه ینببێو ب ینازەشببکەئ یگبباب  ،ۆنکەمیئببا یگبباد ل،یائڕسببیئ یببیرگرەب
 وانەئ. نیسبکید الڤبوی ت،ێبب نیش یشووێپ یکۆرەو س ۆپارد ریو تام( مرد ٢١١٦ ڵیسا ەل ەک)داگان  رەیمووساد، م یشووێپ
. خبوازڵد یئاکبام یببوون رەبەسبتەد ۆیهب ەتێنباب کبایمرەئ یینگەو هاوئاه یندەزامڕە  ێبەب کێرشێه ەک ترسانەد ەوەل رترۆز
 ەب انیببکانییەرگرەب زگبباەدامود یتەاڵسببەد ن،ەکەد اهویببتانەن یکببانەگوانڕ ەل یوانیپشببت یواوەت ەب ەک اڕهبباو یتبباک ،ڕۆمببەئ
 ەیببیوەتەن یشببیئاسا یژکببارێاوڕو  اهویببتانەن ەیمتمببان ەیگێجبب ،ەنەهۆکبب یوسببیمووسبباد  یکۆرەسبب ،ەنمببوون ۆببب. ەیەوەسببتەد
 کۆرەسبب یکببینم یکێمببانەیهاوپ ەوێشبب مببانەه ەشببابا ، ب نیببب رەیببم سببتا،ێئ ەیببیوەتەن یشببیئاسا ەیژنێببل یکۆرەسبب. شببووێپ
 ەیگەڵمۆکبب ەڵگەل و ەسببوکەڵو ه رانێببئ ەیبببار ەل سببتیوێپ یزمببوونەئ ینەخبباو ،ەهبباتو ەوەتێببب نیشبب ەل ەک وەئ. ەرانیببزەو
 ەڵگەل ێنبو یکبێوتنەککڕێ ەک یەوا انێیبپ لیائڕسبیئ یبیرگرەب یستانەدەکارب ەل رۆز ەک کداێکات ەل مەاڵب. ییەن ەییوەتەونێن
 ەن،یرەهباوت یواوەتەب اهویبتانەن ەڵگەل سبتاێئ ەک ەیینبووکەه ییتیەراەبەوەڕێبب نیەم ەل وانەئ ،ەیەبژارد نیباشتر رانێئ
 ەیەوانەگبانتم، ل کراو،یاریبد ەتباز ییرگرەب یریزەو ەک کداێکات ەل. ەوەنێکرەد ساردڵد ەوەگرێج ەیوانگڕ یکردن اریشنێپ ەل
 .ییەو ئاشکرا ن وونڕ ۆوتەئ یکۆڕێوگڵئا شتاێه ،ۆڕێبگ ەرسۆسکید وەئ
 

  یهببب ێبببب کگرتبببوون،یە نەگبببمەد یکەیەوێشببب ەب سبببتاێئ رانێبببئ ەب رەرانبببەەب لیائڕسبببیئ یکانەتەاسبببیس ەک ەیەوەئ ەکەئاکبببام
 ەک کبانەکگرتوویە ەتاڵو یکییەتیەراەبەوەڕێبب ەب. یەاهویبتانەن ڵبید ەب ەک کێتەاسبیس ییریژ ەیبار ەل اوازیج یکەیەوانگڕ
 وەئ رەسبەل یربازەو سب یئبابوور یختبەز یبیوامەردەب یوانیو پشبت انرێئ رەرانەەب ەدوژمنان یهاتوهاوار ینگریەم یواوەت ەب
 رۆز یکببەیەادڕتبا  کانییەلیائڕسبیئ. ەیەه ڕمشبتوم ۆبب انیبمەک یکێشبت لیائڕسبیئ یشبیو ئاسا یاسبیس یسبتانەدەکارب ،ەیەتاڵو

بببدا و هاوکببا   یەسببوور ەل رانێببئ یکببانییەتوانا یمواز کردنبب ەب ەژێببدر لیائڕسببیئ ەیەوەئ سببتێوەڵه نیتر ببباش ەک انڕهبباو
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 ەل یربازەسب یرشبێه ،یئبابوور ەیقۆئبابل یگاڕێ ەل رانێئ یدژ کانەکگرتوویە ەتاڵو یختەز ەڕیوپەئ یتەمەڵه ەل یوانیپشت
 ەیەوەئ اهویبتانەن ییتباۆک ییژێسترات یەوا انێیپ لیائڕسیئ ەل سەک رۆز. بدا یرێەیسا ەڕیش ییوامەردەو ب یەو سوور راقێع
 رەسب ۆبب کبایمرەئ یرشبێه ۆیهب ەتێببە ەک ەوەبکبات رزەب رانێبئ ەڵگەل یکبانییەگرژ یهان بدا ئاسبت کانەکگرتوویە ەتاڵو ەک

 ێبتبوان ەک ێببەد لیائڕسبیئ یکێرشبێه رەه ەل رترەگیکبار رۆز یەوا انێیبپ یلیائڕسیئ کێندێه ەک ران،ێئ یکانییەمۆتەئ ەبنک
 .ەییوەتەن ۆیگفتوگ یتەباب ەتۆب ەکید یکێوو، جارنراب مەو ەمو مەب ٢١١٣ ەل ،یربازەس ەیبژارد. بەا ەیوەڕێب ۆیخ ۆب
  

 ئاڵوگۆڕی سیاسەتی ئیسڕائیل لە ماوەی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ

 
 یکبببڵێواەه یمۆتبببەئ یوتنبببەککڕێو  رانێبببئ ەب رەرانبببەەترامبببپ ب ەیدوژمنبببان ەیوانبببگڕ ەک ەیەه ەوەببببار وەل مەک یکێگومبببان

 یکبانڵەواەه هباەروەو، ه لیائڕسبیئ یوانەرۆڵەکبێو ل سبتانەدەکارب ەڵگەل ۆگفتوگب ەیرێگو ەب. اهویتانەن ۆبوو ب رەک شۆخڵد
نباوبراو  یرچبەگەئ کبرد،ەد رجبامەب ەل کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەکشبان ۆبب ییبۆل ەچامکان اهویتانەن ێچەد ێو ،ەیەماو وەئ
 دڵبناۆد یرانبێەژەڵه کبان،ەوکگرتویە ەتاڵو ەل لیائڕسیئ یمێوڵبا ر،ەرمەد انڕو  اهویتانەن. کردەدەن یساکار ەب ەیکار وەئ

 ەتاڵو یکانەتەاسببببیس ەیوەکردن اسببببتڕو  ەکەوتببببنەککڕێ یبببببار بردنبببب ەل ۆببببب کراوەن وانەڕچبببباو یکببببێتەرفەد کەو انیببببترامپ
ترامبپ  یکشبانەڵه ل،یائڕسبیئ یبیگرڵواەه یشبووێپ یکێستەدەکارب ەیگوت ەب. کردەد رەیس رانێئ ەب رەرانەەب کانەکگرتوویە
 یژێتبو ەل ەجبگ  ەەەڵبه ل،یائڕسبیئ ییاسیس یستمیس ەک کەیەوێش ەب ،"رچاوەب یکۆڕێوگڵئا" ۆیه ەبوو ،یسپ یشکۆک وەرەب

 .ەکەوتنەککڕێ یکار کردن دژ ەکرد ب انیستەد ەچامکان ان،ۆڕپسپ
 

 لیائڕسببیئ یببیرگرەب یشببووێپ یکێسببتەدەکارب کەو. نەبببک مانڵموسببو کییەحبباج ێوەانهیببب ەک چببووەد ەوەئ کەو وانەئ یکببار
 یکێسبتەدەکارب ".ەوەکبردەد انیریب کیە کەو انیدووک رەه ەک ەیوەئ ای ەیکەد استڕ گو ەد یترامپ ەب اهویتانەن ای": یگوت
ترامبپ  کێبکات  ریلبەخ یببەرەع یرانبەەڕێ ەک یتبیببوو، د اریشبۆه اهویبتانەن ەک کبداێکات ەداببوو ل یرنجەسب ەکیبد یشووێپ

 ۆیخب ەک رچباوەب ەهباتەدەن یکۆیەهب تر ییچ وەئ. کردەد انیانرێئ ەدژب یترەمانێنگەڕەش یکێستێوەڵه یکار، داوا رەس ەهات
 یواوەت ەب" رانێببئ ەب رەرانببەەب یکببانەوانگڕ ەڵگەل ینببدەوێپ ەل یکببانەژکارێاوڕترامببپ و  تیدەیببد کێببسببنووردار بکببا، کات

 ەترامبپ ل سبتیوەهەید اهویبتانەن ەک کبداێکات ەل ەک یتەبووید ەوێشب مبانەه ەب یگبرڵواەه یشبووێپ یکێسبتەدەکارب. "انڕهاو
 یسبتەد ەوەسبتەبەم وەو ب ەوەتێبکشب ەدا ک ینبەڵێب ەژاردنداەڵه یتەمەڵه یکات ەل ۆیخ ۆترامپ ب ،ەوەتێبکش ەکەوتنەککڕێ
 ."بوون اڕهاو" شداێپ ەل رەەڕێدوو  رەه ،ۆیەب. کار کرد ەب
 

 ەل اهویبتانەن یکیدرامبات ییرشبکاەشکێو پ وتەبووەک انیستەد رانێئ ەل ەک لیائڕسیئ نیەم ەل یناوک یڤیئارش یکردن ئاشکرا
 ەتاڵو ییتیەراەبەوەڕێبب ەڵگەل چووەدێبو ،ەکەوتبنەککڕێ ەل ەوەکشان ۆترامپ ب یارڕیب شێپ ژڕۆ ندەچ اینە، ت٢١١٨ یهارەب
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 ەکەوتببنەککڕێ ەل کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەبببوو ک ەوەئ یوانەڕچبباو لیائڕسببیئ دا،یببکات وەل. ێکراببب نببگەهاواه کببانەکگرتوویە
 یکردن دروسبت ۆب ەووداوڕ وەئ ییگشت یاندنەیاگڕو  ەکیڤەئارش ەیوەتنید لیائڕسیئ یستانەدەکارب شدا،ەوەئ ەڵگەل. ەوەتێبکش
 یعایددیبئ ەکیڤەئارشب ەک کبداێکات ەل. بووەن وتووەرکەس داەوەل مەاڵب. یزانەد نگیگر یکێشت ەب هانیئورووپا و ج ەل اڕرویب
 رانێبئ ەبکبا ک شەشبکێپ ێنبو ەیگەڵبب یتبوانەیکبرد، ن مێبهەب ردوودااببڕ ەل ۆیخب یینباوک ەیرنبامەب ەیبار ەل یرانێئ ۆیدر
 انبداێیت ەکبردن ک شەشبکێپ یرتۆاپبڕ نبدەچ ەوێشب مبانەه ەب یمۆتبەئ ەیوز ەییوەتەونێبن یئاژانسب. ەکبردو لێشبێپ یرجامەب

 ەکەوتبنەککێڕ ەل ەیوەکشبان ەیشبەڕەه کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەک کێبکات  ەنبانەت ،ەوەکبردەد استڕ پشت یرانێئ یبوون چەملک
 .کردەد
 
 شبتاێه لیائڕسبیئ ەل نگیگر ینگەد کێندێه ،یکانەکینم ەژکارێاوڕو  اهویتانەن یرجامەب ەدژ یستێوەڵه یاەڕرەو س ۆیەب ەل
 ۆببب انیبباهوویتانەن یژکببارانێاوڕ یکببانڵەوەه یرچببەرپەبببوون و ب رجامببداەب وێببن ەل کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەمببان ینگببریەم
 یشبیئاسا یانۆڕپسبپ ەکبرد ک یباسب یگبرڵواەه - یرگبرەب یشووێپ یکێستەدەربکا. ەویەداەد ەکەوتنەککڕێ ەل گرتنەڵه ستەد
 رەسب ۆبب یربازەسب یرشێه ەک یتەەیتا ەب کرد،ەد رەیس زڵۆئا یکێروگرفتیگ ۆب ەگاچارڕێ نیباشتر کەو انیرجامەب لیائڕسیئ
 یکببێرەکتەئ کەو انیببرانێئ ل،یائڕسببیئ یشببیسائا یانۆڕپسببپ ەل رۆز اهوو،یببتانەن ەیوانەچێپبب ەب. بببوو یترسببەم ڕپبب رانێببئ
 رەیسب ەئامبانج وەب شبتنەیگ ۆبب لبکەکەب یکێممیکبانێم کەو انیبرجامەو، ب ێسبنووردار بکبر کبراەد ەک کبردەد رەیسب یناڵقەئ
 ەبباراک، ک هبودێئ ل،یائڕسبیئ یبیرگرەب یکانەمێه یشووێپ یکۆرەو س رانیزەو کۆرەس کەو شووێپ یرانەەڕێ  ەنانەت. کردەد
 و،ەئ ەیگبوت ەب. یدەدەن یکانەکگرتوویە ەتاڵو ەینیەم کیە ەیوەکشان یینگیبوو، گر یربازەس ەیبژارد ینگریەم کێمەردەس
و  یەووسبڕ ەن ن،یچب ەن ،ێوەنباک یدواەو ەکیبد ینیەم  یه ،ەوەتێبکش ەکەوتنەککڕێ ەبدا ل ارڕیب کایمرەئ رەگەئ  ەنانەت"
 ت،ێببب نیشبب یشببووێپ یکۆرەسبب ،ەوێشبب مببانەه ەب. ێبببەد واوەت کببانییەرانێئ یقببازانج ەب ەوەئ ".کببانییەئوروپا  ەنببانەت ەن

 انیببوون ەک ەوەکباتەد مەک وەشبت ل کێنبدێه ایبنەت ەوەئ. یبیەن کەیەببژارد ەکەوتبنەککڕێ ەل ەوەکشان" گو ەید نۆلیگ یکارم
 ".ەوەتێکرەد ڕپ  یه ەب وانەئ ێیج اتانیج ەو ل رچاونەب ەک ەکید یو شت و ەستکەد کێندێه ،ەیەه
 
 لیائڕسبیئ ۆیوخبێن ەل ڕمشبتوم ،ەوەکشباند رجبامەب ەل یکبانەکگرتوویە ەتاڵو یرمبەف ەب ٢١١٨ ەیبیم ەترامبپ ل کێکات مەاڵب
 ەوەرکبردنیب ەب انیسبتەد ەتر بباش ەکیبد یکانەبژارد ەل رجامەوا بوو ب انێیپ ەک ەیستانەدەکارب وەئ  ەنانەت. ها  ییتاۆک
 ەل ەیەببژارد نیتر بباش ێنبو یکێوتنەککڕێ ەب شتنەیگ یەوا انێیپ شتاێه ەک یوانەئ. کرد یکانەنێخولق روگرفتیگ ەنیەم ەل
 .ەوەنێکرەد ساردڵد انیکانەچوونۆب ینڕیربەد
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٨١ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 بەر بە ئێرانوەرسووڕانی سیاسەتی ئیسڕائیل بەران

 

٧ 
 

 (بژاردەی نیزامیی و سیاسەتی هەنووکەیی ئیسڕائیل)

 
 یتیەراەبەوێبرەب یکاناڵسبکا ەڵگەل یباشبەب رانێبئ یکانەییەناوچ ەورووژاندن ەیبارەل لیائڕسیئ یکانەییەنووکەه ییەرانەگین

 ەیکڵەخبا ١٢ اڵسبکا ەیسبتیل. نەیرەهباوت ەروگرفتبانیگ وەب ەئامباژ ەل ەکییەمۆتبەئ ەوتبنەککڕێ ینانێشکسبته ەیبارەترامپ ل
و  یمۆتببەئ یترامببپ، پرسبب ییتیەراەبەوەڕێببب ۆببب ەک ەوەکبباتەد خببتەج رانێببئ یژد ۆئببێمپۆپ کیببما ،ەوەرەد یکاروبببار یریببزەو

 یتببەمەڵه وانێببن ینببدەوێپ. یتببەیەه ەکێمببەد اهویببتانەن ەک کێسببتێوەڵه ،ەوەنێبکببر ایببج کێببنبباتوانن ل ەکیدیببچ ەیینبباوچ
 یدوا ڵەیسببا دوو وەل رانێببئ یترامببپ دژ یتیەراەبەوەڕێببب یختببەز ەڕیوپەئ یسببتێوەڵو ه یەورسببو ەڕیشبب یکببات ەل لیائڕسببیئ

 .ەئاشکراتر بوو رجامەب ەل کانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەکشان
 
تبا  اتبانیجەو ل ،یەسبوور ەل کانییەرانێئ ەئامانج رەس ەکردەدەن یرشێه ۆوخەاستڕ لیائڕسی، ئ٢١١٨ یاستەڕوێتا ن گومان،ێب
 ەکببار وەب مەاڵب. نبباردەد یڵاڵمبببویح ۆببب رانێببئ ەک کببردەد ۆڵەکوچببەچ وەئ رەسبب ەرشببکردنێه رەسببەل یختببەج رۆز یکببەیەاددڕ
 ەل کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەکشببان ییووناکبباڕ رێببژەو ل ەاوۆڕگبب یەورسببو ەل رانێببئ یوتەسببوکەڵه ەیوێشبب یتببید لیائڕسببیئ
 رانێبئ یکانەو سبامان سبتانەدەکارب ۆوخەاستڕبوون تا  وتراڵربەب لیائڕسیئ یکانەرشێه خت،ەز ەڕیوپەو ئ یناوک یوتنەککڕێ
 ۆبب یگباڕێ ەوێشب مبانەه ەب یەسبوور وێنەل رشێه ینانەدانێددانپ ەڕمەل لیائڕسیئ یباو یستێوەڵه. ئامانر ەبکات یەسوور ەل

 ،ەوەنەگبببمەد یکییەاسبببتڕووڕ ەب. ەوەئاشبببکراتر کبببرد یکەیەوێشببب ەب ێوەل رانێبببئ یدژ ییربازەسببب ینگببباوەه ەبببباس کبببردن ل
 یەسبببوور ەل انیبببمەۆب ٢١١١ لیائڕسبببیئ یبببیرگرەب یکبببانەمێ، ه٢١١٨ ەل ایبببنەت ەگبببو  ک یممیتبببا رکیبببۆوین ەب  ۆنکەمیئبببا
 .ەوەتەرداوەب
 
 ینبەڵێب وەئ. ەیەوەڕێبب ۆڕگڵۆئبا ەکبرد ک ەیشبەڕەبوو، ه لیائڕسیئ یندنێخو یریزەو یوکاتەئ ەک ت،ێنێب یفتالە، ن٢١١٨ ەل

و  لیائڕسببیئ رەسبب ەنەبببک رشێببه یکببانەراویگێکرەتببا ب رانێببئ ەیکیببد یکببەیەرەب ەتێبببە یەنببادا سببوور منیببئ لیائڕسببیئ ەدا ک
 ەئامباژ ەب. ەببووەن رەگیکبار کبانەراویگێکرەب ەب رەرانبەەب ایبنەت لیائڕسیئ یوتەلسوکەه ەک ەلماوەس ەوەئ ەکرد ک یعایددیئ
 ەل لیائڕسبیئ ەوموەب ەرێبل یوتدروسبت کبرد و گب "ێبیپ شبتەه ینبیکترۆد" ەیواژەسبتەد تێبنێب ک،ێبیەپ شبتەه کەو رانێئ ەب
  یپرس ەب ەییاوچن ەیلەسەم ەوێش مانەه ەب وەئ. ەکیەعەاەد یرەس رەس ەکاتەد رشێه راوان،یگێکرەب یرشێه ۆڵەیت
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 .دا ێگر ەوییەناک
 
 لیائڕسبیئ. ەوۆکردبب ژێبدر راقێبع ەل کبانییەرانێئ ەئامبانج ۆبب یەسبوور یومەتبا ئ ەیکەئامبانج ەیسبتیل لیائڕسی، ئ٢١١٩ تا
 یپبانۆڕەگ ەل رتبرۆز ییسبنووردار یتباران تووشب ەک کبداێکات ەببوو، ل راقێبع ەل رانێبئ یتەاڵسبەد یکردنب ەنەشبەت یرانەگین

 ەیوەەببوونڵقوو ەپاراسببتن ل ۆخبب ۆببب ڵاڵمبببویو ح دەسببەئ یسبتیو و ل،یائڕسببیئ یکانەشببەرێه ،یەوسببڕ یختببەز ۆیهبب ەب یەسبوور
 ەیرێگبو ەب. کبرد یکبار مبانەه شیلیائڕسبیئ راق،ێبع وێبن ەچبوو رانێبئ ەک کبداێکات ەل. ەوۆبەب ل،یائڕسیئ ەڵگ ەل کانییەگرژ
 ەل لیائڕسبیئ یکانەرشبێه یکردن ەنەشەت ەل ییشوازێپ تاکانەرەسەل کانەکگرتوویە ەتاڵو ل،یائڕسیئ یشووێپ یکێستەدەکارب
 رانێبئ ەڵگەل ەوەووببوونڕوەرەب ۆبب یلیائڕسبیئ یەیرەهباوت یکار یینگیترامپ گر یتیەراەبەوەڕێب کێکات مەاڵب کرد،ەن راقێع
 ەتاڵو یشبووێپ یبیرگرەب یرزەبەپبل یکێسبتەدەکارب ەیگبوت ەب. هبا  رداەسبەب انۆڕیبوگڵئا یسبپ یشبکۆک ەل کبانەوانگڕ ت،ید
 ەب ەکشبەپاش ییقورسبا یرنبانەبەشبان و کەو یەسبوور ەل انیلیائڕسبیئ یکانەرشبێه نۆنتباگێپ ەک کداێکات ەل کان،ەکگرتوویە
 ەل لیائڕسبیئ یکانەرشبێه یدژ کبانەکگرتوویە ەتاڵو ەییرمانبدەف ینبدەناو تاداەرەسب ەل کبرد،ەد رەیس رانێئ ییشتووڕۆیستەد
 .انییکایمرەئ یانیگ یوتنەک یترسەم ەل ۆیه ەبەن وانەئ ترسانەد ەوەل ەبوو، چونک راقێع
 
 رانێببئ کێببکات یتەەیتببا ەکببرد، ب ێبب ل انەییببناوچ یکۆو نبباک یکەنبباو یوتنببەککڕێ وانێببن ەیوەاکردنیببج کێببل ەتانەاسببیس وەئ
و  کبایمرەئ یختبەز ینبەیمپەک یکبانەچووێفبارس و ت ینبداوەک ەل ەیینباوچ یئامبانج رەسب ەرشبکردنێه ەکبرد ب یستەد ۆیخۆب
 کببانەکگرتوویە ەتاڵو و لیائڕسببیئ کەیەاددڕتببا چ  یببیەئاشببکرا ن ەک کببداێکات ەل. ەوەکببرد رزەب یکببانەقۆئابل ەیوەانببدنەڕگ
 زنتبرەم ەینیەدووم یکێشبتنەیگێت گومبانێب ن،ەکەد نبگەهاوئاه کانییەرانێئ ەئامانج یدژ راقێو ع یەسوور ەل انیکانەرشێه
 ەئامبببانج ەل کێبببکیە یرچبببەگەئ. ەیەه رانێبببئ یدژ کبببایمرەو ئ لیائڕسبببیئ یکانییەربازەسببب ەتەمەڵبببه ینبببدەوێپ ەیببببار ەل

 یتونبد ەب اهویبتانەن ەک کیەەوانبگڕ ،ێیەنبو یکبێوتنەککڕێ یئبارا ەنبانێه ،ەیکەخبتەز ۆبب کبایمرەئ یتەاسیس یکانەباسکراو
 ەوەببببار وەو ل ،ەتببباران ەل میژڕێببب ینۆڕیگببب کبببایمرەئ ییتببباۆک یئامبببانج ەک یەوا انێیبببپ یلیائڕسبببیئ رۆز. کببباەد یبببیتیەدژا

. ننیببەد اهویبتانەن ەل کیبنم ەیقڵو ئا( ۆئێمپۆپ یتەەیتا ەب)ترامپ  یکانەرزەبەلپ ەژکارێاوڕ وانێن ەل کینم یکییەهاوکار
 شباندانیپۆخ کانەقامەشب رەسبەجبار ل رەو ه ،ەنیشبەەگ رۆز میژڕێب ینۆڕیگب ەب اهویبتانەن یەوا انێیبپ ووشبێپ یستانەدەکارب

 .ەوەنەکەد ریوا ب نۆنگتیواش ەل سەک رۆز نۆچ کەو ،ێنێد سەرەه میژڕێ یەوا ێیپ وەئ ێکرەد
 
 یرانببەیق ەیوەەببوونڵو قوو خببتەز ەڕیوپەئ یچببووێت یرەسبب ەو چببوون  ەاسببیس یئامببانج ەیبببارەل یواوێشببێرلەس یاەڕرەسبب
 رانێبئ ەب رەرانەەترامپ ب یتیەراەبەوێرەب یستێوەڵه ەل یوانیپشت کانییەاسیس ەنیەم مووەه ەل یلیائڕسیئ ران،ێئ-کایمرەئ
 یکییەاریبد ەب انیبوەببوو، ئ رەیسب ێپب انیمانەیسبول یکوشبتن ەیببار ەل کبانەکگرتوویە ەتاڵو یارڕیب یلیائڕسیئ رۆز. نەکەد
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 یمببەاڵو کببانەکگرتوویە ەتاڵو کێبببببوون کات دێببنائوم رۆز وانەئ ،ەوەانییلیائڕسببیئ ەیوانببگڕ ەل. بهاندشببوەد کراوەواننەڕچبباو
 یکبار گبوتراەد ەک ٢١١٩ یپتامەرێسب ەل یبسبتانەڕەع ۆیئبارامک یبیتڵەوەد یایبمپانۆک یکبانییەوتەن ەزراوەدام رەسب ۆبب رشێه
 یسببتیو ەیوەکبباردان کببایمرەئ یداگرتنۆخببەددان ب ترسببانەد ەوەل وانەرۆڵەکببێو ل یلیسببرائیئ یسببتانەدەکارب. ەداوەن ،ەرانێببئ

 ەتاڵو نیەم ەکبببردن ل نێچاوترسبب یسبببتیو ەیوەانببدنەڕگ کەو انییمانەیسبببول رەسبب ۆبببب رشێببو ه ،ێبببب ەنبباوچ ەل ەوەکشببان
 ەل کانەسببتیپراگمات ۆببب ەکەخۆد ەیەوانەنبباوبراو ل یکببوژران ەک یرانببەگین کێنببدێه یاەڕرەسبب. کببرد رەیسبب ەوەکببانەکگرتوویە
 یوانەرۆڵەکببێل ەیربۆبکببا، ز اتریببز کببانەکگرتوویە ەتاڵو یرنببانەدەو ۆببب راقێببع رەسبب ۆببب کببانەختەخراپتببر بکببا و ز رانێببئ
 یکبانییەتوانا ەک ێبیەج وەتا ئ مەکیمن ،ەرەگیکار وتر،اڵربەب یختەز یتەمەڵو ه یمانەیسول یکوشتن یەوا انێیپ یلیائڕسیئ
 .کاەمواز د داەکورتماو ەل رانێئ
 
 ەتاڵو یتەاسبیس ەیببارەل لیائڕسبیئ ەل یمانەیسبول یدوا یسبتێوەڵه ،یگبوت لیائڕسبیئ ییرگرەب یشووێپ یکێستەدەکارب کەو
 ەل "؟ێببببەن ێبببیفەیکەب ەک داێبببت یکێچ شبببت"و  "ەبببباش ببببوو سبببتاێتبببا ئ" ەک ەیەوەئ رانێبببئ ەب رەرانبببەەب کبببانەکگرتوویە
ناچبار  کبانییەرانێو ئ انبدڕپچ کێبل یرانبێئ یرەدەب ەدداڕ ەل یبوونۆخەبەڕبباو یمانەیسول یکوژران ل،یائڕسیئ یکانەوەکدانێل
 سبتەشبتان د" ەک ەیەوەئ لیائڕسیئ ییژێسترات. نەبک کایمرەئ یماڵو ینیشەێناتوانن پ ەکیدیچ ەبن، چونک اریوش رترۆز کاەد
 ۆیهبب ەتێبببە ەیەوانەل ەک ،ەیکییەکەنبباو ەرنببامەب ەیوەکببردنێپ سببتەد کەو ،ێبگببر سببتێوەڵناچببار بکببا ه رانێببو ئ "بکببا ێپبب
  ەنببانەت یلیائڕسببیئ کێنببدێه کببا،یمرەئ ییسببتێوەڵه ێببب ەتببرس ل یدوا. ەتاڵو وەئ یدژ کببایمرەئ یترۆڵتونببدوت یسببتێوەڵه
 .ێب رانێئ یکانییەمۆتەئ ەبنک رەس ۆب رشێه یتوانەد کانەکگرتوویە ەتاڵو یداهاتوو یناڵقەئ ینگاوەه ەک یەوا انێیپ
 

 ائیلبژاردەی نیزامیی و سیاسەتی هەنووکەیی ئیسڕ

 
 ەیرێگببببو ەب. ئببببارا دابببببوون ەل ٢١١٢ یکببببانییەتاۆک ەل رانێببببئ یدژ لیائڕسببببیئ ییربازەسبببب ەیبببببژارد ەیبببببار ەل کانەباسبببب

 کێببکببردار بببوو، کات ەیئامبباد لیائڕسببیئ یشببەرتەئ یکببات وەتببا ئ ل،یائڕسببیئ ەیببیوەتەن یشببیئاسا یشببووێپ یکەیەوەرۆڵەکببێل
 یرچببەگەئ کببرد،ەد رانێببئ یدژ ییربازەسبب یرشببێه ەل انییریشببتگببباراک پ هببودێئ یوکبباتەئ یببیرگرەب یریببزەو و اهویببتانەن

 یپالنب ییکبارەئاماد یکبیرەخ لیسبرائیئ یشبەرتەئ ۆئباخ یبیەن وونڕ. ببوون یدژ رۆز یکەیەاددڕتا  کانییەشیئاسا ەستەدەکارب
 ەڵگەل کیبماتۆپلید ێڵبیه ەئاشبکرا ببوو ک کێبببوو؟ کات یاسیس یتەاڵسەد ۆب اینەت ای یرگرتنەو ێل کەڵک ۆبوو ب ییربازەس
 .ەوۆب ڵکا ییربازەس ەیبژارد ،یەددیج رانێئ
 

 رانێبئ ەیکبات وەتبا ئ ەببوو ک ەوەئ یلیائڕسبیئ یوانەرۆڵەکبێل وێبنەل ڵزا یسبتێوەڵهبا ، ه ییتباۆک ٢١١٥ ەل رجامەب کێکات
 مەرجەسب ەک اسبتێئ" ،یگوت ییرگرەب یکێنووسەژنامڕۆ کەو. ەماوەن مێم رەسەل ییربازەس ەیبژارد ،ێب ەکەوتنەککڕێ یچەملک
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 ەل ،یبیرگرەب ەیگەڵمۆکب یکانەرزەبەپل ەل کێسەک ەتاک  ەنانەت ێناچێو ،ەیەکەوتنەککڕێپشت  ەل ەییوەتەونێن ەیگەڵمۆک
 ۆبب رشێبه ینگبریەم ،یئاسبمان یمێبه ەیرمانبدەو ف تێب نیش ،ییگرڵواەه ییتگوزارەخمم یکۆرەموساد، س یکۆرەس اندایوێن
 ".ێب رانێئ رەس
 
 وەو ئ کببایمرەئ یختببەز ەیبببار ەل لیائڕسببیئ یینیشببەەگ ەیوێببچوارچ ەل رجببام،ەب ەترامببپ ل یتیەراەبەوەڕێببب ەیوەکشببان ەب
 ەکیبد یکێجبار رانێبئ یکەنباو ەیرنبامەب ییرەسبەچار ۆبب ییربازەسب ەیببژارد ،ەادبوونیبز ەل رانێئ ییکۆرزەل ەک ەیەوەکدانێل

 یکێانسببڕنفۆک ەل رۆدریببمەئ ۆڤئبباک لیائڕسببیئ ەیببیوەتەن یشببیئاسا ینەنجببومەئ یکۆرە، سبب٢١١٩ ینیهبباو ەل. ەوەتۆقببو  ببب
 ەیگەڵمۆکبب ەب ەمتمببان ێنبباتوان لیائڕسببیو ئ ،ەرانێببئ یدانێببل ەیخشببەن ەب یسببتیوێپ شببتاێه لیائڕسببیئ ەک یگببوت داییگشببت

 وەئ ەک م،کبات لیائڕسبی، ئ٢١١٩ یسبامەرێد ەل. ێبگبر یکەناو یکەچ ەب رانێئ یشتنەیاگڕستەد ەب شێبکا تا پ ەییوەتەونێن
 کبداێکات ەکبرد ل یعایددیبو ئ ،ەنیمبومک یکێشت رانێئ رەس ۆب یلیائڕسیئ یکێرشێه یبوو، گوت ەوەرەد یکاروبار یریزەو یکات
و  ەمێبهەب رانێبئ کباەد یئاشبکرا یسبعوود ۆیئبارامک رەسب ۆبب وتووەشبکێپ یرشبێه ،ەرەگیکبار کبانەکگرتوویە ەتاڵو یختەز ەک
 یمەسبتیس‘ نییدوا اندەیگیاڕ لیائڕسیئ یکانییەرگرەب ەمێه وتوو،ەح مانەه. ێکرەد نێچاوترس یربازەس ەیشەڕەه ەب اینەت

و  ڕێبببەد تریمۆلببیک ٤١١١ یوداەم ،ۆیەکببیرێج یوەز ۆببب یوەز یکیسببتیبال یکەموشبب ەل کێشببەب ەک ،’ییکەموشبب یرەنەوێپڵپببا
 ەل رانێببئ یتنرگرەلکببوەک ڵببیواەه ەیوەبببوون واڵببب یدوا ژڕۆ نببدەچ ەکییەکبباریتاق. ەیەه یکەنبباو یواڵکبب یگرتنببەڵه ییتوانببا
 ۆیە، و بب[رانداێئ رەسەب نراوێپەس] ییەکەموش یژۆلەکنەت ۆڵینترۆک ییلکارێشێپ ەچوو، ک ەوەڕێب نەمیەو  راقێع ەل کەموش
 .ندراێنگەسەڵتاران ه ەب رەرانەەب ۆوخەاستڕ یکەیەشەڕەه کەو
 
 کبانییەگرژ یئاسبت ەیوەرزببوونەب ەک اندەیگیاڕ یچاوۆک ڤیڤئا ل،یائڕسیئ یکانییەرگرەب ەمێه یگشت یکۆرەمانگ، س مانەه
 ییتیەراەبەوەڕێبب، ب٢١٢١ یتاەرەسبب ەل. نببگەج ۆیهبب ەتێبببە ێتببوانەو د یببیەن یمدانبب ێلبب ۆخبب رانێببو ئ لیائڕسببیئ وانێببن ەل
 ەل رگرتنەلکبوەک ۆبب کبردەد یاریشبنێپ ەک ەوەکرد واڵب یکێنگاندنەسەڵه لیائڕسیئ یکانییەرگرەب ەمێه ییربازەس ییگرڵواەه

 وانەبکبا تبا ئ اتریبز یەسوور ەل یرانێئ یکانەمێه یدژ یکانەرشێه ێبەد لیائڕسیئ یکانییەرگرەب ەمێه ،یمانەیسول یکوژران
 ەتێبتبا بە ەکانییەگرژ ەیوەرزکردنەب ەل یوانیپشت اهویتانەن ییژێسترات ەک یەوا انێیپ سەک کێندێه. ێن رەدەو ەتاڵو وەل
 نببدەچ. رانێببئ یکببانییەمۆتەئ ەئامببانج رەسبب ۆببب رشێببه انببدایناو ەل ران،ێببو ئ کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەیوەووبببوونەڕوبڕ ۆیهبب
 رانێببئ ەب رەرانببەەب کببانییەگرژ ەیوەرزبببوونەب ەڵگەل ێتببوانەد لیائڕسببیئ ەک نیەواڕببب وەئ رەسببەل یلیائڕسببیئ ەیوەرۆڵەکببێل
 ەبکببات رشێبه ەوەرەکبالکیە یکەیەوێشب ەب کبانەکگرتوویە ەتاڵو رەگەبکبا ئ ڵقەبوو رانێبئ ەیوەکردنۆڵەبکبا و تب و ەلسبوکەه
 .رانێئ یکانییەمۆتەئ ەبنک رەس
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 ەیبببژارد یکانییەباشب ەیببار ەل یبیرگرەو ب یاسبیس یکانەتەاڵسبەد نەخبباو وانێبن ەل ڕمشبتوم یوەدووپبا  ببوون یکبانڵەواەه
و  یببیرگرەب یمتببرەک رۆز یکییەسببتکارەڵرهەب سببتاێئ. ێببب ەانەڕۆیدێببز ێچەدێببو رانێببئ یکببانییەناوک ەنیەم یدژ ییربازەسبب
 ئباراەل لیائڕسبیئ ەیرانەرشبەێه یتەاسبیس ۆبب نۆنگتیواش یگشت ییریپشتگ ۆیه ەب ٢١١٢ شێپ ەڵگەل راوردەب ەل ییگرڵواەه
و  ەوەبببوون ترڵقببوو کببانییەرانەگین رانێببئ ەیکییەنبباوک ەرنببامەب ەیوەکردنێسببتپەو د ەیینبباوچ ییەچببامک ۆیهبب ەب ەک ،یەدا
 .ەیەه اهویتانەن ەڵگەل یاتریز رۆز یکییەاڕهاو لیائڕسیئ یشیئاسا ییرەەڕێ
 

 کێببکات. ەهبباتو ێپبب انییببتاۆک رۆز یکببەیەاددڕتببا  رانێببئ ەب رەرانببەەب  ەاسببیس ەیبببارەل لیائڕسببیئ ەل کانییەگشببت ڕەمشببتوم
 ەزراوەگشببت دام کانییەلیائڕسببیئ ،ێنببێب کببارەب خببتەز ەڕیوپەو ئ ەوەتێبکشبب رجببامەب ەدا ل یارڕیببترامببپ ب یتیەراەبەوەڕێببب
و  یەسبوور ەل لیائڕسبیئ یخبود ییربازەسب یتبەمەڵه. ەوەکبرد کبایمرەئ یکانەتەاسبیس ۆبب انیشبەباو کانییەشبیو ئاسا یاسبیس
 کێبل کێبکات مبووەه ەل  اڵدوو و رەه یاسبیس یرانبەەڕێ ەیوانبگڕو  کباەد اتریبز رانێبئ رەسەل کایمرەئ یکانەختەز ومتر،ەئ
 وانەبکببا، ئ ژێوتببوو ێنببو یکببێوتنەککڕێ ەڕم ەل رانێببئ ەڵگەترامببپ ل یببیەن شۆخبب ێببیپ لیائڕسببیئ ەک کببداێکات ەل. ەکتببرینم
 ەڕیوپەئ ییتبباۆک یئاکببام یەوا انێیببپ شببتاێه سەک رۆو ز ،ەیەه ۆوتببەئ یکیۆیەنارێسبب یرەگەئ ەک نەبببک ەڕببباو ێوەانهیببنا
 یشبانێک ەژێبدر ەل یمتبرەک یینگیگر ختەز ەڕیوپەئ یئاکام ،ەوەلیائڕسیئ ەیوانگڕ ەل مەاڵب. ەتاران ەل میژڕێ ینۆڕیگ ختەز

 .ەیەه وەئ یپاندنەس ەیسۆپر
 
 رنرەسب متبرەو ک ەنیەکورتخبا یوتەسبتکەد یریبب ەل رتبرۆز رانێبئ ەب رەرانبەەب لیائڕسبیئ ەیینبووکەه یتەاسیس دا،یاستڕ ەل
 ەیتبانەمەڵه وەئ یکبانەو قازانج نیەکورتخبا یپالنب یکانەسبوود کانییەلیائڕسبیئ ەسبتیژێسترات ەل رۆز. نیەخا ژێدر ەداتەد
ترامبپ  ییتدارەاڵسبەد یکبات ەل کەڵبک ێوەهیبب ەیەوانەل اهویبتانەن ،ەوەل ەجگ. ننیبەد نن،ێکەتەڵه کێل ییراەب یخۆد ەک
 کبالیە ۆخب یکبات سبتاێئ ەک یەایبنڵد وەئ ەچبونک دا،ەڵرهەباشبتر سب یکێشبت ەک یەوایه وەب ێرگرەو ’کانەشت یردانەکوێت‘ ۆب

 ایبنڵد شیلیائڕسبیئ ێچەدێبو ،یبیرمەف ەب مەکیمنب. ابکب ەکار وەئ ەک ەناوبراو ییژووێم یرکەئ ەوەو ئ ەرانێئ ەڵگەل ەوەکردن
 ەڕببباو ایببنەت ەن ١٩-دۆڤیببک یرانببەیق. ێگببرەد ەیکیەشببتووڕۆیستەد ەب شێو پبب کبباەمواز د رانێببئ ەیینببووکەه یختببەز ەک ێببب
 .کاەد کۆرزەل رترۆز رانێئ یرانەەڕێ کووەڵب کاەد مێهەب لیائڕسیئ یبوونۆخەب
 
 لیائڕسببیئ ۆییخببەب ەڕببباو ،ۆیەببب. ەبببووەه انەیببژێدر لیائڕسببیئ یکببانەخوازراوەن ەئاکببار ەک یتۆیەخبب ێببیج ەل ییەاسببتڕ وەئ
 ینگببەد ەڵگەل ەوەبببوون ووەڕووبڕ ێبببەب ل،یائڕسببیئ یسببتاێئ یسببتانەدەکارب ەیوەرکببردنیب ەیوێشبب. ێببب داریترسببەم ێتببوانەد

 ۆیهبب ەتێبببە ایببنەت ەیەوانەل ،ەوەگببرێج ەیبببژارد یکردنبب شببانیستنەد ۆببب کببانەکگرتوویە ەتاڵو ایبب لیائڕسببیئ ەل یتیەزاڕەنببا
  ران،ێئ یدژ کانەکگرتوویە ەتاڵو یترەرانەرشەێه ییربازەس ەیکرد ۆب ییریو پشتگ ییربازەس یئاست ەیوەرزکردنەب یهاندان
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 .ەوەکراو ێل ریب مەک رۆز ای زانراوەن یئاکام ەب
*** 

 
 یشبکۆک ەل ن،ۆنگتیواشب ەل  ەاڵسبەد ۆڕیوگڵئبا. ەکبانەکگرتوویە ەتاڵو یەژاردنەڵه ەیشەڕەه داەرێل رەکۆج یکارت  ،ەەەڵه
 یکبەیەاددڕو تبا  کبانەاتڕموکێد یبیتیەراەەڕێ ەل کێسەک ۆب رانێئ ەب رەرانەەئاسا ب نیشاه یستێوەڵه ەب خوازانیمارۆک یسپ
 گومبببانێب انبببد،ەیئاکبببام گ ەب یرجبببامەب ەک کبببردەد انیبببتەخمم کبببداییەتیەراەبەوەڕێب ەل ەک ەسبببانەک وەئ یزرانبببدنەدام رۆز

 ەک کباەمانبدوو د ۆخب ەنبدێه اهویبتانەن یتبڵەوەد ۆیەبب. کباەسبنووردار د یکبانەپالن یانبەڕگ استەڕو ۆب لیائڕسیئ یکانەبژارد
 ەک کبباەد رانێببئ یدژ یتەاسببیس ەل ییریپشببتگ کببان،ەکگرتوویە ەتاڵو یەژاردنببەڵه شێپبب ،ێنببێب سببتەدەو کانەسببوود سببتاێئ
 یچباو گرتنب رەبەل ێبەب ن،ینامومک نەڵێین رەگەدژوارتر بکا، ئ نراێئ ەڵگەل و ەسوکەڵو ه رجامەب ۆب ەوەتەڕێبگ ەیەوانەل
 .ییەسپ یشکۆک ەل ێک ەک ەیوەئ
 
. ەرانیببزەو کۆرەسبب مببداەکیە یمببانگ ١٨ ەل اهویببتانەن ەک نبباێه کێببپ یکگرتببوویە یکببێتڵەوەد لیائڕسببی، ئ٢١٢١ یهببارەب ەل
 یکاروببار یریبزەو و یبیرگرەب یریبزەو ەببوون ینازەشبکەگبانتم و ئ ل،یائڕسبیئ ییرگرەب یکانەمێه یشووێپ یگشت ەیرماندەف
 ەیوێشب اهودا،یبتانەن یمەردەس ەل. ننۆنگتیواش ەڵگەل یینگەهاوئاه ێبەب انێڕئ ەل یربازەس یتەمەڵه یدژ ردووەه. ەوەرەد
 و،اهیبتانەن یخبود ییئاسبا یخبۆد ەب ەوەتێسبترەبەد نبدەمامناو ەیو ماو ەکورتماو ەل رانێئ ەب رەرانەەب لیائڕسیئ یتەاسیس
 یەژاردنبەڵه یئاکبام ییتیەنۆچب هباەروەو ه ،ەوەتێببەد ەڵیینبدەگ یتەمۆتب ۆیهب ەب ییداداگا یووڕوەرەب وەئ ەک کداێکات ەل
 ێبیببن و پ ەتەبارانەفەخ یکانییەاسبای ەرگبرفتیگ رەگەئ ەوەبکات رزەب کانەشەڕەه ێتوانەد اهویتانەن. کانەکگرتوویە ەتاڵو

 .رانێئ ەنادا ب یتێشترێپ نکاەکگرتوویە ەتاڵو یتیەراەبەوێرەب ێواب
 
 ەڵگەل ۆوخەاسبتڕ ەیەوانەو ل رجبامەب یوتنبەککڕێ وێبن ەوەبەبات کبایمرەببدا ئ ڵوەو ه مبارۆک کۆرەسب ەتێبە دنیبا ۆج رەگەئ
 رەرانبەەب ەسبتانیوەنۆخ ێوەهەیبد اهویبتانەن. ەوەتێببەدووپبا  د باماۆئ یمەردەس ەیوەئ کەو کێبکا، شت و ەسوکەڵه رانێئ

 یکانەتەاسببیس یتببیەدژا یتوونببدەب تاداەرەسبب ەل وەئ ەک ەوێشبب مببانەه ەب ،ەوەتێسببتەبو نۆنگتیواشبب ەل ۆوتببەئ یکۆڕێوگڵئببا
 کبانەکەجوول ەگبرووپ ەل ووڕ ۆوخەاسبتڕ شوو،ێپ یجار کەو رەه اهو،یتانەن ێچەدێو رۆز. کردەد رانێئ ەب رەرانەەب یباماۆئ

 ەک کێبنگاوەه ەشنەچ رەا هی کانەقۆئابل یسووک کردن یوتڕەبکا تا  کانەکگرتوویە ەتاڵو ەل ەنگرۆک یکانەستۆد ەندامەو ئ
گببانتم و  کان،ییەاسببیس ییەگببرژ یچبباو گرتنبب رەبەل ەب. ەوەبکببات ورێببه ،ێکببرەد رەیتبباران سبب رەرانببەەب ەل ەکشببەپاش کەو
 لیائڕسبیکاتبدا، ئ مبانەه ەل. نەکەن ەکبار وەئ یبیرمەف ەب مەکیمنب ،ەوەسبتنەوەن ۆوتبەئ ینگاوەه یدژ ەیەوانەل یکانمەشەئ
 یرچبەگەئ ،ێرینباگ ێپب یشبێپ ەوەنۆنگتیواشب نیەم ەل ەک دا،ەد یەسبوور ەل رانێبئ یدژ یکانییەربازەسب ەتەمەڵبه ەب ەژێدر
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 ەنگباوانەه وەئ رەگەئ. ەوەبکبات مەک راقێبع ەل یکانەشباندنەو برەز یناچار بن ئاست ەیەوانەل لیائڕسیئ ییرگرەب یکانەمێه
 ەب کبانەئامانج ەیستیو ل ەشەڕەه یئاست یپاراستن ەیکەلیکل. ێنێبورووژ رانێئ ەیەنواەل اهویتانەن یتڵەوەئاکام بن، د ێب
 یرچبەرپەب کبانەکگرتوویە ەتاڵوا بکا تا و شداەوەئ ەڵگەل مەاڵب ،ەوییەترسەم ەخاتەن ییکایمرەئ یندانەکارم ەک کەیەوێش
 ەل ،ێبب رانێبئ ۆیوخبێن ەل لیائڕسبیئ ەیاراوشب یرشبێه ێتوانەد ەوەئ. ەوەبدات ەوەرانێئ نیەم ەل کانییەگرژ ەیوەکردن رزەب

 کبانییەکایمرەئ ەسبامان مەاڵب کانییەرانێئ ەیوەدان مەاڵو ۆیه ەتێبە ەیەوانەل ەک کان،ەاریستەه ەبنک ەل ەوەنیقەت اندایناو
 .ەوییەترسەم ەخاتەن
 
 کبانڵەوەه یکبدانێت ۆشبکرا ببئا ەب لیائڕسیئ ەک کەیەوێش ەب کان،ەکگرتوویە ەتاڵو یتەاسیس ەل رچاوەب یکۆڕێوگڵئا اینەت
 ەتێببە ێتبوانەد ،ەنیەدووم ینبدەویپ ەل نیەژخباێد یرەرەز ۆیهب ەتێببە ەسما ببدا ک یکەناو یوتنەککڕێ ەیوەکردن ندوویز ۆب
 رزەب یتەاسبیس دا،ەییبنووکەه یخبۆد ەل. رانێبئ ەڵگەل و ەسبوکەڵه ەیوێشب رەسبەل ڕمشبتوم ەیدووبار ەیوەدانەڵرهەس ۆیه

 ۆببب مەک یکیەچببووێت ۆیهبب ەتێبببەد ەک ،ێببب کیەگشببت م یندەسببەپ ەیگێجبب یکیتبباکت ێچەدێببو کببانیەیگرژ یئاسببت ەیوەکببردن
 ەک ەئاکبام وەئ ەگباتەن لیائڕسبیئ رەگەئ. ێمێپبارەد لیائڕسیئ یژووێم یرانیزەو کۆرەس نیوداترەم ژێدر یراتیو م لیائڕسیئ
 یبردنبب داڕێببمەب ۆببب ڵوەه ەل ۆیخبب یختببەج ێچەدێببو رۆز ،ێوەکببکڕێ رانێببئ ەڵگ ەل ەک ەداو یارڕیببب کببانەکگرتوویە ەتاڵو
 نبداوەک یببەڕەع یتاناڵو ەڵگەل ەیەوانەل لیائڕسیئ. ەوەتیمێبن بگو یرەژڕێدا وانەئ ەک کێوتنەککڕێ ۆب ۆوتەئ یکێوتنەککڕێ

 ەل رانێببئ ەیکشببەپاش ەب کببانییەمۆتەئ ەو پرسبب کببانەقۆئابل یبکببا تببا سببووک کردنبب نۆنگتیواشبب رەسبب ەخسببتن خببتەز ۆکببار ببب
 ەتاڵو و لیائڕسبببیئ یکانەتەاسبببیس یانڕرسبببووەو یچببباو گرتنببب رەبەل ەب. ببببدا ێگبببر یکبببانەییەو ناوچ یکەمووشببب ەییچبببامک

ببدا،  ێگبر ەوەکیە ەب ەشبتان وەئ ێوەهیبب رتبرۆز بامباۆئ ەل ەیەوانەل دنیببا رجام،ەب یدوا ەل رانێئ ەڕم ەل کانەکگرتوویە
 ێوەهیبب متبرەک ەیەوانەل رانێبئ یبیرەەڕێ ،ەوێش مانەه ەب. ێب ەدواوەب یشیکانییەئوروپا یوانیپشت ەوەئ رەگەئ یتەەیتا ەب
 .بکا ەکار وەئ
 

*** 
 
 ( ێڕرگەو.)ەڕییەمپ ٢٤ یکەیەوەنۆڵیکێل ەیکورتکراو ەوتار وەئ: ینیەێت
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٨١ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی سێپتەمەەری ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ایەک کە سەرهەڵدانی کورد دەتوانێ ببێتە هۆی تێکڕمانی تورکیەڕێگ

 
 مایکل روبین -نەیشنال ئینتێرێست 

 
 یرەسب یلۆئانات ەیدوورگ ەوێش یشکردنەداب ۆئوروپا ب یکانڵەوەه ەیوێچوارچ ەل شێپەوەل ڵسا ١١١ ەیکینم ڕۆمەئ یەیتورک

. ەکبورد ەیوەابوونیبج ەتاڵو وەئ ەیکەتۆمب. یتیەەوونیانیبب ەژو د یەتورک ییماورەج یاۆیپاران یرەنڵپا ییەاستڕ وەئ. داەڵه
 ەیینباوچ یمۆنبۆتۆئ ینانێسبتهەدەو یقبازانج ەب انەیبئاوات وەئ ەکێمەد رۆز ەکخراوڕێ وەئ یکانەو لق ەکەکەپ ەک کداێکات ەل
 ەنبباوچ یتببانڵەوەو د رانببانیج یدژ ەڕشبب یسبباندنیەاڵه ۆببب غببان،ۆردەئ  ەجڕە ،یەتببورک یمببارۆک کۆرەسبب یزەح ،ەنبباو مەو
 .ێڕاستگەڕو ۆخ یکییەنیشەێپ ەبکات یەتورک یترس ەزووان وەب ەیەوانەل
 
 یدوا ڵدوو سبا ایبنەت: ەئبارادا ببوو ەل یەتبورک یمبارۆک ینەمەت یواوەت ەل نەەیقرەکورد ت یپرس ەڵگەل یەتورک یروگرفتیگ

 ینبور حسبانی، ئ١٩٢٧ ەل. اببوونڕ  ەفمەخ یشبتنێهەن یکورد دژ د،یعەس  ێش یدانەڵرهەس ە، ل١٩٢٣ ەل یەتورک یزرانەدام
. نسبتانەرمەو ئ رانێبئ یو هاوسبنوور یلۆئانبات یتەاڵرهۆخب ەکبورد ل یبچبووک یکبێتڵەوەد زرانبد،ەدام یاتڕئارا یمارۆپاشا ک
 ردووەه. رکببردەد ەیەیکیە وەئ یکشببکاندنێت یارڕیببب رن،ێمببود یەیتببورک یمببارۆک کۆرەسبب مەکیەئاتبباتورک،  مببالەک فاەمسببت
 ەکبوردان ل ەیکید یکێدانەڵرهە، س١٩٣٦ ەل. نگانەج یدژ ڵسا ێس ەیماو ۆب ەانەییزەب ێب یئاسمان یمێه و  ەیتورک یسوپا

. کبردێپ یسبتەد کبانییەتورک ەرەیغ ەناسێپ یایموگرافێد یواندنێش ۆب اگواستنڕو  یملەرۆز یتورک کردن ەب یدژ ەو ل میرسەد
 ەب انییبببواڕە کبببانەکورد دا،ەدانانەڵرهەسببب وەل رکبببامەه ەل. کشبببکاندێت ەیکەدانەڵرهەتبببورک سببب یسبببوپا ،ەکیبببد یکێجبببار

 ۆیهب ەببوون کانەدانەڵرهەسب مەاڵب ،ەببوو ەیبیوەتەن ەیناسبێپ ەڕیوپەل ەک ەداو کییەتیەزاڕەنبا ۆیه ەب انەیکەدانەڵرهەس
 .یکورد ەیناسێپ ینڕیربەد ەوێش رەه ەب رەرانەەب یەتورک یتڵەوەد ییگوماندار

 
 ەتڵەوەد. ۆڕگبەن یکێشبت ەببوو ب ییکبورد ەیناسبێپ ەب رەرانبەەب یەتبورک یتڵەوەد یتیەدژا ،١٩٣٨ ەئاتاتورک ل یمردن یدوا
. خسبت ێپاشبگو انیبکانییەکورد ەکبرد، نباوچ نێڕمبود انیەیبتورک یئبابوور ەک کبداێکات ەل ا،ڕئانکبا یکانەکیە یدوا ەل کیە

 .گرتەاەڵه انۆیخ ییلتورو کو ەییوەتەن ەیناسێپ ەل ستەد ەبوو ک ڵقەوو انیکورد کێکات اینەت کانەتورک
 
بببوون  شببدارەب داێیببکببوردان ت ەل کێشببەب. ەبببووەن شەب ێببب یاسببیس ییریقامگەناسبب ەل یەتببورک ابببردووداڕ ڵیسببا انەیببد ەل
 کانەاسببتڕ رەرانببەەب ەل پەچ یانۆیتوونببدئاژ ەیوێببچوارچ ەل ییەریقامگەناسبب وەئ کببانەکات ەیربۆز مەاڵب[ یاسببیس یرانببەیق]

 یببباتەخ] منەجۆئبب ڵاڵبببدوەکوردسببتان، ع یکببارانێکر یپببارت یرەنێببزرەدام ینببدامەئ ەدابببوو ک ییەنببدەوێپ وەل ەوەئ. ەدابببوو
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 زرانبدەدام ەیکەکەو پ یتیەنبایچ یبباتەنباو خ ەب ەکوردان ل ەییستەردێژ یدژ ەبوو ەورد ەورد وەئ. کردێستپەد[ ۆیخ یاسیس
 ەارەیبجبار ن رۆز ەک کردێسبتپەد ١٩٨٤ ەل ەیکەکەپ یدانەڵرهەسب یرمبەفەب منەجۆئب. ەوەبکبات استڕ ەبوون ەستەردێژ وەتا ئ
 .ئامانر ەکردەد یتورک هاەروەو ه ۆیخ یکانەکورد

 
ببوو، و  یسبتیمارکس یکبێکخراوڕێ ەکەکەپ. کبرد ەکەکەپ یدژ ەڕشب ەل یەتبورک ەل یریپشتگ ەرانێرکوێکو کانەکگرتوویە ەتاڵو
 ەل ەکخببراوڕێ وەئ یکببانەو لق ەکەکەپ ەیەوانەل ەک کبداێکات ەل. بببوو ەوەرەکببالکیە ەپرسب وەسببارددا، ئ ەڕیشبب ەیوێبچوارچ ەل

 ەرنجەسب یگباێج ەیوەئ. ەکردوو انیرۆرێو ت ەندانڕد یکار یەتورک ۆیوخێن ەل شیوانەئ مەاڵب ێکردب ریبەل انیژووێم یەسوور
 رەبەل ەو ب ،نۆنتبیکل یتیەراەبەوەڕێبب یمەردەسب ەو ل سبتاێئ ەل رەب ڵسبا ١٣  ۆبب ەوەتەڕێگەد یەتورک ۆب کایمرەئ ییریپشتگ

 کەو ەکخبببراوڕێ وەئ ەوەرەد یکاروبببار یتببەزارەو ەک ەبببوو ەوەئ شێو پبب ەبببوو ەتاڵو وەب ۆڵکوچببەچ یشببتنۆفر یچبباو گرتنبب
 ایببنەت ەن: ێبببووب شیکببۆزەن  ەنببانەت ێنگەببڕەو  ەوەرەک سبباردڵد یکببەیەوەکرد ەوەئ. بکببا ەناسببێپ سببتیرۆرێت یکببەیەکیە

 کببوەڵب ،ێبببووب ممیببرۆرێت رەسببەل ەنببانیەالێب یکەیەوەکببدانێل ەل ایببج یکێشببت ەکەپاسبباو ەک ێد ێلبب ەیوەئ ینۆببب ەیکەکببات
 کۆرەسب یمەردەسب ەل. ۆڕیگب ەیکخبراوڕێ وەئ ەیناسێپ ەوێش مانەه ەسارد ب ەڕیش ییتاۆک و  ۆڤیەس یتیەکیە ینانێسهەرەه
 یناکباوەل یبیدوا یچۆکب. ببوو کەڵەیەمبام یوانەڕکبرد و چباو ییچاکساز ەب یستەد یەتورک یتڵەوەد زال،ۆتورگو  ئ ییمارۆک
. رەب ەتێبگببر ێنببو یەببازڕێکببرد  ناچببار ەیکەکخببراوڕێ ١٩٩٩ ەل منەجۆئبب یرانببیگ مەاڵئاکببام کببرد، ب ێببب ڵەیوەه وەئ زالۆئبب
 ەل مەاڵدا، ب ٢١١٢ ەل ەیکەکەپ ەڵگەل ینببێنه ینببدەوێپ یارڕیببب ۆیخببۆب غببانۆردەئ بەیببت  ەجڕە یەتببورک یمببارۆک کۆرەسبب
 یببیرەو دادو ەشببەگ یمبببیح ەنبباوبراو وات یمبببیح ەب نگببدانەد ا یببج ەکببوردان ل ەل رۆز یکێشببەب ەک ەیوەئ یدوا داییببتاۆک
-یەتببورک یئاشببت ەیسببۆپر. نبباێه کببانەژێوتوو ەب ییتبباۆ، ک(ەپەدەه) لەگ یکیمببوکراتێد یپببارت ەب دا انیببنگەد( ەپەئبباک)
 ەل کەچ یدانببان ەیبببار ەل ۆیینبباوخ یکببێوتنەککڕێ: دان شببانین یکببانەرەژکێوتوو یکببانڵەوەه یوتنەرکەسبب کێنببدێه ەکەکەپ
 .یەوورس ۆب الکانیرەگ ەل رۆز یکێشەب یشتنڕۆیو  یەتورک ۆیناوخ ەل ەکەکەپ نیەم
 
 یتبەرفەکبرد د یدروست یەسوور ۆیناوخ ەڕیش ەک ییەشاۆب وەئ: ەئاشکرا بوو ەکخراوڕێ وەئ یانڕرسووەو دا،ییدوا ەیناڵسا وەل
 ەک کببداێکات ەبببوون؛ ل وتووەرکەسبب رەنێهڕرسببوەس یکەیەوێشبب ەب نواەئ. خسبباندڕە یەسببوور یکببانەبببو کورد ییرەبەوەڕێبببۆخ
 یسببتیمارکس کەو وانەئ نۆنگتیواشبب[ یژێسببترات یرەژڕێببو دا ەوەنۆڵیکببێل ینببدەناو] یکببانەتانک-نببکیت ەل گببرەخنڕە کێنببدێه 
. نەکەد یتببببیەدژا ەک ەکببببردووەن انییەیببببتیەراەوبەڕێب وەئ یردانەسبببب میببببرگەه ەانیببببزانا وەئەاریببببوا د نن،ێناسببببەد ۆڕگببببەن
 .یەن ستیمارکس مەاڵب ،ێشت ب رۆز ێنگەڕە یکورد ییرەوبەڕێبۆخ
 

  ەب رەس یکانەتاقم رەس ەب رۆز یکەیەاددڕکوردن تا  انەینیرۆز ەک یاکانیشیلیم: بوون زەمارانگ ەوێش مانەه ەب کانەکورد
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 یسبتانەدەکارب. ببوون ەوەرەکبالکیە داەڕشب یدانەیم ەداعش ل یدژ ەڕش ەل وانەو ئ وتنەرکەس یەسوور یباکوور ەل ەدیلقاعەئ
 : یەماەبن ێب ۆدوو ه ەب ەوەئ مەاڵب نەکەد سا یح کیە کەو کانییەکورد ەنیەجار داعش و م رۆز یەتورک

 یخبود ڵەیمباەبن ینبدامانەو ئ یەتبورک یبیگرڵواەه ،یەتورک یتڵەوەد یستانەدەکارب ەک نەه گرەنەڵحاشاه ەیگەڵب یەکەم،
 . کردوون ەڵگەل انییخود بارگان ای داونێپ انیلەلوپەک ،ەکردوو داعش ەل انییوانیپشت غانۆردەئ

 یتبباوان ەکببورد ب یچببامک نببدەتببا چ کیببلژەب یببیگرڵواەه رەسبب ەخسببت یختببەز یەتببورک یتببڵەوەد ەک ەیوەئ یدوا دووهەم،
 ەل ەوەوانەب داریبندەیوێپ یکانەو گروپ ەکەکەپ یخستن ەک یتیو د ەوەکردن ۆک ەیگەڵب کیلژەب یکیەبگرن، دادگا ممیرۆرێت

 ەیشبێک یتووشب ەک ەکێمبیبح" ایبنەت ەکەکەپ ەببوو ک شبکرائا ۆیدادگبا بب ەوانەچێپب ەب ،ەببوو ەڵەه یستیرۆرێت ەیستیناو ل
 ."ەوەتۆب ەییوەتەناون ەرەیغ ییربازەس
 
 مەبارانۆب. ەببوو مێانگەڕشب یکبانەرانیج یدژ شەکید ەیندێه غانۆردەئ ،ەبوو رانەیق یتووش یەتورک یئابوور ەک کداێکات ەل

 یەتببورک. تبباەیپ تبباەیپ یکببێووداوڕ ەتۆببب ن،یدەمیببئ ێوەل کەڵببخ ەینیببرۆز ەشببنگال ک ەینبباوچ یتەەیتببا ەب راق،ێببع یکردنبب
 ەب یەتببورک. ەکببردوو لێشببێجببار پ نببدەچ یەببیل یدژ ۆڵکوچببەچ ەیقۆبلو ئببا یەببیل ەتەانببدووەیگ ەکڕۆفبب ەب یداعشبب یرانەکڕشبب
 ەتۆبب سبتاێئ ێوەئ دا،یاسبتڕ ەل م،ەاڵب ەکبردوو ریبداگ یەیسوور یتەاڵرهۆئارام باکوور و خ یکەیەناوچ یدروستکردن یانوویب

 .کورد یدژ ییزەگڕە یپاکتاو یکەیەناوچ
 
 ەب ەوەو مبن ئ ت،ێبد ارڕیبب یختەوەسات کێکات :،یگوت پتامەرێس ی٧ ەل غانۆردەئ. کاەد ونانی ەل ەشەڕەه غانۆردەئ ستاێئ

." نەدەقبورس د یکیەچبووێت ن،یەتبورک یدژ انیبتاڵهاوو ییویشەژۆو خ شیئاسا ەل ەشەڕەه ینرخ ەب ەیوانەئ م،ەڵێئاشکرا د
 وانەل شەشب نرێبپ ەزووان وەب کانمانەوانەکڕۆف" ،ەکرد ک ەیشەڕەه غان،ۆردەئ یکینم یکێژکارێاوڕ ن،یجاش یققەح سعودەم
 قبووەچ ەب کبانەوانەکڕۆتبورک، ف ەککبرد  یاریشبنێپ وەئ." نەیکەدێبپ سبتەد ەڕش ەمێو ئ ەوەخوار ەنەخەد( یونانی ەیکڕۆف]
 .نەبک نجنەه نجنەه
 

 یەسببوور ەکبردوو ەکەکەپ ەب یرچباوەب یتەارمیب ەک یبیکەرەد یکبێمێه ایببنەت ،ڵەسبا انیبد ەب ەک ەشبانس ببوو شۆخب یەتبورک
 یسبعود یسبتانەدەکارب ەنبووکەه. یەوسبڕ ش،یوەئ ینانێسهەرەه یو دوا ێبووب  ۆڤیەس یتیەکیە ییوانیپشت ەب ێنگەڕە ،ەبوو
 یبیرگرەب یمێبه ەب ەدراو ەک ییکایمرەئ ۆڵیکوچەچ ەک کداێکات ەل. نەکەد یەسوور یتەاڵرهۆباکوور و خ یردانەئاشکرا س ەب

. ناکبا ییاریبد ەرجەم وەکبوردان بکبا ئ یتەارمیب یسبعود رەگەئ ،ەداعشب یکانەدانەڵرهەسب یدژ ەگبروپ وەئ ەڕیشب ۆب یەسوور
 ەل یەبیل یستیسالمیئ یتڵەوەد یکردنیوانیپشت ەل غانۆردەئ یجئامان ەک یەاینڵد ەریقاه: ەوێش مانەه ەب شیسریم یتەارمی
 ادیبز ەتاقم وەب شیونانی. کاەد سریم یشیئاسا ەل ەشەڕەه ەوەو ئ ێب نیلموسلمەئ خوانیئ یرەدیتەارمی ەک ەیەوەئ داییتاۆک
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 یونبەخ ایبنەت شبووترێپ ەک ابگاڕ کییەو دارا کۆڵێکوچەچ هاەو ەب یستەد ەیەوانەل یەتورک ەکوردان ل یدانەڵرهەو س ،ەبک
 .تیدەد ەوێپ
 
ئامببانر و  ەڵگەل ینببدەوێپ ەل ێینببو یکببەڕەیەمپ ێچەدێببو یاسببتڕ ەب ەکخببراوڕێ وەئ ؛ێناکببا تاوانەببار ببب سببتیوێپ شەکەکەپ

و  ڵمبببا شەکەکەپ ابببردوو،ڕ یکانییەسببتیرۆرێت ەگببرووپ ەل رۆز کەو رەه مەاڵب. ەوەتێدابەڵببه ۆیخبب یشببووێپ یکببانەئاکار
 .بوونەن نگەدێب منەجۆئ کەو ەک ەیەه ی(کتا)کوردستان  ییئازاد یکانەڵۆه کەو ەیوۆابیج یتاقم

 
 غببانۆردەئ: بببن سببتیئالڕێ ێبببەد شیوانببەئ مەاڵب ،ەوەنەبببد مەاڵو ەشببەڕەو ه یببیمێڕێب ەب ەیەوانەتببورک ل یرسببتانەپەوەتەن
 کێبکات: ەییەمبژەهاوکبا ، گ ییشبۆفرەڕش نبدەچ آمەڵبب ،ەخبراپ کییەشۆفرەڕش. ەاکێب نێستەئەرەپ یکەیەوێش ەو ب ەڵەیەه
 رەه. ێنێنبام ەوەانەڕگ ۆبب کیەگباڕێ  یهب ن،ەبک یەتورک ەکوردان ل یدانەڵرهەس یتەارمی ەشاراو ەب  ەنانەت ەکید یتاناڵو

 ینگرانببیەم کەو ،یەتببورک یتیەزنبباەم ەب یتەارمیبببکببا،  ڵقەببوو غببانۆردەئ ەیینبباوچ ییمێانگەڕو شبب ایببراوهورەه کێببتورک
 .نەکەد یکەکجاریە یشانەوەڵکهێل ەب یتەارمی کوەڵناکا ب ن،ەکەد ۆب ەیشەبانگ غانۆردەئ

 
 ٢١٢١ی سێپتەمەەری ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە

 
 ---------------------------------------------------- 

 
 بۆچی دەوڵەتی ئەمریکا ددان بە هێرشەکانی بینغازی کە دەستی ئێرانی لە پشتە دانانێ؟

 
 تیمێرمەن. کینێت ر -یویۆرک پۆست ن

 
 یکانەرشبێه ەل رانێئ ۆیوخەاستڕ یگالنەوێت ەک نەوەستەدەب ەیگەڵب یرچاوەب یکەیەنێزەخ کانەکگرتوویە ەتاڵو ییگرڵواەه
تبا  مەاڵب. ەوەنەکەد اسبتڕپشت کبا،یمرەئ یندەمۆچبوار شبار یکوژران ۆیه ەبوون ەک ،یەیل ،یندازیب ەل ٢١١٢ یپتامەرێس ی١١
پاسبباون  ێجببار ببب رۆز ەکببردن ک نێلۆپبب یژێتببو نببدەچ رێببژ ەل انەیببگانەڵب وەئ ەشبباراو یتببڵەوەد یکببانەکراتۆریب سببتا،ێئ

 .ەوەشاردوون
 

 ەتاڵو یکبببانییەتەەیتا ەمێبببنببباو ه ەل ەکیبببد ەیرچاوەسبببوپا، و سببب یسبببتکراوانەەێگر ،ەیئ یئبببا یسببب یرانەفسبببەئ ەل مبببن
 یندبازیب ەل رانێبئ یکبانییەگرڵواەه ەنیۆراسبەپۆئ ەیببارەل ەک نەه ەگەڵبب ٥١ مەکیمنب ەک ەوتبووەرکەد مۆبب کانداەکگرتوویە
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 انیببکانەکگرتوویە ەتاڵو یکببانەو بنک مببا ۆپلید رەسبب ۆببب رانێببئ یرشببێه ینیشببەێپ یتەەیتببا ەب انیکێنببدێه. ەداو انییشببدارۆه
 یراوێببەژەڵه ەیتیمۆکبب یکۆرەسبب  ۆببب انببدایناو ەل ،ەوەتەمبباون یشببتراوەیگەانێڕپ سببتەد ەب رواەه ەگببانەڵب وەئ. کردبببوو

 .یگاود یرێت شوو،ێپ ەینگرۆک ندامەئ ،یندازیب یووداوڕ ەل ەوەنۆڵیکێل
 
 یلۆپبیو تر یندبازیب ەل کانەشبەهاوب ییەتەەیتبا ەمێبه ەییرمانبدەف ییرەبەوەڕێبب ینبدامانەو ئ ەیئ سێئب نێئ ،ەیئ یئا یس

 ەیرێگبببو ەب ،یاسبببتڕ ەب. ییرێودچبببا رێبببگرتەبببوو ژ ەکەرشبببێه شێپببب یکبببانەمانگ ەل انیبببرانێئ یکانەنیۆراسبببەپۆئ ەچامکبببان
 یگبرتم گبوت ەوێبپ یینبدەوێپ ٢١١١ ییەیورێف ەل ەوییەندازیب ەل ەک  ەەیتا یرتەک ییربازەس یکیەایمپانۆک یکێستکراوەەێگر
. ەوەانڕسبووەد دایندازیب یکانەقامەش ەئاشکرا ل ەب ،یززافەق یدژ دانەڵرهەس یتاکانەرەس ەقودس، ل یسوپا یندامانەئ ەک
 .بووەن ینێنه یکێشت ێوەل وانەئ یبوون ،دایکات وەل
 
 ەدا ب انییشبببدارۆه یلۆپبببیو تر یندبببازیب ەل شیئاسبببا یرانەفسبببەو ئ کبببانەکگرتوویە ەتاڵو یبببیگرڵواە، ه٢١١٢ ینیهببباو ەل
 ۆببب ییکبارەئاماد یکببیرەخ کبانییەرانێئ ەک نس،یڤێسببت رێفۆسبتیکر ەیج مێوڵبببا انبدایناو ەل ان،ۆیببخ یرووەسب یکانەرمانبدەف
 ۆیهب ەببوو رانێبئ ەینانێسبتەئەرەپ ییەکبارەئاماد وەئ. نیندبازیب ەل کبانەکگرتوویە ەتاڵو یکبامپ رەسب ۆب یستیرۆرێت یرشێه
 ینبەژوئ ەل ەرمانبدەف یرەفسبەئ ۆبب ێرێببن امەیوود، پ یندەئ وزەس واڵک ینگەرهەس نس،یڤێست یپاراستن یرپرسەب ەک ەوەئ

 یکردنبەڕێب یکبیرەخ سبتاێو ئ ەشبتووەیگ ێپ ەوەرانێئ ەل ەیپار ،ەعیرەلشەئ نسارەئ ران،ێئ یراویگێکرەب یایشیلیم ەک ٢١١٢
 .باسم کرد شووداێپ یتەباب ەل نۆچ کەو ،یندازیب ۆب اننیکانڵەژن ومندا

 
 شیوانبەئ ەک ەوەکبردوون واڵبب یندازیب ەل رانێئ یکانەنیۆراسەپۆئ ەیبار ەل ەیگەڵب مەک یکەیژمار اینەت  ڵەوەد ستا،ێئ تا

 بامببادا،ۆئ یتیەراەبەوەڕیببب یکببات یواوەت ەل[. ەوەکببراون شڕە کببانییەاریزان ەل کێشببەب]کببراون  تیدێببئ رۆز یکببەیەاددڕتببا 
 ەل انییببمگارێپار ەک شیئاسببا یکانەسببتکراوەەێگر انببدایناوەل ،یندببازیب ەل دسقببو یسببوپا یبببوون ەئاگببادار ل یسببتانەدەکارب
 رەگەئ ەک کراەدێبل انەیشبەڕەه تباەیپ تباەیپ کبان،ەییهادیج ەڵگەل یکبانەرەربەب رێکاتژم ١٣ ەیماو ەل ەیئ یئا یس ەیبنک
 ،یبیگرڵواەه یپاراسبتن یئاژانس یکۆرەس وان،ەل کێکیە. ەوەبنەد ییاسای ەیوەنیپرسێل یووڕ وەرەب ننێدرکیب ماننەید ەیوەئ
 .بوو نیفل  کیما الڕنەژ
 
 نیەم ەل ەک[ کانەسبتیرۆرێت ۆبب] یبیادار ینکردنیداب ەیبارەل یرانێئ یکەیەرچاوەس نیەم ەل شکراوەشکێپ یکانەگەڵب مەاڵب
 یتببڵەوەد یگالنەوێببت ەیبببارەل یباشبب کێببلەگ یکییەاریببزان کببردن،ینێنه ەب یتببەمەڵه رێببژ ەوتەکەن ەوەکببانەکگرتوویە ەتاڵو
 .دابووێت داەرشانێه وەل رانێئ
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 یسببوپا  ەیوەردنۆشبب ەپببار یکێنببدەناو ۆببب ەوەبببانک یگبباڕێ ەل ۆوریبب نیببۆلیم ١،٩ ەیوەگواسببتن ەیگەڵببب انببدایناوەل کببانەگەڵب
 ەکییەرانێببئ ەرچاوەسب داەانییببدوا وەل ایبنەت. ەکببراوەن ییایدیبم ەب سببتاێئ شێپب میببرگەه ەک ۆخب ەتێگببرەد یمێمبال ەقبودس ل

 ۆبب ییهبانیج یبیدارا یمەسبتیس ەل یکبەڵک رانێبئ نەکەد یئاشبکرا یوونبڕ ەب ەک م،ەئاشکرا بک ەگانەڵب وەئ ەک دامێپ یمنیئ
 .ەرگرتووەو یندازیب یکانەنیۆسراەپۆئ ۆب ەپار ینکردنیداب
 
  ەرگرتبووەو ێل انیلکەک ەعیرەلشەئ نسارەئ یایشیلیم یکردن کدارەو چ نانێاهڕ ندام،ەئ یشانێاکڕ ۆب کانییەرانێئ ەک کێسەک
 ەئاژانسبب نیەم ەو ل ەبببوو ڵاڵمبببویح یرزەب ەپببل یکەیەرمانببدەنببابراو ف. ەبببوو ر ەح لیببلەخ یوێببن ەب یلوبنببان یکێسببەک
 ٥ ەوەرەد یکاروبببار یتببەزارەو ،یندببازیب یکانەرشببێه یکببور  دوا یکەیمبباو. ەببباش ناسببراو رۆز ییرئبباواۆخ یانکببییەگرڵواەه
 ەل وەئ یورەد رەبەل کەوەکبرد، ن رخبانەنباوبراو ت یرانبیگ ۆیهب ەتێببە ەک کییەاریبزان یدانب ۆب ەشانۆستخەد یمرۆد نیۆلیم
 .انلوبن ەل ییئاسا ییستیرۆرێت ینیۆراسەپۆئ  ڵەواڕ ەب ەناوبراو ل یورەد ۆب کوەڵب ،یندازیب
 

 رانێبئ ەیراویبگێکرەب وەئ ەک یرێبو جبان ک نۆنتیکل یالریه ییرەەڕێ رێژ ەل ەوەرەد یکاروبار یتەزارەو یدانانێددان پ ەچونک
 نەیم ەل شبتاێه ەک ران،ێبئ یکانەکوشبند ەشباراو ییەەبازێڵف یئاشکراابوون ۆیه ەبووەد ەبوو شدارەب دایندازیب یکانەرشێه ەل
 ەیببار ەل( FOIA) ییاریبزان ەب شبتنەیآگڕستەد یئازاد یاسای ەیرێگو ەب ییداواکار ندەو چ ەیەه ەیژێدر ەشاراو یتڵەوەد

 .ەوەتۆشتێئاکام ه ێب انییندازیب - رانێئ یکانەنامەگەڵب یئاشکرا کردن
 
 ێسبب ەک ەڵببێمببن د ەیکییەرانێببئ ەرچاوەسبب. کببرد ییایببەیل ییهببادیج ینببدامکردنەئ ەو ب ەوەتببنید ەب یسببتەد ر ەح تا،ەرەسبب
 ۆییوریبب ٥١١ یزەکبباغ یدراو ەک نیببۆلیم ١١و  مرۆد نیببۆلیم ٨ ەب یندببازیب ەشببتەیگ کێببردراوێن کان،ەرشببێه ەل رەب وتببووەح

 یکێببانک ەبانبک، ک نتێسبتمڤینیئ کیسبالمیئ رسبتیف یببانک ەل ەوییەمێمبال ەقبودس ل یسبوپا یکانەسابیح ەل ەکەپار. بوون
 ەوەڕێبب کرد،ەد ەناسێپ" ییدارا یجیسەب" ەب ۆیخ ەک ،ڵەسا ٤١ یکێرێاردیلیم ،ینجانەز کەباب نیەم ەو ل ەپاسداران یسوپا

 .چووەد
 
تبا  ەوەشبواتەد میژڕێب یوتبەن ەیپبار وەئ ەک ەویەناەدەڵه ۆیخ ینجانەز ،ییرئاواۆو خ یرانێئ یرێنڵواەه ەڵگەل ژێوتوو ەل
 ەویەناەدەڵبه ۆیو خب ،ەمرۆد اردیبلیم ١٣،٥ ینەخباو ەک کبردەد ەیوەئ ەیشبەبانگ وەئ. وانەئ ەگاتەن ییدارا ۆیمارەگ یستەد
 .یەن ەوەرانێئ ەل ەیکەرچاوەس ەک ێشۆفرەید کێوتەن کەو و کاەد ەڵکێت مارا یو ئ راقێع یه ەڵگەل رانێئ یوتەن ەک
 
 و  ،ەار کردووتاوانە ەپار ەیوەردنۆش ییلکارێشێجار پ ٢٧٢ ەب انیوەئ کانەکگرتوویە ەتاڵو یگوت کداێژێوتوو ەل وەئ
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 ەل رانێبئ یوتبەن یشبتنۆفر یهب غبدەن ەیپبار مرۆد اردیبلیم ٢ ەیکیو نم کا،ەد رەیس ییشاناز یایدالیم کەو ەوانەناوبراو ئ
 رانێبئ یمبیژڕێ، ٢١١٣ یسامەرێد یکانییەتاۆک ەل. ەکردوو" یریگ"  کانەکگرتوویە ەتاڵو یکانەقۆئابل رەبەل ەک ەتاڵو ەیروەد

 .بکا نگەدێب شیوەو ئ ۆناوخ ەوەتێنەڕێبگ ەکەپار ەک ەیوەئ ۆکرد ب رەسەستەەد انیناوبراو
 
چبامک  ،یمێکواملومپبور و مببوان، مبال ەل ەببوو ک کیەایبمپانۆناوبراو، ک یگرووپ تێنیرۆس یکانییەکەرەس ەنیەم ەل کێکیە

 ڕەبببازا ەل ەک ەوەتێبشببار ەوتەن وەئ یبببوون یرانببێئ ینجببانەبببوو، تببا ز( ISO) لۆیببئ فەیسبب رناشببنالێنتیئ یوێبببببوو و ن
 ەبایز زایبڕەلەع یوێن ەب رانێئ ەل وندێو پ ستەد نەخاو ەیکید یکێسەک ISO ەنابراو ل یندەوێپ. شتۆفرەید کانداییەهانیج

 .  بوو رانێئ ییگرڵواەه یریزەو یگرێج ەیبراک ەبوو، ک دیرەنفۆم  ەحال
 
 ینیۆراسببەپۆئ ەنبباوبراو ل یگالنەوێببت یکببانییەکارەدو ور کببانەگەڵب ەک د،یببرەنفۆم یشببووێپ یبازرگببان یکێشببەهاوب ەیگببوت ەب

" سبمیتور" یرتەک ەل نانێه رەبەو یکیەایمپانۆک یزراندنەدام یانوویب ەب ٢١١٩ ەل دیمونفر دام،ێپ یندازیب ەقودس ل یسوپا
 ر ەح لیبلەخ ەڵگەل ییونبدێپ ەوێشب مبانەه ەب دیبرەنفەم. ەوەگواسبت راکبش،ەم قبا،یفرەئ یباکوور ۆب یقودس یسوپا ەیپار
 .ەوەتێمێگوەد ینێنه ەب ەپار نۆچ ێکردبوو تا بمان یردانەس یندازیب یکانەنیۆراسەپۆئ شێو پ  یمێمال ەل ەک بوو،ەه
 

 ەل انیبل ەکبرد، ک یندبازیب ۆبب ەپبار ەیوەگواسبتن ەب انیسبتەد ٢١١١ ەل ینجبانەو ز دیرەمونف یقودس یسوپا یەڵەیاڕ کێکات
 یپکبۆتر ەل ،ەوەگواسبت ڵو مبا کڵم یرتەک ەل نانێرهەبەو  یانوویب ەب انەیکەارو پ رگر ەو ەییوەتەناون ییبانک یمەستیس
 !بەوو رانێ  واڵو ەیربۆز ەک کێکات یززافەق یدژ یدانەڵرهەس
 
 .ەکردوو یکار نۆچ یەڵەیەاڕ وەئ ەک کاەد ی، ئاشکرا٢١١١ یئاگوست ی١٤ یروارەب ەل ،ۆوری نیۆلیم ١،٩ یناردن ەیگەڵب
 یتببەزارەو ٢١١١ یلیئبباپر ی١١ ەل ەک ،ییەمێمببال یمبببوان ەبانببک ل نتێسببتمڤێنیئ کیسببالمیئ رسببتیف ەل ،ەکەپببار ەیرچاوەسبب
 .کرد ەیناسێپ رانێئ ەیپار ەیوەردنۆش یکێندەناو کەو کانەکگرتوویە ەآتڵو ییدارا
 
 ەل  ەرەع نالیۆرناسبێنتیبانبک ئ ۆبب کبراەڕێب ەپبار د،یبرەنفۆو م ینجبانەز یکێرەدەدیاری ییرێچاود رێژ ەل ،ەویییەمێمال ەل

 ەمبباعەلجەئ یبببانک یندببازیب یلقبب ەل یکێسببابیح ەبببوو ک یندببازیب ەل ییناسببازیب یکیەایببمپانۆک ،ییتبباۆک یرگببرەو. سیپببار
 .بووەه دایبڕەلعەئ
 
  ۆب ەنێو ۆب ێشەو د ەکراوەڕیب کێراتەنتۆق یتەەیتا یکەیەژمار ۆب ەیەپار وەئ ەک کاەد یئاشکرا ەکەپار یکردنەڕێب ەیگەڵب
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 .ندامەئ یەکردبوون ر ەح لیلەخ ەک ێرابیرگەوێل یکەڵک ەسانەک وەئ ەیگۆڵم یدروستکردن
 
 یسببوپا یرزەبەپببل یکێرپرسببەب رانێببکببران، ئ راتببرێخ ٢١١٢ ینیهبباو ەل یندببازیب ینیۆراسببەپۆئ یکببانەالنیپ ەک کببداێکات ەل

 یەبێکت ەل نۆچب کەو ،یندبازیب ەنبارد ییسبالمیئ یسبوور یاللبیه یشکیپم یمیت یناو رێژ ەل یبەانڕە یهدێپاسداران، سامر م
 ەب وانەئ. ەباسببکراو." دایببووڕ یندبازیب ەل ەیوەئ ەیبببار ەل کانییەاسبتڕ: کانەشببڕە ەمێبه" یوێببن ەب ٢١١٤ یمبا یمببانگ ەمبن ل

 .داەکەنیۆراسەپۆئ ەل شدارەب یکانەمیت ۆب ەپار یناردن ەکرد ب انیستەد یکیمیف ەیوێش ەب ەوێش مانەه
 
 ٢١١٢ ینیهببباو ەل( AFRICOM) کبببانەکگرتوویە ەتاڵو یقبببایفرەئ ەییرمانبببدەف نیەم ەل ەوەئاگبببادار کبببردن یکێدیسبببال ەل
 ەل AFRICOM ەیکیبد یکبانەگەڵو ب وەئ مەاڵب ،یەبیو ل سبریم ۆبب ێچبەد شباوێل ەب یرانبێئ یکبەو چ ەپار ەک ێوەکەردەد

 ییرێچباود کەو یکبانییەکەرەد ەو گبرووپ رانێبنڵواەه ەب رەرانبەەب سبتەئانق ەب ،یندبازیب ەل رانێبئ یبوون ەڵگەل ییندەپپو
 .ەکراو انیحاشا FOIA ەیسۆپر یگاڕێ ەل ییرەدادو
 
 نیرزتببرەب ەل ەبببوون ک کببایمرەئ یدژ یتببڵەوەد یممببیرۆرێت یئاکببار یندببازیب یکانەرشببێه ەک ننێلمەسببەید سببتاێئ کببانەگەڵب

 ەکبراوێل یبیدارا ییریپشبتگ یرانێئ یوتەن یشتنۆفر ەو ب ەدراو رەسەل یاریىر رانێئ ییسالمیئ یمارۆک یتدارانەاڵسەد یئاست
 . بوون شدارەب داێیت یەیو ل ەانسەڕف ،یمێمال ەو بانک ل یبارزگان یکانەکیەو  رانێئ یتڵەوەد یزگاەدامود ندەچ ەک
 
 ەیبببار ەل ەیسببتیشا یکێناوبببانگ ف،یببجببان راتکل شببووێپ ەینگرۆکبب نببدامەئ ،ەیببیوەتەن یببیگرڵواەه ەیینببووکەه یکۆرەسبب
 . ەیەه یکانییەاسیس یکانەشاردانەح ەیبار ەل کانییەاستڕ ینیزان ۆب رەماوەج یو ماف ییژێاستوڕ
 

 رانێبئ یکانەگەڵب: فیراتکل رەبەوەڕێب. ەوەتۆشارد ەوەکێستپەد ەل یندازیب ەل انیرانێئ یگالنەوێت ییگرڵواەه یستانەدەکارب
 !ەوەبک واڵب یندازیب -
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٨٢ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی سێپتەمەەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : اوەسەرچ
 

 ---------------------------------------------------- 
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تێکهەڵچوونەکانی ئەرمەنستان و ئازەربایجان دەتوانێ کاریگەریی لە سەر خۆرهەاڵتی نێوەڕاست 

 هەبێ
 

 سێت جەی فرانتزمەن

 
 یهبب ەل وتببراڵربەکببرد، ب ێپبب انیسببتەد ەممەکشببیە یژڕۆ ەک جببانیرباەو ئاز نسببتانەرمەئ وانێببن یکببانەچوونەڵکهێت ێچەدێببو

و  تێببد رەه فقببازەق یباشببوور ەک ەئاشببکرا بببوو ،یجببوم یمببانگ ەل ەشببنەچ وەل یچببوونەڵکهێت یدوا. بببن شببووێپ یکببانەجار
 وانەخسبتەوو، ئ ێپاشبگو یفقبازەق یباشبوور رۆز یکبەیەاددڕتا  ەییوەتەونێن ەیگەڵمۆک ەک ڵسا انەید یدوا. ێبەد نگتریگر
و  رانێبئ ،یەتورک ەچونک ێبەد نڤینا یتەاڵرهۆخ ۆب یرچاوەب ەیوەکاردان ێوەل یکۆناک. ییگشت یدید رێژ ەوەهاتوون سانید
 .ەیەه انیتنید ورەد یلیەتانسۆپ انیگشت یەووسڕ
 
 ەک ،ەوەمببان یکراوەرنەسببەچار ەب کانەشببێک ەل کێشببەب. بببوو ەشببێک یتووشبب فقببازەق  ،ۆڤیەسبب یببیتیەکیە یمببانڕکێت یدوا
. ەیەشبانێک وەل کێبکیە نسبتانەرمەو ئ جبانیرباەئاز وانێبن ەیشبێک. ەویەداەڵبه انیرەس ێنو ینگەج ەیوێش ەجار ب کێندێه

 وانێببن ەل کەیەنبباوچ ببباغ،ەرەق - رنبباۆناگ ەک کبباەد عایدیببو ئ ەیەه یەتببورک کیببنم ەل یاوڕداببب یکەیەنبباوچ جببانیرباەئاز
 یمببارۆک ینبباو رێببژەل ۆیخبب ۆییخەربەسبب دایببنییزا یکببانەدەوەن ەل ەیەنبباوچ وەئ. ەوانەئ یهبب جببان،یرباەو ئاز نسببتانەرمەئ

 .ەپاراستو ێیوەئ ڕۆڵینتۆک نستانەرمەئ ،یەووسڕ ییوانیپشت ەب. اندەیاگڕئارتساخ 
 
 یکێشکسبت ۆیهب ەببوو ەک ەئباراو ەهبات چبوونەڵکهێت یەووسبڕگورجستان و  وانێن ەل ٢١١٨ ەباکوور، ل وەرەب رووترەس کێمەک
 انبدبوو،ەیاگڕ ۆیخب ۆییخەربەسب ١٩٩١ ەل ەباشبووردا، ک یایتێئوس رەسەب ستەد یتوانەین ەگورجستان، چونک ۆب ەزارانەرمەش

 ەل ەک یەوسبڕ. کبرا شەەێبباشبوور ب یایتێسبۆو  ئ ایبئابخاز رەسبەب  ەاڵسبەد ەگورجستان ل ،یەووسڕ ییتەارمی ەب. ەوەتێبگر
 ەب. ەمتبرێهەب ێکب ەدا ک شبانین یگورجسبتان ەب ٢١١٨ ینگبەج ەببوو ل یچاکسباز یکیرەخ نیپوت ریمیالدڤ ییتدارەاڵسەد رێژ
 .بکا رکو ەس فقازەق یباکوور ەل ییسالمیئ یدانەڵرهەس یتوان نیپوت ،ەوێش مانەه
 
 رەسبەچار ەب ەشبانێك وەئ مەرجەسب مەاڵب. فقبازەق ەل ەییژڕێ ییئارام کەیەماو ۆیه ەبوو ٢١١٨ ەل کانەچوونەڵکهێت ییتاۆک
 وانێبن ینگبەج ۆیهب ەو ببوو داەڵبه یرەسب ٢١١٤ ەل ەک ن،یئبوکرا ەل کانییەگرژ ەب ەوێش مانەه ەب ەوانەئ. ەوەمان ییکراوەن
 ەخسبت ەیمیبرەک ەیدوورگ ەوێشب یەووسبڕ. ەوەدران ندەوێپ ن،یئوکرا یتڵەوەو د یەووسڕ نیەم ەل کراو یریپشتگ یخوازانییایج
  نگەدێب یواوەت ەب میرگەه نیئوکرا ەل کانەکەچ. کرد نەاسۆد ەل ێنو یمارۆدوو ک ەل ییوانیو پش ۆیخ یخاک رەس
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 .بوونەن
 
و  فقبازەق ەل ،یەووسبڕ یباشبوور ەل مەببدا، ه شبانین ۆیخب یمێبتا ه کاەد ییربازەس ینانێاهڕ تاەیپ تاەیپ یەووسڕ ،ڕۆمەئ
 یوتببووەح ،ەنێببو ۆببب. یەیەووسببڕ یتەاڵسببەد ەیبببنک یدانەڵرهەسبب یرەرخەد یگشببت ینببەمید. وسڕالێو ببب کیببتڵبا ەل هبباەروەه
 فقببازەق ینبانێاهڕ شیپتامەرێسب یتاەرەسب ەل. چبوو ەوەڕێبب وسڕالێو بب ربسبتانێس ەڵگەل ڤیسبال یتبیەبرا ینبانێاهڕ اببردووڕ
 ەب ییربازەسبب یکێنببانێاهڕ یارڕیببب نیپببوت یجببوم یمببانگ ەل. چببوو ەوەڕێببب انمبباریو م رانێببئ نسببتان،ەرمەئ ن،یچبب ەڵگەل
 یکردنب ژیبت یکبیرەخ یەووسبڕ. یەئاشکرا ۆسکۆم یامەیپ. رکردەد فقازەق یباشوور ەل یمگارێپار ۆب ربازەس ١٥١١١١ ییشدارەب
 .ییەن ییاوازیج فقازەق ای ێب وسڕالێب ەل روگرفتیجا گ ،ێب ەئاماد کێرەگەئ مووەه ۆتا ب یتەیەکۆقەچ
 

 ییربازەسب ۆیقبەچ ەکبرا ک ێلب یاریپرسب کبداێاویپ ەیببار ەل شێپبەوەل ڵسبا نبدەچ. ییەربازەسب ەیکەڵبۆتەم یئاشبق نیپوت
 ینچاڵتبا ێنەیسە کێجا کات"گوتەوو،  ەیکڕەکو ەب ەکردبوو ک ەیاویپ وەئ یباس نیپوت ،ەوۆەۆڕیگ ێنو یکێعاتەس ەب یباوک

 عا ەسبب ۆسببکۆم ەل ،ڵێببیب انێیببپ یتببوانەد ۆکببرد، تبب ەمق انیببتەکەورەگ ەکوشببت و خوشببک انیببتەکڵەماەبن مەرجەهبباتن و سبب
 مەاڵدا، ب انیبببنینەکێپ یقاقبببا ەببببوون ل شبببدارەب دا نیپبببوت ەڵگەل ٢١١٨ یژێوتبببوو یسبببمڕەوڕێ ەل ەک شبببدارانبە..." ەنبببدەچ
 ەیامەیبپ وەئ یەبیو ل یەسوور ەل ییشدارەب یگاڕێ ەل وەئ. کاەد مێهەب ۆیخ ییربازەس یمێه یەووسڕ. ئاشکرا بوو ەکەامەیپ
 .ەاندوەیگ
 
. ەسببتاوەوەڵه ەوەانیرەسب ەب مەاڵب ،ەکببردوەن ییشبدارەب جانببدایرباەو ئاز نسبتانەرمەئ یکببانەچوونەڵکهێت ەل یەووسبڕ شبتاێه
 ەک ەباشب ێیپ ەوێش مانەهەب یەووسڕ. یتیەمانەیهاوپ نستانەرمەو ئ ننێشکست ب یکانەمانەیبدا هاوپ گاڕێ ێناتوان یەووسڕ

 یببباکوور وەئ. ییەسببتیتاریلیم یابببواردنڕ یکببیرەخ یەتببورک ،ەوانەچێپبب ەب. نو مواز ببب ەسببتراوەب ەیوێببپ یکببانەمانەیهاوپ
 یکبدارەدروسبت کبردوون؛ چ راقێبع یبباکوور ەل ییربازەسب ەیگۆڵمب نبدەو چ ەکردو ردومانۆب یراقێع ،ەکردو ریداگ یەیسوور
 ەل جبانیرباەئاز یشبانەشانە یخبوازەد یەتبورک. کباەد ەکیبد یتباناڵو و ونبانی ەل ەشبەڕەه ەژانڕۆو  ەنباردو یەیل ۆب یەیسوور

 ەڵگەل وتبنەککڕێ یکردنبۆواژ یگاڕێ ەل ژئاواڕۆو  ۆنات یتیەستوویو یەوسڕ ابردووداڕ ەل. ێب شدارەب نستانەرمەئ یدژ نگەج
 ەوەکیە ەب بیدلیبئ ەو ل ەشبتوۆفر یەتبورک ەب ی S400 ییئاسبمان یبیرگرەب یمەسبتیس یەووسبڕ. شکسبت بکبا یتووشب یەتورک
 .ەنموون ۆب. نەکەد ییوانەپاس
 
  ەڵگەل ەڵەمام ەکید یکەیەوێش ەب یەووسڕ ەیەوانەل ،ێنێقوتەڵهیت تاننسەرمەئ ەڵگەل ەڕش ەل ۆیخ رترۆز یەتورک رەگەئ

  ،یەیو ل یچۆس ،ەئاستان ەل یەیەوسڕ یلێمود ەوەئ. ێبەد یەووسڕداهاتوو  یووداوڕ یرەاردڕیب ەک کەیەوێش ەبکا، ب یەتورک
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 مەو ه یەیەتببورک یشببەاوبه مەه یەووسببڕ. ەشببەهاوب انببدایایت یەتببورک ەڵگەل ەبکببا ک ەقسبب ەانیەیسببۆد وەگشببت ئ رەسببەل ەک
 ن،یئببوکرا ەل یەیەووسببڕ یئامببانج ەوەئ. ێنبب رەدەو کببانییەژئاواڕۆ ەمێببه شببداێپەل یەمبباەتەب یەووسببڕ مەاڵب. ەکۆنبباک ەڵببیگەل
 کیبتڵبا ەل ژئباواڕۆ یکانەردانەوێسبتەد ەل یەووسبڕ ەنێبو ۆبب. گورجسبتان یدژ ەل ٢١١٨ ڵیسبا ینگەج ەل هاەروەو ه وسڕالێب

 .ێنێب کارەب اندایکام ەل یەوسڕ ییبدا قورسا ارڕیو ب ەانیەیسۆد وەئ مەرجەس ەتێوانڕب ێبەد نیپوت. ڕەیەتوو
 
 ڵبیوەه رانێبئ. فقبازەق ەتێبوانەڕد ەکیبد یرەو فباکت یبیگرڵواەه ییاریبزان ەیوەکردنۆک ،یبازرگان ۆب رانێکاتدا ئ مانەه ەل

و  کانبداەکگرتوویە ەتاڵو یکبانەقۆئابل یمەردەسب ەل. بکبا ێجبەەێج جبانیرباەئاز ەڵگەئاسبن ل ێڵیه یشانێک یکەیەژۆپر ەداو
 ترۆڵتونبد و تب یینبدەوێپ رانێبئ ییکەرەسب یئامبانج کبا،یمرەئ ییریخانگیە ۆب رەمسەج ەفر یکیەایدن یدروست کردن یایخول
 یکییەنبدەوێپ یەو تورک رانێئ ەبکا، چونک ەناڵوەه وەئ ەڵیکێت شیەتورک ەک ەیەوەئامانر ئ داەرێل. یەیەوسڕو  نیچ ەڵگەل
. یبیەن رانێبئ یینبدەوەرژەب ەل نستانەرمەو ئ جانیرباەئاز وانێن ەل رانێئ یباکوور یسنوور ەل کەیەشێک. ەیەه انڕیرموگوەگ
 ێو نبباتوان نیرەئبباز یکانەندەمۆشببار ەل رۆز یکببەیەژڕێ ۆیخببۆب رانێببئ. کبباەن ەنەشببەت ەیەشببێک وەئ ەک ەباشببتر ێببیپ وەئ
 .ەنۆچ ییریقامگەناس ەبکا ک ەوەئ یینیشەێپ
 
 یرچباوەب یوارەئاسب ێتبوانەد ،ەگالو ەوەانێیت یەتورک ەک ەکید ەیشێک ای  باغەرەق - رناۆناگ ەیشێک ەک یەیەمانا وەب ەوەئ
 ەوەدوور ەل ەاریبخواز شینیچ ،ێنو یشمیئاور یگاڕێ ییرەشخێستپەد رەبەل. ێبەه یەتورک - رانێئ - یەووسڕ یەڵەیاڕ رەسەل
 کەو ەکیدیبببچ ێچەدێبببو کبببانەکگرتوویە ەتاڵو. رتبببرۆز ەڕیشببب کەوەن ،ییەازرگبببانو ب ییریقامگەسببب یاریبببخواز وەئ. ێوانبببڕب
و  اڕتبباران، ئانکببا ،ۆموسببک ەک یەیەمانببا وەب ەوەئ ،ێبببەن انەڕشبب یسببتاندنەو و یوانیببوبژێن ەل یزەح ینببییزا یکببانەدەوەن
ئورووپبا  یبیتیەکیە. ازفقبەق ەل کبانەچوونەڵکهێت یسبتاندنەو ایب نبگەج یئباگر یکردن شۆخ یاستڕمەد ەبنەد ەکید یتاناڵو
 دوانێبو ل نەکەد ەقسب یگشبت ەب ییئورووپبا یتباناڵو ەک زاننەد ەکەناوچ یتاناڵو ەیربۆو ز ێڕێناگ رەگیکار یورەد ەکیدیچ
 ەیبببار ەل شەهبباوب یکێتەاسببیس رەسببەل ێنبباتوان  ەنببانەئورووپببا ت یببیتیەکیە. نەنبباک کێببکار  ێهبب مەاڵب ەوەنەکەد واڵببب
 .ەوەتێساغ ب دایەیل رەس ەب ۆڵکوچەچ ەیقۆئابل یپاندنەو س ەرانەتیدەم یتەاڵرهۆخ ەل یەتورک ای وسڕالێب
 
 ییمگببارێپار یمەسبتیس ێوەانهەیببد ەکیبد یتبانڵەوەو د یەو تببورک یەووسبڕببدا؟  ووڕ ەیەوانەل داەیەشببێک وەل ەکیبد یکێشبت چ

 یسبامان یکردنب رخبانەت ۆبب جانیرباەئاز یارڕیب ۆبمانن ئاخ واننەڕچاو کیەم مووەه. ەوەنەبک یتاق ییربازەو س ییئاسمان
 یکبانەنەخاو ۆبب یانیگ یچووێت وانەکڕۆف ێب ەیکڕۆف. ەوەبەات ەنگەج وەکا ئەد ییتەارمی وانەکڕۆف ێب ەیکڕۆف ۆب م ەبەز
 یەسبوور ەل یەووسبڕ. ببوونەن وتووەرکەسب زنەم ینگبەج ەیوەببردن ەل ،ەوییەکیتاکت ەیوانگڕ ەل میرگەه مەاڵب ەوەنەکەد مەک
  ەک ێشۆفرەد ەمانەستیس وەئو   ەرگرتوەو ەکید ییئاسمان ییمگارێپار یمەستیو س ریپانتس یکەمووش یمەستیس ەل یکەڵک
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 .رنەگیکار ەندەچ ەوەکرد ەب ەمانەستیس وەئ ێبمان ەشۆخ ێیپ وەئ. ەراویرگەو ێل انیکەڵک یەیل ەل
 
 ۆبب ەک ەتاوانەبار کبردو ەوەب یکبانەکورد ەووپگبر یەتبورک. ەوەتێبگبر شیەسبوور ێتوانەد ەکەشێک یکانەوارەئاس دا،ییتاۆک ەل

 ەئانکبارا ب م،ەاڵب. ەاوڕئانکبا نیەم ەل ڵیاەیبخ یکیەعایددیبئ ،ێرەنبدێوەئ ەناردوون ی "ستیرۆرێت" نستانەرمەئ ییوانیپشت
 ەیەوانەل. نەبببک ۆببب ەڕیشبب یەسببوور ەیروەد ەتببا ل ەگرتببو نببدامەئ ەب یەییوورسبب یرەکەڕشبب یەعایددیببئ وەل رگببرتنەو کەڵببک
. بکبا ەکیبد یشبت یکیرەخ وانەئ ەیوەئ ۆب نێنگەبج نستانەرمەئ یتا دژ ێرگرەو یەسوور یرەکەڕش ەل کەڵک ێوەهیب یەورکت
و  راقێببع ،یەسببوور ەل تببا یەتببورک سببتەد ەداتەد اتریببز یانوویببو ب ێنێسببتەد ەرەپ ەیەشببێک وەئ ۆئبباخ ەک یببیەن وونڕ سببتاێئ

 ەل ییربازەسبب یمێببه ەک یببیەن شبترۆخ ێپبب ەوەل یکێشببت  یو هب ەیەگالنەوێببت وەئ یاریببخواز یەتبورک. رداەسببتوەد ەکیببد ینێشبو
 ەل ەنباوچ یتدارانەاڵسبەد ەک کباەد یئاشبکرا ەوەئ. ەوەسبتنەبو ەکبار وەئ یدژ ەیەوانەل یەووسبڕو  رانێبئ. بکا ریگێج فقازەق
 .اوازنیج کێل انیکانەوەگر ەندەچ فقازەق
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٨٣ ژمارەی لە)
 

 ٢١٢١ی ئۆکتۆبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : اوەسەرچ
 

 ---------------------------------------------------- 
 

 ، ساڵێکی زۆر خراپ بووە بۆ ئێران و کۆرەی باکوور٧١٧١ساڵی 
 

 یوناح جێرێمی باب -ئورشەلیم پۆست 

 
 ییتباۆک شێدوو مانبگ پب  ەنبانەت مەاڵجبوانن، ب داەنێبو ەل نبگەڕنگاوڕە یزەکباغ ەیووشڕو پ کەمووش ،ییربازەس ییمگرڕی
 .ەکردووەڕێب انیخراپ رۆز یکڵێسا ٢١٢١ ڵیسا ەباکوور ل ەیرۆو ک رانێئ ەک یەئاشکرا یکێشت ،ڵمساەئ
 
 ۆیەهبب وەئ رەبەکببراون، و ل ەکشببەپاش ەناچببار ب کببانەکگرتوویە ەتاڵو یدژ یکببانەرەربەب ەو تبباران ل انببگی ونببگیپ ردووەه

 .ەباشتر کێمەک لیائڕسیئ یشیئاسا
 
  یچەدێو ەک ابردوودا،ڕ یوتووەح ییتاۆک ەل کێکەمووش یشاندانین ەڕمەباکوور، ل ەیرۆک یرەەڕێئون،  ونگی میک یارڕیب
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 .ۆڕێناگ ەکەلەسەم ەل کێشت ،ەدراو شانین داییربازەس ییمگرڕی ەل ەک ێب یکیستیبال ینێزەبۆشکاریو یکەمووش نیزنترەم
و  کببانەکگرتوویە ەتاڵو -ببباکوور  ەیرۆکبب یپرسبب ەڵگەل یینببدەوێپ ەل ،ەکییەربازەسبب ییەمگببرڕی ەل ییریمگدوو ئاکببا ێکببرەد
 یرەرخەد داییببتاۆک ەل انیببمووەه. نێبکببر ل،یائڕسببیئ - کببانەکگرتوویە ەتاڵو - رانێببئ یپرسبب ەڵگەل ینببدەوێپ ەل شیکببیە

 .ستادانێئ یرجەلومەه ەل رانێباکوور و ئ ەیرۆک ەییژڕێ ییمواز
 
 نەخبباو یکێکەمووشبب ەب کببانەکگرتوویە ەتاڵو یئامببانر گرتنبب ەب ییتوانببا ەوموەب ٢١١٧ ەببباکوور ل ەیرۆکبب ەک ەیەوەئ انیببکیە
 .نەه ییکەناو یواڵک ندەچ ەک ێباو کێکەمووش ێبتوان ەیەوانەل ستاێئ ،ەیەه ییکەناو یواڵک
 
و  THAAD یمەسبببتیس ەل رگبببرتنەو کەڵبببک ەب ێببببوو بتبببوان واداریبببه کبببانەکگرتوویە ەتاڵو رەگەئ ەک یەیەمانبببا وەب ەوەئ

 ەل ۆیخبب ێبتببوان ێدژوارتببر ببب شببتاێئ ەیەوانەل ،ێنێسببتەبو ەوەببباکوور ەل ییکەمووشبب یرشببێه ییکەمووشبب ەدژ ەیکیببد ییتوانببا
 .ێمێبپار ییکەناو یواڵک نەخاو یکەمووش ندەچ یهاوکات ێرشێه رەرانەەب
 
 یکبەچ نەرزەد نبدەچ ەوموەب ٢١١٧ ەل میک ەک کراەد ەمانیگر ەکچون ،یەن ەتاز یکێشت شەوەئ  ەنانەت ک،ەیەوێش ەب مەاڵب

 .بنەه ییکەناو
 
. ەناوێسبتهەدەو یبچووک یکیتاکت یکێوتنەرکەس ،ەڕیوپەباکوور ئ ەیرۆک ەک ەیەوەئ ییریئاکامگ مەکیە ەک یەیەمانا وەب ەوەئ
 ا یببج ەل کانببدا،ەکگرتوویە ەتاڵو یرشببێه یمببەاڵو ەببباکوور ل ەیرۆکبب ەکببا،ێپ سببتەد ەنیەمەمەه یکببێنگەج رەگەئ وابببووەک

 نبدەچ ەک ەوەببدات مەاڵو کێکەمووشب ەب ێبتبوان ەتاوانکبار ەمیژڕێب وەئ ەیەوانەل ،ییکەنباو یکبێکەو چ کێکەمووش یشتنیهاو
 .بار کراون ێل ییکەناو یکەچ
 
 ەوتبنەک یرەگەئەلکاتبدا و  کیە ەل ییکەناو یکەچ ندەچ یشتنیهاو ەیلیموشک ابردووڕ یوتووەح ییتاۆک شێپ م،یک ێنگەڕە
 .ێبووبەه یکایمرەئ یکانەکگرتوویە ەتاڵو یوانەکڕۆف ێب ەیکڕۆف ای ییئاسمان ێرشێه رەب
 

مواز  ی میکب ییەکباریتاق وەئ یببوونەن. کراەن ییکەناو یکییەکاریتاق  یه: وماەقەن کێچ شت ەک ەیەوەئ مەدووه ییریئاکامگ
 ەیرۆکب ۆبب ەخبراپ ببوو یکڵێچ سبا ەک کباەد یو ئاشبکرا ێبەد واوەت میک یرەرەز ەب ەوەئ. ەنگتریگر کێلەگ ەوەو ئ شاندا،ین

 .باکوور
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 .ڕوویدا ٧١٧١بۆچی ئەوە گرینگە؟ بە هۆی ئەو شتەی کە پێش 

 
 ەتاڵو رەسببب ەخسبببتن خبببتەز ۆ، بببب٢١١٩ یسبببەسمیکر ەل رەنێترسببب یکێمیسبببورپرا یئاشبببکرا کردنببب ەل میکببب یشکسبببت ەب ٢١٢١
 .نرایبەن ێل انیکێوارەئاس میرگەه ەک ییەژانو ەل یکانەانەڕۆیدێز ەشەڕەه ەوێش مانەه ەب کرد،ێپ یستەد کانەکگرتوویە
 
 ەیوەئ ۆترامبپ بب یتیەراەبەوەڕێبب رەسب ەتبا گوشبار بخبات بباەد ێنبو ییکەنباو یکێمەۆبب ۆبب نباەپ میوابوو ک انێیپ سەک رۆز
 مببووەه کببا،یمرەئ ەیوەکببردن ۆڵەتبب ەتببرس ل ێچەدێببو مەاڵب. رەب ەتێبگببر کببانییەکەناو ەدانووسببتان ەل رمتببرەن یکێسببتێوەڵه
 یکەمووشبب یشبباندانیو ن یببیمگرڕیتببا  کبباەوا د داییببتاۆک ەل ەوەئ. یرخببو ەوەکببردبن ێلبب ەشببانڕەو گو ەشببەڕەه وەل یکانەسببڕی
 .رچاوەب ەتێب ییشەووکڕ یکێاسانڕ کەو ێنو یمحەبەز
 
 وانێبن ەل ییکەنباو یکەمووشب یایجۆلەکنەت ییشەهاوب ینۆک یکیەژووێم ران،ێئ ەب  ەبارەس ییریئاکامگ ەڵگەل ییندەوێپ ەل

 .ەیەه یبوون انگی ونگیتاران و پ
 
 یباسب سبتداۆپ میلەئورشب ەل ٢١١٧ ەترامبپ، ل ەیبیوەتەن یشبیئاسا یژکبارێاوڕ ەتێبە نۆتۆڵجان ب ەک ەیوەئ شێپ یکورت ەب
 یەعایددیبئ وەئ. رانێبئ ەببدا ب" ەپار ەب" ەئاماد ییکەناو یکێکەمووش ێوەهیکا  ب رەه ێتوانەباکوور د ەیرۆک ەکرد ک ەیوەئ
 اسبببتڕپشت ،ێئاشبببکرا بببب ەیکەوێبببن ەسبببتوویوەین ەک کبببان،ەکگرتوویە ەتاڵو یکێسبببتەدەبەکارد نیەم ەل پتامەرێسببب یمبببانگ ەل

 .ەوەتەکراو
 
 ۆبببب یگشبببت یاڕرویبببب ۆبببب ێبببب کڵێبببوەه رتبببرۆز کبببانەکگرتوویە ەتاڵو ەیکیبببیەنهن ەسبببتەدەکارب یدوانێبببل ێچەدێبببو م،ەاڵب

تببا  رانێببئ رەسبب ۆببب" ەتکیببپەلەپ یممیکببانێم" یوێببن ەب کببانەکگرتوویە ەوەتەن یکببانۆمارەگ ەیوەانببدنڕەگ یکردنیوانیپشببت
 .ەنیقەاستڕ ییربازەس یکەیەشەڕەه
 
 یشببتنەیاگڕتپیسەد ەیببار ەل ەیرەمەروسببەیس یکییەشبدارۆه کببانەکگرتوویە ەتاڵو ەیکیبیەنێنه ەسببتەدەکارب یعایددیبئ م،ەکیە
و  کببانەکگرتوویە ەتاڵو یببیگرڵواەه یگبباەڵمۆک ەل سەک  یهبب یرچببەگەئ ،ەوەکببرد واڵببب ٢١٢١ ەل ییکەنبباو یکببەچ ەب رانێببئ
 .گر ەرنەو یددیج ەب ڵەیواەه وەئ لیائڕسیئ
 
 مارس  یمانگ ەل ەشت وەئ مەاڵب ،ێب سەب ییکەناو یکێکەچ ۆب ەک ێنێتیبپ میۆرانۆئ ەندێه ێتوانەد رانێئ ەک ەاستڕ ەوەئ
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 ەک کبداێکات ەل. بکبا ێجبەەێج ۆوتبەئ یکبێکەچ یشبتنیو هاو قانبدنەت یروگرفتبیگ ەستیوێپ شتاێه رانێو ئ ،ەزانراو ەوموەب
 شەتاڵو وەئ ییئاسبا ۆڵیکوچبەچ یو سبنووردار کردنب یگشبت ەب  رانێبئ رەسب ەگوشار خسبتن ۆب ۆڵکوچەچ ەیقۆئابل یپاراستن

 .یەن زنەم رۆز یکێپرس ەوییەکەناو یکەچ ەیوانگڕ ەل ەوەئ ،ەستیوێپ
 
 ادیبز یشی"یباکوور ەیرۆک" ەیبکا، وش ترڵقوو ەکەمۆگ ەیوەئ ۆب کان،ەکگرتوویە ەتاڵو ەیکییەنێنه ەستەدەکارب اتر،یز ەوەل

 .بکا شەشکێپ کەیەگەڵب ێبتوان ەک ەیوەئ ێکرد، ب
 
 کێبکیە ۆبب ییکەناو یواڵک ینانێمهەرهەب ۆب رانێئ یکانییەتوانا ەب یتەارمی  ینێنه ەباکوور ب ەیرۆک ەیەوانەل دا،یریۆت ەل
 ەتاڵو یبببیگرڵواەه یسبببتانەدەکارب کەو رەه مەاڵب. ێکردبببب ەیتاڵو وەئ یکانییەکیسبببتیبال ەکەمووشببب ەل رۆز یکەیەژمبببار ەل
 یەژاردنببەڵه ۆببب رانێببئ یارڕێببب یدوا ییەهاوکببار وەئ ،ەانیببگوتوو یببیکەرەد ییکەنبباو یانۆڕو پسببپ لیائڕسببیئ کببان،ەکگرتوویە
 .ها ێپ ییتاۆک ،ۆییناوخ یایجۆلەکنەت ینداێپ ەشەگ یەژاردنەڵو ه اوازیج یکیکنەت یکێەازڕێ
 
 ەبکبببا تبببا ب رانێبببئ یتەارمیببببببباکوور  ەیرۆکببب ەک یۆیەینارێسببب وەئ مەاڵب ن،ەکەد ییهاوکبببار ەوەکێپببب شبببتاێه ەتاڵدوو و وەئ
 ەوەئ. ێریرنباگەو یددیبج ەب ەوەسبتانەدەکارب وەل چکبامیه نیەم ەببدا، ل ێپب ەرەپ یکانییەتوانا کراوەن وانڕچاو یکیەوێش
 ەیرۆکب یتەارمیب ەب یسبتیوێو پ ێبب کبانەکەچ یکانەگڕب مووەه یستاەو ۆیخۆب ێوەهەید رانێئ ەک ۆیەیەه وەئ رەبەل ررتۆز

 .ییەاسیس یکێارڕیب ییکەناو یکەچ وەرەب رانێئ ڵەیجوو یرەگەئ اتان،یج ەل. یەباکوور ن
 
 ییکەنباو یکبێواڵک ەیوەکبردنێج یکبانییەتەەیتا ەپرس ەل کێشەب ێچەدێو و ەیەه یمیۆراۆئ یتاندنیپ ییگومان توانا ێب وەئ
 .بکا رەس ەباکوور چار ەیرۆک یتەارمی ێب ەب کیستیبال یکێکەمووش رەس ەل
 

 ەیرۆکبب ەک کێشببت ایببنەت وابببووەک. لیائڕسببیئ ەنەبتببواننن بببگ ەک نەه یکیسببتیبال یکەمووشبب ڵەسببا انەیببد رانێببئ ،ەوەل ەجببگ
 ەک ەیەوەئ لیائڕسبیئ ۆبب ەکییەریئاکبامگ. ەکانەکگرتوویە ەتاڵو یگاوتننەه ییتوانا ران،ێئ ەب دایب ێبتوان یاستڕ ەباکوور ب

 ەب ۆیخبۆب ەک ییەیەترسەم وەئ کەو رەبکا ه ەیئاراست ێتوانەباکوور د ەیرۆک ەڵگەکار ل ەینگۆس ەل رانێئ ییەیترسەم وەئ
 .کایب ێتوانەد اینەت
 
 رکبا ەه تبواننەبباکوور د ەیرۆپاکسبتان و کب یچب رەگەئ ،ێتبەداوەن ەیئامباد ییکەنباو یکبەچ کێبنیەم  یهب ستاێتا ئ مەاڵب
 .نەبک ەکار وەئ ێوەانهیب
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 ەڕبباو یددیبج ەب سەک  ێهب مەاڵب ،ێدێپ ییتاۆداهاتوو ک یوتووەح رانێئ یدژ کانەکگرتوویە ەوەتەن ۆڵیكوچەچ ەیقۆئابل
 یمبارۆک ەب نەبد ییکەناو یایجۆلەکنەت ەک ێباکوور بگر ەیرۆک ایپاکستان  ەب شێپ یتێەیتوان ۆوتەئ یکەیەقۆئابل ەناکا ک

 .نەبک ەکار وەدابا ئ انیارڕیب وانەئ رەگەئ ،ییسالمیئ
 
 ییرێچببباود ییو توانبببا مانبببانەیو هاوپ لیائڕسبببیئ کبببان،ەکگرتوویە ەتاڵو یبببیگرڵواەه ەکبببار وەب شبببگرتنێپ یگببباڕێ ایبببنەت
 .ییەربازەس
 
 وانەئ ەک ێنرینبباب کەیەشببانین  یو هبب ەداوەن ٢١٢١ ەل ییکەنبباو یکببەچ یدروسببتکردن وەرەب نگاونببانەه یارڕیببب رانێببئ مەاڵب
 .نەبک ۆوتەئ یکێکار ێوەانهیب
 
 ەل وەئ. ەسبتاندووەو ییکەنباو یکەچ وەرەب یدانێپ ەشەگ رانێمارس، ئ یمانگ ینگەڕە ای ەوموەب یما یمانگ ەل دا،یاستڕ ەل

 یتبباەپ یرانببەیق ەوەل ەو جببگ ەکببراو نێچاوترسبب ەوەلیائڕسببیئ نیەم ەل هبباەو رەو ه ەوەکببانەکگرتوویە ەتاڵو نیەمەل ٢١٢١
 .ەبووەه ییرەگیکار ناشۆرۆک
 
 ،یمانەیقاسبم سبول ران،ێبئ یپاسبداران یسبوپا ەب رەسب یقودسب یسوپا ەیرماندەف یکوشتن ەب ییەژانو یمانگ ەل ٢١٢١ ڵیسا
 یارۆڤبگ ەب شبداێپ ن،ەهۆکب یوسبیموسباد،  یکۆرەسب ەل کینم یکانەرچاوەس. کردێپ یستەد ەوەکانەکگرتوویە ەتاڵو نیەم ەل

 زنەم یکەیەشبەڕەه ایب کەیەرێسبتەئ کەو ،یقائبان لیسبماعیئ ڵاڕنبەژ ،یمانەیسبول ەیوەگرێج ەک ەگوتوو انیستۆپ میلەئورش
 مەاڵب ەببوو یمانەیسبول یوانیپشبت یکێسبەو ک ۆپاشبک کەو ڵسا انەید یقائان. ێناکر رەیس ۆیخ شێپ ەیرماندەف یئاست ەل
 .ەیەه استەڕوێن یتەاڵرهۆو خ لیائڕسیئ یکانەنیۆراسەپۆئ رەسەل ییزاەشار مترەک
 
 ەرارەق ەک م،ۆدرور شبال ل،یائڕسبیئ یکبانەکاریرگرەب ەمێبه ڕییخویسب ەیوەنۆڵیکبێل یکۆرەسب ابردوودا،ڕ یوتووەح ییتاۆک ەل
 ،یمانەیسبول یکبوژران یمانبگ دوا ١١  ەنبانەت ەک ەوەکبرد اسبتڕپشت یتۆنۆئباخر یهبودیە ۆب ،ەوەتێشێبک ەیکەکار ەل ستەد

 .یترسەم ەتێناوبراو بە کەو ەویتوانەین یقائان
 
خراپتبر تبووش  ەیوییەکەنباو ەرنامەو ب رانێئ مەاڵب نا،ۆرۆک یرشێه رەب ەوتەک یتووند ەب لیائڕسیئ یرچەگەئ اتر،یز ەوەل

 .بوون
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 ویبن ەپتبر ل تاسبێو تا ئ ،ەبوو ناۆرۆک یتووش ەیکییەکەناو یکخراوڕێ یکۆرەس ەک ەوەکرد یاستڕپشت رانێئ ،ەممەکشیە یژڕۆ
 ەل متبرەک ەژمباران وەئ ێچەدێبمبردوون، و و یەتباەپ وەب شیسبەک زارەه انەیببوون و د ەدۆریگ یانییتاڵهاوو ەل سەک نیۆلیم
 .بن ەنیقەاستڕ ەیژڕێ
 
 رانێبئ نبا،ۆرۆک یسبۆریاڤ ۆیهب ەب ەگبو  ک انیستۆپ میلەئورش ەب لیائڕسیئ ییگرڵواەه یکانەرچاوەمارس، س یمانگ ەل رەه

 .ێمێبپار ەیکییەکەناو یگرامۆپر ەب داریندەوێپ ەیکید یکانیەو چامک میۆرانۆئ یتاندنیپ ەل یشووێپ ییراێخ ێناتوان
 
  ی، و هبنباۆرۆک یرانبەیق یواڵشبا رەب ەتۆوتبەک ەوێشب نیتوونبدتر ەب ەک ەیەتباناڵو وەل کیبکیە رانێبئ انیگوت کانەرچاوەس
 .بوونەن مراوێپار یەتاەپ وەل ران،ێئ ییکەناو یانۆڕپسپ اندایوێن ەل ،ەیکییەتیەراەبەوەڕێب ای  اڵو یکێنێشو
 
 ێبیپ ێجب یرچبەگە، ئ"خبتەز ەڕیوپەئ" یکانەقۆئابل ینەیمپەک ەیماو مووەه ەمارس، ل یمانگ ەل ناۆرۆک یتا کات ەرمانیبەل
 .بەوون اتریز ەوەکرد ەب یکانییەلکارێشێو پ ەیکییەکەناو ەمەرهەبەوو، ب کترۆرزەل ڵاڵمبویلوبنان و ح ەل رانێئ
 
 ەک کێنێشببو مببووەه ەل. یکانەوارەئاسبب یسببنووردار کردنبب ۆببب کببانڵەوەه ەنببادات ێگببو ەک ەکەیەلەسببەم نبباۆرۆک ،ەوانەچێپبب ەب
ببن و  یەتباەپ وەئ ەیدۆریبگ ێشبەد ن،ییکەنباو یگرامبۆپر یدانێپ ەشەگ ەیلیشاکل شتاێه ییکەناو یو زانستکاران ن،ێل ۆڤیمر
 .ەوەتێب مەک ەیکییەراێخ ەکەگرامۆپر
 
 وتووەشبکێپ یوژیفیسبانتر ەل رگرتنەکبوەڵک یدانێپەرەپ ەب ەیژێدر ییسالمیئ یمارۆ، ک٢١٢١ یما یمانگ یدوا  ەنانەت مەاڵب
ببوون  ەڕپێبت وەرەب کێبمەازەڵەق ەک کبانڵاڵتویەئا ەنەبد منیبوو ئ ەوانەبوون و ل ەوەرەکالکیە یکێرەفاکت ەشیمەه ەک دا،ەد
 .نێبهاو میۆئوران یتاندنیپ ۆب وانکراوەڕچاو ییکات ەیوێچوارچ ەل
 
 ێچەدێبو ەک ران،ێبئ یکبانەبنک ەل ەوەنیقەت کێنەرزەد ەک کێکات ران،ێئ ەیرانەووبڕو ئاب ساتەارەکار ی٢١٢١ ینیهاو وساەئ
 نببمەتەن ەیوەنیببقەت ،یجببوم یمببانگ ی٢ ەل. ێجبب ەشببتەیگ ،ێبببەه ەوییەکەنبباو ەیرنببامەب ەب انیینببدەوێپ وانەل ەدان نببدەچ
و  یببیرمەف یکانەرچاوەسبب نیەم ەل ەخسببت، ک پبباشەو ڵدوو سببا یمیببۆرانۆئ یتانببدنیپ ۆتبباران ببب یوتووەشببکێپ یگرامببۆپر

 .ەویەکرا استڕپشت ییناحکووم
 
  ەتاڵو وەچنگ ئ ەل ،ییکەناو یکەچ وەرەب نگاونانەه ۆب ەماو ەیوەکورتکردن ۆب یرانێئ یرچاوەب یکەیەستەرەک ەوەئ
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 .ناێرهەد
 
 .ییەرانەگین یگاێباکوور ج ەیرۆک ەیکەمحەبەز ەکەمووش گومان،ێب
 
 ەچ ب ،ییکەنبباو یکببەچ ەل رانێببئ ەیوەبببوون کتببرینم ەب شببگرتنێپ ۆببب ێبببەد کببانەکگرتوویە ەتاڵو و لیائڕسببیئ یببیگرڵواەه

 رەسبەل اتریبکبا  ز مبووەه ەل ،یپاکسبتان یتاوانکبار یرەکبتەئ  ەنبانەت ایببباکوور،  ەیرۆکب یتەارمیب ەب ایب ۆیخب ییتوانا
 .بن ستەه
 
 .ەناوێه انیشکست انیکانەئامانج ەب شتنەیگ ەل رانێئ مەباکوور و ه ەیرۆک مەه ٢١٢١ ەل مەاڵب
 
 ەیوەکببباردان یتیەنۆچببب یرانبببەگین رتبببرۆز ەک وتبببنەرکەد کێبببتاناڵو ،یزەکببباغ یببببرەب نەڵێبببین رەگەئ ک،ەدوو و رەه وانەئ
 ەوەکببردن ترڵقببوو یگاکببانڕێ ەل ەک کێببتاناڵبببوون تببا و کببانیەتیەدوژمنا ەیوەبببوون ترڵقببوو رەرانببەەب انیکانەسببتکارەڵرهەب

 .نەڕێبگ کانیەتیەدوژمنا
 
 .ەوەتێبشار ییەاستڕ وەئ ێناتوان کانەمووش یکردن مڕی یکەیەنێو  یه
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٨٤ ژمارەی لە)
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