
1بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

بۆچی سەركردەكان
درۆ دەكەن؟

حەقیقەتی درۆكردن
لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا

جۆن جەی میرشەمیر
وەرگێڕانی: فاروق جەمیل

2017

 خاوەنی ئیمتیاز: دەزگای ئایدیا

سەرپەرشتیارانی پرۆژەی چاپكردنی كتێب

بابان ئەنوەرئەرسەالن حەسەن

لێپررساوی دەزگا: ئەنوەر حسێن



جۆن جەی میرشەمیر 2

ناوی کتێب: بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

بابەت: سیاسی

ناوی نووسەر: جۆن جەی میرشەمیر

وەرگێڕانی: فاروق جەمیل

دیزاینی بەرگ و ناوەوە: ئومێد محەمەد

تایپ و هەڵەچن: نیاز کامل - کەیوان عومەر- زریان رەحیم

چاپخانە: حەمدی

ساڵی چاپ: 2017

چاپ: یەکەم

تیراژ: 500 دانە

نرخ:   4000  دینار

لەباڵوکراوەکانی: دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە

 لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا

زنجیرە ) 224(

 خاوەن ئیمتیاز: دەزگای ئایدیا
 لێپرسراوی دەزگا: ئەنوەر حسێن

لەبەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتییەکان

ژمارەی سپاردن ) 1811 (ی ساڵی 2017ی پێدراوە 

www.ideafoundation.co
ideafoun@gmail.com

www.facebook.com/dezgai.idea
07701955044 - 0533220180

سلێمانی - گردی سەرچنار- نزیك كۆمەڵگەی بەهاران



3بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

بۆچی سەركردەكان
درۆ دەكەن؟

حەقیقەتی درۆكردن
لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا

 جۆن جەی میرشەمیر
وەرگێڕانی: فاروق جەمیل

2017



جۆن جەی میرشەمیر 4



5بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

پێڕست

دەروازە.....................................................................................7

پێشەكی..................................................................................19

)1( درۆ چییە؟........................................................................47

)2( لیستێك درۆی نێودەوڵەتی.................................................59

)3( درۆكردن لەنێوان واڵتاندا...................................................69

)4( باڵوكردنەوەی ترس..........................................................119

)5( پەردەپۆشكردنی سرتاتیژی................................................163

)6( ئەفسانە نەتەوەییەكان....................................................183

)7( درۆ لیرباڵییەكان...............................................................197

)8( دیوی نێگەتیڤی درۆی نێودەوڵەتی...................................211

)9( ئەنجام............................................................................247



جۆن جەی میرشەمیر 6



7بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

دەروازە

ب���ەب���ێ    ،2003 س����اڵ����ی  ب������ەه������اری 
ئاگاداركردنەوەی پێشوەخت )سێرج چیمیمان( 
پەیوەندیی  تایمز(  )نیویۆرك  ڕۆژن��ام��ەی  لە 
پێوەكردم  و پێیوتم، خەریكی بابەتێكە دەربارەی 
بۆ  نێودەوڵەتیدا(،  سیاسەتی  لە  )درۆك���ردن 
یەكشەممەی  ڕۆژی  ژم����ارەی  ل��ە  ئ����ەوەی 
وتی  هەروەها  بكاتەوە.  باڵوی  ڕۆژنامەكەدا 
بەخەیاڵدا  منی  ه��ۆك��ارێ��ك،  ل��ە  زی��ات��ر  ل��ەب��ەر 
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هاتووە  و بڕیاری داوە پەیوەندیم پێوە بكات. 
پێشتر یەكتریمان نەدیبوو، قسەشمان پێكەوە 
هەرگیز  من  كە  ڕوونكردەوە  بۆم  نەكردبوو. 
نەكردووەتەوە،  بابەتە  لەو  بیرم  لەوەوپێش 
باوەڕیش ناكەم هیچ شتێك لەبارەی پرۆسەی 
پێشنیارم  ن��وس��راب��ێ��ت.  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  درۆی 
بۆمی  و  وردب���ك���ات���ەوە   ب��ی��رۆك��ەك��ەی  ك���رد 
دەك��ەم.  ب��ۆ  ب��ەدواداچ��وون��ی  منیش  بنێرێت، 
كارەكەمان ئەنجامدا، گفتوگۆیەكی بە سوود  و 
بەرهەمداری لێكەوتەوە كە سەعاتێكی تەواوی 
خایاند. دوای ئەوە، بۆچوونەكانم تۆماركرد  و 

خستمە نێو دۆسیەیەكەوە. 
مانگی  ل��ە  ڕێ���ك  م��ان��گ��ێ��ك،  چ��ەن��د  دوای 
 )MIT( زان��ك��ۆی  2003دا،  سێپتەمبەری 
بانگهێشتی كردم  قسە لەسەر بابەتێك بكەم، 
هەر خۆیشم بابەتەكە هەڵبژێرم. لەو كاتەدا بیرم  
لەوە كردەوە كە وا چاكە قسە لەسەر درۆكردن 
جۆرە  بەو  بكەم.  نێودەوڵەتیدا،  سیاسەتی  لە 
تێبینییانەم دەرهێنا كە دوای گفتوگۆكەم  ئەو 
ئینجا  ك��ردب��وون،  تۆمارم  )چیمیمان(  لەگەڵ 
پووختم كردەوە بۆ پێشكەشكردن. لە ماوەی 
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توێژینەوەیەكم  ئ��ەوەش،  دوای  ساڵی  شەش 
نووسی  و هەشت محازەرەی دیكەم لەسەری 
هەبوو  ئ��ەوەش��م  چانسی  ك��رد  و  پێشكەش 
لەگەڵ هاوڕێ   و دۆستەكانم چەندین دیبەیت  

و مشتومڕ دەربارەی هەمان بابەت بكەم.
هەر لەو چوارچێوەیەدا، سەرسام بووم بە 
درۆی  بابەتی  لەگەڵ  خەڵك  كارلێكی  ڕادەی 
نێودەوڵەتی. هەموو ئەوانەی كە قسەم لەگەڵدا 
تێكەڵی  گ��وڕوت��ی��ن��ەوە  بەخێرایی و  دەك���ردن، 
بابەتەكە دەبوون، زۆربەیان حەزیان دەكرد بە 
وردی قسەی لەسەر بكەین. هەندێكیان نامەی 
ئاگاداربوون  بۆ  دەن��ارد  بۆم  ئەلیكترۆنییان 
لە  كە  تێدابوو  وای��ان  خەڵكی  گفتوگۆكان،  لە 
ژیانمدا نەمناسیوون  و ئامادەی محازەرەكانم 

بوون.
دەتوانم زۆر هۆكار بخەمەڕوو، كە بۆچی 
بابەتەكە.  بە  دەدا  بایەخی  جۆرە  بەو  خەڵك 
بێزراو  ئاكارێكی  بە  )درۆ(  خەڵك  زۆرینەی 
ی��ەك��ەم��ج��ار. كەس  الن��ی��ك��ەم درۆی  دەزان����ن، 
ڕازی نابێت یەكێكی دیكە پێی بڵێت )درۆزن(، 
دەكەن.  درۆ  ناوبەناو  كەس  زۆر  هەرچەندە 
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بێگومان )درۆزن( تۆمەتێكی ترسناكە، هەمیشە 
خەڵك دوودڵن لەوەی بەسەر كەسێكی دیكەدا 
دڵنیابن  ل��ەوەش  ئەگەر  تەنانەت  بیسەپێنن، 
زمانێكی  دەبینین  بۆیە  ڕەوای��ە،  تۆمەتێكی  كە 
)ج��ۆن  بینیمان  وەك  ب��ەك��اردێ��ن��ن.  سووكتر 
ئەمریكا،  پیرانی  ئەنجومەنی  ئەندامی  كیری(1 
هەڵبژاردنەكانی  كەمپینی  س��ەروب��ەن��دی  ل��ە 
نەیتوانی   ،2004 س��اڵ��ی  س��ەرۆك��ای��ەت��ی��دا، 
س��ەرۆك )ج��ۆرج بوش( بە )درۆزن( وەسف 
سووكتری  دەس��ت��ەواژەی��ەك��ی  ب��ۆی��ە  ب��ك��ات، 
بەكارهێنا، كاتێك وتی: »ئەو شكستیخواردووە 
لە وتنی ڕاستییەكان« دەربارەی عیراق، ئەو 
»گەلی ئەمریكای بەرەو ڕێگایەكی هەڵە برد«، 
ب��ەاڵم دی��ارە بە ه��ۆی ئ��ەوەی كە درۆك��ردن، 
ب��ۆی��ە خەڵك  ئ���اب���ڕووب���ەرە،  ك���ردەوەی���ەك���ی 

حەزدەكەن قسەی لەسەر بكەن. 
پێدەچێت هۆكارێكی دیكەی سەرنجڕاكێشی 
من  كە  ئەوەبێت  كەس  زۆر  الی  بابەتە  ئەم 

دەرەوەی  وەزیری  2017(دا   -2013( سااڵنی  لەنێوان   1
كاندیدی  2004دا  ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  لە  بوو،  ئەمریكا 
بۆ  بوو  بوش  جۆرج  سەرۆك  ڕكابەری  دیموكراتەكان و 

سەرۆكایەتی ئەمریكا.
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مشتومڕ دەكەم  و دەڵێم: سەركردەكان پاساوی 
ستراتیژییان هەیە بۆ درۆكردن لەگەڵ میللەتی 
گوزارشتێكی  بە  دی��ك��ەدا.  واڵتانی  و  خۆیان  
كارێكی  نێودەوڵەتی  درۆی  ڕاستیدا  لە  دیكە، 
درۆیە  ئەو جۆرە  دەوێت،  ڕاستت  نییە،  هەڵە 
باریشدا  هەندێك  لە  پێویستییە،  بەهرەدارییە، 

یەكالكەرەوەیە. 
كە  ب��ۆچ��وون��ەك��ان��م  سەیرترین  ل��ە  یەكێك 
ئەوەیە  لەسەرە،  زۆری  گفتوگۆی  مشتومڕ  و 
دەگمەن  بە  دیپلۆماتكاران،  دەوڵەتمەدار  و  كە 
یەكتری بەدرۆ دەخەنەوە! كەمینەیەك لەگەڵ ئەم 
یەكەمجاریان  كە  تایبەت  بە  بوون،  بۆچوونەم 
بوو گوێیان لەمە بێت. زۆرینەی خەڵك گاڵتەیان 
بەم قسەیە دێت. ئەوان دەڵێن چەندین نموونەی 
یەكتری  سەركردەكان  تیایدا  كە  هەیە  ئاشكرا 
بەدرۆ دەخەنەوە، خستنەڕووی ئەو درۆیانەش 
ئاسانە، بەاڵم لە بنەڕەتدا ئەوان پێیانوایە درۆی 
سیاسەتی  لە  ئاساییە  كارێكی  واڵت��ان،  نێوان 
گفتوگۆم  )كە  دەوت  بەوانەم  دا.  نێودەوڵەوتی 
لەگەڵدا دەكردن( واقعبینیم وام لێدەكات هاوڕاتان 
بم، بەاڵم دوای كۆڵینەوەم لە بابەتەكە گەیشتمە 
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ب��اوەڕەی كە ئەوان هەڵەن، چونكە درۆی  ئەو 
زۆر لەنێوان واڵتاندا نییە. هەڵبەتە ئەمە واتای 
ئەوە نییە كە درۆ هەر نییە. بابەتەكە بە هۆی 
جەنگی عیراقەوە، بایەخی زۆری پێدرا. زۆربەی 
ناواخنی ڕووداوەكانن، ئێستا  ئەوانەی ئاشنای 
بوش  سەرۆك  حكومەتەكەی  كە  باوەڕیانوایە 
درۆی  جەنگەكەدا  ئ��ام��ادەك��اری��ی  قۆناغی  ل��ە 
جەنگەی  ئ��ەو  ك���ردووە،  ئەمریكا  گەلی  لەگەڵ 
بوو  ستراتیژی  كارەساتێكی  كۆتاییەكەی  كە 
لە  كە  ئەمریكا.  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بۆ 
جەنگدا شتەكان دەشێوێن  و خەڵكیش پێیانوایە 
)چەواشەكردن( هۆكاری سەرەكی بەرپاكردنی 
جەنگەكە بووە، ئیتر تەواو پەرۆشی ئەوەن قسە 
بكەن دەربارەی ئەو هۆكار  و پاڵنەرانەی وایان 
لە سەركردەكان كردووە درۆ بكەن، هەروەها 
جگە  درۆی��ە.  ئ��ەو  دەرەنجامەكانی  دەرب���ارەی 
لەوە، نەبوونی سەرچاوەی زانستی دەربارەی 
بە  ڕێگە  نێودەوڵەتیدا،  سیاسەتی  لە  درۆكردن 
خەڵك دەدات بە شێوەیەكی داهێنەرانە گفتوگۆ 
هانیشیان  بگرە  ب��ك��ەن،  بابەتانە  ئ��ەو  ل��ەس��ەر 

دەدات.
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س��ەرچ��اوە  كەمیی  ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی  ب��ە 
نێودەوڵەتی،  درۆی  دەرب��ارەی  زانستییەكان 
لە بەرامبەریشدا بایەخدانی گەورەی خەڵك بە 
دەربارەی  توێژینەوەكەم  بڕیارمدا  بابەتەكە، 
كتێبێك.  ب��ۆ  ب��ك��ەم  دەوڵ��ەم��ەن��د  درۆك�����ردن، 
چوارچێوەیەكی  ئەوەیە  سەرەكیم  ئامانجی 
ڕێكخستنی  بۆ  ب��ەردەس��ت  بخەمە  شیكاری 
سیاسەتی  ل��ە  )درۆ  ل��ە  ب��ی��رك��ردن��ەوەم��ان 
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��دا(، ه���ەروەه���ا ب��ۆ پ��ەرەپ��ێ��دان��ی 
دەرب���ارەی  تیۆرییەكان  ڕوانینە  لە  هەندێك 
ئەم  هیوادارام  بابەتەكە.  بنچینەییەكانی  دیوە 
گفتوگۆكردن  دەستپێكی  خاڵی  ببێتە  كتێبە 
دەرب��ارەی بابەتێكی زۆر گرنگ، كە تا ئێستا 
ب��ای��ەخ��ی ت����ەواوی پ��ێ��ن��ەدراوە. گ���ەر م��ن لە 
هەوڵەكەمدا سەركەوتووبم، ئەوا خەڵكی دیكە 
بەرپەرچی  یان  دەك��ەون،  هەنگاوەكانم  دوای 

بۆچوون  و گریمانەكانم دەدەنەوە.
هەڵبەت بۆچوون  و ڕوانینەكانم دەربارەی 
ك��اردان��ەوەی  ب��ە  ك��اری��گ��ەرب��وون  زۆر  درۆ، 
جەماوەری ئەو شوێنە جیاجیایانەی كە تیایدا 
ئەنجومەنی  لەوانە:  ك��ردووە،  لەسەری  قسەم 
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نیویۆرك،  لە  نێودەوڵەتییەكان  پەیوەندییە 
توێژینەوەكانی  ب��ۆ  ساڵتزمان  پەیمانگەی 
جەنگ وئاشتی لە زانكۆی كۆڵۆمبیا، كۆنگرەی 
ساڵی 2004ی كۆمەڵەی ئەمریكی بۆ زانستە 
زانكۆی مۆنتانا،  لە  سیاسییەكان، سیمینارێك 
نێودەوڵەتی  سیاسەتی  بۆ  ب��راون  سەنتەری 
ل���ە زان���ك���ۆی پ��ەن��س��ل��ڤ��ان��ی��ا، ب��ەش��ی زان��س��ت��ە 
پرۆگرامی   ،)MIT( زانكۆی  لە  سیاسییەكان 
لە  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  ئاسایشی  سیاسەتەكانی 
بۆ  ستار(  )ل��وون  دی��داری  شیكاگۆ،  زانكۆی 
)باكوور-  وۆركشۆپی  نەتەوەیی،  ئاسایشی 
مامۆستایانی  س��ەرپ��ەرش��ت��ی  ب��ە  ب��اش��وور( 
پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان لە زانكۆی نۆرس 

وێستەرن و زانكۆی شیكاگۆ.
كە دەستمكرد بە ڕێكخستنەوەی بیرۆكەكانم 
دەربارەی ئەو بابەتە، سوودی زۆرم وەرگرت 
لە سیمینارێكی ناڕەسمی لەگەڵ پێنج هاوكارم 
تاكا  ل��ی،  س��ن  دۆن���گ  زان��ك��ۆی شیكاگۆ:  ل��ە 
نیچی، ڕۆبەرت پیپ، سیباستیان ڕۆزاتا، جۆن 
بۆ  هەیە  زۆرم  پێزانینی  هەروەها  چۆسلەر. 
ئەلیكساندەر  لە  هەریەك  گرنگەكانی  كۆمێنتە 
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تراكتنبێرگ  و  لین جۆنز، مارك  داونز، شون 
ستیڤین وۆڵت، ئەوانەی جێ پەنجەیان بەسەر 

هەموو كتێبێكەوە دیارە.
شایستەی  كە  ه��ەن  دیكەش  كەسی  دوو 
سوپاسی تایبەتن: دەیڤید ماكبراید نووسەری 
دان�����ەران ل��ە خ��ان��ەی زان���ك���ۆی ئ��ۆك��س��ف��ۆرد 
دەستكاریی  هەندێك  ك��ە  ب��اڵوك��ردن��ەوە،  ب��ۆ 
بێت.  باشتر  كتێبەكە  ئ��ەوەی  بۆ  كرد،  گرنگی 
هەروەها ئەوپەڕی پێزانینم هەیە بۆی كە زۆر 
بوو،  كتێبەكە  چاپكردنی  بیرۆكەی  پەرۆشی 
ئەوەش تەواوكردنی پرۆژەكەی ئاسانتر كرد، 
كینگ(  )بیڵ  بریكارەكەم  هێندەی  كەس  بەاڵم 
پەرۆش نەبوو، ڕۆڵی ئەو تەنها هاندان نەبوو 
سەرنجی  بەڵكو  كتێبەكە،  ت��ەواوك��ردن��ی  ب��ۆ 
حەكیمانەی هەبوو كە نەماندەتوانی پشتگوێی 

بخەین.
هەروەها پێزانینی زۆرم هەیە بۆ كارامەیی 
لە  س���ادوك  بین  ڕای����ان و  جێسیكا  نوسینی 
خانەی باڵوكردنەوەی زانكۆی ئۆكسفۆرد، كە 
هەردووكیان زۆر یارمەتیدەرم بوون بۆ ئەوەی 
كۆمێنتی  ڕاس��ت��ەڕێ .  س��ەر  بخەینە  پ��رۆژەك��ە 
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ناوازە  و پێشنیاری دوو كەسی نەناسراو، كە 
لیستێكی  لە  جگە  چ��وون��ەوە،  تێكستەكاندا  بە 
درێژ لەناوی ئەو كەسانەی كە زۆربەیانم هەر 
ئەڵتەرمان، ستیڤان  ئیریك  ئەوانیش:  نەبینیوە، 
بیتس،  ڕیچارد  ئارت،  ڕۆب��ەرت  ئینسوالبیهیر، 
دەیڤید بالگدن، ڕیسا برۆكس، مایكڵ ئی براون، 
سیرینسیۆنی،  جۆزیڤ  كاڤێرلی،  جۆناسان 
دریزنەر،  دانیێڵ  دیسیولی،  لویس  دیچ،  مایكڵ 
هاین  گ��اف��ن،  فرانسیس  ئیدیلستاین،  دەیڤید 
گۆلدمان،  ئیمیلی  گلیسیر،  چارلز  گومانس، 
جنیڤەر هۆكچیڵد، ئیان هێرد، رۆبەرت گریڤز، 
كایم كۆڤمان، كریستۆڤەر لین، كیر لیبەر، ئیریك 
مایكڵ  مۆنتیرۆ،  نۆنۆ  مساال،  كارلۆ  لۆربیر، 
ئۆكونەر، جۆزیڤ بارنێت، سۆزان پیتەرسۆن، 
ئارنید بیالگ، ئیریك بۆزنەر، ریچارد بۆزنەر، 
سینسیا رۆبەرتس، لۆرنس ساموێڵس، دەیڤید 
ئەریگوین- ئیڤان  سنایدەر،  ج��اك  ش��وارت��ز، 
مردووە، مۆنیكا تۆفت، پیتەر تۆفت، ماتیۆ تۆبین، 
ستیڤان ڤان ئیڤێرا، ئیبراهام واگنەر، ئەلیكساندەر 
ویندت، جۆیل وێسترا. داوای لێبوردنیش دەكەم 

ئەگەر كەسێكم لەبیر چووبێت.
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سوپاسی زۆرم بۆ هەر كەسێك كە دەستی 
بە بێ  هاوكاریی  هاوكاریی درێژكردووە، كە 
ئەوان نەمدەتوانی ئەم كتێبە بنووسم. سوپاسی 
تایبەتم بۆ سێرج چیمیمان، كە ئاشنای كردم 
بە بابەتی دۆری نێودەوڵەتی و یارمەتیدام لێی 
وردببمەوە. بێگومان من بەرپرسم لە هەموو 
نادروست، بەاڵم قەرزداری  هەڵە و ڕوانینێكی 
كە  ڕۆشناییەك  هەر  بەرامبەر  ترم  خەڵكانی 

لەم كتێبەدایە.
لە كۆتاییدا، سوپاسی خانەوادەكەم دەكەم، 
بە تایبەت هاوسەرەكەم )پامێال(، كە هاندەرم 
بوو چەندان سەعات تەرخان بكەم بۆ نووسینی 
ئەم كتێبە. بە هەر حاڵ، من چێژ وەردەگرم لە 
توێژینەوە  و نووسین، بەاڵم پرۆسەكە ئاسانتر 
دەك��ەن  پشتیوانیت  ئ��ەوان��ە  كاتێك  دەب��ێ��ت، 
زیانیان  زۆرترین  سەرقاڵیتەوە  هۆی  بە  كە 
دێتەگۆڕێ ،  خێزان  باسی  كە  ب��ەرك��ەوت��ووە. 
منداڵە  پێنج  پێشكەشی  كتێبە  ئەم  دەمەوێت 
ناوازەكەم بكەم، ئان ، ماكس، نیكۆالس، جولیا 
دەیەیە  سێ   لە  زیاتر  كە  ئەوانەی  دەیڤید،   و 

سەرچاوەی ئاسودەیی  و شانازین. 
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پێشەكی
گ���ەورە ب��ەرپ��رس��ان��ی ئ��ی��دارەی س��ەرۆك 
بوش، ئەوانەی كە پێش 19ی ئازاری 2003 
یەكگرتووەكان كرد عیراق  لە ویالیەتە  وایان 
كە  ئ��ەوەی  لەسەر  س��وورب��وون  داگیربكات، 
كۆكوژی  دڵنیاییەوە سەدام حسێن چەكی  بە 
بەڵگەی  كە  دەكرد  ئەوەیان  بانگەشەی  هەیە. 
جەنگ  الیەنگرانی  ه��ەی��ە.  حاشاهەڵنەگریان 
ئەو  جار  چەندان  حكومەتیش،  دەرەوەی  لە 
لەشكرێك  توانیان  ت��ا  ل��ێ��دای��ەوە،  ق��ەوان��ەی��ان 
قەناعەتیان  كە  كۆبكەنەوە،  توندڕەو  دەنگی 
بە گەلی ئەمریكا كرد بۆ داماڵینی چەكەكانی 

سەدام  و لەناوبردنی ڕژێمەكەی. 
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داگیركردنی  تێڕوانینە،  ئ��ەو  گ��وێ��رەی  بە 
عیراق جەنگێكی پێویست بوو، نەك بژاردەیەك. 
هەر كەسێكیش گومانی لەو بانگەشانە هەبوایە، 
بگرە  و  ساویلكە   گەمژە  و  بە  بەدڵنیاییەوە 
دەك��را.  تۆمەتبار  )نانیشتمانی(2  كەسێكی  بە 
لە عیراقدا  كاتێكیش دەركەوت چەكی كۆكوژ 
جەنگەكە«  »حزبی  كۆڵەكەكانی  دەبوو  نییە، 
بكەونە خۆیان و ڕوونی بكەنەوە كە بۆچی بەو 
دەبێت  بوون؟ چۆن  هەڵە  شێوەیە دووچاری 
ئەو ژمارە زۆرەیان، تا ئەو ڕادەیە دڵنیابن لە 

تواناكانی سەدام؟
یەكێك لە هەوڵەكانی پاساوهێنانەوە بۆ ئەو 
تێكەوتنە ئەوەبوو كە لۆمەی سەدامیان دەكرد، 
لەگەڵ ئەمریكییەكان كردووە  و  گوایە درۆی 

سەردەمی  بە  كە  ڕابردوودا  سەدەی  پەنجاكانی  لە   2
مەكارتی(ی  )جۆزیف  بەناوی  ناسرابوو  )مەكارتی( 
)نانیشتمانی(  تۆمەتی  بەخشینەوەی  كۆنگرێسمانەوە، 
سەركردایەتی  مەكارتی  لوتكە.  گەیشتبووە  ئەمریكا  لە 
هەڵمەتێكی قێزەونی تۆمەتباركردنی كرد دژی ئەوانەی كە 
ناوی لێنابوون )سوورەكان(، بۆیە مەكارتیزم بووە چەمكێك 
هەڵمەتە  ئەو  بەڵگە.  بێ   ناپاكیی  بە  تۆمەتباركردن  بەمانای 
لەنێوان سااڵنی 1950 – 1956 هەزاران ئەمریكی گرتەوە كە 

لەبواری گشتی و نوسین و هونەردا كاریان دەكرد.
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چەواشەی كردوون بەوەی كە چەكی كۆكوژی 
هەیە. ئینجا دەیانووت، سەدام لە ترسی هێرشی 
سەر  ب��ۆ  ئەمریكاش-  ت��ەن��ان��ەت   – ئ��ێ��ران  و 
لەوپەڕی  ئەوكات  چونكە  وایكردووە،  عیراق، 
وێرانكەرەكەی  شكستە  دوای  بووە  الوازی��دا 
گەمارۆی  1991 و  ساڵی  ك��ەن��داوی  جەنگی 
سەر واڵتەكەی و ئەو سیستمی پشكنینەی كە 
دوای شكستەكە بەسەریدا سەپێنرابوو. جا بۆ 
چاوەڕوانكراو  هێرشێكی  هەر  لە  خۆپاراستن 
ئەو چیرۆكە  پاساوەكان(، سەدام  )بەگوێرەی 
چەواشەكردنی  بۆ  هۆنیوەتەوە  درۆینەیەی 
ئێران  و واشنتۆن، گوایە چەكی كۆكوژی هەیە  
بەرگریكردن  بۆ  بەكارهێنانێتی  ئ��ام��ادەی  و 
یەكگرتووەكانیش  ن��ەت��ەوە  واڵت���ەك���ەی.  ل��ە 
یارمەتیدەری بوو لەم چەواشەكارییەدا، چونكە 
نەیتوانی دڵنیابێت لەوەی كە ئەو چەكەی نییە، 
ڕاستەقینەشی  بەڵگەی  كە  ئەوەی  سەرباری 

نەبوو دەربارەی هەبوونی.
الپەڕەكانی  لە  ڕوون��ی  بە  چیرۆكانە  ئەو 
»ڕاپ���ۆرت���ەك���ەی دۆل����ف����ەر«دا دەرك���ەوت���ن، 
»ك��ۆم��ەڵ��ەی  ل���ەالی���ەن   2004 س���اڵ���ی  ك���ە 
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كۆمەڵە  ئەو  دەرك��را،  عیراق«�ەوە  پشكنینی 
نێودەوڵەتییەی كە پێكهاتبوو لە زیاتر لە دوو 
هەزار ئەندامی پشكنەری چەكە كۆكوژەكان لە 
عیراق و ژێرخانەكەی، لیژنەكە لەالیەن )چارلز 
دۆلفەر( سەرۆكایەتی دەكرا، كە پێشتر پشكنەر 
بووە لە عیراق. دوای باسكردنی جۆری ئەو 
دەب��ن��ەوە،  عیراق  ڕووب���ەڕووی  هەڕەشانەی 
ئەو  وەاڵم��دان��ەوەی  »ب��ۆ  دەڵ��ێ��ت:  ڕاپۆرتەكە 
نیشاندەدا  وای  ب��ەردەوام  سەدام  هەڕەشانە، 
ك��ە چ��ەك��ی ك��ۆك��وژی ه��ەی��ە«. ه��ەروەه��ا لە 
ڕاپۆرتەكەدا هاتووە: »لەكاتێكدا لە ناوەڕاستی 
ن��ەوەدەك��ان��دا ڕوون ب���ووەوە ك��ە ع��ی��راق لە 
ڕاستیدا چەكی كۆكوژی نییە، بەاڵم پاڵنەرەكانی 
كۆمەڵگەی  ل��ە  وای  چ��ەواش��ەك��اری��ی��ەی  ئ��ەو 
بزانن«.  مەترسیداری  بە  ك��رد  نێودەوڵەتی 
)جۆرج تینیت(3 لە یاداشتەكانیدا بەناونیشانی 
 ،“  ”At the Center of the Strom

3 جۆرج تینیت )1997- 2004( بەڕێوەبەری گشتی هەواڵگریی 
كە  درێژە  ماوەی  دووەم  ئەوە  بوو،  ئەمریكا  ناوەندیی 
بەڕێوەبەری گشتی هەواڵگری ناوەندی ئەمریكا لەو پۆستەدا 
جێبەجێكاری  بەڕێوەبەری  تینیت،  جۆرج  ئێستا  بمێنێتەوە. 

بانكی وەبەرهێنانی )Allen & Company(یە.
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نەبوو  پێشترمان  “ئەزموونی  نووسیویەتی: 
لەگەڵ هیچ واڵتێكی دیكەدا كە چەكی كۆكوژی 
هەیەتی.  كە  بكات  ئ��ەوە  بانگەشەی  نەبێت و 
نەبووین  ب����اوەڕەدا  ل��ەو  جەنگەكەش،  پێش 

چەواشەمان دەكات”. 
ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو ئ���ەم پ���اس���اوان���ەدا، هیچ 
بەردەست  گشتییەكاندا  تۆمارە  لە  بەڵگەیەك 
حسێن  س����ەدام  بیسەلمێنێت  ك��ە  ن��اك��ەوێ��ت 
ه���ەوڵ���ی چ���ەواش���ەك���ردن���ی ج��ی��ه��ان��ی داب��ێ��ت 
دەرب�������ارەی ه��ەب��وون��ی چ��ەك��ی ك���ۆك���وژ لە 
هیچ  دۆلفەر،  ڕاپۆرتەكەی  نموونە  بۆ  عیراق. 
پشتیوانیكردنی  بۆ  نەخستۆتەڕوو  بەڵگەیەكی 
ڕاپۆرتەكەش هیچ  نووسەرانی  پاساوانە،  ئەو 
خ��ودی  بەڵكو  ن��ەدرك��ان��دووە،  ڕاستییەكیان 
خستووەتە  گومانی  كۆمەڵێك  ڕاپۆرتەكەش 
س��ەر پ��اس��اوەك��ە. ل��ە ڕاپ��ۆرت��ەك��ەدا ه��ات��ووە: 
“سەدام ئەو چەواشەكارییەی وەك سیاسەت 
نزیكەكانیشی  ل��ە  یەكێك  ب��ەك��ارن��ەه��ێ��ن��اوە”. 
مەبەستی  ن��ەی��وت��ووە  “س����ەدام  وت��ووی��ەت��ی: 
هەبوونی  دەرب��ارەی  جیهانە  چەواشەكردنی 
ئ����ەوە شتێكی  ه��ەڵ��ب��ەت  ك���ۆك���وژ”.  چ��ەك��ی 
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چاوەڕوان نەكراو نییە، چونكە هیچ بەڵگەیەك 
س��ەدام  ك��ە  بیسەلمێنێت  نییە  ل��ەب��ەردەس��ت��دا 
چەندین  لە  بەڵكو  كردبێت،  چەواشە  جیهانی 
بۆنەدا وتوویەتی عیراق چەكی كۆكوژی نییە، 

ئەو ڕاستییەكەی دەوت. 
ئیدارەی سەرۆك بوش،  دیكەوە  لەالیەكی 
لە سەروبەندی ئامادەكاری بۆ جەنگی عیراق، 
كە  ب���اڵوك���ردەوە،  چ���وار درۆی س��ەرەك��ی��ی 
دوات��ر ب��ەوردی باسیان دەك��ەم، بەاڵم ڕێگەم 
كەسایەتییە  بكەمەوە:  كورتیان  لێرەدا  بدەن 
دی���ارەك���ان���ی ئ���ی���دارەی س�����ەرۆك ب���وش بە 
گومان  هیچ  و  دڵنیان   تەواو  دەیانوت  درۆوە 
هەیە.  كۆكوژی  چەكی  سەدام  كە  هەڵناگرێت 
گوایە  كە  دەك��رد  ئەوەشیان  درۆی  هەروەها 
سەدام هاوپەیمان  و دۆستی ئوسامە بن الدنە. 
چەندین جار لێدوانیاندا كە گوایە سەدام دەستی 
سێپتەمبەری  11ی  تەقینەوەكانی  لە  هەیە 
س��ەدام  یەكگرتووەكان،  ویالیەتە  2001ی 
چەندین  هەروەها  بەرپرسیارە.  خۆی  بەشی 
كەس لە ئیدارەی ئەمریكا، لەنێویشیاندا خودی 
ڕێگەچارەی  هێشتا  دەیانوت  بوش،  سەرۆك 
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لەكاتێكدا  ك��راوەی��ە،  س���ەدام  ل��ەگ��ەڵ  ئاشتی 
بڕیاری جەنگەكەیان دابوو. 

عیراق  جەنگی  پێش  لەكاتێكدا  كورتی،  بە 
لە ساڵی 2003دا، سەدام حسێن ڕاستییەكەی 
كەچی  ن��ی��ی��ە،  ك���ۆك���وژی  چ��ەك��ی  ك��ە  دەوت 
س��ەرك��ردە ب��ااڵك��ان��ی ئ��ی��دارەی ب��وش درۆی 
چەكی  لەبارەی  دەیزانن  كە  دەك��رد  ئەوەیان 
دیكەیان  درۆكانی  وەك  عیراقەوە،  كۆكوژی 
لەوانەیە  گرنگ.  كەیسێكی  چەند  دەرب���ارەی 
بێت،  تۆزێك سەیر  ه��ەردووال  ئەم ڕەفتارەی 
لە  هەندێك  ب��ۆ  بێت  شۆكیش  م��ای��ەی  بگرە 
گومانیان  ك��ەس  هەندێك  ڕەنگە  خوێنەران. 
بەاڵم  نائاساییە،  حاڵەتێكی  ئەمە  كە  وابێت 
ئەوە ڕاست نییە. هەر دووال ڕێگایەكی تەریب 
لەم  ئێمە  كە  گرتووەتەبەر  ئەنجامانەیان  بەو 
ب��ەدی��اری��ك��راوی��ش،  پێیگەیشتووین.  كتێبەدا 
زۆر  س��ەرك��ردەك��ان  كە  ب��ەوەی  گەیشتووین 
درۆ ناكەن لەگەڵ واڵتانی دیكە، بەاڵم لەبری 
لەگەڵ میللەتی خۆیان  ئەوە، حەزدەكەن درۆ 

بكەن. ڕوونیدەكەمەوە كە مەبەستم چییە.
لە  قێزەونە  كارێكی  هەرچەندە درۆك��ردن، 
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ژیانی گشتیدا، بەاڵم لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا 
هەندێك  ل��ە  چونكە  قبوڵكراوە،  ڕەفتارێكی 
حاڵەتدا پاساوی ستراتیژی هەیە بۆ درۆكردنی 
سەركردەكان لەگەڵ واڵتانی دیكە، یان لەگەڵ 
لەنێوان  ئ��ەوەش��دا،  ل��ەگ��ەڵ  خ��ۆی��ان.  میللەتی 
دەستم  كاتێك  ناكرێت.  زۆر  درۆی  واڵتاندا 
بەم توێژینەوەیە كرد، پێشبینیم دەكرد بەڵگەی 
زۆر  و یەكالكەرەوەم دەستبكەوێت دەربارەی 
لەگەڵ  دیپلۆماتكاران  س��ەرك��ردە  و  درۆی 
یەكتر، بەاڵم هەر زوو بۆم دەركەوت كە ئەو 
داوە  زۆرم  هەوڵێكی  نییە.  ڕاست  گریمانەیە 
پەنجە بخەمە سەر ئەو حاڵەتی درۆكردنانەی 
لێیان  كتێبەدا  لەم  كە  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 
حاڵەتێكی  چەند  لە  س��ەرك��ردەك��ان  دەدوێ���م. 
دیاریكراودا درۆ لەگەڵ واڵتانی دیكە دەكەن، 
دەكرد.  پێشبینیم  من  كە  لەوەی  كەمتر  بەاڵم 
س��ەدام  ك��ە  نییە  سەیر  شتێكی  ل��ەب��ەرئ��ەوە، 
بوونی  دەرب���ارەی  ن��ەك��ردووە  درۆی  حسێن 
چەكی كۆكوژ لە عیراق، هەڵبەت ئەمە مانای 
دیكەدا  هەڵوێستی  لە  س��ەدام  كە  نییە  ئ��ەوە 

درۆی نەكردبێت.
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ل��ەوان��ە، دی��ارە س��ەرك��ردەك��ان زیاتر  جگە 
حەزدەكەن لە سیاسەتی دەرەوەدا درۆ لەگەڵ 
واڵتانی  لەگەڵ  ن��ەك  بكەن،  خۆیان  میللەتی 
دیكە، لەوانەیە ئەمە بۆ واڵتە دیموكراسییەكان 
دیاریكراویان  سیاسەتێكی  ك��ە  بێت  ڕاس��ت 
بۆ  پەنا  حەزدەكەن  بەدیهێنانیشی  بۆ  هەیە و 
هەڕەشەیەكی  هیچ  كاتێك  واتە  ببەن،  جەنگ 
ڕۆشن نییە لەسەر بەرژەوەندییەكانی واڵت و 
لەگەڵدا  مامەڵەی  )هێز(  زەب��ری  بە  ناكرێت 
بكرێت، ئەم ناوزەدكردنەش ڕێك بۆ ویالیەتە 
ئەم  م���اوەی  ل��ە  دەگونجێت  یەكگرتووەكان 
حەفتا ساڵەی دواییدا. بۆیە هیچ سەیر نەبوو 
 – ئەمریكا  ئیدارەی  دیارەكانی  كەسایەتییە 
لەنێویشیاندا سەرۆك بوش- لە قۆناغی پێش 
ئەمریكییەكان  ل��ەگ��ەڵ  درۆ  عیراقدا  جەنگی 
ب��ك��ەن. ب���ەوەش، س���ەرۆك ب��وش شوێن پێی 
هەڵگرت،  ڕۆزڤ��ەل��ت(ی  )فرانكلین  س���ەرۆك 
ساڵی  دەریاییەكەی  ڕووداوە  دەرب��ارەی  كە 
لە  ئەمریكا  تێوەگالنی  بۆ  كرد  درۆی   1941
جەنگی دووەمی جیهانی. هەروەها شوێن پێی 
دەرب��ارەی  كە  هەڵگرت  جۆنسۆن(ی  )لیندۆن 



جۆن جەی میرشەمیر 28

ڕووداوەك���ان���ی ه��اوی��ن��ی1964ی ك��ەن��داوی 
مسۆگەركردنی  لەپێناو  ك��رد،  درۆی  تۆنكین 
پشتیوانیی كۆنگرێس بۆ بەرپاكردنی جەنگ لە 

ڤێتنامی باكوور. 
پێویستە دووپاتی بكەینەوە كە لە هیچكام 
لەو حاڵەتانەی پێشوودا، سەرۆك و پیاوەكانیان 
ب��ۆ )دەس��ت��ك��ەوت��ی ت��اك��ەك��ەس��ی(4 درۆی����ان 
نەكردووە. ئەوان پێیانوابووە بۆ بەرژەوەندیی 
ئەمە  بەاڵم  دەك��ەن،  درۆ  ئەمریكا  نیشتمانیی 
هەڵسوكەوتیان  دانایانە  كە  نییە  ئەوە  مانای 
ك������ردووە. ڕاس��ت��ی��ی��ەك ه��ەی��ە ك��ە ه��ۆك��اری 
درۆ  دەك��ات  سەركردەكان  لە  وا  ستراتیژی 
لەگەڵ میللەتی خۆیان  و واڵتانی دیكەدا بكەن. 
ئاكارییەكانی  كۆتوبەندە  لۆژیكە هەمیشە  ئەم 
دژە درۆ دەشكێنێت. هەر وابووە، هەندێكجار 
درۆك��ردن  كە  ب���اوەڕەدان  لەو  سەركردەكان 
بەرپرسیارێتییەكی  واڵت��دا،  پاراستنی  لەپێناو 

مشتومڕ  تاكەكەسی(  )دەستكەوتی  مەسەلەی  بێگومان   4
جاڕدانی  یاخود  بەرپاكردن  جار  هەندێك  هەڵدەگرێت، 
جەنگ، هیچ نیە جگە لە هەوڵێك بۆ مانەوە لە دەسەاڵت، یان 
زیادكردنی هەژموونی سەركردەیەك بەسەر یەكێكی تردا، 

ئەوەش شتێكی زۆر ڕوون و حەتمی نییە.
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ئەخالقییە لەسەر شانیان. ئەوان هەموو كات 
لە كەیسەكانی سیاسەتی دەرەوەدا درۆ ناكەن، 
بەاڵم هەندێكجار، بە مەبەست قسە  و ئاماژە 
بۆ شتێك دەكەن كە خۆشیان دەزانن ناڕاستە. 
ه��ەڵ��ب��ەت وەك ه��ەم��ی��ش��ە، گ��ەل��ی��ش ب��ە ه��ۆی 
چەواشەكارییەكانەوە سزایان نادات، تەنها ئەو 
كاتانە نەبێت كە درۆكانیان ئاكامی نەخوازراوی 
پێدەچێت  ڕوانگەیەشەوە،  لەو  لێدەكەوێتەوە. 
سەركردەكان  و گەالن گەیشتبنە ئەو باوەڕەی 
كە درۆكردن بەشێكی دانەبڕاوە لە پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەكان، بەاڵم سەبارەت بە سیاسەتی 
مەگەر  نییە،  كارێكی شیاو  درۆكردن  ناوخۆ، 
حاڵەتەكە زۆر تایبەت بێت، وەك سازشكردن 
كڕین وفرۆشتنی  ل��ەك��ات��ی  ن��رخ��ێ��ك  ل��ەس��ەر 
خانوویەك، یان حاڵەتی ناچاریی بۆ پاراستنی 
ناڕەوا.  ئازاردانێكی  هەر  لە  بێتاوان  كەسێكی 
هەروەها زۆر پەنا دەبەنە بەر »درۆی سپی« 
دەكرێت،  هاوڕێكاندا  لەنێوان  ج��ار  زۆر  كە 
میوانەكان  كاتێك  ساكار  پیاهەڵدانی  وەك 
یان  دەك���ەن،  ناخۆش  خواردنێكی  ستایشی 
ڕۆڵەكانیان  لەگەڵ  درۆ  دای��ك وب��اوك  كاتێك 
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ئەم  هەرحاڵ،  بە  پاراستنیاندا.  لەپێناو  دەكەن 
گەورە،  زیانی  هۆكاری  نابنە  ساكارانە  درۆ 
بەڵكو بۆ بەرژەوەندی كەسێك دەكرێن، ئەمانە 
بەشێوەیەكی  ب��ەاڵم  سەنجڕاكێشن،  درۆی 
هەیە  خراپی  كاریگەریی  )درۆك���ردن(  گشتی 
كە  كۆمەڵگەیەی  ئ��ەو  پ��اش��ان  ت��اك و  ل��ەس��ەر 
نییە كە زۆر كەس  تیایدا دەژین. بۆیە سەیر 
سوورن لەسەر وتنی ڕاستی، تەنانەت ئەگەر 
لە بەرژەوەندیشیان نەبێت. ئێمە لێرەدا نكۆڵی 
كۆمەڵگەیەكدا  ه��ەم��وو  ل��ە  ك��ە  ناكەین  ل��ەوە 
هەتا  بۆیە  نەشیاوە.  ڕەفتارێكی  درۆك���ردن، 
درۆ كەمتر بێت، بارودۆخ باشتر دەبێت. هەر 
لەبەرئەوەش وا باشە كۆمەڵگە هانی درۆكردن 

نەدات، بەڵكو دژی بووەستێتەوە.
جیاوازیی  بۆ  هەیە  لێكدانەوەی سادە  دیارە 
لۆكاڵی و درۆی  بۆچوونەكان دەرب��ارەی درۆی 
نێودەوڵەتی. بەرپرسیارێتی یەكەم و بااڵی سەرۆك 
ئەوەیە كە پارێزگاری لە مانەوەی واڵتەكەی بكات، 
بەاڵم لە سیستمە ئانارشیستەكاندا، دەسەاڵتێك 
واڵتێكی  لەالیەن  كاتێك  ببرێت،  بۆ  پەنای  نییە 
سیاسەتی  لە  بێت.  لەسەر  هەڕەشەی  دیكەوە 



31بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

ب��ەن��اوی  نییە  شتێك  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��دا،  دژواری 
ڕزگاركردنی  بۆ  كە  تەلەفۆن«  گەرمی  »هێڵی 
ئەگەر  تەنانەت  بكرێت.  پێ  پەیوەندیی  واڵت، 
هێڵی »ئیمیرجنسی«ش هەبێت، ئەوا كەس نییە 
وەاڵم بداتەوە. لەبەرئەوە سەركردە  و میللەتانی 
جیهان باش دەزانن، واڵتان لە جیهانێكدا دەژین 
كە پشت دەبەستێت بە لۆژیكی »خۆت یارمەتی 
خۆت بدە«، ئەوەش وایان لێدەكات هەرچی لە 
سەقامگیری.  ئاسایش  و  بۆ  بیكەن  توانایاندایە 
گەر ئەوە مانای درۆ  و ساختە بێت، هیچ كێشە 
تر  مانایەكی  بە  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  نییە. 
تێدا  پرەنسیپەكانی  كە  گۆڕەپانەی  لەو  بریتییە 
پێچەوانەی  سزایەك  هیچ  بێ   بە  دەشكێنرێت، 
بەاڵم  دەكرێت،  مامەڵە  سیستمەكان  پەیڕەو  و 
شەیدای  سەركردەكان  كە  نییە  ئ��ەوەش  مانای 
نییە  نكۆڵیكردن  مانای  ه��ەروەه��ا  درۆك��ردن��ن، 
خوازیارن  سەركردەكان  زۆرب��ەی  كە  ل��ەوەش 
كۆمەڵێك  پ��اب��ەن��دی  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  گ��ۆڕەپ��ان��ی 
پرەنسیپی ڕوونی ئەخالقی بێت. ئەوەش شتێكی 
ناواقیعییە، چونكە ستراكچەرێكی سیادی نییە كە 

ئەو پرەنسیپانە بسەپێنێت. 
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پەیكەری  جیهانیدا،  سیستمی  بەرامبەر  لە 
لە  پاشاگەردانی.  نەك  )هەرەمی(یە،  دەوڵ��ەت 
هەیە – بااڵ  دەسەاڵتێكی  دیسپلیندا،  دەوڵەتی 
پاراستنیان،  بۆ  تاكەكان  كە  دەوڵەت-  خودی 
ئەو  سۆنگەیەشەوە،  ل��ەو  دەب��ەن.  بۆ  هانای 
پاڵنەرانەی وا لە واڵتێك دەكەن لەگەڵ واڵتێكی 
بەسەر  كە  نییە  ئەوە  مانای  بكات،  درۆ  تردا 
خەڵكی ناو واڵتەكەشدا هەمان ڕەفتار بنوێنێت، 
بەڵكو باڵوبوونەوەی درۆ لەنێو هەر واڵتێكدا، 
دەب��ێ��ت��ە ه���ۆی وێ��ران��ك��ردن  و الوازك���ردن���ی 
سەقامگیری  و ئاسایشی ناوخۆی. هیچ واڵتێك 
بمێنێتەوە،  چاالكی  لێهاتوویی و  بە  ناتوانێت 
ئەگەر تاكەكانی بەردەوام بن لەسەر درۆكردن 
لەگەڵ یەكتر، هەروەها دەتوانین لەڕوانگەیەكی 
درۆك���ردن  دژی  واڵت���دا  ل��ەن��او  ئەخالقییەوە 
بووەستینەوە، كە نەریتی خەڵكەكەی ئاشكرا و 
سیاسەتی  بەسەر  تێگەیشتن  هەمان  ڕوون��ە. 
هۆبز(5  )ت��ۆم��اس  ناچەسپێت،  نێودەوڵەتیدا 

تیۆریستەكانی  فەیلەسوف و  دیارترین  لە  هۆبز  تۆماس   5
بەوە  حەڤدەیەمدا،  سەدەی  لە  ئینگلیزە  سیاسیی  زانستی 
پەرەپێدانی  لە  ناسراوە كە بەشدارییەكی گەورەی هەبووە 



33بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

 ”Leviathan« ناوبانگەكەی  ب��ە  كتێبە  ل��ە 
ڕوونیدەكاتەوە: “پێش ئەوەی شوێنێك هەبێت 
بۆ وشەكانی داد  و ستەم، پێش ئەوەی هێزێكی 
بكات  ناچار  هەمووان  كە  هەبێت  بااڵدەست 
نییە  شتێك  بن،  بەڵێنەكانیان  پابەندی  پێكەوە 

بەناوی ستەمەوە”.
جۆرەكانی  لە  جۆرێكە  درۆك��ردن  كەواتە، 
چەواشەكردن، بەاڵم هەموو چەواشەكارییەك، 
دوو  چ��ەواش��ەك��ردن  ب��ێ��ت.  درۆ  نییە  م���ەرج 
ئەوانیش ش��اردن��ەوە  ه��ەی��ە،  دی��ك��ەی  ج��ۆری 
“پەردەپۆشكردن” و هەڵبەستن. بە پێچەوانەی 
دوان��ەدا  ل��ەو  هیچكام  لە  نییە  م��ەرج  درۆوە، 
وش����ەی ن���اڕاس���ت ب��وت��رێ��ت، ی���ان چ��ی��رۆك��ی 
و  شاردنەوە   بەاڵم  هەڵبەسترێت،  نادروست 
هەڵبەستنیش گوزارشت نین لە وتنی ڕاستی. 

تاڕادەیەك ئەو دوو جۆرە چەواشەكارییە 
بەدی  ڕۆژان��ەدا  ژیانی  بوارەكانی  هەموو  لە 

تیۆریستەكانی  لە  یەكێكە  هەروەها  سیاسیدا.  زانستی 
بەرهەمە  زۆربەی  بناغەی  بە  كە  كۆمەاڵیەتی  گرێبەستی 
فەلسەفەی  لە  دادەنرێت  خۆرئاوا  زانستییەكانی  فیكری و 

سیاسیدا.
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دەكەین، كە بەدەگمەن دەبنە مایەی نیگەرانی. 
دەسكەوتنی  بۆ  كەسێك  كاتێك  نموونە،  بۆ 
بە  باشە  وا  دەك��ات،  پێشكەش   )CV( كارێك 
ك��ارەدا  ئ��ەو  لەگەڵ  كە  بیهۆنێتەوە  جۆرێك 
بوێت  چۆنی  خۆی  هەندێكجار  بیگونجێنێت، 
لێی دەس��ڕێ��ت��ەوە  و ب��ۆی زی���اد دەك����ات. لە 
بۆ  پیتە  بە  زەوییەكە  سیاسەتیشدا،  دنیای 
چەواشەكاری  و هەڵبەستن. سەرۆك دەتوانێت 
بە چیرۆكی ئاڵ ووااڵ وێنای ئابووری ئەمریكا 
بكات، تەنها الیەنە پۆزەتیڤەكانی نیشان بدات، 
الیەنە نێگەتیڤەكانی كەم بكاتەوە  و پشتگوێی 
بخات، لە بەرامبەریشدا هەركەسێك لە بەرەی 
پێچەوانەی  ڕێ��ك  ه��ەی��ە  ب��ۆی  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن 
بۆ  نییە  بۆیان  كەسیان  بەاڵم  بێت،  س��ەرۆك 
سەلماندنی بابەتەكە درۆ بكەن. هەر كەسێكیان 
درۆیان بە سەردا ساغ بێتەوە، زیانی گەورەی 

سیاسییان بەردەكەوێت.
سیاسەتی  ب��ۆ  تێگەیشتنە  ئ��ەو  هەڵبەتە 
دەگ���م���ەن  ب���ە  ن��ی��ی��ە.  درووس������ت  دەرەوە، 
سزا  ڕووب��ەڕووی  دیپلۆماتكاران  سەركردە و 
دەبنەوە، كاتێك درۆ دەكەن، بەتایبەت ئەگەر 
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تاكە  لێرەدا  بێت.  دیكە  گەالنی  بۆ  درۆكەیان 
كە  ئ��ەوەی��ە  پرەنسیپە  ل��ەم  ب���ەدەر  ح��اڵ��ەت��ی 
بە  س��ەب��ارەت  س��ەرك��ردەی��ە  ئ��ەو  ئاشكرابێت 
سیاسەتێكی دۆڕاو درۆی كردووە كە زیانی 
گەیاندووە،  نیشتمانییەكان  بەرژەوەندییە  بە 
بەاڵم تەنانەت لەم حاڵەتەشدا تووڕەیی گەل لە 
سەرۆك، لەسەر شكستی ئەو سیاسەتەیە كە 
پەیڕەوی كردووە، نەك لەبەرئەوەی كە درۆی 
لەگەڵدا كردوون. لەبەرئەوە سەركردەیەك كە 
دەربارەی سیاسەتێكی دیاریكراو درۆ لەگەڵ 
سیاسی  باجێكی  پێناچێت  دەك��ات،  گەلەكەی 
بدات ئەگەر ئەو سیاسەتە سەركەوتوو بێت لە 
مەسەلەكە  كاتێكیش  ئامانجەكانی.  بەدیهێنانی 
ئەوا  دەرەوە،  سیاسەتی  بە  بێت  پەیوەست 
سەركەوتن درۆكە لەبیردەباتەوە، یان النیكەم 

وادەكات درۆكە قبوڵكراو بێت.
هەڵبەستن  چ��ەواش��ەك��اری و  ك��ورت��ی،  ب��ە 
و  شیاو   ڕەفتاری  دوو  گشتی  بەشێوەیەكی 
لەئاستی  چ  لۆكاڵی  و  ئاستی  لە  چ  ڕەوان، 
درۆك���ردن  ب���ەاڵم  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��دا،  سیاسەتی 
م��ەس��ەل��ەی��ەك��ی ت���رە. درۆك�����ردن ل��ە ه��ەم��وو 
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لەبواری  جگە  نەشیاوە،  ژیاندا  بووارەكانی 
كارێكی  وەك  چونكە  نێودەوڵەتی،  سیاسەتی 
بە  هەندێكجار  ب��ەاڵم  سەیردەكرێت،  نابەجێ  

پێویست دەزانرێت.

ئەو ئەركەی كە مەبەستە 
بەاڵم  درۆ،  دەرب���ارەی  هەیە  زۆر  كتێبی 
كە  دەستدەكەوێت  ئەوەمان  ئاستەم  بە  ئێمە 
بە ڕۆشنی باسی مەسەلەی درۆ لە سیاسەتی 
جیاواز و  كتێبە  لە  یەكێك  بكات.  نێودەوڵەتیدا 
ب��ەن��اوی  كتێبێكە  ب����وارە،  ئ���ەم  ن��ای��اب��ەك��ان��ی 
مێژووی  دەك��ەن:  درۆ  سەرۆكەكان  »كاتێك 
دەرئەنجامەكانی«  ڕەسمی  و  چەواشەكاریی 
زانیاریی  كە  ئەڵتەرمان(  )ئیریك  نووسینی  لە 
دەرب���ارەی  بەردەستمان  خستووەتە  باشی 
ساڵی  حەفتا  م��اوەی  لە  سەرۆكایەتی  درۆی 
ئەڵتەرمان پسپۆری زانستە  ڕابردوودا، بەاڵم 
ن��ەداوە  هەوڵی  بۆیە  نییە،  كۆمەاڵیەتییەكان 
تیۆرییەك لەسەر درۆی نێودەوڵەتی درووست 
ب��ك��ات. پ��ێ��ش ئ��ەوی��ش ك��ەس��ی دی��ك��ە ئ��ەم��ەی 
توێژینەوەی  بووترێت  لەوانەیە  ن��ەك��ردووە. 



37بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

نێوان  چەواشەكاریی  دەرب���ارەی  هەیە  زۆر 
ئەو  ب��ەاڵم  ڕاس��ت��ە،  ئەمە  لەكاتێكدا  واڵت���ان. 
توێژینەوانە چەواشەكاری، درۆ  و هەڵبەستنیان 
ئەو  گرنگتر،  لەوەش  لێكدیجیانەكردووەتەوە، 
درۆ،  سەر  خستووەتە  فۆكەسیان  كتێبانەی 
گشتییەكانی  الیەنە  بە  پەرە  ن��ەداوە  هەوڵیان 
سەرەكی  ئامانجی  بۆیە  ب��دەن.  ڕەفتارە  ئەو 
ئەم كتێبە، پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییەیە، نەك 
مانا  ب��ە  چ��ەواش��ەك��اری  چەمكی  باسكردنی 

گشتییەكەی.
لەسەر ئاستە گشتییەكەش، دەكرێت یان لە 
یان  بكرێت،  درۆ  ڕەه��اوە سەیری  دیدگایەكی 
لە دیدگایەكی بەرژەوەندخوازییەوە. )ئیمانۆیل 
كانت(  6و )ئۆگستین(7، خاوەنی دیدگای یەكەمن. 

سەدەی  فەیلەسوفەكانی  دیارترین  لە  كانت  ئیمانۆیل   6
سەردەمی  فەیلەسوفی  دوا  بە  ئەڵمانیایە و  هەژدەیەمی 
سەر  خستووەتە  فۆكەسی  كانت  دادەنرێت،  ڕۆشنگەری 
 )Kritik der reinen Vernunft( مەعریفە،  تیۆری 
ئەڵمانی  زمانی  بە   1781 ساڵی  كە  كتێبێتی  دیارترین 

باڵوكراوەتەوە.
7 ئۆگستین، تیۆلۆجیست و فەیلەسوفێكی سەدەی پانزەیەمە 
كە لەڕێی نوسینەكانیەوە پەرەی بە فەلسەفەی خۆرئاوایی 

داوە.
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ئەوانەی پێیانوایە درۆكردن هەمیشە هەڵەیە  و 
دیدی  بە  هەیە.  پۆزەتیڤی  الیەنی  دەگمەن  بە 
پێشێلكارییە  گەورەترین  »درۆك���ردن،  كانت: 
كە مرۆڤ بەرامبەر بەخۆی ئەنجامی دەدات«، 
پێیانوایە  دووەم  دی��دگ��ای  الیەنگرانی  ب��ەاڵم 
لۆژیكییە،  ڕەفتارێكی  درۆك���ردن  هەندێكجار 
س��وودب��ەخ��ش��ی  ئامانجێكی  ئ����ەوەی  ل��ەب��ەر 
كۆمەاڵیەتی دێنێتەدی، بەاڵم هەندێكجاریش ئەو 
سوودە نایەتەدی. جا خاڵە سەرەكییەكە ئەوەیە 
كە لێرەدا دەستنیشانی بكەین، كەی  و چۆن ئەو 

سوودە مسۆگەر دەبێت؟
پەتییەوە  بەرژەوەندخوازیی  دیدگایەكی  لە 
هۆكاری  ك��راوە،  نێودەوڵەتی  درۆی  سەیری 
بەهێز هەن كە پاساوون، سەیر نییە كە زۆربەی 
ئەو هۆكارانە لە تۆمارە مێژووییەكاندا هەن. زۆر 
كەس پێیانوایە لە هەندێك بارودۆخی سیاسەتی 
نێودەوڵەتیدا درۆكردن سوودبەخشە. هەڵبەت 
ئەمە مانای ئەوەیە نییە كە نكۆڵی لە ڕەهەندە 
ئەخالقییەكەی ئەم دیاردەیە بكەین. بە هەرحاڵ، 
ئەم ئەركە لێمان دەخوازێت هەندێك لێكدانەوە  
كە  بگرین  لەبەرچاو  جیاواز  هەڵسەنگاندنی  و 

دەكەونە دەرەوەی چوارچێوەی ئەم كتێبە. 
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بە شێوەیەكی گشتی، سەركردەكان لەبەر 
دوو هۆكاری جیاواز لە ئاستی نێودەوڵەتیدا درۆ 
دەكەن. ئەوان ڕەنگە بۆ خزمەتی بەرژەوەندییە 
نیشتمانییەكان درۆ بكەن. ئەوەش بە »درۆی 
ناودەبرێت، سەركردەكان درۆی  ستراتیژی« 
بەرژەوەندی  پاراستنی  بۆ  دەك��ەن  لەمجۆرە 
سیاسییەكاندا.  بەردەاڵنە  لەنێو  خۆیان  واڵتی 
هەروەها سەركردەكان »درۆی خۆپەرستانە« 
بە  نییە  پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی  ه��ی��چ  ك��ە  دەك�����ەن، 
پاراستن  ئامانجیان  واڵت��ەوە،  بەرژەوەندیی 
تایبەتەكانی  بەرژەوەندییە  لە  داكۆكیكردنە   و 
خۆیان، یان هاوڕێكانیان. من لەم كتێبەدا بایەخ 
دەدەم بەو درۆیەی كە سەركردەكان لەپێناوی 
لەپێناوی  نەك  دەیكەن،  گشتیدا  بەرژەوەندی 
كاتێك  هەربۆیە  خۆیاندا.  بەرژەوەندییەكانی 
بەكاردێنم،  نێودەوڵەتی  درۆی  دەستەواژەی 
درۆی  ن��ەك  ستراتیژییە،  درۆی  مەبەستم 

بەرژەوەندییە تایبەتییە تاكەكەسییەكان8 .
فۆكەسی  نووسەر  كە  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە   8
لەوە  سەختە  بەاڵم  ستراتیژی،  درۆی  سەر  خستووەتە 
دڵنیابیتەوە كە درۆیەك بە هۆكاری ستراتیژی كراوە، چونكە 
دەشێت لەڕووی فۆرمەوە لە درۆی ستراتیژی بچێت، بەاڵم 

لەڕاستیدا درۆیەكی تاكەكەسییە.
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ش���ی���ك���ارەك���ە ف����ۆك����ەس دەخ����ات����ە س���ەر 
چ���وار پ��رس��ی��ار: ی���ەك���ەم، ج���ۆری ئ���ەو درۆ 
س��ەرك��ردەك��ان  ك��ە  ك��ام��ان��ەن  نێودەوڵەتییانە 
دەیكەن؟ دووەم، بۆچی درۆ دەكەن؟ پاساوە 
لەو  هەریەك  پشت  ستراتیژییەكانی  لۆژیكییە 
ئەو  بەدیاریكراویش،  چین؟  درۆی��ان��ە  ج��ۆرە 
سوودانە چین كە وا لە سەركردەكان دەكەن 
ڕەفتارە  ئ��ەو  نێو  بخزێنە  دەستكەوتنیان  بۆ 
ب��ارودۆخ��دا  ك��ام  لە  ئ��اب��ڕووب��ەرەوە؟ سێیەم، 
ئەگەری ئەو جۆرە درۆیانە زۆرتر، یان كەمترە؟ 
چ��وارەم، دەرئەنجامەكانی درۆك��ردن چین، چ 
كاریگەرییەكیان هەیە لەسەر سیاسەتی لۆكاڵی  
بە  واڵت؟  دەرەوەی  سیاسەتی  ه��ەروەه��ا  و 
گوزارشتێكی دیكە، الیەنی نێگەتیڤی درۆكردن 
و  س��وود   باسی  س��ەر  دەچمە  پاشان  چییە؟ 
دەوڵەتمەدار  و  درۆ جۆراو جۆرەكانی  زیانی 
دیپلۆماتكاران كە بەرامبەر یەكتر  و بەرامبەر 
میللەت دەیكەن. لێ  من ناچمە نێو پرسیارێكی 
گرنگەوە: چ كاتێك درۆ، ئامانجەكەی دەپێكێت؟ 
وەاڵمێكی  نەمتوانی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ه��ەڵ��ب��ەت 

گشتگیر  و تەواوم دەست بكەوێت!
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ه����ەوڵ����دەدەم وەاڵم�����ی ئ���ەو پ��رس��ی��اران��ە 
بدەمەوە،  سادەكاندا  شیكارییە  لەچوارچێوە 
كە پشت دەبەستێت بە بەرهەمە تیۆرییەكانی 
ئەدەبیاتێكی  نێودەوڵەتییەكان و  پەیوەندییە 
هەوڵمداوە  ه��ەروەه��ا  درۆ.  دەرب���ارەی  زۆر 
تاوتوێكردنی بابەتەكە لۆژێكی  و گونجاوبێت، 
ب��ۆ س��ەل��م��ان��دن��ی ئ����ەوەش پ��ش��ت��م ب��ە بەڵگە 
مێژووییەكان بەستووە. بەڵی من گریمانەكانم 
تاقی نەكردووەتەوە بۆ ڕێكخستنی بەڵگەكان. 
ئەو ئەركە، لە چوارچێوەی ئەم كتێبە فراوانترە، 
كە خەمە سەرەكییەكەی بریتییە لە دابینكردنی 
تێزێكی تیۆری دەربارەی درۆكردن لە ئاستی 
دیكەش،  توێژەرانی  هیوادارم  نێودەوڵەتیدا. 
بەشێوازێكی میتۆدۆلۆژی، لێكدانەوە و پشكنین 

بۆ ئەم كارەی من بكەن.

شیكاری سەرەكی  و نەخشەڕێگا
دەخەمەڕوو،  زۆر  دەنگۆی  شیكارەدا  لەم 
بەاڵم پێنجیان لەپێش ئەوانی دیكەوەن. یەكەم: 
ب��ەاڵم  زۆرە،  ش��ێ��وازی  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  درۆی 
نێوان  درۆی  جیاكردنەوەی  شت  گرنگترین 
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بۆ  سەركردەكان  كە  درۆیەیە  ئەو  واڵت��ان  و 
میللەتی خۆیان دەیكەن.

درۆی  هەمیشە  س��ەرك��ردەك��ان  دووەم: 
ستراتیژیی  هۆكاری  بە  دەك��ەن،  نێودەوڵەتی 
لۆژیكی، نەك لەبەرئەوەی الواز، یان گەندەڵن. 
بۆ ئەوەی لێكدانەوەی هەڵە نەكرێت، من ناڵێم 
یان درۆی زۆر  درۆكردن چاكەیەكی مەزنە، 
لەسەر گۆڕەپانی نێودەوڵەتی باشترە لە درۆی 
كەم. من مەبەستمە بڵێم هەندێكجار درۆكردن 
ئ��ام��رازێ��ك��ی س��وودب��ەخ��ش��ە ب��ۆ دەوڵ����ەت، لە 
ڕاستییەكە  مەترسی.  لە  پ��ڕە  كە  جیهانێكدا 
ئەوەیە كە دەشێت سەركردە )ئەفالتون وتەنی( 

»درۆی جوان« بكات. 
ڕۆزڤلێت(  )فرانكلین  س��ەرۆك  نمونە،  بۆ 
دەرب��������ارەی ه��ێ��رش��ی ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا ب���ۆ س��ەر 
 )Greer( كەشتییەكەی هێزی دەریایی ئەمریكا
لە ئابی 1941دا، درۆی لەگەڵ گەلی ئەمریكا 
كرد. ڕۆزڤلێت دەیویست ئەمریكا بخزێتە نێو 
ئەڵمانیای  دژی  جیهانییەوە  دووەم��ی  جەنگی 
داگیر  ئەوروپا  ت��ەواوی  دەیویست  كە  ن��ازی، 
بوو،  درووس��ت  ڕۆزڤلێت  مەرامەكەی  بكات. 



43بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

بەالیەوە گونجاو بووە لەو حاڵەتەدا درۆ بكات.
دەن��گ��ۆی س��ێ��ی��ەم: ل��ەك��ات��ێ��ك��دا درۆك����ردن 
بەاڵم  دەوڵەتانە،  نێوان  چەسپاوی  ڕواڵەتێكی 
بە شێوەیەكی ئاسایی پیادە ناكرێت. لە بەشی 
سێیەمدا كە باسی درۆی نێوان واڵتان دەكەم، 
سەرۆكەكان  ك��ە  دەخ��ەم��ەڕوو  ح��اڵ��ەت  زۆر 
ڕەنگە  دەك����ەن.  دی��ك��ە  ل��ەگ��ەڵ واڵت��ان��ی  درۆ 
ب��ە خوێنەر  ئ��ەوە  بەشە  ئ��ەو  خ��وێ��ن��دن��ەوەی 
ڕەفتارێكی  نێوان واڵتان  كە درۆی  بگەیەنێت 
لەالیەن  ئاسایی  بەشێوەیەكی  و  ڕۆتینییە  
پیادە  دیپلۆماتكارانەوە  دەوڵ��ەت  و  پیاوانی 
زۆر  گرفتی  دووچ��اری  من  كەچی  دەكرێت. 
بوومەوە لە دۆزینەوەی حاڵەتی لەو جۆرەدا. 
دەست  بەڵگەم  كە  سەیربوو  ب��ەالم��ەوە  زۆر 
نێوان  چەواشەكاریی  سەلمێنەری  نەكەوت 
دەوڵەتان بێت لەمیانی دانوستانی نێوانیاندا. لە 
ڕاستیدا، وادیارە كە سەركردەكان زیاتر درۆ 
لەوەی  وەك  دەك��ەن،  خۆیان  میللەتی  لەگەڵ 
ل��ەگ��ەڵ واڵت��ە ڕك��اب��ەرەك��ان��ی ب��ك��ەن. ئ��ەوەش 
وەك  دیموكراسییەكانی  واڵت��ە  لە  تایبەت  بە 

ویالیەتە یەكگرتووەكان، بەدی دەكرێت.
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درۆ  جۆرەكانی  ترسناكترین  لە  چ��وارەم: 
ئ��ەوەی��ە ك��ە س��ەرك��ردەك��ان ب��ەرام��ب��ەر گەلی 
دەبێتە  درۆی��ە  ئەم  زۆرج��ار  دەیكەن.  خۆیان 
زیان بۆ هەڵوێستی ستراتیژیی دەوڵەت، زیاتر 
لەو زیانەی كە هەیەتی بۆ سەر واڵتانی دیكە. 
تێكدانی  و  شێواندن   ه��ۆی  دەبێتە  ه��ەروەه��ا 
ژیانی كۆمەاڵیەتی- سیاسی لە ناوخۆی واڵت، 
لەسەر  دەبێت  نێگەتیڤی  كاریگەری  ئ��ەوەش 

ژیانی ڕۆژانە.
واڵتێكی  ئەمریكا  ئەوەی  هۆی  بە  پێنجەم: 
خاوەن هێزەو ئەو قورساییەی لە سەرانسەری 
ج��ی��ه��ان��دا دی����ارە، زۆرج����ار س��ەرك��ردەك��ان��ی 
كە  دەبنەوە  قورس  هەڵوێستی  ڕووب��ەڕووی 
چ  بكەن،  بەهێز  گ��ەورە و  درۆی  ناچاردەبن 
لەگەڵ گەلی خۆیان و چ لەگەڵ واڵتاندا. ئەوەش 
درۆكردن  نیگەرانییەكی زۆرە، چونكە  مایەی 
تایبەت  ب��ە  دەب��ێ��ت،  نێگەتیڤی  ك��اری��گ��ەری��ی 
ویالیەتە  وەك  دیموكراسییەكانی  ل��ەس��ەر 

یەكگرتووەكان.
كتێبەكە لە )نۆ( بەش پێكهاتووە، سەرەتا 
دیكەی  ج���ۆری  دوو  و  درۆ   پێناسەی  ب��ە 
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شاردنەوە  و  دەستپێدەكەین:  چەواشەكاری 
درۆ  لە  لیستێك  دووەم:  بەشی  هەڵبەستن. 
لەنێوان  كردووە  جیاوازیم  نێودەوڵەتییەكان، 
ت��اك��ەك��ەس��ی،  درۆی  و  س��ت��رات��ی��ژی   درۆی 
ڕوون���م ك���ردووەت���ەوە ك��ە ب��ۆچ��ی ف��ۆك��ەس 
بەشەكەی  پێنج  لە  یەكەمە.  ج��ۆری  لەسەر 
وردەكاریی  سەر  خستووەتە  چاوم  دواییدا، 
هەموو جۆرەكانی درۆی ستراتیژی، لۆژیك 
درۆك��ردن  ئەگەری  هەریەكێكیان،  پشتی  لە 
باسی  كۆتاییدا،  پێش  بەشی  لە  نەكردن.   و 
ك���ردووە،  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��م  زی��ان��ەك��ان��ی درۆی 
ه��ەروەه��ا ب��اس ل���ەوە دەك���ەم ك��ە ك��ام لەو 
زیان  پەرچەكردار  و  ه��ۆی  دەبنە  درۆی��ان��ە 
بە سیاسەتی دەرەكی واڵت دەگەیەنن، ئەی 
كاریگەریی  ن��اوخ��ۆدا  لە  درۆی��ان��ە  ل��ەو  ك��ام 
كتێبەكەدا  كۆتایی  ل��ە  دەب��ێ��ت؟  نێگەتیڤیان 
گفتوگۆیەكی كورتم كردووە دەربارەی واتای 
سیاسەتی  ل��ەس��ەر  مشتومڕە  ه��ەم��وو  ئ��ەو 
دەرەوەی ئەمریكا  و ویالیەتە یەكگرتووەكان 

بە شێوەیەكی گشتی.
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)1(
درۆ، چییە؟

و  ه��ەڵ��ب��ەس��ت��ن   ن��اس��ان��دن��ی درۆ  و  پ��ێ��ش 
پەردەپۆشكردن )شاردنەوە(، وا باشە پێناسەی 
چەواشەكاری بكەین، ئەو ناونیشانە گشتییەی 
كە هەرسێ  ڕەفتارەكەی سەرەوە دەگرێتەوە. 
ڕاستگۆیی  پێناسەی  خۆیەتی  جێی  هەروەها 

بكەین، ڕەفتاری دژبە چەمكی چەواشەكاری.
ڕاستگۆیی، ئەوەیە كە كەسێك بەشێوەیەكی 



جۆن جەی میرشەمیر 48

ڕاستەوخۆ  و بە متمانەی تەواوەوە، ڕاستییەكان 
ب��خ��ات��ەڕوو. ه��ەم��وم��ان ت���وان���ای ج���ی���اواز  و 
وردەكاریی  زانینی  بۆ  هەیە  سنووردارمان 
ڕووداوەكان. هەروەها هەموو كات یادەوەری 
مەحاڵە  ئ��ەوە  لەبەر  ناكەوێت،  مرۆڤ�  فریای 
هەموو  ڕووداوێكدا  گێڕانەوەی  لەكاتی  مرۆڤ� 
جا  بیگێڕێتەوە.  بتوانێت  بینیویەتی،  ئ��ەوەی 
)گێڕەرەوە(ی  ئەوەیە،  سەرەكی  خاڵی  لێرەدا 
ڕاستگۆ هەوڵی ڕاستەقینە دەدات بۆ زاڵبوون 
تایبەتی خۆی،  بەسەر الیەنگیری و خواستی 
شێوەیەكی  بە  توانا،  گوێرەی  بە  ئ��ەوەی  بۆ 
لۆژیكی  و دادگەریانە، ڕووداوەكان بگێڕێتەوە.
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی ئ����ەوەوە، چ��ەواش��ەك��اری 
بریتییە لەوەی كە كەسێك بە دەستی ئەنقەست 
چەند هەنگاوێكی مەبەستدار دەنێت بۆ ئەوەی 
خەڵكانی دیكە هەقیقەتی تەواوی مەسەلەیەكی 
دیاریكراو نەزانن. بە واتایەكی دیكە، ئامانجەكە 
ئەوەیە كە وردەكاریی ڕاستەوخۆ و هەمەالیەنی 
درۆ،  ب��ەاڵم  كەسانە،  ئەو  نەگاتە  ڕووداوەك���ە 
خۆی  دەك����ات،  قسەیەك  مرۆڤ��  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 
دەزانێت ناڕاستە یان گومانی لێی هەیە، بەاڵم 
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خوازیارە وەك ڕاستییەك نیشانی خەڵكی بدات. 
درۆكردن، كارێكی بە پالنە بۆ چەواشەكردنی 
درۆدا،  لە  لەوانەیە  دیاریكراو.  جەماوەرێكی 
ب��ە درۆی  ڕاس��ت��ی هەبێت ك��ە داه��ێ��ن��ەرەك��ەی 
كە  بكرێت  ڕاستییەكیش  ل��ە  نكۆڵی  بزانێت، 
لەوەش،  جیا  ڕاستییە.  دەزانێت  داهێنەرەكەی 
ڕاستی  ڕادەی  بە  نییە  پەیوەست  تەنها  درۆ 
هەیە  بۆی  بەڵكو  دیاریكراوەوە،  زانیارییەكی 
بەشێوەیەكی  بێت  ڕووداوەك����ان  ڕێكخستنی 
چەواشەكارانە كە چیرۆكێكی خەیاڵی بگێڕێتەوە. 
درۆزن لەم حاڵەتەدا گوێگر بەرەو تێگەیشتنێكی 
ناڕاست دەبات، بە بێ  ئەوەی هیچ شتێك ڕوون 
بكاتەوە، بەاڵم هەڵبەستن، جیاوازە لە درۆكردن، 
هەرچەندە لە هەندێك حاڵەتدا جیاكردنەوەیان 
قوورسە. هەڵبەستن ئەوەیە كەسێك چیرۆكێك 
دەگێڕێتەوە  و فۆكەس دەخاتە سەر ڕووداوێكی 
بەرژەوەندیی  گوێرەی  بە  ئینجا  دیاریكراو، 
خۆی پێكەوەیان دەبەستێتەوە، بەاڵم لە بایەخی 
ڕاستییەكانی دیكە كەم ناكاتەوە  و پشتگوێیان 
خستنەڕووی  لە  بریتییە  هەڵبەستن  ن��اخ��ات. 
كە خزمەتی  بە شێوەیەك  دیارەكان  ڕووداوە 
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لە  بەرژەوەندییەكانی خودی كەسەكە دەكات. 
بۆ  نادرێت  هەوڵێك  هیچ  هەڵبەستندا،  حاڵەتی 
خستنەڕووی تەواوی ڕووداوەكان، چیرۆكەكە 
دەشێوێنرێت، بەاڵم درۆ نییە. ئەوە جۆرێكە لە 
)تایگەر وودز(9، ساڵی  زیادەڕۆیی و شێواندن. 
گۆڤاری  ل��ەگ��ەڵ  چاوپێكەوتنێكدا  ل��ە   2000
مانایەی  ئەو  كرۆكی   )sports illustrated(
هەمیشە  كە  “فێربووم  دەڵێت:  كە  دەرهێناوە، 
ناچارنیت  بەاڵم  بڵێیت،  ڕاستییەكان  دەتوانیت 
لەنێو  ئ���ەوەی  بڵێیت”.  ڕاستییەكان  ت���ەواوی 
دادگاكانی ئەمریكادا دەگوزەرێت، بەرچاوڕوونی 
درۆ  و  جیاكردنەوەی  بۆ  دەداتێت   تەواومان 
دەكرێت  بانگ  كاتێك شایەتحاڵێك  هەڵبەستن. 
 و دەبێت سوێندبخوات لەسەر وتنی “ڕاستی، 
ڕاستی”،  لە  نا جگە  هیچ  ڕاستییەكان،  هەموو 
دوای ئەوە چەند پرسیارێكی لێدەكرێت كە دەبێت 
بەوپەڕی ڕاستگۆییەوە وەاڵمیان بداتەوە. ئەو 
كەسەی لەسەر سەكۆكەیە لەوانەیە درۆ بكات، 
بەاڵم خاڵی سەرەكی ئەوەیە كە بە پێی یاسا 
دەبێت ئەو شتە بڵێت كە باوەڕیوایە، ڕاستییە. 

9 تایگەر وودز، یاریزانی گۆڵفە و ئەمریكییە.
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ل��ە ب��ەرام��ب��ەردا خ��ەم��ی گ����ەورەی پ��ارێ��زەری 
كەیسەكەیە،  بردنەوەی  داواك��ار،  داكۆكیكار  و 
درووس��ت��ی  و  ڕاس��ت   ل��ە  دڵنیابوونەوە  ن��ەك 
ه���ەردووالی���ان  ه��ەرب��ۆی��ە  كێشەكە.  ت����ەواوی 
هەڵبەستنی  ب��ە  ب��ەرزدەك��ەن��ەوە  و  كەیسەكە 
بە  پێدێنن،  كۆتایی  ڕووداوەك�����ان  و  ڕاس��ت��ی  
هەر  ئینجا  بێت.  سەرنجڕاكێش  كە  شێوەیەك 
دوو پارێزەرە ڕكابەرەكە دوو چیرۆكی جیاواز 
دەگێڕنەوە، بەاڵم كەسیان بۆیان نییە درۆ بكەن. 
لە  ئەمریكا،  پارێزەرانی  بۆ نموونە سەندیكای 
“پارێزەر  هەیە:  مەرجی  ئاكارییەكانیدا  ڕێسا 
ب��ۆی نییە ل��ەب��ەردەم دادگ����ادا زان��ی��اری درۆ 
نییە،  ڕێگەپێدراو  هەڵبەستن-یش  بخاتەڕوو”. 
پشتی  ڕۆتینی  بەشێوەیەكی  پارێزەران  بەاڵم 

پێدەبەستن بۆ بەرژەوەندی بریگرتەكانیان. 
لە  بریتییە  جۆری سێیەمی چەواشەكاری 
شاردنەوە، یان پەردەپۆشكردن، كە پەیوەستە 
بە بەندكردنی ڕاستییەكان و شاردنەوەیان، بۆ 
ئەوەی كار نەكەنە سەر هەڵوێستی تاك. لەم 
حاڵەتەدا، تاك بێدەنگی هەڵدەبژێرێت، چونكە 
لە كەسێك بشارێتەوە،  زانیارییەك  دەیەوێت 
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پرسیاری  بابەتەكە  دەرب��ارەی  ئەگەر  بەاڵم 
ب��ۆ ش��اردن��ەوەی  درۆی��ك��رد  ئ��ەوی��ش  لێكرا و 
خانەی  دەچێتە  ڕەف��ت��ارە  ئ��ەم  ڕاستییەكان، 
یەكێك  ك��ردم��ان.  درۆ  بۆ  كە  پێناسەكەمان 
بڕیارێكی  ش��اردن��ەوە،  باشەكانی  نمونە  لە 
ح��ك��وم��ەت��ی س����ەرۆك ب���وش ب���وو ك��ە پێش 
ئ���ازاری  ل��ە  ع��ی��راق  جەنگی  دەستپێكردنی 
دوو  ن��ەوت  ئەمریكایان  گەلی  بە  2003دا، 
قاعیدە –خالید  كەسایەتی گرنگی ڕێكخراوی 
)بەجیا(  زوب��ەی��دە10-  ئەبو  محەمەد  و  شێخ 
كە  وت���ووە  ئەمریكییەكانیان  لێكۆڵەرە  ب��ە 
ك��ردووەت��ەوە  ل��ەوە  بیری  الدن  بن  ئوسامە 
ببەستێت،  حسێن  سەدام  لەگەڵ  هاوپەیمانی 

دیارەكانی  كەسایەتییە  لە  یەكێكە  محەمەد  خالید شێخ   10
پالن  كە  دەكرێت  تۆمەتبار  بەوە  قاعیدە،  ڕێكخراوی 
ویالیەتە  سەر  بۆ  سێپتەمبەرە  11ی  هێرشەكانی  دانەری 
شاری  لە   2003 ئازاری  مانگی  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی 
كرا،  ئەمریكا  ڕادەستی  دەستگیركرا و  پاكستان  روالبەندی 
زوبێدە  ئەبو  بەاڵم  گوانتانامۆیە.  گرتووخانەی  لە  ئێستا 
)زین العابدین محمد حسین( گوایە سعودییەكی بەڕەچەڵەك 
دەستگیركرا و  پاكستان  لە   2003 ئازاری  فەلەستینییە. 
گرتووخانەی  لە  ئێستا  ئەویش  كرا،  ئەمریكا  ڕادەستی 

گوانتانامۆیە.



53بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

بەاڵم لەدواییدا پەشیمان بووەتەوە. گەر ئەم 
ئەوا  بوترانایە،  ئەمریكا  گەلی  بە  ڕاستییانە 
دەرب��ارەی  ب��وش  ئ��ی��دارەی  پڕوپاگەندەكانی 
الواز  س��ەدام  و  الدن   بن  نێوان  هەماهەنگی 
كاریگەری  كە  پڕوپاگەندەیەی  ئەو  دەبوون، 
گەورەی هەبوو لە بە دەستهێنانی پشتگیریی 
بێگومان  جەنگەكە.  ب��ۆ  پەرلەمانی  میللی و 
ئەوە ڕەفتارێكی چەواشەكارانەیە، بەاڵم درۆ 
پێناسەكەمان  ڕۆشنایی  لەبەر  النیكەم  نییە، 
نەنراوە  كردەیی  هەنگاوی  چونكە  درۆ،  بۆ 
بەكورتی،  كەسێك.  هیچ  چەواشەكردنی  بۆ 
هەڵدەبەستێت  چیرۆكێك  كەسێك  كاتێك 
پەردەپۆشی  دەشارێتەوە  و  ڕاستییەك  یان 
مانای  بەاڵم  نەكردووە،  درۆی  ئەوە  دەكات، 

ئەوەش نییە كە تەواو ڕاستگۆیە11.

كە  بەریتانیدا،  سیاسی  كایەی  لە  هەیە  باو  وتەیەكی   11
دەڵێت:  درۆ،  بە  تۆمەتباركردنی  لەكاتی  سیاسەتمەدار 
بڵێین«. ئەم  »ئێمە درۆ ناكەین، بەڵكو مەبەستمانە ڕاستی 
بەریتانی  سیاسەتمەداری  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەریتانییە  وتە 
ئیدمۆند بۆرك )1796(. هەروەها وتەیەكی تریش هەیە كە 
دەڵێت: »باشترین شێواز بۆ درۆی ڕەوا، ئەوەیە كە نیوەی 

ڕاستییەكە بدركێنیت«.
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درۆك������ردن  ب���اس���م���ك���رد،  پ��ێ��ش��ت��ر  وەك 
ڕەف��ت��ارێ��ك��ی ق���ێ���زەون  و ن����ەخ����وازراوە، لە 
ك��ات��ێ��ك��دا ه��ەن��دێ��ك پ��ێ��ی��ان��وای��ە ش���اردن���ەوە  و 
هەرچەندە  خ����وازراوە،  كارێكی  هەڵبەستن 
چەواشەكردنە.  ڕەفتارەكە  ه��ەردوو  ئامانجی 
جیاكاری  ب��ۆ  ه��ەی��ە  گریمانەیی  هۆكارێكی 
ئەوەیە  ئەویش  ڕەف��ت��ارەك��ە،  ه���ەردوو  نێوان 
كارێكی  درۆ،  لە  و خۆپاراستن  ناسینەوە   كە 
بنەما  بێ   پڕوپاگەندەی  درۆزنەكان،  سەختە. 
ڕێكخراو  شێوازێكی  بە  بەاڵم  باڵودەكەنەوە، 
لە  گ��وم��ان  ك��ەس  ئ��ام��ان��ج��ەی  ب��ەو   و تۆكمە 
پیشەگەرەكان  درۆزن����ە  ن��ەك��ات.  ڕاستێتی 
پڕوپاگەندەكان  متمانەوە  هێز و  ب��ەوپ��ەڕی 
باڵودەكەنەوە، ئەوەش وادەكات ئاشكراكردنی 
چەواشەكارییەكە الی جەماوەر سەخت بێت، 
ج��ەم��اوەر  ه��ەڵ��ب��ەس��ت��ن-دا،  لەحاڵەتی  ب���ەاڵم 
ناتەواو  بەردەمی  وێنەكەی  بزانێت  دەتوانێت 
 و ن��اڕۆش��ن��ە، گ��رف��ت��ەك��ە ب��ە پ��ڕك��ردن��ەوەی 
بۆشاییەكانی نێو چیرۆكەكە چارەسەر دەكات. 
بەدیاریكراوی، جەماوەر دەتوانێت بەراوردی 
نێوان چیرۆكە هەڵبەستراوەكە  و ئەو پاڵنەرە 
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لە  هەندێك  وای��ك��ردووە  كە  بكات  ش��اراوان��ە 
ڕاستییەكان پشتگوێ  بخرێن. ئەگەر گومانێك 
دەتوانێت  ج��ەم��اوەر  هەبێت،  چیرۆكەكە  ل��ە 
داوای زانیاریی زیاتر بكات، یان بەدواداچوون 
بكات بۆ دەستكەوتنی تەواوی وێنەكە، یاخود 
دیارە  بگرێت،  دژ  ب��ەرەی  بۆچوونی  لە  گوێ  
تایبەت  بە  نین،  كەم  بەرەیەش  ئەو  كەسانی 
بە سیاسەتی  بێت  پەیوەست  بابەتەكە  كاتێك 

دەرەوە.
گونجاو  بەشێوازێكی  دەتوانێت  جەماوەر 
خۆی لە شاردنەوە )پەردەپۆشكردن( بپارێزێت. 
دیكە  زانیاری  داوای  بەردەوام  تایبەت كە  بە 
دوای  دیاریكراو،  بابەتێكی  دەرب��ارەی  بكات 
وەاڵمێكی  دەستكەوتنی  ع��ەوداڵ��ی  ئ���ەوەش 
دروست بێت. كەچی ئێمە ناتوانین ئەو ڕاستییە 
لێرەدا  پەیوەندیدار  جەماوەری  كە  تێپەڕێنین 
ن��ادات.  بابەتەكە  دیوەكانی  هەموو  بە  بایەخ 
نازانێت،  هیچ  كە  نازانێت  مرۆڤ�  هەندێكجار 

بۆیە پرسیارێكی نییە كە پرسیار بێت.
ب��ە دڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە درۆك�����ردن ڕەف��ت��ارێ��ك��ی 
ئاشكراكردنی  و  ناسینەوە   چونكە  قێزەونە، 



جۆن جەی میرشەمیر 56

سەختە، با چەند نموونەیەكی ژیانی ڕۆژانەمان 
ڕەفتارێكی  تیایدا  درۆك��ردن  كە  بخەینەڕوو، 
وا  بازرگانیدا،  لەبواری  نموونە  بۆ  ئاساییە: 
باوە كە فرۆشیار  و كڕیار مامەڵە دەكەن بۆ 
وەك  كااڵیەكی  لەسەر  نرخێك  بگەنە  ئەوەی 
كە  ڕێگەپێدراوە  خانوویەك.  ی��ان  ئۆتۆمبیل 
درۆ لەگەڵ یەكتردا بكەن دەربارەی »نرخێكی 
ناجێگیر« گوایە ئەوە بەرزترین یان نزمترین 
نرخی كااڵكەیە كە پێی ڕازی بن. هەردووكیان 
نەرم  درۆیە –گوزارشتی  ئەوە  دەزان��ن  باش 
ئەویش  فێڵ-  دەڵێن  بەمە  كە  ئەوەیە  لێرەدا 
لەوی  هیچكامیان  بۆیە  یارییەكە،  لە  بەشێكە 
دیكە باشتر نین لە چەسپاندنی نرخی كااڵكە. 
جەنگێكی  ب��اس��ی  ل��ێ��رەدا  ئێمە  ڕاس��ت��ی��دا  ل��ە 
هیچكامیان  كە  دەكەین،  بەرابەر  هاوسەنگی 

ناڵێن كەسی بەرامبەر فیڵی لێكردووە.
»نرخی  لەسەر  درۆك���ردن  كە  سەیرنییە 
لەكەدار  قێزەون  و  ڕەفتارێكی  بە  ناجێگیر« 
ئەمجۆرە  بڵێت  دەت��وان��ێ��ت  ت��اك  دان��ان��رێ��ت. 
نییە، هەروەك سیاسەتمەداری  فێڵكردنە درۆ 
»درۆك��ردن  دەڵێت:  تایلۆر(  )هنری  بەریتانی 
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نابێتە درۆ ئەگەر هەموان بزانن وتنی ڕاستی 
لۆژیكەدا  ئەم  لەگەڵ  من  هەڵبەت  مەحاڵە«. 
ئەنقەست  دەستی  بە  فرۆشیار  و  كڕیار   نیم، 
ڕاستی ناڵێن، چونكە هەردووكیان مەبەستیان 
كرۆكی  ئ��ەوەش  دیكەیە،  ئ��ەوی  خەڵەتاندنی 

درۆیە. 
ه��ەڵ��ب��ەس��ت��ن،  درۆ،  ق���س���ە،  پ���ووخ���ت���ەی 
شاردنەوەی زانیاری، هەموویان چەواشەكارین 
دوایی  گفتوگۆی  ڕاستگۆیین.  پێچەوانەی   و 
درۆی��ە  بەكارهێنانی  چۆنییەتی  دەرب����ارەی 
سیاسەتی  لە  دی  ئەوانی  چەواشەكردنی  بۆ 
واقیعدا  س��ەرزەم��ی��ن��ی  ل��ە  ب���ەاڵم  دەرەوەدا، 
هەڵمەتەكانی چەواشەكاری بەشێوازی جیاجیا 
درۆی��ش  ه��ەروەه��ا  بێدەنگی  و  و  هەڵبەستن  
دەگرێتەوە. شەرمەزاریی درۆكردن بە هەموو 
جۆرەكانییەوە، وا لە سەركردەكان دەكات كە 
پێیانوابێت لەبەر هۆكاری لۆژیكی چەواشەی 
واڵت��ان��ی دی��ك��ە، ی��ان گ��ەل��ی خ��ۆی��ان دەك���ەن، 
هەڵبەستن و  ئاشكرا،  درۆی  ل��ەب��ری  ئ���ەوان 
پێیخۆش  ك��ەس  باشترە.  پێ   ش��اردن��ەوەی��ان 
ئەگەر  تەنانەت  درۆزن،  بووترێت  پێی  نییە 
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درۆكردنەكەش بە ئامانجێكی درووست بێت. 
ڕەنگە هۆكارەكەش ئەوەبێت كە مەحاڵە مرۆڤ�� 
درۆبكات بە بێ  ئەوەی ئاشكرابێت  و شەرمەزار 
سەركردەكان  هەندێكجار  هەڵبەت،  بكرێت. 
پ��اس��او دێ��ن��ن��ەوە گ��وای��ە ن��اچ��ارب��وون و هیچ 
بژاردەیەكی دیكەیان نەبووە جگە لە درۆكردن 
گشتی،  بەشێوەیەكی  واڵت.  بەرژەوەندیی  بۆ 
درۆكردن دوایین بژاردەی ئەو سەركردانەیە 

كە دەیانەوێت واڵتێكی دیكە چەواشە بكەن.
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جۆرەكانی درۆ
لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا

)2(
لیستێك درۆی نێودەوڵەتی

نێودەوڵەتیدا،  سیاسەتی  گۆڕەپانی  لە 
درۆ  جۆرە  حەوت  دەتوانن  سەركردەكان 
بكەن. هەر جۆرێك لەو درۆیانەش، مەرامی 
دیاریكراوی هەیە، هەرچەندە لەوانەیە تاكە 
درۆیەك چەندان مەرامی لە پشتەوە بێت. بۆ 
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نموونە، ئەو درۆیەی كە سەركردەیەك بۆ 
هەڕەشەیەكی  دەربارەی  دەیكات  گەلەكەی 
دەرەك������ی، ب���ە م���ەرام���ی ب��ەدەس��ت��ه��ێ��ن��ان��ی 
بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  پشتیوانییەكی میللی 
دڵەڕاوكێ (،  )ورووژان��دن��ی  هەڕەشەیە  ئەو 
زی��ن��دووك��ردن��ەوەی  ه��ۆی  ببێتە  ل��ەوان��ەی��ە 
لەڕێی  ئ��ەوی��ش  نیشتمانپەروەری،  گیانی 
وێ��ن��اك��ردن��ی دوژم���ن ب��ە ش��ێ��وازێ��ك��ی زۆر 
نێگەتیڤ )هەڵبەستنی ئەفسانەی نەتەوەیی(. 
ئەمجۆرە درۆیە لەالیەن بڕیاربەدەستانەوە 
ئ��اڕاس��ت��ەی گەلی خ��ۆی��ان دەك��رێ��ت، ب��ەاڵم 
نەیار  واڵتانی  ئاڕاستەی  درۆك��ان  دەشێت 
ب��ك��رێ��ت، وەك چ��ۆن دەش��ێ��ت ئ��اڕاس��ت��ەی 
واڵتانی دۆستیش بكرێت. بەاڵم ئەو درۆیەی 
ئاڕاستەی هەركام لەو جەماوەرە دەكرێت، 
بێگومان دەگاتە الیەنەكانی دیكەش، ئەوەش 

لێكەوتەی پۆزەتیڤ  و نێگەتیڤی دەبێت.
لەنێوان واڵتاندا بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ 
درۆ دەكرێت، یان بۆ بااڵدەستیی ستراتیژی، 
بۆ جڵەوكردنی دۆخی واڵتی درۆكەر.  یان 
ئەمجۆرە درۆیە ئاڕاستەی واڵتە نەیارەكان 
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دەكرێت، بێگومان هەندێكجار واڵتەكان درۆ 
لەگەڵ واڵتانی هاوپەیمانی خۆیشیان دەكەن. 
زۆرجار ئەو سەركردانەی ڕاهاتوون لەسەر 
درۆكردن لەگەڵ واڵتان، میللەتی خۆیشیان 
چ��ەواش��ە دەك����ەن، ل��ەوان��ەش��ە ل��ەڕاس��ت��ی��دا 

مەبەستیان چەواشەكاری نەبێت.
كاتێك  »دڵ����ەڕاوك����ێ »  ورووژان����دن����ی 
لەگەڵ  درۆ  س��ەرك��ردە  ك��ە  دەردەك���ەوێ���ت 
مەسەلەیەكی  دەرب��ارەی  دەك��ات  گەلەكەی 
ه����ەڕەش����ەو  ك����ە  دەرەوە  س���ی���اس���ەت���ی 
بەاڵم  دەبێتەوە،  واڵتەكەیان  ڕووب��ەڕووی 
گوێ   زۆر  گەلەكەی  ك��ە  هەستدەكات  وا 
بەو هەڕەشە نادات. مەبەستەكەش هاندانی 
هەڕەشەیە  ئەو  كە  ئاڕاستەیەی  بەو  گەلە 
ب��ە هەند وەرب��گ��رێ��ت و ق��ورب��ان��ی ب��دات بۆ 
كە  سەركردەكان  لێرەدا  بەرپەرچدانەوەی. 
نییە  لەبەرئەوە  دەورووژێ��ن��ن،  دڵ��ەڕواك��ێ  
ك��ە خ��ۆی��ان ش��ەڕەن��گ��ێ��زن ی��اخ��ود ب���ەدوای 
دەستكەوتەی تایبەتەوەن، بەڵكو دەیانەوێت 
بدەن  نیشان  گ��ەورە  هەڕەشەكە  قەبارەی 

لەپێناو بەرژەوەندی نیشتماندا.
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ئەو  ستراتیژی«  »ڕووماڵكردنی  بەاڵم 
ش��اردن��ەوەی  ئامانجەكەی  كە  دۆری��ان��ەی��ە 
س��ی��اس��ەت��ە ش��ك��س��ت��خ��واردووەك��ان، ی��ان 
گ��ەل  و  ل��ە  مشتومڕەكانە  ج��ێ   سیاسەتە 
هەندێكجاریش لە واڵتانی دیكە. سەركردەكان 
ئەم دۆریانە بۆ پاراستنی ئەو نەزانانە نییە 
كە لە كارەكانیان شكستیانهێناوە، هەروەها 
ساویلكانەش  سیاسەتی  ش��اردن��ەوەی  بۆ 
بەو  ئەنجامەكە  بەشێكی  ل��ەوان��ەی��ە  نییە، 
مەبەستیان  سەركردەكان  كە  بێت  ج��ۆرە 
ڕەفتارە  ئەم  ئامانجی سەرەكی  بەاڵم  نییە، 
پاراستنی دەوڵەتە لە هەر ئازار  و زیانێك. 
تواناكانی  دەرب��ارەی  درۆك��ردن  نمونە،  بۆ 
گرنگە  ڕەفتارێكی  جەنگدا،  لەكاتی  سوپا 
هاودەنگی  یەكڕیزی و  ورە و  پاراستنی  بۆ 
درووست  جیاوازی  لەوانەیە  كە  ناوخۆیی، 

بكات لەنێوان سەركەوتن و دۆڕاندا. 
ئەفسانەی  »درووستكردنی  ه��ەروەه��ا 
ن��ەت��ەوەی��ی« ئ���ەوەی���ە ك��ە س��ەرك��ردەك��ان 
ل��ەب��ارەی ڕاب����ردوی واڵت��ەك��ەی��ان��ەوە، درۆ 
ئەوتۆ  چیرۆكی  دەبینین  دەك��ەن.  گ��ەل  بۆ 
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لەسەر  »ئێمە«  هەمیشە  ك��ە  دەگ��ێ��ڕن��ەوە 
هەقین  و هەمیشە »ئەوان« هەڵە و ناهەقن. 
ئ���ەم ڕەف���ت���ارەی ن��وخ��ب��ەی س��ی��اس��ی ب��ەو 
دەكەن  لەوە  نكۆڵی  هەمیشە  كە  شێوازەیە 
ئیتنییەكەیان،  گرووپە  یان  واڵتەكەیان  كە 
یان  ئەو هەڵەیەی كردبێت كە كردوویەتی، 
كە  دەك��ەن  كارێك  ئەنجامدانی  بانگەشەی 
نوخبەیە  ئەو  هەر  بێگومان  نەیانكردووە. 
نەیار  گرووپە  بەرامبەر  هاوشێوە  درۆی 
ئامانجەكە  لێرەدا  دەك��ات.  ڕكابەرەكان   و 
بەرامبەر  بەهێزە  هەستێكی  درووستكردنی 
زۆر  ئ���ەوە  چونكە  ه��اواڵت��ی��ان،  ش��ون��اس��ی 
گ��رن��گ��ە ب���ۆ درووس���ت���ك���ردن���ی دەوڵ���ەت���ی 
هاندانی  ه��ەروەه��ا  پاراستنی،  نەتەوەیی و 
خەڵك بۆ شەڕكردن لەپێناو نیشتمانەكەیان. 
یارمەتیدەرن  ئەفسانانە،  ئەو  هەندێكجار 
بەسەر  واڵتێك  شەرعیەتی  سەپاندنی  بۆ 

واڵتانی دیكەدا.
داپۆشینی  ب��ۆ  ل��ی��ب��راڵ��ی��ی��ەك��ان«  »درۆ 
ڕەف��ت��ارێ��ك داه���ێ���ن���راون ك��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی 
پرەنسیپە باوەكانە لە جیهاندا، كە بە بڕبڕەی 
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دادەن���رێ���ت.  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  ی��اس��ای  پشتی 
م��ۆدێ��ل و سیستمە  ه��ەم��وو  ب��ە  دەوڵ��ەت��ان 
لیبراڵ   سیستمە  لەنێویاندا  سیاسییەكانەوە، 
دڕاندانە  شێوەیەكی  بە  دیموكراتەكان،  و 
هەڵسوكەوت بەرامبەر واڵتانی دیكە دەكەن، 
یان لەگەڵ واڵتانی بەدخو دەبنە هاوپەیمان. 
س��ەرك��ردەك��ان  ئیتر  دەك���ەن،  ئەمە  كاتێك 
بۆ  چ��ی��رۆك  هۆنینەوەی  ب��ە  دەس��ت��دەك��ەن 
گەلی خۆیان  و بۆ جیهانیش، بە ئامانجی لە 
بیربردنەوەی ڕەفتارەكانیان كە لەگەڵ بەها 

یەكناگرێتەوە.  لیبراڵییەكان 
كاتێك  كۆمەاڵیەتی«یش  »ئیمپریالیزمی 
ب��ۆ واڵتێكی  ك��ە س��ەرك��ردەك��ان درۆ  دێ��ت 
گەشەپێدانی  بەئامانجی  هەڵدەبەستن  دیكە 
ئابوورییەكانی  سیاسی و  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە 
چینێكی  ب���ەرژەوەن���دی  ب��ۆ  ی���ان  خ��ۆی��ان، 
دیاریكراو.  گرووپێكی  یاخود  كۆمەاڵیەتی، 
چاوبەستی  درۆی����ە،  ئ��ەم��ج��ۆرە  ئامانجی 
مشتومڕەكانی  جێ   كێشە  بەرامبەر  گەلە 
ناوخۆیە، بۆ بەرژەوەندی توێژێكی بچووكی 
بۆ  گشتی.  ب���ەرژەوەن���دی  ن��ەك  كۆمەڵگە، 
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هەژموونی  سەركردەكان  دەشێت  نموونە، 
خۆیان بەسەر جومگەكانی هێزی دەوڵەتدا 
زی���اد ب��ك��ەن، ئ��ەوی��ش ل��ەڕێ��ی زی��ادەڕۆی��ی 
و  پێشبینیكراو   هەڕەشەیەكی  وێناكردنی 
لەنێو  ت��رس و دڵ��ەڕاوك��ێ   درووس��ت��ك��ردن��ی 
كۆمەڵگەدا، كە بەو هۆیەوە خەڵك لە دەوری 

ڕژێمەكە كۆدەبنەوە.
»داپ��ۆش��ی��ن��ی ق���ێ���زەون« ئ���ەوەی���ە كە 
تێكەوتنی  ب��ە  س���ەب���ارەت  س��ەرك��ردەك��ان 
خ���ۆی���ان، ی���ان س��ی��اس��ەت��ە پ��ووچ��ەك��ان��ی��ان 
دەكەن.  درۆ  تایبەت،  بەرژەوەندی  لەپێناو 
خۆیان  پاراستنی  ئامانجیان  حاڵەتەدا  لەم 
شایستە.  سزایەكی  لە  هاوڕێكانیانە  ی��ان 
بەدیهێنانی  بۆ  هەوڵنادات  درۆیە  ئەمجۆرە 
داپۆشینی  پێچەوانەی  گشتی،  بەرژەوەندی 
ستراتیژییە، بەاڵم لەبەرئەوەی دەرئەنجامی 
داپ��ۆش��ی��ن��ی س��ت��رات��ی��ژی-ش پ��اراس��ت��ن  و 
هێشتنەوەی شكستخواردوانە لە پێگەكەیاندا، 
بۆیە هەندێك جیاكردنەوەی ئەم دوو جۆرە 

درۆی داپۆشینە، سەختە.
ئ����ەوە ح����ەوت ج���ۆرەك���ەی درۆی����ە كە 
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پێكدێنن.  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  درۆی  ج��ی��ه��ان��ی 
درۆی��ان��ەی  ب��ەو  تایبەتە  دوات��ری��ش  باسی 
ب��ەرژەوەن��دی  بەدیهێنانی  ئامانجی  بە  كە 
خزمەت  درۆیانە  ئەو  دەكرێن.  نیشتمانی 
بە ستراتیژی گشتی دەكەن، بە پێچەوانەی 
خزمەتی  ك��ە  خ��ۆپ��ەرس��ت��ی��ی��ەك��ان��ەوە،  درۆ 
ك��ەس��ێ��ك ی���ان ك��ۆم��ەڵ��ە ك��ەس��ێ��ك دەك���ات. 
سەر  ناچینەوە  دیكە  جارێكی  ه��ەروەه��ا 
یان  ق��ێ��زەون،  پۆشینی  درۆك��ان��ی  ب��اس��ی 

كۆمەاڵیەتی. ئیمپریالیزمی 
پشتگوێ   درۆ  ج��ۆرەی  دوو  ئ��ەو  ئێمە 
دەخەین، چونكە هیچ بەهایەكی ستراتیژییان 
بۆچی  ك��ە  دەزان��ی��ن  ب��اش  بێگومان  نییە. 
بەاڵم  دەكەن،  درۆیانە  جۆرە  ئەو  تاكەكان 
ڕەوا و  ڕەف���ت���اری  دوو  پ��ێ��ی��وان��ی��ی��ە  ك���ەس 
چاودێران  زۆرب��ەی  بگرە  پەسەندكراوون. 
خ��ۆپ��ەرس��ت��ی��ی��ان��ە  درۆ  ئ���ەو  س��ەرك��ۆن��ەی 
ژیانی  ئ���ەوەی  ل��ەب��ەر  تەنها  ن��ەك  دەك���ەن، 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی  بەڵكو  دەل��ەوت��ێ��ن��ن،  سیاسی 
الواز  ن��ی��ش��ت��م��ان��ی  ب����ەرژەوەن����دی����ی  ك���ە 
ئیمپریالیزمی  درۆی  ك��ورت��ی،  بە  دەك���ەن. 



67بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

هیچ  ق��ێ��زەون،  داپۆشینی  و  كۆمەاڵیەتی  
بەاڵم درۆی  نییە،  كۆمەاڵیەتییان  بەهایەكی 
چونكە  ج���ی���اوازە.  بابەتێكی  س��ت��رات��ی��ژی، 
گشتییە   بەرژەوەندی  بەدیهێنانی  ئامانجی 
لە  تێدایە.  ڕەوای���ی  بڕێك  زۆرج��اری��ش  و 
بنەڕەتدا، دەشێت درۆی ستراتیژی ڕۆڵێكی 
لەگەڵ  واڵت،  ب��ۆ  هەبێت  بەخشی  س��وود 
هەیە  ئ��ەوە  ئ��ەگ��ەری  هەمیشە  ك��ە  ئ���ەوەی 

زیانی زۆرتر بێت لە سوودەكەی. 
پ��اش��ان، ف��ۆك��ەس دەخ��ەی��ن��ە س��ەر پێنج 
نێوان  درۆی  ستراتیژی:  درۆی  جۆرەكەی 
داپۆشینە  دڵەڕاوكێ ،  ورووژاندنی  واڵتان، 
ئەفسانەی  درووستكردنی  ستراتیژییەكان، 
لە  جگە  ئەمە  لیبراڵی.  درۆی  ن��ەت��ەوەی��ی، 
ج��ۆرەك��ان،  ه��ەم��وو  وردی  شیكردنەوەی 
چوارچێوەی لۆژیكیی درۆكان باسدەكەین، 
ڕوونیدەكەینەوە كە چ كاتێك ئەو جۆرە، یان 
ئەوی دیكەیان دەردەكەوێت. بە گوزارشتێكی 
دی��ك��ە، ه���ەوڵ���دەدەم ڕوون���ی ب��ك��ەم��ەوە كە 
بۆچی و كەی ئەو جۆرە جیاوازنەی درۆی 

نێودەوڵەتی سەرهەڵدەدەن؟
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)3(
درۆكردن لەنێوان واڵتاندا

بەریتانی  دیپلۆماتی  ووت��ۆن،  هینری  سێر 
ل��ە س����ەدەی ح���ەڤ���دەدا، ق��س��ەی��ەك��ی ج��وان��ی 
پیاوێكی  »ب��اڵ��ی��ۆز،  دەڵ���ێ���ت:  ك��ە  ك�����ردووە، 
ئەوەی  بۆ  دەرەوە،  دەنێردرێتە  سەرڕاستە و 
ل��ەپ��ێ��ن��او ب���ەرژەوەن���دی���ی واڵت���ەك���ەی���دا، درۆ 
بۆ  ڕاستییەمان  ئەو  گوزارشتە  ئەم  بكات«. 
ڕووندەكاتەوە كە واڵتان درۆ بەرامبەر یەكتر 
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خزمەتی  درۆك��ردن  پێیانوایە  چونكە  دەك��ەن، 
دەك���ات.  نیشتمانییەكانیان  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە 
بەجێ   زۆر  ووت��ۆن  قسەیەی  ئ��ەو  لەوانەشە 
دیپلۆمات   كە  دەگەیەنێت  ئەوە  نەبێت، چونكە 
بۆ  درۆ  ك��ات،  بەدرێژایی  دەوڵ��ەت��م��ەداران  و 
س��ەرك��ردە  واقیعدا  ل��ە  ب��ەاڵم  دەك���ەن،  یەكتر 
دیپلۆماسیەكانیان،  نوێنەرە  و  سیاسییەكان  
نەك  دەكەن،  هەڵسوكەوت  ڕاستگۆیانە  زیاتر 
ناچار  یەكێكیان  كاتێك  ت��ەن��ان��ەت  درۆ.  ب��ە 
دەبێت ئەوی دیكە چەواشە بكات، زیاتر پەنا 
بۆ بێدەنگی  و شاردنەوە دەبات، نەك درۆی 
تەواو. نهێنیبوون، وەك فێرخوازانی سیاسەتی 
دێرینە   ترادیسیۆنێكی  دەزان���ن،  نێودەوڵەتی 
پەرەپێدانی  بۆ  دێنێت  ك��اری  بە  دەوڵ���ەت  و 
ستراتیژ  و چەكی دەستی، لەپێناو بااڵدەستی 

بەسەر ڕكابەرەكانیدا.
دەنگۆیانەیان  ئەم  كە  چین  بنەمایانە  ئەو 
من  بۆكرد،  ئاماژەمان  وەك  بەندە؟  لەسەر 
ل��ەب��ەر ڕۆش��ن��ای��ی ت��ۆم��ارە م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان��دا، 
پێوانە  جارانە  ئەو  ناكەمەوە.  تاقی  قسەكانم 
لە  دیپلۆماتەكان  و  دەوڵەتمەدار   كە  ناكرێن 
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كردووە،  یەكتر  بەرامبەر  درۆیان  ڕاب��ردوودا 
بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی كە چەندجار لەگەڵ 
لە  یەكێك  لەوانەیە  ب��وون.  ڕاستگۆ  یەكتردا 
هۆكارەكان ئەوەبێت كە لە سەدەكانی ڕابردودا 
یەكە  لەنێوان  هەبووە  گ��ەورە  تێكەاڵوییەكی 
جیهانییان  سیستمی  كە  جیاجیاكان  سیاسییە 
پێكهێناوە، بۆیە سەختە بتوانیت سامپڵێك لەو 
گەنجینە دەوڵەمەندەی زانیارییەكان وەربگریت. 
تەنانەت ئەگەر ئەوەش بكەین، سەختە بتوانین 
بنكۆڵی ئەوە بكەین كە لەو حاڵەتانەدا دزەیان 
پێكراوە. ئێمە تۆمارێكی كەممان لەبەردەستدایە 
ك��ە ب��ۆم��ان��ی ڕوون��دەك��ات��ەوە ل��ە ڕاب����ردووی 
نزیكدا چی ڕوویداوە، تەنانەت لە حاڵەتە زۆر 
نزیكەكانیشدا دەبینین هەموو تۆمارەكان تەواو 
نین. هەر لەبەر ئەو هۆكارانەش، سەختە –گەر 
نێوان واڵتان  نەبێت- قەبارەی درۆی  مەحاڵ 
بەوردی دیاری بكەین، بەراورد بە بێدەنگی  و 

هەڵبەستنەكان.
زۆر  درۆی  دەڵێم  بنەما،  دوو  لەسەر  من 
لەنێوان  بەدرێژایی سااڵن  كە  نییە  بەردەست 
واڵتاندا كرابێت: یەكەم، ئەو ئاستەنگانەی هاتنە 



جۆن جەی میرشەمیر 72

بەردەمم بۆ دەستكەوتنی نموونەكان دەربارەی 
ئەو دەسەاڵتدارانەی كە درۆیان بەرامبەر یەكتر 
حاڵەتانەم  لەو  هەندێك  هەرچەندە  ك��ردووە، 
لەسەر  قسەیان  من  پێش  بەاڵم  دەستكەوت، 
كراوە. هەروەها داوام لە توێژەرانی دیكە كرد، 
ئەوانەی زانیاریی قوڵیان هەیە لەسەر مێژووی 
پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان، داوام لێكردوون 
هەموو ئەو نموونانەم بدەنێ  كە سەركردە  و 
دیپلۆماتەكان درۆیان بەرامبەر یەكتر كردووە. 
–وەك  ئ��ەوان  سەرپێی  ك��اردان��ەوەی  كەچی 
ئ��ەوەب��وو ك��ە بێگومان  ك���اردان���ەوەی خ��ۆم- 
دەبێت نمونەی زۆر هەبێت لەوبارەیەوە، بەاڵم 
داوایەم  ئەو  كە  لەوانەی  هیچكام  كۆتاییدا  لە 
لێكردن، حاڵەتی ئەوتۆیان بەردەست نەكەوت 

دەربارەی درۆی نێوان دەوڵەتان.
بێگومان پێناسەی هەر كەسێك بۆ چەمكی 
ڕادەی  هەڵسەنگاندنی  سەر  كاردەكاتە  درۆ، 
ل��ەن��ێ��وان واڵت����ان، ی��ان هەر  ه��ەب��وون��ی درۆ 
نموونە،  بۆ  درۆ.  شێوەكانی  لە  شێوەیەك 
خاتوو )سیسیال بۆك( لە توێژینەوە گرنگەكەیدا 
ك��ردووە كە  ئ��ەوەی  تێبینی  دەرب���ارەی درۆ، 
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لە  ب��ەرف��راوان  شێوەیەكی  بە  خەڵك  هەندێك 
تا ئەو ڕادەیەی كە  چەمكی درۆ گەیشتوون، 
پێیانوایە »هەموو شێوازەكانی چەواشەكاری، 
كە  ئ����ەوەی  ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی  ب��ێ   درۆ-ن، 
گوزارشت یان زانیاری لەخۆگرتووە یان نا«. 
كاتێك ئەم پێناسە گشتگیرە پراكتیزە دەكرێت، 
دیاردەیەكی  درۆك��ردن  بڵێن  دەتوانن  خەڵك 
باوە لە ژیانی ڕۆژانەدا و »ڕێژەی درۆكردنی 
تاكە كەس لە ڕۆژێكدا، دەیان  و بگرە سەدان 

دانە زیاترە«. 
گشتگیرە  پێناسە  ئ��ەم  پراكتیزەی  ئەگەر 
ب��ەس��ەر واق��ی��ع��ی س��ی��اس��ەت��ی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��دا 
بكەین، ئەوا )هەڵبەستن و بێدەنگی  و پێداگری 
لەسەر خۆدزینەوەی بە ئەنقەست لە ڕاستی( 
دەتوانین  تەنها  ك��ات��ەش��دا  ل��ەو  دەگ��رێ��ت��ەوە، 
واڵت��ان��دا  لەنێوان  درۆك���ردن  ك��ە  بڵێین  ئ��ەوە 
شێوەیەكی  بە  ئەگەر  ب��ەاڵم  ب��اوە،  نەریتێكی 
بكرێت،  درۆ  پێناسەی  بەرتەسكتر  وردت��ر  و 
ئەوەی سیسیال بۆك  و هەروەها وەك  وەك 
منیش، ئەوا درۆ باو  و بەرباڵو نابێت. پێموایە 
چونكە  لۆژیكییە،  زیاتر  بەرتەسكەكە  پێناسە 
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چەواشەكانی  جۆرەكانی  دەداتێت   دەرفەتمان 
بزانین هەر جۆرێكیان  لێكدی جیابكەینەوە  و 

لە كوێ   و كەی پەیڕە و دەكرێن.
كە  بكەن  ئەوە  مشتومڕی  هەندێك  ڕەنگە 
بۆ  درۆ  دیپلۆماتانەی  سیاسەتمەدار  و  ئەو 
نانێن كە درۆیان  ب��ەوەدا  دان  دەك��ەن،  یەكتر 
پێچەوانەوە دەبینین هەوڵی زۆر  بە  كردووە، 
دەدەن بۆ شاردنەوەی ئەو ڕاستییە. دەشێت 
واڵت��ان��دا،  لەنێوان  هەبێت  درۆ  حاڵەتی  زۆر 
چونكە  بدۆزمەوە،  زۆربەیان  نەمتوانی  بەاڵم 
)شاردنەوەیەكی نایاب( لەوانە شاردراونەتەوە 
ب���ڕی���اردان���ن.  پ���رۆس���ەی  دەرەوەی  ل���ە  ك���ە 
ڕووداوە  ش��ی��ك��ردن��ەوەی  ل��ەك��ات��ی  بێگومان 
مشتومڕە سوودی  ئەمجۆرە  هاوچەرخەكاندا 
زانیارییە  ب����ەردەوام  چونكە  ه��ەی��ە،  زۆری 
لە خەڵك دەشاردرێنەوە، هەربۆیە  گرنگەكان 
قورسە  ب��ازن��ەك��ەن،  دەرەوەی  ل��ە  ئ��ەوان��ەی 
بزانن ل��ەودی��وی دەرگ��ا داخ��راوەك��ان��ەوە چی 
هەوڵماندا  چ��ەن��دی  ه��ەروەه��ا  دەگ���وزەرێ���ت. 
بدۆزینەوە،  مێژووییەكان  مەسەلە  كۆنترین 
بۆمان دەركەوت تۆمارەكانی بڕیاربەدەستان، 



75بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

كەلێنیان  كەموكوڕی و  واڵت��ان��دا  زۆرب��ەی  لە 
درۆكردن  ڕاب��ردودا  لە  ڕەنگە  كەواتە  تێدایە، 
لەنێوان واڵتاندا كارێكی ئاسایی بووبێت، بەاڵم 
لە  تەنانەت  بدۆزینەوە.  ڕاستییە  ئەو  ناتوانین 
ئێستاشدا دەبینین تۆماری مێژوویی هەندێك 
لە ڕووداوە نزیكەكان، ناتەواون، كە ڕەنگە لە 

قوواڵییەكەیدا درۆی پێچراوە هەڵگیرابێت.
باوەڕموایە  هێشتا  من  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ 
ش��اراوەی  درۆی  دووردا  ڕاب���ردووی  لە  كە 
ئەم بۆچوونەم  لەنێوان واڵتاندا.  نەبووە  زۆر 
الیە  زۆرمان  زانیاری  كە  ڕاستییەكە،  زادەی 
چەند  گرنگەكانی  دەرەكییە  بڕیارە  دەربارەی 
ڕاب��ردوودا،  دوو سەدەی  لە  جیاواز  واڵتێكی 
س��ەرك��ردەك��ان  ب��ووت��رێ��ت  نییە  ئ��اس��ان  بۆیە 
ئاشكرابوون  لە  و  شاردووەتەوە   درۆكانیان 
پاراستوویانە. بە هەرحاڵ، هەمیشە خەڵكێكی 
زۆر بەشداری لەو هەڵمەتانەی چەواشەكاری 
دەكەن كە پێشتر پالنی بۆ داڕێژراوە، النیكەم 
ئاشكرا  ك��ارەك��ە  خەڵكە  ئ��ەو  كەمی  بەشێكی 
دەكەن. جیا لەوەش، دۆكیومێنتە نوسراوەكان 
بەردەستدەكەوون.  زۆرن،  حاڵەتانەدا  لەم  كە 
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پاشان زۆربەی وردەكاری سەرەكی ڕووداوە 
بەردەستی  كەوتوونەتە  نزیكەكان  مێژووییە 
جەماوەر- لەنێویشیاندا درۆكان. نكۆڵی لەوە 
لە  كاریگەرەكان  درۆ  لە  هەندێك  كە  ناكرێت 
ب��ەاڵم  ق��وت��ارب��وون،  دۆزی��ن��ەوە  و  ناسینەوە  
قورسە پێتوابێت كە حاڵەتی زۆری لەو جۆرە 

درۆیە هەیە. 
هۆكارێكی دیكە وام لێدەكات كە پێموابێت 
نائاسایی  كارێكی  واڵتاندا  لەنێوان  درۆك��ردن 
سەرانی  چەواشەكردنی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  بێت، 
واڵتانی دیكە، كارێكی تابڵێی سەختە. تەنانەت 
ئەگەر بواری درۆكردنەكەش هەبێت، زۆرجار 
واتایەكی  بە  زۆرت��رە.  سوودەكەی  لە  زیانی 
دەك��ەن  ناچارمان  ه��ەن  بەهێز  پ��اس��اوی  ت��ر، 
نەگەینە ئەو باوەڕەی كە درۆ لەنێوان واڵتاندا، 

ڕەفتارێكی ئاساییە.
بۆمان  واقیع  لۆژیكی  شت،  هەموو  پێش 
تا چ ڕادەی��ەك قورسە بۆ  ڕۆشندەكاتەوە كە 
درۆك��ردن  گوناهی  لە  خۆیان  سەركردەكان 
داماڵن، كاتێك بەرژەوەندییە ستراتیژییەكانیان 
لە ناوخۆدا ڕووبەڕووی مەترسییەك دەبێتەوە. 
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ئەو واڵتانەی لە دۆخی پاشاگەردانیدا دەژین، 
زەب��روزەن��گ و  بەكارهێنانی  ب���ژاردەی  زۆر 
لەپێناو  دەگیرێنەبەر  چەوتەكان  ڕێگەچارە 
پێویستی  سیستمەش  ئەو  بێگومان  مانەوەدا، 
بە درۆ دەبێت. سەرۆك وەزیرانی پێشووتری 
بەم  درك��ی  زوو  شامیر،  ئیسحاق  ئیسرائیل، 
»لەپێناو خاكی  دەڵێت:  كە  ك��ردووە،  ڕاستییە 
لەبەرئەوە،  ئاساییە«.  درۆك��ردن  ئیسرائیلدا، 
بەشێكی  سەرۆكەكان  و  زۆرب��ەی  سەیرنییە 
كە  دەنێن  ب���ەوەدا  دان  هاواڵتیانیان،  زۆری 
نێودەوڵەتییەكان  پەیوەندییە  زۆر  تاڕادەیەكی 
لە  بنەما، كە جیاوازە  لەسەر كۆمەڵێك  بەندە 
بنەما كارپێكراوەكانی ژیانی ڕۆژانە لە ناوخۆی 
پەیوەست  مەسەلەكە  كاتێك  هەربۆیە  واڵتدا. 
واڵت،  گرنگەكانی  ژیانییە  بابەتە  بە  دەبێت 
واڵتێكی  لێدوانەكانی  بە  متمانە  نییە  ئاسان 
و  بكۆڵیتەوە  لێی  ئ��ەوەی  پێش  بكەیت،  دیكە 
لەو  ه��ەر  ڕاستییەكانی.  ڕادەی  لە  دڵنیابیت 
چوارچێوەیەدا، سەرۆكی پێشووتری ئەمریكا، 
ك��ردووە:  بەناوبانگەكەی  قسە  ڕیگان  ڕۆناڵد 
بكە«.  لێكۆڵینەوەش  بەاڵم  هەبێت،  »متمانەت 
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ب��ۆ ن��م��وون��ە، هیچ س��ەرك��ردەی��ەك��ی خ��ۆرئ��اوا 
گوایە  كە  نییە  ت��اران  قسانەی  بەو  متمانەی 
ناكات.  ئەتۆم  چەكی  بەدەستهێنانی  بۆ  كار 
تواناكانی  بەهێزكردنی  لەسەر  سوورن  بۆیە 
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم بۆ پشكنین  
ئەتۆمییەكانی  دام���ەزراوە  لە  وردب��وون��ەوە  و 
ئێران، بۆ دڵنیابوون لەوەی كە هەوڵنادات بۆ 

بە دەستهێنانی چەكی ئەتۆمی.
كاتێك  دەبێت  دژوار  ئەوپەڕی  مەسەلەكە 
هەوڵدەدەین نیازی واڵتانی دیكە بزانین، چونكە 
نیازانە  ئەو  ب��ەرزەوە  متمانەیەكی  بە  سەختە 
چاالكی و  ئاسانیشە  بگرە  ئاسانترە،  بزانیت. 
كە  هەڵسەنگێنین،  واڵتێك  سەربازیی  توانای 
دەتوانین بەچاوی خۆمان بیبینین، بەاڵم )نیاز( 
لەنێو عەقڵی بڕیاردەراندایە  و قورسە تێبینی  و 
پێوانە بكرێت، لەوەشەوە متمانەی نێوان واڵتان 
دابەزینی  لەبەرچاوگرتنی  بە  دەبێتەوە.  كەم 
ئاستی ئەو متمانەیە، مەحاڵە سەركردەكان لە 
درۆی یەكتر ڕزگاریان بێت، بە تایبەت كاتێك 
كە سەركێشییەكە گەورە بێت. بۆیە سەیرنییە 
كەم  بڕێكی  م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان،  بەڵگەنامە  ك��ە 
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درۆی  جۆرەكانی  كاریگەری  ك��ارا و  نمونەی 
نێوان واڵتانیان تێدایە.  

دیپلۆماتەكان،  دەوڵەتمەدار  و  ڕاستیدا  لە 
زیاتر حەزدەكەن متمانەیان بە یەكتر هەبێت، بە 
تایبەت كاتێك مامەڵەكەیان لەسەر مەسەلەیەك 
ترسناكی  ستراتیژیی  دەرئەنجامی  كە  بێت 
بكەوێت.  تێ  درۆیشی  ئەگەر  لێنەكەوێتەوە 
كاتێك  سەركردەكان  دیكە،  گوزارشتێكی  بە 
ئابووری  بە  پەیوەست  مەسەلەكانی  لەسەر 
چەواشە  الوەكییەكان«  »سیاسەتە  ژینگە   و 
دەكرێن، كەمتر بێزاردەبن، بە بەراورد لەگەڵ 
»سیاسەتە  نەتەوەیی  ئاسایشی  مەسەلەكانی 
دەگمەنە.  دراوێكی  متمانە،  چونكە  بااڵكان«- 
لەكاتی  ل��ە  پێیانوابێت  ه��ەن��دێ��ك  ل��ەوان��ەی��ە 
مامەڵەكردن لەگەڵ »سیاسەتە الوەكییەكان«دا 
ه��ەب��وون��ی  ه���ۆی  ب��ە  دەك���رێ���ت،  زۆر  درۆی 
ئەگەری  كە  سەركردەكاندا،  لەنێوان  متمانە 
واقیعدا  لە  دی��ارە  زی��ات��رە.  چەواشەكردنیان 
مەسەلەكەش  با  ناكرێت،  زۆر  دۆری  وانییە، 

پەیوەست بێت بە »سیاسەتە الوەكییەكان«.
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درۆك��ردن  كەمیی  هۆكارەكانی  لە  یەكێك 
ل��ە س��ی��اس��ەت��ە الوەك��ی��ی��ەك��ان��دا ئ���ەوەی���ە كە 
دەستكەوتی درۆكردن زۆر نییە. لەبەرئەوەی 
تێچووی  كەواتە  كەمە،  درۆك���ردن  س��وودی 
نییە،  زۆر  قوربانییەكەش  چ��ەواش��ەك��ردن��ی 
هۆكارێكی  ن��ادات��ێ��ت .  گ��وێ��ی  زۆر  ه��ەرب��ۆی��ە 
بكەن  هەست  هەموان  ئەگەر  هەیە،  دیكەش 
متمانەیان  كەس  ئیتر  درۆزن��ن،  سەرۆكەكان 
پێ  ناكات، ئەوەش باجێكی قورسە  و بەرگەی 
ناگرن. درۆ تەنها ئەو كاتە كاریگەر دەبێت كە 
چەواشەكراو پێیوابێت درۆزن، ڕاستی وتووە. 
هۆكاری  پێویستە  بنەمایەش،  ئ��ەو  ل��ەس��ەر 
ئ���ەوەی س��ەرك��ردەك��ان  ب��ۆ  گ��ون��ج��او هەبێت 
ب��ەردەوام  وات��ە  نین،  چەواشەكار  پێیانوابێت 
درۆ بۆ یەكتر ناكەن، گەر وانەبێت چەكی درۆ 
هیچ سوودێكی نامێنێت. بە كورتی، بۆ ئەوەی 
پێویستە  هەبێت،  كەڵكی  واڵتان  نێوان  درۆی 

بەوردی  و وریاییەوە بكرێت.
هۆكارێكی دیكە ئەوەیە، گەر سەرۆكەكان 
بەردەوام بن لەسەر درۆكردن بەرامبەر یەكتر، 
دەبێتە  نێوانیان  ڕاستەقینەی  مامەڵەی  ئ��ەوا 
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درۆدا  لە  ڕاستی  ئیتر  داه��ات��وودا،  لە  مەحاڵ 
سەركردەیەك  تاكە  ئەگەر  ب��ەاڵم  نابیننەوە، 
لەنێو  ب��ەردەوام بێت لەسەر درۆك��ردن، ئەوا 
ه��اوت��اك��ان��ی��دا ن��اوب��ان��گ��ی ل��ەك��ەداردەب��ێ��ت، لە 
ناكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەی  ڕێككەوتنەكانیشدا 
ئەوەش خراپ بەسەر واڵتەكەیدا دەشكێتەوە. 
دەبێت  تایبەتی  ڕەن��گ��دان��ەوەی  زی��ان��ە  ئ��ەو 
ژینگەییەكان،  و  ئ��اب��وری   ك��اروب��ارە  ل��ەس��ەر 
پەیمان و  بە  پێویستی  س��ااڵن  بەدرێژایی  كە 
دیكە،  گوزارشتێكی  بە  ب��ەردەوام.  هاریكاریی 
سیاسیدا  پرۆسەی  لە  بێسوودە،  زۆر  درۆی 

درۆیش سنووری هەیە.
بۆچی واڵتان درۆ لەگەڵ یەكتردا دەكەن؟

سەركردەكان  درۆی  سەرەكیی  هۆكاری 
بەدەستهێنانی  دیكە،  واڵتێكی  جەماوەری  بۆ 
ب��ااڵدەس��ت��ی��ی س��ت��رات��ی��ژی��ی��ە ب��ەس��ەری��ان��دا. 
لەبەرئەوەی واڵتان لە جیهانێكی پاشاگەردانیدا 
نایانپارێزێت،  مەترسییەكان  لە  كەس  دەژین، 
ب��ۆی��ە ه��ی��چ ب���ژاردەی���ەك���ی���ان ن��ی��ی��ە ج��گ��ە لە 
خۆپارێزی. كەواتە باشترین شێواز بۆ مانەوە 
ئەوەیە، كە واڵت هێزی خۆی هەبێت و بەسەر 
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واڵتانی دیكەدا زاڵ و بااڵدەست بێت. هەروەها 
دەتوانێت پەنا بۆ چەواشەكاری ببات، كە درۆ 
بەهێزتر  هەڵوێستی  ئەوەی  بۆ  لەخۆدەگرێت، 
دوژمنێكی چاوەڕوانكراو.  هەر  بەرامبەر  بێت 
لەم جیهانە پڕ مەترسییەدا، دەبێت سەركردەكان 
پاراستن  ب��ۆ  بیكەن  لەتوانایاندایە  ه��ەرچ��ی 
سلڤستەر(  )ئ��ارس��ەر  واڵت��ی��ان.  م��ان��ەوەی   و 
كاروباری  بۆ  بەرگری  وزەیری  یاریدەدەری 
كنێدی،  ج��ۆن  س���ەرۆك  ئ��ی��دارەی  ل��ە  گشتی 
موشەكەكانی  تەنگژەی  سەرهەڵدانی  لەكاتی 
كوبا، ئەم خاڵەی بە جوانی ڕوونكردووەتەوە 
و دەڵێت: »واڵت كە دەكەوێتەر بەر هەڕەشەی 
كارەساتێكی ئەتۆمی، مافی بنچینەیی خۆیەتی 
درۆ بكات«. بیست ساڵ دوای ئەوەش، )جودی 
پاوڵ( سكرتێری ڕۆژنامەوانی سەرۆك جیمی 
بوو.  هەق  لەسەر  »سلڤستەر  وتی:  كارتەر، 
مافی  ن��ەك  دەوڵ���ەت  ب��ارودۆخ��دا  هەندێك  لە 
دەبێتە  درۆك���ردن  بەڵكو  ه��ەی��ە،  درۆك��ردن��ی 

ئەركی پیرۆزی سەرشانی«.
نێوان  درۆی  پەیڕەوكردنەوە،  ڕووی  لە 
بە  پشت  هەیە و  جیاجیای  ش��ێ��وازی  واڵت��ان 
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ئاشنای  ب��ا  دەبەستێت.  جیاجیاش  لۆژیكی 
هۆیانەوە،  بە  كە  بین  ئامرازانە  لەو  هەندێك 
ئەمە  دەك���ەن.  یەكتر  ب��ەرام��ب��ەر  درۆ  واڵت���ان 
زۆرب��ەی  ه��ەرچ��ەن��دە  نییە،  ت���ەواو  لیستێكی 
جۆرەكانی درۆی نێوان واڵتان دەچنە خانەی 

ئەمانەوە:
جۆری یەكەم، ئەم دۆریانە كاتێك دەكرێن 
زی��ادەڕۆی��ی  هەندێكجار  س��ەرك��ردەك��ان  ك��ە 
خۆیان،  واڵت��ی  توانای  وێناكردنی  لە  دەك��ەن 
تەنانەت  دوژمن  و  ئامانجی سڵكردنەوەی  بە 
ترسناندنیشی. بۆ نمونە، لە سییەكانی سەدەی 
ڕابردودا هیتلەر درۆی كرد دەربارەی توانای 
ئەڵمانیا  بەرگری  هێزی  هەوڵیدا  سوپاكەی. 
بۆ  ب��دات،  نیشان  زەب��ەالح   )Whermacht(
ساردكردنەوەی هەوڵەكانی بەریتانیا  و فەرەنسا 
كە دەیانویست خۆپڕچەك كردنەوەی ئەڵمانیا  
سیاسەتی  دوژمنكارییەكانی  جموجۆڵە  و 
ساڵی  چونكە  پەكبخەن،  هیتلەر  دەرەوەی 
بكاتەوە.  پڕچەك  )ڕاینالند(  دەیوست   1936
هەر لەو ماوەیەدا جۆزیڤ ستالین پرۆسەیەكی 
س��ووردا  سوپای  لە  پاكتاوكردنی  قێزەونی 
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ئەنجامدا، ئەوەش كاریگەریی نێگەتیڤی هەبوو 
لەسەر توانا جەنگییەكانی. جا لەترسی ئەوەی 
ڕوسیا  پرۆسەیەوە سوپای  ئەو  هۆی  بە  كە 
الواز دەرنەكەوێت  و ئەڵمانەكان گەرم نەبن بۆ 
ئەفسەرەكانی  ستالین  و  ڕوسیا،  پەالماردانی 
گوایە  باڵوكردەوە  درۆی��ان  پڕوپاگەندەیەكی 
سوپای سۆڤێت هێزێكی گەورەی بێ  ڕكابەرە، 

بەاڵم خۆیشیان دەیانزانی كە وانییە. 
درۆ،  ج��ۆری  هەمان  دیكەی  ڕووداوی��ك��ی 
كاتێك  بوو،  س��ارددا  جەنگی  سەروبەندی  لە 
سۆڤێت  یەكێتی  1957دا  ئ��ۆك��ت��ۆب��ەری  ل��ە 
هەڵدا  جیهاندا  لە  بالیستی  موشەكی  یەكەم 
بەناوی )ICBM(. بااڵنسی ستراتیژی ئەتۆمی 
یەكگرتووەكاندا  ویالیەتە  ب��ەالی  كاتەدا  لەو 
الس��ەن��گ ب���وو. ب��ۆی��ە س��ەرۆك��ی ئ��ەوك��ات��ەی 
یەكێتی سۆڤێت، نیكیتا خرۆشۆف، پێشڕەویی 
واڵتەكەی لە هەڵدانی ئەو موشەكە بالیستییەدا 
بۆ ئەوە قۆستەوە كە زیادەڕۆیی بكات  و بڵێت 
واڵتەكەی خاوەنی هێزێكی بااڵیە لەو بوارەدا. 
درۆك���ەی خ��رۆش��ۆف ل��ە م���اوەی س��ێ  ساڵی 
درووستكردنی  لە  ب��وو  یارمەتیدەر  دوای��ی��دا 
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ئ��ەف��س��ان��ەی “ك��ەل��ێ��ن��ی م��ووش��ەك��ی”، ك��ە بە 
ڕواڵەت، ئەمریكای خستبووە پلەیەكی نزمتری 
پێچەوانەكەی  ڕاس��ت��ی��دا،  ل��ە  مووشەكییەوە. 
سۆڤێت،  یەكێتی  ك��ات��ەدا  ل��ەو  ب���وو:  ڕاس���ت 
م��ووش��ەك��ەك��ان��ی ك��ەم��ت��رب��وون ل��ە ژم���ارەی 
م��ووش��ەك��ەك��ان��ی وی��الی��ەت��ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان. 
پ��اس��اوی خ��رۆش��ۆف ب��ۆ ئ��ەو زی��ادەڕۆی��ی��ە، 
ترساندن  و گوشار خستنە سەر ئەمریكا بوو. 
سەرسەختانە دەیویست دڵنیابێت كە ئەمریكا 
مووشەكی ئەتۆمی ئاڕاستەی یەكێتی سۆڤێت 
ناكات لەكاتی تەنگژەكەدا. هەروەها سووربوو 
لەسەر ئەوەی كە گوشاری گەورە بكاتە سەر 
ئیدارەی ئایزنهاوەر بۆ ئەوەی دەستبەرداری 
پالنەكەی بێت كە دەیویست چەكی ئەتۆم بداتە 

ئەڵمانیا. 
نێوان  درۆی  ج��ۆرەی  ئەو  دووەم،  ج��ۆری 
واڵتانە كاتێك سەركردەیەك دەیكات بۆ پەردە 
یان  سوپاكەی،  جەنگییەكانی  توانا  پۆشكرنی 
لە  شاردنەوەی  تەنانەت  دیاریكراو  و  چەكێكی 
چەواشەكارییە،  ئەم  ئامانجی  نەیارەكان.  واڵتە 
ئەوەیە كە هیچ واڵتێك تووڕە نەكات كە ببێتە هۆی 
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پەالماردانی واڵتەكەی  و تێكشكاندنی تواناكانی. 
ناچاری  دیكە  واڵتێكی  هیچ  كە  ئەوەیە  بۆ  یان 
هێزەكەی  پەرەپێدانی  و  پڕچەككردن   نەكات 
ڕابگرێت. بۆ نمونە، كاتێك ئەمیراڵ ئەلفرێد فۆن 
تربیتز لە ساڵی 1897دا بووە سەرۆكی هێزی 
دەریایی ئەڵمانیا، فەرمانیكرد بۆ درووستكردنی 
كەشتیگەلێك بۆ بەرەنگاربوونەوەی كەشتیگەلی 
بەدیهێنانی خواستەكانی واڵتەكەی،  بەریتانیا  و 
بەاڵم هەر زوو بۆی دەركەوت كە هێزی دەریایی 
ئەڵمانیا هەر لە سەرەتاوە دەبێتە ئامانجی هێرشی 
مەترسیدارەكە”  “ناوچە  بە  ئەوەبوو  بەریتانیا، 
ل��ەوەش،  بەرگرتن  بۆ  ئینجا  بۆكرد.  ئ��ام��اژەی 
ئەڵمانیا  سیاسەتمەدارانی  لە  بەشێك  لەگەڵ 
هەڵمەتێكی چڕوپڕی پڕوپاگەندەی دەستپێكرد  و 
ئەو درۆیەی باڵوكردەوە كە بەرلین بە هۆكاری 
دەرەك��ی  بازرگانی  پاراستنی  بۆ   – ب��ەرگ��ری 
خۆی- كەشتیگەلەكە درووست دەكات  و نیازی 
ئەوەی نییە ملمالنێی كەشتیگەلی بەریتانیای پێ 

بكات.
لەگەڵ  درۆی  ئیسرائیل  شەستەكاندا  لە 
وی��الی��ەت��ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ك��رد دەرب����ارەی 
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ئەوەی  ترسی  لە  ساواكەی،  ئەتۆمییە  پرۆژە 
ناچار  جولەكەیە  واڵت��ە  ئ��ەو  ئەمریكا  ن��ەك 
گەر  تایبەت  ب��ە  ڕاب��گ��رێ��ت،  پ��رۆژەك��ە  ب��ك��ات 
ئەتۆمییەكانی  ڕاكتۆرە  لە  دەربكەوێت  بۆی 
 ،1969 ساڵی  دەگ���وزەرێ���ت.  چ��ی  )دی��م��ۆن��ا( 
یەكێكە  “ئ��ەوە  نوسیبووی:  كیسنجەر  هینری 
ب���ەردەوام  ئیسرائیل  ك��ە  پ��رۆگ��رام��ان��ەی  ل��ەو 
چەواشەی دەكردین لەبارەیەوە”. نموونەیەكی 
دیكەی لەم بابەتە، كاتێك ساڵی 1963 یەكێتی 
لە  هێرشبردنی  مووشەكی  كۆمەڵێك  سۆڤێت 
جار  چەندین  ئ��ەوەی  دوای  جێگیركرد،  كوبا 
دڵنیاكردەوە  كنێدی-یان  س��ەرۆك  ئ��ی��دارەی 
نانێن.  لەوجۆرە  مەترسیداری  هەنگاوی  كە 
ئامانجەكە ئەوەبوو كە سەرۆك كنێدی بخەنە 
دۆخێكەوە كە پاساوێكی نەبێت بۆ جموجۆڵ 

مەگەر دوای جێگیركردنی موشەكەكان. 
هەروەها دەبینین هەندێك واڵت لە بایەخی 
ه��ێ��زی س��ەرب��ازی��ی خ��ۆی��ان ك��ەم دەك��ەن��ەوە، 
ی��ان دەی��ش��ارن��ەوە، ت��ا ئ��ەوك��ات��ەی دەرف��ەت��ی 
هێرشی واڵتانی نەیار ناهێڵن، یان بە گۆڕینی 
توانای  بەهێزكردنی  یان  خۆیان،  ستراتیژی 
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بەرگری، یاخود دروستكردنی چەكی زیاتری 
لەوجۆرەی كە هەیەتی. بۆ نموونە لە جەنگی 
شێوەیەكی  بە  بەریتانیا  جیهانیدا،  یەكەمی 
لەپێناو  دروستكرد،  تانك-ی  نهێنی،  ت��ەواو 
بەرەی  سەربازییەكەی  بەستەڵەكە  شكاندنی 
الی خۆرئاوا. ئینجا بۆ شاردنەوەی ئەو چەكە 
بەكاری  لەدژیان  ئەوەی  پێش  ئەڵمانەكان  لە 
زنجیریەك  بەریتانیا  سەركردەكانی  بهێنن، 
پڕوپاگەندەی  نمونە،  بۆ  باڵوكردەوە.  درۆیان 
تانكەری  ئ��ەوە  گوایە  ب��اڵوك��ردەوە  ئ��ەوەی��ان 
گواستنەوەی ئاوە بۆ هێڵەكانی پێشەوە، نەك 
جەنگی”،  “كەشتی  ی��ان  جەنگی  وێ��ران��ك��ەری 
جا ئەو ناوەیان وەكو نهێنی لەنێوان خۆیاندا 
بەكاردەهێنا، ئیتر لەوێوە ئەو ناوەی بەسەردا 
لەوە  بەریتانییەكان  ه��ەروەه��ا   .)Tank( ب��ڕا 
زیاتر وتیان، ئەو كارخانەیەی كە تانكەرەكانی 
ت��ێ��دا دروس����ت دەك���رێ���ت، ت��ای��ب��ەت ن��ی��ی��ە بە 
جگە  جەنگیی.  ك��ەرەس��ت��ەی  دروس��ت��ك��ردن��ی 
كە  نیشاندەدا  وای��ان  بەریتانییەكان  ل��ەوەش، 
دەكرێن،  جێگیر  ڕوسیا  و  ڕووە  تانكەرەكان 
بە  تەنانەت  ب��ەرەی خ��ۆرئ��اوا.  و  ن��ەك ڕووە 
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لەسەر  ڕووس���ی  پیتی  ب��ە  12ئینچ  ب��ەرزی��ی 
بەرەو  ورد،  “ورد  نوسرابوو:  هەریەكێكیان 

پیترۆگراد”.
ل��ەم��اوەی پ��ان��زە س��اڵ��ی ك��ۆت��ای��ی جەنگی 
س�������ارددا، م��ۆس��ك��ۆی��ش ه���ەم���ان ڕێ���ك���اری 
گ��رت��ەب��ەر ب��ۆ م��ام��ەڵ��ەك��ردن ل��ەگ��ەڵ چەكە 
ئیمزاكردنی  س���ەرب���اری  ب��ای��ۆل��ۆژی��ی��ەك��ان��ی. 
بایۆلۆژی  چەكە  قەدەغەكردنی  پەیماننامەی 
خرابووە   1975 ئ��ازاری  كە  كوشندەكان،   و 
سۆڤێتییەكان  كەچی  جێبەجێكردنەوە،  بواری 
دەستیانكرد  كاتێك  ڕەتكردەوە،  پەیمانەكەیان 
ب��ە پ��ەرەپ��ێ��دان��ی پ��رۆگ��رام��ە چ��ڕەك��ەی��ان بۆ 
ئەتۆمی.  ب��ای��ۆل��ۆژی  و  چەكی  بەرهەمێنانی 
نەبوو  ئەوە  بۆ  تەنها  هەوڵیان  سۆڤێتییەكان 
بەڵكو  بشارنەوە،  جیهان  لە  پرۆگرامەكە  كە 
بە   1979 لەبارەیەوە. ساڵی  كرد  درۆیشیان 
هەڵماڵرا،  درۆی��ە  ئەو  لەسەر  پ��ەردە  ت��ەواوی 
شاری  نزیك  لە  ك��ەس  س��ەد  نزیكەی  كاتێك 
دوای  دەس��ت��دا،  ل��ە  گیانیان  )سڤردلۆڤسك( 
بوون،  ئەنتراكس  ڤایرۆسی  تووشی  ئ��ەوەی 
ك��ە ب��ە ڕێ��ك��ەوت ل��ە دام��ەزراوەی��ەك��ی چەكی 
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لە ترسی  ئینجا  بایۆلۆژییەوە دزەی كردبوو. 
ڕەتكردنەوەی  بە  نەكرێن  تۆمەتبار  ئ��ەوەی 
ئ��ەوەی��ان��ك��رد  پ��ڕوپ��اگ��ەن��دەی  پەیماننامەكە، 
گۆشتی  خواردنی  هۆی  بە  خەڵكە  ئەو  گوایە 
بەم  ئا  ل��ەدەس��ت��داوە.  گیانیان  ژەه��راوی��ی��ەوە 
هاوشێوەی  ڕەف��ت��ارە،  ئەم  ئامانجی  شێوەیە 
واڵتانی  بەسەر  زاڵبوونە  پێشوو،  حاڵەتەكانی 

نەیاردا.
جۆری سێیەم، كاتێكە كە سەرانی واڵتێك 
واڵتێكی  بەرامبەر  دوژمنكارییەكانیان  نیازە 
بەرامبەر  ئەوەی واڵتی  بۆ  دەشارنەوە،  دیكە 
نەزانێت كە پەالمار دەدرێت. لەوانەیە باشترین 
نمونەی ئەمجۆرە درۆیە هەوڵەكانی هیتلەربێت 
لەماوەی نێوان سااڵنی 1933و 1938دا، كە 
واڵتانی ئەوروپی هێنابووە سەر ئەو بڕوایەی 
لەژێرەوە سووربوو  ئاشتییە، كەچی  پابەندی 
“گەر  ڕایگەیاند:   1934 لەسەر جەنگ. ساڵی 
مەسەلەكە پەیوەست بێت بە ئەڵمانیاوە، ئەوا 
جەنگێكی دیكە ڕوون��ادات. ئەڵمانیا لە هەموو 
مەرگەساتی  و  زیان   لە  باشتر  دیكە  واڵتانی 
كێشەكانی  ئێمە  ب��ڕوای  بە  تێدەگات.  جەنگ 
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و  چ���ارەس���ەر   ج��ەن��گ  ب��ە  ئەڵمانیا  ئێستای 
بەناوبانگی  وتارێكی  لە  ناكرێنەوە”.  یەكالیی 
)سپۆرتپاالست( وەرزش  كۆشكی  لە  دیكەدا 
تووندەكانی  پشێوییە  گەرمەی  لە  بەرلین،  ی 
ڕێككەوتنە  ئیمزاكردنی  پێش  و  ڕۆژگارە   ئەو 
بوێرییەوە  ب��ەوپ��ەڕی  میونیخ،  قێزەونەكەی 
نیازی خۆی ئاشكرا كرد و وتی: “دوا ئامانج 
ئیلسودیت  هەرێمی  كە  ئەوەیە  ئەوروپادا  لە 
كە  دەریخست  مێژوو  ئەڵمانیا”.  سەر  بخەمە 
هەردوو لێدوانەكەی، درۆی ڕۆشن  و ڕاشكاو 

بوون.
نموونەیەكی تری ئەمجۆرە درۆیە هەیە كە 
تایبەتە بە ژاپۆن  و یەكێتی سۆڤێت لە دوایین 
زۆرب��ەی  جیهانیدا.  دووەم���ی  جەنگی  ساڵی 
ساڵەكانی جەنگ، ڕێككەوتنی بێالیەنی هەبوو 
لە شوباتی  ب��ەاڵم  واڵت��ەدا،  دوو  ئەم  لەنێوان 
1945دا لە یاڵتا، ستالین بەڵێنی دابە چەرچڵ  
بەزاندنی  دوای  مانگ  س��ێ   ك��ە  ڕۆزڤلێت  و 
ئەڵمانیای نازی، سوپای سوور پەالماری ژاپۆن 
یاڵتا دەگوزەرا، ژاپۆنییەكانی  لە  دەدا. ئەوەی 
پرسیاریان  ل��ەوب��ارەی��ەوە  گومانەوە،  خستە 
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ل��ە مۆسكۆ ك��رد، ب��ۆی��ان دووپ���ات ك��ردن��ەوە 
لە  جێگیرە”  و  ئاسایی   “پەیوەندییەكەیان  كە 
لە  كەچی  بیالیەنی.  ڕێككەوتنی  سەربنەمای 
هەشتی ئابی 1945دا سۆڤێت هێرشی كردە 

سەر ژاپۆن. 
دەیانەوێت  كە  ئەو سەركردانەی  زۆرجار 
ب��ش��ارن��ەوە،  واڵت��ێ��ك  دژی  جموجۆڵەكانیان 
كاتێك  تایبەت  ب��ە  ب��ك��ەن،  درۆ  دەب��ن  ن��اچ��ار 
ڕۆژنامەنووسان پرسیاریان لێدەكەن دەربارەی 
ئامانجی  دی��ارە  داه��ات��ووی��ان.  ئۆپەراسیۆنی 
ئەمجۆرە درۆیە، واڵتەكەیە، نەك خەڵكەكەی. 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی  كەمپینی  ل��ە  ن��م��وون��ە،  ب��ۆ 
كنێدی  ج��ۆن   ،1960 ساڵی  سەرۆكایەتیدا، 
ویالیەتە  داوای��ك��رد  دیموكراتەكان،  كاندیدی 
بەرهەڵستكارانی  پشتیوانی  یەكگرتووەكان 
س��ەراوژێ��رك��ردن��ی  ب��ۆ  بكات  كاسترۆ  ڤیدیل 
ڕكابەریشی  نیكسۆنی  ڕیچارد  كوبا.  ڕژێمی 
دەیزانی كە ئەمریكا تا سەر ئێسك سەرقاڵی 
ئەو پرۆژەیەیە، بەاڵم دركی بەوە كردبوو كە 
كارەكە ئاشكرا دەبێت ئەگەر ئەویش پشتیوانی 
بۆچوونەكەی كنێدی بكات. بۆیە دەبینین چۆن 
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دەدات���ەوە  كنێدی  پێشنیارەكەی  بەرپەرچی 
“ترسناكترین  ك��ە  دەك���ات  وەس��ف��ی  ب���ەوە   و 
كەمپینی  لە  كە  نابەرپرسیارانەیە  ڕاسپاردەی 
سەرباری  كرابێت”،  پێشنیار  هەڵبژاردنەكاندا 
ب��ووە كە  ب��ەوە  ن��اخ��ەوە متمانەی  ئ��ەوەی لە 
حكومەتیشدا  ل��ەن��ێ��و  ب��اش��ە و  ب��ی��رۆك��ەی��ەك��ی 
داكۆكی لێكردووە. نیكسۆن درۆی دەكرد بۆ 
ئەمریكا.  گەلی  نەك  كاسترۆ،  چەواشەكردنی 
ویستوویەتی  ك��ە  جێدێڵم  ئێوە  ب��ۆ  ئ���ەوەش 

ڕاستگۆ بێت یان نا. 
سكرتێری  پ��اوڵ،  ج��ودی   ،1980 نیسانی 
ڕۆژن���ام���ەوان���ی���ی س�����ەرۆك ج��ی��م��ی ك��ارت��ەر 
كاتێك  ه��اوش��ێ��وەوە،  هەڵوێستێكی  ك��ەوت��ە 
دەربارەی  لێكرد  پرسیاری  ڕۆژنامەنووسێك 
ڕاس��ت��ی ئ����ەوەی گ��وای��ە ئ��ەم��ری��ك��ا ب��ە ن��ی��ازە 
ئۆپەراسیۆنێكی سەربازی دژی ئێران ئەنجام 
ئەمریكا12.  بارمتەكانی  ڕزگاركردنی  بۆ  بدات 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە   ،1980 نیسانی  25ی  ڕۆژی   12
كۆماندۆزی  نهێنی  ئۆپەراسیۆنێكی  ئێران  لە  ئەمریكا 
لە  ئەمریكییەی  بارمتە   52 ئەو  ڕزگاركردنی  بۆ  ئەنجامدا 
كرابوون.  دەستبەسەر  تاران  لە  ئەمریكا  باڵیۆزخانەی 
)Eagle Claw( :ئۆپەراسیۆنەكە چەند ناوێكی لێنرا، لەوانە
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هەرچەندە ئەو دەنگۆیە ڕاستبوو، بەاڵم پاوڵ 
هیچ بژاردەیەكی لە بەردەستدا نەبوو جگە لە 
درۆ  و نكۆڵیكردن لەو بابەتە، چونكە گەر ئەو 
زانیارییەی پشتڕاست بكردایەتەوە، حكومەتی 

بەاڵم سەرەنجام   ،)Rice Bowl( )Evening Light(و  و 
سكشتێكی گەورەی هێنا. سەرۆك جیمی كارتەر پێی وابوو 
ئەمریكا  سەرۆكایەتی  پۆستی  بۆ  هەڵبژاردنەوەی  شكستی 
بەهۆی شكستی ئەو ئۆپەراسیۆنەوە بووە. ئۆپەراسیۆنەكە 
بووەوە و  كێشەیەك  چەند  ڕووبەڕووی  لە سەرەتاوە  هەر 
هێلیكۆپتەر  فڕۆكەی  هەشت  هەڵوەشاندنەوەی.  هۆی  بووە 
بیابانی  لە  كران  گردبوونەوەیەك  شوێنی  ڕەوانەی 
گەیشتن،  سەالمەتی  بە  دانەیان  پێنج  تەنها  بەاڵم  تەبس، 
دووەمیا  بوو،  میكانیكی  گرفتی  دووچاری  یەكەمیان 
تێكشكا.  سێیەمیشیان  كەوت،  لەكار  گەردەلوولەوە  بەهۆی 
كەمتر  گەیشتنی  كە  ئەوەی  لەسەر  هەبوو  كۆدەنگییەك 
مانای سەرنەگرتنی  مەبەست  بۆ شوێنی  فڕۆكە  لە شەش 
ئۆپەراسیۆنەكەیە. كاتێك بڕیاری هەڵوەشاندنەوەكەش درا، 
كەوتە  دیكەشیان  یەكێكی  فڕۆكەكاندا  گەڕانەوەی  لەمیانی 
خوارەوە و خۆی كێشا بە دانەیەكی دیكەدا كە سوتەمەنی و 
فڕۆكەكە  هەڵگرتبوو،  سەربازی  پێویست و  كەرەستەی 
گڕی گرت و لە ئەنجامدا شەش سەربازی ئەمریكی گیانیان 
كە  سەركەوت  ریگان  رۆناڵد  هەڵبژاردنەدا  لەو  لەدەستدا. 
بۆ  دانوستان  بە  دەستیكردبوو  جەزائیر  نێوەندگیریی  بە 
ئازادكردنی بارمتەكان، پاش بەسەربردنی 444 ڕۆژ لەناو 

باڵیۆزخانەی ئەمریكا لە تاران.  
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ئێران بە ئۆپەراسیۆنەكەی دەزانی. بۆیە پاوڵ 
ناچاربوو، ڕۆژنامەنووسەكە چەواشە بكات.

درۆ  واڵتێك  لەمەیاندا  چ���وارەم،  ج��ۆری 
دەكات بۆ شاردنەوەی نیازە دوژمنكارییەكانی 
ئامانجی  بە  ن��ەك  ن��ەی��ار،  واڵتێكی  بەرامبەر 
بەڵكو  پەالماردانەكە،  پرۆسەی  كارئاسانی 
واڵت��ە.  ئ��ەو  تووڕەكردنی  لە  خۆپاراستن  بۆ 
ئەم لۆژیكە بەڕۆشنی لە ڕۆژگاری سەرەتای 
واڵتانی  كاتێك  سەریهەڵدا،  س��ارددا  جەنگی 
ئەوروپای خۆرئاوا دوو پەیماننامەی بەرگریی 
پەیماننامەی  ئەوانیش  ئیمزاكرد،  هاوبەشیان 
)برۆكسل  پەیماننامەی  1947( و  )دن��ك��رك 
بۆ  پەیماننامەكە  ه��ەردوو  دەوترێت   .)1948
ئەڵمانیا  زۆرەكانی  خواستە  سنوورداركردنی 
پەیماننامەكە  هەردوو  لەڕاستیدا  بەاڵم  بووە، 
سۆڤێت  یەكێتی  پاوانخوازیی  جڵەوكردنی  بۆ 
فەرەنسا  بەریتانیا و  س��ەران��ی  ئ��ی��م��زاك��ران. 
كرد،  درۆی��ان  هاوپەیمانییانە  ئەم  دەرب��ارەی 
تووڕە  سۆڤێت  یەكێتی  نەیاندەویست  چونكە 
ب��ۆ سەر  دەزان���ی  ب��ە مەترسییان  ك��ە  ب��ك��ەن، 

خۆیان.
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واڵتێك  كە  دەبێت  كاتێك  پێنجەم،  ج��ۆری 
دەیەوێت كاربكاتە سەر هەڵسوكەوت  و چاالكی 
واڵت��ێ��ك��ی ن��ەی��ار، ئ��ەوی��ش ل��ە ڕێ��ی ه��ەڕەش��ەی 
پەالماردانی، تەنانەت ئەگەر نیازێكی ڕاستەقینەشی 
هەڕەشە  ئ��ەم  ج��ەن��گ.  ب��ەرپ��اك��ردن��ی  ب��ۆ  نەبێت 
خەیاڵییە بۆ دەستەمۆكردن و ناچاركردنی دوژمنە 
كە كارێك بكات كە پێشتر ئامادە نەبووە بیكات. 
1906دا  1905 و  سااڵنی  لە  ئەڵمانیا  ڕەفتاری 
دەربارەی تەنگژەی مەغریب، نموونەی ئەمجۆرە 
سووربوون  ئەڵمانیا  بڕیاربەدەستانی  درۆیەیە. 
ل��ەس��ەر درووس��ت��ك��ردن��ی ت��ەن��گ��ژەی��ەك ل��ەگ��ەڵ 
هۆی  ببێتە  كە  مەغریب،  دەرب���ارەی  فەرەنسا 
كە  لێكگەیشتنەكەی  یاداشتی  هەڵوەشاندنەوەی 
تازە لەنێوان بەریتانیا  و فەرەنسا ئیمزا كرابوو. 
كرد  جەنگێكی  بەرپاكردنی  هەڕەشەی  ئەڵمانیا 
سەرباری  مەرامە،  ئەو  بەدیهێنانی  ئامانجی  بە 
ئ���ەوەی ك��ە وەك م��ێ��ژون��ووس )ن��ۆرم��ان ڕی��چ( 
سەربازی  چارەسەری  لە  »بیر  نووسیویەتی: 
هیچ  لە  ئەڵمانیا  سەركردەكانی  نەكرابووەوە  و 
نەبوون  جەنگ  الیەنگری  ملمالنێكەدا  قۆناغێكی 

بەرامبەر مەغریب«. 
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هەروەها دەكرێت ئەم ستراتیژی هەڕەشەی 
بەرگرتن  ب��ۆ  كاربهێنرێت  ب��ە  بنەمایە  ب��ێ  
بەدیهێنانی  لە  بێت  ب��ەردەوام  دوژمن  لەوەی 
ئامانجێكی دیاریكراو. بۆ نمونە، ساڵی 1986 
دڵ��ەڕاوك��ێ   كەوتە  ڕیگان  س��ەرۆك  ئ��ی��دارەی 
گریمانییەكانی  تیرۆریستییە  نیازە  دەربارەی 
موعەمەر قەزافی سەرۆكی لیبیا. بۆ بەرگرتن 
درۆی  ڕاپۆرتی  سپی  كۆشكی  خواستە،  لەو 
»وەشاندنی  ئەگەری  دەرب��ارەی  باڵوكردەوە 
گورزی دیكە لە سەرۆك قەزافی، بۆردومان، 
ی���ان ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ك���ودەت���ای س���ەرب���ازی بۆ 
س��ەرەڕای  دەس���ەاڵت«.  لە  دوورخستنەوەی 
ئەوەی ئەمریكا نیازی نەبوو گورزی دیكە لە 
ئەوەبوو  مەبەستەكە  بەاڵم  بووەشێنێت،  لیبیا 
و  وەربگرێت   بەهەند  هەڕەشەیە  ئەو  قەزافی 
یارمەتیدانی  چاالكیی  لە  هەڵبگرێت  دەس��ت 

تیرۆریزم. 
لە  )ن��ات��ۆ(  ئەتۆمیی  سیاسەتی  ه��ەروەه��ا 
سەروبەندی جەنگی سارددا، نموونەیەكی تری 
سیاسەتێكی  ڕاگرتنی  بۆ  درۆینەیە  هەڕەشەی 
دیاریكراو. هەڵوێستی ڕەسمیی ناتۆ ئەوەبوو گەر 
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واڵتانی پەیمانی )وارشۆ(13 پەالماری ئەوروپای 
خۆرئاوا بدەن  و بە ئەڵمانیادا پێشڕەوی بكەن، 
چەكی  ن��اچ��اردەب��ێ��ت  )ن��ات��ۆ(14  پەیمانی  ئ���ەوا 
ئەتۆم بەكاربێنێت بۆ ئەوەی یەكێتی سۆڤێت  و 

كە  بوو  سەربازی  هاوپەیمانییەكی  وارشۆ،  پەیمانی   13
پێكهاتبوو  دەكرد،  سەركردایەتی  جاران  سۆڤیەتی  یەكێتی 
لە حەوت واڵتی ئەوروپای خۆرهەاڵت، ئەوانیش بولگاریا و 
چیكۆسلۆڤاكیا و ئەڵمانیای خۆرهەاڵت و هەنگاریا و پۆڵەنداو 
)رێككەوتنی  ڕەسمییەكەی  ناوە  بوون.  ئەلبانیا  رۆمانیا و 
وەك  بوو،  هاوكاری(  هەماهەنگی و  دۆستایەتی و 
لە  خۆرئاوا  ئەڵمانیای  ئەندامێتی  بەرامبەر  كاردانەوەیەك 
 1991 تەمموزی  دامەزرا.  1955دا  ساڵی  لە  ناتۆ  پەیمانی 
یەكەمی  كانوونی  ڕاگەیەندرا،  وارشۆ  هەڵوەشانەوەی 

1991یش یەكێتی سۆڤیەت هەڵوەشایەوە.  
ئەتڵەنتیك(،  باكووری  )ڕێكخراوی  ناتۆ:  پەیمانی   14
دامەزراوە و   1949 ساڵی  كە  سەربازییە  هاوپەیمانییەكی 
واڵت   28 بەلجیكایە،  پایتەختی  برۆكسلی  لە  بارەگاكەی 
لە  بەرگری  دەدەن  پەیمان  ئەندامەكانی  ئەندامن.  تێیدا 
هەڕەشە  ڕووبەڕووی  كە  بكەن  ئەندام  واڵتێكی  هەر 
یەكگرتنەوەی  بەرلین و  دیواری  ڕوخانی  دوای  ببێتەوە. 
بوو  خەریك  سۆڤیەت،  یەكێتی  هەڵوەشانەوەی  ئەڵمانیا و 
خاوەنەكانی  وادیارە  بەاڵم  هەڵوەشێتەوە.  هاوپەیمانییەكە 
بەشداریی  ناتۆ  بكەن،  مانەوەی  لە  پارێزگاری  دەیانەوێت 
ئەفغانستان.  بۆسنە و  لە  ئاشتیپارێزی  پرۆسەكانی  لە  كرد 
ئەوەی جێی سەرنجە، زۆربەی ئەندامانی پێشووی پەیمانی 
ئێستا  بەشێكیشیان  ناتۆ،  ئەندامی  ببنە  حەزدەكەن  وارشۆ 

ئەندامن.
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چاالكییەكانیان  دەستبەرداری  هاوپەیمانەكانی 
پێشوویان.  پێگەكانی  ب��ۆ  ب��گ��ەڕێ��ن��ەوە  و  ب��ن  
ب��ڕی��اردەرەك��ان��ی  گرنگە  كەسایەتییە  ك��ەچ��ی 
ئیدارەی ئەمریكا، لەوانەش هینری كیسنجەری 
وەزیری دەرەوە  و ڕۆبەرت ماكنمارا وەزیری 
پشتیوانی  ب��وون  و  ڕازی  ئاشكرا  بە  بەرگری 
حكومەتدا  ل��ە  كاتێك  ك��رد  سیاسەتەیان  ئ��ەو 
پاشگەز  نەمان،  حكومەت  لە  كە  ب��ەاڵم  ب��وون، 
چەكی  ناكرێت  وتیان  ئاشكرا  بە  و  ب��وون��ەوە  
خۆرئاوای  پاراستنی  بۆ  بەكاربهێنرێت  ئەتۆم 
یەكێتی  بەرفراوانی  لە هەر هێرشێكی  ئەوروپا 
ب��ژاردەی��ەدا  ئ��ەو  لەگەڵ  بۆیە  ئ��ەوان  سۆڤێت. 
نەبوون، چونكە پێیانوابوو بەدڵنیاییەوە یەكێتی 
سۆڤێتیش بە چەكی ئەتۆم وەاڵمی هێرشی لەو 
جۆرە دەداتەوە، بەوەش هەردووال ڕووبەڕووی 
خ��ۆك��وش��ت��ن��ی ب���ە ك���ۆم���ەڵ دەب����ن����ەوە. ل��ەگ��ەڵ 
لۆژیكی  ناتۆ،  بڕیاربەدەستانی  الی  ئەوەشدا، 
بۆ  كە  سۆڤێت،  یەكێتی  بدەنە  هۆشداری  بوو 
جبەخانە  خۆرئاوا،  ئەوروپای  لە  بەرگریكردن 
ئەتۆمییەكەی بەكاردێنێت، تەنانەت گەر بشزانن 
مۆسكۆ  چونكە  شێتانەیە،  بیرۆكەیەكی  ئ��ەوە 



جۆن جەی میرشەمیر 100

دڵنیا نەبوو كە ئەوان كاری وا ناكەن، ئەوەش 
هەڵوێستی ناتۆی بەهێز كردبوو. 

جۆری شەشەم، دەشێت سەركردەكان درۆ 
بكەن بۆ تووڕەكردنی واڵتێكی دیكە بۆ ئەوەی 
پەالماریان بدات، یان پەالماری واڵتێكی دیكە 
پێش جەنگی  )بسمارك(15  ڕەفتارەكەی  بدات. 
یەكێكە   ،1870 لەساڵی  –ئیسپانیا  بوروسیا 
ت��ووڕەك��ردن  ج��ۆرەك��ان��ی  بەناوبانگترین  ل��ە 
ك��ە دەس��ەاڵت��دارێ��ك پ��اس��او دەدات���ە واڵتێكی 
بسمارك  ب��دات.  واڵتەكەی  پەالماری  تا  دیكە 
لەڕێی درۆی هەڵبەستراوی ناوازەوە، ئەمەی 
لەسەر  بوو  بورسیا سوور  ڕاوێژكاری  كرد. 

15 ئۆتۆڤان بسمارك، سیاسەتمەدار و ڕاوێژكار و یەكخەری 
تا 1890 هەژموونی خۆی سەپاند  لەساڵی 1860  ئەڵمانیا. 
شەستەكانی  لە  ئەوروپادا.  سیاسی  گۆڕەپانی  بەسەر 
سەدەی نۆزدەدا چەند حەنگێكی هەڵگیرساند كە بوونە هۆی 
شا   1862 ساڵی  ئەڵمانییەكان.  میرنشینە  یەكخستنەوەی 
دەستنیشانی  سەرۆكایەتی  وەزیری  وەك  یەكەم  فیلهیلمی 
ئاسنینەكە  ڕاوێژكارە  بە  ڕاوێژكار،  بووە  پاشان  كرد و 
ناوی دەركرد. ساڵی 1871 ئەڵمانیا بوو بە ئیمپراتۆریەت و 
فیلهیلمی  شا  ئەودا  سەردەمی  لە  بوو،  بەهێزتر  ڕاوێژكار 
یەكەم بوو بە قەیسەر. بەاڵم ساڵی 1890 قەیسەر فیلهیلمی 

دووەم لەكار الیبرد.
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تووڕەكردنی  دەی��زان��ی  ئەڵمانیا،  یەكخستنی 
بروسیا،  دژی  شەڕ  ڕاگەیاندنی  بۆ  فەرەنسا 
تەنگژەیەكی  درووس��ت��ك��ردن��ی  ت��ەن��ان��ەت  ی��ان 
گەورە بۆ ئەوەی فەرەنسا بخاتە نێو ئاژاوەوە، 
یارمەتیدەدات بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكەی. بۆیە 
چڕكردەوە  هەوڵەكانی  1870دا  بەهاری  لە 
سەر  بۆ  )بروسیا(16وە  لە  میرێك  دانانی  بۆ 
دەی��زان��ی  ئیسپانیا،  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی  ع��ەرش��ی 
ئ���ەو ك����ارەی دەب��ێ��ت��ە م��ای��ەی ت��ووڕەب��وون��ی 
فەرەنسا. ئینجا نكۆڵیشی دەكرد كە ڕۆڵی لەو 
پیالنگێڕییەدا هەبێت، ئەو نكۆڵییەشی درۆ بوو. 
گرنگتری  گ��ەورەت��ر و  درۆیەكی  بسمارك 
كرد، كاتێك فێڵی كرد لە نامە بەناوبانگەكەی 
ئیمس )Ems Dispatch( لە قەیسەر فیلهیلمی 
یەكەمەوە17 بۆ ناپلیۆنی سێیەم18. دوای شكستی 
خایاند،  1918ی  تا   1525 لەساڵی  بروسیا  شانشینی   16
تا  فەرەنساوە  لە  واڵت  شەش  لەنێوان  دابەشكرا  پاشان 

روسیا.
پاشای  یەكەم  بە  بوو   1861 ساڵی  یەكەم،  17فیلهیلمی 
قەیسەری  یەكەم  بە  بوو   1871 ساڵی  پاشان  بروسیا، 
ئەڵمانی لە رایخی دووەم دوای یەكخستنی ئەڵمانیا لەسەر 

دەستی بسمارك.
میراتگری  پۆناپارت  ناپلیۆن  لویس  دووەم،  ناپلیۆنی   18
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هەوڵەكەی بۆ دانانی میرە بروسییەكە لەسەر 
لە  داوای��ان  فەرەنسییەكان  ئیسپانیا،  عەرشی 
لەوجۆرە  كاری  كە  بدات  بەڵێن  قەیسەر كرد 
دووبارە نەكاتەوە. هەڵبەت قەیسەر لە وەاڵمە 
ن��ووس��راوەك��ەی��دا ئ��ەو داوای���ەی ڕەت��ك��ردەوە، 
بۆ  ك��راوەی��ی هێشتەوە  بە  ب��ەاڵم دەرگ��اك��ەی 
دانووستانەكانی داهاتوو. جا لە ترسی ئەوەی 
دۆخەكە بەرەو چارەسەرێكی ئاشتیانە بڕوات، 
نامەكەی  ڕەشنووسی  دەستكاریی  بسمارك 
قەیسەری كرد، بە جۆرێك كە قەیسەر تەنها 
یەكجاری  ب��ە  بەڵكو  »ن��ەخ��ێ��ر«،  ن��ەی��وت��ووە 
دەرگای داخستووە لەبەردەم هەر دانوستانێك 
دەربارەی مەسەلەكە لە داهاتووشدا. كاتێكیش 
ب��اڵوك��رای��ەوە،  نامەكە  ساختەكراوی  كۆپیی 
گرتەوە.  فەرەنسای  سەرانسەری  تووڕەیی 

 1873 ساڵی  لەدایكبووە و   1808 ساڵی  یەكەمە،  ناپلیۆنی 
مردووە. ساڵی 1848 تا 1852 سەرۆك كۆماری فەرەنسا 
بەدەنگدانی  كە  بوو  فەرەنسا  سەرۆكی  یەكەم  بوو، 
راستەوخۆ هەڵبژێردرا، دوای ئەوەی دەستوور و پەرلەمان 
بكاتەوە،  كاندید  بۆ جاری دووەم خۆی  لەوەی  رێگربوون 
ساڵی 1851 كودەتایەكی رێكخست و خۆی وەك ئیمپراتۆر 

ناساند بە نازناوی ناپلیۆنی سێیەم لە ساڵی 1853دا.
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بە  سێیەم  ناپلیۆنی  كەمیش،  ماوەیەكی  دوای 
گەمژەییەكی ئاشكراوە، جەنگی لەدژی بروسیا 

ڕاگەیاند.
جۆری حەوتەم، كاتێك دەبێت كە واڵتێك 
مەترسی  دۆستەكانی  واڵتە  ل��ەوەی  نیگەرانە 
واڵتێكی نەیاری بە هەند وەرناگرن، بۆیە پەنا 
دەباتە بەر درۆكردن، لە ڕێی قەبەكردنی توانای 
جەنگی  و ڕەفتاری دوژمنكارانەی ئەو واڵتە، 
بۆ ئەوەی سەرنجی واڵتە دۆستەكانی بەالی 
 2003 ساڵی  ڕابكێشێت.  دڵەڕاوكێدا  و  ترس  
ئەمجۆرە  بۆ  پەنای  بوش  س��ەرۆك  ئیدارەی 
درۆیە برد، كاتێك هەستی كرد چین  و ژاپۆن  و 
كۆریای باشوور، زۆر گوێ  بە مەترسییەكانی 
كۆریای باكوور نادەن. بۆ ئەوەی سەرنجیان 
ڕابكێشێت، ئیدارەی ئەمریكا چەند كارمەندێكی 
ڕەوان���ەی  نیشتمانی  ئاسایشی  ئەنجومەنی 
بكەن  ئەوە  بانگەشەی  ئەوەی  بۆ  كرد  ئاسیا 
بە  یۆرانیۆمی  م���ادەی  ب��اك��وور  ك��ۆری��ای  ك��ە 
هیكسافلۆراید(  )یۆرانیۆمی  فرۆشتووە،  لیبیا 
درووس��ت��ك��ردن��ی  بنچینەیی  پ��ێ��ك��ه��ات��ەی  ك��ە 
نەبوو.  ڕاس��ت  ئ��ەوە  هەڵبەت  ئەتۆمە.  چەكی 
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ئەوە پاكستان بوو نەك كۆریای باكوور، كە 
مادەكەی فرۆشتبووە لیبیا. سەرباری ئەوەی 
لە  ئەو مادەیەی  پاكستانیش  نەبوو  كە دوور 
كۆریای باكوور وەرگرتبێت، بەاڵم بەڵگەیەكی 
كە  بیسەلمێنێت  نەبوو  لەبەردەستدا  ئاشكرا 
لیبیا.  دەگ��ات��ە  سەرەنجام  زانیویەتی  كۆریا 
دوو  ئ��ەوە  بەڵگەكان،  بەگوێرەی  لەڕاستیدا، 

سەودانامەی جیاجیا بووە. 
ج����ۆری ه��ەش��ت��ەم، ئ����ەوەش ك��ات��ێ��ك��ە كە 
دەدەن  چەواشەكاری  هەوڵی  سەركردەكان 
و  س��ی��خ��وڕی   پ��رۆس��ەك��ان��ی  ئاسانكاریی  ب��ۆ 
سووككردنی  بۆ  یان  ئاشتیدا،  لەكاتی  تێكدان 
نێودەوڵەتی  ئ��اب��ڕووچ��وون��ی  ئەنجامەكانی 
ڕەفتارەیاندا.  ئ��ەو  ئاشكرابوونی  حاڵەتی  لە 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  كاتێك  نموونە،  بۆ 
سیخوڕییەكانی  فڕۆكە  دەرب��ارەی  درۆیكرد 
لێی دەخ���وڕی  و  پ���اوەرز(  )گ��اری  )U2( كە 
كەوتە  سۆڤێت  خاكی  لەناو   1960 بەهاری 
سەرۆكی  ئایزنهاوەر  ل��ەوك��ات��ەدا  خ���وارەوە. 
ئ��ەم��ری��ك��ا ب��ەڕێ��وەب��وو ب����ەرەو ف��ەرەن��س��ا بە 
ڕێبەری  )خرۆشۆف(  لەگەڵ  دیدار  مەبەستی 



105بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

س��ۆڤ��ێ��ت و ڕێ��ك��ك��ەوت��ن ل��ەس��ەر ب��ەرگ��رت��ن لە 
ئەوەبوو  ئەتۆمییەكان،  چەكە  تاقیكردنەوەی 
بەڕوونی دووپاتی كردەوە كە نایەوێت بچێتە 
دەرب���ارەی  قسەیەكەوە  ئ��اڵ��ۆزی و  هیچ  نێو 
)U2(ی جێ مشتومڕ. دوای ئەوەی  فڕۆكەی 
ڕاگەیاند،  فڕۆكەكەی  تێكشكاندنی  خرۆشۆف 
ئینجا ئیدارەی ئەمریكا ڕایگەیاند كە فڕۆكەكە 
سیخوڕی نەبووە، بەڵكو فڕۆكەیەكی كەشناسی 
سۆڤێت  ئاسمانی  لە  ب��ووە  و  )ناسا(  سەربە 
ڕووس��ەك��ان،  كاتێكیش  ك���ردووە.  هەڵە  ڕێ��ی 
دۆزی��ی��ەوە  و  فڕۆكەكەیان  كاپتنی  )پ���اوەرز( 
ئەمریكا  ئ��ی��دارەی  ئینجا  ب��ەرچ��او،  خستیانە 
ئۆكسجینەوە  كەمیی  هۆی  بە  پێدەچێت  وتی، 
لە ئاسمانی سۆڤێت هۆشی لە دەست دابێت، 
بەاڵم سەرەنجام واشنتۆن دانی بەوەدا نا كە 
لەسەر  بووە  سیخوڕیدا  ئەركێكی  لە  پ��اوەرز 
درۆك��ە  كۆتایی  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  سۆڤێت،  خاكی 
چیرۆكێكی  ئ��ای��زن��ه��اوەر  ئ���ی���دارەی  ن��ەب��وو، 
هەڵبەست، گوایە سەرۆك ڕازی بووە لەسەر 
پرۆگرامێكی سیخوڕی، بەاڵم بۆ خۆی بەشدار 
فڕۆكەكاندا.  كارپێكردنی  پالنی  ل��ە  ن��ەب��ووە 
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ب��ەوەدا  دان��ی  ئایزنهاوەر  ئ��ەوە  دوای  كەچی 
تایبەتەكانی دزەكردن  و  نا: “هەموو ڕێنماییە 
چوونە ناوەوە، بە ئاگاداری و ڕەزامەندی خۆم 

بووە”.
س��ك��ان��داڵ��ە ق��ێ��زەون��ەك��ەی الڤ������ۆن19، كە 
دیكەی  نمونەیەكی  تێوەگالبوو،  ئیسرائیلی 
ئەمجۆرەی درۆكردنە لەنێوان واڵتاندا. ساڵی 
میسر  پەیوەندی  هەوڵیدا  ئیسرائیل   ،1954
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  و  بەریتانیا   لەگەڵ 
لەناو  ئیسرائیلی  تۆڕێكی سیخوڕیی  تێكبدات. 
تێكدانی  شێواندن  و  بۆ  خستەكار  میسردا 
دام�������ەزراوە ب��ەری��ت��ان��ی  و ئ��ەم��ری��ك��ی��ی��ەك��ان، 
میسرییەكان  دەرب��ك��ەوێ��ت  وا  كە  بەجۆرێك 
تەقاندنەوەی  دوای  كردەوانە.  لەو  بەرپرسن 
هەر دوو كتێبخانەی سەنتەری زانیارییەكانی 
لێدانی  قاهیرە  و  ئەسكەندەریە  و  لە  ئەمریكا 
شوێنێكدا،  چەند  لە  دیكە  ئامانجی  هەندێك 
چەند  ك��رای��ەوە  و  پیالنە  ئ��ەو  گ��رێ��ك��وێ��رەی 

بنحاس  ناونراوە،  ئیسرائیل  بەرگری  وەزیری  بەناوی   19
ئۆپەراسیۆنی  بەناوی  هەروەها   ،)1976  -1904( الڤۆن 

)سۆزانا(ش ناسرابوو.
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ت��ێ��ك��دەرێ��ك دەس��ت��گ��ی��رك��ران. ئ���ەوەش سەیر 
نەبوو كە )مۆشێ  شارێت( سەرۆك وەزیرانی 
ئ��ی��س��رائ��ی��ل درۆب���ك���ات  و ب��ڵ��ێ��ت: »ت��ێ��ك��ڕای 
مەسەلەكە تەڵەیەكی پووچە و لە ئەسكەندەریە 
ڕێكخراوە، دادگاییەكی كارتۆنییش سازكراوە 
كە  ج��وول��ەك��ە  كۆمەڵێك  دادگ��ای��ی��ك��ردن��ی  ب��ۆ 
كراونەتە قوربانی ڕستێك تۆمەتی درۆینە«. 

ئەمجۆرە درۆی��ە  ن��ۆی��ەم، واڵت���ان  ج��ۆری 
دەكەن بۆ باشكردنی دۆخی سەربازیی خۆیان 
ئۆپەراسیۆنە  بۆ  خۆسازدان  سەروبەندی  لە 
نمونە،  بۆ  جەنگدا.  ڕۆژگاری  سەربازییەكانی 
چەواشەكاریی  هەڵمەتێكی  بەریتانییەكان 
بەرفراوانیان دژی ئەڵمانیای نازی دەستپێكرد، 
كە درۆكردن تیایدا كارێكی ئاسایی بوو. لەو 
بەناوبانگەكەی  قسە  چەرچڵ  چوارچێوەیەدا 
كرد: »لە ڕۆژگاری جەنگدا ڕاستگۆیی دەبێتە 
شتێكی گرانبەها، بۆیە دەبێت بە دیواری درۆ 
دەورە بدرێت«. بەریتانییەكانیش لەمە بەدەر 
سەرۆكی  ڕۆزڤلێت   1942 ساڵی  ن��ەب��وون، 
تەنها  »ئامادەیە  ك��ردەوە:  دووپاتی  ئەمریكا 
چەواشەكاری بكات و ڕاستگۆ نەبێت، گەر ئەوە 
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لە  بۆ بردنەوەی جەنگەكە«.  بێت  یارمەتیدەر 
دووەمی  جەنگی  بەشدارانی  تێكڕای  ڕاستیدا، 
دژی  ستراتیژییان  درۆی  هەڵمەتی  جیهانی، 
نەیارەكانیان بەرپاكرد. هەڵبەتە ئەم ستراتیژییە 

لە هەموو جەنگێكدا پەیڕەو دەكرێت.
سەركردەكان  لەمجۆرەدا  دەی��ەم،  ج��ۆری 
پەنا بۆ درۆكردن دەبەن بۆ ئەوەی باشترین 
بە  واڵتەكەیان  ب��ەرژەوەن��دی  لە  دەستكەوت 
دانوستانە  و  گفتوگۆ   ل��ەك��ات��ی  دەستبهێنن 
ڕەسمییەكان لەگەڵ واڵتانی دیكەدا. لەوانەشە 
دەرب���ارەی  بكەن  هاوتاكانیان  ل��ەگ��ەڵ  درۆ 
كااڵ و تواناكانیان، لەوەش زیاتر لەوانەیە درۆ 
دەربارەی نرخی ناجێگیر بكەن- كە بە كەمتر، 
ن��اك��ەن.  ڕێككەوتن  ن��رخ��ە،  ل��ەو  ی��ان زۆرت���ر 
دەشێت نموونەی زۆر دەرب��ارەی ئەم جۆرە 
بكەوێت،  دەس��ت  ب���واردا  زۆر  لە  درۆی��ەم��ان 
دانوستانی  و  چ��ەك   ق��ەدەغ��ەك��ردن��ی  ل��ەوان��ە 
ڕاگ��رت��ن��ی ج��ەن��گ ل���ەب���واری ئ��ەم��ن��ی، ق���ەرزە 
لەبواری  بازرگانییەكان  مامەڵە  گشتییەكان  و 
ئابووریدا. بە هەرحاڵ، لەنێوان تاكەكان ڕێك 
مامەڵە  دەیانەوێت  كاتێك  ڕوودەدات،  ئەمە 
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بكەن لەسەر كڕینی ئۆتۆمبێل یان خانوویەك. 
ه��ەروەه��ا »ت��ی��ۆری دان��وس��ت��ان��دن« ك��ە لەم 
بواری  توێژەرانی  دواییدا سەرنجی  سااڵنەی 
ڕاك��ێ��ش��اوە،  نێودەوڵەتییەكانی  پەیوەندییە 
پێشبینی درۆ  و چەواشەكاری زۆر دەكات لە 
بارودۆخی لەمجۆرەدا. »هێزی دانوستاندن« 
خ��ەاڵت��ی  ه��ەڵ��گ��ری  شیلینگ  ت��ۆم��اس  وەك 
»هێزی  لە  بریتییە  دەڵێت:  ئ��اب��ووری،  نۆبڵی 
بێگومان  هەڵەدابردن«،  بە  و  چەواشەكاری  
»پێشكەشكردنی  لە  بریتییە  هەڵەدابردن،  بە 

زانیاریی ناڕاست«.
من زۆر سەرم سوڕماوە، چونكە ژمارەیەكی 
دیپلۆماتەكانم  س���ەرۆك و  نێوان  درۆی  ك��ەم 
بە  تایبەت  دانوستانەكانی  لە  كە  دۆزی��ی��ەوە، 
ڕێككەوتن  و پەیماننامەكاندا درۆ دەكەن و یەكتر 
چەواشە دەكەن. پێشبینی دەكرێت كە زۆر حاڵەتی 
لەوجۆرە هەبێت، بەاڵم گەر ئەوە ڕاست بێت، 
ئەوا بەدڵنیاییەوە بە تەواوی شاردراونەتەوە  و 
لە تۆمارەكانی مێژوودا نەماوون. كەواتە كاتێك 
كەسێك سەركەوتوو دەبێت لە چەواشەكردنی 
كەسێكی دیكەدا، گونجاوە یەكسەر شانازی بەو 
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چەواشەكراو  الیەنی  گەرنا،  بكات.  ڕەفتارەی 
دەك��ات  دانوستان  دووب��ارەك��ردن��ەوەی  داوای 
ڕێككەوتن  چیتر  یان  ڕێككەوتنەكە،  دەرب��ارەی 
لەگەڵ الیەنی چەواشەكار ناكات، بەاڵم ئەمجۆرە 
مشتومڕە لۆژیكی نییە – وەك پێشتر وتمان- 
ماوەیەكی  ب��ۆ  درۆی���ەك  نییە  ئ��اس��ان  چونكە 
باوەڕبكەین  سەختە  بۆیە  بشاردرێتەوە.  زۆر 
نێودەوڵەتییەكاندا  دانوستانە  لە  درۆك��ردن  كە 
هەمیشە ئاسایی بووە، بە بێ  ئەوەی ئەو درۆیانە 

ئاشكرا بكەین، چەند حاڵەتێكی كەم نەبێت.
یۆنان- دەرب���ارەی  حاڵەتانە  ل��ەو  یەكێك 
بودجەكەی  كورتهێنانی  ویستی  كاتێك  ���ە، 
بشارێتەوە، بۆ ئەوەی بتوانێت بچێتە ناوچەی 
گ��وێ��رەی ڕێ��س��اك��ان��ی یەكێتی  ب��ە  ی�����ۆرۆوە. 
ئەوروپا، ڕێگە بە هەر واڵتێكی ئەندام دەدرێت 
كاربێنێت،  بە  سەرەكی  دراوی  وەك  )ی��ۆرۆ( 
بە مەرجێك بتوانێت پارێزگاری لە كورتهێنان 
كۆی  %03ی  ل��ە  كەمتر  ڕێ���ژەی  ب��ە  ب��ك��ات 
داهاتی ناوخۆیی. كۆتایی نەوەدەكانی سەدەی 
ڕابردوو، كاتێك هەڵسەنگاندن دەكرا بۆ ئەوەی 
كە یۆنان بچێتە ناوچەی یۆرۆ، كورتهێنانەكەی 
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س���ن���ووری دی���اری���ك���راوی ب���ەزان���دب���وو. بۆ 
ئەسینا  كێشەیەدا،  ئ��ەم  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
دەربارەی ژمارەكان،  درۆیكرد  چەندین ساڵ 
كورتهێنانەكەی  كە  دەكرد  ئەوەی  بانگەشەی 
ن��ەدەك��رد.  ڕاس��ت��ی  ب��ەاڵم   ،03% ل��ە  كەمترە 
بوو،  س��ەرك��ەوت��وو  سەركێشییەكەی  كەچی 

ساڵی 2001 توانی یۆرۆ بە كاربێنێت. 
ویالیەتە  پەنجاكاندا،  سەرەتای  لە  هەروەها 
یەكگرتووەكان درۆی كرد لەگەڵ هاوپەیمانەكانی 
لە ئەوروپای خۆرئاوا )فەرەنسا ، ئەڵمانیا ، ئیتالیا  
پەسەندكردنی  ب��ۆ  ب��ەن��ەل��ۆك��س(20  واڵت��ان��ی  و 
ئەوروپی،  هاوبەشی  بەرگری  ڕێككەوتننامەی 
ئ��ی��دارەی  ك���رد.  ئیمزایان   1952 مایسی  ك��ە 
پەسەندكردنەكە  تەواوی  پشتیوانی  ئایزنهاوەر 
یارمەتیدەری  هەنگاوە  ئەو  هیوایەی  بەو  بوو، 
بێت بۆ درووستكردنی هاوسەنگی لەگەڵ یەكێتی 
سۆڤێت، دوای ئەوەش ئەمریكا بتوانێت زۆربەی 
هێزەكانی لە ئەوروپای خۆرئاوا بكشێنێتەوە. وەك 
مێژوونووس )مارك براكتنبێرگ( دەڵێت: »خاڵی 

ئابووری بوو كە  بەنەلۆكس، هاوپەیمانییەكی  20  واڵتانی 
ساڵی 1944 رێكخرا، سێ  شانشینی لەخۆگرتبوو: بەلجیكا و 

هۆڵەندا و لۆكسمبۆرگ.
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ئاوێتە كردنی فەرەنسا   بنچینەیی ڕێككەوتنەكە، 
كاریگەری  هێزی  ببنە  ئ��ەوەی  بۆ  ئەڵمانیایە  و 
ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی  ل��ەپ��ێ��ن��او  یەكێتییە  ئ���ەم 
لە  كە  ئەمریكا  بۆ  كارئاسانی  پاشان  ڕوسیا، 
بكشێنێتەوە«،  هێزەكانی  دەرف��ەت��دا  نزیكترین 
كەوتنە  هاوپەیمانەكان  ئەوروپییە  واڵتە  بەاڵم 
پێداگریی  بۆیە  ئەمریكا  ك��ە  ئ���ەوەی  گومانی 
ڕێككەوتنە  پ��ەس��ەن��دك��ردن��ی  ل��ەس��ەر  دەك����ات 
هەیە  بەهێزی  خواستێكی  چونكە  هاوبەشەكە، 
زۆربەی  ئەوروپا،  لە  هێزەكانی  كشانەوەی  بۆ 
بە  ن��ەدەوی��س��ت،  ئەمەیان  ئ��ەوروپ��اش  واڵت��ان��ی 
ئەم  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  فەرەنسا.  تایبەت 
گرێكوێرەیە، ئیدارەی ئایزنهاوەر چەندانجار بۆ 
كە  دووپاتكردەوە  ئەوروپییەكانی  هاوپەیمانە 
كشانەوەی  مانای  ڕێككەوتنەكە  پەسەندكردنی 
هێزەكانی ئەمریكا نییە، لە كاتێكدا ئەو قسانەشی 
ڕاست نەبوون. كە ئەو نیازەی ئەمریكییەكان بۆ 
توێژەرێك  وەك  كرد،  دزەی  ڕۆژنامەكان  نێو 
دەڵێت، جۆن فۆستەر دااڵس وەزیری دەرەوەی 
ئەمریكا »ئامادەبوو بە ئاشكرا ئەو درۆیە بكات 
كشانەوەی  ب��ۆ  نییە  ل��ەئ��ارادا  پالنێك  هیچ  ك��ە 

هێزەكانی ئەمریكا لە ئەوروپا«. 
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كەی واڵتان درۆ لەگەڵ یەكتردا دەكەن؟
ل��ە )چ���وار( ح��اڵ��ەت��دا ئ��ەگ��ەری درۆك���ردن 
نییە  لەنێوان واڵتاندا، بەاڵم مانای ئەوە  هەیە 
حاڵەتانەدا  ل��ەم  ب���ەردەوام  سەركردەكان  كە 
ن��اوچ��ە  ل���ە  ئ����ەو واڵت����ان����ەی  درۆ دەك������ەن. 
مەترسیدارەكانی ملمالنێدا دەژین كە كێبركێی 
ئەمنیی توندی لێیە، زیاتر مەیلی درۆكردنیان 
ناوچە  كەوتوونەتە  كە  واڵت��ان��ەی  ل��ەو  هەیە 
كەڵكەڵەیە  ئ���ەم  بنچینەی  ئ���ارام���ەك���ان���ەوە. 
واڵتان  كە  بااڵیەی  بەها  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە 
بۆ مانەوەیان دایدەنێن. بێگومان ئەو واڵتانەی 
بە  ملمالنێوە، هەست  ناوچەكانی  كەوتوونەتە 
لە  هەمیشە  دەكەن،  ناسەقامگیری  نائارامی و 
بۆ  پەنا  بۆیە  دووژمندان،  هەڕەشەی  بەردەم 
لەپێناو  دەب��ەن  ستراتیژێك  شێواز  و  هەموو 
بەكورتی،  خۆیاندا.  ئاسایشی  بەهێزكردنی 
ئاسانە كە  ئ��ەو س��ەرك��ردان��ە  درۆك���ردن الی 
پێیان وایە لە جیهانێكی )هۆبزی(21 دا دەژین. 
ه����ەروەه����ا س���ەرك���ردەك���ان���ی���ش ل��ەك��ات��ی 

21  مەبەست لە تێزەكانی تۆماس هۆبزی فەیلەسوفە، واتە 
سەروەریی ڕەهای دەسەاڵت.
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ت��ەن��گ��ژەك��ان��دا زی���ات���ر ل����ەب����ەردەم ئ��ەگ��ەری 
درۆكردندان، بە بەراورد لەگەڵ كاتی ئارامیدا. 
خ��ۆی  دەی���ەوێ���ت  هەمیشە  دەوڵ���ەت���ەی  ئ���ەو 
بۆ  بەهێزن  پاڵنەرەكانی  الب���دات،  جەنگ  ل��ە 
باڵوكردنەوەی درۆ  و پڕوپاگەندە، بە مەرجێك 
بێ   بە  تەنگژەكان  بە  كۆتاییهێنان  هۆی  ببنە 
دیكەوە،  لەالیەكی  جەنگەوە.  بكەونە  ئ��ەوەی 
دەیەوێت  كە  سەركردەیەی  ئەو  بەدڵنیاییەوە 
پەنا  ئەویش  ببات،  جەنگ  بەرەو  تەنگژەیەك 
بۆ درۆكردن دەبات، ئەگەر پێیوابێت درۆكان 
هەڵگیرسانی  بۆ  دەكەن  زەمینەسازی  كۆتایی 
جەنگ و سەركەوتن تیایدا. نكۆڵی لەوە ناكەین 
كە هەردوو الیەنی ڕكابەر، بە لێدوانی یەكتر 
دەكەونە گومان  و دڵەڕاوكێوە، بۆیە ئاستەمە 
باوەڕ بە لێدوانی یەكتر بكەن، بگرە مەحاڵیشە. 
نێوان  درۆی  دەبینین  ئ���ەوە،  س���ەرەڕای 
لەچاو  زیاترە،  جەنگدا  سەردەمی  لە  واڵت��ان 
ساڵی  كە  كتێبەكەیدا  لە  ئاشتی.  س��ەردەم��ی 
1928 دەربارەی درۆكردن لە جەنگی یەكەمی 
س��ی��اس��ەت��م��ەداری  ن��ووس��ی��وی��ەت��ی،  جیهانیدا 
بەریتانی )ئارسەر پۆنسۆنپی( دەڵێت: »دەبێت 
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تا   1914 ل��ەن��ێ��وان س��ااڵن��ی  درۆی��ەك��ی زۆر 
لە  كاتێك  هەموو  لە  زیاتر  كرابێت،   1918
م��ێ��ژووی ج��ی��ه��ان��دا«. ه��ەرچ��ەن��دە ل��ە ڕووی 
كردارییەوە سەلماندنی ئەو بۆچوونە قورسە، 
چونكە ژماردن  و كۆكردنەوەی تەواوی درۆ 
دڵنیاییەوە  بە  بەاڵم  قورسە،  نێودەوڵەتییەكان 
كراوە،  درۆ  زۆر  بڕێكی  جیهانیدا  جەنگی  لە 
دووپاتیان  دیكە  خەڵكی  پۆنسۆنپی  و  وەك 

كردووەتەوە. 
ببەنە  پەنا  سەركردەكان  نییە  سەیر  هیچ 
فیشەكی جەنگ  یەكەم  كاتێك  بەر درۆكردن، 
دەتەقێنرێت. جەنگ ترسناكە، چونكە نوخبەی 
سیاسەتی دەرەوە وای دەبینن مانەوەی واڵت 
ملمالنێ  لە  تەنانەت  ب��ەاڵم  مەترسیدایە،  لە 
كەمە مەترسیدارەكاندا – وەك حاڵی ویالیەتە 
یەكێتی  حاڵی  یان  ڤێتنام،  لە  یەكگرتووەكان 
سۆڤێت لە ئەفغانستان- هەمیشە سەركردەكان 
بێت،  ه��ەرچ��ۆن��ێ��ك  ش��ك��س��ت،  دەب��ی��ن��ن  وای 
بەرژەوەندیی  سەر  بۆ  دەبێت  زۆری  زیانی 
وادەكات  بیركردنەوەیە  ئەمجۆرە  نیشتمانی. 
ئەركێكی  درۆك�����ردن،  ب��ۆ  پ��اس��اوه��ێ��ن��ان��ەوە 
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لە  هەروەها  سەركردەكان.  الی  بێت  ئاسان 
بۆ  هەیە  زۆر  دەرفەتی  جەنگدا  سەروبەندی 
درۆكردن، چونكە جەنگەكان لە هەردوو ئاستی 
سیاسی  و جەنگیدا، چەندین پێكدادان بەخۆوە 
یەكتر،  چەواشەكردنی  پاساوی  كە  دەبینن، 
چەواشەكردن  بۆیە  هەر  دەبێت.  بەهێز  زۆر 

دەبێتە بەشێكی دانەبڕاو لە جەنگ.
دواج����ار، دەش��ێ��ت س��ەرك��ردەك��ان زیاتر 
لەچاو  بكەن،  درۆ  نەیارەكان  واڵتە  بەرامبەر 
واڵت����ە دۆس��ت��ەك��ان��دا. »ڕاس��ت��گ��ۆی��ی ل��ەگ��ەڵ 
دوژمنەكان«  لەگەڵ  درۆكردنیش  دۆستەكان، 
وای  ل��ەم��ەوب��ەر  سااڵنێك  ت��وێ��ژەرێ��ك،  وەك 
مەترسیدارترە  دووژم���ن  ه��ەڵ��ب��ەت،  وت���ووە. 
شێوازێك  لە  زیاتر  دەبێت  بۆیە  دۆس��ت،  لە 
لەچاو  دوژمندا،  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  هەبێت 
ش��ێ��وازەك��ان��ی زاڵ���ب���وون ب���ەس���ەر واڵت��ان��ی 
مەرامەی  ئەو  هەندێكجار  درۆی��ش  دۆستدا. 
واڵتانی  هەمیشە  لەبەرئەوەی  پشتەوەیە.  لە 
لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  یارمەتیدەرن  دۆست 
بەهێز  پاڵنەرێكی  بۆیە  نەیارێكی سەرسەخت، 
هەیە بۆ هێشتنەوەی پەیوەندیی باش لەنێوان 
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واڵتانی دۆست  و دروستكردنی متمانە، بۆیە 
و  پووچ   كااڵیەكی  دەبێتە  درۆك��ردن  ئەوكات 
لەنێوان  متمانە  بوونی  بێگومان  ناپێویست. 
نێوان  متمانەی  لە  زیاتر  هاوپەیمان،  واڵتانی 
واڵتانی نەیار، دەبێتە هۆی تێپەڕاندنی درۆی 
بكاتە  كار  ئ��ەوەی  بێ   بە  لەنێوانیاندا،  س��ادە 
تەنانەت  ڕاستیدا،  لە  پەیوەندییەكانیان.  سەر 
هاوپەیمانەكانیش،  ن��ێ��وان  س���ادەی  درۆی 
و  متمانە   الوازك��ردن��ی  ه��ۆی  ببێتە  لەوانەیە 
تێكدانی دۆستایەتییەكە، ئەگەر درۆكە ئاشكرا 
كە  دەبێت  ئەو واڵتە  بۆ  زیانی  ئ��ەوەش  بێت، 

درۆكەی كردووە. 
ناكەین كە هەندێكجار واڵتان  لەوە  نكۆڵی 
لەپێناو  پێویستە  كە  ب���اوەڕەی  ئ��ەو  دەگ��ەن��ە 
خ��ۆی��ان��دا  ستراتیژییەكانی  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە 
چونكە  ب��ك��ەن،  چ��ەواش��ە  هاوپەیمانەكانیان 
ب��ەرژەوەن��دی  خ��اوەن��ی  دەوڵەتێك  دوو  هیچ 
 - هاوپەیمانەكانیشەوە  بە   – نین  هاوشێوە 
هەندێك  دەبینین  تەنگژەكاندا  سەروبەندی  لە 
خۆیان،  هاوپەیمانەكانی  پشتدەكەنە  واڵت 
هەڵدەگەڕێنەوە.  ب��ەڕووی��ان��دا  ت��ەن��ان��ەت  ی��ان 
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دەب��ێ��ت��ە دوژم��ن��ی سبەینێ .  ئ��ەم��ڕۆ  دۆس��ت��ی 
دووەم��ی  جەنگی  كۆتایی  لە  نەچێت،  بیرمان 
جیهانیدا، یەكێتی سۆڤێت هێرشی كردە سەر 
تۆكیۆ  داب��ووە  دڵنیایی  ئ��ەوەی  ژاپ��ۆن، دوای 
ڕاستیدا،  ل��ە  نییە.  هێرشكردنی  ن��ی��ازی  ك��ە 
ئەوەمان  هەمیشەیی  هاوپەیمانێتی  نەبوونی 
بۆ ڕووندەكاتەوە كە بۆچی سیستمی جیهانی 
لۆژیكە  ئ��ەم  ڕەه��ا.  تاكڕەویی  لەسەر  بەندە 
ب��ەرژەوەن��دخ��وازی��ی��ە ب��ۆم��ان ڕوون��دەك��ات��ەوە 
سەدەی  شەستەكانی  لە  ئیسرائیل  بۆچی  كە 
ڕابردوودا درۆی لەگەڵ ئەمریكا كرد دەربارەی 
سەرانی  ئەتۆمییەكانی.  چەكە  پەرەپێدانی 
ئیسرائیل لەمێژە باوەڕی تەواویان بەوەیە كە 
پێویستە پارێزگاری لە پەیوەندییە باشەكەیان 
بەاڵم  یەكگرتووەكان،  ویالیەتە  لەگەڵ  بكەن 
بوو  بەوە  زیاتریان  باوەڕی  ئەوان  ئاشكرایە 
چەكی  خ��اوەن��ی  ببێتە  ئیسرائیل  گرنگە  ك��ە 
ئەتۆم بۆ زامنكردنی مانەوەی، تەنانەت ئەگەر 
ناچاریش بن لەو پێناوەدا درۆ لەگەڵ ویالیەتە 

یەكگرتووەكان بكەن.
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)4(
باڵوكردنەوەی ترس

كاتێك  ت��رس«  »باڵوكردنەوەی  شێوازی 
پەیڕە و دەكرێت كە سەرانی دەوڵەت هەست 
بۆ  پەنا  گ��ەر  ل��ەس��ەرە،  مەترسییان  دەك���ەن 
ه��ەڵ��م��ەت��ی چ��ەواش��ەك��اری ن��ەب��ەن، ن��ات��وان��ن 
لە  ب��ك��ەن ك��ە دوژم���ن  ب��ە میللەت  ق��ەن��اع��ەت 
لێگرتوون.  دەرگ��ای  ب��ەر  گورگێكدا  شێوەی 
لە كۆتایی چلەكانی سەدەی ڕابردوودا، )دین 
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لە  ئەمریكا،  دەرەوەی  وەزی���ری  ئاچیسۆن( 
هەستی  چونكە  ب��وو،  تونددا  دڵەڕاوكێیەكی 
یەكێتی  مەترسییەكانی  ئەمریكا  گەلی  دەكرد 
سۆڤێت بۆ سەر واڵتەكەیان بە هەند وەرناگرن، 
سەركردەكانی  پێویستە  پێیوابوو  لەبەرئەوە 
گەرنا  ڕاس��ت��ی«،  ل��ە  ب��ن  »ڕۆشنتر  ئەمریكا 
پشتیوانیی گەلی ئەمریكا بە دەست ناهێنن بۆ 
بۆ  دەزانین  پێویستی  بە  كە  ڕێكارانەی  ئەو 
مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو هەڕەشەیە. ئامانجەكە 
نەبوو،  ئاسایی  خەڵكی  چەواشەكردنی  تەنها 
چینی هوشیار  و ڕۆشنبیریش  پیاوانی  بەڵكو 
بوو، لەنێویشیاندا پسپۆڕانی كاروباری دەرەوە 
مەترسییانەیان  ئەو  بایەخی  لە  ئەوانیش  كە 
هەڵمەتی  دەشێت  هەروەها  دەك���ردەوە.  كەم 
كارمەندانی  س��ەر  بۆ  ت��رس  ب��اڵوك��ردن��ەوەی 
بایەخ  لەوانەیە  كە  بدرێت  ئەنجام  دەوڵەتیش 
نەزانن،  مەترسی  بە  و  ن��ەدەن   مەسەلەكە  بە 
بە پێچەوانەی سەرانی دەوڵەتەوە. سەرباری 
كەچی  بێزراوە،  ڕەفتارێكی  ئەمە  كە  ئ��ەوەی 
س��ەران��ی دەوڵ���ەت ه��ان��ای ب��ۆ دەب���ەن چونكە 
پێیانوایە خزمەتی بەرژەوەندیی گشتی دەكات، 
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ئەم  ج��ەوه��ەری  تایبەت.  دەستكەوتی  ن��ەك 
ستراتیژەمان لە وتەیەكی بە ناوبانگی كەمال 
ئ��ەت��ات��ورك��ەوە ب��ۆ دەردەك���ەوێ���ت، ك��ە دەڵێت: 

»زۆركردن لە گەل، لەپێناوی گەلدا«.
ئ���ەو س���ەرك���ردان���ەی پ��ەن��ا ب��ۆ ش��ێ��وازی 
ئامانجیان  دەب����ەن،  ت���رس  ب���اڵوك���ردن���ەوەی 
پێشتر  كە  گەورەیە  ترسێكی  باڵوكردنەوەی 
 – ی��ان  ن��ەه��ات��ووە،  خەیاڵیشیدا  ب��ە  میللەت 
لە  دەك���ەن  زی��ادەڕۆی��ی  دەبینین  ج��ار-  زۆر 
هەڕەشەیەكی  كاریگەرییەكانی  گەورەكردنی 
حكومییەكانەوە  بازنە  لە  بەاڵم  ڕاستەقینەدا، 
ئەم  پشت  گ����ەورەی  ئامانجی  دەردەچ���ێ���ت. 
میللەتە  پشتیوانیی  دەستهێنانی  بە  ستراتیژە، 
یان  سەربازییەكان،  خەرجییە  زیادكردنی  بۆ 
سەربازكردنی  بە  یاخود  س��ەرب��ازك��ردن،  بە 
گەورەكردنی  دەك��رێ��ت  ه��ەروەه��ا  زۆرەم��ل��ێ . 
دەستهێنانی  ب��ە  ب��ۆ  ه��ەڕەش��ەك��ان  ق��ەب��ارەی 
جەنگ  ب��ەرپ��اك��ردن��ی  ب��ۆ  میللەت  پشتیوانی 
كە  ئەوەی  س��ەرەڕای  بێت.  دوژمن  بەرامبەر 
زیاتر لەكاتی ئاشتیدا ترس باڵودەكرێتەوە، بەاڵم 
لە سەروبەندی جەنگیشدا پشتی پێدەبەسترێت 
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میللەت  بكەن  هەست  س��ەرك��ردەك��ان  ئەگەر 
لە پشتیوانیكردن، یان سوپا  سارد بووەتەوە 

سستی دەنوێنێت لە ئەركە جەنگییەكانی. 
لەماوەی  ترس،  باڵوكردنەوەی  ستراتیژی 
حەفتا ساڵی ڕابردوودا ڕۆڵێكی گرنگی گێڕاوە 
سێ   ئ��ەم��ری��ك��ادا،  دەرەوەی  س��ی��اس��ەت��ی  ل��ە 
بردووە  ستراتیژە  ئەم  بۆ  پەنایان  حكومەت 
بۆ پەلكێشكردنی گەلی ڕاڕای ئەمریكا بەرە و 
جەنگ. وەك پێشتر ئاماژەمان بۆ كرد، كۆتایی 
ڕۆزڤلێت  س���ەرۆك   1941 س��اڵ��ی  ه��اوی��ن��ی 
كەشتییە  ڕووداوی  دەرب�����ارەی  درۆی��ك��رد 
جەنگییەكەی ئەمریكا )Greer( بۆ ورووژاندنی 
بەو  ئ��ەڵ��م��ان��ەك��ان،  دژی  ئەمریكا  ڕایگشتی 
ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  مەرامەی 
ئەو  جیهانییەوە.  دووەم����ی  جەنگی  بچێتە 
باكووری  ناوچەكانی  لە  جەنگییە  كەشتییە 
جەنگیی  ف��ڕۆك��ەی��ەك��ی  ب����وو،  ئ��ەت��ڵ��ەس��ی��دا 
بەریتانیاش لە ئاسمانەوە هاوكاریی دەكرد لە 
چاودێكردنی ژێرئاوگەڕێكی ئەڵمانی. فڕۆكەكە 
دەكات،  ژێرئاوگەڕەكە  ئاڕاستەی  موشەكێك 
دەگەڕێتەوە  سوتەمەنی  پڕكردنی  بۆ  ئینجا 
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ب��ەردەوام  كەشتییەكە  بەاڵم  خۆی،  بنكەكەی 
بە  كە  ژێرئاوگەڕەكە  ڕاوەدوونانی  لە  دەبێت 
هۆی بۆردومانی فڕۆكە بەریتانییەكەوە تەواو 
پەكی نەكەوتبوو. كەشتییەكە  و ژێرئاوگەڕەكە 
دەب��ن��ەوە،  یەكتر  ڕووب����ەڕووی  چەندجارێك 

بەاڵم زیانیان بەرناكەوێت. 
سەرۆك  ڕووداوە،  ئەم  دوای  هەفتەیەك 
گەلی  ب��ۆ  قسەی  ڕادی���ۆوە  ل��ەڕێ��ی  ڕۆزڤلێت 
ئەمریكا كرد، سێ  درۆی كرد: بە ئاشكرا وتی 
كەشتییە جەنگییەكەی ئەمریكا هێرشی كراوەتە 
سەر، بە بێ  ئەوەی ئەڵمانەكانی بێزار كردبێت، 
فڕۆكە  یەكەمجار  كە  نەكرد  ئەوەشی  باسی 
ئەوەشی  ك��ردووە،  بۆردومانی  بەریتانییەكە 
شاردەوە كە كەشتییەكەی ئەمریكا ڕاوەدووی 
بەڵكو  ئەوە،  هەر  نەك  ناوە.  ژێرئاوگەڕەكەی 
هیچ  بێ   بە  ئەڵمانیا  ژێ��رئ��اوگ��ەڕەك��ەی  وت��ی: 
و  هەڵداوە   مووشەكی  ئاگاداركردنەوەیەك، 
ئەمریكییەكە  كەشتییە  هەبووە  ئەوەی  نیازی 
نوقمی دەریا بكات. كۆتایی قسەكانیشی ئەوە 
بوو كە ئەو ڕەفتارە »چەتەگەرییەكی ئەخالقی 

و یاساییە«.
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ه��ەروەه��ا ڕۆزڤ��ل��ێ��ت س��وورب��وو لەسەر 
ئەوەی كە ژێرئاوگەڕەكەی ئەڵمانیا زانیویەتی 
لەڕاستیدا  بەاڵم  ئەمریكییە،  كەشتییەكی  ئەوە 
بە  ئەمریكا  مارێنزی  لێپرسراوانی  نەبوو،  وا 
:«تیمی  ڕاگەیاندبوو  ڕۆزڤلێت-یان  س��ەرۆك 
نەبووە  زانیارییەكیان  هیچ  ژێ��رئ��اوگ��ەڕەك��ە 
دەربارەی ناسنامەی ئەو كەشتییە جەنگییەی 
وتی:  پاشان ڕۆزڤلێت  كەوتووە«.  دوایان  كە 
هیتلەر  لەگەڵ  شەڕ  نامانەوێت  كاتەدا  »ل��ەم 
بكەین  و هەوڵیشی بۆ نادەین«. كەچی مانگێك 
چەرچڵ  لەگەڵ  كۆبوونەوەیدا  لە  ئ��ەوە  پێش 
س����ەرۆك وەزی���ران���ی ب��ەری��ت��ان��ی��ا، وت��ب��ووی: 
بێ   ب��ە  ئەڵمانەكان  س��ەر  دەك��ەی��ن��ە  »ه��ێ��رش 
ئەوەی ئاگاداریان بكەینەوە، ڕۆژ لەدوای ڕۆژ 
زیاتر بێزاریان دەكەین، بە هەموو توانامانەوە 
بكەین«.  درووس��ت  كێشەیەك  هەوڵدەدەین 
پاساوێكدا  ب����ەدوای  ڕاش��ك��اوان��ە  س����ەرۆك، 
دوژمنكارییەكەی  دەستپێكردنی  بۆ  گ��ەڕاوە 
بەرامبەر ئەڵمانیا. بۆیە ڕووداوەكەی كەشتیی 
ڕۆزڤلێت  دەستی  دایە  پاساوەی  ئەو  )گرییر( 
بۆ گەیشتن بە ئامانجەكەی، بەاڵم خواستەكەی 
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دووەمی  جەنگی  نێو  چوونە  بۆ  نەهێنایەدی 
جیهانی. هێرشەكەی ژاپۆن لە 7ی دیسەمبەری 
وایكرد  ه��ارب��ەر«،  »پ��ی��رڵ  ب��ۆ س��ەر   1941
ڕابگەیەنێت،  ئەمریكا  ل��ەدژی  جەنگ  هیتلەر 
بەوەش خواستەكەی ئەمریكا هاتەدی و چووە 

جەنگەوە. 
لیندۆن جۆنسۆن و  هەڵسوكەوتی سەرۆك 
دەرەوەدا،  سیاسەتی  ل��ە  ڕاوێ��ژك��ارەك��ان��ی 
تونكین  كەنداوی  ڕووداوەك��ەی  بە  سەبارەت 
هاوشێوەی  تەواو   ،1964 ئابی  لە سەرەتای 
هەڵسوكەوتەكەی سەرۆك ڕۆزڤلێت بوو لەگەڵ 
لێكەوتەكانی  گرییر.  كەشتییەكەی  ڕووداوی 
ئەو ڕووداوە لە ڤێتنامی باشوور، بۆ ئەمریكا 
لە خراپەوە بەرەو خراپتر دەڕۆیشت. سەرۆك 
جەنگ  بەرپاكردنی  لەڕێی  هەوڵیدا  جۆنسۆن 
دژی ڤێتنامی باكوور، بارەكە ڕاست بكاتەوە، 
ڕایگشتی  دەی��زان��ی  بەرامبەریشدا  ل��ە  ب��ەاڵم 
نەبوون  گ��ەورە  جەنگێكی  پەرۆشی  ئەمریكا 
هەروەها  ئاسیا،  خۆرهەاڵتی  ب��اش��ووری  لە 
بۆی دەركەوت كە پێویستی بەوەیە دەسەاڵت 
ب��ەرپ��اك��ردن��ی  ب��ۆ  وەرب��گ��رێ��ت  كۆنگرێس  ل��ە 
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باكوور.  ڤێتنامی  ل��ەدژی  گشتگیر  جەنگێكی 
ئەوەبوو دەرفەتەكە بە دڵی سەرۆك بوو بۆ 
بەدەستهێنانی پشتگیریی كۆنگرێس لە 4ی ئابی 
كەشتییەكانی  كە  گەیشت  زانیاری  1964دا، 
هێرشیان  باكوور  ڤێتنامی  سەربە  چاودێریی 
ئەمریكی  جەنگی  كەشتیەكی  سەر  كردووەتە 
س��ەرۆك،  تونكین.  كەنداوی  لە   )Maddox(
كاتی خۆی بە فیڕۆ نەدا، ئەوەبوو ڕۆژی 7ی 
كۆنگرێس  لە  تونكینی  كەنداوی  بڕیاری  ئاب 
تێپەڕاند. ئەو بڕیارە دەسەاڵتی ڕەهای بەخشی 
بە سەرۆك جۆنسۆن، بۆ بەرپاكردنی جەنگ 

لەدژی ڤێتنامی باكوور. 
ل���ە ڕاس���ت���ی���دا ح��ك��وم��ەت��ەك��ەی س����ەرۆك 
جۆنسۆن دوو درۆی��ان هەڵبەست دەرب��ارەی 
ئەو ڕووداوەی كەناراوەكانی ڤێتنامی باكوور. 
یاریدەدەرەكانی  و  س��ەرۆك   ی��ەك��ەم:  درۆی 
نیشان  وای  كە  ئ��ەوەی  لەسەر  س��وورب��وون 
هێرشەكە  ئابدا  4ی  لە  بە ڕاستی  هەر  بدەن 
نموونە  بۆ  هەڵناگرێت،  گومان  هیچ  كراوە  و 
ناڕەزاییەكانی  وەاڵم���ی  جۆنسۆن  س���ەرۆك 
سەرۆك خرۆشۆفی دایەوە  و وتی: “بەڵگەی 
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ت�����ەواو ح��اش��اه��ەڵ��ن��ەگ��رم��ان الی����ە” ل��ەس��ەر 
هێرشیان  باكوور  ڤێتنامییەكانی  كە  ئ��ەوەی 
لەو  هەر  مادۆكس.  كەشتیی  سەر  كردووەتە 
وەزی��ری  ماكنمارا  ڕۆب���ەرت  چوارچێوەیەدا 
بۆ  ئ���اب  4ی  ڕۆژی  ئ��ەم��ری��ك��ا،  ب���ەرگ���ری 
سیناتۆر )بۆرك هیكنلۆپەر( دووپاتی كردەوە: 
“بەڵگەكانی ئەو هێرشە، حاشاهەڵنەگرن”. ئەو 
نهێنی  بە  ئەمریكا  حكومەتی  بڕیارەی  پرۆژە 
ب��ەوەدا  دان��ی  كردبوو،  كۆنگریسی  ڕەوان��ەی 
ب��ەردەوام   باكوور،  “ڤێتنامییەكانی  كە  نابوو 
یەكە  س��ەر  دەك��ەن��ە  ه��ێ��رش  مەبەست  ب��ە  و 

سەربازییە دەریاییەكانی ئەمریكا”.
مێژوونووس  گێڕانەوەكانی  گوێرەی  بە 
جۆنسۆن  س����ەرۆك  ل��ۆگ��ف��ۆل(،  )ف��ری��دری��ك 
گوشاری توندی خستووەتە سەر ماكنمارا بۆ 
بكۆڵێتەوە”،  لە ڕووداوەك��ە  “ب��ەوردی  ئەوەی 
دەرب����ارەی  ه��ەی��ە  گ��وم��ان  دەی��زان��ی  چونكە 
ئەوەی ئایا بە ڕاستی هێرشەكە ئەنجامدراوە؟ 
سەرلەبەیانی ڕۆژی دواتر، )ماكگۆرگ پێندی( 
ڕاوێژكاری ئاسایشی نەتەوەیی، كارمەندەكانی 
ئەمڕۆ  بەڵگانەی  “ئ��ەو  ك��ە  ئ��اگ��ادارك��ردەوە 
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دوێنێ “.  لەوانەی  الوازت��رن  لەبەردەستدان، 
ڕۆس��ت��ا  واڵ���ت  ئ���اب،  6ی  ڕۆژی  ه���ەروەه���ا 
وەزارەت���ی  ئ��ام��ادەب��ووان��ی  پێندی  جێگری  و 
لە  “پێناچێت  ك��ە  ئ��اگ��ادارك��ردەوە  دەرەوەی 
ڕۆژی 4ی ئابدا هیچ هێرشێك ئەنجام درابێت”. 
زانی،  ڕۆستاوی  قسانەی  بەو  پێندی  كاتێك 
وتی: “دەبێت دەمی دابخات”. بە كورتی، ئەوە 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دەوترا  كە  بوو  درۆ 
هیچ گومانێكی نییە كە ڕۆژی 4ی ئاب هێرش 

كراوەتە سەر كەشتیی مادۆكس.
بوو كە حكومەتی  ئەوە  درۆی دووەمیش 
س����ەرۆك ج��ۆن��س��ۆن پ��ڕوپ��اگ��ەن��دەی دەك���رد 
گوایە مادۆكس لە ئەركێكی ڕۆتینیدا بووە لە 
كەنداوی تونكین، بە بێ  هیچ هۆكارێك هێرش 
كە  بوو  ئەوە  ڕاستییەكەش  سەری.  كراوەتە 
ئەو كەشتییە بۆ كاری سیخوڕی لەو سنوورە 
ئاوییانەدا بوو، زانیاریی بۆ هێزەكانی ڤێتنامی 
ب��اش��وور ك���ۆدەك���ردەوە ك��ە ل��ەو ڕۆژگ����ارەدا 
ه��ێ��رش��ی دەك������ردە س����ەر ك���ەن���اراوەك���ان���ی 
زۆرب��ەی  ب��ەالی  لەبەرئەوە  باكوور.  ڤێتنامی 
كە  نەبوو  سەیر  ئەمریكاوە  بڕیاربەدەستانی 
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لەو هێرشانە بڕوانێتە  )هانۆی( وەك بەشێك 
هەرچەندە  مادۆكس.  جەنگییەكەی  كەشتییە 
بەڵگەكەش بەهێز نییە، بەاڵم پێدەچێت ئەمریكا 
بۆ  بكات  بێزار  باكوور  ڤێتنامی  هەوڵیدابێت 
سەرباری  ب��دات.  مادۆكس  پەالماری  ئ��ەوەی 
كە  كردبێت  درۆی  دەبێت  ماكنمارا  ئ��ەوەش 
ڕۆژی 4ی ئاب كۆنگرێسی ئاگاداركردووەتەوە، 
لەو  نەبووە  بەشێك  ئێمە  “كەشتیگەلی  گوایە 
ڤێتنامی  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  و  هێرشانە  
ئاگاداری هیچ جموجۆڵێكی  نییە،  باشوورەوە 
ڤێتنامی باشوور نەبووە. گەر هەر جموجۆڵێك 
دەیڵێم.  ڕاشكاوییەوە  بەوپەڕی  هەبووبێت، 

ئەوە ڕاستییەكەیە”. 
ئازاری  19ی  لە  عیراق  داگیركردنی  پێش 
قووڵی  بە  بوش  ج��ۆرج  حكومەتی  2003دا، 
دەس��ت��ی��ك��رد ب��ە ب��اڵوك��ردن��ەوەی ت���رس. هیچ 
ل�����ەوەدا نییە ك��ە س����ەرۆك ب��وش و  گ��وم��ان 
تەواویان  باوەڕی  سەرەكییەكانی  ڕاوێژكارە 
هەبوو كە سەدام حسێن هەڕەشەیە  و دەبێت  
بە پەلە و بێ  دواكەوتن لە دەسەاڵت الببرێت. 
ئەمریكا  گەلی  كە  دەزانی  ئەوەشیان  هاوكات 
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لەوە،  جگە  نین.  عیراقدا  داگیركردنی  لەگەڵ 
سوپای ئەمریكا، هەواڵگری، وەزارەتی دەرەوە 
بۆ  نەبوون.  جەنگدا  لەگەڵ  كۆنگرێس-یش   و 
بەرهەڵستكاری  ب���ەرەی  ب��ەس��ەر  زاڵ��ب��وون 
جەنگدا، حكومەتی سەرۆك بوش پەنای بردە 
بەر هەڵمەتی درۆ  و زیادەڕۆیی  و گەورەكردنی 
مەترسییەكانی سەدام، ئەو هەڵمەتانەش بریتی 
درۆی  و  ش��اردن��ەوە   و  هەڵبەستن   لە  ب��وون 
لێرەدا باسی چوار  ئاشكرا بۆ گەلی ئەمریكا. 

درۆی سەرەكی دەكەین:
 2002 سێپتەمبەری  27ی  یەكەم:  درۆی 
ڕامسفێڵد  دۆن��اڵ��د  كاتێك  دەرك����رد،  س���ەری 
“بەڵگەی  ڕایگەیاند  ئەمریكا  بەرگری  وەزیری 
گ��ول��ل��ەن��ەب��ڕ”ی ل��ە ب��ەردەس��ت��دای��ە ك��ە س��ەدام 
بن  ئوسامە  لەگەڵ  تۆكمەی  هاوپەیمانییەكی 
الدن س���ازك���ردووە، ب��ەاڵم ل��ە ڕاس��ت��ی��دا هیچ 
ئۆكتۆبەری  4ی  ڕۆژی  ن��ەب��وو،  بەڵگەیەكی 
لیژنەی  لەبەردەم  2004 لە كاتی قسەكردنی 
گوێرەی  “بە  وتی:  دەرەوەدا،  پەیوەندییەكانی 
بەڵگەیەكی  هیچ  ب��ە  چ���اوم  زان��ی��اری��ی��ەك��ان��م، 
درووس����ت ن��ەك��ەوت��ووە ك��ە پ��ەی��وەن��دی ئەو 
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لەو چوارچێوەیەدا،  دووانە بسەلمێنێت”. هەر 
كۆلن پاوڵ، وەزیری دەرەوە كە پێش جەنگ 
الدن  بن  ئوسامە  گوایە  دەكرد  پڕوپاگەندەی 
هاوپەیمانی عیراقە  و “پەیوەندییەكی گوماناوی 
تیرۆریستی  ت��ۆڕی  عیراق  و  لەنێوان  هەیە 
2004دا  یەنایەری  مانگی  لە  كەچی  قاعیدە”، 
یەكالكەرەوەم  “بەڵگەیەكی  نا:  ب��ەوەدا  دان��ی 
نێوان  پەیوەندیی  سەلمێنەری  كە  نەبینبوە 
هەردووال بێت، بەاڵم ئەگەری ئەو پەیوەندییە 
الواز نییە، لەبەرئەوە دانایی  و وریایی بوو كە 
كاتەشدا  لەو  وەربگرین،  هەند  بە  مەسەلەكە 

هەر وامان كرد”.
بوش  س��ەرۆك  حكومەتی  جەنگەكە،  پێش 
بن  ئوسامە  كە  الب��وو  سەلمێنەری  بەڵگەی 
ن��ەك��ردووە.  كاریان  پێكەوە  س��ەدام،  الدن  و 
دوو  سێپتەمبەر،  11ی  هێرشەكانی  دوای 
بە  دەستگیركران و  قاعیدە  گرنگی  كەسایەتی 
هەردووكیان  كرا،  لەگەڵدا  لێكۆڵینەوەیان  جیا 
سەدام  و  قاعیدە   لەنێوان  پەیوەندیی  وتیان 
ن��ی��ی��ە. س���ەرب���اری ئ����ەوەش، ن��ە ه��ەواڵ��گ��ری��ی 
ن��اوەن��دی  و ن��ە ه��ەواڵ��گ��ری��ی ب��ەرگ��ری، پێش 
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داگیركردنی عیراق لەالیەن ئەمریكاوە، بەڵگەی 
كە  نەكەوت  دەس��ت  لۆژیكییان  سەلمێنەر  و 
لیژنەی  هەروەها  بسەلمێنێت.  پەیوەندییە  ئەو 
11ی  ڕووداوەك��ان��ی  لە  لێكۆڵینەوە  تایبەتی 
سێپتەمبەر نەیتوانی ئەوە بسەلمێنێت كە هەر 
و  پیالنگێڕی   پێكەوە  سەركردایەتییەكە  دوو 

هاوپەیمانیی هاوبەشیان كردووە. 
س��ەری��ه��ەڵ��دا  ك��ات��ە  ئ���ەو  دووەم:  درۆی 
ب��ەوپ��ەڕی  ئ��ەن��دازی��اران��ی جەنگی ع��ی��راق  ك��ە 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  وتیان  دڵنیاییەوە 
ئەمریكا بەڵگەی یەكالكەرەوەی الیە كە سەدام 
كاتێكدا  لە  هەیە،  كۆمەڵكوژی  چەكی  حسێن 
ئەوە ڕاست نەبوو. بێگومان پاساوی لۆژیكی 
س��ەدام  كە  ل��ەوەی  گومانكردن  بۆ  ه��ەب��وون 
حسێن چەكی كیمیایی  و بایۆلۆژی هەبێت، بەاڵم 
لەبەردەستدا  ڕاستەوخۆش  بەڵگەیەكی  هیچ 
تۆمی  ژەن���ەراڵ  و  ڕامسفێڵد   كاتێك  ن��ەب��وو. 
بە  2002چاویان  سێپتەمبەری  6ی  فرانكس 
ڕاپۆرتێكی  ئ��ەوەی  بۆ  كەوت  بوش  س��ەرۆك 
دەربارەی بارودۆخەكە بدەنێ ، فرانكس وتی: 
“جەنابی سەرۆك، دە ساڵە بەدوای مووشەكی 
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سكۆد  و چەكی كۆمەڵكوژدا دەگەڕێین، بەاڵم 
ناتوانم  بۆیە  نەدۆزیوەتەوە.  هیچمان  تائێستا 
دەب���ەم.  ش��ك  چ��ەك  شوێنێكدا  ل��ە  بڵێم  پێت 
هەروەها  نەدیوە”.  سكۆد-م  مووشەكی  من 
دەزگ��اك��ان��ی ه��ەواڵ��گ��ری��ش ن��ەی��ان��ت��وان��ی هیچ 
بیسەلمێنێت عیراق  بەڵگەیەك چنگ بخەن كە 
زیاتر،  ل���ەوەش  ه��ەی��ە”.  كۆمەڵكوژی  چەكی 
لەنێوان نۆڤەمبەری 2002 و مارسی 2003دا 
یەكگرتووەكان  ن��ەت��ەوە  سەربە  پشكنەرانی 
ن��ەی��ان��ت��وان��ی ه��ی��چ ب��ەڵ��گ��ەی��ەك ب���دۆزن���ەوە، 
هەر  پێدرابوو  ئازادییان  ئەوپەڕی  هەرچەندە 
بستە خاكێكی عیراق بپشكنن. هەڵبەت ئەگەر 
حكومەتی ئەمریكا شوێنی هەر چەكێكی زانیبا، 

بێگومان بە پشكنەرانی دەوت!
خ��ەوش،  بێ   بەڵگەی  نەبوونی  س��ەرب��اری 
كەچی دیك چینی جێگری سەرۆك، كۆتایی ئابی 
لەگەڵ جەنگاوەرە  لە كۆبوونەوەیەكدا   ،2002
دێرینەكان، دووپاتیكردەوە: “گومان لەوەدا نییە 
هەیە.  كۆمەڵكوژی  چەكی  حسێن  س��ەدام  كە 
بۆ  ك��ردووە  ئامادەی  كە  نییە  گومانمان  هیچ 
هاوپەیمانەكانمان  و  و  دۆس��ت   دژی  ئ��ەوەی 



جۆن جەی میرشەمیر 134

ئەم  دوای  مانگێك  بێنێت”.  بەكاری  خۆمان 
دەرەوە،  وەزی��ری  پ��اوڵ  كۆڵن  ئینجا  قسانە، 
حسێن  س��ەدام  كە  نییە  تێدا  “گومانی  وت��ی: 
پاشان  هەیە”.  كیمیایی  چەكی  جبەخانەیەكی 
ڕۆژی 5ی فەبرایەری 2003، پاوڵ لەبەردەم 
ن��ەت��ەوە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��دا وت���ی: “ڕوون����ە  و 
خاوەنی چەكی  كە سەدام  هەڵناگرێت  گومان 
بایۆلۆژییە، هەروەها دەتوانێت لەوە زیاتریش 
ئاڕاستەیە،  ئەو  لەسەر  هەر  بێنێت”.  بەرهەم 
2003، سەرۆك بوش  ئ��ازاری  17ی  ڕۆژی 
كۆكراوەی  زانیاریی  گوێرەی  “بە  ڕایگەیاند: 
دیكە،  حكومەتەكانی  خ��ۆم��ان و  حكومەتی 
ڕژێمی  كە  نەماوەتەوە  گومانێك  هیچ  بواری 
عیراق بەردەوامە لە خاوەنداری و شاردنەوەی 
مانگە،  ئەو  هەر  چ��ەك”.  جۆری  ترسناكترین 
ڕامسفێڵد لەوە زیاتر ڕۆیشت، كاتێك ڕایگەیاند 
كە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا دەزانێت 
عیراق چەكی كۆمەڵكوژی هەیە و “شوێنی ئەو 

چەكانەش دەزانێت”. 
چەواشەكارییە،  ئ��ەو  ت��ری  نموونەیەكی 
بوو،  س��ەرۆك  جێگری  چینی  دیك  قسەیەكی 
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وت��ی:   2002 دی��س��ەم��ب��ەری  8ی  ڕۆژی  ك��ە 
دڵنیابوون،  پلەی  بااڵترین  تا  دەزانین،  “ئێمە 
ك��ە ئ���ەو )س����ەدام ح��س��ێ��ن( ه��ەم��وو ت��وان��ای 
بەدەستهێنانی  بۆ  بەكاردێنێت  خۆی  كڕینی 
ئامێرەكانی پیتاندنی یۆرانیۆم  و دروستكردنی 
كە دیك چینی  ئامێرانەی  ئەو  ئەتۆم”.  چەكی 
بوو  ئەلۆمنیۆم  لوولەی  كرد،  بۆیان  ئاماژەی 
كردبوون،  ه���اوردەی  دەرەوە  لە  س��ەدام  كە 
ناكۆكییەكی  كە  ب��ووەوە  ڕوون  دوات��ر  ب��ەاڵم 
توند هەیە لەنێو دەزگاكانی هەواڵگریدا لەسەر 
ئەو  كڕینی  لە  س��ەدام  ڕاستەقینەی  مەرامی 
پێیانوابوو  چ��اودێ��ران  ل��ە  هەندێك  ل��ووالن��ە: 
ببنە  دروستكراون  ئ��ەوە  بۆ  لووالنە  ئەو  كە 
هێزی كاریگەری دروستكردنی چەكی ئەتۆم، 
پسپۆڕانی  )ل��ەن��ێ��وی��ان��دا  ت��ری��ش  ب��ەش��ەك��ەی 
ئەزموونیان  باشترین  كە  وزە-  وەزارەت���ی 
هەیە دەربارەی بابەتەكە( پێیانوابوو لوولەكان 
بۆ دروستكردنی مووشەك دیزاین كراون. بە 
هەبوو  ڕاستەقینە  گومانی  شێوەیەكی گشتی، 
لەنێو دەزگاكانی هەواڵگری دەربارەی ئەوەی 
كە سەدام حسێن بەرنامە ئەتۆمییەكەی زیندوو 
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بڵێین سەدام  ناتوانین  كورتی،  بە  كردبێتەوە. 
ئەو لوالنەی بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم كڕیبوو.

درۆی سێیەم: پێش جەنگ، حكومەتی سەرۆك 
زەمینەسازی  ڕەسمییەكاندا  لێدوانە  لە  ب��وش 
ب��ۆ ئ���ەوە دەك���رد ك��ە س��ەدام��ی��ش ب��ەرپ��رس��ە لە 
ئ��ەوەی  بێ   بە  سێپتەمبەر،  11ی  هێرشەكانی 
ئامانجەكە  بابەتەوە.  بەو  بیلكێنن  ڕاشكاوی  بە 
وێنەیەكی  بكەن  ئەمریكا  لە گەلی  وا  بوو،  ئەوە 
ن��ادروس��ت��ی دەس���ت ب��ك��ەوێ��ت، ب��ە ب��ێ  ئ���ەوەی 
وردەكاریی بخەنەڕوو. بۆیە ڕێكەوت نەبوو كە 
نیوەی  نزیكەی  جەنگدا،  دەستپێكردنی  لەگەڵ 
سەدام  دیكتاتۆر  باوەڕیانوابوو  ئەمریكا  گەلی 
حسێن یارمەتیدەر بووە لە وێرانكردنی سەنتەری 
بەڵگەیەكیش  هیچ  كەچی  جیهانیدا.  بازرگانی 
ل���ەو هێرشانە  ت��ێ��وەگ��الن��ی  ن��ەب��وو  ب���ەردەس���ت 
بوش،  ج��ۆرج  س���ەرۆك  ه���ەروەك  بسەلمێنێت، 
دیك چینی جێگری، كۆندۆلیزا رایس ڕاوێژكاری 
پۆل  ڕامسفێڵد  و  وەزی��ر  نەتەوەیی،  ئاسایشی 
هەموویان  بەرگری،  وەزیری  جێگری  وۆڵفۆیتز 
دانیان پێدانا كە هیچ بەڵگەیەك لەبەردەستدا نییە، 

كاتێك دەربارەی بابەتەكە پرسیاریان لێكرا.
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لەگەڵ دڵنیابوون لەوەی كە هیچ بەڵگەیەك 
ئەوپەڕی  تا  ئەمریكا  حكومەتی  نییە،  لەئارادا 
ڕێگاكە ڕۆیشت بۆ چەسپاندنی ئەو پەیوەندییە 
لە بیركردنەوەی گەلی ئەمریكادا. بۆ نموونە، 
كاتێك سیناتۆر مارك دیتۆن )دیموكراتخوازی 
مینیسۆتا( ڕۆژی 19ی ئازاری 2002 داوای 
“كامانەن  بكاتەوە  ڕوون��ی  كرد،  ڕامسفێڵد  لە 
ئەمریكا  پەلەیەی  بە  جەنگە  ئەو  هۆكارەكانی 
ئەمە  نییە  ناچار  كاتێكدا  لە  عیراق،  سەر  بۆ 
بكات”. وەزیرەكە وەاڵمی دایەوە: “چی شتێك 
گۆڕا؟ ئەوەی گۆڕا ئەوەیە كە سێ  هەزار كەس 
كوژراون.... شتی تازەش ئەوەیە كە پەیوەندی 
وەك  تیرۆریستییەكانی  ت��ۆڕە  لەنێوان  هەیە 
قاعیدە و دەوڵەتێكی تیرۆریستی وەك عیراق”. 
18ی  ڕۆژی  كۆنگرێس،  ب��ۆ  ن��ام��ەك��ەی��دا  ل��ە 
سێپتەمبەری 2003، سەرۆك بوش ڕەهەند و 
دیاریكرد،  عیراقی  داگیركردنی  پاساوەكانی 
س����ەرۆك ب���وش ن��وس��ی��ب��ووی ك��ە وی��الی��ەت��ە 
یاساییەكانیدا  لەچوارچێوە  یەكگرتووەكان 
كاردەكات بۆ “گرتنەبەری ڕێكارە پێویستەكان 
ڕێ��ك��خ��راوە  ت��ی��رۆری��س��ت��ان��ی ج��ی��ه��ان��ی و  دژی 
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واڵت،  ئ��ەو  لەنێویشیاندا  تیرۆریستییەكان، 
ڕێ��ك��خ��راو، ك��ەس��ان��ەی پ��الن��ی��ان داڕش��ت��ووە ، 
بڕیاردەر  یارمەتیدەر،  كردووە،  كارئاسانییان 
تیرۆریستییەكانی  هێرشە  جێبەجێكاری   و 

11ی سێپتەمبەری 2001 بوون”. 
لە  ب���ەغ���داش  ك��ەوت��ن��ی  دوای  ت��ەن��ان��ەت 
ب��وش  و  س��ەرۆك  هێشتا  2004دا،  ئەپریلی 
سەركردەكانی ئاماژەیان دەكرد بۆ پەیوەندیی 
ڕووداوەك��ان��ی  ع��ی��راق و  لەنێوان  ڕاستەوخۆ 
بوش  س��ەرۆك  نمونە،  بۆ  سێپتەمبەر.  11ی 
كەشتیی  ل��ەس��ەر   2003 مایسی  س��ەرەت��ای 
 USS Abraham( ه���ەڵ���گ���ری  ف���ڕۆك���ە 
Lincoln(�ەوە وتی: “جەنگی عیراق یەكێكە لە 
11ی  كە  دژەتیرۆر  جەنگی  سەركەوتنەكانی 
سێپتەمبەری 2001 دەستیپێكرد و تائێستاش 
»ئازادكردنی  وتی:  هەروەها  ب��ەردەوام��ە”22. 
لەسەر  بوش  جۆرج  سەرۆك  قسەكانی  تەواوكەرێكی   22
قسەكانی  تابلۆیەكدا  لەبەردەم  كە  بوو  ئەوە  كەشتییەكە 
هەڵبەت  تەواوكرا«.  »ئەركەكە  نوسرابوو  لەسەری  كرد 
زیانەكانی  ئەوە  دوای  بەڵكو  نەكرابوو،  تەواو  ئەركەكە 
سوپای ئەمریكا زیاتر بوون. كاتێكیش داوای ڕونكردنەوە 
لەوبارەیەوە لە سەرۆك بوش كرا، وتی كاپتنی كەشتییەكە 
ئەو تابلۆیەی داناوە! كەچی كاپتنەكە دواتر ئەو قسەیەی بە 
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عیراق هەنگاوێكی پێشكەوتووی هەڵمەتەكەمانە 
لەو  یەكێك  ئێمە  ئ��ەوەت��ا  ت��ی��رۆری��زم.  دژی 
هاوپەیمانانەی قاعیدەمان لەناوبرد.. یەكێك لە 
سەرچاوەكانی كۆمەككردنی تیرۆرمان وشك 
كرد. ئێمە قوربانییەكانی 11ی سێپتەمبەرمان 
بیرناچێت، دوایین پەیوەندییە تەلەفۆنییەكانمان 
ب��ی��رن��اچ��ێ��ت، ك��وش��ت��ن��ی م���ن���دااڵن���م���ان ب��ەو 
خ��وێ��ن س��اردی��ی��ە ب��ی��رن��اچ��ێ��ت، گ��ەڕان��ی ژێ��ر 
داروپەردووەكانمان بیرناچێت. بەو هێرشانە، 
دژی  جەنگیان  الیەنگرانیان  و  تیرۆریستان  
خۆیشیان  بەرپاكرد،  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 

هەر جەنگ ڕووبەڕوویان دەبێتەوە«.
هەروەها دیك چینی جێگری سەرۆك، كە 
ئەم  باڵوكردنەوەی  لە  گێڕا  دی��اری  ڕۆڵێكی 
 2003 سێپتەمبەری  14ی  ڕۆژی  درۆیانە، 
لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  »گەر  ڕایگەیاند: 
عیراق سەربكەوێت، ئەوا لەنێو بنكەی جوگرافی 
كەمەرشكێنمان  گ��ورزێ��ك��ی  ت��ی��رۆری��س��ت��ان��دا 
ناڕاست وەسفكرد و وتی: تیمەكەی بوش تابلۆكەیان هێناوە و 
بەهیچ شێوەیەك پەیوەندی بەوەوە نەبووە«هەموو ڕێكارە 
میدیاییەكان لەالیەن بوش و تیمەكەیەوە بووە«. دواتر بوش 

ناچار بوو دان بەو ڕاستییەدا بنێت.
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تێدا  تەراتێنی  لێیان وەشاندووە، كە سااڵنێكە 
بە  لێدەكەن،  ه��ەڕەش��ەم��ان  ل��ەوێ��وە  دەك���ەن و 
كردیانە  دواییەدا  لەم  هێرشەی  ئەو  تایبەت 
جاری  بۆ  سێپتەمبەردا«.  11ی  لە  سەرمان 
دووەم، هیچ بەڵگەیەك نییە لەسەر هاوكاریی 
قسانە  لەو  بن الدن،  نێوان س��ەدام حسێن  و 
بە  عیراق  دیكتاتۆرەكەی  دەیانوت  كە  گەڕێ  
داوە  قاعیدەی  یارمەتی  بێت  شێوەیەك  هەر 
بۆ ئەنجامدانی هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر، 
بەاڵم حكومەتی سەرۆك بوش هەر چیرۆكی 
دەستهێنانی  بە  بۆ  ب��اڵودەك��ردەوە  ناڕاستی 
كۆتایی  كە  ع��ی��راق،  دژی  جەنگ  پشتیوانیی 

هاوینی 2003 كەوتبووە دۆخێكی ئاڵۆزەوە.
جەنگەكە،  پێش  ساڵێك  چ���وارەم:  درۆی 
ب��وش  و ڕاوێ��ژك��ارەك��ان��ی دەیانوت  س��ەرۆك 
بۆ  ئاشتییانەین  ڕێگەچارەیەكی  خ��وازی��اری 
قەیرانی عیراق، چونكە جەنگ دوابژاردەمانە، 
 2003 ی��ەن��ای��ەری  30ی  ڕۆژی  نموونە  ب��ۆ 
بیرلسكۆنی(ی  )سیلڤیۆ  ب��ە  ب��وش  س���ەرۆك 
هێشتا  كە  وت  ئیتالیای  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك 
ع��ی��راق بەكار  ل���ەدژی  ن���ەداوە هێز  ب��ڕی��اری 
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هاوشانی  بیرلسكۆنی  لەكاتێكدا  بهێنێت. 
وەستابوو، سەرۆك بوش بۆ گەلی ئەمریكای 
بۆ  لەبارە  دەرف��ەت  هێشتا  كە  ڕوون��ك��ردەوە 
خۆالدان لە جەنگ، بەاڵم دیارە ماوەكە كورت 
لە  ڕامسفێڵد  ئ���ەوەش  دوای  هەفتەی  ب���وو. 
خوازیارین  »هێشتا  وت��ی:  بەئاشكرا  میونیخ 
نەگاتە ئەوەی بەزەبری هێز چەكەكانی سەدام 
جەنگی  كەس  بڵێم:  ڕوونتر  داماڵین.  حسێن 

ناوێت«.
لە  بوش  س��ەرۆك  حكومەتی  ڕاستیدا،  لە 
لەسەر  س��وورب��وو  2003وە  ساڵی  هاوینی 
بەرپاكردنی جەنگ، چوونەكەشیان بۆ نەتەوە 
یەكگرتووەكان لە سێپتەمبەری 2002دا تەنها 
پەردەپۆشكردنێكی ستراتیژی بوو، نەك هەوڵی 
خۆالدان لە جەنگ، بۆ نموونە )ڕیچارد هاس( 
وەزارەت���ی  لە  سیاسی  پالندانانی  س��ەرۆك��ی 
زانیم  بینینی كۆندۆلیزا،  دەڵێت دوای  دەرەوە 
جەنگەكە هەر ڕوودەدات. كاتێكیش پرسیاری 
لە ڕایس كردووە دەربارەی »سوودی فۆكەس 
خستنە سەر عیراق لەو قۆناغەدا، لەچاو تیرۆر  
پێیدەڵێت:  ڕای��س،  دی��ك��ەدا«.  مەسەلەكانی  و 
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»خۆت هەڵمەقورتێنە ئەم مەسەالنەوە، چونكە 
بڕیاری جەنگ دراوە  و بڕاوەتەوە«. 

لەو  بەریتانیاش  سیاسی  بڕیاربەدەستانی 
دەمەدا، گەیشتبوونە ئەو باوەڕەی كە واشنتۆن 
خۆی یەكالیی كردۆتەوە  و نیازی بەرپاكردنی 
23ی  ڕۆژی  ع��ی��راق.  دژی  ه��ەی��ە  ج��ەن��گ��ی 
بۆچوونەكەیان  پووختەی   2002 تەمموزی 
تۆنی  سەرۆكایەتی  بە  كۆبوونەوەیەكدا  لە 
لە  خستووەتەڕوو.  وەزی���ران،  س��ەرۆك  بلێر 

كۆنووسی ئەو كوبونەوەیەدا هاتووە: 
بەریتانیا(  نهێنی  هەواڵگریی  »)سەرۆكی 
باسی گفتوگۆكانی دوایین سەردانی خۆی بۆ 
گۆڕاوە.  تەواو  ئاڕاستەكە  كە  كرد،  واشنتۆن 
جووڵەی سەربازیی نزیكە  و ڕوودەدات. بوش 
دەیەوێت سەدام حسێن بەزەبری هێز الببات، 
تیرۆرەوە  بە  پەیوەندی  ئ��ەوەی  بیانووی  بە 
هەیە  و خاوەنی چەكی كۆمەڵكوژە«. هەروەها 
لە كۆنووسەكەدا هاتووە: »وەزیری دەرەوەی 
بەریتانیا وتی ئەم هەفتەیە لەگەڵ كۆڵن پاوڵ 
ئەم مەسەلەیە تاوتوێ  دەكات. دیارە سەرۆك 
بوش دەیەوێت پەنا بۆ ڕێگەچارەی سەربازی 
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ببات، هەرچەندە وادەكەی دیاری نەكردووە«. 
دووەمی  كانوونی  13ی  ڕۆژی  سەرئەنجام، 
پاوڵ  كۆڵن  بە  ك��ەوت  چ��اوی  ب��وش   ،2003
جەنگ  داوە  ب��ڕی��اری  ئ��ەو  كە  پێیڕاگەیاند   و 
كۆبوونەوەیە  ئەو  بكات.  بەرپا  عیراق  دژی 
بە  كە  بوو  بووش  س��ەرۆك  وتارەكەی  پێش 
و  كرد   پێشكەشی  بیرلسكۆنی-یەوە  تەنیشت 
لە  ڕوونیكردەوە كە هێشتا ئەگەری خۆالدان 
جەنگ لە ئارادایە، هەروەها پێش لێدوانەكەی 
ڕامسفێڵد بوو لە ئەڵمانیاوە كە وتی: »هێشتا 

ئەگەری ئەوە هەیە كە جەنگ ڕوونەدات«.
بۆچی سەركردەكان پەنا بۆ باڵوكردنەوەی 

ترس دەبەن؟
س���ەرك���ردەك���ان ك��ات��ێ��ك پ��ەن��ا ب��ۆ چەكی 
هەستدەكەن  كە  دەبەن  ترس  باڵوكردنەوەی 
مەترسییەكی ڕاستەوخۆ هەڕەشە لە ئاسایشی 
نیشتمانی دەكات، بەاڵم گەل هەستی پێناكات  و 
ناتوانێت بە شێوازی ڕاستەوخۆ  و ڕاستگۆیانە 
تاكە  پێیانوایە  سەركردەكان  بڕوانێت.  بۆی 
شێواز بۆ بزواندنی گەل ئەوەیە كە لەپێناوی 
بكرێن.  چ��ەواش��ە  خ��ۆی��ان��دا  ب���ەرژەوەن���دی���ی 
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باڵوكردنەوەی ترس، ڕەفتارێكە لە سەرەوە بۆ 
خوارەوە دەسەپێنرێت، لە ڕاستیدا ڕەفتارێكی 
نادیموكراسییە، سەركردەكان هانای بۆ دەبەن، 
نیشتمانییەكان  بەرژەوەندییە  پێیانوایە  چونكە 
م��س��ۆگ��ەر دەك������ات، ن����ەك ب���ەرژەوەن���دی���ی���ە 

كەسییەكان.
زۆر هۆكار هەیە وا لە گەل دەكات هەست 
بە مەترسییەكانی سەر واڵت نەكەن. لەوانەیە 
زانیاریی پێویستیان نەبێت دەربارەی كاروباری 
نێودەوڵەتی و درككردن بە هەڕەشەكانی سەر 
بەڵگەی  سەركردەكان  مەگەر  خۆیان،  واڵتی 
ڕۆشنیان بخەنە بەردەست. سەرباری ئەوەش، 
ڕەنگە ژیریی ئەوتۆیان نەبێت بۆ ناسینەوەی 
ه��ەڕەش��ەك��ان. ه��ەروەه��ا دەش��ێ��ت ل��ەب��ەردەم 
هەڕەشەكاندا ترسنۆك بن. بە كورتی، هەمیشە 
گەمژەیی  نەزانی  و  ل��ەب��ەردەم  س��ادە  خەڵكی 
لۆژیكە،  ئ��ەم  گ��وێ��رەی  ب��ە  ترسنۆكیدایە.   و 
نوخبە  پێویستە  ڕوودەدات،  ئ���ەوە  كاتێك 
هاواڵتیان  هەستی  بزواندنی  بە  دەستبكات 
بەرەو بەرپەرچدانەوەی هەر هەڕەشەیەك كە 

ڕووبەڕوویان ببێتەوە.
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لە نمونە باشەكانی ئەمجۆرە بیركردنەوەیە، 
ترومان23  س��ەرۆك  حكومەتی  هەڵسوكەوتی 
هەوڵیدا  1950دا  هاوینی  ل��ە  كاتێك  ب���وو، 
بۆ زیادكردنی  بكەن  ئەمریكا پشتگیری  گەلی 
گەورە  و  سەرۆك   سەربازییەكان.  خەرجییە 
پێیانوابوو  دەرەوە،  سیاسەتی  ڕاوێژكارانی 
زۆری��ن��ەی گ��ەل ق��ای��ل ن��اب��ن ب��ەو زی��ادك��ردن��ە 
هەڵمەتێكی  ب��ۆ  پەنا  دەب��ێ��ت  بۆیە  گ��ەورەی��ە، 
هەڵبەت  ب��ب��ەن.  سایكۆلۆجی«  »ترساندنی 
دەیانەوێت  سیاسی  بڕیاربەدەستانی  كاتێك 

23 سەرۆك هاری ئێس ترومان، سی ودووەمین سەرۆكی 
ئەمریكا بوو لەنێوان سااڵنی )1945- 1953(. ماوەیەكی كەم 
جێگری سەرۆك فرانكلین رۆزڤەلت بوو پێش ئەوەی بەهۆی 
لە  1945دا.  لەساڵی  سەرۆك  ببێتە  رۆزڤەلتەوە  مردنی 
ڕۆژەكانی كۆتایی جەنگی دووەمی جیهانیدا سەرۆك بوو، 
بۆیە بەرپرسیارێكی گەورەیە لەوەی كە بڕیاریداوە بە بۆمبی 
ئەتۆم لە هێرۆشیما و ناكازاكی بدرێت. لەگەڵ پەرەسەندنی 
بۆ   1948 لەساڵی  سۆڤیەت  یەكێتی  لەگەڵ  بارگرژییەكان 
جاری دووەم بە سەرۆك هەڵبژێردراوەتەوە. لە سەردەمی 
سەرۆك ترومان، ئەمریكا لە گۆشەگیریی سیاسی دەرچوو. 
نەتەوە  دامەزراندنی  لە  هەبوو  گەورەی  بەشدارییەكی 
دژایەتیكردنی  بۆ  دانا  ترومانی  بنەماكانی  یەكگرتووەكان، 
كۆمۆنیزم، بڕی 13 ملیار دۆالری بۆ پالنی مارشاڵ تەرخان 

كرد بەمەبەستی بنیاتنانەی ئەوروپا لەدوای جەنگ.  
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هەندێكجاریش  ڕێگایەك،  س��ەر  بخەنە  گ��ەل 
ئ��ەوت��ۆ  ق��ورس��ی  هەڵوێستی  ڕووب������ەڕووی 
دەبنەوە كە ناچاردەبن درۆ بكەن بۆ ترساندنی 
ئ��ەوەی دواج���ار گ��ەل پشتگیری لە  گ��ەل، بۆ 

سیاسەتەكانی حكومەت بكات.
كارەكە زۆر قورس دەبێت كاتێك نوخبەی 
بەپیرەوەچوونی  پێویست  وەك��و  خوێندەوار 
واڵت  دەڵێن  كە  دەنگۆیانەی  ئ��ەو  بۆ  نەبێت 
هەڕەشەی لەسەرە. بۆیە بەو چاوەوە سەیری 
شارەزایانە  خوێندەوار  و  بەرهەڵستكارە  ئەو 
بۆ  نییە  ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ی وردی����ان  ك��ە  دەك��رێ��ت 
بیركردنەوەیان  یان  نێودەوڵەتی،  سیاسەتی 
دەبێت  بۆیە  پێنەگەیشتوون،  یاخود  تەڵخە، 
لەپێناو  بكرێن  گ��ەورە  هەڕەشەكان  قەبارەی 
گ��ورج��ك��ردن��ەوەی��ان. خ��وێ��ن��دن��ەوەش��ی��ان بۆ 
سەر  هەڕەشەی  بە  پەیوەست  پێدراوەكانی 
بە  ب��ۆی��ە  ه��ەڵ��ەی��ە،  خ��وێ��ن��دن��ەوەی��ەك��ی  واڵت، 
سەركردەكان  گەر  دەكەن.  وێنایان  گەشبینی 
س��ەرك��ەوت��ووب��ن ل��ە چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ئ��ەم 
كەسانە  ئ��ەو  پڕچەككردنی  ڕێ��ی  لە  كێشەیە 
نامێنێتەوە بۆ  بوارێك  ئیتر  بە زانیاریی ورد، 

خۆالدان لە چەكی باڵوكردنەوەی ترس.
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دەش��ێ��ت ڕەف��ت��اری چ��ەواش��ەك��ردن لەگەڵ 
س��ەرك��ەوت��وو  یاخییانە  خ���وێ���ن���دەوارە  ئ���ەو 
تێدەگەن  ئاسانی  ب��ە  ئ���ەوان  چونكە  نەبێت، 
ل��ە دەورووب���ەری���ان چ��ی دەگ��وزەرێ��ت، بۆیە 
سەختە بە درۆ لە خشتە ببرێن. چارەسەرێكی 
ئەوەیە كە چەكی  كاراتربێت،  دیكە كە ڕەنگە 
بە كاربهێنرێت  ئەوە  باڵوكردنەوەی ترس بۆ 
هانبدرێت.  جەماوەر  فراوانتر  شێوەیەكی  بە 
س��ەرئ��ەن��ج��ام، ئ���ەو ی��اخ��ی��ب��ووان��ە خ��ۆی��ان لە 
دەبیننەوە  گوماناویدا  دۆخێكی  گۆشەگیری و 
كە كار دەكاتە سەر ئایندەی پیشەییان، بۆیە 
یان  بكەنەوە،  كەم  ڕەخنەكانیان  ناچاردەبن 
بێدەنگی هەڵدەبژێرن، لەوانەشە ناچاربن قسەی 
سیاسەتەكانی  پشتگیری  ب��گ��ۆڕن و  خ��ۆی��ان 
گێڵپ(  )لیزلی  نموونە،  بۆ  بكەن.  حكومەت 
سەرۆكی پێشووی ئەنجومەنی پەیوەندییەكانی 
بەوەدا  دانی  ڕاشكاوییەوە  بەوپەڕی  دەرەوە، 
نا كە ئەو سیاسەتە وای لێكردووە ڕای خۆی 
بكات  ع��ی��راق  جەنگی  پشتیوانی  بگۆڕێت  و 
كە  س��ەرەت��اوە  لە  »ه��ەر  2003دا:  ساڵی  لە 
لەگەڵ جەنگەكەدا بووم، لەبەرئەوەی كە چەند 
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كارمەندانی  لەنێو  هەبوو  باو  ئاڕاستەیەكی 
ك��ارەك��ەت  ل��ەوان��ەش:  دەرەوەدا،  سیاسەتی 
بیت  جەنگ  الیەنگری  گ��ەر  م���ەدە،  ل��ەدەس��ت 
دەستكەوتت دەبێت، هەروەها پاراستنی پێگەی 

سیاسی  و ڕاستگۆیی پیشەیی«.
بۆچی  كە  هەیە  دیكەش  لێكدانەوەیەكی 
چەكی  بەكارهێنانی  بۆ  پەنا  س��ەرك��ردەك��ان 
سوكایەتی  كەمترین  بەاڵم  دەبەن،  ترساندن 
تێدایە بەرامبەر جەماوەر. لەوانەیە سیستمی 
ئەو  ت��ا  بڕابێت،  ل��ێ  بڕستی  واڵت  سیاسی 
ڕادەیەی كە توانای بەرپەرچدانەوەی خێرای 
ئەو  كاتدا.  هەمان  لە  نەبێت  مەترسییەكانی 
حكومەتانەی لە سایەی مادەكانی كۆنفیدراڵیدا 
وەسفەی  ئەو  نموونەی  باشترین  پێگەیشتن، 
س����ەرەوەن. ب��گ��رە ل��ەوان��ەی��ە ه��ەن��دێ��ك بڵێن 
لەسایەی  ك��ە  چ��اودێ��ری��ی��ەی  سیستمی  ئ��ەو 
بۆ  نییە  شیاو  كردووە،  گەشەی  دەستووردا 
هەڕەشە  لەگەڵ  مامەڵەكردن  و  ناسینەوە  
دەرەكییەكان لەكاتی پێویست  و خێرادا. دوای 
بەهێزتر  خواستیان  سەركردەكان  ئ��ەوەش، 
دەبێت بۆ بەكارهێنانی چەكی باڵوكردنەوەی 
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حكومەت  ك��اری  میكانیزمی  كاتێك  ت��رس، 
بەرامبەر  گەل  بزواندنی  بۆ  دەبێت  تۆكمەتر 

هەڕەشەكانی سەریان.
ئاسانە سیاسەتمەداران، درۆ بۆ جەماوەری 
خ��ۆی��ان ب��ك��ەن. س��ەرەت��ا، ب��ڕی��ارب��ەدەس��ت��ان��ی 
هەواڵگری  دەزگ��اك��ان��ی  كۆنترۆڵی  سیاسی 
زانیاریی  هۆیانەوە  بە  كە  دەك��ەن،  دەوڵ��ەت 
دەستی  خەڵك  كە  دەستدەكەوێت  ئەوتۆیان 
لێ   ئاگای  م��اوەی��ەك  تا  النیكەم  ناكەوێت  و 
چەندین  بە  بڕیاربەدەستان  ل��ێ��رەوە  نابێت. 
بكەن،  زانیارییەكان  بە  یاری  دەتوانن  شێواز 
بۆیە دەبینین زۆربەی خەڵك باوەڕ بە قسەی 
دەسەاڵتداران دەكەن، مەگەر ئەو كاتە نەبێت كە 
بەڵگەی بەهێزیان دەستدەكەوێت كە چەواشە 
كراوون. هەروەها سەرۆك دەتوانێت سەكۆی 
بەكاربێنێت  بە شێوازی جیاجیا  وتاردانەكەی 
ڕێ��ڕەوەك��ان��ی سیاسەتی  ب��ە  ی��اری��ك��ردن  ب��ۆ 
دەرەوە، لەوانەش درۆكردن بۆ جەماوەر. لەم 
دەسەاڵتی  ئەمریكا  سەرۆكەكانی  ڕووەشەوە 

فراوانیان هەیە. 
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بۆ  درۆك���ردن  دیكەش،  هۆكارێكی  لەبەر 
ئاماژەمان  وەك  ئاسانە.  كارێكی  ج��ەم��اوەر 
ل��ە هەندێك  ق��ورس��ە س��ەرۆك��ەك��ان  ب��ۆك��رد، 
بكەن،  یەكتردا  لەگەڵ  درۆ  گرنگدا  مەسەلەی 
هەمیشە  نییە.  متمانە  واڵتاندا  لەنێوان  چونكە 
بەهۆی ناسەقامگیرییەوە، واڵتان ناچاردەبن بە 
وریایی و ئاگاییەوە مامەڵە لەگەڵ یەكتر بكەن، 
پەیوەست  مەسەلەكە  ئەگەر  بەدیاریكراویش 
ماكنمارا  ن��ەت��ەوەی��ی��ەوە.  ئاسایشی  ب��ە  بێت 
كۆمەڵگەی  لە  هەركەسێك  »پێموایە  دەڵێت: 
ئێمەدا كەمێك هوشیار  و زانا بێت دەربارەی 
نابێت  گ��وم��ان  ب��ە  حوكمڕانیمان،  سیستمی 
لەوەی كە لەبەردەم هەڕەشەی پیالنگێڕیداین« 
بەدڵنیاییەوە  ئاگری جەنگێك.  بۆ خۆشكردنی 
ئەو  پشتیوانی  ئەمریكییەكان  زۆری  بەشی 
هەر  ئ��ەوان  چونكە  ماكنمارا-ن،  بۆچوونەی 
س��ەرك��ردەك��ان��ی��ان  ل��ە  ڕاستگۆیی  چ��اوەڕێ��ی 
وادەكات  كە  متمانەیەیە  ئەم  هەڵبەت  دەكەن. 
چ��ەواش��ەك��ردن��ی م��ی��ل��ل��ەت، ك��ارێ��ك��ی ئ��اس��ان 
نەك  باسیدەكات  ماكنمارا  ئەوەی  بۆیە  بێت، 

كردەنییە، بەڵكو ڕوویداوە  و بەڵگەش هەیە.
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بن  ب��اوەڕەدا  لەو  كەس  هەندێك  لەوانەیە 
بێسوود  ڕەفتارێكی  ترس،  باڵوكردنەوەی  كە 
ئاشكرا  بێت، چونكە سەرئەنجام چەواشەكار 
ج��ەم��اوەرەك��ەی��ەوە سزای  ل��ەالی��ەن  و  دەبێت  
خۆی وەردەگرێت. دەشێت متمانەی هاواڵتیان 
هەڵبژاردنیش  كێبڕكێی  و  ب���دات   ل��ەدەس��ت 
كاندید  خ��ۆی  دیكە  جارێكی  گ��ەر  بدۆڕێنێت 
بكاتەوە. ئاشكرایە كە ئەم گریمانانە بەربەست 
ئەو  س���ادە،  هۆكارێكی  ل��ەب��ەر  ئ��ەوی��ش  نین، 
لە  پێیانوایە  دەكەن  درۆ  كە  دەسەاڵتدارانەی 
ئەو  نییە  مەرج  دەبێت.  قوتاریان  لێپرسینەوە 
بكرێن.  ئاشكرا  كورتدا  ماوەیەكی  لە  درۆیانە 
ئەوەتا دوای زیاتر لە 30 ساڵ، ئینجا پەردە 
لەگەڵ  كنێدی  س���ەرۆك  درۆی��ەك��ی  ل��ەس��ەر 
چۆنییەتی  دەربارەی  هەڵماڵرا،  ئەمریكا  گەلی 
كوبا.  مووشەكەكانی  قەیرانی  خستنەڕووی 
باسیدەكەین،  داه��ات��وودا  بەشی  لە  ه��ەروەك 
لەگەڵ  نهێنی  ڕێككەوتنێكی  كنێدی  س��ەرۆك 
ی��ەك��ێ��ت��ی س��ۆڤ��ێ��ت ك���ردب���وو ك���ە وی��الی��ەت��ە 
توركیا  لە  ژۆبیتەر  موشەكی  یەكگرتووەكان 
سۆڤێتیش  ك��ە  ب���ەوەی  ب��ەرام��ب��ەر  نەهێڵێت، 
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كەچی  بكشێنێتەوە.  كوبا  لە  موشەكەكانی 
سەروبەندی  ل��ە  ڕاوێ��ژك��ارەك��ان��ی،  كنێدی  و 
هەر  چارەسەركردنیشی،  دوای  قەیرانەكە  و 

نكۆڵیان لە مۆركردنێكی لەوجۆرە دەكرد. 
پێیانوایە  درۆكەرەكان  ئەوەش،  سەرباری 
ساغ  بەسەردا  درۆكانیشیان  ئەگەر  تەنانەت 
پ��ارێ��زەری  ب��ە  پشت  دەت��وان��ن  ئ��ەوا  بێتەوە، 
بۆ  ببەستن،  دەسەاڵتدار  هاوڕێیانی  و  لێزان  
لە  و  لێبكەن   ژیرانەیان  بەرگرییەكی  ئ��ەوەی 
لە  ئەمە  سەرئەنجام،  بیانپارێزن.  س���زادان 
پشت  س��ەرۆك��ان��ەی  ئ��ەو  گرنگترە:  ه��ەم��ووی 
دەبەستن،  ت��رس(  )باڵوكردنەوەی  چەكی  بە 
تەواو باوەڕیان بەوە هەیە كە هەڵسەنگاندنیان 
جێی  لە  دروستە و  مەترسییەكان،  حاڵەتی  بۆ 
بواری  هەندێك  لە  ئەگەر  تەنانەت  خۆیدایە، 
ئ��ەوپ��ەڕی  ئ����ەوان  ب��ك��ەن.  الوەك��ی��ش��دا درۆ 
ئ��ەوەی  و  هەقن   لەسەر  كە  هەیە  متمانەیان 
دەی��ك��ەن ب��ۆ ب��ەرژەوەن��دی��ی واڵت���ە. ئیتر ئەو 
نامێنێت  ئ��ەوت��ۆی��ان  هایەكی  ب��ە  درۆی��ان��ەش 
بە  بكرێن،  ئاشكرا  گەر دوای ماوەیەكی زۆر 
تایبەت گەر درۆكەرەكان سەركەوتوو بووبن 



153بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

سەر  هەڕەشەكانی  خستنەسەر  ڕۆشنایی  لە 
كردبێت.  لەگەڵدا  ئەكتیڤیان  مامەڵەی  واڵت  و 

واتە، مەرام شایستەی هەموو ڕێكارێكە.
ئ���ەم ش���ێ���وازی ب��ی��رك��ردن��ەوەی��ە ڕێ���ك ل��ەو 
هەڵمەتی چەواشەكاری  و درۆیانەدا ڕەنگیدایەوە 
كە ئیدارەی سەرۆك بوش، پێش دەستپێكردنی 
سەركەوتنی  گ��ەر  ئەنجامیدا.  ع��ی��راق  جەنگی 
گەورەكەی  سەركەوتنە  هاوشێوەی  پرۆسەكە 
ساڵی 1991 بوایە، ئەوا ئەم هەڵمەتەش دەچووە 
ڕیچارد  مێژوییەكانەوە.  هەڵمەتە  تۆماری  نێو 
لە  پۆست«  »واشنتۆن  ڕۆژن��ام��ەی  لە  كۆهین 
نۆڤەمبەری 2005، دەربارەی تێكچوونی باری 
جەنگی دووەم���ی ع��ی��راق، دەڵ��ێ��ت: »دەك���را لە 
سەرۆك بوش خۆش بین كە بە پاساوی بێ  بنەما 
جەنگێكی بەرپاكرد، گەر بە هۆیەوە دیموكراسی 
باڵی بەسەر خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا بكێشایە«. 

كاتێك نوخبە چەكی )باڵوكردنەوەی ترس( 
بەكاردێنێت

 م��ۆدێ��ل��ی ح��وك��م��ڕان��ی ك��اری��گ��ەری��ی��ەك��ی 
بەكارهێنانی  ئەگەری  لەسەر  هەیە  گ��ەورەی 
چ��ەك��ی )ب����اڵوك����ردن����ەوەی ت�����رس(. ڕژێ��م��ە 
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دی���م���وك���راس���ی���ی���ەك���ان، زی���ات���ر ل���ە ڕژێ��م��ە 
چونكە  دەب���ەن،  بۆ  پەنای  ئۆتۆكراسییەكان 
ڕایگشتی  لەسەریانە  دیموكراسییەكان  ڕژێمە 
نییە  ئ��ەوە  مانای  ئەمەش  وەرب��گ��رن.  بەهەند 
ك��ە ت��ێ��ك��ڕای ئ��ەو س��ەرۆك��ان��ەی ب��ەش��ێ��وازی 
دیموكراسییانە هەڵبژێردراون، لەو باوەڕەدان 
كە پێویستە گەل چەواشە بكەن، گوایە توانای 
هەڵسەنگاندنێكی ڕاست و دروستی فاكتەكانیان 
نییە، بەاڵم دەشێت هەندێكیان وا بیربكەنەوە. 
لەنێو  ب��ی��رك��ردن��ەوەی��ە  ئ��ەم��ج��ۆرە  ڕی��ش��ەی 
تێڕوانینێكی  كە  ئەمریكادایە،  ڕاستڕەوەكانی 
دیموكراسییەكان  ڕژێ��م��ە  گ��وای��ە  ه��ەی��ە  ب��او 
لەگەڵ  كاتێك  الوازەوە  دۆخێكی  دەك��ەون��ە 
ملمالنێ ،  دەكەونە  نادیموكراسییەكان  ڕژێمە 
لەمپەر  دەبێتە  ڕایگشتی  هەندێكجار  چونكە 
دەرەكیی  سیاسەتێكی  پێكهێنانی  ل��ەب��ەردەم 
ل��ە س���ەروب���ەن���دی جەنگی  ك����ارا.  و  ب��ەه��ێ��ز  
بوو،  باو  بیركردنەوەیە  مۆدێلی  ئەم  س��ارددا 
موحافزكارە  ل��ە  هەندێك  لەنێو  تایبەت  ب��ە 
وەك  توندڕەوەكانی  لە  بەشێك  نوێیەكان  و 
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ریڤڵ(24،  )فرانسوا  جان  و  بیرنهام(   )جەیمس 
كە بە گوێرەی ئەو بیركردنەوەیە: جەماوەر لە 
زیاتر  خۆرئاوادا  دیموكراسییەكانی  سیستمە 
بەرەنگاربوونەوەی  ن��ەك  هێوریدایە  لەگەڵ 

دوژمنە ترسناكەكان.
ل��ەڕاس��ت��ی��دا ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای م��وح��اف��زك��ارە 
نوێیەكان25، كە گوزارشتە لە كەم توانایی مامەڵە 

ساڵی  لەدایكبووەو   1905 ساڵی  بێرنهام،  جەیمس   24
سیاسی  تیۆریستێكی  فەیلەسوف و  مردووە.   1987
ترۆتسكی  ماركسی  چەپێكی  وەك  سەرەتا  ئەمریكیە. 
ڕاستڕەوەكان و  پاڵ  چووەتە  پاشان  پێكردووە و  دەستی 
موحافزكارانی  بزوتنەوەی  تیۆریستی  دیارترین  بووەتە 
ئەمریكی. )شۆڕشی ئیداری(  لە دیارترین بەرهەمەكانێتی. 
موحافزكارە  گۆڤاری  لە  هەبوو  سەرەكی  بەشدارییەكی 
جان  بەاڵم    .)The National Review( ئەمریكییەكان 
 2006 ساڵی  لەدایكبووەو   1924 ساڵی  ریڤڵ،  فرانسوا 
مردووە. نووسەر و تیۆریست و سیاسەتمەدارێكی فەرەنسییە 
جیهان  لە  ئەمریكا  ڕەفتارەكانی  لە  سەختی  داكۆكی  كە 
ئەوروپییەكان  دوژمنایەتی  بێزاری و  لە  ڕەخنەی  كردووە. 
بەرامبەر ئەمریكا گرتووە، بەتایبەت دوای هێرشەكانی 11ی 

سێپتەمبەر.  
لەنێو  نوێخوازە  ڕەوتێكی  نوێیەكان،  موحافزكارە   25
سەربە  تیۆریستەكانی  زۆربەی  موحافزكارەكاندا.  بزاوتی 
خۆیان  پارتەكەی  لە  ڕەخنەیان  كە  بوون  دیموكراتەكان 
مایەی  ئەوەی  ڕابردوودا.  سەدەی  شەستەكانی  لە  هەبوو 
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كردنی جەماوەر لەگەڵ فاكتەكان بە شێوەیەكی 
كریستۆڵ(  )ئیرڤینگ  وتەیەكی  لە  درووس��ت، 
یەكێك لە باوكە ڕۆحییەكانی ئەم بزووتنەوەیەدا 
جیاواز  »فاكتی  دەڵێت:  كە  كورتدەكرێتەوە، 
هەیە، بە پێی جیاوازیی خەڵك. فاكت هەیە بۆ 
بۆ خوێندكار گونجاوە،  منداڵ گونجاوە، هەیە 
فاكتیش هەیە بۆ گەورە خوێندەواران گونجاوە 
 و هەشە بۆ ئەو گەورە خوێندەوارانە گونجاوە 
ب��ەوەی كە  ب��ااڵدان. باوەڕكردن  كە لە ئاستی 
فاكتێك بۆ هەمووان دەستدەدات، هیچ نییە جگە 
ئەوەش  مۆدێرن.  دیموكراسیی  وەهمێكی  لە 

شیاوی پراكتیزەكردن نییە«.

ڕەوتە  ئەم  دیارەكانی  كەسایەتییە  لە  ژمارەیەك  سەرنجە، 
بوونە كەسایەتی دیاری سیاسی لە ئەمریكا لە ماوەی چل 
دا  ئیدارەی سەرۆك بوش  لە سەردەمی  ساڵی ڕابردوودا. 
لەوپەڕی بەهێزیدا بوون و هەر ئەوانیش پالنی داگیركردنی 
2003دا.  لەساڵی  كرد  جێبەجێیان  داڕشت و  عیراقیان 
بۆڵتۆن،  پێرڵ، جۆن  ریچارد  وۆڵفۆویتز،  پۆڵ  دیارترینیان: 
ئیلیۆت ئەبرامز و پۆڵ بریمەر بوون. موخافزكارە نوێیەكان 
ئیسرائیل  لە  توند  پشتیوانییەكی  كە  جیادەكرێنەوە  بەوە 

دەكەن و داوای باڵوكردنەوەی دیموكراسی دەكەن.  
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پەیوەست  تەنها  تێڕوانینە  ئ��ەم  هەڵبەت 
تایبەت كاتێك  بە  بە موحافزكارەكانەوە،  نییە 
كتێبی »The Phantom Public”ی )واڵتەر 
هیچ  بە  نووسەرە  ئەم  دەخوێنینەوە،  لیپمان( 
شێوەیەك پەیوەندی بە ڕاستڕەوەكانەوە نییە. 
لە  بێت  بەرباڵوترین  ڕەفتارە  ئەم  ڕەنگە 
سیستمە دیموكراسییەكاندا، بەاڵم ماڵیش نییە 
سەردەمی  لە  چونكە  سیستمە،  ئ��ەم  لەسەر 
نەتەوەكاندا دەبینین هەندێك لە سەرۆكەكانی 
واڵتانی نادیموكراسی بایەخ بە ڕای جەماوەر 
ن��زی��ك��ەوە  ل��ە  هیتلەر  ن��م��وون��ە،  ب��ۆ  دەدەن. 
ئەڵمانیای  گەلی  ب��ی��رك��ردن��ەوەی  چ��اودێ��ری��ی 
هەوڵی  ئەوپەڕی  پرسێكدا،  هەموو  لە  دەكرد 
پشتیوان  جەماوەر  كە  ل��ەوەی  دڵنیابێت  دەدا 
حكومەتەكەشی،  سیاسەتەكانین.  هاندەری   و 
وەك )ئ��ی��ان ك��ی��رش��ۆ( دەڵ��ێ��ت: “ه��وش��ی��ار  و 
پەرۆشی دروستكردنی چەمكی كۆدەنگی بوو”، 
كەچی لەگەڵ ئەوەشدا دەبینین هەتا چەپۆكی 
كۆمەڵگەكەیدا  بەسەر  تاكڕەو  دەس��ەاڵت��داری 
بەر  بردووەتە  پەنای  كەمتر  بووبێت،  توندتر 

ڕەفتاری باڵوكردنەوەی ترس.
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ه��ەروەه��ا ج��وگ��راف��ی��ا، ك��اری��گ��ەری��ی هەیە 
لەسەر شێوازی بە كارهێنانی باڵوكردنەوەی 
دەوڵ��ەت.  چەكەكانی  لە  یەكێك  وەك  ت��رس، 
ئ���ەو واڵت����ەی دراوس���ێ���ی واڵت��ێ��ك��ی ن��ەی��اری 
گێرەشێوێن بێت، پێویستی بە زیادەڕۆیی نییە 
لە وێناكردنی هەڕەشەكاندا، چونكە دوژمنەكە 
دەبینین جەماوەر  لەم حاڵەتانەدا  نزیكە.  زۆر 
بەرامبەر  و  دەك��ات  مەترسییەكە  بە  هەست 
دراوس��ێ��ك��ەی وری��ا دەب��ێ��ت. ئ��ەو واڵت��ەش كە 
زیاتر  ئ��ەوا  نەبێت،  دراوس��ێ��ی  دوژم��ن��ەك��ەی 
دەب��ات،  ترس  باڵوكردنەوەی  چەكی  بۆ  پەنا 
چونكە ئەو دوژمنەی لە ڕووی جوگرافییەوە 
دوورە، مەترسییەكانی كەمترە لەو دوژمنەی 
بۆیە  جوگرافییەوە،  ڕووی  ل��ە  نزیكترە  ك��ە 
گەورەكردن و  بەر  پەنادەبەنە  دەس��ەاڵت��داران 
زیادەڕۆیی بۆ باڵوكردنەوەی ترس وشڵەژان. 
ئەو واڵتانەش كە سنوورێكی پانی ئاویی جیایان 
دەكاتەوە لە دوژمن  و دۆستە سەرەكییەكان – من 
ناویدەنێم واڵتە هاوسەنگە دوورەكان- هەمیشە 
بەكاربێنن،  شڵەژان  ترس  و  چەكی  حەزدەكەن 

چونكە )ئاو( سەنگەرێكی مەزنی بەرگرییە. 
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بە بەراوردكردنی قەبارەی گەورەكردنی 
ئ��اس��ت��ی ه���ەڕەش���ەك���ان ل���ە ه����ەر واڵت��ێ��ك 
ل��ە واڵت����ە زل��ه��ێ��زەك��ان��ی ج��ەن��گ��ی ی��ەك��ەم��ی 
كە  دەك��ەی��ن  ب���ەوە  درك  ت���ەواو  جیهانیدا، 
هەبووە  بەهێزی  كاریگەرییەكی  جوگرافیا 
بۆ  س��ەرۆك��ەك��ان  سیاسی  گ��وت��اری  لەسەر 
سەروبەندی  لە  دوژمنەكانیان  وەسفكردنی 
جەنگدا. فەرەنسا  و ڕوسیا لەچاو بەریتانیا و 
بەر  ب��ردووەت��ە  پەنایان  زۆرت��ر  ئەڵمانیادا، 
باڵوكردنەوەی ترس دەربارەی هەڕەشەكانی 
نییە،  سەیر  شتێكی  ئەمە  دی��ارە  ئەڵمانیا. 
چونكە هەردوو واڵتە ئینگلۆ سەكسۆنییەكە: 
ب��ەری��ت��ان��ی��ا  و وی��الی��ەت��ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان، 
بە  ب��وون،  دوور  هاوسەنگ  و  واڵت��ی  دوو 
پێچەوانەشەوە فەرەنسا  و ڕوسیا نەك تەنها 
بوون،  ئەڵمانی  ئیمپراتۆریەتی  هاوسنووری 
ئەڵمانیایان  لەناو سنووریشدا شەڕی  بەڵكو 
دەكرد. هەروەها ئەڵمانیا پێویستی بە چەكی 
ب��اڵوك��ردن��ەوەی ت��رس ن��ەب��وو، چ��ون��ك��ە لە 
سنووری خۆرهەاڵت  و خۆرئاوایەوە شەڕی 

دوژمنەكانی دەكرد. 
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ل��ە ڕاس��ت��ی��دا ئ��ەو س��ەرك��ردان��ەی ب��ەرەو 
جەنگێك مل دەنێن كە بژاردەی خۆیانە –وەك 
ئەوانە  پێشگیرانە-  یان  خۆپارێزی  جەنگی 
ترس  باڵوكردنەوەی  بۆ  پەنا  جار  زۆرب��ەی 
الیەنگری  بكرێت  گەل  لە  وا  قورسە  دەب��ەن. 
واڵتێك  چونكە  بێت،  خۆپارێزی  جەنگێكی 
هەڕەشەكانی  كە  دەدات  واڵتێك  پ��ەالم��اری 
هەست  گشتی  ڕای  وات��ە  نین،  مەترسیدار 
ب����ەو م��ەت��رس��ی��ی��ە ن���اك���ەن. ج��گ��ە ل����ەوەش، 
ئاسان  داهاتوو  پێشبینیكردنی  لەبەرئەوەی 
باوەڕیانوایە  میللەت  زۆرینەی  دەبینین  نییە، 
بە  نین. هەروەها  كە هەڕەشەكان ڕاستەقینە 
پێشگیرانە  جەنگی  نێودەوڵەتی،  یاسای  پێی 
بەرپاكردنی  بۆ  ڕەزامەندیی  بۆیە  قەدەغەیە، 
كارێكی قورسە.  جەنگ الی زۆربەی واڵتان 
لەبەر تێكڕای ئەو هۆكارانە زۆر كەس – لە 
“با  سیاسەتی  پەیڕەوی  پسپۆڕان-  نێویاندا 
بزانین چی ڕوودەدات” دەكەن، بەو هیوایەی 
بەرگرتن  ب��ۆ  ڕوون�����ەدات.  كێشەیەك  هیچ 
ترس  باڵوكردنەوەی  ش��ەڕخ��وازان  ل��ەوەش، 
كە  بدەن  نیشان  وای  تا  دەزانن  پێویست  بە 
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هەروەها  لەئارادایە،  ڕاستەوخۆ  هەڕەشەی 
ب��ۆ زەم��ی��ن��ەس��ازی ج��ەن��گ��ی پ��ێ��ش��گ��ی��ران��ە  و 
لە  دوژم���ن.  لە  پێشوەخت  دەستوەشاندنی 
لە  ج��ۆرێ��ك��ە  پێشگیرانە  ج��ەن��گ��ی  ب��ن��ەڕەت��دا 
زۆرترین  خۆكردن،  لە  بەرگری  جۆرەكانی 
ڕەوا و  جەنگە  ئ��ەم  ك��ە  ه��ەی��ە  ب��ۆچ��وون��ی��ش 

دادپەروەرانەیە. 
زەمینەسازی  قۆناغی  ب��ۆ  گ��ەڕان��ەوە  ب��ە 
جەنگی ئەمدواییە بۆ سەر عیراق، گرنگە تێبینی 
ئەوە بكەین كە ویالیەتە یەكگرتووەكان وەك 
دوور،  ه��اوس��ەن��گ و  دیموكراسی و  واڵتێكی 
هەوڵیدەدا گەلەكەی قایل بكات بۆ ئەنجامدانی 

جەنگی پێشگیرانە.
لەبەرئەوە سەیر نەبوو كە ئیدارەی بوش 
شێوازی  چەندین  درۆ  و  بەر  دەب��ردە  پەنای 
چەواشەكردن تا وای نیشان بدات كە سەدام 
حسێن مایەی هەڕەشەیەكی ڕاستەوخۆیە، هەر 
لەسەر ئەو بنەمایەش، ویالیەتە یەكگرتووەكان 

جەنگی پێشگیرانە بەرپا دەكات.   
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)5( 
پەردەپۆشكردنی ستراتیژی

ستراتیژی  پ��ەردەپ��ۆش��ك��ردن��ی  ج��ۆر  دوو 
كە  دەك��ەن  درۆ  كاتێك  سەركردەكان  هەیە، 
گەورە  دووچ��اری شكستێكی  لە سیاسەتێكدا 
درۆكردنیشیان  س��ەرەك��ی  پ��اڵ��ن��ەری  دەب���ن، 
پاراستنی  نەك  واڵتە  بەرژەوەندیی  پاراستنی 
ئەوانەی لە پشت شكستەكەوەن، بەاڵم ڕەنگە 
بە بێ  مەبەست ئەوانەش بپارێزێت. هەروەها 



جۆن جەی میرشەمیر 164

ستراتیژێكی  ش��اردن��ەوەی  بۆ  سەركردەكان 
باش، بەاڵم جێ  مشتومڕ، درۆ دەكەن، نەبادا 
پیادەكردنی  دژی  بكاتەوە  و  ڕەتی  جەماوەر 
سیاسەتێكی  ش��اردن��ەوەی  ئامانجەكە  بێت. 
بەڵكو  سیاسی،  گۆڕەپانی  لەسەر  نییە  الواز 
ورووژاندنی  بێ   بە  دیاریكراوە  سیاسەتێكی 
ب��ەره��ەڵ��س��ت��ك��اری��ی��ەك��ی ب��ەه��ێ��ز. ل��ە ه���ەردوو 
ب��اوەڕەدان  لەو  سیاسەتمەداران  حاڵەتەكەدا، 
هەن  لۆژیكی  ستراتیژیی  هۆكارگەلێكی  كە 
ب��ۆ پ��ەردەپ��ۆش��ك��ردن، ب��ۆی��ە ل��ە خ��ەم��اڵن��دن و 
كە  دەك��ەن  درۆ  شتانەدا  ئەو  هەڵسەنگاندنی 
واڵتەكەیانەوە  ب��ەرژەوەن��دی��ی  بە  پەیوەندیی 

هەیە.
گەر باڵوكردنەوەی ترس تەنها پەیوەست 
ب��ێ��ت ب���ە ب�����ەرەی ن����اوخ����ۆوە، ئ����ەوا پ���ەردە 
پۆشكردنی ستراتیژی بۆ هەردوو جەماوەری 
وردتربین،  ئ��ەوەی  بۆ  دەرەوەی���ە.  و  ناوخۆ  
پەردەپۆشكردن،  لەسەر  سەركردەیەی  ئەو 
مشتومڕ  ج��ێ   سیاسەتە  ش���اردن���ەوەی  ی��ان 
ی����ان ش��ك��س��ت��خ��واردووەك��ان��ی ڕاه����ات����ووە، 
ب����ەردەوام ه���ەوڵ���دەدات ج��ەم��اوەری ناوخۆ 
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لە  بكات، هەندێكجاریش هەوڵدەدات  چەواشە 
هەمانكاتدا واڵتانی دیكەش چەواشە بكات. بە 
ئامانجكراو  بە  جەماوەری  تر،  گوزارشتێكی 
دەشێت  ستراتیژییەكاندا،  پەردەپۆشكردنە  لە 
تەنها جەماوەری ناوخۆ بێت، یان جەماوەری 
لەم  دەرەوە.  جەماوەری  لەگەڵ  بێت  ناوخۆ 
ئامانجەكە  ناكرێت  چەواشەكارییەدا  ج��ۆرە 
وابێت  گەر  بێت،  دەرەك��ی  ج��ەم��اوەری  تەنها 
درۆی  جۆرەكانی  لە  جۆرێك  دەبێتە  ئ��ەوە 

نێوان واڵتان. 
گ��رن��گ��ە ب��زان��رێ��ت ك��ە پ��ەردەپ��ۆش��ك��ردن��ی 
ستراتیژی تەنها بریتی نییە لە بێدەنگی، كاتێك 
بە  دەك��ەن  دەس��ەاڵت��داران جەماوەر چەواشە 
شاردنەوەی زانیارییەكان، یان هیچ كۆمێنت و 
قسەیەكیان نییە دەربارەی كێشەیەكی گرنگی 
حاڵەتی  لە  دەرەوە.  سیاسەتی  بە  پەیوەست 
سەركردەكان  ستراتیژیدا،  پەردەپۆشكردنی 
مامەڵە  نێودەوڵەتییانەدا  مەسەلە  ئەو  لەگەڵ 
هەیە و  ئاشكرایان  كە چەند ڕوویەكی  دەكەن 
ب��ەدڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە پ��رس��ی��اری ق��ورس��ی ئ��ەوت��ۆ 
بتوانێت  حكومەت  سەختە  ك��ە  دەوروژێ��ن��ن 
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وەاڵمیان بداتەوە. لەم حاڵەتانەدا سەركردەكان 
هاواڵتیانی  لەگەڵ  دەب��ەن  درۆك��ردن  بۆ  پەنا 
ئ���ەوە خزمەتی  پ��ێ��ی��ان��وای��ە  خ��ۆی��ان، چ��ون��ك��ە 
هەر  دەك��ات،  نیشتمانی  ب��ااڵی  بەرژەوەندیی 
لەو چوارچێوەیەدا درۆ لەگەڵ واڵتانی دیكەش 

دەكەن. 

سەركردەكان )پەردەپۆشكردنی ستراتیژی( 
بۆچی بەكاردێنن؟

ی��ەك��ێ��ك ل����ەو ه����ۆك����اران����ەی وادەك������ات 
س���ەرك���ردەك���ان ه���ۆك���اری ش��ك��س��ت��ەك��ان��ی��ان 
پ��ەردەپ��ۆش ب��ك��ەن، ئ��ەوەی��ە ك��ە ح��ەزدەك��ەن 
خاڵەكانی الوازیی خۆیان لە دوژمن بشارنەوە 
كە لەوانەیە دوژمن ئەو الوازییانەی بقۆزێتەوە، 
كار  ڕاستییانە  ئەو  كە  ئەوەیە  لەترسی  یان 
بكەنە سەر پەیوەندیی واڵتەكە لەگەڵ واڵتانی 
ترسی  لە  كە  نۆرماڵیشە  ه��ەروەه��ا  دی��ك��ەدا. 
ب���ەرەی ن��اوخ��ۆدا ئ��ەو ك���ارە ب��ك��ەن، چونكە 
دوور نییە هەواڵی شكستهێنان كاربكاتە سەر 
كاتێك  ئەمەش  بایەخی  نیشتمانی،  یەكڕیزیی 
جەنگێكی  دەچێتە  حكومەت  كە  دەبێت  زیاتر 
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درێژخایەنەوە  و ئەو جەنگەش بە شێوەیەكی 
پۆزەتیڤ بەڕێوە ناچێت.

م��ارش��اڵ  جیهانیدا،  ی��ەك��ەم��ی  جەنگی  ل��ە 
سوپای  گشتی  فەرماندەی  جۆڤری  جۆزیڤ 
باشی  پ��الن��ی  1916دا  ل��ەس��اڵ��ی  ف��ەرەن��س��ا، 
دانەنابوو بۆ شەڕی )ڤەردان(26، دوای ئەوەش 
بە خراپی شەڕەكەی بەڕێوەبرد. بە دڵنیاییەوە 
ئەو  بەڕێوەبردنی  شایستەی  مارشاڵە  ئ��ەو 
شەڕە نەبوو، زۆربەی سەركردە سیاسییەكانی 
فەرەنساش ئەوەیان دەزانی، بەاڵم نەیانتوانی 
ناكارامەیی جۆڤری بۆ جەماوەر ئاشكرا بكەن 
لە  فەرەنسی  سەربازی  ه��ەزاران  كاتێكدا  لە 
دەبوون.  بریندار  یان  دەك��وژران  هەفتەیەكدا 
س���ەرك���ردە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان ل���ەوە دەت��رس��ان 

لەنێوان هەردوو سوپای  ڤەردان، ساڵی 1916  26 شەڕی 
فەرەنسی و ئەڵمانی هەڵگیرسا و ماوەی هەشت مانگی خایاند. 
ڕۆژگاری  خوێناویی  شەڕی  درێژخایەنترین  گەورەترین و 
جەنگی یەكەمی جیهانی بووە لە بەرەی خۆرئاوادا. ژمارەی 
كوژراو  هەزار   700 لە  زیاتر  بە  جەنگە  ئەم  كوژراوانی 
مەزەندە دەكرێت، زانیارییە تازەكانیش ئاماژە بۆ زیاتر لە 
ملیۆنێك كوژراو دەكەن، بۆیە بە خوێناویترین و زیانبارترین 

شەڕی مێژوو دادەنرێت.
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لە  ڕاستەقینەی جۆڤری  ئاشكراكردنی ڕووی 
سەروبەندی شەڕەكەدا، ببێتە هۆی الوازكردنی 
ورەی خەڵك و سەربازەكان، بەوەش شەڕەكە 
توندەكانیان  مشتومڕە  لەبەرئەوە  بدۆڕێنن. 
لە ج��ەم��اوەر ش���اردەوە،  دەرب���ارەی جۆڤری 
جۆڤری  ك��ە  نیشاندەدا  وای���ان  درۆ  ب��ە  ه��ەر 
ف��ەرم��ان��دەی��ەك��ی ك��ارام��ەی��ە و ت��ف��اق و ت��وان��ای 
تەواوی هەیە. وەك )ئییان ئۆسپی(ی توێژەر 
ب��ە گیانی ورەب����ەرزی،  دەڵ��ێ��ت: »ب��ای��ەخ��دان 
وای���ك���رد ك���ە ل���ە ئ��اب��ڕووچ��ون��ێ��ك��ی ڕەس��م��ی 
شێتانەبوو  كارێكی  ئ��ەوە  چونكە  قوتاربن«، 
گەر بۆ ئەڵمانەكانیان ئاشكرا بكردایە كە ئەو 
دەك��ات،  ڤ���ەردان  ش��ەڕی  فەرەنسییەی  هێزە 
بە  بووەتەوە  ڕووبەڕووی كێشەیەكی گەورە 

هۆی فەرماندەیەكی ناكارامەوە.
ه���ەروەه���ا م��ام��ەڵ��ەی ئ��ی��س��رائ��ی��ل ل��ەگ��ەڵ 
ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی��ی��ە ق���ێ���زەون���ەك���ەی )ق��ی��ب��ی��ی��ە(، 
نمونەیەكی تری پەردەپۆشكردنی سیاسەتێكی 
ش��ك��س��ت��خ��واردووە، چ��ون��ك��ە س��ەرك��ردەك��ان 
پاساوی  كۆمەڵكوژییە  ئەو  نیشاندەدا  وای��ان 
هەبووە. 14ی ئۆكتۆبەری 1953 لە وەاڵمی 
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ف��ەل��ەس��ت��ی��ن��ی  و دوو  ئ��اف��رەت��ێ��ك��ی  ك��وش��ت��ن��ی 
بە فەرمانداریی  تیپێكی كۆماندۆز  منداڵەكەی، 
قیبییە  گوندی  بەرەو  شارۆن  ئەریێل  مێجەر 
وێ   لە  كرد،  پێشڕەویی  خۆرئاوا  كەناری  لە 
شەست ونۆ فەلەستینیان كوشت كە هەموویان 
ژن وم���ن���داڵ ب���وون. ف��ەرم��ان��دەی��ی ن��اوەن��دی��ی 
ئ��ی��س��رائ��ی��ل ك��ە س��ەرپ��ەرش��ت��ی ه��ێ��رش��ەك��ەی 
كردبوو، فەرمانەكەی دەركردبوو بە ئامانجی: 
بە  داگیركردنی  قیبییە،  گوندی  »پەالماردانی 
لەپێناو  كوێرانە  كوشتنی  كاتی،  شێوەیەكی 

دەركردنی خەڵكی گوندەكە لە ماڵەكانیان«.
ئ���ەو ڕەف���ت���ارە ل��ە ج��ی��ه��ان��دا ه��ەڵ��الی��ەك��ی 
ڕەوەن���دی  لەنێویشیاندا  ن��ای��ەوە،  گ����ەورەی 
سەربازە  زانییان  كاتێك  ئەمریكا  لە  جولەكە 
ئیسرائیلییەكان لە گوندی قیبییە چییان كردووە! 
ئۆكسفۆرد  زانكۆی  لە  توێژەر  شلیم(  )ئاڤی 
ن��وس��ی��ب��ووی: »ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی��ی��ەك��ەی گ��ون��دی 
ناڕەزاییەكی  دەستپێكی  خاڵی  ب��ووە  قیبییە، 
ئیسرائیل  دڵڕەقییەكی بێ وێنەی  جیهانی دژی 
ل��ە م��ێ��ژووی ك��ورت��ی ت��ەم��ەن��ی��دا«. ه��ەروەه��ا 
هەواڵە دڵتەزێنەكانی ئەو هێرشە، لە ناوخۆی 
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واڵتدا كێشەی زۆری بۆ حكومەتی ئیسرائیل 
كێشە  بە  هەستكردن  ه��ۆی  بە  دروس��ت��ك��رد. 
ناوخۆ   ئاستی  لەسەر  ك��راوەك��ان  چ���اوەڕوان 
و ئەو زیانەی لەئاستی دەرەوە بەر ناوبانگی 
ئیسرائیلییەكان  سەركردە  ك��ەوت،  ئیسرائیل 
ه��ەوڵ��ی��ان��دا ل��ەڕێ��ی درۆك���ردن���ەوە، دۆخ��ەك��ە 
ئیسرائیلی  م��ێ��ژوون��ووس��ی  ب��ك��ەن��ەوە.  ه��ێ��ور 
19ی  »ڕۆژی  نووسیویەتی:  مۆریس(  )بینی 
ئۆكتۆبەر، دەیڤید بنگۆریۆن سەرۆك وەزیرانی 
ئیسرائیل ڕاستەوخۆ دەركەوت و گێڕانەوەیەكی 
ج��ی��اوازی ه��ەب��وو دەرب����ارەی ڕووداوەك����ە«. 
سەر  ئۆردوگانشینەكانی  جولەكە  ل��ۆم��ەی 
كۆمەڵكوژییەوە  ئەو  هۆی  بە  كرد  سنووری 
توندی  ب��ە  ئیسرائیل  »ح��ك��وم��ەت��ی  وت���ی:   و 
گوایە  دەك��ات  پووچانە  تۆمەتە  ئەو  ئیدانەی 
بەشداریی  ئیسرائیل  600 سەربازی سوپای 
لێكۆڵینەوەمان  ئێمە  ك��ردووە...  كردەوەكەیان 
بە  كە  ب��ووەت��ەوە  ڕوون  بۆ  ئەوەمان  كرد  و 
بێ  هیچ گومانێك، لە شەوی هێرشەكەی سەر 
سەربازیی  یەكەیەكی  هیچ  قیبییە-دا  گوندی 
ن��ەك��ردووە«.  ج��ووڵ��ەی  خ��ۆی  بنكەكەی  ل��ە 
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كەس باوەڕی بەم درۆیەی بنگۆریۆن نەكرد، 
ئەنجومەنی  نۆڤەمبەر  24ی  ڕۆژی  ئەوەبوو 
دەرك���رد  و  ت��ون��دی  بەیاننامەیەكی  ئاسایش 

ئیدانەی ئۆپەراسیۆنەكەی كرد.
هەروەها دەشێت سەركردەكان مەسەلەیەكی 
جێ  مشتومڕ پەردەپۆش بكەن، لەبەر ئەوەی 
تەواوە،  ستراتیژییەوە  لەڕووی  باوەڕیانوایە 
ب��ەاڵم دەخ���وازن ل��ە ج��ەم��اوەر، ی��ان واڵتانی 
هاواڵتیان  زۆرینەی  واتە  بشارنەوە.  دیكەی 
بایی ئەوە دانا نین كە درك بە مانا و مەبەستە 
بۆیە  بكەن.  سیاسەتە  ئەمجۆرە  دوورەكانی 
گەاڵڵەی  سەركردەكان  كە  لۆژیكییە  كارێكی 
ستراتیژ  و سیاسەتێك بكەن  و لە جەماوەری 
نییە  دوور  ئ��ەوا  نەكەن  وا  گ��ەر  ب��ش��ارن��ەوە، 
لەو  گشتیدا  ڕای  گوشاری  لەژێر  حكومەت 
سیاسەتە پاشگەزبێتەوە، ڕەنگە ئەوەش زیان 
بە بەرژەوەندیی واڵت بگەیەنێت. لێرەوە درك 
دەڵێت  كە  ڕەقەی  لۆژیكە  ئەو  دەكەین:  بەوە 
جەماوەر دوورە لە بیرکردنەوەی دروستەوە، 
لە ورووژاندنی ترسدا ڕەنگدەداتەوە، ئینجا لە 

پەردەپۆشكردنی ستراتیژیدا. 
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كنێدی(  )ج��ۆن  س��ەرۆك  چڕەكانی  هەوڵە 
موشەكەكانی  تەنگژەی  یەكالییكردنەوەی  بۆ 
نموونەیەكی  ئاشتیانە،  شێوازێكی  بە  كوبا 
زی��ن��دووی ئ��ەوەی��ە كە س��ەرۆك درۆ دەك��ات 
لەپێناو شاردنەوەی سیاسەتێك كە مشتومڕی 
لەسەرە. جا سەرۆك كنێدی بۆ ئەوەی كۆتایی 
بسێنێت  پەرە  بەرلەوەی  بێنێت  تەنگژەكە  بە 
نێوان دوو زلهێز، بە داواكەی  بەرەو جەنگی 
سیستمی  ك��ش��ان��ەوەی  ب��ۆ  ڕازی��ب��وو  سۆڤێت 
موشەكیی ئەتۆمیی ئەمریكا )ژۆبیتەر( لە توركیا، 
بەرامبەر بە كشانەوەی موشەكەكانی روسیا 
لە كوبا27. سەرۆك كنێدی باش دەیزانی گەلی 
شاری  لە  كنێدی  جۆن  كتێبخانەی  ساڵێك  چەند  پێش   27
بۆستن، بۆ یەكەم جار تۆماری ئەو گفتوگۆیانەی نمایشكرد 
یەكەمی  تشرینی  16ی  لە  تەنگژەكەوە  س��ەرەت��ای  لە  كە 
1962 تا كۆتایی تەنگژەكە لە 28ی تشرینی یەكەم، كراون. 
بوون،  سەرنجڕاكێش  زانیارییەكان  بووم و  لەوێ   خۆم  بۆ 
چونكە تۆمارەكان )دەنگی( بوون، ئەوە ڕوون بووەوە كە 
سەرۆك كنێدی ریكۆردەرێكی بە نهێنی داناوە لەژێر مێزی 

كۆبوونەوەكانی كۆشكی سپی دا. 
    پیشانگاكە بەناونیشانی )لە لێواردا( كرابووەوە، دیارە بۆ 
وێناكردنی ئەوەی كە چۆن هەموو جیهان ترس دایگرتووە 
دوو  لەنێوان  ئەتۆمی  جەنگێكی  هەڵگیرسانی  ئەگەری  لە 

زلهێزەكەی جیهان لەو ڕۆژگارەدا!
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ئەمریكا  و ڕاستڕەوە سیاسییەكان ئەو سازشە 
قبوڵ ناكەن، دوور نەبوو ئەوە كار بكاتە سەر 
لە  دۆستەكانی  لەگەڵ  واشنتۆن  پەیوەندیی 
گرنگترین  لە  یەكێكە  كوبا،  مووشەكەكانی  تەنگژەی 
پەیوەندییە  ئەدەبیاتی  لە  ناكۆكی  كالسیكییەكانی  حاڵەتە 
نێودەوڵەتییەكاندا. تەنگژەكە سیانزە ڕۆژی خایاند، یەكێتی 
خرۆشۆف  نیكیتا  ڕێبەرایەتی  سەردەمی  لە  سۆڤیەت 
كوبا  سەرۆكی  كاسترۆ  ڤیدیل  لەگەڵ  نهێنی  رێككەوتنێكی 
كوبایی  بالیستیی  موشەكی  جێگیركردنی  بۆ  ئیمزاكرد 
كە  پێكرد  دەستی  لەوكاتەوە  رووداوەكە  كوبا.  خاكی  لە 
ویالیەتە یەكگرتووەكان هەوڵیدا ڤیدیل كاسترۆ لە دەسەاڵت 
دابەزینێكی  شكستخواردووشی  هەوڵی  دوایین  الببات، 
1961دا.  لەساڵی  بەرازەكان  كەنداوی  لە  بوو  سەربازی 
هەروەها دوای ئەوەش بوو كە ئەمریكا سیستمی مووشەكە 
كە  جێگیركرد  توركیا  ئیتاڵیا و  لە  ژۆبیتەری  بالیستییەكانی 
كاسترۆ،  داوای  لەسەر  سۆڤیەت.  دەگەیشتە  بەئاسانی 
خرۆشۆف ڕازی بوو مووشەكەكانی لە كوبا جێگیر بكات 
بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر هێرشێكی ئەمریكا. دوای ئەوەی 
داوای  ئینجا  ڕووداوەكە،  ڕاستیی  لە  دڵنیابوو  هەواڵگریی 
تێكبدات و  موشەكییەكانی  سەكۆ  كرد  سۆڤیەت  یەكێتی  لە 
كنێدی  سەرۆك  ئەوەبوو  سۆڤیەت.  بۆ  بیانگێڕێتەوە 
بەرەو  كەشتییانەی  ئەو  سەر  خستە  دەریایی  گەمارۆی 
كوبا دەڕۆیشتن و داوای كرد پشكنینیان بۆ بكرێت. لەالیەكی 
خرۆشۆف  كنێدی و  لەنێوان  نهێنی  دانوستانی  تریشەوە 
دەستیپێكرد دەربارەی چۆنیەتی كۆتاییهێنان بە تەنگژەكە كە 
تاكە چارەسەری ئەوەبوو مووشەكەكانی سۆڤیەت ڕەوانەی 
ئەمریكاش  بەرامبەردا  لە  بكرێنەوە،  پێشوویان  شوێنی 
مووشەكەكانی ژۆبیتەر لە ئیتالیا و توركیا بكشێنێتەوە. بەاڵم 

بەشی دووەمی تایبەت بە ژۆبیتەر بە نهێنی مایەوە.  
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ناتۆ، بە تایبەت توركیا. بۆیە ئەو مەرجەی بۆ 
ڕوسیا دانا كە بە ئاشكرا باسی ڕێككەوتنەكە 
نەكەن، گەرنا نكۆڵی لێدەكات  و بە یەكجاری 
لێیدەكشێتەوە. سەرباری ئەو هەموو وریایی 
 و دڵەڕاوكێیە بۆ شاردنەوەی زانیارییەكان، لە 
ڕێككەوتنێك  كە  هەبوو  گومانە  ئەو  خۆرئاوا 
كراوە، لەو بارەیەشەوە پرسیار ڕووبەڕووی 
حكومەتی ئەمریكا كرایەوە. سەرۆك  و گەورە 
نكۆڵییان  دەك��رد  و  درۆی��ان  ڕاوێژكارەكانی 
كشانەوەی  بۆ  ڕێككەوتنێك  ه��ەر  لە  دەك��رد 
سیستمی موشەكیی ژۆبیتەر لە توركیا. ئێستا، 
دەردەكەوێت  مەسەلەیە،  لەو  وردبوونەوە  بە 
كە ئەوەی كنێدی كردوویەتی )درۆیەكی سپی( 
لە  توانیویەتی ڕێگربێت  بە هۆیەوە  بووە، كە 
دوو  لەنێوان  ترسناك  شەڕێكی  هەاڵیسانی 

واڵتی خاوەنی چەكی ئەتۆم. 
لەماوەی نێوان سااڵنی 1922 و 1933دا 
مەشقی  سۆڤێت  یەكێتی  لە  ئەڵمانیا  سوپای 
پێدەكرا، ئەوەش پێشێلكردنی ڕێككەوتننامەی 
لەوە  ئەڵمانییەكان  سەركردە  بوو.  ڤێرسای 
چاالكییانە  ئەو  ئاشكرابوونی  بە  دەترسان 
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لەالیەن  ببنەوە  توند  ڕەخ��ن��ەی  دووچ���اری 
چ��ەپ��ەك��ان��ی ك��ۆم��اری ڤ��ای��م��اری ئ��ەڵ��م��ان��ی28 
فەرەنسا  بەریتانیا  و  ل��ەالی��ەن  ه��ەروەه��ا   و 
نایاساییانە  چاالكییە  ئ��ەو  هەوڵیاندەدا  كە 
ئەڵمانیا  كە  نەبوو  هەربۆیە سەیر  ڕابگیرێت. 
ببات.  ڕێككەوتنە  ئەو  ش��اردن��ەوەی  بۆ  پەنا 
ن��اوەڕاس��ت��ی  ل��ە  دی��ك��ە  حاڵەتێكی  ه��ەروەه��ا 
مشتومڕی  زۆرترین  بەریتانیا  لە  پەنجاكاندا 
چەند  پەرلەمان  كاتێك  خۆیداهێنا،  ب��ەدوای 
دانیشتنێكی كرد بۆ گوێگرتن لە چیرۆكەكانی 
نێو س��ەرب��ازگ��ەك��ان��ی ك���اری زۆرەم��ل��ێ   كە 
حكومەتی داگیركەر لە كینیا بۆ جەنگاوەرانی 
ب���زوت���ن���ەوەی ڕزگ���اری���خ���وازی “م���اوم���او” 
بەریتانیا  حكومەتی  ك��ردب��وو.  درووس��ت��ی 
ئەو  باسكردنی  ه��ۆی  بە  كە  دەت��رس��ا  ل��ەوە 
ڕایگشتی  میدیاوە،  كەناڵەكانی  لە  مەسەلەیە 

ئەڵمانیا  ناوەڕاستی  لە  شارێكە   )Weimar( ڤایمار   28
هەڵدا،  س��ەری  تیایدا  دیموكراسی  ن��م��وون��ەی  ی��ەك��ەم  ك��ە 
ئەوەبوو نوێنەرانی گەل لەساڵی 1919 لەوێ  كۆبوونەوە و 
دەستوورێكی نوێیان داڕشت كە تا كاتی هەڵكشانی پارتی 
نازی كاری پێكرا، پاشان لەساڵی 1934دا هیتلەر دەسەاڵتی 

گرتە دەست.  
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بەریتانیا  بكات  و حكومەتی  تووڕە  بەریتانیا 
سیاسەتە  لە  هەڵبگرێت  دەس��ت  ناچاربكات 
س��ەرك��وت��ك��اری��ی��ەك��ان��ی ل��ە ك��ی��ن��ی��ا، ئ���ەوەش 
)م��اوم��او(  ب��زوت��ن��ەوەی  سەركەوتنی  م��ان��ای 
لە  ب��ارودۆخ  ئەوە  ئەمە ڕووب��دات  بوو، گەر 
بەریتانیادا  ئیمپراتۆریەتی  ب��ەرژەوەن��دی��ی 
دزەپێكردنە  ئەو  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  نییە. 
درۆیان  بەریتانییەكان  سەركردە  بەهێزانە، 
ك���رد دەرب������ارەی ه��ەب��وون��ی س��ەرب��ازگ��ەی 
ك��ردە  توندیشیان  هێرشی  س��ەرك��وت��ك��ردن، 
جۆرەیان  ل��ەو  زانیاریی  كە  ئ��ەوان��ەی  س��ەر 

دركاندووە. 
دەرك��ەوت��ووە  ب��ۆم��ان  ت��ازە  نموونە:  دوا 
س��ارددا  جەنگی  سەروبەندی  لە  ژاپ��ۆن  كە 
ویالیەتە  لەگەڵ  نهێنی  ڕێككەوتنێكی  چەند 
نموونە،  بۆ  ك��ردووە.  ئیمزا  یەكگرتووەكان 
ئ��ەو  داوە  ڕێ��گ��ەی  ت��ۆك��ی��ۆ   1969 س��اڵ��ی 
چەكی  ك��ە  ئەمریكا  جەنگییانەی  كەشتییە 
چەكی ئەتۆمیان هەڵگرتووە، لە بەندەرەكانی 
ڕێككەوتنێكی  هەروەها  بگرن.  لەنگەر  ژاپۆن 
كە  ل��ەن��ێ��وان��ی��ان��دا،  ه��ەب��ووە  دی��ك��ەش  نهێنی 
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ئەو  خ��ەرج��ی  زۆری  بەشی  ژاپ���ۆن  دەب��ێ��ت 
ئەستۆ  بگرێتە  ئەمریكا  سەربازییەی  هێزە 
گەر  دڵنیاییەوە  بە  خاكەكەیەتی.  لەسەر  كە 
لەكاتی خۆیدا پەردە لەسەر ئەم ڕێككەوتنانە 
لێدەكەوتەوە.  گەورەی  مشتومڕێكی  البرایە، 
تووندی  ناڕەزایی  نەبووە  دوور  ڕاستیدا  لە 
هەڵوەشاندنەوەی  هۆی  ببێتە  ژاپ��ۆن  گەلی 
ئ���ەو ڕێ��ك��ك��ەوت��ن��ان��ە. ب��ە ه���ەرح���اڵ، ی��اس��ای 
بە  كەشتییانە  ئ���ەو  ن����ادات  ڕێ��گ��ە  ژاپ��ۆن��ی 
ئەتۆمییان  چەكی  كە  ب��ڕۆن  بەندەرەكانیدا 
سەركردایەتی  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەڵگرتووە. 
ژاپۆن پێیانوابووە ئەو ڕێككەوتنانە خزمەتی 
واڵتەكەیان  نیشتمانییەكانی  بەرژەوەندییە 
ه��ەڵ��ب��ژاردووە  و  بێدەنگییان  بۆیە  دەك���ەن، 
بەاڵم  ن��ەدرك��ان��دووە،  ل��ەوب��ارەی��ەوە  هیچیان 
زیاتربوون  گومانەكان  نەخایاند  و  زۆری 
لەوجۆرە  ڕێككەوتنی  كە  ئ��ەوەی  دەرب��ارەی 
كراوە، كەسایەتییەكانی نێو حكومەتی ژاپۆن 
ڕووبەڕووی ڕێژنەی پرسیار كرانەوە، بەاڵم 
لەو  نكۆڵییان  ك��ە  ن��ەب��وو  س��ەی��ر  هێشتاش 

ڕێككەوتنانە دەكرد.
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چی كاتێك ئەگەری
پەردەپۆشكردنی ستراتیژی زیاترە؟ 

ئاشكرایە كە زانینی وەاڵمی ئەو پرسیارە: 
پ��ەردە  بۆ  پەنابردن  ئ��ەگ��ەری  كاتێك  چ  ئایا 
پۆشكردنی ستراتیژی زیاترە؟ بابەتێكی تابڵێی 
جۆرە  ئەم  كە  ئەوەیە  هۆكارەكەش  ئاڵۆزە، 
خۆدەگرێت  لە  ڕەف��ت��ار  دوو  چەواشەكردنە 
شكستێك  یان  كەمتەرخەمی  ش��اردن��ەوەی   -
مشتومڕ-  جێ   سیاسەتێكی  ش��اردن��ەوەی   +
هەروەها دوو جەماوەری جیاواز: جەماوەری 

واڵتانی دیكە + جەماوەری ناوخۆ.
با سەرەتا دەست بكەین بە تاقیكردنەوەی 
پرسیارێك دەربارەی ئەوەی كە ئایا چ كاتێك 
ئ��ەگ��ەری زۆرت���رە س��ەرك��ردەك��ان درۆ بكەن 
شكستخواردو،  سیاسەتێكی  شاردنەوەی  بۆ 
سەیر  دیكە؟  واڵت��ان��ی  لە  مشتومڕ  جێ   ی��ان 
بكات  سەركردەكان  لە  وا  ب��ارودۆخ  كە  نییە 
زیاتر درۆ لەگەڵ واڵتانی دیكەدا بكەن لەبری 
پ��ەردەپ��ۆش��ك��ردن��ی س��ت��رات��ی��ژی. ل��ە ه���ەردوو 
حاڵەتەكەدا سەركردەكان درۆ لەگەڵ واڵتانی 
خزمەتی  ئ��ەوە  كە  وایدەبینن  دەك��ەن و  دیكە 
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دەك���ات،  نیشتمانییەكانیان  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە 
ئ��ەم��ەش م��ان��ای ئ��ەوەی��ە ك��ە ئ��ەگ��ەری زۆر 
پەردەپۆشكردنی  بۆ  پەنا  سەركردەكان  هەیە 
بیانی،  جەماوەری  بەرامبەر  ببەن  ستراتیژی 
ئ��ەوی��ش ك��ات��ێ��ك ك��ە واڵت ل��ە ی��ەك��ێ��ك ل��ەم 

حاڵەتانەدا بێت:
1- كەوتبێتە هەرێمێكی مەترسیدارەوە.

2- كەوتبێتە تەنگژەیەكەوە.
3- لە حاڵەتی جەنگدا بێت.

4- م��ام��ەڵ��ە ل��ەگ��ەڵ ن��ەی��اردا ب��ك��ات نەك 
هاوپەیمان.

ستراتیژی  پەردەپۆشكردنی  لەڕاستیدا 
واڵت��ان،  نێوان  درۆی  لە  نییە  جۆرێك  تەنها 
ئەو  س��ەرك��ردەك��ان  و  زی��ات��رە   ل���ەوە  بەڵكو 
درۆیانە ئاڕاستەی میللەتی خۆیان  و جیهانی 
دەرەوەش دەكەن. هەمیشە لە حاڵەتی جەنگدا 
شكست  و ناكارامەیی پەردەپۆش دەكرێت، بە 
مانەوەدا  لەپێناوی  جەنگە  ئەو  ئەگەر  تایبەت 
مەترسی   ئەوپەڕی  كاتێك  حاڵەتەدا  لەم  بێت. 
و سەركێشی لەسەر نیشتمانە، سەركردەكان 
گەر بە پێویستی بزانن ناچار درۆ بۆ میللەت 
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دەكەن لەپێناو خۆالدان لە شكست  و بردنەوەی 
ج��ەن��گ��دا. س��ەرب��اری ئ����ەوەش، ش��اردن��ەوەی 
هەڵەكان لە جەماوەر لە سەروبەندی جەنگدا 
ڕەوشێكدان  لە  چونكە  ئاسانە،  ت��اڕادەی��ەك 
ك��ە ح��ك��وم��ەت دەس���ەاڵت���ی زۆری ه��ەی��ە بۆ 
دەستهێنانی  ب��ە  ئ��ازادی��ی  ك��ۆت��وب��ەن��دك��ردن��ی 
بە  زانیارییەكان  ب��ە  ی��اری��ك��ردن  زان��ی��اری  و 
جەنگدایە.  حاڵەتی  لە  واڵت  ئ��ەوەی  پاساوی 
هەروەها لەبەر ئەوەش كە لە میانی ملمالنێی 
سەرسەختدا،  دووژم��ن��ێ��ك��ی  ل��ەگ��ەڵ  س��ەخ��ت 
دواجار،  ڕێگەپێدراوە.  كارێكی  چەواشەكردن 
هەر شكستێكی كردارەكی لەسەر زەوی بەهەر 
شتێكی  ملمالنێیەكدا  هەر  لە  بێت  شێوازێك 
وات��ە زۆری���ی دەرف���ەت  و  ئ���ەوەش  ئاساییە، 
پاڵنەرەكان بۆ پەنابردنە بەر پەردەپۆشكردنی 

ستراتیژی.
ئ����ەی س��ی��اس��ەت��ە ج���ێ  م��ش��ت��وم��ڕەك��ان؟ 
لە  دیموكراسییەكاندا  واڵت��ە  واڵت��ە  لە  زیاتر 
ج��ەم��اوەر دەش���اردرێ���ت���ەوە، ن��ەك ل��ە واڵت��ە 
بۆ  ه��ۆك��ار  نزیكترین  ن��ادی��م��وك��راس��ی��ی��ەك��ان. 
واڵتە  لە  كە  ئ��ەوەی��ە  ئەمەش  شیكردنەوەی 
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بایەخێكی  سەركردەكان  دیموكراسییەكاندا 
لە  چونكە  ج��ەم��اوەر،  ڕای  ب��ە  دەدەن  زۆر 
دەخرێتە  بەرپرسیارێتییەیان  ئەو  هەڵبژاردندا 
س��ەر ش���ان، دوای ئ���ەوەش ن��ات��وان��ن درێ��ژە 
ب��ە سیاسەتێك ب��دەن ك��ە خ��ۆی��ان ب��ە )ب��اش(
گەلی  ڕای  ك��ە  دڵنیاشن  ب���ەاڵم  دەزان����ن،  ی 
سیاسیش  شكستی  ئەگەرەكانی  نییە،  لەسەر 
پشتگوێ  دەخەن بە هۆی بە هەند وەرنەگرتنی 
لەم  دیاریكراوی  بە  میللەتەوە.  بیروبۆچوونی 
حاڵەتانەدا پاڵنەرەكان بەهێزن بۆ پیادەكردنی 
س��ی��اس��ەت��ێ��ك ب���ە ب���ێ  ئ������ەوەی ئ��اش��ك��رای 
بكات  پێویست  گ��ەر  ئ���ەوەش  دوای  ب��ك��ەن، 
سەركردەكان درۆ دەكەن بۆ پەردەپۆشكردنی 
ئەوەی كە كردوویانە. بە دڵنیاییەوە لە واڵتە 
بەاڵم  هەیە،  لێپرسینەوە  دیموكراسییەكاندا 
س��ەرك��ردەك��ان  نادیموكراسیدا،  واڵت��ان��ی  ل��ە 
كەمتر سیاسەتە جێ  مشتومڕەكان لە میللەت 

دەشارنەوە. 
بێگومان لە واڵتانی دیموكراسیدا شەفافیەتی 
سەركردەكان  دەبێت  كەواتە  هەیە،  بەرچاو 
وەاڵمی گونجاویان هەبێت بۆ ئەو پرسیارانەی 
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پ��ەی��وەس��ت��ن ب���ە ئ��اش��ك��راك��ردن��ی زان��ی��اری��ی 
دەربارەی بابەتێك، لەوانەیە ئەم حاڵەتە وا لە 
سەركردەكان بكات بۆ شاردنەوەی سیاسەتە 
جێ  مشتومڕەكانیان پەنا بۆ درۆكردن ببەن. لە 
بەرامبەردا، لە واڵتانی نا دیموكراسیدا شتێك 
گفتوگۆی  مشتومڕ و  ئ��ازادی��ی  ب��ەن��اوی  نییە 
بێ   بە  سەركردەكان  هۆیەشەوە  بەو  گشتی، 
ئەوەی پێویستیان بە درۆكردن بێت، سیاسەتە 

جێ مشتومڕەكانیان دەشارنەوە. 
ئەگەری  ئەوەیە:  لێرەدا  جەوهەری  خاڵی 
پ��ەن��اب��ردن��ی واڵت����ان ب��ۆ پ��ەردەپ��ۆش��ك��ردن��ی 
ك��ارەس��ات��ێ��ك��ی س��ی��اس��ی، ی���ان ش���اردن���ەوەی 
هەمان  ب��ە  مەحكومە  ن��اك��ۆك،  سیاسەتێكی 
ئەو بارودۆخ  و لێكەوتەیەی كە واڵتان ناچار 
بە  ب��ەاڵم  بكەن،  یەكتردا  لەگەڵ  درۆ  دەك��ات 
ج��ی��اوازی��ی��ەك��ی س����ادەوە: پ��ەردەپ��ۆش��ك��ردن��ی 
حاڵەتی  لە  زیاتر  شكستخواردو  سیاسەتێكی 
سیاسەتە  ش��اردن��ەوەی  ڕوودەدات،  جەنگدا 
ناكۆكەكانیش زۆرتر لە واڵتانی دیموكراسیدا 

ڕوودەدات.
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)6(
ئەفسانە نەتەوەییەكان

نیشتمانی  نەتەوایەتی  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 
لە هەردوو دەیەی ڕابردوودا، زۆربەی نەژاد و 
گرووپە نەتەوەییە نیشتمانییەكان لە سەرانسەری 
دەوڵەتی  دروستكردنی  بۆ  هەوڵیاندا  جیهاندا 
لە سەروبەندی  نەتەوەیی«.  »دەوڵەتی  خۆیان 
نەتەوەیەك  ئەم پرۆسەی دروستكردنەدا، هەر 
بە  تایبەت  پ��ی��رۆزی  ئەفسانەی  ه��ەوڵ��ی��ان��دەدا 
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ڕابردوی خۆیان چێ  بكەن، بە جۆرێك باشترین 
وێنای خۆیان بكات  و بە شێوەیەكی نێگەتیڤیش 
ڤان  بكات. )ستیڤن  نەیارەكانیان  نەتەوە  وێنای 
لە  سیاسییەكان  زانستە  پرۆفیسیۆری  ئێڤرا( 
)MIT(ی ئەمریكی نووسیویەتی: “ئەم  زانكۆی 
ئەفسانە شۆڤێنییانە سێ  فۆرمیان هەیە: پیرۆز 
كردنی خود، خۆتەكاندن لە هەڵەكان، زیانگەیاندن 
ئەفسانانە  و  ئەم  داتاشینی  دیكە”.  ئەوانی  بە 
جیهاندا،  پانتایی  زۆرترین  لە  باڵوكردنەوەی 
ڕووداوە  دەرب���ارەی  درۆك��ردن��ە  بە  پێویستی 
مێژووییە  پ��ەرەس��ەن��دن��ە  ی��ان  م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان، 
ه��اوچ��ەرخ��ەك��ان. “ه��ەڵ��ەی م��ێ��ژووی��ی” وەك 
)ئەرنست ڕینان( تیۆریستی سیاسیی فەرەنسی 
درووستكردنی  گرنگی  “ڕەگ��ەزێ��ك��ی  دەڵ��ێ��ت: 

دەوڵەتە”. 

نوخبە، بۆچی ئەفسانەی
نەتەوەیی درووست دەكات؟

بە  گ��رت��ووە  دەس��ت��ی  ك��ە  نوخبەیەی  ئ��ەو 
دەوڵ��ەت��دا،  بیركردنەوەی  ڕێڕەوەكانی  س��ەر 
سەر  دەكەوێتە  گ��ەورەی  بەرپرسیارێتییەكی 
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ش��ان ل��ە دروس��ت��ك��ردن��ی ئ��ەم ئ��ەف��س��ان��ان��ەدا، 
ئەوانیش لەبەر دوو هۆكار ئەمە دەكەن: ئەم 
چیرۆكە درۆینانە یارمەتیدەرن بۆ پتەوكردنی 
دروس��ت��ك��ردن��ی  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی   هاوپشتیی 
ئەمەش  نیشتمانپەروەری،  بەهێزی  هەستێكی 
دەوڵەت  دروستكردنی  بۆ  بەهێزە  ڕەگەزێكی 
 و پارێزگاریلێكردنی. بە تایبەتیش ئەم چیرۆكە 
خەیاڵیانە وا لە گرووپە نەژادی و نەتەوەییەكان 
دەكەن ببنە بەشێك لە پرۆژەیەكی ڕەسەن، كە 
نەك تەنها مایەی شانازییە، بەڵكو شایستەی 
ئەوەشە كە لەپێناویدا بەرگەی نەهامەتی بگرن  
و گەر پێویستی كرد بۆی بجەنگن  و بمرن. ئەم 
پێویستییەی زەقكردنەوەی دیوە پۆزەتیڤەكانی 
كە  دی��ارە  ڕۆشنی  بە  یاسایەدا  ل��ەو  ن��ەت��ەوە 
پەسەندی  فەرەنسا  حكومەتی   2005 ساڵی 
لە  دەبێت  یاسایە  ئەو  گوێرەی  بە  ك��ردووە، 
قۆناغی  لە  مێژوو  خوێندنی  پرۆگرامەكانی 
پۆزەتیڤەكانی  الیەنە  گشتیدا،  دوان��اوەن��دی��ی 
م���ێ���ژووی ك��ۆڵ��ۆن��ی��ال��ی��زم��ی ف��ەرەن��س��ی زەق 

بكرێتەوە.
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گ��رن��گ��ە ئ����ام����اژە ب������ەوەش ب��ك��رێ��ت كە 
دروستكردنی ئەفسانەی نەتەوەیی تەنها بریتی 
جیاواز  چیرۆكی  نوخبە  هەندێك  لەوەی  نییە 
بدەن.  جەماوەری  دەرخ���واردی  هەڵبەستن و 
ڕاستییەكە ئەوەیە كە خەڵكی سادە هەر خۆیان 
پێویستیان  ج��ۆرەن،  لەو  ئەفسانەی  تینووی 
بەسەرهاتەكانی  چ��ی��رۆك و  لە  گ��وێ  ب��ەوەی��ە 
بكات  وێنایان  بە جۆرێك  كە  بگرن  ڕاب��ردوو 
بە كاڵوی  ئەوان هەڵبژاردەیەكی چاكەخوازن 
سپییەوە، بەرامبەر نەتەوەكانی دیكە كە كاڵوی 
دروستكردنی  هەروەها  لەسەردایە.  ڕەشیان 
بەرزترین  لە  نەتەوەیی، ڕەفتارێكە  ئەفسانەی 
ئاستەوە تا نزمترین ئاست پشتگیری لێدەكرێت. 
بۆ  نەتەوەییەكان  ئەفسانە  نوخبە،  خەڵكی 
دروست  دەوڵەت  شەرعیەتی  دەستهێنانی  بە 
نییە،  زۆر  ئەمە  دەستكەوتی  هەڵبەت  دەكەن، 
چونكە سەختە خەڵكی نامۆ  و بیانی پەلكێشی 
نێو چیرۆكێك بكرێت كە پێچەوانەی گێڕانەوە 
بابەتییەكانی ڕووداوەكانی مێژوو بێت. لەگەڵ 
ئەوەشدا، هەندێك جیاكاری هەیە لەم بنەمایەدا. 
سەركردەكان دەتوانن ئەفسانە نەتەوەییەكانیان 
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بە هاوپەیمانێكی نزیك “بفرۆشن” كە هەمیشە 
ب��ك��ات  و  قبوڵیان  ل���ەوەدای���ە  ب��ەرژەوەن��دی��ی 
باوەڕی پێیان هەبێت. بۆ نموونە، لە سەرەتای 
ئەڵمانی  نوخبەی  جیهانیدا،  دووەم��ی  جەنگی 
ئەفسانەیەكی دروستكرد گوایە سوپاكەیان – 
ڤیرماخت- هیچ پەیوەندییەكی نییە بە كوشتنی 
خەڵكی بێتاوانی سڤیل لە بەرەی خۆرهەاڵت، 
ئەوكات  دڕندانەیەدا.  جەنگە  ئەو  گەرمەی  لە 
ئێس  ئێس  هەواڵگریی  دەزگ���ای  كە  وت��را  وا 
گەلی  بچووكی  گرووپێكی  نوێنەرایەتی  كە   –
ئەڵمانی دەكرد  و ڕاستەوخۆ پەیوەست بوو بە 
هیتلەرەوە- بەرپرسە لەو كردەوە تۆقێنەرانە. 
بە پشتبەستن بەم گێڕانەوەیە، سوپای ئەڵمانیا 

دەستەكانی خوێناوی نەبوون. 
لە  ئەمریكاش  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
سااڵنی سەرەتای جەنگی سارددا ئەم چیرۆكە 
درۆینەیەی قووتدایەوە، كاتێك بە شێوەیەكی 
تۆكمە لەگەڵ نازییەكانی جاران، هاوكارەكانیان، 
پ��ێ��ش��ووی سوپای  ك��ارم��ەن��د  و س��ەرب��ازان��ی 
لەبەرئەوەی  هەروەها  دەكرد،  كاری  ئەڵمانیا، 
ئەڵمانیا  سوپای  ڕێكخستنەوەی  سەرقاڵی  كە 
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پەیمانی  لە  دانەبڕاو  بەشێكی  بیكاتە  تا  بوو 
)كریستۆڤ�  ه���ەروەك  ئەتڵەنتیك.  ب��اك��ووری 
)بە  دەرب����ارەی  كتێبەكەیدا  ل��ە  سیمپسۆن( 
سەربازكردنی نازییەكان لەالیەن واشنتۆنەوە، 
ئاماژەی  جیهانی(،  دووەم��ی  جەنگی  ل��ەدوای 
ئەو  زۆرترین  خوێندنەوەی  “بە  ب��ۆك��ردووە: 
نوسراون  جەنگەكە  دەرب��ارەی  كە  كتێبانەی 
 و لە خۆرئاوا بەرباڵون –جگە لە هەندێكیان- 
كە  ب����اوەڕەی  ئ��ەو  بگەیتە  نییە  س��ەی��ر  هیچ 
بەرپرسیاری  ئێس  ئێس  هەواڵگریی  دەزگ��ای 
وەحشیگەرییەكی  ه��ەم��وو  ل��ە  ب���ووە  ی��ەك��ەم 
دەر  ب��ە  ن��ازی��ی��ەك��ان”.  ك��وش��ت��ارگ��ەك��ان��ی  نێو 
ل����ەوەش ل��ەك��ۆت��ای��ی ش��ەس��ت��ەك��ان��ی س���ەدەی 
دەستیانكرد  ئەڵمانی  لێكۆڵەرانی  ڕاب��ردوودا، 
ڕاستەقینەكە،  لەسەر چیرۆكە  پ��ەردەالدان  بە 
دان��ەب��ڕاوی  بەشێكی  ئەڵمانیا  س��وپ��ای  ك��ە 
هەموو  ئ��ەو  ب���ووە و  كوشتنە  ئ��ام��رازی  ئ��ەو 
جەنگی  لە  ئەنجامداوە  مرۆییەی  وێرانكارییە 
لە  هەریەك  ئەوكات  بەاڵم  دووەمی جیهانیدا، 
)ناتۆ(  و  )بۆندزڤێر(   ئەڵمانیا  نوێی  سوپای 
هەقیقەتی  قبووڵكردنی  بۆیە  دروستكرابوون، 
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لەنێوان  خ��ۆره��ەاڵت  ب���ەرەی  ڕووداوەك���ان���ی 
سااڵنی 1939 و 1945دا كێشەیەكی سیاسیی 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بۆ  نەبوو  گ��ەورە 

ئەمریكا. 
هەروەها دەشێت هەندێكجار ئەو واڵتانەی 
كە ڕەوەندێكی پەرتەوازە )بەاڵم كاریگەر(یان لە 
دەرەوە هەیە، ئەفسانەی نەتەوەیی هەناردەی 
دەرەوە بكەن. باشترین نموونەی ئەم دیاردەیە 
ئەمریكا.  لە  ڕەوەن��دی جولەكەیە  و  ئیسرائیل  
زایۆنیستەكان نەیاندەتوانی دەوڵەتێكی جولەكە 
لە فەلەستین دروست بكەن بە بێ  لەناوبردنی 
سەدەیە  چەندین  كە  عەرەبەكەی  دانیشتوانە 
دامەزراندنی  پێش  ناوچەیەن.  ئەو  نیشتەجێی 
بە  ئیسرائیل، سەركردە جولەكەكان  دەوڵەتی 
شێوەیەكی بەرفراوان دركیان بەم خاڵە كردبوو. 
لە سەرەتای ساڵی 1945�ەوە ئیتر دەرفەتەكە 
فەلەستینییەكان،  وەدەرن��ان��ی  ب��ۆ  ل��ەب��ارب��وو 
فەلەستینی  لەنێوان  شەڕ  هەڵگیرسانی  دوای 
نەتەوە  بڕیارێكی  هۆی  بە  زایۆنیستەكان   و 
فەلەستین  دابەشكردنی  بۆ  یەكگرتووەكان 
نزیكەی  نەژادەكان  زایۆنی  دەوڵ��ەت.  دوو  بۆ 
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خاكی  ل��ە  فەلەستینیان  ه���ەزار  س��ەد  ح��ەوت 
خ��ۆی��ان دەرك���رد ك��ە دوات���ر ب��ووە ب��ە خاكی 
جەنگەكەش  نەمانی  دوای  تەنانەت  ئیسرائیل، 
بۆ  بگەڕێنەوە  خێزانانە  ئ��ەو  ن��ەدا  ڕێگەیان 
سەر ماڵ وحاڵی خۆیان. هەڵبەتە ئەم چیرۆكە 
ئیسرائیلی خستە باری دەستدرێژیكارەوە، بەو 
جیهاندا  لە  بتوانێت  بوو  سەخت  هۆیەشەوە 
بە  هەبێت،  كاریگەریی  بكات  و  پەیدا  دۆست 

تایبەت لە ویالیەتە یەكگرتووەكان.
ل����ەب����ەرئ����ەوە س���ەی���ر ن����ەب����وو ل������ەدوای 
 ،1948 ساڵی  جەنگەی  ئ��ەو  ڕووداوەك��ان��ی 
ئەمریكییەكانی  ه��اوپ��ەی��م��ان��ە  ئ��ی��س��رائ��ی��ل و 
ه��ەوڵ��ەك��ان��ی��ان چ���ڕك���ردەوە ب��ۆ ل��ۆم��ەك��ردن��ی 
خودی قوربانیانی فەلەستینی كە گوایە خۆیان 
ه��ۆك��اری دەرك��ردن��ی��ان ب���وون. ب��ە گ��وێ��رەی 
ئ���ەو ئ��ەف��س��ان��ەی��ەی ك��ە خ��ۆی��ان داه��ێ��ن��ەر  و 
لەالیەن  فەلەستینییەكان  بوون،  دروستكەری 
نەكراون،  نەژادی  پاكتاوی  زایۆنیستەكانەوە 
نزیك  دراوسێی  عەرەبییەكانی  واڵت��ە  بەڵكو 
لێكردوون  داوای���ان  جەنگەكە  گ��ۆڕەپ��ان��ی  ل��ە 
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سوپاكانیان  ئ��ەوەی  بۆ  جێبهێڵن  ماڵەكانیان 
فڕێدەنە  جولەكەكان  ن��اوەوە  و  بچنە  بتوانن 
ع��ەرەب��ەك��ان  ئ���ەوە  دوای  ئینجا  دەری�����اوە. 
پاك  جولەكە  ل��ە  ك��ە  ماڵەكانیان  بگەڕێنەوە 
دەك��رێ��ت��ەوە. ئ���ەم چ��ی��رۆك��ە ج��ێ��ی ب����اوەڕ  و 
ئیسرائیل،  لە  تەنها  نەك  ب��وو،  پەسەندكردن 
بەڵكو ماوەی چوار دەیە لە ئەمریكاش ڕۆڵێكی 
ئەمریكییەكان  قایلكردنی  لە  گێڕا  كاریگەری 
كە بە شێوەیەكی ئەرێنی  و بە هاوسۆزییەوە 
بەردەوامەكەی  ملمالنێ   لە  ئیسرائیل  بڕواننە 
ت��وێ��ژەرە  ب���ەاڵم  فەلەستینییەكاندا،  ل��ەگ��ەڵ 
ئیسرائیلییەكان لەماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا 
وەهمی ئەو ئەفسانەیە  و زۆر ئەفسانەی دیكەیان 
بەسەرهاتەكە  نوێی  مێژووی  هەڵوەشاندەوە، 
ئەمریكا  لۆژیكی  چوارچێوەی  لە  وردە  وردە 
دا  فەلەستینی  ئیسرائیلی-  ملمالنێی  بەرامبەر 
لە  بە جۆرێك وای  لەسەر هەڵماڵرا،  پەردەی 
ئەمریكییەكان كردووە كەمترین هاوسۆزییان 
هەبێت لەگەڵ ئیسرائیل و ڕەفتارەكانی ئێستای 

بەرامبەر فەلەستین.
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بۆ دروستكردنی  كاردەكات  نوخبە  كاتێك 
ئەفسانە نەتەوەییەكان 

بە  دەك��ەن  شانازی  ب��ەردەوام  نەتەوەكان 
زۆربەی  چونكە  بنچینەییەكانیانەوە،  ئەفسانە 
چیرۆكانەیە  بەمجۆرە  پێویستیان  تاكەكانیان 
بۆ ئەوەی هەستی بەهێزیان هەبێت بەرامبەر 
ش��ون��اس��ی خ��ۆی��ان، ه��ەروەه��ا ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
دەبێتە هۆی پتەوكردنی هاوپشتی كۆمەڵگەیی. 
هەربۆیە دەتوانین بڵێین پرۆسەی دروستكردنی 
ئەفسانە نەتەوەییەكان، پرۆسەیەكی بەردەوامە 
چیرۆكانە  ئ��ەم  بێگومان  ك���ات.  ب��ەدرێ��ژای��ی 
ن��وێ��ك��ردن��ەوەی��ە،  ب��ە  پێویستیان  ن��اوب��ەن��او 
دەرب��ارەی  نوێ   زانیاریی  دەركەوتنی  لەگەڵ 
ڕابردوو كە وا دەخوازێت ئەفسانەی تازەش 
قۆناغە  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  دروستبكرێت 
ت��ازەك��ان��ی م��ێ��ژووی ن���ەت���ەوەدا. ل��ەب��ەرئ��ەوە 
دەشێت )تاك( پێشبینی گەرمبوونی پرۆسەی 
درۆ نەتەوەییەكان بكات لەگەڵ دەستپێكردنی 
ج���ەن���گ و ئ���ەو ڕووداوان���������ەی ك��اری��گ��ەری��ی 
توند  ناكۆكی  كە  هەیە،  نەتەوەییان  گ��ەورەی 
دەوڵەتێكی  ڕەفتاری  دەربارەی  لەخۆدەگرێت 
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لێرەشەوە ئەو ملمالنێ  كۆنانە زیندوو  نەیار، 
ك��راون.  راب���ردوودا خامۆش  لە  دەب��ن��ەوە كە 
لەم حاڵەتانەدا، نوخبە شەوو رۆژ كاردەكات 
نەتەوە  شكۆمەندی و  ب��ەوپ��ەڕی  نەتەوەكەی 
نەیارەكانیش بە قێزەونترین شێوە وێنا بكات. 
دروستكردنی  دەكرێت  پێشبینی  هەروەها 
ئاست،  بەرزترین  بگاتە  نەتەوەیی  ئەفسانەی 
ل��ەس��ەر  ه��ەب��ێ��ت  ت��ون��د  ناكۆكییەكی  ك��ات��ێ��ك 
دەوڵەت.  بنیاتنانی  بە  پەیوەست  مەسەلەكانی 
زەمینە  ب��ە  پەیوەستە  دەوڵ���ەت  شەرعیەتی 
كەس  زۆر  دروستبوونییەوە،  بارودۆخی   و 
لەدایكبوونی  كە  بەوەدابنێن  دان  ن��اخ��وازن 
هەڵە  بە  منداڵدانێكەوە  لەنێو  دەوڵەتەكەیان 
هاتووە. ڕادەی ئەو درۆیانەی لەم حاڵەتانەدا 
دەب��ەس��ت��ن:  ه��ۆك��ار  ب��ە دوو  دەك��رێ��ن، پشت 
كە  دڕن��دای��ەت��ی��ەی  ئ��ەو دژواری  و  ق��ەب��ارەی 
دەوڵەتەكەی لێ  بەرهەم هاتووە، لەگەڵ ڕادەی 

مۆدێرنیتی.
دامەزراندنی  زەمینەی  تا  بەدیاریكراوی، 
دەوڵ�����ەت س���ەخ���ت ودژوارب���ێ���ت، ڕەف���ت���اری 
بە  پێویستی  ك��ە  زی��ات��ردەب��ێ��ت  ق��ێ��زەون��ی��ش 
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شاردنەوەیە، نوخبەش زیاتر پێویستی بەوەیە 
لەكاتی  ك��ە  ئ���ەوەی  دەرب����ارەی  ب��ك��ات  درۆ 
ئەفسانەكانی  داوە.  ڕووی  دام��ەزران��دن��ی��دا 
تێبینی  )ئیڤیرا(  وەك  خ��ود”  “پۆڵشكردنی 
جۆرەكەی  سێ   نێو  كاریگەرترینی  ك��ردووە، 
ڕووداوەك�������ان  ت���ا  ن��ەت��ەوای��ەت��ی��ی��ە.  درۆی 
دەكەوێتەوە  و  بیریان  زیاتر  خەڵك  تازەبن، 
هەركاتێك  كورتی  بە  دەب��ن.  كاریگەر  پێی 
دامەزراندنی دەوڵەت تازە  و دژواربێت، دەبێت 
نوخبە ئەوپەڕی تەقەلال بكات بۆ هەڵبەستنی 
چیرۆكی ئەوتۆ كە خۆیان وەك سوارچاك  و 
الیەنی بەرامبەریش وەك شەیتان وێنا بكات. 
بۆ نموونە، بڕوانە ئەو پانزە واڵتەی كە دوای 
هەڵوەشانەوەی یەكێتی سۆڤێت، بەشێوەیەكی 
ئ��ەم  ن��وخ��ب��ەی  دروس���ت���ب���وون29.  ئاشتییانە 
چیرۆك  هەڵبەستنی  بە  پێویستیان  واڵتانە 

نوێ   دەوڵەتی   15 سۆڤیەتەوە  یەكێتی  مناڵدانی  لەنێو   29
بە  بوو  كە  بوو  فیدراڵ  روسیای  یەكەمیان  لەدایكبوون، 
میراتگری كورسییە هەمیشەییەكەی سۆڤیەت لە ئەنجومەنی 
ئاسایشی نێودەوڵەتی، چواردە واڵتەكەی تریش بریتین لە 
جۆرجیا و  ئیستۆنیا و  بیالروسیا و  ئازەربایجان و  ئەرمینیا و 
مۆڵدۆڤا و  لیتوانیا و  التیڤیا و  قیرغیزستان و  كازاخستان و 

تاجیكستان و توركمانستان و ئۆكرانیا و ئۆزبەكستان.
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دەركەوتنیان  چۆنییەتی  دەرب���ارەی  نەبوو 
هەڵوەشانەوەی  چونكە  1991دا،  ساڵی  لە 
بوو30.  ئاشتییانە  لەبنەڕەتدا  سۆڤێت  یەكێتی 
)هەڵبەت ئەو واڵتانە پاڵنەری بەهێزیان هەبوو 
لەبواری دیكەدا درۆ بكەن دەربارەی مێژووی 
پێچەوانەی  بە  كرد(.  واشیان  هەر  درێژیان، 
ئیسرائیل و  دەبینین  واڵتانەوە،  ئەو  حاڵەتی 
ئ��ەم��ری��ك��ا دەس��ت��ی��ان ه���ەب���ووە ل���ەو ت��اوان��ە 
كراون  مرۆڤەكان  بە  دەره��ەق  ترسناكانەی 
داگیركراوە و  لێیان  كە  خاكەی  ئەو  لەسەر 
كۆڵۆنیالیزمەوە.  دەس��ەاڵت��ی  ژێ��ر  خ��راوەت��ە 
س���ەی���ر ن��ی��ی��ە ك���ە ئ��ی��س��رائ��ی��ل و وی��الی��ەت��ە 
بۆ  دەدەن  لێبڕاوانە  هەوڵی  یەكگرتووەكان 

پێكهاتەكانی  ئاشتییانەی  جیابوونەوەی  بەپێچەوانەی    30
پێكهاتەكەی  هەردوو  هەروەها  سۆڤیەت و  یەكێتی 
لە  نەچوو  بەڕێوە  شێوە  بەهەمان  كارەكە  چیكۆسلۆڤاكیا، 
تائیفی جەنگی  نەژادی و  بنەمای  لەسەر  یۆگسالڤیا، چونكە 
بۆسنە-  لە  –بەتایبەت  جەنگەدا  لەو  ڕوویدا.  وێرانكەر 
دادگای  یەكەمین  هۆیەشەوە  بەو  هەر  ڕوویدا.  جینۆساید 
توانیی  كە  دامەزرا  بۆسنە  بە  تایبەت  نێودەوڵەتی  تاوانی 
كاری  دوایین  كە  بكات،  دەستگیر  تۆمەتبارەكان  زۆربەی 
لە  واڵتانەشی  ئەو  بوو.  كارازیچ  ڕادۆڤان  دادگاییكردنی 
یۆگسالڤیای پێشوو جیابوونەوە، بریتین لە سربیا و كرواتیا و 
مۆنتینیگرۆ.  سلۆڤینیا و  مەكەدۆنیا و  هێرزەگۆڤین و  بۆسنە و 

كۆسۆڤۆیش تازە سەربەخۆیی ڕاگەیاندووە.
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مێژوویەكی  وەك  ڕووداوانە  ئەو  وێناكردنی 
ڕووداوەك��ان  گێڕانەوەی  لەبری  پرشنگدار، 
بەاڵم  دژوارییەكانەوە،  دڵڕەقی و  تەواوی  بە 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  بۆ  ئەمە  ئێستادا  لە 
ك���ارێ���ك ن��ی��ی��ە م���ای���ەی ن���ی���گ���ەران���ی ب��ێ��ت، 
دەرئەنجامی  ك��ە  ڕووداوان����ەی  ئ��ەو  چونكە 
مێژوویەكی  وەك  كۆنن  و  ناكۆكییەكانن، 
خ��ام��ۆش دەردەك������ەون. ل��ە ب��ەرام��ب��ەری��ش��دا 
تازەیە،  ڕووداوێكی  ئیسرائیل،  دامەزراندنی 
هەنووكەیی  پرسێكی  دام��ەزران��دن��ەش  ئ��ەو 
لەبەرئەوەی  تەنها  ن��ەك  مشتومڕە،  جێ    و 
بیستراوە،  و  بەرز   دەنگیان  فەلەستینییەكان 
توێژەران  لە  ژمارەیەك  لەبەرئەوەی  بەڵكو 
ئەو  بەرپەرچی  ئیسرائیلین(  زۆربەیان  )كە 
ئەفسانانە دەدەنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا زۆربەی 
ئەمریكییەكانیان  پشتیوانە  ئیسرائیلی  و 
ن��ەگ��ۆڕاوە،  ئیسرائیل  بەرامبەر  تێڕوانینان 
ب��گ��رە ه��ەوڵ��ەك��ان��ی��ان دووق����ات ك����ردووە بۆ 

ڕەواجپێدانی ئەو ئەفسانانە.
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)7(
درۆ لیبراڵییەكان31

31 چەمكی لیبراڵیزم، مشتومڕی زۆری لەسەرە لە ناوەندە 
ڕوونە  جیاجیاكاندا.  كۆمەاڵیەتییە  رۆشنبیری و  سیاسی و 
ئەوەیە  چەمكە  ئ��ەم  بەكارهێنانی  لە  مەبەست  لێرەدا  كە 
نێودەوڵەتی و  یاسای  دراوی  دووەم��ی  دیوی  لیبراڵیزم  كە 
مافی  نێودەوڵەتییەكانی  رێككەوتننامە  جەنگ و  یاساكانی 
تیۆرییەكەی.  فیكری و  مانا  بە  پێناسەكردنی  نەك  مرۆڤ�ە، 
سیستمە  ب��ە  ئ��ەم��ڕۆ  جیهانی  بڵێت  مەبەستێتی  ن��ووس��ەر 
میتۆدی  پێكهاتە و  لە  چاوپۆشین  بە  نێودەوڵەتییەكەی و 
ڕێككەوتنە  بەرامبەر  تێدایە  پابەندیی  لە  بەشێك  دەوڵ��ەت، 
تاڕادەیەك  نێودەوڵەتی  یاسای  چونكە  نێودەوڵەتییەكان، 
هەموو بوارەكان دەگرێتەوە. كاتێك واڵتان كارێكی قێزەون 
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نەریتە  لەو  سیستمێك  مێژوو،  بەدرێژایی 
ب��اوان��ە دروس��ت��ب��ووە ك��ە ڕەف��ت��اری ش��ی��او  و 
جیادەكاتەوە،  لێكدی  واڵتان  نێوان  نەشیاوی 
لە حاڵەتی جەنگدابێت یان ئاشتی. ئەم نەریتانە 
پەیوەندییەكی پتەویان هەیە بە تیۆری »جەنگی 
لیبراڵیزم بە شێوەیەكی  ئایدۆلۆژیای  ڕەوا« و 
یاسای  چوارچێوەی  لە  زۆربەشیان  گشتی، 

نێودەوڵەتیدا پۆلێن كراون.
سەرانسەری  لە  دەوڵەتمەداران  زۆرب��ەی 
جیهاندا دان بەم نەریتە لیبراڵییانەدا دەنێن  و 
خۆیشیان  پابەندبوونی  و  دەك��ەن   پەسندیان 
دەك��ەن��ەوە.  دووپ���ات  نێودەوڵەتی  یاسای  بە 
سەركردەكان  هەندێكجار  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 
ناچاریان  واڵت  ب��ەرژەوەن��دی  كە  وایدەبینن 
دەكات پێچەوانەی ئەو نەریتانە ڕەفتار بكەن. 
ل��ەم ڕەف���ت���ارەدا واڵت��ێ��ك پ��ەالم��اری واڵتێكی 
ستراتیژی  دەستكەوتی  لەپێناو  دەدات  دیكە 

دەكەن، یان لە جەنگدا پێشێلكاریی زەق دەكەن، مانای ئەوەیە 
كە پێچەوانەی ئەو ئاراستە نێودەوڵەتییە ڕەفتاریان كردووە. 
پەردەپۆشكردنی  بۆ  هەوڵدان  بنەمایە و  ئەو  لەسەر  هەر 
)درۆی  ناونراوە  كە  دەكرێت،  )درۆ(  پێشێلكارییانەش  ئەو 

لیبراڵی(.
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سەرباری  خۆپارێزی،  جەنگی  بەرپاكردنی   و 
پێشێلی  تێیدا  كە  دڕندانە  جەنگی  بەرپاكردنی 
نمونە  بۆ  دەك��رێ��ت.  ڕەوا«  »جەنگی  تیۆری 
زانستە  پرۆفیسیۆری  داون��ز(  )ئەلیكساندەر 
سیاسییەكان لە زانكۆی دیۆك، لە كتێبەكەیدا 
جەنگدا(  لە  سڤیل  خەڵكی  ئامانجكردنی  )ب��ە 
بردنەوەی  بۆ  »پەلەپروزێ  ڕوونیدەكاتەوە: 
جەنگ  و پاراستنی گیانی خەڵكانی دیاریكراو و 
جەنگی نەبڕاوەی درێژخایەن، وا لە جەنگاوەران 
دەك��ات كە خەڵكی سڤیلی الی دوژم��ن بكەنە 
»ئەگەری  نووسیویەتی:  هەروەها  ئامانج«. 
زیاتر  دیموكراسی  واڵتانی  كە  ئەوەیە  زیاتر 
واڵتانی  لەچاو  ئامانج،  بكەنە  سڤیل  خەڵكی 
ویالیەتە  كە  ئاماژەیە  جێی  نادیموكراسیدا«. 
یەكگرتووەكان لە پێنج مانگی كۆتایی جەنگی 
نۆسەد  نزیكەی  ژاپۆن،  لە  جیهانیدا  دووەمی 
هەزار خەڵكی سڤیلی لەو واڵتە كوشت، نەك 
دەیویست  بەڵكو  جەنگ،  دۆڕاندنی  ترسی  لە 
بباتەوە بە بێ  ئەوەی خاكی ژاپۆن  جەنگەكە 
داگیر بكات. ژەنەراڵ )كیرس لۆمی( كە ئەو كات 
بەرپرسی بۆردومانە كوشندەكان بوو، دەڵێت: 
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هەموومان  ب��دۆڕان��دای��ە،  جەنگەكەمان  »گ��ەر 
وەك تاوانباری جەنگ دادگایی دەكراین«. 

ئەم ڕەفتارە دڕندانەیەی واڵتان تەنها بۆ كاتی 
جەنگ نییە. بۆ نمونە، ویالیەتە یەكگرتووەكان 
نەتەوە  هاندانی  ل��ە  گێڕا  سەرەكیی  ڕۆڵێكی 
یەكگرتووەكان بۆ سەپاندنی ئابڵوقەی ئابووری 
بە سەر عیراق لە ئابی 1990 تا ئایاری 2003. 
ئەو گەمارۆ ئابووری و بازرگانییە بووە مایەی 
داتاكانی  بەگوێرەی  كە  مرۆیی،  كارەساتێكی 
ی��ون��س��ێ��ف، ب��ە ه��ۆی��ەوە ن��زی��ك��ەی ن��ی��و ملیۆن 
لەدەستدا.  گیانیان  عیراقی  سڤیلی  ه��اواڵت��ی 
هەروەها دەوڵەتمەداران لەگەڵ واڵتانی بێزراودا 
ئ��ەوە  وای��دەب��ی��ن��ن  كاتێك  ه��اوپ��ەی��م��ان،  دەب��ن��ە 
هاوپەیمانییەكی لۆژیكی - ستراتیژییە. تەنانەت 
بۆ شكاندنی ئەڵمانیای نازی لە جەنگی دووەمی 
جیهانیدا، )وینستۆن چەرچڵ( سەرۆك وەزیرانی 
بەریتانیا  و )ڕۆزڤلێت( سەرۆكی ئەمریكا لەگەڵ 
)جۆزیڤ ستالین( سەرۆكی سۆڤێت ڕێككەوتن، 
یەكێك  بەڵكو  ب��وو،  ستەمكار  تەنها  ن��ەك  كە 
زۆرترین  مرۆڤایەتیدا  لەمێژووی  لەوانەی  بوو 

كۆمەڵكوژیی ئەنجام دابوو.
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جیاجیا  ش��ێ��وازی  ب��ە  واڵت���ان  كاتێكیش 
یاسای  یان  لیبراڵییەكان،  نەریتە  سەرپێچی 
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی دەك�����ەن، س��ەرك��ردەك��ان��ی��ان 
و  چ��ی��رۆك   هەڵبەستنی  ب���ەر  دەب��ەن��ە  پ��ەن��ا 
مەبەستی  ب��ە  ب���اڵوك���ردن���ەوەی���ان،  و  درۆ 
سەیر  بۆیە  كردەوەكانیان.  پەردەپۆشكردنی 
ئەمریكی  بەریتانی  و  نوخبەی  دەبینین  نییە 
ڕۆژنامەنوس و  ئەكادیمی  و  لەنێویشیاندا   –
س��ەروب��ەن��دی جەنگی  ل��ە  ك��ارب��ەدەس��ت��ان- 
ك���ردووە  زی��ادەڕۆی��ی��ان  جیهانیدا  دووەم���ی 
لەبەرچاوی  ستالین  وێنەی  جوانكردنی  لە 
جیهان، بۆ ئەوەی وا دەرنەكەوێت كە خەڵكی 
ئەمریكا  و  بەریتانیا   حوكمڕانیی  دڵ���ڕەق 
دەك����ەن  و ل��ەگ��ەڵ س��ت��ەم��ك��ارێ��ك��ی دڕن����دەدا 
ستەمكارێكی  شكاندنی  لەپێناو  رێكدەكەون 
)مام  بە  ستالین  زۆرج��ار  هەربۆیە  دیكەدا. 
ناكۆكییە  بایەخی  ل��ە  دەك���را و  وەس��ف  ج��ۆ( 
سیستمی  ه����ەردوو  ن��ێ��وان  ڕی��ش��ەی��ی��ەك��ان��ی 
سیاسی ئەمریكی  و سۆڤێتی كەم دەكرایەوە، 
وەك  سۆڤێت  سیستمی  ئ��ەوالت��ر،  ل���ەوەش 

سیستمێكی دیموكراسی وێنا دەكرا!
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هاوپەیمانە خۆرئاواییەكان بە هۆی ئەوەی 
ستالین-یان  وێنای  ناڕاست  شێوەیەكی  بە 
ب��ەه��اری 1943دا ڕووب���ەڕووی  ل��ە  دەك���رد، 
كاتێك  ب��وون��ەوە،  ق��ورس  تاقیكردنەوەیەكی 
ساڵ  سێ   پێش  زانییان  ڕۆزڤلێت  و  چەرچڵ  
كاتین،  دارس��ت��ان��ی  ل��ە  1940دا  ب��ەه��اری  ل��ە 
پۆڵەندییان  ه��ەزاران  سۆڤێت  سەربازەكانی 
كوشتووە –زۆربەیان ئەفسەری سوپا بوون. 
»بە  وتی:  بەریتانیا  كاربەدەستانی  لە  یەكێك 
ئامانجێكی  لەپێناو  لەكاتێكدا  سەیرە،  ڕاستی 
مامەڵەی  دەمانەوێت  و  دەجەنگین   ئەخالقیدا 
دروست بكەین لەگەڵ تاوانبارانی جەنگدا، كەچی 
هاوپەیمانەكانیشمان  دەردەك��ەوێ��ت  ب��ۆم��ان 
هەمان تۆمەتیان لەسەرە«. سەرباری ئەوەش، 
ئەڵمانیای  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ  بەریتانیا  حكومەتی 
لەكاتێكدا  كرد،  تۆمەتبار  تاوانانە  بەو  نازیی 
تەواو لەوە دڵنیابوو كە یەكێتی سۆڤێت لەوە 
ئ��ەوەب��وو وەزارەت����ی دەرەوە  ب��ەرپ��رس��ی��ارە! 
دووپاتی كردەوە: »دەبێت بەو جۆرە مامەڵە 
هەوڵێكی  ك��ە  بكرێت  چ��ی��رۆك��ەك��ەدا  ل��ەگ��ەڵ 
هاوپشتییەكانی  الوازك��ردن��ی  بۆ  ئەڵمانیایە 
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ئ��ی��دارەی  ه��اوك��ات  هاوپەیمانێتییەكە«.  نێو 
حكومیی  یەكەیەكی  كە  جەنگەكە،  سیاسیی 
جەنگ  پڕوپاگەندەی  بە  تایبەت  كاریگەری 
بوو، گشتاندنێكی دەركرد  و دووپاتی كردەوە: 
مێژوو  ك��ە  دڵنیابین  سەرشانمانە  »ئ��ەرك��ی 
یاتكین  دارستانی  ڕووداوەك����ەی  ج��ۆرە  ب��ەو 
تۆماردەكات كە هیچ نەبووە جگە لە هەوڵێكی 
نەزۆكی ئەڵمانیا بۆ دواخستنی شكستەكەی بە 

چەند شێوازێكی سیاسی«. 
هەیە  لیبراڵی  درۆی  دیكەی  نموونەیەكی 
بۆ  چ��ڕەك��ان��ی  ه��ەوڵ��ە  ن���ازی و  ئەڵمانیای  ل��ە 
هۆكاری  پۆڵەندا  گوایە  پۆڵەندا،  لۆمەكردنی 
بووە  جیهانی  دووەم��ی  جەنگی  هەڵگیرسانی 
ڕۆژە  ل��ەو  1939دا.  سێپتەمبەری  1ی  ل��ە 
واڵتەكەی  پەرلەمانی  بە  هیتلەر  هەستیارەدا، 
وت كە ئەو بەوپەڕی دان بەخۆداگرتنەوە دوو 
ڕۆژە چاوەڕێی ئەوەیە كە »حكومەتی پۆڵەندا 
نوێنەری خۆی بنێرێت بۆ گفتوگۆكردن، بەاڵم 
ئ��ەوە  هیتلەر  ق��س��ەی  ن���ەن���اردووە«.  ك��ەس��ی 
دەگەیەنێت كە ئەو خوازیاری ڕێگەچارەیەكی 
نێوان  كێشەی  دەرب���ارەی  ب��ووە  دیپلۆماسی 
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دان��زی��گ32  و  ئایندەی  لەسەر  واڵت  ه��ەردوو 
ڕێڕەوە پۆڵەندییەكە33، بەاڵم ئەوە پۆڵەندایە كە 
نایەوێت هەماهەنگ بێت، چونكە سەركردەكانی 
ئ����ەوەی  دوای  ن��ی��ن.  ئ��اش��ت��ی  خ����وازی����اری 
دووپ��ات  ئاشتی«  بۆ  خ��ۆی  »خۆشەویستی 
ئەوەی  پڕوپاگەندەی  هیتلەر  ئینجا  ك��ردەوە، 
لە  تەقەی  پۆڵەندا  س��ەرەت��ادا  لە  گوایە  ك��رد 
یەكە ئەڵمانییەكان كردووە، سوپای ئەڵمانیاش 
ئەو  وەاڵمدانەوەی  لە  جگە  نەكردووە  هیچی 
تەنها  ئەڵمانیا  ت��ر،  وات��ای��ەك��ی  ب��ە  فیشەكانە. 
ڕاستییەكە  بەاڵم  ك��ردووە،  لەخۆی  بەرگریی 
ئابدا  31ی  لە  بوو  ئەڵمانیا  ئەوە  كە  ئەوەیە 
پۆڵەندا و  كەناراوەكانی  سەر  ك��ردە  هێرشی 

32 دانزیگ، یان گدانسك، شارێكی پۆڵەندییە لەسەر دەریا، 
خاوەن   1919 ساڵی  ڤێرسای  پەیماننامەی  بەپێی  كە 
ئەڵمانی  ئیمپراتۆریەتی  سەربە  پێشتریش  بوو،  ئۆتۆنۆمی 
دووەمی  جەنگی  پزیسكی  یەكەم  شوێنی  شارە  ئەو  بوو، 
هێرشی  1939دا  ئەیلولی  لە  هیتلەر  كاتێك  بوو،  جیهانی 

كردە سەر.
بەگوێرەی  كە  بوو  خاكە  ئەو  پۆڵەندییەكە،  ڕێڕەوە   33
پۆڵەندا  بۆ  ڕاستەوخۆی  ڕێگایەكی  ڤێرسای  پەیماننامەی 
بەڵتیك، بەاڵم خاكی جێناكۆكی  كردبووەوە بەرەو دەریای 

نێوان ئەڵمانیا و پۆڵەندا بوو.
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بەجۆرێك پیالنەكەی داڕشتبوو كە وابزانرێت 
پۆڵەندا  لەكاتێكدا  پۆڵەندا دەستپێشخەر بووە، 

قوربانییەكی دوژمنكاریی نازی بوو. 
بۆردومانی  ستراتیژی  دیكە،  نموونەیەكی 
لە  ئەڵمانیا  س��ەر  ب��ۆ  بەریتانیایە  ئاسمانیی 
بەهاری  دووەمی جیهانیدا. سەرەتای  جەنگی 
1942، فەرماندەیی هێزی ئاسمانیی بەریتانیا 
ئەڵمانیا  سەر  بۆ  ئاسمانیی  هێرشێكی  چەند 
خەڵكی  زۆرترین  دڵنیابوو  زۆر  كە  ئەنجامدا، 
بەریتانیا  حكومەتی  كەچی  دەكوژرێن.  سڤیل 
ئەنقەست  بە  بزانێت  گەلەكەی  نەیدەویست 
ئامانج،  كردووەتە  ئەڵمانیای  سڤیلی  خەڵكی 
یاساكانی  زەقی  پێشێلكارییەكی  ئەوە  چونكە 
جەنگ بوو. هەر بۆیە بەرپرسە بەریتانییەكان 
تەنها  بۆردومانەكە  كە  دەكرد  درۆیەیان  ئەو 
بۆ سەر ئامانجە سەربازییەكان بووە، چونكە 
سڤیل،  خەڵكی  ئەنقەستی  ب��ە  »ب��ۆردوم��ان��ی 
قەدەغەیە«، بەاڵم ئەوەی )ماكس هیستینگەر(ی 
مێژوونووس ساغی كردووەتەوە، پێچەوانەی 
»لە  نوسیویەتی:  ئ��ەو  گ��ێ��ڕان��ەوەی��ەی��ە،  ئ��ەو 
وەزیرەكان  جەنگەكە،  كۆتایی  تا  سەرەتاوە 
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لەڕاستیدا،   – ب��وون  چەواشەكاری  خەریكی 
ئاشكرا و بەردەوام، درۆیان دەكرد- دەربارەی 

شێوازی بۆردومانەكە«. 
بۆچی نوخبە پەنا بۆ درۆی لیبراڵی دەبات؟ 
درۆی  واب��زان��ن  ك��ەس  هەندێك  ل��ەوان��ەی��ە 
خەڵك  زۆرینەی  مادام  نییە،  پێویست  لیبراڵی 
ئەوە دەزانن كە سیاسەتی نێودەوڵەتی شتێكی 
واڵتان  زۆرجاریش  مەترسیدارە،  و  قێزەون  
پاساوی لۆژیكییان هەیە بۆ ئەو ڕەفتارانەیان 
یاسا  یان  لیبراڵییەكان،  نەریتە  پێچەوانەی  كە 
هێشتا  ئ��ەوەش  س��ەرەڕای  نێودەوڵەتییەكانە. 
بڕێك ڕاستی لەم وتەیەدا هەیە، زۆربەی خەڵك 
بڵێن  ئەوە  بكرێت حەزدەكەن  بۆیان  هەركات 
كە واڵتەكەیان ڕەفتاری دادپەروەرانە دەكات، 
لەو  ه��ەر  پێچەوانەوە.  بە  دوژمنەكانیشیان 
سۆنگەیەشەوە، هەندێك جار سەركردەكان بۆ 
پەردەپۆشكردنی ڕەفتاری نابەجێی واڵتەكەیان 
درۆ دەكەن، چونكە میللەت نایەوێت  گوێی لە 
هاوشێوەی  ت��ەواو  لۆژیكە،  ئەم  بێت.  ڕاستی 
لۆژیكی دروستكردنی ئەفسانە نەتەوەییەكانە. 
هەڵبەت، هەندێكجار سەركردەكان درۆ دەكەن 
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بۆ ئەوەی خۆیان وا نیشانبدەن كە لە ئاستی 
ئەوپەڕی بەرپرسیاریدان  و پابەندن بە یاسای 
ئەوە  لەترسی  هەندێكجاریش  نێودەوڵەتی، 
درۆ دەكەن كە دواجار نەبرێنە بەردەم دادگا. 
بەوە  هەستی  الدن-یش  بن  ئوسامە  تەنانەت 
كردبوو كە پێویستە پاساوەكانی قاعیدە ڕوون 
خەڵكی  ه���ەزاران  كوشتنی  ه��ۆی  بە  بكاتەوە 

مەدەنی لە هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەردا. 
ڕاستییەك هەیە كە زۆر كەس لە جیهاندا 
لیبراڵییەكان و  نەریتە  سیستمی  بە  پەیوەستن 
بنەما نێودەوڵەتییەكانەوە كە پێویستە ڕەفتاری 
دەوڵەت ئاڕاستە و بە یاسایی بكات، ئەو كەسانە 
خوازیارن ببینن واڵتەكەیان كار بە و یاسایانە 
دەكات. بیرمەندی سیاسی )مایكڵ واڵزەر( بە 
وردی ئەمە ڕووندەكاتەوە كاتێك دەنووسێت: 
چەندین  سەقامگیریی  بەڵگەی  »ڕۆشنترین 
ساڵەی بەهاكانمان ئەوەیە كە مۆدێلی درۆی 
ئەوان  نەگۆڕاوە.  سیاسەتمەداران  و  سەرباز  
بۆ ئەوە درۆ دەكەن كە خۆیان بێتاوان نیشان 
بدەن، بەوەش ڕواڵەتەكانی دادپەروەریمان بۆ 

وەسف دەكەن«. 
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 سەرەڕای ئەوەش، هاوشێوەی دروستكردنی 
بە  بۆ  سەركردەكان  نەتەوەییەكان،  ئەفسانە 
درۆی  دەرەوە،  ل��ە  شەرعیەت  دەستهێنانی 
لیبراڵی دەكەن، بەاڵم لەوانەیە دەستكەوتی ئەم 
حاڵەتانە كەم بێت، لەبەر هەمان ئەو هۆكارانە. 
»دەرەكییەكان« زۆرجار لێكدانەوەی باشتریان 
ڕاس��ت��ەق��ی��ن��ە و  ڕووداوی  دەرب������ارەی  ه��ەی��ە 
بۆیە سەختە چەواشە  هەڵبەستراو،  ڕووداوی 
چەواشەكردنی  هەندێكجار  هەڵبەت  بكرێن. 
تایبەت  بە  ئاسانە،  دۆس��ت  والتێكی  خەڵكی 
ئەوانەی پاڵنەرێكی ئایدۆلۆژی یان ستراتیژییان 
بە  لیبراڵییەكان.  درۆ  بە  باوەڕكردن  بۆ  هەیە 
كورتی، ڕەواجپێدانی درۆی لیبراڵی لە دەرەوە 
قورسە، بە تایبەت گەر ئەو درۆیە دەربارەی 

ڕووداوە هەنووكەییەكان بێت.

درۆی لیبراڵی، كەی بەكاردێت؟
لە ڕاستیدا بەشی زۆری سەركردەكان – چ 
ئەوانەی ئۆتۆكراتی دیكتاتۆری بەڕێوە دەبەن و 
دیموكراسین-  دەس���ەاڵت���داری  ئ��ەوان��ەش��ی  چ 
حەزدەكەن لەڕێی نەریتە لیبراڵییەكان، یان یاسای 
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نێودەوڵەتییەوە پاساو بۆ ڕەفتارەكانیان بهێننەوە، 
بەرئەنجامی  ڕەفتارەكانیان  ئ��ەگ��ەر  تەنانەت 
لێكدانەوەیەكی ورد، ستراتیژی ، تەواو واقیعیش 
بێت. جا ئەو خواستە بۆ بەكارهێنانی گوتار  و 
كێشەیەك،  هیچ  هۆی  نابێتە  لیبراڵی،  لۆژیكی 
بەو مەرجەی ڕەفتاری واڵت هاوتەریب بێت بە 
ئاڕاستە واقیعی  و لیبراڵییەكاندا. بۆ نمونە، ئاسان 
بوو داكۆكی لەوە بكرێت كە ئەمریكا بەشدارە لە 
جەنگی دژی ئیمپراتۆریەتی ژاپۆن  و ئەڵمانیای 
نازی، لە سەربنەما ئەخالقی  و ستراتیژییەكان. 
بڕیاری  بۆ  دەستبدات  شت  هەمان  لەوانەیە 
ئەمریكا  لەالیەن  سۆڤێت  یەكێتی  جڵەوكردنی 
كاتەی  ئەو  یان  لە سەروبەندی جەنگی سارد، 
كە بڕیاریدا جەنگەكەی دژی عیراق بەرپا بكات 

لەساڵی 1991دا. 
ئەركە  كە  دەستپێدەكات  لەوێوە  كێشەكە   
ن��اگ��رن��ەوە  و  ی��ەك  ڕیالیستییەكان  واقیعی  و 
پێچەوانەی یەكتر دەبنەوە. لەم حاڵەتەدا نوخبەی 
كۆمەڵگە حەزدەكات واقیعیانە مامەڵە بكات، بەاڵم 
قسەكانی ڕیالیستی و لیبراڵی بن، ئەوەش ڕەنگە 
پێویستی بە چەواشەكاری بێت، بە )درۆ(یشەوە.
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)8(
الیەنە نێگەتیڤەكانی
درۆی نێودەوڵەتی

سوودەكانی  لەسەر  فۆكەسمان  ئێرە  تا 
پشت درۆی نێودەوڵەتی و ئەو دەستكەوتانەیە 
خۆیانی  واڵت��ی  بۆ  س��ەرك��ردەك��ان  ڕەنگە  كە 
دیكە،  واڵتانی  لەگەڵ  كاتێك  بكەن،  مسۆگەر 
یان میللەتی خۆیان درۆ دەكەن، بەاڵم هەندێك 
زیان و الیەنی نێگەتیڤ هەن كە پەیوەستن بە 
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نێودەوڵەتییەوە.  درۆی  جیاوازەكانی  ج��ۆرە 
دەپێكێت،  ئامانجەكەی  كە  هەیە  درۆ  هەندێك 

بەاڵم باجیشی دەوێت.
بۆ هەڵسەنگاندنی الیەنە نێگەتیڤەكانی درۆی 
نێودەوڵەتی – تكایە ئەوە بزانن كە من تەنها 
لە دیوە بە سوودەكەیەوە سەیری بابەتەكەم 
وەربگرین  هەند  بە  ئەوە  پێویستە  ك��ردووە- 
كە هەر یەكێك لە پێنج جۆرەكەی درۆكردن، 
چ كاریگەرییەك لەسەر سیاسەتی ناوخۆیی  و 
دەرەكی دروستدەكات. بۆ ئەوەش پێویستمان 
ب���ەوەی���ە پ���ێ���وەری ج��ی��اج��ی��ا ب��دۆزی��ن��ەوە بۆ 
هەڵسەنگاندنی لێكەوتە نێگەتیڤەكانی درۆكردن 
لە هەموو بوارێكدا. با لە خستنەڕووی پێوەرە 
دەست  دەرەكییەوە  سیاسەتی  بنچینەییەكەی 

پێبكەین.
ل��ە هەر  درۆی دووب����ارە، زی��ان��ی گ���ەورە 
دەزگایەكی سیاسی دەدات، چونكە دەبێتە هۆی 
چەواشەكارییەكی  كولتوری  دروستكردنی 
ژەهراوی. بۆیە، زیرەكی ئەوەیە كە سەركردە  و 
هاواڵتیان پێداگری بكەن لەسەر كەمكردنەوەی 
ه��ەروا  كارێكی  ئ��ەوە  دی��ارە  لە واڵت���دا.  درۆ 
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ئاسان نییە، چونكە هەندێكجار پاڵنەری بەهێز 
هەیە بۆ ئەوەی تاكەكان درۆ و فێڵ بكەن بۆ 
ئەگەر  تەنانەت  خواستەكانیان،  بەدیهێنانی 
ئەو ڕەفتارە خۆپەرستییە لێكەوتەی نێگەتیڤی 
نمونە  بۆ  كۆمەڵگە.  ت��ەواوی  لەسەر  هەبێت 
كردی،  مادۆڤ�(34  )بێرنی  كە  وردبینەوە  لەوە 

34 بێرنی مادۆڤ، لەدایكبووی 1938، یەكێكە لە دیارترین 
ئەمریكییە  پیاوە  ئەو  مۆدێرنە.  سەردەمی  تەڵەكەبازەكانی 
ئەوكاتەی  تا  بوو  پشكەكان(  )بازاڕی  ناسداك  سەرۆكی 
لەساڵی 2008 دەستگیركرا. كۆمپانیاكەی )كۆمپانیای بێرنارد 
مادۆڤ بۆ وەبەرهێنان( لە گرنگترین كۆمپانیاكانی بازاڕی 
خانەوادەكەی  لە  یەكگرتووەكان.  ویالیەتە  لە  بوو  دارایی 
كوڕەكەی  هەردوو  برازای و  شانای  برای و  پیتەری  خۆی: 
دامەزراندبوو،  كۆمپانیاكەدا  لە  ئەندرۆ  مارك و  خۆی 
پیتەری  دەبرد.  بەڕێوە  كۆمپانیاكەی  نهێنییەوە  بەوپەڕی 
برای بە دە ساڵ زیندانیكردن سزادرا، بەاڵم مارك-ی كوڕی 
دوو ساڵ دوای دەستگیركردنی باوكی، خۆی خنكاند، ساڵی 

2014یش ئەندرۆ بە نەخۆشی شیرپەنجە مرد. 
    مادۆڤ كۆمپانیاكەی بە سیستمی ڕووتاندنەوەی بۆنزی 
پشكەكان  بە  یاریكردن  بۆ  بوو  سیستمێك  بەڕێوەدەبرد. 
بە  خەڵەتاندنیان  وەبەرهێنەران و  لەخشتەبردنی  لەڕێی 
قازانجی زۆر، لەوالشەوە بە ئەكاونتی خەیاڵییەوە یاری بە 
پارەكانیان دەكرا. 10ی كانوونی یەكەمی 2008 هەردوو 
دەسەاڵتدارانیان  ئەندرۆ(  )مارك و  مادۆڤ  كوڕەكەی 
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وەبەرهێنە ناودارەكەی وۆڵ ستریت كە بە بڕی 
دەیان ملیار دۆالر، كڕیارەكانی لە خشتە برد. 
هۆكارە،  ئەو  لەبەر  هەبوو.  هەڵبەت شەریكی 
لە  بگێڕن  خۆیان  ڕۆڵی  حكومەتەكان  دەبێت 
ڕەفتاری  چاودێریكردنی  یاساییكردن  و  بە 
جیاجیاكاندا،  ب���وارە  ل��ە  خ��ۆی��ان  هاواڵتیانی 
كۆمەڵگەكاندا  زۆرب��ەی  لە  لەبەرئەوەش  هەر 
نوخبە دژی درۆكردنە لە مەسەلە ئابووری  و 

سیاسییە لۆكاڵییەكاندا. 
درۆی  باكگراوندەدا،  ئەم  ڕۆشنایی  لەبەر 
دەوروژێنێت.  ق��ووڵ  مەترسی  نێودەوڵەتی، 
ب��ەدی��اری��ك��راوی��ش، ئ��ەگ��ەری ئ���ەوە ه��ەی��ە كە 
سیستمی  بە  باوكیان  كارەكانی  هەموو  كە  ئاگاداركردەوە 
كە  وتبوون  پێی  باوكیان  هەروەها  بەڕێوەدەچێت،  بۆنزی 
هەموو كارەكانی درۆیەكی گەورە بووە. مادۆڤ دەستبەجێ  
تەڵەكەبازیی  تۆمەتی  زیندانەوە و  خرایە  دەستگیركرا و 
كرابوو  تۆمار  لەدژی  سكااڵ  چەندین  پێشتریش  خرایەپاڵ. 
ئازاری  پەیوەندیدارەكان پشتگوێیان دەخست.  بەاڵم الیەنە 
بەوەدا  دانی  بووەوە و  ساغ  بەسەردا  تۆمەتی   11  ،2009
دۆالر  ملیارەها  بەهای  بە  وەبەرهێنی  هەزاران  كە  نا 
لەخشتە بردووە. بڕی ئەو پارەیەش بە نزیكەی 65 ملیار 
ساڵ   150 فەرمانی  سەرەنجام  دەكرێت.  مەزەندە  دۆالر 
ماوەی  ئەوپەڕی  ئەوەش  سەپێنرا،  بەسەردا  زیندانیكردنی 

ڕێگەپێدراوە.  
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درۆكردن لە مەسەلە سیاسییە دەرەكییەكاندا، 
ڕەنگدانەوەی پێچەوانەی هەبێت لەسەر ژیانی 
ڕۆژانە لەناوخۆی واڵتدا. بە گوزارشتێكی دیكە، 
درۆی ڕاشكاوانە لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا – 
تەنانەت گەر پەیڕەوی لۆژیكێكی ستراتیژیش 
شانۆی  ب���ەرەو  بكات  دزە  ل��ەوان��ەی��ە  ب��ك��ات- 
كێشەی  هۆی  ببێتە  لۆكاڵییەكان و  ڕووداوە 
گەورە. لە ڕاستیدا پەنابردن بۆ پەردەپۆشكردن 
 و شاردنەوە  و هەڵبەستن، لەوانەیە ئەنجامی 
مەترسی  ب��ەاڵم  لێبكەوێتەوە،  ن��ەخ��وازراوی 
ب��ەراورد  چەواشەكارییانە  ئەمجۆرە  هەموو 
ناكرێت بەو زیانەی كە بە هۆی درۆی ئاشكرا و 

ڕاشكاوەوە دەكەوێتەوە.
نێگەتیڤی  ئەنجامی  چ��وار  ڕۆتینی،  درۆی 
ه��ەی��ە ل��ە ژی��ان��ی ڕۆژان�����ەی ن��ێ��و واڵت����دا، كە 
سیستمە  ل��ەس��ەر  ب��ارە  تووندترین  ئ���ەوەش 
شێوەیەكی  ب��ە  ك��ات��ێ��ك  دی��م��وك��راس��ی��ی��ەك��ان. 
ئیتر  ب��ەرف��راوان درۆك���ردن تەشەنە دەك��ات، 
دەنگدانی هاواڵتیان لەسەر پرسێكی دیاریكراو 
ی��ان ك��ان��دی��داك��ان، ئ��ەوپ��ەڕی ق��ورس دەبێت، 
هاواڵتیان  كە  ئەوەیە  هۆكاریش  سادەترین 
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ن��اڕاس��ت،  ه��ەڵ��ە و  زان��ی��اری��ی  بنەمای  ل��ەس��ەر 
دەتوانێت  چۆن  دەنگدەر  خۆیانداوە.  بڕیاری 
ب��دات،  س��ەرك��ردە  ی��ان  سیاسەتمەدار  س��زای 
كردەوەكانی  هەقیقەتی  بێت  مەحاڵ  كاتێك 
كاتێك  دی��م��وك��راس��ی  سیستمی  ب��زان��رێ��ت؟ 
سەركەوتووە كە بازاڕێك هەبێت بۆ ئاڵوگۆڕ 
لەو  تەنها  ئ��ەوەش  بۆچوونەكان،  تەتەڵەی   و 
حاڵتەدا دەبێت كە هاوواڵتیان بتوانن زانیاریی 
ل��ە س��ای��ەی  ب��اوەڕپ��ێ��ك��راو ب��ە دەس���ت بێنن 

شەفافیەت  و دەستپاكییەكی بەرزدا. 
بەرامبەر  بەرپرسە حكومییەكان –  درۆی 
یەكتر، یان بەرامبەر جەماوەر- دەبێتە لەمپەر لە 
بەردەم پرۆسەی بڕیارسازی لە دەوڵەتدا، ئیتر 
ئەو دەوڵەتە دیموكراسی بێت یان نا. هۆكاری 
دنیای  تێچووی  كە  ئەوەیە  ئەوەش  سەرەكی 
لەبەر  زۆرە،  یەكجار  چەواشەكردن  و  درۆ  
ئەوەی كاتێك بڕیاربەدەستان متمانە بە یەكتر 
ناكەن، هەوڵی دووقات دەدەن  و كاتی زیاتر 
تەرخان دەكەن بۆ وردبوونەوە  و دڵنیابوون لە 
درووستیی زانیارییەكانی بەردەستیان، بەاڵم، 
تەنانەت گەر هەوڵی پێویستیش بدەن، ڕەنگە 



217بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

دواجار هەموو زانیارییەكی پێویستیان دەست 
نەكەوێت، بۆیە بڕیارەكانیان لەسەر زانیاریی 
ساختە دەدەن، بەوەش ئەگەری پەیڕەوكردنی 

سیاسەتی هەڵە، زیاتر دەبێت. 
سەرباری ئەوانەش، ڕەنگە درۆی دووبارە 
یاسا،  س��ەروەری��ی  الوازك��ردن��ی  مایەی  ببێتە 
دیموكراسی.  ژی��ان��ی  ب��ۆ  وای���ە  دڵ  وەك  ك��ە 
)پاتریك ڤیتزجیراڵد(، ئەو داواكاری گشتییەی 
ڕووب��ەڕووی  تۆمەتی   2006 ئۆكتۆبەری  كە 
كۆشكی  فەرمانبەری  لیپی  )سكۆتەر(  لویس 
سپی كرد، بە هۆی درۆكانی دەربارەی رۆڵی 
كارمەندێكی  ناسنامەی  ئ��اش��ك��راك��ردن��ی  ل��ە 
ه���ەواڵ���گ���ری���ی ن����اوەن����دی، ژی���ران���ە ئ��ەم��ەی 
وەك  »ڕاس��ت��ی،  دەڵێت:  كە  خستووەتەڕوو، 
گەر  وایە.  دادوەریمان  سیستمی  بزووێنەری 
سازش لەسەر ڕاستی بكەیت، هەموو شتێك 
یاسا  هەندێك  بێگومان  دەدەی��ت«.  دەست  لە 
هەن كە درۆكردن سزای لەسەرە، ئەمە مانای 
ئەوەیە كە تاڕادەیەك لە هەموو كۆمەڵگەیەكدا 
درۆ  نابێت  ب��ەاڵم  ه��ەی��ە،  سەرپێچی  ب���واری 
گەورەی  پانتاییەكی  پێویستە  بكات،  تەشەنە 
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ڕاستگۆیی  و متمانە هەبێت لە ژیانی گشتیدا، 
بۆ ئەوەی هەر سیستمێكی یاسایی ئەكتیڤ  و 
كارامە بێت. با چیرۆكی )جۆرج ڕیان( حاكمی 
پێشووی ویالیەتی ئیلینۆی بە نمونە وەربگرین. 
لە  سزای  جێبەجێكردنی  الیەنگری  كە  ڕی��ان، 
سێدارەدان بوو، ناچاربوو هەموو فەرمانەكانی 
لە سێدارەدان لە ویالیەتەكەی هەڵوەشێنێتەوە، 
چونكە بەڵگەی تەواو متمانەپێكراو هەبوون كە 
زۆربەی ئەو زیندانیانەی چاوەڕوانی فەرمانی 
لە سێدارەدان دەكەن، لە سەربنەمای زانیاریی 
درۆ  و هەڵەی دیكە، ئەو فەرمانەیان بە سەردا 

سەپێنراوە.
دواج�������ار، ت��ەش��ەن��ەس��ەن��دن��ی دی�����اردەی 
درۆكردن لە واڵتێكی دیموكراسیدا، دەشێت وا 
لە هاواڵتیان بكات هەست بە نامۆیی بكەن تا 
ڕادەی لە دەستدانی متمانەكردن بە حكومەتە 
دیموكراسییەكەیان، دوور نییە بەو هۆیەشەوە 
پشتیوانی شێوازێك لە شێوازەكانی حوكمڕانی 
ه���ەرح���اڵ، سەختە  ب���ە  ب���ك���ەن.  خ��ۆس��ەپ��ێ��ن 
بكێشێت  درێ��ژە  دیموكراسی  حوكمڕانییەكی 
سەركردەكانی  بۆ  ڕێزێكی  هیچ  میللەت  گەر 
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لێیان  درۆزن  تاقمێك  وەك  تەنها  نەمێنێت  و 
دام���ەزراوەك���ان  ب��ە  متمانەشی  و  ب��ڕوان��ێ��ت  
گەندەڵی.  لە  تێوەگالنیان  ه��ۆی  بە  نەمێنێت 
پوختەی قسە: درۆكردن زیانی گەورەی هەیە 

بۆ هەر دەزگایەكی سیاسی.
بپرسین  با  باسەكە،  ڕێ��ڕەوی  گۆڕینی  بۆ 
نێگەتیڤ  كاریگەریی  سیاسی  درۆی  چ��ۆن 
دەوڵ��ەت؟  دەرەك��ی��ی  سیاسەتی  س��ەر  دەكاتە 
وەك پێشتر دووپاتمان كردەوە، سەركردەكان 
درۆ  خۆیان  میللەتی  لەگەڵ  یەكتر  و  لەگەڵ 
درۆكردنە  ئەو  باوەڕیانوایە  چونكە  دەك��ەن، 
دەك��ات.  نیشتمانی  ب��ەرژەوەن��دی��ی  خزمەتی 
هەندێكجار  كە  ئەوەیە  خەمناك  ڕاستییەكی 
كارێكی  ستراتیژییەوە  ڕووی  لە  درۆك���ردن 
لۆژیكییە. هەندێكجاریش درۆكردن بەرئەنجامی 
پێچەوانەی نێگەتیڤ بەرهەم دێنێت، سەرەنجام 
باری دەوڵەت خراپتر دەبێت لە قۆناغی پێش 
درۆكردنەكە. لێرەشەوە پرسیاری میحوەریی 
بۆ لێكدانەوەی ئەو گرفتانەی بە هۆی درۆی 
نێودەوڵەتییەوە دروست دەبن، ئەوەیە: جۆری 
ئەو درۆیانە كامانەن كە لەوانەیە كاریگەریی 
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پێچەوانەیان هەبێت  و بەرئەنجامی ستراتیژیی 
زیانبەخشیان لێبكەوێتەوە؟

بە شێوەیەكی گشتی »ئەگەری كاریگەریی 
پ��ێ��چ��ەوان��ە« پ���ێ���وەرە ب���ۆ ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��دن��ی 
لەسەر  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  درۆی  ئەنجامەكانی 
ئاستی ناوخۆ، هاوكات ئەگەری »بەرەنجامی 
نێگەتیڤ« و زیانگەیاندنی زیاتر لە سوودەكانی 
بۆ دەوڵەت، باشترین پێوەرە بۆ هەڵسەنگاندنی 

كاریگەرییەكە لەسەر سیاسەتی دەرەوە.

مەترسییەكانی درۆی نێوان واڵتان 
پێناچێت درۆی دەوڵەتێك بۆ دەوڵەتێكی تر 
ببێتە مایەی كێشە لە ئاستی ناوخۆدا. بەوەش 
چونكە  سادەیە،  پێچەوانەكان  زیانە  مەترسی 
سەركردەكان زۆر درۆ لەگەڵ یەكتردا ناكەن. 
ل��ەوان��ەی��ە ه��ۆك��اری س��ەرەك��ی ئ��ەوە بێت كە 
سیاسەتی  بنەماكانی  دەزانن  خەڵك  زۆربەی 
سیاسیانەی  بنەما  ل��ەو  ج��ی��اوازن  دەرەك���ی 
ك��ە س��ی��اس��ەت��م��ەداران ل��ە ئ��اس��ت��ی ن��اوخ��ۆدا 
ك���اری ل��ەس��ەر دەك���ەن. خ��ەڵ��ك دەزان��ێ��ت كە 
سەركردەكان هەندێكجار لە هەندێك مامەڵەدا 
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درۆ لەگەڵ واڵتانی دیكە دەكەن، بە تایبەت گەر 
ترسناكدا  دوژمنێكی  لەگەڵ  مامەڵەكردنە  ئەو 
بێت. هەڵوێستەكە هەرچییەك بێت، درۆكردن 
وەك  ڕێگەپێدراوە  ب��ەرف��راوان��دا  ئاستێكی  لە 
دەرەوەدا  سیاسەتی  لە  ستراتیژی  چەكێكی 
)هەرچەندە ڕەفتارێكی بێزراویش بێت(. لەبەر 
بە  دیپلۆماتەكان  و  سەركردە   هۆكارە،  ئەم 
لەسەر  پ��ەردە  كاتێك  دەدرێ��ن  سزا  دەگمەن 
واڵتێكی  لەگەڵ  كە  هەڵدەماڵرێت  درۆكانیان 
ئ��ەوەش��ەوە،  پێچەوانەی  ب��ە  ك��ردووی��ان��ە.  ت��ر 
درۆكردن هەڵەیە گەر مەسەلەكە لۆكاڵی بێت، 
دەوڵەت  لەسەر  مەترسی  دەگمەن  بە  چونكە 
بە  بێت  پەیوەست  مەسەلەكە  كاتێك  هەیە 

سیاسەتێكی ناوخۆیی  و ناوچەییە وە.
درۆی  نەبێت  لۆژیكی  كارێكی  لەوانەیە    
پۆلێن  بەو شێوازەی س��ەرەوە  واڵت��ان  نێوان 
درۆك��ردن  ڕەوای��ەت��ی  هاندانی  بێ   بە  بكەین، 
ل���ە ن����اوخ����ۆدا. ئ����ەوە ك��ارێ��ك��ی ن��ادروس��ت��ە، 
بۆمان  لۆژیكی،  سنوورێكی  كێشانی  دەشێت 
گونجاوە  درۆك���ردن  كاتێك  چ  كە  دەرب��خ��ات 
نەچێت  بیرمان  نییە.  گونجاو  كاتێكیش  چ   و 
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زۆربەمان ئەو ڕاستییە دەزانین كە درۆكردن 
لە چەند حاڵەتێكی تایبەتی ژیانی ڕۆژانەماندا 
ڕێگەپێدراوە بە بێ  ئەوەی بكرێتە ڕەفتارێكی 
كاتێك  نمونە،  بۆ  ئاساییەكاندا.  دۆخە  لە  باو 
خ��وێ��ن��دك��ارب��ووم ل��ە ئ��ەك��ادی��م��ی��ای )وێ��س��ت 
شەستەكاندا،  كۆتایی  لە  سەربازی  پۆینت(ی 
دەب��وو  كە  هەبوو  ش��ەرەف(م��ان  )پەیمانێكی 
دزی  ن��ەك��ات،  فێڵ  ن��ەك��ات،  درۆ  خوێندكار 
نەكات  و لەو كەسانەش خۆش نەبێت كە ئەو 
ڕەفتارانە دەنوێنن، بەاڵم ڕێگەی )درۆی سپی(
ناونرابوو شەرەفی  ئەوەش   – پێدرابوو  مان 
بە  لەوانەیە  كە  حاڵەتانەی  لەو  كۆمەاڵیەتی- 
هۆی بابەتێكی پووچەوە هەستی ئەوانی دیكە 
ئەوەش،  ڕوونكردنەوەی  بۆ  بكەین.  بریندار 
ن��م��وون��ەی��ەك��ی ئ���ەو ك��ات��ە دەگ��ێ��ڕم��ەوە: گ��ەر 
هاوسەرەكەی  و  بەرپرسەكەت   ماڵی  چوویتە 
ڕێگەت  ك��ردی،  پێشكەش  خراپی  خواردنێكی 
پێدراوە كە پێی بڵێیت خواردنەكەت باش  و بە 
تام بوو، بەاڵم دەمانزانی درۆكردن لەم حاڵەتە 
ئ��ەوەم��ان  مۆڵەتی  ناسكانەدا  كۆمەاڵیەتییە 
ناداتێت  كە لە بارودۆخی دیكەشدا درۆ بكەین. 
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وەك تێبینی دەكەین، هەمان لۆژیك بەسەر 
كڕینی  مامەڵەی  لەكاتی  دەچەسپێت  خەڵكیدا 
بارودۆخەكە  ئۆتۆمبیلێكدا.  ی��ان  خانوویەك 
ڕێگە دەدات كە هەموو كڕیار  و فرۆشیارێك 
ناجێگیر،  نرخی  دەرب���ارەی  بكەن  درۆ  فێڵ و 
كڕین  و  گەمەی  بنەماكانی  لە  بەشێك  وەك 
نییە  ئ��ەوە  مانای  ئەمەش  دیسان  فرۆشتن. 
تردا.  بوارەكانی  لە  ڕێگەپێدراوبێت  درۆكردن 
سیاسەتی نێوان واڵتانیش بوارێكی دیكەیە كە 
درۆكردن تیایدا كارێكی گونجاوە، گەر دوور 

بێت لە سەركێشی  و ئەنجامی پێچەوانە.
گەر بچینە سەر ئەنجامە نێودەوڵەتییەكان، 
واڵتان  نێوان  درۆی  كە  نییە  ل��ەوەدا  گومان 
ئەنجامی نێگەتیڤی هەیە، وەك چۆن شكستی 
گەیاندن  زیان  هۆی  دەبێتە  سیاسەتێك  هەر 
بە بەرژەوەندیی نیشتمانی، بەاڵم هیچ شتێكی 
وای  كە  نێودەوڵەتیدا  درۆی  لە  نییە  تایبەت 
نێگەتیڤی  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  دەرەن��ج��ام��ی  لێبكات 
پ��ەردە  ت��رس و  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  هەبێت، وەك 
پۆشكردنی ستراتیژی. هەروەها كاتێك درۆی 
زیانەكەی  دەهێنێت،  شكست  واڵت��ان  نێوان 

هەرچۆنێك بێت، زۆر نییە.
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ئ���ەو درۆی�����ەی ك��ە دەوڵ���ەت���م���ەدار، ی��ان 
دیپلۆماتێك بەرامبەر واڵتێكی دیكەی دەكات، 
یەكەم،  دەگرێتەبەر:  ڕێگە  شێواز  دوو  بە 
ئامانجەكەی  دەب��ێ��ت  و  ئ��اش��ك��را  ی��ەك��س��ەر 
چییە  سەركردانە  ئەو  سزای  بەاڵم  ناپێكێت، 
ناكرێت  پێشبینی  ك���ردووە؟  درۆك��ەی��ان  ك��ە 
پاڵنەری  چونكە  بێت،  خراپە  ئەو  ئەنجامەكە 
لەبەرئەوەی  نییە،  بەهێز  زۆر  تۆڵەكردنەوە 
درۆك���ە پێش ئ���ەوەی زی��ان ب��ە دەوڵ��ەت��ە بە 
ئەو  بووە،  ئاشكرا  بگەیەنێت،  ئامانجكراوەكە 
نییە  بە دەستەوە  دەوڵەتەش شێوازی باشی 
بۆ سزادانی درۆكەر. یەكێك لە شێوازەكانی 
سزادان شەرمەزاركردنی درۆكەرەكەیە، بەاڵم 
ئەوەش  سادەیە.  سزایەكی  ئەوە  ڕاستیدا  لە 
چونكە  نییە،  كاریگەر  سزایەكی  ج��ار  زۆر 
بۆ  دەزانن كە سەركردەكان  زۆربەی خەڵك 
بەرژەوەندیی واڵتەكانیان لەگەڵ یەكتردا درۆ 
دەكەن. هەروەها سەختە لەسەر ئەو بنەمایە 
تەنانەت  بكرێت،  سەركردەیەك  سەركۆنەی 
گە درۆكەی سەرنەگرێت و بە سەریشیدا ساغ 

بێتەوە.
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بەو  ئامانجكراو  ب��ە  دەوڵ��ەت��ی  ل��ەوان��ەی��ە 
جۆرە تۆڵەی خۆی بكاتەوە كە دانوستانەكان 
بەر  بگرێتە  توند  سیاسەتێكی  یان  ڕابگرێت، 
چەواشەی  هەوڵیداوە  كە  واڵت��ەی  ئەو  دژی 
ب��ك��ات. ل��ەم ح��اڵ��ەت��ەدا درۆ ئ��اش��ك��راب��ووەك��ە 
پەیوەندییەكانی  لە  بارگرژی  مایەی  دەبێتە 
نێوان هەردوو واڵت. بەاڵم پێناچێت شتی وا 
ڕووبدات، نەك لەبەرئەوەی كە درۆكە ئاشكرا 
بووە  و ئامانجەكەی نەپێكاوە، بەڵكو – وەك 
كردووەتەوە-  دووپاتم  تریش  جارێكی  چەند 
واڵتاندا  لەنێوان  درۆك��ردن  كە  بەرئەوەی  لە 
كارێكی باوە. هیچ گومان لەوەدا نییە كە درۆی 
ب��ارگ��رژی  م��ای��ەی  ببێتە  ڕەن��گ��ە  ئاشكرابوو، 
تاكە  ب���ەاڵم  واڵت،  دوو  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی��ی 
پاڵنەریش نییە ، بەدڵنیاییەوە ناكۆكی، ملمالنێی 

ئابووری  و سیاسی دیكەشی تێدایە.
لە  ئ��ای��زن��ه��اوەر  ئ��ی��دارەی  هەڵوێستەكەی 
درۆی��ەك��ی  ك��ات��ێ��ك   ،1960 ب��ەه��اری س��اڵ��ی 
ب��ووەوە دەرب��ارەی  ئاشكرای بە سەردا ساغ 
نموونەیەكی   )U2( ف��ڕۆك��ەی  ڕووداوەك����ەی 
درۆك��ردن��ە.  پێچەوانەكانی  ئەنجامە  باشی 
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خ���ودی س����ەرۆك ئ��ای��زن��ه��اوەر ه��ەس��ت��ی بە 
ئاشكرا  درۆیانە  ئەو  كاتێك  كرد  سەرشۆڕی 
كاتەدا  لەو  كە  ئەوەبوو  گرنگتر  بەاڵم  بوون، 
نیكیتا  لەگەڵ  دی��دار  بۆ  دەك��رد  ئامادە  خ��ۆی 
خ���رۆش���ۆف س���ەرۆك���ی ی��ەك��ێ��ت��ی س��ۆڤ��ێ��ت. 
نێوان  پەیوەندیی  دەیانویست  هەردووكیان 
هەردوو واڵتی زلهێز باشتر بكەن  و پێشبڕكێی 
خۆپڕچەككردنی ئەتۆمی هێور بكەنەوە. كەچی 
لوتكەكە شكستیهێنا بە هۆی درۆی حكومەتی 
ئ��ەم��ری��ك��اوە دەرب�����ارەی س��روش��ت��ی ئ��ەرك��ی 
شكستی  سەرەكیی  هۆكاری  بەاڵم  فڕۆكەكە، 
لوتكەكە ئەوەبوو كە ئەو ڕووداوە بۆ هەموانی 
كایەی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئاشكراكرد 
فڕۆكەی  ب��ەزان��دووە  و  سۆڤێتی  ئاسمانیی 
كارهێناوە،  ب��ە  سۆڤێت  ل���ەدژی  سیخوڕیی 
خ��رۆش��ۆف  ب���ۆ  زۆری  ك��ێ��ش��ەی  ئ�����ەوەش 
دروستكرد لە ناوخۆدا، بۆیە ئیتر سەخت بوو 
لەگەڵ ئایزنهاوەر هەماهەنگ بێت. بە كورتی، 
سەرۆكی  ڕاوێژكارانی  س��ەرۆك  و  درۆكانی 
ئەمریكا بەرامبەر مۆسكۆ، هەندێك كاریگەریی 

هەبوو، بەاڵم نەك بەڕادەیەكی زۆر. 
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دەك���رێ���ت ب���ووت���رێ���ت س���اغ���ب���وون���ەوەی 
ببێتە  لەوانەیە  واڵتێكدا،  ه��ەر  س��ەر  بە  درۆ 
واڵت��ەك��ە  و  ناوبانگی  لەكەداركردنی  مایەی 
ن��اوخ��ۆی.  ب��اری  ب��ە  زیانگەیاندن  دوات��ری��ش 
وەك تێبینیمانكرد، ناوبانگی واڵت لە مەسەلە 
دەوڵەت  گەر  گرنگە.  الوەكییەكاندا  سیاسییە 
ڕابێت لەگەڵ درۆكردن لەبوارەكانی ئابووری  
و سیاسیدا، ئەوكات وەك واڵتێكی نابووت ناو 
دەردەكات، ئەوەش وا لە واڵتانی دیكە دەكات 
س��ڵ ب��ك��ەن��ەوە ل��ە ه���اوك���اری و م��ام��ەڵ��ەك��ردن 
لەو  بێت  یەكێك  ئەمە  ل��ەوان��ەش��ە  لەگەڵیدا. 
واڵتان  نێوان  درۆی  وایكردووە  هۆكارانەی 
دەگمەن بێت لە مەسەلە سیاسییە الوەكییەكاندا، 
كە سەنگێكی گەورە ناداتە مەسەلەی ناوبانگی 

دەوڵەت لەم گۆڕەپانەدا.
ل���ەب���واری س��ی��اس��ەت��ە ب��ااڵك��ان��ی��ش��دا، كە 
بایەخی  نەبێت،  )ب��او(  گەر  زەقترە  درۆك��ردن 
مەسەلەكە  كاتێك  نادرێت.  ناوبانگ  بە  ئەوتۆ 
ئاسایشی  ب��ە  ب��ێ��ت  پ��ەی��وەس��ت  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ 
نادەن  ئەوتۆ  بایەخی  سەركردەكان  واڵتەوە، 
لە  ئ��ەوان  چونكە  دیكە،  واڵتانی  ناوبانگی  بە 
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بەرامبەردا دڵنیانین لەوەی لەالیەن واڵتێكەوە 
دە  گەر  باشە.  ناوبانگی  كە  ناكرێن  چەواشە 
ج��اری ل���ەدوای ی��ەك واڵت��ێ��ك ڕاستگۆ ب��وو، 
هەر  یانزەهەمیش  ج��اری  نییە  ئ��ەوە  مانای 
ڕاستدەكات. چەواشەكردن بە درۆ لە سیاسەتە 
بەاڵم  نییە،  گ��ەورەی  بایەخێگی  بچووكەكاندا 
لێدەكەوێتەوە  ن��ەخ��وازراوی  ئەنجامی  درۆ 
مەحەك.  ب��ەر  بكەوێتە  واڵت  م��ان��ەوەی  گ��ەر 
ل���ەوەش���ەوە، ك��ات��ێ��ك س��ەرك��ردەك��ان ل��ەگ��ەڵ 
مەسەلەكانی پەیوەست بە ئاسایشی نەتەوەیی 
واڵتانی  پێشووی  ڕەف��ت��اری  دەك��ەن،  مامەڵە 
دیكە بە هەند وەرناگرن، واتە ناوبانگی خراپ 
بەرامبەر ساغبوونەوەی  نییە  قورس  باجێكی 

درۆیەك بە سەر دەوڵەتدا. 
واڵت��ان  ن��ێ��وان  درۆی  دەش��ێ��ت  دووەم، 
شێوازێكی  بە  هەبێت  پێچەوانەی  ئەنجامی 
دی��ك��ە. ب��ە دی��اری��ك��راوی��ش، ل��ەوان��ەی��ە درۆك��ە 
ئ��ەوەی  ب��ێ   ب��ە  بخایەنێت  زۆر  م��اوەی��ەك��ی 
ئامانجەكەی  لەوانەشە  بەاڵم  بكرێت،  ئاشكرا 
بارێكی  بخاتە  درۆك���ەر  واڵت��ی  نەپێكێت  و 
دیكە،  گوزارشتێكی  ب��ە  ب��ەاڵم  خ��راپ��ت��رەوە، 
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دەش��ێ��ت س��ەرك��ردەی��ەك درۆی���ەك ب��ك��ات و 
نموونەی  باشترین  نەپێكێت.  ئامانجەكەشی 
خ��رۆش��ۆف  كاتێك  ئ��ەوەی��ە  دی���اردەی���ە  ئ��ەم 
ل��ە ك��ۆت��ای��ی پ��ەن��ج��اك��ان��دا دەرب�����ارەی هێزی 
چەكەكانی، درۆی كرد. زیادەڕۆیی گەورەی 
جەنگییەكانی  ت��وان��ا  وەس��ف��ك��ردن��ی  ل��ە  ك��رد 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە  وا  تا  واڵتەكەی، 
نەكات  و  سۆڤێت  یەكێتی  لە  هەڕەشە  بكات 
بیر لەوەش نەكاتەوە پەالماری بدات  و ڕێز لە 
بگرێت  بەرژەوەندی  و خواستەكانی مۆسكۆ 
لە جیهاندا، بەاڵم درۆی كەلێنە موشەكییەكە 
و  ملمالنێ    ك��ەش��ی  و  ت��رس��ان��د   ئ��ەم��ری��ك��ای 
پێشبڕكێی  ك����رد،  گ��ەرم��ت��ر  ب��ەرەن��گ��اری��ی 
كە  لەكاتێكدا  ب��ووەوە  چڕتر  خۆپڕچەككردن 
خرۆشۆف مەبەستی ئەوەبوو ئەو پێشبڕكێیە 
پرۆگرامە  بە  زیاتر  بایەخی  بكاتەوە  و  هێور 
لەم  ب���دات.  كۆمەاڵیەتییەكان  ئ��اب��ووری  و 
نموونەیەوە ڕوون دەبێتەوە: تەنانەت درۆی 
لێ   پێچەوانەی  پزیسكی  ڕەن��گ��ە  تۆكمەیش 
ببێتەوە  و ئەو كەلێنە سیاسییە ئاشكرا بكات 

كە پشتی پێ  بەستراوە.
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مەترسییەكانی ستراتیژی
باڵوكردنەوەی ترس

ئەگەر هەیە ستراتیژی باڵوكردنەوەی ترس 
–كە وەك درۆی سەركردەكان نییە بەرامبەر 
زیانبەخشی  نێگەتیڤی  دەرەن��ج��ام��ی  یەكتر- 
دەرەكی  ناوخۆیی و  لەسەر سیاسەتی  هەبێت 
زۆر  ئ��ەگ��ەری  شتێك  ه��ەم��وو  پێش  واڵت. 
هەبێت،  پێچەوانەی  ك���اردان���ەوەی  ك��ە  هەیە 
ئەو سەركردانەی پەنا دەبەنە بەر ستراتیژی 
زانینی  بەكەم  دیوێكی  ترس،  باڵوكردنەوەی 
بە  دیموكراسی  بەتایبەتی و  خۆیان  میللەتی 
بۆیە  ئ��ەوان  هەرحاڵ،  بە  دەسەلمێنن.  گشتی 
میللەت  وای��ە  ب��اوەڕی��ان  دەك��ەن، چونكە  درۆ 
ئ��ەو  پشتیوانیكردنی  تێگەیشتن و  ت��وان��ای 
كاری  ئەمان  كە  نییە  دەرەكییەی  سیاسەتە 
لەسەر دەكەن، تەنانەت ئەگەر بە شیوەیەكی 
و  چاوەڕوانكراو   هەڕەشەی  ڕاستەوخۆیش 
هەربۆیە  بكەنەوە.  بۆ ڕوون  بارودۆخەكەیان 
دروستی  سیاسەتێكی  زامنكردنی  لەپێناو 
دەرەكی بۆ دەوڵەت، قەبەكردنی هەڕەشەكان 
بە هەڵبەستنی چیرۆك دەربارەی دوژمنكاری  
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و پشتبەستن بە جۆرەها چەواشەكاریی دیكە، 
دەبێتە كارێكی پێویست.

ڕەفتارە  شێوە  ئ��ەم  كێشەی  ڕاستیدا  لە 
چاوی  لە  میللەت  زانینی  كەم  بە  كە  ئەوەیە 
لەسەر  نێگەتیڤی  ئەنجامی  سەركردەكانەوە، 
بەوەی كە  تەنها  لێدەكەوێتەوە  ناوخۆ  ئاستی 
مەسەلە  لە  میللەت  وابێت  باوەڕی  سەركردە 
بۆیە  تێناگات،  دەرەوە  سیاسەتی  گرنگەكانی 
لە  لۆژیك  هەمان  بكرێت،  چەواشە  پێویست 
مەسەلە ناوخۆییەكانیشدا شیاوی كارپێكردنە. 
ترس  باڵوكردنەوەی  ستراتیژی  بنەڕەتدا،  لە 
ب��ە ج��ۆرێ��ك چ��ەواش��ەك��اری��ی��ە ك��ە ل��ە كاتی 
دیوارێكی  بتوانرێت  سەختە  پەیڕەوكردنیدا 
جیاكەرەوە دروست بكرێت لەنێوان سیاسەتی 
ناوخۆیی  و سیاسەتی دەرەكیدا، لە بەرئەوەی 

پەیوەستە بە ئاسایشی نەتەوەیی دەوڵەتەوە.
م��ەت��رس��ی ئ�����ەوەش ل���ەس���ەر س��ت��رات��ی��ژی 
باڵوكردنەوەی ترس هەیە كە لێكەوتەی نێگەتیڤی 
دووچ���اری  دەرەوەش  سیاسەتی  هەبێت  و 
ش��ك��س��ت ب��ێ��ت، ب��ن��ەم��ای ك��ێ��ش��ەك��ەش ئ��ەوەی��ە 
هەڕەشەكە  دەرب���ارەی  گشتی  مشتومڕی  كە 
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لەبەرئەوەی  نەبێت،  شێواوی  بە  گەر  ناكرێت 
چەواشەكردنی  لەسەر  سوورن  سەركردەكان 
م��ی��ل��ل��ەت دەرب����������ارەی ئ�����ەو ه���ەڕەش���ەی���ەی 
بنەڕەتدا  لە  دەبێتەوە.  واڵتەكەیان  ڕووبەڕووی 
و  بێگەرد   هەڵسەنگاندنی  پێیانوانییە  ئ���ەوان 
بەس  واڵت  سەر  مەترسییەكانی  ڕاستگۆیانەی 
بێت بۆ ئەوەی میللەت بە شێوەیەكی درووست 
هەڵبەت،  بچێت.  بانگەوازەكەیانەوە  پیری  بە 
هەندێك  هۆی  بە   – میللەتیش  خ��ودی  دەشێت 
بارودۆخەوە - لەمپەری بەردەم مامەڵەكردنێكی 
هەڕەشەكان،  لەگەڵ  كاریگەربێت  پۆزەتیڤ  و 
ئ������ەوەش وادەك�������ات پ���ەن���اب���ردن ب���ۆ چ��ەك��ی 
باڵوكردنەوەی ترس، ستراتیژێكی لۆژیكی بێت. 
نموونەیەكی  ڕۆزڤلێت  س��ەرۆك  هەڵوێستێكی 
ڕۆزڤلێت  سەرۆك  كاتێك  حاڵەتەیە،  ئەم  باشی 
پەنای بەردە بەر درۆكردن دەربارەی ڕووداوی 
لە   )Greer( ئەمریكا  جەنگییەكەی  كەشتییە 
خانەی  بخرێتە  دەك��رێ��ت  كە  1941دا،  ساڵی 
ئەمریكا  گەلی  چونكە  گشتییەوە،  بەرژەوەندیی 
بە باشی دركی بەو مەترسییەی ئەڵمانیای نازی 

نەكردبوو لەسەر ویالیەتە یەكگرتووەكان.
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لە بەرامبەردا، ئەگەر هەیە – بگرە ئەگەری 
زۆر هەیە - میللەت ژیر  و وشیاربێت، بەاڵم ئەوە 
خودی سەركردەكانن كە ناتوانن بە شێوەیەكی 
درووس�����ت ل��ە دۆخ���ەك���ە ت��ێ��ب��گ��ەن، ئ���ەوەش 
ئەو  دێنێت.  ب��ەره��ەم  ملهوڕانە  سیاسەتێكی 
ئەنجامەش چاوەڕوانكراوە، بەدیاری كراویش 
ئۆپۆزسیۆنێكی  ڕووب��ەڕووی  دەوڵەت  ئەگەر 
حكومەت  دەرەوەی  لە  ش��ارەزای��ان  بەهێزی 
ببێتەوە.  ه��اواڵت��ی��ان  گ����ەورەی  توێژێكی   و 
لۆژیكی  ئەرگیومێنتی  دەس���ەاڵت���داران  گ��ەر 
بخەنەڕوو، دەتوانن لە مشتومڕەكاندا داكۆكی 
بێت  بەوە  پێویستیان  ئ��ەوەی  بێ   بە  لێبكەن، 
درۆ لەگەڵ جەماوەر بكەن، بە تایبەت ئەوانەی 
ش����ارەزای دی���وی ن����اوەوەی ڕووداوەك���ان���ن. 
كاتێك سەركردە ناچاردەبێت پەنا بۆ ڕەفتاری 
كە  هەیە  ئەگەر  ببات،  ترس  باڵوكردنەوەی 
هەموو  بۆ  نەكردبێت  باشی  خوێندنەوەیەكی 
میللەت  دەشێت  ب��ەاڵم  هەڕەشەكە،  دیوێكی 
درووستتری  هەڵسەنگاندنی  و  خوێندنەوە  

بۆی هەبێت. 
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لەپێناو سیاسەتێكی هەڵەدا  گەر سەركردە 
درۆ بكات، ئەگەری زۆر هەیە كە پشتیوانییەكانی 
جەماوەر لەدەست بدات دوای ئەوەی كە گەل 
كێشەكانی  ب��ەوەش  ك��راوە،  چەواشە  دەزانێت 
دەوڵەت دەبێتە دوو هێندە. لەگەڵ حكومەتەكەی 
جەنگی  لە  ڕووی���دا  ئەمە  جۆنسۆن  س��ەرۆك 
ڤێتنام، هەروەك هەمانشت بەسەر حكومەتەكەی 
سەرۆك بوش هات لە جەنگی عیراقدا، چونكە 
ل��ە ه���ەردوو ح��اڵ��ەت��ەك��ەدا كاتێك ب��ارودۆخ��ی 
جەنگ خ��راپ ب��وو، ئ��ەوە ڕوون ب���ووەوە كە 
سەركردەكان لەپێناو بەدەستهێنانی پشتیوانیدا 
درۆ  و چەواشەكارییەکی زۆریان كردووە. خۆ 
و  سەركردە   دەربكەوێت  بۆی  میللەت  ئەگەر 
دیپلۆماتەكان لە سیاسەتێكدا درۆیان كردووە 
هەیە  ئ��ەوە  ئەگەری  پێكاوە،  ئامانجەكەی  كە 
نەدەن، چونكە  ئەو درۆیە سزایان  لەسەر  كە 
هیچ شتێك بەراورد ناكرێت بە سەركەوتن لە 
سیاسەتی نێودەوڵەتیدا. بێگومان ئەم لۆژیكە وا 
لە بڕیاردەران دەكات پێیانوابێت دووچاری سزا 
نابنەوە ئەگەر پشت بە ڕەفتاری باڵوكردنەوەی 

ترس ببەستن. 
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مەترسییەكانی پەردەپۆشكردنی ستراتیژی
ستراتیژی-ش  پەردەپۆشكردنی  ڕەن��گ��ە 
ببێتە مایەی زۆر كێشە لە ناوخۆ  و دەرەوەی 
واڵت. ئەو سەركردانەی دەربارەی سیاسەتێكی 
میللەتی  لەگەڵ  یان جێ  مشتومڕ درۆ  دۆڕاو 
خۆیان دەكەن، وادەزانن میللەت ناتوانێت ژیرانە 
مامەڵە لەگەڵ ئەم حاڵەتانەدا بكات. هاوشێوەی 
ترس،  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  بۆ  پەنابردن  حاڵەتی 
زەمینە لەبار دەبێت بۆ بەرئەنجامی پێچەوانە، 
ئەم  خاوەنی  كە  ب��ڕی��اردەران��ەی  ئ��ەو  چونكە 
بەوە  ب��اوەڕ  ئاسانی  بە  زۆر  بیركردنەوانەن 
نییە  مامەڵەكردنی  توانای  میللەت  كە  دەكەن 
لەگەڵ مەسەلەی گرنگی لەم شێوەیەدا، ئەوەش 
ناوخۆدا  لە  درۆ  و  چ��ەواش��ەك��اری   دەرگ���ای 
ئەنجامەكەشی  دڵنیاییەوە  بە  دەك��ات،  ئ��اوەاڵ 

نەخوازراو دەبێت لەسەر سیاسەتی ناوخۆ.
ناڕەحەتییەك  هەر  ڕوودان��ی  ئەگەرەكانی 
لەسەر  بەندە  دەرەوەدا،  ئاستی سیاسەتی  لە 
ج���ۆری پ��ەردەپ��ۆش��ك��ردن  و ش��اردن��ەوەك��ە  
و پ��ەرەس��ەن��دن��ەك��ان��ی، ب��ا ب��ە پ��ل��ەی ی��ەك��ەم 
شاردنەوەی  سەرنەگرتنی  حاڵەتی  بڕوانینە 
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سیاسەتێكی جێ  مشتومڕ، كە چۆن ئەنجامی 
سەركردە  ڕەنگە  لێدەكەوێتەوە.  پێچەوانەی 
كە  بكات  دیاریكراو  سیاسەتێكی  پ��ەی��ڕەوی 
ئەو  ك��راوە  و  گقتوگۆی  بەر  خراوەتە  پێشتر 
ئەو سیاسەتە  بووە كە  باوەڕەی الدرووست 
ئەوەشدا  لەگەڵ  واڵت��دای��ە،  ب��ەرژەوەن��دی��ی  لە 
دەس��ت  ب��ە  ج��ەم��اوەری  ت���ەواوی  پشتیوانی 
ل��ەوان��ەی��ە  دی��ك��ەدا،  حاڵەتێكی  ل��ە  ن��ەه��ێ��ن��اوە. 
بە  ن��اچ��ارە  ك��ە  ببینێتەوە  خ��ۆی  س��ەرك��ردە 
پێش  بكات،  سیاسەتێك  پەیڕەوی  شاراوەیی 
بەرفراوانی  جەماوەریی  گفتوگۆیەكی  ئەوەی 
ل��ەس��ەر ب��ك��رێ��ت، چ��ون��ك��ە ل���ەو ب���اوەڕەدای���ە 
ڕووب����ەڕووی  سیاسەتە  ئ��ەو  پ��ی��ادەك��ردن��ی 
لە  دەب��ێ��ت��ەوە،  بەهێز  بەرهەڵستكارییەكی 
لەسەرێتی  سەركردە  سیناریۆكەدا  ه��ەردوو 
درۆ بكات گەر لەو بارەیەوە پرسیاری لێكرا.

لە ئەنجامی پەردەپۆشكردن و شاردنەوەی 
ل��ەم ج���ۆرەدا ئ��ەگ��ەری زۆری ك��اردان��ەوەی 
گەر  لەبەرئەوەی  هەیە،  پێچەوانە  و  دژوار  
ڕەواج  لە  بن  دەستەوەستان  سەركردەكان 
بە  ج��ەم��اوەردا  لەنێو  سیاسەتەكەیان  پێدانی 
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ئەگەری  ئەوا  یاسایی،  لۆژیكی  و  شێوەیەكی 
بێت  لە سیاسەتەكەدا  كێشەكە  كە  هەیە  زۆر 
نەك لە جەماوەردا، لە بارێكدا ئەمە ڕاستە گەر 
بەرهەڵستكارییەكی  دووچاری  سیاسەتە  ئەو 
حكومەت  دەرەوەی  ش��ارەزای��ان��ی  گ���ەورەی 

ببێتەوە. 
ل����ە س���ی���ن���اری���ۆی ی����ەك����ەم����دا، الن��ی��ك��ەم 
دەرب�����ارەی  ه��ەی��ە  گشتی  ب��اس وخ��واس��ێ��ك��ی 
سیاسەتی مەبەست، چونكە لێرەدا سەركردەكان 
لەگەڵ  ناچارن گوێ  بگرن و كارلێكیان هەبێت 
بۆچوونی  لەوانەش  بەرهەڵستكارانیان،  ترسی 
شارەزایان و ئەوانەی زۆر لەسەر وردەكاریی 
ش��ت��ەك��ان ك���اردەك���ەن، دی����ارە ئ���ەم ش��ێ��وازە 
بیركردنەوەی  بۆ  دەس��ەاڵت��داران  ئینتراكتڤەی 
ئەگەرەكانی  وادەك��ات  بڕیارەكانیان،  لە  قووڵ 
كەمتر  دۆڕاو  سیاسەتێكی  پەردەپۆشكردنی 
ل��ەوان��ەی��ە س��ەرك��ردەك��ان  ل���ەوەش،  بێت. جگە 
سیاسەتە  ئەو  كەموكوڕیی  دژیەكی و  هەندێك 
بكەن،  چ��ارەس��ەری��ان  ژی��ران��ە  و  ئاشكرابكەن  
ب���ە س��ی��ن��اری��ۆی دووەم  ب����ەاڵم س���ەب���ارەت 
نییە،  ت��ێ��دا  گشتی  باس وخواسێكی  هیچ  ك��ە 
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كوڕییەكان  و  و  كەم  ئاشكراكردنی  دەرفەتی 
چارەسەركردنیان كەمە، هەربۆیە ئەگەری زۆر 

هەیە ئەو سیاسەتە گیرۆدەی شكست بێت.
ب����ە گ�����ەڕان�����ەوە ب����ۆ ج����ۆرەك����ان����ی ت���ری 
پەردەپۆشكردن – بۆ شاردنەوەی سیاسەتێكی 
پێچەوانە  ئەنجامێكی  ه��ەر  شكستخواردوو- 
بابەتێكی جێ  ناكۆكییە، مادام خودی سیاسەتەكە 
پەردەپۆشكردنی  دەبێت.  شكست  دووچ���اری 
گرەنتی  )ك���ە  ش��ك��س��ت��خ��واردو  سیاسەتێكی 
لەو شكستە،  بەرپرسن  كە  ئەوانەیە  پاراستنی 
نەك دوورخستنەوەیان لە ئەركەكەیان( واتە ئەو 
سیاسەتە شكستخواردووە، یان النیكەم بەشێكی 
ئەو سیاسەتە بۆ ماوەیەكی دیاریكراو بەردەوام 
ن���ەخ���وازراوە.  ئەنجامێكی  ئ����ەوەش  دەب��ێ��ت، 
ڕوونترین نموونەی ئەوەش، پاراستنی مارشاڵ 
ج��ۆڤ��ری و ئ��ی��دارە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ەی ب���وو لە 
شەڕی ڤێردان لەدژی ئەڵمانیا، كە بووە هۆی 
شكستخواردووەكەی  سیاسەتە  درێژەپێدانی 
ل���ەم���اوەی ه����ەژدە م��ان��گ��ی ش���ەڕەك���ەدا. گ��ەر 
دیكە  كارامەی  ژەنەراڵێكی  شەڕەكەدا  لەكاتی 
بخرایەتە جێگەی جۆڤری، بارودۆخی سەربازە 

فەرەنسییەكان باشتر دەبوو.
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سیاسەتە  پ��ەردەپ��ۆش��ك��ردن��ی  ه���ەروەه���ا 
مایەی  ببێتە  دەشێت  شكستخواردووەكان 
ك���ارەس���ات���ی زی���ات���ر، ن���ەك ت��ەن��ه��ا ب���ە ه��ۆی 
هێشتنەوەی كەسە بێ تواناكان لە پێگەیەكانیان 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ب��ەڵ��ك��و  م��اوەی��ەك��ی زۆر،  ب��ۆ 
ئاستەنگ  پەردەپۆشكردنەوە  بە  سەرقاڵبوون 
نەتەوەیی  ئاسایشی  سیستمی  كارامەیی  بۆ 
درووس��ت دەك��ات  و ناهێڵێت وەك��و پێویست 
ئەركەكانی ڕاپەڕێنێت، هەر ئەوەشە وادەكات 
س��ەرك��ردە  و  ب���ڕی���اردەران   ل��ە  لێپرسینەوە 
س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان ل���ەس���ەر ڕەف��ت��ارەك��ان��ی��ان 
دەزگایەكیش  هیچ  بێگومان  ب��ێ��ت،  س��ەخ��ت 
ڕاپەڕێنێت  ئەركەكانی  كارامەیی  بە  ناتوانێت 
لە  ب��ەرپ��رس��ی��ارێ��ت��ی  و  لێپرسینەوە   ب��ێ   ب��ە 
گەر  دواج��ار،  كاركردندا.  ئاستەكانی  هەموو 
سیاسەتێكی شكستخواردو بۆ ماوەیەكی زۆر 
بە نهێنی بمێنێتەوە، ئەوا سەختە گفتوگۆیەكی 
بە سوود هەبێت دەربارەی هۆكارەكانی ئەو 
لە  خ��ۆالدان  ڕیشەییەكانی  ڕێكارە  هەڵەیە و 
دووبارەبوونەوەی ئەو هەڵەیە لە داهاتوودا. 

هەندێكجار  كە  ئەوەیە  باسەكە  پووختەی 
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پەردەپۆشكردنی ستراتیژی، كارێكی پێویستە، 
بەاڵم مەترسی زۆریش خۆی لە پەنایدا مەاڵس 
داوە، چونكە پڕە لە ئەگەری ڕوودانی ئەنجامی 
لەوتاندنی  مایەی  دەبێتە  هەروەك  پێچەوانە، 

ژیانی ڕۆژانە لە ناوخۆدا.

مەترسییەكانی درووستكردنی
ئەفسانەی نەتەوەیی 

زیندوڕاگرتنی  لەپێناو  درۆك��ردن  پێناچێت 
ئەفسانە نەتەوەییەكان ببێتە هۆی زیانگەیاندن 
ن��ەخ��وازرا  بەرئەنجامی  ن��اوخ��ۆ  و  ب���ەرەی  ب��ە 
ت��رس و  هیچ  دەرەوە.  سیاسەتی  ل��ەس��ەر  و 
پێچەوانە،  ك��اردان��ەوەی  لە  نییە  مەترسییەك 
چونكە زۆرینەی خەڵك سەرسامن بەم ئەفسانانە 
مامەڵەی  واقیعی  بە شێوەیەكی  ئەوەی  بێ   بە 
لەگەڵدا بكەن. لەوانەشە بەو چاوە لێی بڕوانن 
شێواندنی  و  درۆ   ن��ەك  پووچن  زانیاریی  كە 
ڕووداوە مێژووییەكان. )جۆرج ئۆروێل(35 فێڵی 
رۆژنامەنووس و   ،)1950  -1903( ئۆروێل  جۆرج   35
رۆماننوسێكی بەریتانییە و بە نوسینەكانیەوە ناسراوە كە دژی 
سیستمە تۆتالیتارەكانە و پشتیوانی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و 
سۆسیالیستی و دیموكراسییە، وەك هەردوو ڕۆمانی )هەزار و 

نۆسەد و هەشتا وچوار( و )مەزرای ئاژەڵەكان(.
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نەتەوایەتی  لە  بەمجۆرە  كۆمەڵی  بە  وەهمی 
جیاكردووەتەوە: »لە ڕاستیدا نەتەوایەتی واتە 
تینوێتی بۆ دەسەاڵت، ئەوەش بە خۆخەڵەتاندن 
لە  زی��ادەڕۆی��ی  نەتەوەپەرست  دەبێت.  بەهێز 
بە  خۆی  كاتدا  هەمان  لە  ب��ەاڵم  ناكات،  درۆدا 
ڕاست و داكۆكیكارێكی سەر ڕاستیش دەزانێت«. 
نوخبەی  خ��وێ��ن��دەوار  و  دەب��ی��ن��ی��ن  ت��ەن��ان��ەت 
دی��اردەی��ە،  ئ��ەم  قوربانی  دەبنە  ڕۆشنبیریش 
لەم  دەكرێت،  درۆكانیان  بە  بڕوا  سەرئەنجام 
حاڵەتەشدا وەك درۆ مامەڵەیان لەگەڵدا ناكرێت. 
دەڵێت:  نیوستادت(  )ڕی��چ��ارد  ت��وێ��ژەر  وەك 
»كارامەیی زمانی بیرۆكراتیەت لە شێواندن  و 
كارێكی  تێڕوانینەكان،  ئاشكرای  خستنەڕووی 

هێندە ئاسان نییە«. 
ئەی سیاسەتی دەرەوە؟ ژمارەیەك توێژەری 
مێژوونووس  لەنێویاندا  ب���وارەدا،  ل��ەم  دی��ار 
ڤان  )ستیڤن  یێڵ  و  زانكۆی  لە  كنێدی(  )پۆڵ 
ئێڤرا( لەم بارەیەوە دەڵێن هەندێكجار ئەفسانە 
نەتەوەییەكان بە جۆرێك واڵتان گومڕا دەكەن 
كە گەمژانە ڕەفتار بكەن. لە ڕاستیدا دەشێت 
ئاڕاستەی  بە  ببزوێنن  واڵتان  ئەفسانانە  ئەم 
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دراوسێكانیان  بەرامبەر  توندوتیژ  مامەڵەی 
كێشانەی  ئەو  چارەسەری  ڕەتكردنەوەی   و 
یەكالیی  ئاشتیانە  ش��ێ��وازی  ب��ە  دەش��ێ��ت  ك��ە 
ئەفسانە  گوایە  دەوترێت  هەروەها  بكرێنەوە. 
ڕەفتاری  س��ەرەك��ی  ه��ۆك��اری  نەتەوەییەكان 
س��ەدەی  س��ەرەت��ای  لە  ب��ووە  ئەڵمانیا  توندی 
بیستەمدا – لەوانەوەش دەستپێكردنی جەنگی 
گوایە  دەوت��رێ��ت  ئ���ەوەش  جیهانی.  یەكەمی 
مێژووی  دەرب���ارەی  شۆڤێنییەكان  ئەفسانە 
ئیسرائیل یەكێكە لە هۆكارەكانی ڕازینەبوونی 
ئیسرائیل بەوەی كە فەلەستینییەكان دەوڵەتێكی 
وای��ك��ردووە  ئ��ەوەش  هەبێت،  ڕاستەقینەیان 
كارێكی  درێژخایەنە،  ملمالنێ   ئەو  بڕینەوەی 

مەحاڵ بێت.
نییە،  درووس����ت  تێڕوانینە  ئ��ەم  هێشتاش 
پێچەوانەیە،  هۆكارییەكە  هێما  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 
هۆی  دەبێتە  دەرەوەی��ە  ئەوە سیاسەتی  چونكە 
درووس��ت��ك��ردن��ی ئ��ەف��س��ان��ەی ن��ەت��ەوەی��ی، نەك 
پێچەوانەكەی. بە دیاریكراویش، گوتاری نەتەوەیی 
بە جۆرێك دادەڕێژرێت كە لەگەڵ ڕەفتاری واڵتان 
لێكدانەوەی  ڕەچ��اوی  زۆرجاریش  گونجاوبێت، 
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دیكەی تێدا دەكرێت. نموونەی ئەوەش، ڕەفتاری 
دوژمنكارانەی ئەڵمانیا تاوەكو سەرەتای جەنگی 
مەترسییەكانی  بەرئەنجامی  جیهان  یەكەمی 
ب��ااڵن��س��ی ه��ێ��ز ب���وو ل���ە ئ����ەوروپ����ا، ئ��ەف��س��ان��ە 
ڕەفتارەكانی.  بۆ  بوون  پاساو  نەتەوەیییەكانیش 
هەروەك هەوڵەكانی ئیسرائیل بۆ كۆنترۆڵكردنی 
ڕەتكردنەوەی  و  )انتدابی(   مانداتی  فەلەستینی 
بەشێكی  فەلەستینی،  دەوڵ��ەت��ی  دام��ەزران��دن��ی 
زایۆنیزم  پالنەكانی  كرۆكی  لە  ب��وو  ن��اوەن��دی 
1880وە.  ساڵی  لە  دامەزراندنییەوە  ل���ەدوای 
هەموو كردەوە  و ڕەفتارەكانی ئیسرائیل لەدوای 
دامەزراندنییەوە لە ساڵی 1948�ەوە سیستماتیك  
و پابەند بە دیدی زایۆنیزم بووە  و لەگەڵ هیچكام 
كە  یەكناگرێتەوە  نەتەوەییانەدا  ئەفسانە  ل��ەو 
ئامانجی  ك��ردووە.  درووستیان  ئیسرائیلییەكان 
جوانكردنی  جیاجیایانە  چیرۆكە  ئەو  سەرەكی 
ناوبانگی ئیسرائیل  و پاككردنەوەی بوو لە ڕەفتارە 
توند و دژوارەكانی بەرامبەر فەلەستینییەكان، بۆ 
ئەوەی ئیسرائیلییەكان و دۆستەكانیان لە دەرەوە 
باوەڕ بەوە بكەن كە هەمیشە ئیسرائیل لەسەر 

هەقە  و فەلەستینییەكانیش هەڵەن.
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نكۆڵی  ن��ات��وان��ن  ئەمانە  ه��ەم��وو  هەڵبەت 
لەوە بكەن كە نەتەوایەتی هۆكارێكی بەهێزی 
ڕاب��ردوودا  س��ەدەی  ه��ەردوو  لە  جەنگەكانە. 
كە  ب��وو  ئایدۆلۆژیا  بەهێزترین  نەتەوایەتی 
بووە هۆی هەڵوەشاندنەوەی هەندێك واڵت و 
هەندێك  ل��ە  وای  ه��ەروەه��ا  ئیمپراتۆریەت، 
دراوسێكانیان  ل��ەدژی  جەنگ  ك��رد  واڵتیش 
ب��ەرپ��ا ب��ك��ەن، ب��ۆ ن��م��وون��ە، ب��س��م��ارك لەژێر 
ئەمنییەكاندا  هۆكارە  نەتەوایەتی و  كاریگەریی 
سەركەوتووش  بەرپاكرد و  جەنگێكی  چەند 
 .1870 1866 و  1864 و  ساڵەكانی  لە  بوو 
كە  نەبوو  ئ��ەوە  تەنها  ئامانجەكەی  ئەوكات 
بەڵكو  بكات،  سەقامگیر  ف���راوان  و  بروسیا 
دەیویست ئەڵمانیای مەزن یەكبخات. پێویستە 
بیرمان نەچێت كە زایۆنیزم لە واقیعدا نەتەوەی 
ج��ول��ەك��ەی��ە، زای��ۆن��ی��ی��ەك��ان ل��ە س��ەران��س��ەری 
ئ���ەوروپ���اوە ن��ەدەه��ات��ن ب��ۆ درووس��ت��ك��ردن��ی 
بێ   ب��ە  فەلەستین  ل��ە  ج��ول��ەك��ە  دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی 
لەگەڵ  بكەن  دژوار  و  توند   مامەڵەی  ئ��ەوەی 
ئەو گەلەی كە لەسەر ئەو خاكە دەژی. دوای 
ئەوەش، نەتەوایەتی هۆكارێكی سەرەكییە بۆ 
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بەسەر  نابێت  بەرجەستە  ئەمە  بەاڵم  جەنگ، 
كاریگەریی  زیاتر  ئەفسانەكان  ئەفسانەكانیدا، 
سیاسەتی  ل��ە  ه��ەی��ە  س��ێ��ی��ان  پ��ل��ە  دوو،  پ��ل��ە 

دەرەوەی دەوڵەتدا.

باجە قورسەكانی درۆی لیبراڵی
نێگەتیڤی  ش��وێ��ن��ەواری  لیبراڵیش  درۆی 
گرنگی نییە لە ناوخۆ، یان سیاسەتی دەرەوەدا. 
درووستكردنی  هاوڕێی  خۆفریودانەی  ئ��ەو 
لیبراڵیش  درۆی  بۆ  نەتەوەییەكانە،  ئەفسانە 
دەستدەدات: زۆربەی خەڵك پێیانوایە كە درۆ 
الی  باوەڕە  ئەو  حەزدەكەن  چونكە  نەكراوە، 
هەمیشە  واڵتەكەیان  كە  بچەسپێنن  خۆیان 
هیچ  ل��ەب��ەرئ��ەوە  دەك���ات،  گونجاو  ڕەف��ت��اری 
لەئارادا  پێچەوانە  بەرئەنجامی  مەترسییەكی 
نییە، بەاڵم تەنانەت لە حاڵەتە دەگمەنەكانیش 
پێویست  س��ەرك��ەوت��ن��ی  لیبراڵی  درۆی  دا، 
بەدەست ناهێنێت، جەماوەر دەزانن كە دەوڵەت 
بە شێوازێكی نائەخالقی  و نایاسایی ڕەفتاری 
بەرئەنجامی  مەترسییەكی  هیچ  ك����ردووە، 
پێچەوانە لەئارادا نییە، چونكە زۆربەی میللەت 
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هەمان  دەرەوە  سیاسەتی  بنەماكانی  دەزان��ن 
ئەو بنەمایانە نین كە لە ناوخۆی واڵتدا كاریان 

پێدەكرێت. 
پێناچێت ئەو درۆ لیبراڵییانەی سەركردەكان 
ئاستێكی  بخەنە  واڵتەكەیان  دەیكەن  ئەوە  بۆ 
هەبێت،  بەرچاویان  لێكەوتەی  جیهانییەوە، 
ئەفسانە  درووس��ت��ك��ردن��ی  ل��ۆژی��ك��ی  ه��ەم��ان 
ل��ی��ب��راڵ��ی-ش  درۆی  ب���ۆ  ن���ەت���ەوەی���ی���ەك���ان 
دەستدەدات، چونكە دیپلۆمات  و سەركردەكان 
هەوڵدەدەن واڵتەكەیان دوو هێندە سەقامگیر 
بێت بە چاوپۆشین لەو زمانەی بەكاری دەهێنن 
ڕاب��ردو  لە  ڕەفتارەكانیان  خستنەڕووی  بۆ 
هێما  دی��ك��ە،  گوزارشتێكی  ب��ە  داه��ات��وودا.  و 
هۆكارییەكە لە ڕەفتاری سیاسەتی دەرەوەوە 
دەستپێدەكات بەرەو گوتاری لیبراڵی، نەك بە 

پێچەوانەوە.  
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)9(
ئەنجــــام

ل���ە ت���ۆم���ارە م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان��ەوە ب��ۆم��ان 
ڕوون��دەب��ێ��ت��ەوە ك��ە درۆك�����ردن ڕەف��ت��ارێ��ك��ی 
سەركردەكان  ب��ەاڵم  ن��ەخ��وازراوە،  قێزەون و 
ئامڕازێكی  باوەڕیانوایە  جیاوازی-  بێ   بە   –
واڵت،  كاروبارەكانی  بەڕێوەبردنی  بۆ  گرنگە 
دەشێت  و بگرە پێویستە لە بارودۆخە جۆراو 

جۆرەكاندا بەركاربهێنرێت. 
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واڵتانی  لەگەڵ  درۆ  تەنها  سەركردەكان 
دیكەدا ناكەن، بەڵكو لەگەڵ میللەتی خۆیشیان 
درۆ دەكەن، ئەوان بۆیە درۆ دەكەن، چونكە 
واڵتەكەیاندایە.  بەرژەوەندیی  لە  باوەڕیانوایە 
كێیە  ئ��ەوە  هەقن،  لەسەر  ئ��ەوان  هەندێكجار 
درۆ  سەركردەكان  دیپلۆمات و  نابێت  دەڵێت 
بكەن بەرامبەر دوژمنێكی ترسناك – بە تایبەت 
گەر  تایبەت  ب��ە   – جەنگدا  س��ەروب��ەن��دی  ل��ە 
هەبێت؟  ستراتیژیی  قازانجی  درۆكردنەكەیان 
ڕۆڵێكی  )درۆ(  كە  نموونە  باشترین  لەوانەیە 
گرنگی تێدا گێڕابێت بۆ السەنگكردنی بااڵنسی 
هەڵوێستەكەی  واڵتێك،  بەرژەوەندیی  لە  هێز 
بە  كاتێك  ف��ەرەن��س��ا،  ل��ەگ��ەڵ  بێت  بسمارك 
درۆكردن گێچەڵی پێكرد  و وای لێكرد ساڵی 
1870 هێرش بكاتە سەر بروسیا، ئەوە بوو 
و سەركەوتنێكی  بردەوە   جەنگەكەی  بروسیا 
نەتەوەیی  ئەڵمانیایەكی  كە  بەدەستهێنا  وای 

لەناو دڵی ئەوروپادا درووست بوو.
ش�����ان ب���ەش���ان���ی ئ�������ەوە، ه��ەن��دێ��ك��ج��ار 
بە  دەكەن،  میللەت  لەگەڵ  درۆ  سەركردەكان 
تایبەت ئەو كاتانەی وا هەستدەكەن هۆكاری 
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لۆژیكییان هەیە بۆ درۆكردن. من وای دەبینم 
سەرۆك جۆن كنێدی تەواو لەسەر هەق بوو 
موشەكەكانی  ت��ەن��گ��ژەی  دەرب����ارەی  كاتێك 
ك��رد  و  ئەمریكا  گەلی  ل��ەگ��ەڵ  درۆی  ك��وب��ا، 
لەسەر  ڕێككەوتنێكی  سۆڤێت  یەكێتی  لەگەڵ 
موشەكەكانی ژۆبیتەر لە توركیا كرد، چونكە 
ئەو درۆیە یارمەتی سەرۆكی دا بۆ كۆتاییهێنان 
ئەوەش   – كوبا  مووشەكەكانی  تەنگژەی  بە 
ئەو دوو  نێوان  ئەگەری هەڵگیرسانی جەنگی 

واڵتە زلهێزە ئەتۆمییەی لەباربرد.
هەمیشەیی  مەرامی  درۆك��ردن  ڕاستیدا  لە 
واڵتانی  سەركردەكان  سەختە  ناهێنێتەدی، 
دیكە چەواشە بكەن، چونكە وا باوە كە درۆی 
یان  دوژمن  واڵتانی  ئاڕاستەی  واڵتان  نێوان 
ئەو واڵتانە دەكرێت كە چاوەڕوان دەكرێت لە 
داهاتوودا ببنە دوژمن، بێگومان ئەم واڵتانەش 
بەردەوام وریا و بە ئاگا  و بە گومانن لە هەر 
دەرب��ارەی  بێت  نەیارەكانیانەوە  الی  شتێك 
ئاسایشی واڵتیان. سەرباری ئەوەی كە ئاسانە 
بكەن،  خۆیان  میللەتی  بۆ  درۆ  سەركردەكان 
چونكە میللەت متمانە بە حكومەتەكەی دەكات، 



جۆن جەی میرشەمیر 250

ل��ەگ��ەڵ هاواڵتیان  ب��ەاڵم دەش��ێ��ت درۆك���ردن 
ئامانجەكەی نەپێكێت، بۆ نمونە، ساڵی 1941، 
جەنگییەكەی  كەشتییە  دەرب���ارەی  ڕۆزڤلێت 
كرد،  ئەمریكا  گەلی  لەگەڵ  درۆی   )Greer(
جەنگی  نێو  بخاتە  ئەمریكا  ئ��ەوەی  لەپێناوی 
دووەمی جیهانییەوە، بەاڵم درۆكانی كاریگەری 
ئەوتۆیان نەبوو لەسەر گەلی ئەمریكا تا كاتی 

ڕووداوەكەی پێرڵ هاربەر.
بە  گەیشتن  ل��ە  شكستخواردن  ه��ەروەه��ا 
ئامانجی پشت درۆكە، تاكە كێشەی سەركردە 
نییە كاتێك درۆیەكی نێودەوڵەتی دەكات، بەڵكو 
ئاشكرابێت،  مەترسی ئەوەش هەیە كە درۆكە 
لە  زیان  ئامانجەكە  بەدیهێنانی  لەبری  ئەوەش 
دەوڵەت دەدات، وەك ئەوەی بەسەر سەرۆك 
فڕۆكە  تێكشكاندنی  پاش  كە  هات،  ئایزنهاوەر 
سیخوڕییەكەی )U2( لەالیەن یەكێتی سۆڤێتەوە، 
درۆ لەدوای درۆی دەكرد. بێگومان درۆی لەو 
جۆرە بەرئەنجامی پێچەوانەی دەبێت، تەنانەت 
سەركردەكانی  یاخود  نەبێت،  ئاشكراش  گەر 
دەوڵەتی بەرامبەر باوەڕی پێ بكەن. ئەمە بەسەر 
كۆتایی  لە  كاتێك  ه��ات  خ��رۆش��ۆف  س��ەرۆك 
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كرد  زیادەڕۆیی  ڕاب��ردودا  سەدەی  پەنجاكانی 
لە گەورە نیشاندانی توانای جەنگی  و جبەخانە 
سەرئەنجام  سۆڤێت،  یەكێتی  ئەتۆمییەكەی 
پێشبڕكێیەكی خۆپڕچەككردنی لەگەڵ ویالیەتە 
خ��وازی��اری  ك��ە  درووس��ت��ك��رد  یەكگرتووەكان 
نەبوو، هەروەك لە خزمەتی بەرژەوەندییەكانی 
واڵتەكەشیدا نەبوو. هەروەها درۆكانی ئیدارەی 
س��ەرۆك جۆنسۆن دەرب���ارەی ڕووداوەك��ان��ی 
كەنداوی تۆنكین لە ئابی 1964دا نموونەیەكی 
بە  پ��ێ��چ��ەوان��ەك��ان��ی درۆی  ئ��ەن��ج��ام��ە  دی��ك��ەی 
ڕۆڵی  درۆیانە  و  پەرەسەندن   ئەو  بەرنامەیە، 
گرنگیان گێڕا لە پەلكێشكردنی ئەمریكا بۆ جەنگ 
لە ڤێتنام. هەر بە هەمانشێواز، ئیدارەی سەرۆك 
بوش درۆی زۆری هەڵبەست پێش داگیركردنی 
لەكاتی خۆیدا  كە  2003دا،  ئ��ازاری  لە  عیراق 
ئاشكرا نەبوون  و جووڵەیەكی باشیان بەخشییە 
لە  ه��ەوڵ��ەك��ان��ی ڕووخ��ان��دن��ی س���ەدام حسێن. 
بەكارهێنانی  پێشوودا،  حاڵەتەكەی  ه��ەردوو 
ب��ووە مایەی  ت��رس،  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  شێوازی 
بە  گ��ەورەی  زیانی  كە  ستراتیژی  كارەساتی 

ویالیەتە یەكگرتووەكان گەیاند. 
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نێگەتیڤی  الیەنێكی  پێچەوانە،  كاردانەوەی 
نێگەتیڤی  نێودەوڵەتییە، بەاڵم الیەنێكی  درۆی 
مایەی  زیاتر  كە  پێچەوانەیە  شكستی  دیكە 
لەگەڵ  درۆ  س��ەرك��ردان��ەی  ئ��ەو  دڵەڕاوكێیە، 
ه��ۆك��ارەك��ە  گ��وای��ە  دەك���ەن  خ��ۆی��ان  میللەتی 
لە  گ��ەورە  زیانێكی  س��وودە،  بە  ستراتیژی و 
دەبنە  چونكە  دەدەن،  سیاسییەكە  پەیكەرە 
ل��ەب��ەرئ��ەوە،  ن��اپ��اك.  كولتورێكی  داه��ێ��ن��ەری 
ترس  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  سیاسەتی  دوو  ه��ەر 
ترسناكترین  ستراتیژی  پەردەپۆشكردنی   و 
جۆرەكانی درۆی سەركردەكانن. هەردووكیان 
پ��ێ��چ��ەوان��ە”ن،  “شكستی  مەترسی  هەڵگری 
چونكە لە هەردووكیاندا سەركردە درۆ لەگەڵ 
دروس��ت  كێشەش  ڕەنگە  و  دەك��ات   میللەت 
بەاڵم  دەرەوە،  ئاستی سیاسەتی  لەسەر  بێت 
زیانەكانی پەیوەست بە سێ  جۆرەكەی دیكەی 
نەتەوەیی،  ئەفسانەی  دروس��ت��ك��ردن��ی  درۆ: 
زیانیان  واڵتان،  نێوان  درۆی  لیبراڵی،  درۆی 
ترس و  باڵوكردنەوەی  زیانەكانی  لە  كەمترە 

پەردەپۆشكردنی ستراتیژی. 
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ئەو پەند و وانانە چین كە دەكرێت فێریان 
درۆی  تێزی  لە  وردب��وون��ەوەی  دوای  بین، 
ئەمریكا،  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  نێودەوڵەتی 

لە داهاتوودا؟ 
وەك  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
وادیارە  هاتەدەر.  سارد  جەنگی  لە  زلهێزێك 
درێ��ژە  نزیكیش  داهاتوویەكی  تا  دۆخ��ە  ئ��ەم 
– هەیە  واڵت  یەك  تەنها  چونكە  دەكێشێت، 
چین- كە بتوانێت بەرەنگاری پێگەكەی ئەمریكا 
بێتەوە، بەاڵم ڕێگاكە لەبەردەم چین-دا درێژە، 
خۆیشی كێشەی ئەوتۆی هەیە كە كاروانەكەی 
خ��او دەك���ات���ەوە  و ل��ەوان��ەش��ە ڕای��گ��رێ��ت. لە 
هەمان كاتدا ژمارەیەكی زۆر لە بڕیاردەرانی 
–لەنێویاندا  ئەمریكا  لە  دەرەوە  سیاسەتی 
ك���ۆم���اری و دی��م��وك��رات��ەك��ان- ب��اوەڕی��ان��وای��ە 
ئەخالقی و  ڕۆڵێكی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
ئەستۆدایە،  لە  ستراتیژیی  بەرپرسیارێتییەكی 
ڕێكخستنی  پ��اراس��ت��ن  و  ب���ۆ  ت��ەن��ه��ا  ن���ەك 
كاروبارەكانی جیهان، بەڵكو لە هەوڵەكانیشیدا 
دیكە.  واڵتانی  سیاسەتی  فۆرمەلەكردنی  بۆ 
سڵ  ئەمریكا  سەركردەكانی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
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سەربازی  هێزی  كارهێنانی  بە  لە  ناكەنەوە 
لەدوای  گەورەكانیان.  ئامانجە  بەدیهێنانی  بۆ 
كۆتاییهاتنی جەنگی سارد لە ساڵی 1989وە، 
تری  جەنگی  پێنج  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
لە  جەنگەكەی   1991 ساڵی  ك��ردووە:  بەرپا 
عیراق بوو، ساڵی 1995 تا 1999 لە سربیا، 
ساڵی 2001 تا 2002 لە ئەفغانستان، ساڵی 
2003 ت��ا 2011ی���ش ب��ۆ س��ەر ه��ەری��ەك لە 

عیراق  و ئەفغانستان. 
ئەفغانستان  و  ع��ی��راق   ل��ە  جەنگەكە  هێشتا 
لەسەر  دەبێت  كاریگەری  بێگومان  بەردەوامە و 
گوڕوتینی  كەمكردنەوەی  دەرەوە و  سیاسەتی 
نوخبە بۆ گۆڕینی جیهان بەزەبری چەك، بەاڵم 
زۆر  لەوانەشە  ڕادەی���ەك.  چ  تا  نازانێت  ك��ەس 
ویالیەتە  ببینین  خۆمان  بەچاوی  نەخایەنێت و 
سەربازیی  هەڵمەتێكی  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
دیكە ئەنجام بدات. تاڕادەیەك هۆكارێك نییە وامان 
لێبكات بیر لەوە بكەینەوە كە ڕۆژێك لە ڕۆژان 
بیركردنەوەی ئەمریكا لە بەڕێوەبردنی كاروباری 
جیهان، دەگۆڕێت، واتە ویالیەتە یەكگرتووەكان تا 
چاو بڕدەكات لە سیاسەتی جیهانیدا دەمێنێتەوە.
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ئەگەری ئەوە هەیە ئەم سیاسەتە دەرەكییە 
هەندێك هەڵوێست و بارودۆخی لێبكەوێتەوە كە 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە سەركردەكانی  وا 
بكات ناچاربن پشت بە ستراتیژی باڵوكردنەوەی 
بیرنەچێت كە  ترس ببەستن. دەبێت ئەوەمان 
ئەو سەركردانەی درۆ لەگەڵ میللەتی خۆیان 
دەكەن، زۆرترین جار سەركردەی ئەو واڵتە 
لە  میللەت  خواستی  بە  كە  دیموكراسییانەن 
ئەم  دەك��ەن.  بەرپا  جەنگ  دوورەكاندا  ناوچە 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ڕێ��ك  وەسفكردنە 
دەگرێتەوە  و درێژ دەبێتەوە تا شیكردنەوەی 
ئیدارەی سەرۆك  درۆ  و چەواشەكارییەكانی 
بوش كردی، پێش جەنگەكەی دژی عیراق لە 
ساڵی 2003دا، بەاڵم بەدڵنیاییەوە ئەوەش نە 
یەكەم حكومەت  و نە دوا حكومەت دەبێت كە 
پەنا بۆ سیاسەتی باڵوكردنەوەی ترس دەبات.
لە كۆی  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
خەرجی هەموو واڵتان زیاتر، پارە لە سوپاكەیدا 
خەرج دەكات، چەكێكی ئەتۆمی كارا و ئامادەی 
هەیە، دوو ئۆقیانووسی دەریایی بەرفراوانیش 
ل��ە ڕادەی  ب��ە وردب��وون��ەوە  داوە.  دەوری���ان 
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ئاسایشی بااڵی ویالیەتە یەكگرتووەكان، تاكە 
هەڵمەت  بۆ  سەركردەكانی  ب��ەردەم  پاساوی 
ئەوەیە كە   و دەستوەردانە سەربازییەكانیان، 
گەلی ئەمریكا قایل بكەن بەوەی ئەو كێشانەی 
ت����اڕادەی����ەك ب��چ��ووك دی�����ارن، ل��ە واق��ی��ع��دا 
مەترسییەكەشیان  ت��ادێ��ت  م��ەت��رس��ی��دارن  و 
خواستە  لەبەرچاوگرتنی  بە  دەب��ێ��ت.  زیاتر 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ب��ەردەوام��ەك��ان��ی 
سااڵنی  لە  بكەین  پێشبینی  دەبێت  ئەمریكا، 
ترس،  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  سیاسەتی  داه��ات��وودا 
یەكێك دەبێت لە سیما جێگیرەكانی ئاسایشی 
ناخۆشن،  هەواڵی  ئەمانە  بێگومان  نەتەوەیی. 
چونكە باڵوكردنەوەی ترس تەنها وێرانكەری 
بەڵكو  نییە،  دیموكراسییەكان  دام�����ەزراوە 
لە  ئەوەی  وەك  لێدەكەوێتەوە،  كارەساتیشی 

عیراق و ڤێتنام ڕوویدا.
           



257بۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟

ئەم كتێبە...

دەڵێن سیاسەتمەدار درۆ ناكات، بەاڵم »لە 
وتنی ڕاستیدا ڕەزیلی دەكات«. جا لەبەرئەوەی 
س��ی��اس��ەت »ه���ون���ەری ب��ەدی��ه��ێ��ن��ان��ە«، بۆیە 
درۆكردنیش وەك ڕەفتارێكی باوی مرۆڤەكان 
درۆك��ردن  كە  بەرباڵوە.  سیاسەتدا  دنیای  لە 
ئامڕازەكانی چاالكی سیاسی  لە  بێت  بەشێك 
لە ناوخۆدا، دەشێت لە ڕووداوەكانی ڕۆژانەدا 
ئەنجامی  لە  بكرێت،  ئاشكرا  یان  ئاشكرابێت 
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ئەمەشەوە چەند خاڵێك لەسەر )درۆكەرەكان( 
دەكرێنە ماڵ، چونكە پێچەوانەی ئاكار و یاسا و 

نەریتە گشتییەكان ڕەفتاریان كردووە. 
ج��ەی  )ج���ۆن  پ��رۆف��ی��س��ی��ۆر  كتێبەی  ئ���ەم 
م��ی��رش��ەم��ی��ر(، »ب��ۆچ��ی س��ەرك��ردەك��ان درۆ 
سیاسەتی  لە  درۆك��ردن  حەقیقەتی  دەك��ەن؟: 
ڕستێك  وەاڵم��ی  ه��ەوڵ��دەدات  نێودەوڵەتیدا«، 
كارایی  ڕۆڵ و  دەرب����ارەی  ب��دات��ەوە  پرسیار 
بە  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ی��ەك��ان،  پەیوەندییە  ل��ە  درۆ 
فۆكەس خستنەسەر ویالیەتە یەكگرتووەكان و 
ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ی ژم���ارەی���ەك س��ەرۆك��ی ئ��ەو 
نێودەوڵەتییانەی  تەنگژە  ئ��ەو  لەگەڵ  واڵت��ە 

ڕووبەڕوویان بووەتەوە.
ئەم كتێبە هەوڵدەدات وەاڵمی پرسیارەكانی 
پ��ەی��وەس��ت ب��ە ش��ێ��وازەك��ان��ی درۆك�����ردن لە 
سیاسەتی نێودەوڵەتی بداتەوە، لەگەڵ هۆكار  
و پ��اس��اوەك��ان��ی درۆك����ردن الی س��ەرك��ردە، 
ئەركی درۆكردن لە پتەوكردن  و بەهێزكردنی 
ئایا  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی،  دانوستانی  پ��ێ��وەرەك��ان��ی 
پاساوی  ڕێگەپێدراوە و  ڕەفتارێكی  درۆكردن 
هەیە، یان ڕەتكراوە و یاساغە؟ ئایا سەركردە 
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لەگەڵ میللەتی خۆی درۆ دەكات، یان لەگەڵ 
و  س��ەردەگ��رێ��ت   )درۆ(  ئایا  دی��ك��ە؟  واڵت��ان��ی 
كاتێك  ڕوودەدات  ئەی چی  دەپێكێت؟  ئامانج 
درۆكەی  ئەوەی  ئایا  دەبن؟  ئاشكرا  درۆكان 
هۆنیوەتەوە، باجی ئەو ڕەفتارە دەدات؟ ئەی بە 
چ شێوازێك بەرپرسیارێتی دەكەوێتە ئەستۆ؟ 
تا چ ڕادەی��ەك قێزەونە؟ ئەی درۆكردن  ئەی 
زیاتر لە واڵتانی دیموكراسیدا بەرباڵوە یان لە 

واڵتانی سەنتراڵیدا؟ 
ت��ازەی  پۆلێنكردنێكی  داه��ێ��ن��ان��ی  ل��ەڕێ��ی 
وەاڵمی  میرشەمیر  جۆن  درۆوە،  جۆرەكانی 
كە چۆن  دەدات���ەوە  پرسیارانە  ئ��ەو  ت��ەواوی 
دەرەكییەكان  ناوخۆیی و  زەمینە  تێكئااڵنی 
بەسەر  جۆرێك  زەقبوونەوەی  هۆی  دەبێتە 

جۆرەكانی تری درۆكردندا.
ئەم كتێبە ئاسۆیەكی فراوان دەكاتەوە بۆ 
توێژینەوەی زیاتر دەربارەی ڕۆڵی درۆكردن 
لە سیاسەتی نێودەوڵەتی، ئەو دیاردەیەی كە 
لە تەواوی توێژینەوە سیاسییەكاندا بێدەنگیی 

لێكراوە. 
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28
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2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر
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56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80
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هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل
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107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135
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136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی
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162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

183
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز

4 بەرگ
2017ئەكرەم عەنەبی

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191
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2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218
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2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223
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