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پێشەكییوەرگێڕیكوردی
سەرچاوە  وەك  كتێبەم،  ئەم  جار  یەكەم 
بڕوانامەی  بەدەستهێنانی  توێژینەوەی  بۆ 
سیاسییەكاندا  زان��س��ت��ە  ل��ە  ب��ەك��ال��ۆری��ۆس 
بەشیم  هەندێك  كە  دوات��ر  ب��ەس  بەكارهێنا، 
وەربگێڕدرێتە  گرنگە  هەستمكرد  خوێندەوە، 
كاتی  لە  كە  بەتایبەتی  ك��وردی،  زمانی  سەر 
كتێبخانەی  دەرك��ەوت،  بۆم  توێژینەوەكەمدا 
كوردی زۆر هەژارە لە سەرچاوەی تایبەت بە 

زانستی سەربازی و هونەری جەنگدا.
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تافلەر  )ئ��ال��وی��ن  )ج��ەن��گ و دژەج��ەن��گ(ی 
یاداشتێك  وەك  زیاتر  كە  تافلەر(،  هایدی  و 
نووسراوە، بەاڵم پڕە له  نهێنی و ڕێنمایی گرنگ 
بۆ چۆنیەتیی بردنەوەی جەنگ و تێگەیشتن و 
ئاشكراكردنی پیالنەكانی دوژمنان، ئەم كتێبە 
لە چوار بەش پێكهاتووە، بەاڵم هەموو بەشە 
پێكەوە  پەیوەندییان  الوەكییەكان  و  سەرەكی 
كەموكوڕی  هەریەكێكیان  لە  داب���ڕان  هەیە، 
پێكەوە  زنجیرەیەكی  وەك  دروس��ت��دەك��ات، 

بەستراو وایە.
ئ��وم��ێ��دی ئ����ەوەم ه��ەی��ە، ب��ە وەرگ��ێ��ڕان��ی 
هەروەها  ج��ەن��گ(،  دژە  و  كتێبە)جەنگ  ئ��ەم 
توێژینەوەكەی پێشووم بە ناوی )تێگەیشتن لە 
جەنگ(، هەوڵێكی بچووك بەاڵم جیددیم دابێت، 
كتێبخانەی  دەوڵەمەندكردنی  ئاراستەی  بە 
ل��ەڕووی سەرچاوەی سەربازی و  ك��وردی  
بچووكیشم  دیارییەكی  هەروەها  جەنگییەوە، 
كوردستان(  پێشمەرگەی  بە)هێزی  پێشكەش 
تێگەیشتن  ئاسۆی  زیادكردنی  بە  كردبێت، 
ساڵە  دەی��ان  جەنگەی  لەو  بیركردنەوەیان  و 

لەپێناو سەربەخۆیی كوردستاندا دەیكەن.
هەڵگورد جەالل
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بەشییەكەم
بەرایی
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و  )ج��ەن��گ��ەك��ان  دەرب������ارەی  كتێبە  ئ���ەم 
دژەجەنگەكان(ە، كە لە ڕابردوودا ڕوویانداوە، 
یان  نزیك  داهاتوویەكی  لە  دەشێت  یاخود 
ئەو  لەپێناوی  كتێبە  ئەم  ڕووب���دەن،  دووردا 
بەهۆی  كە  ن��ووس��راوە،  بۆسنی(یەدا  )منداڵە 
تەقینەوەیەكەوە نیوەی ڕوخساری هەڵتەكیوە و 
گیانی لەدەستداوه ، لەپێناو دایكی ئەو منداڵەدایە 
كە بە چاوێكی ئەبڵەقەوە تەماشای پاشماوەی 
جەستەی كوڕەكەی دەكرد، كە لەنێو گۆڕێكی 
لەپێناوی  كتێبە  ئەم  دەشاردرایەوە،  بچووكدا 
داهاتوودا  لە  كە  بێتاوانەدایە،  ئەو  ت��ەواوی  
ب��ە چ��ەن��د ه��ۆك��ارێ��ك گ��ی��ان ل��ەدەس��ت��دەدەن، 
لێیتێناگەن،  هیچ شێوەیەك  بە  كە  لەناودەچن 
تەنانەت ناشزانن چییە، ئەمە كتێبێكە سەبارەت 
بە  كتێبێكیشە سەبارەت  هەروەك  ئاشتی،  بە 
سەرسوڕهێنەری  هەلومەرجێكی  لە  جەنگ، 
ناو  چوونە  بەرەو  كێبركێدایە  لە  كە  نوێدایە، 
داهاتوویەكی نەزانراوەوە و بە دەستی خۆمان 

دروستی دەكەین.
ئێستا ئێمە لە بەردەم سەدەیەكی نوێداین، 
س��ەدەی��ەك��ە ك��ە دەت��وان��رێ��ت ت��ی��ای��دا ڕەن��گ��ە 
لەو  زۆر  ژمارەیەكی  هەبێت،  ئ��ەوە  چانسی 
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لە هەڵدێری برسێتی      مرۆڤانە ڕزگاربكرێن،  كە 
دەتوانرێت  تیایدا  كە  سەدەیەكە  نزیكدەبنەوە، 
دووب��ارە  پیشەسازی  س��ەردەم��ی  وێرانییەكانی 
بهێنرێتە  چاكتر  تەكنەلۆژیای  و  چاكبكرێتەوە 
كایەوە، كە لە خزمەتی مرۆڤدا بن، نەك مرۆڤ بكەنە 
كۆیلەی خۆیان و مرۆڤ لە خزمەتی ئەودا بێت، 
سەدەیەكە كە دەكرێت تیایدا شێوازێكی نوێ بدرێتە 
فەرهەنگەكان  زۆروزەوەن��دی��ی  و  ج��ۆراوج��ۆری 
ئاراستەبكرێن،  هاوبەش  داهاتوویەكی  بەرەو  و 
جەنگ  بەاڵی  دەتوانێت  كە  سەدەیەكە  ه��ەروەك 
قوواڵیی  بەرەو  ئێمە  كە  وادیارە  بەاڵم  ڕابگرێت، 
سەدەیەكی نوێی پڕاوپڕ لە نەفرەتی نەتەوەیی و 
كە  دەچین،  جەنگێك  چەند  و  هەسارەكە  وێرانی 
دەبات،  ترمان  ماڵوێرانكەرەكانی  جەنگە  ب��ەرەو 
فكرییەكانمان  چەكە  زۆرینەی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
لەدەستچووە  بەتەواوی  ئاشتی،  دابینكردنی  بۆ 
سەرلەنوێ  بۆ  بەدیناكرێت،  ئومێدێكیش  هیچ  و 
وەك  دروس��ت  داڕشتنەوەیان،  و  نانەوە  بونیاد 
كێبڕكێی سوپاكانی جیهان، كە وێڕای جیاوازییە 
بۆ  ب��ەاڵم  چۆنایەتی(ییەكانیان،  و  )چەندایەتی 
ڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی ڕووداوەك���ان���ی س��ەدەی 
)21( كەوتوونەتە كێبڕكێیەكی مەترسیدارەوە، 
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هەوڵەكانی  بەرامبەریشدا  لە  یەكتردا،  لەگەڵ 
بە  جیهان  ئاستی  لەسەر  ئاشتی  دابینكردنی 
بەڕێوەدەچێت،  الواز   و  سست  شێوەیەكی 
بۆ  ك��ە  پ��ەی��ڕەودەك��ات،  میكانیزمێك  ج���ۆرە 
نەك  گونجاوترە،  پێشووتر  دەیەیەكی  چەند 
بۆ ئێستا )كە ئاماژە و هۆكارەكانی جەنگێكی 

كارەساتبار( كاریگەرییان هەیە.
هەر چەندە تێورەكانی  ناو ئەم كتێبە، تا ئێستا 
زۆر ڕۆشنە، شێوەی  بەاڵم  نەناسراوە،  باش 
شێوەی  لە  ڕەنگدانەوەیەكە،  و  ئێمە  جەنگی 
كە  شێوەیەكیشە،  سامانماندا،  بەرهەمهێنانی 
دەبێت بۆ دژەجەنگ بەكاریبهێنن، ڕەنگدانەوەی 

شێوەی جەنگكردنمان بێت.
كۆمەڵێك لە ئێمە كە بەئەندازەیەكی تەواو 
چانسی ئەوەمان هەبووە، كە لە ئاشتیدا بژین، 
هیچ بابەتێكمان بەئاسانی پشتگوێ نەخستووە، 
بۆ  هەركەسەمان  ئێمە،  تێنەپەڕێت  ل��ەوەش 
مانەوەی خۆی لە ژیانی تایبەتماندا سەرگەرمی 
ژی��ان،  گ��وزەران��دن��ی  ب��ۆ  ج��ەن��گ   ،" جەنگین 
نەخۆشی"،  دژی  و خەبات  خێزان  چاودێریی 
نیگەرانی ئەم جۆرە  وادی��ارە ئەوە بەسە، كە 
ڕاستییە خێرایانە بین، بەاڵم ئایا ئەوەی چۆن 
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سەردەمانی  جەنگەكانی  و  خۆمان  جەنگی 
ڕۆژان��ەم��ان  ژی��ان��ی  ب��ەڕێ��وەدەب��ەی��ن،  ئاشتی 
كاریگەریی  ل��ەژێ��ر  ت���ەواو  ب��ەس��ەردەب��ەی��ن، 
جەنگەكانی ئێستاداین، نرخی بەنزین، خۆراك، 
لەژێر  هەمووی  بۆرسە،  ب��ازاڕی  پشكەكانی 
چونكە  ئێستادان،  جەنگەكانی  كاریگەریی 
ل��ە ش��اش��ەی ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ەك��ان��ەوە ج��ەن��گ و 
كاریگەرییەكانی جەنگ دەچنە هەموو ماڵەكان، 
كە  ڕاب���ردووەوە،  سەردەمانی  بەپێچەوانەی 
زۆری دەوی��س��ت ت��ا ج��ەن��گ ك���اری دەك���ردە 
سەر ژیانی ڕۆژانە، بە جۆرێك لە سەدەكانی 
ڕابردوودا، )الفاو( لە خوێن هەستاوە و ئێستا 

لەبیرچوونەتەوە. 
و  ل��ەخ��اچ��دراو  و  س��ووت��ێ��ن��راو  جەستەی 
سك  مندااڵنی  ل��ەن��اوب��راون،  و  تێكشكێندراو 
ئاوساو بەاڵم الواز، هەموو ئەمانە جیهانێكیان 
دەژی���ن،  تیایدا  ئێمە  ئ��ەم��ڕۆ  ك��ە  پێكهێناوە، 
نموونەیەك لەوانە كە كەمتر سەرنجی لێدراوە، 
ئەوەیە كە جەنگەكانی هەزاران ساڵ لەمەوبەر 
پلەوپایەی  زنجیرەی  داهێنانی  ب��وون��ەه��ۆی 
فەرماندەیی، واتە جۆرێك لە زنجیرەی هێزە، 
ئاشنان،  ل��ەم��ڕۆدا  ك��ەس  ملیۆنان   ل��ەالی  كە 
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كە  ئ��ەوەی،  س���ەرەڕای  داه��ات��وو  جەنگەكانی 
تەواو  یان  تەواو  یان  دانرابێت،  بۆ  بەرنامەی 
خ��ەی��اڵ��ی ب���ن، ب���ەاڵم دەت���وان���ن ب��ودج��ەی��ەك��ی 
ژیانی  كە  ب��ەرن،  خۆیان  بۆ  زەب���ەالح  هێندە 
سەرسوڕهێنەر  شتێكی  پێدەگۆڕێت،  ئێمەی 
بەخۆیەوە  ئێمەی  ئ��ەوەن��دە  جەنگ  كە  نییە، 
سامورایی(ەكان  و  )شوالیە  سەرقاڵكردووە، 
و قارەمانانی گاردی سوڵتانەكانی عوسمانی، 
س��ەرب��ازان��ی س�����وارەی ڕۆم�����ان، ژان�����ڕاڵ و 
سەربازانی ئەمریكی )G.l.Joe(، لە الپەڕەكانی 
مێژوودا و لە زەینماندا  ماونەتەوە، ئەدەبیات 
و  پەیكەرتاشی  و  هونەرەكانی شێوەكاری  و 
سینەمای ترسناكیان، بۆ خۆیان داگیركردووە، 
و  ف��ەرام��ۆش��ك��راو  ت���ەواو  ڕاستییەكی  ب���ەاڵم 
پێچەوانەش هەیە، ژیانی هەریەكێك لە ئێمەش 
لە شێوەی جەنگێكدایە، كە هەرگیز ڕووینەداوە، 
لەبەرئەوەی  گیراوە،  هەاڵیسانی  لە  بەر  واتە 

دژەجەنگەكان سەركەوتوو بوون.
پێچەوانەی  دژەج��ەن��گ   و  جەنگ  ب��ەاڵم 
یەكترنین، دژەجەنگ تەنیا بە قسە و پاڕانەوە 
مانگرتنی  و  ڕێ��پ��ێ��وان  و  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان  و 
ئاشتیخوازانە، ڕێی لێ ناگیرێت، بەڵكو لەوانە 
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گرنگتر كاروبارێكە كە سیاسییەكان و تەنانەت 
خودی جەنگاوەرانیش بۆ سازدانی پێویستییان، 

بە گرتنه بەری چەند ڕێكارێك هەیە.
لە جیهانێكی ئاڵۆزدا، هەندێك جار خودی 
جەنگ دەگۆڕێت بۆ كەرەستەگەلێكی دژەجەنگ، 
جەنگ  واتە  گەورەتر،  جەنگی  لە  ڕێگرتن  بۆ 
دەگۆڕێت بۆ دژەجەنگ، لە بەرزترین ئاستدا، 
دژەجەنگ پێكدێت، لە بەكارهێنانی ستراتیژی 
هێزی سەربازی و ئابووری و هەواڵگری بۆ 
دەبێتەهۆی  كە  توندوتیژییەك،  كەمكردنەوەی 

گۆڕینی زۆرێك لە هاوكێشە جیهانییەكان .
ئەوەی ئێمە دەیزانین لە ئێستادا ئەوەیە، كە 
جیهان بە دەرچوونی لە سەردەمی پیشەسازی 
و چوونە ناو سەدەیەكی نوێوە، بە شێوەیەكی 
ل���ەدەس���ت���داوە،  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی  ت��رس��ن��اك  زۆر 
لە سەرەتاكانی  نوێ(ش  )تەواو  ئابوورییەكی 
خاو،  كەرەستەی  لەجیاتی  كە  دەركەوتنیدایە 

كاری فیزیكی باو لەسەر دانایی ڕادەگرێت.
ئ���ەم گ���ۆڕان���ە ت��رس��ن��اك��ە ل���ە ئ��اب��ووری��دا 
لە  خ��ۆی  هاوشێوەی  جیهانیی   شۆڕشێكی 
كردەوەی جەنگیدا  بەرهەمدەهێنێت، بەم جۆرە 
قێزەونی  لەبەر  كە  نییە،  ئەوە  ئێمە  ئامانجی 
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جەنگ  بۆچوونێكی ئاكارییانە ئاڕاستەبكەین، 
بەڵكو دەشێت بەشێك لە خوێنەران نەبوونی 
ب��زان��ن،  بەپێویست  ن��ائ��اك��اری  بۆچوونێكی 
بەرامبەر  هاوخەمییە  نەبوونی  دابنێن  وای 
ئ��ەوان  كە  لەبەرئەوەیە  جەنگ،  قوربانییانی 
و  هاواركردن  بە  تەنیا  دەزان��ن،  پێویستی  بە 
خەمخواردن دەتوانرێت، پێش بە جەنگ بگرێت،  
لە كاتێكدا ئەگەر ئەم هاوار هاوارە بیتوانیایە 
كارێكی  هیچ  ك��ەس  ئ��ەوا  ئاشتی،  ببێتەهۆی 
نەدەبوو،  گ��ەورە  كێشەیەكیش  هیچ  نەدەما، 
لە  بە سروشتی خۆی حەزی  مرۆڤ  چونكە 
ئەوەی  بەرزكردنەوەیە،  دەنگ  و  هاواركردن 
دەرخستنی  دەكرێت،  نەبوونی  بە  هەست  كە 
هەست و سۆزی زۆرتر نییە، بەڵكو تێگەیشتن 
خەریكە  كە  كۆمەڵگەیە،  نێوان  پەیوەندیی  و 

بەخێرایی دەگۆڕێت.
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دیدارێكیچاوەڕواننەكراو
كارەكەمان بە تەلەفونێكی چاوەڕواننەكراو 
مۆتێلێكی  لە  شەوانە  دیدارێكی  دەستیپێكرد، 
سوپای  ژانڕاڵێكی  ل��ەگ��ەڵ  واش��ن��ت��ۆن  نزیك 
پێشتر  ئێمە  ئاساییەوە،  بەرگی  بە  ئەمریكادا، 
بۆچی  دەزان���ی  نەشمان  نەبینیبوو،  ئ��ەوم��ان 
ئەم  نووسینی  نیازی  ببینێت،  ئێمە  دەیەوێت 
كتێبەشمان نەبوو، سەعات 7:30 پاشنیوەڕۆی 
كورتەبااڵی  ،پیاوێكی   1982 نیسانی   12
لە  درێ��ژ  هەنگاوی  بە  ب��رۆڕەش،  باریكەلەی 
لەنزیك  ئ��ن،  كوالیتی  ئوتێلی  ئەسانسۆری 
ئێمە. خۆی  پنتاگۆن هاتەدەرەوە و هاتە الی 
یەكێك  ناساند،  ئێمە  بە  م��ۆرل��ی"  "دوۆن  بە 
ئیتاڵیا  ئەندامانی خێزانێكی كۆچبەری  لە  بوو 
دەرچووی  بووبوو،  دایك  لە  پەنسلڤانیا  لە  و 
 west( پۆینت  ئەكادیمیای سەربازیی وێست 
point( بوو، فەرماندەی هێزە جەنگاوەرەكانی 
بەو  ب��ەاڵم  ڤێتنام،  ل��ە  ب��وو  میكونگ  دەل��ت��ای 
جۆرەی، كە زوو بۆمان دەركەوت، گەورەترین 
جەنگی ژیانی لە بەردەمدا مابوو، زۆر جار لە 
جێی  ڕەخنەیە  ئەو  سوپا،  فەرماندەكانی  الی 
نەبەردییە  ئەو  بۆ  خۆیان  كاتی  كە  خۆیەتی، 
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س��ەرف��دەك��ەن، ك��ە دوان��ەب��ەردی��ی��ان ب���ووە و  
ئەو  نابێتەوە،  دووب��ارە  تر  جارێكی  پێیانوایە 
شەوە لە )دۆن مۆرلی(ەوە زانیمان، كە هەمان 
تۆمەت لەسەر ڕۆشنبیران و سیاسییەكان و 
بانگەشەكاری  كە  ڕەوایە،  ئۆپۆزسێۆنەكانیش 
زۆرب��ەی  كە  ئ��ەوەی��ە  ڕاستییەكەی  ئ��ازادی��ن، 
ئەوەی لەبارەی هەریەك لە شەڕ و ئاشتییەوه  
بەتاڵە.  دەنووسرێت،  و  نووسراوە  و  وتراوە 
ئەو وتراو و نووسراوانە لە وتارەكانی جەنگی 
لەو  خراپتر  ل���ەوەش  ه��ەی��ە،  جێیان  س���ارددا 
كۆمەڵە بیروباوەڕەی سەردەمی دووكەڵكێشدا 

كەوتنە حاڵەتی هەڵپەساردنەوە.
ه��ەواڵ��ە  ب���ەم  ق��س��ەك��ان��ی  م���ۆرل���ی(  )دۆن 
ژەنڕاڵەكانی  ل��ە  گرووپێك  ك��ە  دەستپێكرد، 
ئەمریكا سەرگەرمی خوێندنەوەی ئەو كتێبەی 
ساڵی 1980 ی ئێمەن بە ناوی  شەپۆلی سێهەم، 
دەچ��وو، كە شۆڕشی  بۆ  كتێبە وه ه��ای  ئ��ەم 
كشتوكاڵیی دە هەزار ساڵ لەمەوبەر، یەكەمین 
مێژووی  لە  بووە،  ئاسا  گۆڕانكاری  شەپۆلی 
 300 پیشەسازیی  شۆڕشی  و  مرۆڤایەتیدا 
گۆڕانی  شەپۆلی  دووەمین  پێشووش،  ساڵی 
ئەمڕۆی هێنایەئاراوە، ئێمە دیاردەی سێیەمین 
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هەرشەپۆلێك  پێكردووە،  دەس��ت  شەپۆلمان 
دەهێنێت،  لەگەڵ خۆی  نوێ  شارستانییەتێكی 
ئێستا  سێیەم،  شەپۆلی  لە  تێگەیشتنمان  بە 
شۆڕشی  شارستانیی  دی���اردەی  لەناو  ئێمە 
سێیەمداین، كە ئابووری و شێوەكانی خێزان 
خۆی  بە  تایبەت  سیاسەتی  و  ناوەندەكان  و 
هەیە، بەاڵم ئەو بەرهەمە تا ڕاددەیەك هیچی 
دەمانویست  تێدانەبوو،  جەنگەوە  ل��ەب��ارەی 
ژەن��ەراڵ��ەك��ان  ب��ە  ف��ەرم��ان��ی��ان  ب��ۆچ��ی  بزانین 

كردووه ،  ئەو كتێبە بخوێننەوە؟

لەهێزیماسوولكەوە
تاهێزیمێشك

)م���ۆرل���ی( پ��ێ��ی��واب��وو ئ���ەو ه��ێ��زان��ەی، كە 
ئابووریی كۆمەڵگەی ئێمە دەگۆڕن، جەنگیش 
دەگۆڕن، كۆمەڵێك هەڵبژێردرابوون بۆئەوەی 
ه��ێ��زی س��ەرب��ازی��ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی داه��ات��وو، 
دەرەوە   دنیای  بەاڵم  دابڕێژنەوە،  سەرلەنوێ 
هیچیان لەم باسە بەئاگا نەبوون، ئەو پێیوتین 
ڕابەرایەتی  مۆرلی(  )ژەن���ەڕاڵ  كە  تیمە  ئ��ەم 
ناوی  بە  تانزانیا  خەڵكی  ژانڕاڵێكی  دەك��ردن، 
ب��ۆئ��ەوەی  ڕاس��پ��ێ��ردراب��وو،  س��ت��اری(  )دۆن 
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ل����ەب����ارەی ج���ەن���گ���ەوە و ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی 
ڕابهێنێت،  سەربازەكان  سێیەمدا(  )شەپۆلی 
ل��ە شتێك وەرب���گ���رن، بە  ب��ۆئ��ەوەی س���وود 
شێوەی نوێ بجەنگن و خۆیان لەسەر چەكی 
)مۆرلی(  ئەركی  لەڕاستیدا  ڕابهێنن،  پێویست 
واتە   )doctine( بوو  نووسینەوەی دۆكترین 
سەربازی  ئامۆژگاریی  ساژلی  هاوكێشەی 
جیهانی شەپۆلی سێیەم، گفتوگۆكانمان چەند 
هەموو  ل��ەب��ارەی  كێشا،  درێ���ژەی  سەعاتێك 
زاڵبوونی  ت��ا  پلەیستشینەوە،  ل��ە  شتێكەوە 
و  فەلسەفییەكان  ه��ەن��گ��اوە  و  كۆمپانیاكان 
تیۆرسازیی  دەی��وت،  ئ��ەو  زم��ان،  فەلسەفەی 
زۆر  ئەمانە  هەموو  جەنگ  دەرب���ارەی  ن��وێ 

شتی تریش دەگرێتەوە.
چووینە  ئێمە  ئ��ێ��وارە،  نانخواردنی  دوای 
لەوێدا  و  س��ەرەوە  نهۆمی  لە  نووسینگەكەی 
ئەو شتانەی  دانرابوو،  دووئامێری سالیدشۆ 
بۆش( )جۆرج  نیشانی  پێشتر  كە  نیشانداین، 

ی دابوو.
كاتێكی زۆر  ڕۆیشت و ئێمە هەر سەیری 
زۆریشمان  پرسیاری  دەك��رد،  سالیدەكانمان 
دەكرد، دەبێت بیرمان بێت، كە ئەم چاوپێكەوتنە 
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ل��ەوك��ات��ە ڕووی����دا، كە  ب��ەر  نزیكەی دەس���اڵ 
ناو  بێتە  هۆشمەند  )بۆمبی  دەس���ت���ەواژەی 
جیهانەوە(  جەنگیی  و  سەربازی  فەرهەنگی 
هێشتا سوپای ئەمریكا  بەهۆی شكستەكەیەوە، 
لە ڤێتنام ورەیەكی الوازی هەبوو، بەاڵم بیری 
نەك  ب��وو،  داه��ات��وو  ئاراستەی  بە  )م��ۆرل��ی( 
ڕابردوو، شتێك كە ئێمە لەو ژوورەدا دیمان، 
پشتی پەردەیەك بوو سەرسوڕهێنەر، هەر ئەو 
شتەی، كە دە ساڵ دواتر و لە كاتی جەنگی 
كەنداوی فارسدا، جیهان بە هەناسەسوارییەوە 
لە تۆڕی )CNN( وە تەماشایانكرد، لەڕاستیدا 
ئەوەی ئێمە دیمان، ئاماژەی بە جێیەك دەكرد، 
كە تا ئەمڕۆش خەڵكی جیهان باش تێیناگەن، 
جۆرە گۆڕانێكی شێوەی هێزی سەربازی بوو، 
كە تەنیا كاتێك بەباشی لێی حاڵی دەبیت، كە 
بەشەكانی دواتر بخوێنرێتەوە و لە ڕووكاری 
هاوشێوەی سەرسوڕهێنەری نێوان ئابووریی  
حاڵەتی  لە  جەنگی  خ��ودی  خێرایی  داه��ات��وو، 
گۆڕانە  دوو  لەم  هەریەكە  بەئاگابین،  گۆڕاندا 
یەكتر هەڵپەیەكی زۆر دەكەن، بەكورتی لەگەڵ 
گواستنەوە لە ئابووریی پشتبەستوو بە هێزی 
پشتبەستوو  ئ��اب��ووری��ی  ب���ەرەو  ماسوولكە، 
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شتێك  ك��ە  ن��اچ��اری��ن   مێشك،  بەهێزی 
جەنگی  ن��اوی  دەتوانرێت  كە   دابهێنین، 

پشتبەستوو، بە هێزی مێشك بێت.
“brain force war” دۆن مۆرلی بارانێكی 
لە بیروبۆچوون بەسەرماندا باراند، گەورەترین 
سوپایە  ئ��ەم  چییە؟  ئەمریكا  س��وپ��ای  پرسی 
مۆڵەتیدا كە تەكنەلۆژیای ستراتیژی ئاراستەبكات�، 
دیاری  تەكنولۆژی  ستراتیژی  كە  ئەوەی  نەك 
ل��ە جەنگی  ب��ك��ات، گ��رن��گ��ت��ری��ن گ���ۆڕان���ك���اری 
ئاراستە  چ��ەك��ی  ب���ووە؟  ئێستا  ت��ا  ڤێتنامەوە 
(و    precision gaided(ئاراستەكراو وورد 
پەیوەندیی پرسە دیموكراسییەكان بە سوپاوە؟ 
سوپا دیموكراسییەكان، بەبێ  پشتگیریی خەڵكی، 
لەپشتیانەوە،  هاوڕایی  لە  جۆرێك  بوونی  واتە 
ناتوانن لە جەنگدا سەركەوتوو بن، بەاڵم ئێستا 
دەشێت هەندێك گرفت خێراتر  پەیدابووبێت، ئایا 
بپارێزرێت؟  ئەتۆمی  لە جەنگی  دەتوانرێت خۆ 
بەڵێ ، بە شێوەی )باون(، چونكە بەو باسەی، كە 
ئێمە لەسەر چەمكی فەلسەفەی كات نووسیبومان 
دەبێت سوپا  ئ��ەوەی  بەهۆی  ب��وو،  پێی خۆش 

الیەنگریی خۆی لە كات و شوێندا بگۆڕێت.
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درەخشاوە  ك��ارە  شیكاری  )مۆرلی(  ئیتر 
كۆتایی  ڕستەیە  بەم  خۆی،  ڕۆشنبیرانەكەی 
دواق��س��ەی  دەروون��ن��اس��ی،  پێهێنا"پزیشكانی 
نەخۆش  بۆ  دەرم��ان  و  چارەسەر  داوای  كە 
 ،)leakage( "نەرمكردنەوە   پێیدەڵین  دەكەن، 
دەشوترێت نەرمكردنەوە لە تەواوی پاشماوەی 

یەك سەعات چارەسەری دەرمانی گرنگترە".
ڕاڕەوەك�������ەدا وەس��ت��اب��ووی��ن و  ل��ە  ئێمە 
هەوڵماندەدا، لە مانای ئەو قسەیە بگەین، بەاڵم 
بەسەردا  خۆی  ژیانی  گوللەی  دوا  )مۆرلی( 
تەقاندین، لەو كاتەدا نهێنیەكی ئاشكراكرد:"من 
لە  ش��ێ��رپ��ەن��ج��ەوە  ب���ەه���ۆی  و  س���اڵ���م   49
سەرەمەرگدام و بێدەنگ بوو"، پاش ڕامانێك 
كە نیشانەی خۆناسینێكی ورد بوو، قسەكانی 
ئاوا كۆتایی پێهێنا" "ئەگەر ئەم بیرۆكە نوێیانەی 
كە ئەمشەو چوارچێوەكەیم بۆ ئێوە باسكرد، 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لەالیەن  بەڕاستی 
ئەمریكا و هاوپەیمانانیەوە جێ  بەجێ  بكرێت، 
هەرچۆنێك  گەیاندووە"  خۆمم  ژیانی  نامەی 
ب��ێ��ت ن��ام��ەی ژی��ان��ی )م���ۆرل���ی( ب���ەزی���ادەوە 

جێ بەجێ كراوە.
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وێنەپێكەنینهێنەكان
)مۆرلی(  لەگەڵ  دیدارمان  یەكەمین  دوای 
دا، چەندین جار لە واشنتۆن و فۆرت مۆنرۆ و 
ڤێرجینیا  یەكترمان بینی، ئەو لەگەڵ هیچ یەكێك 
لەو وێنانەی، كە ئێمە لەسەر سەرباز هەمانە 
نەدەگونجا، بەتایبەت ڕۆشنبیران  دەیانەوێت 
وێنەی سەرباز وەك )فێڵباز( یان )گەمژە بكەنە 
بێنە  سیاسییەكان  كارتۆنییە  فیلمە  گاڵتەجاڕ، 
سنگێكی  بە  ژانراڵەكان  كە  خۆت،  بەرچاوی 
پان و دەرپەڕیو و نوقمبوو لە میدالیا و نیشانە 
بەتاڵ  ڕوخسارێكی  بە  خ��اڵ��ەوە،  و  خ��ەت  و 
نوكتەكەی  وێنادەكەن،  زیرەكی  و  هۆش  لە 
خۆم  "من  بێنەوەیادت  سلیڤان(  و  )گایبەرت 
یەكەمین  ی��ان  سەرلەشكرم"  و  سەرمەشق 
فەرمانڕەوای هێزی دەریایی پیتاتاو، كە خۆی 
بیرمكردەوە، بەاڵم  وادادەنێت" من چەند كەم 
ئەوان هانیاندام و منیان كرد بە فەرمانڕەوای 

سوپای شاژن".
ڕۆژگارێكدا  لە  پێكەنینهێنەرانە  وێنە  ئەم 
دەشێت  ه��ەب��ووە،  پایەیان  و  بنەما  هەندێك 
ت��ا ئێستا ل��ە ه��ەن��دێ��ك واڵت���دا واب��ێ��ت، ب��ەاڵم 
س��ەب��ارەت ب���ە)دۆن م��ۆرل��ی(، ی��ان كۆمەڵێك 
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ئەفسەری تر، كە دواتر ئەو بە ئێمەی ناساند، 
)مۆرلی(  نییە،  ڕاس��ت  ئەمە  جۆرێك  هیچ  بە 
س��ەرب��ازی  ب��ەرگ��ی  ب��ەاڵم  ب��وو،  ڕۆشنبیرێك 
بزێو و عاشقی  هەڵبەتە جارجار  لەبەردابوو، 
و  لە گەرمی  بوو  تیشكێك  ئەو  بوو،  داهێنان 
میهرەبانی و نەرمونیانی، وا دەهاتە بەرچاو، 
كە بەدوای خاڵی الوازی ئەوانی تردا ناگەڕێت، 
بەڵكو خوازیاری نەجابەت و میهرەبانییە، ئەو 
ئیتاڵی  نوكتەی  هەمیشە  و  بووە  ڕۆحسووك 
ئەفسەرێكی  ل��ەالی��ەن  )م��ۆرل��ی(  دەگ��ێ��ڕای��ەوە، 
ترەوە فێری وێنەكێشان ببوو، بە بۆیەی ڕۆنی، 
لەبری ئەوەش ئەوی فێری یاریی شەترەنجی 
كالسیكیش  موزیكی  لە  ئ��ارەزووی  كردبوو، 
 stow( دەبینی )بوو ، چێژیشی لە)ستیو گیتز
getz( ، كە گۆرانیبێژێكی زۆر دەنگ ناخۆش 
هەر  ئیتر  دەخوێندەوە،  شتێكی  هەموو  بوو، 
دەگاتە  تا  زانستییەوە،  خەیاڵیی  چیرۆكی  لە 

مێژوو و  ژیاننامە.
ئەوی  ناسیمان،  دوات��ر  كە  تر  ژنەراڵێكی 
مۆرلی(  )دۆن  ن��اودەب��رد،  ئیتاڵی  تاقانەی  بە 
كاریشی  جیددیترین  ب��وو،  جیددی  پیاوێكی 
و  دەناسی  بەباشی  خۆی  كارەكەی  هەبوو، 
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بوو  پیاوێك  بوو،  بەتام  له گەڵیدا  هاوڕێیەتی 
بەرەو مردن بە دڵی زیندوو پڕ لە وزە بوو.

كردمان  ئ��ەودا  لەگەڵ  كە  دی���دار،  دوای��ی��ن 
زۆر كاریگەر بوو، ئێمەی بۆ )فۆرت مۆنرۆ( 
ئ��ام��ادەی  ب���ۆئ���ەوەی  ك���ردب���وو  بانگهێشت 
گ��واس��ت��ن��ەوەك��ەی ب��ی��ن، ب���ەاڵم ه��ۆك��ارەك��ەی 
تەواو ڕۆشن نەبوو، ئەو ڕۆژەی لە شوباتی 
پەیتیی  نیوەڕۆ، كە  نانخواردنی  1984 دوای 
patti(( هاوسەری ئامادەی كردبوو، لەوێشدا 
سەربازییەوە،  بەرگی  بە  ئەفسەرێك  چەند 

ئامادەبوون.
)م���ۆرل���ی( ت��ا الی ئ���ەو ئ��وت��وم��ب��ێ��ل��ەی، كە 
چاوەڕوانمان بوو هاوڕێیەتیی كردین، بۆ چەند 
"پزیشكەكان  وت��ی  و  بووین  تەنیا  چركەیەك 
دەستنیشانكردووم،  بۆ  یان  هەفتە   6 تا   2 لە 
سوپاش خەریكە خانەنشینم دەكات، ڕێزم هەیە 
بۆ ئاشنایەتییەكەمان و دڵگرانم، كە هەلی درێژە 
پێدانم نییە"، پێموت "ئەو كاتانەی كە لەگەڵ ئەودا 
بەسەرمانبرد، بەنرخ بوو، دەرگای ئوتومبێلەكەی 
بۆ كردینەوە و ساڵوێكی سەربازی بۆ كردین. 

ئ��ەو دی��داران��ە، ك��ە ی��ەك��ەم ج��ار ب��ە )دۆن 
مۆرلی( دەستیپێكرد و دواتریش لەگەڵ )دۆن 



27جهنگودژهجهنگ

ستاری( و ئەوانی تر كرا، سەرئەنجام بۆ ئێمە 
گرنگترین  و  پڕئازارترین  و  باشترین  ڕۆڵ��ی 
داهێنانی كۆمەاڵیەتی، لە ژیانی مرۆڤدا هەبوو، 
كە بە ئێمەی ناساند، واتە"جەنگ"، ئەگەر جەنگ 
ئ��ەوەن��دە گرنگ ب��وو، ك��ە ك��اروب��ارەك��ان��ی بە 
ژانراڵەكان سپێردرابوو، بەاڵم ئێستا ئەوەندە 
گرنگی هەیە كاروبارەكانی بۆ نەزان "جا ئیتر 
ناسەربازیدا  یان  بێت،  سەربازیدا  بەرگی  لە 
لە  تەنانەت  خاڵە  ئەم  دەهێڵرێت،  بەجێ   بێت" 

)دژەجەنگیشدا( هەر ڕاستە.
ئەگەر لە كەسانی بەتەمەن پرسیاربكرێت، 
جیهانیی  ج��ەن��گ��ی  ل����ەدوای  جەنگێك  چ  ك��ە 
ب��ووە،  بەهێز  هێندە  ئێستا  ت��ا  دووەم�����ەوە 
كۆمەڵێك  چونكە  نابێت  ئەوتۆیان  گرفتێكی 
جەنگی گەورە ڕوویانداوە، لەوانەش )جەنگی 
كۆریا 1953-1950(، )جەنگی ڤیەننا -1957
ئیسرائیل  و  ع��ەرەب  )جەنگەكانی   ،)1975
ك��ەن��داوی  )جەنگی   ،)1967،1973،1982
چەند  ناوی  دەشێت   ،)1990-1991 فارس 
جەنگێكی تریش بهێنێت. هەڵبەتە ئەم ژمارەیە، 
ئێمەیە،  الی  ژم���ارەی���ەی  ئ��ەو  بەپێی  ك��ەم��ە 
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پرۆسەی   سەركەوتنی  سەردەمی  لە  چونكە 
لەنێوان  ئێستا  تا   1945 ساڵی  لە  ئاشتیەوە، 
ڕووب���ەڕوون���ەوەی  و  جەنگ   160 ت��ا   150
ناوخۆیی و دەرەكی، لە سەرتاسەری جیهاندا 
ڕووی���ان���داوە و ب��وون��ەت��ەه��ۆی وێ��ران��ی، هەر 
بەپێی ئەو ئامارانەی بەم دواییانە بەر دەستم 
حەوت  لە  )زیاتر  جەنگانەدا  ل��ەو  ك��ەوت��وون، 
ملیۆن و دووسەد هەزار سەرباز( كوژراون، 
ل���ەو ژم���ارەی���ەش زی��ات��ر م��ەدەن��ی ب��وون��ەت��ە 
ك��وژراو  تەنیا  ژم��ارەی��ە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  قوربانی، 
و  ئەشكەنجەدراو  و  بریندار  و  دەگرێتەوە 
كەمئەندام  و بێ سەروشوێنەكان ناگرێتەوە، 
ئەو كەسانەش ناگرێتەوە كە بوونەتە قوربانیی 

دوای جەنگەكان.
كە  ل��ەوەدای��ە،  بابەتەكە  ناخۆشی  نوكتەی 
جیهانی،  یەكەمی  كوژراوانی جەنگی  ژمارەی 
 )8( نزیكەی  وات��ە  ب��ووە،  زیاتر  ل��ەوە  كەمێك 
ئ��ەوەی  ك���ەس،  ه���ەزار  ملیۆن و چ��وارس��ەد 
جەنگاوەرەوە،  كوژراوانی  ژم��ارەی  ل��ەڕووی 
تەنانەت بە لەبەرچاوگرتنی پەراوێزی فراوان، 
ئێستا،  تا  وە   1945 ساڵی  لە  هەڵەكان  بۆ 
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جارێكی تر جەنگێكی هاوتای جەنگی جیهانیی 
بە زیادكردنی كوژراوانی  بەرپا بووە،  یەكەم 
م��ەدەن��ی، ئ��ەم ژم��ارەی��ە بە 33 ت��ا40 ملیۆن 
بریندارەكان،  ژماردنی  به بێ   هەڵبەتە  دەگات، 
ژن��ان��ی دەس��ت��درێ��ژی��ل��ێ��ك��راو، ئ���اوارەك���ان و 
جەنگەوە  بەهۆی  ئەوانەشی  و  نەخۆشەكان 

سامانیان لەدەستداوە.
و  ق��وب��رس  و  پۆلیڤیا  و  )ب���ۆرۆن���دی  ل��ە 
خەڵك  مەغریب(،  و  ماداگاشقار  و  سیرالنكا 
یەكتریان  یان  دەكوشت،  یەكتریان  گوللە  بە 
دەدای��ە بەر خەنجەر، یاخود بە بۆمب و گاز 

یان بە هەرشێوەیەكی تر كوژراون.
یەكگرتووەكان  نەتەوە  گشتیی  كۆمەڵەی 
ل��ە ئ��ێ��س��ت��ادا، ن��زی��ك��ەی دووس�����ەد ئ��ەن��دام��ی 
جەنگدان،  لەناو  واڵتیان   60 لەوانەش  هەیە، 
لێكۆڵینەوەی  و  نێونەتەوەیی  دام����ەزراوه ی 
 310 دا   1990 ل��ە  س��ت��وك��ه��ۆڵ��م،  ئ��اش��ت��ی��ی 
ڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی ه��ەژم��ارك��ردووە، كە 
 2340 ل��ەو  لەڕاستیدا  ڕوودان����دان،  كاتی  لە 
 1945 ساڵی  نێوان  دەكەوێتە  كە  هەفتەیەدا، 
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تا 1990 لەسەر گۆی زەوی تەنیا سێ  هەفتە 
جەنگ نەبووە، بەم پێیە لە ساڵی 1945 تا ئێستا 
پێیدەوترێت، سەردەمی دوای جەنگ، ئەمەش 
واتە تراژیدیایەكی تێكەڵ بوو بە نوكتە، ئەگەر 
سەیری تەواوی، ئەو وەحشیگەرییە ترسناكە 

بكەین، ئاراستەیەكی مەترسیدار دەبینینەوە.

مافیبیمەیترلیۆندۆالری
ئێستا ڕوونبووه تەوە، كە مەبەستی  جەنگی 
ئەمریكا_  )ویالیەتەیەكگرتووەكانی  ئەتۆمی 
یەكێتیی سۆڤیەت( لە چەند دەیەی ڕابردوودا، 
هەلومەرجی  جێگیركردنی  كۆمەكی  بەڕاستی 

جیهانی دوای سااڵنی 1950ی كردووە.
ب����ە داب���ەش���ب���وون���ی واڵت�������ان ب����ۆ دوو 
هەریەكەیان  دیاریكراو،  ت��ەواو  ئ��ۆردووگ��ای 
لە سیستمی جیهانیدا،  دەیانزانی  و زۆر  كەم 
ب��ەدواوە   60 دەی��ەی  لە  چ جێگایەكیان هەیە. 
زلهێزەكانی  ڕاستەوخۆی  جەنگی  دی���اردەی 
ئەتۆمی " لەناوچوونی هەردووال دەبوو، هەر 
ڤێتنام،  توندەكان  جەنگە  ئەوەشەوە  بەهۆی 
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ئەسیوبیا  ئەنگۆال،  كامبۆدیا،  ئێران-عێراق، 
جیهانی  دوورەدەستەكانی  ناوچە  تەنانەت  و 
زەویی  لەسەر  بەاڵم  وێراندەكرد،  سێیەمیان 
و  ڕووی��ن��ەدەدا  جەنگ  بنەڕەتییەكان،  هێزە 
ئەم جەنگانە هەرگیز لە ژیانی ئابووریی ئەو 

خێزانانەدا ڕۆڵی سەرەكییان نەبوو.
ترلیۆنێك  نزیكەی  دواییدا،  سااڵنەی  لەم 
سەربازییەكان  ئۆپراسیۆنە  خەرجیی   دۆالر 
ب���ووە، ك��ە ب���ەزۆری ل��ەالی��ەن زل��ه��ێ��زەك��ان و 
بەوە  دەكرێت  هاوپەیمانانیانەوە خەرجكراوە، 
سەرەكییەكان  هێزە  كە  بیمە"  "مافی  بوترێت 
بەرژەوەندییەكانیان  بۆئەوەی  ئامادەیدەكەن، 
ب��پ��ارێ��زن،  گ���ەرم  جەنگێكی  ت��ێ��وەگ��الن��ی  ل��ە 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  وات��ە  دووزلهێزەكە 
كڕیاران  یارمەتیی  بە  پێشوو،  سۆڤیەتی  و 
م���ان���گ���ەدەس���ت���ك���ردەك���ان  و  ن���وێ���ن���ەران  و 
پێویستی  سووتەمەنیی  هاوپەیمانەكانیان، 
ئەو  ئامادەدەكرد،  دیاریكراوەكانیان  جەنگە 
كۆمەكی  و  چ��ەك��ووچ��ۆڵ  ب��ە  ج��ەن��گ��ان��ەی��ان 
ت��ەك��ت��ی��ك��ی و ك��ەل��وپ��ەل ت���ەی���ارك���رد، ب���ەاڵم 
دەش���ێ���ت ل���ە ه��ەل��وم��ەرج��ێ��ك��ی ت����ردا ڕۆڵ���ی 
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كاریان  كە  ببینرێت،  ژەندرمەكان  گ��ەورەی 
دروستكردنی هاوسەنگیی پڕ لە جۆالنە بووە، 
بە كپكردنەوەی سەرهەڵدانەكان لەناو واڵتانی 
ناكۆكییە  لە  ناوبژیوانی  خۆیاندا،  وابەستەی 
ن��اوخ��ۆی��ی��ەك��ان��دا و ح��اڵ��ەت��ی ئ��ام��ادەب��اش��ی و 
پاراستنی پایەگاكانیان، بەهۆی چوونە ترۆپكی 

بێ سنووری هەڕەشەی ئەتۆمییەوە.
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بەشیدووەم
ڕێڕەویهەڵدانوهاویشتن
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سەرەڕای خۆپارێزی نێوەندە سەربازییەكان، 
هەمیشە نوێخوازانێك هەبوون، كە ویستوویانە 
)دۆن  ڕووب����دات،  شۆڕشگێڕانە  گۆڕانكاریی 
م��ۆرل��ی( و ئ��ەف��س��ەران��ی ت��ر ڕاس��پ��ێ��راون، كە 
جیهانی  ل��ە  ل���ەوەی  بیربكەنەوە،  س��ەرل��ەن��وێ 
داهاتوودا سوبا دەبێت چۆن بجەنگێت، هەندێك 
بە باوی دێرینی سەربازی دەژمێران، لەڕاستیدا 
كتێبخانەكانیان  ڕەف��ەك��ان��ی  م��ێ��ژوون��ووس��ان 
پڕكردووە، لە كتێبگەلێك كە لەبارەی شۆڕشەوە 
لە جەنگدا نووسراون، بەاڵم زۆرجار لەڕاددەبەر 
س���وود ل��ە وش���ەی ش���ۆڕش وەرگ���ی���راوە، بۆ 
ن��م��وون��ە وت����راوە ئ��ەس��ك��ەن��دەری گ����ەورە، بە 
پێكهاتەی سەربازی پیادەی خۆرئاوایی، لەگەڵ 
ئێرانییەكانی  سەربازانی سوارەی خۆرهەاڵتیدا 
شكست پێهێنا، لە جەنگەكەدا شۆڕشێك ڕوویدا، 
لە الیەكی ترەوە زۆرجار وشەی )شۆڕش( بۆ 
گۆڕانێك لە بواری تەكنۆلۆژی بەكارهێنراوە، بۆ 
یان   فڕۆكە  یان  بارووت،  )دۆزینەوەی  نموونە 
لە  شۆڕشێك  بە   ))Naw( دەریایی   ژێر  یان 

بوارەكانی خۆیاندا وەسفكراون(.
ئەم  ئایا  كە  وردبینەوە،  لەوە  دەبێت  بۆیە 
شێوەی  ل��ە  قووڵیان  گۆڕانكاریی  گ��ۆڕان��ان��ە 
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ج��ەن��گ��دا دروس���ت���ك���ردووە، ك��اری��گ��ەری��ش��ی��ان 
لەسەر مێژووی دوای خۆیان هەبووە؟ بەاڵم 
 subre( بە شۆڕشی  دەبێت  ئەوەشدا  لەگەڵ 

volution( بزانرێن.
و  ف��راوان��ت��رە  ل��ەوە  ڕاستەقینە  ش��ۆڕش��ی 
یاساكانیدا، خۆسازادان  لەناو  یارییەكە  خۆی 
)تیمەكان(  ڕێكخستنەوەی  و  ڕێكخستن  بە  و 
و فێركردنیان و تاقیكاری و تەكتییكەكان و تا 
ڕاددەی��ەك  هەموو شتەكان  دەگۆڕێن،  ئەم 
كارە نەك هەر لە تیمێكدا،  بەڵكو  لە یەك كاتدا  
لە زۆربەی تیمەكاندا ئەنجامدەدرێت،  لەوەش 
گرنگتر  پەیوەندیی  )یاری(یەكەیە، كە لەگەڵ 
خودی كۆمەڵگادا دەگۆڕێت، بە ئاوا پێناسەیەك، 
ڕاب��ردوودا شۆڕشی سەربازیی  ماوەكانی  لە 
ڕاستەقینە دوو جار لە مێژوودا  ڕوویداوە و 
نیشانەگەلی وردبوونی هەیە، دەبێت باوەڕیش 
ئەم  ش���ۆڕش(  )سێیەمین  ك��ە  ب��ك��ەی��ن،  ب���ەوە 
شۆڕشەی ئێستایە، كە لەڕووداندایە و دەكاتە 

قووڵترینیان.
دواییدا،  دەیانەی  لەم  تەنیا  لەبەرئەوە    
جەنگ،  سەرەكییەكانی  پارامیترە  لە  هەندێك 
گەیشتووه تە دواڕاددەی خۆی، ئەم پارۆمیترانە  
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م��ەرگ   )range( چ��ەك  ب���ۆردی  ل��ە  بریتین 
كە  سوپاكان،  خێرایی  و   leThalityزەدەی����ی
دەتوانن بگەنە خاڵی زۆر دوور و توندتریش 

دەستبوەشێنن، خێراتر بگەنە ئامانجەكانیان.
چەكی  كە  سوپایانەی   ئ��ەو  كاتێكدا   لە 
سووكیان هەیە،  هێواشترن جەنگ دەدۆڕێنن، 
گ��ەورە هەوڵ و  ڕاددەیەكی  بە  و  بەم جۆرە 
بۆردی  بۆ   بەكارهێنراوە،  م��رۆڤ  داهێنانی 
و  ناوبەخشین  و  هێز  فراونكردنی  و  چ��ەك  

خێرایی چەكوچۆڵ و سوپاكان. 

هاوڕاییمەرگهێنەر
)دیودۆرۆس و سیكولوس( ی مێژوونووس 
لە نووسینەكەیدا، لەبارەی جەنگەوە لە سەدەی 
دەدات،  ئەوە  هەواڵی  زاییندا،  پێش  چوارەمی 
جەنگاوەران  هەوڵی  لە  نموونەیەك  چەند  كە 
بیری  جبەخانەكانیان،  توانای  زیادكردنی  بۆ 
سەرۆكی  )ئیفكیرات(ی  بخاتەوە،  مرۆڤایەتی 
میسر  دژی  لە  ئێرانییەكاندا  لەگەڵ  كە  یۆنان 
ل��ەج��ەن��گ��دا ب���وو، درێ��ژی��ی ن��ێ��زەك��ان��ی خ��ۆی 
پ��ێ��وا و ئ��ەوەن��دەی ت��ر درێ��ژی��ك��رد، درێ��ژی��ی 
بەم  زیادكرد،  دووهێندە  تا  شمشێرەكانیشی 
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زی��ادك��رد.  خ��ۆی  چەكەكانی  ب���ۆردی  ج���ۆرە 
فالفین  واتە  بەردهاوێژ  دێرینەكانی  كەرەستە 
بە  گوللە  ی��ان  ب��ەرد  دەیتوانی  مەنجەنیق،  و 
قورسایی )10( پاوەند بەرامبەر 4,5 كیلۆگرام  
)كەوان(ی  بهاوێژێت،  مەتر   315 دووریی  تا 
)cross bow ( كە لە چیندا بەر لە 500 پێش 
1100 زایینیدا  لە ساڵی  بەكاردەهێنرا،  زایین 
مەیداندا  لەناو  كە  بوو  باڵوبووەوە،  چەكێك 
زۆر كاریگەری هه بوو، لە دەستی سەربازاندا، 
ئەم چەكە ئەوەندە ترسناك بوو كە لە ساڵی 
هەوڵیدا  دووەم  ئینوكنتۆسی  پاپا  دا   1139

بەكارهێنانی قەدەغەبكات.
لە جەنگی ڕاستیدا ساڵی 1942 ئەلیكساندەر  
سەركەوتن   ناوی  بە  خەیاڵییەكەیدا،  كتێبە  لە 
 victory through (لە ڕێی هێزی هەواییەوە
گرنگی  نموونەیەكی  چەند   ،)  Air power
لەسەر توانای هێزی فڕین ئاشكراكرد، ئەمەش 
هاندا،   ئەمركیای  یەكگرتووەكانی   ویالیەتە  
ب��ۆ دروس��ت��ك��ردن��ی ف��ڕۆك��ەی��ەك، ك��ە بتوانێت 
شەش هەزار میل بفڕێت، ئەم پرۆسەیە  لەو 
بەاڵم  دەهاتەبەرچاو،  نامەنتیقی  سەردەمەدا 
ئاسمانی،  چاكسازییەكانی  س��ەرەڕای  ئەمڕۆ 
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ن��ەم��اوە، ك��ە بە  ل��ەس��ەر زەوی���دا  هیچ خالێك 
مووشەكی  بە  نەتوانرێت  تیۆری   جۆرێكی 
فرۆكە،  كەشتیهەڵگری  كیشوەربڕ،  بالیستی، 
ژێردەریایی،        بۆمبهاوێژی سووتەمەنی، 
لەمانە و سیستمگەلی  پێكهاتەیەك   یان  ئاگر 
بنەڕەتیشدا  لە  بگرێت،  نیشانە  چاكسازیی 
ب���ۆردی چ��ەك  گەیشتووه تە   ف��راوان��ب��وون��ی  

هەموو سنوورەكانی گۆی زەوی.  
دا وەزارەت��ی   1991 كانونی دووەم��ی  لە 
ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بەرگریی 
 Alpha chemeal( ئەلفای  كیمایی  لێزەری 
laser( وەك بەشێك لە فراوانكردنی سیستمی 
توانایدایە  لە  كە  ئاشكراكرد،  دژەمووشەكی 
ئەم  بەرهەمبهێنێت،  لەهێز  وات  ملیۆن  یەك 
دروست  شێوەیەكی  بە  ئەگەر  لێزەرە  جۆرە 
خێرایی  ل��ەگ��ەڵ   دەت��وان��ێ��ت  ئاراستەبكرێت، 
تیشكدا بەراوردبكرێت، كە بەرزترین خێرایییە 
لەبارەی  بەاڵم  دوژم��ن،  مووشەكی  دەگاتە  و 
مەرگهێنەرییەكەیەوە،  و  لەناوبردن  توانای 
شێوەیەكی  بە  ئەمڕۆ  نائەتۆمیی  چاكسازیی 
ناوەندی سەد هەزار جار مەرگهێنەرترە  مام 
ل���ەو س���ەردەم���ەی، ك��ە م��ۆت��ۆڕی ه��ەڵ��م��ی و 
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ئێمە،  جیهانی  گۆڕینی  كەوتنە  ك��ارگ��ەك��ان  
دروست وەك چەكی ئەتۆمی ئەوەندە بەسە، 
كە سەد یان هەزار وێستگەی وەكو چیرنۆبیل 
ببینەوە  ورد  ئ���ەوەی  ب��ۆ  بەرجەستەبكەین، 
تەنیا  ترسناكە،  چەندە  هەڕەشەكانیان  لەوەی 
هێڵی  سەدەیەدا سێ  ئەم  كۆتایی  نیوەی   لە 
جۆرێكی  بە  س��ەرب��ازی،  فراوانبونی  دی��اری 
ئەم  مێژوودا،  چركەیەكی  لە  تەقینەوەئامێز  
نیوە سەدەیە لە سنووری خۆیان تێپەڕبوون، 
لەمانەش زیاتر ئەم ڕاستییە بە تەنها زاراوەی 

))شۆڕش لە جەنگدا(( ئاراستەدەكات. 

لەپاشدواكایە
بەاڵم ئەمە تەواوی چیرۆكەكان نییە،  لەبەر 
ئەوەی لە ساڵی 1957دا واتە تەنیا 12 ساڵ 
ئەتۆمی،  چەكی  یەكەمین  بوونی  ت��ەواو  پاش 
ئاسمانپێوی  یەكەمین    Sputnik سپۆتینك 
جیهان هەڵدرا، بۆ ئاسمان و قەڵەمڕەوێكی تەواو 
نوێی بە ڕووی كردەوەی سەربازیدا كردەوە، 
ئاسمان تا ئێستا كردەوەی سەربازی لەسەر 
پەیوەندی  و  سیخوڕی  لەڕووی  زەوی  گۆی 
و ئاراستەكردنی فڕۆكە و هەواپێوی  سەدان 
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پێشكەوتنێكی  ترەوە گۆڕیوە، هیچ  كاروباری 
چاوەڕواننەكراوی پێشوو، لە یەكەمین سوود 
م��ەن��دب��وون  ل��ە دەری��اك��ان��ەوە  ی��ان ه��ەواوە 
وەكو سیستمی فەرمانداری بەسەر كردەوەی 
سەربازیدا  ناتوانرێت،  بە كاریگەریی فراوانی 

ئەم ڕووداوانە شیاوی بەرواردكردن بێت. 
چ��ەن��د س��اڵ��ێ��ك  ل��ەم��ەوپ��ێ��ش )ج���ۆن ئیف 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  سەرۆكی  كەنەدی( 
بۆ سیاسەتی  بانگەوازكردن  كاتی  لە  ئەمریكا 
ب��ۆ س��ەر مانگ،   م��رۆڤ  ن��اردن��ی  ل��ە  ئەمریكا 
ده ری���خ���س���ت، ك��ات��ێ��ك ك���ە ك����ەس ن��ات��وان��ێ��ت 
ڕامكردنی  كە  بكات،  پێشبینی  بەدڵنیاییەوە 
ئاسمان چ مەبەست و مانایەكی دەبێت؟ بەاڵم 
داه��ات��ووی  )كلیلی  ئاسمان  بوترێت  دەك��رێ��ت 
گۆڕانكارییە   ئ��ەم  لەدەستدایە(،  زەوی  گ��ۆی 
له   كە  سەرسوڕهێنەرە،  بەڕاستی  چۆنایەتییە 
چیەتیی چەنگ و هێزی سەربازیدا ڕوودەدات، 
هەمووشی لە دوو سوڕی كاتی كورتی -30 40 
چركەساتی  دروست  واتە  ڕوویانداوە،  ساڵیدا 
زەویدا  بەسەر  فەرمانڕەوا  شارستانیەتی  كە 
پیشەسازی  یان  دووەم  شەپۆلی  )كۆمەڵگەی 
نزیك  كۆتایی  پ��ووك��ان��ەوەی  لە  وردە  (وردە 
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دەبێتەوە، ئەم گۆڕانانە لە كاتی گەمەی پایانی 
كاتێك  ڕاددەی���ەك  تا  پیشەسازی،  سەردەمی 
بەدەركەوت كە شێوەی نوێ لە ئابووریدا و لە 

كۆمەڵگەدا لە حاڵەتی دروستبووندابوو.
تەنانەت لەگەڵ ئەوەشدا، كە هێشتا كۆمەڵێك 
لە واڵتان هەن،  كە لە ڕێگای بە پیشەسازییبووندا 
هەنگاودەنێن، بەاڵم شارستانیەتی شەپۆلی سێیەم 
یان )پۆست پیشەسازی(  لە ئەمریكا و ئەورووپا 
و لە ناوچەی زەریای ئارام لە ئاسیا  لە حاڵەتی 
دەركەوتندایە، ئەمە یارمەتیمان دەدات، كە ئەوە 
كە  پیشەسازی  شۆڕشی  چ��ۆن  جیابكەینەوە، 
لەپێشماندایە، چەندان جار قووڵترە لەو شتەی، 
كە زۆربەی توێژەران تا ئێستا وێنەیان دەكرد، 
شۆڕشی سەربازی  لە كامڵترین مانایدا  تەنیا 
نوێ   شارستانیەتێكی  كە  ڕوودەدات،   كاتێك 
پەیدا ببێت، شارستانیەتێكی كۆنتر لەگۆڕبنێت و 
كۆمەڵگاكەی خۆی بگۆرێت و یەكە چەكدارەكانی 
و  فەرهەنگ  و   تەكنەلۆژیا  بكات،  ناچار  خۆی 
ڕێكخراوەكان و  و ستراتیژی و تاكنیك فێركاری 

بۆچوون و لۆجیستیك بگۆرێت.
سوپا  ڕووی��ان��دا،  گۆڕانانە  ئەم  هەركاتێك 
هاوسەنگیی  و  بگۆڕێت  كۆمەڵگە  و  ئابووری 
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بەیەكدابدات،  زەوی��دا  لەسەر  هێز  سەربازیی 
مێژوودا  لە  بەدەگمەن  ق��ووڵ  وا  گۆرانێكی 

ڕوویداوە. 

جەنگیشەپۆلییەكەم
بە درێژایی مێژوو شێوەی جەنگكردنی ژنان 
كارەكانیان  شێوەی  ڕەنگدانەوەی  پیاوان  و 
بووە، بە  پێچەوانەی ئەم باوەڕە شاعیرانەیەی 
یەكەمینی خێڵەكیی  هاوسەنگ  لە كۆمەڵگەی 
و هاوئاهەنگ و پڕ ئاشتی و ئارامی هەبووە، 
پێش  شوانەكانی  و  دەوارنشینەكان  گرووپە 
كشتوكاڵی، بەدڵنیاییەوە لەگەڵ یەكتردا  شەڕو 
شۆڕیان كردووە، لەگەڵ یەكتر  توندوتیژییان 

نواندووە.
 )maurice R.Davie( دیڤی   مۆریس 
     The جەنگ  تەواوكاریی  بەناوی  كتێبێكدا  لە 
ش��ەڕو  ل��ەس��ەر  قسە   evolution of war
شۆڕی بێ كۆتایی دەكات، لەنێوان گرووپەكاندا 
)ئەم خێڵە سەرەتاییانە(  خۆیان لەوەدا داگیر 
تۆڵە  لەبەر  بچووكانە  گرووپە  ئەم  كردبوو، 
سەندنەوە لەو خوێنەی، كە ڕژاندبوویان یان 
فڕاندنی ژنان یان دەست گەیشتن بە نێچیرێكی 
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بەاڵم  دەجەنگان،  یەكتر  لەگەڵ  پڕۆتین  لە  پر 
نییە، دواتریش  لە ڕیزی جەنگدا  توند وتیژی 
جەنگی  ڕاستەقینەی  شێوەی  پێكدادانەكان 
وەرگ����رت،  پ��ێ��ك��دادان��ی خ��وێ��ن��اوی  لەنێوان 
شۆڕشی  كاتێك  دروستبووەكان  دەوڵ��ەت��ە  
یەكەمین شەپۆلی گەورەی گۆڕان  كشتوكاڵ، 
وردە  وردە  بەڕێكەوت،  مرۆڤدا   مێژووی  لە 
شێوەی  مۆدێرن  لە  بەر  كۆمەڵگەی  یەكەمین 
خ���ۆی وەرگ�����رت، ئ���ەم ش��ۆڕش��ە ب��ووەه��ۆی 
جێگیریی هەمیشەیی و زۆر داهێنانی سیاسی 
خودی  لەم سەروبەندەدا  تر،  كۆمەاڵیەتیی  و 
ب��ووە،  داهێنان  گرنگترین  ب��ەت��ەواوی  جەنگ 
هەناوی  لە  جەنگی  هۆكار  دوو  بە  كشتوكاڵ 
ناوچەیی  كۆمەڵگەی  پ��ەروەردەك��رد،  خۆیدا 
پاشەكەوتی  تا  وایلێكرد   communities،
ئابووری بكات، ئەوەش ئەوەندەی بەها هەبوو  

لەپێناویدا جەنگبكرێت.
بەهەڵپەكرد،  پێكهێنانی  هەروەها كشتوكاڵ 
هەموو ئەمانە بەڕێككەوت  لەگەڵ هەلومەرجی 
ئێستا  كە  فەراهەمكرد،  شتێكی  و  سەرەتایی 
هەموو  هەڵبەتە  ج��ەن��گ،  پێیدەڵێن  ئێمەش 
جەنگەكانی بەر لە مۆدێرن ئەنجامی ئابوورییان 
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بە  س��ەب��ارەت  ك��ە  ئەدەبیاتەی  ئ��ەو  ن��ەب��ووە، 
ئەوانە  لەبەردەستدان،  جەنگ  هۆكارەكانی 
ئایینی،  لە دەمارگیریی  پاڵ هەریەكە  دەدرێنە 
ت��ا س��روش��ت��ی ت��ون��دوت��ی��ژی��ی م���رۆڤ خ��ۆی، 
لەگەڵ ئەمەشدا بە گوتەی )كونیش بولد ینك 
ئابووریناسی  ی   )kenneth boulding
هەوڵیدەدا   ئاشتیدا  ڕێگەی  لە  كە  بەناوبانگ، 
دەڵ��ێ��ت، "ج��ەن��گ ل��ەگ��ەڵ دزی��ی چ��ەك��داران��ە و 
هەیە(،  ج��ی��اوازی  ت��ەواو  توندوتیژیدا  پرسی 
واتا پێیوایە بۆئەوەی جەنگ ڕووبدات، دەبێت 
پاشەكەوتی بەروبوومی خۆراكی لە كشتوكاڵی 
ژێر  بخرێتە   و  كۆبكرێتەوە،  جێگایەكدا  لە 

ڕكێفی تاكە یەك كەسی بەهێزدا.

بۆنەكان،مۆزیكوگەمژەیی
بۆنە  و   خاك  نێوان  پەیوەندییەی  ئەو 
ڕاب��ردوو،  جەنگاوەرانی  و  ستراتیژییەكان 
  shang "تەواو ڕۆشن بوو، شانگی گەورە
دەس���ت���ووری  دێ��ری��ن  چینیی  ن���ووس���ەری 
 1800 نزیكەی  و  نووسی  كاربەدەستانی 
ساڵ دوای ئەویش ماكیافیلی  هەمان كاری 
ك���رد، "ش��ان��گ" ل��ەو ن��ووس��راوەی��دا دەڵێت 
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كشتوكاڵ  ب��ە  خ��ۆی  پاراستنی  ب��ۆ  ))واڵت 
تا   359 ل��ە  شانگ  ب��ەن��دە((،   جەنگەوە  و 
338  ی بەر لە زایین لە خزمەتی دەوڵەتی 
سیاسیی  ڕێنمایی  كتێبی  ل��ە  ب��وو.   چیندا 
حوكمڕانان   ج��ار  زۆر  س��ەرب��ازی��ی��ەك��ەی��دا  
ئامۆژگاری دەكات،  كە خەڵكی لە نەزانیندا 
و  مۆزیك  و  ئایینی  بۆنەی  لە  بهێڵنەوە،  
كشتوكاڵ  لە  زانینیان  كە  هەرگەمژەییەك، 
و مەیدانی جەنگ دووربخاتەوە، ئەوەی كە 
بتوانێت،   ئەگەر  لەدەستدایە   واڵتی  جڵەوی 
وایان  پەروەردەبكات،   ت��ادواڕاددە  خەڵك 
لێبكات،  تا دواسنوور بجەنگن ، ئەوا لە چێژ 

و بەرژەوەندی بەهرەمەند دەبێت.
"شانگ" جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە، كە 
هەركاتێك كۆمەڵگە  كەم و پەرشوباڵو بێت، 
بەرەو  سەربازانە  كۆچی  فەرمانڕەوا  دەبێت 
ئاغایانی  خزمەتی  لە  كە  هانبدات،  واڵت  ناو 
فیوداڵی واڵتی هاوسێدان، ئەو دەڵێت" بەڵێنیان 
پێبدەن،  كە لە دە ساڵ خزمەتی  سەربازی 
دەیان بەخشێت، ئەوەش ئەوان هاندەدات، بۆ 
كۆمەڵگە  بەم جۆرە  زەوی،  لەسەر  كاركردن 

ئازاد دەكەیت تا لە خزمەتی جەنگدا بن".
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نەسكەكەی "شانگ" بۆ پارێزگاریی نەزمی 
سەربازی و  جۆری بیركردنەوەی ئەو ئاشكرا 
دەكات، )لە جەنگدا هەر پێنج كەس دەستەیەك 
ك��وژرا،  ل��ەوان��ە  یەكێك  ئ��ەگ��ەر  پێكدەهێنن، 
لە  سەرببڕدرێت(،  تریان  چوارەكەی  دەبێت 
ئەفسەرانی  )دەبێت  دەڵێت،  تریشەوە  الیەكی 
س���ەرك���ەوت���ووش دان��ەوێ��ڵ��ە و ك��ۆی��ل��ە ی��ان 
پێببەخشرێت(،  خێزانییان   400 شارێكی 
)شانگ( تا ڕاددەیەك هاوسەردەمی )سونتزو 
sun Tzu(  بووە، كە ئەویش لە كتێبەكەیدا 
  The Ar Tof ج��ەن��گ  ه��ون��ەری  ن���اوی  ب��ە 
كالسیكی،  سەربازیی  بەرهەمێكی  ب��ووه ت��ە 
كە  پێشەكییەكەیدا،  ل��ە  گریفیت(  )سامۆیل 
جەنگ(نووسیویەتی  )هونەری  دواچاپی  بۆ 
دەڵێت: "لە بەهار و پاییزدا سوپاكان بچووك 
له ژێر فەرماندەیی  ناڕێكوپێك و بەئاسایی  و 
كەسانی بێبەهرەدا بوون، كەلوپەلی تەواویان 
نەبوو، خراپ مەشقیان پێ دەكرا، بەڕێككەوت 
زۆر  لە  پێدەگەیشت،  خزمەتگوزارییشیان  
دەب��وون،   كارەسات  تووشی  جەنگەكاندا  لە 
نەدەكەوت  دەست  شتێكیان  ئ��ەوەی  بەهۆی 
بۆ خواردن،  بەزۆری پرسەكانیان تەنیا یەك 
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جاریش   زۆر  هەڵبەت  ب��وو،  لەنێودا  ڕۆژی 
گ��ەم��ارۆدەدران و   مانگێك   بۆ ماوەی چەند 
ماوەیەكی درێژ هێزەكان  بۆ  جاریش هەبوو 
ئەم  بەاڵم  دەهێڵرانەوە،  جەنگدا  مەیدانی  لە 

چاالكییانە ئاسایی نەبوون".

كاریوەرزی
چەند س��ەدەی��ەك ل��ەوە ب���ەدواوە ل��ەڕووی 
ك��ەرەس��ت��ەی خ���ۆراك���ی و ك��ش��ت��وك��اڵ��ی��ی��ەوە،  
ج��ی��اوازی  ئ��ەوەن��دەی  س��ەرت��اس��ەری جیهان 
كۆمەڵگەی  لە  نەبوو،  دێریندا  یۆنانی  لەگەڵ 
بوو،  نزم  ئەوەندە  بەرهەمهێنان  كشتوكاڵیدا 
پاشماوەی كەرەستەی خۆراكی، ئەوەندە كەم 
ن��ەوەدی هێزی كار،  بوو كە زیاتر  لە سەدا 
دەبوو تەنیا لەسەر زەویدا كاربكەن،  ناردنی 
كوڕ بۆ خزمەتی سەربازی لەڕووی ئابورییەوە 
كارەساتی بۆ خێزان دەهێنا، بە بۆچوونی )فلیپ 
مێژوونووس،  (ی   hpilipm. Taylar تایلەر 
دووچاری  یۆنانییەكان  كە  كاتێك  جۆرە  بەم 
وەرزی  كاری  بۆ  گۆڕا  ب��وون، جەنگ  جەنگ 
كێڵگەكانەوە  لە  كار  داخوازیی  سەربازی،  و 
بە  پێویستی  زستان  مانگەكانی  كە  دەهاتن، 
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چاودێری نەبوو، بەاڵم  پێویست بوو خەڵكەكە 
بەخێرایی بگەڕێنەوە بۆ كێڵگەكانیان تا بتوانن 
پێداویستییەكانیان دابینبكەن، لە برسا نەمرن.

victor Hanson(ل����ە  ڤیكتۆرهانسۆن( 
كتێبەكەیدا بە ناوونیشانی "بە شێوەی خۆرائاوا 
جەنگكردن" swestern way of wor دەڵێت 
بەروبوومی سێ  ) دۆزینەوە و كۆكردنەوەی 
و  دەغڵودان  وات��ە  یۆنانی،  كشتوكاڵی  ج��ۆری 
مانگ  مۆڵەتی  تەنیا دوو  ت��رێ،  و  و زەیتون 
بۆ  ه��ەل��ی  دەدا،  ب��چ��ووك  ج��ووت��ی��اران��ی  ب��ە 
یۆنانی  بە سەربازانی  دەڕەخسانن( زۆر جار 
جەنگ،  ب���ەرەی  بۆ  نەدەڕۆیشتن  كە  دەوت، 
خۆراكی سێ ڕۆژ  لەگەڵ خۆیاندا ببەن، لەوە 
بەدواوە  پشتیان بە كوێستانەكانی دەوروبەریان  
 jahn keegan)دەبەست، بە وتەی )جۆن لیگا
لەنێوان  كە  جەنگانەدا  لەو  مێژوونووس،   ی 
خراپترین   ( دەدا  ڕووی  و شارەكاندا  واڵت��ان 
زیانێك كە شارێك دەیتوانی لە شارێكی تری 
بدات جگە لە كوشتنی سەربازەكان، وێرانكردنی 

كێڵگەكانی ئەو شارەبوو(.
 سەدەكانی دواتر و ماوەیەك دوای ئەوەی، 
یۆنانی  شارەدێرینەكانی  توانییان  واڵتان  كە 
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دێرین بسڕنەوە، هێشتا ئەم  ڕووداوانە  هەر 
بەردەوام بوون، هەموو جێیەك لە كۆمەڵگەی 
كشتوكاڵ  لەسەر  جەنگ  یەكەمیدا،  شەپۆلی 
گشتاندنێكی  هەر  وەك  یەكەم  شەپۆلی  بوو، 
تر لەبارەی یەكەم ئایدیاشەوە، كە سوپاكانی 
چ��ەك��دا  ڕێكخستنی  ل��ە  ی��ەك��ەم  ش��ەپ��ۆل��ی  
سەربازانی  كاتێك  هیچ  نەبووە،  بەهرەمەند 
ڕۆم��ی ل��ە ڕۆژگ��ارێ��ك��دا،  ك��ە ل��ە ترۆپكیشدا 
ب��ە خ��راپ  ی���ان  ت��ای��ب��ەت  ب��ە هێزێكی  ب���وون 
ئەمانەشدا   لەگەڵ  ب��ەاڵم  نابینرێت،  ڕێكخراو 
دەرب��ڕی��ن��ەك��ەی ب��گ��ون��ج��ێ��ت  ل��ەس��ەر سوپا 
سەردەمی  سەروبەرەكانی  بێ  و   خراپەكان 
بە سەرتاسەری  دەت��وان��رێ��ت   ت��زو(،  )س��ون 

مێژووی مرۆڤایەتیدا بگشتێندرێت.
كۆمەڵگەی  ل��ە  ب��ەت��ای��ب��ەت   قسەیە  ئ��ەم 
كە  ب���ووە،  ڕاس���ت  ناجێگیردا  كشتوكاڵیی 
ل����ەودا ف��ی��وداڵ��ی��زم ح��وك��م��ی دەك�����رد،  ل��ەو 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ان��ەدا ب��ەئ��اس��ای��ی  پ��اش��ا ن��اچ��ار 
بە  پشت   گرنگدا  جەنگێكی  هەموو  لە  بوو، 
ت��ەواوك��اری،  بۆ  ببەستێت  )نەجیبزادەكان( 
هێزەكان   ئامادەكاریی  باوێك  وەك  ب��ەاڵم 
لەالیەن ئەوەوە زۆر سنووردار بوو، )كارل 
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ویتفوگل( karl wittfogel  ی مێژوونووس 
ناوی  بە  گەشاوەكەیدا   چوونە  ب��ەدوادا  لە 
 oriental خ��ۆره��ەاڵت��ی  چ���ەوس���ان���ەوەی 
واڵتی  پاشای  دەنووسێت"   Despotism
س��ەرب��ازی  ك����ردەوەی  ئیختیاری  ف��ی��وداڵ��ی 
دەی��ت��وان��ی  حاكمێك  وەك  ل��ەدەس��ت��داب��وو، 
كورت،   ماوەیەكی  بۆ  خۆی  دەستوپێوەندی 
بێت و  مانگ  بۆ سێ  لە سەرەتاوە دەشێت 
دواتر بۆ 40 ڕۆژ ئامادەبكات، خاوەن زەوی 
و ئاوەكان زۆرجار تەنیا 20 یان 10 ڕۆژ  

یان تەنانەت كەمتریش خزمەتیان دەكردن.
بەئاسایی  دەستوپێوەند  زیاتر  بەمەش 
پاشاوە،  خزمەتی  دەخستە  خۆیان  هێزی 
بەڵكو تەنیا بەشێكیش  لەوانەیان سەرفدەكرد، 
دەرەوەی  دەبردە  ئەوانی  جەنگ  كە  كاتێك 
سنوور، هیچ ناچار نەبوون، كە لەپێناو شادا 
بەكورتی  شا  بجەنگن،  ئەوەندەش  تەنانەت 
هێزەكانی  بەسەر  ت��ەواوی  دەسەاڵتی  تەنیا 
خۆیدا هەبوو، پاشماوەی هێزەكان بەئاسایی 
پێكهاتەیەكی تێكەڵوپێكەڵی  یەكەی كاتی، كە 
شارەزایی و كەلوپەل و وەفادارییان دوو دڵی 
 Richaordهارتیگان سیلی  ڕیچارد  ب��وو، 
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ت��وێ��ژی��ن��ەوەی  ل��ە     shelly Hartigan
مێژوویی ناسەربازانەی جەنگدا دەنووسێت، 
دەدرای��ە  كە  ئ��ەورووپ��ی،  فیوداڵی  )ل���ۆردی 
بەرپەرچی هێرشەكان  بەر هێرش دەیتوانی 
بە  خۆشی  وپێوەندەكەی  دەست  و  بداتەوە 
بەاڵم  ناچاربكات،  بەڵێنەكانیان  ئەنجامدانی 
بخستایەتە  هێرشبردنی  جەنگی  كە  لۆردێك 
گ���ەڕ، دەی��ت��وان��ی پ��ی��اوان��ی خ���ۆی ت��ەن��ی��ا بۆ  
جەنگدا  مەیدانی  لە  ساڵێكدا   لە  ڕۆژ   40
چینییەكان  و  یۆنایینەكان  وەك  بهێڵێتەوە(،  
پێویستیان بە بوونی ئەم كەسانە هەبوو، لە 

كێڵگەكاندا. 

نەبوونیهەقدەست
ل��ە زۆرب���ەی سوپاكانی  ل���ەوەش زی��ات��ر  
شەپۆلی یەكەمدا  پێدانی مووچە بە سەربازان،       
كەلوپەل  شێوەی  بە  جار  جار  و  ناڕێكوپێك 
بوو، نەك پارە، )چونكە هێشتا سیستمی دراو 
دێرین،  تەواو وەك چینی  بوو(،  لە سەرەتادا 
ئەم حاڵەتانە كەم نەبوون، كە بە سەردارانی 
س��ەرچ��اوەی  وات���ە  زەوی،  س��ەرك��ەوت��ووی 

ئابووریی كشتوكاڵی دەدرا.
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 هەڵبەتە فەرماندەكان  زۆر لە سەربازی 
ئ��اس��ای��ی چ��اك��ت��ر دەج���ەن���گ���ان، ت��اس��ی��ت��وس 
سوپای  وەسفی  لە  مێژوونووس  tacıtusی 
ڕۆم�����دا س���ك���ااڵی س����ەرب����ازی ب����ەم ج���ۆرە 
و  پ��ێ��ك��دادان  ل��ە  تەمەنێك  دەگ��ێ��ڕی��ت��ەوە"پ��اش 
هاوینە  و  سەختەكان  زستانە  بوون،  بریندار 
پر لە تاعون و نەخۆشییەكان جەنگی ترسناك،  
ئاشتیی نەگبەتی   كاتێك كە سەربازی بێپلە 
شتێكی  ئاستەم  بە  خزمەت  بۆ  بانگدەكرێت، 
زەوییەكی  ی��ان  زۆنگاوێك  پارچە  لە  كەمتر 

كوێستانی لەبری ئەوە وەردەگرێت".
و  ن��اوەڕاس��ت  س��ەدەك��ان��ی  ئیسپانیای  ل��ە 
واتە  دواییانەش  ئەم  تا  خ��واروو،  ئەمەریكای 
سەرەتای سەدەی نۆزدە، هێشتا جەنگاوەران 
ل��ە ج��ێ��ی پ����ارە، زەوی���ی���ان پ��ێ��دەدرێ��ت. ب��ەم 
یەكەم  شەپۆلی  یەكەسەربازییەكانی  جۆرە،  
و چۆنێتیی  ورد  و  توانا  و  ئەندازە  ل��ەڕووی 
لەگەڵ  فێركارییەوە كە دەبینران،  ڕابەرایەتیی 
یەكتردا جیاوازیی زۆریان هەبوو، ڕابەرایەتیی 
و  بەكرێگیرا  فەرماندەیەكی  ئەوانە  زۆرینەی 

یان یاخی بوون. 
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پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی��ش ل��ێ��رەدا ت����ەواو وەك 
هەبوو،  سەرەتایی  شێوەیەكی  و  ئ��اب��ووری 
نەبوو،  ن��ووس��راو  بە  فەرماندەكان  زۆرب��ەی 
ژی��ان��ی س��وپ��ا وەك  ب���وو،  ب��ەزارەك��ی  بەڵكو 
خ���ودی ئ��اب��ووری  واب��ەس��ت��ەی زەوی ب��وو، 
كار  كەلوپەلی  وەك  دروس���ت  چەكەكانیش 
لەسەر زەوی ستاندارد نەبوو، كاری دەستی 
كشتوكاڵی خۆی لە جەنگی تۆن بەتۆندا، خۆی 
سوودمەندنەبوونی  س���ەرەڕای  دەبینییەوە، 
قوواڵیی  وەك  چ��اك  چەكی  ل��ە  س��ن��ووردار، 
تۆپی  و  فالفین  و  ونبوری  كەمانی  و  ب��ەرد 
سەرەتایی، بە درێژایی هەزاران ساڵ  شێوەی 
و  كوشتار  لە  ب��وو،  بریتی  جەنگ  بنەڕەتیی 
چەكدار  و  س��ەرب��ازی  ڕووب���ەڕووب���ون���ەوەی 
شمشێر  و  دەسكدار  نێزەی  وەك  چەكی  بە 
پشتیان  ج��ەن��گ��اوەران  ت��ر،  و شتی  ت��ەور  و 
ب��ە م��اس��وول��ك��ەی خ��ۆی��ان دەب��ەس��ت، هەموو 
ئەوانەش بۆ شەڕو شۆڕی لەو دەوروبەرانە 
دروستكرابوون، لە شانۆی پڕ لە نەخشونیگاری 
فاتیح  ولیامی   bayeux ب��ای��و  بەناوبانگی 
نیشانیداوە، كە چەخماخێك بە دەوری سەری 
واتا  دواییانەش  ئەم  تا  دەسووڕێنێت،  خۆیدا 
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سااڵنی 1650-1700  تەنانەت لە فەرماندە 
شەڕی  لە  كە،  چ��اوەڕوان��دەك��را  بەرزەكانیش 

تۆن بەتۆندا هاوبەشی بكەن.
  martin van creveld ڤانكرڤلد  مارتن 
كە  ك��ردووە،  بەوە  ئاماژەی  مێژوونووس  ی 
فریدریكی گەورە ) دەشێت یەكەمین فەرماندەی 
گشتیی هێزەكان بووبێت، كە هەمیشە لەجیاتی 

زرێ بە جلی لۆكەوە نیشاندەدرا(.
ئ��ەوان  كە"ویتفوگل"  كۆمەڵگەیانەدا  ل��ەو 
پەیوەست   ( وات��ە  هایدرۆلیك  كۆمەڵگەی  بە 
ب��ە ج��ووڵ��ەی ئ����اوەوە( ن��اودەب��ات، وات��ە ئەو 
پ���رۆژەی  ب��ە  پێویستی  ك��ە  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ان��ەی 
كەرەستەی  بوژاندنەوەی  ئاودێریی  گەورەی 
بەكۆمەڵی هێزی كار و پەیدابوونی سیستمی 
ڕەسمی  پێكهاتەی  سەرەتای  و  بەڕێوەبردن 
هەلومەرجی  ی��ان  س��ەرب��ازی،  هەمیشەیی  و 
ئ���اب���ووری و س���ەرب���ازی و ج���ی���اواز ه��ەی��ە، 
ڕاستەقینە  شەڕی  بێت  واش  ئەگەر  تەنانەت 
كاری ڕووب��ەڕوو  بە شێوەی  بڕێكی زۆر  بە 
وابەستە بە تاك مایەوە، بەكورتی جەنگەكانی 
ش��ەپ��ۆل��ی ی��ەك��ەم م����ۆری ح��اش��اه��ەڵ��ن��ەگ��ری 
بە  یەكەمی  شەپۆلی  كشتوكاڵی   ئابووریی 
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سەرهەڵدانیانە،  هۆكاری  كە  ناوچاوانەوەیە، 
نییە،  تەكنەلۆژییەوە  الیەنی  لە  تەنیا  ئەمەش 
پەیوەندیی  و  ساماندارییەوە  الیەنی  لە  بەڵكو 
لۆجیستی و سیستمی بەڕێوەبردنی سیستەمی 
پاداشت و شێوەكانی فەرماندەیی و پێشكەوتنە 

فەرهەنگییەكانیشەوە هەر ڕاستە.
هەرشۆڕشێكیش لە سیستمی بەرهەمهێنانی 
س���ام���ان���دا، ك���ە ب���ە داه���ێ���ن���ان���ی ك��ش��ت��وك��اڵ 
ه��اوش��ێ��وەی  شۆڕشێكی  دەستیپێكردبێت، 

سیستمی جەنگكردنی بەڕێخستووە.


جەنگیشەپۆلیدووەم
شەپۆلی  دووەمین  پیشەسازی،  شۆرشی 
شەپۆلە  ئ��ەم  بەڕێخستنی  م��ێ��ژووی  گۆڕینی 
شێوەی دابینكردنی ژیانی ملێۆنان كەسی گۆڕی، 
و جارێكی تر جەنگ گۆڕینی پەیداكردنی )سامان 
بە  دروست  ڕەنگپێدایەوە،  خۆیدا  لە  كار(ی  و 
هەمان جۆر، كە بەرهەمهێنانی بەكۆمەڵ بنەمای 
ب��وو،  پیشەسازی  ئابوورییەكانی  ت���ەوەری 
تەوەری  بنەمای  ب��ەرەو  بەكۆمەڵیش  فەوتانی 
ئابووری  پیشەسازیی  س��ەردەم��ی  لە  جەنگ 
دیاری  نیشانەی  بە  بەكۆمەڵ  فەوتانی  گ��ۆڕا، 
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كاتێك  دەمێنێتەوە،  دووەم��ی  شەپۆلی  جەنگی 
كە لە كۆتاییەكانی 1600 دا دەستیپێكرد، واتە 
ماتۆڕی هەڵمی بۆ دەرهێنانی ئاو لە كانزاكانی 
و  گۆڕی  زانستی  نیوتن  پێناسەكرا،  بەریتانیا 
كارگەكانیش  نوێكردەوە،  فەلسەفەی  دیكارت 
خاڵ بەخاڵی زەوییان داپۆشی و بەرهەمهێنانی 
بەكۆمەڵی پیشەسازی لە خۆرئاوادا وردە وردە 
بووە  جەنگیش  گ��رت��ەوە،  دێهاتەكانی  جێگای 
شێوەیەكی پیشەسازی، بەرهەمهێنانی بەكۆمەڵ 
بەكۆمەڵ  سوپاسازیی  لەگەڵ  ب��وو  بەرامبەر 
بۆ  ئامادەكردنی  وات��ە    levee en masse
خزمەتی سوپاكان بەكۆمەڵ، كە خاوەنی شوێن 
سەرۆكی تایەفە یان فەرماندەی جەنگ سامانی 
بۆ دابیندەكرد، ئەوان نەك هەر بەوان  بەڵكو 
بۆ دەوڵەتی میللی بە مۆدێرین وەفا داربوون، 
بەاڵم  نەبوو،  نوێ  خزمەتی سەربازی شتێكی 
میللەت  ت��ەواوی  چەكداركردنی  بیرۆكەیەكی 
یان  ه��اوش��ار    Aux Armes citoyens
چەكداربن، بەرهەمی شۆڕشی فەڕەنسا كە تا 
ڕاددەیەك نیشانەی گێژاوی ڕژێمی ڕابردووی 
كشتوكاڵی و پەیدابوونی سیاسەتی بۆرژوازی 

مۆدێرن بوو.
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مێژوونووسی   )R.RPOLMER( پاڵمەر 
زانكۆی یەیل دەنووسێت، لەدوای ساڵی 1792وە 
وەك شەپۆلێكی نوێبوونەوە لە جەنگدا، شۆڕشێك 
س��ن��وورداری سیستمی  ك��ە جەنگی  پ��ەی��داب��وو، 
ڕابردووی بە جەنگێكی بێسنوور بۆ سەردەمێكی 
دواتر گۆڕی، بەر لە شۆڕشی فەڕەنسا لە بنەڕەتدا، 
و  هاونیشتیمانیان  لەنێوان  بوو  پێكدادان  جەنگ 
پێكدادان  ڕووداوە  ئەو  پاش  فەرمانڕەواكاندا، 
گۆڕا بۆ پێكدادانی خەڵك لەنێوان خۆیاندا، جەنگ 
بە شێوەیەكی زیادەڕۆیی، پێكدادان بوو لەنێوان 
داواكراوەكان  سەربازە  لە  پێكهاتوو  سوپاكانی 

لەالیەن حوكمەتەوە .

یاداشتگەل
 بە پەیدابوونی لقی تایبەتمەندیی لە سوپادا 
لە  وەرگ���ی���را،  پیشەسازییش  داب��ەش��ب��وون��ی 
سوپاشدا سیستمی بەڕێوەبەرایەتیی دێوئاسا 
فەرماندەیی  دەستەی  سوپادا  لە  گەشەیكرد، 
دەستووری  مەبەست  زۆر  بۆ  دامەزرێندرا، 
ژم��ارەی  گرتەوە،  زارەك��ی  جێگای  نووسراو 
یاداشتەكان چ لە كار و كاسپیدا و چ لە مەیدانی 
جەنگدا، بەیەكسانی بەرەو زیادبوون ڕۆیشت.
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بەعەقاڵنیكردنی  ج��ی��گ��ای��ەك��دا  ل��ەه��ەم��وو 
ڕۆژانە،  كاری  دەستووری  بووە  پیشەسازی 
 meirian and هەریز  س��ۆزی  و  )میریون 
susie hrries (لە كتێبی سەربازانی هەتاودا 
مێژوویەكی  كە     soldiers of the sun
سەرنجڕاكێشی سوپای ئیمپڕاتۆریەتی ژاپۆنە، 
دەن��ووس��ێ��ت" دەی���ەی 1880س��ااڵن��ێ��ك ب��وو، 
بوو،  دروس��ت  تیادا  سوپایەی  ئەو  تیایدا  كە 
پێكهاتەی پیشەیی تیادا بەرپا بوو، كە توانای 
دانانی  و  سیاسەت  سیخوڕی  كۆكردنەوەی 
بەكارهێنانی  و  ئاراستەكردن  بەرنامەڕێژیی 
بەڕێوەبردنی  و  ئاڵوگۆڕ  كەلوپەل  و  فێركار 
هێزی چەكداری مۆدێرنی هەبووە، سەردەمی 
جەنگی  ڕی��ز،  چەكی  بەرهەمهێنانی  ڕێ��گ��ای 
هێزی  لە  ت��ەواو  جۆرێكی  چەند  و  میكانیزم 
سوپای هەمواركرد، بەوجۆرەی كە دەیبینن بوو 
بە بونیادنەری تەكتییكە نوێیەكانی پیشەسازی، 
هەروەك بووەهۆی چاككردنی شەقامەكان و 
لەنگەرەكان و دابینكردنی وزە و پەیوەندی بۆ 
كەرەستەی  هەروەها  سامان،  كۆكردنەوەی 
میللیی  دەوڵەتی  بەردەستی  خستە  كاراتری 
مۆدێرن، هەموو ئەو پێشكەوتنانە لە پێوەری 
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نائاسایی  بە  سەربازیدا  كردەوەی  سەرەكبی 
زیادكرد.

سەرتاسەری  لە  دووەم  شەپۆلی  كە  هەر 
جیهاندا سەریهەڵدا، ئیتر نێوەندەكانی شەپۆلی 
سیستمێكی  ب���وون،  ون  و  ش��پ��رزە  دووەم 
بەرهەمهێنانی  كە  سەریهەڵدا،  كۆمەاڵیەتی 
پەیوەندی  بەكۆمەڵ  فێركاریی  و  بەكۆمەڵ 
بە كۆمەڵ و خەرجیی بەكۆمەڵ زیاتر لەگەڵ 
چ��ەك��ی ك��وش��ت��اری ب��ەك��ۆم��ەڵ��دا، ج��ۆرێ��ك لە 

پابەندبوونیان هەبوو.

هێمایبەرهەمهێنانیمەرگ
كاتی  لە  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
بە  پشتبەستن  بە  دووەم��دا،  جیهانیی  جەنگی 
بونیادی پیشەسازیی خۆی، بۆ دەستگەیشتن 
بە سەركەوتن نەك هەر 15 ملیون سەربازی 
ڕەوانەی جەنگ كرد، بەڵكو نزیكەی 6 ملیۆن 
ه��ەزار   300 لە  زیاتر  و  ڕەش��اش  و  تفەنگ 
ف��ڕۆك��ە و س���ەده���ەزار ت��ان��ك و زرێ��پ��ۆش و 

41ملیار تەقەمەنییشی بەرهەمهێنا. 
ڕوخسارێكی  دووەم  جیهانیی  جەنگی 
ت��رس��ن��اك��ی ب��ۆ ب��ەپ��ی��ش��ەس��ازی��ك��ردن��ی م��ەرگ 
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جوولەكەیان  ملیون   6 نازییەكان  لەخۆگرت، 
ئ��ەوان��ە شتێكیان  ك��وش��ت،  ك��ارگ��ەی��ەك��دا  ل��ە 
هێنایەئاراوە، كە بەڕاستی  هێڵی بەرهەمهێنانی 
مەرگ بوو، خودی ئەو جەنگە بە كوشتنی 15 
ملیۆن سەرباز لە تەواوی واڵتاندا و نزیكەی 
30 ملیۆن مەدەنی تەواو بوو، بەرلەوەی بۆمبە 
ئەتۆمییەكان هێرۆشیما و ناكازاكی وێرانبكات، 
كوشتاری  ل��ە  ب���وو،  پێشینە  ب��ێ  جەنگێكی 
مارتی  9ی  ڕۆژی  ن��م��وون��ە  ب��ۆ  ب��ەك��ۆم��ەڵ، 
جۆری  بۆمبهاوێژی   334 نزیكەی     1945
B29ی ئەمریكی لە هێرشێكدا، )شاری تۆكیۆ(
ئەوەوە)267(  بەهۆی  بۆمببارانكرد، كە   یان 
هەزار   84 بوون،  وێران  بینا   171 و  هەزار 
مەدەنی كوژران و  40 هەزار كەسیش بریندار 
بوون، ئەمەش لە كاتێكدا بوو، كە نزیكەی 26 
ئاستی  لەگەڵ  ش��ارەك��ە  دووج���ای  كیلۆمەتر 

زەوی و خاكدا یەكسانكران.
ل��ە  گ���������ەورە  و  ل����ەن����اك����او  ه���ێ���رش���ی 
بەڕیتانیا و درسدن  كاونتری)coventry( ی 
)Dresden( ی ئەڵمانیا، چەند ناوەندێكی تری 
)كارل  ئەنجامدران،  ئەورووپادا  سەرتاسەری 
 karl fon clause( وی��ت��س   ك��اڵوس  ف��ۆن 
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س��ت��رات��ی��ژی  witz( 1780-1831ب�����اوك�����ی 
مۆدێرن بە پێچەوانەی )سون تزو(وە، باوەڕی 
وابوو "سەركەوتووترین ژەنراڵ، كەسێكە كە 
بەبێ جەنگ بە كەمترین كوشتار بە ئامانجی 
خ���ۆی ب���گ���ات"،)ك���ارل ف���ۆن ك���اڵوس وی��ت��س( 
لەگەڵ  وانەیەكی جیاوازی فێری جیهان كرد، 
ئەوەشدا ئەو لە نووسینەكانی دواتری خۆیدا 
)مێژووی یاو( باڵوكردەوە، بەاڵم ئەو حوكمە 
كە  توندوتیژییەك  بە  نەك  هەستا،  جەنگ  بە 
بگاتە دواڕاددە و لە سەرتاسەری جەنگەكانی 
سەردەمی پیشەسازیدا دەنگیدایەوە، هەروەك 
گشتی  جەنگی  ب��ۆ  گ��ۆڕی  چەمكەشی  ئ��ەو  
)total( ،كە لە بیرۆكەكەی )كاڵوس وێتس(ی 

تێپەڕاند.
بەردەوامیی  بە  جەنگی  ویتس(  )ك��اڵوس   
سیاسەت و سوپای بە هەڕەشەی ڕابەرایەتیی 
سیاسی دەزانی، )لوندروف( وای بۆ دەچوو، 
دەبێ�ت  ب��ێ��ت،  ب��ۆئ��ەوەی  ج��ەن��گ گشتی  ك��ە 
دەسەاڵتی   لەژێر  سیاسی  سیستمی  خ��ودی 
لەسەر  نازییەكان  تێوردانەرە  بێت،  سوپادا 
وەك  ب���وون،  س���وور  ئاشتی  نكۆڵیلێكردنی 
ئامادەسازیی  بۆ  سوودێكە  ئاشتی  ئ��ەوەی 
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ج��ەن��گ، وات���ە ج��ەن��گ��ی ن��ێ��وان ج��ەن��گ��ەك��ان��ە، 
جەنگی  بە  سەبارەت  )لوندروف(  تێۆرەكانی 

تۆتاڵ لەوەش زیاتر دەڕۆیشتن.
واتە  فراوانتردا،  مانایەكی  لە  تۆتاڵ  جەنگی 
جەنگێك كە هەموو الیەنە سیاسی و ئابووری و 
فەرهەنگی و هەروەها پڕوپاگەندە بەیەكدابدات، 
و تەواوی كۆمەڵ بگۆڕێت بۆ ماشێنێكی جەنگی، 
پیشەسازی  شێوەیەكی  بەعەقاڵنیكردنە  ئ��ەم 
پ��ێ��ش��ك��ەوت،  خ���ۆی  دواڕاددەی  ت��ا  ك��ە  ب���وو، 
واتە  تیۆری،  سیستمێكی  ئ��اوا  ناوەكی  مانای 
پێشینەسازی matim ization   ، وێرانكاری 
  b.h. liddellhaet  )بەو جۆرەی كە)لیدڵ هارت
بیری  م��ێ��ژووی  دەرب����ارەی  بەرهەمەكەیدا  ل��ە 
بە درێژایی یەك سەدە  ستراتیژی، دەنووسێت 
یاسای بنەڕەتی فێركاری سەربازی، بووەهۆی 
لە  دوژم��ن  بنەڕەتییەكانی  هێزە  تێكشكاندنی 
ڕاستەقینە  ئامانجی  تەنیا  كە  جەنگدا،  مەیدانی 
پێكدەهێنێت، ئەم یاسایەش هەمووان پەسەندیان 
سەربازییەكانیشدا  فەرمانە  ت��ەواوی   لە  ب��وو، 
جەنگییەكاندا  زانكۆ  هەموو  لە  و  گێڕا  رۆڵ��ی 
دەبوو،  یەقین  و  ڕەها  ئاوا  یاسایەكی  خوێندرا. 
فەرماندە گەورەكان  و وانەبێژان و تیۆری جەنگ 
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ن��ۆزدەی��ەم  س��ەدەی  لە  ب��ەر  سەردەمەكانی  لە 
سەردەمی  سەردەمانە  ئەو  بەاڵم  شپرزەبكات. 
بەر لە سەردەمی پیشەسازی بوون، چەمكەكانی 
لە  ب��ەر  بەكۆمەڵ  كوشتاری  و  تۆتاڵ  جەنگی 
شۆڕشی  پیشەسازی بوو، كە بە جۆرێكی فراوان 
نەتەوەیی  ڕەوت��ی  لەگەڵ  لەبەرئەوە  وەرگ��ی��را، 
كۆمەڵگەی ئابووری، واته  شارستانیی شەپۆلی 
دووەمدا گونجاو بوو، بەكردەوە جەنگی تۆتاڵ 
جیاكاری لەنێوان ئامانجی سەربازی و مەدەنی 
كوێركردەوە،  بەتەواوی لەناویبرد،  لێرەوە وا 
هەوڵەكانی  بە  كۆمەڵ  هەرشتێك  كە  دادەن���را، 
بە  بێت  هەرشتێك  ئیتر  بگات،  تۆتاڵ  جەنگی 

ئامانجی ڕەوا دەژمێردرا. 
ژانەراڵ  )Curtis lemay(ی  لومی  كورتیس 
و فەرماندەی هێرشكردنە سەر تۆكیۆ، كە دواتر 
ئاسمانیی  ستراتیژی  ی��ەك��ەی  س��ەرۆك��ی  ك��رای��ە 
 ،  u.s sttategic air commandئ��ەم��ری��ك��ا
بەكۆمەڵ  لەناوبردنی  تێوری  تەواوی  داڕێ��ژەری 
بوو، ئەو جەختی كردەوە لەسەر ئەوەی ئەگەر 
جەنگ هەڵگیرسا، هیچ هەلێك بۆ ڕیزبەندیی  بە 
ئامانج  تەكنۆلۆژیا  و  نییە  بوونی  ئامانجبوون، 

پێكانیشی  لە بەردەستدا نییە.
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فرید كاپالن fred Kaplan لە كتێبەكەیدا 
 the wizards of drن��اوون��ی��ش��ان��ی ب���ە 
mageddnon   دەنووسێت  "بە بۆچوونی 
لۆمی و بە وێرانكردنی هەموو شتێك، دەكرێت 
لە  بنەڕەتی  خاڵی  بێ�ت،  بەدەست  سەركەوتن 
دەبێت  كە  ئ��ەوەی��ە،  ستراتیژیدا  بۆمببارانی 
گ���ران و ب��ەك��ۆم��ەڵ ب��ێ��ت، ل��وم��ی پ��اس��ەوان��ی 

بۆمبهاوێژەكانی ئەمریكا بوو". 
هێزەكانی  ك��ە  كاتێك   1960 دەی��ەی  ل��ە 
بەرامبەر  ل��ە  ئەڵمانیا  ل��ە  ناتۆ  و  سۆڤیەت 
ب����وون،  چ��ەك��ی ئەتۆمی  ی��ەك��ت��ردا وەس��ت��ا 
بۆ  ب��چ��ووك  م��ەی��دان��ی جەنگی  ب��ۆ  گ��ون��ج��او 
داهاتووبینیی  زی��ادك��را،  ب��ارووت��خ��ان��ەك��ان��ی 
ج��ەن��گ��ی، س���وودوەرگ���رت���ن ل���ەم چ��ەك��ان��ە و 
تانكەكان،  گەورەكانی  كۆمەڵە  خاپووركردنی 
جیهانیی  جەنگی  دوای  بەرجەستەدەكات، 
جەنگی  سەردەمی  سەرتاسەری  لە  دووەم 
فراوان  وێرانكاریی  هێزی  ترۆپكی  س��ارددا، 
دوو  نێوان  پەیوەندیی  ئەتۆمی  چەكی  ،وات��ە 

زلهێزە گەورەكەی لەژێر دەسەاڵتدا بوو.
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تارماییمەرگبار
دوای  س��ەردەم��ی  لە  پیشەسازی  كە  ه��ەر 
جەنگی جیهانیی دووەم، گەیشتە ترۆپكی خۆی، 
لەناوبردنی بەكۆمەڵیش لە چوارچێوەی پالنی 
كە  هەبوو،  ناوەندی  ڕۆڵی  هەمان  سەربازیدا 
ئابووریدا  زانستی  لە  بەكۆمەڵ  بەرهەمهێنانی 
و   1970 دەیەكانی  لەكۆتایی  ب��ەاڵم  هەیبوو، 
سەرەتای دەیەكانی 1980، كاتێك تەكنۆلۆژیا 
و بیرۆكە كۆمەاڵیەتییەكان و هێزەكانی شەپۆلی 
سێیەم، كۆمەڵگەی بە كۆمەڵی شەپۆلی دووەمی 
نوێ  خوێندنەوەیەكی  ف��ش��ارەوە،  ژێ��ر  خستە 
سەریهەڵدا، لە بواری تەكنەلۆژیا و پیشەسازیدا. 
چەندین  بچووك  ڕۆبۆتێكی  دورتسكردنی  بۆ 
بەشێكیاندا  لە  بەستران،  كۆنگرە و كۆنفڕانس 
لە كێبڕكێی  بونیادی كرا،  بە گرفتێكی  هەست 
ب��ۆردی چەكداری  و خێرایی و  فراوانكردنی 

نهێنیی چاكسازیدا.

جەنگیئاسمانیووشكانی
)دۆن ستار( پیاوێكی كەڵەگەت و كەتە بوو، 
چاویلكەیەكی  ب��وو،  خۆڵەمێشی  قژی  و  چاو 
ئارامیش  ئاوازێكی  بە  لە چاودا بوو،  )پنسی( 
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وێنەكیشان  و  دارت��اش��ی  ل��ە  چ��ێ��ژی  دەدوا، 
كەوتبووە  ك��ە  دەبینی،  ماڵەهاوینەكەیدا  ل��ە 
ك���ۆل���ۆرادۆ  ئ���ارام���ی  و  چ���ۆڵ  كوێستانێكی 
چوار  كتێبخانە  ب��ەوردی  ئەو  coloradoوە، 
بە  ك���ردب���وو،  پ��ێ��ڕس��ت  كتێبییەكەی  ه����ەزار 
لیتی  ن��اوی)  كە  هاوسەرەكەی،  هاوڕێیەتیی 
ltty  (بوو، ساڵی جارێك دەچن بۆ كەنەدا، تا 
stratfordی  ستراتفورد  ڤیستیڤالی  لە  لەوێ  

شكسپیردا بەشداریبكات.
ئ��ەو زی��ات��ر ل��ە س��ەرۆك��ی زان��ك��ۆ دەچ��ێ��ت، 
پۆستەی  ئ��ەو  م��اوەی��ەك  سەربازێكیش  وەك 
هەبوو، هەڵبەتە لە زانكۆیەكی ئاساییدا، )ستار( 
بوو،  لەئەستۆ  ڕۆشنبیری  مەشقی  فەرماندەی 
ب��ۆ س��ەرل��ەن��وێ دروس��ت��ك��ردن��ەوەی كەسێتیی 
كە   ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  سوپای 
له دوای جەنگی ڤێتنامەوە تووشی داڕمان ببوو، 
بەوەش توانیی ئەو حاڵەتە لە جەنگی كەنداودا 
بگەیەنێتە ترۆپكی خۆی، ئەو بەسەركەوتوویی 
كۆمەكی دووبارەدەرخستنەوەی گەورەترین و 
ئیداریترین و سەركەشترین نێوەندەكانی جیهانی 
كرد، كارێك كە ژمارەیەكی كەم لە دەریاوانانی 

پیشەسازی، سەروكاریان  لەگەڵیدا هەیە.
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نەدەكرد،  ب��ەوە  هەستی  جیهان  بەڕاستی 
جەنگی  س��ەرەت��ای  ل��ە  )س��ت��ار(  سێبەری  ك��ە 
كەنداودا بەسەر )سەدام حسێن(ی دیكتاتۆری 
عێراقەوە هەبوو، لەبەرئەوە هەر بەو جۆرەی، 
)دۆن  و  م��ۆرل��ی(  )دۆن  ئ���ەوە  بینیمان  ك��ە 
لە  لەوەوپێش  دەی��ەی��ەك  كە  ب��وون،  ستار(ی 
دەستپێكی ئەو جەنگەوە بیركردنەوەی جەنگی 
)ستار(  پێكردبوو،  دەست  شەپۆلی سێیەمیان 
منداڵی گێژاوەكانی دەیەی 1930 بوو، باوكی 
فرۆشی  مۆبیلیات  كۆگایەكی  ل��ە  م��اوەی��ەك 
لە  ناوچەیی،  ڕۆژنامەیەكی  بۆ  ه��ەروەه��ا  و 
دەڤەری كوێستانێكی قەرەباڵغی تانزانیا كاری 
دەكرد، بەاڵم لە هەمان كاتدا ئەفسەری گاردی 
میللی بوو، )دۆن( بەالی ئەو جەنگاوەرانەی لە 
وەك  شارەكەیەوە،  دەهاتنە  هەفتەدا  پشووی 
هاوشێوەی  جلوبەرگی  كە  واب���وو،  مندالێك 
ڕیزەكانیانەوە  بەردەم  لە  و  دەپۆشی  ئەوانی 

وەك ئەوان دەڕۆیشت.
لە ساڵی 1943 دا پریشكەكانی جەنگی 
جیهانی  س��ەرت��اس��ەری  دووەم،  جیهانیی 
وی��الی��ەت��ە  س���وپ���ای  ل���ە  )دۆن(  گ���رت���ەوە، 
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نووسیی،  خ��ۆی  ن���اوی  ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��دا 
ل���ەب���ەرئ���ەوەی ت���ام���ەزرۆی ج��ەن��گ ب���وو، 
هەستیار،  و  بەهۆش  فەرماندەیەكی  بەاڵم 
به زوویی ئەوەی دەرخست، كە لە زهنییەتی 
باشی  توانایەكی  و  دوورب��ی��ن��ی  )س��ت��ار(دا 
و  هاندا  ستار(ی  ئ��ەو)  هەیە،  فەرماندەیی 
بخوێنێتەوە،  كتێبێك  چەند  كە  ڕێنماییكرد، 
سێ   داوایكرد  و  هەڵیبژاردبوون  خۆی  كە 
بكات،  زیندانی  خۆی  ژوورێ��ك��دا  لە  هەفتە 
ئەو كتێبانە بخوێنیتەوە، پێیشی وت )ستار( 
دەبێت تۆ لە تاقیكردنەوەی چوونە ناو )وێت 
پۆینتدا( بەشداری بكەیت، كاتێك كە )ستار( 
ن��اڕەزای��ی دەرب���ری و وت��ی، ك��ە دەی��ەوێ��ت 
لە  عەریفەكە  جەنگ،  بەرەكانی  بۆ  بچێت 
وەاڵمدا پێیوت، " بڕیار نییە كە ئەم جەنگە 
جەنگی  لە  من  درێژەبكێشێت،  هەتایە  هەتا 
جیهانیی یەكەمەوە لەم سوپایەدام، هەمیشە 
هەیە،  چاك  ئەفسەری  بە  پێویستی  سوپا 
ئەفسەرێكی  بە  نابیت  یەكسەر  تۆ  هەڵبەتە 
بەاڵم  ناڕێكوپێكی،  مەدەنییەكی  تۆ  چ��اك، 
من دەمەوێت تۆ بەرزبیتەوە و دەستبكەیت 
ئەفسەر  بە  ببیت  بۆئەوەی  خوێندنەوە،  بە 
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ناو  ئ��ازای  و  خوێنەوار  فەرماندەیەكی  و 
سوپای واڵتەكەمان".

ساڵی 1948 )ستار( كە وەك خۆبەخش لە 
ئەكادیمیای سەربازیی سوپادا بەشداریكردبوو، 
بە پلەی )ستوانی دووەم( دەرچوو، كاتێك كە 
بوو،  الو  ئەفسەرێكی  ئەو  بوو،  تەواو  جەنگ 
ستوونی  و  ئاسایی  شێوەیەكی  بە  )س��ت��ار( 
ڕیزەكانی  ناو  سەربازییەكانی  پلە  سەرجەم 
ڕاوێژكاری   1950 ساڵی  وەرگ��رت،  سوپای 
دوات��ری��ش  ب��وو،  سوپا  زرێپۆشەكانی  تیمی 
لەناو  هەواڵگری  و  زانیاری  ئەفسەری  وەك 
كرد،  خزمەتی  كۆریا  لە  هەشتەمدا،  سوپای 
دەی����ەی1960 ڕووب��ەڕووب��ون��ەوە  ل��ە  كاتێك 
ڤیتنامدا  و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لەنێوان 
بە  بوو  )ستار(  بینی،  بەخۆیەوە  فراوانبوونی 
كە  واڵتەكەی،  سوپای  لە  تیپێك  فەرماندەی 
یەكەی  تێكدانی  و  هەڵوەشاندنەوە  ك��اری��ان 
دەشتنیشانكردنی  و  زرێ��پ��ۆش  و  میكانیكی 
یەكەكانی دوژمن بوو، لە ساڵی 1970 دا بوو 
بە فەرماندەی لیوای یانزدە، كە بە )سوارەی 

زریپۆش(ناسراوبوو.
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لێدانیجەنگەڵ
مۆتۆریان،  ژنەراڵ  وەكو  ئەمریكا  سوپای 
تا ڕاددەیەك بە شێوەیەكی تەواو، بۆ جیهانی 
ه��ەروەك  ب��وو،  ڕیكخراو  دووەم���ی  شەپۆلی 
ك��ۆم��پ��ان��ی��اك��ان ب��ۆ ك�����ردەوەی ب��ەك��ۆم��ەڵ و 
لەڕاستیدا  بوو،  دان��راو  بۆ  نەخشەی  هێڵناس 
یەوە،  سپی(  )كۆشكی  لەناو  ڤیتنام   جەنگی 
دەك����را،  زۆر جار  بێەل س��ەرك��ردای��ەت��ی  ب��ە 
ئامانجەكانی  خۆی  خ��ودی  بە  سەرۆككۆمار 
سوپایە  ئەو  دەستنیشاندەكرد،  بۆمبباران  بۆ 
لە سیستمێكی بەرێوەبردنی قورس بەهرەمەند 
توانا  فێڵی  لەسەر  كە  جەنگانەی  ئ��ەو  ب��وو، 
لە  بەشەكانی  نێوان  پەیوەندیی  دەوەس��ت��ا،  
بە  ڤێتنامی  كە  سەردەمێك  ترازاندبوو،  یەك 
ئەو  بەڕێخست،  شەپۆلی  فراوانیی  پێوەری 
ب��ەاڵم بۆ  سوپایە زۆر چ��اك ك��اری دەك���رد، 
خراپ  بچووك  پێوەری  بە  پارتیزانی  جەنگی 
ڕێكخرابوو، لەگەڵ ئەمەشدا ئەوەی )ستار( بە 
تاقیكردنەوەی نەگبەتیی سوپا لە ڤیتنام ناوی 
هەبوو،  پۆزەتیفیشی  كاریگەرییەكی  دەب��رد، 
 selfanalysisب��ووەه��ۆی ب��ەخ��ۆداچ��وون��ەوە
،كە چەندین جار قووڵتر و ڕاستگۆیانەتر بوو، 
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گەورەكان  كۆمپانیا  زۆربەی  سیستمەی  لەو 
ئەنجامیاندەدا.

بوو،  زاڵ  واقیعێكی  هێشتا  سارد  جەنگی 
بەسەر ژیانی نێونەتەوەییدا، لە هەمان ڕۆژگاردا 
ق��ێ��زەون��ەك��ەی��ەوە،  شكستە  ب��ەه��ۆی  ئەمریكا 
هیچ  سوڤیەتیش  یەكێتیی  دەچەشت،  ئ��ازاری 
نیشانەیەكی هەڵوەشانەوەی پێوە دیار نەبوو، 
هێشتا  كۆمۆنیست(  پارتی  و  برژنیف  )لیونید 
لە مۆسكۆ هێز و دەسەاڵتیان هەبوو، سوپای 
دەچوو،  كیلۆیی   300 گورگێكی  لە  سۆڤیەت 

كە لە قەفەس ڕزگاری بووبێت.

هێشتنەوەیدێولەبتڵدا
سۆڤیەت  ناسراوەكانی  سوپا  لەبەرئەوەی 
و  بوون  گ��ەورە  ئەوەندە  خۆرهەاڵت،  بلۆكی  و 
خۆرئاوا  لە  جار  چەندین  تانكەكانیان  ژم��ارەی 
زیاتر بوو، سەركردەكانی ناتۆ هیچ ڕێگایەكیان 
بەبێ   بتوانن  هێزەكانیان  ك��ە  ن��ەدەب��رد،  ش��ك 
هێرشی  وەاڵمی  ئەتۆمی،  چەكی  بە  پشتبەستن 
سوپای سوور بۆ ئەورووپای خۆرئاوا بدەنەوە، 
بۆ  ن��ات��ۆ  پێشبینییەكانی  ت����ەواوی  ل��ەڕاس��ت��ی��دا 
لە  سوودوەرگرتن  بە  ئەڵمانیا،  لە  بەرگریكردن 
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ئەگەر  ب��ەاڵم  ب��وو،  پێشبینیكراو  ئەتۆمی  چەكی 
چەكە  ئەو  و  ببینرایە  ئەتۆمی  چەكی  لە  سوود 
بەكاربهێنرایە، ئەوا بەشێكی گەورە لە ئەڵمانیای 
خۆرئاوا، كە ناتۆ بەرگری لێ دەكرد وێران دەبوو.
1976دا  ساڵ  لە  ستار(  )دۆن  كە  كاتێك 
پێنجەمی  س��وپ��ای  ف��ەرم��ان��دەی��ی  پۆستی  ب��ۆ 
لە  خاڵ  ناسكترین  واتە  ئەڵمانیا  لە  ئەمریكا، 
ئەوەی  بە چاوی خۆی  ڕەوانەكرا،  ئەورووپا 
نزیكی  گ���اپfulda gap((ی  فۆڵدا  كە  بینی، 
كە  ب��وو،  جێگایەك   Kassel كاسیل  ش��اری 
ئەگەر جەنگ ڕوویبدایە سوڤیەت یەكەم جار 
لەوێوە هێرشی دەكرد، ئەوەشی بۆ دەركەوت 
ئەگەر جەنگی ئەتۆمی دەستی پێبكردایە، ئەوا 
بچێتە  دەیتوانی  سۆڤیەت  سوپای  بەئاسانی 

ناویەوە.
ب��ەك��ورت��ی )س���ت���ار( ل��ەن��اك��اودا خ���ۆی لە 
بینییەوە،  سۆڤیەتدا  وەك  زلهێزیكی  بەرامبەر 
بابەتەكە  بناغەی  )ستار(ەوە  بەالی  ئەگەرچی 
)ن��ەدەب��وو هیچ  ب��وو، پێیشی واب���وو  ڕۆش��ن 
كەسێك دێو لە ڕامكردن نەهاتووی  ئەتۆمی 
لە شووشەكەی خۆی دەربهێنێت(، بەم جۆرە 
دەبوو خێرا و بۆ بەرگریكردن لە خۆی)بەبێ 
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بەرامبەر  لە  ئەتۆمی(  چەكی  بە  پشتبەستن 
ڕێگاچارەیەك  سۆڤیەتدا،  گ��ەورەك��ەی  هێزە 
وەرگرتنی  بۆ  كە)ستار(  كاتێك  بدۆزێتەوە، 
پ��ۆس��ت��ەك��ەی چ���ووە ش��وێ��ن��ەك��ە، س���وور بوو 
بەبێ   جەنگدا  لە  سەركەوتن  ئ��ەوەی  لەسەر 
)چەكی ئەتۆمی( ئەگەرێكی شیاوە، بەاڵم  نەك 

بە پشتبەستن بە مەشقی ئاسایی.

بلیتێكبۆتەلئەبیب
پەیداكردبوو،  بە)ستار(  ب��اوەڕی  ئ��ەوەی  
سێ   ك��ە  ب��وو،  دڕن��دان��ە  ك��ورت��ی  پێكدادانێكی 
س���اڵ ل��ەم��ەوب��ەر ڕووی���داب���وو، ل��ە دووری���ی 
ئەڵمانیا  خۆرهەاڵتی  لە  كیلۆمەترەوە،   3200
یەكێك  جۆالن،  بەرزاییەكانی  سنووری  لە  و 
مێژووی  لە  زرێپۆش  جەنگی  گەورەترین  لە 
زرێپۆشی  ئەفسەرانی  ڕووی��داب��وو،  م��رۆڤ��دا 
هەموو واڵتان، دەبێت دەیان ساڵ لەو پێكدادانە 
بكۆڵنەوە، كە لەناكاو سوپای میسر و سوریا 
هێرشیانكردە سەر ئیسرائیل،  ئیسرائیلییەكان 
لە جەنگی 6 ڕۆژی 1967 ، سوپای واڵتانی 
عەرەبیان   تێكشكاند و هێزە ئاسمانییەكەشیان 
واڵتانی  هێزی    1973 لە  بەاڵم  وێرانكردن، 
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عەرەبیی خۆیان، كە بە شێوەیەكی زۆر باش  
وایان  كردبوو،  مەشقیان  و  پڕچەككرابوون 
بۆ  و  بەیەكجاری  دەتوانن  كە  دەكرد  هەست 

هەمیشە ئیسرائیل تێكبشكێنن.
سەر  هێرشیانكردە  س��وری��ا  ه��ێ��زەك��ان��ی 
باكووری ئیسرائیل، پێنج لەشكر بە بەشداریی 
پشتیوانیی  و  س��ەرب��از  ه��ەزار   45 لە  زیاتر 
ت��ۆپ،   و  ه���اوەن  ه����ەزاران  ت��ان��ك و   1400
زۆرینەی دەروازە سنوورییەكانی ئیسرائیلیان 
داگیركرد، هێزە زرێپۆشەكانیان كە پێكهاتبوو 
لە ج��ۆری)62t(ی سۆڤیەتی، لەو سەردەمەدا 
لە  بوو،  دروستكراو  تانكی  پێشكەوتووترین 
ئیسرائیلی  الوازی  تیپی  دوو  بەرامبەریاندا 
و  تیپیی حەوتەم  باكووردا  بەشی  لە  هەبوو، 
 6 بەگشتی  كە   ،  188 تیپی  لەخواریشەوە 
هەزار سەرباز لەگەڵ 170 تانك و 60 تۆپ 

لە جەنگدا بوون،
 ب�����ەاڵم س��������ەرەڕای ئ����ەم ج��ی��اوازی��ی��ە               
س��ەرس��وڕه��ێ��ن��ەرە، ئ��ی��س��رائ��ی��ل ت��وان��ی��ی لە 
لە  هەربۆیە  بێت،  س��ەرك��ەوت��وو  جەنگەكەدا 
)ستار(  بەریتانیا   1974 شوباتی  سەرەتای 



75جهنگودژهجهنگ

و ژم���ارەی���ەك ل��ە ئ��ەف��س��ەران��ی زرێ��پ��ۆش��ی 
و  ئاسانكاری  ل��ە  بەشێك  ت��ا  بانگهێشتكرد، 
مەشقی ئەو واڵتە ببینن، لەالیەن ژنراڵ تریتون 
ئابرامز Creighton abrowsی فەرماندەی 
تەلەفۆن  هێزەسەربازییەكانەوە  س��ەرج��ەم 
نزیكەكانی  كەسە  لە  یەكێك  كە  بۆ)ستار(كرا، 

لەگەڵ خۆیدا ببات، بچێت بۆ ئیسرائیل.
)س����ت����ار(ی ك���ە زۆری����ن����ەی ت��ەم��ەن��ی لە 
بەڕێكردبوو،  خوێندنەوەی جەنگی زرێپۆشدا 
س���وور ب���وو ل��ه س��ەر ئ����ەوەی ك��ە ب���ەوردی 
ب��زان��ێ��ت ل���ە ب��ەرزای��ی��ەك��ان��ی ج���ۆالن���دا چی 
لە  خۆی  كاتێك  پێنەچوو  زۆری  ڕووی��داوە، 
شكێنراو  تانكی  زۆری  ژمارەیەكی  بەرامبەر 
و زری��پ��ۆش��ی               بەخەڵووزبووی 
سوریادا بینییەوە، ئەو بست بە بستی مەیدانی 
جەنگی جۆالنی پشكنی و چەندین جار لەگەڵ 
موشەموسا   " وەك  ئیسرائیل  فەرماندەكانی 
ئەفسەرانی،  و  كادماالنی"  "ئاڤیگدور  و  پلید" 
ك��ۆب��ووەوه   تیپدا  ف��ەرم��ان��دەی  ئاستی  لە  تر 
جەنگەكەی  چیرۆكی  ت��ەواوی  دەیویست  و 

بەرزاییەكانی جۆالن بزانێت.
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غافڵگیرییقەینتەرە
خولەكی   58 و  ی��ەك  س��ەع��ات  ل��ە  جەنگ 
دەستی  ئوكتۆبەر   16 ڕۆژی  دوان��ی��وەڕۆی 
هێزەكانی  سەعاتدا   12 ماوەی  لە  پێكردبوو، 
تیپی  188 كە لە بەشی خ��وارووی مەیدانی 
جەنگەدا جێگیركرابوون، لەالیەن دوو لەشكری 
سوریاوە بە 600 تانكەوە هێرشیان كرایەسەر 
ئەفسەر  لەسەدا90ی  شكێندران،  تێكوپێك  و 
سەربازییەیان  هێزە  ئ��ەو  س��ەرب��ازەك��ان��ی  و 
هێزەكانی  ب��ری��ن��دارك��ران،  ی��اخ��ود  ك����وژران، 
سوپای سوریا تەنیا 10 خولەك لە )ڕووباری 
ئوردن و دەریاچەی جەلیل(ەوە دوور بوون، 
بەرگرییەكانیان  هێزە  كە  بەرچاو   دەهاتە  وا 
ڕاددەی��ەك  تا  سوورییەكان  و  تێكشكابوون 
ئیسرائیل(یان  سوپای  فەرماندەیی  )ناوەندی 
)هێزێكی  كاتدا   هەمان  لە  خاپووركردبوو، 
)باكووری  لە  سوریا  سوپای  تانك(ی   500
و  هێز  هەمان  بە  ج���ۆالن(دا،   بەرزاییەكانی 
توانای تیپی )7( سوپای ئیسرائیل بەرگرییان 
لەو  ت��ان��ك،  ل���ە100  پێكهاتبوو  ك��ە  دەك����رد، 
جەنگەدا كە 4 ڕۆژی خایاند، سوپای ئیسرائیل 
سوپای  زرێپۆشی  و  تانك  س���ەدان  توانیی 
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بوو  كاتێكدا  لە  ئەوەش  تێكبشكێنێت،  سوریا 
ڕووبەڕووی  ئیسرائیل،  حەوتی سوپای  تیپی 
كەمیی چەك و تەقەمینی ببووەوه  و زۆرینەی 
تانكەكانیشی تێكشكێندرابوون،13 تانك دوای 
زۆرێ��ك  پێدەكرا،  ش��ەڕی��ان  چاككردنەوەیان 
بۆ  كە  ئیسرائیل،  بریندارەكانی  سەربازە  لە 
نەخۆشخانەكان  رەوان���ەی  چ��ارەس��ەرك��ردن 
بەرەكانی  بگەڕێنەوە  ئ��ەوەی  بۆ  ك��راب��وون، 
دژی سوپای سوریا شەڕبكەن،  لە  و  جەنگ 
بە بیانووی جیاجیا خۆیان لە نەخۆشخانەكان 
دەدزییەوە، ئەو هێزە سەربازییەی ئیسرائیل، 
ئەگەرچی  ڕۆژەدا،   4 جەنگێكی  م���اوەی  ل��ە 
ل������ەڕووی چ����ەك و ژم������ارەی س���ەرب���از و 
بەاڵم  هێزی سوریا،  لە  بوو،  كەمتر  تانكەوە، 
زۆر  خواستێكی  و  بەهێز  زۆر  وره ی��ەك��ی 
سەیریان هەبوو، بۆ شەڕكردن و سەركەوتن 
ب��ەس��ەر ن��ەی��ارەك��ان��ی��ان��دا، ه��ەر ل��ەب��ەرئ��ەوەش  
توانیی  سەرسورهێنەڕدا،  دژەهێرشێكی  لە   
خاوەنی  ببێتە  و  بەدەستبهێنێت  سەركەوتن 
چ��ی��رۆك��ێ��ك��ی پ��ڕ ل��ە ه��ێ��ز و ق��ارەم��ان��ێ��ت��ی لە 
مێژووی واڵتەكەیاندا، بیرەوەرییەكانی جەنگی 
ب��اك��ووری ج���ۆالن، كرایە  ل��ە  تیپی ح��ەوت��ەم 
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كتێبێكدا  لە  و  گ��ەورە  مێژوویی  داستانێكی 
لەالیەن  ئازایەتی  بەرزاییەكانی  بەناوونیشانی 
لە  بەشێك  فەرماندەی  كاماالین(ی  )ئاڤیگدور 
تیپی حەوتەمەوە نووسراوە و)دۆن ستار(یش 

پێشەكی بۆ نووسیوە.
ب��ەپ��ێ��ی ئ������ەوەی ل����ەو ك��ت��ێ��ب��ە و چ��ەن��د 
جەنگەكاندا  م��ێ��ژووی  ت��ری  س��ەرچ��اوەی��ەك��ی 
لە  چارەنوسساز  جەنگێكی  لێوەكراوە،  باسی 
سنووری  باشووری چیای جۆالن ڕوویدا، هەر 
ئەو جەنگەش بوو، كە شێوازی بیركردنەوە و 
گۆڕی،  جەنگەوە  لەبارەی  )ستار(ی  تێڕامانی 
س��ەرب��ازەك��ان��ی  خوێناوییەكانی  ب��ەرگ��ری��ی��ە 
باكووری  لە  ئیسرائیل،  سوپای  حەوتی  تیپی 
یارمەتیدەر بوو، لەوەی  بەرزاییەكانی جۆالن 
ئیسرائیل  س��وپ��ای  س��ەرب��ازان��ی  زۆری���ن���ەی 
ئەركی  بكرێن،  ج��ۆالن  ب��اش��ووری  ڕەوان���ەی 
سنوورەیان  ئ��ەو  پاراستنی  و  بەرگریكردن 

پێبسپێردرێت.
ئەو فەرماندەیەی ئەركی سەركردایەتیكردنی 
هێزەكانی لە باشووری جۆالن پێسپێردرابوو، 
ناوی )ژه نراڵ موشە موسا پەلد( بوو، كە یەكێك 
داڕشتنی  لە  ڕۆڵ��ی��ان  فەرماندانەی  ل��ەو  ب��وو 
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ه��ەب��وو،  ئیسرائیلدا  س��ەرب��ازی��ی  ستراتیژی 
هێزەكەی )ژەنراڵ موشە( بە پشتیوانیی فڕۆكە 
جەنگییەكانی سوپای ئیسرائیل پالنی ئەوەیان 
سوپای  جبەخانەی  و  هێز  زۆرترین  هەبوو، 
گەمارۆبدەن،  )قەینتەرە(  ناوچەی  لە  سوریا 
سوریا  سوپای  لە  گ��ەورە  زیانێكی  ل��ەوێ��وە 

بدەن، تێكیانبشكێنن.
س�����ەب�����ارەت ب����ە م������اوە و چ��ۆن��ی��ەت��ی��ی 
سەركردایەتیكردنی ئەو جەنگە، )ستار( چەند 
ئیسرائیلییەكان كرد،  فەرماندە  لە  پرسیارێكی 
ل��ەس��ەر وەاڵم����ی هەندێك  ب���ەاڵم س��ەرن��ج��ی 
هەندێكیان  ب��ەوەی  ه��ەب��وو،  پرسیارەكان  لە 
)ژەنەراڵ  هێزەكەی  دەبێت  كە  واب��ووە،  پێیان 
هەبێت  پشتیوانیكردنی  ڕۆڵ��ی  تەنها  موشە( 
سەربازییەكەی  ه��ێ��زە  و  س��وپ��ا  ل��ەك��وێ��دا  و 
هێزە  ئەو  ئەوا  الوازییەوە،  كەوتە  ئیسرائیل، 
ه��ەوڵ��ی چ���ارەس���ەرك���ردن و پ��ڕك��ردن��ەوەی 
)ژەن���ەراڵ  ب��ەاڵم  هەبێت،  كەموكوڕییەكانی 
ڕەت��ك��ردووه ت��ەوە،  بیرۆكەیەی  ئ��ەو  مووشە( 
دەبێتەهۆی  تەنیا  پالنە  و  )ئ��ە  واب���ووە  پێی 
الوازبوونی زیاتری هێزەكان و سەرئەنجام بە 

شكست كۆتایی دێت، نەك سەركەوتن(.
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لە بەرامبەردا و بە هاوكاریی "ژنەراڵ خاییم 
ئەو  كە  ستاد(،  پێشووی  )سەرۆكی  بارلیف"ی 
سەردەمە ڕاوێژكاری بااڵی سەرۆكوەزیران بوو، 
پشتیوانییەكانی خۆی   هێزە  لە  بڕیاریدا سوود 
وەربگرێت، بۆ هێرشكردنە سەر سوپای سوریا، 
هێرشی  فەرمانی  گشتییەدا  شكستە  ئەو  لەناو 
تەكنیكی دەركرد و ئەم هێرشە لەجیاتی ئەوەی 
سوریا  هێزەكانی  سەرەكیی  خاڵی  ئاراستەی 
بكرێت، ئارستەی الیەكی الوەكیی سوپای سوریا 
)ژەنەراڵ مووشە( سەربازێكی  كرا، هەرچەندە 
ئەنجامدانی  پ��الن��ی  ب���ەاڵم  ل��ەدەس��ت��دا،  زۆری 
هێرشەكەی بۆ سەر هێزەكانی سوپای سوریا، 
لە بەری چەپی مەیدانی جەنگەكە زۆر ئاگایانە 
و غافڵگیرانە بوو، چونكە هاوسەنگیی هێزەكەی 
سوپای سوریای تێكدا و بەتەواوی گەمارۆدران، 
گ��ەم��ارۆدراوەك��ە،  هێزە  ن��ەك  ئەنجامیشدا  ل��ە 
ناوچەیە  لەو  سوریا  هێزەكەی  ت��ەواوی  بەڵكو 
تری  هۆكارێكی  تێكشكێندران،  و  غافڵگیركران 
لەو  ئیسرائیل  سەركەوتنی  و  سوریا  شكستی 
جەنگەدا، ئەوەبوو هێزە پشتیوانییەكانی سوریا 
ڕێگە و دەرفەتی ئەوەیان نەبوو، بچنە بەرەكانی 

جەنگ و دژی سوپای ئیسرائیل بجەنگن.
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لە    chaim Herzog ه��ی��رزوگ  خ��ای��م 
ع��ەرەب  جەنگەكانی  ن���اوی  ب��ە  كتێبەكەیدا 
ڕۆژی  نیوەڕۆی  لە   (( نوسیوێتی  ئیسرائیل 
ڕۆژ   4 واتە  ئۆكتوبەر،  10ی  چوارشەممەی 
دوای ئەوەی، كە1400 تانكی سوور سوپای 
هێڵی  كردە سەر  فراوانیان  هێرشێكی  سوریا 
پالنی  بەهۆی  ئیسرائیل،  دژی  و  ئەرخەوانی 
هێرشی پێچەوانەی سوپای ئیسرائیلەوە، هیچ 
تانكێكی سوپای سوریا لەو سنوورەدا بوونیان 
نەما، چونكە لە هەمان كاتدا، سوپای ئیسرائیل 
لەجیاتی ئەوەی تەواوی هێزەكانی ڕەوانەی ئەو 
ناوچەیە بكات، كە سوپای سوریا هێرشیانكردە 
سەر، ژمارەیەكی زۆری لە تانك و زرێپۆش و 
سوپای ڕەوانەی ناوجەرگەی سوریا بەگشتی 
و دیمەشقی پایتەختی سوریا كرد، لە كاتێكدا 
تانك و زرێپۆش و سوپای سوریا)كە خاوەنی 
جۆرەكانی  پێشكەوتووترین  و  بەهێزترین 
چ���ەك و ت��ان��ك و ف���ڕۆك���ە ب����وو( ل���ە چ��ەن��د 
ناوچەیەك بانگەوازی سەركەوتن و بەهێزییان 
دەك���رد، لە ن��اوج��ەرگ��ەی واڵت��ەك��ەدا، سوپای 
دەستبگرێت  ت��ا  پ��ێ��ش��ڕەوی��دەك��رد،  ئیسرائیل 
كە  سوریادا،  حكومەتی  و  واڵت  دڵی  بەسەر 
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ئەو  بۆیە  ب��وو،  پایتەخت  دیمەشقی  ش��اری 
شكۆی  ئیسرائیل  سوپای  پێچەوانەیەی  پالنە 
كاریگەرییەكی  زۆر شكاند،  سوپای سوریای 
سەربازان  و  سوپا  لەسەر  بەهێزی  نەرێنیی 
و ه��اوواڵت��ی��ی��ان��ی س��وری��ا دروس��ت��ك��رد، هەر 
ڕێكخراوی  پێشنیاری  لەسەر  بەناچاری  بۆیە 
ئاگربڕێكی  دیمەشق  نەتەوەیەكگرتووەكان، 
ئاكامیشدا جگە  لە  ڕاگیرا،  ئیمزاكرد و جەنگ 
لە دۆڕانی جەنگەكە، سوپای سوریا )1300( 
كەوتە  دان��ەی��ان  ك���ە)867(  ل��ەدەس��ت��دا،  تانكی 
دەست سوپای ئیسرائیل و  ئەوانەی تریشی 
نزیكەی  ك��وژران��ی   ل��ە  جگە  تێكشكێندران، 
برینداربوونی  و  سوریا  س��ەرب��ازی   3500
370 سەربازی  بەدیلگرتنی   و  تر  هەزارانی 
ئیسرائیل  سوپای  بەرامبەریشدا  لە  تریش، 
زیانێكی ئەوتۆی پێنەگەیشت، چونكە زۆرینەی 
بەركەوتبوو  زیانیان  كە  سوریا،  تانكەكانی 
بەرەكانی  ڕەوان���ەی  چاككردنەوەیان  دوای 
جەنگ كرانەوە، بە كۆی گشتی نزیكەی 100 
تانكی سوپای ئیسرائیل تێكشكێندران و 772 
سەربازیش كوژران، 65 سەربازیش لەالیەن 

سوپای سوریاوە بەدیل گیران.



83جهنگودژهجهنگ

)س���ت���ار( چ��ەن��د وان��ەی��ەك��ی گ��رن��گ��ی ل��ەو 
ڕووداوان��������ە وەرگ�������رت، ل����ەوان����ەش ڕێ���ژە 
دەستنیشان  كۆتایی  ئەنجامی  سەرەتاییەكان 
ناكات، واتا گرنگ نییە، كە چ كەسێك ژمارەی 
زۆری هەیە یان هەبێت، بە واتایەكی تر ئەو 
ل��ەدوای  ستوون  سورییەكان  كە  ڕاستییەی 
هیچ  ه��ەب��وو،  پشتیوانییان  ه��ێ��زی  س��ت��وون 
نەیتوانی  و  ن��ەك��رد  حاڵیان  ب��ە  كۆمەكێكی 
تر  خاڵێكی  ب��گ��ۆڕێ��ت.  جەنگەكە  ئەنجامی 
ئەوەیە هەرهێزێك جا ئیتر هێز و پێداویستیی 
سەربازی زۆر بێت، یان كەم ئەگەر لەپێشدا 
دەستبكاتەوە و هێرشبكات، ئەوا زیاتر چانسی 
بە  جەنگەكە  دەتوانێت  و  هەیە  سەركەوتنی 
كەمترین زیان بباتەوە، ئەوەش بەو جۆرەی 
ژمارەی  هەرچەندە  كردی،  ئیسائیل  سوپای 
سوپای  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  ئیسرائیل  ه��ێ��زەك��ەی 
سوریادا كەم بوو، بەاڵم ستراتیژێكی بەهێزی 
توانیی  ئیسرائیل  وای��ك��رد  ئ���ەوەش  ه��ەب��وو، 
جەنگەكە  ئ��اڕاس��ت��ەك��ردن��ی  س��ەرك��ردای��ەت��ی��ی 
بكات، لە حاڵەتی بەرگیكردنەوە چووە حاڵەتی 
سوپای  لە  پێشڕەویكردنی  و  هێرشكردنەوە 

سوریا سەندەوە بۆ خۆی.
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ت��ازە  ئ��ەگ��ەرچ��ی شتێكی  ب��ی��رۆك��ەی��ە  ئ��ەم 
ن��ەب��وو، ب���ەاڵم ڕاس��ت��ەوخ��ۆ ڕەخ��ن��ەی زۆری 
نەخشەبۆدانراوی  بیركردنەوەی  ئاراستەی 
ئەو سەردەمە كرد، بۆچوونێكی دێرین كە لە 
ئەزموونییەكاندا  مانۆڕە  و  سەربازی  مەشقە 
سۆڤیەت  ئەگەر  ل��ەوەی  ب��وو  بریتی  هەبوو، 
هێزەكانی  ئ��ەوا  ئەڵمانیا،  سەر  بكاتە  هێرش 
ناتۆ پاشەكشەدەكەن، دواتر دەستدەكەنەوە بە 
جەنگ و جێگه  و پێگەی خۆیان بە هێرشێكی 
پێچەوانە بەهێزدەكەن، پاشەكشە بە هێزەكانی 
س��ۆڤ��ی��ەت دەك���ەن���ەوە، ئ��ەگ��ەر ئ���ەم پ��الن��ەش 
س��ەرك��ەوت��وو ن��ەب��وو، ئ��ەوا پ��ەن��ادەب��ەن��ە بەر 

بەكارهێنانی چەكی ئەتۆمی.
)ستار( بۆی دەركەوت ئەوە هەڵەتێگەیشتنە 
و پێویستە لە قوواڵیی ناوچەی جەنگی دوژمندا 
ك���ردەوەك���ان دواب��خ��ەی��ن، ه��اوس��ەن��گ��ی��ی هێز     
تێكبدەین و پێشڕەویی ڕێكوپێكی ستوونە یەك 
دەشڵێت  بوەستێنین،  دوژمن  یەكەكانی  لەدوای 
)ئێمە ناچار نین ئەوانە لەناوببەین، هەڵبەتە ئەگەر 
بتوانین چاكە، بەاڵم لەڕاسیتدا دەبێت بەرگری و 
ڕێگری بكەین لە گەیشتنیان بۆ بەرەكانی جەنگ 

تا نەتوانن هێزی بەرگری تێك بشكێنن(.
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بەرگرییئەكتیڤانە
كۆمەڵێك  ئەگەر  دەچ��وو  بۆ  وای  )ستار( 
بە چەك  كە  لە سەربازانی  سوپای سوریا، 
و مەشقی سۆڤیەت ئامادە و پڕچەككرابوون، 
ل��ەگ��ەڵ هێزێكی  ه��ەب��ێ��ت  ئ���ەوەی���ان  ت��وان��ای 
ئیسرائیلیدا  ڕووبەڕوو ببنەوە، چۆن هێزێكی 
توانای  خۆرهەاڵت  ئ��ەورووپ��ای  لە  گەورەتر 
ئەوەیان نابێت ڕێگری لە سۆڤیەت بكات، بەبێ 

دەستبردن بۆ بەكارهێنانی چەكی ئەتۆمی.
ل��ە واڵت���ە ج��ی��اواز و كیشوەرە  دەك��رێ��ت 
شێوازی  بە  جیهاندا،  سەرانسەری  جیاكانی 
ج���ی���اواز س����وود ل���ەم وان���ان���ە وەرب��گ��ی��رێ��ت، 
دێرینە  بیرۆكە  ئەم  بەپێی  بەكاربهێنرێنەوە، 
تەنیا بە بوونی ژمارەیەكی زۆری سەرباز و 
دەتوانرێت  گ��ەورەوە،  جبەخانەیەكی  و  تانك 
هەموو  بۆیە  مسۆگەربكرێت،  س��ەرك��ەوت��ن 
واڵتانی جیهان هەمیشە لە كێبڕكێدان بۆئەوەی  
لەڕووی ژمارەی  سوپایەكی بەهێز و گەورە 
پێداویستییە  و  چەك  دابینكردنی  و  سەرباز 

سەربازییەكانەوە دروستبكەن.
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ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  سوپای 
ئەو  گەیشتە  ڤێتنام،  ك��ارەس��ات��ەك��ەی  دوای 
لەگەڵ  بكاتەوە،  نوێ  خۆی  دەبێت  بڕوایەی 
پێداویستی و مەترسییەكانی سەردەمدا خۆی 
بگونجێنێت، ساڵی 1973 )ستار(  فەرماندەیی 
مەشق و فێركاری بە سەرپەرشتیی )ژانەرال 
ولیام دیپۆی( دامەزراند، كە ئەركی داڕشتنی 
سوپا  ب��ەه��ێ��زك��ردن��ی  چۆنێتیی  س��ت��رات��ی��ژی 
ئەگەرچی  ب��وو،  سەربازییەكان  ك���ردەوە  و 
دامەزراوەی لەو شێوەیە خەرجییەكی زۆری 
پێویستە، بەاڵم ناكرێت، هیچ سوپا و واڵتێك 

دامەزراوەی لەو جۆرەی نەبێت.
لە یەك-دوو ساڵی سەرەتای دامەزراندنیدا 
فەرماندەیی مەشق و فێركاریی سوپای ئەمریكا، 
سوپا  بە  تایبەتی  ڕۆشنبیریی  دووربینییەكی  
كاتێكیش كە  ئامادەكرد،  ڤیتنام  لەدوای جەنگی 
بەجێگەیاندنی  بۆ  1976دا  ساڵی  لە  )ستار( 
بیرۆكەیەكی  ك��را،  ئەڵمانیا  ڕەوان���ەی  ئەركێك 
كاریگەر(  )بەرگریی  ناوی  بە  سەربازیی  نوێی 
بە  ڕاددەی���ەك  تا  بیرۆكەیە  ئ��ەم  ئاشكراكرد، 
تاقیكردنەوەكانی ئیسرائیل كاریگەر بوو، )ستار( 
واتە  ب��وو،  جەنگ  مەیدانی  قوواڵیی  الیەنگری 
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له جیاتی هێرشی ڕاستەوخۆ بۆ یەكەمین خاڵی 
دەكرێت  سۆڤیەت،  هێزەكانی  هێرشبەركردنی 
سوود لە تەكنۆلۆژیای پێشكەوتوو وەربگیرێت، 
پشتیوانیی  هێزی  لێدانی  و  خاپووركردن  بۆ 

سوپای سۆڤیەت لە مەیدانی جەنگەكاندا.
ب��ە ب��ۆچ��وون��ی )س���ت���ار( ئ���ەم ب��ی��رۆك��ەی��ە 
هەنگاوێك بوو بە ئاراستەیەكی دروستدا، بەاڵم 
سوپای  ستوونی  دووەمین  بەتەنیا  بابەتەكە 
پێشڕەوییەكانی  لە  ڕێگری  تا  نەبوو،  سوور 
چەندین  سۆڤیەت  هێزەكانی  چونكە  بكرێت، 
جار لە هێزەكانی سوریا زیاتر بوون، بیرۆكەی 
بەرگریی كاریگەر لە دووبارە پێداچوونەوە بە 
پێكهاتە و توانای سوپادا، لە جەنگدا كاریگەری 
ئ��اراس��ت��ەك��ردن��ی  چۆنیەتیی  ل��ەس��ەر  دەب��ێ��ت 

جەنگەكە و دەستەبەركردنی سەركەوتن.

گۆڕانیپنتاگۆن
كاتێك كە )ستار( لە 1977دا پلەی  بەرزكرایەوە، 
كرایە سەرپەرشتیاری ناوەندی مەشق و فێركاریی 
سوپای ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، هێشتا 
بوو،   نوێیەكان  تیۆرە  شیكردنەوەی  سەرقاڵی 
بۆئەوەی  ل��ەوەی  جەختیدەكردەوە  هەمیشەش 
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دابنرێت،  كاریگەر  بەرگریكردنی  سیستمێكی 
كەسێكی  بوونی  و  توانا  و  بیرۆكە  بە  پێویست 
لەو  هەرچەندە  دەك��ات،  دیپۆی(  )ژەن��ەراڵ  وەك 
سەردەمەدا بۆچوون و بیرۆكەی زۆر هەبوون، 
بۆ چۆنیەتیی سەرلەنوێ بونیادنانەوەی سوپای 
نوێ،  شێوازێكی  بە  مەشقپێكردنی  و  ئەمریكا 
بیرۆكە  لەگەڵ  بوو،  هاوبۆچوون  )ستار(  بەاڵم 
هەندێك  دی��پ��ۆی(دا،  )ژەن���ەراڵ  بۆچوونەكانی  و 
تیۆری نوێ لە ئەمریكا پێیان وابوو، نابێت سوپا 
چاكسازی تێدا بكرێت، بەڵكو دەبێت سەرلەنوێ 
ل���ەخ���وارەوە ب��ۆ س����ەرەوە و ل��ەس��ەر ه���ەردوو 
ئەمریكا  سوپای  ئاسۆیی،  و  ستوونی  ئاستی 
بونیادبنرێتەوە، ڕێكبخرێتەوە، بە جۆرێك توانای 
ئەم  بێت،  یەكەم  هێزی  هەمیشە  هەبێت  ئ��ەوەی 
سوپای  پ��ەرەپ��ێ��دان��ی  چۆنیه تیی  گفتوگۆیانەی 
كۆمەڵگەی  ك��ۆی  كە  ب��وو،  كاتێكدا  لە  ئەمریكا، 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، بە شێوەیەكی 
بوو،  خۆگونجاندن  چۆنیەتیی  سەرقاڵی  گشتی 
لەگەڵ ئەو گۆڕانكاری و بیرۆكە و توانا و هێزە 
نوێیانەی لە سەرجەم كایە سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
كۆمەڵگەدا  لەناو  ئابووری و شارستانییانەی،  و 

سەریانهەڵدابوو.
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ب��ەم ج���ۆرە و دروس���ت ل��ەو ك��ات��ەدا، كە 
ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئابووریی 
شەپۆلی  لە  ب��وو،  س��وودوەرگ��رت��ن  سەرقاڵی 
هێور  هێور  سامان،  بەرهەمهێنانی  سێیەمی 
لە  بەكۆمەڵ  بەرهەمهێنانی  كۆنی  ش��ێ��وازی 
ب��ەرەو  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
ك��ۆت��ای��ی دەچ�����وو، ه��اوك��ات��ی گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە 
كۆمەاڵیەتییەكان،  و  ئ��اب��ووری  و  سیاسی 
سوپای ئەمریكاش كەوتە ژێر كاریگەریی ئەو 
و  چاكسازی  بە  دەستیكرد  و  گۆڕانكارییانە 

خۆنوێكردنەوە و خۆبەهێزكردن.
)ستار(یان  بیرۆكانە  و  بیركردنەوە  ئ��ەم 
لە  ل��ەگ��ەڵ  هەندێك  ن��اچ��ارك��رد، س��ەرل��ەن��وێ 
پێشبینییە گرنگەكانی جەنگی شەپۆلی دووەمیدا 
تا  ناچاریكرد  ك��ارە  ئ��ەم  ملمالنێ،  یكەوێتەوە 
ڕۆڵی كەسێك ببینێت، كە دەیەوێت لە مەشقی 
وات��ە  هەڵبگیرسینێت،  شۆڕشێك  س��ەرب��ازی��دا 
حاڵەتی  لە  هێشتا  كە  خستەڕێ ،  ئاراستەیەكی 
گەشانەوەدایە و خەریكە ئاراستەی نوێ  بەخۆوە 
دەبینێت، بەاڵم گۆڕینی هەرمەشقێكی سەربازی 
لەوە دەچێت، كە هەوڵبدەین تانك و زریپۆش بە 

هاویشتنی شتێكی بچووك بوەستێنین.
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بەڕێوەبردنی  هەرسیستمێكی  وەك  سوپا 
نوێكردنەوەدا  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  م��ۆدێ��رن  گ���ەورەی 
ڕادەوەستێت، بەتایبەت ئەگەر گۆڕانەكە بە جۆری 
ناوەكی بە مانای هێنانەخوارەوەی متمانەی چەند 
یەكەیەكی دیاریكراو، یان بە فێربوونی شارەزایی 
نوێ  و بەرزكردنەوە بە هاوشێوەیی سەرقاڵ بێت.
پ��ێ��ن��اس��ەی م��ەش��ق��ی ن���وێ  و ڕاك��ێ��ش��ان��ی 
پشتیوانیی هێزە چەكدارەكان و سیاسییەكان 
پرۆسەكە  راستەقینە،  بەڕێوەچوونی  دواتر  و 
ب��ە ك��ۆم��ەك��ی ه��ێ��زێ��ك��ی پ�����ەروەردەك�����راو و 
تەكنۆلۆژیای  و   زان��س��ت  ب��ە  مەشقپێكراو 
گونجاوی سەربازی، كارێكە كە هیچ كەسێك 
لە هەرپلە و پۆستێكی سەربازی و مەدەنیدا 

بێت، ناكرێت گومانی لێی هەبێت.
پێویستییەكی  ب��ووه ت��ە  ك��ە  كارێكە  ئ��ەوە 
س��ەرەك��ی ب��ۆ م��س��ۆگ��ەرك��ردن��ی ب��ردن��ەوەی 
جەنگەكان، ئەو كارە ڕۆشنبیران و شارەزایانی 
دەستیانپێكرد،  بەرگری  و  سەربازی  زانستی 
شێری  پشكی  كەسانەی  لەو  یەكێكە  )ستار( 
ئەدەبیاتی  دەوڵەمەندكردنی  لە  بەردەكەوێت 
و شیكردنەوەی  زانستی سەربازی  و  جەنگ 
دوژمندا،  تێكشاندنی  و  بەرگری  هونەرەكانی 



91جهنگودژهجهنگ

بۆیە گومان و باوەڕنەبوون بەو جۆرە كارە، 
تەنیا  زانینی  ب��ەك��ەم  و  گومانكردن  بەتەنیا 
ئایدیایەك نییە، بەڵكو ڕەتكردنەوە و هەڵوەشانی 
كە  میكانیزمانەیە،  و  ڕێ��ك��ار  ئ��ەو  س��ەرج��ەم 
لەوەی  بن،  سوپایەك  یارمەتیدەری  دەشێت 
جەنگ،  مەیدانی  بەركەوتنەكانی  ئاراستەی 
تاجی  بەڕێوەببەن و  بەرژەوەندیی خۆیان  لە 

سەركەوتن لەسەربكەن.
ئ��ەم��ەش ب����ەدەر ل�����ەوەی، ك��ە ب��ە م��ان��ای 
بنچنەی  گۆڕینی  و  داڕشتنەوە  و  دووربینی 
پێكهێنەرەكانی سوپا و هێزەكان، ئەو گۆڕانە 
لە سەردەمێكدا ڕوویدا، كە مەشقی بەردەوامی 
هەژموون  لەژێر  یەكێتیی  سۆڤیەت،  سوپای 
و كاریگەریی جووڵەی هێزە كەڵەكەبووەكانی 

جەنگدا، درێژەی پێدەدرا.
چییەتی  لە  پرسیاركردن  و  گومانكردن 
)ئایدیای  كاریگەرییەكانی  و  ن����اوەڕۆك  و 
ك��ەڵ��ەك��ەب��وو(، ل��ەو س���ەردەم���ەدا، ن��ەك هەر 
و  پ���ەروەردە  و  ڕاهێنان  لە  ب��وو  سەرپێچی 
لە  بوو،  بەڵكو جۆرێكیش  مەشقی سەربازی، 
دژایەتیكردنی ئاراستەی كۆمەڵگەی پیشەسازی 

لە چوارچێوەی خەباتی نەتەوەییدا.
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چەمەكە  جووڵەپێكردنی  و  شیكردنەوە 
بەرگریدا،  سیستمی  و  جەنگ  لە  نوێیەكان 
 )1980( ب���ۆ   )1970( س���ااڵن���ی  ل��ەن��ێ��وان 
ل���ەو  س���ەری���ه���ەڵ���دا و چ�����ەك�����ەرەی ك������رد، 
دەرب��ارەی  هەر  نەك  سەردەمەدا)ستار(یش، 
بابەتی سەربازی، بەڵكو لەبارەی هێزی نوێی 
كۆمەاڵیەتی و ئابوورییشەوە كە)ئێمەی بەرەو 
شارستانییەتی  ل��ە  ن��وێ��ب��وون��ەوە،  ئ��ەوپ��ەڕی 
شارستانییەتی  ب��ەرەو  دووەم���ەوە  شەپۆلی 
خوێندەوە  زۆری  دەب���رد(  سێیەم  شەپۆلی 
فەرماندە  ن��ووس��ی، ژەن���ەراڵ و  و زۆری��ش��ی 
شەپۆلی  كتێبی  تا  هاندا  سەربازییەكانیشی 
گفتوگۆی  پ��ێ��ك��ەوە  و  ب��خ��وێ��ن��ن��ەوە  س��ێ��ی��ەم 
بەبێ  واب��وو،  ب��اوەڕی  چونكە  بكەن،  لەسەر 
لەگەڵ  مامەڵەكردن  و  تێگەیشتن  كتێبە  ئەو 
كارێكی  سێیەمدا،  شەپۆلی  كاریگەرییەكانی 

مەحاڵ و ڕەنگە كارەساتاوییش بێت.
 ساڵی 1982، لەمیانەی یەكەم دیدارماندا، 
)ستار( پێیوتین )گۆڕانكاریكردن لەناو سوپادا 
،ل���ەوەش  دژوارە،  و  س��ەخ��ت  زۆر  كارێكی 
زیاتر سوپای بونیادنراوی شەپۆلی دووەم(ە، 
كاریگەریی ئەو بیرۆكەیەش بوو، كاتێك كارگە 
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یەكدا  بەدوای  هاندا  ئێمەی  پیشەسازییەكانی 
تاكەكانی  توانای  سوپا  بەرهەمبهێنن،  چەك 
بێ باكانە  فێركاریدا  كارگەیەكی  ل��ە  ئێمەی 
ت��اك��ەك��ان و چەكەكان  ب��ەف��ی��ڕۆدەدا، دوات���ر  
جەنگەكاندا  لە  بۆئەوەی  كۆدەبنەوە،  پێكەوە 
سەركەوتووبن، ئەو ڕێڕەوەی پەیڕەودەكرا، بە 
شێوەیەكی گشتی ڕێڕەوی شەپۆلی دووەمییە 
و پێویستە كۆی ئەوانە لەگەڵ جیهانی شەپۆلی 

سێیەمدا هاوسەنگ بكرێن.
)س���ت���ار( ب���ۆ ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ئ���ەو ئ��ەرك��ە، 
پێویستی بە هاوكاری و پشتیوانی كەسایەتییە 
لە  ك��ە  ه��ەب��وو،  سیاسییەكان  و  س��ەرب��ازی 
بوون،  بااڵدەستتر  لەو  لێپرسراوێتیدا  ئاستی 
می  )ژەن����راڵ  پشتیوانیی  ب��ە  پێویستی  ئ��ەو 
یەر( )سەرۆكی فەرماندەیی گشتیی سوپا( و 
مەشق  دام���ەزراوەی  سەرۆكی  دیپۆ(ی  )بێل 
دوای  ئەبرافەر(بوو،  )ژەن��ەراڵ  و  فێركاری  و 
چەند سەعاتێكیش لە گفتوگۆ، توانیی پشتیوانی 
و ه��اوك��اری��ی ئ���ەو س��ێ ك��ەس��ە ب��ەت��ەواوی 
ب���ۆ س��ەرخ��س��ت��ن��ی پ�����رۆژە و ب��ی��رۆك��ەك��ان��ی 
كەسە  س��ێ  ل��ەو  ه��ەری��ەك  بەدەستبهێنێت، 
)ستار(ییان دڵنیاكردەوە، كە دژایەتی ناكرێت، 



ئالوینتافلەروهایدیتافلەر 94

بۆردومانكردنی  بەرامبەر  هێشتا  كە  ئ��ەوان 
ل��ەوە  ه��ەب��وو،  خ��راپ��ی��ان  هەستێكی  ڤێتنام 
هیچ  ب��ە  پێویست  ك��ات��ەدا  ل��ەو  تێدەگەیشتن 
لە  )ستار(یش  ناكات،  نوێ   بیركردنەوەیەكی 
ڕێگەی  لە  دەیویست  فەرماندەییەكەی خۆیدا، 
ب��ەرەو  كەسانە  ئ��ەو  پلەبااڵكانەوە  ئەفسەرە 
مونرۆی  )ف��ۆرت  لە  )ت���رادۆك(،  فەرماندەیی 
بۆ  )ستار(  هەروەها  ڕابكێشێت،  فیرجینیا(  و 
حاڵەت  نووسینەوەی  ئاستی  بەرزكردنەوەی 
و دی���اردەك���ان���ی ك��ات��ی م��ەش��ق��ك��ردن، ك��ە لە 
ڕابردوودا زۆركات دەدرانە پاڵ پلەی دووەم، 
هەنگاوێكی زۆر باشی بڕی، ئەو كارەشی بە 
دروستكردنی پۆستێكی نوێ  بۆ فەرماندەیی، 
)ژەن���ەراڵ  ئەنجامدا،  مەشقدا  ك��اروب��اری  ل��ە 
دۆن مۆرلی( كرایە سەرپەشتیاری نووسینگە 
نوێیەكەی نووسینەوەی مەشق و پەروەردە و 

ڕاهێنانەكان.
ل����ەو ك����ات����ەدا ل��ەن��ێ��و س���وپ���ای وی��الی��ەت��ە 
نەمانی  لە  جۆرێك  ئەمریكادا،  یەكگرتووەكانی 
ب��ەوەی  سەریهەڵدا،  هەماهەنگی  و  پ��ەی��وەن��دی 
پەیوەندی  ج��ی��اوازەك��ان��دا  یەكە  و  هێز  لەنێوان 
نەمابوو، هێزی ئاسمانی هیچ پێكهاتەیەكی نەبوو، 
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ناوەند  نزیكترین  بێت،  )ترادۆك(  هاوشێوەی  كە 
تاكتیكی  فەرماندەیی  )ن��اوەن��دی  وات��ە  ل���ەوەوە 
ئاسمانی( كەوتبووە بنكەی ئاسمانیی )النلی(یەوە، 

كە لە )فۆرت مونرۆ(وە 15 خولەك دوور بوو.
  TRADOC یەكێك لە هۆكارەكانی بوونی

یش لەوێدا هەمان مانای هەبوو.
چەسپاندنی  لەسەر  بوو  س��وور  )ستار(   
یان  ق��وواڵی��ی"  "ج��ەن��گ��ی  چەمكی  ب��ی��رۆك��ەی 
ف��راوان��ك��ردن��ی م��ەی��دان��ی ج��ەن��گ، وات��ە جەنگ 
بەڵكو  بێت،  ب��ەرەی��ەك��دا  لە  ه��ەر  تەنیا  نابێت 
دەبێت لەپشتی بەرەكانی دوژمنیشدا بەردەوام 
مەبەستی  شیبكەینەوە  زی��ات��ر   ئەگەر  بێت، 
بەشی  كۆنترۆڵی  دەبێت  ئەوەیە،  سەرەكیی 
تیایدا  كە  بكرێت،  جەنگ  بەرەكانی  پشتەوەی 
پشتیوانی لە هێزی هێرشبەر دەكرێت، سەرباز 
و  ئامادەدەكرێن  جەنگ  پێداویستییەكانی  و 
پالندانان  هاوكاتی  بووە،  میكانیزمێك  بەهرە 
بۆ چۆنیەتیی بەرەنگاربوونەوە و لەناوبردنی 
هێزەكەی پێشەوەی مەیدانی جەنگەكە، دەبێت 
بۆ  بكرێت  پێویستیش  ئامادەكاریی  و  پ��الن 
لە  پشتیوانەكە  هێزە  لەناوبردنی  چۆنیەتیی 
هێزی  و  جەنگ  بەرەكانی  پشتەوەی  بەشی 
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لەكارخستن  مەبەستی  بە  ئ��ەوەش  دوژم���ن، 
هێڵەكانی  فەرماندەیی  ن��اوەن��دی  تێكدانی  و 
ل��ۆج��ی��س��ت��ی، پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ان و ب��ەرگ��ری��ی 
توندی  هێرشێكی  بە  پێویست  كە  ئاسمانی، 
ل��ە ئەنجامی  ئ��اس��م��ان��ی دەك����ات، ك��ە  ه��ێ��زی 
هێزی  لەنێوان  تەواو،  هەماهەنگییەكی  بوونی 
ئاسمانی و هێزی زەمینی و پیادەدا دروست 
ئاسمانیی ویالیەتە  لەنێو هێزی  بەاڵم  دەبێت، 
یەكگرتووەكانی ئەمریكادا، كەسانێك هەبوون 
ك��ە پ��ل��ەی ب���ااڵی س��ەرب��ازی��ی��ش��ی��ان ه��ەب��وو، 
هەبوو،  تیرۆرییە  و  بیرۆكە  ل��ەو  گومانیان 
ڕێگەشیان نەدا كاری پێبكرێت، چونكە ئەوان 
بۆچوونیان وابوو، كە ئەوە دەستتێوەردانە لە 
كار و ئەركەكانی هێزی ئاسمانی،  لەبەرئەوە 
سوپا هەوڵیدا خۆی لە كردەی بەرگریكردندا 
جێگیربكات، كە كەمتر پێویستی بە هەماهەنگی 

هەیە لەگەڵ هێزی ئاسمانیدا.
)بیل كریج( ی فەرماندەیTAC  بەرپرسەكانی 
لەسەر  ببن  ڕازی  كە  هاندەدا،  سەرووی خۆی 
پەیداكردنی ڕاهێنەری مەشقێك لەسەر ڕاهێنانی 
سەربازانی ئەمریكا، بۆ شێوازی نوێی جەنگ، كە 
پەیوەندی بە ناوچە و توانایانەوە نەبێت، بۆ ئەو 
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پلەدارەكانی  و  ئەفسەران  تەواوی  مەبەستەش 
یەكگرتووەكانی  وی��الی��ەت��ە  ئاسمانیی  ه��ێ��زی 
ڕۆژان���ە،  گشتگیری  پالنێكی  بەپێی  ئەمریكا، 
ك��ەوت��ن��ەخ��ۆ ب���ۆئ���ەوەی ب��گ��ەن��ە ڕێ��ك��ك��ەوت��ن و 
شێوازێكی گونجاو لە هەماهەنگیی نێوان هێزی 

ئاسمانی و هێزی زەمینی و پیادەدا.
و  مەشق  یاخود سەنتەری    TRADOC
ڕاهێنان، سەرەڕای نووسینەوە و ئامادەكردنی 
بە  گەیاندنی  چۆنیەتیی  و  بیرۆكە  شێوازی 
لەسەر  كاریشی  دەب��ووای��ە  ب��ەش��دارب��ووان، 
ئامادەكردنی وەاڵمی ئەو پرسیارەش بكردایە، 
ك���ە  ئ��ای��ا ل��ە داه����ات����وودا  س��وپ��ا پێویستی 
ب���ەچ ج���ۆرە ت��ەك��ن��ەل��ۆژی��ای��ەك دەب��ێ��ت؟ ل��ەو 
لە  بوو،  بەشدار  چوارچێوەیەشدا سەنتەرەكە 
داڕشتنی بیرۆكە و توانا و دیزاینی چەند جۆرە 
چەكێكی نوێ و قورسی، وەك )تانكی ئێم 1 
ئەپاتچی(،  جۆی  كۆپتەری  )هێلی  ئەبراڤەر(، 
و  ب��رادل��ی(  ج��ۆری  س��ەرب��ازی��ی  )ئۆتۆمبیلی 
)موشەكی جۆری پاتریۆت(، هەروەها بەشدار 
ڕاداری  سیستمی  گ��ەاڵڵ��ەك��ردن��ی  ل��ە  ب���وون، 
جەنگی  ل��ە  (ك��ە   Desert stom(ئ��اس��م��ان��ی
ئاشكراكردن  و  دەستنیشانكردن  بۆ  كەنداودا 
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سوودێكی  سەرزەوی  ئامانجەكانی  پێكانی  و 
زۆری هەبوو.

)1978/1979( سااڵنی  لە  و  پێشتریش   
گەیشتە  ڕاه��ێ��ن��ان  و  م��ەش��ق  س��ەن��ت��ەری  دا 
توانای  و  دی��زای��ن  ل��ەس��ەر  كۆتایی،  ب��ڕی��اری 
لەیەك  )MRLS( كە  بەرهەمهێنانی سیستمی 
مووشكێكی  چەند  هاویشتنی  ت��وان��ای  كاتدا 
مووشەكی  سیستمی  چەسپاندنی  و  ه��ەی��ە 
)ATACMS ( كە بۆ هاوسەنگیی هێز لەنێوان 

واڵتە زلهێزەكاندا پێویستییەكی سەرەكییە.
ڕێنماییانەی  و  دات��ا  و  زانیاری  ئەو  كۆی 
لەسەر  كاریان  ڕاهێنان  و  مەشق  سەنتەری 
دەكرد، كردیانە كارنامەی سەنتەرەكە لە ساڵی 
ناوونیشانی  بە  تایبەتدا  كتێبێكی  لە  1921دا، 
چاپ  س��ەرب��ازان  ئاسمانی  و  زەوی  جەنگی 
گرنگ  سەرچاوەیەكی  بووە  باڵوكرایەوە،  و 
هونەرەكانی  لە  تێگەیشتن  و  شیكردنەوە  بۆ 

جەنگ و بەرگریگردن و جەنگی پێچەوانە.
ئەم هەوڵەش سەرەتایەك بوو، كە )مۆرلی( 
ناوی )جەنگی ئاسمانی  و وشكانی( لێ نابوو، 
ل��ە چ���وارچ���ێ���وەی پ��رۆگ��رام��ێ��ك��ی چ��ڕوپ��ڕدا 
بااڵكانی  و  بڕیاربەدەست  كەسە  زۆری��ن��ەی 
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ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، لە فەرماندە 
سەربازییەكانەوە تا جێگری سەرۆكی ویالیەتە 
سوودمەند  لێی  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی 

بوون.
وشكانی(  و  ئاسمانی  )جەنگی  چەمكی 
و  سەربازی  و  سیاسی  ناوەندە  لە  بابەتێكە 
ئەندامی  واڵتانی  و  ئەمریكا  توێژینەوەكانی 
دەك��رێ��ت،  ل��ەس��ەر  زۆری  ق��س��ەی  ن���ات���ۆوە 
دەك��رێ��ت،  ب��ۆ  هەڵسەنگاندنی  ب��ەب��ەردەوام��ی 
تێگەیشتنی ئەندامانی ناتۆ لەو كتێبە گەیشتە ئەو 
ئاستەی، كە پێیان وابوو بە سوودوەرگرتن لە 
چەمك و تیۆرەی )جەنگی ئاسمان و وشكانی( 
دەتوانن ڕێگە لە هەاڵیسانی جەنگێكی گەورەی 
ئەتۆمی بگرن، لەالیەن ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمریكاوە.
ب��ی��رۆك��ەك��ەی )س���ت���اری م���ۆرل���ی( ل��ەس��ەر 
هەماهەنگیی نزیك و بەردەوامیی هێزە ئاسمانی 
و زەمینییەكان وەستاوە، كە تیایدا  هێرشێكی 
توند بۆ بەرگریكردن لە هاتنەناوەوەی گرووپی 
یەكەم و دووەم��ی دوژم��ن بۆ ب��ەرەی جەنگ 
ئەنجام دەدرێت، ئەوەش بە سوودمەندبوون لە 
تەكنولۆژیای نوێ ، بۆ لێدانی ئامانجەكانی، كە 
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پێشتر بۆ چەكە ئەتۆمییەكان لەبەرچاو گیرابوو، 
ب��ەم ك��ارەش ئ��ەگ��ەری ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی 
جەختكردنەوە  ئەوەش  ب��ووەوه ،  كەم  ئەتۆمی 
بوو لەسەر وانەیەك كە)ستار( لە بەرزاییەكانی 
ڕێگەی  لە  دەبێ�ت  ك��ە   ببوو،  فێری  ج��ۆالن��دا 
پراكتیكی  شێوەی  بە  و  تەكنیكەوە  گۆڕینی 
هەلومەرجی  خۆت، لە بەرگریكردنەوە بگۆڕێت 
دوژمنێكی  ئ��ەگ��ەر  تەنانەت  هێرشبردن،  ب��ۆ 
چاوەڕواننەكراویش  پێشكەوتووی  بەهێزی 
جەنگدا،  سەرەتای  لە  سورییەكان  وەك  بێت، 
دەب���ێ���ت ن����ەك ب�����ەرەو ش��وێ��ن��ی پ��ێ��ش��ڕەوی 
خاڵە  بەرەو  بەڵكو  دوژمن،  چاوەڕواننەكراوی 
خافڵگێرانە  دژەهێرشی  دوژم��ن  الوازەك��ان��ی 
لەسەر  نوێیەكە  بیرۆكە  سەرەنجام  بكرێت، 
پێداویستیی چۆنیەتیی بەرزترین هێزی مرۆیی، 
بۆ  بەڵكو مەشق  بەرزتر  ڕێبەراتیی  نەك هەر 
سەربازییەكانیش،  كاروبارە  بەرزكردنەوەی 

ڕێككەوتنی گەورە و گشتگیری لەسەر كرا.
وشكانی،  و  ئاسمانی  جەنگی  بیرۆكەی 
ل��ە س��ەردەم��ێ��ك��دا خ���رای���ەڕوو، ب���ەاڵم بەپێی 
سەردەم،  پێشكەوتنەكانی  و  گۆڕانكارییەكان 
دەستكاری كراوە و هەوڵی گونجاندنی دراوە.
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شكانی،  و  ئ��اس��م��ان��ی  ج��ەن��گ��ی  ئ��ام��ان��ج��ی 
ب��ەرەی  پشتەوەی  هێڵەكانی  لەیەكترازانی 
دوژم����ن ب����وو، ب����ەاڵم ب��ەش��ی دوات�����ری كە 
و  و  ئاسمانی   )ك��ردەوەی  ناوونیشانەكەی 
ئەوەی  لەسەر  جەختیكردەوە  شكانی(بوو، 
ه��ەر ل��ە س��ەرەت��اوە دەب��ێ��ت ك��ارێ��ك بكرێت، 
هێڵی  دروس��ت��ك��ردن��ی  دەرف��ەت��ی  و  ڕێگە  ك��ە 
لەسەر  كاركردن  نەدرێت،  دوژمن  پشتەوەی 
ساڵی  لە  وشكانی(  و   ئاسمان  )ك���ردەوەی 
واڵتی  داگیركردنی  بە  دەستیپێكرد،   1987
حسێن( )س��ەدام  سوپاكەی  لەالیەن  كوەیت 
چەمكەكان  ت��ەواوی  1991دا  ساڵی  لە  ەوە، 
تیۆرەش  ئ��ەو  ب��ەس��ەرداه��ات،  گۆڕانكارییان 
ك��ردەی��ی، كە  ب��ۆ مەشقی ڕەس��م��ی و  گ���ۆڕا 
زۆری  ژمارەیەكی  بوونی  بە  پشتیبەستووە 
ت��وان��ای  ب��ە  گرنگی  و  ل��ەش��ك��ری س��ەرب��ازی 
وات���ه   دەدات،  چ��ۆن��ای��ەت��ی  و  چ��ەن��دای��ەت��ی 
نییە،  دی��اری��ك��راوی  ئاستێكی  و  پرەنسیپ 
لە  بەڵكو دەی��ەوێ��ت  ب��وون��ی س���ەرب���ازدا،  ل��ە 
ف��راوان��ەوە،  پانتاییەكی  داگیركردنی  ڕێگەی 
بوونی هەژموون و توانای سەربازیی خۆی 

بسەلمێنێت.
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گ��ۆڕان��ك��اری و ن��وێ��ك��ردن��ەوەك��ان��ی ب��واری 
زانستی جەنگ و پێداویستییە سەربازییەكان لەم 
سەردەمەدا، شێوازێكی زۆر خێرای بەخۆیەوە 
دی��وە، بە جۆرێك ئ��ەوەی س��ەردەم��ی پێشوو 
لەنێوان )40 بۆ 50(ی ئەم  ساڵدا ڕوویدەدا، 

ئێستا تەنیا لەنێوان 2 بۆ 3 ساڵدا ڕوودەدات.
لە پوختەی دوابیرۆكەدا نووسراوە) دواتر 
داتا تاقیكراوەكانی ئێمە هەلی ئەوەی ڕەخساند 
تا سەرنجێكی جیددی و نوێ ، لە شێوازی نوێی 
جەنگ بدەین، ئەم شێوازانە بە كۆتایی تەمەنی 
سەرەتای  و  پیشەسازی  سەردەمی  جەنگی 

جەنگی سەردەمی زانیاری دەژمێررێت(.
ل��ە دواب���ەش���دا ب��ە ه��اوڕێ��ك��ك��ردن��ەوە وات��ە 
ئاڵوگۆڕی خێرا لە بەربەستێكەوە بۆ بەربەستێكی 
ئ��ەورووپ��ا،  ئ��ەوەی  لەسەر  جەختدەكاتەوە  ت��ر، 
بە  جیهانە  ب��ەس��ت��ن��ەوەی   ن��ێ��وەن��دی  و  چ���ەق 
یەكترەوە، بیرۆكەی ئارامی ڕووبەڕووی دوژمن 
جێگیریی  وات���ە    Forwrd deployment
خاوەنی  كە  ناوچانەی،  ئ��ەو  لەنزیك  هێزەكان 
توانای زۆرن لە پێكداداندا، واته  بۆئەوەی هێزە 
زۆر  ماوەیەكی  لە  بتوانن  ئەمریكا،  جێگیرەكانی 
مایەی  كە  جیهان  هەرشوێنێكی  بگەنە  كەمدا، 
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هەڕەشە و مەترسی بێت، ئەم ئایدیایە لەجیاتی 
جیهانی  جەنگی  هەڕەشەی  بە  خۆخەریككردن 
و  هەلومەرج  لەسەر  جەخت  سۆڤیەتدا،  لەگەڵ 
ڕووداوە گریمانەییەكان دەكاتەوە. لەوەش زیاتر، 
شتێكدا  بەسەر  خ��ۆی  ئاراستەی  ن��وێ   مەشقی 
دەشكێنێتەوە، كە ناویدەبات بە )كردەوە( و جگە 
دەك��ات،  لێقەوماوانیش   بە  كۆمەك  جەنگ،  لە 
كە قوربانی بن لەدەست نائارامیی سەربازی و 
پاراستنی ئاشتی و خەبات دژی ماددەی هۆشبەر.
ئەم وانانە تەواو بەوردی  ئەوە ڕووندەكه نەوە، 
ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  سوپای  كە 
بەرپرسە بەرامبەر خەڵكی ئەمریكا، ئەو خەڵكەی 
دەك��ات،  خێرا  سەركەوتنی  چ��اوەڕوان��ی  ك��ە 
ناپێویستەكان  و  زۆر  قوربانییە  لە  نەفرەتیش 
یاسا و  ئەوە مافێكە كە دەستوور و  دەك��ات، 
ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ڕێساكانی 
هاوواڵتییانی  كە  ڕەخساندووە،  دەرفتەی  ئەو 
سوپای  ل��ە  زی��ات��ری��ان  چ��اوەڕوان��ی��ی  ئەمریكا 
بە  هەست  هەركاتێكیش  هەبێت،  واڵتەكەیان 
نائومێدبوون بكەن لەو چاوەڕوانییەی هەیانە، 
دەت���وان���ن س��ەرل��ەن��وێ ب��ە ش��ێ��وازێ��ك��ی ن��وێ 

هەمواری بكەنەوە و دایبڕێژنەوە.
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شێوەیبەرهەمهێنانیسامانیئێمە
لە ساڵی 1956دا پیاوە بەهێزە گوپنەكەی 
هەڵە  خۆرۆشۆف(  نیكیتا  سۆڤیەت،)  یەكێتیی 
ناسراوەكەی هاتە سەر زمان "ئێمە ئێوە لەگۆڕ 
سااڵنی  لە  كە  بوو،  ئەوە  مەبەستی  دەنێین"، 
ئابوورییەوە،  ل��ەڕووی  كۆمۆنیزم  داهاتوودا 
ئ��ەم هەڵەیە  پێش س��ەرم��ای��ەداری دەك��ەوێ��ت، 
كە لەگەڵ هەڕەشەی سەربازیدا هاوڕێ  بوو، 
لە سەرتاسەری جیهاندا  بە شێوەیەكی زۆر 

فراوان دەنگیدایەوە.
ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوەش����دا، ل����ەو س����ەردەم����ەدا 
وێنادەكرد،  وایان  خەڵكی  لە  كەم  ژمارەیەكی 
و  خۆرئاوا  سیستمی  لە  شۆڕشێك  چۆن  كە 
هاوسەنگیی  دەیتوانی  ساماندا  بەرهەمهێنانی 
جەنگ  خ��ودی  چیەتیی  و  جیهان  سەربازیی 

بگۆڕێت.
ئەمریكییەكان  زۆرب��ەی  و  )خۆرۆشۆف( 
ساڵ  یەكەمین   1956 ساڵی  كە  دەیانزانی، 
كرێكارانی  ژم��ارەی  ئەمریكادا  لە  كە  ب��وو، 
یەخەسپی بەسەر خزمەتگوزارانی كرێكارانی 
ی��ەخ��ەش��ی��ن��ی ك���ارگ���ەك���ان���دا زی���ات���ر ب���وون، 
ئابووریی  ك��ە  ب��وو  نیشانە  یەكەمین  ئەمە 
حاڵەتی  لە  دووەم��ی  شەپۆلی  دووكەڵكێش 
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ونبووندایە، ئابووریی نوێی شەپۆلی سێ یەم  
خەریك بوو لەدایكدەبوو.

پ��ێ��ن��ەچ��وو، ك��ە چ��ەن��د ش��رۆڤ��ەك��ار   زۆری 
دوای  كەوتنە  پ��ێ��ش��ڕەو،  ئابووریزانێكی  و 
هەوڵیاندا  و  ئەمریكا  ئابووریی  شیكردنەوەی 
پێشبینیی كاریگەرییە درێژماوەییەكانی ئەمریكا 
لە  داوای  ئێم(  بی  )ئەی   1961 ساڵی  بكەن، 
ڕاوێ��ژك��ارێ��ك ك��رد، ك��ە ڕاپ��ۆرت��ێ��ك ل��ەب��ارەی 
و  كۆمەاڵیەتییەكان  و  ن��اوەك��ی  كاریگەرییە 
ئۆتۆماتیكبوونی، كاری كرێكارە یەخەسپییەكان 
زۆری  ئەنجامێكی  ئێستاش  تا  ئامادەبكات، 
نێو ئەو ڕاپۆرتە جێی متمانەی ئەو ناوەند و 
كەسانەیە، كە گرنگی بە زانست و سیاسەتی 
ئابووریی ئەمریكا دەدەن، دواتریش لە ساڵی 
1962 دا )فرانسیس ماك لوپ(ی ئابووریناس، 
لە چوارچێوەی توێژینەوەیەكدا، بە ناوونیشانی 
وەرگرتنی  توانستی  و  بەرهەمهێنان  )ئاستی 
زانیاری لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، 
خوێندنەوەیەكی زانستی و مەیدانی بۆ توانا و 

كاریگەرییەكانی ئابووریی ئەمریكا كرد.
لە    AT8T كۆمپانیای   1968 س��اڵ��ی  ل��ە 
لەو  كە  ئەمریكا،  تەلەگرافی  و  تەلەفۆن  ب��واری 



ئالوینتافلەروهایدیتافلەر 106

تایبەتی  كۆمپانیای  گ��ەورەت��ری��ن  س��ەردەم��ەدا 
و  ن��وێ  پێناسەی  ك��ۆم��ەك��ی  ب��ۆ  ب���وو،  جیهانی 
بەرپرسی  كردە  كەسێكی  پەیامی خۆی،  چەند 
1972دا  ل��ە  ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی��ەك،  ئ��ەن��ج��ام��دان��ی 
بەرلەوەی بە دەستی ئەمریكا بەشبەش بكرێت، 
لەو گوزارشتە تێگەیشت، بەپێی ئەو گوزارشتە، 
دەژمێردرێت،  ڕەزاگ��ران(  بە)بەڵگەنامەیەكی  كە 
ج��ەخ��ت ك���راب���ووەوه  ل��ەس��ەر ئ����ەوەی، دەس��ت 
پێكهاتەی  دروستكردنەوەی  دووب��ارە  بە  بكات 
ئەم گوزارشتە  خۆی و خۆیشی هەڵبوەشێنێت، 
شێوەگەلێكی وێنەكێشان بوو، كە بەو گەورەیی و 
دێوئاسایەی پیشەسازی، شەپۆلی دووەم بتوانێت 
  )fast moving( خۆی بە كارگەیەكی ڕاوەستاو
   AT8T ب����ەاڵم ب��گ��ۆڕێ��ت،  م���ان���ۆڕ  و ش���ی���اوی 
گوزارشتەكەی وەستان و سێ  ساڵ دوای ئەوە، 
مۆڵەتیدا تا زانیارییەكان و ئەنجامی لێكۆڵینەوەكە، 

بە ناو بەڕێوەبەرە بااڵكاندا باڵوبێتەوە.
كۆمپانیا  زۆرب�����ەی  س����ەردەم����ەدا  ل���ەو   
دەستیان  هێشتا  ئەمریكا،  سەرەكییەكانی 
ن��ەك��ردب��وو ب����ەوەی زی��ات��ر ب��ی��رب��ك��ەن��ەوە لە 
ئەوەی  گەشەكردوو،  كارگەی  نوێبوونەوەی 
كە بۆ مانەوە لە حاڵەتی ئابووری، دەركەوتنی 
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پشتبەستوو بە دانایی، پێویستیان بە گۆڕانی 
بنەڕەتی هەیە، بە بۆچوونی ئەوان ئەگەرچی 
ئەو بیرۆكەیە زۆر گران دەهاتە بەرچاو، بەاڵم 
زوو  زۆر  سێیەم،  شەپۆلی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
زۆرێك لە گەورەترین دامەزراوەكانی جیهانی 
تەمەنیان  ن��وێ��ب��وون��ەوەی  ن��اڕەح��ەت��ت��ری��ن  ب��ە 

ناچاركرد .
بەم جۆرە هەمان ئەو كاتەی، كە)ستار( و 
دەست وپێوەندەكانی وردە وردە بیركردنەوەی 
سەربازیی ویالیەتە یەكگرتووەكانیان دەگۆڕی، 
ئەمریكاش،  دێوئاساكانی  كۆمپانیا  لە  زۆرێك 
پێناسەی  شوێن  بە  گ��ەڕان  بە  دەستیانكرد 

پەیامێكی نوێ  و بنەمای ڕێكخراوێكی نوێدا.
ب��ە گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك��ان��ی خ���ودی ڕەوش���ی 
بیرۆكەی  لە  الفاوێك  سامان،  بەرهەمهێنانی 
تێگەیشتن  بۆ  ب��وو،  پەیدا  بەڕێوەبردن  نوێی 
تا  سەردەمەوە  لەو  كە  نائاسایی،  گۆڕانی  لە 
ئێستا ڕوویداوە و پێشبینی و تەنانەت گۆڕانی 
بەردەمدایە،  لە  كە  تریش  سەرسوڕهێنەری 
دەبێت سەرنجێك لە )10( تایبەتمەندیی گرنگی 

ئابووریی شەپۆلی سێیەم بدەین:
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1.فاكتەرەكانی بەرهەمهێنان 
ل��ە ك��ات��ێ��ك��دا ك��ە زەوی و ه��ێ��زی ك���ار و 
)فاكتەرە  سەرمایە  و  سەرەتایی  كەرەستەی 
ئابووریی  بەرهەمهێنان(ی  بنەڕەتییەكانی 
شەپۆلی دووەمی ڕابردوویان پێكدەهێنا، دانایی 
كە بە مانا فراوانەكەی لێرەدا پێدان و زانیاری 
گریمانەكان،  و  زەینییەكان  وێنا  دەگرێتەوە، 
فەرهەنگ و  ئایدۆلۆژیا و بەهاكان، سەرچاوەی 
ئەم  سێیەمن،  شەپۆلی  ئابووریی  ت���ەوەری 
گاڵتەجاری  جێی  سەردەمێك  كە  ئایدیایەی 
بوو، ئێستا بووە بە واقیع و مامەڵەی لەگەڵدا 

دەكرێت.
ك��اری��گ��ەری��ی زەمینی  و  م��ان��ا  ب��ەه��ەرح��اڵ 
بوونی  بە  ن��ەزان��راوە،  ئ��ەوەن��دە  هێشتا  ئ��ەوە 
گونجاو،  دان��ای��ی  ی��ان  زان��ی��اری  و  دات��اك��ان 
)input( نێوەندەكانی   ت��ەواوی  دەتوانرێت 
بەكاردەهێنرێن،  بەرهەمهێنانی ساماندا  لە  كە 
دەتوانن  گونجاوەكان  نێوەندە  كەمبكرێتەوە، 
هێزی كاری پێویست كەم بكه نەوە، كااڵی ناو 
كۆگاكان كەم بكه نەوە و چاو لە خەرجی وزە 
و كەرەستەخاوەكان بپۆشن ، كات و شوێن و 
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دراوێك كە بۆ بەرهەمهێنان پێویستە، دەبێت 
مەسرەفێكی  كەم بكات.

كەرەستەی بەرهەمهێنانی كۆمپیوتەری، كە 
لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  ب��ەوردی كاردەكات،  زۆر 
هۆشمەندی،  لە  بەر  بەكارهێنراوی  ئامێری 
گ��رت��ووه ت��ەوە،  جێی   ))Pre_intellight كە 
كەرەستە یان پۆاڵ كەمتر بەكاردەهێنرێت، دەزگا 
هۆشدارەكانی چاپی ئۆتۆماتیك، كە كتێبەكان 
چاپ و كۆدەكەنەوە، كەمتر كاغەز بەكاردەهێنن 
لەو ئامێرانەی كە پشتیان بە بەكارهێنانی هێزی 
كۆنتڕۆڵییە  سیستمە  بەستووە،  ماسوولكەیی 
گەرمای  پلەی  ڕێكخستنی  بۆ  هۆشدارەكان 
بەكارهێنانی  لە  ب��ەرێ��وەب��ردن،  كۆشكەكانی 
وزەدا كەمتر مەسرەف دەكەن، سیستمەكانی 
بە  دروستكارانیان  كە  ئەلیكترۆنی  زانیاریی 
ڕاددەی  دەبێت  گرێدەدەن،  كڕیارەكانیانەوە 
كااڵكانیان لە گەنجینەدا كۆبكرێنەوە، ئیتر هەر 
لە پێاڵوەوە تا جلوبەرگی لۆكە كەمدەكەنەوە، 
ب���ەم ج����ۆرە ئ��ەگ��ەر ك���را ك��ەڵ��ك ل��ە دان��ای��ی 
ب��اش،  ج��ێ��گ��رەوەی��ەك��ی  دەبێتە  وەرب��گ��ی��رێ��ت، 
لەگەڵ  هێشتا  ژم��ێ��ری��اران  و  ئابووریناسان 
لەبەرئەوەی  هەیە،  گرفتیان  بیرۆكەیەدا  ئەم 
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ئێستا  ب��ەاڵم  گ��ران��ە،  بەچەندایەتیكردنەكەی 
دانایی ئەگەر شیاوی پێوانەكردن بێت، یان نا، 
یەكێكە لە هاوجووتبوون و گرنگترین هۆكاری 
ئابووریی  ك���ەوا  ئ���ەوەی  بەرهەمهێنانیشە، 
ش��ەپ��ۆل��ی س��ێ��ی��ەم��ی��ش��ە ب��ەڕاس��ت��ی ش���ۆڕش 
هەڵدەگیرسێنێت، ئەو ڕاستییەیە كە هەلومەرجی 
خ��او و  ك��ەرەس��ت��ەی  و  ك��ار  زەوی و هێزی 
تەنانەت سەرمایەش، دەكرێت بە سەرچاوەی 
سنووردار و لەناوچوو دابنرێت، بەاڵم دانایی 
لە هەموو ڕوویەكەوە لە كۆتاییهاتن نەهاتووە، 
بە پێچەوانەی كوورەی تواندنەوەی ئاسنەوە 
یان هێمای بەرهەمهێنانەوە، كە دوو كۆمپانیا 
لە یەك كاتدا سوودمەندن، دەتوانن لەمەودوا 
بۆ بەرهەمهێنانی دانایی زیاتر بەهرەمەند بن.

2. بەها نەبینراوەكان 
شەپۆلی  كۆمپانیای  بەهای  كە  كاتێكدا  لە 
داراییەكان  چوارچێوەی  لە  دەك��رێ��ت،  دووەم 
و  كوشتن  وەك  هەستپێكراوی  و  بینراو  و 
بەهای  ئەمباربكرێن،  پشكەكاندا  و  ئامێرەكان 
زیاتر  سێیەم  شەپۆلی  سەركەوتووەكانی  بنكە 
لەناو وەرگرتن و بەرهەمهێنان و دابەشكردن و 
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كارگێڕیدان، بە شێوەی ستراتیژی یان بە شێوەی 
ڕاستەقینەی  بەهای  شاردراونەتەوە،  كردەیی 
یان   compact كۆمپاكت  وەك  كۆمپانیایەكی 
كۆداك و هیتاشی یان زەنەیس، زیاتر پەیوەندی  
لە  كە  زانیارییەك،  و  بینراو  ئایدیای  بە  هەیە 
مێشكی كاركردووانیاندا مەاڵسە و بە بانكەكانی 
زانیاری و مافی ئیمتیازی داهێنەرەكەیانەوە، لە 
بەردەستی ئەو كۆمپانیایەدان، نەك بە ژمارەی 
داراییە  و  بەرهەمهێنان  هێڵەكانی  و  ئۆتۆمبێل 
بینراوەكانەوە، بەم جۆرە ئێستا خودی سەرمایە 

پشتی بەستووە بە فاكتەری هەستپێنەكراو. 
   3.نەمانی فرەیی 

 ك����ە ب���ن���ك���ە س����ەرب����ازی����ی����ە زان����ی����اری 
و    )infarmalion intensive(ب����ەرەك����ان
 ،  Robotized ڕۆب���ۆت���ی  ج���اری���ش  زۆر 
توانای  كە  دابمەزرێنن،  كارگەیەك  كەلوپەلی 
بەرهەمهێنانی جۆراوجۆری بێسنووری هەیە، 
ناسراوە  تایبەتمەندیی  واتە  بەرهەمیشە،  فرە 
هەڵدەوەشێتەوە،  زیاتر  دووەمی  شەپۆلی  و 
نەمانی  گۆڕانە،  ئەم  شۆڕشیانەی  ئەنجامی 
بەرەو  گواستنەوەیە  و  بەرهەمهێنان  فرەیی 
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تەكنۆلۆژیای   Flaktech ی هۆشمەند، كە 
شوێنە  ئەو  تا  بەكارهێنەر  هەڵبژاردنی  مافی 
مارت  وال  فرۆشگای  كە  لەبەرچاودەگرێت، 
ه��ەزار   120 نزیكەی  دەتوانێت   walmurt
جیاواز  ڕەنگی  و  مۆدیل  و  ئەندازە  و  شێوە 
ئ��ەوەی  لەپێناوی  ئ��ەم��ەش  بەرهەمبهێنێت، 
ئ��ەوەی هەبێت، زۆرت��ری��ن  ك��ڕی��ار دەرف��ەت��ی 
هەڵبژاردە و چانس لە بەردەمیدا هەبێت، بەاڵم 
بازرگانیی  و  بازرگانێكە  كە  م��ارت(  )واڵ��ت 
جۆراوجۆر و فرەیی دەكات، پێیوایە  ئەگەر 
و  بێت  جۆراوجۆر  كڕیارەكان  پێداویستیی 
باشتری  دەرفەتی  زانیاری  بە  دەستگەیشتن 
بۆ بڕەخسێت، لە كار و كاسپی و بازاڕەكاندا، 
بازاڕی  بۆ  دەگۆڕێت  فرەیی  ب��ازاڕی  دەبێت 
بۆ  تایبەتییەكانیش  ف��رۆش��گ��ا  و  ت��ای��ب��ەت��ی 
كڕین  گەورە، سیستمی  فرۆشگای  ڕێگەكانی 
كۆمپیوتەر  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  كڕین  و  م��اڵ��ەوە  ل��ە 
ڕێگەیانەوە  ل��ە  ك��ە  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ،  پۆستی  و 
لە  كەلوپەلەكانیان  دەت��وان��ن   داب��ەش��ك��اران 
بۆكڕیارەكانیان  نمونەییدا  زۆر  بازاڕێكی 
بەشە  پ��ڕوپ��اگ��ەن��دەی  ئێستا  ب���دەن،  نیشان 
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لە  كردووه تەئامانج،  بازاڕیان  بچووكەكانی 
ڕێگە نێوەند و بریكارەكانەوە و بە شێوەیەكی 
لە  زۆرینەیەك  بە  دەگ��ات،  دەستیان  ف��راوان 
مانایەیە،   بەو  سیستمە  جۆرە  ئەم  كڕیاران. 
خواستێكی  و  ب��ەوری��ای��ی  ف��رۆش��ی��اران  ك��ە 
بكەنە  ك���ڕی���ارەك���ان  دەت���وان���ن  زی����ات����رەوە، 
فرەیی   كاتیشدا  هەمان  لە  خۆیان،  ئامانجی 
بەرهەمهێنان و دابەشكردن و پەیوەندییەكان، 
كە  هەڵدەگیرسێنێت،  ئابووریدا شۆڕشێك  لە 
لە هەمەچەشنییەوە بەرەو ناهەمەچەشنییەكی 

نائاسایی دەچێت.
4.  كار 

ك��ارێ��ك��ی خ��واس��ت��راو، ك��ە ش��ارەزای��ی��ەك��ی 
ك��ەم  ش��ارەزای��ی��ەك��ی  ب��ە  و  ن��اوێ��ت  زۆری 
توانای  و  ماسوولكە  دەك��رێ��ت��ەوە،  ق��ەرەب��وو 
كارگەی  ستاییلی  بەكارهێنانی  و  فێركردن 
ش��ەپ��ۆل��ی دووەم����ی ك��رێ��ك��اران��ی ن��اچ��ارك��رد، 
ك��ە ب��ۆ ك��اری ی��ەك ش��ێ��وازی و دووب��ارەی��ی 
خ��ۆی��ان ئ��ام��ادەب��ك��ەن، ش��ەپ��ۆل��ی س��ێ��ی��ەم بە 
زیادبوونێكی  پێویستیی  لەگەڵ  پێچەوانەوە 
زۆردا، شارەزایی كارێكی قەرەبوو هەڵنەگری 
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پ��ێ��وی��س��ت��ە، ل���ە ب���ن���ەڕەت���دا دەك���رێ���ت ه��ێ��زی 
ئەگەر  مانایەی  ب��ەو  بگۆڕێت،  ماسوولكەیی 
كرێكاری خاوەن شارەزاییەكی كەم، واز لە كار 
دەتوانرێت  بەخێرایی  دەربكرێت،  یان  بهێنێت 
پەیدابكرێت،  جێگرەوەكەی  كەم  نرخێكی  بە 
بە پێچەوانەشەوە بە بەرزبوونەوەی  ئاستی 
شارەزایی تایبەتمەندی، كە ئابووریی شەپۆلی 
كەسی  پەیداكردنی  پێیەتی،  پێویستی  سێیەم 
گ��ون��ج��او ك��ە ش���ارەزای���ی ب��ەرچ��اوی هەبێت 

دژوارتر و بەمەسرەفتر دەبێت.
فەرماندەیەك  كە لە بنكەیەكی بااڵی بەرگری 
وازدەهێنێت، هەرچەندە دەشێت لەگەڵ زۆر لە 
كێبڕكێ  ناچاربێت  ماسوولكەیی   كرێكارانی 
یان  قوتابخانەیەك  لە  دەتوانێت  بەاڵم  بكات، 
تر  هاوشێوەیەكی  ی��ان  بیمە،  كۆمپانیایەكی 
هاوشێوەی كاری ئەو  فەرماندەییە پەیدابكات، 
كە  ئەلیكترۆنی،  ئەندازیارێكی  پێچەوانەوە  بە 
سااڵنێكی زۆری تەمەنی خۆی لە دروستكردنی 
ناتوانێت  سەرفكردووە،  مانگەدەستكردەكاندا 
بنكەیەك  بۆ  پێویست شارەزایی خۆی  بەپێی 
ك��ارەك��ەی          ك��ە  بیسەلمێنێت  ئ��اش��ك��راب��ك��ات، 
هاپسپۆڕێكی   ه��ەروە  ژینگەییە،  ئەندازیاری 
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بواری نەخۆشیی ژنانە، ناتوانێت نەشتەرگەری 
بۆ مێشك بكات، بەرزبوونەوەی تایبەتمەندی 
پێویستیی  ش���ارەزای���ی،  خ��ێ��رای  گ��ۆڕان��ی  و 

قەرەبووكردنەوەی ژیری كەمدەكاتەوە.
لەگەڵ پێشكەوتنه  ئابوورییەكاندا گۆڕانێكی 
و  ك��ار(  )دابەشبوونی  ك��ار  بە  س��ەب��ارەت  تر 
چەمكی  چوارچێوەی  لە  ناڕاستەوخۆ(  )كاری 
دێریندا هەستی پێكراوە، )كە بەخێرایی گرنگیی 
ڕاستەوخۆ  كرێكارانی  له دەستدەدات(،  خۆی 
لە كارگەیەكدا  یان بەرهەمهێن كەسانێكن، كە 
به ڕاستی سەرگەرمی دروستكردنی بەرهەمن، 
ئەوان  ئاستێكی زۆری  بەرهەمهێنانیان لەسەر 
وەسف  نابەرهەمهێن  بە  تر  ئ��ەوان��ەی  شانە، 
ناڕاستەوخۆیان  ڕۆڵ��ی  تەنیا  چونكە  ك��راون، 

هەیە.
 ئ��ەم��ڕۆ ل��ەگ��ەڵ ك��ەم��ب��وون��ەوەی ڕێ��ژەی 
بەرامبەر  كارگەیی،  بەرهەمهێنی  كرێكاری 
پیشەیی،  و  هونەری  و  یەخەسپی  كرێكارانی 
ت��ەن��ان��ەت ل��ە ك��ارەك��ەش��دا ج��ی��اك��اری ڕەنگی 
كاری  هێزی  النیكەم  دەدات،  لەدەست  خۆی 

ناڕاستەوخۆ بە)بەهاوە( بەرهەمدەهێنێت.
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5. نوێكردنەوە 
بە باشبوونی هەلومەرجی ئابووریی ژاپۆن و 
ئەورووپا، لەدوای  جەنگی جیهانیی دووەمەوە، 
بەرامبەر  ل��ە  خ��ۆی��ان  ئەمریكییەكان  بنكەی 
بینییەوە،  كێبڕكێدا  ن��او  ق��ورس��ی  دەستێكی 
ب�����ەردەوام، وات��ه   ن��وێ��ك��ردن��ەوەی  ب��ە  كێبڕكێ 
ئایدیای نوێ بۆ بەرهەمەكان و تەكنەلۆژیاكان، 
كاروباری  و  پەیداكردن  ب��ازاڕ  داهێنانەكان، 
مانگێك  هەموو  هەبوو،  پێداویستیان  دارای��ی، 
نزیكەی هەزار بەرهەمی نوێی كااڵ جیاوازەكان 
تەنانەت  ئەمریكاوە،  سۆپەرماركێتەكانی  دێتە 
جێی  كۆمپیوتەر   486 مۆدیلی  كە  بەرلەوەی 
مۆدیلی 386 بگرێتەوە، چین بەرهەمی 586 ی 
بەڕێوەیە، بەم جۆرە بنكە زیرەكەكان، كرێكارانی 
ئایدیای  و  بكەن  داهێنان  تا  هاندەدەن  خۆیان 
پێویستیش  ئەگەر  تەنانەت  بێننەئاراوە،  نوێ 

بوو، دەتوانێت یاساكان پێشێل بكەن.
6. پێوەرەكان 

لەجیاتی  دەبنەوە،  بچووك  كار  یەكەكانی 
ئەوەی هەزاران كارمەند و كرێكار لە دەرگای 
چوونە ژوورەوەی كارگەكانەوە، بڕژێنە ناوەوە، 
كە )وێنەیەكی دێرینە لە ئابووریی دووكەڵكێشدا(، 
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پێوەری كردارەكان لەگەڵ زۆر لە بەرهەمەكان 
میناتۆڕی بوون، ژمارەیەكی زۆری كرێكاران 
كە بە كاری ماسوولكەیییەوە سەرگەرم بوون، 
ك��اری  تیمی  ب��ە  بەخشی،  خ��ۆی��ان  جێگەكانی 
گەورە  كاروكاسپیی  تایبەتمەندانە،  بچووكی 
بچووكتر دەبێتەوە و كاروكاسپیی بچووكیش 

ژمارەیان چەند هێندەی تر زیاددەكات.
 ).B.M A(ە 370 هەزار كەسەوە لەالیەن  
ك��ڕی��اران��ی ب��چ��ووك��ی ئ��ەم��س��ەر و ئ��ەوس��ەری 
جیهانەوە، دەكەوێتە بەر مەترسیی لەناوچوون 
بۆئەوەی   كۆمپانیایە  ئەو  پێدەگات،  زیانی  و 
بوەستێت،  خ��ۆی  پێیەكانی  ل��ەس��ەر  بتوانێت 
ناچارە زۆرێك لە كرێكارانی خۆی دەربكات و 
دابەشیان دەكات بۆ 13 یەكەی كاروكاسپیی 

جۆراوجۆری بچووكتر.
لە سیستمی شەپۆلی سێیەمدا، زیانبەخشی 
ئاڵۆزی دەست   ،))dise conomiesئابووری
زیادەمەسرەفی  و  سەریهەڵدا  پێوەگرتنەكان 
بنكەیەك  هەرچەندە  ك��ردووە،  پێوەرەكاندا  لە 
بێت،  چەپەوە  الی  كە  كەسێكی  بێت،  ئاڵۆزتر 
الی  ك��ە  ب��ك��ات،  پێشبینی  دەت��وان��ێ��ت  كەمتر 
نەشیاو  بكات، شتگەلێكی  بەنیازە چی  ڕاستی 
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دەبن،  پەیدا  بەخێرایی  پرسگەل  ڕوودەدەن،  
كە  تایبەتمەندییەك،  ج��ۆرە  ه��ەر  دەت��وان��ن  كە 
تایبەتمەند وێنادەكرا بێ بایەخ  ئەندازەیەكی  بۆ 
بكه ن ، ئەو ئایدیا كۆنەش هەڵدەوەشێتەوە، كە 

پێیوابوو )تا گەورەتر بێت گرنگتر دەبیت (.
7.ڕێكخستنەوە

كۆمپانیاكان كێبڕكێی یەكتر دەكەن، لەپێناو 
خۆگونجاندن   و  خۆڕێكخستنەوە  بۆ  هەوڵدان 
پیادەكردنی  بۆ  خێراكاندا،  گۆڕانكارییە  لەگەڵ 
پ���ەی���ك���ەری ب��ەڕێ��وەب��ردن��ێ��ك��ی م��ۆدێ��رن��ان��ە، 
كۆمپانیاكانی سەردەمی پیشەسازی بەئاسایی 
خۆڕێكخستنەوە  بۆ  هاوشێوەیان  بۆچوونی 
ه��ەب��وو، ه��ەڕەم��ی و ی��ەك پارچە و  زەب��ەالح 
بوون، بازاڕەكان و تەكنەلۆژیا و پێداویستیی 
ب��ەك��اره��ێ��ن��ەران��ی ئ��ەم��ڕۆ خ��ێ��را دەگ���ۆڕێ���ن و 
بنكەكان،  س��ەر  دەخەنە  ج��ۆراوج��ۆر  فشاری 
هاوشێوەی بەڕێوەبردن خەریكە لەناودەچێت، 
نوێی  تەواو  پەیداكردنی شێوازێكی  بۆ  گەڕان 
خۆڕێكخستنەوە بەڕێوەیە، بۆ نموونە چەمكی 
ه��ەوڵ��دەدات  ب��ەڕێ��وەب��ردن،  دەرەوەی  دەنگی 
پەیكەری بنكەی دەرەوەی تەوەرە دیارەكان و 

بازاڕەكان  سەرله نوێ دابڕێژێتەوە.
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8. گونجانی سیستمەكان 
ئابووریی ئەم سەردەمە هێندە ئاڵۆز و تێكەڵە، 
زۆر  پشوودرێژییەكی  و  ژی��ری  بە  پێویستی 
هەیە، بۆ مامەڵەكردن و بەڕێوەبردنی، بۆ نموونە 
كۆمپانیای نابیسكۆ )Nabisco( كە تایبەتمەندە 
ل��ە ب���واری ئ��ام��ادەك��ردن��ی خ���ۆراك���دا، ڕۆژان���ە 
فشارێكی زۆری لەسەرە، دەبێت ڕەچاوی بازاڕ 
خۆی  بەرژەوەندییەكانی  و  كڕیار  خواستی  و 
لە  تۆن  هەزار  ڕۆژان��ە سەدان  نابیسكۆ  بكات، 
بەرهەمەكان  بەرهەمدەهێنێت،  جیاواز  خۆراكی 
ل��ە49 ك��ارگ��ە و 13 ك��ۆگ��ای داب��ەش��ك��ردن��ەوە 
باردەكرێن، بۆ )30( هەزار كڕیاری بەردەوام، 
بە  تایبەتیشیان  س��ەودای  و  مامەڵە  دەبێت  كە 
یاسایی بۆ ئامادەبكرێت، كارگەیەكی لەم شێوەیە 
باشی  ستافێكی  و  ب��ەڕێ��وەب��ردن  بە  پێویستی 
هێزی كار هەیە، بۆئەوەی خۆی لەگەڵ خواست 

و بەرژوەندی و ڕكابەرەكانیدا بگونجێنێت.
9.ژێرخان 

بۆئەوەی بتوانرێت گونجاوی و یەكپارچەیی 
هەموو شتەكان بپارێزرێت، واتە بۆ ڕێكخستنی 
پێویستی  پ��ارچ��ەك��ان،  و  ب��ەره��ەم  ه��ەم��وو 
ئ��اڵ��وگ��ۆڕی  و  ه��اوك��اری  و  هەماهەنگی  ب��ە 
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فرۆشیاران  و  ئ��ەن��دازی��اران  نێوان  زانیاریی 
هەیە، لەوەش زیاتر پێویستە بە هەردووالیان 
و  فەرمانگە  ب��ەو  ب��دەن  گونجاو،  وێنایەكی 
ئەوانە،  بەڕێوەبردنی  ئەركیان  دامەزراوانەی 
تۆڕەكانی  و  كۆمپیوتەر  بۆ  دۆالر  ملیارەها 
بتوانن  ب��ۆئ��ەوەی  خ��ەرج��ك��راون،  ئینتەرنێت 
دروست  و  پارێزراو  و  خێرا  هەماهەنگییەكی 
پەیكەری  ئەم  دەستەبەربكەن،  نێوانەدا  لەو 
لە  زۆرینەیان  كە  ئەلیكترۆنییەی،  و  زانیاری 
بەڕێوەدەبرێن،  مانگەدەستكردەكانەوە  ڕێگەی 
بوون،  سەركەوتوو  باش  زۆر  ڕاددەیەكی  تا 
و  ببه ستنەوە  پێكەوە  كۆمپانیاكان  ل���ەوەی 
پەیوەندییەكی باشیشیان لەگەڵ كڕیارەكانیان 

بۆ دروست ببێت.
ه��ەن��دێ��ك ت���ۆڕی ت��ر ه���ەن، ك��ە ت��ۆڕەك��ان 
فراوانكردنی  بۆ  ژاپ��ۆن  گ��رێ��دەدەن،  پێكەوە  
تۆڕی چاكتر و خێراتر لە 25 ساڵی داهاتوودا، 
250ملیار دۆالری تەرخانكردووە، )ئالگۆر(ی 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  سەرۆكی  جێگری 
ئ��ەن��دام��ی كۆنگرێس  ك��ات��ەی  ئ��ەو  ئ��ەم��ری��ك��ا، 
چوارچێوەی  لە  گەاڵڵەكرد،  پێشنیارێكی  بوو، 
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میللیی  )ت��ۆڕێ��ك��ی  ب��ەك��ۆم��ەڵ��دا  ڕێكخستنێكی 
فێركردن و پەروەردە( پێكبهێنرێت، هاوشێوەی 
ئەو تۆڕە ئەلكترۆنی و جیهانییانەی، كۆمپانیا 
پێكیانهێناوە،  ئۆتۆمبێل  ب��واری  گەورەكانی 
دۆالر  ملیارێك  توانییان  ساڵێكدا  م��اوەی  لە 
بنچینەی  ئەلكترۆنییانە  تۆڕە  ئەم  دابینبكه ن، 
ژێرخانی ئابووریی شەپۆلی سێیەم پێكدەهێنن.

10.هەڵپە
ئ��اوازی  گۆڕانكارییانە،  ئ��ەم  ه��ەم��وو 
و  هەڵپە  تووشی  دانوستانەكان  و  كردار 
دەستگرتنەوەی  دەك���ات،  زی��ات��ر  ه��ەوڵ��ی 
دەستگرتنەوەی  لەجیاتی  خێرا  ئابووریی 
ئ���اب���ووری پ��ێ��وەرێ��ك دەگ���رێ���ت���ەوە، كە 
خێرایی  و  ت��ون��دە  ه��ێ��ن��دە  كێبڕكێیەكی 
ڕاستییەی  ئەو  بەرزە،  هێندە  پێویستیشی 
سەلماندووە كە )كات زێڕە(، هەرماوەیەك 
)كات( زیاتر لە ماوەی پێش خۆی بەهای 
ب��ەڕێ��وەب��ەری  پیتەرسۆن(   ه��ەی��ە،)داون 
 Merrill  گشتیی دامەزراوەی )میرل لینچ
دەڵێت  نوێوە  ڤێرژنی  ل��ەب��ارەی   )lynch
دەبێت   ، دەبزوێت  تیشك  بەخێرایی  "پارە 

زانیارییش لەو خێراتربێت ".
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جەنگیشەپۆلیسێیەم
لە ساڵی 1991دا لە ئاسمانی تاریك و لمی 
شتێك  ناوەڕاستدا،  خۆرهەاڵتی  بیابانەكانی 
ساڵی   300 م���اوەی  ل��ە  جیهان  ك��ە  ڕووی���دا 
ڕابردوودا نەیدیبوو، جۆرێكی نوێ لە جەنگ 
پەیدا بوو، كە ڕەنگدانەوەیەك بوو بۆ شێوەی 
ڕێ��ی��ەوە  ل��ەو  س��ام��ان،  بەرهەمهێنانی  ن��وێ��ی 
جارێكی تر تێدەگەین، كە شێوەی بەرهەمهێنانی 
سامانی ئێمە و شێوەی شەڕكردنمان، چەندە 
كۆمەڵگەكانی  لێكنەترازاون،  پەیوەندییەكی 
خاوەن پێشكەوتووترین تەكنەلۆژیای جیهان، 
ئەمڕۆ خاوەنی ئابووریی دووالیەنن، نیوەیان 
تریشیان   نیوەكەی  و  فرەبەرهەمی  لەسەر 
نوێ  خزمەتگوزاریی  و  تەكنەلۆژیا  لەسەر 
لە  ك��ام  هیچ  سێیەمی   شەپۆلی  ك��اردەك��ەن، 
پێشكەوتوو،  تەكنەلۆژیای  خ��اوەن  واڵت��ان��ی 
ت��ەن��ان��ەت )ژاپ��ۆن(ی��ش ڕەوت���ی خ��ۆی ب��ەرەو 

سیستمی نوێی ئابووری تەواونەكردووە.
ئ��اب��ووری��ی  سیستمی  پ��ێ��ش��ك��ەوت��ووت��ری��ن 
ئ���ەورووپ���ا و ژاپ���ۆن و  ل��ە واڵت��ان��ی  جیهان 
هێشتا  هەیە،  بونی  یەكگرتووەكاندا  ویالیەتە 
لەنێوان هێزی كاری جەستە و ماسوولكە و  
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بوون،  داب��ەش  بیركردنەودا  و  مێشك  هێزی 
ئەم دابەشبوونەش لە چۆنیەتیی بەڕێوەبردن 
و س��ەرك��ردای��ەت��ی��ك��ردن��ی ج��ەن��گ��ی ك��ەن��داوی 
1991-1990ب���ەت���ەواوی  لە ساڵی  ف��ارس��دا، 
لێكدانەوەی  لە  چاوپۆشین  ڕەنگیدابووەوە، 
مێژویی ئەم پێكدادانە لەڕووی ئاكار و ئابووری 
یان جوگرافیای سیاسییشەوە، كاریگەرییەكی 
قووڵی لەسەر سوپاكانی سەرتاسەری جیهان 

هەبووە و ئێستاش هەیەتی.
ن��ەب��ووه ت��ەوە،   ئ��ەم��ڕۆ ڕوون  ت��ا  ئ���ەوەی 
ئ��ەو ه��ۆك��ارەی��ە ك��ە ه��ەری��ەك ل��ە ئەمریكا و 
لە  عێراقیش  و  الی��ەك   لە  هاوپەیمانەكانی، 
جیاواز  ش��ێ��وازی  دوو  بە  بۆچی  تر  الیەكی 
بەكاردەهێنا؟  جەنگیان  ی��اخ��ود  دەج��ەن��گ��ان 
ئەوەی  یەكێكیان شەپۆلی دووەمی و  بەوەی 

تریشیان شەپۆلی سێیەمی بەكاردەهێنا.
جەنگی كەنداوی فارس، ڕۆژی  2/8/ 1990 
كوەیتی  سەر  بۆ  عێراق  سوپای  هێرشی  بە 
ج��ۆرەی   ب��ەو  ن��ەك  دەستیپێكرد،  دراوس��ێ��ی 
باسدەكرێت،  كە گوایە لە 17 /1/1991  بە 
سەر  بۆ  هاوپەیمانەكانی  و  ئەمریكا  هێرشی 

سوپای عێراق و بەغداد دەستیپێكردبێت.
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فۆبیایتەكنەلۆژیا
ل��ە ه��ەم��ان ك��ات��دا ژم��ارەی��ەك ل��ە نەیارانی 
ناوەندەكانی  لە  نایەوە، كە  جەنگ هەرایەكیان 
خۆرئاوادا بە دژایەتیكردنی خودی تەكنەلۆژیای 
پێشكەوتوو دەهاتە بەرچاو، هێندەی پێنەچوو 
كە باڵوكراوەكانی جیهان بە دروشمگەلێك كە 
هەبوو،  تەكنەلۆژیایان  فۆبیای  بۆی  و  ڕەنگ 
ڕایانگەیاند هەلیكۆپتەرە ئەمریكییەكان بەهۆی 
تۆفانی لمەوە دەكەونە خوارەوە، ئەو فڕۆكانەی 
كە )ڕادار( نایانبینێت تووشی شكستی گەورە 
و  كارناكەن  شەوبینەكان(  )دووربینە  دەب��ن، 
چەكە دژەتانكەكانی )دراگۆن و تاو( لە بەرامبەر 
ئەو زرێپۆشانەی، كە دەستكردی سۆڤیەتن لە 
عێراقدا كاریگەرییان نییە، دەریشكەوت تانكی 
M1  تایبەتمەندی نییە، زوو تێكدەشكێندرێت. 
دەیویست  تایمز  ن��ی��وی��ۆرك  ڕۆژن���ام���ەی 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  سوپای  ئایا  بزانێت 
ئ��ەم��ری��ك��ا، خ���اوەن���ی ه��ێ��زێ��ك��ی ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��ی 
زانستی  ش���ارەزای  نووسه رێكی  خەیاڵییە؟ 
بیرۆكەیە  لەو  نكۆڵی  سەربازییش  و  جەنگ 
)چارەنووسی  بتوانێت  تەكنۆلۆژیا  كە  ك��رد، 
ئەفسانەیە  )ئ���ەوە  وت��ی  و  ب��گ��ۆڕێ��ت(  ج��ەن��گ 
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لەسەر  جەختكردنەوە  بە  ئەمریكییەكان  و 
لەجیاتی  كەرەستەكان،  زیاتری  كاریگەریی 

هێزی مرۆیی هەڵەیەكی گەورە دەكەن(.
سەربازیی  ڕیفرۆمخوازانی  لە  هەندێك 
دژایەتیكردنی  كەوتنە  سپی،  كۆشكی  نێو 
ئاڵۆزن  لەبەرئەوەی  پێشكەوتوو،  چاكسازیی 
ئەو  هەیە،  زیاتر  تێگەیشتنی  بە  پێویستیان  و 
چەكە  دەك���رد،  ئ��ەوەی��ان  بانگەشەی  كەسانە 
جێگرەوەی  ببنە  ناتوانن  پێشكەوتووەكان 
جۆرێك  ئەمەش  سادەكان،  و  تەقلیدی  چەكە 
سەربازییەكانی  فەرماندە  الی  نیگەرانی  لە 
كاتێكدا  لە  دروستكرد،  هاوپەیمانان  سوپای 
سەدام حسێن یەك ملیۆن سەربازی سوپای 
راهێنابوو،  ڕووسی  چەكی  لەسەر  واڵتەكەی 
ئەو  پێچەوانەی هێزەكانی هاوپەیمانانەوە،  بە 
ش��ەڕی ت��اق��ی��ك��ردب��ووەوه  و ت��ازە ل��ە جەنگی  
هەشت ساڵەی ئێراندا، دەستی لە خوێنڕشتن 
هەڵگرتبوو، لەوەش زیاتر ماوەی شەش مانگی 
بەپێی  بتوانێت  ب��ۆئ��ەوەی  ب��ەردەم��داب��وو،  لە 
خواست و ویست و پێویستیی خۆی خەندەق 
هەڵبكەنێت، سەنگەری قاییم لێبدات و مینێكی 
لە  دژەمرۆڤیش  و  دژەتانك  بەهێزی  و  زۆر 
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عێراقییەكان  بشارێتەوە،  زۆردا  پانتاییەكی 
چاڵی پڕ لە نەوتیان ئاگرتێبەردا و هێڵێكی لەبن 
ئاسمانی  و  دروستكرد  ئاگر  لە  نەهاتوویان 
واڵتیان پڕكرد، لە دووكەڵێكی ڕەش، سوپای 
بەرگریی  هێلێكی  دروستكردنی  ب��ۆ  ع��ێ��راق 
بە)مین(  بەهێزیان  و  ف��راوان  هێلێێكی  بەهێز، 
و دوات���ری���ش   ب��ە)زرێ��پ��ۆش( دروس��ت��ك��رد، 
ئەوەش هەمان كاربوو كە سوپای سوریا لە 
بەرزاییەكانی )جۆالن( و  سوپای سوریاش لە 

)ئەورووپای خۆرهەاڵت( ئەنجامیاندابوو.
بوێریی  هاوپەیمانان  هێزەكانی  ئ��ەگ��ەر 
زیانی  تووشی  ب��دای��ە،  خۆیان  بە  هێرشیان 
حسێن(   )س����ەدام  دەب����وون،  ق���ورس  گیانیی 
ب��وو، تا  ب��ەس  ئ��ارام بێت هێندەی  ب��ۆئ��ەوەی 
ببینێت،  تیڤییەكاندا  شاشەی  لە  ئەمریكییەكان 
كە تەرمێكی زۆری سەربازەكانیان دەبەنەوە 
گۆڕستانەكان و ورەی خۆیان لەدەستدەدەن، 
ئەو  هێنابوو،  شكستی  سیاسی  ڕێگاچارەی 
لە  پ��ڕ  جێگا  النیكەم  ی��ان  ك��وەی��ت  دەی��ت��وان��ی 

نەوتییەكانی كوەیت بكاتە موڵكی خۆی.
پێكدادانێكی لەو جۆرە هەرچۆنێك بێت، ئەو  
كەنداوی  جەنگی  كە  لێدەكەوتەوە،  ئەنجامەی 
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فارس لە جۆری جەنگی سەردەمی پیشەسازی 
جەنگی  مەشقی  سیاسییەكان  بیرۆكە  دەبێت، 
ئەو،  دوای  زاراوەكانی  و  ئاسمانی  و  زەوی 
سەربازییەكانی  ن��اوەن��دە  ل��ە  ك��ات��ە  ئ��ەو  ت��ا 
بەاڵم  پێدرابوو،  برەویان  دنیادا  سەرتاسەری 
بانگەشەی  س��ەرەڕای  كە  بەرچاو  وادەه��ات��ە 
شارەزابوونی لە كاروباری سەربازیدا، بەاڵم 
هەرگیز  ب��ووە،  بێئاگا  شتانە  ل��ەو  ب��ەت��ەواوی 
تەواو نوێ  نەبردووە، كە شێوەی  بەوە  پەی 
)چییەتیی( جەنگ  تەواوی  لە جەنگ، خەریكە 
دەگۆڕێت، بە یەكەمین هەڵمەتی هاوپەیمانانیش 
بۆ سەر سوپاكەی سەدام حسێن جەنگی دوو 

الیەنە دەستیپێكرد. 

جەنگیدووالیەنە
ه��ەر ل��ە س��ەرەت��اوە، دوو ج��ۆر ك��رداری 
هەڵبەتە  ه��ەب��وو،  ب��وون��ی  ئاسمانی  جەنگی 
خەلكێكی  و   ب��وون  هاوتەریب  هەردووكیان 
زۆر كەم جیاوازیی نێوانیانی دەستنیشانكرد، 
یەكێكیان لە جۆری شەپۆلی دووەم سوودمەند 
ساڵ   )30( فڕۆكەكانی  دەستە  دەستە  ب��وو، 
سەنگەرەكانیاندا  لە  عێراقییەكانی  لەمەوبەر، 
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پێشتر  جەنگەكانی  وەك  تەواو  بۆردومانكرد، 
وێرانی  و  دەهاویشت  ناهۆشمەندیان  بۆمبی 
ورەی  و  لێكەوتەوە  زۆری���ان  كوشتاری  و 
پشتیوانی  و  كۆماری  گ��اردی  و  یەكەم  هێڵی 
شوارسكۆف  ژەن��ەراڵ  الوازك���رد،  عێراقییان 
جەنگی  ل��ە  هاوپەیمانان  هێزی  ف��ەرم��ان��دەی 
و  ئ��ام��ادەدەك��رد،  جەنگی  مەیدانی  ك��ەن��داودا 
هێزی پیادەی هاوپەیمانان، كە لە 500 هەزار 
هەڵمەتبردن  ئامادەی  پێكهاتبوون،  سەرباز 
بوون بەرەو هێڵی بەرگریی سوپای عێراق لە 

چەند قۆڵێكەوە.
لەدوای جەنگ و لە شاری پاریس، دانەرانی 
خانەنشینكراو  ژەن��ەراڵ��ی  لەگەڵ  كتێبە،  ئ��ەم 
)پێرگالویس( قسەمان كرد، )گالویس(كە پێشتر 
دەك��رد،  ك��اری  فەڕەنسا  ئاسمانیی  هێزی  لە 
و  ناتۆ  فەرماندەی  جێگری  ب��ووە  دوات��ری��ش 
بەرپرسی بەدواداچونی ستراتیژی، ڕاستەوخۆ 
دوای ج��ەن��گ س��ەردان��ی ع��ێ��راق��ی ك���رد، ئەو 
جۆری  لە  كە  ئۆتۆمبیلەكەم  بە  )من  پێیوتین 
جێب بوو 2500 كیلۆمەتر شۆفێریم كرد، لە 
گوندەكاندا هەموو شتێك وێران ببوون، ئێمە 
پارچەی بۆمبێكمان بینی، كە مێژووی 1968 
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ی لەسەر بوو، بەشێك بوو لە پاشماوەكانی 
ج��ەن��گ��ی ڤ��ێ��ت��ن��ام، ئ��ەم��ە ه��ەم��ان ب���ۆردوم���ان 
جەنگی  لە  لەمەوبەر  نیوسەدە  كەمن  ب��وو، 
هەردووكیان  ئەنجاممدا،  دووەم��دا  جیهانیی 
دەزان���ی،  جەنگیان  ج���ۆری  پڕكوشتارترین 
ناتوانین  هەرگیز  پیشەسازیكراو  كۆكوژیی 
بزانین چەند كەس لە سەرباز و كەسانی مەدەنیی 
عێراقی لەم جەنگەدا كوژران، بەاڵم جیهانێكی 
سەرسوڕماویشی بەدوای خۆیدا هێنا، ملیۆنان 
وێنە  تەلەفزیۆنەكانەوە  ش��اش��ەی  ل��ە  ك��ەس 
)تۆماهۆك  موشەكەكانی  لەیادنەچووەكانی 
ئاڕاستە  بەلێزەر  بۆمبە  و   )  Tomahuwk
بەوردییەكی  كە  تەماشادەكرد،  كراوەكانیان 
سەڕسوڕهێنەرەوە بۆ ئامانجەكانیان لە بەغداد 
دەگەڕان و دەیانپێكان، ئەم ئامانجانەش بریتی 
عێراق،  ئاسمانییەكانی  هێزە  بنكەی  لە  بوون 
ت��ەالرەك��ان��ی ه��ەواڵ��گ��ری، وەزارەت����ی ناوخۆ، 
بەعسی  حزبی  بنكەی  و  ئەنجوومەن  تەالری 
فڕۆكە جەنگییەكانی  تەنیا  )سەدام حسێن(،   
)نایت هۆك( دەیانتوانی ئامانجە دیاریكراوەكان 
لەناو شاری بەغداددا بۆردومان بكەن، ئەوەش 
لەبەر ئەوەی ڕادار ناتوانێت ئاشكرایان بكات، 
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خاوەن توانایەكی ورد و بەهێزیش بوون، لە 
ئاراستەكردنی موشەك و بۆمبەكانیاندا.

و  ت��وان��ا  ت���ەواوی  ف��ڕۆك��ە جەنگییانە  ئ��ەو 
بینا  ئ��ەو  س��ەر  خستبووە  خۆیان،  سەرنجی 
پێشكەوتووی  چەكی  كە  دام���ەزراوان���ەی،  و 
دژەئاسمانییان لەسەر بوو، سەرەرای هەموو 
فڕۆكە  ب��ەاڵم  مەترسییەك،  ئەگەری  و  ترس 
بەسەركەوتوویی  و  زیان  بەبێ  جەنگییەكان 
گەڕانەوە  ئەركەكانیان  جێبەجێبەجێكردنی  لە 

بنكەكانیان.
واڵتانی  س��ەران��س��ەی  ل��ە  تەلەفزیۆنەكان 
جیهاندا، بە درێژایی ڕۆژانی جەنگ گرنگییەكی 
زۆری����ان ب��ەم ج���ۆرەی ج��ەن��گ دەدا، دەی��ان 
پیشاندەدا  مووشەكانەیان  ئەو  دیمەنی  جار 
ئاراستەیەكی  بە  كە  دەك���ردەوە،  ب��اڵوی��ان  و 
ڕاست و بە گۆشە و كەناراوەكاندا دەگەڕان، 
ئامانجەكانیان  پێكانی  بۆ  پەنجەرەكانەوە  لە 
دەچ������وون������ەژوورەوە، ل���ەو ش��وێ��ن��ان��ەی كە 
تانكەكان و هێزە عێراقییەكان حەشاردرابوون، 
كە  ج��ۆر  هەمان  دروس��ت  جەنگ،  بەرەكانی 
دەبینران،  تەلەفیزۆنەكانمانەوە  شاشەی  لە 
فڕۆكەوانەكان  ئەلكترۆنییەكانی  تۆڕە  لەسەر 
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بوون  جەنگدا  لە  كە  سەربازانەشی،  ئ��ەو  و 
نیشاندەدران.

لە ئەنجامدا ئەو وێنەیەكی  جیاواز لە جەنگ 
باڵوبووەوه ، جەنگێكی بەڕواڵەت بێ خوێنڕێژی و 
تەواو جیاواز لەگەڵ وێنەكانی جەنگی ڤێتنام، كە 
الفاوێك لە وێنەی دەستوپێ قرتاو و كەللەسەری 
پلیشاوە و كۆرپە و قوربانیی بۆمبە ئاگراوییەكانیان 
ڕژاند،  ئەمریكییەكاندا  بەسەر  لەناو ژوورەكاندا، 
لە عێراقدا جۆرێك لە جەنگ  بە چەكی شەپۆلی 
دووەم����ی ڕووی�����دا، ك��ە ب��ۆ ك��وش��ت��اری ف��رەی��ی 
ئەوەندە  جەنگەدا  ل��ەم  دان��راب��وو،  بۆ  نەخشەی 
جیهان  تەلەفزیۆنەكانی  شاشەی  لەسەر  وێنە 
چەكی  ل��ە  س���وودی  ت��ر  جۆرێكی  نیشاننەدرا، 
نیشاندانی  بۆ  شەپۆلی سێیەمی وەردەگ��رت، كە 
وردەكاری و وێرانكردنی ڕاسپاردەیی و النیكەمی 
داڕێ��ژراب��وو،  بۆ  نەخشەی  ه���ەردووال(  )زی��ان��ی 
زۆرێك  و  نیشاندرا  بەتەواوەتی  جەنگەیان  ئەم 
لەالیەن   كە  گرنگ،  چاكسازیی  سیستمەكانی  لە 
جێبەجێكرا،  ج��ۆرە  بەو  بەكارهێنرا،  ئەمریكاوە 
و  مەشق  دام���ەزراوەی  و  )ستار(ی  لەالیەن  كە 

فێركارییەوە داڕێژرابوو.
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ونبوونیبەرەیجەنگ
لە كاتی جەنگی جیهانیی یەكەمدا، ملیۆنان 
س��ەرب��از ل���ەو س��ەن��گ��ەران��ەی، ك��ە ل��ە خاكی 
فەڕەنسادا هەڵكەندرابوون لە بەرامبەر یەكتردا 
ئ��ەم سەنگەرانە،  درێ��ژای��ی  ب��ە  وەس��ت��اب��وون، 
ك���ە پ���ڕب���وون ل���ە گ���ڵ و م��ش��ك و ب��ۆگ��ەن��ی 
لە  كوژراوەكان،  سەربازە  الشەی  پاشماوەی 
فەردەی  لە  و  جەنگ  بەرەكانی  سەرتاسەری 
هەڵكەندرابوون،  دڕكاوییەكانەوە  تەلە  پشتی 
هەموو سەربازەكان بۆ ماوەی چەندین مانگ 
بەدوودڵی مابوونەوە و دەترسان، كە لەسەر 
قوربانیی  ببنە  یاخود  ببڕن  سەریان  زەوی 
لەدەستبدەن،  گیان  لەبرساندا  ی��ان  بۆمبێك، 
كاتێك كە فەرمانی هێرش دەرچوو، زۆرینەی 
سەربازەكان لە سەنگەرەكانیان دەهاتنەدەرەوە 
و لەوێدا خۆیان لەبەر ڕەشەبای ئاگری تۆپخانە 
و چ��ەك��ی س��ووك��دا دەب��ی��ن��ی، ب���ەاڵم زۆرب���ەی 
باڵوبوونەوەی  بەهۆی  و  دادەنیشتن  كاتەكان 
نەخۆشی و بێزاری و دڵتەنگییەوە، كە تەواوی 
سەربازان و فەرماندەكای دووچاری بووبوون، 
نزیكەی  دوای  نەمابوو،  جموجووڵیان  توانای 
هەشتا ساڵیش سەربازانی عێراقی لە بەرەكانی 
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حاڵەتیان  ه��ەم��ان  و  هەست  ه��ەم��ان  جەنگدا 
هەبوو، جگە لەوەی بەرەكانی جەنگ ئەو جێیە 
تیایداڕووبدات،  بنەڕەتی  جەنگی  كە  نەبوو، 
دروست بەو شێوەیەی كە لە )جەنگی زەوی و 

ئاسمان( دا نەخشەی بۆ كێشرابوو،
ئیتر تا دەه��ات ب��ەرەی جەنگ ل��ەدواوە و 
لەمال و له والوە فراوانتر بووبوو، كردە و پالنە 
سەربازییەكان پێش )12(یان )24( یان )72( 
ئ��ام��ادەدەك��ران، بۆ  دی��اری��دەك��ران و  سەعات 
لە كاتی خۆیدا هەماهەنگیی  جێبەجێكردنیشی 
ه��ەرج��ۆرە  ل��ە  ڕێگرتن  ب��ۆ  دەك���را،  پێویست 
دوژمنیش،  هێزەكانی  دوات��ری  جموجووڵێكی 
هێرشی  لە  سوودیان  هاوپەیمانان  هێزەكانی 
زەمینی  و  ئ��اس��م��ان��ی  وردی  ب���ەاڵم  دوور 

وەردەگرت.
كە  س��ێ��ی��ەم،  ن��ەخ��ش��ەی جەنگی ش��ەپ��ۆل��ی 
)م��ۆرل��ی( ل��ەالی��ەن  پێشتر  ن��زی��ك��ەی دەس���اڵ 
)كریستاڵ سیتی(،  ئوتێلی  ژوورێكی  لە  ەوەو 
ئیتر  كێشابوو،  ئێمەی  بۆ  )پنتاگۆن(  لەنزیك 
كە  كاتێك  دەرەوە،  چووە  تیۆر  سنووری  لە 
وێنەكانی جەنگی كەنداوی فارس لە شاشەی 
ئەوەمان  دەرك��ەوت،  جیهاندا  تەلەفزیونەكانی 
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)ستار(  دوات��ر  و  )مۆرلی(  سەرەتا  كە  بینی، 
لە هەشتاكانی سەدەی ڕابردوودا بۆ ئێمەیان 

دركاند.
فەرماندەیی دوژمن وێرانبكە، ئەوەش وەك 
ئاسانكارییەك بۆ ڕێگرتن لە هەرجۆرە پالنێكی 
هەروەها  هێزەكان،  بەرپەرچدانەوەی  بۆ  نوێ 
بپچڕێندرێت،  پ��ەی��وەن��دی  هیڵی  ئ���ەوەی  ب��ۆ  
بەرەكانی  و  جەنگ  سەركردایەتیی  لەنێوان 
پێشەوە، دەستپێشخەری بكە و هێرش بكە بۆ 
قوواڵیی بەرەكانی جەنگ، هەرگیز مەهێڵە هێزە 
پێكەوە  دەستبكەنەوە،  دوژمن  پشتیوانییەكانی 
هێرشی ئاسمانی و زەمینی و دەریایی ئەنجام 
بدە، خۆت لە هێرشكردنە سەر خاڵە بەهێزەكانی 
دوژمن بپارێزە، لە هەمووی گرنگتر ئەوە بزانە، 
كە دوژمن چی دەكات و بەنیازی چییە، بەاڵم 
تۆ  بزانێت  دوژم��ن  كە  ڕێگەمەدە،  كاتێك  هیچ 

چی دەكەیت و بەنیازی چیت.
هەڵبەتە جەنگی كەنداو لە زۆر ڕووەوە لە 
مەشقی )جەنگی ئاسمان و وشكانی( تێپەڕی 
بوو، هێزی ئاسمانی لەجیاتی ئەوەی تەنیا ڕۆڵی 
سەركردایەتیكردنی  ڕۆڵی  ببینێت،  پشتیوانی 
پێسپێردرابوو،  س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان��ی  ك����ردەوە 
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ڕۆڵ��ی  دەستكاریكردنی  و  گ��ۆڕان��ك��اری��ك��ردن 
ه��ێ��زی ئ��اس��م��ان��ی، س����ەرەڕای ئ���ەوەی ب��ووە 
زیانی  كەمكردنەوەی  لە  جیددی،  هۆكارێكی 
گیانی و ڕێگرتن لە پێشڕەویی دوژمن، چەندین 
خاڵی  بە  كە  هەبوو،  تریشی  ئەرێنیی  الیەنی 
یەكالكەرەوەی نێوان جەنگەكان هەژماردەكرا.
دوابەشی  كە  ب��وو،  جێگا  یەكەمین  عێراق 
ت��ێ��دا  (ی  وش��ك��ان��ی  و  ئ��اس��م��ان  )ج��ەن��گ��ی 
جێبەجێكرا، هەرچەندە )ژانەراڵ شوارسكۆف(
ی )فەرماندەی هێزەكانی هاوپەیمانان( لەگەڵ 
زاراوەی )جەنگی ئاسمان و وشكانی(دا نەبوو، 
)ش��وارس��ك��ۆف(  بوترێت  دەك��رێ��ت  پێیە  ب��ەم 
ب��ەاڵم   ب���وو،  ب��ەت��وان��ا  ئەكتەرێكی  و  ژەن��ی��ار 
دوو  )مۆرلی(  و  )ستار(  كە  بشوترێت  ئەگەر 
شانۆییەكە  دەق��ە  ن��ووس��ەری  و  ئ��اوازدان��ەر 
بوون، هیچ شتێك لە پێگە و كاریگەریی ژەنین 
و ڕۆڵبینینەكەی )شوارسكوف( كەم ناكاتەوە.

ڕاهێنان و مەشقی سەربازی لە سەرجەم 
لە  ب����ەردەوام  جیهاندا،  واڵت��ان��ی  سوپاكانی 
حاڵەتی گۆڕان و نوێبوونەوەدایە، بەاڵم ئەگەر 
بێت  بێت) چینی  زمانی مەشقەكە هەرچییەك 
ئەوا  ڕووس��ی(،  و  فەڕەنسی  یان  ئیتاڵی  یان 
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كردە  ڕاهێنانی  و  مەشق  ن��اوەڕۆك��ی  لە  هیچ 
سەرەكییەكە  بابەتە  ناگۆڕێت،  سەربازییەكان 
مەشقكردن و ڕاهێنانە لەسەر )جەنگی ئاسمان 

و وشكانی(.
لە یەكەمین دیدارماندا لەگەڵ )مۆرلی( ئەوه  
گۆڕانكارییەكی  هاوشێوەی  كە  تێگەیشتین، 
گەورەی ئابووری، كە لە كۆمەڵگەدا ڕوودەدات، 
چەكدارەكانیشدا   هێزە  ك��ۆی  و  سوپا  لەناو 
بینیمان  ئێمە  بەو جۆرەی  دانایی  ڕوودەدات، 
گۆڕاوە بۆ كلیلی بەرهەمهێنانی بەهاكان، ئەو 
ئەوە  كردیان  )ستار(  و  )مۆرلی(  كە  ك��ارەی 
ب��وو، ك��ە )دان��ای��ی ل��ەن��او ك���ردەوەی جەنگیدا 
جێگیربكەن(، بەم جۆرە وەك لە جەنگی كەنداوی 
فارسدا بینیمان، جەنگی شەپۆلی سێیەم لەگەڵ 
تایبەتمەندیی ئابووریی نوێدا بەراورددەكەین، 

نكۆڵی لە ڕووە لەیەكچووەكانیان ناكرێت.

فاكتەرەكانیوێرانكردن
گ��رن��گ��ی��ی  ك����ەس  چ����ۆن  وەك   ت������ەواو 
بەتەواوی  ك��ار  هێزی  ی��ان  خ��او  كەرەستەی 
ڕەتناكاتەوە، كارێكی زۆر گاڵتەجاڕی دەبێت، 
ئ��ەگ��ەر ڕۆڵ���ی ف��اك��ت��ەری م���اددی ل��ە ت��وان��ای 
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وێرانكاریدا لەبەرچاونەگرین، هیچ كات دانایی 
لە جەنگدا )بێ كاریگەری( نەبووە، بەاڵم لەگەڵ 
و شێواز  كات  بەپێی  جار،  هەندێك  ئەوەشدا 
و  بەرهەمهێنان  لە  بەكارهێنانی  چۆنیەتیی  و 
پێگە و  لە  )دانایی(  بونیاندان یان وێرانكاری، 
سەربازییەكانی  چەمكە  و  بەش  پێداویستیی 

تری كەمكردووه تەوە.
بەركارهێنانی  ل��ەب��ارەی  كەمپەن(  )ئ��االن 
ژیری و دانایی تەكنەلۆژی لە جەنگی كەنداوی 
لە  هەرگرامێك  دەڵێت"كاریگەریی  ف��ارس��دا 
)سیلیزیۆم( كە لە بەرهەمهێنانی كۆمپیوتەردا 
تۆن  ی��ەك  كاریگەریی  هێندەی  ب��ەك��اردێ��ت، 

یۆرانیۆم بوو، لە جەنگی كەنداوی فارسدا".
 بۆیە دەبێت )كەمپەن( و ئەو كەسانەشی، 
كە وەك ئەو بیردەكەنەوە، ئەو ڕاستییە باش 
بزانن كە )یەكێك لە نیشانەكانی گرنگیی توخمی 
كۆمپیوتەر  كە  ب��وو،  ئ��ەوە  جەنگدا  لە  دانایی 
و  بەڕێوەبردن  لە سیستمی  بەشێك  به   بووە 

سەركردایەتی كردنی جەنگەگان.
گەردەلوولی  ئۆپراسیۆنەكانی  كۆتایی  لە 
لەو  كۆمپیوتەر   3000 ل��ە  زی��ات��ر  ب��ی��اب��ان��دا 
ك��ە جەنگیان  ه��ەب��وو،  ب��وون��ی��ان  ن��اوچ��ان��ەدا 
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كۆمپیوتەرانەش  ئ��ەو  سەرجەمی  ت��ێ��داب��وو، 
مانگە  و  ئینتەرنێت  ت��ۆڕەك��ان��ی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە 
چەند  بە  بەسترابوونەوە  دەستكردەكانەوە 
وەزارەتی  لە)بارەگای  ترەوە،  كۆمپویتەرێكی 
بەرگریی ئەمریكا، یاخود هەواڵگریی ئەمریكا، 

یان كۆشكی سپی(ەوە.
ئەگەرچی ملیۆنان كەس لە ڕێگەی شاشەی 
و  گۆڤار  بەرگی  س��ەر  وێنەی  و  تەلەفزیۆن 
ماڵپەڕەكانەوە،  و  ڕۆژنامە  یەكەمی  الپ��ەڕەی 
تانك و  لە جەنگ و  دەی��ان وێنە و دیمەنیان 
ب��ەاڵم  بینی،  سوپاكان  پێكدادانی  و  تفەنگ 
بچووك  گرووپێكی  ل��ە  )جگە  كەسێك  هیچ 
وردەكارییەكانی  لە  ئاگایان  سەرەتاوە  لە  كە 
ب��ەرەك��ان��ی ج��ەن��گ ه��ەب��ووە(، هیچ زان��ی��اری 
ئەو  لەسەر  نەدەگەیشت  پێ  دیمەنێكیان  و 
زانیارییانەی، كە ڕەنگە ئاشكراكردنیان زیانی 

بۆ ئاراستە و ئاكامی جەنگەكە هەبووبێت.
 )كەمپەن( باسی لەوەش كردووە )زۆربەی 
بنكە  ل��ە  بنكەن،  ئاستی  ل��ەس��ەر  ئ��ەرك��ەك��ان 
بەڕێوەدەبرێن،  ئاسمانیدا  هێزی  جێگرەكانی 

ئاراستە دەكرێن(.
كەسانەی  ل��ەو  یەكێكە  ك��ە  )گ��ی��ب��س��ۆن(    
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زان��س��ت��ی  ل���ە  ب���اش���ی،  ش���ارەزای���ی���ەك���ی زۆر 
س���ەرب���ازی و س��ت��رات��ی��ژی ج��ەن��گ��ی��دا ه��ەی��ە، 
)لە  دەنووسێت،  زانیاریی سوپا  بە  سەبارەت 
ڕێگەی  لە  فەرماندەییدا،  بەرزەكانی  ئاستە 
كۆمپیوتەر و تۆڕەكانی ئینتەرنێتەوە، شیكاری 
بۆ سوپا و هێزە شەڕكەرەكان و خاڵە بەهێز 

و الوازەكانی دوژمن دەكرێت(.
لە  و  ف��ارس��دا  ك��ەن��داوی  جەنگی  كاتی  ل��ە 
ئاسماندا، دوو داهێنان و دوو بەهێزترین چەكی 
تایبەت بە كۆكردنەوەی زانیاری، خرانە خزمەتی 
)جەی  جەنگەدا  لەو  سەربازییەكەوە،  پرۆسە 
ستار ئاواكس( و )بۆینگی704( بوونە بەشێك 
لە سیستم و پێكهێنەرەكانی هێزی هاوپەیمانان، 
هەریەك لەو دوو فڕۆكەیە ئەركیان دۆزینەوە 
مەترسییەكی  هەرجۆرە  دەستنیشانكردنی  و 
)نێرەر  ڕێگەی  لە  كە  ب��وو،  زەوی  و  ئاسمان 
تایبەتی  ئۆفیسی  دەدرای���ە  وەرگ��ر(ێ��ك��ەوە،  و 
فەرماندەیی و سەركردایەتیكردنی ئۆپراسیۆن 
و هەڵمەتە سەربازییەكانی هێزە سەربازییەكانی 

هاوپەیمانان.
)تۆماس سوالم( كە یەكێك بوو لە فەرماندە 
ژیرەكانی هێزی ئاسمانیی ئەمریكا، سەبارەت 
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و  مەشق  )سەنتەری  كاریگەریی  و  ڕۆڵ  بە 
ڕاهێنان و فێركاری( لە گەشەپێدان و داهێنان 
ڕۆڵێكی  كە  ستار(دا،  )جەی  دروستكردنی  و 
كاریگەری هەبوو، لە یەكالییكردنەوەی جەنگی 
دوژمندا  سوپای  شكستپێهێنانی  و  ك��ەن��داو 
فەرماندەیی  ب��ۆ  س��ت��ار  )ج���ەی  دەن��ووس��ێ��ت: 
بەشدار  هەبوو،  گرنگی  ڕۆڵی  ئۆپراسیۆنەكە 
وێنەی  توانیی  دوژمندا،  لەناوبردنی  لە  بوو 
تەواوی جموجووڵەكانی دوژمن لەسەر زەوی 
و لە ئاسماندا بە دووریی 155 میل دیاریبكات، 
هەردوو فڕۆكەكە لە ڕێگەی 49 فڕینەوە زیاتر 
لە هەزار ئامانجیان  لە سەنگەر و خەندەق و 
ئۆتۆمبێل و تانك، بارهەڵگر و نەفەرهەڵگر و 
كۆنترۆڵكرد(.  تۆپخانە  یەكەكانی  و  زرێپۆش 
هەر لەو بارەیەوە )سوالم(یش نووسیویه تی:) 
ئ��ەو ف��ڕۆك��ان��ەی ك��ە ب��ەه��ۆی ج��ەی س��ت��ارەوە 
ئاڕاستە دەكران  )%90( سەركەوتوو بوون 

لە دۆزینەوە و پێكانی ئامانجەكانیان(.
هاوپەیمانان  ه��ێ��زەك��ان��ی  ك��ە  كاتێكدا  ل��ە 
س���ەرگ���ەرم���ی ك���ۆك���ردن���ەوە و ش��ی��ك��ار و 
وردك�����ردن�����ەوەی داب���ەش���ك���ردن���ی زان���ی���اری 
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پەیوەندیەكانی  و  هەواڵگری  توانای  ب��وون، 
ئەوەی  پنتاگۆن  دەك��رد،  وێ��ران  دوژمنیشیان 

ئاشكراكرد كە
 یەكەمین هێرش ) تاوەرەكانی بەهێزكردنی 
دابەشكردنی  تۆڕەكانی  ب��ەدال��ە،  مایكرۆیف، 
ڕووناكیی  ك��ارەب��ا،  گواستنەوەی  هیڵی  ئ��او، 
پەیوەندییەكانیان  كێبڵی  ك��ە  پ��ردان��ەی  ئ��ەو 
مەبەست  ئامانج،  ك��ردووه ت��ە  هەڵدەگرێت(ی 
ب��ەت��ەواوی  ئ��ەو هێاڵنە  ب���وو،  ئ���ەوە  ل���ەوەش 
عێراق  سەركردەكانی  بۆئەوەی  لەناوببرێن، 
سیستمەكانی  ل��ە  س���وود  ك��ە  ن��اچ��ارب��ك��رێ��ن، 
هەواڵگری  لەالیەن  كە  وەرب��گ��رن،  پشتیوانی 
و  بكرێت  چاودێری  دەتوانرا  هاوپەیمانانەوە 
بۆ  گرنگی  هەواڵگریی  و  سەربازی  زانیاریی 
بوو  بەشدار  ئ��ەوەش  كە  دەستەبەردەكردن، 
لەوەی  دوژمن تووشی شكستی گەورە بكات، 
هاوپەیمانان  ب��ۆ  گ��ەورەت��ری��ش  سەركەوتنی 

تۆمار بكات.
لەگەڵ  ب���وون،  ه��اوك��ات  هێرشانەش  ئ��ەم 
بۆ  جەنگییەكان  فڕۆكە  ڕاستەوخۆی  هێرشی 
ناوەندە سەرەكییەكانی سەرۆكایەتیی عێراق و 



ئالوینتافلەروهایدیتافلەر 142

ئەو شوێنانەی، كە گوماندەكرا خودی )سەدام 
حسێن و لێپرسراوە بااڵكانی تری عێراق( یان 

تێدا بێت.
بە دەربڕینێكی تر ئامانج لەوە تێكشكاندنی 
مۆخ و سیتسمی كۆئەندامی دەماری سوپای 
هەربەشێك  بتوانرێت  ئەگەر  ب��وو،  عێراق 
وەربگیرێت،  نەشتەرگەری  وەك  جەنگ  لە 
نەشتەرگەریی  ل��ە  ب��وو  ج��ۆرێ��ك  ئ��ەم��ەی��ان 
لە هەموو  لەو خاڵەی  تێگەیشتن  بە  مێشك، 
خەریكە  شوناسە  ئ��ەو  جیهاندا  بەشەكانی 
بە  پشتبەستوو  ئابووری  كە  دەبێت،  پەیدا 
هێزی مێشك، وەك ئابوورییەكانی ئەمریكا و 
ژاپۆن و ئەورووپا، بە شێوەیەك لە شێوەكان 
بە  پشتبەستوو  سەربازیی  هێزی  مانای  بە 
مێشكیش دێت، واڵتانی خاوەن تەكنەلۆژیای 
س��ەرەت��ای��ی��ش، خ��ەری��ك��ن ب��ەخ��ێ��رای��ی بەشە 
خۆیان  هێزەچەكدارەكانی  زانستییەكانی  
كۆمەڵناس  فەڕەنسی(  )فاتمە  بكەن،  زی��اد 
موسڵمانێكی  كە  ژن��ان،  مافی  الیەنگری  و 
ڕەخ��ن��ەگ��ران��ەوە  چاوێكی  ب��ە  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕە، 
جەنگی  لە  دەك��ات  ئەمریكا  ڕۆڵ��ی  سەیری 
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خۆرئاوا  )سەركەوتنی  ف��ارس��دا،  ك��ەن��داوی 
ن��ەب��ووە،  چ��ەك��ەك��ان��ی��ان��ەوە  چاكیی  ب��ەه��ۆی 
ب���وو،  كە  بەڵكو ب��ەه��ۆی ئ��ەو ڕاس��ت��ی��ی��ەوە 
تاقیگە  ل��ە  ب��وو  پ��ڕ  سەربازیەكانیان  بنكە 
و  عەقڵ  ل��ە  ب���وون،  پ��ڕ  كەرەستەكانیان  و 
دابێت،  ڕۆژێكیش  دەشێت  مێشك،  و  ژیری 
ك��ە س���ەرب���ازەك���ان ل��ە م��ەی��دان��ی ج��ەن��گ و 
لەبری  سەربازییەكاندا،  ڕووبەڕووبوونەوە 
چەك ، كۆمپیوتەر و ئامێرە پێشكەوتووەكانی 

تری تەكنەلۆژیا هەڵبگرن(.
هەر لەو چوارچێوەیەشدا لە ساڵی 1993، 
وەزارەت�����ی ب��ەرگ��ری��ی ئ��ەم��ری��ك��ا، ل��ە ڕێگەی 
 300 كڕینی  بۆ  گرێبەستێكەوە  ئیمزاكردنی 
هەزار كۆمپیوتەری تایبەت بۆ هێزی ئاسمانی 
بۆ  بەردەوامی  و  گرنگ  هەنگاوێگی  ئەمریكا، 
بەڕێوەبردنی  سیستمی  ل��ە  چاكسازیكردن 

هێزەكانیدا دەستپێكرد.
سەردەمەدا  لەم  بڵێن  دەتوانین  بەكورتی   
)دان����ای����ی( ه������ەروەك چ����ۆن س���ەرچ���اوەی 
بەرهەمهێنانە، بەاڵم گۆڕاویشە بۆ سەرچاوەی 

وێرانكاری.
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بەهاهەستپێنەكراوەكان
ئ��ەگ��ەر ب��ە ه��ەم��ان  ئ��ەو ش��ێ��وەی��ەی، كە 
)ستار و مۆرلی( جەختیان لەسەر دەكردەوە، 
دوژمن  هەردەستپێشخەرییەكی  لە  ڕێگرتن 
بۆ بە دەستخستنی زانیاری و داتای پێویست 
لەسەر جەنگەكە، هاوتای هێزێكی ڕاهێنراوی 
قۆڵەكانی  لە  یەكێك  كە  سەربازییە،  باشی 
هاوسەنگیی  ب��پ��ارێ��زی��ێ��ت،  ب��ۆ  ج��ەن��گ��ەك��ەت 
س��وپ��ا ك��ە ف��اك��ت��ەرێ��ك��ی ه��ەس��ت��پ��ێ��ن��ەك��راوە، 
كە  سەربازەكان،  ژمارەی  دەستنیشانكردنی 
تا ڕاددەیەك كارێكی گرانە، لەبەرئەوە جەخت 
لەسەر زانینی ئەو زانیارییانە دەكرێتەوە، كە 
دەبێتەهۆی گۆڕینی هاوكێشەی جەنگەكە  لە 

بەرژەوەندیی دوژمن. 
 )دامەزراوەی نێونەتەوەیی بەدواداچوونی 
ستراتیژی( یەكێكە لە چاكترین و بەتواناترین 
ڕاپۆرتی  س��ەرب��ازی،  زانیاریی  س��ەرچ��اوەی 
سەربازی  )هاوسەنگیی  ن��اوی  بە  س��ااڵن��ەی 
(لەالیەن   THE MILITARY BAANCE
نێوەندەكانی  و  س��ەرب��ازی  بەرنامەدانەرانی 
سەرانسەری جیهان بەدواداچوونی بۆ دەكرێت، 
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ئەم ڕاپۆرتە دەرب��ارەی ژم��ارەی هێزەكان و 
ئۆتۆمبێلەكان  و  هێلیكۆپتەرەكان  و  تانكەكان 
ژێردەریاییەكانی  فڕۆكەكان،  و  مووشەك  و 
زانیاریی  جیهان   سوپاكانی  ل��ە  ه��ەری��ەك��ە 
دوورو درێژ باڵودەكاتەوە، ئێمە خۆمان زۆر 
پشتمان دەبەست بەو ڕاپۆرتە، بەاڵم لەبارەی 
نەبینراوەكانەوە،  فاكتەرە  ڕۆژان��ەی  گرنگیی  

باسێكی وای تێدا نییە.
نەمانیفرەیی

لە ساڵی 1982دا بۆ یەكەم جار چاومان 
بە )دۆن مۆرلی( كەوت، ئەو ئاماژەی بەوە 
ئێمە  ی  ی��ەم  سێ  شەپۆلی  كتێبی  كە  دا، 
پێناسەكردووە،  فرەیی(  )نەمانی  چەمكی 
گرنگترتان  شتێكی  ب���ەاڵم  وت��ی��ن  پێشی 
فرەییەی  نەمانی  ئ��ەم  ه��ەم��وو  ن��ەوت��ووە، 
ئابووریی كۆمەڵ، لە سوپاشدا ڕوودەدەن، 
)م��ۆرل��ی( ل��ە دەس��ت��ەواژەی��ەك��دا ئ��ام��اژەی 
جووڵەداین  حاڵەتی  لە  )ئێمە  ب��ەوەی  كرد 
بەرەو نەمانی فرەیی و وێرانی هاوتەریب، 
ل���ەگ���ەڵ ف��ەرم��ان��ی ف���رەی���ی ن��وێ��خ��وازی��ی 

بەرهەمهێنانداین(.
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ئ���ەگ���ەر ن��ەم��ان��ی ف���رەی���ی پ��ی��ش��ەس��ازی��ی 
لە  بێت،  مانای سوودمەندبوون  بە  جلوبەرگ 
ڕاسپاردەی  بڕینی  بۆ  كۆمپیوتەری  لێزەری 
پۆشاكی كەسێك، لە مەیدانی جەنگدا بە مانای 
سوودمەندبوون، لە لێزەر بۆ دەستنیشانكردنی 
نەخشەیی  بەرگریی  پیشەسازیی  ئامانجێك. 
بوو، كە دیزاینی مووشەكی )كروز(ی كێشاوە 
لە  بناسێتەوە،  عێراق  پەناگەكانی  دەتوانێت  و 

دەرگاوە بچێتە ژوورەوە و وێرانیان بكات.
ك��ەرەس��ت��ە ه��ۆش��م��ەن��دەك��ان ل���ە چ��ەك��ی 
لە  بەرهەمدەهێنرێن،  جەنگ  ب��ۆ  هۆشمەند 
ئابووریی ناسەربازیدا، زۆرجار تەكنۆلۆژیای 
دەبنەوە،  شكست  ڕووب���ەڕووی  پێشكەوتوو 
پێشكەوتووش  چاكسازیی  بۆ  ئەمە  هەڵبەتە 
ئەوەش  نموونەی  ڕاستە،  جەنگدا  مەیدانی  لە 
تەنانەت  پاتریۆت،  پێشكەوتووی  مووشەكی 
جەنگدا  كاتی  لە  )تۆماهۆك(یش  بەكارهێنانی 
بۆ  كلینتۆن(  )بیل  فەرمانی  بە  دوات��ری��ش،  و 
بنكەكانی زانیاریی عێراق، بڕیارێكی دروست 
نەبوو، زۆرجار بازرگانان و بەرهەمهێنەرانی 
ت��وان��ای  ل���ەب���ارەی  ب��ەئ��اس��ان��ی  چ����ەك، زۆر 

بەرهەمەكانیانەوە زیادەڕۆیی دەكەن.
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ڕاستییەكی  ب��ە  دەستگەیشتنە  ئ��ام��ان��ج 
ل��ەس��ەر  ك��ە  ه��ۆش��م��ەن��د،  چ��اك��س��ازی��ی  ورد، 
ئابووریی  ئەلكترۆنی(  )مایكرۆ  پایەی  هەمان 
ناسەربازی درووستیانكردووە، دەتوانن دەنگ 
نیشانەكانی  و  ڕادار  شەپۆلەكانی  گەرمیی  و 
پێدراوانەی  ئەو  بدۆزنەوە،  ئەلیكترۆنی  تری 
دۆزاونەتەوە، بە وردە ئامێری شیكاری بەتوانا 
ئامانجێكی  دیاریكراوی  نیشانەی  دەتوانرێت، 

تایبەت دەستنیشان بكرێت و كاول بكرێت.
بە سەرنجدانێكی ورد لە ڕابردوو دەزانین 
تووشی  نوێیانە،  هەلومەرجە  ئ��ەم  چەند  تا 
شۆكمان دەكەن، بۆ نموونە لە ساڵی 1981دا 
گوللەتۆپی  هەزار  ئینگلیزی، سێ  كەشتییەكی 
ه��اوی��ش��ت ب��ۆ ق��ەاڵی��ەك��ی س��ەرب��ازی��ی میسر 
لەنزیك ئەسكەندەرییە، بەاڵم بەتەنیا 10 گوللە 

ئامانجەكانی خۆیان پێكا.
لە  ئەمریكییەكان  فڕۆكەوانە  دواییانە  بەم 
جەنگی ڤێتنامدا لە هێرشێكی سەرنەكەوتوودا 
ت��ان ه���وا( 800  پ���ردی)  ل��ەك��ار خستنی  ب��ۆ 
لەدەستدا،  فڕۆكەشیان   10 ئەنجامدا،  فڕینیان 
 )4 )ئێف  فڕۆكەی جۆری  دوات��ر چوار  بەاڵم 
لە ڕێگەی بەكارهێنانی بۆمبی هۆشمەند و لە 
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ئەو  پێكا،  ئامانجەكەیان  فڕینەوە  ڕێگەی یەك 
ئەركەی بۆیان دیاری كرابوو ئەنجامیاندا.

لە جەنگی ڤێتنامدا ئەو كەسانەی ئەركیان 
m60((ب��وو،  تانكی  بەكارهێنانی  و  لێخوڕین 
دابینبكەن،  بۆ خۆیان  تایبەت  پەناگەی  دەبوو 
پاشان  و  ڕابوەستێنێت  تانكەكە  دوات��ری��ش 
وتەی  بە  ئامانجەكەی،  لە  تەقەكردن  بكەوێتە 
ب��واری  ل��ە  پسپۆڕە  ك��ە  ب���اك(  هالین  )ڕال���ف 
 1800 دووریی  لە  ئامانج  پێكانی  زرێپۆشدا، 
مەترەوە و لە شەودا لە ڕێگەی ئەو تانكەوە 
ئەمڕۆ  ب��ەاڵم  ب��وو،  زەح��م��ەت  زۆر  كارێكی 
بەكارهێنەرانی تانكی )m1( بە سوودمەندبوون 
لە  دەتوانێت  دووربینی شەوەوە،  و  لێزەر  لە 
هەر شوێن و كاتێكدا بێت ئامانجەكانی خۆی 
بپێكێت، بەپێی ئەو دۆكیۆمێنت و ڕاپۆرتانەشی 
تا ئێستا پارێزراون، لە كۆی )10( ئامانج، ئەو 

تانكانە بەوردی )9( ئامانجیان پێكاوە.
فڕیندا،  یەك  لە    F117 فڕۆكەی  ئەمڕۆ 
كارێك  دەتوانێت  و  دەهاوێژێت  بۆمب  یەك 
جەنگییەكانی  فڕۆكە  پێشتر  كە  بدات،  ئەنجام 
B17 لە ڕێگەی 4500 فڕین و بەهاویشتنی 
9000 بۆمب لە جەنگی جیهانیی دووەمدا،یان 
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لە ڕێگەی 95 فڕین و هەڵدانی 190بۆمب لە 
جەنگی ڤێتنامدا ئەنجامیاندەدا.

)ج��ی��م��س دی��گ��ب��ی( ش������ارەزای چ���ەك لە 
كۆمپانیای  ڕاند دەڵێت: )چەكێكە كە بەدەر لە 
فرەییەكەی لە وەرگرتنی زانیاری و بەكارهێنانی 
لە ڕێگەی داهێنانە سەربازییەكانەوە، هاوكات 
توانیویشیه تی قەبارەی ئەو چەك و تەقەمەنییە، 
كەمبكاتەوە،  ق���ەب���ارەوە  و  كێش  ل����ەڕووی 
هەڵیبگرن،  فڕۆكانە  ج��ۆرە  ئەو  پێویستە  كە 
بەكارهێنانی  ڕێگەی  لە  جۆرێكە  بە  تواناكەی 
و  هۆشمەند  بۆمبی  و  تەقەمەنی  كەمترین 
و  زیاتر  زۆر  زیانێكی  دەتوانێت  زی��رەك��ەوە، 

كارەساتبارتر لە دوژمن بدات.
بێگومان دەكرێت وێرانكاریی فرەیی تا ئەو 
دەبێت،  لەگەڵماندا  كە  بكرێت،  پێشبینی  جێیە 
چەكەكان بەهەڵەدادەچن و هەڵەی كوشندەش       
هەیە،  جەنگ  كە  ماوەیەدا  لەو  ئەنجامدەدەن، 
بەاڵم وێرانكارییەكی نافرەیی كراوە، بۆ البرنی 
كەمی گەیاندنی زیانی الوەكی، كە هاوتەریبە 
لەگەڵ گۆڕانكارییە ئابوورییە ناسەربازییەكان  
كە بەسەر ئەو ناوچانەدا زیاتر زاڵ دەبێت، كە 

جەنگیان تێدایە.
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كار
ئ��ێ��س��ت��ا ه����ەم����ووان ت��ێ��دەگ��ەی��ن ل����ەوەی 
پێوسیتی  ن����وێ،  ه��ۆش��م��ەن��دی  ئ��اب��ووری��ی 
نەمانی  ب��ە  ه��ەی��ە،  هۆشمەند  ك��رێ��ك��اری  ب��ە 
ك���اری م��اس��وول��ك��ەی��ی، ژم��ارەی��ەك��ی زۆرت��ر 
بۆ  خ��ۆی��ان  جێی  ن��اش��ارەزا،  كرێكارانی  ل��ە 
كرێكارانی كەمتر بەاڵم  شارەزا و فێركراوتر 
و ئامێری هۆشمەند و پێشكەوتوو چۆڵدەكەن، 
لە هێزە چەكدارەكانیشدا بە هەمان شێوەیە، 
هۆشمەند  تەقەمەنیی  و  چەك  بەكارهێنانی 
پێویستیان بە سەربازی هۆشمەند هەیە، ئەم 
تەواو  هاوتەریبییەكی  بە  پێویستی  دیاردەیە 
پێشكەوتوو،  چەكێكی  ناكرێت  چونكە  هەیە، 
ب��درێ��ت��ە دەس���ت س��ەرب��ازێ��ك��ی ن��اش��ارەزا لە 
هێزە  ئەو  نوێیەكان،  سەربازییە  تەكنەلۆژییە 
ڕاهێنانیان  و  مەشق  كەمتر  سەربازییانەی 
پ���ێ���ك���راوە و ش���ارەزای���ی���ان ن��ی��ی��ە، ل��ەس��ەر 
پێشكەوتنە سەربازییە نوێیەكان دەتوانن لەو 
بەدەستبهێنن،  باش  سەركەوتنی  جەنگانەدا 
تەقلیدییەكان  تەقەمەنییە  و  چەك  تیایدا  كە 
شەپۆلی  ه��ەردوو  بە  سەر  بەكاردەهێنرێت، 
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پێچەوانەشەوە  بە  سێیەمی(ن،  و  )دووەم��ی 
وەك چۆن كرێكارانی ناشارەزا ناتوانن ئامێر 
ئەو  بەكاربهێنن،  نوێیەكان  كۆمپیوتەرە  و 
هێزە سەربازییەش ناتوانێت ئەو جۆرە چەكە 
بەهەڵە  بەكارهێنانیشی  ڕەنگە  بەكاربهێنێت، 
بار  دەبنە  و  پێچەوانە  كارەساتی  ببێتەهۆی 

بەسەر شەپۆلی سێیەمەوە.
ئەو ئایدییایەی كە پێیوایە جەنگی كەنداوی 
پێشكەوتوو  تەكنەلۆژیی  جەنگێكی  ف��ارس 
ب���وو، ف��اك��ت��ەری م��رۆی��ی ل��ە م��ەی��دان��ی جەنگ 
ئەو  ڕووتیشە،  خەیاڵپاڵوییەكی  وەدەرنرابوو، 
كەنداو،  ناردیانە  هاوپەیمانان  كە  هێزانەی 
لەڕووی  بوون  باشترینەكان  و  ڕاهێنراوترین 
بەكارهێنانی  چۆنیەتیی  و  جەنگی  هونەری 
چەكە نوێیەكان و كارپێكردنی ستراتیژ و پالنی 
نوێیەكانی شەڕكردن لەگەڵ دوژمندا، هەریەك 
لەو ئەفسەر و سەربازانەی ڕەوانەی جەنگی 
كەنداو كران و زۆرێك لەو چەكانەشی تیایدا 
بەكارهێندران، لە)سەنتەری مەشق و ڕاهێنان(
كرابوون،  دیزاین  و  ڕاهێنرابوون  )ستار(  ی 

پالنی بەرهەمهێنانیان داڕێژرابوو.
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پ��ەروەردەك��رد،  س��ەرب��ازان��ەی  )ستار(ئەو 
درێژەی كێشا تا هێزە چەكدارەكانی ئەمریكا 
كە  بێت،  ئامادە  جەنگ  لە  نوێ  جۆرێكی  بۆ 
ئاسمانی  )جەنگی  بە مەشقی  بەستبوو  پشتی 

و وشكانی(.
سوپای نوێ پێویستی بە جۆرێك لە سەرباز 
بۆئەوەی  بەكاردەهێنن  مێشكیان  كە  ه��ەی��ە،  
بتوانن لەگەڵ خەڵك و فەرهەنگی جۆراوجۆردا 
پ��ەی��وەن��دی دروس��ت��ب��ك��ەن، ت��وان��ای ب��ەرگ��ری��ی 
بكەن  دەستپێشخەری  هەبێت،  ناچوونیەكیان 
دەس��ه اڵت��ی  و  پێگە  و  شوێن  پرسیاربكەن  و 
كەسانی فەرمانڕەواش، تا ڕادده یەك بخەنە ژێر 

پرسیارەوە.
لۆس  ڕۆژن��ام��ەی  ل��ە  س��ت��ارك(  )ستیڤن   
ئەنجلۆس تایمزدا لەبارەی ڕێڕەوی نەتەوەیی 
دروشمانەی  )ئەو  دەڵێت:  ئەمریكاوە  سوپای 
دەرب��ارەی  هەبوون،  دا   1960 دەیەی  لە  كە 
ئ���ەوەی ب��ەرپ��رس��ان ب��دەن��ە ب��ەر پ��رس��ی��ار، لە 
زۆر  زۆر  و  داكوتاوە  ڕەگی  جێگادا  هەندێك 
پرسیار و  ب��ە  ح��ەزك��ردن  ق��ووڵ��ب��ووه ت��ەوە(. 
بیركردنەوە لەناو هێزە چەكدارەكانی ئەمریكا، 
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لێ  دەستی  نەتوانراوە  و  گشتگیرە  حەزێكی 
بەربدرێت، بەدڵنیاییەوە پەروەردە و فێركردنی 
زیاتر  چ��ەك��دارەك��ان��دا  هێزە  ل��ە  پێشكەوتوو 
لەالیەن  برەوی هەیە، توێژینەوەیەكی  نوێ  
كارۆلینای  داهێنانی  )ڕابەرایەتیی  ن��اوەن��دی 
ژووروو( ئەنجامدراوە، ئەوەی ئاشكراكردووە، 
بەرزی  بەڕێوەبەرانی  لەسەدی   19 تەنیا  كە 
لیسانس( ل��ە)  ب��ەرزت��ر  ب��ڕوان��ام��ەی  ئەمریكی 
ل��ەوەدای��ە، كە 88  ی��ان ه��ەی��ە،  كەچی سەیر 
خوێندنی  دەرچ��ووی  سەرتیپەكان  لەسەدی 
بااڵن. لەنێوان فڕۆكەوانەكانیشدا ئێستا ئاستی 
لەپێشتر،  ب��ەرزت��رە  ج��ار  چەندین  فێربوون 
ج��ەن��گ��ی جیهانیی  ل��ە  ف��ڕۆك��ەوان��ە الوەك����ان 
دووەمدا، دوای تەنیا چەند سەعاتێك لە مەشق 
فڕۆكەوانیدا، دەچوونە  لە ژووری  ڕاهێنان  و 
ئ��ەم��ڕۆ ملێۆنان  ب���ەاڵم  م��ەی��دان��ی ج��ەن��گ��ەوە، 
یەك  مەشقپێكردنی  بۆ  سەرفدەكرێت،  دۆالر 
جەنگی  فڕۆكەی  لەسەر  ش��ارەزا  فڕۆكەوانی 
لەو  فڕۆكەوانێكی  ئامادەیی   ،)F15( ج��ۆری 
جۆرە ،نەك هەر چەند ڕۆژ و مانگێك، بەڵكو 
سااڵنێكیش درێژەدەكێشێت، بە قسەی یەكێك 
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لە ئەفسەرانی هێزی ئاسمانیی ئەمریكی، چەكی 
ئێستا هەر بە هەمان ئەندازەی ئەو كەسەی، 
و  زیرەكی  لە  ك��ارە  بە  دەهێنیت  بەكاری  كە 
لە  هەرگیز  ئەمڕۆ  ف��ڕۆك��ەوان��ی   هاویشتندا، 
بەشێكە  ئەو  كارناكات،  به تەنیا  ژوورەك��ەی��دا 
لە سیستمێكی كارپێكراوی ئاڵۆز، كە لەالیەن 
)ئ��ێ��واك��س(، كە  ف��ڕۆك��ەی  ت��ۆڕەك��ان��ی ڕاداری 
هۆشداریی سەرەتایی دەدات لە نزیكبوونەوە، 

هەر سەرباز و ئامێرێكی دوژمن.
فڕۆكەوان لە ژوورەكەیدا، دەبێت قەبارەیەكی 
گەورە لە زانیاری وەربگرێت و چركەبەچركە 
بەتەواوی بزانێت چۆن خۆی لەگەڵ ئەم سیستمە 
گەورەیەدا بگونجێنێت، چونكە فاكتەری گرنگ 
لە بەهرەمەندبوونی سەركەوتووانەی مرۆڤ لە 
نموونەی  خۆیەتی،  مرۆڤ  خودی  تەكنەلۆژیا، 
ئ����ەوەش ل��ە ئ��ۆپ��راس��ی��ن��ەك��ان��ی گ��ەردەل��وول��ی 
زۆر  مەشقی  بەهۆی  كە  بەدەركەوت،  بیاباندا 
زانیاریی گشتگیرەوە  ب��ەردەوام و  ڕاهێنانی  و 
بەدەستهاتبوو، كە تایبەتە بە بەخشینی زانیاریی 
نوێ لەسەر چەكەكان و تاكتیكی زرێپۆشەكان 
و دژەتانك و مین و دژەمین و سوودوەرگرتن 
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و  ئۆتۆمبێل  و  كۆمپیتەر  و  تەقینەوەكان  لە 
دژەئاسمانی  و    لێزەر  نیشاندانانی  و  ماتۆڕ 
دەستكرد،  مانگی  پەیوەندی   كەرەستەی  و 
جەنگی  لۆجیستی،  ك���اروب���اری  ڕێكخستنی 
شەپۆلی سێیەم پێویستی بە شتێكە كە چەندین 

جار لە ڕاكێشانی پەلەپیتكە خێراتر  بێت.
 گۆڕینی هێزی كار و هێزی جەنگ پێكەوە 
جەنگی  ب��ۆ  تەممەڵ  ج��ەن��گ��اوەران��ی  دەب��ێ��ت، 
ناشارەزای  كرێكارانی  شەپۆلی سێیەم، وەك 
دەستین بۆ ئابووری شەپۆلی سێیەم، چەندان 
دەچێت،  نەمان  بەرەو  بنەچەیان  كە  تر  شتی 
ئابوورییدا  پێشڕەویی  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە  بینیمان 
گ��ۆڕان��ێ��ك ل��ە ڕێ����ژەی ك����اری ڕاس��ت��ەوخ��ۆ، 
لە  ڕوودەدات،  ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ  ك��اری  ب���ەرەو 
دەبینرێت،  ه��اوش��ێ��وە  گۆڕانێكی  س��وپ��اش��دا 
جیاوازن،  كەمێك  سەربازییەكان  دەستەواژە 
سەربازان وشەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
لە  )دان(یان)كلك(،  دەڵێن  بەڵكو  بەكارناهێنن، 
شەپۆلی سێیەمی ئێستادا، كلك لە هەموو كات 

درێژترە.
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دەكات،  بەوە  ئاماژە  پیرگالوا(  )ژەن��ەراڵ   
كە  ئەمریكا 5000 كەسی لە هێزەكانی ناردە 
پێداویستیی  مەبەستی  بۆ  ف��ارس،  ك��ەن��داوی 
كەسی  ه���ەزار   300 ت��ا   200 لۆجیستیش 
پشتیوانی هەبوو، بەاڵم لەڕاستیدا سەركەوتن 
سەربازەوە  ه��ەزار   200 بە  تەنیا  جەنگدا  لە 
بەدەستهات، كلك بە ڕێژەیەكی گەورە گەشەی 

كردووە.
نوێكردنەوە

تایبەتمەندییەكی تری جەنگی كەنداوی فارس، 
دەستپێشخەرییەك بوو لە ئاستێكی بەرزدا،  كە 
ئەندازە  یەك  بە  ناسەربازەكانیش  و  سەربازان 
كەمپن(  ئ��االن  )سەرهەنگ  وت��ەی  بە  نواندیان، 
جۆرە  هەموو  كە  كۆمپیوتەرییەی،  ت��ۆڕە  ئ��ەو 
بەردەستی  دەخستە  سیخوڕی  زانیارییەكی 
 1991 24 شوباتی  ئەمریكا، ڕۆژی  هێزەكانی 
گرتبووەوه ،  سعودیەی  سنووری  سەرتاسەری 
ئ��ەم ت���ۆڕە 6م��ان��گ پێشتر ب��وون��ی ن��ەب��وو لەو 
ناوچەیە كاتێك عێراق هێرشی كردە سەر كوەیت 
لە  گرووپێك  لەالیەن  ت��ۆڕە  ئەو  داگیریكرد،  و 
داهێنەرانەوە ئامادەكراوە، بۆ ئەنجامدانی خێرایی 
كارەكان و ڕێگرتن لە سەرپێچیكردنی بڕیارەكان.
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پێوەرەكان
پ��ێ��وەرەك��ان��ی ت��ری��ش ب��ەت��ەری��ب��ی ل��ەگ��ەڵ 
گ��ۆڕان��دان،  حاڵەتی  ل��ە  ت��ردا  كەرەستەكانی 
ك��ەم��ب��وون��ەوەی ب��ودج��ە ل��ە زۆرب���ەی واڵت��ان 
)ه��ەڵ��ب��ەت��ە ل��ە زۆرب���ەی���ان���دا( ف��ەرم��ان��دەك��ان 
ناچاردەكات، هێزەكانیان كەم بكەونەوە، بەاڵم 
كاردەكات،  ئاڕاستە  بە هەمان  تریش  فشاری 
یەكەی  كە  تێدەگەن،  سەربازییەكان  بیریارە 
بچووكتر، وەك كۆمپانیا الوازە بێ ڕەزاكان لە 
جەنگی كێبڕكێدا، دەتوانن بە پارەیەكی كەمتر 
لەسەر  فشار  بوەشێنن،  توندتر  دەستێكی 
سیستمی چاكسازییە، كە بە خزمەتێكی كەمتر 

هێزی ئاگریی زۆرتریان هەبێت.

ڕێكخستنەوە
ه��اوت��ەری��ب ل��ەگ��ەڵ گ���ۆڕان���ی پ��ەی��ك��ەری 
ڕێ��ك��خ��راوەی��ی ك��ار و ب�����ازاڕدا، ل��ەن��او هێزە 
چەكدارەكانیشدا گۆڕانی هاوشێوە ڕوویداوە، 
)دۆنالد  ئەمریكا  ئاسمانیی  هێزی  فەرماندەی 
ڕایس( ئاماژەی بە تایبەتمەندیی ئەو دەزگایە 
گۆڕانكارییەكانی  ئیدارەدانی  ئەركی  كە  كرد، 
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ناو هێزەچەكدارەكانە و جەختیكردەوە لەوەی 
دەك���ات،  خ��ێ��را  وەاڵم���دان���ەوەی  ب��ە  پێویست 
بۆ  ئاسانكاری  كە  شتێكەوە  ه��ەر  ل��ەب��ارەی 
جەنگاوەر و ڕادارەكان و فڕۆكە جەنگییەكان 

دەكات.

گونجاندنیسیستمەكان
ئاڵۆزییەكانی ڕۆژانەی هێزەچەكدارەكان، 
گرنگییەكی زۆر زیاتر بە چەمكی گونجاندن 
ك��ەن��داوی  ئ��اس��م��ان��ی��ی  ج��ەن��گ��ی  ل��ە  دەدات، 
ئاسمان(  )ڕووبەری  سەركردەكان  فارسدا، 
ناچار  وەرگرتبوو،  ناوونیشانێك  وەك  یان 
بۆئەوەی  دابەشبكەن،  ئاسمانەكان  ب��وون 
ناچنە  هاوپەیمانان  فڕۆكەكانی  كە  بن،  دڵنیا 
یەكتر  ب��ۆ  زیانیان  و  ی��ەك��ت��رەوە  س��ن��ووری 
دەبوو  فەرماندانە،  و  سەركردە  ئەو  نابێت، 
فڕۆكەی  ه��ەزاران  فڕینی  ڕێ��رەوی  ڕۆژان��ە 
زیانیان  الی��ەك  لە  كە  دیاریبكەن،  جەنگی 
تریشەوە  الی��ەك��ی  ل��ە  و  نەبێت  یەكتر  ب��ۆ 
بۆیان  كە  بپێكن،  وەك خۆی  ئامانجانە  ئەو 

دەستنیشانكراوە.
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بە  دەبێت  فڕینانە  ئ��ەم  )كمپن(  وت��ەی  بە 
122 ڕێگای  لە ڕێ��ڕەوی  خێراییەكی بەرز و 
هێرشی  ناوچەی   66 بەنزینەوە،   وەرگرتنی 
مووشەكی  جەنگی  ناوچەی   312 و  قەدەغە 
خاڵی   92 و  هێرش  ئاسمانی  دااڵن��ی   78 و 
كە  ف���ێ���رك���اری،  ن���اوچ���ەی   36 و  گ��ەی��ش��ت��ن 
هەموویان لە ئاسمانیكدا بە ڕووبەری 93600 
میل فراوان بوو ئەنجام بدرێن، لەوەش زیاتر 
دەبوو هەموو ئەمانە  لەگەڵ جێگۆڕكێكردنی 
مەدەنییەكانی  فڕۆكە  ڕێ���ڕەوی  ب��ەردەوام��ی 
شەش واڵتی ناوچەكەدا، تەواو هەماهەنگ بن.

ژێرخان
س���وپ���ای ش���ەپ���ۆل���ی س��ێ��ی��ەم��ی��ش وەك���و 
بە  پێویستی  سێیەم،  شەپۆلی  كاروكاسپی 
ف��راوان  پ��ەل��وپ��ۆداری  ئەلكترۆنیی  ژێرخانی 
هەیە، كە بەبێ ئەوە گونجاندنی سیستماتیكیی 
ئ��ەرك��ە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان،  ك��ارێ��ك��ی نەشیاو 
دەێ���ت، ب��ەم ج��ۆرە جەنگی ك��ەن��داوی ف��ارس 
ن��ێ��ردراوی  گەورەترین  بە  كە  ب��ووە،  شتێك 
پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی م���ێ���ژووی س��ەرب��ازی��ی 
سەرەتایی   سوودمەندبوونی  بە  ن��اوب��راوە، 
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تۆڕی  لە  ئاڵۆز  كۆمەڵێكی  ناوچەكە،  ڕەوشی 
پێكەوەبەستراو لە كورتترین كاتدا دروستكرا، 
بە وتەی )الری وینتز( لە )كۆمپانیای میتر( ئەو 
دەستكردەوە،  مانگی  بە  پەیوەندی  بۆ  تۆڕانە 
 12 و  زەمینی  وێستگەی   118 بە  پشتیان 

بنكەی مانگی دەستكرد بەستووە.
بنكەكانی  تۆڕەكان و  پێكەوەگرێدانی  بۆ 
ش��ەڕا،  ناوچەكانی  ل��ە  زان��ی��اری،  پ��ێ��دان��ی  
ئاڵۆز  و  ن��ائ��اس��ای��ی  پ��ەی��وەن��دی��ی  چ��ەن��دی��ن 
دروستكران، بە شێوەیەكی گشتی ئەم تۆڕانە 
پەیوەندیی  هەزار   700 نزیكەی  ڕۆژان��ەی 
هەبوو،  پەیامیان  هەزار   152 و  تەلەفۆنی 
فریكوێنسی  ملیۆن   30 لە  س��وودی��ان  كە 

ڕادیۆیی  وەردەگرت.
هەڵپە

ژەن���ەراڵ  بەناوبانگەكانی  و  خ��ێ��را  ج��ووڵ��ە 
)شوارسكۆف(، لە سەرانسەری خۆرئاوای هێزە 
بنەڕەتییە بەرگرییەكانی سەدام حسێن، لە ڕێگەی 
ئەنجامدرا،  خوالنەوە(وە  )مانۆڕی  بەكارهێنانی 
ئامانجی ئەو كارەش  بۆ ئەوە بوو، كە )سەدام 
كە  بیربكاتەوە  وه ه��ا  ت��ا  ف��ری��وب��درێ��ت،  حسێن( 
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هێرشكردن بۆ سەرجەم بەرەكان شتێكی حەتمییە.
ل��ە جەنگی ك��ەن��داوی ف��ارس��دا س���وود، لە 
و  دوو شێوەی سەربازیی شەپۆلی دووەم��ی 
شەپۆلی سێیەمی وەرگیرا، سوپای عێراق پاش 
ئەوەی زۆرینەی ڕادارەكانی لەناوچوو، گۆڕا بۆ 
ئامێرێكی تەكنەلۆژیای ماسوولكەیی سەردەمی 
بە  دەب��ەن��گ،  و  نابینا  ب��ەاڵم  دووەم،  شەپۆلی 
پێچەوانەوە سوپای هاوپەیمانان ماشێن نەبوو، 
توانایەكی  خ��اوەن��ی  ب��وو  سیستمێك  بەڵكو 

چەندین جار گەورەتر بوو، لە سوپای عێراق
 

پێكدادانیجۆرەكانیجەنگ
ئەو بیرۆكەیەی كە پێیوایە، هەرشارستانیەتێك 
بە  تایبەت  شێوەیەكی  پەیدابوونی  دەبێتەهۆی 
خۆی بۆ بەرپاكردنی جەنگ، شتێكی نوێ نییە، 
)ك���الوس ڤ��ی��ت��س(ی ت��ی��ۆردان��ەری س��ەرب��ازی 
ئاماژەی بەوە كردووە، )هەرسەردەمێك جەنگی 
كە  هەركەسێك  واتە،  هەبووە(،  تایبەتی خۆی 

دەیەوێت لە جەنگ تێبگات واباشترە 
دڵەڕاوكێی  لە  پڕ  خوێندنەوەی  لەجیاتی   
وردەكارییەكان، هێندە بەسە، كە تایبەتمەندییە 

بنەڕەتییەكان ورد و شیبكاتەوە.
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بەندەییودیویل
یەكەمین وەاڵم بۆ لێكترازانی چوارچێوەی 
جەنگی سارد، نموونەیەكی خراپ بوو لەسەر 
میلەكانی  س��ەدە  نیو  نزیكەی  گشتی،  ئاستی 
كە  دەج��وواڵ،  دنیادا  كۆتایی  ب��ەالی  كاتژمێر 
بەم  جیهان،  هەناسەسواربوونی  ببووەهۆی 
جۆرە دەكرێت هەستبكەین، بەوەی تا ئەوپەڕی 
جەنگی  لەكۆتایی  هۆشمەندی،  لە  بەتاڵبوون 
ئەدگارەكەی  كە  بووینەتەوە،  نزیك  س��ارد 

هەڵوەشانەوەی دیواری بەرلین بوو.
سیاسییە ئاقڵەكان، لە ستاییشی سەردەمی 
نوێدا، كە وه ها وێنادەكرا ئاشتییەكی گشتگیر 
ڕووم����ان ت��ێ��ب��ك��ات، ك��ەوت��ن��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی 
ل��ەب��ارەی  ئاشتییش  ش��ارەزای��ان��ی  و  شیعر 
ئاشتییەوە،  پرۆسەی  لەناكاوی  دەركەوتنی 
توێژینەوەیان باڵوكردەوە  نووسین و  دەیان 
پەیامی  ئاشتی"بووە،  گەورەكانی  "سوودە  و 
زۆرینە و بیركردنەوەیان بەو ئاراستەیە بوو، 
ناجەنگن.  یەكتردا  لەگەڵ   هەرگیز  ئیتر  كە 
دەركەوتنی  تا  تەنانەت  بیریاران  لە  بەشێك 
ئ����ەو ب���ۆچ���وون���ەش ڕۆی���ش���ت���ن، ك���ە ج��ەن��گ 
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ناماقووڵەكانی  دەخرێتە مۆزەخانەی ڕەفتارە 
مرۆڤایەتییەوە.

)هیربەرت جۆرج وێلز( لە ساڵی 1914دا، 
سەدەی  سەرەتای  خەڵكانی  بۆ   " نووسیی 
نییە،  ڕوون  ه��ێ��ن��دە  شتێك  ه��ی��چ  بیستەم 
هەیە،  وای  خێراییەكی  ج��ەن��گ  ب��ۆچ��ی  ك��ە 
بۆ  ب��ەداخ��ەوە  نەشیاو"،  كارێكی  دەبێتە  كە 
ملیۆنان كەس، كە زۆر زوو لە سەنگەرەكانی 
بۆ  كە  جەنگەی  ئەو   " واتە  یەكەمدا  جەنگی 
ئەم  ك��را"،  جەنگەكان  ت��ەواوی  كۆتاییهێنانی 
ئەو  كە  نەبوو،  دیار  و  ڕۆشن  هێندە  پرسە 
جەنگە كۆتاییهات، جارێكی تر پێشبینییەكانی 
پڕكردەوە،  دیموكراسی  بۆشایی  پۆلیاناپی 
سەردەمە  ئەو  زلهێزەكانی   1922 ساڵی  لە 
كێبڕكێی  و  ك��ەم��ك��ردن��ەوە  ل��ەس��ەر  پێكهاتن 
چ��ەك��دام��اڵ��ی��ن و زۆرێ������ك ل���ە ك��ەش��ت��ی��ی��ە 
لە  ژێ��رئ��اوخ��س��ت،  خۆیانیان  جەنگییەكانی 
 " ڕایگەیاند  ف��ۆرد(  )هێنری  1928دا  ساڵی 
دەبن،  هۆشمەند  هێندە  مرۆڤایەتی  و  خەڵك 

كە جارێكی تر جەنگ هەڵناگیرسێننەوە".
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بەشیسێیەم
پێكدادانیشارستانییەكان
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زۆر درەنگ دەستمانكرد، بەوەی كە خەڵكی 
ئاگاداربكەینەوە لەوەی كە تەمەنی شارستانیی 
پیشەسازی بەرەو كۆتایی دەچێت، داننان بەم 
ڕاستیەدا كاتێك ئاشكرا بوو، كە ئێمە له  ساڵی 
1970 و  لە كتێبی شۆكی داهاتوودا، قسەمان 
كە  كرد،  پیشەگەرایی  گشتیی  گرفتی  لەسەر 
لەگەڵ   زۆرت��ری  جەنگگەلێكی  خۆیدا  لەگەڵ  

خۆیدا هێنا، جەنگ لە جۆری نوێ.
مۆدێرنێتە  لە  لەوەی  باسكردن  بۆ  ئەمڕۆ 
كەس  زۆر  دەبێت،  پەیدا  مۆدێرنێتەوە  نا  یان 
زاراوەی پۆست مۆدێرنێتە بەكاردەهێنن، بەاڵم 
كاتێك كە ئێمە لە سەرەتاكانی ساڵی 1980دا، 
لەم بارەیەوه  لەگەڵ "مۆرلی و دۆن ستاری" 
قسەمان كرد، له جیاتی ئەم زاراوەیە، قسەمان 
شەپۆلی  سوپاكانی  نێوان  جیاوازیی  لەسەر 
یەكەم واتە كشتوكاڵی و شەپۆلی دووەم واتە 
پیشەسازی و سوپای ئەمڕۆیی، واتە شەپۆلی 

سێیەم كرد.
 ل����ەو ج��ێ��ی��ەی ك���ە ل���ە ك���ۆم���ەڵ���دا هیچ 
و  دژای��ەت��ی  بەبێ  گ���ەورە،  گۆڕانێكی  ج��ۆرە 
سەركەوتن  ناتوانێت  ڕووب���ەڕووب���وون���ەوە، 
خەماڵندنی  ئێمە  ب��اوەڕی  بە  بەدەستبهێنێت، 
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بە  ب��ەراورددا  لە  گ��ۆڕان،  مێژوو بە شەپۆلی 
ب��ەرەو پۆست  گ��وزەر  قسەكردن دەرب���ارەی 
مۆدێرنێتە، زیاتر بەهرەمەند دەبێت و ڕووداوی 
ب��ەی��ەك��دادان��ی  ڕێ��گ��ای  دەك��ەوێ��ت��ە  بەهێزیش، 

شەپۆلەكانی مێژووشەوە.
ت�����ەواوی ش��ارس��ت��ان��ی��ی��ەك��ان، ب��ەت��ون��دی 
لە  زیاتر  بۆچوونەش  ئەم  و  دەدەن  بەیەكدا 
لەڕاستیدا  دەبەخشێت،  مانا  ئێستادا  جیهانی 
بەیەكدادان،  تیۆری شەپۆلی  لە  تێگەیشتن  بە 
تێدەگەین كە ئێستا گەورەترین جێگوڕكێ كە 
دەستیپێكردووە،  زەوی  ئەستێرەی  لەسەر 
باكوور  یان  خۆرهەاڵت،  و  خۆرئاوا  لەنێوان 
و باشوور، ئایینی و نەتەوەیی، جۆراوجۆردا 
و  ئ��اب��ووری  گ��ۆڕان��ی  قووڵترین  بەڵكو  نییە، 
ستراتیژی دابەشبوونی جیهانی داهاتووە، بۆ 
بە  كە  جیاواز،  و  دیاریكراو  شارستانی  سێ 
یەكتردا  لەگەڵ   پێكدادانیان  بەهێز   جۆرێكی 
هەیە، شارستانیی شەپۆلی یەكەم بەو جۆرەی 
بوو،  خ��اك  س��ەر  بونیادنراوی  بینیمان،  كە 
هەرشێوەیەكی  لە  ب��ەدەر  شارستانیەتە  ئەم 
هەر  و  دەبینێت  ب��ەخ��ۆی��ەوە  ك��ە  ن��اوچ��ەی��ی، 
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و  پێدەكەن  قسەی  كە خەڵكەكەی  زمانێكیش، 
هەر ئایین و سیستمێكی، كە باوەڕیان پێیەتی، 
بەرهەمی شۆڕشی كشتوكاڵی بوو. تا ئەمڕۆش 
ژمارەیەكی زۆر لە خەڵكی لە كۆمەڵگەی بەر 
دەم��رن و  و  دەژی��ن  لە مۆدێرنی كشتوكاڵیدا 
لە سەدەكانی  باپیرانیان،  و  باب  وەكو  تەواو 
پێشوودا ماونەتەوە و كێبڕكێی بەدەستهێنانی 

بەختەوەری دەكەن.
شارستانیی  تایبەتمەندییەكانی  ل��ەب��ارەی 
هەیە،  ج��ی��اواز  بۆچوونی  دووەم،  شەپۆلی 
لە  نیشانەكانی  مێژوونووسان  لە  هەندێك 
ڕەگ��وڕی��ش��ەوە دەگ��ێ��ڕن��ەوە، ب��ۆ س��ەردەم��ی 
ژیانی  لە  ب��ەاڵم  پێشتریش،  ی��ان  ڕێنیسانس 
ژمارەیەكی زۆر لە خەڵكی ئێمەدا، تا نزیكەی 
گۆڕانێكی  هیچ  ئێستا  پێش  س��اڵ   سەد  سێ 
ب��ون��ی��ادی ڕووی���ن���ەداوە، ئ��ەوەش��ی ڕووی���دا، 
سەردەمێك بوو كە زانستی )نیوتن( بۆ یەكەم 

جار دۆزییەوە.                        
بۆ  هەڵمی  ماشێنی  كە  كاتەی  ئ��ەو  وات��ە   
ی��ەك��ەم ج���ار، چ���ووە م��ەی��دان��ی ئ��اب��ووری��ی��ەوە 
لە  وردە،  وردە  ك��ارگ��ەس��ەرەت��ای��ی��ەك��ان  و 
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بەریتانیا و فەڕەنسا و ئیتاڵیا  فراوان بوون، 
بۆ  ك��ۆچ��ی��ان  وردە  وردە  گ��ون��دن��ش��ی��ن��ەك��ان 
نوێ  هەڵچوونانەی  بۆچوونی  كرد،  شارەكان 

ئارام ئارام باڵو بووەوه .
بیرۆكەی  پێشكەوتن  ئ��ای��دی��ای  ل��ەوان��ەی��ە 
سەیرو سەمەرەی مافی تاكەكەس، ئەندێشەی 
ڕێ��ن��ی��س��ان��س ب���ڕی���ارە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان، 
دنیاگەرایی جیابوونەوەی كڵێسا لە دەوڵەت و 
ئایدیای جوانی، كە سەركردەكان دەبێت لەگەڵ 
خواستی خەڵكدا بێت نەوەك بە خواستی خوا 
گۆڕانانە  لەم  زۆر  بزوێنەری  هەڵبژێردرێن. 
بوو، شێوەی نوێی پەیدابوونی سامان، واتای 
پێنەچوو،  هێندەی  بوو،  كارگە  بەرهەمهێنانی 
پێكەوەلكان   ج��ۆراوج��ۆر  توخمی  لە  زۆر  كە 
بونیادی  پێكبهێنن،  سیستمێمك  ئ��ەوەی  بۆ 
كۆمپانیاكان  و  قوتابخانە  وەكو  تایبەتمەندیی 
ئەو  خزمەتی  چوونە  سیاسییەكان،  حزبە  و 
لە  خێزانیش  پێكهاتەی  تەنانەت  نێوەندانەوە، 
نەتەوەیی،  چەند  كشتوكاڵی  گەورەی  خێزانی 
ك��ە ب��ەی��ەك��ەوە دەژی���ان گ���ۆڕدرا ب��ۆ خێزانی 
كۆمەڵگەی  بە  تایبەتە  كە  بچووك،  ئەتۆمیی 
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دەست  بە  دەست  كاروبارەكانی  پیشەسازی، 
دەگوێزرایەوە بۆ خەڵكێكی تر و ئەم هەموو 
شارستانیەتە  ئ��ەم  تاقیدەكردەوە،  گ��ۆڕان��ەی 
نوێیە، به خرۆشەوە چووە ناو ئەورووپا و لە          
هەرهەنگاوێكی پێشكەوتنیدا بەتوندی دژایەتی 

دەكرا. 

دژایەتییبنەڕەتی
هەرواڵتێك كە بوو بە واڵتێكی پیشەسازی، 
له نێوان گرووپەكانی پیشەسازی و بازرگانیی 
زەوییەكانی  خاوەن  لەگەڵ   دووەم  شەپۆلی 
شەپۆلی یەكەم، بە پشتیوانی لەگەڵ  كڵێسادا 
"كە خۆی موڵكداری گەورە بوو"، جەنگی تاڵ  

و پێكدادانی خوێناوی ڕوویاندا.
 بۆ دابینكردنی هێزی كاری كارگە ئەهریمەنیە 
سروشتییەكانی  س��ەرچ��اوە   ك��ە  نوێیەكان، 
گوندنشینان  دەس��ت��ەم��ۆدەك��رد،  ب��ه خ��ێ��رای��ی 
بەناچاری زەوییەكانیان جێدەهێشت، هەر كە 
شەپۆلی  بەرژەوەندییەكانی  لەنێوان  جەنگ 
دژایەتیی  بە  بوو  دووەم،  شەپۆلی  و  یەكەم 
بنەڕەتی" واتە جموجووڵی ناوەندی، كە لەودا 
و  مانگرتن  ب��وو"  پەیدا  لێ  تریشی  دژایەتیی 
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و  ناسەربازییەكان  شۆڕشە  و  خۆپیشاندان 
كێشەی سنووری و هەڵگەڕانەوەی میللی، لە 

هەموو جێگایەكدا  سەریهەڵدا.
هەموو  لە  ڕاددەی���ەك،  تا  ئاراستەیە  ئەم   
واڵتانی ڕوو لە پیشەسازیدا دووبارە بووەوه ، 
جەنگێكی  ب��ووەه��ۆی  پرسە  ئ��ەم  ئەمریكا  لە 
بەرژەوەندییەكانی،  تاكو  ترسناك،  ناوخۆیی 
بازرگانیی ژووروو و كۆمەڵە كشتوكاڵییەكانی 
دوای  س���اڵ   س��ەد  تێكشكاند.  خ���وارووی���ان 
ل��ە ژاپ���ۆن  ئ���ەوەب���وو، ك��ە ش��ۆڕش��ی میجی 
مۆدێرنسازانی  ت��ر  جارێكی  و  س��ەری��ه��ەڵ��دا 
سوننەتگەرایانی  ب��ەس��ەر  دووەم  شەپۆلی 

شەپۆلی یەكەمدا زاڵ  بوون. 
ف���راوان���ب���وون���ی ش��ارس��ت��ان��ی��ی ش��ەپ��ۆل��ی 
سەرسوڕهێن   و  نوێ  شێوەیەكی  بە  دووەم، 
بەرهەمهێنانی سامانی خۆی، پەیوەندیی نێوان 
و  جێگۆڕكێ  هەروەها  كرد،  ناجێگیر  واڵتانی 

دروستبوونی بۆشاییش لە هێزدا هاتەئاراوە.
ش��ارس��ت��ان��ی��ی م���ۆدێ���رن، ك���ە ب��ەره��ەم��ی 
لە  ب��وو،  گ��ۆڕان  گ��ەورەی  دووەمین شەپۆلی 
خێراتر  ئەتڵەسیدا  زەریای  باكووری  كەناری 
كە  داكوتا،  ڕیشەی خۆی  جێیەك،  هەموو  لە 
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هێزی  ب��وون��ه   ئەتڵەسی  زەری���ای  هێزەكانی 
خاو  كەرەستەی  بە  پێویستیان  پیشه سازی، 
و جێگا دوورەدەستەكان هەبوو، لەم ڕووەوە 
پ��ێ��ش��ك��ەوت��ووەك��ان��ی ش��ەپ��ۆل��ی دووەم  ه��ێ��زە 
جەنگی كۆلۆنیالیان هەڵگیرساند و ئیتر واڵتانی 
خێڵەكیی  كۆمەڵگەكانی  و  ی��ەك��ەم  شەپۆلی 
داگیركرد،  ئەفریقایان  و  ئاسیا  سەرتاسەری 
بەپیشەسازیبوون،  هەڵبژاردەكانی  پێیە،  بەم 
كۆتایی  س��ەرك��ەوت��ن��ی  ب��ە  دەستگەیشتن  ب��ە 
لە  ناوخۆییەكاندا،  هێزە  لەگەڵ   ناكۆكیدا،  لە 

دژایەتییەكی گەورەی تریشدا سەركەوتن.

دابەشبوونیجیهان
ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  هەمان  تر،  جارێكی 
پیشەسازییەكانی  ه��ێ��زە  ل��ەن��ێ��وان  ب��ن��ەڕەت��ی" 
شەپۆلی دووەم، لەگەڵ  هێزە كشتوكاڵییەكانی 
ش��ەپ��ۆل��ی ی��ەك��ەم "ڕووی�����دا، ب���ەاڵم ئ��ەم ج��ارە 
بوو  بەجیهانی  بەڵكو  ناوخۆ،  پێوەری  بە  نەك 
و  هەمان كێشە بوو، كە لە بنەڕەتدا شێوەی 
دەستنیشاندەكرد،  دواییانەی  ئەم  تا  جیهانی 
جەنگەكان  زۆرترین  كە  دان��ا  چوارچێوەیەكی 
لەناو ئەوانەدا ڕوویاندا، جەنگە خێڵەكییەكان و 
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ناوچەییەكان له نێوان گرووپە جیاوازە سەرەتایی 
هەزارەی  سەرەتای  وەك  كشتوكاڵییەكاندا،  و 
پێشوو  وا ب��ەردەوام بوو، بەاڵم ئەو جەنگانە 
خاوەنی گرنگییەكی سنووردار بوون، زۆرجار 
تەواو توانای هەردوو الیەنی هەڵدەوەشاندەوە، 
به ئاسانی دەبوونە نێچیری واڵتانی پیشەسازی. 
بۆ نموونە، ئەم پرسە لە ئەفریقادا ڕوویدا 
چ��ەك��دارەك��ان��ی،  پ��ی��اوە  و  رودز(  ك��ە)س��ی��ل 
و  خێڵەكان  چنگی  لە  پانوپۆڕیان  ناوچەیەكی 
بە  كە  كاتێكدا  لە  داگیركرد،  گوندنشینەكان 
یەكتر  جەنگی  سەرگەرمی  سەرەتایی  چەكی 
لە  زۆر  تریشدا  شوێنی  هەندێك  لە  ب��وون، 
جەنگەكانی سەرتاسەری جیهان، كە بەڕواڵەت 
لەڕاستیدا  نییە،  ی��ەك��ەوە  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی��ی��ان 
جیهانی  بنەڕەتییەكانی  دژایەتییە  دەركەوتەی 
لەنێوان دەوڵەتی ڕەقیبدا نەبوو، بەڵكو لەنێوان 
شارستانیی ڕەقیبدا دەژمێردرێت، بەاڵم لەگەڵ  
ئەمەشدا، گەورەترین و پڕكوشتارترین جەنگی 
سەردەمی پیشەسازی و لەڕاستیدا جەنگەكانی 
ناو پیشەسازی بوون، ئەو جەنگانەی شەپۆلی 
لە  ئیتاڵیای  و  ئەڵمانیا  ئەوەی  وەكو  دووەمی 

بەرامبەر یەكتردا ڕاگرت.
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بۆ  حاڵەتێكدا،  ل��ە  دووان���ە  ل��ەم  ه��ەری��ەك 
داگیركردنی جیهان خەباتیان دەكرد، بۆئەوەی 
جیهانیدا  یەكەمی  شەپۆلی  كۆمەڵگەكانی  لە 
دەس���ەاڵت���ی خ��ۆی��ان ب��ه��ێ��ڵ��ن��ەوە، ل��ەك��ۆت��ای��ی��دا 
دابەشكردنێكی ئاشكرا هەبوو، كە "سەردەمی 
بەشەوە،  دوو  بە  ك��رد  جیهانی  پیشەسازی 
یەكێكیان شارستانیی زاڵ  و دەسەاڵتخوازیی 
لە  كۆمەڵێك  ت��ر،  ئ��ەوی  و  دووەم  شەپۆلی 
بەاڵم  بەدئاكار،  یەكەمی  شەپۆلی  كۆڵۆنیالی 

ژێردەستەیی دابەشكرد.
 ئێمە زیاتر لە ئاوا جیهانێكدا گەورە بووین، 
جیهانێك كە دابەش بووبوو بۆ دوو شارستانی، 
دیار  دووەم��ی،  شەپۆلی  و  یەكەمی  شەپۆلی 

بوو كە دەسەاڵت بە دەست كێوەیە.

جیهانیسێپارچەبوو
بە  شارستانییەكان  ڕی��زب��ەن��دی��ی  ئێستا 
پەیكەری  ب��ەرەو  بەهەڵە  ئێمە  ت��رە،  جۆرێكی 
ت���ەواو ج��ی��اواز ل��ە ه��ێ��زدا ل��ەج��ووڵ��ەدای��ن، كە 
جیهانێك  بەڵكو  نیوە،  دوو  بۆ  نەك  جیهانی 
ب��ه ڕوون��ی لەنێوان سێ  دروس��ت��دەك��ات، ك��ە  
داب��ەش  ڕەقیبدا  و  ی��ەك  بە  دژ  شارستانیی 
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شارستانییەكە،  یەكەمینی  دەركەوتەی  بووە، 
هێشتا هەر بێڵە و دووەمیش هێڵی مۆنتاژ و 

دەركەوتەی سێیەم كۆمپیوتەرە.
دەستەواژەی "شارستانی" دەشێت بەتایبەت 
بزرنگێتەوە،  زۆر  ئەمریكییەكاندا  گوێی  لە 
لەباتی  ك��ە  نییە،  ت��ر  وش��ەی��ەك��ی  هیچ  ب���ەاڵم 
جۆراوجۆریی وەكو تەكنەلۆژیا، ژیانی خێزان، 
كاروكاسپی،  سیاسەت،   ، فەرهەنگ  ئایین، 
زنجیرە پلەو پایە، ڕابەرایەتی، بەهاكان، ئاكاری 
سێكسی و مەعریفەناسی،  بەتەواوی بگرێتەوە، 
لە      هەریەكێك لەم ڕەهەندانە و لە كۆمەڵدا 
گۆڕانكاریی خێرا و توند و ڕیشەیی لە حاڵەتی 
گۆڕاندایە، بە هاتنەناوەوەی شارستانیی نوێ، 
لە  شتێكدا،  هەموو  بەسەر  شارستانییە  ئەم 

بنەڕەتییەوە تا الوەكی كاریگەری دادەنێت.
 بەم جۆرە ژمارەیەكی گەورە لە شتەكان 
دەبینین، كە لە ڕابردوودا شیاوی وێناكردن و 
شیاوی دەستپێگەیشتن نەبوون، یان لەڕووی 
كۆمەاڵیەتییەوە ڕەتكراوە بوون، هەرشتێك لە 
پەیوەندیی دڵەوە تا فریزبی، مافی بەرهەمهێنانی 
ماست لە "Condo" كانەوە،  تا ڕاوێژكاران تا 
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"contactlens"، لە ڕۆیشتنەوە لە بۆشایدا تا 
 "Gem Boy" نەوارەكانی پەخشی گێم بۆی 
مەسیح  ه���ەواداری  جوولەكەكانی  دەستە  و 
ن��ەش��ت��ەرگ��ەری  ل��ە   ،"Jeas for Jesus"
 CNN تەلەفزیۆنی  ت��ۆڕی  ت��ا  ل��ێ��زەرەوە  ب��ە 
و ب��ون��ی��ادگ��ەرای��ی ن��اوچ��ەن��اس��ی، ت��ا "ت��ی��ۆری 
كۆمەاڵیەتی  توخمە  ئ��ەم  هەموو  ئ��اش��ووب"، 
بەیەكجاری  فەرهەنگییانەی،  و  تەكنەلۆژی  و 
گۆڕاوەكان  نەك  بەرەنجامە،  ئەوەش  گۆڕی، 
Trans Formation  ، نەك تەنیا كۆمەڵگەی 
نوێ بەڵكو النیكەم دەستپێكی شارستانییەكی 

تەواو نوێش دەبێت.
واڵتانی شەپۆلی سێیەم زانیاری و داهێنانی 
ڕەشۆكی،  فەرهەنگی   بەڕێوەبەرێتی،  ن��وێ، 
ت��ەك��ن��ەل��ۆژی��ای پ��ێ��ش��ك��ەوت��وو، وردەئ��ام��ێ��ر، 
پ������ەروەردە و ف��ێ��رك��ردن، زی��ادەف��ێ��رك��اری، 
چاودێریی پزیشكی و خزمەتگوزاریی سامان 
هەریەكێك  دەفرۆشن،  دنیا  بە  تر،  ئەوانی  و 
هۆكارێكی  دەكرێت  خزمەتگوزارییانە،  ل��ەو 
ت��وان��ای  ك��ە  ل��ە سیستمێك،  ب��ن  پ��ارێ��زگ��اری 
ژێر  دەخستە  سیێیەمی  شەپۆلی  چاكتری 
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كە  ب��وو،  شتێك  ئەمەش  خ��ۆی��ەوە،  فەرمانی 
لە  پێشكەوتوو،  تەكنەلۆژیای  خاوەن  واڵتانی 
پرۆسەی جەنگی كەنداوی فارسدا لەبەردەستی 

كوەیت و سعودیەدا دایاننابوو.

جیابوونەوەلەهەژاران
مێشكی  ب��ە  پشتبەستوو   ئ��اب��ووری��ی  ل��ە 
شەپۆلی سێیەم، بەرهەمهێنانی بەكۆمەڵ ، )كە 
دەكرێت ئەوە بە نیشانەی ناسراویی كۆمەڵگەی 
ڕیزبەندیی  لە  ئێستا  بزانرێت(  پیشەسازی 
بەرهەمهێنانی  دەرچ������ووە،  ك��ێ��ب��ڕك��ێ��ك��ردن 
بەروبوومی  كورتەكانی  ك��راو"س��ووڕە  ف��رە 
سپاردەیی"بە خولگەی دروستكردنی كارگەیی 
زانیاری  وەك  نەبینراو  سامانی  دەژمێرێت، 
دەب��ێ��ت��ە س���ەرچ���اوەی س���ەرەك���ی، ك��رێ��ك��اری 
بێكار دەب��ن،  ن��اش��ارەزا  ی��ان  ن��ەخ��وێ��ن��دەوار 
دێوەگەورە كۆنەكانی سەردەمی پیشەسازی، 

لەژێر قورسایی كێشی خۆیاندا پاندەبنەوە.
ج���ەن���ەراڵ  م��ۆت��ۆڕەك��ان ك��ە س��ەردەم��ی 
بەرهەمهێنانی فرەییان، خستبووە ژێر ڕكێفی 
یەكێتییە  دەڕۆن،  ن��ەم��ان  ب���ەرەو  خ��ۆی��ان��ەوە 
فرەیی  بەرهەمهێنانی  بەشی  كرێكارییەكانی 
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ك��ارگ��ەی��ی ب��چ��ووك��دەب��ن��ەوە، ب��ە ئ��اراس��ت��ەی 
بەرهەمهێنان، نێوەندەكان فرەخوازیی دەبن و 
بە برەوی كەناڵە نوێیەكانیش، تۆڕە دێوئاسا 
تەلەفزیۆنییەكان برەوی خۆیان لەدەستدەدەن، 
ب��ەدەردەب��ن،  ف��رەی��ی  ل��ە  خێزانیش  سیستمی 
خێزانی هەستیار كە ڕۆژگارێك بە ستانداری 
مۆدێرن دەژمێردرا، دەبن بە كەمینە و ئەمەش 
لە كاتێكدایە خێزانی یەك سەرپەرشتیار، ژنو 
مێردی تازە، خێزانی بێ منداڵ  و ڕەبەنەكان 

زۆر دەبن.

دیاردەیسوپیتێگەیشتن
ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن ل����ە ت����ی����ۆری پ���ێ���ك���دادان���ی 
شارستانییەتەكان، هاوكاریی ئێمە دەكات، تا لە 
زۆر دیاردەی به ڕواڵەت سەیروسەمەرە، لەوانە 
"میللیگەرایی" دا مانا بدۆزێتەوە، "میللیگەرایی" 
  "Nation State" ئایدۆلۆژیای دەوڵەتی میللی
بوو، كە بەرهەمی شۆڕشی پیشەسازی بوو، 
بەم پێیە   كە كۆمەڵگەی شەپۆلی یەكەم یان 
یان  دەستیپێكرد،  س��ەرەت��ادا  لە  گوندنشینان 
خۆیدا  بەپیشەسازیبوونی  ت��ەواوك��اری��ی  ل��ە 

دەیخاتەكار.
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ل���ەگ���ەڵ  ئ��ەم��ەش��دا "گ��ڵ��وب��اڵ��ی��زەی��ش��ن"ی 
كاروبار و پرسی دارایی و ئابووری، لە حاڵی 
پێشكەوتنی شەپۆلی سێیەمدا پێویستی بەوانە 
هەیە، دەسەاڵتی میللی، كە لە الی میللیگەراكان 

هێندە پیرۆزە، گەیشتووه تە ئاستی بێمانایی.

شاعیرانیجیهانگەرایی
بە گۆڕانی ئابوورییەكان لەژێر كاریگەریی 
لە  واز  ناچاردەبن  ئ��ەوان  سێیەمدا،  شەپۆلی 
ڕازی  بهێنن،  خۆیان  دەس��ەاڵت��ی  لە  هەندێك 
و  ئابووری  ڕۆژان��ەی  تێكهەڵچوونی  بەو  بن 
فەرهەنگییه ی یەكتر، ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا جەختدەكاتەوە لەسەر ئەوەی ژاپۆن 
سیستمی وردەفرۆشیی خۆی ڕێكبخاتەوە، "ئەم 
كارە هەڕەشەیە  لە وێرانكردنی  تەواوی چینی 
خاوەن كۆگا بچووكەكان، دواجار هەڕەشەش 
ده بێت بۆ سەر فەرهەنگ و بونیادی خێزانیی 
لە  داوا  بەرامبەردا   لە  ژاپۆنیش  چینە".  ئەو 
ئەمریكا  دەكات، كە پارەیەكی زیاتر كۆبكاتەوە 
و دووربینانە بیربكاتەوە و سیستمی فێركاری 
ڕاب��ردوودا  لە  داخوازییانە  ئەم  ڕێكبخاتەوە، 
قبوڵنەكراو  شیاوی  خۆتێهەڵقورتاندنێكی  بە  
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دەهاتە بەرچاو. بەم جۆرە لە وەها حاڵەتێكدا، 
خاوەن  واڵتانی  ڕۆشنبیرانی  و  شاعیران  كە 
نووسینی  سەرگەرمی  دواكەوتوو،  ئابووریی 
ڕۆشنبیرانی  و  شاعیران  میللی،  س���روودی 
واڵت���ان���ی ش��ەپ��ۆل��ی س��ێ��ی��ەم��ی دەرب������ارەی 
ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ەك��ان��ی ج��ی��ه��ان��ی ب���ێ س���ەوز 
كە  س��ەرەن��ج��ام  پێكدادانی  دەن��وس��ن،  شیعر 
ڕەنگدانەوەیەكە لە پێداویستی تەواو جیاوازی، 
ئ��ەوا  ج��ی��اواز،  ب��ون��ی��اددا  ل��ە  شارستانی  دوو 
خراپترین   دادێن،  كە  سااڵنەی،  لەو  دەتوانێت 
دابەشبوونی  ئەگەر  لێبكەوێتەوە،  خوێنڕشتنی 
سەرلەنوێی جیهانی ئێستا لە دوو بەشەوە بۆ 
لەبەر  هەر    ، واقیع،  ئەمری  ببێتە  بەش  سێ 
ئەمەشە كە وازهێنان لە ئابووریی پشتبەستوو 
بۆ  بە هێزی ماسوولكەیی شەپۆلی دووەمی، 
لە  مێشك،  هێزی  بە  پشتبەستوو  ئابووریی 
جێیەكدا،  هیچ  لە  هێشتا  سێیەمدا  شەپۆلی 

نەگەیشتووه تە ئاستی كامڵ بوون.
ت��ەن��ان��ەت ل��ە وی��الی��ەت��ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان 
ناوخۆ  جەنگی  ئ��ەورووپ��اش��دا  و  ژاپ���ۆن  و 
لەنێوان تاقمەكانی شەپۆلی سێیەم، لەگەڵ ی 
بەدەستەوەگرتنی  لەسەر  دووەم��دا  شەپۆلی 
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ك���ۆن���ت���رۆڵ، ه��ێ��ش��ت��ا ك��ۆت��ای��ی ن���ەه���ات���ووە، 
بەرهەمهێنانی  بەشەگرنگەكانی  ن��ێ��وەن��دو 
دەاڵڵە  و  هەرماون  هێشتا  دووەم��ی  شەپۆلی 
هێشتا  دووەم��ی��ش،  شەپۆلی  سیاسییەكانی 
نموونەی  ماونەتەوە،  خۆیانەوە  بەهێزیی  بە 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە  پرسە  ئەم  كامڵی 
لە دواڕۆژەك��ان��ی ئ��ی��دارەی )ب���وش(دا كاتێك 
ژێرخانی  كۆنووسی  كۆنگرە،  كە  بەڕێوەبرا 
لەم  ل��ەس��ەردا،  دەنگی  و  دەن��گ��دان��ەوە  خستە 
ژێرخانی  ڕێكخستنەوەی  ب��ۆ  ك��ۆن��ووس��ەدا 
شەپۆلی دووەم، وەك شەقامەكان و شاڕێكان 
و پردەكان )150( ملیار دۆالریان تەرخانكرد، 
ئەلیكترۆنی  ت��ۆڕی  بە  كۆمەككردن  بۆ  ب��ەاڵم 
س��ۆپ��ەرك��ۆم��پ��ی��وت��ەری واڵت،)ك�����ە ژێ��رخ��ان��ی 
دۆالریان  ملیار  یەك  تەنیا  سێیەمە(  شەپۆلی 
س��ەرەڕای  كلینتۆن،  حكومەتی  تەرخانكرد، 
پشتیوانی لە تۆڕی خاوەن خێرایی زۆر بەرز، 
تێكەاڵبوونی  نەگۆڕی،  ڕێژەیەی  ئەم  هەرگیز 
لە  سێیەم،  و  دووەم  شەپۆلی  توخمەكانی 
تەكنەلۆژیای  خ���اوەن  واڵت��ان��ی  ل��ە  ه��ەری��ەك 
پ��ێ��ش��ك��ەوت��وو، ش���ێ���وەی ت��ای��ب��ەت ب���ە خ��ۆی 

وەردەگرێت.
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 ل��ەگ��ەڵ  ئ��ەم��ەش��دا ڕێ���ڕەوەك���ە ڕۆش��ن��ە، 
واڵتانێك  جیهانی  چاودێریی  لە  پڕ  كێبەڕكێ 
سێیەمی  شەپۆلی  بنەمای  كە  بەڕێوەیدەبەن، 
و  جێگوڕكێ  لە  ڕاددە  كەمترین  بە  خۆیان 
ن��ائ��ارام��ی ل��ەن��او واڵت���دا ت���ەواو ب��ك��ەن، ئێستا 
هەرواڵتێك هەوڵ دەدات لە پەیكەری هێزی سێ 
لە دەركەوتندایە، جێگەیەك  ئێستا  كە  پلەییدا، 
لە  مێژوویی  گۆڕانی  پەیدابكەن،  خۆیان  بۆ 
سێ  جیهانی  ب��ۆ  پارچەییەوە  دوو  جیهانی 
كێشمەكێشی  قووڵترین  دەتوانێت  پارچەیی، 
هێز لە هەسارەی زەویدا بنێتەوە، سێ پارچەیی 
زەمینەیەكی فەراهەمكرد، كە لە ئێستا بەدواوە 
ئەو  ڕوودەدات،   ت��ی��ای��دا  ج��ەن��گ  زۆرت��ری��ن 
جەنگانە لەگەڵ  ئەو جەنگانەدا، كە لە زەینی 

ئێمەدان زۆر جیاوازییان هەیە.

سامۆراییوسەرباز
1868دا دوای  لە ساڵی  كاتێك كە ژاپۆن 
شۆڕی میجی، دەستیكرد  بە جووڵەی بەرەو 
چنگیان  ئەورووپاییەكان  بەپیشەسازیبوون، 
گیركردبوو،  ئاسیا  گ��ەورەی  ناوچەیەكی  لە 
م��ۆدێ��رن��س��ازان��ی ژاپ����ۆن ك��ە س���وور ب���وون، 
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پاوەنخوازی  قوربانیی  نەبنە  ئ��ەوەی  لەسەر 
ئەورووپییەكان، بڕیاریاندا نەك هەر ئابووری، 
پیشەسازی  بە  سەربازییشیان  هێزی  بەڵكو 

بكەن.
 1877 ساڵی    لە  كە  پێنەچوو،  هێندەی   
دا ش��ۆڕش��ی س��ات��س��ۆم��ا س��ەری��ه��ەڵ��دا، ل��ەم 
بۆ  شمشێربازەكان،  سامۆراییە  ش��ۆڕش��ەدا 
ئیمپراتۆریەتدا  سوپای  بەرامبەر  لە  دواج��ار 
)سۆزی  و  )میریون(  وتەی  بە  نواند،  خۆیان 
"ئەم  هەتاو،  سەربازانی  نووسەرانی  هریز( 
تاكی  ب��ۆ  ت��اك  جەنگی  دوان��م��وون��ەی  جەنگە 
یەكەمین  بە  بەاڵم  بوو،  سامۆراییەكان  نێوان 
پیشەسازیی  جۆری  بەكارهێنانی  نیشاندەری 
كە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەژمێردرێت.  جەنگیش 
لە سامۆرایی  ئیمپراتۆر ژمارەیەك  هێزەكانی 
ب��ەاڵم  ل��ەخ��ۆگ��رت��ب��وو،  یەكەمیشی  ش��ەپ��ۆل��ی 
شەپۆلی  س��ەرب��ازان��ی  ل��ە  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی 
و  )گاتلینل  چەكی  بە  كە  هەبوو،  دووەمیشی 

خومپارە و تفەنگ( پڕچەك كرابوون.
جەنگەكاندا،  تری  جۆرێكی  لە  دیسانەوە 
دەگ��رێ��ت��ەوە،  یەكەمیش  شەپۆلی  كەجەنگی 
ل��ەودا  كە  گ���ەورەن،  هاوپەیمانێتیی  بینەری 
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واڵت���ان���ی ش��ەپ��ۆل��ی ی��ەك��ەم��ی و ش��ەپ��ۆل��ی 
ی��ان دووالی��ەن��ی  یەكێك  ل��ەگ��ەڵ  دووەم��ی��ش 
ناكۆك هاوكاردەبن، هەڵبەتە لە هەریەكێك لەم 
جۆرانەدا خودی جەنگەكان جۆراوجۆرییەكی 
و  تەكنەلۆژیا  و  هێز  و  تەكتیك  ل��ە  گ���ەورە 
فاكتەری تر ڕەنگدەدەنەوە، بەاڵم هەموو ئەم 
جیاوازییانە كەم و زۆر لە یەكێك لە جۆرەكانی 

جەنگەكاندا هەن.
توندوتیژیی نەتەوەیی ئایینی لە دەرەوەی 
توندوتیژپی  پریشكی  دەتوانێت  سنوورەكان، 
دابگیرسێنێت،تەنانەت  ناوخۆدا  لە  هاوشێوە 
خاوەن  واڵتی  دوو  لەنێوان  جەنگ  ناتوانرێت 
تەكنەلۆژیای پێشكەوتوو یان واڵتانی شەپۆلی 
كەشوهەوای  وەربگیرێت،  نەشیاو  بە  سێهەم 
پڕ لە سیناریۆی جەنگی، بازرگانییە،كە ئەگەر 
دەتوانن  بكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەیان  نەزانانە 
لەنێوان  ڕاستەقینە  جەنگێكی  ب��ۆ  بگۆڕێن 
واڵت���ان���دا، ك��ە خ��اوەن��ی ب����ازاڕە ب��ن��ەرەت��ی و 

سەرەكییەكانن. 
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بەشیچوارەم
دۆزینەوەوجەنگەتایبەتییەكان
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ئەوەی تا ئێستا بینرا، پێشەكییەكی ڕوون 
نەبوو، گۆڕانی قووڵتر بەڕێوەیە، كە جەنگەكان 
و  دەگ��ۆڕێ��ت  بەیەكسانی  جەنگەكان  دژە  و 
ڕووب���ەڕوو  پرسیارگەلێك  ب��ە  ئاشتیسازان 

دەكاتەوە، كە هەندێكیان سەرسوڕهێنەرن. 
چ���ۆن ج��ی��ه��ان ڕووب�������ەڕووی ڕوودان����ی 
كە  ببێتەوە،  بێ كۆتاییەكان  بچووكە  جەنگە 
هیچیان لە یەكتر ناچن؟  چ كەسێك لە كەشی 
دەرەوەیدا ستاییشی كەشی حكومەت دەكات؟ 
ئایا دەتوانرێت  ڕێ لە جەنگە خوێناوییەكان 
ئایا دەبێت جیهان ئەو جۆرە تەواو  بگیرێت؟ 
نوێیانەی چەك كە بۆ جەنگی بێ  خوێنڕشتن  
دانراون قەدەغەبكات، یان پێشوازییان لێ بكات؟
كتێبی  ل��ەن��او  جەنگكردن،  نوێی  ش��ێ��وەی 
ئ��ەو  ه��ەرچ��ەن��دە  مەشقێكدا  ه��ی��چ  ڕێ��ن��م��ای��ی 
ئاماژە  و  نابێت  كامڵ  بێت،  چاكیش  مەشقە 
پاش  كە  خوێندنەوەیەك  ب��ەدەس��ت��ەوەن��ادات، 
ه��ەرج��ەن��گ��ێ��ك��ی��ش ب���ۆی دەك���رێ���ت ب��ەدەس��ت 
دێ���ت، ل��ێ��رەوە ش��ێ��وەی ن��وێ��ی ج��ەن��گ��ك��ردن، 
سیستمی  سەرهەڵدانی  لە  ڕەنگدانەوەیەكی 
لەڕاستیدا  و  س��ام��ان  بەرهەمهێنانی  ن��وێ��ی 
كاتدا  هەمان  لە  نوێیە،  ت��ەواو  شارستانیەكی 
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ئەم سیستم و شارستانیەتە نوێیە شێوەیەكی 
ئەم  دەگۆڕێت،  جیهان  و  وەردەگرێت  تایبەت 
دەبێت،  پەیدا  جەنگكردنیش  نوێیەی  شێوە 
فراوانبوون  لەگەڵ  ئەمڕۆش،  دەبێت.  ف��راوان 
سێیەم  شەپۆلی  جەنگی  ق��ووڵ��ب��وون��ەوەی  و 
دەست  ڕێگایە  ئەو  سەرنجێك  بە  دەتوانرێت 

نیشانبكرێت، كە خودی جەنگ دەیبڕێت.
سێیەم،  شەپۆلی  ئابووریی  بینیمان،  وەك 
دابەشكردنی  بە  پیشەسازی  كۆنی  سیستمی 
تایبەتتر  و  بچووكتر  بەشی  ب��ۆ  ب��ازاڕەك��ان 
هاوسەنگیی  ب���ازاڕەك���ان  چ��اڵ��ەوە،  دەخ��ات��ە 
تایبەت )niche markets( ی پەیدا دەبن و 
بەروبوومەكان و سیستمی دابینكردنی دراو و 
بۆرسە دروست دەكات، كە هەموویان جێگەی 
وەك  تایبەتەكانی  نێوەندە  هەیە،  تایبەتیان 
تەلەفزیۆن پڕدەكات، لەڕیكالمی تایبەت، لەگەڵ 
)مەترسیی  ل��ە  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی  ئ��اڵ��وگ��ۆڕی 
جەنگ  گەورەی  هەڕەشەی  لەجیاتی  تایبەت( 
لەنێوان زلهێزەكاندا، ئەم جۆرە نەمانی فرەییەی 
فرەنەمانی  ل��ەگ��ەڵ  جیهانییەكان،  ه��ەڕەش��ە 

ئابووریی پێشكەوتوودا هاوڕێ  دەبن.
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ڕیكالمبۆپێكدادانەسووكەكان
ی   )Andy messing( مستیگ"  "ئەندی 
بەرگریی  ئەنجوومەنی  بونیادی  س��ەرۆك��ی 
 National Defuse council( میللی 
پێشووی  س��ەرت��ی��پ��ی  ك��ە   ،)Foundation
كورتی  پانتۆڵێكی  بە  بوو،  تایبەتییەكان  هێزە 
لە  ی��ەخ��ەك��راوەوە،  كراسێكی  و  س��ەرب��ازی 
ن��ووس��ی��ن��گ��ە ب��چ��ووك��ە ت��ای��ب��ەت��ەك��ەی خ��ۆی��دا 
ل��������ەدەرەوەی واش��ن��ت��ۆن ك���ار دەك�����ات، بە 
پێكدادانی  ڕاستەوخۆ  و  پراكتیكی  شێوەیەكی 
شەڕوشۆڕی  لە  پڕ  ناوچەی  ل��ە25  سووكی 
سەرتاسەری جیهاندا بینیوە،جیهانێك دەبینێت 
كە زۆرێك لە ڕژێمەكان خاوەنی دڕندەییەكی 
بایۆلۆژی  و  كیمیاوی  بە چەكی  و  ناجێگیرن 
ماددەی   جەنگی  دەشێت  دەكرێن،    چەكدار 
زۆر  شێوەیەكی  ب��ە  و  ب��ەن��اچ��اری  هۆشبەر 
و  پیرۆ  جەنگەكانی  بێت،  ف��راوان  مەترسیدار 
م��اددەی  بە  پەیوەستە  ب��ەڕازی��ل  و  مەكسیك 
پێكدادانەكان  ئەفریقا  لە  ب��ەاڵم  هۆشبەرەوە، 

لەبەر نەخۆشی ئایدزە.
ب���ەاڵم ل��ە داه���ات���وودا ن��م��وون��ەی زی��ات��ر و 
كارەساتبارتردەبینین، وەك سۆماڵ یان زائیر 
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كە حكومەتەكانیان تەواو هەڵوەشاونەتەوە و 
بێ  سەرۆك و بێ حكومەتن، یان چەند واڵتێكی 
تر كە لەپێناو پاراستنی خۆیان و لەناوبردنی 
كۆچبەرە  لە  ڕێگرتن  و  هۆشبەرەكان  م��اددە 
نایاساییەكان تووشی شەڕی الوەكی دەبنەوە، 
جەنگی  دەب��ێ��ت  ك��ە  جیهانێكە  جیهانە،  ئ��ەو 
بكات،  فەرمانڕەوایی  تایبەتی شەپۆلی سێیەم 

نەك جەنگەكانی شەپۆلی دووەم.
ج��ەن��گ��اوەران��ی  ك���اری  گەشەسەندنی  ب��ە 
زیاتر  سەربازی  مەشقی  تایبەتەكان،  جەنگە 
ب��ەوان  بەهاتر  و  زیاتر  سەنگێكی  تا  دەبێت 
تەكنەلۆژیای  بۆ  پێویست  هەلومەرجی  بدات، 
پێناسەكردنەوە  بە  پێویستی  نوێ  سەرلەنوێ 
و  ئ��ەم��ری��ك��ی  فیلمە  ه��ەی��ە،  داڕش���ت���ن���ەوە  و 
زیاتر جەخت  كە  )ڕامبۆ(   ئەكشنەكانی وەك 
لە  وەك  دەكاتەوە،  ماسوولكە  هێزی  لەسەر 
مێشك، ئیتر كەڵك و سوود و كاریگەرییەكی 
هێزە  ج��ەن��گ��اوەری  ن��ەب��وو، چونكە  ئ��ەوت��ۆی 
لە  وەرگرتن  سوود  بە  داهاتوو،  تایبەتەكانی 
نوێترین تەكنۆلۆژیای شەپۆلی سێیەم كە ئێستا 
لە دەركەوتندان و بە        پشتبەستن بە داتا 
و زانیاریی جەنگەكانی داهاتوو بەڕێوەیدەبەن.
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س��ەب��ارەت  پنتاگۆندا  ڕاپ��ۆرت��ی  دوای���ن  ل��ە 
تیایدا  چ��ەك��ان��ەی  ئ��ەو  و  ك��ەن��داو  جەنگی  ب��ە 
بەكارهاتوون، بەئاشكرا ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، 
كە) هێرشی پێشوەختەی هیلیكۆپتەر و فڕۆكە 
گرنگەكانی  دام��ەزراوه   سەر  بۆ  جەنگییەكان 
س��وپ��ای ع��ێ��راق ل��ە ن��اوەن��دی ح��ك��وم��ڕان��ی و 
چاودێریكردنی  و  زان��ی��اری  ك��ۆك��ردن��ەوەی 
ڕادارەكان و یەكەی ناردنی هێزی پشتیوانی، 
لە  هەر  ل��ەوەی   ، هەبوو  كاریگەری  ڕۆڵێكی 
بشكینێت،  عێراق  سوپای  شكۆی  سەرەتاوە 
لەوێشەوە جۆرێك لە بێورەیی لەناو سوپای 
هاوپەیمانان  س��وپ��ای  ت��ا  بچێنێت،  ع��ێ��راق��دا 
ئاسانتر و خێراتر و بە كەمترین زیان بتوانن 
خۆیان  بەرژەوەندیی  لە  جەنگەكە،  ئاراستەی 

كۆتایی پێبهێنن.
)ئەندی مسینگ( كە یەكێكە لەو كەسانەی 
سەربازیدا  ستراتیژی  و  جەنگ  ب���واری  ل��ە 
دەڵێت"  هەیە  ب��ەدواداچ��ون��ی��ان  و  لێكۆڵینەوە 
)30%( دووەم��دا،  جیهانیی  جەنگی  لەمیانەی 
ی ئەو سەربازانەی لە ڕێگەی پەڕەشووتەوە، 
خ��وارەوە  دادەبەزینە  ش��ەڕدا  ناوچەكانی  لە 
جگە  ئەمە  لەناوچوون،  و  پێگەیشت  زیانیان 
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لەوەی كەلوپەلەكانیان لە ناوچەیەكی فراواندا 
شوێنی  لە  سەربازەكانیش  و  باڵودەبوونەوە 
بە  بگەنەوە  بۆئەوەی  كە  دادەبەزین،  هەڵەدا 
یان  بەتەنیا،  س��ەرب��ازەك��ان  زۆرج���ار  یەكتر 
دەكەوتنە كەمینی دوژمنەوە، یاخود بەكۆمەڵ 
لەگەڵ هێزەكانی دوژمندا ڕووبەڕووی یەكتری 

دەبوونەوە.
ك��ات��ێ��ك ئ��ێ��ران��ی��ی��ەك��ان ل��ە س��اڵ��ی 1979 
دەستبەسەركرد،  ت��اران  لە  ئەمریكییەكانیان 
ترۆپكی     لە  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
بێبژارەییدا هەوڵیدا ڕێگایەك بۆ ئازادكردنیان 
بەكارهێنانی  پێشنیاری  ب��ەاڵم  ب��دۆزێ��ت��ەوە، 
پ��ەڕەش��ووت��ەك��ان��ی ڕەت���ك���ردەوە، ئ���ەوەش لە 
لە  پەڕەشووتەكانیان  لەوانەیە  ئەوەی  ترسی 
ئەوانیش  و  باڵوببنەوە  فراواندا  ناوچەیەكی 

بكەونە دەست ئێرانییەكان.
)ئەندی مسینگ( باس لەوەش دەكات )ئەمڕۆ 
لە35  شەوانە  و  هەڵبگرین  تێمێك  دەتوانین 
ئارامدا  ناوچەی  میلی   25 لە  پێیەوە  ه��ەزار 
بەئاسمانەوە  كە  لەوكاتەدا  بەزێنین،  دای��ان 
بەرەو خوارەوە دەچن،  سەربازەكان دەتوانن 
چاوێكیان كراوە بێت، چاوەكەی تریشیان لەناو 
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ئامێرێكدا بێت كە بە تیشكێكی ژێروەنەوشەیی 
كاردەكات، هەروەها لە كاتی هاتنەخوارەوەدا 
بە  و  بخوێنێتەوە  نەخشەیەك  دەشتوانێت 
كۆدی ناسین و بە تیشكی ژێر بنەوشەیی بۆ 

یەكتری بنێرن(.
 )Tom bumback( ب��ۆم��ب��اك(  ت���ۆم   
سەربازی پێشووی هێزی تایبەت، كە ئێستا 
كرداری  پێشانگایەكی  كرداری  بەڕێوەبەری 
تایبەتە )Spec-Ops.Expo (، كە دەكەوێتە 
ن��زی��ك ب��ن��ك��ەی ه��ێ��زی ئ��اس��م��ان��ی م���اك دی��ل 
)Mcdill(ی فلۆریدا دەڵێت" لە نماییشێكدا كە 
بەرزایی  لە  پەڕەشووتێك  ئەنجامدراوە  تازە 
لە  12 هەزار پێوە خۆی هەڵدایە خ��وارەوە، 
هەزار پێوە)ڕێڕەوی خۆی گۆڕی( واتە هێزی 
موگناتیسی پێدراوی ئاراستەكرد و بەخێرایی 
ئاوەكەدا  لەژێر  نیشتەوە،  تۆمپا  كەنداوی  لە 
چونكە  ڕۆیشت،  وشكایی  ب��ەرەو  بەمەلە  و 
سوودی لە ئامێرێكی تایبەت وەردەگرت، بە 
و  شوێنەوار  هیچ  كە   )rebeather( ن��اوی 

بڵقێكی لەپشت خۆیەوە جێ نەدەهێشت(.
لە         ڕووداوەك��ە  )بۆمبەك(هەموو  وتەی  بە 
خۆهەڵدانەوە تا ئەنجامدانی كارەكەی و دواتر 
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سەربازییەكەیەوە  فڕۆكە  لەالیەن  دەركردنی 
ت��ەن��ی��ا)15( خ��ول��ەك��ی پ��ێ��چ��ووە، ك��ات��ێ��ك كە 
فڕۆكەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكانی  ئەمریكا 
لە ناوچەی باڵكان، خواردنیان بۆ ئەو خێزانانان 
و  گ��ەم��ارۆدراب��وون  كە  خ���وارەوە،  هەڵدەدایە 
خ��واردن  خ��واردب��وو،  گیریان  بەشێكیشیان 
زۆر  ناوچەیەكی  كەوتنە  پێداویستییەكان  و 
كەوتنەخوارەوە  خێزانەكان  شوێنی  لە  دوور 
و بەشێكیشیان، ڕێك كەوتە سنووری سوپا و 

هێزە چەكدارەكانەوە.

جەنگەئاسمانییەكان
ل���ە س���ەدەك���ان���ی پ���ان���زدە و ش���ان���زدەدا 
ئەورووپییەكان  هێزە  خواستی  و  تامەزرۆ 
ئەتڵەسی،  زەریای  ئەوپەڕی  دۆزینەوەی  بۆ 
دەچووە ترۆپك و لووتكە،  هەندێك جاریش 
دۆزی��ن��ەوەی  بە  ب��ەاڵم  دەك��رد،  پاشەكشەی 
دنیای نوێ  )ئەمریكا( ئیتر گەڕانەوە و ڕووی 
ڕووی��ن��ەدا،  گ��ەڕان  و  خواست  پاشەكشەی 
دۆزی���ن���ەوەی  ب��ۆ  ئێمە  خ��ول��ی��ای  ئێستاش 
نزمی  ب��ەرزو  شێوە  هەمان  بە  ئاسمانیش 

بەخۆوە دەبینێت. 
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واڵت��ان  زۆری  ژمارەیەكی  سوپای  ب��ەاڵم 
و  مووشەك  وابەستەی  ئ��ەوەن��دە  ئێستادا  لە 
وێنابكرێت  ناتوانرێت  ئیتر  كە  ب��وون،  )س��ات( 
و ب��ت��وان��ن چ���او ل��ەئ��اس��م��ان ب��پ��ۆش��ن، )ئ���االن 
ئاسمانییەوە  جەنگی  ڕۆڵی  لەبارەی  كەمپن(  
ف���ارس یەكەمین   دەڵ��ێ��ت )ج��ەن��گ��ی ك��ەن��داوی 
چەكدارییە،  ڕووب���ەڕووب���ون���ەوەی  و  ج��ەن��گ 
و  سەربازییەكان  هێزە  پاراستنی  تیایدا  كە 
هێزی  بە  پشتی  ئاراستەكردنیان  چۆنیەتیی 
ئاسمانییەكان  بنكە  و  مووشەك  و  ئاسمانی 
بەستبێت(.، بە بۆچوونی  )سێر پیتەر ئانتۆن( 
ئاسمانیی  كۆمپانیای  لە  كامینگ(  )دنیس  و 
یەكەمین  ئ��ەوە   ( بەریتانیا(  ماركۆنیی  )ماترا 
تاقیكردنەوەی ڕاستەقینەی ماشێنی 200 ملیار  
دۆالری ئاسمانی ویالیەتە یەكگرتووەكان بوو، 
لە هەلومەرجی جەنگدا، یەكەمین ئاراستەكاری 
پ��ڕ ل��ە گ��ی��روگ��ازی س��ەرم��ای��ەگ��وزاری��ی یەك 
لە  ب��وو،  بەریتانیا  و  فەڕەنسا  دۆالری��ی  ملیار 

تەكنۆلۆژیای سەربازیی ئاسمانیدا خەرجكرا(
لە  ئەمریكا  مانگ(ی سیخوڕیی  )سات/  یەكەم 
لە  كرا،  ئاسمان  بۆشایی  ڕەوان��ەی   1960 ساڵی 
سەردەمی جەنگی كەنداوی فارسدا هێزی ئاسمانیی 

ئەمریكا سوودی زۆری لەو مانگانە وەرگرت.
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لەئێرانەوەتائیسرائیل
زیاتر  هەڕەشەی  بە  هەست  واڵت��ان  كە   
دروستكردن  لە  بیر  وردە  وردە  ئیتر  بكەن، 
یان كڕینی سیستمەكانی سیخوڕیی ئاسمانی 
ژێر  بخەنە  خۆیان  دوژمنانی  تا  دەك��ەن��ەوە، 
كە  واڵتانەشی،  ئەو  تەنانەت  چاودێرییەوە، 
هاوپەیمانی زۆریان لە بواری سەربازیدا هەیە، 
هەواڵگرییەكانیان  داتا  و  زانیاری  نایانەوێت 
ئاشكرابكرێن،  هاوپەیمانەكانیانەوە  لەالیەن 
هاوبەش  یاخود  بزانرێن  سەرچاوەكانیان 

بێت،
كڕینی  بۆ  كەنداو  واڵتێكی  چەند  بڕیاری 
تا  بە سیخوڕی،  تایبەت  مانگێكی دەستكردی 
بكەن،  لەسەر  ك��اری  بەسەربەخۆیی  بتوانن 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  زۆری  نیگەرانیی 
ئ��ەم��ری��ك��ای ل��ێ��ك��ەوت��ەوە، چ��ون��ك��ە واش��ن��ت��ۆن 
دەیزانی ئەگەر ئەو واڵتانە مانگی دەستكردی 
سیخوڕی  تایبەت بە خۆیانیان هەبێت، دەتوانن 
بڕیاری سەربەخۆ بدەن و جیاواز لە سیاسەتی 

ئەمریكا بیربكەنەوە و بڕیاربدەن.
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ناوچەهەستیارەكانیئاسمان
ئێستا هیچ واڵتێك ، ستراتیژێكی یەكگرتووی 
ئ��ەم خاڵە  نییە،  ئ��اس��م��ان  ب��ۆ  درێ��ژم��اوەی��ان 
لەالیەن )جۆن كۆلێنز(ەوە ڕوونكراوەتەوە، ئەو 
گرنگە،  زۆر  لێكۆڵینەوەی  كتێبێكی  نووسەری 
سەربازییەوە  دی��دی  لە  نەناسراوە  ب��ەوە  كە 
دەك��ۆڵ��ێ��ت��ەوە  م��ان��گ  و  زەوی  ت�����ەواوی  ل��ە 
لەسەر  ك��ە  كتێبە  ئ��ەم  دەك����ات،  ش��ی��ك��اری  و 
ئامادەكراوە،  ئەمریكا  كۆنگرێسی  ڕاسپاردەی 
ناوونیشانەكەی هێزە سەربازییە ئاسمانییەكانه  
ئەوەیە  شاییستەی  داه��ات��وودا   ساڵی   50 لە 
توێژەرەوەی  )كۆلێنز  بخوێندرێتەوە.  بەوردی 
ئەمریكا  كۆنگرێسی  كتێبخانەی  پایەبەرزی 
چەند خاڵێكی گرنگ لەو بارەیەوە دەخاتەڕوو،

ئ��ەورووپ��ای  حوكمڕانی  هەركەسێك   •
خ����ۆره����ەاڵت ب���ك���ات، ح��وك��م��ڕان��ی ل��ەس��ەر 

ناوچەیەكی هەستیار دەكات.
ناوچەیەكی  ح��وك��م��ڕان��ی  ه��ەرك��ەس��ێ��ك   •
جیهان  دوورگ����ەی  ل��ەس��ەر  ب��ك��ات  هەستیار 

فەرمانڕەوایە.
• هەركەسێك حوكمڕانیی دورگەی جیهان 

بكات، بەسەر جیهاندا فەرمانڕەوایە.
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ئەو  كەس   تێپەڕیوە،  سەدەیەك  نزیكەی 
ل��ەب��ەرئ��ەوەی  وەرن��اگ��رێ��ت،  بەجییدی  ت��ی��ۆرە 
بۆشایی  ن��او  هێزەكانی  و  ئاسمانی  هێزی 
سیاسی،  جوگرافیای  گریمانەكانی  ئاسمان 
سەرەتای ئەم سەدەیەیان هەڵوەشاندووه تەوە، 
بەاڵم )كۆلینز( دەستی دەگاتە پێوەرێكی سەیر 

و بەم شێوەیە ڕوونیدەكاتەوە:

• كەسێك كە لە بۆشایی دەروبەری گۆی 
زەویدا حوكم بكات، حوكمی هەسارەی زەوی 

دەكات.
حوكمی  بكات،  مانگ  حوكمی  كەسێك   •

بۆشایی دەوروبەری زەوی دەكات.
(بكات   )L4، L5( ح��وك��م��ی)  كەسێك   •
فەرمانڕەوایی كۆمەڵەی زەوی و مانگ دەكات)
 Lunar( دوو خاڵن لەسەر مانگ))L4، L5(
بۆشایی،  خااڵنەی  ئەو  وات��ە  ە   )Libration
ت��ەواو  زەوی  و  مانگ  كێشكردنی  هێزی  كە 
بنكە  تیۆری  جۆرێكی  بە  تیایاندا،  بەرامبەرن 
سەربازییەكانی، كە لەم خااڵنەدا جێگیر دەبن، 
م��اوەی��ەك��ی درێ���ژ  بەجێگیریی  ب��ۆ  دەت��وان��ن 

بمێننەوە. 
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بەڵكو  نەك هەر جەنگی شەپۆلی سێ یەم، 
دژە جەنگی شەپۆلی سێ یەمیش زیاتر پێویستی 
سەرتاسەری  لە  كە  دەب��ێ��ت،  كەلوپەلێك  بە 
بەرپێگرتن  هەڵسوكەوتی  ڕوودەدەن،  زەویدا 
بۆ دابینكردنی ئاشتی وامان لێ دەكات، وردتر 
سەرنج لەوبارەیەوە بدەین، ئەوەی جێی باسە 
چارەنووسی  بەڵكو  نییە،  دۆالر  ه��ەر  تەنیا 

مرۆڤیشە.

جەنگەڕۆبۆتییەكان
كەسێكی  ن��اوی  ی��ەه��ودی،  ئەفسانەیەكی 
بە  ك��ە  "گ��ول��ی��م"  ن���اوی  ب��ە  دەب���ات  میكانیكی 
بۆئەوەی  دنیاوە  هاتووه تە  نهێنی،  شێوەیەكی 
پ��ارێ��زگ��اری ل��ە خ��اوەن��ەك��ەی ب��ك��ات، ئێستا 
ج��ۆرێ��ك��ی ن���وێ  ل��ە )گ��ول��ی��م( ل��ە س��ەرەت��ای 
ئەگەر  جەنگاوەر"  پەیدابوونیدایە،"ڕۆبۆتی 
بەجیددی سەرنجی لێ بدرێت، لەبارەی جەنگ و 
دژەجەنگی شەپۆلی سێیەمییەوە، ئەوا ناكرێت 
لەبەرچاونەگیرێت،  ج��ەن��گ��اوەر(  )ڕۆب��ۆت��ی 
لە مەیدانی جەنگدا  قسەكردن لەسەر ڕۆبۆت 
كۆن و باوە، لە جەنگی جیهانیی یەكەمەوە بۆ 
ئێستا، كۆشش لەپێناو دروستكردنی ڕۆبۆتی 



199جهنگودژهجهنگ

سەربازی، كە لەمەیدانی جەنگدا كارێكی گرنگ 
و هەستیار بكات، بووه تە مایەی شەرمەزاری، 
لە  تەنیا  جەنگاوەریان  ڕۆبۆتی  خەڵك  هێشتا 
)ڕۆبۆكاب  زانستیەكاندا، وەك  فیلمە خەیاڵییە 
تەقلیدی  س��ەرب��ازە  بینیوە،  تیرمینتور(  و 
لەو  س��ەرن��ج  بەگومانەوە  سوننەتییەكان  و 
ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ  ب���ەاڵم  دەدەن،  ڕۆب��ۆت��ان��ە 
بیریارانی سەربازی لە سەرانسەری جیهاندا، 
بە دیدێكی تازەوە سەرنج لەو تەكنۆلۆژیایانە 
دەدەن، ئەوان دەڵێن هەلومەرجی نوێ  بەرەو 
ئەنجامی  جەنگ  بەڕۆبۆتیكردنی  سەردەمی 

ئەرێنی دەبێت.
 )لویس فرانكلین(ی یاریدەدەری پێشووی 
هێزی بەرگریی ئاسمانی )TRW(  دەڵێت:  لە 
ماوەی  )10 بۆ 15(ساڵی داهاتوودا  بینەری 
سیستمی  لە  بچووك  الفاوێكی  ئەنجامدانی 

ڕۆبۆتی دەبین، لە ژیانی سەربازیدا.
ج��ەن��گ��ی  ن����م����وون����ەی����ەك،  ت���اك���ە  وەك 
فڕۆكە  ئ��ەوەی،  بووەهۆی  فارسی  كەنداوی 
برەو  بەخێرایی  لەدوورەوە  ئاراستەكراوەكان 

پەیدابكەن، ئامانجەكانیش وردتر بپێكن.
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ڕۆبۆتەكانیقوواڵییبیابان
یان  بیردەكەنەوە،  خۆیان  ڕۆبۆتانەی  ئەو 
سەردامێنك  هەیە،  بیركردنەوەیان  ت��وان��ای 
و  چیرۆكی  پاڵەوانی  لە  ب��وون  بەشێك  تەنیا 
زانستییەكان،  و  خەیاڵی  فیلمە  سیناریۆی 
بەاڵم ئەمڕۆ ئەندازیارانی چەكەكان سەرقاڵی 
داڕشتن و دیزاینكردنی ئەو ڕۆبۆتانەن، تا بە 
ڕاستەقینەكانی  جەنگە  لە  واقیعی  شێوەیەكی 
مرۆڤەكاندا بەكاربهێنرێن، سنووری خەیاڵ و 

كاراكتەری ناو فیلمە زانستییەكان تێبپەڕێنن.

تیرۆروبەڕۆبۆتكردن
بۆ  وایز(ئاماژەی  كە)شیكرو  بەوجۆرەی 
دەكات، )پێشكەوتنی تیرۆریستان بەرامبەر بە 
تەكنۆلۆژیای رۆبۆتی زیاتر بووە(، پێشیانوایە 
لە  بۆمبێكە  پووچەڵكردنەوەی  هۆكارەكەی 
توانییان  چەكدارانە  ئەو  ڕۆبۆتێكەوە،  ڕێگەی 
ئاپراتۆرێك  ڕادیۆیی  كۆنترۆڵی  ل���ەدوورەوە 
لەكار بخەن، ڕۆبۆتەكە ناچاربكەن، كە بەرەو 
ئاپراتۆرەكە نەیتوانی  ئاپراتۆرەكە بگەڕێتەوە، 

هەڵبێت و لەالیەن ڕۆبۆتەكەوە تەقێندرایەوە،
ك��رد،  ڕۆب���ۆت  ل��ەس��ەر  قسەمان  ئێستا  ت��ا 
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ئەوەی كە مرۆڤ ڕۆڵی هەیە لە كۆنترۆڵكردنیدا، 
بەاڵم ئەم جۆرە ڕۆبۆتانە تەنیا نیو هەنگاون 
بە  ئ��ەوان��ەی  پێشكەوتووتر،  ڕۆبۆتی  ب��ەرەو 
ڕۆبۆتی ئۆتۆنۆم دەژمێردرێن، كە كەرەستەی 
پ��ێ��ش��ك��ەوت��ووی وەك م��ووش��ەك��ی )ك���رۆز و 

تۆماهۆك( كۆنترۆڵدەكات.

تیرۆریزانیاری
ساڵی  دووەم����ی  ك��ان��ون��ی  ی   19 ڕۆژی 
1991 لە هێرشی ئاسمانیی هاوپەیماناندا بۆ 
بەغداد، هێزی دەریایی ئەمریكا بۆ بڕین یان 
وێرانكردنی سیستمە ئەلكترۆنییەكانی عێراق، 
س���وودی ل��ە م��ووش��ەك��ی ك���رۆز ت��ۆم��ا هۆك 
وەرگرت، كە باڵوكراوەی دیفنیس نیوز ئەوەی 
بە )زنجیرەیەكی نوێ  لە كاڵوەی زۆر نهێنیی 
ئەلكترۆمۆگناتیسی  )پۆلیس(ی  بە  نائەتۆمی 
زیانێكی  ج��ۆرە  هیچ  چەكانە  ئ��ەو  ن��اوب��رد(، 
پارچەكانی  دەتوانێت  ب��ەاڵم  لێ ناكەوێتەوە، 
كۆمپیوتەر  و  ئەلكترۆنی  تۆڕەكانی  و  ڕادار 
 1993 ش��وب��ات��ی   16 ڕۆژی  بسووتێنێت، 
بازرگانیی  ت��اوەرەك��ان��ی  لە  ك��اڵ(  )كۆمبیكی 
جیهانی لە مانهاتن تەقییەوە و شەش كەسی 
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كوشت و زیاتر لە هەزار كەسیشی برینداركرد، 
جا ئیتر تۆ بیهێنە بەرچاوی خۆت ئەگەر سەدام 
لە جەنگی  ئەتۆمی هەبووایە،  حسێن كاڵوەی 
ڕووی  چی  بەكاریبهێنایە،  فارسدا  كەنداوی 
و  زانستییەكان  پێشكەوتنە  لەبەرئەوە  دەدا؟ 
وەك  پێشكەوتووەكان  ڕۆبۆتە  بەرهەمهێنانی 
چەكی دووسەرە وایە، ئەگەری ئەوەی هەیە، 
كە بەخراپ بەكاربهێندرێت و لەالیەن كەسانی 

یاخییەوە دژ بە مرۆڤایەتی بەكاربهێندرێت.
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بەشیپێنجەم
ئاشتی
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جۆرەكانیئاشتی
یەكێك لە بەناوبانگترین چیرۆكەكانی جەنگ 
ئەفسانەی  خۆرئاوادا  فەرهەنگی  ت��ەواوی  لە 
"داودی ئیسرائیلی و جالونی فەلەستینی"یە لە 
ستەمدیدە،  داودی  ئەفسانەیەدا  لەو  تەوراتدا، 
چەكێكی  ب��ەه��ۆی  زەب���ەالح���ەك���ەی  دوژم��ن��ە 
ئەم  ناكۆكیی  دەك���وژێ���ت،  پ��ێ��ش��ك��ەوت��ووەوە 
ڕەوشتەكانی  لە  یەكێك  نموونەی  دووان���ە، 
كە  دەدات،  نیشان  ژی��ان��دا  ل��ە  ڕزگ���ارك���ردن 
خ��ەڵ��ك��ان��ی س��ەرەت��ای��ی ب��ە ك��ەم��ك��ردن��ەوەی 
كاریگەریی توندوتیژی ناساندوویانە، لەجیاتی 
تایەفە  یان  ناو خێڵ  تاكەكانی  ئەوەی هەموو 
زۆرێ��ك  ل��ەن��اوب��ەرن،  یەكتر  و  بكوژن  یەكتر 
بە  ناكۆكییەكانیان  خێڵەكییەكان  گرووپە  لە 
نەبەردی تەنبەتەن )Single combat( واته  
لەبری  شەڕكردن  بۆ  پاڵەوانێك  )هەڵبژاردنی 

هەمووان( چارەسەركردووە.
"منالیوس"   "هۆمیرۆس"یشدا  ئەفسانەی  لە 
لەجیاتی  )پاریس(یش  و  یۆنانییەكان  لەجیاتی 
چارەنووسسازدا  جەنگێكی  لە  ت��ەڕوادە،  خەڵكی 
شەڕیان كرد، مرۆڤناسان لەنێوان خیڵی "تیلینگیت" 
ل��ە خ�����وارووی ئ��االس��ك��ا و "م��ای��وری"ەك��ان��ی 
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بەرازیلەوە  لە  تر،  كۆمەڵگاكانی  و  نیوزلەندە 
ل��ە دیمەنی  ت���ۆن  ت��ا ئ��وس��ت��ورال��ی��ا چ��ەن��دی��ن 
كە  خێڵەكان،  تری  داهێنانێكی  دەبینن،  جەنگ 
لێخۆشبوونە  دەك��رد،  ڕزگ��ار  خەڵكانی  گیانی 
مندااڵن   و  ژنان  پێدانی  واتە   )exemption(
پەیكەرانەی،  ئەو  یان  بێ الیەن،  كەسانی  یان 
بیرۆكە  سێ یەمین  دەی���ن���اردن،  دوژم���ن  ك��ە 
تایبەتیش  جێگای  بەڵكو  تاكەكان،  هەر  نەك 
"نیوهێربێرد"  دورگ��ەك��ان��ی  ل��ە  دەب��ەخ��ش��را، 
ب��ۆم��ان دەرك������ەوت، ك��ە ئ���ەو خ��ێ��اڵن��ە بەگژ 
ن��اوی  ب��ە  جێگەیەكیان  چ��ووب��وون،  یەكتردا 
)ڕێگای ئاشتی( جێهێشتووە، كە پارێزراوە لە 
بەیەكدادان، چوارەمین بیرۆكە كاتێك بەتایبەت 
جەنگ  دەبێت  تیایدا  كە  دەستنیشاندەكات، 
دەستنیشانكردنی  نموونە  بۆ  بوەستێنرێت، 

مۆڵەتێك بۆ ئەنجامدانی ڕێوڕەسمی ئایینی.
یەكەم  شەپۆلی  شارستانیییەتی  كە  هەر 
ئاشتی  بۆ  تایبەتیشی  شێوەیەكی  بوو،  پەیدا 
ل���ەگ���ەڵ خ���ۆی ه��ێ��ن��ا، ك���ە ل���ەگ���ەڵ چ��ەن��دی��ن 
كۆمەڵێك  وات��ە   ، دەگونجێت  جەنگدا  ج��ۆری 
كەرەستەی نوێ ، كە  جەنگیان ڕادەگرت یان 

توندوتیژییانكەمدەكر دەوە.   
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 ب��ۆ ن��م��وون��ە ش��ۆڕش��ی ش��ەپ��ۆل��ی ی��ەك��ەم 
خ���ودڕەوە  و  زی��ات��رك��رد  جەنگی  ئاشتیی  ك��ە 
خ��ێ��ڵ��ەك��ی��ی��ەك��ان��ی ف���راوان���ك���رد، چ��ارەن��ووس��ی 
دیلەكانیشی گۆڕی، تا ئەو سەردەمە زیندانیان 
خێڵەسەركەوتووەكان  بۆ  سوودێكیان  هیچ 
ج��ەن��گ��اوەران��ی  جێگەی  ل���ەوەی  جگە  ن��ەب��وو، 
بەكاردەهێنا  ژنانیان  یان  دەگرتەوە،  بێتوانایان 
سەرۆك  سێكسی  ح��ەزی  دامركاندنەوەی  بۆ 
خیڵەكان و زیادكردنی وەچە و نەوە، بەاڵم هەركە 
كشتوكاڵ توانای بەرهەمی زیادەی كەرەستەی 
خۆراكیی فەراهەمكرد و زیندانییانیش توانییان، 
لە هەموو ئەو شتانەی پێیاندەدرا، كەرەستەی 
لەبەر  خیڵەكان  بۆیە  بەرهەمبهێنن،  خۆراكی 
بەندییەكان  و  زینداییەكان  زیندووهێشتنەوەی 
س���وودی زی��ات��ری وەردەگ����رت، وەك ل��ەوەی 
بیانكوژێت یان لەناویان بەرێت، كۆیالیەتی، كە 
دیاردەیەكی ترسناك بوو، بە یەكێك لە نەریت 
یەكەم  شەپۆلی  داهێنانەكانی  و  كولتوور  و 
دەژمێردرێت، كە كاریگەرییەكەی كەمكردنەوەی 
ژمارەی جەستە )تەرم( بوو، لە مەیدانی جەنگدا، 
شێوەكانی  لە  بەشێكە  كۆیالیەتی  لەڕاستیدا 

ئاشتیی شارستانییەتی شەپۆلی یەكەم.
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ب����ە ه���ات���ن���ی ش����ۆڕش����ی پ���ی���ش���ەس���ازی 
شارستانیی  ڕووی��دا،  هاوشێوە  ڕووداوێ��ك��ی 
خۆی  بە  تایبەت  جەنگی  دووەمیش  شەپۆلی 
خۆیشی  ب��ە  ت��ای��ب��ەت  ئاشتیی  ه���ەروەه���ا  و 
پیشەسازیبوون  نموونە،  بۆ  هێنایەئاراوە، 
بەتوندی  دەرك����ەوت،  ئ��ەورووپ��ا  ل��ە  كاتێك 
بڕیاردان(  )پەیوەندییەكانی  لەسەر  جەختی 
بە  ب��وون  و  گ��ۆڕان  بڕیارنامەكان  ك���ردەوە، 
ك���اروب���اری ڕۆژان�����ە، سیستمە  ل��ە  ب��ەش��ێ��ك 
بڕیارنامەكاندا  چوارچێوەی  لە  سیاسییەكان 
لەالیەن  ك��ە  كەسانێك،  و  ڕاب���ەران  لەنێوان 
ئیمزاكردنی  ئاراستەدەكران،  ڕێبەرەكانەوە 
بە  دووەم  شەپۆلی  واڵت��ان��ی  بۆ  ب��ڕی��ارەك��ان 
هەنگاوێكی سروشتی دەژمێردرا، بەم جۆرە، 
توخمی  بە  گرێبەستەكان  و  پەیماننامەكان 
سەرەكی، ئاشتیی شەپۆلی دووەمیان پێكده هێنا 
، هەندێك لەوان ڕازی بوون بەوەی سنوور بۆ 
ڕەفتاری سەرباز دابنێن، بەاڵم هەندێكی تریان 
پێیانوابوو  دەك��ردەوە،  بیریان  بەپێچەوانەوە 
و  مامەڵە  لە  بێت،  ئ��ازاد  سەرباز  دەبێت  كە 

رەفتارەكانیدا.
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ل��ە ڕاپ��ۆرت��ێ��ك��دا س��ەن��ت��ەری ت��وێ��ژی��ن��ەوە لە 
سوید،  ئۆپساالی  زانكۆی  لە  ئاشتی  و  شەڕ 
ئ���ام���اژەی ب����ەوە ك������ردووە، ك���ە س�����ەرەڕای 
تێپەڕینی هەزاران ساڵ بەسەر سەرهەڵدان و 
نووسینەوەی بیرۆكەكانی مرۆڤایەتی لەبارەی 
مرۆڤدۆستییەوە، بەاڵم سەركردەكانی ئەوروویا 
لەنێوان سەدەی )17 و 18(دا چەند یاسەیەكیان 
و  نووسییەوە، چەند ڕێسا  لەبارەی جەنگەوە 
جەنگ  بەرەكانی  لە  دیاریكردن،  ڕەفتارێكیان 
دوژم��ن��دا،  لەگەڵ  مامەڵەكردن  چۆنیەتیی  بۆ 
س��ەرك��ردەی واڵت��ان ڕازی ب��وون، ب��ەوەی لە 
بەرەكانی جەنگدا مامەڵەیەكی بێالیەنانە لەگەڵ 
جەنگدا  بەرەكانی  پەرستار(ەكانی  و  )پزیشك 
و  بە چارەسەركردن  بدرێت،  بكرێت،ڕێگه ش  
بەجێماو(ەكانی  ڕزگاركردنی)بریندار و دیل و 
)1868(ی��ش��دا  لە ساڵی  ه��ەر  هێزی دوژم���ن، 
و  چەك  جۆری  هەندێك  بەكارهێنانی  واڵت��ان 

تەقەمەنییان لە بەرەكانی جەنگدا قەدەغەكرد.
نێودەوڵەتیی  كۆنفرانسی  یەكەمین  ل��ە 
ئاشتیدا، كە له  ساڵی 1899 بەسترا هەوڵدار 
قەدەغەكردنی  ب��ە  تایبەت  پەیماننامەیەكی 
سەركەوتوو  ئیمزابكرێت،  چەك  بەكارهێنانی 
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ت��وان��را  زۆر  هەوڵێكی  دوای  ب���ەاڵم  ن��ەب��وو، 
بەكارهێنانی چەند جۆرێكی چەك و تەقەمەنی 
خوڵقپاندنی  دەبێتەهۆی  كە  قەدەغەبكرێت، 
مرۆیی  و  گیانی  زیانی  و  گ��ەورە  كارەساتی 
زۆری لێدەكەوێتەوە، هەروەها سەركەوتووش 
دادگایەكی  دروستكردنی  و  پێكهێنان  لە  بوو، 
چارەسەركردنی  بۆ  بێالیەن،  نێودەوڵەتیی 
كێشە و ئاڵۆزی و ناكۆكیی نێوان واڵتە ناكۆك 

و بەشەڕهاتووەكان.
چەندین  واڵت��ان  ئێستا،  تا  كاتەشەوە  لەو 
كۆنفرانس و كۆنگرەیان بەستووە و چەندین 
ڕێككەوتنیشیان  و  م��ی��س��اق  و  پەیماننامە 
ئ���ی���م���زاك���ردووە، ب���ۆ ق����ەدەغ����ەك����ردن ی��ان 
بەكارهێنانی  و  بەرهەمهێنان  سنورداركردنی 
بایۆلۆژی  )كیمیایی   چەكی  ج��ۆری  چەندین 
و ئەتۆمی(، ڕەنگە هەموویان جێبەجێنەكرابن 
 ، جێبەجێكراون  نیوەیان  یان  زۆرینە  بەاڵم   ،
لەبارەی  پیشەسازی  سەردەمی  جێپەنجه ی 
ئاشتییەوە  بە ئاشكرا دیارە و مۆدێرنسازانی 
كۆمەڵگەی شەپۆلی دووەمیی  شێواز و ئاستی 
واڵتان  نێوان  ڕووب��ەڕوون��ەوەی  لە  جەنگیان، 
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یان شارەكان یان دوو خێزانی دەسەاڵتدارەوە، 
گۆڕی بۆ توندوتیژیی نێوان دوو دەوڵەت.

ئەنجامی  جەنگ  پێماندەڵێن  كە  ئ��ەوان��ەی 
هەژاری و نەبوونی دادپەروەری و گەندەڵی و 
زۆریی ژمارەی دانیشتووانە، ڕەنگە ڕاستبكەن، 
هەرچەندە ئەم هاوكێشەیە لەڕاددەبەدەر سادە 
دێتە بەرچاو، چونكە ئەگەر بڕیار بێت ئەوانە 
ئاشتی،  بگاتە  دەستمان  بتوانین  تا  لەناوببەین 
ئەوكاتە بەرگرتن لە جەنگ یان سنوورداركردنی 
دەستپێگەیشتن  لە  ئامانجێكی  بۆ  دەگ��ۆڕێ��ت 
ئەو  ناتوانرێت  كاتێك  هیچ  چونكە  نەهاتوو، 
یان  بكرێت،  دەستنیشان  كەسانە  و  هۆكار 
جەنگ،  هۆكاری  دەبنە  كە  سنوورداربكرێن، 
دوور  جیهانێكی  لە  بیركردنەوە  ئ��ەوە  لەبەر 
لە جەنگ ڕەنگە كەمتر لە دەقێكی ئەدەبی یان 

سیناریۆی فلمێكیشدا شوێنی ببێتەوە.
ی��ەك��ەم��ی��ن ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ی ئ��اش��ت��ی، ك��ە لە 
1815دا لە بەریتانیا پێكهات، لە سەردەمێكدا 
یەكەم  ش��ەپ��ۆل��ی  جەنگی  ،ك��ە  دروس��ت��ب��وون 
دەك��را،  س��ەرك��ردای��ەت��ی  ناپلیۆنەوە  ل��ەالی��ەن 
بە خێراییەكی  و  گرتبووەوه   تەواوی جیهانی 
زۆر تەشەنەی دەكرد، سااڵنێكی دوورودرێژ 
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ئەندامان و سیاسەتداڕێژەرانی ئەو ئەنجوومەنە 
دەك��رد،  ئاشتی  پرۆسەیەكی  لە  پشتیوانییان 
شەپۆلی  ئاشتیی  چوارچێوەی  لە  دوات��ر  كە 

دووەمدا خۆی بینییەوە.
ئەو كەسانەشی كە لە سەردەمی شەپۆلی 
پ��رۆس��ەی  سەرخستنی  لەپێناو  دووەم��ی��دا 
دژایەتیی  بەئاشكرا  كاریاندەكرد،  ئاشتیدا 
ب��ەاڵم  دەك���رد،  چەكیان  فرۆشتنی  و  كڕین 
جۆری  كە  سەلماندیان،  دۆكۆمێنتەكان  وەك 
شەپۆلی  و  دووەم  ش��ەپ��ۆل��ی  چ��ەك��ەك��ان��ی 
سێ یەم جیاوازییان لەگەڵ یەكتر هەیە، لێرەدا 
دەكرێت  ئایا  پێشەوە  دێتە  ئ��ەوە  پرسیاری 
بكرێت،  چەكانەدا  ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  هەمان 
ڕاددەی  و  هەیە  تەقلیدییان  شێوازێكی  كە 
ئەو  لەگەڵ  بەراورد  بە  سنووردارە،  زیانیان 
تەقەمەنی،  و  م��اوە  كەمترین  ب��ە  چەكانەی 
و  دەخوڵقێنن  مرۆیی  كارەساتی  گەورەترین 
زۆرتین ژمارەی كوژراویان لێ دەكەوێتەوە؟ 
ئەو  لەگەڵ  مامەڵەكردن  چۆنیەتیی  ئەگەر 
جۆرە چەكەدا جیانەكرێتەوە، ئایا مرۆڤایەتی 
توانای ئەوەی هەیە، ڕێگە لەو جەنگە گەورانە 
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بگرێت، كە بە كەمترین تەقەمەنی گەورەترین 
و زۆرترین قوربانییان لێدەكەوێتەوە؟

دژایەتیكردن لەگەڵ خودی جەنگدا لەڕووی 
ب��ەاڵم  ق��ب��ووڵ��ك��راوە،  حاڵەتێكی  ئ��اك��اری��ی��ەوە، 
لە  دژایەتیكردنە  ئەو  ئیدارەدانی  چۆنیەتیی 
لەبەر  ئەوەش  قبووڵنەكراوە،  ئێستادا شتێكی 
ناكرێت،  شێوەیە  ل��ەو  كارێكی  كە  ن��ا،  ئ��ەوە 
بەڵكو لەبەرئەوەی تا ئێستا لە جیهاندا جەنگ 
بە هەرسێ جۆری شەپۆلی )یەكەم و دووەم 
بەاڵم  بەرپایە،  هەیە،  بوونی  سێیەم(ەوە  و 
دەیەوێت  جۆریان  یەك  بە  تەنیا  مرۆڤایەتی 
دژایەتی بكات، ئەوەش نەك كارەكەی ئەستەم 
كردووە، هەندێك جاریش بۆ خۆی دەبێتەوە.

چەندین ملیۆن مرۆڤ لەسەر ئاستی جیهان 
بتوانێت  نێودەوڵەتی  هێزێكی  لەوەیە  چاویان 
كۆنترۆڵی جیهان بكات و هەوڵی ئەوە بدات، كە 
جیهان لە النیكەمی كەمترین جەنگ بپارێزێت،  ئەو 
هێزەی كە لە ئێستادا وەك ئومێدێك بۆ  بەدیهێنانی 
تەماشادەكرێت،  جیهان  ئاستی  لەسەر  ئاشتی 
دەبێت  كە  نەتەوەیەكگرتووەكانە،  ڕێكخراوی 
بە  تایبەت  ئ��اب��ووری��ی  و  س��ەرب��ازی  هێزێكی 
لە هەرهێزێك  ڕێگە  بتوانێت  كە  هەبێت،  خۆی 
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بە  ئاگر  بیەوێت  ك��ە  بگرێت،  دەوڵ��ەت��ێ��ك  ی��ان 
بنێت،  ج��ەن��گ��ەوە  هەڵگیرساندنی  فتیلەكانی 
تەمەنیی  ئ��ەزم��وون و مێژووی  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 
پێچەوانەی  پێماندەڵێن،  )نەتەوەیەكگرتووەكان( 
ئ���ەو م��ل��ی��ۆن��ان ك��ەس��ەی��ە، چونكە  خ��واس��ت��ی 
ئابوورییەكی  نە خاوەن  نەتەوەیەكگرتووەكان، 
بەهێزی خۆیەتی، نە هێزێكی سەربازیی هێندە 
كاریگەر و بەهێزیشی هەیە، كە توانای ئەوەی 
یان  نێوان دوو واڵت،  لە جەنگی  هەبێت ڕێگە 
دوو هێزی ناكۆكی ناوخۆی یەك واڵت بگرێت، 
چونكە سەرچاوەی كۆكردنەوەی )بودجە و هێز(
ئەو واڵتانەن،  نەتەوەیەكگرتووەكان خودی  ی 
كە ئەندامن لەناو ڕێكخراوەكەدا، بۆیە زۆرینەی 
جار ناچار نین بچنە ژێر كاریگەریی بڕیار و 
راسپاردە و هەڕەشەی نەتەوەیەكگرتووەكانەوە، 
جیهانێكی  كە  هۆكارانەی،  لەو  یەكێكە  ئەمەش 

دوور لە جەنگ مەحاڵ و ئاستەم دەكات.

كۆمپانیایهاوبەشیئاشتی
مۆنۆپۆلی  ئێستاشەوە  بە  واڵت��ان  كە  كاتێك 
ت��ون��دوت��ی��ژی��ی��ان ل��ەدەس��ت��دای��ە، ن��اب��ێ��ت ب���اس لە 
دروستبوونی هێزی بەكرێگیراو نەكرێت، كە لەسەر 
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بنەمای بڕیار و ڕاسپاردەی نەتەوەیەكگرتووەكان 
تایبەتەكانەوە  ئەمنییە  كۆمپانیا  ل��ەالی��ەن  و 
كە  كاتەدایە،  لەو  زیاتر  ئەمەش  پێكدەهێندرێت، 
هەندێك واڵت لەپێناو پاراستنی گیانی هاوواڵتییان 
تر  واڵتێكی  هێزی  خ��ۆی��ان��دا،  س��ەرب��ازەك��ان��ی  و 
بەكرێ دەگرێت و بەپێی بەرژەوەندییەكانی خۆی 
هەمیشەش  پێدەكات،  دەك��ات،ش��ەڕی  پڕچەكی 
ئەو ئەركە بەو واڵتانە دەسپێردرێن، كە سەر بە 
جیهانی سێیەمن و توانای ئابووری و سەربازییان 

لە ئاستێكی الوازدایە.
ب��ەپ��ێ��ی ه��ەن��دێ��ك گ��رێ��ب��ەس��ت��ی ت��ای��ب��ەت، 
ئەو  نێودەوڵەتییە،  گرەنتییەكی  كەخاوەنی 
كارێكی  چەند  دەت��وان��ن  تایبەتانە  كۆمپانیا 
ئەمنی و سەربازی ئەنجام بدەن، كە لەالیەن 
پ��ێ��دراوە،  ڕێ��گ��ەی  نەتەوەیەكگرتووەكانەوە 
كۆمپانیای  كە  نییە،  مانایە  بەو  ئەمەش  بەاڵم 
ئ��ەرك��ەك��ەی  ه��ێ��زەی  ئ���ەو  ی���ان  جێبەجێكار 
ئەجێندای  و  ب���ەرژەوەن���دی  پ��ێ��س��پ��ێ��ردراوە، 
كارەكە(  )گرێبەستی  بە  تێكەڵ  خۆی  تایبەتی 
پالنە  جێبەجێكردنی  بەتەنیشت  و  ن��ەك��ات 
و  ش��اراوە  پالنی  سەرەكییەكەوە،  و  ئاشكرا 

نهێنی و تایبەتی خۆی جێبەجێنەكات.
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هەڵسەنگاندنیتەكنەلۆژیا
جەنگ  بە  چ��ەك��داری  كێبڕكێیەكی  هەموو 
كۆتایی نایەت، گەورەترین كێبڕكێی چەكداریی 
و  ئ��ەم��ری��ك��ا  ن��ێ��وان  كێبڕكێی  وات���ە  م��ێ��ژوو، 
دەسەلمێنێت،  ئەوە  بانگەشەیە  ئەم  سۆڤیەت، 
كە )نیەت گرنگە نەك توانا(، بەاڵم قاچاخچێتیی 
هەڵڕشتنی  و  ناماقووڵ  فراوانبوونی  چ��ەك، 
و  ن��ائ��ارام��دا  ناوچەیەكی  لە  چ��ەك  لەناكاوی 
هەموویان  سەربازی،  هاوسەنگیی  ئاڵوگۆڕی 
ه��ەڕەش��ە  ئ��ەن��ج��ام��دا  ل��ە  و  پێشبینینەكراون 
و ت��ون��دوت��ی��ژی زی����اددەك����ەن، ب���ەم ه��ۆی��ەوە 
كرد،  ئەوەی  پێشنیاری  نەتەوەیەكگرتووەكان 
پەیوەندیدار  و  تایبەتمەند  دەوڵەتێكی  چەند 
دۆس���ی���ەی ه���ەن���اردە و ه�����اوردەی چ���ەك و 
ویالیەتە  لە  داواش  هەڵبسەنگێنن،  تەقەمەنی 
و  پشتیوانی  ك��را،  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
هاوكارییە سەربازییەكانی بۆ ئەو واڵتانە ببڕێت، 
كە خۆیان بەدووردەگرن لە پێدانی زانیاری و 
هاوكاریكردنی نەتەوەیەكگرتووەكان، بەگشتی 

و ئەنجوومەنی ئاساییش بەتایبەتی.
بیرۆكەی تۆماركردنی چەك و تەقەمەنی لە 
ئەركێكی گرنگ و  كار و  سەرانسەری جیهاندا 
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ستراتیژییە، لەپێناوی ڕاگرتنی هاوسەنگیی نێوان 
هێزەكان و ڕێگرتن لە هەرجەنگێكی مەترسیدار، 
كە مرۆڤایەتی ڕووبەڕووی لەناوچوون بكاتەوە، 
ب���ەت���ەواوی وەك خۆی  ب���ەاڵم ئ���ەو پ���رۆژەی���ە 
دام��ەزرێ��ن��ەری  واڵت��ان��ی  و  ن��ەك��راوە  جێبەجێ 
و  ناكەن  هاوكاری  پێویست  وەك  پڕۆژەكەش، 
ئەركەكانی سەرشانی خۆیان جێبەجێناكەن، كە 
ئەمەش بۆ خۆی دەرخەری ئەو ڕاستییەیە، كە 
نەبووە  لەنێوان واڵتاندا دروست  متمانە  هێشتا 
و نیەتە نێودەوڵەتییەكە، بۆ لەناوبردنی جەنگ و 
بەدیهێنانی ئاشتی شتێكی جیددی و گشتگیر نییە.
پێشنیازە  ئ��ەم  ئ��ەم��ەش��دا  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ 
ن��ی��ش��ان��دەری گ��رن��گ��ی��ی ب���وون���ی زان��ی��اری��ی 
نەتەوەیەكگرتووەكانە، لەسەر توانای چەك و 
واڵتانی  لە  هەریەك  سەربازیی  و  تەقەمەنی 
ڕاددەی  ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��دن��ی  ل��ەپ��ێ��ن��او  ج��ی��ه��ان، 
مەترسییەكان لەهەاڵیسانی جەنگ  و دانانی پالنی 
پێشوەختە بۆ چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوە و 

بەرگرتن لە هەر جەنگێك.

كۆتایی
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناویبەرهەمژ
ساڵی
چاپ

2014رێبازمستەفائاشنابوونبەئەفالتوون1

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسپینۆزا2

2014شۆڕشمستەفائاشنابوونبەكیرگەگۆر3

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەشۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەكارلپۆپەر5

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئاالنتۆرین6

2014لوقامنرەئوفئاشنابوونبەسوقرات7

2014رێبازمستەفائاشنابوونبەئەرستۆ8

214سەرهەنگعەبدولرەحامنئاشنابوونبەقەشەئاگۆستین9

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەجانجاكرۆسۆ10

2014مستەفازاهیدیئاشنابوونبەدیڤیدهیوم11

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەنیچە12

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەفرۆید13

2014عەتاجەمالیئاشنابوونبەجۆنلۆك14

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەلینین15

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئەریكفرۆم16

2014عوسامنحەمەرەشیدئاشنابوونبەقوتابخانەیفرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەبزووتنەوەیفێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتیوشێتی19

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەكریشنامۆرتی20

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسیمۆندیبۆڤوار22

2014لوقامنرەئوفئاشنابوونبەڤێرجینیاوۆلف23

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەیۆرگنهابرماس24

2014كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەدرێدا25

2013ماجيدخەلیلمەكریئیسالمییەكانیكوردستان26

ماوتسیتۆنگكتێبیسور27
فازڵحسێنمەال

رەحیم
2014

2014سرتانعەبدوڵاڵسەیرانبۆسەرێكانێ28
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2014سابیرعەبدوڵاڵكەریمگەندەڵی29

2015پێشەوافەتاحكۆمەڵێكنوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەرحسێن-شۆڕشمستەفالەقەندیلەوەبۆكوبانێ31

2015ئەنوەرحسێن)بازگر(پرۆیسرتۆیكایبەهاریعەرەبی32

2015رێكەوتئیسامعیلبریتابولەرگەشتەبێئاكامەكانیسەركردەیەك33

2015كۆمەڵێكنوسەرداعشوداعشناسی34

35
گروپیقەیرانیچارەسەریپرۆسەی

ئاشتینێوانتوركیاوپەكەكە
2015ماجدخەلیل

36
گۆڕینیرژێموشۆڕشەكان،ئەو

رووداوانەیسیستمیسەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعانمیالدئەلقزی
سابیرعەبدوڵاڵ

كەریم
2015

2015ئەرسەالنحەسەنئاشنابوونبەبێركلی37

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەباشالر38

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەدیكارت39

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەهایدگەر40

41
ئاشنابوونبەجیلدۆڵۆز–بەرگی

یەكەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

42
ئاشنابوونبەجیلدۆڵۆز–بەرگی

دووەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەهانائارێنت43

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەهیگڵ44

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسارتەر45

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەنیچە46

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسالڤۆیژیژەك48

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەماركس–بەرگییەكەم49

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەماركس–بەرگیدووەم50

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەماركس–بەرگیسێیەم51

52
ئاشنابوونبەماركس–بەرگی

چوارەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەماركس–بەرگیپێنجەم53

54
ئاشنابوونبەماركس–بەرگی

شەشەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

55
ئاشنابوونبەماركس–بەرگی

حەوتەم
2015كۆمەڵێكنوسەر
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56
ئاشنابوونبەماركس–بەرگی

هەشتەم
2015جەاللحەمید

2015پێشڕەومحەمەدتێریئیگڵتۆنبۆچیماركسلەسەرحەقبوو57

رۆبێرتبایەرخەوتنلەگەڵشەیتان58
ئەرسەالن
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەفیورباخ59

2015وریاغەفوریئاشنابوونبەتۆماسمۆر60

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەشۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوونبەگرامشی–بەرگی

یەكەم
2015ئەرسەالنحەسەن

63
ئاشنابوونبەگرامشی–بەرگی

دووەم
2015ئومێدعوسامن

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئەرستۆ64

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەدیموكراسی65

66
ئاشنابوونبەئەلبێركامۆ–بەرگی

یەكەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

67
ئاشنابوونبەئەلبێركامۆ–بەرگی

دووەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

68
ئاشنابوونبەئەلبێركامۆ–بەرگی

سێیەم
2015مستەفازاهیدی

2015د.نەوزادئەحمەدئەسوەدئاشنابوونبەئەركون69

2015جەبارئەحمەدئاشنابوونبەفۆكۆ70

2015ماجیدخەلیلئاشنابوونبەتۆماسئەكیونی71

2015ئارۆهەورامیئاشنابوونبەئەنگڵس72

73
ئاشنابوونبەجۆنستیوارتمیل–

بەرگییەكەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

74
ئاشنابوونبەجۆنستیوارتمیل–

بەرگیدووەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

75
ئاشنابوونبەجۆنستیوارتمیل–

بەرگیسێیەم
2015كۆمەڵێكنوسەر

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەجاكالكان76

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەالیبنتز77

2015كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەمیكاڤیلی78

د.عبدلعلیمقبلماركسكێبوو79
مەجیدمارابی-
جەوادحەیدەری

2015

2015د.سەروەرعەبدوڵاڵحركةالحداثةفیالشعرالكردی80
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هشامجعیطفیتنە81
سابیرعەبدوڵاڵ

كەریم
2016

2016ئەنوەرحسێنداعشومیلیشیاكان82

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەپۆڵریكۆر83

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگعەبدولرەحامنئاشنابوونبەسپینۆزا85

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەپۆپەر86

2016ئاراممەحمود–دانالەتیفجەاللئاشنابوونبەدۆركهایم87

2016ئاراممەحمودئاشنابوونبەدریدا88

2016ماجیدخەلیلئاشنابوونبەلیوتار89

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەلینین–بەرگییەكەم90

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەلینین–بەرگیدووەم91

2016پێشڕەومحەمەدئاشنابوونبەترۆتسكی92

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەبێرتراندراسڵ93

2016ب.لیڤائاشنابوونبەپۆپۆلیزم–بەرگییەكەم94

95
ئاشنابوونبەپۆپۆلیزم–بەرگی

دووەم
2016ب.لیڤا

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەئەفالتون96

2016ئاكامبەسیمئاشنابوونبەرۆزالۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێكنوسەرئاشنابوونبەسیمۆندیبۆڤوار98

2016شاسواركەمالئاشنابوونبەكریشنامۆرتی99

100
ئاشنابوونبەتۆتالیتاریزم–بەرگی

یەكەم
2016ئەرسەالنحەسەن

101
ئاشنابوونبەتۆتالیتاریزم–بەرگی

دووەم
2016ئەرسەالنحەسەن

102
ئاشنابوونبەمانفێستیحزبی

كۆمۆنیست
2016موصڵحشێخشیسالمی

2016سابیرعەبدوڵاڵكەریمسێگۆشەیگڕگرتوو103

104
دەروازەیەكبۆناسینیجەنگیعێراق

-كوەیت
2016هەڵگوردجەالل

105
گەشتیدوورودرێژیئەتۆمیئێران

تێچوونومەترسییەكانی
2016سۆرانعەلی

106
چەتەكانیدەریالەباشوری
خۆرهەاڵتیئاسیا،خۆرئاوای

ئەفریقیاوسۆماڵ
2016هەڵگوردجەالل
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107
خەباتلەپێناوفرەییدادوای
شۆڕشەكانیباكوریئەفریقیا

2016سۆرانعەلی

108
جواڵنەوەیئەمازیغیودینامیكیای

ژیانیسیاسیلیبیا
2016سابیرعەبدوڵاڵكەریم

109
نەوتوگازیشیلیئەمەریكاو

ئاكامەجیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالنحەسەن

2016سابیرعەبدوڵاڵكەریمكۆچلەجیهانێكیبێئۆقرەدا110

111
تیرۆر،تیرۆریزموتیرۆریزمی

نێودەوڵەتی
2016رێبازمستەفا

2016بابانئەنوەرچینوسیستەمیبازرگانیجیهانی112

2016سەرهەنگعەبدولرەحامنئومێدیخۆرهەتاویمن113

2016ئەرسەالنحەسەنئازادیوخیانەتلەئازادی114

115
فاكتەرەكانیسەرهەڵدانیرەوتە

ئیسالمییەكان
2016فوئادمەجیدمیرسی

2016نەوزادجەمالكوردوئیسالملەیەكتڕبڕدا116

2016بابانئەنوەركارلماركسولیۆنترۆتسكی117

2016بژارسەردار-ئازادئارمانماركسیزملەهەزارەیسێیەمدا118

2016مەریوانهەڵەبجەییچوارسندوق119

2016مەریوانهەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوانهەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوانهەڵەبجەییچیرۆكیورچەكانیپاندا122

2016مەریوانهەڵەبجەییوردەتاوانەكانیژیانیهاوسەرێتی123

2016د.كەیوانئازادئەنوەركوردومێژوویجەژنینەورۆز124

2016ساراڵفەهمیشەریف-هێمنتاهیرئەوشتانەیلێیانبێدەنگبووم125

126
چۆنئیسالمیمیانڕەودەبێتەكارگەی

بەرهەمهێنانیتیرۆر؟
2016سۆرانسێوكانی

2016یاسینمحەمەدعەلی-هێمنتاهیرئومێدبەزیندوویبهێڵەرەوە127

2016سۆرانعەلیباوەڕدارەتیرۆریستەكە128

2016پێشڕەومحەمەد-هێرۆخورسەویپێغەمبەروپرۆلیتاریا129

2016بابانئەنوەرماركسیزمچۆنكاردەكات130

2016شاسواركەمالئامانجیفەلسەفە131

2016عادلعەلیپرسیژن132

2016د.ئەكرممیهردادچەپینوێ133

2016فەرشیدشەریفینامیلكەیلێبوردەیی134

2016سرتانعەبدوڵاڵیاداشتەكانیجەنگ135
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136
ژنێكلەنێوسەردەستەی

میلیشیاكاندا
2016دڵشادمحەمەد-هێمنتاهیر

2016هاوارمحەمەدماركسورەخنەیسیاسەت137

138
لەباڵوكردنەوەكانیكۆمەڵەی

رەنجدەرانیكوردستان
2016یوسفمحەمەدبەرزنجی

2016داناشوانیفەلسەفەلەئێستادا139

2016د.حەمیدعەزیزتێۆریزانینیزانستیانە140

2016داناشوانیماركسوئازادی141

2016ئیسامعیلئیسامعیلزادەرشۆڤەیئەفسانەیسیزیف142

2016ماجدخەلیلسەلەفییەتلەكوردستانیئێران143

2016سۆرانعەلیهەژموونینەوت144

2016سمكۆمحەمەددەوڵەت145

2016محەمەدچیامێژویئابوریجیهان146

2016خەڵەفغەفورلەتۆڵەیتۆڵەوەبۆناوزەنگ147

148
پارتورێكخراوەسیاسییەكانلە

توركیا
2016محەمەدفاتح

149
دەقیشیعریكوردیلەروانگەی

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامنرەئوف

2017وریاغەفوریتیۆریچوارەمیسیاسەت150

2017رامیارمەحمودهونەریشێوەكارینوێ151

2017حەسەنبارامجیهانگیریلەروانگەیجیاوازەوە152

153
پاكستانوگۆڕانیەكانیناوخۆو

دەرەوە
2017بابانئەنوەر

2017ماجیدخەلیلپەیوەندیئێرانوهندستان154

2017محەمەدچیاچینوئێران155

2017ئەرسەالنحەسەنژنانلەبەهاریعەرەبیدا156

157
سیستمینێودەوڵەتیهێزیان

دادپەروەری
2017ئاراممەحمودئەحمەد

158
ركابەریئەمەریكاوئێرانلە
ئەمەریكایالتینوئەفەریقیا

2017كۆشانعەلیزەمانی

159
كاریگەرییەكانیدابەزینینرخی

نەوت
2017سابیرعەبدوڵاڵكەریم

160
پێگەیئێرانلەخۆرهەاڵت

ناوەڕاستدا
2017بەختیارئەحمەدساڵح

161
مۆریتانیاواڵتێكیدرەوشاوەیكەنارو

بیابان
2017شانازهیرانی
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162
هەرێمیكوردستانوملمالنێ

ناوچەییەكان
2017ئەنوەرحسێن)بازگر(

2017ئاراممەحمودفەلسەفەیهانائارێنت163

2017سابیرعەبدوڵاڵكەریمنەوتبەرامبەرزەوی164

2017بابانئەنوەرپوختەیسەرمایەیماركس165

2017رەنجەینابیناچوارینەیدیموكراسی166

167
نفوذالهاللالشیعیفیالرشق

االوسط
2017عەلیمحەمەدصالح

168
هەڵسەنگاندنیدەسەاڵتینەرمی

قەتەر
2017ئەرسەالنحەسەن

2017عەبدوڵاڵمەالئەحمەدسۆفیزملەئاسیایناوەڕاستدا169

170
لەئیسالمیقورئانەوەبۆئیسالمی

فەرموودە
2017سۆرانسێوكانی

2017هاوارمحەمەدمێژوویدرۆ171

2017ماجیدخەلیلپرسیكورد172

2017ئەرسەالنحەسەنپۆستكۆمۆنیزم173

2017جەوادحەیدەریپرۆگرامەئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالنحەسەنپەیوەندیروسیاوئەمەریكا175

2017هاوارمحەمەددەربارەیمیواندۆستی176

2017رێبینرەسوڵبەرەوئاشتیهەمیشەیی177

2017رێبینرەسوڵرۆشنگەریچییە؟178

179
چەندلێكۆڵینەوەیەكیئەدەبیو

رۆژنامەوانی
2017یوسفئەحمەدمەنتك

2017ئەرسەالنحەسەنسەرەتایەكلەسەرئاسایشیرسوشتی180

2017ماجیدخەلیلمێژوویپەیەدە181

2017فازڵحسێنمەالرەحیمكتێبیسور-چاپیسێیەم182

183
مەحرەمیرازشەرحیغەزلیاتیحافز

4بەرگ
2017ئەكرەمعەنەبی

2017مەجیدمارابی-جەوادحەیدەریماركسكێبوو؟چاپیدووەم184

2017كۆمەڵێكنوسەرئاالنبادیۆ185

2017كۆمەڵێكنوسەرروالنبارت186

2017هاوارمحەمەدجۆرجباتای187

2017كۆمەڵێكنوسەرچۆمسكی188

2017د.لوقامنرەئوف-ئاراممحمودجۆندیۆی189

2017كۆمەڵێكنوسەررۆدۆلفكارناب190
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2017كۆمەڵێكنوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێكنوسەرجولیاكریستیڤا192

2017كۆمەڵێكنوسەرلیڤیشرتاوس193

2017كۆمەڵێكنوسەرمارتینبوبەر194

2017كۆمەڵێكنوسەرماوتسیتۆنگ195

2017سیارخورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێكنوسەرپیەربۆردیۆ197

2017كۆمەڵێكنوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێكنوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێكنوسەروالتەربنیامین200

2017كۆمەڵێكنوسەرفرانسیسفۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێكنوسەرمارتنلۆسەر202

2017كۆمەڵێكنوسەرسانسیمۆن203

2017كۆمەڵێكنوسەردێڤدهارڤی204

2017شانازرەمزیهیرانیجەنگیسارد205

2017ئەرسەالنحەسەنسیخوڕیودژەسیخوڕی206

2017کارناسجوبرائیلبیرهوهرییههواڵگری207

2017ئارانعەلیهەواڵگریوتۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەیكاریهەواڵگریلەسەدەی

بیستویەكدا
2017رەوەندهەورامی

2017ئاسۆحەسەنئەركیسیخوڕانینهێنی210

2017ئەسعەدجەباریداعشیزمخەالفەتوتیرۆر211

2017موعتەسەمنەجمەدینشارەزەردەواڵە212

2017وەهابحەسیبلەبارەیخوورەفتاریمرۆڤەوە213

2017نەوزادعەلیکۆمەڵەیرەنجدەرانیکوردستان214

2017چنورفەتحی-وریاغەفوریشارنشینیرۆژهەاڵتیناوین215

2017بیلکلینتۆنبەخشینرێگایەکبۆگۆڕینیجیهان216

2017ڤاتسالڤهاڤڵهێزیبێهێزەکان217

2017د.موسڵیحخزرجبوریرۆڵیسیاسیکەمینەکان218

2017پێشەوافەتاحئەدەبیاتئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیبعەبدوڵاڵجوانییەکانیوەرگر220
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221
كورتەلێكۆڵینەوەیەكیمێژووی

سۆسیالدیموكرات
2017كۆمەڵێكنوسەر

2017ژیلدۆلۆز،كلهیرپارنێتئەلفبێ222

2017ئێرنستمەندڵبزووتنەوەیخوێندکارانیشۆڕشگێڕ223

2017جۆنجەیمیرشەمیربۆچیسەركردەكاندرۆدەكەن؟224

2017فوئادسدیقخوێندنەوەیەكینوێرتبۆئیسالمناسی225
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