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مارك بیـردسول (:)Mark Birdsaii

دامەزرێنەری گۆڤاری هەواڵگری ()EYE SPY
ــە ،و سەرنووسەریشیەتی ،تەنیا گۆڤاری جیهانیی
چاپكراوی تایبەتە بە كاروباری هەواڵگری و ڕەهەندە
ج��ی��اوازەك��ان��ی ،وەك ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ی لێكۆڵەر و
شیكاری و نووسەر لە بواری سیخوڕیدا بۆ ماوەی
 35ساڵ ك��اری��ك��ردووە ،نزیكەی  1500ڕاپۆرتی
تایبەت بەم بوارەی نووسیوە ،هەر لە كاتی دەرچوونی
ئەم گۆڤارەوە لە ساڵی ( 2000بیـردسول) دەستەی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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نووسین و تەواوی هاوكارانی گۆڤارەكەی لە جیهاندا
خستەكار ،كە لێكۆڵینەوە بكەن لە چەندین ڕووداودا
هەر لە ڕووداوەكەی 11ـی ،سێبتەمبەری  2001تا
تیرۆركردنی ئەفسەرێكی پێشووی دەزگای هەواڵگریی
سۆڤیەتی( )K.G.Bڕووسی ،كە ناوی (ئەلیكساندەر
لیتفیننكۆ) بوو ،لە لەندەن لە ساڵی  ،2006ئێستا
ئ��ەوان��ەی ب��ەش��دارن ل��ەم گ��ۆڤ��ارەدا نزیكەی 500
دام���ەزراوەی حوكومی و نێودەوڵەتین ،گۆڤارەكە
وەك كەرەستەی ڕاهێنان و فێركردن لە زۆر خولی
هەواڵگریدا بەكاردەهێنرێت ،ئەم گۆڤارە لە نزیكەی
( )50واڵت��دا باڵودەبێتەوە و نزیكەی 100ه��ەزار
خوێنەری هەیە( ،بیـردسول) سەرەڕای كاروباری
نووسین و ڕۆژنامەوانی ،لەگەڵ زۆر دام��ەزراوەی
دەوڵەتی و سەربازیدا كاردەكات ،تەنانەت هەڵدەسێت
بە فێركردنی سیخوڕی و ڕاڤەكردنی ڕەهەندەكانی
ئەم كارە ،وەك چاودێریكردن و لێكۆڵینەوە و بابەتە
پەیوەندیدارەكانی تری ئەم بوارە.

6

مارك بیـردسول

پێشەكی
كاری هەواڵگری چییە؟ زۆرینەی خەڵك ڕایانوایە،
كە كاری هەواڵگری بە شێوەیەكی سەرەتایی و سادە
زاراوەیەكی گشتییە ،كە گوزارشتدەكات لە هەبوونی
زانیاری ،بەاڵم خودی ئەم پڕۆسەیە هێندە سەرەتایی
و س��ادە و ئاسانیش نییە ،چونكە گرنگیی كاری
هەواڵگری زۆر لەمە زیاترە ،لەڕاستیدا پڕۆسەی
كاری هەواڵگری دەرەنجامی كۆكردنەوەی كۆمەڵێك
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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كەرەستە و زان��ی��اری��ی ج��ی��اوازی تۆكمە و نوێیە،
كە هێشتا نەخراونەتە ك��ار ،لە سەرچاوەگەلێكی
جیاواز و هەروەها لە چەند الیەنێكی جیاوازەوە
دەستكەوتوون ،ئەو دەستە بنەڕەتییانەی ،كە كاری
كۆكردنەوەی ئەم زانیارییە هەواڵگرییانە پۆلێندەكەن،
بەم شێوازەی الی خوارەوەن:
(هەواڵگریی مرۆیی)Humint :
(هەواڵگریی ئەلیكترۆنی)Elint :
(هەواڵگریی پەیوەندییەكان)Comint:
(هەواڵگریی ئاماژەیی)SiGint:
(هەواڵگری وێنەیی)IMINT:
(هەواڵگریی سەرچاوەكراوەكان)Osint:
(هەواڵگریی ئەندازەگیری و شوێنەواری)Masint:
(هەواڵگریی گەردوونناسی)Geoint:
(هەواڵگری هونەری  -پیشەیی)Techint:
(هەواڵگریی دارایی)Finint:
ئەم لیستە كارێكی گشتگیر نییە ،بەڵكو دەستە
و گرووپی زۆری تریش هەن ،كە جۆرێك لە كاری
هەواڵگری دەكەن ،هەروەها لێرەدا بابەتێكی زیاتریش
هەیە ،كە لهگەڵ ئەو پرسە باسكراوانەی سەرەوەدا
یەكدەگرێتەوە و گونجاوە ،ئەویش ئەو هەواڵگرییە
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(سایبیرییە) ی��ە ،ك��ە ل��ەن��او ب���واری ئەلیكترۆنیدا
( )Cybintدەستدەكەوێت ،هەروەها لە شێوەیەكی
وەك ئەمەیشدا كە باسكرا ،دەستەواژە و زاراوەی
نوێتر پەیتا پەیتا لەگەڵ بەرەوپێشچوونی ڕێگاكانی
كۆكردنەوەی زانیاریدا دەردەكەون ،بۆیە هەواڵگریی
ئاسمانی و وش��ك��ان��ی و دەری��ای��ی و گ��ەردوون��ی
سەرجەمیان دەچنە ژێر ئەو كۆمەڵە ڕێگایانەی ،كە
هەن بۆ كۆكردنەوەی زانیاری ،ئەو ڕێگایەی كە
زیاتر شیاوی هەڵوێستەلەسەركردن و لێكۆڵینەوەیە
دەربارە بە شێوەی دەستكەوتنی زانیاریی هەواڵگری
و پاراستنیان ،زیاتر بە دەستەواژەی (سیخوڕیكردن)
ئاماژەی بۆ دەكرێت ،جاری وا هەیە ،كە (هەواڵگریی
س��ەرچ��اوەك��راوەك��ان )Osint:مەزنترین دەستەیە،
یاخود مەزنترین سەرچاوەیە بۆ دەستەبەركردنی
زان��ی��اری��ی��ەك��ان ،چ��ون��ك��ە ب���وار دەڕەخ��س��ێ��ن��ێ��ت بۆ
دەسخستنی زانیاری و فراوانكردنی ڕێگاكانی ئەو
دەستخستن و كۆكردنەوەیە ،لە كاتێكدا كە (هەواڵگریی
مرۆیی )Humint :وا دەردەكەوێت ،كە پڕبایەخترین
دەستەی ئەم بوارەیە ،بەاڵم بەهۆی كۆششەكانی
س��ەرج��ەم��ی ئ��ەو ك��ەن��ااڵن��ەوەی ك��ە ب��اس��ك��ران ئەو
زانیارییانەی ،كە كۆدەكرێنەوە و دەستدەكەون
و لە ڕێگای خاڵەكانی كۆكردنەوەی زانیارییەوە
ڕەوان��ەدەك��رێ��ن ئەمانەن ،كە ڕەگ��ی ژی��ان و مان و
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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بەردەوامیی دەوڵەت دەستەبەردەكەن و دەیهێڵنەوە،
لەڕاستیدا گرنگیی ئەم كەنااڵنە تەنها لە قەبارەكەیاندا
نییە ،بەڵكو لەو قەبارەیەش مەزنترە ،كە ئەویش
ڕەهەندی وردەكاری و وردپاراستنیانە ،هەر لەگەڵ
دەستكەوتنی زانیارییەكانیش ،دەكرێت شیكارییان
بۆ بكرێت و هەڵبسەنگێنرێن و دابەشبكرێن ،دواجار
پۆلێنبكرێن و بدرێنە دەرەوە ،لە كۆتاوێستگەیشدا
ل��ەالی��ەن حوكومەتەكانەوە بەكاردەهێنرێن ،بەم
هۆیەوە دەكرێت پێگەی بڕیاردان لە هەموو الیەكەوە
بەهێزبكرێت ،یان ئاڕاستەبكرێت بە الیەكی پۆزەتیفدا،
بەتایبەتی لەناویاندا سیاسەتی دەرەوە و ناوەوەی
واڵت ،هەروەها ئاساییش و ئابووری و توێژینەوەكان
و تەكنەلۆژیا و هەروەها بواری سەربازییش.
ب��ەم ه��ۆی��ەوە بێگومان ك��ە ه��ەواڵ��گ��ری خاوەنی
گرنگییەكی زۆر بااڵیە لە الی سەرجەمی دەوڵەتان،
وەك كااڵیەكی گرانبەها تەماشادەكرێت ،لەم جیهانە
پڕ لە گۆڕانكارییەیشدا كە تەنراوە بە دوودڵ��ی و
ڕاڕایی ناتوانین نرخی تەوای كاری هەواڵگری بزانین
تا تاقیی نەكەینەوە ،لەگەڵ ئەمەیشدا هەواڵگری
تەنیا ب���واری ك��ارك��ردن نییە ل��ەالی��ەن دەوڵ��ەت��ەوە،
بەڵكو بواری تریش زۆرن ،بەاڵم هەواڵگری لهالیەن
الیەنی تایبەتی خۆیەوە بەكاردەهێنرێت بۆ پڕۆسەی
دروستكردنی بڕیار و س���ەرەڕای ئەمانەیش لەم
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الپ��ەڕان��ەی ئ��ەم توێژینەوەیەدا جەخت دەك��ەم��ەوە،
تەنیا لەسەر ئەو هەواڵگرییەی كە خواستی لەسەرە،
ل��ەالی��ەن دەزگ���ا فەرمییەكانەوە بەكاردەهێنرێت،
ئەمەیش بە مانای شیكاریكردنی جیهانی هەواڵگریی
نهێنی دێت ،بەو شێوەیەی كە تەماشادەكرێت لەالیەن
دەزگ��ا و دام����ەزراوە فەرمییەكانی وەك دەزگ��ای
هەواڵگریی بەریتانی ( )MI6و دەزگای هەواڵگریی
ن��اوەن��دی ئەمهریكا ( ،)CIAهیچ سەردەمێكیش
هێندەی ئەم سەردەمە هەواڵگری خواستی لەسەر
نەبووە ،لەگەڵ ئەوەیشدا هەواڵگری لە ئێستادا لە
هەمووكاتێك زیاتر ئاڵۆزە ،هەروەها لە ئێستایشدا
كاری هەواڵگری لە هەمووسەردەمێك زیاتر سەختە
لەڕووی بەڕێوەبردنەوە و جیهانی هەواڵگری پڕە لە
مەتەڵی جۆراوجۆر ،زۆرجاریش لەالیەن خەڵكییەوە
بە شێوەیەكی خ��راپ و ناشیرین تەماشادەكرێن،
بەاڵم ئەو ڕووداوە گرنگانەی كە لەم بیست ساڵەی
كۆتاییدا ڕووی���ان���داوە ،وەك هێرشەكانی 11ی،
سێبتەمبەری  2001و تەقینەوەكانی شاری لەندەن
لە ساڵی  ،2005هێرشە تیرۆریستییەكانی شاری
بۆمبای لە ساڵی  2005و شوێنەكانی تر ،هۆكاری
بوونی پێویستی زۆر بە كاری هەواڵگری دەردەخەن،
كە دەبێت هەموو حوكومەتێك دەزگای هەواڵگریی
تایبەت بە خۆیی هەبێت ،ه��ەروەك ئەم ڕووداوان��ە
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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پیشەی ه��ەواڵ��گ��ری��ی��ان خستە ب��ەرچ��اوی خەڵكی،
تیرۆریش تەنها ڕەگ��ەزە كە دەزگاكانی هەواڵگری
جیهان هەوڵدەدەن زانیاری دەستبخهن ،لەسەری،
بەاڵم لەم كاتەی ئێستادا دەگونجێت بگوترێت ،كە
تیرۆر گرنگترین ڕەگەزی كارە لەم بوارەدا.
بێگومان دەزگ���ای ه��ەواڵ��گ��ری وەك ( )MI6لە
چەندین یەكەی جیاواز پێكهاتووە ،كە هەریەكە و
كاری تایبەتی خۆیی هەیە ،لەوانە بەشی قەاڵچۆكردنی
سیخوڕیی نافەرمی و زیانبەخش تا چاودێریكردنی
هێڵەكانی دەریاوانی ،لە دەوروب��ەری كەناراوەكانی
ئ��ەف��ری��ق��ا ،و ه���ەروەه���ا ل���ەم ب�����وارەدا واڵت���ی وەك
ئەمهریكا بوونی هەیە ،كە خاوەنی چەندین دەزگای
هەواڵگرییە كە لە دە دەزگای جێبەجێكردنی گەورە
و بچووك پێكهاتووە ،كە پەیوەندییان بە یەكترییەوە
هەیە و هەموویشیان ڕۆڵێكی دیاریكراویان هەیە،
هەر لە بەشی چاودێریی كەناراوەكان تا چاودێریی
سنوورەكان و دەزگ��ای ئاساییشی ناوخۆ ،كە بە
دەزگ���ای لێكۆڵینەوەی فیدراڵی ( )FBIن��اس��راوە،
ه��ەن��دێ��ك ل��ەم��ان��ە پ��ەی��وەن��دی��ی��ان ه��ەی��ە ب��ە دەزگ���ای
هەواڵگریی سەربازییەوە وەك دەزگای هەواڵگریی
بەرگری ،كە لەالیەن پەنتاگۆنەوە بەڕێوە دەبرێت،
تێبینیی ئەوەیش دەكرێت ،كە كۆمیتەی هەواڵگری لە
ئەمهریكا ( )usicزۆر مەزنە ،توانای بەرپەرچدانەوەی
12
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خێرای ه��ەی��ە ،ه��ەروەه��ا ت��وان��ای ئ��ەوەی هەیە كە
لەسەر ئاستی جیهان كاربكات ،هەروەها هاوكاری
و م��ام��ەڵ��ە ب��ك��ات ل��ەگ��ەڵ واڵت���ە هاوپەیمانەكانی
ئەمهریكادا( ) ،ئەوەیش بزانە كە ئەمهریكا تەنیا
یاریزان نییە لەم پیشە سەرسوڕهێنەرەدا ،بەڵكو
زۆرینەی واڵتانی ئێستا دەزگای هەواڵگری گەورە
و چاالكیان هەن ،بەاڵم ئەوەیش هەیە كە قەبارەی
گەورەیی دەزگ��ای هەواڵگری مەرجی سەركەوتنی
ئەو دەزگایە نییە ،بەڵكو خستنەگەڕی چاالكانە و
دابینكردنی سەرچاوەی دارایی و بوونی توانای خۆ
\گونجاندن و فەراهەمكردنی سەرچاوە و هاوكاری
هونەری و ئەزموونداری ،ئەمانە گرنگن و گەرەنتی
سەركەوتنی ئەو دەزگایە دەكەن.
ئامانجی ئەم پاكێچی توێژینەوەیە:
پیشەی سیخوڕیكردن (ك��ە دووەم دێرینتـرینی
پیشەكانە) لە جیهاندا ،هەر لەو كاتەوەی كە وەك
پێویستییەك خ��ۆی ن��اس��ان��دووە لە س��ەردەم��ە زۆر
دێرینەكاندا ،ئیتر لەو كاتەوە دەركەوتووە و هاتووهتە
كایەی كار و ژیانەوە ،تا بەهۆیەوە چینەكانی ڕابردوو
توانیویانە زانیاری پێویست كۆبكەنەوە دەرب��ارە بە
نەیارەكانیان و یان دەر و دراوسێی و نزیكەكانیان ،تا
لە بەرنامە و بیریان تێبگەن ،كە بەنیازی چین ئەنجامی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ب���دەن ،ب��ەم ه��ۆی��ەوە پێشوەخت ل��ە تەڵەكەكانیان
ئاگاداربن و دواجار لێیان پارێزراوبن ،بۆیە هەر لە
دێرزەمانەوە و پێش هەزاران ساڵ كاری هەواڵگری
پەنای براوەتە بەر و خراوەتە بواری جێبەجێكردنەوە،
بەتایبەتی لە كاتی بوونی ڕكابەری لەنێوان دووالیەن
و ئاڕاستەی جیاوازدا ،جا ئەم پاكێجی توێژینەوەیە،
ه��ەوڵ��دەدات كاربكات بۆ ئاماژەدانی پێشوەخت ،بە
شێوە و شێوازەكانی هەواڵگری لە سااڵنی داهاتووی
ئ��ەم س��ەدەی��ەدا ك��ە تیایداین ،بێگومان ل��ە پاكێجی
توێژینەوەیشدا ناگونجێت پشت ببەسترێت بە گریمانەی
سادە و هەڵسەنگاندن و گۆترەكاریی نەشیاو سەبارەت
بە ئاییندەی كاری هەواڵگری ،چونكە فاكتەری زۆر لەم
بوارەدا لەئارادا هەن ،كە گۆڕانكاری دێت بەسەریاندا،
لهگەڵ ئەوەیشدا هەیانە زیاتر پەسەندە لەوی تریان،
ب��ەاڵم ه��ەر لە هەمان كاتدا بەڵگە و دۆكیۆمێنت و
كیلۆن هەن ،كە مایەی كردنەوەی مەتەڵەكانن كە لەم
سەردەمەی خۆماندا دەركەوتوون ،هەروەها ئاڕاستە
و وانەی ڕابردوویش هەن ،كە دەكرێت شیكاربكرێن و
سوودیان لێ وەربگیرێت ،هەروەك ڕووداوگەلێكیش
هەن ،كە ڕوویانداوە و ئاڕاستەی ڕەوگەی مێژوویان
گۆڕیوە ،شیكاریكردنی ئەم زانیارییانەیش دەكرێت
دیدێكی وردتر و بەسوودتر و بڕواپێكەرترمان بداتێ
و دەستبخات.
14
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چەردەیەكی مێژوویی:
شكۆ و ش��ەرەف��ی ب��ەش��داری��ك��ردن ل��ە كۆنگرەی
سااڵنەی هەژدەیەمینی ناوەندی ئیمارات بۆ توێژینەوەی
ستـراتیژی بە من ب��ڕا ،كە لە مانگی ئەپرێڵی ساڵی
 2013بەسترا لەژێر ناوونیشانی جەنگەكانی ئاییندە لە
سەدەی بیست و یەكەمدا( ) ،لەم كۆنگرەیەدا یەكێك لە
ئامادەبووان گوتی :كە سەردەمی نوێی كاری هەواڵگری
لە ساڵی  1909ی زایینی بهدواوە دەستیپێكردووە،
ئەمەیش مێژوویەكی ڕاس��ت��ە ،كە ل��ەو ك��ات��ەدا واڵتە
ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی ئ��ەم��هری��ك��ا نووسینگەی خزمەتە
نهێنییەكانی ( )SSBدامەزراند ،و كارمەندەكانی ئەم
نووسینگەیەش دەیان كەسێك بوون ،كە پێكهاتبوون
لە پیاوانی دەزگای هەواڵگریی سەربازی و سیڤیل و
پۆلیس و كارمەندانی خزمەتگوزاریی سیڤیل ،و دوای
چەند ساڵێك ئەم نووسینگەیە دابەشكرا بۆ دوو دەزگا،
دەزگای ( ،)MI5و دەزگای ( ،)MI6ناوی دروستیی
ئ��ەم دوو دەزگ��ای��ە بریتییە لە دەزگ���ای ئاساییش و
دەزگ��ای هەواڵگریی نهێنی ،بەاڵم لە ماوەی سەدان
ساڵدا بەریتانیا ت��ۆڕی هەواڵگری ج��ی��اواز هەبوون
كە بەڕێوەی ب���ردوون ،لەناو واڵتەیەكگرتووەكانی
ئەمهریكا و دەرەوەی��دا كاری سیخوڕی پێكردوون،
بەاڵم ئەم تۆڕە پێكهاتهێكی ڕێكخستنی و ئۆرگانیكی
وای نەبووە ،كە شیاوی باس بێت( ).
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ب��ێ��گ��وم��ان دام����ەزران����دن����ی ه������ەردوو دەزگ����ای
ئاساییش( ،)MI5دەزگای هەواڵگریی نهێنی،)MI6(،
بەتایبەتی ئەم دواینەیان دیدێكی جیهانی گشتگیری
ب��ۆ ڕووداو و پێشهاتەكان ل��ە س��ەران��س��ەری ئەم
ئیمپراتۆریەتەدا بە بەریتانیا بەخشیوە ،كاتێكیش
شەڕی جیهانیی یەكەم لە ساڵی  1914هەڵگیرسا،
ئەرك خرایە سەرشانی دەزگای ئاساییش( )MI5كە
چارەسەری چاالكییەكانی كاری تێكدەرانە و پیالنەكان
و چۆنیەتیی م��ام��ەڵ��ەك��ردن ل��ە گ��ەڵ سیخوڕەكانی
دوژمن لەناو بەریتانیادا بكات ،لە كاتێكدا كە دەزگای
هەواڵگریی نهێنی )MI6(،ئەوپەڕی هەوڵەكانی خۆی بۆ
كۆكردنەوەی زانیارییەكان لە ئەورووپا بەكاردەهێنا،
پێش سەدساڵیش دەرك��ەوت��ووە ،كە بوونی توانای
هەواڵگریی ناوخۆیی و ه��ەروەه��ا ب��وون��ی توانای
هەواڵگریی دەرەك��ی ،نموونەیەكی زۆر بەسوودن و
ئەم نموونەیەش لەالیەن زۆر واڵتەوە پەرەی پێدرا و
دامەزرێنرا ،تا ئێستایش بەردەوامە ،بۆ نموونەیش
ئاساییشی ناوخۆی ڕووسیا لەژێر كۆنترۆڵی دەزگای
ئاساییشی فیدراڵیدایە ( ،)FSBلە كاتێكدا كە دەزگای
هەواڵگریی دەرەكیی ڕووسیا ( )SVRهەڵدەسێت بە
كۆكردنەوەی هەواڵ و زانیاری و ڕاپەڕاندنی كاری
هەواڵگری لە دەوڵەتە بێگانەكاندا ،هیچ فاكتەرێكیش
نابینم بۆ گۆڕینی ئەم شێوازە ئۆرگانیكییە لە داهاتوودا.
16
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لە سییەكانی س��ەدەی بیستەمدا مەترسییەكی
نوێ لە ئاسۆدا وەدەرك��ەوت ،كە ئەویش مەترسیی
نازییەكان بوو ،لە ساڵی 1939دا بۆ جاری دووەم
بەریتانیا لەگەڵ ئەڵمانیادا چووە جەنگەوە ،بەاڵم
ئ��ەم ج��ارەی��ان دەزگ��ای��ەك��ی ه��ەواڵ��گ��ری��ی مەیدانیی
ێ دامەزرێنرا لە واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمهریكا،
نو 
ب��ەڕاس��ت��ی ئ��ەم دەزگ���ای���ەش ب��ەه��ێ��زی و پ��ت��ەوی و
ب��ە بایەخی و گرنگیی خ��ۆی��ی سەلماند و گیانی
ملیۆنەها مرۆڤی لە م��ەرگ ڕزگ��ارك��رد  ،هەروەها
ق��وت��اب��خ��ان��ەی ڕەم���ز و ئ���ام���اژەی نهێنی و جفرە
حوكومییەكان ( )GC&CSسەر بە یەكەی نهێنیی
دەریاوانی بەریتانیا دامەزرا ،بە مەبەستی كردنەوە و
بەتاڵكردنەوەی ئەو ڕەمز و ئاماژە نهێنی و جفرانە،
كە بە (ژووری  )40ناسرابوو ،و لە ماوەی جەنگدا
بڕێكی زۆر لە كارەكانی ئەم ژوورە گواسترایەوە بۆ
جێگایەكی كەمێك ئاساییشدار ،لە پاركی (بلتشلـی
پارك) ،كە كۆشكێكی تایبەت بوو و لە ڕووبەرێكی
ف��راوان��دا بونیادنرابوو ،دەك��ەوت��ە نزیكەی دووری
كاتژمێرێك لە ب��اك��ووری ش��اری ل��ەن��دەن��ەوە ،لەم
جێگایەدا كەسانی شارەزا و بەئەزموون و پسپۆڕ
هەڵستان بە كردنەوە و بەتاڵكردنەوەی ئەو ڕەمز
و ئاماژە نهێنی و جفرانەی ،كە هەبوون ،ئەویش
بە دەستخستنی ڕەمز و ئاماژەی نهێنی و جفرەی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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پەیوەندییە نهێنییەكانی ئەڵمانەكان ،بەناوباگترینیان
ئەو ڕەمز و ئاماژەی نهێنی و جفرەیە بوو ،كە بە
(ڕەم���زی م��ەت��ەاڵوی) ناسرابوو( ) ،ل��ەم م��اوەی��ەدا
ڕەمز و ئاماژەی نهێنی و جفرەی زۆری ئەڵمانەكان
ئاشكراكران ،كارەكانیان پووچەڵكرانەوە ،ئەمەیش
بوویە هۆكاری كەمكردنەوەی چەندین مانگی ئەو
شەڕە درێژ و ماڵوێرانكەرە ،تا دواجاریش كۆتایی
بە كێشمەكێشمەكان لە ئەورووپا هێنا ،بێگومان ئەم
قوتابخانە بەریتانییەیش لەمڕۆدا بە ناوێكی ترەوە
ن��اس��راوە ،كە بریتییە لە ب��ارەگ��ای سەركردایەتیی
پەیوەندییە حوكومییەكان ( ،)GCHQكە گەورەترین
دەزگ��ای هەواڵگرییە لە بەریتانیا ،نزیكەی 5000
كارمەندی هەیە( ) ،بێگومان پەیوەندییەكان و هەموو
ئەو الیەنانەی ،كە پەیوەندیدارن پێوەی بەشێكی
زی��ن��دووی بنەڕەتین لە ئۆرگانە هەواڵگرییەكانی
ئەم سەردەمەدا ،ئەم بەشە گرنگەی كۆكردنەوەی
زانیارییەكانیش لەگەڵ هاتنی س��ەرەت��ای س��ەدەی
بیست و یەكەمدا گۆڕانكاریی زۆر گەورە و فراوانی
ێ
بەسەردا هاتووە ،هەروەها ئامڕازی پەیوەندی نو 
دەركەوتوون ،كە ڕۆڵیان هەبووە لە زووگەیاندنی
زانیارییەكان و ڕادەستكردنیان بە الیەنی پەیوەندیدار،
لە هەموو گرنگتریشیان بە شێوەیەكی ڕەها تۆڕی
ئینتەرنێتە ،لەڕاستیدا دەزگ���ای هەواڵگری وەك
18
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سەركردایەتیی پەیوەندییە حوكومییەكان ()GCHQ
لە بەریتانیا ،دام���ەزراوەی ئاساییشی نیشتیمانیی
واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمهریكا ڕووب��ەڕووی كێشە
و گرفتی زۆر و گ��ەورە بوونەتەوە ،لە پاراستنی
ئاساییشی ئەو كەنااڵنەی پەیوەندیدا ،كە هەیانبووە.
دەركەوتنی هێزی ناسەربازی
بۆ كۆكردنەوەی زانیاریی هەواڵگری:

سااڵنی شەڕی جیهانیی دووەم شێوازێكی نوێیان
ب��ەخ��ۆوە بینی ،ل��ە دام�����ەزراوەی ه��اووێ��ن��ەی دەزگ��ا
هەواڵگرییەكان ،و ئەم دام��ەزراوە نوێیانە چەندەها
ه��ون��ەری ن��وێ و ج��ۆراوج��ۆری��ان بەدیهێنا ،لەگەڵ
ئەركی تری پەیوەست بە كاروباری سیخوڕییەوە،
وەك ی��ەك��ەی جێبەجێكردنی ك���ردەوە تایبەتەكان
( )SOEو ئەو سیخوڕانەی ،كە لەم یەكە نوێیەدا
ك���اردەك���ەن ،ل��ەالی��ەن س��ەرۆك��وەزی��ران��ی بەریتانیا
(وینستۆن چهرچڵ )ـەوە ،ڕاسپێردراون كە ئاگرێك
لە ئەورووپادا بنێنەوە ،ڕێكاوڕێك ئەم ئەركەیشیان
جێبەجێكرد ،ئەم جێبەجێكارانەی ئەم پڕۆسەیەش
بوونە پسپۆڕی ڕووخاندنی مااڵن و بەرپاكردنی كاری
وێرانكاری و شەڕی دەروونی ،گرووپی داهێنەران
لە یەكەی جێبەجێكردنی كردەوە تایبەتەكان هەڵسان
بە دروستكردنی ئامێری سەرەتایی وەك شوكوالت
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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و گیانەوەری بچووكی وەك جرجی بۆمبڕێژكراو،
هەروەها خۆراكی ژەهراوییان دروستكرد ،چەندەها
فێڵی قێزەونی تریان كردن ،جوانترین وەسفیش بۆ ئەم
چاالكییانە ئەوەیە كە بڵێین( :هونەرە ڕەشەكان ،یان
جادووی ڕەش) ،و ڕاستەوڕاستیش ئەندامانی یەكەی
جێبەجێكردنی ك��ردەوە تایبەتەكان( )SOEهەڵسان
بە وێ��ران��ك��اری و ئ��اژاوەی��ەك��ی ناخۆش و ڕەش لە
ئەورووپادا ،و لەم كاتەیشدا ئەم دامەزراوەیە دەستیكرد
بە بەكارهێنانی چەكی نهێنی و ئ��ام��ادە ،هەروەها
شێوازی نوێی بۆ خۆشارینەوە بەكارهێنان و هەروەها
ئامێری سەرەتایی خستنە بواری كار ،ئەمانیش بوونە
توخمی بنەڕەتی بۆ بەرەوپێشبردنی ئامێرەكان و
ئامڕازە بەكارهاتووەكان لەالیەن سیخوڕەكانەوە لەو
قۆناغ و دەمەدا ،دواجار ئەمهریكییەكانیش سەریان
سوڕما بەو تەكتیكانەی یەكەی جێبەجێكردنی كردەوە
تایبەتەكان و ه��ەر ب��ەم ه��ۆی��ەش��ەوە نووسینگەی
خزمەتگوزارییە ستراتیژییەكانیان دامەزراند،)OSS(،
كە بارەگای ئەمیش هەر لە شاری لەندەن بوو ،لەدوای
كۆتاییهاتنی ش��ەڕی دووەم���ی جیهان نووسینگەی
خزمەتگوزارییە ستراتیژییەكانیان ب��ەرەو پێش برا،
تا ببێتە دامەزراوەیەكی م��ەزن ،كە ئێستا زۆرینەی
خەڵكی ب��ەم ن���اوەوە دەی��ن��اس��ن(:دەزگ��ای هەواڵگری
ناوەندی.)CIA
20
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جەنگی سارد:

ش����ەڕی دووەم������ی ج��ی��ه��ان ب���ووی���ە ه��ۆك��اری
سەرهەڵدانی جۆرێكی نوێ لە دەزگ��ای هەواڵگری
لە هەموو ناوچەكانی جیهان ،سەرەڕای چەسپانی
ئاساییش لە ئەورووپا و ئاسیا كەچی هەر جۆرێكی
ێ لە شەڕ سەریهەڵدا ،كە ئەویش شەڕی سارد
نو 
بوو لەنێوان سەربازگەی ڕۆژئاوا و یەكێتی سۆڤیەت.
و ب��ە درێ���ژای���ی زۆری���ن���ەی م����اوەی ئ���ەو چ��وار
دەیەیەی ،كە بەرەوڕوومان دێت ئاشتییەكی ناجێگیر
لەنێوان واشنتۆن و مۆسكۆدا ب���ەردەوام دەبێت،
ێ
ب��ەاڵم ئ��ەم ئاشتییە ب����ەردەوام جێگای دڵ��ەڕاوك�� 
دەبێت ،ئەم ماوەیەش پەلەیەكی زۆری بەخۆیەوە
بینی لە كۆكردنەوەی زانیاریی هەواڵگریدا ،چونكە
ه���ەردووالی ئ��ەم هاوكێشەی ملمالنێیە لە هەوڵی
ت��هواوداب��وون ،ب��ۆئ��ەوەی زانیاریی ب��اش بەدەست
بهێنن دەرب��ارەی ئەو چەكانەی كە بەرامبەرەكەی
هەیەتی ،لە گەنجینەكاندا پاراستوویەتی ،هەروەها
چەند هێزی س��ەرب��ازی��ی م��رۆی��ی ه��ەی��ە ،ئامانجە
ستراتیژییەكانی چین؟ ه��ەروەك ماوە و قۆناغێكی
پ���ڕاوپ���ڕە ل��ە ك����اری س��ی��خ��وڕی��ك��ردن ،ن��اپ��اك��ی و
دووبەرەكی و پێكدادانی ئایدۆلۆژیاكان ،وایلێهاتووە
كە میترسییەكان زۆر گ��ەورەت��رن ل���ەوەی ،كە لە
م��اوەی جەنگی جیهانیی دووەم��دا هەبووە ،چونكە
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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لە هەرساتێكدا دەگونجێت كە ئاسمان ببێتە یەك
پەڵە لە ئاگر و بڵێسە ،بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی،
كە ه��ەردووالی��ان خاوەنی گەنجینەیەكی گ��ەورەی
چەكی ناوكین و توانای بەكارهێنانیشیان هەیە ،هەر
لەم نێوەندەیشدا زاراوەی نوێ هەن كە لە جیهانی
هەواڵگریدا پەیدابوون ،وەك زاراوە و دەستەواژەی
یەكتر وێرانكردنی حەتمی ( ،)MADئەم زاراوە
یاخود فەلسەفەیە بە شێوەیەكی دروست پێچەوانە
دەبێتەوە بەوەی ،كە دەگونجێت ئەم حاڵەتە سامناكە
بەسەر ه��ەردووالدا بێت ،ئەگەربێتو هەرهێرشێكی
ناوهكی ڕووب��دات ،ه��ەروەك لە شەڕی سارد ئەوە
ێ
كەوتووهتەوە ،كە كۆمەڵێكی زۆر لە تەكنەلۆژیای نو 
باڵوكراونەتەوە ،وەك فڕۆكەی سیخوڕیی ئەمهریكی
لە ج��ۆری ( ،)U-2و ه��ەروەه��ا لە ج��ۆری (SR-
 ،)71هەروەها لە سەرەتای شەستەكانی سەدەی
ڕاب���ردوودا مانگی دەستكرد ن��ێ��ردران بۆ بۆشایی
ێ بوو لە
ئاسمان ،و ئەمەیش سەرەتای وەرزێكی نو 
پڕۆسەی كۆكردنەوەی زانیاریی هەواڵگری ،و هەر
بەڕاستییش ئەمە سەرەتای سەردەمی سیخوڕیی
ئەلیكترۆنی بوو.
ل��ە مانگی ئ��ۆك��ت��ۆب��ەری س��اڵ��ی  1962مۆسكۆ
بڕیاریدا ،بە هەڵگرتنی هەندێك لە جبەخانەی چەكە
ناوكییەكانی لە الی دراوسێیەكی دوور لە خۆی
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و زۆر نزیك لە ئەمهریكا ،كە دەوڵەتی كوبا بوو،
ب��ەاڵم فڕۆكە هەواڵگرییەكانی ئەمهریكا بەزوویی
بوونی چەندین كەشتیی سۆڤیەتییان ئاشكراكرد،
هەروەها ئەو بارانەی كە جێگەی گومان بوون و
هەڵیان گرتبوون ،ئەویشیان ئاشكراكرد ،دوای
ئەم حاڵەتەیش ڕووبەڕووبوونەوەیەكی سیاسی و
میدیایی ڕوویدا ،كە  13ڕۆژی خایاند ،كە بە (قەیرانی
موشەكەكانی كوبا) ناسرابوو ،و ئەمهریكا هەڕەشەی
هێرشكردنی كرد بۆ سەر ئەو كەشتییە سۆڤیەتییانە،
ئەگەر بگەن بە ك��ەن��اراوەك��ان��ی ك��ەن��داوەك��ە ،بۆیە
مۆسكۆ لە بڕیارەكەی پاشگەزبوویەوە ،هەروەك
هەندێك لە شیكاركارە هەواڵگرییەكانی ئەمهریكا
پێشبینیی ئ��ەم پاشەكشەیەیان ك��ردب��وو ،تیایاندا
سەرۆكی ئەمهریكا جۆن كنێدی لەم هەڵوێستەیدا
س��ەرەڕۆی��ی بەكارهێنابوو ،ب��ەاڵم هەڵوێستەكەی
مانۆڕێكی زۆر زیرەكانە ب��وو ،كە لەسەر بنەمای
شیكاریی ورد ب��ون��ی��ادی ن��اب��وو ،ل��ەالی��ەن دەزگ��ا
هەواڵگرییەكانی وەك ( )CIAو دەزگای ئاساییشی
نیشتیمانی ،كە تازە دام��ەزراب��وو ،ئەم هەڵوێستەی
ئامادەكرابوو ،ئەم ڕووداوەی��ش گرنگیی شیكاریی
هەواڵگری سەلماند ،جیهان بۆ جارێكی تر هەوای
خۆشبەختی هەڵمژییەوە ،بێگومان دەزانین كە ئێستا
زۆر باشترە لەو سەردەمەی ڕاب��ردوو ،لە هاوینی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ساڵی  2010دەزگای ( )FBIهەستا بە ئاشكراكردن
و هەڵوەشاندنەوەی تۆڕێكی سیخوڕیی ڕووسیا،
كە لە ماوەی دە ساڵی ڕاب��ردوودا كاریان كردبوو،
دوای گفتوگۆی نهێنی ڕێگا درا بە یانزە سیخوڕ،
كە ئەمهریكا جێبهێڵن ،لە بەرامبەر گێڕانەوەی چوار
سیخوڕی ڕۆژئاوایی ،كە لە ڕووسیا زیندانی بوون،
ل��ەوان��ە (سیرجی سكیربال) ك��ە عەقیدی دەزگ��ای
هەواڵگریی س��ەرب��ازی ڕووس��ی ب��وو ،كە زیندانی
كرابوو بەهۆی تۆمەتباركرانی بە سیخوڕیكردن لە
بەرژەوەندیی دەزگای ئاساییشی بەریتانی (،)MI5
جێگۆڕكیی هاوشێوەی ئەمە چەندەها جاری تر لە
ماوەی شەڕی سارددا ڕوویانداوە ،كە هەرالیەكیان
زۆری بۆ ئەو سیخوڕانەی الیەنی بەرامبەری هێناوە،
كە كەوتوونەتە دەستی ،دواج��ار لە 15ی ،مایۆی
2013دا ،دەزگای ئاساییشی فیدراڵی ڕووسیا(،)FSB
وێنەی دەستگیركردنی كارمەندێكی ب��واری كاری
دیبلۆماسی ئەمهریكای باڵوكردەوە ،بە ناوی (ریان
فۆجل) ،و مۆسكۆ بانگەشەی ئەوەی كرد ،كە سەر بە
دەزگای هەواڵگریی ناوەندییە ،)CIA( ،و ویستوویەتی
لە ڕووسیادا خەڵك بكات بە سیخوڕی خۆیان ،هیچ
گومانیش لەوەدا نییە ،كە ڕووداوی هاوشێوەی تری
لەمە لە ئاییندەدا ڕوودەدەن ،هەرچەندە زۆر نهێنی
بوون و ورەدەكارییش لە پڕۆسەكەدا لەئارادا بێت.
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نهێنییەكان و ئاسایپشی زانیاری و
مەترسییە ناوخۆییەكان:

ئەو كەسانەی ،كە ئەركی پاراستنی ئاساییشی
ه����ەواڵ و زان��ی��اری��ی��ە ه��ەواڵ��گ��ری��ی��ەك��ان خ��راوەت��ە
سەرشانیان ،ئەمڕۆ بۆیان دەكرێت كە پشت ببەستن
بە كۆمەڵێك لەو شتانەی بەرهەمهێنراون ،كە ئەم
شتانە بۆ چینی پێش خۆیان هەروەك خەون وابووە،
بەاڵم لەم جیهانەی ئێستادا كە پڕە لە ئامێرەكانی
پەیوەندیی ب���ەردەوام ،ژمێریارەكان و تۆڕەكانی
ئینتەرنێت ،بێگومان ك��ە پ��اراس��ت��ن��ی نهێنییەكان
سەختتر بووە ،لەچاو ڕابردوودا ،پێش سەرهەڵدانی
ئامێر و پێگەكانی پاراستنی زانیارییەكان بەهۆی
ژمێریارەكانەوە ،زانیارییە نهێنییەكان لە ڕێی كاری
دەستەوە دەپارێزران ،بەاڵم ئەگەری تووشبوونیان
ب��ە مەترسی ه��ەی��ە ،ل��ە هەشتاكاندا شیكاركاریی
زانیارییەكان (جوناسان بوالرد) لە هێزی دەریاوانی
ئەمهریكا ب��ڕی��اردرا بە زیندانیكردنی هەتاهەتایی
ب��ە س���ەری���دا ،دوای ئ����ەوەی ك��ە ت��ۆم��ەت��ب��ارك��را بە
سیخوڕیكردن ،لە بەرژەوەندیی دەزگای هەواڵگریی
ئیسڕائیلی (مۆساد) ،كە ئەم (جوناسان بوالرد)ە ،بۆ
م��اوەی سااڵنێكی زۆر هاوكاریی ئیسڕائیلییەكانی
ك��ردب��وو ،ب���ەوەی ك��ە وێ��ن��ەی لیستە نهێنییەكانی
ڕادەس���ت ك��ردب��وون ،ئ��ەوان��ەی ك��ە پ��ەی��وەن��دی��دارن
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ب��ە ت���ۆڕی ه��ەواڵ��گ��ری��ی جیهانییەوەههیه ،ل��ەالی��ەن
ئەمهریكاوە سەرپەرشتی كراون ،دەكرێت قەبارەی
ئ��ەو بابەتانەی ،كە بە دەس��ت نووسیونیەتیەوە و
بەهۆی ئامێری فۆتۆكۆپی وێنەی لێگرتوون ،بەهۆی
ئەم وێنەیەی خ��وارەوە بزانین ،كە ڕوونكەرەوەی
بابەتەكە و قەبارەی ناپاكییەكەیە.
وێنەی ژمارە ()1
وێنەیەكی ڕوون��ك��ەرەوەی��ە بۆ ق��ەب��ارەی ئ��ەو بابەتانەی،
كە(جوناسان بوالرد) ڕادەستی دەزگای هەواڵگری ئیسڕائیلی
(مۆساد)ی ،كردوون

لە ڕوانگەی بەراوردكردنی كارەكەی (جوناسان
ب����والرد) ب��ە ك���اری شیكاركارێكی ه��ەواڵ��گ��ری لە
هێزەكانی وشكانیی ئەمهریكا (برادلی ماننج) ،ئەوە
بەدیدەكەین ،كە (ب��رادل��ی ماننج) لە مانگی مایۆی
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 2010دەستگیركرا ،دوای ئاشكراكرانی ئ��ەوەی
كە  250ه��ەزار برووسكەی هەواڵگری الی خۆی
پاراستوون و دابەشیكردوون ،هەروەها 500هەزار
دۆكیۆمێنتی پ��ەی��وەن��دی��دار ب��ە ملمالنێی ش��ەڕی
ئەفغانستان و عێراق ،و بڕگەی ڤیدیۆیی و بابەتی
زۆری تر ،هەموو ئەمانەیشی لە ڕێگایەكی ئاسان و
بێخەمەوە ئەنجامداوە ،لە نووسینگەكەی خۆی كە لە
عێراق كاری كردووە و لە چەند كات و ساتێكی زۆر
كەمیشدا بە كردەوەكان هەستاوە ،بەاڵم دەرەنجامی
ناپاكییەكەی زۆر گ��ەورە ب��وو ،لەدەستدانی ئەم
بڕە زۆرەی زانیاریی نهێنی و فەرمی بووە مایەی
شەرمەزاربوونی نەك تەنها ئەمهریكا بگرە زۆر واڵتی
تریش ،بروسكە دیبلۆماسیەكان هەڵگری دەقی ئەو
گفتوگۆ ڕاشكاوانە بوون ،كە لەنێوان بەرپرسەكاندا
و لە كۆبونەوەكاندا كرابوون ،هەروەها زۆریشیان
قسەی زیادە و ڕاڤە و بیروڕای تایبەتیان لە گەڵدا
ه��اوپ��ێ��چ ب���وو ،ه��ەن��دێ��ك واڵت ڕاڕای����ی خۆیانیان
سەبارەت بە هەندێك لەو ڕاڤە و بیروڕای تایبەتیانە
دەربڕی ،كە بەهۆی كردەوە سیخوڕییەكەوە ئاشكرا
كرابوون ،هەروەك هەستیان بە شەرمەزاری كرد،
بەهۆی باڵوبوونەوەی ژمارەیەكی زۆر لە گفتوگۆ
و پڕۆسە هاوبەش و نهێنییەكانی سەر تۆڕەكانی
ئینتەرنێت ،هەروەك زیانی زۆریش گهیشت بەهۆی
ب�ڵاوب��وون��ەوەی دەی��ان پەیوەندی و ڕاگۆڕینەوەی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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سەربازی ئەمهریكایی ،كە درێژەباسیان تیادا بوو
سەبارەت بە گوندەكانی واڵتی ئەفغانستان ،كە تیایاندا
هاتبوو فەرماندەكانی دەزگای هەواڵگریی سەربازیی
ئەمهریكی ،توانیبووی پەیوەندی لەگەڵ س��ەرۆك
هۆز و دەستڕۆیشتووی ئەو گوندانە دروستبكات،
شتێكی نیوەدڵنیایش بوو ،كە ئەم توێژینەوانە زۆر
بهباشی و ب��ەوردی لەالیەن بزووتنەوی تاڵیبانەوە
ك��اری��ان لەسەر ك��راب��وو ،لێیان وردب��ووب��وون��ەوە،
ئەم بابەتەیش وردەك��اری و بەدواداچوونی زۆری
پێویست نەبوو ،لەالیەن بزووتنەوی تاڵیبانەوە تا
ێ دەكات و ڕێنوێنی
ێ قسە بۆ ك 
ئاشكرای بكات ،كە ك 
و پاڵپشتی دەكات؟ و یاخود كێ زانیاری دەدات بە
هێزەكانی هاوپەیمانان؟ ئەم حاڵەتانەیش گرنگی
و بایەخی پێچەوانەی پاراستنی ئاساییشی كاری
هەواڵگری و سیخوڕیكردن دەردەخات.
بێگومان ل��ە ڕوودان�����ی ه��ەم��وو ناپاكییەكدا و
ك كاتیش
لەبەرامبەردا دژەكردارێك ڕوودەدات ،هەندێ 
هەندێك شت قوتدەبنەوە ،كە لەناوچوونی زانیارییەكان
تێدەپەڕێنن ،بۆ نموونە ئەو حاڵەتەی كە (جۆرج بلیك)
كە پیاوی دەزگای هەواڵگریی نهێنیی بەریتانی ()MI6
بووە ،كە ناپاكی لە واڵتەكەی خۆی كرد ،زانیارییە
زۆر نهێنییەكانی پڕۆژەیەكی گرنگی نێوان دەزگای
هەواڵگریی ناوەندی و دەزگ��ای هەواڵگریی نهێنیی
بەریتانی ()MI6ـ��ی ،دۆڕاند و ئاشكراكرد ،كە بریتی
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بوو لە دامەزراندنی تونێلێكی هەواڵگری لەژێر شاری
بەڕلیندا ،لەڕاستیدا(جۆرج بلیك) سیخوڕی كردبوو لە
بەرژەوەندیی دەزگای هەواڵگری ()KGBـی ،سۆڤێتی،
سەرەڕای ئەوەی كە دەستگیركرا ،زیندانی كرا كەچی
توانیی ب��ەرەو ڕووسیا ڕابكات و لەم دواییانەیشدا
توانیی ئاهەنگی ( )90ساڵەی ی��ادی لەدایكبوونی
خۆی بكاتەوە ،ب��ەاڵم ئەم ك��ردەوە سامناكەی ئەو
بوویە هۆكاری ئاشكرابوون و كوژرانی نزیكەی 40
سیخوڕی بەریتانی ،هێشتا زۆر دەرەنجامی تری ئەم
ناپاكیەیش هەن ،كە هێشتا ئاشكرا نەكراون ،زیانەكان
تەنها لە ب��واری داراییدا نەماونەتەوە ،كە وا دیارە
كەسانێكی وەك (برادلـی) لەم پرسە بێئاگان ،ئەم
حاڵەتانە زیاتر بەوە وەسفدەكرێن ،كە (مەترسیییەكانی
سیخوڕی ناوخۆیین!) ،و ئەمەیش پەلكێشمان دەكات
ڕووەو یەكێك لە زیادەڕۆییە زۆر سامناكەكان ،كە
سەختی زۆری هەڵگرتووە بۆ ئەوانەی كە كاردەكەن
لە پاراستنی ئاساییشی زانیارییەكان لە سەدەی بیست
و یەكەمدا ،كە ئەویش دۆخی (سایبری)یە!
دۆخی سایبـری:

بێگومان ئەو دەزگای هەواڵگرییانەی ،كە پەیوەستن
بە پڕۆژەكانی بەرەوپێشبردنی تەكنەلۆژیای سەردەم
خاوەنی بایەخ و گرنگیی زۆر بااڵی خۆیانن ،زۆریش
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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هەستیارن ،ئەمەیش وایكردووە كە خواستێكی زۆری
دەستخستنی زانیارییان لهسەر بێت ،لەالیەن دەوڵەتە
بێگانەكانەوە ،هەر خەمساردییەكی بواری ئاساییش
و هەواڵگری لەم بابەتەدا دەبێتەهۆی زیانگەیاندن
ب��ە چەندین ساڵی ك��ارك��ردن ،دەیشگونجێت كە
دوژمن دیزاینی پێشكەوتووی لەم جۆرە لەم بوارەدا
بخاتەگەڕ ،ئەم ج��ۆرە سیخوڕییەیش زیانی زۆر
دەگەیەنێت ،س��ەرەڕای بوونی چەندین كۆمپانیای
خاوەن گرێبەست و چەندین پڕۆژەی حوكومی ،كە
پشتدەبەستن بە ئامێرەكانی ژمێریاری و ئینتەرنێت،
لێرەدا ئ��ەوە شتێكی نامۆ نییە كە بڵێین سیخوڕی
سایبیری ب��ووەت��ە گرفتێكی نێودەوڵەتیی گ��ەورە،
لەوانەیە ئ��ەوان��ەی كە لە ب��واری دۆخ��ی سایبیریدا
كاردەكەن وا پێشبینییان نەكردبێت ،كە سەردەمێك
دێ���ت ئ���ەم ب���ارودۆخ���ە دەب��ێ��ت��ە دی��ف��اك��ت��ۆ و خ��ۆی
قوتدەكاتەوە ،هەروەها دەبێتە ڕەگەزی زۆر گرنگی
جیهانی هەواڵگری ،و گومان لەوەیشدا نییە كە تۆڕی
ئینتەرنێت جیهانی گۆڕیوە ،هەروەها ئەو ڕێگایەیشی
گۆڕیوە كە ئێمە ژیانمانی بەسەردا دەگوزەرێنین،
ب��ۆی��ە ح��وك��وم��ەت��ەك��ان و ه��ێ��زە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان و
ناوەندەكانی چاودێری فڕینی فڕۆكەكان و ژێرخانی
ئابووری و پیشەسازی و كۆمپانیاكانی تەكنەلۆژیا
و جیهانی هەواڵگری ،هەموویان بە ك��ردەوە و بە
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شێوەیەكی زۆری��ش پشتدەبەستن بە ئامێرەكانی
ژمێریاری ،لێرەیشدا ملیۆنەها نهێنی و پڕۆژەی زۆر
م��ەزن و پێشكەوتوو ه��ەن ،كە لەسەر ئامێرەكانی
ژمێریاریدا شاردراونەتەوە ،كە بێگومان ئەمانەیش
بەستراونەتەوە بە تۆڕەكانی ئینتەرنێتەوە ،ئەمەیش
مانای ئەوە دەگەیەنێت كە ئەم ئۆرگان و دامەزراوانە
سەرجەمیان دەگونجێت هێرشیان بكرێتە سەر
و ئێستا تەنها لە بەریتانیا ئامێرە ژمێریارییەكانی
حوكومەت و مااڵن و كۆمپانیاكان هەر  24كاتژمێر
جارێك زیاتر لە  100ه��ەزار هێرشی سایبیرییان
دەكرێتە س��ەر ،كە سااڵنە یەكسانە بە  44ملیۆن
هێرش و زیانی زۆر گەورە دەگەیەنن بە ئابووریی
بەریتانیا ،كە دەگاتە نزیكەی  27ملیار جونەیهی
ئیستەرلینی!
س��ەرەڕای ئەو هەمووە ڕاهێنان و ڕێنموونییە
زۆران���ەی ،كە لە ب��واری ئاساییشی كۆمپیوتەریدا
هەن ،ڕێوشوێنیان بۆ گیراوەتە بەر ،لەسەر ئاستی
جیهان بەگشتی ڕاستیی زۆر هەستیار ه��ەن ،كە
شیاوی بایەخپێدانن و ئەو زاراوەی (وشەی نهێنی
ی��ان ك��ۆدی نهێنی) كە لەناو خەڵكدا ب��او و ب�ڵاوە،
ل��ە الی ئ��ەوان��ە ب��ەك��اردەه��ێ��ن��رێ��ت ،ك��ە كۆمپیوتەر
بەكاردەهێنن ،پێیدەڵێن (پ��اس��وۆرد،)Password:
س����ەرەڕای ئەمەیش پێویستە ك��ە بڕێكی زۆر لە
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ڕاهێنان و فێركاری ل��ەم ب���وارەدا ئەنجام بدرێت
و ئ��ەوان��ەی كە ئ��ەم ئامێرانە بەكاردەهێنن زیاتر
هۆشیاربكرێنەوە لە مەترسییەكانی چەتەكانی سەر
تۆڕەكانی ئینتەرنێت ،مەترسییەكانی ئ��ەم دۆخە
لەسەر ئاستی واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمهریكا زۆر
بە سەختتر و ترسناكتر دێتەئەژمار ،بەرپرسەكان
لە واشنتۆن دانیان ب��ەوەدا ن��اوە كە ئێستا شەڕی
سایبیری و پچڕانی پەیوەندییەكان و سیخوڕیكردنی
سایبیری ،گەورەترین هەڕەشە و مەترسییە لەسەر
واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمهریكا ،و دەزگای پەنتاگۆن
و دەزگ����ا ه��ەواڵ��گ��ری��ی��ەك��ان��ی ت���ر ،ه���ەوڵ���دەدەن بۆ
بەرەوپێشبردنی سەركردایەتیی سایبیری ئەمهریكی،
كە دواتر دەبێتە دەزگایەكی سەربەخۆی هەواڵگری،
كە هەزاران كارمەندی تایبەت بە خۆی دادەمەزرێنێت!
ل��ە واڵت��ی بەریتانیا و دەوڵ��ەت��ان��ی ت��ر پ��ڕۆژەی
هاوشێوەی تری لەمە هەن ،بەاڵم زۆر بچووكترن
و ه���ەروەه���ا پ��س��پ��ۆڕی زۆر ك���ارن���اس ه����ەن ،لە
ب��واری سیخوڕایەتی و ك��اری سایبیریدا دەترسن
لە دەرەنجامەكانی كورتهێنانی هاوكاریكردن بۆ
دانانی گرتنەبەری ڕێوشوێنی دژبەر و پێچەوانەی
گونجاو ،نائامادەبوونی ڕێككەوتنە نێودەوڵەتییەكان
بووەتەهۆی ئەوەی ،كە شەڕی سایبیری كاریگەری
هەبێت لەسەر سەراپای بەكارهێنەرانی ئامێرەكانی
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ك��ۆم��پ��ی��وت��ەر و ئ��ام��ڕازەك��ان��ی ت���ری ل���ەم ج���ۆرە،
واش��ن��ت��ۆن ب��هڕاش��ك��اوی ئ����ەوەی ڕوون���ك���ردەوە،
كە ه��ەڕەش��ە سەرەكییەكەی ئ��ەم ب��وارە لە واڵتی
چینەوە دێ��ت ،ئەمەیش لەبەرئەوەیە كە دەزگ��ای
هەواڵگریی سەربازیی چینی ه��هوڵ��دەدات دەست
بگرێت بەسەر تەكنەلۆژیای ئەمهریكیدا ،لە مانگی
ئەپرێڵی ساڵی  2013كۆمپانیای (لۆكهید مارتن)
گوتی :كە هێرشێكی سایبیری لە چینەوە كراوەتە
سەریان ،كە ئامانجی ئەو نموونە نوێیەی فڕۆكەی
ج��ۆری ( )JSFشەبەحی جەنگیی ب��ووە ك��ە زۆر
بەتوانایە و ئەو كۆمپانیایە سەرقاڵی دروستكردن
و بەرەوپێشبردنی بووە ،بەاڵم چین ئەم تۆمەتەی
ڕەت��ك��ردەوە ،قەاڵچۆكردنی چەتەگەریی لە ب��واری
ئینتەرنێتدا ب��ۆ دەزگ���ا ئاسایشییەكانی ئ��ەم��ڕۆ بە
مەترسییەكی گەورە زۆر ئامادە ،هەژماردهكرێت و
دادەنرێت ،ئەمەیش تەنیا لە بواری سیخوڕیكردندا
نییە ،دەبێت ئەوەیشمان بیرنەچێت كە ژێرخانی ژیان
و ئابووریی چەندین دەوڵ��ەت و كارگەكانی چەكی
ئەتۆم و وێستگەكانی تۆڕەكانی ئ��او ،غ��از ،كارەبا
و ئامڕازەكانی گواستنەوە ،گەیاندن و دام��ەزراوە
گشتییە پێویستەكانی تری وەك نەخۆشخانەكان،
هەموویان پشت دەبەستن بە ئامێرەكانی ب��واری
كۆمپیوتەر ،سەرجەمی ئەم ئامێرانەیش لەم سااڵنەی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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دواییدا ڕووب��ەڕووی هێرشی سایبیری بوونەتەوە،
مەترسییەكانیش ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەتر دەبن ،زیاتر
بەسەر یەكتریدا كەڵەكەدەبن.
نموونەی ئەوەی كە ئاستی ترسناكیی لە كاركەوتنی
دەزگاكانی كار ،یان هەر وەستانیان لە كاركردنی
دەرخست لەو ئامڕازە هەستیارانەدا ،ئەوەبوو كە
لە ئێران ڕووی���دا ،كە پێش پێنج – ش��ەش ساڵێك
كۆمەڵێك پسپۆڕی بواری سایبیری لە ئەمهریكا و
ئیسڕائیل پێی هەستان بە جێبەجێكردنی پڕۆژەیەكی
زۆرنهێنی ،بە مەبەستی هێزاشكردنەوەی ڕەوتی
ك
كاركردن لە بەرنامەی ناوكی ئێراندا ،كە هەندێ 
لە كارناسان وای دەبینن ،كە بەرەو دروستكردنی
بۆمبێكی ناوكی دەچێت ،توانییان ڤایرۆسێك بە ناوی
(ستوكسنت )STUXNET:بەرهەم \بهێنن و دابەشی
بكەن ،لە دامەزراوەكانی چاودێریی كۆمپیوتەری لە
زۆر لە بەشەكانی بەرنامە ناوكییەكەی ئێراندا ،ئەم
ڤایرۆسەیش توانیی لەڕووی نێگەتیڤەوە كاریگەری
دروستبكات ،لەسەر  50هەزار كۆمپیوتەری ئێرانی،
كە لەو بوارەدا كاریان دەركرد ،پڕبوون لە زانیاری
و نهێنیی جۆراوجۆر ،دواجاریش ڤایرۆسەكە بوویە
هەڵم و خۆی ونكرد ،كەسانی پسپۆڕیش نەیانتوانی
بیدۆزنەوە و شێوەكەی ئاشكرابكەن ،كاربكەن لەسەر
ناسین و زانینی ،هەروا خۆی لەبەرچاویان ونكرد،
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م��رۆڤ دەتوانێت ئاستی گ��ەورەی��ی ق��ەب��ارەی ئەو
مەترسی و تۆقانە بزانێت كە ئەگەر چەتەكانی ئەم
بوارە و هاككەرەكان سەركەوتووبن ،لە لەكارخستنی
كارگەكانی چەكی ناوكی ،یان سەركەوتوو بن لە
لەكارخستنی چوڵەی فڕۆكەوانی ،یان هەربەشێك لە
ژێرخانی ژیان و ئابووریی ئەو واڵتانەی بایەخ بەم
بوارانە دەدەن ،ئەوی شیاوی ئەوەیە كە هەڵوێستەی
لەسەر بكەین ئەوەیە ،كە پسپۆڕانی سایبیری لە
گۆڤاری  EYE SPYڕایانوایە ،كە ئەو ڤایرۆسە
ڕاستەوخۆ لە یەك كۆمپیوتەردا دابەزێنراوە و بە
دەستیش كراوە ،بەهۆی وایەری زانیاریی داخڵكردن
( )USBئەنجامدراوە ،نەوەك بە ڕێگەی ئینتەرنێت،
و ئەمەیش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی كە سیخوڕەكانی
دەزگ���ای مۆساد توانیویانە بچنە ن��او دام���ەزراوە
ئێرانییەكانەوە ،كە بەشێك لە بەرنامەی ناوكیی
ئێران بەڕێوەدەبەن ،و هەروەها دەوڵەتی زۆر هەن،
كە ئەم بەرنامە كۆمپیوتەرییانە لە هەڵبژاردنەكاندا
بهكاردەهێنن ،بۆیە شتێكی مەحاڵ نییە ،كە چەندێك
ل��ەو هاككەر و چەتانەی ب���واری كۆمپیوتەر ،كە
زۆر ش��ارەزا و پسپۆڕن بتوانن زەف��ەر ب��ەرن بەو
واڵتانەی كە ئامێرەكانی كۆمپیوتەر بەكاردەهێنن،
ێ ن����ادەن بە
ب��ۆ ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان و زۆری����ش گ���و 
پاراستنی ئاساییشیان ،ل��ەم ڕێگایەوە كاریگەری
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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دروستبكەن ،لەسەر دەرەنجامی هەڵبژاردنەكان و بە
دڵی خۆیان دەستكاریی ئەنجامەكان بكەن ،لە ڕێی
كۆمپیوتەرەكانەوە.
و ه��ەروەه��ا ل��ەم ب���وارەدا ڕووداوی ت��ری زۆر
ترسناك هەن ،كە مایەی ئەوەبوون سەرنجی گۆڤاری
 EYE SPYڕابكێشن ،هەر ئەمەیش بووەهۆی
شڵەقاندنی گۆمەكە لە نووسینگەكانی هەواڵگریدا ،كە
ئەویش مردنی كابرایەك بوو لە نەخۆشخانەیەكی
ئیتاڵیادا ،لە ساڵی  ،2010كە توانرابوو ئاست و ڕێژەی
ئەو دەرمانانەی كە دەب��وو بیانخوات بگۆڕدرێت،
ل��ەالی��ەن هاككارێكەوە و لە ڕێ��ی كۆمپیوتەرەوە،
دواجار خراپ دەرمانەكان بەكاربهێنێت و بەهۆیەوە
بمرێت ،چ��اودێ��ران ب��ڕوای��ان��وای��ە ك��ە ئەمە یەكەم
مردنی سایبیرییە ،كە تۆماركرابێت ،بەاڵم سەرەڕای
ئ��ەوەی كە ئەم ڕووداوە ك��ردەوەی كوشتن بوو و
كەسێكی دیاریكراوی پێ لەناوبرا ،ئەوا لە الیەكی
تریشەوە شایەتیدانی كەسێكی تر بە ناوی (جۆزیف
وی��س) تۆماركراوە ،كە بەڕێوەبەری دام���ەزراوەی
ب��ڕی��اردان و هاوبەشایەتیی ب��ەڕێ��وەب��ردن ب��وو ،لە
كۆمپانیای فەراهەمكردنی بڕیاری جێبەجێكاری،
كە لە مانگی مارسی ساڵی  2009دا و لە بەردەم
لیژنەی ب��ازرگ��ان��ی و زان��ی��اری و گ��واس��ت��ن��ەوە ،لە
ئەنجوومەنی پیرانی ئەمهریكادا دانی بەوەدا نا ،كە
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ئەو تۆڕانەی كە ت��ەزووی كارەبا دابیندەكەن ،بۆ
دام���ەزراوە پیشەسازییەكان زیاتر لە  125هەزار
ج��ار لە ساڵی ڕاب����ردوودا ڕووب����ەڕووی هاككردن
بوونەتەوە ،ڕاپۆرتەكان ئەوەیان باسكردووە ،كە
یەكێك لەم ڕووداوانە بووهته هۆكاری مردنی چەند
ئەمهریكییەك ،و (جۆزیف وی��س) دەڵێت :كە ئەو
شایەتحاڵی ڕاپۆرتێكی ئەمهریكییە ،كە لە بەرواری
10ی نۆڤەمبەری  2011ب�ڵاوك��راوەت��ەوە ،لەژێر
ناوونیشانی (هێرشێكی سایبیری لەسەر وێستگەیەكی
گشتیی ئاو لە گەڕەكێكی ئەمهریكادا) و ئەم هێرشە
سایبیرییە بووەتە هۆكاری لەكاركەوتنی دەزگای
ئاوپەخشی گ��ەڕەك��ەك��ە ،و ئ��ەم ڕووداوە دەكرێت
وەك نموونەیەك پیشانبدرێت ،دەربارە بە جێكەوتە
ترسناكەكانی باڵوبوونەوەی هێرشی سایبیری لە
جیهاندا.
و هەروەها بەڵگە و دۆكیۆمێنتی زیاتریش هەن ،كە
ك لەو كەسانەی كە بەشدارن
ئەوە دەگەیەنن هەندێ 
لە بەدواداچوونە سایبیرییەكاندا ،ئەوانیش ترسی
ئەوەیان لە سەرە ،كە پەالماربدرێن ،دەكرێت بڵێین
كە الیەنێكی زۆر تاریك و ترسناك لەم باسوخواسی
هەواڵگرییە زی��ن��دەی��ەدا ب��وون��ی ه��ەی��ە ،بەڕاستیش
قسەكردن لە س��ەر مەرگی لەناكاوی (شین تود)
پێویستە ،كە لەم دواییانەدا مرد ،كە پسپۆڕێكی بواری
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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سایبیری ئەمهریكی بوو ،كە لە واڵتی سەنگافورا
ك��اری��دەك��رد ،ب��اوك و دایكی (م��اری – ری��ك تود)
ڕایانوایە ،كە لە ڕێی دەزگایەكی هەواڵگری بێگانەوە
كوژراوە( ،شین تود) كارمەندی پەیمانگای پسپۆڕی
ئامێرە ئەلەكترۆنییەكان ( )IMEبوو ،بهخنكێنراوی
لە شوقەكەی خۆیدا لە سەنگافورا دۆزرایەوە ،دوای
تەنیا دوو ڕۆژ لە وازهێنانی لەو كۆمپانیایە لە مانگی
یۆنیۆی  ،2012و ئەندامانی خێزانەكەی گوتیان،
كە پێش مردنی قسەی دەربارەی ئەوە كردووە ،كە
ژیانی مەترسی لەسەرە.
پێش بیست ساڵ ئەم دۆخە سایبیرییە و تۆڕی
ئینتەرنێت لە بەرنامەی ك��اری هەواڵگریدا بوونی
نەبوو ،بەاڵم ئەمڕۆ چاالكیی سایبیری بە گرنگترین و
بەبایەخترینی بواری كاری هەواڵگری هەژماردەكرێت،
لە سااڵنی داهاتوویشدا دەزگا و ئامێری كۆمپیوتەری
زیاتر پێشكەوتوویش دەردەك���ەون و پەیدادەبن،
ئەو ئامێرانەی كە ئەمڕۆ بهكاردەهێنرێن لەوانەیە
ماوەیەكی تر وەك پاشماوەی شوێنەواری نایاب
تەماشابكرێن ،و ب��ۆ حوكومەتەكانیش كارێكی
ێ بخەن،
ژیرانە نییە ،كە جیهانی سایبیری پشتگو 
بێگومان پ��ڕۆس��ەی ك��ۆك��ردن��ەوەی زانیارییەكان
و شیكاركردنیان و دانانی پێشبینی بۆ ئاییندە بە
سودوەرگرتن لە بواری سایبیری و ئەو ڕەهەندانەی
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پەیوەستن پێوەی دهس��ت��دەك��ەون ،ب��ەاڵم شتێكی
ڕوون��ە كە هەر لە سەرەتاشەوە ت��ۆڕی ئینتەرنێت
هەڵگری زۆر مەترسی و ه��ەڕەش��ە ب��ووە ،دەزگ��ا
هەواڵگرییەكانیش زۆر سست و الواز ب��وون ،لە
گرتنەبەری هەر بەرپەرچدانەوەیەكی خێرا بەرامبەر
ب��ەو مەترسی و ه��ەڕەش��ە ئینتەرنێتییانە ،بۆیە
لەمڕۆدا ئەوە شتێكی نامۆ نییە ،كە دەبینین دەزگا
هەواڵگرییەكان دوودڵن دەربارە بە كۆچی كەسانی
خاوەن بیری تیژ و زانا بۆ كەرتی تایبەت ،و شایستە
داراییەكان لە كەرتی تایبەتدا زۆر زیاترن لەوەی
كە كەرتی گشتیدا دەدرێ��ت ،و ئەم كۆچكردنەیش
بووەتە كۆڵەكەی سەرەكی بۆئەو چینەی داهاتووی
كارمەندە لێهاتووەكانی بواری سایبیری ،ئەوان بۆ
ئەم بوارە بەكاردەهێنن ،دەیانكەنە بەرپرسی بواری
گەشەپێدان و بەرگریكردن ،ئەم پرسەیش پێویستی
بە چارەسەری بەپەلە هەیە.
ه��ەروەه��ا ل��ەدەس��ت��دان��ی زانیارییەكانیش بەهۆی
تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكانەوە ،بووەتە سەرچاوەیەكی تری
ڕاڕای��ی بۆ ئ��ەوان��ەی بەرپرسی قەاڵچۆكردنی دزینی
پێناس و سامانی خەڵكین ،سەرەڕای بوونی ژمارەیەكی
زۆر لە پەیوەندییە نایابەكانیش هێشتا هەر مەترسی و
هەڕەشە بوونیان هەیە ،خەڵكی زۆریش هەن ،كە كاتێكی
زۆر تەرخاندەكەن بە مەبەستی پاراستنی زانیارییە
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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تاكەكەسییەكانی خۆیان ،بەالم لە هەمان كاتیشدا ملیۆنەها
كەس هەن ،كە خاوەنی زانیاری و بابەتی تاكەكەسی و
شتی تری لەم جۆرەن ،كە لەسەر تۆڕی كۆمەاڵیەتی –
فەیسبووكی تایبەت بە خۆیان دایانناون ،هەروەها هەر
لەم بوارەیشدا پرسێكی تریش هەیە ،كە ڕاڕایی زیاتر
هەڵدەگرێت ئەویش ئەوەیە ،كە بەڵگە و دۆكیۆمێنتی
زۆر ل��ەئ��اراداه��ەن ،كە گرووپەكانی تاوانی ڕێكخراو
و گ��رووپ��ە تیرۆریستییەكان ،تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكان
بەكاردەهێنن بە مەبەستی كۆكردنەوەی زانیاری و
سودوەرگرتن لێیان ،هەروەها بۆ پەیوەندیكردن بە
ه��اوڕێ تیرۆریستەكانی ت��ری خۆیانەوە ،لە مانگی
ئەپرێڵی ساڵی 2013دا( ،جیمس كالبەر) سكرتێری
نووسینگەی بەڕێوەبەرایەتیی هەواڵگریی نیشتیمانی
( )ODNIگوتی :وەك ڕەچاوكردنی ئەوەی كە پێویستە
الی��ەن��ە حوكومی و ناحوكومییەكان پسپۆڕایەتی و
ش��ارەزای��ی زی��ات��ر دەس��ت��ی خ��ۆی��ان ب��خ��ەن ،ل��ە ب��واری
دۆخی سایبیریدا ،ئەوا پێویستە بێداربكرێنەوە لەسەر
گرنگیی ئەم دۆخە و ئەم الیەنە ،بەوەی فێربكرێن و
تێبگەیەنرێن ،كە هەڕەشەیەكی جیهانییە و ئەم باسە
زی�����ادەڕەوی ت��ی��ان��ەك��راوە ،خ��ەی��اڵ نییە و هەقیقەتە،
و ل��ەم ب��ارەی��هش��ەوە واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمهریكا
دانی ب��ەوەدا ن��اوە ،كە هەركات ڕووب��ەڕووی هێرشی
سایبیری ببێتەوە ئەوا تەنانەت كەسانیان هەن ،تووشی
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ك
مەرگ دەبن بەهۆیەوە و یان بە النی كەمەوە هەندێ 
خزمەتگوزاری بەو هۆیەوە لەكار دەك��ەون ،تەنانەت
ئەمهریكا مافی بە خ��ۆی داوە ،كە لە كاتی هێرشی
لەم جۆرەدا بەرپەرچدانەوەی سەربازی بەكاربهێنێت،
ئەمەیش یەكێكە لەو ئەگەرانەی كە لە سااڵنی داهاتووی
سەدەی بیست و یەكەمدا چاوەڕوانمان دەكات.
یاری و بەزمی ئەلیكترۆنی:

ت���ۆڕی ئینتەرنێت ل��ەن��او س��ك��ی ب��ەرن��ام��ەی��ەك��ی

سەربازی ئەمهریكییەوە لەدایكبووە،

بە ئامانجی

خێراكردنی پەیوەندییەكان ئەم كارە ك��راوە ،بەاڵم
لەمڕۆدا زیاتر تەماشای نامە خێراكان و گواستنەوەی
زانیاریی هەستیار وەك پرسێكی زۆر پێویست و بە
بایەخ ناكرێت ،لەوانەیشە هەر ئەمە هۆكاری سەرەكی

بێت بۆئەوەی ،كە كەسانی بایەخدار بەم پرسە وا

لێبكات ،كە ئامێرە ئەلیكترۆنییەكانیان دان��ەخ��ەن،
یان لە ت��ۆڕی پەیوەندی نەیانپچڕێنن بە مەبەستی

پاراستنی ئاساییشیان،

س����ەرەڕای ئ��ەوەی��ش كە

دەكرێت بەشێكی زۆر لەو تۆڕە بپارێزرێت ،هەندێكی
تری ئەو زانیارییانەی ناو تۆڕە دەكرێت ،بەكراوەیی

هەڕەشەكان لەسەری بمێنێتەوە ،ئەم دوا بەشانەیش

بە (دەروازەكانی هەواڵگری سایبیری) ناوزەدكراون.
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ت��ۆڕی ئینتەرنێت ه��ەروەك كۆمەڵێك سوودی
گەیاندووە ،بە دەزگ��ا هەواڵگرییەكان ،بهتایبەتی
ل��ە چ��ەن��د ب��وارێ��ك��ی ت��ای��ب��ەت��دا وەك ت��وێ��ژی��ن��ەوە و
بەدواداچوونەكان ،ئەوا لە الیەكی تریشەوە هاوكارە
بۆ ئ��ەوان��ەی كە سەرقاڵی بازرگانین ،لە ژینگەی
تاوانكاری و تیرۆردا ،و سوودی بۆ ئەمانیش هەبووە
هەروەك چۆن الیەنی مەترسیداریشیمان باسكرد،
هەر لە سەرەتای دانانی ڕەمزەكان (جفرەكان) و
دوات��ر ناردنی نامە نهێنییەكان و تا باڵوكردنەوی
فیلمە ڕیكالمییەكان ،بێگومان كە تۆڕی ئینتەرنێت
لەسەر ئاستێكی زۆر ف���راوان بەكاردەهێنرێت و
تەنانەت گرووپە تیرۆریستییەكانیش بەكاریدەهێنن،
ب��ۆی��ە ب���ڕوای ك��ارن��اس��ان گ��ەی��ش��ت��ووە ب����ەوەی ،كە
شتێكی زۆر پێویستە ك��ە دەزگ��اك��ان��ی ئاساییش
ئامێری ئەلیكترۆنییان بۆ دابینبكرێت ،تا شیكاری
ئەو پەیوەندییە جۆراوجۆرانە بكەن ،تا شوێنەكانیان
دیاریبكەن ،شوێنپێیان هەڵبگرن لە كاتی پێویستدا
و هەروەها ناسنامەی نێرەر و وەرگ��ری پەیامەكە
ئ��اش��ك��راب��ك��ەن ،ه��ەروەه��ا ل��ەم ب����وارەدا بەرپرسی
زۆری هەواڵگری هەن ،كە پشتیوانی لەوە دەكەن
كە چاودێریی پەیوەندییە ئەلیكترۆنی و تەلەفۆنی و
سەرجەمی پەیوەندییەكانی تری ئەم بوارە بكرێت،
دەڵێن شتێكی بهڵگهنەویستە كە ئاساییشی گشتی
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زۆر گرینگترە لە دۆخی كەسی و تایبەتی خەڵكی،
ئەو یاسا ئەمهریكییەی كە پێشنیاركراوە (یاسای
بەشداریكردنی هەواڵگری سایبیری  )CISPAوا
دادەنرێت ،كە هەنگاوێكی نوێیە بۆ كەمكردنەوەی
مەترسییەكانی ئ��ەو گ��رووپ��ان��ەی ،ك��ە ب��ەرگ��ری لە
ئازادییە سیڤیلییەكان دەك��ەن ،هەروەها ئەم یاسا
نوێیە دەسەاڵتێكی زی��ات��ر و ف��راوان��ت��ر دەدات بە
سەراپای دەزگا هەواڵگریییەكانی ئەمهریكا (،)USIC
تا چاودێریی سەرجەمی نامە ئەلیكترۆنییەكان بكەن،
هەروەها پڕۆژەی تری لەم شێوەیە هەن لە واڵتانی
تریش ،كە لە ب��واری لێكۆڵینەوەدان لەسەریان تا
بزانن چەندە پڕۆژەیەكی لەم جۆرە شیاوە بۆ ئەوەی
جێبەجێی بكەن ،لە واڵت��ی بەریتانیا بەڕێوەبەری
گشتیی پێشووی دەزگای (( )MI5جۆناسان ئیفانز)
ه��ۆش��داری ل���ەوەدا ،كە گ��رووپ��ە تیرۆریستییەكان
بەكردەوە هەندێك بەرنامەی ئەلیكترۆنی هەن ،كە لە
دەرەوەی كاروبار و دەسەاڵتی ئاساییشدان بەكاریان
دەهێنن ،هەروەها (سیر جۆناسان) دەڵێت( :چوونە
ناو وردەكاریی پەیوەندییەكان پرسێكی زۆر زۆر
گرنگە) ،ئەم پرسە بووەتە هۆكاری دروستكردنی
گرفت و سەرئێشە بۆ بەرپرسەكانی حوكومەت،
دەرب��ارە بە پاراستنی هاوسەنگی لەنێوان ئازادییە
مەدەنییەكان و ئاساییشی نیشتیمانیدا.
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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بەرنامەی ئیشیلون (:)ECHELON

چاودێریكردنی پەیوەندییەكان لە واڵتانی ئەمهریكا
و بەریتانیا لەالیەن دەزگای ئاساییشی نیشتیمانیی
ئ���ەم���هری���ك���ی( ،)NSAو دەزگ�����ای س��ەرۆك��ای��ەت��ی��ی
پەیوەندییە حوكومییەكانی بەریتانیاوەیە (،)GCHQ
و دەزگ��ا هەواڵگریییەكان كۆمەڵێكی ج��ۆراوج��ۆر
ل��ە دام������ەزراوە جیهانییەكانی وەك( ،وش��ك��ان��ی
و ئ����اوی و ئ��اس��م��ان��ی ،م��ان��گ��ە دەس��ت��ك��ردەك��ان)
بەكاردەهێنـن ،بە مەبەستی كۆكردنەوەی زانیارییە
ئەلیكترۆنییەكان ،زیاتریش ئەو بابەتانە ئاڵووێر
دەكەن ،كە لە الی دەزگا هەواڵگریییەكانی دەوڵەتانی
دراوس���ێ ه��ەن و ڕوون��ك��ردن��ەوەدەدەن دەرب���ارەی
چاالكییە تیرۆریستییەكان ،لەم بابەتەیشدا گومان
ل���ەوەدا نییە ك��ە ب��ەه��ۆی ب��وون و چاالكیی دەزگ��ا
هەواڵگریییەكانەوە ك���ردەوەی تیرۆریستیی زۆر
پ��ووچ��ەڵ��ك��راون��ەت��ەوە ،ب��ەاڵم گ��رووپ��ە بەهێزەكانی
وەك ڕێكخراوی قاعیدە و ڕێكخستەنەكانی تری
سەر بەم گرووپە توانیویانە ڕێگای ئەلیكترۆنیی
تر بۆ مەرامەكانی خۆیان بەكاربهێنن ،ئەمەیش
پڕۆسەی ناسینی تەواوی سەرچاوەكانی مەترسی
و تیرۆری سەختتـركردووە ،هەروەها ڕێكخراوی
قاعیدە ئامڕازی جۆراوجۆری تریشی بەكارهێناوە،
ه��ەر ل��ەو ت��ەل��ەف��ۆن��ان��ەوە ك��ە پەیوەستن ب��ە مانگە
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دەستكردەكانەوە تا بەشە جیاجیاكانی تۆڕەكانی
ئینتەرنێت ،بە جۆرێك ئەم وای كردووە بەش و تۆڕە
جیاوازەكانی ئەم ڕێكخراوە بەسەختی بدۆزرێنەوە،
ئەم ئامڕازانەیش زۆرن و دەستڕەسن و لە دەرەوی
كۆنترۆڵی دەزگای ئاساییشی نیشتیمانی ئەمهریكا
و دەزگای سەرۆكایەتیی پەیوەندییە حوكومییەكانی
بەریتانیاوەن ،بە درێژایی چەندین ساڵیش دەزگای
ئ��اس��ای��ی��ش��ی نیشتیمانیی ئ��ەم��هری��ك��ا و دەزگ����ای
سەرۆكایەتیی پەیوەندییە حوكومییەكانی بەریتانیا
توانیویانە چەندین پەیوەندیی تەلەفۆنی ئاشكرابكەن،
داوی�����ان ب��ۆ ب��ن��ێ��ن��ەوە ،ت��ا ن��اس��ن��ام��ەی ئ���ەو كەسە
گومانلێكراوانە بدۆزنەوە ،كە لە پەیوەندییەكانیاندا
تەمومژ ه��ەی��ە ،ب��ۆ ئ��ەم مەبەستەیش توانیویانە
بەرنامەیەكی تایبەت بخەنەكار ،كە ن��او و كۆدی
«ب��ەرن��ام��ەی ئیشیلون (» )ECHELONی��ان ،بۆ
دان��اوە ،و ئەم سیستمە توانیویەتی داوبنێتەوە بۆ
ئاشكراكردنی  120وش��ەی دەستپێكردنی قسە و
گفتوگۆ لە پەیوەندییەكاندا ،وەك وشەكانی (تەقینەوە،
و بۆمب ،و هێرش ،و  ،)......و سەرەڕای ئەوەی كە
ئەم بەرنامە و سیستمە تا ئێستایش كاردەكات و
بەرەوپێشچوونی زیاتریشی بۆ كراوە ،بەتایبەت لە
بواری گرتن و چاودێریكردنی مۆبایل و پەیوەندی و
گفتوگانی ناوی ،بەاڵم هەر لەم نێوەندەدا بە شێوەیەكی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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سروشتی ،زۆر بایەخ دەدرێ��ت بە چاودێریكردنی
تۆڕەكانی ئینتەرنێتیش ،ئەمەیش ڕاپێچمان دەكات
بۆ باەبەتێكی تری زۆر هەستیار ،كە ئەم بابەتەیش
ڕۆڵ��ی هەیە لە ئاشكراكردنی ئەو ئاڕاستەیەی كە
ناونراوەتە (پەلەی هەواڵگری) لە سااڵنی ئاییندەدا.
پیشەیی بوون:

ئەو هێرشە تەواو توند و ڕووخێنەرەی ،كە لە
جیهاندا ڕوویدا ،ئەوەبوو كە لە كەناری ڕۆژهەاڵتی
واڵت��ەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی ئ��ەم��هری��ك��ادا و ل��ە 11ی،
سێبتەمبەری 2001دا ،ب��وو ،كارەكە و ڕەوشەكە
ئاشكراكاری ئەوەبوون ،كە ئوسامە بن الدنی ڕابەری
ناسراوی ڕێكخراوی قاعیدە بەم كردەوەیە هەستاوە،
داڕێژەری كردەوەكەیش خالید شێخ محەمـمەد بووە،
سەركەوتنی ئەم هێرشكارانەی 11ی ،سێبتەمبەری
 ،2001لە كردەوەكەیاندا ،ئەوەی سەلماند كە الوازی
لە ئەمریكادا تەنیا لە دەزگای هەواڵگریدا نییە ،بەڵكو
دەزگاكانی هەواڵگریی واڵتانی تریش الوازییان تیادا
هەبووە ،تەنانەت زانیاری و هاوكاریی هەواڵگرییان
ك لە جێبەجێكارانی ئەم كردەوەیە!
داوە بە هەندێ 
ئ����ەوەی ل�����ەدوای ئ���ەم ك����ردەوەی����ەوە ڕووی����دا
و دەره��اوی��ش��ت��ەك��ان��ی ب���وون���ە م����ێ����ژوو ،ب���ەاڵم
س���ەرەڕای ئ��ەوەی كە نەیانتوانی سەركەوتووبن
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لە ڕیشەكێشكردنی تەواوەتیی ڕێكخراوی قاعیدە
ل��ە ئەڤغانستان و شوێنەكانی ت��ری��ش ،ب��ەاڵم هەر
هێرشكردنە سەر بارەگای سەرەكیی ئوسامە بن
الدن ،بووەهۆی ئەوەی كە چەندین تۆڕ و گرووپی
ڕێكخستن و پاشكۆی ج��ۆراوج��ۆری تیرۆریستی
ئاشكرابكرێن ،كە لە بەرنامەیاندا هەبوو بە هەزاران
ك���ردەوەی مەترسیدار ئەنجامبدەن ،ئەگەرچی تا
ئێستایش ه��ەر ب��ەردەوام��ن ،لە گ��ەڵ هەموو ئەم
هەواڵنەیشدا بۆ ڕیشەكێشكردنی تیرۆر و پچڕاندنی
پەیوەندییەكانیان ،كەچی هێشتا ڕێكخراوی قاعیدە و
تۆڕ و گرووپی ڕێكخستن و پاشكۆ جۆراوجۆرەكانی
ئەم ڕێكخراوە ،گەورەترین سەرچاوەی مەترسین ،لە
ك لە
ئەڤغانستان ،عێراق ،پاكستان و ئەفریقا و هەندێ 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و شوێنەكانی تریش،
بەردەوامیش سەرقاڵی خۆ نوێكردنەوەیە ،جاری
وا هەیە لەژێر هەمان ن��اوی خۆیدا ،جاروباریش
ب��ە ن��اوی ت���رەوە ،ك��ە هەڵگری ه��ەم��ان ئایدۆلۆژیا
و ه��ەم��ان دەس��ت��وەش��ان��دن��ی م��ەت��رس��ی��دارە ،ك��ە بە
درێژایی مێژووی خۆی هەیبووە ،خاوەنی هێزی
چەكداری خۆیشیەتی لە سووریا و لیبیا و یەمەن
و شوێنەكانی تریش ،بەاڵم هەندێك لە سەركردە
بااڵكانی ئەم ڕێكخراوە تەماحی چاوچنۆكخوازیی
زیاتریان هەیە ،ههوڵدەدەن فراوانخوازیی ڕێكخراوی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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قاعیدە پەرەپێبدەن ،لە دەشتە فراوانەكانی زەریای
ئەتڵەسییەوە بۆ سنورەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
بە جۆرێك كە زۆرینەی باكووری ئەفریقیا بگرێتەوە،
لەڕاستیدا لە هەوڵێكی لەم جۆرە تا ئاستێكی زۆریش
سەركەوتوو بوون!
ب���ە درێ���ژای���ی م���اوەی���ەك���ی زۆر ئ���ەوان���ەی كە
بەرپرسبوون ،یاخود شیكاركاری بواری زانیارییە
هەواڵگرییەكان ب��وون ،ب��ەردەوام ئەم پرسیارەیان
كردووە ،كە جیهان لەدوای مەرگی ئوسامە بن الدنی
ڕاب���ەری ن��اس��راوی ڕێكخراوی قاعیدە ڕووە و چ
ئاڕاستەیەك ملدەنێت؟! بەاڵم بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم
پرسیارە لەسەر بەرپرسەكانی دەزگا هەواڵگرییەكان
پێویستە دان بەوەدا بنێن ،كە ئەم پیاوە سەرەڕای
بەكارهێنانی ئ��ام��ڕازە زۆر پسپۆڕانەكانی ب��واری
هەواڵگری ،كە واڵتە زلهێزەكان بەكاریان هێناوە،
ه��ەر خ��ۆی ب��ە س��اغ و س��ەالم��ەت��ی ب��ۆ م��اوەی��ەك��ی
ێ خۆی
زۆر بهێڵێتەوە ،ئ���ەوان ن��ەزان��ن ك��ە ل��ەك��و 
حەشارداوە ،ئەم پیاوە لە ماڵەكەی خۆی لە (ئەبوت
ئاباد) ئینتەرنێتی بەكارنەهێناوە ،و جاروباریش كە
تەلەفۆنی بەكارهێناوە هەستاوە ڕەم��ز و جفرەی
زۆر نهێنی لە قسەكانیدا بەكاربهێنێت ،تا گفتوگۆكانی
پارێزراو بن ،جێگایەكی نزیكیشی بۆ نیشتەجێبوونی
خۆی بەكارهێناوە ،كە بارەگای هێزەكانی پاكستان
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بووە ،چونكە ڕای وابووە ،كە ئەمهریكییەكان تەنانەت
ئەگەر گومانیش بەرن ،كە لەو شوێنەدایە زاتی ئەوە
ناكەن كە هێرش بكەنە سەری ،لێرەیشدا زاراوەیەك
هەیە كە لەم بارەیەوە و بۆ ئەم چەشنە خۆحەشاردانە
دەڵێت( :كەسێكی خۆحەشاردەر بە بەرچاوی هەموو
الیەكەوە!) ،لەم ماوەیەدا ئوسامە بن الدن هاوكارانی
خۆیی كەمكردبوونەوە ،بۆ ژمارەیەكی زۆر كەم
لە كەسە زۆر بڕواپێكراوەكانی خۆی ،ئەوانەی كە
بە ه���ەزاران میلیان بڕیوە ،تا نامە و پەیامەكانی
بگەیەنن بەو جێگەیەی كە مەبەستیەتی ،هەر بۆیەش
ئەو جۆرە ژیانەی هەڵبژارد لەو جیهانە داب��ڕاوەدا،
كە دەزگاكانی هەواڵگری وەك دەزگای ئاساییشی
نیشتیمانیی ئەمهریكی ناتوانن دەست بگەیەنن الی.
كاری هەواڵگری چەندەها شێوازی جۆربەجۆری
ه��ەی��ە ،ل��ەوان��ە ب��ەرن��ام��ەی چ��ەواش��ەك��اری��ی میدیایی
و ب�ڵاوك��ردن��ەوەی ه���ەواڵ و زان��ی��اری��ی ن��اڕاس��ت،
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی ج��ەن��گ��ی دەروون������ی ،و ت��ا دەگ��ات��ە
كاروباری زۆر چاالكانەی سیخوڕایەتی ،كە لە وێنە
سەیرەكانی فیلمەكانی هۆڵیووددا بەرجەستەبوون و
هەن ،شێوازی جۆربەجۆرەكانی كاری هەواڵگری و
ئاستی لێهاتوویی و پسپۆڕی تیایدا .ك ه لەالیەن ئەو
كەسانەوە زیاتر بەكاردەهێنرێت كە ئەرك خراوەتە
سەرشانیان بەوەی ،كە زانیاریییەك و یان هەواڵێك
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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زۆر ب���ەوردی و لێزانانە ب��ش��ارن��ەوە ،گومانیشی
تیادا نییە ،كە ئەم شێوازە جۆربەجۆرانەی كاری
هەواڵگری و ئاستی لێهاتوویی و پسپۆڕی تیایدا،
لە ماوەی سەدساڵی ڕابردوودا گۆڕانكاریی زۆریان
بەسەرداهاتووە ،هەرچەندە كە مەبەست و ئامانجی
كاری هەواڵگری گۆڕانكاری بەسەردانەهاتووە ،كە
ئەویش (دەستخستنی زانیارییە) ،بە ئێستایشەوە
ش���ێ���وازە ج��ۆرب��ەج��ۆرەك��ان��ی ك����اری ه��ەواڵ��گ��ری
توێژینەوەی لەسەر دەكرێت ،لهالیەن دامەزراوەكانی
وەك ()FARMی ،س��ەر ب��ە دەزگ���ای هەواڵگریی
ئەمهریكا لە ڤێرجینیا ،دەزگای ()FORTی ،سەر
بە دەزگای هەواڵگریی بەریتانی ( )MI6لە باشووری
ئینگلتەرا.
و هەروەها دام��ەزراوەی هەواڵگریی زۆرتریش
ه���ەن ،ك��ە ب��ە جیهاندا ب�ڵاوب��وون��ەت��ەوە ،سەرقاڵی
توێژینەوەی ئ��ەم پیشەیەن ،لەڕاستیدا بابەتێكی
ئاڵۆزیشە و پێویستی بە بەكارهێنانی ئ��ام��ڕاز و
ئامێری جۆراوجۆر هەیە ،زۆرجاریش هەستەكانی
م��رۆڤ ت��ووش��ی ماندوویەتییەكی زۆر دەك���ات و
دەیشڵەژێنێت و باری سایكۆلۆژیی تێكدەدات ،زۆر
بەكەمیش خەڵكی شێوازە جۆربەجۆرەكانی كاری
ه��ەواڵ��گ��ری و ئ��ام��ڕاز و ئامێرە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی
دەبینن ،بەاڵم لە ساڵی  2006دەزگایەكی پەیوەندی
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زۆر س��ەرك��ەوت��وو ل��ەالی��ەن دەزگ����ای ه��ەواڵ��گ��ری
بەریتانی ( )MI6خرایە ب��واری ك��ارك��ردن ،كە لە
ش��ێ��وەی ب���ەرد ی��ان قڵۆسنگێكدا دروس��ت��ك��راب��وو،
تەنانەت ب��وو بە مانشێتی ڕۆژنامەكانیش ،و ئەم
بەردە فڕێدرایە باخچەیەكی مۆسكۆوە ،بەهۆیەوە
دەزگای هەواڵگریی بەریتانی توانیی نامەبنێرێت بۆ
هەندێك لە سیخوڕەكانی لەو شارەدا و لەوانیشەوە
نامە و پەیامی پێبگات! ب��ەاڵم بەهۆی بەدبەختیی
دەزگای هەواڵگریی بەریتانییەوە ،دەزگای ئاساییشی
فیدراڵیی ڕووسیا ( ،)FSBتوانیی ئەم فرتوفێڵ و
داوە ئاشكرابكات ،تەنانەت جارێكیشیان توانیبوویان
بەهۆی كامێرایەكی نهێنیی چاودێرییەوە دەزگ��ای
ئاساییشی فیدراڵیی ڕووسیا وێنەیەك بگرێت ،كە
سیخوڕێكی بەریتانی بەردەكەی داوەت��ە بەر شەق
لەبەرئەوەی بەباشی ئیشی نەكردووە! ئەم وێنەیەش
ل��ەس��ەر ش��اش��ەی تەلەڤیزیۆنە دەوڵ��ەت��ی��ی��ەك��ان��ەوە
پەخشكرا ،ئیتر بەزوویی وێنەی ئاشكراكردنی ئەم
پڕۆسەیە باڵوكرایەوە ،دواجاریش چوار بەرپرسی
بەریتانیی تێوەگالو لەم كارە ناوەكانیان ئاشكراكران.
س���ەرەڕای ئ��ەوەی كە بەڵگە و دۆكیۆمێنتەكان
یەكالیی و پڕ لە دڵنیایی بوون ،بەاڵم واڵتی بەریتانیا
بەفەرمی هەر تێوەگالنێكی لەم پرسە ڕەتكردەوە،
تۆنی بلێری س��ەرۆك��وەزی��ران��ی بەریتانیایش هیچ
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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قسەیەكی لەسەر ئەم پرسە نەكرد ،بەاڵم دواتر و لە
مانگی یەنایری 2012دا( ،جوناسان پاوڵ) كە پۆستی
گ��ەورەب��ەرپ��رس��ی نووسینگەی س��ەرۆك��وەزی��ران��ی
هەبوو ،لە سەردەمی تۆنی بلێردا بەڕاشكاوانە بە
ڕادیۆی ( )B.B.Cگوت :بەڕاستی بەردی هەواڵگری،
شەرمهێنەر بوو بۆ ئێمە ،بێگومانیشە كە دەزگای
ئاساییشی فیدراڵیی ڕووسیا ماوەیەكی زۆر بوو بەم
شتەی زانیبوو ،بەاڵم ئەم جارە كە قسەی لەسەر كرد
مەبەستێكی سیاسی لەپشتییەوە هەبوو!) ،بەڕاستیش
و هەر بەكرداریش ئەم بەزمە كاردانەوەی لەسەر
ه��ەب��وو ،پێچەوانەگەریی سیاسییشی لێكەوتەوە،
كە بەهۆیەوە كۆشكی كرملن ل��ێ��رەب��ەدوا بڕیاری
ك��ەم��ك��ردن��ەوەی ڕێ��ك��خ��راوە ناحوكومییەكانی دا،
ك ل��ەم ڕێكخراوانەی تۆمەتباركرد
مۆسكۆ هەندێ 
ب��ەوەی ،كە هاوكاری ڕۆژئاوایان ك��ردووە لە ڕێی
كۆمەڵێك ئامێر و بابەت و ئامڕاز و ئاسانكاری و
شتی ترەوە ،وەك ئەم بەردی هەواڵگرییە!
بەكارهێنانی هەواڵگری وەك ئامڕازێكی تیرۆریستی:

ل��ەپ��اڵ ئ��ەو ه��ەم��ووە نموونە ڕوون���ەی پڕۆسە
هەواڵگرییەكاندا ،بێگومان شێوازی تری هەواڵگری لەم
سااڵنەی دواییدا بەكارهێنران ،بە مەبەستی داونانەوە
و ئاشكراكردنی كارە ژێربەژێرییەكانی ڕێكخراوە
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مەترسیدارەكانی وەك ڕێكخراوی قاعیدە ،لەو كارە
زۆر بایەخدار و گرنگانەی ،كە دەكرێت لە ڕێی ئەم
شێوازە هەواڵگرییانەوە جێبەجێ بكرێت ،ئەوەیە كە
دەكرێت ئەو واڵتانە ئاگاداربكرێنەوە ،كە تیرۆریستان
بەرنامەیان هەیە هێرشیان بكەنە سەر و سەرقاڵی
پاڵندانانن بۆیان ،جا ئەم شێوازە هەواڵگرییانەوە
پێشوەخت ئەو مەترسییانە ئاشكرادەكەن ،هەرەها
ه���ەر ل���ەم ڕێ��گ��ای��ەوە ك��ەن��اڵ��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی
كاركردنی تیرۆریستان ئاشكرادەكرێت ،ه��ەر لە
گواستنەوەی چەك و تەقەمەنی ،تا ئاشكراكردنی
سەرچاوەكانی پاڵپشتیكردنی داراییان و دۆزینەوەی
ئەو ماڵ و شوێنانەی ،كە وەك بارەگایەكی هێمن
ب��ۆ خ��ۆی��ان و س��ەرك��ردە گ��ەورەك��ان��ی��ان ب��ەك��اری
دەهێنن ،بەاڵم بێگومان ئەم كارانە و پڕۆسەی لەم
جۆرە بەشی خۆی سەختیی هەیە ،بە مرۆڤی الواز
هەڵناسووڕێن ،هەركاتیش ئ��ەم ج��ۆرە سیخوڕانە
دەستگیركران زۆربەی كات لەناودەبرێن .بێگومان
ش��ێ��وازەك��ان��ی ك���اری ه��ەواڵ��گ��ری ب��ە ئێستایشەوە
ه��ەر ب��ەردەوام��ە ،شێوازی جیا و نوێتریش هەر
بەكاردەهێنرێن ،ناكرێت بگوترێت كە لە كتوپڕێكدا
ك��ۆن��ت��ری��ن پ��ی��ش��ەی ج��ی��ه��ان ب��ە چ��اوت��رووس��ك��ان��ێ��ك
كۆتایی ه��ات��ووە ،ئیتر ت���ەواو  ......نەخێر! ب��ەاڵم
شێوازەكانی كاری هەواڵگری گۆڕانكاریی بەردەوام
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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بەخۆیەوە دەبینێت ،بهرهوپێشیش دەبرێت ،هەروەك
ئامێرەكانی تەكنەلۆژیا و پەیوەندییەكان و هاتوچۆ
گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە ،هەموو ئەمانەیش بە
شێوەیەكی زۆر فراوان و لە ئاستێكی پێشكەوتوودا
بەردەستە بۆ ئەوانەی ،كە لەم پیشەیەدا كاردەكەن،
ب���هداخ���ەوە ل��ە م����اوەی بیست س��اڵ��ی ڕاب�����ردوودا
ڕێكخراوە تیرۆریستییەكانی وەك ڕێكخراوی قاعیدە
توانیویەتی هەمان ئەو ئامێر و تەنانەت فڕوفێاڵنەی،
كە دەزگ��ا هەواڵگرییان بەكاری دەهێنن ،ئەوانیش
بەكاری بهێنن ،ئەمەیش بووەتەهۆی ئ��ەوەی كە
كاری ئەو الیەنانەی سەرقاڵی قەاڵچۆكردنی تیرۆرن
سەختتربكات ،دەكرێت لەم ب��ارەی��ەوە نموونەیەك
وەربگرین ،لە میرنشینە یەكگرتووە عەرەبییەكان
ئەو كاتەی ،كە ڕێكخراوی قاعیدە لە سەروبەندی
ئەوەدا بوو فڕۆكەیەكی بارهەڵگر بتەقێنێتەوە بەهۆی
تەقەمەنییەكەوە ،كە لەناو شوێنی مەرەكەبی ئامێری
پرێنتدا شاردرابوویەوە ،ئەگەر دەزگا هەواڵگرییانی
میرنشینە یەكگرتووە عەرەبییەكان (ئیمارات) بەپەلە و
بە هاوكاریی واڵتانی تر بەریان لە كردەوەكە نەگرتایە،
ئەوا لەوانەیە تیرۆریستەكان سەركەوتوو بوونایە لە
ئەنجامدانی كردەوەكەیان ،ڕێكخراوی قاعیدە ڕێگای
زۆر لەمە سەیرتر و فێاڵویتری بەكارهێناوە ،بۆ
بەدیهێنانی مەرامەكانی و تەنانەت بۆ گواستنەوەی
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كەلوپەلی كیمیایی لە ڕێی فڕۆكەوەو ،بە شێوازی
زۆر چاالكانە و جیاجیا و پێشكەوتوو ،هەروەها
ل��ە ش��ێ��وەی دیزایینی تەقەمەنییەكان ب��ە شێوەی
جلوبەرگی ژێرەوە كە توانای تەقاندنەوهیانی هەیە لە
تەنیا یەك چركەدا ،ڕێكخراوی قاعیدە و سەرجەمی
گرووپەكانی تر ،كە لە هەناوییەوە هاتوونەتە دەرەوە
ئێستا خاوەنی تەكتیكی زۆر فێاڵوی و پێشكەوتووی
خۆیانن ،كە لە بواری هەواڵگریدا ناوازە و دەگمەنن،
دیسپلین و بەرنامەی زۆر چاالكانە و پسپۆڕانەیان
لەم بوارەدا هەن ،بەاڵم ئایا هەموو ئەمانە دەچنە قاڵبی
ئەم ناوونیشانەوە (شێوازەكانی كاری سیخوڕی)؟!
بێگومان ئ��ەو تەقینەوەیەی كە لە ماراسۆنەكەی
شاری بۆستنی ئەمهریكادا ڕوویدا ،لە مانگی ئەپرێڵی
2013دا ،ئەوە دەچەسپێنێت كە دەكرێت بە خەیاڵێكی
ك��ەم و چەند دۆالرێ��ك بارودۆخێك بخولقێنرێت،
كە ترس و تۆقانێكی وا باڵوبكەنەوە ،كە ت��ەواوی
جەمسەر و پایەكانی واڵت ،ئەگەر واڵتێكی زۆر
بەهێزیش بێت بلەرزێنێت.
لە هێرشی سەر ماراسۆنەكەی شاری بۆستنی
ئەمهریكادا چوار كەس مردن ،نزیكەی  200كەسیش
برینداربوون و جگە لە زی��ان و گرفتەكانی تری
دەرهاویشتەی ئەم كردەوەیە ،بەاڵم ئەم كردەوەیە
سیستمی ئاساییشی ئەمریكای لە ویالیەتەكانی تر
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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خستە مەترسی و كاریگەریی قووڵی دروستكرد،
زی��ان��ەك��ان��ی تەنیا ب��ە ب���واری م���اددی و گیانییهو ه
نەوەستانەو ه و لەڕووی دەروونییشەوە شوێنەواریان
بەجێهێاڵوه ،ه��ەر دوای چەند ڕۆژێكی ك��ەم لەم
ڕووداوە ماراسۆنێكی تری هاوشێوە لە شاری لەندەن
بەرپاكرا ،ئەمەیش بێگومان سەرچاوەیەكی گەورەی
ڕاڕایی بوو لە الی دەزگا هەواڵگری و ئاسایشییەكانی
بەریتانیا ،كە ئایا هێرشەكەی بۆستن فراوانترە
لەو بازنەیەی ،كە هەیە و لەندەنیش دەگرێتەوە؟
ی��ان تەنها قەتیس م��اوە بۆ ئ��ەو جێگا یەكەمینەی
خۆی؟! دواجار هەوڵە سیخوڕی و هەواڵگرییەكان
چڕتركرانەوە ،كە ملیۆنەها جونەیهی ئیستەرلینییان
تێچوو ،تەنیا بۆئەوەی بەربگرن لە دووبارەبوونەوەی
كردەوەیەكی هاوشێوەی ئەو هێرشەی سەر شاری
بۆستن لە شاری لەندەنی پایتەختی واڵتی بەریتانیا،
ئێستا ل��ەن��اوب��ردن��ی ڕێ��ك��خ��راوی ق��اع��ی��دە ل���ەڕووی
سەربازییەوە یەكێكە ل��ەو پێشنیارانەی كە هەیە،
بەاڵم من دەترسم و هۆشدارییش دەدەم لەوەی كە
بەردەوامی و نەپساویی ئەوانەی ،كە بارگاوین بە
ه��زری ڕێكخراوی قاعیدە وا بكەن ئەگەرچی ئەم
ڕێكخراوە بەسەربازییش لەناوببرێت ،ب��ەاڵم هزر
و گەراكەی هەر دەمێنێتەوە و لەناوناچێت ،وەك
دەبینیین وایە!
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ئایا دەوڵەتەكان لە سەردەمەكانی ئایندەدا و لە
سااڵنی داهاتوودا چۆن شەڕی دژی تیرۆر دەكەن؟
ئەمە پرسێكە من ناتوانم وا بەو ئاسانی و سادەییە
قسەی لەسەر بكەم و خاڵ بخەمە سەر پیتەكانی،
ب��ێ��گ��وم��ان ف��ێ��رك��ردن��ی��ش ب��ژاردەی��ەك��ی ت���رە ،ب��ەاڵم
نموونەیەكی تر بوونی هەیە ،كە دەكرێت قسەی لەسەر
بكەم ،ئەویش ئەو شەڕە خوێناوییەیە كە سوپای
بەریتانیا ئەنجامیدا ،دژی سوپای كۆماری ئیرلەندا
لە ئیرلەندای باكوور ،كە ئەو ماوەیە بە سەردەمی
ڕاڕایی ناونراوە ،دەزگای هەواڵگریی بەریتانی ()MI6
توانیی سەركەوتووبێت ،لەوەدا كە (كەناڵی پشتەوەی
ج��ەن��گ) ك��ە ناوێكی هەواڵگریی تایبەتە ل��ە ك��اری
سیخوڕیدا لەم جەنگەدا بەدیبهێنێت ،كە ئەم كەناڵە
ێ
كەناڵی پەیوەندییە نهێنییەكانە ،دواجاریش چەلەحان 
و واتەواتیشی دروستكرد ،بەاڵم لهكۆتاییدا ئاشتی
بەرقەرار ب��وو ،س��ەرەڕای ئ��ەوەی كە تا ئێستایش
حاڵەت و ڕووداوی جۆراوجۆری تیرۆر لەو واڵتەدا
ه��ەن ،ب��ەاڵم ه��ەر (ڕێككەوتننامەی هەینیی م��ەزن)
هەروەك بەو شێوەیە ناونرابوو ،تا ئێستایش كاری
ێ ك���راوە ،ب��ەاڵم گفتوگۆكردن
پێدەكرێت ،جێبەج 
لەگەڵ ڕێكخراوی قاعیدەدا بەم شێوازە ئەگەرێكی
مەحاڵە ،چونكە ئەم ڕێكخراوە سەركردایەتییەكی
گشتی و ناوەندی نییە ،لەوانەیە ڕێككەوتننامەی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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كاتی و ناوچەیی بكرێت ئەنجامبدرێن ،بەاڵم گومان
ل���ەوەدا نییە ،ك��ە ڕێ��ك��خ��راوی قاعیدە كێشەیەكی
نێودەوڵەتییە ،مەگەر بە هەوڵی نێودەوڵەتی! ئەگەر نا
چارەسەریشی نییە!
گۆڕانی ڕۆڵی كەسەكان:

لە ساڵی 2007دا ،دەزگای هەواڵگریی بەریتانی
( )MI6گوتی :ئ��ەوان چاودێریی وردی زیاتر لە
 2000چاالكوانی ڕێكخراوی قاعیدە دەك��ەن ،كە
هاوكاری و دارایی وەردەگرن لە تۆڕێك خەڵكی وا،
كە زیاترن لە  20هەزار كەس و هاوسۆزن لە گەڵ
ئەو ڕێكخراوە و ه��زرە توندئاژۆكەیدا ،س��ەرەڕای
ئەوەی كە هەندێك لە ئەندامانی ڕێكخراوی قاعیدە
ه��اوڕێ و هاوخەباتەكانیان دەن��اس��ن ،ب��ەاڵم هەر
زۆرینەیان وەك شانەی سەربەخۆ كاردەكەن و
كەمتر یەكتری دەناسن ،ئ��ەوەی شایانی باسە لەم
بابەتەدا ئەوەیە ،كە لە ماوەی شەڕی سارددا نزیكەی
%85ـی ،كارەكانی دەزگای ئاساییش( )MI5تایبەت
بووە بە بواری قەاڵچۆكردنی كاروباری سیخوڕی،
كارە هەواڵگرییەكانی دژبەرەكانیان ،بەاڵم لەمڕۆدا
%85ـ��ی ،دارای��ی دەزگ��ای هەواڵگریی بەریتانی لە
ك��اروب��اری قەاڵچۆكردنی ت��ی��رۆردا خەرجدەكرێت،
بیروباوەڕم وای��ە كە ئەم ئاڕاستەیە تا ماوەیەكی
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زۆرتریش هەر بەردەوام دەبێت ،بەرەوپێشچوونی
ت��ری ل��ەم ج��ۆرەی��ش ل��ە جێگاكانی ت��ری جیهاندا
بەدیدەكرێت ،كە تیایاندا دەوڵەت هەیە كە تا ئێستا
سەركەوتوو بووە لەوەیدا ،كە توانیویەتی مەترسی
ك��ردەوەی تیرۆریستی لە واڵتەكەی دووربخاتەوە،
یاخود زۆر كەمی بكاتەوە.
بێگومان تێگەیشتن لە ئامانجی هەرگرووپێكی
تیرۆریستی وا دەكات ،كە كەسانی شارەزا و پسپۆڕ
بە ئاسانتر بتوانن كردەوەی پێچەوانەی گونجاو لە
بەرامبەریدا بگرنەبەر ،هەندێك جاریش ئەم تێگەیشتنە
هاوكارە بۆ ئاشكراكردنی خاڵەكانی الوازیی گرووپە
تیرۆریستییەكان ،دواجار بەم هۆیەوە گونجاویشە كە
كۆنترۆڵی ئەو خااڵنە بكرێت ،بەاڵم وا دەردەكەوێت
كە ڕێكخراوی قاعیدە هیچ ئەجێندایەكی سیاسی لەخۆ
ناگرێت ،هەرچەندە ئەو سەركردانەی كە زۆر قسە و
لێدوانیان هەیە لەم بارەیەوە ئەوەیان دەربڕیوە ،كە
سیاسەتێكی گرتووەتەبەر كە هەڵقواڵوی ڕاڤەكردنی
ئەوانە بۆ ئایینی پیرۆزی ئیسالم! و چاودێران و
پسپۆڕان زۆر بەباشی ڕەوت��ی بەرەوپێشچوونی
ڕێكخراوی قاعیدە لە ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا
لە كێو و دۆڵ و ناوچە شاخاوییەكانی ئەڤغانستاندا
دەزان����ن ،ئ��ەو س���ەردەم���ەی ك��ە چ��ەن��دی��ن گ��رووپ��ی
هاوسۆزی جۆراوجۆر لەگەڵ ئەم ڕێكخراوە چوونە
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ێ و لە ڕیزی گرووپە (موجاهیدینەكان) خۆیان
ئەو 
بینییەوە ،كە شەڕیان دەكرد دژی یەكێتیی سۆڤیەت
لە هەشتاكانی سەدەی ڕابردوودا ،ئەمە مێژوویەكی
دوورودرێ������ژە و پ��س��پ��ۆڕان��ی ئ��ەم ب���وارە بەباشی
ئاگادارن لێی ،بەاڵم لە گەڵ ئەمەیشدا ئێستا ئەو
كەسە پسپۆڕانە كەمن ،كە بتوانن بەوردی شیكاری
ئ��ەوە بكەن ،كە دەرهاویشتەی دوای ئ��ەم بیست
ساڵە و بەرەوپێشچوونەكانی چییە و چۆنە؟! و من
ڕام وایە كە هزری ڕێكخراوی قاعیدە تا ماوەیەكی
زۆری سەدەی بیست و یەكەمیش هەر دەمێنێتەوە
و لەژێر چەندەها ناوی دیكەی جۆراوجۆردا تەنانەت
گەشەیش دەكات.
هێزە تایبەتەكان و پڕۆسە تایبەتەكان:

ئ���ەم���ڕۆ ج��ی��ه��ان��ی ك����اری ه���ەواڵ���گ���ری ب��ووەت��ە
ه��اوب��ەش و ه��اوك��ارێ��ك��ی زی��ات��ر ل��ە ج��اران��ی هێزە
تایبەتە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان ،ئ��ەو ی��ەك��ەی پۆلیسانەی
كە ئاسایشی واڵت دەپ��ارێ��زن ،یەكەكانی تریش
كە هەریەكە و ئەركێكی تایبەتیان لەسەر شانە،
ئ��ەم بەرەوپێشچوونەیش شتێكی ن��وێ نییە ،بۆ
نموونە دەزگای هەواڵگریی ناوەندی چەندین ساڵە
بەشێك ب��ەڕێ��وەدەب��ات ،ك��ە ن��اوی ن��اوەت��ە ژووری
پڕۆسە تایبەتەكان ( ،)SADب��ەاڵم هەماهەنگیی
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نێوان ئەو الیەنانەی كە بایەخدەرن بەم بوارە لەم
پڕۆسەیەدا لەمڕۆدا زیاتر باڵوبوونەتەوە ،ئەمڕۆیش
شتێكی نامۆ نییە ،كە چەندین سیخوڕی تایبەتیی
دەزگ��ا هەواڵگرییەكان ببینین ،كە هاوشان لەگەڵ
ێ
یەكە سەربازییەكاندان ،كە ئەركی تایبەتیان پ 
سپێردراوە و جێبەجێی دەك��ەن ،بەاڵم ئەم ئەركە
هەروا ئاسان نییە و مەترسیدارە ،پێش ئەوەی كە
بەریتانییەكان دەس��ت بخەنە ناو ئەو كێشمەكێش
و گرفتەی كە پەیوەندیدارە بە كاروباری لیبیاوە،
گرووپێكی سیخوڕی تایبەتی هێزی تایبەتی بەریتانیا
ل��ەگ��ەڵ چ��ەن��دی��ن س��ی��خ��وڕی دەزگ����ای هەواڵگریی
بەریتانی ( )MI6لە دەشتێكی نزیك شاری بەنغازیدا
دابەزین ،بە هیوای دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ
ئ��ەو چ��ەك��داران��ەی ك��ە ل��ەو ش����ارەدان و سەرقاڵی
جەنگن ،ئ��ەم��ە پێش دەسپێكردنی ئۆپەراسیۆنی
( ،)Ellamy Operationچەكدرانی ئۆپۆزسیۆن
ل��ەو ن��اوچ��ەی��ەدا ئ��ەم س��ی��خ��وڕان��ەی بەریتانیایان
دەستگیركردن ،هەرچییان پێبوو دەستی بەسەردا
گیرا ،ئەم ڕووداوەیش بۆ لەندەن زۆر شەرمهێنەر
بوو ،بەاڵم لە هەمووی گرنگتریش ئەوەیە ،كە ئەم
دەستە بەریتانییە لەم پڕۆسەیەدا چەندین ڕەمز و
جفرەی زۆر گرنگی تایبەت بە دەزگای هەواڵگریی
بەریتانیایان لەدەستدا.
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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لەگەڵ بەرەوپێشچوونی جیهانی سیخوڕایەتی و
هەواڵگری لە سااڵنی ئایندەدا ،وا دەبینم كە سنورەكان
ئاڵۆزن دەبن و دەچنەوە بە ناو یەكتریدا و ناڕوونن
لەنێوان ك��اری دەزگ��ا سیڤیلییەكانی وەك دەزگ��ای
هەواڵگریی بەریتانی ( )MI6و دەزگ��ای هەواڵگریی
سەربازی و هێزە تایبەتەكاندا ،و هەروایش دەرچوو
و گۆڤاری ( )EYE SPYبەم دواییانە هەواڵێكی وای
دەسكەوت ،كە زانیارییەكانی ناوی ئەوە دەگەیەنن كە
پەنتاگۆن پ��ڕۆژەی هەبووە ،كە دەكرێت دەستبكەن
بە دروستكردنی یەكەم هێزی شەڕكەر كە لەڕووی
سەربازییەوە ئاستێكی گونجاویان هەبێت و پێكهاتبێت لە
سەربازی پسپۆڕ ،كە كۆكەرەوەی زانیاریی هەواڵگری
بن ،ئەو دام��ەزراوەی��ەی كە لهپشت ئەم پڕۆژەوەیە
دەزگ��ای هەواڵگریی بەرگرییە( ،)DIAئەم پڕۆژەیە
تا ئێستایش ه��ەر سەرقاڵن پێوەی و توێژینەوەی
لەسەردەكەن ،دواجار ئەم هێزە بە هەزاران كەسی
پێویست دەبێت و پێوەی دەلكێن ،توانای ئەوەی دەبێت
كە بەپەلە باڵوببێتەوە بە مەبەستی دستوەردان لەو
پرسانەی ،كە پێویستیان بە پڕۆسەی سەربازی و
كۆكردنەوەی زانیاریی هەواڵگری هەیە ،هەروەها ئەم
هێزە دەبێتە جێگای چاولێگەریی واڵتانی تریش و لە
ئاییندەدا لەوانەیه هەنگاوهەڵبگرن بۆئەوەی ئەوانیش
هێزێكی تۆكمەی لەم جۆرە دروستبكەن.
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ماوەیەكە دەزگ��ای سیخوڕایەتی و هەواڵگریی
بەریتانی ،ی��ان ڕاستتر بڵێین دەزگ��ای هەواڵگریی
دەرەوەی بەریتانی ( )MI6هەڵدەستن بە تۆكمەكردنی
ئەندامان و سەرچاوەكانی توانای دووهێزی خاوەن
توانا ،كە ئەوانیش هێزی تایبەتی ئاسمانی( )SASو
هێزی تایبەتی دەریایین( ،)SBSئەو سەربازانەی كە
لەم دوو هێزە تایبەتە هەڵدەبژێردرێن وەك كوڕی
نموونە لە یەكەیەكی بچكۆلەی تایبەتدا دادەنرێن،
ئ��ەوەن��دە بڵێین بەسە كە ئەمانە لە بوارێكی زۆر
ترسناكدا ك��اردەك��ەن ،كە ئەویش ب��واری ك��ردەوە
ڕەشەكانە ( ،)Black Opsلەم بارەیشەوە بابەتی
ب�ڵاوك��راوەی زۆر ب��ەردەس��ت نین ،كە ب��اس بكەن
دەرب���ارەی ئ��ەو ئەركانەی كە ئ��ەم هێزە تایبەتانە
جێبەجێیان دەك��ەن ،بەاڵم كۆكردنەوەی زانیارییە
هەواڵگرییەكان لە ڕێگەی هێزە سەربازییەكانەوە
ئاماژەیەكە ،كە گوزارشتدەكات ،لەسەر ئەوەی كە
سروشتی كارەكەیان مەترسیدارە ،بەاڵم سەبارەت
بە زۆرینەی زۆری ئەو كارمەندانەی كە لە بواری
هەواڵگریدا كاردەكەن ،كارەكەیان نۆرماڵ و ئاساییە
و ئ���ەوان ل��ەس��ەر میتۆدێك ك���اردەك���ەن ،ك�� ه وەك
كارێكی بازرگانی وایە ،بەاڵم ئەم كارە بە تێڕوانینی
ك كەس هەر سروشتی وایە و مەترسیدارە
هەندێ 
و بیانووهەڵناگرێت ،كە گوایا بێخەمە و گرفتی تیادا
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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نییە! بۆیە ئامۆژگاریی زۆر ئاڕاستەی كارمەندانی
ئ��ەم ب��وارە دەك��رێ��ت ،كە دەبێت زۆر زۆر نهێنیی
پیشەكەی خۆیان ب��ش��ارن��ەوە ،ی��ان النیكەم ئەگەر
زان��را بە كارەكەیان با لە سنووری خێزانەكەی و
هاوسەرەكەی تێپەڕنەكات ،ئەم كارەیش شتێكی
لۆژیكییە ،دەزگای هەواڵگریی دەرەوەی بەریتانی
( )MI6هۆشداریدایە كاندیدە نوێیەكان ل��ەوەی ،كە
پەیوەندی پێوەبكەن لە ڕێگەی كەسی سێیەمەوە،
چونكە ئەگەر پەیوەندیكردنەكە ڕاستەوڕاست نەبێت
لەوانەیە گرفت دروستبكات و لەمپەر بهێنێتە ڕێگای
كاركردنەكەی!
شتێكی زۆر دەگ��م��ەن��ە ك��ە ه��ەواڵ��ی ك��وژران��ی
سیخوڕێك و یان بەرپرسێك و یان كاركەندێكی
ه��ەواڵ��گ��ری بخوێنینەوە ،ل��ە كاتێكدا ك��ە پڕۆسەی
لەم ج��ۆرە بە ب��ەردەوام��ی ڕوودەدات ،بە درێژایی
م��ێ��ژووی��ش س��ی��خ��وڕ و ك��ارم��ەن��دەك��ان��ی دەزگ���ا
هەواڵگرییەكان كوژراون ،یان دوای دەستگیركرانیان
ڕاستەوخۆ ل��ەس��ێ��دارەدراون ،ب��ەاڵم دەس��ت��ەواژەی
(سیخوڕ) وشەیەكی هەڵگری سۆزدارییە ،واتە ئەم
كەسە ه��اوس��ۆزە ل�� هگ��ەڵ ڕەوتێكی دی��اری��ك��راودا،
ئەوەی جێگەی داخە ئەوەیە ،كە دەزگا میدیاییەكان
و بهتایبەت ڕۆژئ��اوای��ی��ەك��ان ب��ۆ هەركەسێك كە
كاربكات لە بەرژەوەندیی الیەنێكی هەواڵگریدا بە
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وش��ەی (سیخوڕ) ئ��ام��اژەی بۆ دەك���ەن ،بەڕاستی
ئەمەیش كارێكی نالۆژیكییە ،لەم ب��وارەدا نزیكەی
%75ی ،كارمەندانی دامەزراوەكانی وەك ()C.I.A
و ( )MI6بەشداریدەكەن ،لە كاروبارە گشتییەكاندا،
هەروەها لەم نێوەندەدا كەسانی تریش هەن كە لە
بواری شیكاریی هەواڵگری و هاوكاری و پشتیوانیدا
كاردەكەن ،تەنیا چەند كەسێكی كەم هەن ،كە بەكردار
لە بواری كۆكردنەوەی زانیاریدا كاردەكەن.
جادووی ڕەش:

لە بواری هەواڵگریدا بابەتێك هەیە ،كە بە (هونەری
ڕەش و یان جادووی ڕەش) ناونراوە ،كە زۆرجار
ئەو بابەتانەی جیهانی هەواڵگری دەگرێتەوە ،كە زۆر
ئاڵۆز و تاریك و ش��اراوە و نەزانراون ،لەوانەیش
بابەتی تاوانەكان و تیرۆركردن ،هەروەها شتێكی
زۆر دەگمەنیشە ،ك��ە ه��ەواڵ��ی م��ردن��ی سیخوڕێك
و ی��ان بەرپرسێك و ی��ان كارمهندێكی هەواڵگری
بخوێنینەوە ،ك��ە ل��ە كاتی ك��ارەك��ەی��دا مردبێت ،لە
كاتێكدا ڕوودان��ی شتی لەم جۆرەیش زۆر دەگمەن
نییە ،لە كاتی گرفتەكاندا كارمەندەكانی هەواڵگری
لە ناوچە مەترسیدار و گرفت لەسەرەكاندا باڵو
دەك��رێ��ن��ەوە ،بە مەبەستی ك��ۆك��ردن��ەوەی زانیاریی
ب��ەس��وود ،ب��ەم دواییانەیش ئ��ەوە ب��ووەت��ە شتێكی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ئاسایی ،كە كارمەندی سیڤیل بوونیان هەبێت لەگەڵ
هێزە سەربازییەكاندا و لەگەڵیاندا كاربكەن ،و بەسەر
دیواری یادگاریی دەزگای هەواڵگریی ناوەندی 103
ئەستێرە هەن ،كە ئەمە گوزارشتە لەسەر وێناكردنی
یادی ئەوانەی ،كە لە ڕێگای خزمەتكردنی نیشتیماندا
گیانیان بەختكردووە ،ب��ەاڵم ئەم ژمارەیە لە زۆر
ڕووداوی ئاشكرا و بۆ كارمەندی زۆر ناسراو و
لێهاتوو وەرگیراوە ،چونكە سەدان كارمەندی سەر
بە دەزگ��ای هەواڵگریی ناوەندی هەن ،كە لە كاتی
جێبەجێكردنی ئەركەكانیاندا مردوون ،لەوانە زیاتر
لە  30كەس لە كۆمپانیای هێڵی ئاسمانیی ئەمهریكا
( )Air Americaك��ە ئێستا ئ��ەم دام���ەزراوەی���ە
ب��ەم ن���اوەوە ن��ەم��اوە ،كە پێشتر س��ەر بە دەزگ��ای
هەواڵگریی ناوەندی بوو ،وە لە مانگی نۆڤەمبەری
ساڵی 2011دا ،وەزیری دەرەوی بەریتانیا (ولیەم
ه��ی��گ) ب��هڕاش��ك��اوی ئ���ەوەی درك��ان��د ،ك��ە چەندین
كارمەندی هەواڵگریی بەریتانیا لە كاتی جێبەجێكردنی
ئەركەكانیاندا مردوون!
بەكرێگیـراو یان كارمەند؟

سروشتی كەسی كارمەند وایە ،كە بە شێوەیەكی
ڕاس��ت��ەوخ��ۆ ل��ە دەزگ���ا ه��ەواڵ��گ��ری��ی��ەك��ان و ی��ان لە
دام����ەزراوە حوكومییەكان دادەم��ەزرێ��ن��رێ��ت ،بەاڵم
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بەكرێگیراو بەزۆری بە مەبەستی بە سیخوڕكردنی و
بەكارهێنانی بۆ كۆكردنەوە و گواستنەوەی زانیاری
دەخرێتە بواری كاركردنەوە ،بەكرێگیراو دەگونجێت
ك��ە م��ووچ��ەی��ەك ی��ان م��زە و بەخششێك ل��ە پای
كارەكەی بیدرێتێ ،بەاڵم ناخرێتە ناو لیستی مووچەی
دەزگا هەواڵگرییەكانەوە ،هەروەها چەندین جۆری تر
بەكرێگیراو هەن ،هەر لەوانەوەی كە بەكرێگیراون
ب��ۆئ��ەوی ك��ە گ��رف��ت و ژاوەژاو دروس��ت��ب��ك��ەن ،تا
ئ��ەو ب��ەك��رێ��گ��ی��راوان��ەی ك��ە خەریكی كارێكی زۆر
س��ادەن ،وەك گواستنەوەی نامەیەك ،لەو حاڵەتە
سیخوڕیانەیدا كە زۆر ئاڵۆزن دەكرێت كە كارمەندی
هەواڵگری وەك بەكرێگیراو و سیخوڕێك مامەڵە
بكات ،ئەگەر هاتوو لەالیەن دەزگایەكی هەواڵگریی
بێگانەوە سازمان درابوو ،كە لە بەرژەوەندیی ئەوان
كاربكات ،بەاڵم لێرەدا دەبێت ئەوە بزانین ،كە ژمارەی
ئەو بەكرێگیراوانەی كە دەكوژرێن ،زۆر زۆرترن لە
ژمارەی ئەو كارمەندانەی هەواڵگری كە لەناودەبرێن،
لە گۆڕەپانی كاری هەواڵگری وەك واڵتی ئەڤغانستاندا
زۆر لەوانە ك���وژران ،كە تۆمەتی ئ��ەوەی��ان لەسەر
بوو ،كە بەكرێگیراون و كار بۆ بەرژەوەندیی دەزگا
هەواڵگرییەكانی ڕۆژئاوا دەكەن ،ڕێكخراوی قاعیدە
و بزووتنەوەی تاڵیبان جێبەجێكاری سەرەكی بوون
لە كوشتنی ئەو جۆرە تۆمەتبارانەدا.
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ژمارەی وردی ئەو كارمەندە هەواڵگرییانەی ،كە
لە كاتی ڕاپەڕاندنی كارەكانیاندا ك��وژراون كارێكی
سەختە و ب��ەو ئاسانی و وردەكارییە ئ��ەو دات��ا و
سەرژمێرییانە دەس��ت ناخرێن ،ب��ەاڵم سەبارەت
ب��ەوان��ەی كە ب��ەش��دارن لە ك��ۆك��ردن��ەوەی زانیاریی
هەواڵگری بە شێوەیەكی پێشكەوتووانە ،بەڕاستی
كاری ئەمانە وەك پیشەیەكی سەخت و ترسناك و
ئاڵۆز دادەنرێت ،لەبەرئەوەی كە هەواڵگری مرۆیی
( )HUMINTتا ئێستایش كارێكە خواستی لەسەرە،
ێ ل���ەو ك��ەس��ان��ە خ��ۆش
ب��ێ��گ��وم��ان ك��ە س����ەدەی ن���و 
نابێت ،كە كاری هەواڵگری دەكەن لە بەرژەوەندیی
دەوڵەتێكی بێگانە و ئەوانەی تۆمەتباردەكرێن بەم
ناپاكییە یان دەستگیردەكرێن ،ڕەحمیان پێناكرێت
و لێبوردن نایانگرێتەوە ،پێویست ناكات ئەوەیش
دەرب��ب��ڕی��ن ،ك��ە ل��ەڕاس��ت��ی��دا زۆرب����ەی ئ��ەم بابەتە
بەستراوەتەوە بە بارودۆخی كردەیی ئەم پرسەوە،
ه��ەروەه��ا ب��ەو جێگەیەوە ك��ە ڕووداوەك�����ە تیایدا
ڕوویداوە ،پەڕتووكە مێژووییەكان پڕن بە چیرۆكی
ئەو تاوانە نامۆ و سەیرانەی ،كە تا ئێستایش هەن
و چارەسەری كۆتاییان بۆ نەكراوە ،زۆرجاریش
كارمەندانی هەواڵگری گرتووهتەوە و تووشی بوون،
لیستی تاوانەكان دەرخەری ئەو ڕاستییەیە كە ئەم
پرسە تا ئێستایش لە ب��واری پیشەی هەواڵگریی
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ه��اوچ��ەرخ��دا ڕوودەدات ،ب���ەدواداچ���وون ب��ۆ ئەم
ڕووداوان����ە و لێكۆڵینەوە لێیان كارێكی سەختە،
چونكە حاڵەتی زۆر و هەمەجۆری ئەم تاوانانە لەژێر
مانشێتی ئەو بابەتانەدا ڕوودەدات ،كە بە یاسای
نهێنییە فەرمییەكانی دەوڵەتان دان��راوە و ناسراوە،
هەواڵگریش دەگرێتەوە ،بەاڵم لێرەدا پێمباشە كە
بەكورتی چوار ڕووداو باسبكەم ،كە تەنیا لە یەك
ش��اردا ڕووی��ان��داوە كە ئەویش شاری لەندەنە ،لە
ڕووداوەكانیشدا لەوە دڵنیا دەبینەوە ،كە بە بێگومان
دەستی دەزگا هەواڵگرییەكانی تیادایە و تێوەگالون
تیایاندا.
ل��ە س��اڵ��ی 1969دا ،و ل��ە ل��ووت��ك��ەی ش��ەڕی
س�����ارددا س���ەرك���ردەی ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ی ب��ول��گ��اری��ا
(جۆرجی ماركۆف) جیابوویەوە و لە بولگاریاوە
هەڵهات بۆ ش��اری ل��ەن��دەن ،هەلی بۆ ڕەخسا كە
وەك ڕۆژنامەنووس و بێژەر كاربكات لە ڕادیۆی
بەریتانیا( ،)B.B.Cزۆرب��ەی ئەو ڕاپۆرتانەی ،كە
ئ��ەو دەیخوێندنەوە دژی ئ��ەو ئۆپۆزسیۆن بوون
و شیوعی نەویستیە بوو ،كە خۆی بانگەشەی بۆ
دەكرد! و لە 7ـی ،سێبتەمبەری 1978دا( ،جۆرجی
ماركۆف) لە وێستگەیەكدا چاوەڕێی ئەوەی دەكرد،
ك��ە س���واری ئۆتۆمبێلێك ببێت ل��ە ن��اوچ��ەی پ��ردی
(واترلو) ،تا بیگەیەنێتە بارەگای ڕادی��ۆ لە كۆشكی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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(بوش ه��اوس) ،لە كتوپڕێكدا هەستی بە ئازارێكی
توند كرد لە ڕانیدا ،هەر لەو كاتەیشدا كابرایەكی
نامۆ بە نزیكیدا تێپەڕی! و بە دەسكی چەترەكەی
ێ هەستی بە بەرزبوونەوەی
پیایدا كێشا! هەر لەو 
پلەی گەرمای الشەی كرد و دوای سێ ڕۆژ مرد!
كاتێك كە پزیشكان هەستان بە شیكاركردنی الشەی
پارچەیەكی بچوكیان لە ڕانیدا دۆزییەوە ،كە پڕبوو
لە م���اددەی ژەه���راوی (ڕایسین) ،و ك��اب��رای بكوژ
بەكرێگیراوێكی سیخوڕی بولگاری بوو ،كە لەالیەن
دەزگای هەواڵگریی سۆڤیەتییەوە( )K.G.Bكڕدرابوو،
كۆدی ناوی بكوژەكە (بیكادیلی بەكرێگیراو) بوو!
لە ساڵی 2013دا ،لێكۆڵینەوە ئەنجامدرا سەبارەت
بە مردنی ئەفسەرێكی پێشووی دەزگای هەواڵگریی
س��ۆڤ��ی��ەت��ی( )K.G.Bو ڕووس�����ی( ،)FSBك��ە ن��اوی
(ئەلیكساندەر لیتفیننكۆ) بوو ،لە لەندەن( ،لیتفیننكۆ)
ئۆپۆزسیۆنێكی زۆر دی���اری (ك��رم��ل��ن) ب���وو ،بە
مەبەستی خۆپاراستن لەگەڵ هاوسەرەكەی (مارینا)
لە دەوروبەری ساڵی  2000ڕۆشتبوویە بەریتانیا و
لەوێ دەژیا ،لە ساڵی 2006دا ،هاوڕێیەكی پێشووی
لە دەزگای هەواڵگریی سۆڤیەتی( )K.G.Bلە لەندەن،
چاوی پێی كەوتبوو ،لە هۆتێلی (میلینیۆم) پێكەوە
چاییان خ��واردب��ووی��ەوە ،بۆ بەدبەختی ماددەیەكی
ژەهراویی كوشندەی (بۆلۆنیۆم)210یان ،كردبوویە
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ناو شەرابەكەیەوە ،كە ماددەی لەمە زیاتر بۆ بابەتی
سەربازی بەكاردەهێنرێت ،دواجار (لیتفیننكۆ) دوای
مانگێك مرد ،لە مانگی یەنایری 2013دا ،ئەو ڕاستییە
ئاشكرا بوو ،كە لە بنەڕەتدا (لیتفیننكۆ) بەكرێگیراوی
دەزگای هەواڵگریی دەرەوەی بەریتانی ( )MI6بووە
و لە بەرژەوەندیی ئەواندا كاری كردووە.
و ه��ەروەه��ا ه��ەر ل��ەم ب���وارەدا حاڵەتێكی تری
مردنی سەیر هەیە ،كە لە لەندەن ڕوویداوە ،لە مانگی
ئۆگستی 2010دا ،كە دووچاری كارمەندێكی دەزگای
هەواڵگریی دەرەوەی بەریتانی ( )MI6بوو ،بە ناوی
(جاریس ویلیامز) ،كە وەك كارمەندی كۆمپیوتەر
و بواری جفرە كاریدەكرد ،لەالیەن سەركردایەتیی
پەیوەندییە حوكومییەكان( )GCHQڕاسپێردرابوو،
كە لە بەرژەوەندیی دەزگ��ای هەواڵگریی دەرەوەی
بەریتانی ()MI6دا ،كاربكات .ئەو لە خانوویەكی هێمندا
دەژیا كە موڵكی ئەو دەزگایە بوو ،لە ناوچەیەكی
بااڵدا بوو بە ناوی (بیملیكۆ) ،و دوای لەكاركەوتنی
تەواوی ئامێرە پەیوەندییەكانی داوا لە پۆلیس كرا،
كە سەردانی خانووەكەی بكەن ،كەچی پۆلیسەكان
كە هاتن الشەی (ویلیامز)یان ،بەمردوویی دیتەوە،
دەبینن وا خراوەتە ناو جانتایەكی وەرزشی و كیلۆن
دراوە و لە حەمامەكەدا فڕێدراوە ،لە ساڵی 2012دا،
پزیشك ڕاپۆرتی خۆیی باڵوكردەوە ،كە ئەو تاوانی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا

71

بەرامبەر ئەنجامدراوە و ك���وژراوە ،شتێكی نزیك
لە دڵنیاییە كە الیەنی سێیەم بەشداریكردووە ،لە
كوشتنی ئەودا ،بەپێی زانیارییەكانی گۆڤاری EYE
 SPYئەوە هاتووە ،كە (ویلیامز) بەشداریكردووە لە
پڕۆسەیەكی هاككردنی بواری سایبیریدا ،هەر بەو
هۆیەشەوە ڕووبەڕووی مەرگ بووهتەوە!
سەیرترینی ڕووداوەكانی كوشتن لەم سااڵنەی
دوای��ی��دا ڕووداوی ك��وژران��ی ملیاردێری میسری
(ئەشرەف مەڕوان) بوو ،كە ئەم كابرایە لە شوقەیەكی
مۆدێرندا لە ناوچەی (مایفیر)ـی ،لەندەن دەژیا ،بەپێی
ئەو هەواڵەی كە زیاتر پشتڕاست ك��راوەت��ەوە ئەم
كابرایە بەهۆی دەستنووسی پەڕتووكێكی خۆیەوە
ك��وژرا ،كە هێشتا بە چاپی نەگەیاندبوو ،جۆرەها
باسی نهێنی تێدا وروژاندبوو ،كە لەالیەن ئەوانەی كە
پەیوەندیداربوون پێیەوە پێیان هەزم نەكرا و دواجار
بووە سەرەخۆری خۆی ،وە لەم پەڕتووكەدا درێژایی
ژیانی خۆی و بازرگانییەكەیی باس كردبوو ،خەریك
ب��وو دەگەیشتە كۆتایی پەڕتووكەكە ،لەڕاستیدا
ئەم كابرایە ئەفسەرێكی پلەبااڵی پێشووی دەزگای
هەواڵگریی میسری بوو ،و دەگوترا كە هاوكاریی
دەزگ����ای م��ۆس��ادی ك����ردووە ل��ە م����اوەی ش��ەڕی
ئۆكتۆبەردا لە ساڵی  1973و جۆرەها زانیاریی
ه��ەواڵ��گ��ری هەستیاری پ��ێ��داون ،ب��ەاڵم دەس��ەاڵت��ی
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میسر ئەم تۆمەتانەی ڕەتكردەوە ،لە 27ـی ،یۆنیۆی
2008دا ،دراوسێكەی الشەكەی ئەوی ئاشكراكرد،
لە ڕۆژی نیوەڕۆدا و لە شوقەكەی خۆیدا ،لە كۆشكی
(كارڵتۆن هاوس تیراس) و بەپێی ئەوەی دەركەوتووە
م���ەڕوان ل��ە ب��ەرزای��ی��ەوە ك��ەوت��ووهت��ە خ����وارەوە و
تووشی جۆرێك لە شەلەل ب��ووە ،توانای نەبووە
بگاتە ئەو جێگا بەرزەی كە لە خەیاڵیدا بووە دەستی
بگاتە الی ،ناچار ویستوویەتی ئەو قاپی گوڵدانەی
كە لەوێدا هەبووە بیخاتە ژێر پێی ،لە ڕووداوێكی
تەمومژاویی ل��ەم ج��ۆرەدا ك��ەوت��ووە و بە هۆیەوە
گیانی لەدەستداوە ،جا ئەگەر پزیشكەكانی شیكاری
خۆڵیان بە پێاڵوەكەیەوە بدۆزیایەتەوە ،ئەوا ئەمە
دەبووە بەڵگە لەسەر ئەوەی كە خۆی كوشتووهتەوە،
ب��ەاڵم سەیروسەمەرەیی ئەم بابەتە ل��ەوەدای��ە ،كە
پێاڵوەكانی ن��اوب��راو لە ژوورێ��ك��ی بنكەی پۆلیسدا
شاردرابوونەوە ،دواتر ئیتر نەبینرانەوە! هەروەها
ئەو پەڕتووكە دەستنووسەی كە لێوان لێو بوو لە
نهێنی دەربارەی ژیانی خۆی و كاركردنی ئەو وەك
سیخوڕێكی بەتوانا و نموونەیی ئەویش ونبوو ،كەس
نەیزانی چی بەسەرهات! تا ئێستایش چارەنووسی
ئەم دوو شتە زۆر گرنگ و پەیوەندیدارە بە ژیان
و مەرگی ئەوەوە (پێاڵوەكە و پەڕتووكەكە) هەروا
بەئاڵۆزی لە بەرچاو ونبوون و نەدۆزرانەوە ،چەند
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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شایەتحاڵێكیش كە بەو دەوروبەرەدا بوون تێبینییەكی
زیاتر دەخەنە سەر ئەم پرسە و ئەوەیان دركاندووە،
كە دووكەسیان دیوە كە شێوەیان لە شێوەی خەڵكی
دەوروبەری دەریای سپیی ناوەڕاست بووە ،لە الی
سەرووی شوقەكەوە بوون و دوای ماوەیەكی كەم
ئیتر نەبینراونەتەوە! سەرۆكی لەكاركەوتووی میسر
حوسنی موبارەك و هەروەها سەرۆكی دەزگ��ای
هەواڵگری عومەر سڵێمان لە ئاپۆرای پێشوازی و
ناشتنی مەڕواندا بەشدارییان كرد ،كە ئەمە بەڵگەی
گرنگیی مەڕوان دەردەخات.
لە وردبوونەوەیەكی قووڵ و پسپۆڕانەدا لە هەر
ڕووداوێ��ك��ی لەم ج��ۆرە دەكرێت كەسی شیكاركار
ه��ۆك��ارێ��ك ل��ە پشتی ه���ەر ج���ۆرە م��ەرگ��ێ��ك��ی ل��ەم
ج��ۆرەوە بدۆزێتەوە ،ب��ەاڵم دۆزی��ن��ەوەی هۆكاری
مەرگ نابێتە پاساو بۆ دروستیی ئەنجامدانی ئەو
تاوانە ،بەاڵم پێناسی ئەوانە ئاشكرادەكات ،كە هەم
ئەنجامدەر بوون و هەم بڕیاردەری سەرەكی بوون
لە ئەنجامدانی ئەو تاوانە ،هەروەها هۆكاری ناودڵی
ئەوان بۆ جێبەجێكردنی ئەو كردەوەیە ئاشكرادەكات،
بێگومان ئەو ڕووداوانەی كە ئاوقەی كارمەندەكانی
ه��ەواڵ��گ��ری دەب��ێ��ت ،دەك��رێ��ت ل��ە هەرجێیەكی ئەم
سەرزەوییەدا ڕووب��دەن ،بەاڵم ئایا ئەم ڕووداوان��ە
پەیوەستن بە كردەوەكانی هەواڵگرییەوە لەمڕۆدا،
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هەروەها گرفت و كێشە بوون لە دوێنێدا؟ لەوانەیە
لەسەر دەزگاكانی هەواڵگری لە واڵتی ئیمارات ئەوە
زۆر پێویست بێت كە دەبێت ژیرانە و وردەكارانە
كاربكەن ،بۆ ئاشكراكردن و زانینی تەنیا مەتەڵێك لە
ڕیزبەندی ئەو تیرۆركردنانەی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت ،كە بە درێ��ژای��ی مێژوو لە هەموویان
ئ��اڵ��ۆزت��رە ،ل��ە 19ـ���ی ،ی��ەن��ای��ری  2010یەكێك لە
ئ��ەن��دام��ان��ی ب��زووت��ن��ەوەی ح��ەم��اس��ی فەلەستینی
ب��ە ن���اوی (م��ەح��م��وود م��ەب��ح��ووح) ب���ەك���وژراوی لە
ژوورەكەی خۆیدا لە هۆتێلی (ئەلبوستان ڕۆتانا) لە
دوبەی دۆزرای��ەوە ،كە وا دەردەك��ەوت خنكێنراوە،
بۆیە وایلێكراوە تا مردنەكەی پیشانبدەن ،كە دڵی
وەستاوە ،ب��ەاڵم هەر زۆر بەزوویی ئ��ەوە ئاشكرا
بوو ،كە (مەبحووح) بە مردنێكی ئاسایی نەمردووە
و پۆلیس ئەمەی ئاشكراكرد ،بەڵكو دەزگایەكی
هەواڵگری ئەمەی ئەنجامداوە كە لە كردنی ئەم
ج��ۆرە ك���ردەوە تیرۆریستیانەدا زۆر ش���ارەزا و
پسپۆڕە ،ناسراویشە ،كە جۆرەها شێوازی سیخوڕی
و دۆكیۆمێنت و پاسپۆرتی ساختە و ئامڕازی زۆر
پێشكەوتوویان لە كردەوەكەدا بەكارهێناوە ،درێژایی
كردەوەكە و ئاستی ڕێكخستنەكەی ئەوە دەگەیەنێت،
كە ئەم كردەوەیە هێندە لە ئاستێكی بااڵی هەواڵگریدا
ڕووی�����داوە ،ك��ە ب��ۆی ه��ەی��ە ئ��ەوان��ە ب��ت��وان��ن هێڵی
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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س��ووری هەواڵگریی ه��ەر دەوڵەتێك تێپەڕپێبكەن
هەرچەندە پێشكەوتوویش بێت! نزیكەی  30كەسی
سیخوڕ و كارمەند ل��ەم ك��ردەوەی��ەدا بەشدارییان
كردووە ،هەندێكیان بە ناوی گەشتیارەوە سەردانی
ئیماراتیان كردووە ،هەندێكی تریشیان بە ناوی كاری
بازرگانییەوە .....
ئ���ەو دەن��گ��ۆ زۆرەی ك��ە ورووژێ���ن���را ب��ەه��ۆی

بەكارهێنانی پاسپۆرتی ساختە و پێناسی بێگانەوە،

ب��ە بێگومان زی��ان��ی زۆری گەیاند ب��ە پەیوەندییە
دیبلۆماسییەكانی ئ��ەو واڵت��ان��ەی ،كە پەیوەندیدار
بوون بەم دۆسییەیەوە ،هەر لەم سەروبەندەدا واڵتی

ئێرلەندا داوا لە دیبلۆماتكارێكی ئیسڕائیلی كرا ،كە ئەو
واڵتە جێبهێڵێت ،لە ئوسترالیایش وەزیری دەرەوە
(ستیڤن سمیس) باڵیۆزی ئیسڕائیلی بانگهێشت كرد،
پێی گوت :كە ئەگەر ئەو تۆمەتە ڕاست دەربچێت ،كە

ئیسڕائیل پاسپۆرتی ساختەی ئوستڕالی بەكارهێناوە
بۆ ئەنجامدانی تاوانەكە ،ئەوا ئوستڕالیا ئەم كردەوەیە

وا تەماشا ناكات ،كە دەوڵەتێكی ه��اوڕێ ئەنجامی
دابێت ،بێگومان بەكارهێنانی پاسپۆرتی ساختە و
پێناسی شوێنانی تر و الیەنی بێگانە جۆرێكە لە

شێوازەكانی ك��اری هەواڵگری ،ئیسڕائیلیش تەنیا
واڵتێك نییە كە ئەم هونەرەی دۆزیبێتەوە و بەكاری
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هێنابێت ،بەاڵم دەزگای هەواڵگریی سەرەكی لە واڵتی

ئیسڕائیل واتە مۆساد گرنگترین تاقیگەی هەیە ،كە

زۆر داهێنەرانەیە لە بواری بەرهەمهێنانی بەڵگەنامەی
ساختە!
هەروەك تۆمەتی تریش ئاڕاستەی ئیسڕائیل كران،
بەوەی كە ژمارەیەك زانای ئێرانی تیرۆركردووە ،كە
پەیوەندییان بە بەرنامەی ئەتۆمیی ئێرانەوە هەبووە،
(تەل ئەبیب)یش ،نە ئەم كردەوانە دان پیادا دەنێت
و نە ڕەتیشیان دەكاتەوە ،بەاڵم ئەوەندە هەیە كە
كوشتن لە ب��واری هەواڵگریدا ك��اری تەنیا واڵتێك
نییە ،ئەو لیستی تاوانانەی كە لەم پەڕاوەدا باسیان
هات زیاتر ڕەهەندی سیاسییان هەیە ،بە هۆكارە
سیاسییەكەیە كە دەكوژرێن ،سەرجەمیشیان یەك
مەبەست و ئامانجی دیاریكراویان هەیە ،یان بۆیە
ئەنجامدراون كە دژەكردارێكی دیاریكراو بەدیبهێنن،
بێگومان هەندێك لەو تاوانانە بە بێگومان دەچنە
پۆلێنی شەڕی دەروونییەوە و سەر بەون ،بۆ وێنە
چەندەها زانای ئێرانی كە پەیوەندییان بە بەرنامەی
ئەتۆمیی ئێرانەوە هەیە ئێستا لە ترسدا دەژی��ن ،و
هەندێكیشیان لە حكومەتی ئێران جیا بوونەتەوە
و ئێستا لە دەرەوەی ئێران دەژین ،ئەو ڕاڕایی و
ترسە بووەتە شتێكی زۆر ئاشكرا بەسەر دەزگا
ئەتۆمییەكانی ئێرانەوە.
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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شێوازی وەرگرتنی كارمەند و
بەكرێگیراوی هەواڵگری:

ڕووداوە هاوشێوەكان زیاتر ترسی جەماوەر
و ڕاڕای���ی ئ���ەوان لەبەرامبەر جیهانی هەواڵگریدا
زی��ات��ردەك��ەن ،ئ��ەم ڕووداوان��ەی��ش لە كاتێكی ت��ەواو
گرنگدا ڕوودەدەن ،بە مەبەستی پاراستنی متمانەی
جەماوەر ،بەاڵم دەزگاكانی هەواڵگری هەوڵدەدەن،
ك لە
كە لەگەڵ خەڵكە سادەكە مامەڵەبكەن ،هەندێ 
دەزگاكانی هەواڵگری ل��ەوان��ە دەزگ���ای هەواڵگریی
دەرەوەی بەریتانی ( )MI6ئێستا ڕێ��گ��ادەدەن ،بە
پێدانی بەشێكی زۆر ك��ەم ل��ەو جیهانە نهێنییەی،
كە ئ��ەوی تێدایە بۆ ج��ەم��اوەر ،پێش چەند ساڵێك
ئەم بەرەوپێشچوونە لە دەرەوەی هەست و بیر و
وێناكردنی مرۆڤەوە ب��وو ،خۆی ك��اری هەواڵگریی
سروشتەكەی وایە ،كە دەبێت لە ژینگەیەكی نهێنیدا
كاربكات و ئەركەكانی خۆی ڕابپەڕێنێت ،بەاڵم ئەمە
وا ناكات كە دەبێت دەروازەكان هەمیشە داخراوبن،
پێش  25ساڵ تەنیا ناوهێنانی دەزگ��ای هەواڵگریی
دەرەوەی بەریتانی ( )MI6لەو شتانە ب��وو ،كە بە
بڕیاری پەرلەمان قەدەغەكرابوو ،و ئیتر هۆكارەكان و
ئامانجەكان هەرچی بووبن ئەم دەزگایە لەسەر ئاستی
فەرمی بوونی نەبوو! بەكردەوەیش زۆری ئەوانەی
كە دەكرانە كارمەندی ئەم دەزگ��ای��ە ،لەو بنكانەوە
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دەهاتن كە لە بەریتانیا ن��اس��راوە بە (دام���ەزراوەی
ێ و دۆستانی
بەریتانی) ،ه��ەروەه��ا كەسانی ه��اوڕ 
سەركردەكانی ئەم دامەزراوەیە بوون ،كە دەهێنران
و لە دەزگای هەواڵگریی دەرەوەی بەریتانی ()MI6دا،
سازمان دەدران و دەكران بە سیخوڕ و بەكرێگیراو
و كارمەندی ئەم دەزگایە ،یانە پێشووەكانی وەك
یانەی ( )IN and Out Ciubلە لەندەن ،لەو شوێنانە
بوون كە كارمەندەكانی دەزگای هەواڵگریی دەرەوەی
بەریتانی ( )MI6بەكاریان دەهێنان بۆ ڕاوكردنی
ێ ئەفسەرەكانی
كارمەند و سیخوڕی نوێ ،چونكە لەو 
هەواڵگری ئارەقیان دەخ����واردەوە ،نانی ئێوارەیان
دەخوارد و كات و پشووەكانیان تیادا بەسەردەبرد،
ئێستا شتەكان گۆڕاون ،چونكە دەزگاكانی هەواڵگری
لە جیهانی ئێستادا رێگەدەدەن بەو كارمەندانەی ،كە
كاندیدن لە الیان كاربكەن بەوەی كە چەند پێگەیەكی
دیاریكراوی تۆڕەكانی ئینتەرنێت بەكاربهێنن ،بۆ
دۆزی��ن��ەوی هەلی ك��ار ت��ەن��ان��ەت ل��ە واڵتێكی وەك
ئێرانیشدا ،دەبینین كە دەزگای سەرەكیی هەواڵگری لە
ئێراندا (وەزارەتی هەواڵگری و ئاساییشی نیشتیمانی
–ئیتاڵعات) پێگەیەكی تایبەتی بۆ ئەم مەبەستە لەسەر
تۆڕەكانی ئینتەرنێت داناوە ،لە یەكێك لە لێدوانەكانی
ئەم وەزارەتەدا ئەوەی دركاند ،كە  30هەزار كارمەندی
هەیە ،ئەم ژمارەیە وایكردووە ،كە زۆر گەورەتر دەری
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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بخات لە دامەزراوەی هەواڵگریی ناوەندی ئەمهریكا ،و
لەوانەیە سوپرایزی هەرەگەورە ئەوە بێت ،كە لە ساڵی
2013دا ،ڕاگەیەندراوێك لەالیەن دەزگای هەواڵگریی
مۆسادی ئیسڕائیلییەوە لەسەر تۆڕەكانی ئینتەرنێت
باڵوكرایەوە ،كە داوای ئ��ەوەی كردبوو ،كە خەڵكی
داوا پێشكەشبكەن بە مەبەستی دام��ەزران��دن وەك
كارمەند لەو دەزگایە ،مقۆمقۆیش دروستبوو لەسەر
ئاستی دروستی و نادروستیی دامەزراندنی كەسانی
سیخوڕ بەم شێوازە و زۆرال ،بۆیان هەزم نەدەكرا،
چاوپێكەوتن و ب��ڕی��اردان ل��ەس��ەر كەسەكان زۆر
بەتوندی و بهوردی ئەنجامدەدرا ،دەزگای هەواڵگریی
دەرەوەی بەریتانی ( )MI6ئاگاداری ئەوهی دابوو ،كە
ڕێوشوێنەكانی دامەزراندن بەم شێوازە نزیكەی سێ
مانگی پێویستە تا وردەكاریی ئاساییشی و بواری
هێمنایەتی و چۆنیەتیی مامەڵەكردن لەگەڵ دۆسیەكە
ڕایی دەكرێت.
دەزگاكانی هەواڵگری هەستیان ب��ەوە ك��ردووە،
كە زۆر كارێكی پێویستە كە دەبێت لهگەڵ تۆڕەكانی
ئینتەرنێت مامەڵەبكەن ،بەرپرسان ڕایان وایە ،كە ئەم
بەرەوپێشچوونە وا لە دەزگاكانی هەواڵگری دەكات،
كە دەبێت مامەڵە لەگەڵ خەڵكی بكەن ،بەتایبەتی
كوڕان و كچان ،لە گرنگیی ئەم كارەیش تێگەیشتوون،
لە ڕێی سازدانی بوار بۆ خەڵكی نۆرماڵ بۆ كاركردن
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ل��ەم ك��ەرت��ەدا و ه��ەروەه��ا لە ڕێ��ی پێدانی هەندێك
وردەكاری لەم بوارەدا ئەم كارەیان بۆ دەچێتەسەر،
الیان ئاسانتر دەبێت ،بڕواموایە كە جیهانی هەواڵگری
بەم كارەی هاوكاری ڕەوتی كاركردنی خۆی دەكات،
هەروەك زۆرینەی پۆرتاڵەكانی دەزگاكانی هەواڵگری
و ئاساییش و هێمنایەتی هەلیان ڕەخ��س��ان��دووە
ب��ۆئ��ەوەی ،ك��ە ج��ەم��اوەر بتوانن پ��ەی��وەن��دی بكەن
پێیانەوە ،تەنانەت دەتوانن هەواڵی زۆر نهێنی بدەن
پێیان ،وا پێشبینی دەك��ەم كە لە داهاتوویەكی زۆر
نزیكدا ،كە ژمارەیەكی زیاتری دەزگاكانی هەواڵگری
بەم ك��ارە هەڵبستن ،تەنانەت ڕێوشوێنی زیاتریش
بگرنە ب��ەر و زان��ك��ۆك��ان و دام�����ەزراوە زانستی و
ئەكادیمییە گەورەكان بەشداربكەن ،لەم پڕۆسە مەزن
و بەرباڵوەدا ،س��ەرەڕای ئەوەی كە بەشێكی زۆری
كاركردن لە دەزگاكانی هەواڵگری بەنهێنی دەبێت،
ك الیەنی كەمی ئەم
ب��ەاڵم ه��ەر دەكرێت كە هەندێ 
پڕۆسەیە بەشەفافی ئەنجامبدرێت.
لە ڕووداوەكانی 11ـی ،سێبتەمبەری ساڵی 2001
ب����ەدواوە ،دام��ەزراوەك��ان��ی قەاڵچۆكردنی سیخوڕی
و قەاڵچۆكردنی تیرۆر زیادیان ك��رد ،زۆر ئاسانكار
و گونجاوتربوون بۆ پەیوەندیكردنی ب���ەردەوام بە
جەماوەرەوە ،تەنانەت لەگەڵ دەزگاكانی ڕاگەیاندنیش،
بێگومان هاوكاری لە چەندین بواردا كارێكی یەكجار
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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پێویستە ،و پێویست ناكات پیاو زۆر دووربڕوانێت،
ئەوەتا ڕووداوەكانی (بۆستن) هێشتا زۆر نزیكن لێمانەوە،
كە نووسینگەی لێكۆڵینەوەی فیدراڵی و پۆلیس داوای
هاوكارییان لە جەماوەر كرد ،بۆ دۆزینەوەی تاوانباری
دووەم ،كە هەڵهاتبوو و ئەنجامدەری تەقینەوەكانی
ماراسۆنەكە بوو ،لە ماوەی چەند كاتژمێرێكدا پۆرتاڵەكانی
( )F.B.Iو پۆلیس لەسەر تۆڕەكانی ئینتەرنێت چەند
وێنەیەكی ئەو تۆمەتبارەیان باڵوكردەوە ،لە بەریتانیا
و ئەمهریكایش چەندین بەرنامەی ڕێكخراو هەن ،كە
كاردەكەن بۆ هۆشیاركردنەوەی گشتی و جەماوەری
پەیوەندیدار بە تیرۆرەوە ،بەشداری پێكردنی جەماوەر
لە هەڵگرتنی بەرپرسیارێتیدا ،دەكرێت هاوكاربێت بۆ
دەزگا ئاساییشییەكان لە باشتر ڕاپەڕاندنی كارەكانیاندا،
هەروەها هاندەرە بۆ ئەوانەیش كە پێشتر حەزیان لێبووە
هاوكاری بكەن ،بەاڵم ڕاڕابوو ،بۆ ئەم جارەیان دوودڵ
نابن و ڕاستەوخۆ هاوكار دەب��ن ،دواج��ار پاراستنی
ئاساییش تەنها ئەركی دەزگا هەواڵگرییەكان نییە و بەڵكو
ئەركی سەرشانی كارمەندێكی ئاسایی حوكومەتیشە لە
هەرجێگایەكدا كاربكات ،هەمووتاكێكی كۆمەڵگە دەبێت
وەك ئەركی سەرشانی خۆیی بزانێت ،كە هاوكاریی
دەزگا هەواڵگری و ئاسایشییەكان بكات ،دواجار هەموو
پێكەوە دەتوانین هێمنایەتیی واڵت بپارێزین.
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مەترسییەكان و چاڵە پڕ
لە ئاڵۆزییە نوێیەكان:

جیهانی هەواڵگری لەو كاتەوەی ،كە دەرگاكانی
نووسینگەی خزمەتگوزاریی نهێنیی هەواڵگری لە
بەریتانیا لە ساڵی  1909خرانە سەرپشت ،ئیتر
بە شێوەیەكی ڕیشەیی گۆڕانكاری بەسەردا هات،
زۆرك��ەس لە س��ەرەت��ادا وا بیریان دەك���ردەوە ،كە
ئەوانەی لەم نووسینگە بچكۆالنەدا كاردەكەن ،ئاستی
گرنگیی كارەكەی خۆیان لەوانەیە باش پەی پێ نەبەن
و نەزانن ،بەاڵم وا دەرنەچوو و بەڕاستی كارەكەی
ئەوان زۆر گرنگ بوو ،هەر لە بایەخ و گرنگیدا بوو
كە زۆر لە كارەكانیان بۆ ت��ەواون��ەك��را ،ئێستایش
كارمەندانی ئەو بوارە سەرقاڵی كامڵكردنی كارێكن
كە ئەوان پێش سەدساڵ لەمەوبەر دەستیان داوەتێ،
ب��ەاڵم من زۆر گۆڕانكاری نابینم لە شێوازەكانی
كاری هەواڵگریدا ئەوانەی كە لەم توێژینەوەیەدا لە
سەریان دواوین ،بەاڵم ئەمە پڕۆسەیەكی بێكۆتاییە
و دەبێت بە جۆرێك لە جۆرەكان بەردەوام شتی نوێی
بخرێتەسەر ،كاری چاودێری و سیخوڕییش كارێكی
پێویستە و بۆ هەتایە هەر بەردەوام دەبێت ،هەروەها
لەم سۆنگەیەوە وایش دەردەكەوێت ،كە شەڕی دژی
تیرۆر شەڕێكی درێژخایەنە و ئەویش هەر بەردەوام
ێ دەدۆزرێنەوە بۆ
دەبێت ،بەاڵم بێگومان ڕێگای نو 
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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كاری هەواڵگری و پەرەپێدانی ،ئێستایش خۆمان
بینەری زۆر ل��ەو داهێنانانەی ب��واری هەواڵگرین،
لەوانە ئەفراندنی فڕۆكەی بێفڕۆكەوان( )UAVبۆ
سیخوڕیكردن و چاودێری لەم داهێنانایە ،هەروەها
ئەو تەكنەلۆژیا پێشكەوتووەی،
كە لە مانگەدەستكردەكاندا بەكاردەهێنرێت ،و
ه��ەروەه��ا دروستكردنی ئامێری زۆر بچووك بۆ
چاودێری و سیخوڕیكردن ،ئەمانە هەموو نێرەری
ئەو پەیامەن ،كە لە ب��واری هەواڵگریدا پەرەپێدان
كراوە ،لەمڕۆدا كاری هەواڵگری زۆر بایەخدارتر و
هەستیارترە زۆر زیاتر لە جارانی.
چاودێریكردن و لێپرسینەوەی
دەزگاكانی هەواڵگری:

یەكێك ل��ەو شتە زۆر پێشكەوتووانەی ،كە لە
ب��واری ك��اری هەواڵگریدا و ل��ەم سااڵنەی دواییدا
دەركەوتووە ئەوەیە ،كە دەزگای هەواڵگری خراوەتە
ژێر لێپرسینەوەی سیاسییەكانەوە ،ئێستا واڵتی
زۆر گ��ەورە ه��ەن ،كە لیژنەی تایبەتیان دان��اوە بۆ
لێپرسینەوە لە دەزگا هەواڵگرییەكان و چاودێرییان
دەكەن ،كاروبارەكانیان هەڵدەسەنگێنن ،و ئەمڕۆ دەزگا
هەواڵگرییەكانی ڕۆژئ��اوا زۆرینەیان ڕووب��ەڕووی
لێپرسینەوە دەبنەوە ،لە بەردەم وەزارەتەكان و كۆمیتە
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تایبەتەكانی بواری چاكسازی ،بۆ نموونە دەزگای
هەواڵگریی بەریتانی ( )MI5لەژێر ڕكێف و چاودێریی
وەزارەت���ی ن��اوخ��ۆدای��ە ،ب��ەاڵم دەزگ���ای هەواڵگریی
دەرەوەی بەریتانی ( )MI6لەژێر ڕكێف و چاودێریی
وەزارەتی دەرەوەدایە ،هەردووكیشیان لەژێر ڕكێف
و چاودێریی وەزارەتەكان و پەرلەمان و سێكتەرە
یاساییەكاندان ،بەپێی یاساكانی دەزگاكانی هەواڵگری
كاردەكەن ،كە لە ساڵی ()1994دا ،دەرچووە ،هەر
بۆیەش وەزیرە گەورەكان بەرپرسیارن لە بەردەم
پەرلەماندا لە هەڵسوكەوتەكانی ئەم دوو دەزگایە،
هەروەها بەرپرسیارن لە كارەكانی دەزگای سێیەمی
هەواڵگری ،كە ناسراوە بە سەركردایەتیی پەیوەندییە
حوكومییەكان ( ،)GCHQبە شێوەیەكی گشتیش
س��هرۆك��وەزی��ران بەرپرسیاری یەكەم و خۆیشی
ڕێنمایی وەردەگرێت لە ڕێكخەری گشتیی ئاساییش
و هەواڵگری( ،)SICڕێكخەری گشتیی ئاساییش و
هەواڵگرییش سەرپەرشتیارە بەسەر ئەو ڕێوشوێن
و ب��ەرن��ام��ان��ەدا ،ك��ە پەیوەندیی ن��ێ��وان ك��اروب��اری
دەزگاكانی هەواڵگری بە شێوەیەكی تەندروست
ڕێكدەخەن ،ه��ەروەه��ا بەریتانیا لیژنەی ئاساییش
و هەواڵگریشی( )ISCهەیە ،كە لە ساڵی ()1994
دا ،دامەزرێنراوە ،ئەم لیژنەیە چاودێریی كاروباری
سیاسی و ب��ەڕێ��وەب��ردن و ب��ودج��ەی سەرجەمی
دەزگا هەواڵگرییە بەریتانییەكان دەك��ات ،هەروەك
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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ل��ە بەریتانیا لیژنەی هەواڵگریی ه��اوب��ەش()JIC
هەیە ،كە ئەمیش كۆمیتەیەكی سەر بە ئەنجوومەنی
ێ
وەزی��ران��ە و بەرپرسە لە ئاڕاستەكردنی ئ��ەو س 
دەزگا سەرەكییەی هەواڵگری لە بەریتانیا ،لیژنەی
ئاساییش و هەواڵگرییش سااڵنە ڕاپۆرتێكی تایبەت
بە خۆی دەردەكات ،ڕێگە بە جەماوەریش دەدات ،كە
لە كاروبارەكانیان ئاگاداربێت.
ڕام��وای��ە ك��ە ئ��ام��ڕازەك��ان��ی س��ەرپ��ەرش��ت��ی��اری و
لێپرسینەوە زیاتر متمانەی جەماوەر دروستدەكات،
یاساكانی لێپرسینەوەیش دەزگاكانی هەواڵگرییان وا
لێكردوون ،كە پابەندبن بەو یاسایانەوە كە تایبەتن
ب���ەوان و ل��ەژێ��ر چ��اودێ��ری��ی حوكومەت و یاسادا
كاربكەن و النەدەن ،سەرەڕای ئەو نموونەیەی كە
ئێستا باسكرا و تەنیا لە بەریتانیادا پڕاكتیزەدەكرێت،
بەاڵم لە شوێنەكانی تری جیهانیشدا دام��ەزراوەی
چ��اودێ��ری و لێپرسینەوەی سیاسی ه��ەن ،كە ئەم
كارە دەكەن و چاودێرن بەسەر كاروباری دەزگا
ك
هەواڵگرییەكانەوە ،بەاڵم ئەم یاسایانە لە هەندێ 
دەوڵەتدا بە شێوەیەكی سەرەتایی پیادەدەكرێن ،یان
هەر پیادەناكرێن و وەال نراون.
پێشبینیی ئ��ەوەی��ش دەك��رێ��ت ،ك��ە ل��ە سااڵنی
داهاتووی سەدەی بیست و یەكەمدا واڵتانی زیاتر
بچنە ڕیزی ئەو دەوڵەتانەوە ،كە دەزگا هەواڵگرییەكان
پابەندبكەن بە یاساكانەوە وچاودێریی چاالكی و
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كاروبارەكانیان بكەن ،یاسای پێویستیان بۆ دەربكەن،
بەاڵم گرنگ لێرەدا ئەوەیە كە كۆمەڵێك یاسای وا
نەسەپێنرێت بە سەریاندا ،كە مەبەستی سیاسی
لەپشتەوە بێت و الیەنی پڕۆفیشناڵی و پسپۆڕی
وەالنرابێت ،هەروەك ئەم یاسایانە نابێت بچنە ناو
ئەركە كردەییەكانی دەزگاكانی هەواڵگرییەوە ،یان
لەمپەڕیان بۆ دروستبكەن و یاخود ڕێگەیان لێبگرن،
سیستمی سەرپەرشتیاری و چاودێریكردنی بەریتانیا
كۆمەڵێك كەناڵی وەزاری و یاسایی جۆراوجۆری
ێ دەزگاكانی هەواڵگری
هەن ،كە چاودێریی هەر س 
بەریتانیا دەكەن ،دەزگای هەواڵگریی بەریتانی ()MI5
و دەزگای هەواڵگریی دەرەوەی بەریتانی ( )MI6و
سەركردایەتیی پەیوەندییە حوكومییەكان ()GCHQ
تا بە شێوەیەكی یاسایی و تەندروست كارەكانیان
ڕایی بكەن.
نموونەگەلێكی داهاتووی
كاری هەواڵگری:

هێرشەكانی 11ـ��ی ،سێبتەمبەری  2001بوونە
هۆكاری گۆڕانكاری لە پێكهاتەی ئەو سێكتەرانەی
كاری هەواڵگریدا ،كە زیاتر بایەخدار و پێویستن،
هەروەها بەم هۆیەوە بەڕێوەبەرێتیی هەواڵگریی
نیشتیمانی( )ODNIدامەزرێنرا ،بێگومان دامەزراندنی
سیستمێك ك��ە گرەنتی ب����ەردەوام دەستكەوتن و
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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هاتنی زانیاری بكات ،پاشان دابەشبكرێن بەسەر
الیەنە پەیوەندیدارەكاندا ،یەكێكە ل��ەو ك��ارە زۆر
پێویستانەی ك��ە ب��ە ڕای م��ن دەب���وو ه��ەر ل��ە زۆر
زووەوە بكرابایە ،بەتایبەتیش بەهۆی ئەو سروشتە
داخراو و ئاڵۆزەی ،كە سێكتەری هەواڵگری هەیەتی
لە واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمهریكا ،بەاڵم سەرەڕای
بوونی سیستمی لەم جۆرەیش ئەمە گرەنتی ئەوە
ناكات ،كە ئیتر هەڵە ڕوون���ادات ،لە تەقینەوەكانی
پێشبرشكێكەی شاری بۆستنی ئەمهریكادا دەزگای
هەواڵگریی ناوەندی ئەمهریكی ئەو زانیارییانەی لە
هاوشێوەكەی خۆی دەزگ��ای ئاساییشی فیدراڵیی
ڕووس����ی����ا( )FSBپ��ێ��گ��ەی��ش��ت ،ك��ە (ت��ەی��م��ورل��ەن��گ
تسارناییف) پەیوەندی بە تیرۆریستە ناسراوەكانی
چیچانەوە هەیە( ،تسارناییف) لەوانە ب��وو ،كە لە
لیستی تۆمەتبارەكاندا ب��وو لە ئەمهریكا ،لەالیەن
دەزگای لێكۆڵینەوەی فیدراڵی ( )FBIچاوپێكەوتنی
لەگەڵ كرا( ) ،بەاڵم وا دەرنەكەوت ،كە گومانی لەسەر
بێت و مەترسییەكی گەورە بێت لەسەر ئاساییشی
ئەمهریكا ،ئەم ڕووداوە ئەوە نیشاندەدات ،كە كاری
شیكاركردن و ئاشكراكردنی مەترسییەكان وردەكاری
زۆری دەوێت و لە زۆربەی كاتەكاندا پڕۆسەیەكی
سەخت و ئاڵۆزە ،س��ەرەڕای ئەمەیش ب��ڕوام وایە
كە ئ��ەم نموونەیە دەك��رێ��ت لە سااڵنی داه��ات��وودا
بەكاربهێنرێت ،نەوەك تەنیا بۆ پێكەوەبەستنەوەی
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دەزگا هەواڵگرییەكانی تەنها یەك دەوڵەت ،بەڵكو بۆ
پێكەوەگرێدانی دەزگ��ا هەواڵگرییەكانی سەرجەمی
دەوڵەتان و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ،بەتایبەتی
ل��ە ب���واری دژای��ەت��ی��ی ت��ی��رۆردا ،س���ەرەڕای ئ��ەوەی
كە چەندین دەزگ��ای هەواڵگری ه��ەن ،كە لەنێوان
یەكتریدا ملمالنێ دەكەن ،تەنانەت زۆرجار دژبەری
یەكتریشن ،بەاڵم گۆڕەپانی دژایەتیی تیرۆر ئەو تەنیا
جێگایەیە ،كە دەكرێت شێوازی نوێی هاوكاریكردنی
یەكتری تیادا بخەنەكار ،ئەم هاوكارییەیش دەكرێت
ڕێگەخۆشكەربێت بۆئەوەی ،كە لە سااڵنی ئاییندەدا
كۆنتاكتی سیاسیی باشتر لهنێوانیادا بێتەدی و
گرژییەكان كەمبكرێنەوە ،دواجار هەر هاوپەیمانێتی
و ڕێككەوتننامەیەك ،كە بیانەوێت لەنێوان یەكتریدا
ئەنجامی بدەن ،ئاسانتر بێت بهدەستیانەوە.
هەروەها بە شێوەیەكی هەمیشەیی هەواڵگریی
م��رۆی��ی( )Hu mintب��ە ئێستا و داه��ات��ووی��ش��ەوە
بەبایەخترینی جۆرەكانی كاری هەواڵگرییە ،بەتایبەتی
ئەگەر لە سەرچاوەی وردەك���ارەوە زانیاری بگاتە
دەس��ت ،یان لە ڕێی ئەلەكترۆنییەوە ،لە سەرچاوە
دڵنیا و بێگومانەكانەوە بێداری بدرێتە دەست ،هەروا
بە بایەخداری و پلەی یەكەم دەمێنێتەوە ،هەواڵگریی
ئاسمانی ،وشكانی ،دەری��ای��ی و گ��ەردوون��ی لەژێر
دەسەاڵتی واڵتە گەورە و زلهێزەكاندان ،هەرچەندە
ئێستایش وا خەریكە واڵت پەیدا دەبن ،كە بەرەوپێش
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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دەچن و دەچنە ڕیزی ئەمهریكا و ڕووسیاوە ،بەاڵم
دواجار گەردوون هەمووی لە دەستی تەنها واڵتێك
یان چەند واڵتێكدا قەتیس نەماوە ،هەر واڵتە و بەپێی
توانای خۆی دەتوانێت كاروباری هەواڵگریی خۆی
تیادا هەڵبسووڕێنێت ،ئەوەتا دەبینین واڵتانێكی وەك
ئێران و كۆریای باكوور لە هەوڵی بەرەوپێشبردن
و خێراكردنی بەرنامە ناوەكییەكانیاندان ،لە واڵتە
مەزنەكان نزیكدەبنەوە!
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی
بیست و یەكدا:

ێ شتێكی
پێكهێنانی هاوپەیمانێتییەكی هەواڵگریی نو 
پێشبینیكراوە ،بە مەبەستی چارەسەركردنی مەترسییە
ئاساییشی و ئ��اب��ووری��ی��ەك��ان ،بەشێكی گ���ەورەی ئەم
پڕۆسەیە وەستاوە لەسەر چۆنیەتیی بەرەوپێشبردنی
شانۆی سیاسیی جیهانی ،هەروەك ئێستا پڕۆسەی زیاتر
هەن ،كە زیاتر جەخت دەكەنەوە لەسەر كۆكردنەوەی
كاری هەواڵگری ،وەك ڕەچاوكردنی ئەوەی كە بودجەی
ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی تۆڕەهەواڵگرییە جیهانییەكان زۆر و
ق��ورس ب���ووە ،بەدڵنیاییشەوە دەزگ���ا هەواڵگرییەكان
كهمدەكرێنەوە ،وەك ئەو دامەزراوەیەی كە كۆڕبەندی
هەواڵگریی ئەمهریكی( )USICبەڕێوەی دەبات ،یان هیچ
نا  ....دەزگا هەواڵگرییەكان لێكدەدرێن!
مێژوو ئەوەی سەلماندووە ،كە لە كاتی ملمالنێكاندا
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دام��ەزراوە هەواڵگرییەكانیش گەشەدەكەن ،هەركات لە
ناوچەكانی ملمالنێدا هێمنایەتی چەسپا ،ئەمەش كاردەكاتە
س��ەر ك���اروب���اری دەزگ���ا ه��ەواڵ��گ��ری��ی��ەك��ان و تەنانەت
كارمەندەكانیشیان و زۆریان بێكار دەكەون ،بۆیە دواجار
دەزگاكانیشیان پێویستیان بە كەمكردنەوە و لێكدان
دەبێت.
لەگەڵ كۆتایی ئەم سەدەیەدا ئاییندەی كاری هەواڵگری
چی دەبێت؟ بێگومان بەشی هەرەگەورەی ئەم وەاڵمە
وەستاوە لەسەر چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی كاروباری جیهانی،
لەالیەن دەسەاڵتدارانی ئەم دەوڵەتانەی سەرزەوییەوە ،كە
ئێستا هەن ،سەرەڕای ئەوەی كە ئامڕازەكانی هەواڵگری
زیاتر بەرەوپێشچوون بەخۆیانەوە دەبینن ،بەاڵم بێگومان
چەرخی شیكاركردن هەر گۆڕانكاری بەسەردا نایەت،
شیكاریی ورد تەنیا لە ڕێ��ی خ��ودی م��رۆڤ��ەوە دەبێت،
نەوهك لە ڕێی ئامێرەكانەوە ،بەاڵم ئەمەیش هەر لەسەر
فاكتەری زۆری گۆڕدراو وەستاوە ،دواجاریش هەواڵگری
و زانیارییە هەواڵگرییەكان گرنگ و بایەخدارن سەبارەت
ب��ەو م��رۆڤ��ان��ەی ،ك��ە دەی��ان��ەوێ��ت ئاشتی ل��ە داه��ات��وودا
بەرقەرار بێت ،لەڕاستیدا هەواڵگری كااڵیەكی گرنگ و
زیندووە ،بەڵكو دەوڵەتەكان لە ئاییندەدا بە شێوەیەكی
ژیرانە بەكاری بهێنن ،بەاڵم ئایا كاری هەواڵگری نیشانە
و شێوەكانی س��ەدەی بیست و ی��ەك دەگ��ۆڕێ��ت؟ یان
سەدەی بیست و یەك گۆڕانكاری بەسەر شێوازی كاری
هەواڵگریدا دەهێنێت.
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا
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كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست
سێگۆشەی گڕگرتوو
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران
تێچوون و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای
ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای
ژیانی سیاسی لیبیا

شاسوار كەمال

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

موصڵح شێخ شیسالمی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016
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100
101
102
103
104
105
106
107
108

كۆمەڵێك نوسەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەالل
ئارام مەحمود
ماجید خەلیل
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
پێشڕەو محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
ب .لیڤا

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ب .لیڤا

2016
2016
2016
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
96

نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا
تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
گفتوگۆ
سەڵتەكان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی
كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی
بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە
باوەڕدارە تیرۆریستەكە
پێغەمبەرو پرۆلیتاریا
ماركسیزم چۆن كاردەكات
ئامانجی فەلسەفە
پرسی ژن
چەپی نوێ
نامیلكەی لێبوردەیی
یاداشتەكانی جەنگ
ژنێك لە نێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا
ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
مارك بیـردسول

ئەرسەالن حەسەن

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
ئەرسەالن حەسەن

2016
2016
2016

فوئاد مەجید میرسی

2016

نەوزاد جەمال
بابان ئەنوەر
بژار سەردار  -ئازاد ئارمان
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
د.كەیوان ئازاد ئەنوەر
ساراڵ فەهمی شەریف  -هێمن تاهیر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی
پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
6

فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە
توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

غهسانشهربلئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی بیست و یەكدا

97

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
98

نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس
مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
سپێنوزا
مارك بیـردسول

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

بیرهوهرییههواڵگری

7

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

8

ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی
جەنگی سارد
سیخوڕی و دژە سیخوڕی
بیرهوهریی ههواڵگری
هەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
شاناز رەمزی هیرانی
ئەرسەالن حەسەن
کارناس جوبرائیل
ئاران عەلی

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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100

مارك بیـردسول

