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بەهاری گەالنی ئەفریقا
شەپۆلی دوەمی شۆڕش لە جیهانی عەرەبییەوە بۆ كیشوەری ئەفریقا

نەجمەدین* موعتەسەم 

شــەپۆلی دووەمی شــۆڕش و ڕاپەڕینەكانــی گەالنی عەرەبی 

بەهێــزی دەســتپێكردنەوەی  ئاماژەیەكــی  ئەمــڕۆدا  لــە 

و  سیاســەمتەدار  لــە  زۆر  الی  كــە  یەكەمــە،  شــەپۆلی 

ڕووناكبیــران ئــەو بــاوەڕە دروســت ببــوو، كــە شۆڕشــەكانی 

بەهــاری عەرەبــی كۆتایییــان هاتــوە و شكســتیان هێناوە لە 

بەرجەســتەكردنی گۆڕانــكاری و بونیادنانی ســاتوزەمەنێكی 

ئاســوودەیی  بــە  بتوانێــت  مــرۆڤ  تێیــدا  كــە  نوێــدا، 

ــی  ــە ڕوون ــەك ب ــد جیاوازیی ــەپۆلەدا چەن ــەم ش ــت. ل بژێ

ــت، لــە جەوهــەردا ئامــاژەی ئــەوەن، كــە ئــەم  دەبیرنێ

ئاراســتەیە نــەك هــەر كۆتایــی نەهاتــوە، بەڵكــوو لــە 

ــە،  ــەرلەنوێ بونیادنانەوەدای ــەوە و س ــی خۆنوێكردن قۆناغ

ــا  ــانە تەنی ــەم شۆڕش ــە ئ ــە، ك ــاژەی ئەوەیش ــاوكات ئام ه

ــوو  ــن، بەڵك ــس ناب ــدا قەتی ــی عەرەبی ــنووری واڵتان ــە س ل

ــا  ــەی ت ــەو واڵت و ناوچان ــوو ئ ــۆ هەم ــن ب ــەل دەكێش پ

ئەمــڕۆ لــە شــەرعیەتی باوكایەتیــی كالســیكی و بۆماوەییــدا 

دەژیــن و ئامــادە نیــن بپەڕێنــەوە بــۆ قۆناغــی شــەرعیەتی 

دەســتووریی یاســای و دامەزراندنــی سیســتمی حوكمڕانیی 

ــی  ــی ناتەندروســتی واڵتان ــی. واقیع دیموكراســی و مەدەن

زەمینەیــەی  ئــەو  دواكەوتــوو،  واڵتانــی  و  عەرەبــی 

خوڵقانــدوە، كــە ئــەم واڵتانــە نەتوانــن بەرنامەیەكــی 

تەندروســتیان بــۆ گەشــەی ئابــووری و مرۆیــی هەبێــت و 

ــە  ــڕۆدا ل ــە ئەم ــە ل ــدا، ك ــی جیهان ــەڵ گۆڕانكارییەكان لەگ

ــوزەر بكــەن.  ــت گ ــدا دەژێ شۆڕشــی پیشەســازیی چوارەم

ــەواوی  ــی ت ــڕۆدا گەندەڵی ــە ئەم ــە ل ــەم واڵتان ــەواوی ئ ت

شــادەمارەكانی ژیانــی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و كەلتووری 

ــە دۆخێكــی  ــدەوار ل ــی خوێن ــەوە، الوان ــی گرتوەت و دارایی

زۆر خــراپ و دژواردا دەژیــن، بێــكاری و پەراوێزخســن 

شــەپۆلێكی گــەورەی ناڕەزایــی خوڵقانــدوە. لــە ڕوویەكــی 

و  پێوەندیكــردن  تەكنۆلۆجیــای  پێشــكەوتنی  تــرەوە 

ئەنتەرنێــت  و  كۆمەاڵیەتییــەكان  تــۆڕە  باڵوبوونــەوەی 

ــای زانســتی  ــواری تەكنولۆجی ــی پێشــكەوتنی ب دەرئەنجام

ــەم  ــازی، ئ ــی پیشەس ــی چوارەم ــتییەكانی شۆڕش و پێویس

میكانیزمــە بوەتــە ئامرازێكــی بەهێــز بــۆ الوان و هەمــوو 

دەرەوەی  لــە  كــە  كۆمــەڵ،  ناڕازییانــەی  توێــژە  ئــەو 

ــم و  ــت زوڵ ــە دەس ــی ب ــتمی حوكمڕان ــەاڵت و سیس دەس

ناعەدالەتییــەوە دەناڵێنــن. ئــەم تۆڕانــە بــۆ الوان و توێــژی 

نــاڕازی و خۆپیشــاندەران، نــەك تەنیــا مینبەرێكــە بــۆ 

دەربڕینــی ناڕەزایــی و گلەیــی و تووڕەیییەكانیــان، بەڵكــوو 

ــن و  ــی و ڕێكخس ــەی سیاس ــۆ بانگەش ــك ب ــە ئامرازێ بوەت

بەرپاكردنــی خۆپیشــاندان و كاری ڕێكخراوەیــی.

 2011 ســەرەتاكانی  و   2010 ســاڵی  كۆتایییەكانــی  لــە 

واڵتێكــی  چەنــد  خۆپیشــاندان  و  ڕاپەڕیــن  شــەپۆلێك 

عەرەبیــی گرتــەوە، یەكــەم وێســتگەی ئــەم ڕاپەڕیــن و 

ــتی  ــەوە دەس ــی توونس ــە واڵت ــەرەتا ل ــاندانانە س خۆپیش
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ــەی  ــەاڵتە دیكتاتۆرییەك ــە دەس ــان ب ــرد. كۆتاییهێن ــێ ك پ

پێوەریــدا،  ماوەیەكــی زۆر  لــە  بنعەلــی  زەینەلعابدیــن 

ــد.  ــژووی ڕاچەڵەكان ــوباتێكی مێ ــە س ــی ل ــی عەرەب گەالن

دەرئەنجــام ئــەم خۆپیشــاندان و ڕاپەڕینــە زۆر بــە خێرایــی 

ســنووری واڵتــی توونســی تێپەڕانــد و لە دووەم وێســتگەدا 

گەییشــتە واڵتــی میــر. لــە ماوەیەكــی كورتــدا دەســەاڵتە 

دیكتاتۆرییەكــەی حوســنی موبارەكیــش ڕووخــا. گەییشــتنی 

ــەواوی  ــۆزی ت ــڵ و س ــر عەق ــۆ می ــۆڕش ب ــن و ش ڕاپەڕی

بەرپاكردنــی  گەالنــی عەرەبــی خســتە ســەر خولیــای 

شــۆڕش و ڕاپەڕیــن. لــە ڕاســتیدا وەك ئــەوەی ناپلیــون لــە 

مێــژوودا باســی دەكات، میــر خاڵــی ئیرتیــكازی واڵتانــی 

عەرەبییــە، هــەر كەســێك بیەوێــت ئــەم واڵتانــە كۆنــرۆڵ 

بــكات، یــان گۆڕانكاریــی بنچینــەی بەرپــا بــكات، دەبێــت 

ســەرەتا لــە میــر و عێراقــەوە دەســت پــێ بــكات، 

چونكــە عێراقیــش دڵــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتە. لــە 17ی 

فیربایــەری 2011 ناڕەزایــی و خۆپیشــاندان گەییشــتە واڵتــی 

لیبیــا، دەرئەنجــام بــە كوشــتنی قەزافــی و ڕووخاندنــی 

دەســەاڵتی بنەماڵەكــەی، كۆتایــی بــە حوكمڕانیــی چەندین 

ســاڵەی ئــەو دیكتاتۆرەیــش هــات. لــە دوای لیبیــا ڕاپەریــن 

و خۆپیشــاندانەكان گەییشــتنە واڵتــی یەمــەن، عەلــی 

ــە  ــە دەستلەكاركێشــانەوە ل ــرا ب ــاڵ ســاڵح ناچــار ك عەبدول

پۆســتی ســەرۆکایەتیی حكوومــەت، رسوشــت و پێكهاتــەی 

خێڵەكیــی ئــەم واڵتــە وای كــرد، لــەو دەمــەدا عەلــی 

عەبدولــاڵ ســاڵح نەكوژرێــت، بەڵكــوو تەنیــا بــە دەركردنــی 

دەســەاڵتی  بــە  كۆتایــی  ســەرۆكایەتیی  پۆســتی  لــە 

و  ڕاپەڕیــن  یەمەنیــش  دوای  لــە  هێــرنا.  حوكمڕانیــی 

ــە  ــەاڵم ل ــووریا، ب ــی س ــتنە واڵت ــاندانەكان گەییش خۆپیش

واقیعــدا شــۆڕش و ڕاپەڕینــەكان لــەم واڵتــە ئاراســتەیەكی 

تــری وەرگــرت، بەشــار ئەســەد ئامــادە نەبــوو دەســەاڵت 

ــەڕووی خۆپیشــاندان و  ــز ڕووب ــە هێ ــت، ب ــە جــێ بهێڵێ ب

ئــەم هەڵوێســتە،  دەرئەنجامــی  بــوەوە.  ناڕەزایییــەكان 

گەلــی  بــوو،  خاپــوور  تــەواوی  بــە  ســووریا  واڵتــی 

دەســتتێوەردانی  دا.  باجیــان  گەورەتریــن  ســووریایش 

دەرەكــی لــە شــەڕی ســووریا بارودۆخەكــەی بــە تــەواوی 

ــە  ــتەوخۆ و ب ــەكان ڕاس ــەكان و ئێرانیی ــرد. ڕووس ــۆز ك ئاڵ

قەبــارە و ســەنگێكی گــەورەوە لــە بــەرەی بەشــار ئەســەد 

ــە بناغــەدا گورزێكــی  ــە شــەڕەكەوە، ئــەم ڕووداوە ل چوون

ڕاپەڕینــەكان.  و  شــۆڕش  شــەپۆلی  لــە  بــوو  گــەورە 

واڵتانــی  بەرژەوەندییەكانــی  ڕاســتەوخۆی  پێكدادانــی 

زلهێــز و واڵتــە هەرێامیەتییــەكان ڕێــگای نــەدا گەلــی 

ــەو  ــن. ل ــار ئەســەد بڕووخێن ســووریا دەســەاڵتەكەی بەش

پرۆســەیەدا گەلــی ســووریا بوونــە قوربانــی و گەورەتریــن 

ئاشــتییانە  خۆپیشــاندانی  ماوەیــەدا  لــەو  دا.  باجیــان 

چەندیــن واڵتــی عەرەبــی گرتــەوە، لەوانــە )ئــەردەن، 

ســوودان،  ســعوودیە،  جیبۆتــی،  جەزائیــر،  بەحرێــن، 

عەمــان، فەلەســتین(. قووڵبوونــەوەی شــەڕ لــە ســووریا و 

ــە ســووریا و  ــی تیرۆریســتی داعــش ل ســەرهەڵدانی گروپ

عێــراق و شــەڕی ناوخــۆی لیبیــا شــەپۆلەكانی خۆپیشــاندان 

و ناڕەزایەتیــی بــە تــەواوی خــاو كــردەوە. لــەو ماوەیــەدا 

ســەركەوتنی ئیســالمیی سیاســی لــە هەندێــك لــەو واڵتــە 

عەرەبییانــە دەرئەنجامــی شــۆڕش عەرەبــی زۆرێــك لــە 

زاراوەی  كــرد.  نائومێــدی  تووشــی  عەرەبــی  گەالنــی 

ــی،  ــزی عەرەب ــە پایی ــی بوەت ــە بەهــاری عەرەب ــەوەی، ك ئ

ــی  ــە دەزگاكان ــی ل ــالمی سیاس ــاری ئیس ــە بەه ــان بوەت ی

ڕاگەیاندنــی دەســەاڵتە دیكتاتۆرییەكانــەوە بانگەشــەی بــۆ 

ــۆ ســاردكردنەوەی  ــدا ب ــە كرۆك ــەم بانگەشــەیە ل ــرا. ئ دەك

ــە  ــاندان. ل ــن و خۆپیش ــە ڕاپەڕی ــوو ل ــی ب ــی عەرەب گەالن

ســەردەمی ڕووخانــی دیكتاتــۆردا، لــە كاتێكــدا الوان و 

و  ئاهەنــگ  گێڕانــی  ســەرقاڵی  و  ڕاپــەڕی  جەمــاوەری 

ــەت  ــی ســەردەمی دیكتاتۆری ــوون، شــای كۆتای خۆشــیدا ب

دانانــی  ســەرقاڵی  ئیســالمییەكان  كردبــوون،  مەســتی 

ــە  ــان ب ــەو هەلەی ــوون، ئ ــەاڵت ب ــتنە دەس ــی گەییش پالن

فیــڕۆ نــەدا. لــە هەندێــك واڵت، ڕێكخراوەكانــی ئیســالمی 

ئەنارشــیزم  و  ناڕێكخــراوەی  هەلــی  توانییــان  سیاســی 

و بــێ بەرنامەیــی خۆپیشــاندەران بقۆزنــەوە و بگەنــە 

دەســەاڵت، بــە منوونــە لــە واڵتــی میــر لــە دوای ڕووخانی 
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ئیســالمی سیاســی دامــەزراوەی ســەربازەكان دەســەاڵتیان 

ــراق و  ــر و عێ ــی می ــتیدا گەالن ــە ڕاس ــت، ل ــە دەس گرت

ــەڵ  ــان لەگ ــی تاڵی ــی ئەزموونێك ــی عەرەب ــەی واڵتان زۆرب

ــش  ــەم ڕووداوەی ــە ئ ــوو، بۆی ــەربازیدا هەب ــەاڵتی س دەس

ــی  ــاو گەالن ــە ن ــی زۆری ل ــردا نائومێدییەك ــی ت ــە دیوێك ب

عەرەبیــدا چانــد. لــە ڕاســتیدا لەگــەڵ ئــەوەی لــە ئەمــڕۆدا 

ــی و ئەفریقــا  شــەپۆلی دووەمــی بەهــاری گەالنــی عەرەب

لــە جەزائیــر و ســوودانەوە جارێكــی تــر دەســتی پــێ 

ــتوەتە  ــش نەگەییش ــەپۆلی یەكەمی ــەاڵم ش ــەوە، ب كردوەت

دوا وێســتگەی و وێنەیەكــی ڕوونــی دەرنەكەوتــوە. لــە 

بــارە گشــتییەكەیدا دەگونجێــت بڵێیــن ئــەم شۆڕشــانە تــا 

ــەوەدان.  ــی پەڕین ــە قۆناغ ــش ل ئەمڕۆی

بــە ڕامــان لــە رسوشــتی خۆپیشــاندان و ڕاپەڕینەكانــی 

شــەپۆلی دووەم و وردبوونــەوە لــە هەڵوێســتی دەســەاڵت 

و جەمــاوەری گەالنــی ســوودان و جەزائیــر ئــەو ڕاســتییەیە 

بــە ڕوونــی دەبیرنێــت، كــە دەســەاڵت و جەمــاوەری 

ئــەم دوو واڵتــە وانەیەكــی تەندروســتیان لــە شــەپۆلی 

ــەم شــەپۆلەدا  ــت. ل ــەوە وەرگرتبێ ــی ڕاپەڕینەوەكان یەكەم

عومــەر  و  بوتەفلیقــە  )عەبدولعەزیــز  دەســەاڵتداران 

موبارەكیــان  چارەنووســی  دووكیــان  هــەر  ئەلبەشــیر( 

ــگا و  ــە ڕێ ــە چارەنووســی قەزافــی، بۆی ــوە، ل ــێ باشــر ب پ

ــووریا و  ــەك س ــەر ن ــە ب ــیان گرت ــر و توونس ــی می فۆرم

ــە  ــن ل ــش بەردەوام ــەر دوو واڵتی ــی ه ــا. وەك گەالن لیبی

ــە  ــەو واڵتان ــیناریۆكانی ئ ــا س ــاندان ت ــن و خۆپیش ڕاپەڕی

دووبــارە نەكەنــەوە، بــە واتــە ڕێــگا نــەدەن ئیســالمی 

سیاســیی شــۆڕش و ڕاپەڕینەكەیــان بدزێــت. هــاوكات 

ــكات.  ــان ب ــر ســەرباز حوكمڕانیی ــەدەن جارێكــی ت ــگا ن ڕێ

خۆپیشــاندەران لــە دوای ڕووخانــی دەســەاڵتەوە لــە هــەر 

دوو واڵتــدا، داوا دەكــەن بــە زووتریــن كات حكوومەتێكــی 

مەدەنــی بــە ڕێــگای دیموكراســی دامبەزرێــت. لــە خەباتــی 

بەرپاكردنــی  بــۆ  پەنایــان  ئەمــڕۆ  تــا  ئاشــتییانەیاندا 

توندوتیــژی نەبــردوە، بــەاڵم بــە هیــچ شــێوەیەكی ســازش 

لــە ســەر داواكارییەكانیــان ناكــەن. ســوورن لــە ســەر 

و  دادگاییكردنیــان  و  گەنــدەاڵن  و  تاوانبــاران  ســزدانی 

ــی  ــەپۆلی دوەم ــە ش ــی. ل ــی خەڵك ــەوەی ماڵوموڵك گێڕان

بەرچــاو  شــێوەیەكی  بــە  سیاســی  ئیســالمی  شۆڕشــدا 

ــوودان و  ــەی س ــەر دوو منوون ــە ه ــردوە. ل ــێی ك پاشەكش

ــەپۆلی  ــیناریۆكانی ش ــت س ــێ نادرێ ــان پ ــردا ڕێگای جەزائی

ــەوە. ــارە بكەن ــەم دووب یەك

لــەم قۆناغــەدا ســوپا و گــەل گەییشــتوونەتە ئــەو بــاوەڕەی 

ــەر  ــا ه ــووریا و لیبی ــیناریۆكانی س ــگا و س ــەری ڕێ گرتنەب

دوو الیــەن ســوپا و خەڵــك پێكــەوە بــەرەو چارەنووســێكی 

ــەر دوو  ــە ه ــات. ل ــی ڕەش دەب ــیدار و ئاییندەیەك مەترس

واڵتــی ســوودان و جەزائیــر ســوپا لــە هەوڵــی ئــەوە دەدایە 

خۆپیشــاندەراندا  لەگــەڵ  ئاشــتییانە  لێكتێگەیشــتنێكی 

بســازێنێت، كار لــە ســەر ئیحتیواكردنــی جەمــاوەر دەكات. 

پێناچێــت لــەم دوو واڵتــەدا ڕێــگای ڕووبەڕووبوونــەوە 

و دووبارەكردنــەوەی ســیناریۆكانی ســووریا و لیبیــا ڕوو 

بــدات، ئەمــە لــە هاوشــانی ئــەوەی دەســتی دەرەكــی لــەم 

ــارە. ــە شــێوەیەكی زۆر زەق دی ــە ب دوو واڵت

دەستی دەرەكی لە شەپۆلی دوەمدا

شــەپۆلی  لەگــەڵ  شــەپۆلە  ئــەم  تــری  جیاوازییەكــی 

ــی  ــتی دەرەك ــتگەیەدا دەس ــەم وێس ــە، ل ــدا ئەوەی یەكەم

واڵتانــی زلهێــز و هەرێامیەتــی لــە نــاو ڕووداوەكان و 

ــەم دوو  ــارە. ل ــی دی ــە زەق ــتەكردنی زۆر ب ــی ئاراس هەوڵ

واڵتــە چەنــد هێزێكــی دەرەكــی بــە ئاشــكرا كار لــە ســەر 

واڵتانــە: ئــەم  دەدەن،  ڕووداوەكان  ئاراســتەكردنی 

فەڕەنسا

بــە  پێوەندیــی مێژوویــی نێــوان جەزائیــر و فەرەنســا 

تایبەتــی، پێگــەی فەرەنســا لــە واڵتانــی ئەفریقــا بــە 

ــۆ فەرەنســییەكان ڕەخســاندوە، كــە  ــارەی ب ــەو ب گشــتی ئ

ڕاســتەوخۆ دەســتیان لــە ئاراســتەكردنی ڕووداوەكانــدا 

پێچەوانــەوە،  بــە  بەرانبەریشــدا  لــە  ئەمــە  هەبێــت، 

هێزگەلێــك دروســتبوون بوونــی فەرەنســا لــە واڵتەكەیــان 

بــە داگیركــەر دەبینــن، پێیــان وایە ئــەم واڵتانە ســەرچاوەی 

ســەرەكیی نەهامەتییەكانــی گەالنــی ئــەم ناوچەیــەن. لــە 
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ئەمــڕۆدا فەرەنســییەكان بــە ڕێــگای نەرمەهێــز لــە واڵتانــی تــر 

زیاتــر ســەنگی خۆیــان لــەم واڵتانــە دەخەنــە كار. زۆر بــە وردی 

ــەم  ــە ســەر ئاراســتەكردنی ڕووداوەكان دەكــەن. ل و چــڕی كار ل

بــوارەدا هەمــوو هێــز و توانایەكــی خۆیــان لــە واڵتانــی ســوودان 

و جەزائیــر و لیبیــا خســتوەتە كار. خــەم و ترســی فەرەنســییەكان 

لــەم قۆناغــەدا ئەوەیــە دەرئەنجامــی گۆڕانــكاری و ڕوخانــی 

ــەم  ــان ل ــووری و سیاســیی خۆی ــەكان پێگــەی ئاب دەســەاڵتە كۆن

ــە دەســت بــدەن، بۆیــە دەیانەوێــت بــە هــەر نــرخ  ناوچەیــە ل

ــوز  ــان و نف ــە بەرژەوەندییەكانی ــزگاری ل ــت پارێ ــەك بێ و بەهای

ــە  ــەو واڵتان ــوێ ل ــەاڵتی ن ــت دەس ــەن. دەیانەوێ ــان بك و پێگەی

پابەنــدی پەیوەندییــە مێژووییەكانیــان بێــت و بەرژەوەندییــە 

ســراتیجییەكانی فەڕەنســا بپارێــزن. لــە واقیعــدا فەرەنســییەكان 

گرنگــی تایبــەت بــە بارودۆخــی ناوخــۆی جەزائیــر دەدەن، 

لــەو واڵتــە دەبێتــە  پێیــان وایــە پاشەكشــێكردنیان  چونكــە 

ســەرەتایەك بــۆ الوازبــوون و پاشەكشــێكردنیان لــە تــەواوی 

واڵتانــی ئەفریقــا، هــەر لــە مەغریــب و توونســەوە تــا مالــی و 

ــەنیگال. س

ئەمەریكا

سیاســەتی ئەمریــكا لــەم واڵتانــە ڕوون و یــەك ئاراســتە نییــە، ئەم 

ناوچەیــە بــە ناوچــەی نفــوزی ســەرەكیی خۆیــان نازانــن، ئــەوەی 

ئەمریكییــەكان دەیانەوێــت تەنیــا زامنكردنــی بەرژەوەندییــە 

ئابوورییەكانیانــە، بــە تایبەتــی لــە كەرتــی نەوتــی جەزائیــر. بــە 

شــێوەیەكی گشــتیی سیاســەتی ئەمریــكا لــەم ناوچــەی ڕەنــگ و 

ســیامی دیــاری نییــە، ئــەوان چاودێریــی ڕووداوەكان دەكــەن و 

لەگــەڵ ڕۆژدا هەڵســوكەوتەكانیان دەگــۆڕن. ئایینــدەی سیســتمی 

بایەخــە  جێــگای  فەرەنســییەكان  الی  ئــەوەی  وەك  سیاســی 

بەراوردكردنــی  نییــە.  ســەنگەی  و  قەبــارە  ئــەو  ئەمــان  الی 

ــە نێــوان میــر و توونــس لــە گــەڵ  هەڵوێســتەكانی ئەمریــكا ل

جەزائیــردا جیاوازیــی زۆری هەیــە، میــر و توونــس لــە بازنــەی 

ــە،  ــتیانیش زۆر ڕوون ــە هەڵوێس ــەرەكییاندایە، بۆی ــراتیجی س س

بــەاڵم لــە جەزائیــر پێدەچێــت ئــەم ڕۆڵەیــان بــۆ فەرەنســییەكان 

جــێ هێشــتبێت. 

ڕووسیا

ــە ســەر  ــان ل ــە ســەرەتاوە ڕووســەكان جەختی ــەوەی ل لەگــەڵ ئ

ئــەوە دەكــردەوە، كــە ڕووداوەكانــی ســوودان و جەزائیر كێشــەی 

ــت،  ــێ وەرنەدرێ ــەن و پێویســتە دەســتی ت ــەو واڵتان ناوخــۆی ئ

ــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆوە،  ــاواز و ب ــە ڕێگایەكــی جی ــەاڵم ل ب

بــۆ خۆیــان زۆر بــە وردی دەســتیان خســتوەتە ئــەو ڕووداوانــەوە 

ــت  ــان دەیانەوێ ــەی خۆی ــەو الی ــە ســەر ئارســتەكردنی ب و كار ل

دەدەن  هــەوڵ  ســوپاوە  ڕێــگای  لــە  ڕووســەكان  دەكــەن. 

ــی  ــت واڵتان ــزن. دەیانەوێ ــەی بپارێ ــەو ناوچ ــان ل ــەی خۆی پێگ

ــە چــۆن  ــەو واڵتان ــە ســوپای ئ ــەوەی، ك ــن ل ــگ ب دەرەوە بێدەن

هەڵســوكەوت دەكات و چــۆن دەســەاڵت دەگرێتــە دەســت. 

ــڕی نزیكــەی ســێ  ــە ب ــاوەی پێشــوودا ســااڵنە ب ــە م ــر ل جەزائی

ــەوەی،  ــە ل ــە جگ ــوە. ئەم ــیا كری ــە ڕووس ــی ل ــار دۆالر چەك ملی

كــە عەقیــدەی ســەربازیی جەزائیــر رسوشــی لــە عەقیــدەی 

سیســتمی  واتــە  بــە  وەرگرتــوە،  ڕووســەكانەوە  ســەربازیی 

ــتمێكی  ــەدا سیس ــە بناغ ــری ل ــازیی جەزائی ــەربازی و چەكس س

ڕووســیا. ســوپای جەزائیــر بــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ لــە ژێــر 

كاریگــەری و ســێبەری ڕووســەكاندایە. لــەم قۆناغــەدا سیاســەتی 

ڕووســەكان لــە هــەر دوو واڵتــی جەزائیــر و ســوودان بــەو 

ئاراســتەیەیە، كــە لــە ســەر حیســابی گــەل و ســەرۆكایەتیی 

لــە  وردبوونــەوە  دەكــەن.  ســوپا  لــە  پشــتگیری  حكومــەت 

ئاراســتەی ڕووداوەكان ئــەو ڕاســتەی بــە ڕوونــی دەردەكەوێــت، 

كــە لــەم شــەپۆلەدا ئاراســتەی بەهــاری گــەالن ڕوو لــە واڵتانــی 

ــری  ــە هەڵگ ــوو دەبێت ــی داهات ــا قۆناغ ــە وات ــا دەكات، ب ئەفریق

ــا.  ــی ئەفریق ــاری گەالن ــی بەه ــاوی شۆڕش ن

* نووسەر و ڕؤژنامەنووس
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