پۆست گلوبالیزەیشن و چەند ئاغایەکی
نوێ لە گۆڕەپانەکەدا

کۆمپانیا تورکییەکان نزیکەی  200ملیار دۆالر قەرزاری کۆمپانیا و
بانکەکانی خۆرئاوان ،بە هۆی شکاندنی نرخی لیرەی تورکییەوە
سامان گەرمیانى
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گومانی تێدا نییە کە چەند الیەن و دەسەاڵتێکی نوێ دەرکەوتوون کە دەیانەوێت بڕیاردەر بن لە
داهاتووی جیهان لە بوارە جیاجیاکانی وەکوو ئابووری ،کەلتوور ،توێژینەوە ،ئاساییش ،فەزا هتد..
دا ،ئەم الیەنە نوێیانەیش ڕۆژگارێک بوو واڵتەکانیان تەنها وەکوو شوێنی کارکردن بە کار دەهات
لە الیەن دەسەاڵتدارە زلهێزەکانی جیهانەوە ،بێگومان مەبەستم لە واڵتانی خۆرئاوایە.
دەرفەت نییە کە لێرەدا زۆر بە وردی باس لە سوود و زیانەکانی جیهانگیری/گڵوبالیزەیشن بکەم،
ئەوەی دەمەوێت ئاماژەی پێ بدەم دەرهاوێشتەکانێتی بە شێوەیەکی گشتی لە سەر ڕێسای نوێی
جیهان()new world order

بەشی یەکەم
مــن بــڕوام وایــە بەشــێکی زۆری ئــەم گۆڕانکارییانــە
دەگەڕێنــەوە بــۆ خــراپ هەڵســەنگاندنی ئــەو
جیهانگیرییــەی کــە واڵتانــی خۆرئــاوا لــە ســەرەتادا
پێشــڕەوییان کــرد و دایــان مەزرانــد.
ئەگــەر بــاس لــە مەبەســتی بنەڕەتیــی گڵۆبالیــزم بکەیــن،
ئــەوا دەتوانرێــت بــە «کەرەســتەیەکی» ســوودبەخش نــاو
بربێــت ،بــۆ منوونــە کاتێــک کۆمپانیــاکان بــە مەبەســتی
گەشەســەندن و قازانجــی زیاتــر ڕوو لــە واڵتانــی
دەرەکــی دەکــەن بــە هەمــان شــێوەش ســوود بــەو واڵتــە
دەگەیەنــن کــە تێــدا دادەمەزرێــن لــە بوارەکانــی هەلــی
کار ،ســەرمایەگوزاری ،گەشەســەندن ،زانیــاری و هتــد..
ئەمەیــش ســوودێکی دووالیەنــە دەبێــت  win-winبــۆ
هــەر دوو الیەنــی بەشــدار بــوو ،زیاتریــش ئــەو الیەنــە
تیایــدا ســوودمەند دەبێــت کــە هێشــتا لــە گەشــەکردندایە
(واڵتانــی جیهانــی ســێ) و هەلــی کار تێدیــدا کەمــە و بــە
دەســت هەژارییــەوە دەناڵێنێــت کــە ئەمەیــش دەبێتــە
ڕێخۆشــکەر بــۆ دەســتکەوتنی کرێــکاری هــەرزان.
ئــەوەی کــە هەســتی پــێ دەکرێــت ،بوونــی ئەجێندایەکــی
شــاراوەیە بــە دوور لــەو مەبەســتەی کــە لــە ســەرەوە
ئامــاژەم پــێ دا ،ئەویــش بەدەســتهێنانی دەســەاڵتی

زیاتــرە بــە ســەر ئابووریــی جیهانــدا و دەســەاڵتی زیاتــری
لۆکاڵــی لــە ناوچــە جیاجیاکانــدا بــەو پێیــەی کــە لــە
ڕێــگای زاڵبــوون بــە ســەر ئابووریــی ئــەو ناوچانــەدا
بتوانرێــت سیاســەتی ناوچــەکان کۆنــرۆڵ بکرێــت .بــە دەر
لەوەیــش خۆرئــاوا (ســۆفت پــاوەر)ی بــە کار هێنــاوە کــە
بریتییــە لــە زاڵبــوون بەســەر کەلتــووری ئــەو ناوچانــەدا
بــە مەبەســتی گۆڕینــی ئــەو نــۆرم و پێوەرانــەی کــە لــە
ناوچەکانــدا بــاون ،ئەمەیــش لــە ڕێــگای زاڵبــوون بــە
ســەر شــێوازی جلوبــەرگ ،مۆســیقا ،کەرەســتەی ـ ,IT
مێدیــا ،بانــک ،زانکــۆکان و هتــد ..کــە زۆربــەی جیــاوازی و
تازەگەرییــەکان لــە خۆرئــاواوە ســەر هەڵــدەدەن ئەمەیــش
هەمــووی لەبــەر بەرژەوەندیــی خــودی خۆرئــاوا خــۆی.
ســەرەڕای هەمــوو ئــەم پالنانــەی خۆرئــاوا دای ڕشــتبوو بــۆ
سەرخســتنی گڵوبالیــزم ،بــەاڵم نەتوان ـرا ئامانجەکانــی بــە
تەواوەتــی بپێکێــت بــە پێچەوانــەوە بــوە هۆکارێــک بــۆ
ســەرهەڵدانی کۆمەڵێــک زلهێــزی تــر کــە مــن لێــرە زیاتــر
ئامــاژە بــە دوانیــان دەکــەم ئەوانیــش :چیــن و ڕوســیا.

چەنــد هۆکارێکــی ســەرەکییش لــەم ســەرنەکەوتنەدا
بریتــی بــوون لــە:

 -1بێگومــان گلوبالیزەیشــن هۆکارێــک بــوە بــۆ زیادکردنی
بەرچــاوی چینــی ناوەڕاســت لــە چیــن و ڕوســیا ،بــەاڵم
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لــەم دوو واڵتــەدا هێزێکــی تاکڕەوانــە حوکــم دەکات
کــە بــە تــەواوی جووڵــەی بــازاڕی کۆنتــڕۆڵ کــردوە لــە
بەرژەوەندیــی کەســێک یاخــود الیەنێکــی دیاریکــراو.
ئامانجــی ســەرەکییش لەمــە بەکارهێنانــی داهاتەکەیانــە
بــۆ بەهێزکردنــی دەســەاڵتی سیاســیی خۆیــان و
بایەخنــەدان بــە دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی دیموکراســی
و تەندروســت و دابینکردنــی خۆشــگوزەرانی بــۆ تاکــەکان
کــە ئەمەیــش تێچوویەکــی زۆری پێویســتە وەک چــۆن لــە
خۆرئــاوا بایەخــی پــێ دەدرێــت.
 -2لەدەســتدانی دەســەاڵتی خۆرئــاوا بە ســەر کۆمپانیاکانی
خۆیــدا بــە هــۆی ئــەوەی کــە کۆمپانیــاکان بــوون بــە
بەشــیک لــە گۆڕەپانێکــی نێودەوڵەتــی کــە ئەمەیــش وای
کــرد کــە شــارەزای و تەکنەلۆژیــا بــە ئاســانی بگوازرێتــەوە

داهاتی سەرەکیی ڕووسیا بریتییە لە نەوت
و گازی سروشتی کە لە هەمان کاتدا بوەتە
چەکێکی بەهێز بۆ کۆنتڕۆڵکردنی واڵتانی
دەوروبەری .ئەم داهاتەیش لە  30٪ی داهاتی
ڕووسیا و لە  50٪ی بودجەی گشتیی ڕووسیا
پێک دەهێنێ .لە  70٪ی بازاڕی ڕووسیایش لە
ڕێگای حکوومەتەوە قۆرغ کراوە
و بقۆزرێتــەوە لــە الیــەن ئــەو واڵتانــەی کــە تێیــدا کاریــان
دەکــرد بــە تایبەتــی چیــن و ڕوســیا.
 -3زیادبوونــی چینــی ناوەڕاســت هــەر وەکــوو لــە خاڵــی
 1دا ئامــاژەم پێــدا زیادبوونــی کڕیــاری بــە دوای خۆیــدا
هێنــاوە .ئەمەیــش بوەتــە هۆکارێــک کــە کۆمپانیــاکان
بــە دەر لــەوەی کــە ئــەم واڵتانەیــان لــە ڕابــردوودا
وەکــوو ســەرچاوەیەک بــۆ هێــزی کاری هــەرزان بــە کار
هێنــاوە لــە ئێســتادا دەتوانــن وەکــوو بازاڕێکیــش بــۆ
ســاغکردنەوەی کەلوپەلەکانیــان بــە کاریــان بهێنــن ،بــۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

منوونــە کۆمپانیــای  Appleتەنهــا لــە مــاوەی یــەک ســاڵدا
نرخــی  450ملیــار لــە بۆرســەی ئەمریــکادا شــکاوە بــە
بۆنــەی ڕکابــەری بەهێــزی کۆمپانیــای ناوخۆیــی چینــی لــە
نــاو بــازاڕی چینــدا.
 -4شــەراکەت یاخــود بــە تــەواوی کڕینــەوەی کۆمپانیــای
زەبــەالح لــە الیــەن واڵتانــی وەکــوو چیــن و ڕوســیا و
هیندســتان بــۆ منوونــە کۆمپانیــای Volvo، IBM, Range
 Roverهتــد..
 -5گەشەســەندنی خۆرئــاوا وای کــردوە کــە پێویســتییەکی
زۆریــان بــە گازی رسوشــتی هەبێــت و ئەمەیش دەســەاڵتی
ڕوســیا بەرانبــەر بــە خۆرئــاوا بەهێزتــر دەکات بــە هــۆی
جوگرافیــای سـراتیژی ئــەم واڵتــەوە.
ئــەم هــۆکارە ســەرەکییانە وایــان کــردوە ،کــە دەرفــەت
بدرێــت بــۆ دروســتبوونی زلهێــزی نــوێ لــە جیهانــدا
وەکــوو چیــن و ڕوســیا کــە توانیویانــە بارودۆخەکــە بــۆ
بەرژەوەندیــی خۆیــان بقۆزنــەوەو بــڕە پارەیەکــی زۆر،
تەکنەلۆژیایەکــی بەهێــز ،توێژینــەوەی پێشــکەوتوو،
دروســتکردنی بازاڕێکــی بەهێــز کــە جیهــان ڕووی تــێ
دەکات بــە دەســت بهێنــن .ئــەم زلهێــزە تازانــە بــە
شــێوەیەک گەشــەیان کــردوە کــە تەنانــەت گەمــارۆی
ئابووریــش کاریگەرییەکــی ئەوتــۆی نابێــت لــە ســەریان.
توانیویانــە ســوپای بەهێــز و مۆدێــرن هاوشــێوەی خۆرئــاوا
دروســت بکــەن و بــە ملیــاران دۆالریــان تەرخــان کــردوە
بــۆ کڕینــی دەســەاڵت لــە چەندیــن ناوچــەی ئەفریقــا و
ئاســیادا و لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی ســوپاوە بەتایبەتــی
ڕووســیا کــە لــە ئێســتادا شــان بــە شــانی واڵتانــی خۆرئــاوا
دەورێکــی ســەرەکی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا دەبینێت.
دروســتبوونی ئــەم زلهێــزە نوێیانــە لــە جیهانــدا بوەتــە
هۆکارێکــی ســەرەکی کــە وای کــردوە خۆرئاوا بە سیاســەتی
خۆیــدا بچێتــەوە و دەرەنجامــی ئەوەیــش چەندیــن
ســەرۆکی ناسیۆنالیســتی دروســت بــوە بەرچاوترینیشــیان
دۆناڵــد ترامپــە کــە دەیەوێــت ســنوورەکانی خــۆی
بەهێــز بــکات و لــە ڕێــگای ســنووردارکردنی گلۆبالیــزم
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ســەرفیاتەکانی واڵتەکــەی کــەم بکاتــەوە ،بــۆ منوونــە
هەڵوەشــاندنەوەی چەندیــن ڕێکەوتننامــە لەگــەڵ واڵتانــی
زلهێــزدا بــە مەبەســتی زیادکردنــی داهاتــی واڵتەکــەی و
لــە هەمــان کاتــدا ڕێگریکــردن لــە بەکارهێنانــی زانیــاری
و پێشــکەوتنی واڵتەکــەی لــە الیــەن زلهێــزە نوێکانــەوە.
ســراتیجیەکی تــر کــە ترامــپ بــە کاری دەهێنێــت
پاشەکشــەپێکردنی هێزەکانێتــی لــەو ناوچانــەی کــە
گرنگییەکــی ئەوتــۆی نییــە بــۆ سیاســەتی داهاتــووی
خۆرئــاوا ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا قورســایییەکی زۆر
دەخاتــە ســەر بــاری ئابــووری و مرۆیییــان ،هــەر وەکــوو
ترامــپ خــۆی چەنــد جارێــک بــەم دواییانــە دووپاتــی
کردوەتــەوە کــە ئەمــان پۆلیســی جیهــان نیــن!
ئــەم گۆڕانکارییانەیــش لــە سیاســەتی خۆرهــەاڵت و
خۆرئــاوادا کاریگەریــی لــە ســەر داڕشــتنەوەی نەخشــەی
نوێــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دروســت کــردوە ،ئەمەیــش

دەبێتــە بابەتــی بەشــی دوەم لــەم زنجیــرە نووســینەدا.
بەشی دوەم
بــۆ خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا و قەوقــاس و خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت یــەک پاکیجــن؟
وەکــوو لــە بەشــی یەکەمــدا ئامــاژەم پــێ دا ،بەشــێکی
بەرچــاوی سیاســەتی واڵتــە زلهێــزەکان بەنــدە بــە بــاری
ئابوورییانــەوە .لــەم بەشــەدا هــەوڵ دەدەم تیشــک بخەمە
ســەر واڵتانــی ئەورووپــا و ئەمریــکا بــە گشــتی و ڕووســیا
بــە تایبەتــی ،چونکــە سیاســەتی ئــەوان کاریگەریــی
ڕاســتەوخۆی هەیــە لــە ســەر خۆرهەاڵتــی ناوەڕســت.
بارودۆخی ئێستای ئابووریی ڕووسیا
داهاتــی ســەرەکیی ڕووســیا بریتییــە لــە نــەوت و گازی
رسوشــتی کــە لــە هەمــان کاتــدا بوەتــە چەکێکــی بەهێــز
بــۆ کۆنتڕۆڵکردنــی واڵتانــی دەوروبــەری .ئــەم داهاتەیــش
لــە  30٪ی داهاتــی ڕووســیا و لــە  50٪ی بودجــەی گشــتیی

كورە ئەتۆمییەکانی ئەمەریکا
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019

108

ڕووســیا پێــک دەهێنــێ .لــە  70٪ی بــازاڕی ڕووســیایش
لــە ڕێــگای حکوومەتــەوە قــۆرغ کـراوە و نەبوونــی بــازاڕی
ئــازاد و ڕکابــەری تێیــدا بوەتــە هۆکارێــک کــە بــە ئاســتەم
دەتوانرێــت گەشــە بــە بازاڕەکــە بدرێــت ،هــەر بۆیــە
تەرکیــزی تــەواو خراوەتــە ســەر بــواری وزە (نــەوت و گازی
رسوشــتی).
پۆتیــن دڵنیایــە لــەوەی کــە ئــەم کۆنرتۆڵکردنــەی بــازاڕی
واڵتەکــەی زیــان بــە گەشــە و بەرەوپێشــچوونی بازاڕەکــە
دەگەیەنێــت ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا ســوورە لــە ســەر
لەدەســتنەدانی ئــەم کۆنتڕۆڵــە لــە پێنــاو پتەوکردنــی
دەســەاڵتی خــۆی لــە ناوخــۆی واڵتەکەیــدا.
ســێکتەرێکی تــر کــە پۆتیــن زۆر بایەخــی پــێ دەدات
چەکــە ،کــە لــە ئێســتادا بــە بــڕی پانــزە ملیــار دۆالر
فرۆشــیاری هەیــە لــە ســاڵێکدا و ئــەم ژمارەیەیــش ڕووی
لــە زیادبوونــە .ســەرەڕای ئــەوەی کــە ڕووســیا ئەزموونێکی
درێــژی لــە بــواری چەکدروســتکردندا هەیــە توان ـراوە لــە
ســەردەمی پۆتینــدا هێنــدەی تــر پــەرەی پــێ بدرێــت
و بگاتــە ئاســتێک کــە دەتوانرێــت ڕکابەریــی چەکــی
خۆرئــاوای پــێ بکرێــت.
بێگومــان ئــەم پەرەپێدانەیــش بــێ مەبەســت نییــە ،پۆتیــن
دەیەوێــت لــە ڕێگــەی فرۆشــتنی چــەک بــە واڵتانــی
تــر دەســەاڵت لــەو واڵتانــەدا پەیــدا بــکات .لــە هەمــان
کاتــدا ببێتــە پاڵپشــتێک بــۆ ئــەو واڵتانــەی کــە پێویســتیان
بــە چەکــە چ بــۆ خۆپاراســن بەرانبــەر هێــزی ڕۆژئــاوا بــۆ
منوونــە ســووریا ،ڕژێمــی ڕووخــاوی عێ ـراق ،ئێ ـران هتــد..
یاخــود بــۆ پارێزگاریکــردن لــە خاکەکەیــان لــە بەرانبــەر
هێــزی دەرەکــی وەکــوو ئــەوەی کــە لە چیــن و هیندســتان
ڕوو دەدات.
ڕووســیا هەوڵــی داوە لــە ڕێــگای مناییشــی هێزی ســەربازی
و بەشــداریکردن لــە جەنگــدا بــازاڕ بــۆ ســاغکردنەوەی
چەکەکانــی گــەرم بــکات .لێرەیشــدا ســووریا وەکــوو
منوونەیەکــی زینــدوو بەرچــاو دەکەوێــت کاتێــک توانیــی
بــە پاڵپشــتیی ســەربازی لــە الیــەن ڕووســیاوە بــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

چەکــی زەمینــی و دەریایــی و ئاســانی ســەرکەوتن بــە
دەســت بهێنێــت کــە دەرئەنجــام پێگــەی دبلۆماســی و
سیاســیی ڕووســیا پتەوتــر بــوو لــە جیهانــدا و لــە هەمــان
کاتیشــدا ناردنــی مەســیجێک بــوو بــۆ جیهــان بــە گشــتی
و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە تایبەتــی کــە ڕووســیا
ئەڵتەرناتیڤێکــە بــۆ ئــەو واڵتانــەی کــە نایانەوێــت بکەونــە
ژێــر دەســەاڵتی خۆرئــاوا.
کەواتــە دەتوانیــن بڵێیــن کــە بایەخــدان و گەشــەپێدانی
ڕووســیا بــە هــەر دوو ســێکتەری وزە و چــەک ئــەم
واڵتەیــان کردوەتــە زلهێــز و یارمەتیــدەر بــوون بــۆ
فراوانکردنــی ســنوورەکانی و بەدەســتهێنانی هێــزی زیاتــر
لــە جیهانــدا.

ئامانجی ڕووسیا چییە؟

ئاشــکرایە کــە هەمــوو هەوڵێــک ئامانجێکــی لــە
پشــتەوەیە ،ئــەو ئامانجانــەی کــە ڕووســیاش دەیەوێــت
لــە ڕێــگای هەوڵەکانییــەوە پێــی بــگات زۆرن ،بــەاڵم
دیارترینیــان فراوانکردنــی ســنوورەکانێتی بــەرەو ئەورووپــا
و ســەپاندنی دەســەاڵتی خۆیەتــی لــە بــوارە جیاجیاکانــدا
بــە ســەر ناوچــەی قەوقــاس (جۆرجیــا ،ئازەربایجــان،
ئەرمێنیــا) و خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا (ئۆکرانیــا ،بەلــکان) کــە
ڕێــگای ســەرەکین بــۆ ئــەم مەبەســتە .ئــەم فراوانبوونەیــش
بەتایبەتــی لــەو ناوچانــەدا ســەرکەوتوو بــوە کــە پێشــر
ڕووســیا لــە ســەردەمی یەکێتیــی ســۆڤێتدا دەســەاڵتی
بەســەردا هەبــوە ،چونکــە بوونــی زمــان و کولتــووری
هاوبــەش لــە نێوانیانــدا زیاتــر لێکنزیکبوونــەوەی دروســت
کــردوە .مەبەســتی ســەرەکییش لــە تەوقکردنــی ئەورووپــا
بــەم شــێوەیە نانــەوەی دووبەرەکییــە لــە نێــوان واڵتانــی
ئەورووپــادا و هەروەهــا ناچارکردنــی ئەورووپایــە بــە
کڕینــی گازی رسوشــتی لــە ڕووســیا کــە ئەمەیــش وا لــە
ئەورووپــا دەکات کــە زیاتــر وابەســتە بێــت بــە ڕووســیاوە.
ئــەو بۆرییــە گازانــەی کــە ئەمــڕۆ بــە کار دەهێرنێــن
بریتیــن لــە خەتــی یامــال ،نــۆرد ســریم ،خەتــی ئۆکرایــن
و هەروەهــا هێڵێکــی نــوێ ( )TAPکــە ئێســتا لــە بــواری
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جێبەجێکردندایــە و بــە قەوقــاس و تورکیــادا تێدەپەڕێــت.
لــە ســەرەتادا مەبەســتی ئەورووپــا لــە هێڵــی TAP
ئــەوە بــوو کــە کەمــر ببەســرێتەوە بــە گازی رسوشــتی
ڕووســیاوە ،بــەاڵم ڕووســیا ئــەم هەلــەی زیرەکانــە بــۆ
بەرژەوەندیــی خــۆی قۆســتەوە و توانیــی ببێتــە بەشــێک
لــەو پرۆژەیەیــش .ڕووســیا بەهێزبوونــی خــۆی لــە
ناوچەکانــی قەوقــاس و ســووریا و ناچارکردنــی خۆرئــاوا
بــە کشــانەوەی سیاســی لــەو ناوچانــەدا و دۆخــی نوێــی
نێــوان ڕووســیا و تورکیــا (بــە تایبەتــی بــە هــۆی ئــەو
هەڵەیــەی کــە تورکیــا کــردی بەرانبــەر بــە ڕووســیا بــە
خســتنەخوارەوەی فڕۆکەیەکــی ڕووســی کــە تورکیــای
ناچــاری جــۆرە تەســلیمبوونێک کــرد بەرانبــەر بــە ڕووســیا)
هەمــوو ئەمانــەی وەکــوو کارتــی فشــار بەرانبــەر بــە
تورکیــا بــە کار هێنــا تــا بتوانێــت شــەراکەتی خــۆی لــە
هێڵــی  TAPمســۆگەر بــکات .ســەرەڕای ئەمەیــش ڕووســیا
توانیوێتــی تورکیــا ناچــار بــکات بــە واژۆکردنــی گرێبەســتی
کڕینــی چەکــی  S400کــە مشــتومڕێکی زۆری بــە دوای
خۆیــدا هێنــاوە.
ئــەم پێوەندییــە نوێیــەی ڕووســیا و تورکیایــش گرنگیــی
ناوچــەی قەوقــاس و تورکیــای زیاتــر کــردوە بــۆ ڕووســیا.
بێگومــان ئــەم هەلەیــش لــە الیــەن تورکیــاوە قۆزراوەتــەوە
لــە کاتێکــدا کــە ئــەم واڵتــە ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر گۆشــەگیر
کــراوە لــە الیــەن ئەورووپــا و ئەمریــکاوە بــە تایبەتــی
دوای ئــەوەی کــە ســوپاکەیان بــە تــەواوی کەوتوەتــە ژێــر
کۆنتڕۆڵــی ئۆردوگانــەوە کــە دەیەوێــت وەکوو ســەرکردەی
نوێــی ئیخــوان موســلمین ڕۆڵ ببینێــت.
بــە دەر لەوەیــش زۆرینــەی ئەندامانــی یەکێتیــی ئەورووپــا
بــە تایبەتــی ئەڵامنیــا و فەرەنســا تورکیایــان قەبــوڵ نییــە
وەک ئەندامێکــی ئــەو یەکێتییــە ،چونکــە پێیــان وایــە کــە
ئەمــە دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ گەشەســەندنی ئیســام لــە
ئەورووپــادا بــەو پێیــەی کــە تورکیــا دەتوانێــت بــە پێــی
ژمــارەی دانیشــتوانەکەی ببێتــە خاوەنــی ژمارەیەکــی زۆری
کورســییەکانی ئــەو پەرلەمانــە ،بۆیــە تورکیــا ناچــارە کــە

بــە پێــی توانــا پێوەندیــی خــۆی لەگــەڵ ڕووســیادا پتــەو
بــکات.
ڕووســیا لــە نێــوان هەوڵەکانــی بــۆ بەدەســتهێنانی
دەســەاڵتی زیاتــر و ئــەو ئاســتەنگییانەی دێنــە پێشــی!
گازی رسوشــتی لــە ئێســتادا بەهێزتریــن چەکــی ڕووســیایە
بەرانبــەر ڕۆژئــاوا ،جگــە لــەوەی ســەرچاوەیەکی گرنگــی
داهاتــی ئابوورییــە بــە ســەرچاوەیەکی گرنگــری
دەســەاڵتیش دادەنرێــت بــۆ ئــەو واڵتــە .ڕووســیا دڵنیایــە
لــەوەی کــە ئابووریــی ئەورووپــا بــە تــەواوی هــەرەس
دەهێنێــت ئەگــەر بێتــو بۆرییەکانــی گواســتنەوەی گاز
دابخرێــن ،چونکــە لــە ڕابــردوودا کاربــۆن و نــەوت لــە
ئەورووپــا و چیــن وەکــوو ســەرچاوەیەکی ســەرەکیی
وزە بــە کار دەهــات لــە کارگەکانــدا ،بــەاڵم لــە ئێســتاداو
وەکــو بەشــێک لــەو هەواڵنــەی دراوە بــۆ کەمکردنــەوەی
ژەهراویبوونــی ژینگــە گازی رسوشــتی ئــەم ڕۆڵــە
دەبیبێــت .جگــە لــەوەی ڕووســیا ئــەم گرنگییــەی گازی

ئەمەریــکا و ئەورووپــا هەوڵــی ســنووردارکردنی
دەســەاڵتی ڕووســیا دەدەن ئەمەیــش لــە ڕێــگای
گرێبەســت و ڕێککەوتنــی نوێــوە و لێرەدایــە کە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت و قەوقاس دەتوانن ڕۆڵێکی
بەرچــاو ببینــن .الی ئەمریکا و یەکێتیــی ئەورووپا
ڕوونە کە دەسەاڵتیان بە سەر قەوقاستدا نەماوە بە
هۆی جوگرافیای ستراتێژی ڕووسیا
رسوشــتی بــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی و بەهێزکردنــی
پێگــەی سیاســیی خــۆی لــە ناوچەکــەدا بــە کار هێنــاوە،
هــەر ئەمەیشــە بوەتــە هۆکارێــک بــۆ ســاردبوونەوەی
پێوەندییەکانــی نێــوان ئەمریــکا و یەکێتیــی ئەورووپــا و
لــە کۆبوونــەوەی ناتــۆدا لــە ڕۆژی 2018/7/11دا دۆناڵــد
ترامــپ ئەڵامنیــای تۆمەتبــار کــرد کــە کۆنتڕۆڵــی واڵتەکــەی
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دۆناڵد ترامپ و فالدیمیر پوتین دوانەى گێژاوە سیاسییەکانى جیهان

بــە تــەواوی داوەتــە دەســت ڕووســیا و بــە حەیفــی زانــی
کــە ناتــۆ پێویســت بــکات بیپارێزێــت.
جگــە لەوەیــش یەکێتیــی ئەورووپــا لــە ئێســتادا
دووبەرەکیــی تێــدا بــە دی دەکرێــت ،بــە دەرچوونــی
بەریتانیــا لــەو یەکێتییــە و دروســتبوونی فراکســیۆنی
جیاجیــا تیایــدا بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ئــەو یەکێتییــە الواز
بــوە .ئەندامانــی وەکــوو ئیســپانیا ،یۆنــان ،ئیتاڵیــا و واڵتانی
خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا بوونەتــە زەختێکــی زۆر بــۆ ســەر
ئابووریــی یەکێتیــی ئەورووپــا و هەندێکیــان تەنانــەت
دووچــاری قەیرانــی قووڵــی ئابووریــش بوونەتــەوە.
بەشێکیشــیان جگــە لــە بــاری خراپیــی ئابــووری بــە
دەســت کێشــەی وەکــوو نەبوونــی ژێرخانێکــی بەهێــز و
زۆری گەندەڵییــەوە دەناڵێنــن ،ئەمەیــش وای کــردوە کــە
واڵتانــی ئەنــدام سیاســەتی تاکڕەوانــەی خۆیــان پەیــڕەو
بکــەن لــە بریــی سیاســەتێکی هاوبــەش.
ئــەم الوازبوونــەی یەکێتیــی ئەورووپــا بــۆ ئەمریــکای
ســەملاند کــە پێویســتە لەمــەو دوا بــە سیاســەتێکی
ســەربەخۆ و بــە بــێ ڕاوێژکــردن بــە ئەورووپــا لەگــەڵ
ڕووســیا بگاتــە دانوســتان کــە لــە ئێســتادا بــە توندڕەوترین
ئایدیا دیپلۆماتیك

زلهێــزی ناوچەکــە هەژمــار دەکرێــت لــە بوارەکانــی بازاڕی
ئــازاد و تاکــی ئــازاد کــە ئایدیۆلۆژیــای بنەڕەتــی خۆرئاوایە.
بــە شــێوەیەکی گشــتیی ئەمەریــکا و ئەورووپــا هەوڵــی
ســنووردارکردنی دەســەاڵتی ڕووســیا دەدەن ئەمەیــش لــە
ڕێــگای گرێبەســت و ڕێککەوتنــی نوێــوە و لێرەدایــە کــە
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و قەوقــاس دەتوانــن ڕۆڵێکــی
بەرچــاو ببینــن .الی ئەمریــکا و یەکێتیــی ئەورووپــا
ڕوونــە کــە دەســەاڵتیان بــە ســەر قەوقاســتدا نەمــاوە بــە
هــۆی جوگرافیــای ســراتێژی ڕووســیا و سیاســەتی نوێــی
تورکیــا بۆیــە دەیانەوێــت تەرکیــزی زیاتــر بخەنــە ســەر
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــەم بــوارەدا ،بۆ ئەم مەبەســتەیش
هەوڵــی دوورخســتنەوەی ڕووســیا دەدەن لــە ئێــران
کــە بــە بۆچوونــی خۆرئــاوا بــە یەکێــک لــە گەورەتریــن
مەترســییەکانی ســەر خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دادەنرێــت
بــۆ ســەر بەرژەوەندییەکانــی ئەمریــکا لــە ناوچەکــەدا
لــە بوارەکانــی ئابــووری و نــەوت و گاز و پاراســتنی
ئیرسائیــل و هتــد ..هــەر بۆیــە ئەمریــکا دەیەوێــت ئێـران
ناچــار بــکات کــە خــۆی بــدات بــە دەســتەوە یاخــود بــە
تەواوەتــی بیڕوخێنێــت و بــەو شــێوەیەیش ناوچەیەکــی
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ســراتیژی فــراوان لــە نێــوان ئێــران و میــر دەکەوێتــە
ژێــر دەســەاڵتی خــۆی و هاوپەیامنانــی ،ئەمەیــش دەبێتــە
ڕێگایەکــی نــوێ بــەرەو خۆرئــاوا و ڕێگرییــەک دەبێــت لــە
زیاتــر گەشەســەندنی دەســەاڵتی ڕووســیا.
لــە هەمــان کاتــدا ئەمریــکا دەســتبەرداری قەوقــاس
و تورکیــا بــوە کــە ئەمەیــش خــۆی لــە خۆیــدا ڕێــگای
بــۆ ڕووســیا خــۆش کــردوە کــە دەســەاڵتی خــۆی لــەو
ناوچەیــەدا فــراوان بــکات ،لــە بەرانبەریشــدا ڕووســیا
پیشــانی داوە کــە ئامادەیــە خــۆی لــە ئێــران دوور
بخاتــەوە کــە ئەمەیــش بــە ئاشــکرا هەســتی پــێ دەکرێــت
کاتێــک لــە بەرامبــەر هێرشــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی
ئیرسائیــل بــۆ ســەر بنکەکانــی ئێـران لــە ســوریا بێدەنگــی
هەڵبــژاردووە ،ئامانجــی ڕووســیا دوورخســتنەوەی ئێرانــە
لــە ســووریا ،بــەاڵم ئەیەوێــت لــە پێشــاندا وەکــوو کارتێــک
بــۆ دانوســان لەگــەڵ ئەمریــکادا بــە کاری بهێنێــت .
ئایــا ئەمریــکا و ڕووســیا لــە داڕشــتنەوەی نەخشــەی نوێــی
دەســەاڵتەکانیندا دەتوانــن چــی ببەخشــنە یەکــر؟
ئەمەریــکا دەتوانێــت دەســتبەرداری پشــتیوانییەکانی
ببێــت بــۆ قەوقــاس و چاوپۆشــی لــە داگیرکاریــی ڕووســیا
بــکات لــە ئۆکرانیــا ،لــە هەمــان کاتیشــدا دەســتبەرداری
پشــگیرییەکانی حوکمەتەکــەی بێــت بــۆ تورکیــا و
پشــتگیری بــکات لــە حکوومەتەکــەی ئەســەد تــا جارێکــی
تــر ســووریا متامنــە بــە دەســت بهێنێتــەوە لــە جامیعــەی
عەرەبیــدا.
ئــەوەی کــە لــە ئەجێنــدای ڕووسیایشــدایە ئەوەیــە کــە
دەســەاڵتی خــۆی ف ـراوان بــکات لــە تورکیــا و قەوقاســدا،
متامنــە بــۆ ڕژێمەکــەی ئەســەد دروســت بکاتــەوە لــە
نێــو واڵتانــی عەرەبیــدا ،هەروەهــا جــۆرە قەبووڵکردنێــک
وەرگرێــت لــە الیــەن ئەمریــکاوە بــۆ داگیرکارییەکــەی لــە
ئۆکرانیــادا .ئــەوەی کــە ڕووســیایش لــە بەرانبــەردا دەتوانێت
بیبەخشــێتە ئەمریــکا ،دەســتبەرداربوونێتی لــە ئێ ـران.
وەکــوو دەبیرنێــت ئــەم دوو زلهێــزە دەتوانــن بگەنــە
ڕێکەوتنــی نــوێ کــە لــە بەرژەوەندیــی هــەر دووالیانــدا

بێــت .هەروەهــا پرســیارەکە لێــرەدا ئەوەیــە کــە ئایــا ڕۆڵــی
کــورد و هەڵوێســتی ئێــران و تورکیــا چــی دەبێــت لــە
بەرانبــەر ئــەم ئەگــەرە نوێیانــەدا؟ کــە لــە بەشــی ســێهەمدا
باســی لێــوە دەکەیــن.
بەشی سێیەم
لــە بابەتــی پێشــوودا باســان لــە ســراتیجییەکانی
ئەمەریــکا و ڕووســیا کــرد و تیشــکامن خســتە ســەر
کاریگەرییەکانــی بــۆ ســەر ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە
شــێوەیەکی گشــتی.
ئێســتایش دەمەوێــت ســەرنجتان ڕابکێشــم بــۆ ســەر
هەڵســوکەوتی تورکیــا و ئێــران (لــە بەشــی داهاتــووی
ئــەم زنجیــرە نووســینانەدا تیشــک دەخەمــە ســەر واڵتــی
ئێ ـران) بــە هــۆی هەڵوێســتی نوێــی زلهێــزەکان بەرانبــەر
بــە ناوچەکــە.
هــۆکاری ئــەوەی کــە ئــەم دوو واڵتــەم هەڵبــژاردوە ئەوەیە
کــە دوو بەهێزتریــن دەســەاڵتن لــە ناوچەکــەدا (ئەمــە

کۆمپانیا تورکییەکان نزیکەی  200ملیار دۆالر قەرزاری
کۆمپانیــا و بانکەکانی خۆرئاوان ،بە هۆی شــکاندنی
نرخی لیرەی تورکییەوە
بــەدەر لــە عەرەبســتانی ســعوودی کــە خــۆی لــە ژێــر
دەســەاڵتی خۆرئاوادایــە) هەروەهــا هەرێمــی کوردســتان
بــە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ لــە ژێــر کاریگەریــی دۆخــی
داهاتــووی ئــەم دوو واڵتەدایــە.
ئاشــکرایە ،کــە واڵتانــی خۆرئــاوا بــە پشتبەســن بــە
ترەمــپ و ڕووســیا و بــۆ بەهێزکردنــی پێگــەی خۆیــان لــە
ناوچەکــەدا ئامانجیــان ئەوەیــە کــە ئــەردۆگان الواز بکــەن،
تــا بتوانیــن باشــر لەمــە تــێ بگەیــن پێویســتە لــە دۆخــی
ئابووریــی ئێســتای تورکیــا و بکۆڵینــەوە .مــن لێــرەدا
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نامەوێــت زۆر بــە قووڵــی بچمــە نــاو بابەتەکــەوە ،بەڵکــوو
تەنهــا ئامــاژە بــۆ دیارتریــن ئــەو ئاســتەنگییە ئابوورییانــە
دەکــەم کــە ڕووبــەڕووی ئــەم واڵتــە دەبێتــەوە لەگــەڵ
کاریگەرییەکانــی بــۆ ســەر سیاســەتی داهاتــووی.
هــۆکارە ســەرەکییەکانی الوازبوونــی لیــرەی تورکــی کــە
هــۆکاری ســەرەکییە بــۆ قەیرانــی ئابووریــی ئێســتای
تورکیــا:
 -1لــە زۆربــەی هــەرە زۆری واڵتانــی جیهانــی ســێدا
کاتێــک واڵتێــک دەیەوێــت بــەرەو گەشەســەندنی زیاتــری
ئابــووری بچێــت ســووی بانــک نــزم دەکاتــەوە تــا پــارە
ئاســانرت بێتــە نێــو بــازاڕەوە ،ئەمەیــش وا دەکات دراوی
ئــەو واڵتــە دووچــاری هەاڵوســان ببێــت .ئەمەیــش لــە
تورکیــادا بــە ڕێژەیەکــی کۆنتڕۆڵکـراو ڕوویــدا و بــەردەوام
بــوو تــا ســاڵی  2016کــە لــە دوای ئــەوە ئــەم کۆنتڕۆڵــە
وردەوردە لــە دەســت درا.
 -2کودەتــا ســەربازییە شکســتخواردوەکەی ســاڵی 2016
کــە تــا ئێســتا بــە دڵنیاییــەوە نەزانــراوە کــە ئایــا ئــەم
کودەتایــە دروســتکراو بــوو بــۆ زاڵبوونــی ئــەردۆگان بــە
ســەر ســوپاکەیدا یاخــود بــە ڕاســتی ڕووی دا؟ دوای ئــەم
کودەتایــە ئــەردۆگان دەســتی کــرد بــە دەســتگیرکردنی
ڕۆژنامەنووســان و جەنــەڕاڵ و سیاســەمتەداران،
دەســتێوەردانی ئاشــکرا لــە بــازاڕ و سیاســەتی بانکــی
ناوەنــدی و ترســاندن و ڕاوەدوونانــی ســەرمایەدارانی
بیانــی کــە ئەمەیــش بــووە هۆکارێــک بــۆ الوازبوونــی
دراوی واڵتەکــە چونکــە بازاڕەکــەی ســەربەخۆیی خــۆی
لــە دەســت دا .ئــەم هەنگاوانــەی ئــەردۆگان دڵەڕاوکێــی
خســتە نێــو بــازاڕ و بەشــێکی زۆری خەڵکــی ناچــار کــرد
کــە دەســتبەرداری لیــرە بــن لــە ناوخــۆی واڵتــدا و لــە
ســەر ئاســتی نێودەوڵەتیــش کۆمپانیــاکان پارەکانــی خۆیــان
ڕاکێشــنەوە لــە بانکەکانــی تورکیــا.
 -3بەرزبوونــەوەی نرخــی وزە کــە بــە تــەواوی تورکیایــان
خســتە دۆخــی ـ کۆرینــت ئەکاونــت دێفیســت (current
 )account deficitبــە واتــای هــاوردەی زیاتــر لــە
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هەنــاردە بــە دۆالر کــە جیاوازییەکــەی لــە ســااڵنی 2017
ـ  2018دا گەیشــتە  % 5.5-ئــەم ڕێژەیەیــش تــا ڕادەیــەک
ئاســاییە ئەگــەر بێتــو لــە نێــوان  1-%بــۆ  4-%بێــت ،بــەاڵم
تێپەڕاندنــی ئــەم ڕێژەیــە کاریگەریــی ڕاســتەوخۆی دەبێــت
لەســەر زیاتــر الوازبوونــی دراو.
 -4ئــەردۆگان دەنگــۆی ئــەوەی بــاو کــردەوە ،کــە
دەیەوێــت فشــار بخاتــە ســەر بانکــەکان تــا قــەرزی زیاتــر
بــدەن هەروەهــا دەســتێوەردان بــکات لــە سیاســەتی
بانکــی ناوەنــدی بــە مەبەســتی داشــکاندنی ســوو تــا بــەو
شــێوەیە جارێکــی تــر بتوانێــت گەشــەی ئابــووری لــە
واڵتەکــەدا ببووژێنێتــەوە و ڕێــژەی بێــکاری کــەم بکاتــەوە.
ئــەم تیۆرییانەیــش بەتــەواوی دژی فەلســەفە و بنەماکانــی
ئابووریــن کــە هێنــدەی تــر بــێ متامنەیــی دروســت
کــرد و کاریگەریــی ڕاســتەوخۆی هەبــوو لەســەر شــکانی
نرخــی دراوەکــەی .ئــەم وتارانــە زۆربــەی جــار لــە پێــش
هەڵبژاردنــی ســاڵی  2018بــە کار دەهاتــن.
 -5زیادکردنــی زەریبــە لــە الیــەن ئەمریــکاوە لــە ســەر
هاوردەکردنــی ســتیل و ئەلەمنیۆمــی تورکــی کــە ئەمەیــش
بــە هــۆی دەســتگیرکردنی قەشــەیەکی ئەمەریکییــەوە بــوو
لــە الیــەن تورکیــاوە .هــەر چەنــدە ڕێــژەی زیادکردنەکــە
زۆر بــەرز نەبــوو ،بــەاڵم بــەس بــوو بــۆ دروســتکردنی
دڵەڕاوکــێ لــە بازاڕەکانــدا و لێدانــی زەرەری بەرچــاو لــە
لیــرەی تورکــی کــە تورکیــای ناچــار کــرد بــە ئازادکردنــی
قەشــەکە و ئەمەیــش توانیــی تــا ڕادەیــەک شــکاندنی
نرخــی لیــرە بوەســتێنێت.
ئــەم ڕەفتارانــە چ دەرهاویشــتەیەکی هەبــوو
بــۆ ســەر داهاتــووی تورکیــا؟

لــە ئێســتادا کۆمپانیــا تورکییــەکان نزیکــەی  200ملیــار
دۆالر قــەرزاری کۆمپانیــا و بانکەکانــی خۆرئــاوان ،بــە
هــۆی شــکاندنی نرخــی لیــرەی تورکییــەوە دانــەوەی ئــەو
قــەرزە لــە الیــەن کۆمپانیاکانــی تورکیــاوە کــە زۆربەیــان بە
دراوی تورکــی کاردەکــەن ،بوەتــە گرفتێکــی ئێجــگار گــەورە
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بــۆ تورکیــا و ئەمەیــش وای کــردوە بــە ســەدەها کۆمپانیــا
مایەپــووچ بــن یاخــود دووچــاری گرفتــی ئابــووری قــووڵ
ببنــەوە .دەگوترێــت ئــەم کێشــەیە دەبێتــە بەهێزتریــن
هــۆکار بــۆ بەتــەواوی الوازبوونــی لیــرە لــە ئاینــدەدا ،ئەمە
و لــە  50%هەنــاردەی تورکیــا کــە دەڕوات بــۆ واڵتانــی
ڕۆژئــاوا وای کــردووە کــە ڕۆژئــاوا بتوانێــت کاریگەرییەکــی
ڕاســتەوخۆی هەبێــت بــۆ ســەر ئابووریــی تورکیــا .بــۆ
منوونــە کاتێــک کــە تورکیــا هەڕەشــەی هێرشــکردنە
ســەر خۆرئــاوای کوردســتانی دەکــرد ،ترەمــپ لــە ڕێگــەی
تویتــەرەوە هۆشــداریی دایــە تورکیــا کــە ئابووریــی
واڵتەکەیــان دەڕووخێنێــت ئەگــەر بێتــو هەنــگاوی لــەو
جــۆرە بنێــن.

ئامــارەکان ئامــاژە بــەوە دەدەن ،کــە تورکیــا بەڕێوەیــە
بــەرەو قەیرانــی ئابــووری .ئەگــەر منوونــە بێنینــەوە ســاڵی
 2013کــە بــە یەکێــک لــە باشــرین ســاڵەکانی تورکیــا
هەژمــار دەکرێــت لــە بــواری ئابووریــدا ،لــەو ســاڵەدا
 12500دۆالر لــە  GDP per capitaبــووە واتــە هــەر
تاکێــک  12500دۆالری بەرکەوتــوە بــە پێــی ئابووریــی
ئــەو ســاڵە ،چــاوەڕوان دەکرێــت کــە هەمــان ژمــارە
دابەزێــت بــۆ  7500دۆالر لــە ســاڵی 2019دا .لــە هەمــان
کاتــدا گەشــەی ئابــووری زیــادی کردبــوو بــە ڕێــژەی لــە
 % 8,5لــە ســاڵی  2013و ئــەو ڕێژەیــە دابــەزی بــۆ % 0,5
لــە ســاڵی  .2019ڕاســتە لــە ئێســتادا و بــە هــۆی الوازی
دراوەوە هەنــاردەی تورکیــا بــە ڕێــژەی ( %20نافەرمــی)
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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زیــادی کــردوە ،بــەاڵم ئاســتی خۆشــگوزەرانیی تــاک لــەو
واڵتــەدا بــە شــێوەیەکی بەرچــاو دابەزیــوە ئەویــش لــە
ڕێــژەی کەلوپەلــی هــاوردەدا دەردەکەوێــت کــە بــە
ڕێــژەی ( %17نافەرمــی) کەمــی کــردوە.
وەکــوو لــە بەشــەکانی تریشــدا ئاماژەمــان پــێ داوە،
بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی کڕیــار ئــەوە دەســەملێنێت کــە
ئابووریــی ئــەو واڵتــە ڕوو لــە گەشەســەندنە ،بــەاڵم ئــەم
ڕێژەیــە لــە تورکیــادا بــە بــەراورد بــە ســاڵی  2013بــەرەو
کەمبوونــەوە ڕۆشــتوە.
بــەدەر لەمانەیــش نائارامیــی سیاســی 3,5 ،ملیــۆن ئــاوارەی
ســووری کــە ڕوویــان لــە تورکیــا کــردووە ،شــەڕی دژی
 ,PKKخەرجییەکــی زۆری بــەردەوام بــۆ ئــەو ناوچانــەی
ســوریا ،کــە لــە ژێــر دەســەاڵتی تورکیــادان بــۆ بەڕێوەبــردن
و پاراســتنی ئاســایش تێیانــدا ،بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی
بێــکاری کــە چــاوەڕوان دەکرێــت لــە  2019دا بگاتــە -13
 ،% 12بوونەتــە کۆمەڵێــک هــۆکار بــۆ الوازبوونــی تــەواوی
پێگــەی ئــەردۆگان لــە ناوخــۆی تورکیــادا.
ئامــاری پێشــوەختی هەڵبژاردنــی شــارەوانی ،کــە بڕیــارە
لــە مانگــی ئــازاری ئەمســاڵدا ئەنجــام بدرێــت ئــەوەی
دەرخســتوە کــە ئــەردۆگان ژمارەیەکــی زۆری دەنگەکانــی
لــە دەســت داوە بەتایبەتــی لــە شــارە گەورەکانــی وەکــوو
ئەســتەنبوڵ و ئەنقــەرە.
بــە بۆچوونــی مــن وەکــوو دەبیرنێــت ئابووریــی تورکیــا
لــە ئێســتادا هەســتیارە و بەرگــەی گۆڕانکاریــی گــەورە
ناگرێــت بــۆ منوونــە هەڵگیرســانی شــەڕ لــەو واڵتــەدا.
ئــەردۆگان تــا ڕادەیــەک نەرمیــی نوانــدوە و هەوڵــی داوە
بــۆ کەمکردنــەوەی گرژییــەکان لەوانــە ،بەرزکردنــەوەی
ســوو لــە بانکــی ناوەنــدی تورکیــادا ،ئاماژەدانــی
وەزیــری دارایــی لــە وتارێکــدا بــەوەی ،کــە ئــەوان چیــر
دەســتتێوەردان ناکــەن لــە کارەکانــی بانکــی ناوەنــدی
تورکیــادا کــە ئەمەیــش خــۆی لــە خۆیــدا ڕێگایەکــە
بــۆ گێڕانــەوەی متامنــە بــۆ ئــەو بانکــە و قەبووڵکردنــی
پێشــنیاری ئەمریــکا بــۆ دانانــی پشــتێنێکی ئەمنــی لــە
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نێــوان تورکیــا و خۆرئــاوای کوردســتاندا.
مــن پێــم وایــە کــە پێویســتە ئــەردۆگان نەرمــی زیاتــر
بنوێنێــت لــە چۆنێتیــی سیاســەتی واڵتەکەیــدا تــا بتوانێــت
متامنــە بگێڕێتــەوە بــۆ واڵتەکــەی ئــەم هەنگاوانەیــش
بــە بۆچوونــی مــن لــە دوای هەڵبژاردنــی شــارەوانییەکان
زیاتــر دەبێــت .هــەر چەنــد بــە پێــی ئــەو ئامارانــەی
لەبەردەســتدان ئــەم هەنگاوانــە و نەرمینوانــدن بــەس نییە
تــا تورکیــا لــەم قەیرانــە ئابوورییــە ڕزگاری بێــت ،بەڵکــوو
پێویســتی بــە بڕێکــی زۆر لــە پــارەی دەرەکییــە ،پرســیارەکە
لێــرەدا ئەوەیــە ،ئایــا ئــەردۆگان ئامادەیــە کــە جارێکــی تــر
خــۆی بخاتــە ژێــر دەســەاڵتی بانکــی نێودەڵەتــی IMF
کــە ئەمریــکا سەرپەرشــتیی دەکات یاخــود دەکەوێتــە ژێــر
کاریگەریــی واڵتانــی خۆرهــەاڵت و بەئەندامبوونــی لــە
ناتــۆدا ئەخاتــە مەترســییەوە؟
بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا مێــژوو ســەملاندوویەتی کــە
دیکتاتــۆرەکان ئامــادەن بەرژەوەندیــی خۆیــان بخەنــە
پێــش بەرژەوەندیــی گــەل و واڵتەکەیــان بــۆ زیاتــر
مانەوەیــان لەســەر کورســی دەســەاڵت بۆیــە زەحمەتــە
بزانرێــت هەنــگاوی داهاتــووی ئــەردۆگان بــەرەو کام لــەم
ئاڕاســتانە دەبێــت!

