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پرۆژەی
توێژینەوە جیهانییەكان بۆچی؟
توێژینەوە جیهانییەکان ،زنجیرەیەك نامیلكەی تایبەتە بە روداو،
ئاڵوگۆڕ ،كێشە ،قەیران ،پەرەسەندنە سیاسی و ئابورییەكانی جیهان ،كە
ناوەندە سیاسی و ئابورییە زەبەالحەكانی بەخۆیەوە سەرقاڵكردووە و
بەردەوام لێكۆڵینەوەی ورد و زانستی و ئاكادیمییان لەسەر دەكرێت،
بە مەبەستی باشرت درككردن بە رەوشی قەیرانەكان و دۆزینەوەی
رێگاچارەی گونجاو بۆ چارەسەر ،یان زاڵبوون بەسەریاندا.
روداوە سیاسییەكان و ئاڵوگۆڕە ئابورییەكان ،پۆزەتیڤ یان نێگەتیڤ
لە هەر كوچەو سوچێكی ئەم جیهانەدا ،كاریگەريیان لەسەر كۆی
سیستمە سیاسییە لۆكاڵ ،یان گڵۆباڵەكان دروستكردووە .جا هەندێك
لەوانە رسوشتی یان خۆرسكن هەندێكیشیان بەهۆی دەخالەتی واڵتانی
زلهێزی سیاسی و ئابوری و سەربازییەوە رودەدەن (لە بابەتی پیالنگێڕی
و كودەتای سەربازی و دەخالەتی ئابوری و سەرمایەداری) یان بە
ئارمان و ئامانجی سیاسی جۆراوجۆر .لە ماوەی سەد ساڵی رابردوودا،
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لەسەر گۆی زەوی گەواهی ئاڵوگۆڕی چاوەڕوانكراو ،یان چاوەڕواننەكراو
بووبن ،كە هەندێكیان خزمەتی مرۆڤایەتییان كردووە و هەندێكیشیان
بوونەتە هۆی شەڕو كوشتاری بێ ئامان و ماڵوێرانكەر ،كە بە ملیۆنان
مرۆڤ گیانیان لەدەستداوە.
جیهان لەسەر دەستی زلهێزەكان و كارتێلە گەورەكانی بواری
سەرمایە ،وزە ،ن��ەوت ،سەربازی و هەژمونی واڵتانی خۆرئاوای
سەرمایەداری ،ئەوانە و هەژاری و نەداری و سیستمی تۆتالیتار و
میلیتاریستی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە ئاسیا و ئەفەریقا و
واڵتانی خۆرهەاڵتی ئەوروپای كۆن و بەشێك لە واڵتانی ئەمەریكای
التین ،پڕە لە جینایەت و كردەوەی دڕندانەی سەركوت و داپڵۆسین
و لەسێدارەدان و كودەتای سەربازی و برسیكردن و هەژارتربوونی
هەژارەكان و سیستمی زاڵی دیكتاتۆریيەت و ژیانی مەمرەو مەژی.
پاشاموەكانی جەنگی س��اردی نێوان بلۆكی سەرمایەداری و
سۆسیالیستی هێشتا ئاسەواری بەسەر جیهاندا ماوەو تادێت واڵتانی
جیهان زۆرترو زیاتر خۆیان پڕ چەك دەكەن و لەهەوڵی بەدەستهێنانی
چەكی ناوەكی و ئەتۆمی زیاتردان و كۆمپانیاكانی چەك فرۆشنت رۆژانە
مۆدێلی نوێ و تازەتری چەك و فرۆكە و كەشتیگەلی مەترسیدارو
گرانبەها دەخەنە بازاڕی ملمالنێكانەوە.
لەسەر ئاستی جیهان فایلی گەرم و گوڕو پڕ كێشە و قەیران
ب��ەردەوام روودەدەن و دووبارە دەبنەوە ،لە بابەتی شەڕی نیمچە
كیشوەری هندستان و پاكستان ،كێشە و ملمالنێی نێوان رسیالنكا
و پڵنگەكانی تامیل ،كێشەو هەژاری لە بەنگالدیش ،شەڕی گروپە
ئیسالمییە رادیكاڵەكانی ئەفغانستان ،كشمیری پڕ لە پشێویی ،هەروەها
قەیرانەکانی نێوان هندو پاكستان و چین درێژەی هەیە.
لە ئاسیا ،ئەفەریقا شەڕو كوشتاری هێزە شیعی و سوننیەكان لە
عێراق ،یەمەن ،سوریا ،ئەفغانستان و لوبنان تادێت ژمارەی كوژراو
قوربانییەكان روو لە زیادبوون دەكات .لەسەر دەستی گروپە ئیسالمییە
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رادیكاڵ و فەندەمێنتاڵەكان ،كە لەالیەن عەرەبستانی سعودیە،
قەتەر ،توركیا و كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكاری و باربوو دەكرێن
و بەریيانداوەتە گیانی یەكرتو هەر ئەم گروپە ئیسالمییانەن بوونەتە
مایەی شەڕو كوشتار و جەنگێكی ماڵوێرانكەر لە عێراق ،ئەفغانستان و
سۆماڵ و فەلەستین و مالی نەیجیریا و تادەگاتە رادەی ئاستی مەترسی
تیرۆر و كوشتار لە پاریس ،واشنتۆن ،رۆما ،لەندەن و مەدرید.
هێشتا فرۆكەكانی واڵتانی زلهێزو ژێردەریایی و كەشتیگەل و
بنكە سەربازییەكانیان لەمسەر بۆ ئەوسەری جیهان دەفڕن و لەئاوە
نێودەوڵەتییەکان دەسوڕێنەوە باشرت دادەمەزرێن و هەڕەشەی زۆرترو
زیاتر لە جیهان دەكەن و بەردەوام دوكەڵی بۆمبەكانیان بەسەر ئاسامنی
واڵتانی هەژارو بێ دیفاعی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست رەش دەچێتەوە.
ئەم زنجیرە نامیلكەیە ،ئاشناكردنی خوێنەری كوردە بەو روداوانەی
كە بیەوێت یان نەیەوێت ،كاریگەری لەسەر رەوشی سیاسی كوردستان
جێدەهێڵن.
دەزگ��ای ئایدیا ئەم هەنگاوەی لەو پێناوەدایە كە خوێنەری
كورد ئاشنا بكات بەو ئاڵوگۆڕە باش و خراپانە و روانگە و تێڕوانینی
فراوانرت بكات ،كە جیهان بە تەنها بریتی نییە لە روداوگەلێكی لۆکاڵ
كە لەناوخۆمان یان لە دەوروبەرمان دەگوزەرێت .بەڵکو رووداوەکان
فۆڕمی گڵۆباڵیان وەرگرتووەو کاریگەرییان لەسەر هەموو جیهان
داناوەو سیستەمی گلۆبالیزەیشنیش هێندەی تر ملمالنێکانی ئاڵۆزترو
توندتر کردووە.
بەو ئومێدەی ئەم زنجیرە نامیلكەیەی دەزگا ئایدیا هەوڵێك بێت
بۆ دانانی كاریگەری باشرت و تێگەیشنت لەو روداوان��ەی لە جیهاندا
دەگوزەرێن.
پرۆژەی تـوێـژیـنـەوەی جـیـهـانـی
دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
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پێشەكی
جەنگ ،وەك هەر دیاردەیەكی تری كۆمەاڵیەتی ،رامیاری ،ئابوری،
كەلتوری پێویستی بە لێكۆڵینەوە ،توێژینەوە ،شیكردنەوەی زانستیانە و
بابەتیانە هەیە ،چونكە هەریەك لەو دیاردانە ،بە پێی تێپەڕینی رۆژگار و
سەردەمە جیاوازەكان ،بەشێك لە خەسڵەتو تایبەمتەندیو كاریگەریەكانیان،
گۆڕانیان بەسەردا دێت .زۆرجار رادەی ئەوگۆرانكارییانە دەگاتە ئاستێكی دژ
و ناكۆك لەگەڵ رابردوی خۆیدا ،ئەگەرچی هەندێك خەسڵەت و بنەمای
هەیشەییو بەردەوامو ستانداردیان هەیە ،كە هیچ كاتێك قابیلی گۆڕان نین.
جەنگ و جەنگناسی ،پێویستی بەشیكردنەوە و توێژینەوەی زۆرە،
چونكە جەنگ تائێستا تەمەندرێژترین نەریت و دیاردەیە و كردەوەیەكە،
لە سەرەتاییرتین كاتی بوونی مرۆڤدا جەنگیش ئامادەیی هەبووە و هاوكات
كاریگەری خۆشی دروستكردووە ،گەر منونەی (قابیلو هابیل) وەربگرین ،لە
لە مێژینەیی جەنگ دڵنیادەبین ،بەوەی دوانەی قوربانیو جەالد لەوكاتەوە
دەبێتە ناسنامەیەكی ئاشنا بە ناسنامەی مرۆڤایەتیو مرۆڤ بوون.
لە دیدێكی ترەوە قوربانییە بێشومار و بێئەندازەكانی جەنگ ،كارێكی
ئەوتۆیان كردووە ،بۆ هەمیشە (جەنگ) ،بەشێكی ئەكتیڤ بێت لە نەریتو
كەلتور و مێژوو و ئایدۆلۆژیاكاندا ،بە ئێستاشەوە.
كەمنین ژمارەی ئەو جەنگانەی هۆكاربوون بۆ لەناوبردنی بە كۆمەڵی
مرۆڤایەتی و سڕینەوەی شوێنەوار و وێرانكردنی ئاوەدانی و شارستانییە
دێرینو هاوچەرخەكان.
هەندێكجار واڕێكدەكەوێت ،جەنگ جیاواز لە ئەرك و رۆڵە نارشین
و نامرۆڤانەكەی دەبێتە هۆكار و میكانیزم بۆ رزگاركردنی میللەتێك ،یاخود
كۆمەڵە كەسانێكی زۆر لە مەینەتیو زوڵمو زۆر و ژێردەستەیی دیكتاتۆری
و سیستمە تۆتالیتارەكان ،بۆ منونە جەنگی دووەمی كەنداو ،كە بە جەنگی
رزگاركردنی كوەیتیش ناودەبرێت ،ئامانجی رزگاركردن و ئازادكردنی واڵتی
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كوەیت بوو لە دەست سوپای عێراق ،كاتێك بە زەبری هێز و بێ هیچ بنەما و
پێوەر و یاسایەكی نێودەوڵەتی ،ئەو واڵتەیان داگیر كردبوو.
لەم س��ەردەم��ەدا ،جەنگ چەندین شێواز و جۆری لەیەكرت جیاواز
لەخۆدەگرێت ،كە بە پێی هۆكارەكانی بەرپابونی ،زەمینە و رادە و ئاستی
بەرەنگاربونەوەی الیەنی بەرامبەر ،جۆری پیادەكردنی جەنگ دیاریدەكرێت.
بەم پێیە كاریگەریو دەرئەنجامەكانی جەنگ جۆراوجۆر لە رووی شێواز و
ئاستەوە ،دەبێتە شتێكی دروستو ئاسایی.
جەنگی دووەمی كەنداو ،كە بە داگیركردنی سەربازیانەی كوەیت لەالیەن
عێراقەوە دەستی پێكرد و گەیشتە تووندترین ئاست ،درێژكراوەی مێژوویەك
بوو ،لە ناكۆكی ،ملمالنێ ،نەگونجانی رامیاری ،سنوری ،ئابوریو جیۆپۆلەتیكی
لە نێوان عێراقو كوەیتدا ،سەرەتای ئەو ناكۆكیەش دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای
دروستبونی واڵتی كوەیت پاش ئەوەی لەژێردەستی بەریتانیا رزگاری بوو.
بەشێوەیەكی گشتی ،ئەم توێژینەوەیە بەسەر سێ بەشی سەرەكیدا
دابەشكراوە ،بەشی یەكەم ،لە دووتوێی چوارباسدا ،ئاماژە بە ناساندن و
پێناسەی جۆراوجۆر و زانستیانەی جەنگ دراوە لە دیدگای ئایدیا و تێگەیشتنە
جیاوازەكانەوە ،وەك چۆن باس لە هۆكارەكانی بەرپابونی جەنگ بەشێكی ترە
لە باسەكانی ئەم بەشە ،بە مەبەستی دیاریكردنی دەرەنجامەكانی جەنگ
لەم توێژینەوەیەدا ،بە گەڕانەوە بۆ هۆكار و تایبەمتەندییەكان ،چەند باسێك
تەرخانكراوە.
بەشی دووەم و سێیەم پێكەوە تەرخانكراون بۆ توێًژینەوە لە
سەرەتاكانی ناكۆكی و هەڵگیرساندنی جەنگی دووەمی كەنداو ،كاردانەوە
و دەرئەنجامەكانی جەنگەكە لەسەر عێراقو كوەیتو ناوچەكە و جیهان
بە گشتی.
ئامانجی هەرتوێژینەوەیەك گەیشتنە بە چەند ئاكام و دەرئەنجامێك،
بۆیە لە كۆتایی ئەم توێژینەوەیەدا ،ئەودەرەنجامانە دیاریكراوون كە پێی
گەیشتووین.
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باسی یەكەم  -چەمكو پێناسەی جەنگ
دوای جێگیربوونی مرۆڤ لەسەر زەوی ،پاشان دروستكردنی كێڵگە،
گوند و شوێنی نیشتەجێبوونو گرووپی راوكردن ،ملمالنێو كێبەركێ
لەنێوان مرۆڤەكان پەیدابووەو دواجار جەنگ سەری هەڵداوە.
مانا ،فۆڕم ،شێواز ،هۆكار ،ئەنجام و كاریگەرییەكانی جەنگ
بەدرێژایی مێژوو گۆڕانی بەسەردا هاتووە و لەچوارچێوەیەكی
دیاریكراودا كۆنەكراوەتەوە ،لەم سەردەمەی ئێستادا جەنگاوەرە
دێرینەكان خەاڵتدەكرێن ،الوەكان سازدەكرێن بۆ ئەوەی لەدواڕۆژدا
جەنگاوەرێكی باش بن و بتوانن لە ئێستاوە لەسەر تەكنیك و
هونەرەكانی جەنگ رابهێرنێنو ئامادە بكرێن .لەسەرەتای مرۆڤایەتیدا
جەنگ روبەڕوبونەوە ب��ووە لەگەڵ ئ��اژەڵ و بونەوەرە دڕن��دە و
كێوییەكان ،پاشان جەنگ لەگەڵ رسوشت و دواتریش جەنگ لەگەڵ
رەگەزی مرۆڤو خودی مرۆڤ خۆیدا.
ناكرێت جەنگ لە مێژوویەكی دیاریكراودا ببینین ،لەمبارەیەوە
(گاستۆن بۆتۆل) ،باسی چەند منونەیەك دەكات و نوسیویەتی(« :وال
هاال) پەرستگەی خوایانی ئەڵامنیا ،باشرتین منونەیە ،چونكە وێنەكانی
ئەو پەرستگایە ،ئەو جەنگاوەرانە دەنوێنێت كە پاش شەڕێكی
سەركەوتووانە ئاهەنگییان دەگێڕا ،ئەم بەختەوەرانە لەژێر تیشكی
روانینی وردبینی ئۆدینی خوای شەڕدا ،كە دەوری بە دەستكەوت،
كۆیلە و دیل تەنراوە ،لەكاسە سەری دوژمندا شەراب دەخۆنەوە ،لەنێو
خۆیان دابەشی دەكەن و ئەوپەڕی چێژ لەكاتی خواردنی دیسیر لە
كۆشكی خواكاندا دەبینن»(.)1
ه��ەر ل��ەم ب��ارەی��ەوە دەڵ��ێ��ت« :ئ��ەگ��ەر ئەفسانەكانی چین
ئاشتیخوازانەن و ئایینی بودا دژی شەڕە ،ئەوا ئایینی برەهامیی گەلێ
شەڕخوازە .كتێبە پیرۆزە برەهامییەكان سەرجەم چیرۆكی ملمالنێی
خواكان ،س��ەروەری چەشنەكان ،پەری و دێوەكانە ،ئەو ملمالنێیە
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هەندێكجار مرۆڤ و مەیمون و ئاژەڵەكانی دیكە تێیدا بەشدارن،
پڕاوپڕە لەم چیرۆكانە ،بەشێكی زۆری هۆنراوەی حەماسی (رامایانا)
(*) ،بۆ گێڕانەوەی ئەم روداوە ئەفسانەییانە تەرخانكراون و لێوان
لێوە لە وەسفی ئەم جەنگانە ،پەرستگە هندیەكان بەو بەردهەڵكەنانە
ئاخرناوە كە ئەوملمالنێیانەی تێدا هەڵكەندراوە و هەندێك خوای
وەك(« :ئیندرا)(**)( ،میرتا)(***)( ،وارۆنا)(****)( ،برەهام)(*****)،
(ویشنۆ)(******) ،خوا گچكەی (ك��ال��ی)(*******) بە گالیسكەی
جەنگییەوە پێكەوە خەریكی شەڕن.
لە ئەفسانەكانی یۆناندا (زیۆس)(*)و هەندێك خوای جەنگاوەری
وەك (تیتان)ەكان(**) ،دێوەكان و (تیفە)(***) خەریكی جەنگن
(كرۆفووس)(****) لەگەڵ (ئەفیونە)(*****) شەڕدەكات ،چواردەوری
(م��ارس)(******) بە دووڕوییو ترس و تۆقین تەنراوە ،ئەو شانازی
بەنازناوی (مرۆڤكوژ)ەوە(*******) دەكات»( .)2هەروەها دەڵێت:
«بەر لەدەستپێكردنی شەڕی ساڵی ( )1940لە ژاپۆن ،فڕۆكەوانانی
خۆبەختكاری گەنج ،شەوی بەر لەبەڕێوەبردنی راسپاردەی بەختكارانە،
بەشداری بۆنەی شیوەنیان دەكرد .ئەوان بەرگی سپی ،واتە بەرگی
شیوەنیان لەبەردەكرد ،بەم چەشنە بەشێوەیەكی هێمن ،خۆیان لە
هەموو ویستیكی دنیایی پاكژ دەكرد»(.)3
لەسەردەمێكی دیاریكراودا جەنگ وەك چەمكێك لەالیەن زانایانەوە
ناسێرناوەو توێژینەوەی لەسەركراوە .لە واڵتانی دەرەوەی كوردستاندا
چەندین ناوەند و سەنتەری تایبەت بە لێكۆڵینەوە و توێژینەوە لەسەر
جەنگ ،كاریگەرییەكانی ،هۆكارەكانیو جۆرەكانی جەنگ هەیە ،كە
سااڵنە و مانگانە راپۆرت و توێژینەوەكانیان باڵودەكەنەوە و نوێرتین
زانیاری لەسەر جەنگ و الیەنە پەیوەندیدارەكانی باڵودەكەنەوە،
زۆربەی ئەو سەرچاوانە بە زمانی بیانی و زیاتر بە زمانی ئینگلیزین،
بە دەگمەن وەرگێردراون بۆ زمانی ك��وردی ،بەاڵم ئەوەندە هەیە
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لە سەرەتاكانی مرۆڤایەتییەوە جەنگ ئامادەیی هەبووە و بەهۆكار
و ئامڕازی جیاجیا جەنگ پراكتیزەكراوە و كاریگەری خۆی هەبووە،
زۆرجاریش وەك هەندێك لەبەڵگەنامە و فیلمە دۆكۆمێنتارییەكان
ئ��ام��اژەی ب��ۆدەك��ەن ،جەنگ ل��ەوس��ەردەم��ە كۆنانەدا لە ئاكامی
لێكنەگەیشنتو هەستكردن بە مەترسیو خۆپاراسنت بووە.
جەنگ بە مانای ماڵوێرانی و نائارامی ئاسایش و شڵەژانی بواری
ئابوری و پچڕانی شیرازە و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان و شكاندنی
بەها مرۆڤایەتی و پیرۆزەكان دێت ،ئەمە لە ناساندنێكی گشتگیر و
باوی چەمكی (جەنگ)دا ،بەاڵم لە رووی زانستیو تیۆرییەوە چەندین
بۆچوونو بیروڕای جیاواز لەسەر جەنگ هەیە ،بۆ منونە:
(كالوزەڤتز) پێیوایە« :جەنگ هیچ نییە جگە لە درێژەپێدانی
سیاسەت بە جۆرێكیرت ،یان وردت��ر ل��ەوەش ،درێژەپێدانی ئاسایی
سیاسەتە بە هاوبەشی هۆكارێكیرت»( .)4بەم مانایە جەنگ خۆی
بریتییە لە پراكتیزەكردنی سیاسەت لە شێواز ،فۆڕمی جیاوازدا و
لێرەدا سیاسەت ئەركێك وەردەگرێت جیاوازترە لە ئەركەكانی تری ،كە
(خۆپیشاندان ،هەڵبژاردن ،چونە نێوپەرلەمانو وەرگرتنی دەسەاڵت،
یاخود بەشداریكردن لەپارتە سیاسییەكانو بوونە گرووپی فشار لەسەر
دەسەاڵت)ە .بە پێی بۆچوونەكانی (كالوزەڤتز) ،جەنگو بەكارهێنانی
سەربازی دەبێتە هۆكارێكی تر و رێگەیەكی تری جێبەجێكردن و
پراكتیزەكردنی سیاسەت ،جگە لە ئەركە ئاساییەكانی سیاسەت كە
بریتییە لە ملمالنێی پارتە سیاسییە ركابەرەكان لەپێناو دەسەاڵتدا،
پیادەكردنی شێواز و فۆڕمی جیاواز لە ئاڕاستەكردنی سیاسەتی
كۆمەڵگەدا ،بەكاربردنی ئایدۆلۆژیا بەسود و قازانجو ئامانجی گروپێكی
دیاریكراو .هەڵبەت ئەمەش دەبێتە هۆكاری دروستبونی تووندو تیژی
و بێ متامیی و رێگەخۆشكردن بۆ بەرپابونی جەنگ.
(شازادە موریس ساكسونی) ،جەنەراڵی مەزنی سەدەی هەژدەیەم
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ئاماژە دەكات «هەموو زانستێك بنەما و یاسای خۆی هەیە ،تەنها
جەنگ هیچ یەك لەم دوانەی تێدا نییە» .بەم پێیە جەنگ بریتییە لە
كردارێك یاخود زانستێكی بێ بنەما و یاسا ،بە واتای ئەوەی لەمیانەی
بەڕێوەچونی جەنگدا هیچ بنەمایەك نییە تا جەنگاوەران لەسەری
بڕۆن و پابەندبن پێوەی ،وەك چۆن هیچ یاسایەك نییە جەنگەكە
بەڕێوەبەرێت و الدان لەو یاسایە بە سزادان بكەوێتەوە و مامەڵەی
لەگەڵ بكرێت ،یاخود بە یاسا جەنگ بەرپابكرێت و هەر یاساش
كۆتایی بە جەنگ بهێنێت ،دەشێت بڵێن رەنگە ئەم هۆكارەبێت كە
نەتوانراوە رێگە لە بەرپابوونی ئەو رێژە زۆرە لە جەنگ بگیردرێت
كە لە سەرەتاكانی مێژووی مرۆڤایەتییەوە تا رۆژگ��اری ئەمڕۆمان
بەردەوامی هەیە ،لە سەرچاوەیەكی تردا ئاماژە بۆئەوەكراوە «جەنگ
وەك یادگارێكی سەردەمی دڕندایەتی لە ئارادایە»(.)5
ئەمەش لەگەڵ قسەكەی سەرەوەماندا پەیوەندیەكی مێژوویی
بەیەكیانەوە دەبەستێتەوە ،چونكە لەو سەردەمەدا كە بە سەردەمی
دڕندایەتی دەناسێرنێت ،سەرەتاكانی مێژووی مرۆڤایەتی و ژیانی
بەربەریەتە ،هیچ جۆرە یاسا ،رێسا ،لۆژیك و بنەمایەك نەبوە بۆ
بەڕێوەبردنی ژیانی رۆژانەیان ،لەبەرئەوە زۆرجار بۆ چارەسەركردنی
كێشە و ناكۆكیەكانیان ،جەنگیان ئەنجامداوە و هەموو شێواز و
رێگەیەكیان بەكارهێناوە ،بۆیە هەندێك كەس جەنگ وەك كاری
دڕندەكان تەماشا دەكەن ،چونكە ئەوەی جەنگ بەرهەمی دەهێنێت،
كۆتایی هێنانە بە ژیانی مرۆڤو ماڵوێرانیو تێكدانی شیرازەی ژیانی
مرۆڤایەتی.
(فۆن بلو) ،پێیوایە« :سرتاتیژێكی زیرەكانە ،پێویستی لێهاتوویی
تاكتیكی كەمدەكاتەوە و بە جارێك كۆتایی بە جەنگ دەهێنێت»(.)6
واتا گەر بتوانرێت لە ملمالنێی سیاسی و الیەنە دژ و ركابەرەكاندا
سرتاتیژێكی واقیعیانە و لۆژیكیانە بۆ كاراییو مامەڵەكردنی بەرامبەر
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دروستبكرێت ،ئەو كات زۆر بە زەحمەت ئەگەر و هۆكارەكانی
سەرهەڵدانی جەنگ درووست دەبن.
وردتر بڵێین ،گەر عەقڵو لۆژیك توانی حوكمڕانی دامەزراوەكانی
بڕیاردان بكات ،ئەوا جەنگ بەرپا نابێت ،لەبەرامبەردا (كالوزەڤتز)
دەنوسێت« :سرتاتیژی بێ جەنگ و جەنگكردن ،وات��ای هیچ
دەبەخشێت ،چونكە جەنگ ئامڕازی كاری سرتاتیژە و هۆكارێكە
سودی لێوەردەگیرێت»( ،)7بە پێچەوانەی (فۆن بلو) ،جەنگ ئەنجامی
سرتاتیژە و هۆكاری جێبەجێكردنی ئەو سرتاتیژەیە كە الیەنێكی
دیاریكراو ئاڕاستەی دەكات و جەنگ وەك هۆكارێك بۆ ئەو سرتاتیژە
بەكاردەهێرنێت.
(بیار كالسرت) سەبارەت بە جەنگ ئاماژە بەوەدەكات «زۆرجار
جەنگ لەكۆمەڵگە سەرەتاییەكاندا بۆ پارێزگاری ب���ارودۆخ و
بەرگریكردنی گۆڕانكاری بێت»( ،)8ئەم پێناسەیە دەمانباتەوە بۆ
ژیانی سەرەتایی مرۆڤ ،كە هەمیشە لەگۆڕانكاری ترساوە ،جەنگ
وەك هۆكارێك بۆهێشتنەوەی ئەو گۆڕانكاریانە بەكارهاتووە ،تا ئەم
سەردەمەش جەنگ ئەم واتاو ئەركە دێرینەی لەدەست نەداوە ،چونكە
دەبینین ئێستا جەنگ بۆ خۆپاراسنت لە ئەگەری هەرگۆڕانكارییەك
بەكاردێت كە رەنگە بەرامبەر بەسەریدا زاڵبكات« ،جەنگ كە
سیاسەتی دەرەوەی كۆمەڵی سەرەتاییە ،پەیوەستە بە سیاسەتی ناوخۆ
و دەتوانرێت ناوی بنێین سیاسەتی پارێزگاری»( .)9لەم تێكستەوە
جەنگ ئەو چارەسەرەیە كە كۆمەڵگە داخراو و سەرەتاییەكان بە
مەبەستی خۆپاراسنت لەگۆڕانكاری و عەقڵیەتی دەرەوەی خۆیان
پراكتیزەی دەكەن ،واتا لەبری زمانی دیالۆگ ،لێكگەیشنتو قبوڵكردنی
جیاوازییەكان ،پەنا بۆ تەكنیك و سیحری جەنگ دەب��رێ��ت و
هەوڵدەدرێت جگە لە بەرگریكردنی بۆچونو پێشینەكان ،هاوكات لە
جەنگدا خۆیان بەسەر بەرامبەردا دەسەپێنن.
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(كالوزەڤتز) دەڵێت« :جەنگ بەدەر لە پەیامنە دەستوپێگیرەكان
بوو ،ئەم پەیامنانەی لە توڕەیی خۆیدا نابود دەكرد ،ئەمە لە راستیدا
ق��ەرزداری بەشداریكردنی نوێی خەڵك لەمجۆرە كارە مەزنانەی
حكومەتدا بوو ،هاوبەشی ئەمان لە سەرێكەوە لەو كاریگەریەوە
سەرچاوەی گرتبوو كە شۆڕش لەسەر هەلومەرجی ناوخۆیی هەموو
دەوڵەتێك بەجێی دەهێشت و لەسەرێكی ترەوە لەبەر ئەو مەترسیە
بوو كە فەرەنسا لەسەر هەریەكە لەمانە دروستی كردبوو»(.)10
بەم پێیە جەنگ دژ بە پەیامن ،رێسا و نەریتە باوەكانی كۆمەڵگەیە،
ئەوانەی بەشداری لەوجەنگانەدا دەك��ەن ،لە ژێر كاریگەری و
دەرئەنجامی ئەو هەستو سۆزەدان كە شۆڕش لەسەر كۆمەڵگەكانیان
دروستیدەكات ،چونكە سەرەتاكانی شۆڕش زیاتر بە هەڵچون و
سۆزگەرایی دەستپێدەكات ،ئەمەش لەوەدا كورت دەبێتەوە گەر بە
عەقڵ مامەڵەی جەنگ بكرێت ،ئەوا زوو جەنگ شكست دەهێنێت،
چونكە هیچ كەسێك ئامادە نییە خۆی بریار لەسەر مەرگی خۆی و
كاولكاری ماڵەكەی بدات ،لەجەنگدا هەموو شتێك هێجگار سانایە،
بەاڵم ساناترین شت هێجگار نادیارە ...وردە وردە رووداوی بێشومار
ئەوانەی كە هەرگیز بە دروستی ناتوانی پێشبینیان بكەیت ،ئاوێتەی
یەكرتی دەبن ،ئەمە بە واتای ئەوەی هەر كردەیەك كە مرۆڤ بیەوێت
زۆر بە سانایی دەتوانێت ئەنجامی بدات ،چونكە وەك لەسەرەتادا
باسامنكرد ،هیچ بنەما و یاسایەك نییە كە جەنگ و جەنگاوەران پێی
پابەندبن ،بۆیە هەموو كار و كردەوەیەك لە جەنگدا رەوایە.
بێگومان جەنگ دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتییە ،دەكرێت بڵێن جەنگ
ئافرێنەری مێژووە ،چونكە مێژوو تەنیا بە گێڕانەوەی ملمالنێیەكی
چەكدارانە دەستیپێكردووە و ئەستەمە هیچكات ئەم دیاردەیە بە
تەواوی لەناوبچێت ،لەهەمانكاتدا ،ئەو سنورانەن كە چەندین قۆناغی
گرنگی روداوەكان لەیەكرت جیادەكەنەوە ،بە رادەیەك سەرجەم ژیارە
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نارساوەكان بە هۆی جەنگ تێداچوون  ،وەك چۆن هەموو ژیارێكی
نوێش بە جەنگێك هاتونەتەدی ،ئەو سەروەریانەی كۆمەڵگایەكی
تایبەت دەكەنە گەورەی كۆمەڵگەی مرۆیی ،زادەی جەنگنو رەوایەتی
خۆیان لە جەنگو بە جەنگ وەرگرتووە.
جەنگ لە هەمانكاتدا وادەكات كۆمەڵگا داخراوەكان دەرگاكانی
خۆیان ئ��اوەاڵ بكەن و دەتوانین بڵێن كە جەنگ بەهێزترین و
كاریگەرترین شێوەی بەریەككەوتنی ژیارە جیاوازەكانە.
بە بۆچونی (كالوزویتس)« :جەنگ شتێكە لە زەبروزەنگ بۆئەوەی
الیەنی دژ ناچاری جێبەجێكردنی داوا و مەرجەكانی ئێمە بكات»(.)11
بەم پێیە جەنگ ئامڕازی كوشنتو لەناوبردنی جیاوازییەكانە و خاوەنی
خەسڵەتێكە كە لەگەڵ دیالۆگ و راگۆرینەوەدا ناتەبایە ،جەنگ
هەرتەنیا پێكدادانی چەكداری نێوان الیەنەكان نییە ،بەڵكو ملمالنێی
توندوتیژە لە نێوان ئابوری و سیاسەت و ئایدۆلۆجیای الیەنەكان.
واتا مەرج نییە جەنگ تەنها زمانی توندوتیژی و چەكداری بێت،
بەڵكو زۆرجاریش پێكەوە هەڵنەكردنی رەهەندە ئابوریی ،سیاسی،
كۆمەاڵَیەتیو ئایدۆلۆژیەكانە كە بەریەكرتی دەكەون ،كێشە و هەرای
گەورەی لێدەكەوێتەوە ،دواجار بە جەنگ كۆتایی دێت.
لە ئەمڕۆدا جەنگ بەبێ گوێدانە ئاڕاستە و شێوازی بیركردنەوە و
پابەندییەكانی ،خۆی بەسەر هەر كەسێكدا دەسەپێنێت ،بۆیە دەبێت
هەموو كەسێك وەها لە جەنگ بڕوانێتو مامەڵەی لەگەڵدا بكات كە
پەیوەندیدارە بە جەنگ.
جەنگ تەنیا پێكدادانی چەكداری نێوان الیەنەكان نییە ،بەڵكو
ملمالنێی توندوتیژە لەنێوان ئابوری ،سیاسەت و ئایدۆلۆجیای
الیەنەكان ،هەروەها بریتییە لە بەكارهێنانی زمانی چەكو تووندوتیژی
لەجیاتی زمانی عەقڵ ،دیالۆگو ڕاگۆڕینەوە بۆ چارەسەركردنی گرفت
و نائارامیەكان.
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فەلسەفەی چینی تاكە فەلسەفەیە بە درێژایی سەدەكان ،باسی
جەنگی نەكردووە ،كۆنفۆشیوس پێیوایە« :ژەنەراڵێكی راستەقینە،
حەزی لە شەڕ نییە ،رقاویی نییە و بە هەستیش كارناكات»( ،)12بە
واتای ئەوەی سەركردە و فەرماندەی گەورە و راستەقینە بێ ئەوەی
پەنا بۆ جەنگ ببەنو بەبێ زەبروزەنگو تووندوتیژی دەگەنە پلەو
دەسەاڵت ،هەروەها دووربوون لە بەكارهێنانی سۆز و پاڕانەوە ،بەڵكو
لەوپەڕی هۆشیاریو توانای ژیریو لۆژیكی خۆیاندان.
هاوكات «لە فەلسەفەی یۆناندا تێگەیشتنێكی ت��ازەی پرسی
جەنگ بەرچاو ناكەوێت ،یۆنانیەكان بەگشتی جەنگیان بە بەشێك
لەخواستی خوداوەندی دەزان��ی ،بەڕای (هیراكلیتوس)(*) ،جەنگ
كەرەستەی خواستی خوداوەندییە ،چونكە جەنگ مرۆڤ و خواكان
خانەبەندی دەكات ،جەنگ دایكی هەموو شتەكانە ،هەندێكەس
دەباتە پلەی خوایەتی و هەندێكەس كۆیلە و هەندێكی دیكە ئازاد
و سەربەست دەكات ،ئەفالتون و ئەرستۆ بەسەر جەنگدا هەڵنادەن
و سەركۆنەی دەكەن  ،بەاڵم جەنگ بۆ پاراستنی (دەوڵەتەشار)(**) بە
رەوا دەزانن»(.)13
دەكرێت بڵێن وەك زۆرێك لە دیاردە رسوشتیەكانی تر لە فەلسەفەی
دێرینی یۆنانیدا ،جەنگ بۆتە خوداوەندێك و توانای گۆڕینی پێگەی
كەسەكانی هەیە ،گەر راڤەیەكی وردی بۆ بكرێت ئەم لێكدانەوەیە
راستە ،چونكە لە ئاكامی هەرجەنگێكدا الیەنێك دەدۆڕێتو دەچێتە
نزمرتین ئاستی ژیانەوە ،لەبەرامبەردا الیەنی براوە لە هەموو بوارەكانی
ژیاندا دەبێتە خاوەنی بڕیار و سەرچاوەكانی ژیان.
هاوكات جەنگ الی (هیگڵ)« :حەقیقەتێكی ناپەسەندە كە
بەهۆی بەدیهاتنی رۆحی رەهاوە كۆتایی دێت»( .)14جەنگ راستییە،
یاخود دیاردەیەكی واقیعیە ،بەاڵم ئەو راستیە رەتدەكاتەوە ،چونكە بە
گەیشنت بە ترۆپكی بااڵیەتی لە بڕیاردانو لوتكەی هەڕەمی دەسەاڵت
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و بوون بە (منی بااڵ) ،ئەو جەنگە و ئەو راستییە كۆتایی پێدێت و
كاریگەری نامێنێت.
نوسەرو فەیلەسوفی فەرەنسی (ژۆزیف دۆمەیستەر،)1821-1753
سەبارەت بە جەنگ دەڵێت« :جەنگ لەخۆیدا مەلەكوتییە ،چونكە
جەنگ یاسای خیلقەتە .مرۆڤ لەهیچ كوێدا بە قەد پانتایی جەنگ،
هەست بەدەستی خواوەندیی ناكات»( .)15ئەمەش تێگەیشنت و
ناساندنێكی میتافیزیكییە و پێیوایە مرۆڤ لە جەنگدا تەنها خوداوەند
دەیپارێزێت ،چونكە خودا لەسەرەوەی هەموو ئیرادەكانی سەر زەوی
و مرۆڤەوەیە.
(ئۆگست كۆنت) ،باس لە جەنگ دەكات كە «جەنگ كۆیالیەتی
ساناكردەوە و بەم كارەش پیشەسازیی بەدیهێنا»( .)16كۆنت جەنگ
بەهۆكاری كۆیلەكردن و دەستەوەستانی مرۆڤ دەناسێنێت ،بەهۆی
كۆیلەبوونی مرۆڤیشەوە و كڕینی لەالیەن خاوەن سەرمایە و كارگە
گەورەكانەوە ،چەندەها كارگەی گەورە دروستبوون و بە جەستە و
ماندووبونی مرۆڤە كۆیلەكان بەرهەمەكانی كارگە پیشەسازییەكان
زیاتر بووە ،چونكە كۆیلەكان ئەو جەنگاوەرانەبوون لە بەرەكانی
جەنگدا بەدیل دەگیرانو وەك كۆیلە كڕینو فرۆشتنیان پێوەدەكرا.
(هێربێرت سپنسەر) ،سەبارەت بە جەنگ نوسیویەتی« :مادام
بەربەریەت و ژیاری سەرەتاییانە هەیە ،ئەركی جەنگ؛ لەناوبردنی
كۆمەڵگەی الوازو البردنی ناتواناكانە لەكۆمەڵگە بەهێزەكاندا»(.)17
تێگەیشتنی (سپنسەر) بۆ جەنگ درێژەپێدانی كەلتور و
ژی��اری و نەریتی ژیانی بەربەریەت و كۆمەڵگە سەرەتاییەكانە،
جەختكردنەوەیەتی لەسەر ئ��ەوەی جەنگ لەو كۆمەڵگەیانەدا
سڕینەوەی بەرامبەرو كۆتاییهێنان بووە بە كۆمەڵگە و گرووپە الواز و
بێهێزەكان لەالیەن كۆمەڵگە و گرووپە سەردار و بەهێزەكانەوە.
بە بۆچونی كۆمەڵناسی فەرەنسی (گابریل دی تارد)(*)« :جەنگ
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میتۆدێكی كارەسات ئامێز و نائەبەدی دیالێكتیكی كۆمەاڵیەتییە»،
واتا جەنگ بەرنامەیەكە بۆ سەرهەڵدان و دروستكردنی كارەسات
و ئاژاوەیەكی كۆتایی پێنەهاتووی ناوكۆمەڵگە و ژیارە جیاوازەكان،
لەشوێنێكی دیكەدا دەڵێت« :ب��ەاڵم جەنگ لەخۆدا هیچ شتێك
بەدیناهێنێت ،هیچ جەنگێكی گەورە نەبۆتە هۆی پێشكەوتنی بنەبڕ
لە سیستمی كۆمەاڵیەتیدا»( .)18كەواتە جەنگ بەبێ بەشداری خودی
مرۆڤەكان ناتوانێت هیچ گۆڕانكارییەك لە كۆمەڵگەدا و لەبەرامبەر
نەریتە باوەكان دروستبكات ،وەك چۆن تا ئێستا هیچ جەنگێك
نەیتوانیوە سیستمێكی دیاریكراو بگۆڕێتو لەناوی بەرێت ،هەڵبەت
مەبەستی زیاتر لەوەیە بڵێت ئەو سیستامنەی جەنگیان بەسەردا
سەپێرناوە ،یاخود بەرامبەری بەرپاكراوە ،نەتوانراوە لەرەگو ریشەوە
دەربهێرنێنو بسڕدرێنەوە ،چونكە لەهەر دۆخێكدا بێت یان جەنگەكە
چەند فراوانو گشتگیر بێت ،هێشتا ناتوانێت پەی بە هەموو كەلەبەر
و شوێنە هەستیار و نهێنییەكانی بەرامبەر بەرێت.
ب��ەم پێیە دەگەینە ئ��ەوەی جەنگ دوالیزمەیەكە لە ژیانی
مرۆڤایەتیدا و لێكجودابونەوەیان مەحاڵ و ئەستەمە ،هەڵبەت بە
سەرنجدان لە روداو و جەنگەكان (ئار ،ئیس ،ستینمیتز) وا لێدەكات
مرۆڤ و جەنگ پەیوەست بكات بە یەكەوە و بانگەواز دەكات كە
جەنگ نابێت كۆتایی پێبهێرنێت ،چونكە دەشێت بە كۆتایی هاتنی
جەنگ یان مرۆڤ تووشی نامۆبون و تەنهایی بێت یاخود چەندین
كارەسات و روداو بە هۆی كۆتایی هاتنی جەنگەوە لە جیهاندا
بەرپابێت.
(ئیزۆلە) سەبارەت بە جەنگ دەڵێت« :جەنگ بە پێویست شتێكی
ئەخالقییە» ،لێرەوە ئەو هاوكێشەیە هاوسەنگ دەكات كە هێز و
فەزیلەت دووالی یەك هاوكێشەن و هاوواتای یەكرتن ،بێهێزەكان و
الوازەكان ،واتە ئەو كەسانەی بە دڕەوشنتو بە جەنگ لە سەرانسەری
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جیهاندا دەسڕرێنەوە و كۆتاییان پێدەهێرنێت ،هەربۆیە هۆكارێكی
وەك ك��ردەی بەرامبەر و یەكگرتن ،دەبێتەهۆی وەرچەرخانی
بنەڕەتەكان و گەشەی وشیاریی كۆمەاڵیەتی ،زانستی ،پیشەسازیی
و ئەخالقی م��رۆڤ .هەروەها (م.كونسی رای��ت) الی وایە جەنگ
ئەو مەرجە یاساییەیە رێگە بە دوو یان چەند گروپی دژكار دەدات،
تاكو ملمالنێیەك بە هێزی چەكداریی بەڕێوەببەن ،لێرەدا جەنگ
دەبێتە مافێكی سیاسی و ئاسایی هەركەسێك یاخود هەر گروپێك
كە بۆیەكالكردنەوەی ملمالنێو ناكۆكی و كێشەكانی لەگەڵ گرووپی
دژ و بەرامبەردا ،پەنا بۆبەكارهێنانی جەنگ دەبات ،بەاڵم كەسانێكی
وەك (مارتینز) جەنگ بە «خەباتی نێوان مرۆڤ» دەناسێنێت(.)19
ئەم تێكستە ئەوە دەگەیەنێت كە لەمێژە مرۆڤ بۆ بەدەستهێنانی
خواست و ئامانج و بەرژەوەندییە جیاوازەكانی خەباتدەكات ،بە
درێژایی مێژوو ئەو خەباتەی مرۆڤ شێواز ،روخسار ،تایبەمتەندی
جیاواز و نوێی وەرگرتووە ،كە جەنگ دەبێتە یەكێك لە روخسارەكان
یان تایبەمتەندییەكانی خەباتی درێژخایەنی مرۆڤ.
سەبارەت بە هونەری جەنگ (كالوزەڤیتز) دەڵێت« :هونەری
جەنگ بریتیە لە زانینی بەكارهێنانی هۆكارە جیاوازەكان لە
جەنگدا»( ،)20واتا چۆنیەتی بەرەنگاربونەوەی دوژمن یاخود الیەنی
بەرامبەر و بەكارهێنانی لۆژیك و عەقڵ لە هەڵبژاردنی هۆكارە
جیاوازەكانی بەرەنگاری و دیاریكردنی هۆكاری كاریگەر بۆ سەر
بەرامبەر ،بە هونەری جەنگ دەنارسێت.
(سۆن تزۆ) دەڵێت« :جەنگ چاالكیەكی دەوڵەتە و كێشەی مان،
نەمان ،گەشە و وێرانبوونی گەلو نەتەوەیە ،بۆیە دەبێت بە وردیو
لە هەموو روویەكەوە باری سەربازی هەڵسەنگێرنێت»(.)21
بەم پێودانگە جەنگ تەنها سیامیەكی سەربازیانە و میلیتارییانە
وەردەگرێت و دەبێتە بەشێك لە كار و چاالكی و تایبەمتەندییەكانی
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دەوڵەتی خاوەن سەروەری ،واتا جەنگ دەبێتە فاكتەری بەرگریكردن
لە بەرزهێشتنەوەی سەروەری نیشتامنو نەتەوە.
(لی-شوان) دەڵێت« :جەنگ كێشەیەكی گرنگە ،گەر كەوتەدەست
پیاوانی نەزان ئەوە كارەساتێكی مەترسیداری نەتەوەییە» ،شیكردنەوەی
ئەم تێكستە جگە لە جەختكردنەوە لە گرنگی و هەستیاری چەمك و
بابەتێكی وەك جەنگ بەسەر تەواوی ژیانەوە ،هاوكات لەومەترسیە
ئاگادارمان دەكاتەوە كە دەشێت لە گرتنەدەستی ئاڕاستەی جەنگ لەالیەن
كەسانێكی نەزانو ناژیرەوە كارەساتو ماڵوێرانیو كاولكاریی بەرپابكەن.
كەواتە لێرەدا دەكەوینە بەردەم دوو ئاڕاستەی جەنگەوە كە لەالیەن
كەسانی (ژیر) و (ناژیر)ەوە بەڕێوەدەبرێت و بە دوو ئاكامی جیاواز
دەگات ،ئاڕاستەی یەكەم كارەساتبارە ،چونكە مەبەست و ئامانجێكی
دیاریكراوی هەیە و بە گەیشنت بەوئامانجە جەنگ كۆتایی دێت ،بەاڵم
ئاڕاستەی دووەمیان ئاڕاستەیەكی تەواو كارەساتبار و نەهامەت ئامێز و
كاولكارە ،چونكە مەبەستی ئەو كەسانەی سەركردایەتی جەنگەكە دەكەن،
ئامانجو مەبەستیان خوڵقاندنی كاولكاری ،نەهامەتی ،كارەساتی گەورە،
فراوانو گشتگیرترە ،كە رەنگە تەشەنە بكات بۆجەنگێكی هەرێمی یاخود
نێودەوڵەتی ،هەروەك كالوزەڤیتز ئاماژەی بۆ دەكات «جەنگ لە نێوان
گەلە شارستانیەكاندا كەمرت دڕندەییو كارەساتی لێدەكەوێتەوە»(.)22
هەر سەبارەت بە جەنگ (كافین رالی) دەڵێت« :جەنگ كارێكی
رسوشتیە و خۆلێالدانی نییە»( ،)23لێرەوە جەنگ دەكاتەوە بە یاسا،
رسوشتی ،دەیخاتە سەر ،توانستی هەستی و نەستی مرۆڤ ،كەواتە
هەمومان مەحكومین بە جەنگو جەنگ بۆتە بەشێكی ئامادە لەژیان
و كەلتور و بیركردنەوەی مرۆڤایەتی ،بۆیە دەشێت ئەو نائارامی و
ناسەقامگیری و جەنگە كاولكار و كارەسات ب��ارەی سەرانسەری
جیهانی گرتۆتەوە ،هۆكارەكەی بۆ ئەو ئامادەییە هەمیشەییەی جەنگ
لەنەستی خودی مرۆڤ خۆیدا بگەڕێتەوە.
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بێگومان جەنگ كاریگەری و سێبەری خۆی لەسەر پەیوەندی و
یاسا نێودەوڵەتییەكان دروستكردووە ،پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان
زۆرجار لەسەر بەرژەوەندی دوو واڵت كە هاوكاری یەكرتییان كردووە
لەبواری جەنگدا لەبەرامبەر دوژمنێكی هاوبەشدا دروستبووە ،یاسا
نێودەوڵەتیەكان هەوڵیانداوە بەر بەهەڵگیرسانی جەنگ بگرن و
كارێك بكەن ملمالنێو ناكۆكییەكان لە رێی دیپلۆماسیی و گفتوگۆوە،
یان هەرهیچ نەبێت بە جەنگی سارد كۆتایی پێبهێرنێت ،لەم بوارەشدا
هەوڵدان بۆ داماڵینی چەك لەجیهانو بەرگرتن لەفراوانكردنی پرۆژە
ئەتۆمیەكانی واڵتان بەشێكە لەو هەوڵە نێودەوڵەتییەی بۆ كۆتایهێنان
بە جەنگ دراوە .ناكرێت هەوڵو توانا سەربازیو جەنگییەكان لە
نەخشەی سیاسەتی دەرەوە دوور بخەینەوە( ،)24هۆكاری سەربازی
كاردەكاتە سەر بارودۆخی جەنگو ئاشتی لە جیهاندا ،زۆربەی واڵتان
بەشێكی زۆر لە داهات بۆجەنگو پێداویستیو پیشەسازی سەربازی
تەرخاندەكەن ،ئەمەش بێگومان نادڵنیایی و نائارامیی نێودەوڵەتی
لێدەكەوێتەوە ،كەواتە پێویست نییە واڵتان بەر لەهەر میكانیزمێك
پەنا بۆ جەنگ بەرن بۆ یەكالیی كردنەوەی ناكۆكییەكان ،بەڵكو دەبێت
جەنگ دواین بڕیار بێت(.)25
جەنگ زۆرت��ری��ن نائارامی و نادڵنیایی بەخشیوەتە جیهان
و كاریكردۆتە سەر پەیوەندی و یاسا نێودەوڵەتییەكان ،بۆیە
لەجاڕی گەردونی مافەكانی مرۆڤ و رێكەوتننامەی مافە سیاسی و
مەدەنیەكان ،لەم بوارەدا هەڵوەستەی كردووە و بە پێویستو گرنگی
ئەژماری كردووەو بەندو یاساو رێسای تایبەتی داناوەو واڵتانی دنیای
پابەندكردووە ،بۆ ئەوەی مرۆڤایەتی دوربێت لە لەناوچوون ،ئاشتی و
ئارامی باڵ بەسەر دونیادا بكێشێت ،هەندێك جەنگ هەیە لەالیەن
واڵتانی دونیاوە رەوایەتی پێدەدرێت و پشتیوانی و كۆمەك دەكرێت
بە ناوی جەنگی رەواوە ،بۆمنونە (جەنگ دژی تێرۆر) كە لەالیەن
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ئەمەریكاوە بانگەوازی بۆكراو ئەنجامدرا ،هەروەها جەنگەكانی
كەنداو و جەنگی لێدانی عێراق ،كە سەرباری بوونی ئەو یاساو
رێسا نێودەوڵەتییانە بۆڕێگرتن لە ئەنجامدانی جەنگ ،بەاڵم زۆر بە
ئاشكرایی بانگەوازی هاوكاریكردنو پشتیوانی لێكردنو بەشداربوونی
واڵتان دەكرێت .هەروەك دكتۆر (عمرو عبدالسمیع) سەبارەت بە
جەنگ ئاماژەی بۆ دەكات «خاڵێكی ئاست بەرزە لە ملمالنێی ئیرادە
جیاوازەكان بە ئاگر و ئاسن»( ،)26واتا جەنگ دەبێتە خاڵی توند و
هۆكاری یەكالییكەرەوەی ملمالنێ و ناكۆكیەكان بە ئامرازی توند و
داپڵۆسێنەر دوور لە زمانی دیالۆگو لێكگەیشنتو یەكرتی قبوڵكردن.
هەرچەندە «هەندێَكجار خودی جەنگ دەگۆرێت بۆكەرەستە
گەلێكی دژەجەنگ بۆ رێگرتن لە جەنگی گەورەتر ،واتا جەنگ
دەگۆڕێت بۆدژە جەنگ» .بەم پێیە جەنگ بۆخۆی پرۆسەیەكە لە
هەناوی خۆیدا مەرگی خودی خۆی هەڵگرتووە و دوالیزمەی مردنو
ژیانی خۆیەتی.
باسی دووهەم -هۆكارەكانی دروستبوونی جەنگ:
لە بەشی یەكەمی ئەم توێژینەوەیەدا ئاماژەمان بە چەندین
پێناسە و ناساندنی جەنگ كرد ،هەریەك لەوپێناسانە جەنگیان بۆ
هۆكارگەلێكی جیاواز لەیەكرتی گێڕایەوە ،هەرەیەكەیان بەجۆرێك
كاریگەری لەسەرچۆنیەتی هەڵگیرساندن ،ئاراستەكردنو ئامانجە
جیاجیاو جۆراوجۆرەكانی جەنگ هەیە ،بێگومان جەنگ لەئاكامی
هۆكارو كردەیەكەوە دروستدەبێت كە كاریگەرییەكەی بەجۆرێكە
گفتوگۆ و ناوبژیوانی ناتوانێت چارەسەری بكات ،یاخود ملمالنێكە
گەیشتۆتە دوایین پلەی توندێتی و سەرەنجام كڵپەی ئاگری جەنگی
هەڵگیرساندووە .چەندین هۆكار هەیە دەبنە مایەی هەڵگیرساندنی
جەنگ.
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•هۆكاری ئابوری:
چاوبڕینە سەرچاوە ئابوریەكان و هەوڵدان بۆ پاوانكردنی بازاڕ
و بازرگانی جەنگی لێدەكەوێتەوە( ،دكتۆر ئەحمەد ئەنوەر زەهران)
لەم بارەیەوە دەڵێت« :كاتێك ناكۆكیو ملمالنێ لە نێوان دوو واڵتدا
دروستدەبێت و ئاكامەكەی دەگۆڕێت بۆ جەنگ ،بە ئامانجی
دەستكەوتنی كەرەستەی خاو و دابینكردنی هۆكانی گواستنەوە و
بازاڕە بازرگانیەكان بەهۆی ئاوەوە» ،بەم پێیە كاریگەرترین هۆكاری
ئابوری جەنگ بریتییە لە دەستخستنی كەرەستە خاوەكانو سەرچاوە
رسوشتیەكانی پرۆژە پیشەسازی و بازرگانی و ئابوریەكان لەالیەن
دەوڵەتێكەوە كە الی دەوڵەتی بەرامبەر دەڕەخسێن ،بەهەڵگیرساندنی
جەنگ بەرامبەریو هەوڵدان بۆ داگیركردنی سودێكی گەورە بە
ئابوریو پیشەسازی واڵتی داگیركەر سەرهەڵدەدات .لە بەشێكی
تری كتێبەكەیدا نوسیویەتی« :بە تێپەڕینی سەردەمی ئیمپراتۆرەكان
و سەقامگیربوونی پەیوەندی نێودەوڵەتی لە سەر بنەمای یەكسانی
و پێكەوەژیانی ئاشتیانە لەنێوگەالندا ،چەندین مەترسی نوێ
سەریانهەڵدا و هەڕەشەیان لە ئاشتی جیهانی دەك��رد ،ئەویش لە
ئاكامی دروستبونی بۆشاییو جیاوازی گەشەسەندنی گەورەی ئابوری
لە واڵتانی پێشكەوتوی جیهان لە بەشی سەروی گۆی زەویدا لەگەڵ
واڵتانی دواكەوتوی جیهان لەباشوری گۆی زەویدا»(.)27
ئەو جیاوازییە گەورە و بێئەندازەیەی لەبوارەكانی پیشەسازیو
تەكنەلۆژیاو كارگە گەورەكانو كۆمپانیا فرەڕەگەزەكان كە تەواوی
بەرژەوەندیو قازانجە ئابوریەكانیان بۆ خۆیان پاوانكردووە ،دەبێتە
هۆكارو فاكتەرێكی دروستبوونی جەنگ ،چونكە هەڕەشەو مەترسیو
فاكتەری ئابوری بە مەترسیەكی گەورەی سەر ئاسایشی نەتەوەییو
س��ەروەری واڵت��ان دادەن��رێ��ت .دەشێت بە هاوكاریكردنی واڵتە
هەژارەكان لەالیەن واڵتانی خاوەن پیشەسازیو ئابوری گەورەوە
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تا ئاستێكی باش رێگە لەبەرپابونی جەنگو تووندوتیژی بگیرێت.
(یوهان كویتلیب فیختە)ی فەیلەسوفی ئەڵامنی یەكسانیو
هاوكاری ئابوری بە هۆكارێكی رێگەگرتن لەبەرپابونی جەنگ
دادەنێت ،چونكە لەكتێبەكەیدا دەرب��ارەی دەوڵەتی (منونەیی)
دەڵێت« :سیستمێكی تەواو یەكسانی كۆمەاڵیەتیو ئیكتیفای خودیو
كۆنتڕۆڵی دەوڵەت بەسەر ژیانی ئابوریو رەخساندنی فرسەتی كارو
ژیان بۆهەموانو دابڕانی واڵت لەنەتەوەكانی تر بۆ بە دەستهێنانی
ملمالنێی بازرگانی كە دواتر دەبێتە هۆیەك لە هۆیەكانی رێگەگرتن
لە جەنگ»(.)28
چونكە بە رای (فیختە) ،دەشێت یەكسانی واڵتانو نەتەوەكان بە
تاكو كۆمەڵەكانیانەوە دەستەبەری ئاشتییەكی هەمیشەییو ژیانێكی
دوور لە هەڕەشەو مەترسییەكانی جەنگ بكات ،پێویستی بوونی
دەسەاڵتو كاریگەریو رۆچونی دەسەاڵت بۆناو تەواوی الیەنەكانی
ژیانی تاكە كەس و كۆمەڵگەدا ،یەكێكی تر دەبێت لە فاكتەرەكانی
رێگەگرتن لە جەنگ ،هەروەها دژی بەشداری بازرگانی نێودەوڵەتی
دەوەستێتو دەڵێت« :چوونە ژێرسایەی هاوسەنگی نێودەوڵەتی یاخود
بەشداریكردن لە بازرگانی جیهانیدا ،هۆكاری لەدایكبونی هەستو
گیانی خۆپەرستیو جەنگە لەنێوان ئەڵامنیاو ئەوانی ترداو هاندەری
هەوڵدانە بۆكۆكردنەوەی نفوزو كۆنرتۆڵكردنو دەستبەسەرداگرتنی
جیهان»( .)29لێرەدا بیانو بۆ رێگەگرتنی بەشداریكردن لە سیستمی
ب��ازاڕو بازرگانی جیهانی دەهێنێتەوە ،دژی بەشداربوونو چوونە
هاوكێشەی هاوسەنگی نێودەوڵەتیەو بە فاكتەری دروستبوونی
هەستو نەستی خودپەرستیو بەرپابوونی جەنگو بیركردنەوە دێت
لە دەستگرتن بەسەر تەواوی جیهاندا ،وەك بیركردنەوەو خەونەكانی
هەریەك لە ئەدۆلف هیتلەرو مۆسۆلینیو ستالین .هەرچەندە فیختە
بەمجۆرە باسی جەنگی دەكرد و دژی هۆكارەكانی دروستبونی جەنگ
27

بوو ،بەاڵم بۆخۆی هەردەم حەزی دەكرد لە جەنگدا بەشداربێت،
«هەڵبەت وەك گوێڕایەڵێك بۆ باڵوكردنەوەی پرەنسیپەكانی نەك وەك
سەربازو جەنگاوەرێك چەك هەڵبگرێت ،چونكە ئەمە دژی رسوشتی
ئەوبوو ،بەاڵم بە نەخۆشی كۆلێرا كۆچی دواییكرد»(.)30
بەكاربردنی سامانە رسوشتییەكان زۆرجار دەبێتە هۆكارێكی تری
ئابوری بۆ هەڵگیرساندنی جەنگ ،لەم بارەیەوە (دكتۆر زەهران) ،ئاماژە
بۆئەوە دەكات« :هەندێك واڵتە گەشەسەندووەكان روبەڕوی گرفتی
خۆبەتاڵكردنەوە دەبنەوە لە سامانە رسوشتی و گۆڕانكارییە كەشی و
ژینگەییەكانو باڵوبونەوەی نەخۆشیو برسییەتی ،هەروەها هەندێك
واڵتانی تریش توشی گرفتی زیادبونی بێئەندازەی دانیشتوانەكانیان
دەبنەوە كە دواكەوتنی بەرهەمهێنانی لێدەكەوێتەوەو دەبێتەهۆی
كەمی داه��اتو پەكخستنی هەوڵەكانی نەخشەو پالندانان بۆ
زیادكردنی داهاتی نەتەوەییو ب��ەرزك��ردن��ەوەی ئاستی بژێوی،
تەقینەوەو زیادبوونی دانیشتوان بە گەورەترین هەڕەشە لە ئاشتیو
ئاسایشی جیهانیو دروستبوونی جەنگ هەژماردەكرێت»(.)31
واتە ئەو هۆكارانەی دواكەوتنی ئابوریو گەشەسەندنی هۆكارەكانی
بەرهەمهێنانو زیادبوونی رێژەی داهاتی تاكە كەسو داهاتی نەتەوەییو
نەبونی پالنو توانای مامەڵەكردن لەگەڵ سامانە رسوشتییەكاندا
دروستدەكەن ،دەبنە زەمیەنەسازی سەرهەڵدانو بەرپابونی جەنگ.
بە تایبەتی واڵتانی جیهانی سێیەمو واڵتانی دواكەوتووی باشوری
گۆی زەوی ،زۆرترین رێژەی سامانی نەوتی خاو و نەوتی رسوشتییان
تێدایە ،كە مامەڵەكردنی سەركردە و بڕیار بە دەستانی ئەو واڵتانەش
بەجۆرێك بووە هەمیشە بۆ سەركوتكردنی نەیارەكانیانو زەبروزەنگو
خۆقایمكردنو بەهێزكردنی هۆكارەكانی خۆپارێزی بەكارهێرناوە،
منونەی ئەو واڵتانەش بەپلەی یەكەم عێراق لەسەردەمی سەدام
حسێنو دەسەاڵتداری رژێمی حزبی بەعسدا.
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هەروەها لەالیەكی ترەوە جیاوازی گەشەسەندنی ئابوری نێوان
نەتەوەو واڵتەكان هۆكارێكی تری سەرهەڵدانی جەنگە« ،بۆشایی
ئابوری ،كە واڵت��ە دەوڵەمەندەكانی باكوری گۆی زەویو واڵتە
هەژارەكانی باشور لەیەكرتی جودادەكاتەوە ،هۆكاری زۆرێك لەناكۆكیو
ملمالنێیەكانو هەڕەشەیە لە ئاسایشو ئاشتی جیهانی»(.)32
ئەوەی زۆرجار ناكۆكیو كێشەو جەنگ دروستدەكات ،ئەو بۆشاییو
پانتاییە فراوانو گەورەیەیە لە نێوان ئەو دوو چینەی واڵتاندا هەیە،
واڵتانی باكوری گۆی زەوی بە واڵتانی پیشەسازیو خاوەن كۆمپانیا
فرەڕەگەزەكانو ئابوری گەورە نارساونو تواناو داهاتی سااڵنەیان چەند
بەرامبەری داهاتی واڵتانی دواكەوتوو یان تازەگەشەسەندووە ،لەگەڵ
واڵتانی باشوری گۆی زەوی كە زیاتر لە كیشوەرەكانی ئاسیاو ئەفەریقیاو
ئەمەریكای التیندا خاوەنی ئابوریەكی دواكەتوون و نە پیشەسازین
نە كشتوكاڵی ،بەڵكو كاری سەرەكی تێیاندا كاری خزمەتگوزارییە .ئەم
جیاوازیو بۆشاییە زۆرجار واڵتانی دواكەتو و بەهۆیەوە هەست بە كەمی
دەكەنو گرفتی دەرونیو ئاڵۆزی كەسییو بڕیاری سیاسیان وای لێدێت كە
بەرەو هەڵگیرساندنی جەنگ لەبەرامبەر واڵتانی باكوردا ئاڕاستە بكرێت.
ئاشكرایە هەردەم ئاكامی ئەو جەنگانە لەبەرژەوەندی واڵتانی
باكورو زیانی واڵتانی باشور كۆتایی دێت ،ئەمەش دەبێتە هۆكاری
زیاتری داتەپینو وێرانبونی واڵتە هەژارەكانو خراپبونی بواری
پیشەسازیو بازرگیو قەرزێكی زۆری واڵتانی پێشكەوتوویان
دەكەوێتەسەر.
هەروەها «ن��ەوتو سوتەمەنی بەسەرچاوەیەكی سەرەكی
جیاوازییو ناكۆكیو ئەگەری دروستبونی جەنگ دادەنرێت»( .)33ئەو
هەڕەشەو ناكۆكییە دوورودرێژەی واڵتانی كەنداوی عەرەبیو واڵتانی
پیشەسازی گەورە لەسەر ئەم ناوچەیەو شوێنەكانی تری جیهان كە
نەوتو پاشكۆكانی تێدایە ،سەملێنەری ئەو ڕاستییەن.
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هەر سەبارەت بەو پێشكەوتنە ئابوریەی ئەمڕۆ و كاریگەری
لەسەر دروستبونی جەنگ« ،ئەم گۆڕانە ترسناكە لە ئابوری جیهانی،
هاوشێوەی خ��ۆی لە چییەتی ك���ردەوەی جەنگ لەگەڵ خۆی
دەهێنێت(.)34
بە وات��ا چەندە پەرەسەندن و هۆكارەكانی بەرهەمهێنانیو
سەرچاوەكانی گەشەسەندنی ئابوری فراواننبو پێشبكەون ،لەبەرامبەردا
مەترسیەكانی هەڵگیرساندنی جەنگو هۆكارەكانی بەرپابونی دەبنە
ئەگەری نزیكو حەمتی.
•هۆكاری سیاسی وئایدۆلۆژیا:
بە گەڕانەوە بۆ تۆماری سەرجەمی جەنگەكان ،راستەوخۆ یان
ناڕاستەوخۆ ،هۆكاری سیاسیو ناكۆكییو ملمالنێو نەگونجاندنە
سیاسییەكان ،هەمیشە هۆكارو كاراكتەرێكی سەرەكی هەڵگیرساندنی
جەنگەكان بوون ،یان لەئەنجامی ملمالنێو ناكۆكیو نەگونجانی توندی
ئایدۆلۆجی و رامیارییە دژبەیەكەكان جەنگ دروستدەبێت ،زانایانو
توێژەران لەم بارەیەوە هەڵوەێستو جیاوازییان هەیە ،لەالیەكی
ترەوە ئایدۆلۆژیاو فەلسەفە سیاسیو رامیارییە جیاوازەكان جگەلەوەی
لێكدانەوەی تایبەتییان هەبووە بۆ جەنگ ،هاوكات خۆشییان هۆكاری
سەرهەڵدانو دروستبونی جەنگ بوون« .ئەركی قوربانیدانی تاك بۆ
دەوڵەت بەرزترین بەهای ئەخالقییە الی فاشیزم ،هەربۆیە جەنگ
یاسای سەرمەدیو نەمری مرۆڤە «(.)35
فاشییەكانو فاشیزم هەردەم بانگەشەدەكەن بۆسەروەری دەوڵەتو
بەپیرۆزییەوە مامەڵەی لەگەڵدا دەك��ەن ،جەنگیش بەهۆكارێكی
بەدیهێنانی ئەو نەمریو پیرۆزیو بااڵییە تەماشادەكەنو پێیانوایە
جەنگ دەتوانێتو سەروەری دەوڵەت هەردەم لەبڵندیدا بهێڵێتەوە.
نازیەكانیش هاوشێوەی فاشییەكان دەوڵەتیان لەسەروی هەڕەمدا
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دادەن��او هەموو شتەكانی تریان دەخستە خزمەتی سیستمێكی
دیكتاتۆریەتەوە ،داوای دامەزراندنی دەوڵەتێكی دیكتاتۆرییان
دەك��رد( ،فۆهرەر) سەركردایەتی بكاتو سەرجەم ئەڵامنییەكان
بەتاكەكەسو ڕێكخراوەكانەوە لەژێر دەسەاڵتی خۆیدا كۆبكاتەوە.
هەروەها داوای دەكرد رێكەوتننامەكانی ئاشتی هەڵوەشێتەوەو ئەو
ناوچانەی داگیرگەی ئەڵامنیابوون پێیان بدرێتەوەو مافی دەنگدان لە
هەڵبژاردنەكاندا لەجولەكەكانی نیشتەجێی ئەڵامنیا بسەندرێتەوەو
سوپایەكی نیشتامنی پێكبهێرنێت .هاوكات بڕوایانوابوو دەوڵەت
دەستبخاتە ژیانی ئابوریەوە ،ئەویش لەڕێگای دانانی نەخشە و پالنی
پێویست ،لەگەڵ دابینكردنی كارو نەهێشنتو بنەبڕكردنی مانگرتن(.)36
بەم پێیە هەموو هەوڵێك لەپێناو دامەزراندنی دەوڵەتو بااڵدەستی
سیستمێكی دیكتاتۆری الی نازییەكان رێگەپێدراوە ،بەجۆرێك كاركردن
بۆ هەڵوەشاندنەوەی هەر پرۆژەیەكی ئاشتی لەجیهاندا دەبێت
كاربۆكراوبێت و برەو بە جەنگو زەبروزەنگی سیاسی بدرێتو
جیاوازی ئایدۆلۆژی بە دروستكردنی سوپایەكی نیشتیامنی بەرپەرچ
دەدرێتەوەو رێگە بە هیچ جۆرە مانگرتنو خۆپیشاندانێك نادرێت،
چونكە هۆكاری پێشێلكردنی پیرۆزییەكانی دەوڵەتە.
پالنی ئاشتی هەمیشەییو جیهانگر ،بەرهەمی ساڵی()1789
ی (جێرمی بنتام)ە پاش نیوسەدە نارسا .الی بنتام رەگی جەنگەكان
ملمالنیی بازرگانییەو لەبەر ئەمە ئەو سیستەمی كۆلۆنیالیزم تاوانبار
دەكات .باسی ئەم وتە بەناوبانگەی (رۆبسپێر)(*)ی دەكرد ئەگەر
هەموو كۆلۆنییەكان تێدابچن ،ل��ەوە باشرتە بنەمایەكی بڕوایی
تێدابچێت .هەروەها ئەو یاداشتێكی بۆ (كۆنوانسیۆن)(**) ناردو تێیدا
داوایلێكردن واز لەكۆڵۆنیاكان بێنن .ئەم بۆچوونانە لەوكاتەدا باوبوون،
چونكە كۆنوانسیۆن لە مانگی (ئازاری)1970دا بڕیاریدا فەرەنسا واز
لەجەنگ بۆ داگیركردنی واڵتانی دیكە بهێنێتو هیچ كات هێزی خۆی
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دژی سەربەستی نەتەوەكانی دیكە وەگەڕنەخات (.)37
سیستمو ئایدۆلۆژیای كۆڵۆَنیالیزمو داگیركردن لەسااڵنی رابردودا
هەمیشە هۆكارێكی سەرەكی بووە بۆهەڵگیرسانی جەنگ لەنێوان
واڵتانی داگیركەر (كۆڵۆنیالیزم) و واڵتانی داگیركراودا ،ئەو دیالۆگو
نامەنوسینەی نێوان رۆبسپێرو كنوانسیۆن كە جیرمی بنتام باسی دەكات،
كاركردن بووە بۆ نەهێشتنی سیاسەتی كۆڵۆنیالیزم ،رێگەخۆشكردن
بووە بۆ سەربەخۆیی دوور لە جەنگی نەتەوە داگیركراوەكان .گەر
هەر نەتەوەیەك توانی سەربەخۆیی بەدەستبخاو هاوسەنگی سیاسیو
هێز لە نێوان نەتەوەكاندا پەیڕەوكراو سیاسەتی پێكەوە ژیانی نەتەوە
و واڵتەكان كاری پێكرا ئەوا جەنگ ئەگەرێك دەبێت كە رودانو
بەرپابوونی دەبێتە ئەگەرێكی دوور.
شارستانیەت و سەردەمە جیاوازەكان هەمیشە تێگەیشنتو
بیركردنەوەی جیاوازو نوێ دەهێننە كایە ،هەرشەپۆلێك شارستانیەتێكی
نوێ لەگەڵ خۆی دەهێنێت ،بە وتەی شەپۆلی سێیەم ،ئێستا ئێمە
لەناو دیاردەی شارستانی شۆڕشی سێیەمداین كە ئابوریو شێوەكانی
خێزانو نێوەندەكانو سیاسەتی تایبەت بەخۆی هەیە( ،)38واتا
ج��ۆری پەیوەندیو بیركردنەوەو پێكهاتەی دام���ەزراوە سیاسیو
كۆمەاڵیەتییەكان كاریگەرییان دەبێت لە شێوازی بەرپابوونی جەنگو
بیركردنەوەكان ،چۆنیەتی هەڵگیرساندنی جەنگو مامەڵەكردن بەپێی
ئەو سنورو ئایدیایەی فەلسەفەیەكی سیاسی دیاریدەكات ،گۆڕانی
بەسەردادێت.
هەروەها ناتوانرێت بە هۆی هەڵسەنگاندنی توانای سەربازییەوە
پێشبینی سەرهەڵدانی جەنگ بكرێت ،چونكە ژمارەیەك فاكتەری
گرنگ رۆڵیان لە روودانی جەنگدا هەیە ،هەندێكجار واڵتانی الوازتر و
بە ئومێدێكی كەمی سەركەوتنەوە ،پەالماری ركەبەری بەهێزتری داوە.
لەوانەیە بڕیارێكی لەوجۆرە هەڵسەنگاندنێكی هەڵەی ئەنجامێكی
32

جەنگ بێت .جگەلەوە دەتوانرێت بەدەستهێنانی هەندێ مەرام ،یان
قبوڵنەكردنی دۆخی نە جەنگ نە ئاشتی بەهۆیەكی سەرهەڵدانی
جەنگ دابرنێت (.)39
لەم دۆخەدا زیاتر هەستی ناسیۆنالیستیو نەتەوەیی زاڵدەبێت
بەسەر توانستی بیركردنەوەداو ئەگەری سەرهەڵدانی جەنگ دێتە
ئ��ارا ،چونكە هیچ نەتەوەیەك خۆی بە كەمرت لە نەتەوەكانی تر
نازانێت و ئامادەیە بە جەنگ ئەوگریامنەیە بسەملێنێتو پێیوایە
ئەو جەنگە دەتوانێت هەستو گرێی خۆبەكەمزانی لەناوبەرێت،
تەنانەت هەندێكجار نەتەوەو دەوڵەتێكی بێهێز یاخود الواز لە رووی
تەكنەلۆژیاو توانای سەربازیو ئابوریو پیشەسازییەوە ،جەنگی لەگەڵ
واڵتێكی بەهێزو خاوەن توانای سەربازیو ئابوریو پیشەسازیدا
بەرپاكردووە و زیانەكەش بەسەر واڵتە الوازەكەدا شكاوەتەوە .وەك
چۆن بە كورتی دەبێت بڵێن ئەو گلەییانەی دەبنەهۆی دەركەوتنی
دوژمنایەتی ،لە هەموو سەردەمێكدا هەن .پرسەكە ئەمەیە چۆنە
دوژمنایەتی لە فاڵنە چركەی تایبەتدا دەركەوێت .بەڕای ئێمە ،ئەمە
بە تایبەت بونیادی حەشیمەتییە كە چركەی پێكدادان دیاریدەكات.
ئەو نەتەوەیەی تازە شەڕی تێپەڕاندووە ،بەخراپرتین هاندانیش
نابزوێت .هەربەم بۆنەوە ،جەنگی پێشگیرانە كە هەندێك مێژوونوس
بۆ دەوڵەتان پەسندیانكردووە ،روونادات ،چونكە ئەم جەنگە لەكاتێكدا
روودەدات كە لەگەڵ بونیادێكی حەشیمەتی لەباردا هاوئاهەنگ
بێت(.)40
بەم پێیە ئەو یادەوەرییانەی راب��ردوو كە نەتەوە تێیدا ژیاوە
دەبێتە بەرهەمێنەری جەنگ ،وەك چۆن ئەو یادەوەرییە تااڵنەی
جەنگ لەسەر رابردوی نەتەوەیەك بەجێیهێشتووە ،رێگرو بەربەستی
بەرپابوونی جەنگ دەبێت ،چونكە ژیرانە نییە گەر لە شكستو تااڵوی
جەنگێك تێنەپەڕیبێتو بازبدەیتە ئاگرو خۆڵەمێشی جەنگێكی ترەوە.
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بیركردنەوە و ئایدۆلۆژیای بااڵی توندوتیژ گەر لەحكومەتدا بێت
یاخود ئایدۆلۆژییایەكی باڵوبێت دەتوانێت زەمینەسازی بۆ بەرپابونی
جەنگ بكاتو بە ئامانجی ئەوەی خاوەن سەروەرییە و شانازی بە
توانای خۆی (مەبەست لەئایدۆلۆژییاكە) ،مافی دەستپێشخەری هەیە
لە جاڕدانی سەرەتاكانی جەنگدا ،لەروانگەی پۆلیمۆلیژییەوە هەموو
جەنگێك الیەنێكی هێرشكاری هەیە ،ئەم هێرشكارە كەسێكە مەیلی
شەڕخوازی تێدا گرژترە ،یان زیاتر حەزی لە جەنگە یان تەنانەت
ناهۆشیارانە بەوپەڕی حەزەرەوە زەمینەی روودانی جەنگ خۆشدەكات.
هەندێك فەلسەفە و ئایدۆلۆژیاو بیری سیاسی هەیە كە زۆرینەی
كات كاریان لەسەر لەخشتەبردنو هەڵفریواندنی جەماوەرو كۆمەڵگە
هەبووە ،تاوەك میكانیزمێك بەكاربهێرنێن بە مەستی گەیشنت بە
دەسەاڵت ،یاخود هەرمەبەستێكی تر كە خۆیان دیارییانكردووە.
هەندێك ئایدیا كە بانگەوازی مەرگ دۆستی یاخود ژیان دۆستی
دەكەن ،تێگەیشتنیان بۆ جەنگ جیاوازە و دەبنەهۆی سەرهەڵدانی
جەنگ ،لەم بارەیەوە هەر لەكۆنەوە تائێستا گەلێك گریامنە هێرناوەتە
ئارا ،پاش پرۆدۆن( ،كۆنتۆن) الیوایە جەنگ لەڕێگەی (مردنی كەسانەوە
یارمەتی مانەوەی جۆری مرۆڤ دەداتو باشرتینو بەهێزترین كەسان
هەڵدەبژێرێت ،بەاڵم ئاشتیخوازان وەاڵمدەدەنەوە كە ئەم هەڵبژاردنە،
(هەڵبژاردنێكی روو لەوێرانی)یە ،چونكە جەنگ بە پێچەوانەوە بەهێز
و گەنجرتین مرۆڤەكان لەناودەبات(.)41
ئەمە ئەوەمان پێدەڵێت جەنگ رسوشتێكی سیاسسیانەی هەیە
لەبەرئەوەی خۆویستانە ئەنجامدەدرێت و كۆمەڵەیەكی دیاریكراو
ئەنجامیدەدەن ،لەئاكامیشدا هەر ئەو كۆمەڵەیە دەبنە قوربانی
پرۆسەی جەنگ ،چونكە بانگەوازی ئەوە دەكات كە لەپێناوی مانەوەی
مرۆڤدا پێویستە كەسانێكی تر و كۆمەڵە مرۆڤێكی تر مبرن و قوربانی
بدەن.
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•هۆكاری تەكنەلۆژیا:
لێكۆڵینەوە لەو سیناریۆیانە ،كە فاكتەرەكانی سەرەوە دەكەونە
ژێر كاریگەری تەكنیكی سەربازییەوە بایەخی خۆیان هەیە ،لەم
لێكۆڵینەوەیەدا باس لەو دۆخانە ك��راوە كە تیایاندا بەكاربردنی
تەكنیكی سەربازی بووەتەهۆی ئاڵۆزكردنی مەسەلەی پێشبینی
ئەنجامی جەنگەكەو ئەگەری هاتنەدی ژمارەیەك ئامانجی زیاتر.
یەكێكی تر لەكاریگەرییەكانی زۆربوونو دەستكەوتنو بەرهەمهێنانی
پێشكەوتنێكی زۆر لە رووی چەندایەتیو چۆنایەتی (چەك) وەك
فاكتەرو بەكاربەری سەرەكی لەجەنگدا ،چونكە دەبینین بەتایبەتی
لەم سەردەمەدا ،كە واڵتـانی زلهێز و خاوەن توانای ئابوری سەرقاڵی
پێشبڕكێی خۆ پڕچەككردنو بەدەستهێنانی پێشكەوتووترینو
بەهێزترین جۆرو تەكنەلۆژیای جەنگن ،تا لەالیەك پارێزگاری خۆیانی
پێبكەن ،لەالیەكی تریش كاربكەن بۆ پاراستنی ئەو هەیمەنەو
پێگەیەی لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا بەهەر شێوازو هۆیەك بێت
بەدەستیانهێناوە.
لەم بارەیەوە (ئەحمەد زەه��ران) نوسیویەتی« :بازرگانیكردن
بەچەك ،بەشێكی سەرەكیو گرنگی بواری پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكانە،
خاڵی پێكگەیشتنی سەرەكییەو پەیوەستە بەملمالنێكان ،كە رەنگە
ببێتە هۆكاری ملمالنێی ئەتۆمی جیهانی لە نێوان زلهێزەكاندا»(.)42
بەم پێیە ئەو پێشبڕكێو هەڵمەتی خۆ پڕچەككردنەی واڵتان
ئەنجامیدەدەنو بازرگانیكردن بە چەكەوە ،ئەگەری دروستبونی
جەنگێكی گ��ەورەی لێدەكرێت كە زۆرترینو گەورەترن قوربانی
لێبكەوێتەوە ،چونكە زۆرینەی واڵتانی جیهان خەریكی بازرگانی كردنن
بە چەكەوە بێ ئەوەی بیر لە ئاكامەكەی بكەنەوە .
باڵوبونەوەی چەكی ئەتۆمی لەجیهاندا ،بەتایبەتی واڵتانی جیهانی
سێ كە بواری بەدەست هێنانیان بۆ رەخساوە ،بەكارهێنانی تەكنەلۆژیای
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ئاوێتەبوو بە ئەتۆم ،گەر بوار بڕەخسێت لە بەركارهێنانی وزەی ئەتۆمی
لەبواری ئاشتی بۆ بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆمی .هەندێك واڵتی
جیهانی سێیەم وەك چین ،هند ،ئیرسائیل ،لەبەركارهێنانی سەربازیانەی
وزەی ئەتۆمیو بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆمی ،هەندێك واڵتی تریش
هەیە وەك پاكستان ،بەرازیل ،یابانو هتد كە ئامادەن بۆپەیوەندیكردن
بەیانەی ئەتۆمییەوە ،هەرچەندێك ژمارەی دەوڵەتانو ئەندامانی یانەی
ئەتۆمی زیادبێت ،جگە لەباڵوبونەوەی چەكی ئەتۆمی لەجیهاندا ،ئەوا
هێندەش ئەگەری بەرپابونی جەنگی ئەتۆمی ئەگەرێكی رەوایە(.)43
فرسەت پێدانو بوار پەیدابوون بۆ بەرهەمهێنانی وزەی ئەتۆمیو
ئاسایی بوونی مافی خاوەندارێتی چەكی ئەتۆمی ،بە تایبەتی لە
واڵتانی جیهانی سێیەمدا ،بۆتە هەڕەشەو ترسێكی گەورە لەبەرپابوونی
جەنگی ئەتۆمی ،چونكە ئەو واڵتانەی جیهانی سێیەم كە خاوەنی
وزەی ئەتۆمینو توانای بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆمییان هەیە (بە
كۆماری ئیسالمی ئێرانیشەوە كە لە ئێستادا دۆسیە ئەتۆمییەكەی
بۆتە مایەی گفتوگۆو هەڕەشەو توندوتیژی نواندن) واڵتێكن هەمیشە
لە بارودۆخێكدا دەژین كە بڕیاردان بۆبەرپابوونی جەنگ بڕیارێكی
ئاساییە ،لەكاتێكدا ئەوان خاوەنی چەكی ئەتۆمین ،بۆیە هەرجۆرە
بڕیارێكی لەوشێوەیە هەڕەشەیە بۆسەر ئارامیو ئاسایشی جیهان.
ئەمە جگەلەوەی هۆكارێكی تر بریتییە لەوەی كە «بەهیچ جۆرێك
بواری بازرگانیكردن بە كڕینو فرۆشتنی چەكەوە لە جیهان ،هەروەها
باڵوبونەوەی چەكی ئەتۆمی ،ناكەونە ژێر كۆنرتۆڵی نێودەوڵەتییەوە،
بەهەمانشێوە الی واڵتە زلهێزەكانیش»(.)44
بە واتای بەرهەمهێنانو خاوەندارێتی چەكی ئەتۆمی چەندە
ترسناكە ،لەوەش ترسناكرت ئەوەیە بازرگانیكردن بە كڕینو فرۆشتنی
چەك لە سەرانسەری جیهانداو بەرهەمهێنانی وزەی ئەتۆمیو
دروستكردنو بەكارهێنانی چەكی ئەتۆمی لەالیەن واڵتانەوە بەهیچ
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جۆرێك لەژێرچاودێریو رێنامییو كۆنرتۆڵی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا
نییە ،بۆیە لەم حاڵەتە دروستبوونی جەنگ شتێكی حەمتی دەبێت،
چونكە هەموو الیەنە جیاواز و ناكۆكەكان خاوەنی چەكن و هیچ
كۆنتڕۆڵێك نییە رێگەیان پێنەدات هێز بەكاربهێنن لە یەكالیی
كردنەوەی كێشەكانیاندا.
ئەگەرچی زۆرجار واڵتان چەكی ئەتۆمی بەبیانوی رێگەگرتن
لەبەكارهێنی ئەو چەكە لەالیەن بەرامبەرەوە بەكاردەهێنن ،چونكە
دەڵێن دەیانەوێت رێگە لەوێرانی ئاكامی بەكارهێنانی چەكەكە بگرن،
«گەشەسەندنی موشەكی بالیستی دورمەوداو ئەتۆمی لەپێشەوەی
گرنگیپێدانی زانایانی ئەم بوارەن ،ئامانج لێی دروستكردنی كاڵوەی
ئەتۆمییە كە توانای پێكانی ئامانجەكەی هەبێت لە دوراییەكی زۆردا.
هەریەك لە دوو واڵتە زلهێزەكە خواستیان بوو بگەن بە تێكشكاندنی
موشەكی بالیستی ئەتۆمی بەرامبەر ،بەر لەسەركەوتنی لەپێكانی
ئامانجەكەی كە بۆی رەوانەكراوە ،بە مەبەستی دابینكردنی سەالمەتی
ئامانجە زیندووەكانی هەر الیەكیانو رزگاركردنی لەوێران بوون ،لە
چركەكانی سەرەتای جەنگدا»(.)45
دەگونجێت بۆڕێگەگرتن لەبەركارهێنانی ئەتۆم بۆ داگیركردن
یان وێرانكردنی واڵتێكی تر ،لەالیەن واڵتانی خاوەن ئەو چەكەوە
و بە هەمان جۆری چەك رێگەی لێبگیرێت ،ئەمەش هۆكار یاخود
بیانویەكی لە مێژە بۆ بەرهەمهێنانی وزەی ئەتۆمی و چەكی ئەتۆمی
لەالیەن واڵتانەوە.
بەم پێیە سەرجەمی واڵتان هەوڵدەدەن ببنە خاوەنی كورەی
ئەتۆمی بۆ بەرهەمهێنانی وزەی ئەتۆمیو بەدەستهێنانی چەكی
ئەتۆمی ،چونكە بۆتە پێویستییەكی واقعی لەئێستادا بۆبەرگری
لە خۆكردن لەالیەن واڵتانەوە« ،بە كۆتایی هاتنی جەنگی سارد،
لە سرتاتیژی جیهانیدا گۆڕانكاری بەسەر چەكی ئەتۆمیدا هات،
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بەرپەرچدانەوە لە روبەڕوبونەوەی هێزە نوێیە سەركەوتووەكاندا
نەیتوانی سەركەوتووبێت ،لەبەرئەوەی بەشێكی زۆری پەیوەندی بە
بواری دەرونییەوە هەبو و پشتی دەكردە سەر باش هەڵسوكەوتكردنی
بە كۆمەڵ ،سرتاتیژییە نوێیەكان لە جیهاندا پێویستی سەرلەنوێ
بونیادنانەوەی پێناسەو رۆڵو ئامانجو سیستمی بەرگریو سەربازی
كردە بڕیار بەسەر واڵتاندا و سەپاندی ،لەگەڵ ئەوەشدا واڵتانی
زلهێز بەردەوامن لەسەرئەوەی پشت بكەنە بەرپەرچدانەوەی چەكی
ئەتۆمی ،لەكاتێكدا زۆرینەی واڵتانی دونیا كە نەیانتوانیووە ببنە
خاوەنی ئەو چەكە ،بەاڵم لەئێستادا هەوڵدەدەن ببنە خاوەنی وزەی
ئەتۆمیو توانای بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆمی ،یان النی كەم بیر
لەوەدەكاتەوە چۆن ببێتە خاوەنی ئەو چەكو وزەیە»(.)46
لەگەڵ ئەمەدا چەكو بیرۆكەی جەنگی كالسیكی پێگەی خۆی
لەدەستنەدا« ،بەم پێیە هاوسەنگی ئەتۆمی لەسەر بەردەوامی
بەرپەرچدانەوەی ئاڵۆگۆڕ وەستابوو ،یان بەواتایەكی تر توانای
هەریەكە لەالیەنەكانی یەكێتی سۆڤییەتو ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكا لە تێكشكاندنی یەكرتی لە هەڵگیرساندنی جەنگی ئەتۆمیدا
لە هەر ساتەوەختێكدا بێت»(.)47
ئاسایشی جیهانو هاوسەنگی هێزەكان وەستابووە سەرئەوەی
سەرۆكی هەریەك لە جەمسەرەكانی رۆژئاوا و رۆژهەاڵت ،خاوەنی
چەكی ئەتۆمی بوون لەالیەك ،توانایان هەبوو هێرشو موشەكی
یەكرتی پوچەڵبكەنەوە و شكستی پێبهێنن لەكاتێكدا گەر بكەونە
ناو جەنگو دروستبوونی جەنگی ئەتۆمیەوە ،بەاڵم ئەم دژە هێرشە،
یاخود ئەم گریامنەیە تاسەر بەردەوام نەبوو ،یان نەیتوانی سەركەوتن
بەدەستبهێنێت« ،ئەو هۆكارەی رودانی جەنگی ئەتۆمی كردە ئەستەم،
هەردووال بوون كە هەستیاندەكرد ئەو جەنگە بریتییە لە جەنگێكی
خ��ۆك��وژیو لەناوبردنی خ��ود ،بۆیە بیرۆكەی جەنگی كالسیكی
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ئەلتەرناتیڤو جێگرەوەی روودانی جەنگی ئەتۆمی بوو ،لەبەرئەوە
راستەوخۆ جەنگی (كالسیكیو ئەتۆمی) لەنێوان یەكێتی سۆڤیەتو
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا رووینەدا ،بەڵكو واڵتانی تری ناو
هاوپەیامنێتییەكان جەنگی ئەو دوو زلهێزەیان دەكرد ،كە هەریەك لەو
دوو واڵتە پشتگیری داراییو سەربازییان پێشكەشدەكردن»(.)48
هاوكات بەتەنیشت چەكی ئەتۆمی چەندین ج��ۆر چەكی
پێشكەوتوو هەیە و هۆكارە بۆ بەرپابوونی جەنگ «ئەگەر چەكی
ئەتۆمی ،مایەی مەترسی سەرەكی بێتو هەڕەشەبێت بۆ بنەبڕكردنو
فەوتاندنی رەگەزی مرۆڤایەتی لە جەنگی جیهانی ئایندەدا ،ئەوا چەكی
كیمیاویو بایۆلۆژی هاوتایەتی لەوێرانكردنی سەرتاسەریدا»(.)49
پێشكەوتنی بەردەوامی زانستو تەكنەلۆژیا كاریكرد لەگەڵ
مەترسی چەكی ئەتۆمیدا ،هەڕەشەی كۆمەڵێك داهێنانی زانستی
تر هەمیشە ئامادەیی هەبێت ،كە مایەی مەترسین لە مانەوەی
مرۆڤایەتیو ئەو پێشكەوتنانەی بەدەستیهێناوە.
•هۆكاری ئاینیو مەزهەبی:
ئەگەر چی ئەفسانە لەجیهانی مۆدێرن گرنگرتی كەمە یاخود
هەر نییەتی ،ب��ەاڵم زیندوكردنەوەی ئایین لەدونیای مۆدێرندا،
زیندوكردنەوەی ئەفسانەكانە لەدونیایەكدا كە بەرامبەر دەركەوتنی
دووبارەی ئەفسانەكان بەرگری لەخۆی دەكات ،بۆیە دەپرسین ئایا ئەم
بەریەككەوتنە زەمینەسازی توندوتیژی ئاینیو توندوتیژی دژە ئاینی
نییە؟ لەكاتێكدا زۆرجار نەگونجانو دژیەكی ئاینو مەزهەبەكان بە
جەنگ كۆتاییدێت ،الپەڕەكانی مێژووی مرۆڤایەتی بەتایبەتی ئەو
واڵتانەی پابەندی مەزهەبو ئاینێكن ،بێڕەچاوكردنی لێكبوردنو
پێكەوە هەڵكردن ،چونكە ناكرێت رۆڵی ئاین بەكەم بگیرێتو
مامەڵەیەكی ژیرانەی لەگەڵ نەكرێت ،بەتایبەتی لەواڵتانی رۆژهەاڵتو
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واڵتانی جیهانی سێیەم و دواكەوتوودا ،هەموو ئەو راستییە دەزانین
كە رۆژهەاڵتییەكان بەوەنارساون زۆر دەمارگیرانە مامەڵە لەگەڵ
ئاین دەكەنو پێوەی پابەندن« ،ئیسالم وەك هەر ئاینێكی ئاسامنی،
تەنیا هەر سیستمێكی فەلسەفیو مەعریفیو میتۆلۆژی نییە ،بەڵكو
دیاردەیەكی ئەنرتۆپۆلۆژیشە ،الیەنێكی لەو تێكستانە پێكدێت كە
بنەماو سیستمی فیكریو فەلسەفیی ئاینەكە پێكدێنن ،قورئانو
فەرموودەكانی پێغەمبەر ،الیەنێكی دیكەی پەیوەندیی بەمرۆڤەوە
هەیە ،واتا مرۆڤ چۆن لە تێكستە ئاینەكان گەیشتووە ،چۆن لە
واقیعدا كاری پێكردوون ،تاچەند ئاینەكەی بۆبەرژەوەندی كەسی و
چینایەتیو نەتەوەیی بەكارهێناوە»(.)50
وات��ا مامەڵەكردن لەگەڵ ئایینی ئیسالم پەیوەندی بەجۆری
تێگەیشتنی تاكو وەرگرو پەیڕەوكاری ئاینەكەوە هەیە ،كەسێك گەر
تەنها وەك پەیوەندییەكی رۆحی لەنێوان خودی خۆیو خوداكەیدا
ئایین وەربگرێت ،ئەوا زۆر میانڕەوانە مامەڵەی ئەو رووداو و پێشهاتە
ئایینیو مەزهەبییانە دەكات كە روودەداتو بەرەوڕوی دەبنەوە ،بەاڵم
كەسێكی دەمارگیرو توندڕەو بێ هیچ بیركردنەوەیەك كاردانەوەیەكی
توندوتیژیانەی دەبێت كە دەشێت ببێتە هۆكاری هەڵگیرساندنی
جەنگێكی ئاینیو مەزهەبی.
«سەرئەنجام لە ئاینی ئیسالمو هەر ئاینێكی دیكەی ئاسامنیدا
چەندان مەزهەبی جیاواز هەن ،هەر هەموویان رەوایی خۆیان لە
خودی ئاینەكانیانەوە وەردەگرن ،هەموویان خۆیان بە راسترتو بگرە بە
راسترتین دەزانن ،هەربەم ناوەشەوە یان هەر بەپێی ئەم شەرعییەتی
خۆبەڕاست زانینە ،الیەنگرانی دیكەی ئاینەكە ،كە سەر بە مەزهەبی
جیاوازنو بە الدەر لە ئاین دەزاننو بە توندی پەالماریان دەدەن ،رەنگە
ئەو كوشتارە گەورانەی لەسەر جیاوازی مەزهەبی ،لەنێوان الیەنگرانی
یەك ئاییندا كراون لەو كوشتارانە زیاتربن لەنێوان الیەنگرانی دوو
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ئایندا ،بۆمنونە كوشتاری نێوان كاسۆلیكو پرۆتستانەكانی سەر بەئاینی
مەسیحی ،كوشتاری نێوان سونەكانو شیعەكانی سەر بە ئاینی ئیسالم،
هتد»(.)51
ئەو راستییە لەئەنجامی پابەندبوونی توندڕەوانەو دەمارگیرانەوە
بووە ،بێ ئەوەی گەڕانەوەیەكی ژیرانەو تەندروستانە هەبێت بۆ
سەرچاوە سەرەكییەكەی خودی ئاینەكە ،كاتێكیش ئەونەریتو
دەسەاڵتە ئایینیو مەزهەبییە گواسرتایەوە بۆ سرتاكتۆری كۆمەاڵیەتیو
سیستمو پێكهاتەی دەوڵەتی نەتەوەییو ناسیۆنالیزم ،بەهەمانشێوە
عەقڵیەت و هەستی مەزهەبگەرایی رۆڵو كاریگەرییەكانی خۆی لە
دەستنەدا ،بەڵكو زۆرجار بونە هۆكارو سەرەتای دروستبوونی كیانی
سیاسی سەربەخۆو جیاواز.
«كەلتوری سیاسیو ستەمی سەدان ساڵەی دەوڵەتی تیۆكراتی لە
دژی هەر رەگەزێكی جیاوازی ئایینی ،مەزهەبی ،سیاسی ،نەتەوەیی،
بووە بەشێكی چەسپاو لە رسوشتی دەوڵەتی ناسیۆنال -خێڵەكی،
كاتێك ئایدۆلۆژیای ناسیۆنالیزم ،وەك ئایدۆلۆژیای دەوڵەت ،جێگای
ئایدۆلۆژیای ئاینی گرتەوە ،داپڵۆسینی مرۆڤ و ستەمی ئاینی و
مەزهەبی بەرامبەر بە كەمایەتی نەتەوەیی ،ئاینیو مەزهەبی
بەردەوامبوون ،ستەمو چەوساندنەوە بوونە بەشێك لە سیستمی
فیكری -ئایدۆلۆژیو كەلتور و نەریتی سیاسی دەوڵەتی ناسیۆنال-
خێڵەكی وەك توركیا ،ئێران ،سوریا و عێراق ،كە لە سەربنەمای
ئایدۆلۆژیای زۆرایەتی (نەتەوەیی یان مەزهەبی) دامەزرێندراون،
ئەم دەوڵەتانە پاشاموەی جۆرە ئیمپراتۆریایەكن كە سرتاكتۆری
كۆمەاڵیەتییان خێڵ ،ئایدۆلۆژیایان ئاینو ئابوریەكەیان دەستكەوتو
تااڵن بوو .ئەمانە میراتگرێكی رسوشتیی كەلتورو نەریتی سیاسی
سەدان ساڵەی ئەو ئیمپراتۆریانەن ،هەمان كەلتورو نەریتی سیاسی
ئەوان بەرهەمدێنەوە»(.)52
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زۆرج���ار ئ��ەو كێشەو ناكۆكیانەی لە نێوان دوو دەوڵ��ەت��دا
دروستدەبێت و بە جەنگ كۆتاییدێت ،هۆكارەكەی جیاوازی ئەو
دوو دەوڵەتەیە لە رووی ئاینی و مەزهەبییەوە ،كە رەنگدانەوەی
زۆری لەسەر ئایدۆلۆژیاو سیستمی حوكمڕانیو پەیوەندی دەرەكییان
هەبووە ،هەروەك ئینب خەلدون دەڵێت« :دەوڵەتی بەهێز ئەسڵەكەی
ئایینە»( .)53ئەو دەوڵەتانەش دەیانەوێت رەسانایەتی خۆیان بە هۆی
پابەندبونیان بە ئاینو ئامڕازی جەنگ بسەملێنن .منونەش دەوڵەتی
عەرەبی ئیسالمییە ،كە هەڵگری عەقیدەی ئاینیو مەزهەبی بوو« ،بەاڵم
لەبەرئەوەی كێشە فیكریو مەزهەبیو سیاسییەكانی نێودەوڵەتی
عەرەبی ئیسالم ب��ەردەوام بە توندی پ��ەالم��اردەدران و كوشتاری
بە كۆمەڵیان لێدەكەوتەوە ،ئەوا ئەوكێشانە ب��ەردەوام رسوشتێكی
زەبرئامێزو خوێناوییان بەخۆیانەوە دەگرت ،كوشتارو توندڕەویو
بەرهەڵستی بەردەوامی دەوڵەت دیارترین رسوشتی كەلتوریو نەریتی
سیاسی خەڵكی ئەو ناوچانە بوون(.)54
لەو دەوڵەتانەدا كێشەو بیروڕای جیاواز قبوڵنەدەكراو هەر
جیاوازبونێكی فیكریو مەزهەبی بە توندوتیژی و جەنگ وەاڵم
دەدرایەوە و سەركوتدەكرا ،بۆیە رسوشتی ئەو دەوڵەتانە رسوشتێكی
خوێناویی بووە ،بە جۆرێك هیچ دەوڵەتێك نییە تا بە منونە وەربگیرێت
كە بەم شێوازەی توندوتیژیو توندڕەویو دەمارگیری ئایینیو مەزهەبی
كاری نەكردبێت ،لەو واڵتانەی كە خۆیان بە پەیڕەوكاری ئایینی ئیسالم
دەزانن.
«ئیسالم وەك هەموو دینەكانی تر سیستمێكی ئەخالقی
پێكدەهێنێت ،لە ئیسالمدا هیچ تیۆرییەكی سیاسی -ئابوری دیاریكراو
دەربارەی چۆنیەتی دەسەاڵت بەڕێوەبردنو چۆنیەتی دامەزراندنی
حكومەتی دینی نییە ،لەبەرئەوە گۆڕینی هەر سیستمێكی ئەخالقی بۆ
رژێمێكی سیاسی ،هیچ بنچینەیەكی بابەتی نییە(.)55
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دەكرێت بڵێین تەواوی ئەو ئاڵوگۆرانە بە كردەوە و پرۆسەیەكی
جەنگی یاخود ئاكامی روودانی جەنگێك بەڕێوەچووە ،گۆڕینی یەك لە
دوایەكی تەواوی ئەو سیستامنە هۆكارێك بووە بۆالوازی ئەو دەوڵەتانە
لەالیەك ،لەالیەكی ت��رەوە هەمیشە لە پاشخانو بااڵیی بیرۆكەو
پێویستی جەنگدا ژیاون .هەروەها «ئاینی ئیسالم لە واڵتانی جیهانی
ئیسالمیدا شكستی بە دیموكراتیو لیربالیزم هێناو ترسو هەڕەشەیەكی
گەورەی لەسەر لیربالییەكان دروستكردووە»(.)56
بۆیە نەگونجانو هەڕەشەی ئیسالم وەك ئاینێكی خاوەن پەیڕەو
و مێژوو بۆسەر سیستمی دیموكراسیو لیربالیزم لەسەردەمی ئێستا،
بەیەكێك لەگەورەترین مەترسییەكان دادەنرێتو دەشێت سەرەتای
هەڵگیرساندنی جەنگێكی گەورەتری هاوشێوەی (11ی سێپتەمبەر)
ی لیبَكەوێتەوە ،ه��ەروەك (ساموێل هانتگۆن) ئاماژەی بۆدەكات
«جەنگە ئیسالمیەكان ،ئەو جەنگانەن موسڵامنان دژ بە ناموسڵامنانو
هەروەها دژ بەخۆشیان دەیكەن ،لەسەرئەم بنەمایە ،بەگژداچونی
كەلتوری نییە ،بەڵكو بەگژداچونەوەی كەلتورێكە كە ناوی ئیسالمە دژ
بەئەوانیرت»(.)57
چەند هەڕەشەو هۆكاری هەڵگیرساندنی جەنگەكە توندتربێت،
هێندە ئاكامو ئاڕاستەی جەنگەكە گشتیگرتر ،فراوانرت و كاولكاریرت
دەبێت ،چونكە لە ساتەوەختێكی لەوجۆرەدا جگە لە ئیسالم و لە
ئیسالمیشدا ئەوەی جەنگەكە دەكات ،ئەوانی تر بە ئامانجی جەنگ
دەنارسێن.
ئاینی مەسیحیش وەك هەرئاینێكی تری ئاسامنیو زەمینی بۆتە
بەشێك لەجەنگە ئاینییەكان ئیرت بەهەردو ئاڕاستەی جەنگ لەگەڵ
كەسانی نامەسیحی لەالیەك ،مەسیحیە مەزهەبو پەیڕەو جیاوازەكان
لەالیەكی ت��رەوە« ،كاسۆلیكەكان تەنها لەبەرئەوە پڕۆتستانتەكان
ئازارو لەناودەبەن ،چونكە ناڕەزایی لەبەرامبەر (پاپ) و (عەشای
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رەبانی)و هەندێك مەسەلەی دیكەی مەزهەبیدا دەردەبڕن ،كە نە لە
(كتێبی پیرۆز)دا بەڵگەیەك لەسەر راستبونیان هەیە ،نە بەڕاشكاوی
ئاماژەیان پێكراوە ،لەكاتێكدا پرۆستانتەكان بە نۆبەی خۆیان دان
بەوەدادەنێن هەمیشە (مەسیح) وانەی عیشقو خۆشەویستی پێوتون،
سەرەڕای ئەوە خۆیان لە رابردودا كاسۆلیك بوون ،بەاڵم بەهۆی ئەو
نەفرەتەی دەرهەق بە كاسۆلیكەكان هەیانبوو ،ئازار و ئەشكەنجەیان
دەدان ،هۆكاری جەنگ داسەپاندنی باوەڕەكانو لێكنەبوردنێكە كە
هەردوو گرووپ لەبەرامبەریەكدیدا ئەنجامیدەدەن ،بە مەبەستی
چارەسەركردنی مشتومڕ و جەنگ ،دەبێت هەردووال بەرامبەر بە
یەك لێبوردووبن دەستبەرداری سەپاندنی باوەڕەكانیان بنب»(.)58
بەشێكی زۆر لەوجەنگانەی لەنێو پەیڕەوانی ئاینێكدا روودەدەن بە
هۆی جیاوازی راڤەكردنو تێگەیشنتو مامەڵەكردنەوە دروستدەبێت
لەگەڵ دەقە پیرۆزەكان ،بەتایبەتی لەكاتێكدا كە هەردوو گروپەكە
خۆیان بەراسترت دەزاننو گرووپی بەرامبەر بە هەڵە و لەڕێالدراو
دەدەنەقەڵەم و لەم بارەیەوە هیچكام لە گرووپەكان ئامادەی
سازشكردن و لێكبوردنی بەرامبەر نین و تەنها بە گیانو رۆحییەتی
تۆڵەكردنەوە و بەسزاگەیاندنی دنیاییو دینی مامەڵەی بەرامبەر
دەكەن.
شێوازو رێگەی سەپاندنی ئاینی مەسیحی بەسەر ئەوكەسانەدا
كە بێ باوەڕبوون یان تازە دەبوون بە مەسیحی ،هۆیەكی دیكەی
ئەو جەنگو توندوتیژییە بوو لەنێو پەیڕەوانی ئایینی مەسیحیدا
سەریهەڵدابوو «لە راستیدا پرسیاری گرنگو بنەڕەتی ئەوەیە ئایا بێ
باوەڕیو كوفر خراپرت و دزێوترن لە ناچاركردنی كافرانو یان ئەوانەی
بە جۆرێكی جیاواز بیردەكەنەوە؟ كەنیسەی مەسیحی وەاڵمی ئەم
پرسیارانە بەشێوەیەكی ئەرێنی دەداتەوە و لەوبروایەدایە گوناهی
كوفر و بێ باوەڕی زۆر لە كردەوەی زۆر و ناچاركردن لەسەر مرۆڤەكان
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خراپرتە ،لەبەرئەوە دەبێت خوانەناسو كافرەكان بە زۆر و ناچاركردن
بۆسەر رێگای راستی رێنامیی بكرێن ،لە روانگەی كەنیسەوە وازهێنان
لە نەیاران لە دۆخی گوناهدا خۆی بەستەمێك دادەنرا كە لەونەیارانە
دەكرێت ،كەواتە سەركوتكردن بە هۆكاری ئازادكردنیان دادەنرێت
لەبەرامبەر ئەشكەنجەی هەتاهەتایی»( .)59شێوازی ناچاركردن بۆ
باوەڕ ،زۆرجار بە بەكارهێنانی توندوتیژی و هێز بووە ،لەبەرامبەردا
روبەڕووی بەرگری لە خۆكردنو هەڵگیرساندنی جەنگ دەبونەوە و
كارەساتو كاولكاری گەورەی لێدەكەوتەوە.
جەنگی خاچ پەرستەكان ناوێكی دیارە لە مێژووی ئەوروپاو
جەنگی ئاینیدا« ،ساڵی( )1095پاپا (ئوربانی دووەم) جەنگی خاچ
پەرستی بە ناوی خودا یەسوعو مەسیح راگەیاند ،داوای لە سەربازەكان
كرد هێامی خاچ لەسەر بەرگەكانیان بەئیسفنج دروستبكەن»(،)60
ئەم جەنگە لەالیەن مەسیحیەكانەوە بەڕێوەچوو بۆسەر ئیسالمەكانو
نامەسیحییەكان ،هەروەها (ساڵی )1139كۆمەڵەی ترانی یەكەمو
سەرەتای جەنگی جیاكردنەوەی ئایین لە دەوڵ��ەتو حەرامكردنی
بازرگانی كردن بە شتە پیرۆزەكان و چەندین مافو دەستكەوتی
بەخشی بە سەربازە بەشداربووەكانی جەنگی خاچ پەرستیو مژدەی
لێخۆشبونیان لەگوناهەكانیان پێدرا» ،دواجار سنوری جەنگی خاچ
پەرستەكان كە هەڵمەتی مەسیحییەكان بوو بۆ سەر ئیسالمەكان
فراوانرتو گشتگیرتر دەبێتو «لە سەردەمی پاپا ئینیوستی سێیەمدا،
دەگاتە باشوری رۆژهەاڵتی فەرەنساو ئیسالمەكانی ئیسپانیا توانییان
سەركەوتووبن بەسەر موسڵامنەكاندا»(.)61
ئەم جەنگە مەبەستی لەناوبردنی موسڵامنەكانی واڵتانی ئەوروپا
بوو ،یاخود دەرپەراندنیان لەو واڵتانەو بوونیان بەمەسیحی ،بەاڵم
شێوازێكی خوێناویو ئاكامێكی تراژیدی گەورەی لێكەوتەوە ،چونكە
لەالیەن پاپاكانو كەنیسەكانەوە هەموو جۆرە شێوازو ڕێگەیەك رەوابوو
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بۆ جەنگاوەرە خاچ پەرستەكان .هەرچەندە ئاینی مەسیحی بەئاینی
خۆشەویستیو ئاشتیو پێكەوەژیان نارساوە ،بەاڵم ئەمیش بەدەرنیە
لەو كوشتو برو مێژووە خوێناوییەی ئاینەكانی تری پێداتێپەڕیون.
ریفۆرمی ئایینی كە مارتن لۆسەر بانگەشەی بۆدەكرد ،بوەهۆی
هەاڵیسانی جەنگێكی خوێناوی لەسەرانسەری ئەوروپادا ،چونكە
ئەو ریفۆرمە بە ئاڕاستەی كەمكردنەوەی دەسەاڵتی پاپاو كەنیسەو
قەشەكانی دەكردو كاریدەكرد بۆ ئەوەی كە چیرت كەنیسە بازرگانی
بەدینو كتێبی پیرۆز و ئایندەی ئەو دنیاوە نەكەن «هەموو ئەو
شەڕو شۆڕو كوشتارەی لەو قۆناغەدا لەنێوان هەوادارانی بزوتنەوەی
ریفۆرمی ئایینی كڵێسەی كاسۆلیكیدا رویانداو گەالنی ئەوروپایان
شەاڵڵی خوێن كرد ،لە واقیعدا شەڕنەبوون لەنێوان دوو مەزهەبی
عیسایی ج��ی��اوازدا ،ش��ەڕب��وون لەنێوان چینێكی پشتبەستوو بە
كڵێسەی كاسۆلیكی ،لەبەرامبەر چینی بۆرژوای تازە پێگەیشتوودا،
شەڕبوون لە فۆڕمی ئایندا ،بەاڵم ناوەرۆكیان گوزارشتبوو لە ئامانجی
دووچینی كۆمەاڵیەتی ،یەكەمیان لەپێناو پاراسنتو درێ��ژەدان بە
دەسەاڵتی خۆی ،دووەم دەیویست بوونی خۆی وەك هێزێكی نوێی
كۆمەاڵیەتی بسەملێنێتو دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێتو سیستمێكی
سیاسی دامبەزرێنێت هاوتای مەوقعی ئابوریی بێت»( .)62بەمپێیە
گرتنەدەستی دەسەاڵت لەالیەن پەیڕەوانی مەزهەبە جیاوازەكانی
نێو ئاینێكی دیاریكراوی مەسیحی ،سەرچاوە و هۆكارێكی كاراو
بەردەوامی دروستبونو بەرپابوونی جەنگ بووە .ئەگەرچی هەوڵدراوە
لەڕێی ریفۆرمو چاكسازی ئاینییەوە رێگە لەو دەستوەردانە گشتگیر
و بەردەوامانەی كەنیسەو پادشاو پاپاكان بگیرێتو ئاین تەنها وەك
پەیوەندییەكی نێوان تاكەكەسو خودا مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت،
«بزووتنەوەی ریفۆرمی ئاینی كە یەكێك بوو لە دەرهاویشتەكانی
سەردەمی رێنیسانس ،دەبوو لەناو ئەم پرۆسە مەزنەدا پێگەی خۆی
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دیاری بكات .رێبەرانی بزوتنەوەكە هەر زوو هەستیانكرد بەبێ
پاڵپشتێكی بەهێزی سیاسی و سەربازی مەحاڵە ،بزوتنەوەكەیان
سەركەوتن بەدەستبهێنێت» .بەكاربهێنانی هێز بەتایبەتی هێزی
سەربازی مەرجێكی سەرەكی بوو بۆ سەركەوتنی ئەنجامەكانی
بزوتنەوەی ریفۆرمی ئاینی ،هەرچەندە سەرەئەنجام چاكسازی ئاینی
لەنێو ئاینی مەسیحیدا بەسەرهەڵدانو دروستبونی مەزهەبێكی تر
لەئاینی مەسیحیدا كۆتاییهات بە ناوی (پرۆتستانت)و فۆڕمو پێكهاتەی
دەسەاڵت گۆڕانی بنەرەتی بەسەرداهات كە ئەوەش ئامانجێكی تری
ریفۆرمی ئاینی بوو« ،دەبینین دەرەنجامی پشتگیریكردنی دەسەاڵت
و بزوتنەوەكە لە یەكدی ،لەالیەك بزوتنەوەكە شكڵێكی سەربەخۆی
وەرگرت كە بە پرۆتستانت نارساوە ،لەالیەكی ترەوە دەسەاڵت چووە
فۆڕمی دەوڵەتی رەهای پاشایەتییەوە»(.)63
لەنێو ئایینی جولەكەشدا بەهەمانشێوە جەنگ بوونی هەبوە و
تائێستا درێژەی هەیە ،بەپێی (یاساكانی دژی ناجولەكە) چەند رێگەیەك
دیاریكراون ،وەك چۆنیەتی مامەڵەكردن لەگەڵ ئەنجامدەرانی جەنگدا،
لێرەدا ئاماژە بەو خاڵەدەكەین كە باس لەو جەنگەو ئاكامی ئەو
جەنگە دەكات كە لە نێوان جولەكەیەكو ناجولەكەیەكدا بەرپادەبێت
و ئاكامەكەی بەوەدەگات ،ئەگەر جولەكەیەك كەسێكی ناجولەكە
بكوژێت ،تەنها دەبێتە سەرەتای غوربەتو دەرچون لەدیاربوون «ئەو
جولەكەیەی كەسێكی نامۆ بكوژێت تەنها تۆمەتبارە بە هەڵەی دژی
شەریعەت ،ئەم تاوانەش قابیلی ئەوە نییە دادگا بڕیاری سزادانی بدات،
بەاڵم تێوەگالن لەوجۆرە تاوانە بە ناڕاستەوخۆیی بە هیچ جۆرێك گوناه
نیە»( .)64بەپێی ئەو دەقەی نێو كتێبی حاشاك كە كتێبێكی پیرۆزی
پەیڕەوانی ئاینی جولەكەیە ،هەرجۆرە جەنگێك لە دژی ناجولەكەكان
جەنگێكی رەواو رێگە پێدراوە ،گەر راستەوخۆ كەسێك لەو جەنگەدا
بەشداربێت تەنها بەهەڵەكردن بۆی دەدرێتە قەڵەم ،گەر ناڕاستەوخۆش
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بەشداریكرد ،ئەوا بەهیچ جۆرێك بە تاوان بۆی نادرێتە قەڵەم ،ئەمەش
هانی توندڕەوانی ئەم پەیڕەوە دەدات بۆ كوشنتو توندوتیژی بەرامبەر
بەوكەسانەی كە جیاوازن لە ئایینی جولەكە ،یاخود بەهەمانشێوە لە
ملمالنێدان بۆ باڵوكردنەوەی ئایینەكەی خۆیان ،ئەوە دەبێتە هۆكاری
هەڵگیرساندنی جەنگێكی تری ئایینی بەناو و فۆڕمو شێوازی جیاوازتر.
كەمینە ئاینییەكان زیاتر لە ئایینەكانی تر توشی چەوساندنەوە و
لەناوچون بونەتەوە ،ئیرت لە ئاكامی جەنگدا بوبێت ،یاخود هەرجۆرە
پرۆسەو كردەوەیەكی تر ،رێدەكەوێت ئەو كەمینە ئاینیانە لە الیەن
كەمینەیەكی نەتەوەییشەوە پەیڕە و دەكرێت ،ئەمە ئایینەكە زیاتر
الوازدەكاتو لە لەناوچون نزیك دەكاتەوە« ،ئایینی ئێزیدی یەكێكە
لە ئایینە كۆنەكانی كوردستانو مێژووی ئەو ئایینە بۆ زیاتر لە سێ
هەزار ساڵ دەگەڕێتەوە ،لە رووی ئاینییەوە نزیكیەكی بەرچاو لەنێوان
ئایینە یارسانییەكانو عەلەوییەكانو ئایینی ئێزیدی بەرچاودەكەوێت.
پێدەچێت ئەم نزیكییە هی ئەو سەردەمانەبێت كە هێشتا ئایینە
ئاسامنییە جیهانییەكان (جولەكە ،مەسیحی ،ئیسالم) باڵیان بەسەر
بیروباوەڕە ئاینییەكانی كوردستان نەكێشابێت.
لێكۆڵینەوە مێژووییەكان ئەوەنیشاندەدەن ژم��ارەی ئێزیدییەكان
لەسەدەكانی كۆنو ناوەڕاست زۆر لە ئێستا زیاتربووە .گوشاری بەردەوامی
ئاینی مەسیحیو ئیسالم بۆسەر ئەوئاینە ،بەتایبەتی گوشاری عوسامنییە
موسڵامنەكان ژم��ارەی ئەم كەمینە ئاینییەیان لەكوردستان كەمكردو
پێگەی باڵوبونەوەیانی بەرتەسككرد»( .)65رەنگە ئاینی ئێزیدی گەر ئاینی
نەتەوەیەكی بااڵدەستو زلهێز بوایە زیاتر گەشەی بكردایەو بیتوانیایە
بەرگری لەمانەوەی خۆی بكات ،بەاڵم ئێزدی زیاتر لەالیەن بەشێك
لەكوردەكانەوە پەیڕەودەكرێنو كورد خۆی نەتەوەیەكی ژێردەستو
چەوساوەبووە ،بۆیە نەیتوانیووە بەرگری لەمانەوەی ئایینی كەمینەیەكی
نەتەوەكەی بكات.
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•هۆكاری نەتەوەیی :
پێكەوە هەڵنەكردنی چەند نەتەوەیەك لەیەك سنوری جوگرافی
دەستكرد و جیاوازی داب و نەریت و هەستی ناسیۆنالیستی جەنگ
بەرپادەكات ،لەوجەنگانە كە مێژووی مرۆڤایەتی بە خۆیەوە بینیووە،
هۆكارەكەی كێشەو بەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەكان بووە« ،پاش شۆڕشی
فەرەنسیو لەكۆتاییەكانی سەدەی هەژدەو سەرەتاكانی سەدەی نۆزدەدا،
ئەوروپا چەند جەنگێكی یەك بە دوایەكی بەخۆیەوەبینیو تاكە دەوڵەتێكی
ئەوروپایی نەما لەم جەنگانەوە نەگلێت .ئەو شەڕانەی شۆڕش لەدوو دەیەی
سەرەتای تەمەنیدا ئەنجامیاندان ،بۆ بەرگیكردن بوو لەخۆیو هەوڵێك بوو دژ
بەهێرشو پەالماری پادشاكانی ئەوروپا كە دەیانویست سەرلەنو ێ سیستمی
پاشایەتی بگێڕنەوە بۆ فەرەنساو بیروباوەڕی شۆڕش لەناوبەرن .هەرچی
ئەو شەڕانەشە كە دواتر (ناپلیۆن)ی ئیمپڕاتۆر ئەنجامیدان ،بە مەبەستی
فراوانكردنی سنووری دەسەاڵتی حوكمڕانی خۆی و كێشانی نەخشەیەكی
نو ێ بوو بۆ ئەوروپا ،نەخشەیەك تەواو جیاواز لەوەی پێشرت لەئارادا بوو
«(.)66
سەدەی هەژدەو دواتر بەسەرەتاكانی دروستبوونو سەرهەڵدانی
دەوڵەتی نەتەوەیی دادەنرێت ،هەستی نەتەوەییو ناسیۆنالیزم
لەترۆپكی گەشەسەندندابوو ،خەڵكی ئەو سەردەمە ئامادەبوو
بجەنگێتو بەرگری لەمانەوەی كیانو دەوڵەتی نەتەوەیی خۆی بكات،
لەبەرامبەر هێرشی كەنیسەو دەسەاڵتی پاپاو پادشاو قەشەكاندا.
پێكەوەهەڵنەكردنی نەتەوە جیاوازەكان لەسنوری واڵتێكی
دیاریكراودا ،یاخود دەوڵەتە نەتەوەییە جیاوازەكان پێكەوە هۆكارێكی
تری بەرپابوونی جەنگن« ،بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی ،چەند دەوڵەت
لە كەمرتین رەگەز پێكبێت ،ئەوەندە گیروگرفتی كەمرتدەبێت ،لەسەر
ئەم بنچینەیەدا ،دەوڵەتە تاك نەتەوەكان هەمیشە لە دەوڵەتە
فرەنەتەوەكان ئارامرت و كەم گیروگرفت ترن»(.)67
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دەكرێت لەم سۆنگەیەوە بەچارەسەركردنی كێشەی نەتەوەكانو
دروستكردنی كیانی نەتەوەیی بۆ نەتەوەكان ،رێگری بكرێت لەبەردەم
ئەو جەنگەدا كە هۆكاری نەتەوەی زەمینەی سەرهەڵدانو بەرپا بونیەتی.
فرەنەتەوەیی لە واڵتێكی خاوەن پیشەسازی گەورەدا هیچ جۆرە
كێشەیەك نیە ،بەاڵم بە پێچەوانەوە لە واڵتە دواكەوتووەكاندا لە رووی
پیشەسازییەوە ،بوونی كەمرتین نەتەوە كێشەو ناكۆكیو جەنگ بەرپا
دەكات« ،ئەگەرچی لەم بارەیەوە هیچ دەستورێكی گشتیو نەگۆڕ لە
ئارادا نییە ،بەاڵم دەكرێت بوترێت كە چەند دەوڵەتی فرەنەتەوە لە
رووی پیشەسازیو كۆمەاڵیەتییەوە پێشكەوتووبێت ئەوەندە گیروگرفتە
رەگەزییەكانی كەمرت دەبن و چەند دواكەوتوبێت ئەوەندە بە دەست
گیروگرفتی رەگەزەكان دەناڵێنێت»(.)68
باسی سێهەم-جۆرەكانی جەنگ:
لەگەڵ تێپەڕینی سەردەمەكاندا جۆرو پێكهاتەی جەنگ گۆڕانكاری
بەردەوامی بەسەرداهاتووە ،بەهەمانشێوە ئاكام و كاریگەریەكانی جەنگ
گۆڕانی بەسەرداهاتووە .لەبەرئەوە دەكرێت جۆرەكانی جەنگ دابەشبكرێت بۆ:
یەكەم-جەنگی سەربازیو پێكدادان:
لەم جەنگەدا جۆرەكانی چەك و تەقەمەنی و تەكنیكی سەربازیو
جەنگاوەر بەشداریدەكەنو رووب��ەڕو لە مەیدانی جەنگەكاندا الیەنە
شەڕكەرەكان پێكدادەدەن ،س��ەرەڕای جەختكردنەوە لە پاڵپشتیكردن
بەسەرچاوەی ئابوریو سیاسیو تەكنەلۆژیا ،بەاڵم كارای سەرەكیو كاریگەر
لەمجۆرە جەنگەدا رووبەروبونەوە و هەڵكوتانە سەرخاڵ و بنكەكانی
بەرامبەر و هەوڵدان بۆ تێكشكاندنیان بە یارمەتی چەكو تەقەمەنیو
فڕۆكەو تەكنەلۆژیا جەنگییەكانی تر ،دەكرێت ئەم جەنگە دابەشبكرێت
بۆ چەند بەشێكی تر:
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جەنگی وشكانی :
لەم جەنگەدا تانكو زرێپۆشو سەربازو ئامڕازە زەمینییەكانی
جەنگ بەكاردەهێرنێت ،ئامانجیان دەستبەسەرداگرتن ،یاخود
داگیركردنی زەمینو شوێنە گرنگەكانو راستەوخۆ لەگەڵ بەرامبەردا
توشی بەریەككەوتنو پێكدادان دەبنەوە« .كە زیاتر پشتدەبەستێت
بە چەند بنەمایەك وەك پێگە ،هێڵەكانی گواستنەوە ،باڵوكردنەوەی
هێز»( .)69واتە دەستبەسەرداگرتنی بنكەو پێگە هەستیار و گرنگەكان،
دەتوانن رۆڵیان لە ئاكامی جەنگەكەدا هەبێت ،هەروەها هەوڵدان
بۆ لێكدابڕانو داگیركردنی هێڵەكانی گواستنەوە و بە یەكگەیشتنی
ناوچە جیاوازەكان ،چونكە گواستنەوە گرنگرتین كاراكتەرە لە
سرتاتیژی سیاسیو سەربازیدا ،دەكرێت لە رێی ئەو هێاڵنەوە
ناوچەكان لە یەكرتی دابڕدرێن ،ئەمەش هۆكارێكە بۆ سەركەوتن بە
پشتبەستنی تەواو لە ژیریو چۆنیەتی باڵوەپێكردنو دابەشكردنی
هێزە سەربازییەكاندا« .بەهای سرتاتیژی پێگە بە تەنیا پەیوەندی
پێگەكە بە هێڵە سرتاتیژییەكانەوە نییە ،بەڵكو بەو سەرمایانەوە
كە لەو ناوچەیەدا بونیان هەیە ،یان بەهەمان ناوچەی پێكەوە
بەسرتاوەوە»( .)70بەم پێیە ئەو سامانە رسوشتیو پێكهاتە جیاوازانەی
لەو ناوچەیەدا بونیان هەیە ،دەكەونە نزیك پێگەی دیاریكراو ،ئاكامو
ئاڕاستەی جەنگە زەمینیەكە بە ئاقاری سەركەوتندا دەڕوات .هۆكارو
بەربەستی جوگرافیو جیۆپۆلەتیكی رۆلێكی سەرەكی دەبینێت لە
یەكالییكردنەوەی ئاكامەكانی جەنگی وشكانی« ،هەڵبەتە بەربەستە
جوگرافیەكانو گرانی پێگەیشتنی هاوكاری ،رێگربوون لەبەردەم
پێشكەوتنو چونەپێشی هێزە سەربازییەكاندا لە رابردوودا ،بەاڵم پلە
بەپلە بەرەو كەمبونەوە دەچێت بەهۆی فەراهەمبوونی ئاسانی جوڵەو
گواستنەوە ،كە هۆكارەكانی تەكنەلۆژیای نوێ بۆ هێزە سەربازیەكانی
دابینكردووە(.)71
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تەكنەلۆژیاو ئاسانبوونی هۆكارەكانی گواستنەوە ،رۆڵی هەبووە
لە پێشكەوتنو بە گرنگی هێشتنەوەی جەنگە زەمینییەكانو
كاریگەربوونی ئەنجامەكانی ئەمجۆرە جەنگە.
جەنگی دەریایی :
بە هۆی گرنگی دەریاوانیو كورتكردنەوەی رێگاو گواستنەوەی
سەربازو هۆكارو پێداویستییە جەنگیەكان ،واڵتانی بەجەنگهاتوو بۆ
یەكالكردنەوەی ناكۆكیو ملمالنێكانیان پەنادەبەن بۆ بەكارهێنانی
جەنگی دەری��ای��ی ،كە لەنێو دەری���اداو لەسەر پشتی كەشتییو
ژێردەریاییەكان جەنگ ئەنجامدەدەن« .جەنگی دەریایی لەبەشێكی
زۆریدا جەختدەكاتە سەر پەیوەستبوون بە خاڵەكانی كۆنرتۆڵكردن-
 ،Choke Pointsلە بواری كەشتیگەلیو دەریاوانیدا»( .)72كۆنرتۆڵكردنی
خاڵە هەستیارو گرنگەكانی نێوبواری كەشتیگەلیو دەریاوانی دەتوانێت
گرەنتی سەركەوتنی بەشێكی زۆری جەنگ لەنێو دەری��ادا مسۆگەر
بكات« ،زانایانی بواری گەمارۆ ،پێیانوایە بۆ بەندەرو نۆكەندە ئاوییەكانی
بەرامبەر ،دابڕینو پچڕاندنی هێڵەكانی گواستنەوەی دەریایی ،لەمیانەی
كۆنرتۆڵكردنی رێڕەوە ئاوییەكانەوە ،زۆرترین گریامنەی سەركەوتنی
جەنگە دەریاییەكان دەسەملێنێت»(.)73
لەنێو جەنگی دەری��او كەشتیگەلە سەربازییەكاندا چەند
دەروازە و خاڵێكی گرنگو كاریگەر هەیە دەتوانێت رۆڵی هەبێت
لەسەركەوتنی جەنگدا ،بۆیە دەبێت سەربازو كەشتییە جەنگیەكانو
سەركردەو دەریاوانە بڕیار بەدەستەكان هەوڵبدەن بۆ كۆنرتۆڵكردنو
داگیركردنیان ،چونكە دەتوانن بەوهۆیەوە لەالیەك سەرچاوەیەكی
سەركەوتن مسۆگەربكەن ،لەالیەكی تر هۆكارو دەروازەیەكی الیەنی
بەرامبەرو دوژم��ن تێكبشكێننو هەردەروازەیەكیان لەبەردەمدا
دابخەن كەگریامنەی سەركەوتنیان پێبدات.
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«هەوڵبدە خۆت لە رووبەڕوبونەوەی سوپای كشاو البدەیت ،كاتێك
ئەو لەسەر رۆخی روبار یان دەریابێت...چاكرتوایە لێبگەڕێیت دوژمن
خەریكی پەڕینەوەبێت...ئەوسا لەنێوەندی روبارەكەدا دەستبكە بە
لێدانی»( .)74ئەمە ئامۆژگاری سەركردەیەكی سەربازی بە ئەزمونە كە
گریامنەی سەركەوتنی جەنگ لە دەریاو روبارەكاندا دەكات.
جەنگی ئاسامنی :
كارەكتەری چ��االك لەمجۆرە جەنگەدا فڕۆكەیە ،مێژووی
جەنگەكانو ئاكامەكانیان ئەو راستییەیان سەملاندووە كە جەنگی
ئاسامنی هەردەم (بەشی شێر)یان بەركەوتووە لە سەركەوتنو یەكالیی
كردنەوەی ئاكامەكانی جەنگدا ،چونكە هەمیشە فڕۆكە جەنگییەكان
بەتواناتربوون لەهێزە سەربازییە پیادە و دەریاییەكان ،بەوەی كە
لەتوانادا بەهێزترو لەخێرایدا خێراترن ،دەتوانن كاریگەرانەتر و وردتر
ئامانجو بنكەكانی دوژمنو الیەنی بەرامبەر بپێكن ،هەروەها فڕۆكە
سەربازییەكان دەتوانن بێهیچ زیانێك یاخود زیانێكی كەمرت فریاگوزاری
تەندروستیو گەیاندنی پێداویستیو كۆمەكی سەربازی بەشداری
بكەن لە جەنگداو سەركەوتن بكەنە راستیو بەرجەستە« .ناتوانرێت
بە وردی باس لە تیۆری هێزی ئاسامنی بكرێت ،تەنها لەچوارچێوەیەكی
دیاریكراودا نەبێت ،ئاشكرایە هەر دیالۆگو گفتوگۆیەك سەبارەت
بەهێزی ئاسامنی ئەنجامبدرێت ،پێویستە ئەو راستییە پەسندبكرێت
كە فڕۆكە راستییەكی بەرجەستەیە ،هەروەها قسەكردن لەسەر جۆرو
توانای فڕۆكە دەبێتە راستییەكی حاشاهەڵنەگری تر»(.)75
هەرچەندە قسەكردن لەسەر بوونو كاریگەریو توانای فڕۆكە لە
هێزی سەربازیو مەیدانی جەنگدا ،تەنها وەك خەیاڵو كارەكتەری
چیرۆك مامەڵەی لەگەڵدا دەك��را« .نوسەرە سەرەتاكان ئەوانەی
لێكۆڵینەوەیان لەسەر تەكنیكو كاروباری ئاسامنی لەالیەنی سەربازیدا
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نوسیووە ،لە ماوەی نێوان دروستبوونو سەرەتای دەستكەوتنی فڕۆكە
لەالیەن هێزی سەربازیو جەنگی واڵتە گەورەكان لە ساڵی (،)1909
تاسەرهەڵدانی (جەنگی جیهانی یەكەم )1918-1914ئەو نوسەرانە
وەك چیرۆكنوسەكان خ��ەونو خەیاڵو فەنتازیایان وێنەدەكێشا،
دەكرێت نوسینی هەندێك لەونوسەرانە بەمنونە وەربگیرێت»(.)76
هەرچۆنێك بێت لەم جەنگەدا شوێنەواری كاولكاریو كوشتارو
داڕمانی ژێرخانی ئابوریو كۆمەاڵیەتی دەكەوێتەوە و مەترسی گەورە
لەبەرامبەر ئایندەی مرۆڤایەتیدا پەیدا دەكات.
دووهەم-جەنگی تەكنەلۆژیاو ئەتۆم:
لەگەڵ پێشكەوتنی زانستو تەكنەلۆژیا لە واڵتانی جیهاندا
لەالیەن مرۆڤەوە ،هاوكات جەنگو تەكنەلۆژیا جەنگیەكانیش
گۆڕانیان بەسەردادێت و پێشكەوتن بەخۆیانەوە دەبینن ،بەجۆرێك
ئەو گۆڕانكاریو پێشكەوتنە كاریگەری لەسەر ئاكامی جەنگو
ئاڕاستەی جەنگە یەك لە دوای یەكەكانی مێژووی مرۆڤایەتی
دروستكردووە .دیارترین دروستبوونی چەكی ئەتۆمیو تەكنەلۆژیا
هەستیارو كاریگەرەكانی تری بواری سەربازیو جەنگە.
«شتێكی چاوەڕوانكراوە لەداهاتوودا ،چەكی نوێرت دابهێرنێت وەك:
كۆمەڵكوژ ،منونەش لەمبارەیەوە توانای كۆنتڕۆڵكردنی هێزی رسوشتی
وەك بومەلەرزە و تەقینەوەی بوركانەكان و رۆچونی زەوی تاببێتە
هێزێكی وێرانكار ،ئاڕاستەبكرێت بۆ وێرانكردنو لەناوبردنی رەگەزی
مرۆڤایەتی لەسەر رووی زەویدا»( .)77چەندە مرۆڤایەتیو زانستو
تەكنەلۆژیا بەرەوپێشەوە بچێت ،هەرەوەها داهێنانو بەرهەمە
تەكنەلۆژییەكان گەشە بكات و پەرەبسێنێت ،هێندەش ئەگەری
لەناوچونی مرۆڤایەتی نزیكرتدەبێتەوە و ئەگەری سەرهەڵدانی جەنگی
گەورە و كاولكاری گەورە دەبێتە شتێكی بەرجەستە و راستەقینە.
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«كۆمەڵێك گۆڕانكاری گ��ەورە لە ب��واری تایبەمتەندی چەكو
پێداویستییە جەنگییەكانی تردا رووی��ان��داوە ،كە لەماوەی پەنجا
ساڵی رابردوودا ،لەسەرو هەموو پێشبینییەكانەوە بووە ،لە تازەترین
و گرنگرتین گۆڕانكارییدا بە پلەی یەكەم زیادەیی لە وردەك��ای
ئاڕاستەكردندا ،بە بەكارهێنانی ئەلكرتۆنیی هەستیار ،لەخۆگرتنی
كەلوپەلی نایاب وەك سوتەمەنی بزوێنەرەكان ،پلێتەكانی خۆپارێزیو
نوێرتین رێوشوێنی دژە ئاشكرابوونی وەن��ەوش��ەی��یو پەخشی
ئەلكرتۆنی ،هەروەها داهێنانی سیستمی چەكی پێشكەوتووی
نایاب ،بە ئاسانی بەكارهێنانو بچوكیو سوكی لەقەبارە و كێشدا،
گەشەسەندنە تەكنەلۆژیایەكان تەواوی كارەكانی جەنگ لە مەیدانی
چاالكییە سەربازییەكاندا لەخۆدەگرێت ،لەكۆكردنەوەی زانیاری
لەسەر ئامانجەكانی بەرامبەرو بەڕێوەبردنی چۆنیەتی ئاڕاستەكردنی
موشەكەكانو دیاریكردنی زیانو بەركەوتەكانی» .بەتێپەڕینی رۆژگار
داهێنانە زانستیو تەكنەلۆژییەكان زیاتر گەشەدەكەنو هەستیارترو
كاریگەرتر دەب��ن ،هەڵبەت ب��واری تەكنەلۆژیای جەنگیش بەشی
لەوپێشكەوتنو داهێنانانە بەردەكەوێت ،زۆرینەی واڵتان بە تایبەتی
واڵتە خاوەن ئابوریو پیشەسازییە گەورەكان ،رێژەیەكی زۆر لەداهاتی
سااڵنەی نیشتیامنی خۆیان بۆ بواری لێكۆڵینەوەی زانستی تەرخاندەكەن،
بە مەبەستی گەیشنتو دۆزینەوەی داه َێنانی نوێو بەهێزو كاریگەر
لە بواری تەكنەلۆژیادا بە گشتیو تەكنەلۆژیای سەربازی بەتایبەتی،
بۆمنونە «كۆی ئەوداهاتەی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا تەرخانی
كردووە بۆ توێژینەوەو گەشەپێدانی جەنگ ،لە  10ساڵی كۆتاییدا،
بریتیە لە ( )130بلیۆن دۆالر ،بە زیادبونی ( )40بلیۆن دۆالری تر
كەتەرخانیكردووە بۆ توێژینەوە لەبواری بۆشایی ئاسامندا و بەشێكی
گرنگو گەورەی بواری سەربازیو جەنگیی لێبەرهەمدێت ،بە بەراورد
بە تەرخانكردنی بڕی تەنها ( )85بلیۆن دۆالر بۆ بواری توێژینەوەی
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زانستی مەدەنی( .)78بۆیە دەبێت پێشبینی دروستبوونو هێنانەكایەی
چەندین داهێنانی جۆرە چەكو تەكنەلۆژیای جەنگیو سەربازی
گەورە بكرێت كە لەالیەن واڵتێكی گەورەو خاوەن ئابوریو پیشەسازی
پێشكەوتوی وەك ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە دروستبكرێت
و بەكاربێت لەجەنگەكانی ئێستاو ئایندەدا.
لە جەنگی تەكنەلۆژیادا الیەنەكان جەنگ لەگەڵ یەكرت و منایش
دەكەن ،وەك ئێستا زۆرینەی واڵتان باس لەتەكنەلۆژیا هەواڵگرییەكانو
كاڵوە ئەتۆمییەكان دەكەن ،كە گەورەترین هەڕەشەو مەترسییە بۆ
سەرئاسایشی جیهانو ئایندەی مرۆڤایەتی« ،ناكرێت پێشبینی ئاكامی
سنورەكانی وێرانكاری كاڵوە ئەتۆمییەكی بیست میگاتەنی بكرێت،
بەاڵم ئەوەندە بەسە پێشبینی ئەوەبكرێت كۆی ئەو وێرانكاریانەی
بەهۆی تەقینەوەكانەوە رەگ��ەزی مرۆڤایەتی بەكاریانهێناوە لە
جەنگەكاندا لە تەواوی مێژوودا نەگەیشتۆتە بیست میگاتەن تاكو
ئێستا»( .)79گەر كۆی ئەو هەموو تەقەمەنییەی لەسەرەتای مێژووی
مرۆڤایەتییەوە تائەمڕۆ بەكارهاتووە و ئەو هەموو كارەساتە گەورانەی
لێكەوتۆتەوە و ملیارەها لە مرۆڤی لەناوبردووە ،نەگەیشتبێتە بیست
میگاتەن كە كۆی ئاكامەكانی بەكارهێنانی كاڵوەیەكی ئەتۆمییە،
ئاخۆ بەبەكارهێنانو تەقاندنی ئەو هەموو كاڵوە ئەتۆمیە كە واڵتان
خاوەنیین ،دەبێت گۆی زەویو مرۆڤایەتی چی لێبەسەربێت؟.
سێهەم-جەنگی ئەلكرتۆنی:
زانستو تەكنەلۆژیا چەندین بواری جیاواز لە روخسارو پێكهاتە نزیك
لە وردەكاریدا لەخۆدەگرێت ،ئامێرە تەكنیكیەكانی وەك رادارو بێسیمو
ئاڕاستەكاری موشەكەكان لەو ئامێرە تەكنیەكیانەن لە جەنگ و بواری
سەربازیدا بەكاردەهێرنێنو سودیان لێوەردەگیرێت« .جەنگی ئەلكرتۆنی
بریتییە لەوبەشەی سەربازیی ،كە ئامێری ئەلكرتۆنی بەكاردەهێنن
56

بۆ گرنگی پێدان بەو رێوشوێنانەی دەگیرێنەبەر بۆ رێگرتن یان
كەمكردنەوەی بەكارهێنانی توانای كەهرۆموگناتیسی لەالیەن دوژمنەوە
بە چاالكی ،پارێزگاریكردن لەسەرچاوە و وزە كەهرۆموگناتیسییە
نێردراوە چاالكەكانی خۆی»( .)80دەتوانرێت سود لە جەنگی ئەلكرتۆنی
وەربگیرێت بۆ شكستهێنانی هەوڵو هێرشی بەرامبەر كە بیەوێت زیان
بە ئامێرو تەكنەلۆژیاو كەلوپەلەكان بگەیەنێت.
«جەنگی ئەلكرتۆنی بەكارهێنانی ئامێرو تەكنیكی ئەلكرتۆنییە
بۆدیاریكردنی بونی هاوكاری ئەلكرتۆنی ،تێكشكاندنی هاوكاری
ئەلكرتۆنی بەرامبەر ،رێگرتن لە شكستهێنانی هاوكاری ئەلكرتۆنی»(
 .)81بە پشتبەسنت بە ئامێرە بەكارهاتووەكان لە جەنگی ئەلكرتۆنیدا،
دەتوانرێت گرەنتی تەندروستیو سەالمەتی سەربازو سەركەوتنی
ئاكامی جەنگەكە بكرێت ،بەوەی لەالیەك دەستەبەری گەیشتنی
هاوكارییەكان دەكات ،لەالیەكی ترەوە هەوڵو هێرشەكانی بەرامبەر
تێكدەشكێنێت ،یاخود بەوردی ئاشكرای دەكات« .یەكەم چاالكی
لەبواری جەنگی ئەلكرتۆنیدا دەگەڕێتەوە بۆساڵی ( )1905لەكاتی
جەنگی نێوان روسیاو یابان لەجەنگی (توشیام)Tsushima-دا ،كاتێك
كەشتییە هەواڵگرییەكانی یابان چاودێری كەشتیگەلەكانی روسیایان
دەكرد و زانیاریەكانیان دەگواستەوە بۆ كەشتیگەلی سەركردایەتی
سەربازی یابانی ،كاتێك فەرماندەیەكی دەریایی روسیا یەكێك
لەوبروسكانەی دەستكەوتو داوای مۆڵەتیكرد بۆ بەكارهێنانی
دژەپەخش بۆ وەستاندنی چاالكی زانیاری ناردنی یابانییەكان ،بەاڵم
نەیتوانی سەركردەكانی خۆی بەوداوایە قایلبكات»( .)82كەواتە
هەرچەندە ئەم جەنگە مێژووەكەی نزیكەی سەدەیەك دەبێت،
بەاڵم تواناو كاریگەریو دەرەنجامەكانی زۆر بەئاشكرا دەردەكەوێت،
بەتایبەتی لە ئاشكراكردنی نهێنییەكانو گواستنەوەی خێرای زانیاریو
بەڵگەنامە پێویستەكان.
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چوارەم -جەنگی كیمیاویو بایۆلۆژی:
هەرچەندە لە مێژووی مرۆڤایەتی زۆرێك لەجەنگەكان بەتەواوی
چەكی بایۆلۆژی بەكارنەهاتووە ،ب��ەاڵم لەگەڵ ئ��ەوەدا هەندێك
واڵت یان رژێمی سیاسی كیمیاویان لەپێناو لەناوبردنی بەرانبەردا
بەكارهێناوە ،هاوكات دەبێت بوترێت لەمێژە سوود لەمیكرۆب
وەرگیراوە بۆ زیانگەیاندن بە دوژمن ،وەك فڕێدانی الشەی مردوو بۆ
ناوچەی گەمارۆدراو یان پیسكردنی بیرو سەرچاوەكانی ئاو ،یاخود
باڵوكردنەوەی نەخۆشیو ڤایرۆسو میكرۆب.
«چ��ەك��ی ب��ای��ۆل��ۆژی بۆمەبەستی قەاڵچۆكردنی یەكسەری
دوژمن سوودی لێوەردەگیرێت ،یان بۆ كەمكردنەوەی سەرچاوەی
خواردەمەنییان ،رێگەی سەرەكی بەكارهێنانی چەكی بایۆلۆژی بریتییە
لە پەیداكردنی هەورێك یان دوكەڵێكی پێكهاتوو لە پارچونكەی
وردیلەی هەواییو مانەوەی لە هەوادا ،هەتا هەناسەی تێدابدرێت،
یان بەرپێست بكەوێتو بچێتە لەشی خەڵكی ناوچەكە»(.)83
كوشندەییو كاریگەری چەكی بایۆلۆژی وەك چەكی كیمیاوی گەر
لەبەرامبەر یەكرتیدا بەراوردبكرێن ،دەكرێت بڵێن رادەو جۆری كارتێكردنو
بەركەوتنەكە دەكەوێتەسەر توانای بەرگری كەسی بەركەوتوو بە چەكو
ڤایرۆسە بایۆلۆژی یان كیمیاوییەكە كە لەجەنگدا بەكاردەهێرنێت ،بە
جۆرێك جیاوازی بەركەوتنەكە ،دەبێتە هۆكاری جیاوازبوون لەتووشبوونو
كارتێكردندا ،پێویستە ئاماژە بە چۆنیەتی بەكارهێنانی ئەم مادانە بكرێت
لە جەنگدا ،بەوەی «ئەم ماددانە لەشێوەی رەق یان نیمچە رەقدا
بەكاردێنو لەكاتی تەقینەوەی بۆمبادا باڵودەبنەوە ،بەشێوەی پارچەی
وردی هەواییو پاش چونە لەشی ئادەمیزادەوە دەبنەهۆی نەخۆشی،
ئەومیكرۆبانە لە لەشی ئادەمیزادا بە خێرایی زاوز ێ دەكەن لەبەرئەوەی
دەتوانن یەكجار كاریگەربن لەزیان بەخشیندا ،تەنانەت لە چڕییەكی
زۆركەمیشدا ئەوماددانە دەتوانن ناوچەیەكی فراوان پیسبكەن»(.)84
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هەستیاریو كاریگەری ئەومادەیە بە جۆرێكە كە لەكەمرتین كاتدا
لەفراوانرتین پانتایی جوگرافیدا و لە زۆرترین جەستەی بەركەوتوودا،
كاریگەری خۆی بەجێدەهێڵێت و دەتوانێت ئامانجەكانی خۆی
بپێكێتو ئەركەكانی جێبەجێ بكات.
پێنجەم-جەنگی ناوخۆییو ئەهلی:
بە گەڕانەوە بۆ مێژووی زۆرینەی واڵتانو كیشوەرە جیاوازەكان ،بە
ئاشكرا دەردەكەوێت كە جەنگی ناوخۆیی یاخود جەنگی گرووپە جیاوازە
كۆمەاڵیەتییەكان بەشێكی دانەبڕاوە لە مێژووەكەیان ،زۆرجار ئەو جەنگە
خۆی لەبازنەی شۆڕش و راپەڕیندا خۆی دەبینێتەوە .لەكاتێكی وادا
هەریەك لەگروپو كۆمەڵە جیاوازەكان خۆیان بەسەرچاوەی راستیو
بەرامبەریشیان بەهەڵەو سەرچاوەی ئاژاوەو مەترسییان دەناساند« ،بۆ
ئەوەی پاكێتی قسە لەسەر پاكێتی خۆی بكات ،دەبێت لەسەر كۆمەڵێك
وێنای دیكە كاربكات ،دەبێت خۆی بەشوناسنامەو جەوهەری ئەوانی
دیكەشەوە سەرقاڵ بكات ،چونكە لە راستیدا هەموو بێتاوانییەك
لەڕێگەی بەراوردەوە بەتاوانێك دەتوانێت خۆی بەرجەستە بكات»(.)85
واتا گەر گروپێك توانی بێتاوانیو بێگوناهی خۆی لە بەرامبەر تاوانباریو
گوناهباری گروپەكەی ت��ردا بسەملێنێت ،بەهەمانشێوە دەتوانێت
رەوایەت بە خۆی بدات كە فتوای جەنگكردن و لەناوبردنی هەمان
گروپ دەربكات تاگریامنەی مانەوەی خۆی بۆ هەمیشە دابین بكات.
لەو جۆرەی كۆمەڵگەدا كە تائێستا نەیتوانیوە بەرهەمهێنەری
هەستی شوناسو پابەندی هاواڵتیبون بێت بۆ ئەندامەكانی ،كە
دەبێتەهۆی تێكەڵبون و بە یەكداهاتنی ئەركە كۆمەاڵیەتییە جیاوازەكان
و دەستوەردانە كاروباری یەكرت و هەوڵدان بۆلەناوبردنی بەرامبەر ،لەبەر
سودی تایبەتی و بەرژەوەندییەكانی خۆیدا،لەوكۆمەڵگەیانەدا هەمیشە
زەمینەسازی سەرهەڵدانی جەنگی ناوخۆیی و جەنگی گروپە جیاوازەكان
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ئەگەرێكی زۆرە« ،لەمجۆرە كۆمەڵگەیەدا هەموو بەرەكان باسی تاوانەكانی
یەكدی دەكەن ،ئەگەر سەرنج بدەینە رۆژنامەكانی ناوە و دەرەوە ،یان
بەیاننامەی گروپە جیاوازەكان ،یان ئەنجامی كۆنگرەو كۆبونەوە بێ
سوودو بێ شومارەكان -كە بۆتە شێوەیەكی ئاشكرای خۆئامادەكردنەوەی
هەندێك كەسایەتی و هەندێك رۆشنبیر ،كە هێندەی لەناو ترسی
لەیادچونەوەی ناوی خۆیاندا دەژین -بە ئاسانی دەتوانین ببینین هەتا
ئەوانەش لەدەرەوەی جەنگو دژی جەنگ قسەدەكەن ،بەهەمان یاسا
كاردەكەن ،كە جەنگی بەرهەمهێناوە ،لكە الوەكیو تەڵزمە شكاوەكانی
هەمان هاوكێشەن ،درێژكراوەی هەمان هێڵو دروستكەرەوەی هەمان
ئەمتۆسفێرن»( .)86واتا ئەو ئەركەی كەسێكی بێالیەن لە ئایدیایەكی
دیاریكراو لەوجۆرە كۆمەڵگە ناتەندروستانەدا بەجێیدەهێنن ،هەمان
ئەركە كە كەسێكی خاوەن بەرژەوەندی ئایدۆلۆژی یان ئابوری یاخود
مەزهەبی دەیبینن لەهەڵگیرساندنو بەڕێوەچوونی هەرجەنگێكدا ،گەر
بە جۆرێكی تر بڵێین كەلتور و نەریتی باوی ئەوجۆرانە لە كۆمەڵگە
هەردەم سازو لەبارە بۆ بەرهەمهێنانی جەنگ و هۆكارە بابەتیەكانی
پەیوەندیدار بە جەنگو زەبروزەنگ.
گروپە جیاوازەكانی كۆمەڵگە لەملمالنێدان بۆ ئەوەی بەرامبەر
ببەزێننو بۆخۆیان بچنە ترۆپكی دەسەاڵت و پیرۆزیو بێگوناهی
ببەخشن بەخۆیان ،بەوهۆیەوە ئامانجو بەرژەوەندییەكانی خۆیان
جێبەجێ بكەن و خواستەكانیان فەراهەمبكەن« ،هەمیشە جەنگ
بریتی بووە لە ملمالنێ ،كە تێدەكۆشێت بۆ تواندنەوەی بەرامبەر
لەخۆیدا ،بۆگەیشنت بەوئامانجە ،پێویست بە بەكارهێنانی هێز و تەواوی
ئامڕاز و هۆكارە جیاواز و گونجاوەكان دەكات»( .)87بۆیە دەبێت رێ
لەهەرجۆرە بیركردنەوە و فاكتەرێكی ناوخۆییو دەرەكی بگیرێت كە
هۆكار دەبێت بۆسەرهەڵدانی توندوتیژیو جەنگی ناوخۆیی لەنێو
گروپە كۆمەاڵیەتیو ئیتنییە جیاوازەكانی كۆمەڵگەیەكی دیاریكراودا.
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شەشەم-جەنگی ئایینی:
ئاین یەكێكە لەوبابەتە گرنگو سەرنجڕاكێشو ئایندەگیریانەی
هۆكاری خوڵقاندنی چەندین بیروبۆچونە لەنێو سۆسیۆلۆجان و
بیرمەنداندا ،سەبارەت بە سەرەتاو پێگەو كاریگەری ئایین ،جەنگە
ئاینییەكان چەندین بیروبۆچونو ئایدیای جیاواز لەبارەیانەوە
پەیدابوونو لێكدانەوەی جیاوازی لەسەرە.
جەنگە ئاینییەكان زۆرج��ار لەنێوپەیڕەوانی خودی ئاینەكەدا
لەالیەن مەزهەبە جیاوازەكانەوە روودەدات ،بە تایبەتی لە سەدەكانی
ناوەڕاست»،تایبەمتەندییەكی سەدەی شانزە ،بەرپابوونی جەنگە
ئایینیو مەزهەبییەكان بوو ،كە سەرتاسەری ئەوروپای گرتبۆوە،
بۆمنونە فەرەنسا لە ماوەی نێوان ساڵەكانی ( )1589-1562هەشت
جەنگی ناوخۆیی ئاینی بەخۆوە بینی كە گەورەترین تاوانیان تێدا
ئەنجامدرا ،بەتایبەتی قەسابخانەكەی سان برتیلمی»( .)88ئەوجۆرە
جەنگە ئاینیانە بەشێوەیەك پەرەیان ستاندبوو ،ببوە بەشێك لەناسنامەو
تایبەمتەندی چەند سەدەیەكی ناوەڕاست.
ریفۆرمی ئایینی بۆ خۆی بووە بەشێك لەسەرهەڵدانی جەنگە
ئاینییەكانی سەردەمەكەی ،چونكە رابەرانی بزوتنەوەی چاكسازی
گەیشتبونە ئ��ەوەی ئەستەمە بتوانن بەبێ خۆسەپاندن ،پ��ڕۆژەو
ریفۆرمەكەیان بە ئاكام بگەیەنن« .ریفۆرمی ئاینی بۆی ئاشكرابوو
سەركەوتنی مسۆگەر نابێت ،گەر نەتوانێت پشتیوانی فەرمانڕەوا دنیاییەكان
و پاڵپشتی ئەوان لە رووی سیاسیو سەربازییەوە بە دەستبهێنێت،
(مارتن لۆسەر) گەیشتە ئەو ب��اوەڕەی بۆ سەرخستنی بزوتنەوەكەی
لەئەڵامنیدا پێویستی بە یارمەتی میرو دەسەاڵتداران هەیە»( .)89لێرەوە
دەردەكەوێت جەنگە ئاینییەكان هاوتەریب لەگەڵ جەنگەكانی تردا
بەشێك بوون لەهۆكاری لەناوچونی مرۆڤایەتیو كاولكاری كە بەسەر
گۆی زەویدا هاتووە و هەڕەشە لە ژیانو مرۆڤایەتیو شارستانی دەكات.
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«جەنگی سی ساڵە)ی نێوان پرۆتستانتو كاسۆلیكەكان لە ناوەڕاستی
ئەوروپا لەنێوان سااڵنی( )1648-1618دەردەكەوێت كە تاكو چ ئاستێك
كاولكاری لێكەوتۆتەوە ،بەتایبەتی لەوناوچانەی مەیدانی جەنگو
كوشتاربوون ،تیایدا رێژەی قوربانیەكانی ئەم جەنگە گەیشتە ()6ملیۆن
كەس ،واتە رێژەی ()40%ی دانیشتوانی ناوەڕاستی ئەوروپاو ()65%
ی دانیشتوانی واڵتە بە جەنگ هاتووەكان»( .)90ئەو ئامارە رێژەی
نامرۆڤایەتیو دەمارگیری رابەرانی ئەو دوو مەزهەبە جیاوازە دەردەخات
كە لەپێناو بەرژەوەندیو لێكنەگەیشتنی ئاینیو مەزهەبیدا ئەو رێژە
بەرچاوەی مرۆڤایەتیان بە كوشتداوە.
حەوتەم -جەنگی دەروونی:
جەنگی دەروونی بریتییە لە بەكارهێنانی پالن بۆ پڕوپاگەندەو
هاوشێوەكانی تری ،لەگرتنبەری رێوشوێنی ئاڕاستەكراو بۆ واڵتی دوژمن
یان بێالیەن یاخود دۆس��ت ،بە ئامانجی دروستكردنی كاریگەرییە
لەسەر هەستو س��ۆزو بیركردنەوەو هەڵسوكەوتی هاواڵتیانی
ئەو واڵت��ەی پڕوپاگەندەی ئاڕاستە دەكرێت ،بەم هۆیەوە واڵتی
ئاڕاستەكاری پڕوپاگەندە كۆمەڵێك ئامانجی تایبەتیو دیاریكراوی خۆی
دەستدەكەوێت.
جەنگی دەروونی بە تەنها ئاڕاستەی واڵتی دوژمن یان بەرامبەر ناكرێت،
بەڵكو واڵتانی تری دۆستو بێالیەنیش دەگرێتەوە ،لەبەرئەوە زانایان وشەی
(پڕوپاگەندە) بە پەسندتر دەزانن لە بەرامبەر جەنگی دەروونیدا.
«جەنگی دەروون��ی بریتییە لە بەكارهێنانی پ�لانو نەخشە
لەالیەن دەوڵ��ەت یان گروپێك ،بۆ پڕوپاگەندە لەبەرامبەر واڵتی
نەیار یان دۆست یان بێالیەن ،بە مەبەستی كاركردنە سەر هەستو
بیركردنەوە و بیروبۆچونەكانیان بە خاتری پاراساتن و بەدەستهێنانی
بەرژەوەندییەكانی واڵتەكە»(.)91
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هەشتەم-جەنگی سارد:
جەنگی سارد توندترینو خراپرتین ئاستی ناكۆكیو ملمالنێی
ئابوریو سیاسیو ئایدۆلۆژیو راگەیاندنەكانی نێوان هەردووبلۆكی
رۆژهەاڵت (سۆشیالیستی) بە سەرۆكایەتی یەكێتی سۆڤێتو بلۆكی
رۆژئاوا (سەرمایەداری) بەسەركردایەتی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكایە ،تاسەرەتای نەوەدەكانی سەدەی رابردوو درێژەی كێشاو
بەشكستهێنانی بلۆكی رۆژهەاڵتو هەڵوەشانی یەكێتی سۆڤییەت
كۆتاییهاتو بووە هۆی دروستبوونی چەندین دەوڵ��ەت« .جیهان
بەهۆی جەنگی ساردەوە خاوەن شارێكی فراوانی پڕ لەترسو نامۆیی
بوو ،ئەو شارە پڕ لەترسە لەپڕێكدا ونبوو ،ملمالنێی نێوان رۆژهەاڵتو
رۆژئاوا كە زاڵبونێكە بەسەر پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان لە نیوەی
دووەم��ی س��ەدەی بیستەمدا ،بە هاوسەنگییەكی جیۆپۆلەتیكی
شارێكی ئاسۆفراوانو مەزنو پتەو ئاشنابوو ،لەكۆتایی ساڵی ()1991
دا ئەوملمالنێیە نەما ،هێڵە درێژەكانی سنوورو خزمەتی زۆری
حكومەتەكانو هەموو ئەو دوژمنكاریو ئاشنایەتیەی گەالنو
واڵتانی جیهان خۆیان پێوەگرتبوو ،رێكخستنی سیاسەتی دەرەوە و
ناوەوەیان بۆ تەرخانكردبوو ،بەسەرچوو ،داڕشتنەوەو بوژاندنەوەی
سەرلەنوێی رەوشەكان بەشێوەیەك پێناسكرا پێشرتبوونی نەبوو ،جیهان
پاش روخانی كۆمۆنیزمی ئەوروپا چووە نێوچەرخی دوای جەنگی
سارد»( .)92هەموو ئەوهەوڵو تێكۆشانەی واڵتانی بلۆكی سۆشیالیستی
لەپێناو گۆڕینی سیستمی جیهانی دایان بەرەو سیستمێكی نوێو
بازاڕی ئازادو كرانەوەو تەشەنەسەندنی سەرمایەداری دەڕۆیشتو
شكستی هێنا ،سەرەڕای كاریگەری دەرهاویشتەكانی جەنگی سارد
تەنها وەك قۆناغێكی مێژوی سیاسیو ملمالنێ نێودەوڵەتییەكان
مایەوە« .بە هەقیقەت جەنگی سارد بەدەرنەبوو لە ملمالنێو گرژیو
بەیەكداچوون ،جەنگی نێوان دووكەرتی دژبەیەك بەردەوام لەئارادابوو،
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بەاڵم بۆماوەی زیاتر لە نیوسەدە هیچ تەقەیەك راستەوخۆ بەتوڕەیی
نەكرا لەنێوان هەردووكەرتی رۆژهەاڵتو رۆژئاوای كیشوەری ئەوروپا،
هەردووكەرت جەنگیان بەرپاكرد لە دەرەوەی ئەوروپا ،بەاڵم دوژمنە
سەرەكیەكان هەرگیز راستەوخۆ بەشەڕ نەهاتن ،ئەوەی حوكمی
لەسەردراوە خراپرتین رەوشی ئاوەدانكردنەوەی دوای جەنگ ماوەی
دوای جەنگی جیهانی یەكەم بوو ،ئەوروپاو هەموو جیهانی تەنها
بۆماوەی بیست ساڵ بەدوورگرت لەترسو راراییو جەنگ» .كارێك كە
جەنگی سارد لە جەنگەكانی تری مێژووی مرۆڤایەتی جیادەكاتەوە،
بریتییە لەوەی جەنگی سارد كەمرتین بەكارهێنانی هێزی سەربازی
تێدا بەدیدەكرێت ،بەڵكو جەنگێك بوو زیاتر ئابوریو راگەیاندنو
ئایدۆلۆژیا رۆڵیان پێدرابوو ،هەرچەند قوربانیەكانی جەنگی سارد
كەمرتنەبوو لەقوربانی جەنگەكانی تر« ،لەخانەی گروپی جەنگە
مەزنەكانی سەردەمی مۆدێرندا ،جەنگی سارد شایەنی پڕكردنەوەی
كەلێنێكە ،هەڵگری هەمان تایبەمتەندی جەنگەكانی ناپلیۆنو جەنگی
جیهانی یەكەمو دووەمە ،بەاڵم لەگەلێ رووی گرنگەوە جەنگی سارد
وەك جەنگەكانی ترنەبوو ،بەهەمان شێوە جەنگی سارد كاتو شوێنی
مومارەسەكردنی لەژێردەسەاڵتی مرۆڤدا بووەو وردە وردە باڵوبۆوە،
دەرەنجام زۆر بەهێزتربوو لەجەنگو كوشتار ،ئەومومارەسەیەش
گۆرانی كەلتوربوو كە جیهانی سەدەی بیستو یەك دروستیكرد»(.)93
باسی چو ارەم -ئاكامو كاریگەرییەكانی جەنگ:
بێگومان هەردیاردە و دەركەوتەیەك ئاكامو كاریگەری ئەرێنی
یاخود نەرێنی دەبێت ،بەاڵم ئایا چەند توانراوە مامەڵە لەگەڵ ئەو
كاریگەریانەدا بكرێتو هەوڵی خوێندنەوەو شیكاركردنی بدرێت
بۆ واقیعی كۆمەڵگە ،بەتایبەتی دیاردەیەكی وەك (جەنگ) كە
سەرانسەری دنیا قوربانی دەستی كاریگەریەكانی جەنگن ،چونكە
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رودانو بەڕێوەچونی ئەو هەموو جەنگە یەك لەدوایەكانە بەبێ
كۆمەڵێك ئاكامی كۆمەاڵیەتی و ئابوریو فەرهەنگیو كاریگەری
جۆراوجۆر تێناپەڕێت ،كاریگەریەكانی جەنگ هەمەجۆرە ،تەواوی
بوارەكانی ژینگەو تەندروستیو پ��ەروەردەو كەلتور دەگرێتەوە،
چونكە بەر لەهەر ئامانجێكی تر جەنگ بەجۆرەكانیەوە دەخوازێت
بەرامبەرەكەی بە تەواوی لەناوبەرێتو كۆتایی پێبهێنێت.
لە جەنگدا فراوانرتین پانتایی بۆ قوربانی كۆمەڵگەیە ،چونكە
زەمینەی جەنگ لەنێو كۆمەڵگەدا بەڕێوەدەچێت و هەربەئەندامانی
كۆمەڵگە خۆشی ئاگری جەنگەكە خۆشدەكرێت« ،لە جەنگی جیهانی
یەكەمدا دەیان ملیۆن كەس تێداچون و مردن ،زیاد لە بیست ملیۆن
كەس بریندارو كەمئەندام بوون ،ژمارەی بێوەژنەكان گەیشتە پێنج
ملیۆنو ژمارەی هەتیوەكان بوو بە (نۆ) ملیۆنو ئاوارە و پەناهەندە و
هەاڵتووەكانیش گەیشتە دەملیۆن ،لەجەنگی جیهانی دووەمدا ژمارەی
قوربانیەكان زۆر لەوە زیاتربوونو ژماردنو پێوانەكردنیان كارێكی
ئەستەمە»(.)94
بەسەرنجدان لە ژمارەی قوربانیو دەرئەنجامە كۆمەاڵیەتیەكان
دەردەكەوێت چ كارەساتێكی كۆمەاڵیەتی گەورەو گشتگیر بەهۆی
جەنگەوە بەرۆكی كۆمەڵگە جیاوازەكان دەگرێت.
جێی ئاماژە بۆكردنە كە دامەزراوە تایبەمتەندو جیهانیەكانی ژنان،
پاشان الوان دەبنە قوربانی یەكەمی ئاكامی جەنگ« ،بە پێی راپۆرتێكی
واشنتۆن پۆست لە ماوەی جەنگی جیهانی یەكەم ملیۆنێكو سێهەزار
ژنی ئەمەریكی دەرئەنجامی جەنگ راپێچی زیندان و س��زادراون،
تەنانەت ماوەی چەندین مانگ لە سەربازەكان جیاكراونەتەوە لەترسی
نەخۆشی ترسناك ،پاشان هەندێكیان دەستگیركراونو سوكایەتییان
پێكراوە ،بەزۆر راپێچی هۆڵی ئاهەنگەكان دەكران تالەگەڵ پیاوەكان
كات بەسەربەرن ،رەگەزی مێیەكان ئەوانەی تەمەنیان ( )43ساڵ بوایە
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بەرەوڕوی كاری قورس دەبونەوە ،تیامری سەربازە بریندارەكانیان
دەكردو هەندێك كات بە زۆر القەیاندەكردن ،گوزەرانی ئەم ژنانە
رۆژانە بەرەوخراپرت دەڕۆیشت ،هیچ یەكسانییەك پەیڕەو نەدەكراو بە
ئاشكرا مافیان پێشێلدەكرا»(.)95
ئەمەش بووەمایەی خوڵقاندنی چەندین كارەساتی كۆمەاڵیەتی
گ��ەورەو بەشداربونی ئەم هۆكارە لە هەڵوەشاندنەوەی خێزانو
لەناوبردنی پێوەرو بنەماكانی كۆمەڵگە ،دواجار داڕمانی كەسایەتی
مرۆڤ.
جەنگی سی ساڵەی نێوان پرۆتستانتو كاسۆلیكەكان لە
ناوەڕاستی ئەوروپا رێژەی قوربانیەكانی گەیشتە (6ملیۆن كەس)
بەڕێژەی40%ی دانیشتوانی ناوەڕاستی ئەوروپا( ،)96ئەو ئامارە
رێژەی نامرۆڤایەتیو دەمارگیری رابەرانی ئەودوومەزهەبەی ئاینی
مەسیحی دەردەخات كە لە پێناو بەرژەوەندیو لێكنەگەیشتنی ئاینیو
مەزهەبیدا ئەوڕێژە بەرچاوەی مرۆڤایەتیان بە كوشتداوە ،لە تەواوی
شەڕەكاندا لەنێوچوونو فیدابوونی الوان زیانێكی راستەوخۆیە(،)97
بێگومان لەكاتی جەنگدا هەموو شتەكان دەبنە سوتەمەنی جەنگ،
جگەلەوەی سەرجەمی پڕۆژە ئابوریو پیشەسازیو بازرگانییەكان
پەكیان دەكەوێتو لەكاردەخرێن ،هاوكات داهاتی واڵتو نەتەوە
دەدرێت بە تەقەمەنیو ئاگری جەنگەكانی پێخۆشدەكرێت.
بەدرككردن بەو راستییەی جەنگو پێداویستییە جەنگییەكان
بازاڕێكی باشیان دەبێت ،بۆیە بڕیار بەدەستو كاربەدەستەكان دەبنە
هۆكاری گواستنەوەو گەیاندنی ئەو پێداویستییانە وەك بازرگانێك « ،لە
هەندێك واڵتانی رۆژئاواییدا بەڵێندەرەكانی-بەرگری نیزامی -كۆمپانیا
گەورەكانن ،لەنێو ( )500كۆمپانیای گەورەی ئەمەریكیدا نزیكەی
( )3/4ئەوكۆمپانیایانە گەورەترین رێككەوتننامە نیزامییەكان لەگەڵ
حكومەتی ئەمەریكا دەبەسنت ،پەیوەندی زیندوو لە نێوان زۆربەی
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رێبەرانی نیزامیو بەڕێوەبەرانی ئاستی سەرەوەی ئەو كۆمپانیایانەدا
هەیە ،لە م��اوەی ش��ەڕی ڤێتنامدا ()40%ی گەورەترین كڕینو
فرۆشتنەكانی ( )25بەڵێندەری نیزامی پێوەندی هەبوو بەبەرهەمهێنانی
بەرگری ،بەاڵم ( )15ساڵ دوای شەڕ ئەو رادەیە گەیشتە ( ،)10%بە
واتایەكی دیكە بەشداری لەبەرهەمهێنانی نیزامی لەگەڵ پێویستیو
گوشاری سیاسیدا هاوئاهەنگ دەكرێت ،نەك بە پێچەوانە»( .)98ئەمە
جگەلەوەی بەوهۆیەوە تووشی داڕمانی ئابوریو پیشەسازی دەبێتو
بەدوایدا فەسادی ئابوریو ئەخالقی بەدوای خۆیدا دێنێت .یاخود
بەهۆی جەنگەوە واڵت توشی قەرز دەبێت ،ئەمە جارێكی تر دەبێتە
فشار بۆ سەر هاواڵتیانو ئەندامانی كۆمەڵگە ،كە حكومەت و بڕیار
بەدەستەكانی دەوڵەت بێتواناو بێ بڕیار دەبن لە ئاست چارەسەركردنی
قەیرانەكاندا ،بۆمنونە «لە ئەنجامی جەنگەكەی لەگەاڵ ئێران ،عێراق
لەالی واڵتە دەوڵەمەندەكانی كەنداو كەوتبووە ژێرباری قەرزێكی
گەورەوە كە دەگەیشتە ( )35-30ملیاردۆالری ئەمەریكی»(.)99
بەم پێیە كەمجار هەیە جەنگ ئاكامی ئەرێنی لێبكەوێتەوە،
تەنانەت بۆ دەوڵ��ەتو الیەنە سەركەوتوو براوەكانیش ،ئەمەش
پەیوەندی بە خاسیەتو كەلتوری جەنگەوە هەیە كە كەس لە
جەنگدا براوە نییە ،بەڵكو هەردووال دۆڕاوون ،براوە ئەوەیە ناچێتە
مەیدانی جەنگەوەو ملمالنێكانی بە ئاشتیو دیپلۆماسییانە چارەكات،
یان لەهەر بارێكدابێت سوودی لێوەردەگرێتو پێكهاتەو رەهەندە
نەتەوەییەكانی خۆی پێ بەهێز دەكات لەسەرجەم بوارەكانی ئابوری،
سیاسی ،كەلتوری ،پیشەسازی ،تەكنەلۆژیا ،زانستیو هتد .منونەشامن
یابانە كە پاش كارەساتی هێرۆشیام و ناكازاكی ئەو شكستەی لە
جەنگدا تووشی بوو لەسەر دەستی ئەمەریكییەكان ،دواجار بڕیاریدا
بە زانست ،پیشەسازی و تەكنەلۆژیا تۆڵەبكاتەوە و سەربكەوێت،
سەرئەنجام بەڵێنو گریامنەكەی خۆی بردەسەر.
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بەشی دووهەم-جەنگی عێراق  -كوەیت:
باسی یەكەم -سەرەتای ناكۆكی عێراقو كوەیت.
باسی دووەم -هۆكارەكانی هەڵگیرساندنی جەنگی عێراق –
كوەیت.
باسی سێهەم -بەرپابونو هەڵگیرساندنی جەنگی عێراق-
كوەیت.
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باسی یەكەم  -سەرەتای ناكۆكی عێراقو كوەیت:
عێراق و كوەیت دوو واڵت��ی كیشوەری ئاسیان و خاوەنی
مێژوویەكن لە پەیوەندیو ملمالنێ.
«كوەیت دەكەوێتە بەشی سەرەوەی باكوری كەنداوی عەرەبی
و لە نێو بازنە هەستیارەكەدایە ،واڵتێكی بچوكە لە رووی قەبارەی
جوگرافی و ژمارەی دانیشتوانەوە .وەك هەرواڵتێكی تری سەر زەوی
خاوەنی پەیوەندی ئابوریو سیاسیو بازرگانیو دبلۆماسسییە لەگەڵ
واڵتانی دراوسێیدا ،واڵتێكە لە كاتی بوونی هەرجۆرە كێشەیەكدا پەنا
بۆ بەكارهێنانی هێزی سەربازی نابات»(.)100
هەرچەندە كوەیت واڵتێكی بچوكە لە رووی ژمارە و قەبارەوە،
بەاڵم توانیویەتی بەهۆی سامانی رسوستیو نەوتی خاوەوە توانایەكی
ئابوری باش بۆخۆی بە دەستبهێنێتو تاڕادەیەكی باش لە بازنەی دراو
و ئابوریو بازرگانی جیهانیدا خۆی بسەملێنیت« .لە ساڵی ()1916دا
رێكەوتنی بەریتانیاو كوەیت راگەیەنراو كوەیت لە ساڵی ()1962دا،
بوو بە واڵتێكی سەربەخۆ»(.)101
«لە كۆندا عێراق بە واڵتی نێوان رووبارەكان ن��ارساوە ،بەاڵم
خاكەكەی تێپەڕی كردبوو ل��ەو ناوچەیەی كە دەك��ەوت��ە نێوان
رووبارەكانی دیجلە و فورات ،سەرجۆنی ئەكەدی بە دامەزرێنەری
یەكەم دەسەاڵت دادەنرێـت كە لە چوارچێوە جوگرافیەكەیدا هەردوو
رووبارەكە لەخۆبگرێت»( .)102هەروەها بە پێی هەندێك لەسەرچاوە
رەسمییەكان «پێوانەی جوگرافی عێراق دەگاتە (438هەزار) كیلۆمەتر
چوارگۆشە و ژم��ارەی دانیشتوانی نزیكەی (22ملیۆن) كەسە ،بە
زیادكردنی نزیكەی (3ملیۆن ) كەس كە لە تاراوگەو دەرەوەی
عێراق دەژین بەهۆی سیاسەتە دیكتاتۆریەتەكەی رژێمی سەدام
حسێنەوە»(.)103
كوەیت واڵتێكە كەمرت هەوڵی بۆپتەوكردنو بیری لە دروستكردنی
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هێزی سەربازیو بەرپاكردنی جەنگ كردۆتەوە ،بۆیە هەردەم كوەیت
لەهەڵوێستو پێگەی بەرگری لەخۆكردندابووە نەك هێرش بردنو
پەالماردان« ،هەڵوێستی كوەیت هەمیشە بەرگریكارانە بووە لەگەڵ
دراوسێكانیدا»(.)104
هەڵوێستی میانڕەوانە و دۆستانەی كوەیت وایكردووە لە زۆرینەی
كێشەو قەیرانەكاندا بە تەنگ واڵتانی ناوچەكەوە بێتو یارمەتیان پێشكەش
بكات ،تائەو واڵتانە لە كاتی هێرشو پەالمارداندا بە تەنگ كوەیتەوە بچن.
«لە كۆتایی سییەكانی سەدەی راب��ردودا پەیوەندییە سیاسیەكانی
عێراقو كوەیت گرژیو ئاڵۆزی بەخۆیەوە دی ،بەهۆی دەستێوەردانی
عێراق لەكاروباری ناوخۆی كوەیتو رێزنەگرتن لەڕێكەوتنو پەیامننامەكانی
نێوان ه��ەردووال لەماوەی راب���ردوودا» ،لەچلەكانو پەنجاكانیشدا
پەیوەندیەكان هەمیشە رووی لە خراپی كردووە و كەمرت دۆستایەتی پێوە
دیاربووە ،زۆرینەی هۆكارەكەش دەگەڕایەوە بۆحكومەتی عێراقی ،چونكە
هەمیشە كوەیتی بە بەشێك لە خاكی عێراقی دەزانی« .بەاڵم هیچ شتێكی
تازە رووینەدا لە نێوان عێراق و كوەیتدا لەسەر سنور لە ماوەی سااڵنی
چلەكانی سەدەی رابردوودا كە مایەی دڵخۆشیو ئومێدبێت»(.)105
جەنگی عێراق كوەیت ،جۆرێكی نوێی لە پەیوەندی نێوان
عێراق و كوەیتدا هێنایەكایەوە ،كوەیت زیاد لە هەر واڵتێكی تری
عەرەبی یارمەتی عێراقیدا لەو جەنگەداو هاوكاری زۆری پێشكەش
بە حكومەتی عێراقی كرد ،ئەگەرچی ئەو هاوكاریە لەسەر بڕیاری
ئەنجومەنی هاریكاری كەنداوبوو« .هەڵوێستی كوەیت لە جەنگی
عێراق ئێراندا لەسەر رای زۆرینەی واڵتانی ئەنجومەنی هاریكاری
كەنداو بونیادنرابوو ،بەپشتبەسنت بەوەی شكستی عێراق لەوجەنگەداو
سەركەوتنی ئێران بەمانای هەڕەشەی كۆنرتۆڵكردنی ناوچەكە لەالیەن
كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە ،لەبەرئەوە لە رووی داراییو راگەیاندنەوە
پشتگیری عێراقی كرد»(.)106
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پەیوەندی عێراق و كوەیت لە دروستبوونی عێراقەوە لە ساڵی
( )1921تاكاتی پەالماردانی كوەیت لە الیەن عێراقەوە ،بە ماوەی
گومانو دڵەڕاوكێی بەردەوام ناودەبرێت ،جگەلەوەی واڵتانی خۆرئاوا
رۆڵێكی گرنگیان لە پەیوەندی نێوانیاندا هەبوو ،هەروەها سەرجەمی
ئەو سیستمو دەسەاڵتدارانەی حوكمڕانێتی عێراقییان گرتۆتە دەست،
هەمیشە بانگەوازی ئەوەیانكردووە كوەیت بەشێكە لە عێراقو دەبێت
بچێتەوە سەر سنورو جوگرافیای عێراق« .دوای ئەوەی كوەیت لە ساڵی
( )1961لەژێر دەسەاڵتی بەریتانی دەرچوو ،عێراق راستەوخۆ داوای
كوەیتی كرد ،بە بەڵگەی ئەوەی كوەیت بەش َێكبووە لە ویالیەتی
بەرسەی عوسامنیو عێراق .عەبدولكەریم قاسم رایگەیاند كوەیت
بەشێكی نەبچڕاوە لە عێراق و هەڕەشەی رزگاركردنی كوەیتی كرد،
بۆ پاراستنی كوەیت پێشەكی سوپای بەریتانی و سعودیە هاتنە
كوەیت ،دوای ئەوە كۆمەڵەی واڵتانی عەرەبی مەسەلەی بەرگریكردنی
كوەیتی گرتەخۆ .بەپێچەوانەی دژایەتیو هەڕەشەی عێراق ،كوەیت
لە كۆمەڵەی واڵتانی عەرەبی بە ئەندام وەرگیرا ،لە ( )1972/10/4دان
بەسەربەخۆیی كوەیتدا نرا .لە ساڵی ( )1973ناكۆكی لە نێوان هەردوو
دەوڵەتی عێراق-كوەیتدا رویدایەوە»(.)107
باسی دووهەم -هۆكارەكانی هەڵگیرساندنی جەنگی عێراق –
كوەیت:
لە سەرەتای مانگی ئابی ()1990دا ،رژێمی عێراق خۆی دووچاری
هەڵەیەكی گەورەو كوشندە كرد ،ئەویش داگیركردنی كوەیت بوو ،كە
دەكەوێتە سەر كەنداوی عەرەبو خوارووی واڵتی عێراقەوە و لەسەر
سنوری شاری بەرسە ،ئەم كارە چەندین خوێندنەوەی جیاجیای لەالیەن
ناوەند و دام��ەزراوە و هێزو كەسایەتییە سیاسییەكانەوە بۆكراوە و
هەریەكەیان بەجۆرێك داگیركردنی كوەیت لە الیەن عێراقی دراوسێ
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و (پارێزەری دەروازەی رۆژهەاڵتی نیشتامنی عەرەب) شیكار دەكەن
و لێكی دەدەن��ەوە .رژێمی بەعس چەند پاساوێكی الوازو بێبناغەی
دەهێنایەوە ،كە بە هۆیەوە واڵتی كوەیتی داگیركرد ،بەاڵم سەرجەمی
بەهانەكانی عێراق كەمرتین واقعیەتییان تێدا بەدی نەدەكراو سەرئەنجام
بە زەب��ری هێزی سەربازی لەالیەن ئەمەریكاو هاوپەیامنەكانیەوە
دەرپەڕێرناو شكستی گەورەی خوارد .بەم پێیە داگیركردنی كوەیت
بۆچەند هۆیەك دەگەڕێتەوە ،لەوانە.:
•هۆكاری جوگرافی و پێگەی واڵتی كوەیت:
لە رووی جوگرافیو هەڵكەوتەی جیۆپۆلەتیكییەوە كوەیت خاوەنی
گرنگیو تایبەمتەندییەكی گەورەیە «كوەیت دەكەوێتە بەشی سەرەوەی
باكوری كەنداوو لە نێو بازنە هەستیارەكەدایە»(.)108
ئەو بازنە هەستیارە بۆتە دەروازە بۆسەر كەنداو و پێكەوەبەستنی
سنوری نیشتیامنی عەرەبی و كۆماری ئیسالمی ئێران .عێراق دەیویست
بە داگیركردنی كوەیت ،ئەو پێگە جوگرافییە بۆخۆی مسۆگەر بكات ،جگە
لەوەی دەروازەیەكی بۆسەر دەریا دەكەوێتەبەردەست ،هاوكات خاڵێكی
بازرگانی سرتاتیژی گرنگ داگیردەكات.
دەبێت ئاماژە بۆ ئەوە بكەین دەروازەیەكی دەریایی بۆ هاتووچۆی
كەشتییە نەوت هەڵگرەكانی عێراق ،زیاتر هانی حكومەتی عێراقیدا
تاكوەیت داگیربكات« ،پێویستی عێراق بۆڕییەك بوو بۆ باركردنی
كەشتییەكانی نەوت دوور لە هەڕەشەی سەربازی ئێران ،عێراق لە
چێوەی سنوورو ئاوی خۆی ئەوەی نەبوو .پانی ئاوی سنوری كەناری
عێراق (38میلە) ،تەنها ئەو بەندەرانەی كە ئێران بە سەریاندا زاڵنەبێت
دوورگ��ەی (وارب��احو بۆبیان)ن .كوەیت لە ترسی ئ��ەوەی عێراق بۆ
هەمیشە دەستبەسەر ئەو دوورگ��ان��ەدا بگرێت ،خواستی عێراقی
بەجێنەگەیاند ،عێراق لە (20ی مارتی )1973باكوری كوەیتو دوورگەی
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بۆبیانو سامیتەی داگیركرد ،بەو هۆیەوە سنووری عێراق كوەیت داخرا،
پاش ساڵی ( )1975پەیوەندی عێراق و كوەیت چاكبوو ،عێراق وازی لە
خواستەكانی خۆی هێنا(.)109
پێگەی جوگرافیو جیۆپۆلەتیكی كوەیت ،كاریگەری سەرەكی هەبوو
لە جواڵندنی عێراق بۆ داگیركردنی كوەیتو دەستگرتن بەسەر تەواوی
خاڵە بازرگانیو دەروازە ئاویەكانیدا تا هاتوچۆی بێكێشەی كەشتیەكانی
مسۆگەر بكات.
عێراق خاوەنی سامانێكی رسوشتی بوو ،بەاڵم خاوەنی سیاسەتێكی
وابوو بۆخۆی دەیزانی تاسەر ناتوانێت رێگەی هاتوچۆی بەدنیای دەرەوەی
خۆی مسۆگەربكات ،چونكە دڵنیابوو لەگەڵ واڵتانی دراوسێدا تووشی كێشە
دەبێت ،هەمیشە هەوڵی ئەوەی دەدا كە رێگە و دەروازەیەكی ئاوی و
دەریایی دابین بكات« ،عێراق واڵتێكی دەوڵەمەندە بە سامانی رسوشتی لە
كانزاو زەویو رووبار و توانا مرۆییەكانی ،بەاڵم هیچ دەریچەیەكی نییە بۆ
سەردەریا ،هەروەها ناتوانێت هیچ جۆرە پەیوەندییەكی زەمینی دەریایی
لەگەڵ دنیای دەرەوە بە راستەوخۆ ئەنجامبدات»(.)110
بڕیاری داگیركردنی كوەیت الی حكومەتی عێراق خاڵێكی
چەسپاوبوو لە نەخشەی كارو ئامانجی داهاتودا ،كە دەبێت بیكاتە
واقیع و دەروازەیەك بە سنوری جوگرافی خۆیەوە ،بۆئەوەی بتوانێت
دەرچەو دەروازە ئاوییەكانی كوەیت دابینبكات ،بۆ ئەومەبەستە لە
هەوڵی پەیداكردنی مێژوویی بوو وەك پاساوێك بۆئەم كارە« ،سەرچاوە
مێژووییەكان ئاماژەدەكەن هیچ جۆرە سنورێكی جوگرافی مێژوویی لە
كۆن و نوێدا نییە لەنێوان كوەیتو عیراقدا ،هیچ نەخشەیەكی جیهانیو
خۆرئاوایی ئاماژە بۆ واڵتێكی كەنداو ناكەن ،تەنها لەم ماوەی دواییەدا
نەبێت .تێكەاڵوییەكی خێڵەكی زۆر لەنێوان دانیشتوانی كوەیتو
باشوری عێراقدا هەیە ،كاتێك یەكەمجار كوەیت وەك واڵتێكی بازرگانی
دەركەوت  ،بەشێك بوو لە فەرمانڕەوایی ئیمپراتۆریەتی عوسامنیو
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بەشێك بووە لە ناوچە ملمەچەكان بۆ دەسەاڵتی عوسامنییەكان .كوەیت
لە بواری كارگێڕییەوە بەشێكبووە لە ویالیەتی بەرسە»(.)111
ئەم الیەنانە هۆكاربوون بۆ داگیركردنی كوەیت لە الیەن حكومەتی
عێراقەوە و هەمیشە خەونی بەوەوە دەدی بۆ یەكجاری دەستبەسەر
كەنداودا بگرێت و بیكاتە دەروازەیەكی گرنگی بازرگانیو كەناڵێكی
پەیوەندی دەرەكی لەڕێی دەریاوە.
•هۆكاری ئابوری :
لە كاتی داگیركردنی كوەیتدا ،عێراق واڵتێكی قەرزداربوو بەهۆی
زۆریو بێپالنی رژێمی عێراق لە پرۆژە و پیشەسازی سەربازیو تێچونی
زۆری شەڕی هەشت ساڵەی عێراق ئێران ،عێراق پێیوابوو بە داگیركردنی
كوەیت دەبێتە خاوەنی زۆرترین پارە لە دنیادا ،جگەلە دەستبەسەر
داگرتنی واڵتێك ،ئەوا دەتوانێت قەرزەكانی بداتەوە و پارەیەكی زۆری
تری دەستبكەوێت ،بە تایبەتی واڵتێكی وەك��و كوەیت كە رێژەی
قەرزەكانی الی حكومەتی عێراق لە چەند ملیار دۆالرێك تێپەڕی كردبوو،
«رێژەو قەبارەی یارمەتییەكانی حكومەتی كوەیت بۆ عێراق لەكاتی
جەنگی عێراق كوەیتدا گەیشتبووە نزیكەی (14ملیاردۆالری ئەمەریكی)
هەڵبەت عێراق خواستی بوو كە بتوانێت ،بە زووترین كات لەڕێگەی
بەرزكردنەوەی نرخی نەوتەوە ئەو قەرزانەی كوەیت بداتەوە ،ئەویش بە
كەمكردنەوەی رێژەی بەرهەمهێنانی نەوت لەڕێكخراوی ئۆپیكدا ،بەاڵم
كوەیت بەپێچەوانەوە رێژەی بەرهەمهێنانی نەوتی زیاتركرد.
هەندێك لە چاودێرانی سیاسی ئەوهەڵوێستەی كوەیتیەكانی
بەوە لێكدایەوە كە وەك كارتێكی فشار لە دژی حكومەتی عێراقی
بەكارهێناوە بۆچارەسەركردنی ئەوكێشە سنورییە هەڵپەسێردراوانەی لە
نێوان هەردوو واڵتدا لە مێژوویەكی دێرینەوە هەبووە و تائەوكاتە بە
ناجێگیری ماوەتەوە»(.)112
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لێرەوە كەمكردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوت لەالیەن حكومەتی
عێراقەوە نەیتوانی كاریگەرییەك دروستبكات ،بەمەش زیانێكی تری
دارایی گەورە بەرۆكی حكومەتی عێراقی گرت ،بۆیە پێیوابوو بە جەنگ
و داگیركردنی كوەیت دەتوانێت تۆڵەبكاتەوە و دەستبەسەر تەواوی چاڵە
نەوتییەكانی كوەیتدا بگرێت و كۆنرتۆڵی بەشێكی زۆری نرخی نەوتی
جیهانی بكات.
عێراق هەمیشە حكومەتی كوەیتی بەوە تۆمەتبار دەك��رد كە
سنورەكانی عێراق دەبەزێنێت ،تا لە چاڵە نەوتی رومێلە نەوتی خاو
بۆخۆی بباتو بەنایاسایی داگیری بكات ،بە تایبەتی لەوكاتەوە كە گرژی
لە نێوان هەردووالیاندا دروستبوو لەسەر رێژەی قەرزە كەڵەكەبووەكانو
رێژەی سودەكەی ،ئەمە جگەلەو پێداویستیانەی عێراق لە كوەیتی داوا
دەكرد بۆ بونیادنانەوەی بینای ئابوری داڕوخاوی(.)113
بە پێی سەرچاوە و ئامارە تایبەتەكان رێژەی نەوتی خاو لە كوەیت
بڕێكی زۆرو بەرچاوە «كوەیت واڵتێكی زۆر دەوڵەمەندە و سێهەم
گەورەترین پاشەكەوتی نەوتی جیهان لەم ناوچەیەدا كۆبۆتەوە ،بە
داگیركردنی كوەیت رژێمی عێراق دەبووە خاوەنی ()25%ی نەوتی
جیهان .هەرالیەنێكیش ببێتە خاوەنی ئەم سامانە ،بە واتا دەبێتە خاوەن
دەسەاڵتی سیاسی و كاریگەری لەسەر نرخی نەوتو زۆر بواری تر
دەبێت لەناوچەكەو لەجیهاندا .لە ئەنجامی جەنگی (ئێران-عێراق)دا،
عێراق كەوتبووە ژێرباری قەرزێكی گەورەی واڵتانی كەنداو دەگەیشتە
()35–30ملیارد دۆالری ئەمەریكی .عێراق بە تەنها (10ملیاردۆالر)
قەرزداری كوەیت بوو ،بە داگیركردنی كوەیت حكومەتی عێراق ئەم
كێشەیەی چارەسەر دەكرد ،هەروەها ئەوكاتە ئاشكرانەبوو كە واڵتانی
تری كەنداو بەچ شێوەیەك قەرزەكانی خۆیان لە عێراق وەردەگرنەوە.
لە هەمانكاتدا بە داگیركردنی كوەیت نرخی نەوت بەالیەنی كەمەوە بۆ
مەودایەكی نزیك بەرزدەبۆوە و كاریگەری عێراق لەسەر دانانی نرخی
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نەوت لەچوارچێوەی رێكخراوی ئۆپیكدا گەشەی دەكرد .واتا ئەگەر
داگیركردنی كوەیت بۆ هەمیشە بەردەوام بوایە ،ئەوا قەیرانی قەرزی
عێراق بەیەكجار چارەسەر دەبوو»(.)114
(سەدام حسێن) هەمیشە ئەوەی رادەگەیاند كە جەنگی ئێران-
عێراق ،جەنگی عەرەبو فارس بووە و عێراق لە جیاتی هەموو نیشتیامنی
عەرەب ئەو جەنگەی كردووە ،بۆیە پێویستە سەرجەم واڵتانی عەرەبی
هاوكاری عێراق بكەن لە قەرزەكانیدا ،بە تایبەتی لە الیەن واڵتانی
كەنداو ،بە پلەی یەكەمیش واڵتی كوەیت كە واڵتێكی دەوڵەمەندبوو،
هیچ هاوكارییەكی نەكرد لە رووی داراییەوە و لە قەرزەكانی خۆی خۆش
نەبوو ،لە الیەكی ترەوە بڕی بەرهەمی نەوتی زیاتر كرد و بەو زیادكردنە
عێراق زیانێكی كاریگەری بەركەوت(.)115
•هۆكاری رامیاری:
بارودۆخی عێراق لە پاش جەنگی هەشت ساڵەی ئێران ،بەهۆی
ئەو شكستەی توشی عێراق بوو لە ژێرخانی ئابوری ،رێژەیەكی زۆر لە
خەڵكی بێكار پەیدابوون ،كە الی حكومەتی عێراقی وەك ترسو هەڕەشە
دەبیرنا لەسەر مانەوەی سیستم و رژێمەكەیان و هەوڵدان بۆ راپەرین
و كودەتا لە الیەكی تر ،چونكە بۆخۆی ئەوەی دەزانی ئەوسیاسەتەی
لەگەڵ هاواڵتیانی عێراقیدا پراكتێزەی دەكات ،تاچەند دوژمنكارانە
وشۆڤێنیستانەیە« .ئەگەر ئەو بارودۆخە نەخوازراوەی ئابوری عێراق
بە هۆی دەرئەنجامی جەنگی ئێرانەوە ،بنەمای سەرەكی و بزوێنەری
رووداوەكان بێت ،ئەوا ئەو بنەمایە كاری خۆی بە چاالكی دەكات لەسەر
ژینگەی سیاسی -نێودەوڵەتی ،عەرەبی ،هەرێمی»(.)116
بۆیە هەردەم حكومەتی عێراقی لە هەوڵدابوو ئەوخەڵكە بێكارە،
پێكەوە لەگەڵ زیاتر لە سەدان هەزار سەرباز سەرقاڵیان بكات بە
جەنگێكەوە لە دەرەوەی عێراق ،ئیرت بەبێ ئ��ەوەی گوێ بدرێت
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بە چارەنووسی ئەوكەسانەی رەوان��ەی جەنگەكە دەكرێن لەالیەك،
لەبەرچاونەگرتنی كۆی ئەو كارەسات و قەیران و نەهامەتیانەی
رووبەروی تەواوی گەاڵنی عێراق دەبێتەوە و واڵتێك لە باكور تا باشوری
وێرانو كاولدەكات لە الیەكی ترەوە.
س��ەدام حسێن پێشبینی دەك��رد بارودۆخی ناوخۆییو عەرەبیو
نێودەوڵەتی لەبەرژەوەندی داگیركردنی كوەیت دایە ،لەناوخۆی عێراقدا
حزبی بەعس بووە تاكە حزبی فەرمانڕەوا لە عێراقدا ،بە تایبەتی پاش
ئەوەی ئەوحزبە توانی شكست بە بەرەی نیشتیامنی بهێنێتو حزبی
شیوعی عێراقی لە كارو مەیدانی چاالكی سیاسی بە تەواوی دووربخاتەوە،
جگەلەوەی توانیویەتی بزووتنەوەی چەكداری كوردستان پاكتاو
بكات و هێزێكی سەربازی پێكبهێنێت بە شێوەیەك منونەیی بێت لە
مێژووی عێراقدا ،بارودۆخی عەرەبی توشی بەریەككەوتنو هەڵوەشان
دەچوو بە هۆی كێشەو گرفتەكانی نەوتەوە ،جیهان سەرقاڵی ئەنجامو
چارەسەركردنی كێشە هەڵپەسێردراوەكانی سەردەمی بااڵدەستی جەنگی
ساردبوون»(.)117
لەالیەكی تر سەدامو حزبەكەی بانگەوازیان دەكرد كە تاكە حزبو
سەركردەی هەموو نیشتامنی عەرەبو ناوچەكەیە ،بە تایبەت دوای
ئەوەی لە جەنگی ئیران-عێراقدا واڵتانی ئەوروپاو رۆژئاواو ئەمەریكا
هاوكارییان كرد« ،لەالیەنی هەرێمییەوە سێ هۆكار هەیە ئاماژە بە -
سەركردەیی بوونی عێراق – كردووە و بواری چاالكیو جوڵە كراوەبووە
لەبەردەمیدا ،یەكەم ،چونە دەرەوەی ئێران لە هاوكێشە هەرێمییەكان
تائاستێكی زۆرو دەركەوتنی عێراق وەك بەهێزترین لە ناوچەكە،
هۆكاری دووەم ،بێهێزی (ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو) كە لەنێوان
واڵتە ئەندامەكانیدا هەمیشە كێشەو ناكۆكی هەبوو ،سەدام حسێن
ئاماژەی دەكرد بۆئەوەی كە كاردەكات ئەو ئەنجومەنە هەڵبوەشێنێت بە
هەر رێگەو شێوازێك بێت ،هۆكاری سێیەم تایبەتە بە كوەیت ،ئەویش
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ئەو ناكۆكیو ملمالنێیە بوو لە نێوان ئۆپۆزسیۆنی كوەیتی و حكومەتی
كوەیتدا هەبوو سەبارەت بە ئەنجومەنی نیشتیامنی و ئەنجومەنی
گەل لە ساڵی ( ،)1990ئەمە بوەهۆی دروستبوونی بەریەككەوتنو
دەستگیركردنی نەیارانی حكومەت ،دروستبوونی ئەو بارودۆخە سیاسییە
ئومێدێكی وای الی سەركردە عێراقییەكان دروستكرد تابەرەی ناوخۆیی
كوەیت دابەشببێت ،پێشبینی ئەوەیاندەكرد ئەو ئۆپۆسزیۆنەی حكومەتی
كوەیتی بە گوڵ پێشوازی لە -سوپای عێراق-ی رزگاركەردەكەن»(.)118
ئەمە جگەلەوەی كە عێراق دەیویست بیشارێتەوە كە بە شكستەوە
لە جەنگی عێراق ئێران هاتە دەرەوە ،بۆیە دەیویست پیشانیبدات
هێشتا بەهێزەو سەركەوتوەو حساب بۆ دوژمنەكانی ناكات و ئەوەی
ویستی دەیكات و هیچ مەترسییەكی نییە و پەالماردانی كوەیتی وەك
هەڕەشەیەك بۆ تەواوی واڵتانی عەرەبی و ناوچەكە تەماشا دەكرد،
«عێراق لە پاش جەنگی هەشت ساڵەی ئێران ،خۆی لە بارودۆخێكی
ناهەمواردا بینییەوە ،بەهێز و بێهێزیش ،لە هەمانكاتدا حكومەتی عێراق
لە دوای وەستاندنی جەنگەكە هێشتا خاوەنی ( )55فیرقەی سوپابوو ،واتا
خاوەنی ملیۆنێك سەربازی خاوەن ئەزمونی جەنگ بوو ،هەروەها ()500
فڕۆكەی سەربازیو نزیكەی ( )5000دەبابە بوو ،بەاڵم لە رووی مادی
و داراییەوە واڵتەكە بە تەواوی ئیفالسی كردبوو .لە سەرەتای جەنگدا
لە ( ،)1980حكومەتی عێراق خاوەنی (36ملیاردۆالر) لە پارەی یەدەگ
و دانراوبوو ،بەاڵم پاش جەنگەكە (80( ،)1988ملیاردۆالر) قەرزداری
واڵتانی دەرەوەبوو»(.)119
باسی سێهەم-بەرپابونو هەڵگیرساندنی جەنگی عێراق -كوەیت
یەكەم-داگیركردنی كوەیت لەالیەن عێراقەوە:
«لە بەرەبەیانی (2ی ئابی ،)1990سوپا پڕچەكەكەی عێراق دەرفەتی
ئەوەی بۆڕەخسا لەسەر سنوری كوەیت باڵوە بكات ،حكومەتی عێراقی
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بە پێی راگەیاندراوێكی رەسمی شكستو رووخانی (ئال سەباحی) لە
كوەیت رایگەیاند ،وتەبێژی رەسمی حكومەتی عێراقی چونە ناو خاكی
كوەیتی بە پێشكەشكردنی یارمەتی ناوبرد ،بەوەی لەسەر بانگهێشتی
ئەو حكومەتە كاتیو ئازادەی كوەیت هاتوون كە لە ئەنجامی شۆڕشێكی
میللی دروستبووە دژ بە رژێمی ئال سەباحی گەندەڵ»(.)120
حكومەتی عێراقی بە مەبەستی ئەوەی رەوایەتی بدات بەو
داگیركردنە ،رایگەیاند كە لەسەر بانگهێشتی هێزو ئۆپۆسزیۆن
ك��ارەدەك��ات كە خۆیان لە حكومەتێكی ئ��ازاددا دەبیننەوە ،واتا
نیەتی حكومەتی عێراقی مرۆڤ دۆستانەیە و دژبە زوڵم ،ستەم،
نادادپەروەرییە و دەیەوێت لە كوەیتدا ئازادیو یەكسانی بێتەئارا.
«كاتێك كوەیتییەكان لە خەودابوون ،رۆژی دووەم��ی مانگی
(ئابی )1990زیاتر لە سەد هەزار لە ئەندامانی سوپای كۆماری و
هێزی تایبەتی حكومەتی عێراقی ،سنوری نێودەوڵەتی كوەیتیان
بەزاند و بە خێراییەكی زۆر بەرەو پایتەخت چوون .هێشتا هاواڵتییە
كوەیتیەكان لە خەو هەڵنەستابوون كاتێك لە بەرەبانێكی زوودا دەنگی
تەقەی فیشەكو فڕۆكە و تانكی عێراق بە ئاگای هێنان لە وەی كە
واڵتەكەیان لەالیەن سوپای عێراقەوە داگیركراوە و حكومەتە شەرعیو
راستەقینەكەیان هەاڵتووە بۆ میرنشینی سعودی عەرەبی»(.)121
ئەوەی هاواڵتیانی كوەیتی توشی شۆككرد ،لەو بەرەبەیانە زووەدا
واڵتەكەیان داگیركراوە و حكومەتەكەیان لە بری پاراسنتو بە گریكردن
هەاڵتووە بۆ واڵتێكی دراوسێی.
هەڵبەت ئەوكار و هەڵوێست و پەالماردانەی كوەیت لەالیەن
حكومەتی عێراقییەوە كارێكی هەڵە و پڕ لە شەرمەزاری بوو بۆ
حكومەت و بڕیاربەدەستانی عێراق« .گومان لەوەدانییە داگیركردنی
كوەیت لە (2ئابی )1990لە الیەن عێراقەوە ،ترسناكرتین و هەڵرتین
بڕیاربووە لە مێژووی عەرەبی نوێدا»(.)122
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كارێكی لەوجۆرەی كە س��ەدام حسێن بەرامبەر بە واڵتێكی
دراوسێی ،لە نیشتیامنی عەرەبی ،خاوەنی سنور و دانپێدانانی
نێودەوڵەتی كردی ،نەك كارێك ئاسایی نەبوو الی هاواڵتیانی ئاسایی ،
بەڵكو تەواوی ناوەندە سیاسیەكانی جیهانی وروژاند.
«لە (2ی ئ��اب��ی )1990تانكەكانی س��ەدام چونە ناو كوەیت،
خۆرئاواو جیهانی هەژاند ،ئەمەریكا و بەریتانیا ئەوەیان بە گوشار
خستنەسەر كوەیت دانا»( .)123پەالماردانی كوەیت لەالیەن عێراقەوە
هێندەكارێكی چاوەڕوان نەكراوبوو ،كە دوو گەورەترین واڵتی زلهێزی
دنیا باوەڕیان نەدەكرد داگیركردنەكە بەردەوامبێت ،یاخود تەواوی
كوەیت بگرێتەوە ،بەڵكو وەك سیناریۆ و گوشارێكی تووندی عێراق بۆ
سەركوەیت مامەڵەیان لە گەڵ كرد و وەریانگرت ،چونكە نامرۆڤانەییو
دڕندەیی كارەكە گەیشتە رادەیەكی ئەوتۆ سەردێڕی یەكەمین هەواڵی
سەرجەم میدیاكانی جیهان بوو»(.)124
حكومەتی عێراق بە هیچ شێوەیەك گوێی ب��ەوك��اردان��ەوە
نێودەوڵەتیو هەرێمیو عەرەبیانە نەدا كە لە ئاكامی پەالماردانەكەی
كوەیت دروستبوون ،بەڵكو پاش ئەوەی «(لە 2ی ئابی )1990عێراق
كوەیتی داگیركرد ،دەسەاڵتێكی سەربەخۆی لە كوەیت دامەزراند،
میرییەكە بە ئاڕاستەی بەغداد داوای گەڕانەوەی كوەیتی بۆ عێراق
كرد ،ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان ئەمەیان پەسەند
نەكرد و پالنەكەی سەدام حسێن سەرینەگرت»(.)125
بە رای هەندێك لە چاودێرانی بواری سیاسەتی نێودەوڵەتی،
داگیركردنی كوەیت سەرەتای جەنگێكی تری كەنداو بوو« ،سپێدەی
(2ی ئابی )1990بە داگیركردنی كوەیت لەالیەن عێراقەوە ،ئاماژەیەك
بوو بۆ بەرپابوونی جەنگ لە كەنداودا ،پاش داگیركردنەكە عێراق
پێكەوەبەستنی هەر دوو واڵتی لە چوارچێوەی كیانێكی سیاسیدا
راگەیاند ،بەم پێیە كوەیت بوو بە پارێزگای نۆزدەیەم لە عێراقدا»(.)126
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خشتةى ذمارة( )1
ثانؤراماى ضةند رؤذيَكى ثةالماردانى كوةيت لةاليةن عيَراقةوة
رؤذ

(يةك)

روداو

0ى ئابى 1992

عيَراق كوةيت داطريدةكات

3ى ئاب

ئةجنومةنى هاريكارى كةنداو ،ميسر داواى كشانةوةى هيَزةكانى
عيَراقيان كرد لة كوةيت.

4ى ئاب

عيَراق هةرِةشةى لة سعودية كرد ،هيَزةكان ئامادةكران ،ئةمةريكا دذى
داطريكردنةكة وةستايةوة.

1ى ئاب

يةكيَتى ئةوروثا هاوردةى عيَراق و كوةييت راطرت.

6ى ئاب

نةتةوة يةكطرتووةكان ئابلَوقةى سةر عيَراقى راطةياند.

7ى ئاب

توركيا دوو بؤرِيية نةوتييةكةى عيَراقي بؤ بةندةرى دؤرت ثؤل
داخست.

8ى ئاب

-

9ى ئاب

عيَراق سنورةكانى خؤى داخست ،بةوهؤيةوة ()3مليؤن كؤضبةرو
طةشتيارى بيانى كة زؤربةيان ميسرى و ئاسيايي بوون رِيَيان ليَطريا.

12ى ئاب

لة كؤبونةوةى سةرانى عةرةب ،لة كؤمارى والَتانى عةرةبي ئابلَوقةى
سةرعيَراق و ناردنى لةشكريان بؤكةنداو ثةسةندكرد.

10ى ئاب

عيَراق كيَشةى فةلةستينى بة قةيرانةكة بةستةوة ،سةدام حسيَن داواى
لة ئيسرائيل كرد لة فةلةستني بكشيَتةوة.

11ى ئاب

عيَراق جياوازييةكانى لةطةلَ ئيَران نةهيَشت و هيَلَى زالوةقى ناوةندى
شةتولعةرةبى ثةسةندكرد.

01ى ئاب

ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيةكطرتووةكان ثشتيوانى كردنى
ئابلَوقةى سةرعيَراق بةهيَزى دةريايي ثةسةند كرد.

شا فةهدى سعودية داواى هةلَويَستى ئةمةريكاى كرد
عيَراق لكاندنى كوةيتى بةخؤيةوة راطةياند

08ى ئاب

سةدام حسيَن كوةيتى كرد بة ( )19يةم ثاريَزطاى عيَراق.

 01ى ئةيلول

ئةجنومةنى ئاسايش هاتوضؤى ئامسانى لة عيَراق راطرت.

10ى تشرينى يةكةم

ئةجنومةنى ئاسايش نيطةرانى لةبارةى كوشتنى  01فةلةستينى
دةربرِى.

09ى تشرينى يةكةم

ئةجنومةنى ئاسايش ،عيَراقى بة بةرثرسيارى ويَرانكردنى كوةيت دانا.

18ى تشرينى دوهةم

سةدام حسيَن برِيارى ئازادكردنى بارمتةكانى بة ضةند جاريَك
راطةياند.

09ى تشرينى دوهةم

ئةجنومةنى ئاسايش بة 10دةنط بةرامبةربة 0دةنطى نارِازى و بيَدةنطى
ضني ،برِيارى بةكارهيَنانى هيَزدةدات ،ئةطةر عيَراق تا11ى كانونى
دوهةمى  1991لة كوةيت نةكشيَتةوة.
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1

تةواوكارى ثانؤراماى ضةند رؤذيَكى ثةالماردانى كوةيت لةاليةن عيَراقةوة (دوو)
رؤذ

روداو

 32تشرينى دوهةم

جؤرج بوشى سةرؤكى وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا بوارى
طفتوطؤكردنى لةسةر ئاستى بةرز ،دةربارةى قةيرانةكة بةخشى بة
عيَراق.

6ى كانونى يةكةم

سةدام حسيَن سةرجةم بارمتةكان ئازاد دةكات.

04ى كانونى يةكةم

بةغداد هةرِةشةى هيَرشكردنة سةر بةرذةوةندييةكانى ئةمةريكاو
بةريتانيا لة جيهان دةكات ،ئةطةر هيَز بؤ بةدةرنانى هيَزةكانى عيَراق
بةكاربهيَنن.

06ى كانونى يةكةم

ئيسرائيل ثةميان دةدات ،طةر عيَراق ثةالمارى بدات بة تووندى
وةالَمى دةداتةوة.

09ى كانونى يةكةم

بةريتانيا داواى زؤرترين سةربازى يةدةطى خؤى كرد ،كة طةورةترين
ئامادةكارى جةنط بوو ثاش قةيرانى سويَس.

3ى كانونى دوهةم1991

-

نويَنةريَكى فةرةنسا دةضيَتة بةغداد.
بؤش رايطةياند بؤ دواهةولَى ئاشتى ئامادةم.

1ى كانونى دوهةم

عيَراق بؤ كؤبونةوة لةطةلَ ئةمةريكا ئامادةية.

9ى كانونى دوهةم

جيَمس بيكةرى وةزيرى دةرةوةى ئةمةريكاو تاريق عةزيزى وةزيرى
دةرةوةى عيَراق لة جنيَف كؤبونةوة .

10ى كانونى دوهةم

جاظيَرثيَريَزدى كويالر رازطرى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان لة
بةغداد لةطةلَ سةدام حسيَن كؤبؤوة.

11ى كانونى دوهةم

نةتةوةيةكطرتووةكان دواكات بؤكشانةوةى عيَراق لة كوةيت ديارى
دةكات

16ى كانونى دوهةم

دواكاتى دياريكراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بةسةردةضيَت ،هةولَى
ئاشتى فةرةنسا ثةكى دةخريَت.

18/17ىكانونى دوهةم

هيَرشى ئامسانى بؤ سةرهيَزةكانى عيَراق دةستثيَدةكات

01ى كانونى دوهةم

َينةوةى ناوكى عيَراق بؤمباران كرا.
 4ئيَستطةى ليَكؤل

00ى كانونى دوهةم

َتانى خؤرئاوا سةدام حسيَن بة بةرثرسيارى تاوانةكانى جةنط
وال
دادةنيَن

03ى كانونى دوهةم

طةرِةكيَكى تةلئةبييب ئيسرائيلى بة موشةكى سكؤدى عيَراق
ليَدةدريَت

06ى كانونى دوهةم

ئةمةريكا عيَراق بة ثيسكردنى ئاوى كةنداو بة نةوت تاوانبار دةكات

09ى كانونى دوهةم

باشرتين فرِؤكة جةنطييةكانى عيَراق هةلَديَن بؤئيَران

31ى كانونى دوهةم

هيَزةكانى عيَراق ،خةفاجى لة سعودية دةطرن

1ى شوبات

خةفاجى لةاليةن هيَزةكانى سعودية ئازاد دةكريَت

11ى شوبات

جولَةى ئاشتى سؤظيةت دةستثيَدةكات

14ى شوبات

ئةمةريكا ثةناطةيةكى مةدةنى ثرِ لة خةلَك بؤمباران دةكات.

16ى شوبات

جؤرج بوش داوا لة عيَراقييةكان دةكات سةدام حسيَن لةسةر كار
البةرن.
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0

تةواوكارى ثانؤراماى ضةند رؤذيَكى ثةالماردانى كوةيت لةاليةن عيَراقةوة (سيَ)
رؤذ

روداو

16ى شوبات

عيَراق رازى دةبيَت لة كوةيت بكشيَتةوة بة( 8مةرج).

18ى شوبات

بةريتانيا شويَنيَكى ناسةربازى لة فةلوجة بؤمباران دةكات.

02ى شوبات

جؤرج بؤش نةخشةى ئاشتى سؤظيَت ثةسةند ناكات.

03ى شوبات

جؤرج بؤش كات بؤكشانةوةى عيَراق لة كوةيت ديارى دةكات.

04/03ى شوبات

هيَرشى زةوى دةست ثيَدةكات.

0ى مارت

جةنط رادةطرييَت .
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دووەم -كاردانەوە هەرێمی و جیهانییەكانی داگیركردنی
كوەیت لەالیەن عێراقەوە:
داگیركردنی واڵتێكی دانپیدانراوی نێودەوڵەتی ،دەبێتە هۆی
دروستبوونی چەندین كاردانەوەی هەرێمی و نێودەوڵەتی ،چونكە
ئەوپەالماردانە دەبێتە مایەی دروستكردنی هەڕەشە و مەترسی
بۆسەر ئاشتی و ئاسایشی جیهانی و چارەنوسی واڵتانی تریش
دەخاتە بەردەم گومان و پرسیاری وردەوە ،لەوكاردانەوانەش:
.1كاردانەوەی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان:
رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان ،بەوپێیەی دروستبووی پاش
جەنگی جیهانی دووەمەو ئامانجی سەرەكی دابینكردنی ئاشتیو
ئاسایشی جیهانیو نەهێشتنی شەڕ و ئاژاوەو راگرتنی هاوسەنگی
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هێزەكانە ،ئیرت بە هۆكاری ئاشتییانە بێت یاخود بە هۆكاری هێزو
توندوتیژی ،وەك لە «بەشی شەشەم و فەسڵی حەوتەم ،لە میساقی
رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكاندا ئاماژەی بۆ كراوە»(.)127
لەبەر ئەوهۆكارەی لەسەرەوە ئاماژەمان بۆكرد ،رێكخراوی
نەتەوەیەكگرتووەكان بە چەند قۆناغێك كاردانەوەی نواند لە
بەرامبەر داگیركردنی كوەیت لەالیەن عێراقەوە ،كۆی ئەوبریار
و هەڵوێستانەی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان بە ئامانجی
چارەسەركردنی خێراو كۆتایی ئەو قەیرانەبوو كە دەسەاڵتدارانی
عێراق لە ناوچەكەو جیهاندا خوڵقاندبوویان.
بوونی چەند قۆناغێك لە هەڵوێستی رێكخراوەكە ،یاخود
جیاوازی و جۆراوجۆری بڕیارەكان پەیوەندی بە ئاستی قەیرانەكەوە
هەیە كە بڕیارەكەی تیادا دەركراوە .
قۆناغی یەكەم« :لە دەستپێكردنی داگیركردنەكە تادەركردنی
بڕیاری ژمارە ( )678لە (29ی نۆڤەمبەری )1990بەردەوام دەبێت،
ئەو قۆناغە ئەنجومەنی ئاسایش رۆڵی كاراو سەرەكی تیادا نواند،
بە جۆرێك توانی ئ��ەورۆڵ��ە وینابكات كە لە میساقی نەتەوە
یەكگرتووەكاندا بۆی دیاری كراوە  ،بۆ سەپاندنی رێزگرتن لە یاسای
نێودەوڵەتی و سزادانی ئەوانەی لێیدەردەچن»(.)128
لەم قۆناغەدا ئەنجومەنی ئاسایش توانی ژمارەیەك بڕیار
سەبارەت بە ئیدانەكردنی داگیر كردنەكە و سەپاندنی سزاو
بەكارهێنانی هێزی سەربازی بۆكشانەوەی عێراق لە كوەیت
دەربكات.
قۆناغی دووەم« :ئەوقۆناغە لە دەرچونی بڕیاری تەفویزكردنی
واڵتانی هاوپەیامنان بۆ ئ��ازاد كردنی كوەیت بە بەكارهێنانی
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هێزی سەربازی دەستپێدەكات ،تابڕیاری راگرتنی جەنگ لەالیەن
هاوپەیامنانەوە لە (27ی شوباتی  ،)1991لەوماوەیەدا بە پراكتیكی
رۆڵ��ی سەركردایەتی قەیرانەكان گ��واس�تراب��ووەوە بۆ ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا»( ،)129بەكارهێنانی هێز لەم قۆناغە دا
مەرج بوو ،چونكە كاری ئەم قۆناغە سەپاندنی بڕیارەكان بوو.
قۆناغی سێهەم« :لە دەرچونی بڕیاری ( 687لە 3ی نیسانی)1991
دەستپێدەكات ،كە تایبەتە بە دیاریكردنی مەرجەكانی راگرتنی
تەواوەتی جەنگ ،لەم قۆناغەشدا جارێكی تر رۆڵ درای��ەوە بە
ئەنجومەنی ئاسایش بۆ بەڕێوەبردنی قەیرانەكە لە پاش وەستاندنی
جەنگ»(.)130
بڕیاری ( )687تایبەتە بە دیاریكردنی مەرجەكانی راگرتنی
جەنگ ،ئەنجومەنی ئاسایش بەوپێیەی تایبەمتەندە بەو بوارە،
بەرپرسیاركرا لە دیاریكردن و دەستنیشانكردنی مەرجەكان.
پێویستە ئاماژە بەوە بكرێت ،واڵتانی هاوپەیامن پێكهاتبوو لە
( )33واڵت بە سەركردایەتی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
«هێزی هاوپەیامنان بە سەركردایەتی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا بریتیبوون لە ئەرجەنتین و ئوستڕالیا ،بەنگالدیش ،كەنەدا،
چیكۆسلۆڤاكیا ،دانیامرك ،میرس ،فەرەنسا ،ئەڵامنیا ،یۆنان ،ئیتالیا،
یابان ،كوەیت ،مەغریب ،هۆڵندا ،نیوزلەندا ،نەجیریا ،نەرویج،
عەمان ،پاكستان ،پۆڵەندا ،پورتوگال ،قەتەر ،شانشینی عەرەبی
سعودیە ،سەنیگال ،كۆریای باشور ،ئیسپانیا ،سوریا ،توركیا ،ئیامراتی
عەرەبی یەكگرتوو ،بەریتانیا»(.)131
.2كاردانەوەی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو:
بە توندی ئەو داگیركردنەی ئیدانەكرد و داوای پاشەكشەی
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بێمەرجی عێراقی لە كوەیت ك��رد« .لە پ��ەراوێ��زی كۆبونەوەی
كۆمەڵەی واڵتانی عەرەبیدا ،وەزیرانی ئەنجومەنی هاریكاری
كەنداو لە (2ی ئابی )1990ئەو داگیركردنەیە ،داوای كشانەوەی
بێمەرجی سوپای عێراقی كرد بۆ شوینی بەر لە (2ی ئابی،)1990
بەپێویستی زانی كە دان بەوگۆڕانكاریانەدا نەنرێت كە بەهۆی
داگیركردنەكەوە دروستبوون ،سەرنجی كۆمەڵەی واڵتانی عەرەبی
راكێشا بۆ كۆبونەوەو هەڵوێستێكی یەكگرتوانەی عەرەبی بەرامبەر
بە داگیركردنی كوەیت»(.)132
هەرچەندە ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو لە ( )6واڵت پێكدیت،
بەاڵم زۆر بە توندی لە بەرامبەر ئەو كردەوەیدا وەستاو هەرجۆرە
هاوكارییەكی دەربڕی گەرلێی داوابكرێت بەمەبەستی ئازادكردنی
كوەیت و پاشەكشەپێكردنی سوپای عێراق ،رەنگە ئەم توندییەی
ئەنجومەنی ناوبراو بۆئەوە بگەڕێتەوە كە واڵتی كوەیت یەكێكە
لە ئەندامە سەرەكی و كاریگەرو بەهێزەكانی ناو ئەنجومەنی
هاریكاری كەنداو ،یەكێكیش ب��ووە لەو واڵتانەی ئەنجومەنی
ناوبراویان پێكهێناوە.
دواجار بە هۆی نا راستی داگیركردنی كوەیت و گوێنەدان بە
بڕیارو راسپاردەكانی هەریەكە لە ئەنجومەنی ئاسایش و داواكاری
واڵتانی جیهانیو هەرێمیو عەرەبی ،سەبارەت بە پاشەكشەكردن
لە كوەیت ،سەرئەنجام لە ماوەیەكی كەم و لە كردەوەیەكی
س��ەرب��ازی��دا ،واڵت��ان��ی هاوپەیامن بە سەركردایەتی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،عێراق لە كوەیت وەدەرنراو گەمارۆی
ئابوری سەپێرنایە سەر ،لە كۆمەڵی نێودەوڵەتی دابڕاو گۆشەگیر و
پەراوێزكەوت.
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بەشی سێهەم-ئاكامی جەنگی عێراق – كوەیت:
باسی یەكەم-ئاكامە ناوخۆییەكانی لەسەر عێراق -كوەیت.
باسی دوهەم -ئاكامی هەرێمیو نێودەوڵەتی.
باسی یەكەم-ئاكامە ناوخۆییەكانی لەسەر عێراق كوەیت:
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یەكەم -كاریگەری لەسەر عێراق:
جەنگ هەرشێوە و جۆرێك بێت ،سەرئەنجام وێرانكەرە و هۆی
بەرپابوونی كاولكردنی ئاوەدانیەكانە ،بكوژی مرۆڤایەتییە ،دەبێتە
هۆكاری داتەپینی ژێرخانی ئابوری واڵتو پەكخستنی كاروانی زانست
و تەكنەلۆژیا.
جەنگی دووەمی كەنداو ،یاخود داگیركردنی كوەیت لەالیەن
عێراقەوە ،كۆمەڵێك ئاكامی ئابوری و مرۆیی و كۆمەاڵیەتی
لێدروستبوو ،كە هێندەیرت باری سەرشانی هاواڵتیانی عێراقییان گرانرتو
ئەستەمرت كرد.
•ئاكامی ئابوری:
ئەوجەنگە زیانێكی گەورەی بە ژێرخانی ئابوری عێراق گەیاند،
لە تەواوی بوارەكانی بازرگانیو پیشەسازی تا دەگاتە زیادبونی قەرزە
كەڵەكەبووەكان« .بەهۆی سەپاندنی گەمارۆی ئابوری بەسەر عێراقدا،
رێژەی هاوردە بۆ ( 97%بۆ  )90%دابەزی»(.)133
ئەوەی لە جەنگدا زیانی گەورەی بەردەكەوێت ،دام��ەزراوەی
خزمەتگوزاریو رێگاوبانو قوتابخانەكان بوو ،تێچونەكەی دەگەیشتە
( )190ملیار دۆالر ،زیانە داراییو ئابوریەكان هێندە زۆربوون( ،جیمس
بیكەر) بە (تارق عەزیز)ی وەزیری دەرەوەی عێراقی وتبوو ،بەم
جەنگە دەگەڕێنەوە بۆسەردەمی بەر لەشۆرشی پیشەسازی»(.)134
جەنگ هاواڵتیانی عێراقی بەرەو هەژاریو بێكاری برد ،بە جۆرێك
كاریگەری خراپی لەسەر دەروونی زۆرینەی عێراقییەكان دروستكردبوو،
«لە ساڵی ( ،)1991لە بەغداد ( )120هەزار تاكسی تۆماركرابوو ،لە كاتێكدا
لە بەرلین تەنها شەش هەزار تەكسی بە رەسمی تۆماركرابوو ،ئەوەی عێراق
دەگەڕێتەوە بۆئەوەی باروگوزەرانی خەڵكی باش نییە و بەكارهێنانی تاكسی
وەك سەرچاوەیەكی ترە بۆ دابینكردنی بژێوی رۆژانە»(.)135
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•ئاكامی مرۆیی:
لە جەنگی دووەمی كەنداودا ،گەورەتین زیانی گیانیو مرۆیی
بە عێراق كەوت ،خوێناویرتین تۆماری مێژووی جەنگ بوو لە پاش
جەنگی جیهانی دووەمەوە« ،لە ئاكامی جەنگەكەدا سوپای عێراق
( )100هەزار كوژراو و ( )300هەزار برینداری هەبوو ،جگەلەوەی
( )2300مەدەنی لە سێدارە درابوون»(.)136
•ئاكامی رامیاری:
بە هۆی نەپەرژانی حكومەتی عێراقی بە چارەسەركردنی كێشە
ناوخۆییەكانەوە ،بێزاربوونی زۆرینەی سەربازانی سوپای عێراقی ،هێزو
گروپە سیاسییەكان لە هەرێمی كوردستان لە (5ی ئازاری  )1991راپەرینیان
دەستپێكرد و لە (21ی ئازار)دا بە رزگاركردنی كەركوك تەواوی كوردستانی
عێراق كەوتە ژێردەسەاڵتی هێزە كوردییەكان ،كە ب��ووە سەرەتای
دامەزراندنی حكومەتی هەرێمی كوردستان« ،پاش ئەوەی جەنگ لە (28ی
شوباتی)1991دا لەالیەن هێزەكانی هاوپەیامنانەوە وەستێرنا ،بزووتنەوەی
سیاسی كوردستان بانگەوازی بۆ هێزی پێشمەرگەی كوردستانو كۆمەاڵنی
خەڵكی كوردستان كرد تاپێكەوە راپەرین بكەن»(.)137
لە باشوری عێراقیش هاواڵتیان راپەڕین و خۆپیشاندانیان
دژ ب��ە حكومەتی ع��ێ��راق و س���ەدام حسێنی س���ەرۆك كۆمار
ئەنجامدا»،ئاژانسەكانی دەنگوباسی دنیا ئاماژەیانكرد بۆئەوەی
لە باشوری عێراق راپەڕینێكی جەماوەری دژ بەڕژێم و حكومەت
بەرپابووە بە تایبەتی لە شاری بەرسە ،كە سەرەتا بە تەقاندنەوەی
بۆمبێك لەالیەن سەربازێكەوە لە تانكەكەی خۆیەوە بەرامبەر بە
وێنەیەكی سەدام حسێن ،پاشان زۆرێك لە سەرباز و فەرماندە و
ئەفسەران بەشدارییان تێداكرد و دواتر جەماوەر لە گەڵیاندا هێرشیان
بردە سەردامو دەزگا هەواڵگریو حكومییەكان»(.)138
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دوهەم -كاریگەری لەسەر كوەیت:
لە بەرئەوەی كوەیت هێرشی كراوەتەسەر و داگیركراوە ،زیانی
گەورەی لێكەوێت ،بە پێی «فەرهەنگیو یكبیدیا»( ،)139زیانەكانو
ئاكامەكانی جەنگەكە لەسەر كوەیت بریتیبوون لە:
•سوتاندنی ( )737بیری نەوت لەالیەن سوپای عێراقەوە.
•باڵوبونەوەی هەزاران تەن لە دوكەڵ كە نەك كاریگەری لەسەر
كوەیت هەبوو ،بەڵكە كاریگەرە نێگەتیڤەكانی گەیشتە واڵتانی تری
كەنداو.
•دروستكردنی مەترسیو پیسكردنی ژینگەی ناوچەكە.
•بە تااڵنربدنی سەروەتو سامانی حكومەتو هاواڵتیانی كوەیتی.
•تێكدانی ژینگە و كەمبونەوەی باران كە بە تەواوی كشتوكاڵیان
لەو واڵتە لەناوبرد.
•پیسبوونی ژینگە گەورەترین هەڕەشە و مەترسی بوو لەسەر
تەندروستی و ژیانی دانیشتوان بە گشتی و منداڵ و پیرەكان بە
تایبەتی.
•پیسكردنی دەریا و ئاوەكانی كوەیتو ناوچەكە بە نەوت.
•توشبوونی ژم��ارەی��ەك هاواڵتی كوەیتی بە نەخۆشی جۆرە
جیاوازەكانی شێرپەنجە.
•لە جەنگی ئازادكردنی كوەیتدا ( )1سەربازی كوەیتی كوژراوە.
باسی دوهەم  -ئاكامی هەرێمی و نێودەوڵەتی
جەنگی دووەمی كەنداو ،بووە هۆی دروستبوونی چەندین ئاكامو
كاریگەری لەسەر سیستمی نێودەوڵەتیو بارودۆخی سیاسیو ئابوری
ناوچەكە و گۆڕانكاری لە سیستمی پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكاندا.
لەوانە:
•لە (2ی ئابی )1990تاروخانی یەكێتی سۆڤیەت لە ئۆكتۆبەری
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()1991دا ،كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی تەواوی سەرنج و چاودێرییەكانی،
كەوتبووە سەر جەنگی دووەمی كەنداو(.)140
•جەنگی دووەمی كەنداو ،توانی گوڕوتێنێكی كاریگەر بدات
بە پێداچونەوە و نوێكردنەوەی سیستمی نێودەوڵەتیو كاركردن بە
پرەنسیپی هاوسەنگی هێزەكان ،تاجارێكی تر كارەساتی هاوشێوەی
داگیركردنی كوەیت دووبارە نەبێتەوە(.)141
•بە هۆی جەنگی دووەمی كەنداوەوە ،هێزی سەربازی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،توانی لە ساڵی ()1991دا بە دواوە تائێستا
بە بەردەوامی بنكە و پێگەی سەربازی خۆی لە ناوچەی كەنداو
جێبكاتەوە ،كە ناوچەیەكی هەستیار و كاریگەرە لەالی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،تەنها لە كاتی جەنگەكەدا ()350000
سەربازی ئەمەریكی لە ناوچەكەدابوو ،بەدەر لە فڕۆكە ،كەشتی ،ئامێر
و چەكی سەربازی(.)142
•كۆدەنگییەكی جیهانی لە ناوەندە سیاسی و دبلۆماسیەكاندا
بەرامبەر سەپاندنی گەمارۆی ئابوری بەسەر عێراقدا دروستبوو،
بە جۆرێك كەمرتین ژم��ارەی دەوڵەتان هەوڵیاندەدا بۆ الب��ردن و
كەمكردنەوەی ئەوگەمارۆیە ،لەسەر عێراقییەكان ،چونكە سەدام
حسێنو دار و دەستەكەی كاریگەری گەمارۆیان پێوە دیارنەبوو.
•واڵتانی ناوچەكە بە گشتی و كەنداو بە تایبەتی ،سنورەكانیان
وااڵكرد بۆ هێزەكانی ئەمەریكا و هاوپەیامنەكانی ،تاپارێزگارییان
لێبكەن لە پەالماردانی سەدام .ئەمەش جارێكی تر زەمینەی زیادبونو
مانەوەی هێزەكانی ئەمەریكای لەناوچەكە رەخساند.
•بە هۆی جەنگەكە و دواتر سەپاندنی گەمارۆی ئابوری ،بڕێك
پ��ارەی زۆری عێراق ،كە لە بانكەكانی دەرەوەب��وون بلۆك كرانو
دەستیان بەسەرداگیرا.
•عێراق رێگەی لێگیرا ،بۆخۆی مامەڵەی فرۆشتنی نەوت بكات،
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ئەمەش بوەهۆی بەرزبونەوەی نرخی نەوتی خاو لە بازاڕەكانی
جیهاندا ،بۆیە واڵتانی كەنداو ئەركی زیادكردنی بەرهەمهێنانی نەوتیان
كەوتە سەرشان ،تاڕێژەكە بگەیەننە بەر لە (2ی ئابی ،)1990بەو
هۆیەوە نرخی نەوتی خاو دابەزێت.
•بۆ هەڵوێست وەرگرتن لە بەرامبەر داگیركردنی كوەیتدا ،واڵتانی
ناوچەكە جۆرێك دابەشبوون و جیابوونەوەیان بەخۆوەدی ،بە گشتی
واڵتانی عەرەبی دابەشبوون بەسەر دوو گروپدا ،گروپی یەكەم ،بە
تووندی دژی داگیركردنەكە وەستاو لە ( )13واڵت پێكهاتبوو ،گروپی
دووەم ،گروپێكی الوازبوون لە رووی ژمارە و ئابوریو كاریگەرییەوە،
بە سەرۆكایەتی عێراق(.)143
دەرئەنجام
ئامانجی هەرتوێژینەوە و بە دواداچونێك ،گەیشتنە بە كۆمەڵێك
دەرئەنجام ،بە جۆرێك كە بتوانێت یارمەتی دەربێت لە زیادكردنی
زانیاری لەسەر ئەوبابەتەی توێژینەوەكەی لەسەر ئەنجامدراوە .لەم
توێژینەوەیەدا گەیشتینە ئەم دەرئەنجامانەی خوارەوە:
•جەنگ پرۆسەیەكی توندوتیژییە ،الیەنێك بەرامبەر بە الیەنێكی
تر بەكاری دەهێنێت ،بە مەبەستی گەیشنت بە ئامانجێكی دیاریكراو،
یان ناچاركردنی بەرامبەر بە خواستەكانی گروپی بەرپاكەری جەنگ.
•جەنگ بە چەندین شێواز و ج��ۆری ج��ی��اواز لە یەكرتی
بەڕێوەدەچێت ،كە تایبەمتەندی كات ،شوێن ،ئامانج ،میكانیزمی
جەنگ ،رۆڵیان دەبێت لە جۆرەكانی جەنگدا ،وەك سەربازی،
ئابوری ،دەرونی ،ئاینی ،ناوخۆیی ،تەكنەلۆژی.
•ه��ەرك��ردەوەی��ەك ،ژمارەیەك فاكتەرو میكانیزم رۆڵیان لە
بەرپابونیدا هەیە ،جەنگیش وەك هەر دی��اردە و روداوێكی تر،
فاكتەری ئابوری ،سیاسی ،ئاینی ،زانستی و تەكنەلۆژی ،كۆمەاڵیەتی،
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كەلتوری ،رۆڵو كاریگەرییان لەبەرپابوونو هەڵگیرساندنی جەنگدا
هەیە.
•بەوپێیەی شێواز و میكانیزمو هۆكارو ئامانجی جیاواز لە
یەكرت لە بەرپابونی جەنگدا ،رۆڵو بەشداریو كاریگەرییان هەیە،
بە هەمانشێوە دەرئەنجامی جیاوازی بە پێی تایبەمتەندیەكانی
بەرپابوونی لێدەكەوێتەوە.
•داگیركردنی كوەیت ،یاخود جەنگی دووەم��ی كەنداو ،بە
كارەساتی جەنگ دادەنرێت لە پاش جەنگی دووەم��ی كەنداو،
جەنگێك بوو بێبنەماو هۆكارێكی لۆجیكی.
•ژمارەیەك هۆكاری جیۆپۆلەتیكی ،ئابوری ،رامیاری رۆڵیان
لە بەرپابونی جەنگدا هەبوو .بە هەمانشێوە كاریگەری و
دەرئەنجامەكانی جەنگەكە جیاوازبوو ،ب��ەاڵم زۆرترین رێژەی
قوربانیو كارەسات و ق��ەرزداری بۆ گەالنی عێراق لێكەوتەوە،
بە جۆرێك لە ئێستادا حكومەتی عێراق كە لە پاش رووخ��ان و
لەناوچونی سەدام حسێن ،بە هەڵبژاردن هاتۆتە سەركار ،بەاڵم
مەرجدارە بە وەی بڕێك لەو قەرزانە بداتەوە كە بە هۆی جەنگی
دووەمی كەنداوەوە لەسەر حكومەتی ئەوكاتی عێراق كەڵەكە ببوو،
ئەگەرچی ب��ەردەوام هەوڵ هەیە بۆلێخۆشبوونی واڵتانی خاوەن
قەرز لەو قەرزانەیان كە الی عێراقە.
•سەبارەت بە داگیركردنی كوەیت ،پاشەكشەپێكردنی عێراق
لە كوەیت ،هێرشی سەربازی بۆ سەر هێزەكانی عێراق ،سەپاندنی
سزاو گەمارۆ بۆ سەر عێراق ،ئەنجومەنی ئاسایشی سەربە رێكخراوی
نەتەوەیەكگرتووەكان وەك الیەنی بەرپرس لە دابینكردنی هاوسەنگی
هێزو ئاشتیو ئاسایش ،ژمارەیەك بریاری دەركرد ،بۆ منونە بریاری
ژمارە (.)687-678-677-674-670-667-666-664-662-661-660
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پەراوێزەکان:
گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ ،وەرگێڕانی :مەنسور تەیفوری،
لەباڵوكراوەكانی خانەی وەرگێڕانی وەزارەتی رۆشنبیری ,چاپی یەكەم،2006 ،
ل.6-5
(*) :Ramayanaحەماسەی پیرۆزی هندو لەسەدەی پێنجەمی پێش زایینو
سەدەی پانزدەهەمی دوای زاییندا وتراوەو سەربوردەی پاشایەكە بە ناوی
راما.
(**)  :Indraمەزنرتین ،خوای هەورەبرووسكە و شەڕخوازی.
(***)  :Mithraخوای بچوكی گەورەی فریشتەكانی توخمەكانی رسوشتو
دادوەری مردووەكان.
(****)  :Varounaخودای ئاسامنە و لە ئەفسانەی هنددا پلەیەكی وەك
میرتای هەیە.
(*****)  :Brahmaخودای هندیو بەدیهپنەری جیهان ،خواو بوونەوەرەكانە.
(******) خوای پارێزەری جیهانە و جارجار لە شێوەی مرۆڤدا دەردەكەوێت.
(*******)  :Kaliهاوسەری شیواو خوای بچوكی مەرگ.
(*) :Zeusخوای مەزنی یۆنانی ،كوڕی كرونوس و پرمئا ،خوای هەورە
برووسكە.
(**) :Titansكوڕەكانی ئۆرانۆس ،ئەوان هەوڵیاندەدا كێوەكان لەسەر یەك
هەڵبچننو ئاسامن داگیر بكەن.
(***) :Tipheeخوا گچكەی باوەروتی ئەستێرەكان.
(****) :Cgronosباوكی زیۆسی خوای هەورە برووسكە.
(*****) :Ophioneeئەو دێوەیە بە دەستی ساتۆرن كوژرا.
(******) :Marsكەسایەتی ئوستوورەیی رۆمی ،خوای جەنگ وكشتوكاڵ.
(*******) :Pallasئوستوورەی یۆنانی ،دێو ،نازناوی ئاتینا.
گاستۆن بۆتۆل  :كۆمەڵناسی جەنگ ،ل.7
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گاستۆن بۆتۆل  :هەمان سەرچاوە ،ل.8-7
مایكل هۆوارد :كارل فۆن كالوزەڤتز ،وەرگێڕانی لەفارسیەوە :كەمال رەشید
شەریف ،ژمارەی سپاردن ( ،)242لەباڵوكراوەكانی مەكتەبی بیرو هۆشیاری
(ی ،ن ،ك) ،ساڵی  ،2006ل.81
مایكل هۆوارد :هەمان سەرچاوە ،ل.34
مایكل هۆوارد :سەرچاوەی پێشوو ،ل.43
مایكل هۆوارد :هەمان سەرچاوە  ،ل.43
ڕێبین ئەحمەد هەردی :شەر ،حزب سڕینەوەی كۆمەڵگەی شارستانی،
گۆڤاری (رەهەند) ،ژمارە یەك ،1996 ،ل.7
هەمان سەرچاوە ،ل.7
مایكل هۆڤارد :سەرچاوەی پێشوو ،ل.49
گاستۆن بۆتۆل :جەنگ ناسی ،ل.33
گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ ، ،ل.11
(*) Heraclites (540ـ  480پ .ز) فەیلەسووفپكی یۆنانی.
(**).Cité
گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ  ،ل.12-11
گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ  ،هەمان سەرچاوەل ..12
هەمان سەرچاوە ،ل.13
گاستۆن بۆتۆل :گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ  ، ،ل.22
گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ  ،ل.23
(*) )Gabriel de Tarde (1843- 1904كۆمەڵناسی فەرەنسی.
گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ  ،ل .23
گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ  ،ل.32
الجرنال كارل فون كالوزەڤیتز :الوجیز فی الحرب ،ل.141
سۆن تزۆ :هونەری جەنگ ،وەرگێرانی :رووف حسن ،لەباڵو كراوەكانی
بەڕێوەبەرێتی خانەی وەرگێڕان ،2004 ،ل.23
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الجرنال كارل فون كالوزەڤیتز :الوجیز فی الحرب ،ل.75
الغرب والعامل (قسم االول )  ،تاريخ الحضارات من خالل موضوعات  ،تاليف
كافني راىل  ،ترجمة :د .عبدالوهاب محمد املسريى و د .هدى عبدالسميع
الحجازى ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس الوطنى للثقافة
والفنون واالداب –كويت  ،يونيو  ، 1985ص .123
الدكتور كاظم هاشم نعمة :العالقات الدولية ،وزارة التعليم العاىل والبحث
العلمى ،جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسة ،1987 ،بغداد ،ص.148
هەمان سەرچاوە ،ل.149
جەنگ و دژە جەنگ ،نوسینی ئیلڤن تۆفلەر و هایدی تۆفلەر ،وەرگیڕانی
بۆفارسی شهیندفت خوارزمی ،نرش ،سیمر ،چاپخانە ،مهارات ،چاپی ،3
وەرگیڕانی بۆكوردی ئەكرەم ئەحمەد ،ــ دەست خەت ــ .
لواو دكتور احمد انور زهران :العامل والحرب ،مطابع االهرام التجاریە ،ص.11
د.محمد محمد صالح :محاچرات تطورات االراو القومیە فی اوروبا ،كلیە
االداب ،جامعە بغداد ،ص.74
هەمان سەرچاوە ،ل.80
هەمان سەرچاوە ،ل.81
لواو دكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص .11
لواودكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص .12
هەمان سەرچاوەو الپەڕە.
ئیلڤن تۆفلەرو هایدی تۆفلەر :جەنگو دژە جەنگ ،ــ دەستنوس ــ .
د .موسا ابراهیم :فاشیزمو نازیزم ،وەرگیرانی :شوان ئەحمەد ،گۆڤاری
(سەردەم) ،ژمارە ( ،)20نیسانی  ،2002ل.68
هەمان سەرچاوە ،ل. 72-71
(*) )1794-Robespierre (1758سیاسەتوانی فەرەنسیو ئەندامی لیژنەی
رزگاری نەتەوەیی .لە بیستو حەوتی پ.،حوزەیرانی  179لە سێدارە درا.
(**) Conventionئەنجومەنی شۆژشگێڕی كە لە بیستویەكی  ،1792لە
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بری ئەنجومەنی یاسادانان دانرا و تا بیست و شەشی ئۆكتربی  1795لە
فەژەنسا خەریكی كاری خۆی واتە یاسادانان بوو.
گاستۆن بۆتۆل :سەرچاوەی پێشوو ،ل.105
ئیلڤن تۆفلەرو هایدی تۆفلەر :سەرچاوەی پێشوو.
ئیریك ئارنیت :دورمنای هەڵسەنگاندنی هەڕەشەكان -هەڵسەنگاندنی
توانای سوپایی و ئەگەری سەرهەڵدانی جەنگ لە باشوری ئاسیا (ئێران،
پاكستان ،هندستانو چین) ،وەرگێڕانی لەئینگلیزییەوە :شاسوار حسێن ،
گۆڤاری (سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی) ،ژمارە ( ،)46مایسی  ،2005ساڵی
سیانزەهەم ،ل.244
گاستۆن بۆتۆل :سەرچاوەی پێشوو ،ل ..54
گاستۆن بۆتۆل :سەرچاوەی پێشوو ،ل.54
لواو دكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص.12
لواو دكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص.13
لواو دكتور احمد انور زهران :هەمان سەرچاوە ،ل.13
لواو دكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص.12
غسان العزی :سیاسە القوە -مستقبل النظام الدولی والقوی العظمی ،مركز
الدراسات االسرتاتیجیە والبحوث والتوثیق ،الطبعە االولی ،بیروت،2000 ،
ص.97
هەمان سەرچاوە ،ل.96
غسان العزی :سەرچاوەی پێشوو ،ل.96
لواو دكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص.15
رەفیق سابیر :ئیمپراتۆریای مل -دەرب��ارەی ئیسالم -خێڵو ناسیۆنالیزم،
لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپو پەخشی سەردەم ،ل.11
رەفیق سابیر :سەرچاوەی پێشوو ،ل.12-11
هەمان سەرچاوە ،ل.166
رەفیق سابیر :سەرچاوەی پێشوو ،ل.166
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هەمان سەرچاوە ،ل.180
فەرید ئەسەسەرد :ئایینو مەسەلەكانی دیموكراسیو ئینتەرناسیۆنالیزم،
باڵوكراوەكانی مەكتەبی بیرو هۆشیاری یەكێتی نیشتامنی كوردستان ،ساڵی
 ،2003سلێامنی ،ل.10-9
فرانسیس فوكویاما :نهایە التاریخ واالنسان االخیر ،ترجمە :د.فۆاد شاهین
ود.جمیل قاسم ورچا الشایبی ،مركز االمناء القومی ،لبنان ،بیروت،1993 ،
طبعە االولی ،ص.71
كۆمەڵێك نوسەر :دیالۆگ ،وەرگێڕانی لەفارسیەوە :ك��ارزان محمد،
لەباڵوكراوەكانی خانەی قانع ،ساڵی ،2005چاپی یەكەم ،ل.45
جۆن لۆك :نامەیەك دەربارەی لێكبوردن ،وەرگێرانی :شۆرش جوانڕۆیی-
فەرشید ئەرشەفی ،لەباڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرایەتی خانەی وەرگێڕان،
چاپخانەی تیشك ،سلێامنی ،ساڵی ،2004ل.18
جۆن لۆك :سەرچاوەی پێشوو ،ل.15
ا.د.زینب عبدالعزیز :حرب صلیبیە بكل املقاییس ،دار الكتاب العربی،
دمشق-قاهرە ،الطبعە االولی ،2003 ،ص.89
ا.د.زینب عبدالعزیز :هەمان سەرچاوە ،ل.90
د .كەمال مەزهەر :ڕێنسانس لەگەڵ باسێكی تر بەناوی ئەدیب و ئەركەكانی
قۆناغ ،وەرگێڕانی :فوئاد مەجید میرسی ،باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرێتی خانەی
وەرگێڕان ،چاپی دووهەم ،2003 ،چاپخانەی شڤان ،سلێامنی،ل.3
هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.4
دكتور سامی عصاصە :هل الیهودیە التلمودیە الدین؟ ،الطبعە الثانیە،1998 ،
ص.92
نەریامن كەركوكی :كەمینە نەتەوەییو ئاینیو مەزهەبییەكانی كوردستان،
گۆڤاری بیروهۆشیاری ،باڵوكراوەی مەكتەبی بیرو هۆشیاری یەكێتی
نیشتامنی كوردستان  ،ژمارە ( ، )3ترشینی یەكەمی  ،2002سلێامنی ،ل.98
د.موسا ابراهیم :فیكری سیاسی خۆرئاوا لەمەكیاڤیلی یەوە تاماركس،
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وەرگێڕانی :شوان ئەحمەد ،دەزگای چاپو پەخشی سەردەم ،چاپی یەكەم،
 ،2005سلێامنی ،ل.349
جەودەت ئیسامعیل لوتفیو سیروان عارف :ناسیۆنالیزمو كەمینەكان
لەسیاسەتی نێودەوڵەتاندا ،باڵوكراوەكانی مەكتەبی بیرو هۆشیاری (ی.ن.ك)،
 ،2002سلێامنی ،ل .11
هەمان سەرچاوە ،ل.11
ادوارد مید ایرل واخرین :رواد االسرتاتیجیە الحدیثە ،ترجمە وتقدیم :العمید
اركان الحرب محمد عبدالفتاح ابراهیم ،مكتبە النهظە املرصیە ،سنە ،1962
ص.161
نفس املصدر ،ص. 163
ادوارد مید ایرل واخرین :سەرچاوەی پێشوو ،ل.22
هەمان سەرچاوە ،ل.23
هەمان سەرچاوە ،ل .25
سۆن تزۆ :هونەریجەنگ ،و :رووف حسن ،لەباڵو كراوەكانی بەڕێوەبەرێتی
خانەی وەرگێڕان ،ساڵی ،2004ل.197
ادوارد مید ایرل واخرین :سەرچاوەی پێشوو ،ص.363
هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.367
لواودكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص. 23
لواودكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ل.64
لواودكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص.35
رائد الطیران جاسم محمد البصیلی :الحرب االكرتونیە اسسها واثرها فی
الحروب ،املۆسسە العربیە للدراسات والنرش ،الطبعە الپانیە ،1989 ،بیروت،
ص.30
رائد الطیران جاسم محمد البصیلی :هەمان سەرچاوە ،ل.31
رائد الطیران جاسم محمد :سەرچاوەی پێشوو ،ص.41
د.حكمت تۆفیق فكرتو بەختیارزهدیو بەرزان عبدالله :جەنگی كیمیاییو
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بایۆلۆژی ،باڵوكراوەكانی ئازادیی كوردستان ،چاپخانەی تیشك ،سلێامنی،
 ،1997ل.41
د.حكمت تۆفیق فكرتو بەختیارزهدیو بەرزان عبدالله :هەمان سەرچاوە،
ل.43
بەختیار عەلی :چۆن پاكێتیامن دۆڕاند ،گۆڤاری (هزر) ،ژمارە ( ،)1هاوینی
 ،1998ل.58
بەختیار عەلی :هەمان سەرچاوە ،ل.71
تشی غیڤارا :حرب الغوار ،ترجمە :د.فۆاد ایوب وعلی الگود ،منشورات
دارالفارابی ،بیروت-لبنان ،الطبعە االولی ،1998 ،ص.14
د.موسا ابراهیم :فیكری سیاسی خۆرئاوا لەمەكیاڤیلی یەوە تاماركس،
وەرگێڕانی :ش��وان ئەحمەد ،دەزگ��ای چ��اپو پەخشی سەردەم،چاپی
یەكەم ،2005،سلێامنی ،ل.65
هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.49
لواودكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص.127
د .فخری الدباغ :الحرب النفسیە ،موسوعە صغیرە ( ،)38منشورات وزارە
الثقافە والفنون ،1979 ،ص.3
پرۆفیسۆر مایكل ماندلبۆم :ئەوئایدیایانەی كەدەستیان بەسەر جیهانداگرت،
وەرگێڕانی گۆران سەباح غەفور،ژمارەی سپاردن  ،690زنجیرە كتێبی دەزگای
توێژینەوەو باڵوكردنەوەی موكریانی ژمارە ـ )192(89ـ چاپی یەكەم ،
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە  ،2006،ل .20
پرۆفیسۆر مایكل ماندلبۆم :سەرچاوەی پێشوو ،ل.22
ارثر مار ویك :الحرب والتحول االجتامعی فی القرن العرشین ،ترجمە :سمیر
عبدالرحیم الچلبی ،دار املامون ،طبع بدار الحریە فی بغداد ،1990،ص.20
ژنان قوربانی یەكەمی دەستی جەنگن :رۆژنامەی راسان ،باڵوكراوەی ڕێكخراوی
راسان ،ژمارە ( ،)59كانونی دووهەمی  ،2007سلێامنی ،دواالپەرە ل.8
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لواو دكتور احمد انور زهران :سەرچاوەی پێشوو ،ص.127
گاستۆن بوتول ـ ئانتۆنی گدینز ـ د.حسێن بەشیریە :كۆمەڵناسی شەر،
وەرگێڕانی :عومەر باڵەكی ،باڵوكراوەكانی مەكتەبی بیروهۆشیاری،2005 ،
سلێامنی ،ل.45
گاستۆن بوتول ـ ئانتۆنی گدینز ـ د.حسێن بەشیریە :كۆمەڵناسی شەر ،ل.98
دكتۆر ساالر باسیرە :جەنگی دوهەمی كەنداو هۆو ئامانجەكانی ،گۆڤاری
سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی كوردستان ،ژمارە  ،2002 ،37باڵوكراوەی
سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی كوردستان ،ل.52
د.فتوح الخرتس واالخرین :الغزو العراقی للكویت (ندوە بحثیە) ،مجلس
الوطنی للثقافە والفنون واالداب–كویت ،سلسلە ( ،)195مارس ،1995ص.47
د.ئ���ەوانو ئەندرسنو د.خەلیل هـ.رەشیدیان :عێراقو بەردەوامی
قەیرانی خۆرهەاڵتی ناوەراست ،وەرگێڕانی :فوئادی تاهیر سادق ،زنجرە
()70ی باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرێتی خانەی وەرگێڕان،چاپخانەی رون،
سلێامنی،ساڵی ،2004ل.201
ریاض العطار :دراس��ات وموضوعات عامە فی شان حقوق االنسان،
مطبوعات مدیریە العامە للطباعە والنرش تسلسل ،الطبعە الثانیە ،مطبعە
ژین ،سلیامنیە ،2002 ،ص.15
ریاض العطار :سەرچاوەی پێشوو ،ل .17
د .فتوح الخرتس واالخرین :سەرچاوەی پێشوو ،ص .52
د .فتوح الخرتس واالخرین :سەرچاوەی پێشوو ،ل.54
هەمان سەرچاوە ،ل .59
د.ساالرحمە سور باسیرە :سەرچاوەی پێشوو ،ل.44
د.فتوح الخرتس واالخرین :سەرچاوەی پێشوو ،ص.47
د .ئەوان و .ئەندرسن ود .خەلیل هـ .رەشیدیان :سەرچاوەی پێشوو ،ل.193
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د.محمد فاضل الجاملی :ماساە الخلیج والهیمنە الغربیە الجدیدە ،مكتبە
متدبولی ،1992 ،ص.16
د.نبیل السامن :امریكا وخفایا حرب الخلیج من كارتر الی بوش ،دائرە
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د .فتوح الخرتس واالخرین  :سەرچاوەی پێشوو ،ص .105
د .ساالرحمە سور باسیرە :سەرچاوەی پێشوو ،ل .45
د.مكرم الطالبانی :سەرچاوەی پێشوو ،ص .13
د .فتوح الخرتس واالخرین :سەرچاوەی پێشوو ،ص .161
د.محمد السید سعید:مستقبل النظام العربی بعد ازمە الخلیج ،مجلس
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د .ئەوانو ئەندرسنو د .خەلیل هـ.رەشیدیان :سەرچاوەی پێشوو ،ل.208
هەمان سەرچاوەی ،ل.195
هەمان سەرچاوە ،ل .194
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میثاق االمم املتحدە .
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د.حسن النافعە :االمم املتحدە فی نصف القرن،،مجلس الوطنی للثقافە
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موسوعە ویكبیدیا،حرب الخلیج الثانیەwww.mawsoah.net،global((،
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العمید الركن نجیب الصالحی:الزلزال ماذا حدث فی العراق بعد االنسحاب
من لكویت،مطبعە خاك،السلیامنیە ،ص.255
هەمان سەرچاوەی ،ل.255
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د.فتوح الخرتس واالخرین :هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.664
هەمان سەرچاوە ،ل.665
لواودكتور احمد انور زهران :هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ص .159
د.محمد السید سعید :مستقبل النظام العربی بعد ازمە الخلیج ،مجلس
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سەرچاوەكان
یەكەم -كتێبە كوردییەكان:
.1ئیلڤن تۆفلەر و هایدی تۆفلەر :جەنگ و دژە جەنگ ،وەرگێڕانی
بۆ فارسی :شهیندفت خوارزمی ،نرش سیمر ،چاپخانە مهارات ،چاپی،3
وەرگێڕانی بۆ كوردی :ئەكرەم ئەحمەد-،دەستنوس. -گاستۆن بۆتۆل:
جەنگ ناسی ،وەرگێڕانی :مەنسور تەیفوری ،لەباڵوكراوەكانی خانەی
وەرگێڕانی وەزارەتی رۆشنبیری.2005 ،
.2د .ئ��ەوان و .ئەندرسن ود .خەلیل هـ .رەشیدیان :عێراق و
بەردەوامی قەیرانی خۆرهەاڵتی ناوەراست ،وەرگێڕانی فوئادی تاهیر
سادق ،زنجرە ( )70ی باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرێتی خانەی وەرگێڕان
،ژمارەی سپاردن (، )407چاپخانەی روون ،سلێامنی ،ساڵی . 2004
.3ج��ۆن ل��ۆك :نامەیەك دەرب���اەی لێكبوردن ،وەرگێڕانی شۆڕش
جوانڕۆیی -فەرشید ئەرشەفی ،لە باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرایەتی
خانەی وەرگێڕان زنجیرە ( ،)32ژمارەی سپاردن /35ی ساڵی ،2004
چاپخانەی تیشك ،سلێامنی ،ساڵی .2004
.4ج���ەودەت ئیسامعیل لوتفی و سیروان ع��ارف :ناسیۆنالیزم و
كەمینەكان لە سیاسەتی نێودەوڵەتاندا ،باڵوكراوەكانی مەكتەبی
بیروهۆشیاری (ی.ن.ك) زنجیرە ،4ژم��ارەی سپاردن (،2002 ،)357
سلێامنی .
.5د .حكمت تۆفیق فكرت :بەختیار زهدیـ بەرزان عبدالله ،جەنگی
كیمیایی و بایۆلۆژی ،باڵوكراوەكانی ئازادیی كوردستان ،ژمارەی
سپاردن  ،44،1997چاپخانەی تیشك ،سلێامنی.
.6رەفیق سابیر :ئیمپراتۆریای مل ،دەربارەی ئیسالم ،خێڵ و ناسیۆنالیزم،
ژمارەی سپاردن (397ی  )2002لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم زنجیرەی(.)186
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.7س���ۆن ت��زۆ :ه��ون��ەری ج��ەن��گ ،وەرگ��ێ��ڕان��ی :رووف حسن ،لە
باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرێتی خانەی وەرگێڕان ،ساڵی .2004
.8فەرید ئەسەسەرد ،ئایین و مەسەلەكانی دیموكراسی و ئینتەر
ناسیۆنالیزم ،باڵوكراوەكانی مەكتەبی بیرو هۆشیاری یەكێتی نیشتامنی
كوردستان ،زنجیرە ( ،)24ساڵی  ،2003سلێامنی.
.9د .كەمال مەزهەر ،رێنسانس لەگەڵ باسێكی تر بە ناوی ئەدیب
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.10كۆمەڵێك نوسەر ،دیالۆگ ،وەرگێڕانی لە فارسییەوە كارزان محمد،
لە باڵوكراوەكانی خانەی قانع زنجیرە ( )25ژمارەی سپاردنی 916ی
وەزارەتی رۆشنبیری ساڵی  ،2005چاپی یەكەم.
.11گاستۆن بوتول و ئانتۆنی گدینز و د.حسێن بەشیریە :كۆمەڵناسی
ش��ەڕ ،وەرگ��ێ��ڕان��ی :ع��وم��ەر ب��اڵ��ەك��ی ،ب�ڵاوك��راوەك��ان��ی مەكتەبی
بیروهۆشیاری ،سلێامنی.2005 ،
.12گاستۆن بۆتۆل :كۆمەڵناسی جەنگ ،وەرگێڕانی :مەنسور تەیفوری،
لە باڵوكراوەكانی خانەی وەرگێڕانی وەزارەت��ی رۆشنبیری ,چاپی
یەكەم ،ساڵی .2006
.13مایكل هۆواردو كارل فۆن كالوزەڤتز :وەرگێڕانی :لە فارسییەوە
كەمال رەشید شەریف ،لە باڵوكراوەكانی مەكتەبی بیر و هۆشیاری
(ی،ن،ك) ،ساڵی .2006
.14پرۆفیسۆر مایكل ماندلبۆم ،ئەوئایدیایانەی كە دەستیان بەسەر
جیهانداگرت ،وەرگێڕانی گۆران سەباح غەفور ،ژمارەی سپاردن ،690
زنجیرە كتێبی دەزگای توێژینەوە و باڵوكردنەوەی موكریانی ژمارە ـ
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 .20رياض العطار :دراس��ات وموضوعات عامة ىف شان حقوق االنسان
،مطبوعات مديرية العامة للطباعة والنرش تسلسل (،)41رقم االيداع (456
لسنة ، )2002الطبعة الثانية  ،2002،مطبعة ذين ،سليامنية .
 .21ا.د .زينب عبدالعزيز:حرب صليبية بكل املقاييس ،دار الكتاب العريب
،دمشق-قاهرة الطبعة االويل .2003
 .22دكتور سامى عصاصة:هل اليهودية التلمودية الدين؟ ،الطبعة
الثانية.1998،
 .23فرانسيس فوكوياما :نهاية التاريخ واالنسان االخري ،ترجمة د.فؤاد شاهني،د.
جميل قاسم،رضا الشايبى ،مركز االمناء القومى ،لبنان ،بريوت،1993،طبعة
االوىل .
 .24د .فتوح الخرتس واالخرين :الغزوالعراقى للكويت (ندوة بحثية) ،مجلس
الوطنى للثقافة والفنون واال داب –كويت ،سلسلة (، )195مارس .1995
 . .25د .فخرى الدباغ :الحرب النفسية ،موسوعة صغرية (،)38منشورات
وزارةةالثقافة والفنون. 1979،
 .26الجرنالكارل فون كالوزەڤیتز  :الوجيز ىف الحرب ،ترجمة اكرم ديرى و
الهيثم االيوىب ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،لبنان ،بريوت .1974،
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 .27كافني راىل  :الغرب والعامل (قسم االول ) ،تاريخ الحضارات من خالل
موضوعات ،ترجمة د .عبدالوهاب محمد املسريى و د .هدى عبدالسميع
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 .30دمحمد محمد صالح :محارضات تطورات االراء القومية ىف اوروبا ،كلية
االداب ،جامعة بغداد.
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االويل .2006،
 .32د.محمد السيد سعيد:مستقبل النطام العريب بعد ازمة الخليج،مجلس
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 .33د.محمد السيد سعيد:مستقبل النطام العريب بعد ازمة الخليج،مجلس
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 .34د .نبيل السامن :امريكا وخفايا حرب الخليج من كارتر اىل بوش ،عامن
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 .35العميد الركن نجيب الصالحى:الزلزال ماذاحدث ىف العراق بعد
االنسحاب من لكويت ،رقم االيداع ،99مطبعة خاك،السليامنية.
 .36دكتور عمرو عبدالسميع  :الحرب ،احاديث الحرب والسالم والدميقراطية
، ،دار املرصية اللبنانية ،طبعة االوىل ،يناير 1998م.
 .37غسان العزى  :سياسة القوة ،مستقبل النضام الدوىل والقوى العضمى
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ژمارە  ،20نیسانی  ،2002لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم .
.43ن��ەری�مان كەركوكی :كەمینە نەتەوەیی وئاینی و مەزهەبییەكانی
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

مارابی

د .عبدلعلی مەجید
جەواد حەیدەری
مقبل
د .سرَ ْ َور َعبدُالله

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102
103

مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی
سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016
2016
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