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بەرایی 

لەسەر  كــورت  مێژوویەكی  نــووســیــنــەوەی  بێگومان 
ملمالنێیەكی بەهێز، كە تا نیو سەدە باڵی بەسەر پەیوەندییە 
نێودەوڵەتیەكاندا كێشابوو، تا ڕاددەیەكی زۆریش شێوە  و 
ڕوخسارەكەی دیاریكرد، نەک ئەركێكی ئاسان نییە، بگرە 
یەكجار  ورد  و  توێژینەوەی  چەندین  چونكە  قورسیشە، 
لەسەر  گەورەتر،  كتێبەش  ئەو  قەبارەی  لە  زۆر  بەرچاو، 
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كەسایەتییە  ملمالنێ  و  قــەیــران  و  ڕووداو  و  ســەرجــەم 
گرنكەكانی ئەو سەردەمە كراون. جگە لەوانەش گفتوگۆ  و 
مشتومڕی زانستیی پارێزراو هەبوون، كە زۆربەی جار بە 
لەسەر هەموو ڕووەكانی جەنگی  یەكتری  گوناهباركردنی 
لە كۆتا ساڵەكانیشدا ئەم گفتوگۆیانە  سارد ئەنجامدراون، 
دەوڵەمەندتر  و چڕتربوونەوە، ئەوەش بەهۆی ئاشكرابوون  
لە  نهێنینەكانی  بەڵگەنامە  ئــەو  لەسەر  پەردەهەڵماڵین  و 
ڕووسیا   و  یەكگرتوەكان   ویالیەتە  پارێزراوەكانی  تۆمارە 
پاشان  هەبوون،  هتددا  چین..  ئەورووپا  و  ڕۆژهەاڵتی  و 
سارد،  جەنگی  لەسەر  دواوشــە  لە  نییە  بریتی  كتێبە  ئەم 
یان باسێكی مێژوویی تەواو لەسەر ئەو ملمالنێ ئاڵۆز  و 
فرەالیەنە، یان لەگەڵ بەدیهێنانی ئامانجە گشتیەكان بۆ ئەو 
تێڕوانینێكی  پێشكەشكردنی  من  ئامانجی  بەڵكو  زنجیرەیە، 
یان  خوێندكارێك،  هەر  كە  تێڕوانینێك،  وردە.  و  فــراوان  
كتێبە  ئــەو  تێبگات.  لـێی  بەئاسانی  بتوانێت  خوێنەرێك 
لەماوەی  كە  ســارد،  جەنگی  لەسەر  گشتیە  كورتەیەكی 
ساڵی 1945ەوە، درێژ دەبێتەوە تا كۆتا چارەسەر لەسەر 
ـ سۆڤیەتی لەساڵی 1990.  ڕووبەڕووبوونەوەی ئەمەریكیـ 
ئەم كتێبە تیشك دەخاتە سەر ڕووداو  و  ملمالنێ  و دۆسیە 
گرنگترین  و  لە  هەندێك  بە  پشتبەستن  بە  سەرەكییەكان. 
هەموو  پێش  ســارد.  جەنگی  لەسەر  توێژینەوە  نوێترین 
بەردەمی  بخەمە  گرنگەكان  مەسەلە  هەوڵمداوە  شتێكیش 
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خوێنەر، بۆئەوەی بتوانێت لێی تێبگات  و هەڵسەنگاندنێكی 
تەواو بۆ ئەو ڕووداوە مێژووییانە بكەم .

هەر بەهۆی سروشتی دۆخەكەش، ناچاربووم هەندێك 
جار بڕیاری گرنگ  و قورس بدەم دەربارەی چاوپۆشین  و 
فەرامۆشكردنی هەندێك زانیاری دەربارەی ئەو ملمالنێیە، 
گۆی  هەموو  و  خایاند  نیوی  دەیــە  و  چــوار  نزیكەی  كە 
وایكرد هەندێك ڕووداوی گرنگ  ئەمەش  تەنییەوە.  زەوی 
زۆر  به ناچاری  و  هەندێكیش  و  بەجیێبهێڵم   بۆشایی  بە 
سارد  جەنگی  لە  بڕیامدا  هەروەها  بخەمەڕوو،  بەكورتی 
گرنگییەكی زۆر بە ڕەهەندە سەربازییەكان نەدەم. هۆكاری 
ئەمەش بەشێكی دەگەڕێتەوە بۆ دابینكردنی شوێن بۆ ئەو 
لەسەر هەردوو  لەو زنجیرەیە  تردا،  لە دوو كتێبی  بابەتە 
پێشكەشمكردووە  و  ئەوەی  بۆیە  ڤێتنام،  و  كۆریا   جەنگی 
جەنگی  لەسەر  كورتە(  زۆر  )پێشەكییەكی  دەیخەمەڕوو 
كتێبە  ئەو  دیــارە.  ناوونیشانەكەدا  لە  ئەوەی  وەك  سارد. 
هەوڵێكە بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەكان )چۆن، كەی ، بۆچی، 

جەنگی سارد دەستی پێكرد؟(.
دووەم  جیهانی  جەنگی  دوای  و  ئەورووپا  لە  سەرەتا 
بۆچی  گــرتــەوە؟  جیهانی  ـــەی  زۆرب دواتـــر  دەستیپێكرد، 
هــات؟  كۆتایی  نــەكــراوە  پێشبینی  كتوپڕە  و  شێوە  بــەو 

دەرئەنجامەكانی چیبوون؟
سوپاسگوزارم بۆ هەریەك لە ڕۆبرت زیجر  و لۆرانس 
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و  دەستنووس   هەریەكەیان  كە  لیفلەر،  میلفین  فریدمان  و 
بەپێزی  بۆچوونی  و  پێشنیار   خوێندەوە  و  بەراییەكەیان 
سوپاسی  هەروەها  باشتركردنی،  بۆ  خستەسەر  خۆیان 
)ڕیبیكا ئەوكونور( دەكەم بۆ ئامۆژگاری  و پشتیوانیيەكانی 
لە  نووسین  دەستەی  ئەندامانی  سەرجەم  لە  جگە  بــۆم، 
خانەی ئەكسفۆرد یونیڤێرستی پرێس، كە وایان کرد چێژ 

لەكاركردن لەم كێتبەدا وەربگرم. 
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 بەشی یەکەم

جەنگی جیهانیی دووەم و
تێكشكاندنی سیستمی كۆن
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ســاردەوە،  جەنگی  لەبارەی  گفتوگۆیەك  هیچ  بێگومان 
ئەنجامنادرێت،  دووەم  جیهانیی  جەنگی  باسكردنی  بەبێ  
مێژوویی  لــە  پــێــوەرێــك  هــەمــوو  بــە  جەنگە،  ــەو  ئ چونكە 
ملمالنێ   كارەساتبارترین  گەورەترین  و  بە  مرۆڤایەتیدا 
بووە  بێشومار  ــەکــی  ڕاددەی بە  چونکە  هــەژمــاردەكــرێــت، 
لە  پشێوی  و  بێبەشبوون  خاپووركردن  و  مردن  و  هۆی 

سەرتاسەری جیهاندا.
ــت" ئــەو  ــێ ــاتــرســۆن( دەڵ ــاس جــی ب ــۆم مــێــژوونــوس )ت
1939ـ1945  سااڵنی  لەنێوان  کە  ترسناكەی،  كارەساتە 
بوو،  قووڵ  و سەرتاسەری  زۆر  گرتەوە،  هەموو جیهانی 
تەنیا  نەك  ســەراوژووركــرد،  جیهانی  گشت  شێوازاێک  بە 
هەر جیهانی مرۆڤەكان بە كرێكار  و جووتیار  و بازرگان  و 
ڕووناكبیر  و بەرهەمهێنەرانەوە، یان تەنیا جیهانە سەربازییە 
فڕۆكەوانەكانی  نازی  و  بە  بەهێزەکەی سەر  لەڕادەبەدەر 
لەمانەش،  زیــاتــر  بەڵكو  ــی،  ــۆن ژاپ خــۆكــوژی  كامیكازیی 
هەروەها بووە هۆی هەڵوەشاندنەوەی جیهانی سیاسەتەكان 
بــاوەكــان  و دامــــەزراوە  و  فــەرمــانــڕەوایــەتــی  و نەریتە   و 
چینە  و  بازرگانیكردن   و  دڵسۆزی   و  هاوپەیمانییەتییەكان  
یەكجار  دۆخێكی  جەنگە  ئەو  گرتەوە.  كۆمەاڵیەتیەكانیشی 
پێكدانانی هێزە  وایكرد ملمالنێ  و  ئاراوە  و  هێنایە  خراپی 
زەبەالحەكان تا ڕاددەیەكی زۆر ئەگەری ڕوودانی هەبێت.
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ئاوەژووبوونی جیهان
جەنگ، بووە هۆی كوژرانی نزیكەی )60( ملیۆن كەس، 
شكستخواردوو  الیەنی  بــوون.  سادە  هاوواڵتیی  سێیەكی 
لەو جەنگە، لە ئەڵمانیا  و ژاپۆن  و ئیتاڵیا پێكهاتبوون، بەو 
هۆیەوە ژماریەكی زۆر لە هاوواڵتیانیان گیانیان لەدەستدا. 
زیاتر  ژمــارەیــەكــی  هاوپەیمانان  واتــا  بــــراوەش:  الیــەنــی 
كوژراویان هەبووە، چونكە نزیكەی )35( ملیۆن هاوواڵتی 
بەهۆی ئەو جەنگەوە گیانیان لەدەستدا. ڕێژەی قوربانیان 
ئەوەندە زۆربوو، كە لەژماردن نایەن. نزیكەی )%10-20(
پۆڵەندا  یەكێتیی سۆڤیەت  و  دانیشتووانی  ی كۆی گشتیی 
لە  گشتی  كۆی  ژمــارەی  لەدەستدا.  گیانیان  یوگسالڤیا  و 
واڵتانی ئەڵمانیا  و ئیتاڵیا  و نەمسا  و ژاپۆن  و چین گەیشتە 
)%6-4(. دیارە سەرژمێریكردنی قوربانیانی ئەو كارەساتە 
جیهانییە لە سەرووی هەموو هەوڵێكەوەیە، بۆیە تائێستاش  
و دوای تێپەڕبوونی دوو نەوە لە كۆتاییهاتن بەو جەنگە،  
سەرژمێریەكی تەواوی زیانی گیانی بە ڕاستی  و دروستی 
جەنگەكەش  كۆتایی  دوای  چــۆن  وەك  نـــەدراوە.  ئەنجام 

ڕاستەوخۆ هەر نەزانرا.
كیشوەری  زۆری  ــەی  زۆرب وێرانكاری  جەنگ،  دوای 
ــــووەوه . )ویـــنـــســـتـــون چـــەرچـــڵ(  ــــب ــــرت ئـــــەورووپـــــای گ
كە  بەهێز،  وشەیەكی  چەند  بە  بەریتانیا  سەرۆكوەزیرانی 
هەر لە وتەكانی ئەو دەچێت، بەم شێوەیە وەسفی جەنگەكە 
و  گۆڕستان  پاشماوەی  لە  پارچەیەك  دەڵێت"  دەكــات  و 
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گوزارشتی  بەپێی  كینە(  ڕق  و  و  پەتا   بۆ  بەپیت  خاكێكی 
سەرتاپا  خاكێكی  بووە  بەرلین  پەیامنێر"  شیرەری  ویلیام 
وێرانە، پێموایە وێرانكاری لەو جۆرە  و بەو چوارچێوەیە 

هەرگیز لەوەوپێش ڕووینەداوە(..
ـــاوەڕاســـت  و  ــی ن ــان ــیــدا گــەورەتــریــن شــارەک لــەڕاســت
تووشی  ــەكــەوە  ڕووی هەموو  لە  ــا،  ــەورووپ ئ ڕۆژهــەاڵتــی 
باڵەخانە  و  لــە)90%(  چونكە  هاتن،  وێرانكاری  زۆرترین 
هامبۆرگ،  دۆسلدۆرف  و  كۆڵۆنیا  و  لە  هەریەك  بیناكانی 
بەهۆی بۆردومانی چڕی فڕۆكەكان لەگەڵ زەوی تەختكران.
)%70(ی بیناكانی ناوەڕاستی ڤیەننا ڕووخان. لە وارشۆش، 
بەشێوەیەكی  ئەڵمانەكان   ، هیرشی  جۆن  وتەكانی  بەپێی 
هەڕەمەكی كۆاڵن بە كۆاڵن  و گــەڕەك بە گــەڕەك  و ماڵ 
ڕووخا  هەیكەلی  مانەوەی  لە  جگە  كاولدەكرد،  ماڵیان  بە 
ئەمەریكا  باڵیۆزی  نەدەبینرا(.  تر  جیاوازییەكی  هیچی  و 
كاتێك   1945 ساڵی  یۆلیۆی  لە  دەڵێت"   بلیس(  )ئارسەر 
گۆشتی  سووتاویی  مردن  و  بۆنی  شارەكە،  ناو  چووینە 
ناو  ئێمە چووبینەتە  دەچــوو  ــەوە  ل هــەر  دەهـــات.  مــرۆڤ 
شاری مردووان(. لە فەڕەنساش نیوەی بینا  و باڵەخانەكانی 
دەوڵەت بەتەواوی یان هەندێكی ڕووخان. لە یۆنان ڕێژەكە 
تەنیا  لە بەریتانیاش، كە داگیرنەكراو  تەنانەت  كەمتر بوو، 
فڕۆكە  بۆردومانی  بەهۆی  بەاڵم  سەری،  دەكرایە  هێرش 
هەمان  لە  بەركەوت.  گــەورەی  زۆر  زیانی  نازییەكانەوە، 
نەتەوەییش  و سامانی  لە سەروەت   گەورەی  زیانی  كاتدا 
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بەركەوت، بەاڵم زیانەكانی یەكێتیی سۆڤیەت لە هەموویان 
گەورەتر  و زیاتر بوون. زیاتر لە )25( ملیۆن كەس گیانیان 
لەدەستدا  و )25( ملیۆنی دیکەش ئاوارە  و دەربەدەربوون. 
)6( ملیۆن بینا  و باڵەخانە ڕووخێنران. زۆربەی كارگە  و 
كێڵگە  و زەویە كشتوكاڵییەكان تەختكران. لە سەرتاسەری 
جەنگەوە  بەهۆی  كەس  ملیۆن   )50( نزیكەی  ئەورووپادا 
ملیۆن   )16( بە  سەركەوتوو  هاوپەیمانانی  ئــاوارەبــوون، 
لە  كــەمــێــك  ـــەوەی  ـــۆئ ب )ئـــــاوارەکـــــان(،  دەوت  كــەســیــان 

نەهامەتییەكان كەمبكەنەوە.
لە ئاسیاش دۆخەكە بە هەمان شێوە لەوپەڕی خراپیدا بوو. 
شارەكانی ژاپۆن بەهۆی بۆردمانی فرۆكە ئەمەریكییەكانەوە 
شارەكان  لە  كاولكاری  ڕێــژەی  وێرانبوون  و  بــەتــەواوی 
گەیشتبووە لە 40 %. شاری تۆكیۆ، كە گەورەترین شاری 
ژاپۆن بوو، لەالیەن هاوپەیمانانەوە زۆر بەتوندی بۆردومان 
كەچی  تەختبوون.  بــەتــەواوی  بیناكانی  نیوەی  ــرا  و  دەك
هەریەك لە شارەكانی هیرۆشیما  و ناكازاكی چارەنووسێكی 
ئەتۆمی  بۆمبی  دوو  بە  چونكە  هەبوو،  خراپیان  یەكجار 
لە  جەنگ  بە  كۆتاییهێنان  هۆی  بــووە  و  كــران   بۆردومان 
بەتەواوی  شارەكە  هەردوو  سڕینەوەی  هادی  و  زەریای 
بڕیاری  واڵتە  ئەو  فەرماندەكانی  تا  زەوی.  لەسەر ڕووی 
خۆبەدەستەوەدانیان دا، نزیكەی )9( ملیۆن ژاپۆنی ئاوارە  و 
دەربەدەر بوون. لە چینیش كە شەڕ تێیدا دەیەیەكی خایاند، 
وێرانکرد.  بــه تــەواوی  پیشەسازی  مەنشوریای  ناوچەی 
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چەندین كێڵگەی سەر ڕووباری زەرد بە الفا و نوقمبوون 
ڕاستەوخۆ  و  بە  ئەندۆنووسی  ملیۆن  چــوار  نزیكەی   و 
جەنگ  بەهۆی  جەنگە.  ئەو  قوربانیی  بوونە  ناڕاستەوخۆ 
قوربانیی  بوونە  هیندییش  ملیۆن  یەك  1943دا،  ساڵی  لە 
برسیەتی، لەدوای ئەوێش دوو ملیۆن هیندی-چین لەدوای 
ئەو  هەرچەندە  هەبوو.  چارەنووسیان  هەمان  ساڵدا  دوو 
ڕەشبگیریە گەورەیە بەشی باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیای 
بۆرما  فلیپین  و  وەك  تری  ناوچەكانی  بــەاڵم  نەگرتەوە، 
قۆناغەكانی  لــەدوا  چونكە  نەبوو،  چارەنووسیان  هەمان 
ئەو ملمالنێیە زیاتر لە %80ی بیناكانی مانێالی پایتەختی 
هەمان  بە  خاپووركران،  هەڕەمەكی  شێوەیەكی  بە  فلیپین 
بەپێی  بۆرما.  لە  دڕندەیی  ئەوپەڕی  گەیشتە  شێوە جەنگ 
شایەتیی با ماوی فەرماندەی جەنگ )بەشێكی زۆری واڵت، 

بووە پارچەیەك لە خاشاك  و پاشماوە(.
كە  كاولكاری،  مــردن  و  فــراوانــەی  چوارچێوە  ئــەو 
جەنگ لەدوای خۆی بەجێیهێشت، نەك هەر بووە هۆی 
وێرانبوونی بەشی هەرەزۆری ئەورووپا  و ئاسیا، بەڵكو 
بە هەمان شێوە سیستمی كۆنی نێودەوڵەتیشی بەتەواوی 
ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزیــری  یــاریــدەدەری  تێكشكاند. 
)دین ئەتیشستیون( دەڵێت" ئەو سیستمه  جیهانیيەی، كە 
هەر لە سەدەی نۆزدەوە بۆمان بەجێمابوو، بەتەواوی 
نێودەوڵەتییەی  سیستمە  ئــەو  لەڕاستیدا  هەڵتەكاند.. 
پێنج  درێژایی  بە  چەسپا  و  ئەورووپا  ــەری  دەوروب لە 
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هەموو  بەسەر  بوو  هەژمووندار  ڕابــردوو  ساڵی  سەد 
لەبری  لەبارچوو.  بەتەواوی  شەووڕۆژێكدا  لە  جیهان، 
قەبارەی  بە  گــەورەتــر،  یەك  لە  یەك  هێزی  دوو  ئــەو، 
كیشوەرێك بەدیاركەوتن. هەر دوو هێزه كه  گەورەبوون 
نوێ   جیهانیی  سیستمێكی  دەیویست  هەریەكەشیان   و 
بەهاكانی  و  ــارەزو و  ئ و  ویست   لەگەڵ  كە  بسەپێنێت، 
جیهانی  جــەنــگــی  كــە  كــاتــێــك  بــۆیــە  بگونجێت،  خـــۆی 
گەیشتە دواقۆناغەكانی، الی هەركەسێك کە گرنگی بە 
سیاسەتی جیهانی دەدا، ئاشكرا و  ڕوونبوو، كە ویالیەتە 
زۆرترین  خاوەن  سۆڤیەتی  یەكێتیی  یەكگرتووەكان  و 
ئابووری  و دیبلۆماسین. ئەو دوو  كارتی سەربازی  و 
هاوپەیمانە )ویالیەتە یەكگرتووەكان  و یەكێتیی سۆڤیەتی( 
لەسەر  رێککەوتن  ڕكــابــەر،  دوو  بــوونــە  دواتـــر  كــە   ،
بەدیهێنانی یەك ئامانج، ئەویش: پێویستە بەزووترین كات 
ڕواڵەتی دەەسەاڵت  و سەقامگیری بگەڕێتەوە بۆ جیهان، 
زەرەرمەندبوون  ڕاستەوخۆ  ناوچانەی  لەو  تەنها  نەك 
بە جەنگ، بەڵكو لەسەر ئاستێكی فراوانتر بۆ سیستمی 
نێودەوڵەتی. هەرچەندە ئەركێكی زۆر خێرا بوو، كەچی 
جرۆ(  )جۆزیڤ  بوو.  قورس  زۆریــش  كاتدا  هەمان  لە 
یۆنیۆی  لە  ئەمەریكا  دەرەوەی  ـــی  وەزارەت بریكاری 
1945 هۆشداری دا لەبارەی )ئەو پشێوییە دەبێتە هۆی 
تەنگژەی ئابووری  و پشێویی سیاسییش دێنێتە ئاراوە، 

كە ئێستا باڵی بەسەر دۆخەكەدا كێشاوە(.



ڕۆبەرت جەی مەكمان 18

ڕاستەوخۆی سەرهەڵدانی جەنگی سارد،  ڕەگوڕیشەی 
بەهۆی  مــانــدوو  جیهانی  دوو  دابڕینی  بــۆ  دەگــەڕێــتــەوە 
بۆ  پێچەوانە  دیــدی  كاولكاری  و  جیهانی  و  ملمالنێیەكی 
سیستمی نێودەوڵەتی. كە هەریەك لە ئەمەریكا  و سۆڤیەت 
دەیانویست بەسەر ئەو جیهانە شێواو و پارچەپارچەبووەی 
كە  دیــاربــوو،  ــی  ــەڕوون ب بــۆیــە  بیسەپێنن،  جــەنــگ   دوای 
هەركاتێك  چونكە  ڕوودەدات،  شێوەیە  لەو  ملمالنێیەكی 
سیستمی نێودەوڵەتی سەپێنرا و لەگەڵ ئەو هاوسەنگییەی لە 
سیستمە بەهێزەكاندا هەیە، ئەوا سیستمی كۆن سەراوژێر 
دەبێت، شتێكی سروشتییە پێشبینیی ئەو جۆرە ڕوودانەش 
توند  و  ئەو پرۆسە گۆڕانكارییە  بەهۆی ڕوودانی  بكرێت، 
لەناكاوانەدا. دواتر ئەو گومان  و پشێوی  و كێبڕكێیەی دوای 
نێوان  پەیوەندییەكانی  بەسەر  باڵی  جەنگ،  كۆتاییهاتنی 
ویالیەتە یەكگرتوەكان  و یەكێتیی سۆڤیەتدا كێشابوو ، ئەمە 
فاكتەرەكانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  نەبوو، كەچی  كتوپڕ  شتێكی 
وەكو )پلە(  و )چوارچێوە(  و دەرئەنجامەكانی ئەو ملمالنێیە 
تەنیا  بەواقیعیبوونی  ناتوانرێت  )ماوەكەی(  بەتایبەتییش   و 
هێزێك شیبكرێتەوە. بەهەرحاڵ مێژوو پڕە لە نموونە لەسەر 
هاریكارییان  لەیەكتێگەیشتن  و  ڕێگەی  كە  زەبەالح،  هێزی 
گرتووه تەبەر  و كاركردنی بە ڕێگەی هاوكاریكردنی یەكتری 
ئامانجیان چەسپاندنی  هەڵبژاردووە، چونكە  لەبری جەنگ 
سیستمێكی نێودەوڵەتی بووە، تا ببێتە مایەی ڕەزامەندیی 

هەموو الیەك.
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بۆ  هــاوبــەشــیــان  )ســـەروەریـــی  ــژەرەكــان چەمكی  ــوێ ت
ئەو  بە مەبەستی وەسفكردنی  بەكارهێناوە،  زلهێزەكانیان( 
جۆرە سیستمە، بەاڵم سەرباری ئومێدی هەندێك بەرپرسی 
ئەو  ئەمجارە  ئەمەریكا  و سۆڤیەت، كەچی  لە  دیار  بااڵ  و 
دەگەڕێتەوە  هۆكارەكەشی  بەدینەهات،  سیستمە  جــۆرە 
دەتوانرێت  بەاڵم  سارد،  جەنگی  مەسەلەی  جەوهەری  بۆ 
دامــــەزراوەی  و  پێداویستی   ئــامــانــج  و  بڵێن:  بــەكــورتــی 
ــوان ویــالیــەتــە  ــێ فــەرمــانــڕەوایــی  و ئــایــدیــۆلــۆژیــاكــانــی ن
یەكگرتوەكان  و یەكێتیی سۆڤیەت، زۆر بەزەقی دیاربوون، 
ئەمەش بووە هۆی ئەوەی هەڵوێستە ناجێگیرەكان بگۆڕێن 
و  سارد  جەنگی  پێیدەڵێن  كە  ڕووبەڕووبوونەوەیەك،  بۆ 

چوار دەیەی خایاند .

دید  و تێڕوانینی ئەمەریكا بۆ سیستمی دوای جەنگ
كەم  ڕێژەیەكی  بە  ئەمەریكا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 
بێتەدەرەوە،  جەنگ  زیانەكانی  پاشماوە  و  لەناو  توانیی 
دەریــاوانــی  ســەربــاز  و  هــەزار   400 نزیكەی  هەرچەندە 
کوژران و نزیكەی سێ  چارەکیان لە گۆڕەپانەكانی شەڕدا 
لەدەستدا، بەاڵم بەدڵنیایەوە ئەو ژمارەیە بە بەراورد لەگەڵ 
واڵتانی تر، دەكاتە لەسەدا یەك، لە كۆی گشتیی قوربانییان 
 و زیانەكانی جەنگ  و كەمتر لە دوو لە سەدیش، بە بەراورد 
لەگەڵ زیانە مرۆییەكانی هاوپەیمانان و یەكێتیی سۆڤیەت، 
هەروەها بە بەراورد لەگەڵ قوربانیانی واڵتانی ئەورووپا  و 
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ڕۆژهەاڵتی ئاسیا  و باكووری ئەفریقیا  و چەند ناوچەیەكی 
تر هەر زۆر كەم بووە. لە ئەمەریكا جەنگ نەبووە مایەی 
زیاتربوونی  هۆی  بــووە  بەڵكو  بێبەشبوون،  نەهامەتی  و 
 ،1945  - 1941 سااڵنی  لەنێوان  ناوخۆیی  بەرهەمهێنانی 
ئەمەش ئابوورییەكی پڕبەرهەمی هێنایەكایەوە  و بەتەواوی 
بێكاری لەناوبرد. كە دەمێك بوو تاڵی  و نەهامەتی و بێكاری 
هەلی  كێشابوو.  ئەمەریكیدا  هاوواڵتیانی  بــەســەر  باڵی 
سااڵنی  لە  بــەرزبــووه وە،  بەرچاو  بەشێوەیەكی  كاركردن 
خۆیان  ناوخۆییدا  بــەرەی  لەناو  ئەمەریكییەكان  و  جەنگ  
بەئاسانی كار بدۆزنەوە  بینییەوە، كە دەتوانن  بە جۆرێك 
و كەلوپەلی ڕۆژانەیان بكڕن  و دابینی بكەن. بەڕێوەبەری 
گەلی  دەڵێت"  بارەیەوە  لەو  كاروباری جەنگ  نووسینگەی 
كێشمەكێشێكی سوودبەخشەوە،  ناو  كەوتووه تە  ئەمەریكا 
سەرووی  ئاستی  لە  خۆی  چۆن  فێرببێت  وایكردووە  كە 
پەنجا لە سەدا بژێنێت، بە بەراورد لەگەڵ ژیانی پێشووتری(.
تازەهەڵبژێردراوی  1945، سەرۆكی  لە مارسی ساڵی 
واقیعێكی  لــە  بــاســی  ــان(  ــروم ت ئیس  ـــاری  )ه ئــەمــەریــكــی 
وەك  تەنیا  نەك  ئێمە  وتی"  كاتێك  كرد،  ئاشکرا  و  ڕوون 
بووینە  بەڵكو  هاتینەدەر،  جەنگە  لەو  نەتەوە  بەهێزترین 
لەگەڵ  كەچی  مــێــژوو.(  درێــژایــی  بــە  نــەتــەوە  بەهێزترین 
جەنگەوە  بەهۆی  ئەمەریكا  سوودانەی  ئەو  نە  ئەوەشدا، 
بەرهەمهێناندا  لە  بــەرزەی  ئاسته   ئەو  نە  دەستیكەوتن  و، 
دوژمنانی  دژی  ملمالنێكەی  دوای  دەستەبەریكردبوو، 
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داگیركەر. ئەمانە هیچیان ئەو گومان  و ترسەی نەڕەواندەوە 
جەنگ.  دوای  نوێی  جیهانێكی  دروستبوونی  بە  سەبارەت 
هێرشەكەی ژاپۆن بۆ سەر بیرل هاربر، بەتەواوی وەهمی 
لەدوای  هەر  كە  لەناوبرد،  ئەمەریكییەكانی  خۆقاییمكردنی 
جەنگی ناپۆلینی سەرەتای سەدەی نۆزدەوە خەونیان پێوە 
دەبینی. دەكرێت هەوەسی پاراستنی ئارامیی ناوخۆیی، كە 
بنچینەی سەرەكیی سیاسەتی دەرەوە  و بەرگریی ئەمەریكا 
شێوەیەش  بــەو  هــەر  جەنگ ،  ســەردەمــی  بەدرێژایی  بــوو 
لەسەری دەڕۆیشت، بەندبن بەو ڕووداوانەی، كە دواجار 
ئەو خورافیاتە  و خەیااڵنەی پەرش  و باڵوكرد  و لە حەوتی 
ژاپــۆن  هێرشەكەی  لەگەڵ   ،  1941 ساڵی  دیسەمبەری 
پێشبینیی  ئەمەریكا، هەرگیز  گەلی  پێشتر  ترۆپك.  گەیشتە 
هێرشێكی لەو جۆرە  و ڕاستەوخۆییەیان نەكردبوو بۆ سەر 

خاك  و دانیشتووانەكەیان. 
چاودێرانی ستراتیژی لەو هێرشە چاونەترسەی ژاپۆن، 
چەندین پەند  و وانەیان وەگرت، هەر وانەیەكیش چەندین 
كاری داهاتووی بەدوای خۆیدا هێنا. یەكەم : ئەمەریكییەكان 
هێزی  بەتایبەتییش  تەكنەلۆژیا  و  كە  بڕوایەی،  ئەو  هاتنە 
ئاسمانی، گۆی زەوی بە ڕاددەیەك بچووك كردووه تەوە، كە 
هێزێكی ئاسمانیی ئەمەریكی لە هەردوو جەمسەری زەریاكە 
لەبەرامبەر هەر هێرشێكی  نییە،  تەواوی  پاراستنی  توانای 
دەرەكی. ئاساییشی ڕاستەقینە ئێستا بریتییە لە بەرگریكردن 
لە دووریی كەنارەكانی ئەمەریكا، یان دەبێت بە شێوەیەكی 
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قووڵتر بەرگری بكرێت  و فراوانتر بكرێت. ئەمە بە زمانی 
لە  بەرگری  بەرپرسانی  وایكرد  چەمكەش  ئەو  سەربازی. 
دامەزراندنی  داوای  ترومان  ئیدارەی ڕۆزفێلت  و  هەردوو 
ئاسمانی   بنكەی  كە  بكەن،  جیهانیی سەرتاسەری  تۆڕێكی 
بۆ  بكەن،  دانوستاندن  لەوەش  جگە  بگرێتەوە.  دەریایی  و 
دەستەبەركردنی مافی پەڕینەوەی هێزە سەربازییەكان بە 
هەنگاوەش  ئەو  تەنگانەدا.  كاتی  لە  بەرفراوان  شێوەیەكی 
وایدەكرد ئەمەریكا بتوانێت ئاسانتر هێزەكانی باڵوبكاتەوە 
هەیە،  كێشەیان  دروستبوونی  ئــەگــەری  ناوچانەی  لــەو 
لە  هەردوژمنێك  بەرنگاربوونەوەی  یــان  ڕێگەگرتن،  بۆ 
و  ئەوتۆ   هێزێكی  خــاوەن  ببێتە  ــەوەی  ئ پێش  داهــاتــوودا، 
هێرش بكاتە سەر خاكی ئەمەریكا. لێرەدا دەتوانین ڕاددەی 
بەرفراوانیی داواكارییەكانی ئەمەریكا، بەتایبەتییش لە بنكە 
سەربازییەكان بزانین بە لیستی ئەو شوێنانەی، كە پێویستە 
لە ساڵی  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزارەتــی  كە  لێبێت.  بنكەی 
كەنەدا،  )بۆرما،  لە  هەریەك  كــردووە  و  ئامادەی   1946
و  ئیكوادۆر   گرینالند،  كوبا،  نیوزلەندە،  فیجی،  دورگەكانی 
و  ئایسلەندا  و  مەغریب  و سەنگال   لە  فەڕەنسا  پاراستنی 

لیبریا  و پەنەما  و پیرۆ  و دورگەكانی ئازور(.
بــۆ فــراوانــكــردنــی چــوارچــێــوەكــە، گــەورەبــەرپــرســانــی 
هێزی  نابێت  كە  بڕیاریاندا،  ئەمەریكا  ناوخۆی  ستراتیژیی 
لەسەر  بچووكبكرێتەوە  و هەموویان كۆكبوون  سەربازی 
ببێتە  ئەمەریكی  ســەربــازیــی  هێزی  دەبــێــت  كــە  ـــەوەی،  ئ
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ڕەگەزێكی جەوهەری لەناو سیستمی نوێی جیهانیدا، پاشان 
هەردوو ئیدارەی فرانكلین دی رۆزفێلت  و هاری ئیس ترومان 
سوربوون لەسەر پاراستنی هێزی دەریای  و ئاسمانی بە 
باشترین شێوە، بەمەش توانییان هێزێكی سەربازیی بەهێزتر 
لە زەریای هێمن جێگیربكەن  و هەژموونی خۆیان بەسەر 
سەرەكی  ڕۆڵێكی  هەروەها  بسەپێنن،  ڕۆژئاوادا  نیوەگۆی 
بگێڕن لە داگیركردنی واڵتانی شكستخواردوو: وەك ئیتاڵیا 
مەسەلەی  بەتەواوی  دواتر  ژاپۆن.  و  نەمسا   و  ئەڵمانیا    و 
دەستپێكردنی  پێش  تەنانەت  قۆرخكرد،  ئەتۆمی  بۆمبی 
هەر  ئەمەریكا  سەربازییەكانی  پالنە  ســاردیــش،  جەنگی 
بە  بوو  مەبەستیان  دەكــرد  و  خۆیان  كــاری  شێوەیە  بەو 

هەرنرخێك بێت ئاساییشی واڵتەكەیان بپارێزن.
نەتەوەیی،  ئاساییشی  مەسەلەی  بۆ  فراوانە  دیدە  ئەو 
سیاسەتەكانی  داڕێژەرانی  كرد.  بەهێزتر  سێیەمی  وانەی 
لە جەنگی  زیاتر  پەیداكردنی شارەزایی  بەهۆی  ئەمەریكا، 
هیچ  نەدا،  ڕێگەیان  تر  جارێكی  هەرگیز  جیهاندا،  دووەمی 
هاوپەیمانییەتییەك  هەر  بەستنی  یان  دوژمنكار،  واڵتێكی 
وا بكات دەستیانبگرێت. هەر ئەوەش بوو وایكرد بتوانێت 
دەستبگرێت بەسەر سامان  و سەرچاوەكانی ئەورووپا  و 

ڕۆژهەاڵتی ئاسیادا.
شارەزایانی  ئــەوەی  وەك  ئۆراسیا:  ناوچەی  ناوەندی 
دەستكەوتی  گــەورەتــریــن  پێیدەڵێن:  سیاسی  جوگرافیی 
ستراتیژیی ئابووری بوو. لەبەر دەوڵەمەندی بە سەرچاوەی 
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سروشتی، بۆیە ببووە ژێرخانێكی پێشكەوتووی پیشەسازی  
و كرێكاری بەهرەمەند  و دامەزراوەی سەربازیی پێشكەوتوو. 
لەناو  هەستیار  و  گرنگ   خاڵێكی  ببێتە  وایــكــرد،  ئەمەش 
لە ڕووداوە كارەساتبارەكانی سااڵنی  هێزە جیهانییەكاندا. 
ـــەوت، چونكە  دەرك بە ڕوونــی  ئەمە  1940ـــــ1941یـــش، 
كاتێك هێزەكانی داگیركەر لە سەرەتای چلەكاندا كۆنتڕۆڵی 
زۆربەی ئۆراسیای كردبوو، توانیبووی دەستبگرێت بەسەر 
ئابووریی  لەرزاندنی  بە جەنگ  و  درێژدەدان  فاكتەرەكانی 
جیهانی  و ئەنجامدانی تاوانی قێزەوەن دژی مرۆڤایەتی. جگە 
لە هەبوونی هەڕەشەی بەردەوام  و لەكۆتایشدا هێرشكردنە 
سەر جیهانی ڕۆژئاوا، بۆیە بەرپرسان لە بەرگریی ئەمەریكی 
هەبوو،  ئه وه یان  ترسی  كــارە  ئەو  دووبــارەبــوونــەوەی  لە 
نەك جارێكی تر سیستمی نێودەوڵەتی بكەوێتە ناو ئاڵۆزی  
جیهانیش  هێزی  تـــەرازووی  و  توند   ناسەقامگیریەكی  و 
بەرەو ئاستێكی مەترسیدار بڕوات. بەمەش سەقامگیری  و 
مەترسییەكی  دەكەوێتە  ویالیەتەیەكگرتووەكان  ئاساییشی 
ڕێگەش  ئەگەر  تەنانەت  لەوانەش:  جگە  زۆرەوە،  یەكجار 
بگیرێت لە ئەگەری پەالماردانی ئەمەریكا، بەاڵم سەركردە 
ئەمەریكییەكان ناچاردەبن هەمیشە لە ئامادەباشیدا بن، بۆ 
هەرهێرشێكی لەناكاو. مانای وایە: دەبێت تێچووی سەربازی 
زیاتر بكرێت  و قەبارەی دامەزراوە بەرگرییەكان گەورەتر 
ئابووریی  بــە  دووبــارەپــێــداچــوونــەوە  هــەروەهــا  بكرێت، 
ناوخۆیی بكرێت  و ئازادییە سیاسییەكان  و ئابوورییەكانی 
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واڵتێكی  هەركاتێك  ئەگەر  بەكورتی:  كەمبكرێنەوە.  واڵت 
دەوروبەر، یان دوژمنێكی داهاتوو، كۆنتڕۆڵی ئۆراسیا بكات، 
مەترسییەوە.  دەكەوێتە  سیاسی  ئازادیی  ئابووری  و  ئەوا 
ئەو ئابوورییەی، كە لەسەر بنچینەی بەها و بیروباوەڕی 
جەنگی  شێوەیە  بەم  دروستببوو.  ئەمەریكی  جەوهەری 
جیهانی دووەم چەندین وانەی قورسی دەربارەی گرنگیی 
پارێزگاریكردن لە تەرازووی ئیجابیی هێزەكان لە ئۆراسیا 

پێشكەشی ئەمەریكییەكان كرد.
بەپێی بیركردنەوەی ئەمەریكییەكان، ڕەهەندەسەربازییە 
پتەو  شێوەیەكی  بە  جیهانی،  سیستمی  ستراتیژییەكانی 
ئەمەریكییەكان  بۆیە  ئابوورییەكان،  ڕەهەندە  بە  بەندبوو 
ئازادتر  و  نێودەوڵەتی  ئابووریی  سیستمێكی  دەیانویست 
لەو سیستمە  جیاوازتربێت  زۆر  كە  بهێننەئاراوە.  كراوەتر 
ترسناكترین  پاشماوەی  لەسەر  دەیانویست  جیهانییەی 
دەرەوەی  وەزیــری  بنێن.  بونیادی  مــێــژوودا  لە  ملمالنێ 
ئەمەریكا )كوردل هل( دەڵێت" شارەزابوون  و پەیداكردنی 
بازرگانی  كە  بكەین،  بەوە  درك  لێكردین  وای  ئەزموون، 
ئازاد، مەرجێكی سەرەكیە بۆ ئاشتی، چونكە ئەو كارانەی، كە 
سەردەمی بێبازاڕی پێی جیادەكرایەوە. وەكو خودبژێوی  و 
ڕێككەوتنە بازرگانییە داخراوەكان  و ڕێگرییە نیشتمانییەكان 
نرخی  گۆڕینی  بیانی  و  وەبەرهێنانی  لەبەردەم  بەربەستن 
هــانــدەری دوركــەوتــنــەوە  و  بیانی، كە دەبــوونــەی  دراوی 
كـــراوەدا،  جیهانی  لە  ــەاڵم  ب ــان،  ــەت دەوڵ لەنێوان  ملمالنێ  
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بەگوێرەی دیدی ئەمەریكیەكان جیهانێكی گەشەسەندووتر  
و ئارامتر دێتە كایەوە، بێگومان جیهانێكی گەشەسەندووش 
سەقامگیری  و ئاشتی بەدوای خۆیدا دەهێنێت. بۆ بەدیهێنانی 
بە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئامانجەش،  ئــەو 
درێژایی سااڵنی جەنگ هەموو ئەنجوومەنە دبلۆماسییەكانی 
خستەكار، بۆئەوەی فشار دروستبكەن، لەپێناو دامەزراندنی 
سیستمێكی ئابووریی فرەالیەن  و تۆكمە بۆ بازرگانیی ئازاد 
واڵتێك   هەموو  بۆ  دادپــەروەرانــە  وەبەرهێنانێكی  هەلی   و 
تەواوی  ئاڵوگۆڕێكی  ــان  و  دراوەك نرخی  جێگیركردنی  و 

دراوەكان .
 1944 ساڵی  دواساتەكانی  لە  كە  )ودز(،  كۆنگرەی  لە 
ئەو  لــەســەر  پشتیوانی  كۆدەنگی  بــە  ئەمەریكا  بەسترا، 
بنەمایانە وەرگرت. جگە لەوەش پشتیوانیی تەواوی لێكرا بۆ 
ئەوانیش)  گرنگ.  نێودەوڵەتیی  دەستەی  دوو  دامەزراندنی 
سندوقی دراوی نێودەوڵەتی  و بانكی نێودەوڵەتی(بوون بۆ 
ئاوەدانكردنەوە  و گەشەكردن. هەردووكیان پەیوەستبوون 
ئــابــووریــی  سەقامگیریی  پــاراســتــنــی  یــارمــەتــیــدان  و  بــە 
گەورەترین واڵتی  یەكگرتووەكان، وەك  ویالیەتە  جیهانی. 
سەرمایەداری لە جیهان  و دەوڵەتیش، سوودی لەو دۆخانە 
 50% لە  جەنگ  كۆتایی  دواساتەكانی  لە  چونكە  بینیی، 
بەرهەمهێنانی جیهان  و خزمەتگوزارییەكانی بەرهەمدەهێنا، 
ئەمەش رێژەیەكی بەرچاو بوو لە سیستمی بازرگانیی نوێدا. 
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كۆمەڵگەی  و  ترومان   و  رۆزفلت   ئیدارەكەی  هــەردوو  كە 
بازرگانی لە ئەمەریكا بەهێز و گڕوتینێكی زۆرەوە تەبەنایان 

كردبوو.
لە دیسەمبەری ساڵی 1944، لە سەروتارێكی ڕۆژنامەی 
كۆمەڵگەی  متمانەی  و  گەشبینی   تریبیوندا،  شیكاگۆ 
ئەمەریكییان خستبووەڕوو، بەشانازیەوە ڕایانگەیاند: نەك 
تەنیا ویالیەتە یەكگرتوەكان، بەڵكو لە خۆشبەختیی هەموو 
ئێستا  و   یەكیانگرتەوە   باش  نییەتی  هێز  و  كە  جیهانە، 
لەناو كۆماری ئەمەریكای مەزندا بە یەكەوە كاردەكرێت 
لە  بیروباوەڕە  ئەو جۆرە  دیارە  واڵت.  بووژانەوەی  بۆ 
چارەنووسی ڕاست  و دروستیی ویالیەتەیەكگرتووەكاندا، 
چونكە  هەیە،  مێژوویەكەیدا  لەناو  قووڵی  ڕیشەیەكی 
باوەڕیانوابوو پێكهێنانی جیهانێكی نوێ   و گەشەسەند وو 
ئەركی  و  مێژووییە   بەرپرسیاریەتییەكی  سەقامگیر،  و 
ئەوانە. سەركردەئەمەریكییەكان هیچ گومانێكیان لەسەر 
گۆڕانكارییە  ئــەو  لەمەڕ  نــەبــوو،  نەتەوەكەیان  تــوانــای 
ئەگەری  لە  گومانیشیان  هەروەها  چارەنووسسازانە، 
پەیدابوونی هیچ جۆرە ملمالنێیەك نەبوو لەنێوان سیستمی 
نوێی جیهان  و بەرژەوەندی  و پێویستییە مرۆییەكانی تر، 
كە هەوڵی پێكهێنانیان دەدا. نەتەوەیەك هەمیشە شانازیی 
بەوەوه  دەكرد، كە زۆر بەكەمی شكستی هێناوە. بەپێی 
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پێیانوایە  ئەمەریكییەكان  ئەتشیستون،  دیــن  وتەكانی 
تەنیا  بكەن.  ملكەچی  بەسەر مێژوودا و  زاڵببن  دەتوانن 
ڕێگایان هەبوو، چونكە گۆڤاری  لەسەر  بەربەست  یەك 
ــــارەی مــانــگــی یــۆلــیــۆی ســاڵــی 1945دا  ــە ژم ـــف، ل الی
هۆشداریدابوو، كە یەكێتیی سۆڤیەت كێشەی ژمارە یەكە 
لە بەردەم ئەمەریكییەكان. بەو پێیەی تاكە واڵتی جیهانە 
ڕووبەڕووبوونەوەی  لەسەر  هەبێت  كــارای  توانایەكی 
چەمكەكانمان لەبارەی ڕاستی  و دادپەروەری  و ژیانێكی 

خۆشگوزەران.

دید و تێڕوانینی سۆڤیەت لەسەر سیستەمی دوای جەنگ
هەمان  سۆڤیەتیش  ئەمەریكییەكان،  شێوەی  هەمان  بە 
بنەمای  چەندین  لەسەر  ترسانەش  ئــەو  هــەبــوو.  ترسی 
دروستبووبوون،  ئایدیۆلۆژی  كولتووری  و  مێژوویی  و 
ــۆ ســەر  ب هیتلەر  پـــەالمـــاری  ــی  ــان ــەك ــی ــادەوەری ی چــونــكــە 
هزری  و  بیر  لە  ئەوكاتیش  تا   1941 ساڵی  لە  سۆڤیەت 
سۆڤیەتیەكاندا مابووه وە، بەڵكو كاریگەرییەكی خراپتریشی 
لە  ئەمەریكییەكان  یادەوەریی  لەگەڵ  بــەراورد  بە  هەبوو، 
سروشتی  شتێكی  ئەمەش  هاربر.  بیرل  پەالماردانی  كاتی 
ــەو هــەمــوو زیــانــە  و مەینەتییەی  ــوو واڵتــێــك، كــە ئ بــۆ ب
یەكێتیی  كــە  كــۆمــار،  پــانــزە  كــۆی  لــە  ئەڵمانیا  چێشتبوو. 
سۆڤیەتی پێكدەهێنا. نۆ كۆماری داگیركردبوو )بەشێكی یان 



29جەنگی سارد

هەمووی(. ئەو جەنگەی كە بە )جەنگی نەتەوەكان( ناوبرا. 
كەسێكی  سۆڤیەتی  هاوواڵتییەكی  دەبینرا  بەكەمی  زۆر 
لە جۆرەكان  بە جۆرێك  لەدەستنەدابێت  و  خێزانەكەی  لە 
نەكەوتبێتە ناو ئەو جەنگەڵستانەوە. بەڵكو زۆربەی زۆری 
لە  جگە  لــەدەســتــدابــوو.  كەسێكیان  لە  زیاتر  خێزانەكان 
ملیۆنان كەس، كە بەهۆی ئەو جەنگە ئاوارە  و دەربەدەر 
بووبوون. نزیكەی 1700 شار  و شارۆچكە  و 70 هەزار 
گەمارۆ  بەهۆی  وێرانكرابوون،  كارگە  هەزار   31 و  گوند  
بەردەوامەكانی لەسەر لینینگراد بوو. كە گەورەترین شاری 
مێژوویی ڕووسیا بوو، زیاتر لە یەك ملیۆن كەس بوونە 
كەرتە  سەر  بۆ  ئەڵمانیا  وێرانكەرەكەی  هێرشە  قوربانیی 
ملیۆنان  لەناوبردنی  هۆی  بووە  دەوڵەت،  كشتوكاڵییەكانی 
دۆنم بەروبووم  و كوشتنی دەیان هەزار ئاژەڵی ماڵی )مانگا  

و بەراز  و مەڕ ومااڵت  و ئەسپ(.
ئەو یادەوەرییە تاڵەی لە ئەنجامی پەالمارەكەی ئەڵمانیا 
بەجێمابوو، تێكەاڵوی یادەوەرییە كۆنەكان ببوو، چونكە هەر 
لە كاتی داگیركردنی ئەڵمانیا لە جەنگی یەكەمی جیهانیدا و 
هاتنی هێزەكانی هاوپەیمانان لە جەنگی ناوخۆیی ڕووسیا 
 و هەوڵەكانی ناپلیۆن بۆ داگیكردنی ڕووسیا لە سەرەتای 
سەدەی ڕابردوو. ئەمانە هەر هەمووی الی سەركردایەتیی 
گرەنتی  بكەن،  وا  كە  دەروونــی،  گرێیەكی  ببوە  سۆڤیەت، 
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پێشێلكاریەكی  هــەر  لە  بوێت  نیشتمانەكەیان  پاراستنی 
سۆڤیەت،  یەكێتیی  جوگرافیای  بەرفراوانبوونی  داهاتوو. 
ــەرەکــەی  ڕووب و  دایدەپۆشێت   وشكانی  شەشیەكی  كــە 
دەگاتە سـێ  ئەوەندەی ڕووبەری ویالیەتە یەكگرتووەكان. 
وایكرد ئەركی بەرگریكردنی نەتەوەیی كارێكی قورس بێت. 
لە  بریتیبوون  ئابوریەوە  لەڕووی  ناوچەی  گرنگترین دوو 
ئەوسەری  دەكەوێتە  كە  سیریا،  و  ئەورووپی   ڕووسیای 
بــەردەم هێرش   لە  هــەردوو الی واڵت  و هەردووكیشیان 
ئەورووپی:  ڕووسیایی  الوازبـــوون.  زۆر  پەالمارەكان  و 
ئەمەش  بەناوبانگ،  پۆڵەندیی  ڕێڕەوی  بەرامبەر  دەكەوێتە 
ڕێگەی داگیركردن  و هاتنی بەلێشاوی هێزەكانی ناپلیۆن  و 
قەیسەر  و هیتلەر بوو لە ڕابردوودا. كەچی سیریا لە بیست  
و پێنج ساڵی رابردوودا دووجار بووه تە قوربانیی هێرشە 
سنوورێكی  سیریا  لەوەش  جگە  ژاپۆن،  دوژمنكارییەكانی 
دوور ودرێژیی وشكایی لەگەڵ چیندا هەیە. ئەو دراوسێیە 
و  كێشمەكێش   لــە  پــڕبــوو  ئەوكاتە  تــا  كــە  ناسەقامگیرە، 
شۆڕشكردن. وەك ئەمەریكاش هیچ واڵتێكی هاوسیێ  وەك 
نەبێت،  كێشەیەكیان  هیچ  كە  نەبوو،  كەنەدای  و  مەكسیك  
ڕووسیا  بۆ  خۆی  نیشتمانی  لە  بەرگریكردن  ئەركی  بۆیە 

كارێكی ئاسان نەبوو.
یەكێتیی سۆڤیەت پێویستی بە پاڵپشتێكی بەهێز هەبوو، 
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بۆئەوەی یارمەتی لێوەربگرێت  و ببێتە بنەمایەك بۆ سەرجەم 
بەگژداچوونەوەی  بارەیەوە  لەم  جەنگ.  دوای  پالنەكانی 
داگیركاریی پۆڵەندە، )کە وەک دەرگاوانێک بوو بۆ سۆڤیەت( 
لە پلەی یەكەمدا هات. ستالین لە شوێنێكدا دەڵێت" پۆڵەندە 
جۆزیف  هەروەها  مردنە(،  و  ژیــان   )مەسەلەی  ئێمە  بۆ 
ئەمەریكا  نێردەكەی  بە   1945 ساڵی  مایۆی  لە  ستالین 
پێنج  و  بیست   ــاوەی  م لە  ڕاگەیاند"  هۆبكینز(ی  )هــاری 
پۆڵەندەوە  ڕێگەی  لە  ڕووسیا  دووجار  ڕابردوودا،  ساڵی 
داگیركراوە، هەریەك لە گەلی بەریتانی  و ئەمەریكی بەو 
جۆرە هێرشانەی ئەڵمانیا تێنەپەڕیون، بۆیە نازانن چەندە 
كارێكی قورسە  و مرۆڤ ناتوانێت بەرگەی بگیرێت.. بۆیە 
لە بەرژەوەندیی ڕووسیادایە، كە پۆڵەندە بە واڵتێكی بەهێز 
بمێنێتەوە  و دۆستی ئێمەش بێت(، جا لەبەرئەوەی ستالین 
بەخێرایی  زۆر  ئەڵمانیا  كە  بــاوەڕەدابــوو،  لەو  بەتەواوی 
سەر  بــۆ  مەترسی  ـــارە  دووب و  خــۆی   سەرپێی  دێــتــەوە 
یەكێتیی سۆڤیەت دروستدەكات، بۆیە بە پێویستی دەزانی 
نوێیەكەی  سیستمە  تــا  بگرێتەبەر،  پێویست  هەنگاوی 
داهاتوویەكی  گرەنتی  بــۆئــەوەی  پێكنەهێنراوە،  جیهانی 
ئەو  النیكەم  دەستەبەربكات.  سۆڤیەت  بۆ  گەشەسەندوو 
الیەنگرانی  ملكەچەكان  و  حكومەتە  وایدەكرد،  هەنگاوانە 
یەكێتیی سۆڤیەتی جڵەوی دەسەاڵت لە پۆڵەندە  و واڵتانی 
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تری یەكێتیی سۆڤیەت بگرنەدەست. بەمەش سنوورەكانی 
ڕۆژهەاڵتی  بەشی  و  بەلتیق   واڵتانی  بۆ  دەبێتەوە  درێژ 
ڕووسیا،  ســەر  كەوتبوونە  كە  جەنگ،  پێش  پۆڵەندەی 
پیشەسازییەوە  لــەڕووی  ئەڵمانیاش  دەیوست  هەروەها 
بكاتەوە،  بچووكی  بكات  و  توند  سیستمێكی  ملكەچی 
هەروەها پابەندیشی بكات بە پێدانی قەرەبووەیەكی زۆر، 
چونكە لەوانەیە ئەو قەرەبووانەی ئەڵمانیا یارمەتیدەربێت 
،بەهۆی  سۆڤیەت  دووبارەبوونیادنانەوەی  هەوڵەكانی  لە 

ئەو زیانە زۆرانەی، کە لە جەنگدا بەریكەوتووە.
لە  )ئاساییش  داڕشتنی  لــەســەر  كــە  پالنانە،  ئــەو  ــەاڵم  ب
ڕێگەی فراوانبوون( داڕێژرابوون، پێویستی بە هەڵسەنگاندن 
ئەمەریكا  و  كە  بوو،  چوارچێوەیە  ئەو  دژی  چونكە  هەبوو، 
بەریتانیای مەزن بۆ كاركردن  و هاریكاریی یەكتری هەیانبوو. 
لەناو  )هاوپەیمانییەتیی مەزن(، كە  ناو  لە  هێشتنەوەی خۆی 
كێشمەكێشی جەنگدا پێكهێنرابوو، بێگومان لەسەر هاوسۆزی 
جێگەی  سۆڤیەتیدا،  دبلۆماسیەتی  لەناو  كە  دروستنەبوو، 
هەر نەبوو، بەڵكو لەبەر چەندین هۆكار  و لەبەرچاوگرتنێكی 

كردەیی دروستببوو. 
كردبوو،  بەوە  دركیان  ڕووسیا  سەركردەكانی  یەكەم: 
پێویستە خۆیان لە هەر جیابوونەویەكی بەیەكجاری لەگەڵ 
ڕوونتر،  داهاتوویەكی  تا  النیكەم  بەدووربگرن.  ــاوا  ڕۆژئ
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چونكە لەژێر سایەی زیانە زۆرەكانی لە وزە  و سەرچاوە  
و تواناپیشەسازییەكانی تووشی واڵت هاتبوو، نەدەكرا هیچ 
ئەمەریكا سەرهەڵبدات  و سۆڤیەت  لەگەڵ  تر  ملمالنێیەكی 
بخاتە ناو هەڵوێستێكی یەكجار الوازەوە. بەتایبەتی دوای 
ئەتۆمیيەكانی  تــوانــا   1945 ساڵی  لــە  ئەمەریكا  ئـــەوەی 

بەدیارخست.
بااڵكانی  ســەربــازیــیــە  فــەرمــانــدە  و  ستالین   دووەم:   
بباتە سەر  بەڵێنی خۆی  ئەمەریكا  وابوو،  ئومێدیان  واڵت، 
دووبـــارە  لەپێناو  دارایــــی،  كۆمەكی  پێشكەشكردنی  لــە 
ئاوەدانكردنەوەی واڵتەكەیان. ڕەنگە پەیڕەوكردنی سیاسەتی 
دروستبكات  و  پێچەوانە  كاریگەرییەكی  فراوانبوونیش 
ببێتە هۆكاری زوو هەڵوەشاندنەوەی ئەو هاوپەیمانێتییەی 
مایەی  ببێتە  لەكۆتایشدا  پێكهێنرابوون  و  جەنگ  سااڵنی 
گرتنەوەی ئەو یارمەتییە ئابووریانە، كە یەكێتیی سۆڤیەت 

بێوچان هەوڵی بۆ داوە.
لەكۆتاییدا: یەكێتیی سۆڤیەت هەوڵیدەدا وەك هێزێك ڕێزی 
لێبگیرێت  و تەماشای بكرێت. دوای ئەوەی ماوەیەكی زۆر 
فەرامۆش  و دوورخراوە بوو. لە هەمان كاتدا سۆڤیەتییەكان 
بەدەستبهێنن،  ئەو واڵتەسەرمایەدارانە  ڕێزی  دەدا  هەوڵیان 
لێیان  ڕقیان  ئایدیۆلۆژییەوە  بیروباوەڕی  بەهۆی  پێشتر  كە 
بوو. بێگومان ڕووسەكان تەنیا خواستی ڕێزگرتنیان نەبوو، 
بەڵكو سووربوون لەسەر ئەوەی دەنگێكی یەكسانیان هەبێت 
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بەهەند  پڕۆژەكانیان  نێودەوڵەتییەكان  و  ئەنجوومەنە  لەناو 
وەربگیرێن  و ببنە مایەی ڕەزامەندی. لە هەموویشی گرنگتر 
فراوانەكەی  بە سنوورە  دان  بەفەرمی  ڕۆژئاوا  دەیانویست 
سۆڤیەتدا بنێت، یان النیكەم ملكەچ بن بۆ دەسەاڵتەكانی لە 
ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا. ئەو هەموو لەبەرچاوگرتنانە بوونەهۆی 
داگیركردنی  بۆ  سەرەڕۆیانە  ویستێكی  هەر  كپكردنەوەی 
هەبێت.  داگیركردنی  توانای  كە سوپای سوور  هەرخاكێك، 
گرتنەدەستی جڵەوی دەسەاڵت لەالیەن یەكێك لە دڕەندەترین  
و بێبەزەییترین فەرمانڕەوا لە مێژوودا، كە بەرپرسیاریەتیی 
ئەو سیاسەتە هاوسەنگانەی ڕووسیای لەو كاتە هەستیارەدا 
لەناو دەستدابوو، بووە ڕەگەزی یەكالكەرەوەی ئامانجەكانی 

مۆسكۆ لەدوای جەنگ.
ــاره دا، بــه ده ســتــه وه گــرتــنــی  ــی لـــه و وه رچــه رخــانــه  هــه ســت
به رپرسیارێتیی ئه و سیاسه ته  هاوسه نگه ی یه کێتیی سۆڤیه ت، 
بێگومان خه سڵه تێکی شه خسی ده به خشێته  چیرۆکی خواسته کانی 
بــەتــەواوی  دیكتاتۆر  ستالینی  جــه نــگــه وه .  ـــه دوای  ل مۆسکۆ 
هەژموونی خۆی بەسەر بڕیارە سیاسییەكانی سۆڤیەتدا لەپێش  
بەرامبەر  دژوەستانێكی  هەر  سەپاندبوو.  جەنگ  ــەدوای  ل و 
بڕیارەكانی ڕەتدەكردەوە. نیكیتا خرۆشۆفیش، كە دوای ستالین 
هات دەڵێت" ئەو دەدوا  و ئێمەش گوێمان دەگرت(. جۆن لویس 
ڕواڵەتی  نەك  بەلشەفیە،  ئەو  پێیوایە"  مێژوونووس  جادیسی 
تەنانەت ئەو واڵتەی حوكمیشی  بەڵكو  حكومەتەكەی گۆڕی، 
دەكرد، كردی بە واڵتێكی گوماناوی وەك سروشتی كەسایەتیی 
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بووە  لەكۆتاییشدا  بوو،  خۆپەرستانە  كارێكی  ئەمەش  خۆی، 
هۆی مەینەتیەكی زۆر لەكاتی جەنگی دووەمی جیهانی. ستالین 
چۆن سەیری هەموو ڕكابەرەكانی ناوەوە  و دەرەوەی دەكرد، 
لە  پڕبوون  بەو شێوەیەش سەیری هاوپەیمانانی دەكرد، كە 

گومان  و بێمتمانەیی .

جۆزیف ستالین
ستالین لە جۆرجیا لەدایكبووە و لە بنچینەدا كەسێكی سادە  
وتارخوێندنەوەی  بەهرەی  كاریزمایی  و  كەسایەتییەكی  و 
نەبووە، لە ناوەڕاستی بیستەكان، تا مردنی لە ساڵی 1953، بە 
زەبری هێز حكومی واڵتەكەی كرد. ئەو دیكتاتۆرە سۆڤیەتییە 
لە سییەكانی سەدەی بیستەم دەستی بەسەر دەسەاڵتدا گرت  
و بەهۆی سیاسەتە چەوتەكانیەوە، ڕۆڵەكانی باجێكی زۆریان 
دا، چونكە نزیكەی بیست ملیۆن هاوواڵتیی سۆڤیەتی بوونە 
لە  ناڕاستەوخۆ  ڕاستەوخۆ  و  بە  هەموویشی  و  قوربانی  
دەرئەنجامی سیاسەتە هەڵەكانی ستالینەوە بوو. كە بەسەر 
پەیڕەوكردنی  لەگەڵ  هێنای ،  سۆڤیەتدا  كشتوكاڵیی  كەرتی 

چەوساندنەوە  و سەركوتكردنی هاونیشتمانییەکانی.
دەرەوەی  سیاسەتی  ناتوانین  ئــەوەشــدا  لەگەڵ  كەچی 
بكەین،  وەسف  ڕوون  و  سادە   دەرئەنجامێكی  بە  ڕووسیا 
لە دڵرەقی  و توڕەیی ستالین، كە نەیدەتوانی خۆی بەهێمنی 
ڕابگرێت، چونكە سەرباری دڵرەقی  و بێئارامییشی مامەڵەیەكی 
وەحشیگەرانەی لەگەڵ هاونیشتیمانیانی خۆی دەكرد. كەچی 
دەكرد  دەرەوەی  سیاسیەتی  پەیڕەوی  به ئاگاییەوە  ستالین 
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مەترسیدارەكان  ــارە  ك بە  هەست  هــەوڵــیــدەدا  هەمیشە   و 
بكات  و هەڵیابنسەنگێنێت. ئەو دیكتاتۆرە ڕووسییە زۆرجار 
بەئاگاییەكی زۆرەوە مامەڵەی لەگەڵ )تەرازووی هێزدا دەكرد(. 
وەكو كەسێكی واقیعی بەئاشكرا ڕێزی لەو توانا پیشەسازییە 
سەربازییە پێشكەوتوەی ئەمەریكا دەگرت. زۆرجاریش بە 
كردبا  ئەگەر هەستی  دەبــوو،  ڕازی  كەمیش  چارەسەرێكی 
پێداگریكردن لەسەر داوایەكانی دەبێتە هۆی دروستبوونی 
بەرهەڵستی  و كێشە. پێویستییەكانی دەوڵەتی سۆڤیەتی الی 
ستالین لە ئەولەویەتی خواستی بۆ باڵوكردنەوەی کۆمۆنیزم 
زۆر گرنگتر  و زیاتر بوو. ئەمەش وایكردبوو هەندێك جار 
خۆپەرستی  لە  پێكدەهات  كە  بكات،  پەیڕەو  ستراتیژیەتێك 
بە چارەسەرێكی  گەیشتن  لەپێناو  ملمالنێ   و   و هۆشیاری  

ڕەزامەندانە، نەك ستراتیژیەتی فراوانبوونی دوژمنكارانە. 
سۆڤیەتی  دەوڵــەتــی  كە  ماركسی-لینینی،  ئایدیۆلۆژیای 
لەسەر دامەزرابوو، كاریگەری لەسەر پێشهات  و سیاسەتەكانی 
ستالین  و هاوڕێكانی بە شێوەیەكی زۆر ئاڵۆز دروستكردبوو، 
ئارامبەخش   نەدەكرا. هەستێكی  بەئاسانی دیاری  بە جۆرێك 
ماوەیەكیش  تا  ئەگەر  پێیانوابوو،  متمانەبەخۆبوون.  لە  پڕ  و 
مێژوو  ــەاڵم  ب ببێتەوە،  مەینەتی  ئــازار  و  تووشی  مۆسكۆ 
لەو  كرملین  لە  هاوڕێكانی  و  ستالین   دەبێت.  ئەواندا  لەگەڵ 
باوەڕەدابوون ملمالنێی نێوان جیهانی سۆسیالیستی  و جیهانی 
لەكۆتایدا  دڵنیابوون  زۆر  حەتمییە  و  شتێكی  سەرمایەداری 
چینی كرێكار هەر سەردەكەوێت، بۆیە هەرگیز ئامادەنەبوون 
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فشاری زیاتر دروستبكەن  و هه ركاتێك دەیانزانی تەرازووی 
هێز لە بەرژەوەندیی رۆژئاوادایە، ئەوان نەرمییان دەنواند . 
لەم بارەیەوە وەزیری دەرەوەی سۆڤیەت )مۆلۆتۆڤ( دەڵێت: 
پــەالمــاردان  پرۆسەكانی  لە  پشتیوانی  ئێمە  )ئایدیۆلۆژیای 
ئەوا  نەكرێت،  ئەوە  ئەگەر  بەاڵم  بكرێت  كە  كاتێك،  دەكــات. 
ئایدیۆلۆژی  یەقینی  هەركاتێكیش  دەكــەیــن(.  چــاوەڕێ  ئێمە 
پێویستە، چونكە  ئەوا ئۆقرەگرتن هەندێك جار  لەدایكدەبێت، 
هەندێك جار واقیعەكە ناشیرین دەكرا. بۆ نموونە: سەركردە 
بۆچی  تێبگەن،  ــەوە  ئ هــۆكــاری  لــە  نەیانتوانی  ڕووســەكــان 
ڕۆژئـــاوا،  ئــەورووپــا  و  ڕۆژهـــەاڵت  ئەڵمانیای  هاوواڵتیانی 
نەك  سەیردەكرد!  داگیركەر  هێزێكی  بە  سووریان  سوپای 
جەنگێك  كە  باوەڕیانوابوو،  هەمیشە  سەربەخۆخواز.  هێزی 
لەنێوان واڵتانی سەرمایەداری ناكۆك بەرپادەبێت  و سیستمی 
جیهانی  تری  هەرەسێكی  بە  نزیكانە  بەم  سەرمایەدارییش 

تێپەڕدەبێت.
دروســتــبــوو.  سۆڤیەت  و  ئەمەریكا   الی  بۆچوونێك 
مێژوویی  جیهانی  و  ڕۆڵێكی  واڵت  ــەردوو  ه كە  ــەوەی،  ب
دەگێڕن. تەنانەت سەركردە  و هاوواڵتییە ئاساییەكانیشیان 
بەدیهێنانی  بــۆ  ـــدەدەن  هـــەوڵ واڵتــەكــانــیــان  پــێــیــانــوابــوو، 
خواستێكی زۆر گەورەتر، كە تەنیا مەبەستیان بەهێزكردنی 
بەرژەوەندییەكانی خۆیان بێت. لە واقیعیشدا هەردووكیان 
چاكەیان  پاڵنەری  كارانەیان  بــەو  پێیانوابوو،  بەیەكەوە 
و  مرۆڤایەتی   بــۆ  دەكـــەن،  مامەڵە  شێوەیە  بــەو  و  هەیە  
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دروستكردنی سەردەمێكی نوێ  لە ئاشتی  و دادپەروەری  
هێزە  ئــەو  ــەوەش  ل جگە  جیهان.  سیستماتیككردنی  بە  و 
واڵتان  زۆربەی  ئەوكاتە  هەیانبوو،  هەردووالیان  مەزنەی 

تری جیهان لە بێهێزێكی له ڕاددەبەدەردا بوون.

پەراوێزەكان:
 )1( From Robert Schulzinger, American Diplomacy 
in the Twentieth Century )Oxford University Press, 
1994(.
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 بەشی دووەم

رەگوریشەی جەنگی سارد لە ئەوروپا
)1945ــ 1950(
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هاوپەیمانییەتییه كی الواز
لە  ــخــوازەی  ــدی ــەرژەوەن ب كالسیكیە  هاوبەشییە  ــەو  ئ
شێوەی  لەسەر  كرا،  دووەمــدا  جیهانی  جەنگی  سەردەمی 
هەر  زلهێزدا.  سەرمایەداریی  واڵتانی  لەنێوان  هاوپەیمانی 
لە سەرەتاوە بێمتمانەیی  و دوو دڵی پێوە دیاربوو. بەدەر 
لە یەك ئامانجی هاوبەش، ئەویش شكستپێهێنانی ئەڵمانیای 
نازی. جگە لەوە هیچی تر ئەو هاوبەشییەی بەهێز نەدەكرد. 
ڕابــردوویــەكــی  حەتمیەتی  و  زەرووریـــیـــەت   بــەهــۆی  كــە 
شۆڕشی  بەرپابوونی  لە  هەر  لەدایكببوو.  ملمالنێ  لە  پڕ 
هەمیشە  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بەلشەفییەوە، 
خۆیشیانەوە  لــەالی  دەكــرد.  سۆڤیەتی  یەكێتیی  دژایەتیی 
ویالیەتە  كرملین،  فەرماندەكانی  سۆڤیەتییەكان(  )واتــا 
ڕێبەری  كە  وەسفدەكرد،  شێوەیە  بەو  یەكگرتووەكانیان 
هێزی سەرمایەدارییە  و هەوڵدەدات ڕژێمەكەی ئەوان هەر 
بەساوایی لەبارببات. ئەمانەش هەموی هاوكات بوون لەگەڵ 
فشاری ئابووری  و دابڕانی سیاسی  و سڕینەوەی یەكێتی 
لە كاتە هەستیارەكان لەالیەن وتەبێژان بەناوی حكومەتی 
ئەمەریكاوە. دواتر دانپێدانانی ئەمەریكا دوای حەڤدە ساڵ، 
مایەی  نەبووە  هات  و  درەنــگ  زۆر  سۆڤیەت  لەبەرامبەر 
دوای  بەتایبەتی  كــەڵــەكــەبــووەكــان،  ڕقــە  كــەمــبــوونــەوەی 
هاوبەش  بەرەیەكی  دامەزراندنی  بۆ  ستالین  هەوڵەكانی 
كۆتایی  ــاوەڕاســت  و  ن لــە  ــازی  ن ئەڵمانیای  بــەرامــبــەر  لــە 
ڕۆژئاواییەكان  هێزە  و  ئەمەریكا   لەالیەن  كە  سییەكان. 
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فەرامۆشكرا. دەرئەنجامیش بەهۆی دووبارە نائومێدبوونی 
ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  بەتەنیا  بەجێهێشتنی  سۆڤیەت  و 
گورگەكانی ئەڵمانیا، النیكەم ئەوە لە دید و بۆچوونی خۆی 
دروستكردنی  بە  بوو  ڕازی  ستالین  بۆیە  ستالین(،  )واتە 
هاوپەیمانییەتێكی نازی  و سۆڤیەتی لە ساڵی 1939 وەك 
فاكتەرێك بۆ پاراستنی واڵتەكەی خۆی. ئەمەریكاش لەالی 
یەكەمی جیهانی جگە  لە جەنگی  دەیەیەك  دوای  خۆیەوە، 
لە سڵەمینەوە لەو ڕژێمە پێداگرە، كە نەدەتوانرا پێشبینیی 
نەكرد.  پێشكەش  تــری  هیچی  بكات.  هەڵسوكەوتەكانی 
بەمەش سۆڤیەتییەكان بەڵێنیاندا یارمەتیدەری شۆڕشەكانی 

چینی كرێكار بن لە جیهاندا.
نەبوو  ترسیان  ئەمەریكا،  ستراتیژییەكانی  پــالنــدەرە 
ئەوكات  كە  سۆڤیەت،  كالسیكیەكەی  سەربازیيە  هێزە  لە 
بێگومان هێزێكی سنووردار بوو، بەاڵم دەترسان پەیامەكەی 
چەوسێنراوەكانی  ــاوەرە  جــەم دڵــی  بــە  ماركسی-لینینی 
واڵتانی تر بێت، تەنانەت خودی ئەمەریكاش خۆی، هەروەها 
یاخیبوونی شۆڕشگێڕی بەدوای خۆیدا بهێنێت، دواجاریش 
رۆشنایی  لەژێر  واشنتۆن  بۆیە  ناسەقامگیری،  هۆی  ببێتە 
بۆ  كــاریــكــرد  سییەكاندا  و  بیست  لــە  مەترسییانە،  ــەو  ئ
بچووككردنەوەی ڤایرۆسی کۆمۆنیزم  و دابڕینی الیەنگرانی 
لە مۆسكۆ. سەرۆك هربرت هوفر لە یاداشتنامەكەیدا دەڵێت" 
مەسەلەكە وەك ئەوە وابوو تۆ هاوسێیەكی ناشیرین  و خراپت 
بانگهێشتمان  كاتێك  بەاڵم  نــەدا،  پەالمارمان  ئێمە  هەبێت، 
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كرد، بۆ ماڵەكانمان كەسایەتیی ئەومان ال پەسەند نەبوو(. 
لە  كــە  ــــش،  1933ی ســاڵــی  دیبلۆماسیەكەی  دانــپــێــدانــانــە 
پرسە  بە  چاوخشێنرایەوە  تێیدا  كرا  و  ڕۆزفلت  سەردەمی 
بازرگانی  و جیۆسیاسییەكان، تەنیا كەمێكی لە وێنەكە گۆڕی  
و پەیوەندییان هەر بەپشێوی مایەوە تا ئەوكاتەی هیتلەر لە 
ساڵی 1941 پێشێلی هاوپەیمانییەتی لەگەڵ سۆڤیەت كرد . 
پێش ئەوە ئەو هاوپەیمانییەتییە شەیتانییەی نێوان ئەڵمانیا  
و ڕووسیا،، ئەوەندەی تر ئەمەریكای لە رژێمەكەی ستالین 
چەتری  لەژێر  سۆڤیەت،  دیكتاتۆری  كاتێكیش  تووڕەكرد. 
ئەڵمانیا هەلێكی بۆ ڕەخسا، دەستدرێژیی كردە سەر پۆڵەندە 
 و واڵتانی بەلتیقک و فنلەندە لە سااڵنی 1939 تا 1940. 
هەستی  ئەمەریكی  كۆمەڵگەی  لەناو  تر  ئەوەندی  ئەمەش 

دوژمنكارانەی بۆ کۆمۆنیزم زیاد كرد.
دوای داگیركردنی یەكێتیی سۆڤیەت لەالیەن ئەڵمانیاوە، 
سیاسییەكە  واقیعە  بەرامبەر  ئایدیۆلۆژی  سڵكردنەوەی 
دروستكەرانی  ڕۆزفــلــت  و  زوو  هــەر  ــرد.  ك پاشەكشەی 
تایبەتمەندییە  بــەو  دركــیــان  ئەمەریكا  ستراتیژیەتەكانی 
یەكگرتوەكان  ویالیەتە  بــۆ  كــە  ــرد.  ك مــەزنــە  جوگرافیيە 
لە بەرهەڵستیكردنی  دەگەڕێتەوە، بەهۆی توانای سۆڤیەت 
كرد،  ترس  بە  هەستیان  چونكە  ئەڵمانیا،  دوژمنكاریەكانی 
ئەگەر  دروستیكردووە.  ئەڵمانیا  پێشكەوتووەی  هێزە  لەو 
سروشتیەكانی  سەرچاوە  بە  دەوڵەمەند  واڵتێكی  توانیی 
هــەمــووان  بێگومان  ئـــەوا  بــكــات.  ملكەچ  سۆڤیەت  وەك 
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هاوینی  لە  پاشان  گــەورە،  یەكجار  مەترسییەكی  دەكەونە 
بە  دەستیكرد  یەكگرتووەكان  ویالیەتە   ،1941 ساڵی 
لەپێناو  سۆڤیەت  بۆ  ســەربــازی  یارمەتیی  ڕەوانــەكــردنــی 
سیاسەتەكانی  جەوهەری  سوور.  سوپای  پشتیوانیكردنی 
ماڵدو  مــێــژوونــووس  وەك   1941 ســاڵــی  لــە  ڕۆزفــێــڵــت 
باوەڕهێنان  لێهاتووانە وەسفی دەكات  و دەڵێت"  هاینریش 
بۆ  پێویستە  كارێكی  ســۆڤــیــەت،  یەكێتیی  ــەوەی  ــان م بــە 
كارێكی  ئەڵمانیاش  شكستهێنانی  ئەڵمانیا  و  شكستپێهنانی 
تەنانەت  ئەمەریكا(.  ئاساییشی  پاراستنی  بۆ  پێویستترە 
چەرچڵ، كە بەرهەڵستكارێكی سەرسەختی کۆمۆنیزم بوو، 
سۆڤیەت  مانەوەی  هەستیاریی  و  گرنگی   بە  دركــی  خێرا 
وتی"  بەگاڵتەجاڕیەوە  ئەڵمانیا.  دژی  ملمالنـێكانی  لە  كرد، 
ئەگەر هیتلەر دۆزەخی داگیركرد، ئەوا من بە باشە باسی 
ئیبلیس دەكەم، لەناو ئەنجوومەنی گشتیدا (.. بەم شێوەیە 
هەریەك لە ئەمەریكا  و سۆڤیەت  و بەریتانییەكان لەناكاو 
بینییان، ئەوان شەڕی دوژمنێكی هاوبەش دەكەن. ئەمەش 
ڕاستییەك بوو، كە دوای دوو ڕۆژ لە پەالماری بیرل هاربر، 
شێوازێکی فەرمییەكەی ڕاگەیاندنی جەنگی لە دژی ئەمەریكا 
لە  زیاتر  ئەمەریکا  جەنگدا  لەمیانەی  هەروەها  وەرگــرت، 
نارد.  یارمەتیی سەربازی بۆ سۆڤیەت  ملیار دۆالر،  یانزە 
ئەمەش بەرجەستەبوونی هەستی بەرژەوەندیی هاوبەشی 
نێوان مۆسكۆ واشنتۆن بوو. لە هەمان كاتدا میکانیزمەکانی 
وێنەی  هــەوڵــدەدا  زۆریــان  ئەمەریكا  جەنگی  راگەیاندنی 
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الی  سۆڤیەت  ناشیرینەكەی  ڕژێمە  ستالین  و  جۆ(  )مامە 
ئــەوەشــدا  لــەگــەڵ  كەچی  جوانتربكەن.  ئەمەریكییەیكان 
شوێن  دیاریكردنی  چۆنیەتیی  بە  پەیوەست  پرسیارەكانی 
 و كاتی شەڕكردن لە ئەڵمانیای دوژمنی هاوبەشیان، هەر 
زوو ناكۆكی خستە نێوان هاوپەیمانە زەبەالحەكان. ستالین 
ئەوەی  بۆ  ئەمەریكا،  و  بەریتانیا   سەر  خستبووە  فشاری 
فشارە  تا  بكەنەوە،  ئەڵمانیا  دژی  لە  سەرەكی  بەرەیەكی 
سەربازیيە سەختەكانی سەر واڵتەكەی كەمبكرێنەوە، بەاڵم 
سەرباری بەڵێنەكانی ڕۆزفلت، كەچی بەریتانیای مەزن  و 
ئەمەریكا، نەكردنەوەی بەرەیەكی سەرەكییان هەڵبژارد. تا 
پەالمارەكەی  بەسەر  نیو  و  ساڵ  دوو  تێپەڕبوونی  دوای 
ناو  بچنە  بوو،  باشتر  پێیان  ئەمەش  لەبری  هاربر.  بیرل 
لە  تــر  مەترسیی  كــەم  الواز  و  ســەربــازیــی  پرۆسەیەكی 
 .1943 و    1942 سااڵنی  لە  ئیتاڵیا  ئەفریقیا  و  باكووری 
كاتێكیش ستالین لە ساڵی 1943 زانیی هاوپەیمانەكانی تا 
ساڵێكی تر بەرەی دووەم لە باكووری ڕۆژئاوای ئەورووپا 
و  نووسی   رۆزفلت  بۆ  نامەیەكی  بەتووڕەییەوە  ناكەنەوە، 
تێیدا دەڵێت" متمانەكەی یەكێتیی سۆڤیەت بە هاوپەیمانانی، 
لێدەكات  داوای  بەتوندی  دواتر  زۆردایــە،  فشارێكی  لەژێر 
كە  بێت،  سۆڤیەتی  سوپای  زۆرەی  قوربانییە  لەو  ئاگای 
بەریتانیا  و  ئەمەریكا   سوپای  قوربانیدانەكانی  پێدەچێت 
سۆڤیەت(.  قوربانییەكانی  بەرامبەر  لە  نەبن  هیچ  هــەر 
سەیر نییە ئەگەر ستالین گوێی بە كێشەكانی هاوپەیمانان 
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چونكە  ئامادەكارییەكانەوە،  و  یارمەتی   لــەڕووی  نــەداوە 
پێش ئەوەی بكەونە بەر ئاگری هێزی چەكداریی ئەڵمانیا، 
كاتێك  بەاڵم ڕووسەكان هیچ  دەژیان،  لە خۆشگوزەرانیدا 
خۆشگوزەرانییان نەبووە. ستالین گومانی لە هاوپەیمانانی 
كــەمــكــردنــەوەی  ــە  ــەدای ن ئــەولــەویــەتــیــان  ــوو، چونكە  هــەب
ستالین  لەمەشدا  سوپاكەی.  سۆڤیەت  و  فشارەكانی سەر 
دەیانویست  بەریتانیا  و  ئەمەریكا   چونكە  دەكــرد،  راستی 
سۆڤیەتییەكان لە شەڕی دژ بە هیتلەردا بمرن  و بتوێنەوە، 
باشترە لەوەی ئەگەر سەربازەكانیان زیاتر لە ژیاندا بمێنن. 
تەنانەت لە سەرەتای داگیركردنی كەناری نۆرماندی، )كە 
ساڵی  لە  هاوپەیمانانەوە،  لەالیەن  خست(  دوایان  زۆریش 
هێزەكانیان   80% لە  بەتەنیا  سۆڤیەت  هێزەكانی   .1944
پێكدەهێنا لە دژی هێزی چەكداری ئەڵمانی، كە بە "فیرماخت" 

ناسرابوون.
ناكۆكییە سیاسییەكانی هاوپەیمانان ڕۆژگاری جەنگیشی 
ئاشتی  مەرجەكانی  زیاتر  هەمووشیان  لە  گــرتــبــووه وە، 
ئەڵمانیا  و دۆخی ڕۆژهەاڵتی  بوو، كە دەیانویست بەسەر 
ساڵی  لە  تــاران  كۆنگرەی  لە  جەنگ  دوای  ــای  ــەورووپ ئ
1943 سەپێنران. ساڵی دواتر ستالین ڕای خۆی بەسەر 
ئەڵمانیا هەرزوو  لەوەی، كە  ڕۆزفلت  و چەرچڵدا سەپاند، 
هێزی سەربازی  و پیشەسازیی خۆی بە ماوەیەكی كورت 
یەكێتیی  لەسەر  مەترسی  ـــارە  دووب و  دەنێتەوە   بونیاد 
سەركردەڕووسیەكە  بۆیە  دروســتــدەكــاتــەوە،  سۆڤیەت 
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بەتوندی داوایكرد، مەرجی یەكجار توند بەسەر ئەڵمانیادا 
پیشەسازی  و  ئابووری  ژێرخانی  بۆئەوەی  بسەپێنرێت، 
ڕێچكەیە،  ئەو  گرتنەبەری  چونكە  دابماڵرێت،  بەیەكەوە 
یەكێكیان  دابیندەكرد،  سۆڤیەتی  پێداویستییەكەی  هەردوو 
تێكشكاندنی ئەڵمانیا  و لە هەمان كاتیشدا بەشداریپێكردنی 
بونیادنانەوەی  و  دووبارەئاوەدانكردنەوە   هەوڵەكانی  لە 
سۆڤیەت. ڕۆزفلت ئەوەی ڕەتكردەوە  و ئامادەنەبوو خۆی 
ستالینی  سزاكانی  پێشنیاز  و  و  بكات  كارە  ئەو  پابەندی 
بیسەپێنێت،  ئەڵمانیادا  بەسەر  دەیوست  كە  ڕەتيكردەوە، 
ئەڵمانیا  لە  داماڵینی چەك  لە  هەرچەندە خۆیشی سوودی 
بارەیەوە  لــەم  ئەمەریكا  شارەزایانی  لەڕاستیدا  دەبینی. 
بە  ــارەت  ســەب ــەكــالكــەرەوە  ی بڕیارێكی  نەگەیشتبوونە 
هەڵبژاردنی یەكێك لەو دوو بژاردەیە: یان تێكشكاندنی ئەو 
واڵتەی بووه تە هۆكاری ئەو هەموو وێرانكاری  و نەهامەتییە، 
یان مامەڵەكردنی بەنەرمی  و بەكارهێنانی. ماوەی داگیركردنە 
پێشنیاركراوەكەش بۆ یارمەتیدانی ئەو واڵتە بوو بۆئەوەی 
داهــاتــوودا  لــە  بتوانێت  و  بنێنەوە  بونیاد  نــوێ   واڵتێكی 
دوای  ئەورووپای  بونیادنانەوەی  لە  بگێڕێت  خۆی  ڕۆڵی 
سەرچاوە پیشەسازییەكانی  بەكارهێنانی  هاوكات  جەنگ. 
ئەورووپای  ئاوەدانكردنەوەی  بۆ  زەبەالحدا  ئەركێكی  لە 
ڕۆزفلت  هەرچەندە  جەنگەوە.  بەهۆی  پارچەپارچەكراو 
ڕەزامەندبوونێكی سەرەتایی نیشاندا لەسەر سزاكە، بەاڵم 
دواتر مەسەلەكە یەكالنەكرایەوە. كە لەدواییدا هۆكارەكەی 
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ڕۆژهــەاڵتــی  پرسەكانی  چــۆن  هـــەروەك  ڕوونــدەبــێــتــەوە. 
شێوەیەكی  بە  كە  مــایــەوە،  چــارەســەر  به بێ  ئەوروپایش 
بــەرژەوەنــدیــیــە ئەمنییە  لــەســەر  ڕاســتــەوخــۆ كــاریــگــەری 
زیندووەكانی سۆڤیەت دروستدەكرد. هەریەك لە ئەمەریكا  
و بەریتانیا بەشێوەی تیۆری  و پراكتیكی ڕازیبوون بە بوونی 
دەسەاڵتی سۆڤیەت لە ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا، واتە یەكێتیی 
سۆڤیەت زۆرینەی دەسەاڵتەكانی لە ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا 
دەهێنینەوە:  ئــەوە  لەسەر  ســادەش  نموونەیەكی  هەبێت. 
هەریەك لە چەرچڵ  و ستالین لە نۆڤەمبەری ساڵی 1941 
)ڕێكکەوتنامەی  لەسەر  ڕێكکەوتن  كاتی  شێوەیەكی  بە 
بوو  دەســەاڵت  دابەشكردنی  لێی  مەبەست  كە  پشكەكان(، 
ئەو  لەسەر  واژۆی  هەرگیز  ڕۆزفلت  بەلقان.  ناوچەی  لە 
پێشێلكردنێكی  ــەوە  ئ چونكە  نــەكــرد،  كاتیيە  ڕێککەوتنە 
ئازاد  و  خۆنووسینی  چارەی  مافی  بنەماكانی  زەقی  زۆر 
ئەمەریكا  پالنەكانی  بناغەی  بەردی  كە  بوو.  دیموكراسی 
جەنگ،  دوای  سیاسیی  سیستمێكی  دامەزراندنی  بۆ  بوو، 
بەاڵم نەدەكرا خۆی لە مەسەلەكە البدات. پۆڵەندەش دوای 
داگیركردنی لەالیەن ئەڵمانیا  و رووسیاوە، ببووە پارچەیەك 
ئاگری جەنگ لە ئەورووپا. هەردوو حكومەتە ڕكابەرەكەی 
پۆڵەندە هەوڵیاندەدا دانپێدانانی نێودەوڵەتی بەدەستبهێنن لە 
ماوەی جەنگدا، یەكێكیان بنكەكەی لە لەندەن بوو، پۆڵەندیە 
ناسیۆنالیستەکان سەركردایەتییان دەكرد، كە زۆر بەتوندی 
تریش  ئــەوەی  دەكــرد.  سۆڤیەتیان  یەكێتیی  بەرهەڵستیی 
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ڕووكەشێك  تەنیا  بەاڵم  بوو،  پۆڵەندی  لۆبلینی  شاری  لە 
لەو كێشمەكێشە  بەسەریدا.  زاڵبوو  یەكێتیی سۆڤیەت  بوو 
بتوانرێت  تا  نەبوو  هاوبەش  زەمینەیەكی  سیاسییەشدا، 
هەمووالیەك ڕازیبكات. دواتر ڕۆزفلتیش هیچ بوارێكی بۆ 
لەو كێشەیە، وەك  بگاتە چارەسەرێك  بۆئەوەی  نەمایەوە 

چۆن لە ملمالنێیە ناوخۆییەكاندا ئەنجامیدەدا. 
لە كۆنگرەی یاڵتا لە فێبرایەری ساڵی 1945، هەریەك لە 
چەرچڵ  و ڕۆزفلت  و ستالین هەوڵیاندا لەسەر هەندێك لەو 
كاتدا  لە هەمان  بگەنە چارەسەرێك.  جیاوازییە سەرەكییانە 
پالنیان بۆ كۆتاییهێنان بە جەنگیش دادەنا. لەو كۆنگرەیەدا 
جەنگدا  كاتی  لــە  یەكتر  هاریكاریكردنی  ــی  ــی ــەت زەرووری
خرایەڕوو، لەیەكتێگەیشتن لەو بارەیەوە ڕەنگدانەوەی لەسەر 
تەرازووی ڕاستەقینەی هێزەكان هەبوو. هەرسێ  سەركردە 
خواستی هێشتنەوەی ڕۆحی هاریكاری  و لەیەكتێگەیشتینان 
بە  ســەبــارەت  ــوو.  هــەب هاوپەیمانییەتەكەیان  بــەرامــبــەر 
دان  ڕازیبوون  بەریتانییەكان  ئەمەریكییەكان  و  پۆڵەندەش: 
سۆڤیەتەوە  لــەالیــەن  كە  بنێن،  لۆبلیندا  حكومەتەكەی  بە 
پاڵپشتیان لێدەكرا. بە مەرجێك ستالین ڕێگە بە فراوانكردنی 
بدات  و هەڵبژاردنێكی ئازادانەی تێدا ئەنجامبدرێت. ستالینیش 
ئەورووپایەكی  )ڕاگەیاندنی  لەسەر  واژۆكــردن  بە  ڕازیبوو 
كە  بوو،  ڕۆزفلت  ڕازیكردنی  بۆ  لەڕاستیدا  ئەمەش  ئــازاد(. 
لە  یەكێك  لە  پاشەكشەكردنی  تا  بكات،  كارێك  هەوڵیدەدا 
هەروەها  پێداپۆشێت،  ئەمەریكای  ڕاگەیەنراوەكانی  ئامانجە 
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بۆ هێوركردنەوەی ئەمەریكيیە بەڕەچەڵەك ئەورووپییەکان 
بوو، )كە زۆربەیان لە دەنگدەرانی حیزبی دیموكرات بوون(. 
پشتیوانی  بەڵێنیاندا  سەركردە،  هەرسێ   بەڵگەنامەیەدا  لەو 
دامەزراندنی  پاڵپشتی  بكەن  و  دیموكراسییەكان  پرۆسە  لە 
لە هەموو واڵتێكی  بكەن،  حكومەتی نوێ   و هەڵبژاردنەكان 
ڕووسییەكەش  سەركردە  كاتیشدا  هەمان  لە  ئــەورووپــادا. 
دڵنیابوونی خۆی وەرگرت، لەسەر پابەندكردنی ئەڵمانیا بە 
ملیار   )20( بە  سەرەتایی  شێوەی  بە  كە  قەرەبوو،  پێدانی 
سۆڤیەت  یەكێتیی  بۆ  ملیاری   )10( دەكــرا.  مەزندە  دۆالر 
تەرخانكرا، بەاڵم ڕێکكەوتنی كۆتایی لەسەر ئەو مەسەلەیە 
بۆ كاتێكی تر دواخرا. وەك پابەندبوونی یەكێتیی سۆڤیەت بە 
ڕاگەیاندنی جەنگ لە دژی ژاپۆن لە ماوەی سێ  مانگ دوای 
كۆتاییهاتنی جەنگی ئەورووپا، كە هەر لە یاڵتا دانوستاندنی 
لەسەر كرا. ئەمەش سەركەوتنێكی دبلۆماسیی گەورە بوو بۆ 

ویالیەتە یەكگرتووەكان. 

لە هاریكارییەوە بۆ ملمالنێ  : 1945 ــ 1947
پاش ئەوەی ماوەی چەند هەفتەیەك كارەكانی كۆنگرە 
سۆڤیەت  كردەوەكانی  بە  ناڕازیبوونیان  بەهۆی  دواخــرا، 
كۆنگرەی  بەستنی  ڕۆحییەتی  ئــەورووپــا،  ڕۆژهــەاڵتــی  لە 
نەما،  گڕوتینەی  ــەو  ئ بەریتانییەكان  و  ئەمەریكا   الی 
كارە  سەركوتكردن  و  كردەوەكانی  پیادەكردنی  چونكە 
پۆڵەندیەكانی  بەرامبەر  لە  سۆڤیەت  وەحشیگەرەكانی 
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و  ڕۆمانیا   و  بولگاریا   لەگەڵ  هەروەها  نەبوون،  شیوعی 
مەجەڕیش ئەنجامی دەدان، كردەوەی قێزەون  و بێزاركەر 
بوون. لەالی ڕۆزفلت  و چەرچڵ ئەو كردەوانە بە پێشێلكردنی 
ڕێککەوتنەكانی یاڵتا سەیردەكران. چەرچڵ ڕۆزفلتی هاندا، 
خۆیان  و  لەنێوان  پێشوەختە  "مەرجێكی  بكاتە  پۆڵەندە  تا 
ڕووسەكان"، بەاڵم سەرۆكی ئەمەریكا سەرباری دڵگرانی لە 
ڕەفتارەكانی ستالین، ئەوەی ڕەتكردەوە، چونكە دەیویست 
لە دواڕۆژەكانی ژیانیدا پارێزگاری لە پەیوەندییەكانی لەگەڵ 
ڕووسەكان بكات . كاتێكیش لە دوانزەی ئەپریل رۆزفلت لە 
ئەنجامی خوێنبەربوونی مێشك گیانی لەدەستدا، قورسایی 
ترومانی  ئیس  بەرپرسیارتیە كەوتە سەرشانی هاری  ئەو 

نەشارەزا.
ئەو  ــاوازیــی  جــی ڕاددەی  ــە  ل تـــوێـــژەران  ئێستاش  ــا  ت
لەو  ئەمەریكا  سەركردایەتیی  ڕێچكەی  لە  كە  گــۆڕانــەی، 
پەیوەندییەكانی  بە  ڕوویدا، سەبارەت  مەترسیدارە  قۆناغە 
ترومان  بێگومان  نەگەیشتن،  سۆڤیەت  ئەمەریكا  و  نێوان 
ــاردەی  ئــامــادەیــی زیــاتــری تــێــدابــوو بــۆ وەرگــرتــنــی ڕاســپ
ڕاوێژكارەكانی، كە هەمیشە ئامۆژگارییان دەكرد، پابەندی 
بەڵێنەكانی بێت لەگەڵ ڕووسەكان. لە چەندین شوێن  و لە 
پرسە  ئەو  لەمەڕ  ترومان  وتەیشیدا، كردەوەكانی  چەندین 
ڕوونتر دەردەكەوتن. لە بیستی ئەپریل سەرۆكی ئەمەریكا 
ویالیەتە  لــەبــەردەم  ڕێگربێت  نییە  هۆكارێك  هیچ  وتــی" 
یەكگرتووەكاندا بۆ بەدەستهێنانی %85 پرسە گرنگەكان". 
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بانگهێشتی  فــەرمــی  شێوەیەكی  بــە  ڕۆژیـــش  ســێ   دوای 
)مۆلۆتۆڤ(ی وەزیری دەرەوەی ڕووسیای كرد، بۆئەوەی 
ڕێککەوتنەكانی  بە  پابەندە  واڵتەكەی  كە  بكاتەوە،  دڵنیای 
تایبەت بە پۆڵەندە. چەرچڵیش تا دەهات بێزارتر دەبوو لە 
دڵرەقی  و پەالمارەكانی یەكێتیی سۆڤیەت، بۆیە بە مەبەستی 
یەكالكردنەوەی ئەو پرسانە بەپەلە داوای كۆبوونەوەیەكی 

هەرسێ  سەركردەكەی كرد لە ئەڵمانیای ڕووخاو.
لە  مــانــگ  دوو  دوای   1945 ســاڵــی  ــۆی  ــی ــۆل ی لـــە 
لە  هەریەك  سەركردەكانی  ئەڵمانیا،  خۆبەدەستەوەدانی 
تر  هەنگاوێكی  هەوڵیاندا  بەریتانیا  و سۆڤیەت،  ئەمریكا  و 
ئەوەبوو  نێوانیان.  ناكۆكییەكانی  چارەسەركردنی  بۆ  بنێن 
لە شەقامێكی بوتسدامی ئەڵمانی كۆبوونەوە، ئەو شەقامەی 
بەهۆی بۆردمانی فڕۆكەكان لەگەڵ خاك یەكسان بووبوو. 
تێدا  فراوانی  و  گرنگ   پرسی  چەندین  كۆبوونەوەیە  ئەو 
نو ێی  نەخشەی  دووبارەكێشانەوەی  لــەوانــەش:  باسكرا، 
سنوورەكان لە باكووری ئاسیا  و دیاریكردنی وادەی هاتنی 
سۆڤیەت بۆ ناو جەنگی زەریای هادی، بەاڵم پرسە ئاڵۆز  
و هەستیارەكانی تر، تا دوو هەفتە كۆنگرەكەی دواخست، 
وەك چارەسەرەكانی دوای جەنگ لە ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا 
دانیشتنی كۆنگرەكەدا  یەكەم  لە  لەوێدا ستالین  ئەڵمانیا.   و 
دبلۆماسییەكانی  ئامانجە  گرنگترین  لــە  یەكێك  توانیی 
بەریتانیا  و  ئەمەریكا   دانپێدانانی  ئەویش  بەدەستبهێنێت، 
بوو، بە ڕژێمە تازەكەی وارشۆ. هاوپەیمانان هەستیانكرد 
ــەو مــەســەلــەیــەدا  و دەبێت  ل نــەمــاوە  هیچ دەرچــەیــەكــیــان 
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لە  ئێستا  کە  واقیعەی،  بــەو  ببن  ڕازی  بێت،  هەرچۆنێك 
پۆڵەندە هەیە. سۆڤیەتییەكان زاڵن  و ئەوەش یەكالبووه تەوە. 
سنوورەكانی  لە  بەرفراوانبوونە  ئــەو  ســەربــاری  كەچی 
ڕۆژئاوای پۆڵەندە  و خستنەسەری بەشێك لە زەوییەكانی 
ئەڵمانیای پێشوو، بەاڵم دانیان نەنا بە ڕژێمێكی هاوشێوەی 
بەاڵم  ڕۆمانیا،  و  بولگاریا  لە  بە سۆڤیەت  پۆڵەندەی سەر 
كۆنگرەكە ئەنجوومەنێكی وەزیرانی دەرەوەی دامەزراند بۆ 
چارەسەركردنی ئەو پرسە ئیقلیمیانە  و چەند پرسێكی تر، 
كە بەهۆی جەنگەوە لە كۆبوونەوەكانی داهاتوودا كاریگەری 
بۆ  كارنامەیەك  ئامادەكردنی  بۆ  هەروەها  دروستدەكات، 
بەستنی پەیماننامەیەكی ئاشتی بۆ واڵتانی شكستخواردوو.
مەسەلەی ئەڵمانیا  "مەسەلە هەستیارەكە" وەك چۆن چەرچڵ 
ناوی لێنابوو، مشتومڕێكی توندی لەسەربوو، كەچی دواتر 
ئەمەریكا پێشنیاری چارەسەرێكی كرد، كە لە بەرژەوەندیی 
هەموواندا بێت، بەمەش كار و چاالكییەكانی كۆنگرەكەی لە 
ئیفلیجبوون ڕزگاركرد  و نەیهێشت بگاتە ڕێگەیەكی داخراو. 
هەرچەندە ئەو چارەسەرە بووەهۆی دابەشبوونی ئابووریی 
سەریهەڵدایەوە  ــارە  دووب قەرەبووكردنەوە  كێشەی  واڵت. 
داواكارییەكی  لەبەردەمیان.  بوو  سەرەكی  بەربەستێكی   و 
ستالین بە پێدانی )10( ملیار دۆالر وەك قەرەبوو لەالیەن 
بەتوندی ڕەتكرایەوە. ستالین  ترومان  و ڕاوێژكارەكانییەوە 
پێیوابوو لەسەر مەسەلەی قەرەبووكردنەوەكە لە كۆنگرەی 
یاڵتا ڕێککەوتوون! چونكە ئەمەریكییەكان به تەواوی هاتبوونە 
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داهاتووی  ئــابــووری  و  هەڵسانەوەی  بــڕوایــەی،  ئــەو  ســەر 
یەكگرتووەكانیش  ویالیەتە  خودی  و  ئەورووپا   ــاوای  ڕۆژئ
بێت،  بەهێز  ئــابــووریــەوە  لـــه ڕووی  ئەڵمانیا  دەخــوازێــت  وا 
دروستكردنی  مایەی  ببێتە  كە  بوو،  هەرپالنێك  دژی  بۆیە 
بەربەست لە بەردەم بووژانەوەی ئەڵمانیادا. دواتر وەزیری 
تری  پێشنیارێكی  بیرنز(  ئیف  )جیمس  ئەمەریكا  دەرەوەی 
ــی ڕووســـەكـــان بــۆ چــارەســەركــردنــی ئەو  ــەردەم خستە ب
پرسە. بەگوێرەی پێشنیارەكەی جیمس هەر چوار زلهێزەكە 
)بەریتانیا  و ئەمەریكا  و سۆڤیەت  و فەڕەنسا( قەرەبووەكان 
كۆنتڕۆڵی  لەژێر  كە  دابینبكەن،    خۆیان  بۆ  ناوچانە  لەو 
دا،  سۆڤیەت  یەكێتیی  بە  بەڵێنیان  لــەوەش  جگە  خۆیاندان. 
بۆ  ناوچەكانی ڕۆژئــاوا  لە  و كەرەستەی  كەلوپەل   هەندێك 
گرنگترین  نــاوچــانــەی  ئــەو  مەرجێك  بــە  ــەاڵم  ب دابینبكەن، 
كەرتی پیشەسازی لە واڵتدا لەخۆدەگرێت  و دەوڵەمەندە بە 
سەرچاوەكانی، بە تەواوی لە دەسەاڵتی سۆڤیەت دەهێنرێتە 
دەرەوە. دواتر بەهۆی بێ توانایی هاوبەشانی هاوپەیمانییەتە 
بۆ  تۆكمە  بەرنامەیەكی  لەسەر  ڕێكنەكەوتنیان  و  مەزنەكە  
یەكێك  كە  جەنگ،  دوای  ئەڵمانیای  پرسی  چارەسەركردنی 
زۆری  جیاوازییەكی  هەستیارەكان،  هــەرە  پرسە  لە  بــوو 
لەسەر بوو، هەروەها ئەو پرسە لەدواییدا بۆ هەمیشە بووە 
تەوەرێكی گرنگی جەنگی سارد. سەرباری ئەوەی بریاڕیاندا 
دابەشبكرێت، بەاڵم ڕەهەندەكانی ئەو دابەشبوونە دوورمەودا 
و فراوانبوون، لەبەرئەوەی ئەو هەنگاوە لەپێناو تێكەاڵوكردنی 
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لەژێر  واقــیــعــەی  ــەو  ئ و  ئەڵمانیا   ڕۆژئـــــاوای  كــەرتــەكــانــی 
داگیركاریی سۆڤیەتدا هەبوون، بوونە هۆی دروستبوونی دوو 
سیستمی سیاسیی ئابووری لێكجیاواز لە ئەڵمانیا. هەروەها 
دوو  بەسەر  ئەورووپا  كیشوەری  دابەشبوونی  هۆی  بووە 
لەگەڵ  ــاوا. كەچی  ئەوانیش: ڕۆژهــەاڵت  و ڕۆژئ سەربازگە، 
بڕیارە  بــەو  ــڕی  دەرب خــۆی  ترومان خۆشحاڵیی  ئــەوەشــدا 
من   ( ڕایگەیاند:  كاتەدا  لەو  و  دران   بوتسدام  لە  گرنگانەی 
سەرسامم بە ستالین، چونكە پیاوێكی ڕاستگۆیە  و دەزانێت 
چی دەوێت  و ئامادەیە هەرچۆنێك بێت بگاتە چارەسەرێك 
ئەگەر پێویستی كرد (.. متمانەبەخۆبوونی سەرۆكی ئەمەریكا  
و ڕاوێژكارەبەتواناكانی خۆیان بۆ بەدیهێنانی زیاتر لەوەی 
هاوتا  لــەگــەڵ  داهــاتــوو  دانوستاندنەكانی  لــە  مەبەستیانە 
هۆكاری  دوو  كاتەدا،  لەو  بەدیاریكراویش  سۆڤیەتییەكەی، 
هەبوو، ئەوانیش: هێزە ئابوورییەكەی  و بوونی بۆمبی ئەتۆمی 
بەتەنیا الی خۆیان. كە بە دوو كارتی براوەیان دادەنا. دواتر 
ناوەڕاستی  لە  كاتێك  بوو  زیاتریش  متمانه بەخۆبوونە  ئەو 
تاقیكردنەوەی  سەركەوتنی  هەواڵی  بوتسدام  وتووێژەكانی 
ئەتۆمی لە نیومەكسیكۆی پێگەیشت، بۆیە بەهۆی ئەو )كارتە 
ئەوكاتە  جەنگی  ــری  وەزی چۆن  وەك  ئەمەریكا،  بـــراوە(ی، 
)هنری سیتیسمون( ناوی برد: هەلی چارەسەرە ئاشتییەكانی 
زیاتر كرد. بەشێوەیەك، كە لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا 
بگونجێت، یان ڕەنگە ئومێدی ترومان  و دەوروبەرەكەی زیاتر 

بووبێت دوای ئەو سەركەوتنە ئەتۆمییە.
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بەسەر  ئەتۆمی  بۆمبی  ئۆگەست  شــەشــی  لــە  پــاشــان 
هیرۆشیمادا فڕێداریە خوارەوە  و لە نۆزدەی هەمان مانگیش 
هەزار   )115( كوژرانی  هۆی  بووە  كە  ناكازاكیدا،  بەسەر 
هێزی  بەهۆی  سەرەمەرگدابوون  لە  بەهەزارانیش  و  كەس  
تیشكەكەیەوە. ئەمە ژاپۆنی ناچار كرد خۆبەدەستەوە بدات. 
بەدەستهێنانی  لەگەڵ  هاوكاتبوو  بۆمبانە  ئەو  بەكارهێنانی 
ئەمەریكی.  دبلۆماسیی  و  سەربازی   تری  ئامانجی  چەندین 
لەوانەش: بەشێوەیەكی زۆر خێرا كۆتایی بە جەنگ هات  و 
حەتمیدا،  جەنگێكی  لە  رزگاركرا  ئەمەریكی  هــەزاران  گیانی 
لە  ســۆڤــیــەت  هــێــزەكــانــی  ــەكــرد  ن پێویستیشی  هـــەروەهـــا 
لە  )جگە  باڵوبكرێنەوە  هادی  زەریــای  جەنگییەكانی  ناوچە 
جووڵەپێكردنی هێزەكانی ڕووسیا لە مەنشوریا(. لە ئەنجامدا 
دەرگا  داخستنی  هۆی  بووە  ئەمەریكا  سەركەوتنانەی  ئەو 
لەسەر سەرجەم داواكاری  و مەرجەكانی سۆڤیەت لەبەرامبەر 
ـــۆن لــە كــاتــی جــەنــگــدا، بـــەاڵم ســەربــاری  داگــیــركــردنــی ژاپ
نێوان  پەیوەندییەكانی  كەچی  تــرومــان،  كارتەبراوەكانی 
سۆڤیەت  و ئەمەریكا لە مانگەكانی دوای خۆبەدەستەوەدانی 
لە  جگە  چونكە  ڕۆیــشــت،  زۆر  خراپیەكی  بـــەرەو  ژاپـــۆن 
ئەورووپا، هەردوو واڵتی  ئەڵمانیا  و ڕۆژهەاڵتی  مەسەلەی 
هاوپەیمان دوو ڕوانگەی جیاوازیان هەبوو لەسەر چۆنییەتیی 
ئەتۆمی  چەكی  لەسەر  نێودەوڵەتی  جڵەوی  بەدەستهێنانی 
هەروەها  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  لە  بەرژەوەندییەكانیان   و 
پرسی یارمەتییە ئابووریەكانی ئەمەریكا  و ڕۆڵی سۆڤیەت لە 
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مەنشوریا. هەرچەندە لە هەندێك لە دیدارەكانی ئەنجوومەنی 
وەزیرانی دەرەوەیاندا دەگەیشتنە نیمچەچارەسەرێك، بەاڵم 
لە ساڵی 1946 كۆتاییهات بەو هاوپەیمانییەتیە  و سەرەتای 

دەستپێكردنی جەنگی سارد بوو بە ڕووونترین شێوە.
هاوپەیمانییە  و  تــرومــان   ــەی  ــدارەك ــی ئ ســاڵــەدا  لـــەو 
بە  ستالینییان  ڕووســیــای  سەرەكییەكانی،  ئەورووپییە 
دەوڵەتێكی چاوچنۆك  و خۆپەرست  و چاوبڕینە سەر خاك 
 و سەرچاوە  و دەستكەوتەكان وەسفكرد. جۆرج ئیف كینان، 
ڕاپۆرتێكی  لە  مۆسكۆ  لە  ئەمەریكی  گه وره دبلۆماتكاری 
لە  كە  دەربڕیوە،  بارەیەوە  لەو  ڕای خۆی  دوورودرێـــژدا 
تێیدا  كردبوو،  ڕەوانەی واڵتەكەی   1946 فێبرایری  22ی 
جەخت لەسەر دوژمنایەتیی سۆڤیەت دەكاتەوە بۆ واڵتانی 
نەبوونی  ئەنجامی  لــە  ئــەمــەش  ــەداخــەوە  ب ســەرمــایــەدار. 
بیروباوەڕی  زاڵبوونی  و  ڕووسیا   لە  ئارامی  و  ئاساییش  
كینان  سیاسییەكاندا.  پایە  بەسەر  بوو  لینینی  ماركسی- 
تۆتالیتاریی  ڕژێمێكی  كرملین  سەركردەكانی  پێیوابوو 
ڕووســیــادا  بەسەر  خۆیان  هەژموونی  و  سەركوتكەرن  
ــەو بــیــانــوووەی، كــە هــەڕەشــەی دەرەكــی  ســەپــانــدووە، ب
بەردەوامیدان  لەپێناوی  ئەوەش  هەیە،  واڵتەكەیان  لەسەر 
دەستبەردارنەبوونی  ناوخۆیی  و  چــەوســانــدنــەوەی  بــە 
بوون:  دیار  ڕوون  و  كینان  ئامۆژگارییەكانی  دەســەاڵت. 
دانوستان نەكەن، چونكە لە هەردۆخێكدا ئەنجامی نابێت  و 
لەبری ئەوە، كاربكەن، بۆ دامركاندنەوەی ئەو بیروباوەڕە 
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سۆڤیەت،  دەسەاڵتەكانی  فراوانبوونی  بۆ  سنووردانان   و 
كرملین  ئــەوەی  لەسەر  جەختیكردەوە  دووبــارە  هەروەها 

بەرامبەر هێزێكی لەخۆی گەورەتر ملكەچ دەبێت.
لە پێنجی مارس ونستون چەرچڵ، كە ئەو كاتە لە هەڕەمی 
ئەو  پاڵ  خستە  خۆی  ڕای  ڕاشكاوانە  نەمابوو،  دەسەاڵتدا 
ڕایەی، كە دژی سۆڤیەت بوو. لەگەڵ هاری ترومان لە فولتون 
لە ستینینی   ( بوو، وتی:  مینبەر  ئامادەی سەر   و میزوری 
تا تریستی لەسەر دەریا ئەدریاتیكی،  سەر دەریای بەڵتیق 
دادراوە(، چەرچڵ  بەسەر كیشوەركەدا  ئاسنین  پەردەیەكی 
هۆشداریدا لە هەبوونی مەترسییەكی گەورە بۆ سەر خودی 
ڕەفتارەكانی  بــەاڵم  شیوعییەكانەوە،  بەهۆی  مەسیحیەت 
ترسە  ئەو  باڵوبوونەوەی  بۆ  نەبوون  تاكەهۆكار  سۆڤیەت 
ڕۆژی  سیناریۆكەی  بێگومان  ئەورووپییەكان،  پایتەختە  لە 
قیامەتیش هۆكار نەبوو، كە لە هەندێك فەرمانگەی ئەمەریكی 
هێزێكیەوە  هەموو  بە  ستالین  چونكە  كــرابــوو،  بۆ  وێنای 
حكومەتەكانی  بێنێتەدی.  بەرژەوەندییەبااڵكانی  هەوڵیدەدا 
پۆڵەندە  و  ڕۆمانیا  و بولگاریای ملكەچ كردبوو، بازنەیەكی 
بۆ دەسەاڵتەكانی خۆی لە ناوچە داگیركراوەكانی ڕۆژهەاڵتی 
ئەورووپا دروستكردبوو. سەرەتاش ڕەتیكردەوە هێزەكانی 
دروستبوونی  هــۆی  ــووە  ب ئەمەش  بهێنێتەدەر.  ئێران  لە 
لە مارسی 1946.  گــەورەی جەنگی سارد  قەیرانی  یەكەم 
فشارێكی زۆریشی دەخستە سەر توركیا تا ملكەچی بكات، 
باڵوكردەوە،  بولگاریا  سنووری  لەسەر  هێزەكانی  تەنانەت 
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تااڵنكرد  و  مەنشوریای  توركیا.  تۆقاندنی  ترساندن  و  بۆ 
چەند كردەوەیەكی تریشی ئەنجامدا، كەچی لەگەڵ ئەوەشدا 
و  هەنگاریا  لە  ئــازاد  هەڵبژاردنێكی  دا  ڕێگەی  سۆڤیەت 
چیكۆسلۆفاكیا ئەنجامبدرێت  و یارمەتیی فنلەندە  و نەمسای 
دا، بۆ پێكهێنانی حكومەتی نوێنەرایەتی، هەروەها بەردەوام 
هەوڵیدەدا لە ڕێگەی ئەنجوومەنی وەزیرانی دەرەوە بخزێتە 
ناو لەگەڵ واڵتانی ئەورووپا دانوستانە چاالكەكان. تەنانەت 
بەهێزەكانی  شیوعیيە  حزبە  بچوکكردنەوەی  بۆ  كاریكرد 
رۆژئــاوای  لە  تریش  شوێنێكی  چەند  و  فەڕەنسا   ئیتاڵیا  و 
ئەورووپا. بەكورتی: ڕەفتارەكانی سۆڤیەت شرۆڤەی زیاتر  
و وردتر  و هاوسەنگانەتری دەوێت، وەك لەوەی چەرچلڵ و 

كینان خستبوویانەڕوو.
نە  بەریتانی،  ئەمەریكی  و  شرۆڤەكارانی  لەڕاستیدا: 
ــوو، كــە پێشتر  تــرســیــان لــە ڕەفــتــارەكــانــی ســۆڤــیــەت هــەب
باسمانكردن، نە لەو نییەتە دوژمنكارانەی لەپشت ئەو جۆرە 
لە  نەدەكرد  زیاده ڕۆییان  هەروەها  هەبوون.  ڕەفتارانەوە 
تا  النیكەم  سۆڤیەت،  سەربازیی  توانای  مەترسیی  بوونی 
ماوەیەكی زۆریش. چونكە شارەزایانی سەربازیی ئەمەریكی  
و بەریتانی زۆرباش دەیانزانی سۆڤیەت ئێستا لەوە الوازترە، 
كە بتوانێت سەركێشییەك بكات  و جەنگێك بەرپا بكات، لە 
دژی ویالیەتە یەكگرتوەكان. سوپای سووریش بەكارناهێنێت 
ببوە مایەی ترس   ئــەوەی  بــەاڵم  ئــەورووپــا.  یەكێتیی  دژی 
بەریتانی،  و  ئەمەریكی   بریاڕبەده ستانی  الی  نیگەرانی  و 
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فشارە  لەو  وەربگرێت  ســوود  سۆڤیەت  ــەوەی:  ل بریتیبوو 
جوواڵنەوەی  لەگەڵ  هاوكاتە  كۆمەاڵیەتییانەی،  ئابووری  و 
سیاسی، كە هەر لەدوای جەنگەوە هەژموونی خۆی بەسەر 
وایكرد  نــاهــەمــوارە  بــارودۆخــە  ئــەو  سەپاندبوو.  جیهاندا 
ئەستێرەی چەپەكان لە جیهاندا بدرەوشێتەوە. ئەو دیاردەیە 
جــەمــاوەری  زیــادبــوونــی  لەسەر  زۆری  ڕەنگدانەوەیەكی 
ــــاوای ئــەورووپــا دروســـت كــرد.  حــزبــی شیوعی لــە ڕۆژئ
ناسیۆنالیستییە  بزاڤە  لە  بەدیاركەوتنی هێزی تریش  بەڵكو 
لە سەرتاسەری جیهانی  شۆڕشگێڕەكانی دژی داگیركاری 
سێیەمدا بەرجەستە بوو. فشارە كۆمەاڵیەتی  و ئابووریەكانی 
کۆمۆنیزم  وایكرد  بەجێیهێشتبوون،  خۆی  ــەدوای  ل جەنگ 
جیهان.  گەالنی  بەرچاوی  لە  سەرنجڕاكێشان  مایەی  ببێتە 
ڕۆژئـــاوای  واڵتــانــی  بەرگریی  و  دەرەوە   وەزیــرانــی  بۆیە 
ئەورووپا دەترسان لە یەكگرتنی پارتە شیوعییەكانی ناوخۆ 
یەكێتیی  لەگەڵ  نیشتمانییەكان  شۆڕشگێڕە  بزووتنەوە   و 
ڕۆڵێكی  ئەوەی  دوای  به تایبەتی  ببن.  ملكەچی  سۆڤیەت  و 
سەرەكی گێڕا لە گەمەی بەره نگاربوونەوەی فاشییەت. پاشان 
كرملین دەیتوانی بەبێ  دەستێوەردانێكی سەربازی ڕاستەوخۆ 
بەهێزتربێت  و مەودای دەسەاڵتەكانی خۆی فراوانتر بكات. 
تارمایی  پێیانوابوو،  ئەمەریكا  ستراتیژییەتیی  پالندەرانی 
ـ 1941 دووبارە به دیار دەكەوێتەوە. چونكە  سااڵنی 1940ـ 
چەكداربووە  جیاجیا  ئایدیۆلۆژیای  بە  دوژمن،  هێزەی  ئەو 
بۆ  لە ڕێگەدایە   و هەڕەشە دەكــات  و خۆی دەسەپێنێت  و 
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لە  تەرازووی هێزەكان  تای  دواتر  ئۆراسیا.  كۆنتڕۆڵكردنی 
پێچەوانە  ویالیەتەیەكگرتوەكان  بەرژەوەندییەكانی  دژی 
سەرچاوە  بــازاڕ  و  بەسەر  دەست  ڕێگەنادات  دەبێتەوە  و 
گرنگەكاندا بگرێت. بەمەش ئازادیی سیاسی  و ئابووری ناو 

واڵت دەخاتە مەترسییەكی گەورەوە.

کێشانه وه ی هێڵی سنوور
ئەمەریكا  1947ەوە،  ساڵی  یەكەمی  نیوەی  لە  هەر   
ـــه وه ی  ـــوون ـــه ڕووب ــەوە و ڕووب ــە مــەبــەســتــی كــەمــكــردن ب
بكات،  پــەیــڕەو  ستراتیژیەتێك  هــەوڵــیــدا  مەترسییەكان، 
یەكێتیی ســۆڤــیــەت  و  كــۆنــتــڕۆڵــكــردنــی  لــێــی  ئــامــانــج  كــە 
قبووڵکردنی خودی کۆمۆنیزم  و  قورسایی  كەمكردنەوەی 
یــەكــەم  و  هــەنــگــاوی  بــەریــتــانــیــاش،  پێشنیازەكەی  بـــوو. 
یه كالكەرەوەی هەڵمەتە دبلۆماسییەكەی ئەمەریكای خێراتر 
كرد. ئەوەبوو لە بیستویەكی فێبرایەر، بەریتانیا وەزارەتی 
لەتوانایدا  چیتر  كە  كردەوە،  ئاگادار  ئەمەریكای  دەرەوەی 
توركیا  پێشكەشی  سەربازی  ئابووری  و  یارمەتیی  نییە 
هــەرزوو  ئەمەریكا،  كاربەدەستانی  بۆیە  بكات.  یۆنان   و 
بڕیاریاندا ویالیەتە یەكگرتووەكان ئەو ئەركە بگرێتە ئەستۆ. 
دەسەاڵتی  بــاڵوبــوونــەوەی  ئەگەری  لە  رێگە  جۆرێك  بە 
ـــاوەڕاســـت. لەپشت  ــە ڕۆژهـــەاڵتـــی ن ســۆڤــیــەت بــگــرێــت ل
نەوت(.  بە  دەوڵەمەند  ناوەڕاستی  )ڕۆژهەاڵتی  ئەوەشەوە 
بەرامبەر هەر  بۆ دەستبەركردنی پشتیوانیی كۆنگرێسیش 
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خەرجییەك  و ڕاكێشانی جەماوەر بەالی خۆیان لە كاتی هەر 
پابەندبوونێكی نوێدا. لە دوانزەی مارس ترومان گوتارێكی 
بەهێزی لە بەردەم كۆنگرێس پێشكەشكرد  و داوای )400( 
ملیۆن دۆالری كرد، بۆ یارمەتیدانی ئابووری  و سەربازی 

هەردوو حكومەتە قەیراناوییەكەی توركیا  و یۆنان.
دەكرد،  كاری  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  ئاستێكدا  لەسەر 
بۆ پڕكردنەوەی بۆشایی هێز لە ناوچەكە، كە لە ئەنجامی 
ببوو.  دروســـت  لـــەوێ   بەریتانیا  هــێــزی  كــەمــبــوونــەوەی 
ناو  كەوتبووە  ئەوكاتە  یۆنانیش  راستڕەوەكەی  حكومەتە 
كە  شیوعییەكان.  گرووپە  دژی  لە  ناوخۆییەوە  جەنگێكی 
لەالی خۆیشیەوە  لێدەكرا.  لەالیەن یوگسالڤیاوە پشتیوانی 
بۆئەوەی  بوو  ڕووسیادا  فشاری  لەژێر  بەردەوام  توركیا: 
دواتر  دەردەنیل.  ناوچەی  لە  بێت  داواكاریەكانی  ملكەچی 
پاشەكشەكردنی  لە  سوودیان  هاوپەیمانەكانی  ڕووسیا  و 
بــەرەوپــێــشــەوەچــوونــێــكــی  ئــەمــەش  ــــرت.  وەرگ بەریتانیا 
مەترسیدارە، بۆیە پێشنیازەكەی ئەمەریكا هەوڵێك بوو بۆ 
ڕوونەدانی. بەاڵم بیروباوەڕەكەی ترومان پەیوەست نەبوو، 
بە خودی سیاسەتی هێز بە ڕاددەی ئەوەی پەیوەستبوو بەو 
ڕێچكەیەی سەرۆكی ئەمەریكا هەڵیبژاردبوو بۆ داواكردنی 

یارمەتی.
ئەندامانی  جەماوەر  و  لەنێو  كۆدەنگی  هەوڵیدا   ترومان 
كۆنگرێس بەدەستبهێنێت، نەك تەنیا هەر لەسەر پابەندبوونێكی 
دەرەوەی  سیاسەتی  چاالككردنی  لەسەر  بەڵكو  دیاریكراو، 
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ئەمەریكایش. سیاسەتێك، كە دەكرێت دژ بە یەكێتیی سۆڤیەت 
 و لە هەمان كاتدا دژی کۆمۆنیزم بێت. بەم شێوەیە بیروباوەڕی 
ترومان بوو بە ڕاگەیاندنی ئایدیۆلۆژیای جەنگی سارد، هاوكات 
ڕاگەیاندنی جیۆسیاسیی جەنگی سارد. كەچی لەگەڵ ئەوەشدا 
مەسەلەكە تەمومژاوی بوو. لە سەردەمی جەنگی ساردیش ئەو 
تەمومژاوییە زیاتریش بوو. ئایا سروشتی ئەو هەڕەشەیە چی 
بوو بەدیاریكراوی، كە پۆزشی بۆ ئەو پابەندبوونە سەرتاسەرییە 
یان  بوو؟  ئەگەری گەشانەوەی هێزی سۆڤیەتی  دەهێنایەوە؟ 
باڵوبوونەوەی چەند بیرۆكەیەكی دژ بە بەهاكانی ئەمەریكا ؟ 
ئەو دوو مەترسییە بە شێوەیەكی یەكجار زۆر ئاوێتەی یەك 

بووبوون  و زاڵببوون بەسەر بیری ئەمەریكیەكاندا.

بیروباوەڕی ترومان :
ترومان بەو شێوەیە كۆنگرێسی دواند  و داوای كۆمەك 
 و یارمەتیی كرد بۆ یۆنان  و توركیا  و وتی : لەو ساتەوەختە 
لە فاكتەری ڕوون  و  مێژووییەدا پێویستە هەموو واڵتێك 
هەڵوێستەكانی  ــەوەی  ئ دوای  ژیــان..  بۆ  بگەڕێت  ئاشكرا 
سۆڤیەتی خستەڕوو به بێ  ئەوەی ڕاستەوخۆ ناوی بهێنێت، 
ترومان لەكۆتاییدا هۆشداری دا و وتی: پێویستە سیاسەتەكانی 
بكات،  ئازادانە  گەلە  لەو  پشتیوانی  ویالیەتەیەكگرتووەكان 
لەالیەن  دەبنەوە  بەكۆیلەكردن  هەوڵەكانی  بەرەنگاریی  كە 
هەندێك كەمینەی چەكدار، یان فشاری دەرەكی. ئەو وتانەش 

هەرزوو بە بیروباوەڕی ترومان ناسرا.
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ــان،  ــروم دوای ســێ  مــانــگ لـــەو گــوتــارە بــەجــۆشــەی ت
دبلۆماسییە  هەڵمەتە  دووەمی  قۆناغی  ویالیەتەیەكگرتوەكان 
ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزیــری  چونكە  رڕاگەیاند.  مەزنەكەی 
)جـــۆرج ســی مــارشــال( لــە وتــارێــكــدا لــەمــیــانــەی ئاهەنگی 
یارمەتیی  و  ــی:) كۆمەك   وت هــارڤــارد  زانــكــۆی  دەرچــووانــی 
ئەوانەی  ئەورووپا،  واڵتانی  سەرجەم  دەبەخشنە  ئەمەریكا 
بۆ  هەوڵبدەن  دەیانەوێت  و  هەیە   هەماهەنگییان  خواستی 
بووژانەوە و چاككردنەوەی واڵتەكەیان(، ئەو پرۆژەیەش بە 
بریتیبوو  پرۆژەیە  ئەو  ئامانجی  ناونرا.  مارشاڵ  پرۆژەكەی 
و  هــەژاری   و  برسیەتی   نەهێشتنی  بەرەنگاربوونەوە  و  لە 
نزمبوونەوەی ڕۆحی مەعنەوی. ئەمانەش ئەو هۆكارانەبوون، 
كە پاڵنەربوون بۆ سەرهەڵدانی چەپڕەوی لە ئەورووپا. چونكە 
ئەو بارودۆخانە ڕێگربوون لەبەردەم هەوڵەكانی بونیادنانەوە 
 و تەوژمەكەش لە وەزری زستاناندا بەهێزتر دەبوو. هەریەك 
لە ئەرنست بیفن وەزیری دەرەوەی بەریتانیا  و جۆرج بیدۆی 
لەو  پێشوازییان  زۆرەوە  گڕوتینێكی  بە  هەرزوو  فەڕەنسی، 
پرۆژەیە كرد. كۆبوونەوەیەكی واڵتانی ئەورووپایان ڕێكخست  
كارنامەی  بــۆ  ڕێكخراوەیی  بنەمای  كۆمەڵێك  بــە  تێیدا  و 
لە  یارمەتییە پێشنیاركراوەكانی ئەمەریكا هاتنەدەر. هەریەك 
حكومەتەكانی فەڕه نسا  و بەریتانیا  و چەند حكومەتێكی تری 
تا  ڕەخساوە  بۆ  زێڕینیان  هەلێكی  هەستیانكرد،  ئەورووپا، 
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كێشە ئابوورییە ئاڵۆزەكانیانی پێ  كەمبكەنەوە  و ڕووبەڕووی 
هەروەها سنوورێك  ببنەوە.  ناوخۆیش  حیزبە شیوعییەكانی 
ئەوان:  بەكورتی  واته   دابنێن.  سۆڤیەت  چاوچنۆكییەكانی  بۆ 
لەگەڵ ئیدارەی ترومان لەسه ر چەندین مەترسی هاوڕابوون، 
جەنگ.  دوای  مەترسیدار  ژینگەیەكی  هاتنەكایەی  دەربــارەی 
ئایدیۆلۆژییەوە  هێنده ى  له ڕووی  ئەورووپییەكان  هەرچەندە 
هەڕەشەیە  بــەو  دركــیــان  و  نــەبــوون   ورد  ئەمەریكییەكان 
ڕۆژئــاوای  سەركردەكانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  نەدەكرد. 
ئەورووپا نەك هەر پێشوازییان لەوەكرد، بەڵكو بانگەشەیان 
ئامادەبوونێكی  حەكیمانەتر  و  چاالكتر  و  سیاسەتێكی  بۆ 
جەنگ.  دوای  ئــەورووپــای  لە  ــرد،  دەك ئەمەریكا  بەهێزتری 
سیاسی  و  و  ئابووری   پێداویستیی  لەگەڵ  كارە  ئەو  چونكە 

ئەمنیی واڵتەكانیان دەگونجا.
دۆالری  ملیار   )13( مارشاڵ  پرۆژەكەی  لەكۆتاییشدا 
كە  كــرد.  ئــەورووپــا  ڕۆژئـــاوای  پێشكەشی  یارمەتی  وەك 
لــەوێ   و  ئــابــووری  هەڵسانەوەی  دەستپێكی  بــووە  ــر  دوات
ئــەورووپــا.  ئابووریی  ڕاستبوونەوەی  بۆ  بــوو  هاندانێك 
بۆ  بەرنامەیە  بەو  كاركردن  لە  هەبوو  ترسی  كە  ستالین: 
بووژانەوە  و هەڵسانەوەی ئەورووپا، لەبەرئەوەی دەبووە 
هۆی الوازبوونی دەسەاڵتی ڕووسیا بەسەر ئەو واڵتانەی 
ــانــی ڕۆژهــەاڵتــی  ســەر بــە ڕووســیــان، رێــگــەی نـــەدا واڵت
ئەورووپا بەشداری ئەو بەرنامەیە بكەن. بۆیە لە كۆنگرەی 
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هۆشداری  بەتوندی  دەرەوە:  وەزیری  مولۆتۆفی  پاریس، 
دایه  ئەورووپا لەسەر ئەو پرۆژەیە  و وتی: )ئەو پرۆژەیە 

ئەورووپا دابەشدەكات بەسەر دوو بەشدا(.
خۆی  ترومان  دبلۆماسیەكەی  هەڵمەتە  تری  بەشێكی 
سیاسەتەكانی  لە  یەكالكەرەوە  گۆڕانكارییەكی  وێنەی  لە 
دروستكەرانی  چونكە  كرد.  بەرجەستە  ئەڵمانیا  بەرامبەر 
بەشداریپێكردنی  ــوو  واب پێیان  ئەمەریكا  سیاسەتەكانی 
پرۆژەكەی مارشاڵ,  لەناو  ئەڵمانیا  داگیركراوەكانی  ناوچە 
چونكە  پـــرۆژەكـــە.  ســەركــەوتــنــی  بــۆ  پێویستە  كــارێــكــی 
یەكجار  هێزێكی  ئەڵمانیا  سەرچاوەكانی  پیشەسازی  و 
پێكدەهێنا.  ئەورووپا  ئابووریی  گەشانەوەی  بۆ  زۆریــان 
تەنانەت پێش ئاشكراكردنی پرۆژەكەی مارشاڵیش، ویالیەتە 
یەكگرتووەكان دەستی بە جووڵە كردبوو بۆ بەهێزكردنی 
ژێر  كەوتبوونە  ناوچانەی  لەو  )خەڵووز(  بەرهەمهێنانی 
دەسەاڵتی بەریتانیا  و ئەمەریكا. پالندەرانی واشنتۆن هاتنە 
ئەو بڕوایەی هێنانەكایەی ئاشتی  و خۆشگوزەرانیی جیهانی 
جگە لە ئەمن  و ئاساییشی ئابووریی ویالیەتەیەكگرتووەكان 
ئامانجە  ئەو  ئەورووپا.  ئابووریی  بووژانەوەی  بە  بەندە 
سیاسییە سەرەكییەی ئەمەریكاش وای دەخواست ئەڵمانیا 
لەهەمان  بمێنێتەوە.  ری  ئابوو  كــرانــەوەی  بەهێزی  و  بە 
یەكێتیی  خواستی  و  ویست   لەگەڵ  ئامانجانە  ئــەو  كاتدا 
سۆڤیەتی یه كگرتووى تێدا نه بووه  و دژ بەیەك بوون، بەاڵم 
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لەسەر  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزیــری  مارشاڵی  پێداگریی 
بــووژانــەوەی  كارنامەی  لەناو  ئەڵمانیا  بەشداریپێكردنی 
ڕێککەوتنی  لەبەردەم  البرد  ئەگەرێكی  هەموو  ئەورووپا، 
هەر چوار زلهێزەكە لەبارەی ئەڵمانیا. ئەمەش بووە هۆی 
وەزیرانی  ئەنجوومەنی  كۆبوونەوەی  گەورەی  شكستێكی 
دەرەوە لە نۆڤەمبەری ساڵی 1947. یەكێك لە دبلۆماتكارە 
وتی:  بەنهێنی  بوو،  بااڵدا  ئاستێكی  لە  كە  ئەمەریكییەكان، 
بەڕاستی ئێمە نامانەوێت  و خواستی ئەوەمان نییە، ئەڵمانیا 
ڕووسیا..  بەرژەوەندییەكانی  و  مەرج   بەپێی  یەكبخەینەوە 
بەریتانیا  و  یەكگرتووەكان   ویالیەتە  بــەكــردەوەش  هــەر 
بۆ  كاریانكرد   1948 ساڵی  ــای  ســەرەت لــە  فــەڕەنــســا   و 
دەوڵەتێكی  دروستكردنی  بۆ  ڕێگەچارەیەك  دۆزینەوەی 
باشتربوو  پێیان  چونكە  سەربەخۆ.  ڕۆژئــاوایــی  ئەڵمانی 
واڵتەكە دابەشبكرێت، وەك لەوەی ببێتە واڵتێكی یەكگرتوو، 
لە داهاتووش بەتێپەڕبوونی كات لەگەڵ یەكێتیی سۆڤیەتی 
هاوپەیمانی دروست بكات، یان هەڵوێستێكی بێالیەن پەیڕەو 
بكات دژی ئەوان. ئەمەش شتێكی خراپە. باڵیۆزی بەریتانیا 
)ئەمەریكییەكان  وتی:  كاتێك  كرد  ڕاستی  ئیفرشابل  لۆرد 
پێیان وابوو دابەشكردنی ئەڵمانیا بۆ دوو بەش لەناو دوو 
سەربازگەی ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا باشترە بۆ دامەزراندنی 
فراوانەكەی  سنوورە  لەسەر  دوورەدەســـت  ناوچەیەكی 
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مەترسییانەی  ئەو  ڕۆشنایی  لەژێر  سۆڤیەت(.  دەوڵەتی 
ئەڵمانیا  هێزی  دووبــارەزیــنــدووكــردنــەوەی  لە  ستالینیش 
ڕووبـــەڕووی  ڕۆژئـــاوا  پێشنیازەی  ئــەو  وایكرد  هەیبوو، 
كاردانەوەیەكی توند ببێتەوە لەالیەن مۆسكۆوە. بەرپرسانی 
دەكــرد،  توندەیان  كــاردانــەوە  ئەو  پێشبینیی  ئەمەریكاش 
لە  یەكێك  لــە   1948 ســاڵــی  سێپتەمبەری  لــە  ــوو  ــەوەب ئ
ڕاگەیاندنی  ئۆفیسێكی  پۆڵەندە سۆڤیەتییەكان  كۆنگرەكانی 
شیوعییان دامەزراند، كە بە )كۆمینفۆرم( دەناسرا، ئەمەش 
ــی ســەر بە  ــان وەك فــاكــتــەرێــك بــۆ كــۆنــتــڕۆڵــكــردنــی واڵت
رۆژهەاڵتی ئەورووپا  و كۆنتڕۆڵكردنی حزبە شیوعییەكان 

لە ڕۆژئاوای ئەورووپا .
ڕووسیا  نێردراوەكانی  سەرۆكی  كە  زادنۆف،  ئەندری 
ستراتیژیەتی  لە  بەشێك  بە  مارشاڵی  پــرۆژەكــەی  بــوو: 
هاوپەیمانێتییەكی  دروستكردنی  بۆ  وەسفكرد،  هاوبەش 
ڕۆژئاوایی، بۆئەوەی ببێتە خاڵی دەستپێك بۆ پەالماردانی 
دابەش  جیهان  ئێستا   ( دەڵێت:  دواتــر  سۆڤیەت..  یەكێتیی 

كراوە بۆسەر دوو سەربازگە( . 
دوابەداوی كودەتاكەی چیكۆسلۆفاكیا بەسەر دەسەاڵت 
 ،1948 ساڵی  فێبرایری  لە  سۆڤیەتییەكان  دەستی  بە   و 
دەركــران  و  حكومەت  لە  شیوعییەکان  وەزیــرە  سەرجەم 
وەزیری دەرەوە )جان مازاریك( لە دۆخێكی تەمومژاویدا 
توندی  سەركوتكردنێكی  ــەوەش  ل جگە  لەدەستدا.  گیانى 
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ئۆپۆزسیۆن لە مەجەر. ئەو كارانە وایكرد یەكێتیی سۆڤیەت 
پەیڕەوی لە هەڵوێستێكی یەكجار توند  و بێبەزەییانە بکات 
لەناو )سەربازگەكەی( و لە هەمان كاتیشدا یارمەتیدەربوو، 
لەسەر گەاڵڵەبوون بۆ دابەشبوونی ئەورووپا، بەسەر دوو 

سەربازگەكەی ڕۆژئاوا  و ڕۆژهەاڵتدا .
تر  هێندەی  ستالین   1948 یۆنیۆی  بیستوچواری  لە   
دۆخەكەی ئاڵۆزتر كرد. چونكە پرۆسەكانی ئاوەدانكردنەوەی 
لەپڕ  سۆڤیەت  وایكرد  یەكگرتنەوەی،  و  ڕۆژئــاوا   ئەڵمانیای 
ڕێگە بە هێزەكانی هاوپەیمانان نەدات بۆ چوونە ناو ڕۆژئاوای 
جیاكردنەوەی  بــە  ستالین  وشــكــانــی.  ڕێــگــەی  بــە  بەرلین 
دووریــی  دەكەوتە  كە  دابەشكراوە،  شــارە  ئەو  ڕۆژئـــاوای 
لەالیەن  داگیركراو  ئەڵمانیای  ڕۆژهەاڵتی  لەناو  میل   125
سۆڤیەتەوە، دەیویست ڕاددەی الوازیی ڕكابەرەكانی ئاشكرا 
دامەزراندنی  لەبەردەم  بكات  دروســت  بەربەست  بكات  و 
لێی  ئەڵمانیای ڕۆژئاوا بگرێت. كە خۆی زۆر  لە  دەوڵەتێك 
و  سووتەمەنی   گواستنەوەی  بە  ڕازیبوو  ترومان  دەترسا. 
ئەڵمانی،  هاوواڵتیی  ملیۆن  دوو  نزیكەی  بۆ  یارمەتییەكان 
كە لە ڕۆژئاوای بەرلین گیریان خواردبوو. ئەمەیش یەكێك 
سارد  جەنگی  ڕواڵــەتــی  تێیدا  كاتەكانی  دیارترین  لە  بــوو 
بە  كۆتایی  ستالین  دواجار   1949 مایۆی  لە  بەدیاركەوت. 
تۆڵەستێنەی  كــردەوە  ئەو  بــەاڵم  هێنا.  ناكاراكەی  گەمارۆ 
نێوان  بۆشایی  ـــردەوە  و  ك قووڵتر  كێشەكانی  سۆڤیەت 
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زیاتر هیچ  لەمەش  كــرد.  بەرینتر  ڕۆژهــەاڵت  و ڕۆژئــاوای 
تەنها بووە مایەی تووڕەبوونی  نەبوو،  دەستكەوتێكی تری 
ڕای گشتی لە ئەمەریكا  و ڕۆژئاوای ئەورووپا  و لەناوبردنی 
بە  ئەڵمانیا  پرسی  چارەسەركردنی  ئەگەری  بۆ  هیوایەك 
شێوەیەكی ئاشتیانە. لە سێپتەمبەری ساڵی 1949 هێزەكانی 
ڕۆژئاوا كۆماری ئەڵمانیای یەكگرتویویان دامەزراند. دوای 
ئەڵمانی  دیموكراتی  كۆماری  سۆڤیەتیش  یەكێتیی  مانگێك 
بوون.  خۆیدا  دەسەاڵتی  لەژێر  ناوچانەی  لەو  دامــەزرانــد 
بەڕوونی  ئــەورووپــا  لە  ســارد  جەنگی  هێڵەكانی  بەمەش 
و  ڕۆژئـــاوا   لەنێوان  ئەڵمانیا  دابەشكردنی  بەدیاركەوتن. 
ڕۆژهەاڵت، ڕەنگدانەوەی دابەشكردنی ئەوروپا بوو لەنێوان 
دوو سەربازگەی ڕۆژئاوایی  و ڕۆژهەاڵتی. یەكێكیان لەژێر 
لیوای ئەمەریكا  و ئەوی تریان لەژێر لیوای یەكێتیی سۆڤیەت.
لە  و  ـــاوا   ڕۆژئ گەورەدبلۆماتكارانی  لە  ژمــارەیــەك   
دەرەوەی  وەزیری  بارەیەوە،  لەو  پێداگرتر  هەموویشیان 
پەیوەندیی  پێیوابوو،  بەتەواوی  بیفن  ئەرنست  بەریتانیا 
ناچێت  گەشەسەندن  بەرەو  ئەمەریكا  و  ئەورووپا   نێوان 
نەكرێت، كە  پاڵپشتی  ئەمنی  بە ڕێگەی ڕێککەوتنی  ئەگەر 
واڵتانی بەرەی ئەتڵەسیش نەگرێتەوە. بۆ بەدیهێنانی ئەو 
بووە  پێشوو  كرێكارانی  حیزبی  سەركردەی  ئامانجەش: 
لە  برۆكسل  ڕێککەوتنی  بەستنی  بۆ  سەرەكی  بزوێنەری 
ئەپریلی ساڵی 1948. بیفن ئومێدی وابوو ئەو رێککەوتنە 
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ئەمنییە هاوبەشەی نێوان بەریتانیا  و فەرەنسا  و هۆڵەندا  و 
بەلژیكا  و لۆكسمبۆرگ، ببێتە بناغەیەك بۆ هاوپەیمانییەتێكی 
ڕۆژئاوایی فراوانتر. هەوڵدەدرا میكانیزمێك بدۆزرێتەوە تا 
ناوجەرگەی  بكەوێتە  یەكگرتووەكانیش  ویالیەتە  بكات  وا 
هێوركردنەوەی  بەریتانیا  و  ـــاوای  ڕۆژئ كاروبارەكانی 
لە   فەڕەنسا  مەترسییەكانی  ڕەوانــدنــەوەی  و  دۆخــەكــە  
دووبارەهه ڵسانه وه ی ئەڵمانیا، هەروەها بۆ كەمكردنەوەی 
 ،1949 ئەپریلی  چواری  لە  سۆڤیەت.  دەستدرێژییەكانی 
بە ئامادەبوونی ئەو واڵتانەی واژۆیان لەسەر ڕێککەوتنی 
ئیتاڵیا  و  لە  هــەریــەك  هاتنی  لەگەڵ  كــردبــوو،  برؤكسل 
دانیمارك  و نەرویژ  و پورتوگال  و كەنەدا  و ئەمەریكاش 
ــە واشــنــتــۆن  ــۆ نـــاو رێــکــکــەوتــنــەكــە، ڕێــكــخــراوێــكــیــان ل ب
دامەزراند، بەمەش هاوپەیمانیی ئەمنیی هاوبەش پێكهێنرا 
لەو هاوپەیمانێتییە ڕازیبوو بەوەی  ئەندام   و هەرواڵتێكی 
واڵتێکی  لە  زیاتر  یان  واڵتێك  سەر  بكرێتە  هەرهێرشێك 
هــێــرش كرابێتە  وایـــە  ئـــەوە  ڕێــكــخــراوە، وەك  ــەو  ئ ــاو  ن
مانای  پابەندبوونە  ئــەو  ئــەنــدام.  واڵتــانــی  هــەمــوو  ســەر 
بــوو،  ویالیەتەیەكگرتوەكان  مێژوویی  پاشەكشەیەكی 
سیاسەتی  لە  دیاریكراوەكانی  نەریتە  لە  یەكێك  لەسەر 
ڕووی  جۆە  لەو  ڕووداوێكی  هەرگیز  چونكە  دەرەوەی، 
نەدابوو پێشتر، كە واشنتۆن هەر لە كاتی هاوپەیمانییەتی 
بچێتە  هەژدەیه مدا،  سەدەی  كۆتایی  لە  فەڕەنسادا  لەگەڵ 
ناو هیچ هاوپەیمانییەتێكی لەو شێوەیەوە، یان پێداویستییە 
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ئەمنییەكانی خۆی بەو شێوەیە لەگەڵ پێداویستیی ئەمنیی 
واڵتانی تر تێكەڵ بكات.

یان  )دەستڕۆیشتن(  دەســـەاڵت  فــراوانــەی  بازنە  ئــەو 
ئەورووپای  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  )ئیمپراتۆریەت(ی، 
مــەتــرســیــیــەكــانــی  زیـــاتـــر  دروســـتـــیـــكـــرد،  ــگ  ــەن ج دوای 
ئەو  لەوەش  پیشاندەدا، نەك خواست  و ویستەكانی. جگە 
ئیمپراتۆرییەتە لە ئەنجامی بەیەكگەیشتنەوەی بەرژەوەندیی 
ئــەورووپــای  واڵتــانــی  یەكگرتووەكان  و  ویالیەتە  نێوان 
ڕۆژئاوا هاتەئاراوە. بۆیە لێرەدا پێویستە جیاوازی بكرێت 
بەزۆر  سۆڤیەت  یەكێتیی  ئیمپراتۆریەتییەی  ئەو  لەنێوان 
سەپاندی بەسەر زۆرینەی واڵتانی ئەورووپای ڕۆژهەاڵت 
دەرئەنجامی  لــە  كــە  ئــەمــەریــكــا،  ئیمپراتۆرییەتەكەی   و 
هاوبەشبوون هاتە ئاراوە  و بەهۆی هەبوونی چەند خاڵێكی 
پاڵنەر، گرنگترنیشیان پاڵنەری ئەمنیی هاوبەش  و ژێرخانی 

ئابووری.
سەرباری ئەوەی ئەورووپا ببوە دوو بازنەی دەسەاڵتی 
دژبەیەك  و هۆكاری بەرەوپێشەوەچوونێكی یەكالكەرەوەی 
ئەو  بەاڵم  بوو،  سارد  جەنگی  دەستپێكردنی  سەرەتاكانی 
ئەگەر  چونكە  چیرۆكە.  لەو  بو  بەشێك  تەنیا  دابەشبوونە 
لەسەر  ملمالنێ  بەهۆی  تەنیا  ســارد  جەنگی  بەرپابوونی 
ئــەوا چیرۆكەكە  ئــەورووپــا،  لە  بــووایــە  دەســـەاڵت  و هێز 

ئاڕاستەیه كی تری وەردەگرت لە كۆتاییەكەیدا.
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بەشی دوای ئەمە زیاتر لەسەر جوگرافیای كیشوەری 
ئاسیا ورددەبێتەوە، كە دووەم شانۆی جەنگی سارد بوو لە 

سەرەتای دەیەی دوای جەنگی دووەمی جیهانی.

پەراوێز
)1( US National Archives and Records 
Administration.
)2(  US National Archives and Records 
Administration .                         
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بەشی سێیەم

بەرەو )جەنگێكی گەرم( لە ئاسیا
)1945-1950(
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گەورەكانی  ڕووداوە  شانۆی  دووەمين  بــووە  ئاسیا 
جەنگی سارد، یەكەم شوێن، كە تێیدا جەنگی سارد بەڕوونی 
تێیدا ڕوویدا. بەپێی بارودۆخەكە ئەورووپا ڕاددەیەكی زۆر 
هەروەها  بەردەكەوت،  ناكۆكییەكان  كێشە  و  لە  زیاتری 
لەالیەن ویالیەتەیەكگرتووەكان  پێدەدرا  بایەخی  زیاتریش 
دووەمــی  جەنگی  دوای  چونكە  سۆڤیەتەوە،  یەكێتیی   و 
تێدا  پشێوی  سەرەكییەكانی  خــاڵــە  ســەرجــەم  جیهانی 
بەدیدەكرا. هەردوو زلهێزەكە بەپێی زەروورییەتی ئەمنیی 
دیاری  خۆیان  بەرژەوەندیی  مەودا  نزیك  و  دوورمــەودا 
دەكرد. جگە لە خۆشگوزەرانیی ئابووری. بۆیە چوارچێوەی 
دەســەاڵتــەكــانــی ئــەمــەریــكــا لــە ڕۆژئــــاوای ئـــەورووپـــا  و 
بەهێزبوونیشی لەگەڵ چوارچێوەی دەسەاڵتەكانی سۆڤیەت 
یەكەمی  قۆناغی  جەوهەری  بە  ئەورووپا،  ڕۆژهەاڵتی  لە 
لە بەشی پێشوودا  جەنگی سارد دادەنرێت. وەك ئەوەی 
ئاماژەمان پێدا. كە ئەڵمانیا خاڵی دەستپێكی سەرەكی بوو 
بۆ جەنگی سارد. كەچی لەگەڵ ئەوەشدا چاوپۆشیكرا لەو 
ڕابردوو  دەیەی  چلەكانی  كۆتایی  لە  كراوەیەی  ملمالنێ 
لەنێوان ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوادا هەبوون. بەاڵم ئاسیا، كە 
بەرژەوەندییان  هەندێك  مۆسكۆ  واشنتۆن  و  لە  هەریەك 
تێیدا هەبوو، بەاڵم ئاسیا بەو ڕاددەیە چانسی نەبوو وەكو 
ئەورووپا. چونكە نزیكەی )6( ملیۆن سەرباز  و هاوواڵتی 
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لە  هەریەك  لە  ســارد  جەنگی  ناو  كەوتنە  ملمالنێیە  لەو 
كۆریا  و هیندستان  و چین. سەرباری ئەمەش، بەرپابوونی 
جەنگی كۆریا لە یۆنیۆی 1950 بووە هۆی دروستبوونی 
یەكەم ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی ڕاستەوخۆ لەنێوان 
وەك  کۆمۆنیزم.  هێزەكانی  ویالیەتەیەكگرتووەكان  و 
بە  كــرد  تــاك الیەنەش جەنگی ســاردی  هــەرڕووداوێــكــی 

جیهانی. ملمالنێیەكی 

ژاپۆن: لە دوژمنێكی سەرسەختەوە
بۆ هاوپەیمانێكی جەنگی سارد

بــووە هــۆی ڕوودانـــی چەند  ــی جیهانی  جەنگی دووەم
سەركەوتنە  ئاسیا.  كیشوەری  بەدرێژایی  گۆڕانكارییەك 
یەكەمی  مانگەكانی  لە  ژاپــۆن  بەرچاوەكانی  سەربازییە 
فلیپین  و   بۆرما  و   و   مەالیۆ   سەنگافۆرە  و  لە  جەنگ 
دوورگەكانی ڕۆژهەاڵتی هیندی هۆڵەندی  و  هیندی چینی 
 و   فەڕەنسی  و  چەندی تر.. بووە هۆی سەراوژێربوونی 
ڕژێمی داگیركاری ڕۆژئاوا لە ڕۆژهەاڵتی ئاسیا. لە هەمان 
كاتدا ئەفسانەی سەركەوتنی ڕەگەزی سپیپێستی تێكشكاند، 
كە فەرمانڕەوایی ڕۆژئاوا لەسەری دامەزرابوو. یەكێك لە 
دبلۆماتكارە ئوسترالییەكانی ئەوكاتە لەو بارەیەوە دەڵێت: 
)ئیمپراتۆریەتی بەریتانیا لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست پشتی بە 
شكۆمەندییەك دەبەست، بەاڵم ئەو شكۆمەندییە بەتەواوی 
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تێكشكێنرا(. داگیركاریەكانی ژاپۆن بۆ سەر كۆلۆنیاڵەكانی 
بەریتانیا  و فەڕەنسا  و هۆڵەندە  و ئەمەریكا، كە بە دروشمی 
پێ   دەستدرێژییەكانی  پۆزشی  ئاسیاییەكان(  بۆ  )ئاسیا 
خودی  بەرژەوەندییەكانی  بۆ  هەرچەندە   ( دەهێنایەوە، 
ـــۆن بـــوو( پــەلــەی كـــرد، لــە گــەشــەكــردنــی هۆشیاریی  ژاپ
نەتەوەێی الی گەالنی ئاسیا  و گۆڕەپانەكەشی ئامادەكرد، 
جەنگی  پاش  كە  نەتەوەییەکان،  شۆڕشە  بەرپابوونی  بۆ 
جیهانی هەڵدەگیرسان. چونكە ئەو بۆشاییەی لە دەسەاڵتدا 
ژاپۆن  بەپەلەكەی  خۆبەدەستەوەدانە  بەهۆی  دروستببوو، 
كاتی  قەومییەكان  وایكرد   ،1945 ئۆگەستسی  چواری  لە 
زیاتریان هەبێت بۆ رێكخستنەوەی خۆیان  و كۆكردنەوەی 
خــۆیــان  و  بـــۆالی  ــاوەر  ــەم ج كەمەندكێشكردنی  و  هێز  
بۆئەوەی  نیشتیمانی،  فەرمانڕەوایی  دامەزراندنی ڕژێمێكی 
هەرزوو لەنگەر بگرێت لەبری كۆنتڕۆڵكردنی لەالیەن ژاپۆن 

 و ڕۆژئاواوە.
داستانەكانی گەالنی ئاسیا  و گەالنی تری جیهانی سێیەم 
ئه نجامیاندان،  نیشتیمانی   ئازادی  و سەربەخۆیی  لەپێناو 
یەكێكن لە بەتەوژمترین هێزی كاریگەر لە مێژوودا. پێویستە 
زەمەنی  جیاوازیی  سەرباری  بكرێتەوە،  لــەوەش  جەخت 
نێوانیان، بەاڵم ئەو ملمالنێیە تا ڕاددەیەكی زۆر جیاوازتر 
بوو، لەو ملمالنێیەی لەسەر هێز  و دەسەاڵت هەبوو لەنێوان 
ڕوونەدانی  ڕوودان  و  بە  بێگومان  و سۆڤیەت.  ئەمەریكا  
جەنگی ساردیش هەر بەرپا دەبوون. كەچی لەگەڵ ئەوەشدا 
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سروشتێكی  ڕوویاندا  دەسەاڵت  لەسەر  ملمالنێیانەی  ئەو 
سەرتاسەری وەرگرت  و ئاڕاستەكەی بەرەو سەربەخۆیی 
 و ئازادی چوو. چونكە كۆتاییهێنان بە داگیركاری و جەنگی 
ساردیش بەیەكەوە بەندبوون. هەریەكەشیان بەشداربوو لە 
پێكهێنانی ئەوی تر. جا چ لە ئاسیا بێت، یان هه رشوێنێكی 
دووەمی  جەنگی  بەرپابوونی  كاتی  لە  زەوی.  گۆی  تری 
بە  دركیان  سۆڤیەت  و  ئەمەریكا   لە  هەریەك  جیهانییش، 
ڕۆژهــەاڵتــی  لە  نەكردبوو  كــۆن  سیستمی  لەیەكترازانی 
ئاسیا. ڕاددەی مەترسییەكانی جەنگی زەریای هادیاشیان 
تا  گۆڕانكاریانە  ئەو  نەیاندەزانی  وەرنەگرتبوو،  هەند  بە 
چ ڕادەیەك كاریگەرییان دروستكردووە  و بوونەتە هۆی 
بەدیاركەوتنی ڕەوتە قەومییەكان لەناو كۆمەڵگاكانی ئاسیا. 
خۆیان  هەمیشەیی  پیشەی  وەك  سۆڤیەتییەكان  سەرەتا 
ستالین  كــرد.  دۆخــەكــەدا  لەگەڵ  مامەڵەیان  خۆپەرستانە 
ناو سنووری  دەكەوتە  زەوییانەی  ئەو  هەوڵیدا سەرجەم 
ڕووسیای قەیسەری پێشتر بیانگەڕێنێتەوە  و دەستبگرێت 
بەسەر تایبەتمەندییە ئابوورییەكان لە مەنشوریا و مەنگۆلیا 
بۆ  ئاساییش  ئەمن  و  دەستبەركردنی  تریش  لەالیەكی   .
چینی  لەگەڵ  سنوورەكانی  درێژایی  بە  سۆڤیەت  یەكێتیی 
بۆ  دەبـــوو.  میل   )4150( ڕووبــەرەكــەی  كــە  سۆڤیەتی، 
بەدیهێنانی ئەو ئامانجەشی، دۆخەكە وای دەخواست چین 
باشتریش  الواز.  بــەاڵم  بێت.  دڵنیاكەرەوە  هاوپەیمانێكی 
بۆئەوەی خۆی البدات  دابەشبووبێت بەسەر خۆیدا،  وایە 
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ڕۆژئاواییەكان  و  هێزە  لەگەڵ   بەریەككەوتنێك   هەر  لە 
حیزبە  الی  شۆڕشگێڕی  ناكۆكیەكی  هــەر  كپكردنەوەی 
لەالی  ویالیەتەیەكگرتووەكانیش  ــاوەوە.  ن شیوعییەكانی 
چڕوپڕی  فـــراوان  و  چــوارچــێــوە  بەرنامەیەكی  خــۆیــەوە 
پشتی  كە  دەرەوەش،  بە سیاسەتی  داڕشتبوو، سەبارەت 
سەربازییەكەی  و  هێزە  لە  كردبوو  ــۆن  ژاپ داماڵینی  بە 
دواتر  ئەمەریكی.  دەریاچەیەكی  بكاتە  هادییش  زەریــای 
پێببەستێت.  پشتی  جێگیر  و  هاوپەیمانێكی  بكاتە  چین 
جگە لەوانەش دەیویست بگاتە چارەسەرێكی هاوسەنگانە 
پالندەرانی  شتێكیش  هەموو  پێش  ئیستعمار.  كێشەی  بۆ 
تر  جارێكی  هەرگیز  دەیانویست  ئەمەریكا  ستراتیژیەتی 
ناوچەكە  ئاساییشی  لەسەر  هەڕەشە  ژاپۆن  نەدەن  ڕێگە 
واشنتۆن  ئامانجانەش:  ئەو  بەدیهێنانی  بۆ  دروستبكات. 
داگیركردنی  پرۆسەی  سەرپەرشتی  دەیویست  تاكالیەنە 
ژاپۆن بكات، دوای جەنگیش خۆی دووبارە سەرپەرشتی 
ئەمەریكا  ئامانجەكەی  بــكــات.  ئــاوەدانــكــردنــەوەكــەشــی 
هێزەكەی  هەر  دەیویست  چونكە  بــوو،  ســادە  ئامانجێكی 
دووبارەبوونیادنانەوەی  بۆ  بەكاربهێنێت  بەتەنیا  خۆی 
پاشماوەیەكی  هەر  بتوانێت  بۆئەوەی  ژاپۆنی  كۆمەڵگەی 
تر  جارێكی  و  تێكیبشكێنێت   هەبێت  ســەربــازی  ڕۆحیی 
هەڵنەستێتەوە. لە هەمان كاتیشدا هاندانی بۆ گەشەكردنی 
كارەشی  لەو  لەوێدا.  لیبرالیەكان  دیموكراسیە  دامــەزراوە 
لەژێر  بەدەستهێنا.   سەركەوتنی  زۆر  ڕاددەیــەكــی  تــا 
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دۆگالس  ژەنــەڕاڵ  سەربازیی  فەرماندەی  سەرپەرشتیی 
فراوانی  چوارچێوەیەكی  توانیی  ئەمەریكا  مــاكــارســەر، 
چاكسازی لە سیستمی زەوییەكان  و مافی كرێكاران بكات 
به كۆمەڵ  و  دانوستاندنی   مافی  ژاپــۆن،  لە  وایكرد  كە   ،
دامەزراندنی سەندیكاكانی لێبكه وێته وه . هەروەها كاراكردنی 
 1957 ژنــان. ساڵی  مافی  پێدانی  ــەرورەدە  و  پ سیستمی 
دەستووری ژاپۆنی به فەرمی مەسەلەی جەنگی شەرمەزار 
كرد و  پێكهێنانی هێزی چەكداری قەدەغە كرد. سیستمێكی 
حوكمیی دیموكراسی نوێنەرانی لەژێر سایەی سەروەریی 
یاسا لەخۆگرت. ئەو پرۆسەیە، بەپێی وتەی مێژوونووسان: 
)پرۆسەیەكی گۆڕانكاریی سیاسیی سەرتاسەریی زەبه الح 
ـــەدەرەوە  ل ئاڕاستەكەشی  جیهاندا،  مــێــژوویــی  لــە  بــوو، 

دیاریكرابوو(.
ڕاستەوخۆ  كە  ئەڵمانیا،  لە  دۆخــەكــە  پێچەوانەی  بە 
ـــەڕووی  ــاواز ل ــی ــــەالح  و ج ــەن چـــوار زلــهــێــزی زەب ــەالی ل
یەك  تەنیا  ـــرا.  دەك حوكم  ئــیــداری  و  سیاسی   ئامانجی 
كرد  ژاپۆنی  داگیركردنی  پرۆسەی  سەرپەرشتی  زلهێز 
لە  باشتربوو  پێی  ــرد،  دەك حوكمی  بەناڕاستەوخۆش  و 
حكومەتی  بیروکراسییەتی  لەگەڵ  هاریكاریكردن  ڕێگەی 
دەركەوت  لەكۆتاییشدا  بسەپێنێت.  خۆی  ئیرادەی  ژاپۆنی 
ژاپۆن وەك دەوڵەتێكی قەومی پارێزگاری لە ئاساییش  و 
بەاڵم  ئەڵمانیا،  پێچەوانەی  بە  كردووە.  خۆی  سەروەریی 
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بەرپرسانی  بەرچاوانە:  جیاوازییە  هەموو  ئەو  سەرباری 
وەك   ،1947 ساڵی  دوای  بەدیاركراوییش  و  ئەمەریكا 
مامەڵەیان  ـــاوا(  ڕۆژئ  ( ئەڵمانیا  لە  ئاسیایی  دەوڵەتێكی 
پیشەسازی  ژێرخانی  وایكرد،  كە  واڵتێك  دەكــرد.  لەگەڵ 
داهێنەری  و   بەهرەمەند  كرێكاری  و  پێشبكەوێت   زۆر 
تەقەنیی بەتوانای هەبێت، كە لە هیچ واڵتێكدا هاوشێوەیان 
نەبوو، گەشەكردنێكی ئابووری  و ئیقلیمی  و هاوپەیمانێكی 
ستراتیژی  و بەهایەكی زۆری هەبێت لە جەنگی سارد. دواتر 
لەگەڵ هەڵكشانی پشێوییەكانی نێوان ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا 
و لە ئەورووپا. ڕژێمی داگیركاری ئەمەریكا لە ژاپۆن زیاتر 
لە كارە چاكسازیەكانی دوژمنە كۆنەكەی بەردەوام بوو، 
بایەخێكی زۆری دا بۆئەوەی بەرەو بووژانەوەی ئابووری 
ئەگەر  وابــوو،  پێیان  ئەمەریكا  پالندەرانی  چونكە  بچێت. 
ژاپۆن نەك تەنیا دەوڵەتێكی جێگیر  و بەهێزبێت لەڕووی 
ئەمەریكاش  بەهێزی  الیەنگرێكی  گــەر  بەڵكو  ئــابــووری، 
ئامانجە  بەدیهێنانی  بۆ  ــيــە  زەرووری كارێكی  ئــەوا  بێت، 
سیاسییەكانی ئەمەریكا لە ئاسیای دوای جەنگ. وەك چۆن 
ئەڵمانیایەكی جێگیر و خاوەن ئابوورییەكی بەهێز پێویستە 
بۆ ئەمەریكا، ژاپۆنیش هەمان كاریگەری هەبوو. لە هەردوو 
حاڵەتەكەشدا، ئامانجە سیاسییەكان  و  ئامانجە ئابووریەكان 
بەیەكەوە یەكتریان تەواودەكرد  و ئاوێتەی یەكتر دەبوون. 
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ئەمەریكییەكان ژاپۆنیان بە گرنگترین واڵتی ئاسیایی دادەنا 
ئابووری  چاكبوونەوەی  بزوێنەری  كە  تواناكانی،  بەهۆی 
بوو لە ڕۆژهەاڵتی ئاسیا  و بەهایەكی ستراتیژیشی هەبوو. 
لە سەرەتاكانی ساڵی 1947 بەدواوە ئامانجی سەرەكیی 
ئاڕاستەكردنی  لە  بریتیبوو،  ئاسیا  لە  ترومان   سیاسەتی 
ژاپۆن  و گەشەكردنی  و هێنانی بۆ ناو بازنەی ڕۆژئاوایی. 
تۆكیۆ  ئەگەر  هۆشداریدا،  هاوبەشیش  ئەركانی  دەستەی 
ئــەوا  کــۆمــۆنــیــزم،  ــی  ــر هــەژمــوونــی دەســەاڵت بكەوێتە ژێ
یەكێتیی سۆڤیەت ژاپۆن دەستەمۆ دەكات  و دەبێتە خاوەنی 
توانای  لە  زیاتر   25% ڕاددەی  بە  جەنگی  توانایەكی 
ئێستای. لە دیسەمبەری ساڵی 1949، وەزیری دەرەوەی 
ژاپۆنی  ستراتیژی  گرنگیی  ئەتشیسون(  )دیــن  ئەمەریكا 
لەنێوان  كاریگەر  و  هاوسەنگ   هێزێكی  وەك  خستەڕوو، 
ژاپۆن  )ئەگەر  ڕۆژهــەاڵت  و ڕۆژئــاوا وەسفیكرد  و وتی: 
بكەوێتە سەر سەربازگەی سۆڤیەت، ئەوا سۆڤیەت دەبێتە 
خاوەنی كرێكاری چاالك  و توانایەكی پیشەسازیی كەموێنە، 
زۆر  بە شێوەیەكی  جیهانیش  هێزی  تەرازووی  دەتوانێت 

بەالی خۆیدا بگۆڕێت(.
لەژێر ڕیۆشنایی بوونی مەترسیەكان، بەرپرسانی ئەمەریكا  
هەرهەڕەشەیەكی  لە  ژاپــۆن  پاراستنی  لەسەر  كۆكبوون 
دەرەكیی شیوعییەكان  و دوژمنی ناوخۆی. ئەمەش یەكێك 
بەاڵم  ئەمەریكا،  سەرەكییەكانی  كارە  ئەولەویەتی  لە  بوو 
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كەچی  خێرایانە،  و  بەرچاو  سەركەوتنە  ئــەو  ســەربــاری 
ترسی  بەدیاریكراوی  هەبوو.  داهاتوو  لە  ترسی  ئەمەریكا 
ڕێگەی  لە  هەبوو  بارودۆخەكان  بەرەوپێشەوەچوونی  لە 
هەوڵەكانی  لــەبــەردەم  ڕێــگــر  ببێتە  ــەر  گ چــیــن،  دەریـــای 
دووباره زیندووكردنەوەی ژاپۆن. دواتر لەگەڵ سەركەوتنی 
شیوعییەكان لە چین  و پاشان بەرپابوونی جەنگی ناوخۆیی 
لەو واڵتە. كە ژاپۆن تا ڕاددەیەكی زۆر پشتی بە بازاڕەكانی 
چین دەبەست لە ڕێگەی دەریاكانیدا، ئەمەریكا ترسی ئەوەی 
بۆ  ژاپۆن  كەمەندكێشكردنی  هۆی  ببێتە  كارە  ئەو  هەبوو 
ناو بازنەی کۆمۆنیزم، وەك چۆن سەرۆكوەزیرانی ژاپۆن 
)شجیرۆ یوشیدا( وتی: )ئەگەر چین سووربێت یان سەوز، 
ژاپۆن   ئاڕاستەكردنی  بازاڕێكی سروشتییە(.  هەر  ئێمە  بۆ 
و داهاتووی چین، دوو گرفت بوون، كە لێکجیاكردنەوەیان 

كارێكی ئاسان نەبوو. 

سەركەوتنی کۆمۆنیسته کان لە چین
ڕاگەیاندنی كۆماری میللیی چین لە ڕۆژی یەكی ئۆكتۆبەری 
ساڵی 1949. تەنیا بریتی نەبوو لە سەركەوتنێكی خودی 
بزووتنەوەی  لەناو  فەرماندەیەك  چەند  تۆنگ  و  ماوتسی 
شیوعییەكانی چین، كە تووشی ئازار و ڕاوەدونان  و مەرگ 
ببوونەوە لە سەردەستی پارتی )كۆمیتانگ(ی، دەسەاڵتدار 
بە سەرۆكایەتیی شیانگ كای شیك. بەڵكو ئاماژەیەك بوو 
بۆ گۆڕانگارییەكی ڕیشەیی لە سروشت  و شوێنی جەنگی 
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پایەی  لە  زۆر  گۆڕانكارییەكی  هۆی  بووە  چونكە  ســارد. 
سیاسەتی ناوخۆیی  و ئایدیۆلۆژیا  و ستراتیژیەتدا.

رۆزفلت  ئیدارەی  جیهاندا،  دووەمــی  جەنگی  لەمیانەی 
بڕێكی  لە ڕژێمەكەی شیانگ كای شیك كرد  و  پشتیوانی 
پێشكەش كرد.  ئابووری  و سەربازی  یارمەتیی  لە  زۆری 
ڕۆزفلت دەیویست هێزی سەربازیی چینی بكاتە هێزێكی كارا 
 و ڕكابەریی ژاپۆن بكات  و شیانگیش بكاتە هاوپەیمانێكی 
بەهێز  و  ئەمەریكا پشتی پێببەستێت. هاوپەیمانێك بتوانێت 
ڕۆڵێكی كارا بگێڕێت لە سەپاندنی سەقامگیری  و هاوسەنگی 
لە ئاسیای دوای جەنگ. بۆیە لە ساڵی 1943 ڕۆزفلت لە 
لووتكەی  بەستنی  پێش  كــەوت،  شیانگ  بە  چاوی  قاهیرە 
هەرسـێ  زلهێزەكە لە تاران، ڕاستەوخۆ دوای كۆنگرەكە  و 
بە  ئەمەریكا  قاهیرە سەرۆكی  لە  وتووێژكردنیان  كاتی  لە 
بگەیەنێتە ڕیزی  توانیویەتی چین  شیانگی هەڵدا، كە چۆن 
ڕۆزفلت  دواتــر  مەعنەوییەوە.  لــەڕووی  زلهێز  دەوڵەتانی 
وتی: چین یەكێكە لەو )چوار هێزە رێكخراوە(، كە دەتوانێت 
ئەم  جەنگ.  دوای  ئاشتیی  پاراستنی  لە  یارمەتیدەربێت  
كارەشی لەپێناو  هاندانی چین بوو، بە مەبەستی پتەوكردنی 

پەیوەندییەكانی نێوانیان.
یارمەتیی  داوای  شیانگ  قــەرەبــووكــردنــەوە،  لە  جگە 
بكات.  دابینی  نەیتوانی  ئەمەریكا  بەاڵم  كرد،  سەربازیشی 
هەروەها داوای مانەوەی چینی كرد لە دۆخی جەنگ. بەمەش 
نێوان ژاپۆن  و چین  ئەگەری بەستنی ڕێککەوتنی ئاشتیی 
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به تەواوی هەڵوەشایەوە. كەچی، نە پیاهەڵگوتنەكەی ڕۆزفلت 
لەڕووی مەعنەوی  و نە نێردەسەربازی  و دبلۆماسییەكانی بۆ 
كۆمینتانگی ڕەوانە كرابوون، لە كاتی جەنگ لە چونگتشینگ، 
شیانگ،  هێزەكانی  ڕازیكردنی  بۆ  نەبوو  سوودی  هیچیان 
بۆئەوەی بە هێزی سەربازی بەشداری بكات. دوای هاتنی 
بوون،  لە چین  ئەمەریكییەكانی  دبلۆماتكارە   1944 ساڵی 
گەشبین نەبوون بەو رژێمە گەندەڵە، كە سەرتاپای نوقمی 
حكومەتە  خۆیشیەوە  ــەالی  ل بـــووە.  گەندەڵی  بەرتیل  و 
هەڕەشەی  كە  بــوو،  ڕوون  الی  كۆمنتانگ،  قەومییەكەی 
سەرەكی له سەر چین ژاپۆنییەكان نین. چونكە دڵنیابوو  ئه و 
هاوپەیمانە ئەمەریكییەی بەبێ  چین، یان لەگەڵ چین شكستی 
پێدەهێنێت. بەڵكو هەڕەشەكە لەالیەن شیوعییەكانەوە بوو، 
كە ماوتسی تۆنگ سەرۆكایەتی دەكردن. هێزێكی سەربازی 
لەگەڵ  سااڵنەی  لەو  دروستكردبوو  بەهێزیان  سیاسیی   و 
ژاپۆن لە شەڕدا بوون، توانیبوویان ڕووبەرێكی فراوان لە 
شیانگ  بۆیە  بكەن.  كۆنتڕۆڵ  چین  ناوەڕاستی  و  باكوور 
دەیویست سەرباز  و جبەخانە  و یەدەگی سەربازیی خۆی 
پاشكەوت  هەمووی  بەڵكو  ــەدات،  ن بەفیڕۆ  ژاپــۆن  لەگەڵ 

بكات، بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی شیوعییەكان . 
ڕۆزفلت   ،1945 ساڵی  فێبرایری  لە  یاڵتا  كۆنگرەی  لە 
چارەسەركردنی  بۆ  بدۆزێتەوە  تر  دەرچەیەكی  دەیویست 
چین.  لە  تێیكەوتووە  ئەمەریكا  سیاسییەی  تەنگژە  ئــەو 
چونكە دوای ئەوەی زانیی شیانگ لە شەڕی ژاپۆن یارمەتی 
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نادات ، هەوڵیدا سۆڤیەت پابەند بكات، بۆ هاتنە ناو جەنگی 
دژی ژاپۆن لە ماوەی سێ  مانگ دوای كۆتاییهاتنی شەڕ 
لە ئەورووپا. لەكۆتاییشدا توانیی مەبەستەكەی بێنێتەدی  و 
ستالین ڕازیبكات، بۆ ئەوەی بێتە ناو جەنگی ژاپۆن، بەاڵم 
ستالین له بەرامبەر ئەوەدا داوایەكی لە رۆزفلت كرد بۆئەوەی 
تایبەتمەندییەكانی  بەدەستهێنانەوەی  لە  بــدات  یارمەتیی 
لە مەنشوریا  و مەنگۆلیا.  سەردەمی ڕووسیای قەیسەری 
كەمكردنەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئەمەریكاش  سەرۆكی 
زیانی گیانیی ئەمەریكییەكان لە جەنگی زەریای هادی، كە 
پێشبینی دەكرا جەنگێكی خوێناوی بێت، ئەو بەڵێنەی دا بە 

ستالین.
لە چواردەی ئۆگەستس، شیانگ ڕازیبوو بەو داوایە، كە 
بە )پەیماننامەی هاوپەیمانی  و دۆستایەتیی چین - سۆڤیەت( 
ناونرا، لەبەرامبەریشدا مۆسكۆ دان بە سەروەریی یاسایی 
حكومەتی شیانگ بنێت. بەاڵم شیوعییەكانی چین هەستیان 
لــەڕووی  دەبێت  كە  الیــەنــەی،  ئــەو  لەالیەن  خیانەتكرد  بە 
ئایدیۆلۆژیاوە هاوڕێ   و هاوپەیمان  و هاوسەنگەر بن، ئەوەش 
ستالینی  الی  كەچی  دۆخــەدا.  لەو  بوو  سروشتی  شتێكی 
ڕووسیا  بااڵكانی  قەومییەكان  و  بەرژەوەندیيە  دیكتاتۆر، 
لە سەرووی هەموو هاوسۆزییەك  و هاوپەیمانییەتێك بوو 
شۆڕشگێڕەكانی.  شیوعییە  هــاوڕێ   مەسەلەی  لەبەرامبەر 
لەڕاستیدا سەركردەكەی ڕووسیا، پێیوابوو باشترە چین الواز  
و لەیەكترازاو بێت، وەك ئەوەی واڵتێكی بەهێز  و یەكگرتوو 



ڕۆبەرت جەی مەكمان 86

بێت! لەالی گرنگ نەبوو جڵەوی دەسەاڵت الی كێ  دەبێت. 
بە  تەنیا دەیویست شیوعییەكانی چین هەمیشە پشت  ئەو، 
مۆسكۆ ببەستن  و سەر بە مۆسكۆ بن. هەروەها هەستی 
بە ترس كردبوو لە بەرامبەر هەستی قەومی الی چینییەكان 
 و پێیوابوو، هەركاتێك جڵەوی دەسەاڵتیان وەرگرت، داوای 
سەپاندنی خۆیان دەكەن، بەسەر هەموو خاكی چین. بەمەش 
مەترسییەوە.  دەكەوێتە  ئەو  دەسەاڵتەكانی  چوارچێوەی 
خۆی  دەیویست  سۆڤیەتی  دیكتاتۆری  تریش،  لەالیەكی 
ورووژاندنێكی  تــوڕەبــوون  و  هــەر  مەترسیی  لە  البـــدات، 
 1945 ئۆگەستسی  لە  بۆیە ستالین  ویالیەتەیەكگرتوەكان. 
دوای چوونی بۆ ناو باكووری ڕۆژهەاڵتی چین، هێزەكانی 
نــوێ   و  بازرگانیی  دەستكەوتی  و  مەنشوریا   نــاو  چوونە 
بەرچاوی لەو ناوچەیە  و ناوچەكانی تری سنوور دەستكەوت. 
بە  ستالین  كە  ــاو(،  )م داواكارییەكانی  بەرامبەر  لە  كەچی 
قورس  زۆر  دەبینی  و  لەخۆبایی  و سەرسەختی  كەسێكی 
كۆمەڵێك  سەركردایەتیی  بكرێت،  كۆنتڕۆڵ  بەئاسانی  بوو، 
شیوعیی )دەستكرد(ی دەكرد، الی ستالین لە پلەی دووەمدا 

دەهات دوای داواكاری  و بەرژەوەندییەكانی سۆڤیەت .
هەڵوێستی  ـــۆن،  ژاپ خــۆبــەدەســتــەوەدانــی  دوابــــەدوای 
"ماو"  چونكە  دەچــوو.  خراپبوون  بــەرەو  چین  لە  سیاسی 
شیوعییەكان  لەنێوان  ڕاستەقینەی  ئاشتیی  ڕێککەوتنێكی 
بە  ناوخۆیش  جەنگی  دەزانــی  و  دوور  بە  كومینتانگ   و 
كۆبوونەوەیەكیشدا  لە  دەبێت.  بەرپا  بێت  هەرشێوەیەك 
بۆ دەركردنی ڕێنمایی نوێ  بۆ بازنەكانی ناوخۆیی حزبی 
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شیوعی، لە 11ی ئۆگەست، كادر  و فەرماندە سەربازییەكانی 
بۆ  هێزەكانیان  ئامادەبكەن  و  خۆیان  تا  ئــاگــاداركــردەوە، 
شەڕێكی ناوخۆ ڕێكبخەنەوە. لە پایزی ساڵی 1945 هێزە 
قەومییەكانی شیوعی لە باكووری ڕۆژهەاڵتی چین، كەوتنە 
شەڕكردن لەگەڵ شیانگ. كە پشتی بە كەره ستە  و جبەخانە 
بۆ  دەبەست  ئەمەریكییەكان  گواستنەوەی  فاكتەرەكانی   و 

سەركوتكردنی شیوعییەكان.
هەبوونی  لە  ببوو،  بێئومێد  زۆر  ویالیەتەیەكگرتوەكان 
و  پشتیوان   كە  بێالیەن،  یەكگرتووی  چینی  دەوڵەتێكی 
ویدیمایری  ئەلبرت  ژەنــەڕاڵ  بێت.  ئەمەریكا  هاوپەیمانی 
ــە چــیــن، واشنتۆنی  ل ئــەمــەریــكــا  ــدەی هــێــزەكــانــی  ــان ــەرم ف
هیچ  بەبێ   شیانگ  یارمەتیدانی  لــەســەر  ــاداركــردەوە  ــاگ ئ
بووە  چین  )ئەگەر  وتــی:  و،  كــرد  پێشبینیی  و  گرەنتیەك  
واتە  بێگومان  كە  سۆڤیەتی،  ڕووسیای  بە  سەر  واڵتێكی 
سەركەوتنی شیوعییەكانی چین لەو واڵتە، ئەوكاتە ڕووسیا 
بە شێوەیەكی كردەیی زاڵ دەبێت بەسەر هەردوو كیشوەری 
سیاسییه كانی  چاودێره   لە   هەندێك  ئــەورووپــا(.  و  ئاسیا  
تێدا  زیــادەڕۆیــی  پێشبینیكردنە  ئەو  پێیانوابوو،  ئه مه ریكا 
ناتوانێت  شیانگ  كە  وابوو،  باوەڕیان  هەرچەندە  دەكرێت. 
چین  شیوعییەكانی  بــە  شكست  ســەربــازیــیــەوە  ـــەڕووی  ل
بهێنێت. ئەو ئاشتییەی دوای دانوستاندنی نێوان شیوعییە 
ئــاراوە، وا دەكــات، چین خۆی البدات  قەومییەكانیش دێتە 
نایەوێت سەقامگیریی  بێگومان  ناوخۆیی.  لە هەرجەنگێكی 
خۆی لەدەستبدات  و ئامانجە سیاسییەكانی ئەمەریكاش تێك 



ڕۆبەرت جەی مەكمان 88

دەشكێنێت. چونكە سیاسییەكانی ئەمەریكا دەیانزانی شیانگ 
ڕكابەرە  لەگەڵ  چارەسەرێكە  ــنــەوەی  دۆزی بە  پێویستی 
كۆتایی  لە  بدات.  لەناوبردنیان  هەوڵی  نەك  سیاسییەكان، 
ساڵی 1945یــش ســەرۆك ترومان )ژەنــەڕاڵ جــۆرج سی 
مارشاڵ(ی ڕەوانەی چین كرد، كە یەكێك بوو لە كەسایەتییە 
دیار  و خۆشەویستەكانی الی گەلی ئەمەریكا، بەهۆی ئەو 
بەدەستیهێنابوون.  شەڕدا  كاتی  لە  مەزنانەی  دەستكەوتە 
بە مەبەستی نێوەندگیریكردن  و دۆزینەوەی چارەسەرێكی 

ئاشتییانە بۆ ئەو ملمالنێیە .
لە سەرەتای ساڵی 1946، مارشاڵ توانیی ئاگربەستێكی 
هەوڵەكانی  لــەبــاربــرا.  هـــەرزوو  بـــەاڵم  ڕێكبخات،  كــاتــی 
ژەنەڕاڵەئەمەریكییەكە بۆ گەیشتن بە چارەسەرێك لەنێوان 
بونیاد  وەهمێك  لەسەر  زیاتر  بنەڕەتدا  لە  ماو،  و  شیانگ  
لە  بــن  هــاوبــەش  بتوانێت  ڕەنــگــە  كــە  بەوپێیەی،  نــرابــوو. 
ئیئتالفی پێك بهێنن  و هەردووال  دەسەاڵت  و حكومەتێكی 
مارشاڵ،  نییەتپاكیی  سەرباری  كەچی   . بەشداربن  تێیدا 
بەاڵم ئەو هەواڵنە بەهۆی چەند جیاوازییەك لە هەردووالوە 
شكستیهێنا. چونكە هیچ یەكێكیان متمانەی بەوی تر نەدەكرد  
كۆتایی  لە  دابەشبكەن.  دەسەاڵتەكانیان  ئامادەنەبوون  و 
1946 مارشاڵ بەتەواوی بێئومێد بوو، هاتە ئەو بڕوایەی 
تەنیا بە زەبری چەك ئەو ملمالنێیە كۆتایی پێدێت  و هەرگیز 
شیانگیش ناتوانێت لەو ڕێگەیە سەركەوتن بە دەستبهێنێت.

یارمەتییەكان  پێدانی  لە  بەردەوامبوو  ترومان  ئیدارەی 
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بە ڕژێمەكەی شیانگ  و لەنێوان ئەو ماوەیەی ژاپۆن خۆی 
بەدەستەوەدا تا 1950 كۆی گشتیی یارمەتییەكانی گەیشتە 
)218( ملیار دۆالر. بەاڵم ئەوە بە مەبەستی پاراستنی خۆی 
و  چین  قەومییەكانی  بەرامبەر  لە  سیاسی  لــەڕووی  بوو، 
ئەوانەی پشتیوانیان لێدەكەن.  كە بە كۆمەڵەی فشاری چین 
ناو دەبران،  بڕوایان وابوو تەنیا بەو یارمەتییانە ئەمەریكا، 

هێزەكانی كۆمینتانگ سەركەوتن بەدەست دەهێنێت.
كەسە  و  شیانگ   ڕاكردنی  دوای  و    1948 كۆتایی  لە 
نزیكەكانی بۆ تایوان، شكستكە زۆر نزیك ببوو. ڕاگەیاندنە 
چینی  كۆماری  دامەزراندنی  لەسەر  "مــاو"  كاریگەرەكەی 
مۆركردنێكی  تەنیا   1949 ئۆكتۆبەری  لە  نــوێ   میللیی 
فەرمی بوو لەسەر دەرئەنجامێك، كە چاودێران ماوەیەكی 

دوورودرێژ بوو پێشبینیان كردبوو .
چین،  ناوخۆیی  جەنگی  لە  شیوعییەكان  سەركەوتنی 
ســارد.  جەنگی  لــەســەر  هــەبــوو  ــەوەی  ــدان ــگ ڕەن بێگومان 
هێزێكی  بەرهەمی  بنچینەدا  لە  ئەو سەركەوتنە  هەرچەندە 
لەالیەن  قەومی، كە  بوو. چونكە ڕژێمێكی  ئاڵۆز  ناوخۆیی 
پەیوەندییەكی  بوونی  )سەرباری  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
شیانگ(  و  واشــنــتــۆن   لــەنــێــوان  بێمتمانەیی  ناجێگیر  و 
شیوعی،  بزووتنەوەیەكی  بەرامبەر  لە  لێدەكرا  پشتیوانی 
كە لەالیەن یەكێتیی سۆڤیەتەوە )بەهەمان شێوە سەرباری 
بوونی پەیوەندییەكی ناجێگیر  و بێمتمانەیی لەنێوان مۆسكۆ  
چاودێرانی  هێنابوو.  شكستی  لێدەكرا،  پشتیوانی  ماو(  و 
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ئەورووپی  و ئاسیایی ئەنجامەكانی شەڕی ناوخۆی چینیان 
بە شكستێكی گەورەی ڕۆژئاوا وەسفكرد  و بە داستانێكی 
شیوعییەكان.  و  سۆڤیەت   یەكێتیی  بــۆ  ســەركــەوتــووش 
ناو واڵت،  لە  ئەمەش بۆچوونی ڕەخنەگرانی ترومان بوو 
كە بەهۆی لەدەستدانی چین رەخنەی توندیان لە سەرۆك 
لەالی  كــرد.  وەسفیان  بێبەرنامەیی  بێپالنی  و  بە  و  گرت  
خۆیشیانەوە -ئیدارەی ترومان- سەركەوتنی شیوعییەكانی 
لە چین بە كارێكی هاوسەنگانە دانا، چونكە پێیانوابوو  ئەوە 
كارەساتێكی ستراتیژیی ڕەها نییە، بەڵكو پشێوییەكی كاتییە.
ئەتشیستون(   )دین  ئەمەریكا  سەرەتا: سەرۆكوەزیرانی 
سەیری  شــێــوەیــە  بــەو  دەرەوە،  گــەورەبــەرپــرســانــی  و 
لەیەك  خاپوور  و  شــەڕەوە  بەهۆی  كە  نەدەكرد،  چینیان 
تەماشایان  سەرەكی  پێكهاتەیەكی  بە  هەڵوەشابووه وە. 
نەدەكرد لە هاوسەنگبوونی هێزەكانی سەرتاسەری جیهان، 
النیكەم تا داهاتوویەكی نزیك. بۆیە گرنگیی چین هێنده ی  
گرنگیی ئەورووپا  و ژاپۆن نەبوو. یان تەنانەت وەک گرنگیی 
چینی  پێیانوابوو   : دووەم  نەبوو.  ناوەراست  ڕۆژهەاڵتی 
شیوعی ناخزێتە ناو بەرەی چینی-سۆڤیەتی  و یەكناگرن لە 
دژی ئەمەریكا. چونكە پالندەرانی ستراتیژیەكانی ئەمەریكا 
جیاوازەكان  جیۆسیاسییە  ئامانجە  كە  باوەڕەدابوون،  لەو 
كار دەكەن، لە دژی هەر بەرەوپێشەوەچونێكی پەیوەندیی 
بە  چین  ستالین  و  سەركردایەتیی  لەژێر  سۆڤیەت  نێوان 
ڕابەرایەتیی "ماو". دواجار ئومێدیان وابوو پێویستیی چین 



91جەنگی سارد

بە یارمەتییە ئابوورییەكانی ئەمەریكا، وا دەكات هەلێك بدات 
بە ئەمەریكا بۆ بەیەكنەگەیشتنی هەردوو هێزی شیوعی.

هەلێكی  ئەمەریكا  پێیانوایە،  مێژوونووسان  لە  هەندێك 
دەگمەنی لەدەستدا بۆ ئەوەی پەیوەندییەكانی لەگەڵ چین 
لەو  كردەییەكانی  پەیوەندییە  النیكەم  یان  بكاتەوە،  باشتر 
ڕووەوە كارابكاتەوە. چونكە هەندێك ڕەگەزی ناو حكومەتی 
چینی شیوعی خواستی دروستكردنی پەیوەندییەكی ئیجابییان 
دەستبەركردنی  بۆ  ویالیەتەیەكگرتوەكان  لەگەڵ  هەبوو 
یارمەتییەكان  و پرۆسەكانی ئاوەدانكردنەوە، كە چین لەو 
كاتەدا پێویستی زۆری پێیبوو. لەالیەكی تریش تا به تەواوی 

پشت بە كرملین نەبەستێت. 
ئەمەریكاش دەیویست دوای )هێوربوونەوەی تەپوتۆزەكە( 
ئینجا دەتوانێت لەڕووی دبلۆماسییەوە دان بەحكومەتی چیندا 
بنێت  و هەرچی لە توانایدا هەبێت بۆ ڕزگاركردنی پاشماوەی 
شەڕی ناوخۆ بیكات. بەاڵم بەڵگەنامە نوێیەكانی چین ئەوە 
دەسەلمێنن، كە هەرگیز ئەمەریكا ئەو نییەتەی نەبووە. "ماو" بە 
شێوەیەكی سروشتی بەرەو سەربازگەكەی سۆڤیەتی كەمەند 
كێش ببوو، ئەمەش بەهۆی پێداگری لە دووبارەگۆڕینەوەی 
ڕوخساری چین. هۆكاری ئەو سووربوونەش توڕەبوونێك  
كەڵه كە ببوو، بەرامبەر ئەو دەوڵەتە ڕۆژئاواییە داگیركەرانەی، 
كە ڕۆژانێكی دوورودرێژبوو هاتبوونە ناو خاكی چین. جگە 
لەوەش پێویستی بە دوژمنێكی تر هەبوو بۆئەوەی یارمەتی 
بدات لە كۆكردنەوەی پشتیوانیی میللی، كە لەپشت ئامانجە 
دواتــر  واڵت.  ـــاوەوی  ن لــە  بــوو  مــەزنــەكــەی  شۆڕشگێڕییە 
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بە  ڕەتكردەوە،  خۆی  هاوسەنگەرانی  پێشنیازی  سەرجەم 
پێدانی چڵەزەیتوونێك بە واشنتۆن وەك نیازپاكییەك لەالیەن 
لە دیسەمبەری  ئەوە سەركردەكەی چین  لەبری  پەكینەوە. 
1949 بەرەو مۆسكۆ كەوتەڕێ . هەرچەندە لەالیەن ستالینەوە 
پێشوازیەكی گەرمی لێنەكرا،  كە تا ئەو كاتەش بەئاگاییەوە 
مامەڵەی لەگەڵدا دەكرد. كەچی ماو توانیی بگاتە ڕێککەوتنێك  
و پەیماننامەیەكی دۆستانە  و هاوپەیمانییەتێك لەگەڵ یەكێتیی 
سۆڤیەت واژۆ بكات . بەپێی ئەو ڕێککەوتنە هه رهێزێك لەم 
پەالمارێك  هەر  ڕووبەڕووبوونەوەی  كاتی  لە  هێزانە  دوو 
یارمەتیی یەكتر بدەن. ئەمەش زەنگێكی مەترسیدار بوو )لە 

جەنگی ساردەوە(. 

جەنگی سارد دەگاتە باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا
زۆر  ڕاددەیــەكــی  تا  چین  ناوخۆی  جەنگی  چۆن  وەك 
بەندبوو بە جەنگی ساردەوە، بە هەمان ڕاددەش كاریگەری 
لە  هــەبــوو.  ســەربــەخــۆبــوون  لــەســەر  ملمالنێكانی  لــەســەر 
باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا لەدوای جەنگ. هێزە قەومییە 
شەرعیەتی  دەیــانــویــســت  ــاوازی  جــی بــەبــێ   ناوخۆییەكان 
دەستكەوتی  پشتیوانی  و  دەسته بەربكەن  و  نێودەوڵەتی 
ڕۆژهــەاڵت  و  نێوان  ملمالنێیەی  لەو  بەدەستبهێنن  زیاتر 
ڕۆژئاوا. بە شێوەیەك كە مەرام  و ویستەكانی خۆیان لەژێر 
پەردەی جەنگی ساردەوە دەشــاردەوە، تا یارمەتییە مادی  
و دبلۆماسییەكان لە یەكێك لەو دوو زلهێزە وەربگرن. ئەو 
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و  ڕۆژئــاوا  ملمالنێكەی  بەهۆی  )جیهانگیری(  ڕێچكەیەی 
ڕۆژهەاڵت لەسەری گیرسایەوە لەو كاتەدا، بووە ڕێچكەیەكی 
باو  و پەیڕەوكراو. سەرەتا، نە ویالیەتە یەكگرتووەكان  و، 
نە یەكێتیی سۆڤیەتیش هیچ بەرژەوەندییەكی زیندوویان لە 
باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیادا دیاری نەكرد، كە زۆر گرنگتر 
بوو لە ئەورووپا. كەچی لەگەڵ ئەوەشدا نەدەتوانرا بەئاسانی 
لێک  سەپاندوویانە  ناوچەكە  هــەردوو  ملمالنێیانەی  ئــەو 
چلەكاندا شیوعییەكان  لە  ئەوەی  پاش  دواتر  جیابكرێنەوە. 
سەركەوتنیان بەدەستهێنا، واشنتۆن  و مۆسكۆ زیاتر چاویان 
بوو، وەك شانۆیەكی  ئاسیا  باشووری ڕۆژهەاڵتی  لەسەر 

تری گرنگ لەو ملمالنێیەی نێوانیان سەیریان دەكرد. 
پێش جەنگی دووەمی جیهان، سۆڤیەت بایەخێكی ئەوتۆی 
بە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا نەدەدا، جگە لەوەش نەیتوانی 
درك بە تایبەتمەندییە جیۆسیاسییەكانی ئەو ناوچەیە بكات، 
شۆڕشگێڕەكان  یاخیبووە  هێزە  بەرەی  بكەوێتە  ئەگەر  چ 
ــەژێــر ســەركــردایــەتــیــی  ـــــاوا. یــان ئــەگــەر ل ــە دژی ڕۆژئ ل
شیوعییەكان بێت یان نا. هاوشێوەی مۆسكۆ، واشنتۆنیش 
بایەخێكی زۆری بە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا نەدا. دواتر 
ڕاستەوخۆ دوای جەنگی جیهانیی دووەم، هەرزوو دەستی 
كرد، بە داماڵینی خۆی لە موڵك  و سامانی ئیستعماری لە 
ناوچەكە. چونكە سەرپەرشتیی گواستنەوه یەكی ئاشتییانەی 
دەسەاڵتی بۆ حكومەتە سەربەخۆكەی فلیپین كرد، چونكە 
هاوپەیمان  و الیەنگری ئەمەریكا بوو لە یۆلیۆی ساڵی 1946، 
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لە دوورگەكانی  ئامادەبوونێكی بەرچاویان  ئەمەریكییەكان 
چوارچێوەیەكی  لە  بنكەكانیان  دەیانویست  هەبوو،  فلیپین 
سوپای  یارمەتیدانی  بۆ  ئەمەش  باڵوبكەنەوە.  فــراوانــدا 
تا توانایەكی دەریایی  و ئاسمانیی زەبەالح  ئەمەریكا بوو، 
ئەو  بەاڵم سەرباری  بكات،  جێگیر  هادی  زەریــای  لەسەر 
بۆ هەبوونی  بنكە سەربازییانە  و بوونی ویستێكی گشتی 
سیستمێكی سەقامگیر  و ئارام  و كراوەتر بۆ بازرگانیكردن 
باشووری  لە  ئەمەریكا  بەرژەوەندییەكانی  كەچی  لــەوێ . 

ڕۆژهەاڵتی ئاسیا لە ئاستی پێویستدا نەبوو.
و  فەڕەنسا   بەریتانیا  و  لە  هەریەك  ترومان  ئیدارەی 
فلیپین  لە  بــدەن  یارمەتیی  تاوەكو  هاندا،  هۆڵەندییەكانی 
حكومەتی  بۆ  بگوازنەوە  مەدەنی  دەســەاڵتــی  وردەوردە 
لە  پــارێــزگــاری  كاتیشدا  هەمان  لە  ــە.  واڵت ئــەو  ناوخۆیی 
بازرگانییش  و  ئەمنی   و  سیاسی   دەســەاڵتــى  ئاستێکى 
ئەمەریكی  شارەزایانی  پێشوو.  كۆلۆنیاڵەكانی  لە  بكەن، 
و  ئاشتی   بۆ  داڕشتنە  باشترین  ڕێگەیە  ئەو  وابــوو،  پێیان 
پاراستنی  لەپێناو  ناوچەكە،  لە  گەشانەوەیەكی دوورمەودا 
بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا لەوێ   و لە هەرجێگەیەكی تریش 
بێت. بەریتانییەكانیش لەژێر سەركردایەتیی پارتی كرێكارانی 
سه رۆكوەزیرانەكەی،  ئەتلی  كلیمنت  پێشكەوتووخواز  و 
هەمان داڕشتنەوەی پەیڕەوكرد و دانوستانیان كرد لەسەر 
گواستنەوەیەكی ئاشتییانەی دەسەاڵت لە زۆربەی كۆڵۆنیاڵە 
بەریتانییەكانی ئاسیا. لە ساڵی 1947 هیندستان  و پاكستان 
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سەربەخۆیی خۆیان وەرگرت  و بۆرما  و سیالنیش لە ساڵی 
هۆڵەندییەكان  و  فەڕەنسییەكان   لە  هەریەك  بەاڵم   .1948
سەر  بۆ  دەسەاڵتەكانیان  گێڕانەوەی  لەسەر  سووربوون 
ڕۆژهەاڵتی  دوورگــەكــانــی  )ڤێتنام(  و   چینی  هیندستانی 
لەمیانەی جەنگدا  ژاپۆنەوە  لەالیەن  كە  )ئەندۆنیسیا(،  هیند 
داگــیــركــرابــوون. پــێــداگــری فــەڕەنــســا  و هــۆڵــەنــدە لەسەر 
مێژوودا،  لە  هێز  گەورەترین  بەرامبەر  لە  هەڵگەڕانەوەیان 
نەبووە هۆی  تەنیا  نەدەدا.  كە هەرگیز وەستانەوە كۆلێان 

خوێنڕشتن، بەڵكو تینێكی تری دا بە جەنگی سارد.
لەو  پارێزگاری  هەوڵیدا  ویالیەتەیەكگرتوەكان  سەرەتا 
شێوە بێالیەنییەی خۆی بكات، لە ملمالنێیه كەی نێوان ڤێتنامی 
شكانەوە  چ  چونكە  هۆڵەندی.  ئەندۆنیسیای  و  فەڕەنسی  
قەومییەكانی  بەالی  یان  ئەورووپییەكان،  كۆلۆنیاڵە  بەالی 
ئاسیا، كارێكی وا ئاسان  و سادە نەبوو. كەچی لەكۆتاییدا 
ئەورووپییەكانی  هاوپەیمانە  بــەالی  تــرومــان  ــیــدارەی  ئ
شكایەوە. چونكە پێیوابوو، هەریەك لە فەڕەنسا  و هۆڵەندە 
بەهایەكی گەورەتریان هەیە، بەهۆی ئەو هاوپەیمانییەتییە 
یەكێتیی  بــە  بــەرامــبــەر  هــەیــە،  لــەنــێــوانــیــانــدا  گـــەورەیـــەی 
دوژمنكارییان  ئااڵی  ناتوانرێت  كە  جۆرێك،  بە  سۆڤیەت. 
هەریەك  ئیتسعمارییان.  بەهۆی  بەرزبكرێتەوە،  بەرامبەر 
لە )هوشی منە(  و )سۆكارنۆ( هەردوو رابەری بزوتنەوەی 
ئەو  ڕۆشنایی  لەژێر  ئەندۆنیسیش  ڤێتنامی  و  نەتەوەیی 
دابــووی،  جەنگدا  كاتی  لە  ئەمەریكا  بەڵێنانەی  و  پەیمان  
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گەالنی  چارەنووسی  مافی  پێدانی  لە  خۆی  پشتیوانیی  كە 
بەاڵم  كردبوو،  قاییم  پشتیان  دەكات.  جیهان  ژێردەستەی 
هەردووكیان هەستیان بە نائومێدی كرد، كاتێك بەتەواوی 
و  تێكردن   پشتی  كران  و  فەرامۆش  ئەمەریكاوە  لەالیەن 
ناڕاستەوخۆش پشتیوانی لە هێزە ئیستعمارەكان كرد. كە 

هەوڵیان دەدا لەناوی ببەن.

سەركردە )هوتشی منە(
ڕابەر  و ئەفسانەی قەومیی ڤێتنامی هوتشی منە لە ساڵی 
1890 لە خێزانێكی خوێندەوار  و تا ڕاددەیەكیش دەوڵەمەند 
چونكە  جێ هێشتووە،  خۆی  واڵتی   1912 ساڵی  لەدایكبووه . 
فەڕەنسی.  ئیستعماری  ڕژێمی  بۆ  بكات،  كار  ئامادەنەبووە 
لەكۆتاییدا لەناو كۆچبەرە ڤێتنامییەكانی پاریس لە ساڵی 1920 
لە  ڕێكخستنەكانی  ئایدیۆلۆژی  و  مەشقە  دواتر  بووە.  جێگیر 
ڕێكخراوی  نوێنەری  وەك  ــووە.  ــرت وەرگ سۆڤیەت  یەكێتیی 
لە بیست  و سییەكانی  نێودەوڵەتییەكان )كۆمینترن(  شیوعییە 
سەدەی بیستەم كاری كردووە. ساڵی 1930 )حزبی شیوعی 
لە هیندستانی چینی دامەزراندووە( لە ساڵی 1941 گەڕاوتەوە 
)یەكێتیی  دواتـــر  دووری.  ســااڵ   30 نزیكەی  دوای  ڤێتنام. 
حوكمی  بۆ  قەومی  بەدیلێكی  وەك  ڤێتنام(ی،   سەربەخۆیی 
 ، 1945 ساڵی  سێمپتەمبەری  دووی  لە  ژاپۆنی  فەڕەنسی  و 
دوای خۆبەدەستەوەدانی ژاپۆن، كۆماری ڤێتنامی دیموكراسیی 

سەربەخۆی ڕاگەیاند.



97جەنگی سارد

و  هــۆكــار   چــەنــدیــن   1949 و    1948 ســااڵنــی  دوای 
فاكتەری ئیقلیمی زیاتر هاتنە پێشەوە، كە وایكرد بەرپرسانی 
بەرامبەر  بــكــەن،  ــەڕاوكــێ   دڵ بــە  هەست  زیــاتــر  ئەمەریكا 
دەستتێوەردان  ئاسیا  و  ڕۆژهەاڵتی  باشووری  ناوچەی 
ئیستعمارییەكانی  ملمالنێیە  چونكە  بكات.  ناوچەیە  لــەو 
هیندستانی چین  و دوورگەكانی ڕۆژهەاڵتی هیندستان، جگە 
سەركردایەتیی  بە  بەریتانیا  مەالیۆییەكانی  یاخیبوونی  لە 
سەر  خستبووە  زۆری  بارقورسییەكی  شیوعییەكان، 
بەرهەمە  ئەورووپا.  ــاوای  ڕۆژئ چاكبوونەوەی  كارنامەی 
ڕۆڵێكی  ئاسیا  ــی  ــەاڵت ڕۆژه ــاشــووری  ب سەرەكییەكانی 
ئابوورییەكان.  چاالكییە  بــووژانــەوەی  لە  هەبوو  كارایان 
هەروەها توانای دەستكەوتیان هەبوو بە دۆالر بۆ هەریەك 
لەبەرئەوەی  . بەاڵم  بەریتانیا  و  فەڕەنسا  و  هۆڵەندە  لە 
تەنیا  هــەر  بۆیە  بــوو،  ناسەقامگیر  ناوچەكە  بــارودۆخــی 
نەدەكرد،  دروست  ئابووریانە  چاالكییە  ئەو  بۆ  ئاستەنگی 
بەڵكو بووە هۆی دادۆشین  و توانەوەی سەرجەم داهات  و 
لەبەردەم  به ربه ستدروستكردن  سەرچاوە  و هێزی كار  و 
جێبەجێكردنی بەرنامەی مارشاڵ  و هاوپەیمانیی ئەتڵەسی 
ئەولەویەتی  گرنگترین  لە  بوو  یەكێك  كە  تازەدروستبوو، 

ئەمەریكا لە جەنگی سارد.
ــا بــــاوەڕیــــان وابــــــوو، ئــەو  ــك ــەری ــەم ـــی ئ ـــان شـــارەزای
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ئاسیا  ڕۆژهەاڵتی  باشووری  سیاسییەی  ناسەقامگیرییە 
دەبنە  ئابووری،  چەقبەستنی  لەسەر  دەرهاویشتەكانی   و 
هۆی كپكردنەوەی توانای ژاپۆن لە بەرنامەی هەڵسانەوەی 
ئابووری، چونكە ژاپۆن پشتی بە بازاڕە نێودەوڵەتییەكان 
ئابوورییەكەی  بــووژانــەوەی  و  مانەوە   لەپێناو  دەبەست 
چین،  لە  شیوعییەكان  قۆرخكاری  بەهۆی  بــەاڵم  خــۆی. 
ژاپۆن  نەدا  ڕێگەیان  ئەمەریكا  سیاسییەكانی  بڕیاردەرە 
ــازاڕی  ب گــەورەتــریــن  كە  بكات،  چیندا  لەگەڵ  بازرگانی 
ترسی  ئەمەریكا  لەبەرئەوەی  جەنگ.  پێش  بوو  ژاپۆنی 
هــەبــوو،  تۆكیۆ  و  پەكین   سیاسیی  نــزیــكــبــوونــەوەی  لــە 
هەبێت.  ــەردەوامــی  ب بازرگانییەكان  پەیوەندیيە  ئەگەر 
ئاسیا  تـــری  ــی  ــان چــیــن واڵت ــــوو، دوای  واب پــێــیــان  بــۆیــە 
هەناردەكانی  كێشەی  بۆ  دەبــن  چارەسەر  گونجاوترین 
سیاسی  و  پشێوییە  ئەو  سەرەتا  دەبووایە  بەاڵم  ژاپــۆن. 
پێبهێنرێت،  كۆتایی  تەنیبوو  ناوچەكەی  ئابوورییانەی 
گەورەترین  لە  دەســەاڵت  جڵەوی  كۆنتڕۆڵكردنی  وەك 
دواتر  دانیشتووان.  ژمارەی  لەڕووی  كیشوەرەكە  واڵتی 
یەكێك لە فاكتەرە هەرەگرنگەكانی وای لە ئەمەریكییەكان 
ڕۆژهەاڵتی  باشووری  ناوچەی  لە  چاالكتر  ڕۆڵێكی  كرد، 
بوو. چونكە  فراوانبوونی كێشەكانی چین  بگرنەبەر،  چین 
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چینەوە  لەالیەن  سەربازی  هێزی  بەكارهێنانی  ئەگەری 
تری  بەشەكانی  بەسەر  خۆی  هەژموونی  سەپاندنی  بۆ 
هەڕەشە  و  لە  بوو  یەكێك  چین،  ڕۆژهەاڵتی  باشووری 
ئەگەری  لە  بریتیبوو  تریش  هەڕەشەیەكی  ئەگەرەكان. 

پێشكەشكردنی یارمەتی بۆ بزووتنەوە شۆڕگێڕییەكان.
ـــەش،  ـــشـــان كـــێ ــــــەو  ئ بـــــۆ  ـــــك  ـــــارەســـــەرێ چ وەك 
بەرامبەر  پابەندبوونی خۆی  بەڵێنی  ویالیەتەیەكگرتوەكان 
باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا دا، كە ئامانج لێی هاندان بوو 
بۆ سەقامگیریی سیاسی لە ناوچەكە لە الیەك  و لە الیەكی 
گرنگترینیشیان  چین.  هەڕەشەكانی  كۆنتڕۆڵكردنی  تریش 
بەرامبەر  لە  نیمچەبێالیەنی  پەیڕەوی  لە  دەستهەڵگرتن 
سیاسەتی  پەیڕەوکردنی  چینی  و  هیندستانی  ملمالنێی 
دواتر  بوو،  فەڕەنسییەكان  ئاشكرایانەی  پشتیوانیكردنێكی 
لە ساڵی 1950 بەفەرمی داننرا بەو حكومەتەی فەڕەنسا 
دایمەزراند بە سەرۆكایەتیی ئیمپراتۆری پێشوو )باو دای(  
پێدا.  ڕاستەوخۆی  سەربازیی  پشتیوانیكردنی  بەڵێنی  و 
هێزەكانی  لە  پشتیوانیی  زیاتر  ترومان  ئیدارەی  هەروەها 
بەریتانیا كرد، كە لە شەڕێكی سەختدا بوو لەگەڵ شیوعییە 
یاخیبووەكان لە مەالیۆ. پاشان حكومەتی واشنتۆن دوای 
ئەوەی دەستی هەڵگرت لە ڕێبازی نیمچەبێالیەنی، بەڵێنی 
پێشكەشكردنی یارمەتیی ئابووری  و هونەری بە هەریەك 
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لە حكومەتەكانی بۆرما  و تایالند  و فلیپین  و ئەندۆنیسیا دا. 
ئەندۆنیسیا سەربەخۆیی  1949دا،  دیسەمبەری ساڵی  لە 
خۆی وەرگرت. هەرچەندە لەو حاڵەتەدا فشاری دەخستە 
بە  دان  ئـــەوەی  بــۆ  ئــەورووپــیــیــەكــەی  هاوپەیمانە  ســەر 

حكومەتە قەومییەكەی ئەندۆنیسیادا بنێت.
لە هەرجێگەیەك ئەمەریكا ترسی هەبووایە، ڕكابەرەكانی 
پەیوەندییە  لە جەنگی سارد.  دەڕه خسا  بۆ  باشتریان  هەلی 
دەكــرد  ــان  وای هاوبەشەكان،  بەرژەوەندییە  و  توند وتۆڵ  
منە  هۆشی  و  ستالین   ماو  و  لەنێوان  یەكگرتوو  بەرەیەكی 
دروستبكرێت. هوشی منە، كە سێ  دەیە بوو، ببوە شیوعی 
شیوعییە  ڕێكخراوی  خزمەتی  كاریگەر  شێوەیەكی  بە   و 
ساڵی  لە  دەكــرد.  نیشتمانی  ڤێتنامی  نێودەوڵەتییەكان  و 
تا  بدات  هەوڵێك  ئەوەی  بۆ  كرد،  پەكینی  1950 سەردانی 
داننانی دبلۆماسی  و دارایی لە دەسەاڵتدارە نوێیەكەی چین 
مسۆگەر بكات بۆ واڵتەكەی. لە مانگی دواتریشدا سەردانی 
تایبەتی سەردانی  بە شێوەیەكی  كرد  و  یەكێتیی سۆڤیەتی 
لێوەربگرێت.  پشتیوانیكردنی  بەڵێنی  توانیی  كرد،  ستالینی 
دوایین  ئــەوەی  بۆ  بــوو،  مۆسكۆ  لە  كاتە  ئەو  كە  ماویش، 
چینی-سۆڤیەتی  پەیماننامەیەكی  بەستنی  لەسەر  دانیشتن 
و  مۆسكۆ   لە  هەریەك   1950 ساڵی  سەرەتای  لە  بكات. 
ڤێتنام  دیموكراسیی  كۆماری  بە  نا  دانیان  بەفەرمی  پەكین 
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)هو(، ماوەیەكی كەم دوای ئەوەش ماو  بە سەركردایەتیی 
جەنگاوەرانی  بە  سەربازی  كەلوپەلی  جبەخانە  و  بڕیاریدا 
بە  بــاوەڕی  چینی  سەركردەی  چونكە  ببەخشێت.  ڤێتنامی 
بتوانن  لــەوەی  بــوو،  ڤێتنامییەكان  شیوعییە  بەهێزكردنی 
ــاشــووری چین بــكــەن  و  ــارێــزگــاری لــە ســنــوورەكــانــی ب پ
لەسەر  كەمبكاتەوە  هاوپەیمانانی  ئەمەریكا  و  هەڕەشەكانی 
خۆی. ماو ڕۆڵێكی سەرەكی گێڕا لە ملمالنێ  دژی ئیستعمار. 
دامــەزرانــد  و  چین(ی  سەربازیی  ڕاوێژكارانی  )كۆمەڵەی 
ڕێكخستنەوەی  یارمەتیدان  و  بۆ  كردن  ڤێتنامی  ڕەوانــەی 
ـــەوەی فــەڕەنــســیــیــەكــان.  ـــوون ـــەڕووب هــێــزەكــانــیــان  و ڕووب
چین  سەربازی  ستراتیژیەتی  بە  زیاتری  پەرەی  هەروەها 
دا. لە یۆنیۆی 1950 ماو زیاتر بایەخی بە هێزەكانی )منە( 
دا  و پشتیوانی زیاتریشی لێكردن دوای بەرپابوونی جەنگ 
لە نیمچەدورگەكانی كۆریا. ویالیەتەیەكگرتووەكانیش لەالی 
خۆیەوە زیاتر هاوكاری  و پشتیوانیی هێزەكانی فەڕەنسای 

كرد.

جەنگ دەگاتە كۆریا
لە كاتژمێرێكی بەرەبەیانی ڕۆژی بیستوپێنجی یۆنیۆی 
ســەربــازی  هـــەزار   )100( لــە  كــە  هێزێك،   1950 ساڵی 
 )1400( لە  زیاتر  بە  پێكهاتبوو،  باكوور  كۆریای  سوپای 
و  سی  بازنەی  لە  تانك،   )126( تفاق  و  چــەك  و  پارچە 
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دیارە  باشوور.  كۆریای  ناو  چوونە  پەڕینەوە  و  هەشت 
ئەو داگیركردنە پێشبینینەكراوە لەو قۆناغە نوێیەدا زۆر لە 
جەنگی سارد مەترسیدارتر بوو، نەك تەنیا هەر لە ئاسیا، 
ترومان  ئیدارەی  كــاردانــەوەی  جیهان.  هەموو  بۆ  بەڵكو 
بەبێ   دڵنیابوو  چونكە  پەالمارە،  ئەو  بەرامبەر  بەهێزبوو 
هاوكاریی یەكێتیی سۆڤیەت  و چین ئەو جۆرە هێرشكردنە 
ڕوونادات. ئەو دڵنیابوونەیشی هەڵهێنجراوی واقیعەكە بوو. 
لەسەر  زەنگێكە  ئەوە  وابوو  باوەڕی  بەتەواوی  هەروەها 
دوژمنكارانە  و چاونەترسانە  بەرنامەیەكی جیهانی  بوونی 
هێزێكی  ئەمەریكا  ــەرزوو  ه شیوعییەكان.  هێزە  لەالیەن 
دەریایی  و ئاسمانی ڕەوانەی كۆریا كرد بۆ بەرپەرچدانەوەی 
بەرگریەكانی  بەهێزكردنی  باكوور  و  كۆریای  هێرشەكەی 
یارمەتی سوودی  ئەوەندە  بینیان  باشوور. دواتر  كۆریای 
سەربازی  یەكەیەكی  چەند  ترومان  ئیدارەی  بۆیە  نابێت، 
سەرۆك  یۆنیۆ  بیستوحەوتی  لە  كرد.  ڕەوانــە  شەڕكەری 
ئەمەریكییەكان كرد  و وتی:  ترومان گوتارێكی پێشكەشی 
)المان روونە ئەو هێرشەی بۆ سەر كۆریا ئەنجامدرا، هیچ 
ئەو  پالنگێڕی  شیوعییەكان  كە  نەهێشتین،  لەال  گومانێكی 
پەالمارەن بۆ داگیركردنی واڵتانی سەربەخۆ بە زەبری هێز  
كە  كرد،  ئاشكرای  گوتارەدا ســەرۆك  لەو  و چــەك(. هەر 
بۆ گەرووی  فەرمانی ڕەوانەكردنی كەشتیگەلی حەوتەمی 
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فەڕەنسییەكان  پێشكەشی  هاوكاری  زیاتر  و  داوە   تایوان 
ڕەوانــەی  یارمەتی  خێراتر  چینی  و  هیندستانی  لە  دەكــات 
هاوپەیمانی  الیەنگر  و  دەكات. چونكە  فلیپینیش  حكومەتی 
یاخیبووان.  دژی  جەنگێكدایە  لــە  ئێستا  و  ئەمەریكایە  
ئامانج لەو پەالمار  ئەمەریكا بەباشی دركی بەوە كردبوو 
گەورەیە  قەبارە  هەڕەشەیەكی  دروستكردنی  هێرشانە،   و 
بزوتنەوەی  لــەالیــەن  ـــاوا  ڕۆژئ بەرژەوەندییەكانی  دژی 
و  سۆڤیەت   یەكێتیی  ســەركــردایــەتــیــی  بــە  شیوعییەكان 
كاریگەرییەكی  كۆریا  جەنگی  چین.  بچوكەكەی  هاوبەشە 
ئەو  چونكە  دروســتــدەكــرد،  ســارد  جەنگی  لەسەر  زۆری 
جەنگی  گەرمتركردنی  هۆی  نەبووە  تەنیا  كۆریا  شەڕەی 
سارد  و بەرفراوانبوونی لەڕووی جوگرافی، بەڵكو بریتیبوو 
ڕۆژئــاوا  و  ڕۆژهــەاڵت   نێوان  ملمالنێكەی  فراوانبوونی  لە 
زیادبوونی  هــۆی  دەبێتە  تریش  الیــەكــی  لــە  ــەك  و  الی لــە 
خەرجییەكانی بەرگریی ئەمەریكا  و سروشتی سەربازییش 
سیاسەتەكانی  ــەســەر  ب بـــااڵ  ــر  ــت ــراوان ف شــێــوەیــەكــی  ــە  ب
چونكە  دەكێشێت،  جیهانگیرییکەی  و  ئەمەریكا   دەرەوەی 
خێراتر  وایدەكرد  كۆریا  ملمالنێیەی  ئەو  دەرهاویشتەكانی 
ئەتڵەسی  باكووری  هاوپەیمانیی  بەهێزكردنی  پرۆسەی 
بكرێت  و ئەڵمانیا پڕچەك بكرێتەوە. هەروەها جێگیركردنی 
بێگومان  ئــەورووپــا.  خاكی  لەسەر  ئەمەریكییەكان  هێزە 
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دەبــوو.  زیاتر  خەرجیی  بە  پێویستی  هەمووی  ئەوانەش 
تشارلز بۆلینی دبلۆماتكار دەڵێت: )جەنگەكەی كۆریا وایكرد 
سەربازیی  سیاسیی  هێزێكی  ببێتە  ویالیەتەیەكگرتووەكان 
تێكڕا  توێژەرەان  جیهانی(.  دووەمی  جەنگی  نەك  جیهانی، 
خاڵی  كۆریا  : جەنگی  پێیانوابوو  هاوڕان  و  بارەیەوە  لەو 
نێودەوڵەتی  مــێــژووی  لــە  بــوو  وەرچــەرخــانــی ســەرەكــی 
جەخت  جادیسیش  لۆبیس  جۆن  جەنگ.  دوای  دەیــەی  لە 
لەوە دەكاتەوە كە: )پابەندبوونی ڕاستەقینەی ئەمەریكا  بە 
بنەڕەتدا  لە  هەموو شوێنێك،  لە  کۆمۆنیزم  كۆنتڕۆڵكردنی 
جەنگی  بە  پەیوەستبوون  ڕووداوەكــانــی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

كۆریا.(.
ئەو  وەســفــی  شێوەیە  بــەو  كۆهینیش،  ئــای  واریـــن 
هۆی  ــووە  ب كــۆریــا  جەنگی  دەڵــێــت:  دەكـــات  و  جەنگە 
 - سۆڤیەت  ڕووبــەڕووبــوونــەوەی  سروشتی  گۆڕینی 
رێكخراو   سیاسیی  پێشبڕكێیەكی  لە  چونكە  ئەمەریكا، 
بووە ملمالنێیەكی ئایدیۆلۆژیی سەربازی، هەڕەشەی لە 
لەگەڵ  كەچی  دەكــات(  هەسارەكەمان  خودی  مانەوەی 
ئەوەشدا كوهین دووبارە دەڵێت: )گەر جەنگی ناوخۆیی 
پەیوەندیی  لــە  وەرچــەرخــان  خاڵێكی  ببێتە  كــۆریــا  لــە 
دەبێتە  لەدواییدا  بێگومان  ئەوا  ئەمەریكا،  و  سۆڤیەت  
بــەرپــابــوونــی جەنگێكی  ــەگــەری  ئ زیــاتــربــوونــی  ــۆی  ه
ئــەگــەرە  ــەو  ئ ئێمە،  ئێستای  بــۆچــوونــی  بــە  جیهانی، 
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دووەمــی  جەنگی  لـــەدوای  بێگومان  نییە(  دوور  زۆر 
ببنە  ڕەنــگــە  كــە  هــەبــوون،  تــر  شوێنی  زۆر  جیهانی 
كۆریا:  ئەوكاتە  زەبەالحەكان.  هێزە  كێبڕكێی  تەوەری 
داگیریكردبوو،  1910ەوە،  ساڵی  لە  هــەر  ــۆن  ژاپ كە 
وەك  دەبــەســتــران،  جەنگ  كاتی  كۆنگرەكانی  هەموو 
ئاماژەی  بچووك  قەبارە  دوورەدەســـت  و  هەرێمێكی 
پێدەدرا. دیاریكردنی داهاتوویشی دەكەوتە سەر شانی 
هاوپەیمانان. لە كۆنگرەی بوتسدام هەریەك لە سۆڤیەت 
بەرپرسیاریێتی  دابەشكردنی  بە  ڕازیبوون  ئەمەریكا   و 
لەوێ ، بە ڕێگەی دابەشكردنی واڵت بە درێژایی بازنەی 
كاركردن  لەسەر  ڕێكکەوتن  هەردووالیان  سیوهەشت. 
سەربەخۆ  یەكگرتووی  كۆریایەكی  دامەزراندنی  بەرەو 
لە نزیكترین دەرفەتدا. لە دیسەمبەری ساڵی 1945 لە 
لە مۆسكۆ، سۆڤیەتییەكان  كۆنگرەی وەزیرانی دەرەوە 
بە پێشنیازێكی ئەمەریكا ڕازیبوون لەسەر دامەزراندنی 
ــكــی هـــاوبـــەش بۆ  ــەمــەری ــی- ئ ــەت ــی ــیــژنــەیــەكــی ســۆڤ ل
لە  كاتی  حكومەتێكی  هەڵبژاردنی  بۆ  خۆئامادەكردن 
سەربەخۆبوونێكی  لەپێناو  هەنگاو  یەكەم  وەك  كۆریا 
قوربانیی  بــووە  پێشنیازە  ئــەو  ــەرزوو  ه بــەاڵم  ــەواو.  ت
گورزەی  ئەو  لەگەڵ  بوون  هاوكات  كه   پشێوییەكانی، 
بە  بــوو  1948یــش  هاتنی ساڵی  دوای  ــەوت.  ك بــەری 
ڕژێمەكەی  باكوور  لە  چونكە  داگیركراو.  بەشی  دوو 
ســەركــردایــەتــیــی  لــەژێــر  ســۆڤــیــەت  یەكێتیی  بــە  ســەر 
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سۆنگ(  ئەیل  )كیم  ــۆن  ژاپ دژی  پێشوو  جەنگاوەری 
وەرگرت.  ڕژێمێكی سەربەخۆی  ڕواڵەتەكانی  سەرجەم 
ئەمەریكا  بە  سەر  ڕژێمێكی  باشوور  لە  لەبەرامبەردا 
دوژمنێكی  كە  ــەزرا.  دام ری  سینگمان  ڕابەرایەتیی  بە 
خـــاوەن  ـــوو،  ب قــەومــیــیــەكــان  شیوعییە  ســەرســەخــتــی 
هەریەك  بوون.  خەباتكردن  دوورودرێژی  مێژوویەكی 
لەو دوو الیە هەڕەشەی لە الكەی تر دەكرد، چونكە نە 
نەبوون  ڕازی  باشوور  كۆریای  نە  باكوور  ،  كۆریای 

بەو دابەشكردنەی واڵتەكەیان.
ــان دەیــویــســت بە  ــروم ئـــیـــدارەی ت  1948 ــە ســاڵــی  ل
بەرامبەر  پابەندبوونەكانی  لە  خــۆی  شیاو  شێوەیەكی 
كۆریا بهێنێتە دەر، بۆیە وردەوردە هێزە سەربازییەكەی 
ئەمەریكا  پالندەرانی  كێشایەوە.  كۆریا  نیمچەدورگەی  لە 
بە شێوەیەكی  ئەمەریكا  هێزە چەكدارەكانی  وابوو،  پێیان 
بۆیە دەبێت  پێكراوە  و  لە جیهاندا باڵوەیان  زیادەڕۆییانە 
كۆریا  ئەوكاتە  لەڕاستیدا  كەچی  پێبكرێت.  پاشەكشەیان 
دوو  دوای  بەاڵم  ئەوان.  لەالی  نەبوو  ئەوتۆی  بەهایەكی 
بۆچوونەیان  ئەو  باكور،  كۆریای  داگیركردنی  لە  ساڵ 
گۆڕانكاری بەسەردا هات، هەرچەندە كۆریا ستراتیژیەتێكی 
ناوچەكە  ـــاری  دی سیمبولێكی  ـــەاڵم   ب ــوو،  ــەب ن ـــای  وەه
ئەمەریكادا.  پارێزگاریی  چەتری  له ژێر  بەتایبەتی  بــوو، 
پشتیوانیكەرێكی  و   پارێزەر   بە  ئەمەریكایان  كۆرییەكان، 
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كــۆریــای  هــێــرشــەكــەی  ــەپــاش  ل ــــا.  دادەن سیئۆل  گرنگی 
باكور، كە لەالیەن سۆڤیەت  و چینەوە پشتیوانی لێدەكرا، 
دەبــوو،  دروســت  ئەمەریكا  ڕاستگۆیی  لەسەر  هەڕەشە 
نەبووایە  پابەند  ئەگەر  جیهانی  ئیقلیمی  و  هێزێكی  وەك 
مانەوەی  لەسەر  هەڕەشەی  هەروەها  كۆریا.  بەرامبەر 
بە بۆچوونی  باشوریش دروست دەكرد.  خودی كۆریای 
ترومان  و ئەتشیستون  و بریاڕدەرانی ئەمەریكا، مەترسیی 
نۆڤەمبەردا  لە سیی  داگیركردنی كۆریا زۆر گەورە بوو. 
سەربازی  دەستتێوەردانی  لە  باسی  ئەمەریكا  سەرۆكی 
ملكەچی  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  ئەگەر   ( گوتی:  و  كرد  
پارێزرا و  و  واڵتێك  هیچ  ئەوا  بێت،  داگیركەرە  هێزە  ئەو 
دڵنیا نابێت، ئەگەر ئەو كارە سەر بگرێت لە كۆریا، دەبێت 
پێشبینیی ئەو كارە بۆ سەر ئاسیا  و ئەورووپا  و تەنانەت 
ئەمەریكاش بكەین، بۆیە ئێمە لە كۆریادا لەپێناو مانەوەی 

ئەمنی قەومیمان  و مانەوەی خۆشمان دەجەنگین(.
ئەو لێدوانە دوای چوونی هێزەكانی چینی شیوعی بوو 
بۆ ناو جەنگ. ئەم پێشهاتەش ڕووكاری ملمالنێكەی كۆریا 
متمانەبەخۆبوونی  گۆڕی.  بەتەواوی  جەنگی ساردیشی   و 
ترۆپك،  ترومان  و راوێژكارە سەربازییەكانی گەیشتبووە 
ــە دیــســەمــبــەری ســاڵــی 1950  كــاتــێــك كــە مــاكــارســەر ل
ئاڕاستەی جەنگەكەی گۆڕی  و توانیی كەشتیگەلی ئەنشتۆن 
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لەژێر   . بكات  جێگیر  كۆریا  هێزەكانی  دەوروبـــەری  لە 
هێزەكانی  ئۆكتۆبەر  حەوتی  لە  ماكارسەر  سەركردایەتیی 
باكوور  كۆریای  خاكی  ناو  چوونە  نەتەوەیەكگرتوەكان 
پێشكەوتووەكان  یەكە  مانگیش  هەمان  بیستوپێنجی  لە   .
درێــژایــی  بــە  كــرد  و  پێشڕەویان  یالۆ  ـــاری  ڕووب بـــەرەو 
 . ڕۆیشتن  باكوور  كۆریای  و  چین   نێوان  سنوورەكانی 
چین،  خاكی  ناو  بۆ  هێزانە  ئەو  بەرەوپێشچوونی  لەگەڵ 
هێزەكانی  داوە  ــاری  ــڕی ب  : ڕاگــەیــانــد  ستالینی  بــە  ــاو  م
بەو  هۆكارەكەشی  بپەڕێنێتەوە.  یالۆ  ــاری  ڕووب لە  چین 
بە  دا  ڕێــگــەمــان  ئێمە  ــەگــەر  )ئ  : ڕوونـــكـــردەوە  شــێــوەیــە 
و  داگیربكەن  كۆریا  خاكی  هەموو  ویالیەتەیەكگرتوەكان 
وەها  شكستێكی  تااڵوی  كۆریاش  شۆڕشگێڕەكانی  هێزە 
بچێژن، ئەوا هێزەكانی ئەمەریكا لە سەرتاسەری ڕۆژهەاڵت 
باڵودەبنەوە(، دواتر ماو دەرهاویشتە خراپەكانی ئیقلیمی  و 
جیهانی خستەڕوو، كە ڕەنگە لەدوای ئەو ملمالنێیەی كۆریا 
بێتە ئاراوە. كەچی ماكارسەر، كە هەڕەشە سەربازییه كانی 
چینی بەهەند وەرنەگرت  و خەریكبوو هێزەكانی بەتەواوی 
ئەركانی  دەستەی  بە   . بەدەربنێرێت  باكوور  كۆریای  لە 
هاوبەشی وت: ئێمە بەتەواوی لەبەردەم جەنگێكی نوێداین 
، بەمەش جیهان كەوتە بەردەم سەروبەندی جەنگێكی تر 
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دەرەوەی  سنوورەكانی  كە  جەنگێك،  ســارد.  جەنگی  لە 
ڕژێمەكەی  هەڵهاتنی خۆری  دەبەزاند. چونكە  ئەورووپای 
سۆڤیەت،  و  چین   هاوپەیمانییەتی  چین  و  لە   - مــاو   –
بۆ  چین  سۆڤیەت  و  ســەربــازیــی  پشتیوانیی  هــەروەهــا 
دەستتێوەردانی  لەگەڵ  باكوور،  كۆریای  سەركێشییەكانی 
كۆریا،  لە  نەتەوەیەكگرتووەكان  ئەمەریكا  و  هێزەكانی 
قەومییەكان  بزاڤە  لەناو  شیوعییەكانیش  ڕەگەزی  بوونی 
بوون  گرەنتییەك  هەموویان  ئەمانە  ئاسیا.  ڕۆژهەاڵتی  لە 
ماوەیەكی  بۆ  ئاسیا  لە  سارد  جەنگی  بەردەوامبوونی  بۆ 
یۆلیۆی  تا  كۆریا  جەنگەكەی  خودی  هەر  دوورودرێژتر. 
1953 درێژەی كێشا. تا الیەنەكان ئاگربەستێكیان واژۆكرد، 
كە تەنیا بە گۆڕینەوەی دیلی جەنگ  و گەڕانەوەی دۆخەكە 
بەرهەم.  نەهاتە  لێ  تــری  هیچی  داگیركردنەكە  پێش  بۆ 
بازنەی درێژیی سیوهەشتیش بە خاڵی جیاكەرەوە مایەوە، 
باشوور،  كۆریای  باكوور  و  كۆریای  نێوان  لە  تەنیا  نەك 

بەڵكو لەنێوان هەردوو كوتلەی ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا.

پەراوێزەكان:
)1(. Corbis
)2(. From Robert Schulznger – American. In The 
Twentieth – century. Coxford University press 1994.
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بەشی چوارەم

جەنگی ساردی جیهانی
)1950 ــ 1958(
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تا  ســارد  جەنگی  كۆریا،  ملمالنێكەی  بەرپابوونی  بە 
شەڕیش  هەڵگیرسانی  دوای  ـــوو.  دەب فــراوانــتــر  دەهـــات 
نەكەوتنە  جیهاندا  لە  كەم  واڵتێكی  چەند  تەنیا  كۆریا،  لە 
نێوان  ملمالنێی  كێبڕكێ   و  زۆرانبازیی  و  پەنجەرەی  بەر 
زلهێزەكان. لەڕاستیدا خاڵی سەرەكیی ئەو ملمالنێ جیهانییە 
گواتیماال،  ئێران،  لە  هەریەك  پەنجاكان  و شەستەكاندا  لە 
هیندی چینی، گەرووی تایوان، سوێس، لوبنان، ئەندۆنیسیا، 
بەرلین  تەنیا  ئەورووپا  لە  بەاڵم  كوبا  و كۆنگۆی گرتەوە. 
كەوتە ناو ئەو كێشمەكێشە وە و لە ساڵی 1961  و 1962 
لەسەر  ناكۆكییان  ڕاستەوخۆ  ناوچانەی  ئەو  ڕیزی  چووە 
لێكترازانی  دروستبوونی  هۆكاری  بووە  لەكۆتایشدا  بوو، 

نێوان ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا.
ــە نـــاوەنـــدی سیستمی  لـــەو كـــاتـــەدا جــەنــگــی ســـارد ل
هەریەك  پەلیهاویشت.  دەوروبــەر  بــەرەو  نێودەوڵەتییەوە 
بەرژەوەندیی  چەندین  ئەمەریكا  و  سۆڤیەت   یەكێتیی  لە 
لەو  دەروونــیــیــان  و  سیاسی   و  ــابــووری   ئ ستراتیژی  و 
ئەمەریكای  ناوەڕاستی  رۆژهــەاڵت  و  ئاسیا  و  ناوچانەی 
بنكە  و  ــدەدا  ــان ــی هــەوڵ و  ــكــرد   ــاری دی ئەفریقیا  التــیــنــی  و 
بەدەستبهێنن.  نوێ   و سەرچاوە  و دەسەاڵت  هاوپەیمانیی 
ناوجەرگەی  كەوتنە  ناوچانە  ئــەو  پەنجاكان  لە  بەمەش 
حەفتاكان  و  و  شەستەكان   درێــژایــی  بە  ملمالنێیەكەوە. 
هەشتاكانیش ئەو دۆخە هەر بەردەوام بوو. بە پێچەوانەی 
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ئــەوانــەوە، چەند بەشێكی تــری ڕۆژهـــەاڵت  و ڕۆژئـــاوا  و 
ئەورووپا بە ڕاددەیەكی بەرچاو سەقامگیرییان بەخۆیانەوە 
بینی. بیرۆكەی ملمالنێی سەربازی لەو ناوچانەدا لەالیەن 
ــــرا، چونكە دەیــانــزانــی هەر  ـــەدوور دەزان ب ــــەردووالوە  ه
ڕووبەرووبوونەوەیەكی بازنەفراوان لەو ناوەندەدا بێگومان 
دەبێتە ڕووبەڕووبوونەوەیەكی ئەتۆمی. یەكێك لە دیارترین 
ئەو ئاماژانەی، كە جەختی لەسەر ئەو ڕاستییە دەكردەوە، 
جەنگی  سەردەمی  مــاوەی  لە  كە  هەرجەنگێك،  ئەوەبوو 
سارد ڕوویــداوە، زۆربەی زۆری لە جیهانی سێیەم بووە 
 و چەند ملیۆن كەس لەو جەنگانەدا بوونەتە قوربانی، كە 
كەچی  هەڵگیرساون.   1990 بۆ   1945 سااڵنی  لەنێوان 
چەكی  بــە  خۆپڕچەكکردن  پێشبڕكێی  ئــەوەشــدا  لــەگــەڵ 
ئەتۆمی لەنێوان ویالیەتەیەكگرتووەكان  و یەكێتیی سۆڤیەت 
هەڵكشاندا  لــە  هــەر  ســـارد  جەنگی  دووەمـــی  ـــەی  دەی لــە 
هەر  هەبوو  زۆر  ئەگەرێكی  ئەوەش  لەگەڵ  هاوكات  بوو. 
هەڵسەنگاندنێكی هەڵە، یان كۆنتڕۆڵنەكردنی دۆخەكە ببێتە 
له ناوبردنی  یان  ترسناك،  كارەساتێكی  ــی  ڕوودان مایەی 

ژمارەیەكی زۆری مرۆڤەكان.
فراوانبوونی  لە  بریتییە  ئەم بەشەش  بابەتی سەرەكیی 
سەقامگیرییە  و  ئاشتی   ئەو  سارد  و  جەنگی  جوگرافیای 
ـــادا كێشا، هــەروەهــا  ڕێــژەیــیــەی بــاڵــی بــەســەر ئـــەورووپ

زیادبوونی چەكی ئەتۆمی لەالیەن هەردوو زلهێزەوە.
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سەقامگیری لە پەیوەندییەكانی
نێوان ڕۆژهەاڵت  و رۆژئاوا

هەروەك چۆن جەنگەكەی كۆریا بووە هۆی سەپاندنی 
سروشتێكی سەربازی  و جیهانی بەسەر جەنگی سارددا، 
كەچی لە هەمان كاتدا وایكرد چەند هێزێكیش یارمەتیدەربن 
ئەمەریكا  و سۆڤیەت.  نێوان  بەهێزكردنی سەقامگیریی  بۆ 
دابەشبوونی واڵتانی ئەورووپا بەسەر دوو سەربازگەكەی 
ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا، وایكرد ئەگەری بەرپابوونی جەنگ 
دروســتــكــەرانــی  بــێــت.  كەمتر  زلهێزە  دوو  ــەو  ئ لــەنــێــوان 
بۆ  كــــردەوە  چــڕتــر  هــەوڵــەكــانــیــان  ئــەمــەریــكــا  سیاسەتی 
بەهێزكردنی هاوپەیمانیی باكووری ئەتڵەسی  و دەیانویست 
باوەڕیان پێبهێنن، كە ڕووبەڕووی دوژمنێكی سەرسەخت  
هێرشەكەی  دوای  بــوونــەتــەوە.  مەترسیدار  دڕنـــدە  و  و 
ئەورووپای  هەبوو،  ئەوەیان  ترسی  باكووریش  كۆریای 
سۆڤیەتی  سەربازیی  دەستتێوەردانی  لەبەردەم  ڕۆژئــاوا 
تــرومــان چــوار   1950 لــە كۆتایی ســاڵــی  بــێــت.  الوازتـــر 
سەرباری  كــرد.  ئــەورووپــا  ــەی  ڕەوان ئەمەریكی  كەتیبەی 
ئەنجوومەنی  لە  كۆمارییەكان  نوێنەرانی  ناڕەزایەتییەكانی 
هاوپەیمانیی  كۆمەڵەی  شێوەیە  بەم  پیرانش.  نوێنەران  و 
سەربازیی  هاوپەیمانییەتێكی  بە  بوو  ئەتڵەسی  باكووری 
تــەواو.  سەركردایەتیی  هەیكەلێكی  خــاوەن  ڕاستەقینەی 
فەرماندەی  بە  كــرا  ئەیزنهاوەریش  دی  ــت  دوای ژەنـــەڕاڵ 
بااڵی سەربازی، كە لە جەنگی دووەمی جیهانیی ناوبانگ 
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 و جەماوەرێكی زۆری هەبوو. ژەنەڕاڵ ئەیزنهاوەر یەكەم 
كاری بریتیبوو لە پالندان بۆ دووبارە خۆپڕچەككردنەوەی 
یەكێك  ئەڵمانیا  ئامادەكردنی  و  چەكداركردنەوە   ئەڵمانیا. 
لە كارە هەرەسەرەكییەكانی ئیدارەی ترومان بوو. چونكە 
پالندەرانی ستراتیژیەتی ئەمەریكی پێیانوابوو وزەی مرۆیی 
لە ئەورووپا. هەروەها  ئەڵمانی زەروورە بۆ بەرگریكردن 
ئەڵمانیا  پڕچەككردنەوەی  ــارە  دووب ئــەوان:  بۆچوونی  بە 
بۆ  پێویستە  كارێكی  سەرەوەرییەكانی،  گەڕاندنەوەی   و 
داهــاتــوو  و  كۆمارەیەكگرتووەكەی  جێپێی  جێگیركردنی 
ئەدیناور،  كۆنراد  ڕاوێژكار  حكومەتەكەی  پشتیوانیكردنی 
هەرچەندە  بـــوو.  ئەمەریكا  هاوپەیمانی  و  پاڵپشت   كــە 
دووبارەزیندووكردنەوەی  ئەڵمانیا  لەڕووی سەربازییەوە، 
دوای ئەو ماوەكورتە لە الدانی ئەو ڕژێمەی بووە هۆكاری 
وێنەیان  ئەورووپا  لە  هەرگیز  كارەساتانەی  هەموو  ئەو 
تری  ــی  ــان واڵت فەڕەنسییەكان  و  الی  ترسێكی  ــوو،  ــەب ن
هاوپەیمانیی ئەورووپا دروستكردبوو. بۆ هێوركردنەوە  و 
البردنی ئەو ترسەش، ئەمەریكا چەمكی )لیژنەی بەرگریی 
فەڕەنسییەكانەوە  لەالیەن  كە  پەسەندكرد،  ئــەورووپــی( 
ئاڵۆزی  ڕێكخستنی  كۆمەڵێك  لیژنەیە  ئەو  پێشنیازكرابوو. 
هێزێكی  دامــەزرانــدنــی  بە  دەدا  ڕێگەی  كە  پێشنیازكرد، 
لە  بــەاڵم  ـــاوا.  ڕۆژئ ئەڵمانیای  بۆ  ســنــووردار  سەربازیی 
ئــەورووپــای  لــە  گــەورەتــر  ــاو چــوارچــێــوەی سوپایەكی  ن
هەوڵیاندەدا  خۆیانەوە،  لەالی  سۆڤیەتییەكانیش  ڕۆژئــاوا. 
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پەكبخەن،  ئەڵمانیا  پڕچەككردنەوەی  دووبــارە  پرۆسەی 
ساڵی  بەهاری  لە  بۆیە  بوو.  بێهوودە  هەوڵەكانیان  بەاڵم 
پێشكەشكرد  دبلۆماسییان  یاداشتنامەی  1952 ژمارەیەك 
 و داوای دامەزراندنی ئەڵمانیایەكی یەكگرتو و و بێالیەنیان 
دەكرد. بەمەش دووبارە تارمایی زیندووكردنەوەی ئەڵمانیا 
بە  مەكتەبی سیاسییەكەی سەریهەڵدایەوە.  الی ستالین  و 
سەربازییەكەی  و  ئــابــووری   هێزه   ڕۆژئـــاوا  كە  جۆرێك، 
ئەمەش  بەكاربهێنێت.  خۆی  بەرژەوەندیی  بۆ  ئەڵمانیای 
كێشەی  بۆ  هەڕەشەتر  كــەم  تــری  چارەسەرێكی  وایكرد 
بێت.  مەترسیداریش  ئەگەر  هەرچەندە  بدۆزنەوە،  ئەڵمانیا 
بەاڵم هەرزوو واشنتۆن ئەو داوایەی مۆسكۆی ڕەتكردەوە، 
چونكە دامەزراندنی ئەڵمانیایەكی یەكگرتوو و بێالیەن الی 
لەبەرئەوەی  ــوو.  واب دێوەزمەیەك  وەكــو  ئەمەریكییەكان 
لەڕووی  هەیە  زۆری  ئەگەرێكی  داهاتوودا  لە  دەیانزانی 
سەربازییەوە بەالی سۆڤیەتدا بشكێتەوە  و تەرازووی هێزی 
ئەورووپا الربكاتەوە. بۆیە ئیدارەی ترومان زۆر بەتوندی 
سۆڤیەتییەكان  لەكۆتاییشدا  ڕەتكردەوە.  چارەسەرەی  ئەو 
دابەشكردنی  لەسەر  ڕازیــبــوون  واقیعەكە  بە  بەناچاری 
ئەڵمانیا. وەك كاردانەوەیەكیش لەسەر ئەو كارە، مۆسكۆ 
هەرزوو دەستی كرد بە گرتنەبەری هەنگاوی یەكەم تا دان 
بە ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵتدا بنێت وەك دەوڵەتێكی سەربەخۆ 
 و خاوەن ســەرەوەری لە مارسی 1954 )كە بە كۆماری 
هاوپەیمانەكانی  ستالین  و  ناونرا.  دیموكرات(  ئەڵمانیای 
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دركیان بەوە كردبوو، هه ركاتێك ئەڵمانیای ڕۆژئاوا تێكەڵ 
بە سەربازگەی  ڕۆژئاوایی ببێت ، ئەوا ئەگەرێكی زۆر هەیە 
تا ڕاددەیەكی  ئابووری  و سەربازییەكان  تەرازووی هێزە 
كاتدا  لە هەمان  بەاڵم  بگیرسێتەوە.  بەالی ڕۆژئــاوادا  زۆر 
لەگەڵ  بـــەراورد  بە  كــارە  ئــەو  مەترسییەكانی  دەیانزانی 
مەترسیی دووبارەزیندوكردنەوەی ئەڵمانیایەكی یەكگرتوو 
قورسایی  لــەســەر  كاریگەرییش  كــەمــتــرە،  ســەربــەخــۆ  و 
تەرازووی سیاسەتی ئەورووپی دروستده كات   و هەروەها 
لەڕاستیدا:  ســۆڤــیــەت.  ســەر  بــۆ  هەڕەشەیەكیشه   وەك 
ناوەڕاستی  و  ســەرەتــا   لە  ئەڵمانیا  پرسی  بە  ســەبــارەت 
بیروباوەڕی  لە  كتوپڕ  لێكنزیكبوونەوەیەكی  پەنجاكان، 
ئەو  دروســتــبــوو،  سۆڤیەتییەكان  ئەمەریكی  و  پــالنــدەرە 
سەقامگیریی  پتەوبوونی  هۆی  دەبــووە  نزیكبوونەوەیه ش 
ڕۆژهــەاڵت   نێوان  دڵەڕاوكێی  كەمبوونەوەی  ئەورووپا  و 
لوید(  )سیلدین  بەریتانیا  دەرەوەی  وەزیــری  ڕۆژئــاوا.  و 
ئەڵمانیا  و  )یەكگرتنەوەی  وتی:   1953 ساڵی  یۆنیۆی  لە 
ئەورووپای دابەشكراو تەنانەت گەر لەڕووی پراكتیكییەوە 
بكرێت، كارێكی مەترسیدارە بۆ هەموو الیەك. بۆیە لە كاتی 
ئێستادا هەریەك لە دکتۆر ئەدیناور  و ڕووس  و ئەمەریكا 
هەیە  قووڵمانە  هەستێكی  ئێمەش  و  فەڕەنسییەكان    و 
لەوەی، كە دابەشكردنی ئەڵمانیا لە كاتی ئێستادا بۆ هەموو 
ئەدیناور بەهۆی كاریگەربوونی ئەو  الیەك باشترە. بەاڵم 
كارە لەسەر ڕای گشتیی ئەڵمانی ناتوانێت بەئاشكرا ئەوە 
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لەگەڵ  ئاشكرا  بە  ئێمە  لە  هەریەكێك  پاشان  ڕابگەیەنێت. 
بۆچوون  و  و  هەریەكە   بەاڵم  ئەڵمانیاداین،  یەكگرتنەوەی 

خوێندنەوەی خۆیشی هەیە لەسەر ئەو مەسەلەیە(.
لە هاوینی ساڵی 1954 ڕێكخراوی نیشتمانیی فەڕەنسی 
ڕەتــكــردەوە،  ئــەورووپــی  بەرگریی  لیژنەی  پەیماننامەی 
بۆ  گرتەبەر  تــریــان  رێگەیەكی  بەریتانییەكان  هـــەرزوو 
ئەڵمانیای  دووبارەپڕچەككردنەوەی  ئامانجی  بەدیهێنانی 
ئەورووپی.  كۆمەڵگەی  بە  تێكەاڵوكردنەوەی  و  ــاوا   ڕۆژئ
پالنەكەیان بریتیبوو لە بەكارهێنانی كۆمەڵەی هاوپەیمانیی 
ناتۆ وەك چوارچێوەیەك  و لەناویدا پرۆسەكانی دووبارە 
ئیدارەی  بەڕێوەبچێت .  تێدا  ئەڵمانیای  پڕچەككردنەوەی 
لە  دواتــر  دەكــردن.  هاوكاری  ئەیزنهاوەریش  دی  دوایــت 
واڵتانی  پاریس،  لە  كۆنگرەیەك  لەمیانەی  و  ساڵدا   هەمان 
پەسەندكرد  نوێیەیان  داڕشتنە  ئەو  ئەتڵەسی  هاوپەیمانیی 
ـــارە  دووب ئەڵمانیا  دەبــێــت  پــێــیــانــوابــوو:  ســەرجــەمــیــان   و 
و  پارێزراوبێت   قەومی  سەرەوەریی  بكرێتەوە  و  پڕچەك 
كۆتایی  فەرەنسی  بەریتانی  و  ئەمەریكی  و  داگیركاری  بە 
بێت. لە مایۆی 1955دا، كۆماری ئەڵمانیای یەكگرتوو بووە 

ئەندام لەناو كۆمەڵەی هاوپەیمانیی باكووری ئەتڵەسی.
كەچی  ڕێگای،  سەر  بەربەستەكانی  هەموو  سەرباری 
دانوستاندنەكانی  لەگەڵ  هاوكات  ویالیەتەیەكگرتووەكان 
ئامانجە  توانیی  ئەڵمانیاوە،  لــەبــارەی  ڕێککەوتن  لەسەر 
بوونە  دواتــر  كە  بپێكێت،  ــا  ئــەورووپ لە  سەرەكییەكانی 
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گرەنتییەك بۆ بەهێزكردنی كۆمەڵەی هاوپەیمانیی باكووری 
ئەتڵەسی  و دووبارەزیندووكردنەوەی ئەڵمانیا، بە جۆرێك 
ــاوا.  ڕۆژئ ئەڵمانیای  دامەزراندنی  لەگەڵ  بێت  هاوسەنگ 
هەروەها توانیی ئاشتەوایی لەنێوان پاریس  و بۆن بەرقەرار 
بكات  و ئەورووپاش لەڕووی سیاسییەوە سەقامگیرتر بێت  

و لەڕووی ئابوورییشەوە چاالكتر. 
مێژوونووس ملفین بی لفلر دەڵێت: )پالنەكەی ئەمەریكا 
و  گەشەسەند وو  ئەورووپایەكی  دامەزراندنی  لە  بریتیبوو 
ڕووبەڕووبوونەوەی  لێی  ئامانج  كە  کۆمۆنیزم،  لە  دوور 
هەرهەوڵێكی كرملین بوو بۆ دەستبەسەرداگرتنی ڕۆژئاوای 
یان  ئاشتی،  كاتی  لە  یــان  جەنگ،  كاتی  لە  چ  ئــەورووپــا، 
لە  سۆڤیەت  پــاڵ  بچێتە  تا  ڕۆژئـــاوا  ئەڵمانیای  فریودانی 

داهاتودا(.
لەسەر  گۆڕانكاری  یەكەم   1953 ساڵی  سەرەتاكانی 
واشنتۆن  و  مۆسكۆ   لە  هەریەك  لە  ئاستی سەركردایەتی 
ڕوویدا، بەاڵم هەردوو سەركردە نوێیەكە كارێكی ئەوتۆیان 
گومانانەی  بێمتمانەیی  و  ئــەو  كەمبوونەوەی  بۆ  نەكرد 
هــەردوو  لەنێوان  قەیراناوی  واقعێكی  ببوە  كە  نێوانیان، 
بۆ  راوێژكارەكەی  ئەیزنهاوەر  و  لەڕاستیدا  زلهێزەكەدا. 
سیاسەتی دەەرەوە، )جۆن فۆستر داالس( سووربوون لەسەر 
بەردەوامبوون لە جەنگی سارد بە گڕوتینێكی بەهێزتریشەوە 
لەچاو ئیدارە دیموكراسییەكەی پێشووی خۆیان. بەرنامەی 
حیزبی كۆماری بۆ ساڵی 1952، كە بەندێكی داالس خۆی 
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دەگــرت  دیموكراتەكان  لە  توندی  ڕەخــنــەی  دایڕشتبوو، 
كاروباری  لە  كارەساتباراوییەكانیانەوە(  )هەڵە  بەهۆی 
كە  كــرد،  ترومانی  ستراتیژیەتەكەی  ئیدانەی  دەرەوە  و 
سیاسەتێكی  بە  بــووە.  دۆخەكە  كۆنتڕۆڵكردنی  بۆ  تەنیا 
دەبێتەی  كە  وەسفیكرد،  ناڕەوشتی(  نــەزۆك  و  )سلبی  و 
نێچیری  دەبێتە  زۆریش  خەڵكیكی  و  زۆر  زیانێكی  مایەی 
ستالینیش  مردنی  دوای  تەنانەت  ستەمكارەكان.  شیوعییە 
پێشنیازێكی  چەند  پێشكەشكردنی  و    1953 مارسی  لە 
بریقەداری سەركردایەتیی سۆڤیەت بۆ ئاشتی، كە جێگەی 
دیكتاتۆرە ڕووسییەكەی گرتبووه وە، هیچیان بۆچوونەكەی 
ئەمەریكایان  ستراتیژییەكانی  پــالنــدەرە  ئەیزنهاوەر  و 
نەگۆڕی لەسەر دوژمنە سەرسەخت  و فێڵبازەكە. باوەڕێكی 
تەواویان هەبوو، كە یەكێتیی سۆڤیەت تا ڕاددەیەكی زۆر 
جێگەی  ئایدیۆلۆژییەوە  و  سیاسی   سەربازی  و  لــەڕووی 
شێوازێكی  هەر  لە  خاڵییە  دوژمنێكی  چونكە  مەترسییە. 
ڕێگەی  لە  تەنیا  دواتر  تەقلیدی.  دبلۆماسیی  دانوستاندنی 
هێزێكی گەورەوە مامەڵەی لەگەڵ بكرێت باشترە تا ملكەچ 
بێت . داالس لە وتەیەكی بۆ لیژنەی پەیوەندییە دەرەكییەكانی 
گوێگرتندا  دانیشتنێكی  لە  پیران،  ئەنجوومەنی  بە  ســەر 
)ئەو  دەڵێت:  پۆستەكەی  بۆ  دووبارەكاندیدكردنەوەی  بۆ 
نییە(. پاشان وینستون  قابیلی هیچ چارەسەرێك  ملمالنێیە 
سەرۆكایەتیی  پۆستی  دووەم  جـــاری  بــۆ  كــە  چــەرچــڵ، 
وەزیرانی بەریتانیای وەرگرتەوە  و داوای كۆبوونەوەیەكی 
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لووتكەی كرد، بۆ وتووێژكردن لەسەر ئەگەری گەیشتن بە 
ئەیزنهاور  بەاڵم  مۆسكۆ،  لەگەڵ  دبلۆماسی  چارەسەرێكی 
داواكەی ڕەت كردەوە  و بەنهێنی پێی ڕاگەیاند : ) كە ئەوە 

جووڵەیەكی پێشوەختەیە بۆ ڕووداوەكان( .
ئەڵمانیا  دەیانویست  خۆیانەوە  لەالی  سۆڤیەتیەكانیش 
ئەتڵەسییش  باكووری  هاوپەیمانیی  و  بكرێتەوە   پڕچەك 
بەهێزتر بكرێت، بەاڵم بە زەبری دەست  و بازووی خۆیان بێت. 
كەچی پشێوی  و خۆپیشاندان  و ناڕەزایەتییەكانی ئەڵمانیای 
 ،1953 یۆنیۆی  لە  یەكێتیی سۆڤیەت  لە دژی  ڕۆژهــەاڵت 
كۆنتڕۆڵكردنەوەی  لە  نیشاندا  سۆڤیەتی  الوازیی  ڕاددەی 
دۆخەكە لە چوارچێوەی دەسەاڵتەكانی خۆی لەو ناوچەیە. 
لە مارسی 1955یش سۆڤیەت دەسەاڵتەكانی خۆی بەسەر 
فراوانتركرد  ئەورووپا  ئەمنییەكانی ڕۆژهەاڵتی  پەیوەندییە 
كۆماری  وەك  ــوون(  ب خــۆی  هاوپەیمانی  واڵتــانــەی  )ئــەو 
چیكۆسلۆفاكیا  و  مەجەر   پۆڵەندە،  دیموكرات،  ئەڵمانیای 
پێكهێنانی  بە  ئەمەش  ئەلبانیا.  بولگاریا  و  و  ڕۆمانیا    و 
كە  هاوپەیمانێتییە،  لــەو  مەبەست  وارشــۆ.  هاوپەیمانیی 
هاوپەیمانێتییەكی سەربازیی فراوان بوو. وەاڵمدانەوەیەك 
ئەڵمانیا  لە  ڕۆژئاوا  دەستپێشخەرییەكانی  لەبەرامبەر  بوو 
كە  ئەتڵەسییش.  بــاكــووری  هاوپەیمانیی  خــودی  لەناو   و 
لەپێناو بەهێزكردنی هێڵەكانی دابەشبوون لەناو كیشوەری 
ئەورووپا ئەنجامدرابوون. دوای تەنیا یەك ڕۆژیش، یەكێتیی 
سۆڤیەت چووە پاڵ هاوپەیمانەكانی بۆ واژۆكردن لەسەر 
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پەیماننامەی ئاشتی لەگەڵ نەمسا. بەپێی ئەو پەیماننامەیە: 
نەمسا توانیی كۆتایی بە داگیركاریی هاوپەیمانان بهێنێت  و 
دەوڵەتێكی بێالیەن  و خاوەن سەروەریی خۆی دابمەزرێنێت. 
خستە  تری  پێشنیازی  چەندین  مۆسكۆ  تریش  الیەكی  لە 
بەردەم ڕۆژئاوا بۆ كۆتاییهێنان بە پێشبڕكێی پڕچەككردن  
لەگەڵ  كاتی(  )چارەسەرێكی  بە  گەیشتن  بۆ  كاریكرد  و 
یوگسالڤیا. پاشان زنجیرەیەك دەستپێشخەریی دبلۆماسی 

چاونەترسانەیشی لە جیهانی سێیەم خستەڕوو.
بەاڵم  پێداگرە،  ئەو سەركردە  لەالیەن  هەنگاوانەی  ئەو 
ئیس خرۆشۆف( سەركردەی  )نیكیتا  نەرم  كاتدا  لەهەمان 
ــدار  ــە كــەســایــەتــیــیــەكــی هــەژمــوون حــزبــی شــیــوعــی، كــە ب
وایكرد  وەســفــدەكــرا،  ستالیندا  ســەركــردایــەتــیــی  بــەســەر 
كۆبوونەوەی لووتكە ئاسانتر بێت، كە دەمێك بوو چەرچڵ 
 1955 یۆلیۆی  لە  ــرد.  دەك چاوەڕێی  بەگەرموگوڕییەوە 
ئەمەریكا  و  لە  هەریەك  حوكومەتەكانی  سەرۆكایەتیی 
كۆبوونەوە.  جنێڤ  لە  فەڕەنسا  بەریتانیا  و  و  سۆڤیەت  
ــەم كــۆبــوونــەوە بـــوو دوای دەیـــەیـــەك لە  ــەك ــەمــەش ی ئ
ئەوتۆی  پێشكەوتنێكی  هەرچەندە  بۆتسدام.   كۆنگرەكەی 
بەخۆیەوە نەبینی لەبارەی ئەڵمانیا، یان مەسەلەی داماڵینی 
چەك، یان هەرپرسێكی تری گەورە، كە جیاوازیی بیروڕایان 
كۆنگرەیە،  ئەو  بەستنی  تەنیا  بەگشتی  بەاڵم  لەسەربوو، 
لە  پــڕ  كاتێكی  هاتنی  بــۆ  بــوو  دڵخۆشكەر  نیشانەیەكی 
هاریكاری  و ڕێککەوتن لە پەیوەندییەكانی نێوان ڕۆژهەاڵت 



123جەنگی سارد

هــەردووال  جنێڤ  كۆنگرەكەی  لە  ئەورووپا.  ــاوای  ڕۆژئ  و 
كۆك بوون لەسەر ئەو دۆخەی ئێستای ئەورووپا  و دركیان 
بەوە كردبوو كە هیچ الیەكیان خۆی ناخاتە بەر مەترسیی 
لە  یەكێك  دۆخەكە.  گۆڕینی  بۆ  جەنگێك  هەڵگیرساندنی 
دیارترین كارەكانیشی، دوای دوو مانگ مۆسكۆ لەڕووی 

دبلۆماسییەوە دانی بە ئەڵمانیای ڕۆژئاوادا نا.  
بڕیاری پاشەكشەكردنی هەنگاریا لە هاوپەیمانیی وارشۆ 
پشتیوانی  كرا  نەتەوەیەكگرتووەكان  لە  داوا  ڕاگەێدرا  و 
لێبوردەییەی  ــەو  ل پــاشــگــەزبــووه وە  خــرۆشــۆف  لێبكات. 
ــی  ــەاڵت ــە ڕۆژه ل داویـــەتـــی  ــی سیاسیی  ــۆڕان گ ــەرامــبــەر  ب
ئەوا  نەكات،  شتێك  خێرا  ئەگەر  وابــوو  پێی  و  ئەورووپا  
بەریتانیا.  فەڕەنسا  و  ئەمەریكا  و  دەداتە  بەهێز  پاڵنەرێكی 
میسر  داگیركردنی  لەنێوان  ماوەیەی  ئەو  درێژبوونەوەی 
ئۆكتۆبەر،  سیویەكی  لە  ئینگلیزەكان،  و  فەڕەنسا   لەالیەن 
هەروەها سەرقاڵبوونی ئەیزنهاوەر بە دواڕۆژەكانی هەڵمەتی 
)هەلێكی  بە  ڕووسییەكە  سەركردە  وایانكرد  هەڵبژاردن، 
لە  لەبار(ی بزانێت بۆ بەكارهێنانی هێزی سەربازی. بۆیە 
هێزەكانی  لە  هەزار  سەد  دوو  نزیكەی  نۆڤەمبەر  چواری 
ڕووسیا  و هێزەكانی هاوپەیمانیی وارشۆ، بە پاڵپشتیی پێنج 
هەزار  و پێنج سەد تانك، بەرەو هەنگاریا بەڕێ کەوتن بۆ 
سەركوتكردنی یاخیبووان بە زەبری هێز. ئەو كارەش بووە 
هۆی لەدەستدانی )20( بیست هەزار مەجەری  و نزیكەی 
یاخیبوونەكە  نۆڤەمبەر  هەشتی  لە  ڕووســی.  هــەزار   )3(
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لە  جگە  ئایزنهاوەریش  ئــیــدارەی  تێكشكێنرا.  بــەتــەواوی 
كارە  لەبەرامبەر  هاوخەمیی خۆی  دەربڕینی  بۆ  گوتارێك 
هیچی  ئەورووپا  ڕادیۆی  لە  سۆڤیەت  وەحشیگەرییەكانی 
تری پێنەبوو. دیاربوو ئەوكاتە ئەمەریكییەكان ئامادەنەبوون 
لەژێر  كە  جیهانی،  ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  هۆكاری  ببنە 
دەسەاڵتی سۆڤیەتیدا ڕوویاندەدا. كەچی سۆڤیەتییەكانیش 

ئامادەی هەر وەاڵمدانەوەیەكی ڕۆژئاوا بوون. 

پشێوییەكانی جیهانی سێیەم
سێیەم،  جیهانی  واڵتانی  جیاجیا،  هۆكاری  چەندین  بە 
دوای  نەڵێین  ئەگەر  دەیەیەك،  چەند  دوای  زۆربەیان  كە 
ڕۆژئاوایی  ئیستعماری  داگیركاریی  لە  سەدەیەك  چەند 
ـــەوەری  ــە ت ــە بــووبــوون ــان ڕزگـــاریـــان بـــووبـــوو. ئـــەو واڵت
سەرەكیی پێشبڕكێكانی نێوان یەكێتیی سۆڤیەت  و ئەمەریكا 
دركیان  ئەمەریكا  ئەمنییەكانی  پــالنــدەرە  پەنجاكاندا.  لە 
بەوە كردبوو، كە سەرچاوە  و بازاڕی ناوچەكانی جیهانی 
سێیەم، زەروورە بۆ بووژانەوەی ئابووری سەرمایەداریی 
ڕۆژئــاوای  واڵتانی  ئابووریی  چاكبوونەوەی  جیهانی  و 
پێویستییەكانی  تریشه وه   الیەكی  لە  ژاپــۆن.  ئەورووپا  و 
لەڕاستیدا  ــازی.  ســەرب و  بــازرگــانــی   ـــەڕووی  ل ئەمەریكا 
سێیەمەوە  جیهانی  بە  پەیوەندییەكانی  بەهۆی  ڕۆژئـــاوا: 
دەستكەوتبوو.  ئابوورییشی  سەربازی  و  زۆری  هێزێكی 
دیارترین نموونەش لەسەر ئەوە: گرنگیی نەوتی ڕۆژهەاڵتی 
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كاتی  لە  ئــەورووپــا  ڕۆژئـــاوای  دەگەیشتە  كە  ناوەڕاستە، 
كاتی  لە  ئەتڵەسییش  باكووری  هاوپەیمانەكانی  و  ئاشتی  
دوای مردنی ستالینی  بەتایبەتی  جەنگدا. كەچی سۆڤیەت، 
دیكتاتۆر  و هاتنی خرۆشۆفی دبلۆماسی، كارێكی ئەوتۆیان 
نەكرد بۆ درێژەدان  و برەودان بە پەیوەندیی دۆستایەتی 
سێیەم،  جیهانی  واڵتــانــی  لەگەڵ  هاوپەیمانی  بەستنی   و 
ڕۆژئــاوا.  سەربازگەكەی  ــەرەی  ب نەكەوتبوونە  ئــەوانــەی 
كرملین هەمیشە هەوڵیدەدا دەسەاڵتەكانی فراوانتربكات  و 
زۆرترین بڕی سەرچاوە  و كەرەستە  و بنكەی سەربازی 
دابین بكات . ئەویش بە رێگەی دبلۆماسی  و بازرگانیكردن 
لە  بەتایبەتی  ئــابــووری.  گەشەكردنی  بۆ  قــەرز  پێدانی   و 
دەیویست  كاتیشدا  هەمان  لە  ئاسیادا.  ئەفریقیا  و  واڵتانی 

هێزی ڕۆژئاوا الواز بكات.
الی  لە  ماركسی-لینینی  گەشەی  نموونەی  پێدەچوو 
جیهانی  سیاسییەكانی  فەرماندە  بیرمەند  و  لە  ژمارەیەك 
بوون  سەرسام  كە  بووبێت.  ڕەزامــەنــدی  جێگەی  سێیەم 
بەو هەنگاوەی یەكێتیی سۆڤیەت بەو ماوە كورتە ئەنجامی 
ــ  لە واڵتێكی پاشكەوتوو بۆ زەبەالحێكی سەربازی  داوە. 
لە یەك دەیەدا. ئەو ڕاستییە هەوڵەكانی  تەنیا  پیشەسازی 
كرملینی ئاسانتر دەكرد بۆ بەستنی پەیوەندیی دۆستایەتی 
كەچی  ــە.  ــاوچــەی ن لـــەو  پشتیوانی  دەســتــه بــەركــردنــی   و 
ئیستعمارییەتی ڕۆژئاوایی  و ڕەگەزپەرستی  و لەخۆباییبوون  
و هەژموونی بەردەوام بەسەر سەرچاوە  و قەومییەتەكاندا، 
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ئەمەریكایان  دبلۆماتكارییەكانی  كــارە  هەموویان  ئەمانە 
قورستر كردبوو لەو ناوچەیە. لە پەنجاكاندا دروستكەرانی 
سیاسەتی ئەمەریكا هاتنە ئەو بڕوایەی، كە دەرئەنجامەكانی 
ئەو ملمالنێیە لەسەر دەوروبەر دەبێتە هۆی هەڵگەڕانەوەی 
ـــاوادا،  ڕۆژئ بــەرژەوەنــدیــی  لە  جیهانی  هێزی  ـــەرازووی  ت
یاخود لە دژی. وەزیری دەرەوەی ئەمەریكی دین ڕاسك لە 
ساڵی 1961 لەناو ئەنجوومەنی پیران جەختی لەسەر ئەو 
ڕاستیە كردەوە  و وتی: )هەوڵەكانی سۆڤیەت لەو ناوچەیە 
زۆر گەورە  و بەرچاون  و وا نیشاندەدا> كە ملمالنێكەی 
ســەربــازیــی  كێشەیەكی  ــە  بــووه ت ئەمەریكا  و  ســۆڤــیــەت  
ئەو  جیاجیای  واڵتێكی  چەند  لەسەر  ئەورووپا  ڕۆژئــاوای 
ناوچەیە(. هەروەها هۆشداریشی دا لە بەرپابوونی جەنگ 
ناوەراست  ڕۆژهەاڵتی  التین  و  ئەمەریكای  ئەفریقیا  و  لە 
گــرێــدراون،  بەیەكەوە  هەمویان  ئێستا  چونكە  ئاسیا،   و 
لەسەر  بەڵكو  ســەربــازی،  ئاستی  لەسەر  هەر  تەنیا  نەك 
ئاستەكانی دەسەاڵت  و دڵسۆزی  و ..هتد، ئەمەش كارێكی 

یەكجار ترسناكە لە داهاتوودا.
 1953 و    1951 ســااڵنــی  لــە  كــە  ئــێــران،  قەیرانەكەی 
بووبوو.  بەرجەستە  تێدا  خــااڵنــەی  ئــەو  هەموو  ـــدا،  ڕووی
ڕژێمە  نێوان  ملمالنێیەكی  ئەنجامی  لە  كە  قەیرانە،  ئــەو 
قەومییەكان ڕوویدا لەسەر كۆنتڕۆڵكردنی ئابووریی واڵت. 
هێزی ڕۆژئاواییەكانیش ئامادە نەبوون دووبارە دانوستان 
لەبارەی تایبەتمەندییەكانی نەوت بكەنەوە. ڕابەری نەتەوەیی 
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)محمد موسەدەق( گڕی قەیرانەكەی خۆشكرد، كاتێك كێڵگە 
 و پااڵوگە نەوتییەكانی سەر بە كۆمپانیای نەوتی ئەنجلۆی 
ئێرانی لە ساڵی 1951 خۆماڵی كرد. سەرۆكوەزیرانەكەی 
ــی زیـــاتـــر بـــۆ واڵتـــەكـــەی  ــەوت ــك ـــوســـت دەســت ئـــێـــران دەی
دیارترین  كە  زۆرە،  نەوتە  ئەو  یەدەگی  لە  دەستبەربكات 
ئــەو ســەرچــاوەیــەی،  بــوو.  ســەرچــاوەی سروشتیی واڵت 
زەبەالحەكانەوە  بەریتانیایە  كۆمپانیا  لەالیەن  هەمیشە  كە 
لەگەڵ  دانوستاندنەكان  ڕەتــكــردنــەوەی  قــۆرخــكــرابــوون. 
و  مــەزن   بەریتانیای  لــەالیــەن  مــوســەدەق  حكومەتەكەی 
ئاڵۆزتر  پشێوییەكانی  ئێرانی،  نەوتی  دابڕینی  دواتــریــش 
لێكەوتەوە.  نــاوخــۆی  جەنگی  بەخێرایی  دواجـــار  كــرد  و 
هاوسۆزییەكیان  ویالیەتەیەكگرتوەكان  سەرەتا  هەرچەندە 
یاسا  و  ڕێسا  لە  بــەالدان  و  مەسەلەیە   ئەو  لەگەڵ  هەبوو 
سێیەمەوە  جیهانی  حكومەتەكانی  لەالیەن  نووسراوەكانی 
دانراون هەژماری نەكردبوو. ئەو ڕێسایانەی ماوەیەكی زۆر 
بوو ڕێكخستنە بازرگانییەكانی لەنێوان واڵتانی پیشەسازی 
 و ئەو واڵتانانەی، كە هێشتا لەو بوارەدا پێشكەوتوو نەبوون 
ئەو  نێوەندگیریی  ویستی  ترومان  ئــیــدارەی  ڕێكخرابوو. 
بەرپابوونی  لە  ترس  بنچینەدا  لە  چونكە  بكات.  مەسەلەیە 
تێكدانی  مایەی  ببێتە  كە  هەبوو،  ڕووبــەڕووبــوونــەوەیــەك 
بێت  تاكە سوودمەند  ناوچەكە  و سۆڤیەتیش  سەقامگیریی 
ڕازینەبوو.  بەو چارەسەرە  بەریتانیا  بەاڵم  بارودۆخە.  لەم 
و  سۆڤیەت   یارمەتییەكانی  لــە  پــێــشــوازی  موسەدەقیش 
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پشتیوانییە ناوخۆییەکانی حیزبی )تودەی(ی سەر بە یەكێتیی 
سۆڤیەت كرد. لە وەاڵمدانەوەی ئەو كارە، ئیدارەی ترومان بە 
بەشداری بەریتانییەكان پرۆسەیەكی نهێنییان ئەنجامدا، كە 
ئامانج لێی لەناوبردنی موسەدەق  و گەڕاندنەوەی سیستمی 
حوكمی پادشایەتی بوو بە سەرۆكایەتیی )شا(ی ئێران )محمد 
ڕەزا پەهلەوی(، كە سەر بە ڕۆژئاوا بوو. هەرچەندە ڕیشەی 
ملمالنێكەی بەریتانیا  و ئێران هیچ پەیوەندییەكی بە جەنگی 
سۆڤیەت  دەستتێوەردانی  ترسی  بــەاڵم  نەبوو،  ســاردەوە 
دەجوواڵند.  ئەمەریكایان  سیاسەتی  ئەمەریكییەكان  الی 
ئێران  مەسەلەی  لە  ئەمەریكا  نهێنییەكەی  دەستتێوەردانە 
لە  بــوون  ئەمەریكا  سیاسییەكانی  سەرەكیی  كــاری  دوو 
لە سەرەتای جەنگی سارد. چونكە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
ئەوان سووربوون لەسەر كۆنتڕۆڵكردنی یەكێتیی سۆڤیەت  
و دواتر دانانی سنوورێك بۆ كاریگەرییەكانی لەسەر واڵتانی 
تازه ئازادكراو لە ئیستعمار. هەروەها خواستی گەیشتن بە 
مەبەستە  لە  بوو  یەكێك  چاالكەكانیش  نەوتییە  سەرچاوە 
ڕووخاندنی  دوای  ئەیزنهاوەر  ئەمەریكا.  هەرەدیارەكانی 
ــژكــارەكــانــی  ــە ڕاوێ ــە یــەكــێــك ل ــمــەكــەی مـــوســـەدەق ب ڕژێ
بۆ  ــەوت  ن ســەرچــاوەی  دەسته بەركردنی   : راگــەیــانــدبــوو 
ڕۆژئاوای ئەورووپا، یەكێكە لە ئەولەوییەتەكانی ئەمەریكا، 
وەك چۆن بۆ خۆمانی دابیندەكەین، بەو شێوەیش بۆ ڕۆژئاوا 
كۆنتڕۆڵكردنی  لە  بێت  بــەردەوام  بتوانێت  تا  هەوڵدەدەین، 

نەوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 
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كە  سەریهەڵدا،  كــاتــەدا  لــەو  هــەر  تریش  ملمالنێیەكی 
باڵی  دووبــــارە  ئیستعمار  ســەردەمــی  نــوێــی  دەیــەیــه كـــــی  
بەریتانیا  لەنێوان  ئەویش  دۆخــەكــەدا،  بەسەر  كێشایەوە 
كۆنتڕۆڵی  هەیە  مافی  كێ   ــەوەی  ئ لەسەر  بــوو  میسر   و 
ــكــات، ئــەو  ئـــۆردوگـــای قــاهــیــرە )ســوێــســی ســـەربـــازی( ب
كە  ئەمەریكا،  هەوڵەكانی  شێواندنی  هۆی  بووە  ملمالنێیە 
ئامانج لێی دروستكردنی ناوچەیەكی سەقامگیری سەر بە 
بە  ملمالنێیە  ئەو  ناوەڕاست.  ڕۆژهەاڵتی  لە  بوو  ڕۆژئــاوا 
شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ بووە مایەی مەترسییەكی زۆر و 
سەرهەڵدانی قەیرانی سوێس لە ساڵی 1956. ڕەگوڕیشەی 
ئەو قەیرانە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو كاتەی، كە میسر نەچووە 
لە  بەرگریكردن  هەربەرەیەكی  ناو  بۆ  چوونی  ژێرباری 
دژی سۆڤیەت. كە هەر لە ناوەڕاستی پەنجاكانەوە لەالیەن 
ئەمەریكا  و بەریتانیاوە بەرنامەی بۆ دارێژرابوو. ئەم كارە 
وایكرد میسرییەكان بە هیچ شێوەیەك هاریكاریی ڕۆژئاوا 
داگیركردن  بۆسەی  لە  هەمیشە  پێیانوابوو  نەكەن، چونكە 
چەند  میسر  و  ڕەتــكــردنــەوەیــەی  ئــەو  ئەنجامی  لــە  دان. 
بەریتانییەكان  ئەمەریكییەكان  و  عەرەبی،  تری  واڵتێكی 
پشتێینەیە  ئــەو  بــەدیــل(،  )پشتێنەی  چەمكی  ڕوویــانــكــردە 
و  ئێران   و  پاكستان   توركیا  و  بەریتانیا  و  لە  هــەریــەك 
عێراقی گرتەوە  و لە فێبرایەری ساڵی 1955 واژۆیان كرد 
لەسەر هاوپەیمانیی بەغدا. كە رێککەوتنێكی فراوانی ئەمنیی 
قەڵغانی  درێــژكــردنــەوەی  لێی  ئامانجیش  بــوو.  هــاوبــەش 
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كۆنتڕۆڵكردن تا ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست. هەرچەندە ئەمەریكا 
بەخشینی  بەڵێنی  دەكــردن،  دروستی  فشارانەی  لەو  جگە 
ناو  دەهاتنە  بەو واڵتانەی  دەدا  ئابووری  و سەربازییشی 

ئەو ڕێكکەوتنە.
لە  ناسەقامگیری  هــۆی  بــووە  ڕێكکەوتنە  ئــەو  كەچی 
ڕابەری  عەبدولناسر(ی،  )جەمال  بۆچوونی  بە  ناوچەكە. 
بەهێزی قەومی میسری، ئەوە كارێكی دوژمنكارانەیە. عێراق 
تاكە واڵتی عەرەبی بوو چووە ناو ئەو ڕێكکەوتنە. هەر لە 
كۆنەوە عێراق ڕكابەرێكی سەختی میسر بوو لەناو جیهانی 
عەرەبیدا. لە پایزی ساڵی 1955 عەبدولناسر ڕێککەوتنێكی 
لەگەڵ چیكۆسلۆفاكیا واژۆكرد، بۆئەوەی  خۆپڕچەككردنی 
بگاتەوە بە عێراق، كە ئەوكاتە بەهۆی پەیوەندیی بە كۆمەڵەی 
هاوپەیمانیی بەغدای سەر بە ڕۆژئاوا، هێزە سەربازییەكەی 
بەهێزبوو. لە دیسەمبەری 1955 ئیدارەی ترومان بەهۆی 
بەالی سەربازگەی سۆڤیەت،  میسر  لە شكانەوەی  ترسی 
وێنەی  لە  كە  میسر،  دایە  پێشنیازی  چەندین  بەمەبەست 
پشتگیربی داراییدا بوون بۆ تەواوكردنی بەنداوی ئەسوان 
پالنەكانی  پشتی  بڕبرەی  بەنداوە  ئەو  ــەرز(،  ب )بــەنــداوی 
میسر بوو بۆ گەشەپێدان. بەاڵم بەهۆی پاڵپشتیی میسر بۆ 
ئەو هێرشانەی دەكرایە سەر ئیسرائیل  و بەردەوامبوونی 
و  دەرەوە   لە سیاسەتی  بێالیەنی  ڕێچكەی  هەڵبژاردنی  لە 
ئەمانە   ،1956 مایۆی  لە  میللی  چینی  كۆماری  بە  داننان 
یۆلیۆی  نۆزدەی  لە  تووڕەكرد  و  ویالیەتەیەكگرتووەكانی 
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ڕایگەیاند:  "داالس"  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزیــری   1956
بۆ  میسر  بە  داویانە  پێشنیازەی  لەو  پاشگەزبوونەتەوە 
عەبدولناسر  بــەاڵم  ئەسوان.  بەنداوی  ــی  دارای پشتگیریی 
وەاڵمێكی چاونەترسانەی دایەوە  و وتی: )بەداخەوە بمرن(. 
دا  هۆشداری  بالك  یۆجین  نێودەوڵەتی  بانكی  سەرۆكی 
دەرگاكانی  كارە  ئەو  كە  ئەمەریكا،  دەرەوەی  وەزیری  بە 

دۆزەخ دەخاتە سەرپشت.
جووڵەیەكی  لە  عەبدولناسر  یۆلیۆ،  بیستوشەشی  لە 
كۆمپانیای  خۆماڵیكردنی  نــەكــراودا،  پێشبینی  بوێرانە  و 
رێــرەوە  ئەو  دا  بەڵێنی  و  ڕاگەیاند  ی،  ــ  سوێس  كەناڵی 
كارپێبكات  و  شاییستانە  زیندووە  نێودەوڵەتی  و  ئاوییە 
دەستكەوتەكەیشی بەكاربهێنرێت بۆ دابینكردنی دارایی بۆ 
تەواوكردنی پرۆژەكەی بەنداوی عالی. پاشان دوای چەند 
دانوستاندنێكی چڕ وپڕ، داالس زۆر هەوڵیدا بەدیلێك بۆ ئەو 
ئەنجامیشدا هەریەك  لە  بدۆزێتەوە،  ڕاستەوخۆیە  ملمالنێ 
لە  و  هاوبەشی   بە  ئیسرائیل  و  فەڕەنسا   و  بەریتانیا   لە 
پرۆسەیەكی سەربازیی هاوبەشدا دژی میسر لە ئۆكتۆبەری 
ساڵی 1956 پەالماری میسریان دا. بەاڵم ئەو هاوپەیمانانە 
ویالیەتەیەكگرتوەكان  بینیان  كاتێك  بوون،  تووشی شۆك 
كارێكی  بە  و  كرد   هێرشەی  ئەو  ئیدانەی  بەتوندی  زۆر 
دوژمنكارانەی سەربازیی زۆر زەق  و بێپۆزشی وەسفكرد، 
لەقەڵەمیدا.  یاسا  ســەروەریــی  پێشلێكردنی  بە  هــەروەهــا 
كاتێكیش سۆڤیەت لە پێنجی نۆڤەمبەردا ئیدانەی ئەو كارەی 
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كرد  و لەخۆباییانە هەڕەشەی توڵەسەندنەوەی لە بەریتانیا  
نەوەستێنن.  دوژمنكارییانە  ئەو  ئەگەر  كــرد،  فەرەنسا  و 
بۆیە لەناكاو قەیرانی سوێس بووە مایەی ئەگەری ڕودانی 
و  ــەاڵت   ڕۆژه لەنێوان  ترسناك  ڕووبەڕووبوونەوەیەكی 
ڕۆژئاوا. فشارەكانی ئەمەریكا یارمەتیدەربوون بۆ گەیشتن 
هەڵگیرسانی  ئەگەری  دوورخستنەوەی  ڕێککەوتنێك  و  بە 

شەڕ.
ــــاری ســەرشــانــی  دوابــــــــەدوای قــەیــرانــی ســـوێـــس، ب
ویالیەتەیەكگرتوەكان قورستر بوو لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەراست، چونكە یەكێك لە گەورەترین ترسی ئەیزنهاوەر 
ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  كاربكەن  سۆڤیەتییەكان  ئــەوەبــوو: 
فەڕەنسا  و  دەســەاڵتــی  ــی  ــوون الوازب لـــەدوای  بۆشاییەی 

بەریتانیا لە ناوچەكە دروست بووە.
لە یەكی یەنایەری ساڵی 1957 ئەیزنهاوەر، بە ژمارەیەك 
لە نوێنەرانی كۆنگرێسی ڕاگەیاندبوو، كە )پێویستە ئەمەریكا 
سۆڤیەتییەكان  ـــەوەی  ئ پێش  پــڕبــكــاتــەوە  بۆشاییە  ــەو  ئ
یەنایەر،  پێنجی  لە  سەرۆك  بۆیە  بكەن(.  دەستپێشخەری 
پێشنیارێكی خستە بەردەم كۆنگرێس، بۆ ئەوەی پاڵپشتیی 
ئەو  پێشكەشی  ئابووری  و سەربازی  یارمەتیی  دارایی  و 
ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەمەریكان  هاوپەیمانی  كە  بكەن،  ڕژێمانە 
ــازی  ســەرب هــێــزی  بــكــات  پێویستیش  گـــەر  ـــاوەڕاســـت.  ن
بۆ  دوژمنكارانە  هەركارێكی  وەستاندنی  بۆ  بەكاربهنێرێت 
تێیدا  ئەو واڵتانەی شیوعییەكان  لەالیەن  سەر هەرواڵتێك 
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ئەمەریكییەكان  وایكرد  بۆچوونە  ئەو  بێگومان  بااڵدەستن. 
هەستێكی قووڵیان ال دروستببێت بەرامبەر پابەندبوونیان بە 
ناوچەكە. هەروەها بیانوویەكی باشیش بوو بۆ ئەیزنهاور 
تا هێزێكی ئەمەریكی ڕەوانەی لوبنان بكات لە ساڵی دواتر، 
ڕژێمی  عێراق  لە  خوێناویدا  كودەتایەكی  لە  ئەوەی  دوای 
پاشایەتی الدرا، كە پاڵپشتێكی گرنگی ڕۆژئاوابوو. ئەمەش 
لە  ئەمەریكا  ڕاستگۆیی  ڕاددەی  لەرزاندنی  هــۆی  بــووە 
ناسەقامگیری  هۆكارەكانی  قووڵترین  هەرچەندە  ناوچەكە. 
لە ناوچەكە : ملمالنێیه كەی عەرەب - ئیسرائیل بوو، بەاڵم 
ڕق  و كینەی عەرەبەكان لەبەرامبەر پاشماوەی ئیستعماری 
ڕۆژئاوایی  و كەمەندكێشكردنی قەومییەتی عەرەبی. ئەمانە 
ئەمەریكی  و  هێزەكانی  ویستی  لە  دووربــوون  هەموویان 
ئابووری  و بۆسەی دبلۆماسی  و پێشنیازەكانی  فریودانی 

ئەمەریكا بۆ نێوەندگیریكردن. 
ئاسیا شانۆیەكی  بــاشــووری ڕۆژهــەاڵتــی  كــاتــەدا،  لــەو 
جەنگی  ڕووداوەكــانــی  ئــەودیــوی  تۆماركردنی  بۆ  تربوو 
هەبوو  ترسیان  ئەمەریكا  سیاسەتی  دورستكەرانی  سارد. 
لــــەوەی ئـــەو بـــارودۆخـــە نــاســەقــامــگــیــرەی بــاڵــی بــەســەر 
ناوچەكەدا كێشاوە. كە خۆی لە چەند ئاستەنگێكی ئابووری 
بۆ  ئیستعمارییەوە  لە  ناتەواو  الوازی  گواستنەوەیەكی   و 
هیندی  لە  ئیستعماری  ملمالنێیه كانی  و  سەربەخۆبوون  
باشووری  وایكردبوو  هەمووی  ئەمانە  مەالیۆ،  و  چینی  
شیوعییەكان.  ئاسانی  نێچیرێكی  ببێتە  ئاسیا  ڕۆژهەاڵتی 
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چاودێرانی ئەمەریكا ئەوەیان بە كارێكی یەكجار مەترسیدار 
پسپۆڕانی  لە  یەكێكە  كە  بوهلین،  تشارلز  ســەیــردەكــرد. 
دەڵێت:  ئەمەریكا  دەرەوەی  لە وەزارەتــی  بواری سۆڤیەت 
)لەدەستدانی باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا لە بەرژەوەندیی 
تـــەرازووی  لەسەر  ــووڵ  ق كاریگەرییەكی  شیوعییەكان، 
شكستمان  هۆی  ببێتە  ڕەنگە  تەنانەت  دروستدەكات،  هێز 
وەزیــری   1952 ساڵی  ناوەڕاستی  لە  ســارد(.  جەنگی  لە 
دەرەوەی  وەزیـــری  بە  ئەتشیسون  ئەمەریكا  دەرەوەی 
بەریتانی )ئەنتۆنی ئەیدن(ی، ڕاگەیاند: )لەناودەچین ئەگەر 
باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیامان بەبێ  شەڕكردن لەدەستدا( 
بخەینەگەڕ  هەوڵێكمان  هەموو  )پێویستە  دەڵێت:  پاشان 
یەكێتیی  ئاسیا(.  رۆژهەاڵتی  باشووری  رزگاركردنی  بۆ 
لەو  خۆی  پێگەی  دەســەاڵت  و  فراوانكردنی  بۆ  سۆڤیەت 
ناوچەیە، بزووتنەوە شۆڕشگێڕییەكانی بەكاردەهێنا، ئەمەش 
ناوچەكەش.  ئەمەریكا  و  لەسەر  هەڕەشە  مایەی  دەبــووە 
لەو  ئەمەریكا  هەرەسەرەكییەكانی  ترسە  لە  یەكێكیش 
ناوچەیە، بریتیبوو لە ئەگەری بەكارهێنانی هێزی سەربازی 
لەالیەن چینەوە بۆ گەیشتن بە مەرامەكانی. لە ڕاپۆرتێكی 
ترومانەوە  ســەرۆك  لــەالیــەن  كە  تێر وتەسلدا،  سیاسیی 
قەومی  ئەمنی  ئەنجوومەنی  ئاڕاستەی  كرابوو،  پەسەند 
هەڵگەڕانەوەی  لە  ــوو  دراب هــۆشــداری  واشنتۆن.  لە  كــرا، 
هەردەوڵەتێك لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا  و شكانەوەی 
بەالی كوتلەی چینی-سۆڤیەتی  و دروستبوونی كاریگەریی 
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لـــەڕووی سیاسی  و ئــابــووریــیــەوە(. زۆرجــاریــش  خــراپ 
بەالی  یان شكانەوە  ملكەچبوون،  هۆی  دەبووە  كارە  ئەو 
بەكورتی:  تریشەوە.  واڵتــی  هەندێك  لەالیەن  کۆمۆنیزم 
پێشبینیی  هەر كاردانەوەیەكی یەك لە دوای یەك بكرێت، 
ئەگەر شیوعییەكان تەنیا توانییان لە یەك دەوڵەتیشدا زاڵببن، 
بێئەوەی دژەكاردانەوەیەكی خێرا  و بەهێز هەبێت. ئەمەش 
بكەن.  ناوچەكە  هەموو  كۆنتڕۆڵی  دەكات شیوعییەكان  وا 
لەسەر  خراپ  ئابووریی  كاریگەریی  ئەگەرانە  جۆرە  ئەو 
هەموو ئەورووپا  و ژاپۆن دروستدەكات  ، ڕۆژئاواش بێبەش 
دەبێت لە هەموو سەرچاوە گرنگەكان. ئەمەش ڕاستگۆیی 

ئەمەریكا  و پێگەکەیشی وەك زلهێزێك لەرزۆك دەكات. 
هیندستانی-چین، كە شیوعییەكان بە سەركردایەتیی )فیت 
منە( هەر لە ساڵی 1946ەوە،  بەرهەڵستی هەموو هەوڵێكی 
بەشێكی  ئەمەش  سەركوتكردنیان.  بۆ  دەكــرد  فەڕەنسای 
لۆجستییەی،  پشتیوانییە سەربازی  و  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە 
باشترین  چینی  هیندی-  لێیاندەكرا.  چینەوە  لەالیەن  كە 
بەسەریدا.  زاڵبن  بتوانن  تا  شیوعییەكان  بۆ  بوو  شوێن 
دواتر خاڵێكی سەرەكی بوو بۆ هەوڵەكانی ئەمەریكا له پێناو 
کۆمۆنیزم  بەرفراوانبوونی  لە  رێگەگرتن  كۆنتڕۆڵكردن  و 
یارمەتییە  ئــەو  چونكە  ئاسیا،  ڕۆژهــەاڵتــی  بــاشــووری  لە 
دەكــرد  پێشكەشی  ئەمەریكا  ڕاستەوخۆ  سەربازییانەی 
سەرچاوەی  هەبوو.  بەردەوامی  و  فــراوان   جەنگ،  لەپێش 
لە  بەاڵم  بوو.  فەڕەنساش  جەنگییەكانی  هەوڵە  سەرەكیی 
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هەم  حكومەت  و  وەك  هەم  فەڕەنسییەكان   1954 ساڵی 
وەك گەلەكەی، بێزاربووبوون لەو ملمالنێ پڕخەرجییە، كە 
پشتیوانیی گەلیشی لێنەدەكرا. فەەنسییەكان دەیانویست بە 
بێنە  لەو ملمالنێیە  شێوەیەكی دبلۆماسی  و شەرفەمەندانە 
جنێڤ  كۆنگرەی   1954 ساڵی  مایۆی  لە  بۆیە  دەرەوە. 
لەمیانەی  لەسەر پرسی هیندی چینی بەسترا. كەچی هەر 
گەورەیان  سەركەوتنێكی  منە  فیت  هێزەكانی  كۆنگرەكەدا، 
)دیان  ناوچەی  لە  فەڕەنسا  هێزەكانی  بەسەر  تۆماركرد 
بیان فو( لە باكووری ڕۆژئاوای ڤێتنام. ئەو پێشهاتە خێرایە 
كۆتایی بە حكومی فەڕەنسی هێنا لە هیندی چینی. چونكە 
چیتر  نەیتوانی  گەورەیەی  شكستە  ئەو  بەهۆی  فەڕەنسا 
لەسەر مێزی دانوستاندنەكان مەرج دابنێت، بەمەش هێزە 
ڕۆژئاواییەكان ڕازیبوون بە دابەشكردنێكی كاتیی ڤێتنام لە 
بازنەی هێڵی حەڤدە. هەروەها بەخشینی نیوەی باكووریش 
فیت  سەرۆكایەتیی  بە  ڤێتنامی  سەربەخۆیی  یەكێتیی  بە 
منە. هاوپەیمانانی سۆڤیەت  و چینیش فشاریان خستە سەر 
سەركردەی ڤێتنام تا بە نیوەی كێكەکە ڕازی ببێت، بەاڵم ئەو 
كارە فیت منەی بێزاركرد. بەاڵم ئەوان دەیانویست خۆیان 
تووشی  تر  جارێكی  ئەمەریكا  و  تووڕەبوونی  لە  البــدەن 

ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی نەبن لەگەڵ ڕۆژئاوا.
هەوڵیدەدا خۆی  خۆیەوە  لەالی  ترومانیش  ئیدارەكەی 
لەو هەڵویستە ڕزگار بكات، نەك تەنیا شكستێكی قەومیی 
شەرمەزارانە بوو بۆ فەڕەنسا، بەڵكو لەقاندنی شكۆمەندیی 
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جەنگی  لەبەرامبەر  بوو  ویالیەتەیەكگرتووەكان  جیهانی 
لــەبــەردەم  سنوورێك  دانــانــی  بۆ  هەوڵێكیشدا  لە  ســارد. 
ــە بـــاشـــووری ڕۆژهـــەاڵتـــی  ــی کــۆمــۆنــیــزم ل ــوون ــب ــراوان ف
دامــەزرانــدنــی  بــە  دەستیانكرد  ئەمەریكییەكان  ئاسیا، 
لە  )سیاتو(  ئاسیا  ڕۆژهــەاڵتــی  بــاشــووری  هاوپەیمانیی 
هەریەك  لە  هاوپەیمانییەتییە  ئەو   .1954 سێپتەمبەری 
ئوسترالیا،  بەریتانیا،  فەڕەنسا،  ویالیەتەیەكگرتووەكان،  لە 
نیوزلەندە، فلیپین، تایالند و پاكستان پێكهاتبوو. ئەیزنهاوەر 
جێگەی  لە  دەیانویست  یارمەتیدەرەكانیان  داالس  و   و 
فراوانتر  ئەمەریكا  دەســەاڵتــی  فەڕەنسا،  دەســەاڵتــەكــەی 
ئەمەریكی   دۆالری  بەلێشاو  باشووردا.  ڤێتنامی  لە  بكەن 
و ڕاوێژكاران  و كەرەستەی خاو بەسەر كۆماری ڤێتنامی 
باشووردا بارێنرا بۆئەوەی ڕێگە بگیرێت لە گەشەكردنی 
ڤێتنامی باكوور. چ لە ڕێگەی هێزی چەك، یان سندوقەكانی 
دەنگدان. لە ساڵی 1956 سەرۆكوەزیرانی ڤێتنام، كە سەر 
بە ئەمەریكا بوو، بڕیاری هەڵبژاردنەكانی ساڵی 1956ی 
پووچەڵكردەوە لە سەرجەم ڤێتنام. چونكە دەیزانی دەبێتە 
بەمەش  منە.  هوتشی  بۆ  ــەورە  گ سەركەوتنێكی  مایەی 
هاوشێوەی ئەڵمانیا: ڤێتنامیش بووە قوربانیی ملمالنێكانی 
بەوپێیەی،  بەش.  دوو  بەسەر  دابەشكرا  و  سارد   جەنگی 
لە  دەبێت  مەترسیدار  یەكجار  كارێكی  یەكگرتنەوەی  كە 
ئاسیا.  باشووری ڕۆژهــەاڵتــی  نــاوەڕاســت  و  ڕۆژهــەاڵتــی 

تەنانەت لە سەرتاسەری جیهانی سێیەمیش.
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ئامانجە  بەدیهێنانی  مەبەستی  بە  ویالیەتەیەكگرتووەكان 
پرۆسەكانی  بەرچاو ڕوویكردە  بە شێوەیەكی  سیاسییەكانی، 
دەزگای  لەڕاستیدا  پەنجاكاندا.  لە  نهێنی  هەواڵگریی  دەزگای 
دروستكەرانی  دەستی  گرنگی  كارتێكی  ناوەندی  هەواڵگریی 
چونكە  ســارددا.  جەنگی  لەمیانەی  بوو  ئەمەریكا  سیاسەتی 
كارەكانیان بە شێوەیەكی كاراتر  و كەمخەرجیتر بەڕێوەدەبرد، 
بێئەوەی پێویستییان بە هێزی سەربازی بێت. لە الیەكی تریش 
هەركاتێك پەردە لەسەر پرۆسەیەك یان كارێكیان هەڵدەدرایەوە، 
هەرزوو نكۆڵییان لێدەكرد. لەنێوان سااڵنی 1949  و 1952 
ژمارەی كارمەندانی دەزگای هەواڵگری )عمیل( بە ڕێژەیەكی 
بەرچاو زیادیكرد، هەروەها ژمارەی سەنتەرەكانی ئەو دەزگایە 
لەودیوی دەریاكانیش لە )7(ەوە بوون بە )47( سەنتەر. لەساڵی 
هەواڵگری  دەزگــای  پێدا،  ئاماژەمان  پێشتریش  وەك   1953
موسەددەق  ڕژێمەكەی  ڕووخاندنی  لە  گێڕا  گرنگی  رۆڵێكی 
گێڕا  ڕۆڵیان  هەمان  ئەویش،  دوای  ساڵی  لە  هەر  ئێران.  لە 
ئەوبنز  )جاكوبۆ  گواتیماال  چەپەكانی  سەركردەی  الدانــی  لە 
جۆزمان(، چونكە جۆزمان هۆكاری خۆماڵیكردنی كۆمپانیای 
بە  ئەمەریكا  بۆیە  بــوو.  ئەمەریكی  كۆمپانی  فــرون  یوناینند 
كەسێكی توندڕەو  و مەترسیداری لەقەڵەم دەدا  و پێیوابوو بوار 
بۆ یەكێتیی سۆڤیەت دەڕەخسێنێت تا بتوانێت جێپێی خۆی لە 
هەڵسەنگاندنەكانی  هەرچەندە  بكات.  قاییم  ڕۆژئاوا  نیوەگۆی 
بەالی  ئەوبنز  موسەددەق  و  شكانەوەی  لەبارەی  ئەمەریكا 

شیوعییەكانەوە هەڵەبوو.
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لە نوێترین لێكۆڵینەوەكانی ئەم دواییانەدا دەركەوتووە، 
كە دەستتێوەردانی ئەمەریكا لە ئێران  و گواتیماال ڕاددەی 
بارەی گۆڕانی  لە  ئەمەریكای دەرخستووە  مەترسییەكانی 
سیاسی لە جیهانی سێیەم. سەركەوتنی دەزگای هەواڵگریی 
بە  ئــەو دەزگــایــە  وایــكــرد،  ئێران  و گواتیماال  لە  نــاوەنــدی 
شێوەیەك وەسفبكرێت، كە شكستپێهێنانی ئەستەمە. ڕەنگە 
كارپێكردنی  بە  یارمەتیدەرەكانی  ئەیزنهاوەر  و  هاندانی 
لە  چــڕ وپــڕە  شێوە  بــەو  نهێنییەكان  هەواڵگرییە  پــرۆســە 
بۆ  هەبووبێت.  پێچەوانەی  دەرئەنجامی  كاتدا  هەندێك 
نموونە: دەستتێوەردانی نهێنی دژی ڕژێمەكەی سوریا، كە 
كردەوەیەكی  لە  هەروەها  بوو.  سۆڤیەت  پشتیوانیكەریی 
سەرەڕۆیانەدا، كاتێك كە هێزێكی نیمچەسەربازی بەكارهێنرا 
بۆ الدانی ڕژێمی سۆكارنۆ لە ئەندۆنیسیا لە ساڵی دواتردا. 
ئاشكرابوونی ئەو دوو پرۆسەیە بووە هۆی زیانگەیاندنێكی 
زۆر بە مەسەلەكەی ئەمەریكا. كەچی لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا 
ئاسان نەبوو دەست لەو پرۆسە هەواڵگرییانە هەڵبگیرێت. 
تێچوویەكی كەم هۆكاری  بە  ئاسان  ڕەنگە سەركەوتنێكی 
ئەوە بوبێت! چونكە هەمان فشاری دابینكردنی بودجە بوو، 
چەكی  بە  پشت  زۆرتــر  ویالیەتەیەكگرتوەكان  وایكرد  كە 
سیاسییەكانی  ئامانجە  بەدیهێنانی  بۆ  ببەستێت  ئەتۆمی 

دەرەوەی.
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پێشبڕكێیه كانی خۆپڕچەككردن
لە  هەریەك  كۆریا،  جەنگی  بەرپابوونی  ـــەدوای  دواب
كاریانكرد  سۆڤیەت  یەكێتیی  و  ویالیەتەیەكگرتووەكان  
لەنێوان  ئەتۆمی.  چەكی  بە  جبەخانەكانیان  پڕكردنی  بۆ 
بە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە   1953 و    1950 ســااڵنــی 
خۆی  چــەكــداری  هــێــزی  ســەربــاز  ملیۆن  ــەك  ی نزیكەی 
فڕۆكە  و  بەرهەمهێنانی  زیاتركردنی  هەروەها  زیادكرد. 
ئامێری  چەندین  تانك  و  بارهەڵگری  جەنگی  و  كەشتیی 
هێزی  بەهێزكردنی  كەچی  تەقلیدی.  شــەڕكــردنــی  تــری 
ئۆكتۆبەری  لە  پەرەیپێدرا.  زیاتر  هەموویان  لە  ئەتۆمی 
بۆمبێكی  سەركەوتووانە  ئەمەریكییەكان   1952 ساڵی 
ئەتۆمیی هایدرۆجینییان تاقیكردەوە، كە زۆر بەهێزتربوو 
لەو دوو بۆمبەی بەسەر هیرۆشیما  و ناكازاكیدا فڕێدران. 
دوو  بۆمبێكی  ئەمجارە  1954یش،  ساڵی  ئۆكتۆبەری  لە 
پێشكەوتنێكی  ئەمەش  تەقاندنەوە.  بەهێزتریان  ئەوەندە 
زۆر مەزن بوو، چونكە تا پەنجاكانیش ئەمەریكییەكان تەنیا 
پشتیان بە قەڵغانی ئەتۆمیی ئەمەریكی )هاوەنی كەم مەودا( 
دەبەست، ئەو هاوەنە تەنیا توانای لێدانی خاكی سۆڤیەتی 
هەبوو. بەاڵم لە دواتردا ئەمەریكا توانیی تەكنیكی بۆمبی 
ئەتۆمی پەرەپێبدات بە ڕێگەی بونیادنانی نزیكەی )538( 
هاوەنی )بی 52(ی، كیشوەربڕ. هەریەكەشیان دەیانتوانی 
ئامانجەكانی  ئەمەریكا  لــە  خــۆیــانــەوە  بنكەكانی  لــەنــاو 

سۆڤیەت بپێكن. 
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بە  پەرە  زیاتر  فەرمانیدا  ئەیزنهاوەر   1955 ساڵی  لە 
مووشەكی بالیستیی كیشوەربڕ بدرێت، كە توانای هەڵگرتنی 
سۆڤیەت  یەكێتیی  لێدانی  بۆ  هەبوو  ئەتۆمییان  كــاڵوەی 
1962ویالیەتەیەكگرتووەكان  ساڵی  خۆیەوە.  خاكی  لەناو 
مووشەكی  لە  نوێ   نــەوەی  باڵوكردنەوەی  بە  دەستیكرد 
مووشەكی  لە  نموونە  یەكەم  لەگەڵ  كیشوەربڕ،  بالیستیی 
بالیستی، كە دەتوانرا لە كەشتییە ژێر ئاوییەكانەوە هەڵبدرێن.
ئەو پێشكەوتنانە )هێزی سێ  الیەنی ( بەخشییە ئەمەریكا. 
كە دەمێك بوو لە چەكی ئەتۆمیەوە تامەزرۆی بوو. چونكە 
دەیتوانی بە هاوەن  و لە زەوی  و بە كەشتی ژێر ئاویشەوە 
هەڵبدرێن، هەریەكێكیشیان لەو چەكانە توانای سڕینەوەی 
سۆڤیەتی هەبوو لەسەر ڕووی زەوی. كۆی چەكی ئەتۆمیی 
ئەمەریكی گەیشتە نزیكەی هەزار كاڵوەی ئەتۆمی لە ساڵی 
1953. ئەمەش یەكەم ساڵی گەیشتنی ئەیزنهاوەر بوو بۆ 
سەر دەسەاڵت. دواتر تا ساڵی 1960 گەیشتە 18 هەزار. 
بەم شێوەیە سەركردایەتیی هێزی ئاسمانی شانازی دەكرد 
هاوەنی   1735 دەستەبەركردنی  بە  و  دەرئەنجامە   بەو 
ستراتیژی، كە توانای لێدانی ئامانجەكانی سۆڤیەتی هەبوو 

بە چەكی ئەتۆمی.
یەكێتیی سۆڤیەتیش لە الی خۆیەوە هەوڵێكی زۆری دەدا 
تا بگاتەوە بەو شەمەندەفەرە. بۆیە لەنێوان سااڵنی 1950  
هێندە  ژمــارەی سەربازانی سوپای سوور سێ    1955 و 
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كۆی  بەمەش  سەرباز.  ملیۆن  سـێ   گەیشتە  زیادیكرد  و 
قەبارەی هێزەچەكدارەكان گەیشتە 5.8 ملیۆن كەس. ئەمە 
هێزەكان  كەمكردنەوەی  بڕیاری  خرۆشۆف  ئەوەی  پێش 
كەمكردنەوەی  بەهۆی  پەنجاكان،  نــاوەڕاســتــی  لە  ــدات  ب
 1953 ساڵی  ئۆگەستسی  لە  مۆسكۆ.  بەرگری  بودجەی 
سۆڤیەت یەكەم بۆمبی ئەتۆمی بەسەركەوتوویی تاقیكردەوە. 
دوای ئەویش بۆمبێكی بەهێزتری تاقیی كردەوە لە 1955. 
بەاڵم توانای گەیشتن بە ئامانجەكەی هەر سنوورداربوو. 
دەبەست  بەرپەرچدانەوە  بە سەرچاوەكانی  پشتیان  دواتر 
لە دروستكردنی هاوەنەكانیان لەسەر لێدانی ئامانجەكانیان 
لە ڕۆژئاوای ئەورووپا. له كۆتایشدا تەنیا هێزی كەشتیگەل 
هێشتا  بەاڵم  ئەمەریكا،  لە  هەبوو  گــورزی  لێدانی  توانای 
هاتوون  لێیەوە  بنكانەی  ئــەو  بگەڕێنەوە  نەیاندەتوانی 
بتوانن  ئەمەریكییەكان  ئاسانبوو  زۆر  كــە  بــاكــوور.  لــە 
سۆڤیەت  یەكێتیی  شەستەكاندا  لە  پاشان  لێبكەن.  ڕێگری 
مووشەكی  باڵوكردنەوەی  بەرهەمهێنان  و  بە  دەستیكرد 
بالیستیی كیشوەربڕ . هەروەها پڕوپاگەندەیەكی زۆریشی 
به   بوو  كەشتی  یەكەم  كە  ــرد،  دەك سیوتنیك  كەشتی  بۆ 
كەچی   .1957 ساڵی  لە  ــەوە  دەســووڕای زەویـــدا  دەوری 
تەكنەلۆژیاوە  ڕوویــەكــی  هــەمــوو  لــە  سۆڤیەتی  یەكێتیی 
لە  ڕاستییە  ئــەو  بــوو.  یەكگرتوەكان  والیــەتــە  ـــەدواوەی  ل
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مشتومڕێكی  دوای  پشتڕاستكرایەوە  ئەیزنهاوەر  وتەیەكی 
ساڵی  لە  نەتەوەیی  ئاساییشی  ئەنجوومەنی  لەگەڵ  زۆر 
1953، لە بارەی توانا ئەتۆمییەكانی هەردوو زلهێز. كاتێك 
ئەیزنهاوەر سۆڤیەتی بەو شێوەیە وەسفكرد  و وتی: )دڵنیام 
ئەوان ئێستا دەترسن(. بەاڵم لە شەستەكاندا ڕەخنەی توند 
)بۆشایی  داوە  ڕێگەی  چونكە  كرا،  ئەیزنهاوەر  ئاڕاستەی 
موشەكی( دروست ببێت لەنێوان ئەمەریكا  و سۆڤیەت. ئەو 
ڕەخنانەش دوای ئەوە هات، كە سۆڤیەت مووشەكی بالیستی 
ڕەوانــەی  سبوتنیكیشی  كەشتی  و  هەڵدا    1957 ساڵی  لە 
بۆشایی ئاسمان كرد. كە بە هەڕەشەیەكی گەورەیان دانا 
بۆ ئاستبەرزیی تەكنەلۆژیای ئەمەریكی. كارەكە بەوەندەش 
نەوەستا، سۆڤیەتییەكان لە زانستی بۆشایی ئاسماندا پێش 
خۆدەرخستن   بە  خرۆشۆف  كەوتنەوە.  ئەمەریكییەكان 
دوورمەوداكانی،  موشەكە  ژمــارەی  بە  هەڕەشەكردن  و 
نیگەرانی  و ترسی الی ئەمەریكییەكان دروستكردبوو. بۆیە 
چاودێرانی ئەمەریكی تووشی دڵەراوكێ  ببوون لەبەرامبەر 

ئەو سەركەوتنە تەكنەلۆژیی  و سەربازییەی سۆڤیەت.
زۆر كەس ترسی ئەوەیان هەبوو پارسەنگی تەرازووی 
هێز بەالی ڕۆژهەاڵتدا بشكێتەوە. ئەم ترسانەش وایانكرد 
گومان لە نەرمینواندان  و نائامادەیی كۆمەڵگەی ئەمەریكی 
ــەســەر كــەمــتــەرخــەمــیــی حــوكــومــەت لــــەڕووی  هــەبــێــت ل
خوێندنی  بۆ  قوتابخانەكان  منااڵنی  پــەروەردەنــەكــردنــی 
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بەخۆداگرت  دانــی  ئەیزنهاوەر  زانستەكان.  بیركاری  و 
لەبەرامبەر ئەو تۆمەتانە. دواتر بە یارمەتیی ئەو وێنانەی 
خاكی  لەسەر  ئەمەریكا  نهێنییەكانی  سیخوڕییە  فرۆكە 
ڕاست  زانیارییانە  ئەو  دەیزانی  دەستیكەوتبوو،  سۆڤیەتی 
لەپێش  زۆر  ئێستاش  تــا  والیــەتــەیــەكــگــرتــوەكــان  و  نین  
ڕكابەرەكەیەتی لەڕووی زانست  و چەكی ئەتۆمی  و توانای 
لێدانی ئامانجەكانیشی هەیە بەوردی. مشتومڕەسیاسییەكان 
لەبارەی ئەو بۆشاییە موشەكییانەی هاتبووە ئاراوە، بوونە 
ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  هەڵمەتی  لە  سەرەكی  تەوەرێكی 

1960 بۆ ڕای گشتی.
پێشبڕكێی  تـــۆمـــاركـــراو،  ـــژووی  ـــێ م درێــــژایــــی  بـــە 
خۆپڕچەككردن سیمایەكی دیاری ملمالنێ نێودەوڵەتییەكان 
بەڕوونی  بەگوێرەی دۆخەكە،  بە سروشتی  و  بەاڵم  بوو. 
لە سەردەمی  دەبێت  پێشبركێیەكە  براوەی  دیاربوو كه کێ  
سیاسی   چاودێرانی  توێژەران  و  هەمیشە  ســارد.  جەنگی 
بەو  دركیان  حكومەتەكان،  ستراتیژیەتی  دروستكەرانی  و 
بێتە  وێرانكەر  چەكی  توانرا  هەركاتێك  كردبوو،  ڕاستییە 
كە  جۆرێك،  بە  دەبێت  دروست  وێرانكاری  ئەوا  بەرهەم، 
وەك  هەرەگرنگە،  پرسیارێكی  ئەمەش  نابێت.  هاوشێوەی 
بە  پێویستی  وەاڵمەكەشی  و  قورسیشە   پرسیارێكی  چۆن 
چەكی  بوونی  ڕەنگە  الیــەك  لە  چونكە  زۆرە.  ڕاڤــەكــاری 
هــەردوو  لەنێوان  سەقامگیرییەك  ڕاددەیـــەك  تا  ئەتۆمی 
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لە  گرت  ڕێگەشی  هەروەها  كردبێت.  دروست  زلهێزەكەی 
ئەگەری بەرپابوونی ملمالنێیەكی كراوە لە ئەورووپا. چونكە 
ستراتیژیەتی هاوپەیمانیی باكووری ئەتڵەسی، كە بریتیبوو 
لە بەرپەرچدانەوەی هەر داگیركارییەكی سۆڤیەتی، ئەمەش 
بۆیە  دەگــەیــانــد،  ئەتۆمی  جەنگێكی  هەڵگیرسانی  مــانــای 
هەردووالیان هۆكاری پاڵنەریان هەبوو بۆ خۆبەدوورگرتن 
لە هه رملمالنێیەك گەر ببێتە هۆی لەدەستدانی گیانی الیەنی 
كۆبوونەوەیەكی  لە  یەكەوە.  بە  بەرگریكار  هێرشبەر  و 
ئەنجوومەنی ئاساییشی نەتەوەیی لە یەنایەری ساڵی 1956، 
ئەیزنهاور جەختی لەوە كردەوە، )كە هیچ الیەك براوە نابێت 
لە جەنگی ئەتۆمی(، بەاڵم لە الیەكی تریشەوە، ئەیزنهاوەر 
هەر لە یەكەم ساڵی لە كۆشكی سپی باوەڕی وابوو: )ئەگەر 
هەر  وەك  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئەوا  بەرپابێت،  جەنگ 
شێوە  هەمان  بە  تفاق،  چەك  و  لە  جەنگ  جبەخانەیەكی 
سەیری چەكی ئەتۆمییش دەكات(. لە سەردەمی خۆیشیدا، 
یەكەم چەكی ئەتۆمی شەڕكەری لە ئەڵمانیا لە نۆڤەمبەری 
1953 باڵوكردەوە. هەروەها هانی كارپێكردنی بە بنەمای 
بنەمایەكی  وەك  دەدا،  وێــرانــكــەر(  )تــۆڵــەكــردنــەوەیــەكــی 
هەربۆیە  ئەمەریكا.  لە  بەرگریكردنی  دۆخی  لە  جەوهەری 
دواقۆناغەكانی  لە  ئەتۆمی  چەكی  بەكارهێنانی  هەڕەشەی 
جەنگی كۆریا  و هەوڵەكانی بۆ بەرپەرچدانەوەی پەكین لە 
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كاتی قەیرانی گەرووی تایوان لە سااڵنی 1954  و 1955.
بەكورتی، ئەمەریكا دوو ڕێچكەی جیاواز  و پێچەوانەی 
بەهاكانی  و  ئەتۆمی  و  چەكی  بەرامبەر  گرتەبەر  یەكتری 
له میانەی  نەتەوەیی  ئاساییشی  ئامانجەكانی  بەدیهێنانی 
كاتەوەی  لەو  چونكە  سارد.  جەنگی  یەكەمی  ساڵی  پانزە 
بەنهێنی  و به ئاشكرا ڕەخنەیان لە ملمالنێی ئەتۆمی دەگرت 
تێدەكۆشا  كەچی  نابێت،  بــراوە  الیەنێك  هیچ  دەیانوت   و 
ئەتۆمیدا.  چەكی  لە  ڕوون  سەركەوتنێكی  بەدیهێنانی  بۆ 
چەكی  ــەڕووی  ل ئەمەریكا  سەركەوتنانەی  ئــەو  بێگومان 
ئەتۆمی، وایكرد لە قەیرانەكانی دواتر لە هەریەك لە تایوان  
بەشی  لە  وەك  مەترسییەكان.  ناو  بێنە  كوبا  و  بەرلین   و 

دوای ئەمە باسی لێوە دەكەین.

پەراوێزەكان:
)1(. Hulton Deutsch Gollecion/ corbis.
)2(. From Ronald E. Powaski. Thecold war: 
Theunited And the soviet Union. 1917 – 1991 
coxdunversity press. 1998.
)3(. Bett Mann/ Corbis.
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بەشی پێنجەم

لە ڕووبەڕووبوونەوەوه  بۆ ڕێكکەوتن
)1958 ــ 1968(
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ــان، جــەنــگــی ســــارد پــێــی نــایــە  ــجــاك ــەن ــی پ ــای ــۆت لـــە ك
بەرپابوونی  مەترسیی  تێیدا  كە  قــۆنــاغ،  مەترسیداترین 
چونكە  بوو.  لووتكەدا  لە  ئەتۆمی  جەنگێكی سەرتاسەریی 
ساڵی  لە  وایكرد  یەك،  لــەدوای  یەك  قەیرانی  زنجیرەیەك 
1962 ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوەیەكی مێژوویی لەنێوان 
سۆڤیەت  و ئەمەریكا لەبارەی هەبوونی موشەكی ڕووسی 
ســەربــازگــەكــەدا،  ـــەردوو  ه لــە  بێت.  نزیك  زۆر  كوبا  لــە 
سەركێشی.  توندی  و  ئەوپەڕی  گەیشتە  زبرەكان  لێدوانە 
سەركردەكەی سۆڤیەت )خرۆشۆف( ترس  و دڵەڕاوكێی لە 
دڵی چاودێرانی ئەمەریكی دروست كرد، بە خۆهەڵكێشان  
و پڕوپاگەندەكانی لەبارەی هێزی ئابووری  و تەكنەلۆژیای 
ڕووسییەوە. كاتێك وتی: )یەكێتیی سۆڤیەت لەمەودوا وەك 
هەمان  بە  بەرهەمدەهێنێت،  خێرا(  )خواردەمەنیی  چــۆن 
شێوە مووشەك بەرهەمدەهێنێت(. لە یەنایەری 1961یشدا 
خــرۆشــۆف بەڵێنیدا دەســتــی هــاوكــاری بــۆ ئــەوانــە درێــژ 
سەركردە  دەجەنگن.  نیشتمانی  ئازادیی  لەپێناو  کە  بكات، 
لە چارەنووسدا   ( بڵێت:  پێیخۆشبوو  ڕووسییەكە هەمیشە 

نوسراوە، جیهانی کۆمۆنیزم ڕۆژئاوا دەنێژێت(.
وەك  ئــەویــش  كنێدی،  ئیف  جــۆن  هەڵبژاردنی  دوای 
كۆنگریس  بۆ  پەیامی  یەكەم  لە  خۆی  پێش  سەرۆكەكانی 
لەپێناو  كــرد  دارایـــی(  )پاڵپشتیی  دەستبەركردنی  داوای 
لــەبــەردەم  خـــۆی  ــا  ت جــیــهــانــی،  هێزێكی  ــكــردنــی  دروســت
هەرهێزێكی دوژمنكاریدا ڕابگرێت  و بەهێز بێت. هەروەها 
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لە  دەستیان  ئێستاش  تا  چین  و  سۆڤیەت   یەكێتیی  وتــی: 
سەرۆكی  هەڵنەگرتووە.  جیهان  كۆنتڕۆڵكردنی  خەونی 
دۆخی  لەسەر  خستەڕوو  ڕەشبینانەی  بۆچوونێكی  نوێ  
جیهانی  و ئاماژەی بەوەكرد، كە ئەو باس لە كاتژمێرێكی 
ترسناك دەكات لە تەمەنی نەتەوەكەیدا. هەروەها ڕایگەیاند، 
كە هەرگیز دڵنیاش نین، كە گەل بتوانێت ئەوە تێپەڕێنێت، 
كنێدی جەختی لەوە كردەوە، كە هەموو ڕۆژێك قەیرانەكان 
قورستر  دێت دۆزینەوەی چارەسەریش  تا  دەبن  و  زیاتر 
ترسناكە  كاتژمێرە  لەو  زیاتر  زیاتر  و  ڕۆژانــەش  دەبێت. 
نزیكتر دەبینەوە، بەهۆی باڵوبوونەوەی چەك  و زیادكردنی 

هێزی دوژمن.
لەم بەشەدا باس لە ڕووداو  و هێزەكانی كۆتایی پەنجاكان  
و سەرەتای شەستەكان دەكەین. كە بە سەردەمی قەیرانە 
نزیكبوونەوەی  لە  باس  هەروەها  ناونرا.  هەمیشییەكان 
واشنتۆن  و مۆسكۆ دەكەین لە ساڵی 1963. دواتر بەهۆی 
تێوەگاڵنی ئەمەریكا لە ڤێتنام  و بۆچی هەڕەشە لەسەر ئەو 

نزیكبوونەوەیه  دروست بوو.

سااڵنی مەترسییە گەورەكە: 1958 ــ 1962
زنجیرەیەك   1962 و    1958 سااڵنی  نێوان  ــاوەی  م
بینی  بەخۆیەوە  چاوەڕواننەكراوی  ڕووبەڕووبوونەوەی 
لەنێوان ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا. لەوانەش ئەگەری بەكارهێنانی 
چەكی ئەتۆمی. هەر لە ساڵی 1958 كردەوەیەكی نهێنیی 
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كودەتایەكی  دواتــر  و   ڕوویــدا  ئەندۆنیسیا  لە  هەواڵگری 
بە  سەر  كە  عیراق،  ڕژێمەكەی  ڕووخاندنی  بۆ  خوێناوی 
ئەمەریكا بوو. دوابەدوای ئەمانەش ڕەوانەكردنی سەربازانی 
ئەمەریكا بۆ لوبنان. هەروەها زنجیرەیەك لە بەریەككەوتنی 
ترسناك لەنێوان واشنتۆن  و پەكین لەسەر تایوان، لەگەڵ 

بەریەككەوتنی واشنتۆن  و مۆسكۆ لەسەر بەرلین. 
لە  ڕۆژ  دوو  دوای   ،1958 یۆلیۆی ساڵی  لە حەڤدەی 
ماوتسی  لوبنان.  لە  ئەمەریكی  دەریایی  هێزی  دابەزاندنی 
تۆنگ بڕیاریدا ئامادەكاری بكرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیەك 
لەگەڵ ویالیەتەیەكگرتوەكان لە تایوان. ئامانجیشی لەو كارە 
)بۆ ئەوەی ئەمەریكا سنووری خۆی بزانێت  و بیسەلمێنێت، 
كە چین تەنیا بە قسە پشتیوانی لە بزووتنەوە نیشتمانییەكان 
دەیكات(،  به كردەوە  بەڵكو  ناكات،  سەربەخۆبوون  لەپێناو 
دەبێتە  چاونەترسییەی  ئەو  پێیوابوو،  چین  سەرۆكەكەی 
تریشه وه   الیەكی  لە  هەڵوێستی خرۆشۆف،  گۆڕینی  هۆی 
سێیەم  جیهانی  هێزە شۆڕشگێڕەكانی  سەركردایەتیكردنی 
یارمەتیدەدات  كاتدا  هەمان  لە  چین.  بۆ  دەستەبەردەكات 
بۆ كۆكردنەوەی پشتیوانیی گەالنی چین لەسەر سیاسەتە 
ماو  هێزەكانی  ئۆگەستس،  بیستوسێی  لە  ناوخۆییەكانی. 
كیموی  و  دورگــەكــانــی  بۆردومانكردنی  بە  دەستیانكرد 
لەژێر  دورگانە  ئەو  چین.  كەناراوەكانی  نزیك  ماتسوی 
بــوون.  قەومیدا  شیكی  تــای  شینگ  هێزەكانی  كۆنتڕۆڵی 
وەك چۆن پێشتر لە سااڵنی 1954  و 1955 ڕوویدا، بە 
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هەمان شێوە ئەیزنهاوەر  و داالس هەرزوو گومانیان كرد، 
داگیركردنی  بۆ  بەراییەكە  تەنیا  بۆردومانە  جۆرە  ئەو  كە 
ویــالیــەتــەیــەكــگــرتــوەكــان  چونكە  تــایــوان.  ــاســەری  ســەرت
پابەندبوو بە پاراستنی بەپێی پەیماننامەیەكی نێوانیان. وەك 
كاردانەوەیەكیش: ئەیزنهاوەر هێزەكانی ئەمەریكای خستە 
حاڵەتی ئامادەباشییەوە  و هەروەها كەشتیگەلێكی زەبەالحی 
ڕەوانەكردنی  فەرمانی  و  كرد   تایوان  گــەرووی  ڕەوانــەی 
هێزی تریشی دەركرد بە چەكی ئەتۆمییەوە بۆ ناوچەكە. 
ئەمەریكا دەیوست بە نماییشكردنی چەكی وێرانكەر چین 

بترسێنێت.
لە سەرەتاكانی مانگی سێپتەمبەر، خرۆشۆف، وەزیری 
بە  كرد،  پەكین  ڕەوانــەی  )ئەندریە جرۆمیكۆ(ی  دەرەوەی 
مەبەستی دۆزینەوەی چارەسەرێك بۆ ئەو قەیرانە. بەاڵم 
چۆن  بینیی  كاتێك  ــوو،  ب ســەرســام  ڕووسییەكە  میوانە 
)ئەوان  وتیان:  و  دایەوە   وەاڵمیان  له خۆباییانە  چینییەكان 
جەنگێكی  بەرپابوونی  هۆی  دەبنە  كارەیان  بەو  ــن  دەزان
ئیقلیمی لەگەڵ ویالیەتەیەكگرتووەكان، بەاڵم لە هەمان كاتدا 
ئامادەن بۆ هەرگورزێكی كوشندە، لەوانەش: بۆمبی ئەتۆمی  و 
وێرانبوونی شارەكانیان(، لەڕاستیدا ویالیەتەیەكگرتووەكان 
ئامادە  ئەتۆمی  وەاڵمدانەوەیەكی  بۆ  خۆی  بەڕاستی  هەر 
بەكارهێنانی  پێیانوابوو،  ئەیزنهاوەر  ڕاوێژكارانی  دەكرد. 
چەكی ئەتۆمی دژی دامەزراوە سەربازییەكانی چین، دەبێتە 
هۆی لەناوچوونی ملیۆنان كەس لە هاوواڵتییانی ئاسایی. 
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ئاڕاستەی  وتارێکی  سێپتەمبەر،  نۆزدەی  لە  خرۆشۆفیش 
ئەمەریكییەكان كردەوە  و تیێدا باسی لەوە كرد، كە مۆسكۆش 
چەكی ئەتۆمی  و هایدرۆجینیی هەیە. هۆشدارییشیدا ئەگەر 
ئەو جۆرە چەكانە دژی چین بەكاربهێنێت، ئەوا دەبێتە هۆی 
بێگومان ئەمەش مەترسیی  بەرپابوونی جەنگێكی جیهانی. 
ئەو  دروستدەكات.  ئەمەریكا  گەالنی  لەسەر  لەناوچوون 

وتانەی خرۆشۆف ئەوەندەی تر دۆخەكەی شڵەژاند.
بۆردومانی  تاكالیەنە  "ماو"  ئۆكتۆبەر  لە شەشی  بەاڵم 
مەرجێك  بە  وەستاند،  هەفتەیەك  تا  ماتسوی  و  كیومی  
تــایــوان  گـــەرووی  لــە  ئەمەریكا  جەنگییەكانی  كەشتییە 
بكشێنەوە. هەرچەنده  ئەو ڕووداوە بە شێوەیەكی هێمنانە 
ڕواڵەتێكی  چەند  بەاڵم  تێپەڕی،  بەریەككەوتن  لە  دوور   و 
پڕ  وێستگە  ئــەو  لەسەر  ڕوونــدەكــاتــەوە  بۆ  سەرەكیمان 
پێیدا  ســارد  جەنگی  ئەوكاتەی  ئاڵۆزییەی  و  پشێوی   لە 

تێپەڕدەبوو وەك:
ــــی  ــــزان یـــــەكـــــەم: مـــــــاو، ســـــەربـــــاری ئــــــــەوەی دەی
لەوانەیە  ئەمەریكا،  لەگەڵ  سەربازی  رووبەڕووبوونەوەی 
كەچی  واڵتــەكــەی،  دژی  ئەتۆمی  گــورزی  هۆكاری  ببێتە 

ئامادەی ئەو سەركێشییە ترسناكە بوو.
دووەم: رووبەڕووبوونەوەكەی گەرووی تایوان ئامادەیی 
ویالیەتەیەكگرتووەكانی نیشاندا لەسەر بەكارهێنانی چەكی 
وەك  بچووكی  دوورگــەیــەكــی  بۆ  گــەر  تەنانەت  ئەتۆمی، 

تایوانیش بێت.
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بینیی،  "مـــاو"،  یاریكردنەی  بــەو  ئەیزنهاور،  ئــیــدارەی 
بارەیەوە  لەو  ئەمەریكا  ڕاستگۆیی  ڕاددەی  دەیەوێت  كە 
توند  وه اڵمدانەوەیەكی  بە  پێویستی  ئەمەش  تاقیبكاتەوە، 
بە  نەدەتوانرا  لەبەرئەوەی  جا  ئەمەریكاوە.  لەالیەن  بوو 
چەكی ئاسایی بەرگری لە تایوان بكرێت، بۆیە بەكارهێنانی 
چەكی ئەتۆمی  و هەڕەشەی بەكارهێنانی باشترین نماییش 
نەبووایەتەوە،  پاشگەز  ماو  دواساتیشدا  لە  ئەگەر  بــوو، 
ئەیزنهاور  وابزانین  كە  لێبكات،  وامان  نییە  هیچ هۆكارێك 
فەرمانی بەكارهێنانی چەكی ئەتۆمی نەدەدا لە دژی چین. 
پشێوییەكانی  ئاڵۆز  و  دۆخە  گرنگیی  قەیرانە  ئەو  دواجار 
و  بێمتمانەیی   چونكە  دەخست،  بەدیار  سۆڤیەتی  چین- 
كە  شیوعییەكە،  زلهێزە  هـــەردوو  نــێــوان  ڕكابەرایەتیی 
هەردووكیان سووربوون لەسەر سەلماندنی ئایدیۆلۆژیەتی 
جیهان.  شیوعییەكانی  سەركردایەتیكردنی  ویستی  خۆیان، 
پەیوەندییە  لە  بــوون  دڵــەڕاوكــێ   فاكتەری  هەموو  ئەمانە 

نێودەوڵەتییەكان.
گەورەكەی  قەیرانە  بەرپابوونی  هۆكاری  خرۆشۆف 
جەنگی سارد بوو. چونكە سۆڤیەتییەكان لە الی خۆیانەوە 
بەرامبەر  لە  وەسفدەكرد  بچووك  الواز  و  بە  واڵتەكەیان 
شتێكی  هیچ  كە  سۆڤیەت،  سەركردەكەی  بۆیە  ئەمەریكا، 
ئەنجامیدەدان،  مــاو  سەركێشییانەی  لــەو  نــەبــوو  كەمتر 
دەی  لە  خــۆی.  گــورزی  وەشاندنی  بۆ  هەڵبژارد  بەرلینی 
نۆڤەمبەری ساڵی 1958 لەناكاو ڕایگەیاند: مۆسكۆ نیەتی 
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وایە پەیماننامەیەكی نوێ  لەگەڵ ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵت واژۆ 
ڕێککەوتنەكانی  دەتــوانــرا  پەیماننامەیە  ئــەو  بەپێی  بكات. 
جەنگی دووەمی جیهانی هەڵبوەشێنرێنەوە، كە ڕێگەی دەدا 
بە داگیركردنێكی هاوبەشانەی پایتەختە كۆنەكەی ئەڵمانیا. 
لەسەر  جەختی  خرۆشۆف  تــردا  ڕاگەیاندنێكی  لە  ــر  دوات
زەرووریەتی گۆڕینی بەرلین بە )شارێكی ئازاد(  و داماڵڕاو 
لە چەك كردەوە، ماوەی شەش مانگیشی دانا بۆ هێزەكانی 
ڕۆژئاوا )تا بیستوحەوتی مایۆی 1959( بۆئەوەی دەستبكەن 
ئەڵمانیای  كۆماری  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  دانوستاندنێكی  بە 
بهێڵنەوە  بەرلین  لەناو  خۆیان  دەیانەوێت  گەر  دیموكرات. 
سۆڤیەت  دەسەاڵتدارانی  هەبێت.  هاتوچۆكردنیان  مافی   و 
پێیانوابوو دووبارە دەتوانن شكۆمەندی  و هێز بۆ سیاسەتی 
دەرەوەیان بگەڕێنەوە. هەروەها لەو باوەڕەدابوون هەرگیز 
ئەمەریكا خۆی ناخاتە ناو مەترسی لەپێناو شارێكی وەكو 
بەرلین، كە تەنیا سەد میلێك لە ئەڵمانیای ڕۆژئاواوە دوورە. 
پشتیوانیی  دەیانویست  سۆڤییەتیەكان  تریشەوە  الیەكی  لە 
ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵت بكەن بەهۆی ئەو ئاڵۆزی  و پشێویانەی 
تێی كەوتووە، كە دانیشتوانوەكەی بەلێشاو ڕوویانكردووه تە 
خرۆشۆف  ســنــورەكــان.  ڕوێــگــەی  لــە  ـــاوا  ڕۆژئ ئەڵمانیای 
لەخۆباییانە نامەیەكی بە وەزیری دەرەوە )جرۆمیكۆ( ڕەوانە 
كرد  و دەڵێت: )تەنیا شێتەكان خۆیان دەخنە ناو مەترسیی 
جەنگێكی تر لەپێناو پاراستنی تایبەتەمەندیی داگیركەران لە 

ئەڵمانیای ڕۆژئاوا(.
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الیــەنــە  ــە  ل گــــورزی  كــــارەی  بـــەو  یەكێتیی ســۆڤــیــەت 
هەرەالوازەكەی ڕۆژئاوا دەدا، چونكە ویالیەتەیەكگرتووەكان 
ئەتڵەسی  بــاكــووری  هاوپەیمانانی  لــە  هاوبەشەكانی   و 
ــــەوەی، گـــەر دەســتــەبــەرداری  ــەســەر ئ ڕێــکــکــەوتــبــوون ل
بە  بدەن  ڕەوایەتی  گەر  یان  بەرلین،  لە  ببن  هەرمافێكیان 
ڕێگەی  بە  ڕۆژهـــەاڵت  ئەڵمانیای  نوێیەكەی  حوكومەتە 
ڕێککەوتن  و دانوستاندن. واتا : لێدانی گورزێكە لە حكومەتی 
ئەدیناور لە ڕۆژئاوا، كە تەنیا ئامانجی یەكگرتنەوەی ئەڵمانیا 
بە  دەیانزانی  الیەك  هەموو  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  بوو. 
)یەكێتیی سۆڤیەتیشەوە( شەڕكردن لەپێناو پارچە خاكێكی 
لێبكرێت، چونكە  بەرگری  بچووك  و دووردەست، مەحاڵە 
لەڕاستیدا  ــاوا.  ڕۆژئ ڕیزەكانی  لەیەكترازانی  هۆی  دەبێتە 
ڕاشكاوانە  ماكمیالن(  )هارۆلد  بەریتانیا  سەرۆكوەزیرانی 
بەریتانیا  كــە  ئــاگــاداركــردەوە،  ئەمەریكای  بەرپرسانی 
ئامادەنییە بچێتە ناو ملمالنێیەك لەپێناو ملیۆنێك ئەڵمانیی 
بەاڵم  كۆنەكەی.  دوژمنە  ــ  ڕۆژئــاوا  بەرلینی  نیشتەجێی  ــ 
و  ڕاستگۆیی   وابــوو  بــاوەڕی  چونكە  ئەیزنهاور،  ئیدارەی 
لێواری  سەر  كەوتووه تە  رۆژئاوایی  هاوپەیمانیی  ژیانی 
هەڵبژارد.  هێزی  بەكارهێنانی  دووبـــارە  بۆیە  ڕووخـــان، 
تەنانەت گەر ببێتە شەڕی ئەتۆمییش. هەریەك لە ئەیزنهاوەر  
و داالس  و دەستەی ئەركانی هاوبەش، سووربوون لەسەر 
ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە  ڕۆژئاوا.  بەرلینی  لە  بەرگریكردن 
مەعنەوی.  لــەڕووی  هەیبوو  شارەكە  گەورەیەی  گرنگییە 
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بۆیە ئامادەبوون چەكی ئەتۆمی بەكاربهێنن بۆ بەرگریكردن 
لە مافەكانی ڕۆژئاوا لەوێ. 

)بیستوحەوتی  دایــنــابــوو  خــرۆشــۆف  ــــەی  وادەی ــەو  ئ
دڵنیابوو  كە  كاتێك،  بكات.  هیچ  بێئەوەی  تێپەڕی  و  مایۆ( 
بەو  دۆخەكە  هێشتنەوەی  لەسەر  ئەمەریكییەكان سوورن 
بەرپابوونی  هــۆی  بــووە  گــەر  تەنانەت  ئێستا،  شێوەیەی 
شێوازی  ڕووسیا  بەهێزەكەی  سەركردە  بۆیە  جەنگیش. 
كۆبوونەوەیەكی  بەستنی  پێشنیازی  و  گۆڕی   لێدوانەكانی 
بۆ  كــرد  زلــهــێــزەكــەی  هــەر چـــوار  وەزیـــرانـــی دەرەوەی 
پرسی  چەندین  و  بەرلین   پرسی  لــەســەر  وتــووێــژكــردن 
لەگەڵ  جیادەكاتەوە.  لێک  ڕۆژهــەاڵت  و  ڕۆژئــاوا   كە  تر، 
هەبوونی ئەگەری بەستنی كۆبوونەوەی لووتكەی سەرۆكی 
حكومەتەكان دوای ئەوە. ئەوەی شایانی باسە ئاستبەرزیی 
چاونەترسی  و  وایكرد  ئەتۆمی  چەكی  لــەڕووی  ئەمەریكا 
ئازایەتی لەناو دڵ  و دەروونی ئەمەریكییەكان بڕوێنێت لە 
هەردوو قیرانەكەی )بەرلین  و تایوان( لە كۆتایی پەنجاكاندا. 
كاتێكیش دۆخەكە شلۆقتر بوو، سۆڤیەتییەكان ناچاربوون 
لە بەرامبەر ئەو سەركێشییە ئەتۆمییەی ئەمەریكا پاشەكشە 

بكەن .
خرۆشۆف پێشوازی لە داواكەی ئەیزنهاوەر كرد و لە 
پایزی ساڵی 1959 سەردانی ویالیەتەیەكگرتووەكانی كرد. 
نێوان سۆڤیەت  پەیوەندیی  پتەوبوونی  ئەمەش بووە هۆی 
)ڕۆحی  بە  ماوەیەیان  ئەو  ڕۆژنامەنووسان  ئەمەریكا.   و 
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كامپ دێڤد( ناونا. هەرچەندە هەردوو سەركردە نەگەیشتنە 
چارەسەرێك لەسەر مەسەلەی بەرلین  و پرسەكە بۆ كاتێكی 
ئامادەبوونی  لەسەر  ڕێککەوتن  بــەاڵم  هەڵپەسێردرا،  تر 
هەردووكیان لە لووتكەی پاریس لە بەهاری داهاتوو. كەچی 
نێوانیان  پەیوەندیی  پــاریــس،  لووتكەكەی  بەستنی  پێش 
فڕۆكەیەكی  خستنەخوارەوەی  بەهۆی  تێكەوت  پشێوی 
بەرزاییەكانی  لە   )2 )یو  جۆری  لە  ئەمەریكی  سیخوڕیی 
چیای ئۆڕاڵ. ئەو جۆرە فڕۆكانە ئەركی پشكنینیان دەكرد، 
1956ەوە،  ساڵی  لــە  هــەر  ویالیەتەیەكگرتووەكان  كــە 
ئەنجامی دەدان  و زانیاریوی هەستیاری لەبارەی بەرنامە 
كەچی  ئــەیــزنــهــاوەر،  ـــە  دەدای سۆڤیەتی  موشەكییەكانی 
كۆنتڕۆڵكردنی،  و  مەسەلەیە   ئەو  بچووكردنەوەی  لەبری 
شەرمەزاركردنی  بۆ  بەكاریهێنا  و  توانیی  تا  خرۆشۆف 
فڕۆكەوانە  به ئاشكرا  نماییشیدا  جووڵەیەكی  لە  ئەیزنهاور، 
بەدیارخست،  بــاورز(ی  گاری  )فرانسیس  ئەمەریكییەكەی 
دواتر  ڕەتــدەكــردەوە.  مەسەلەیەی  ئەو  بــەردەوام  چونكە 
خرۆشۆف، پێش دەستپێكردنی لوتكەی پاریس، لووتكەكەی 
جێهێشت. بەم شێوەیە لەگەڵ كۆتاییهاتنی ماوەی دووەمی 
زیاتر  پەیوەندییەكان  ئــەیــزنــهــاوەر،  سەرۆكایەتییەكەی 

ساردبوونەوە  و هەرزوو بەرەو ئاڵۆزییش چوون.
كۆبوونەوەیەكی  لەمیانەی   ،1961 ساڵی  یۆنیۆی  لە 
تری لەگەڵ سەرۆكی نوێی ئەمەریكا جۆن ئیف كنێدی لە 
ڤییەنا خرۆشۆف دووبارە قەیرانی بەرلینی ورووژاندەوە. 
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ــە ســەرۆكــی  ســەركــردەكــەی ڕووســیــا چــاونــەتــرســانــە ب
ئەمەریكای ڕاگەیاند: كە دەیەوێت پەیماننامەیەكی جیا لەگەڵ 
ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵت  واژۆ بكات، لە ماوەی شەش مانگی 
داهاتوودا، ئەگەر گۆڕانكارییەك لە دۆخی بەرلین نەكرێت. 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  ئــەگــەر  پێیگوت:  بــەهــەڕەشــە وە 
دەیەوێت جەنگێك لەسەر بەرلین بەرپا بكات، ئەوا یەكێتیی 
لەسەر  حكوم  مێژووش  و  نامێنێت   تری  رێگەی  سۆڤیەت 
كردەوەكانمان دەدات. سەرۆكە بێئەزموونەكەی ئەمەریكا، 
كە زۆر بێزاربووبوو لەو شێوە هەڕەشە  و وتانەی خرۆشۆف 
باوەڕی وابوو، كە ڕاستگۆیی دەوڵەت  و تەنانەت ڕاستگۆیی 
خۆیشی ڕووبەڕووی هەڕەشەیەكی ڕاستەوخۆ بووه تەوە. 
بەتوانا  و  ژیر   كەسێكی  وەك  خۆدەرخستنی  كنێدی  بۆیە 
باشترین كاربوو لەو هەڵوێستەدا بیكات  و پاشەكشەكردن 

وا دەكات دوژمنكارییەكانی سۆڤیەت بچێتە شوێنێكی تر! 
 ( ڕایگەیاند:  كنێدی   ، یۆلیۆ  بیستوپێنجی  لە  وتەیەكدا  لە 
هەرگیز ڕێگە نادەین شیوعییەكان لە بەرلین دەرمان بكەن، چ 
بە ڕێگەی دبلۆماسی، یان بە ڕێگەی هێز(. بۆ بەهێزكردنی ئەو 
لێدوانانەشی سەرۆك داوای لە كۆنگرێس كرد بودجەی بەرگری 
بكات،  سەرپشكی  بكات  و  زیاد  دۆالر  ملیار   )3.2( بڕی  بە 
لە بانگهێشتكردنی هێزی یەدەگ لە كاتی پێویست. هەروەها 
بەرنامەیەكی  دانانی  بۆ  تریش  دۆالری  ملیۆن   )207( بڕی 
گەالنی  ئامادەكردنی  ئەتۆمی  و  هەڕەشەی  لە  خۆپاراستن 

ئەمەریكا بۆ هەرهێرشێكی ئەتۆمیی كتوپڕ لە داهاتوودا.
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ــشــت ئــــەو هـــەڕەشـــە  و ڕووبــــەڕووبــــوونــــەوە  ــەپ ل
بۆمبێكی  ـــــاوا،  ڕۆژئ بــۆ  خــرۆشــۆف  دوژمــنــكــاریــیــانــەی 
ــوو،  ــەب ــەی ســۆڤــیــەتــیــدا ه ــل ــكــراو لــەپــشــتــی كــوت ــت ــی تــەوق
هاوواڵتیانی  زۆرەی  ڕێژە  ئەو  جێهێشتنی  بەدیایكراویش 
و  نیگەرانی   مــایــەی  بــبــووە  كــە  ــــەاڵت،  ڕۆژه ئەڵمانیای 
دڵەڕاوكـێ ، چونكە لە سااڵنی نێوان 1949  و ناوەڕاستی 
ئەڵمانیای  لە  کــەس  ملیۆن   )2.7( نزیكەی  شەستەكان 
كرد.  كۆچیان  ڕۆژئـــاوا  ئەڵمانیای  ــەرەو  ب ڕۆژهــەاڵتــەوە 
دانیشتووانی  ژمـــارەی  بــەرامــبــەر ســەرجــەم  لــە  ئــەمــەش 
بەرلینەوە  ڕێگەی  لە  زۆربەشیان  ئێرلەندەیە،  كۆماری 
ڕاددەی شەرمەزاربوون  تا  كێشەیە  ئەو  دەكرد.  كۆچیان 
بچووك  ڕۆژهــەاڵتــی  ئەڵمانیای  حكومەتی  شاییستەیی 
سەركردەكەشیان  بوو،  مۆسكۆ  بە  سەر  كە  ــردەوە.  دەك
ژمارە  ئەو  كۆچكردنی  بەهۆی  بوو.  ئالبرمیشیت(  )فالتر 
هاوینی  نــاوەڕاســتــی  لــە  ڕۆژانــــە،  دانــیــشــتــووان  زۆرەی 
بە  دەستیكرد  لەناكاو  ڕۆژهەاڵت  ئەڵمانیای   1961 ساڵی 
دروستكردنی بەربەست بە تەل  سنوورەكانی داخست بۆ 
پێشوەكەی  پایتەختە  لە  سۆڤیەتی  كەرتی  جیاكردنەوەی 
ئەو  هــەرزوو  دواتر  ڕۆژئــاوا.  كەرتەكانی  لەگەڵ  ئەڵمانیا 
بە  هەمیشەیی  و  شــوورایــەكــی  ــووە  ب كاتییە  بەربەستە 
پاسەوان  و چەكداران داپۆشرا. بەمەش ئەو شوورایە بوە 
ئەورووپا  دابەشكردنی  بۆ  ناشیرین  قێزەون  و  ڕەمزێکی 

بەسەر كوتلەی ڕۆژ ئاوا  و كوتلەی شیوعییەكان.
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جەنگ،  لە  خـــۆالدان  مایەی  بــووە  كــارە  ئــەو  بێگومان 
خرۆشۆفیش توانیی پشتیوانی لە ئەڵمانیای دیموكرات بكات 
بە جۆرێك، كە مانەوەی خۆی بپارێزت. كنێدیش لە وتەیەكیدا 
وتی: )ئەوە چارەسەرێكی گونجاو نییە، بەاڵم زۆر باشترە لە 
جەنگ(. خۆشبەختانە سەرۆكەكەی ئەمەریكا نەكەوتە بەر 
فشاری پرسیارێكی جەوهەریی ئەمەریكییەكان )ئایا بەرلین 
شاییستەی ئەوەیە بچینە ناو جەنگێك، كە بەدڵنیایەوە دەیان 

ملیۆن كەس دەبنە قوربانی؟(. 
ژمارەیەكی زۆر لە چاودێر  و سیاسەتمەدارانی جیهانی 
بایەخیان بەو پێشبڕكێیەی نێوان مۆسكۆ  و واشنتۆن دەدا 
بەتایبەتی لەماوەی قەیرانەكان. زۆربەی ئەو كەسانەش لە 
كوانووی  هەمیشە  كە  دەكەوتن،  بەدیار  سێیمەوە  جیهانی 
بــوو.  شــۆڕشــەكــان  و سەرهەڵدانی  تــونــدڕەوەكــان   بــزاڤــە 
بە  ئەفریقیا  سەربەخۆبوونی  ڕاددەیــــەك  تــا  هــەرچــەنــدە 
شێوەیەكی ئاسان كۆتاییهات  و تەنیا لە ساڵی 1960 نزیكەی 
16 دەوڵەت سەربەخۆییان وەرگرت. بەاڵم كۆتاییهێنان بە 
دۆخە ئاڵۆزەكەی بەلژیكا لە كۆنگۆ لەو ساڵەدا بووە هۆی 
هەردوو  لەنێوان  تر  ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  بەرپابوونی 
هونەرییەكانی  و  جبەخانە   سۆڤیەت  كاتێك  چونكە  زلهێز، 
لومومبا  باتریس  پشتیوانیكردنی  بۆ  كرد  كۆنگۆ  ڕەوانــەی 
الولید. ئەمەریكاش لە هەمان كاتدا چەند یەكەیەكی ڕەوانەكرد 
بۆ لەناوبردنی لۆمومبا، كە خۆی بۆ شەڕێك ئامادە دەكرد. 
ئەمەریكییەكان  بوو،  توندڕەو  ناسیۆنالیستێکی  لۆمبومبا 
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بیانوویەكیش  وەك  و  دادەنــا   مەترسیداریان  كەسێكی  بە 
 1961 ساڵی  لە  واڵتە،  لەو  سۆڤیەتی  دەستتێوەردانی  بۆ 
لۆمبامبایان كوشت.  ئەمەریكا  بە  هێزەكانی كۆنگۆی سەر 
بەمەش توانییان سەركەوتن بەدەست بهێنن. لە هەمان كات 
 و ساتدا جۆزێڤ مۆبوتو پەیدابوو، كە لەالیەن ئەمەریكاوە 
پشتیوانی لێدەكرا. جۆزێڤ كەسێكی ژیربوو توانیی دەست 
بەم جۆرە  بگرێت.  مەنگۆلیادا  نوێیەكەی  بەسەر حكومەتە 
ئەمەریكا توانیی سنوورێك بۆ خەونەكانی سۆڤیەت دابنێت 
لە ئەفریقیای ناوەڕاست. هەرچەندە باجی ئەو سیاسەتەی 
پارچەپارچەی  ملمالنێكان  كە  درا،  هــەژارەكــان  واڵتــە  بە 

كردبوون.
هیندی- دووبــارە  و شەستەكاندا  پەنجاكان   كۆتایی  لە 
چینی كەوتەوە بەر لێشاوی ملمالنێیەكی توندی ناوچەكە لە 
باشووری ڤێتنام. ڕژێمەكەی )نەجو دینە دیم(، كە لەالیەن 
بەرفراوان  شێوەیەكی  بە  لێدەكرا،  پشتیوانی  ئەمەریكاوە 
چونكە  دەجەنگا.  نیشتمانیدا  ئازادیخوازی  بــەرەی  لەگەڵ 
هەڕەشەی لە مانەوەی دەكرد  و لەالیەن هێزەكانی باكووری 
و    1961 سااڵنی  لە  دەكــران.  پشتیوانی  شیوعی  ڤێتنامی 
1962 كنێدی تا ڕاددەیەكی زۆر پشتیوانیی سەربازی بۆ 
رژێمەكەی نەجو زیاد كرد. زیاتر لە دە هەزار ڕاوێژكاری 
ئەمەریكی ڕەوانەكران بۆ یارمەتیدانی دیم بۆ تێكشكاندنی 
كە  دەبــران.  ناو  كونگ(  )ئەلفین  جەنگاوەرانی  بە  ئەوانەی 
ئەوكاتە كۆنتڕۆڵی نیوەی واڵت  و دانیشتووانی باشووری 
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ڤێتنامیان كردبوو. لە هەمان كاتیشدا بزووتنەوەی )یاشیت 
الو(ی شیوعی لە الوسی دراوسێ   و بە پشتیوانیی لۆجستی 
باكووری ڤێتنام  و یەكێتیی سۆڤیەت، زۆر نزیك ببووه وە 
)فینتیان(ی  لــە  بــە زەبـــری هێز  لــە وەرگــرتــنــی دەســـەاڵت 
پایتەخت. لە دیسەمبەری ساڵی 1960 لە كۆبوونەوه یەكی 
بە  ئەیزنهاوەر  سپی،  كۆشكی  لە  دەســەاڵت  گواستنەوەی 
كلیلی  الوس  كە  ڕاگەیاند:  تازەهەڵبژێردراوی  سەرۆكی 
ئاسیایە(.  ڕۆژهەاڵتی  باشووری  ناوچەی  هەموو  ئێستای 
هەروەها ڕەشبینانە هۆشداری دا گەر پێویست بكات هێزی 
سەربازی ڕەوانە بكرێت لە داهاتوویەكی نزیكدا بۆئەوەی 

ڕێگە بگیرێت لە سەركەوتنی بزووتنەوەكەی الو.

قەیرانی مووشەكه  كوبییه کان  و دەرهاویشتەكانی
دڵەڕاوكێ  زۆرترین  مایەی  ببووە  كە  ناوچەیەی،  ئەو 
لەو كاتەدا، كوبا  نیگەرانی الی ویالیەتە یەكگرتووەكان    و 
بوو. ئەو واڵتە دورگەیەكە دەكەوێتە دووری 90 میل الی 
نیشتمانیی  شۆڕشگێرێكی  )كاسترۆ(  فلۆریدا.  باشووری 
زەبری  بە  بــوو،  كاریزمایی  كەسایەتییەكی  خوێنگەرم  و 
ڕێگەی  لە  ئەویش  دەســەاڵت.  گەیشتبووە  هاڤانا  لە  چەك 
سیبیرا  سەختەكانی  چیا  لە  چەكدارەكەی  میلیشیا  بنكەی 
باتیستا  فولهنسیو  دیكتاتۆر  ڕووخاندنی  دوای  مایسترا. 
لەالیەن جەماوەرەوە، كە هاوپەیمانی ویالیەتەیەكگرتوەكان 
بوو، ناچار كرا واڵت جێبهێڵت. كاسترۆ خێرا دەستی كرد 



163جەنگی سارد

بەرنامەیەكی شۆڕشگێڕی چڕوپڕ  و سووربوو  دانانی  بە 
لەسەر ئازادكردنی كوبا، هەروەها دەیویست چیتر پشت بە 
ئابووری و سیاسییەوە. هەر  لەڕووی  نەبەستێت  ئەمەریكا 
لە سەرەتاوە ئیدارەی ئەیزنهاوەر بەگومانەوە سەیری ئەو 
هێزێكی  بە  بۆیە  دەكــرد،  ڕیشەدارەی  شۆڕشگێڕە  گەنجە 
زۆرەوە بەرەنگاری پەالمارەكانی شۆڕشی كوبی بۆ سەر 
لەكۆتاییشدا  بـــووەوە.  ئەمەریكییەكان  سامانی  و  موڵك  
دوو  ئەمەش  شكایەوە.  سۆڤیەتدا  یەكێتیی  بەالی  كاسترۆ 
هۆكاری هەبوو: یەكێكیان بەهۆی دوژمنایەتی  و ڕق  و كینەی 
بەرامبەر ئەمەریكا. دووەمیش بەهۆی مەیلە ئایدیۆلۆژییەكەی 
ئابووری  پشتیوانیی  لە  پێشوازی  كاسترۆ  کۆمۆنیزم.  بۆ 
 و دبلۆماسیی سۆڤیەت كرد. خرۆشۆفیش لە الی خۆیەوە 
هەلێكی بۆ ڕەخسا تا ڕكابەرە سەرەكییەكەی پێ  بێزاربكات. 
دبلۆماسییەت  و بازرگانییەكی پتەو لەنێوان مۆسكۆ و هاڤانا 
دەستیپێكرد. ئەیزنهاور گەمارۆیەكی بازرگانی خستە سەر 
كوبا  و  هاوردەكردنی شەكری كوبای بۆ ناو بازاڕەكانی 
ناوەندی  هەواڵگری  ڕێگەی  لە  هەروەها  ڕاگرت.  ئەمەریكا 
كودەتایەكی ڕێكخست بۆ تیرۆركردنی كاسترۆ. ئەیزنهاوەر 
پشتیوانیی لە گرووپێكی چەكداریی دوورخراوی كوبی كرد  
و مەشق  و ڕاهێنانیان پێكردن بۆ ئەوەی لە داهاتوو ببنە 
هەڵمەتی  لە  كاسترۆ.  دژی  لە  بهێنێت  بەكاریان  و  هێزێك  
كنێدی   1960 ســاڵــی  ســەرۆكــایــەتــیــیــەكــەی  هــەڵــبــژاردنــە 
بەتوندی جەختی لەسەر كێشەی كوبا كردەوە  و كاسترۆی 
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بە سەرچاوەی مەترسییەكی گەورە وەسف كرد  و بەتوندی 
ئیم  ریتشارد  جێگرەكەی  ئەیزنهاوەر  و  سەر  هێرشیكردە 
هەڵبژاردنەكان(  لە  بوو  سەرەكی  )ڕكابەری  كە  نیكسۆن، 
)شوێنكەوتووانی   بەدیاركەوتنی  بە  داوە  ڕێگەیان  چونكە 
شیوعییه ت بۆ بەردەم دەرگاكانمان(. دوای سەركەوتنیشی 
كنێدی  ئەیزنهاور  نۆڤەمبەر،  مانگی  لە  هەڵبژاردنەكان  لە 
هاندا بۆ فراوانكردنی بەرنامەی )دوورخستنەوە-نەفیكردن(. 
بەخۆماڵیكردنی  لەسەر  كاسترۆش  لە  تۆڵەسەندنەوە  بۆ 
پەیوەندییەكانی  پتەوكردنی  ئەمەریكییەكان  و  كۆمپانیا 
لەگەڵ سۆڤیەت، ئیدارەی ئەیزنهاوەر لە دواڕۆژەكانیدا، لە 
یەنایەری ساڵی 1961 پەیوەندییە دبلۆماسییەكانی لەگەڵ 

كوبا بڕی.
هەتاهەتایی،  شێوەیەكی  بە  كاسترۆ  بە  كۆتاییهێنان  بۆ 
كنێدی گڵۆپی سەوزی هەڵكرد بۆ دەستپێكردنی ئەو پرۆسە 
بەرازەكان(  )كەنداوی  داگیكردنی  بە  كارەساتباراوییەی، كە 
ناسرا. بیرۆكەی ئەو پرۆسەیە لەسەر ئەو باوەڕە دانرابوو، 
گوایە كاسترۆ تەنیا لەناو جەماوەرێكی كەم خۆشەویستە  و 
هەركاتێك ئەو جەنگاوەرانەی ئەمەریكا مەشقی پێكردبوون، 
ئیدی  پێكرد،  دەستیان  دەبوو  كەس   )1400( ژمارەیان  كە 
دیكتاتۆری  بە حوكمی  ڕادەپەڕێت  و كۆتایی  یەكسەر كوبا 
شیوعی دەهێنرێت. بەاڵم دەرچوو ئەوە پالنێكی گاڵتەجاڕانە 
هێزەكانی  ڕۆژ  دوو  دوای  تەنیا  چونكە  بـــوو.  الواز   و 
لێدەژیان،  دوورخراوەكانی  بچووكەی  پارچە  ئەو  كاسترۆ 
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سیاسیی  گورزێكی  بەمەش  دەركــرد.  ئەوانی  گەمارۆیدا  و 
ماوەی  سەرەتای  لە  كە  كــەوت،  كنێدی  بەر  شەرمەزارانە 
ئەو  ســەربــاری  ــەاڵم  ب ــوو.  ب سەرۆكایەتییەكەیدا  یەكەمی 
ڕیسوابوونە، هێشتا سەرۆك نەیتوانی خۆی لەو هاوكێشەیە 
بدزێتەوە، ئەویش بوونی یەكێتیی سۆڤیەت بوو لەو پنتەی 
نهێنی  هەڵمەتێكی  فەرمانیكرد  پاشان  ڕۆژئـــاوا.  نیوەگۆی 
بكرێت بۆ باڵوكردنەوەی دڵەڕاوكێ   و نیگەرانی لە حوكمی 
كاتیشدا  هەمان  لە  ناوچەكە.  ڕەوشــی  تێكدانی  كاسترۆ  و 
سپی،  كۆشكی  ڕەزامەندی  بە  ناوەندی  هەوڵگریی  دەزگای 
زنجیرەیەك پالنی سەیری بۆ تیرۆركردنی ڕابەرە مەزنەكەی 
كوبا داڕشت. دوای ئەو هەموو ڕوودانەوانەش كاسترۆ لە 
ئێستا  تا  ویالیەتەیەكگرتووەكان  )ئەگەر  وتــی:  وتەیەكیدا 
ئەوا  نەكردبا،  كوبا  شۆڕشی  لەناوبردنی  لەسەر  پێداگری 

قەیرانی ئۆكتۆربەریش هەر لە بنچینەدا ڕووی نەدەدا(.
قەیرانی مووشەكەكانی كوبا  بە  كە  ئۆكتۆبەر،  قەیرانی 
سۆڤیەتی- ڕووبەڕووبوونەوەی  ترسناكترین  بەناوبانگە. 
قەیرانە  ئــەو  ســارد.  جەنگی  درێــژایــی  بە  بــوو  ئەمەریكی 
بكەونە  جیهانیش  هەموو  و  زلهێزەكە   هـــەردوو  وایــكــرد 
چــواردەی  لە  قەیرانە  ئەو  ئەتۆمییەوە.  جەنگی  چاڵی  ناو 
ئۆكتۆبەری ساڵی 1962 سەریهەڵدا. كاتێك كە فڕۆكەكانی 
)یو 2(  و، پشكنەر چەند وێنەیەكی فۆتۆگرافیی مووشەكی 
كه ممەودای گرتبوو، كە هێشتا لەژێر دروستكردندا بوون 
خستە  فۆتۆگرافی  بەڵگەی  هەواڵگری  دەزگــای  كوبا.  لە 
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بەردەم سەرۆك، كە بواری بۆ هیچ مشتومڕ  و گومانێك 
نەهێشتەوە  و جەختیان لەوە دەكردەوە، كە مووشەكەكانی 
یەكێتیی سۆڤیەت لە كوبا دانراون. ئەو بەڵگەیە ئاماژەیەك 
نزیكەی  كوبا  بەڕاستی  چونكە  مەترسی،  هاتنی  بە  بوو 
سۆڤیەت  یەكێتیی  لە  بالیستیی  مووشەكی   32 بۆ   16
 2200 دەگەیشتە  هەریەكێكیان  مــەودای  كە  وەرگرتبوو. 
دەزگای  میل.  دەگەیشتە 1020  كورتیش  مەودای  و  میل  
هەڵسەنگاندنەكانی  ــاری  و  ــی زان بــەگــوێــرەی  هــەواڵــگــری 
هەفتەدا  یەك  ماوەی  لە  مووشەكانە  ئەو  پێیوابوو،  خۆی 
ئامادە دەبن  و هەركاتێك )كاڵوەی ئەتۆمی( بۆ دانرا، ئەوا 
دەتوانێت زیاتر لە )80( ملیۆن كەس بكاتە قوربانی. ئەگەر 
زیان  بێگومان  هەڵبدرێت،  ئەمەریكا  گەورەكانی  شارە  بۆ 
ئەو  كنێدی  لێدەكەوێتەوە.  زۆری  یەكجار  زەرەرێــكــی   و 
بۆ  دانــا  گــەورە  هەڕەشەیەكی  بە  ترسناكەی  پێشكەوتنە 
لە  جێبەجێكاری  لیژنەیەكی  ویالیەتەیەكگرتوەكان.  سەر 
ئەنجوومەنی ئاساییشی نەتەوەیی پێكهێنا تا ڕێنمایی بكەن 
 و كۆدەنگییەكیش پەیدا بكەن،  بۆ هەربریارێك لە داهاتوو 
دەیزانی  ســەرۆك  چونكە  هەستیارە.  پرسە  ئــەو  لەسەر 
سەرۆك   بدات.  بڕیارە  جۆرە  ئەو  ناچاردەبێت  زوانە  بەم 
لەسەر  بوون  كۆك  لەسەرەتاوە  هەر  نزیكەكانی  بازنە  و 
پەسەندنەكردنی دۆخی مووشەكی ئەتۆمی لە كوبا  و پاشان 
ببووە  ترسناكەكەی  پرسیارە  بــەاڵم  البدرێت.  خێرا  هەر 
پەیوەستبوو  لیژنەی جێبەجێكار،  كۆبوونەوەكانی  تەوەری 
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بە گرتنەبەری ڕێكاری پێویست بۆ بەدیهێنانی ئەو ویستە، 
بێئەوەی ملمالنێی ئەتۆمی بەرپابێت.

بۆچی خرۆشۆف سەركێشییەكی لەو جۆرەی كرد؟ ئەو 
بەڵگانەی ئێستا لە بەردەستدان ئاماژە بەوە دەكەن، كە لە 
بڕیاریداوە  ڕووسیا،  سەركردەكەی   1962 ساڵی  مایۆی 
ئەتۆمی  مووشەكی  باڵوكردنەوەی  بۆ  ترسناك  مانۆڕێكی 
یەكەمیان:  پاڵنەرێك،  چەند  بەهۆی   ئەنجامبدات،  كوبا  لە 
هەوڵیدەدا ویالیەتە یەكگرتوەكان كوبا داگیرنەكات  و پاشان 
یەكێتیی  بەالی  دەیەوێت  كە  بكات،  رژێمە  لەو  پارێزگاری 
لەو  خۆی  دەتوانێت  هەنگاوەش  بەو  بشكێتەوە.  سۆڤیەتدا 
ڕووبەڕووبوونەوەیە البدات، كە چین دەیەوێت بیسەپێنێت 
وەك  بگەڕێنێتەوە  كرملین  مێژوویەكەی  پێگە  دووبــارە   و 
شۆڕشگێڕە  هێزە  بۆ  ئایدیۆلۆژی  سەربازی  و  قیبلەنمای 
سۆسیالیستەکان لە هەموو جیهان. جگە لەوانەش، فاكتەرێكی 
شۆڕشی  پێیوابوو  خرۆشۆف  ئەوەبوو،  گرنگتریش  لەوە 
بۆشایی  پڕكردنەوەی  بۆ  لەبارە  هەلێكی  هاوچەرخ  كوبای 
سۆڤیەت   یەكێتیی  لەنێوان  كە  مووشەكەكان،  پانوبەرینی 
وتی:  وتەیەكیدا  لە  خرۆشۆف  دواتــر  هەیە،  ئەمەریكادا  و 
ئەمەریكییەكان واڵتەكەمانیان بە بنكەی سەربازی تەنیوە  و 
بە چەكی ئەتۆمی هەڕەشەمان لێدەكەن. ئێستا ئاڕاستەكردنی 
مووشەكی دوژمن بەرامبەر واڵتەكەیان چ مانایەكی هەیە بۆ 
دەمانەوێت  تەنیا  ناكەین،  ئەوتۆ  شتێكی  هیچ  ئێمە  ئــەوان، 

كەمێك لەو تاڵییە بچێژن، كە بە ئێمەیان داوە.
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لە سۆنگەی رووداوەكانی ساڵی 1962  و ئەو بۆشاییە 
مووشەكییەی لەنێوان ئەمەریكا  و سۆڤیەتدا هەبوو لەڕووی 
)كاڵوەی ئەتۆمی( بە ڕاددەی )17( بەرامبەر بە )1(. ئێستا 
مووشەكە كوبییەكانی خرۆشۆف، دەیتوانی سێ ئەوەندە، 
یان سێ  جار زیاتر لە ژمارەی كاڵوەی مووشەكی توانای 
لێدانی ئامانجە ئەمەریكییەكانی هەبێت. لەڕووی دەروونی 
 و سیاسییشەوە ئەگەر نەڵێن ستراتیژییش، ئەو مووشەكانە 
دەیانتوانی گۆڕانكاری لە ئالیەتی پەیوەندیی نێوان هەردوو 

زلهێزەكە دروستبكات.
لەالیەن  كرملین  پێشنیازەكەی  پەسەندكردنی  دوای 
بەبێدەنگی  سۆڤیەتییەكان  یــۆنــیــۆ،  مــانــگــی  ــە  ل ــاوە  ــوب ك
دەستیانكرد بە ناردنی هێزی سەربازی بۆ دوورگەكە. جگە 
لە دانانی جۆری مووشەكی كەممەودا وەك ئەوەی پالنی 
ئاسمانی( )زەمینی  و  مووشەكی  مۆسكۆ  دارێژرابوو،  بۆ 
ی، بۆ پاراستنی ئەو شوێنانە دا بە كوبا.   هەروەها 42 
هاوەنی سووك لە جۆری ئای ئال 28  و 42 فڕۆكەی ڕێگر 
لە جۆری میگ 21  و 42 هەزار سەربازیش. ئەوەی الی 
چاودێرانی ئەمەریكا لەو كاتەدا دەزانرا، ئەوەبوو هێزەكانی 
چەكدار  تەكتیكی  و  ئەتۆمی   چەكی  بە  كوبا  لە  سۆڤیەت 
چەكانە  ئەو  پێدرابوو،  ڕێگەیان  فەرماندەكانیش  كرابوون. 
لە كاتی پێویست بەكاربهێنن. لە كاتێكدا ئەگەر دوورگەكە 
دوای  ئەمەریكاوە.  لەالیەن  بــووه وە،  داگیركاری  تووشی 
ئەتۆمیی  چەكی  نۆ  كە  زانــی،  بــەوەی  ماكنمارا  دەیە  یەك 
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وتی:)   1962 ساڵی  لە  بۆیە  هەبوون،  كوبادا  لە  تەكتیكی 
ئەمەریكا  ئەگەر  وایە  مانای  بوە،  ترسناك  كارێكی  ئەوە 
ئەو كارەی ئەنجامبدایە، ئەوا ئەگەری بەرپابوونی جەنگی 

ئەتۆمی هەبوو(.
ــردن یــەكــێــك بـــوو لــەو  ــرك ــی لــەڕاســتــیــدا بـــــژاردەی داگ
بژاردانەی لەئارادبوون لیژنەكەی كنێدی بۆ هەڵسەنگاندنی 
كوبا  داگــیــركــردنــی  هــەرچــەنــدە  پێكیهێنابوو.  ــە  دۆخــەك
پشتیوانی لێدەكرا، وەك چۆن پشتیوانی لە لێدانی گورزێكی 
ئاسمانیی سنووردار بۆ لەناوبردنی مووشەكەكان هەبوو، 
بەاڵم  هاوبەش،  ئەركانی  دەستەی  لەالیەن  بەتایبەتییش 
هەڵبژارد،  كەممەترسیتری  و  ئاسانتر  ڕێچكەیەكی  كنێدی 
ئەویش ئەوەیە گەمارۆی دەریایی بخاتە سەر كوبا. تا ڕێگە 
لە گەیشتنی هەر بارێكی سەربازی بگرێت بۆ دوورگەكە. 
تەلەفزیۆنی  لە  كنێدی  سەرۆك  ئۆكتۆبەر  بیستودووی  لە 
نیشتمانی دەركەوت بۆ ئەوەی ڕاددەی مەترسییەكانی ئەو 
هەڕەشە  و گەمارۆ دەریاییەی سەر كوبا بۆ گەلی ئەمەریكا 
هەر  ئەگەر  لەوەشكردەوە،  جەختی  كنێدی  ڕوونبكاتەوە. 
بۆ  هەڵبدرێت  هەرئامانجێك  ــەرەو  ب كوبی  مووشەكێكی 
ویالیەتەیەكگرتوەكان  بێگومان  ڕۆژئاوا،  زەویی  نیوەگۆی 
ئەو كارە بە هێرشێك دادەنێت لەالیەن سۆڤیەتەوە  و تۆڵەی 
سۆڤیەت  وەاڵمــی  شێوەش  هەمان  بە  دەكــاتــەوە  و  خۆی 
دروستكەرانی  ئۆكتۆبەر،  بیستوچواری  لــە  ــــەوە.  دەدات
هەناسەیەكیان  بەئاسوودەیی  ئەمەریكا  سیاسەتەكانی 
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هەڵمژی، كاتێك زانییان كەشتیە سۆڤیەتییەكان لەسەر هێڵی 
گەمارۆكە وەستاون. بەمەش هەموو الیەك دووركەوتنەوە 
جێگەی  بووبووە  كە  حەتمی،  ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  لە 

ترس بۆ هەمووان.
ئەو  لــەبــارەی  )ڕاســـك(  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزیـــری 
تۆ  دەڵێت:  كە  هەیە،  بەناوبانگی  وتەیەكی  هەڵوێستەوە 
بیرنەچێت،  ئــەوەت  دەگوازیتەوە.  من  وتەكانی  ئێستا  كە 
جار  یەكەم  ئــەوان  بووینەوە  یەكتر  ڕووبـــەڕووی  كاتێك 

پاشەكشەیان كرد.
بەاڵم  هات.  كۆتایی  قەیرانەكە  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی 
كنێدی هێزی ئەتۆمیی ستراتیژی ئەمەریكی خستە حاڵەتی 
لە  كە  گوتارێكیدا،  لە  خرۆشۆف  دواتــر  ئامادەباشییەوە. 
بیستوشەشی ئۆكتۆبەر بۆ كنێدی ڕەوانەكرا، ئامادەیی خۆی 
ئیدانەی  هەرچەندە  چارەسەرێك،  بە  گەیشتن  بۆ  دەربڕی 
گەمارۆ دەریاییەكەی سەر كوبای كرد  و بە كارێكی هەڵەی 
وەسفكرد، بەاڵم ئامادەیی نیشاندا بۆ البردنی مووشەكەكان 
داگیرنەكردنی  بەڵێنیدا  ئەمەریكا  لەبەرامبەریشدا  كوبا.  لە 
دوورگەكە بدات. كەچی ڕۆژی دواتر خرۆشۆف لە گوتارێكی 
زیاتر  ڕووسیای  دوژمنایەتیی  كتوپڕ  شێوەیەكی  بە  تریدا 
نیشاندا  و داوای لەناوبردنی مووشەكی جۆبیتری ئەمەریكی 
كرد لە توركیا. ئەو مووشەكانە لەو ساڵەدا ئامادەكرابوون 

بۆ كاركردن.
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ــەوەدا  ئ چركەساتی  لــە  ئۆكتۆبەر،  بیستوهەشتی  لــە 
بووین دۆخەكە لەژێر كۆنتڕۆڵ دەربچێت، بەاڵم نوێنەرانی 
ــدا  ــەوێ ــی  و ل ــی كــات ــك هــــــەردووال گــەیــشــتــنــە چــارەســەرێ
كۆتاییهێنان  بۆ  كرد  پێشنیازێكی  ویالیەتەیەكگرتووەكان 
بەو دۆخە. ڕۆبرت ئێف كنێدی )برای سەرۆك كنێدی(  و 
جێگری گشتی رۆڵێكی سەرەكی گێڕا لەو مەسەلەیە، كە لە 
دروست  خرۆشۆف  یەكەمی  گوتارەكەی  لەسەر  بنچینەدا 
سۆڤیەت  شێوە  بەم  كــرد.  پەسەندی  مۆسكۆش  بووبوو. 
ڕازی بوو بە البردنی مووشەكەكان لە كوبا. ئەمەریكاش لە 
الی خۆیەوە بەڵێنی داگیرنەكردنی دوورگەكەی دا. پاشان 
ڕێککەوتنی  بەرینەكەی  پان  و  هێڵە  هــەرزوو  خرۆشۆف 
نێوانیانی لە گوتارێكی ڕادیۆییدا ئاشكراكرد. خرۆشۆف، لە 
نامەیەكی تایبەتییشدا بۆ كنێدی ئاماژەی بە تێگەیشتنی خۆی 
توركیا،  لە  جۆبیتر  مووشەكی  الدانی  لەبەرامبەر  كردبوو 
كە ڕەگەزێكی سەرەكیی ڕێککەوتنەكە بوو. ئەمەش بەپێی 
سۆڤیەتی  نوێنەرەكەی  بە  كنێدی  ڕۆبــرت  بەڵێنانەی  ئەو 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  پێداگریی  بــەهــۆی  ــەاڵم  ب داوە، 
دووبارە  توركیا،  لە  جۆبیتر  مووشەكی  النەبردنی  لەسەر 
ناكۆكی سەری هەڵدایەوە. چونكە ئەو مووشەكانە لەڕووی 
باكووری  هاوپەیمانیی  كۆنتڕۆڵی  لەژێر  ڕێكخستنیانەوە 

ئەفریقیادا بوو نەك ئەمەریكا.
 بە درێژایی چوار دەیەی ڕابردوو، توێژەر  و ڕاڤەكاره ه  
بەتوندی  حكومی  پێشووی  بەرپرسانی  سیاسییەکان  و 
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مشتومڕیان لەسەر هەموو الیەنێكی ئەو هەڵوێستە دەكرد، 
زۆرجاریش  بــوو.  كارەساتێك  بەرپابوونی  هۆكاری  كە 
ــی  و  ــاڕوون )ن لــەســەر  زۆر  ــی  ــەك ڕاددەی تــا  حوكمەكانیان 
هەندێك  چونكە  بونیادنراوە.  لەیەكتری  لێكتێنەگەیشتن( 
كەس دەستخۆشییان لە سەرۆك دەكرد لەسەر ئیدارەدانی 
هەندێك  تــوڕەبــوونــەكــانــی،  كۆنتڕۆڵكردنی  و  قەیرانەكە  
كەسیش لۆمەیان دەكرد. چونكە ئامادەبوو جەنگێكی ئەتۆمی 
هەڵبگیرسێنێت  و ببێتە مایەی گیانلەدەستدانی ملیۆنان كەس 
لە ئەمەریكا  و سۆڤیەت  و كوبا  و ئەورووپیەكانیش. ئەمەش 
هیچ  لەكۆتاییدا  كە  مــووشــەك،  هەندێك  بەهۆی  هەموو 
ئەتۆمی  تەرازووی  جەوهەری  لە  ئەوتۆی  گۆڕانكارییەكی 
ئەمەریكا  دەرەوەی  پێشووی  وەزیــری  دواتر  نەدەگۆڕی. 
لیژنەی  كۆبوونەوەكانی  ئامادەی  كە  ئەتشیستون(،  )دین 
جێبەجێكار بوو، سەركەوتنی كنێدی لەو قەیرانەدا تەنیا بۆ 

)هەبوونی چانس( گەڕاندەوە.
ڕەنگە ئەوە كۆتاییەكی گونجاو بێت بۆ هەموو قەیرانەكە، 
بەتایبەتی كاتێك، كە دەزانین تا چ ڕادەیەك جیهان كەوتبووە 
 .1962 ئۆكتۆبەری  لە  ئەتۆمی  جەنگێكی  لێواری  ســەر 
ئاگایی  بەهۆی  كە  بنرێت،  بــەوەدا  دان  پێویستە  هەروەها 
لەالیەن  ــەی  زۆران فشارە  ئەو  بەرامبەر  كنێدی  ژیریی   و 
داوای  كە  بــوو،  لەسەری  سەربازییەكانییەوە  ڕاوێــژكــارە 
وەاڵمدانەوەیەكی توندیان دەكرد، ڕۆڵێكی گەورەی گێڕا لە 

كۆتایهێنان بەو قەیرانە بە شێوەیەكی ئاشتییانە.
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هاوشێوەی  كوبییەكان  مووشەكە  قەیرانی  بێگومان 
قەیرانی تایوان  و بەرلین، ناهاوسەنگیی ئەتۆمی لەو قۆناغەی 
لە  بڕیار  دروستكەرانی  ڕوونــتــركــردەوە.  ســارد  جەنگی 
ئەمەریكا هەستیان بە متمانەیەكی زۆر دەكرد، بە تواناكانی 
خۆیان، كە بتوانن سۆڤیەت ناچار بكەن، پاشەكشە بكات، لە 
هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەك. لەو سۆنگەیەوە ئاستبەرزیی 
ئەمەش  براوە.  كارتێكی  لە  بریتیبوو  واڵتەكەیان  ئەتۆمیی 
ئەو ڕاستییەی سەلماند، كە هەریەك لە مۆسكۆ  و واشنتۆن 
ئــەوەشــدا  لــەگــەڵ  كەچی  پێكردبوو.  دركــیــان  ــەواوی  ــەت ب
هەردووال دەیانزانی ئەو سەركەوتنە گەورەیەی ئەمەریكا 
لە مەسەلەی ئەتۆم، دیاردەیەكی كاتییە. چونكە شارەزایانی 
سۆڤیەتییەكانیش  كردبوو،  ئەوەیان  پێشبینیی  ئەمەریكی 
توانای  ڕێــژەیــی  شێوەیەكی  بە  نزیكدا  داهاتوویەكی  لە 
الی  لە  سۆڤیەتییەكانیش  هەیە.  ئەتۆمییان  بەرهەمهێنانی 
خۆیانەوە سووربوون لەسەر ئەنجامدانی ئەو كارە بەوپەڕی 
)فاسیلی  ڕووسیا  دەرەوەی  وەزیــری  جێگری  خێراییەوە. 
كوزنتزوف( دبلۆماتێكی ئەمەریكی ئاگادار كردەوەو، وتی: 
)ناتوانن جارێكی تر ئەو كارە لەگەڵ ئێمەدا بكەن(. ئەمەش 
دواتر بووە بنچینەیەكی سەرەكی بۆ سیاسەتەكانی سۆڤیەت 

بەرامبەر ئەمەریكا . 
مــۆســكــۆ، دوای مــەســەلــەی كــاریــبــی، دەســتــیــكــرد بە 
و  كەشتیگەل   بەهێزكردنی  ئەتۆمی  و  وزەی  زیادكردنی 
لە  مووشەكەكان.  بەرنامەی  باشتركردنی  و  فڕۆكەكان  
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نوێ   نەوەیەكی  بە  پەرەیدا  كەمدا  ساڵێكی  چەند  مــاوەی 
وایــدەكــرد  ئــەمــەش  كــەمــمــەودا.  بالیستی  مــووشــەكــی  لــە 
بتوانن گورزی زیانبەخش بە خاكی ئەمەریكا بگەیەنن، لە 
هەرملمالنێیەكی ئەتۆمی لە داهاتوو. هەر لەو كاتەوەی كنێدی 
خرۆشۆفی ناچار كرد، بەخێرایی لە كوبا بكشێتەوە، بووە 
هۆی گۆڕانكارییەكی هەمیشەیی لە هاوسەنگیی مەسەلەی 
كە  دەرهاویشتانەی،  ئەو  ئەتۆمییەکە  و  خۆپڕچەككردنە 
كایەوە.  هاتنە  ئەنجامی سروشتی جەنگی سارد  لە  دواتر 
ئەتۆمی،  توانایەكی  خاوەن  بوونە  هــەردووال  هەرئەوەندە 
بێگومان هەردووكیان دەیانتوانی زیان بەیەكتر بگەیەنن. بەاڵم 
پێیانوابوو  ئەتۆمی  ئەوەشدا چاودێرانی ستراتیژیی  لەگەڵ 
هیچ كامێكیان نیازی بەرپابوونی جەنگێكی ئەتۆمییان نییە ،  
خۆیان ناخەنە مەترسییەوە. لە الیەكی تریشه وه  پێیانوابوو، 
بە دەستەبەركردنی جبەخانەیەكی ئەتۆمیی زەبەالح لەالیەن 
هەردوو زلهێزەكە، ئاساییشی جیهان بەهێزتر و پارێزراوتر 
وێرانكەر،  ئەتۆمیی  ملمالنێیەكی  وایكرد  ئەمەش  دەبێت. 
لۆژیكی  كارێكی  بە  هــەردووالیــانــەوە  دید وبۆچوونی  لە 

سەیربكرێت .
كە  ئــەوەیــە،  شاییستەی  كــوبــا،  مووشەكیی  قەیرانی 
ســارددا  جەنگی  لە  گــۆڕانــكــاری  خاڵەكانی  لە  یەكێك  بە 
بەرپابوونی  تارمایی  الچوونی  دوای  چونكە  وەسفبكرێت، 
جەنگی ئەتۆمی، سەركردەكانی ئەمەریكا  و سۆڤیەت دركیان 
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بەوەكرد، كە چۆن خۆیان الداوە لە كارەساتێكی جەرگبڕ، لە 
ـ خێرا( لەنێوان كرملین   یۆنیۆی ساڵی 1963 )هێڵێكی گەرمـ 
و كۆشكی سپی بەسترا بۆ ئاسانكردنی پەیوەندیكردن بە 
یەكەوە لە كاتی قەیرانەكاندا. لە ئۆگەستی 1963ش هەریەك 
بەڵێننامەی  ویالیەتەیەكگرتووەكان  و  یەكێتیی سۆڤیەت   لە 
قەدەغەكردنی تاقیكردنەوەی ئەتۆمییان واژۆكرد، بەپێی ئەو 
ئەتۆمی  هەرتاقیكردنەوەیەكی  لە  دەگیرا  رێگە  بەڵێننامەیە 
مانگ  دوو  دوای  دەكــرێــن.  زەویـــدا  لەژێر  لــەوانــەی  جگە 
هەردووال واژۆیان لەسەر بڕیارێكی نەتەوەیەكگرتووەكان 
كرد، سەبارەت بە ڕێگەنەدان بە هەڵدانی چەكی ئەتۆمی بۆ 
بۆشایی ئاسمان . تەنانەت زمانی گوتاری هەردووال بەرەو 
هێمنی دەچوو. كنێدی لە گوتارێكیدا، كە لە زانكۆی ئەمەریكا 
پێویستە   ( دەڵێت:  تێیدا  خوێندیەوە  و   1963 یۆنیۆی  لە 
زیاتر بایەخ بە بەرژەوەندییە هاوبەشەكان  و فاكتەرەكانمان 
ئەم  هەیە(.  كێشەكانی  چارەسەركردنی  توانای  كە  بدەین، 

وتانەی بوونە جێگەی ڕەزامەندی الی خرۆشۆف .
لەسەر  خۆی  كاریگەریی  كوبا،  مووشەكییه كه ی  قەیرانە 
هاوپەیمانانی ڕۆژئاواش هەبوو، چونكە هەندێك لە هاوبەشانی 
بەتایبەتییش  ئەتڵەسی  و  باكووری  هاوپەیمانیی  لە  ئەمەریكا 
فەڕەنسا  و ئەڵمانیای ڕۆژئاوا، لەوەوە وانەیەك فێربووبوون، 
سەرووی  لە  خۆی  بەرژەوەندییەكانی  ئەمەریكا  هەمیشە  كە 
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هەموو شتێكەوەیە. تەنانەت گەر ئەورووپییه کان بكەونە پێشی 
قەیرانەكە  كاتی  لە  هەرچەندە   . جەنگ  هێڵەكانی  پێشەوەی 
بەتەواوی بە الی ئەمەریكادا شكانەوە  و زۆر دڵخۆشبوون بە 
نێوان ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا،  پەیوەندییەكانی  هێوربوونەوەی 
بــووبــووه وە،  كــەم  خۆیان  بە  متمانەیان  واڵتــانــە  ئــەو  ــەاڵم  ب
لەبری  چونكە  كنێدی،  ئیدارەی  تاكالیەنەكانی  بڕیارە  بەهۆی 
سەرۆكی  پێڕادەگەیەنرا.  بریاڕەكانیان  تەنیا  ڕاوێژپێكردنیان 
فەڕەنسا )شارل دیگۆل( ئەو كاتە ترسی لەوە هەبوو ڕۆژێك 
بەهەند  بۆچوونەكانی  بكرێت  و  فــەرامــۆش  فەرەنسا  بێت 
واڵتەكەی  ئاساییشی  وابوو  باوەڕی  هەروەها   . وەرنەگیرێن 
وەك واڵتانی تری ئەورووپا بەهۆی سیاسەتەكانی دەرەوەی 
بەرژەوەندییەكانی  بەپێی  نەك  دەبێت،  سەقامگیرتر  فەڕەنسا 
سەربەخۆی  ئەتۆمیی  هێزی  بەمەبەست  دیگۆل  ئەمەریكا. 
كە  لــەوەی،  دوورخستەوە  فەڕەنسای  پەرەپێدا  و  فەڕەنسی 
باكووری  هاوپەیمانیی  لە  بێت  سەربازی  هەیكەلێكی  تەنیا 
بە  دەستیكرد  دیگۆل  ئەمەریكا.  بۆ  ملكەچە  كە  ئەتڵەسی، 
لەدواییدا  ئەمەش  بۆن.  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  فراوانكردنی 
ناكۆكی  و دەرهاویشتەی قووڵی لێكەوتەوە لەسەر پەیوەندییە 
سێ  الیەنيیەكەی نێوان سۆڤیەت  و ئەمەریكا  و هاوپەیمانانی 
ئەورووپی. هه مان شتیش ڕاسته  بۆ درێژترین و خوێناویترین 
و مشتومڕ ورووژێنه رترین ملمالنێی سه رده می شه ڕی سارد .
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شارل دیگۆل
ژەنەڕاڵ  دیگۆل، كە سەرۆكایەتیی حوكومەتی فەڕەنسای 
كاتی جەنگی دووەمــی جیهانی  و دوای  لە  مەنفا  لە  دەكــرد، 
ئازادكردنیشی، دواتر لە ساڵی 1958 دووبارە هاتەوە سەر 
حوكم تا خانەنشینكردنی لە ساڵی 1969. دیگۆل زۆر شانازیی 
بەرەوپێشەوەبردنی  بۆ  دەكــرد.  خۆی  قەومییەتی  و  زات   بە 
كاتی  لە  ئەورووپا  لەناو  فەڕەنسا  سەركردایەتیكردنی  ڕۆڵی 
هەروەها  هــاوبــەش،  فەڕەنسیی  و  ئەڵمانی   ڕێككەوتننامەی 
هەماهەنگیی ستراتیژی، كە بە پێشنیازێكی ئەو كرا، لە ساڵی 
دەستەی  لەناو  فەڕه نسای  دیگۆل   1966 ساڵی  لە   .1963
ئەتڵەسی دەرهێنا.  باكووری  ئەركانی هاوبەشی هاوپەیمانیی 

بەاڵم نەك لە هاوپەیمانییەتەكە، بەڵكو تەنیا لەناو دەستەكە.

ڤێتنام  و كارەساتەكانی جەنگی سارد
ســارد،  جەنگی  لێكۆڵەرەوانی  الی  لە  ڤێتنام  جەنگی 
لە  هەریەك  ئەوكات  چونكە  هەبوو.  زۆری  جیاوازییەكی 
سەقامگیرتر  پەیوەندییەكی  بــەرەو  سۆڤیەت  و  ئەمەریكا  
قەیرانە مووشەكییه كه ی  دوای  دەنا،  هەنگاویان  ئارامتر   و 
بەاڵم  دەتوایەوە،  وردەوردە  نێوانیان  سەهۆڵبەندی  كوبا، 
لە هەمان ساتەوەختدا، كە جۆرە ڕێککەوتنێكی سەرەتایی 
ــاشــووری  ــە ب لـــەئـــارادابـــوو، ویــالیــەتــەیــەكــگــرتــووەكــان ل
ڕۆژهەاڵتی ئاسیای دوور بەرەو جەنگێك دەچوو. بێگومان 
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لەوانە  یەكێكیش  هەبوو،  خۆی  هۆكاری  چەندین  ئەویش 
تیرۆركردنی كنێدی لە ساڵی 1963. ویالیەتەیەكگرتووەكان 
باشووری  ــەی  ڕەوان ڕاوێــژكــاری سەربازی  هــەزار   )16(
ڤێتنام كردبوو، ڕێگەشی دابوو ئەو ڕاوێژكارانە تێكەاڵوی 
پرۆسە سەربازییەكانی دژی یاخیبووانی ئەلفین كونگ ببن. 
چەند پرۆسەیەكی هەواڵگریی نهێنی دژی ڤێتنامی باكوور 
ئەنجامدران . بە ڕاددەیەكی زۆر دەیویست، پابەند بێت بە 
پاراستنی ڕژێمێك لە باشووری ڤێتنام )كە شیوعی نەبوو(. 
كۆشكی  ساڵ  پێنج  دوای  جونسۆن  بی  لیندون  كاتێكیش 
سپی جێهێشت، نزیكەی نیو ملیۆن سەربازی ئەمەریكی لە 
سەخت   شەڕێكی  ناو  كەوتبوونە  جێگیركرابوون  و  ڤێتنام 
لەسەر  پێداگر  تەڵەكەباز  و  دوژمنێكی  لەگەڵ  دژوار  و 
پەكین  مۆسكۆ  و  لــەالیــەن  كە  ئامانجەكانی.  بەدیهێنانی 
كۆشكی  كاتە  ئەو  لێدەكرا.  دارایی  دبلۆماسی  و  پاڵپشتیی 
سپی )لە سەردەمی جۆنسۆن( حكومەت بەسەر دوو ڕای 
جیاواز دابەش بووبوو لە بارەی كاراكردنی جەنگی ڤێتنام، 
بەڵكو هاوپەیمانانیش بە هەمان شێوە دابەش بووبوون. لە 
كۆتایی شەستەكاندا، هەندێك جار ژمارەیەك لە دەوڵەتانی 
هاوپەیمان وەك كەنەدا  و فەڕەنسا  و بەریتانیای مەزن  و 
گومانیان  بەئاشكرا  ژاپۆن،  ئیتاڵیا  و  و  هۆڵەند ا  و  ئەڵمانیا  
هەبوو لەوەی، كە ئەو هەوڵە پڕ لە تێچوونانەی ئەمەریكا 
لە هیندی چینی پەیوەندی بە بەرژەوەندی  و سیاسەتەكانی 
جەنگی ساردەوە هەبێت. چونكە هۆكاری سەرەكی لەپشت 
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دەستتێوەردانی  بە  واشنتۆن  چارەنووسسازەكانی  بڕیارە 
سەربازی لە ڤێتنام بەو ڕاددە زۆرە ڕوون  و ئاشكرا نەبوو. 
تەنانەت ئەگەر ئەو هۆكارانە لە كاتی ئێستادا هەڵەش بن. 
مەترسییەكانی  بە  بەندبوون  بنەڕەتدا  لە  هۆكارانە  ئــەو 
جەنگی سارد لە الیەك ، لە الیەكی ترەوە به هۆی پێداگریی 
كۆنتڕۆڵكردنی  دەیوست  ئەمەریكا  بەرپابوو.  ئەمەریكاوە 
لە  هــەریــەك  بــۆ  ئەمەریكا  ڕاستگۆیی  ڕاددەی  و  چین  
هەروەها  بسەلمێنێت،  ڕكابەرەكانیشی  هاوپەیمانان  و 
دڵسۆزی  و پابەندبوونیشی تا ئەوپەڕ بتوانێت بەدیار بخات.
مێژوونووس  هەڵسەنگاندنەكانی  لەگەڵ  ناتوانین  لێرەدا 
جۆرج سی هیرینگ ناكۆك بین، كە دەڵێت: دەستتێوەردانی 
ئەمەریكا لە ڤێتنام پرۆسەیەكی گەشەپێدانی سروشتی بوو، 
سیاسەتی  پەیڕەوكردنی  بەهۆی  نەبێت،  حەتمیش  ئەگەر 
كۆنتڕۆڵكردن، كە ئەمەریكییەكانی لەناو حكومەت  و دەرەوەی 
حكومەتیش بەبێ  هیچ گومان و سڵه مینەوەیەك تا دەهات 
زیاتر دەبوو لە الیان. پێویستە بزانرێت، كە ئەو سیاسەتانە 
تەنیا بۆ كۆنتڕۆڵكردنی سۆڤیەت نەبوو، بەڵكو بۆ چین  و هەر 
بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕیی دیکه ی جیهانی سێیەم بوو. 
دەكرد.  ڕۆژئاوایان  دوژمنایەتیی  بزاڤانەی  ئەو  بەتایبەتی 
یەكێك  لەگەڵ  هاوپەیمانی  هەبوو  زۆری  ئەگەری  چونكە 
لەو دوو واڵتە شیوعییە ببەستن. لە سەرەتای شەستەكان، 
چین لە زۆر ڕووەوە جێگەی یەكێتیی سۆڤیەتی گرتبووه وە. 
چونكە  ئەمەریكایە.  ڕكابەری  گەورەترین  كە  پێیەی،  بەو 
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چین یەكێك بوو لەو دوو زەبەالحە شیوعییەی، له خۆباییانە 
كوبا،  مووشەكیی  قەیرانی  دوای  دەكــرد.  هەڵسوكەوتی 
پەیوەندییەكانی  بــەســەر  باڵی  گــەرمــوگــوڕی  لــە  جــۆرێــك 
سۆڤیەت-ئەمەریكادا كێشا. بەاڵم لەگەڵ چین دۆخەكە هەر 
بەئاڵۆزی مایەوە. لەڕاستیدا دووبارەهاتنەوەی چین بۆ ناو 
 ،1962 ئۆكتۆبەری  لە  هیندستان  لەگەڵ  خێرا  جەنگێكی 
سەرهەڵدانەوەی  لەبارەی  هەبێت  ترسی  ئەمەریكا  وایكرد 
ناكۆكییەكان لەگەڵ پەكین. پالندەرانی ئاساییشی نەتەوەیی 
لە هەردوو ئیدارەی كنێدی  و جۆنسۆن لەو باوەڕەدابوون 
لەنێوان چین  و سۆڤیەتدا هەیە،  ئەو شەڕانگێزییە زۆرەی 
بۆیە  بن،  چاونەترسانەتر  چینییەكان  فەرماندە  وایكردووە 
سەركێشییان دەكرد. لە چەند بۆنەیەكیشدا ئەمەریكییەكان 
بەڕوونی باسیان لەو پەیوەندییە ئاڵۆزە دەكرد، لەگەڵ چین 
 و به پێویستیان دەزانی دەستتێوەردانی سەربازی لە ڤێتنام 
بكرێت. جۆنسۆن لە گوتارێكیدا لە ئه پریلی 1965، وتی: ) 
، واقیعێكی تر خۆی مەاڵسداوە،  لە سەرووی ئەو جەنگە 
ڤێتنام  ملمالنێیه كەی  شیوعییە،  چینی  تارمایی  ئەویش 
بەشێكە لەو ڕێچكە فراوانەی، كە مەبەستی لێی دوژمنكاریی 

)چین(ە.
ـــە چــاوپــێــكــەوتــنــێــكــی  هـــەمـــان مـــانـــگ )مـــاكـــنـــمـــارا( ل
ڕۆژنامەنووسیدا وتی:) لەبری جەنگ لە ڤێتنام، دەبێت چین 
ئاسیادا  ڕۆژهەاڵتی  باشووری  بەسەر  خۆی  هەژموونی 
دێتە  ســوور(  )ئاسیای  ــە  وای مانای  ئەمەش  بسەپێنێت(. 
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ئاراوە، ئەگەر ویالیەتە یەكگرتووەكان لە ڤێتنام پاشەكشە 
بكات، ئەوا گۆڕانكارییەكی زۆر لە تەرازووی هێزی جیهان 

ڕوودەدات.
ڕاستگۆیی  بەدیارخستنی  لەسەر  ئەمەریكا  پێداگریی 
زۆرەوە  گوڕێكی  هێز  و  بــە  كــە  زلهێزێك،  وەك  خــۆی 
ڕووبەڕووی دوژمن دەبێتەوە  و نەرمی نانوێنێت  و ڕێز لە 
پابەندبوونەكانی خۆی دەگرێت لەبەرامبەر هاوپەیمانه کانی، 
ناكۆكییەكانی  لەگەڵ  ڕوون  شێوەیەكی  بە  هەموو  ئەمانە 
دژی چین لەناو سیاسەتەكانی ئەمەریكادا ڕەنگیدابووه وە. 
ڕاوێژكاری ئاساییشی نەتەوەیی ماك جۆرج بووندی ساڵی 
پێیگوت:  و  ئــاگــاداركــردەوە  جۆنسۆنی  ســەرۆك    1965
لە  بەشێك  ویالیەتەیەكگرتووەكان  و  نێودەوڵەتیی  پێگەی 
دەسەاڵتەكانی ڕووبەڕووی مەترسی بوونەتەوە لە ڤێتنام(. 
كە  وابــوو،  باوەڕیان  گەورەڕاوێژكارەكانی،  و  جۆنسۆن  
ڕاستگۆیی  لە  پارێزگاری  بێت  هەرنرخێك  بە  پێویستە 
بە  پەیوەستە  ڕاستگۆییە  ئــەو  چونكە  بكرێت،  ئەمەریكا 
هاوپەیمانیی  سیستمی  بەشەكانی  پێکه وه كۆكردنەوەی 
ئەمەریكا لە جەنگی سارددا، ئەمەش وەك قەڵغانێك وایە لە 

دژی شیوعییەكان.
كاریگەری  شێوە  هەمان  بە  دەرەوەش  سیاسەتەكانی 
لەسەر بڕیارە سیاسییەكانی ئەمەریكا هەبوو، بۆیە لە ماوەی 
چاوپێكەوتنێكی  لە  كنێدیدا،  سەرۆكایەتییەكەی  یەكەمی 
لەگەڵ ڕۆژنامەنووسێكدا باس لە دۆخە شڵەژاوەكەی ڤێتنام 
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بۆ  هەڵبگرم  خاكە  لەو   دەست  ناتوانم  دەڵێت:)  و  دەكــات  
دووبارە  ئەمەریكا  گەلی  پێموابێت  پاشان  شیوعییەكان  و 
ترسی  جۆنسۆن  كنێدی  و  لە  هەریەك  هەڵمدەبژێرێتەوە(. 
لەدەستدانی ڤێتنامی باشووریان هەبوو بۆ شیوعییەكان، كە 
دەبووە هۆی بەرپابوونی گەردەلوولێكی سیاسی لە ناوەوە 
ئیفلیجی دەكرد و ماوەی   و دەرئەنجامیش واڵتی تووشی 
ڕاوێژكاری  ده کرد.  ناشیرین  خۆشیان  سەرۆكایەتیكردنی 
بــاوەڕەدا  لەو  جۆنسۆن  كە  پێیوایە،  فالنتی  جاك  سیاسی 
بووە كۆمارییەكان  و دیموكراتەكان )پارچە پارچە(ی دەكەن، 
باشووری  شیوعییەكانی  لەبەردەم  خۆی  نەیتوانی  ئەگەر 
هەروەها  بهێنێت.  شكست  و  رابگرێت   ئاسیا  ڕۆژهەاڵتی 
ترسی هەبووە، لە بەرنامەی چاكسازییەكانی ناوخۆ، نەوەك 
ببێتە بەربەست لە بەردەم كۆنگرێس ئەگەر هات  و تووشی 
شكستێكی شەرمەزارانە بووەوه ، لە بەرامبەر ڤێتنامیەكان 
لەماوەی سەرۆكایەتیی ئەودا. بەاڵم ئەگەر ئەو هێزەی پاڵی 
بە ویالیەتەیەكگرتووەكانه وه  دەنا تا بەرەو جەنگێك بچێت 
لەگەڵ هیندی-چینی بەهێزتربوبێت، ئەوا بەرهەڵستیكردن لە 
ئیدارەی  نییە، چونكە  بارودۆخێكدا شتێكی مەحاڵ  هەموو 
جۆنسۆن هەر لە سەرتای 1965ەوە، خاڵی نەگەڕانەوەی 
سەبارەت  دای  بڕیارەی  دوو  بەو  ئەویش  كردبوو،  تێپەڕ 
بە هەڵمەتێكی بۆردومانكردنی سەرتاسەری دژی ڤێتنامی 
باكوور  و ڕەوانەكردنی هێزی شەڕكەر بۆ ڤێتنامی باشوور. 
دەیتوانی لەبری ئەوە دانوستان هەڵبژێرێت لەپێناو گەیشتن 
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سااڵنی  لە  كنێدی  ئیدارەی  چۆن  وەك  چارەسەرێك،  بە 
1961  و، 1962 لە الوس ئەنجامیدا.

الیەنگرانیان  دواتر جۆنسۆنیش،  و  كنێدی   لە  هەریەك 
كەناڵەكانی  و  كۆنگرێس   لــەنــاو  بەتایبەتییش  ــدەدا،  هــان
پایتەختی  نــاو  دیــارەكــانــی  دەنگە  فەرمی  و  ڕاگەیاندنی 
پشتیوانی  بكەن  و  كارە  ئەو  په یڕه ویی  تا  هاوپەیمانان، 
دیگۆلی  شـــارل   1963 ســاڵــی  ئــۆگــەســتــی  ــە  ل لــێــبــكــەن. 
فەڕەنسی بەئاشكرا داوای بێالیەنی بۆ ڤێتنام كرد. ئەمەش 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  دەدایــه   گونجاوی  چارەسەرێكی 
نە  كنێدی  و  نە  بەاڵم  بكاتەوە.  پێ  سپی  ڕووی خۆی  تا 
جۆنسۆن ڕازی نەبوون بە چارەسەرێكی تری دبلۆماسی. 
لەسەر  ســووربــوون  ئەمەریكییەكە  ســەركــردە  هــەردوو 
تەواو  كارێكی  بە  و  باشوور   ڤێتنامی  لە  هەڵوێستەكانیان 
ئەمەریكا  پابەندبوونەكانی  لەگەڵ  دەبینی  و  گونجاویان 
وتارێكیدا  لــە  جۆنسۆن  ســـەرۆك   . ــەوە  ــرت دەگ یەكیان 
كە  ئــــەوەی،  لــەســەر  ســووربــوو   1964 ئۆگۆستی  ــە  ل
ئاسیا  ــی  ــەاڵت ڕۆژه ــاشــووری  ب لــە  بەرهەڵستییەی  ــەو  ئ
ڕووبەڕوومان بووه تەوە، هەمان ڕووبەڕووبوونەوەیە كە 
لوبنان  و چین  كۆریا،  بەرلین،  توركیا،  یۆنان،  لە  ئازایانە 
ڕووبەڕووی بووینەوە(. زۆر جاریش وەزیری دەرەوەی 
ئەمەریكا "ڕاسك" جەختی لەوەشكردەوە، كە بەرگریكردن 
جیهان  هەموو  ئاساییشی  پاراستنی  وەكو  سایجۆن،  لە 

گرنگە بۆ بەرگریكردن.
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ئــەنــدامــانــی  گرنگترین  ــاو  ــەن ل ــرازان  ــەكــت ــەی ل ــا  ســەرەت
زۆربەی  چونكە  ڕوویدا،  ئەتڵەسی  باكووری  هاوپەیمانیی 
ئەو واڵتانەی سەركەوتنی هێزە شیوعییەكان لە ڤێتنام بە 
كارێكی كارەساتباراوییان نەدەبینی وەك ئەوەی ئەمەریكا 
سیاسەتی  دروستكەرانی  پێچەوانەی  بە  دەكــرد.  سەیری 
واشنتۆن، باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیایان وەك پەراوێزێك 
هــەڕەشــە  ئــەمــەش  دەبــیــنــی.  ڕۆژئـــاوایـــی  ئاساییشی  بــۆ 
ئیقلیمییەكانی چینیان كەمدەكردەوە  و بەو شێوە نەبوو الی 
بەكورتی:  كردبوو.  بۆ  وێنایان  ئەمەریكییەكان  كە  ئەوان، 
بــەرەو  كە  بــوو،  جۆنسۆن  جوواڵنەوەكانی  دژی  ــەوەی  ئ
ملمالنێیەكی خراپ دەچوو، كۆتاییەكەشی لە هیندی چینی 
نێوان  كۆدەنگیی  دەرەوەی  لە  خۆی  دیاربوو،  به ڕوونی 
لەناو  چ  ئەوكاتە  كە  دەبینییەوە،  جەنگی سارد  الیەنەكانی 
كۆمەڵگەكانی  و  واڵتــان   لەناو  یان  ئەمەریكی،  كۆمەڵگەی 
تەنیا  لەخۆبایی  دیگۆلی  ڕۆژئاواییەكان.  هاوپەیمانێتییە 
بەڵكو  بوو،  ئەمەریكی  دەستتێوەردانی  دژی  نەبوو  كەس 
)لستر  ویلسۆن(  و  )هــارولــد  بەریتانی  سەرۆكوەزیرانی 
فەرماندەی  چەندین  كەنەدا  و  سەرۆكوەزیرانی  بیرسۆن( 
هەبوو.  ڕایــان  هەمان  دڵسۆز  هاوپەیمانیی  واڵتانی  تری 
دەنگانەی  ئەو  بۆ  هەڵبژارد  گوێنەگرتنی  ئەمەریكا  تەنیا 
دەرئــەنــجــامــە  بــەهــۆی  دواتـــر  دەكــــرد.  ئاشتییان  داوای 
دوای شكستەكەی  دەرونییەكانی  و  ستراتیژی  و سیاسی  
بەهۆشیاریەوە  ڕاوێژكارەكانی  جۆنسۆن  و  هاتن،  ڤێتنام 
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دبلۆماسی  رێگەی  لەجیاتی  هەڵبژارد  رێگەی شەڕكردنیان 
جۆنسۆن  ــیــدارەی  ئ  .1968 و    1965 ســااڵنــی  لەنێوان 
بۆ  ســەربــازان  كەرەستە  و  ڕەوانــەكــردنــی  بە  دەستیكرد 
تێكشكاندنی  بۆ  نەزۆك  هەوڵێكی  وەك  ڤێتنام.  باشووری 
بزووتنەوەی یاخیبووان، كە خاوەن جەماوەرێكی زۆربوون 
یارمەتیی سەبازییان  پەكین  لە مۆسكۆ  و  لەوێ . هەریەك 
پێشكەش كرد. كە ئەوكاتە زۆر پێویستیان پێی بوو. بەمەش 
كارەركەی ئەمەریكا قورستر  و ئاڵۆزتریش بوو. لە هەمان 
ڕۆژهەاڵت  ملمالنێی  قاڵبی  ناو  كەوتەوە  دووبارە  كاتیشدا 
لەناو خودی  چ  بوو،  زیاتر  لەیەكترازانەكەش  ڕۆژئــاوا.   و 

ئەمەریكا، یان لە دەرەوە.
دواتر بە كۆدەنگیی الیەنەكان جەنگی سارد بەرەو نەمان 
دەچوو، دوای )هێرشەكەی تیت(یش لە سەرەتاكانی ساڵی 
1968  و، لە ڕۆژی سەری ساڵی ڤێتنامیدا، بە شێوەیەكی 
بیروڕاكان.  جیاوازیی  لەسەر  هەڵماڵی  پـــەردەی  خــراپ 

لەوەش گرنگتر ڕاددەی هێزی ئەمەریكییش ئاشكرا بوو.
تایوان  و  گــەرووی  قەیرانی  هــەردوو  بە  ئەو ماوەیەی 
بەرلین لە ساڵی 1958  و، بە هێرەشەكەی تیت لە ساڵی 
ڕێچكەی  لە  گەورەیان  گۆڕانكارییەكی  كۆتاییهات.   1968
جەنگی سارد دروستكرد. لەنێوان سااڵنی 1958  و 1962 
ملمالنێی نێوان ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا گەیشتە ترسناكترین 
دواتر  ترۆپك.  گەیشتە  مووشەكیشدا  قەیرانی  لە  و  قۆناغ  
پەیوەندییەكانی ئەمەریكا  و سۆڤیەت هەندێك هێوربووه وە، 
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بەاڵم ئەوەندی نەبرد دوای جەنگی ڤێتنام سەریهەڵدایەوە. 
توانییان  ئەمەریكا  و  سۆڤیەت   ئــەوەش  سەرباری  كەچی 
خۆیان البدەن لە جەنگێكی ئەتۆمیی گەورە لە شەستەكاندا. 
نزیكبوونەوە  زلهێزەكە  هــەردوو   1968 ساڵی  هاتنی  بە 
بۆ  سنوورێك  دانانی  لەبارەی  مێژوویی  ڕێكکەوتنێكی  لە 
خۆپڕچەككردنی ستراتیژی. دیارە گۆڕانكارییەکی سروشتی 
ڕۆژهەاڵتیش  ڕۆژئـــاوا  و  لە  ســارد  جەنگی  دینامیكی  لە 
یارمەتیدەربوو بۆئەوەی ئەو ئەگەرە سەربگرێت  و جەنگ 

بەرپانەبێت.

پەراوێزەكان:
.)1( US National Archives and Records 
Administration.
.)2( From Paterson et al., American Foreign 
Relations, 5th edn., © 2000 Houghton Mifflin 
Company, used with permission.
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بەشی شەشەم

جەنگی سارد لە ناوەوە
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سیاسەتی  بــونــیــادی  لــەســەر  ســـارد  جەنگی  كــاریــگــەریــی 
نێودەوڵەتی  و پەیوەندییەكانی نێوان واڵتان، كاریگەرییەكی قووڵ  
و فرەڕوخساری جێهێشت . تەنانەت ماوەی نێوان سااڵنی 1945  
و 1990 بە )سەردەمی جەنگی سارد( ناونرا. ئەو ناوەش گونجاوە 
ملمالنێیه كەی  لــەدوای  بەهێز  كاریگەرییەكی  چ  دەبینین  كاتێك 
سۆڤیەت - ئەمەریكا بەجێماوە لەپێناو كۆنتڕۆڵكردنی جیهان  و 
واڵتانی  ژمارەیەك  ــاوەوە(ی،  )ن لە  ئایدیۆلۆژیاكەیان  سەپاندنی 

خاوەن سەروەری. ئەمەش بابەتی ئەو بەشەیە.
 بێگومان ناتوانین هەموو پێشهاتێكی گەورەی سااڵنی 
بەاڵم  ببەستینەوە.  بە جەنگی ســاردەوە   1990 و    1945
لەسەر  كاریگەریی جەنگی ساردیان  پێشهاتەكان  زۆربەی 
مێژووی  ناتوانین  تەنانەت   . پێكهێنران  بەوپێیەش  بــوو، 
بێئەوەی  بكەین.  تۆمار  بیستەم  ســەدەی  دووەمــی  نیوەی 
نەكەین،  بــەهــێــزانــە  دەرهــاویــشــتــە  ڕێچكە  و  بــەو  درك 
زلهێزەكە  هـــەردوو  نێوان  ملمالنێیەی  ئــەو  زۆرجــاریــش 
كاریگەریی سلبی لەسەر واڵتانی جیهان  و كۆمەڵگاكانیان 
لەناوەوە  سارد  جەنگی  دەرهاویشتەكانی  بەجێهێشتووە. 
بــەراورد  بە  توێژەرەوان  لەالیەن  پێدراوە  بایەخی  كەمتر 
لەگەڵ ئەو هەموو گرنگییەی بە پەیوەندیيە نێودەوڵەتییەكان 
ئەو  بەسەر  گشتییە  چاوخشاندنێكی  بەشەش  ئەم  دراوە. 
بابەتە  و هەندێك لە ڕواڵەتەكانی دەخاتەڕوو. جەنگی سارد 
كاریگەری لەسەر چەندین هێزی ناوەوە لە جیهانی سێیەم  

و ئەورووپا  و ویالیەتەیەكگرتووەكانیش دروستكرد.
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جیهانی سێیەم: كۆتایی کۆڵۆنیالیزم  و پێكهێنانی
واڵتان  و سیاسەتەكانی جەنگی سارد

بە دیاركەوتنی دەیان واڵتی نوێ   و خاوەن سەروەری 
چەند  لەگەڵ  هاوكاتبوو  سێیەم،  جیهانی  سەرتاسەری  لە 
)ئیستعمار(،  کۆڵۆنیالیزم  بە  كۆتاییهێنان  پرۆسەیەكی 
جاریش  هەندێك  و  بووە   خوێنڕشتن  بە  جار  هەندێك  كە 
لـــەڕووی  و  ســـارد   جەنگی  لــەگــەڵ  ئــەمــەش  ملمالنێ.  بــە 
زەمەنییەوە تەنیا ڕێكکەوتێك نەبووە، بەڵكو خودی جەنگی 
ئەو  چونكە  دەكــرد.  وێنا  پرۆسانەی  ئەو  ڕواڵەتی  ســارد 
لەنێوان  لەسەر هێز  و دەسەاڵت  ملمالنێ سەرتاسەرییەی 
بوو،  دروست  هاوپەیمانەكانی  یەكگرتووەكان  و  ویالیەتە 
ئەو  و  بدۆزرێتەوە   )جیهانی سێیەم(  وایكرد دەستەواژەی 
بەرفراوان  شێوەیەكی  بە  گونجاوە،  سیاسییە  دەستەواژە 
ناوچانە  ئــەو  لــەخــۆدەگــرت،  جیهانی  هــەژارەكــانــی  ناوچە 
ڕۆژهــەاڵت  نێوان  پێشبڕكێی  جێناكۆك  و  ناوچەی  بوونە 
و  یــەكــەم   جیهانی  پێیدەوترێت  ئـــەوەی  یــان  ڕۆژئــــاوا،   و 
رێگر  ســارد  جەنگی  فشارەكانی  جــار  هەندێك  دووەم. 
سەربەخۆیی.  بۆ  ئیستعمارییەوە  لە  تێپەڕین  لە  ــوون  ب
هەندێك جاریش ئاسانكاری دەكرد. ، بۆیە پێشبڕكێی نێوان 
هەردوو زلهێزەكە هەمیشە وەك فاكتەرێكی دەرەكی بەدیار 
كەوتووە. نووسینەوەی هەرمێژوویەكیش لەسەر پرۆسەی 
كۆتاییهێنان بە ئیستعمار بەبێ  ئاماژەكردن بەو فاكتەرانە، 
كاریگەریی  چونكە  كــەمــوكــوڕی،  لــە  پڕدەبێت  بێگومان 
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بزووتنەوە  وەك  پــرۆســەكــان.  لەسەر  هەبوو  تــەواویــان 
ئازادیخوازەكانی باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا لە ناوەڕاست 
 و كۆتایی چلەكان، تا دەگەیشتە بەرهەڵستیی ئەفریقییەكان 
بۆ حوكمی ئیستعماری پورتوگالی لە سەرەتای حەفتاكان، 
سەریانهەڵدا. ئەو بزووتنەوانە خاڵی دەستپێكی كۆتاییهاتنی 
جەنگی  دەرهاویشتەكانی  بەهۆی  كە  بــوون.  ئیستعمار 
ســـاردەوە بەرپا دەبـــوون. لە زۆربـــەی واڵتــانــی ئاسیا  و 
ئەفریقیا  و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، واڵتی نوێ  دروستبوون 
 و دامــەزران، چونكە شێوە  و یەكگرتن  و زیندویەتیی ئەو 
واڵتانە، هەروەها ڕێكخستنەوەی دەسەاڵتی ناوەوەیان، یان 
پێگەیەك  مسۆگەركردنی  نێودەوڵەتی  و  سەرنجڕاكێشانی 
سەرچاوەی  دابینكردنی  لەسەر  فەرماندەكان  توانای   و 
دەستبەركردنی  لەپێناو  ــی  دارای ســەرچــاوەی  ــی  و  دەرەك
پشتیوانیی  كۆكردنەوەی  و  گەشەسەند وو  ئابوورییەكی 
هەمووی  ئەمانە  بەرگریكردن.  بەهێزكردنی  بۆ  سەربازی 
بە شێوەیەكی بەرچاو بەندبوون بە جەنگی ساردەوە. بۆیە 
پێكهێنانی  پرۆسەكانی  مێژووی  مەحاڵە  ڕووەوە  زۆر  لە 
دووەمــی  جەنگی  ســەردەمــی  لە  سێیەم  جیهانی  واڵتــانــی 
پرۆسەی  مێژووی  پێچەوانەی  بە  بكرێت  تۆمار  جیهانیدا 

كۆتاییهاتن بە ئیستعمار.
و  كێشە   لــە  ئــاڵــۆزی  چوارچێوەیەكی  ســـارد،  جەنگی 
فەرماندەكانی  بەردەم  خستە  هەلی  و  ڕووبەڕووبوونەوە  
بــه ڕوونــی  ــاوە  ســەرەت لــە  هــەر  ئــەمــەش  سێیەم.  جیهانی 
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بــاشــووری  لــە  ئیستعمار  دژی  ملمالنێكانی  لــەمــیــانــەی 
ڕۆژهەاڵتی ئاسیا، ڕاستەوخۆ دوای جەنگ بەدیار كەوتن. 
هەریەك لە تشی منە  و سۆكارنۆ دوای خۆبەدەستەوەدانی 
بە  پشتیان  ویستەشیاندا  لەو  هەبوو،  ویستێكیان  ژاپــۆن، 
چارەی  مافی  لەسەر  ئەمەریكا  مێژووییەكانی  دروشمە 
خۆنووسین بۆ گەالن دەبەست، بەاڵم هەرزوو بێئومێدبوون 
بۆ  خــۆی  پابەندبوونی  ترومان  ئــیــدارەی  زانییان  كاتێك 
ئەوله وییەتی  لە  ئەورووپا  لە  سارد  جەنگی  هاوپەیمانانی 
كارەكانییەتی. بەو پێیەش نەدەبوو ئەمەریكا پابەندبێت بە 
یان  دبلۆماسی،  پابەندبوونی  النیكەم  ترەوە.  شتێكی  هیچ 
له كۆتاییشدا  ئەوان.  ئازادیخوازەكانی  بزاڤە  بۆ  سەربازی 
لە  دامەزرێنەرەكەی حزبی شیوعی  ئەندامە  و  كۆمینترۆن  
كۆماری  سۆڤیەت  و  یەكێتیی  ڕوویكردە  چینی   - هیندی 
میللیی چین بۆ دەستبەركردنی پشتیوانی. هەر بەكردەوەش 
لە سەرەتاكانی 1950 یارمەتیی وەرگرت. بەاڵم سۆكارنۆ 
لە  شیوعییەكان  سەركوتكردنی  ڕێگەی  لە  بەپێچەوانەوە، 
ناوەوەی واڵتدا، دوژمنایەتیی خۆی بەرامبەر شیوعییەكان 
ـــەوەی ئــازادیــخــوازیــی  ـــن ـــزووت ــد. دەیــویــســت ب ــمــان ســەل
ئەندۆنیسیش ملكەچ بكات. دوای سەركوتكردنی یاخیبووانی 
قەومییەكان  ئەندۆنیسییە   ،1948 ساڵی  لە  "مادیۆن"یش 
ئەم  بەدیارخست.  بزووتنەوەكەیان  میانڕەوی  سروشتی 
ستراتیژیەتێكی  لە  بوو  بەشێك  ــەك  ڕاددەی تا  هەنگاوەش 
ڕۆژئــاوا  پشتیوانیی  بەدەستهێنانی  لێی  ئامانج  و  ژیرانە  
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ئەو  لەكۆتاییشدا  ئەمەریكا.  پشتیوانیی  بەتایبەتییش  بوو، 
ستراتیژیەتە ئامانجەكەی خۆی پێكا، لەو كاتەی كە ئیدارەی 
بۆ  هۆڵەندا  خستەسەر  فشاری  ــر  دوات ساڵی  لە  ترومان 
پێدانی سەربەخۆیی بە ئەندۆنیسیا، چونكە ئەمەریكا بینیی 
لە  پێدەبەسترێت  پشتی  ئەندۆنیسیا  سەركردایەتییەكەی 

دژایەتیكردنی شیوعییەكاندا.
ڕیشەیی  جــیــاوازیــیــەكــی  الســەنــگــە،  ڕێچكە  دوو  ــەو  ئ
لەبەرامبەر  ئەندۆنیسییەکان  ڤێتنامی  و  قەومییە  لەنێو 
كۆمەڵگاكانی  )لــەنــاوەوە(ی  سارد  جەنگی  دینامیكییەكانی 
جیهانی سێیەم، بەڕوونی بەدیار خست. دواتر تیشك خرایە 
سەر ئەو دوو حاڵەتە بۆ بژاردەی جۆراجۆر، كە خرابووە 
هەواڵنەی  ئــەو  له میانەی  دەوڵــەت  قەومییەكانی  بــەردەم 
دەیاندا بۆ ئەوەی خۆیان لە قەرەی سیاسەتەكانی هەردوو 
زلهێزەكە بدەن. لەوپەڕی توندڕەوییشیاندا ئەو فەرماندانە 
ڕێگەی  لە  بەدەستبهێنن  ئەمەریكا  پشتیوانیی  توانییان 
بەدیارخستنی بیروباوەڕەكانیان، كە تا چەند دوژمنایەتیی 
بەالی  دەكەن  و  میانڕەوەكانیان  كەسایەتییە  کۆمۆنیزم  و 
دەیانتوانی  پێچەوانەوە،  بە  یــان  دەشكێنەوە،  ـــاوادا  ڕۆژئ
پشتیوانیی  بەدەستهێنانی  بۆ  بخەن  بەدیار  شت  هەمان 

یەكێتیی سۆڤیەت، یاخود چین.
سەرجەم  وایــكــرد  دوانــەیــیــەدا،  جەمسەر  جیهانە  لــەو 
بزاڤەكان بۆ سەربەخۆبوون لە جیهانی سێیەم لە ناوەڕاستی 
یەكتر  ڕووبـــەڕووی  حەفتاكانیش  ناوەڕاستی  چلەكان  و 
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ڕیزبەندیی  لە  خۆیان  بتوانن  نەبوو  ئاسان  بۆیە  ببنەوە. 
ئەگەر  بەتایبەتی  ــدەن.  الب سەربازگەیە  دوو  لــەو  یەكێك 
لەڕووی داراییەوە سوودمەند ببن، چونكە لەوانەیە بەلێشاو 
دەكەوێتە  ئەمەش  بگیرێتەوە.   لێیان  یان  بدرێن،  یارمەتی 
زیاتر  هــەوڵــی  هەركاتێكیش  خــۆیــان.  هــەڵــبــژاردەی  ســەر 
پێویستییە  ئەوا  سەربەخۆیی،  بەدەستهێنانی  بۆ  هەبووایە 
داراییەكان زیاتر دەبوون  و زیاتر پێویستیان بە پشتیوانی 
دەبوو لەالیەن یەكێك لەو دوو كوتالنە. جگە لەوەش، كاتێك 
یەكگرتنەكانی دژ بە ئیستعمار هەڵوەشانەوە، وەك ئەوەی 
لە سااڵنی  ئەنگۆال  و،    1960 لە ساڵی  ڕوویــدا  كۆنگۆ  لە 
بەگژیەكداچووەكان  یاخیبووە  كاتێك   ،1975 و    1974
لە  یارمەتی  داواكردنی  لە  بەدووربگرن  خۆیان  نەیانتوانی 
یەكێك لەو دوو هێزە مەزنە. دیدگا تایبەتەكەی سەركردە 
لە  بریتیبوو  جــار  زۆربـــەی  داهــاتــوو  بــۆ  قەومییەكانیش 
كۆمەاڵیەتی،  ئــابــووری  و  گۆڕانكاریی  دەسته بەركردنی 
بكەن.  دابینی  خۆیاندا  واڵتەكەی  لەناو  قورسبوو  زۆر  كە 
زلهێزەكە  هـــەردوو  نــێــوان  ملمالنێیه كانی  فــشــاری  بۆیە 
لەو  یەكێك  ڕووكردنە  چونكە  واڵتانە.  ئەو  سەر  دەكەوتە 
دوو كوتلەیە، هەمیشە گومانی الی ئەوی تر دروستدەكرد 
ئەگەرەكانی  بۆیە  سۆسیالیزم.  بەرەو  مەیلی  هەبوونی  بە 
گەشەكردنی ئابووری  و پەیڕەوكردنی سیاسەتێكی ناوخۆیی 
قەومی   نوخبەی  شێوەیە  بەم  كەمدەبوونەوە.  سەربەخۆ 
كە  دادەماڵی.  هەڵبژاردن  ئازادیی  لە  دامەزرێنەرەكانی  و 
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بەپێچەوانەوەشەوە، ڕووكردنە  تامەزرۆی بوون.  هەمیشە 
یان  كەمكردنەوەی،  هــۆی  ــووە  دەب ئیشتراكەیت  كوتلەی 
ــان  دۆالرەك دەستبەركردنی  بــژاردەی  لە  دووركــەوتــنــەوە 
واڵتی  بەهێزترین  و  دەوڵەمەندترین   لەالیەن  پشتیوانی   و 

جیهان، ئەویش ویالیەتەیەكگرتووەكان بوو.
سێیەم  جیهانی  نوێی  واڵتانی  سەربەخۆبوون،  دوای 
هەوڵیاندا  هەندێكیان  بوونەوە.  ئاستەنگ  كۆمەڵێك  توشی 
پێدەچوو  چونكە  بچن،  ویالیەتەیەكگرتووەكان  الی  بەرەو 
پابەندبوونیان بەرامبەر ڕۆژئاوا، ڕێچكەیەكی دڵنیاكەرەوەترە  
و لەگەڵ داخوازییە ناوخۆییەكانیاندا گونجاوە. بۆ نموونە : 
لە دۆخی واڵتی پاكستان، نوخبەی فەرمانڕەوای ئەو واڵتە 
هەر لە یەكەم ڕۆژی لەدایكبوونییەوە، بە هەموو هێزێكییەوە 
ڕێكبخات.  ئەمەریكا  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  هــەوڵــیــدەدا 
دانوستاندن،  ڕێــگــەی  لــە  پەنجاكانیشدا  نــاوەڕاســتــی  لــە 
ڕێککەوتنێكی دووانەیی لەگەڵ واشنتۆن واژۆكرد، بۆ بوون 
بە ئەندام لە هاوپەیمانییەتیێكی  فرەالیەن  و فەرمی. پاكستان 
لە  خــۆی  دەیویست  ئەمەریكا  لەگەڵ  پەیوەندییەی  بــەو 
ڕكابەرە ئیقلیمییەكەی )هیندستان( بپارێزێت ،  ئەمەریكاش 
لە  ڕەنگە  یان  پێبدات،  ئــەوەی  گرەنتی  سۆڤیەت  لە  زیاتر 
دیدگای دروستكەرانی سیاسەتەكانی پاكستانەوە، ئەو كارە 
باشتربێت بۆ ئەوان، تا بتوانن گرەنتی مانەوەی ئەزموونی 
بونیادنانی دەوڵەتەكەیان بەبێ  ترس بكەن، چونكە ئەو واڵتە 
لەڕووی نەژاد  و زمانەوانی  و جوگرافییەوە، دابەشكرابوو. 
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لە هەمان كاتدا كاریكرد بۆ بەهێزكردنی گرووپی نەژادی 
دەكرد  زۆری  فشارێكی  ئەوكاتە  كە  واڵت،  لەناو  بنجابی 
داوای  هــەروەهــا  ــرد.  دەك ئەمەریكای  یارمەتیی  داوای   و 
بەم  ڕۆژئـــاوا.  لەگەڵ  دەكــرد  هاوپەیمانییەتیشی  بەستنی 
شێوەیە بە درێژایی دەیە  و نیوێک، پابەندبوونە تایبەتەكەی 
سەربازی  و  یارمەتییە  سارد،  جەنگی  بەرامبەر  پاكستان 
بەهێزیشی  گرووپێكی  و  بەرهەم   هاتە  لێ   ئابوورییەكانی 
هاوپەیمانێتییە،  بــەم  پاكستان  دروســتــكــرد.  واڵت  لەناو 
نوخبەی بنجابی  و سوپایەكی بەهێزی بۆ واڵت دروستكرد.
نمونەیەكی تریشمان هەیە. ئەویش تایالند: فەرماندەكانی 
ئەو واڵتەش هەوڵیاندا پەیوەندییەكی هاوشێوەی پاكستان 
لە  بەشێك  كۆنەوە  لە  هەر  دروستبكەن.  ئەمەریكا  لەگەڵ 
چاودێرێكی  پەیداكردنی  لە  بریتیبوو  ستراتیژیەتییەكانی 
لە ترسی چینی دراوسێ زەبەالحەكەی،  دەرەكی، ئەمەش 
ئەو  چ  جا  تایالند،  بۆ  بوو  مەترسی  جێگەی  هەمیشە  كە 
هەلێكی  ساردیش  جەنگی  نا.  یان  بێت،  شیوعی  چاودێرە 
لەباری خستە بەردەم نوخبەی تایالندی بۆ دەستبەركردنی 
چاودێرێكی دەرەكی بەهێز. هەر بەڕێککەوت ئەو داخوازییەی 
تایالند لەگەڵ گەڕانەكانی ئەمەریكا بەدوای هاوپەیمانێك لە 
پاكستانییەكان،  هاوشێوەی  یەكیدەگرتەوە.  سێیەم  جیهانی 
پتەوكردنی  هــەوڵــی  تایالند  سەربازییەكانی  فــەرمــانــدە 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  و  لەگەڵ  دەدا  پەیوەندییەكانیان 
مەبەستی  بە  دارایــی  یارمەتیی  وەرگرتنی  دەرئەنجامیش 
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گیركردنی دەسەاڵتەكانیان  و بێدەنگكردنی ناڕەزایەتییەكانی 
بە  تایالند  نوێی  مێژووی  ئەمەش  ئەنجامی  لە  واڵت.  ناو 

شێوەیەكی قووڵ گۆڕانكاری بەسەردا هات.
پەردە  خۆی  سروشتی  بە  هەربارودۆخێك  هەرچەندە 
هەڵبژاردنی  بەاڵم  هەڵدەماڵێت،  دەگمەنەكانی  سیما  لەسەر 
جیهانی  واڵتــانــی  لــەالیــەن  ـــاوا  ڕۆژئ لەگەڵ  هاوپەیمانێتی 
سێیەم، بێگومان هۆكاری خۆی هەبوو، بەتایبەتییش هۆكارە 
ناوخۆییەكان. پێشهاتە ناوخۆییەكانی ئەو واڵتانە كاریگەریی 
دەوڵەتانە  لــەو  هــەردەوڵــەتــێــك  چونكە  هــەبــوو،  قووڵیان 
دەیانبینی چۆن ئەولەویەتەكانی ناوخۆیان  و سەرچاوەكان 
زۆر  ڕاددەیــەكــی  تا  ناوخۆییشیان،  هێزی  ـــەرازووی  ت  و 
فەرماندەكانیانەوە  لــەالیــەن  بــڕیــارانــەی  بــەو  بــەنــدبــوون 
فەرمی  بە  بە بەستنی هاوپەیمانێتی، چ  دەدرێن سەبارەت 
یان نافەرمی لەگەڵ ڕۆژئاوادا. لەنێویشیاندا )عێراق، ئێران، 
سعودیە ، توركیا ، پاكستان ، فلیپین ، سیالن ، كۆریای باشوور 
 و تایالند(. هەندێك لەو واڵتانە دوای ملمالنێیەكی زۆر لەپێناو 
واڵتی  هەندێكیان  كەچی  دامەزرابوون.  تازە  سەربەخۆیی 
بوو،  هەڕەشەدا  لەژێر  كیانیان  و  پێگە   بەاڵم  بوون،  كۆن 
كەچی لەگەڵ ئەوەشدا ملكەچی هێزی ئیتسعمار نەدەبوون. 
جەنگی  كەچی  مێژووییانەش،  جیاوازییە  ئەو  سەرباری 
لەو  هەریەك  لە  خۆی  شوێنەواری  بەڕوونی  زۆر  سارد 
واڵتانە جێهێشتبوو. پەیڕەوكردنی ستراتیژیەتی بێالیەنی لە 
لە فەرماندە  و سەركردەی واڵتانی جیهانی  الی كۆمەڵێك 
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سێیەم ببووە مایەی  ڕەزامەندی، چونكە لەو باوەڕەدابوون 
دەكرێت ئامانجە قەومییە گرنگەكان بەدیبێن، ئەگەر خۆیان 
البدەن لە هەر پابەندبوونێكی فەرمی، چ بۆ ڕۆژهەاڵت، یان 

ڕۆژئاوا. 
هەریەك لە سۆكارنۆ لە ئەندۆنیسیا  و جەمال عەبدولناسر 
لە میسر  و كوامی نكرۆما  لە گانا  و جەواهیر الل نەهرۆ لە 
هیندستان. هەوڵیاندەدا دوور لە ملمالنێكانی جەنگی سارد 
)نەهرۆ(،  بەتایبەتی  بەدەستبهێنن،  خۆیان  سەربەخۆیی 
چونكە پەیڕەوكردنی ڕێچكەی بێالیەنی الی نەهرۆ بەتەواوی 
یەكالببووه وە. لە وتەیەكیدا دەڵێت: )هەرئەوەندە پەیوەندییە 
تر،  كەسێكی  دەست  كەوتە  لەدەستدا  و  دەرەكییەكانمان 
ئیدی لەو سنوورە  و بەو پێوەرە ئێمە سەربەخۆیی خۆمان 
هیندستان  سەرۆكوەزیرانی  یەكەم  كە   - نەهرۆ  نابێت(. 
بوو- لەو باوەڕەدابوو ئەو دەوڵەتە هەرزەكارە لەتوانایدایە 
پێگە  و دەسەاڵتە نێودەوڵەتییەكەی لەناو ئەنجوومەنەكانی 
ڕۆڵی  پەیڕەوکردنی  ڕێگەی  لە  بكات  شكۆمەندتر  جیهاندا 
لە كاروباری جیهانیدا. جگە لەوەش حیزبی  هێزی سێیەم 
كۆنگرەی دەسەاڵتدار بەو خۆالدانە، دەتوانێت هەندێك هێزی 
لەناو كیانی سیاسەتی هیندی فرەالیەن  سیاسیی كاریگەر 
بۆ  فەرمی  پابەندبوونێكی  ئەنجامی  لە  كە  دووربخاتەوە. 
ستراتیژی  پالندەرانی  دروستدەبن.  ــاوا  ڕۆژئ ڕۆژهــەاڵت، 
یارمەتییەكانی  زیاتر  دەتوانن  پێیانوابوو،  هیندستان  لە 
بەاڵم  وەربــگــرن،  سەربازگەكە  هـــەردوو  لە  گەشەكردن 
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خۆی   بۆچوونەكەی  لەسەر  سووربوو  واقیعبین  نەهرۆی 
وەربگرین،  ئابوورییش  یارمەتیی  گەر  )تەنانەت  وتــی:  و 
پێمباش نییە هەموو هێلكەكانت بخەیتە ناو یەك سەبەتەوە(. 
بێگومان هەریەك لە سۆكارنۆ  و عەبدولناسر  و نكرۆماش 
بووە  كــارە  ئەو  هەرچەندە  بۆچوونەیدا.  لەو  هــاوڕابــوون 
مایەی بێزاری الی سیاسییەكانی ئەمەریكا لە كاتی جەنگی 
)گەر  دەكرد:  مامەڵەیان  لۆژیكە  بەو  هەمیشە  كە  ســارددا. 
لەڕاستیدا  بــەاڵم  دوژمنیت(،  تۆ  ئــەوا  نەبیت،  هاوپەیمان 
دڵسۆزیی  بەدەستهێنانی  بۆ  بكەن  پێبشڕكێ   ناچاربوون 

واڵتانی بێالیەنی جیهانی سێیەم.
سێیەمدا  جیهانی  واڵتانی  ڕۆڵی  بە  دان  دەبێت  بەگشتی 
بۆ  نــێــودەوڵــەتــی  واقیعێكی  هــەوڵــیــانــدەدا  كاتێك  بــنــرێــت، 
بۆ  ســارد،  جەنگی  واتە  بەكاربهێنن.  خۆیان  بەرژەوەندیی 
ئەگەری  النیكەم  یان  زیاتر،  دەستكەوتی  دەستبەركردنی 
بزانین،  ئەوەش  پێویستە  بەاڵم  زیانەكانیان.  كەمكردنەوەی 
كە جەنگی سارد دەرئەنجامی پێشبینینەكراوی بەسەر گەل 
لە  زۆربەیان  كە  سەپاند،  سێیەمدا  جیهانی  كۆمەڵگاكانی   و 
لەو  ــوو.  دەرچــووب واڵتەكانیشیان  خــودی  كۆنترۆڵكردنی 
جیهانی  کە  بكەینەوە،  لەوە  پێویستە جەخت  چوارچێوەیەدا 
سێیەم وەك گۆڕەپانێك وابوو بۆ یەكالكردنەوەی ملمالنێ 
1950ەوە،  ساڵی  لە  هــەر  ســارد  جەنگی  سەرەكییەكانی 
دواتریش ئەو ملمالنێیانە بەرەو قوواڵیی ناوەوەی ئەو واڵتانە 
چوو. وەك لە كۆریا، كۆنگۆ ، ڤێتنام، ئەنگۆال ، ئەفغانستان  و 
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زیاتریان  تێچووی  ناوخۆییانەش  ملمالنێیە  ئەو  نیاكارگوا. 
زلهێزەکە  هــــەردوو  ــێــوان  ن ملمالنێی  چونكە  دەویــســت، 
كاریگەریی لەسەر ئەوانیش دروستكردبوو. لێرەدا پێویستە 
باس لە لەدەستدانی بیست ملیۆن كەس بكەین، كە پێمانوایە 
لەنێوان سااڵنی 1945 تا 1990 گیانیان لەدەستداوە بەهۆی 
ئەو ملمالنێیانەی جیهانی سێیەم، بەاڵم زۆربەی زۆری ئەو 
ملمالنێ  و جەنگانە بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ پەیوەندییان 

بە جەنگی ساردەوە هەبووە.

كاریگەرییەكانی جەنگی سارد له ناو ئەورووپادا
وێنەیەكی  ئەورووپا  لەسەر  سارد  جەنگی  كاریگەریی 
سۆڤیەت  و  یەكێتیی  گەر  چونكە  نیشاندەدا،  جیاوازتری 
ئەمەریكا بە هۆكاری بەرپابوونی جەنگی سارد تۆمەتبارن، 
كە بوونە مایەی هەڵگیرسانی چەند جەنگێك  و وێرانكاری  و 
ناسەقامگیری لەو واڵتانەی تازە دروست بووبوون لەنێوان 
سااڵنی 1945  و 1990. بەاڵم لە الیەكی تریشەوە، بوونە 
هۆی پەیدابوونی سەردەمێكی پڕ لە ئاشتی  و سەقامگیری  و 
تەبایی لە ئەورووپادا. كە پێشتر بەخۆیەوە نەبینیبوو. هەر 
بۆ زانیاری ملمالنێ ئایدیۆلۆژی  و جیۆسیاسییەكان لەسەر 
لە  دەستیپێكرد،  جەنگ  دوای  ئــەورووپــای  چارەنووسی 
واقیعدا تەنیا دوورخستنەوەی ملمالنێكان بوو لە ئەورووپا، 
بۆ  جــەوهــەری  بنەمایەكی  بــووە  ســارد  جەنگی  تەنانەت 
مێژووی  لە  ئابووری  بــووژانــەوەی  سەردەمی  درێژترین 
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ئێجگار  چاالكییەكی  وایــكــرد  ســارد  جەنگی  ئــەورووپــا. 
ئەورووپا  لە  خێرا  هەڵسانەوەیەكی  ئابووری  و  بەرچاوی 
ئابووریی  و  سیاسی   ژینگەیەكی  هەروەها  كایەوە،  بێتە 
هەمووی  ئەمانەش  دروستببێت.  ئەورووپادا  لەناو  تۆكمە 

بەهۆی جەنگی ساردەوە هاتنەدی.
لە بەرهەمهێنان  و  فــراوانــە  ئــەو )ســەردەمــی زێــڕیــن(ە 
سەرمایەداری، كە تا كۆتایی چلەكان  و سەرەتای حەفتاكان 
نیوی  و  دەیــە   دوو  لەگەڵ  بــوو  هــاوكــات  كێشا،  درێـــژەی 
هێز  و  ڕووەوە  چەندین  لە  ســارد  و  جەنگی  ســەردەمــی 
دۆن  و  هۆبسباوم   ئەریك  مێژوونووس  پێبەخشی.  وزەی 
یونگ لەو بارەیەوە دەڵێن: )لە بەرچاوی ئەو كەسانەی، كە 
لەناو هەرەس  و گرانی  و جەنگدا ژیابوون، ئەورووپا وەك 

بەهەشتە چاوەڕوانكراوەكە وابوو(.
ئەورووپا  ئەمنییەكانی  سیاسی  و  ئابووری  و  ئاڕاستە 
دەكــرد.  بەهێزتر  یەكتریان  ســارد  جەنگی  ســەردەمــی  لە 
ــــاوای  ڕۆژئ بــۆ  دۆالرەی  ملیار  ســیــانــزە  ئــەو  بێگومان 
بۆ  بــوو  پاڵنەرێك  و  یارمەتیدەر   تەرخانكرا،  ئــەورووپــا 
گەشانە وە و بووژانەوە ی ئابووری لە ماوەی دوای جەنگ. 
ئابووریناسان  مشتومڕی  بەردەوامبوونی  دوای  تەنانەت 
ئەنجامی  لە  كە  دیــاریــكــراوەی،  قورساییە  ئــەو  لــەبــارەی 
چەترە  ئەو  لەگەڵ  دروستبوو،  ئەمەریكا  بەشداریكردنی 
تێكەاڵوبوونی  هانی  ئەمەریكا،  پاڵپشتیكردنەی  ئەمنییە  و 
ئەڵمانیای ڕۆژئاوای لەگەڵ ڕۆژئاوای ئەورووپادا  و جووڵە 
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ئیقلیمیی  تەواوكردن(ێكی  )یەكتر  بــەرەو  هاوسەنگەكەی 
هەبوو.  گرنگی  ڕۆڵێكی  تێكەاڵوبوونە  ئەم  بــرد.  فراوانتر 
زۆرجــاریــش شــارەزایــانــی واڵتــانــی ئــەورووپــی شوێنپێی 
جڵەوی  جار  زۆربەی  بەاڵم  هەڵدەگرت،  ئەمەریكییەكانیان 
دەرەفەتەكانی  دەســت  و  دەگــرتــە  خۆیان  كاروبارەكانی 
ــە بــاشــتــریــن شێوە  ــقــانــدن ب جــەنــگــی ســـارد بـــۆی دەخــول
بایەخپێدانی  ئەڵمانیا  و  داگیركردنی  وەك  دەیانقۆستەوە. 
لەسەر  ــا  ــەورووپ ئ ــاری  كــاروب و  ـــارودۆخ   ب بــە  ئەمەریكا 
چاكسازییە  ئیقلیمییەكان  و  گۆڕانكارییە  داڕشــتــنــەوەی 
و  لە سەرەتا   هەر  نــاوەوە.  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  ئابووری  
بەمە  دركیان  ئەمەریكییەكان  و  خۆیان   ئەورووپییەكان 
كردبوو :)ئەگەر بیانەوێت دیموكراسیەت  و خۆشگوزەرانی 
دابەشكراو  ئــەورووپــای  كیشوەری  ڕۆژئـــاوای  نیوەی  لە 
یارمەتی  بە  ئــەورووپــا  ـــاوای  ڕۆژئ دەبێت  ــەوا  ئ بێتەدی، 
سەربازی  و  سیستمێكی  بەرە و  ئەمەریكا،  پارێزگاریی   و 
ئابووریی تۆكمە هەنگاوبنێن. هەروەها فەرماندەكانی واڵتانی 
ئەورووپاش زۆر هۆشیار بوون لەبارەی كێشەی ئەڵمانیا، 
ئاساییشی كیشوەرەكەی خستبووە  نەوە بوو  كە چەندین 
بۆئەوەی  هەبوو  چارەسەرێك  بە  پێویستی  دڵەڕاوكێوە، 
بەرژەوەندیی  لە  ئەڵمانیا  بەرهەمهێنانی  توانای  بتوانرێت 
بەاڵم  بەكاربهێنرێت،  ئەورووپا  ئابووریی  چاكبوونەوەی 
بێئەوەی هەڵهاتنی خۆری ئەڵمانیایەكی نوێ دووبارە ببێتە 

هۆی درووستبوونی مەترسییەكی سەربازی.
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پێداگرانە  ژیرانە  و  ئەورووپا  سەركردەكانی  و  فەرماندە  
بۆیە  كێشانە.  ئەو  بۆ  چارەسەر  دۆزیــنــەوەی  بۆ  ئیشیانكرد 
ئەڵمانیای  لە فەڕەنسا  و كۆماری  لە یۆلیۆی 1952 هەریەك 
)كۆمەڵەی  لۆكسمبرۆگ  هۆڵەندا  و  بەلژیكا  و  و  یەكگرتوو  
ئەورووپا بۆ خەڵووز  و ئاسن(یان پێكهێنا. لە مارسی 1957  
لە هەنگاوێكی چاونەترسانەتر و گرنگتر لەپێناو یەكگرتندا، هەر 
هەمان شەش واڵت ڕێكکەوتنی ڕۆمایان واژۆكرد بە دامەزراندنی 
)كۆمەڵەی  ئــەورووپــی(  و  ئابووریی  )كۆمەڵەی  لە  هەریەك 
مێژووییەی  نزیكبوونەوە  ئەو  ئەتۆمی(.  وزەی  بۆ  ئەورووپی 
نێوان فەڕەنسا  و ئەڵمانیا یارمەتیدەر بوو بۆ دامەزراندنی ئەو 
جۆرە رێكخراوە سەركەوتووانە، كە چوارچێوەی نێودەوڵەتی 
ئەدیناور،  كۆنراد  ئەڵمانی  ڕاوێژكاری  چۆن  وەك  تێدەپەڕاند. 
دەڵێت: )ئەڵمانیا  و فەڕەنسا دوو هاوسێی هەمیشە لە جەنگدا 
بەاڵم  داوە،  یەكتریان  پەالماری  سەدەكان  درێژایی  بە  بوون 
ڕابگیرێت(.  به تەواوی  ئەورووپیە  سەرشێتییە  ئەو  پێویستە 
كۆمەڵەی  بەرچاوەكەی  گەشەكردنە  ــژەی  ڕێ تێكڕای  ــر  دوات
پێشەوەی  لەپێشی  كە  خست،  بەدیار  ئــەورووپــی  ئابووریی 
گــەشــەی ئــابــووریــی ســەرجــەم ڕۆژئــــاوای ئــەورووپــادا بــوو، 
پێشبڕكێی  بە  ئابووری  هاریكاریی  وایكرد  تایبەتمەندییە  ئەم 
شەش  )ئــەو   ،1960 ساڵی  هاتنی  بە  بگۆڕنەوە.  ســەربــازی 
كۆمەڵە( لە چارەکی بەرهەمهێنانی پیشەسازی  و پێنج بەش لە 

كۆی بازرگانیی نێودەوڵەتی بەشداربوو.
هاوواڵتییە ئاساییەكانی ئەورووپا سوودمەندی سەرەكیی 
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ئەو پێشكەوتنانە بوون، چونكە ئەو گەشەكردنە ئابوورییە، 
هەفتانەی  ئیشكردنی  لە  كەمتر  كاتژمێری  زیاتر  و  كرێی 
بۆ دەستەبەركردن، لەگەڵ چەندین سوودی كۆمەاڵیەتی  و 
باشتربوونی كەرتی تەندروستی  و پەروەردەیی. هەروەها 
ئەو سەركەوتنە لە داڕشتنی بەرهەمهێناندا، كە لە بنچینەدا 
لەسەر بیرۆكەی گەشانەوەی ئابووریی گەورە بونیادنرابوو، 
كە سوودەكەی بۆ هەمووان وەكو یەك وابوو، یارمەتیدەر 
پشێوییە  كەمبوونەوەی  و  سیاسی   سەقامگیریی  لە  بوو 
تەقلیدییەكان لەنێوان كرێكار  و خاوەن سەرمایەدا هەبوون. 
لە هەمان كاتدا بووە هۆی كەمبوونەوەی جەماوەری حیزبە 
بەتەواوی  بێكاری  ئــەورووپــا.  ــاوی  ڕۆژئ لە  شیوعییەكان 
لەناوبرا، چونكە لە سەرتاسەری ئەورووپا رێژەی بێكاری 
شەستەكانیش  لە   .1950 ساڵی  لە   %2.9 نەدەگەیشتە 
1.5% بوو. بە بەراورد بە ڕابردوو، ئەورووپای ڕۆژئاوا 
لە ماددەی جەنگی سارد بۆ بەكارهێنەران وەك بەهەشتێك 
دەیانتوانی  نــاوەڕاســت  و  كرێكار   چینی  ــەردوو  ه ــوو،  واب
كڕینی  بۆ  بكات  بەشیان  كە  بەدەستبهێنن،  دەستكەوتێك 
بۆیان  دەوڵەمەندەكان  تەنیا  ــردوودا  ڕاب لە  كااڵیانەی  ئەو 
هەبوو بیكڕن. بۆ نموونە لە ئیتاڵیا ئەو كەسانەی ئۆتۆمبێلی 
تایبەتیان هەبوو لە ساڵی 1938 )469( كەس دەبوو. لە 
ساڵی 1957 بوو لە 69%. بە هاتنی ساڵی 1973 لە %62 
خێزانە فەڕەنسییەكان مۆڵەتی سااڵنەیان وەردەگرت، كە لە 
سەرنجدانە  مایەی  ئەمەی  بوو.  نیوئەوەندە   1958 ساڵی 



ڕۆبەرت جەی مەكمان 204

لەو ماوەیەدا سەرۆكوەزیرانی بەریتانی هارولد ماكسمیالن 
بە دروشمێكی سەرنجڕاكێش لە دەنگدەران نزیك دەبووه وە 
لە هەڵبژاردنە گشتییه كەی ساڵی 1959 كە دەڵێن: )هەرگیز 

پێشتر بەو خۆشگوزەرانییە تێنەپەڕیوین(.
)ئەوانەی  دانیشتووان  ــارەی  ژم زیادبوونی  هەروەها 
ڕاگەیاندنێكی  دڵنیابوون  و  هەیە  و  زۆریــان  دەستكەوتی 
كردبووە  ــاری  ك ســارد  جەنگی  لــەبــەرئــەوەی  جا  بەهێز، 
بۆیە  ڕەنجدەر،  هاوواڵتیانی  گــەدەی  و  عەقڵ   و  دڵ   سەر 
سەركەوتنە كەموێنەكانی ئابووریی سەرمایەداری لە سێ 
چارەكی سەدەی بیستەمدا بە شێوەیەكی بەرچاو بانگەشەی 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  و  ئایدیۆلۆژییەكانی  و  سیاسی  
هاوواڵتیانی  كــرد.  بەهێزتر  رۆژئاواییەكانی  هاوپەیمانە 
نموونەی  لەسەر  كە  ڕەهەندی،  تاك  ئابووریی  كۆمەڵگەی 
سۆڤیەت بونیادنراون لە ئەورووپای ڕۆژهەاڵتدا  و بەئاسانی 
كۆمەڵگاكانیان  بۆ  پێداویستییە سەرەكییەكان  نەیاندەتوانی 
دابینبكەن، وایكرد پڕوپاگەندەكانی بۆ ئاستبەرزیی ڕۆژئاوا 

بەهێزتریش بێت.
گــەورەتــر  و  بۆشاییەكی  ـــەدواوە  ب شەستەكانیش  لــە 
ــای  ــەورووپ ـــاددی لــە نــیــوەی ئ فــراوانــتــر لەنێو دۆخـــی م
دووەمــی  جەنگی  دوای  پەیدابوو.  ڕۆژئــاوا  ڕۆژهــەاڵت  و 
ڕۆژهەاڵتی  كشتوكاڵییەكانی  كۆمەڵگە  ــەی  زۆرب جیهان، 
ڕووباری ئەلپ، بە شێوەیەكی كتوپڕ لە سەرمایەدارییەوە 
بوونە سۆسیالیستی. ئەمەش لەژێر سەركردایەتیی ستالین. 
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ئەورووپا،  ڕۆژهەاڵتی  دەسەاڵتدارەكانی  شیوعییە  حزبە 
شێوەیەكی  بە  گرتەبەر  و  سۆڤیەتیان  ڕێچكەی  هەمان 
كرد.  پیشەسازییان  پەرەپێدانی  سیاسەتی  تەبەنای  خێرا 
لە هەمان كاتیشدا قەومییەكان ملكەچ بكات بۆ ڕاپەڕاندنی 
لە مۆسكۆ دەگوزەرا.  ئەوەی  )پرۆلیتاریەتی( وەك  ئەركی 
لەو  هەندێك  لە  سوودیان  ئاسایی  هاوواڵتیانی  بێگومان 
تایبەتمەندییانە وەرگرت، وەك: )چاودێریی تەندروستی  و 
خۆراك  و چاودێریی كۆمەاڵیەتی( رێژەی مردن كەم بووه وە 
كار  و  باشتر دەڕەخسا، هەروەها هەلی   و هەلی خوێندن 
دامەزراندن، بەاڵم ئەو دەستكەوتانە بە تێچوویەكی زۆرەوە 
سیاسی   سەركوتكردنی  تێیدا  كە  واڵتانەی،  لەو  هاتنەدی 
ئازادییەكان   كپكردنەوەی  ئایینی  و  چەوساندنەوەی  و 
دۆخە  ئەم  دەكــران.  پەیڕەو  ئایدیۆلۆژیاكان  سەپاندنی  و 
سۆڤیەتیشی  یەكێتیی  خــودی  ـــژ  دوورودرێ ماوەیەكی  تا 
ــە رۆژهـــەاڵتـــی  گـــرتـــبـــووه وە. گــەشــەســەنــدنــی ئـــابـــوری ل
پێشكەوتنێكی  پەنجاكان  لە  سۆڤیەت  یەكێتی  و  ئەوروپا  
ڕۆژئــاوای  ئابووریی  تەنانەت  بینیبوو.  بەخۆیەوە  زۆری 
تێكڕای رێژەی سااڵنە.  لەڕووی  تێپەڕكردبوو  ئەورووپای 
شێوەیەكی  بە  گەشەسەندنە  ئــەو  شەستەكان  لە  ــەاڵم  ب
بەرچاو دابەزی. چونكە كێشە لە جۆری پالندانان هەبوو. 
لەسەر  لەگەڵ دەستەوه ستانی واڵتانی كوتلەی ڕۆژهەاڵت 

جێبەجێكردنی بەڵێنەكانی بە بەكارهێنەرەكانیان دابوو.
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بیروباوەڕی بریجینیف
مەكتەبی سیاسیی سۆڤیەت، بڕیاریدا هێز بەكاربهێنێت 
بۆ تێكشكاندنی فرەیی چاالكیی سیاسی لە چیكۆسلۆفاكیا، 
لە سەرجەم  لیبراڵیەت  باڵوبوونەوەی  لە  ترسی  بەهۆی 
ڕۆژهەاڵتی ئەورووپادا. چونكە دەبووە هۆی كەمبوونەوەی 
دەسەاڵتی كۆملین لەوێدا. لە بیست وشەشی سێپتەمبەری 
كە  ئەوەی  فەرمی.  ی  برادڤدا  ڕۆژنامەی   1968 ساڵی 
بــاڵوكــردەوە  نــاونــرا،  برینجینف  بیروباوەڕی  بە  دواتــر 
بەپێی  دەستدرێژیكردنە.  ئەو  لەسەر  پۆزشهێنانەوە  بۆ 
دەیانتوانی  نیشتیمانییەكان  فەرماندە   : بیروباوەڕە  ئەو 
بگرن.  جۆراجۆر  گه شه كردووی  ڕێچكەیەكی  شوێن  بە 
بگەیەنێت. هەروەها   ئیشتراكییەت  بە  نابێت زیان  بەاڵم  
زیان بە بزووتنەوەی شیوعییەتیش بگەیەنێت. بەمانایەكی 
لە  لەسەر ڕاددەی )جۆر(ەكان دەدا  بڕیاری  تر: كرملین 

ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا.

هەوڵە بەردەوامەكانی دەدران )تاك الیەنە  و بەكۆمەڵ( 
بۆ ڕزگاركردنی سیستمی سیاسی  و ئابووری لە واڵتانی 
هاوپەیمانی وارشۆ، سەرجەمیان شكستیان دەهێنا. چونكە 
یەكێتیی سۆڤیەت چ لەژێر سەركردایەتیی ستالینی لەخۆبایی، 
هیچ  پێداگر.  بریژنێفی  یــان  لەسەرخۆ،  خرۆشۆفی  یــان 
كاتێك ئامادەنەبوو ئاسانكاری بكات بۆ هەرچاكسازییەكی 
هەیكلیی ڕیشەیی  و ڕاستەقینە، یان ڕێگە بدات بە هەرجۆرە 
سیاسەتكردنێكی ڕاستەقینە لەناو سنووری دەسەاڵتەكانی 
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خۆی. دواتر گەشانەوەی )بەهاری براگ( لە ساڵی 1968  
كۆتاییە خێراكەی، سنوورەكانی ئازادی بە شێوەیەكی ڕوون 
 و ئازاربەخش بڕی. لە یەنایەری هەمان ساڵدا )ئەلكسەندەر 
ــە ئــاڕاســتــەیــەكــی  ـــردەی شــیــوعــی، ك دوبــتــشــیــك( ســـەرك
چاكسازی گرتبووەبەر، لە چیكۆسلۆفاكیا هاتە سەر حوكم، 
هەوڵیدا دڵسۆزانە داواكارییەكانی گەل لەڕووی چاكسازیی 
كاتیشدا  هەمان  لە  جێبەجێبكات.  ئابوورییه وه   سیاسی  و 
بكات  و  سۆڤیەت  سەرەكییەكەی  پشتیوانە  لە  پارێزگاری 
حیزبەكەشی بەیەكگرتوویی بهێڵێتەوە. بەاڵم دەركەوت ئەو 
هاوسەنگییە مەحاڵە ڕابگیرێت. لە شەوی بیستی ئۆگەستی 
چیكۆسلۆفاكیا  و  ناو  چوونە  سۆڤیەت  تانكەكانی   ،1968
كــردەوەی  هەمان  تێكشكاند،  سیاسییەی  ئەزموونە  ئــەو 
لەمەوبەر،  ساڵ  دوانزە  پێش  دووبارەكردەوە  هەنگاریای 
گیانی  تا  هەڵبژارد،  بەرهەڵستینەكردنیان  چیكییەكان  بەاڵم 
بەدواوە، گومانی  لەو خاڵە  ئیدی  بپارێزن.  هەزاران كەس 
تێدا نەما، كە دەسەاڵتدارانی سۆڤیەت هەركاتێك بیانەوێت 
هێز  پێویست  كاتی  لە  ئامادەیە  هەمیشە  شێوەیە  و  بەو 

بەكاربهێنێت.
لە مایۆی ئەو ساڵەدا، ژمارەیەك خوێندكار  و كرێكار 
بە  ڕێكخست  خۆپیشاندانیان  زنجیرەیەك  پــاریــس،  لــە 
خۆپیشاندان  دیگۆل.  حكومەتەكەی  ڕووخاندنی  مەبەستی 
خۆپیشاندان  كاریگەرترین  فەڕەنسا،  ناڕەزایەتییەكانی   و 
بوو، كە ڕووبەڕووی دەسەاڵتداران بووه وە لە سەرجەمی 
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یەكگرتووەكانیشی  ویــالیــەتــە  ڕۆژئــــاوا  و  ئــەورووپــای 
گرتەوە لە ساڵی 1968. هەرچەندە هەموو بزووتنەوەیەك 
گەشانەوەی  بەاڵم  ناوخۆیە،  تایبەتیی  سیمایەكی  خاوەنی 
ـــوێ (  و هــەبــوونــی  ڕۆشــنــبــیــری  و گــەنــجــان  و )چــەپــی ن
سەپێنراوەكان  و  نەریتە  دژی  بەرهەڵستیكردن  ڕۆحــی 
دەسەاڵتداران لەناو زۆربەی دیموكراسییە ڕۆژئاواییەكان، 
دروشمی  بەرهەم.  هێنابووە  نوێی  نەوەیەكی  به كردەوە 
ئاشتی  هێنانەدی  لە   : بریتیبوو  نەوەیەش  ئەو  سەرەكیی 
ئــابــووری  و  بــارودۆخــی  باشتركردنی  سەقامگیری  و   و 
كار.  هەلی  و  خوێندن   هەلی  كۆمەاڵیەتییەكان  و  سوودە 
ڕۆژئــاوا،  ئەڵمانیای  ئیتاڵیا  و  و  فەڕەنسا   لە  هەریەك  لە 
دیاربوو،  پێوە  تووڕەبوونێكی  كە جۆرە  نوێیە،  نەوە  ئەو 
گومانیان  ڤێتنام  و  شــەڕی  بەهۆی  ئەمەریكا  بەرامبەر 
جەنگی  ڕووداوەكــانــی  درووستیی  و  ڕاستی   هەندێك  لە 
پێویستی  کۆمۆنیزم  كۆنتڕۆڵكردنی  ئایا  هەبوو.  ســارد 
یەكێتیی  تائێستا  ئایا  سێیەم؟  جیهانی  لە  خوێنڕشتنە  بە 
ئەتۆمی  چەكی  هێز  و  بوونی  ئایا  هەڕەشەیە؟  سۆڤیەت 
لەسەر خاكی ئەورووپا هیچ هۆكارێكی هەیە؟ ئایا ڕۆژئاوا 
هیچ پالنێكی هەیە لە ئەگەری ڕوودانی جەنگێكی ئەتۆمی؟ 
بەم شێوەیە ئەو كۆدەنگییەی لەسەر سیاسەتی دەرەوە  و 
هەبوون،  سارد  جەنگی  بە  تایبەت  سەربازی  سیاسه تیی 

جیاوازی خستە ناو ئەورووپای تازەگەشەسەندوو.
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كاریگەریی جەنگی سارد له ناو
ویالیەتەیەكگرتووەكانی ئه مریکادا

وەك هەرواڵتێكی تر، جەنگی سارد شوێنەواری خۆی 
لەسەر دەوڵەت  و كۆمەڵگەی ئەمەریكی جێهێشت. لەڕاستیدا، 
بەهۆی ئەو ترسەی لە کۆمۆنیزم  و سۆڤیەت پەیدابووبوو، 
لەو  بەدەرنەبوو  ئەمەریكییەكان  ژیانی  لە  الیەنێك  هیچ 
بەرپرسیاریەتیی  فیدراڵی  حكومەتی  بۆیە  كاریگەرییە. 
ئەركی قورستر  و سەختتر  زیاتری دەكەوتە سەرشان  و 
بــەرگــریــكــردن،  تێچووی  لــە  زۆرەكــانــی  خەرجییە  بـــوو. 
كێشەیەكی هەمیشەیی بودجەی فیدراڵی بوو. هەڵبژاردەی 
ئەمەریكی  كۆمەڵگەی  لــەنــاو  پیشەسازی  و  ــازی   ســەرب
بەتەواوی زاڵ بووبوو بە سەریان. یەكێك لەو كاریگەریە 
دیارانەش: هەیكەلی نیشتەجێبوونی دانیشتوان  و هەیكەلی 
زۆر   1945 ساڵی  ــەدوای  ل واڵت  لەناو  پیشەكان  كار  و 
ڕوون  و ئاشكرا دیاربوو. كە پاشماوەی جەنگی سارد بوو. 
تەكنەلۆژیاشەوە  زانست  و  داهێنان  و  لــەڕووی  هەروەها 
هەمان كاریگەری دروستكردبوو، چونكە زیاتر بۆ مەبەستی 
لەناو  گــەورە  گۆڕانكاریی  ـــران.  دەك تــەرخــان  ســەربــازی 
زانكۆ  و ئەكادیمیاكانی توێژینەوە، كە لەژێر سەرپەرشتیی 
حكومەتدا بوون ئەنجامدران. ئەمانە وایانكردبوو ژمارەیەك 
جاریش  هەندێك  دیاریبكات  و  ناوخۆیی  بەرنامەی  و  كار  
جەنگی  بەهۆی  گۆڕانكارییانە  ئــەو  بۆ  پــۆزش  بــەڕوونــی 
ڕێگا  بەستنەوەی  سیستمی  سەرەتا  دەهێنرانەوە.  ســارد 
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فیدراڵی  و  خەرجیی  دەگەیشتە  تا  بــەیــەكــەوە،  خێراكان 
بۆشایی  زانستی  دۆزیــنــەوەی  منااڵن  و  پەروەردەكردنی 
بەو  ئازادیخوازەكانیش  بزاڤە  شێوەی  تەنانەت  ئاسمان، 
ملمالنێیە كاریگەر ببوون. هەرچەندە لە بەرنامە  و كاركردن 
سەرەتا  چونكە  ــن،  ــەوت دەك بــەدیــار  جیاجیا  شــێــوەی  بــە 
بەربەست  هەوڵیاندەدا  ڕەگەزپەرستی  بانگەشكەرەكانی 
لەپێناو  بكەن  دروســت  رەشپێستەكان  خەباتی  لەبەردەم 
سەربەخۆیی، لە ڕێگەی تاوانباركردنیان بە الیەنگریكردنی 
هێنا.  شكستیان  لەكۆتاییدا  هەواڵنە  ئەو  بەاڵم  کۆمۆنیزم. 
چونكە دواجار ئیدارەكەی ئەیزنهاور دركی بەوە كرد، گەر 
بەردەوام بێت لەسەر مەسەلەی جیاكاریی ڕەگەزپەرستی 
لە  كە  ڕەشپێستەكان،  سەرەكییەكانی  مافە  بە  داننەنان   و 
قێزەوەنی  ناشیرین  و  وێنەیەكی  ئەوا  ئەفریقین،  بنەچەدا 
ئەمەریكی نیشانی جیهان دەدات. دواتر بووە قورساییەك 
كە چیتر توانای هەڵگرتنی نەمابوو لە ماوەی جەنگی سارد.
لەڕووی سیاسی  و كولتوورییەوە، تەنانەت دەروونییش، 
ئەمەریكییەكانی  ژیانی  شێوە  چەندین  بە  ســارد  جەنگی 
سیاسی  نوخبەی  ژمارەیەك  ئایدیۆلۆژیایەی  ئەو  گۆڕی. 
لە ناوەوەی واڵت كاریان پێ دەكرد، وایكرد سنوورەكانی 
گوتاری سیاسیی ڕێگەپێدراو بەرتەسك ببێتەوە  و چەندین 
وەرگــرت.  بەرگریكارانەیان  هەڵویستی  چاكسازی  بزاڤی 
نادڵسۆزی  لیبراڵییەكان بە تۆمەتی )ڕادیكاڵی(  و  هەروەها 
هەڵبژاردنە  كاتی  لە  بەخشینەوە  تۆمەت  كــران.  تاوانبار 



211جەنگی سارد

كرێكاری  سەندیكاكانی  و  نەتەوەییەكان   ناوخۆییەكان  و 
لێكۆڵینەوە  دیاردەی  باڵوببووه وە.  بەرچاو  شێوەیەكی  بە 
ئەندامانی  مامۆستایان  و  حكومی  و  فەرمانبەرانی  لەگەڵ 
ســەنــدبــوو.  ـــەرەی  پ هتد  و...  سینەما   بەرهەمهێنەرانی 
خۆی  نیگەرانیی  وایتفلید(  جیە  )ستیفن  مــێــژوونــووس 
)خنكاندنی  دەڵێت:  و  دەردەبرێت   سارد  جەنگی  لەبارەی 
ئەو  ڕۆشنبیر.(  خودی  كەرامەتی  پێشێلكردنی  ئــازادی  و 
پێیوایە سەركوتكردن  و خنكاندنی ئازادییەكان، بووە هۆی 
پێشێلكردنی  مەدەنییەكان  و  ئازادییە  میراتی  الوازكردنی 
بەهاكانی لێبوردەیی  و دادپەروەری، هەروەها ناشیرینكردنی 
هاوپیشەكانی  هـــەردوو  دیموكراسییش.  خــودی  وێــنــەی 
پێیان  گلبرت(یش  جیمس  كوزنیك  و  جیە  )پیتەر  ستیفن 
وایە جەنگی سارد زۆرترین كاریگەری، لەناو چوارچێوەی 
زانستی دەروونناسیی كۆمەاڵیەتیدا جێهێشت. دەڵێن: جەنگ 
لەژێر  خۆیان  جیهانی  ئەمەریكیی  كەسی  ملیۆنان  وایكرد 
ڕۆشنایی بیرۆكەی بوونی دوژمنێكی بێبەزەیی لە ناوەوە  و 
دەرەوە وێنابكەن، كە هەڕەشەی قڕكردنی ئەتۆمی بە چەند 
شێوازێك دەكات. بەكورتی: ترسێكی زۆر بە لەناوچوون  و 

دوژمنانی دەرەكی )جەوهەری میراتی( جەنگی ساردبوو.
ئەوەی مایەی سەرنجدانە ئەو ترسەی لە چوارچێوەی 
مەترسیی  ئــەگــەری  بە  ســەبــارەت  ئەمەریكی  كۆمەڵگەی 
ــــووه وە، كــاریــگــەرتــریــن خــاڵــە  ــــووب ــــاڵوب ــزم ب ــی ــۆن ــۆم ک
ڕاستەوخۆكانی جەنگی سارد بوو. ئەو ترس  و نیگەرانییە 
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خۆیان  تایبەتیی  مەرامی  بۆ  نوخبە  لە  كۆمەڵێك  لەالیەن 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لەناو  هەرچەندە  بەكارهێنرا. 
زۆریــش  ژمــارەیــەكــی  بەڵكو  هــەبــوون،  شیوعی  كەسانی 
هەبوو. حیزبی شیوعیی ئەمەریكی شانازی بە ئەندامێتیی 
هەمان  كە   .1950 ساڵی  لە  دەكــرد،  كــەس  هــەزار   )32(
بەناوبانگ  بەرهەڵستكاری   - ویسكونسن  تێیدا  بوو،  ساڵ 
هەڵمەتەكەیدا  لە  ماكارسی  جۆزیف  کۆمۆنیزم.  بەرامبەر 
بەكارهێنا دژی کۆمۆنیزم. بەپێی وتەكانی ئەو ) لە كوچە  و 
شەقامەكانی ئەمەریكا شیوعییەكان نیشتەجێن(. لەڕاستیدا 
كەسانی شیوعی لەناو جومگەكانی بەشێكی جێبەجێكار لە 
حكومەتدا بوونیان هەبوو. بەاڵم ژمارەیان زۆر كەم بوو. 
)مەسەلەی  ئــەوە  لەسەر  نموونەش  دیارترین  لە  یەكێك 
وەزارەتــی  پێشووی  بەرپرسێكی  كە  بــوو.  هیس(  ئەڵجیر 
یەكێتیی سۆڤیەت  بۆ  بوو. سیخوڕیی  ئەمەریكا  دەرەوەی 
تاوانبار  لە دادگا  كرد  و بە تۆمەتی شایەتیدان بە ساختە 
كرا. لە ساڵی 1948 زیاد لە قەبارەی خۆی ئەو مەسەلەیە 
گەورە كرا. بەاڵم ماكارسی  و سیاسییەكانی سەر بەو بوون، 
بەمەبەست ئەو كێشەیەیان گەورەكرد  و ترس  و نیگەرانیی 
هەر  خۆیان.  بردنەپێشەوەی  لەپێناو  بەكارهێنا  گشتییان 
جۆرج  ناوبانگی  توانیی  ماكارسی  نــەوەســتــان،  بــەوەش 
مارشاڵ بزڕێنێت لە قۆناغێك لە قۆناغەكان. چونكە ماكارسی 
ڕایگەیاند: كە ژەنەڕاڵ  و وەزیری دەرەوە  و بەرگریی پێشوو 
)ژەنەڕاڵ ڕێزێكی زۆری لێدەگیرا( ــ كودەتایەكی گەورە  و 
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قێزەوەن  و شەرمەزارانەی ئەنجامداوە، تەنانەت بە بەراورد 
نەبووە(.  هاوشێوەی  مێژوودا  لە  تر  هەركودەتایەكی  بە 
ماكارسی تەنیا كەس نەبوو، كە تۆمەتی دەبەخشییەوە تا 
ڕكابەرەكانی بخاتە ناو هەڵوێستی بەرگری لەخۆكردن. بۆ 
نموونە ڕیتشارد ئیم نیكسۆن، نوێنەری داواكاری سەرەكی 
لە  نوێنەر  و  پیران   ئەنجوومەنی  ئەندامی  هیس  و  دژی 
كالیفۆرنیا. ئەو ناوبانگەی پەیدایكردووە بەهۆی ڕاوەدونانی 
شیوعییە تێكدەرەكان بوو. كاتێكیش وەك جێگری ئەیزنهاور 
)ئەدالی   ،1952 ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  لە  دەستنیشانكرا 
بەتوندی  دیموكراتەكان  حیزبی  كاندیدی  ستیفستون(ی، 
ڕەخنەی لێگرت  و بە كەسێكی )بەرژوەندیچی( وەسفیكرد. 
سەرباری ئەو هەموو بایەخە زۆرەی ماكارسی  و چەند 
بزووتنەوەیەكی تر دژی کۆمۆنیزم. كەچی نیگەرانییەكانی 
تری جەنگی سارد لەناوەوە یەكجار فراوان بوو. شایانی 
چونكە  دابینبكرێت،  بۆ  زەبەالحی  بودجەیەكی  ئەوەبوو، 
دەوڵەت   گشتیی  ئابووریی  لەسەر  زۆری  كاریگەرییەكی 
و هەلی كار  و گۆڕانكاری لە دانیشتووان دروستكردبوو. 
لە  ــوو  ب گــۆڕانــكــاریــیــەكــان  فــاكــتــەری  دیــارتــریــن  چونكە 
ساڵەكانی  مــاوەی  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ــاوەوەی  ن
جەنگی سارد. تەنیا لە دوو دەیەی جەنگی سارد حكومەتی 
نەتەوەیی  بەرگریی  لە  دۆالری  ملیار   )776( فیدراڵی 
بودجەی  كــۆی   60% نزیكەی  دەكــاتــە  كــە  خــەرجــكــرد، 
بخەینە سەر  ناڕاستەوخۆكانیشی  گەر خەرجییە  فیدراڵی. 
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رێژەكە زۆر لەوە زیاتر دەبێت. هەرزوو پێداویستییەكانی 
گەشەكردنی  ئەولەویاتەكانی  توێژینەوە  و  بۆ  بەرگری 
حكومی  و هێنانی زانا  و شارەزا  و پسپۆڕان  و ئەندازیار 
بەستنی  بە  حكومەت  ناو  بۆشاییەكانی  پڕكردنەوەی  بۆ 
پیشەسازیی  چەندین  دەستیپێكرد.  لەگەڵیان  گرێبەست 
خرانەوە  كەوتبوو  پەكیان  ئەوانەی  كران  و  فراوان  نوێ  
ئەلكترۆنی  و  پەیوەندیكردن   پیشەسازیی  هەروەها  كار، 
ئاسمان،  بۆشایی  زانستەكانی  ژمێریاری  و  فڕۆكە  و   و 
شێوەیەكی  بە  سارد  جەنگی  لەمیانەی  هەموویان  ئەمانە 
وەك  پیشەسازییانە  لەو  هەندێك  پێدرا.  پەرەیان  بەرچاو 
ئەوەی ئان ماركوسین وەسفێكی گونجاوی دەكات: ڕەنگە 
ببنە هۆی گۆڕانكاری لە ئابووریی ئەمەریكا  و دیمەنێكی 
یەكێك  داهاتوودا.  لە  بكەن  پێشكەش  ئیقلیمی  پیشەیی  و 
كە  بەرگری،  خەرجییانەی  ئەو  بەرهەمی  گەورەترین  لە 
كارگەكان  دروستكردنی  پێكرد،  جووڵەی  سارد  جەنگی 
بوو لە باشوور  و ڕۆژئاوا  و باكووری ڕۆژهەاڵتی واڵت. 
دۆالر  ملیار   )67( لە  زیاتر  نزیكەی  كالیفۆرنیا  لە  تەنیا 
لەنێوان  هەبوو  دەستكەوتی  بەرگرییەكان  گرێبەستە  لە  
سااڵنی 1951  و 1965، كە دەكاتە نزیكەی %2 لە كۆی 
بەهای ئەو گرێبەستانە. هەروەها بەهۆی جەنگی ساردەوە 
ئەو ناوچەیەی بە )پشتێنەی خۆر( دەناسرا بەهێزتر بوو. 
گۆڕانكاریی  جەنگەوە  ئەو  بەهۆی  هەر  كاتدا  هەمان  لە 
بــەرەو  ئەمەریكا  دانیشتووانی  لە  گــەورە  دیمۆگرافیی 
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ڕۆژئاوا  و باشوور ڕوویدا  و بووە هۆی ڕێكخستنەوەی 
كۆنگرێس   لەناو  سیاسی  دەسەاڵتی  تەرازووی  قورسایی 
هەرەدیاری  سیمای  دوو  ئەمەش  حیزبەكان.  و سیستمی 

سەردەمی جەنگی سارد بوون.
بەرگریكردن  بۆ  ــەالح  زەب بودجەیەكی  دەستبەركردنی 
سارد  جەنگی  هەمەالیەنەكانی  سەربازییە  پابەندبوونە   و 
دەكرد  پێویستی  وا  سەپاندبووی،  ئەمەریكا  گەالنی  بەسەر 
هاوواڵتیانی ئەمەریكی بە هەندێك بیروباوەڕ پابەندبكات. بە 
بەدەستهێنانی  لەسەر  دەكرد  كاریان  توانایەكیانەوە  هەموو 
كۆدەنگییەكی فراوان تا داكۆكی لەو مەسەلەیە بكەن، لەدوای 
هەرناسەقامگیریەك، یان دوژمنایەتییەك كە شیوعییەكان لە 
ئەو  ژیرانە  توانییان  ناوەڕاستی شەستەكاندا  لە  بن.  پشتی 
ئامانجە بەدی بهێنن. سەركێشییە نابەرپرسانەكەی یەكێتیی 
ئــەورووپــا  و  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  هەریەك  لە  سۆڤیەت  و چین 
لە  یارمەتیدەربوون  كوباش  و  تایوان   كۆریا  و  و  بەرلین  
دەیــەی  هاتنی  لــەگــەڵ  ــەاڵم  ب ئامانجەكەیان.  سەرخستنی 
تێكەوت.  جیاوازی  كۆدەنگییە  ئەو  سارد.  جەنگی  سێیەمی 
چونكە جەنگی ڤێتنام باری سەرشانی ئەمەریكییەكانی قورس 
كرد. ئەمەش لە دیدگای خەڵكێكی زۆر جێگەی ڕەزامەندی 
نەبوو. ئەو جەنگە، كە دواتر گەورەترین بزووتنەوەی ئاشتی 
توندی  مشتومرێكی  لەدایكبوو،  لێی   ئەمەریكا  مێژووی  لە 
لە ناوەوەی واڵت دروستكردبوو. ئەو مشتومڕە لە كۆتایی 
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بــەرەو  گرتەبەر  و  توندتری  ئاڕاستەیەكی  شەستەكاندا 
بەرزترین  لەسەر  دووبارەهەڵسەنگاندنەوەی  پــرۆســەی 
ئاستی حكومەتی ئەمەریكا بۆ ستراتیژیەتی جەنگی ساردی 
دەسەاڵتەكانی  وایكردبوو چوارچێوەی  كە  جیهانی سەپاند. 
لە  بەرفراوان بووبێت.  ئازاربەخش  بە شێوەیەكی  ئەمەریكا 
هەمان كاتیشدا بەقووڵی بەسەر خودی خۆیدا دابەش ببوو.
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بەشی حەوتەم

هەڵهاتن  و ئاوابوونی خۆری ڕێکكەوتنی نێوان 
هەردوو زلهێزەكە )1968ــ 1979(
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و  هاتەئاراوە   نوێ   فەڕەنسیی  چەمكێكی  حەفتاكاندا  لە 
واڵت   سیاسەتمەدارانی  نێوان  مشتومڕەكانی  ناو  كەوتە 
نێوان  نیگەرانییەكانی  ڕاددەی  كە  ئاسایی،  هاوواڵتیانی  و 
)ڕێكکەوتن(  ئەویش چەمكی  دەكردەوە.  كەم  ڕكابەرەكانی 
بوو. چەمكێكی كورتكراوە  و گونجاو بوو بۆ دروستكردنی 
ماوەیەدا.  لەو  هاریكارانەتر  سەقامگیر  و  پەیوەندییەكی 
ڕۆژئاوای  ڕۆژهــەاڵت  و  زلهێزەكەی  هەردوو  چەمكە  ئەو 
بەیەكەوە دەبەستەوەو  پابەندی دەكردن. بەمەش دیاردەی 
بە درێژایی ئەو دەیە هەژموونی خۆی بەسەر  ڕێكکەوتن 
لەژێر سەركردایەتیی  نێودەوڵەتییەکاندا سەپاند.  سیاسەتە 
برینجیف(ی  )لیوند  ئەوكاتی  شیوعیی  حیزبی  سەرۆكی 
سۆڤیەتی  و سەركردەكانی ئەمەریكا )ریتشارد ئیم نیكسۆن 
زلهێزەكە  هــەردوو  كارتەر(.  جیمی  ئارفۆرد  و  جیرالد   و 
هەوڵیاندا ئاسانتر كۆنتڕۆڵی پێشبڕكێیەكانی ئەتۆمی بكەن. 
كاریانكرد بۆ كەمكردنەوەی مەترسییەكانی جەنگی ئەتۆمی 
لە ڕێگەی دانوستاندن لەسەر چەند ڕێککەوتنێكی جیاجیا بۆ 
سنووردانان بۆ خۆپڕچەككردن. لە هەمان كاتیشدا هەردوو 
بازرگانییەكان   پەیوەندییە  فراوانكردنی  زلهێزەكە خواستی 
و ئاڵوگۆڕی تەكنەلۆژیا  و هاوبەشیكردنی یەكتریان هەبوو 
لە  جەوهەری  داڕشتنێكی  هەوڵیاندا  زانستییەوە.  لەڕووی 
ڕێساكانی ڕێكخستنەوەی پەیوەندییەكانیان دابنێن. بێگومان 
ڕێکكەوتن مانای ئاشتییەكی تەواو نەبوو، هەرچەندە گوتاری 
لەالیەن هــەردووالوە دەدران، بەاڵم  پیاهەڵدان بۆ یەكتری 
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لەبری ئەوە ڕێکكەوتن واتە ئیدارەدانی دۆخەكە  و زاڵبوون 
لە هەردوو  ئەگەری هەڵگیرسانی جەنگ. هەریەك  بەسەر 
زلهێزەكە دیدگا  و بۆچوونی جیاوازی هەبوو لەسەر مانای 
لە  چونكە  بوو،  كاتی  ماوەیەكی  ئەمەش  بەاڵم  ڕێكکەوتن، 
بەرەو  زۆر  ڕاددەیــەكــی  تا  كێشەكان  حەفتاكاندا  كۆتایی 
هەڵكشان چوون  و بووە مایەی كۆتاییهاتن بە سەردەمی 

ڕێكکەوتن بە شێوەیەكی چاوەڕواننەكراو  و كتوپڕ.

ڕاستی  و دروستیی ڕێكکەوتن
ئەو گۆڕانكارییانەی لە واقیعی هێز هاتنەئاراوە، پاڵنەری 
گرنگترین  لە  یەكێك  دیــارە  بــوون.  ڕێكکەوتن  سەرەكیی 
بوو  سۆڤیەت  یەكێتیی  هاوتابوونی  گۆڕانكارییەكانیش، 
لەگەڵ واشنتۆن لەڕووی چەكی ئەتۆمیی ستراتیژی بەهۆی 
سەربازیی  زانایانی  و  پسپۆرڕ  بــەردەوامــەكــانــی  هەوڵە 
چەكی  جبەخانەیەكی  توانیی  سۆڤیەت  ئەوكاتە  سۆڤیەت. 
زەبەالح دروستبكات. لە نۆڤەمبەری ساڵی 1969 یەكێتیی 
لەسەر  تۆماركرد  پێوانەیی  ئاستێكی  بەكردەوە  سۆڤیەت 
ویالیەتە یەكگرتووەكان لە مووشەكی بالیستی كیشوەربڕ، 
چونكە ژمارەكەی گەیشتە )1140( بەرامبەر بە )1504(. 
تایبەمەندییە  لە  پارێزگاری  هێشتا  ئەمەریكا  هەرچەندە 
مەزنەكانی خۆی كردبوو لەڕووی جبەخانە ئەتۆمییەكەیه وه . 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  بەرهەمهێنانی  و  ئاستبەرزی   بەهۆی 
كە  دوورمــەودا،  ژێرئاوییەكانی  كەشتییە  مووشەكی سەر 
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توانای هەڵگرتنی بۆمبی ئەتۆمی هەبوو. بەاڵم نزیكبوونەوەی 
یەكسانیی نێوان هەردووال وایدەكرد سەردەمی ئاستبەرزیی 
ئەتۆمیی ئەمەریكی كۆتایی پێبێت. ئەو ڕاستییەش لەدواییدا 
كاریگەریی قووڵی لەسەر پەیوەندیی نێوانیان لە داهاتوودا 

دروستدەكرد. 
كەمبوونەوەی ڕێژەی سەرباز لەناو سوپای ئەمەریكی  
كاریگەریی  دروســتــبــوونــی  نیگەرانی  و  پــەیــدابــوونــی  و 
بوونە  ملمالنێیەكان،  بەهۆی  ئابووریەوە،  لەڕووی  خراپ 
كاریانكردە  و  ڤێتنام   لە  سەرچاوەكان  تواندنەوەی  هۆی 
ــــاوای  ڕۆژئ ــە  ل ئـــابـــووری  بـــووژانـــەوەی  ڕاددەی  ســـەر 
بوون  سەرەكی  پاڵنەری  ئەمانەش  ژاپــۆن.  ئــەورووپــا  و 
ویالیەتە  بەكورتی:  بكات.  رێککەوتن  ئەمەریكا  ئەوەی  بۆ 
یەكگرتووەكان هێزی ئابووری الواز بووبوو، یان ئیدارەی 
سیاسی توانای نەمابوو زیاتر بەردەوام بێت لەو دۆخە. كە 
هەر لە چلەكانەوە پەیڕەوی سیاسەتی جەنگی سارد دەكرا. 
پاڵنەر  گرنگترین  لە  یەكێك  سۆڤیەتییەكانیشەوە.  لەالیەن 
نێوان  پشێوییەكانی  هەڵكشانی  لە  بریتیبوو  ڕێكکەوتن  بۆ 
سنووری  سەر  پێكدادانەكانی  بەهۆی  سۆڤیەت،  چین  و 
لەنێوان  جەنگێك  بەرپابوونی  ئەگەری  هەردووال  و  نێوان 
هەردوو ڕكابەرە شیوعییەكە، هۆكاری سەرەكی بوون الی 

سۆڤیەتییەكات تا بەرەو ڕێککەوتن هەنگاو بنێن.
كەمكردنەوەی  لێی  ئامانج  كە  ئەمنی،  ستراتیژیەتی 
لە  سۆڤیەتییەكان  لــەگــەڵ  ــوو  ب نــائــارامــی  نیگەرانی  و 
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پالندەرانی  دڵخۆشیی  مایەی  ببووە  ڕووەوە  چەندین 
سیاسەتەكانی ئەمەریكا. ئەمە خاڵێكی گرنگ  و فاكتەرێكی 
ئەتۆمییەكان  مەترسییە  كەمكردنەوەی  بۆ  بوو  باشیش 
لەگەڵ ئەو ڕكابەرەی، كە خۆی پڕچەككردووە  و بووه تە 
ئەو  ڕێکكەوتن  ڕەنگە  ــەوەش،  ل جگە  مەترسی.  جێگەی 
بودجەی  ســەر  كــەوتــووه تــە  کە  بکاتەوە،  کــەم  فشارانه  
بكات،  ســووك  سەرشانی  بــاری  و  ئەمەریكا  بەرگریی 
شێوەیەكی  بە  ڤێتنام  پڕخەرجییەكەی  جەنگە  بەهۆی  كە 
ئەگەر  بەتایبەتی  دروســتــكــردووە.  كاریگەری  بــەرچــاو 
توانرا  ڕاستەقینە  و  ڕێککەوتنێكی  بــووە  ڕێكکەوتنەكە 
سنوورێك بۆ خۆپڕچەككردن دابنرێت. بۆ ملكەچبوون بۆ 
ئیدارەی خۆی ڕاگەیاند  نییەتی  ئەو لۆژیكەش، جۆنسۆن 
بۆ هاتنی بۆ ناو دانوستاندنێك سەبارەت بەو مەسەلەیە 
یۆنیۆی  لە   .1967 ساڵی  لە  سۆڤیەت  یەكێتیی  لەگەڵ 
هەمان ساڵدا، جۆنسۆن لەگەڵ سەرۆكوەزیرانی ڕووسیا 
)ئەلكسی كوسیجین( لە لووتكەی گالسبۆر  و نیوجیرسی 
چاویان بە یەك كەوت. بۆ ئەوەی وتووێژ بكەن، لەسەر 
پرسی ئەتۆمی  و چەند كێشەیەكی تر لەنێوان هەردووال. 
ــی مــۆســكــۆ  و  ــردن ــك ــۆ ســەردان ـــا ب جــۆنــســۆن پــالنــی دان
ماوەی  لە  ڕووسیا  سەركردەكانی  لەگەڵ  وتووێژكردن 
نیوەی دووەمی ساڵی 1968، بەاڵم ئەو گەشتەی بەهۆی 
چیكۆسلۆفاكیا  لە  سۆڤیەت  سەربازیی  دەستتێوەردانی 

دواخرا.
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یەنایەری  لە  سەرۆكایەتی  پۆستی  وەرگرتنی  دوای 
ساڵی 1969، نیكسۆن سیاسەتی ڕێککەوتنی بە شێوەیەكی 
ڕەگــەزێــكــی  لــە  سیاسەتە  ــەو  ئ ــرد.  ــڕەوك ــەی پ بەهێزتر 
جەوهەری لە ستراتیژیەتی جەنگی سارد پێكدەهات. كە 
پێداگرانە دەیویست جێبەجێی بكات. نیكسۆن ترسی لەو 
بەو شێوە  هەبوو  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  بەرباڵوییەی 
ترسناكە لە هەموو جیهان  و پێیوابوو، سەرچاوەكانی بە 
شێوەیەكی هەڵە دابەشكراون. بۆیە ترس  و نیگەرانی باڵی 
بەسەر ئەمەریكادا كێشاوە. كیسنجری یاریدەدەرەكەیشی 
بۆ كاروباری سیاسەتی دەرەوە  و راوێژكاری ئاساییشی 
نەتەوەیی لەگەڵی هاوڕابوو. هەردووكیان بەیەكەوە پێیان 
بۆ  ترسناكە  نماییشێكی  تەنیا  ڤێتنام  جەنگەكەی  وابوو، 
كێشەیەكی زۆر لەوە گەورەتر. كیسنجر لە یاداشتنامەكەیدا 
وەك  دەوڵەتێك  بە  ببین  بەڕێگەوەبووین  )ئێمە  دەڵێت: 
هەر دەوڵەتێكی تر  و هەستماندەكرد چەندە پێویستیمان 
هێزێكی  ئەگەر  تەنانەت  هێزەكانمانە،  كۆكردنەوەی  بە 
سەرچاوەكانمان  سنووردارە،  هەر  بەاڵم  بێت،  زۆریش 
لەبری  بۆیە  نــەدەگــرت،  كێشانەی  ئــەو  بــەرگــەی  چیتر 
ئەگەر  چ  دیاریبكەین،  ئەولەویەتەكانمان  دەبووایە  ئەوە 
سەرەكیی  ئامانجی  بۆیە  بــن(.  مــاددی  یان  بن،  فیكری 
ئەو  كۆنتڕۆڵكردنی  لە  بریتیبوو  كیسنجر  نیكسۆن  و 
واڵتەی هێزێكی ئەوتۆی دروستكردووە  و بووه تە مایەی 
مەترسی لەسەر ئاساییش  و ئارامیی ئەمەریكا. هەرچەندە 
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ئەوە  بۆ  ناوبانگەكەی  و  ناو  زۆری  بەشێكی  نیكسۆن 
دەگەڕایەوە، كە خەباتی دژی شیوعییەكان دەكرد. بەاڵم 
وەك كەسێك لە بەرژەوەندیی واڵت بیربكاتەوە، دەیزانی 
چیتر ئایدیۆلۆژیەتی شیوعی هەڕەشەیەكی گەورە نییە، 
بەكورتی: هێزە زۆرەكەی سۆڤیەت ببووە مایەی بێزاری 
 و نیگەرانی الی نیكسۆن. كیسنجر، كە هەمان بیرۆكەی 
كرد  دۆخەكە  لە  گوزراشتی  وشەیەك  چەند  بە  هەبوو 
لەگەڵ  مامەڵەكردنە  ئێمە،  سەردەمی  )كێشەی  وتــی:  و 
كە  زلهێزێك،  وەك  سۆڤیەت  یەكێتیی  خۆری  هەڵهاتنی 
الیەنی جیۆسیاسی  و الیەنی ئایدیۆلۆژیای تێپەڕكردووە(.
بە  ســۆڤــیــەت  یەكێتیی  ــەگــەڵ  ل ڕێــكــکــەوتــن  سیاسەتی 
شێوەیەكی سروشتییانە لە دیدگای جیۆسیاسیی هاوبەشەوە 
سیاسەتی  لــەســەر  شتیش  هــەمــان  ـــرت.  دەگ ســەرچــاوەی 
لێكنزیكبوونەوە لەگەڵ چین جێبەجێدەكرا. ئیدارەی نیكسۆن 
الی  بوو  خۆپڕچەككردن  مەسەلەی  كپكردنەوەی  ئامانجی 
پێشبڕكێ  و  ئەو  خەرجییەكانی  كەمكردنەوەی  و  مۆسكۆ  
لــەئــارادابــوون.  جەنگ  بەرپابوونی  لەسەر  مەترسییانەی 
بە  مۆسكۆ  ئەگەر  ئینجا  دانوستاندن.  رێگەی  بە  ئەویش 
شێوەیەكی كردەیی بە سیستمە تازەكەی جیهان ڕازیبوو، ئەوا 
ئیدارەی ئەمەریكا دەتوانێت یارمەتیدەربێت لە كپكردنەوەی 
سیاسەتێكی  گرتنەبەری  لەسەر  سۆڤیەت  ناكۆكییەكانی 
نابەرپرسانەی دەرەوە لە جیهانی سێیەم. لە هەمان كاتیشدا 
زۆر  ماوەیەكی  تا  توانیی  ویالیەتەیەكگرتووەكان  ئەگەر 
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لەگەڵ هەردوو  یاری  ئەوا دەتوانێت  لەگەڵ چین بكرێتەوە، 
میحوه ریی  پێگەیەكی  لە  خۆی  بكات،  شیوعییەكە  ڕكابەرە 
هەرسێ   سێالیەنە  و  پەیوەندییەكی  لەناو  ببینێتەوە،  گرنگ 
هێز كۆدەكاتەوە لەسەر یەك مێز. هەرچەندە ئەوە پالنێكی 
تێچووە  بەهۆی  كە  داڕێــژرا،  كاتێكدا  لە  بوو،  چاونەترسانە 
زۆرەكانی جەنگی ڤێتنام لە ناوەوە و دەرەوە ، دەبووایە تا 
ڕاددەیەكی زۆر ستراتیژییەتی  ئەمەریكا لەبەرامبەر جەنگی 
سارد دەستكاری  و هەموار بكرێتەوە. هەروەها نیكسۆن بەو 
پالنە ئومێدی وابوو ئەمەریكا بە شێوەیەكی شەرەفمەندانە 
لە ڤێتنام بێتەدەر، كە تا ئەوكاتەش گەورەترین كێشە بوو، بۆ 
سیاسەتەكانی دەرەوەی ئەمەریكا. لێرەدا مەرامێكی سیاسیی 
گەورە هەبوو لەو كارە. ئەگەر نیكسۆن توانیی پەیوەندییەكی 
باشتر  و ئارامتر لەگەڵ یەكێتیی سۆڤیەت  و چین دابڕێژێت  
شەڕی  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  كاتیشدا  هەمان  لە  و 
هەڵبژاردنەكانی  لە  سەركەوتنی  ئەوا  بێنێتەدەرەوە،  ڤێتنام 
یەكێتیی  دەكــات.  مسۆگەر  دووەم  جاری  بۆ   1972 ساڵی 
سۆڤیەتیش چەند مەبەستێكی تایبەتی هەبوو لە باشتركردنی 
پەیوەندییەكان لەگەڵ ئەمەریكا، چونكە ڕووسەكان ترسیان 
بۆیە  دەبینی.  چین  هەڵكشاوەكانی  سەربازییە  هەڕەشە  لە 
یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان  ئەگەر 
هەڕەشەكانی  لەسەر  زیاتر  دەتوانن  ئەوا  بــووه وە،  ئارامتر 
چین وردببنەوە، كە لەو كاتەدا زەروورتر بوو بۆ پاراستنی 
ڕێكکەوتنەی  ئەو  لەوانەش  جگە  نەتەوەكەیان.  ئاساییشی 
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ئەمەریكا  لەگەڵ  خۆپڕچەككردن  بۆ  سنووردانان  لەسەر 
دەیبەستێت، جەخت دەكاتەوە لەسەر پێگەی یەكێتیی سۆڤیەت 
شاییستەی  بەدەستهێنانی  و  شاییستە   زلهێزێكی  وەك 
ئەوەی  پێش  هاتووه تەدی،  به قورسی  زۆر  كە  ئەتۆمییش، 
ویالیەتەیەكگرتووەكان دووبارە لەڕووی تەكنەلۆژیاوە بچێتە 
پێشەوە، ئاستبەرزیی سۆڤیەت دەسەلمێنێت لەو بوارەدا. لێرەدا 
ئاماژە بە ڕاددەی گرنگی  و بایەخی سۆڤیەتییەكان دەدەین. 
هەروەك  هەبوو.  زۆری  یەكجار  بایەخێكی  كرملین  چونكە 
كۆنگرەی  لە  )جرۆمیكۆ(  ڕووسیا  دەرەوەی  وەزیری  چۆن 
بیستوچوارەمی شیوعی لە ساڵی 1971 بەشانازییەوە وتی: 
)ئەمڕۆ هیچ پرسێكی گرنك بەبێ بوونی یەكێتیی سۆڤیەت، 
یان لەژێر ڕۆشنایی ناڕەزایەتیی ئەو یەكالناكرێتەوە، بایەخی 
گومانی  نابێت  تەرازووی ستراتیژی سەقامگیر  بۆ  سیاسی 
بەڵكو  بۆ هەردووال،  ئەمینە  ئەوە گرەنتیی  لێبكرێت، چونكە 
بۆ سەرجەم ئەمنی نێودەوڵەتی(. هەروەها دەتوانین چەندین 
باشبوونی  ئەگەری  لە  جێبەجێبكرێن،  دیارتر  پێداویستی 
هاوبەش  ئاشتییانەی  پێكەوەژیانێكی  و  پەیوەندییەكان  
دەستەبەركردنی  لەوانەش  ویالیەتەیەكگرتووەكان.  لەگەڵ 
تەكنەلۆژیای ئەمەریكی  و ئاسانكاریكردن بۆ چارەسەركردنی 
كێشە تەوەرەییەكان: وەك بەرلین. هەریەك لە برینجنیف  و 
لە  وێستگەیە  ئەو  كە  دڵنیابوون،  میكۆ ،  جرۆ  و  كوسجین  
بە  ڕازینەبوون  سۆسیالیستیدایە،  جیهانی  لەگەڵ  مێژوودا 
ڕێكکەوتنە  ئەو  بەڵكو  بكەن،  ڕێككەوتن  سیاسەت  الوازیــی 
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برینجیفیش  ــان.  ــەدەرەكــەی ڕادەب هێزە  بۆ  بێت  ئاماژەیەك 
بەكورتی  و بەپوختی لە گوتارێكیدا لە ساڵی 1975 وتی:) 
ڕەنگە بەهۆی دروستبوونی پەیوەندییەكی نوێ لە گۆڕەپانی 

نێودەوڵەتیدا ڕێککەوتن ئەگەرێكی نزیك بێت( . 

بەرەو ڕێكکەوتن 
لە نۆزدەی ئۆكتۆبەری ساڵی 1969 نیكسۆن وادەیەكی 
دیاریكرد بۆ وتووێژكردن لەگەڵ یەكێتیی سۆڤیەت لەبارەی 
یەكەم   ستراتیژی.  خۆپڕچەككردنی  بۆ  سنوورێك  دانانی 
هەریەك  لە  ئەنجامدرا  نۆڤەمبەر  لە  وتووێژەكان  خولی 
گەیشتنە  وتووێژەكان  هــەرزوو  بەاڵم  ڤێنا.  و  هلسنكی   لە 
هونەری.  وردەكاریی  و  ئاڵوگۆڕ   گومانی  بەهۆی  بنبەست 
یەكێك لە هۆكارەكانیش هەوڵێكی نیكسۆن بوو بۆ ئەوەی 
سۆڤیەتی  هاریكاریی  پەیماننامەیەكی  بە  وتــووێــژەكــان 
لەپێناو  باكوور  ڤێتنامی  بخاتە سەر  فشار  تا  ببەستێتەوە، 
ئەمەریكا.  لەگەڵ  دبلۆماسی  چارەسەرێكی  بە  گەیشتن 
ئەتۆمی  چەكی  هەمەجۆریی  لــەبــارەی  تریش  هۆكارێكی 
ڕێکكەوتنی  ئایا  ــەوەی  ئ لەسەر  به دیاریكراوییش:  بــوو، 
دوورمـــەودا،  مووشەكی  لە  بریتییە  تەنیا  پێشنیاركراو 
كەم  كەممەوداكانیش  ئەمەریكییە  مووشەكە  پێویستە  یان 
پێكرابوو،  باڵوەیان  ئــەورووپــا  لە  ئەوكاتە  كە  بكرێنەوە، 
لەتوانایاندا هەبوو گورز لە خاكی سۆڤیەتی بوەشێنن. دواتر 
داهێنانی تەكنەلۆژیانوێیەكانیش مەسەلەیەكی تری ئاڵۆزی 
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داهێنانەنوێیەكان  چونكە  بــوو،  دانوستاندنەكان  ــەردەم  ب
هاتبووە  یەكئاڕاستە  ئەتۆمی(ی،   كاڵوەی  )گوێزەرەوەی 
یەك  لە  ئەتۆمی  دەیتوانی چەند سەرەكاڵوێكی  و  بەرهەم  
دەبەخشییە  ڕادەبــەدەری  توانایەكی  ببەستێت.  مووشەك 
هەرالیەكیان بۆ تێكشكاندنی سوپای الیەنەكەی تر. دواجار 
دانوستاندكارەكانی  نوێنەری   1971 ساڵی  مــایــۆی  لــە 
ڕێكکەوتنە  ئەو  بەپێی  ڕێكکەوتنێك.  گەیشتنە  ــەردووال  ه
 2 بــۆ  3ەوە  لــە  ئاستبەرزی  ڕێـــژەی  ڕازیــبــوو  ئەمەریكا 
بالیستیی  مــووشــەكــی  دەربـــــارەی  ســۆڤــیــەت  ببەخشێتە 
بكات  چاوپۆشی  سۆڤیەت  بەرامبەریشدا  لە  كیشوەربڕ. 
لەو مووشەكە ئەتۆمییانەی، كە لە ئەورووپای ڕۆژئاواوە 
سەر  نەخه نە  گەمار ۆ  بڕیاریاندا  هەردووالش  هەڵدەدرێن. 
ئەو چارەەسەرەش  ئەتۆمی(.  )فرەكاڵویی  گوێزەرەوەكانی 
بە  لووتكە  كۆبوونەوەی  بەستنی  بۆ  ڕێگەخۆشكەربوو 
لە  بكرێت  لەسەر  واژۆی  مەراسیمێكدا  لە  ئاهەنگگێڕان  و 

ساڵی داهاتوو لە مۆسكۆ.
كرد،  سۆڤیەتی  سەردانی  نیكسۆن   1972 مایۆی  لە 
ئــەمــەش یــەكــەم ســەردانــی ســەرۆكــێــكــی ئــەمــەریــكــا بوو 
ساڵ   27 پێش  یاڵتا  لووتكەی  لە  رۆزفلت  كاتەوەی  لەو 
دوای سەردانێكی  نیكسۆن  ئەو سەردانەی  ئەنجامدرابوو. 
جێگەی  بووە  كە  هەمان ساڵ،  فێبرایری  لە  هات  بۆ چین 
بایەخدانێكی زۆر لە جیهاندا. ئەو دوو سەردانە بەندبوون 
پێش  لــەڕاســتــیــدا  نیكسۆن.  مــەزنــەكــەی  ستراتیژییە  بــە 
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دوودڵ  سۆڤیەتییەكان  چین،  بۆ  نیكسۆن  سەردانەكەی 
بۆ  سنووردانان  ڕێكکەوتنی  پەسەندكردنی  لەسەر  بوون 
بۆ  نیكسۆن  سەردانەكەی  دوای  بــەاڵم  خۆپڕچەككردن، 
چین. هەرزوو وەاڵمیان هەبوو. ئاشكرابوو سۆڤیەتییەكان 
نەیاندەویست ئەمەریكا  و چینییەكان بچنە ناو پەیوەندییەكی 
ســەربــاری  ــەاڵم  ب ـــەوان.  ئ دژی  لــە  هــاوبــەش  ستراتیژیی 
ئەو  كەچی  بــارەیــەوە،  لەو  نیكسۆن  جیاوازەكەی  بیروڕا 
بــوو.  كیسنجر  نیكسۆن  و  دیــاریــكــراوی  هەوڵێكی  ــارە  ك
ترسە گەورەكەی چینییەكان لە ڕكابەرە سۆڤیەتییەكەیان، 
دەرگایان  ئەگەرەكان  ببنەوە  و  نزیك  ئەمەریكا  لە  وایكرد 
چین،  ستراتیژی  سیاسەتمەدارانی  ماو  و  الی  لە  وااڵبێت 
خستە  جیۆسیاسییەكانیان  دەرهاویشتە  ئەوانیش  چونكە 
كیسنجر  ئایدیۆلۆژییەكانیان.  ــاوەڕە  ــروب ــی ب ســــەرووی 
دەڵێت: )فەرماندەچینییەكان دوای ئەوەی مامەڵەیان لەگەڵ 
چونكە  تێپەڕاند،  بیروباوەڕەئایدیۆلۆژییەكەیان  كردین، 
ئەوپەڕی ئەولەویەتیاندا بە دەرهاویشتە جیۆسیاسییەكان(. 
ماو  و زوئەنالی  لەگەڵ  نیكسۆن  هەرچەندە وتووێژەكانی 
ئەنجامێكی  تریان،  بەرپرسێكی  چەند  سەرۆكوەزیران  و 
ــەاڵم مــانــای ڕەمــزیــی ئــەو ســەردانــە،  بــەرچــاوی نــەبــوو، ب
ــوو،  واب ــەوە  ئ وەك  دەبــەخــشــی،  بەهێزی  زۆر  مانایەكی 
سارد   جەنگی  مەترسییەكانی  كەمبوونەوەی  مــژدەی  كە 
پێدەكرێت.  جووڵەی  كەمتر  ئایدیۆلۆژییەكان  پاڵنەرە  و 
نەرمتر  ئەمەریكا  كە  دەگەیاند،  ــەوەی  ئ مانای  هــەروەهــا 
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ڕووداوە  كــەچــی  دبلۆماسییه و.  لـــه ڕووی  كــراوەتــرە   و 
مۆسكۆ  كــۆبــوونــەوەكــەی  سەرەكییەكەی  هەرەگرنگ  و 
بریتیبوو لە واژۆكردن لەسەر پەیماننامەی سنووردانان بۆ 
خۆپڕچەككردن لە بیستوشەشی مایۆی 1972. لەڕاستیدا 
پێكدەهات.  لێکجیاواز  لە دوو ڕێککەوتنی  پەیماننامەیە  ئەو 
ئەو  دەقی  لە  بوو،  فەرمی  پەیماننامەیەكی  كە  یەكەمیان، 
پەیماننامەیەدا هەریەك لە ویالیەتەیەكگرتووەكان  و یەكێتیی 
دوو  لە  تەنیا  مووشەكه كیشوەربڕەكان  دەتوانن  سۆڤیەت 
لە  بریتیبوو  دووەمیان  زیاتر.  نەك  باڵوبكەنەوە،  شوێن 
ڕێککەوتنێكی كاتی لەبارەی چەكی ئەتۆمیی هێرشبەره وه . 
ئەو ڕێکكەوتنە ژمارەی مووشەكە بالیستییە كیشوەربڕه كان 
 و مووشەكه  بالیستیە سەر كەشتیە ژێرئاوییەكانی دەگرتەوە، 
هەروەها پێدانی ڕێژەی ئاستبەرزی بە ڕاددەی 3 بۆ 2 بە 
یەكێتیی سۆڤیەت، بەاڵم بە لەبەرچاوگرتنی قەدەغەنەكردنی 
گوێزەرەوەكانی كاڵوەی ئەتۆمی، یان هاوەنی دوورمەودا. 
لە  بكات  خۆی  ئاستبەرزی  لە  پارێزگاری  ئەمەریكا  ئەوا 
لێدانی  تــوانــای  ئەتۆمییانەی  كــاڵوە  ئــەو  ـــارەی  ژم كــۆی 
ئەتۆمی  كــاڵوەی   5700 بوونی  )بــە  هەیە  ئامانجەكانی 
بەرامبەر بە 2500 بۆ یەكێتیی سۆڤیەت(. هەروەها نیكسۆن 
كرد  واژۆیــان  وشەیەكی سەرەتایی  چەند  بە  برینجیف   و 
بنچینەی  كە  دوورودرێــژ،  سەرەكیی(  )ڕێكکەوتنی  لەسەر 
زلهێز.  هــەردوو  لەنێوان  دەبێت  پەیوەندییەكان  سەرەكیی 
هەریەكەیان ڕازیبوون بە )ئەوپەڕی هەوڵدان بۆ خۆالدان 
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لە هەر رووبەڕووبوونەوەیەكی سەربازی  و رێگەگرتن لە 
)زاڵبوون بەسەر  بەڵێنی  ئەتۆمی(  و  بەرپابوونی جەنگێكی 
خۆیاندا( لە پەیوەندییەكانیان درا  و سوێندیان خوارد چیتر 
نەدرێت،  تاكالیەنە  تایبەتەمەندیی  دەسته بەركردنی  هەوڵی 
چ بەڕاستەوخۆ، یان ناڕاستەوخۆ. هەرچەندە ئەوە كارێكی 

ئاڵۆز  و قورس بوو، بەاڵم دواجار سوودی خۆی هەبوو.
لەپێناو دانوستاندنی هەردوو زلهێز  و سازشكردن لەسەر 
هەبوو.  تاكالیەنەكاندا  ڕێكکەوتنە  لەناو  كە  مەرج،  هەندێك 
)دیمۆند  سۆڤیەت  بواری  لە  شارەزا  پێشو و  دبلۆماتكاری 
ئیە گارسۆف( لەو بارەیەوە دەڵێت: )وتووێژەكانی لەبارەی 
سنووردانان بۆ خۆپڕچەككردنی ستراتیژی ئەنجامدەدران، 
چاوپۆشین  لە  بریتیبوو  كە  ڕوونكردینەوە،  بۆ  خاڵیكی 
لەسەر چەند جیاوازییەكی ئایدیۆلۆژی  و سیاسی  و ئەمنی  و 
هونەری  و سەربازی لەنێوان هەردووال لەپێناو سەرخستنی 
ڕێککەوتنەكە(. بەاڵم لێرەدا هەندێك خاڵی لێکجیاكەرەوەش 
وتــووێــژەكــان،  ئەنجامدانی  ســەربــاری  چونكە  هــەبــوون، 
لێکنزیكبوونەوە  و لەیەكتێگەیشتنی لەنێوانیان بەهێزتركرد، 
ماوەیەكی  تا  ئەمەش  گرنگ،  پرسی  هەندێك  لە  النیكەم 
كاتی بەردەوامی هەبوو، بەاڵم لە هەمان كاتیشدا نەیتوانی 
بگرێت  رێگە  یان  بڕەوێنێتەوە،  نیگەرانییەكان  و  ترسەكان  
ئەو  بێگومان  لەدواییدا.  لەیەكتێگەیشتن  خراپ  حاڵەتی  لە 
ڕێكکەوتنە پێشبڕكـێی خۆپڕچەككردنی نەدەوەستان، بەڵكو 
لە واقعیدا، ئەو ڕێكکەوتنە كاتییە، كە ماوەكەی پێنج ساڵ 
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بوو، وایكرد ژمارەیەك كۆتوبەند بەسەر سوپای ئەتۆمیی 
هەردووال بسەپێنێت، لە الیەكی تریشه وه  هەنگاوێكی بەرچاو 
بۆ پەرەسەندنی بازرگانیكردن لەنێوان یەكێتیی سۆڤیەت  و 
ویالیەتەیەكگرتووەكان، بە بڕی نزیكەی 220 ملیۆن دۆالر 
لە ساڵی 1971. دواتر لە ساڵی 1978 گەیشتە 2.8 ملیار 
دۆالر. ئەمەش یەكێكبوو لە گرنگترین دەسكەوتەكانی ئەو 
لەوەش پرۆژەهاریكارییەكانی بۆ زانست  ڕێكکەوتنە. جگە 
پێشكەشكرابوون، وەك : پرۆژەی )تیلسكۆب - دووربین(ی، 
بۆشایی ئاسمانیی هاوبەش  و ئاڵۆگۆڕكردنی زانیارییەكان. 
نموونەیەكی تری پتەوبوونی پەیوەندییە بازرگانییەكان بوو 

لەنێوان هەردووالیان .
ـــــــان بە  ــی زۆری ــك ــدێ ــێ ــوم ـــەی ئ ــــەو كـــەســـان بـــۆیـــە ئ
هەبوو  ئەتۆمی  چەكی  ڕاستەقینەی  كەمكردنەوەیەكی 
لەڕووی ژمارە، دەبووایە هەموو هیوایەكیان لەسەر ئەو 
ساڵی  كۆتاییەكانی  لە  داهاتوودا،  لە  هەڵبچنن  دانوستانە 
زانایانی  شــارەزایــان  و  و  پسپۆرڕ  ــردەوە  ــەك ب  1972
تریان  خولێكی  ئەمەریكی  سۆڤیەتی  و  ئەتۆمیی  چەكی 
مەسەلە  بەهۆی  بــەاڵم  دەستپێكردەوە.  وتووێژەكان  لە 
ئابڕووبەرەكەی ووترجیت ، پشێوی سەرتاپای ئەمەریكای 
ئۆگەستی  لە  ــرد.  الوازك نیكسۆنی  هەڵوێستی  گرتەوە  و 
1974 بەناچاری دەستی لەكاركێشایەوە. دواتر بووەهۆی 
ڕێگەگرتن لە هەرپێشكەوتنێك لەو بارەیەوە. لە نۆڤەمبەری 
1974 جیرالد ئارفۆرد، جێگرەوەی نیكسۆن، بۆ واژۆكردن 
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لەسەر كۆمەڵێك بنەمای گشتی، لە فالدیفوستوك چاوی بە 
بریجینیف كەوت، كە ڕێنماییكەری دانوستاندنەكانی خولی 
خۆپڕچەكکردنی  بۆ  سنووردانان  وتووێژەكانی  دووەمی 
بەدینەهات.  پێشكەوتنێك  هیچ  ــەاڵم  ب ــوو،  ب ستراتیژی 
ــەرە و  پــاشــان هــــەرزوو دانــوســتــانــدنــە بــەردەوامــەكــان ب
لە  ئەمەریكی  كۆنگرێسی  گومانی  بەهۆی  چوون  الوازی 
بەهای ئەو وتووێژانە  و ترسیان لە كردەوەكانی یەكێتیی 
هەڵبژادنە  بەهۆی  هەروەها  سێیەم،  جیهانی  لە  سۆڤیەت 

سەرۆكایەتییەكەی داهاتووی ئەمەریكا لە ساڵی 1976.
لەگەڵ  بوو  هاوكات  ئەورووپی  ڕێكکەوتنی  پڕۆسەی 
جوواڵنەوەكەی بەرەو ڕێكکەوتنی نێوان هەردوو زلهێزەكە. 
)فیلی براند(، كە لە ساڵی 1969 وەك ڕاوێژكاری ئەڵمانیای 
گێڕا.  سەركردایەتی  ڕۆڵی  ژیرانە  هەڵبژێردرا  و  ڕۆژئــاوا 
خاوەن  و  ڕۆژئــاوا   بەرلینی  پێشووی  عومدەی  )كە  براند 
وردەوردە  هــەوڵــیــدا  ـــوو(  ب كــاریــزمــای  كەسایەتییه كی 
نێوان  گەشتكردنی  بازرگانی  و  بــەردەم  بەربەستەكانی 
ئەڵمانیای ڕۆژئاوا  و ڕۆژهەاڵت كەم بكاتەوە هەڵوێستەكەی 
و  الوازی   بە  چیتر  ســارد  جەنگی  لەبەرامبەر  ئەڵمانیاش 
هەستیاری نیشان نەدرێت، بۆ بەدیهێنانی ئەو خواستەشی، 
براند ئامادەبوو دان بە بوونی ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵتدا بنێت، 
وەك شتێكی واقیعی. ئەمەش الدانێكی زەق بوو لە ڕێچكە 
باوەكەی فەرماندە سیاسییەكانی پێش خۆی. یەكەم قۆناغ 
لە سیاسەتی دەرەوەی براند بریتیبوو: لە نزیكبوونەوە لە 
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كوتلەكەی ڕۆژهەاڵت ئەویش بە ئەنجامدانی چەندین وتووێژ 
سەبارەت بە ڕێكکەوتنەكانی لەگەڵ ڕووسیا  و هەندێك لە 
ئۆگەستسی  لە  ئەورووپای ڕۆژهەاڵت.  لە  هاوپەیمانەكانی 
لەگەڵ  پەیماننامەیەكی  ــاوا  ڕۆژئ ئەڵمانیای   1970 ساڵی 
ئیدانەی  هــەردووال  تێیدا  كە  ــرد،  واژۆك سۆڤیه ت  یەكێتیی 
بەكارهێنانی هێزیان كرد و بەڵێنیاندا ڕێز لە سنوورەكانی 
دواتر  نەكەن.  پێشێل  و چیتر سنوورەكان  بگرن   ڕۆژئــاوا 
لەگەڵ  پەیماننامەیەكی  ڕۆژئاوا  ئەڵمانیای  هەمان ساڵدا  لە 
پۆڵەنداش بەست. پاش ئەویش واژۆی لەسەر پەیماننامەیەكی 

نێودەوڵەتی لەگەڵ بەرلین كرد. 
سۆڤیەت  لــە  هــەریــەك   1971 ساڵی  سێپتەمبەر  لــە 
گەیشتنە  فەڕەنسا  و  مــەزن   بەریتانیای  ئەمەریكا  و   و 
هێزی  هەرچوار  مافی  لەبارەی  چوارالیەنە  ڕێكکەوتنێكی 
ڕۆژئاوایی بۆ چوونە ناو بەرلینی ڕۆژئاوا. دوابەدوای ئەو 
بووەهۆی  دەرەوەیدا،  لە سیاسەتی  براند  سەركەوتنانەی 
ئەڵمانیای  هـــەردوو  لــەنــێــوان  پەیماننامەیەك  بەستنی 
هەردوو   .1972 دیسەمبەری  لە  ــاوا  ڕۆژئ ڕۆژهــەاڵت  و 
ئیدانەی  نا  و  یەكتردا  شەرعییەتی  بە  دانیان  برا  واڵتــی 
بەكارهێنانی هێزیان كرد  و بەڵێنی هاریكاری  و بازرگانی 
ـــاوای  ڕۆژئ ڕۆژهـــەاڵت  و  لــەنــێــوان  دا  گەشتكردنیان   و 
ــایــی  ــەورووپ ئــەڵــمــانــیــا. ئـــەو پــرۆســەیــەی رێــکــکــەوتــنــی ئ
پێشوازییەكی گەرمی لێكرا لەالیەن هەردوو الیەنی جەنگی 
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سارد لە ئەورووپا، ئەمەش وایكرد بازرگانیكردن لەنێوان 
ئــەورووپــای ڕۆژئـــاوا  و ڕۆژهـــەاڵت تا ڕاددەیــەكــی زۆر 
پێش بكەوێت. هەروەها ئاسانكاری كرا بۆ كەمكردنەوەی 
ترس  و بەربەستەكانی لەسەر ڕێگەی جووڵه كردن بوون 
لە  ئەورووپا.  لە  گشتی  ئاشتییانەی  چارەسەرێكی  بەرە و 
بۆ  پێشوەختە  كۆنگرەیەكی   ،1972 ساڵی  نۆڤەمبەری 
ئاساییش  و هاریكاری لە ئەورووپا كارەكانی لە هیلسنكی 
كۆكردنەوەی  بوونەهۆی  وتووێژانە  ئــەو  دەستیپێكرد. 
جگە   .1975 ساڵی  لە  فنلەندا  پایتەختی  لە  دەوڵــەت   35
لە ویالیەتە یەكگرتووەكان  و یەكێتیی سۆڤیەت، سەرجەم 
بەشداربووانی كۆنگرەكە ڕەزامەند بوون بەو گۆڕانكارییە 
دوای  سەپێندرابوون  ئــەورووپــادا  بەسەر  ئیقلیمییانەی 
جەنگی دووەمی جیهانی، هەرچەندە ئەوا ئامانجێكی كۆنی 

مۆسكۆ بوو.
هەوڵی  كە  ڕیگان،  ڕۆناڵد  كالیفۆرنیا  پێشووی  حاكمی 
سەرۆكایەتی دەدا ئەو كاتە وتی: )پێموایە پێویسته  هەموو 
ئەمەریكییەكان دژی ئەمە بن(. ئەوەی ببووە مایەی نیگەرانی 
–ئه و  هیلسنکی  ڕێککه وتننامه ی  ڕه خنه گرانی  ڕیگان  و  بۆ 
هه ڵده قواڵ-  لێیه وه   که   گشتگیره ی،  ڕێککه وتنه   پڕۆسه ی 
ویالیه ته یه کگرتووه کانی  ــه زیــادبــووی  ل ڕوو  خواستی 
ئه مریکا و واڵتانی دیکه ی ئه ورووپا بوو بۆ مامه ڵه کردن 
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له گه ڵ یه کێتیی سۆڤیه تدا وه ک ه ێزێکی گه وره ، که  پێویسته  
به رژه وه ندییه کانی له  به رچاو بگیرێن، لەبری ئەوەی وەك 
دوژمنێك سەیری بكەن، كە تا ئێستا هەوڵدەدا هەژموونی 
هه ڵوێستی  پێشهاته کانی  بسەپێنێت.  جیهاندا  بەسەر  خۆی 
زیاتر  ڕه خــنــه گــرانــه ی  ئــه م  هه ڵوێستی  سێیه م،  جیهانی 

تۆخکرده وه .

دوا ڕێككەوتنی هلسنكی
ڕەگەزی  لە سێ   ئەنجامدران  هلنسكی  لە  ڕێككەوتنەكانی 

گرنگ پێكدەهاتن. 
پێشێلكارییەكانی  قەدەغەكردنی  ڕاگەیاندنی  یەكەمیان: 
بەزاندنی سنوورەكانی ئەورووپای ئێستا، هەروەها گوزارشتی 
لە بنەماسەرەكییەكانی تریش دەكرد، كە پێویست بوو بڕیار 

لەسەر پەیوەندییە نێودەوڵەتییه كان بدات.
زانستی  و  و  تەكنەلۆژی   ئابووری  و  هاریكاریی  دووەم: 

ژینگەیی بكرێت
ســەرەتــا  سۆڤیەت  ئەمەریكا  و  لــە  هــەریــەك  سیێیەم: 
ڕەتیان كردەوە، پەیوەندییان بە مافە سەرەكییەكانی مرۆڤەوە 
بۆ  دەكەن  زیاتر  گرەنتیی  داوای  واڵتانەی  ئەو  لەناو  هەبێت 
یەكێتیی  هاوواڵتیان.  هاتوچۆی  زانیاری  و  ئازادیدەربڕین  و 
سۆڤیەت ڕەگەزی سێیەمی وەك چارەسەرێك پەسەند كرد، 

هەرچەندە بەدڵیشی نەبوو. 
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ڕێککەوتن لەژێر گەمارۆدا
هیچ كاتێك ڕێكکەوتن نەگەیشتە ئەو ئاستەی لە مۆسكۆ 
ڕوویدا، چونكە بەڵێنە )ڕێكکەوتنی سەرەكی( ئاشكرا  و نهێنییه کانی 
نێوان هەردوو زلهێز، بە ڕێگەگرتن لە هەربەریەككەوتنێك لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، یان باشووری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا، یان 
سەر.  نەبرانە  زەوی  گۆی  تری  هەرپنتێكی  لە  یان  ئەفریقیا، 
ئەمەریكا  سۆڤیەت  و  بەردەوامەكەی  ملمالنێیه   لەوەش  جگە 
جیهانی سێیەم، بووە هۆی كەمبوونەوەی پشتیوانییەكانی لەو 
ڕەخنەگرانی  چونكە  ئەمەریكا.  لەناوەوەی  دەكرا  ڕێککەوتنە 
میانڕەو نەیانتوانی ڕق  و كینەی ئایدیۆلۆژی بەرامبەر کۆمۆنیزم  
و بێمتمانەیی بە یەكێتیی سۆڤیەت كەم بكەنەوە  و بەتوندی 
هێرشیان دەكردە سەر سیاسەتی ڕێكکەوتن لەسەر ئەو بنەمایانە. 
گوایە شەرعییەتێكی دەدا بە پالنە بەرفراوانەكەی مۆسكۆ  و 
چاوپۆشی دەكرد لە چاوچنۆكییەكانی. تەنانەت هەندێك كەس 
بە شێوەیەكی شێلگیرانە سیاسەتەكانی ڕێكکەوتنیان یەكسان 
سۆڤیەت.  ڕازیكردنی  مەراییكردن  و  سیاسەتی  بە  دەكــرد 
داهێنانە تەكنەلۆژیایەكانیش بەربەستی زیاتری دروست دەكرد 
لەبەردەم الیەنگرانی ڕێكنەوتن، چونكە لەگەڵ هەرپێشكەوتنێك 
لەو بارەیەوە، ڕێكکەوتنەكانی سنووردانان بۆ خۆپڕچەككردنی 
بە سیاسەتی  بەرامبەر  ناڕەزایەتییانەی  ئەو  دەكرد.  قورستر 
 1976 ساڵی  لە  فۆرد  وایكرد سەرۆك  هەبوون،  ڕێكکەوتن 
ــــەزراوەی  ـــدات، كــە دام خــودی وشــەی )ڕێــكــکــەوتــن(یــش الب

سەرۆكایەتی بەكاریدەهێنا.
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نــاوەڕاســت  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  كە   ،1973 ساڵی  جەنگی 
بەرپابوو، یەكەم ڕووداوی گرنگ بوو، وایكرد كەموكوڕیی 
رێككەوتن بەدیار بكەوێت. ئەنوەر سادات، كە دوای جەمال 
عەبدولناسر هاتەسەر حوكم لە ساڵی 1970، ترسی هەبوو 
لەوەی پەیوەندییە پتەوەكەی هەردوو زلهێزەكە بەربەست 
بخاتە بەردەم ئامانجە سەرەكییەکه ی ئەو، كە بریتیبوو لە 
گەڕانەوەی بەشێك لەو  خاكانەی، كە لەالیەن ئیسرائیلەوە 
 1972 ساڵی  لــە   .1967 ساڵی  جەنگی  لــە  داگــیــركــراوە 
میسر  لە  رووســی  و شارەزایانی  پسپۆڕ  زانــا  و  ســادات 
ناڕەزایەتیی  دەربڕینی  لە  بوو  بەشێك  ئەمەش  بەدەرنا، 
لە  دواتر  واڵتە.  ئەو  سیاسەتی  گۆڕینی  لەبەرامبەر  خۆی 
شەشی ئۆكتۆبەر بە هەماهەنگی لەگەڵ سووریا، هێرشیان 
بۆ  چاونەترسانە  هەوڵێكی  وەك  ئیسرائیل،  ســەر  كــردە 
لەباربردنی هەرپێشنیازێكی سەربازی  و دبلۆماسی بۆ ئەو 
مەسەلەیە. بەاڵم دواتر ئیسرائیل بە یارمەتیی ئەمەریكا. كە 
دا،  ئامێرەسەربازییەكانی  رەوانەكردنی  بڕیاری  كاتە  ئەو 
كە یارمەتیدەرێكی سەرەكیی ئیسرائیل بوون لەو جەنگەدا. 
ئەمەریكا،  كـــارەی  ئــەو  لــەســەر  كــاردانــەوەیــەكــیــش  وەك 
یەكێتیی سۆڤیەت بەتەواوی پشتیوانی لە میسر  و سووریا 
بوو،  ترسناك  هەڕەشەیەكی  لەخۆیدا  خۆی  ئەمەش  كرد، 
لەسەر  هەڕەشەی  بەڵكو  ئیسرائیل،  سەر  بۆ  تەنیا  نەك 
ڕێكکەوتنیش دروستدەكرد. كیسنجر لەو بارەیەوە بەئاشكرا 
هۆشداری دا و وتی: )سیاسەتەكەمان بەرامبەر ڕێکكەوتن 
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هەرسیاسەتێكی  بــەرەنــگــاری  ــەاڵم  ب ئاشكرایە،  ڕوون  و 
بەالڕێدا   دەبیننەوە گەر ڕێککەوتن،  دوژمنكارانەی دەرەوە 
ببات  و هەڕەشە دروستبكات. بۆیە ناكرێت ڕێککەوتن بەو 
شێوەیە پەرەی پێبدرێت لە هەرناوچەیەك بێت  و لەوانەش 

ڕۆژهەاڵتی ناوەراست(.
ڕەهەندە نێودەوڵەتییەكان دوای قەیرانی سێیەم جەنگی 
عەرەبی- ئیسرائیل فراوانتربوون  و بوونەهۆی قەدەغەكردنی 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  بۆ  عەرەبی  نەوتی  هەناردەكردنی 
وەك سزایەك لەسەر ئەو سیاسەتانەی ئەمەریكا بەرامبەر 
گورزێكی  هەنگاوەش  ئــەو  دەكــرد.  پەیڕەو  ئیسرائیل  بە 
ئابوورییەكانی  بەرژەوەندییە  لە  ڕاستەوخۆی  و  كوشندە  

ئەمەریكا وەشاند.
ـــــاوەڕاســـــت ڕۆحـــی  ـــــی ن ـــەی ڕۆژهـــــەاڵت ـــەك ـــران ـــەی ق
زیاتر  ڕۆژئــاوای  ڕۆژهــەاڵت  و  نێوان  بەره نگاربوونەوەی 
باڵوكردنەوەیەكی  داوای  بریجینف  كاتێك  ــــد.  ورووژان
هێزێكی  وەك  كـــرد.  ئــاشــتــیــپــارێــزی  هــێــزەكــانــی  خــێــرای 
هەڕەشەی  كارەشی  بەم  ئەمەریكا  و سۆڤیەت.  هاوبەشی 
ئەگەر  دەكرد  یەكێتیی سۆڤیەتی  یەكالیەنەی  كردەوەیەكی 
ڕووسییەكە  ســەركــردە  خــودی  كــرد.  پێویستی  دۆخــەكــە 
ئەو داوایەی لە نیكسۆن كرد، ئەویش بەهۆی توڕەبوونی 
لەسەر پێشێلكردنێكی زەقانەی ئیسرائیل لە مەسەلەی ئەو 
لە  ترسی  هەروەها  ڕێککەوتبوون.  لەسەری  ئاگربەستەی 
سینا  بیابانی  لە  كە  هەبوو،  میسری  سوپای  تێكشكاندنی 
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كاتەش  ئــەو  ئیسرائیل.  دەستی  لەسەر  گــەمــارۆدرابــوون 
لەژێر ڕۆشنایی ئەو دۆخە تاڵەی نیكسۆن پێیدا تێدەپەڕی 
نیكسۆن  ووتــرجــیــت.  ئــابــڕووبــەرەكــەی  مەسەلە  بــەهــۆی 
ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  بریجینف  مانۆڕەی  ئەو  پێیوابوو، 
گەورەی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكایە لەو ناوچەیەی، كە 
كاردانەوەیەكی  بە  پێویستی  بۆیە  نــەوت.  بە  دەوڵەمەندە 
توند هەیە. پاشان بە سكرتێری گشتیی یەكێتیی سۆڤیەتی 
هەركردەوەیەكی  ویالیەتەیەكگرتووەكان  كە  ڕاگەیاند: 
یەكالیەنەی یەكێتیی سۆڤیەت. بە كارێكی جێگەی مەترسی 
ـــات.( جا  بــە چــی دەگ نــازانــرێــت كۆتاییەكەی  دادەنــێــت  و 
بۆئەوەی مەبەستی ڕاستەقینەی خۆی دەربخات، نیكسۆن 
كەوتە  دانا  و  جیهان  سەرتاسەری  لە  ئەتۆمییەكەی  هێزە 
ئامادەباشییەوە، بە شێوەیەك خۆی ئامادەكرد، كە هەرگیز 
بەخۆیەوە  كــوبــاوە  مووشەكەكانی  قەیرانی  ترۆپكی  لە 
وایكرد  دبلۆماسییەكان  فشارە  هــەرزوو  بەاڵم  نەیبینبوو. 
ئیسرائیل بە ئاگربەستێك ڕازی بێت  و پێش تەقاندنەوەی 
لــە 27ی،  بــەمــەش  ــرا.  ك چــارەســەر  قەیرانەكە  دۆخــەكــە، 
ئۆكتۆبەر جەنگەكە كۆتایی پێهات  و دەستكرا بە پرۆسەی 
بە سەركردایەتیی  ئاشتییانە  بەدوای چارەسەرێكی  گەڕان 
ویالیەتەیەكگرتووەكان. بەاڵم جیاوازییەكانی نێوان ئەمەریكا 
و سۆڤیەت هەمیشە دەبوونە بەربەست. لەبەرئەوە بەهای 
شەڕ  ئەگەر  نەدەما  مانایەكی  هیچ  سەرەكی(  )ڕێككەوتنی 
جیاوازییە  لەسەر  پەیداببێت  زلهێزەكە  هــەردوو  لەنێوان 
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ئیقلیمییەكان. هەروەها لەگەڵ ئەو هەموو گوتارە پڕ جۆش  
و خرۆشانەی لەنێوان بەرپرسه  حكومییەكان دەكرا ئایا تا 
ئاشتییانەی  ژینگەیەكی  لە  بەكردەیی  جیهان  ڕاددەیــەك  چ 
ئەندازیارانی  كە  ــووه وە،  ب نزیك  سەقامگیر  نێودەوڵەتیی 

ڕێککەوتن بەڵێنی بەدیهێنانیان دابوو؟
لێ   پرسیاری  هەمان  ڤێتنام  جەنگی  دواقۆناغەكانی 
بۆ  دەسكەوتێكی  هیچ  ڕێككەوتن  بێگومان  هــاتــەئــاراوە، 
نیكسۆن  هیندی-چینی.  لە  نەبوو  ویالیەتەیەكگرتووەكان 
لــەنــێــوان مۆسكۆ  و  ـــوو نــزیــكــبــوونــەوەیــەك  ئــومــێــدی واب
دانوستاندن  ڕووبــدات.  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  پەكین  و 
بكەن بۆ هاتنەدەرەوەی ئەمەریكا لە ڤێتنام بە شێوەیەكی 
ئەمەریكا  ڕاستگۆیی  لە  كــار  بێئەوەی  شەرفەمەندانە  و 
لە  نەچوو، چونكە  بەرێوە  بەو جۆرە  بەاڵم كارەكە  بكات. 
دەستبەرداری  ئامادەنەبوون  ڤێتنامییەكان  دانوستاندنەكان 
هیچ لە ئامانجە سیاسییەكانیان بن، كە ماوەیەكی زۆربوو 
پێداویستییەكانیان.  دەسته بەركردنی  لەپێناو  دەدا  هەوڵیان 
ناو  بخەنە  زلهێزێكیش  دەیانویست  تریشه وه   الیەكی  لە 
هــەوڵــیــدەدا  نیسكۆن  ــدارەی  ــی ئ الوازەوە.  هەڵوێستێكی 
شكستیهێنا.  بەاڵم  بشكێنێت،  دانوستاندنەكان  بەستەڵەكی 
چارەسەرێكی  گەیشتنە  هانۆی  و  واشنتۆن   لەكۆتاییدا  تا 
ڕێككەوتنەكە  هەرچەندە   ،1973 یەنایەری  لە  ئاشتییانە 
ڕێگەی دا بە پاشەكشەكردنی تەواوی هێزەكانی ئەمەریكا، 
 1975 سەرەتاكانی  لە  شەڕ  و  بە  نەهێنا  كۆتایی  كەچی 
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باشوور،  ڤێتنامی  سەر  كردە  هێرشێكی  باكوور  ڤێتنامی 
ڕووخاندنی  هــۆی  بــووە  سەرسوڕهێنەر  شێوەیەكی  بە 
ڕژێمێك، كە زیاتر لە 58 هەزار، ئەمەریكی لەپێناویدا مردن. 
بێگومان  شیوعییەت.  لە  دەدا  پاراستنیان  هەوڵی  كاتێك 
ڕووخــانــی  لــەبــەرامــبــەر  فــۆرد  ــیــدارەی  ئ دەستەوەستانی 
هۆكاری  دواڕۆژەكــانــیــدا،  لــە  سایجۆن  حوكومەتەكەی 
ئیدارەكەی  ئەو دەستگرتنەی  بوو.  ئەو شكستە  سەرەكیی 
فۆرد بەهۆی كۆنگرێس  و ڕای گشتی بەسەریدا سەپێنرا، 
چونكە چیتر پشتیوانیان لەو پابەندبوونە نەكرد بەرامبەر بە 
ڤێتنام. ئەمەش بووەهۆی بچووكبوونەوەی ئەمەریكا وەك 

زلهێزێك لە چەندین ڕووەوە. 
پێشهاتەكانی جەنگی ئەنگۆالش، كە یەكێك بوو لەو جەنگە 
نیوەی  لە  نێودەوڵەتی  بایەخپێدانی  جێگەی  ببووە  ئاڵۆزانەی 
شەستەكان. زیاتر زیانی بەو ڕێككەوتنە گەیاند، چونكە جەنگە 
پورتوگالی  پێشووەكەی  كۆلۆنیاڵە  سـێ   نێوان  ناوخۆییەكەی 
هەڵگیرسا دوای ئەوەی لە نۆڤەمبەری ساڵی 1975 سەربەخۆیان 
دەستتێوەردانی  بــەهــۆی  لشبۆنەوە.  لــەالیــەن  وەرگــرتــبــوو، 
هێزەكانی كوبا لەگەڵ بزووتنەوەی میللی بۆ ئازادیی ئەنگۆالی 
چەپڕەو، كە شەڕی لەگەڵ دوو بزووتنەوەكەی تر دەكرد )سەر 
بە ڕۆژئاوابوون( بووەهۆی خولقاندنی جۆرێك لە جەنگ لەبری 

ڕۆژئاوا لە ڕۆژئاوای ئەفریقیا.
ملمالنێیەی  ئەو  ــەوەی،  ئ لەسەر  سووربوو  كیسنجر، 
ــەك ســەیــر بــكــرێــت لــەســەر  ــوەی ئــەنــگــۆال وەك چــوارچــێ
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ڕووبەرووبوونەوەكەی نێوان ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا. واتە: 
تاقیكردنەوەیەكە بۆ ئیرادە  و ڕاددەی پێداگری مۆسكۆ  و 
واشنتۆن. كیسنجر پێیوابوو یەكێتیی سۆڤیەتیش بە چەند 
دەرئەنجامێكی خراپ لەو تاقیكردنەوەیە دێتەدەر لەبەرامبەر 
هێزە ڕكابەرەكەی. سۆڤیەتییەكان پێیان وایە بەهۆی چەند 
نیكسۆن  ناچاركردنی  دوای  نەرێنی  و  كاریگەرییەكی 
ڤێتنام  و  لــە  شكستەكەی  دەستلەكاركێشانەوەی  و  بــە 
هێرشەكەی كۆنگرێس، كە ئێستا لەئارادیە لەسەر كورسیی 
سەرۆكایەتی، ئەمانە هەمووی ئەمەریكا الواز دەكات. كەچی 
لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵەكانی ئیدارەی فۆرد بۆ پێشكەشكردنی 
یارمەتی بەنهێنی بۆ هەردوو گرووپەكەی ئەنگۆال، لەالیەن 
ترسیان  یاسادانەران  چونكە  ڕەتكرایەوە.  كۆنگرێسەوە 
لە  هەبوو  دەستتێوەردان  بیرۆكەی  دووبارەبوونەوەی  لە 
جیهانی سێیەم دوای ڤێتنام بەو ماوە كورتە. كیسنجریش 
بە چەند وشەیەك گوزارشتی لەو دۆخە كردووە  و دەڵێت، 
بگرێت.  تــر  ئەنگۆالیەكی  بــەرگــەی  ناتوانێت  ڕێككەوتن 
ئەو  وابــوو  پێیان  ڕەخنەگر  پارێزگارانی  لە الی خۆشیان 
مەسەلەی  لەسەر  سۆڤیەت-ئەمەریكا  نزیكبوونەوەیەی 
ڕێككەوتنیش  پێشكەشدەكات  و  زیاتر  پشتیوانیی  ئەنگۆال 

تەنیا سوودی بۆ الیەك دەبێت. ئەویش یەكێتیی سۆڤیەتە.
لە نیوەی حەفتاكان بەدواوە، پارێزگاران زیاتر ڕەخنەیان لە 
ڕێكکەوتن هەبوو، كە تێیدا كۆمەڵێك بیرمەند  و ڕۆژنامەنووس  
پایەبەرز  پێشووی حوكومی  بەرپرسی  و  و سیاسەتمەدار  
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هاتنەدەنگ. كە گومانە قووڵەكەی لە نییەت  و مەرامی سۆڤیەت 
كۆی دەكردنەوە  و هەمیشە ترسیان لە توانای ئەتۆمیی كرملین 
لەسەر  ناڕازییەكانی  كە  ڕەخنانەی،  لەو  یەكێكیش  هەبوو. 
ڕێكکەوتن هەیانبوو، هەڵسوكەوتە نابەرپرسانەكەی سۆڤیەت 
بوو لە سەرتاسەری جیهانی سێیەم. هەروەها پێیان وابوو 
خۆپڕچەككردن  بۆ  سنووردانان  لەسەر  دانوستانانەی  ئەو 
دەكرێن تا ڕاددەیەكی زۆر كارێكی شەرمەزارانەیە. هەریەك 
نیتز( لە سیناتۆری دیموكراتەكان )هنری جاكسۆن  و پۆل 
سەرۆكی  کۆمۆنیزم  و  سەرسەختەكەی  بەرهەڵستكارە  ی 
پێشووی بەرێوەبردنی پالنە سیاسییەكانی سەر بە وەزارەتی 
یەكێك  ترومان.  ئیدارەی  لە سەردەمی  ئەمەریكا  دەرەوەی 
دانوستان  و  لە  ئەو كەسانەی ڕەخنەیان  دیارترین  لە  بوو 
نووسینێكی ڕەخنەئامێزدا،  لە  سیاسەتی ڕێكکەوتن هەبوو. 
كە لە یەنایەری 1976 لە ژمارەی ڕۆژنامەیەكی بەناوبانگ 
دەڵێت:  و  دەدات  هۆشداری  باڵویكردەوە،  ئەفیرزدا  فۆرین 
)ئەگەری زۆر هەیە لەژێر ڕۆشنایی مەرجەكانی پەیماننامەی 
سنووردانان بۆ خۆپڕچەككردنی ستراتیژی، یەكێتیی سۆڤیەت 
ئاستببەرزیی  بەدیهێنانی  بۆ  هەوڵەكانی  لە  بەردەوامبێت 
ئەتۆمی، نەك تەنیا هەر لە ژمارەدا، بەڵكو لەڕووی پێداگری 
لە بەرهەمهێنانیشدا، تا بتوانێت جەنگەكەی پێ  بباتەوە. بەاڵم 
تەنیا ئەگەر ویالیەتە یەكگرتووەكانی دەستپێشخەرییەك بكات 
بە ڕاستكردنەوەی ئەو بۆشاییە ستراتیژییەی ئێستا هەیە، 
ئەوا دەتوانرێت یەكێتیی سۆڤیەت ڕازی بكات تا دەست لەو 
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كارە هەڵبگرێت  و دووبارە ببێتەوە سەر ڕێگەی ڕێكکەوتن 
بە ڕێگەی دانوستاندن(.

ئەو لۆژیكەی رەخنەگران پشتیان پێدەبەست گوماناوی 
بوو، چونكە زۆرێك لە پسپۆڕانی بواری ئەتۆمی بیرۆكەی 
دەستەبەركردنی  بەرەو  سۆڤیەتی  یەكێتیی  ئاراستەبوونی 
گومانیان  ــدەكــردەوە  و  ڕەت ئەتۆمییان  بەرزیی  ئاستێكی 
مووشەكەكانی  دەڵێت  كە  بۆچوونەی،  ئەو  لەسەر  هەبوو 
بالیستیەی كیشوەربڕ، ڕەنگە بە تێپەڕبوونی كات وا بكات 
لە  زیاتر  ژمارەیەكی  هەڵگرتنی  توانای  یەكێتیی  سۆڤیه ت 
كاڵوەی ئەتۆمی هەبێت  و بتوانێت براوەی پێشبڕكێكە بێت. 
كیسنجر وەاڵمی ئەو سیناریۆیەی ڕۆژی قیامەتی دایەوە، 
لەبەردەم كۆنگرێس وێنەی بۆ  لە شایەتیدانەكەی  نیتز  كە 
كردبوو. كیسنجر بە تووڕەییەكی زۆرەوە وتی: بۆ خاتری 
خوا، ئەو ئاستبەرزییە ستراتیژییەی باسی دەكەیت واتای 
چییە؟ ئایا گرنگی ئەو ئاستبەرزییە چییە، لەڕووی سیاسی  

و سەربازی  و كارپێكردنییەوە  و چی پێدەكات؟ 
لەپشت ئەو هەموو ترسەی هەریەك لە نیتز  و جاكسۆن  و 
ڕیگان  و چەند ڕەخنەگرێكی تر هەیانبوو لەبەرامبەر سیاسەتی 
سەرژمێركردنێكی  تەنیا  لە  گەورەترە  شتێكی  ڕێكکەوتن، 
پێوانەی  ئەتۆمی  و  كـــاڵوەی  گشتیی  كــۆی  بــۆ  ئــاڵــۆزانــە 
نەیانتوانی  ئەوانە  بەكورتی  مووشەكەكان.  بارهەڵگرانی 
بنچینەدا ڕێكکەوتن  لە  هەزمی چەمكی یەكسانی بكەن، كە 
سەربازانی  دیدگای  لە  چونكە  دروستبووبوو.  لەسەری 
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جەنگی سارد  و ئەوانەی دژی گۆڕانكاری بوون، پێیان وابوو 
تەنیا ئاستبەرزیی ستراتیژی، لە هەرقۆناغێك لە قۆناغەكانی 
خۆپڕچەككردنی تەقلیدی  و ئەتۆمی، ئامانجێكی گونجاوە بۆ 
ویالیەتەیەكگرتووەكان تا مامەڵەی پێبكات لەگەڵ ڕكابەرێكی 

پێداگر  و بێمتمانەی وەك یەكێتیی سۆڤیەت.
هەڵبژاردنی جیمی كارتەر قورساییەكی تری خستە سەر 
پرۆسەی ڕێكکەوتن. چونكە هەرزوو لەبەریەكهەڵوەشایەوە. 
حاكمەكەی پێشووی جۆرجیا بەو پێیەی بۆ سەرۆكایەتی 
كاندیدكرا، كە سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا بگەڕێنێتەوە بۆ 
ئەو سیاسەتە نموونەیی  و كەموێنەیەی جاران. بنەماكانی 
هەڵمەتەكەی  و  سەرەكیی  دروشمی  كــردە  مرۆڤی  مافی 
هەر  كارتەر  بەاڵم  سەرۆكایەتیكردنی.  ئامانجی سەرەكیی 
لە سەرەتاوە شێوەی مامەڵەكردنی لەگەڵ سۆڤیەت گۆڕی، 
هەوڵیدا ئامانجی پێچەوانە بەدیبهێنێت  و چەند ئاماژەیەكی 
دژبەیەكی بۆ سۆڤیەت ڕەوانەكرد، چونكە دوای یەك مانگ 
ئەندریە  بۆ  گەرموگوڕی  وتارێكی  كارتەر  هەڵبژاردنی،  لە 
ساخارۆف ڕەوانە كرد )فیزیایەكی بەناوبانگ  و یەكێك بوو 
لە دیارترین ئەو كەسانەی ئینشقاقیان لە سۆڤیەت كردبوو(. 
ئەمەش بووەهۆی نیگەرانی لە ناوەندەكانی كرملین. دوای 
ماوەیەكی كەمتر، وەزیری دەرەوە )سایرۆس ئار فانس(ی 
بە پێشنیازێكەوە ڕەوانەی مۆسكۆ كرد. پێشنیازێك، كە بە 
كەمكردنەوەی  داوای  تێیدا  داڕێژرابوو،  خراپ  شێوەیەكی 
زیاتری چەكی ئەتۆمیی هێرشبەری كردبوو لەوەی پێشتر 
لەسەری ڕێكکەوتوون لە كۆبوونەوەكەی )فالدیفوستوك- 
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كە  ڕایگەیاند  تازەهەڵبژێردراو  سەرۆكی  دواتــر   .)1974
بكات  سۆڤیەت  زیادەڕۆییەكانی  لە  لێكۆڵینەوە  وایە  نیەتی 
لە ئەفریقیا. لە یەكەم وتاریشیدا لەسەر سیاسەتی دەرەوە 
لە مایۆی ساڵی 1977 وتی: ئێستا كاتی ئەوە هاتووە ئەو 
یەكێتیی  فراوانبوونی  لە  باس  كە  تێپەڕێنین،  بیروباوەڕە 
پێویستە  ــەاڵم  ب دەكـــات،  حەتمی  شتێكی  وەك  سۆڤیەت 
زۆرەی  ترسە  ئەو  هەروەها  بكەین.  دۆخەكە  كۆنتڕۆڵی 
ڕابردوو  لە  وایكردووە  كە  نەمێنێت،  هەمانە  کۆمۆنیزم  لە 
بەناچاری مامەڵە لەگەڵ دیكتاتۆرێك بكەین لەبەر ئەو ترسە.
مێژوونووس جۆن لوێس جادیس ئاماژە بەوە دەكات، كە 
ئیدارەی كارتەر هەوڵی دەدا )هەموو شتێك لە هەمان سات  و 
وەختدا بكات، لە الیەك دەیویست لە وتووێژەكانی دەربارەی 
سەركەوتوبێت.  ستراتیژی  چەكی  بۆ  سنوورێك  دانــانــی 
لەالیەكی تریش هەڵمەتی مافەكانی مرۆڤ كاراتر بكات، دواتر 
رێگە لە هەوڵەكانی مۆسكۆ بگرێت، لەبەرامبەر ئامانجەكانی 
بۆ گۆڕانكاریی زیاتر لە تەرازووی هێزدا. لە هەمان كاتیشدا 
دووربكەوێتەوە لەو سەرقاڵییە زۆرەی بە یەكێتیی سۆڤیەتەوە، 
بە  بــوو(.  كیسنجر  دبلۆماسیەتی  سەرەكییەكەی  سیما  كە 
لەبەرچاوگرتنی گرنگی  و بەهای هەرئامانجێك لەو ئامانجانە. 
هیچ كەسێك ناتوانێت لە یەك كاتدا دانوستاندن لەگەڵ یەكێتیی 

سۆڤیەت بكات  و ڕێگەشی لێبگرێت  و فەرامۆشیشی بكات.
بە بۆچوونی كرملین: سیاسەتە نوێیەكەی ئیدارەی كارتەر 
ئەمەریكا،  سۆڤیەت  و  یەكێتیی  پەیوەندییەكانی  بەرامبەر 
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بوو.  لە هەمان كاتیشدا هەڕەشە  جێگەی سەرسوڕمان  و 
چونكە برینجیف بەهۆی پەیوەندییە بەردەوامەكەی كارتەر 
ڕایگەیاند،  بۆیە  بوو،  نیگەران  بێزار  و  ساخارۆف  لەگەڵ 
كە بە هیچ جۆرێك ڕێگە نادات كەس دەست لە كاروباری 
دروستكەرانی  تر،  الیەكی  لە  وەربدات.  ناوخۆیی ڕووسیا 
لەگەڵ  مامەڵەیان  بەئاگاییەوە  سۆڤیەت  سیاسەتەكانی 
چەكی  كەمكردنەوەی  لەسەر  كرد  كارتەر  پێشنیازەكەی 
ڕێكکەوتبوون.  داڕشتنەكەی  لەسەر  پێشتر  كە  ستراتیژی، 
باڵیۆزدا  دوربرینینی  لەگەڵ  كۆبوونەوەیەكی  لە  برینجیف 
پێشێلكردنێكی  خۆم  و  بە  سووكایەتیپێكردنە  ئەوە  وتی: 
دوبرینین  پێشوومانە.  لەیەكتێگەیشتنەكانی  ناشیرنانەی 
دەڵێت : وامانزانی پێشنیازەكە هەر وتەیەكە  و مەبەست لێی 

بێزاركردن  و شەرمەزاركردنی ئێمەیە.
فەرماندە ڕووسەكان هەمیشە بەهۆی كەمكردنەوەی 
پێگەی دەوڵەتەكەیان وەك زلهێزێك  و خاوەن پێگەیەكی 
یەكسان بە ئەمەریكا، بێزار  و نیگەران بوون  و دەترسان 
ویالیەتەیەكگرتووەكان هەوڵبدات لە پێگە و شكۆمەندیی 
سۆڤیەتییەكان  ــەوە  ــەرئ ــەب ل بــكــاتــەوە.  كــەم  ســۆڤــیــەت 
بەاڵم  بوو.  پەسەند  لەال  ڕێكکەوتنەكەیان  چوارچێوەی 
ئەو  ـــدەدەن  هـــەوڵ ئەمەریكییەكان  هــەبــوو  گــومــانــیــان 
چوارچێوەیە لە بەرژەوەندیی خۆیان بەكاربهێنن. ئەوەی 
كرملین،  بەتەمەنەكانی  كاربەدەستە  سەرنجدانە:  مایەی 
واشنتۆن  تووڕەبوونەی  ئەو  ڕاددەی  لە  نەیاندەتوانی 
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درك  یان  كردەوەكانیان،  لە  هەندێك  بەهۆی  تێبگەن، 
لەسەر  ڕوونــە  بەڵگەیەكی  كــردەوانــە  ئــەو  بكەن  ــەوە  ب
ڕێكکەوتنەكە.  سیاسەتی  بە  بەرامبەر  ناڕازیبوونیان 
ڕێكکەوتنەكە.  لەباربردنی  هــۆی  دەبنە  لەكۆتاییدا  كە 
و  ئاسیا   ئەفریقیا  و  لە  سۆڤیەت  چاالكییەكانی  بێگومان 
كاتێكی  هەموو  لە  حەفتاكاندا  لە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
زیاتر قەبارەیان گەورەتر بوو. ئەمە ڕاستییەك بوو، كە 
ئەمەریكییەكان نەیاندەتوانی نكۆڵی لێبكەن. دواتر مۆسكۆ، 
كە شانازیی دەكرد بە سەركەوتنەكانی لە ئەنگۆال، چونكە 
بووەهۆی دامەزراندنی حكومەتی بزووتنەوەی میللی بۆ 
ڕزگاركردنی ئەنگۆال لە سەرەتاكانی 1978. ئەمە وایكرد 
لە ساڵی دواتردا چەك ڕەوانەی ڕژێمە نوێیە چەپڕەوەكەی 
ئەسیوبیا بكات. لە ساڵی 1978 هێزەكانی كوبا لەالیەن 
توانییان هێزەكانی سۆماڵ  پڕچەك كران  و  سۆڤیەتەوە 
نیمچەدورگەی  دەوروبــــەری  شارێكی  لە  تێكبشكێنن، 
ئــەوجــادیــنــی ســتــراتــیــژی. ســۆمــاڵــیــیــەكــانــیــش لــەالیــەن 
ئەمەریكاوە پشتیوانیان لێدەكرا. سۆڤیەتییەكان نەك تەنیا 
كە  دەدا،  نوێیەكانیان  شۆڕشگێڕە  ڕژێمە  یارمەتیدانی 
دابوو،  سۆڤیەت  و  ئیشتراكییەت   بۆ  دڵسۆزییان  بەڵێنی 
فتشاد،  ئەودئارنی  مێژوونووس  بۆچوونی  بەپێی  بەڵكو 
بۆ  زێڕینیان  هەلێكی  دەكرد  هەستیان  بزووتنەوانە  ئەو 
ڕەخساوە بۆئەوەی خێرا سوود لە هەڵبەزین  و دابەزینی 
ناوەوەی جیهانی سەرمایەداری وەربگرن  و دواتر پەلە 
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ئامانجانە  ئەو  بەدیهێنانی  بــەاڵم  ڕووخاندنی،  لە  بكەن 
لەگەڵ یەك  و خواستی دروستكردنی پەیوەندییەكی پتەو 

لەگەڵ هەردووال، بێگومان ئەستەم بوو بكرێت.
نیازی  و  نییەت   لە  گومانیان  هەمیشە  ئەمەریكییەكان 
مۆسكۆ هەبوو. پێیانوابوو تووشی هێرشێكی جیۆسیاسیی 
ڕێكخراو دژی ڕۆژئاوا دەبنەوە. بڕیارەكەی مەكتەبی سیاسیی 
برینجیف لە ساڵی 1977 بە باڵوەپێكردنی مووشەكە ئەتۆمییە 
نوێیەكانی لەڕووی تەكنەلۆژیا و بەرهەمهێنانی مووشەكی 
چاودێرانی  الی  نیگەرانی  مایەی  ببوە   )20 ئێس  )ئێس 
ئەمەریكی  و ئەورووپاش. چونكە مووشەكەكان ئاڕاستەی 
پێشنیازی  دووبارەگەڕاندنەوەی  بۆ  كرابوون.  شارەكان 
لە  هاوبەشەكانی  و  ویالیەتەیەكگرتووەكان   ستراتیژیش، 
هاوپەیمانیی باكووری ئەتڵەسی، دەیانویست دژەمووشەكی 
باڵوبكەنەوە.  ئــەورووپــا  لە  نــوێ   كەممەودای  ئەمەریكی 
نەتەوەیی-  ئاساییشی  -ڕاوێژكاری  برینجسكی  هەروەها 
هاتووە  ئــەوە  كاتی  ئێستا  كە  بــەوەی،  ڕازیكرد  كارتەری 
یاری بە )كارتەكەی چین( بكات. سەرۆكیش پێشنیازەكەی 
ال پەسەند بوو، هەرزوو پەیوەندییە دبلۆماسییەكانی لەگەڵ 
 ،1979 ساڵی  یەنایەری  یەكی  لە  كــردەوە  بەفەرمی  چین 
بوو  ستراتیژی  هاوبەشی  بەهێزكردنی  كــارە  لەو  ئامانج 

لەگەڵ گەورەترین ركابەری سۆڤیەتی.
سەر  هاتبوونە  كێشانەی  ئــەو  چــارەســەركــردنــی  بۆ 
رێگەی جیمی كارتەر  و برینجیف. لە هەژدەی یەنایەری 
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ساڵی 1979 لە ڤێنا كۆبوونەوە، بە مەبەستی واژۆكردنی 
خۆپڕچەككردنی  بۆ  سنووردانان  دووەمــی  پەیماننامەی 
ئەنجامدرا  و  ئارام  لە كەشێكی  ستراتیژی. كۆبوونەوەكە 
لە  ئــەوەی  وەك  نەهات،  بەكار  تێدا  زبری  زمانێكی  هیچ 
لووتكەی مۆسكۆ پێش حەوت ساڵ ڕوویدا. مێژوونووس 
بوون  كەم  ساتەوەختێكی  چەند  دەڵێت:  سمیس  جادیس 
سابوون  )كەفی(  وەك  ئارامبەخش،  هەستێكی  لە  پڕ   و 
وابوون زوو الچوون، یان وەرگرتنی وچانێكی كورت لە 
پەیوەندییەكی خراپدا.. بێگومان ئەو دڵەراوكێیە لە ئەنجامی 
مووشەكی  باڵوكردنەوەی  و  سێیەم   جیهانی  ملمالنێكانی 
ئێس ئێس 20  و هەڵمەتەكەی ئەمەریكا بۆ مافی مرۆڤ 
تەوەرە  چین-ئەمەریكا،  پەیوەندییەكانی  قوڵبوونەوەی   و 
هه ره گرنگەكەی ئەو كۆبوونەوەیە بوو، بەاڵم كاتێك كارتەر 
گەڕایەوە نیشتمان، بینیی ناڕەزایەتییەكان دژی ڕێكکەوتن 
ــی  دەروون دڵ  و  بەسەر  سەپاندووە  خۆیان  بــەتــەواوی 
واژۆكــردن  دانیشتنی  ساتەوەختی  یەكەم  لە  هەر  گەلدا. 
ناڕازیبوونی  جاكسۆن  سیناتۆر  ڕێكکەوتنەكە،  لەسەر 
وتی:  بەتوندی  دەربــڕی  و  ڕێكکەوتنە  ئەو  لەسەر  خۆی 
چوونە ناو هاوپەیمانییەتێك لەگەڵ سۆڤیەت بەو شێوەیە 
خراپداین،  دۆخێكی  لە  ئێمە  كە  بنەمایەی،  ئەو  لەسەر   و 
توانای  كەمكردنەوەی  چونكە  ڕازیكردنە.  بۆ  تەنیا  ئەوا 
سەربازی  و ستراتیژیی سۆڤیەت، جگە لە پۆزشهێنانەوە 

 و شیكردنەوەی هیچی ترمان لە ئیدارەی فەرمی نەبینی.
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ڕووخاندنی دیكتاتۆرەكەی نیكارگوا )ئەناستاسیۆ سوموزا 
بزووتنەوەی  لەالیەن  ئەمەریكا  كۆنی  هاوپەیمانی  دیبایلی( 
ئازادیخوازی ماركسی-لینینی، كە پەیوەندییەكی پتەوی لەگەڵ 
هۆی  ببنە  زیاتر  دڵەڕاوكێكان  ترس  و  وایكرد  هەبوو،  كوبا 
درەوشانەوەی ئەستێرەی هێزەشۆڕشگێرەكانی دژی ڕۆژئاوا. 

وەك ئەوەی لە ئێران ڕوویدا.

شۆڕشی ئێران  و قەیرانی بارمتەكان
لە فێبرایری ساڵی 1979، بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕیی 
)ئایەتوڵاڵ  میللیی  ڕابــــەری  ســەركــردایــەتــیــی  بــە  ئیسالمی 
ئێران  نوێی  دەســەاڵتــدارانــی  حوكم،  ســەر  هاتە  خومەینی( 
ئێرانیان  سەیری  بێمتمانەیی  لە  پڕ  گوماناوی  چاوێكی  بە 
دەكرد. هۆكارەكەشی پاڵپشتیكردنی ڕژێمەكەی شای لەسەر 
كارالبراوبوو. كە ماوەیەكی زۆربوو حوكمی واڵتی دەكرد  و 
لەالیەن جەماوەرە خۆشەویست نەبوو. لە چواری نۆڤەمبەری 
ساڵی 1979، دوای سەردانێكی شا بۆ ویالیەتەیەكگرتووەكان 
بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەر، چەند چەكدارێك دەستیان 
خومەینی  و  پاڵپشتیی  بە  گرت  تاراندا  باڵیۆزخانەی  بەسەر 
ئەو  كرد.  دەستگیر  بارمتە  وەك  ئەمەریكییان   )52( نزیكەی 
ڕووداوە بووە هۆی ورووژاندنی كارتەر  و گەلی ئەمەریكا  و 
بە سووكایەتیكردن بە ئەمەریكا دانرا. ئەمەش وایكرد وێنەی 
شكستخواردوو  نەتەوەیەكی  وەك  ویالیەتەیەكگرتووەكان 

سەیربكرێت. واتە وەكو زەبەالحێكی بێدەسەاڵت.
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ئەفغانستانی  سۆڤیەت  یەكێتیی   1979 ساڵی  كۆتایی  لە 
داگیركرد  و بەمەش بەتەواوی ڕێکكەوتنی لەباربرد. كارتەر 
بە هێڵی خێرا پەیوەندی بە برینجیف كرد  و پێی ڕاگەیاند: 
هەڕەشەیەكی  بە  كــارە  ئــەو  ویالیەتەیەكگرتووەكان  كە 
خاڵێكی  ببێتە  ڕەنگە  ئاشتی،  بۆ سەر  دادەنێت  زۆر ڕوون 
سەرۆك  پەیوەندییەكانمان.  لە  هەمیشەیی  و  جەوهەری  
ــوو: بــەو  ــدب ــان ــەر بــە دەوروبــــەرەكــــەی خــۆی ڕاگــەی ــارت ك
كردەوەیه ی سۆڤیەت نواندی، كە زیاتر لە هەركردەوەیەكی 
ڕیشەیی  گۆڕانكارییەكی  دەبێتە  كردوویانە،  من  پێش  تری 
هەموو  بــە  كــارتــەر  ســـەرۆك  ــا.  ڕووســی ئامانجەكانی  لــە 
دایــەوە   سۆڤیەتی  یەكێتیی  وەاڵمــی  توانایەكییەوە  و  هێز  
خۆپڕچەككردن  بۆ  سنوورێك  دانانی  پەیماننامەی  لە  و 
هاتەدەرەوە  و سزای ئابووری خستەسەر ڕووسیا. دواتر 
هەنگاوی زیاتری نا بۆ دووبارەزیندووكردنەوەی سیاسەتی 
بەرگریی  بۆ  كرد  زیاتر  خەرجیی  داوای  كۆنتڕۆڵكردن  و 
ئەمەریكا. بەم جۆرە جەنگی سارد بە هێزێكی زیاتریشەوە 

گەڕایەوە.
هۆكاری ناشتنی ڕێککەوتن چی بوو؟ دوبریننی باڵیۆز 
لە یاداشتنامەكەیدا دەڵێت: )دەتوانین بڵێین، كە ڕێککەوتن 
ئەمەریكا  سۆڤیەت  و  نێوان  پێشبڕكێی  كێڵگەكانی  لەناو 
و  ئەمەریكا   لە سەرەتاوە  هەر  نێژرا(.  سێیەم  جیهانی  لە 



253جەنگی سارد

سۆڤیەت دوو مانای جیاوازیان بۆ ڕێککەوتن هەبوو. الی 
نوێ  سیستمێكی  دانانی  واتە  ڕێککەوتن  ئەمەریكییەكان 
بسەپێت.  سەقامگیری  كە  شێوەیەك،  بە  جیهان،  بۆ  بوو 
بوو  گەیشتنیان  مژدەی  واتای  سۆڤیەتییەكان  الی  كەچی 
بە پێگەی هێزێكی گەورەی شاییستە، وەك زلهێزێك لەناو 
هەموو جیهان دانی پێدا بنرێت. لە ناوەڕاستی شەستەكان 
داهاتووی  سەركردەی  و  هەواڵگری   دەزگــای  سەرۆكی 
سۆڤیەت )یوری ئەندریەبۆڤ( هۆشداری دا لەبارەی ئەو 
پشێوییانە، كاتێك بە چەند وشەیەك گوزارشتی لە دۆخەكە 
لە یەكێتیی سۆڤیەت  )نابێت هیچ شتێك ڕێگە  كرد و وتی: 
بزووتنەوەكانی  هەالنەی  ئەو  دۆزینەوەی  لەسەر  بگرێت 
دەكــەن(  پێشكەشی  ڕۆژئــــاوا  و  ــەداری   ــای ســەرم بــە  دژ 
پێشبڕكێیەكەی  كە  كــرد،  ئــەوەشــی  پێشبینیی  هــەروەهــا 
زەریای  و  ئەورووپا   لە  ئەمەریكا،  داهاتووی سۆڤیەت  و 
ئەتڵەسی نییە، بەڵكو دەچێتە ئەفریقیا  و ئەمەریكای التینی. 
ئەندربۆڤ باسی لەوە كرد: ئێمە پێشبڕكێ لەسەر هەموو 
دەوڵەتێكیش  هەموو  لەپێناو  دەكــەیــن  و  پارچەخاكێك 
شێوەیەك  هیچ  بە  وێناكردنە  ئەو  بێگومان  دەجەنگین. 
لەگەڵ وێناكردنی نیكسۆن  و كیسنجر یەكیان نەدەگرتەوە، 
دەكــرد  پڕهاریكارییان  نوێی  سەردەمێكی  خواستی  كە 

لەنێوان هەردوو زلهێزەكە.
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بەشی هەشتەم

دواقۆناغ )1980ــ 1990(
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له  كۆتایی هەشتاكاندا، دیارترین گۆڕانكاری لە بونیادی 
گشتیی سیاسەتەكانی جیهاندا سەریهەڵدا. كە لە كۆتاییەكەیدا 
گەیشتە  كتوپڕ  جیۆسیاسییەكەی  و  ئایدیۆلۆژی   ملمالنێ 
ترۆپك  و دواتر تا )45( ساڵ پەیوەندییەكانی دیاری كرد. 
ئەو پێشهاتە بێوێنەیانە بە شێوەیەكی زۆر خێرا هاتن، كە 
بەو  سارد  جەنگی  بۆچی  نەدەكرد  پێشبینی  كەسێك  هیچ 
شێوەیە كۆتایی هات؟ چۆن لەوە تێبگەین، كە جەنگی سارد 
نزیكبوونەوەیەكی  بە  دەستیپێكرد  و چۆنیش  بەو خێراییە 
كۆتاییهات؟  ئەمەریكا  سۆڤیەت  و  یەكێتیی  مــێــژوویــی 
خۆپڕچەككردن  بۆ  سنووردانان  لەبارەی  ڕێککەوتنەكانی 
لە  سۆڤیەت  هێزەكانی  پاشەكشەكردنی  ئەنجامدران  و 
شوێنێكی  چەند  ئەفغانستان  و  ڕۆژهــەاڵت  و  ئەورووپای 
باس  توێژینەوە  لێكۆڵینەوە  و  ڕێگەی  بە  بەشەدا  لەو  تر. 
لە دواقۆناغەكانی جەنگی سارد دەكەین، كە ببووە مایەی 

دروستبوونی چەند پرسیارێك.

گەڕانەوەی جەنگی سارد
داگیركردنەكەی ئەفغانستان لەالیەن یەكێتیی سۆڤیەتەوە، 
وایكرد جیمی كارتەر ببێتە یەكێك لە هەڵۆكانی جەنگی سارد. 
هەرچەندە ڕووسەكان ئەو كارەیان بە كارێكی بەرگریكارانە 
وەسف كرد، بۆئەوەی ڕێگە لە بەدیاركەوتنی ڕژێمێكی دژ 
كارتەر  و  ســەرۆك  بەاڵم  سنوورەكانیان.  لە  بگرن  بــەوان 
لە  بەشێك  وەك  دەرەوە،  سیاسەتی  شارەزایانی  زۆربەی 
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هێرشكردنێكی جیۆسیاسی  و چاونەترسانە سەیریان كرد. 
پێیان وابوو ڕووسەكان بە متمانەبەخۆبوونەوە هەوڵدەده ن 
پێشنیازە ستراتیژییەكان لەناو دەستی ئەمەریكا دەربهێنن، كە 
بەهۆی ڤێتنام  و مەسەلەی )ووترجیت(  و قەیرانی بارمتەكانی 
بووە.  الواز  جۆراوجۆرەكان  تەنگژەئابوورییە  ئێران  و  لە 
ئامانجی سەرەكیی سۆڤیەت لەو كارە بریتیبوو لە سەپاندنی 
و  عــەرەبــی   كــەنــداوی  نــاوچــەی  بەسەر  خــۆی  هەژموونی 
بێبەشكردنی ڕۆژئاوا لە نەوتەكەی. وەك وەاڵمێكیش بۆ ئەو 
زیادكردنێكی  لەسەر  واژۆی  كارتەر  ڕووسیا،  كردەوەیەی 
زەبەالح لە خەرجییەكانی بەرگریی ئەمەریكا كرد  و داوای 
سەربازی  الیەنی  خەرجیی  بۆ  كرد  دۆالری  تریلیۆن   1.2
پێنج ساڵ بەسەریەكەوە. دواتر سزای كۆتوبەندكردنی  بۆ 
قەدەغەكردنی  بڕیاری  یەكێتیی سۆڤیەت سەپاند  و  بەسەر 
ئەنجامدانی یارییەكانی )ئۆڵۆمپیادی هاوینی ساڵی 1980( 
درا، كە بڕیاربوو لە مۆسكۆ بكرێت. بیروباوەڕی نوێی كارتەر 
دەرەكی  هەردوژمنێكی  بەرپەرچدانەوەی  لە  دەبێت  بریتی 
)بە  بگرێت  عەرەبیدا  كەنداوی  بەسەر  دەست  بیەوێت  گەر 
هەرشێوازێك بێت، لەوانەش بەكارهێنانی هێزی سەربازی(. 
ئیدارەی كارتەر لە ڕێگەی بەهێزكردنی پەیوەندییە نوێیەكانی 
لەگەڵ چین فشاری زیاتری خستە سەر سۆڤیەت. ئەویش 
فرۆشتنی كەلوپەلی سەربازی بە تەكنەلۆژیای پێشكەوتوو. 
پاشان هەر بە پشتیوانیی ئەمەریكا، هاوپەیمانانی باكووری 
باڵوكردنەوەی  بڕیاری   1979 دیسەمبەری  لە  ئەتڵەسی 
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مــووشــەكــی كــه مــمــەودایــان دا لــە جـــۆری بــیــرشــنــگ2-  و 
ئەورووپای ڕۆژئــاوا، وەك  لە  ئەتۆمی  مووشەكی كروزی 
وەاڵمدانەوەیەك بۆ مووشەكەكانی سۆڤیەت لە جۆری ئێس 

ئێس 20.
عەقڵیەتی جەنگی سارد بە هەموو هێزێكییەوە گەڕایەوە 
ــاو بــازنــەی سیاسی لــە واشــنــتــۆن. ئــەمــەش بــووەهــۆی  ن
لەناوبردنی هەموو هەلێك بۆ ڕێککەوتن. جۆرج ئێف كینان 
لە فێبرایه ری 1980 هەستی بەو مەترسییە كردبوو بۆیە 
بەو  جیهانییەوە،  دووەمــی  جەنگی  كاتی  لە  هــەر  دەڵێت: 
شێوەیە لە پایتەخت بیرۆكەی ئەو كارە بەو جۆرە داڕشتنە 
هەركەسێكی  نەبووبوو.  زاڵ  سەرتاسەرییە  سەربازییە 
بێگانە خۆی هەستی بەوە دەكرد و دەیزانی، كە دواهیوا لە 
چارەسەركردنێكی ئاشتییانە كۆتایی پێهاتووە، لێرە بەدواوە 
چۆنییەتیی  لــە  چاوپۆشین  بــە  ــارەســەرە،  چ چــەك  تەنیا 

بەكارهێنانی، كە ئەوە گرنگ بوو لەالیان.
الوازی  كارتەری  ئەوكاتە  كە  رێگان،  ڕۆنالد  بێگومان 
خستبووە سوچێكەوە لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی ساڵی 
1980، بە گیان  و عه قڵ لەگەڵ ئەو كەسانەدابوو، كە تەنیا 
ملمالنێكەی  یەكالكردنەوەی  بۆ  سەربازییان  چارەسەری 
هەڵمەتی  كاتی  لە  ــوو.  ب گرنگ  پێ   ئەمەریكا  سۆڤیەت  و 
هەڵبژاردندا، ئەكتەرە سینەماییەكە  و حاكمی پێشووی كالیفۆرنیا 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  پێویستە  ئەوەی  لەسەر  سووربوو 
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بونیادی بەرگری دروستبكاتەوە، تا )ئەو پەنجەرە كراوەیە 
ــای ســەربــازیــی  ــوان دابـــخـــات(، كــە بــەهــۆی گــەشــەكــردنــی ت
ســەرۆك  سەرپشت.  خــراوەتــە  حەفتاكاندا  لە  سۆڤیەته وه  
پابەندبوونی  زۆرترین  لەو سەرۆكانەی  بوو  یەكێك  ڕێگان 
کۆمۆنیزم  و  دوژمنایەتیكردنی  لەسەر  هەبوو  ئایدیۆلۆژی 
ڕقێكی  مەسەله یە.  ئەو  بەرامبەر  نەدەنواند  نەرمیی  هەرگیز 
قووڵی بەرامبەر ئەو ڕژێمە هەبوو، بە ڕژێمێكی بێ ڕەوشت 
 و خیانەتكار  و بێمتمانه ی ده زانی. لەمیانەی هەڵبژاردنەكاندا 
لەپشت  سۆڤیەت  یەكێتیی  هەڵنەخەڵتێنین،  خۆمان  )با  وتی: 
ئەو  تێكەڵی  لە سەرەتاوە  ئەگەر هەر  هەر پشێوییەكه وه یە. 
یارییەی )دۆمینەیه ( نەبووایە، ئەوا ناوچەی ناكۆك لە جیهاندا 
بوونی نەدەبوو(. سەرەتا ڕێبازی مامەڵەكردنی سۆڤیەت وەك 
هێزێكی ئاسایی رەتكردەوە، كە هەریەك لە نیكسۆن  و فۆرد 
 و كارتەر لە ڕۆژەكانی یەكەمیاندا پەیڕەویان دەكرد. لە یەكەم 
شێوەی  ڕێگان  سەرۆك،  وەك  ڕۆژنامەنووسیدا  كۆنگره ی 
گشتی ماوەی یەكەمی سەرۆكایەتیكردنی بە تۆمەتباركردنی 
مۆسكۆ بە بەكارهێنانی ڕێککەوتن بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی 
لە  شۆڕشەكان  بەرپابوونی  هاندانی  لەوانەش:  دەستپێكرد. 
جیهان  و خولقاندنی دەوڵەتی سۆسیالیستی، یان کۆمۆنیستی 
ڕەخنەی  بەتوندی  ئەمەریكا  سەرۆكی  هەروەها  جیهان.  لە 
بە  وەسفیكردن.  مافیا  بە  گرت  و  سەركردەڕووسەكان  لە 
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كەسانی درۆزن  و دووڕوو داینان، كە هەموو كارێك دەكەن 
لەپێناو گەیشتن بە ئامانجەكانیان.

جەنگی  بە  تایبەت  ناوەڕۆكێكی  بووە  زمانەزبرە  ئەو 
زمانە  ئەو  كردەوە.  زیندووی  دووبارە  ڕێگان  كە  سارد، 
بووە ڕەگەزێكی سەرەكی بۆ ستراتیژیەتی كۆنتڕۆڵكردن 
سەربازی  گەشەی  لەگەڵ  ئەمیش  نــوێ .  ئەمەریكای  بۆ 
هێزەكەی  كەمكردنەوەی  بۆ  هەوڵەكان  چڕكردنەوەی   و 
بۆ  زمــانــە  ئــەو  وەگەڕخستنەوەی  ڕێــگــەی  بــە  سۆڤیەت 
وەبیرهێنانەوەی ساڵەكانی حوكمی ترومان. ڕێگان ڕەخنەی 
لە دەوڵەتی سۆڤیەت  و ستراتیژەكەی گرت  و لە ساڵی 1982 
بەردەم  لە  لە وتارێكیدا  متمانەبەخۆبوونێكی زۆرەوە،  بە 
پەرلەمانی بەریتانیادا وتی: )  ماركسیزم و لینین كۆتاییان 
پێهاتووە  و كەوتونەتە ناو )زبڵدانی مێژووەوە(  . لە ساڵی 
ئەنجلییەكان(،  نیشتمانیی  )ڕابیتەی  بــەردەم  لە  دواتریش 
ڕێگان یەكێتیی سۆڤیەتی بە ناوەندی خراپەكاری لە جیهانی 
بەرهەڵستی  كرد  گوێگرانی  لە  داوای  و  وەسفكرد  نوێدا 
پاڵنەرە دوژمنكارییەكانی ئیمپراتۆریەتی خراپەكاری بكەن 
. جەختی لەوە كردەوە، كە ئەو ملمالنێیە دژی کۆمۆنیزم 
لە بنەڕەتدا ملمالنێیەكی ڕەوشتییە لەنێوان هەق  و ناهەق 
 و چاكە  و خراپە. داڕشتنەوەی جەنگی سارد بەو شێوەیە، 
واتا : وەك جەنگێك لەنێوان تاریكی  و ڕۆشناییدا، نیشانەی 
نەمانی ڕێگەیەك بوو بۆ ئاشتەوایی، یان دۆزینەوەی هەر 

چارەسەرێكی تر جگە لە شەڕ.
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ڕێگان سووربوو لەسەر فراوانكردنی توانای سەربازیی 
ناو  بچێتە  ــەوەی  ئ پێش  یــەكــەوە.  بە  ئەتۆمی  تەقلیدی  و 
بووە  ئەمەش  سۆڤیەت.  لەگەڵ  ڕاستەقینە  هەروتووێژێكی 
بەرگری  پالندارێژەرانی  و  خۆی   بۆ  درووشــم  باشترین 
)ئاشتی بە ڕێگەی هێز(. ئەو دروشمە یارمەتییەكی باش بوو 
لە كردنەوەی زیاتر عەقڵیەتی ئەو رێبازە پڕكەموكوڕییەی، 

كە سەرەتا لە ئیدارەی ڕێگاندا هەبوو. 
دەرەوە،  سیاسییەكانی  گــەورەڕاوێــژكــارە  و  ســەرۆك  
پێیان وابوو لە دەیەی ڕابردووەوە هێزەكانی ئەمەریكا بە 
بەراورد بە هێزەكانی سۆڤیەت كەمیان كردووە. ئەلكسەندەر 
ام هیج، یەكەم وەزیری دەرەوەی سەردەمی ڕێگان ئاماژە 
بەوە دەكات، كاتێك پۆستەكەی لە یەنایەری ساڵی 1981 
وەرگرتووە، یەكێتیی سۆڤیەت هێزێكی سەربازیی گەورەتری 
هەبوو لەچاو ئەمەریكا. توانا سەربازییەكەی بە شێوەیەكی 
ترسناك بەرەو خراپە چووە، تەنانەت پێش ئەوەی پەلەش 
ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  ڤێتنام.  لە  پاشەكشەكردن  لە  بكات 
خەرجییەكانی  بۆ  دیاریكرد  ئامانجێكی  ڕێگان  بۆشاییەش، 
بەرگری بە بڕی 1.6 تریلیۆن دۆالر، واتە: زیاتر لە چوارسەد 
ملیار دۆالر لەو بڕەی كارتەر لە دواساڵی سەرۆكایەتیدا لە 
بودجە  گەورەترین  ئەمەش  كردبوو.  داوای  كۆشكی سپی 
بوو بۆ خۆپڕچەككردن لە مێژووی ویالیەتەیەكگرتووەكان. 
ڕێگان لە لێداونێكیدا بۆ پنتاگۆن وتی: )بەرگریكردن یەكێك 
نییە لە خاڵەكانی ملكەچبوون بۆ بودجە، ئەوەی پێویستمانە 
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دەبێت دابین بكرێت.( دواتر یەكێك لە كارە سەرەكییەكانی 
ڕێگان پێداچوونەوە بوو بۆ بەرنامەی هاوەنی بی )الشبح(  
و خێراكردنی بەرنامەی مووشەكیی ئێم ئێكس )مووشەكی 
هەروەها  زۆر.  مشتومڕێكی  مایەی  بووە  كە  ئەزموونی(، 
سـێ   ئاوی  ژێر  كەشتی  مووشەكیی  سیستمی  كاراكردنی 
دەریاییەكان  پارچە  ژمارەی  زیاتركردنی  لەگەڵ  كورسی. 
بودجەیەكی  دابینكردنی  كەشتی  و   600 بۆ  450وە  لە 
پاڵپشتیی  تا  ئەمەریكی  هەواڵگریی  كــاروبــاری  بۆ  نــوێ  
هەرچەندە  بــكــات.  نهێنی  خۆپڕچەككردنی  پرۆسەكانی 
پاڵنەرێك  وەك  سەربازییەی  بەرفراوانبوونە  ئەو  ڕێگان 
وەسف  ئەمەریكا  بۆ  ئاساییش  و  ئەمن   گەڕاندنەوەی  بۆ 
كرد، بەاڵم لەڕاستیدا هەوڵێك بوو بۆ دووبارە گەیشتنەوە 
پێگەیەك  ئەمەش  ئەمەریكی.  ستراتیژیی  ئاستبەرزیی  بە 
ئامادەنه بوون  ئەویش  پێش  ئەوانەی  نە  ڕێگان  و  نە  بوو، 

دەستبەرداری ببن.
ڕووس  دەســەاڵتــدارانــی  باسە:  شایانی  ئــەوەی  لێرەدا 
زمــانــەزبــرە  و  لــەو  دەكـــرد  زیــاتــر  ترسێكی  بــە  هەستیان 
ڕەفتارانەی لەالیەن یەكێك لە پێداگرترین ئیدارەی ئەمەریكی، 
بووه تەوە.  ڕووبەڕوویان  ڕابــردووەوە  دەیەی  دوو  لە  كە 
بەرپرسانی بەرگریكردن لە سۆڤیەت بە ئاگاییەكی زۆرەوە 
هەڵسەنگاندنیان بۆ توانا  و نیەتی ڕكابەره  سەرەكییەكەیان 
دەكرد. دواتر ترسیان هەبوو لە ئەگەرێك: ئەویش هەوڵێكی 
ئەمەریكا لە پەرەپێدان بە تواناكانی  و وەشاندنی گورزێكی 
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و  مووشەك   هەڵدانی  پێگەكانی  شوێن  و  دژی  وێرانكەر 
زیاتریش  گومانانە  ئەو  ناوەنده پیشەسازییەكانی سۆڤیەت. 
پێشنیازی   1982 ساڵی  مارسی  لە  ڕێگان  كاتێك  بــوون، 
ستراتیژی ڕاگەیاند. چونكە لە وتارێكیدا ڕایگەیاند: )بریاری 
بۆ  ڕێگەیەك  دۆزینەوەی  بۆ  بدات  چڕوپڕ  هەوڵێكی  داوە 
كەمكردنەوەی مەترسییەكانی جەنگی ئەتۆمی( . ئەویش بە 
دژی  بەرگری  قەڵغانی  دروستكردنی  بە  پــەرەدان  ڕێگەی 
مووشەكەكان. ڕێگان وێنەیەكی نموونەیی بۆ داهاتوویەكی 
دەبێت  )چی  وتــی:  و  نیشاندا  ئەتۆمی  مەترسیی  لە  خاڵی 
ئەگەر ئازادیخوازەكان بتوانن بەبێ  ترس بژین. بە جۆرێك، 
ئەمەش  نەبێت،  ئاساییشیان  لەسەر  هەڕەشەیەك  هیچ  كە 
لەبەرامبەر  دێتەدی  ئەمەریكی  خێرای  كاردانەویەكی  بە 
هەرهێرشێكی دوژمنان. هەروەها ئێمە دەتوانین ڕێگە بگرین 
لە هەرمووشەكێكی بالیستیی ستراتیژی  و تێكشكاندنی پێش 

ئەوەی بگاتە زەوییەكانمان، یان خاكی هاوپەیمانانمان؟(.
وابــــوو، دروســتــكــردنــی  پێیان  زۆربــــەی شـــارەزایـــان 
ــەڕووی  ل مووشەكەكان  دژی  ســەرتــاســەری  قەڵغانێكی 
ســەرۆك  پێشنیازەكەی  كەچی  نــاكــرێــت،  تەكنەلۆژیاوە 
سنووردار  بەرگریی  سیستمێكی  هەبوونی  بە  ئــامــاژەی 
پێشوو  بەرگری  وەزیری  وەك  گەورەشارەزیانی  دەكرد. 
وابزانن  گەر  نین  ناهەق  سۆڤیەتییەكان  پێیوابوو  ماكنمارا 
پێشنیازی  بە ڕێگەی  ویالیەتەیەكگرتووەكان هەوڵ دەدات 
بەرگریی ستراتیژی بتوانێت، پەرە بە تواناسەربازییەكانی 
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بۆچوونی  هەمان  ئەمە  بوەشێنێت.  گــورز  یەكەم  بــدات  و 
ئەندربۆف، كە دوای مردنی  بوو. یۆری  سۆڤیەتییەكانیش 
سەرۆكایەتیی   1982 ساڵی  نۆڤەمبەری  لــە  برینجیف 
ڕووسیای كرد وتی: ) ئیدارەی ڕێگان بە ڕێگایەكی یەكجار 
هەواڵگریی  پێشووی  ســەرۆكــی  دەڕوات.  مەترسیداردا 
ڕووسیاش پێشنیازی بەرگریی ستراتیژی بە )هەوڵێك بۆ 

داماڵینی چەكی سۆڤیەتی( وەسف كرد.
پەیوەندییەكانی   1983 ســاڵــی  دووەمــــی  نــیــوەی  لــە 
سۆڤیەت  و ئەمەریكا گەیشتە نزمترین ئاستەكانی. چونكە 
ئاسمانیی  بەرگریی   1983 دیسەمبەری  ڕۆژی  یەكەم  لە 
خستەخوارەوە،  كۆریای  مەدەنیی  فڕۆكەیەكی  ڕووســی 
كە لە ئەنكۆراج باالسكا دەهات  و چووبووە ناو ئاسمانی 

ڕووسیا بەبێ  مەبەست . ئەمە بووە
هۆی كوژرانی 269 گەشتیار، لەوانەش 12 ئەمەریكی. 
تەلەفزیۆنی  شاشەكانی  لــەســەر  ڕێــگــان  ـــر  دوات ڕۆژی 
نیشتمانی بەدیار كەوت  و ئیدانەی ئەو كارەی كرد  و بە 
كە  ایگەیاند،  وەسفكرد.  كۆریا(ی،  فڕۆكەكەی  )قڕكردنی 
هەروەها  مرۆڤایەتییە.  دژی  بێ پۆزشە  و  تاوانێكی  ئەوە 
ڕووداوەكەی بە كارێكی بەربەری  و لەدایكبوو لە ڕەحمی 
ڕێز  دەكات  و  فەرامۆش  تاك  مافەكانی  كە  كۆمەڵگەیەك، 
ناگرێت. ئەو گومانە بێ بیانووەی  بەهاكانی مرۆڤایەتی  لە 
بووە   ئەركی سیخوڕیدا  لە  فڕۆكەیە  ئەو  گوایە  سۆڤیەت، 
و دەرنەبڕینی هیچ پەشیمانییەك بەرامبەر ئەو كارەساتە، 
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ڕێگان،  ئــیــدارەی  توندەكەی  كــاردانــەوە  لەگەڵ  هــاوكــات 
ئاڵۆزتربن.  زیاتر  و  پشێوییەكان  وایانكرد  هەردووكیان 
ئەندربۆف، كە ئەوكاتە دۆخی تەندروستیی زۆر خراپ بوو. 
گومانی دەكرد، كە واشنتۆن بە عەقڵییەتێكی دوژمنكارانە كار 
دەكات. دوای ئەوە لە سەرەتاكانی نۆڤەمبەر هاوپەیمانیی 
لە  دڵــەڕاوكــێــیــان  و  ــرس   ت بــه هــۆی  ئەتڵەسی  ــووری  ــاك ب
سەربازانیان،  مەشقپێكردنی  بە  دەستیانكرد  سۆڤیەت. 
بۆ  بــەرایــیــەكــە  تەنیا  ئـــەوە  هــەبــوو،  گومانیان  تــەنــانــەت 
وەشاندنی گورزێكی سەرتاسەری دژی ئەوان. كرملینیش 
هەواڵگریی  بێت.  ئامادەباشیدا  لە  كرد  سوپا  بە  فەرمانی 
ئەمەریكا زانیاری هەبوو لەسەر توانای هەڵگرتنی كاڵوەی 
لە  بنكەكانیان  لە  فرۆكەكانی سۆڤیەته وه   لەالیەن  ئەتۆمی 
فەرمانی  فەرماندەڕووسەكانیش  ڕۆژهـــەاڵت.  ئەڵمانیای 
ئامادەباشییان پێكراوە. به تەواوەتی هاتبوونە ئەو بڕوایەی، 
كە ئیدارەی ڕێگان توانای هەڵگیرسانی جەنگێكی ئەتۆمیی 
سۆڤیەت  نوێنەرانی  دیسەمبەریشدا  لە  هەیە.  خۆپارێزی 
خۆپڕچەككردن  بــۆ  ســنــووردانــان  دانوستاندنەكانی  لــە 
كشانەوە لە ڤێنا. كە بەگشتی هیچ ئەنجامێكی نەبوو، چونكە 
بیرشنگ- مووشەكی  باڵوكردنەوەی  بە  نەبوون  ڕازی 
ئەورووپای  لە  كروز  مووشەكی  و  نوێ    ئەمەریكیی  2ی 
ڕۆژئاوا. بۆ یەكەمین جاریش دوای پانزە ساڵ نوێنەرانی 
بۆنەیەكدا  هیچ  لە  سۆڤیەت  و  ئەمەریكا  دانوستاندنەكانی 

لەگەڵ یەك نەكەونە گفتوگۆ.
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و  زبــرە   زمانە  بەڵێن  و  هەموو  ئــەو  كەچی ســەربــاری 
ڕێگان  ئیدارەی  هێشتاش  زەبــەالح،  بودجەی  دابینكردنی 
هەوڵێكی زۆری دەدا تا خۆی لە هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەك 
نەبێت  ــدا  ــك ڕووداوێ لە  تەنیا  البـــدات.  ڕووســەكــان  لەگەڵ 
ــادا(ی ســەر بە  ــن ــری ــەكــی بــچــوك بــە نـــاوی )گ ــە دورگــەی ل
ڕووداوە  لــەو   .1983 ئۆكتۆبەری  لە  سۆڤیەت  یەكێتیی 
ســەربــازی  هـــەزار   )7( هێزێكی  ویالیەتەیەكگرتووەكان 
ڕژێمە  لەناوبردنی  و  دورگەكە   داگیركردنی  بۆ  ڕەوانەكرد 
هاتبووە  دوایــیــە  بــەم  كە  ــەوێ ،  ئ ماركسییەكەی  قەومییە 
سەر هەرەمی دەسەاڵت. ئەو دورگەیە دەكەوتە كاریبی  و 
بە ڕێگەی كودەتایەكی خوێناوی هاتبوونە سەر حكوم. لە 
زانكۆی  خوێندكاری  دەیــان  ڕزگاركردنی  بۆ  كاتدا  هەمان 
پزیشكیی ئەمەریكی بوو، بەوپێیەی لە مەترسیدان. هێزەكانی 
ئەمەریكا گەمارۆی سوپای گرینادایان دا كە )600( سەرباز 
636 كرێكاری كوبی. ئەم كارە بووەهۆی  لەگەڵ  دەبوون 
ناڕەزایەتییەكی زۆر لەناو خودی ویالیەتەیەكگرتووەكانیش. 
بەاڵم یەكێك لەو ڕێچكانەی ڕێگانی پێ  جیادەكرایەوە لەوانەی 
پێشووی خۆی، ئەوەبوو زۆرترین كاریگەربی ستراتیژیەتی 
زیادكردنی  بە  ئەویش  كردبوو،  دروســت  ســاردی  جەنگی 
بەنهێنی. كە  میلیشیاكانی دژی کۆمۆنیزم  بۆ  یارمەتییەكان 
شەڕی ئەو ڕژێمانەی پێ  دەكرد لە هەموو الیەكی جیهانی 
لێدەكرا،  پاڵپشتیان  سۆڤیەتەوە  لەالیەن  ئەوانەی  سێیەم، 
هەروەها سەركەوتوبوو لە سەپاندنی بیروباوەڕی ڕێگان. 
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یاخیبووە  بەكارهێنانی  بــە  ویالیەتەیەكگرتووەكان 
دەستی  توانیی  جەنگاوەر،  وەك  )ڕاستڕەو(  قەومییەكانی 
هێزەكانی سۆڤیەت لە دەوروبەری كەم بكاتەوە، بەتایبەتی 
ئەفغانستان  و نیكاراگوا  و ئەنگۆال  و كەمبۆدیا. لە وتارێكیشیدا 
بەڵێنەكانمان  )پێویستە  وتی:  ڕێگان   1985 یەنایەری  لە 
ژیانی خۆیان خستە مەترسیەوە  ئەوانەی  بۆ  ببەینە سەر 
نیكاراگوا  تا  ئەفغانستانەوە  لە  كیشوەرێك،  هەموو  لە 
بەاڵم  سۆڤیەت(.  مەترسییەكانی  دوورخستنەوەی  لەپێناو 
ئەگەر واز لە گوتارە پڕجۆش  و خرۆشەكان بهێنین بۆمان 
دەرده كەوێت، كە یەكێك لە هەوڵە هەرەدیارەكانی ئیدارەی 
ئەمەریكیی  دوورخستنەوەی سەربازه   لە  بریتیبوو  ڕێگان 
ەكان لەمەترسی، یان دووركەوتنەوە لە هەربەریەككەوتنێكی 

ڕاستەوخۆ لەگەڵ ڕووسیا.

فشارەكان بۆ سه ر هاوکێشه کان
ئەو سیاسەتە دوژمنكارانەی لە ئیدارەی ڕێگان گیرابووە 
بەر سەبارەت بە جەنگی سارد، ڕووبەڕووی ناڕەزایەتییەكی 
زۆر بووه وە. نەك تەنیا لەناو بازنەی دەسەاڵتدارانی سۆڤیەت، 
سەرەكییەكانی  هاوبەشە  چونكە  ڕۆژئــاواش.  لەناو  بەڵكو 
لەناو هاوپەیمانیی باكووری ئەتڵەسی، قەبارەی بەشداریی 
چونكە  كەمكردووە.  ویالیەتەیەكگرتووەكان  لەگەڵ  خۆیان 
هەڵوێستێكی  بــە  ئەمەریكایان  تــونــدەی  هەڵوێستە  ئــەو 
دادەنا.  زیادەڕۆیی  پڕمەترسی  و  دوژمنكارانە  و  یەكجار 
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مێژوونووس دێڤد ڕینولدز دەڵێت: )نیوەی یەكەمی دەیەی 
بینی.  بەخۆیەوە  دوباره بووه وەی  ڕێچكەیەكی  هەشتاكان، 
چونكە ئەمەریكا لە یەك كاتدا، لەگەڵ یەكێتیی سۆڤیەت  و 
هاوپەیمانە ئەورووپییەكانی هاوڕانەبوو( . ڕای گشتی لەناو 
ئەورووپا  و خودی ئەمەریكاش، ناجێگیر بوو بەرامبەر بە 
ئەگەری ئەو دەرئەنجامە خراپانەی، كە جەنگی ئەتۆمی لێی 
دەكەوێتەوە، كە كتوپڕ سەری هەڵداوەتەوە  و بە درێژایی 
ڕای  فشارەكانی  هــەبــووە.  بــەردەوامــی  ــەواو  ت نەوەیەكی 
بۆ  بگەڕێتەوە  ڕێگان    ئیدارەی  بۆئەوەی  دەیكرد،  گشتی 
سەر مێزی دانوستاندن لە نیوەی هەشتاكاندا، تەنانەت پێش 
كە  ببێت،  پەیدا  گۆرباتشیۆف  میخائیل  ڕژێمەكەی  ئەوەی 

نیەتی دانوستاندنی هەبوو.
بێگومان هەرلێكترازانێك لەنێوان هاوپەیمانیی باكووری 
چونكە  نەبوو.  تــازە  شتێكی  سەریهەڵدابووایە،  ئەتڵەسی 
ڕۆژی  لە  هەر  هاوپەیمانان  لەنێوان  جیاوازی  ناكۆكی  و 
كۆتاییهێنان  مەسەلەی  لەسەر  هەبوو،  بوونی  یەكەمەوە 
بەرگری  بەشداریی  و  ڤێتنام   و  سوێس   و  ئیستعمار   بە 
لەسەر  قووڵیان  كاریگەریی  كــە  تــر،  پرسی  چەندین   و 
نێوان  بەریەككەوتنەكانی  ــەاڵم  ب هــەبــوو.  ســارد  جەنگی 
ئەورووپییەكان  هاوپەیمانە  ویالیەتەیەكگرتووەكان  و 
گەیشتە ڕاددەی لەیەكترازان لەماوەی سەرۆكایەتیی ڕێگان. 
ئەو  هەره تایبەتەكەی  ســەرچــاوە  لە  بــوو  یەكێك  پۆڵەندا 
ژەنەڕاڵ  حكومەتەكەی   1981 دیسەمبەری  لە  ملمالنێیە. 
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)فویسیتخ یاروزیلسكی(، كە لەالیەن سۆڤیەتەوە پشتیوانیی 
سەپاند  و  هاوواڵتیانیدا  بەسەر  نائاسایی  باری  لێدەكرا، 
سەندیكای كرێكارانی سەربەخۆی  هەڵوەشاندنەوە  )چونكە 
کۆمۆنیست نەبوون(، كە بە سەندیكای یەكگرتن ناسرابوو. 
كرد،  ئەمەریكایان  بەرهەڵستی  ئەورووپی  هاوپەیمانانی 
لەسەر سەپاندنی سزایەكی قورس بەسەر مۆسكۆ لەسەر 
ئەوان  پۆڵەندا.  دژی  سەركوتكەر  هێزێكی  ڕەوانەكردنی 
تەنیا گەمارۆیەكی سووك بخرێتە سەر  پێیانوابوو دەبێت 

پۆڵەندا.
ئیدارەكەی ڕێگان بەو كارەی ئەورووپیەكان تووڕەبوون 
 و ڕەخنەیان گرت  و بە واڵتی بێبنەما وەسفیان كردن. هەروەها 
بەرژەوەندییە  نین  ئامادە  كە  بــەوەی،  كــردن  تاوانباریان 
ڕۆژهەاڵت  كوتلەی  لەگەڵ  دەستكەوتەكانیان  بازرگانی  و 
بخەنە مەترسییەوە. وەك فاكتەرێكی فشاردروستكردنیش، 
بیانوویەك  بە  پۆڵەندەیان  ڕووداوەكــانــی  ڕێگان  ئیدارەی 
دروستكردنی  بۆ  )گرێبەستێك(  ئەنجامدانی  بۆ  بەكارهێنا 
هێڵێكی غازی سروشتی لەنێوان سۆڤیەت  و ژمارەیەك لە 
واڵتانی ئەورووپای ڕۆژئاوا. ئەمەش بووەهۆی پەیدابوونی 

ملمالنێیەكی زۆر لەنێوان ئەورووپا  و ئەمەریكا.
واڵتانی  لــە  ــەك  ــارەی ژم ڕێچكەیە  ــەو  ب ــــژەدان  درێ بــۆ 
بۆ  یــارمــەتــی  پێشكەشكردنی  بــە  ــوون  ــب ڕازی ــی  ــەورووپ ئ
كە  میل.   3500 درێژایی  بە  بــۆری  هێڵێكی  دامەزراندنی 
بازاڕەكانی  بە  سیبریاوە  لە  غــاز  سروشتییەكانی  كێڵگە 



ڕۆبەرت جەی مەكمان 270

ئەورووپا دەبەستەوە. ئەو پرۆژەیە، كە تێچووەكەی )15( 
ملیار دۆالر بوو، دەبووە هۆی كەمبوونەوەی پشتپێبەستنی 
ناوچەی  بە  بە سەرچاوەكانی وزەی سروشتی  ئەورووپا 
هەمان  لە  پڕكێشە .  ناجێگیر  و  نــاوەڕاســتــی  ڕۆژهــەاڵتــی 
بازرگانیی  پەیوەندیی  بەهێزكردنی  هــۆی  دەبــووە  كاتدا 
دانیشتووانی  بۆ  كار  هەلی  ڕۆژئاوا  و  ڕۆژهەاڵت   لەنێوان 
كێشاوە  باڵی  بێكاری  كە  دەكـــات،  دەستەبەر  ئــەورووپــا 
ئەو  كە  بەوەی  ئەمەریكا،  ترسی  بەهۆی  بەاڵم  بەسەریدا. 
ئەورووپا  هاوپەیمانانی  ئەوەی  مایەی  ببێتە  بۆرییە  هێڵە 
ئابوورییەوە پشت بە یەكێتیی سۆڤیەت ببەستن،  لەڕووی 
واتای الوازبوونی ئەمەریكا دەگەیەنێت. بۆیە ڕێگان بڕیاری 
بۆرییەكانی  هێڵی  تەكنەلۆژیای  فرۆشتنی  قەدەغەكردنی 
هەفتەیەك  دوای  تەنیا  ئەمەش  سۆڤیەت،  یەكێتیی  بە  دا 
مایۆی  لە  پۆڵەندە.  لە  بوو  نائاسایی  باری  ڕاگەیاندنی  لە 
1982 سەرۆك فشاری زیاتری كرد  و فەرمانێكی دەركرد 
بە  دەكــرد،  كاریان  ئەورووپا  لە  كۆمپانیاكانی  هەموو  بۆ 
بە  پەیوەست  گرێبەستەكانی  سەرجەم  هەڵوەشاندنەوەی 
كاروباری هێڵی بۆرییەكان. ئەو كارەی ئەمەریكا بووەهۆی 
دەرەوەی  وەزیری  سەركردەئەورووپیەكان.  تووڕەبوونی 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  ڕایگەیاند:  بەتووڕه ییەوە  فەڕەنسا 
جەنگێكی ئابووری بەسەر هاوپەیمانانی دەكات  و هۆشداری 
ــەوە ســەرەتــای كۆتاییهاتنی  )ئ بــارەیــەوە  و وتــی:  لــەو  دا 
ڕاوێژكاری  هەروەها  ئەتڵەسییە(.  باكووری  هاوپەیمانیی 
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ئەڵمانیی هیلۆمت كۆل بەتووڕه ییەوە وتی: ئەو سیاسەتەی 
ئەمەریكا لە هەموو ڕوویه كەوە ئاماەژەیەكە بۆ كۆتاییهێنان 
بە پەیوەندیی  دۆستایەتی  و هاوڕێیەتی  و هاوبەشیمان(. 
بەریتانیای  سەرۆكوزەیرانی  تاتچه ری  مارگرێت  تەنانەت 
لە  زیاتر  و  ئەمەریكا   هاوپەیمانی  دڵسۆزترین  كە  مــەزن، 
دوژمنایەتیی  ئــەورووپــی  سیاسیی  سەرۆكێكی  هــەمــوو 
کۆمۆنیزمی دەكرد. بەهۆی پێداگری ڕێگان وتی: مەسەلەكە 
لێرەدا ئەوەیە، ئایا تەنیا یەك دەوڵەتی بەهێز دەتوانێت  ڕێگە 

لەو گرێبەستانە بگرێت، پێیشم وایە ئەوە كارێكی هەڵەیە(.
هەنگاوە   لەو  پاشگەزبووه وە  ڕێگان  ئیدارەی  دواتــر 
مانگ  شەش  دوای  و  1982 دا،  ساڵی  نۆڤەمبەری  لە  و 
سزادان  سیاسەتی  لە  دەستی  ئەمەریكا  دانوستاندن،  لە 
دروستكەرانی سیاسەتەكانی  هەڵوێستەشی  ئەو  هەڵگرت. 
ئەورووپای  دوودڵیی  لەسەر  دڵنیاكردەوە  واشنتۆن  لە 
ڕۆژئاوا لە تێكشكاندنی ڕێککەوتنی ئەورووپی  و سۆڤیەت، 
سوودێكی  و  لێكرا  پێشوازی  جەماوەریشەوە  له الی  كە 
كۆتاییهاتن  بۆیە سەرباری  دەگەیاند.  ئابووریی زۆریشی 
بە ڕێککەوتنی ئەمەریكی ـ سۆڤیەتی كەچی ئەورووپیەكان 
لە  كرا.  فراوانتریش  بگرە  كرد  و  هەله   لەو  پارێزگارییان 
لە  پیشە  ملیۆن  نیو  نزیكەی  هەشتاكانیشدا  ســەرەتــای 
لەگەڵ  بارزگانیكردن  بە  بووبوو  بەند  ڕۆژئاوا  ئەڵمانیای 
غازییەكان  بۆرییە  گرێبەستی  لــەوەش  جگە  ــەاڵت.  ڕۆژه
واڵتانی  بــۆ  ئاسمانەوە  لــە  كــە  وابـــوو،  نیعمەتێك  وەك 
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هەبوو.  وزە  بە  پێویستیان  ئەوانەی  هاتبێت،  ئەورووپی 
دەیانپرسی:  بازرگانەكان  سیاسی  و  دبلۆماتكار  و  بۆیە 
هەڵبگرین  پڕدەستكەوتە  بازرگانییە  كارە  لەو  واز  بۆچی 
لەگەڵ یەكێتیی سۆڤیەت؟ تەنیا بۆ ڕازیكردنی هاوپەیمانێك، 
سۆڤیەت  یەكێتیی  بە  دانەوێڵەی  خۆی  دواییانە  بەم  كە 
لەبەرامبەر  بەڵێنێك  بە  پابەندبوو  چونكە  فــرۆشــتــووە، 
ڕیاییكردنەی  بەو  ئەورووپییەكان  ئەمەریكی.  جووتیارانی 
ئەمەریكا بێزارببوون. بە مانایەكی تر، پالندەرانی بەرگریی 
ئەورووپی هەڕەشەكانی سۆڤیەتیان بەو شێوەیە نەدەبینی، 

وەك ئەمەریكییەكان.
ئەتۆمیی  مووشەكی  لــە  نــوێ   نـــەوەی  بــاڵوكــردنــەوەی 
ببوە  ڕۆژئــــاوا،  ئــەورووپــای  لــە  ئەمەریكی  كــورتــمــەودای 
ویالیەتەیەكگرتووەكان   لەنێوان  هەستیار  مەسەلەیەكی 
نەبووەهۆی  تەنیا  ــارە  ك ئــەو  چونكە  ئــەورووپــیــیــەكــان.  و 
بەڵكو  ئەورووپییەكان،  حكومەتە  ئەمەریكا  و  لەیەكترازانی 
گەلەكانیان.  و  حكومەت   هەندێك  لەیەكترازانی  بووەهۆی 
ڕووسەكان  كاتێك  دەستیپێكرد،   1977 ساڵی  لە  كێشەكە 
مووشەكی جوواڵویان لە بنكەكانیان لە وشكانیدا جووڵەپێكرد 
لە جۆری ئێس ئێس 20 لە بەشەكە ئەورووپییه که ی ڕووسیا، 
سەرەتا  بوو.  ئەڵمانیا  بــەرەو  ئاڕاستەكەیان  زۆربەیان  كە 
بــاڵوكــردنــەوەی چەكە  كــرد،  پێشنیازی  تــرومــان  ئــیــدارەی 
نوێیەكەی سۆڤیەت بە تیشكێك وەاڵم بدرێتەوە، كە پێیدەوترا 
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بڕیاری  كارتەر   1978 ساڵی  لە  بەاڵم  نیوترۆنی(.  )بۆمبی 
بەكارنەهێنانی ئەو بۆمبەی دا، ئەمەش بووە هۆی پەیدابوونی 
)شمیدت(  ڕاوێـــژكـــار  ــی  ــوون ــوڕەب ت و  زۆر   مشتومڕێكی 
لەالیەن  بەڵێنەكان  نەبردنەسەری  لە  ببوو  نیگەران  چونكە 
ئەمەریكاوە. دوای دوو هەفتەش لە داگیكردنی ئەفغانستان، 
ئینجا هاوپەیمانانی باكووری ئەتڵەسی بڕیاری ڕەوانەكردنی 
)572( مووشەكی بیرشنگ 2 و، مووشەكی كروزیان دا بۆ 
لە  كە  هۆڵەندە.  و  بەلژیكا   ئیتاڵیا  و  و  بەریتانیا   و  ئەڵمانیا  
بەاڵم  بوو.  نیۆترۆن  بۆمبی  نەناردنی  هۆكارەكەی  بنەڕەتدا 
پابەندبوون  ئەویش  بوو،  لەگەڵدا  مەرجێكی  بڕیارەش  ئەو 
بوو بە برەودان بە وتووێژەكانی سنووردانان بۆ خۆپڕچەك 
كردن لەگەڵ سۆڤیەت، كە ئامانج لێی بەدیهێنانی پارسەنگێك 
بۆ چەكی ئەتۆمی لە ئەورووپا، كە بە )ڕێچكەیەكی تێكەاڵ و( 
ــەوەی  ــەو كـــارە ســەربــگــرێــت وەك ئ ــرا، جــا ئــەگــەر ئ ــاون ن
زیاتر  وتووێژەكان  ڕەنگە  دەكرد،  ئومێدیان  ئەورووپیەكان 
بەردەوام بن لەسەر پڕۆسەی باڵوكردنەوەی مووشه كەكانی 
ئەمەریكا بەڵێنی پێداوە. چونكە دوای هاتنی ڕێگان بۆ سەر 
حوكم بەڵێنیدا پەرە بە باڵوكردنەوەی هێزی ئەتۆمی بدات. 
بەاڵم بەهۆی پڕوپاگەندە زۆرەكانی لەسەر ڕێکكەوتنەكانی 
سنووردانان بۆ خۆپڕچەككردن، مانای ئەوەی دەگەیاند، كە 

وتووێژەكان هیچ ئەنجامێكی نابێت.
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باڵوكردنەوەی چەكی ئەتۆمی لەسەر خاكی ئەورووپا  
و  ئەمەریكا   پەیوەندییه كانی  لە  چەقبەستنەی  ئــەو  و 
سۆڤیەت هەبوو، لەگەڵ وتارەتوندەكانی دژ بە کۆمۆنیزم 
ــەن كــۆشــكــی ســپــیــیــەوە، هــەمــوویــان وایـــان كــرد  ــەالی ل
گەالنی  بایەخی  جێگەی  ببێتە  ئەتۆمی  چەكی  پێشبڕكێی 
بیرشینگ  و  مووشه كی  باڵوكرنەوەی  پاشان  جیهان. 
بزووتنەوەیەكی  ــی  ــدن دامــەزران هــۆی  بــوونــه   كـــروس، 
ڕۆژئــاوای  سەرتاسەری  لە  فــراوان  چوارچێوە  ئاشتیی 
هـــەرزوو  ــــاوا  ڕۆژئ ئەڵمانیای  لــە  چونكە  ئـــەورووپـــا، 
)پڕۆژەی كریفلید( لە نۆڤەمبەری 1980 لەالیەن گرووپە 
)دوو  زیاتر  كە  پێشكەشكرا.  سیاسییەكانەوە  ئایینی  و 
ملیۆن  و نیو( واژۆی لەسەر كرابوو، بۆ پشتیوانیكردن 
لە  هەڕەشە  ئەتۆمی  )مردنی  ئەویش  ڕستەیەك  لەسەر 
لە  ئەوروپا(.  لە  ئەتۆمی  بۆ چەكی  نا  دەكات،  هەمووان 
لە  كرد،  بەشداریان  كەس  ملیۆنان   1981 ئۆكتۆبەری 
ئەمەریكی   مووشەكی  بــاڵوكــرنــەوەی  بە  دژ  ڕێپێوانی 
لــەنــدەن  و ڕۆمــا  بــۆن  و  لــە  لــە هــەریــەك  و سۆڤیەتی. 
دووسەد وپەنجا  لە  زیاتر  ڕێكخران  و  گەورە  ڕێپێوانی 
لــە مانگی دواتــریــش نیو  هـــەزار كــەس بــەشــداربــوون. 
ملیۆن كەس بەشداریان كرد لە ڕێپێوانێكی ناڕەزایی لە 
ئەمستردام، كە گەورەترین رێپێوانی بەكۆمەڵ بوون لە 
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بەسەر  بەنزین  ئــەوەی  وەك  ڕێگان  هۆڵەندا.  مێژووی 
ئاگردا بكات بێئەوەی هەستی پێبكات، كاتێك لە وەاڵمی 
بە  یەكتری  بۆردومانكردنی  وتــی:  ڕۆژنامەنووسێكدا 
ڕووبـــدات،  ڕەنگە  جەنگدا  مەیدانی  لە  ئەتۆمی  چەكی 
لێكتر  نەكات هەردوو زلهێزەكە  پێویست  لەوانەیە  بەاڵم 
ڕۆژنامەكان   مانشێتی  بوونە  ڕێگان  وتانەی  ئەو  بدەن. 
ئــەورووپــیــەكــان،  هەستی  ورووژانـــدنـــی  ــووەهــۆی  ب و 
جەنگەی  ئەو  مەیدانی  دەبــووە  ئەورووپا  لەبەرئەوەی 
ئەمەریكا  كاتێكیش سەرۆكی  پێكردبوو.  ئاماژەی  ڕێگان 
سەردانی فەڕەنسا  و ئەڵمانیای ڕۆژئاوای كرد لە یۆنیۆی 
گردبوونەوەیەكی  وەك  ئەنجامدرا،  خۆپیشاندان   1982
خۆپیشاندەران  هـــەزار   350 لــە  زیــاتــر  بــۆ  ئاشتییانە 
ڕاین  ڕووبــاری  كەناری  لەسەر  ئەتۆمی،  چەكی  دژی 
هــەزار   100 نزیكەی  هــەروەهــا  گــردبــوونــەوە.  بــۆن  لە 
خۆپیشاندانیش  دوا  ڕۆژئــاوا،  به رلینی  لە  خۆپیشاندەر 
لە  ناڕەزایەتییەكان  رێپێوان  و  قەدەغەكردنی  لەسەر 
بەرپابوونی  بووەهۆی  كە  ڕێگان،  سەردانەكەی  كاتی 
ئاژاوه یەكی فراوان. لە ئۆكتۆبەری ساڵی 1983، ملیۆنان 
پاریس ،  لەندەن،  لە شەقامەكانی  لە هەریەك  ئەورووپی 
ستۆكهۆڵم ،  الهـــای،  برۆكسل،  ڤێنا ،  هــامــبــۆرگ ،  ــۆن ،  ب
گــەورە،  تری  شارێكی  چەند  كۆبنهاگن  و  دبلن ،  ڕۆمــا ، 
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هەرچەندە بەرهەمێكی ئەوتۆی نەبوو، لەپێناو ڕێگەگرتن 
لە باڵوكردنەوەی مووشەكی ئەتۆمی.

پشتیوانییەكی  ــەورووپــی  ئ ئاشتەوایی  بــزووتــنــەوەی 
زۆری لێدەكراو هەر لە سەرەتاكانی 1983 بەدواوە، دوو 
لە گەورەترین حیزبی ئۆپۆزسیۆن لە بەریتانیای مەزن  و 
كرێكاران  و حزبی سۆسیال  ــ حیزبی  ئەڵمانیای ڕۆژئــاوا 
دیموكرات، دژی باڵوكردنەوەی مووشەكی بیرشنگ  و كرۆز 
وەستانەوە. چەندین سەندیكای كرێكاری  و كڵێسا  و گرووپی 
خوێندكاران لە سەرتاسەری ئەورووپای ڕۆژئاوا لە دژی 
مەسەلەی چەكی ئەتۆمی كەوتنەخۆ. بەپێی ڕاپرسییەك، که  
ساڵی 1982 ئەنجامدرا، بزووتنەوەی ئاشتەوایی لە واڵتانی 
هاوپەیمانیی باكووری ئەتڵەسی بە ڕێژەی %55 بۆ 81% 
ئەنجامەكانی  بە  پێداچوونەوە  دوای  لێدەكرا.  پشتیوانییان 
لە  نیتز(  )بــۆل  ئەمەریكی  دانوستانكاری  ڕاپرسییەكەش، 
دەڵێت:  خۆپڕچەككردن  بۆ  سنووردانان  دانوستاندنەكانی 

)كێشەیەكی سیاسیمان لە ئەورووپادا هەیە(.
هەبوو.  سیاسی  كێشەی  لــەنــاوەوەش  ڕێگان  ئیدارەی 
بە  گەل سەبارەت  زیاتری  ئەنجامی هۆشیاربوونەوەی  لە 
بزووتنەوەی  گەورەترین  ئەتۆمی،  جەنگی  مەترسییەكانی 
هاوشێوەی  ڤێتنام.  جەنگی  لــەدوای  لەدایكبوو  ئاشتەوایی 
ئەورووپای ڕۆژئاوا، كڵێساكان ڕۆڵێكی گرنگیان هەبوو لەو 
كڵێساكان(،  بۆ  جیهانی  )ئەنجوومەنی  یانەی  بزووتنەوەیە. 
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ڕاگرتنی  داوای  هــەبــوو،  فــراوانــیــان  كاریگەرییەكی  كــە 
پێشبڕكێی خۆپڕچەككردنیان دەكرد. هەمان داواش لەالیەن 
قەشەكانی كڵێسای كاسۆلیکی ڕۆمانی دەكرا، كە گرنگییان 
ویالیەتەیەكگرتووەكان.  لە  دەدا  سیاسی  كــاروبــاری  بە 
 1983 ساڵی  لە  قەشەكاندا  الپەڕەیی   150 نامەیەكی  لە 
لەو  )هەر  دەڵێن:  و  كــردەوە   هەڵوێستەیان  لەو  جەختیان 
كە  نــەوەیــن،  یەكەمین  ئێمە  خولقاوە،  مرۆڤایەتی  كاتەی 
تــوانــای وێــرانــكــاری  و لــەنــاوبــردنــی دروســتــكــەری خــودا 
سیاسەتی  بەرامبەر  خۆیان  ناڕەزایەتیی  بەئاشكرا  بین(. 
بۆ  هەواڵنه ی  ئه و  )پێویستە  ڕاگەیاند:  ئەمەریكا  ئیدارەی 
دواتر  بكرێن(.  شەرمەزار  دەدرێــن،  ئەتۆمی  ئاستبەرزیی 
و  مشتومڕە   ئــەو  پــاڵ  چوونە  پزیشكانیش  و  زانستكار  
ئەتۆمیی  جەنگی  خراپەكانی  دەرئەنجامە  لەسەر  جەختیان 
كارەساتبار كردەوە لەسەر مرۆڤایەتی. هەندێك لە زانایان 
خۆی  لەگەڵ  كە  دەكـــرد،  ئەتۆمی(  )زستانی  لە  باسیان 
بۆ  لەناودەبات.  ــاژەاڵن  ئ گژوگیا  و  هــەرەزۆری  زۆربــەی 
ڕوونكردنەوەی كاریگەریی چەكی ئەتۆمی بۆ سەر شارێكی 
ئاسایی ئەمەریكی. كۆمەڵەی پزیشكان لەپێناو هەستكردن 
بە بەرپرسیاریەتیی كۆمەاڵیەتی هۆشداریان دا لە ئەگەری 
لێدانی گورزێكی ئەتۆمی لە ناوەڕاستی بۆستن بە بۆمبێكی 
یەك میگاتۆن. كە دەبێتەهۆی مردنی زیاتر لە یەك ملیۆن 
كەس  و سڕینەوەی تەواوی ناوچەی ناوەڕاستی شارەكە. 
جگە لە لەرزاندن  و خاپووركردنی شەقامەكانی تر بەهۆی 



ڕۆبەرت جەی مەكمان 278

تەوژمی تەقینەوەكە  و كاریگەریی ئه و تیشكانه ی لەگەڵیدایە. 
سێرگرتی  نیشانەیەكی  پرێس  فــری  دیترویت  گــۆڤــاری 
لەسەر شاری دیترویت دانابوو بە هاوپێچی ژمارەی یەك 
شەممەی گۆڤارەكە، لەگەڵ وتارێك لەبارەی ڕێژەی مردن و 
وێرانكاریی ترسناك، لە ئەگەری هێرشێكی ئەتۆمی بۆ سەر 
شارەكە. جگە لەوانەش، كتێبە پڕفرۆشەكەی جۆناسان شیل 
بەناوونیشانی چارەنووسی زەوی لە ساڵی 1982 پڕبوو 
لە وردەكاریی واقیعی  و ترسناك لەسەر كاریگەرییەكانی 
جەنگی ئەتۆمی. كەچی یەكێك لە كاریگەرترین كار لەسەر 
بی  )ئەی  تۆڕی  كە  بوو،  تەلەفزیۆنی  فلمێكی  بابەتە،  ئەو 
لە  دوایی(. هەر  )ڕۆژی  ناوونیشانی  بە  بەرهەمیهێنا  سی( 
یەكەم ڕۆژی پەخشكردنی زیاتر لە سەد ملیۆن ئەمەریكی 
سەیریان كرد، كە بە شێوەیەكی زیندوو وێنەی ئەو ژیانەی 
تۆماركردبوو، که  دوای هێرشی ئەتۆمی لە شاری لۆرنس 
كرد  بێزاری  بە  هەستی  ڕێگان  دەبێت.  كه نساس چۆن  لە 
بەهۆی ئەو كاریگەرییە ڕۆشنبیرییەی ئەو فیلمە دروستی 
وەزیری  ــ  بی شولتز  لە جۆرج  داوای  تەنانەت  كــردووە، 
بی سی(  )ئەی  تۆڕی  لەسەر  فلیمەكە  دوای  كرد،  دەرەوە 
دەربكەوێت بۆئەوەی هەلێك بدات، بۆ گۆڕینی كاردانەوەی 

جەماوەر.
لەنێوان  بەرنامەئەتۆمییەكان  وەستاندنی  بۆ  كاركردن 
سااڵنی 1983  و 1984 گەیشتە ترۆپك، ئەمەش بەرهەمی 
سیاسەتی هۆشیاركردنەوە بوو دژی چەكی ئەتۆمی لەنێو 
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گەالنی ئەمەریكا. لە دوانزەی یۆنیۆی 1982 نزیكەی یەك 
ملیۆن كەس لە سێنتراڵ پارك لە نیۆریۆك، ڕێپێوانیان كرد 
هــەردوو  لە  ئەتۆمی،  بەرنامەی  وەستاندنی  مەبەستی  بە 
گەورەترین  بە  خۆپیشاندانە  ئەو  ئێستاش  تا  زلهێز.  واڵتی 
تەنانەت  ئەمەریكادا.  مێژووی  لە  دادەنــرێــن  خۆپیشاندان 
لەالیەن كۆنگرێسیشەوە پشتیوانی لێكرا. لە چواری مایۆی 
لەسەر  بـــوو،  ــد  ــەن ڕەزام نــوێــنــەران  ئەنجوومەنی   1983
یەكالكەرەوە  زۆرینەی  بە  ئەتۆمی  بەرنامەی  وەستاندنی 
بە )278( بەرامبەر بە )149( دەنگ. لە ڕاپرسییەكیشدا بە 
رێژەی %70 لەگەڵ وەستاندنی بەرنامەی ئەتۆمیدا بوون. 
ئەو ڕاپرسییە بەڵگەیەكی ڕوون بوو لەسەر ناڕازیبوونی ڕای 
ئیدارەی ڕێگان،  بەرامبەر سیاسەتە سەربازییەكانی  گشتی 
ئەمەریكا  هاوواڵتیانی   50% ڕاپرسیە  ئەو  بەپێی  چونكە 
پێیان وابوو ، ئەگەر سەركردەكانیان ئەوەندە بە بونیادنانی 
هێزی سەربازییەوە سەرقاڵن، زیاتر سەرقاڵی دانوستاندن 
پارێزراوتر  واڵتەكەیان  بێگومان  سۆڤیەتییەكان،  لەگەڵ  بن 
ئەو  لەگەڵ   22% تەنیا  كەچی   . دەبێت  ئــاســوودەتــر   و  
ڕایەدا نەبوون. هەر بە هەمان شێواز، دامــەزراوەی گالوب 
تێیدا  لە دیسەمبەری 1983 ڕاپرسییەكی تری ئەنجامدا و 
لە %47ی ئەمەریكییەكان دەنگیان بەوە دابوو، كە ئیدارەی 
ڕێگان زیاتر گرنگی بە الیەنی سەربازی داوە، وەك لە ئاشتی.
نیگەرانییەی  و  ــرس   ت ــەو  ئ ـــەوەی  ـــدن ڕەوان بــۆ  ـــر  دوات
بە گۆڕینی زمانە زبرەكەی  هاوواڵتیان، ڕێگان دەستیكرد 
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لە  1984. هەندێك  بابەتە لە سەرەتای ساڵی  لەسەر ئەو 
نزیكترین سیاسییەكانی سەرۆك توانیان وا بكەن سەرۆك 
بێتە سەر ئەو بۆچوونەی كە پرسە سیاسییەكانی دەرەوە، 
لە  ئەمەریكییەكان  الی  بابەتەكان  گرنگترین  لە  یەكێكە 
تر  سیاسەتێكی  گرتنەبەری  بۆیە  داهاتوودا،  هەڵبژاردنی 
هەڵبژاردنەوەی  بداتە  تر  هەلێكی  ڕەنگە  سۆڤیەت،  لەگەڵ 
لەسەر  سووربوو  شولتز  دەرەوەش  ــری  وەزی ســەرۆك. 
لەگەڵ  كۆبوونەوە  ــارە  دووب لەپێناو  فشار  دروستكردنی 
ڕووسەكان. پاشان لە وتارێكی بەهێزیدا لە یەنایەری ئەو 
مۆسكۆ  پێشكەشی  چڵەزەیتوونی  ڕێگان  ســەرۆك  ساڵە، 
ناونرا.  ئاشتەوایی(  )هەلی  ساڵی  بە   1984 ساڵی  كرد  و 
ڕەشنووسەكەی  خۆی  كە  وتارەكەیدا،  كۆتایی  لە  ڕێگان 
دانابوو، وێنەیەكی زیندووی بۆ دوو هاوسەری ئەمەریكی 
 و سۆڤیەتی كێشا )جیم  و سالی(  و )ئیڤان  و ئانیا(، كە زۆر 

تامەزرۆی بەرپابوونی ئاشتی دەكەن لە هەردوو واڵت.
هەڵمەتی  ــاوەڕاســتــی  ن لــە  سێپتەمبەر،  بــیــســت وچــواری  لــە 
ــــــەردەم كـــۆمـــەڵـــەی گشتیی  ب ـــە  ل هـــەڵـــبـــژارنـــەكـــانـــدا، ڕێـــگـــان 
نەتەوەیەكگرتووەكان پێشنیازی دانانی میكانیزمێكی كرد، بۆ شێوەی 
چەتری  لەژێر  هەردووكیان  تا  ئەمەریكا-سۆڤیەت،  كاركردنی 
وتووێژەكان لەبارەی چەكی ئەتۆمی كۆببنەوە  و لەسەر سـێ  خاڵی 
ئەتۆمیی  لەبارەی هێزی  یەكێكیان  كە  ڕێککەوتنێك،  بگەنە  گرنگ 
كورتمەودا  و ئەوی تر لەبارەی سنووردانان بۆ خۆپڕچەككردنی 

ستراتیژی. سێیەمیش چەكی دژە مانگە دەستكردەكانه .
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ئاگاداری ورچەكە بن

لە  تەلەفزیۆنییەكانی  پڕوپاگەندە  زۆرتــریــن  لە  یەكێك 

هەڵمەتی هەڵبژاردنی ڕێگاندا لە ساڵی 1984 نیشان دەدرا، 

لە ورچێكی قاوەیی گەورە  و شێوەترسناك، كە  بریتی بوو 

دارستانی  لقەدارەكانی  هەموو  و  دادەنا   قاچەكانی  بەتوندی 

ویقارەوە  لە  پڕ  دەنگێكی  بە  و  پێیەكانی   بە  دەپلیشاندەوە 

بەئاسانی  كــەس  زۆر  دارستانەكە،  ورچــەی  ئــەو  دەیـــوت:) 

دەیبینێت، بەاڵم هەندێك كەس بە هیچ شێوەیەك نایبینێت( . 

هەندێك دەڵێن ورچێكی ماڵییە، هەندێكیش دەڵێن مەترسیدارە 

كارێكی  ڕاستە،  كامەیان  نازانین  لەبەرئەوەی  جا  خراپە.   و 

نییە ئەگەر وەك ئەو ورچە بەهێز بیت، تا خۆت بۆ  ژیرانە 

بوونی ورچێكی وا ئامادە كردبێت. ئامانج لەو پڕوپاگەندەیە، 

نییە  ئامادە  ڕێگان  كە  بــوو،  دەنــگــدەران  وەبیرهێنانەوەی 

ئاساییشی واڵتەكەی بخاتە مەترسی  و واز لەو كارە بهێنێت، 

دێــت  و  خــۆی  بەهەوەسی  ڕووسییەكە  ورچــە  كاتێكدا  لە 

دەچێت  و نازانرێت بەتەمای چییە.
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دوای ماوەیەكی كەم لە سەركەوتنە مەزنەكەی ڕێگان لە 
هەڵبژاردنەكاندا بۆ جاری دووەم، مۆسكۆ بەشداریكردنی 
لە دانوستاندنەكان لەژێر ئەو چوارچێوەیەدا پەسەندكرد. 
یەكەمی  سكرتێری  پۆستی  بۆ  كە  تشیرنینكۆ،  قوستەنین 
مردنی  دوای   1984 ساڵی  لە  پاڵێورا  شیوعی  حیزبی 
وتووێژەكان.  دەستپێكردنەوەی  بە  ڕازیبوو  ئەندربۆف، 
وتووێژەكان لە مارسی 1985 دەستیان پێكردەوە، بەاڵم 
هەرزوو گەیشتە بنبەست، بەهۆی دەستهەڵنەگرتنی ڕێگان 
چونكە  مووشەكەكان،  دژی  بەرگرییه كەی  بەرنامە  لە 
سۆڤیەتییەكان تا ڕاددەیەكی زۆر بە هۆكاری ناسەقامگیریان 
دادەنا. هەر بەڕێککەوتیش دەستپێكردنەوەی وتووێژەكان 
هاوكات بوو، لەگەڵ پێشهاتێكی ناوخۆیی لە سۆڤیەت. كە 
لەدواییدا گەورەترین كاریگەری دروست كرد. پاش ساڵێك 
لە وەرگرتنی دەسەاڵت لەالیەن تشیرنینكۆ، نەخۆش كەوت 
 و گیانی لەدەستدا. لە جێگەی ئەو سەركردەیەكی سۆڤیەت 
ڕێچكەیەكی  ڕەگوڕیشەوە  لە  كە  دەســت،  گرتە  جڵەوی 

جیاوازی هەبوو لەوانی پێشووی خۆی.

گۆرباچۆف  و كۆتایی جەنگی سارد 
 1985 مارسی  لە  گۆرباچیۆف  میخائیل  هاتنی  دوای 
شیوعیی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  پۆستی  وەرگرتنی  و 
سۆڤیەتی، گرنگترین خاڵی گۆڕانكاری لە دواقۆناغی جەنگی 
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سارد دروستبوو، چونكە بووەهۆی كۆتاییهێنان بە جەنگی 
سارد  و دوای ئەویش گۆڕانێكی ریشەیی لە پەیوەندییەكانی 

ئەمەریكا و سۆڤیەتدا ڕوویدا.
بــوو،  ســەركــردە ڕووســیــیــەكــە، كــە تەمەنی 54 ســاڵ 
سازشێكی گەورەی پێشكەش كرد، كە بووە مایەی ڕێككەوتن 
لەسەر كەمكردنەوەی هێزی ئەتۆمی لە كۆتایی هەشتاكان. 
پێشبینینەكرا و  سازشی  و  پێشنیاز   زنجیرەیەك  ــی  دوای
ئاڕاستەكانی  توانیی  سەركردەڕووسییەكە  تاكالیه نە.   و 
بگۆڕێت.  بـــەتـــەواوی  ئــەمــەریــكــی  سۆڤیەتی  پــەیــوەنــدیــی 
لەكۆتاییشدا بووەهۆی ڕزگاركردنی ویالیەتەیەكگرتووەكان 
لە دوژمنێك، كە بە درێژایی چل وپێنج ساڵی ڕابردوو، ڕێگەی 
لە پالنەكانی دەگرت. بێگومان بەبێ ئەو كەسە )ناوازەیە(، 
مەحاڵ بوو ئەو گۆڕانكارییە كه موێنانە بكرێن، كە لەنێوان 

سااڵنی 1985  و 1990 ئەنجامدران.
هەریەك لە گۆڕباچیۆف  و ئیدوارد شیفرنادزەی وەزیری 
و  ئاساییش   لەبارەی  شۆڕشگێڕییان  بیرۆكەی  دەرەوە، 
گەاڵڵە  له ال  واڵتیان  هــەردوو  پەیوەندیی  و  ئەتۆمی   چەكی 
دووبارەنوێكردنەوەی  ــاوەوە  و  ن چاكسازیی  وەك  بــوو. 
ــە ژینگە  ــەهــۆی كــاریــگــەربــوونــیــشــیــان ب ســۆســیــالــیــزم. ب
فیكرییەكەی یەكێتیی سۆڤیەت  و بوونی كێشە لە بەشێكیدا، 
سیاسەتی  شارەزایانی  و  پسپۆڕ   و  زانــا   دەستی  لەسەر 
دەرەوە، ئەوانەی پەیوەندییەكیان بە هاوتا ڕۆژئاواییەكانیان 
هەبوو. گۆڕباچیۆف  و شیفرنادزە بیرۆكەی نوێیان خستە 
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ناو بازنەی سەركردایەتییه  میانڕه وەكەی كرملین  و گفتوگۆ 
وەستاوەكەی نێوان ئەمەریكا و سۆڤیەت ئەناتولی چشیرئیڕ 
سەرۆكەكەی  لەبارەی  گۆڕباچیۆف  یــاریــدەدەری  نایف، 
بە  بڕیاریدابوو  ــەو،  ئ بۆ  من  هەڵسەنگادنەكانی  دەڵــێــت: 
شێوەیەكی یەكالكەرەوە  و بە هەرجۆرێك بێت كۆتایی بە 
پێشبڕكێی خۆپڕچەككردن بهێنێت. جا لەبەرئەوەی دەیزانی 
ئەنجامیدا،  بۆیە  نییە،  تێدا  مەترسییەكی  هیچ  هەنگاوە  ئەو 
چونكە ئەو باش دەیزانی ئەگەر ئێمە دەست لە چەكەكانمان 
پێی  نادات. هەروەها  پەالمارمان  ئەمەریكا  ئەوا  هەڵبگرین، 
و  پتەو   بنەمایەكی  لەسەر  واڵت  بونیادنانی  لەپێناو  وابوو 
تۆكمە، بۆیە دەبێت ئەو بارە قورسەی سەرشانمان سووك 
بكەین، كە بووه تەهۆی هەڵمژینی تواناكانمان  و قورسكردنی 
تریش،  چەندی  لەبەرگرتنەوە  و  )ئەو  ئابووریمان.  باری 
لە  كــراون،  پێشكەش  بەشەدا  لەو  ڕاڤەكارییەكانی  لەگەڵ 
بەناوونیشانی  لفلر"ە  "بی  وتارێكی باڵونەكراوەی نووسەر 
سارد  جەنگی  ڕێچكەی  ــار  و  ڕۆژگ كۆتایی  و  ســەرەتــای 
ئوالف  نووسینی  هەشتاكاندا  لە  ســارد  جەنگی  كتێبی  لە 

نیولستاد.
گەیشتبوونە  شیفرنادزە  گۆرباچیۆف  و  لە  هەریەك 
زیان  تەنیا  پێشبڕكێیەی خۆپڕچەككردن  كە  بڕوایەی،  ئەو 
ئاساییشی  بۆ  شتێك  هیچ  دەگەیەنێت  و  واڵتەكەیان  بە 
دەوڵەت دەسته بەر ناكات، بەڵكو بووه تە هۆی قورسكردنی 
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ئه و  دەڵێت:)  شیفرنادزە  واڵت.  لەرزۆكەكەی  ئابوورییە 
بۆ  پێكرابوو  كاریان  كۆنەوە  لە  هەر  تەقلیدییانه ی  بیرۆكە 
دژی  واڵت  لە  بەرگریكردن  وەك  نەتەوەیی.  ئاساییشی 
هەڕەشە سەربازییە دەره كییەكان، كە بەهۆی گۆڕانكارییە 
بونیادی  و هەمەجۆرەكانەوە لە شارستانییەتی مرۆڤایه تیدا 
ــبــوون. ئــەمــەش بــەهــۆی ڕۆڵـــە بــەرچــاوەكــەی  لـــەرزۆك ب
یه كتری  بــە  جیهان  واڵتــانــی  پشتبەستنی  و  تەكنەلۆژیا  
لەڕووی سیاسی  و ئابووری  و كۆمەاڵیەتی  و زانستییەوە(. 
گۆرباچیۆف جەختی لەوە كردەوە، كە ئاساییشی ڕاستەقینە 
بە  بەڵكو  نابێت،  دەستەبەر  سەربازییەكان  فاكتەرە  بە 
فاكتەرە سیاسییەكان دەبێت. پشتبەستن بە یەكتری لەنێو 
واڵتانی جیهان زۆر گرنگە، تەنانەت گەالنی جیهانی ئێستا 
هەڵدەگەڕێن  و  بە شاخێكدا  كە  وان،  وەك كۆمەڵەكەسێك 
بە پەتێك بەیەكەوە بەستراونەتەوە، بۆیان هەیە بەیەكەوە 
سەركەونە سەر لووتكەكە، یان بەیەكەوە بكەونە خوارەوە.
لە بۆنەیەكی تریشدا دەڵێت : )هەرهەوڵێك بۆ ئاستبەرزیی 
سەربازی واته  : خوالنەوە لەناو بازنەیەكی بۆشدا(. دواتر 
بــەهــۆی بــــاوەڕی تــــەواوی هــەریــه ك لــە گــۆربــاچــیــۆف  و 
ئاقڵ،  دەوڵەتێكی  یان  ئاقڵ،  كەسێكی  هیچ  كە  شیفرنادزە، 
چەكی ئەتۆمی بەكارناهێنێت  و یەكێتیی سۆڤیەتیش خاوەن 
جبەخانەیەكی زۆری چەكی ئەتۆمییە، كە پێیوابێت بتوانێن 

پارێزگاری لە قەومییەتی خۆی بكات.
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سەرەكییەكەی  ئامانجە  پێیانوابوو  سەركردە  هەردوو 
هــانــدانــی  بــۆ  پێویستە  ســۆڤــیــەت  دەرەوەی  ســیــاســەتــی 
ئەمەریكا.  لــەگــەڵ  بێت  ئەتۆمی   چــەكــی  كــەمــكــردنــەوەی 
دروستكردنی  هــۆی  دەبــێــتــە  كـــارە  ــەو  ئ ــوابــوو  ــان ــاوەڕی ب
ژینگەیەكی لەبار  و ئارامتر. لە هەمان كاتیشدا سەرچاوەی 
كە  ناوخۆیی،  چاكسازیی  بۆ  دەكــات،  دەستەبەر  پێویست 
لەناو واڵتەكەیان  قەیراناوی  زۆر دواكەوتووە  و دۆخێكی 
ناوخۆییەكەی  سیاسه ته   هەردوو  بەمەش  دروستكردووە. 
ــەوە(  و  ــان ــادن ــی ــون ــاچــیــۆف  و )بــیــروســتــرۆیــكــا - ب گــۆرب
)گالسنوست - كرانەوە(. بە شێوەیەكی توندوتۆڵ بەندبوو 
پێشبڕكێی  بۆ وەستاندنی  ئەو  پێداگریكردنی  بە سەرەتای 
خۆپڕچەكکردن لەگەڵ ویالیەتەیەكگرتووەكان  و كۆتایهێنان 

بەو دوژمنایەتییە ژەهراوییەی نێوان هەردوو زلهێز.
ئه و ڕووداوە یەك لەدوای یەكانه ی نێوان سااڵنی 1985  
وایكرد دروستكەرانی سیاسەتەكانی  1990 ڕوویاندان  و 
هاوواڵتیانی  دەرەوە،  سیاسەتی  شارەزایانی  و  حكومی  
ئاساییش لە سەرتاسەری جیهان تووشی شۆك بكات. بەاڵم 
ئەو ڕووداوانــە  دەبێتەوە،  بۆمان ڕوون  ئێستا  وەك چۆن 
لەگەڵ  گۆرباچیۆف  نوێیەكەی  بیرۆكە  بە  پەیوەستبوون 
ویالیەتەیەكگرتووەكان  و ئەورووپای ڕۆژهەاڵت  و هەموو 
جیهانیش بەگشتی، لەڕووی ئاساییش  و چەكی ئەتۆمی  و 

پێداویستییە ناوخۆییەكان.
رۆناڵد ڕێگان، كە لە هەموو سەرۆكەكانی تری ئەمەریكا 
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لە سەردەمی جەنگی سارد،  بوو  کۆمۆنیزم  لە  رقی  زیاتر 
بووە  ڕازی  به ئاسانی  زۆر  سۆڤیەتی  فەرماندەیەكی  بینیی 
)داماڵینی  بــەرەو  دابنێت  و  خۆپڕچەككردن  بۆ  سنوورێك 
دەچێت.  مۆسكۆ  دەرەوەی  سیاسەتی  ئایدیۆلۆژیەتی( 
هەروەها تاكالیەنە سازش دەكات لەبارەی هێزەچەكدارەكان. 
بەڵێنیشی داوە بۆئەوەی ڕاستگۆیی خۆی دەربخات هێزەكانی 
ڕێگان  ســەرەتــا  دەرەوە.  بباتە  ئەفغانستان  لە  سۆڤیەت 
ئامادەی كەمكردنەوە بوو، پاشان بەتەواوی دەستی هەڵگرت 
خراپەكەی  سروشتە  دەربــارەی  قووڵەی  بیروباوەڕە  لەو 

سۆڤیەت. دواتر ڕێگەی دا بە نزیكبوونەوە.
 1988 و    1985 سااڵنی  لەنێوان  سەركردە  دوو  ئەو 
بوو،  پتەوتر  پەیوەندییەكانیان  بینی  و  یەكتریان  پێنج جار 
 1985 نۆڤەمبەری  لــە  جنێڤ  كــۆنــگــرەی  دوای  چونكە 
باشتركردنی  بووەهۆی  بەاڵم  ــدا،  ڕووی نزیكبوونەوەیەك 
ڕێگان  توانیی  گۆرباچیۆف  پەیوەندییەكان  و  كەشوهەوای 
ڕازی بكات تا ئامادەی كۆبوونەوه یەكی بەپەلەی ڕیكافیك 
هەردوو  لــەوێ ،   .1986 ئۆكتۆبەری  لە  ئایسلەندا  لە  بێت 
سەركردە زۆر نزیكبوونەوە لەسەر بڕیاردان بە لەناوبردنی 
سەرجەم چەكە ستراتیژییەكان، بەاڵم لەكۆتاییدا پێداگریی 
ستراتیژی،  بەرگریی  چەكی  بە  بـــرەودان  لەسەر  ڕێگان 
بێوێنە  پێشنیازێكی  چەند  ڕووسییەكە  سەركردە  وایكرد 
شكستە  ئەو  بەاڵم  بكشێنێتەوە،  گفتوگۆكان  مێزی  لەسەر 
كاتی بوو، چونكە دوای ماوەیەكی كەم گۆرباچیۆف وازی 
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لە پێداگریی خۆی هێنا لەسەر ئەو بابەتە  و )هەڵبژاردەی 
ئەمەریكا  نوێنەرانی  لــەالیــەن  كە  كــرد،  پەسەند  سفر(ی 
پێشنیاز كرابوو. ئەو كاتە تەنیا فێڵێكی ئەمەریكییەكان بوو 

بۆ نیشاندانی الیەنی ئیجابیی ئەمەریكا.
پەیماننامەی  وایكرد  گۆرباچیۆف،  سازشكردنەكانی 
هێزی ئەتۆمیی كەممەودا ئەنجام بدرێت، كە لە دیسەمبەری 
لە واشنتۆن  واژۆی لەسەر كرا. ڕێگان ڕاهاتبوو   1987
بەكار  ڕووســی  وتەیەكی  وتارەگشتییەكاندا  لە  هەمیشە 
واتا  ــــ  )doveryai no proveryaiـ  : دەڵێت  كە  بهێنێت، 

متمانەم پێ  بكە، بەاڵم لێی بكۆڵەرەوە(.
ــیــەكــە ڕوئــیــایــەكــی شــكــۆمــەنــدانــەی  ســەركــردەڕووســی
لە  دیــســەمــبــەر  )هــەشــتــی  وتـــی:  كــاتــێــك  كـــرد  پێشكەش 
كتێبەمێژووییەكاندا باسی لێوەدەكرێت، چونكە ئەو مێژووە 
هێڵێكی جیاكەرەوەی نێوان سەردەمی مەترسییەكی گەورە 
كۆنتڕۆڵی  بە  كۆتاییهاتن  ئەتۆمی  و سەردەمی  جەنگی  لە 

سەربازی لە ژیانی مرۆڤایەتی تۆمار دەكات( ..
ئەنجوومەنی  لەالیەن  هــەرزوو  كە  پەیماننامەیە،  ئەو 
چەكی   1846 وایكرد  كــرا،  پەسەند  ئەمەریكاوه   پیرانی 
ئەمەریكی  ئەتۆمیی  چەكی   846 سۆڤیەتی  و  ئەتۆمیی 
هــەروەهــا  ببرێن.  لــەنــاو  كاتژمێر  ســێ   تەنیا  مـــاوەی  لــە 
هەردووال ڕێگەیاندا بە پرۆسەی پشكنینی شوێن  و كارگە 
هیچ  ئەتۆمدا،  سەردەمی  لە  جار  یەكەم  بۆ  ئەتۆمییەكان. 
هەمووی  بەڵكو  نەكرایەوە،  جیا  ئەتۆمی  چەكێكی  جۆرە 
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لەناوبردران. سەردانەكەی ڕێگانیش بۆ مۆسكۆ لە بەهاری 
بەهێزتر  پەیماننامەكەی  تــر  ــدەی  ــەوەن ئ  1988 ساڵی 
لەبارەی  كرایەوە  گۆڕانكارییەكان  لەسەر  جەخت  و  كرد  
دیاربوو  بەڕوونی  هەردووالیان.  نێوان  پەیوەندییەكانی 
یەكتر  هاوبەشی  دوو  زلهێزەكە وەك  هەردوو سەركردە 
مامەڵە دەكەن، نەك وەك دوو دوژمن. تەنانەت سەرۆكی 
سۆڤیەت  یەكێتیی  لەسەر  كۆنەكانی  وێناكردنە  ئەمەریكا 
الدابوو. بەوەی، كە ئیمپراتۆریەتی خراپەن، چونكە كاتێك 
پەیامنێرێك پرسیاری لێكرد، گەر تا ئێستاش بەو شێوەیە 
وتی:  وەاڵمـــدا  لە  ــەوە؟  ــات دەك سۆڤیەت  یەكێتیی  لە  بیر 
نەخێر، من باسم لە كاتێكی تر  و سەردەمێكی تر دەكرد. 
داوای  رێگان  لێدوانێكیدا  لە  مۆسكۆش  جێهێشتنی  پێش 
كە  ڕابگەیەنێت،  سۆڤیەتی  گەلی  بە  كرد  گۆرباچیۆف  لە 
هەستێكی  چ  ئەمەریكاش  گەلی  خێزانم  و  نانسی  من  و 
دۆستانەمان هەیە. هەروەها ئومێدی خۆی دەربڕی لەسەر 
دەستپێكردنەوەی سەردەمێكی نوێ  لە مێژووی مرۆڤایەتی. 
بێگومان  تاكەكانیش.  و  لەنێوان واڵتان   ئاشتی  سەردەمی 
وێنەكانی ڕێگان  و گۆرباچیۆف لەگەڵ یەك  و دەست لەناو 
دەست لە گۆڕەپانی سوور، كاتێك كە سەرۆكی ئەمەریكا 
زانكۆی حكومی مۆسكۆ  بۆ خوێندكارانی  وتەیەكی  چەند 
دا لە بەردەم پەیكەرەكەی خودی لینین خوێندەوە، ڕاددەی 

ئەو گۆڕانكارییە كەموێنەیەی نیشان دەدا.
لە دیسەمبەری ساڵی 1988 گۆرباچیۆف بۆ دیدەنیی 



ڕۆبەرت جەی مەكمان 290

بۆ  كاتیشدا  هەمان  لە  كرد.  ئەمەریكای  سەردانی  رێگان 
وتووێژكردن لەگەڵ سەرۆكی هەڵبژێردراو جۆرج بۆشی 
هاوكات  گۆرباچیۆف  یەكترناسین. سەردانەكەی  و  باوك  
یەكگرتووەكان  نەتەوە  بەردەم  لە  گوتارێكی  لەگەڵ  بوو 
كەمكردنەوەی  لەسەر  كرد  ئاشكرا  خۆی  نیەتی  تێیدا   و 
ئەویش  سۆڤیەتی.  ئەتۆمیی  چەكی  هێزی  تاكالیەنەی 
سەروتارێكی  لە  سەرباز.  هــەزار   500 كەمكرنەوەی  بە 
خرۆشێكی  و  جــۆش   بــە  تایمزدا  نیۆیۆرك  ــامــەی  ڕۆژن
هەر  ئێستا  تا  ڕەنگە  كرابوو،  بابەتە  لەو  باس  زۆرەوە 
ویلسۆن  وورد  خاڵەكەی  پێشكەشكردنی چواردە  لەدوای 
پێشكەشی كرد لە 1918، یان ئەو كاتەی فرانكلین رۆزفلت 
ڕایگەیاند  باكووریان  پەیماننامەی  چەرچڵ  ونستون   و 
ڕوئیایەی  بەو  جیهانی  كەسایەتییەكی   ،1941 ساڵی  لە 
نەتەوەیەكگرتوەكان  لە  دەریخستووە  دوێنێ   گۆرباچیۆف 
ــووەهــۆی  ــێــت(. پــێــشــنــیــازەكــەی گــۆربــاچــیــۆف ب ــەبــووب ن
ئەورووپا.  لە  سۆڤیەت  وجودی  زۆری  كەمكردنەوەیەكی 
لە زنجیرەیەك لێداوانی ئاشكرا و نهێنیدا ئاماژەی بەوەدا، 
بیروباوەڕی  دەستبەرداری  كرملین  سەركردایەتیی  كە 
گەر  بەكاردەهێنێت  هێز  كاتە  ئەو  تەنیا  بــووە.  برینجیف 
بەسەر  خــۆی  هەژموونی  پاراستنی  بۆ  كــرد  پێویستی 

هەموو دەوڵەتێكی ئەندام لە هاوپەیمانیی وارشۆ. 
هاوواڵتیانی  سۆڤیەت،  ــازووی  ب و  هێز  شلكردنەوەی 
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شیوعییەكان  بــەاڵم  گەشاندەوە،  ڕۆژهەاڵتی  ئــەورووپــای 
ژمــارەیــەك شۆڕشی  هـــەرزوو  كــرد،  تــرس  بە  هەستیان 
لە  شیوعییەكانیان  ڕژێــمــە  جــەمــاوەریــی  دیموكراسیی 
ئەورووپای ڕۆژهەاڵت الدا. سەرەتا لە پۆڵەندە لە ناوه ڕاستی 
ڕژێمەكەی  بە  توندوتیژانە  كۆتاییهاتنێكی  دواتــر   .1989
دیارترین  لە  یەكێك  بەاڵم  ڕۆمانیا.  لە  تشاوشیكۆ  نیكۆال 
بوو،  كۆنەكان  ڕژێمە  داڕمانی  نیشانەی  كە  ڕووداوەكــان، 
ئەو  نۆڤەمبەردا.  لە  بوو  بەرلین  دیوارەكەی  ڕووخاندنی 
دیوارە بێ دەنگە بەناوبانگە، كە درێژییەكەی )29( میل بوو، 
نەك تەنیا ڕه مزی دابەشكردنی پایتەختە كۆنەكەی ئەڵمانیا 
بوو.  ئەورووپا  هەموو  دابەشكردنی  نیشانەی  بەڵكو  بوو، 
بۆیە لەگەڵ ڕووخاندنی دیوارەكە، دابەشبوونی ئەورووپاش 

لەنێوان ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوادا كۆتاییهات.
دەڵــێــت:  یاداشتنامەكەیدا  لــە  چشیرناییف  ئەناتولی 
لەبەریەكهەڵوەشاندنەوەی سەرتاسەریی سۆسیالیزم، وەك 
لە  ئاسایی  هاوڕێیەكی  بەڕێوەچوو،  جیهانی  دیاردەیەكی 
ستافروبۆل ئەو پرۆسەیەی خێراتر كرد(. بۆ دڵخۆشكردنی 
ئەو دۆخە  لەگەڵ  مامەڵەی  )بۆش(یش، حەكیمانە  ئیدارەی 

كرد.
بەرلین  دیــوارەكــەی  ڕووخاندنی  ڕوویــەكــەوە  چەند  لە 
بۆ  تەنیا  نــەك  بـــەدوای خــۆیــدا هێنای،  داڕمــانــەی  ئــەو   و 
بۆ  بەڵكو  ڕۆژهەاڵت،  ئەورووپای  شیوعییەكانی  حكومەتە 
ئەو سیستمەی هاوپەیمانیی وارشۆی لەسەر بونیادنرابوو، 
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ــە جــەنــگــی ســــارد. ملمالنێ  ــای كــۆتــایــیــهــاتــن بـــوو ب ــان م
نە  کۆمۆنیزم  و  نە  چیتر  كۆتاییهات  و  ئایدیۆلۆژییەكە 
دەوڵەتی سۆڤیەت جێگەی مەترسی بوون لەسەر ئاساییشی 
نه ته وه یەكگرتووەكان  و هاوپەیمانەكانی. پاشان: زۆرێك لە 
چاودێران ساڵی 1989 بە ساڵی كۆتاییهاتنی جەنگی سارد 
سەرەكیی  خاڵی  ئەڵمانیا  مێژووە،  ئەو  تا  بەاڵم  دادەنێن، 
ناكۆكییەكان بوو. جگە لەوەش ئەو پرسە بە هەموو گرنگی  
و ئاستەنگەكانییەوە، كە سەرەتا لەیەكترازانی سۆڤیەت  و 

ئەمەریكا بوو.
هیلمۆت  بەرلین  دیــوارەكــەی  ڕووخاندنی  دوای  هەر 
یەكگرتنەوەی  بۆ  دروستكرد  فشاری  ڕاوێــژكــار،  كولی 
ئەڵمانیا. ئەمەش وایكرد كرملین بكەوێتە ناو كێشمەكێشی 
بڕیاریدابوو،  گۆرباچیۆف  هــەرچــەنــدە  ستراتیژییه وه . 
پاراستنی  بە  نییە  بەند  سۆڤیەت  یەكێتیی  ئاساییشی  كە 
ـــای ڕۆژهـــــەاڵت، بــەاڵم  ـــەورووپ ــە ئ ڕژێــمــەكــانــی ســـەر ب
دابەشكراو  ئەڵمانیای  بوو، چونكە  ئەڵمانیا جیاواز  دۆخی 
ڕەگەزێكی جەوهەری بوو لە سیاسەتی ئەمنیی سۆڤیەت 
باجێكی  دەڵێت:  لە سەردەمی ستالینەوە. شیفرنادزە  هەر 
بە  تەنیا  كۆتایپێهێنانیشی  ئــەوە،  لەسەر  دابــوو  زۆرمــان 
یادەوەرییەكانی  ناكرێت.  وێنا  هەرگیز  قەڵەمێك  حبری 
جەنگ زۆر بەهێزتربوون لە چەمكە نوێیەكانی دەربارەی 
ئاساییشی سنوورەكانمان(. بەاڵم لەكۆتاییدا، گۆرباچیۆف 
دووبارەیەكگرتنەوەی  حەتمییەتی   1990 ناوه ڕاستی  لە 
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كە  ــا،  ڕووســی ــردەكــەی  ســەرك پــەســەنــدكــرد.  ئەڵمانیای 
بەنیازی بەكارهێنانی هێز بوو بۆ بەره نگاربوونەوەی ئەو 
مەسەلەیە، كەچی دڵخۆشیی خۆی بەوە دایەوە كاتێك بۆش 
بەشێكی جیانەكراوەیە  ئەڵمانیا  لەوە كردەوە، كە  جەختی 
ترسی  گــەورەتــریــن  ڕۆژئـــاوایـــی.  ئەمنیی  سیستمی  لــە 
دەستكراوە   و  ئازاد   ئەڵمانیای  كە  ئەوەبوو،  گۆرباچیۆف 
و خاوەن توانایەكی زۆر، دووبارە لە داهاتوودا هەڕەشە 
لەسەر ئاساییشی ڕووسیا دروست بكات. بێگومان هەمان 
ترس لەپشت سیاسەتەكەی ستالینیشەوە هەبوو لەبەرامبەر 
بەاڵم  دووەم.  جیهانی  جەنگی  لەمیانەی  ئەڵمانیا  كێشەی 
تۆمارە دیموكراسییەكەی ئەڵمانیا بە درێژایی چوار دەیە، 
لەسەر  ئەمەریكاش  پێداگریی  ــدەوە.  ڕەوان ترسانەی  ئەو 
باكووری  لە هاوپەیمانیی  بەشێك  ئەڵمانیا وەك  مانەوەی 
ئەو  لــەگــەڵ  ــوو  ب هــاوكــات  ســەربــەخــۆ،  ــەك  ن ئەتڵەسی، 
تۆمارەی لە ئاشتی  و سەقامگیری  و حوكمێكی حەكیمانە 
ڕەواندنەوەی  بۆ  یارمەتیدەربوون  ئەمانە  دیموكراسی،   و 

ترسەكانی گۆرباچیۆف. 
سۆڤیەتییەكان  و   ،1990 ساڵی  هاوینی  هاتنی  بــە 
ئەمەریكا  و بەریتانیا  و فەڕەنسا  و ئەڵمانیا، ڕازی بوون بە 
خاوەن  واڵتێكی سەربەخۆی  وەك  ئەڵمانیا  یەكگرتنەوەی 
سەروەری  و بەشێكی جیانەكراوە لە هاوپەیمانیی باكووری 
لە  بەشێك  وەك  ئەڵمانیا  هێزەكەی  هەروەها  ئەتڵەسی. 
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لە  یەكێك  بەمەش  بێت.  بــەردەوام  ڕۆژئــاوا  هاوپەیمانیی 
برنت  نەما.  ئەمەریكا  بەرپرسانی  هەرەگەورەكەی  ترسە 
ساتەوەختەوە  لــەو  ســارد  جەنگی  دەڵــێــت:  سكوكروفت 
بە  بــوو  ڕازی  سۆڤیەت  یەكێتیی  كاتێك  هــات  كۆتایی 
هەبوونی ئەڵمانیایەكی یەكگرتوو لەژێر لیوای هاوپەیمانیی 
 ،1989 ساڵی  نەك   1990 ساڵی  ئەتڵەسیدا.  باكووری 
ساڵی  بــەكــردەوە.  بوو  ســارد  جەنگی  كۆتاییهاتنی  ساڵی 
بوو.  سۆڤیەت  یەكێتیی  له به ریه كهەڵوەشاندنەوەی   1991
كە لە ئەنجامی سەرهەڵدانی ئەو بزووتنەوانەوه  بوو،  كە 
خودی گۆرباچیۆف بە مەبەستی چاكسازی ڕێگەی پێدان. 
ئەمەش خۆی لەخۆیدا مێژوویەكی گرنگ بوو. بەاڵم دوای 
تێپەڕبوونی  بە  ڕوویــدا.  ئەوە  سارد  جەنگی  كۆتاییهاتنی 
خودی  هەڵوەشایەوە،  سۆڤیەت  یەكێتیی  كە  ئەوكاتەی، 

جەنگی ساردیش بووە الپەڕەیەكی هەڵدراوە لە مێژوو.
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االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193
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2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204
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