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لە عەرەبییەوە: ئاران عەلی

هەڵبژاردنەکانەوە د بانگەشەی  دەستپێکردنی  رۆژی  یەکەم  لە  هەر  ترامپ  دۆناڵد 
بەڕووی سەرجەم پێشبینییەکاندا وەستایەوە. تەنها کەسانێکی کەم پێیان وابوو 
ترامپ دەتوانێت بچێتە پێشبڕکێی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتییەوە، بەاڵم چووە ئەو 
پێشبڕکێیەوە. کەم بوون ئەوانەی لەو باوەڕەدا بوون کە لە دەنگدانە سەرەتاییە 
ناوخۆییەکاندا سەردەکەوێت، بەاڵم سەرکەوت. پێیان وابوو لە هیچ هەڵبژاردنێکی 
هەموو  سەروو  لە  بەدەستیهێنا.  بەاڵم  بەدەستناهێنێت،  سەرکەوتن  بەراییدا 
ئەوانەشەوە کەس باوەڕی نەدەکرد بببێتە تاکە کاندیدی کۆمارییەکان بۆ سەرۆک 
کۆمار، بەاڵم بووە ئەو تاکە کاندیدە. تەنانەت دەیانگوت ناتوانێت کێبڕکێ لەگەڵ 
بوە  و  تێپەڕاند  ئەوانەی  ترامپ سەرجەم  بەاڵم  بکات،  دیموکراتەکاندا  کاندیدی 

سەرۆک.
لێرەدا چەند هۆکارێک دەخەینەڕوو کە لەپشت سەرکەوتنەکەی ترامپەوە بوون:

1. چینی ناوەڕاستی سپیپێست

لە  گێڕا  گ��ەورەی  رۆڵێکی  سپیپێستەکان  دەنگدەرە  دەنگی 

کە  دەنگدەرانە  ئەم  ترامپدا.  شۆکئامێزەکەی  سەرکەوتنە 

ترامپ  پێکدێنن،  میللی  دەنگدەرانی  کۆی  )70%(ی  نزیکەی 

نزیکەی )58%(ی بەدەستهێنا. هۆکاری هەڵبژاردنی ترامپ بە 

سەرۆک لەالیەن ئەم توێژەوە، دەگەڕێتەوە بۆ هەستکردنیان 

لە  و  بۆتەوە  چینە  ئەم  رووبەڕووی  ئابوورییەی  تەنگانە  بەو 

میانەی هەڵمەتی هەڵبژاردندا فۆکەسێکی گەورەی خرایەسەر، 

هەستەی  ئەو  ترامپ  هەڵبژاردنەکەی  هەڵمەتی  جۆرێک  بە 

خوڵقاندبوو کە هۆکاری ئەم تەنگانەیە دەگەڕێتەوە بۆ لێشاوی 

کۆچبەران، هەربۆیە بەڵێنیدا کە ئەو ئیش و کارانەی کۆچبەران 

کاری تێدا دەکەن بگەڕێنێتەوە کرێکارە ئەمریکییەکان.

2. دەنگدەرە شاراوەکان

و  راپرسی  رەهای  زۆرینەی  هەڵبژاردنەکە  رۆژی  هەتاوەکو 

پێشبینییەکان ئاماژەیان بە سەرکەوتنی هیالری کلینتۆن دەدا 

بووەوە،  پێچەوانە  هاوکێشەکە  دواجار  بەاڵم  ترامپدا،  بەسەر 

راپۆرتێکدا  لە   )CNN( هەواڵی  تۆڕی  رووی��دا؟  چۆن  ئەمە 

دەڵێت لە هەڵبژاردنی ئەم جارەدا ئەو دەنگە خۆڵەمێشییانەی 

کە هەتاوەکو رۆژی هەڵبژاردن کەس نازانێت بۆ کێ دەچن، 

و  تایمز(  )نیویۆرک  رۆژنامەی  هاوکات  ترامپ.  بۆ  چوون 

)واشنتۆن پۆست(یش جەخت لەوە دەکاتەوە دەنگدەرە مات 

و بێدەنگەکان لەپشت سەرکەوتنەکەی ترامپەوە بوون و ئەو 

دەنگەدارەنە بە »زۆرینەی بێدەنگ« ناودەبەن.

3. مامەڵەی هیالری لەگەڵ ئەو ویالیەتانەی خۆیان 

یەکالنەکردبۆوە

ئەو هەواڵنەی هیالری کلینتۆن خستبوویە گەڕ بۆ کۆکردنەوەی 

بە  بەراورد  نەبوون،  ڕاڕا و دوودڵەکان بەس  دەنگی ویالیەتە 

پێنس(ی  )مایک  تەنانەت  کە  ترامپ،  تیمەکەی  هەوڵەکانی 

لە  هەڵبژاردنەکەدا  کۆتاییەکانی هەڵمەتی  لە  ترامپ  جێگری 
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ویالیەتی  لە  گەورەی  کۆبوونەوەی  چوار  رۆژدا  پێنج  ماوەی 

میشیگان رێکخست. لەکاتێکدا هیالری کلینتۆن و باراک ئۆباما 

کرد،  فیالدلفیا«یان  و  »میشیگان  سەردانی  ساتەکاندا  دوا  لە 

بەاڵم بە بڕوای چاودێران ئەمە بەس نەبوو.

4. ئیمەیڵەکانی هیالری و راگەیەندراوەکەی جەیمس کۆمی

)جەیمس  هەفەتە،  دوو  لە  کەمرت  بە  هەڵبژاردنەکان  پێش 

فیدراڵییەکان  لێکۆڵینەوە  نووسینگەی  بەڕێوەبەری  کۆمی(ی 

ئیمەیڵە  لە  لێکۆڵینەوە  نووسینگەکەیان  کە  رایگەیاند   )FBI(

ئەو  پێش  راستە  دەک���ات.  کلینتۆن  هیالری  نوێیەکانی 

زۆر  هێندە  ترامپ  و  هیالری  جیاوازییەکانی  راگەیەندراوەش 

ئەم جیاوازییانە  کۆمی  راگەیەندراوەکەی  پاش  بەاڵم  نەبوون، 

ئەگەر  ترامپ.  بەرژەوەندیی  لە  کەمبوونەوە  دیکە  هێندەی 

هیالری بۆ کارەکانی خۆی پشتی بە ئیمەیڵی وەزارەتی دەرەوە 

کاریگەرییەکی  هیچ   )FBI( راگەیەندراوەکەی  ئەوا  ببەستایە 

نەدەبوو، بەاڵم کاتێک هیالری ئەمە ناکات، هەر خۆی بەتەنها 

بەرپرسیارێتییەکەی هەڵدەگرێت.

5. خۆڕاگرو متامنە بەخۆ

تازە  ترامپ  هەڵبژاردنەکەی  هەڵمەتی  پێوەرەکان  هەموو  بە 

و ناکالسیکی بوو، دواتر دەرکەوت کە ئەم هەڵمەتەی ترامپ 

تێپەڕاند.  هەڵبژاردنی  بواری  پسپۆڕەکانی  سەرجەم  پێشبینیی 

بۆ منوونە ترامپ کاتێکی زیاتری لەنێو جەماوەردا بەسەردەبرد 

گەشتی  هاوکات  بکات،  راپرسییەکان  چاودێریی  لەوەی  وەک 

دەزانی  دووریان  بە  چاودێران  کە  دەکرد  ویالیەتانە  ئەو  بۆ 

وەک  بەدەستبهێنن،  تێدا  دەنگێکی  هیچ  کۆمارییەکان 

)ویسکۆنسن و میشیگان(. ترامپ لەبری گەڕانی ماڵ بە ماڵ و 

داواکردن لە دەنگدەران بۆ بەشداری لە هەڵبژاردندا، رێپێوانی 

سەرچاوەکانیشەوە،  زۆربەی  بەپێچەوانەی  سازەکرد.  گەورەی 

گەلێک  هەڵبژدارنەکانی،  هەڵمەتی  بۆ  ترامپ  خەرجییەکانی 

ئەو  بەوەش  بوون،  کەمرت  کلینتۆن  هیالری  خەرجییەکانی  لە 

بە  سەبارەت  کە  هەڵگێڕایەوە  سەرەوخوار  گشتییەی  رێسا 

ترامپ  دەکرا.  باس  سەرۆکایەتیدا  هەڵبژاردنی  لە  سەرکەوتن 

دەب��ووەوە،  گرنگەکان  کەسێتییە  رووب��ەڕووی  چاونەترسانە 

سیناتۆری  رووبەرووی  گاڵتەجاڕانە  شێوەیەکی  بە  منوونە  بۆ 

بەئەزموونی ئەمریکی )جۆن مەکین( دەبووەوە کە بەشداریی 

ئەو  هەموو  بەرامبەر  ترامپ  ک��ردووە.  ڤێتنامدا  شەڕی  لە 

لێیدەگیران  لێدوانەکانی  بە  رەخنانە خۆڕاگربوو کە سەبارەت 

و وەاڵمی گەورەی ئەو سەرکەوتنی بوو لە هەڵبژاردنەکاندا.

6. چینی کرێکاران

بەدەستهێنانی  چاوەڕواننەکراوەکان  شتە  لە  دیکە  یەکێکی 

و  فلۆریدا  و  »ئۆهایۆ  ویالیەتەکانی  دەنگدەرانی  دەنگی 

شینی  بازنەی  توانی  ترامپ  دوج��ار  بوو،  کارۆلینا«  نۆرس 

هیالری ببەزێنێت و بچێتە ناوچەی جێ نفوزی دیموکراتەکان. 

دەنگی  هێزی  بە  پشتی  تەنها  کلینتۆن  هیالری  لەکاتێکدا 

دیموکراتەکان دەبەست لە ویالیەتەکانی خۆرئاوای ناوەڕاستی 

ساڵە  چەندین  ماوەی  ویالیەتانە  ئەم  دەنگی  کە  ئه مه ریكا، 

ئەمەش  هۆکاری  لە  بەشێک  دەڕوات،  دیموکراتەکان  بۆ 

دەنگدەرانی  و  ئاسایی  خەڵکی  پشتیوانیی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

سپیپێستی چینی کرێکار.

کرێکارانن،  چینی  لە  سپیپێستانەی  ئەمریکییە  ئەو  بەشی 

بەتایبەت ئەوانەی بڕوانامەی زانکۆیان نییە، بە ژن و پیاوەوە 

بە ژمارەی گەورە دەستبەرداری دیموکراتەکان بوون و روویان 

زۆری  ژمارەیەکی  هاوکات  کرد.  کۆمارییەکان  کاندیدی  لە 

کاندیدی  بە  دەنگیان  گوندنشینەکان  ناوچە  دەنگدەرانی 

هەستیان  کە  ئەمریکییانەی  لەو  جگە  ئەمە  دا،  کۆمارییەکان 

دامودەزگا  لەالیەن  دەکرد  پەراوێزخسنت  و  پشتگوێخسنت  بە 

ویالیەتە  دانیشتوانی  لە  نوخبەیەک  لەگەڵ  بااڵدەستەکانەوە، 

کەنارییەکان کە کەس نەبووە گوێ لە دەنگیان بگرێت، دەنگی 

هەموو ئەمانە بۆ کۆمارییەکان رۆیشت.

هەستەی  ئ��ەو  ترامپ  هەڵبژاردنەکەی  هەڵمەتی 
دەگەڕێتەوە  تەنگانەیە  ئەم  هۆکاری  کە  خوڵقاندبوو 
بۆ لێشاوی کۆچبەران، هەربۆیە بەڵێنیدا کە ئەو ئیش 
بگەڕێنێتەوە  دەکەن  تێدا  کاری  کۆچبەران  کارانەی  و 

کرێکارە ئەمریکییەکان
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زۆرینەی  توانییان  دیموکراتەکان  بێت  هەرچۆنێک  دەمەی  لەو 

بەدەستبهێنن،  کۆلۆرادۆ(  و  )ڤێرجینا  ویالیەتەکانی  دەنگەکانی 

بەاڵم یەکێک لە گرنگرتین ویالیەتەکانیان لەدەستدا، کە ئەویش 

کلینتۆنو  هیواکانی  بەمەش  ب��وو،  )ویسکنسۆن(  ویالیەتی 

دیموکراتەکانیش لەدەستچوون. لەکاتێکدا زۆرینەی دەنگەکانی 

کلینتۆن سەرچاوەکەی ویالیەتەکانی وەک )کالیفۆرنیا و نیویۆرک( 

بوون، بەاڵم لە ویالیەتەکانی جێ نفوزی کۆمارییەکان شکستێکی 

بەرچاوی هێنا، بەتایبەت ویالیەتی »یۆتا«. دواجار دەگەینە ئەو 

باوەڕەی کە ترامپ توانی بەشێک لەو ویالیەتانە تێپەڕێنێت کە 

پێشرت وەک هێڵێکی نەبەزێرناوی دیموکراتەکان وەهابوون، بەاڵم 

هیالری نەیتوانی بەرامبەر کۆمارییەکان ئەمە بکات.

7. بێ منەتیی بەرامبەر پارتەکەی، هۆکارێک بوو بۆ بەهێزیی 

لە دەرەوە

بە  دژ  ب��وو  ملمالنێدا  ل��ە  ت��رام��پ  رسوش��ت��ی  شتێکی  وەک 

ناو  لێپررساوانی  لە  رەخنەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  دیموکراتەکان، 

دادا.  هەموویان  بە  چۆکی  بەوەش  دەگرت،  خۆشی  حزبەکەی 

ترامپ لە هەڵبژاردنە بەراییەکانی پارتەکەی خۆیدا سەکۆیەکی 

کۆماریی  پارتی  لە  خۆی  رکابەرەکانی  کەللەسەری  لە  گەورە 

تێکشکاند، لە منوونەی کەسانی وەک )مارکۆ رۆبیۆ( و )تید کروز( 

کێبڕکێکە  لە  دواجار  کە  کارسۆن(،  )بن  و  کریستی(  )کریس  و 

کشانەوە، لەکاتێکدا هەندێکی دیکە رەتیانکردەوە لە کیبڕکێکە 

حاکمی  کیسک(ی  )جۆن  و  بۆش(  )جیب  وەک  بکشێنەوە، 

دیکەی  دەسەاڵتدارەکانی  بە  سەبارەت  بەاڵم  ئۆهایۆ.  ویالیەتی 

ناو پارتی کۆمارییەکان، بۆ منوونە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران 

پێیان نەبوو،  پێویستییەکی  )پۆڵ ریان(، کە دۆناڵد ترامپ هیچ 

ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ترامپ،  سەرکەوتنی  خودی  راستیدا  لە 

ئەو  رەنگە  ببێتەوە. دواجار  بەرەنگارییان  ئەوەبوو  ئامادەی  کە 

لەناوخۆی  نەدەدا  الیەک  هیچ  بە  گوێی  کە  ترامپ  رەفتارەی 

پارتەکەیدا، هۆکاری سەربەخۆیی و بەهێزی هەڵوێستی ترامپ 

بووبێت لە دەرەوەی پارتەکەی.

سه رچاوه : 

Bbc.com/arabic

www.alhurra.com

سەرکەوتنی ترامپ پێشبینیکراو نەبوو
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کاریگەریی سیاسەتەکانی ترامپ 
لەسەر جیهان و خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست چی ده بێت؟

لە عەرەبیەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک
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بوونی دۆناڵد ترامپ بە 45�ەمین سەرۆکی ئەمریکا بە جۆرێک لە جۆرەکان بە بـ
بومەلەرزەیەکی سیاسی و رووداوێکی چاوەڕواننەکراو دانرا، ئەمەش لەبەرئەوەی 
هەڵمەتی  میانەی  لە  کۆمارییەکان  کاندیدەی  ئەم  بەرنامەکانی  و  سیاسەت 
دوودڵییان  لە  جۆرێک  الیەک  هەموو  کە  بوو،  شۆک  پڕ  هێندە  هەڵبژاردنەکاندا، 
رێککەوتنە  و  سیاسییەکان  پەیوەندییە  چارەنووسی  دەربارەی  دروستبووە  لەال 
جیهانییەکان. لێرەدا بەشێک لەو ئەگەرانە دەخەینەڕوو کە ترامپ لە بانگەشی 
هاتنەسەرکاریدا  ئەگەری  لە  و  داوە  جێبەجێکردنیانی  بەڵێنی  خۆیدا  هەڵبژاردنی 
هەندێکیاندا  لە  دەبینین  هاوکات  بدات،  جێبەجێکردنیان  بۆ  هەوڵ  پێدەچێت 
هەڵوێستی گۆڕیوە و لەگەڵ نزیکبوونەوەی رۆژی هەڵبژاردندا زیاتر واقیعی بۆتەوە.

1. داخستنی سنوورەکان

وێڕای گشت گوتە توندەکانی دەربارەی پڕۆسەی کۆچ، بەاڵم 

هەربۆیە  گۆڕی،  هەڵوێستانەی  لەم  بڕێک  ترامپ  دواتر 

کە  بکرێت  ئەوە  پێشبینیی  بێت  گران  کەمێک  لەوانەیە 

هەڵمەتی  لە  کە  جێبەجێدەکات  قسانە  ئەو  دەق��اودەق 

سەرەتای  لە  منوونە  بۆ  ک��ردوون.  باسی  هەڵبژاردنەکاندا 

هەڵمەتی هەڵبژاردنەکاندا باسی له  دروستکردنی دیوارێک 

کرد به  درێژایی سنووری ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا 

له گه ڵ واڵتی مه کسیک و وه ده رنانی نزیکه ی )11 ملیۆن( 

یاسایی  به ڵگه نامه ی  خاوه نی  که   کرد،  کۆچبه ر  که سی 

که مێک هێورکرده وه   گوتانه ی خۆی  ئه م  دواتر  به اڵم  نین. 

له   که   بووە  تاوانکاره   ملیۆنان  ئه و  مه به ستی  رایگه یاند  و 

که سانه ش  ئه و  ده ژین،  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته  

که  خاوه نی به ڵگه نامه  نین دواتر کار له سه ر که یسه کانیان 

ده بێت  که   راگه یاند  خۆشی  سووربوونی  ترامپ  ده که ن. 

به اڵم  بدات،  دیواره   ئه و  مه کسیک خه رجیی دروستکردنی 

ئاماژه   ره تیکرده وه   مه کسیک  سه ردانکردنی  پاش  و  دواتر 

به م پرسه  داراییه  بکات.

گشتگیر  رێگرییه کی  داوای  ترامپ  دیکه وه   الیه کی  له  

ویالیه ته   ب��ۆ  موسوڵامنان  هاتنی  ل��ه   سه رتاپاگیر  و 

قسه که ی  دواتر  به اڵم  ده کات،  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی 

نه وه ک  بێت  پێشنیارێک  ته نها  ئه مه   که   کرد  جۆره   به و 

سیاسه تێکی په یڕه وکراو، هاوکات له بری ئه و رێگریکردنه ، 

بۆ  هاتن  مه رجه کانی  چڕی  توندکردنه وه یه کی  له   باسی 

ئه و  له به رده م  کرد  ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته  

به اڵم  دێن،  دیاریکراوه وه   واڵتێکی  چه ند  له   که سانه ی 

راینه گه یاند ئه و واڵته ن کێن.

2. په یامنی باکووری ئه تاڵنتیک )ناتۆ(

به   و  ده گرێت  ناتۆ  له   ره خنه   توندی  به   زۆر  ترامپ 

ناویده بات،  شکستخواردوو  و  گه نده ڵ  رێکخراوێکی 

بێوه فای  هاوپه یامنێکی  به   رێکخراوه ش  ئه و  ئه ندامه کانی 
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ئه مریکا ناوبرد، که  سوود له  باشییه کانی ئه مریکا وه رده گرن، 

به اڵم له  به رامبه ردا هیچ بۆ ئه مریکا ناکه ن.

ئه مریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته   چیرت  رایگه یاند  ترامپ 

واڵتانی  له   پارێزگاریکردن  گونجاو،  به رامبه رێکی  به بێ 

ئه وروپا و ئاسیا ناگرێته  ئه ستۆ، باسی له  کشانه وه ی سه رجه م 

واڵتانی  به رامبه ردا  له   ئه گه ر  کرد  ئه مریکییه کانیش  هێزه  

پارێزگاریلێکراو کار بۆ ئه مریکا نه که ن.

له  لێکدانه وه یه کی ئه م قسانه دا ئه وه  ده رده که وێت که  زۆر 

دوور  نیگه رانییه   به   ئاماژه   ده یه وێت  ترامپ  ساده یی  به  

زۆرینه ی  به وه ی  سه باره ت  بکات  ئه مریکا  دریژه کانی  و 

ئه ندامانی ناتۆ ئه و ئه رکه ی خۆیان جێبه جێناکه ن که  بڕیاری 

له سه ردراوه ، ئه ویش خه رجکردنی النی که م )2%(ی داهاتی 

واڵته کانیانه  بۆ بواری به رگری. هه موو ئه وانه  پرسیارگه لێکیان 

ده کشێته وه   رێکخراوه   له و  ئه مریکا  ئایا  که   ئاراوه   هێناوه ته  

که  ماوه ی 60 ساڵه  بۆته  به ردی بناغه ی سیاسه تی ده ره وه ی 

ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا.

3. روسیا

هه ر له  سه ره تای بانگه شه کانی هه ڵبژاردنه وه  ترامپ رایگه یاند 

له گه ڵ  ده دات  گرژییه کان  هێورکردنه وه ی  هه وڵی  که  

راشیگه یاند  فیدراڵ،  روسیای  سه رۆکی  پۆتین(ی  )ڤالدیمێر 

په یوه ندییه کی  ده کرێت  و  به هێزه   سه رکرده یه کی  پۆتین 

خواستیی  ده ره وه ی  له   به اڵم  ببه سرتێت.  له گه ڵدا  گونجاوی 

به  چه کدارانی  دژ  بۆ شه ڕکردن  روسیا  و  ئه مریکا  هاوبه شی 

ده وڵه تی ئیسالمی له  عێراق و شام )رێکخراوی داعش(، باسی 

له وه  نه کرد په یوه ندییه  هاوبه شه کانیان چیرت له خۆده گرێت. 

جه ختیشی کرده وه  که  ده توانێت په یوه ندییه کی وه ها به تین 

له گه ڵ پۆتیندا بونیادبنێت، که  هیچ کام له  هیالری کلینتۆن 

ئۆباما نه توانن بیکه .

4.بازرگانیی ئازاد

که   جێبه جێبکات  بازرگانییانه   سیاسه ته   ئه و  ترامپ  ئه گه ر 

ترامپ بەنیازە سیاسەتێکی ناوخۆیی و دەرەکی جیاواز پیادە بکات
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گەورەترین  دەبێتە  دایڕشتوون،  و  ک��ردوون  بۆ  بانگه شه ی 

ویالیەتە  م��ی��ت��ۆدەی  ئ��ەو  ل��ەس��ەر  تاکالیەنە  گ��ۆڕان��ی 

جیهاندا  دیکەی  واڵتانی  لەگەڵ  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

بازرگانیی  رێککەوتننامەی  لەنێویشیاندا  پێدەکات،  مامەڵەی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لەنێوان  باکوور  ئەمریکای  لە  ئازاد 

ئەمریکا و کەنەدا و مەکسیک، تۆمەتی ئەوە دەدرێتە پاڵ ئەم 

رێککەوتننانە کە ئیش و کاریان لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

کشانەوەی  پێشنیاری  ترامپ  بگرە  نەهێشتووە،   ئەمریکا 

رێکخراوی  لە  دەکات  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

بازگانی جیهانی. هەروەک چۆن پشتگیریی لە سەپاندنی باج 

دەکات بەسەر کەرەستە هاوردەکراوەکاندا، لەگەڵ سەپاندنی 

 )%35( و  چین  لەگەڵ   )%45( رێژەی  بە  گومرگی  تاریفەی 

ئەوانەش  لە مەکسیکەوە، هەموو  لەسەر کااڵی هاوردەکراو 

لەپێناو ئەوەدا کە کۆمپانیاکان نەتوانن هەلی کاری باشووری 

واڵت بەرن بۆخۆیان.

5. گۆڕانکارییەکانی ئاووهەوا

ترامپ رایگەیاند کە رێککەوتننامەی »پاریس« بۆ نەهێشتنی 

نزیکەی  کە  هەڵدەوەشێنێتەوە،  ئاووهەوا  گۆڕانکارییەکانی 

195 واڵت لە دیسەمبەری 2015دا ئیمزایانکردووە. هەروەها 

ئەوەشی راگەیاند کە سەرجەم خەرجییە داراییەکانی ئەمریکا 

پرسی  بە  سەبارەت  یەکگرتووەکان  نەتەوە  پڕۆگرامی  بۆ 

قەتیسبوونی گەرمی زەوی رادەگرێت.

رێککەوتننامەی  بەتەنها  نییە  بۆی  واڵتێک  هیچ  لەراستیدا 

پاریس هەڵبوەشێنێتەوە، بەاڵم ئەگەر ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریکا لێی بکشێتەوە، یاخود دەستبەرداری ئەو رێوشوێنە 

ناوخۆییانە بێت کە باراک ئۆباما لەم بارەیەوە ئەنجامی داون، 

بێگومان لێدانێکی قورس بەر رێککەوتننامەکە دەکەوێت.

ترامپ داوای کنە و پشکنینی زیاتر دەکات لە سووتەمەنیی 

کەمرت  کۆتوبەندی  سەپاندنی  داوای  هەروەها  بەردیندا، 

وەرگرتنی  بۆ  هەوڵدان  لە  جگە  ئەمە  بوارەدا،  لەم  دەکات 

مۆڵەتی بۆری نەوتی )ئیکسۆن ئێکس ئێڵ(، کە لە کەنەداوە 

بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا درێژدەبێتەوە.

و  پالن  و  بەرنامە  ناوەڕاستیش،  خۆرهەاڵتی  بە  سەبارەت 

سرتاتیژی دۆناڵد ترامپ سەبارەت بە دۆخی ئەم ناوچەیە و 

مەلەفە گەرمەکان بەم جۆرەیە:

1.ئێران

ترامپ نەیارییەکی توندی خۆی بۆ رێککەوتننامەی ئەتۆمیی 

و  ئێران  لەنێوان   2015 ساڵی  کە  دەربڕیوە،  ئێران  لەگەڵ 

واڵتانی گەورەدا ئیمزاکراوە، ترامپ بەپێی لێدوانەکانی خۆی 

لەکاتی هەڵمەتی هەڵبژاردنەکاندا، پێی وایە ئەم رێککەوتنە 

–کە  ئێرانی  لەبەرئەوەی  ب��ووە،  رێککەوتن  »خراپرتین 

سپۆنسەری تیرۆریزمە- خستۆتە سەر رێچکەی بەدەستهێنانی 

رەخنەی  هەر  ئەمریکا  تازەکەی  سەرۆکە  ئەتۆمی«.  چەکی 

لە رێککەوتنەکە نەگرتووە، بەڵکو بەڵێنیداوە هەر لە یەکەم 

رۆژەوە ئەم رێککەوتنە هەڵبوەشێنێتەوە.

2. داعش

ترامپ خواستی خۆی بۆ رێگەچارەی سەربازی نەشاردۆتەوە، 

لە  ترامپ  بۆچوونەی  ئەم  دەڵێن  چاودێران  وەک  ب��ەاڵم 

بنەمای  لەسەر  و  ب��ووە  گشتییەکاندا  قسە  چوارچێوەی 

کە  لێدوانێکیدا  لە  دان��ەم��ەزراوە،  روون  سرتاتیژییەتێکی 

قەیرانی  بە  سەبارەت   ،2015 سێپتەمبەری  بۆ  دەگەڕێتەوە 

سوریا و جەنگی دژ بە داعش، دەپرسێت: بۆچی لێناگەڕێین 

بەشار ئەسەد و داعش لەگەڵ یەکرتدا بجەنگێن و دواتر ئێمە 

بچین و بزانین کامیام ماوەتەوە و بڕیاری خۆمان بدەین؟

ترامپ رایگه یاند که  هه وڵی هێورکردنه وه ی گرژییه کان 
روسیای  سه رۆکی  پۆتین(ی  )ڤالدیمێر  له گه ڵ  ده دات 
و  به هێزه   سه رکرده یه کی  پۆتین  راشیگه یاند  فیدراڵ، 

ده کرێت په یوه ندییه کی گونجاوی له گه ڵدا ببه سترێت
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هیچ  کە  رایگەیاندووە  دیکەدا  بۆنەیەکی  لە  هەروەها 

رێگرێک نییە لەوەی »دەیان هەزار هێزی ئەمریکا« بنێرێت 

ئاماژەشی  سوریا،  و  عێراق  لە  داعشدا  لەگەڵ  شەڕکردن  بۆ 

بەوەدا کە هیچ رێگەچارەیەکی دیکەمان نییە، جگە لەوەی 

شکست بە داعش بهێنین.

هەر ئەوکات رایگەیاند کە قسەی لەگەڵ ژەنەڕاڵەکان کردووە 

دەربارەی خەماڵندنی ژمارەی ئەو هێزانەی پیویستە ویالیەتە 

کە  داعشەوە،  شەڕی  بیاننێرێتە  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

بوونی  پێیوایە  ترامپ  شەڕکەر.  هەزار   )30-20( لە  بریتیین 

لەپێناو  سوریا  ئارامەکانی  ناوچە  لە  ئەمریکا  سوپای  هێزی 

هاوکاریکردنی ئاوارە و پەنابەران.

3. ملمالنێی ئەمه ریکا و روسیا لەسەر خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست

و  سوریا  و  یەمەن  هەڵگیرساوەکانی  جەنگە  سایەی  لەژێر 

لەسەر  روسیا  و  ئەمریکا  ناکۆکییەکانی  و  ملمالنێ  عێراقدا، 

لە  رووی  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  خۆیان  نفوزی  ناوچەی 

زیادبوون کردووە، هەر ئەمەش ببووە کەرەستەیەکی گرنگ 

ئەو  ترامپ  هەڵبژاردنەکاندا.  هەڵمەتی  لە  بەکارهێنانی  بۆ 

لەناوبردنی  ئەرکی  ئەمریکا  کە  نەشاردۆتەوە  روانگەیەی 

کاتدا  هەمان  لە  جێبهێڵێت،  روسیا  بۆ  سوریا  لە  »داعش« 

کارێکی  واڵت��ەدا  لەو  روسیا  سوپای  پڕۆسەکانی  پێیوابوو 

پۆزەتیڤە.

4. سوریا

لەوە  خۆی  هەرگیز  ترامپ  سوریا،  مەلەفی  بە  سەبارەت 

خۆی  بڕوای  ئەسەد  چارەنووسی  بە  سەبارەت  نەپاراستووە 

کە  ئاشکرایکردووە  بۆنەدا  چەندین  لە  بەڵکو  بشارێتەوە، 

ئەمریکا  بەرژەوەندییەکانی  بە  خزمەت  ئەسەد  مانەوەی 

دەکات، کە ئەمەش پێچەوانەی بۆچوونی رکابەرەکەیەتی لە 

پارتی دیموکراتەکان.

»گاردیان«ی  رۆژنامەی  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکیشیدا  لە 

گوتی  ترامپ  هەڵبژاردنەکان،  لە  ماوەیەک  پێش  بەریتانی 

»ئەوەی پێویستە ئامانجی ئێمە بێت، داعشە نەوەک سوریا«، 

ملمالنێی  لە  ئەمریکا  دەستتێوەردانی  کە  بەوەدا  ئاماژەشی 

سوریا داهاتوویەکی باشی نابێت بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریکا. لە هەمان چاوپێکەوتندا رایگەیاند »ئەگەر هیالری 

جەنگی  بە  دۆخەکە  ئەوا  بکات،  رابەرایەتیامن  کلینتۆن 

ئەمریکا  کە  بەوەدا  ئاماژەشی  کۆتاییدێت«.  جیهانیی سێیەم 

هەر لە شەڕی سوریادا نییە، بەڵکو »ئێمە ئێستا شەڕ لەگەڵ 

واڵتێکی  روسیا  مەگەر  دەکەین،  روسیا  و  ئێران  و  سوریا 

ئەتۆمیی نییە؟«. روونیشیکردەوە »سەبارەت بە من، ئەسەد 

پرسێکی الوەکییە بەراورد بە داعش«.

کۆچبەرە  لە  پێشوازیی  رەت��ی��ک��ردەوە  ترامپ  ه��اوک��ات 

موسوڵامنەکان بکات، جا کۆچبەری سوریی بن یاخود سوریی 

کۆچبەران  لێشاوی  راگرتنی  داوای  ئەوە  لەبری  بەڵکو  نەبن، 

دەکات لە عێراق و سوریاوە، هەتاوەکو دەگەنە جێبەجێکردنی 

سیستەمێک لە رێگەیەوە دەردەکەوێت کام کۆچبەر شایەنی 

ئەوەیە بێتە ناو خاکی ئەمریکاوە.

5. پرسی فەڵەستین

ئەوتۆی  جیاوازییەکی  ترامپ  هەڵوێستی  بارەیەوە  لەم 

نییە سەبارەت  پێش خۆیدا  لەگەڵ هەڵوێستی سەرۆکەکانی 

پشتیوانیکردن  لەسەر  کۆکن  الیەک  هەموو  ئیرسائیل،  بە 

و  میتۆد  ئەگەرچی  گەورە،  شێوەیەکی  بە  هاوکاریکردنی  و 

ناتوانین  لێرەدا  بێت.  جیاوازیش  لێک  سەرۆکانە  ئەم  کاری 

چاو لە ئاست ئەو گوتەیەی ترامپدا دابخەین کە ماوەی پێش 

هەڵبژاردنەکان رایگەیاند »چەندین جار وتومە لە سەردەمی 

ئیدارەی ترامپدا ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دان بەوەدا 

ئیرسائیلە«،  راستەقینەی  پایتەختی  تاکە  قوردس  کە  دەنێت 

بە  ئیرسائیلییەکان  نشینگە  دروستکردنی  ترامپ  هاوکات 

نایاسایی نازانێت.

سه رچاوه كان: 

http://aa.com.tr/ar

http://www.bbc.com/arabic/world-37927067
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سه ركه وتنی ترامپ
گه ڕاندنه وه ی شكۆ بۆ ئه مه ریكا، یان 

ده ستپێكردنی قۆناغێكی مه ترسیدار بۆ جیهان؟ 
له  عه ره بییه وه : سەهەند شێرکۆ
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دۆناڵد ترامپ كێیه ؟ د
گۆڤاری )فۆربیس(ی ئه مه ریكی، کە سااڵنە چەندین لیستێك سەبارەت بە سامانی 
ترامپ(،  )دۆناڵد  سامانی  ئەمجارەیان  باڵودەکاتەوە،  ناودارەکان  کەسایەتیە 
ئەو  کرد.  ئاشكرا  ئەمه ریکا  سەرۆکایەتی  پۆستی  گرتنه ده ستی  بۆ  سه ركه وتوو 
گۆڤارە تەواوی سامانه كه ی ترامپ بە سێ ملیارو ٧٠٠ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی 
دۆالر  ملیۆن   ٨٠٠ پارساڵدا،  لەگەڵ  بەراورد  بە  سامانی  بەمەش  خەمالندووە، 
کەمی کردووە. ئەو گۆڤارە ئاماژەی بۆ ئەوەشکردووە، ماوەی ٣٤ ساڵە چاودێری 
سامانی ترامپ دەکەن، هه رچه نده  ترامپ ناخوازێت بە شێوەیەکی فەرمی سامانی 
خۆی ئاشکرا بکات، لە کاتێکدا پێویستە هەر كاندیدێك  بۆ پۆستی سەرۆکایەتی 

ئەمریکا ئەم کارە ئه نجامبدات.

لە   1946 ساڵی  حوزەیرانی  ى   04 لە  ترامپ  جۆن  دۆناڵد 

وەک  و  لەدایکبووە  نیۆیۆرک  ویالیەتی  )کوینز(ى  شارى 

خاوه نكارو سیاسەمتەدارو نوسەرو کەسایەتی سەر شاشەى 

بزنس  کارى  میراتی  کە  ترامپ  دۆناڵد  نارساوە.  تیڤییەکان 

بۆ  باوکییەوە  ترامپی  لە  خانووبەرەى  سەرمایەگوزارى  و 

و  خانووبەرە  بوارى  وەبەرهێنی  وەک  سەرەتا  ماوەتەوە، 

نیشتەجێبوون کاریکردووە و

 1971 ساڵی  بۆ  بەتوانا  وەبەرهێنێکی  وەک  دەرکەوتنیشی 

گەورەى  پرۆژەیەکی  لە  بەشدارى  کاتێک  دەگەڕێتەوە، 

ئێستا  کە  ترامپ  مانهاتن.  شارى  لە  دەکات  وەبەرهێنان 

سەرۆکی گروپی کۆمپانیاكانی ترامپ و رێکخراوى ترامپە، 

زانکۆى  لە  ئابورى  زانستی  لە  بەکالۆریۆسی  بڕوانامەى 

پێنسلڤانیا بەدەستهێناوە و سەرپەرشتی راستەوخۆى پرۆژە 

گازینۆ  و  هۆتێل  دەیان  ک��ردووە،  باوکی  بازرگانییەکانی 

بەناوبانگی  باڵەخانەى  زانکۆو  و  گۆڵف  یارى  کێڵگەى  و 

دروستکردووە و بە کەسێکی سەرکەوتوو لە بوارى بازرگانی 

و کارگێڕی هەژمار دەکرێت .هاوکات، ترامپ سەرپەرشتیار 

كه ناڵی  )ئەپریشییەیت(ى  بەرنامەى  پێشکەشکارى  و 

تواناکانی گەنجان و  NBC بووە، کە کارى بۆ دەرخستنی 

بازرگانیدا کردووە و سەرکەوتوترینی  بوارى  لە  شارەزاییان 

پێدراوە  بااڵیان  پۆستی  ترامپەوە  لەالیەن  رکابەرەکانیش 

.ترامپ سێ جار هاوسەرگیرى کردوەو لە ئێستادا خاوەنی 

پێنج منداڵە 

له میالنیا ترامپ دواین هاوسەرییەتی .لە ژیانی سیاسیشدا 

ترامپ کەسێکی دیار بووەو لەنێو حزبی کۆماریدا سێ جار 

هەوڵی خۆکاندیدکردنی بۆ پۆستی سەرۆکایەتی ئەمەریکا 

لە  جاریش  دوو   ،2012 و   2004 و   1988 سااڵنی  لە  داوه  

ویالیەتی  حاکمی  ببێتە  هەوڵیداوە   2014 و   2006 ساڵی 

سەرکەوتوو  هەواڵنەیدا  لەو  هیچکام  لە  بەاڵم  نیویۆرک، 

نەبووه. ترامپ هه ر له سه ره تایی ده سپێكردنی كه مپینی 

وه   2015 ساڵی  شی  شه  مانگی  له  وه  كانه  ڵبژاردنه  هه 

سیاسی خۆی  موجامه له ی  له  دوور  و  یاخی  كه سێكی  ك 
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ده رخستووه  و له هه موو پرسه ناوخۆیی و ده ره كییه كانیشدا 

تایبه تی  به رژه وه ندی  پاراستنی  له سه ر  كردۆته وه   جه ختی 

هاواڵتیانی ئه مه ریكا. 

به وپێیه ی بزنسامنه و تاڕاده یه كی زۆر له پرۆژه بازرگانییه كانی 

بۆ  ماددیانه ی  تێڕوانینێكی  زیاتر  بووه،  سه ركه وتوو  خۆیدا 

مامه ڵه كردنی  چۆنیه تی  ئه مه ریكاو  ده ره وه ی  سیاسه ته كانی 

له گه ڵ هاوپه یامنه كانی هه یه ، به جۆرێك پێیوایه كه ده بێت 

بده ن  خۆیان  ئاسایشی  پاراستنی  تێچووی  هاوپه یامنه كانیان 

بۆ  ب��ده ن  ئه مه ریكا  یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   یارمه تی  و 

ترامپ  مه ترسییه كان.  كه مكردنه وه ی  تیرۆرو  له ناوبردنی 

كۆریای  ئه ڵامنیاو  و  ژاپۆن  له  هه ریه كه   »ده بێت  ده ڵێت: 

بده نه  خۆیان  نه ته وه یی  ئاسایشی  پارستنی  تێچووی  باشور 

ده ست ئه مه ریكا، ئه گه رنا واشنتۆن ده ستبه رداری پاراستنیان 

ده بێت«. ترامپ پێیوایه  نابێت عێراق له الیه ن ئێرانییه كانه وه 

بۆ  ریکالم  ترامپ  گشتی  شێوه یه كی  به  واتا  بكرێت،  داگیر 

هاوكاری  راده هێنێت  هاوپه یامنه كانی  كه  ده ك��ات  ئه وه 

به مه ش  بكه ن،  ئه مه ریكا  خه رجییه كانی  كه مكردنه وه ی 

ده یسه ملێنن، كه گرنگی به هاوپه یامنێتییان له گه ڵ ئه مه ریكا 

ده ده ن. 

)دووبارە  ترامپ كه  دروشمی  هه ڵمه تی هه ڵبژاردنی   دۆناڵد 

هه مین   )45( ب��ووه   ب��وو،  ئەمریكا(  بۆ  شكۆ  گ��ەڕان��ەوەی 

سه رۆكی ویالیه ته  یه كگرتوه كانی  ئه مه ریكاو به سه ر هیالری  

له  یه كه م وتاریدا له  كلنتۆنی  ره كا به ریدا سه ركه وت. ترامپ 

ئه مه ریكادا  سه رۆكایه تی   له  هه ڵبژاردنی   سه ركه وتنی    دوای  

رایگه یاند: »ئێستا كاتی كاری  پێكه وه ییه و خزمه تی  سه رجه م 

هاواڵتیانی  ئه مه ریكی  ده كه م به بێ له به رچاوگرتنی جیاوازی 

یەکەیەکی سوپای ئەمەریکا لە ئەفغانستان
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وتاره كه یدا  له   ترامپ  جیاواز.  بیركردنه وه ی   و  ره نگ  و  ئاین 

له به رده م الیه نگرانی  وتیشی:  »كاره كانی  پێشرتمان بۆ كه مپین 

بوو، به اڵم كاری  ئێمه  لێره وه  ده ستپێده كات. ده بێت ئه مه ریكا 

له به رچاوگرتنی  به بێ  و  كاربكات  پێكه وه   دیكه   جارێكی  

خزمه تی   جیاواز  بیركردنه وه ی   و  ره نگ  و  ئاین  جیاوازی 

سه رجه م هاواڵتیان ده كه ین و خه ونی  ئه مه ریكییه كان به دی 

ده هێنین«.

ئاماژه ی   بزنسامنێكی  گه وره یه   ترامپ، كه  ملیادرێرو  دۆناڵد 

حه ریكبووه   بازگانییه وه   به   ژیانیدا  ماوه ی   له   كه   به وه  كرد، 

بۆ  تواناكانی   وزه و  ده یه وێت  ناسیوه و  زۆری   خه ڵكێكی   و 

خزمه تی  ئه مه ریكا به كاربهێنێت. جه ختیشی كرده وه ، ده بێت 

ملیۆنان خه ڵك پێكه وه  كاربكه ن بۆ بنیاتنانه وه ی  واڵته كه یان،  

و پالنێكی  ئابوری  گرنگامن هه یه و  له گه ڵ ده وڵه تانی دیكه ی 

ترامپ   جێبه جێكردنی ».  بۆ  ده كه ین  هه ماهه نگی   جیهان 

باسی  له وه شكرد كه  له  پاش راگه یاندنی سه ركه وتنی بۆ پۆستی 

سه رۆكی ئه مه ریكا هیالری  كلینتۆن به  ته له فۆن په یوه ندی  پێوه 

 كردووه و پیرۆزبایی لێكردووه  . ئه و وتانه ی  ترامپ بۆ ناوخۆو 

لێكه درێته وه،  دڵنیاكه ره وه   به  په یامێكی   ئه مه ریكا  ده ره وه ی  

به  تایبه تی له   دوای  لێدوانه  توندو مشتومڕاوییه كانی  له  كاتی  

هه ڵمه تی هه ڵبژاردندا، به و پێیه ی  وتاره كه  نه رمی  پێوه  دیاره  

به  به راورد له گه ڵ لێدوانه كانی  پێشووی .

كۆمارییه كان  سه ركه وتووی  كاندیدی  ترا مپ،  دۆناڵد  ئێستا 

)45(هه  مین  بووه   ئه مه ریكا،  سه رۆكایه تی  هه ڵبژاردنی  بۆ 

زۆر  ئه مه ش  ئه مه ریكا،  یه كگرتووه كانی  ویالیه ته   سه رۆكی 

و  پێشبینی  هه موو  پێچه وانه ی  كردو  شۆك  توشی  كه سی 

ده رده خست  وایان  هه موویان  كه   ده رچ��وو،  راپرسییه كان 

ده یباته وهو  دیموكراته كان  كاندیدی  كلینتۆن  هیالری 

و  شاره زایان  له   زۆر  به شێكی  زاڵده بێت .  )ترامپ(دا  به سه ر 

رشۆڤه كاران هۆكاره كانی سه ركه وتنی ترامپ به سه ر كلینتۆندا 

ده خه نه ڕوو، كه  به  شێوه یه كی گشتی ئه مانه ن:

1. ترا مپ له و ماوه یه ی كۆتاییدا سه ركه وتوو بوو له  هه ڵمه تی 

به رژه وه ندی  له   ده نگده ران  هاندانی  به   هه ڵبژاردنه كه ی 

خۆی، ئه وه ش له  میانه ی هه ڵوێست و گوته كانیدا كه  به كاری 

دڵنیایی  ده بزواندو  ئه مه ریكییه كانی  هه ستی  و  ده هێنان 

سه رۆك  ببێته   ئه گه ر  ئه و  كه   به وه ی  پێده به خشین،  زیاتری 

ده توانێت په ره و گه شه ی زیاتر به  واڵته كه  بدات و شكۆ بۆ 

كۆمارییه كان،  زۆرینه ی  به رای  كه   ده گێڕێته وه ،  ئه مه ریكا 

ئه مه ریكا گه شه ی له  ده ستدابوو. به  پێچه وانه ی كلینتۆن كه  

به رای شاره زایان گوته كانی زۆر كاریگه ر نه بوون.

ترا مپ  س��ه رك��ه وت��ن��ی  ه��ۆك��اری  ده ڵ��ێ��ن  ش���اره زای���ان   .2

كاریگه رێتی هه ڵمه تی هه ڵبژاردنه كه ی بوو، یان ئه وانه ی كه  

هه ڵمه ته كه یان بۆ به ڕێوه  ده برد، دروشمێكیان هه ڵبژاردبوو، 

ئه مه ریكا  »دووباره   بوون  عاشقی  ئه مریكییه كان  كه  هه موو 

مه زن ده كه ینه وه »، هه روه ك ئه و دروشامنه ی ترا مپ به كاری 

ده هێنان هه میشه  جێگه ی سه رسامی ئه مریكییه كان بوو، به  

واتا  كلینتۆن،  هیالری  كه مپه ینه كه ی  دروشمی  پێچه وانه ی 

ده رده كه وت  وا  كه مپه ینه كه   به هێزین«،  پێكه وه   »هه موو 

ترا مپ  كه مپه ینه كه ی  رووی  ب��ه ره و  ده یه وێت  ته نها  كه  

بوه ستێته وه و هیچ شتێك پیشكه ش به  ئه مریكییه كان ناكات.

به هێزی  پیاوێكی  وه ك  ترا مپ،  پێیانوایه   رشۆڤه كاران   .3

خاوه ن هه ژموون ده ركه وتووه ، كه  پاره و سامانی زۆری هه یه و 

ئه مه ش  ناترسێت،  له  هیچ شتێك  بوێت ده یكات و  هه رچی 

لێیه تی،  حه زییان  ئه مریكییه كان  زۆرینه ی  كه   شته یه   ئه و 

باره ی  له   زۆر  قسه ڵۆكی  قسه و  كه   كلینتۆن،  به  پێچه وانه ی 

نه خۆشیه كه ی و باڵوبوونه وه ی گرته یه كی ڤیدیۆیی، كه  تیایدا 

كاریگه ری  ئۆتۆمبێله كه ی،  بۆالی  بڕوات  ناتوانێت  كلینتۆن 

زۆرییان هه بوو له دروستكردنی دوودڵی له الی ده نگده ران بۆ 

گه وره یه   بزنسمانێكی   ملیادرێرو  كه   ترامپ،  دۆناڵد 
ئاماژه ی  به وه  كرد، كه  له  ماوه ی  ژیانیدا به  بازگانییه وه  
حه ریكبووه  و خه ڵكێكی  زۆری  ناسیوه و ده یه وێت وزه و 

تواناكانی  بۆ خزمه تی  ئه مه ریكا به كاربهێنێت
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ئه وه ی هه ڵینه بژێرن، چونكه  به الی ئه وانه وه  وه ك كه سێكی 

الواز ده رده كه وت.

لۆبی  چه ندین  له وانه یه   پێیانوایه   سیاسی  چاودێرانی   .4

له ئارادا بووبن، كه  به  توندی ره تیانده كرده وه  ژنێك پۆستێكی 

یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   سه رۆكی  پۆستی  وه ك  به هێزی 

ئه مه ریكا بگرێته  ده ست، هه ر ئه و لۆبییانهش  ئه نجامه كه یان 

پێچه وانه  كرده وه ، به  پێچه وانه ی پێشبینیه كان وایكرد ترامپ 

بهێنێت،  به ده ست  ركابه ریدا  هیالری  به سه ر  سه ركه وتن 

یان  بن  جوله كه   پێده چێت  لۆبییانه   ئه و  پێیانوایه   هه ندێك 

هه ڵوێستی  هه یه ،  ئیرسائیله وه   به   به هێزییان  په یوه ندی 

گرنگی  پۆستێكی  وه رگرتنی  به رامبه ر  له   جوله كه كان  توندی 

ده وڵه ت له الیه ن ژنێكه وه  له  هیچ كه س شاراوه  نییه .

5. رشۆڤه كاران ده ڵێن هه روه ها هۆكارێكی تری سه ركه وتنی 

بۆ  ئه مریكییه كانه   ئ���اره زووی  ساده یی  به   زۆر  ترامپ، 

جیگه ی  له   كۆمارییه كان  پارتی  تاقیكردنه وه ی  گۆڕانكاری، 

دیموكراته كان، كه  باراك ئۆباما دوو خولی یه ك له دوای یه ك 

وای  ئه مه ریكییه كان  له   هه ندێك  بوو.  ئه مه ریكا  سه رۆكی 

كۆمارییه كاندا  حوكمی  سه رده می  له   ئه مه ریكا  كه   ده بینن، 

دوژمنه كانی  و  هه ڕه شه یه ك  هه موو  روبه ڕوی  به هێزتره و 

ده بێته وه. 

هه ندێك له  بیروڕاو لێدوان  و هه ڵوێسته كانی سه رۆكی نوێی 

جیهان،  به  ئه مه ریكاو  سه باره ت  ترامپ(  )دۆناڵد  ئه مه ریكا 

له   كاندیدانه ی   له و  جیاواز  كاندیدێكی  ببێته   وایكردبوو 

به ده ستهێنانی پۆستی  پێشووتردا ركابه رێتی  هه ڵبژاردنه كانی 

سه رۆكی ئه مه ریكایان ده كرد، دواجار ترامپ ئه و گره وه كه ی 

ترامپ  هه ڵبژاردندا  بانگه شه كانی  له  گه رمه ی   ب��ه رده وه . 

ترامپ و خانەوادەکەی بەرەو کۆشکی سپی نزیک دەبنەوە
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ئایدیا دیپلۆماتیك

تووشی  ئیسالمی  عه ره بی  و  جیهانی  دا و  سه یری  لێدوانێكی 

له  ساتی  ئه مریكییه كان  عه ره به   رایگه یاند  كاتێك  شۆككرد، 

بوون  و  واڵته دا  خۆشحاڵ  له و  سێپته مبه ر  11ی  هێرشه كانی 

ئاهه نگییان گێڕاوه . له  باره ی  رێكخراوی تیرۆریستیی داعشه وه،  

ترامپ  به  پێویستی زانی به وپه ڕی هێزه وه  روبه ڕوی داعش 

ببێته وه و وتیشی: »پێویسته  هه موو رێوشوێنێك له  دژی ئه و 

رێكخراوه  بگیرێته به ر ته نانه ت ئه شكه نجه دانی توندیش به و 

پێیه ی داعش سڵ له  به كارهێنانی هیچ شێوازێكی توندوتیژی  

سوتاندنی  و  سه ربڕین   له وانه   ناكاته وه ،  ئه شكه نجه دان  و 

دیله كانیش به  زیندویی«. 

له   هه ندێك  پێچه وانه ی  به   سه یرو  له  هه ڵوێستێكی 

ئه مه ریكاو  پێشووتری  سه رۆكه كانی  زۆربه ی  بیروبۆچوونی 

جیهانه وه ، ترامپ  پێیوایه  »جیهان ئارامرت ده بوو ئه گه ر سه دام  

حسێن  و موعه مه ر قه زافی تاكو ئێستا له  ده سه اڵتدا بونایه«. 

رایگه یاندووه   وه كو  ترامپ  دیكه ی  به ڵێنێكی  هه ڵوێست  و 

دروستكردنی دیوارێكه  له  نێوان ئه مه ریكاو واڵتی مه كسیك، 

بۆ  نایاسایی  كۆچبه رانی  له   رێگرتن  به  مه به ستی  ئه وه ش 

زیادبوندایه ».  له   رۆژ  له دوای  رۆژ  ژماره یان  كه   ئه مه ریكا، 

ترامپ  )ناتۆ(،  ئه تڵه سی  باكوری  په یامنی  به   سه باره ت 

رایگه یاند: كه   له گه ڵ هه ڵوه شانه وه ی ئه و په یامنه دایه  له به ر 

ئه وه ی ئه مه ریكا خه رجییه كانی له  هه موو واڵتانی دیكه ی  ناو 

 ئه و هاوپه یامنێتیه  زیاتره .

مایك  س�پی،  كۆش�كی  بۆ  ترامپ  دۆناڵد  گەیشتنی  لەگەڵ 

پ�ێنس فەرمانڕەوای ویالیەتی ئیندیانا پ�ۆستی جێگری سەرۆك 

دەگرێتە دەست. پ�ێنسی تەمەن )57( س�اڵ، سیاسەمتەدارێ�كی 

ویالیەتی  كۆڵمبسی  ش��اری  لە  كۆماری�یە،  موحافیزكاری 

ویالیه تەكەی  هانۆڤەری  زانكۆی  لە  بووەو  گەورە  ئیندیانا 

مەكنی  ڕۆبەرت  ئیندیانا  زانكۆی  لە  و  خوێندووە  مێژووی 

 1988 ساڵی  لە  خوێندووە.  یاسای  ئیندیاناپ�ۆڵس  شاری  لە 

بەاڵم  كرد،  كاندید  كۆنگرێس  ئەندامێتی  بۆ  خۆی   1990 و 

نێوان سااڵنی 1994 هەتا  لە  سەركەوتنی بەدەس�ت نەهێنا. 

1999 پ�ێشكەشكاری ڕادیۆو تەلەفزیۆنێ�كی كۆنەپارێز بووه . 

كۆنگرێس  ئەندامێتی  بۆ  خۆی  دیكە  جارێ�كی   2000 ساڵی 

بە  پ�ۆستەدا  لەو  بەدەس�تهێنا،  سەركەوتنی  كردو  كاندید 

هەڵبژاردن هەتا س�اڵی 2013 مایەوە. پاشان خۆی بۆ پ�ۆستی 

لە  سەركەوت.  كردو  كاندید  ئیندیانا  ویالیەتی  فەرمانڕەوای 

س�اڵی 2013وە هەتاكو ئێستا لەو پ�ۆستەدایە. پێنس له  20 ی 

مانگی یەكی ساڵی 2017 بە فەرمی پ�ۆستی جێگری سەرۆكی 

ئەمەریكا دەگرێتە دەست.  

¬¬¬مایك پ�ێنس بەوە نارساوە لە دژی لەباربردنی مندااڵنه . 

دانانی  بۆ  زۆری��دا  هەوڵێ�كی  بوو  كۆنگرێس  لە  كاتێ�ك 

یاساكانی ڕێگەگرتن لەو پرۆسه یه . هەروەها لە دژی ئەوەش 

بوو ڕەگەزنامەی ئەمەریكی بەو كەسانە بدرێت، كە باوكیان 

یان دایكیان بە نایاسایی لە ئەمەریكا ده ژین، بەاڵم وتویەتی: 

كۆچ  تا  بگیرێت  موسڵامنان  لە  ڕێگە  نی�یە  ئەوەدا  »لەگەڵ 

بۆ ئەمەریكا بكەن«. ئەو لەوباریەوە دەشڵێت:« ئەوە جێی 

بە  سەبارەت  نادەستورییه«.  كارێ�كی  نی�یەو  قبوڵكردن 

سیاسەتی دەرەوەی ئه مه ریكاش، پێنس له  ساڵی 2003 دەنگی 

بۆ شەڕی عێراق و ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام حسێن داوەو 

ساڵی 2011 پ�شتیوانی كردووە لە بەشداریكردنی ئەمەریكا لە 

هاوپەیامنێتی نێودەوڵەتی بۆ روخاندنی ده سه اڵتی موعەمەر 

قەزافی لەسەر دەسەاڵت.
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