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زەرورەتی گۆڤاری فۆکەس

ڕەنگ���ە هیچ واڵتێ���ک هێندەی ئەم هەرێمە بەبێ بەرنامە و بەبێ ئامانج و س���تراتیژی 
ڕوون گۆڤ���ار و باڵوکراوە و ڕۆژنام���ەی تێدا دەرنەچووبێت. ل���ە دوای ڕووخانی ڕژێمی 
عێراقەوە لە س���اڵی 2003، دەرگای ئەم ژمارە زۆرە لە باڵوکراوە کرایەوە، سااڵنێکی زۆر 
ئەم دۆخە بەردەوام بوو، ڕۆژنامە و گۆڤارەکان بە چەندین شێوە لە ئیتیک و ناوەڕۆکی 
کاری ڕۆژنامەنووسیی الیاندەدا و بە چەندین ئامانجی نادرووست و مەترسیداریش ئەم 
باڵوکراوان���ە بەکارهاتوون. کاتێک هەرێمی کوردس���تان کەوتە ناو قەیرانی داراییەوە، 
ئیدی ئەم باڵوکراوانە وردەوردە بەرەو پوکانەوە ڕۆیش���تن و ئاسەواریان نەما، جگە لە 
بەش���ێکی کەمیان. لە دۆخێکی لەو شێوەیە دا ئەو دەزگایانە دەتوانن بەردەوام بن لە 
کارکردن، کە خۆیان دەرهاویشتەی دۆخێکی ئابووری و سیاسیی دیاریکراو نەبوون، بەڵکو 
زەروورەتی کارە فەرهەنگییەکە دروستی کردوون و بەردەوامیی پێداون. دەزگای ئایدیا 
یەکێکە لەو دەزگایانەی کە س���ااڵنێکی زۆرە لەم بوارەدا کاردەکات، بەاڵم لەبەرئەوەی 
س���تراتیژی دەزگاکە ب���ەدەر بووە لە بانگەش���ەی بێ کردار، لەبەرئ���ەوەی ئامانجێکی 
ڕوونی هەبووە، هەرگیز دۆخە بابەتییەکان کاریگەرییەکی ئەوتۆیان لەس���ەر شێواز و 
میتۆدی کارکردنی نەبووە. هەربۆیە لەگەڵ دروس���تبوونی قەیران و پاشەکشەی میدیا 
بانگەشەکارەکاندا، ئینجا خوێنەران و چاودێران گرنگیی ئەم دەزگایەیان بەڕوونی بینی. 
لێرەدا نامانەوێت درێژە بەم پێشەکییە بدەین، بەڵکو ئەوەی بەالمانەوە گرنگە بیڵێین 
هەوڵەکانی دەزگای ئایدیایە بۆ کارکردن لە بوارێکدا، کە لە سەردەمی فرە میدیایی و 
زۆری و بۆریی گۆڤار و ڕۆژنامەکانیشدا کەمترین کاری لەسەر کراوە، ئەویش سیاسەتی 

نێودەوڵەتییە، بەتایبەت سیاسەتی ئابووری و دیبلۆماسی و سەربازیی جیهان.
گۆڤاری )فۆکەس( زادەی ئەم گرنگیپێدانەی دەزگای ئایدیا بوو بەم بوارە، لێرەدا و دوای 
تێپەڕینی س���اڵێک بەسەر دەرچوونی گۆڤاری فۆکەسدا، دوای باڵوکردنەوەی چوار ژمارە، 
دەمانەوێ���ت پانۆرامایەکی خێرای ئەو چوار ژمارەیە بۆ خوێنەران بخەینەڕوو، هەتاوەکو 
ل���ەم بارەیەوە خوێنەر دووبارە بیر ل���ەو ڕووداوانە بکاتەوە و بەراوردی س���ەرەنجامی 
ڕووداوەکانیش بکات لەگەڵ ئێستادا، هەتاوەکو بزانێت تا چەند هەڵبژاردنی بابەتەکانی 
گۆڤاری فۆکەس لەجێی خۆیدا بوون. خۆشبەختانە و بە شاهیدیی خوێنەران، چوار ژمارەی 
ڕابردوو پێش���وازییەکی باشی لێکرا و فرۆشێکی باش���یان هەبوو لەناو کتێبخانەکان. 
خاڵێکی دیکە کە جێگەی خۆشحاڵییە بۆمان لەم بارەیەوە، ئەوەیە، کە گۆڤاری فۆکەس 
لەو ماوە کەمەدا توانی ببێتە جێگەی متمانەی ناوەندە ئەکادیمییەکان و لە بەش���ێکی 
بەرچاو لە زانکۆ و کۆلیژەکاندا وەک س���ەرچاوەی توێژینەوەی زانس���تی بەکارهاتووە. 
بێگومان ستافی گۆڤارەکەش لە هەوڵدا دەبێت ژمارەکانی داهاتوو جێگەی ڕەزامەندیی 

زیاتری خوێنەران بن.
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ژمارە )یەک(
"ناگۆرنی قەرەباخ، بۆمبێکی تەوقیتکراوی نێوان 

ئازەربایجان و ئەرمەنستان"
نێوان  ڕووداوەکانی  گەرمەی  لە  فۆکەس  گۆڤاری  یەکی  ژمارە 

ناکۆکییە  دەرچوو،  ئەرمەنستاندا  و  ئازەربایجان  واڵتی  هەردوو 

دەگەڕێتەوە  مێژووەکەیان  کە  واڵتە  دوو  ئەم  نێوان  دێرینەکانی 

بۆ نزیکەی دوو سەدە، چەقی ئەو ناکۆکییە بریتییە لە هەرێمی 

سیاسی  توێژەرانی  و  مێژوونوسان  بۆچوونی  دیدو  "قەرەباخ". 

لە  جیاوازە،  ئازەربایجان  و  ئەرمینیا  نێوان  ملمالنێی  دەربارەی 

نێوانیان لەسەر سەپاندنی سەروەری  كاتێكدا چەقی ملمالنێكانی 

لە  بریتییە  كە  چڕبۆتەوە،  قەرەباخ  ناگۆرنی  هەرێمی  بەسەر 

ئازەرییەكانی  و  ئەرمەنی  تەنها  بە  جیۆپۆلیتیكی  ملمالنێیەكی 

نەگرتۆتەوە، بەڵكو سنوری ئەوانیی تێپەڕاندووە و توركیا، روسیا، 

ئەوروپاشی  یەكێتی  و  ئێران  ئەمەریكا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

نموونەی  قەرەباخ  ناگۆرنی  بە  تایبەت  ملمالنێی  گرتۆتەوە. 

بەردەوامیی دوژمنایەتیەكی مێژووییە كە بارگاوییە بە میراتێكی 

و  ئەرمەنەكان  نێوان  لە  شاراوە  كینەی  و  ڕق  لە  پڕ  گەورەی 

و  ئەرمەنەكان  نێوان  كینەی  بەڵكو  توركەكاندا،  و  ئازەرییەكان 

دیینی  و  ئیتنی  فاكتەری  كۆنەو  قەفقاز  ناوچەی  لە  ئازەرییەكان 

و مێژوویی خۆی هەیە، بە تایبەتیش دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی 

ئەو  بەسەر  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  دەس��ەاڵت��ی  سەپاندنی 

لەپێش چەند سەدەیەك لەمەوبەر، بەاڵم سەرەتاكانی  ناوچانەدا 

بۆ  دەگەڕێتەوە  قەرەباخ  ناگۆرنی  لەسەر  ملمالنێكە  تەقینەوەی 

لە  تێگەیشتن  پێناوی  لە  راب��ردوو.  سەدەی  بیستەكانی  دەیەی 

ڕەهەندەكانی ئەو ملمالنێ مێژووییە، دەتوانین بڵێین ئەو هەرێمە 

لە ڕووی جوگرافییەوە كەوتۆتە ناوجەرگەی ئازەربایجانەوە، بەاڵم 

لە ڕووی دیمۆگرافییەوە زۆرینەیەكی ئەرمینی بە ڕێژەی )لەسەدا 

95( تیایدا نیشتەجێبوون.

سۆڤێتی  یەكێتی  سەرۆكی  ستالین،  جۆزیف  پێشووی  سیاسەتی 

ئیتنییەكانی  گروپە  نێوان  دابڕاندنی  و  پەرتكردن  لەسەر  جاران 

ناو كۆمارە كراوەكانی ناو ئەو یەكێتیە بونیاتنرابوو، ئامانجەكەش 

ئەوەبوو كە ئەو پێكهاتە نەتەوەیی و ئیتنییانە هەمیشە پێویستیان 

بە پارێزگاریكردن بێت لەالیەن حكومەتی ناوەندییەوە لە مۆسكۆ. 

لەبەر ئەوەی، كە ئازەربایجان و ئەرمینیا دوو كۆماری سەر بە 

هەستا  1923دا  ساڵی  لە  ستالین  بوون،  جاران  سۆڤێتی  یەكێتی 

بە  ئیدارییەوە  لە ڕووی  ناگۆرنی قەرەباخ  لكاندنی هەرێمی  بە 

كۆماری ئەرمینیاوە، هەرچەندە لە ڕووی جوگرافیشەوە دەكەوێتە 

ئەوەی  بۆ  بەرامبەردا  لە  ئازەربایجانەوە.  خاكی  ناوجەرگەی 

سیاسەتی وروژاندنی ملمالنێی ئیتنی سەربكەوێت، ستالین ناوچەی 

)ناختشیفان(ی ئەرمینیای لە ڕووی ئیدارییەوە گێڕایەوە بۆ سەر 

دیمەنێک لە شەڕی ئەرمینیا - ئازەربایجان
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دانیشتوانەكەی  زۆرینەی  كە  كاتێكدا،  لە  ئازەربایجان،  خاكی 

ئەرمەنین بەمشێوەیەش ملمالنێی توند لەسەر ناگۆرنی قەرەباخ 

دەستیپێكردو تا ئێستاش بەردەوامە. بەاڵم ڕق و كینەی شاراوە 

لەناو دڵی ئازەری و ئەرمەنییەكاندا بەهۆی ترس و دڵەڕاوكێ و 

كاردانەوەی سۆڤێتەوە هەر بە شاراوەیی هێڵرایەوە نەبا كێشەو 

ناكۆكی گەورە درووستبێت، بۆیە بارودۆخەكە تا ڕوخانی یەكێتی 

سۆڤێت بە هێمنی مایەوە، بەاڵم ئاگری توڕەیی لەناو دەروون و 

دڵەكاندا جۆشی دەدا.

بە  قەرەباخ  ناگۆرنی  هەرێمی  1988دا  ساڵی  شوباتی  20ی  لە 

ڕۆژەدا  لەو  چونكە  بوو،  دووڕێیانێكدا  لەبەردەم  تەواوەتی 

ڕەزامەندی  مۆسكۆ  لە  سۆڤێت  بە  سەر  قەرەباخی  ئەنجومەنی 

كۆتایی دەربڕی لەسەر لكاندنی هەرێمەكە بە كۆماری ئەرمینیاوە. 

لەو  ئازەرییەكان  پەرلەمنتارە  یەكسەر  ڕووداوە  ئەو  دول��ی 

ئەنجومەنە دا ناڕەزایەتییان دەربڕی و بارودۆخەكە زۆر تێكچوو، 

بەڵكو ڕق و كینەی مێژوویی شاراوە لەناو دڵەكاندا تەقیەوە و 

توندوتیژی و نائارامی بەدوادا هات، پاشان گۆڕا بۆ شەڕی ناوخۆ 

لە هەرێمی قەرەباخ، كە تیایدا سەدان كەس كوژران و هەزارانیش 

هەرێمی  كێشەی  ئەرمەنەكان  1989دا  ساڵی  لە  بوون.  بریندار 

ئەنجومەنی  كاتێك  برد،  پێشەوە  بەرەو  قەرەباخیان  ناگۆرنی 

كۆماری  لەگەڵ  قەرەباخ  هەرێمی  بڕیاریدا  سۆڤێتی  ئەرمینی 

ئەرمینیا یەكبگرن.

نێوان  ناوخۆییەکانی  ڕەهەندە  لە  جگە  کێشەیە  ئەم  هەڵبەتە 

دەرەکیشی  ڕەهەندی  کۆمەڵێک  ئەرمەنستان،  و  ئازەربایجان 

هەیە و هەر واڵتێک بەپێی خواست و بەرژەوەندییەکانی خۆی 

پەتی ملمالنێکە ڕادەکێشێت. الی خۆیەوە تورکیا پشتیوانیی لەوە 

دەکات ئەم کێشەیە لە بەرژەوەندیی ئازەربایجاندا یەکالبێتەوە، 

هەمیشە هەوڵیداوە پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ حکومەتی ئەو 

ئایین  و  زمان  فاکتەری  کە  بەتایبەت  بکات،  توندوتۆڵ  واڵتە 

لە  بەاڵم  واڵتە.  دوو  ئەم  لێکنزیککردنەوەی  بۆ  گرنگە  خاڵێکی 

تورکیادا  و  ئەرمینیا  لەنێوان  ساڵە  سەد  ناکۆکییەکی  بەرامبەردا 

ئەرمەنەکان  کۆمەڵکوژیی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ڕیشەکەی  کە  هەیە 

لەالیەن تورکیاوە لە ساڵی 1915.

بانگەشەی ئەوە  سەبارەت بە ڕۆڵی ڕوسیا، ئەم واڵتە هەمیشە 

نێودەوڵەتییەکاندا  ناکۆکییە  لە  بێالیەنه  ڕۆڵێکی  کە  دەک��ات، 

الیەنێکی  لە  پشتیوانیی  ژێرەوە  لە  ب��ەردەوام  بەاڵم  دەگێڕێت، 

ناو کێشەکان دەکات. شەڕەکانی ئەرمینیا و ئازەربایجان بێگومان 

پێویستی بە چەک و کەرەستەی سەربازیی بووە، نزیکترین واڵتی 

بەرهەمهێن و هاوردەکەری چەکیش لە ناوچەکە بریتییە لە ڕوسیا، 

کردووە، هەم  ئەرمینیا  لە  پشتیوانیی  بەردەوام  هەربۆیە ڕوسیا 

وەک بەکارهێنانی ئەو واڵتە وەک کارتێک بەرامبەر تورکیا، هەم 

وەک جێگەیەک بۆ بەدیهێنانی ئامانجە سەربازییەکانی، بەتایبەت، 

پایتەختی  یەریڤانی  لە  گەورەی  سەربازیی  بنکەیەکی  ڕوسیا  کە 

ئەرمینیا جێگیرکردووە.

واڵتی ئێران لەم کێشەیەدا پشتیوانیی لە ئەرمینیا دەکات، ئەمەش 

دەگەڕێتەوە بۆ چەندین فاکتەر. لە پێش هەموو فاکتەرەکانیشەوە 

فاکتەری ئابووری هەیە، لەبەرئەوەی واڵتی ئێران بەشێکی زۆر لە 

لەکتێکدا  نەوتی هەناردەکراوی خۆی لە ئەرمینیا ساغدەکاتەوە، 

ئێران ناتوانێت ئەم ڕۆڵە لەگەڵ ئازەربایجاندا ببینێت، لەبەرئەوەی 

ئازەربایجان خۆی واڵتێکی هەناردەکەری نەوتە. لێرەدا دەبینین 

فاکتەری ئابووری گەلێک لە فاکتەرەکانی دیکە بەهێزترە، چونکە 

وەهای کردووە واڵتێکی موسوڵمانی شیعە مەزهەبی وەک ئێران، 

پشتیوانیی لە واڵتێکی دیکەی موسوڵمانی شیعە مەزهەبی وەک 

ئازەربایجان نەکات، بەڵکو پشتیوانیی لە واڵتێکی مەسیحیی وەک 

ئەرمینیا بکات!

هەڵوێستی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە هەمبەر ملمالنێی 

بۆ  ئەمەریكا  خواستی  نێوان  لە  ناچوونیەكە  قەرەباخ  ناگۆرنی 

نێوان  ناوچەكەو  لە  گرنگەكانی  بەرژەوەندییە  لە  پارێزگاریكردن 

نوسەری  وتەی  )بە  ئەمەریكا  لە  ئەرمەنی  لۆبی  فشارەكانی 

وەك  واشنتۆن  كاتێكدا  لە  حسێنۆڤ(.  تەبیب  ئازەربایجانی 

شەریكێكی سیاسی و ئابوری ستراتیژی لە ناوچەكەدا و دەروازەیەك 

لە نێوان ئەوروپا و بازاڕەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیای 

ناوەڕاست و یەكێك لە سەرچاوە سەرەكییەكانی نەوت و بەرهەمە 

نەوتییەكان بۆ كیشوەری ئەوروپا لە ئازەربایجان دەڕوانێت، بەاڵم 

باكۆ – واشنتۆن زۆرجار بەهۆی  نێوان  پەیوەندییەكانی  دەبینین 

ئەمەریكا  كۆنگرێسی  لەناو  ئەرمینیەوە  لۆبی  بەهێزی  كاریگەری 

گرژی و ئاڵۆزی بەخۆوە دەبینێت. لەو كاتەدا، كە كۆشكی سپی 

سەركۆنەی داگیركردنی خاكی ئازەربایجان و ئاوارەبوونی هەزاران 

كەس و پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ دەكات، كۆنگرێس لەسەر 

پێشكەشكردنی كۆمەك و یارمەتی مرۆیی بۆ پەنابەرە ئازەرییەكان 

پاڵپشتیكردنی  یاسای  گوێرەی هەمواركردنی  بە  نابێت  ڕەزامەند 

ئازادییەكان، كە بە )بەندی 907( ی ساڵی 1992 ناسراوە.

هەرچی یەكێتی ئەوروپایە زۆر گرنگی بە پرسی چارەسەركردنی 
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كێشەی هەرێمی ناگۆرنی قەرەباخ دەدات، یان النیكەم هەوڵ بۆ 

سڕكردنی بەردەوامبوونی دەدات لە پێناو زامنكردنی ئاسایش و 

سەقامگیری ئەوروپا لەالیەك و دەستەبەركردنی گەیشتنی نەوت 

لە قەزوین بەرەو بازاڕەكانی جیهانی لە الیەكیترەوە، بە تایبەتیش 

لە دوای ڕاكێشانی هێڵی بۆرییەكانی باكۆ – تەبلیسی – جیهان.

شوێنی  ئازەرییەکان،  و  ئەرمەنی  لە  بێجگە  قەرەباغ  ناگۆرنی 

یەکێتی  لەسەردەمی  ناوچەیە  ئەم  کوردەکانیشە.  نیشتەجێبوونی 

سەربەخۆیی  بە  کورد  ساڵ  شەش  ماوەی  بۆ  جاراندا  سۆڤێتی 

کاروبارەکانی خۆی بەڕێوەدەبرد.

بە  کوردستان  ڕۆژئ��اوای  و  باشور  کوردەکانی  کە  ئێستادا،  لە 

پشتیوانی جیهان، شەڕی داعش و گروپە توندڕەوە ئیسالمییەکانیتر 

دەکەن و لە تورکیاش ڕێکخستنی چەکدار و سیاسییان هەیە، لە 

کە  بوون،  شەڕێک  گیرۆدەی  و  باڵون  ناگۆرنیقەرەباغ  ناوچەی 

قوربانی هیچ  و  ئاوارەیی  لە  بێجگە  گەشەسەندنیدا  ئەگەری  لە 

ئەنجامێکی بۆ کوردەکانی ناوچەکە نییە. لە ساڵی 1994وە ئەمە 

توندترین ڕووبەڕووبوونەوەی نێوان ئازەربایجان و ئەرمەنستانە. 

ناکۆکی  ناگۆرنی قەرەباغ، کە بۆ سااڵنێکی زۆرە جێی  ناوچەی 

یەریڤان باکۆیە، بە نزیکەی 4400 کیلۆمەتر چوارگۆشە ناوچەیەکی 

چیاکانی  ڕۆژهەاڵتی  باشوری  و  قەفقاز  باشوری  لە  گەمارۆدراو 

قەفقازی بچووکە. ئەم ناوچەیە لە ڕۆژئاوا لەگەڵ ئەرمەنستان، 

کۆماری  لەگەڵ  باکور و ڕۆژهەاڵت  لە  ئێران،  لەگەڵ  باشور  لە 

ئازەربایجان هاوسنورە.

شوێنی  ئازەرییەکان،  و  ئەرمەنی  لە  بێجگە  قەرەباغ  ناگۆرنی 

یەکێتی  لەسەردەمی  ناوچەیە  ئەم  کوردیشە.  نیشتەجێبوونی 

سەربەخۆ  بەشێوەی  ساڵ  شەش  ماوەی  بۆ  پێشوودا،  سۆڤێتی 

لەالیەن کوردەوە بەڕێوە براوە.

بەم  بەرچاودەکەون  دیکە  بابەتێکی  چەند  ژمارەیەدا  لەم  هەر 

ناونیشانانە )ناگۆرنی قەرەباخ؛ بۆمبێکی تەوقیتکراو، ئازەربایجان 

و ئەرمەنستان- دۆخی سەربازیی قەرەباخ، ئێران و ئازەربایجان، 

شەڕی قەفقاز و دەرهاویشتە دەرەکییەکانی، سیاسەتی دەرەوەی 

ناگۆرنی  ئازەربایجان،  و  ئەرمەنستان  بەرامبەر  ئێران  و  تورکیا 

قەرەباخ؛ گۆڕەپانی ملمالنێیەکی نوێ لەنێوان ڕوسیا و تورکیادا، 

قەرەباخ،  ناگۆرنی  هەرێمی  قەیرانی  تازەبوونەوەی  سەرلەنوێ 

لەسەر  ئەمریکا-ئێران-تورکیا  نێوان  گرژییەکانی  کاریگەریی 

ناگۆرنی  قەرەباخ،  ناگۆرنی  پرسی  قەرەباخ،  ناگۆرنی  کێشەی 

قەرەباخ، پڕۆژەی جەنگێکی نوێی داعشیی بۆ دەستخەڕۆکردنی 

و  ئازەربایجان  نێوان  کێشمەکێشی  لە  کوردستانی سوور  ڕوسیا، 

ئەرمەنستاندا(.

ژمارە )دوو(
کاسترۆ؛ شۆڕشگێڕێکی دیکتاتۆر

)فیدڵ  مەرگی  دوای  ڕاستەوخۆ  فۆکەس  گۆڤاری  دووی  ژمارە 

کەسێتییەدا  ئەو  مردنی  لەگەڵ  هەڵبەتە  دەرچ��وو.  کاسترۆ( 

تۆڕە  لەناو میدیای کوردیی و  ڕاو بۆچوون  لە  ژمارەیەکی زۆر 

چەپگەراکاندا،  لەنێوان  بەتایبەت  هاتەئاراوە،  کۆمەاڵیەتییەکاندا 

بەشێکیان سەرسەختانە بەرگرییان لە مێژووی ئەو سەرکردە چەپە 

دەکرد و وەک ئەفسانەیەکی بەدیهێنانی کۆمۆنیزم لێیان دەڕوانی، 

کاسرتۆ، 50 ساڵ ملمالنێی تووندی لەگەڵ خۆرئاوا بردە ژێر گڵ
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سەرکردەیە  ئەو  مێژووی  ڕەچاوکردنی  لەگەڵ  دیکەش  بەشێکی 

ئەمریکی،  ئیمپریالیزمی  بۆ  ساڵەی  چەندین  بەرپەرچدانەوەی  و 

گۆڤاری  ستافی  هەربۆیە  هەبوو.  لێی  زۆریشیان  ڕەخنەی  بەاڵم 

فۆکەس بە پێویستی زانی ژمارەیەکی گۆڤارەکەی بۆ ئەو کەسێتییە 

تەرخانبکات و سەرجەم ڕەهەندەکانی ژیان و کەسێتیی بخاتەڕوو.

رۆژی 25ی نۆڤه مبه ری 2016، فیدڵ كاسترۆ باوكی ڕوحی شۆڕشی 

كوباو یه كێك له  سه رسه ختترین ناحه زانی ویالیه ته  یه كگرتوه كانی 

ئه مه ریكاو سیستمی سه رمایه داری  له  ته مه نی 90 ساڵیدا له  هاڤانای 

پایته ختی كوبا كۆچی دواییكرد. كاسترۆ بۆ ماوه ی 45 ساڵ له  

به رامبه ر دژایه تی و ئابڵۆقه ی ئابووری سه پێنراوی ئه مه ریكا به سه ر 

كوبادا خۆی ڕاگرت و ته نانه ت سیستمه  كۆمۆنیستیه كه ی كوبا له  

تری  كۆمۆنیستییه كانی  سیستمه   له   زۆرێك  هه ره سهێنانی  پاش 

جیهان له  یه كێتی سۆڤێت و خۆرهه اڵتی ئه وروپا هه ر له سه ر پێی 

خۆی وه ستاو مایه وه . كاسترۆی پارێزه رو سه ربازو سه رۆكی پارتی 

ڕابه ری شۆڕشی كوبا سه ركه وتنی به ده ستهێنا  كۆمۆنیستی كوباو 

دووژمنه   ده رگای  له پێش  سورانه ی  ئااڵ  له و   پارێزگاریكردن  له  

گه وره كه ی واته  )ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا( ده شه كانه وه .

له  ده یه ی شه سته كانی سه ده ی رابردوو، فیدڵ كاسترۆ ئاشنایه تی 

له گه ڵ شۆڕشگێڕی ئه رجه نتینی )ئەر نستۆ چێ گیڤارا( دا په یداكرد 

و  سیاسی  ته مه نی  له   كاسترۆ  بینی.  یه كترییان  مه كسیك  له   و 

و  تیرۆركردن  هه وڵی  چه ندین  ڕووب��ه ڕووی  خۆیدا  سه ربازی 

ده ستێوه ردانی ئه مه ریكا بۆوه ، به اڵم له سه رجه می ئه  و هه واڵنه  

گه الن  دیدی  له   نموونه ی خۆڕاگری  بووه   پاشان  بوو،  ده ربازی 

تری  واڵتانی  و  التین  ئه مه ریكای  تری  واڵتانی  سه ركرده كانی  و 

دیارترین  ڤەنزوێال  كۆچكردووی  چاڤێز، سه رۆكی  جیهان. هۆگۆ 

نموونه  بوو له سه ر شوێنپێ هه ڵگرتنی كاسترۆ له  ڕووی پیاده كردنی 

ئه مه ریكا.  بوونه وه ی  ڕووب��ه ڕوو  و  به ره نگاربوونه وه   سیاسه تی 

به پێی ڕاپۆرته كان، ئه مه ریكا زیاتر له  )600( پیالنی بۆ كوشتنی 

كاتێكدا  له   مایه وه   كاسترۆ هه ر  به اڵم  داڕشتووه ،  كاسترۆ  فیدڵ 

یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   سه رۆكی   )9( ده سه اڵته كه یدا  ماوه ی  له  

ئه مه ریكا گۆڕان.

دژه   یارمه تیدانی  كۆكردنه وه و  به   ئه مه ریكا   1961 له  ساڵی 

 CIA ئه مه ریكا  هه واڵگری  ئاژانسی  سه رپه رشتی  و  شۆڕشه كان 

به رازه كان،  كه نداوی  سه ر  كرده   هێرشی  نوێ،  كوده تایه كی  بۆ 

به اڵم هێرشه كه  تێكشكا .له  15/ 10/1962 فڕۆكه  سیخوڕییه كانی 

بالیستیی سۆڤیه تیان له سه ر  ئه مه ریكا چه ندین سه كۆی موشه كی 

خاكی كوبا دۆزییه وه ، كه  به  قه یرانی موشه كی كوبا به ناوبانگه ، 

سه رۆكی  خرۆشۆف  نیكیتا  له   داوای   1962  /10  /27 له   كاسترۆ 

بكاته   ئه تۆمی  هێرشی  كه   كرد،  سۆڤێت  یه كێتی  كاته ی  ئه و 

به   كێشه یه   ئه م  به اڵم  ئه مه ریكا،  یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   سه ر 

كێشانه وه ی موشه ك و سه كۆكان كۆتاییان پێهات، به و مه رجه ی 

ئه مه ریكاش له  توركیا ئه و كاره  بكات و به ڵێن بدات هێرش نه كاته  

سه ر كوبا .

مه سیحیدا  كاسۆلیكی  مه زهه بی  پاپاو  له گه ڵ  په یوه ندی  كاسترۆ 

خراپ بوو، تا هه ره سهێنانی یه كێتی سۆڤیه ت و بلۆكی خۆرهه اڵت، 

دوای ئه وه  ورده  ورده  په یوه ندی نێوان ڤاتیكان و كوبا زۆر باش 

مه سیحیه ت  ڕایگه یاند:  باره وه   له و  دووه م  پۆڵی  ژان  پاپا  بوو. 

پشتیوانی له  سیستمی سۆشیالیستیی ده كات، پاپا چووه  سه ردانی 

كوباو كاسترۆ له  باره ی پاپاوه  ڕایگه یاند: "ئێمه  ئه مڕۆ هاوده نگ 

و هاوڕاین". ئه مه ش ئاماژه  بوو به ڕێزگرتن له   درووشمی پارته  

ساڵی  له   كاسترۆ  فیدل  .ته ندروستی  جیهان  سۆشیالیستییه كانی 

نه شته رگه ریدا  ئه نجامدانی  كاتی  له   بۆیه   تێكچوو،  زۆر   2006

گشت ده سه اڵته كانی دایه  رائول كاسترۆی برای، به اڵم دواتر له  

ساڵی 2008 به  ته واوی ئه و كاره ی به  ئه نجام گه یاندو بۆ هه میشه  

له  پۆستی سه رۆكایه تی كوبا دووركه وته وه  و رائولی برای بووه  

سه رۆكی واڵت.

شۆڕشی  ماوەی  لە  گێڕا  گرنگی  ڕۆڵێکی  ئەوەی  لەگەڵ  کاسترۆ 

کوبادا، بەاڵم دواتر بەهۆی الدان لەو بنەما و پڕەنسیپانەی، کە 

شۆڕشەکەی لەپێناودا هەڵگیرسابوو، بۆیە وردە وردە لە خوارەوەی 

کۆمەڵگەوە چووە سەرەوەی کۆمەڵگە و بووە دیکتاتۆرێک بەسەر 

خەڵکەوە. لێرەوە قۆناغێک هاتە ئاراوە، کە ئەو الیەنانەی پێشتر 

لێبکەن  پشتیوانیی  نەتوانن  ئیدی  دەکرد  کاسترۆ  لە  پشتیوانییان 

سەرمایەداری  واڵتانی  و  ئەمریکا  دەست  بدەنە  پاساوێکیش  و 

بۆئەوەی هێرشی زیاتر بکەنە سەر ئەم واڵتە.

جگە لەو باسانە، کۆمەڵێک بابەتی دیکەشی لەخۆگرتووە: )مەرگى 

فیدڵ کاسترۆ سەرسەخیرین نەیارى ئەمریکا و خۆرئاوا، بە مەرگى 

فیدڵ کاسترۆ مرۆڤایەتى ئەزموونێکى دەگمەنى لەدەستدا، فیدڵ 

کاسترۆ لە خۆشەویستى خەڵکەوە بۆ لەعنەت و بێزارى، شۆڕشى 

)فیدڵ کاسترۆ(  ئایین،  کاسترۆ و  کوبا و مشتومڕى سۆسیالیزم، 

وەک ئەوەى من ناسیم، ئاشکراکردنى نهێنییەکانى کاسترۆ لەالیەن 

پاسەوانەکەیەوە، کاسترۆ و گابریڵ گارسیا مارکیز، نامەى ماڵئاوایى 

گیڤارا بۆ کاسترۆ، هەواڵەکانى تیرۆرکردنى کاسترۆ(.
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ژمارە )سێ(
ئێران؛ ملمالنێیەکی بێ گۆڕانکاری

ژمارە سێی گۆڤاری فۆکەس تایبەت بوو بە هەڵبژاردنەکانی ئێران 

سیاسیی  سیستەمی  لەسەر  هەڵبژاردنە  ئەو  کاریگەرییەکانی  و 

ئێران و پەیوەندییەکانی ئەو واڵتە لەگەڵ واڵتانی دیکە دا. لە 

میانەی ئەو توێژینەوە و باسانەی ناو گۆڤارەکەوە خوێنەر دەگاتە 

ئێران چەندێک گەرموگوڕ بن و  بڕوایەی هەڵبژاردنەکانی  ئەو 

جیاواز  ئایدۆلۆژیای  و  بن  بەشدار  جیاواز  کاندیدی  چەندێک 

ڕکابەریی بکەن، هێشتا ناتوانن گۆڕانکاریی ڕیشەیی لە سیستەمی 

حکومڕانی ئەو واڵتەدا بهێننە ئاراوە. هەربۆیە لە ناونیشانی ئەو 

هەڵبژاردنانە  ئەو  کە  دەردەکەوێت،  گۆڤارەکەشەوە  ژمارەیەی 

لێ  گۆڕانکارییەکیان  هیچ  و  ملمالنێدا  لەپێناو  ملمالنێن  تەنها 

خۆیان  کێبڕکێیە  ئەم  بەشداربووان  لەبەرئەوەی  نابێت،  سەوز 

لە بنەڕەتەوە ویستی گۆڕانکارییان نییە و بە نیازی گۆڕانکاری 

نەهاتوونەتە ناو ئەم کێبڕکێیەوە.

کارەکتەرەکان  گۆڕینی  هێشتا  ئەوانەشدا  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم 

هەمان  ئەگەر  کەم  النی  دەک��ات،  دروست  هەر  جیاوازییەک 

جێبەجێی  جیاواز  میتۆدی  دوو  بە  جێبەجێبکەن،  سیاسەتیش 

دەکەن. سەرکەوتنی حەسەن ڕۆحانی دەتوانێت هەلێک بێت بۆ 

بەجێهێنانی ژمارەیەک لەو بەڵێنانەی داویەتى، وەک کرانەوەی 

ئەو  ئێران،  ئابووری  بە  دان  گرنگی  و  سیاسی  بواری  زیاتری 

بۆ  داهاتوویان  ساڵی  چوار  و  گەرمکرد  دیبەیتەکانی  بەڵێنانەی 

ڕۆحانی دژوار کرد.

دەنگەکان   57% لە  زیاتر  بەدەستهێنانی  بە  ڕۆحانی  حەسەن 

دەنگەکانی   51% تەنیا  پێشودا  خولی  لە  ڕۆحانی  سەرکەوت، 

بۆ  بێت  هەلێک  دەتوانێت  کە  جیاوازییەک،  بەدەستهێنابوو، 

تەواوکردنی ژمارەیەک لە سەرکەوتنەکانی خولی پێشوو. رۆحانی 

لە کارنامەی خولی یەکەمی سەرۆک کۆماریدا دوو سەرکەوتنی 

و  ئاڵۆزییەکان  بە  هێنان  کۆتایی  یەکەم  هەبوو،  بەرچاوی 

لە  ڕادەی��ەک  تا  توانی  کە  سەرکەوتنێک  ناوەکی،  ڕێککەوتنی 

ساردیی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئەمەریکا کەم بکاتەوە.

هەاڵوسانی  لە  ئێران  ئابووریی  ڕزگارکردنی  سەرکەوتن  دووەم 

نەبوونی  لە  سەرکەوتنە  ئەم  بەاڵم   ،10% لە  کەمتر  بۆ   35%

و  نەبووە  ئەنجامێکی  هیچ  تەندروستدا  ئابووری  بنەمایەکی 

ڕەونەقی ئابووری و هەلی کاری لێنەکەوتووەتەوە، ئەمانە خاڵی 

الواز بوون لە کارنامەی حکومەتەکەی ڕۆحانیدا.

پۆپۆلیستییەکانی  ئابوورییە  بەڵێنە  دەنگدەران  زۆری  بەشێکی 

پێشبینی  ناکرێت  بەاڵم  ڕەتکردەوە،  ڕۆحانیان  ڕکابەرەکەی 

پێنج  ڕەخساندنی  گرنگترینیان  درووشمانە،  ئەو  کە  بکرێت، 

ئیبراهیم  شکستی  بە  کەمدا  ماوەیەکی  لە  کار  هەلی  ملیۆن 

ڕەئیسی نەمێنن.

ئەوەی لە دیبەیتەکاندا زیاتر لە هەموو بابەتەکان جێی سەرنج 

ئابوورییەکە ڕکابەرەکان  بوون، قەبارەی تۆمەتەکانی گەندەڵیی 

ملیاران  دزینی  و  ه��ەدەردان  بە  دەک��رد،  یەکتریان  ئاڕاستەی 

چوار  لە  کەوت.  توندڕەوەکان  لەسەر  زیاتر  ئەمەش  کە  بوو، 

ساڵی داهاتوو دا پێویستە ڕۆحانی بەالیەنی کەمەوە بتوانێت تا 

ڕێژەیەک ئەم گەندەڵیانە کۆنترۆڵ بکات، کارێکی دژوار، کە بە 

توندی دژی دەوەستنەوە.

پێداگری رابەری بااڵ، ملمالنێکەی لە بەرژەوەندی رۆحانی شکاندەوە
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زۆر  ئابووریی  کێشەی  ڕووبەڕووی  کۆمار  سەرۆک  دا  خولە  لەم 

دا  راب��وردوو  ساڵی  چوار  لە  نە  کە  کێشانەی،  ئەو  دەبێتەوە، 

درووستبوون و نە لە چوار ساڵی داهاتوودا چارەسەر دەکرێن. 

سیاسەتی دوورکەوتنەوە لە ئاڵۆزیی لەگەڵ هاوسێکان بە تایبەتی 

ڕۆحانی  سەرکەوتنی  کە  ترە،  سەنگەرێکی  ڕۆژئاوا  و  ئیسرائیل 

ئاسان نابێت. سەرکەوتنی ڕۆحانی لەم بوارە دا کلیلی ڕەونەقی 

زیاترە.  کاری  هەلی  و  زیاتر  سەرمایەی  ڕاکێشانەی  و  ئابووری 

حەسەن ڕۆحانی لە چوار ساڵی ڕابوردوو دا لەم بوارەدا هەوڵیدا، 

هێشتا  ڕۆحانی  سەرکەوتنی  لێنەکەوتەوە.  باشی  ئەنجامی  بەاڵم 

چوار  لە  پاسداران  سوپای  موشەکەکانی  کە  نییە،  ئەوە  گەرەنتی 

ساڵی داهاتووشدا بە درووشمی لەناوچوونی ئیسرائیل لە ئاسمانی 

سیاسەتی دەرەوەی ئێراندا گرفت دروست نەکەن.

خەڵکانە  ئەو  ڕووب���ەڕووی  ڕۆحانی  داه��ات��وودا  ساڵی  چ��وار  لە 

دەبێتەوە، کە چاوەڕوانی زیاتریان لێی هەیە، هەروەها ڕووبەڕووی 

قوڵی  بە  شکستەکەیانەوە  بەهۆی  کە  دەبێتەوە،  توندڕەوەکان 

بریندار بوون و بە هەموو توانایانەوە هەوڵدەدەن سەرکەوتنەکە 

لە ڕۆحانی تاڵ بکەن.

هێناوە،  دەنگی  ملیۆن   )15( ڕۆحانی  ڕکابەری  رەئیسی  ئیبرایم 

ئەمە ژمارەیەکی کەم نییە. دوو ڕکابەرە سەرەکییەکە )ڕۆحانی و 

بەڕێوەبردنی  بۆ  جیاوازیان  ستراتیژی  دوو  ڕێڕەو،  دوو  رەئیسی( 

واڵتەکە خستە بەردەم دەنگدەران و ئەوانیش ئەوەی دەیانوویست 

هەڵیانبژارد.

بە  و  چۆن  کە  ب��دات،  نیشانی  پێویستە  ڕۆحانییە  ئەوە  ئێستا 

لە  دەتوانێت  هێز  سەرچاوەی  و  ئامڕاز  لەکام  وەرگرتن  سوود 

کەم  کۆمەاڵیەتی  و  کولتوری  و  سیاسی  بواری  سنوردارییەکانی 

دژی  دەیەوێت  کە  ب��دات،  نیشانی  ڕۆحانی  پێویستە  بکاتەوە. 

گەندەڵی ڕێکخراو لە ئابووری ئێراندا دەوەستێتەوە، لە بەرامبەر 

ئۆرگانە ئابوورییەکانی سوپای پاسداران پارێزگاری لە کەرتی تایبەت 

بکات و ئەو باجانەی لە ئۆرگانەکانی سەر بەبااڵترین مەرجەع لە 

ئێران وەرنەگیراون، وەربگرێت.

هەروەها ئەوەی، کە ڕۆحانی لەالیەن ڕابەری کۆماری ئیسالمیی 

ئێرانەوە )ئایەتوڵاڵ خامنەیی( پشتیوانیی دەکرێت، یان دژی دەبێت؟ 

پرسیارێکە تا کۆتایی ئەم خولە وەاڵم نادرێتەوە، بەاڵم ڕاستییەکە 

ئەوەیە، کە شکست بەردەوام تێچوونی هەیە. تێچووی شکستی 

ڕەئیسی دەتوانێت ببێتە هۆی ناکۆکی زیاتر لە ناو موحافیزکارەکاندا.

ناونیشانانە  بەم  دیکە  بابەتی  چەندین  دا  ژمارەیە  لەم  هەر 

لەخۆدەگرێت: )چاوەڕوانى زۆرى دەنگدەران و چوار ساڵى دژوار 

ئێران،  سەرۆکایەتى  هەڵبژاردنى  مێژووى  ڕۆحانى،  حەسەن  بۆ 

شیکارێک بۆ ستراکچەرى سیستەمى سیاسی و ڕێڕەوى حکومڕانى 

لە سەردەمى  لە هەڵبژاردنەکاندا  بەرە سیاسیە چاالکەکان  ئێران، 

هەڵبژاردنى  ساڵ   38 ڕیکۆردەکانى  ئێستا،  تا  ڕیفۆرمخوازانەوە 

سەرۆک کۆمارى ئێران، ئایا دەسەاڵتاکانى سەرۆک کۆمار ئەو هەموو 

ڕکابەرییە ئەهێنێت؟، پۆستى سەرۆکایەتی کۆمارى ئێران لە نێوان 

بەرپرسیارێتى ڕاسپاردە و بەرپرسیاریەتى دووبارە دا، هەڵبژاردنى 

سەرۆکایەتیى ئێران بااڵنسى نێوان دبلۆماسییەت، شرۆڤەى داهاتووى 

بەردەم  یاساییەکانى  کێشە  هەڵبژاردنە،  ئەم  لەدواى  نەتەوەکان 

کەمینەکان، سوننەکانى ئێران چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم هەڵبژاردنە 

دا  ئابووریى  دۆخێکى  چ  لەسەر  ئێران  هەڵبژاردنەکانى  دەکەن، 

ئەنجامدران، بۆچى پیاوانى ئایینیى گرنگییەکى سیاسیى ئەو تۆیان 

نییە، بۆچى بوونە سەرۆک کۆمارى ژنیک لە ئێران گرنگە، دۆڕاوە 

هەمیشەییەکانى سەرۆکایەتى کۆمارى لە ئێران(.

ژمارە )چوار(
قەتەر؛ دیوی دووەمی ملمالنێکانی ئێران-سعودیە

نێوان قەتەر و واڵتانی  ناکۆکییەکانی  دوای تەقینەوەی ملمالنێ و 

کەنداو، میدیای جیهانیی و چاودێرانی سیاسی و ستراتیژی چاویان 

بڕییە ئەو واڵتە بچووکەی کەنداو. گۆڤاری فۆکەسیش لە چوارچێوەی 

کارکردنی خۆیدا بەگرنگی زانی ژمارەیەکی گۆڤارەکەی تەرخانبکات 

قەتەر  پڕۆژەی  ڕابردوو  دەیەی  دوو  بەدرێژایی  کێشەیە.  ئەو  بۆ 

هێزە  ڕۆڵی  لەسەر حسابی  ئەوەش  بینی،  بەخۆیەوە  فراوانبوونی 

شازادە تەمیم بن حەمەد
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و سعودیە،  میسر  بەدیاریکراویی  ناوچەکە،  گەورەکانی  هەرێمییە 

ئەمەش لەدوای هێرشەکانی 11ی سێپتەمبەر، کە هاوکاریی ئاڕاستە 

وایە  پێیان  چاودێران  دا.  بۆشی  جۆرج  ستراتیژییەکانی  و  سیاسی 

قەیرانەی  ئەم  لەسەر  تر  ماوەیەکی  بۆ  قەتەر  سیاسەتی  ئەگەر 

لەسەر  دەوحە  دوژمنکارییەکانی  ئاماژە  و  بێت  بەردەوام  ئێستای 

ئاستی سیاسی و میدیایی لە بەرامبەر شانشینی سعودیە و ئیماراتی 

عەرەبی بەردەوام بێت، قەیرانەکە زۆر ئاڵۆزتر دەبێت. بنەماڵەی 

لە  ئەڵتەرناتیڤی  خۆیدا  لەناو  قەتەر  لە  سانی  ئال  دەسەاڵتداری 

کوڕەکانی شازادە حەمەد دەستنیشانکردووە، کە لە شازادە تەمیم 

پڕۆسەی سیاسی گۆڕانکاریی  لێرەدایە، کە  قبوڵکردنە.  زیاتر جێی 

سیاسی لە قەتەر پابەندە بە بنەماکان و میکانیزمەکانی گواستنەوەی 

پادشایەتی  ویالیەتی  بە  دراوە  کە  دەسەاڵتەی،  ئەو  دەسەاڵتەوە، 

لەو واڵتەدا. لە سایەی ئەم بارودۆخەدا دوور نییە کە فشارەکانی 

بۆ  هاندانیان  ئاستی  بگاتە  سانی  ئال  دەسەاڵتداری  بنەماڵەی  ناو 

لە  بنەماڵەکە  دیکەی  لقێکی  لە  ئەڵتەرناتیڤ  پێشکەشکردنی 

بە  سەبارەت  ئەمە  حەمەد.  شازادە  کوڕەکانی  بازنەی  دەرەوەی 

ملمالنێ ناوخۆییەکانی قەتەر. قەتەر بەم ملمالنێ و ناکۆکییانەوە 

ئەویش  ب��ۆت��ەوە،  دەرەکییش  دیکەی  قەیرانێکی  ڕووب���ەڕووی 

واڵتانە  ئەو  عەرەبییەوە.  واڵتێکی  چەند  لەالیەن  بایکۆتکردنیەتی 

پاساویان ئەوەیە، کە قەتەر لە ڕووی لۆژیستی و دارایی و میدیاییەوە 

هاریکاریی تیرۆریزم دەکات لە ناوچەکە، بە بەڵگەی ئەوەی قەتەر 

داوە،  تیرۆریستییەکانی  ڕێکخراوە  سەرکردەی  چەندین  داڵدەی 

ناوی خێرخوازیی جۆراوجۆرەوە  بە  ڕێکخراوی  هەروەها چەندین 

دروستکردووە تەنها بۆ پاڵپشتیی تیرۆر، چەندین ماڵپەڕ و میدیای 

بەگەڕخستووە بۆ پشتیوانیی لە گوتاری تیرۆریزم.

بەگشتی ناوەڕۆکی بابەتەکانی ژمارە چواری گۆڤارەکە لەم بابەتانە 

پێکهاتووە سیناریۆ پێشبینیکراوەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی پڕۆژەی 

گروپە  لە  قەتەر  پشتیوانیی  سیماکانی  کەنداو،  ناوچەی  لە  قەتەر 

دابڕانی  ئەنجامی  لە  قەتەر  ئابوورییەکانی  زیانە  تیرۆریستییەکان، 

دەکات؟  تۆمەتبار  قەتەر  ترمپ  بۆچی  کەنداو،  واڵتانی  لەگەڵ 

ئێران-سعودیە،  ملمالنێکانی  دووەمی  دیوی  وەک  قەتەر  قەیرانی 

گۆڕانکاریی  قەتەر-پێشمەرجەکانی  قەیرانی  و  ئەمریکا  چەتری 

لە  مەزن  هێزێکی  و  بچوک  واڵتێکی  قەتەر  دەوحە،  لە  سیاسی 

کەنداو، ئەلجەزیرە، مینبەرێکی قەتەری بۆ هاندان و پشتیوانیکردنی 

تیرۆر، قەتەر وەک وێستگەیەکی بازرگانی و هاوردەکارێکی گەورەی 

قەتەر؛  بۆسەر  سەربازی  هێرشی  ئەگەری  دەکات،  گەشە  کەنداو 

تورکیا  بۆچوونی  لەبەرچاوگرتووە،  سیناریۆیەکی  چی  عەرەبستان 

بە  پێویستی  قەتەر  گرتووە،  قەتەری  الیەنی  کەنداو  قەیرانی  لە 

گەمارۆ نییە، بەڵکو دەبێت بخرێتە ژێر چاودێرییەوە، قەتەر خۆی 

لە ئێران-حزبوڵاڵ-حەماس نزیک کردەوە، ئیخوان وەک فاکتەرێک 

لە نزیکبوونەوەی ئێران و قەتەر، ئەم کۆدەنگییە دژی قەتەر لە 

کوێوە هات؟(..

شازادە تەمیم گۆمەکەی شڵەقاند
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قەیرانی قەتەر، دیوی دووەمی 
ملمالنێی ئێران - سعودیە

دەوحە بە بڕی 335 ملیار دۆالر وەبەرهێنانی لە 
واڵتانی جیهان هەیە

ئامادەكردنی: فۆكەس
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قەتەرو ئـەوروپـا 
قەتەر،  وەبەرهێنانی  شوێنی  بووەتە  بەردەوام  ئەوروپا  كیشوەری 

وەبەرهێنانی  چەندین  لە  دۆالری  ملیاران  واڵتە  ئەو  جۆرێك  بە 

ئیتاڵی  فاشیۆن و دیزاینی  ئەڵمانی،  ئۆتۆمبێلی  سەركەوتووی وەكو 

و یانەكانی تۆپی پێ لە واڵتانی ئەو كیشوەرە خەرج كردووە. لە 

ساڵی 2008 لە كاتێكدا جیهان بە قەیرانی ئابووریدا تێدەپەڕی.  شێخ 

حەمەد بن جاسم ئال سانی، سەرۆك وەزیرانی پێشووی قەتەر، كە 

یەكێكە لە ئەندامانی بنەماڵەی پادشایەتی قەتەر بە بڕی 1.85 ملیار 

دۆالری ئەمەریكی وەبەرهێنانی لە بانكی ئەڵمانیا كردووە. هەروەها 

كۆمپانیای  پشكی  زۆرترین  خاوەنی  وەبەرهێنان  بۆ  قەتەر  دەزگای 

ڤۆڵكس ڤاگنی ئەڵمانیە كە تایبەتە بە دروستكردنی ئۆتۆمبێل. جگە 

لەمانەش، قەتەر خاوەنی یانەی پاریس سان جێرمانی فەرەنسیە كە 

لە ساڵی 2011دا كڕیویەتی و تاوەكو ئێستاش چوار نازناوی خولی 

فەڕەنسای بەدەستهێناوە.

مەیهوال، كە كۆمپانیایەكی تری وەبەرهێنانە لەالیەن وەبەرهێنەرانی 

قەتەریەوە پشتیوانی لێدەكرێت، لە ساڵی 2012 دا بە بڕی )700( 

ملیۆن یۆرۆ براندی بەناوبانگی ڤاالنتینۆی كڕیوە.

قەتەرو بەریتانیا 
لە ساڵی 2014دا وەبەرهێنانی قەتەر لە شانشینی یەكگرتووی بەریتانیا 

بەالیەنی كەمەوە گەیشتە )35( ملیار دۆالر، بە جۆرێك لە هەندێك 

شوێنی لەندەنی پایتەخت قەتەرییەكان لەناو خانووی خۆیان، بازاڕی 

خۆیان و شوێنی كاركردنیان دەمێننەوە، واتا هەموو شتێكیان كڕیوە. 

گروپێك هەیە كە قەتەر سەرۆكایەتی دەكات، لە ساڵی 2015 كەناری 

ناوچەكانی كاركردنە لە  وارڤی كڕی، كە یەكێك لە بەناوبانگترین 

لەندەن. كەناری وارڤی تاوەرو چەندین بانكی لێیە، جگە لە چەندین 

شوێنی بازرگانی گەورەی دیكە، بەاڵم وەبەرهێنانەكانی قەتەر تەنها 

پەیوەست نین بە بواری تاوەرو خانووبەرە، بەڵكو دەزگای قەتەر بۆ 

وەبەرهێنان زۆرترین پشك )%22(ی لە زنجیرە سوپەرماركێتەكانی 

سوپەرماركێتی  زنجیرە  گەورەترین  دووەم  كە  كڕیوە،  سەینسبێری 

بەریتانیایەو دەستی بەسەر %17ی بازاڕی بەریتانیادا گرتووە.

قەتەرو ڕوسیا
موڵكی  ڕوسی  نەفتی  رۆس  كۆمپانیای  پشكەكانی  %7ی  ڕێ��ژەی 

نێودەوڵەتی سان  قەتەرن، هەروەها قەتەر %24.9ی فڕۆكەخانەی 

پترسبۆرگی ڕوسیشی كڕیوە.

قەتەرو ئـەمەریكـا 
سەرەتا قەتەر لە واڵتانی ئەوروپا بە چەندین ملیار دۆالر وەبەرهێنانی 

بەاڵم ماوەیەكە چاوی  زیاتری كردووە،  ئێستاش گەشەی  كردووەو 

بۆ  قەتەر  دەزگ��ای  ئەمریكا.  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بڕیوەتە 

كردەوەو  نیویۆرك  لە  خۆی  ئۆفیسی   2015 ساڵی  لە  وەبەرهێنان 

لە  دۆالر  ملیار   )35( بڕی  بە  2020دا  ساڵی  تاكو  داڕشتووە  پالنی 

سێكتەرە جیاوازەكاندا وەبەرهێنان بكات.

قەت���ەر واڵتێكی بچووكە دەكەوێت���ە ڕۆژهەاڵتی نیوە دوورگ���ەی عەرەبی و ژمارەی قـ
دانیشتوانەكەی بەپێی س���ەرژمێری ساڵی 2016 ملیۆنێك و 900 هەزار كەسە، یەك 
ملیۆن و 500 هەزار بیانیش لەو واڵتەدا دەژین. هەرچەندە واڵتێكی بچووكەو ژمارەی 
دانیش���تووانەكەی كەمە، بەاڵم خاوەنی ئیمپراتۆریەتێكی ئابوری گەورەیەو بە بڕی 

)335( ملیار دۆالر وەبەرهێنانی لە واڵتانی جیهاندا هەیە.
بەهۆی واژۆكردنی چەندین گرێبەس���ت بە بڕی دەی���ان ملیار دۆالر لەالیەن دەزگای 
قەتەری بۆ وەبەرهێنان و وەبەرهێنەرانی س���ەربەخۆوە، قەتەر توانی ببێتە خاوەنی 
یانەكان���ی تۆپی پێی ئەوروپا، ماركەی بەناوبانگ���ی جیهانی، كۆمپانیای ئۆتۆمبێلی 
ئەڵمانی، بەش���ێكی پش���كەكانی كۆمپانیای رۆس نێفت، بەم شێوەیە قەتەر بووەتە 
چواردەهەمین دەوڵەمەندترین واڵتی جیهان. هێڵی فڕۆكەوانی قەتەری، كە لەالیەن 
دەزگای وەبەرهێنانی قەتەرەوە پاڵپشتی دەكرێت، سەرپەرشتی فڕۆكەخانەی )حەمەد(

ی نێودەوڵەتی دەكات، كە بە بڕی 17 ملیار دۆالر وەبەرهێنانی تێدا كراوە.
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قەتەرو هەرێمی كـوردستــان
ساڵی  بەریتانی،  تایمز(ی  )فاینانشیاڵ  رۆژنامەی  راپۆرتێكی  بەپێی 

2012 كۆمپانیای )ئۆریدۆ(ی قەتەری پێشتر ناوی كیوتێل بوو ڕێژەی 

%30ی پشكەكانی كۆمپانیای )ئاسیا سێڵ(ی بەبڕی یەك ملیارو 70 

بووە،  پێشتریش خاوەنی %30ی پشكەكانی  ملیۆن دۆالر كڕیوە، 

بەم شێوەیەش بووەتە خاوەنی %60ی پشكەكانی كۆمپانیاكە. 

واڵتی قەتەر لە پێشكەوتووترین ئاستی راگەیاندندایە لە رۆژهەاڵتی 

لەوانە  پێشكەوتوو،  كەناڵێكی  چەند  بوونی  بەهۆی  نێوەڕاست 

كەناڵی )جەزیرە(، كە ئەم كەناڵە چەندین كەناڵی الوەكیشی هەیە 

بۆ بواری مندااڵن و وەرزشی و دۆكیۆمێنتاری.

رۆژی 5ی حوزەیرانی 2017 هەریەكە لە شانشینی سعودیە، ئیماراتی 

پەیوەندییە  ماڵدیڤ  و  لیبیا  یەمەن،  میسر،  بەحرەین،  عەرەبی، 

پاساوی  بە  پچڕاند،  قەتەر  لەگەڵ  دیپلوماسییەكانیان  و  سیاسی 

ئیخوان موسلمین و  توندڕەوەكانی وەك  پشتگیری كردنی گروپە 

داعش و قاعیدە و دەستتێوەردانی دەوحە لە كاروباری ناوخۆیی ئەو 

واڵتانە، پاشان )50( گەشتی ئاسمانی بۆ قەتەر هەڵوەشێندرانەوە 

كاردانەوەیدا  یەكەم  لە  قەتەر  حكومەتی  بوو.  ئاڵۆز  دۆخەكە  و 

بەو  شكست  پاساوەو  بێ  هەنگاوە  بەو  "دڵگرانن  كە  ڕایگەیاند 

هەواڵنەش دەهێنن، كە بۆ دروستكردنی كاریگەری لەسەر ئابوری 

و كۆمەڵگەی قەتەری دەدرێت و بڕیارەكەش بێ بنەمایەو دوورە 

لە ڕاستیەوە". جارێكی تریش كۆماری ئیسالمی ئێران بووەوە جێی 

مشتومڕێكی سیاسی پەیوەست بە قەیرانی واڵتانی كەنداوی فارس. 

دەستپێكردنی ئەم قەیرانە نوێیە دوا بەدوای سەردانەكەی سەرۆكی 

و  سعودیە  عەرەبستانی  بۆ  ئەمەریكایە  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

ترامپ  ئیسالمیدا.  جیهانی  واڵتانی  ڕێبەرانی  لەگەڵ  كۆبوونەوەی 

لەو سەردانەیدا جەختی لەسەر بنەبڕكردنی سەرچاوەكانی تێرۆریزم 

كردەوە و ئێرانیشی بە سەرچاوەو بە پشتیوانی تێرۆریزم ناوزەد 

كرد لەم ناوچە گرنگەی جیهاندا.

هەموو ئەو واڵتانەی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ دەوحە پچڕاند لەو 

بڕیارەیاندا ئاماژەیان كردووە بە گومانەكانیان سەبارەت بەو شێوە 

پەیوەندییانەی لە نێوان قەتەرو ئێران هەیە، ئەمە بێئەوەی قەتەر 

بە یارمەتیدانی گروپ و ڕێكخراوە تیرۆریستییەكانی ناوچەكە ئەو 

شازادە تەمیم و محەمەد بن سەملان
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الیەنانەی سەر بە ئێرانن لە ناوچەكانیاندا تۆمەتبار دەكەن.

هەوڵێكی  هەموو  قەتەر  كە  ڕایگەیاندووە  سعودیە  شانشینی 

جیهانی،  شانۆی  سەر  بگەڕێنێتەوە  ئێران  تاكو  خستۆتەگەڕ  خۆی 

بەهۆی  تاران  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  ئاستی  لەسەر  كاتێكدا  لە 

پەراوێز خراوە.  ناوچەكەدا  لە  جموجووڵ و هەڵسوكەوتەكانیەوە 

ماوەی دوو ساڵ دەبێت سعودیە سەركردایەتی ئەو هاوپەیمانێتیە 

كەوتە  و  پێكهێنراوە  یەمەن  حكومەتی  پشتیوانی  بۆ  كە  دەكات 

لێدانی چەكدارە حوسییەكان كە شیعە مەزهەبن و ئێران پشتیوانیان 

حاشاهەڵنەگر  ئاشكراو  شێوەیەكی  بە  قەتەر  پێشتریش  لێدەكات. 

لەگەڵ هەڵوێستەكانی واڵتانی كەنداو بۆ دژایەتی كردنی كۆماری 

دژ  هەستەی  ئەو  كە  كردووە،  داوای  و  نەبووە  ئێران  ئیسالمی 

بە ئێرانە لە ناوچەكەدا بڕەوێتەوەو پەیوەندی دۆستانەی لەگەڵدا 

دروست بكرێت.

ئەگەرچی ئەم قەیرانە نوێیە زیاتر تانوپۆیەكی ئاینزایی و مەزهەبی 

بۆ  قەتەر  پشتیوانییەكانی  و  دۆستایەتی  ناشكرێت  بەاڵم  پێوەیە، 

ئیخوان موسلمینەكانی واڵتی میسریش بە هەند وەرنەگیرێت وەك 

قەتەرو  نێوان  پەیوەندییانەی  ئەو  سڕی  ساردو  بۆ  تر  هۆكارێكی 

بۆ  نیشانداوە  ئامادەیی  الیخۆیەوە  توركیا  كەنداو.  تری  واڵتانی 

ناردنی هێزی سەربازی بۆ هاوكاری قەتەر، لە كاتێكدا زۆرێك لە 

واڵتانی جیهان داوای دیالۆگێكی چڕو پڕ دەكەن بۆ یەكالكردنەوەی 

ئەم قەیرانەو گەیشتن بە چارەسەر. 

نوێیەی  قەیرانە  بەم  سەبارەت  گۆڕێ   دێتە  پرسیار  چەندین  لێرە 

ئەوەی  ئایا  گشتی.  بە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  كەنداوو  ناوچەی 

ڕوودەدات بەشێكە لە ملمالنێی شیعەو سوننە لە ناوچەكەدا؟ ئایا 

لێكدەدرێنەوەو  پەیامێك  بە چ جۆرە  فشارەكان  شێوازی  و  كات 

دەتوانێت  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  ئایا  چییە؟  ئامانجیان 

دەستبەرداری قەتەر بێت لە پێناو عەرەبستانی سعودیە، لە كاتێكدا 

ئایا  ئەمەریكا لەسەر خاكی قەتەرە؟  بنكەی سەربازی  گەورەترین 

ئیماراتی  سعودیەو  عەرەبستانی  فشارەكانی  بۆ  ملدەدات  قەتەر 

قەتەر  بۆ  توركیاوە  لەالیەن  هێز  ناردنی  ئایا  یەكگرتوو؟  عەرەبی 

دەبێتە مایەی جموجووڵی تری سەربازی لە ناوچەكەدا؟ ئایا هەر 

بە گوشار خستنە سەر قەتەر كۆتایی بە پشتیوانییەكانی بۆ تێرۆریزم 

دەهێنرێت؟

هەموو  ك��ەن��داو  واڵت��ان��ی  ل��ە  هەندێك  میسرو  ئێستادا  ل��ە 

پەیوەندییەكانیان لەگەڵ قەتەر بچڕاندوو ئەمەش وەكو ڕاگەیاندنی 

ئەمەریكا  دەكرێت  لەوە  باس  واڵتەداو  ئەو  لەگەڵ  جەنگە  باری 

بنكەی )عێدید( بگوێزێتەوە و تا دێت ڕووداوەكان بە ئاقارێكی تردا 

دەڕۆن، هەر بۆیە ئەم پێشهاتانە جۆرێك لە ترس و دڵەڕاوكێی 

لەناو هاواڵتیانی قەتەر باڵوكردەوە لە ڕووی ئابوریشەوە ئەو واڵتە 

تووشی زیانێكی گەورە بوو بەهۆی دابەزینی نرخی پشك و كاغەزە 

داراییەكانی قەتەر كە باس  زیاتر لە )7( ملیار دۆالر دەكرێت .

سەپاندنی ئەم سزا توندە بەسەر قەتەردا لە پای چی؟
پچڕاندووە  قەتەر  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان  واڵتانەی  ئەو  پاساوی 

دەكەن  تۆمەتباری  كە  قەتەر  بە  دژ  هەنگاوەیان  ئەم  بۆ  ئەوەیە 

و  كۆمەك  و  واڵتەكەیان  ناوخۆی  كاروباری  لە  دەستێوەردان  بە 

)جەزیرە(  كەناڵی  و  موسلمین  ئیخوان  بۆ   قەتەر  هاوكارییەكانی 

تۆڵەكانی  توندو  پەیوەندیە  و  تیرۆریستییەكان  گروپە  و  تاقم  و 

بنكە  گواستنەوەی  دوای  لە  بڵێین  دەتوانین    . ئێران  لەگەڵ 

دوور  بە  دیكە  واڵتێكی  بۆ  قەتەرەوە  لە  ئەمەریكی  )عێدید(ی 

نازانرێت بەریتانیا، كە لە یەكێتی ئەوروپا پاشەكشەی كردووە ئەو 

هەوڵبدات بۆشاییەی ئەمەریكا بۆ قەتەر پڕ بكاتەوە لە هەمانكاتدا 

كە  ترامپ  لێدوانەكانی  دەرب��ارەی  هەیە  گلەیی  كە  فەڕەنساش 

وتبووی ئەوروپیەكان پابەندییە داراییەكانیان بەرامبەر بە پەیمانی 

ناتۆ بەجێ نەهێناوە، بە هەمانشێوە دوور نییە فەرەنسییەكانیش  

پێگەی خۆیان لە قەتەر بەهێز بكەن .

ڕەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆك كۆماری توركیا لە كاردانەوەیەكدا 

ڕایگەیاند، ئەم سزایانەی دژ بە قەتەر ڕەواو دروست نین و لە 

هەمـــوو ئەو واڵتانـــەی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ 

دەوحـــە پچڕانـــد لـــەو بڕیارەیانـــدا ئاماژەیـــان 

كـــردووە بە گومانەكانیان ســـەبارەت بەو شـــێوە 

پەیوەندییانـــەی لە نێوان قەتـــەرو ئێران هەیە، 

ئەمە بێئەوەی قەتەر بـــە یارمەتیدانی گروپ و 

ڕێكخراوە تیرۆریستییەكانی ناوچەكە
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جێگەی خۆیدا نییە. ڕۆژنامەی )یەنی شەفەق(ی توركی نزیك لە 

ئەردۆگان لە وتارێكدا  نووسیویەتی: ئەم قەیرانەی ئێستا بۆ قەتەر 

خوڵقێنراوە ئامانج لێی لێدانی توركیایە لە ڕیگەی قەتەرەوە، كە 

و  بكەن  دروست  بۆ  قورسی  دارایی  قەیرانی  كێشەو  مەبەستیانە 

تاك و تەریكی بكەن، لە هەمانكاتدا توركیا بوونی )محمد دەحالن(

نەخشە  لە  یەكێك  بە  هەڕەشەو  بە  ئیمارات  لە  فەلەستینی  ی 

داڕێژەرانی كودەتاكەی 15 تەموزی ساڵی 2016ی دەزانێت. ئەم 

لێدوانانەی ئەردۆگان و كەناڵەكانی نزیك لە خۆی ئەو هەواڵ و 

دەنگۆیانە پشتڕاست دەكەنەوە كە قەتەرو توركیا خاڵی هاوبەشیان 

كۆیان  پێكەوە  و  تیرۆریستییەكان  گروپە  كۆمەككردنی  لە  هەیە 

دەكاتەوە . 

شانشینی سعودیەو ئیماراتی عەرەبی یەكگرتوو، دوو هاوپەیمانی 

رۆژهەاڵتی  لە  ئەمەریكان  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  سەرەكی 

ناوەڕاست، ئەوان هەڵمەتێكیان بۆ پەراوێزخستن و گۆشەگیركردنی 

لە  ئەمەریكایە  دیكەی  هاوپەیمانێكی  كە  دەستپێكرد،  قەتەر 

ناوچەكەدا. سعودیەو ئیمارات هۆكاری ئەم بڕیارەیان دەگێڕنەوە 

بۆ پاڵپشتی كردنی قەتەر لە گروپە تیرۆریستی و توندڕەوەكان 

و پێیانوایە كە ئەم  واڵتە هەوڵی نائارامی و ناسەقامگیركردنی 

سەرۆكی  ترامپ،  دۆناڵد  هاوكات  دەدات.  كەنداو  ناوچەی 

رایگەیاند، كە هیوادارە گۆشەگیركردنی  لێدوانێكدا  لە  ئەمەریكا 

لە  تیرۆریزم  دێوەزمەی  بە  كۆتاییهێنان  دەسپێكی  ببێتە  قەتەر 

لە  یەكێك  كە  كاتێكدایە،  لە  ترامپ   لێدوانانەی  ئەم  جیهاندا. 

گەورەترین بنكە ئاسمانییەكانی ئەمەریكا بۆ شەڕی دژ بە داعش 

و تیرۆر لەسەر خاكی قەتەرە.

پەالماردانی  بەرپرسیارێتی  داعش  گۆڕانكارییانە،  ئەم  سەرەڕای 

بینای پەرلەمان و مەزارگەی ئیمام خومەینی لە تاران گرتە ئەستۆی 

خۆی، كە بووە هۆی كوژرانی )17( كەس و برینداربوونی دەیان 

ئێران  پاسدارانی  سوپای  هێرشەدا  ئەو  ئەنجامی  لە  تر.  كەسی 

پەنجەی تاوانی بۆ شانشینی سعودیە ڕاكێشاو بە توندی رەخنەی 

لە حكومەتی ڕیاز گرت. بۆ تێگەیشتنی باشتر لەم هاوكێشەیەو 

لە  پێویستە  ناوچەكە،  گۆڕانكارییەكانی  ڕەوتی  هەڵسەنگاندنی 

لێرەدا ئەم  پرسیارێكی جددی هەڵوەستەیەك بكەین.  ئاستی  لە 

نێوان  لە  گەورەكە  ملمالنێ  و  كێشە  ئایا  ئاراوە:  دێتە  پرسیارە 

كام واڵتانەدایەو سنوری بێ متمانەیی مەزهەبی لە نێوان شیعەو 

سوننەدا تا چ ئەندازەیەك پەیوەندی بە ڕكابەرایەتی و ملمالنێی 

نێوان ئێران و سعودیەوە هەیە؟

لە ڕوانگەی سعودیەو هاوپەیمانانیەوە، ئێران بە دژبەرو دوژمنی 

پلە یەكەم دادەنرێت. ئەو واڵتانە پەیوەندی نێوان قەتەرو كۆماری 

ئامانج و یەكێك لە هۆكارەكانیشی  ئێران-یان كردۆتە  ئیسالمی 

بریتیە لە پەیوەندی چڕو دۆستانەی نێوان دەوحەو ڕیاز لە بواری 

بن زاید و بن سەملان
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ئێران و قەتەر خاوەنداری  تایبەت گاز.  بە  سەرچاوەكانی وزە، 

پانتاییەكی گەورە و هاوبەشی گازن لە ناوچەی كەنداو، هەروەها 

كوێت كە ئێستا نێوانگیری لە نێوان شێخەكانی عەرەب و قەتەردا 

ئێران.  لەگەڵ  هاوبەشە  نەوتی  سەرچاوەی  خاوەنی  دەك��ات، 

هەیە  نزیكی  پەیوەندی  ئیسرائیل  لەگەڵ  قەتەر  لەمەش  جگە 

پەیوەندییەك، كە تووڕەیی و كاردانەوەی توندی الیەنگرانی بیری 

بووە.  بەدواوە  بناژۆخوازەكانی  موسوڵمانە  و  عەرەبیزم(  )پان 

حەماسی  ڕێكخراوی  سەرەكییەكانی  پشتیوانە  لە  یەكێكە  قەتەر 

سعودیەو  میسرو  روانگەی  لە  كە  ڕێكخراوەی  ئەو  فەلەستینی، 

ئیخوان  لەگەڵ  نزیكی  پەیوەندییەكی  ئیسرائیلەوە،  تەنانەت 

موسلمین و ڕێكخراوی قاعیدە هەیە. 

ئەو كاتە كاردانەوەی توندی شێخەكانی عەرەب زیاتر دەردەكەوێت، 

كە ئەم گروپە سوننانە لەالیەن ئێرانی شیعەوە پاڵپشتی و یارمەتی 

ئێران  پاڵپشتیەی  جۆرە  بەم  سەبارەت  واڵتانە  ئەم  دەكرێن. 

ڕەشبینن و وەك سەودایەكی شەیتانیی لێی دەڕوانن. لێپرسراوانی 

شانشینی سعودیە جەخت دەكەنەوە، كە ئێران لە دوای هێرشە 

داڵدەی  ئەمەریكا،  سەر  بۆ  سێبتەمبەر  11ی  تیرۆرستییەكانی 

گەورە بەرپرسان و كەسە ناسراوەكانی ڕێكخراوی قاعیدەی داوە. 

ئەو خەونە ئاڵۆزانەی، كە ئێران بە واڵتانی عەرەبی ناوچەكەوە 

بینیویەتی، سەرەتاكەی دەگەڕێتەوە بۆ ڕووخانی رژێمی پاشایەتی 

لە ئێران لە ساڵی 1979 كاتێك شۆڕشی ئیسالمی بەرپا بوو. ئەم 

خەونانە بە شێوەی جیاواز بەرجەستە بووە. بەپێی بەڵگەنامەكان 

بەر  ساڵ   )10( میسر،  پێشووتری  سەرۆكی  موبارەك،  حوسنی 

بۆ  ئێران  هەڵپەكردنی  و  فراوانخوازی  بە  سەبارەت  ئێستا،  لە 

كۆنتڕۆڵكردن و خستنە ژێر ركێفی واڵتانی عەرەبی لە كەنداو تاكو 

مەغریبی عەرەبی هۆشداری داوە.

درێژەپێدانی  تری  فاكتەرێكی  سوریا،  ناوخۆی  شەڕی  و  قەیران 

ك��ەن��داوەوە،  شێخەكانی  ڕوان��گ��ەی  لە  ملمالنێكانە.  كێشەو 

و  عێراق  لە  ئێران  رۆڵی  فراوانبوونی  و  داعش  سەرهەڵدانی 

سوریا، هاوسەنگی هێزی لە ناوچەكە السەنگ كردووە. بە وتەی 

بااڵی  سەربازی  فەرماندەیەكی  كە  فریحات،  مەحمود  ژەنەراڵ 

و  عێراق  رێگەی  بە  هەوڵیداوە  "ئێران  ڕایگەیاندووە  ئوردونیە 

سوریا پشتێنەیەكی ئەمنی لە نێوان پانتایی خاكی خۆی و تا لوبنان 

لە چەكدارە حوسییەكان،  پشتیوانی  یەمەن و  پێكبێنێت. شەڕی 

سەپاندنی  پێناو  لە  ناوچەیی  ملمالنێی  لە  دیكەیە  نموونەیەكی 

بااڵدەستی هێزە دەستڕۆیشتووەكان. لە یەمەن ئێستا حوسییەكان 

واڵت��ەدا  ئەم  خاكی  لە  بەشێك  لە  شیعە  كەمینەیەكی  وەك 

دەسەاڵتیان بەدەستەوە گرتووە و چەكدارانی قاعیدەش بەشێكی 

تری خاكی یەمەنیان لەژێر كۆنترۆڵدایە. ئێران و سعودیە یەكتر 

بە پڕچەككردن و پاڵپشتی كردنی هێزو الیەنەكانی شەڕی ناوخۆی 

یەمەن تۆمەتبار دەكەن. لێرەدا پرسیارێكی تر دێتە گۆڕێ  ئەمەیە: 

بۆچی لە ئێستادا ئەم دوژمنایەتی و ملمالنێیانە تا دێت زەقترو 

بەرچاوتر دەبێت؟

نیگەرانە  زۆر  سعودیە  شانشینی  ڕاپۆرتەكان،  و  زانیاری  بەپێی 

رێككەوتنێكە،  هەبوونی  هۆكارەكەشی  ناوچەكە،  ئایندەی  لە 

نیسانی  مانگی  لە  توانیویەتی  قەتەر  ڕێككەوتنە  ئەم  بەپێی  كە 

ڕابردوو نزیكەی )30( كەس لە هاواڵتیانی خۆی لە عێراق ئازاد 

ئاشكرا  تەواو  ڕێككەوتنە  ئەم  وردەكارییەكانی  ئەگەرچی  بكات. 

سوریا  جیهادییەكانی  گروپە  و  ئێران  دەوترێت  بەاڵم  نەبووە، 

ئەم  دوای  لە  وەرگرتووە.  سودییان  زۆرترین  ڕێككەوتنەدا  لەم 

رێككەوتنە، حەیدەر عەبادی، سەرۆك وەزیرانی عێراق باسی لە 

دۆزینەوەو دەستبەسەرداگرتنی ژمارەیەك جانتا كردووە، كە بە 

دەرەوەی  وەزیری  ئەگەرچی  بووە.  تێدا  دۆالری  ملیۆن  سەدان 

چەكداریدا  گروپێكی  هیچ  لەگەڵ  كە  ك��ردەوە،  جەختی  قەتەر 

دانوستانیان  عێراق  دەوڵەتی  س��ەروەری  بازنەی  دەرەوەی  لە 

و  لێدوان  بەم  ب��اوەڕی  كات  هیچ  سعودیە  بەاڵم  نەكردووە، 

هاك  بابەتی  دواتر  نییە.  قەتەر  لێپرسراوانی  روونكردنەوانەی 

ئایارو  مانگی  23ی  لە  قەتەر  فەرمی  هەواڵیی  ئاژانسی  كردنی 

لە ساڵی 2014دا وەبەرهێنانی قەتەر لە شانشینی 

یەكگرتووی بەریتانیا بەالیەنی كەمەوە گەیشتە 

)35( ملیار دۆالر، بە جۆرێك لە هەندێك شوێنی 

لەندەنی پایتەخـــت قەتەرییەكان لەناو خانووی 

خۆیـــان، بازاڕی خۆیـــان و شـــوێنی كاركردنیان 

دەمێننەوە، واتا هەموو شتێكیان كڕیوە
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هاتە  قەتەر  بە  پەیوەست  هەستیاری  راپۆرتێكی  ئاشكرابوونی 

ئاراوە، كە تیایدا هاتووە: دوژمنایەتی كردن لەگەڵ ئێران هیچ 

پشتیوانیەكی لۆژیكی تێدا نییە، لە بەرامبەردا میدیاكانی سعودیەو 

توندییان  هەڵوێستی  كاردانەوەو  راپۆرتە  بەم  بەرامبەر  ئیمارات 

نیشاندا. 

فاكتەرێكی دیكەی توندتربوون و هەڵكشانی ملمالنێكان، ویالیەتە 

ئیدارەی  لە  زۆر  سعودیە  شانشینی  ئەمەریكایە.  یەكگرتوەكانی 

بە  نەدەكرد،  پێ  ئەوتۆی  متمانەیەكی  نەبوو  ڕازی  ئۆباما  باراك 

هاوپەیمانی  موبارەك،  حوسنی  ئەمەریكا  ئەوەی  دوای  تایبەتی 

شێخەكانی كەنداوی لە دەسەاڵتی میسر دوورخستەوە و سەبارەت 

ئیتر  رێككەوتن،  گەیشتە  تاران  لەگەڵ  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  بە 

لێرەوە بوو ئەم هەستە لەالی واڵتانی عەرەبی دروستبوو، كە لە 

سیاسەتی دەرەوەو ناوچەیی ئەمەریكادا ئەوان پەراوێز دەخرێن. 

تێكڕای ئەم فاكتەرانە، بوونە هۆی ئەوەی، كە نەوەی سیاسی نوێی 

ریاز بڕیار بدەن تا سیاسەتێكی توندترو كاریگەرتر لە بەرامبەر بە 

ئێران بگرنەبەر. قەتەر یەكێك لە دەركەوتەكانی ئەم گۆڕانكارییە 

سیاسی،  شرۆڤەكارانی  و  چاودێران  لە  كۆمەڵێك  ڕای  بە  بوو. 

سەردانەكەی ئەمدواییەی دۆناڵد ترامپ بۆ سعودیە، هاندەرێكی 

سەرەكی بوو لە هاندانی لەم بێباكیەی كە بەرامبەر بە ئێران و 

قەتەر گرتوویانەتە بەر. 

توندڕەوی  باڵی  لە  ترامپ  دۆناڵد  ئەمەریكا  سەرۆكی  پێشوازی 

كە  ت���اران  ب��ۆ  پەیامێكە  هەڵگری  سعودیە،  ل��ە  دەس��ەاڵت��دار 

گۆڕانكارییەكانی ئێران، بە تایبەتی هەڵبژاردنەوەی حەسەن رۆحانی 

بۆ پۆستی سەرۆك كۆماری ئێران، هیچ جۆرە كاریگەرییەكی لەسەر 

بە  ترامپ  نابێت.  ئەمەریكاو سەرۆكەكەی  ئیدارەی  سیاسەتەكانی 

ئاراستەی حكومەتی  ڕوونی لە كۆبوونەوەكەی ڕیاز ئەم پەیامەی 

تاران كردو ئێرانی بە پشتیوانی سەرەكی تیرۆریزم و نائارامی لە 

 2017 7ی حوزەیرانی  ڕۆژی  قەڵەم. هێرشەكەی  دایە  ناوچەكەدا 

دواتر  كە  ت��اران،  لە  خومەینی  مەزارگەی  و  پەرلەمان  سەر  بۆ 

ڕێكخراوی داعش بەرپرسارێتیەكەی گرتە ئەستۆ، بۆ خۆی هێرشێكی 

لە  شیعە  دەوڵەتی  گەورەترین  هێماكانی  سەر  بۆ  بوو  ئامانجدار 

جیهاندا، بەاڵم تاران پێیوایە كە ئەم هێرشە ڕاستەوخۆ دوا بەدوای 

سەردانەكەی ترامپ بۆ شانشینی سعودیە ئەنجام دراو پەیوەندی 

واڵتانی  سەرانی  لەگەڵ  ئەمەریكا  سەرۆكی  كۆبوونەوەكانی  بە 

عەرەبی و سعودیەوە هەیە. لە ڕاستیدا ئەم لێدوان و تێڕوانینەی 

دەسەاڵتدارانی ئێران مەترسیدارە و ئاماژەیە بۆ خۆشكردنی ئاگری 

شەڕو ملمالنێكان و دەبێت چاوەڕێی خراپتری لێ  بكەین.

سەرچاوەكان: 
 NewsAir،  euronews،bbcarabic، arabic.rt، www.

snurmedia
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