
پرۆژه ی كتێبه  سیاسیه  تازه  وه رگێڕدراوه كانی 
ده زگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینه وه 

 

نوێــی  دانســقه ی  كتێبێكــی  چه نــد  لێكۆڵێنــه وه   فكــرو  بــۆ  ئایدیــا  ده زگای 
ویالیه تــه   سیاســه تی  نزیكــی  مێژوویه كــی  باســی  كــه   به چاپگه یانــدووه ، 
قه یرانــه   به ڕێوه بردنــی  لــه   ده كــه ن  ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی 
نێوده وڵه تییــه كان و كاریگــه ری نوانــدن له ســه ر ده وڵه تــان و ڕژێمــه كان لــه  
ڕوانگــه ی پارێزگاریكــردن لــه  به رژه وه ندییــه  بااڵكانــی ئه مه ریــكاوه . لێــره دا 
مێژوویــی،  ڕووداوه   و  نــاوه رۆك  باســی  هه وڵمانــداوه   كورتــی  بــه   كه مێــك 
سیاســی، دیپلۆماســی و ســه ربازییه كان بكه یــن، كــه  نووســه رانی هه ریه كــه  
ــه  خســتنه ڕووی  ــه  تێروته ســه لی باســیان لێــوه  كــردووه ، جگــه  ل ــه  ب ــه م كتێبان ل
ــه ی  ــه و واڵتان ــه ك ل ــه ره كییه كانی هه ری ــه  س ــه ر و ڕۆڵبین ــه ركرده كان و كاراكت س
بــه م  نزیكــدا  ئاینــده ی  لــه   كــه   كتێبــه كان،  ســه ره كی  بابه تــی  كراونه تــه  

باڵوده كرێنــه وه. و  چــاپ  خــواره وه   ناونیشــانانه ی 
1. ئه مه ریكا چۆن دۆسته كانی ده فرۆشێت. 

2. هاوای تا عێراق؛ سەدەیەک ڕووخاندنی حكومەتەكان لەالیەن ئەمەریکاوە.
3. یاداشته كانی هیالری كلینتۆن »بژارده  قورسه كان«. 



ئه مه ریكا چۆن دۆسته كانی ده فرۆشێت؟
ستراتیژی سته می ئه مه ریكا له  مێژوودا

هیچ دۆستایه تیه ك به رده وام نابێت، هیچ 
هاوپه یمانێتیه ك تا سه ر نابێت

وه رگێڕانیمجدی كامل
 سابیر عه بدوڵاڵ كه ریم
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ئایدیا دیپلۆماتیك

بێگومان هیچ دۆستایه تیه ك له گه ڵ هه ر كه سێكدا به رده وام 
نابێت.. نابێت، هیچ وه فادارییه ك بۆ هه ر كه سێك به رده وام 
له گه ڵ  مامه ڵه كردنی  له   ئه مه ریكا  سیاسی  لۆژیكی  ئه مه یه  
ڕژێمه  ده سه اڵتداره كان له  هه ر كات و شوێنێك. ئه م لۆژیكی 
تیایدا  چونكه   ناكات،  هه اڵوێرد  كه سێك  هیچ  غه دركردنه ش 
نابێته وه . هه مووان  جێگه ی هیچ هاوپه یمانێك یان درستێك 
وه كیه كن، تاكه  پێوه ر به  ته نها به رژه وه ندییه . له م لۆژیكه ی 
ئه مه ریكادا هیچ شوێنێك بۆ ئاكار یان )ئه خالق( بوونی نییه ، 
هه روه ها هیچ شوێنێك بۆ مافه كانی دۆستایه تی بوونی نییه ، 
له  كۆتاییدا هیچ پاداشتێك بۆ دۆست یان هاوپه یمان نییه ، كه  خۆی له  پێناو »مامه  
سام«دا ده فه وتێنێت، هه روه ك هیچ شوێنێك بۆ مافه كانی مرۆڤ یان هه ر ده سته واژه و 

ده ربڕینی تر نییه ، كه  واتایه كی په یوه ندیدار به  »مرۆڤایه تی« ببه خشێت. 
له   ئه مه ریكا   یه كگرتووه كانی  ویالیه ته  درێژی  دوورو  سه ره ڕای  كه   ئه وه یه ،  سه یر 
ده سه اڵتداره كانیدا،  هاوپه یمانه كانه   و  دۆسته كانی  له گه ڵ  كردن  ناپاكی  بواری 
هه روه ها ده ستبه رداربوون لێیان له  دوای ته واوبوونی هێزو توانایان به  هه ڵسانیان 
به  ڕۆڵه كانیان، یاخود كه مبوونه وه ی هێزو پێگه یان له به رده م هێزه  ئۆپۆزسیۆنه كاندا، 
یان ده ركه وتنی ئه ڵته رناتیڤێك، كه  بتوانێت خزمه تێكی زیاتر پێشكه ش بكات، یان 
»هه ڵبژاردن«   جه ماوه رییه وه  پێگه ی  ڕووی  له   ئه ڵته رناتیڤ  هێزی  كه   كاتێكدا  له  
پشت  ئه ڵته رناتیڤدا  تری  هێزێكی  به رژه وه ندی  له   بۆیه   ده بێت،  زاڵ  به سه رییاندا 
له وان ده كات. ئه وه ی به مدواییانه  له  پاكستان له  به رامبه ر ژه نراڵ په رویز موشه ڕه ف( 
دوایین  بوو،  ده ستبه رداری  بێبه زه ییانه   شێوه یه كی  به   ئه مه ریكا  كاتێك  ڕوویدا، 

زنجیره یه  له  زنجیره كانی ناپاكی ئه مه ریكا له گه ڵ دۆست و هاوپه یمانه كانیدا. 

مجدی كامل

ده ستپێك 
ئه مه ریكــی  »تایــم«ی  گۆڤــاری  ژماره كانــی  به رگــی 

ده دات.  تڕوكردنانــه   و  تێكــردن  پشــت  ئــه و  گه واهــی 

ــی  ــه ر به رگ ــڕه وای س ــی فه رمان ــه و بابه ت ــه  وێن ــی ك ده بین

له بــه ر  كاتێــك  جیــاوازن،  یه كــری  لــه   زۆر  گۆڤاره كــه  

ــه ی ســه ر  ــه اڵم وێنه ك ــووه  فریشــته، ب چــاوی واشــنتۆن بب

ده گۆڕدرێــت  كاتێــك  له وه یــر  جیــاوازه   زۆر  به رگه كــه  

ــۆ  ــی ب ــوون و باس ــه دا به دواداچ ــه م كتێب ــه یتان. ل ــۆ ش ب

)په روێــز  پاكســتان  پێشــووی  ســه رۆكی  ئه زموونــی 

ئێــران )محه مــه د  موشــه ڕە ف( و ئه زموونه كانــی شــای 

ــد  ــن )فردینان ــه وی(، ســه رۆكی پێشــووتری فلیپی ڕە زا په هل

)مانوێــل  په نه مــا  پێشــووتری  ســه رۆكی  ماركــۆس(، 

ــراق )ســه دام حســێن(،  ــگا(، ســه رۆكی پێشــووتری عێ نۆرێ

ــیڤه رنادزه( ،  ــدوارد د ش ــا )ئی ــووتری جۆرجی ــه رۆكی پێش س

)ســوهارتۆ(،  ئه نده نوســیا  پێشــووتری  ســه رۆكی 

پێشــووتری  ســه رۆكی  )پینۆشــیه( ،  چیللــی  دیكتاتــۆری 

ــۆ  ــۆ )مۆبۆت ــووتری كۆنگ ــه رۆكی پێش ــتا(، س ــا )پاتێس كوب

پاكســتان  پێشــووی  وه زیرانــی  ســه رۆك  سیسیســیكۆ(، 

)بێنازیــر بۆتــۆ(، ســه رۆكی پێشــووتری هاییتــی )جــان 

ــكه ر  ــتان )عه س ــووتری قرغیزس ــه رۆكی پێش ــتید(، س ئه رس

ــه و ســه ركردانه  ده كه یــن.  ئاكاییــف( و چه ندانــی تریــش ل
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په روێز موشه ڕه ف
شه قازلله یه ك هه مووان پێشبینیان 

ده كرد، ته نها خۆی نه بێت!
خزمه تــكارو  كه ســێكی  منوونــه ی  موشــه ڕە ف  په روێــز 

گوێڕایــه ڵ بــوو، ئه مه ریــكا فه رمانــی پێده كــرد ئه ویــش 

گوێڕایه ڵــی بــوو، داوای لێكــرا ده روازه كانــی واڵته كــه ی 

ســه ربازه كانی  و  هه واڵگــری  پیاوانــی  له بــه رده م 

ئه مه ریــكادا بكاتــه وه  و كــردی، داوای لێكده كــرا هــه ر 

كه ســێك ڕاده ســت بــكات، كــه  بــه الی ئه مه ریــكاوه  گرنــگ 

ــی  ــت، ئه وه ش ــش بێ ــه ر گومانلێكراوی ــه ت ئه گ ــوو، ته نان ب

كــرد. ئه مه ریــكا فه رمانــی پێكــرد بــه  گه رمــی ده ســت 

بخاتــه  ناوده ســتی ئارێــل شــارۆن، كــردی. په یوه نــدی 

پاشــكۆیه كی  وه ك  ئه مه ریــكاوه   بــه   موشــه ڕه ف 

و  هاوپه یامنه كانــی  جوواڵنه وه كانــی  هه مــوو  الواز 

ــه اڵم گرنگــی  ــرد، ب ــووڕە  ك ــدا ت ــه  واڵته كه ی ئۆپۆزســیۆنی ل

ته نگه تاوییــان  گه له كــه ی  ئاپــۆرای  كاتێــك  پێنــه دان. 

ــدا  ــاكات، بڕیاری ــری لێن ــوپا به رگ ــرد س ــتی ك ــردو هه س ك

له ســه ر  گــره وی  موشــه ڕە ف  بكێشــێته وه .  ده ســتله كار 

پشــتیوانی ئه مه ریكییــه كان لــه  خــۆی كــرد، چاوه ڕێــی 

ده كــرد پاداشــت بكرێــت، بــڕوای وابــوو واشــنتۆن لــه  

ئامێــزی بگرێــت و پارێــزگاری لێبــكات. هیــوای ده خواســت 

بــۆ  په ناگــه ی  و  پشــت  ئه مه ریكییــه كان  لــه الی 

ــژ  ــی دوورو درێ ــه وه ی ماوه یه ك ــت دوایئ ــته به ر بكرێ ده س

ــوو،  ــه اڵتدا ب ــی ده س ــه  ترۆپك ــك ل ــردن، كاتێ ــی ك خزمه ت

ــكا  ــی ئه مه ری ــاندنی زلله یه ك ــدا وه ش ــه وه ی ڕووی ــه اڵم ئ ب

بــوو لــه  ده مووچــاوی، كــه  به پێــی قاعیــده  هه مــووان 

پێشــبینیان ده كــرد، ته نهــا خــۆی نه بێــت. 

په روێــز موشــه ڕە ف پاكســتانی كــرده  باخچــه ی پشــته وه  بۆ 

ــێتانه كه ی  ــه ڕە  سه رش ــكاو ش ــری ئه مه ری ــی هه واڵگ ئاژانس

ــبه خت  ــه ی خۆش ــه وه ی واڵته ك ــۆ ئ ــزم، ب ــه  دژی تیرۆری ل

نه بێــت بــه  ســه قامگیری سیاســی و تــه واوی ئازادییه كــه ی 

بــه   له ده ســتبدات،  چاره نووسســازدا  بڕیاردانــی  لــه  

ــه و  ــان ئ ــۆ ی ــی ناوخ ــه  كاروباره كان ــه باره ت ب ــی س تایبه ت

هه یــه ،  دراوســێكانیه وه   بــه   په یوه ندییــان  بڕیارانــه ی 

تایبه تــی،  شــێوه یه كی   بــه  ئه فغانســتان  و  هندســتان 

سیاســه تی  له ســه ر  گــره وی  گشــتی  بــه   دوایئــه وه ی 

ــه ره ب و  ــه  دژی ع ــه  ل ــرد، ك ــوش ك ــۆرج ب ــه ی ج گه مژان

ــوو. ســه رۆكی پێشــووی پاكســتان 9 ســاڵی  موســوڵامنان ب

ــی  ــی ده وڵه ت ــه  خومه ت ــه  ل ــی كوێران ــۆش و خرۆش ــه  ج ب

»مامــه  ســام«دا به ســه ر بــرد، خــۆی كــرده  دژی خواســتی 

زۆرینــه ی هــه ره زۆری ڕۆڵه كانــی گه له كــه ی. موشــه ڕف 

بــووه  ســه ری ڕمێكــی ژە هــراوی لــه  دژی ده وڵه تــان و 

ــه   ــتان، ك ــه  وه ك ئه فغانس ــۆ منوون ــوڵامن، ب ــی موس گه الن

له گــه ڵ  ناحه زیه كــی  لــه  ڕابــردوودا هیــچ ملمالنــێ و 

ــه و  ــی ل ــۆره  چاوتێبڕینێك ــچ ج ــان هی ــوو، ی ــتان نه ب پاكس

واڵتــه دا نه بــوو.

شــێوه یه كی  بــه   پاكســتان  ســه رۆكی  كۆتاییــدا  لــه  

دوایئــه وه ی  له كاركێشــایه وه ،  ده ســتی  شــه رمهێنانه  

ڕێگه یه كــی  هیــچ  بــوو،  دژی  لــه   پاكســتان  هه مــوو 

و  هــات  ڕۆڵــی  بــه   كۆتایــی  نه مــاو  له به رده مــدا 

بــه الی  چونكــه   تێكــرد،  پشــتیان  ئه مه ریكییــه كان 

ڕۆڵــی  هه مــان  ئه وانــه ی  هه میشــه   وه ك  ئه وانــه وه  

موشــه ڕەف ده گێــڕن، هیــچ نیــن ته نهــا ئامرازێــك نه بێــت، 

ــۆ یــه ك جــار بــه كاری ده هێنــن، وه ك الی خۆشــامن  كــه  ب

جــار  یــه ك  بــۆ  ته نهــا  شــقارته »  »ده نكــه   ده وترێــت 

به كارهێــراو  ئه ویــش  ده ســووتێت،  و  به كارده هێرێــت 

ســووتاو كۆتایــی پێهــات!. 

پاكســتانی جێهێشــت،  په روێــز موشــه ڕە ف ده ســه اڵتی 

ــه   ــه  هاوپه یامن ــه ی، ك ــه و بڕوای ــته  ئ ــه وه ی گه یش دوای ئ

ــرد،  ــتیان تێك ــوون و پش ــتبه رداری ب ــه كان ده س ئه مه ریكیی

ئه گــه ر وا نه بوایــا بیریشــی لــه  ده ســتله كار كێشــانه وه  

تــا  ئــه وه ی  بــۆ  داده ڕشــت  پالنــی  به ڵكــو  نه ده كــرد، 

بــكات.  پاكســتان  حوكمــی  داهاتــوو  زۆری  ســااڵنێكی 

لێــره دا تێبینیه كــی گرنــگ هه یــه ، كــه  پشــت تێكــردن 

مــه رج نییــه  لــه  مــاوه ی ســاڵێك یــان دوو ســاڵدا ڕووبــدات، 

لــه  دوای چه ندیــن  به ڵكــو پشــت تێكردنــی ترســێنه ر 
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ده یــه  لــه  هاوپه یامنێتــی و دۆســتایه تی ده بێــت. 

كــه   ئــه وه ی  له ســه ر  كۆكــن  چاودێــران  زۆربــه ی 

هه ڵبژاردنــی په رله مانــی ســاڵی 2008 بــوو كۆتایــی بــه  

ــه   ــه و هه ڵبژاردن ــه  ئ ــا، چونك ــه ڕە ف هێن ــه اڵتی موش ده س

ــه وه ی سیاســه ته كانی  ــۆ ڕه تكردن ــوو ب وه ك ڕاپرســیه ك واب

زۆربــه ی ســه ركرده  سیاســییه   ته واوه تــی، چونكــه   بــه  

سیاســی  گۆڕه پانــی  لــه   موشــه ڕه ف  پشــتیوانه كانی 

نه بــوون  ســه ركه وتوو  كــه   ئــه وه ی  دوای  ده رچــوون 

په رله مــان،  له نــاو  كروســی  به ده ســتهێنانی  لــه  

له گــه ڵ  پێكه وه ژیــان  كــران  ناچــار  كاته شــه وه   لــه و 

ئۆپۆزســیۆنی  هاوپه یامنــی  لــه   پێكهێــراو  حكومه تــی 

پێشــوودا هه ڵببژێــرن. هه روه هــا هه ڵكشــانێك هه بــوو 

ــوان موشــه ڕه ف و  ــه  نێ ــه وه ی سیاســی ل ــه  به ره نگاربوون ل

حزبــه  ئیســالمییه كانی ئۆپۆزســیۆن لــه  دوای داخســتنی 

ســوور  موگه وتــی  قه یرانــی  و  دینییــه كان  قوتابخانــه  

واشــنتۆن  له گــه ڵ  هاوپه یامنــی  به رده وامبوونــی  و 

لــه  چوارچێــوه ی شــه ڕی دژی بــه  تیرۆریــزم، ئه مــه ش 

ڕیــزی  بــه   گــه وره ی  زیانــی  پێكــه وه   ئه نجامــدا  لــه  

پاكســتان  ســه ربازییه كانی  هێــزه   و  مه ده نییــه كان 

ــه وه ی  ــه و دۆخــه دا  بزووتن ــایه ی ئ ــه  س ــو ل ــد، به ڵك گه یان

تاڵیبانــی پاكســتان له ســه ر شــێوازی تاڵیبانــی ئه فغانســتان 

ســوپای  وایكــرد  پێشــوو  گۆڕانكارییه كانــی  دروســتبوو. 

پاكســتان هۆشــیار بێــت بــه وه ی، كــه  مه ســه له كان لــه  

به رده وامبوونیشــی  ده رچــووه و  موشــه ڕە ف  ده ســتی 

و  واڵت  خاكــی  یه كپارچه یــی  ســه ر  بــۆ  هه ڕه شــه یه  

ده چێتــه  خزمه تــی هندســتان، كــه  خراپریــن دوژمنه كانــی 

پاكســتانه، ســه ره ڕای ئــه وه ی كــه   ئیــداره ی ئه مه ریــكا بــه  

ــه وه ی موشــه ڕە ف وه ك ســه رۆكی  درێژایــی ســاڵه كانی مان

ده وڵــه ت پشــوودرێژ بــوو . 

په روێز موشه ڕه ف
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شای ئێران و به سه رهاتی »كورسی 
سه رتاش«ی ئه مه ریكا !!

ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا خاوەنــی بەهێزتریــن 

ــا،  ــی ســه رده م ش ــەڵ ئێران ــوو لەگ ــدی ســراتیژی ب پەیوەن

ــە دوای دەرچوونــی شــا محەمــەد ڕەزا پەهلــەوی  بــەاڵم ل

ــد  ــەر چەن ــكات، لەب ــوو پێشــوازی لێب ــران ڕازی نەب ــە ئێ ل

ــی  ــی نەتەوەی ــە ئاسایش ــان ب ــرا »زی ــە دەوت ــك ك هۆكارێ

ئەمەریــكا دەگەیەنێــت«. ئەمەریــكا دۆســتی هەمیشــەیی 

بەرژەوەنــدی  بەڵكــو  نییــە،  هەمیشــەیی  دوژمنــی  و 

هەمیشــەیی هەیــە، بــەاڵم ئیرسائیــل كــە لــە خوۆرهەاڵتــی 

لــە جەمســەرەكانی  یەكێــك  نوێنەرایەتــی  ناوەڕاســت  

بەرژەوەندخــوازی ئەمەریــكا دەكات لــە دەرەوەی ئــەم 

هاوكێشــەدایە لــە پێنــاو هەڵمژینــی هێــز و توانای سیاســی 

ــالمیدا.  ــی – ئیس ــری عەرەب ــەربازی و فك و س

ســەیر لەوەدایــە، كــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا 

ــەڵ  ــوو لەگ ــراتیژی ب ــدی س ــن پەیوەن ــی بەهێزتری خاوەن

ئێــران، بــەاڵم لــە دوای دەرچوونــی شــا محەمــەد ڕەزا 

پەهلــەوی لــە ئێــران ڕازی نەبــوو پێشــوازی لێبــكات، 

لەبــەر چەنــد هۆكارێــك كــە دەوتــرا »زیــان بــە ئاسایشــی 

ــتی  ــكا دۆس ــت«. ئەمەری ــكا دەگەیەنێ ــی ئەمەری نەتەوەی

بەڵكــو  نییــە،  هەمیشــەیی  دوژمنــی  و  هەمیشــەیی 

ــە  ــل ك ــەاڵم ئیرسائی ــە، ب ــەیی هەی ــدی هەمیش بەرژەوەن

لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت  نوێنەرایەتــی یەكێــك لــە 

دەكات  ئەمەریــكا  بەرژەوەندخــوازی  جەمســەرەكانی 

ــی  ــاو هەڵمژین ــە پێن ــەدایە ل ــەم هاوكێش ــە دەرەوەی ئ ل

ــی –  ــری عەرەب ــەربازی و فك ــی و س ــای سیاس ــزو توان هێ

ئیســالمیدا.

ــته كانی  ــه  یاداش ــه  ل ــه  بریتیی ــا«، ك ــن و ش ــی »م ــه  كتێب ل

پاشــایه تی،  كۆشــكی  وه زیــری  عه لــه م(،  )ئه ســه د 

باســی ســاڵه كان یــان مانگه كانــی كۆتایــی ده ســه اڵتی 

شاهه نشــایی »ئاریــا میهــری«، واتــا پاشــای پاشــاكانی 

گــه وره ی ئارییــه كان بخوێنــه ره وه. شــای ئێــران لــه  دواییــن 

ڕۆژە كانــی شــتێكی ســه یر ڕوویــدا، بــۆ ئــه وه ی لــه وه  

تێبگه یــن كــه  ڕوویــدا بیهێنــه ره  بیــری خــۆت ببینــه  ماســیه  

بچووكــه كان چــی ده كــه ن بــۆ ئــه وه ی لــه  چنگــی ماســیه  

گــه وره كان هه ڵبێــن، ئاوه كــه  لێــڵ ده كــه ن و له نــاو لێڵــی و 

ناڕوونیــدا خۆیــان بــزر ده كــه ن. لــه  حاڵه تــی شــای ئێرانــدا، 

ماســیه  گه وره كــه  ئاوه كــه ی لێــڵ كــرد بــۆ ئــه وه ی ماســیه  

ده رچه یــه ك  یــان  په ناگه یــه ك  نه توانــن  بچووكــه كان 

گه وره كــه   ماســیه   كه ڵبــه ی  ده ســت  لــه   بــۆ هه اڵتــن 

ئه مه ریكایــه ! گه وره یــه ش  ماســیه   ئــه و  نه دۆزنــه وه ، 

دابڕانێــك  و  ده ســه اڵت  لــه   شــڵه ژانێك  ئێــران  له نــاو 

لــه نێــوان  گــه ل و مه الكانــدا ڕوویــدا، جگــه  له مــه ش 

ــوم(،  ــاری )ق ــه ت ش ــوو، ته نان ــاو بڕاب ــاو ئ ــه زووی كاره ب ت

كــه  واڵتــی خومه ینــی بــوو، ڕۆژانێــك بــوو به ده ســت 

بڕانــی كاره بــاو ئــاوه وه  گیــری خواردبــوو. كێشــه و گرفــت 

ــی كێشــه و  ــوو. دیاترترین ــوان هه مــوو الیه كــدا هه ب ــه  نێ ل

فڕۆكــه ی  خزمه تــی  كــێ  بــوو:  ئه مانــه   ناكۆكییــه كان 

ئیمپراتۆریــی  فڕۆكه وانــی  هێــزی  ده كات؟  ئیمپراتــۆر 

پــرۆل  نرخــی  ئێــران؟  فڕۆكه وانــی  كۆمپانیــای  یــان 

ــارد  ــكا ڕیچ ــه رۆكی ئه مه ری ــه وه ش س ــش ئ ــۆوه ، پێ به رزب

ــدی نیشــاندا له ســه ر فرشــتنی فڕۆكــه ی  نیكســۆن ڕە زامه ن

ــا  ــۆن دۆالر، وات ــه زاران ملی ــه  ه ــران ب ــه  ئێ ــكه وتوو ب پێش

بایــی  هه مــوو ئــه و پاره یــه ی كــه  هه یانبــوو. 

لەبــەردەم  بریژنســكی  زبیگینیــۆ  1977دا،  ســاڵی  لــە 

هەمووانــدا ڕای خــۆی ئاشــكرا كــردو ووتــی: پابەندێتــی بــە 

ــكی  ــتی. بریژنس ــە دژی كۆمۆنیس ــە ل ــالمەوە قەاڵیەك ئیس

ــە  ــۆرك تایمــز( ل ــدا لەگــەڵ ڕۆژنامــەی )نیوی ــە دیدارێكی ل

ــنتۆن  ــد: »واش ــران ڕایگەیان ــی ئێ ــی شۆڕش دوای بەرپابوون

پێشــوازی لــەو هێــزە ئیســالمیە دەكات، كە لــە خۆرهەاڵتی 

ئایدۆلۆژیەتێكــە  چونكــە  ســەریهەڵداوە،  ناوەڕاســت 

ملمالنــێ  لەگــەڵ ئــەو هێزانــەدا ناوچــەی خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســت دەكات، كــە لەوانەیــە ببنــە پشــتیوانی یەكێتــی 

ــۆڤێت«.  س

بەردەســت  زانیــاری  كۆمەڵێــك  كــە  ســەملێرا،  ئــەوە 

ــت  ــی بەردەس ــی خومەین ــت و نیازەكان ــارەی رسوش دەرب
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بــوو، كتێبەكانــی لەنــاو كتێبخانەكانی ئەمەریكا بەردەســت 

بــوون، زۆرێكیــش لــە توێــژەرە ئەمەریكییــەكان بــە باشــی 

شــارەزای تێڕوانیــن و بۆچوونەكانــی بــوون. پرۆفیســۆر 

ــی  ــۆی شــیكاگۆی، گفتووگۆیەك ــە زانك ــس( ل ــن زۆن )مارفی

دوورو درێــژی لەگــەڵ خومەینــی ئەنجامــداو لــە دوای 

ماوەیەكــی كــورت لــەو دیــدارە، ووردەكارییەكانــی بــۆ 

دەرەوەی  وەزارەتــی  لێپررساوانــی  لــە  زۆر  ژمارەیەكــی 

كــە  زانكۆیــە،  مامۆســتای  ئــەم  گواســتەوە.  ئەمەریــكا 

ئەندازیــاری شــەڕی ســایكۆلۆژی دژ بــە »شــای ئێــران« بوو 

ــەردەم  ــەوە، لەب ــەری شــا دۆزیی ــە بەرامب دواجــار خــۆی ل

كەســێكی توونــد تــا ئاســتێكی زۆر. ســەرەڕای ئەمانــە لــە 

دوای نیشــتەجێبوونی خومەینــی لــە ڤێــال بچووكەكــەی لــە 

ــدی  ــر پەیوەن ــس، ئی ــاتۆ«ی پاری ــۆ ش ــل ل ــی »نۆڤ گەڕەك

درووســتكرد،  ڕاگەیاندنەكانــدا  و  تەلەفیزیــۆن  لەگــەڵ 

ــەن دەزگای  ــی لەالی ــە بەردەوام ــدا ب ــە هەمانكات ــەاڵم ل ب

هەواڵگــری ناوەنــدی ئەمەریــكاوە چاودێــری دەكــرا، دوای 

ئــەوەی هەواڵگــری ئەمەریــكا ماڵێكــی لــە نزیــك ڤێالكــەی 

باڵیۆزخانــەی  ئەندامانــی  و  گــرت  بەكــرێ   خومەینــی 

لەگــەڵ  داڕێژراوییــان  بەرنامــە  پەیوەنــدی  ئەمەریــكا 

نزیكریــن ڕاوێژكارەكانــی خومەینــی وەك )بەنــی ســەدر( 

و )ســادق قوتــب زادە( و )ئیرباهیــم یــەزدی( درووســتكرد. 

ئەحمــەد مەهابــە، دواییــن كۆنســوڵی میــرسی لــە ئێــران لە 

كتێبــی »ئێــران لــە نێــوان تــاج و عەمامــەدا« ســەبارەت بــە 

ڕۆڵــی ئەمەریــكا لــە لەناوبردنــی گەورەتریــن هاوپەیامنــی 

»كاتێــك  نووســیویەتی:  نــوێ ،  مێــژووی  لــە  واشــنتۆن 

ــووری  ــە باش ــەی دەژی ل ــە مەنفاك ــی ل ــا خومەین ئایەتوڵ

عێــراق لــە نێــوان نەجــەف و كەربــەال لەژێــر ســایەی 

پارێــزگاری ڕژێمــی لەناوچــووی عێــراق، منوونــەی ئارامــی 

ئەندازەیــەی،  ئــەو  تــا  بــوو  پێكەوەژیــان  و  ئاشــتی  و 

خەڵوەتگــە  لەنــاو  عێــراق  لەناوچــووی  ڕژێمــی  كــە 

ــەدام  ــە س ــدا ك ــە كاتێك ــوو، ل ــدا وازی لێهێناب بێدەنگەكەی

حســێن ســەری پیاوانــی شــیعەی عێراقــی دەبــڕی، كــە دژی 

ڕژێمەكــەی بــوون. ئێرانــی شــا لــە ســەرەتای ســاڵی 1979 

ــزو  ــوو هێ ــەن هەم ــرت لەالی ــز دایگ ــاندانی بەهێ خۆپیش

الیەنەكانــی ئێرانــەوە لــە فــارس، كــورد، ئازەرییــەكان، 

توركامنــەكان، بلــوچ، عــەرەب و ئەرمەنــەكان. ڕژێمــی 

شاهەنشــا فشــاری خســتبووە ســەر ڕژێمــی پێشــووی 

لــە  خومەینــی  ئایەتوڵــا  دەرپەڕاندنــی  بــۆ  عێــراق 

عێــراق، چونكــە ڕژێمــی شاهەنشــا پەیوەندییەكــی باشــی 

هەبــوو لەگــەڵ ڕژێمــی بەعســی عێــراق لــە چوارچێــوەی 

ڕێككەوتننامــەی جەزائیــری ســاڵی 1975، كــە بــە هۆیــەوە 

ــا  ــە ســاڵی 1961 ت ــە ل ــا، ك ــورد هەرەســی هێن شۆڕشــی ك

شا محه مه د په هله وی و فه ره ح دیبا
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ــی  ــە ســەركردایەتی خوالێخۆشــبوو مســتەفا بارزان 1975 ب

ــراق  ــە عێ ــی ل ــە ســاڵی 1978دا خومەین ــوو. ل ــەردەوام ب ب

دەركــراو بــەرەو فەڕەنســا ڕۆیشــت، لەوێــوە ئایەتوڵــا 

خومەینــی فەرمانیــدەدا بــۆ ڕێكخســتنی خۆپیشــاندنەكان 

ــەی  ــەاڵتی تاكڕەوان ــە دژی دەس ــەڕ ل ــی ش ــی تەپڵ و لێدان

ــەوی.  ــەد ڕەزا پەهل ــا محەم ش

خومەینــی كاســێتی تۆماركــراوی بــە دەنگــی خــۆی ڕەوانــە 

ــە  ــران ب ــاوەری ئێ ــی جەم ــتی هاندان ــە مەبەس ــرد ب دەك

هەمــوو چیــن و توێــژو پێكهاتەو ئاراســتە سیاســییەكانیەوە 

ڕژێمەكــەی  و  البربێــت  لەســەركار  شــا  ئــەوەی  بــۆ 

بڕووخێرێــت. خومەینــی ڕێگەیەكــی ســەركەوتووانەی بــۆ 

ــە  ــر خێوەت ــۆ ژێ ــران ب ــاوەری ئێ ــكردنی جەم كەمەندكێش

دینییەكــەی بەكارهێنــا، ئەویــش بریتــی بــوو لــە شــێوازی 

ســەیر  بەڕێوەیــە.  ئــازادی  كــە  بــەوەی  باوەڕپێهێنــان 

ئەمەریــكا  یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە  كــە  لەوەدایــە، 

ــەڵ  ــوو لەگ ــراتیژی ب ــدی س ــن پەیوەن ــی بەهێزتری خاوەن

ئێــران، بــەاڵم لــە دوای دەرچوونــی شــا محەمــەد ڕەزا 

پەهلــەوی لــە ئێــران ڕازی نەبــوو پێشــوازی لێبــكات، 

لەبــەر چەنــد هۆكارێــك كــە دەوتــرا »زیــان بــە ئاسایشــی 

ــتی  ــكا دۆس ــت«. ئەمەری ــكا دەگەیەنێ ــی ئەمەری نەتەوەی

بەڵكــو  نییــە،  هەمیشــەیی  دوژمنــی  و  هەمیشــەیی 

ــە  ــل ك ــەاڵم ئیرسائی ــە، ب ــەیی هەی ــدی هەمیش بەرژەوەن

لــە خوۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت نوێنەرایەتــی یەكێــك لــە 

دەكات  ئەمەریــكا  بەرژەوەندخــوازی  جەمســەرەكانی 

ــی  ــاو هەڵمژین ــە پێن ــەدایە ل ــەم هاوكێش ــە دەرەوەی ئ ل

ــی –  ــری عەرەب ــەربازی و فك ــی و س ــای سیاس ــزو توان هێ

ئیســالمیدا. 

ــدا  ــە جیهان ــییەكان ل ــیە سیاس ــكاوە كورس ــەالی ئەمەری ب

ــە، ئەگــەر موشــەتەریەك  وەكــو كورســی سەرتاشــخانە وای

كاری تــەواو بــوو ســەرەی موشــتەریەكی تــر دێــت. ڕۆڵــی 

لــە ســاڵی 1953وە  بــە ڕوونــی  ئێــران  لــە  ئەمەریــكا 

دەســتی پێكــرد، ئــەوەش لــە دوای دەســتێوەردانی بــۆ 

ســەرۆك  دژی  لــە  كودەتایــەك  بــۆ  ئامادەســازیكردن 

وەزیرانــی ئێــران )محەمــەد موســەدەق(، كــە هەســتا بــە 

ــی  ــران و پچڕاندن ــی ئێ ــازی نەوت ــی پیشەس ــی كردن خۆماڵ

پەیوەندییــە سیاســییەكانی نێــوان ئێــران و بەریتانیــای لــەو 

ســەردەمەدا ڕاگەیانــد. بــە گەڕانــەوەی شــا بــۆ دەســەاڵت، 

ــەاڵم پێگــەی  ــوو، ب ــز ب ــران بەهێ ــە ئێ ــكا ل پێگــەی ئەمەری

هاوتــا بەریتانیەكــەی الواز بــوو. شــای ئێــران پێیوابــوو 

یەكگرتووەكانــە،  ویالیەتــە  قــەرزاری  حكومەتەكــەی 

ــكا  ــران – ئەمەری ــوان ئێ ــی نێ ــەوە پەیوەندییەكان ــەر ئ لەب

ــوو.  ــر ب ــەیكرد و پتەوت گەش

شا محه مه د په هله وی و سەدام حسێن
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شــای ئێــران ببــووه  جێــی لۆمــه و مه اڵمــی گه له كــه ی، 

ــوو،  ــه س ب ــۆن ك ــان 55 ملی ــه رده مه دا ژماره ی ــه و س ــه  ل ك

ــن  ــه  دوایی ــه و ل ــان. ئ ــۆ هێن ــوومی ب ــه  ڕۆژگاری ش چونك

ڕۆژه كانیــدا بــوو، كاتێــك هێشــتا خه ریكــی ژیانــی خۆشــی 

ــه وه ی  ــی، ڕازاندن ــواردن و كه یفخۆش ــكه كان، ڕاب ــاو كۆش ن

لێخوڕینــی  ســوور،  ســه وزو  جیهانــی  خوانــی  مێــزی 

ئۆتۆمبیله كانــی )ســپۆرت(ی ئیتالــی بــوو. ئــه و بڕیاریدابــوو 

بــكات،  خــه رج  گه شــه پێدان  بــۆ  نه وته كــه ی  ســامانی 

نــه ك بــۆ ڕابــواردن، بڕیــار بــوو داهاتــه كان بــۆ ســوپا 

خــه رج بــكات له جیاتــی جاریــه و كۆشــكه كان، بڕیــار بــوو 

و  كشــتوكاڵ  كه رتــی  نوێكردنــه وه ی  و  په ره پێــدان  بــۆ 

ــژووی  ــه  مێ ــه وه ی ببێت ــۆ ئ ــكات، ب پیشه ســازی خه رجــی ب

ســه رده مه كه ،  واقیعــی  و  ئیمپراتۆریه ته كــه ی  نێــوان 

بــه اڵم هه ســتی كــرد ته خــت و تاراجه كــه ی كارتۆنیــه و 

هیــچ نوێگه رییه كــی نه كــردووه . تێڕوانینــی ئیمپراتــۆر، 

ــوو،  ــوون ده چ ــه ره و كامڵب ــه وه  ب ــی الوێتی ــه  قۆناغ ــه  ل ك

هێشــتا  له وانه یــه   یــان  بــوو،  كاغــه ز  له ســه ر  هێشــتا 

ئه وانــه ی  بــه اڵم  بووبێــت،  خۆیــدا  مێشــكی  له نــاو 

ــوون  ــانێك ب ــان، كه س ــۆردا ده ژیی ــكی ئیمپرات ــاو مێش له ن

یــان  به هائییــه كان  یــان  په هلــه وی  داروده ســته ی  لــه  

ڕایه ڵــه   كــه   ئێرانــی،  هه واڵگــری  بــه   ســه ر  كه ســانی 

ئــه وه ی  پێــش  واشــنتۆن  ده گه یانــده   هه واڵییه كانیــان 

ئیمپراتــۆری.  كۆشــكی  به رده رگاكانــی  بگه یه نرێتــه  

بااڵتریــن  كــه    وودهــاوس،  مۆنتایــگ  كریســتۆفه ر 

ــه   ــه  Boot ل ــارساو ب ــه  پرۆســه ی ن ــوو ل ــكاری نهێنــی ب بری

ســاڵی 1953 كاریكــرد بــۆ له ســه ركار البردنــی ســه رۆك 

موســه ده ق(،  )محه مــه د  ئێــران  دیموكراتــی  وه زیرانــی 

هه مــان ئــه و كه ســه  بــوو، كــه  یارمه تیــده ر بــوو لــه  

ــاڵی 1979.  ــه  س ــران ل ــالمی ئێ ــی ئیس ــه ركه وتنی شۆڕش س

ئــه وه  )وودهــاوس( بــوو، كــه  بــۆ چاره كــه  ســه ده یه ك 

و  پاشــایه تی  ته ختــی  گه ڕانــده وه  ســه ر  ئێرانــی  شــای 

پلــه ی »شاهه نشــا« واتــا پاشــای پاشــاكان و »ڕووناكــی 

ئارییــه كان«ی پێبه خــرا. ئه نجامدانــی كوده تــا به ســه ر 

موســه ده ق و گه ڕانــه وه ی شــا بــۆ ئێــران، پرۆســه یه ك 

ویالیه تــه   مێــژوو،  دواخســتنی  و  وه ســتاندن  بــۆ  بــوو 

نه وتــی  كۆمپانیــای  كردنــی  خۆماڵــی  یه كگرتــووه كان 

ــتێوه ردانی  ــۆ ده س ــه ك ب ــرده  بیانووی ــران )AIOC(ی ك ئێ

ــه ده ق.  ــه ی موس ــه  حكومه ته ك ــان ب ــه ربازی و كۆتاییهێن س

لــه  دوای 50 ســاڵ شــێوازی  واتــه   لــه  ســاڵی 2003دا 

تــازه كان،  كاتێــك موحافیــزكاره   نه گــۆڕا  بیركردنه وه یــان  

ــه ن هه ســتان  ــووه كان ده ك ــه  یه كگرت ــه  حوكمــی ویالیه ت ك

ــاو گۆڕینــی ڕژێمــی  ــه  پێن ــه  هێرشــكردنه  ســه ر عێــراق ل ب

ــه دا.   ــه و واڵت ــی ل سیاس

ــه و  ــاوی ئ ــتان ن ــه  خــه و هه ڵده س ــك ل ــك خه ڵ ــه ر ڕۆژێ ه

كه ســانه یان ده خوێنــده وه، كــه  تۆمه تیــان ئاراســته  ده كــرا، 

ئه ندامانــی »ســاواك«  ده كه وتنــه  به رده ســتی تیمه كانــی 

ژیانــی  نه یانتوانــی  ته نانــه ت  له ســێداره دان،  و  كوشــن 

نه رسی«یــش  »نیعمه توڵــا  ســاواك  ده زگای  ســه رۆكی 

ڕزگار بكــه ن، كــه لــه  ســاڵی 1953  فه رمانــی شــای ئێرانــی 

بــرد بــۆ موســه ده ق، كــه  تیایــدا داوای لێكــرد ده ســت 

له كاربكێشــێته وه ، هــه ر نــه رسی بــوو بــه  شــێوه یه كی 

»بــن  ســه ردانه كانی  نهێنــی  شــێوه یه كی  بــه   نهنــی 

ــاران  ــۆ ت ــن« ی ب ــرو ئیســحاق ڕابی ــدا مائی ــۆن و گۆڵ گۆری

ــاڵی  ــه  س ــه وی ل ــه د په هل ــا محه م ــار ش ــت. دواج ڕێكخس

1980 لــه  قاهیــره  كۆچــی دواییكــردو له نــاو گۆڕێكــی 

به خاكســپێردرا.  )الرفاعــی(  مزگه وتــی  لــه   ئاســایی 

ئیســالمی  ده وڵه تــی  ئه منییه كانــی  ده زگا  لێپررساوانــی 

تــازه ی ئێــران لــه و بڕوایــه دا بــوو، كــه  هه ندێــك لــه  

ــه   ــه  ویالیه ت ــه ش ل ــازه  وه ك هاوب ــی ت ــی حكومه ت ئه ندامان

یه كگرتــووه كان ده ڕوانــن، نــه ك وه ك شــه یتانی گــه وره  

بــۆ  ئامــاژە ی  سه رشــه قام  خۆپیشــاندانه كانی  لــه   وه ك 

ــرا.  ده ك
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سه دام حسێن
»زۆر سه یره،  ئه مڕۆ چه ند له  

دوێنێ ده چێت«!
زۆر  عێــراق  كۆچكــردووی  ســه رۆكی  حســێن،  ســه دام 

خزمه تــی ئه مه ریكییه كانــی كــرد، بــۆ ئــه وه ی بیكه نــه  

پاســه وانی كه نــداوو شــوێنی شــای له ســه ركار البــراوی 

ــه و  ــوو ل ــر ب ــی ت ــه دام یه كێك ــه اڵم س ــه وه ، ب ــران بگرێت ئێ

ڕیســوای  و  لێكــردن  ســته می  ئه مه ریــكا  ســه ركردانه ی 

كــردن، بــه  دڵنیاییشــه وه  دواییــن ســه ركرده ش نابێــت. 

بێپاســاو  شــه ڕێكی  بــه ره و  ســه دامی هه ڵنــا  واشــنتۆن 

له گــه ڵ ئێرانــی دراوســێی عێــراق، هه روه هــا باڵیــۆزی 

ــۆ  ــدا ب ــه وزی پێ ــكی س ــبی( تیش ــل گالس ــكا )ئیربی ئه مه ری

په الماردانــی كوێــت، پاشــان ئه مه ریــكا دواییــن شــه ڕی بــۆ 

ســه ر عێــراق به رپــا كــرد بــه  پاســاوێكی بێبنه مــا لــه  پێنــاو 

هه ڵوه شــاندنه وه ی،  واڵته كــه ی،  ســامانی  داچۆڕاندنــی 

ــێداره دانی.  ــی و له س ــه دام و دادگاییكردن ــی س چۆكپێدادان

بــه م شــێوه یه  ئه مه ریكییــه كان پشــتیان كــرده  ســه دام 

به ســه ر  كــرد  كوده تاكه یــان  پشــتیوانی  ئــه وه ی  دوای 

گــرت،  ڕژێمه كه یــان  پشــتی  و  عێــراق  لــه   ده ســه اڵت 

له ســه ر  قه ده غه كراوییــان  كیمیاویــی  چه كــی  به ڵكــو 

ــه   ــه ، ك ــاراوه  نیی ــه س ش ــدا. الی ك ــی پێ ــتی نێوده وڵه ت ئاس

ســه دامی  دیكتاتۆریــی  ڕژێمــی  ئه مه ریــكا  سیاســه تی 

بێده نــگ  چونكــه   لێكــرد،  پشــتیوانی  درووســتكردو 

شــه ڕە   و  تیرۆریســتییه كانی  كاره   به رامبــه ر  لــه   بــوو 

لێــی هه ڵبگه ڕێتــه وه   ئــه وه ی  پێــش  دوژمنكارییه كانــی 

و بڕیــار له ســه ر له ناوبردنــی ده ســه اڵته كه ی و ڕشــتنی 

ســامانه كه ی  و  بــدات  گه له كــه ی  و  خــۆی  خوێنــی 

بــه   كــه   تــازه ،  ســراتیژێكی  چوارچێــوه ی  لــه   ببــات 

هــاوكاری له گــه ڵ ئیرسائیلــی هاوپه یامنیــدا دایانڕشــت 

و ســه دام هیــچ ڕۆڵێكــی تیایــدا نه بــوو، به ڵكــو بــۆی 

ببــووه  ڕێگــرو پێویســتبوو دامباڵرێــت. ئه مه ریكییــه كان 

به وپــه ڕی لێزانــی و فێڵبازییــه وه  ســه دامیان به كارهێنــا، 

بــۆ  بــوو  ئه مه ریــكا  ده سته ڕاســتی  ســه دام  چونكــه  

ــه دام  ــران. س ــه  ئێ ــالمی ل ــی ئیس ــه وه ی شۆڕش بچووككردن

باڵیــۆزی  لــه   مۆڵه تــی  كوێــت  شــه ڕی  له پێــش  كــه  

بــوو  خۆشــحاڵ  پێــی  باڵیۆزه كــه   وه رگــرت،  ئه مه ریــكا 

ــار  ــوو یه كه مج ــه دام ب ــدا. س ــه وزی پێ ــكی س ــا تیش ئینج

ــۆ  ــه  ب ــه  ناوچه ك ــكای هێنای ــوپای ئه مه ری ــژوودا س ــه  مێ ل

ئــه وه ی ســه ربازه كانی لــه  كوێــت ده ربــكات، ســه دام بــوو 

هه ڕە شــه ی لــه  هه مــوو دراوســێكانی كــردو هانیــدان 

ئه وه بــوو  ئه نجامه كه شــی  ببــه ن،  ئه مه ریــكا  بــۆ  هانــا 

ــی  ــرت و فرت ــی ج ــووه  گۆڕە پان ــت ب ــی ناوه ڕاس خۆرهه اڵت

ئه مه ریكییــه  ڕاســتی  لێپــررساوه   ئــه و  ئه مه ریكییــه كان. 

كــرد، كــه  ووتــی: »ســه ركه وتنی ئیرسائیــل پشــت بــه  

گه مژە یــی  بــه   پشــت  به ڵكــو  نابه ســتێت،  ژیریه كــه ی 

ده به ســتێت!«.  دوژمنه كانــی 

زۆر  عێــراق  كۆچكــردووی  ســه رۆكی  حســێن،  ســه دام 

خزمه تــی ئه مه ریكییه كانــی كــرد، بــۆ ئــه وه ی بیكه نــه  

پاســه وانی كه نــداوو شــوێنی شــای له ســه ركار البــراوی 

ــه و  ــوو ل ــر ب ــی ت ــه دام یه كێك ــه اڵم س ــه وه ، ب ــران بگرێت ئێ

ڕیســوای  و  لێكــردن  ســته می  ئه مه ریــكا  ســه ركردانه ی 

كــردن، بــه  دڵنیاییشــه وه  دواییــن ســه ركرده ش نابێــت. 

بێپاســاو  شــه ڕێكی  بــه ره و  ســه دامی هه ڵنــا  واشــنتۆن 

له گــه ڵ ئێرانــی دراوســێی عێــراق، هه روه هــا باڵیــۆزی 

ــۆ  ــدا ب ــه وزی پێ ــكی س ــبی( تیش ــل گالس ــكا )ئیربی ئه مه ری

په الماردانــی كوێــت، پاشــان ئه مه ریــكا دواییــن شــه ڕی بــۆ 

ســه ر عێــراق به رپــا كــرد بــه  پاســاوێكی بێبنه مــا لــه  پێنــاو 

هه ڵوه شــاندنه وه ی،  واڵته كــه ی،  ســامانی  داچۆڕاندنــی 

ــێداره دانی.  ــی و له س ــه دام و دادگاییكردن ــی س چۆكپێدادان

ئــه وێ ڕۆژێ كــه  ئۆپۆزســیۆنی عێــراق به  به رزتریــن ده نگی 

هــاواری ده كــرد، لــه  هه وڵێكــدا بــۆ ئاگاداركردنــه وه ی 

و  وێنــه و دۆكیۆمێنــت  و  ده نــگ  ڕێگــه ی  لــه   جیهــان 

كۆمه ڵكوژییه كانــی  لــه   ڕزگاربــوون  گه واهیدانــی 

و  ســالیۆم  نیشــاندانی  بــۆ  ئه نفــال،  هه ڵه بجــه  و 

نهێنییه كانــی  ژێرزه مینــه   لــه  ده رچــووان  تاوانه كانــی 

ڕژێــم و گه واهیدانــی زینــدووی ئه وانــه ی لــه  ســته می 
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ــی  ــی ڕاپه ڕین ــاڵ قوربانیان ــه  پ ــوون، ل ــه  یاخیب ــه و ڕژێم ئ

میللــی ســاڵی 1991ی ســه ده ی ڕابــردوو، له گــه ڵ ئــه و 

بنه ماڵــه ی  و  بارزانییــه كان  شــه هیدانی  زۆره ی  ژمــاره  

بــۆ  نه بــوو  كه ڵكــی  ئه مانــه  هه مــوو  )الحكیــم(دا، 

جیهانــی ئــازاد، كــه  به وپــه ڕی جددیه تــه وه  مامه ڵــه ی 

خــودی  ته نانــه ت  ده كــرد.  حســێن  ســه دام  له گــه ڵ 

ڕژێمه كــه ی  یه كه مــی  پارێــزه ری  دایــك،  ئه مه ریــكای 

كاتــه   ئــه و  تــا  نه بــوو،  ڕووداوانــه   بــه و  باكــی  هیــچ 

ــا  ــه ڕا ت ــی گ ــكات و لێ ــاوی ب ــدا پاكت ــه  بڕیاری ــت، ك نه بێ

ــی  ــه  هاوپه یامنه كان ــك ل ــه ر یه كێ ــه  س ــتدرێژی بكات ده س

هه ڕه شــه   ببــووه   جــددی  بــه   هه روه هــا  »كوێــت«، 

له ســه ر ئــه و كێڵگــه  نه وتییانــه ی، كــه  لــه  ســاڵی 1990 لــه  

كوێــت داگیــری كــردن. لــه  كاتــی شــه ڕی عێــراق و ئێــران 

ــوو  ــك ب ــه  یه كێ ــق ســامه ڕایی، ك ــی وه فی ــی دانپێدانان به پێ

ــه   ــه دام، ب ــێنه ری س ــه اڵتی داپڵۆس ــی ده س ــه  كۆڵه كه كان ل

تایبه تــی لــه  شــه ڕی دژ بــه  ئێــران، تیمێكــی تــه واوی ســه ر 

بــه  ئاژانســی هه واڵگــری ئه مه ریــكا )CIA( لــه  به غــدا 

ــوون.  ب

لەبــەر ئــەوە ســەیر نییــە حزبــی بەعــس دووبــارە گەڕایەوە 

بــۆ دەســەاڵت و ڕۆژی 30 تەمــوزی ســاڵی 1968 بەڕەكــەی 

ــداودی  ــەرەی نایــف - ال ــە ب ــر پێــی هاوبەشــەكانی ل لەژێ

دەرهێنــا، پاشــان لــە ڕێگــەی نوســینگەی )الحنیــن(وە 

دەســتیكرد بــە پاكتاوكردنــی هەمــوو ئەوانــەی گومــان 

لــە دڵســۆزییان بەرامبــەر بــەرەی ســەدام حســێن - البكــر 

هەبــوو. ســەدام حســێن زۆر بــە خێرایــی لــە پاســەوانێكی 

تفەنــگ بەدەســتەوە، كــە لــە 30 تەمــوزی 1968 لەپشــت 

ئەحمــەد حەســەن بەكــر-ەوە وەســتابوو بــوو بــە جێگری و 

ســنووری هەمــوو ســەركردەكانی تــری بەعســی تێپەڕانــد، 

ســەرەڕای ئــەوەی كــە هەموویــان دەیانزانــی ئــەو كەســەی 

لــە ڕۆژی ئەنجامدانــی كودەتاكــەی عەقیــد عەبدولســەالم 

ــاڵی  ــی س ــە 18ی ئەیلول ــییەكاندا ل ــەر بەعس ــارف بەس ع

1963 ماڵــی هاوڕێكانــی نیشــانی پیاوانــی ئەمــن دەدا، 

خــودی ســەدام حســێن بــوو. 

ئاژانســی هەواڵگــری ئەمەریــكا هەوڵیــدا بــۆ ئــەوەی 

ئێــران  شــای  كۆچكردنــی  دوای  لــە  حســێن  ســەدام 

ــی  ــەو ڕووخان ــە ناوچەك ــۆی ل ــزی خ ــاوی بەهێ ــە پی بكات

دەســەاڵتەكەی لەســەر دەســتی پیاوانــی دیینــی تونــدڕەو 

لــە ئێــران بــە ســەركردایەتی خومەینــی، لەبــەر ئــەوە بــە 

ــی  ــە دەوڵەتان ــە، وات ــە ناوچەك ــی ل ــۆی و هاپەیامنەكان خ

كەنــدا بــە هەمــوو هێزییانــەوە كەوتنــە پشــتیوانی و 

یارمەتیدانــی ڕژێمــی ســەدام حســێن لــە ڕووی مــاددی و 

مەعنــەوی و ڕاگەیاندنــەوە بــۆ ئــەوەی شــەڕەكە لــە دژی 

شەڕی ئێران - عێراق
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ئێــران نەدڕێنێــت و ســەركەوتوو بێــت. خۆماڵیكردنــی 

ــە  ــەوت ل ــی ن ــی نرخ ــراق و زیادبوون ــە عێ ــەوت ل ن

ئه مه ریــكا بــوو ڕژێمــی له ناوچــووی درووســتكردو بــه  

هــه ر  لێكــرد،  پشــتیوانی  ڕێگه یــه ك  شــێوازو  هه مــوو 

ئه مه ریــكاش بــوو لــه  كۆتاییــدا ڕووخانــدی، وه ك هه مــوو 

ڕژێمــه   له گــه ڵ  ئه مه ریــكا  تــری  ئه زموونه كانــی 

ــتی  ــۆی درووس ــه  خ ــر، ك ــته مكاره كانی ت ــاری و س تۆتالیت

كــردن و پشــتیوانی لێكــردن، پاشــان كــه ی ویســتبێتی 

له گه ڵیانــدا  به رژه وه ندییه كانــی  كاتێــك  ڕووخاندوونــی 

ــووه   ــكرا ب ــان ئاش ــان ئابڕوچوونه كانی ــووه ، ی ــی پێهات كۆتای

ــان  ــۆ داپۆشــینی تاوانه كانی ــه ك ب ــچ ڕێگه ی ــك هی ــه  جۆرێ ب

نه ماوه تــه وه . 

ــكا  ــه  ئاژانســی هه واڵگــری ئه مه ری ــه وره  ل لێپررساوێكــی گ

)CIA( لــه  كتێبێكــدا، كــه  به مدواییــه  ده رچــووه ، ئاشــكرای 

ــی  ــوو ڕۆڵ ــكا )CIA( ب ــری ئه مه ری ــه  هه واڵگ ــردووه ، ك ك

ــه و  ــی ئ ــتنی پالن ــن و داڕش ــه  ڕێكخس ــوه  ل ــه ره كی بینی س

كوده تایــه ی حزبــی به عــس لــه  ســاڵی 1963 لــه  دژی 

ــی  ــۆی ڕووخاندن ــووه  ه ــردی و ب ــم ك ــم قاس عه بدولكه ری

ــه اڵتی  ــه رده می ده س ــش س ــی، دواتری ــۆی و ڕژێمه كه ش خ

ــه م  ــرد. ئ ــتی پێك ــس ده س ــی به ع ــێن و حزب ــه دام حس س

نهێنیــه  گرنگــه  له الیــه ن )جێمــس كریشــفیڵد(، لێپــررساوی 

ئه مه ریــكا  هه واڵگــری  ده زگای  چاالكییه كانــی  كارو 

ده یــه ی  ســه ره تای  لــه   ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی  لــه  

ــرا.  ــكرا ك ــدا ئاش نه وه ده كان

ئاژانســی  پێشــووی  به ڕێوه بــه ری  تینــت،  جــۆرج 

یاداشــته كانیدا  لــه    )CIA( ئه مه ریــكا  هه واڵگــری 

گه رده لــوول«دا  جه رگــه ی  »له نــاو  ناونیشــانی  بــه  

ــوش  ــه رۆك ب ــداره ی س ــۆن ئی ــه  چ ــردووه ، ك ــكرای ك ئاش

ــه  ڕێگــه ی  ــراق ل ــه  دژی عێ ــی شــه ڕ ل ــش ڕاگه یاندن ــه  پێ ل

ئاژانســه كانی و به كرێگیراوه كانیــه وه كاتێــك تیمه كانــی 

ــدا ســه رۆكی كۆچكــردووی  ــوون  هه وڵی ــراق ب ــه  عێ CIA ل

ــه ی  ــه و به ش ــكات«. ل ــرۆر ب ــێن( تی ــه دام حس ــراق )س عێ

تایبه تــه  بــه  ســه دام حســێن لــه  یاداشــته كانی، تینیــت 

فه رمانــده ی  )ئه لشــه هوانی(  كــه   باســده كات،  بۆمــان 

هێــزه  تایبه تییه كانــی ســه دام به كرێگیــراوی ئه مه ریــكا 

خێمه كانــی  له نــاو  نهێنــی  بــه   تینیــت  خــودی  بــوو، 

CIA لــه  بیابانــی عێــراق له پێــش چه نــد مانگێــك لــه  

چاوپێكه وتنــی  عێــراق  په الماردانــی  ده ســتپێكردنی 

كــردووه .  له گه ڵیــدا 

لــه  9ی نیســانی ســاڵی 2003 هــاوكات له گــه ڵ چوونــه  

ــه دام  ــی س ــداد ڕژێم ــۆ به غ ــه كان ب ــاوه وه ی ئه مه ریكیی ن

حســێن ڕووخــا، كــه  تــا دواییــن ڕۆژی ده ســه اڵته كه ی 

ده یگــوت »لــه  پێنــاوی گه لــی عێراقــدا خــۆی ده كاتــه  

مبرێــت«.  شــه هیدێك  وه ك  ده یه وێــت  و  قوربانــی 

ته قاندنــی  به بــێ  ســه دامیش  بــوو،  ته ســلیم  به غــداد 

ــده   ــرد، هه رچه ن ــردن ڕایك ــان به ره نگاریك ــه ك ی ــه ك فیش ی

واڵته كه مــدا  »له نــاو  دابــوو  عێراقییــه كان  بــه   به ڵێنــی 

ــه  ــه م، ك ــه ره فمه ندییه  ده ك ــه و ش ــزگاری ل ــرم و پارێ ده م

ــۆی  ــێن خ ــه دام حس ــدراوه ». س ــه وه  پێامن ــه  گه له كه مان ل

و  ڕووخێــران  په یكه ره كانــی  كاتێكــدا  لــه   شــارده وه ، 

وێنه كانــی دڕێــران یــان ســووتێران. لــه  دوای 3 مانــگ 

هــه ردوو كوڕه كــه ی )عــوده ی و قوســه ی(، كــه  كۆپیه كــی 

دووبــاره ی جــه ورو ســته می خــۆی بــوو بــه  گوللــه ی 

هاوســه ره كه ی  بــه اڵم  كــوژران،  ئه مه ریــكا  هێزه كانــی 

و كچه كانــی بــه ره و ده ره وه ی عێــراق هه اڵتــن. ســه دام 

ــی  ــه  كات ــه رمهێنه كانی ل ــه  ش ــه و دیمه ن ــه  وێن ــێن، ك حس

ــاو  ــه وه ، له ن ــان باوكران ــوو جیه ــه  هه م ــتگیركردنی ل ده س

فڕۆكه خانــه ی  نزیــك  لــه   ئه مه ریكــی  زیندانێكــی 

ــه دا، كــه  ســه دام  ــه و دادگای ــرا. ل ــی به غــداد دان نێوده وڵه ت

حســێن له ســه ر پرســی دوجه یــل له به رده میــدا وه ســتا، 

بــه  شــێوه یه ك خــۆی نیشــانده دا وه كئــه وه ی هیــچ شــتێك 

كاتــی  لــه   نه گۆڕابێــت.  لوتبه رزییه كــه ی  لــه  رسوشــته  

ــه دام  ــه وه دا، س ــه رده م دادوه ری لێكۆڵین ــی له ب ئاماده بوون

دوودڵ نه بــوو لــه  پێداگریكردنــی له ســه ر ووتنــی »هێشــتا 

ئــه و ســه رۆك كۆمــاری عێــراق و فه رمانــده ی بــااڵی هێــزه  

چه كداره كانه ».  
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ئایدیا دیپلۆماتیك

فردیناند ماركۆس
سیاسه تی »3« موشتەری لە یەك كاتدا

ئەزموونــی ویالیەتــە یەكگرتووەكان پڕیەتی لە ســتەمكردن 

لە دۆســت و هاوپەیامنەكانی و دەســتبەرداربوون و پشــت 

ــە  ــە تازان ــەو ڕۆڵ ــوە ئ ــر نەیانتوانی ــك چی ــان كاتێ تێكردنی

بگێــڕن، كــە بۆیــان دیاریكــراوە، یاخــود هێــزو پێگەیــان لــە 

بەرامبــەر هێزە ئۆپۆزســیۆنەكاندا الواز بووەو پاشەكشــەیان 

ئەمەریــكاوە  سیاســەتی  بــارەی  لــە  وەك  كــردووە. 

ــی، كــە  ــە هاوپەیامنەكان ــەر زۆرێــك ل ــە هەمب ئاشــكرایە ل

گرنگــی بــە هەڵــەكان و تەنانــەت بــەو پێشــێلكارییانە 

ــتی  ــەر ئاس ــی لەس ــە هاوپەیامنەكان ــە حكومەت ــادات، ك ن

ناوخــۆ ئەنجامیــان دەدەن، مــادام ئــەوان خزمــەت بــە 

بەرژەوەندییــە ســراتیژییەكانی ئەمەریــكا دەكــەن بــە مانــا 

ــەی.  فراوانەك

فلیپیــن،  پێشــووتری  ســەرۆكی  ماركــۆس،  فردینانــد 

خوێنمژییەكــەی  و  دیكتاتۆرییــەت  هەمــوو  ســەرەڕای 

ئــەو  تــا  لێدەكــراو  پشــتیوانی  ئەمەریــكاوە  لەالیــەن 

كاتــەی كارییــان پێــی هەبــوو، واشــنتۆن پشــتی تێنەكــردو 

ئێــران  شــای  ئەزموونــی  ئێمــە  نەبــوو.  دەســتبەرداری 

لــەالی  كاتێــك  بینــی،  پەهلەوی-مــان  ڕەزا  محەمــەد 

ــدا  ــەدرا تیای ــوێنێكی پێن ــی ش ــە ئەمەریكییەكان هاوپەیامن

بــژی، تەنانــەت لــە ســاڵی 1979 شــوێنی گۆڕەكەیــان 

ــە  پــێ ڕەوا نەبینــی بیدەنــێ ، ئەزموونــی »ماركۆس«یــش ل

فلیپیــن كاتێــك لــە كۆشــك لەگەڵ هاوســەرەكەی خســتیاننە 

ــەرگ و  ــڵ و جلوب ــە خش ــەر ب ــی هیلیكۆپت ــاو فڕۆكەیەك ن

پێاوەكانیانــەوەو هەرگیــز نەگەڕانــەوە، پاشــان ئەمەریــكا 

ــی  ــۆ«ی دوژمن ــۆرازۆن ئەكین ــەڵ »ك ــاڵی 1986 لەگ ــە س ل

ــە  ــرین بەڵگەی ــەش باش ــرد، ئەم ــی ك ــۆس هاوپەیامن مارك

ئەمەریــكا. فردینانــد  لەســەر ســراتیژی ســتەمكارانه ی 

ده یه مــی  ژمــاره   ســه رۆكی   »»1989-1917« ماركــۆس 

ــاڵی 1965  ــه مبه ری س ــه  30 دێس ــوو. ل ــن ب ــاری فلیپی كۆم

تــا 25ی شــوباتی 1986 ســه رۆك كۆمــاری ئــه و واڵتــه  بــوو، 

ــه ك  ــاش زنجیره ی ــه  پ ــه ی ل ــۆی و خێزانه ك ــار خ ــه  دواج ك

ده ســه اڵته كه ی  دژی  لــه   فلیپیــن  كــه   خۆپیشــاندان، 

ــه اڵت.  ــت و ه ــه اڵته كه ی جێهێش ــی، ده س ــه وه  بین به خۆی

ده ســه اڵته كه ی  ســااڵنی  درێژایــی  بــه   ماركــۆس 

لــه   بــوو  گه وره كانــی  گوێڕایه ڵــی  خزمه تكارێكــی 

كردنــه وه ی  ئه مــه   بــۆ  به ڵگــه ش  باشــرین  واشــنتۆن، 

ئه مه ریــكا،  له بــه رده م  بــوو  واڵته كــه ی  ده رگاكانــی 

تێــدا  ئــه وه ی بنكــه  ســه ربازییه  هه میشــه ییه كانی  بــۆ 

دامبه زرێنێــت ئه گــه ر گه له كــه ی پێــی خۆشــبێت یــان 

ــه ی  ــی گه له ك ــكا تووڕه ی ــه وه ش، ئه مه ری ــه ره ڕای ئ ــا. س ن

ــه  ماركــۆس هــۆكاری ســه ره كی  ــرت، ك ــد وه رده گ ــه  هه ن ب

ئــه و تووڕەییــه  بــوو، بــه اڵم پشــتیوانی لێكردنــی خــۆی بــۆ 

په ناگــه ی  ببــووه   ئه مه ریــكا  هه رچه نــده   نیشــانده دا، 

ئۆپۆزســیۆنی  بزووتنــه وه ی  ڕابــه ری  ئه كینــۆ،  بنینــۆ 

بــوو،  ماركــۆس  ده ســه اڵته كه ی  دژی  كــه   فلیپیــن، 

بیانــووی ئه مه ریــكا ئــه وه  بــوو، كــه  ده توانێــت بــه م 

ــه  ڕاســتیدا  ــه اڵم ل ــت، ب ــدا دایبنێ ــر چاودێری شــێوه یه  له ژێ

هاوپه یامنه كــه ی  بــۆ  گونجــاو  ئه ڵته رناتیڤێكــی  وه كــو 

ــی  ــی و نه مان ــاتی گۆڕین ــك س ــوو كاتێ ــۆس« دایناب »مارك

ــی  ــووه  كارتێك ــك ب ــان كاتێ ــكاوه ، ی ــه الی ئه مه ری ــت ب دێ

بــووه   ئه مه ریــكا  حاڵــی  ئه مــه   هه میشــه ش  ســووتاو، 

هاوپه یامنه كانــی.  و  دۆســت  له گــه ڵ 

گرته ده ســت،  ده ســه اڵتی  1965دا  ســاڵی  لــه   ماركــۆس 

كاردانه وه یه كــی  وه ك   1972 ســاڵی  ســێپته مبه ری  لــه  

ســه پاندنی  ئۆپۆزســیۆن،  بزووتنــه وه ی  دژی  لــه  

جێگــری  پۆســتی  ڕاگه یانــدو  نائاســایی  بــاری  یاســای 

ئه نجامدانــی  دواتریــش  هه ڵوه شــانده وه ،  ســه رۆكی 

هه ڵبژاردنــی ســاڵی 1973ی هه ڵوه شــانده وه . لــه  ســاڵی 

بــه ره ی  ســه رۆكی  ئه كینــۆ،  بینینــۆ  ماركــۆس  1972دا 

دادگاییكــردن  به بــێ  كــردو  ده ســتگیر  ئۆپۆزســیۆنی 

ســاڵی  لــه   ســه پاند.  به ســه ریدا  له ســێداره دانی  ســزای 

ــه   ــه  ویالیه ت ــۆ دا بچێت ــه  ئه كین ــه ی ب ــۆس ڕێگ 1980، مارك

ــه وێ  ــاڵی 1983 ل ــا س ــه  ت ــكا، ك ــی ئه مه ری یه كگرتووه كان

ــۆ  ــاڵی 1983 ئه كین ــی س ــه  31ی ئاب ــه ربرد. ل ــی به س ژیان
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ئۆپۆزســیۆن  ڕابه رایه تــی  تاكــو  فلیپیــن  بــۆ  گه ڕایــه وه  

ــه   ــی ل ــی دابه زین ــه  كات ــه اڵم ل ــه  دژی ماركــۆس، ب ــكات ل ب

فڕۆكــه  لــه  فڕۆكه خانــه ی ڕۆمــا تیــرۆر كــرا. لــه  ڕاســتیدا 4 تا 

ــه  به خاكســپاردنی ته رمــی  ــه س به شــدارییان ل ــۆن ك 6 ملی

و  ناڕه زایه تــی  جوواڵنه وه كانــی  كــرد،  ئه كینــۆ  بینینــۆ 

ــوان  ــه  نێ ــه رده وام ل ــه  شــێوه یه كی ب ــردن ب به رهه ڵســتی ك

ســااڵنی 1983 تــا 1985 زۆر زیاتــر بــوو، خۆپیشــاندانه كان 

لــه  بۆنــه و یاده كانــدا به رپــا ده بــوو. 

واڵتــه ،  ته نهــا  یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه   ئێســتا  تــا 

دووقۆڵــی  به رگــری  ڕێككه وتننامــه ی  فلیپیــن  كــه  

ســه ربازییه   په یوه ندییــه   كــردووه  ،  واژۆ  له گه ڵیــدا 

ڕاســته وخۆكانیان هــه ر بــه  پتــه وی مایــه وه  تــا ســاڵی 

ــه ر  ــدا له س ــه  ده نگی ــه و واڵت ــی ئ ــك كۆنگرێس 1992 كاتێ

بنكــه   لــه   ئه مه ریــكا  ســه ربازانی  ده ركردنــی  بڕیــاری 

لــه و ســاڵه دا، فلیپینیینــه كان ڕازیــش  ســه ربازییه كانیان 

ڕێككه وتنــی  مــاوه ی  درێژكردنــه وه ی  بــه   نه بــوون 

هاریــكاری نێوانیــان، بــه اڵم ئه مــه  ناردنــی كۆمــه ك و 

فلیپیــن  بــۆ  ئه مه ریــكای  ســه ربازییه كانی  هاوكارییــه  

ســوپای  نێــوان  لــه   هــاوكاری  هه رچه نــده   ڕانه گــرت، 

هــه ردوو واڵتــدا الواز بــوو، بــه اڵم ئاڵوێــری بازرگانــی به ره و 

ــه ربازییه كانیان  ــه  س ــه اڵم په یوه ندی ــا، ب ــوون هه ڵكش زیادب

وه ك پێشــوو نه مایــه وه ، تــا ئــه و كاتــه ی كۆنگرێســی فلیپین 

ــدوو  ــی زین ــری نێوانیان ــكاری به رگ ــه ی هاری ڕێككه وتننام

ــه ردانه كانی  ــۆ س ــكرد ب ــه ی خۆش ــه ش رێگ ــرده وه ، ئه م ك

فلیپیــن.  دوورگه كانــی  بــۆ  ئه مه ریــكا  ســوپای 

فردیناند ماركۆس 
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سۆهارتۆ و جێبه جێكردنی 
»فه رمانداریی مادلین ئۆلبرایت«

منوونه یه كــی پراكتیكــی تــری تیــۆری ده ســتبه رداربوونی 

ئه مه ریــكا لــه  هاوپه یامنه كانــی لــه  بــواری پراكتیكیــه وه  

ــۆهارتۆ،  ــه  س ــتكردنی ل ــتبه رداربوون و پش ــه  ده س ــه  ل بریتی

پیــاوه   ئــه م  ئه نده نوســیا.  پێشــووتری  ســه رۆكی 

یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه   به هێــزی  هاوپه یامنێكــی 

ــردووه ،  ــی نه ك ــچ فه رمانێك ــه رپێچی هی ــوو، س ــكا ب ئه مه ری

بــواری  لــه   نــه   ئابــووری،  لــه   نــه   لــه  سیاســه ت،  نــه  

ــه   ــردن ل ــواری زێده ڕۆییك ــه  ب ــه  ل ــراتیژی و ن ــی س ئاسایش

به ره نگاربوونــه وه ی  ڕووی  لــه   واشــنتۆن  خزمه تكردنــی 

ــه ری.  ــیاو ده ورووب ــه  ئه نده نوس ــیوعی ل ــه نه كردنی ش ته ش

ــاو  ــوو له ن ــی ب ــی ئه مه ریك ــتی ژه نراڵێك ــه  ڕاس ــۆكارنۆ ب س

ئه نده نوســیای  حوكمــی  پاشــان  ئه نده نوســیا،  ســوپای 

ڕووخانــی  ســه ره نجامه كه ی  دواتریــش  گرته ده ســت، 

هــۆكاری  كــه   بــوو،  ده ســه اڵته كه ی  شــه رمهێنانه ی 

ڕاســته وخۆی ڕووخانــی )شۆڕشــی جه مــاوه ری( لــه  دژی 

ــووه  هــۆی  ــه  ب ــی، ك ده ســتێوه ردانه كانی بانكــی نێوده وڵه ت

ــی  ــه ی گه ل ــی زۆرین ــه  قووت هه ره ســهێنانێكی مه ترســیدار ل

ــی  ــی ئه مه ریك ــتی ژە نراڵێك ــه  ڕاس ــۆكارنۆ ب ــیا. س ئه نده نوس

حوكمــی  پاشــان  ئه نده نوســیا،  ســوپای  له نــاو  بــوو 

ئه نده نوســیای گرته ده ســت، دواتریــش ســه ره نجامه كه ی 

ڕووخانــی شــه رمهێنانه ی ده ســه اڵته كه ی بــوو، كــه  هــۆكاری 

ڕاســته وخۆی ڕووخانــی )شۆڕشــی جه مــاوه ری( لــه  دژی 

بــووه   كــه   نێوده وڵه تــی،  بانكــی  ده ســتێوه ردانه كانی 

ــه ی  ــی زۆرین ــه  قووت ــیدار ل ــهێنانێكی مه ترس ــۆی هه ره س ه

له وانــه ی  بــوو  یه كێــك  ســۆكارنۆ  ئه نده نوســیا.  گه لــی 

عه ملانیه تــه   و  ئه تاتــورك  كه مــال  بــه   بــوو  سه رســام 

توندڕه وانه كــه ی. بــه اڵم خۆرئاواییــه كان، وه ك ڕابه رێكــی 

شۆڕشــگێڕ لێیــان ده ڕوانــی، كــه  كۆمــه ك و هاوكارییه كانــی 

ئه مه ریــكای ڕه تكردۆتــه وه و بــه الی بلۆكــی خۆرهه اڵتــی 

ــۆ  ــڕۆ ب ــووه : »ب ــكای وت ــه  ئه مه ری ــه وه  و ب ســووردا بایداوه ت

دۆزه خ«. 

خۆرئــاواو  هه واڵگرییه كانــی  ده زگا  له ســه ر  قســه كردن 

ئه نده نوســیا،  لــه   ماوه یــه دا  لــه و  شــاراوه یان  ڕۆڵــی 

ڕاســته وخۆ ئامــاژە  ده كات بــۆ ئــه و گه واهیدانــه ی، كــه  

له الیــه ن ئه مه ریكییــه كان و به ریتانییه كانــه وه  نــوورسان 

ســاڵی  ئه یلولــی   30 شــه وی  لــه   وه ك  باوكرانــه وه  ،  و 

1965 ڕوویــدا، كــه  ده وترێــت كوده تایه كــی ســه ربازی 

شــیوعی ڕێكخــرا بــۆ كۆنرۆڵكردنــی ده ســه اڵت و گۆڕینــی 

ــه وه دا 6  ــه و ش ــتی. ل ــی كۆمۆنیس ــۆ واڵتێك ــیا ب ئه نده نوس

ــه رۆكی  ــه اڵم س ــوژران، ب ــیا ك ــوپای ئه نده نوس ــی س ژه نراڵ

ســوپا توانــی هه ڵبێــت. لــه  به ربه یانــی ڕۆژی دواییــدا 

ژه نــراڵ ســۆهارتۆ بــه  هــاوكاری ده زگای هه واڵگرییه كانــی 

ــراتیژی  ــزی س ــتی هێ ــه  سه رپه رش ــه وت، ك ــاوا ده رك خۆرئ

ده ربــازی  كۆمه ڵكوژییــه   لــه و  توانــی  كــردو  یه ده گــی 

ڕاگه یانــدو  واڵته كــه ی  كۆنرۆڵكردنــی  پاشــان  ببێــت، 

حزبــی كۆمۆنیســتی بــه  ئه نجامدانــی ئــه و ڕووداوانــه  

تاوانبــار كــرد. لێــره وه  باســه كه  ده چێتــه  ســه ر خوێناویریــن 

پرۆســه ی  چونكــه   نــوێ،  ئه نده نوســیای  الپه ڕه كانــی 

له ناوبــردن و پاكتاوكردنــی ئایدۆلــۆژی ده ســتی پێكــرد، 

بــه  شــیوعیه ت  له وانــه ی  كــه س  كــه  النیكــه م 44000 

تۆمه تبــار كرابــوون تیایــدا بوونــه  قوربانــی، له وانه شــه  

ژماره یــان دوو ئه وه نــده  بێــت، بــه  تایبه تــی ئه وانــه ی 

بــه  ڕە چه ڵــه ك چینــی بــوون، بــه و پێیــه ی هاوســۆزی 

ــوون. ــن ب ــاری چی كۆم

»ســۆهارتۆ«،  ئه نده نوســیا  پێشــووتری  ســه رۆكی 

لــه   گۆڕینــی  لــه   بــوو  ســه ركه وتوو  واشــنتۆن  كــه  

بــووه   به كرێگیــراو،  بــۆ  نیشــتامنیه وه   ســه ركرده یه كی 

به ڵكــو  ئه مه ریكییــه كان،  خۆشه ویســتی  دۆســتێكی 

ببــووه  به كرێگیراوێكــی به هێــزو پشــتیوانیان لێده كــرد لــه  

شــێوه یه ش  بــه و  گه له كــه ی،  به رژە وه ندییه كانــی  دژی 

ــك  ــه اڵم كاتێ ــه وه ، ب ــه اڵتدا مای ــه  ده س ــاڵ ل ــاوه ی 33 س م

ــوو،  ــر ب ــه  دژی زیات ــی ل ــیۆنی میلل ــه وه ی ئۆپۆزس بزووتن

مادلیــن ئۆلربایــت زۆر بــه  ســانایی پێــی ووت »تۆ پێویســته  

وه ك هــه ر جه نتلامنێــك ده ســتبه رداری ده ســه اڵته كه ت 
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ده ستڕۆیشــتوو  خاوه نــكاری  پیاوێكــی  بیــت«. 

ووتــی:  ئه مه ریكییــه كان  به هێــزی  هاوپه یامنێكــی 

ــه وه ی  ــۆ ئ ــن ب ــه  ســه ره وه  بكه ی ــه ك ل ــوو گۆڕانكاریی »ده ب

ــۆهارتۆ  ــت«. س ــت نه بێ ــكاری درووس ــواره وه  گۆڕان ــه  خ ل

ــاوه ی 33 ســاڵ  ــه  م ســه رۆكی دووه مــی ئه نده نوســیایه ، ك

كــرده   ئه نده نوســیای  ماوه یــه دا  لــه و  كــردو  حوكمــی 

ئه مه ریــكا. پاشــكۆی  ده وڵه تێكــی 

لــه  ســاڵی 1998دا الیه نگرانــی ســۆهارتۆ لــه  په رله مــان 

ــه رۆكی واڵت  ــه  س ــۆهارتۆ«یان ب ــه م »س ــاری حه وت ــۆ ج ب

ــی  ــه ر ویالیه ت ــه م به س ــی ك ــد مانگێك ــژارده وه . چه ن هه ڵب

حه وته مــی ســۆهارتۆ تێپــه ڕی نه كــرد تــا خوێندكارانــی 

جاكارتــای  ده ســتپێكردو  فراوانیــان  خۆپیشــاندانی 

داو  په رله مانیــان  گه مــارۆی  خرۆشــاندو  پایته ختیــان 

ده كــرد،  دیموكراتیــان  چاكســازی  ئه نجامدانــی  داوای 

دواجــار دۆخه كــه  بــه  ده ستله كاركێشــانه وه ی ســۆهارتۆ 

كۆتایــی پێهــات لــه  ڕۆژی 21ی ئایــاری ســاڵی 1998دا، 

ــی  ــا ئه نجامدان ــی ت ــه  شــێوه یه كی كات ــی جێگــری ب حه بیب

واڵته كــه ی  ســه رۆكایه تی  گشــتی  هه ڵبژاردنــی 

ــه اڵت  ــتنی ده س ــه  دوای جێهێش ــۆهارتۆ ل ــت. س گرته ده س

جاكارتــای  ناوچه یه كــی  لــه   خانه واده كه یــدا  له گــه ڵ 

نه بێــت  كه مێــك  و  دووركه وتــه وه   ده ژیــان،  پایته خــت 

)تایــم( گۆڤــاری  ده رنه ده كــه وت.  خه ڵــك  له به رچــاوی 

ــه ی 15  ــه  نزیك ــۆهارتۆی ب ــامانه كه ی س ــی س ی ئه مه ریك

ــا  ــردووه ، هه روه ه ــده  ك ــی مه زه ن ــار دۆالری ئه مه ریك ملی

به هــای ئــه و موڵــك و ســامانه ی، كــه  خێزانه كــه ی بــه  

درێژایــی 32 ســاڵی ده ســه اڵت به ده ســتی هێنــاوه  بــه  

ــۆهارتۆ  ــت. س ــده  ده كرێ ــار دۆالر مه زه ن ــه ی 73 ملی نزیك

لــه  ســاڵی 2000 كاتێــك ده ســه اڵتداران ده ســتیان كــرد 

له نــاو  ســامانه كه ی،  و  ســه روه ت  لــه   لێكۆڵینــه وه   بــه  

ماڵه كــه ی خۆیــدا خرایــه  ژێــر هێشــتنه وه ی بــه زۆر.

سۆهارتۆ 
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مانوێل نۆرییگا
»بەكرێگیراوەكان هیچ نرخێكیان نییە«

ــك  ــا یەكێ ــووتری پەنەم ــەرۆكی پێش ــگا، س ــل نۆریی مانوێ

هێزێكــی  لەالیــەن  دواجــار  ســەركردانە،  لــەو  بــوو 

ئەمەریكیــەوە ڕفێــراو بردییــان بــۆ واشــنتۆن و لــەوێ  

ــراوی  ــە بەكرێگی ــەوەی، ك ــی ب ــدان. دانپێدانان ــە زین خرای

ــچ دادی  ــوو هی ــكا ب دڵســۆزی دەزگای هەواڵگــری ئەمەری

نــەدا، بەڵكــو ئــەو یەكێــك بــوو لــە نزیكریــن هاوڕێكانــی 

هەواڵگــری  دەزگای  ســەرۆكی  كاتێــك  بــاوك،  بوشــی 

ئەمەریــكا بــوو، بــەاڵم بێســوود بــوو. لــە ڕاســتیدا ئــەوەی 

ــرد،  ــكا ك ــری ئەمەری ــی دەزگای هەواڵگ ــگا پێشكەش نۆریی

ــەاڵم  ــردووە، ب ــر نەیك ــەورەی ت ــی گ هیــچ بەكرێگیراوێك

ــەی  ــەو كاران ــن ئ ــن و دیارتری ــەدا. گرنگری ــەوە دادە ن ئ

ــەری نیشــتامنی  ــی ڕاب ــە لەناوبردن ــوو ل ــی ب ــكا بریت نۆریی

ــردو  ــەی دەرك ــە واڵتەك ــی ل ــە ئەمەریكییەكان ــا، ك پەنەم

ــێوەی  ــی، هاوش ــر ڕكێف ــتەوە ژێ ــای خس ــدی پەنەم نۆكەن

خۆماڵیكردنــی كەناڵــی نۆكەنــدی میــرس. 

ئــەو ڕاســتیەش فریــای نەكــەوت، كــە واشــنتۆن ڕۆڵــی 

هەرەگــەورەی گێــڕاوە لــە پشــتیوانی لێكردنــی لــە ڕێگــەی 

تیایــدا  كــە   ،1983 ســاڵی  كودەتاكــەی  ئەنجامدانــی 

ــەو  ــاوەن پێگ ــەربازی خ ــی س ــگا وەك فەرماندەیەك نۆریی

دەســەاڵت كەڵكــی وەرگــرت، بــەاڵم لــە دواییــدا ئەمەریــكا 

لــە كاتــی پەالماردانــی پەنەمــا لــە ســاڵی 1989 دوای 

ئــەوەی ڕۆڵــی تــەواو بــوو دەســتگیری كــردو بــە چەندیــن 

ــاددە  ــە م ــردن ب ــە بازرگانیك ــرد لەوان ــی ك ــەت دادگای تۆم

هۆشــبەرەكان و فێڵكــردن. لــە ســاڵی 992دا نۆرییــگا ســزای 

ــۆ دەرچــوو، پاشــان  ــۆ مــاوەی 40 ســاڵ ب ــی ب زیندانیكردن

ــش  ــاڵ و دواتری ــۆ 30 س ــەوە ب ــزاكەی كەمكرای ــاوەی س م

لەبــەر هەڵســوكەوتی باشــی ســزاكەی بــۆ كــرا بــە 17 ســاڵ. 

دەزگای هەواڵگــری  پێشــووی  ئەندامــی  بێركنــز  جــۆن 

ناونیشــانی  بــە  كتێبێكــی  بەمدواییــە  كــە  ئەمەریــكا 

بالوكــردەوە  ئابــووری«  خوێنمژێكــی  »دانپێدانانەكانــی 

ــایكۆلۆژی و  ــی س ــد هۆكارێك ــۆی چەن ــەوەی بەه دوای ئ

هەســتكردنی بــە ئــازاری ویــژدان وەك خــۆی دەڵێــت وازی 

لــە پیشــەكەی هێنــا. بێركنــز دەڵێــت: خــۆم و هاوڕێكانــم 

مەزنریــن ئیمپراتۆریەتــی ئابــووری جیهانــی ڕاســتەقینەمان 

لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا لەســەر ئــەم زەوییە درووســتكرد 

لــە ڕێگــەی فێڵكــردن و دزینــی چەندیــن ترلیــۆن دۆالر لــە 

ــاوە،  ــەوەدا ن ــی ب ــز دان ــێ . بێركن ــی س ــی جیهان دەوڵەتان

كــە لەگــەڵ عومــەر تۆریخــۆس ســەرۆكی پێشــووتری 

ــاو  ــە ن ــوە بیخات ــووە و نەیتوانی ــدا ب ــە پەیوەندی ــا ل پەنەم

داوی قــەرزە داراییەكانــەوە، چونكــە تۆریخــۆس ئــاگاداری 

جموجووڵەكانــی و ئامانجەكانــی گەمەكــەی بــووە بــۆ 

ڕێگرتــن لــە پەنەمــا تــا نەوتانێــت دەســت بەســەر نۆكەندە 

ــی  ــەوە حكومەت ــەر ئ ــەوە، لەب ــا بگرێت ــەی پەنەم گرنگەك

ئەمەریــكا لــە ڕێگــەی دەزگای هەواڵگــری ناوەندییــەوە بــە 

هــاوكاری هــەردوو كۆمپانیــای »پیكتیــل« و »هالیپۆرتــۆن« 

كەوتــە پیالنگێــڕی لــە دژی و توانــی بــە یارمەتــی نۆرییــگا 

لــە ڕووداوی كەوتنەخــوارەوەی فڕۆكــە لەنــاوی ببــات، 

ڕەتكردنــەوەی  بەســەر  مانــگ  دوو  دوای  لــە  ئــەوەش 

مۆنۆپۆڵییــە  كۆمپانیــا  و  حكومــەت  فشــارەكانی 

ئەمەریكییــە پەیوەندیــدارە خــاوەن بەرژەوەندییــەكان لــە 

ــر  ــۆ هێشــتنەوەی لەژێ ــا ب ــدی پەنەم ــی نۆكەن بەڕێوەبردن

ــكا.   ــی ئەمەری ڕكێف

دیــاری  بەكرێگیراوێكــی  نۆرییــگا  ئەوەیــە،  گرنــگ 

ئەمەریــكا بــوو، زۆر لــە دژی گەلەكــەی بــوو. هیچــكام لــە 

جوواڵنــەوە بەرهەڵســتكارەكان نەیانتوانــی لــە پۆســتەكەی 

دووری بخەنــەوە، چونكــە ئــەو بــە تەنهــا پیاوێــك نەبــوو، 

ســەر  پۆلیســی  تۆكمــەی  تــەواوو  دەزگایەكــی  بەڵكــو 

ــەو  ــی ئ ــوو نەیدەتوان ــران ب ــە وێ ــوو، واڵتەك بەخــۆی هەب

ــوژران،  ــەردەمەدا دەك ــەو س ــە ل ــت، ك ــە بژمێرێ كوژراوان

ــی  ــە دەزگاكان ــن، ك ــارە نەدەهات ــە ژم ــەش ل ــەو ڕێگایان ئ

ــان  ــك پیادەی ــتنی خەڵ ــۆ كوش ــەاڵتەكەی ب ــە دەس ــەر ب س

ــدو  دەكــردن. ســەرەڕای واژۆكردنــی ڕێكەوتننامــەی نۆكەن

ڕاســتاندنی لەالیــەن كۆنگرێســی ئەمەریــكاوە، كــە لــە 

لێدوانــە فەرمــی و نافەرمییەكانــدا پێداگــری لەســەر ئــەوە 
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دەكــرد، كــە نۆكەنــدی پەنەمــا هــی ئەمەریكییەكانــەو 

ــە دڵنیاییشــەوە  ــا دەربچــن، ب ــە پەنەم ــاكات ل پێویســت ن

ئــەم سیاســەتە لــە ســەردەمی ســەرۆكی ئەمەریــكا بوشــی 

پێداگــری  كــە  بــاوك گەشــەیكردو بەرهەمــی هەبــوو، 

كــردەوە لەســەر دووبــارە دانانــی بەرنامەیــەك بــۆ پەنەمــا 

ــە  ــە كرداریــش ل ــكا، ب ــوەی سیاســەتی ئەمەری ــە چوارچێ ل

ــاوەی دوو ســاڵدا پرۆســەی دادۆشــین دەســتی پێكــردو  م

ئابڵۆقــە بەســەر بنەماییەكانــدا ســەپێرا، كــە نزیكــەی دوو 

ســاڵی خایانــدو بــە پرۆســەی پەالماردانــی پەنەمــا كۆتایــی 

ــە  ــەوە ل ــەالی ئەمەریكییەكان ــە ب ــرەدا گرفتەك ــات. لێ پێه

بوونــی بەكرێگیراوێكــی ئەمەریكــی خــۆی دەبینیــەوە، 

ــی  ــەر حوكمكردن ــكا لەس ــری ئەمەری ــە دەزگای هەواڵگ ك

ڕایهێنــا، بــەاڵم بــۆ قۆناغــی دواتــر كەڵكــی نەبــوو، لەبــەر 

ــت،  ــی ناوێ ــكا فەرمانڕەوایەك ــدای ئەمەری ــەوەی ئەجێن ئ

كــە بــە تەواوەتــی دەســت بەســەر واڵتەكەیــدا نەگرێــت، 

گەورەكانــی  خزمەتــی  لەســەری  پێویســتە  وەك  بــەاڵم 

ــۆ  ــوو ب ــان ب ــەكان پەلەی ــنتۆن، ئەمەریكیی ــە واش ــكات ل ب

ــرن.  ــادا بگ ــدی پەنەم ــەر نۆكەن ــت بەس ــەوەی دەس ئ

لــە  وازهێنــان  و  دەســتبەردان  ســراتیژی  بەپێــی 

بــاوك  بوشــی  ئیــدارەی  ئەمەریــكا،  هاوپەیامنەكانــی 

دەســتی بــە هەڵمەتێكــی بەربــاوی پڕوپاگەنــدە لــە دژی 

ــەو دۆســت و  ــە ئ ــەوەی ك ــرد، دوای ئ ــگا ك ــل نۆریی مانوێ

هاوپەیامنــی ئەمەریــكا بــوو، بــەاڵم بــووە تاوانبارێكــی 

بازرگانــی كــردن بــە خراپریــن كااڵی ماڵوێرانكــەر »مــاددە 

هۆشــبەرەكان«، كــە ڕەوانــەی ئەمەریــكای دەكــرد بــۆ 

ئــەوەی پیــاوو گەنجەكانــی و كچــەكان و منداڵەكانــی 

ــە  ــیە ل ــەو مەترس ــرا ئ ــت زان ــە پێویس ــە ب ــت، بۆی بكوژێ

ڕەگــەوە ڕیشــەكێش بكرێــت. ســەیر ئەوەیــە، كــە نۆرییــگا 

بــە هــاوكاری و بــە ئــاگاداری دەزگای هەواڵگــری ئەمەریكا 

بازرگانــی بــە مــاددە هۆشــبەرەكان دەكــردو ئاســانكاری بــۆ 

دەكــرا، بــەاڵم هیــچ كەســێك لــە واشــنتۆن جووڵــەی نەكــرد 

ــگا.   ــە دژی نۆریی ل

 

ئۆگستۆ پینۆچێ
»عیبره ت بۆ هه ر كه سێك واڵته كه ی 

ده فرۆشێت«

به بیــری  دووســه ره   به كرێگیراوێكــی  جیهــان  كاتێــك 

)ئۆكســتۆ  ژە نــراڵ  بیرهێنانــه وه ی  نابێــت  دێنێتــه وه ، 

بچێــت،  له یــاد  چیللــی  فه رمانــڕە وای  پینۆچــێ( 

هۆكاره كه شــی ئه وه یــه ، كــه  ئــه م پیــاوه  ئامــاده  بــوو 

ــكات،  ــكا ب ــۆ ئه مه ری ــتێك ب ــه ر ش ــان ه ــتێك ی ــوو ش هه م

بــوو  ئه مه ریكییــه كان  له ســه ر  ئه وه نــده ش  هــه ر 

فه رمانــی پێبكــه ن، ئه ویــش گوێڕایه ڵیــان ده بــوو. پینۆچــێ 

ــته م  ــه اڵم ئه س ــوو، ب ــه اڵت ب ــی ده س ــه ر كورس ــاوی له س چ

بــوو بــه  مه رامــی خــۆی بــگات ئــه وه ش له بــه ر هۆیه كــی 

ــه رۆكایه تی  ــی س ــه ر كورس ــێك له س ــوو كه س ــانا، ئه وه ب س

داده نیشــت، ئه ویــش ڕابــه ری نیشــتامنیی چیللــی گــه وره  

ســه لڤادۆر ئالێنــده  بــوو، كــه  هیــچ كه ســێك بــۆی نه بــوو 

به قــه د  و  الیبه رێــت  ســه رۆكایه تی  كورســی  له ســه ر 

ــه  ســه ر پێگــه ی جه مــاوه ری و  باڵــی مێرووله یــه ك كاربكات

نیشــتامنپه روه ری و دڵســۆزی و ده ســتپاكی، بــه اڵم پاشــان 

ئــه م ژه نراڵــه  خه وبینــه  بــه  كورســی ســه رۆكایه تی لــه  

خــۆی  ونبــووی  ڕێگــه ی  ئه مه ریكییه كانــه وه   ڕێگــه ی 

خســته   ده رفه ته كه یــان  ئه مه ریكییــه كان  دۆزییــه وه. 

ئه ویــش  پێشكه شــكرد،  نرخه كه شــیان  و  به رده ســتی 

پێــش  به ڵكــو  بفرۆشــێت،  خــۆی  بــوو  ڕازی  بــه وه  

ئــه وه  ڕازی بــوو نیشــتامنه كه ی بفرۆشــێت . كاتێــك لــه  

هاوپه یامنه كانــی  ڕووخــا،  ده ســه اڵته كه ی  كۆتاییــدا 

لــه  واشــنتۆن ده ســتبه رداری بــوون و پشــتیان تێكــرد، 

ئامــاده   ته نانــه ت  لێبكــه ن  پێشــوازی  نه ده بــوون  ڕازی 

پێنــاوی  لــه   پینۆچــێ  بكــه ن.  چاره سه ریشــی  نه بــوون 

دوای  كوشــت،  ئالێنــده ی  ســه لڤادۆر  ئه مه ریكییه كانــدا 

ئــه وه ی په المــاری كۆشــكی ســه رۆكایه تی داو گولله بارانــی 

بــه   كــه   ئه مه ریكییــه كان،  ئه وه نــده ی خزمه تــی  كــرد، 

پــاره  ناپێورێــت، خزمه تكردنێــك بــه  خوێــن و عاره قــه و 
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ســامانی گه لــی چیللــی نه خشــێراوه  به بــێ هیــچ ویــژدان 

به زه ییــه ك. و 

ــكای  ــی ئه مه ری ــه  ده وڵه ت ــی ســه رده می پینۆچــێ تاك چیلل

ــه   ــد ل ــی فۆكان ــه ڕی دوورگه كان ــه  ش ــه  ل ــوو، ك ــن ب التی

نه كــرد.  ئه رجه نتیــن  لــه   پشــتیوانی  به ریتانیــا  دژی 

ــه ی  ــه  پل ــێ ب ــه رده می پینۆچ ــی س ــی چیلل په یوه ندییه كان

ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی  ویالیه تــه   له گــه ڵ  یه كــه م 

بــوو پاشــان له گــه ڵ ئــه و ده وڵه تانــه دا بــوو، كــه  كه تبوونــه  

ژێــر ڕكێفــی ئه مه ریــكاوه ، ئــه وه ش له بــه ر ئــه وه  بــوو 

به رژە وه ندییه كانــی  پاراســتنی  نوێنــه ری  پینۆچــێ  كــه  

ــاوكاری و  ــه ی ه ــه  ڕژێمه ك ــی، ك ــه  چیلل ــوو ل ــكا ب ئه مه ری

یارمه تــی بێســنووری لــه  ئه مه ریــكا وه رده گــرت ســه ره ڕای 

ــی  ــه  دژی مافه كان ــی ل زێده ڕۆیــی و پێشــێلكارییه  زه قه كان

مــرۆڤ. به ڵــێ ئۆگســتۆ پینۆچــێ فه رمانــڕە وای دیكتاتــۆری 

به ناوبانگریــن  لــه   بــوو  یه كێــك  چیللــی،  پێشــووی 

ناوچــه ی  لــه   یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه   ژه نراڵه كانــی 

یه كــه م  به رپرســیاری  هه روه هــا  التیــن،  ئه مه ریــكای 

چیللــی  هه ڵبژێــردراوی  ســه رۆكی  كوشــتنی  لــه   بــوو 

)ســه لڤادۆر ئالێنــده (، كــه  به پێــی داواكاری و پیــالن و 

ئاژانســی هه واڵگــری ئه مه ریــكا ئه نجامــدرا.  هــاوكاری 

له الیــه ن  پینۆچــێ  به كارهێنانــی  چیرۆكــی 

لــه   خوێناویــه .  به ســه رهاتێكی  ئه مه ریكییه كانــه وه ، 

مانگــی ترینــی دووه مــی ســاڵی 1970دا ســه ركرده ی 

ئه نجامــی  لــه   ئالێنــده   ســه لڤادۆر  سۆسیالیســتی 

دڵــی  بــه   كــه   ئازادانــه ،  ڕاســته وخۆو  هه ڵبژاردنێكــی 

كورســی  گه یشــته   نه بــوو،  یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه  

لــه و  ئــه وه ی  له بــه ر  چیللــی،  لــه   ســه رۆكایه تی 

ســه رده مه دا سیســتمی سۆسیالیســتی و دژایه تیكردنــی 

لــه   التیــن  ئه مه ریــكای  لــه   ســه رمایه داری  سیســتمی 

زۆرێــك  كــه   ئاســته ی  ئــه و  تــا  بــوو،  گه شه ســه ندندا 

كانــگای  كڵێســاكانی  لــه   كاره كانیــان  قه شــه كان  لــه  

كاســۆلیكی جێده هێشــت و به شــدارییان لــه  شۆڕشــدا 

فه رمانــڕە وا  گه نده ڵــی  دژی  لــه   خه ڵكیــان  ده كــردو 

جێــی  كــه   ئه وانــه ی  هانــده دا،  ســه رمایه داره كان 

ئــه م  بــوون،  یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه   ڕە زامه نــدی 

ــه  ســه رده می په لهاویشــتنی سۆسیالیســت  بارودۆخــه ش ل

بــوو.  ســارد  شــه ڕی  و  ئینته رناســیۆنال 

بوێرانــه ی  سیاســه تێكی  )ئالێنــده (  هــه ژاران  پزیشــكی 

ئیمپراتۆرییه كانــی  به رژه وه ندییــه   لــه   دای  گرته بــه رو 

ئه مه ریــكا لــه  چیللــی، ئــه وه ش به هــۆی ســه ركه وتنی 

ــۆ  ــی ب ــه  هــه ژاران و نیشــاندانی مه یل و پشــتیوانیكردنی ل

ــی.  ــه  ڕوون ــیالیزم ب سۆس

پیــاوی بــژارده ی واشــنتۆن ژە نــراڵ  ئۆگســتۆ پینۆچــێ، 

فه رمانــی  بــه   كــه   بــوو،  ســوپای چیللــی  فه رمانــده ی 

ئه مه ریــكا لــه  11ی ئه یلولــی ســاڵی 1973 ده ســه اڵتی 

گه مــارۆی  تانكه كانــی  بــه   ئــه وه ی  دوای  گرته ده ســت، 

ئالێنــده   ســه لڤادۆر  لــه   داوای  داو،  كۆمــاری  كۆشــكی 

بــه اڵم  ڕابــكات،  یــان  بــدات  به ده ســته وه   كــرد خــۆی 

ئالێنــده  ئــه وه ی ڕە تكــرده وه و به یداخــی ســه رۆكایه تی 

پۆشــی، كــه  بــه  درێژایــی دوو ده یــه ، دواجــار ئالێنــده  

ڕازی  ئــه وه ی  دوای  كــوژرا،  كۆمــاری  كۆشــكی  له نــاو 

ــت وه ك  ــۆی بێ ــه رعی خ ــی ش ــتبه رداری ماف ــوو ده س نه ب

ئۆگســتۆ  شــێوه یه   بــه م  هه ڵبژێــردراو.  ســه رۆكێكی 

ــه ل  ــته كه ی گ ــه رۆكه  خۆشه ویس ــتنی س ــه  كوش ــێ ب پینۆچ

ســه ربازییه كه ی  ده ســه اڵته   ســه رده می  بــه   ده ســتی 

كــردو بــۆ مــاوه ی 27 ســاڵ حوكمــی چیللــی كــرد، كاتێــك 

ــووه   ــه  ناوچه كــه دا بینــی، ب ــكای ل ــی پشــیله ی ئه مه ری ڕۆڵ

دوژمنــی یه كه مــی هه مــوو بیرمه نــدان و نووســه ران و 

التیــن.  ئه مه ریــكای  ئازادیخوازانــی 
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ئیدوارد شیڤەرنادزە
»شەوی ڕاوكـردنی ڕێـوی«

ئیــدوارد  شــیڤەرنادزە منوونەیەكــی تــازەی لەناوبــردن و 

ــدوارد   ســتەمكردنی ئەمەریكایــە لــە هاوپەیامنــەكان. ئی

ــا، ئــەو كۆمــارەی ســەر بــە  شــیڤەرنادزە ســەرۆكی جۆرجی

ــۆڕی  ــتی ش ــەر دەس ــە لەس ــوو، ك ــۆڤێتی پێش ــی س یەكێت

گــوڵ لــە ســاڵی 2003 لەســەركار البــرا، ئــەو شۆڕشــەی كــە 

ــرا.  ــتیوانی لێك ــنتۆنەوە پش ــەن واش ــی لەالی ــە تەواوەت ب

بــۆ  لێدوانێكــدا  لــە   2003 شــوباتی  لــە  شــیڤەرنادزە 

ــی:  ــی ووتویەت ــراف(ی بەریتان ــی تەلەگ ــەی )دەیل ڕۆژنام

ــان كــردووە بــۆم  »مــن هەرچییــەك ئەمەریكییــەكان داوای

ــردووە،  ــان ك ــە داوای ــر ك ــەوەش زیات ــو ل ــردوون، بەڵك ك

ڕۆڵــی ســەرەكیم لــە هەرەســهێنانی یەكێتــی ســۆڤێت 

بینیــوە، بنكەیەكــی ســەربازیم لەســەر خاكــی جۆرجیــا 

لــە نزیــك ســنورەكانی ڕوســیا پێشكەشــی ئەمەریــكا كــرد، 

ژەنراڵــە ئەمەریكییەكانــم هێنــا تــا مەشــق بــە ســوپاكەمان 

بكــەن و ســەركردایەتی بكــەن، بــەاڵم ســەرەڕای ئەمانــەش 

ناپاكیــان لەگەڵــم كــردو كودەتایــان لــە دژم ئەنجامــدا. 

ــە دوای  ــەاڵم ل ــتبوو، ب ــم دانیش ــكا لەگەڵ ــۆزی ئەمەری باڵی

ــۆم  ــە دژی خ ــاندەرەكاندا ل ــاو خۆپیش ــر لەن ــەك كاتژمێ ی

بۆچــی  نازانــم  بینیــم،  پەرلەمــان  تــەالری  لەبــەردەم 

ــرد«.  ــدا ك ــەڵ من ــان لەگ ئەمەی

بدۆزیتــه وه   كه ســێك  ته بلیســی  لــه   ئه مــڕۆ  ئه ســته مه  

و  دڵ  چونكــه   بــكات،  شــیڤه رنادزه   باســی  بــاش  بــه  

تــااڵوو  لــه   بــوو  پــڕ  جۆرجیــا  هاواڵتیانــی  ده روونــی 

خزمخزمێنــه و  و  گه نده ڵــی  ســااڵنی  لــه   مه ینه تــی 

هه ره ســهێنانی ئابــووری و گه مــه ی سیاســی و ســاخته كاری 

ده ســه اڵتی  ســه رده می  لــه   هه ڵبژاردنه كانــدا  لــه  

تــا  نه هێشــته وه   بوارێكــی  هیــچ  بۆیــه   شــیڤه رنادزه ، 

هه بێــت.  به رامبــه ری  بــۆی  ســۆزیان 

جۆرجیــا و ئه پخازیــا ملمالنێیه كــی مێژوویــی دوورو درێــژ 

ــا  ــی ئه پخازی ــۆی پێداگریكردن ــه ، به ه ــدا هه ی ــه  نێوانیان ل

جۆرجیــا  كاتێكــدا  لــه   ســه ربه خۆیی،  پرســی  له ســه ر 

لــه   به شــێك  وه ك  ئه پخازیــا  دانانــی  له ســه ر  ســووره  

خاكه كــه ی، هه مــان حاڵه تیــش بــۆ ئۆســیتیای باشــوور 

ئه پخازیــاو  ده گونجێــت. هه رچــی ڕوســیایه  پشــتگیری 

به ده ســتهێنانی  بــۆ  هه وڵه كانیــان  لــه   ده كات  ئۆســیتیا 

ــیاش،  ــته ی ڕوس ــه م هه ڵوێس ــی ئ ــه  وه اڵم ــه ربه خۆیی، ل س

ده كات  چیچانییــه كان  چه كــداره   الیه نگــری  جۆرجیــا 

لــه  شــه ڕە كه یان لــه  دژی په المــاری ڕوســیا بــۆ ســه ر 

و  یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه   الیخۆیــه وه   واڵته كه یــان. 

كــرد  پێداگرییــان  شــیڤه رنادزه   ســه رده می  جۆرجیــای 

له ســه ر دووپاتكردنــه وه ی ئامانجــی گه یشــتنی هێزه كانــی 

ــه وه   ــه  نزیك ــه وه ی ل ــۆ ئ ــه ، ب ــه و ناوچه ی ــۆ ئ ــكا ب ئه مه ری

بوونیــان هه بێــت و ڕاهێنــان بــه  یه كــه  تایبه تییه كانــی 

ــتان،  ــرۆرو تیرۆریس ــه وه ی تی ــه ن به گژداچوون ــا بك جۆرجی

كــه  لــه  ناوچــه ی دۆڵــی بانكیســی ســه ر ســنووری جۆرجیــا 

چڕبوونه تــه وه ، ئه وانیــش بریتــی بــوو لــه و چه كــداره  

ــوون، كــه   ــه  هه اڵت ــه و ناوچه ی ــه ره و ئ ــه ی، كــه  ب چیچانییان

ــه وه ی ده ســه اڵتدارانی  ــه ، دوای ئ ــه وه  نزیك ــه  واڵته كه یان ل

لــه و  مانه وه یــان  بــۆ  نیشــاندا  ڕە زامه ندییــان  جۆرجیــا 

ــه ڵ  ــا له گ ــی جۆرجی ــدا په یوه ندییه كان ــه  كاتێك ــنووره ، ل س

ــوو. ــد ب ــڕ ناكۆكــی توون ڕوســیا پ

لــه  ســاڵی 2003دا بــۆ مــاوه ی زیاتر لــه  18 ڕۆژ كۆمســیۆنی 

بــه   پاڵپشــت  جۆرجیــا،  لــه   هه ڵبژارنــه كان  ناوه نــدی 

ڕاســپارده ی  له ســه ر  و  شــیڤه رنادزه   ســه رۆك  فه رمانــی 

بــۆ  كــه  دوایــی وه ك هه وڵێكــی واشــنتۆن  ئه مه ریــكا، 

ــه ی  ــی پرۆس ــۆ ته واوكردن ــك كات ب ــتهێنانی هه ندێ به ده س

هاوپه یامنێتــی له گــه ڵ نه یاره كــه ی میخاییــل ساكاشــڤیلی، 

بــه اڵم  ڕاگه یاندنــی ئه نجامه كانــی هه ڵبــژاردن دواخــرا، 

ئۆپۆزســیۆن ناڕە زایه تــی ده ربــڕی، دادگاكانــی جۆرجیــا 

ــۆ  ــیۆنه وه  ب ــه ن ئۆپۆزس ــه یان له الی ــكااڵو كێش ــه دان س س

به رزكرایــه وه  و حكومه تیــان بــه  ئه نجامدانــی ســاخته كاری 

تۆمه تبــار كــرد، هه مــوو جیهانیــش ســه ری ســوڕمابوو ئایــا 

بۆچــی هه مــوو ئــه و كاتــه  زۆره  چاوه ڕوانــی ئه نجامــه كان 
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ده كــه ن، لــه  جیهانێكــدا، كــه  كۆمپیوتــه رو ئینته رنێــت 

كاره كانیــان  پێشــكه وتووه كان  زانســتیه   پرۆگرامــه   و 

ئاســانر كــردووه ؟ وه اڵمه كــه ی شــتێكی پێویســت بــوو، 

ویســتی  ئــه و  ده ســتده كه وێت،  دیكتاتــۆر  لــه الی  كــه  

ویســتی گه له كــه ی ســاخته  بــكات، كــه  پێیــان خــۆش 

ئــه و  بــه اڵم  مبێنێتــه وه ،  ده ســه اڵتدا  لــه   چیــر  نه بــوو 

ده گه یشــته   تایبه تییه كانــه وه   ده زگا  له الیــه ن  پایامــه ی 

ســه رۆك شــیڤه رنادزه  بــه  كورتــی ئه مــه  بــوو: »هیــچ 

گرنگــی پێمــه ده  ســه رۆك، ئه وانــه  كۆمه ڵێكــی كه مــن، 

ده رئه نجامه كــه ی  ده رچــوون«.  یاســا  لــه   گرووپێكــی 

خــۆی  قســه ی  له ســه ر  شــیڤه رنادزه   كــه   ئه وه بــوو، 

ســوور بــوو، بــه اڵم دواجــار لــه و واڵتــه  هــه اڵت كــه  

به هــۆی  ده كــرد،  حوكمــی  ئاســن  ئاگــرو  زه بــری  بــه  

سیاســه ته كانیه وه  چه نــد جارێــك هه وڵــی تیرۆركردنــی 

ــیدا  ــه ر دیموكراس ــۆی به س ــه اڵتی خ ــه و ده س ــه اڵم ئ درا، ب

زاڵكــرد. شــیڤه رنادزه  ئۆپۆزســیۆنی بــه  هاواڵتیانــی پلــه  دوو 

ده دایــه  قه ڵــه م، كار گه یشــته  ئــه و ئاســته ی بــه  دۆڕاوی لــه  

ــه اڵت.  ــان ه ــه  په رله م ــتیانه  ل ــیۆنی ئاش ــه ر ئۆپۆزس به رامب

لــه  لێدوانێكــدا ووتــی: »مــن ده رفه تــم پێــدان، ئه گــه ر 

ــه   ــه رده وام بوونای ــان ب ــت و داواكارییه كانی ــه ر خواس له س

ــان  ــان مــن ی ــه  ی ــرد، بۆی ده ســه اڵتم ڕاده ســتی ســوپا ده ك

ــان!«.  تۆف

میلۆســۆڤیچ  هــی  لــه  زۆر  شــیڤه رنادزه   چاره نووســی 

فۆجیمــۆری،  هیتلــه ر،  لــه  چاره نووســی  زۆر  ده چێــت، 

ــه   ــت، ك ــر ده چێ ــران و ئه وانی ــای ئێ ــاو ش ــوه ر خۆج ئه ن

ــت،  ــی زۆر ش ــه  ترس ــاكات، ل ــۆ ن ــكردنیاندا گ ــه  باس ده م ل

ــی  ــه . ڕووخان ــدا نیی ــان تێ ــۆ ژی ــیان ب ــی په رۆش ــه  خه م ك

زۆرێــك  دایــه وه ،  ده نگــی  شــیڤه رنادزه   ده ســه اڵتی 

پێیانوابــوو په یوه نــدی بــه  خۆرئــاواوه  ده بێتــه  كۆســپ لــه  

نێــوان خه ڵــك و ده ســه اڵتدا، به رژه وه نــدی خۆرئــاواش 

بــه اڵم  ده یپارێزێــت،  كــه   پارێزگارییه یــه ،  تــۆڕی  ئــه و 

له الیــه ن  شــیڤه رنادزه   كــه   ئه وه یــه ،  ڕوویــدا  ئــه وه ی 

هیــچ كه ســێكه وه  هــاوكاری نه كــرا، ته نانــه ت له الیــه ن 

ــا ته ســلیمی ویســتی  ــرد ت ــه  ئامــۆژگاری ك ڕوسیاشــه وه ، ك

بــڕوات.   بێده نگــی  بــه   و  بێــت  گه له كــه ی 

شیڤەرنادزە و میخائیل گۆرباچۆڤ
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ڤۆلگینسیۆ پاتێستا
»ڕۆڵی خۆی گێڕا، به اڵم كۆتایی 

پێهێنرا«
ــی  ــه  كه ســی پاتێســتا به كرێگیراوێكــی منوونه ی واشــنتۆن ل

ده بینــی، بۆیــه  كردیــه  دیكتاتــۆر، به وپــه ڕی هێزیــه وه  

پشــتیوانی لێكــرد لــه  دژی »ڤیدیــل كاســرۆ« ڕابــه ری 

ئه مه ریــكا  ســه رده مه دا.  لــه و  كوبــا  گه نجــی شۆڕشــی 

هیــچ گرنگــی نــه ده دا بــه و قه ســابخانه  خوێناوییانــه ی 

ــه   ــری ل ــو به رگ ــرد، به ڵك ــای ك ــتا به رپ ــیۆ پاتێس ڤۆلگینس

كاتێــك  بــه اڵم  كــرد،  دیكتاتۆرییه ته كــه ی  و  دڕنده یــی 

مێژوویــی  شۆڕشــگێڕی  خه باتــی  هاوڕێــی  و  كاســرۆ 

ئه مه ریــكا  ڕووخانــد،  ده ســه اڵته كه یان  گیڤــارا«  »چــێ 

فرۆشــتی و ده ســتبه رداری بــوو، گوێــی لێنه گــرت، ئامــاده  

ــژ  ــۆ درێ ــی ب ــتی یارمه ت ــكات، ده س ــوازی لێب ــوو پێش نه ب

نه كــرد،  دابیــن  بــۆ  مه نفــا  لــه   شــوێنێكی  نه كــردو 

هاوپه یامنه كانــی  لــه   داوا  نــه دا  هه وڵیشــی  به ڵكــو 

بــكات تــا یارمه تــی بــده ن، زانینــی هۆكاره كه شــی زۆر 

و  دۆســت  كه ســن  یه كــه م  ئه مه ریكییــه كان  ئاســانه : 

ــه  ڕووخــان  ــك ل ــان ده فرۆشــن كاتێ ــی خۆی هاوپه یامنه كان

ــه وه  .  ــك ده بن نزی

ــه واو  ــتبه رداربوونی ت ــنووری ده س ــه  س ــه كان ل ئه مه ریكیی

ــه   ــو ل ــتان، به ڵك ــا نه وه س ــۆری كوب ــتا« دیكتات ــه  »پاتێس ل

ڕوویكــرده   دواجــار  بێســنوور،  پشــتیوانیكردنێكی  دوای 

ــی  ــی ڕژێم ــت گه نده ڵ ــه وه ی له ده س ــا دوای ئ ــی كوب گه ل

پاتێســتا بێــزار بــوو، به ڵكــو وازی لێهێنــا تــا ببێتــه  نێچیــری 

ــاو  ــه  پێن ــی ل ــه  قوربان ــه ت كردی ــارا، ته نان ــرۆ و گیڤ كاس

ده ســتێوه ردانی  مه به ســتی  بــه   شــه یتانیدا  پالنێكــی 

ــاوی  ــه  پاس ــا، ب ــی كوب ــۆ داگیركردن ــان ب ــه ربازی و پاش س

ئــه وه ی  لــه و واڵتــه دا دوای  گێڕانــه وه ی »شــه رعیه ت« 

كوده تاچیــه  خوێنڕێــژه كان ده ســتیان به ســه ردا گــرت، كــه  

التیــن.  ئه مه ریــكای  ســیامی  ده یانه ویســت 

بــه   پارتیزانــی  شــه ڕی  پیاوانــی  1959دا  ســاڵی  لــه  

»هاڤانــا«ی  په المــاری  كاســرۆ  ڤیدیــل  ســه رۆكایه تی 

ســه ربازیی  دیكتاتۆریــی  ڕژێمــی  داو  پایته ختیــان 

ڤۆلگنســیۆ پاتێســتایان ڕووخانــد، ئه مــه  ســه ره ڕای ئــه وه ی 

یه كگرتووه كانــه وه   ویالیه تــه   حكومه تــی  له الیــه ن 

پڕچــه ك ده كــراو پــاره ش ده درایــه  پاتێســتاو به كرێگیراوانــی 

كاســرۆ.  پارتیزانه كانــی  ســوپای  له نــاو   CIA

شۆڕشــگێڕه كان بــه  به لــه م چوونــه  نــاو كوبــاوه ، ژماره یــان 

80 كــه س بــوو، بــه اڵم ته نهــا 10 كه ســیان مانــه وه ، لــه  

نێوانیشــیاندا كاســرۆ و ڕائولــی بــرای و گیڤــارا، بــه اڵم ئــه و 

ــۆ  هێرشــه  شكســتخواردووه  الیه نگــرو هــه وارداری زۆری ب

ــینه كان.   ــه  گوندنش ــه  ناوچ ــی ل ــه  تایبه ت ــتكردن، ب درووس

وتارێكــی كاســرۆ هــۆكاری ســه ره كی بــوو له  دروســتبوونی 

ــی گیڤــارا- ــر به هــۆی پالن مانگرتنێكــی سه رتاســه ری، دوات

ئاراســته ی  بــه   ســییرا  چیاكانــی  لــه   دابه زیــن  بــه   وه  

 300 ژماره یــان  كــه   شۆڕشــگێڕه كان،  كوبــا،  پایته ختــی 

چه كــدار بــوو توانیــان لــه  كانوونــی دووه مــی ســاڵی 1959 

بچنــه  نــاو هاڤانــا، بــه و شــێوه یه  قۆناغێكــی نــوێ لــه  

ژیانــی كوبــا لــه  دوای ســه ركه وتنی شــۆڕش و كۆتاییهێنــان 

بــه  ده ســه اڵتی »پاتێســتا«ی دیكتاتــۆر ده ســتی پێكــرد. 

فلۆریــدا،  كه ناره كانــی  لــه   كیلۆمه تــر   145 دووری  لــه  

ــه   ــد، ك ــكادا چان ــی ئه مه ری ــاو قوڕگ ــی له ن ــژوو دڕكێك مێ

لــه  هه ڵكێشــانیدا ســه ركه وتوو نابێــت. گیڤــارا ئومێــده وار 

ــل كاســرۆ بكه وێــت، چونكــه  زۆری  ــه  ڤیدی ــوو چــاوی ب ب

ــه و،  ــێتی ئ ــه  كه س ــوو ب ــام ب ــتبوو، سه رس ــاره وه  بیس ــه  ب ل

ــتی  ــارا هه س ــی و گیڤ ــان بین ــی یه كری ــه  كرداری ــر ب دوات

ده مێكــه   كــه   ســه ركرده یه یه ،  ئــه و  كاســرۆ  كــرد، 

په یوه ندییه كانیــان  پاشــان  ده گه ڕێــت،  به دوایــدا 

به هێــز بــوو، پێكــه وه  هه ڵســان بــه  ڕزگاركردنــی كوبــا 

دیكتاتــۆر.  پاتێســتای  ده ســه اڵتی  له ژێــر 

لــه و كۆبوونه وه یــه دا، كــه  لــه  19ی شــوباتی 1961 لــه  

ــه دی  ــۆن كه ن ــه رۆك ج ــداری س ــه  به ش ــپی ب ــكی س كۆش

ناوه نــدی  هه واڵگــری  به ڕێوه بردنــی  ســه ركردایه تی  و 

به رده وامبوونــی  پرســی  تاوتوێــی  كــرا،  پێنتاگــۆن  و 

هێــزه   كردنــی  پشــتیوانی  له ســه ر  ئه مه ریــكا 
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لــه   دابه زینیــان  بــۆ  په ڕه شــووت  به كرێگیراوه كانــی 

ــه وه   ــه و باره ی ــگ ل ــچ بڕیارێكــی گرن ــه اڵم هی ــرا، ب ــا ك كوب

نــه درا. ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان نه یتوانــی خۆالبــدات لــه  

ــۆی  ــه  به ه ــۆڤێتی، ك ــی س ــی حكومه ت ــه جدییه  كان لێدوان

ده ســتدرێژیكردنه  ســه ر كوبــا ڕایگه یانــد، كــه  یه كێتــی 

ســۆڤێت و واڵتانــی تــری ئاشــتیخواز ئامــاده ن هه مــوو 

گه لــی  پێشكه شــی  پێویســت  یارمه تیه كــی  و  كۆمــه ك 

ــازادی و  ــاو ئ ــه  پێن ــه  خه باتكردنــی ڕه وای ل ــا بكــه ن ل كوب

ــه ی  ــه ت واڵته ك ــا. دیكتاتۆریی ــاری كوب ــه ربه خۆیی كۆم س

گه نجه كــه   پارێــزه ره   خه ونــی  كردبــوو.  شــه كه ت 

دیكتاتۆرییــه ت.  لــه   بــوو  گه له كــه ی  ڕزگاركردنــی 

ــرده   ــیان ك ــاڵی 1953دا هێرش ــه  س ــرۆ ل ــی كاس هاوڕێكان

ــتی  ــه كه  شكس ــه اڵم هێرش ــكادا، ب ــه ربازگه ی مۆن ــه ر س س

ــردو  ــان ك ــراو تۆمه تباریی ــی دادگا ك ــرۆ ڕاپێچ ــاو كاس هێن

دادگایــی كــرا. كاســرۆ ده نگــی بــه ڕووی دادوه ره كانــدا 

ــر  ــاكات«. زیات ــرم ن ــژوو له بی ــی: »مێ ــه رو كــرده وه  و ووت ب

ــه و  ــان ب ــه  دادوه ره كان گاڵته ی ــت، ك ــه وه  ده كرێ ــی ئ باس

هاتــووه ،  ڕیشــی  له خۆباییه كــه و  گه نجــه   قســه یه ی 

ــتیه وه . واده ی  ــر ده س ــه  ژێ ــه  كه وت ــار واڵته ك ــه اڵم دواج ب

ســاڵی  ســه ره تای  لــه   نه كــه وت،  دوا  تۆڵه ســه ندنه وه  

1959دا هاڤانــا كه وتــه  ده ســت شۆڕشــگێڕه كان، پاتێســتای 

دیكتاتــۆر ڕایكــرد، ئیــر لــه و ڕۆژه وه  كوبــا لــه  ســه رده می 

ــه  دووری 145  ــرۆ«یه . ل ــل كاس ــاو »ڤیدی ــا ن ــدا ژی پیاوێك

لــه  كه ناره كانــی فلۆریــدا، مێــژوو دڕكێكــی  كیلۆمه تــر 

ــه  هه ڵكێشــانیدا  ــه  ل ــد، ك ــكادا چان ــی ئه مه ری ــاو قوڕگ له ن

نابێــت. ســه ركه وتوو 

ڤیدیل کاسترۆ و چێ گیڤارا
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عەسكەر ئاكاییڤ
»ئەمەریكییەكان منیان فرۆشت«

حاڵــی عەســكەر ئاگاییڤ هــەروەك حاڵی ئەو ســەرۆكانەی 

ــوون،  ــكا ب ــتی ئه مه ری ــتكراوی دەس ــە درووس ــوو، ك ــر ب ت

چونكــە ئەوانــە بەكرێگیــراوی دڵســۆز بوو بــۆ گەورەكانیان، 

بەهــۆی كۆیالیەتیــان بــۆ دەســتكەوتنی پــارەو دەســەاڵت و 

بەرژەوەندییەكانیــان، بۆیــە نــە بەرژەوەنــدی نیشــتامنیان، 

نــە پاراســتنی خاكەكــەی هیــچ بەالیانــەوە گرنــگ نەبــوو، 

و  تەخــت  تەنهــا  گرنگــە  ئــەوان  بــۆ  ئــەوەی  بەڵكــو 

كورســییەكانیانە تەنانــەت ئەگــەر دەستیشــیان بخەنــە 

نــاو دەســتی دوژمنانیــان تــا هــاوكاری بكــەن. ئەمــە 

ــتانە،  ــتەمكاری قیرغیزس ــەرۆكی س ــەرهاتی س ــای بەس وێن

لەپێــش  دەكــرد.  ئەمەریــكا  بــۆ  كاری  بــەردەوام  كــە 

قیرغیزســتان  ئــاداری ســاڵی 2005،  ڕاپەڕینەكــەی 21ی 

ــاوی  ــی ن ــتوانەكەی نەیاندەتوان ــە دانیش ــوو، ك ــك ب واڵتێ

ســەرۆكەیان ببــەن یــان شــوێنی بزانــن. لــەو ســەردەمەدا 

ــاژاوەدا دەژیــا، كــە لــە  قیرغیزســتان لەنــاو بێدەنگــی ئ

ڕۆیشــن بەســەر پــەت دەچــوو، ئــەو كەســەی دەیتوانــی 

)عەســكەر  واڵت  ســەرۆكی  بــڕوات  پەتەكــەدا  بەســەر 

ئاكاییــڤ( بــوو، كــە بەپێــی بنەمــای هاوســەنگییەكان 

ــەوە  ــەر ئ ــرەوی لەس ــەو گ ــرد. ئ ــەی دەك ــی واڵتەك حوكم

دەكــرد كــە ئەمەریــكا دەیپارێزێــت و بێدەنگــە لــە ئاســتی 

پەراوێزكردنــی نەیارەكانــی و تووندكردنیــان لەنــاو كونجــی 

زیندانەكانــدا، خــۆی دڵنیــا كردبــوو بــە پشــتیوانیەكی 

خێڵەكــی و عەشــائیری، كــە هەڵیــان نابــوو، دواجــار كەوتــە 

نــاو هەڵەیەكــی دووبــارەوە. ئــەوە دادی نــەدا، كــە %90ی 

ئــەوەی  دەكــرد،  پشــتگیرییان  پەرلەمانــەكان  ئەنــدام 

ــاد كــرد، كــە ئەوانــەی بــە دەنگــی ســاختەو پاڵپشــتی  لەی

ئەمەریــكا دێنــە پەرلەمانــەوە دڵســۆزی نیــن و پشــتیان پێ 

ــان  ــە هەم ــە ب ــڤ ن ــكەر ئاكایی ــیڤی عەس ــرێت. س نابەس

ــە  ــوو. ب ــی هەب ــان كۆتاییش ــە هەم ــرە، ن ــڕەوی ئەوانی ڕێ

ســەركەوتنی  و  ئەفســەران  هەڵكەوتنــی  پێچەوانــەی 

ــە  ــەرەو كورســی دەســەاڵت ب ــدا ب ــە جیهان سیاســییەكان ل

ــەاڵم  ــان، ب ــدەواری گەلەكانی ــە نەخوێن ــان ل كەڵكوەرگرتنی

ــات.  ــۆوە ه ــی زانك ــو پەرژین ــڤ لەودی ئاكایی

ســێ  جیهانــی  واڵتانــی  لــه   ســوپرایز  هه میشــه   وه ك 

ڕووده دات، ئاكاییــڤ لــه  مــاوه ی چه نــد ســاڵێكدا بــوو بــه  

سیاســی، لــه  نێــوان ســااڵنی 1991-1993دا ئاكاییــڤ توانــی 

ــه وه   ــه  واڵته كه ی ــوێ بێنێت ــك چه مكــی چاكســازی ن هه ندێ

بــه س بــوو بــۆ ئــه وه ی واڵته كــه ی لــه الی جیهانــی خۆرئــاوا 

ــه وه ی  ــۆ ئ وا بنارسێــت، كــه  هیوابه خشــی دیموكراســیه ، ب

قیرغیزســتان لــه  ســه رده می ئــه ودا ببێتــه  گه وره تریــن 

سیســتمی دیموكراتــی لــه  ناوه ڕاســتی ئاســیا. ئاكاییــڤ 

ــتان  ــه  قیرغیزس ــووری ل ــازی ئاب ــڕۆژە ی چاكس ــك پ هه ندێ

ده ســتپێكرد و بــه  تایبه تكــردن هه نــگاوی گــه وره ی بــه ره و 

ــاوازه وه   ــاوه ڕی جی ــه  بیروب ــزب ب ــان ح ــا، ده ی ــه وه  ن پێش

كه رتــی  بــواری  لــه   سیاســه ته كانی  بــوون.  په یــدا 

كشــتوكاڵی و پێدانــی مافێكــی زۆر بــه  جووتیــاران بــۆ 

ــژوودا،  ــه  مێ ــه الن ل ــتنی گ ــی خۆشویس ــه وه ی كلیل دۆزین

ڕكابــه ری  بــێ  پیــاوی  بــووه   ئاكاییــڤ  شــێوه یه   بــه م 

ــه ت. ده وڵ

ــی یه كه مــی ســاڵی 2003  عه ســكه ر ئاكاییــڤ تاكــو ترین

یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه   كــه   نه بــوو،  بڕوایــه دا  لــه و 

هه ڵوێســتی خــۆی لــه  هه مبــه ر پشــتیوانی ئــه و ڕژێامنــه دا 

به رژه وه ندییه كانــی  بــه   خزمه تیــان  كــه   ده گۆڕێــت، 

ڕێكخســته وه   خــۆی  نــاوه وه   لــه   ئاكاییــڤ  ده كــرد. 

ســه رۆكایه تی  هه ڵبژاردنــی  ڕێگــه ی  لــه   ئــه وه ی  بــۆ 

ترینــی یه كه مــی 2005 لــه  ده ســه اڵت مبێنێتــه وه . لــه  

ــه ل،  ــری الوازی گ ــی بی ــه  داگیركردن ــتنه وه یه كدا ب هه لقۆس

ئاكاییــڤ له بیــری نه چــوو بــه  میدیــاكان ڕابگه یه نێــت، 

ــه   ــاكات. ل ــد ن ــوو كاندی ــی داهات ــۆ هه ڵبژاردن كــه  خــۆی ب

ــی  ــه  كانوون ــه  ل ــه رواره ، وات ــه و ب ــك ل ــا مانگێ دوای ته نه

جۆرجیــا  ئۆپۆزســیۆنی  كاتێــك   2003 ســاڵی  یه كه مــی 

ده ســه اڵتی ئیــدوارد  شــیڤه رنادزه ی ڕووخانــد، فاكته رێكــی 

بــۆ  ئه مه ریــكا  مســۆگه رییه كانی  بــه   ســه باره ت  تــازه  

ده ســه اڵته  ســته مكاره كان هاتــه  پێشــه وه ، هه رچه نــده  
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ــراوه .  ــۆ نه ك ــه وه ی ب ــتا زۆر توێژین ــا ئێس ــه  ت ــه م وانه ی ئ

ــی  ــه ی ڕووخان ــه و بابه تان ــك ل ــن یه كێ ــن بڵێی ده توانی

ــه   ــه  ل ــه  ك ــرد، ئه وه ی ــر ك ــی خێرات ــه اڵتی ئاكاییڤ ده س

گۆڕینــی  له ســه ر  ڕازیبــوو  شــوباتی ســاڵی 2002دا 

لــه   نزیــك  نێوده وڵه تــی  »مانــاس«ی  فڕۆكه خانــه ی 

ئاســامنی  بنكه یه كــی  بــۆ  پایته خــت  )بشــكیك(ی 

نیشــانه ی  هه نگاوێكــه   ئه مــه ش  ئه مه ریكــی« 

ــه   ــه باره ت ب ــا س ــدا هێن ــه دوای خۆی ــیاری زۆری ب پرس

ــه و  ــز ل ــه وه ی هێ ــه  كۆكردن ــكا ل ــی ئه مه ری ئامانجه كان

ده وڵه تــه دا، كــه  له پێــش هه ره ســهێنانی لــه  ســاڵی 

ــوو.  ــۆڤێت ب ــی س ــه  یه كێت ــه ر ب 1991 س

ئــەوێ  ڕۆژێ  بــە بیــری حكومەتەكــەی ئاكاییــڤ و بیری 

ــە  ــە ڕووداوەكان ل ــەرەی ئۆپۆزســیۆندا نەدەهــات، ك ب

ــن  ــرا ب ــدە خێ ــدا ئەوەن ــە دوو مانگ ــر ل ــاوەی كەم م

و بگۆڕێــت بــۆ »شۆڕشــی پەمەیــی«، كــە لــە 24ی 

ئــاداری 2005دا لــە قیرغیزســتان بەرپــا بــوو، كــە 

دواجــار ئۆپۆزســیۆن خــۆی لــە كۆشــكی ســەرۆكایەتی 

ــەی  ــڤ واڵتەك ــەرۆك ئاكایی ــدا س ــە كاتێك ــەوە، ل بینی

جێهێشــت و ڕوویكــردە ڕوســیا بــۆ ئــەوەی ژیانــی 

كــە  بــكات،  ڕزگار  تووڕەیــی جەمــاوەر  لــە  خــۆی 

گەندەڵــی  هــەژاری،  بێــكاری،  كاریگــەری  بەهــۆی 

ئیــداری و ســتەمكاری سیاســی لــەو كۆمــارە بچووكــەی 

ــن.  ــەاڵتەكەی ڕاپەڕی ــە دژی دەس ــیا ل ــتی ئاس ناوەڕاس

ــوون،  ــە ب ــڤ هەڵ ــی ئاكایی ــتیدا لێكدانەوەكان ــە ڕاس ل

لــە كاتێكــدا گردبوونــەوە و كۆبوونــەوەی ئاســایی 

ئۆپۆزســیۆنەوە  هێزەكانــی  لەالیــەن  كــە  خەڵــك، 

ــرا  ــر دەجووڵێ ــارێكی ت ــد ش ــت و چەن ــاو پایتەخ لەن

دراماتیكــی  جەماوەریــی  شۆڕشــێكی  چەخامخــەی 

لێــدا، كــە هەمــوو چاودێرانــی تووشــی شــۆك كــرد، بــە 

خــودی حكومــەت و ئۆپۆزسیۆنیشــەوە. 

مۆبۆتۆ سیسی سیكۆ
هەمان كۆتایی.. هەمان چارەنووس

ــۆری  ــاڵ دیكتات ــاوەی 37 س ــۆ م ــۆ سیســی ســیكۆ ب مۆبۆت

یەكەمــی ئەفریقیــا بــوو، هاوكێشــە سیاســییەكەی لــە 

لەگــەڵ  دەچــوو  گۆڕینــەوە  بەشــت  شــت  سیســتمی 

ــت بیكــەم،  ــم دەوێ ــن چی ــم گەڕێ ــاوا.. دەیگــوت: لێ خۆرئ

بــوو دۆخــی  بیبــەن. ئەمــە  ئێــوەش چیتــان دەوێــت 

كــە  ئەمەریــكا،  هەموشــیانەوە  لەســەروی  هەموویــان 

كــرد،  پێشكەشــی  خزمەتكردنیــدا  لــە  خــۆی  تەمەنــی 

ــە  ــوو، بۆی ــوپا ب ــی س ــەرۆكی ئەركان ــە س ــەی ك ــەو كات ئ

دەزگای هەواڵگــری بــەكاری هێنــا بــۆ داڕشــتنی پرۆســەی 

)پیاتریــس  كۆنگــۆ  نیشــتامنی  ڕابــەری  تیرۆركردنــی 

لۆمۆمبــا(، دوای ئــەوەی ئەمەریــكا لــە چۆكپێدادانیــدا 

شكســتی هێنــا. 

ــۆ سیســی ســیكۆ  ــراڵ مۆبۆت ــی ســوپا ژەن ســه رۆكی ئه ركان

ســه ركه وتنی  دوای  كــردو  كوده تایه كــی  ســه رۆكایه تی 

ــرت،  ــه دا گ ــه ر واڵته ك ــتی به س ــگ ده س ــاوه ی 3 مان ــۆ م ب

پۆســته كه ی  گه ڕانــده وه   كازافۆبــۆی  مۆبۆتــۆ  بــه اڵم 

پێكهێنــا.  نوێــی  حكومه تــی  ئــه دۆال  ســیریل  و  خــۆی 

لۆمۆمبــا دوای ئــه وه ی پــاش كوده تاكــه  ده ســتگیر كــرا 

ــت،  ــگا هه ڵبێ ــه  هه رێمــی كاتن ــه ره و ســتنلیفیڵ ل ــی ب توان

ئیلیزابتفیــڵ  بــۆ  كــراو  تــر ده ســتگیر  بــه اڵم جارێكــی 

 1961 ســاڵی  دووه مــی  كانوونــی  لــه   گواســرایه وه و 

ــی  ــه  دۆخ ــی نای ــۆ پێ ــوژرا. كۆنگ ــۆمبی-وه  ك ــه ن تش له الی

پاشــاگه ردانی و ئاڵۆزییــه وه ، كــه  مــاوه ی 5 ســاڵ درێــژه ی 

كــه   حوكمــداری،  هه رێمــی   3 بــۆ  دابه شــكرا  كێشــاو 

هه ریه كه یــان لــه  الیه نێكــی دیاریكــراوه وه  هــاوكاری و 

ــرا.  ــتگیری ده ك پش

لــە دوای ئــەو هەمــوو ســااڵنە لــە خزمەتكردنــی خۆرئــاوا 

بــە دیاریكراویــش بــۆ ئەمەریــكا، بــەاڵم كاتێــك وادەی 

نەبــوون  ئامــادە  ئەمەریكییــەكان  هــات،  ڕووخانــی 

ــان  ــو داوای ــتی بكــەن، بەڵك ــی پاداش ــەر خزمەتەكان لەس

ــكا  ــەوە، كــە ئەمەری ــەوە نەكات ــەت بیریــش ل لێكــرد تەنان



176

ئایدیا دیپلۆماتیك



177

ژمارە )35-34( نیسانی 2018

پێشــوازی لێــدەكات، كاتێكیــش نەخۆشــیەكەی لــە دواییــن 

ڕۆژەكانیــدا لــە مەنفاكــەی لــە خۆرئــاوا تەنگــی پێهەڵچنــی 

ڕاوی نەبــوون لــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا 

چارەســەر بكرێــت. مۆبۆتــۆ ڕووخــاو پێگــەو گرنگیەكەشــی 

ــی  ــەش چیرۆكێك ــا، ئەم ــەوە ڕووخ ــەالی ئەمەریكییەكان ب

دژواری هەیــە. ترســی دەســتگیركردن و چەوســاندنەوە 

ــا. ــۆدا كێش ــەری كۆنگ ــەر ڕاب ــی بەس باڵ

به مشــێوه یه  ئاژانســی هه واڵگــری ناوه نــدی ئه مه ریــكا 

كارمه ندێكــی  لۆمۆمبــا.  له ناوبردنــی  بــه   بڕیاریــدا 

ــه   ــوو ل ــد ب ــه  تایبه مته ن ــپ، ك ــاوی گۆتلی ــه  ن ــه كه  ب ئاژانس

بــواری ژە هــرو مــادده  ژ ەهراوییــه  یارمه تیده ره كانــی وه ك 

)به خــاخ، ده ستكێشــی پالســتیكی ژە هــراوی، هێڵه كــی 

گولله نه بــڕو چه نــد ئامرازێكــی تریــش(دا. گۆتلیــپ لــه  

ڕێگــه ی پۆســتی دیپلۆماســیه وه  بــه  نــاوی خــوازراوی جــۆ 

ــۆ لیۆپۆڵدفیــل. كاتێــك  ــان جۆباریگانیــن نێــردرا ب ــراون ی ب

پالنه كــه  شكســتی هێنــا، ئاژانســی CIA به كرێگیراوه كانــی 

خــۆی لــه  كۆنگــۆ ڕاســپارد كاربكــه ن بــۆ له ناوبردنــی 

بــه  چه كێكــی  لێــی  ته قه كــردن  ڕێگــه ی  لــه   لۆمۆمبــا 

بــۆ  ته له ســكۆبی  گڕپۆشــێكی  ئامێــری  كــه   بێده نــگ، 

 CIA دابرێــت. ئــه و پالنــه ش ســه ركه وتوو نه بــوو، پاشــان

ــتی  ــۆ به رده س ــت ب ــای ڕێكخس ــی لۆمۆمب ــه  درۆ هه اڵتن ب

دوژمنه كانــی، كــه  بــه  شــێوه یه كی دڕندانــه  لــه  ســاڵی 

1961دا كوشــتیان.

ــاری  ــی كۆم ــه  ســاڵی 1967دا سیســی ســیكۆ دامه زراندن ل

بنه مــای  له ســه ر  كــه   ڕاگه یانــد،  كۆنگــۆی  دووه مــی 

كــه  ده ســه اڵتی  ده ســتووری ســه رۆكایه تی دروســتبوو، 

قه تیــس  كۆمــاردا  ســه رۆك  ده ســتی  لــه   ڕاســته قینه ی 

ــه و  ــی ئ ــاڵی 1970 به پێ ــی س ــی دووه م ــه  ترین ــردو ل ك

ــه كان  ــژه ی %11ی ده نگ ــتهێنانی ڕێ ــه  به ده س ــتوره  ب ده س

بــووه  ســه رۆك كۆمــاری كۆنگــۆ. لــه  ســاڵی 1972دا نــاوی 

كۆنگــۆی گــۆڕی بــۆ زائیــر، ئــه م نــاوه ش بــه رده وام بــوو تــا 

ــده وه.  ــه  گه ڕان ــۆ واڵته ك ــی ب ــاوی یه كه م ــال ن ــۆران كابی ل

ــیحییه   ــاوه  مه س ــه  ن ــتبه رداربوونی ل ــه زۆر ده س ــۆ ب مۆبۆت

)جۆزیــف  لــه   خــۆی  نــاوی  ســه پاندو  ئه وروپییــه كان 

ــیكۆ.  ــۆ سیســی س ــۆ مۆبۆت ــۆڕی ب ــه (وه  گ دیزی

مۆبۆتۆ سیسی سیكۆ 
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بێنازیر بۆتۆ 
»كوشتیان و هیچ بۆی نه گرییان«!!

بــه   خوویــان  ئه مه ریكییــه كان  هه میشــه   وه ك 

كاتــی  لــه   گرتــووه   بریقــه داره وه   ده ســته واژه یه كی 

بــه كاری  ته ڵه كه بازانــه   ئامانجــی  بــۆ  پێویســتدا 

ده ده ن  مــه اڵس  پشــتیه وه   لــه   یــان خۆیــان  ده هێنــن، 

دوژمنكارانه یــان.  سیاســه تی  بــۆ  پاســاوهێنانه وه   بــۆ 

هه ڵوێســتێك  هیــچ  هه بوونــی  به بــێ  له وانه یــه  

بــه   بابه ته كــه   كاتێــك  بكــه ن،  ئــه م كاره   یــان پرســێك 

ســه باره ت  خۆیانــه   ئه ندێشــه ی  به رهه مــی  ته واوه تــی 

بــه  پاســاوهێنانه وه یان بــۆ تاوانێــك، كــه  ئامــاده ن لــه  دژی 

ئه نجامــی  ده ستنیشــانكراو  سیســتمێكی  یــان  ڕژێمێــك 

بــۆ  چۆكیــان  یــان  نه بێــت  گوێڕایه ڵیــان  كــه   بــده ن، 

دانــه دات. ڕاپۆرته كانــی وه زاره تــی ده ره وه ی ئه مه ریــكا، 

كــه  هه میشــه  پێشــێلكارییه كانی ئیرسائیــل لــه  بــواری 

ــاوان  ــو ت ــت، به ڵك ــر ده كرێ ــێ هه واڵوێ ــدا ل ــی مرۆڤ ماف

و پێشــێلكارییه كان ده خاتــه  ئه ســتۆی ڕژێمه كانــی تــر، 

بــۆ خــۆی  نــه داوه ،  ئه نجامیشــیان  بنه ڕه تــدا  لــه   كــه  

ــه وه ی  ــان پێشــبینی ئ ــت جیه ــه . پێده چێ باشــرین به ڵگه ی

كردبێــت، كــه  مامــه  ســام زۆر تــووڕە  بێــت بــه  تیرۆركردنــی 

دوای  لــه   بۆتــۆ(،  )بێنازیــر  نازداره كه یــان  هاوپه یامنــه  

ــۆ پاكســتان، ســه ره ڕای  ــه وه  ب ــا بگه ڕێت ــدا ت ــه وه ی هانیان ئ

ده ربــاره ی  مه ترســییانه ی  و  هۆشــداری  هه مــوو  ئــه و 

ئه گــه ری كوژرانــی پێــی ووتــرا. ئــه وان هه ڵپــه ی زۆرو 

تینوێتــی بێســنووری )بۆتۆ(یــان بــۆ گه یشــن بــه  ده ســه اڵت 

ژیانــی  له ســه ر  هه ڕه شــه   كاتێــك  بــه اڵم  به كارهێنــا، 

و  زیندوویــی  بــه   به ڵكــو  نه جــوواڵن،  هیــچ  هه بــوو 

لێكــرد.  ســته میان  مردوویــش 

بــۆ  ئه مه ریكییــه كان  بۆچــی  ئه مه یــه :  پرســیاره كه  

)بێنازیــر  هاوپه یامنه كه یــان  به كرێگیــراوو  كوژرانــی 

ــه رۆكی  ــی س ــه  وه ك ئه ڵته رناتیڤ ــه  وه اڵم، ك ــۆ( نه هاتن بۆت

پێداگــرو هاوپه یامنــی ســه ركێش )په روێــز موشــه ڕە ف( 

ده كــرا؟  ته ماشــای 

ــوش  ــكا جــۆرج ب ــداره ی ســه رۆكی ئه مه ری ــتیدا ئی ــه  ڕاس ل

هیــچ  ئه مه ریكییــه كان،  هه میشــه یی  نه ریتــی  وه ك 

ــه ر  ــه  ئه گ ــه دا، ئه ڵاهوم ــۆ ن ــی بۆت ــه  تیرۆركردن ــی ب گرنگ

ــۆی،  ــتنی ڕووی خ ــۆ پاراس ــت ب ــی ده ركردبێ به یاننامه یه ك

چونكــه  ئه مه ریكییــه كان ڕاهاتــوون له ســه ر داخســتنی 

دۆســیه ی به كرێگیــراوه كان لــه  هــه ر كاتێكــدا بكــه ون، 

ــه وه ی ئه ڵته رناتیڤــی گونجــاو  پاشــان گــره و له ســه ر دۆزین

ده كــه ن به پێــی دیــدگای خۆیــان، واتــه  ئــه و به كرێگیــراوه ی 

كــه  خزمه تــی به رژەوه ندییه كانیــان ده كات، هــه ر ئه مــه ش 

ــه   ــه وان پێیانوای ــم ل ــش یه كێك ــه  منی ــك، ك ــدا. زۆرێ ڕووی

تیرۆركردنــی  لــه   یه كه مــن  به رپرســی  ئه مه ریكییــه كان 

ــه   ــه وال، ك ــالو ئ ــتی ئه م ــه  ده س ــه ده ر ل ــۆ، ب ــر بۆت بێنازی

پیالنیــان داده ڕشــت بــۆ تیرۆركردنــی. ده شــتوانم بڵێــم 

كــه  بێنازیــر بۆتــۆ ســه رۆك وه زیرانــی پێشــووتری پاكســتان 

كرایــه  قوربانــی ســه ودایه كی ئه مه ریكــی به ســه رچوو، 

كــه  لــه و ڕێگه یــه وه  ســه رۆكی ئه مه ریــكاو پیاوه كانــی 

هه وڵدانــی  لــه   كه ڵكیــان  كــردو  بۆتــۆ  بــه   گه مه یــان 

كــرد بــۆ گه یشــن بــه  كورســی ده ســه اڵت، هه روه هــا 

كردبوویانــه  ئه ڵته رناتیڤــی داهاتــوو له جێــی دیكتاتــۆر 

ئه ســتێره ی  خه ریكبــوو  ئه ســپه ی  »ئــه و  موشــه ڕە ف 

ده كواژایــه وه و لــه  كێبڕكــێ دواكــه وت«، بۆیــه  بــه  خێرایــی 

ــه   ــه ن، ك ــاده  بك ــی ئام ــی منوونه ی ــدا ئه ڵته رناتیڤ بڕیاریان

ــۆ«.  ــر بۆت ــه  »بێنازی ــۆوه ، وات ــان كردب پێشــریش تاقی

»بۆتۆ«یــان  زیــو  ســینیه كی  له ســه ر  ئه مه ریكییــه كان 

ته نانــه ت  كــرد،  دوژمنه كانیــان  هه مــوو  پێشكه شــی 

ســه رۆك  و  موشــه ڕه ف  په روێــز  وه ك  دۆسته كانیشــیان 

واتــه   شــه ریف،  نــه واز  پاكســتان  پێشــووی  وه زیرانــی 

كه ســی  ئه مه ریــكا  هه زه لیــه ی  شــانۆگه ریه   ئــه و 

ــه   ــاری ب ــدا ی ــوش و ئیداره كــه ی هه وڵیان ــوارد. ب هه ڵنه ده ب

كارتــی بۆتــۆ بكــه ن لــه  پێنــاو مســۆگه ركردنی هه ژموونــی 

ڕووبه ڕووبوونــه وه   ده وڵه تــی  به ســه ر  ئه مه ریكییــه كان 

لــه  دژی تاڵیبــان و ئه لقاعیــده ، لــه  كاتــی له ده ســتدانی 

موشــه ڕە ف لــه  هــه ر ســاته وه ختێكدا مســۆگه ر بكــه ن، بــه  
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ــه ،  ــتێره كه ی به مدوایی ــه وه ی ئه س ــه  دوای كوژان ــی ل تایبه ت

پێــش ئــه وه ش ده یانه ویســت ده ســه اڵتیان به ســه ر توانــای 

ئه تۆمــی پاكســتاندا بســه پێنن، بــۆ ئــه وه ی نه كه وێتــه  

ده ســت بــن الدن و ئه یمــه ن زه واهیــری یــان هــه ر هێــزو 

ــێنن.  ــه كان برس ــت ئه مه ریكیی ــه  بیانه وێ ــر، ك ــی ت الیه نێك

ــدا  ــه  هه وڵێكی ــتان ل ــۆ پاكس ــۆ ب ــه وه ی بۆت ــش گه ڕان له پێ

بكاتــه وه   تاقــی  ئه مه ریكییــه كان  زیاتــر  ئــه وه ی  بــۆ 

هه ســتا  ئه مه ریكایــه ،  گــره وی  تاكــه   ئایــا  بزانێــت  تــا 

دوژمنــی بــۆ خــۆی درووســت ده كــرد، به ڵكــو خــۆی 

ــه ڵ  ــت له گ ــی ئه نقه س ــه زی و دوژمنایه ت ــاو ناح ــته  ن خس

دوژمنــی  ئه وانــه   پێیوابــوو  كــه   ئه وانــه دا،  هه مــوو 

ده كــرد،  پێداگــری  بۆتــۆ  بێنازیــر  ئه مه ریكییه كانــن. 

كــه  گه ڕانــه وه ی بــۆ پاكســتان بــه  كاغــه زی ســۆلیڤان 

ــه وه ی  ــۆ گه ڕان ــه  ب ــه وه ی زه مینه ك ــۆ ئ ــكات، ب ــۆش ب ڕوپ

ــه وه ی وه ك  ــۆی گه ڕان ــه وه ی ده نگ ــكات دوای ئ ــت ب ته خ

ســیناریۆیه كی ئه مه ریــكا باوبــۆوه ، یــان بــه  واتایه كــی 

ــۆرج  ــداره ی ج ــتی ئی ــه  سه رپه رش ــوو ب ــه ودایه ك ب ــر س ت

پاكســتان  ســه رۆكی  له گــه ڵ  ڕێككه وتــن  بــه   بــوش 

ئه نجامــدرا.  موشــه ڕە ف  په روێــز 

ده كرێــت بڵێیــن بێنازیــر بۆتــۆ له پێــش تیرۆركردنیــدا، 

ئه مه ریــكا  ئه ســپێكی  پشــتی  له ســه ر  ئه مجاره یــان 

هاتــه وه  بــۆ پاكســتان، یــان بــه  ڕوویه كــی خۆرئاوایــی 

ئاشــكراوه  گه ڕایــه وه ، كــه  لــه  جــاران ڕوونــر بــوو، چونكــه  

بــه و  نه ده به ســت  پێگه یه كــی جه مــاوه ری  بــه   پشــتی 

ئه ندازه یــه ی، كــه  پشــتی لــه  هاوكێشــه ی نێوده وڵه تــی 

ویالیه تــه  و  ده به ســت  خۆرئاوایــی  هــاوكاری  و 

گه ڕانــه وه ی  سه رمه شــقی  كردبــووه   یه كگرتووه كانــی 

موشــه ڕه فی  به ســه ر  داســه پاو  هه ژموونــی  و 

ــه اڵت  ــكردنی ده س ــه  دابش ــی ب ــۆ ڕازیكردن ــدا ب هاوپه یامن

له گه ڵــی. شــتێكی ئاســایی بــوو، كــه  موزایه ده كردنــی 

له گــه ڵ  موشــه ڕه ف  هاوپه یامنێتــی  به ســه ر   بۆتــۆ 

ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان، لــه الی واشــنتۆن ده نگدانــه وه ی 

ــه ر  ــه  به رامب ــۆ تاســانی ل ــه وه  ب ــه وه ش ده گه ڕێت ــوو، ئ هه ب

ئــه و  ئه فغانســتان،  لــه   ئاشــكرای  و  ڕوون  تێكشــكانی 

ببێتــه   هه وڵیــده دا  بۆتــۆ  هــه ژاره .  شــاخاوییه   واڵتــه  

ــه وه ی  ــه  ڕووی باوكردن ــر ل ــی زۆر به رچاوت ئه ڵته رناتیڤێك

ــه   ــی ب ــی ئامانجه كان ــان به دیهێنان ــاوا، ی ــی خۆرئ به هاكان

ڕاســته وخۆ.  شــێوه یه كی 

بێنازیــر بۆتــۆ له پێــش گه ڕانــه وه ی بــۆ پاكســتان دیدارێكــی 

دیموكراتــی  كۆنگرێســامنی  بایــدن،  جۆزیــف  له گــه ڵ 

ده ره وه ی  په یوه ندییه كانــی  لیژنــه ی  ســه رۆكی  و 

تــردا  كۆنگرێســامنی  ژماره یــه ك  و  پیــران  ئه نجومه نــی 

ئاشــكرا كــردن، كــه  هاوپه یامنێتــی  بــۆی  ئه نجامــدا و 

ــز  ــتان په روێ ــه رۆكی پاكس ــه ڵ س ــكا له گ ــداره ی ئه مه ری ئی

ــزم  ــه  دژی تیرۆری ــه ڕه  ل ــوه ی ش ــه  چوارچێ ــه ڕە ف ل موش

لــه  ڕووی ســراتیژییه وه  هه ڵــه  بــوو. به پێــی ڕۆژنامــه ی 

)گاردیــان(ی به ریتانــی، بۆتــۆ وتوویه تــی: »موشــه ڕە ف 

هه وڵیــداوه  بــڕوا بــه  جیهــان بێنێــت، كــه  بــه  ته نهــا خــۆی 

ده توانێــت ڕوبــه ڕوی گه یشــتنی هێــزه  توونــدڕە وه كان 

چه كــی  كــه   بوه ســتێت،  ســوپا  ســه ركردایه تی  بــۆ 

دیكتاتــۆری  مــن  دیــدی  بــه   له ده ســتدایه ،  ئه تۆمــی 

ســوپا )موشــه ڕە ف( به شــداری كــردووه  لــه  زیادبوونــی 

توونــدڕە وی«. پاشــان بێنازیــر ختووكــه ی هه ســته كانی 

خۆرئــاوای ده دا، لــه  كاتێكــدا لــه  ئه فغانســتان تێكشــكابوو. 

ــه   ــدڕە وه كان ل ــی ده وت: »توون ــه  خۆرئاواییه كان ــر ب بێنازی

ــێ  ــوێن پ ــه ك ش ــی ی ــدا نه یانتوان ــه اڵتی من ــاوه ی ده س م

له نــاو پاكســتان به ده ســت بێنــن«. 

جیــاوازی قســه كه ی بۆتــۆ ئه وه یــه ، كــه  ئــه و تووندڕە وانــه  

یه كه مــی  نیــوه ی  لــه   ئــه ودا  ده ســه اڵتی  كاتــی  لــه  

ــه ك  ــی ی ــردوو نه یانتوان ــی ســه ده ی ڕاب ــه ی نه وه ده كان ده ی

شــوێن پــێ زه وییــه ك داگیــر بكــه ن، به ڵكــو ده ســتیانگرت 

بــه   دراوســێ  ئه فغانســتانی  خاكــی  زۆربــه ی  به ســه ر 

ده وڵه ته كــه ی،  هه واڵگــری  ده زگای  به هێــزی  هــاوكاری 

بێنازیــر  وه زیــران  ســه رۆك  كاتــه دا  لــه و  هه رچه نــده  

بۆتــۆ لــه  توێكڵێكــی عه ملانــی ووشــك به ســه ر ڕیشــی 

چیــاكان  لــه   هێشــتا  كــه   نه بــوو،  زیاتــر  ده وڵه تێــك 
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ئه فغانییه كانــدا  چه كــداره   له گــه ڵ  به یه ككه وتنــی 

هه بــوو له بــه ر چه ندیــن هــۆكاری دیینــی و ســراتیژی. 

ــدا پێشكه شــی  ــۆ هه وڵی ــه و شــه رعیه ته ی، كــه  بۆت ــه اڵم ئ ب

كورســی  بــه   گه یشــتنی  ســه رله نوێ  بــۆ  بــكات 

ده ســه اڵت بریتــی بــوو لــه  دژایه تیكردنــی ڕیتمــی دیینــی 

پاڵپشــتیكراو بــه دڵه ڕاوكێیه كــی  ترســێنه ر بــۆ خۆرئــاوا، لــه  

ڕووی ڕێگریكردنــی لــه  نــاوه وه و ده ره وه ی ئه فغانســتان 

ئه مه ریــكا  هه ژموونگــه ری  و  پــالن  لــه   پاكســتان  و 

به ســه ر ناوچه كــه و جیهانــدا. له بــه ر ئــه وه  لــه  میانــی 

به بازاڕكردنــی ئــه م شــه رعییه ته ، بۆتــۆ نكۆڵــی ده كــرد 

لــه و  فراوانخوازیــه ی بــاو بــوو له پێــش ده ســتپێكردنی 

ســه رۆك په روێــز موشــه ڕە ف بــه  درووســتكردنی قوتابخانــه  

دینییــه كان، كــه  بۆتــۆ بــه  كانــگای باوكردنــه وه ی تیــرۆری 

ــان.  داده ن

سه رچاوه  عه ره بییه كان:  
1. دامه زراوه ی )دار الكتاب العربی(

www.darketab.com

E.mail: darkitab2003@yahoo.com

2. كتێبــی »شــاه الباكســتاين املخلــوع : تســعة أعــوام يف 

خدمــة العــم ســام«، محمــد العــامری – شــبكة البــرة- 21 

 .2008 آب 

3. واشــنطن تبيــع مــرف وتعتــرب أن وضعــه بــات حرجــا 

ــط – 12 آب 2008.  ــبكة محي ــاذه – ش ــب انق ويصع

4. مــرف يدفــع مثــن تحالفــه مــع واشــنطن – شــبكة 

محيــط – جهــان مصطفــى22- آب 2008. 

5. رساع بوتــو ومــرف عــى تخــوم االمرباطوريــة االمريكيــة 

– عزمــي بشــارة, الحيــاة – 22 نوفمــرب 2007. 

االرهــاب( –  )الحــرب عــى  6. ســقوط أخطــر حلفــاء 

   .2008 اب   18 الحيــاة  املبــارك،  محمــود 

7. برويــز مــرف.. الالعــب بالنــار – عمــر فــاروق- الــرق 

االوســط- 29 ســبتمرب 2006. 

ــزوال مــع  8. فــرح بهلــوي تســتعيد اللحظــات الرسيعــة ال

الشــاه وتتمســك بأمــل رؤيــة لــران – امــر طاهــري – 

ــاين 2004.  ــون الث ــط 11 كان ــرق االوس ال

ــايت –  ــوي.. حي ــرح بهل ــرات االمرباطــورة االخــرة: ف 9. مذك

ــرب 2003.  ــورج – 12 نوفم ــمرة ج س

ــرق  ــكا يف ال ــة المري ــة واملعلن ــات الخفي 10. ادارة الراع

االوســط – عــي الطالقــاين – شــبكة النبــأ املعلوماتيــة – 26 

ينايــر 2007. 

11.  كتێبــی »مــراث مــن الرمــاد: تاريــخ وكالــة االســتخبارات 

املركزيــة االمريكيــة« – تیــم فینیــر. 

12. كتێبــی »ایــران بیــن التــاج والعاممــه« – الســفر أحمــد 

مهابــة – دار الحريــة. 

ــارة« –  ــة الحض ــربى تحــت ذريع ــرب الك ــی »الح 13. كتێب

ــة  ــرت فيســك- ترجمــة عاطــف املــوىل واخــرون- رشك روب

ــروت 2006.  ــر- ب ــع والن ــات للتوزي املطبوع

14. خيــوط اللعبــة: االســراتيجية االمريكيــة يف العــراق 

ــة – 16  ــأ املعلوماتي ــبكة النب ــاين- ش ــم البيض ــواد كاظ – ج

نوفمــرب 2006. 

15. عــام عــى ســقوط الطاغيــة – أمريــكا تــزرع الريــح يف 

ــارس  ــات نظــر- 30 م ــة وجه ــدر- مجل ــزار حي ــراق – ن الع

 .2004

16. صــدام االســطورة التــي خلقهــا االمريــكان ثــم ســحقوها 

بأقدامهــم – وداد فاخــر. 

17. صدام..قصــة ســقوط طاغيــة ونهايــة فيهــا الكثــر مــن 

العــربة- شــبكة النبــأ املعلوماتيــة- 31 ديســمرب 2006. 



هاوای تا عێراق 
سەدەیەک ڕووخاندنی حكومەتەكان 

لەالیەن ئەمەریکاوە

وه رگێڕانیستیڤن کینزەر
 ئارام مەحمود ئەحمەد
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بۆچی واڵتێكی بەهێز هێرش دەكاتە سەر واڵتێكی الواز؟ هۆكارەكەی 
داگیركردنی  یان  بوون  بەهێزتر  ئایدۆلۆژیا،  بۆ  دەگەڕێتەوە  زیاتر 
سەرچاوە بەنرخەكانی واڵتێكی الوازتر، ئامانجی ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئه مه ریكا لە سەدەی ڕابردوودا، یان لە ماوەیەكی دوورتردا پێكهاتبوو 
گۆی  بەسەر  دەسەاڵتی  فراوانكردنی  و  كردن  زیاتر  بۆ  هۆكار  سێ   لە 
زەویدا، ئەم كتێبە بە شێوەیەكی ئاشكرا دەستێوەردانی ئەمەریکا بۆ 
سەر  بۆ  هێرشكردن  ڕووندەكاتەوە.  تر  واڵتانی  سیستمی  ڕووخاندنی 
عێراق ساڵی 2003 ڕووداوێكی چاوەڕوان نەكراو نەبوو، كۆی گشتی ئەو 
واڵتانەی ئەمەریکا لە ماوەی 110 ساڵی رابوردوودا ڕووخاندونی 14 واڵتن، »ڕووخاندنی ڕژێمی 
دەسەاڵتدار« لە عێراق، بۆ ماوەیەكی كەم وەك هەر چاالكییەكی تر دەهاتە بەرچاو، چاالكییەكە 
ئەنجامدراوە و كۆتایی هاتووە، بەاڵم ئێستا ڕوونبۆتەوە كە دەرئەنجامی نەخوازراوی ترسناكی 
تری  هێرشەكانی  و  شۆڕشەكان  كودەتاكان،  هەموو  وەك  عێراق  سەر  بۆ  هێرش  بەدواوەیە، 
ویالیەتە یەكگرتووەكان بۆ ڕووخاندنی واڵتانی تر، بە هۆی ترس و هەڕەشەوە بووە، یان جێگەی 

متمانەی نەبوون.

ستیڤن کینزەر

ڕێگــەی  گرتنەبــەری  بــە  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە 

ــە  ــڕەوی ل ــان پەی ــدەدات ســەرجەم واڵت جۆراوجــۆر هەوڵ

ــێوازی  ــدا ش ــەی كارەكانی ــە زۆرب ــەن، ل ــەتەكانی بك سیاس

ــەو  ــتیوانی ئ ــارەدا پش ــەم ب ــەر، ل ــیانە دەگرێتەب دیپلۆماس

ــەاڵم  ــزن، ب ــی دەپارێ ــە بەرژەوەندییەكان ــە دەكات ك واڵتان

ئەگــەر پێشــنیارەكانی پەســەند نەكرێــن، هەڕەشــەیان 

لێــدەكات. بەرامبــەر شــۆڕش و نائارامییــە ناوخۆییەكانیــان 

دەكات  خــۆی  هاوپەیامنــی  واڵتانــی  لــە  پشــتیوانی 

شــێوەیەكی  بــە  كــە  دەركەوتــووە  جارێــك  چەنــد   ،

ــە  ــردووە، ك ــێكی ك ــان شۆڕش ــا ی ــی پشــتیوانی كودەت نهێن

ــەڕە  ــەردوو ش ــاوەی ه ــە م ــتیانكردووە، ل ــانیر دروس كەس

جیهانییەكــەدا بەشــداری لــە ڕووخاندنــی واڵتانــدا كــردووە 

ــی  ــە تازەكان ــی واڵت ــەاڵت یارمەت ــە دەس ــن ب ــۆ گەیش و ب

داوە.

ئــەم كتێبــە بــاس لــەو ڕەوشــتانەی ئەمەریــکا نــاكات، كــە 

بــۆ فــۆڕم بەخشــین بــە جیهانــی نــوێ  بــە كاری دەهێنێــت، 

تەنیــا بــاس لــەو چاالكیانــە دەكات كــە ئەمەریــکا تیشــكی 

ــر  ــچ واڵتێكی ــژوو، هی ــی مێ ــە درێژای ــەر: ب ــتونەتە س خس

ڕێبــەری  نەیتوانیــوە  دورییــەوە  لــەو  ئەمەریــکا  وەك 

واڵتێكــی دەرەكــی لەســەر ده ســه اڵت الببــات و ئەمجــۆرە 

ــدات. ــە ئەنجــام ب چاالكییان

ــێوەیەكی  ــە ش ــدا« ب ــە واڵتان ــم ل ــی ڕژێ ــرداری »گۆڕین ك

ــەی  ــەو رووداوان ســەرنجڕاكێش جێگــەی سەرســووڕمانە، ئ

لــەم كتێبــەدا باســیان لێــوە دەكرێــت بریتیــن لــە: نەتــەوە 

پەرســتی، فرۆشــتنی واڵت، ئازایەتــی و نەترســی، خیانەتــی 

ــار  ــۆ یەكەمج ــە ب ــەم كتێب ــتەمكارانە. ئ ــی و س ــێ بەزەی ب

و  كۆكردووەتــەوە  شــوێندا  لەیــەك  ئەمانــەی  هەمــوو 

هەوڵــدەدات تیشــكبخاتە ســەر زۆرتــر لــەوەی روویــداوە، 

ــاس  ــاواز ب ــا و جی ــێوەیەكی تەنی ــە ش ــە، ب ــەم رووداوان ئ

ناكرێــن، بەڵكــو هەوڵدەدرێــت لــە خاڵــی هاوبەشــی 

كتێبــە  ئــەم  بیانزانیــن،  و  بكۆڵرێتــەوە  ڕووداوەكان 

دەگەڕێــت بــە دوای دوو وەاڵمــی بنچینەییــدا.

ــەم  ــووەكان ئ ــە یەكگرت ــی ویالیەت ــەم: بۆچ ــیاری یەك پرس

چاالكییانــە ئەنجامــدەدات؟ 
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ئــەم  درێژخایەنــی  دەرئەنجامــی  دووەم:  پرســیاری 

بــووە؟ چــۆن  چاالكییانــە 

ویالیەتــە  واڵتانــەی  ئــەو  لیســتی  ڕووی  خســتنە 

یەكگرتــووەكان ڕووخاندونــی بــەو ئاســانییە نییــە، لــەم 

ڕووخاندنــی  ســەر  خراوەتــە  تیشــك  زیاتــر  كتێبــەدا 

دەســەاڵت، كــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ڕۆڵــی بەرچــاوی 

هەبــووە لــە ڕووخاندنــی دەســەاڵتی حوكــم لــەو واڵتانــەدا. 

ئاســۆی ســەدەی دوروودرێــژی »گۆڕینــی رژێم لــە واڵتاندا« 

ــەوت،  ــاوای( دەرك ــایەتی )ه ــی پاش ــی ڕژێم ــە ڕووخاندن ب

ســەرۆك كۆمــاری ویالیەتــە یەكگرتــووەكان پەســەندی 

چاالكییەكــە  دوای  كــەم  ماوەیەكــی  بــە  بــەاڵم  كــرد، 

ــە دەســت،  كاتێــك ســەرۆك كۆمــاری نــوێ  دەســەاڵتی گرت

ئەمــكارەی ئیدانــە كــرد، لــەو كاتــەوە ئەمەریکاییــەكان 

بــۆ داماڵینــی ڕژێمــی واڵتانــی دەرەوە دابەشــبوون بــۆ 

نــاڕازی. دووبەشــی ڕازی و 

ئــەو  و  هــاوای  لــە  ئەمەریــکا،  كۆمارەكانــی  ســەرۆك 

واڵتانــەی ســاڵی 1898 دژی ئیســپانیا وەســتانەوە، ڕێگــەی 

ــەدا  ــەو واڵتان ــۆی ئ ــاری ناوخ ــە كاروب ــتێوەردانیان ل دەس

لەگــەڵ  جێبەجێكردنــەوە،  بــواری  خســتیانە  گرتەبــەرو 

ئــەو  بەرامبــەر  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە  ئەمانەشــدا 

ــش  ــە پێ ــرەوە دەهات ــی ت ــەن واڵتان ــە الی ــەی ل بارودۆخان

كۆمــاری  ســەرۆك  یەكــەم  وەردەگــرت،  هەڵوێســتی 

ئەمەریــکا كــە كاری كــرد بــۆ ڕووخاندنی ڕێبەرێكــی بێگانە، 

 )William Howard Taft ســەرۆک ویلیــام هــوارد تافــت(

بــوو، ســاڵی 1909 فەرمانــی ڕووخاندنــی ســەرۆك كۆمــاری 

)Jose Santos Zelaya ــا نیكاراگــوا )خــۆزێ ســانتۆس زیالی

ــۆ ئاسایشــی  ــەوە، كــە ب ــای كردن ی دەركــرد. )تافــت( دڵنی

ئەمەریکاییــەكان و پاراســتنی ڕێــڕەوی دیموكراســی ئەمــەی 

كــردووە، لــە راســتیدا ئامانجــی ســەرەكی ئــەو بەرگــری بوو 

ــۆ ئــەوەی بەهــەر  ــا ئەمەریکاییــەكان، ب ــە مافــی كۆمپانی ل

شــێوەیەك كــە دەیانەوێــت لــە نیكاراگــوای كار بكــەن، بــە 

ــوو  ــەوە ب ــی خۆی ــە دوای بەرژەوەندییەكان ــر ب واتایەكــی ت

ــی دەرەوە. ــە واڵتان ل

جۆن فۆسته ر كێنیدی

فرانكلین ڕۆزفێڵت
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ئەمــكارە بــوو بــە ئەزموونێــك بــۆ سیاســەتی دەرەوەی 

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان، كــه  لــە ســەدەی بیســت و 

ســەرەتای ســەدەی بیســت و یەكــدا چەندیــن جــار هێــزە 

ــەو  ــی ئ ــۆ ڕووخاندن ــۆی ب ــیخوڕییەكانی خ ــەبازی و س س

ــتووە  ــان نەپاراس ــی ئەمەریکای ــەی بەرژەوەندییەكان واڵتان

گێڕاوەتــەوە  كارانەشــی  ئــەم  هــۆكاری  بەكارهێنــاوە، 

بــۆ ئاسایشــی نەتەوەیــی و ئــازادی، لــە بنەڕەتــدا لــە 

زۆربــەی بارەكانــدا لەســەر بنەمــای هــۆكارە ئابورییــەكان 

كاردەكــەن، بــە شــێوەیەكی ڕوونــر دامەزرانــدن، پارێزگاری 

و بەرگــری لــە بازرگانــی كۆمپانیــا بازرگانییەكانــی ویالیەتــە 

یەكگرتــووەكان لــە جیهانــدا بــووە، بــە بــێ  دەســتێوەردانی 

ــر. واڵتێكــی ت

ــك  ــە یه كێ ــوو ب ــووەكان ب ــە یەكگرت ــەی ویالیەت ــەو كات ئ

لــه  زلهێزه كانــی جیهــان، كۆمپانیــا فرەنەتەوەییەكانیــش 

ــە  ــەم كۆمپانیایان ــن، ئ وەك هێزێكــی بەرجەســتە دەركەوت

دەرەوەی  لــە  حكومــەت  دەكــەن  ئــەوە  چاوەڕێــی 

ــار  ــەوان ڕەفت ــی ئ ــی بەرژەوەندییەكان ــە پێ ــان ب واڵتەكەی

بــكات و ئــەو واڵتانــەش كــە كارئاســانیان بــۆ ناكــەن 

بیانڕووخێنێــت، ســەرۆك كۆمــارەكان یــەك لــە دوای یەك بۆ 

پێشــكەوتن و پارێــزگاری لــە بەرژەوەندییەكانــی ویالیەتــە 

یەكگرتــووەكان ئــەم ڕێوشــوێنەیان بــەالوە پەســەند بــووە. 

ــا هــۆكاری ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــۆ ڕووخاندنــی  تەنی

ــە،  ــاكان نیی ــای كۆمپانی ــە توان ــری ل ــی دەرەوە، بەرگ واڵتان

حكومەتــە  و  هــۆز  مێــژووەوە،  ســەرەتای  لــە  هــەر 

ــە  ــە ســەر هــۆز و حكومەت ــزەكان هێرشــیان كردووەت زلهێ

الوازەكان، ئــەوان پەنــا دەبەنــە بــەر ســەرەتاییرین هــۆكار 

بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەوەی ســودی هەیــە بۆیــان. لــە 

دنیــای پێشــكەوتودا كۆمپانیــا بازرگانییــەكان، كۆمەڵێــك 

دامــەزراوەن واڵتــان بــۆ بەدەســتهێنانی ســامان بەكاریــان 

دێنــن، لــە راســتیدا كۆمپانیــاكان بوونــە بەیــداخ هەڵگــری 

هێــزی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان و دژایەتــی كردنــی ئــەوان 

ــووەكان.  ــە یەكگرت ــی ویالیەت ــی كردن ــە دژایەت یەكســانە ب

ــەوە  ــەرپێچی كردنیی ــۆی س ــەكان بەه ــك ئەمەریکایی كاتێ

تەنیــا  لــە ڕێبەرێكــی دەرەوە دەســەننەوە،  دەســەاڵت 

دەســەاڵتی خۆیــان بەســەر ئــەو واڵتــەدا ناســەپێنن، بەڵكــو 

ــرن. ــش دەنێ ــی تری ــۆ واڵتان ــك ب پەیامێ

ــاوای(  ــی )ه ــارە پاوانخوازەكان ــەرەتاوە جوتی ــە س ــەر ل ه

ژێــر  بكەوێتــە  )هــاوای(  ئەگــەر  دەركــەوت  بۆیــان 

دەتوانــن  یەكگرتووەكانــەوە،  ویالیەتــە  دەســەاڵتی 

سیاســەتی  لەســەر  هەبێــت  گەورەیــان  كاریگــەری 

ــێ   ــە ب ــەكر ب ــە ش ــێوەیەك ك ــە ش ــکا، ب دەرەوەی ئەمەری

بــە هــۆی  بــازاڕە ســەرەكییەكان.  بــۆ  بنێــرن  گومــرگ 

پیشەســازییە  بیســتەمەوە،  ســەدەی  پێشــكەوتنەكانی 

گــەورەكان و الیەنگرانیــان توانیــان هەنگاوێكــی گەورەتــر 

ــەتی  ــڕەوی سیاس ــەر ڕێ ــان لەس ــەوەی كاریگەریی ــن ل بنێ

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان هەبێــت، خۆیــان بوونــە دانەرانی 

ــێوەیەكی  ــە ش ــی ب ــە توان ــێك ك ــەتی دەرەوە، كەس سیاس

ــەاڵو  ــە تێك ــی و ئابوریان ــە سیاس ــەم بەرژەوەندیی ــاش ئ ب

بــكات )جــۆن فۆســتەر  دااڵس( بــوو، ئــەو چەندیــن دەیــە 

لەگــەڵ زۆر كۆمپانیــای گــەورە كاری كردبــوو، دوای ئــەوە 

ــاری دەرەوە،  دااڵس ســاڵی 1953  ــری كاروب ــە وەزی ــوو ب ب

فەرمانــی كودەتــای ئێرانــی دەركــرد، بەشــێك لــە ئامانجــی 

كودەتاكــە بریتــی بــوو لــەوەی كۆمپانیــا نەوتییــەكان دڵنیــا 

ــت. ــی ناوەڕاس ــی ڕۆژهەاڵت ــی نەوت ــە بەردەوام ــن ل ب

چیلــی(  و  ڤێتنــام  گواتیــامال،  )ئێــران،  کودەتاكانــی 

کودەتایــەك بــوون »كــە ســەرۆك فەرمانــی دەدا و دەبــوو 

ئەمــكارە بوو بە ئەزموونێك بۆ سیاســەتی دەرەوەی 
ویالیەتــە یەكگرتووەكان، كه  لە ســەدەی بیســت و 
سەرەتای سەدەی بیســت و یەكدا چەندین جار هێزە 
ســەبازی و ســیخوڕییەكانی خۆی بۆ ڕووخاندنی ئەو 
واڵتانەی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریکایان نەپاراستووە 

بەكارهێناوە
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ــوار  ــەم چ ــی ئ ــی هاوبەش ــەم خاڵ ــن، یەك ــێ  بكرێ جێبەج

کودەتایــە ئەوەیــە، كــە ڕێبەرانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان 

ــی یاســاكانی  ــەواوی بەپێ ــە ت ــەوردی و ب ــە و ب زۆر وریایان

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان كاردەكــەن. 

بــۆ منوونــە كاتێــك C.I.A یــان تاوانبــار دەكــرد بــەو 

 Barry ــەر ــاری گۆڵدوات ــام دەدران )ب ــەی ئەنج کودەتایان

 C.I.A« :ســیناتۆری ویالیەتــی ئەریزۆنــا وتــی )Goldwater

تاوانبــاری ڕووەو ســەرۆك  پەنجــەی  مەكــەن،  تاوانبــار 

ــەن.« ــژ بك ــارەكان درێ كۆم

تایبەمتندێتــی ئــەو چــوار کودەتایــە ئەوەیــە، كــە ویالیەتــە 

گۆڕینــی  لــە  بینیــوە  ســەرەكی  ڕۆڵــی  یەكگرتــووەكان 

ڕژێمەكانیانــدا. لــەم کودەتایانــەدا ویالیەتــە یەكگرتووەكان 

ــو  ــادات، بەڵك ــگێڕەكانی ن ــی شۆڕش ــی و هان ــا ڕێنامی تەنی

ــە  ــدا ك ــە ئاڵۆزەكان ــە چاالكی ــەكان ل ــدە ئەمەریکایی كارمەن

ــوو دەســتبەكار  ــۆ دابینكراب ــان ب ــی ئابوری ــە باشــی الیەن ب

بــوون. بەمشــێوەیە توانیویانــە حكومەتەكانــی ئێــران و 

ــن. ئەگــەر  ــی بڕووخێن گواتیــامال و ڤێتنامــی باشــور و چیل

واشــنتۆن بــەو شــێوەیە كاری نەكردایــە بەالیەنــی كەمــەوە 

لــەو كاتــەدا هیــچ یەكێــك لــەو واڵتانــە نەدەڕوخــان. هــەر 

یەكێــك لــەم کودەتایانــە دژی ئــەو واڵتانــە ئەنجامــدراون 

كــە خوازیــاری ئــازادی بــوون )بێجگــە لــە ڤێتنامــی باشــور 

ــە ســەر  ــە هــۆی هاتن ــت ( و بوون ــۆ هەڵدەگرێ ــە گفتوگ ك

حوكمــی ڕژێمــی دیكتاتــۆری. پێدەچێــت لــەو كاتــەدا بــە 

شــێوەی كاتیــش بووبێــت  بــە ســەركەوتنی مــاوەی شــەڕی 

ــەم دابێــت.  ســاردیان لەقەڵ

حكومەتانــەی  ئــەو  دژی  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە 

هەڵبژێــردراوی خەڵــك بــوون كات و وزە و پارەیەكــی زۆری 

ــە زۆرە  ــەو تێچوون ــی دوای ئ ــەاڵم نەیانتوان ــرد، ب خەرجك

ــان  ــی هاواڵتی ــەكان حكومەت ــە نوێی ــەن، ڕژێم ــك بك كارێ

دابینبكــەن.  خۆیــان  هاواڵتیانــی  پێویســتی  یــان  بــن، 

ســەركەوتنی  بــۆ  بووبــن  دەرئەنجامــەكان هەرچییــەك 

ــە  ــەو کودەتایان ــوون، چونكــە ئ پرۆســه ی دیموكراســی نەب

بوونــە هــۆی ڕوخاندنــی ڕێبەرانێــك، كــە بیركردنەوەكانــی 

كەســانێكیان  هەروەهــا  بــوو،  پەســەند  ئەمەریکایــان 

ــۆ  ــە ب ــوو ك ــەو شــتانە ب ــان ل ــدە دەســەاڵت كــە ڕقی گەیان

ئەمەریکاییــەكان گرنــگ بــوون.

ویالیەتــە  باڵیــۆزی  گواتیــامال  کودەتــای  دوای  زوو  زۆر 

)كرملیــن(ەوە  »لەالیــەن  رایگەیانــد  یەكگرتــووەكان 

و  دەكرێــت  جیهــان  لەهەمــوو  كۆمۆنیــزم  رابەرایەتــی 

بیربكاتــەوە  ئەمــەوە  پێچەوانــەی  بــە  هەركەســێكیش 

ئــەوە ئــاگاداری بارودۆخــی جیهــان نییــە«. ئەمــە بابەتێــك 

بــوو لــە مــاوەی شــەڕی ســارددا بیــر و هۆشــی واشــنتۆنی 

و  كۆمــارەكان  ســەرۆك  بەمشــێوەیە  كردبــوو.  داگیــر 

ــز  ــوو كــە )موســەدەق و ئاربن ــان نەب ــر گومانی ــەی ت ئەوان

ســودیان  و  ســۆڤێن  یەكێتــی  داردەســتی  ئالنــدێ (  و 

لێوەردەگرێــت . تــا ئێســتا ڕوون بووەتــەوە، كــە ئەمجــۆرە 

ــەرە  ــەو ســێ  ڕێب ــووە. ئ ــە ب ــە چەندێــک هەڵ بیركردنەوەی

ــوو، موســەدەق  ــاواز ب ــزم جی ــەر كۆمۆنی ــان بەرامب بیروڕای

لێــی بێــزار بــوو، ئالنــدێ  الیەنگــری بــوو و ئاربنــز بــڕوای 

ــوو،  ــەوە ب ــر ئ ــووی گرنگ ــە هەم ــەاڵم ل ــوو، ب ــی هەب پێ

ــەی  ــە پێچەوان ــوون. ب ــت ب ــێكیان ناسیۆنالیس ــە هەرس ك

ئــەوان  لێدەكــردەوە  بیریــان  ئەمەریکاییــەكان  ئــەوەی 

جیهانیــدا  كۆمۆنیزمــی  خزمەتــی  لــە  نەیاندەویســت 

ــەر  ــت بەس ــت دەس ــتیدا دەیانویس ــە راس ــو ل ــن، بەڵك ب

بۆچــی  بگــرن.  خۆیانــدا  رسوشــتییەكانی  ســەرچاوە 

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بەرامبــەر ئــەوان بــە شــێوەیەكی 

بــە ویژدانانــە و دادپەروەرانــە دادوەری نەدەكــرد؟

بیســتەم  ســەدەی  یەكەمــی  نیــوەی  ئەزمونەكانــی 

بیركردنــەوەی ســەرۆك كۆمارەكانــی ئەمەریــکا داڕشــتبوو. 

بەلشــەفیكەكان لــە ڕوســیا دەســەاڵتیان گرتبــووە دەســت 

نازییەكانیــش هەوڵیــان دەدا جیهــان داگیــر بكــەن.  و 

ــی ســۆڤێت  ــا، یەكێت ــە ئەڵامنی ــزم ل ــە شكســتهێنانی نازی ب

دەســتی گرتبــوو بەســەر واڵتانــی ئەوروپــای خۆرهەاڵتــدا. 

یەكێتــی  كۆمۆنیزمــی  ئەمەریکاییــەكان  بۆچوونــی  بــە 

دەیانویســت  كــە  دەبینــی،  نازیزمــی  ڕۆڵــی  ســۆڤێت 

ــرن. ــدا بگ ــەر جیهان ــت بەس دەس
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ڕێبەرانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بڕوایــان وابــوو یەكێتــی 

ــای  ســۆڤێت بــەو شــێوەیەی، كــە دەســتی بەســەر ئەوروپ

خۆرهەاڵتــدا گرتــووە، خەریكــی پالندانانــە لــە ئاســیا و 

ئەمەریــکای التینیــش، بــەاڵم ســەملێندراوە كــە ئــەو جــۆرە 

بیركردنەوەیــە هەڵــە بــوو. یەكێتــی ســۆڤێت كــە لــە 

ــە  ــا ب ــابوو، هەروەه ــەك هەڵوەش ــران و لەبەری ــەڕدا وێ ش

ــای  هــۆی هــۆكاری ســراتیژییەوە دەســتی بەســەر ئەوروپ

خۆرهەاڵتــدا گرتبــوو، وەك ســەنگەری بەرگــری ســودی 

ــا  ــوو. ت ــگ نەب ــەالوە گرن ــی ب ــە دوورەكان ــی و واڵت لێدەبین

دەســتنەکەوتووە  مێژوویــی  بەڵگەیەكــی  هیــچ  ئێســتا 

1950دا  دەیــەی  لــە  ســۆڤێت  یەكێتــی  بیســەملێنێت 

بەرنامــەی دەســت بەســەرداگرتنی ئێرانــی داڕشــتبێت. 

و  خۆیــان  داردەســتی  نەكردبــووە  )ئاربنز(یــان  ئــەوان 

هیــچ گرنگییەكیــان پێنــەدەدا. ڕژێمــی ڤێتنامــی باشــوور و 

بــەرەی ئازادیخــوازی ڤێتنــام دانــراو و داردەســتی یەكێتــی 

ــوون. ــۆڤێت نەب س

ــکا  ــی ئەمەری ــی ڕێبەران ــە هەڵەكان ــن چاوپۆشــی ل دەتوانی

زانیارییەكیــان  هیــچ  واڵتانــەی  لــەو  دەســتوەردان  بــۆ 

لەبارەیانــەوە نەبــووە بكەیــن، بــەاڵم ئەســتەمە چاوپۆشــی 

لــە ســەرنج نەدانــە ڕاپۆرتــی ســیخوڕەكانی خۆیــان بكرێــت. 

بەڕێوەبەرانــی بنكــەی C.I.A لــە تــاران و شــاری گواتیــامال 

کودەتــاكان  دژی  ڕوونــی  بــە  ســانتیاگۆ  و  ســایگۆن  و 

ئاگادارییــان كردنــەوە، بــەاڵم واشــنتۆن بەهیــچ شــێوەیەك 

ڕاپۆرتێكــی  لــە  دولیتــل(  )جەیمــزس  پێنــەدان.  گوێــی 

»لەبەرئــەوەی  كــە  گەیشــت،  ئەنجامــە  بــەو  نهێنیــدا 

پێویســتە  بەهێــزە  زۆر  ســۆڤێت  یەكێتــی  هەڕەشــەی 

ــك  ــچ ئیمتیازێ ــی هی ــێ  پێدان ــووەكان بەب ــە یەكگرت ویالیەت

ــكات.« ــدا ب ــەڕی لەگەڵ ش

جــۆن فۆســتەر  دااڵس، هێــری کیســنجەر و كەســانی تــر كە 

لــە مــاوەی شــەڕی ســارددا سیاســەتی دەرەوەی ویالیەتــە 

یەكگرتووەكانیــان دادەڕشــت گوێیــان بــە وردەكاری واڵتانی 

تــازە گەشەســەندووی جیهــان و ئــەوەی كــە لــەم واڵتانــەدا 

دیكتاتــۆری، دیموكراتــی، نیــوە دیموكراتــی یــان نیــوە 

رۆناڵد ڕێگن

جۆرج بوشی باوك
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دیكتاتــۆری حوكــم دەكات، نــەدەدا. جیهانــی ســێیەمیان بە 

مەیدانێــك بــۆ ملمالنێكانــی شــەڕی ســاردی نێوان واشــنتۆن 

و مۆســكۆ دادەنــا. ئــەوان بیریــان لــەوە نەدەكــردەوە كــە 

ــەی  ــور و كێش ــژوو و كولت ــە مێ ــەم واڵتان ــك ل ــەر یەكێ ه

ــی  ــەرگ و ژیان ــانۆی م ــو ش ــە، بەڵك ــۆی هەی ــی خ تایبەت

جیهانــی بــوون. بــە كورتــی ئــەوەی بەالیانــەوە گرنــگ بــوو 

ئــەوە بــوو، تــا چەندێــک ئــەم واڵتانــە الیەنگــری ویالیەتــە 

یەكگرتووەكانــن و دژی یەكێتــی ســۆڤێن.

دوای کودەتــای ســاڵی 1953ی ئێــران، شــای ئێــران بــە 

لەخۆبایــی بوونــەوە فەرمانــی گوللــە بــاران كردنــی چەنــد 

ــە  ــدكاری زانكــۆ، ك ــەك خوێن ئەفســەرێكی ســوپا و ژمارەی

موســەدەق(یان  )موحەممــەد  هــاوكاری  نزیكــەوە  لــە 

دەكــرد و )حســێن فامتــی( وەزیــری دەرەوەی موســەدەقی 

دەركــرد. دوای ئــەوە بــە یارمەتــی C.I.A و )مۆســاد( 

هەواڵگــری  دەزگای  ئیرسائیلــی،  هەواڵگــری  ئۆرگانــی 

ــوو.  ــدە ب ــەر و دڕن ــە زۆر بێزارك ــد، ك )ســاواك(ی دامەزران

بەدەســتهێنایەوە  خــۆی  تەختــی  و  تــاج  شــا  كاتێــك 

دەســەاڵتی خــۆی پتــەو کــرد. یەكــەم ڕێگری ئــەو لەبەردەم 

پتەوكردنــی دەســەاڵتیدا )فەزلوڵــا زاهیــدی( ســەرۆك 

وەزیــران بــوو. زاهیــدی وەك موســەدەق كەســایتیەكی 

بەتوانــا بــوو، بــە بــڕوای ئــەو نەدەبــوو شــا حوكــم بــكات. 

ــی  ــە ئەنجام ــووەوە. ل ــا بب ــگاری ش ــك بەرەن ــد جارێ چەن

ئــەو بەرەنگاریانــەدا پۆســتی ســەرۆك وەزیرانــی لەدەســتدا 

و پۆســتی دیپلۆماتــی لــە )ســوید( وەرگــرت. لــەو كاتــەوە 

شــا بــۆ داڕشــتنەوەی ئێــران دەســتیكرایەوە و ڕێگــری نەما.

ویالیەتــە  گەورەكانــی  بەرژەوەندییــە  لــە  یەكێــك 

یەكگرتــووەكان لــە ئێــران بەدەســتهێنانی بەشــێك لــە 

ــە ڕوخانــی  ــوو ب ــزەكان پێیانواب ــوو. ئینگلی ــران ب ــی ئێ نەوت

ــتا  ــران )ئێس ــز و ئێ ــی ئینگلی ــای نەوت ــەدەق كۆمپانی موس

ئینگلیــز(  نەوتــی  كۆمپانیــای  بــە  گــۆڕاوە  ناوەكــەی 

ــدا  ــتی خۆی ــر دەس ــە ژێ ــران ل ــی ئێ ــوو نەوت ــارە هەم دوب

دەبێــت، بــەاڵم ئەمــكارە بــۆ )جــۆن فۆســتەر  دااڵس( 

نادادپەروەرانــە بــوو. ئــەوە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــوو 

پالنــی کودەتاكــەی ئەنجامدابــوو، ئێســتاش دەبــوو بەشــی 

مانــدو بوونەكــەی وەرگرێــت.

كۆتایــی   1953 کودەتــای  ســەرەكییەكانی  دەرئەنجامــە 

ئــەوە  جێگــەی  لــە  و  ئێــران  لــە  بــوو  دیموكراتــی 

چارەكــە  لــە  كــە  دەركــەوت،  پاشــایەتی  دیكتاتــۆری 

ســەدەی دوای ئــەوەدا بــوو بــە هــۆكاری شــۆڕش دژی 

ئەمەریــکا. )جەیمــز ئــەی بیــل James A. Bill( شــارەزا لــە 

ــە »)چاالكــی  ــەو ئەنجامــە گەیشــتوە ك ــژوودا ب ــواری مێ ب

و  شــا  نێــوان  لــە  تایبەتــی  پەیوەندییەكــی  ئاجاكــس( 

ــك  ــووە هۆكارێ ــدا دروســتكرد و ب ــە یەكگرتووەكان ویالیەت

بــۆ دەســتوەردان و چاالكــی بەهێــزی ئەمەریکاییــەكان لــە 

كاروباری ســیخوڕی و ســەربازی ئێراندا. دەســتوەردانەكانی 

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە ئێــران چەندیــن نــەوەی 

ئێرانییەكانــی لــە خــۆی ڕەنجانــد، بــە شــێوەیەك كــە 

نێــوان  پەیوەندییــەكان  پچڕانــی  ســەرەكی  هەنــگاوی 

ئەمەریــکا و ئێــران شۆڕشــی ســاڵەكانی 1978-1979 بــوو.«

ــیخوڕەكانی  ــات و س ــاڵی 1953 دیپلۆم ــای س دوای کودەت

تــاران ڕاهاتبــوون پشــت  لــە  ئەمەریــکا  باڵیۆزخانــەی 

دیوانــی  لــە  تایبەتیانــەی  زانیارییــە  بــەو  ببەســن 

ئەنجامــدا  لــە  دەگەیشــت.  بەدەســتیان  پاشــایەتیەوە 

ــەی  ــی گەش ــوو، نەیاندەتوان ــان لێهاتب ــی كوێری وەك مرۆڤ

هەڕەشــە مەترســیدارەكان لــە ئێــران ببینــن. هاوینی ســاڵی 

کودەتاكانی )ئێران، گواتیماال، ڤێتنام و چیلی( 
کودەتایەك بوون »كە سەرۆك فەرمانی دەدا و 
دەبوو جێبەجێ  بكرێن، یەكەم خاڵی هاوبەشی 
ڕێبەرانی  كە  ئەوەیە،  کودەتایە  چــوار  ئەم 
و  وریایانە  زۆر  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
بەوردی و بە تەواوی بەپێی یاساكانی ویالیەتە 

یەكگرتووەكان كاردەكەن
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1977 بەرەیەكــی بەرفــراوان لــە نەیارانــی شــا دروســتبوو، 

ــا. ــی دژی ش ــی مێژووی ــۆكاری شۆڕش ــووە ه ــە ب ك

)جــۆن ئێــف كەنەدی( شــای هاندا بــۆ ئــەوەی ڕەفتارەكانی 

خــۆی بگۆڕێــت، بــەاڵم شــا بــە ســەركەوتویی لێــی تێپــەڕی. 

)ڕیچــارد نیكســۆن( لەگــەڵ )هێــری کیســنجەر( وەزیــری 

دیكتاتۆرەكانیــان  كردنــی  هــاوكاری  ســراتیژی  دەرەوە 

ــووەكان دەدا  ــە یەكگرت ــە ویالیەت ــە ڕێگــەی ب ــەر، ك گرتەب

بــۆ بەهێــز بوونــی خــۆی ســودیان لێببینێــت و لەئەنجامــدا 

ــان.  ــی خۆی ــە هاوپەیامن كردیان

ــپی  ــكی س ــە كۆش ــدا ل ــە میوانیەك ــەر( ل ــا )كارت هەروەه

بــەرز  شــا  ســەالمەتی  بــە  خــۆی  شــەرابەكەی  پێكــە 

ــت،  ــدا هەبێ ــە جیهان ــك ل ــەر واڵتێ ــی: »ئەگ ــردەوە و وت ك

كــە بــە ڕێبەرایەتــی ڕێبەرێكــی نوێخــواز گەشــەی كردبێــت 

ــە.« ــی دێرین ــینی ئێران شانش

تــوڕەی  هاواڵتیانــی  میواندارییــە  ئــەو  دوای  زوو  زۆر 

ئێــران ڕژانــە ســەر شــەقامەكانی تــاران و شــارەكانی تــر و 

هاواریــان دەكــرد »مــردن بــۆ شــای ئەمەریکایــی«، ئەمــە 

بــووە هــۆی سەرســوڕمانی زۆربــەی ئەمەریکاییــەكان. 

مەترســییەكان هێشــتا خۆیــان دەرنەخســتبوو. كەســایەتی 

ئایینــی كــە وەك ڕێبــەر دەركــەوت )خومەینــی( بــوو، كــە 

بــە تــەواوی دژە ئەمەریکایــی بــوو. بزوتنەوەكــەی لــە 

ســەرەتای ســاڵی 1979 زۆر بەهێــز ببــوو، شــای ناچــار كــرد 

ــی  ــەوە ڕژێم ــك دوای ئ ــد مانگێ ــكات. چەن ــران ڕاب ــە ئێ ل

ــی  ــە یەكگرتووەكان ــەی ویالیەت ــی باڵیۆزخان نوێــی خومەین

لــە تــاران گەمــارۆ دا و دیپلۆماتــە ئەمەریکاییەكانیــان 

ویالیەتــە  بارمتانــە  ئــەو  قەیرانــی  گــرت.  بارمتــە  بــە 

شكســتی  هــۆی  بــووە  و  كــرد  الواز  یەكگرتووەكانــی 

ــە  ــدا و ب ــە دەورەی دووەمــی ســەرۆك كۆماری ــەر( ل )کارت

ملیۆنــان ئەمەریکایــی ڕقیــان لــە ئێــران بــووەوە. ئەمــەش 

ــەی  ــەو پالنان ــەر ئ ــەكان بەرامب ــی ئەمەریکایی ــە بێئاگای ل

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ســاڵی 1953 لــە ئێــران ئەنجامــی 

ــوو. ــەرچاوەی گرتب ــوو س داب

)گۆڕینــی  چاالكــی  زۆربــەی  وەك  ئاجاكــس  چاالكــی 

ڕژێمــەكان( لــە جیهانــدا ســەرەتا واپێدەچــوو كارێكــی 

ســەركەوتوو بــووە و ویالیەتــە یەكگرتــووەكان توانیویەتــی 

لــە دەســتی ڕژێمێــك ڕزگاری ببێــت، كــە دۆســتی نەبــووە 

دەســەاڵت  بگەیەنێتــە  ڕژێمێــك  ئــەو  جێگــەی  لــە  و 

دوبــارە  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە  خوازیاریەتــی.  كــە 

)محەممــەد ڕەزا شــا(ی گەیاندبــووەوە دەســەاڵت، كــە 

ڕاســتگۆیانە الیەنگــری ئەمەریــکا بــوو.

لەگــەڵ ئــەوەدا لەالیەنــی ئیمتیــاز و بایەخــی مێژووییــەوە 

ئەمــكارە دەرئەنجامــی وێرانكەریــی لێكەوتــەوە. ئێــران 

بــۆ مــاوەی چارەكــە ســەدەیەك ژێــر دەســتەی حكومەتــی 

ســتەمگەری شــا بــوو، ئەمەش بووە هــۆكاری هەڵگیرســانی 

دەســەاڵتیان  ڕادیكاڵــەكان  ئەنجامــدا  لــە  و  شــۆڕش 

ــا و  ــی پەنج ــە گرتن ــە بارمت ــەوان هێشــتا ب گرتەدەســت. ئ

چــوار دیپلۆماتــە ئەمەریکاییەكــە بــۆ مــاوەی چــواردە 

مانــگ ڕازی نەبــوون و كاری تیرۆریســتی و مەترســیداریان 

دژی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ئەنجامــدا، لەوانــە »هێــرش 

كردنــە ســەر بنكــەی ســەربازی لــە عەرەبســتانی ســعودی 

و ناوەنــدی یەهودییــەكان لــە ئەرجەنتیــن«. ئەمجــۆرە كارە 

ــی  ــە موســوڵامنە توندڕەوەكان ــوای دای ــە هی ــد و تیژیان تون

ــان  ــە تاڵیب ــێوەیەك ك ــان. بەش ــی جیه ــە و كەنارەكان گۆش

لــە ئەفغانســتان ئیســالمیەكانی پەنــا دا و بــووە هــۆی 

هێرشــە تیرۆریســتیەكانی 11ی ســێپتەمبەری 2001 بــۆ 

ســەر ویالیەتــە یەكگرتــووەكان. هــەروەك یەكێــك لــە 

دیپلۆماتــە ئێرانییــەكان نوســیویەتی ئەگــەر )ئاجاکــس( 

لــە نیــو ســەدەی ڕابــوردوودا ڕووی نــەدەدا و موســەدەق 

نەدەڕوخێــرا، بــە هیــچ شــێوەیەك ئــەو رووداوانــەی دواتــر 

ــەدەدا. ــان ن ڕووی

)ڕاســتە بڵێیــن ئەگــەر کودەتــا لــە ئێــران ڕوینــەدەدا ئێســتا 

گــورزی  ئەمــە  كامــڵ.  ئێــران گەیشــتبووە دیموكراتــی 

ــا بــوو، كــە بــووە هــۆی ڕاكردنــی شــا ســاڵی 1979  کودەت

و یەكێــك لــە هاندەرەكانــی خوێنــدكاران بــوو بــۆ گرتنــی 

باڵیۆزخانــەی ئەمەریــکا لــە تــاران لــە ترســی دوبــارە 

لــە  بارمتــەكان  گرتنــی  قەیرانــی  کودەتــا.  بوونــەوەی 
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ــۆ ئێــران  شــوێنی خۆیــدا هــۆكاری هێرشــی عێــراق بــوو ب

ــە هــۆكاری  ــووە بەشــێك ل ــە شۆڕشــەكە ب ــدا، ك ــە كاتێك ل

داگیركردنــی ئەفغانســتان لەالیــەن یەكێتــی ســۆڤێتەوە. 

ــدا  ــاوەی هەفتەیەك ــران لەم ــی ئێ ــی رووداوەكان ــە كورت ب

ــە ســەر  ــەڕەی زۆر بخرێن ــەوەی الپ ــۆ ئ ــك ب ــووە هۆكارێ ب

ــژوو.... مێ

کودەتــای ســاڵی 1953 و دەرئەنجامەكانــی خاڵی ســەرەتای 

ــت و  ــی ناوەڕاس ــڕۆی ڕۆژهەاڵت ــەتی ئەم ــتنی سیاس داڕش

ئێرانــە. ئایــا بــە چاوخشــاندنەوە بــە ڕابــوردوودا دەتوانیــن 

شۆڕشــی  لــە  بپارێزیــن  خۆمــان  دەمانتوانــی  بڵێیــن 

ئیســالمی ئێــران ســاڵی 1979؟ لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە هــۆی 

ئــەوەوە روویــدا كــە ئامانــج و ئــارەزوی ئێرانییــەكان 

ــوون،  ــای ســاڵی 1953 فەرامــۆش كراب ــە بەهــۆی کودەت ک

ــەوە؟«  ــارە دەربكەون دوب

ــە  ــرە ل ــر و دورت ــر و الوازت ــی زۆر بچوك ــامال واڵتێك  گواتی

ئێــران، بــەاڵم ئــەو ڕێبــەرەی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە 

کودەتــای ســاڵی 1954دا بەســەر ئــەو واڵتەیــدا ســەپاندی 

ــان  ــەوەی هەم ــۆ ئ ــوو، ب ــاس( ب ــۆس ئارم ــل كارل )کۆڵۆنێ

كاری بێدەنــگ كردنــی شــا ئەنجــام بــدات. )ئارمــاس( 

حكومەتێكــی ســەربازی دامەزرانــد كــە تراژیدیایەكــی 

خوێنــاوی بــۆ دەیەكانــی دواتــر لــە گواتیــامال بــەدوای 

ــا. ــدا هێن خۆی
چوار دەیە دوای کودەتا،

  )نیك كوالتر Nick Cullather( مێژوونووســی سەربەخۆی 

ــی  ــە نهێنییەكان ــە بەڵگەنام ــەوەی ل ــۆ ئ خســتە ســەركار ب

ــەوە  ــەوە و بەســەریاندا بچێت چاالكــی ســەركەوتوو بكۆڵێت

بــكات.  ئامــادە  بارەیــەوە  لــەو  تــەواو  ڕاپۆرتێكــی  و 

)كوالتــر( دوای پێداچوونەوەیەكــی وردی بەڵگەنامــەكان 

بــەو ئەنجامــە گەیشــت، كــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان 

ــچ زانیارییەكــی  ــدووە، كــە هی ــی واڵتێكــی ڕوخان حكومەت

ــووە. ــەوە نەب ــە بارەی ل

رسوشــتییە زۆربــەی هاواڵتیانــی گواتیــامال ڕقیان لــە کودەتا 

بــوو، هەروەهــا بــەو ئەنجامــە گەیشــتبوون كــە دیموكراتی 

خــۆی بەپێــی خــۆی ناگەڕێتــەوە بــۆ واڵتەكەیــان. هەندێــك 

بوشی باوك، ئۆباما، بوشی كوڕ، كلینتۆن، كارته ر
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بــۆ  گواتیــامال  ســوپای  شــۆڕش.   بــەر  بــردە  پەنایــان 

ــی  ــەر تاكتیك ــردە ب ــای ب ــانە پەن ــەم هەڕەش ــگاری ئ بەرەن

ــە  ــا 1990 ویالیەت ــوان ســااڵنی 1960 ت ــە نێ مەترســیدار. ل

ــی  ــۆن دۆالر یارمەت ــەدان ملی ــەی س ــووەكان نزیك یەكگرت

ــرد.  ــامال ك ســەربازی پێشكەشــی گواتی

ــەركەوتووی  ــی س ــووەكان چاالك ــە یەكگرت ــەر ویالیەت ئەگ

ئەنجــام نەدایــە، خوێنــاوی تریــن رووداو هەرگیــز لــە 

نــەدەدا.  ئەمەریــکای التینــدا ڕووی  مێــژوی مۆدێرنــی 

ژێــر  لــە  گواتیــامال  هاواڵتیانــی  كــە  دەیەیــەدا  لــەو 

بەســەر  ژیانیــان  دیموكراتیــدا  حكومەتــی  دەســەاڵتی 

ــا  ــەی یاس ــە ڕێگ ــان ل ــە نەتەوەییەكانی ــرد بەرەنگاریی دەب

ــە ســەركاری  ــرد. دوای هاتن و سیاســەتەوە چارەســەر دەك

ــازادی سیاســی داخــرا.  ــۆی ئ ــۆری، ئاســامنی گفتوگ دیكتات

دیموكراتیــدا  كۆمەڵگــەی  لــە  تیژیانــەی  و  تونــد  ئــەو 

دەتوانــرا بــە ئاســانی چارەســەر بكرێــن،  وەك شــەڕی 

ناوخــۆ دەردەكەوتــن. کودەتــا لــە گواتیــامال وەك زۆربــەی 

ــوو،  ــری هەب ــەری ت ــم(ەكان كاریگ ــی ڕژێ ــی )گۆڕین چاالك

ــن.  ــە دەركەوت ــەو كاریگەریان ــدا ئ ــااڵنی دوایی ــە س ــە ل ك

ــگێڕانی  ــە شۆڕش ــەی ب ــەو وانەی ــەركەوتوو( ئ ــی س )چاالك

ــووەكان  ــە یەكگرت ــە ویالیەت ــان دا، ك ــت واڵت ــا و گش كوب

ــکای  ــە ئەمەری ــی ل ــیۆنالیزمی دیموكرات ــە ناس ــز ب هەرگی

التیــن ڕازی نابێــت. ئــەوە ئــەو وانەیــە بــوو، كــە ئەوانــی 

ــۆ  ــدا ب ــەوان بڕیاریان ــرد. ئ ــی ك ــزم ڕێنوێن ــەرەو ڕادیكالی ب

ــی ناوخــۆی  ــەڵ ئۆرگانەكان ــتهێنانی دەســەاڵت لەگ بەدەس

واڵتەكەیانــدا كار نەكــەن. لــە جێگــەی ئــەوە ســوپا و 

كۆنگــرە هەڵوەشــێننەوە و خــاوەن زەویــەكان لەناوببــەن و 

كۆمپانیــا دەرەكییــەكان خۆماڵــی بكــەن. كاتێــك ویالیەتــە 

بیڕوخێنێــت،  نەیتوانــی   1960 ســااڵنی  یەكگرتــووەكان 

ــە.« ــامال نیی ــرە گواتی ــرد: »ئێ ــاواری ك ــرۆ ه كاس

ئــەو كەســەی توانی لــە لێپررساوێتی و ئەو تــرس و تیرۆرەی 

تێبــگات  كردبــوو  درووســتی  گواتیــامال  لــە  ئەمەریــکا 

ــەکان  ــە گواتیامالیی ــوو، روو ل ــۆن( ب ــل كلینت ــەرۆك )بی س

وتــی: »خاڵێكــی گرنگــی ڕوون و ئاشــكرا ئەوەیــە، کــە 

پشــتیوانی هێــزە ســەربازی و ئۆرگانــە ســیخوڕیەكان كــە لە 

ــووە و  ــە ب ــردووە هەڵ ــداریان ك ــدا بەش ــد و تیژییەكان تون

نابێــت ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ئــەوە دوبــارە بكاتــەوە.« 

کودەتــای ســاڵی 1963 لــە ڤێتنامــی باشــور كاریگــەری 

قوڵــی خســتە ســەر واشــنتۆن. لــەم کودەتایــەدا پرســیارێك 

جێگــەی ســەرنجە، ئایــا کودەتــا هەنــگاوی لەنــاو چوونــی 

ــە  ــوو؟ ك ــام ب ــە ڤێتن ــووەكان ل ــە یەكگرت ــرۆژەی ویالیەت پ

ــی الواز  ــرا خاڵێك ــان دەتوان ــكات، ی ــی ڕاب ــی لێ نەیدەتوان

بێــت. 

كاتێــك ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــە هــۆی شــەڕی هەڵــەی 

ــتەر  ــۆن فۆس ــوو ج ــژ ب ــا لەمێ ــی دەكێش ــەوە ڕەنج ڤێتنام

دااڵس مردبــوو، بــەاڵم دەســتی ئــەوی تێــدا بــوو. بــە 

ویالیەتــە  كــە  بــوو،  )دااڵس(ەوە  پێداگریەكانــی  هــۆی 

 1956 ســاڵی  ڤێتنامــەكان  نەیهێشــت  یەكگرتــووەكان 

یەكبگرنــەوە. ئەمــە ئــەو میراتیــە بــوو كــە بــۆ حكومەتــی 

)جــۆن کەنــەدی( جێهێشــت.

کودەتــای واڵتانــی ئێــران و گواتیــامال و چیلــی خاڵــی 

هاوبەشــی زۆریــان هەیــە. هەرســێ  واڵتەكــە خاوەنــی 

هەمــوو  بــەاڵم  دەوڵەمەنــدن،  رسوشــتی  ســەرچاوەی 

ــەوە دەســتیان بەســەردا  ــەن بێگانەكان ســەرچاوەكان لەالی

هەوڵیانــدا  ناسیۆنالیســتەكان  ڕێبــەرە  كاتێــك  گیرابــوو. 

وەریانبگرنــەوە، ویالیەتــە یەكگرتــووەكان واڵتەكانیانــی 

كــردە مەیدانــی شــەڕێكی خوێنــاوی. واڵتانــی ئێــران و 

گواتیــامال و چیلــی بــە پێدانــی نرخێكــی چــاوەڕوان نەكــراو 

و مافــی مرۆڤایەتــی و كۆمەاڵیەتــی كەوتنــە ژێــر دەســتی 

یەكگرتووەكانــەوە. ویالیەتــە 

جێگــەی ســەرنجە کودەتــا لــە ڤێتنامــی باشــوور وەك ئــەو 

ــە ڤێتنامــی باشــوور  ــا ل ــك کودەت ــوو. كاتێ ــە نەب ســێ  واڵت

ڕوویــدا لــە جیاتــی ئــەوەی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان 

تەنیــا ڕووبــەڕووی تیــۆری شــەڕ بووبێتــەوە كەوتبــووە 

نــاو شــەڕەكەوە. لــە ڤێتنــام شــەڕ لەســەر ســەرچاوە 

رسوشــتیەكان نەبــوو. كاریگەرتریــن چاالكــی بــوو كــە 

ــی  ــاوكاری كردن ــەی ه ــە جێگ ــووەكان ل ــە یەكگرت ویالیەت
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واڵتێكــی دۆســت، دوژمنێكــی دروســتكراوی ڕوخانــد.

کودەتاكانــی ســەدەكانی شــەڕی ســارد جیــاواز بــوون لــەو 

ــەری  ــووەكان ڕێب ــە یەكگرت ــانەی ویالیەت ــرش و شۆڕش هێ

ــە ســااڵنی 1900دا.  ــەكان ل ــی ڕژێم ــۆ ڕوخاندن ــردن ب دەك

پاڵنــەری ئەمەریکاییــەكان  بێــت زۆربــەی  هەرچۆنێــك 

ــی  ــووەكان واڵتێك ــە یەكگرت ــك ویالیەت ــانبوون. كاتێ یەكس

بــوو.  سەرنجڕاكێشــەوە  شــتێكی  بــەدوای  دەڕوخانــد 

زۆرجــار بــۆ ســەرچاوە رسوشــتیە گرنــگ و بەنرخــەكان بوو، 

یــان بــۆ بازاڕێــك كــە كااڵكانــی خــۆی تێــدا ســاغ بكاتــەوە، 

یــان بــە هــۆی شــوێنی ســراتیژییەوە بــوو. كۆمپانیــا گــەورە 

بازرگانییــەكان لــە مــاوەی شــەڕی ســارددا بــۆ فشــار 

ــتوەردانە  ــۆ دەس ــووەكان ب ــە یەكگرت ــەر ویالیەت خستنەس

نــاو كاروبــاری واڵتانــی تــر ڕۆڵــی بەرچاویــان دەبینــی، كــە 

ــی  ــی ئەمەریکای ــی ئیمپریالیزم ــەردەمی دەركەوتن وەك س

بــوو.

ــی  ــە تەنیای ــاكان ب ــەری كۆمپانی ــت كاریگ ــك بێ هەرچۆنێ

بــەس نەبــوو. واشــنتۆن تەنیــا كاتێــك پەنــای دەبــردە 

بــەر ڕوخاندنــی حكومەتــەكان كــە الیەنــە ئابــوری و 

ئایدۆلۆژییەكانــی یەكیاندەگرتــەوە. لــە واڵتانــی هاوایــی و 

كوبــا و پۆرتۆریكــۆ و فیلیپیــن و نیكاراگــوای و هینــدۆراس 

ئایدۆلۆژیــای ئەمەریــکا پێشخســن و فراوان كردنــی ئایینی 

مەســیح بــوو. لــە دەیەكانــی دواییــدا لــە ئێــران و گواتیــامال 

ــزم  ــای دژە كۆمۆنی ــی ئایدۆلۆژی ــور و چیل ــی باش و ڤێتنام

ئەمەریکاییــەكان  باســكران  ماوەیــەی  دوو  لــەو  بــوو. 

ــی  ــاوەڕە گەیشــتبوون، كــە مــاف و ئەركــی مێژووی ــەو ب ب

ئەوانــە هێــزی باشــە و چاكــە دژی هێــزی شــەڕ و خراپــە 

ــەن. ــی بك ڕابەرایەت

)جــۆن فۆســتەر  دااڵس( ماوەیــەك ئــەوەی پەســەند دەكرد 

كــە: »بــۆ ئێمــە دو جــۆر مرۆڤایەتــی لــە جیهانــدا بوونیــان 

ــازادن و  ــە، مەســیحییەكان كــە الیەنگــری بازرگانــی ئ هەی

جــۆری دووە«.

هەندێــك لــەو كەســایەتیانە وەك )جــۆن فۆســتەر  دااڵس( 

كــە دەســتوەردانەكانی مــاوەی شــەڕی ســاردیان ڕێنامیــی 

ــا  ــی كۆمپانی ــۆ خزمەت ــان ب ــی خۆی ــوو ژیان ــرد، هەم دەك

دەرەكییــەكان تەرخــان كردبــوو، ژمارەیەكــی تریشــیان 

ــوو  ــدی نەب ــە راســتیدا پەیوەن ــری کیســنجەر( ل وەك )هێ

بــە كۆمپانیــا بازرگانیەكانــەوە و ڕقــی لێیــان بــوو. لەگــەڵ 

ئەوەشــدا هەموویــان بڕوایــان وابــوو تەنیــا ئــەو ڕژێامنــەی 

بــە خراپــی بیردەكەنــەوە هەوڵــدەدەن لەبــەردەم كۆمپانیــا 

ــا  ــەن. كۆمپانی ــان دەك ــن و خۆماڵی ــدا ڕێگرب دەرەكییەكان

زۆری  پشــتیوانی  بەدەســتهێنانی  بــە  ئەمەریکاییــەكان 

خەڵــك و پشــتیوانی سیاســی بــە الیانــەوە ئاســان بــوو لــە 

ــری  ــە دەزگای هەواڵگ ــی ل ــیدا داوای یارمەت ــی مەترس كات

ئەمەریــکا )CIA(  بكــەن. ئەگــەر ســەرۆكایەتی كۆمــار 

یارمەتــی نــەدەدان و بــە شــێوەیەكی ڕاســتگۆیانە لەگــەڵ 

ــە  ــە ب ــەو كۆمپانیایان خەڵكــی واڵتەكــەدا باســی دەكــرد، ئ

ــەن.  ــكارە بك ــی ئەم ــچ شــێوەیەك نەیاندەتوان هی

دەتوانیــن مێــژووی ڕوخاندنــی واڵتــان لەالیــەن ویالیەتــە 

یەكگرتووەكانــەوە دابەشــبكەین بــۆ ســێ  بــەش، دەتوانیــن 

یەكــەم بــەش نــاو بنێیــن )قۆناغــی ئیمپریالیــزم( كــە لــەم 

بەشــەدا ویالیەتــە یەكگرتــووەكان حكومەتــی واڵتانــی 

ــك  ــچ یەكێ ــت، هی ــكرا دەڕوخێنێ ــێوەیەكی ئاش ــە ش ــر ب ت

لــەو كەســانەی كــە دەســتیان لــە ڕووخاندنــی حكومەتــی 

ــان  ــی خۆی ــە ڕۆڵ ــی ل ــووە نكۆڵ ــدا هەب ــایەتی هاوایی پاش

بــە  ئەمەریکاییــەكان  و  ئیســپانییەكان  شــەڕی  ناكــەن، 

بەرچــاوی هەمــوو جیهانــەوە روویــدا و ســەرۆک )تافــت( 

كاتێــك هەوڵیــدا بۆ ڕووخاندنــی حكومەتەكانــی نیكاراگوای 

و هینــدۆراس، هەمــان ئــەو كارانــەی ئەنجامــدا كــە پێشــر 

ــم  ــی رژێ ــۆ »گۆڕین ــانەی كار ب ــەو كەس ــوون، ئ ڕایگەیاندب

لــە واڵتانــدا« دەكــەن، لەوانەیــە بــە شــێوەیەكی ڕوون 

بــەاڵم  نەكەنــەوە،  ڕوون  ئەمــكارە  هــۆكاری  ئاشــكرا  و 

ــرن. ــتۆ دەگ ــە ئەس ــەم كارە ل ــان ل ــیارێتی خۆی بەرپرس

دوای شــەڕی جیهانــی دووەم، هــەر لــە ســەرەتای ســەدەی 

ــاری  ــێوەیەكی دی ــە ش ــان ب ــی جیه ــتەمەوە بارودۆخ بیس

نەكــراو ئاڵــۆزی زۆرتــری بــە خۆیــەوە بینــی، ســەرۆك 

دۆزییــەوە  نوێیــان  كردارێكــی  ئەمەریــکا  كۆمارەكانــی 
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بــۆ ڕووخاندنــی واڵتــە دەرەكییــەكان، ئــەوان ئیــر بــە 

ســانایی نەیاندەتوانــی داوا لــە ڕێبــەری ئــەو واڵتانــەی 

هاوپەیامنیــان نیــن بکــەن، بــۆ ئــەوەی ڕازی بــن بە راســتی 

ــنەوە،  ــەاڵت بكێش ــە دەس ــت ل ــکا و دەس ــای ئەمەری توان

یــان ســوپای خۆیــان بنێرنــە ســەر واڵتانــی دەرەكــی 

ــار  ــۆ یەكەمج ــە ب ــی، چونك ــە دەرئەنجامەكان ــێ  گوێدان ب

ــازادی  ــە ئ ــوو، ك ــت بب ــدا دروس ــە جیهان ــر ل ــی ت هێزێك

كاركردنــی ئەوانــی دیاریدەكــرد، ئەویــش یەكێتــی ســۆڤێت 

بــوو، لــە مــاوەی شــەڕی ســارددا بەرامبــەر هــەر جۆرێــك 

ــاری  ــە كاروب ــکا ل ــە دەســتێوەردانی ڕاســتەوخۆی ئەمەری ل

ناوخــۆی واڵتانــی دەرەكیــدا یەكێتــی ســۆڤێت هەڵوێســتی 

هەبــوو  ئــەوە  ئەگــەری  و  وەردەگــرت  مەترســیداری 

دەرئەنجامــی مەترســیداری لێبكەوێتــەوە، بــۆ خۆگونجاندن 

لەگــەڵ راســتییە نوێیەكانــدا، ویالیەتــە یەكگرتــووەكان 

تەكنیكــی نهێنــی گرتەبــەر، لــە واڵتانــی ئێــران، گواتیــامال، 

ســیخوڕەكان  و  دیپلۆمــات  چیلــی،  باشــوور،  ڤێتنامــی 

جێگــەی جەنــراڵ و هۆكارەكانــی دەســتێوەردانیان گرتــەوە. 

ئەنجامدانــی  بیســتەم  ســەدەی  هاتنــی  كۆتایــی  بــە 

چونكــە  بــوو،  كێشــە  ئەمەریــکاوە  لەالیــەن  كودەتــا 

ڕێبــەرە دەرەكییــەكان فێــر ببــوون چــۆن بەرامبــەر كودەتــا 

بوەســتنەوە، ئیــر كودەتــا پێویســت نەبــوو، ڕووخانــی 

یەكێتــی ســۆڤێت و ســوپای ســوور بــەو واتایەیــە كــە 

ــی  ــکا بوون ــەر ئەمەری ــەربازی بەرامب ــتی س ــر بەربەس ئی

نییــە، ئێســتا حكومەتــی ئەمەریــکا لەســەر ڕێــڕەوی كــۆن، 

ــی  ــنورەكانی واڵتان ــەر س ــۆی لەس ــوپای خ ــی س دابەزاندن

دەســتپێدەكاتەوە. دەرەكــی 

ــاڵی 1980  ــە س ــا ك ــادا و په نه م ــی گران ــی بچووك دوو واڵت

ئەمەریــکا هێرشــی كردنــە ســەر و بوونــە دامەزراوەیەكــی 

الیەنگــری خــۆی و كاتێــك ئەمەریــکا ســوپای خــۆی نــارد، 

ئــەم دوو واڵتــە لــە شــۆڕش و نائارامیــدا بــوون، هــەر دوو 

واڵتــی عێــراق و ئەفغانســتانیش گرنگییەكــی مێژوییــان 

هەبــوو. زۆربــەی ئەمەریکاییــەكان پشــتیوانی خۆیــان بــۆ 

هێرشــی ســەر ئەفغانســتان دەربــڕی، چونكــە ئەوەیــان بــە 

ویلیام تافت

هنری كیسنجه ر 
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كاردانەوەیەكــی ئیجابــی دژی تیرۆریــزم دادەنــا، هۆكارێكی 

ــۆ  ــتیوانی ب ــتهێنانی پش ــۆی بەدەس ــووە ه ــێوەش ب هاوش

هێــرش كردنــە ســەر عێــراق، بــە هاوواڵتیانیــان وت، عێــراق 

هەڕەشــەیەكی گەورەیــە بــۆ ئاشــتی جیهانــی. لــە هــەردوو 

واڵتەكــەدا نائارامــی و ئــاژاوە دەرئەنجامــی دەســتێوەردانی 

ئەمەریــکا بــوو.

ئەمەریکاییــەكان پێیانوایــە زیاتــر لــە هەمــوو ڕەوشــتێكیر 

بەپێــی وتەكانــی  خاوەنــی ڕەوشــتی خێــر و چاكــەن. 

)هێرمــەن مێلڤیلــی Herman Melville( ئەمەریکاییــەكان 

بەشــێوەیەك بیردەكەنــەوە كــە »خەڵكانێكــی هەڵبژێــردراو 

ــی زۆر  ــەن.« واڵتێك ــی ســەدەی ئێم ــن و ئیرسائیل و تایبەت

نــوێ  كــە ناتوانێــت خــۆی لەگــەڵ ســەركەوتنە ڕاســتەقینە 

بوونــی  لەگــەڵ  یــان  بــكات،  پێناســە  مێژوییەكانــدا  و 

مەزهــەب و نەتــەوە جۆراوجۆرەكانــدا ناتوانــن بەیەكــەوە 

ئامانجێكــی هاوبەشــیان هەبێــت، لــە ئەنجامــدا بــە بــڕوای 

ــی  ــە چۆنێت ــە هەیان ــج ك ــا ئامان ــی( تەنی ــەن مێلڤیل )هێرم

ــن  ــەرەتایی تری ــی س ــە نزیكەی ــە. ب ــتهێنانی جیهان بەدەس

ــی  ــەر بەزەی ــە ب ــە كەوتون ــان وای ــە بڕوای ــن، ك خەڵكانێك

ــژووی  ــە مێ ــن ل ــا خەڵكانێك ــوا و تەنی ــتی خ و خۆشەویس

ــتمی  ــكردنی سیس ــە پێشكەش ــە ب ــان وای ــدا باوەڕی مۆدێرن

خــوا  كاری  ئەوانیــر  بــۆ  خۆیــان  ئابــوری  و  سیاســی 

ئەنجامــدەدەن. 

وایــە  بڕوایــان  تونــدی  بــە  بیركردنەوەیــە  بەمشــێوە 

بنەمــای كاپیتالیــزم و  جــۆری حكومەتەكەیــان لەســەر 

ــەرۆك جــۆرج  ــەی س ــە وت ــاك و ب ــی ت ــژاردەی سیاس هەڵب

ــا  ــتییەكی حاش ــان راس ــوو جیه ــی هەم ــۆ خەڵكان ــوش ب ب

پێكهاتــەی  لــە  پێكهاتــووە  بیروڕایــە  ئــەم  هەڵنەگــرە. 

دیموكراســی خۆرئــاوا و ڕازی بوونــی هەمــوو واڵتانــی 

ــك  ــن و هەركاتێ ــە رسوشــتی دەزان ــە ب ــە ئەم ــش ب جیهانی

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لەمپــەڕە دەســتكردە جۆراوجــۆرە 

بەســەر  ڕژێمەكانــەوە  لەالیــەن  كــە  ئایدۆلۆژییــەكان، 

لێدەكــەن.  پێشــوازی  الببــات،  ســەپێراوە  هاواڵتیانــدا 

ــەی  ــدا ناتوانێــت پێكهات ــە جیهان ــچ هێزێكــی گــەورە ل هی

نەتەوەیــی خەڵــك بگۆڕێــت یــان لەبەرچــاوی نەگرێــت، كە 

دیمه نێك له  شه ڕی ڤێتنام و ئه مه ریكا
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لــە رۆحــی خەڵكــەوە ســەرچاوەی گرتــووە و بــە هێواشــی 

ــتبووە.  ــن ســەدەدا دروس ــاوەی چەندی ــە م و ل

ڕێبــەرە ســەرەتاییەكانی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ئــەم 

بۆچوونانەیــان نەبــوو. )جــۆرج واشــنتۆن( نویســیویەتی بــۆ 

ــەكان  ــە تایبەتیی ــك بەرژەوەندیی ــوو واڵتێ ــی هەم هاواڵتیان

بــە  متامنەمــان  نابێــت  و  دیاریكــەرە  »ڕەســانەیەتی« 

یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە  بەتایبەتــی  واڵتێــك  هیــچ 

بەرژەوەندییەكانــی  »بــەدوای  كــە هەمیشــە  هەبێــت، 

ویالیەتــە  نەمــرە.  راســتییەكی  ئەمــە  خۆیەوەیەتــی.« 

یەكگرتووەكانیــش وەك تێکــڕای واڵتانــی تــر تەنیــا بەرگــری 

ــدا  ــەڵ ئەوەش ــۆی دەكات. لەگ ــی خ ــە بەرژەوەندییەكان ل

هاواڵتیانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان پێیانخــۆش نییــە 

ببیســن یــان بــاوەڕ بكــەن كــە حكومەتەكەیــان ئەمجــۆرە 

ڕەفتــارە خۆویســتانەیەی هەیــە. بــۆ چەندیــن پشــت 

ــە هــۆی  ــی ب ــووەكان دەیانزان ــە یەكگرت ــی ویالیەت ڕێبەران

ئازادكردنــی  و  باشــە  خۆشەویســتیەوە،  و  خێرخوایــی 

خەڵكــی ژێردەســتە و ســتەملێکراوەکان دەتوانــن خەڵكــی 

هــان بــدەن بــۆ ئــەوەی پشــتیوانی لــە مەبەســتەكانی 

ــوو  ــەوەش ب ــەن. لەبەرئ ــوێنە دوورەكان بك ــە ش ــەوان ل ئ

»مەككینلــی« لەبــارەی ئــازادی بــۆ كوبایــی و پۆرتۆریكۆیی 

و فیلیپینییــەكان قســەی دەكــرد، یــان )ویلیــام هــوارد 

تافــت( دەیــوت ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ئــازادی بــۆ 

ئەمەریــکای التیــن دێنێتــە دی و ســەرۆك كۆمارەكانــی 

ــا  ــەوە ت ــە ئێران ــرد ل ــان دەك ــان ئازادی ــی هەم ــش باس تری

ــو  ــی )جــۆرج دەبلی ــەكان وەك وتەكان ــادا، هەمــوو وت گران

هێرشــی  ئەنجامــی  دەكردنــەوە  دڵنیــای  كــە  بــوش(ن 

ــت. ــەكان دەبێ ــۆ عێراقیی ــازادی ب ــراق ئ عێ

بــوش دوای هێرشــی عێــراق ڕایگەیانــد: »ئــەو راســتیانەی 

ــە  ــە پێویســتیان بەســەملاندن نیی ئێمــە بڕوامــان پێــی هەی

ــوو  ــۆ هەم ــە ب ــكراترن، كەوات ــۆر ئاش ــە خ ــە ل ــۆ ئێم و ب

هەڵنەگــرن.«  حاشــا  راســتییەكی  جیهانیــش  خەڵكانــی 

ــدی  ــە تون ــکا ب ــی ئەمەری ــت هاواڵتیان ــن پش ــۆ چەندی ب

بڕوایــان وایــە كــە خەڵكانێكــی بێهاوتــان و ئامانجیــان 

ــە خۆشــیەكانی  ــرە ل ــا هاوبەشــی كردنــی خەڵكانــی ت تەنی

ــی  ــەكان باس ــر و وردبیین ــكارە بەئەزمون ــدا. بەرگری خۆیان

»گۆڕینــی ڕژێمــەكان« باشــر ڕوندەكەنــەوە. ئــەم كۆمەڵــە 

ــە  ــك ویالیەت ــە كاتێ ــە گەیشــتوون ك ــەو ئەنجام ــە ب خەڵك

یەكگرتــووەكان بڕیــاری ڕوخاندنــی حكومەتێــك دەدات 

ــی،  ــی خۆیەوەیەت ــەدوای بەرژەوەندییەكان ــدا ب ــە بنەڕەت ل

كاتێــك  بێــت  لەبەرچــاو  ئەوەمــان  پێویســتە  بــەاڵم 

ــە  ــت پێیوای ــی دەڕوخێنێ ــی دەرەك ــکا حكومەتێك ئەمەری

بــۆ ویالیەتــە یەكگرتــووەكان باشــە، كەواتــە پێویســتە بــۆ 

هەمــوو واڵتێكــی تریــش بــاش بێــت. لــە بنەڕەتــدا هێــزی 

ئەمەریــکا بێمەترســییە، چونكــە ئــەو سیســتمە سیاســی و 

ئابورییــەی لــە واڵتانــی تــردا دەیســەپێنێت دەبێتــە مایــەی 

ســەروەت و ئــازادی و خۆشــی زیاتــر بۆیــان و لــە ئەنجامدا 

ــتدەكات. ــر دروس ــتیخوازتر و خۆش ــی ئاش جیهانێك

بــۆ كاریگەرییەكانــی هاواڵتیانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان 

هەیــە،  تــر  رونــی  راســتییەكی  تــر  واڵتێكــی  لەســەر 

کــە ســەدەیەكە ئەمەریکییــەكان بڕوایــان وایــە مافــی 

بەدەســتهێنانی بــازاڕەكان و ســەرچاوەی گشــت واڵتانیــان 

ــت،  ــۆی بزانێ ــی خ ــە ماف ــەوە ب ــك ئ ــك واڵتێ ــە. كاتێ هەی

و  بگرێــت  دەســتوەردانی  لــە  ڕێگــە  واڵتێــك  ئەگــەر 

دەیەوێــت   داگیــركار  حكومەتــی  ئــەوەی  نەهێڵێــت 

بەدەســتی بێنێــت  بــە پەنــا بردنــە بەرهێــز دەیڕوخێنێــت. 

ــتهێنانی  ــۆ بەدەس ــزەكان ب ــەوە زلهێ ــە ڕۆژگاری زۆر كۆن ل

چاالكــی ئاجاكــس وەك زۆربــەی چاالكــی )گۆڕینــی 
ڕژێمــەكان( لــە جیهاندا ســەرەتا واپێدەچوو كارێكی 
یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە  و  بــووە  ســەركەوتوو 
توانیویەتــی لــە دەســتی ڕژێمێــك ڕزگاری ببێت، كە 
دۆســتی نەبووە و لە جێگەی ئەو ڕژێمێك بگەیەنێتە 

دەسەاڵت كە خوازیاریەتی
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ســەرچاوە و ســامانی گشــت واڵتــان هەمیشــە ســودیان لــە 

هێــزی توندوتیــژی وەرگرتــووە. تەنیــا جیــاوازی لــە نێــوان 

ئیمپراتۆرییەتــە  دانیشــتوانی  و  ئەمەریــکا  هاواڵتیانــی 

ــان  ــکا خۆی ــی ئەمەری ــە هاواڵتیان ــە، ك ــەكان ئەوەی دێرین

ئەمــكارە  ئەنجامدانــی  پاڵنــەری  كــە  واتێگەیانــدووە، 

ــتییە. ــرۆڤ دۆس م

چاالكــی  زۆربــەی  لــە  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە 

»گۆڕینــی ڕژێمەكانــدا« هیــچ كارێكــی نەكــردووە بــۆ 

زیندووكردنــەوەی پێشخســن و گەشــەپێدانی دیموكراســی. 

ســەرۆك كۆمارەكانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لەوانــە 

)مەككینلــی و تیــۆدۆر ڕۆزڤەلــت و تافــت( پڕوپاگەنــدەی 

و  ســەقامگیری  خوازیــاری  كــە  دەكــرد  ئەوەیــان 

لــەو  پشــتیوانیان  راســتیدا  لــە  بــەاڵم  دیموكراســین، 

ــان  ــان لێی ــتوانەكانیان ڕقی ــە دانیش ــرد ك ــە دەك حکومەتان

بــوو. لــە دواییەكانــدا ویالیەتــە یەكگرتــووەكان كۆمەڵێــك 

ــەی  ــە لەڕێگ ــی ك ــامال و چیل ــران و گواتی ــی وەك ئێ ڕژێم

هەڵبژاردنــی ئــازادەوە گەیشــتبوونە دەســەاڵت ڕوخاندنــی 

و ڕژێمێكــی دیكتاتــۆری خســتە شــوێنیان. بەمشــێوەیە 

ــوون.  ــوا ب ــر ڕس زیات

حكومەتەكانــی  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە  كاتێــك 

نیكاراگــوای و هیندۆراســی ڕوخانــد و ڕژێمــی دیكتاتــۆری 

لــەم واڵتانــەدا دامەزرانــد لــە ئەنجامــی ئــەم ئاڵۆزیانەشــدا 

تەنیــا دانیشــتوانی ئــەم واڵتانــە زیانیــان بەركــەوت، بــەاڵم 

ــە  ــە ل ــەی ك ــی ئەوان ــە تایبەت ــووەكان ب ــە یەكگرت ویالیەت

ــی.  ــودیان لێبین ــەك س ــە ڕێژەی ــوون ب ــدا ب كاری بازرگانی

بــووش و ڕاوێژكارەكانــی بەبــێ  ئاگایــی و خۆپارێــزی و 

ــەوە  ــەكان و لێكۆڵین ــوو الیەن ــی هەم ــێ  لەبەرچاوگرتن بەب

ــە  ــراق، چونك ــەر عێ ــردە س ــیان ك ــتییەكان هێرش ــە راس ل

ســەركەوتن لــە عێــراق ســودی گــەورەی دەبێــت، دانانــی 

حكومەتێكــی باشــر و ئاشــتیخواز و دیموكــرات و الیەنگری 

ئەمەریــکا لەجیاتــی حكومەتــی دیكتاتــۆری ســەدام. ئەوان 

ئەوەنــدە ئومێــدەوار بــوون نــەك تەنیــا پالتفۆرمێكــی نــوێ  

ــی ناوەڕاســت  ــە خۆرهەاڵت ــووەكان ل ــە یەكگرت ــۆ ویالیەت ب

ئه براهام لینكۆڵن

ڕیچارد نیكسۆن 



197

ژمارە )35-34( نیسانی 2018

ــەوت  ــەورەی ن ــەرچاوەیەكی گ ــو س ــتدەكەن، بەڵك دروس

و منوونــەی دیمموكراســی دەبێــت بــۆ هەمــوو ناوچەكــە. 

ئــەم ئامانجانــە بــە جۆرێــك حكومەتــی )بــووش(ی هانــدا، 

ــەو  ــۆ ئ ــی هەڵســەنگاندنی ورد ب ــێ  لەبەرچاوگرتن ــە بەب ك

ــەوە. ــن، ڕەتیانكردن ــن بەدەســتیان بێن ــەی دەتوان هەالن

ویالیەتــە  لەالیــەن  ڕژێمــەكان«  »گۆڕینــی  زۆربــەی 

لــە جیاتــی بەهێزكردنــی ئاسایشــی  یەكگرتووەكانــەوە 

ئەمەریــکا، الوازی كــردووە. »گۆڕینــی ڕژێــم« چەندیــن 

ــەم  ــش ئ ــتكردووە و تاوناتاوێكی ــیای دروس ــەوەی میلیش ن

میلیشــیایانە بــە تونــدی دژی ئەمەریــکا وەســتاونەوە. 

ــەو  ــان ئ ــنورەكانی خۆی ــی س ــە فراوانكردن ــیاكان ب میلیش

بۆچوونەیــان الی لێپررساوانــی ئەمەریــکا دروســتكردووە 

ــە هەمــوو ســنورەكان  كــە ئەركــی سەرشــانیانە بەرگــری ل

بكــەن. لەبەرئــەوە ژمــارەی دوژمنەكانــی زیادیــان كــردووە 

ــەوەی  ــە ڕووبەڕووبوون و بەشــێوەیەكی بەرفــراوان كەوتۆت

دوژمنــە دەرەكییەكانــی، بەمشــێوەیە نیشــانی دەدات كــە 

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لەگــەڵ ئــەو هێــزە زۆرەیــدا، 

بێبەرگــری و الوازە.

ســەدەی  بەرەبەیانــی  لــە  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە 

»گۆڕینــی ڕژێم«ەكانــەوە تــا ئێســتا پێویســتە لــەو راســتییە 

تێگەیشــتبێت، کــە ئــەو  كاتــەی واڵتێــك دەبێتــە دیموكراتــی 

الیەنگــری ئەمەریــکا نابێــت، بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە 

ــر  ــەڵ گەیشــتنە ســەربەخۆیی، ئی ــەی جــارەكان لەگ زۆرب

ــەوە،  ــدا مبێنێت ــە واڵتەكەی ــە ل ــادات ســوپای بێگان ــە ن ڕێگ

رسوشــتیە  و  دەكات  ســنوردار  دەرەكییــەكان  كۆمپانیــا 

بەرژەوەنــدی خــۆی زیاتــر لــە واڵتانــی تــر لەبەرچــاو 

دەگرێــت.

ویالیەتــە  كاتێــك  ڕژێمەكانــدا  گۆڕینــی  چاالكــی  لــە 

بــۆ  بگێڕێتــەوە  دەســەاڵت  دەیەوێــت  یەكگرتــووەكان 

حكومەتــی یاســایی دەگاتــە ســاتی بڕیاردانــی قــورس. لــە 

ــە كــە  ــەو واتایەی ــوێ  ب ــەدا ڕژێمــی ن ــەم واڵتان ــەی ئ زۆرب

خزمەتــی بەرژەوەندییەكانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان 

ــی  ــە سیاس ــە پەیوەندیی ــش هەی ــەری زۆری ــاكات و ئەگ ن

ــەم  ــكات. ل ــکا الواز ب ــی ئەمەری و ســەربازی و ئابورییەكان

ــە گرتنــە دەســتی  ــەدا، رسوشــتییە كــە ڕێگــە بگــرن ل باران

دەســەاڵت لەالیــەن ڕژێمــی نوێــوە. لــە زۆربــەی واڵتانــدا، 

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دەســەاڵتی داوەتــە دەســتی ئــەو 

ــە  ــەداوە ب ــی ن ــوون و گوێ ــری خــۆی ب ــەی الیەنگ ڕێبەران

ویســتی دانیشــتوانەكەی و كێشــەی زۆری لــەم واڵتانــە 

دروســتكردووە.

لــە  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە  كۆمارەكانــی  ســەرۆك 

پێشــوازی  هــۆی  بــە  )بــووش(  تــا  )مەككینلی(یــەوە 

بەســەردا  دەســتیان  كــە  واڵتانــەوە  ئــەو  دانیشــتوانی 

گرتــوون خۆیــان فریــوداوە. لــە كاتێكــدا كــە زۆربەیــان بــە 

پێچەوانــەوە ڕەفتاریــان كردووە. توڕەیــی و نەفرەتیان وردە 

وردە زیــادی كــردووە و هەندێــک  جاریــش بۆتــە هــۆكاری 

شــۆڕش و ڕووبەڕووبوونــەوە و ویالیەتــە یەكگرتووەكانیــش 

ناچــار بــووە چەندیــن جــار خــۆی بچێتــە ناوكێشــەكانەوە. 

هاواڵتیانــی  زیاتــر  دســتوەردانانەش  لــەم  هەریەكێــك 

بــەرەو تونــدڕەوی بــردووە. لــە ئەنجامــدا بۆتــە هــۆی 

ئــەوەی ملیۆنــان كــەس لــە هاواڵتیانــی جیهــان پشــتیوانی 

لــە بزوتنــەوەی دژە ئەمەریکایــی لــە جیهانــدا بكــەن، وەك 

هەڵگەڕانــەوە و شۆڕشــەكان لــە نیكاراگوایــەوە تــا عێــراق.

شــارەزایانی مێــژووی ســەربازی لــە ســەردەمی )توســیدس 

دێرینــەوە  یۆنانــی  مێژوونووســی  Thucydides(ی 

دەنوســن، كــە واڵتانــی بەهێــز هەســت دەكــەن »بــە 

شــێوەیەكی رسوشــتی مافــی ئەوەیــان هەیــە حوكمــی 

ســود  بەبــێ   واڵتێــك  هیــچ  و  بكــەن«  تــر  خەڵكانــی 

وەرگرتــن لــە هێــزی ســەربازی هەرگیــز نەبۆتــە زلهێزێكــی 

جیهانــی. بــە هێــزی زۆرتــر بــە شــێوەیەكی حاشــا هەڵنەگــر 

ــتەی  ــەو ش ــدەدەن ئ ــە هەوڵ ــەی هەیان ــەو چاوچنۆكیی ب

دەیانەوێــت  بــە زۆر بەدەســتی بێنــن. 

سیاســەمتەداری   )Edmund Burke بوركــی  )ئێدمۆنــد 

ئیمپراتۆرییەتێكــی  واڵتەكــەی  كاتێــك  بەریتانیایــی 

بەرفــراوان بــوو ئــاگاداری كردنــەوە »مــن لــە هێــز و 

پاوانخــوازی خۆمــان دەترســم. زۆر لــە خۆمــان دەترســم.«
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چەنــد هۆكارێكــی تــر بوونــە هــۆی ئــەوەی ویالیەتــە 

یەكگرتــووەكان گۆڕینــی ڕژێمەكان پەســەند بــكات. یەكێك 

لــە هــۆكارە گرنگەكانــی ڕۆڵــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لە 

رووداوە جیهانییەكانــدا ئــەوە بــووە كــە ســود لــە شــێوازی 

دێریــن و كۆنــی داگیــركاری وەرنەگرێــت. هۆكارێكیــر 

لــە  توانیویانــە  كــە  گەورەكانــە  كۆمپانیــا  دەركەوتنــی 

دەســەاڵتی  پــارە  بــە  هەڵبژاردنەكانــدا  پڕوپاگەنــدەی 

سیاســی بەدەســت بێنــن، دیاردەیــەک كــە لــە هیــچ 

واڵتێكــدا وەك ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بوونــی نییــە. 

ــر  ــوو هۆكارێكی ــە هەم ــر ل ــە زیات ــە لەوانەی ــك ك هۆكارێ

ــیحییە  ــروڕای مەس ــەی بی ــت،  پێكهات ــی هەبێ ــی قوڵ ڕەگ

ــدا،  ــە جیهان ــە ل ــزی ئەهریمەن ــەڵ هێ ــەڕكردن لەگ ــە ش ك

ــەربازی  ــزی س ــی هێ ــە بەكارهێنان ــە ب ــەوە پێیانوای لەبەرئ

بــەو  دروســتبكەنەوە.  دوبــارە  تــر  واڵتانــی  دەتوانــن 

ــی  ــوو مرۆڤایەت ــۆ هەم ــكارە ب ــی ئەم ــە كردن ــەی ك واتای

باشــە و ئەمــەش بڕوایەكــە خــوا دەیەوێــت  ویالیەتــە 

یەكگرتــووەكان ئەنجامــی بــدات.

ڕوخانــی  و  دەركەوتــن  مێــژوو  تایبەمتەندییەكانــی  لــە 

ــەك  ــدا ژمارەی ــەڵ ئەوەش ــە. لەگ ــە گەورەكان ئیمپراتۆرییەت

ــان لەســەرو  ــە واڵتەكەی ــکا پێیانوای ــی ئەمەری ــە هاواڵتیان ل

ئــەو واڵت و ئیمپراتۆریەتانەوەیــە كــە تــا ئێســتا هەبــوون 

ــدوە. ــژووی تێپەڕان ــەی مێ ــەو بەش و ئ

لــەوەش  زیاتــر  بیســتەمدا  بەشــی زۆری ســەدەی  لــە 

لــە ســەرەتای ســەدەی بیســت و یەكەمــدا ویالیەتــە 

ــزە  ــە هێ ــدە ب ــوپایەكی ئەوەن ــی س ــووەكان خاوەن یەكگرت

دەتوانێــت لــە مەیدانــی شــەڕدا هــەر واڵتێــك یــان كۆمەڵــە 

واڵتێــك شكســت بــدات. لەگــەڵ ئەوەشــدا مێــژووی ئــەم 

ماوەیــە ئــەوە نیشــاندەدات هەرچەنــدە هێــزی ســەربازی 

و سیاســی و ئابــوری بــە توانــا بێــت، ناتوانێــت چــۆك بــە 

ــی  ــدات. ڕوخاندن ــك داب ــچ واڵتێ ــی هی ــتی هاواڵتیان ویس

ــی  ــە نزیكەی ــدا ب ــە كۆتایی ــی ل ــی دەرەك هــەر حكومەتێك

هەمیشــە بۆتــە هۆكارێــك بــۆ ئــەوەی واڵتــە دەســت 

خۆشــی  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە  و  تێوەردراوەكــە 

گیــرۆدەی دەرد و ئــازار و نەهامەتــی بــن.

چاالكــی »گۆڕینــی ڕژێــم« زۆرجــار جێگــەی ڕەوشــتی 

لــە  گرتۆتــەوە.  سیاســەتی دەرەوەی چارەنــوس ســازی 

زۆربــەی كاتەكانــدا ڕێگــە چــارە دیپلۆماتــی و سیاســییەكان 

دەتوانــن كاریگــەری كاراتریــان هەبێــت. ڕەوشــتی سیاســی 

چارەنــوس ســاز پێویســتە بــە وردی تیشــكی بخرێتەســەر، 

چونكــە داڕشــتنی بەرنامەكانــی قورســە و بــۆ بەهرەمەنــد 

ــارەی  ــەر ڕێگەچ ــتە. ئەگ ــر پێویس ــی زیات ــی كات ــوون لێ ب

دیپلۆماتــی كارا بێــت، شــۆڕش و هەڵگەڕانــەوە لــە واڵتانــدا 

كەمــر ڕودەدات و ملیۆنــان هاواڵتــی جیهانیــش نەفــرەت 

ــووەكان ناكــەن. ــە یەكگرت ــە ویالیەت ل

مێــژوی مۆدێــرن تــا ئەندازەیەكــی زۆر نیشــانی داوە كاتێك 

ــتەمکار  ــە س ــەڕووی ڕژێم ــووەكان ڕووب ــە یەكگرت ویالیەت

و هەڕەشــە ئامێــزەكان بووەتــەوە بــە ســود وەرگرتــن 

لــە پێكهاتــەی هەڕەشــە و ســزادان و پاداشــت باشــر 

ــەوە.  ــر بووەت ــردووە و وردە وردە مەترســیان كەم كاری ك

ــە  ــووە، ل ــۆڤێتی پێش ــی س ــن و یەكێت ــە چی ــرین منون باش

ــی  ــە واڵت ــە هەمــان ڕەوشــت ل ــن ل كاتێكــدا ســود وەرگرت

دۆناڵد تره مپ
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كۆریــاوە تــا ئەفریقــای باشــور زۆر كاریگەرتــر بــووە. 

ــران  ــی وەك ئێ ــەر  واڵتان ــووەكان بەرامب ــە یەكگرت ویالیەت

و كوبــا و كۆریــای باكــور هەڕەشــە و گوشــار بەكاردێنێــت 

و لــە ئەنجامــدا ئــەو واڵتانــە لــە كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی 

دوور دەخاتــەوە و هەرگیــز لــە چوارچێــوەی ســتەمکاری و 

ــە دەرەوە. ــکا نایەن ــی ئەمەری دژایەت

لــە زۆربــەی واڵتانــدا بــە گرتنەبــەری هەڵوێســتێكی ژیرانــە 

ــەپێدانی  ــی و گەش ــی مەدەن ــەدی كۆمەڵگەیەك ــۆ هێنان ب

بازرگانــی ئــازاد و هانــدان بــۆ ڕێگەچــارەی دیپلۆماتــی بــۆ 

ــوڕهێنەر  ــێوەیەكی سەرس ــە ش ــەكان ب ــە نێودەوڵەتیی كێش

كارا بــووە. ئــەم هەڵســوكەوتانە پێویســتیان بــە ئارامگرتــن 

ــەوەكان  ــی نەت ــە ماف ــوون ب و خواســتنی ئاشــتی و ڕازی ب

و ئاسایشــی كۆمەاڵیەتیــە، ئەگــەر بــە زۆربــەی دەنــگ 

بخرێتــە بــواری جێبەجــێ  كردنــەوە ئەوا باشــرین ڕەوشــتی 

یەكگرتــووەكان  كــە ویالیەتــە  لەوالیەنــەوە  بــووە.  كار 

هەمیشــە ئارامــی نەگرتــووە و ڕازی نەبــووە بەڕێككەوتــن، 

ــان،  ــوو واڵت ــی هەم ــانی ماف ــە یەكس ــووە ب ــان ڕازی نەب ی

شــێوەیەكی  بــە  و  پێشــوەخت  بیركردنــەوەی  بەبــێ  

ــژی  ــۆ توندوتی ــای ب ــی ڕژێمــەكان پەن ــۆ گۆڕین رسوشــتی ب

بــردووە، لــە ئەنجامــدا دەگۆڕێــت بــۆ تێكەڵەیــەك لــە 

تــرس  هەڵچــوون،  و  توڕەیــی  شــكانەوە،  و  نائومێــدی 

ــرا  ــی خێ ــەوەی ڕازی بوونێك ــی ئ ــە جیات ــێ  و ل و دڵەڕوك

ــر. ــە هــۆكاری كێشــەی گەورەت ــە دی، زۆرجــار دەبێت بێنێت

ــی  ــڕەوی رووداوەكان ــە ڕێ ــەوە هەبوای ــەری ئ ــەر ئەگ ئەگ

جیهــان بــە ڕوخاندنــی حكومەتــە دەرەكییــەكان كۆنتــڕۆڵ 

ــەری  ــدا ڕكاب ــە جیهان ــووەكان ل ــە یەكگرت ــە، ویالیەت بكرای

ــری  ــی ت ــوو واڵتێك ــە هەم ــر ل ــکا زیات ــوو. ئەمەری نەدەب

لەگــەڵ  ڕوخانــدووە،  تــری  واڵتانــی  ڕژێمــی  مۆدێــرن 

ئەوەشــدا دەركەوتــووە دوای البردنــی ڕێبــەری ئــەو واڵتانە 

بەرنامــەی بــۆ بەڕێوەبردنــی واڵتەكــە نییــە. ئەمەریــکا بــە 

ئاســانی بــۆ ئەنجامدانــی کودەتــا یــان هێرش هەوڵــدەدات، 

ــی دەكشــێتەوە و  ــە خێرای ــەاڵم دوای دەســتێوەردانەكە ب ب

ــت. ــی و نائارامــی جێدەهێڵێ ــە وێران ــە ب واڵتەك

یــان  واڵتــان،  ســەر  هێرشــكردنە  ســەرەكی  هــۆكاری 

ــژوو  ــی مێ ــە درێژای ــز ب ــری هێ ــە زەب ــان ب ــی واڵت داماڵین

لــە  مندااڵنــە  كێشــەی  هەمــان  ئەمــە  نەگــۆڕاوە. 

خوێندنگەكانــدا. ئــەو كەســەی بەهێزتــرە دەیەوێــت ئــەو 

شــتەی الوازەكــە هەیەتــی بــۆ خــۆی ببــات. زۆربــەی 

شــەڕی  چواچێــوەی  لــە  خۆیــان  ڕژێمــەكان  گۆڕینــی 

گــەورەی ســەرچاوەكاندا دەبیننــەوە. كاتێــك ویالیەتــە 

ــازی  ــتهێنانی ئیمتی ــتی بەدەس ــۆ مەبەس ــووەكان ب یەكگرت

ــك  ــان حكومەتێ ــەوە، ی ــتوەردەداتە واڵتێك ــراتیژی دەس س

ــان  ــت، ی ــەوا دەیڕوخێنێ ــەم دەدات ئ ــۆر لەقەڵ ــە دیكتات ب

ــدەدات،  ــی خــۆی گەشــە پێ سیســتمی سیاســی و مەزهەب

كار بــۆ ســودی بازرگانــی خــۆی دەكات. 

واڵتانــدا«  لــە  رژێــم  »گۆڕینــی  كردارەكانــی  زۆربــەی 

ئامانجــی کــورت مەودایــان بەدەســتهێناوە. لــە دیــدی 

گرنگــی مێژوییــەوە، لــە راســتیدا ئەمجــۆرە چاالكیانــە 

ئاسایشــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان الواز دەكات، بــەو 

چاالكیانــە هەمــوو ناوچەكانــی جیهانــی خســتۆتە نــاو 

داهاتــوودا  ســاڵی  چەنــد  لــە  و  شــەڕەوە  و  نائارامــی 

لێدەكەوێتــەوە. چاوەڕواننەكــراوی  هەڕەشــەی 

ــەكان ڕوون  ــەاڵم منون ــەوە، ب ــارە ناكات ــۆی دووب ــژوو خ مێ

دەبنــەوە، كاتێــك لــە چیرۆكــی كــرداری گۆڕینــی رژێــم لــە 

ــەوە، هــۆكاری  ــە شــێوەیەكی یەكپارچــە بكۆڵین ــدا ب واڵتان

دەرئەنجامەكانیــان  و  دەرەكییــەكان  واڵتــە  ڕوخاندنــی 

ــن. ــدی لێوەردەگری ــوو پەن ــۆ داهات ــەوە و ب ڕووندەبن

سەرچاوە:
ــا  ــم ب ــر رژی ــرن تغیی ــک ق ــی: ی ــزر: رسنگون ــتیون کین اس

ــد  ــم: فری ــراق، مرج ــا ع ــی ت ــی از هاوای ــت امریکای دخال

خدادادکنــی، نــارش: مضمــون.



یاداشته كانی هیالری كلینتۆن
 »بژارده  قورسه كان«

وه رگێڕانیهیالری کلینتۆن
 شاناز ڕه مزی هیرانی 
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دوای ئه وه ی ئه فغانستان جه نگێكی ناوخۆیی به خۆیه وه  بینی 
گرووپێكی  كه   تاڵیبان،  بزووتنه وه ی  ده یه ی  نه وه ده كاندا،  له 
توندڕه وی خاوه ن بیروبۆچونی كولتووری سه ده كانی ناوه ڕاست 
)مه ال  تووندڕه وه كه   ئاینییه   پیاوه   سه ركردایه تی  به   بوو، 
عومه ر( ده ستیان به سه ر واڵتدا داگرت و چه ند كۆت و به ندێكی 
توندیان به سه ر ژناندا سه پاند به  ناوی ئیسالمه وه . ناچاركران 
قاچیان  تا  له سه ریانه وه   كه   بپۆشن  جلێك  و  بوون  بااڵپۆش 
داده پۆشێت، ته نیا پارچه یه كی كراوه ی كون كون بۆ چاویان 
هێڵراوه ته وه . رێگه ی چوونه  ده ره وه یان له ماڵ لێ قه ده غه  كرا 
خوێندنیان  كچان  و  ژنان  نه بێت.  خێزانه كه   نێرینه ی  ئه ندامێكی  یاوه ری  به   ته نیا 
ئابوورییه كانيان.  له  سه ره تاترین مافه  كۆمه اڵیه تی و  بێبه شكران  لێ قه ده غه كراو 
تاڵیبان زۆر به  تووندی سزای ئه و ژنانه یان ده دات، كه  پێشێلی ڕێساكانیان ده كرد. 
هه ر له  ئه شكه نجه دان تا ده گاته  له سێداره دان به  ئاشكرا. ئه و چیرۆكانه ی له و واڵته وه  

ده بیستران ترسناك و تۆقێنه ر بوون. 

هیالری کلینتۆن

ســه رۆك ئۆبامــا لــه  ده وری مێزه كه  ســووڕایه وه  و پرســیاری 

ــزی  ــت ده كات هێ ــا پێویس ــرد، ئای ــه  ك ــه ك له ئێم له هه ری

ــه   ــداری له جه نگ ــه وه ی به ش ــۆ ئ ــن ب ــاوه  پێبكه ی ــر ب زیات

له ئه فغانســتان  ســاڵه ى  هه شــت  به رپابووه كــه ی 

به رده وامــه  بــكات؟ چونكــه  پێویســتی بــه وه بــوو  بزانێــت 

كــه   چییــه   ئه ركــه ش  ئــه و  بكه یــن؟  ڕە وانــه   چه نــد 

ــش  ــه وه  پێ ــه وێ مبێنن ــت ل ــد ده بێ ــا چه ن ــه ریانه ؟ ئای له س

ــژارده   ــك له ب ــه  یه كێ ــتامن؟ ئه م ــه وه  نیش ــه وه ی بگه ڕێن ئ

دواتریــش  بــوو.  ســه رۆك  بــه رده م  قورســه كانی  هــه ر 

ژنه كامنــان  و  پیــاو  به ســه ر  توونده كانــی  ره نگدانــه وه  

ئاسایشــی  و  ســه ربازه كان  خێزانــی  و  ســوپا  له نــاو 

به دیــار  ئه فغانســتانیش  داهاتــووی  و  نه ته وه ییــامن 

ده كه وێــت. 

بیرمــه  جارێكیــان بیســتم ژنێكــی به ســاالچوو، كــه  بــه  

چونكــه   شــكاوه ،  قاچــی  تــا  كرابــوو  جه ڵــد  كێبڵێــك 

كه وتبــوو،  به دیــار  عه باكــه وه   له ژێــر  پوزه كانــی 

ئه ســته م بــوو بــاوه ڕ بكه یــت مرۆڤانێــك هه بــن بــه و 

ــام  ــه  ئه نج ــه و كرداران ــوداوه  ئ ــاوی خ ــه  ن ــه  و ب دڕنده یی

ئــازاری  ڕوویانــده دا  لــه وێ  ڕووداوانــه ی  ئــه و  بــده ن. 

ــی  ــه  وروژاندن ده دام. وه ك یه كــه م خامنیــش ده ســتمكرد ب

ئــه وه ی  بــۆ  هه وڵێــك  وه ك  ئاشــكرا  بــه   بابه تــه   ئــه و 

له هه مــوو الیه كــه وه  ئیدانــه  بكرێــت. )هیــچ وه ختێــك 

به ربه ریــه   و  قێزه ونــه   شــێوه   بــه و  مــرۆڤ  مافه كانــی 

پێشــێل نه كــراوه  وه ك ئــه وه ی لــه  ئه فغانســتان ڕووده دات 

به ســه ر  جڵه وگیركردنــی  و  تاڵیبــان  ده ســه اڵتی  له ژێــر 

ــی  ــی رۆژی جیهان ــه م له ئاهه نگ ــه و وته ی ــه دا(. ئ ــه و واڵت ئ

ژنــان له نه تــه وه  یه كگرتــوه كان ســاڵی 1999 پێشــكه ش 

ــرد. ك

حه شــارگه یه كی  تاڵیبــان  تریشــه وه   لــه  الیه كــی 

چه نــد  و  الدن  بــن  ئوســامه   پێشكه شــی  پارێــزراوی 

ــه و  ــاره ی ئ ــه ش ژم ــرد، به م ــده  ك ــری قاعی ــتێكی ت تیرۆرس

ده مارگیرانــه  زۆربــوو، كــه  لــه  شــوێنی جیاجیــاوه  هاتبوونــه  

ناوچه كــه  دوای شــه ڕی ســۆڤێت. وه ك وه اڵمێكیــش له ســه ر 

ــا  ــی ئه فریقی ــه  رۆژهه اڵت ــان ل ــه وه ی باڵیۆزخانه م ته قاندن

ــروزی  ــه كی ك ــۆن موش ــل كلینت ــداره ی بی ــاڵی 1998، ئی س

به كارهێنــا بــۆ لێدانــی ســه ربازگه ی مه شــق پێكردنــی 

به پێــی  ئه فغانســتان.   لــه   ئه لقاعیــده   ڕێكخــراوی 

ــن الدن  ــامه  ب ــوێنه   ئوس ــه و ش ــری ئ ــی هه واڵگ ڕاپۆرته كان
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ــكات.  ــاز ب ــۆی ده رب ــی خ ــه اڵم توان ــت، ب ــدا داده نیش تێی

پاشــان چه نــد هێرشــێكی تیرۆریســتی لــه  11 ئه یلــول/ 

ــرده وه   ــی ك ــش ره ت ــدا. تاڵیبانی ــێپته مبه ری 2001 ڕوویان س

ئوســامه  راده ســت بــكات. بۆیــه   ســه رۆك بــوش فه رمانــی 

ــۆ  ــی ئه فغانســتانی ده ركــرد و پشــتیوانی خــۆی ب داگیركرن

ــوور  ــی باك ــه  به هاوپه یامن ــرده وه،  ك ــات ك ــوان دووپ یاخیب

ــان. ــه وه ی تاڵیب ــی بزووتن ــۆ له ناوبردن ــرا ب ناوب

ســه ركه وتنێكی خێراكــه ی ڕووخاندنــی رژێمــی تاڵیبــان 

بــه رده وام  یاخیبوونێكــی  وایكــرد  ئه فغانســتان،  لــه  

ــه  ــی ل ــان توان ــه وه ی تاڵیب ــه  بزووتن ــت، چونك ــك ببێ له دای

پاكســتان  ســنووره كانی  ســه ر  حه شــارگه یه كی   چه نــد 

جــار  چه ندیــن  ســیناتۆر  وه ك  مــن  بگرێتــه وه .  خــۆی 

 ،2003 له ســاڵی  یه كــه م  كــرد.  ئه فغانســتانم  ســه ردانی 

كاتێــك به شــداری جه ژنــی ســه ری ســاڵم كــرد له گــه ڵ 

هێزه كامنــان لــه  قه نده هــار. پاشــان لــه  2005 و ســاڵی 

ــه م  ــه ربازه  ئه مه ریكی ــه و س ــه ی ئ ــز وت ــش. هه رگی 2007ی

بیــر ناچێتــه وه  كاتێــك چــاوم پێیــان كــه وت: )به خێــر 

بێــن بــۆ هێڵه كانــی پێشــه وه ی بــه ره  له بیرچووه كــه ی 

ــودی  ــان س ــه وه ی تاڵیب ــتان(. بزووتن ــگ دژی تیرۆرس جه ن

له ســه رقاڵیبونی ئیــداره ی بــوش وه رگــرت لــه  عێــراق و 

ــه ی  ــه و ناوچان ــه وه ی ئ ــه  كۆنتڕۆڵكردن ــرده وه  ب ــتی ك ده س

به ناچــاری ده ســتبه رداری ببــوو، دووبــاره  بیانگرێتــه وه . 

كــه   كابــول،  حكومه ته كــه ی  ده ركــه وت  زوو  هــه ر 

ــێ  ــده ڵ و ب ــرا، گه ن ــتیوانی لێده ك ــاواوه  پش ــه ن ڕۆژئ له الی

توانایــه . ئه فغانییــه كان برســی و ســه ر لێشــیواو ترســاو 

بــوون،  لــه وێ  كــه   ئه مه ریكیــه ش  ئــه و هێــزه   بــوون. 

دواتریــش  نه ده كــرد،  ئاسایشــی  ســه پاندنی  به شــی 

ده ركــه وت، كــه  ئیــداره ی بــوش هیــچ ســراتیجیه تێكی 

ــه . ــه و داڕمان ــه ی ئ ــتاندنی ڕێچك ــۆ وه س ــه  ب نیی

كابــوڵ،  لــه   ئه بینــی، چ  ئه فغانیــم  ژنانــی  هه رجارێــك 

بــه   لــه  جیهــان،  نێوده وڵه تییــه كان  كۆنگــره   لــه   یــان 

كــه   ده كــردم،  بــاس  بۆیــان  كاریگــه ر  شــێوه یه كی 

لــه  بونیاتنانــی  بــده م  یارمه تیــان  تامــه زرۆن  چه نــده  

لــه وه ش  جگــه   كردنــی،  ســه ركردایه تی  و  واڵته كه یــان 

هێزه كانــی  كاتێــك  هــه ر  لــه وه ی  هه بــوو  ترســیان 

بــكات،  پاشه كشــه   لــه وێ  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان 

هه مــوو ده ســتكه وته كان له ده ســت ده ده ن. یــان گــه ر 

ــان  ــكات، بێگوم ــان ب ــه ڵ تاڵیب ــك له گ ــه ره زای رێكه وتنێ ك

كاره ســاتی گــه وره  ڕوو ده دات. نــه ك هــه ر بــۆ ژنانــی 

ــه   ــه  ل ــتی. بۆی ــوو واڵت به گش ــۆ هه م ــو ب ــی، به ڵك ئه فغان

هه مــوو وتووێژە كانــی په يوه ســت بــوون بــه  دووبــاره  

له گــه ڵ  ئاشــتبوونه وه   و  یاخیبــوان  تێكه اڵوكردنــه وه ی 

ــز  ــه وه  ده كــرده وه ، كــه  هه رگی ــم له ســه ر ئ ــان، جه خت تاڵیب

ســازش لــه  مه ســه له ی مافه كانــی ژنانــی ئه فغانــی بــۆ 

ــه  ــه وه  ب كڕینــی ئاشــتی نابێــت بكرێــت و هیــچ كاتێــك ئ

 ئاشــتی ســه یر ناكرێــت.

لــه  ســاڵی 2001 یاخیبوانــی تاڵیبــان باجێكــی زۆرییــان 

ڕووبــه ڕووی  كاتێــك   ، دا  بڕیاره یــان  ئــه و  له ســه ر 

پارێزگاریــان  و  بوونــه وه   نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵگــه ی 

ــاری  ــۆی گوش ــر به ه ــرد. دوات ــده  ك ــراوی قاعی ــه  رێكخ ل

هه مــان  ده بــن  ناچــار  ســه ربازیه كامنان  هه ڵمه تــه  

ــی  ــێ پێوه ره كان ــان هه رس ــه ر تاڵیب ــه وه . ئه گ ــاری بده ن بڕی

ده توانــن  تاكه كانــی  ئــه وه   كــرد،  په ســه ند  ئێمه یــان 

ــم:  ــه وه . وت ــی ببن ــی ئه فغان ــه اڵوی كۆمه ڵگ ــاره  تێك دووب

)ئه وه یــه  باجــی گه یشــن بــه  بڕیارێكــی سیاســی، كــه  

ئه وانــه ی  داده نێــت،  ســه ربازیه كان  كاره   بــۆ  ســنورێك 

ســه ركردایه تیان ده كه نــه  ئامانــج و ریزه كانیــان پــه رش 

بیرمه  جارێكیان بیستم كه  ژنێكی به ساالچوو، كه  
به  كێبڵێك جه ڵد كرابوو تا قاچی شكاوه ، چونكه  
پوزه كانی له ژێر عه باكه وه  به دیار كه وتبوو، ئه سته م 
بوو باوه ڕ بكه یت مرۆڤانێك هه بن به و دڕنده ییه  و 

به  ناوی خوداوه  ئه و كردارانه  ئه نجام بده ن
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گۆڕانكاریه كــی  ووته كامنــدا  لــه   ده كه نــه وه (.  بــاو  و 

ــه و  ــفكردنی ئ ــۆ وه س ــگ ب ــه اڵم گرن ــێواز، ب ــه  ش ــاراوه  ل ش

بــۆ  بكــه م  پێویســت(  )به رهه مێكــی  بــه   هه نگاوانــه  

مه رجــی  به كارهینانــی  له بــری  دانوســتاندنێك،  هــه ر 

بــه اڵم رێگــه   بــوو،  پێشــوه خته. گۆڕانكاریه كــی ســاده  

خۆشــكه ر بــوو بــۆ ئه نجامدانــی وتوێــژی راســته وخۆ.

دان بــه وه دا ده نێــم، كــه  زۆرجاریش وامكــردووه  كردنه وه ی 

ده رگای دانوســتاندن له گــه ڵ تاڵیبــان، دوای ســااڵنێكی زۆر 

ناكــه ن. دووبــاره   په ســه ندی  ئه مه ریكییــه كان  جه نــگ، 

بیرۆكه یه كــی  ئاســاییه كان  تێكه واڵكردنــه وه ی شــه ڕكه ره  

له گــه ڵ  ڕاســته وخۆ  دانوســتاندنی  بــه اڵم  بــوو،  پــووچ 

بــوو،  جیاوازتــر  زۆر  ســه ربازیه كان  فه رمانــده   گــه وره  

ــن،  ــه  بكه ی ــان مامه ڵ ــه ڵ هاوڕێكامن ــا له گ ــه ر ته نی ــه اڵم گ ب

كاری دبلۆماســی ئاســانر ده بێــت. ئاشــتیش بــه و شــێوه یه  

جه نگــی  ســه رده می  ســه ركرده كانی  نابێــت.  دروســت 

ســارد ژیابــوون دركیــان بــه وه  كردبــوو كاتێــك له گــه ڵ 

ڕێككه وتنــی  له ســه ر  كــرد  دانوســتاندنیان  ســۆڤێته  كان 

ســنوردارنان بــۆ خــۆ پــڕ چــه ك كــردن. وه ك ســه رۆك 

پاڵنــه ری تــرس  بــه   نابێــت  كنیدیــش وتــی: )هه رگیــز 

له دانوســتاندن  ده بێــت  به ڵكــو  بكه یــن،  دانوســتاندن 

كۆتایــی هێنــا،  بــه وه   گوتاره كــه م  دواجــار  نه ترســین(. 

بــه  هاندانــی پاكســتان و هندســتان و واڵتانــی تریــش 

و  ئاشــتی  پرۆســه ی  پشــتیوانیكردنی  بــۆ  له ناوچه كــه  

ــكات و  ــر ب ــده  كه نارگی ئاشــتبوونه وه ، كــه  ده توانێــت قاعی

دووبــاره  هه ســتی دڵنیابــوون زینــدوو بكاتــه وه . 

بــه   واڵتــه   ئــه و  ئه فغانســتانیش،  دراوســێكانی  ئه گــه ر 

ســه یر  ملمالنێكانیــان  یه كالكردنــه وه ی  گۆڕه پانــی 

نابێــت.  ســه ركه وتوو  ئاشــتی  هه رگیــز  ئــه وه   بكه یــن، 

ــه ،  ــه  هه ی ــیه تێكی ژيران ــه  دیپلۆماس ــتى  ب ــه  پێویس كاره ك

هه یــه   دانوســتاندن  بــه   پێویســتیامن  ئێمــه   چونكــه  

لــه ده ره وه ش  و  ئه فغانــه كان  له گــه ڵ  له نــاوه وه  

له گــه ڵ واڵتانــی ناوچه كــه . لــه  1ی ئایــار ســاڵی 2011 

لــه  ده ره وه ی كۆشــكی ســپی، واشــنتۆن رۆژێكــی یــه ك 

شــه مه ی به هــاری هێمنــی بــه رێ ده كــرد، بــه اڵم لــه 

 ناویــدا شــڵه ژان و دڵه ڕاوكــێ زیاتــر بــوون كاتێــك هــه ردوو 

ــتان  ــی ئه فغانس ــه ی ڕۆژهه اڵت ــه  بنك ــه ی ل هه لیكۆپته ره ك

كاتژمێرێــك  پێــش  به رزبوونــه وه .  ئاســامن  بــه ره و 

له مه وبــه ر، ئامانجــی ســه ره كیان كۆمه ڵگه یه كــی قایــم 

كــراو بــوو لــه  ئابــود ئابــاد لــه  پاكســتان، چونكــه  ئاژانســی 

بــن الدن،  ئوســامه   وابــوو  پێــی  ناوه نــدی  هه واڵگــری 

ــراوه   ــر داواك ــر زیات ــێكی ت ــه ر كه س ــه  ه ــاوه ی ل ــه و پی ئ

لــه  جیهــان بــۆ بــه رده م دادگا، لــه وێ خــۆی حه شــار 

هه واڵگــری  ئاژانســی  ســاڵه ی  چه ندیــن  كاری  داوه . 

ڕۆژه ،  ئــه و  گه یانــده   ئێمــه ی  ئه مه ریــكا  ناوه ندیــی 

بــاره ی  لــه   پــاش ئه ویــش چه ندیــن مشــتوومڕ كــران 

لێپیچینــه وه  لــه  بااڵتریــن ئاســتی ئیــداره ی ئۆبامــا، ئێســتاش 

ــه ی  ــه و دوو فرۆكه وان ــتۆی  ئ ــه  ئه س ــووی ل ــه  هه م كاره ك

بــه  نوێریــن و پێشــكه وتووترین ئامێــر ئامــاده  كــراون بــۆ 

ئه نجامدانــی. 

په ڕینــه وه   لــه   بــوو  بریتــی  تاقیكردنــه وه ش  یه كــه م 

هه لیكۆپتــه ری  هــه ردوو  پاكســتان.  ســنووره ركانی  لــه  

ئامــاده   ته كنه لۆجیــا  پێشــكه وترین  بــه   هــۆك  بــالك 

كرابــوون، بــۆ ئــه وه ی كاری خــۆی بــكات بــێ ئــه وه ی 

ــه ركه وتوو  ــه  س ــا كاره ك ــه اڵم ئای ــكات، ب ــكرایان ب ڕادار ئاش

ده بێــت؟ په یوه ندیــامن له گــه ڵ پاكســتان، كــه   به نــاو 

لــه   بــوو  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان  هاوپه یامنــی 

تێكه وتبــوو.  پشــێوی  زۆر  تیرۆرســتان،  دژی  جه نگــی 

هــه ر  بــه   هه ســت  پاكســتانی  ســوپای  ئه گــه ر  بۆیــه  

ڕه نگــه   بــه  نهێنــی  بــكات  ئاســامنی  ســنووربڕینێكی 

چونكــه   هه بێــت،  توونــدی  به رپه رچدانه وه یه كــی 

خۆشــی هه میشــه  لــه  ئاماده باشــی دابــوو لــه  ترســی 

هندســتان. كتوپــڕی  هێرشــێكی 

زۆریشــامن گفتوگــۆ كــرد له ســه ر ئــاگادار كردنــه وه ی 

پاكســتان له ســه ر بابه تــی ئــه و په المــاره  پێــش واده ی 

ــه و  ــن ل ــان البده ی ــه وه ی خۆم ــۆ ئ ــۆی. ب ــراوی خ دیاریك

ــاری.  ــه  یه كج ــه كان ب ــی په یوه ندیی ــیناريۆیه  و تێكچوون س
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ــری خســتینه وه ،  ــس( وه ب ــۆب گایت ــه  كۆتایشــدا، وه ك )ب ل

ــت  ــتان ده بێ ــكاری پاكس ــه  هاری ــتیامن ب ــه  پێویس هه میش

بــۆ  كه لوپــه ل  ناردنــی  و  ڕێكخســتنه وه   دووبــاره   بــۆ 

ــتان  ــی تیرۆریس ــتان و ڕاوه دونان ــه  ئه فغانس ــان ل هێزه كامن

دا  زۆرم  ته قه الیه كــی  و  هــه وڵ  ســنوریه كان.  له ناوچــه  

پاكســتان.  له گــه ڵ  په یوه ندییه كامنــان  باشــركردنی  بــۆ 

ئاگاداركردنــه وه ی  بــێ  ئه گــه ر  كردبــوو،  بــه وه   دركــم 

ده ن،  تــووڕه   زۆر  بكه یــن،  كاره   ئــه و  به رپرســه كانیان 

ــك  ــد ڕە گه زێ ــی چه ن ــی تریشــه وه  ده مزان ــه  الیه ك ــه اڵم ل ب

ــه ڵ  ــان له گ ــتانی په یوه ندیی ــری پاكس ــه  ده زگای هه واڵگ ل

هه یــه ،  تــردا  توندڕه وه كانــی  و  ئه لقاعیــده   و  تاڵیبــان 

ــوو، مه ترســی  ــد هه واڵێكــامن دزه ی پێكراب پێشــریش چه ن

ــه یه ش زۆر  ــه و پرۆس ــتهێنانی ئ ــته كانی شكس و ده رهاویش

ــوو. ــورس ب ق

ئایــا  پرســی،  گــه وره   به رپرســێكی  تــردا،  خاڵێكــی  لــه  

ــتامنی  ــه ره فی نیش ــاندنی ش ــه  ڕووش ــامن ل ــته  ترس پێویس

هه رگیــز  كــه   شــێوه یه ك  بــه   هه بێــت  پاكســتانی 

ڕاســت  ئه مــه ش  له وانه یــه   نه كرێتــه وه !.  قه ره بــوو 

بێــت. لــه و چركه ســاته دا، ئــه و بێزاریــه  كــپ خــواردووه ی 

فێاوییه كانــی  گفتووكۆیــه   و  و  له گــه ڵ  له مامه ڵه كــردن 

یاده وه رییه كانــی  بــه اڵم  پاكســتانی،  الیه نــی  هه ندێــك 

ودميه نــه   شــار  وێنــه ى  ســوێن  بــه   ئێســتاش  تــا 

زیاتــر  ئه وانــه   مانهاتنــی خــواروودا،  دووكه اڵوییه كانــی 

تووڕه ییــان كــردم، بڕيارمــدا چيــر ڕێگــه  نــه ده م ویالیه تــه  

ده ســتگیركردنی  بــۆ  هــه ل  باشــرین  یه كگرتــووه كان 

ــۆرا  ــه  ت ــه ی ل ــه و كات ــه ر ل ــدات ه ــت ب ــن الدن له ده س ب

ــه ی  ــوو. منیــش پرســیم: )ئ ــم كردب ــۆرای ئه فغانســتان ون ب

ئــه ی  خۆمــان؟  نیشــتامنی  شــه ره فی  له بــاره ی  چــی 

ــه وه   ــه  دوای پیاوێك ــه ر ب ــه  ئه گ ــه  چیی ــان؟ كێش زیانه كامن

بیــن ســێ هــه زار كه ســی بــێ تاوانــی كوشــتووه ؟

ڕێگــه  بــۆ ئابــوت ئابــاد بــه  چه نــد ڕێره وێكــی شــاخاوی لــه 

باڵیۆزخانــه  ڕووخاوه كه مــان  پاشــاموه ی  و   ئه فغانســتان 

شــكاوه كانی  جبه خانــه   و  ئه فریقیــا  ڕۆژهه اڵتــی  لــه  

كه شــیته  جه نگیــه  ئه مریكیه كــه ی )كــول(و هێرشــه كانی 

ئیــراده ی  بــه   هه روه هــا   ،2001 ســێپته مبه ری  11ی 

هه واڵگــری  ئه فســه ری  ژماره یــه ك  كۆلنه ده رانــه ی 

كاتژمێــر  دواتــر،  ڕۆژی  ده بێــت  تێپــه ڕ  ئه مه ریكــی 

ــڕی  ــه م ب ــزه  خوله ك ــه ی پان ــاوه ی نزیك ــو، م ــزه  و نی دوان

لــه  نێــوان ماڵه كــه م و كۆشــكی ســپی، له گــه ڵ گــه وره  

نه ته وه ییــدا  ئاسایشــی  ئه نجومه نــی  تیمــی  ئه ندامانــی 

كارمه ندانــی  دانیشــتین.  ئۆپراســیۆنه كان  لــه  ژووری  و 

كۆشــكی ســپی خوارده مه نــی ئاماده كراویــان هێنابــوو، 

پۆشــیبوو.  نافه ڕمیــان  جلوبه رگــی  هه موویــان  هــه ر 

دوو ئه فســه ری هه واڵگریــش لــه  ئاژانســی هه واڵگریــی 

ناوه نــدی، كــه  ماوه یه كــی زۆربــوو بــه  دوای بــن الدنــه وه  

بــوون، لــه وێ ئاماده بــوون، باوه ڕییــان بــه وه  نه ده كــرد 

دواجــار ئه ركــی لێكۆڵینــه وه  و ڕاوه دونــان تــه واو ده بێــت، 

دووبــاره  ورده كارییه كامنــان خســته وه  ڕوو، له وانــه ش ئــه و 

ده ده یــن. ئه نجامیــان  په یوه ندییانــه ی 

ــی واشــنتۆن،  ــه  كات ــو ب ــر دوو و نی ــه  كاتژمێ ــوو ب پاشــان ب

هــه ردوو فرۆكــه ی بــالك هــۆك به رزبونــه وه  و تیمــی 

هێزه كانــی ئۆپراســیۆنه  تایبه ته كانــی ده ریایــان لــه  بنكــه ی 

ئابــادی ڕۆژهه اڵتــی ئه فغانســتان هه لگرتبــوو.  جــه الل 

لــه وێ كاتژمێــر یانــزه  بــوو، هــه ر لــه و كاتــه ی لــه  ســنوور 

په ڕینــه وه  بــۆ پاكســتان، ســێ هه لیكۆپتــه ری گواســتنه وه ی 

لــه و  ژماره یــه ك  له گــه ڵ  شــینۆك،  جــۆری  لــه   گــه وره  

بــۆ  گه یشــن  باوبوونــه وه   بــۆ  ئاماده یــه   هێــزه ی 

په روانه كانــی  ده نگــی  پێویســت.  كاری  ئه نجامدانــی 

هــه ردوو فرۆكه كــه ی بــالك هــۆك تــا مــاوه ی دوو خولــه ك 

بــێ ده نگییه كــی ســامناكی لــه  ئابــوت ئابــاد دروســت كــرد 

پێــش ئــه وه ی په المــاری كۆمه ڵگه كــه  بــده ن، توانیــامن 

بــه  ڕوونــی بیانبینیــن. زۆر به خێرایــی و له به رزایه كــی 

ــه ی  ــه ر شاش ــوێنه كه . له س ــه  ش ــه وه  ل ــك بوون ــه وه  نزی نزم

ڤیدیۆكــه ی له هۆڵــه  بچوكه كــه ی كۆنگــره كان دانرابــوو 

ئــه وه ی  له بــری  پاشــان  بــوو.  له به رچــاوان  دیمه نه كــه  

ــه وه   ــه  هــه وادا بخوولێت ــه دوو هه لیكۆپته ره كــه  ل یه كێــك ل
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بــۆ ئــه وه ی زۆر بــه  خێرایــی هێزه كــه  بازبــدات بۆ خــواره وه  

ــۆی  ــه نگی خ ــوو، ورده  ورده  هاوس ــۆ دانراب ــی ب وه ك پالن

بــه  ناچــاری نیشــته وه  و  له ده ســتده دا، )فرۆكه وانه كــه  

كلكــی هه لیكۆپته ركــه  بــه ر دیــواری كۆمه ڵگه كــه  كــه وت. 

ــه و  ــرد ل ــه كه یان دیاریك ــوپا كێش ــه ركردایه تی س ــر س دوات

ــری دیوارێكــی  ــوو له ب ــدا كردب ــه ی مه شــقیان تێ كۆمه ڵگه ی

ئه مــه ش  بــوو،  رشیتێــك  ته نیــا  په رژینه كــه   به ردیــن، 

دینامكییــه ىت هاتنــی به لێشــاوی هــه وای پێویســتی گــۆڕی 

و كاریگــه ری له ســه ر توانــای كارپێكردنــی بــالك هۆكه كــه  

كردبــوو، بــه اڵم ئــه وه ی ڕوویــدا مه ترســیدار نه بــوو، بۆیــه  

پێویســت بــوو فرۆكه وانــی هه لیكۆپتــه ری دووه م، كــه  

بنیشــێته وه   كۆمه ڵگه كــه   ڕووپوشــی  له ســه ر  ده بوایــه  

و هێزه كــه  لــه وێ دابه زێــت، بــه  ناچــاری پاشه كشــه ی 

لــه  ده ره وه ی  وه ســتان  به بــێ  و  خێرایــی  بــه   كــردو 

نیشــته وه . كۆمه ڵگه كــه  

ژیانــم  چركه ســاته كانی  ســه خرین  ئه مــه   بــه  ڕاســتی 

بــوون و له هه مووشــیان پــڕ دڵــه  راوكــێ تــر بــوون. هــه ر 

زوو دووبــاره  ڕووداوه  كاره ســاتباراویه كه ی ئێرانــم هاتــه وه  

یــاد، كــه  بــۆب هه میشــه  ترســی دووباربونــه وه ی هه بــوو 

)بــالك  ڕووداوی  لــه وه ش  جگــه   له ســه ره تاوه .  هــه ر 

ــه  ســۆماڵ ســاڵی 1993، كــه  تێیــدا هــه ژده   هــۆك داون( ل

ئایــا  كــوژران.  مه قادیشــۆ  لــه   ئه مه ریكــی  ســه ربازی 

كاره ســات  هه مــان  دووبــاره   یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه  

ده بینێتــه وه ؟ بیــرم لــه و پیاوانــه  كــرده وه ، كــه  ئێســتا ژیانــی 

ــه و  ــه وه  و ل ــوه  ش ــه و نی ــیه وه  ل ــتۆته  مه ترس ــان خس خۆی

و  هه ڵكێشــایه وه  هه ناســه يه كم  جیهــان.  تــری  ســه ری 

ــه و  ــراوه  ل ــڵه ژانه   گی ــه  ش ــڕ ل ــه  پ ــه و دیمه ن ــم ب وێنه یه ك

ڕۆژه دا، تێیــدا ده ســتم خســتۆته  ســه ر ده مــم و هه موومان 

ــاتێكدا  ــه  چ چركه س ــم ل ــه كه ، نازان ــه  شاش ــان بڕیوه ت چاوم

ئــه و وێنه یــه  گیــراوه ، بــه اڵم هه ســت و نه ســتی ئــه و 

ــتۆته وه . ــه ی گواس كات

دوجــار توانیــامن خۆمــان بگرینــه وه ، هه لیكۆپتــه ری بــالك 

هیالری و بیل كلینتۆنی هاوسه ری 
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تایبه ته كــه   هێــزه   و  نیشــته وه   په ككه وتووه كــه   هۆكــه   

دابــه زی، ئامــاده  بــوون بــۆ هێرشــربدن. ئــه وه  یه كــه م كاری 

ــرال  ــوو، ئه دمی ــژه  ب ــه وه  دوورو درێ ــه و ش ــه ی ئ پاڵه ونان

ماكرافنیــش ڕاســتگۆ بــوو، چونكــه  ده یزانــی تیمه كــه ی 

به مــه ش  ده بــڕن،  به ربه ســته كان  هه مــوو  چــۆن 

بــوو. بــه رده وام  ئه ركه كــه  

ــه ی هێــزه  تایبه ته كه مــان  ــه  ڤیدیــۆ په خشــكراوه كه  جووڵ ل

ــه   ــه  ده چوون ــته وه ی كۆمه ڵگه ك ــی پش ــه  به ش ــی، ل ده بین

نــاوه وه  و بــه دوای بــن الدن ده گــه ڕان. جیــاواز له هه ندێــك 

راپۆرتــی هه واڵــی و ئه وانــه ی لــه  فلمــه  ســینامییه كان 

ــه وه ی  ــۆ ئ ــوو ب ــچ فاكته رێكــامن نه ب ــن، هی ــش ده كرێ منای

بزانــن له نــاو بیناكــه  چــی ڕووده دات. ئــه وه ی پێــامن 

ــه .  ــه  تیمه ك ــوو ل ــك ب ــی هه واڵێ ــا چاوه ڕێكردن ــرا ته نی ده ك

ســه یری ســه رۆكم كــرد، هێمــن بــوو، زۆر بــه  كه مــی 

كــردووه ،  ئــه وه وه   له گــه ڵ  خزمه تكــردن  بــه   شــانازیم 

ــوه  كــرد. ــه و ڕۆژه  زۆر شــانازيم پێ ــه اڵم ئ ب

لــه  ڕاســتیدا ته نیــا دوای پانــزه  خولــه ك ماكرافــن پێــی 

ڕاگه یاندیــن هێزه كــه  بــن الدنیــان دۆزیوه تــه وه  و لــه 

ــن الدن  ــامه  ب ــار ئوس ــوژرا ، دواج ــیۆنه كه  ك ــی ئۆپراس  كات

مــرد. یه كێــك لــه  هه لیكۆپتــه ره  یه ده گــه كان گه یشــت 

بــۆ گواســتنه وه ی تیمــی هێــزه  تایبه تــه  بــۆ شــوێنێكی 

لــه   ســامانێك  و  الدن  بــن  ته رمــی  لــه   پارێزراو،جگــه  

زانیــاری هه واڵگریــی كۆكراوه ،بــه اڵم ســه ره تا پێویســت 

بته قێرێتــه وه ،  په ككه وتوه كــه   هه لیكۆپتــه ره   بــوو 

لــه   پێشــكه وتووه ی  ته كنه لۆژیایــه   ئــه و  ئــه وه ی  بــۆ 

ناویــدا هه یــه  ئاشــكرا نه بێــت، لــه  كاتێكــدا هه ندێــك 

داده نایــه وه ،  ته قه مه نیــان  تیمه كــه   له ئه ندامانــی 

ــان كۆكــرده وه  ــــ خێزانه كانــی  ــر ژن و مناڵه كانی ئه وانــی ت

ــۆ پشــته وه ی شــوراكه   ــر ب ــد خێزانێكــی ت ــن الدن و چه ن ب

ــاو  ــه . له ن ــوێنی ته قینه وه ك ــه  ش ــه وه  ل ــان بخه ن ــا دووریی ت

ــه و  ــی ئ ــه و ڕۆژه دا، كه چ ــارانه ی ئ ــی و گوش ــه و مه ترس ئ

ڕه فتــاره  مرۆییــه ی ســوپاكه مان، ڕاده ی گرنگــی به هاكانــی 

ده رخســت. ئه مه ریــكای 

لــه  11ی ســێپته مبه ری ســاڵی 2001 په المــاری  كاتێــك 

ئه وروپییــه كان  ده وڵه تــه   درا،  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان 

بــێ هیــچ دوو دڵیــه ك پشــتیوانیان كردیــن. ته نانــه ت 

ڕۆژنامــه ی لۆمۆنــدی فه ره نســی بــه  مانشــێتی گــه وره  

ڕۆژی  ئه مه ریكیــن(.  )هه موومــان  نووســیبووی 

په یامنــی  بــوو  یه كــه م  جــاری  بــۆ  هێره شــه كه ،  دوای 

بــه  مــاده ی  كــرد  كاری  )ناتــۆ(  ئه تڵه ســی  باكــووری 

ده قه كــه   به پێــی  كــه   واشــنتۆن،  )5(ی  په یامننامــه ی 

ده ڵێــت: هێرشــكردنه  ســه ر هــه ر هاوپه یامنێــك بــه  مانــای 

دوای  هاوپه یامنه كانــه .  هه مــوو  ســه ر  هێرشــكردنه  

ــوێن  ــه  زۆر ش ــكا ل ــوو ئه مه ری ــه  ب ــن ده ی ــه وه ی چه ندی ئ

ــه   ــه ر ل ــتایه وه ، ه ــه كان وه س ــانی ئه وروپیی ــدا هاوش و كات

یوتــا بیتــچ )1(، تــا چیــك بوینــت تچارلــی )2(، تــا كۆســۆڤۆ. 

ئه وروپییــه كان ئاگاداریــان كردینــه وه ، كــه  لــه  ســاته وه خته  

دژواره كانــدا له گــه ڵ ئێمــه ن و پاڵشــتیامن ده كــه ن، بــه اڵم 

دواتــر په یوه ندییــه كان پشــێوییان تێكــه وت، دوای ئــه و 

ــان  ــه ی هاوپه یامنه كامن ــه  زۆرب ــه . چونك ــوو یه كگرتن هه م

ــان بێــزار  دژی بڕیــاری داگیركردنــی عێــراق بــوون. زۆربه ی

ــۆ  ــۆرج ده بلی ــه رۆك ج ــه ی س ــێوازی ئیداره ك ــه  ش ــوون ل ب

وه زیــری  دژمانــن(،  یــان  له گه ڵامنــن،  )ئێــوه   بــوش، 

وه ســفی  قورســی  بــه   ڕامســفیڵد  دۆنالــد  به رگریــش 

فه ڕە نســا و ئه ڵامنیــا به رجه ســته  كــرد بــه  به كارهێنانــی 

به ســااڵچوو(.  )ئه وروپــای  ده ســته واژە ی 

نێــوان واڵتــان له ســه ر به رژه وه نــدی  په یوه ندییه كانــی 

هاوبــه ش و به هــا هاوبه شــه كان پێكده هێرێــن، بــه اڵم 

به رپرســانیش.  كه ســایه تی  خــودی  ســه ر  ده كه وێتــه  

كاروبــاری  به رێوه بــردىن  بــۆ  گرنگــه   كه ســی  ڕه گــه زی 

ــری  ــان خراپ ــكات ی ــری ب ــه وه ی باش ــۆ ئ ــی ب نێوده وڵه ت

هه ریــه ك  هاوڕێییه تیــه ی  ئــه و  منوونــه   بــۆ  بــكات. 

لــه  ڕۆناڵــد رێــگان و مارگرێــت تاتشــه ری كۆكردبــۆوه ، 

ــارد،  ــی س ــه  جه نگ ــه ركه وتنامن ل ــه  س ــوو ل ــده ر ب یارمه تی

ــاو«دا  ــڤ و »م ــوان خرۆچێ ــه  نێ ــه ىش ل ــه و دوژمناميه تي ئ

شكســته كه یان.  له ســه ر  بــوو  یارمه تیــده ر  هه بــوو 
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بۆيــه  مــن ئه وانــه م هه مــوو له به رچــاو گــرت كاتیــك 

بــه   په یوه ندییه كانــم  ئه نجامدانــی  بــه   كــرد  ده ســتم 

ــت  ــه م ڕۆژی ده س ــه  یه ك ــا ل ــی ئه وروپ ــده  بااڵكان فه رمان

ــان ده ناســم  ــری ده ره وه . هه ندێكی ــم وه ك وه زی به كاربوون

و خۆشــم ده وێــن هــه ر لــه و كاتــه ی خامنــی یه كــه م و 

ــوێ،  ــی ن ــه  هاوڕێ ــش ده بن ــی تری ــووم. ئه وان ــیناتۆر ب س

ــه   ــادار ل ــی به ه ــه  هاوبه ش ــان ده بن ــه ر هه مووی ــه اڵم ه ب

خۆیــان  به رسوشــتی  ســه ركرده كان  زۆربــه ی  كاركــردن، 

لــه  ســاركۆزی  له ســه رخۆن، جگــه   و  كه ســانی هێمــن 

ســه ركێش  كه ســێىك  وه ك  هه میشــه   چونكــه   نه بێــت، 

وابــوو. ڕە نگــه  بــاز بــدات و ده ســته كانی بجوڵێنیــت و 

ــۆ ئــه وه ی بۆچونــی خۆیــت پــێ  ــه رز بكاتــه وه  ب ده نــگ ب

بڵێــت، ئه مــه  لــه  كاتێكــدا وه رگێره كــه ی بــه  زۆر فریــا 

بــه   ســاركۆزی  وه ربگێرێــت.  ووته كانــی  تــا  ده كــه وت 

ــه  سیاســه تی  لێشــاو قســه ی ده كــرد، بــه  جۆرێــك باســی ل

ده ره وه  ده كــرد، كــه  ئه ســته م بــوو كه ســی به رامبــه ری 

و گوێگره كــه ی بگاتــه  ئه نجامێــك له گه ڵــی، بــه اڵم مــن 

رێــزى  زۆر  چونكــه   نه ئه بــووم،  بێــزار  لێــى  هه رگیــز 

ــه  بــاس  به رامبه ره كــه ى ده گــرت. ئــه و، بێــزار نــه  ئه بــوو ل

و خــواس )ده ڵێــن و وتیــان(، ســه ركرده كانی تــری بــه  

ــرد.  ــار ده ك ــێ ســپی هه ژم كه ســانی شــێت و ده ســت و پ

ــری  ــووه ، بی ــۆش ب ــان )بێه ــووت: یه كێكی ــه  ده ی ــۆ منوون ب

ــت  ــه  و نازانێ ــر ســوپایه كی هه ی ــی ت ــان یه كێك ــۆزه (، ی ئاڵ

بجه نگێــت، ســێیه م، لــه  خێزانێكــی )دڕنده یــه (. ســاركۆزی 

ــه   ــه ی دێن ــه و دیپلۆماتكاران هه میشــه  ده یپرســی: بۆچــی ئ

الی كه ســانی به ســااڵچوو، هه مــوو قژیــان ســپی بــووه . 

ڕه نگــه  پێبكه نێــت، مشــتومڕ بــكات، گفتووگــۆ بــكات، 

ئــه وه ی  له ســه ر  ده بێــت  ڕەزامه نــد  دواجــار  بــه اڵم 

جه ختــی  هه میشــه   ســاركۆزی  بیكه یــن.  پێویســته  

له ســه ر پێگــه ی فه ڕه نســا ده كــرده وه  وه ك زلهێزێكــی 

ــانبدات،  ــا وا نیش ــت فه ڕە نس ــی. ده یویس ــه وره ی جیهان گ

نێوده وڵه تییــه كان  قورســاییه   به رگــه ی  هه میشــه   كــه  

ــه رباری  ــی س ــی. كه چ ــا بین ــه  لیبی ــم ل ــت. ئه مه ش ده گرێ

قســه كردن  و  پیاهه لگوتــن  لــه   به هره یــه ی  ئــه و 

هه یبــوو، بــه اڵم له هه مــان كاتــدا هه میشــه  كه ســێكی 

رێــزدار بــوو. لــه  ڕۆژێكــی ســاردی كانوونــی دووه مــی 

ســاڵی 2010دا، لــه  كاتێكــدا بــه  پلیكانه كانــی كۆشــكی 

ئه لیــزێ لــه  پاریــس ســه رده كه وتم بــۆ ئــه وه ی بگه مــه  

له بــه رده م  بۆیــه   داكه نــرا،  پێــم  لــه   پێاوه كــه م  الی، 

ــه   ــتام، ك ــی وه س ــی په ت ــه  پێ ــان ب ــۆرای ڕۆژنامه نووس ئاپ

ــێوه یه ،  ــه و ش ــم ب ــه  وێنه گرتن ــرد ب ــتیان ك ــه ر زوو ده س ه

بــه اڵم ئــه و هــه ر زوو بــه  ســۆزه وه  ده ســتی گرتــم و 

یارمه تیــدام بــۆ ئــه وه ی پێاوه كــه م لــه  پــێ بكه مــه وه . 

ــه  پێــی په تــی  ــه ی ب ــه و وێنان ــارد ل ــۆ ن ــر وێنه یه كــم ب دوات

گیرابــوون و نووســیم: »ڕە نگــه  مــن ســه ندرێال نه بــم، 

بــه اڵم تــۆ هه میشــه  شــازاده  ســیحراوییه كه ی منــی«.

ــك،  ــه كان، ژنێ ــن ســه ركرده  ئه وروپیی ــه  به هێزتری ــك ل یه كێ

ــوو.  ــاركۆزی هه ب كــه  رسوشــتێكی تــه واو پێچه وانــه ی س

بــوو.  مێــركڵ  ئه نگێــال  ئه ڵامنــی  ڕاوێــژكاری  ئه ویــش 

ــه ى  ــه ميان ــی ل ــالم بین ــاڵی 1994 ئه نجێ ــه  س ــار ل یه كه مج

ســه ردانێكم بــوو له گــه ڵ بیــل بــۆ به رلیــن. لــه  ئه ڵامنیــای 

ڕۆژهه اڵتــه وه  هاتــووه و پۆســتی وه زیــری كارووبــاری ژنــان 

و گه نجانــی وه رگرتــووه  لــه  ســه رده می ڕاوێــژكار هیلمــۆت 

ــج، زۆری  ــی گه ن ــه  )ژنێك ــاندم، ب ــان ناس ــك پێی ــۆل. كاتێ ك

پێیــه  بیبه خشــێت( وه ســفیان كــرد، ئــه و وتانــه ش بــه  

هه رجارێــك ژنانــی ئه فغانیــم ئه بینی، چ لــه  كابوڵ، 
یــان له  كۆنگــره  نێوده وڵه تییــه كان لــه  جیهان، به  
شــێوه یه كی كاریگه ر بۆیان باس ده كردم، كه  چه نده  
تامــه زرۆن یارمه تیان بده م له  بونیاتنانی واڵته كه یان 
و سه ركردایه تی كردنی، جگه  له وه ش ترسیان هه بوو 
له وه ی هه ر كاتێك هێزه كانی ویالیه ته  یه كگرتووه كان 

له وێ پاشه كشه  بكات



208

ئایدیا دیپلۆماتیك

كــرده وه  ســه ملێرا دواتــر. بــه  درێژایــی چه ندیــن ســاڵ 

ته له فزیۆنــی  به رنامه يه كــی  لــه   په یوه ندیــامن هه بــوو، 

ئه ڵامنــی ســاڵی 2003 بــه  یه كــه وه  به شــداریامن كــرد. 

ــردرا، به مــه ش یه كــه م  ــژكار هه ڵبژێ ســاڵی 2005 وه ك ڕاوێ

ژنــی ســه ركرده  بــوو لــه  واڵته كــه ی. ســه رباره ی ئــه و 

ئه وروپــا  پێشــكه وتنی  له ســه ر  پروپاگه ندانــه   هه مــوو 

ته ندروســتی  چاودێــری  مه ســه له كانی  بــه   ســه باره ت 

و گۆرینــی ژینگــه ، كه چــی كیشــوه ره كه  وه كــو )یانــه ی 

ــكه ر  ــتێكی دڵخۆش ــه  ش ــوو، بۆی ــۆن واب ــه رزه كاران(ی ك ه

ــت. ــاره كان ده گۆڕێ ــۆن كارووب ــال چ ــن ئه نگێ ــوو ببنی ب

ڕێگــه ی  بــه   بــه  یه كگه یشــن  ئه ڵقــه ی  به هێزتریــن 

ســه ربازییه   په یامنــه   ئــه و  بــوو.  ناتــۆ  ئه تڵه ســیدا، 

هاوبه شــه   لــه   جگــه   ئه مــه   گرتۆتــه وه ،  كه نه داشــی 

ئه مه ریكییــه كان  لــه   زۆرێــك  ئه وروپییه كامنــان. 

له گــه ڵ  ده كــه ن  په یوه ندییه كامنــان  ســه یری  وا 

هاوســێیه   بــه اڵم  نه گــۆره ،  ڕاســتیه كی  كــه   كه نــه دا، 

ــوو  ــه  هه م ــه ل ــێ وێنه ی ــێكی ب ــان، هاوبه ش باكوورییه كه م

ــۆ،  ــی نات ــن. هاوپه یامن ــدا ده یكه ی ــه  جیهان ــه  ل ــتێك ك ش

كــه  ســه ره تای جه نگــی ســارد دامــه زراوه ، توانیویه تــی 

ــۆڤێت  ــی س ــت  لــه  كۆنتڕۆڵكردنــی یه كێت ســه ركوتوو بێ

چــوار  درێژایــی  بــه   وارســۆ  هاوپه یامنــی  واڵتانــی  و 

نــوێ  هاوپه یامنیه تــی  ســارد،  جه نگــی  دوای  ده یــه دا. 

ــه كانی  ــه ڕووی هه ڕه ش ــه وه ی ڕووب ــۆ ئ ــن ب دروســت ده ب

ســه رجه م  به كــرده وه   ببنــه وه .   كۆمه ڵگــه كان  تووشــی 

ده كــرد،  هه ســتیان  پێشــوو،  ســۆڤێتی  كۆماره كانــی 

ئــه وه   نه بێــت،  له رۆژئــاواوه   ئه منیــان  گره نتــی  گــه ر 

پارێــزراو نیــن. چونكــه  هه میشــه  ترســیان لــه  ڕووســيا 

ره فتــاره   هه مــان  دووبــاره   لــه رۆژان  رۆژێــك  هه بــوو 

پێبكاتــه وه .  ده ســت  به رفــراوان  بــۆ  دوژمنكاریه كانــی 

ویالیه ته یه كگرتــوه كان  ســه رۆكایه تی  بــه   ناتــۆ  بۆیــه  

ــدا  ــه ر ده وڵه تێك ــه رده م ه ــن له ب ــدا ده رگای وه رگرت بڕیاری

دامه زراندنــی  و  رۆژهــه اڵت  له واڵتانــی  بكاتــه وه  

نمایشكردنی به رگی ئینگلیزی كتێبی بژارده  قورسه كان
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هاوپه یامنــی و دروســتكردنی تۆڕێــك لــه  كۆمپانیــاكان 

هه روه هــا  پێشــوو،  ســۆڤێتی  كۆماره كانــی  له گــه ڵ 

روســیا  خــودی  له گــه ڵ  راوێژكاریــش  ئه نجومه نێكــی 

خــۆی درووســت بــكات. وه ك چــۆن ئه وكاتــه  ســه رۆك 

كلینتــۆن ڕوونــی كــرده وه ، ناتــۆ لــه  كــۆی مامه ڵــه ی كردنــی 

ســه رهه ڵده ده ن،  كــه   نوێیه كانــی  ئالینگارییــه   له گــه ڵ 

ســه ر  بــۆ  به رته ســككردنه وه   توانــای  لــه  داهاتــوودا 

ــه  ــه  ل ــاره  هه ڕه ش ــه ر دووب ــام ده دات ئه گ ــیا ئه نج ڕووس

 دراوســێكانی بــكات.

ئامانجــی سیاســه تی ده ره وه ی توركیــا بریتــی بــوو: لــه  

ــه   ــی چونك ــێكانی، به تایبه ت ــه ڵ هاوس ــه  له گ ــی كێش بوون

تێوه گابــوو  مــه ودا  دوور  ملمالنێــی  چه ندیــن  له نــاو 

ــه وه   ــه  ڕووبه ڕووبون ــه ری. چونك ــی ده وروب ــه ڵ واڵتان له گ

ــن  ــرس، چه ندی ــه ی قوب ــاره ی دورگ ــه  ب ــا ل ــه ی توركی تاڵه ك

ــه ڵ  ــه ی له گ ــه ی كۆن ــه و ملمالنێی ــد. جگــه  ل ــه ی خایان ده ی

ــا  ــی. ئه رمینی ــوو هه یه ت ــۆڤێتی پێش ــاری س ــا، كۆم ئه رمینی

واڵتــه  بچــووك و بــێ كه ناره كــه ی ده كه وێتــه  قه وقــاز، 

له ســه ر  منونــه ن  دوو  ئه وانــه   توركیــا.  رۆژهه اڵتــی 

ببێتــه   ڕه نگــه   كــه   توركیــا،  كۆنه كانــی  دوژمنكاریــه  

پێشــكه وتنێكی  هــه ر  له بــه رده م  به ربه ســت  هــۆی 

جــۆره   هیــچ  ئه رمینیــا  و  توركیــا  لــه  نێــوان  نوێــدا. 

په یوه ندییه كــی دیپلۆماســیی فه ڕمــی دروســت نه بــوو. 

ــه وت  ــه ربه خۆ به دیارك ــی س ــا وه ك واڵتێك ــك ئه رمینی كاتێ

راده ی  ســۆڤیه تی.  یه كیتــی  هه ڵوه شــاندنه وه ی  پــاش 

جه نگــی  به هــۆی  بــوون  زیاتریــش  پشــێوه یه كانی 

توركیــا.  هاوپه یامنــی  ئازه ربایجانــی  له گــه ڵ  ئه رمینیــا 

ــره   ــی ســه ده ی بیســته م له ســه ر زنجی ســه ره تای نه وده كان

ــاخ،  ــی ــــ كه ره ب ــاوی ناگۆرن ــی كێشــه  له ســه ر به ن چیایه ك

تــا ئێســتاش ئــه و ملمالنێیانــه  هه ندێــك جــار ده بنــه  هــۆی 

هــه ردووال  ســه ربازانی  نێــوان  لــه   شــه ڕ  به رپابوونــی 

ســنووره كان. له ســه ر 

ــه و جــۆره  ناكۆكییانــه ی وه ك ئــه وه ی  هه ندێــك جاریــش ئ

توركیــا ــــ ئه رمینیــا و ناگۆرنــی ـ كه ره بــاخ نــاو ده نرێــن بــه  

)ناكۆكــی چــه ق به ســتوو(، چونكــه  چه ندیــن ســاڵ دریــژه  

له چاره ســه ركردنی.  نابیرێــت  تروســكایی  و  ده كێشــێ 

ــه   ــه م ك ــه  ده ك ــوو ئالینگارییان ــه و هه م ــه یری ئ ــك س كاتێ

وایده كــرد  ڕووبه ڕووبووینــه وه ،  جیهــان  و  له ئه وروپــا 

ــه ر  ــه م له ب ــۆش بك ــڕ كێشــانه  فه رام ــه  پ ــه و جــۆره  ناوچ ئ

ــان  ــه اڵم هه ریه كه ی ــوون، ب ــه ر نه ب ــی چاره س ــه وه ی قابیل ئ

بــۆ  لێده كه تــه وه .  فراوانریــان  ســراتیژی  لێكه وتــه ی 

ــه رده م  ــه ر له ب ــووه  له مپ ــاز بب ــی قه وق ــه  ناكۆكیه كان منوون

ــازی  ــۆری غ ــی ب ــه  هێڵه كان ــۆ درێژكردنه وه ی ــان ب پالنه كامن

بازاڕه كانــی  بــۆ  ناوه ڕاســته وه   ئاســیای  لــه   رسوشــتی 

ــتیه كانی  ــه رچاوه  رسوش ــه  س ــت ب ــر پش ــا چی ــا، ت ئه وروپ

ــوون  ــه  رێگرب ــه  هه میش ــه و ملمالنێیان ــن. ئ ــیا نه به س روس

یارمه تیــده ر  هه وڵامنــده دا  بۆيــه   ئه وروپــا،  له بــه رده م 

بیــن لــه  بونیادنانــه وه ی. پێــم وابــوو ســراتیژییه تی ئێســتای 

توركیــا له ســه ر نه بوونــی كێشــه  له گــه ڵ هاوســێكانی، 

ره نگــه  هه لێــك بخولقێنــێ بــۆ دانوســتاندن بــۆ دۆزینه وه ی 

ڕێگه چاره یــه ك بــۆ ئــه و ملمالنێیــه  چه قبه ســتوانه ، یــان 

)فیــڵ  لــه  یارمه تیده ره كــه م  داوای  بۆیــه   بنبڕكردنيــان. 

ــا و  ــاری ئه وروپ ــۆ كاروب ــی ده ره وه  ب ــه  وه زاره ت ــۆردن( ل گ

ئه وروپــای ئاســیایی كــرد، بــه دوای چاره ســه رێك بێــت 

بــۆ ئــه و كێشــانه .

كه ســه  به هێــز و پێداگــره كان هه میشــه  بــژارده ی ســه خت 

ــن  ــر پۆتی ــێك وه ك ڤالدیمێ ــچ كه س ــه اڵم هی ــه پێنن، ب ده س

ــه   ــان ل ــۆ جیه ــن ب ــی پۆتی ــاكات، تێڕوانینه كان ــه و كاره  ن ئ

ســۆنگه ی سه رســامبونی بــه  ئیمپراتــۆڕە  به هێزه كانــه وه  

ســه رچاوه  ده گرێــت، ئه وانــه ی لــه  مێــژووی روســیادا 

پێگــه ی به هێزییــان هه بــووه . هه روه هــا به رژه وه نــدی 

ــه  كۆنتڕۆڵكردنــی  روســیاش بــۆ مه ودایه كــی دوورودرێــژ ل

ئــه و واڵتانــه ی ده كه ونــه  ســه ر ســنووره كانی ده بينــێ. 

واڵته كــه ی  هه رگیــز  تــا  ده دات  هــه وڵ  سه رســه ختانه  

ــاوادا  ــر ره حمه تــی رۆژئ ــان له ژێ ــه  الوازی ی ــر ب جارێكــی ت

دوای  وایــه   پێــم  مــن  بۆچونــی  بــه   ده رنه كه وێــت. 

داڕمانــی یه كێتــی ســۆڤیه ت، ئــه و ده یه وێــت جه خــت 
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له ســه ر هێــزی روســیا بكاتــه وه  به رێگــه ی هه ژموونــی 

به ســه ر دراوســێكانی و كۆنتڕۆڵكردنــی ئــه و رێگایانــه ی 

ویســتی  هه روه هــا  وزه .  ســه رچاوه كانی  ده یانگه نێتــه  

گێڕانــی ڕۆڵێكــی گه وره تــر لــه  ڕۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت 

لــه و  مۆســكۆ  ده ســه اڵته كانی  كردنــی  زیاتــر  له پێنــاو 

ئیســالمیه كاىن  هه ڕە شــه ى  بــۆ  ســنوردانان  و  ناوچه یــه  

ده ره وه شــی  و  باشــوور  رووســیای  ســنوره كانی  له نــاو 

ئــه و  به دیهێنانــی  بــۆ  هه واڵنه شــی  لــه و  هــه ن. 

ــۆ ده ســه اڵته كانی  ــه  ســنووردانان ب ــا ده گات ــه وه  ت ئامانجان

و  ناوه ڕاســت  لــه  ئه وروپــای  ویالیه ته یه كگرتــوه كان 

رۆژهه اڵته كــه ىش و چه ندیــن ناوچه یه كــی تریــش، كــه  

ئــه و بــه  به شــێك لــه  بــواری ڕووســی هه ژماریــان ده كات، 

ئێمه یــش،  هه وڵه كانــی  ڕووبه ڕووبونــه وه ی  هه روه هــا 

ــی ڕه وشــی  ــه ی به هــاری عه ره ب ــه و واڵتان ــه م ل ــان النیك ی

ــداون. تێك

ــه ى  ــاز گه ش ــه وت غ ــه كاىن ن ــه  داهات ــيا ب ــوورى ڕووس ئاب

بــدات  رێگــه   پۆتــن  وايكــردووه   ئه مــه ش  كــردووه ، 

ســياىس  كه مينه يــه ىك  ده ســتى  له نــاو  واڵت  ســاماىن 

كارپێكــردىن  له بــڕى  دابێــت،  به يه كــه وه   په يوه ســت 

لــه  چوارچێوه يــه ىك فــراوان لــه  توانــاكاىن گــه ىل روســيا 

و بونيــاد ى ژێرخــاىن واڵت.  سياســيه تێىك دوژمنــكاره ىش 

)رووســياى  دیــدگای  جێبه جێكــردىن  بــۆ  گرته بــه ر 

و  كــردووه   هه راســان  پــێ  دراوســێكاىن  كــه   مــه زن(، 

ــه ى  ــه ر برۆك ــر له س ــه وه  ب ــى هێناوه ت ــاده وه رى خراپي ي

غــازى  ســه رچاوه كاىن  ســۆڤيه ت،  به رفراوانيیــه كاىن 

ئۆكرانيیــه كان  ترســاندىن  بــۆ  به كارهێنــاوه   رسوشــتيى 

ــه   ــی 2006، ل ــووىن دووه م ــه  كان ــش. هــه ر ل ــه واىن تري و ئ

كانــوىن دووه مــی 2009 بــه  ڕێگــه ى بڕينى پێداويســتيیه كان 

و به رزركردنــه وه ى نرخــى شــتوومه ك ده ســتى كــردووه  بــه  

بێزاركــردىن ده رووبــه رى خــۆى.

هێرشــكردنه  ســه ر ڕۆژنامه نووســانيش يه كێــك بــوو لــه  

ــه  ڕووســيا ســه ری هه ڵــدا، چونكــه  خراپريــن ڕە وش كــه  ل

ئه له كرۆنيیــه كان  پێگــه   و  ته له فیزيــۆن  و  ڕۆژنامــه  

ــوێن  ــه وه ى ش ــۆ ئ ــه وه  ب ــارى زۆر بوون ــه ڕووى گوش ڕووب

ــاڵى 2000ه وه   ــه  س ــیا ل ــه ون. ڕووس ــن بك ــه كاىن كرمل پالن

بــۆ  داده نرێــت  واڵت  مه ترســيدارترين  چــواره م  بــه  

ڕۆژنامه نووســان، ڕە نگــه  ڕە وشــه كه  نه گه يشــتبێته  ئــه و 

ــه  ســۆماڵ و  ــه اڵم ل ــوو، ب ــدا هه ب ــه  عێراق ــه ى وه ك ل خراپي

ــۆ 2009  ــه  نێــوان ســااڵىن 2000 ب ــوو. ل پاكســتان خراپــر ب

و  كــوژراون  ڕوويس  ڕۆژنامه نــووىس  بيســت   نزيكــه ى 

ــزادراوه . ــاوان س ــه ك ت ــه  ي ــا ب ــش ته ني بكوژي

لــه  ئاســیای  ته نیــا  پۆتیــن  مه رامه كانــی  و  ئامانــج 

لــه  ئه وروپــا هه مــوو  ناوه ڕاســت كۆتایــی نه ده هــات، 

كۆماره كانــی  تــا  به كارهێنــا  خــۆی  ده ســه اڵتێكی 

په یوه ندیه كیــان  جــۆره   هیــچ  ســۆڤیه تی  پێشــووتری 

له گــه ڵ رۆژئــاوا بونیــاد نه نێــن. له وانــه ش بڕینــی غــاز 

مــه ی  داهاتــی  قه ده غه كردنــی  و  ئۆكرانیــا  له ســه ر 

ــا.  ــیره مه نییه كاىن لیتواني ــه  ش ــی به رهه م ــا و دابڕین مولدۆڤ

ــۆ  ــت ب ــش ده ڕۆیش ــا باكوری ــی ت ــه  چاوچنۆكه كان تێڕوانین

ــه وه ی  ــوور، چونكــه  به هــۆی توان ــه ی جه مســه ری باك بازن

ســه هۆڵ ڕێگــه ی تــری بازرگانــی وااڵ بــوون و هه لــی 

ــه   ــرد. ل ــتبه ر ك ــۆ ده س ــازی ب ــه وت و غ ــه دوای ن ــه ڕان ب گ

هه نگاوێكــی ڕه مزیشــدا لــه  ســاڵی 2007، كه شــتیه كی 

ژێــر ئــاوی ڕووســی، ئــااڵی ڕووســیای له ســه ر زه ریــای نزیك 

جه مســه ری باكــوور هه ڵــدا، لــه وه ش زیاتــر پۆتیــن بنكــه ی 

ســه ربازی ســۆڤێتی كۆنــی لــه و جه مســه ردا كــرده وه .

ڕووســی  ڕه وه نــدی  زۆری  ژماره یه كــی  كــه   ئۆكرانیــا، 

له خــۆ ده گرێــت و كه میــان بــه  زمانــی ڕووســی ده دوێــن. 

له هه ڵبه زیــن  پــڕ  بــه اڵم  توندوتــۆڵ،  په یوه ندیه كــی 

به درێژایــی  هه یــه   مۆســكۆ  له گــه ڵ  دابه زینــی  و 

ــی، كــه  دوای  ــوو شۆڕشــی پرته قال ــن ســه ده . ئه وه ب چه ندی

ــاڵی 2004،  ــات س ــاوه  ه ــی ئۆكرانی ــه ناكۆكه كان هه ڵبژاردن

ــه   ــه  به رهــه م، ك ــی هێنای ــه  ڕۆژئاوای حكومه تێكــی ســه ر ب

له گــه ڵ  ده كــرد  په یوه ندیه كانــی  نزیكبونــه وه ی  داوای 

ــی  ــرد. بڕین ــووڕە  ك ــی ت ــه ش پۆتین ــا. ئه م ــی ئه وروپ یه كێت

فاكته رێكــی   2006 له ســاڵی  غازیــش  پێداویســتییه كانی 
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په یامــه   ئــه و  بۆگه یاندنــی  بــوو  به رده ســتی  ســه ره كی 

گرنگــه ی بــۆ فه رمانده كانــی كییــف، ئه وانــه ی مه یلــی 

هه وڵیــدا  2009یــش  ســاڵی  هه بــوو.  ســه ربه خۆییان 

بــكات  زیــاد  ڕووســیا  وزه ى  ســه رچاوه كانی  نرخــی 

ئــه و  بخاتــه وه .  هه موویــان  بیــر  خــۆی  هێزه كــه ی  و 

ســه رماو  تووشــی  ئه وروپــای  سه رتاســه ری  هه نــگاوه  

ســۆڵه یه كی توونــد كــرد، چونكــه  پشــتیان بــه  غــازی 

ــڕا،  ــا ب ــه ر ئۆكرانی ــه ر له س ــا ئه گ ــت. ئینج ــی ده به س روس

ئــه وه  بێگومــان له ســه ر هه موویــان ده بڕێــت. دوای نــۆزده  

ڕۆژ ڕێككه وتنێكــی نــوێ كــراو دووبــاره  غــاز ڕه وانــه  

ــه ڵ واده ی  ــوو له گ ــاوكات ب ــه  ه ــا، ك ــۆ ئۆكرانی ــه وه  ب كرای

ده ســتبه ركاربوونی ســه رۆك بــاراك ئۆبامــا. ئــه و پرســیاره ی 

هه میشــه  وه اڵمه كــه ی كتوپــڕ دێــت ئه مه یــه : ئایــا لــه  

ویالیه ته یه كگرتــووه كان  هه نارده كانــی  كــۆی   40%

ــه   ــه ، ك ــن نیی ــۆ چی ــان ده ڕوات؟ ب ــه ی جیه ــۆ كام به ش ب

ــاش  ــی ئه وروپ ــۆ یه كێت ــاكات. ب ــاورده  ن ــر ه ــه  %7 زیات ل

ــه  21%.  ــه وێ ده گات ــۆ ئ ــان ب ــه  هه نارده كامن ــه ، چونك نیی

ــه كان.  ــه ردوو ئه مه ریكیی ــه وه ، ه ــۆ ئ ــت ب ــی دروس وه اڵم

ئاراســته ی  گرنگریــن  شــوێنه   دوو  ئــه و  لــه  ڕاســتیدا 

كه نــداو،  دراوســێكه مان:  هــه ردوو  هه نارده كامنانــه ، 

مه كســیك.

ــو  ــه س، به ڵك ــك ك ــۆ هه ندێ ــه ك ب ــه  ن ــه  نوێي ــه و زانیاریی ئ

یه كگرتــووه كان،  ویالیه تــه   لــه   بــوو  نــوێ  زۆربه مــان 

زۆری  ڕۆژگارێكــی  كــه   هه یــه،   كۆمنــان  وێناكردنێــىك 

بیــر  وا  ئێســتاش  تــا  بــه اڵم  تێپه ڕیــوه ،  به ســه ردا 

ده كه نيــه وه ، كــه  ئه مه ریــكا التینــی خاكــی كوده تــا و 

تاوانه كانــه  لــه  بــری ئــه وه ی بۆتــه  ناوچه یــه ك، تێیــدا بــازاڕ 

و گه النــی ئــازاد گه شــه  ده كــه ن. یــان پێــامن وابــوو بۆتــه  

ســه رچاوه یه ك بــۆ په نابــه ر و مــاده ی هۆشــبه ر له بــری 

ئــه وه ی بۆتــه  پنتێــك بــۆ بازرگانــی و وه به رهێنــان.

و  ئابــووری  پێشــكه وتنێكی  باشــوریه كامنان  دراوســێیه  

ــردوو  ــاڵی ڕاب ــت س ــاوه ی بیس ــه  م ــان ل ــی به رچاوی سیاس

به ده ســتهێناوه . ئه مه ریــكای التینــی نزیكــه ی 36 واڵت 

هه موویــان  نزیكه یــی  )بــه   له خۆده گرێــت  هه رێــم  و 

ــه   ــوه ره كه  ده گات ــتوانی كیش ــاره ی دانیش ــن(، ژم دیموكراتی

ــه  ناوه ڕاســته كه ی به رفراوانیه كــی  ــۆن كــه س. چین 600 ملی

و  وزه   بــه   ده وڵه مه نــده   بینیــوه ،  به خۆیــه وه   خێــرای 

ســه رچاوه كان و كــۆی گشــتی ناوخۆیــی لــه  ســه رووی 

پێنــج تریلیــۆن دۆالره . پێــش ماوه یه كــی زۆر ئابــووری 

بــه   تێكــه ڵ  دراوســێكانی  و  یه كگرتــووه كان  ویالیه تــه  

ــه   ــره وه ، چونك ــه  یه ك ــامن ل ــۆی نزیكی ــوون به ه ــه ك ب ی

تــۆڕه   و  پێداویســتیه كان  ده ســتبه ركردنی  هێڵه كانــی 

خێزانییــه كان و كۆمه اڵیه تــی و كولتووریشــامن یه كربــڕ 

ده كــه ن. هه ندێــك كــه س پێــی وایــه  ئــه و په یوه ســت 

ناســنامه   و  بــۆ ســه روه ری  به هێــزه  هه ڕه شــه   بوونــه  

دروســت ده كات، بــه اڵم مــن پێــم وایــه  پشــت به ســتنامن 

رێژه یــی هه یــه  ســوودێكی  ئاڵوگۆڕمــان  و  يه كــر  بــه  

ئێمــه   چونكــه   تایبه تــی  بــه   بیپارێزیــت،  پێویســته   و 

پێویســتیامن بــه  هاندانــی زیاتركردنــی ڕاده ی گه شــه كردنه  

ببیــن له ســه ر  لــه  نــاوه وه . ده توانیــن زۆر شــت فێــر 

ــی  ــی و چ مانایه كیش ــكای التین ــی ئه مه ری ــی گۆڕان چیرۆك

ــه ر  ــی ئه گ ــه  تایبه ت ــش، ب ــكا و جیهانی ــۆ ئه مه ری ــه  ب هه ی

نزیكبوونــه وه (  )هێــزی  لــه   زۆر  ســوودێكی  مبانه وێــت 

ــوودا. ــااڵنه ی داهات ــه و س ــن ل وه ربگری

بــۆ  هه ڵه یه مــان  تێگه یشــتنه   جــۆره   ئــه و  هــۆكاری 

لــه  ســه ده یه ك  بــۆ  ده گه ڕیتــه وه   التينــی  ئه مه ریــكای 

ئــه و هاوڕێییه تیــه ی هه ریــه ك لــه  ڕۆناڵــد رێگان و 
مارگرێت تاتشــه ری كۆكردبۆوه ، یارمه تیــده ر بوو له 
 سه ركه وتنمان له  جه نگی سارد، ئه و دوژمنمايه تيه شى 
له  نێوان خرۆچێــڤ و »ماو«دا هه بوو یارمه تیده ر بوو 

له سه ر شكسته كه یان
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گۆڕه پانــی  التــن  ئه مه ریــكای  ســه خت،   مێژوویه كــی 

له نێــوان  بــوو  ئایدیۆلۆژیــی  پێشــبڕكێی  جه نگــی 

كوبــا  ســۆڤێت.  یه كێتــی  و  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان 

ســه رهه ڵدانی  خاڵــی  منوونه یــه  له ســه ر  به رچاوتریــن 

جه نگــه كان  بــه اڵم  ســارد،  جه نگــی  پزیســكی  یه كــه م 

ــاوا و  ــوه ی گــۆی ڕۆژئ ــه  نی ــه  شــێوه كان ل ــه  شــێوه یه ك ل ب

خوارووه كــه ی به رپابــوو. داڕمانــی یه كێتــی ســۆڤێت و 

ــۆ  ــوو ب ــك واب ــارد، وه ك رێگه دانێ ــی س ــی جه نگ كۆتاییهاتن

ده ســتپێكردنی ده یه كــی نــوێ لــه  ناوچه كــه . جه نگــی 

ــه وه .  ــور بوون ــژكان هێ ــه وژم و دوورو درێ ــه  ت ــه  ب ناوخۆي

ــه   ــان هێنای ــوێ و دیموكراتی ــی ن ــه كان حكومه ت هه ڵبژاردن

لــه  خه ڵكــی  ئابــووری  گه شــه ی  و  ده ســه اڵت  ســه ر 

 هــه ژاری بــرده  ده ره وه . ســاڵی 1994 بیلــی هاوســه رم 

كــرد  ناوچه كــه   دیموكراته كانــی  ســه رجه م  لــه   داوای 

ئه مه ریــكا  هــه ردوو  لوتكــه ی  یه كــه م  به ســتنی  بــۆ 

لــه  مه یامــی، به مــه ش هه موومــان پاپه نــد بوویــن بــه  

ــام  ــك ئه نج ــاڵ جارێ ــوار س ــه ر چ ــه    ه ــه ك، ك كۆبونه وه ي

ده درا، بــۆ ئــه وه ی ته واوكاریــی ئابــووری و هاریــكاری 

سیاســیامن بــه رده وام بێــت.

فیــدل كاســرۆ بــه  درێژایــی 50 ســاڵ حوكمــی كوبــای كــرد، 

دیكتاتۆرێكــی شــیوعی بــوو، خــۆی و ڕژێمه كــه ی گه لیــان 

ــه ش  ــرۆڤ بێب ــی م ــه ره كییه كان و مافه كان ــه  س ــه  ئازادیی ل

كــرد، ئۆپۆزســیۆنیان بــه  توونــدی ســه ركوت ده كــرد و 

ــوو،  ــر كردب ــووری گی ــه  ده ســه اڵت و ئاب ــان ل ــه وی خۆی جڵ

ــی  ــه  واڵتان ــۆ هه ڵگیرســاندنی شــۆڕش ل ــرد ب ــان ده ك كاریی

ــرۆ و  ــی كاس ــه ن داچوون ــه  ته م ــه رباری ب ــه دا ، س ناوچه ك

خراپبوونــی بــاری ته ندروســتی، كه چــی خــۆی و ڕائــول-ی 

ــرد.  ــان ده ك ــی كوباي ــا حوكم ــه اڵتێكی ڕە ه ــه  ده س ــرای ب ب

ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان هــه ر له ســاڵی 1960ه وه  ســزای 

ده خســته  ســه ر دوورگه كــه ، بــه و هیوایــه ی گوشــار بخاتــه  

 هێنری كیسنجه ر- هیالری كلینتۆن 
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ســه ر كاســرۆ و له ســه ر ده ســه اڵتی البــدات، بــه اڵم ســزاكه  

ــوه   ــری لێ ــه  كاســرۆ چی ــر ب ــی پاســاوێكی ت جگــه  له پێدان

به رپرســیاریه تی  كاســرۆ  هه میشــه   نه هــات.  به رهــه م 

كێشــه كانی كوبــای ده دايــه  پــاڵ ئه مه ریــكا. ئیــداره ی 

كلینتــۆن لــه  كۆتایــی ســاڵی 1995 پێشــنیازی ئه نجامدانــی 

دیالۆگــی هێمنــی كــرد بــۆ زانینــی ئه گه ره كانی باشــركردنی 

له ئارادابــوو  هــه ر  دیالــۆگ  كه چــی  په یوه ندیيــه كان. 

ــزه  ئاســامنیه كان  ــه  هێ ــی ســه ر ب ــك فرۆكه یه كــی كوب كاتێ

لــه  شــوبات/ فێربایــری 1996 بۆردومانــی دوو فرۆكــه ی 

ــی  ــۆی كوژران ــووه  ه ــه  ب ــرد، ك ــان ك ــێ چه كی ــی ب بچووك

ــه   ــه  كۆمه ڵ ــه و دوو فرۆكه ی ــه ی. ئ ــه  تیمه ك ــه س ل چــوار ك

كه ســێكی كوبــی نه فــی كــراوی هه ڵگرتبــوو، كــه  پێــان 

ــاره ی  ــوون له ب ــك داب ــۆ رزگاری(. له ئه ركێ ــان ب ده وترا)برای

ــه ر  ــرۆ به س ــه  كاس ــراوه ی دژ ب ــواره وه ی باوك ــتنه  خ خس

ــێلكردنی  ــه  )پێش ــه و ڕووداوه ی ب ــه ره كه م ئ ــادا. هاوس كوب

كــرد.  وه ســف  نێوده وڵه تییــه كان(  یاســا  زه قــی 

ئه نجومه نــی ئاسایشــی نێوده وڵه تیــش ســه ركۆنه ی ئــه و 

ــش  ــی ئه مه ریكی ــرد. كۆنگرێس ــای ك ــوكه وته ی كوب هه ڵس

ــه ردوو  ــی ه ــه ی ده نگ ــه  زۆرین ــه  ب ــرد، ك ــایه كی ده رك یاس

ــدا. ســزا  ــان پێ ــدا ده نگی ــاو هــه ردوو ئه نجومه ن حــزب له ن

و گه مارۆكانــی ســه ر كوبــای تووندتــر كــرد و داواشــی 

ڕه زامه نــدی كۆنگرێــس كــرد بــۆ هــه ر گۆڕانكارییــه ك لــه 

 داهاتــوودا. ئــه و ئه زموونــه  وای لێكــردم، چاوه كانــم بــاش 

كاســرۆ  بنه ماڵــه ی  له گــه ڵ  مامه ڵــه   كاتێــك  بكه مــه وه  

ده كــه م.

ده كات،  دیــاری  زیاتــر  ئه فریقیــا  داهاتــووی  شــتێك  چ 

یــان  ده ســه اڵت،  بــه   بازرگانیكــردن  و  تفه نگــه كان 

كیشــوه ره   ئــه و  دانایانــه ؟  حوكمێكــی  و  گه شــه كردن 

ترســناك  هه ژاریه كــی  و  هه ڵكشــاو  گه شــانه وه یه كی 

و  به رپرســیار  حكومه تــی  ده بینێــت.  به خۆیــه وه  

پێشــێلكردنێكی زه قــی یاســاكان، كێڵگــه  و دارســتانی ســه وز 

و واڵتانــی وشــك هه اڵتــوو. ئــه و ناوچه یــه ، كــه  ئــه و 

ــته ی  ــه  ئاڕاس ــیار ل ــرد پرس ــه ، وایك ــدژی هه ی ــوو لێك هه م

كاركردمنــان بكه یــن لــه  وه زاره تــی ده ره وه ، چــۆن بتوانیــن 

یارمه تــی ئــه و پێشــكه وتنه  به رچــاوه  بده یــن، كــه  لــه  

ــدا  ــه  كاتێك ــا ڕووده دات، ل ــه  ئه فریقی ــه  ل ــن ناوچ چه ندی

لــه   رێچكه كــه   گۆڕینــی  بــۆ  ئێمــه  یارمه تیده ریــن 

ــه ؟ ــاژاوه  و بێبه شــی به ســه ردا زاڵ ــه  ئ ــن شــوێن، ك چه ندی

ئــه و پرســیاره  په یوه نــدی  بــه و میراتــه  مێژوویــه  قورســه وه   

هه یــه ، زۆربــه ی زۆری ملمالنــێ و ئالینگارییه كانــی له نــاو 

بڕیارانــه ی  لــه و  ســه رچاوه كه ی  هــه ن  كیشــوه ره كه دا 

ســنووره كانی  كــه   دێــن،  كۆڵۆنیالیزمــه وه   ســه رده می 

دیاریكــردووه  بــێ ئــه وه ی هیــچ جــۆره  جیاوازییه كــی 

ــان ئاینیــی له به رچــاو بگرێــت.  ــان خێڵه كــی ی ــی، ی نه ژادی

ــه   ــه كان ل ــه  هه ڵ ــه  ئابووریی ــردن و تیۆریی ــراپ  به رێوه ب خ

ســه رده می دوای كۆلۆنیالیــزم بــووه  هــۆی دابه شــبوون 

پیشــه ی  وه ك  یاخیبــووه كان  فه رمانــده   گه نده ڵــی.  و 

بــوون،  به توانــا  شــه ڕكردن  لــه   ته نیــا  هه میشــه ییان 

نــه ك لــه  سیاســه ت و حوكمكــردن، جه نگــی ســاردیش 

ــا گه شــه  پێكــرد و هه ندێــك  ــه  ئه فریقی ئایدیۆلۆژیایه كــی ل

جاریــش كردیــه  گۆڕه پانــی جه نگــه  ڕاســته قینه كان لــه 

 نێــوان ئــه و هێزانــه ی له الیــه ن ڕۆژئــاواوه  پشــتیوانیان 

لێده كــرا، یــان هێزه كانــی یه كێتــی ســۆڤێت پشــتیوانی 

لێده كــردن.

و  ســه خت  كیشــوه ره كه   ئالینگارییه كانــی  بێگومــان   

لــه  ئه فریقیــای  هه یــه   تــر  الیه نێكــی  بــه اڵم  دژوارن، 

ــه   ــه ی ئابوری ــه ك. زۆرب ــت و ی ــه ده ی بیس ــاو له س هه ڵكش

ــووری  ــه  باش ــان، ده كه وێت ــه  جیه ــه كردوه كان ل ــه ر گه ش ه

ــا. هــه ر له ســاڵی 2000یشــه وه  ــه وره ی ئه فریقی ــی گ بیابان

 ڕاده ی ئاڵوگــۆڕی بارزگانــی لــه  نێــوان ئه فریقیــا و واڵتانــی 

ــی  ــرد. وه به رهێنان ــادی ك ــر زی ــده ی ت ــێ ئه وه ن ــان س جیه

تێپه ڕانــد.  فه ڕمییه كانــی  یارمه تیــه   ده ره كــی،  تایبه تــی 

ــااڵنی  ــه  س ــه وه . ل ــه رز بێت ــر ب ــت زیات ــبینیش ده كرێ پێش

2000 و 2010یــش هه نــارده  نــا نه وتییــه كان لــه  ســه رجه م 

ئه فریقیــا بــۆ ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان چــوار هێنــده  

ــا،  ــه  ته نزانی ــن ل ــت چنی ــه رگ و پی ــا جلوب ــرد، ت ــادی ك زی
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گــوڵ لــه  كینیــا و په تاتــه  لــه  گانــا و پێســته  بــه  كوالێتێكــی 

بــه رز لــه  ئه ســیوبیا. هــه ر لــه و سااڵنه شــدا، رێــژه ی 

ــه   ــژه ی چوون ــه  كاتێكــدا ڕێ ــۆوه ، ل ــدااڵن كه مب ــی من مردن

قوتابخانــه  ســه ره تاییه كان بــه رز بــۆوه . خه ڵــك باشــر 

ده یتوانــی ئــاوی پــاك به ده ســت بهێنیــت. ژمــاره ی كوشــن 

لــه  ملمالنێیــه  تونــده كان كــه م بــۆوه . ژمــاره ی به كاربه رانــی 

ــه  ــه ی له ویالیه ت ــه و ژماره ی ــره  ل ــا زیات ــه  ئه فریقی ــل ل مۆبای

ئابووریناســان  هه يــه .  ئه وروپــادا  یــان   یه كگرتــوه كان، 

لــه  باشــوری  به كاربــه ران  تێچــووی  پێشــبینی ده كــه ن 

ــه  ــۆن دۆالره وه  ل ــه  600 ملی ــا ل ــه وره ی ئه فریقی ــی گ بیابان

 ســاڵی 2010 بگاتــه  یــه ك تریلیــۆن دۆالر لــه  ســاڵی 2020. 

ئه مــه ش مانــای ئــه وه  ده گه ینێــت، كــه  داهاتوویــه ك و 

ــه  كــرده وه ش  ــر ئه گــه ری بوونــی ده بێــت. ب له جۆرێكــی ت

ــت. ــان ده بیرێ ــه  زۆر واڵت ــووه  ل ــه و داهات ئ

كينيــا  خاڵــه  هــه ره  قورســه كه ى  ئابــوورى و ســراتيژيه  

ئــه وه ى له وێــش ڕووده دات  بــۆ رۆژهــه اڵىت ئه فريقيــا، 

ته نيــا په يوه ســت نييــه  بــه  كينيــا، چونكــه  باشــركردىن 

ئــه و واڵتــه ، كليــى  سيســته مى حوكــم و گه شــه كردىن 

ســه ره كيش  پشــتيواىن  ناوچه يه كه يــه .  ســه قامگرى 

لــه  بريتيــه   ســه قامگريه ،  ئــه و  هێنــاىن  بــه دى  بــۆ 

 به رزبوونــه وه ى به رهه مــى كشــتوكاڵى، بۆيــه  ســه رداىن 

په ميانــگاكاىن توێژينــه وه ى كشــتوكاڵى كينيــم كــرد له گــه ڵ 

لــه   فيلســاك.  تــۆم  ئه مه ريــكا  كشــتوكاڵى  وه زيــرى 

تاقيگه كــه دا ســوڕاينه وه  و چه نديــن چــاالىك باشــركردىن 

بــوارى كشــتوكاڵيامن بينــى كــه  به هــۆى يارمه تيــه كاىن 

خۆيانــه وه   بــه   گه شــه پێدان  بــۆ  ئه مه ريــكا  ئاژانــى 

بينيبــوو. هه نــارده  كشــتوكاڵيیه كان بــه  درێژايــى ســێ ده يــه  

ــه وه ى، كارى  ــوو، ســه ربارى ئ ــار كردب ــى تۆم ئاســتێىك نزم

ــاوه .  ــا ب ــراوان له ئه فريقي ــه ىك ف ــه  چوارچێوه ي كشــتوكاڵى ب

بۆيــه  كاروبــارى جووتيــار سســت و كــز بــوو، به هــۆى 

شــوێنه كاىن  خراپــى  و  ئاودێــرى  و  ڕێگاوبــان  كه مــى 

چاالكییــه   هه روه هــا  كــردن،  عه مبــار  و  هه ڵگرتنــى 

و  تــۆ  دابينكردنــی  له وانــه ش   ، نــاكاراكان  كشــتوكاڵيه  

په يــن.  و  زيانبه خــش  مێروولــه ى  له ناوبــردىن  ده رمــاىن 

مــادده   له ســه ر  هه ڕه شــه يان  هه موويــان  ئه مانــه  

به خێرايــش  ئه گــه ر  كردبــوو،  درووســت  خۆراكيیــه كان 

ــا  ــان ئه فريقي ــا ي ــت، كيني ــه ر نه كرێ ــه يه  چاره س ــه و كێش ئ

ناتوانــن توانــای ئابــوورى و كۆمه اڵيــه ىت تــه واو به ده ســت 

ــن. بهێن

حه مــاس  و  فه تــح  فه له ســتينى،  بزوتنــه وه ى  هــه ردوو 

له ســه ر ده ســه اڵت به ســه ر گــه ىل فه له ســتن 20 ســاڵ بــوو 

ــان  ــه  ژي ــارس عه ره فــات ل ــه ى ی ــه و كات ــوو، ئ پێشــربكێيان ب

بــوو، بزووتنــه وه ى فه تــح بــه  ســه رۆكايه ىت ئــه و كۆنتڕۆڵــى 

دۆخه كــه ى كردبــوو، پێگــه  و كه ســايه ىت ئــه و هه وێنــى 

بــه اڵم  بزوتنه وه كــه ،  هــه ردوو  له نيــوان  بــوو  ئاشــتى 

ــبوون ده رگاى  ــاڵى 2004، دابه ش ــه  س ــه و ل ــردىن ئ دواى م

بزووتنــه وه ى حه مــاس  كــرده وه .  ملمالنێــكان  بــه ڕووى 

شكســتى  له ســه ر  ده كــرد  درۆزنانــه ى  پروپاگه نــده ى 

پرۆســه ى ئاشــتى لــه هــه ر به ره وپێشــه وه  چوونێــك و 

ده وڵه تێكــی  دروســتكردنی  كــه   ده دا،  ئــه وه ی  جــاڕی 

به رنگاربوونه وه یه كــی  و  توندوتیــژی  بــه   فه له ســتینی 

ئــه وه وه ،  پێچه وانــه ی  بــه   دێــت.  بــه دی  دڕندانــه  

كــه   عه بــاس  مه حمــود  عه ره فــات،  جێگره وه كــه ی 

بزووتنــه وه ی  ســه رۆكی  نــارساوه ،  مــازن(  بــه  ) ئه بــو 

ــا  ــای ن ــه  بنه م ــزگاری ل ــازادی، پارێ ــراوی ئ ــح و رێكخ فه ت

ــا  ــی هانــدا ت ــه ى خۆش ــرد. گه له ك ــژی ده ك ــۆ تووندوتی ب

ــیانه   ــه رێكی ئاش ــه وه ی چاره س ــه دۆزین ــت ل ــه رده وام بێ ب

و  ئابــووری  به هێزكردنــی  و  دانوســتان  ڕێگــه ی  بــه  

داهاتــوو. فه له ســتینی  ده وڵه تــی  بــۆ  دامــه زراوه كان 

ــه   ــه  هه ڵبژاردن ــاڵی 2006 ل ــه  س ــاس ل ــه وه ی حه م بزووتن

بــه   فه له ســتین  خاكــی  له ســه ر  ته رشیعیه كانــدا 

به ده ســتهێنا،  ســه ركه وتنی  بــوش  ئیــداره ی  پشــتیوانی 

له ئه ندامانــی  هه ندێــك  ناڕازیبوونــی  ســه رباری 

بزوتنــه وه ی فه تــح و ئیرسائیلییــه كان. ئــه و ســه ركه وتنه  

ســه رهه ڵدانی  هــۆی  بــووه   له دڵه ڕاوكێیــه   پــڕ 

ملمالنێیه كــی  و  ئیرسائیــل  له گــه ڵ  نــوێ  قه یرانێكــی 
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توونــد له ســه ر ده ســه اڵت له گــه ڵ بزووتنــه وه ی فه تــح. 

ــی  ــه وه ، هــه ر دوای بیســتنی ده رئه نجام ــه الی خۆم ــن ل م

ــی  ــه  ئه نجومه ن ــۆم ل ــه كه ی خ ــه  ئۆفیس ــه كان ل هه ڵبژاردن

ئیدانــه ی حه ماســم كــرد  به یاننامه یه كمــدا  لــه   پیــران، 

ــه وه ی  ــه ی بزووتن ــا ئه وكات ــه ر ت ــرده وه  له س ــم ك و جه خت

و  تووندوتیــژی  لــه   هه ڵنه گرێــت  ده ســت  حه مــاس 

تیــرۆر و هه ڵوێســته  دوژمنكارانه كــه ی بــۆ له ناوبردنــی 

ئیرسائیــل، پێــم وانیــه  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان دانــی 

ــدا  ــه  جیهان ــش ل ــوو واڵتێكی ــته  هه م ــت. پێویس ــدا بنێ پێ

هه مــان شــت بــكات. ئــه و ده رئه نجامــه  وای لێكردیــن 

ته نیــا  دیموكراتیــه ت  كــه   بــه وه ی،  بكه یــن  درك 

ئه گــه ر  هه ڵبژاردنــه كان.  له بردنــه وه ی  نییــه   بریتــی 

پشــتیوانی  ویالیه تــه  یه كگرتوه كانیــش  له كاتێكیشــدا 

به رپرســیاریه تی  بێگومــان  كردبێــت،  ئه نجامدانــی  لــه  

تێگه یشــن  له ســه ر  پارتــه كان  و  خه ڵــك  یارمه تیدانــی 

لــه  میتــۆد و بنه ماكانــی ده كه وێتــه  سه رشــانی ئێمــه . 

هــه ر  بــۆ  چونكــه   له ده ســتدا،  زۆری  كورســی  فه تــح 

بازنه یــه ك دوو كاندیــدی هه بــوو، له كاتێكــدا حه مــاس 

ــورس  ــه  زۆر ق ــی هه ڵه ك ــا. باج ــدی دان ــه ك كاندی ــا ی ته نی

ئه نجامــدا  كوده تایه كــی  حه مــاس  دواتــر  ســاڵی  بــوو. 

ســه رباری  هه رچه نــده   عه بــاس،  ده ســه اڵتی  به ســه ر 

هه ڵبژاردنه كانــی  لــه   حزبه كــه ی  ســه رنه كه وتنی 

ــه وه .  ــاس هــه ر وه ك ســه رۆك مای ــه اڵم عه ب ــدا، ب په رله مانی

له گــه ڵ هه ژموونــی تــه واوی حه مــاس به ســه ر كه نــاری 

ڕۆژئــاوادا، گه لــی فه له ســتین لــه  نێــوان دوو ناوه نــدی 

ده ســه اڵتدار و كێبڕێــكار و دوو تێڕوانینــی زۆر جیــاواز بــۆ 

دابه شــبوو. داهاتــوو 

خســته   ئۆبامــاى  ئيــداره ى  ميــرس  ناڕه زايه تيیــه كاىن 

هاوپه ميانێــىك  موبــاره ك  هه ســتياره وه ،  دۆخێــىك 

ســراتيژى ســه ره ىك بــوو بــه  درێژايــى ئــه و چه نــد ســااڵنه ، 

زياتــر  ئه مه ريــكا  بــااڵكاىن  دروشــمه   هه رچه نــده  

و  )نــان  داواى  كــه   دێتــه وه   گه نجانــه دا  ئــه و  له گــه ڵ 

ئــازادى و كه رامــه ت( ده كــه ن. كاتێــك ڕۆژنامه نووســان 

رۆژى  ناڕه زايه تيــه كاىن  بــاره ى  لــه   لێكــردم  پرســياريان 

ــه وه ى  يه كــه م، هه وڵمــدا وه اڵمێــك بده مــه وه  كــه  ره نگدان

لــه وه ش  جگــه   بێــت،  به هاكامنــان  و  به رژه وه نــدى 

دۆخه كــه   بــۆ  هه ڵســه نگاندنێك  هيــچ  ئه وكاتــه  

به نزيــن  نه مانده ويســت  تريــش  له اليــه ىك  نه كرابــوو، 

ــه   ــم: )ئێمــه  پشــتيواىن ل ــه  وت ــردا، بۆي ــن به ســه ر ئاگ بكه ي

مافــه  ســه ره كيه كاىن لــه  ئــازادى ڕاده ربڕيــن و گردبوونــه وه  

اليه كيــش  له هه مــوو  داوا  خه ڵــك،  هه مــوو  بــۆ 

لــه   ده كه يــن دان به خۆيانــدا بگــرن و دوور بكه نــه وه  

توندووتيــژى. حكومــه ىت ميــرس ســه قامگره  و بــه دواى 

بــۆ وه اڵمدانــه وه ى داواكاريیــه كاىن  ڕێگه چاره يه كه وه یــه   

گــه ىل ميــرس و مافــه  ڕه واكانيــان(. بــه اڵم دواتــر روون 

بــۆوه  حكومــه ت ســه قامگر نييــه ، زۆريــش لــه  چاودێــران 

پێشــبينى ئه وه يــان نه ده كــرد بــه و ڕاده يــه  الواز بێــت.

سه رپه رشــتى  ئۆبامــا  ســه رۆك  دووه م  كانــوىن   28 لــه  

لــه   كــرد  نه ته وه يــى  ئاســايى  تيمــى  كۆبوونه وه يــه ىك 

ژوورى ئۆپه راســيۆنه كان له  كۆشــىك سپى. داواى ڕاسپارده ى 

ــرس. مشــتومڕێىك  ــه  ڕووداوه كاىن مي ــن ســه باره ت ب لێكردي

زۆر كــرا له ســه ر مێزه كــه  و دووبــاره  چووينــه وه  ســه ر 

ئــه و پرســيارانه ى كــه  چه نديــن نه وه يــه  دروســتكه راىن 

كــردووه :  دڵه ڕاوكــێ  تــووىش  ئه مه ريــكا  لــه   بڕيــارى 

چــۆن بتوانــن پارســه نگێك دروســت بكه يــن له نێــوان 

ئايــا  ســه ره كيیه كان!  به هــا  و  ســراتيژى  به رژه وه نــدى 

كه سه  به هێز و پێداگره كان هه میشه  بژارده ی سه خت 
ده سه پێنن، به اڵم هیچ كه سێك وه ك ڤالدیمێر پۆتین 
ئه و كاره  نــاكات، تێڕوانینه كانی پۆتین بۆ جیهان له  
ســۆنگه ی سه رسامبونی به  ئیمپراتۆڕه  به هێزه كانه وه  
سه رچاوه  ده گرێت، ئه وانه ی له  مێژووی روسیادا پێگه ی 

به هێزییان هه بووه 
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ده توانــن ســه ركه وتوانه  كاريگه رميــان هه بێــت له ســه ر 

كارووبــارى ناوخۆيــى واڵتــان و بووژاندنــه وه ى دميوكراتــی، 

كــه  هيــچ كاتێــك لــه  ناويانــدا دروســت نه بــووه ، بێئــه وه ى 

و  نه رێنــی  لێكه وته يــه ىك  چه نــد  بــه رده م  بكه و ينــه وه  

بــێ مه به ســت، واتــاى چييــه  ئه گــه ر اليــه ىن ڕاســت و 

درووســت لــه  مێــژوو بگرێتــه  بــه ر! ئــه و مشتومڕانه شــامن 

كــه  بــه  دوورو درێــژى ئه نجامانــدا نــاوى به هــارى عــه ره ىب 

هه ڵده گرێــت.

بــه  درێژايــى مێــژووش ده ركه تــووه  هــه ر واڵتيــك لــه 

مه تــرىس  دميوكراتيــه ت  بــۆ  بگۆڕێــت   ديكتاتۆريیــه وه  

له ســه ر درووســت ده بێــت و بــه  ئاســاىن هه ڵــه ى كوشــنده  

ئێــران ســاڵى 1979،  لــه   بــۆ منوونــه   ئه نجــام ده دات. 

تونــدڕه واىن شــۆڕىش ئيســالمى، كــه  خــاوه ىن جه ماوه رێــىك 

زۆربــوون ســيۆكراتيه تێىك وه حشــيگه رانه يان دامه زرانــد. 

ئه گــه ر هه مــان شــتيش لــه  ميــرس ڕووبــدات، كاره ســاتێىك 

هه مانكاتــدا  لــه   دێــت،  گه له كــه دا  به ســه ر  گــه وره  

ئه مه ريكاشــدا  و  ئيرسائيــل  به رژه وه نديیــه كاىن  به ســه ر 

ــت. دێ

گۆڕه پانــی  خۆپيشــاندانه كاىن  قه بــاره ى  هه رچه نــده  

ته حريــر گــه وره  بــوو، بــه اڵم ســه ركرده يه ىك كارامه يــان 

هه واڵــه   و  كۆمه اڵيه تيیــه كان  تــۆڕه   ته نيــا  نه بــوو، 

بزووتنه وه يــه ىك  له بــرى  بــوو،  پاڵنه ريــان  گــوازراوه كان 

ئۆپۆزســيۆىن يه كگرتــوو. دواى چه نديــن ســاڵ لــه  حوكمــى 

ئاماده كاريیــان  ميــرس  لــه   خۆپيشــانده ران  تاكحزبــی، 

ئــازاد،  هه ڵبژاردنێــىك  نــاو  چوونــه   بــۆ  نه كردبــوو 

ڕاســتگۆيانه .  و  دميوكــراىت  دامــه زراوه ى  بنياتنــاىن  يــان 

موســليمن،  ئيخــوان  گرووپــى  ئــه وه ،  پێچه وانــه ى 

رێكخــراوه  ئيســالميه كه ى پێــش هه شــتا ســاڵ دامــه زراوه ، 

بوشــاييه   ئــه و  تــواىن  و  بــاش  پێگه يــه ىك  نــاو  كه وتــه  

پڕبكاتــه وه . موبــاره ك ئيخــواىن ناچــار كردبــوو به نهێنــى كار 

هیالری كلینتۆن
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بكــه ن. اليه نگرانيــان له سه رتاســه رى واڵت باوببونــه وه . 

رێكخســتنێىك تۆكمه يــان هه بــوو. ئيخوانــه كان خۆيــان 

زۆر  دانــا.  چه كيــان  و  دوورخســته وه   له توندوتيــژى 

بــه اڵم  ده ربكــه ون،  ميانڕه وێــك  وه ك  هه وڵيانــده دا 

ــر  ــان دوات ــه وه ، ي ــی ده كه ن ــه  چ ــر ل ــه ده زاىن ب ــز ن هه رگي

ــه   ــه اڵت بگرن ــه وى ده س ــه ر جڵ ــه ن گ ــه  ده ك ــۆن مامه ڵ چ

ده ســت.

نه بــوو،  رۆشــن  میــرس  لــه   دیموكراتیــه ت  ئاســۆیی 

ســاڵی 2014 سیســی خــۆی كاندیــد كــرد بــۆ پۆســتی 

ســه رۆكایه تی، دژایه تیه كــی ئه وتــۆی نه كــرا و ئه ویــش 

وه كــو فه رمانــده   به هێزه كانــی ڕۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت 

ــه كان  ــه ر. میرسیی ــیكییه كه ی گرته ب ــه  كالس ــان رێچك هه م

بــوون  ئــاژاوه  و هیواخــواز  لــه   بــوون  بێــزار  مانــدوو 

بگه ڕێنــه وه  بــۆ ســه رده می ســه قامگیری، بــه اڵم هیــچ 

هۆكارێــك نه بــوو تــا پێیــان وابێــت دووبــاره  گه ڕاندنــه وه ی 

بــۆ  ده خایه نێــت،  درێــژه   زۆر  ســه ربازی  حوكمــی 

پێویســته  هه مــوو الیه نــه   ڕوبــدات،  ئــه وه ش  ئــه وه ی 

ــه دی  ــش ب ــی گه لی ــه وه  و داواكاریه كان ــیه كان بگرێت سیاس

ــر بــه ره و دیموكراتیــه ت بچێــت.  بێــت. ده بێــت واڵت زیات

لــه  كۆتاییــدا، هــه ر تاقیكردنه وه یــه ك بــۆ میــرس، یــان 

هــه ر واڵتێكــی تــر لــه  ڕۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت، خــۆی 

لــه  توانــای ئــه و واڵتــه  ده بینێتــه وه  له ســه ر بنیاتنانــی 

ــتگۆیی  ــای ڕاس ــه ر بنه م ــی له س ــه زراوه  دیموكراتیه كان دام

داده مه زرێــن. رێــز له مافه كانــی مــرۆڤ بگرێــت، ئاســایش 

لــه  ڕووبه ڕوونــه وه ی  بــكات  و ســه قامگیری ده ســتبه ر 

نــه ژاد  بنه مــای  له ســه ر  كــه   دوژمنكارییــه  كۆنه كانــی، 

ــه كان  ــبوونه  جوگرافیایی ــووری و دابه ش ــاوه ڕ و ئاب و بیروب

دامــه زراون. وه ك لــه  مێــژووی هاوچه رخیشــدا دیــاره ، 

ــا  ــه وه  ته نی ــی ئ ــه اڵم به دیل ــه ، ب ــه وه  كارێكــی ئاســان نیی ئ

ــی  ــر نوقم ــدا زیات ــه  كاتێك ــه،  ل ــی ناوچه كه ی چاودێریكردن

ــت. ــه كان ده بێ كێش

ــه  پێشــهاته كانی شــه پۆلی  شــا عه بدوڵــای دووه م توانــی ل

ــری  ــی ت ــه  حكومه ته كان ــت، ك ــۆی بپارێزێ ــێوییه كان خ پش

ناوچه كــه ی گرتبــۆوه  لــه  میانــه ی به هــاری عه ره بیــدا، 

ڕاســتگۆیانه ی  په رله مانیــی  هه ڵبژاردنــی  ئــوردون 

لــه  واڵتــدا  تــا ڕاده یه كــی زۆر گه نده ڵــی  ئه نجامــدا و 

نه هێشــت، بــه اڵم بــاری ئابــوری هــه ر بــه  نزمــی مایــه وه ، 

له هه مــوو  ئــوردون  ئه وه بــوو:  ســه ره كیش  هــۆكاری 

واڵتێــك زیاتــر پێویســتی بــه  وزه یــه . چونكــه  لــه  80% 

رسوشــتیه وه   غــازی  لــه   وزه ییه كانــی  پێداویســتیه  

ــۆی  ــرسه وه  ب ــی می ــه  بۆریه كان ــه  هێڵ ــه  ل ــت، ك وه رده گرێ

هه نــارده  ده كرێــت. بــه اڵم دوای ڕوخانــی موبــاره ك و 

ئــه و  نــا ســه قامگیری ســینا،  و  پشــێوی  ســه رهه ڵدانی 

بۆرییانــه  غازیــان بــۆ ئیرسائیلیــش ده گواســته وه ، بۆیــه  

هه میشــه  ده كه وتنــه  بــه ر هێــرش و تێكشــكاندن، دواجــار 

ــوردون. ــۆ ئ ــی وزه  ب ــتانی هه نارده كردن ــۆی وه س ــووه  ه ب

سه رســه ختی  دوژمنــی  گه وره تریــن  بــووه   قه زافــی 

ســه ده ی  له هه شــتاكانی  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان 

ــوی تیرۆریســتانه  ــه ی كوان ــه ی واڵته ك ــه و پێی بیســته مدا. ب

ــه ره وه ی  ــا باوك ــۆڤێته ، هه روه ه ــی س ــه ی یه كێت و كرێگرت

ــزوه   ــی ب ــه ی قه زاف ــاڵی 1981 وێن ــه ره . س ــی وێرانك چه ك

وێنــه ی ســه ر به رگــی گۆڤــاری نیوزویــك له ژێــر ناونیشــانی 

ســه رۆك  جیهــان(،  لــه   مه ترســیداره كه   هــه ره   )پیــاوه  

ڕۆژهه اڵتــی  هاره كــه ی  )ســه گه   نابــوو  نــاوی  رێگــن 

وه اڵمدانه وه یــه ك  وه ك   1986 لــه  ســاڵی  ناوه ڕاســت(. 

ــن  ــه  ســه ر به رلی ــه و هێرشــه  تیرۆریســتیه ی كرای له ســه ر ئ

ــای  ــی، لیبی ــی ئه مه ریك ــی هاواڵتیان ــۆی كوژران ــووه  ه و ب

ــك  ــه  یه كێ ــد، ك ــی ڕایگه یان ــر قه زاف ــرد، دوات ــان ك بۆردوم

ئه مــه ش  كــوژراوه ،  بۆردومانــه دا  لــه و  كچه كانــی  لــه  

ڕاده ی پشــێوییه كانی زیاتــر كــرد.

له ســاڵی  ته رابلــوس  لــه   رایــس  كۆندۆلیــزا  كاتێكیــش 

ــر  ــێكی ناجێگی ــه وه  كه س ــوو، به الي ــاوی پێكه وتب 2008، چ

نزیــك  لــێ  خــۆی  كه مێــك  ويســتبوى  سه رشــێته ،  و 

بكاتــه وه . ســاڵی 2009 ده نگۆیه كــی زۆری لــه  نیۆیــۆرك 

نه تــه وه   بــۆ  گشــتی  كۆمه ڵــه ی  لــه   كاتێــك  نایــه وه  

یه كگرتــووه كان بــۆ جــاری یه كــه م لێدوانــی دا. له گــه ڵ 
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ــدات،  ــوو هه ڵيب ــه ده وی گــه وره ی هێناب ــىك ب خــۆی چادرێ

ــه ی  ــه  باخچ ــت ل ــه  ناتوانێ ــرده وه  ك ــان ك ــه اڵم ئاگاداریی ب

ســنرال پــارك هه ڵیبــدات. ته نیــا رێگــه ی پێــدرا پانــزه  

ــه اڵم  ــكات. ب ــه  ب ــوه كان قس ــه وه  یه كگرت ــه  نه ت ــه ك ل خول

بــۆ مــاوه ی یــه ك كاتژمێــر و نیــو بــێ ده نــگ نه بــوو. 

بــێ  تیــۆری  چه ندیــن  ســه مه ره كه ی  ســه یرو  گوتــاره  

گرتبــوو.  له خــۆ  كنیــدی  تیرۆركردنــی  له ســه ر  بنه مــای 

هه روه هــا باســی لــه وه  كــرد ره نگــه  ئه نفلونــزای بــه راز لــه  

ــدا  ــه  تاقیگه كان ــت و ل ــدا چه كێكــی بایۆلۆجــی بێ ناوه ڕۆك

ــه كان و  ــرد ئیرسائیلی ــی ك ــت. پێشنیازیش ــت كرابێ درووس

بــه  نــاوی  بژیــن  ده وڵه تــدا  له یــه ك  فه له ســتینییه كان 

ــۆی  ــاره گای خ ــش ب ــه وه  یه كگرتووه كانی ــن(، نه ت )ئه رساتی

لیبیــا بــۆ ئــه وه ی لــه  واده ی دواكه وتنــی  بگوازێتــه وه  

فڕۆكــه كان خۆیــان البــده ن و دووربــن لــه  مه ترســییه كانی 

په المــاره  تیرۆریســتیه كان. بــه  كورتــی، نواندنێكــی ســه یری 

كــرد، بــه اڵم بــۆ خــودی خــۆی نواندنێكــی منوونه یــی بــوو.

هه وڵیــدا  دواییــه دا  ئــه م  له ســاڵه كانی  قه زافــی 

بۆیــه   بــدات،  جیهــان  نیشــانی  نــوێ  روخســارێكی 

و  ئه تۆمییه كــه ی  به رنامــه   لــه   هه ڵگــرت  ده ســتی 

ده وڵه تــی  نێــو  كۆمه ڵگــه ی  له گــه ڵ  په یوه ندیه كانــی 

ــه ڕی دژی  ــه  ش ــرد ل ــداری ك ــا به ش ــرد. هه روه ه ــر ك باش

ــاره ی  ــه ك له ب ــه ر هیوای ــه اڵم ه ــده ، ب ــراوی ئه لقاعی ڕێكخ

گه له كــه ی  بــه   به رامبــه ر  پیــاوه   ئــه و  نه رمبونــی 

په المــاری  شــێوه یه   بــه و  كاتێــك  ڕۆیشــت  به هــه وادا 

خۆپیشــانده رانی دا و دواجــار گه ڕایــه وه  ســه ر قه زافیــه  

جــاران. بكوژه كــه ی 

ملهــوڕ،  دیكتاتۆرێكــی  پێشــهاتانه ،  هه مــوو  ئــه و 

ــه   ــوان ك ــی یاخیب ــه كان، دۆخ ــه ر مه ده نیی ــكردنه  س هێرش

پــڕه  له مه ترســی. ئه مانــه  هه مویــان وایانكــرد دووبــاره  

مشــتومڕ له گــه ڵ هاوتــا بیانیه كانــم بكــه م: ئایــا ئێســتا 

كاتــی ئــه وه  هاتــووه  كۆمه ڵگــه ی نێــو ده وڵه تــی یارمه تیــه  

و  بســه پێنیت  نــوێ  ســزای  و  تێپه ڕێنێــت  مرۆییــه كان 

ــتاندنی  ــاو وه س ــه ر له پێن ــه  ب ــه ره وه  بگرێت ــكاری یه كالك رێ

توندتیژیــه كان لــه  لیبیــا؟ ئه گــه ر وه اڵمه كــه ش ئیجابــی 

بــوو، ئــه و ڕۆڵــه ی پێویســته  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان 

و  به رژه وه ندیه كامنــان  به هێزكردنــی  بــۆ  بیگێرێــت 

ــن؟ ــتنی چ پاراس

ــه ڵ تیمــی  ــوو له گ ــا زۆر ڕوون و ڕاشــكاو ب ســه رۆك ئۆبام

كــه   ئــه وه ی،  له ســه ر  هاوپه یاممنــان  و  كاركردمنــان 

پرۆســه   ئــه و  به شــداری  بۆیــه   ویالیه ته یه كگرتــوه كان 

ســه ربازیه  ده كات، تــا بڕیــاری نه تــه وه  یه كگرتــووه كان 

یه كــه م  ســنوردار.  به شــێوه یه كی  بــه اڵم  بســه پێنێت، 

هه نــگاوی ســه ره كیش بــۆ به هێزكردنــی ناوچــه ی دژه  

ئاســامنی  به رگــری  سیســته می  په كخســتنی  فریــن، 

ــه و  ــۆ ئ ــه  ب ــش ئاماده ی ــه  یه كگرتووه كانی ــه . ویالیه ت قه زافی

كاره  بــه  باشــرین شــێوه ، بــه اڵم ســه رۆك ئۆبامــا ده یویســت 

كات  به زووتریــن  هاوپه یامنــان  ئاســامنیه كانی  هێــزه  

ســوربوو  هه روه هــا  ئه ســتۆ.  بگرێتــه   ســه ركردایه تی 

ئه مه ریكــی.  له ســه ر باونه كردنــه وه ی هێــزی زه مينــى 

گوزارشــتی )نــا بــۆ پۆســتاڵه كان لــه  مه یــدان(دا، بــه رده وام 

دووبــاره  ده كرایــه وه . ئه مــه  هه مــووی مانــای ئــه وه ی 

ــه  هاوپیه مانیه تێكــی  ــه  ئێمــه  پێویســتیامن ب ــد: ك ده گه یان

تــا  هه یــه ،  هه ماهه نــگ  و  فــراوان  نێوده وڵه تــی 

ــه وه ی  ــكات دوای ئ ــزه  ب ــه و هێ ــت ســه ركردایه تی ئ بتوانێ

ــروز  ــه كی ك ــی موش ــاش بۆردومان ــبوه  پ ــۆ خۆش ــه ی ب رێگ

و هاوه نــی ئه مه ریكــی. هــه ر زووش بــۆم ده ركــه وت، 

ــه ك  ــردن وه ك ی ــۆ كارك ــان ب ــه وه ی هاوپه یامنه كامن كۆكردن

ــه وه  ســه خره  كــه  مــن پێشــبینیم  تیمــی یه كگرتــوو، زۆر ل

ــوو. ــۆ كردب ب

ــه و  ــوو، ل ســاركوزی ــــ یــش خواســتی ســه ركردایه تی هه ب

ــووه كان.  قۆناغــه ی پێــش ده نگــدان لــه  نه تــه وه  یه كگرت

له ســه ر  بــوو  ســه خته كه   ســه ر  هــه ر  به رگریــكاره  

هه لــی  بــه   نێوده وڵه تــی.  ســه ربازی  ده ســتتێوه ردانی 

ڕۆڵــی  له ســه ر  جه ختكردنــه وه ی  بــۆ  ده بینــی  خــۆی 

داوای  له جیهــان.  گــه وره   زلهێزێكــی  وه ك  فه ڕه نســا 

لــه  كۆمه ڵــه  واڵتێكــی ئه وروپــی و عه ره بــی كــرد بــۆ 
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لــه  19ی  پاریــس  لــه   له نــاكاو  كۆنگره یه كــی  به ســتنی 

ــی  ــه ر جێبه جێكردن ــردن له س ــۆ گفتوگۆك ــارس. ب ــازار/ م ئ

توركیــا  كه چــی  یه كگرتــوه كان.  نه تــه وه   بڕیاره كــه ی 

بانگهێشــت نه كرابــوو. هاوپه یامنه كــه ی ناتــۆ. پشــێوی 

كه وتــه  نێــوان ســاركوزی و ســه رۆك وه زیرانــی توركیــا 

دژایه تیكردنــی  به هــۆی  ئــه ردۆگان  ته یــب  ره جــه ب 

یه كێتــی  له نــاو  توركیــا  وه رگرتنــی  له ســه ر  فه ڕه نســا 

نه یــار  ده نگێكــی  وه ك  ئــه ردۆگان  پاشــان  ئه وروپــا. 

ــا ده ركــه وت. ســاركوزیش  ــه ر ده ســتتێوه ردان له لیبی به رامب

ئــه و  ئیئتالفه كــه .  لــه   دورخســتنه وه ی  بــۆ  كــرد  كاری 

ــش  ــرد زیاتری ــرد و وایك ــووڕه  ك ــی ت ــه  ئه ردۆگان كرده وه ی

تێوه ردانه كــه . ده ســت  دژایه تیكردنــی  لــه   ســوربێت 

ئه تۆميــه   به رنامــه ى  له ســه ر  ڕووبه ڕووبونه وه كــه  

ده چــوو،  هه ڵكشــان  بــه ره و  ئێــران  قه ده غه كراوه كــه ى 

كــه  بووه تــه  هه ڕه شــه يه ك بــۆ ســه ر ئاســايى واڵتــاىن 

كه نــداو بــه  هــه ردوو ڕە هه نــده  ئيقليمــى و جيهانيه كــه ى. 

پالنێــىك  2009ه وه   له ســاڵى  هــه ر  ئۆبامــا  ئيــداره ى 

)رێچكــه  تێكــه ڵ(ى گرته بــه ر  بــۆ پرۆتســتۆكردنی گوشــار و 

به شــداريبون، بــه اڵم دانوســتاندنه كاىن نێــوان ئێــران و ئــه و 

ــه ىن  ــاو ئه نجوم ــه ين له ن ــى هه ميش ــه ى ئه ندام ــج واڵت پێن

ئاســايى نێــو ده وڵــه ىت )وياليه تــه  يه كگرتــوه كان و روســيا، 

ــه   ــا، وات ــه  ئه ڵامني ــه  ل ــا(، جگ ــا و فه ڕە نس ــن و به ريتاني چ

ئــه وه ى پێــى ده وترێــت 5+1 ئه مــه ى دواخســت،   لــه  

كــه   چه كــدارى،  ڕووبه ڕوبونــه وه ى  گرميانــه ى  كاتێكــدا 

دامــه زراوه   ســه ر  بــۆ  ئيرسائيــى  هێرشــێىك  له وانه يــه  

به ســه ر  ئــه وه ى  بگرێتــه وه ، وه ك  ئێــران  ئه تۆميیــه كاىن 

عێــراق لــه  1991 و ســوريا لــه  2007 جێبه جێكــرا لــه 

ــوو.  ئارادب

دواى ئــه و هه مــوو ڕووداوانــه ى ڕوويانــدا، ره نگــه  بــه  

له مــاوه ى  ئێــران  كــه   نــه كات،  بــاوه ڕ  كــه س  ئاســاىن 

ــوو.  ــوه كان ب ــه  يه كگرت ــاىن وياليه ت ــارد هاوپه مي جه نگــى س

شــا په هه لــه وى شــاى ئێــران ئــه و ســه رده مه  به هــۆى 

ــوو ته خــت  ــه ىك ســاڵى 1953 ئه گــه رى زۆرى هه ب كوده تاي

ئه يزنهــاور  ئيــداره ى  پشــتيواىن  بــه   بــدات،  له ده ســت 

هه ڵبژێردراوه كــه ى،  دميوكراتيــه   حكومه تــه   ســه ر  بــۆ 

شــيوعيه كان.  له گــه ڵ  هاوســۆزه   وايانــده زاىن  چونكــه  

جه نگــى  بــۆ  بــوو  كالســيىك  وه رچه رخانێــىك  ئه مــه ش 

ــه كان  ــه  ئێراني ــك ل ــه  زۆرێ ــته كان. بۆي ــارد و ده رهاويش س

چه نديــن  له ســه رده مى  نه بــوورى.  ئه مه ريكايــان  لــه  

هه بــووه   پتــه و  په يوه نــدى  ئێمــه دا  حكومه تــه كاىن 

لــه  نێــوان ئێــران و ئه مه ريــكا بــه  درێژايــى 25 ســاڵ 

ــاش  ــاڵى 1979 پ ــرا له س ــا روخێ ــى ش ــه ى ڕژێم ــا ئه وكات ت

كاتــه وه ى  لــه و  هــه ر  بۆيــه   خومه ينــى،  شۆڕشــه كه ى 

شــيعه  ئســوڵيیه كان بــه  ســه ركردايه ىت خومه ينــى هاتــه  

ســه ر حوكــم و داڕشــتنێىك ئايینــى ســيۆكراىت ســه پاند 

به ســه ر گــه الىن ئێــران و كۆمــارى ئيســالمیيان ده مه زرانــد 

ده ســه اڵتداره   پچــڕان.  په يوه ندييــه كان  به جارێــك  و 

ــه   ــن اليه ن ــه  تووندتري ــوون ل ــك ب ــران يه كێ ــه كاىن ئێ نوێي

ناويــان  گــه وره (  )شــه يتاىن  بــه   ئه مه ريــكا.  دژە كاىن 

ــه   ــه رى 1979 ئێراني ــى دووه م/ نۆڤه مب ــه  ترين ــرد. ل ده ب

تونــدڕه وه كان هه ڵيانكوتايــه  ســه ر بينــاى باڵيۆزخانــه ى 

بــه   ئه مه ريكيــان  دوو  په نجــاو  و  له ئێــران  ئه مه ريــكا 

بارمتــه  گــرت بــۆ مــاوه ى 444 رۆژ. ئه مــه ش پێشــێلكاريه ىك 

ترســناك بــوو بــۆ ياســا نێوده وڵه تيیــه كان و ئه زمونێــىك 

ئــه و  برمــه   واڵته كــه كان.  بــۆ  بــوو  ئازاربه خشــيش 

كاتــه  لــه  )ليتــل ڕۆك( ســه يرى راپۆرتــه  هه واڵيیه كانــم 

به ســه ر  ده ژمــارد  رۆژ ەكانيــان  چــۆن  كــه   ده كــرد، 

ڕووسیا له  ساڵى 2000ه وه  به  چواره م مه ترسيدارترين 
واڵت داده نرێت بۆ ڕۆژنامه نووســان، ڕه نگه  ڕه وشه كه  
نه گه يشــتبێته  ئه و خراپيــه ى وه ك له  عێراقدا هه بوو، 

به اڵم له  سۆماڵ و پاكستان خراپتر بوو
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تێپه ڕبــووىن ده ستبه ســه ركردىن بارمتــه كان و به رده وامــى 

ــه رىك  ــك ئ ــوو، كاتێ ــاتر ئه وه ب ــه وه ش كاره س ــه كان. ل قه يران

رزگاركــردىن ســه ربازى بــه  تێكشــكاندىن هه ليكۆپته رێــك 

و فرۆكه يــه ىك گواســتنه وه  لــه  بيابــان كۆتايــى هــات.

شۆڕشــه كه ى ئێــران پــاش خــۆى چه نديــن ده يــه ى لــه  

تــرۆر جێهێشــت له ژێــر چاودێــرى خــودى حكومــه ىت 

ئێــران. پاســه واىن شــۆڕىش ئێــراىن و حزبوڵــا، به و ســيفه ته ى 

بريكارێــىك ئــراىن بــوو، چه نديــن هێرشــيان له سه رتاســه رى 

ــه ش  ڕۆژهــه اڵىت ناوه ڕاســت و جيهــان ئه نجــام داوه ، له وان

لێــى  ئامانــج  كــه   به يــروت،  ته قينــه وه كاىن  تــاواىن 

ــى 1983.  ــان/ ئه پري ــوو له نيس ــكا ب ــه ى ئه مه ري باڵيۆزخان

بــووه  هــۆى كــوژراىن شه ســت و ســێ كــه س، له نێويشــياندا 

ــه   ــوون. هه روه هــا ده ســتدرێژى كردن ــىك ب ــده  ئه مري حه ڤ

ســه ر بنكه يــه ىك ده ريــاواىن ئه مه ريــىك و كــوژراىن 241 

ــه  ــاوه رى )الخــرب( ل ــه وه ى ت ــه  ته قاندن ــىك، جگــه  ل ئه مه ري

 ســعوديه  ســاڵى 1996، كــه  بــووه  هــۆى گيــان له ده ســتداىن 

ده  كــه س لــه  تيمــى هێــزه  ئاســامنيه كاىن ئه مه ريــكا و 

ــه   ــار جوله ك ــن ج ــران چه ندي ــه دانيش. ئێ ــوىن س بريندارب

و ئيرسائيــى كردۆتــه  ئامانجــى كــرده  ســه ربازییه كانی، 

كولتــوورى  ســه نته رێىك  ته قاندنــه وه ى  له وانــه ش 

ئيرسائيــى لــه  بۆينــس ئا يريــس لــه  ســاڵى 1994 لــه  

ــه م  ــه س.  ب ــوژراىن 85 ك ــۆى ك ــووه  ه ــه  ب ــن، ك ئه رجه نت

بــه رده وام  ئه مه ريــكا  ده ره وه ى  وه زاره ىت  شــێوه يه ، 

ئێــراىن بــه  به رپرســیاری يه كه مــى تــرۆر لــه  جيهانــدا 

پۆلێــن ده كــرد و ده يبه ســته وه  به هه مــوو ته قينــه وه  و 

پرۆســه كاىن فڕانــدن و كــرده وه  ترۆريســتيیه كان، هه روه هــا 

به كارهێنــاىن مووشــه ك و چــه ىك ئــاىل و هــاوه ىن ئێــراىن بــۆ 

ــه   ــه وه ش هه ميش ــه  ل ــكا، جگ ــزه كاىن ئه مه ري ــتنى هێ كوش

لــه  ده كــرد  هاوبه شــه كامنان  ئاڕاســته ی   هه ڕە شــه كاىن 

 عێــراق و ئه فغانســتان و خه ڵكــی ســڤیل لــه وێ.

خــۆ  ئه گــه ری  راپۆرتــه كان ،  و  تۆمــار  ئــه و  به پێــی 

ئه منــی  هه ڕە شــه كی  بــه   ئێرانــی  كردنــی  چــه ك  پــڕ 

مه ترســیدار داده نرێــت بــۆ ســه ر ئیرسائیــل و واڵتانــی 

بــه  گشــتی.  بــۆ هه مــوو جیهــان  كه نــداو. دواتریــش 

نێوده وڵه تــی  ئاسایشــی  ئه نجومــه ىن  لــه   وای  ئه مــه ش 

ــه   ــاڵی 2006ه وه ، ك ــه  س ــكات ل ــار ده رب ــه ش بڕی ــرد ش ك

تێیانــدا داوای لــه  ئێــران ده كات به رنامــه ی خــۆ پــڕ چــه ك 

ــی  ــه  په یامننامه كان ــت ب ــد بێ ــتێنێت و پابه ن ــردن بوه س ك

كــراون له ســه ر ســنوردانان بــۆ باوبوونــه وه ی چه كــی 

 180 لــه   زیاتــر  هاوشــێوه ی  ئێــران  چونكــه   ئه تــۆم، 

كــردووه .  په یامننامه یــه ك  له ســه ر  واژۆی  تــر،  واڵتــی 

مافــی  ده وڵه تێــك  هــه ر  په یامننامه یــه   ئــه و  به پێــی 

ــۆ  ــه اڵم ب ــت، ب ــۆم بێ ــی وزه ی ئه ت ــه  خاوه ن ــه وه ی هه ی ئ

مه به ســتی ئاشــتیانه  نــه ك جه نــگ. داوا لــه واڵتانــه ی 

بكــه ن  ده ســت  كــراوه   ئه تۆمیــن  چه كــی  خاوه نــی 

ئێســتا  تــا  ئه وانــه ىش  چــه ك،  داماڵینــی  پرۆســه ی  بــه  

خاوه نــی چه كــی ئه تۆمیــن، هیــچ هه نگاوێــك نه نێــن 

بــۆ ده ســته به ركردنی ئــه و چه كانــه ، بۆیــه  گــه ر ئێــران 

ئــه وه   هه بێــت.  ئه تۆمــی  چه كــی  پێبدرێــت  رێگــه ی 

پێشــێلكاریه كی زه قــی په یامننامه كه یــه . ده رئه نجامیــش 

ــۆم وااڵ ده كات  ــی ئه ت ــه وه ی چه ك ــه ر باو كردن ده رگا له س

فه رمانده كانــی  له نێــوان  ناوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  لــه  

واڵتانــی ســوننی، پاشــانیش له ســه ر ئاســتی جیهانــی.

ســه رقاڵی  ســاڵێكه   چه نــد  ئێــران  هه بــوو،  زانیاریــامن 

و  ته كنه لۆژیــای  پێشــكه وتنێكی  به دیهێنانــی 

ــی  ــۆ به رهه مهێنان ــته  ب ــی پێویس ــتبه ركردنی كه لوپه ل ده س

ــه  كــردن و گوشــار درووســتكردن  بۆمــب، ســه رباری ئیدان

ســاڵی  كه چــی  نێوده وڵه تیــه وه ،  كۆمه ڵگــه ی  له الیــه ن 

بۆ  هه ڵه مان  تێگه یشتنه   جــۆره   ئــه و  هۆكاری 
له  سه ده یه ك  بۆ  ده گه ڕیته وه   التينی  ئه مه ریكای 
گۆڕه پانی  التين  ئه مه ریكای  سه خت،   مێژوویه كی 
له نێوان  بوو  ئایدیۆلۆژیی  پێشبڕكێی  جه نگی 

ویالیه ته  یه كگرتوه كان و یه كێتی سۆڤێت
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2003 ســه دان ئامێــری دژە  چه قــی بــۆ پیتاندنــی یۆرانیــۆم 

رێگه یــه ی  لــه و دوو  یه كێكــه   كــه   كردبــوو،  ده ســتبه ر 

ــش  ــه وه ی تری ــت، ئ ــه كار ده خرێ ــێ ب ــی پ ــی ئه تۆم چه ك

پلۆتونیۆمــه .

زۆر  یه كجــار  خێرایه كــی  بــه   چــه ق  دژە   ئامێــری 

ده خولێتــه وه  و ده بێتــه  هــۆی پیتاندنــی یۆرانیــۆم بــه  

ــه یه كی  ــب. پرۆس ــی بۆم ــۆ به رهه مهێنان ــااڵ ب ــی ب پله یه ك

قــورس و ورده ، پێویســتی بــه  هــه زاران ئامێــر هه یــه . 

ــن و  ــدا هات ــه دوای یه ك ــه و شــه ش ســاڵه ی ب ــی ئ به درێژای

ــدا،  ــو ده وڵه تی ــه ی نێ ــبونی كۆمه ڵگ ــتی دابه ش ــه  ناوه ڕاس ل

ئێــران توانــی به رنامه كــه ی فراوانــر بــكات و جێگیــری 

بــكات، به مــه ش توانــی له مپــه ر بخاتــه  بــه رده م ئاژانســی 

نــه گات  ده ســتیان  و  ئه تــۆم  وزه ی  بــۆ  نێوده وڵه تــی 

ــه ی  ــت نزیك ــه رژمێریه كان بێ ــی س ــه  پێ ــه كان. ب به زانیاری

5000 ئامێــری دژە  چه قــی ده ســتبه ر كــردووه . كه چــی 

پروپاگه نــده ی  ئێــران  ســه ركرده كانی  لــه  هه مانكاتــدا 

ــه  مه به ســتی  ــه كان ب ــه وه  ده كــه ن، كــه  به رنامــه  ئه تۆمیی ئ

ــی  ــه  نهێن ــان ب ــه . زاناكان ــكی و بازرگانيی ــتی و پزیش زانس

خۆیــان  كاری  قایــم  گه مــارۆدراو  حه شــارگه ی  له نــاو 

ده كــرد، كــه  له نــاو قواڵیــی چیاكانــه وه  دروســت كرابــوون 

و لــه وێ یۆرانیــۆم بــه  پلــه ی زۆر بــڕی زۆر به كارده هێنــن. 

ــراپ. ــی خ ــان و نیه ت ــه ی گوم ــه  جێگ ــه و كاره ش بۆت ئ

كۆتایــی نــه وه ده كان، هیوایه كــی بچــووك هه بــوو كــه  

پــاش  بــه ر  گرتۆتــه   جیاوازتــری  رێچكه یه كــی  ئێــران 

هه ڵبژاردنــی مه حمــه د خاته مــی ســاڵی 1997 ریفۆرمخــواز 

و تــا راده یــه ك میانــڕە و. لــه  چاوپێكه وتنێكــی له گــه ڵ 

كــه   رایگه یانــد:  ئه مه ریكــی  ته له فزیۆنــی  وێســتگه ی 

ــت،  ــی بروخێنێ ــێ متامنه ی ــه ی ب ــت دیواره ك ــه و ده یه وێ ئ

هه یــه .    ویالیه ته یه كگرتوه كانــدا  و  ئێــران  له نێــوان  كــه  

ــاو  ــی پاس ــه  مه ترس ــوو ل ــی نه ب ــش خاڵ ــداره ی كلینتۆنی ئی

ــرب(،  ــاوه ری )الخ ــه ر ت ــه  س ــه كه ی كرای ــاش هێرش ــه ر پ هێن

بــه اڵم بیــل به هۆشــیاریه وه  وه اڵمــی ئــه و هه نــگاوه ی 

دایــه وه  و لــه  په یامێكیــدا لــه  ڕۆژی جه ژنــی ره مــه زان، 

موســڵامن  الی  و  ره مه زانــه   مانگــی  رۆژی  كۆتــا  كــه  

ــك بێــت  ــده وارم ڕۆژێ ــی: ئومێ ــل ووت ــرۆزه ، بی رۆژێكــی پی

بــۆ  ئێــران  له گــه ڵ  باشــامن  په یوه ندییه كــی  دووبــاره  

ئیــداره   تریشــدا،  له هه نگاوێكــی  ببێتــه وه ..(.  دروســت 

ژماره یــه ك دبلۆماتــكاری راســپارد بــۆ ئــه وه ی دووبــاره  

هه وڵــی زیندووه كردنــه وه ی دیالــۆگ بــده ن، له وانــه ش 

ــه ش،  ــی هاوب ــه  هاوڕێیه ك ــه ك به رێگ ــی نامه ی ڕە وانه كردن

ســوڵتانی عومــان. ســاڵی 2000یــش وه زیــری ده ره وه ی 

ده ستپێشــخه ریه كی  ئۆلربایــت،  مادلیــن  ئه مه ریــكا 

داوای  فه ڕمــی  بــه   كاتێــك  راگه یانــد،  پاكــی  نیــه ت 

ئه مه ریــكا  ڕۆڵــه ی  ئــه و  له ســه ر  كــرد  لێبوردنــی 

گێڕاویه تــی لــه  كوده تاكــه ی ئێــران لــه  ســاڵی 1953، ئه مــه  

لــه  الیــه ك، لــه  الیه كــی تریشــه وه ، ســوك كردنــی هه ندێــك 

ســزای ئابــوری. بــه اڵم ئێــران وه اڵمــی بــۆ هیــچ یه كێــك لــه و 

ــه   ــد، ك ــه وه ی ده گه یان ــای ئ ــه ش مان ــوو، ئه م ــه  نه ب ئاماژان

ــی  ــان خســتۆته  ســه ر تواناكان ــدڕه وان كــۆت و به ندیی تون

خاته مــی و نایه ڵــن جووڵــه  بــكات.

ــران/  ــه  حوزه ی ــرد ل ــتی پێك ــران ده س ــی ئێ هه ڵبژاردنه كان

دوای  راگه یه نــرا  نــه ژاد  ئه حمــه د  ســه ركه وتنی  یۆنیــۆ، 

له یــه ك جیاكردنــه وه ی ده نگــه كان، بــه اڵم ســاخته كاریه كی 

ــی  ــاندان و ناڕه زایه ت ــه وه  خۆپیش ــه و هۆی ــوو. ب زۆر كراب

ــه وه ی  ــه اڵم ئ ــدا. ب ــدا ســه ری هه ڵ ــه  شــه قامی ئێرانی زۆر ل

زیاتــر مایــه ی ســه ر ســوڕمان بــوو، چینــی ناوه ڕاســت داوای 

ــی  ــاوه ی شۆڕش ــه  م ــرد وه ك ل ــی ده ك ــی دیموكرات ئێرانێك

ورده   ورده   ناڕه زایه تییــه كان  پێدرابــوو.  به ڵێنــی   1979

ــه وز«  ــه وه ی س ــه  »بزووتن ــوون و ب ــان چ ــه ره و هه ڵكش ب

ــه ش  ــه قام، ئه م ــه ر ش ــه  س ــی ڕژان ــان ئێران ــرا و ملیۆن ناون

ئــه وه ی  گه یشــته   كار  نه كراوبــوو.  چــاوه ڕوان  شــتێكی 

زۆرێــك داوای ســنوردانان بكــه ن بــۆ ڕژێــم. هێزه كانــی 

ــه وه ،  ــی خۆپیشــانده رانیان دای ــدی وه اڵم ــه  تون ئاســایش ب

بــه  دارو ئاســن به ربونــه  گیانــی خه ڵــك و ده ســتگیركردنی 

بــه  كۆمــه ڵ ته نانــه ت كوشــتنیش. تــرس و دڵه ڕواكــێ 

له نــاو جه مــاوه ر باوبــۆوه  به هــۆی گرتــه  ڤيدیۆیــه ك، 
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ــه قامێكدا  ــه ر ش ــه  له س ــه  گولل ــج ب ــی گه ن ــدا ژنێك ــه  تێ ك

ده كوژرێــت، تووندوتیژه ییه كــی ترســناك و تۆقێنــه ر و 

ســه ركوتكردن به رده وامــی هه بــوو. ئه مــه ش مشــتێكی 

ئێرانــی  رژێمــی  ناشــیرینه كه ی  تۆمــاره   لــه   بــوو  تــر 

مــرۆڤ. مافه كانــی  به رامبــه ر 

ئیــداره ی ئۆبامــا گفتوگــۆی له ســه ر رێگاكانــی وه اڵمدانــه وه  

و  گروتینــه كان  بــه   خۆپیشــاندانه   له ناوه ڕاســتی  كــرد. 

ــه ش وه ك  ــم: )ئێم ــردن، وت ــن جــۆری ســه ركوت ك خراپری

هــه ر واڵتێكــی تــری جیهانــی چاودێــری ئــه و دۆخــه  

ده كه یــن  چــاوه ڕێ  بــه اڵم  ده كه یــن.  ئێــران  خراپــه ی 

گه لــی ئێــران بڕیــار له چــی ده دات. بێگومــان هیواخوازیــن 

ئێــران  گه لــی  ئیــراده ی  ره نگدانــه وه ی  ده رئه نجامه كــه  

ئێــران  له نــاو  خۆمــان  كه ســانی  بێــت.  ویســته كانی  و 

ده نگــی  بــێ  بــه   بیــن  پابه نــد  كردینــه وه   ئاگاداریــان 

تــا بتوانیــن، چونكــه  ترســیان هه بــوو ده ربڕینــی هــه ر 

ببێتــه   خۆپیشــانده ران  بــۆ  ئه مه ریكــی  پشــتیوانیه كی 

ــك  ــش خه ڵ ــاو ڕووداوه كان و رژێمی ــی له ن ــۆی تێوه گالن ه

بــكات.  ده ســتگیر  تێكه ڵكــردن  ده ســت  به تۆمه تــی 

شــاره زایانی  و  هه واڵســاز  و  لــه  رشۆڤــه كار  ژماره یــه ك 

ــه   ــه اڵم ئێم ــوو، ب ــه ند ب ــاوانه یان ال په س ــه و پاس ــی ئ ئێران

ڕووبه ڕووبونــه وه   بــۆ  هه بــوو  زۆرمــان  ئاره زوویه كــی 

و راگه یاندنــی پشــتیوانی خۆمــان بــۆ گه النــی ئێــران. 

ئــه و  به رامبــه ر  نیگه رانیــامن  ده ربڕینــی  هه روه هــا 

كــرده وه  و ته كتیكاتــه ی رژێــم. له كۆتایــدا، ئــه و جــۆره  

ئه مه ریــكا  كــه   ده بێتــه وه ،  كــورت  لــه وه دا  شــتانه  

ده یه وێــت چــی بــكات تــا له گــه ڵ به هــا دیموكراتیه كانــی 

ــت. ــاو بێ ــۆى گونج خ

ــاوه كان،  ــون و پاس ــوو بۆچ ــتنی هه م ــه رۆك، دوای بیس س

نــاو  نه خزێتــه   ویالیه تــه  یه كگرتــوه كان  بڕیاریــدا 

گه النــی  خــودی  له پێنــاو  ئه مــه ش  قه یرانــه .  ئــه و 

ئێرانــی. ئه مــه ش خــۆی له خۆیــدا ته كتیكێكــی ڕوون و 

هه ندێــك  پێشــبینیه كانی  پێچه وانــه ی  بــوو،  ســه خت 

ــه   ــه خ ب ــه رۆك بای ــوو س ــان واب ــه  پێی ــه ، ك ــر ئه وكات چاودێ

لــه وه ی  زیاتــر  ده كات  رژێــم  له گــه ڵ  به شــداریكردن 

ته نیــا  بڕیــاره   ئــه و  كه چــی  ده وســتێته وه .  به ڕوویــدا 

لــه  به رژه وه نــدی  زانــی  باشــرمان  بــه   له به رئــه وه ی 

ــوو.  ــر نه ب ــی چی ــه پاندنی دیموكراس ــانده ران و س خۆپیش

لــه   لــه  وه زاره تــی ده ره وه ی  لێــره وه ، تیمــی كاره كــه م 

ــه  پشــته وه ی ڕووداوه كان  ــوون ل ــدی به رده وامــدا ب په یوه ن

ئێرانــی. چاالكوانــی  له گــه ڵ 

ــێ  ــه  ب ــه ی ك ــه و بڕوای ــتمه  ئ ــی كات گه یش ــه  تێپه ڕبوون ب

ده نگــی باشــره . چونكــه  نه مانده توانــی رێگــه  بگریــن 

لــه  ڕژێــم بــه  تێكشــكاندنی )بزوتنــه وه ی ســه وز( بــێ 

ترســناك  دیمه نێكــی  به ڕاســتی  كــه   به زه ییــه ك،  هیــچ 

بــوو. ڕە نگــه  چاره نوســه كه  وای نه ده خواســت په یامــه  

تونده كانــی ئه مه ریــكا نه بێتــه  هــۆی وه ســتاندنی ئــه و 

بــكات،  خێراتــری  كه مێكیــش  ته نانــه ت  یــان  كارانــه ، 

ــا هیــچ جیاوازییه كــی درووســت  ــه اڵم ئێســتا نازانیــن ئای ب

هیــچ  چونكــه   دایگرتــم  په شــیامنی  هه ســتی  ده كــرد، 

بڕیارمــدا  بۆیــه   باره یــه وه ،  لــه و  نه نــا  هه نگاوێكــامن 

ســه پاندنی  بــۆ  هه یــه   ئێســتا  هه ڵمه ته كــه ى  دوای 

و  بكه مــه وه   چڕتــر  هه وڵــه كان  لــه  ئێــران،  ڕژێــم 

ــت  ــه ی ده یانه وێ ــه م، ئه وان ــان بك ــه  چاالكوان ــتیوانی ل پش

و  كه لوپــه ل  بــه   ئه ویــش  بێتــه دی،  دیموكراتیــه ت 

ــه   ــه وه ی پرۆس ــۆ ڕووبه ڕووبون ــی ب ــه ری ته كنه لۆژیای فاكت

ســه ركوتكارییه كانی رژێــم و دانانــی چاودێــری، لــه  مــاوه ی 

ســااڵنی داهاتــوو ده یــان ملیــۆن دۆالرمــان خه رجكــرد بــۆ 

ــان. ــه  جیه ــوان ل ــه  5000 چاالك ــر ل ــی زیات راهینان

مێــژوو دادوه رێــىك فێڵبــازه ، هه موومــان بــه  ســه ختى 

دادگايــى ده كات، ئه گــه ر ئه مــڕۆ ده سته وه ســتان بويــن 

و نه مانتــواىن له ســه ر ڕێچكــه  ڕاســت و درووســته كه ى 

بڕۆيــن. ئه مــه  وتــه ى كــۆىف ئه نــان بــوو، كاتێــك له بــه رده م 

ــتىكردن  ــه وه ى بانگهێش ــاش ئ ــتبوين، پ ــره كاىن دانيش وه زي

ــران/  ــى حوزه ي ــف كۆتاي ــه  جنێ ــه وه كان ل ــىك نه ت ــۆ كۆش ب

يۆنيــۆ 2012، بــه و هيوايــه ى چاره ســه رێك بــۆ جه نگــه  

ناوه ڕاســتى  لــه   بدۆزنــه وه.   ســوريا  ناوخۆيیه كــه ى 
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تووندوتيژیيــه كاىن  به رامبــه ر  جيهانيیــه كان  ناڕە زايه تيــه  

ــه  ــا ل ــان به كارهێن ــاىف تانه لێداني ــن م ــيا و چ ــوريا، ڕوس س

ئه نجومــه ىن  بڕيارێــىك ســاده ى  له ســه ر  ده نگــدان   كاىت 

 ،2011 يه كــه م  ترينــى  لــه   نێوده وڵــه ىت  ئاســايى 

مرۆڤــى  مــاىف  پێشــێلكاريیه كاىن  ئيدانــه ى  تێيــدا  كــه  

بــه   بدرێــت  ريگــه   ده كــرد  داواى  و  له ســوريا  ده كــرد 

خۆپيشــانده ران ناڕه زايــه ىت ده رببــڕن، چونكــه  ڕووســيا 

ــه   ــه ، ك ــورياوه  هه ي ــه  س ــى ب ــياىس قووڵ ــه ىك س په يوه ندي

ــا  ــارد. هه روه ه ــى س ــه رده مى جه نگ ــۆ س ــه وه  ب ده گه ڕێت

ــارى  ــه ر كه ن ــگ له س ــاواىن گرن ــه ىك ده ري ــووىن بنكه ي هه ب

جگــه   ناوه ڕاســت.  ســپى  ده ريــاى  له ســه ر  ســوريا 

لــه وه ش، په يوه نــدى ئاينــى لــه  نێــوان مه ســيحيیه كاىن 

ئه رســۆدۆكس لــه ســوريا و كڵێســاى ئه رســۆدۆكى لــه 

خــۆى  ده ســه اڵته كاىن  وايكــردووه   ئه مــه ش   ڕووســيا. 

بپارێزێــت و پشــتيوانيش لــه  رژێمــى ئه ســه د بــكات.

له پشــت پــه رده وه  بــاس و خــواس زۆربــون له ســه ر ڕاده ى 

ــه وه ى  ــۆ ئ ــوريا، ب ــه  س ــگێران ل ــردىن شۆڕش ــه ك ك ــڕ چ پ

ــم و  ــوان ســوپاى ڕژێ ــه  نێ پارســه نگێك درووســت ببێــت ل

پشــتيوانكه راىن لــه  ئێــران و روســه كان. هاوبه شــه كامنان 

شۆڕشــگێڕاىن  قڕكــردىن  دميــه ىن  بــه رده وام  كه نــداو  لــه  

كه ناڵــى  لــه   راســته وخۆ  مه ده نيیه كانيــان  و  ســوننه  

ــرى  ــوو. وه زي ــان نه ماب ــه  ئارامي ــى، بۆي ــره وه  ده بين جه زي

ده ره وه ى ســعوديه  شــازاده  ســعود فه يســه ڵ، پێــى وابــوو، 

برۆكــه ى پــڕ چــه ك كــردىن شۆڕشــگێران )برۆكه يــه ىك 

بــۆ  نيه تــه ى  و  بێئومێديــه  لــه و  منيــش  زۆرباشــه (، 

پێچه وانــه  كردنــه وه ى پارســه نگى هێــزى ســه ربازى لــه  

هۆكارێكيــش  چه نــد  بــه اڵم  تێگه يشــتبووم،  مه يدانــدا 

هه بــوو، كــه  پێويســت بــوو ئاگامــان لێيــان بێــت لــه  

دۆخه كــه ،  ســه ربازكردىن  بــه   و  كــردن  زياده ڕۆيــى 

ــاو  ــه  ن ــۆى چوون ــه  ه ــه  ببێت ــردن ره نگ ــا په له ك هه روه ه

ــراوان،  ــار ف ــنوورێىك يه كج ــا س ــه ندىن ت ــك و په ره س گێژاوێ

ــت  ــڕۆڵ له ده س ــه  كۆنت ــردن، ڕه نگ ــاش پڕچه كك ــه  پ چونك

بده يــن و بــه  ئاســاىن بكه وێتــه  ده ســت تونــدڕه وان.

نيگــه ران  ده كــرد،  ئه ســه د  لــه   پشــتيوانيان  ئه وانــه ى 

نه بــوون لــه و باره يــه وه ، چونكــه  هێــزه كاىن ئێــران لــه  

پاســه واناىن شــۆڕش و هێــزه كاىن قــودس، يه كــه ى نوخبــه ى 

نيمچــه  ســه ربازى، گه يشــتبونه  نــاو ســوريا و پشــتيواىن 

ــان  ــه  هه م ــرد، ل ــوپاكه ى ده ك ــه د و س ــه  ئه س ــان ل ته واويی

ده بينــى  ســه ره كيى  راوێــژكارى  رۆڵــى  ئێــران  كاتــدا، 

و  له مه يــدان  ده كــرد  ســوريايان  هێــزه كاىن  يــاوه رى  و 

هێزه كانيــان.  رێكخســتنه وه ى  بــۆ  ده دان  يارمه تيــان 

لــه   ئێــران  ســه ره كيه كه ى  هاوپه ميانــه   حزبوڵــالش، 

شــه ڕه كه   نــاو  چوبونــه وه   خۆيانــه وه   لــه الى  لوبنــان، 

له به رژە وه نــدى رژێمــى ســوريا. بــه م شــێوه يه  ئێــران و 

حزبوڵــال ڕۆڵێــىك كارايــان هه بــوو لــه  به رده وامبــوون و 

له ســه ر ده ســه اڵت. ئه ســه د  ڕژێمــی  مانــه وه ى 

لــه  شــازاده  ســعودم پــرىس: ئايــا پێتوايــه  ئه ســه د به شــدار 

بێــت لــه  هيــچ جــۆره  پانيــك بــۆ كۆتايیهێنــان بــه و 

توندوتيژيــه  و ده ســت كــردن بــه  قۆناغــى ســياىس راگــوزه ر، 

گــه ر توانيــامن روســه كان ڕازى بكه يــن و يه كێــك لــه م 

دوو هه نــگاوه  په ســه ند بــكات، كه چــى شــازاده  ئــه و 
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گرميانه يــى  ڕە تكــرده وه ، بــه و پێيــه ى كــه  خێزانه كــه ى 

ئه ســه د هه رگيــز رێگــه ى پێنــاده ن شــتێىك لــه و جــۆره  

به ســه ردا  تــه واوى  ده ســه اڵىت  دايــىك  چونكــه   بــكات، 

ــۆ پاراســتنى  هه يــه  و هه ميشــه  گوشــارى ده خاتــه  ســه ر ب

وه ك  لێــده كات  داواى  هه روه هــا  خێزانه كــه ى.  پێگــه ى 

بــۆ  بــه ر  بــاوىك هه ميشــه  رێچكه يــه ىك تونــد بگرێتــه  

له خۆيــدا  خــۆ  ئه مــه ش  شۆڕشــه كان.  ســه ركوتكردىن 

ــه ى  ــرده وه  قێزه وه ن ــه و ك ــه ر ئ ــوو له س ــه ك زه ق ب ئاماژە ي

ــاى  ــارى حه م ــك ش ــوو كاتێ ــى داب ــه د ئه نجام ــز ئه س حاف

لــه  ســاڵى 1982 وێــران كــرد، وه ك كاردانه وه يــه ك له ســه ر 

به رپابــووىن شۆڕشــێك لــه وێ.

ســه رۆك ئۆبامــا ڕاشــكاوانه  هه ڵوێســتى ئێمــه ى راگه يانــد: 

يــان كۆمه ڵگــه ى نێــو ده وڵــه ىت چــاو دابخــه  و هيــچ 

پارچــه   پارچــه   ســه يرى  ته نيــا  و  نه نێــت  هه نگاوێــك 

ناوخۆيــى  لــه  ئه نجامــى شــه ڕى  بــكات  بــوىن ســوريا 

ســه قامگرى  له ســه ر  ســه لبيه كاىن  ره نگدانــه وه   و 

خــۆى  كاريگــه رى  هێــزى  روســيا  يــان  ناوچه كــه ، 

بــه كار بهێنێــت تــا پاڵێــك بــه  چاره ســه رى سياســيیه وه  

بنێــت. پۆتــن رايگه يانــد، كــه  ئــه و خــودى ئه ســه دى 

مۆســكۆ  بــۆ  زۆرى  سه رئيشــه ى  چونكــه   خۆشــناوێت، 

دروســت كــردووه  و ده ســه اڵتيىك ڕاســته قينه ىش نييــه . 

ــيۆىن  ــه  ئۆپۆزس ــه كاىن ل ــواىن ئاڵينگاريی ــه و ت ــت ئ ــم وابێ پێ

ئه ســه د  كــه   بــكات،  ديــارى  هه لقــواڵوه   ناوخۆيــه وه  

ــيه كاىن  ــه  مه ترس ــداريى دا ل ــه وه ، هۆش ــه ڕووى بۆت ڕووب

تووندڕه وانــه ى  ئــه و  لــه  ئه نجامــى  ســه رهه ڵده ده ن 

ــرد،  ــه و پشــێويیانه  ك ــاژه ىش ب ــه  ئۆپۆزســيۆنن. ئام ســه ر ب

كــه لــه   قۆناغــه كاىن ڕاگــوزه ر لــه  ليبيــا و ميــرس و عێراقيــش 

داڕشــتنه وه يه ىك  هه مويــان  ئه مانــه   هه ڵــدا.  ســه ريان 

ــه   ــه ك ل ــه وه ى هــه ر جوڵه ي ــۆ به رپه رچدان ــون ب گونجــاو ب

ــوو  ــه رده وام ب ــه ڵ ئه وانیشــدا هــه ر ب ســوريا. كه چــى له گ

ــه ربارى  ــه ك. س ــاره  و چ ــه  پ ــه د ب ــتيوانيكردىن ئه س ــه  پش ل

بــێ متامنه يــم بــه  ڕووســه كان و كرده وه كانيــان، دركــم 

هه مــوو  لــه  به ركارهێنــاىن  جگــه   كــه   كــرد،  بــه وه  

ــه   ــه ، بۆي ــدا نيي ــان له به رده م ــاىس چيرم ــه ىك دبلۆم رێگه ي

ئامــۆژگارى كۆفيــم كــرد و پێــم وت: )بڕۆ الى ڕووســه كان و 

پێيــان بڵــێ، كــه  تيمه كــه ت قۆناغــى ڕاگــوزه ر ده ســه پێنێ 

ــه كان،  ــه  ديالۆگ ــێك ل ــه  به ش ــت ببێت ــياش ده توانێ و ڕووس

ده نرێــت. وه ال  ئه گه رنــا 

ــاته   ــه و كاره س ــه ىن ئ ــه  دمي ــا ب ــرۆڤ ده ڕوخ ــه  ناخــه وه  م ل

مرۆيــه ى له ســوريا ڕوويــده دا، وه ك هه ميشــه  ژنــان و 

منــدااڵن بــاره  هــه ره  قورســه كه يان له ســه ر شــان بــوو 

بــوون  بــه رده وام  توندڕه وانيــش  نه هامه تيــه دا.  لــه و 

خاكه كــه .  زياتــرى  به شــێىك  به ســه رداگرتنى  له ده ســت 

يه كگرتــوه كان  له وياليه تــه   هه واڵگريــى  به رپرســاىن 

هه ڕه شــه ى  له ســه ر  ده دا  هۆشــداريان  ئه وروپــاش  و 

به ڕێوه بــه رى  فێربايــرى 2014،  له شــوبات/  تونــدڕه وان. 

ــد:  ــان رايگه يان ــدى حــۆن برين ــى ناوه ن ئاژانــى هه واڵگري

ــه ن  ــوريا له الي ــاىك س ــاىن خ ــن له به كارهێن ــه  نيگه ران )ئێم

رێكخــراوى قاعيــده و و بــه ره و پێشــه وه چوىن توانــاكاىن، 

ــه   ــڕۆن ل ــر ب ــن دوورت ــه وان ده توان ــێوه  ئ ــه و ش ــه  ب چونك

ســه ركردايه ىت كــردىن هێرشــه كان له نــاو ســوريا، به ڵكــو 

ســوريا وه ك خاڵــى ده ســتپێك بــۆ پرۆســه كانيان بــه كار 

دێنــن(. هه روه هــا به رێوه بــه رى هه واڵگريــى نيشــتامىن 

دواو  باره یــه وه   لــه و  وردتــر  كالبــر  جێميــس  يــش  ــــ 

ئامــاژه ى بــه وه  كــرد، كــه  چه نــد گرووپێــىك تونــدڕه و 

وياليه تــه   په المــارداىن  ئامانجيــان  و  له ســوريا  هــه ن 

يه كگرتوه كانــه . بۆيــه  نابێــت وياليه تــه  يه كگرتــووه كان 

له كاتێكــدا  بــكات،  فه رامــۆش  مه ترســيه   جــۆره   ئــه و 

ئه ندامــه   له ســوريا.  ده ڕژێــت  خوێنــه   هه مــو  ئــه و 

ــه  ئۆپۆزســيۆىن ســوريا دركيــان بــه و  ميانــڕه وكاىن تريــش ل

ــه وه   ــۆى توندڕە وان ــه  به ه ــوو، ك ــه  كردب ــيه  گه وره ي مه ترس

ــۆ  ــان ده دا ب ــى زۆري ــان هه وڵ ــاراوه . هه ندێكي ــه وه  ئ هاتۆت

ده ركردنيــان له ناوچــه كاىن له ژێــر ده ســتى شۆڕشــگێڕان 

دابــوو، بــه اڵم جه نگه كــه   ســه خت و دژوار بــوو، بۆيــه  

ــوو. ــرده وه كان ب ــاوى ك ــه ك و پي ــه  چ ــتى ب پێويس

ســه رجه م  عه ره بــی  به هــاری  شۆڕشــه كانی 
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ناوه ڕاســت  له ڕۆژهه اڵتــی  یاریه كــه ی  پارســه نگه كانی 

ــی  ــاو دیمه نێك ــۆی له ن ــاس خ ــرده وه . حه م ــه راوژوور ك س

پێچه وانــه  بینینــه وه . چاودێــره  ته قلیدیــه  عه لەویه كــه ی 

ــه ی ســوننه كانی  )به شــار ئه ســه د( زۆر ســته مكارانه  زۆرین

له ســوریا ســه ركوت ده كــرد، بۆیــه  رێكخــراوی ســوننی 

حه مــاس ده ســتی هه ڵگــرت لــه  بــاره گا ســه ره كییه كه ی 

یه كێــك  ئــه وه ،  له گــه ڵ  هاوكاتیــش  دیمه شــق.  لــه  

په یوه ندیه كــی  كــه   ســوننیه كان،  ئیســالمیه   حزبــه   لــه  

پته ویــان له گــه ڵ حه مــاس هه بــوو، ئیخــوان موســلمین 

له قۆناغــی دوای شۆڕشــی میــرس هاتنــه  ســه ر ده ســه اڵت، 

ئه مــه ش خــۆی له خۆیــدا كرانــه وه  ده رگایه كــی تــر بــۆ 

ڕویــدا  به ســه ر  ده رگایــه ی  ئــه و  له به رامبــه ر  حه مــاس 

داخرابــوو. هه روه هــا له گــه ڵ ئــه و ئاڵۆزیانــه ی خــۆی 

ــوو  ــازه  به رپاب ــی ت ــه  ڕكابه رایه تیكردن ــه وه  ل ــاودا بینین له ن

تونــدڕەو،  تــری  گرووپــی  له گــه ڵ  فه له ســتین  له نــاو 

له نــاو  ئیســالمی  جیهــادی  بزوتنــه وه ی  به تایبه تیــش 

له گــه ڵ  كردبــوو  به رپــا  شــه ڕێكیان  كــه   فه له ســتین، 

ســه پاندنی  به رپرســیاریه تی  ئــه وه ی  بــێ  ئیرسائیــل 

ــان  ــرن، ی ــتۆ بگ ــه  ئه س ــه زه  ل ــه ر غ ــه وان به س ــڕۆڵ ئ كۆنت

ــن. ــه دی بهێن ــه ل ب ــۆ گ ــك ب ــچ ئامانجێ هی

خســتیه   ئیرسائیــل  ده ریایه كــه ی  گه مارۆیــه   دوای 

ســه ر غــەز زه  و كۆنتڕۆڵكردنــی ســنوره كان لــه  باكــور و 

ــه وه   ــۆ نه مای ــی ب ــچ ده رچه یه ك ــاس هی ــه اڵت، حه م ڕۆژه

ســنوره كانی  به رێگــه ی  ته نیــا  كۆمه كــه كان،  گه یشــتنی 

دورگــه ر  نیچمــه   له گــه ڵ  نه بێــت  به رته ســك  باشــوری 

ــاخ  ــه كانی به قاچ ــر پرۆس ــه  پێش ــرس. چونك ــه  می ــینا ل س

لــه  بــوو  قه ده غــه   شــێوه یه ك  به هه مــوو  بــردن 

په یوه ندیيه كــی  له به رئــه وه ی  موبــاره ك،   ســه رده می 

بــه اڵم  كردبــوو،  دروســت  ئیرسائیــل  له گــه ڵ  باشــیان 

حه مــاس توانــی تونێــل له ژێــر ســنوره كان هه ڵكه نێــت 

و  موبــاره ك  رووخانــی  دوای  میــرس.  خاكــی  بگاتــه   و 

ــرس،  ــه  می ــه اڵت ل ــی ده س ــه  هه ره م ــوان ل ــتنی ئیخ گه یش

په ڕینــه وه  لــه  ســنوره كانی غــه ززه  زۆر ئاســان بــوو.

ورده   ورده   میــرس  ده ســه اڵتدارانی  هه مانكاتــدا،  لــه  

نه ده مــا.  ســینا  دورگــه ی  نیمچــه   به ســه ر  ده ســه اڵتی 

و  بیابانیــه   ناوچه یه كــی  ســینا  دورگــه ی  نیمچــه  

رووبه ره كــه ی ده گاتــه  23.000 میــل چــوار گۆشــه . له الیــه ك 

كه ناڵــی  و  ده وریــداوه   لــه  باشــوور  ســوری  ده ریــای 

ــه ،  ــه وه  به ناوبانگ ــه  ب ــه و ناوچه ی ــاوا. ئ ــیش له رۆژئ سوێس

ناوه ندێكــی  و  هاتــووه   نــاوی  پیــرۆز  كتێبــی  كــه ل ه  

وشــكانی  پردێكــی  وه ك  چونكــه   گرنگیشــه،  ســراتیژی 

ئیرسائیــل  ده دات.  گــرێ  ئاســیا  بــه   ئه فریقیــا  و  وایــه  

دووجــار ده ســتی به ســه ردا گرتــووه ، یه كه مجــار ســاڵی 

دوه میــش  ســوێس،  قه یرانه كــه ی  له ســه رده می   1956

رۆژە .  شــه ش  جه نگــی  له ســه رده می   1967 ســاڵی  لــه  

ــپ  ــه ی كام ــی په یامننام ــی به نده كان ــه  پێ ــاڵی 1979 ب س

ســینای  ئیرسائیــل  كــراوه .  له گه ڵــدا  مامه ڵــه ی  دێڤێــد 

ــو  ــزی نێ ــی ئاشــتی پارێ ــۆ میــرس و هێزه كان ــه وه  ب گه ڕاندن

لــه وێ  ئه مه ریــكا  هێزه كانــی  له نێوشــیاندا  ده وڵه تــی، 

بكــه ن.  ئاگربه ســته كه   چاودێــری  تــا  پێكــرا،  باوه یــان 

له الیه كــی تریشــه وه ، ســینا بــاره گای هــۆزه  به ده ویــه  

ئه وانــه ی  لــه  قاهیــره .  په راوێــز خراوه كانــه   كۆچبــه ره  

ئــه و دۆخــه  پشــێویه ی پــاش شۆڕشــی میرسیــان به كارهێنــا 

ئابــوری  پشــتیوانی  داوای  كــرد.  داوای ســه ربه خۆیان  و 

لــه  حكومــه ت و ڕێــزی زیاتریــان  فراوانریــان ده كــرد 

ئاسایشــی حكومــه ت.  هێزه كانــی  له الیــه ن  لێبگیرێــت 

ــۆ  ــزراو ب ــووه  حه شــارگه یه كی پارێ ــینا بب ــه م شــێوه یه ، س ب

توندڕە وه كانــی بــه  جۆرێــك لــه  جــۆره كان به نــد بــوون بــه  

ئه لقاعیــده . ڕێكخــراوی 
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