پرۆژهی كتێب ه سیاسیه تاز ه وهرگێڕدراوهكانی
دهزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینهوه
دهزگای ئایدیــا بــۆ فكــرو لێكۆڵێنــهو ه چهنــد كتێبێكــی دانســقهی نوێــی
بهچاپگهیانــدووه ،كــ ه باســی مێژوویهكــی نزیكــی سیاســهتی ویالیهتــ ه
یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا دهكــهن لــ ه بهڕێوهبردنــی قهیرانــ ه
نێودهوڵهتییــهكان و كاریگــهری نوانــدن لهســهر دهوڵهتــان و ڕژێمــهكان لــ ه
ڕوانگــهی پارێزگاریكــردن لــ ه بهرژهوهندییــ ه بااڵكانــی ئهمهریــكاوه .لێــرهدا
كهمێــك بــ ه كورتــی ههوڵمانــداو ه باســی نــاوهرۆك و ڕووداو ه مێژوویــی،
سیاســی ،دیپلۆماســی و ســهربازییهكان بكهیــن ،كــ ه نووســهرانی ههریهكــ ه
ل ـهم كتێبان ـ ه ب ـ ه تێروتهس ـهلی باســیان لێــو ه كــردووه ،جگ ـ ه ل ـ ه خســتنهڕووی
ســهركردهكان و كاراكتــهر و ڕۆڵبینــ ه ســهرهكییهكانی ههریــهك لــهو واڵتانــهی
كراونهتــ ه بابهتــی ســهرهكی كتێبــهكان ،كــ ه لــ ه ئاینــدهی نزیكــدا بــهم
ناونیشــانانهی خــوارهو ه چــاپ و باڵودهكرێنــهوه.
 .1ئهمهریكا چۆن دۆستهكانی دهفرۆشێت.
 .2هاوای تا عێراق؛ سەدەیەک ڕووخاندنی حكومەتەكان لەالیەن ئەمەریکاوە.
 .3یاداشتهكانی هیالری كلینتۆن «بژارده قورسهكان».

ئهمهریكا چۆن دۆستهكانی دهفرۆشێت؟
ستراتیژی ستهمی ئهمهریكا ل ه مێژوودا
هیچ دۆستایهتیهك بهردهوام نابێت ،هیچ
هاوپهیمانێتیهك تا سهر نابێت

مجدی كامل

وهرگێڕانی

سابیر عهبدوڵاڵ كهریم
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بێگومان هیچ دۆستایهتیهك لهگهڵ ههر كهسێكدا بهردهوام
نابێت ،هیچ وهفادارییهك بۆ ههر كهسێك بهردهوام نابێت..
ئهمهی ه لۆژیكی سیاسی ئهمهریكا ل ه مامهڵهكردنی لهگهڵ
ڕژێم ه دهسهاڵتدارهكان ل ه ههر كات و شوێنێك .ئهم لۆژیكی
غهدركردنهش هیچ كهسێك ههاڵوێرد ناكات ،چونك ه تیایدا
جێگهی هیچ هاوپهیمانێك یان درستێك نابێتهوه .ههمووان
وهكیهكن ،تاك ه پێوهر ب ه تهنها بهرژهوهندییه .لهم لۆژیكهی
مجدی كامل
ئهمهریكادا هیچ شوێنێك بۆ ئاكار یان (ئهخالق) بوونی نییه،
ههروهها هیچ شوێنێك بۆ مافهكانی دۆستایهتی بوونی نییه،
ل ه كۆتاییدا هیچ پاداشتێك بۆ دۆست یان هاوپهیمان نییه ،ك ه خۆی ل ه پێناو «مام ه
سام»دا دهفهوتێنێت ،ههروهك هیچ شوێنێك بۆ مافهكانی مرۆڤ یان ههر دهستهواژهو
دهربڕینی تر نییه ،كه واتایهكی پهیوهندیدار ب ه «مرۆڤایهتی» ببهخشێت.
سهیر ئهوهیه ،ك ه سهرهڕای دوورو درێژی ویالیهته یهكگرتووهكانی ئهمهریكا ل ه
بواری ناپاكی كردن لهگهڵ دۆستهكانی و هاوپهیمانهكان ه دهسهاڵتدارهكانیدا،
ههروهها دهستبهرداربوون لێیان ل ه دوای تهواوبوونی هێزو توانایان ب ه ههڵسانیان
ب ه ڕۆڵهكانیان ،یاخود كهمبوونهوهی هێزو پێگهیان لهبهردهم هێز ه ئۆپۆزسیۆنهكاندا،
یان دهركهوتنی ئهڵتهرناتیڤێك ،ك ه بتوانێت خزمهتێكی زیاتر پێشكهش بكات ،یان
ل ه كاتێكدا ك ه هێزی ئهڵتهرناتیڤ ل ه ڕووی پێگهی جهماوهرییهوه «ههڵبژاردن »
بهسهرییاندا زاڵ دهبێت ،بۆیه ل ه بهرژهوهندی هێزێكی تری ئهڵتهرناتیڤدا پشت
لهوان دهكات .ئهوهی بهمدواییان ه ل ه پاكستان ل ه بهرامبهر ژهنراڵ پهرویز موشهڕهف)
ڕوویدا ،كاتێك ئهمهریكا ب ه شێوهیهكی بێبهزهییان ه دهستبهرداری بوو ،دوایین
زنجیرهی ه ل ه زنجیرهكانی ناپاكی ئهمهریكا لهگهڵ دۆست و هاوپهیمانهكانیدا.

دهستپێك
بهرگــی ژمارهكانــی گۆڤــاری «تایــم»ی ئهمهریكــی
گهواهــی ئــهو پشــت تێكــردن و تڕوكردنانــه دهدات.
دهبینــی ك ـه وێن ـهو بابهتــی فهرمانــڕهوای س ـهر بهرگــی
گۆڤارهكــ ه زۆر لــه یهكــری جیــاوازن ،كاتێــك لهبــهر
چــاوی واشــنتۆن ببــووه فریشــته ،ب ـهاڵم وێنهك ـهی س ـهر
بهرگهكــه زۆر جیــاوازه لهوهیــر كاتێــك دهگۆڕدرێــت
بــۆ شــهیتان .لــهم كتێبــهدا بهدواداچــوون و باســی بــۆ
ئهزموونــی ســهرۆكی پێشــووی پاكســتان (پهروێــز
موشــهڕەف) و ئهزموونهكانــی شــای ئێــران (محهمــهد
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ڕەزا پههل ـهوی) ،س ـهرۆكی پێشــووتری فلیپیــن (فردینانــد
ماركــۆس) ،ســهرۆكی پێشــووتری پهنهمــا (مانوێــل
نۆرێــگا) ،س ـهرۆكی پێشــووتری عێ ـراق (س ـهدام حســێن)،
ســهرۆكی پێشــووتری جۆرجیــا (ئیــدواردد شــیڤهرنادزه)،
ســهرۆكی پێشــووتری ئهندهنوســیا (ســوهارتۆ)،
دیكتاتــۆری چیللــی (پینۆشــیه) ،ســهرۆكی پێشــووتری
كوبــا (پاتێســتا) ،ســهرۆكی پێشــووتری كۆنگــۆ (مۆبۆتــۆ
سیسیســیكۆ) ،ســهرۆك وهزیرانــی پێشــووی پاكســتان
(بێنازیــر بۆتــۆ) ،ســهرۆكی پێشــووتری هاییتــی (جــان
ئهرســتید) ،ســهرۆكی پێشــووتری قرغیزســتان (عهســكهر
ئاكاییــف) و چهندانــی تریــش ل ـهو س ـهركردانه دهكهیــن.
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شهقازللهیهك ههمووان پێشبینیان
دهكرد ،تهنها خۆی نهبێت!

پهروێــز موشــهڕەف منوونــهی كهســێكی خزمهتــكارو
گوێڕایــهڵ بــوو ،ئهمهریــكا فهرمانــی پێدهكــرد ئهویــش
گوێڕایهڵــی بــوو ،داوای لێكــرا دهروازهكانــی واڵتهكــهی
لهبــهردهم پیاوانــی ههواڵگــری و ســهربازهكانی
ئهمهریــكادا بكاتــهوه و كــردی ،داوای لێكدهكــرا هــهر
كهســێك ڕادهســت بــكات ،كـه بـهالی ئهمهریــكاوه گرنــگ
بــوو ،تهنانــهت ئهگــهر گومانلێكراویــش بێــت ،ئهوهشــی
كــرد .ئهمهریــكا فهرمانــی پێكــرد بــه گهرمــی دهســت
بخاتــه ناودهســتی ئارێــل شــارۆن ،كــردی .پهیوهنــدی
موشــهڕهف بــه ئهمهریــكاوه وهك پاشــكۆیهكی
الواز ههمــوو جوواڵنهوهكانــی هاوپهیامنهكانــی و
ئۆپۆزســیۆنی ل ـ ه واڵتهكهیــدا تــووڕە كــرد ،ب ـهاڵم گرنگــی
پێنــهدان .كاتێــك ئاپــۆرای گهلهكــهی تهنگهتاوییــان
كــردو ههســتی كــرد ســوپا بهرگــری لێنــاكات ،بڕیاریــدا
دهســتلهكار بكێشــێتهوه .موشــهڕەف گــرهوی لهســهر
پشــتیوانی ئهمهریكییــهكان لــه خــۆی كــرد ،چاوهڕێــی
دهكــرد پاداشــت بكرێــت ،بــڕوای وابــوو واشــنتۆن لــه
ئامێــزی بگرێــت و پارێــزگاری لێبــكات .هیــوای دهخواســت
لــهالی ئهمهریكییــهكان پشــت و پهناگــهی بــۆ
دهســتهبهر بكرێــت دوایئ ـهوهی ماوهیهكــی دوورو درێــژ
خزمهتــی كــردن ،كاتێــك لــه ترۆپكــی دهســهاڵتدا بــوو،
بــهاڵم ئــهوهی ڕوویــدا وهشــاندنی زللهیهكــی ئهمهریــكا
بــوو لــه دهمووچــاوی ،كــه بهپێــی قاعیــد ه ههمــووان
پێشــبینیان دهكــرد ،تهنهــا خــۆی نهبێــت.
پهروێــز موشـهڕەف پاكســتانی كــرده باخچـهی پشــتهوه بۆ
ئاژانســی ههواڵگــری ئهمهریــكاو شــهڕە سهرشــێتانهكهی
لــه دژی تیرۆریــزم ،بــۆ ئــهوهی واڵتهكــهی خۆشــبهخت
نهبێــت ب ـه س ـهقامگیری سیاســی و ت ـهواوی ئازادییهك ـهی
لــه بڕیاردانــی چارهنووسســازدا لهدهســتبدات ،بــه
تایبهتــی ســهبارهت بــه كاروبارهكانــی ناوخــۆ یــان ئــهو

بڕیارانــهی پهیوهندییــان بــه دراوســێكانیهوه ههیــه،
هندســتان و ئهفغانســتان بــه شــێوهیهكی تایبهتــی،
دوایئــهوهی بــه گشــتی گــرهوی لهســهر سیاســهتی
گهمژانــهی جــۆرج بــوش كــرد ،كــه لــه دژی عــهرهب و
موســوڵامنان بــوو .س ـهرۆكی پێشــووی پاكســتان  9ســاڵی
بــه جــۆش و خرۆشــی كوێرانــه لــه خومهتــی دهوڵهتــی
«مام ـه ســام»دا بهس ـهر بــرد ،خــۆی كــرده دژی خواســتی
زۆرینــهی هــهرهزۆری ڕۆڵهكانــی گهلهكــهی .موشــهڕف
بــووه ســهری ڕمێكــی ژەهــراوی لــه دژی دهوڵهتــان و
گهالنــی موســوڵامن ،بــۆ منوونــه وهك ئهفغانســتان ،كــه
لــه ڕابــردوودا هیــچ ملمالنــێ و ناحهزیهكــی لهگــهڵ
پاكســتان نهبــوو ،یــان هیــچ جــۆر ه چاوتێبڕینێكــی لــهو
واڵتــهدا نهبــوو.
لــ ه كۆتاییــدا ســهرۆكی پاكســتان بــه شــێوهیهكی
شــهرمهێنانه دهســتی لهكاركێشــایهوه ،دوایئــهوهی
ههمــوو پاكســتان لــه دژی بــوو ،هیــچ ڕێگهیهكــی
لهبهردهمــدا نهمــاو كۆتایــی بــه ڕۆڵــی هــات و
ئهمهریكییــهكان پشــتیان تێكــرد ،چونكــه بــهالی
ئهوانــهوه وهك ههمیشــه ئهوانــهی ههمــان ڕۆڵــی
موش ـهڕەف دهگێــڕن ،هیــچ نیــن تهنهــا ئامرازێــك نهبێــت،
ك ـه بــۆ ی ـهك جــار ب ـهكاری دههێنــن ،وهك الی خۆشــان
دهوترێــت «دهنكــ ه شــقارته« تهنهــا بــۆ یــهك جــار
بهكاردههێرنێــت و دهســووتێت ،ئهویــش بهكارهێــراو
ســووتاو كۆتایــی پێهــات!.
پهروێــز موشــهڕەف دهســهاڵتی پاكســتانی جێهێشــت،
دوای ئــهوهی گهیشــته ئــهو بڕوایــهی ،كــه هاوپهیامنــه
ئهمهریكییــهكان دهســتبهرداری بــوون و پشــتیان تێكــرد،
ئهگــهر وا نهبوایــا بیریشــی لــه دهســتلهكار كێشــانهوه
نهدهكــرد ،بهڵكــو پالنــی دادهڕشــت بــۆ ئــهوهی تــا
ســااڵنێكی زۆری داهاتــوو حوكمــی پاكســتان بــكات.
لێــرهدا تێبینیهكــی گرنــگ ههیــه ،كــه پشــت تێكــردن
مـهرج نییـه لـ ه مــاوهی ســاڵێك یــان دوو ســاڵدا ڕووبــدات،
بهڵكــو پشــت تێكردنــی ترســێنهر لــه دوای چهندیــن
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دهیــه لــه هاوپهیامنێتــی و دۆســتایهتی دهبێــت.
زۆربــهی چاودێــران كۆكــن لهســهر ئــهوهی كــه
ههڵبژاردنــی پهرلهمانــی ســاڵی  2008بــوو كۆتایــی بــه
دهســهاڵتی موشــهڕەف هێنــا ،چونكــه ئــهو ههڵبژاردنــه
وهك ڕاپرســیهك وابــوو بــۆ ڕهتكردن ـهوهی سیاس ـهتهكانی
بــه تهواوهتــی ،چونكــه زۆربــهی ســهركرده سیاســییه
پشــتیوانهكانی موشــهڕهف لــه گۆڕهپانــی سیاســی
دهرچــوون دوای ئــهوهی كــه ســهركهوتوو نهبــوون
لــه بهدهســتهێنانی كروســی لهنــاو پهرلهمــان،
لــهو كاتهشــهوه ناچــار كــران پێكهوهژیــان لهگــهڵ
حكومهتــی پێكهێــراو لــه هاوپهیامنــی ئۆپۆزســیۆنی
پێشــوودا ههڵببژێــرن .ههروههــا ههڵكشــانێك ههبــوو
ل ـه بهرهنگاربوون ـهوهی سیاســی ل ـه نێــوان موش ـهڕهف و
حزبــه ئیســامییهكانی ئۆپۆزســیۆن لــه دوای داخســتنی
قوتابخانــ ه دینییــهكان و قهیرانــی موگهوتــی ســوور

و بهردهوامبوونــی هاوپهیامنــی لهگــهڵ واشــنتۆن
لــ ه چوارچێــوهی شــهڕی دژی بــه تیرۆریــزم ،ئهمــهش
لــه ئهنجامــدا پێكــهوه زیانــی گــهورهی بــه ڕیــزی
مهدهنییــهكان و هێــزه ســهربازییهكانی پاكســتان
گهیانــد ،بهڵكــو ل ـه ســایهی ئ ـهو دۆخ ـهدا بزووتن ـهوهی
تاڵیبانــی پاكســتان لهس ـهر شــێوازی تاڵیبانــی ئهفغانســتان
دروســتبوو .گۆڕانكارییهكانــی پێشــوو وایكــرد ســوپای
پاكســتان هۆشــیار بێــت بــهوهی ،كــه مهســهلهكان لــه
دهســتی موشــهڕەف دهرچــووهو بهردهوامبوونیشــی
ههڕهشــهیه بــۆ ســهر یهكپارچهیــی خاكــی واڵت و
دهچێت ـ ه خزمهتــی هندســتان ،ك ـه خراپرتیــن دوژمنهكانــی
پاكســتانه ،س ـهرهڕای ئ ـهوهی ك ـه ئیــدارهی ئهمهریــكا ب ـه
درێژایــی ســاڵهكانی مان ـهوهی موش ـهڕەف وهك س ـهرۆكی
دهوڵــهت پشــوودرێژ بــوو.
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ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا خاوەنــی بەهێزتریــن
پەیوەنــدی س ـراتیژی بــوو لەگــەڵ ئێرانــی س ـهردهم شــا،
بــەاڵم لــە دوای دەرچوونــی شــا محەمــەد ڕەزا پەهلــەوی
لــە ئێ ـران ڕازی نەبــوو پێشــوازی لێبــكات ،لەبــەر چەنــد
هۆكارێــك كــە دەوتــرا «زیــان بــە ئاسایشــی نەتەوەیــی
ئەمەریــكا دەگەیەنێــت» .ئەمەریــكا دۆســتی هەمیشــەیی
و دوژمنــی هەمیشــەیی نییــە ،بەڵكــو بەرژەوەنــدی
هەمیشــەیی هەیــە ،بــەاڵم ئیرسائیــل كــە لــە خوۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت نوێنەرایەتــی یەكێــك لــە جەمســەرەكانی
بەرژەوەندخــوازی ئەمەریــكا دەكات لــە دەرەوەی ئــەم
هاوكێشــەدایە لــە پێنــاو هەڵمژینــی هێــز و توانای سیاســی
و ســەربازی و فكــری عەرەبــی – ئیســامیدا.
ســەیر لەوەدایــە ،كــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا
خاوەنــی بەهێزتریــن پەیوەنــدی ســراتیژی بــوو لەگــەڵ
ئێــران ،بــەاڵم لــە دوای دەرچوونــی شــا محەمــەد ڕەزا
پەهلــەوی لــە ئێــران ڕازی نەبــوو پێشــوازی لێبــكات،
لەبــەر چەنــد هۆكارێــك كــە دەوت ـرا «زیــان بــە ئاسایشــی
نەتەوەیــی ئەمەریــكا دەگەیەنێــت» .ئەمەریــكا دۆســتی
هەمیشــەیی و دوژمنــی هەمیشــەیی نییــە ،بەڵكــو
بەرژەوەنــدی هەمیشــەیی هەیــە ،بــەاڵم ئیرسائیــل كــە
لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت نوێنەرایەتــی یەكێــك لــە
جەمســەرەكانی بەرژەوەندخــوازی ئەمەریــكا دەكات
لــە دەرەوەی ئــەم هاوكێشــەدایە لــە پێنــاو هەڵمژینــی
هێــزو توانــای سیاســی و ســەربازی و فكــری عەرەبــی –
ئیســامیدا.
لــه كتێبــی «مــن و شــا» ،كــه بریتییــ ه لــه یاداشــتهكانی
(ئهســهد عهلــهم) ،وهزیــری كۆشــكی پاشــایهتی،
باســی ســاڵهكان یــان مانگهكانــی كۆتایــی دهســهاڵتی
شاههنشــایی «ئاریــا میهــری» ،واتــا پاشــای پاشــاكانی
گـهورهی ئارییـهكان بخوێنـهرهوه .شــای ئێـران لـه دواییــن
ڕۆژەكانــی شــتێكی ســهیر ڕوویــدا ،بــۆ ئــهوهی لــهوه
ئایدیا دیپلۆماتیك

تێبگهیــن كـه ڕوویــدا بیهێنـهره بیــری خــۆت ببینـه ماســی ه
بچووك ـهكان چــی دهك ـهن بــۆ ئ ـهوهی ل ـ ه چنگــی ماســیه
گـهورهكان ههڵبێــن ،ئاوهكـه لێــڵ دهكـهن و لهنــاو لێڵــی و
ناڕوونیــدا خۆیــان بــزر دهكـهن .لـه حاڵهتــی شــای ئێرانــدا،
ماســیه گهورهك ـه ئاوهك ـهی لێــڵ كــرد بــۆ ئ ـهوهی ماســیه
بچووكــهكان نهتوانــن پهناگهیــهك یــان دهرچهیــهك
بــۆ ههاڵتــن لــه دهســت كهڵبــهی ماســیه گهورهكــه
نهدۆزنــهوه ،ئــهو ماســیه گهورهیــهش ئهمهریكایــه!
لهنــاو ئێــران شــڵهژانێك لــه دهســهاڵت و دابڕانێــك
لــه نێــوان گــهل و مهالكانــدا ڕوویــدا ،جگــه لهمــهش
تــهزووی كارهبــاو ئــاو بڕابــوو ،تهنانــهت شــاری (قــوم)،
كــه واڵتــی خومهینــی بــوو ،ڕۆژانێــك بــوو بهدهســت
بڕانــی كارهبــاو ئــاوهوه گیــری خواردبــوو .كێش ـهو گرفــت
ل ـه نێــوان ههمــوو الیهكــدا ههبــوو .دیاترترینــی كێش ـهو
ناكۆكییــهكان ئهمانــه بــوو :كــێ خزمهتــی فڕۆكــهی
ئیمپراتــۆر دهكات؟ هێــزی فڕۆكهوانــی ئیمپراتۆریــی
یــان كۆمپانیــای فڕۆكهوانــی ئێــران؟ نرخــی پــرۆل
بهرزبــۆوه ،پێــش ئــهوهش ســهرۆكی ئهمهریــكا ڕیچــارد
نیكســۆن ڕ ەزامهنــدی نیشــاندا لهس ـهر فرشــتنی فڕۆك ـهی
پێشــكهوتوو بــه ئێــران بــه هــهزاران ملیــۆن دۆالر ،واتــا
بایــی ههمــوو ئــهو پارهیــهی كــه ههیانبــوو.
لــە ســاڵی 1977دا ،زبیگینیــۆ بریژنســكی لەبــەردەم
هەمووانــدا ڕای خــۆی ئاشــكرا كــردو ووتــی :پابەندێتــی بــە
ئیســامەوە قەاڵیەكــە لــە دژی كۆمۆنیســتی .بریژنســكی
لــە دیدارێكیــدا لەگــەڵ ڕۆژنامــەی (نیویــۆرك تایمــز) لــە
دوای بەرپابوونــی شۆڕشــی ئێــران ڕایگەیانــد« :واشــنتۆن
پێشــوازی لــەو هێــزە ئیســامیە دەكات ،كە لــە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاســت ســەریهەڵداوە ،چونكــە ئایدۆلۆژیەتێكــە
ملمالنــێ لەگــەڵ ئــەو هێزانــەدا ناوچــەی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت دەكات ،كــە لەوانەیــە ببنــە پشــتیوانی یەكێتــی
ســۆڤێت».
ئــەوە ســەملێرنا ،كــە كۆمەڵێــك زانیــاری بەردەســت
دەربــارەی رسوشــت و نیازەكانــی خومەینــی بەردەســت
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بــوو ،كتێبەكانــی لەنــاو كتێبخانەكانی ئەمەریكا بەردەســت
بــوون ،زۆرێكیــش لــە توێــژەرە ئەمەریكییــەكان بــە باشــی
شــارەزای تێڕوانیــن و بۆچوونەكانــی بــوون .پرۆفیســۆر
(مارفیــن زۆنــس) لــە زانكــۆی شــیكاگۆی ،گفتووگۆیەكــی
دوورو درێــژی لەگــەڵ خومەینــی ئەنجامــداو لــە دوای
ماوەیەكــی كــورت لــەو دیــدارە ،ووردەكارییەكانــی بــۆ
ژمارەیەكــی زۆر لــە لێپررساوانــی وەزارەتــی دەرەوەی
ئەمەریــكا گواســتەوە .ئــەم مامۆســتای زانكۆیــە ،كــە
ئەندازیــاری شــەڕی ســایكۆلۆژی دژ بــە «شــای ئێـران» بوو
دواجــار خــۆی لــە بەرامبــەری شــا دۆزییــەوە ،لەبــەردەم
كەســێكی توونــد تــا ئاســتێكی زۆر .ســەرەڕای ئەمانــە لــە
دوای نیشــتەجێبوونی خومەینــی لــە ڤێــا بچووكەكــەی لــە
گەڕەكــی «نۆڤــل لــۆ شــاتۆ»ی پاریــس ،ئیــر پەیوەنــدی
لەگــەڵ تەلەفیزیــۆن و ڕاگەیاندنەكانــدا درووســتكرد،
بــەاڵم لــە هەمانكاتــدا بــە بەردەوامــی لەالیــەن دەزگای
هەواڵگــری ناوەنــدی ئەمەریــكاوە چاودێــری دەكـرا ،دوای
ئــەوەی هەواڵگــری ئەمەریــكا ماڵێكــی لــە نزیــك ڤێالكــەی
خومەینــی بەكــرێ گــرت و ئەندامانــی باڵیۆزخانــەی
ئەمەریــكا پەیوەنــدی بەرنامــە داڕێژراوییــان لەگــەڵ
نزیكرتیــن ڕاوێژكارەكانــی خومەینــی وەك (بەنــی ســەدر)
و (ســادق قوتــب زادە) و (ئیرباهیــم یــەزدی) درووســتكرد.

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەحمــەد مەهابــە ،دواییــن كۆنســوڵی میــری لــە ئێـران لە
كتێبــی «ئێـران لــە نێــوان تــاج و عەمامــەدا» ســەبارەت بــە
ڕۆڵــی ئەمەریــكا لــە لەناوبردنــی گەورەتریــن هاوپەیامنــی
واشــنتۆن لــە مێــژووی نــوێ ،نووســیویەتی« :كاتێــك
ئایەتوڵــا خومەینــی لــە مەنفاكــەی دەژی لــە باشــووری
عێــراق لــە نێــوان نەجــەف و كەربــەال لەژێــر ســایەی
پارێــزگاری ڕژێمــی لەناوچــووی عێ ـراق ،منوونــەی ئارامــی
و ئاشــتی و پێكەوەژیــان بــوو تــا ئــەو ئەندازەیــەی،
كــە ڕژێمــی لەناوچــووی عێــراق لەنــاو خەڵوەتگــە
بێدەنگەكەیــدا وازی لێهێنابــوو ،لــە كاتێكــدا كــە ســەدام
حســێن ســەری پیاوانــی شــیعەی عێراقــی دەبــڕی ،كــە دژی
ڕژێمەكــەی بــوون .ئێرانــی شــا لــە ســەرەتای ســاڵی 1979
خۆپیشــاندانی بەهێــز دایگــرت لەالیــەن هەمــوو هێــزو
الیەنەكانــی ئێرانــەوە لــە فــارس ،كــورد ،ئازەرییــەكان،
توركامنــەكان ،بلــوچ ،عــەرەب و ئەرمەنــەكان .ڕژێمــی
شاهەنشــا فشــاری خســتبووە ســەر ڕژێمــی پێشــووی
عێــراق بــۆ دەرپەڕاندنــی ئایەتوڵــا خومەینــی لــە
عێ ـراق ،چونكــە ڕژێمــی شاهەنشــا پەیوەندییەكــی باشــی
هەبــوو لەگــەڵ ڕژێمــی بەعســی عێ ـراق لــە چوارچێــوەی
ڕێككەوتننامــەی جەزائیــری ســاڵی  ،1975كــە بــە هۆیــەوە
شۆڕشــی كــورد هەرەســی هێنــا ،كــە لــە ســاڵی  1961تــا

149

شا محهمهد پههلهوی و سەدام حسێن

 1975بــە ســەركردایەتی خوالێخۆشــبوو مســتەفا بارزانــی
بــەردەوام بــوو .لــە ســاڵی 1978دا خومەینــی لــە عێ ـراق
دەركــراو بــەرەو فەڕەنســا ڕۆیشــت ،لەوێــوە ئایەتوڵــا
خومەینــی فەرمانیــدەدا بــۆ ڕێكخســتنی خۆپیشــاندنەكان
و لێدانــی تەپڵــی شــەڕ لــە دژی دەســەاڵتی تاكڕەوانــەی
شــا محەمــەد ڕەزا پەهلــەوی.
خومەینــی كاســێتی تۆماركـراوی بــە دەنگــی خــۆی ڕەوانــە
دەكــرد بــە مەبەســتی هاندانــی جەمــاوەری ئێــران بــە
هەمــوو چیــن و توێــژو پێكهاتەو ئاراســتە سیاســییەكانیەوە
بــۆ ئــەوەی شــا لەســەركار البربێــت و ڕژێمەكــەی
بڕووخێرنێــت .خومەینــی ڕێگەیەكــی ســەركەوتووانەی بــۆ
كەمەندكێشــكردنی جەمــاوەری ئێــران بــۆ ژێــر خێوەتــە
دینییەكــەی بەكارهێنــا ،ئەویــش بریتــی بــوو لــە شــێوازی
باوەڕپێهێنــان بــەوەی كــە ئــازادی بەڕێوەیــە .ســەیر
لەوەدایــە ،كــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا
خاوەنــی بەهێزتریــن پەیوەنــدی ســراتیژی بــوو لەگــەڵ
ئێــران ،بــەاڵم لــە دوای دەرچوونــی شــا محەمــەد ڕەزا
پەهلــەوی لــە ئێــران ڕازی نەبــوو پێشــوازی لێبــكات،
لەبــەر چەنــد هۆكارێــك كــە دەوت ـرا «زیــان بــە ئاسایشــی
نەتەوەیــی ئەمەریــكا دەگەیەنێــت» .ئەمەریــكا دۆســتی
هەمیشــەیی و دوژمنــی هەمیشــەیی نییــە ،بەڵكــو

بەرژەوەنــدی هەمیشــەیی هەیــە ،بــەاڵم ئیرسائیــل كــە
لــە خوۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت نوێنەرایەتــی یەكێــك لــە
جەمســەرەكانی بەرژەوەندخــوازی ئەمەریــكا دەكات
لــە دەرەوەی ئــەم هاوكێشــەدایە لــە پێنــاو هەڵمژینــی
هێــزو توانــای سیاســی و ســەربازی و فكــری عەرەبــی –
ئیســامیدا.
بــەالی ئەمەریــكاوە كورســیە سیاســییەكان لــە جیهانــدا
وەكــو كورســی سەرتاشــخانە وایــە ،ئەگــەر موشــەتەریەك
كاری تــەواو بــوو ســەرەی موشــتەریەكی تــر دێــت .ڕۆڵــی
ئەمەریــكا لــە ئێــران بــە ڕوونــی لــە ســاڵی 1953وە
دەســتی پێكــرد ،ئــەوەش لــە دوای دەســتێوەردانی بــۆ
ئامادەســازیكردن بــۆ كودەتایــەك لــە دژی ســەرۆك
وەزیرانــی ئێ ـران (محەمــەد موســەدەق) ،كــە هەســتا بــە
خۆماڵــی كردنــی پیشەســازی نەوتــی ئێ ـران و پچڕاندنــی
پەیوەندییــە سیاســییەكانی نێــوان ئێـران و بەریتانیــای لــەو
ســەردەمەدا ڕاگەیانــد .بــە گەڕانــەوەی شــا بــۆ دەســەاڵت،
پێگــەی ئەمەریــكا لــە ئێ ـران بەهێــز بــوو ،بــەاڵم پێگــەی
هاوتــا بەریتانیەكــەی الواز بــوو .شــای ئێــران پێیوابــوو
حكومەتەكــەی قــەرزاری ویالیەتــە یەكگرتووەكانــە،
لەبــەر ئــەوە پەیوەندییەكانــی نێــوان ئێ ـران – ئەمەریــكا
گەشــەیكرد و پتەوتــر بــوو.
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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شــای ئێــران ببــووه جێــی لۆمــهو مهاڵمــی گهلهكــهی،
كــه لــهو ســهردهمهدا ژمارهیــان  55ملیــۆن كــهس بــوو،
چونكــه ڕۆژگاری شــوومی بــۆ هێنــان .ئــهو لــه دواییــن
ڕۆژهكانیــدا بــوو ،كاتێــك هێشــتا خهریكــی ژیانــی خۆشــی
نــاو كۆشــكهكان ،ڕابــواردن و كهیفخۆشــی ،ڕازاندنــهوهی
مێــزی خوانــی جیهانــی ســهوزو ســوور ،لێخوڕینــی
ئۆتۆمبیلهكانــی (ســپۆرت)ی ئیتالــی بــوو .ئـهو بڕیاریدابــوو
ســامانی نهوتهكــهی بــۆ گهشــهپێدان خــهرج بــكات،
نــهك بــۆ ڕابــواردن ،بڕیــار بــوو داهاتــهكان بــۆ ســوپا
خ ـهرج بــكات لهجیاتــی جاری ـهو كۆشــكهكان ،بڕیــار بــوو
بــۆ پهرهپێــدان و نوێكردنــهوهی كهرتــی كشــتوكاڵ و
پیشهســازی خهرجــی بــكات ،بــۆ ئ ـهوهی ببێت ـه مێــژووی
نێــوان ئیمپراتۆریهتهكــهی و واقیعــی ســهردهمهكه،
بــهاڵم ههســتی كــرد تهخــت و تاراجهكــهی كارتۆنیــهو
هیــچ نوێگهرییهكــی نهكــردووه .تێڕوانینــی ئیمپراتــۆر،
كــه لــه قۆناغــی الوێتیــهوه بــهرهو كامڵبــوون دهچــوو،
هێشــتا لهســهر كاغــهز بــوو ،یــان لهوانهیــ ه هێشــتا
لهنــاو مێشــكی خۆیــدا بووبێــت ،بــهاڵم ئهوانــهی
لهنــاو مێشــكی ئیمپراتــۆردا دهژییــان ،كهســانێك بــوون
لــه دارودهســتهی پههلــهوی یــان بههائییــهكان یــان
كهســانی ســهر بــه ههواڵگــری ئێرانــی ،كــه ڕایهڵــه
ههواڵییهكانیــان دهگهیانــده واشــنتۆن پێــش ئــهوهی
بگهیهنرێتــه بهردهرگاكانــی كۆشــكی ئیمپراتــۆری.
كریســتۆفهر مۆنتایــگ وودهــاوس ،كــه بااڵتریــن
بریــكاری نهێنــی بــوو ل ـه پرۆس ـهی نــارساو ب ـه  Bootل ـه
ســاڵی  1953كاریكــرد بــۆ لهســهركار البردنــی ســهرۆك
وهزیرانــی دیموكراتــی ئێــران (محهمــهد موســهدهق)،
ههمــان ئــهو كهســه بــوو ،كــه یارمهتیــدهر بــوو لــه
ســهركهوتنی شۆڕشــی ئیســامی ئێــران لــه ســاڵی .1979
ئــهوه (وودهــاوس) بــوو ،كــه بــۆ چارهكــه ســهدهیهك
شــای ئێرانــی گهڕانــدهوه ســهر تهختــی پاشــایهتی و
پلــهی «شاههنشــا» واتــا پاشــای پاشــاكان و «ڕووناكــی
ئارییــهكان»ی پێبهخــرا .ئهنجامدانــی كودهتــا بهســهر

ئایدیا دیپلۆماتیك

موســهدهق و گهڕانــهوهی شــا بــۆ ئێــران ،پرۆســهیهك
بــوو بــۆ وهســتاندن و دواخســتنی مێــژوو ،ویالیهتــه
یهكگرتــووهكان خۆماڵــی كردنــی كۆمپانیــای نهوتــی
ئێــران ()AIOCی كــرده بیانوویــهك بــۆ دهســتێوهردانی
ســهربازی و كۆتاییهێنــان بــه حكومهتهكــهی موســهدهق.
لــه ســاڵی 2003دا واتــه لــه دوای  50ســاڵ شــێوازی
بیركردنهوهیــان نهگــۆڕا كاتێــك موحافیــزكاره تــازهكان،
ك ـه حوكمــی ویالیهت ـه یهكگرتــووهكان دهك ـهن ههســتان
ب ـه هێرشــكردنه س ـهر عێ ـراق ل ـه پێنــاو گۆڕینــی ڕژێمــی
سیاســی لــهو واڵتــهدا.
ه ـهر ڕۆژێــك خهڵــك ل ـه خ ـهو ههڵدهســتان نــاوی ئ ـهو
كهســانهیان دهخوێنــدهوه ،ك ـه تۆمهتیــان ئاراســته دهك ـرا،
ئهندامانــی «ســاواك» دهكهوتنــه بهردهســتی تیمهكانــی
كوشــن و لهســێدارهدان ،تهنانــهت نهیانتوانــی ژیانــی
ســهرۆكی دهزگای ســاواك «نیعمهتوڵــا نهرسی»یــش
ڕزگار بك ـهن ،كــه ل ـه ســاڵی  1953فهرمانــی شــای ئێرانــی
بــرد بــۆ موســهدهق ،كــه تیایــدا داوای لێكــرد دهســت
لهكاربكێشــێتهوه ،هــهر نــهرسی بــوو بــه شــێوهیهكی
نهنــی بــه شــێوهیهكی نهێنــی ســهردانهكانی «بــن
گۆریــۆن و گۆڵــدا مائیــرو ئیســحاق ڕابیــن» ی بــۆ تــاران
ڕێكخســت .دواجــار شــا محهمــهد پههلــهوی لــه ســاڵی
 1980لــه قاهیــره كۆچــی دواییكــردو لهنــاو گۆڕێكــی
ئاســایی لــه مزگهوتــی (الرفاعــی) بهخاكســپێردرا.
لێپررساوانــی دهزگا ئهمنییهكانــی دهوڵهتــی ئیســامی
تــازهی ئێــران لــهو بڕوایــهدا بــوو ،كــه ههندێــك لــه
ئهندامانــی حكومهتــی تــازه وهك هاوب ـهش ل ـه ویالیهت ـه
یهكگرتــووهكان دهڕوانــن ،نــهك وهك شــهیتانی گــهوره
وهك لــه خۆپیشــاندانهكانی سهرشــهقام ئامــاژەی بــۆ
دهكــرا.
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سهدام حسێن
«زۆر سهیره ،ئهمڕۆ چهند ل ه
دوێنێ دهچێت»!

ســهدام حســێن ،ســهرۆكی كۆچكــردووی عێــراق زۆر
خزمهتــی ئهمهریكییهكانــی كــرد ،بــۆ ئــهوهی بیكهنــه
پاســهوانی كهنــداوو شــوێنی شــای لهســهركار البــراوی
ئێــران بگرێتــهوه ،بــهاڵم ســهدام یهكێكــی تــر بــوو لــهو
ســهركردانهی ئهمهریــكا ســتهمی لێكــردن و ڕیســوای
كــردن ،بــ ه دڵنیاییشــهوه دواییــن ســهركردهش نابێــت.
واشــنتۆن ســهدامی ههڵنــا بــهرهو شــهڕێكی بێپاســاو
لهگــهڵ ئێرانــی دراوســێی عێــراق ،ههروههــا باڵیــۆزی
ئهمهریــكا (ئیربیــل گالســبی) تیشــكی ســهوزی پێــدا بــۆ
پهالماردانــی كوێــت ،پاشــان ئهمهریــكا دواییــن شـهڕی بــۆ
سـهر عێـراق بهرپــا كــرد بـه پاســاوێكی بێبنهمــا لـه پێنــاو
داچۆڕاندنــی ســامانی واڵتهكــهی ،ههڵوهشــاندنهوهی،
چۆكپێدادانــی س ـهدام و دادگاییكردنــی و لهســێدارهدانی.
بــهم شــێوهیه ئهمهریكییــهكان پشــتیان كــرده ســهدام
دوای ئــهوهی پشــتیوانی كودهتاكهیــان كــرد بهســهر
دهســهاڵت لــه عێــراق و پشــتی ڕژێمهكهیــان گــرت،
بهڵكــو چهكــی كیمیاویــی قهدهغهكراوییــان لهســهر
ئاســتی نێودهوڵهتــی پێــدا .الی ك ـهس شــاراوه نیی ـه ،ك ـه
سیاســهتی ئهمهریــكا ڕژێمــی دیكتاتۆریــی ســهدامی
درووســتكردو پشــتیوانی لێكــرد ،چونكــه بێدهنــگ
بــوو لــه بهرامبــهر كاره تیرۆریســتییهكانی و شــهڕە
دوژمنكارییهكانــی پێــش ئــهوهی لێــی ههڵبگهڕێتــهوه
و بڕیــار لهســهر لهناوبردنــی دهســهاڵتهكهی و ڕشــتنی
خوێنــی خــۆی و گهلهكــهی بــدات و ســامانهكهی
ببــات لــه چوارچێــوهی ســراتیژێكی تــازه ،كــه بــه
هــاوكاری لهگــهڵ ئیرسائیلــی هاوپهیامنیــدا دایانڕشــت
و ســهدام هیــچ ڕۆڵێكــی تیایــدا نهبــوو ،بهڵكــو بــۆی
ببــووه ڕێگــرو پێویســتبوو دامباڵرێــت .ئهمهریكییــهكان
بهوپــهڕی لێزانــی و فێڵبازییــهوه ســهدامیان بهكارهێنــا،
چونكــه ســهدام دهستهڕاســتی ئهمهریــكا بــوو بــۆ

بچووككردنــهوهی شۆڕشــی ئیســامی لــه ئێــران .ســهدام
كــه لهپێــش شــهڕی كوێــت مۆڵهتــی لــه باڵیــۆزی
ئهمهریــكا وهرگــرت ،باڵیۆزهكــه پێــی خۆشــحاڵ بــوو
ئینجــا تیشــكی ســهوزی پێــدا .ســهدام بــوو یهكهمجــار
لــه مێــژوودا ســوپای ئهمهریــكای هێنایــه ناوچهكــه بــۆ
ئ ـهوهی س ـهربازهكانی ل ـه كوێــت دهربــكات ،س ـهدام بــوو
ههڕەشــهی لــه ههمــوو دراوســێكانی كــردو هانیــدان
هانــا بــۆ ئهمهریــكا ببــهن ،ئهنجامهكهشــی ئهوهبــوو
خۆرههاڵتــی ناو هڕاســت بــووه گۆڕەپانــی جــرت و فرتــی
ئهمهریكییــهكان .ئــهو لێپــررساوه ئهمهریكییــه ڕاســتی
كــرد ،كــه ووتــی« :ســهركهوتنی ئیرسائیــل پشــت بــه
ژیریهكــهی نابهســتێت ،بهڵكــو پشــت بــه گهمژەیــی
دوژمنهكانــی دهبهســتێت!».
ســهدام حســێن ،ســهرۆكی كۆچكــردووی عێــراق زۆر
خزمهتــی ئهمهریكییهكانــی كــرد ،بــۆ ئــهوهی بیكهنــه
پاســهوانی كهنــداوو شــوێنی شــای لهســهركار البــراوی
ئێــران بگرێتــهوه ،بــهاڵم ســهدام یهكێكــی تــر بــوو لــهو
ســهركردانهی ئهمهریــكا ســتهمی لێكــردن و ڕیســوای
كــردن ،بــ ه دڵنیاییشــهوه دواییــن ســهركردهش نابێــت.
واشــنتۆن ســهدامی ههڵنــا بــهرهو شــهڕێكی بێپاســاو
لهگــهڵ ئێرانــی دراوســێی عێــراق ،ههروههــا باڵیــۆزی
ئهمهریــكا (ئیربیــل گالســبی) تیشــكی ســهوزی پێــدا بــۆ
پهالماردانــی كوێــت ،پاشــان ئهمهریــكا دواییــن شـهڕی بــۆ
سـهر عێـراق بهرپــا كــرد بـه پاســاوێكی بێبنهمــا لـه پێنــاو
داچۆڕاندنــی ســامانی واڵتهكــهی ،ههڵوهشــاندنهوهی،
چۆكپێدادانــی س ـهدام و دادگاییكردنــی و لهســێدارهدانی.
ئـهوێ ڕۆژێ كـه ئۆپۆزســیۆنی عێـراق به بهرزتریــن دهنگی
هــاواری دهكــرد ،لــه ههوڵێكــدا بــۆ ئاگاداركردنــهوهی
جیهــان لــه ڕێگــهی دهنــگ و وێنــهو دۆكیۆمێنــت و
گهواهیدانــی ڕزگاربــوون لــه كۆمهڵكوژییهكانــی
ههڵهبجــه و ئهنفــال ،بــۆ نیشــاندانی ســالیۆم و
تاوانهكانــی دهرچــووان لــه ژێرزهمینــه نهێنییهكانــی
ڕژێــم و گهواهیدانــی زینــدووی ئهوانــهی لــه ســتهمی
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شەڕی ئێران  -عێراق

ئــهو ڕژێمــه یاخیبــوون ،لــه پــاڵ قوربانیانــی ڕاپهڕینــی
میللــی ســاڵی 1991ی ســهدهی ڕابــردوو ،لهگــهڵ ئــهو
ژمــاره زۆرهی شــههیدانی بارزانییــهكان و بنهماڵــهی
(الحكیــم)دا ،ههمــوو ئهمانــه كهڵكــی نهبــوو بــۆ
جیهانــی ئــازاد ،كــه بهوپــهڕی جددیهتــهوه مامهڵــهی
لهگــهڵ ســهدام حســێن دهكــرد .تهنانــهت خــودی
ئهمهریــكای دایــك ،پارێــزهری یهكهمــی ڕژێمهكــهی
هیــچ باكــی بــهو ڕووداوانــه نهبــوو ،تــا ئــهو كاتــه
نهبێــت ،كــه بڕیاریــدا پاكتــاوی بــكات و لێــی گــهڕا تــا
دهســتدرێژی بكاتــه ســهر یهكێــك لــه هاوپهیامنهكانــی
«كوێــت» ،ههروههــا بــه جــددی ببــووه ههڕهشــه
لهس ـهر ئ ـهو كێڵگ ـه نهوتییان ـهی ،ك ـه ل ـه ســاڵی  1990ل ـه
كوێــت داگیــری كــردن .ل ـه كاتــی ش ـهڕی عێ ـراق و ئێ ـران
بهپێــی دانپێدانانــی وهفیــق ســامهڕایی ،ك ـه یهكێــك بــوو
لــه كۆڵهكهكانــی دهســهاڵتی داپڵۆســێنهری ســهدام ،بــه
تایبهتــی لـه شـهڕی دژ بـه ئێـران ،تیمێكــی تـهواوی سـهر
بــه ئاژانســی ههواڵگــری ئهمهریــكا ( )CIAلــه بهغــدا
بــوون.
لەبــەر ئــەوە ســەیر نییــە حزبــی بەعــس دووبــارە گەڕایەوە
بــۆ دەســەاڵت و ڕۆژی  30تەمــوزی ســاڵی  1968بەڕەكــەی
لەژێــر پێــی هاوبەشــەكانی لــە بــەرەی نایــف  -الــداودی
ئایدیا دیپلۆماتیك

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  30تەمــوزی  1968لەپشــت
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
عــارف بەســەر بەعســییەكاندا لــە 18ی ئەیلولــی ســاڵی
 1963ماڵــی هاوڕێكانــی نیشــانی پیاوانــی ئەمــن دەدا،
خــودی ســەدام حســێن بــوو.
ئاژانســی هەواڵگــری ئەمەریــكا هەوڵیــدا بــۆ ئــەوەی
ســەدام حســێن لــە دوای كۆچكردنــی شــای ئێــران
بكاتــە پیــاوی بەهێــزی خــۆی لــە ناوچەكــەو ڕووخانــی
دەســەاڵتەكەی لەســەر دەســتی پیاوانــی دیینــی تونــدڕەو
لــە ئێ ـران بــە ســەركردایەتی خومەینــی ،لەبــەر ئــەوە بــە
خــۆی و هاپەیامنەكانــی لــە ناوچەكــە ،واتــە دەوڵەتانــی
كەنــدا بــە هەمــوو هێزییانــەوە كەوتنــە پشــتیوانی و
یارمەتیدانــی ڕژێمــی ســەدام حســێن لــە ڕووی مــاددی و
مەعنــەوی و ڕاگەیاندنــەوە بــۆ ئــەوەی شــەڕەكە لــە دژی
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ئێــران نەدڕێنێــت و ســەركەوتوو بێــت .خۆماڵیكردنــی
نــەوت لــە عێــراق و زیادبوونــی نرخــی نــەوت لــە
ئهمهریــكا بــوو ڕژێمــی لهناوچــووی درووســتكردو بــه
ههمــوو شــێوازو ڕێگهیــهك پشــتیوانی لێكــرد ،هــهر
ئهمهریــكاش بــوو ل ـه كۆتاییــدا ڕووخانــدی ،وهك ههمــوو
ئهزموونهكانــی تــری ئهمهریــكا لهگــهڵ ڕژێمــه
تۆتالیتــاری و ســتهمكارهكانی تــر ،كــه خــۆی درووســتی
كــردن و پشــتیوانی لێكــردن ،پاشــان كــهی ویســتبێتی
ڕووخاندوونــی كاتێــك بهرژهوهندییهكانــی لهگهڵیانــدا
كۆتایــی پێهاتــووه ،یــان ئابڕوچوونهكانیــان ئاشــكرا بــووه
ب ـه جۆرێــك هیــچ ڕێگهی ـهك بــۆ داپۆشــینی تاوانهكانیــان
نهماوهتــهوه.
لێپررساوێكــی گ ـهوره ل ـه ئاژانســی ههواڵگــری ئهمهریــكا
( )CIAلـه كتێبێكــدا ،كـه بهمدواییـه دهرچــووه ،ئاشــكرای
كــردووه ،كــه ههواڵگــری ئهمهریــكا ( )CIAبــوو ڕۆڵــی
ســهرهكی بینیــو ه لــه ڕێكخســن و داڕشــتنی پالنــی ئــهو
كودهتایــهی حزبــی بهعــس لــه ســاڵی  1963لــه دژی
عهبدولكهریــم قاســم كــردی و بــووه هــۆی ڕووخاندنــی
خــۆی و ڕژێمهكهشــی ،دواتریــش ســهردهمی دهســهاڵتی
ســهدام حســێن و حزبــی بهعــس دهســتی پێكــرد .ئــهم
نهێنی ـه گرنگ ـ ه لهالی ـهن (جێمــس كریشــفیڵد) ،لێپــررساوی
كارو چاالكییهكانــی دهزگای ههواڵگــری ئهمهریــكا
لــه خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت لــه ســهرهتای دهیــهی
نهوهدهكانــدا ئاشــكرا كــرا.
جــۆرج تینــت ،بهڕێوهبــهری پێشــووی ئاژانســی
ههواڵگــری ئهمهریــكا ( )CIAلــه یاداشــتهكانیدا
بــه ناونیشــانی «لهنــاو جهرگــهی گهردهلــوول»دا
ئاشــكرای كــردووه ،كــه چــۆن ئیــدارهی ســهرۆك بــوش
ل ـه پێــش ڕاگهیاندنــی ش ـهڕ ل ـه دژی عێ ـراق ل ـ ه ڕێگ ـهی
ئاژانســهكانی و بهكرێگیراوهكانیــهوه كاتێــك تیمهكانــی
 CIAل ـه عێ ـراق بــوون ههوڵیــدا س ـهرۆكی كۆچكــردووی
عێــراق (ســهدام حســێن) تیــرۆر بــكات» .لــهو بهشــهی
تایبهتــه بــه ســهدام حســێن لــه یاداشــتهكانی ،تینیــت

بۆمــان باســدهكات ،كــه (ئهلشــههوانی) فهرمانــدهی
هێــزه تایبهتییهكانــی ســهدام بهكرێگیــراوی ئهمهریــكا
بــوو ،خــودی تینیــت بــه نهێنــی لهنــاو خێمهكانــی
 CIAلــه بیابانــی عێــراق لهپێــش چهنــد مانگێــك لــه
دهســتپێكردنی پهالماردانــی عێــراق چاوپێكهوتنــی
لهگهڵیــدا كــردووه.
لــه 9ی نیســانی ســاڵی  2003هــاوكات لهگــهڵ چوونــه
نــاوهوهی ئهمهریكییــهكان بــۆ بهغــداد ڕژێمــی ســهدام
حســێن ڕووخــا ،كــه تــا دواییــن ڕۆژی دهســهاڵتهكهی
دهیگــوت «لــه پێنــاوی گهلــی عێراقــدا خــۆی دهكاتــه
قوربانــی و دهیهوێــت وهك شــههیدێك مبرێــت».
بهغــداد تهســلیم بــوو ،ســهدامیش بهبــێ تهقاندنــی
ی ـهك فیش ـهك یــان بهرهنگاریكــردن ڕایكــرد ،ههرچهنــده
بهڵێنــی بــه عێراقییــهكان دابــوو «لهنــاو واڵتهكهمــدا
دهمــرم و پارێــزگاری لــهو شــهرهفمهندییه دهكــهم ،كــه
لــه گهلهكهمانــهوه پێامنــدراوه« .ســهدام حســێن خــۆی
شــاردهوه ،لــه كاتێكــدا پهیكهرهكانــی ڕووخێــران و
وێنهكانــی دڕێــران یــان ســووتێرنان .لــه دوای  3مانــگ
ه ـهردوو كوڕهك ـهی (عــودهی و قوس ـهی) ،ك ـه كۆپیهكــی
دووبــارهی جــهورو ســتهمی خــۆی بــوو بــه گوللــهی
هێزهكانــی ئهمهریــكا كــوژران ،بــهاڵم هاوســهرهكهی
و كچهكانــی بــهرهو دهرهوهی عێــراق ههاڵتــن .ســهدام
حســێن ،كــه وێنــهو دیمهنــه شــهرمهێنهكانی لــه كاتــی
دهســتگیركردنی لــه ههمــوو جیهــان باڵوكرانــهوه ،لهنــاو
زیندانێكــی ئهمهریكــی لــه نزیــك فڕۆكهخانــهی
نێودهوڵهتــی بهغــداد دان ـرا .ل ـهو دادگای ـهدا ،ك ـه س ـهدام
حســێن لهســهر پرســی دوجهیــل لهبهردهمیــدا وهســتا،
ب ـه شــێوهیهك خــۆی نیشــاندهدا وهكئ ـهوهی هیــچ شــتێك
لــه رسوشــته لوتبهرزییهكــهی نهگۆڕابێــت .لــه كاتــی
ئامادهبوونــی لهبــهردهم دادوهری لێكۆڵینــهوهدا ،ســهدام
دوودڵ نهبــوو لـه پێداگریكردنــی لهسـهر ووتنــی «هێشــتا
ئ ـهو س ـهرۆك كۆمــاری عێ ـراق و فهرمانــدهی بــااڵی هێــزه
چهكدارهكانه«.
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ئەزموونــی ویالیەتــە یەكگرتووەكان پڕیەتی لە ســتەمكردن
لە دۆســت و هاوپەیامنەكانی و دەســتبەرداربوون و پشــت
تێكردنیــان كاتێــك چیــر نەیانتوانیــوە ئــەو ڕۆڵــە تازانــە
بگێــڕن ،كــە بۆیــان دیاریكـراوە ،یاخــود هێــزو پێگەیــان لــە
بەرامبــەر هێزە ئۆپۆزســیۆنەكاندا الواز بووەو پاشەكشــەیان
كــردووە .وەك لــە بــارەی سیاســەتی ئەمەریــكاوە
ئاشــكرایە لــە هەمبــەر زۆرێــك لــە هاوپەیامنەكانــی ،كــە
گرنگــی بــە هەڵــەكان و تەنانــەت بــەو پێشــێلكارییانە
نــادات ،كــە حكومەتــە هاوپەیامنەكانــی لەســەر ئاســتی
ناوخــۆ ئەنجامیــان دەدەن ،مــادام ئــەوان خزمــەت بــە
بەرژەوەندییــە سـراتیژییەكانی ئەمەریــكا دەكــەن بــە مانــا
فراوانەكــەی.
فردینانــد ماركــۆس ،ســەرۆكی پێشــووتری فلیپیــن،
ســەرەڕای هەمــوو دیكتاتۆرییــەت و خوێنمژییەكــەی
لەالیــەن ئەمەریــكاوە پشــتیوانی لێدەكــراو تــا ئــەو
كاتــەی كارییــان پێــی هەبــوو ،واشــنتۆن پشــتی تێنەكــردو
دەســتبەرداری نەبــوو .ئێمــە ئەزموونــی شــای ئێــران
محەمــەد ڕەزا پەهلەوی-مــان بینــی ،كاتێــك لــەالی
هاوپەیامنــە ئەمەریكییەكانــی شــوێنێكی پێنــەدرا تیایــدا
بــژی ،تەنانــەت لــە ســاڵی  1979شــوێنی گۆڕەكەیــان
پــێ ڕەوا نەبینــی بیدەن ـێ ،ئەزموونــی «ماركۆس»یــش لــە
فلیپیــن كاتێــك لــە كۆشــك لەگەڵ هاوســەرەكەی خســتیاننە
نــاو فڕۆكەیەكــی هیلیكۆپتــەر بــە خشــڵ و جلوبــەرگ و
پێاڵوەكانیانــەوەو هەرگیــز نەگەڕانــەوە ،پاشــان ئەمەریــكا
لــە ســاڵی  1986لەگــەڵ «كــۆرازۆن ئەكینــۆ»ی دوژمنــی
ماركــۆس هاوپەیامنــی كــرد ،ئەمــەش باشــرین بەڵگەیــە
لەســەر ســراتیژی ســتەمكارانهی ئەمەریــكا .فردینانــد
ماركــۆس « »»1989-1917ســهرۆكی ژمــاره دهیهمــی
كۆمــاری فلیپیــن بــوو .ل ـه  30دێس ـهمبهری ســاڵی 1965
تــا 25ی شــوباتی  1986سـهرۆك كۆمــاری ئـهو واڵتـه بــوو،
كــه دواجــار خــۆی و خێزانهكــهی لــه پــاش زنجیرهیــهك
ئایدیا دیپلۆماتیك

خۆپیشــاندان ،كــه فلیپیــن لــه دژی دهســهاڵتهكهی
بهخۆیــهوه بینــی ،دهســهاڵتهكهی جێهێشــت و هــهاڵت.
ماركــۆس بــه درێژایــی ســااڵنی دهســهاڵتهكهی
خزمهتكارێكــی گوێڕایهڵــی گهورهكانــی بــوو لــه
واشــنتۆن ،باشــرین بهڵگــهش بــۆ ئهمــه كردنــهوهی
دهرگاكانــی واڵتهكــهی بــوو لهبــهردهم ئهمهریــكا،
بــۆ ئــهوهی بنكــه ســهربازییه ههمیشــهییهكانی تێــدا
دامبهزرێنێــت ئهگــهر گهلهكــهی پێــی خۆشــبێت یــان
نــا .ســهرهڕای ئــهوهش ،ئهمهریــكا تووڕهیــی گهلهكــهی
ب ـه ههنــد وهردهگــرت ،ك ـه ماركــۆس هــۆكاری س ـهرهكی
ئـهو تووڕەییـه بــوو ،بـهاڵم پشــتیوانی لێكردنــی خــۆی بــۆ
نیشــاندهدا ،ههرچهنــده ئهمهریــكا ببــووه پهناگــهی
بنینــۆ ئهكینــۆ ،ڕابــهری بزووتنــهوهی ئۆپۆزســیۆنی
فلیپیــن ،كــه دژی دهســهاڵتهكهی ماركــۆس بــوو،
بیانــووی ئهمهریــكا ئــهوه بــوو ،كــه دهتوانێــت بــهم
شــێوهیه لهژێــر چاودێریــدا دایبنێــت ،ب ـهاڵم ل ـه ڕاســتیدا
وهكــو ئهڵتهرناتیڤێكــی گونجــاو بــۆ هاوپهیامنهكــهی
«ماركــۆس» داینابــوو كاتێــك ســاتی گۆڕینــی و نهمانــی
دێــت بــهالی ئهمهریــكاوه ،یــان كاتێــك بــووه كارتێكــی
ســووتاو ،ههمیشــهش ئهمــه حاڵــی ئهمهریــكا بــووه
لهگــهڵ دۆســت و هاوپهیامنهكانــی.
ماركــۆس لــ ه ســاڵی 1965دا دهســهاڵتی گرتهدهســت،
لــه ســێپتهمبهری ســاڵی  1972وهك كاردانهوهیهكــی
لــه دژی بزووتنــهوهی ئۆپۆزســیۆن ،ســهپاندنی
یاســای بــاری نائاســایی ڕاگهیانــدو پۆســتی جێگــری
ســهرۆكی ههڵوهشــاندهوه ،دواتریــش ئهنجامدانــی
ههڵبژاردنــی ســاڵی 1973ی ههڵوهشــاندهوه .لــه ســاڵی
1972دا ماركــۆس بینینــۆ ئهكینــۆ ،ســهرۆكی بــهرهی
ئۆپۆزســیۆنی دهســتگیر كــردو بهبــێ دادگاییكــردن
ســزای لهســێدارهدانی بهســهریدا ســهپاند .لــه ســاڵی
 ،1980ماركــۆس ڕێگــهی بــه ئهكینــۆ دا بچێتــه ویالیهتــه
یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا ،كــه تــا ســاڵی  1983لــهوێ
ژیانــی بهســهربرد .لــه 31ی ئابــی ســاڵی  1983ئهكینــۆ
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گهڕایــهوه بــۆ فلیپیــن تاكــو ڕاب هرایهتــی ئۆپۆزســیۆن
بــكات ل ـه دژی ماركــۆس ،ب ـهاڵم ل ـه كاتــی دابهزینــی ل ـه
فڕۆكـه لـه فڕۆكهخانـهی ڕۆمــا تیــرۆر كـرا .لـه ڕاســتیدا  4تا
 6ملیــۆن ك ـهس بهشــدارییان ل ـه بهخاكســپاردنی تهرمــی
هزایهتــی و
بینینــۆ ئهكینــۆ كــرد ،جوواڵنهوهكانــی ناڕ 
بهرههڵســتی كــردن ب ـه شــێوهیهكی ب ـهردهوام ل ـه نێــوان
ســااڵنی  1983تــا  1985زۆر زیاتــر بــوو ،خۆپیشــاندانهكان
لــه بۆنــهو یادهكانــدا بهرپــا دهبــوو.
تــا ئێســتا ویالیهتــه یهكگرتــووهكان تهنهــا واڵتــه،
كــ ه فلیپیــن ڕێككهوتننامــهی بهرگــری دووقۆڵــی
لهگهڵیــدا واژۆ كــردووه ،پهیوهندییــه ســهربازییه
ڕاســتهوخۆكانیان هــهر بــه پتــهوی مایــهوه تــا ســاڵی
 1992كاتێــك كۆنگرێســی ئــهو واڵتــه دهنگیــدا لهســهر
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بڕیــاری دهركردنــی ســهربازانی ئهمهریــكا لــه بنكــه
ســهربازییهكانیان لــهو ســاڵهدا ،فلیپینیینــهكان ڕازیــش
نهبــوون بــه درێژكردنــهوهی مــاوهی ڕێككهوتنــی
هاریــكاری نێوانیــان ،بــهاڵم ئهمــه ناردنــی كۆمــهك و
هاوكارییــه ســهربازییهكانی ئهمهریــكای بــۆ فلیپیــن
ڕانهگــرت ،ههرچهنــده هــاوكاری لــه نێــوان ســوپای
هـهردوو واڵتــدا الواز بــوو ،بـهاڵم ئاڵوێــری بازرگانــی بهرهو
زیادبــوون ههڵكشــا ،بــهاڵم پهیوهندیــه ســهربازییهكانیان
وهك پێشــوو نهمایـهوه ،تــا ئـهو كاتـهی كۆنگرێســی فلیپین
ڕێككهوتننامــهی هاریــكاری بهرگــری نێوانیانــی زینــدوو
كــردهوه ،ئهمــهش رێگــهی خۆشــكرد بــۆ ســهردانهكانی
ســوپای ئهمهریــكا بــۆ دوورگهكانــی فلیپیــن.
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منوونهیهكــی پراكتیكــی تــری تیــۆری دهســتبهرداربوونی
ئهمهریــكا لــه هاوپهیامنهكانــی لــه بــواری پراكتیكیــهوه
بریتیــه لــه دهســتبهرداربوون و پشــتكردنی لــه ســۆهارتۆ،
ســهرۆكی پێشــووتری ئهندهنوســیا .ئــهم پیــاوه
هاوپهیامنێكــی بههێــزی ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی
ئهمهریــكا بــوو ،ســهرپێچی هیــچ فهرمانێكــی نهكــردووه،
نــه لــه سیاســهت ،نــه لــه ئابــووری ،نــه لــه بــواری
ئاسایشــی ســراتیژی و نــ ه لــ ه بــواری زێدهڕۆییكــردن لــه
خزمهتكردنــی واشــنتۆن لــه ڕووی بهرهنگاربوونــهوهی
تهشــهنهكردنی شــیوعی لــه ئهندهنوســیاو دهورووبــهری.
ســۆكارنۆ بــه ڕاســتی ژهنراڵێكــی ئهمهریكــی بــوو لهنــاو
ســوپای ئهندهنوســیا ،پاشــان حوكمــی ئهندهنوســیای
گرتهدهســت ،دواتریــش ســهرهنجامهكهی ڕووخانــی
شــهرمهێنانهی دهســهاڵتهكهی بــوو ،كــه هــۆكاری
ڕاســتهوخۆی ڕووخانــی (شۆڕشــی جهمــاوهری) لــه دژی
دهســتێوهردانهكانی بانكــی نێودهوڵهتــی ،ك ـه بــووه هــۆی
ههرهســهێنانێكی مهترســیدار ل ـه قووتــی زۆرین ـهی گهلــی
ئهندهنوســیا .ســۆكارنۆ بــه ڕاســتی ژەنراڵێكــی ئهمهریكــی
بــوو لهنــاو ســوپای ئهندهنوســیا ،پاشــان حوكمــی
ئهندهنوســیای گرتهدهســت ،دواتریــش ســهرهنجامهكهی
ڕووخانــی شـهرمهێنانهی دهسـهاڵتهكهی بــوو ،كـه هــۆكاری
ڕاســتهوخۆی ڕووخانــی (شۆڕشــی جهمــاوهری) لــه دژی
دهســتێوهردانهكانی بانكــی نێودهوڵهتــی ،كــه بــووه
هــۆی ههرهســهێنانێكی مهترســیدار لــه قووتــی زۆرینــهی
گهلــی ئهندهنوســیا .ســۆكارنۆ یهكێــك بــوو لهوانــهی
سهرســام بــوو بــه كهمــال ئهتاتــورك و عهملانیهتــه
توندڕهوانهكــهی .بــهاڵم خۆرئاواییــهكان ،وهك ڕابهرێكــی
شۆڕشــگێڕ لێیــان دهڕوانــی ،ك ـ ه كۆم ـهك و هاوكارییهكانــی
ئهمهریــكای ڕهتكردۆتــهوهو بــهالی بلۆكــی خۆرههاڵتــی
ســووردا بایداوهت ـهوه و ب ـه ئهمهریــكای وتــووه« :بــڕۆ بــۆ
دۆزهخ».

قســهكردن لهســهر دهزگا ههواڵگرییهكانــی خۆرئــاواو
ڕۆڵــی شــاراوهیان لــهو ماوهیــهدا لــه ئهندهنوســیا،
ڕاســتهوخۆ ئامــاژە دهكات بــۆ ئــهو گهواهیدانــهی ،كــه
لهالیــهن ئهمهریكییــهكان و بهریتانییهكانــهوه نــوورسان
و باڵوكرانــهوه ،وهك لــه شــهوی  30ئهیلولــی ســاڵی
 1965ڕوویــدا ،كــه دهوترێــت كودهتایهكــی ســهربازی
شــیوعی ڕێكخـرا بــۆ كۆنرتۆڵكردنــی دهسـهاڵت و گۆڕینــی
ئهندهنوســیا بــۆ واڵتێكــی كۆمۆنیســتی .لــهو شــهوهدا 6
ژهنراڵــی ســوپای ئهندهنوســیا كــوژران ،بــهاڵم ســهرۆكی
ســوپا توانــی ههڵبێــت .لــ ه بهربهیانــی ڕۆژی دواییــدا
ژهن ـراڵ ســۆهارتۆ بـه هــاوكاری دهزگای ههواڵگرییهكانــی
خۆرئــاوا دهركــهوت ،كــه سهرپهرشــتی هێــزی ســراتیژی
یهدهگــی كــردو توانــی لــهو كۆمهڵكوژییــه دهربــازی
ببێــت ،پاشــان كۆنرتۆڵكردنــی واڵتهكــهی ڕاگهیانــدو
حزبــی كۆمۆنیســتی بــ ه ئهنجامدانــی ئــهو ڕووداوانــه
تاوانبــار كــرد .لێــرهوه باسـهكه دهچێتـه سـهر خوێناویرتیــن
الپهڕهكانــی ئهندهنوســیای نــوێ ،چونكــه پرۆســهی
لهناوبــردن و پاكتاوكردنــی ئایدۆلــۆژی دهســتی پێكــرد،
كــه النیكــهم  44000كــهس لهوانــهی بــه شــیوعیهت
تۆمهتبــار كرابــوون تیایــدا بوونــه قوربانــی ،لهوانهشــه
ژمارهیــان دوو ئهوهنــده بێــت ،بــه تایبهتــی ئهوانــهی
بــه ڕەچهڵــهك چینــی بــوون ،بــهو پێیــهی هاوســۆزی
كۆمــاری چیــن بــوون.
ســهرۆكی پێشــووتری ئهندهنوســیا «ســۆهارتۆ»،
كــه واشــنتۆن ســهركهوتوو بــوو لــ ه گۆڕینــی لــه
ســهركردهیهكی نیشــتامنیهوه بــۆ بهكرێگیــراو ،بــووه
دۆســتێكی خۆشهویســتی ئهمهریكییــهكان ،بهڵكــو
ببــووه بهكرێگیراوێكــی بههێــزو پشــتیوانیان لێدهكــرد ل ـه
دژی بهرژەوهندییهكانــی گهلهكــهی ،بــهو شــێوهیهش
مــاوهی  33ســاڵ لــه دهســهاڵتدا مایــهوه ،بــهاڵم كاتێــك
بزووتنــهوهی ئۆپۆزســیۆنی میللــی لــه دژی زیاتــر بــوو،
مادلیــن ئۆلربایــت زۆر بـه ســانایی پێــی ووت «تۆ پێویســته
وهك هــهر جهنتلامنێــك دهســتبهرداری دهســهاڵتهكهت
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بیــت» .پیاوێكــی خاوهنــكاری دهستڕۆیشــتوو
هاوپهیامنێكــی بههێــزی ئهمهریكییــهكان ووتــی:
«دهبــوو گۆڕانكاریی ـهك ل ـه س ـهرهوه بكهیــن بــۆ ئ ـهوهی
لــه خــوارهوه گۆڕانــكاری درووســت نهبێــت» .ســۆهارتۆ
س ـهرۆكی دووهمــی ئهندهنوســیایه ،ك ـه مــاوهی  33ســاڵ
حوكمــی كــردو لــهو ماوهیــهدا ئهندهنوســیای كــرده
دهوڵهتێكــی پاشــكۆی ئهمهریــكا.
لــه ســاڵی 1998دا الیهنگرانــی ســۆهارتۆ لــه پهرلهمــان
بــۆ جــاری حهوتــهم «ســۆهارتۆ»یان بــه ســهرۆكی واڵت
ههڵبــژاردهوه .چهنــد مانگێكــی كــهم بهســهر ویالیهتــی
حهوتهمــی ســۆهارتۆ تێپــهڕی نهكــرد تــا خوێندكارانــی
خۆپیشــاندانی فراوانیــان دهســتپێكردو جاكارتــای
پایتهختیــان خرۆشــاندو گهمــارۆی پهرلهمانیــان داو
داوای ئهنجامدانــی چاكســازی دیموكراتیــان دهكــرد،
دواجــار دۆخهكــه بــه دهستلهكاركێشــانهوهی ســۆهارتۆ

كۆتایــی پێهــات لــه ڕۆژی 21ی ئایــاری ســاڵی 1998دا،
حهبیبــی جێگــری ب ـه شــێوهیهكی كاتــی تــا ئهنجامدانــی
ههڵبژاردنــی گشــتی ســهرۆكایهتی واڵتهكــهی
گرتهدهســت .ســۆهارتۆ لــه دوای جێهێشــتنی دهســهاڵت
لهگــهڵ خانهوادهكهیــدا لــه ناوچهیهكــی جاكارتــای
پایتهخــت دهژیــان ،دووركهوتــهوه و كهمێــك نهبێــت
لهبهرچــاوی خهڵــك دهرنهدهكــهوت .گۆڤــاری (تایــم)
ی ئهمهریكــی ســامانهكهی ســۆهارتۆی بــه نزیكــهی 15
ملیــار دۆالری ئهمهریكــی مهزهنــده كــردووه ،ههروههــا
بههــای ئــهو موڵــك و ســامانهی ،كــه خێزانهكــهی بــه
درێژایــی  32ســاڵی دهســهاڵت بهدهســتی هێنــاوه بــه
نزیكــهی  73ملیــار دۆالر مهزهنــده دهكرێــت .ســۆهارتۆ
لــه ســاڵی  2000كاتێــك دهســهاڵتداران دهســتیان كــرد
بــه لێكۆڵینــهوه لــه ســهروهت و ســامانهكهی ،لهنــاو
ماڵهكــهی خۆیــدا خرایــه ژێــر هێشــتنهوهی بــهزۆر.
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مانوێل نۆرییگا
«بەكرێگیراوەكان هیچ نرخێكیان نییە»

مانوێــل نۆرییــگا ،ســەرۆكی پێشــووتری پەنەمــا یەكێــك
بــوو لــەو ســەركردانە ،دواجــار لەالیــەن هێزێكــی
ئەمەریكیــەوە ڕفێــراو بردییــان بــۆ واشــنتۆن و لــەوێ
خرایــە زینــدان .دانپێدانانــی بــەوەی ،كــە بەكرێگیــراوی
دڵســۆزی دەزگای هەواڵگــری ئەمەریــكا بــوو هیــچ دادی
نــەدا ،بەڵكــو ئــەو یەكێــك بــوو لــە نزیكرتیــن هاوڕێكانــی
بوشــی بــاوك ،كاتێــك ســەرۆكی دەزگای هەواڵگــری
ئەمەریــكا بــوو ،بــەاڵم بێســوود بــوو .لــە ڕاســتیدا ئــەوەی
نۆرییــگا پێشكەشــی دەزگای هەواڵگــری ئەمەریــكا كــرد،
هیــچ بەكرێگیراوێكــی گــەورەی تــر نەیكــردووە ،بــەاڵم
ئــەوە دادە نــەدا .گرنگرتیــن و دیارتریــن ئــەو كارانــەی
نۆرییــكا بریتــی بــوو لــە لەناوبردنــی ڕابــەری نیشــتامنی
پەنەمــا ،كــە ئەمەریكییەكانــی لــە واڵتەكــەی دەركــردو
نۆكەنــدی پەنەمــای خســتەوە ژێــر ڕكێفــی ،هاوشــێوەی
خۆماڵیكردنــی كەناڵــی نۆكەنــدی میــر.
ئــەو ڕاســتیەش فریــای نەكــەوت ،كــە واشــنتۆن ڕۆڵــی
هەرەگــەورەی گێـڕاوە لــە پشــتیوانی لێكردنــی لــە ڕێگــەی
ئەنجامدانــی كودەتاكــەی ســاڵی  ،1983كــە تیایــدا
نۆرییــگا وەك فەرماندەیەكــی ســەربازی خــاوەن پێگــەو
دەســەاڵت كەڵكــی وەرگــرت ،بــەاڵم لــە دواییــدا ئەمەریــكا
لــە كاتــی پەالماردانــی پەنەمــا لــە ســاڵی  1989دوای
ئــەوەی ڕۆڵــی تــەواو بــوو دەســتگیری كــردو بــە چەندیــن
تۆمــەت دادگایــی كــرد لەوانــە بازرگانیكــردن بــە مــاددە
هۆشــبەرەكان و فێڵكــردن .لــە ســاڵی 992دا نۆرییــگا سـزای
زیندانیكردنــی بــۆ مــاوەی  40ســاڵ بــۆ دەرچــوو ،پاشــان
مــاوەی ســزاكەی كەمكرایــەوە بــۆ  30ســاڵ و دواتریــش
لەبــەر هەڵســوكەوتی باشــی سـزاكەی بــۆ كـرا بــە  17ســاڵ.
جــۆن بێركنــز ئەندامــی پێشــووی دەزگای هەواڵگــری
ئەمەریــكا كــە بەمدواییــە كتێبێكــی بــە ناونیشــانی
«دانپێدانانەكانــی خوێنمژێكــی ئابــووری» بالوكــردەوە
دوای ئــەوەی بەهــۆی چەنــد هۆكارێكــی ســایكۆلۆژی و
ئایدیا دیپلۆماتیك

هەســتكردنی بــە ئــازاری ویــژدان وەك خــۆی دەڵێــت وازی
لــە پیشــەكەی هێنــا .بێركنــز دەڵێــت :خــۆم و هاوڕێكانــم
مەزنرتیــن ئیمپراتۆریەتــی ئابــووری جیهانــی ڕاســتەقینەمان
لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا لەســەر ئــەم زەوییە درووســتكرد
لــە ڕێگــەی فێڵكــردن و دزینــی چەندیــن ترلیــۆن دۆالر لــە
دەوڵەتانــی جیهانــی ســێ .بێركنــز دانــی بــەوەدا نــاوە،
كــە لەگــەڵ عومــەر تۆریخــۆس ســەرۆكی پێشــووتری
پەنەمــا لــە پەیوەندیــدا بــووە و نەیتوانیــوە بیخاتــە نــاو
داوی قــەرزە داراییەكانــەوە ،چونكــە تۆریخــۆس ئــاگاداری
جموجووڵەكانــی و ئامانجەكانــی گەمەكــەی بــووە بــۆ
ڕێگرتــن لــە پەنەمــا تــا نەوتانێــت دەســت بەســەر نۆكەندە
گرنگەكــەی پەنەمــا بگرێتــەوە ،لەبــەر ئــەوە حكومەتــی
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،
ئــەوەش لــە دوای دوو مانــگ بەســەر ڕەتكردنــەوەی
فشــارەكانی حكومــەت و كۆمپانیــا مۆنۆپۆڵییــە
ئەمەریكییــە پەیوەندیــدارە خــاوەن بەرژەوەندییــەكان لــە
بەڕێوەبردنــی نۆكەنــدی پەنەمــا بــۆ هێشــتنەوەی لەژێــر
ڕكێفــی ئەمەریــكا.
گرنــگ ئەوەیــە ،نۆرییــگا بەكرێگیراوێكــی دیــاری
ئەمەریــكا بــوو ،زۆر لــە دژی گەلەكــەی بــوو .هیچــكام لــە
جوواڵنــەوە بەرهەڵســتكارەكان نەیانتوانــی لــە پۆســتەكەی
دووری بخەنــەوە ،چونكــە ئــەو بــە تەنهــا پیاوێــك نەبــوو،
بەڵكــو دەزگایەكــی تــەواوو تۆكمــەی پۆلیســی ســەر
بەخــۆی هەبــوو ،واڵتەكــە وێ ـران بــوو نەیدەتوانــی ئــەو
كوژراوانــە بژمێرێــت ،كــە لــەو ســەردەمەدا دەكــوژران،
ئــەو ڕێگایانــەش لــە ژمــارە نەدەهاتــن ،كــە دەزگاكانــی
ســەر بــە دەســەاڵتەكەی بــۆ كوشــتنی خەڵــك پیادەیــان
دەكــردن .ســەرەڕای واژۆكردنــی ڕێكەوتننامــەی نۆكەنــدو
ڕاســتاندنی لەالیــەن كۆنگرێســی ئەمەریــكاوە ،كــە لــە
لێدوانــە فەرمــی و نافەرمییەكانــدا پێداگــری لەســەر ئــەوە
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دەكــرد ،كــە نۆكەنــدی پەنەمــا هــی ئەمەریكییەكانــەو
پێویســت نــاكات لــە پەنەمــا دەربچــن ،بــە دڵنیاییشــەوە
ئــەم سیاســەتە لــە ســەردەمی ســەرۆكی ئەمەریــكا بوشــی
بــاوك گەشــەیكردو بەرهەمــی هەبــوو ،كــە پێداگــری
كــردەوە لەســەر دووبــارە دانانــی بەرنامەیــەك بــۆ پەنەمــا
لــە چوارچێــوەی سیاســەتی ئەمەریــكا ،بــە كرداریــش لــە
مــاوەی دوو ســاڵدا پرۆســەی دادۆشــین دەســتی پێكــردو
ئابڵۆقــە بەســەر بنەماییەكانــدا ســەپێرنا ،كــە نزیكــەی دوو
ســاڵی خایانــدو بــە پرۆســەی پەالماردانــی پەنەمــا كۆتایــی
پێهــات .لێــرەدا گرفتەكــە بــەالی ئەمەریكییەكانــەوە لــە
بوونــی بەكرێگیراوێكــی ئەمەریكــی خــۆی دەبینیــەوە،
كــە دەزگای هەواڵگــری ئەمەریــكا لەســەر حوكمكردنــی
ڕایهێنــا ،بــەاڵم بــۆ قۆناغــی دواتــر كەڵكــی نەبــوو ،لەبــەر
ئــەوەی ئەجێنــدای ئەمەریــكا فەرمانڕەوایەكــی ناوێــت،
كــە بــە تەواوەتــی دەســت بەســەر واڵتەكەیــدا نەگرێــت،
بــەاڵم وەك پێویســتە لەســەری خزمەتــی گەورەكانــی
بــكات لــە واشــنتۆن ،ئەمەریكییــەكان پەلەیــان بــوو بــۆ
ئــەوەی دەســت بەســەر نۆكەنــدی پەنەمــادا بگــرن.
بەپێــی ســراتیژی دەســتبەردان و وازهێنــان لــە
هاوپەیامنەكانــی ئەمەریــكا ،ئیــدارەی بوشــی بــاوك
دەســتی بــە هەڵمەتێكــی بەربــاوی پڕوپاگەنــدە لــە دژی
مانوێــل نۆرییــگا كــرد ،دوای ئــەوەی كــە ئــەو دۆســت و
هاوپەیامنــی ئەمەریــكا بــوو ،بــەاڵم بــووە تاوانبارێكــی
بازرگانــی كــردن بــە خراپرتیــن كااڵی ماڵوێرانكــەر «مــاددە
هۆشــبەرەكان» ،كــە ڕەوانــەی ئەمەریــكای دەكــرد بــۆ
ئــەوەی پیــاوو گەنجەكانــی و كچــەكان و منداڵەكانــی
بكوژێــت ،بۆیــە بــە پێویســت زانــرا ئــەو مەترســیە لــە
ڕەگــەوە ڕیشــەكێش بكرێــت .ســەیر ئەوەیــە ،كــە نۆرییــگا
بــە هــاوكاری و بــە ئــاگاداری دەزگای هەواڵگــری ئەمەریكا
بازرگانــی بــە مــاددە هۆشــبەرەكان دەكــردو ئاســانكاری بــۆ
دەكـرا ،بــەاڵم هیــچ كەســێك لــە واشــنتۆن جووڵــەی نەكــرد
لــە دژی نۆرییــگا.
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ئۆگستۆ پینۆچێ
«عیبرهت بۆ ههر كهسێك واڵتهكهی
دهفرۆشێت»
كاتێــك جیهــان بهكرێگیراوێكــی دووســهره بهبیــری
دێنێتــهوه ،نابێــت بیرهێنانــهوهی ژەنــراڵ (ئۆكســتۆ
پینۆچــێ) فهرمانــڕەوای چیللــی لهیــاد بچێــت،
هۆكارهكهشــی ئهوهیــه ،كــه ئــهم پیــاوه ئامــاده بــوو
ههمــوو شــتێك یــان هــهر شــتێك بــۆ ئهمهریــكا بــكات،
هــهر ئهوهنــدهش لهســهر ئهمهریكییــهكان بــوو
فهرمانــی پێبك ـهن ،ئهویــش گوێڕایهڵیــان دهبــوو .پینۆچــێ
چــاوی لهســهر كورســی دهســهاڵت بــوو ،بــهاڵم ئهســتهم
بــوو ب ـه مهرامــی خــۆی بــگات ئ ـهوهش لهب ـهر هۆیهكــی
ســانا ،ئهوهبــوو كهســێك لهســهر كورســی ســهرۆكایهتی
دادهنیشــت ،ئهویــش ڕاب ـهری نیشــتامنیی چیللــی گ ـهوره
س ـهلڤادۆر ئالێنــده بــوو ،ك ـه هیــچ كهســێك بــۆی نهبــوو
لهســهر كورســی ســهرۆكایهتی الیبهرێــت و بهقــهد
باڵــی مێروولهی ـهك كاربكات ـه س ـهر پێگ ـهی جهمــاوهری و
نیشــتامنپهروهری و دڵســۆزی و دهســتپاكی ،ب ـهاڵم پاشــان
ئــهم ژهنراڵــه خهوبینــه بــه كورســی ســهرۆكایهتی لــه
ڕێگــهی ئهمهریكییهكانــهوه ڕێگــهی ونبــووی خــۆی
دۆزییــهوه .ئهمهریكییــهكان دهرفهتهكهیــان خســته
بهردهســتی و نرخهكهشــیان پێشكهشــكرد ،ئهویــش
بــهوه ڕازی بــوو خــۆی بفرۆشــێت ،بهڵكــو پێــش
ئــهوه ڕازی بــوو نیشــتامنهكهی بفرۆشــێت .كاتێــك لــه
كۆتاییــدا دهســهاڵتهكهی ڕووخــا ،هاوپهیامنهكانــی
لــ ه واشــنتۆن دهســتبهرداری بــوون و پشــتیان تێكــرد،
ڕازی نهدهبــوون پێشــوازی لێبكــهن تهنانــهت ئامــاده
نهبــوون چارهسهریشــی بكــهن .پینۆچــێ لــه پێنــاوی
ئهمهریكییهكانــدا ســهلڤادۆر ئالێنــدهی كوشــت ،دوای
ئ ـهوهی پهالمــاری كۆشــكی س ـهرۆكایهتی داو گوللهبارانــی
كــرد ،ئهوهنــدهی خزمهتــی ئهمهریكییــهكان ،كــه بــه
پــاره ناپێورێــت ،خزمهتكردنێــك بــ ه خوێــن و عارهقــهو

165

ژمارە ( )34-35نیسانی 2018

166

ســامانی گهلــی چیللــی نهخشــێرناوه بهبــێ هیــچ ویــژدان
و بهزهییــهك.
چیللــی س ـهردهمی پینۆچــێ تاك ـه دهوڵهتــی ئهمهریــكای
التیــن بــوو ،كــ ه لــه شــهڕی دوورگهكانــی فۆكاڵنــد لــه
دژی بهریتانیــا پشــتیوانی لــه ئهرجهنتیــن نهكــرد.
پهیوهندییهكانــی چیللــی ســهردهمی پینۆچــێ بــه پلــهی
یهكــهم لهگــهڵ ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا
بــوو پاشــان لهگـهڵ ئـهو دهوڵهتانـهدا بــوو ،كـه كهتبوونـه
ژێــر ڕكێفــی ئهمهریــكاوه ،ئــهوهش لهبــهر ئــهوه بــوو
كــه پینۆچــێ نوێنــهری پاراســتنی بهرژەوهندییهكانــی
ئهمهریــكا بــوو ل ـه چیللــی ،ك ـه ڕژێمهك ـهی هــاوكاری و
یارمهتــی بێســنووری ل ـه ئهمهریــكا وهردهگــرت س ـهرهڕای
زێدهڕۆیــی و پێشــێلكارییه زهقهكانــی ل ـه دژی مافهكانــی
مــرۆڤ .بهڵــێ ئۆگســتۆ پینۆچــێ فهرمانــڕەوای دیكتاتــۆری
پێشــووی چیللــی ،یهكێــك بــوو لــه بهناوبانگرتیــن
ژهنراڵهكانــی ویالیهتــه یهكگرتــووهكان لــه ناوچــهی
ئهمهریــكای التیــن ،ههروههــا بهرپرســیاری یهكــهم
بــوو لــ ه كوشــتنی ســهرۆكی ههڵبژێــردراوی چیللــی
(ســهلڤادۆر ئالێنــده) ،كــه بهپێــی داواكاری و پیــان و
هــاوكاری ئاژانســی ههواڵگــری ئهمهریــكا ئهنجامــدرا.
چیرۆكــی بهكارهێنانــی پینۆچــێ لهالیــهن
ئهمهریكییهكانــهوه ،بهســهرهاتێكی خوێناویــه .لــه
مانگــی ترشینــی دووهمــی ســاڵی 1970دا ســهركردهی
سۆسیالیســتی ســهلڤادۆر ئالێنــده لــه ئهنجامــی
ههڵبژاردنێكــی ڕاســتهوخۆو ئازادانــه ،كــه بــه دڵــی
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان نهبــوو ،گهیشــته كورســی
ســهرۆكایهتی لــه چیللــی ،لهبــهر ئــهوهی لــهو
ســهردهمهدا سیســتمی سۆسیالیســتی و دژایهتیكردنــی
سیســتمی ســهرمایهداری لــه ئهمهریــكای التیــن لــه
گهشهســهندندا بــوو ،تــا ئــهو ئاســتهی كــه زۆرێــك
لــه قهشــهكان كارهكانیــان لــه كڵێســاكانی كانــگای
كاســۆلیكی جێدههێشــت و بهشــدارییان لــه شۆڕشــدا
دهكــردو خهڵكیــان لــه دژی گهندهڵــی فهرمانــڕەوا
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ســهرمایهدارهكان هانــدهدا ،ئهوانــهی كــه جێــی
ڕەزامهنــدی ویالیهتــه یهكگرتــووهكان بــوون ،ئــهم
بارودۆخ ـهش ل ـه س ـهردهمی پهلهاویشــتنی سۆسیالیســت
ئینتهرناســیۆنال و شــهڕی ســارد بــوو.
پزیشــكی هــهژاران (ئالێنــده) سیاســهتێكی بوێرانــهی
گرتهبــهرو دای لــه بهرژهوهندییــه ئیمپراتۆرییهكانــی
ئهمهریــكا لــه چیللــی ،ئــهوهش بههــۆی ســهركهوتنی
و پشــتیوانیكردنی ل ـه ه ـهژاران و نیشــاندانی مهیلــی بــۆ
سۆســیالیزم بــه ڕوونــی.
پیــاوی بــژاردهی واشــنتۆن ژەنــراڵ ئۆگســتۆ پینۆچــێ،
فهرمانــدهی ســوپای چیللــی بــوو ،كــه بــه فهرمانــی
ئهمهریــكا لــه 11ی ئهیلولــی ســاڵی  1973دهســهاڵتی
گرتهدهســت ،دوای ئــهوهی بــه تانكهكانــی گهمــارۆی
كۆشــكی كۆمــاری داو ،داوای لــه ســهلڤادۆر ئالێنــده
كــرد خــۆی بهدهســتهوه بــدات یــان ڕابــكات ،بــهاڵم
ئالێنــده ئــهوهی ڕەتكــردهوهو بهیداخــی ســهرۆكایهتی
پۆشــی ،كــه بــه درێژایــی دوو دهیــه ،دواجــار ئالێنــده
لهنــاو كۆشــكی كۆمــاری كــوژرا ،دوای ئــهوهی ڕازی
نهبــوو دهســتبهرداری مافــی شــهرعی خــۆی بێــت وهك
ســهرۆكێكی ههڵبژێــردراو .بــهم شــێوهیه ئۆگســتۆ
پینۆچــێ بــه كوشــتنی ســهرۆكه خۆشهویســتهكهی گــهل
دهســتی بــه ســهردهمی دهســهاڵته ســهربازییهكهی
كــردو بــۆ مــاوهی  27ســاڵ حوكمــی چیللــی كــرد ،كاتێــك
ڕۆڵــی پشــیلهی ئهمهریــكای ل ـه ناوچهك ـهدا بینــی ،بــووه
دوژمنــی یهكهمــی ههمــوو بیرمهنــدان و نووســهران و
ئازادیخوازانــی ئهمهریــكای التیــن.
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ئیدوارد شیڤەرنادزە
«شەوی ڕاوكـردنی ڕێـوی»
ئیــدوار د شــیڤەرنادزە منوونەیەكــی تــازەی لەناوبــردن و
ســتەمكردنی ئەمەریكایــە لــە هاوپەیامنــەكان .ئیــدوارد
شــیڤەرنادزە ســەرۆكی جۆرجیــا ،ئــەو كۆمــارەی ســەر بــە
یەكێتــی ســۆڤێتی پێشــوو ،كــە لەســەر دەســتی شــۆڕی
گــوڵ لــە ســاڵی  2003لەســەركار البـرا ،ئــەو شۆڕشــەی كــە
بــە تەواوەتــی لەالیــەن واشــنتۆنەوە پشــتیوانی لێكــرا.
شــیڤەرنادزە لــە شــوباتی  2003لــە لێدوانێكــدا بــۆ
ڕۆژنامــەی (دەیلــی تەلەگــراف)ی بەریتانــی ووتویەتــی:
«مــن هەرچییــەك ئەمەریكییــەكان داوایــان كــردووە بــۆم
كــردوون ،بەڵكــو لــەوەش زیاتــر كــە داوایــان كــردووە،
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.
باڵیــۆزی ئەمەریــكا لەگەڵــم دانیشــتبوو ،بــەاڵم لــە دوای
یــەك كاتژمێــر لەنــاو خۆپیشــاندەرەكاندا لــە دژی خــۆم
لەبــەردەم تــەالری پەرلەمــان بینیــم ،نازانــم بۆچــی
ئەمەیــان لەگــەڵ منــدا كــرد».
ئهســتهمه ئهمــڕۆ لــه تهبلیســی كهســێك بدۆزیتــهوه
بــه بــاش باســی شــیڤهرنادزه بــكات ،چونكــه دڵ و
دهروونــی هاواڵتیانــی جۆرجیــا پــڕ بــوو لــه تــااڵوو
مهینهتــی لــه ســااڵنی گهندهڵــی و خزمخزمێنــهو
ههرهســهێنانی ئابــووری و گهمـهی سیاســی و ســاختهكاری
لــه ههڵبژاردنهكانــدا لــه ســهردهمی دهســهاڵتی
شــیڤهرنادزه ،بۆیــه هیــچ بوارێكــی نههێشــتهوه تــا
ســۆزیان بــۆی بهرامبــهری ههبێــت.
جۆرجیــا و ئهپخازیــا ملمالنێیهكــی مێژوویــی دوورو درێــژ
لــه نێوانیانــدا ههیــه ،بههــۆی پێداگریكردنــی ئهپخازیــا

لهســهر پرســی ســهربهخۆیی ،لــه كاتێكــدا جۆرجیــا
ســووره لهســهر دانانــی ئهپخازیــا وهك بهشــێك لــه
خاكهكــهی ،ههمــان حاڵهتیــش بــۆ ئۆســیتیای باشــوور
دهگونجێــت .ههرچــی ڕوســیایه پشــتگیری ئهپخازیــاو
ئۆســیتیا دهكات لــه ههوڵهكانیــان بــۆ بهدهســتهێنانی
ســهربهخۆیی ،لــه وهاڵمــی ئــهم ههڵوێســتهی ڕوســیاش،
جۆرجیــا الیهنگــری چهكــداره چیچانییــهكان دهكات
لــه شــهڕەكهیان لــه دژی پهالمــاری ڕوســیا بــۆ ســهر
واڵتهكهیــان .الیخۆیــهوه ویالیهتــه یهكگرتــووهكان و
جۆرجیــای ســهردهمی شــیڤهرنادزه پێداگرییــان كــرد
لهس ـهر دووپاتكردن ـهوهی ئامانجــی گهیشــتنی هێزهكانــی
ئهمهریــكا بــۆ ئــهو ناوچهیــه ،بــۆ ئــهوهی لــه نزیكــهوه
بوونیــان ههبێــت و ڕاهێنــان بــه یهكــ ه تایبهتییهكانــی
جۆرجیــا بكــهن بهگژداچوونــهوهی تیــرۆرو تیرۆریســتان،
كـ ه لـه ناوچـهی دۆڵــی بانكیســی سـهر ســنووری جۆرجیــا
چڕبوونهتــهوه ،ئهوانیــش بریتــی بــوو لــهو چهكــداره
چیچانییان ـهی ،ك ـه ب ـهرهو ئ ـهو ناوچهی ـه ههاڵتــوون ،ك ـه
ل ـه واڵتهكهیان ـهوه نزیك ـه ،دوای ئ ـهوهی دهس ـهاڵتدارانی
جۆرجیــا ڕ ەزامهندییــان نیشــاندا بــۆ مانهوهیــان لــهو
ســنووره ،لــه كاتێكــدا پهیوهندییهكانــی جۆرجیــا لهگــهڵ
ڕوســیا پــڕ ناكۆكــی توونــد بــوو.
لـه ســاڵی 2003دا بــۆ مــاوهی زیاتر لـه  18ڕۆژ كۆمســیۆنی
ناوهنــدی ههڵبژارنــهكان لــه جۆرجیــا ،پاڵپشــت بــه
فهرمانــی ســهرۆك شــیڤهرنادزه و لهســهر ڕاســپاردهی
ئهمهریــكا ،كــه دوایــی وهك ههوڵێكــی واشــنتۆن بــۆ
بهدهســتهێنانی ههندێــك كات بــۆ تهواوكردنــی پرۆســهی
هاوپهیامنێتــی لهگ ـهڵ نهیارهك ـهی میخاییــل ساكاشــڤیلی،
ڕاگهیاندنــی ئهنجامهكانــی ههڵبــژاردن دواخــرا ،بــهاڵم
ئۆپۆزســیۆن ناڕ ەزایهتــی دهربــڕی ،دادگاكانــی جۆرجیــا
ســهدان ســكااڵو كێشــهیان لهالیــهن ئۆپۆزســیۆنهوه بــۆ
بهرزكرایـهوه و حكومهتیــان بـه ئهنجامدانــی ســاختهكاری
تۆمهتبــار كــرد ،ههمــوو جیهانیــش سـهری ســوڕمابوو ئایــا
بۆچــی ههمــوو ئ ـهو كات ـه زۆره چاوهڕوانــی ئهنجام ـهكان
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شیڤەرنادزە و میخائیل گۆرباچۆڤ

دهكــهن ،لــه جیهانێكــدا ،كــه كۆمپیوتــهرو ئینتهرنێــت
و پرۆگرامــه زانســتیه پێشــكهوتووهكان كارهكانیــان
ئاســانرت كــردووه؟ وهاڵمهكــهی شــتێكی پێویســت بــوو،
كــه لــهالی دیكتاتــۆر دهســتدهكهوێت ،ئــهو ویســتی
ویســتی گهلهكــهی ســاخته بــكات ،كــه پێیــان خــۆش
نهبــوو چیــر لــه دهســهاڵتدا مبێنێتــهوه ،بــهاڵم ئــهو
پایامــهی لهالیــهن دهزگا تایبهتییهكانــهوه دهگهیشــته
ســهرۆك شــیڤهرنادز ه بــه كورتــی ئهمــه بــوو« :هیــچ
گرنگــی پێمــهده ســهرۆك ،ئهوانــه كۆمهڵێكــی كهمــن،
گرووپێكــی لــه یاســا دهرچــوون» .دهرئهنجامهكــهی
ئهوهبــوو ،كــه شــیڤهرنادزه لهســهر قســهی خــۆی
ســوور بــوو ،بــهاڵم دواجــار لــهو واڵتــه هــهاڵت كــه
بــه زهبــری ئاگــرو ئاســن حوكمــی دهكــرد ،بههــۆی
سیاســهتهكانیهوه چهنــد جارێــك ههوڵــی تیرۆركردنــی
درا ،بــهاڵم ئــهو دهســهاڵتی خــۆی بهســهر دیموكراســیدا
زاڵكــرد .شــیڤهرنادز ه ئۆپۆزســیۆنی بـه هاواڵتیانــی پلـه دوو
دهدایـه قهڵـهم ،كار گهیشــته ئـهو ئاســتهی بـه دۆڕاوی لـه
بهرامبــهر ئۆپۆزســیۆنی ئاشــتیانه لــه پهرلهمــان هــهاڵت.

لــه لێدوانێكــدا ووتــی« :مــن دهرفهتــم پێــدان ،ئهگــهر
لهســهر خواســت و داواكارییهكانیــان بــهردهوام بوونایــه
دهس ـهاڵتم ڕادهســتی ســوپا دهكــرد ،بۆی ـه یــان مــن یــان
تۆفــان!».
چارهنووســی شــیڤهرنادزه زۆر لــه هــی میلۆســۆڤیچ
دهچێــت ،زۆر لــه چارهنووســی هیتلــهر ،فۆجیمــۆری،
ئهنــوهر خۆجــاو شــای ئێــران و ئهوانیــر دهچێــت ،كــه
دهم ل ـه باســكردنیاندا گــۆ نــاكات ،ل ـه ترســی زۆر شــت،
كــه خهمــی پهرۆشــیان بــۆ ژیــان تێــدا نییــه .ڕووخانــی
دهســهاڵتی شــیڤهرنادزه دهنگــی دایــهوه ،زۆرێــك
پێیانوابــوو پهیوهنــدی ب ـه خۆرئــاواوه دهبێت ـه كۆســپ ل ـه
نێــوان خهڵــك و دهســهاڵتدا ،بهرژهوهنــدی خۆرئــاواش
ئــهو تــۆڕی پارێزگارییهیــه ،كــه دهیپارێزێــت ،بــهاڵم
ئــهوهی ڕوویــدا ئهوهیــه ،كــه شــیڤهرنادزه لهالیــهن
هیــچ كهســێكهوه هــاوكاری نهكــرا ،تهنانــهت لهالیــهن
ڕوسیاش ـهوه ،ك ـه ئامــۆژگاری كــرد تــا تهســلیمی ویســتی
گهلهكــهی بێــت و بــه بێدهنگــی بــڕوات.
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ڤۆلگینسیۆ پاتێستا
«ڕۆڵی خۆی گێڕا ،بهاڵم كۆتایی
پێهێنرا»

واشــنتۆن ل ـه كهســی پاتێســتا بهكرێگیراوێكــی منوونهیــی
دهبینــی ،بۆیــه كردیــه دیكتاتــۆر ،بهوپــهڕی هێزیــهوه
پشــتیوانی لێكــرد لــه دژی «ڤیدیــل كاســرۆ» ڕابــهری
گهنجــی شۆڕشــی كوبــا لــهو ســهردهمهدا .ئهمهریــكا
هیــچ گرنگــی نــهدهدا بــهو قهســابخانه خوێناوییانــهی
ڤۆلگینســیۆ پاتێســتا بهرپــای كــرد ،بهڵكــو بهرگــری لــه
دڕندهیــی و دیكتاتۆرییهتهكــهی كــرد ،بــهاڵم كاتێــك
كاســرۆ و هاوڕێــی خهباتــی شۆڕشــگێڕی مێژوویــی
«چــێ گیڤــارا» دهســهاڵتهكهیان ڕووخانــد ،ئهمهریــكا
فرۆشــتی و دهســتبهرداری بــوو ،گوێــی لێنهگــرت ،ئامــاده
نهبــوو پێشــوازی لێبــكات ،دهســتی یارمهتــی بــۆ درێــژ
نهكــردو شــوێنێكی لــه مهنفــا بــۆ دابیــن نهكــرد،
بهڵكــو ههوڵیشــی نــهدا داوا لــه هاوپهیامنهكانــی
بــكات تــا یارمهتــی بــدهن ،زانینــی هۆكارهكهشــی زۆر
ئاســانه :ئهمهریكییــهكان یهكــهم كهســن دۆســت و
هاوپهیامنهكانــی خۆیــان دهفرۆشــن كاتێــك ل ـه ڕووخــان
نزیــك دهبنــهوه.
ئهمهریكییــهكان لــه ســنووری دهســتبهرداربوونی تــهواو
لــه «پاتێســتا» دیكتاتــۆری كوبــا نهوهســتان ،بهڵكــو لــه
دوای پشــتیوانیكردنێكی بێســنوور ،دواجــار ڕوویكــرده
گهلــی كوبــا دوای ئــهوهی لهدهســت گهندهڵــی ڕژێمــی
پاتێســتا بێـزار بــوو ،بهڵكــو وازی لێهێنــا تــا ببێتـه نێچیــری
كاســرۆ و گیڤــارا ،تهنانــهت كردیــه قوربانــی لــه پێنــاو
پالنێكــی شــهیتانیدا بــه مهبهســتی دهســتێوهردانی
ســهربازی و پاشــان بــۆ داگیركردنــی كوبــا ،بــه پاســاوی
گێڕانــهوهی «شــهرعیهت» لــهو واڵتــهدا دوای ئــهوهی
كودهتاچی ـه خوێنڕێــژهكان دهســتیان بهس ـهردا گــرت ،ك ـه
دهیانهویســت ســیامی ئهمهریــكای التیــن.
لــه ســاڵی 1959دا پیاوانــی شــهڕی پارتیزانــی بــه
ســهرۆكایهتی ڤیدیــل كاســرۆ پهالمــاری «هاڤانــا»ی
ئایدیا دیپلۆماتیك

پایتهختیــان داو ڕژێمــی دیكتاتۆریــی ســهربازیی
ڤۆلگنســیۆ پاتێســتایان ڕووخانــد ،ئهمـه سـهرهڕای ئـهوهی
لهالیــهن حكومهتــی ویالیهتــه یهكگرتووهكانــهوه
پڕچـهك دهكـراو پــارهش دهدرایـه پاتێســتاو بهكرێگیراوانــی
 CIAلهنــاو ســوپای پارتیزانهكانــی كاســرۆ.
شۆڕشــگێڕهكان بـه بهلـهم چوونـه نــاو كوبــاوه ،ژمارهیــان
 80كــهس بــوو ،بــهاڵم تهنهــا  10كهســیان مانــهوه ،لــه
نێوانیشــیاندا كاســرۆ و ڕائولــی بـرای و گیڤــارا ،بـهاڵم ئـهو
هێرش ـه شكســتخواردووه الیهنگــرو ه ـهوارداری زۆری بــۆ
درووســتكردن ،بــه تایبهتــی لــه ناوچــه گوندنشــینهكان.
وتارێكــی كاســرۆ هــۆكاری سـهرهكی بــوو له دروســتبوونی
مانگرتنێكــی سهرتاس ـهری ،دواتــر بههــۆی پالنــی گیڤــارا-
وه بــه دابهزیــن لــه چیاكانــی ســییرا بــه ئاراســتهی
پایتهختــی كوبــا ،شۆڕشــگێڕهكان ،كــه ژمارهیــان 300
چهكــدار بــوو توانیــان لـه كانوونــی دووهمــی ســاڵی 1959
بچنــه نــاو هاڤانــا ،بــهو شــێوهیه قۆناغێكــی نــوێ لــه
ژیانــی كوبــا ل ـه دوای س ـهركهوتنی شــۆڕش و كۆتاییهێنــان
بــه دهســهاڵتی «پاتێســتا»ی دیكتاتــۆر دهســتی پێكــرد.
لــه دووری  145كیلۆمهتــر لــه كهنارهكانــی فلۆریــدا،
مێــژوو دڕكێكــی لهنــاو قوڕگــی ئهمهریــكادا چانــد ،كــه
ل ـ ه ههڵكێشــانیدا س ـهركهوتوو نابێــت .گیڤــارا ئومێــدهوار
بــوو چــاوی ب ـه ڤیدیــل كاســرۆ بكهوێــت ،چونك ـه زۆری
لــه بــارهوه بیســتبوو ،سهرســام بــوو بــه كهســێتی ئــهو،
دواتــر بــه كرداریــی یهكرتیــان بینــی و گیڤــارا ههســتی
كــرد ،كاســرۆ ئــهو ســهركردهیهیه ،كــه دهمێكــه
بهدوایــدا دهگهڕێــت ،پاشــان پهیوهندییهكانیــان
بههێــز بــوو ،پێكــهوه ههڵســان بــه ڕزگاركردنــی كوبــا
لهژێــر دهســهاڵتی پاتێســتای دیكتاتــۆر.
لــهو كۆبوونهوهیــهدا ،كــه لــه 19ی شــوباتی  1961لــه
كۆشــكی ســپی بــه بهشــداری ســهرۆك جــۆن كهنــهدی
و ســهركردایهتی بهڕێوهبردنــی ههواڵگــری ناوهنــدی
و پێنتاگــۆن كــرا ،تاوتوێــی پرســی بهردهوامبوونــی
ئهمهریــكا لهســهر پشــتیوانی كردنــی هێــزه
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ڤیدیل کاسترۆ و چێ گیڤارا

بهكرێگیراوهكانــی پهڕهشــووت بــۆ دابهزینیــان لــه
كوبــا ك ـرا ،ب ـهاڵم هیــچ بڕیارێكــی گرنــگ ل ـهو بارهی ـهوه
ن ـهدرا .ویالیهت ـه یهكگرتــووهكان نهیتوانــی خۆالبــدات ل ـه
لێدوانــه جدییهكانــی حكومهتــی ســۆڤێتی ،كــه بههــۆی
دهســتدرێژیكردنه ســهر كوبــا ڕایگهیانــد ،كــه یهكێتــی
ســۆڤێت و واڵتانــی تــری ئاشــتیخواز ئامــادهن ههمــوو
كۆمــهك و یارمهتیهكــی پێویســت پێشكهشــی گهلــی
كوبــا بك ـهن ل ـ ه خهباتكردنــی ڕهوای ل ـه پێنــاو ئــازادی و
ســهربهخۆیی كۆمــاری كوبــا .دیكتاتۆرییــهت واڵتهكــهی
شــهكهت كردبــوو .خهونــی پارێــزهره گهنجهكــه
ڕزگاركردنــی گهلهكــهی بــوو لــه دیكتاتۆرییــهت.
هاوڕێكانــی كاســرۆ لــه ســاڵی 1953دا هێرشــیان كــرده
ســهر ســهربازگهی مۆنــكادا ،بــهاڵم هێرشــهكه شكســتی
ئایدیا دیپلۆماتیك

هێنــاو كاســرۆ ڕاپێچــی دادگا كــراو تۆمهتبارییــان كــردو
دادگایــی كــرا .كاســرۆ دهنگــی بــهڕووی دادوهرهكانــدا
ب ـهرو كــردهوه و ووتــی« :مێــژوو لهبیــرم نــاكات» .زیاتــر
باســی ئــهوه دهكرێــت ،كــه دادوهرهكان گاڵتهیــان بــهو
قســهیهی گهنجــه لهخۆباییهكــهو ڕیشــی هاتــووه،
بــهاڵم دواجــار واڵتهكــه كهوتــه ژێــر دهســتیهوه .وادهی
تۆڵهســهندنهوه دوا نهكــهوت ،لــه ســهرهتای ســاڵی
1959دا هاڤانــا كهوتـه دهســت شۆڕشــگێڕهكان ،پاتێســتای
دیكتاتــۆر ڕایكــرد ،ئیــر ل ـهو ڕۆژهوه كوبــا ل ـه س ـهردهمی
پیاوێكــدا ژیــا نــاو «ڤیدیــل كاســرۆ»یه .لــه دووری 145
كیلۆمهتــر لــه كهنارهكانــی فلۆریــدا ،مێــژوو دڕكێكــی
لهنــاو قوڕگــی ئهمهریــكادا چانــد ،ك ـه ل ـه ههڵكێشــانیدا
ســهركهوتوو نابێــت.
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عەسكەر ئاكاییڤ
«ئەمەریكییەكان منیان فرۆشت»

حاڵــی عەســكەر ئاگاییڤ هــەروەك حاڵی ئەو ســەرۆكانەی
تــر بــوو ،كــە درووســتكراوی دەســتی ئهمهریــكا بــوون،
چونكــە ئەوانــە بەكرێگیـراوی دڵســۆز بوو بــۆ گەورەكانیان،
بەهــۆی كۆیالیەتیــان بــۆ دەســتكەوتنی پــارەو دەســەاڵت و
بەرژەوەندییەكانیــان ،بۆیــە نــە بەرژەوەنــدی نیشــتامنیان،
نــە پاراســتنی خاكەكــەی هیــچ بەالیانــەوە گرنــگ نەبــوو،
بەڵكــو ئــەوەی بــۆ ئــەوان گرنگــە تەنهــا تەخــت و
كورســییەكانیانە تەنانــەت ئەگــەر دەستیشــیان بخەنــە
نــاو دەســتی دوژمنانیــان تــا هــاوكاری بكــەن .ئەمــە
وێنــای بەســەرهاتی ســەرۆكی ســتەمكاری قیرغیزســتانە،
كــە بــەردەوام كاری بــۆ ئەمەریــكا دەكــرد .لەپێــش
ڕاپەڕینەكــەی 21ی ئــاداری ســاڵی  ،2005قیرغیزســتان
واڵتێــك بــوو ،كــە دانیشــتوانەكەی نەیاندەتوانــی نــاوی
ســەرۆكەیان ببــەن یــان شــوێنی بزانــن .لــەو ســەردەمەدا
قیرغیزســتان لەنــاو بێدەنگــی ئــاژاوەدا دەژیــا ،كــە لــە
ڕۆیشــن بەســەر پــەت دەچــوو ،ئــەو كەســەی دەیتوانــی
بەســەر پەتەكــەدا بــڕوات ســەرۆكی واڵت (عەســكەر
ئاكاییــڤ) بــوو ،كــە بەپێــی بنەمــای هاوســەنگییەكان
حوكمــی واڵتەكــەی دەكــرد .ئــەو گــرەوی لەســەر ئــەوە
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 90%ی
ئەنــدام پەرلەمانــەكان پشــتگیرییان دەكــرد ،ئــەوەی
لەیــاد كــرد ،كــە ئەوانــەی بــە دەنگــی ســاختەو پاڵپشــتی
ئەمەریــكا دێنــە پەرلەمانــەوە دڵســۆزی نیــن و پشــتیان پێ
نابەســرێت .ســیڤی عەســكەر ئاكاییــڤ نــە بــە هەمــان
ڕێــڕەوی ئەوانیــرە ،نــە هەمــان كۆتاییشــی هەبــوو .بــە
پێچەوانــەی هەڵكەوتنــی ئەفســەران و ســەركەوتنی
سیاســییەكان لــە جیهانــدا بــەرەو كورســی دەســەاڵت بــە

كەڵكوەرگرتنیــان لــە نەخوێنــدەواری گەلەكانیــان ،بــەاڵم
ئاكاییــڤ لەودیــو پەرژینــی زانكــۆوە هــات.
وهك ههمیشــه ســوپرایز لــه واڵتانــی جیهانــی ســێ
ڕوودهدات ،ئاكاییــڤ لـه مــاوهی چهنــد ســاڵێكدا بــوو بـه
سیاســی ،لـه نێــوان ســااڵنی 1993-1991دا ئاكاییــڤ توانــی
ههندێــك چهمكــی چاكســازی نــوێ بێنێت ـه واڵتهكهی ـهوه
بـهس بــوو بــۆ ئـهوهی واڵتهكـهی لـهالی جیهانــی خۆرئــاوا
وا بنارسێــت ،ك ـه هیوابهخشــی دیموكراســیه ،بــۆ ئ ـهوهی
قیرغیزســتان لــه ســهردهمی ئــهودا ببێتــه گهورهتریــن
سیســتمی دیموكراتــی لــه ناو هڕاســتی ئاســیا .ئاكاییــڤ
ههندێــك پــڕۆژەی چاكســازی ئابــووری لــه قیرغیزســتان
دهســتپێكرد و بــه تایبهتكــردن ههنــگاوی گـهورهی بـهرهو
پێشــهوه نــا ،دهیــان حــزب بــه بیروبــاوهڕی جیــاوازهوه
پهیــدا بــوون .سیاســهتهكانی لــه بــواری كهرتــی
كشــتوكاڵی و پێدانــی مافێكــی زۆر بــه جووتیــاران بــۆ
دۆزینــهوهی كلیلــی خۆشویســتنی گــهالن لــه مێــژوودا،
بــهم شــێوهیه ئاكاییــڤ بــووه پیــاوی بــێ ڕكابــهری
دهوڵــهت.
عهســكهر ئاكاییــڤ تاكــو ترشینــی یهكهمــی ســاڵی 2003
لــهو بڕوایــهدا نهبــوو ،كــه ویالیهتــه یهكگرتــووهكان
ههڵوێســتی خــۆی لـه ههمبـهر پشــتیوانی ئـهو ڕژێامنـهدا
دهگۆڕێــت ،كــه خزمهتیــان بــه بهرژهوهندییهكانــی
دهكــرد .ئاكاییــڤ لــه نــاوهوه خــۆی ڕێكخســتهوه
بــۆ ئــهوهی لــه ڕێگــهی ههڵبژاردنــی ســهرۆكایهتی
ترشینــی یهكهمــی  2005لــه دهســهاڵت مبێنێتــهوه .لــه
ههلقۆســتنهوهیهكدا ب ـه داگیركردنــی بیــری الوازی گ ـهل،
ئاكاییــڤ لهبیــری نهچــوو بــه میدیــاكان ڕابگهیهنێــت،
ك ـ ه خــۆی بــۆ ههڵبژاردنــی داهاتــوو كاندیــد نــاكات .ل ـه
دوای تهنهــا مانگێــك لــهو بــهرواره ،واتــ ه لــه كانوونــی
یهكهمــی ســاڵی  2003كاتێــك ئۆپۆزســیۆنی جۆرجیــا
دهس ـهاڵتی ئیــدوارد شــیڤهرنادزهی ڕووخانــد ،فاكتهرێكــی
تــازه ســهبارهت بــه مســۆگهرییهكانی ئهمهریــكا بــۆ
دهســهاڵته ســتهمكارهكان هاتــه پێشــهوه ،ههرچهنــده
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ئــهم وانهیــه تــا ئێســتا زۆر توێژینــهوهی بــۆ نهكــراوه.
دهتوانیــن بڵێیــن یهكێــك لــهو بابهتانــهی ڕووخانــی
دهســهاڵتی ئاكاییڤــی خێراتــر كــرد ،ئهوهیــه كــه لــه
شــوباتی ســاڵی 2002دا ڕازیبــوو لهســهر گۆڕینــی
فڕۆكهخانــهی «مانــاس»ی نێودهوڵهتــی نزیــك لــه
(بشــكیك)ی پایتهخــت بــۆ بنكهیهكــی ئاســانی
ئهمهریكــی» ئهمــهش ههنگاوێكــه نیشــانهی
پرســیاری زۆری بــهدوای خۆیــدا هێنــا ســهبارهت بــه
ئامانجهكانــی ئهمهریــكا لــه كۆكردنــهوهی هێــز لــهو
دهوڵهتــهدا ،كــه لهپێــش ههرهســهێنانی لــه ســاڵی
 1991ســهر بــه یهكێتــی ســۆڤێت بــوو.
ئــەوێ ڕۆژێ بــە بیــری حكومەتەكــەی ئاكاییــڤ و بیری
بــەرەی ئۆپۆزســیۆندا نەدەهــات ،كــە ڕووداوەكان لــە
مــاوەی كەمــر لــە دوو مانگــدا ئەوەنــدە خێــرا بــن
و بگۆڕێــت بــۆ «شۆڕشــی پەمەیــی» ،كــە لــە 24ی
ئــاداری 2005دا لــە قیرغیزســتان بەرپــا بــوو ،كــە
دواجــار ئۆپۆزســیۆن خــۆی لــە كۆشــكی ســەرۆكایەتی
بینیــەوە ،لــە كاتێكــدا ســەرۆك ئاكاییــڤ واڵتەكــەی
جێهێشــت و ڕوویكــردە ڕوســیا بــۆ ئــەوەی ژیانــی
خــۆی لــە تووڕەیــی جەمــاوەر ڕزگار بــكات ،كــە
بەهــۆی كاریگــەری بێــكاری ،هــەژاری ،گەندەڵــی
ئیــداری و ســتەمكاری سیاســی لــەو كۆمــارە بچووكــەی
ناوەڕاســتی ئاســیا لــە دژی دەســەاڵتەكەی ڕاپەڕیــن.
لــە ڕاســتیدا لێكدانەوەكانــی ئاكاییــڤ هەڵــە بــوون،
لــە كاتێكــدا گردبوونــەوە و كۆبوونــەوەی ئاســایی
خەڵــك ،كــە لەالیــەن هێزەكانــی ئۆپۆزســیۆنەوە
لەنــاو پایتەخــت و چەنــد شــارێكی تــر دەجووڵێــرا
چەخامخــەی شۆڕشــێكی جەماوەریــی دراماتیكــی
لێــدا ،كــە هەمــوو چاودێرانــی تووشــی شــۆك كــرد ،بــە
خــودی حكومــەت و ئۆپۆزسیۆنیشــەوە.

مۆبۆتۆ سیسی سیكۆ
هەمان كۆتایی ..هەمان چارەنووس

مۆبۆتــۆ سیســی ســیكۆ بــۆ مــاوەی  37ســاڵ دیكتاتــۆری
یەكەمــی ئەفریقیــا بــوو ،هاوكێشــە سیاســییەكەی لــە
سیســتمی شــت بەشــت گۆڕینــەوە دەچــوو لەگــەڵ
خۆرئــاوا ..دەیگــوت :لێــم گەڕێــن چیــم دەوێــت بیكــەم،
ئێــوەش چیتــان دەوێــت بیبــەن .ئەمــە بــوو دۆخــی
هەموویــان لەســەروی هەموشــیانەوە ئەمەریــكا ،كــە
تەمەنــی خــۆی لــە خزمەتكردنیــدا پێشكەشــی كــرد،
ئــەو كاتــەی كــە ســەرۆكی ئەركانــی ســوپا بــوو ،بۆیــە
دەزگای هەواڵگــری بــەكاری هێنــا بــۆ داڕشــتنی پرۆســەی
تیرۆركردنــی ڕابــەری نیشــتامنی كۆنگــۆ (پیاتریــس
لۆمۆمبــا) ،دوای ئــەوەی ئەمەریــكا لــە چۆكپێدادانیــدا
شكســتی هێنــا.
س ـهرۆكی ئهركانــی ســوپا ژەن ـراڵ مۆبۆتــۆ سیســی ســیكۆ
ســهرۆكایهتی كودهتایهكــی كــردو دوای ســهركهوتنی
بــۆ مــاوهی  3مانــگ دهســتی بهســهر واڵتهكــهدا گــرت،
بــهاڵم مۆبۆتــۆ كازافۆبــۆی گهڕانــدهوه پۆســتهكهی
خــۆی و ســیریل ئــهدۆال حكومهتــی نوێــی پێكهێنــا.
لۆمۆمبــا دوای ئــهوهی پــاش كودهتاكــه دهســتگیر كــرا
توانــی ب ـهرهو ســتنلیفیڵ ل ـه ههرێمــی كاتنــگا ههڵبێــت،
بــهاڵم جارێكــی تــر دهســتگیر كــراو بــۆ ئیلیزابتفیــڵ
گواســرایهوهو لــ ه كانوونــی دووهمــی ســاڵی 1961
لهالیــهن تشــۆمبی-وه كــوژرا .كۆنگــۆ پێــی نایــه دۆخــی
پاشــاگهردانی و ئاڵۆزییـهوه ،كـه مــاوهی  5ســاڵ درێــژهی
كێشــاو دابهشــكرا بــۆ  3ههرێمــی حوكمــداری ،كــه
ههریهكهیــان لــه الیهنێكــی دیاریكــراوهوه هــاوكاری و
پشــتگیری دهكــرا.
لــە دوای ئــەو هەمــوو ســااڵنە لــە خزمەتكردنــی خۆرئــاوا
بــە دیاریكراویــش بــۆ ئەمەریــكا ،بــەاڵم كاتێــك وادەی
ڕووخانــی هــات ،ئەمەریكییــەكان ئامــادە نەبــوون
لەســەر خزمەتەكانــی پاداشــتی بكــەن ،بەڵكــو داوایــان
لێكــرد تەنانــەت بیریــش لــەوە نەكاتــەوە ،كــە ئەمەریــكا
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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
بــەالی ئەمەریكییەكانــەوە ڕووخــا ،ئەمــەش چیرۆكێكــی
دژواری هەیــە .ترســی دەســتگیركردن و چەوســاندنەوە
باڵــی بەســەر ڕابــەری كۆنگــۆدا كێشــا.
بهمشــێوهیه ئاژانســی ههواڵگــری ناوهنــدی ئهمهریــكا
بڕیاریــدا بــه لهناوبردنــی لۆمۆمبــا .كارمهندێكــی
ئاژانســهكه بــه نــاوی گۆتلیــپ ،كــه تایبهمتهنــد بــوو لــه
بــواری ژەهــرو مــادده ژەهراویی ـه یارمهتیدهرهكانــی وهك
(بهخــاخ ،دهستكێشــی پالســتیكی ژەهــراوی ،هێڵهكــی
گوللهنهبــڕو چهنــد ئامرازێكــی تریــش)دا .گۆتلیــپ لــه
ڕێگ ـهی پۆســتی دیپلۆماســیهوه ب ـه نــاوی خــوازراوی جــۆ
ب ـراون یــان جۆباریگانیــن نێــردرا بــۆ لیۆپۆڵدفیــل .كاتێــك
پالنهك ـه شكســتی هێنــا ،ئاژانســی  CIAبهكرێگیراوهكانــی
خــۆی لــه كۆنگــۆ ڕاســپارد كاربكــهن بــۆ لهناوبردنــی
لۆمۆمبــا لــ ه ڕێگــهی تهقهكــردن لێــی بــه چهكێكــی

بێدهنــگ ،كــه ئامێــری گڕپۆشــێكی تهلهســكۆبی بــۆ
دابرنێــت .ئ ـهو پالن ـهش س ـهركهوتوو نهبــوو ،پاشــان CIA
بــه درۆ ههاڵتنــی لۆمۆمبــای ڕێكخســت بــۆ بهردهســتی
دوژمنهكانــی ،كــه بــه شــێوهیهكی دڕندانــه لــه ســاڵی
1961دا كوشــتیان.
ل ـه ســاڵی 1967دا سیســی ســیكۆ دامهزراندنــی كۆمــاری
دووهمــی كۆنگــۆی ڕاگهیانــد ،كــه لهســهر بنهمــای
دهســتووری ســهرۆكایهتی دروســتبوو ،كــه دهســهاڵتی
ڕاســتهقینهی لــه دهســتی ســهرۆك كۆمــاردا قهتیــس
كــردو لــه ترشینــی دووهمــی ســاڵی  1970بهپێــی ئــهو
دهســتوره ب ـه بهدهســتهێنانی ڕێــژهی 11%ی دهنگ ـهكان
بــووه س ـهرۆك كۆمــاری كۆنگــۆ .ل ـه ســاڵی 1972دا نــاوی
كۆنگــۆی گــۆڕی بــۆ زائیــر ،ئـهم نــاوهش بـهردهوام بــوو تــا
لــۆران كابیــا نــاوی یهكهمــی بــۆ واڵتهكــه گ هڕانــدهوه.
مۆبۆتــۆ بــهزۆر دهســتبهرداربوونی لــه نــاوه مهســیحییه
ئهوروپییــهكان ســهپاندو نــاوی خــۆی لــه (جۆزیــف
دیزی ـه)وه گــۆڕی بــۆ مۆبۆتــۆ سیســی ســیكۆ.
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«كوشتیان و هیچ بۆی نهگرییان»!!

وهك ههمیشــه ئهمهریكییــهكان خوویــان بــه
دهســتهواژهیهكی بریقــهدارهوه گرتــووه لــه كاتــی
پێویســتدا بــۆ ئامانجــی تهڵهكهبازانــه بــهكاری
دههێنــن ،یــان خۆیــان لــه پشــتیهوه مــهاڵس دهدهن
بــۆ پاســاوهێنانهوه بــۆ سیاســهتی دوژمنكارانهیــان.
لهوانهیــه بهبــێ ههبوونــی هیــچ ههڵوێســتێك
یــان پرســێك ئــهم كاره بكــهن ،كاتێــك بابهتهكــه بــه
تهواوهتــی بهرههمــی ئهندێشــهی خۆیانــه ســهبارهت
بـه پاســاوهێنانهوهیان بــۆ تاوانێــك ،كـه ئامــادهن لـه دژی
ڕژێمێــك یــان سیســتمێكی دهستنیشــانكراو ئهنجامــی
بــدهن ،كــ ه گوێڕایهڵیــان نهبێــت یــان چۆكیــان بــۆ
دانــهدات .ڕاپۆرتهكانــی وهزارهتــی دهرهوهی ئهمهریــكا،
كــه ههمیشــ ه پێشــێلكارییهكانی ئیرسائیــل لــه بــواری
مافــی مرۆڤــدا لــێ ههواڵوێــر دهكرێــت ،بهڵكــو تــاوان
و پێشــێلكارییهكان دهخاتــه ئهســتۆی ڕژێمهكانــی تــر،
كــه لــه بنهڕهتــدا ئهنجامیشــیان نــهداوه ،بــۆ خــۆی
باشــرین بهڵگهی ـه .پێدهچێــت جیهــان پێشــبینی ئ ـهوهی
كردبێــت ،كـه مامـه ســام زۆر تــووڕ ە بێــت بـه تیرۆركردنــی
هاوپهیامنــه نازدارهكهیــان (بێنازیــر بۆتــۆ) ،لــه دوای
ئ ـهوهی هانیانــدا تــا بگهڕێت ـهوه بــۆ پاكســتان ،س ـهرهڕای
ئــهو ههمــوو هۆشــداری و مهترســییانهی دهربــارهی
ئهگــهری كوژرانــی پێــی ووتــرا .ئــهوان ههڵپــهی زۆرو
تینوێتــی بێســنووری (بۆتۆ)یــان بــۆ گهیشــن بـه دهسـهاڵت
بهكارهێنــا ،بــهاڵم كاتێــك ههڕهشــه لهســهر ژیانــی
ههبــوو هیــچ نهجــوواڵن ،بهڵكــو بــه زیندوویــی و
مردوویــش ســتهمیان لێكــرد.
پرســیارهكه ئهمهیــه :بۆچــی ئهمهریكییــهكان بــۆ
كوژرانــی بهكرێگیــراوو هاوپهیامنهكهیــان (بێنازیــر
بۆتــۆ) نههاتنــه وهاڵم ،كــه وهك ئهڵتهرناتیڤــی ســهرۆكی
پێداگــرو هاوپهیامنــی ســهركێش (پهروێــز موشــهڕەف)
تهماشــای دهكــرا؟
ئایدیا دیپلۆماتیك

ل ـه ڕاســتیدا ئیــدارهی س ـهرۆكی ئهمهریــكا جــۆرج بــوش
وهك نهریتــی ههمیشــهیی ئهمهریكییــهكان ،هیــچ
گرنگــی بــه تیرۆركردنــی بۆتــۆ نــهدا ،ئهڵاڵهومــه ئهگــهر
بهیاننامهیهكــی دهركردبێــت بــۆ پاراســتنی ڕووی خــۆی،
چونكــه ئهمهریكییــهكان ڕاهاتــوون لهســهر داخســتنی
دۆســیهی بهكرێگیــراوهكان لــه هــهر كاتێكــدا بكــهون،
پاشــان گــرهو لهس ـهر دۆزین ـهوهی ئهڵتهرناتیڤــی گونجــاو
دهكـهن بهپێــی دیــدگای خۆیــان ،واتـه ئـهو بهكرێگیـراوهی
ك ـه خزمهتــی بهرژەوهندییهكانیــان دهكات ،ه ـهر ئهم ـهش
ڕوویــدا .زۆرێــك ،كــه منیــش یهكێكــم لــهوان پێیانوایــه
ئهمهریكییــهكان بهرپرســی یهكهمــن لــه تیرۆركردنــی
بێنازیــر بۆتــۆ ،بــهدهر لــه دهســتی ئهمــاو ئــهوال ،كــه
پیالنیــان دادهڕشــت بــۆ تیرۆركردنــی .دهشــتوانم بڵێــم
كـه بێنازیــر بۆتــۆ سـهرۆك وهزیرانــی پێشــووتری پاكســتان
كرایــه قوربانــی ســهودایهكی ئهمهریكــی بهســهرچوو،
كــه لــهو ڕێگهیــهوه ســهرۆكی ئهمهریــكاو پیاوهكانــی
گهمهیــان بــه بۆتــۆ كــردو كهڵكیــان لــه ههوڵدانــی
كــرد بــۆ گهیشــن بــه كورســی دهســهاڵت ،ههروههــا
كردبوویانــه ئهڵتهرناتیڤــی داهاتــوو لهجێــی دیكتاتــۆر
موشــهڕەف «ئــهو ئهســپهی خهریكبــوو ئهســتێرهی
دهكواژایـهوهو لـه كێبڕكــێ دواكـهوت» ،بۆیـه بـه خێرایــی
بڕیاریانــدا ئهڵتهرناتیڤــی منوونهیــی ئامــاده بكــهن ،كــه
پێشــریش تاقیــان كردبــۆوه ،وات ـه «بێنازیــر بۆتــۆ».
ئهمهریكییــهكان لهســهر ســینیهكی زیــو «بۆتۆ»یــان
پێشكهشــی ههمــوو دوژمنهكانیــان كــرد ،تهنانــهت
دۆستهكانیشــیان وهك پهروێــز موشــهڕهف و ســهرۆك
وهزیرانــی پێشــووی پاكســتان نــهواز شــهریف ،واتــه
ئــهو شــانۆگهریه ههزهلیــهی ئهمهریــكا كهســی
ههڵنهدهبــوارد .بــوش و ئیدارهك ـهی ههوڵیانــدا یــاری ب ـه
كارتــی بۆتــۆ بك ـهن ل ـه پێنــاو مســۆگهركردنی ههژموونــی
ئهمهریكییــهكان بهســهر دهوڵهتــی ڕووبهڕووبوونــهوه
لــه دژی تاڵیبــان و ئهلقاعیــده ،لــه كاتــی لهدهســتدانی
موشـهڕەف لـه هـهر ســاتهوهختێكدا مســۆگهر بكـهن ،بـه
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تایبهتــی ل ـه دوای كوژان ـهوهی ئهســتێرهكهی بهمدوایی ـه،
پێــش ئـهوهش دهیانهویســت دهسـهاڵتیان بهسـهر توانــای
ئهتۆمــی پاكســتاندا بســهپێنن ،بــۆ ئــهوهی نهكهوێتــه
دهســت بــن الدن و ئهیم ـهن زهواهیــری یــان ه ـهر هێــزو
الیهنێكــی تــر ،كــه بیانهوێــت ئهمهریكییــهكان برتســێنن.
لهپێــش گ هڕانــهوهی بۆتــۆ بــۆ پاكســتان لــ ه ههوڵێكیــدا
بــۆ ئــهوهی زیاتــر ئهمهریكییــهكان تاقــی بكاتــهوه
تــا بزانێــت ئایــا تاكــه گــرهوی ئهمهریكایــه ،ههســتا
دوژمنــی بــۆ خــۆی درووســت دهكــرد ،بهڵكــو خــۆی
خســته نــاو ناحــهزی و دوژمنایهتــی ئهنقهســت لهگــهڵ
ههمــوو ئهوانــهدا ،كــه پێیوابــوو ئهوانــه دوژمنــی
ئهمهریكییهكانــن .بێنازیــر بۆتــۆ پێداگــری دهكــرد،
كــه گ هڕانــهوهی بــۆ پاكســتان بــه كاغــهزی ســۆلیڤان
ڕوپــۆش بــكات ،بــۆ ئــهوهی زهمینهكــه بــۆ گهڕانــهوهی
تهخــت بــكات دوای ئــهوهی دهنگــۆی گهڕانــهوهی وهك
ســیناریۆیهكی ئهمهریــكا باڵوبــۆوه ،یــان بــه واتایهكــی
تــر ســهودایهك بــوو بــه سهرپهرشــتی ئیــدارهی جــۆرج
بــوش بــه ڕێككهوتــن لهگــهڵ ســهرۆكی پاكســتان
پهروێــز موشــهڕەف ئهنجامــدرا.
دهكرێــت بڵێیــن بێنازیــر بۆتــۆ لهپێــش تیرۆركردنیــدا،
ئهمجارهیــان لهســهر پشــتی ئهســپێكی ئهمهریــكا
هاتــهوه بــۆ پاكســتان ،یــان بــه ڕوویهكــی خۆرئاوایــی
ئاشــكراوه گ هڕایـهوه ،كـه لـ ه جــاران ڕوونــر بــوو ،چونكـه
پشــتی بــه پێگهیهكــی جهمــاوهری نهدهبهســت بــهو
ئهندازهیــهی ،كــه پشــتی لــه هاوكێشــهی نێودهوڵهتــی
و هــاوكاری خۆرئاوایــی دهبهســت و ویالیهتــه
یهكگرتووهكانــی كردبــووه سهرمهشــقی گهڕانــهوهی
و ههژموونــی داســهپاو بهســهر موشــهڕهفی
هاوپهیامنــدا بــۆ ڕازیكردنــی ب ـه دابشــكردنی دهس ـهاڵت
لهگهڵــی .شــتێكی ئاســایی بــوو ،كــه موزایهدهكردنــی
بۆتــۆ بهســهر هاوپهیامنێتــی موشــهڕهف لهگــهڵ
ویالیهت ـه یهكگرتــووهكان ،ل ـهالی واشــنتۆن دهنگدان ـهوهی
ههبــوو ،ئ ـهوهش دهگهڕێت ـهوه بــۆ تاســانی ل ـه بهرامب ـهر

ئایدیا دیپلۆماتیك

تێكشــكانی ڕوون و ئاشــكرای لــه ئهفغانســتان ،ئــهو
واڵتــه شــاخاوییه هــهژاره .بۆتــۆ ههوڵیــدهدا ببێتــه
ئهڵتهرناتیڤێكــی زۆر بهرچاوتــر لــه ڕووی باڵوكردنــهوهی
بههاكانــی خۆرئــاوا ،یــان بهدیهێنانــی ئامانجهكانــی بــه
شــێوهیهكی ڕاســتهوخۆ.
بێنازیــر بۆتــۆ لهپێــش گهڕانـهوهی بــۆ پاكســتان دیدارێكــی
لهگــهڵ جۆزیــف بایــدن ،كۆنگرێســانی دیموكراتــی
و ســهرۆكی لیژنــهی پهیوهندییهكانــی دهرهوهی
ئهنجومهنــی پیــران و ژمارهیــهك كۆنگرێســانی تــردا
ئهنجامــدا و بــۆی ئاشــكرا كــردن ،كــه هاوپهیامنێتــی
ئیــدارهی ئهمهریــكا لهگــهڵ ســهرۆكی پاكســتان پهروێــز
موشــهڕەف لــه چوارچێــوهی شــهڕه لــه دژی تیرۆریــزم
لــه ڕووی ســراتیژییهوه ههڵــه بــوو .بهپێــی ڕۆژنامــهی
(گاردیــان)ی بهریتانــی ،بۆتــۆ وتوویهتــی« :موشــهڕەف
ههوڵیــداوه بــڕوا بـ ه جیهــان بێنێــت ،كـه بـه تهنهــا خــۆی
دهتوانێــت ڕوبــهڕوی گهیشــتنی هێــزه توونــدڕەوهكان
بــۆ ســهركردایهتی ســوپا بوهســتێت ،كــه چهكــی
ئهتۆمــی لهدهســتدایه ،بــه دیــدی مــن دیكتاتــۆری
ســوپا (موشــهڕەف) بهشــداری كــردوو ه لــه زیادبوونــی
توونــدڕەوی» .پاشــان بێنازیــر ختووكــهی ههســتهكانی
خۆرئــاوای دهدا ،لـه كاتێكــدا لـ ه ئهفغانســتان تێكشــكابوو.
بێنازیــر بــه خۆرئاواییهكانــی دهوت« :توونــدڕەوهكان لــه
مــاوهی دهســهاڵتی منــدا نهیانتوانــی یــهك شــوێن پــێ
لهنــاو پاكســتان بهدهســت بێنــن».
جیــاوازی قس ـهكهی بۆتــۆ ئهوهی ـه ،ك ـه ئ ـهو تووندڕەوان ـه
لــه كاتــی دهســهاڵتی ئــهودا لــه نیــوهی یهكهمــی
دهی ـهی نهوهدهكانــی س ـهدهی ڕابــردوو نهیانتوانــی ی ـهك
شــوێن پــێ زهویی ـهك داگیــر بك ـهن ،بهڵكــو دهســتیانگرت
بهســهر زۆربــهی خاكــی ئهفغانســتانی دراوســێ بــه
هــاوكاری بههێــزی دهزگای ههواڵگــری دهوڵهتهكــهی،
ههرچهنــده لــهو كاتــهدا ســهرۆك وهزیــران بێنازیــر
بۆتــۆ لــه توێكڵێكــی عهملانــی ووشــك بهســهر ڕیشــی
دهوڵهتێــك زیاتــر نهبــوو ،كــه هێشــتا لــه چیــاكان
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بهیهككهوتنــی لهگــهڵ چهكــداره ئهفغانییهكانــدا
ههبــوو لهبــهر چهندیــن هــۆكاری دیینــی و ســراتیژی.
ب ـهاڵم ئ ـهو ش ـهرعیهتهی ،ك ـه بۆتــۆ ههوڵیــدا پێشكهشــی
بــكات بــۆ ســهرلهنوێ گهیشــتنی بــه كورســی
دهس ـهاڵت بریتــی بــوو ل ـه دژایهتیكردنــی ڕیتمــی دیینــی
پاڵپشــتیكراو بــه دڵ هڕاوكێیهك ـی ترســێنهر بــۆ خۆرئــاوا ،ل ـه
ڕووی ڕێگریكردنــی لــه نــاوهوهو دهرهوهی ئهفغانســتان
و پاكســتان لــه پــان و ههژموونگــهری ئهمهریــكا
بهســهر ناوچهكــهو جیهانــدا .لهبــهر ئــهوه لــه میانــی
بهبازاڕكردنــی ئــهم شــهرعییهته ،بۆتــۆ نكۆڵــی دهكــرد
لــهو فراوانخوازیــهی بــاو بــوو لهپێــش دهســتپێكردنی
سـهرۆك پهروێــز موشـهڕەف بـه درووســتكردنی قوتابخانـه
دینیی ـهكان ،ك ـه بۆتــۆ ب ـه كانــگای باڵوكردن ـهوهی تیــرۆری
دادهنــان.
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بۆچی واڵتێكی بەهێز هێرش دەكاتە سەر واڵتێكی الواز؟ هۆكارەكەی
زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ ئایدۆلۆژیا ،بەهێزتر بوون یان داگیركردنی
سەرچاوە بەنرخەكانی واڵتێكی الوازتر ،ئامانجی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئهمهریكا لە سەدەی ڕابردوودا ،یان لە ماوەیەكی دوورتردا پێكهاتبوو
ێ هۆكار بۆ زیاتر كردن و فراوانكردنی دەسەاڵتی بەسەر گۆی
لە س 
زەویدا ،ئەم كتێبە بە شێوەیەكی ئاشكرا دەستێوەردانی ئەمەریکا بۆ
ستیڤن کینزەر ڕووخاندنی سیستمی واڵتانی تر ڕووندەكاتەوە .هێرشكردن بۆ سەر
عێراق ساڵی  2003ڕووداوێكی چاوەڕوان نەكراو نەبوو ،كۆی گشتی ئەو
واڵتانەی ئەمەریکا لە ماوەی  110ساڵی رابوردوودا ڕووخاندونی  14واڵتن« ،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
بەدواوەیە ،هێرش بۆ سەر عێراق وەك هەموو كودەتاكان ،شۆڕشەكان و هێرشەكانی تری
ویالیەتە یەكگرتووەكان بۆ ڕووخاندنی واڵتانی تر ،بە هۆی ترس و هەڕەشەوە بووە ،یان جێگەی
متمانەی نەبوون.

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــە گرتنەبــەری ڕێگــەی
جۆراوجــۆر هەوڵــدەدات ســەرجەم واڵتــان پەیــڕەوی لــە
سیاســەتەكانی بكــەن ،لــە زۆربــەی كارەكانیــدا شــێوازی
دیپلۆماســیانە دەگرێتەبــەر ،لــەم بــارەدا پشــتیوانی ئــەو
واڵتانــە دەكات كــە بەرژەوەندییەكانــی دەپارێــزن ،بــەاڵم
ئەگــەر پێشــنیارەكانی پەســەند نەكرێــن ،هەڕەشــەیان
لێــدەكات .بەرامبــەر شــۆڕش و نائارامییــە ناوخۆییەكانیــان
پشــتیوانی لــە واڵتانــی هاوپەیامنــی خــۆی دەكات
 ،چەنــد جارێــك دەركەوتــووە كــە بــە شــێوەیەكی
نهێنــی پشــتیوانی كودەتــا یــان شۆڕشــێكی كــردووە ،كــە
كەســانیرت دروســتیانكردووە ،لــە مــاوەی هــەردوو شــەڕە
جیهانییەكــەدا بەشــداری لــە ڕووخاندنــی واڵتانــدا كــردووە
و بــۆ گەیشــن بــە دەســەاڵت یارمەتــی واڵتــە تازەكانــی
داوە.
ئــەم كتێبــە بــاس لــەو ڕەوشــتانەی ئەمەریــکا نــاكات ،كــە
بــۆ فــۆڕم بەخشــین بــە جیهانــی نــو ێ بــە كاری دەهێنێــت،
تەنیــا بــاس لــەو چاالكیانــە دەكات كــە ئەمەریــکا تیشــكی

خســتونەتە ســەر :بــە درێژایــی مێــژوو ،هیــچ واڵتێكیــر
وەك ئەمەریــکا لــەو دورییــەوە نەیتوانیــوە ڕێبــەری
واڵتێكــی دەرەكــی لەســەر دهس ـهاڵت الببــات و ئەمجــۆرە
چاالكییانــە ئەنجــام بــدات.
كــرداری «گۆڕینــی ڕژێــم لــە واڵتانــدا» بــە شــێوەیەكی
ســەرنجڕاكێش جێگــەی سەرســووڕمانە ،ئــەو رووداوانــەی
لــەم كتێبــەدا باســیان لێــوە دەكرێــت بریتیــن لــە :نەتــەوە
پەرســتی ،فرۆشــتنی واڵت ،ئازایەتــی و نەترســی ،خیانەتــی
بــێ بەزەیــی و ســتەمكارانە .ئــەم كتێبــە بــۆ یەكەمجــار
هەمــوو ئەمانــەی لەیــەك شــوێندا كۆكردووەتــەوە و
هەوڵــدەدات تیشــكبخاتە ســەر زۆرتــر لــەوەی روویــداوە،
ئــەم رووداوانــە ،بــە شــێوەیەكی تەنیــا و جیــاواز بــاس
ناكرێــن ،بەڵكــو هەوڵدەدرێــت لــە خاڵــی هاوبەشــی
ڕووداوەكان بكۆڵرێتــەوە و بیانزانیــن ،ئــەم كتێبــە
دەگەڕێــت بــە دوای دوو وەاڵمــی بنچینەییــدا.
پرســیاری یەكــەم :بۆچــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ئــەم
چاالكییانــە ئەنجامــدەدات؟
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جۆن فۆستهر كێنیدی

فرانكلین ڕۆزفێڵت

ئایدیا دیپلۆماتیك

پرســیاری دووەم :دەرئەنجامــی درێژخایەنــی ئــەم
چاالكییانــە چــۆن بــووە؟
خســتنە ڕووی لیســتی ئــەو واڵتانــەی ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان ڕووخاندونــی بــەو ئاســانییە نییــە ،لــەم
كتێبــەدا زیاتــر تیشــك خراوەتــە ســەر ڕووخاندنــی
دەســەاڵت ،كــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ڕۆڵــی بەرچــاوی
هەبــووە لــە ڕووخاندنــی دەســەاڵتی حوكــم لــەو واڵتانــەدا.
ئاســۆی ســەدەی دوروودرێــژی «گۆڕینــی رژێم لــە واڵتاندا»
بــە ڕووخاندنــی ڕژێمــی پاشــایەتی (هــاوای) دەركــەوت،
ســەرۆك كۆمــاری ویالیەتــە یەكگرتــووەكان پەســەندی
كــرد ،بــەاڵم بــە ماوەیەكــی كــەم دوای چاالكییەكــە
كاتێــك ســەرۆك كۆمــاری نــوێ دەســەاڵتی گرتــە دەســت،
ئەمــكارەی ئیدانــە كــرد ،لــەو كاتــەوە ئەمەریکاییــەكان
بــۆ داماڵینــی ڕژێمــی واڵتانــی دەرەوە دابەشــبوون بــۆ
دووبەشــی ڕازی و نــاڕازی.
ســەرۆك كۆمارەكانــی ئەمەریــکا ،لــە هــاوای و ئــەو
واڵتانــەی ســاڵی  1898دژی ئیســپانیا وەســتانەوە ،ڕێگــەی
دەســتێوەردانیان لــە كاروبــاری ناوخــۆی ئــەو واڵتانــەدا
گرتەبــەرو خســتیانە بــواری جێبەجێكردنــەوە ،لەگــەڵ
ئەمانەشــدا ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بەرامبــەر ئــەو
بارودۆخانــەی لــە الیــەن واڵتانــی تــرەوە دەهاتــە پێــش
هەڵوێســتی وەردەگــرت ،یەكــەم ســەرۆك كۆمــاری
ئەمەریــکا كــە كاری كــرد بــۆ ڕووخاندنی ڕێبەرێكــی بێگانە،
(ســەرۆک ویلیــام هــوارد تافــت )William Howard Taft
بــوو ،ســاڵی  1909فەرمانــی ڕووخاندنــی ســەرۆك كۆمــاری
نیكاراگــوا (خــۆزێ ســانتۆس زیالیــا )Jose Santos Zelaya
ی دەركــرد( .تافــت) دڵنیــای كردنــەوە ،كــە بــۆ ئاسایشــی
ئەمەریکاییــەكان و پاراســتنی ڕێــڕەوی دیموكراســی ئەمــەی
كــردووە ،لــە راســتیدا ئامانجــی ســەرەكی ئــەو بەرگــری بوو
لــە مافــی كۆمپانیــا ئەمەریکاییــەكان ،بــۆ ئــەوەی بەهــەر
شــێوەیەك كــە دەیانەوێــت لــە نیكاراگــوای كار بكــەن ،بــە
واتایەكــی تــر بــە دوای بەرژەوەندییەكانــی خۆیــەوە بــوو
لــە واڵتانــی دەرەوە.
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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
ســەبازی و ســیخوڕییەكانی خــۆی بــۆ ڕووخاندنــی ئــەو
واڵتانــەی بەرژەوەندییەكانــی ئەمەریکایــان نەپاراســتووە
بەكارهێنــاوە ،هــۆكاری ئــەم كارانەشــی گێڕاوەتــەوە
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 بـێ دەســتێوەردانی
واڵتێكــی تــر.
ئــەو كاتــەی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــوو بــە یهكێــك
لــه زلهێزهكانــی جیهــان ،كۆمپانیــا فرەنەتەوەییەكانیــش
وەك هێزێكــی بەرجەســتە دەركەوتــن ،ئــەم كۆمپانیایانــە
چاوەڕێــی ئــەوە دەكــەن حكومــەت لــە دەرەوەی
واڵتەكەیــان بــە پێــی بەرژەوەندییەكانــی ئــەوان ڕەفتــار
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.
تەنیــا هــۆكاری ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــۆ ڕووخاندنــی
واڵتانــی دەرەوە ،بەرگــری لــە توانــای كۆمپانیــاكان نییــە،
هــەر لــە ســەرەتای مێــژووەوە ،هــۆز و حكومەتــە
زلهێــزەكان هێرشــیان كردووەتــە ســەر هــۆز و حكومەتــە
الوازەكان ،ئــەوان پەنــا دەبەنــە بــەر ســەرەتاییرتین 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
یەكســانە بــە دژایەتــی كردنــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان.
كاتێــك ئەمەریکاییــەكان بەهــۆی ســەرپێچی كردنییــەوە

دەســەاڵت لــە ڕێبەرێكــی دەرەوە دەســەننەوە ،تەنیــا
دەســەاڵتی خۆیــان بەســەر ئــەو واڵتــەدا ناســەپێنن ،بەڵكــو
پەیامێــك بــۆ واڵتانــی تریــش دەنێــرن.
هــەر لــە ســەرەتاوە جوتیــارە پاوانخوازەكانــی (هــاوای)
بۆیــان دەركــەوت ئەگــەر (هــاوای) بكەوێتــە ژێــر
دەســەاڵتی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــەوە ،دەتوانــن
كاریگــەری گەورەیــان هەبێــت لەســەر سیاســەتی
دەرەوەی ئەمەریــکا ،بــە شــێوەیەك كــە شــەكر بــە بــێ
گومــرگ بنێــرن بــۆ بــازاڕە ســەرەكییەكان .بــە هــۆی
پێشــكەوتنەكانی ســەدەی بیســتەمەوە ،پیشەســازییە
گــەورەكان و الیەنگرانیــان توانیــان هەنگاوێكــی گەورەتــر
بنێــن لــەوەی كاریگەرییــان لەســەر ڕێــڕەوی سیاســەتی
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان هەبێــت ،خۆیــان بوونــە دانەرانی
سیاســەتی دەرەوە ،كەســێك كــە توانــی بــە شــێوەیەكی
بــاش ئــەم بەرژەوەندییــە سیاســی و ئابوریانــە تێكــەاڵو
بــكات (جــۆن فۆســتەر دااڵس) بــوو ،ئــەو چەندیــن دەیــە

ئەمــكارە بوو بە ئەزموونێك بۆ سیاســەتی دەرەوەی
ویالیەتــە یەكگرتووەكان ،ك ه لە ســەدەی بیســت و
سەرەتای سەدەی بیســت و یەكدا چەندین جار هێزە
ســەبازی و ســیخوڕییەكانی خۆی بۆ ڕووخاندنی ئەو
واڵتانەی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریکایان نەپاراستووە
بەكارهێناوە
لەگــەڵ زۆر كۆمپانیــای گــەورە كاری كردبــوو ،دوای ئــەوە
بــوو بــە وەزیــری كاروبــاری دەرەوە ،دااڵس ســاڵی 1953
فەرمانــی كودەتــای ئێرانــی دەركــرد ،بەشــێك لــە ئامانجــی
كودەتاكــە بریتــی بــوو لــەوەی كۆمپانیــا نەوتییــەكان دڵنیــا
بــن لــە بەردەوامــی نەوتــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت.
کودەتاكانــی (ئێــران ،گواتیــاال ،ڤێتنــام و چیلــی)
کودەتایــەك بــوون «كــە ســەرۆك فەرمانــی دەدا و دەبــوو
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جێبەجــێ بكرێــن ،یەكــەم خاڵــی هاوبەشــی ئــەم چــوار
کودەتایــە ئەوەیــە ،كــە ڕێبەرانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
زۆر وریایانــە و بــەوردی و بــە تــەواوی بەپێــی یاســاكانی
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان كاردەكــەن.
بــۆ منوونــە كاتێــك  C.I.Aیــان تاوانبــار دەكــرد بــەو
کودەتایانــەی ئەنجــام دەدران (بــاری گۆڵدواتــەر Barry
 )Goldwaterســیناتۆری ویالیەتــی ئەریزۆنــا وتــیC.I.A« :
تاوانبــار مەكــەن ،پەنجــەی تاوانبــاری ڕووەو ســەرۆك
كۆمــارەكان درێــژ بكــەن».
تایبەمتندێتــی ئــەو چــوار کودەتایــە ئەوەیــە ،كــە ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان ڕۆڵــی ســەرەكی بینیــوە لــە گۆڕینــی
ڕژێمەكانیانــدا .لــەم کودەتایانــەدا ویالیەتــە یەكگرتووەكان
تەنیــا ڕێنامیــی و هانــی شۆڕشــگێڕەكانی نــادات ،بەڵكــو
كارمەنــدە ئەمەریکاییــەكان لــە چاالكیــە ئاڵۆزەكانــدا كــە
بــە باشــی الیەنــی ئابوریــان بــۆ دابینكرابــوو دەســتبەكار
بــوون .بەمشــێوەیە توانیویانــە حكومەتەكانــی ئێــران و
گواتیــاال و ڤێتنامــی باشــور و چیلــی بڕووخێنــن .ئەگــەر
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
كــە گفتوگــۆ هەڵدەگرێ ـت) و بوونــە هــۆی هاتنــە ســەر
حوكمــی ڕژێمــی دیكتاتــۆری .پێدەچێــت لــەو كاتــەدا بــە
شــێوەی كاتیــش بووبێـت بــە ســەركەوتنی مــاوەی شــەڕی
ســاردیان لەقەڵــەم دابێــت.
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دژی ئــەو حكومەتانــەی
هەڵبژێــردراوی خەڵــك بــوون كات و وزە و پارەیەكــی زۆری
خەرجكــرد ،بــەاڵم نەیانتوانــی دوای ئــەو تێچوونــە زۆرە
كارێــك بكــەن ،ڕژێمــە نوێیــەكان حكومەتــی هاواڵتیــان
بــن ،یــان پێویســتی هاواڵتیانــی خۆیــان دابینبكــەن.
دەرئەنجامــەكان هەرچییــەك بووبــن بــۆ ســەركەوتنی
پرۆس ـهی دیموكراســی نەبــوون ،چونكــە ئــەو کودەتایانــە
بوونــە هــۆی ڕوخاندنــی ڕێبەرانێــك ،كــە بیركردنەوەكانــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەمەریکایــان پەســەند بــوو ،هەروەهــا كەســانێكیان
گەیانــدە دەســەاڵت كــە ڕقیــان لــەو شــتانە بــوو كــە بــۆ
ئەمەریکاییــەكان گرنــگ بــوون.
زۆر زوو دوای کودەتــای گواتیــاال باڵیــۆزی ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان رایگەیانــد «لەالیــەن (كرملیــن)ەوە
رابەرایەتــی كۆمۆنیــزم لەهەمــوو جیهــان دەكرێــت و
هەركەســێكیش بــە پێچەوانــەی ئەمــەوە بیربكاتــەوە
ئــەوە ئــاگاداری بارودۆخــی جیهــان نییــە» .ئەمــە بابەتێــك
بــوو لــە مــاوەی شــەڕی ســارددا بیــر و هۆشــی واشــنتۆنی
داگیــر كردبــوو .بەمشــێوەیە ســەرۆك كۆمــارەكان و
ئەوانــەی تــر گومانیــان نەبــوو كــە (موســەدەق و ئاربنــز
و ئالنــدێ) داردەســتی یەكێتــی ســۆڤێنت و ســودیان
لێوەردەگرێ ـت .تــا ئێســتا ڕوون بووەتــەوە ،كــە ئەمجــۆرە
بیركردنەوەیــە چەندێــک هەڵــە بــووە .ئــەو س ـێ ڕێبــەرە
بیروڕایــان بەرامبــەر كۆمۆنیــزم جیــاواز بــوو ،موســەدەق
لێــی بێ ـزار بــوو ،ئالنــدێ الیەنگــری بــوو و ئاربنــز بــڕوای
پێــی هەبــوو ،بــەاڵم لــە هەمــووی گرنگــر ئــەوە بــوو،
كــە هەرســێكیان ناسیۆنالیســت بــوون .بــە پێچەوانــەی
ئــەوەی ئەمەریکاییــەكان بیریــان لێدەكــردەوە ئــەوان
نەیاندەویســت لــە خزمەتــی كۆمۆنیزمــی جیهانیــدا
بــن ،بەڵكــو لــە راســتیدا دەیانویســت دەســت بەســەر
ســەرچاوە رسوشــتییەكانی خۆیانــدا بگــرن .بۆچــی
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بەرامبــەر ئــەوان بــە شــێوەیەكی
بــە ویژدانانــە و دادپەروەرانــە دادوەری نەدەكــرد؟
ئەزمونەكانــی نیــوەی یەكەمــی ســەدەی بیســتەم
بیركردنــەوەی ســەرۆك كۆمارەكانــی ئەمەریــکا داڕشــتبوو.
بەلشــەفیكەكان لــە ڕوســیا دەســەاڵتیان گرتبــووە دەســت
و نازییەكانیــش هەوڵیــان دەدا جیهــان داگیــر بكــەن.
بــە شكســتهێنانی نازیــزم لــە ئەڵامنیــا ،یەكێتــی ســۆڤێت
دەســتی گرتبــوو بەســەر واڵتانــی ئەوروپــای خۆرهەاڵتــدا.
بــە بۆچوونــی ئەمەریکاییــەكان كۆمۆنیزمــی یەكێتــی
ســۆڤێت ڕۆڵــی نازیزمــی دەبینــی ،كــە دەیانویســت
دەســت بەســەر جیهانــدا بگــرن.
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ڕێبەرانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بڕوایــان وابــوو یەكێتــی
ســۆڤێت بــەو شــێوەیەی ،كــە دەســتی بەســەر ئەوروپــای
خۆرهەاڵتــدا گرتــووە ،خەریكــی پالندانانــە لــە ئاســیا و
ئەمەریــکای التینیــش ،بــەاڵم ســەملێندراوە كــە ئــەو جــۆرە
بیركردنەوەیــە هەڵــە بــوو .یەكێتــی ســۆڤێت كــە لــە
شــەڕدا وێــران و لەبەریــەك هەڵوەشــابوو ،هەروەهــا بــە
هــۆی هــۆكاری س ـراتیژییەوە دەســتی بەســەر ئەوروپــای
خۆرهەاڵتــدا گرتبــوو ،وەك ســەنگەری بەرگــری ســودی
لێدەبینــی و واڵتــە دوورەكانــی بــەالوە گرنــگ نەبــوو .تــا
ئێســتا هیــچ بەڵگەیەكــی مێژوویــی دەســتنەکەوتووە
بیســەملێنێت یەكێتــی ســۆڤێت لــە دەیــەی 1950دا
بەرنامــەی دەســت بەســەرداگرتنی ئێرانــی داڕشــتبێت.
ئــەوان (ئاربنز)یــان نەكردبــووە داردەســتی خۆیــان و
هیــچ گرنگییەكیــان پێنــەدەدا .ڕژێمــی ڤێتنامــی باشــوور و
بــەرەی ئازادیخــوازی ڤێتنــام دان ـراو و داردەســتی یەكێتــی
ســۆڤێت نەبــوون.
دەتوانیــن چاوپۆشــی لــە هەڵەكانــی ڕێبەرانــی ئەمەریــکا
بــۆ دەســتوەردان لــەو واڵتانــەی هیــچ زانیارییەكیــان
لەبارەیانــەوە نەبــووە بكەیــن ،بــەاڵم ئەســتەمە چاوپۆشــی
لــە ســەرنج نەدانــە ڕاپۆرتــی ســیخوڕەكانی خۆیــان بكرێــت.
بەڕێوەبەرانــی بنكــەی  C.I.Aلــە تــاران و شــاری گواتیــاال
و ســایگۆن و ســانتیاگۆ بــە ڕوونــی دژی کودەتــاكان
ئاگادارییــان كردنــەوە ،بــەاڵم واشــنتۆن بەهیــچ شــێوەیەك
گوێــی پێنــەدان( .جەیمــزس دولیتــل) لــە ڕاپۆرتێكــی
نهێنیــدا بــەو ئەنجامــە گەیشــت ،كــە «لەبەرئــەوەی
هەڕەشــەی یەكێتــی ســۆڤێت زۆر بەهێــزە پێویســتە
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بەب ـێ پێدانــی هیــچ ئیمتیازێــك
شــەڕی لەگەڵــدا بــكات».
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
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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
هــەر یەكێــك لــەم واڵتانــە مێــژوو و كولتــور و كێشــەی
تایبەتــی خــۆی هەیــە ،بەڵكــو شــانۆی مــەرگ و ژیانــی
جیهانــی بــوون .بــە كورتــی ئــەوەی بەالیانــەوە گرنــگ بــوو
ئــەوە بــوو ،تــا چەندێــک ئــەم واڵتانــە الیەنگــری ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــن و دژی یەكێتــی ســۆڤێنت.
دوای کودەتــای ســاڵی 1953ی ئێــران ،شــای ئێــران بــە
لەخۆبایــی بوونــەوە فەرمانــی گوللــە بــاران كردنــی چەنــد
ئەفســەرێكی ســوپا و ژمارەیــەك خوێنــدكاری زانكــۆ ،كــە
لــە نزیكــەوە هــاوكاری (موحەممــەد موســەدەق)یان
دەكــرد و (حســێن فامتــی) وەزیــری دەرەوەی موســەدەقی

کودەتاكانی (ئێران ،گواتیماال ،ڤێتنام و چیلی)
کودەتایەك بوون «كە سەرۆك فەرمانی دەدا و
ێ بكرێن ،یەكەم خاڵی هاوبەشی
دەبوو جێبەج 
ئەم چــوار کودەتایە ئەوەیە ،كە ڕێبەرانی
ویالیەتە یەكگرتووەكان زۆر وریایانە و
بەوردی و بە تەواوی بەپێی یاساكانی ویالیەتە
یەكگرتووەكان كاردەكەن
دەركــرد .دوای ئــەوە بــە یارمەتــی  C.I.Aو (مۆســاد)
ئۆرگانــی هەواڵگــری ئیرسائیلــی ،دەزگای هەواڵگــری
(ســاواك)ی دامەزرانــد ،كــە زۆر بێزاركــەر و دڕنــدە بــوو.
كاتێــك شــا تــاج و تەختــی خــۆی بەدەســتهێنایەوە
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.
چەنــد جارێــك بەرەنــگاری شــا ببــووەوە .لــە ئەنجامــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئــەو بەرەنگاریانــەدا پۆســتی ســەرۆك وەزیرانــی لەدەســتدا
و پۆســتی دیپلۆماتــی لــە (ســوید) وەرگــرت .لــەو كاتــەوە
شــا بــۆ داڕشــتنەوەی ئێـران دەســتیكرایەوە و ڕێگــری نەما.
یەكێــك لــە بەرژەوەندییــە گەورەكانــی ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان لــە ئێــران بەدەســتهێنانی بەشــێك لــە
نەوتــی ئێ ـران بــوو .ئینگلیــزەكان پێیانوابــوو بــە ڕوخانــی
موســەدەق كۆمپانیــای نەوتــی ئینگلیــز و ئێــران (ئێســتا
ناوەكــەی گــۆڕاوە بــە كۆمپانیــای نەوتــی ئینگلیــز)
دوبــارە هەمــوو نەوتــی ئێــران لــە ژێــر دەســتی خۆیــدا
دەبێــت ،بــەاڵم ئەمــكارە بــۆ (جــۆن فۆســتەر دااڵس)
نادادپەروەرانــە بــوو .ئــەوە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــوو
پالنــی کودەتاكــەی ئەنجامدابــوو ،ئێســتاش دەبــوو بەشــی
مانــدو بوونەكــەی وەرگرێــت.
دەرئەنجامــە ســەرەكییەكانی کودەتــای  1953كۆتایــی
دیموكراتــی بــوو لــە ئێــران و لــە جێگــەی ئــەوە
دیكتاتــۆری پاشــایەتی دەركــەوت ،كــە لــە چارەكــە
ســەدەی دوای ئــەوەدا بــوو بــە هــۆكاری شــۆڕش دژی
ئەمەریــکا( .جەیمــز ئــەی بیــل  )James A. Billشــارەزا لــە
بــواری مێــژوودا بــەو ئەنجامــە گەیشــتوە كــە «(چاالكــی
ئاجاكــس) پەیوەندییەكــی تایبەتــی لــە نێــوان شــا و
ویالیەتــە یەكگرتووەكانــدا دروســتكرد و بــووە هۆكارێــك
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
هەنــگاوی ســەرەكی پچڕانــی پەیوەندییــەكان نێــوان
ئەمەریــکا و ئێـران شۆڕشــی ســاڵەكانی  1979-1978بــوو».
دوای کودەتــای ســاڵی  1953دیپلۆمــات و ســیخوڕەكانی
باڵیۆزخانــەی ئەمەریــکا لــە تــاران ڕاهاتبــوون پشــت
ببەســن بــەو زانیارییــە تایبەتیانــەی لــە دیوانــی
پاشــایەتیەوە بەدەســتیان دەگەیشــت .لــە ئەنجامــدا
وەك مرۆڤــی كوێریــان لێهاتبــوو ،نەیاندەتوانــی گەشــەی
هەڕەشــە مەترســیدارەكان لــە ئێـران ببینــن .هاوینی ســاڵی
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 1977بەرەیەكــی بەرف ـراوان لــە نەیارانــی شــا دروســتبوو،
كــە بــووە هــۆكاری شۆڕشــی مێژوویــی دژی شــا.
(جــۆن ئێــف كەنەدی) شــای هاندا بــۆ ئــەوەی ڕەفتارەكانی
خــۆی بگۆڕێــت ،بــەاڵم شــا بــە ســەركەوتویی لێــی تێپــەڕی.
(ڕیچــارد نیكســۆن) لەگــەڵ (هێــری کیســنجەر) وەزیــری
دەرەوە ســراتیژی هــاوكاری كردنــی دیكتاتۆرەكانیــان
گرتەبــەر ،كــە ڕێگــەی بــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دەدا
بــۆ بەهێــز بوونــی خــۆی ســودیان لێببینێــت و لەئەنجامــدا
كردیانــە هاوپەیامنــی خۆیــان.
هەروەهــا (كارتــەر) لــە میوانیەكــدا لــە كۆشــكی ســپی
پێكــە شــەرابەكەی خــۆی بــە ســەالمەتی شــا بــەرز
كــردەوە و وتــی« :ئەگــەر واڵتێــك لــە جیهانــدا هەبێــت،
كــە بــە ڕێبەرایەتــی ڕێبەرێكــی نوێخــواز گەشــەی كردبێــت
شانشــینی ئێرانــی دێرینــە».
زۆر زوو دوای ئــەو میواندارییــە هاواڵتیانــی تــوڕەی
ئێـران 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  1979زۆر بەهێــز ببــوو ،شــای ناچــار كــرد
لــە ئێــران ڕابــكات .چەنــد مانگێــك دوای ئــەوە ڕژێمــی
نوێــی خومەینــی باڵیۆزخانــەی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی
لــە تــاران گەمــارۆ دا و دیپلۆماتــە ئەمەریکاییەكانیــان
بــە بارمتــە گــرت .قەیرانــی ئــەو بارمتانــە ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــی الواز كــرد و بــووە هــۆی شكســتی
(کارتــەر) لــە دەورەی دووەمــی ســەرۆك كۆماریــدا و بــە
ملیۆنــان ئەمەریکایــی ڕقیــان لــە ئێ ـران بــووەوە .ئەمــەش
لــە بێئاگایــی ئەمەریکاییــەكان بەرامبــەر ئــەو پالنانــەی
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ســاڵی  1953لــە ئێـران ئەنجامــی
دابــوو ســەرچاوەی گرتبــوو.
چاالكــی ئاجاكــس وەك زۆربــەی چاالكــی (گۆڕینــی

ڕژێمــەكان) لــە جیهانــدا ســەرەتا واپێدەچــوو كارێكــی
ســەركەوتوو بــووە و ویالیەتــە یەكگرتــووەكان توانیویەتــی
لــە دەســتی ڕژێمێــك ڕزگاری ببێــت ،كــە دۆســتی نەبــووە
و لــە جێگــەی ئــەو ڕژێمێــك بگەیەنێتــە دەســەاڵت
كــە خوازیاریەتــی .ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دوبــارە
(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
شــۆڕش و لــە ئەنجامــدا ڕادیكاڵــەكان دەســەاڵتیان
گرتەدەســت .ئــەوان هێشــتا بــە بارمتــە گرتنــی پەنجــا و
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
تونــد و تیژیانــە هیــوای دایــە موســوڵامنە توندڕەوەكانــی
گۆشــە و كەنارەكانــی جیهــان .بەشــێوەیەك كــە تاڵیبــان
لــە ئەفغانســتان ئیســامیەكانی پەنــا دا و بــووە هــۆی
هێرشــە تیرۆریســتیەكانی 11ی ســێپتەمبەری  2001بــۆ
ســەر ویالیەتــە یەكگرتــووەكان .هــەروەك یەكێــك لــە
دیپلۆماتــە ئێرانییــەكان نوســیویەتی ئەگــەر (ئاجاکــس)
لــە نیــو ســەدەی ڕابــوردوودا ڕووی نــەدەدا و موســەدەق
نەدەڕوخێـرا ،بــە هیــچ شــێوەیەك ئــەو رووداوانــەی دواتــر
ڕوویــان نــەدەدا.
(ڕاســتە بڵێیــن ئەگــەر کودەتــا لــە ئێـران ڕوینــەدەدا ئێســتا
ئێــران گەیشــتبووە دیموكراتــی كامــڵ .ئەمــە گــورزی
کودەتــا بــوو ،كــە بــووە هــۆی ڕاكردنــی شــا ســاڵی 1979
و یەكێــك لــە هاندەرەكانــی خوێنــدكاران بــوو بــۆ گرتنــی
باڵیۆزخانــەی ئەمەریــکا لــە تــاران لــە ترســی دوبــارە
بوونــەوەی کودەتــا .قەیرانــی گرتنــی بارمتــەكان لــە
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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بوشی باوك ،ئۆباما ،بوشی كوڕ ،كلینتۆن ،كارتهر

شــوێنی خۆیــدا هــۆكاری هێرشــی عێ ـراق بــوو بــۆ ئێ ـران
لــە كاتێكــدا ،كــە شۆڕشــەكە بــووە بەشــێك لــە هــۆكاری
داگیركردنــی ئەفغانســتان لەالیــەن یەكێتــی ســۆڤێتەوە.
بــە كورتــی رووداوەكانــی ئێــران لەمــاوەی هەفتەیەكــدا
بــووە هۆكارێــك بــۆ ئــەوەی الپــەڕەی زۆر بخرێنــە ســەر
مێــژوو....
کودەتــای ســاڵی  1953و دەرئەنجامەكانــی خاڵی ســەرەتای
داڕشــتنی سیاســەتی ئەمــڕۆی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و
ئێرانــە .ئایــا بــە چاوخشــاندنەوە بــە ڕابــوردوودا دەتوانیــن
بڵێیــن دەمانتوانــی خۆمــان بپارێزیــن لــە شۆڕشــی
ئیســامی ئێـران ســاڵی 1979؟ لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە هــۆی
ئــەوەوە روویــدا كــە ئامانــج و ئــارەزوی ئێرانییــەكان
کــە بەهــۆی کودەتــای ســاڵی  1953فەرامــۆش كرابــوون،
دوبــارە دەربكەونــەوە؟»
گواتیــاال واڵتێكــی زۆر بچوكــر و الوازتــر و دورتــرە لــە
ئێ ـران ،بــەاڵم ئــەو ڕێبــەرەی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە
کودەتــای ســاڵی 1954دا بەســەر ئــەو واڵتەیــدا ســەپاندی
ئایدیا دیپلۆماتیك

(کۆڵۆنێــل كارلــۆس ئارمــاس) بــوو ،بــۆ ئــەوەی هەمــان
كاری بێدەنــگ كردنــی شــا ئەنجــام بــدات( .ئارمــاس)
حكومەتێكــی ســەربازی دامەزرانــد كــە تراژیدیایەكــی
خوێنــاوی بــۆ دەیەكانــی دواتــر لــە گواتیــاال بــەدوای
خۆیــدا هێنــا.
چوار دەیە دوای کودەتا،

(نیك كوالتر  )Nick Cullatherمێژوونووســی سەربەخۆی
خســتە ســەركار بــۆ ئــەوەی لــە بەڵگەنامــە نهێنییەكانــی
چاالكــی ســەركەوتوو بكۆڵێتــەوە و بەســەریاندا بچێتــەوە
و ڕاپۆرتێكــی تــەواو لــەو بارەیــەوە ئامــادە بــكات.
(كوالتــر) دوای پێداچوونەوەیەكــی وردی بەڵگەنامــەكان
بــەو ئەنجامــە گەیشــت ،كــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
حكومەتــی واڵتێكــی ڕوخانــدووە ،كــە هیــچ زانیارییەكــی
لــە بارەیــەوە نەبــووە.
رسوشــتییە زۆربــەی هاواڵتیانــی گواتیــاال ڕقیان لــە کودەتا
بــوو ،هەروەهــا بــەو ئەنجامــە گەیشــتبوون كــە دیموكراتی
خــۆی بەپێــی خــۆی ناگەڕێتــەوە بــۆ واڵتەكەیــان .هەندێــك
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پەنایــان بــردە بــەر شــۆڕش .ســوپای گواتیــاال بــۆ
بەرەنــگاری ئــەم هەڕەشــانە پەنــای بــردە بــەر تاكتیكــی
مەترســیدار .لــە نێــوان ســااڵنی  1960تــا  1990ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان نزیكــەی ســەدان ملیــۆن دۆالر یارمەتــی
ســەربازی پێشكەشــی گواتیــاال كــرد.
ئەگــەر ویالیەتــە یەكگرتــووەكان چاالكــی ســەركەوتووی
ئەنجــام نەدایــە ،خوێنــاوی تریــن رووداو هەرگیــز لــە
مێــژوی مۆدێرنــی ئەمەریــکای التینــدا ڕووی نــەدەدا.
لــەو دەیەیــەدا كــە هاواڵتیانــی گواتیــاال لــە ژێــر
دەســەاڵتی حكومەتــی دیموكراتیــدا ژیانیــان بەســەر
دەبــرد بەرەنگارییــە نەتەوەییەكانیــان لــە ڕێگــەی یاســا
و سیاســەتەوە چارەســەر دەكــرد .دوای هاتنــە ســەركاری
دیكتاتــۆری ،ئاســانی گفتوگــۆی ئــازادی سیاســی داخ ـرا.
ئــەو تونــد و تیژیانــەی لــە كۆمەڵگــەی دیموكراتیــدا
دەتوانــرا بــە ئاســانی چارەســەر بكرێــن ،وەك شــەڕی
ناوخــۆ دەردەكەوتــن .کودەتــا لــە گواتیــاال وەك زۆربــەی
چاالكــی (گۆڕینــی ڕژێــم)ەكان كاریگــەری تــری هەبــوو،
كــە لــە ســااڵنی دواییــدا ئــەو كاریگەریانــە دەركەوتــن.
(چاالكــی ســەركەوتوو) ئــەو وانەیــەی بــە شۆڕشــگێڕانی
كوبــا و گشــت واڵتــان دا ،كــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
هەرگیــز بــە ناســیۆنالیزمی دیموكراتــی لــە ئەمەریــکای
التیــن ڕازی نابێــت .ئــەوە ئــەو وانەیــە بــوو ،كــە ئەوانــی
بــەرەو ڕادیكالیــزم ڕێنوێنــی كــرد .ئــەوان بڕیاریانــدا بــۆ
بەدەســتهێنانی دەســەاڵت لەگــەڵ ئۆرگانەكانــی ناوخــۆی
واڵتەكەیانــدا كار نەكــەن .لــە جێگــەی ئــەوە ســوپا و
كۆنگــرە هەڵوەشــێننەوە و خــاوەن زەویــەكان لەناوببــەن و
كۆمپانیــا دەرەكییــەكان خۆماڵــی بكــەن .كاتێــك ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان ســااڵنی  1960نەیتوانــی بیڕوخێنێــت،
كاســرۆ هــاواری كــرد« :ئێــرە گواتیــاال نییــە».
ئــەو كەســەی توانی لــە لێپررساوێتی و ئەو تــرس و تیرۆرەی
ئەمەریــکا لــە گواتیــاال درووســتی كردبــوو تێبــگات
ســەرۆك (بیــل كلینتــۆن) بــوو ،روو لــە گواتیامالییــەکان
وتــی« :خاڵێكــی گرنگــی ڕوون و ئاشــكرا ئەوەیــە ،کــە

پشــتیوانی هێــزە ســەربازی و ئۆرگانــە ســیخوڕیەكان كــە لە
تونــد و تیژییەكانــدا بەشــداریان كــردووە هەڵــە بــووە و
نابێــت ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ئــەوە دوبــارە بكاتــەوە».
کودەتــای ســاڵی  1963لــە ڤێتنامــی باشــور كاریگــەری
قوڵــی خســتە ســەر واشــنتۆن .لــەم کودەتایــەدا پرســیارێك
جێگــەی ســەرنجە ،ئایــا کودەتــا هەنــگاوی لەنــاو چوونــی
پــرۆژەی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە ڤێتنــام بــوو؟ كــە
نەیدەتوانــی لێــی ڕابــكات ،یــان دەتوانــرا خاڵێكــی الواز
بێــت.
كاتێــك ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــە هــۆی شــەڕی هەڵــەی
ڤێتنامــەوە ڕەنجــی دەكێشــا لەمێــژ بــوو جــۆن فۆســتەر
دااڵس مردبــوو ،بــەاڵم دەســتی ئــەوی تێــدا بــوو .بــە
هــۆی پێداگریەكانــی (دااڵس)ەوە بــوو ،كــە ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان نەیهێشــت ڤێتنامــەكان ســاڵی 1956
یەكبگرنــەوە .ئەمــە ئــەو میراتیــە بــوو كــە بــۆ حكومەتــی
(جــۆن کەنــەدی) جێهێشــت.
کودەتــای واڵتانــی ئێــران و گواتیــاال و چیلــی خاڵــی
هاوبەشــی زۆریــان هەیــە .هەرســ ێ واڵتەكــە خاوەنــی
ســەرچاوەی رسوشــتی دەوڵەمەنــدن ،بــەاڵم هەمــوو
ســەرچاوەكان لەالیــەن بێگانەكانــەوە دەســتیان بەســەردا
گیرابــوو .كاتێــك ڕێبــەرە ناسیۆنالیســتەكان هەوڵیانــدا
وەریانبگرنــەوە ،ویالیەتــە یەكگرتــووەكان واڵتەكانیانــی
كــردە مەیدانــی شــەڕێكی خوێنــاوی .واڵتانــی ئێــران و
گواتیــاال و چیلــی بــە پێدانــی نرخێكــی چــاوەڕوان نەكـراو
و مافــی مرۆڤایەتــی و كۆمەاڵیەتــی كەوتنــە ژێــر دەســتی
ویالیەتــە یەكگرتووەكانــەوە.
جێگــەی ســەرنجە کودەتــا لــە ڤێتنامــی باشــوور وەك ئــەو
س ـێ واڵتــە نەبــوو .كاتێــك کودەتــا لــە ڤێتنامــی باشــوور
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
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە جێگــەی هــاوكاری كردنــی
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واڵتێكــی دۆســت ،دوژمنێكــی دروســتكراوی ڕوخانــد.
کودەتاكانــی ســەدەكانی شــەڕی ســارد جیــاواز بــوون لــەو
هێــرش و شۆڕشــانەی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ڕێبــەری
دەكــردن بــۆ ڕوخاندنــی ڕژێمــەكان لــە ســااڵنی 1900دا.
هەرچۆنێــك بێــت زۆربــەی پاڵنــەری ئەمەریکاییــەكان
یەكســانبوون .كاتێــك ویالیەتــە یەكگرتــووەكان واڵتێكــی
دەڕوخانــد بــەدوای شــتێكی سەرنجڕاكێشــەوە بــوو.
زۆرجــار بــۆ ســەرچاوە رسوشــتیە گرنــگ و بەنرخــەكان بوو،
یــان بــۆ بازاڕێــك كــە كااڵكانــی خــۆی تێــدا ســاغ بكاتــەوە،
یــان بــە هــۆی شــوێنی سـراتیژییەوە بــوو .كۆمپانیــا گــەورە
بازرگانییــەكان لــە مــاوەی شــەڕی ســارددا بــۆ فشــار
خستنەســەر ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــۆ دەســتوەردانە
نــاو كاروبــاری واڵتانــی تــر ڕۆڵــی بەرچاویــان دەبینــی ،كــە
وەك ســەردەمی دەركەوتنــی ئیمپریالیزمــی ئەمەریکایــی
بــوو.
هەرچۆنێــك بێــت كاریگــەری كۆمپانیــاكان بــە تەنیایــی
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 ئێـران و گواتیــاال
و ڤێتنامــی باشــور و چیلــی ئایدۆلۆژیــای دژە كۆمۆنیــزم
بــوو .لــەو دوو ماوەیــەی باســكران ئەمەریکاییــەكان
بــەو بــاوەڕە گەیشــتبوون ،كــە مــاف و ئەركــی مێژوویــی
ئەوانــە هێــزی باشــە و چاكــە دژی هێــزی شــەڕ و خراپــە
ڕابەرایەتــی بكــەن.
(جــۆن فۆســتەر دااڵس) ماوەیــەك ئــەوەی پەســەند دەكرد
كــە« :بــۆ ئێمــە دو جــۆر مرۆڤایەتــی لــە جیهانــدا بوونیــان
هەیــە ،مەســیحییەكان كــە الیەنگــری بازرگانــی ئــازادن و
جــۆری دووە».
هەندێــك لــەو كەســایەتیانە وەك (جــۆن فۆســتەر دااڵس)
كــە دەســتوەردانەكانی مــاوەی شــەڕی ســاردیان ڕێنامیــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

دەكــرد ،هەمــوو ژیانــی خۆیــان بــۆ خزمەتــی كۆمپانیــا
دەرەكییــەكان تەرخــان كردبــوو ،ژمارەیەكــی تریشــیان
وەك (هێــری کیســنجەر) لــە راســتیدا پەیوەنــدی نەبــوو
بــە كۆمپانیــا بازرگانیەكانــەوە و ڕقــی لێیــان بــوو .لەگــەڵ
ئەوەشــدا هەموویــان بڕوایــان وابــوو تەنیــا ئــەو ڕژێامنــەی
بــە خراپــی بیردەكەنــەوە هەوڵــدەدەن لەبــەردەم كۆمپانیــا
دەرەكییەكانــدا ڕێگربــن و خۆماڵیــان دەكــەن .كۆمپانیــا
ئەمەریکاییــەكان بــە بەدەســتهێنانی پشــتیوانی زۆری
خەڵــك و پشــتیوانی سیاســی بــە الیانــەوە ئاســان بــوو لــە
كاتــی مەترســیدا داوای یارمەتــی لــە دەزگای هەواڵگــری
ئەمەریــکا ( )CIAبكــەن .ئەگــەر ســەرۆكایەتی كۆمــار
یارمەتــی نــەدەدان و بــە شــێوەیەكی ڕاســتگۆیانە لەگــەڵ
خەڵكــی واڵتەكــەدا باســی دەكــرد ،ئــەو كۆمپانیایانــە بــە
هیــچ شــێوەیەك نەیاندەتوانــی ئەمــكارە بكــەن.
دەتوانیــن مێــژووی ڕوخاندنــی واڵتــان لەالیــەن ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــەوە دابەشــبكەین بــۆ سـێ بــەش ،دەتوانیــن
یەكــەم بــەش نــاو بنێیــن (قۆناغــی ئیمپریالیــزم) كــە لــەم
بەشــەدا ویالیەتــە یەكگرتــووەكان حكومەتــی واڵتانــی
تــر بــە شــێوەیەكی ئاشــكرا دەڕوخێنێــت ،هیــچ یەكێــك
لــەو كەســانەی كــە دەســتیان لــە ڕووخاندنــی حكومەتــی
پاشــایەتی هاواییــدا هەبــووە نكۆڵــی لــە ڕۆڵــی خۆیــان
ناكــەن ،شــەڕی ئیســپانییەكان و ئەمەریکاییــەكان بــە
بەرچــاوی هەمــوو جیهانــەوە روویــدا و ســەرۆک (تافــت)
كاتێــك هەوڵیــدا بۆ ڕووخاندنــی حكومەتەكانــی نیكاراگوای
و هینــدۆراس ،هەمــان ئــەو كارانــەی ئەنجامــدا كــە پێشــر
ڕایگەیاندبــوون ،ئــەو كەســانەی كار بــۆ «گۆڕینــی رژێــم
لــە واڵتانــدا» دەكــەن ،لەوانەیــە بــە شــێوەیەكی ڕوون
و ئاشــكرا هــۆكاری ئەمــكارە ڕوون نەكەنــەوە ،بــەاڵم
بەرپرســیارێتی خۆیــان لــەم كارە لــە ئەســتۆ دەگــرن.
دوای شــەڕی جیهانــی دووەم ،هــەر لــە ســەرەتای ســەدەی
بیســتەمەوە بارودۆخــی جیهــان بــە شــێوەیەكی دیــاری
نەكــراو ئاڵــۆزی زۆرتــری بــە خۆیــەوە بینــی ،ســەرۆك
كۆمارەكانــی ئەمەریــکا كردارێكــی نوێیــان دۆزییــەوە
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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
توانــای ئەمەریــکا و دەســت لــە دەســەاڵت بكێشــنەوە،
یــان ســوپای خۆیــان بنێرنــە ســەر واڵتانــی دەرەكــی
بــ ێ گوێدانــە دەرئەنجامەكانــی ،چونكــە بــۆ یەكەمجــار
هێزێكــی تــر لــە جیهانــدا دروســت ببــوو ،كــە ئــازادی
كاركردنــی ئەوانــی دیاریدەكــرد ،ئەویــش یەكێتــی ســۆڤێت
بــوو ،لــە مــاوەی شــەڕی ســارددا بەرامبــەر هــەر جۆرێــك
لــە دەســتێوەردانی ڕاســتەوخۆی ئەمەریــکا لــە كاروبــاری
ناوخــۆی واڵتانــی دەرەكیــدا یەكێتــی ســۆڤێت هەڵوێســتی
مەترســیداری وەردەگــرت و ئەگــەری ئــەوە هەبــوو
دەرئەنجامــی مەترســیداری لێبكەوێتــەوە ،بــۆ خۆگونجاندن
لەگــەڵ راســتییە نوێیەكانــدا ،ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
تەكنیكــی نهێنــی گرتەبــەر ،لــە واڵتانــی ئێ ـران ،گواتیــاال،
ڤێتنامــی باشــوور ،چیلــی ،دیپلۆمــات و ســیخوڕەكان
جێگــەی جەنـراڵ و هۆكارەكانــی دەســتێوەردانیان گرتــەوە.
بــە كۆتایــی هاتنــی ســەدەی بیســتەم ئەنجامدانــی
كودەتــا لەالیــەن ئەمەریــکاوە كێشــە بــوو ،چونكــە
ڕێبــەرە دەرەكییــەكان فێــر ببــوون چــۆن بەرامبــەر كودەتــا
بوەســتنەوە ،ئیــر كودەتــا پێویســت نەبــوو ،ڕووخانــی
یەكێتــی ســۆڤێت و ســوپای ســوور بــەو واتایەیــە كــە
ئیــر بەربەســتی ســەربازی بەرامبــەر ئەمەریــکا بوونــی
نییــە ،ئێســتا حكومەتــی ئەمەریــکا لەســەر ڕێــڕەوی كــۆن،
دابەزاندنــی ســوپای خــۆی لەســەر ســنورەكانی واڵتانــی
دەرەكــی دەســتپێدەكاتەوە.
دوو واڵتــی بچووكــی گرانــادا و پهنهمــا كــە ســاڵی 1980
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
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كاردانەوەیەكــی ئیجابــی دژی تیرۆریــزم دادەنــا ،هۆكارێكی
هاوشــێوەش بــووە هــۆی بەدەســتهێنانی پشــتیوانی بــۆ
هێــرش كردنــە ســەر عێـراق ،بــە هاوواڵتیانیــان وت ،عێـراق
هەڕەشــەیەكی گەورەیــە بــۆ ئاشــتی جیهانــی .لــە هــەردوو
واڵتەكــەدا نائارامــی و ئــاژاوە دەرئەنجامــی دەســتێوەردانی
ئەمەریــکا بــوو.
ئەمەریکاییــەكان پێیانوایــە زیاتــر لــە هەمــوو ڕەوشــتێكیرت
خاوەنــی ڕەوشــتی خێــر و چاكــەن .بەپێــی وتەكانــی
(هێرمــەن مێلڤیلــی  )Herman Melvilleئەمەریکاییــەكان
بەشــێوەیەك بیردەكەنــەوە كــە «خەڵكانێكــی هەڵبژێــردراو
و تایبەتــن و ئیرسائیلــی ســەدەی ئێمــەن ».واڵتێكــی زۆر
نــوێ كــە ناتوانێــت خــۆی لەگــەڵ ســەركەوتنە ڕاســتەقینە
و مێژوییەكانــدا پێناســە بــكات ،یــان لەگــەڵ بوونــی
مەزهــەب و نەتــەوە جۆراوجۆرەكانــدا ناتوانــن بەیەكــەوە
ئامانجێكــی هاوبەشــیان هەبێــت ،لــە ئەنجامــدا بــە بــڕوای
(هێرمــەن مێلڤیلــی) تەنیــا ئامانــج كــە هەیانــە چۆنێتــی
بەدەســتهێنانی جیهانــە .بــە نزیكەیــی ســەرەتایی تریــن
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خەڵكانێكــن ،كــە بڕوایــان وایــە كەوتونــە بــەر بەزەیــی
و خۆشەویســتی خــوا و تەنیــا خەڵكانێكــن لــە مێــژووی
مۆدێرنــدا باوەڕیــان وایــە بــە پێشكەشــكردنی سیســتمی
سیاســی و ئابــوری خۆیــان بــۆ ئەوانیــر كاری خــوا
ئەنجامــدەدەن.
بەمشــێوە بیركردنەوەیــە بــە تونــدی بڕوایــان وایــە
جــۆری حكومەتەكەیــان لەســەر بنەمــای كاپیتالیــزم و
هەڵبــژاردەی سیاســی تــاك و بــە وتــەی ســەرۆك جــۆرج
بــوش بــۆ خەڵكانــی هەمــوو جیهــان راســتییەكی حاشــا
هەڵنەگــرە .ئــەم بیروڕایــە پێكهاتــووە لــە پێكهاتــەی
دیموكراســی خۆرئــاوا و ڕازی بوونــی هەمــوو واڵتانــی
جیهانیــش بــە ئەمــە بــە رسوشــتی دەزانــن و هەركاتێــك
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لەمپــەڕە دەســتكردە جۆراوجــۆرە
ئایدۆلۆژییــەكان ،كــە لەالیــەن ڕژێمەكانــەوە بەســەر
هاواڵتیانــدا ســەپێرناوە الببــات ،پێشــوازی لێدەكــەن.
هیــچ هێزێكــی گــەورە لــە جیهانــدا ناتوانێــت پێكهاتــەی
نەتەوەیــی خەڵــك بگۆڕێــت یــان لەبەرچــاوی نەگرێــت ،كە
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لــە رۆحــی خەڵكــەوە ســەرچاوەی گرتــووە و بــە هێواشــی
و لــە مــاوەی چەندیــن ســەدەدا دروســتبووە.
ڕێبــەرە ســەرەتاییەكانی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ئــەم
بۆچوونانەیــان نەبــوو( .جــۆرج واشــنتۆن) نویســیویەتی بــۆ
هاواڵتیانــی هەمــوو واڵتێــك بەرژەوەندییــە تایبەتییــەكان
«ڕەســانەیەتی» دیاریكــەرە و نابێــت متامنەمــان بــە
هیــچ واڵتێــك بەتایبەتــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
هەبێــت ،كــە هەمیشــە «بــەدوای بەرژەوەندییەكانــی
خۆیەوەیەتــی ».ئەمــە راســتییەكی نەمــرە .ویالیەتــە
یەكگرتووەكانیــش وەك تێکـڕای واڵتانــی تــر تەنیــا بەرگــری
لــە بەرژەوەندییەكانــی خــۆی دەكات .لەگــەڵ ئەوەشــدا
هاواڵتیانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان پێیانخــۆش نییــە
ببیســن یــان بــاوەڕ بكــەن كــە حكومەتەكەیــان ئەمجــۆرە
ڕەفتــارە خۆویســتانەیەی هەیــە .بــۆ چەندیــن پشــت
ڕێبەرانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دەیانزانــی بــە هــۆی
خێرخوایــی و خۆشەویســتیەوە ،باشــە و ئازادكردنــی
خەڵكــی ژێردەســتە و ســتەملێکراوەکان دەتوانــن خەڵكــی
هــان بــدەن بــۆ ئــەوەی پشــتیوانی لــە مەبەســتەكانی
ئــەوان لــە شــوێنە دوورەكان بكــەن .لەبەرئــەوەش بــوو
«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
تریــش باســی هەمــان ئازادیــان دەكــرد لــە ئێرانــەوە تــا
گرانــادا ،هەمــوو وتــەكان وەك وتەكانــی (جــۆرج دەبلیــو
بــوش)ن كــە دڵنیــای دەكردنــەوە ئەنجامــی هێرشــی
عێــراق ئــازادی بــۆ عێراقییــەكان دەبێــت.
بــوش دوای هێرشــی عێ ـراق ڕایگەیانــد« :ئــەو راســتیانەی
ئێمــە بڕوامــان پێــی هەیــە پێویســتیان بەســەملاندن نییــە
و بــۆ ئێمــە لــە خــۆر ئاشــكراترن ،كەواتــە بــۆ هەمــوو
خەڵكانــی جیهانیــش راســتییەكی حاشــا هەڵنەگــرن».
بــۆ چەندیــن پشــت هاواڵتیانــی ئەمەریــکا بــە تونــدی
بڕوایــان وایــە كــە خەڵكانێكــی بێهاوتــان و ئامانجیــان

تەنیــا هاوبەشــی كردنــی خەڵكانــی تــرە لــە خۆشــیەكانی
خۆیانــدا .بەرگریــكارە بەئەزمونــر و وردبیینــەكان باســی
«گۆڕینــی ڕژێمــەكان» باشــر ڕوندەكەنــەوە .ئــەم كۆمەڵــە
خەڵكــە بــەو ئەنجامــە گەیشــتوون كــە كاتێــك ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان بڕیــاری ڕوخاندنــی حكومەتێــك دەدات
لــە بنەڕەتــدا بــەدوای بەرژەوەندییەكانــی خۆیەوەیەتــی،
بــەاڵم پێویســتە ئەوەمــان لەبەرچــاو بێــت كاتێــك
ئەمەریــکا حكومەتێكــی دەرەكــی دەڕوخێنێــت پێیوایــە
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
جیهانێكــی ئاشــتیخوازتر و خۆشــر دروســتدەكات.
بــۆ كاریگەرییەكانــی هاواڵتیانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
لەســەر واڵتێكــی تــر راســتییەكی رونــی تــر هەیــە،

چاالكــی ئاجاكــس وەك زۆربــەی چاالكــی (گۆڕینــی
ڕژێمــەكان) لــە جیهاندا ســەرەتا واپێدەچوو كارێكی
ســەركەوتوو بــووە و ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
توانیویەتــی لــە دەســتی ڕژێمێــك ڕزگاری ببێت ،كە
دۆســتی نەبووە و لە جێگەی ئەو ڕژێمێك بگەیەنێتە
دەسەاڵت كە خوازیاریەتی
کــە ســەدەیەكە ئەمەریکییــەكان بڕوایــان وایــە مافــی
بەدەســتهێنانی بــازاڕەكان و ســەرچاوەی گشــت واڵتانیــان
هەیــە .كاتێــك واڵتێــك ئــەوە بــە مافــی خــۆی بزانێــت،
ئەگــەر واڵتێــك ڕێگــە لــە دەســتوەردانی بگرێــت و
نەهێڵێــت ئــەوەی حكومەتــی داگیــركار دەیەوێــت
بەدەســتی بێنێ ـت بــە پەنــا بردنــە بەرهێــز دەیڕوخێنێــت.
لــە ڕۆژگاری زۆر كۆنــەوە زلهێــزەكان بــۆ بەدەســتهێنانی
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ســەرچاوە و ســامانی گشــت واڵتــان هەمیشــە ســودیان لــە
هێــزی توندوتیــژی وەرگرتــووە .تەنیــا جیــاوازی لــە نێــوان
هاواڵتیانــی ئەمەریــکا و دانیشــتوانی ئیمپراتۆرییەتــە
دێرینــەكان ئەوەیــە ،كــە هاواڵتیانــی ئەمەریــکا خۆیــان
واتێگەیانــدووە ،كــە پاڵنــەری ئەنجامدانــی ئەمــكارە
مــرۆڤ دۆســتییە.
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە زۆربــەی چاالكــی
«گۆڕینــی ڕژێمەكانــدا» هیــچ كارێكــی نەكــردووە بــۆ
زیندووكردنــەوەی پێشخســن و گەشــەپێدانی دیموكراســی.
ســەرۆك كۆمارەكانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لەوانــە
(مەككینلــی و تیــۆدۆر ڕۆزڤەلــت و تافــت) پڕوپاگەنــدەی
ئەوەیــان دەكــرد كــە خوازیــاری ســەقامگیری و
دیموكراســین ،بــەاڵم لــە راســتیدا پشــتیوانیان لــەو
حکومەتانــە دەكــرد كــە دانیشــتوانەكانیان ڕقیــان لێیــان
بــوو .لــە دواییەكانــدا ویالیەتــە یەكگرتــووەكان كۆمەڵێــك
ڕژێمــی وەك ئێــران و گواتیــاال و چیلــی كــە لەڕێگــەی
هەڵبژاردنــی ئــازادەوە گەیشــتبوونە دەســەاڵت ڕوخاندنــی
و ڕژێمێكــی دیكتاتــۆری خســتە شــوێنیان .بەمشــێوەیە
زیاتــر ڕســوا بــوون.
كاتێــك ویالیەتــە یەكگرتــووەكان حكومەتەكانــی
نیكاراگــوای و هیندۆراســی ڕوخانــد و ڕژێمــی دیكتاتــۆری
لــەم واڵتانــەدا دامەزرانــد لــە ئەنجامــی ئــەم ئاڵۆزیانەشــدا
تەنیــا دانیشــتوانی ئــەم واڵتانــە زیانیــان بەركــەوت ،بــەاڵم
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بــە تایبەتــی ئەوانــەی كــە لــە
كاری بازرگانیــدا بــوون بــە ڕێژەیــەك ســودیان لێبینــی.
بــووش و ڕاوێژكارەكانــی بەبــێ ئاگایــی و خۆپارێــزی و
بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی هەمــوو الیەنــەكان و لێكۆڵینــەوە
لــە راســتییەكان هێرشــیان كــردە ســەر عێــراق ،چونكــە
ســەركەوتن لــە عێ ـراق ســودی گــەورەی دەبێــت ،دانانــی
حكومەتێكــی باشــر و ئاشــتیخواز و دیموكـرات و الیەنگری
ئەمەریــکا لەجیاتــی حكومەتــی دیكتاتــۆری ســەدام .ئەوان
ئەوەنــدە ئومێــدەوار بــوون نــەك تەنیــا پالتفۆرمێكــی نــوێ
بــۆ ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت
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دروســتدەكەن ،بەڵكــو ســەرچاوەیەكی گــەورەی نــەوت
و منوونــەی دیمموكراســی دەبێــت بــۆ هەمــوو ناوچەكــە.
ئــەم ئامانجانــە بــە جۆرێــك حكومەتــی (بــووش)ی هانــدا،
كــە بەب ـێ لەبەرچاوگرتنــی هەڵســەنگاندنی ورد بــۆ ئــەو
هەالنــەی دەتوانــن بەدەســتیان بێنــن ،ڕەتیانكردنــەوە.
زۆربــەی «گۆڕینــی ڕژێمــەكان» لەالیــەن ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــەوە لــە جیاتــی بەهێزكردنــی ئاسایشــی
ئەمەریــکا ،الوازی كــردووە« .گۆڕینــی ڕژێــم» چەندیــن
نــەوەی میلیشــیای دروســتكردووە و تاوناتاوێكیــش ئــەم
میلیشــیایانە بــە تونــدی دژی ئەمەریــکا وەســتاونەوە.
میلیشــیاكان بــە فراوانكردنــی ســنورەكانی خۆیــان ئــەو
بۆچوونەیــان الی لێپررساوانــی ئەمەریــکا دروســتكردووە
كــە ئەركــی سەرشــانیانە بەرگــری لــە هەمــوو ســنورەكان
بكــەن .لەبەرئــەوە ژمــارەی دوژمنەكانــی زیادیــان كــردووە
و بەشــێوەیەكی بەرف ـراوان كەوتۆتــە ڕووبەڕووبوونــەوەی
دوژمنــە دەرەكییەكانــی ،بەمشــێوەیە نیشــانی دەدات كــە
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لەگــەڵ ئــەو هێــزە زۆرەیــدا،
بێبەرگــری و الوازە.
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە بەرەبەیانــی ســەدەی
«گۆڕینــی ڕژێم»ەكانــەوە تــا ئێســتا پێویســتە لــەو راســتییە
تێگەیشــتبێت ،کــە ئــەو كاتــەی واڵتێــك دەبێتــە دیموكراتــی
الیەنگــری ئەمەریــکا نابێــت ،بەڵكــو بــە پێچەوانــەوە
زۆربــەی جــارەكان لەگــەڵ گەیشــتنە ســەربەخۆیی ،ئیــر
ڕێگــە نــادات ســوپای بێگانــە لــە واڵتەكەیــدا مبێنێتــەوە،
كۆمپانیــا دەرەكییــەكان ســنوردار دەكات و رسوشــتیە
بەرژەوەنــدی خــۆی زیاتــر لــە واڵتانــی تــر لەبەرچــاو
دەگرێــت.
لــە چاالكــی گۆڕینــی ڕژێمەكانــدا كاتێــك ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان دەیەوێــت دەســەاڵت بگێڕێتــەوە بــۆ
حكومەتــی یاســایی دەگاتــە ســاتی بڕیاردانــی قــورس .لــە
زۆربــەی ئــەم واڵتانــەدا ڕژێمــی نــوێ بــەو واتایەیــە كــە
خزمەتــی بەرژەوەندییەكانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
نــاكات و ئەگــەری زۆریــش هەیــە پەیوەندییــە سیاســی

و ســەربازی و ئابورییەكانــی ئەمەریــکا الواز بــكات .لــەم
بارانــەدا ،رسوشــتییە كــە ڕێگــە بگــرن لــە گرتنــە دەســتی
دەســەاڵت لەالیــەن ڕژێمــی نوێــوە .لــە زۆربــەی واڵتانــدا،
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دەســەاڵتی داوەتــە دەســتی ئــەو
ڕێبەرانــەی الیەنگــری خــۆی بــوون و گوێــی نــەداوە بــە
ویســتی دانیشــتوانەكەی و كێشــەی زۆری لــەم واڵتانــە
دروســتكردووە.
ســەرۆك كۆمارەكانــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە
(مەككینلی)یــەوە تــا (بــووش) بــە هــۆی پێشــوازی
دانیشــتوانی ئــەو واڵتانــەوە كــە دەســتیان بەســەردا
گرتــوون خۆیــان فریــوداوە .لــە كاتێكــدا كــە زۆربەیــان بــە
پێچەوانــەوە ڕەفتاریــان كردووە .توڕەیــی و نەفرەتیان وردە
وردە زیــادی كــردووە و هەندێـک جاریــش بۆتــە هــۆكاری
شــۆڕش و ڕووبەڕووبوونــەوە و ویالیەتــە یەكگرتووەكانیــش
ناچــار بــووە چەندیــن جــار خــۆی بچێتــە ناوكێشــەكانەوە.
هەریەكێــك لــەم دســتوەردانانەش زیاتــر هاواڵتیانــی
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 عێـراق.
شــارەزایانی مێــژووی ســەربازی لــە ســەردەمی (توســیدس
)Thucydidesی مێژوونووســی یۆنانــی دێرینــەوە
دەنوســن ،كــە واڵتانــی بەهێــز هەســت دەكــەن «بــە
شــێوەیەكی رسوشــتی مافــی ئەوەیــان هەیــە حوكمــی
خەڵكانــی تــر بكــەن» و هیــچ واڵتێــك بەبــ ێ ســود
وەرگرتــن لــە هێــزی ســەربازی هەرگیــز نەبۆتــە زلهێزێكــی
جیهانــی .بــە هێــزی زۆرتــر بــە شــێوەیەكی حاشــا هەڵنەگــر
بــەو چاوچنۆكییــەی هەیانــە هەوڵــدەدەن ئــەو شــتەی
دەیانەوێــت بــە زۆر بەدەســتی بێنــن.
(ئێدمۆنــد بوركــی  )Edmund Burkeسیاســەمتەداری
بەریتانیایــی كاتێــك واڵتەكــەی ئیمپراتۆرییەتێكــی
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
دەركەوتنــی كۆمپانیــا گەورەكانــە كــە توانیویانــە لــە
پڕوپاگەنــدەی هەڵبژاردنەكانــدا بــە پــارە دەســەاڵتی
سیاســی بەدەســت بێنــن ،دیاردەیــەک كــە لــە هیــچ
واڵتێكــدا وەك ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بوونــی نییــە.
هۆكارێــك كــە لەوانەیــە زیاتــر لــە هەمــوو هۆكارێكیــر
ڕەگــی قوڵــی هەبێــت ،پێكهاتــەی بیــروڕای مەســیحییە
كــە شــەڕكردن لەگــەڵ هێــزی ئەهریمەنــە لــە جیهانــدا،
لەبەرئــەوە پێیانوایــە بــە بەكارهێنانــی هێــزی ســەربازی
دەتوانــن واڵتانــی تــر دوبــارە دروســتبكەنەوە .بــەو
واتایــەی كــە كردنــی ئەمــكارە بــۆ هەمــوو مرۆڤایەتــی
باشــە و ئەمــەش بڕوایەكــە خــوا دەیەوێــت ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان ئەنجامــی بــدات.
لــە تایبەمتەندییەكانــی مێــژوو دەركەوتــن و ڕوخانــی
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیمپراتۆرییەتــە گەورەكانــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا ژمارەیــەك
لــە هاواڵتیانــی ئەمەریــکا پێیانوایــە واڵتەكەیــان لەســەرو
ئــەو واڵت و ئیمپراتۆریەتانەوەیــە كــە تــا ئێســتا هەبــوون
و ئــەو بەشــەی مێــژووی تێپەڕانــدوە.
لــە بەشــی زۆری ســەدەی بیســتەمدا زیاتــر لــەوەش
لــە ســەرەتای ســەدەی بیســت و یەكەمــدا ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان خاوەنــی ســوپایەكی ئەوەنــدە بــە هێــزە
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
ویســتی هاواڵتیانــی هیــچ واڵتێــك دابــدات .ڕوخاندنــی
هــەر حكومەتێكــی دەرەكــی لــە كۆتاییــدا بــە نزیكەیــی
هەمیشــە بۆتــە هۆكارێــك بــۆ ئــەوەی واڵتــە دەســت
تێوەردراوەكــە و ویالیەتــە یەكگرتــووەكان خۆشــی
گیــرۆدەی دەرد و ئــازار و نەهامەتــی بــن.
چاالكــی «گۆڕینــی ڕژێــم» زۆرجــار جێگــەی ڕەوشــتی
سیاســەتی دەرەوەی چارەنــوس ســازی گرتۆتــەوە .لــە
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
بــوون لێــی كاتــی زیاتــر پێویســتە .ئەگــەر ڕێگەچــارەی
دیپلۆماتــی كارا بێــت ،شــۆڕش و هەڵگەڕانــەوە لــە واڵتانــدا
كەمــر ڕودەدات و ملیۆنــان هاواڵتــی جیهانیــش نەفــرەت
لــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ناكــەن.
مێــژوی مۆدێــرن تــا ئەندازەیەكــی زۆر نیشــانی داوە كاتێك
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ڕووبــەڕووی ڕژێمــە ســتەمکار
و هەڕەشــە ئامێــزەكان بووەتــەوە بــە ســود وەرگرتــن
لــە پێكهاتــەی هەڕەشــە و ســزادان و پاداشــت باشــر
كاری كــردووە و وردە وردە مەترســیان كەمــر بووەتــەوە.
باشــرین منونــە چیــن و یەكێتــی ســۆڤێتی پێشــووە ،لــە
كاتێكــدا ســود وەرگرتــن لــە هەمــان ڕەوشــت لــە واڵتــی
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كۆریــاوە تــا ئەفریقــای باشــور زۆر كاریگەرتــر بــووە.
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان بەرامبــەر واڵتانــی وەك ئێــران
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
دژایەتــی ئەمەریــکا نایەنــە دەرەوە.
لــە زۆربــەی واڵتانــدا بــە گرتنەبــەری هەڵوێســتێكی ژیرانــە
بــۆ هێنانــەدی كۆمەڵگەیەكــی مەدەنــی و گەشــەپێدانی
بازرگانــی ئــازاد و هانــدان بــۆ ڕێگەچــارەی دیپلۆماتــی بــۆ
كێشــە نێودەوڵەتییــەكان بــە شــێوەیەكی سەرســوڕهێنەر
كارا بــووە .ئــەم هەڵســوكەوتانە پێویســتیان بــە ئارامگرتــن
و خواســتنی ئاشــتی و ڕازی بــوون بــە مافــی نەتــەوەكان
و ئاسایشــی كۆمەاڵیەتیــە ،ئەگــەر بــە زۆربــەی دەنــگ
بخرێتــە بــواری جێبەجـێ كردنــەوە ئەوا باشــرین ڕەوشــتی
كار بــووە .لەوالیەنــەوە كــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان
هەمیشــە ئارامــی نەگرتــووە و ڕازی نەبــووە بەڕێككەوتــن،
یــان ڕازی نەبــووە بــە یەكســانی مافــی هەمــوو واڵتــان،
بەبــ ێ بیركردنــەوەی پێشــوەخت و بــە شــێوەیەكی
رسوشــتی بــۆ گۆڕینــی ڕژێمــەكان پەنــای بــۆ توندوتیــژی
بــردووە ،لــە ئەنجامــدا دەگۆڕێــت بــۆ تێكەڵەیــەك لــە
نائومێــدی و شــكانەوە ،توڕەیــی و هەڵچــوون ،تــرس
و دڵەڕوكــێ و لــە جیاتــی ئــەوەی ڕازی بوونێكــی خێــرا
بێنێتــە دی ،زۆرجــار دەبێتــە هــۆكاری كێشــەی گەورەتــر.
ئەگــەر ئەگــەری ئــەوە هەبوایــە ڕێــڕەوی رووداوەكانــی
جیهــان بــە ڕوخاندنــی حكومەتــە دەرەكییــەكان كۆنتــڕۆڵ
بكرایــە ،ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە جیهانــدا ڕكابــەری
نەدەبــوو .ئەمەریــکا زیاتــر لــە هەمــوو واڵتێكــی تــری
مۆدێــرن ڕژێمــی واڵتانــی تــری ڕوخانــدووە ،لەگــەڵ
ئەوەشــدا دەركەوتــووە دوای البردنــی ڕێبــەری ئــەو واڵتانە
بەرنامــەی بــۆ بەڕێوەبردنــی واڵتەكــە نییــە .ئەمەریــکا بــە
ئاســانی بــۆ ئەنجامدانــی کودەتــا یــان هێرش هەوڵــدەدات،
بــەاڵم دوای دەســتێوەردانەكە بــە خێرایــی دەكشــێتەوە و
واڵتەكــە بــە وێرانــی و نائارامــی جێدەهێڵێــت.

هــۆكاری ســەرەكی هێرشــكردنە ســەر واڵتــان ،یــان
داماڵینــی واڵتــان بــە زەبــری هێــز بــە درێژایــی مێــژوو
نەگــۆڕاوە .ئەمــە هەمــان كێشــەی مندااڵنــە لــە
خوێندنگەكانــدا .ئــەو كەســەی بەهێزتــرە دەیەوێــت ئــەو
شــتەی الوازەكــە هەیەتــی بــۆ خــۆی ببــات .زۆربــەی
گۆڕینــی ڕژێمــەكان خۆیــان لــە چواچێــوەی شــەڕی
گــەورەی ســەرچاوەكاندا دەبیننــەوە .كاتێــك ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان بــۆ مەبەســتی بەدەســتهێنانی ئیمتیــازی
ســراتیژی دەســتوەردەداتە واڵتێكــەوە ،یــان حكومەتێــك
بــە دیكتاتــۆر لەقەڵــەم دەدات ئــەوا دەیڕوخێنێــت ،یــان
سیســتمی سیاســی و مەزهەبــی خــۆی گەشــە پێــدەدات،
كار بــۆ ســودی بازرگانــی خــۆی دەكات.
زۆربــەی كردارەكانــی «گۆڕینــی رژێــم لــە واڵتانــدا»
ئامانجــی کــورت مەودایــان بەدەســتهێناوە .لــە دیــدی
گرنگــی مێژوییــەوە ،لــە راســتیدا ئەمجــۆرە چاالكیانــە
ئاسایشــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان الواز دەكات ،بــەو
چاالكیانــە هەمــوو ناوچەكانــی جیهانــی خســتۆتە نــاو
نائارامــی و شــەڕەوە و لــە چەنــد ســاڵی داهاتــوودا
هەڕەشــەی چاوەڕواننەكــراوی لێدەكەوێتــەوە.
مێــژوو خــۆی دووبــارە ناكاتــەوە ،بــەاڵم منونــەكان ڕوون
دەبنــەوە ،كاتێــك لــە چیرۆكــی كــرداری گۆڕینــی رژێــم لــە
واڵتانــدا بــە شــێوەیەكی یەكپارچــە بكۆڵینــەوە ،هــۆكاری
ڕوخاندنــی واڵتــە دەرەكییــەكان و دەرئەنجامەكانیــان
ڕووندەبنــەوە و بــۆ داهاتــوو پەنــدی لێوەردەگریــن.

سەرچاوە:
اســتیون کینــزر :رسنگونــی :یــک قــرن تغییــر رژیــم بــا
دخالــت امریکایــی از هاوایــی تــا عــراق ،مرتجــم :فریــد
خدادادکنــی ،نــارش :مضمــون.
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دوای ئهوهی ئهفغانستان جهنگێكی ناوخۆیی بهخۆیهو ه بینی
له دهیهی نهوهدهكاندا ،بزووتنهوهی تاڵیبان ،ك ه گرووپێكی
توندڕهوی خاوهن بیروبۆچونی كولتووری سهدهكانی ناوهڕاست
بوو ،ب ه سهركردایهتی پیاو ه ئاینیی ه تووندڕهوهك ه (مهال
عومهر) دهستیان بهسهر واڵتدا داگرت و چهند كۆت و بهندێكی
توندیان بهسهر ژناندا سهپاند ب ه ناوی ئیسالمهوه .ناچاركران
بااڵپۆش بوون و جلێك بپۆشن كه لهسهریانهو ه تا قاچیان
هیالری کلینتۆن دادهپۆشێت ،تهنیا پارچهیهكی كراوهی كون كون بۆ چاویان
هێڵراوهتهوه .رێگهی چوون ه دهرهوهیان لهماڵ لێ قهدهغ ه كرا
تهنیا ب ه یاوهری ئهندامێكی نێرینهی خێزانهك ه نهبێت .ژنان و كچان خوێندنیان
لێ قهدهغهكراو بێبهشكران ل ه سهرهتاترین ماف ه كۆمهاڵیهتی و ئابوورییهكانيان.
تاڵیبان زۆر به تووندی سزای ئهو ژنانهیان دهدات ،ك ه پێشێلی ڕێساكانیان دهكرد.
ههر ل ه ئهشكهنجهدان تا دهگات ه لهسێدارهدان ب ه ئاشكرا .ئهو چیرۆكانهی لهو واڵتهو ه
دهبیستران ترسناك و تۆقێنهر بوون.

سـهرۆك ئۆبامــا لـه دهوری مێزهكه ســووڕایهوه و پرســیاری
لهههریــهك لهئێمــه كــرد ،ئایــا پێویســت دهكات هێــزی
زیاتــر بــاوه پێبكهیــن بــۆ ئــهوهی بهشــداری لهجهنگــه
بهرپابووهكــهی ههشــت ســاڵهى لهئهفغانســتان
بهردهوام ـه بــكات؟ چونك ـه پێویســتی ب ـهوه بــوو بزانێــت
چهنــد ڕەوانــه بكهیــن؟ ئــهو ئهركــهش چییــه كــه
لهســهریانه؟ ئایــا چهنــد دهبێــت لــهوێ مبێننــهوه پێــش
ئــهوهی بگهڕێنــهوه نیشــتامن؟ ئهمــه یهكێــك لهبــژارده
هــهر قورســهكانی بــهردهم ســهرۆك بــوو .دواتریــش
رهنگدانــهوه تووندهكانــی بهســهر پیــاو و ژنهكامنــان
لهنــاو ســوپا و خێزانــی ســهربازهكان و ئاسایشــی
نهتهوهییــان و داهاتــووی ئهفغانســتانیش بهدیــار
د هكهوێــت.
بیرمــه جارێكیــان بیســتم ژنێكــی بهســاالچوو ،كــه بــه
كێبڵێــك جهڵــد كرابــوو تــا قاچــی شــكاوه ،چونكــه
پوزهكانــی لهژێــر عهباكــهوه بهدیــار كهوتبــوو،
ئهســتهم بــوو بــاوهڕ بكهیــت مرۆڤانێــك ههبــن بــهو
دڕندهییــه و بــهنــاوی خــوداوه ئــهو كردارانــه ئهنجــام
بــدهن .ئــهو ڕووداوانــهی لــهوێ ڕوویانــدهدا ئــازاری

دهدام .وهك یهك ـهم خامنیــش دهســتمكرد ب ـه وروژاندنــی
ئــهو بابهتــه بــه ئاشــكرا وهك ههوڵێــك بــۆ ئــهوهی
لهههمــوو الیهكــهوه ئیدانــه بكرێــت( .هیــچ وهختێــك
مافهكانــی مــرۆڤ بــهو شــێوه قێزهونــه و بهربهریــه
پێشــێل نهكـراوه وهك ئـهوهی لـه ئهفغانســتان ڕوودهدات
لهژێــر دهســهاڵتی تاڵیبــان و جڵهوگیركردنــی بهســهر
ئ ـهو واڵت ـهدا) .ئ ـهو وتهی ـهم لهئاههنگــی رۆژی جیهانــی
ژنــان لهنهتــهوه یهكگرتــوهكان ســاڵی  1999پێشــكهش
كــرد.
لــه الیهكــی تریشــهوه تاڵیبــان حهشــارگهیهكی
پارێــزراوی پێشكهشــی ئوســامه بــن الدن و چهنــد
تیرۆرســتێكی تــری قاعیــده كــرد ،بهمــهش ژمــارهی ئــهو
دهمارگیرانـه زۆربــوو ،كـه لــهشــوێنی جیاجیــاوه هاتبوونـه
ناوچهكـه دوای شـهڕی ســۆڤێت .وهك وهاڵمێكیــش لهسـهر
تهقاندنــهوهی باڵیۆزخانهمــان لــه رۆژههاڵتــی ئهفریقیــا
ســاڵی  ،1998ئیــدارهی بیــل كلینتــۆن موشــهكی كــروزی
بهكارهێنــا بــۆ لێدانــی ســهربازگهی مهشــق پێكردنــی
ڕێكخــراوی ئهلقاعیــده لــه ئهفغانســتان .بهپێــی
ڕاپۆرتهكانــی ههواڵگــری ئــهو شــوێنه ئوســامه بــن الدن
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تێیــدا دادهنیشــت ،بــهاڵم توانــی خــۆی دهربــاز بــكات.
پاشــان چهنــد هێرشــێكی تیرۆریســتی لــه  11ئهیلــول/
ســێپتهمبهری  2001ڕوویانــدا .تاڵیبانیــش رهتــی كــردهوه
ئوســامه رادهســت بــكات .بۆی ـ هس ـهرۆك بــوش فهرمانــی
داگیركرنــی ئهفغانســتانی دهركــرد و پشــتیوانی خــۆی بــۆ
یاخیبــوان دووپــات كــردهوه ،ك ـه بههاوپهیامنــی باكــوور
ناوبــرا بــۆ لهناوبردنــی بزووتنــهوهی تاڵیبــان.
ســهركهوتنێكی خێراكــهی ڕووخاندنــی رژێمــی تاڵیبــان
لــ ه ئهفغانســتان ،وایكــرد یاخیبوونێكــی بــهردهوام
لهدایــك ببێــت ،چونك ـه بزووتن ـهوهی تاڵیبــان توانــی لــه
چهنــد حهشــارگهیهكی ســهر ســنوورهكانی پاكســتان
خــۆی بگرێتــهوه .مــن وهك ســیناتۆر چهندیــن جــار
ســهردانی ئهفغانســتانم كــرد .یهكــهم لهســاڵی ،2003

بیرم ه جارێكیان بیستم ك ه ژنێكی بهساالچوو ،ك ه
ب ه كێبڵێك جهڵد كرابوو تا قاچی شكاوه ،چونك ه
پوزهكانی لهژێر عهباكهو ه بهدیار كهوتبوو ،ئهستهم
بوو باوهڕ بكهیت مرۆڤانێك ههبن بهو دڕندهیی ه و
بهناوی خوداو ه ئهو كرداران ه ئهنجام بدهن
كاتێــك بهشــداری جهژنــی ســهری ســاڵم كــرد لهگــهڵ
هێزهكامنــان لــه قهندههــار .پاشــان لــه  2005و ســاڵی
2007یــش .ههرگیــز وتــهی ئــهو ســهربازه ئهمهریكیــهم
بیــر ناچێتــهوه كاتێــك چــاوم پێیــان كــهوت( :بهخێــر
بێــن بــۆ هێڵهكانــی پێشــهوهی بــهره لهبیرچووهكــهی
جهنــگ دژی تیرۆرســتان) .بزووتنــهوهی تاڵیبــان ســودی
لهســهرقاڵیبونی ئیــدارهی بــوش وهرگــرت لــه عێــراق و
دهســتی كــردهوه بــه كۆنتڕۆڵكردنــهوهی ئــهو ناوچانــهی
بهناچــاری دهســتبهرداری ببــوو ،دووبــاره بیانگرێتــهوه.
هــهر زوو دهركــهوت حكومهتهكــهی كابــول ،كــه
لهالیــهن ڕۆژئــاواوه پشــتیوانی لێدهكــرا ،گهنــدهڵ و بــێ

ئایدیا دیپلۆماتیك

توانایــه .ئهفغانییــهكان برســی و ســهر لێشــیواو ترســاو
بــوون .ئــهو هێــزه ئهمهریكیــهش كــه لــهوێ بــوون،
بهشــی ســهپاندنی ئاسایشــی نهدهكــرد ،دواتریــش
دهركــهوت ،كــه ئیــدارهی بــوش هیــچ ســراتیجیهتێكی
نییــه بــۆ وهســتاندنی ڕێچكــهی ئــهو داڕمانــه.
ههرجارێــك ژنانــی ئهفغانیــم ئهبینــی ،چ لــه كابــوڵ،
یــان لــه كۆنگــره نێودهوڵهتییــهكان لــه جیهــان ،بــه
شــێوهیهكی كاریگــهر بۆیــان بــاس دهكــردم ،كــه
چهنــده تامــهزرۆن یارمهتیــان بــدهم لــه بونیاتنانــی
واڵتهكهیــان و ســهركردایهتی كردنــی ،جگــه لــهوهش
ترســیان ههبــوو لــهوهی هــهر كاتێــك هێزهكانــی
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان لــهوێ پاشهكشــه بــكات،
ههمــوو دهســتكهوتهكان لهدهســت دهدهن .یــان گــهر
كــهر هزای رێكهوتنێــك لهگــهڵ تاڵیبــان بــكات ،بێگومــان
كارهســاتی گــهوره ڕوو دهدات .نــهك هــهر بــۆ ژنانــی
ئهفغانــی ،بهڵكــو بــۆ ههمــوو واڵت بهگشــتی .بۆیــه لــه
ههمــوو وتووێژەكانــی پهيوهســت بــوون بــه دووبــاره
تێكهاڵوكردنــهوهی یاخیبــوان و ئاشــتبوونهوه لهگــهڵ
تاڵیبــان ،جهختــم لهس ـهر ئ ـهوه دهكــردهوه ،ك ـه ههرگیــز
ســازش لــه مهســهلهی مافهكانــی ژنانــی ئهفغانــی بــۆ
كڕینــی ئاشــتی نابێــت بكرێــت و هیــچ كاتێــك ئ ـهوه بــه
ئاشــتی ســهیر ناكرێــت.
لــهســاڵی  2001یاخیبوانــی تاڵیبــان باجێكــی زۆرییــان
لهســهر ئــهو بڕیارهیــان دا  ،كاتێــك ڕووبــهڕووی
كۆمهڵگــهی نێودهوڵهتــی بوونــهوه و پارێزگاریــان
لــه رێكخــراوی قاعیــده كــرد .دواتــر بههــۆی گوشــاری
ههڵمهتــه ســهربازیهكامنان ناچــار دهبــن ههمــان
بڕیــاری بدهنــهوه .ئهگــهر تاڵیبــان ههرســێ پێوهرهكانــی
ئێمهیــان پهســهند كــرد ،ئــهوه تاكهكانــی دهتوانــن
دووبــاره تێكــهاڵوی كۆمهڵگــی ئهفغانــی ببنــهوه .وتــم:
(ئهوهیــه باجــی گهیشــن بــه بڕیارێكــی سیاســی ،كــه
ســنورێك بــۆ كاره ســهربازیهكان دادهنێــت ،ئهوانــهی
ســهركردایهتیان دهكهنــه ئامانــج و ریزهكانیــان پــهرش
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و بــاو دهكهنــهوه) .لــه ووتهكامنــدا گۆڕانكاریهكــی
شــاراوه ل ـه شــێواز ،ب ـهاڵم گرنــگ بــۆ وهســفكردنی ئ ـهو
ههنگاوانــه بــه (بهرههمێكــی پێویســت) بكــهم بــۆ
هــهر دانوســتاندنێك ،لهبــری بهكارهینانــی مهرجــی
پێشــوهخته .گۆڕانكاریهكــی ســاده بــوو ،بــهاڵم رێگــه
خۆشــكهر بــوو بــۆ ئهنجامدانــی وتوێــژی راســتهوخۆ.
دان بـهوهدا دهنێــم ،كـه زۆرجاریش وامكــردووه كردنهوهی
دهرگای دانوســتاندن لهگـهڵ تاڵیبــان ،دوای ســااڵنێكی زۆر
جهنــگ ،ئهمهریكییــهكان پهســهندی ناكــهن .دووبــاره
تێكهواڵكردنــهوهی شــهڕكهره ئاســاییهكان بیرۆكهیهكــی
پــووچ بــوو ،بــهاڵم دانوســتاندنی ڕاســتهوخۆ لهگــهڵ
گــهوره فهرمانــده ســهربازیهكان زۆر جیاوازتــر بــوو،
ب ـهاڵم گ ـهر تهنیــا لهگ ـهڵ هاوڕێكامنــان مامهڵ ـه بكهیــن،
كاری دبلۆماســی ئاســانرت دهبێــت .ئاشــتیش ب ـهو شــێوهیه
دروســت نابێــت .ســهركردهكانی ســهردهمی جهنگــی
ســارد ژیابــوون دركیــان بــهوه كردبــوو كاتێــك لهگــهڵ
ســۆڤێتهكان دانوســتاندنیان كــرد لهســهر ڕێككهوتنــی
ســنوردارنان بــۆ خــۆ پــڕ چــهك كــردن .وهك ســهرۆك
كنیدیــش وتــی( :ههرگیــز نابێــت بــه پاڵنــهری تــرس
دانوســتاندن بكهیــن ،بهڵكــو دهبێــت لهدانوســتاندن
نهترســین) .دواجــار گوتارهكــهم بــهو ه كۆتایــی هێنــا،
بــه هاندانــی پاكســتان و هندســتان و واڵتانــی تریــش
لهناوچهكــه بــۆ پشــتیوانیكردنی پرۆســهی ئاشــتی و
ئاشــتبوونهوه ،ك ـه دهتوانێــت قاعیــده كهنارگیــر بــكات و
دووبــاره ههســتی دڵنیابــوون زینــدوو بكاتــهوه.
ئهگــهر دراوســێكانی ئهفغانســتانیش ،ئــهو واڵتــه بــه
گۆڕهپانــی یهكالكردنــهوهی ملمالنێكانیــان ســهیر
بكهیــن ،ئــهوه ههرگیــز ئاشــتی ســهركهوتوو نابێــت.
كارهكــه پێویســتى بــه دیپلۆماســیهتێكی ژيرانــه ههیــه،
چونكــه ئێمــه پێویســتیامن بــه دانوســتاندن ههیــه
لهنــاوهوه لهگــهڵ ئهفغانــهكان و لــهدهرهوهش
لهگــهڵ واڵتانــی ناوچهكــه .لــه 1ی ئایــار ســاڵی 2011
لــهدهرهوهی كۆشــكی ســپی ،واشــنتۆن رۆژێكــی یــهك

شــهمهی بههــاری هێمنــی بــهرێ دهكــرد ،بــهاڵم لــه
ناویــدا شــڵهژان و دڵهڕاوكــێ زیاتــر بــوون كاتێــك هـهردوو
ههلیكۆپتهرهكــهی لــه بنكــهی ڕۆژههاڵتــی ئهفغانســتان
بــهرهو ئاســان بهرزبوونــهوه .پێــش كاتژمێرێــك
لهمهوبــهر ،ئامانجــی ســهرهكیان كۆمهڵگهیهكــی قایــم
كـراو بــوو لـه ئابــود ئابــاد لــهپاكســتان ،چونكـه ئاژانســی
ههواڵگــری ناوهنــدی پێــی وابــوو ئوســامه بــن الدن،
ئــهو پیــاوهی لــههــهر كهســێكی تــر زیاتــر داواكــراوه
لــه جیهــان بــۆ بــهردهم دادگا ،لــهوێ خــۆی حهشــار
داوه .كاری چهندیــن ســاڵهی ئاژانســی ههواڵگــری
ناوهندیــی ئهمهریــكا ئێمــهی گهیانــده ئــهو ڕۆژه،
پــاش ئهویــش چهندیــن مشــتوومڕ كــران لــه بــارهی
لێپیچینـهو ه لـه بااڵتریــن ئاســتی ئیــدارهی ئۆبامــا ،ئێســتاش
كارهكــه ههمــووی لــه ئهســتۆی ئــهو دوو فرۆكهوانــهی
ب ـه نوێرتیــن و پێشــكهوتووترین ئامێــر ئامــاده ك ـراون بــۆ
ئهنجامدانــی.
یهكــهم تاقیكردنــهوهش بریتــی بــوو لــه پهڕینــهوه
لــه ســنوورهركانی پاكســتان .هــهردوو ههلیكۆپتــهری
بــاك هــۆك بــه پێشــكهوترین تهكنهلۆجیــا ئامــاده
كرابــوون ،بــۆ ئــهوهی كاری خــۆی بــكات بــێ ئــهوهی
ڕادار ئاشــكرایان بــكات ،بــهاڵم ئایــا كارهكــه ســهركهوتوو
دهبێــت؟ پهیوهندیــان لهگــهڵ پاكســتان ،كــه بهنــاو
هاوپهیامنــی ویالیهتــه یهكگرتــووهكان بــوو لــه
جهنگــی دژی تیرۆرســتان ،زۆر پشــێوی تێكهوتبــوو.
بۆیــه ئهگــهر ســوپای پاكســتانی ههســت بــ ه هــهر
ســنووربڕینێكی ئاســانی بــكات بــه نهێنــی ڕهنگــه
بهرپهرچدانهوهیهكــی توونــدی ههبێــت ،چونكــه
خۆشــی ههمیشــه لــه ئامادهباشــی دابــوو لــه ترســی
هێرشــێكی كتوپــڕی هندســتان.
زۆریشــان گفتوگــۆ كــرد لهســهر ئــاگادار كردنــهوهی
پاكســتان لهســهر بابهتــی ئــهو پهالمــاره پێــش وادهی
دیاریكــراوی خــۆی .بــۆ ئــهوهی خۆمــان البدهیــن لــهو
ســیناريۆیه و تێكچوونــی پهیوهندییــهكان بــه یهكجــاری.
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ل ـ ه كۆتایشــدا ،وهك (بــۆب گایتــس) وهبــری خســتینهوه،
ههمیشــه پێویســتیامن بــه هاریــكاری پاكســتان دهبێــت
بــۆ دووبــاره ڕێكخســتنهو ه و ناردنــی كهلوپــهل بــۆ
هێزهكامنــان لــهئهفغانســتان و ڕاوهدونانــی تیرۆریســتان
لهناوچــه ســنوریهكان .هــهوڵ و تهقهالیهكــی زۆرم دا
بــۆ باشــركردنی پهیوهندییهكامنــان لهگــهڵ پاكســتان.
دركــم بــهوه كردبــوو ،ئهگــهر بــێ ئاگاداركردنــهوهی
بهرپرســهكانیان ئــهو كاره بكهیــن ،زۆر تــووڕه دهن،
ب ـهاڵم لــه الیهكــی تریش ـهوه دهمزانــی چهنــد ڕەگهزێــك
لــه دهزگای ههواڵگــری پاكســتانی پهیوهندییــان لهگــهڵ
تاڵیبــان و ئهلقاعیــده و توندڕهوهكانــی تــردا ههیــه،
پێشــریش چهنــد ههواڵێكــان دزهی پێكرابــوو ،مهترســی
و دهرهاویشــتهكانی شكســتهێنانی ئــهو پرۆســهیهش زۆر
قــورس بــوو.
لــه خاڵێكــی تــردا ،بهرپرســێكی گــهوره پرســی ،ئایــا
پێویســته ترســان لــه ڕووشــاندنی شــهرهفی نیشــتامنی
پاكســتانی ههبێــت بــه شــێوهیهك كــه ههرگیــز
قهرهبــوو نهكرێتــهوه! .لهوانهیــه ئهمــهش ڕاســت
بێــت .ل ـهو چركهســاتهدا ،ئ ـهو بێزاری ـه كــپ خــواردووهی
لهمامهڵهكــردن لهگــهڵ و و گفتووكۆیــه فێاڵوییهكانــی
ههندێــك الیهنــی پاكســتانی ،بــهاڵم یادهوهرییهكانــی
تــا ئێســتاش بــه ســوێن وێنــهى شــار ودميهنــه
دووكهاڵوییهكانــی مانهاتنــی خــواروودا ،ئهوانــه زیاتــر
تووڕهییــان كــردم ،بڕيارمــدا چيــر ڕێگـه نـهدهم ویالیهتـه
یهكگرتــووهكان باشــرین هــهل بــۆ دهســتگیركردنی
بــن الدن لهدهســت بــدات هــهر لــهو كاتــهی لــه تــۆرا
بــۆرای ئهفغانســتان ونــم كردبــوو .منیــش پرســیم( :ئ ـهی
چــی لهبــارهی شــهرهفی نیشــتامنی خۆمــان؟ ئــهی
زیانهكامنــان؟ كێشــه چییــه ئهگــهر بــه دوای پیاوێكــهوه
بیــن ســێ هــ هزار كهســی بــێ تاوانــی كوشــتووه؟
ڕێگـه بــۆ ئابــوت ئابــاد بـ ه چهنــد ڕێرهوێكــی شــاخاوی لــه
ئهفغانســتان و پاشــاوهی باڵیۆزخانــه ڕووخاوهكهمــان
لــه ڕۆژههاڵتــی ئهفریقیــا و جبهخانــه شــكاوهكانی

ئایدیا دیپلۆماتیك

كهشــیته جهنگیــه ئهمریكیهكــهی (كــول)و هێرشــهكانی
11ی ســێپتهمبهری  ،2001ههروههــا بــه ئیــرادهی
كۆلنهدهرانــهی ژمارهیــهك ئهفســهری ههواڵگــری
ئهمهریكــی تێپــهڕ دهبێــت ڕۆژی دواتــر ،كاتژمێــر
دوانــزه و نیــو ،مــاوهی نزیكــهی پانــزه خولهكــهم بــڕی
لــه نێــوان ماڵهكــهم و كۆشــكی ســپی ،لهگــهڵ گــهوره
ئهندامانــی تیمــی ئهنجومهنــی ئاسایشــی نهتهوهییــدا
و لــه ژووری ئۆپراســیۆنهكان دانیشــتین .كارمهندانــی
كۆشــكی ســپی خواردهمهنــی ئامادهكراویــان هێنابــوو،
هــهر ههموویــان جلوبهرگــی نافهڕمیــان پۆشــیبوو.
دوو ئهفســهری ههواڵگریــش لــه ئاژانســی ههواڵگریــی
ناوهنــدی ،ك ـه ماوهیهكــی زۆربــوو ب ـه دوای بــن الدن ـهوه
بــوون ،لــهوێ ئامادهبــوون ،باوهڕییــان بــهوه نهدهكــرد
دواجــار ئهركــی لێكۆڵین ـهوه و ڕاوهدونــان ت ـهواو دهبێــت،
دووبــاره وردهكارییهكامنــان خســتهوه ڕوو ،لهوان ـهش ئ ـهو
پهیوهندییانــهی ئهنجامیــان دهدهیــن.
پاشــان بــوو ب ـه كاتژمێــر دوو و نیــو ب ـه كاتــی واشــنتۆن،
هــهردوو فرۆكــهی بــاك هــۆك بهرزبونــهوه و تیمــی
هێزهكانــی ئۆپراســیۆنه تایبهتهكانــی دهریایــان لــه بنكـهی
جــهالل ئابــادی ڕۆژههاڵتــی ئهفغانســتان ههلگرتبــوو.
ل ـهوێ كاتژمێــر یانــزه بــوو ،ه ـهر ل ـهو كات ـهی لــهســنوور
پهڕینـهوه بــۆ پاكســتان ،ســێ ههلیكۆپتـهری گواســتنهوهی
گــهوره لــه جــۆری شــینۆك ،لهگــهڵ ژمارهیــهك لــهو
هێــزهی ئامادهیــه بــۆ باڵوبوونــهوه گهیشــن بــۆ
ئهنجامدانــی كاری پێویســت .دهنگــی پهروانهكانــی
هـهردوو فرۆكهكـهی بــاك هــۆك تــا مــاوهی دوو خولـهك
بــێ دهنگییهكــی ســامناكی لـه ئابــوت ئابــاد دروســت كــرد
پێــش ئــهوهی پهالمــاری كۆمهڵگهكــه بــدهن ،توانیــان
بــه ڕوونــی بیانبینیــن .زۆر بهخێرایــی و لهبهرزایهكــی
نزم ـهوه نزیــك بوون ـهوه ل ـه شــوێنهكه .لهس ـهر شاش ـهی
ڤیدیۆكــهی لههۆڵــه بچوكهكــهی كۆنگــرهكان دانرابــوو
دیمهنهكــه لهبهرچــاوان بــوو .پاشــان لهبــری ئــهوهی
یهكێــك ل ـهدوو ههلیكۆپتهرهك ـه ل ـه ه ـهوادا بخوولێت ـهوه
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بــۆ ئـهوهی زۆر بـه خێرایــی هێزهكـه بازبــدات بۆ خــوارهو ه
وهك پالنــی بــۆ دانرابــوو ،ورد ه ورد ه هاوســهنگی خــۆی
لهدهســتدهدا( ،فرۆكهوانهكــه بــه ناچــاری نیشــتهوه و
كلكــی ههلیكۆپتهرك ـه ب ـهر دیــواری كۆمهڵگهك ـه ك ـهوت.
دواتــر ســهركردایهتی ســوپا كێشــهكهیان دیاریكــرد لــهو
كۆمهڵگهی ـهی مهشــقیان تێــدا كردبــوو لهبــری دیوارێكــی
بهردیــن ،پهرژینهكــه تهنیــا رشیتێــك بــوو ،ئهمــهش
دینامكیی ـهىت هاتنــی بهلێشــاوی ه ـهوای پێویســتی گــۆڕی
و كاریگ ـهری لهس ـهر توانــای كارپێكردنــی بــاك هۆكهك ـه
كردبــوو ،ب ـهاڵم ئ ـهوهی ڕوویــدا مهترســیدار نهبــوو ،بۆی ـه
پێویســت بــوو فرۆكهوانــی ههلیكۆپتــهری دووهم ،كــه
دهبوایــه لهســهر ڕووپوشــی كۆمهڵگهكــه بنیشــێتهوه
و هێزهكــه لــهوێ دابهزێــت ،بــهناچــاری پاشهكشــهی
كــردو بــه خێرایــی و بهبــێ وهســتان لــه دهرهوهی
كۆمهڵگهكــه نیشــتهوه.
بــه ڕاســتی ئهمــه ســهخرتین چركهســاتهكانی ژیانــم

بــوون و لهههمووشــیان پــڕ دڵ ـه راوكــێ تــر بــوون .ه ـهر
زوو دووبــاره ڕووداوه كارهســاتباراویهكهی ئێرانــم هاتـهوه
یــاد ،ك ـه بــۆب ههمیش ـه ترســی دووباربون ـهوهی ههبــوو
هــهر لهســهرهتاوه .جگــه لــهوهش ڕووداوی (بــاك
هــۆك داون) لــهســۆماڵ ســاڵی  ،1993ك ـه تێیــدا ه ـهژده
ســهربازی ئهمهریكــی لــه مهقادیشــۆ كــوژران .ئایــا
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان دووبــاره ههمــان كارهســات
دهبینێتـهوه؟ بیــرم لـهو پیاوانـه كــردهوه ،كـه ئێســتا ژیانــی
خۆیــان خســتۆته مهترســیهوه لــهو نیــوه شــهوه و لــهو
ســهری تــری جیهــان .ههناســهيهكم ههڵكێشــایهوه و
وێنهیهكــم بــهو دیمهنــه پــڕ لــه شــڵهژانه گیــراوه لــهو
ڕۆژهدا ،تێیــدا دهســتم خســتۆته سـهر دهمــم و ههموومان
چاومــان بڕیوهتــ ه شاشــهكه ،نازانــم لــه چ چركهســاتێكدا
ئــهو وێنهیــه گیــراوه ،بــهاڵم ههســت و نهســتی ئــهو
كات ـهی گواســتۆتهوه.
دوجــار توانیــان خۆمــان بگرینـهوه ،ههلیكۆپتـهری بــاك
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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هۆكــه پهككهوتووهكــه نیشــتهوه و هێــزه تایبهتهكــه
دابـهزی ،ئامــاده بــوون بــۆ هێرشــردن .ئـهوه یهكـهم كاری
پاڵهونانــهی ئــهو شــهوه دوورو درێــژه بــوو ،ئهدمیــرال
ماكرافنیــش ڕاســتگۆ بــوو ،چونكــه دهیزانــی تیمهكــهی
چــۆن ههمــوو بهربهســتهكان دهبــڕن ،بهمــهش
ئهركهكــه بــهردهوام بــوو.
لــه ڤیدیــۆ پهخشــكراوهكه جووڵ ـهی هێــزه تایبهتهكهمــان
دهبینــی ،لــه بهشــی پشــتهوهی كۆمهڵگهكــه دهچوونــه
نــاوهوه و بـهدوای بــن الدن دهگـهڕان .جیــاواز لهههندێــك
راپۆرتــی ههواڵــی و ئهوانــهی لــه فلمــه ســینامییهكان
منایــش دهكرێــن ،هیــچ فاكتهرێكــان نهبــوو بــۆ ئ ـهوهی
بزانــن لهنــاو بیناكــه چــی ڕوودهدات .ئــهوهی پێــان
دهك ـرا تهنیــا چاوهڕێكردنــی ههواڵێــك بــوو لــه تیمهك ـه.
ســهیری ســهرۆكم كــرد ،هێمــن بــوو ،زۆر بــه كهمــی
شــانازیم بــه خزمهتكــردن لهگــهڵ ئــهوهوه كــردووه،
ب ـهاڵم ئ ـهو ڕۆژه زۆر شــانازيم پێــوه كــرد.
لــهڕاســتیدا تهنیــا دوای پانــز ه خولــهك ماكرافــن پێــی
ڕاگهیاندیــن هێزهكــ ه بــن الدنیــان دۆزیوهتــهوه و لــه
كاتــی ئۆپراســیۆنهكه كــوژرا ،دواجــار ئوســامه بــن الدن
مــرد .یهكێــك لــه ههلیكۆپتــهره یهدهگــهكان گهیشــت
بــۆ گواســتنهوهی تیمــی هێــزه تایبهتــ ه بــۆ شــوێنێكی
پارێزراو،جگــه لــه تهرمــی بــن الدن و ســامانێك لــه
زانیــاری ههواڵگریــی كۆكراوه،بــهاڵم ســهرهتا پێویســت
بــوو ههلیكۆپتــهره پهككهوتوهكــه بتهقێرنێتــهوه،
بــۆ ئــهوهی ئــهو تهكنهلۆژیایــه پێشــكهوتووهی لــه
ناویــدا ههیــه ئاشــكرا نهبێــت ،لــه كاتێكــدا ههندێــك
لهئهندامانــی تیمهكــه تهقهمهنیــان دادهنایــهوه،
ئهوانــی تــر ژن و مناڵهكانیــان كۆكــردهوه ــــ خێزانهكانــی
بــن الدن و چهنــد خێزانێكــی تــر بــۆ پشــتهوهی شــوراكه
تــا دوورییــان بخهن ـهوه ل ـه شــوێنی تهقینهوهك ـه .لهنــاو
ئــهو مهترســی و گوشــارانهی ئــهو ڕۆژهدا ،كهچــی ئــهو
ڕهفتــاره مرۆییـهی ســوپاكهمان ،ڕادهی گرنگــی بههاكانــی
ئهمهریــكای دهرخســت.

ئایدیا دیپلۆماتیك

كاتێــك لــه 11ی ســێپتهمبهری ســاڵی  2001پهالمــاری
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان درا ،دهوڵهتــه ئهوروپییــهكان
بــێ هیــچ دوو دڵیــهك پشــتیوانیان كردیــن .تهنانــهت
ڕۆژنامــهی لۆمۆنــدی فهرهنســی بــه مانشــێتی گــهوره
نووســیبووی (ههموومــان ئهمهریكیــن) .ڕۆژی
دوای هێرهشــهكه ،بــۆ جــاری یهكــهم بــوو پهیامنــی
باكــووری ئهتڵهســی (ناتــۆ) كاری كــرد بــه مــادهی
()5ی پهیامننامــهی واشــنتۆن ،كــه بهپێــی دهقهكــه
دهڵێــت :هێرشــكردنه سـهر هـهر هاوپهیامنێــك بــهمانــای
هێرشــكردنه ســهر ههمــوو هاوپهیامنهكانــه .دوای
ئــهوهی چهندیــن دهیــه بــوو ئهمهریــكا لــه زۆر شــوێن
و كاتــدا هاوشــانی ئهوروپییــهكان وهســتایهوه ،هــهر لــه
یوتــا بیتــچ ( ،)1تــا چیــك بوینــت تچارلــی ( ،)2تــا كۆســۆڤۆ.
ئهوروپییـهكان ئاگاداریــان كردینـهوه ،كـه لــه ســاتهوهخته
دژوارهكانــدا لهگ ـهڵ ئێم ـهن و پاڵشــتیامن دهك ـهن ،ب ـهاڵم
دواتــر پهیوهندییــهكان پشــێوییان تێكــهوت ،دوای ئــهو
ههمــوو یهكگرتنــه .چونكــه زۆربــهی هاوپهیامنهكامنــان
دژی بڕیــاری داگیركردنــی عێ ـراق بــوون .زۆربهیــان بێ ـزار
بــوون لــه شــێوازی ئیدارهكــهی ســهرۆك جــۆرج دهبلیــۆ
بــوش( ،ئێــوه لهگهڵامنــن ،یــان دژمانــن) ،وهزیــری
بهرگریــش دۆنالــد ڕامســفیڵد بــه قورســی وهســفی
فهڕەنســا و ئهڵامنیــا بهرجهســته كــرد بــه بهكارهێنانــی
دهســتهواژەی (ئهوروپــای بهســااڵچوو).
پهیوهندییهكانــی نێــوان واڵتــان لهســهر بهرژهوهنــدی
هاوبــهش و بههــا هاوبهشــهكان پێكدههێرنێــن ،بــهاڵم
دهكهوێتــه ســهر خــودی كهســایهتی بهرپرســانیش.
ڕهگــهزی كهســی گرنگــه بــۆ بهرێوهبــردىن كاروبــاری
نێودهوڵهتــی بــۆ ئــهوهی باشــری بــكات یــان خراپــری
بــكات .بــۆ منوونــه ئــهو هاوڕێییهتیــهی ههریــهك
لــه ڕۆناڵــد رێــگان و مارگرێــت تاتشــهری كۆكردبــۆوه،
یارمهتیــدهر بــوو لــه ســهركهوتنامن لــه جهنگــی ســارد،
ئــهو دوژمناميهتيــهىش لــهنێــوان خرۆچێــڤ و «مــاو»دا
ههبــوو یارمهتیــدهر بــوو لهســهر شكســتهكهیان.
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بۆيــه مــن ئهوانــهم ههمــوو لهبهرچــاو گــرت كاتیــك
دهســتم كــرد بــه ئهنجامدانــی پهیوهندییهكانــم بــه
فهرمانــده بااڵكانــی ئهوروپــا لــه یهكــهم ڕۆژی دهســت
بهكاربوونــم وهك وهزیــری دهرهوه .ههندێكیــان دهناســم
و خۆشــم دهوێــن هــهر لــهو كاتــهی خامنــی یهكــهم و
ســیناتۆر بــووم .ئهوانــی تریــش دهبنــ ه هاوڕێــی نــوێ،
بــهاڵم هــهر ههموویــان دهبنــه هاوبهشــی بههــادار لــه
كاركــردن ،زۆربــهی ســهركردهكان بهرسوشــتی خۆیــان
كهســانی هێمــن و لهســهرخۆن ،جگــه لــه ســاركۆزی
نهبێــت ،چونكــه ههمیشــه وهك كهســێىك ســهركێش
وابــوو .ڕەنگــه بــاز بــدات و دهســتهكانی بجوڵێنیــت و
دهنــگ ب ـهرز بكات ـهوه بــۆ ئ ـهوهی بۆچونــی خۆیــت پــێ
بڵێــت ،ئهمــه لــهكاتێكــدا وهرگێرهكــهی بــه زۆر فریــا
دهكــهوت تــا ووتهكانــی وهربگێرێــت .ســاركۆزی بــه
لێشــاو قس ـهی دهكــرد ،ب ـ ه جۆرێــك باســی ل ـه سیاس ـهتی
دهرهوه دهكــرد ،كــه ئهســتهم بــوو كهســی بهرامبــهری
و گوێگرهكــهی بگاتــه ئهنجامێــك لهگهڵــی ،بــهاڵم مــن
ههرگیــز لێــى بێــزار نهئهبــووم ،چونكــه زۆر رێــزى
بهرامبهرهك ـهى دهگــرت .ئ ـهو ،بێ ـزار ن ـه ئهبــوو ل ـه بــاس
و خــواس (دهڵێــن و وتیــان) ،ســهركردهكانی تــری بــه
كهســانی شــێت و دهســت و پــێ ســپی ههژمــار دهكــرد.
بــۆ منوونــه دهیــووت :یهكێكیــان (بێهــۆش بــووه  ،بیــری
ئاڵــۆزه) ،یــان یهكێكــی تــر ســوپایهكی ههی ـه و نازانێــت
بجهنگێــت ،ســێیهم ،لــهخێزانێكــی (دڕندهی ـه) .ســاركۆزی
ههمیش ـه دهیپرســی :بۆچــی ئ ـهو دیپلۆماتكاران ـهی دێن ـه
الی كهســانی بهســااڵچوو ،ههمــوو قژیــان ســپی بــووه.
ڕهنگــه پێبكهنێــت ،مشــتومڕ بــكات ،گفتووگــۆ بــكات،
بــهاڵم دواجــار ڕەزامهنــد دهبێــت لهســهر ئــهوهی
پێویســته بیكهیــن .ســاركۆزی ههمیشــه جهختــی
لهســهر پێگــهی فهڕهنســا دهكــردهوه وهك زلهێزێكــی
گــهورهی جیهانــی .دهیویســت فهڕەنســا وا نیشــانبدات،
كــه ههمیشــه بهرگــهی قورســاییه نێودهوڵهتییــهكان
دهگرێــت .ئهمهشــم لــه لیبیــا بینــی .كهچــی ســهرباری

ئــهو بههرهیــهی لــه پیاههلگوتــن و قســهكردن
ههیبــوو ،بــهاڵم لهههمــان كاتــدا ههمیشــه كهســێكی
رێــزدار بــوو .لــه ڕۆژێكــی ســاردی كانوونــی دووهمــی
ســاڵی 2010دا ،لــهكاتێكــدا بــه پلیكانهكانــی كۆشــكی
ئهلیــزێ لــه پاریــس ســهردهكهوتم بــۆ ئــهوهی بگهمــه
الی ،پێاڵوهكــهم لــه پێــم داكهنــرا ،بۆیــه لهبــهردهم
ئاپــۆرای ڕۆژنامهنووســان بــه پێــی پهتــی وهســتام ،كــه
هــهر زوو دهســتیان كــرد بــ ه وێنهگرتنــم بــهو شــێوهیه،
بــهاڵم ئــهو هــهر زوو بــه ســۆزهوه دهســتی گرتــم و
یارمهتیــدام بــۆ ئــهوهی پێاڵوهكــهم لــه پــێ بكهمــهوه.
دواتــر وێنهیهكــم بــۆ نــارد ل ـهو وێنان ـهی ب ـه پێــی پهتــی
گیرابــوون و نووســیم« :ڕەنگــه مــن ســهندرێال نهبــم،
بــهاڵم تــۆ ههمیشــه شــازاده ســیحراوییهكهی منــی».
یهكێــك ل ـه بههێزتریــن س ـهركرده ئهوروپیی ـهكان ،ژنێــك،
كــ ه رسوشــتێكی تــهواو پێچهوانــهی ســاركۆزی ههبــوو.
ئهویــش ڕاوێــژكاری ئهڵامنــی ئهنگێــا مێــركڵ بــوو.

ههرجارێــك ژنانــی ئهفغانیــم ئهبینی ،چ لــ ه كابوڵ،
یــان ل ه كۆنگــر ه نێودهوڵهتییــهكان لــهجیهان ،ب ه
شــێوهیهكی كاریگهر بۆیان باس دهكردم ،ك ه چهند ه
تامــهزرۆن یارمهتیان بدهم لهبونیاتنانی واڵتهكهیان
و سهركردایهتی كردنی ،جگ ه لهوهش ترسیان ههبوو
لهوهی ههر كاتێك هێزهكانی ویالیهتهیهكگرتووهكان
لهوێ پاشهكش ه بكات
یهكهمجــار لــه ســاڵی  1994ئهنجێــام بینــی لــه ميان ـهى
س ـهردانێكم بــوو لهگ ـهڵ بیــل بــۆ بهرلیــن .لــهئهڵامنیــای
ڕۆژههاڵتـهوه هاتــووهو پۆســتی وهزیــری كارووبــاری ژنــان
و گهنجانــی وهرگرتــوو ه لـه سـهردهمی ڕاوێــژكار هیلمــۆت
كــۆل .كاتێــك پێیــان ناســاندم ،ب ـه (ژنێكــی گهنــج ،زۆری
پێیــه بیبهخشــێت) وهســفیان كــرد ،ئــهو وتانــهش بــه
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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نمایشكردنی بهرگی ئینگلیزی كتێبی بژارد ه قورسهكان

كــردهوه ســهملێرنا دواتــر .بــهدرێژایــی چهندیــن ســاڵ
پهیوهندیــان ههبــوو ،لــه بهرنامهيهكــی تهلهفزیۆنــی
ئهڵامنــی ســاڵی  2003بــه یهكــهوه بهشــداریامن كــرد.
ســاڵی  2005وهك ڕاوێــژكار ههڵبژێــردرا ،بهم ـهش یهك ـهم
ژنــی ســهركرده بــوو لــه واڵتهكــهی .ســهربارهی ئــهو
ههمــوو پروپاگهندانــه لهســهر پێشــكهوتنی ئهوروپــا
ســهبارهت بــه مهســهلهكانی چاودێــری تهندروســتی
و گۆرینــی ژینگــه ،كهچــی كیشــوهرهكه وهكــو (یانــهی
هــهرزهكاران)ی كــۆن وابــوو ،بۆیــ ه شــتێكی دڵخۆشــكهر
بــوو ببنیــن ئهنگێــا چــۆن كارووبــارهكان دهگۆڕێــت.
بههێزتریــن ئهڵقــهی بــه یهكگهیشــن بــه ڕێگــهی
ئهتڵهســیدا ،ناتــۆ بــوو .ئــهو پهیامنــه ســهربازییه
كهنهداشــی گرتۆتــهوه ،ئهمــه جگــه لــه هاوبهشــه
ئهوروپییهكامنــان .زۆرێــك لــه ئهمهریكییــهكان
وا ســهیری پهیوهندییهكامنــان دهكــهن لهگــهڵ
كهنــهدا ،كــه ڕاســتیهكی نهگــۆره ،بــهاڵم هاوســێیه
ئایدیا دیپلۆماتیك

باكوورییهكهمــان ،هاوبهشــێكی بــێ وێنهیــه لــه ههمــوو
شــتێك كــ ه لــ ه جیهانــدا دهیكهیــن .هاوپهیامنــی ناتــۆ،
كــه ســهرهتای جهنگــی ســارد دامــهزراوه ،توانیویهتــی
ســهركوتوو بێــت لــ ه كۆنتڕۆڵكردنــی یهكێتــی ســۆڤێت
و واڵتانــی هاوپهیامنــی وارســۆ بــه درێژایــی چــوار
دهیــهدا .دوای جهنگــی ســارد ،هاوپهیامنیهتــی نــوێ
دروســت دهبــن بــۆ ئ ـهوهی ڕووب ـهڕووی ههڕهش ـهكانی
تووشــی كۆمهڵگــهكان ببنــهوه .بهكــردهوه ســهرجهم
كۆمارهكانــی ســۆڤێتی پێشــوو ،ههســتیان دهكــرد،
گــهر گرهنتــی ئهمنیــان لهرۆژئــاواوه نهبێــت ،ئــهوه
پارێــزراو نیــن .چونكــه ههمیشــه ترســیان لــهڕووســيا
ههبــوو رۆژێــك لــهرۆژان دووبــاره ههمــان رهفتــاره
دوژمنكاریهكانــی بــۆ بهرفــراوان دهســت پێبكاتــهوه.
بۆیــه ناتــۆ بــه ســهرۆكایهتی ویالیهتهیهكگرتــوهكان
بڕیاریــدا دهرگای وهرگرتــن لهبــهردهم هــهر دهوڵهتێكــدا
بكاتــهوه لهواڵتانــی رۆژهــهاڵت و دامهزراندنــی
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هاوپهیامنــی و دروســتكردنی تۆڕێــك لــه كۆمپانیــاكان
لهگــهڵ كۆمارهكانــی ســۆڤێتی پێشــوو ،ههروههــا
ئهنجومهنێكــی راوێژكاریــش لهگــهڵ خــودی روســیا
خــۆی درووســت بــكات .وهك چــۆن ئهوكاتــه ســهرۆك
كلینتــۆن ڕوونــی كــردهوه ،ناتــۆ لـه كــۆی مامهڵـهی كردنــی
لهگــهڵ ئالینگارییــه نوێیهكانــی كــه ســهرههڵدهدهن،
لــه داهاتــوودا توانــای بهرتهســككردنهوه بــۆ ســهر
ڕووســیا ئهنجــام دهدات ئهگــهر دووبــاره ههڕهشــه لــه
دراوســێكانی بــكات.
ئامانجــی سیاســهتی دهرهوهی توركیــا بریتــی بــوو :لــه
بوونــی كێشــه لهگــهڵ هاوســێكانی ،بهتایبهتــی چونكــه
لهنــاو چهندیــن ملمالنێــی دوور مــهودا تێوهگاڵبــوو
لهگــهڵ واڵتانــی دهوروبــهری .چونكــه ڕووبهڕووبونــهوه
تاڵهك ـهی توركیــا ل ـه بــارهی دورگ ـهی قوبــرس ،چهندیــن
دهی ـهی خایانــد .جگ ـه ل ـهو ملمالنێی ـهی كۆن ـهی لهگ ـهڵ
ئهرمینیــا ،كۆمــاری ســۆڤێتی پێشــوو ههیهتــی .ئهرمینیــا
واڵتــه بچــووك و بــێ كهنارهكــهی دهكهوێتــه قهوقــاز،
رۆژههاڵتــی توركیــا .ئهوانــه دوو منونــهن لهســهر
دوژمنكاریــه كۆنهكانــی توركیــا ،كــه ڕهنگــه ببێتــه
هــۆی بهربهســت لهبــهردهم هــهر پێشــكهوتنێكی
نوێــدا .لــه نێــوان توركیــا و ئهرمینیــا هیــچ جــۆره
پهیوهندییهكــی دیپلۆماســیی فهڕمــی دروســت نهبــوو.
كاتێــك ئهرمینیــا وهك واڵتێكــی ســهربهخۆ بهدیاركــهوت
پــاش ههڵوهشــاندنهوهی یهكیتــی ســۆڤیهتی .رادهی
پشــێوهیهكانی زیاتریــش بــوون بههــۆی جهنگــی
ئهرمینیــا لهگــهڵ ئازهربایجانــی هاوپهیامنــی توركیــا.
س ـهرهتای نهودهكانــی س ـهدهی بیســتهم لهس ـهر زنجیــره
چیایهكــی كێش ـه لهس ـهر بهنــاوی ناگۆرنــی ــــ كهرهبــاخ،
تــا ئێســتاش ئـهو ملمالنێیانـ ه ههندێــك جــار دهبنـه هــۆی
بهرپابوونــی شــهڕ لــه نێــوان ســهربازانی هــهردووال
لهســهر ســنوورهكان.
ههندێــك جاریــش ئ ـهو جــۆره ناكۆكییان ـهی وهك ئ ـهوهی
توركیــا ــــ ئهرمینیــا و ناگۆرنــی ـ كهرهبــاخ نــاو دهنرێــن بـه

(ناكۆكــی چـهق بهســتوو) ،چونكـه چهندیــن ســاڵ دریــژ 
ه
دهكێشــێ و تروســكایی نابیرنێــت لهچارهســهركردنی.
كاتێــك ســهیری ئــهو ههمــوو ئالینگارییانــه دهكــهم كــه
لهئهوروپــا و جیهــان ڕووبهڕووبووینــهوه ،وایدهكــرد
ئ ـهو جــۆره ناوچ ـه پــڕ كێشــانه فهرامــۆش بك ـهم لهب ـهر
ئــهوهی قابیلــی چارهســهر نهبــوون ،بــهاڵم ههریهكهیــان
لێكهوتــهی ســراتیژی فراوانرتیــان لێدهكهتــهوه .بــۆ
منوونــه ناكۆكیهكانــی قهوقــاز ببــووه لهمپــهر لهبــهردهم
پالنهكامنــان بــۆ درێژكردنهوهی ـه هێڵهكانــی بــۆری غــازی
رسوشــتی لــه ئاســیای ناوهڕاســتهوه بــۆ بازاڕهكانــی
ئهوروپــا ،تــا چیــر پشــت بــه ســهرچاوه رسوشــتیهكانی
روســیا نهبهســن .ئــهو ملمالنێیانــه ههمیشــه رێگربــوون
لهبــهردهم ئهوروپــا ،بۆيــه ههوڵامنــدهدا یارمهتیــدهر
بیــن لـه بونیادنانـهوهی .پێــم وابــوو سـراتیژییهتی ئێســتای
توركیــا لهســهر نهبوونــی كێشــه لهگــهڵ هاوســێكانی،
رهنگـه ههلێــك بخولقێنــێ بــۆ دانوســتاندن بــۆ دۆزینهوهی
ڕێگهچارهیــهك بــۆ ئــهو ملمالنێیــه چهقبهســتوانه ،یــان
بنبڕكردنيــان .بۆیــه داوای لــه یارمهتیدهرهكــهم (فیــڵ
گــۆردن) لــهو هزارهتــی دهرهوه بــۆ كاروبــاری ئهوروپــا و
ئهوروپــای ئاســیایی كــرد ،بــهدوای چارهســهرێك بێــت
بــۆ ئ ـهو كێشــانه.
كهسـه بههێــز و پێداگــرهكان ههمیشـه بــژاردهی سـهخت
دهســهپێنن ،بــهاڵم هیــچ كهســێك وهك ڤالدیمێــر پۆتیــن
ئــهو كاره نــاكات ،تێڕوانینهكانــی پۆتیــن بــۆ جیهــان لــه
ســۆنگهی سهرســامبونی بــه ئیمپراتــۆڕە بههێزهكانــهوه
ســهرچاوه دهگرێــت ،ئهوانــهی لــه مێــژووی روســیادا
پێگــهی بههێزییــان ههبــووه .ههروههــا بهرژهوهنــدی
روســیاش بــۆ مهودایهكــی دوورودرێــژ ل ـه كۆنتڕۆڵكردنــی
ئــهو واڵتانــهی دهكهونــه ســهر ســنوورهكانی دهبينــێ.
سهرســهختانه هــهوڵ دهدات تــا ههرگیــز واڵتهكــهی
جارێكــی تــر ب ـه الوازی یــان لهژێــر رهحمهتــی رۆژئــاوادا
دهرنهكهوێــت .بــه بۆچونــی مــن پێــم وایــه دوای
داڕمانــی یهكێتــی ســۆڤیهت ،ئــهو دهیهوێــت جهخــت
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لهســهر هێــزی روســیا بكاتــهوه بهرێگــهی ههژموونــی
بهســهر دراوســێكانی و كۆنتڕۆڵكردنــی ئــهو رێگایانــهی
دهیانگهنێتــه ســهرچاوهكانی وزه .ههروههــا ویســتی
گێڕانــی ڕۆڵێكــی گهورهتــر لــ ه ڕۆژههاڵتــی ناو هڕاســت
لهپێنــاو زیاتــر كردنــی دهســهاڵتهكانی مۆســكۆ لــهو
ناوچهیــه و ســنوردانان بــۆ ههڕەشــهى ئیســامیهكاىن
لهنــاو ســنورهكانی رووســیای باشــوور و دهرهوهشــی
هــهن .لــهو ههواڵنهشــی بــۆ بهدیهێنانــی ئــهو
ئامانجان ـهوه تــا دهگات ـه ســنووردانان بــۆ دهس ـهاڵتهكانی
ویالیهتهیهكگرتــوهكان لــه ئهوروپــای ناوهڕاســت و
رۆژههاڵتهكــهىش و چهندیــن ناوچهیهكــی تریــش ،كــه
ئ ـهو ب ـه بهشــێك ل ـه بــواری ڕووســی ههژماریــان دهكات،
ههروههــا ڕووبهڕووبونــهوهی ههوڵهكانــی ئێمهیــش،
یــان النیك ـهم ل ـهو واڵتان ـهی بههــاری عهرهبــی ڕهوشــی
تێكــداون.
ئابــوورى ڕووســيا بــه داهاتــهكاىن نــهوت غــاز گهشــهى
كــردووه ،ئهمــهش وايكــردووه پۆتــن رێگــه بــدات
ســاماىن واڵت لهنــاو دهســتى كهمينهيــهىك ســياىس
پهيوهســت بهيهكــهوه دابێــت ،لهبــڕى كارپێكــردىن
لــهچوارچێوهيــهىك فــراوان لــه توانــاكاىن گــهىل روســيا
و بونيــادى ژێرخــاىن واڵت .سياســيهتێىك دوژمنــكارهىش
گرتهبــهر بــۆ جێبهجێكــردىن دیــدگای (رووســياى
مــهزن) ،كــه دراوســێكاىن پــێ ههراســان كــردووه و
يــادهوهرى خراپيــى هێناوهتــهوه بــر لهســهر بريۆكــهى
بهرفراوانيیــهكاىن ســۆڤيهت ،ســهرچاوهكاىن غــازى
رسوشــتيىش بهكارهێنــاو ه بــۆ ترســاندىن ئۆكرانيیــهكان
و ئ ـهواىن تريــش .ه ـهر ل ـه كانــووىن دووهمــی  ،2006ل ـه
كانــوىن دووهمــی  2009بــهڕێگـهى بڕينى پێداويســتيیهكان
و بهرزركردنـهوهى نرخــى شــتوومهك دهســتى كــردووه بـه
بێزاركــردىن دهرووبــهرى خــۆى.
هێرشــكردنه ســهر ڕۆژنامهنووســانيش يهكێــك بــوو لــه
خراپرتيــن ڕەوش ك ـ ه لــهڕووســيا س ـهری ههڵــدا ،چونكــه
ڕۆژنامــه و تهلهفیزيــۆن و پێگــه ئهلهكرتۆنيیــهكان

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕووبــهڕووى گوشــارى زۆر بوونــهوه بــۆ ئــهوهى شــوێن
پالنــهكاىن كرملــن بكــهون .ڕووســیا لــه ســاڵى 2000هوه
بــه چــوارهم مهترســيدارترين واڵت دادهنرێــت بــۆ
ڕۆژنامهنووســان ،ڕەنگــه ڕەوشــهكه نهگهيشــتبێته ئــهو
خراپي ـهى وهك ل ـه عێراقــدا ههبــوو ،ب ـهاڵم لــهســۆماڵ و
پاكســتان خراپــر بــوو .لــهنێــوان ســااڵىن  2000بــۆ 2009
نزيكــهى بيســت ڕۆژنامهنــووىس ڕوويس كــوژراون و
بكوژيــش تهنيــا بــه يــهك تــاوان ســزادراوه.
ئامانــج و م هرامهكانــی پۆتیــن تهنیــا لــه ئاســیای
ناوهڕاســت كۆتایــی نهدههــات ،لــه ئهوروپــا ههمــوو
دهســهاڵتێكی خــۆی بهكارهێنــا تــا كۆمارهكانــی
پێشــووتری ســۆڤیهتی هیــچ جــۆره پهیوهندیهكیــان
لهگــهڵ رۆژئــاوا بونیــاد نهنێــن .لهوانــهش بڕینــی غــاز
لهســهر ئۆكرانیــا و قهدهغهكردنــی داهاتــی مــهی
مولدۆڤــا و دابڕینــی بهرههمــه شــیرهمهنییهكاىن لیتوانيــا.
تێڕوانینــ ه چاوچنۆكهكانــی تــا باكوریــش دهڕۆیشــت بــۆ
بازن ـهی جهمس ـهری باكــوور ،چونك ـه بههــۆی توان ـهوهی
ســههۆڵ ڕێگــهی تــری بازرگانــی وااڵ بــوون و ههلــی
گ ـ هڕان ب ـهدوای ن ـهوت و غــازی بــۆ دهســتبهر كــرد .ل ـه
ههنگاوێكــی ڕهمزیشــدا لــهســاڵی  ،2007كهشــتیهكی
ژێــر ئــاوی ڕووســی ،ئــااڵی ڕووســیای لهسـهر زهریــای نزیك
جهمسـهری باكــوور ههڵــدا ،لـهوهش زیاتــر پۆتیــن بنكـهی
ســهربازی ســۆڤێتی كۆنــی لــهو جهمســهردا كــردهوه.
ئۆكرانیــا ،كــ ه ژمارهیهكــی زۆری ڕهوهنــدی ڕووســی
لهخــۆ دهگرێــت و كهمیــان ب ـه زمانــی ڕووســی دهدوێــن.
پهیوهندیهكــی توندوتــۆڵ ،بــهاڵم پــڕ لهههڵبهزیــن
و دابهزینــی لهگــهڵ مۆســكۆ ههیــه بهدرێژایــی
چهندیــن س ـهده .ئهوهبــوو شۆڕشــی پرتهقالــی ،ك ـه دوای
ههڵبژاردنــه ناكۆكهكانــی ئۆكرانیــاوه هــات ســاڵی ،2004
حكومهتێكــی س ـهر ب ـه ڕۆژئاوایــی هێنای ـه بهره ـهم ،ك ـه
داوای نزیكبونــهوهی پهیوهندیهكانــی دهكــرد لهگــهڵ
یهكێتــی ئهوروپــا .ئهمــهش پۆتینــی تــووڕە كــرد .بڕینــی
پێداویســتییهكانی غازیــش لهســاڵی  2006فاكتهرێكــی
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ســهرهكی بهردهســتی بــوو بۆگهیاندنــی ئــهو پهیامــه
گرنگــهی بــۆ فهرماندهكانــی كییــف ،ئهوانــهی مهیلــی
ســهربهخۆییان ههبــوو .ســاڵی 2009یــش ههوڵیــدا
نرخــی ســهرچاوهكانی وزهى ڕووســیا زیــاد بــكات
و هێزهكــهی خــۆی بیــر ههموویــان بخاتــهوه .ئــهو
ههنــگاوه سهرتاســهری ئهوروپــای تووشــی ســهرماو
ســۆڵهیهكی توونــد كــرد ،چونكــه پشــتیان بــه غــازی
روســی دهبهســت .ئینجــا ئهگــهر لهســهر ئۆكرانیــا بــڕا،
ئـهوه بێگومــان لهسـهر ههموویــان دهبڕێــت .دوای نــۆزده
ڕۆژ ڕێككهوتنێكــی نــوێ كــراو دووبــاره غــاز ڕهوانــه
كرایــهوه بــۆ ئۆكرانیــا ،كــه هــاوكات بــوو لهگــهڵ وادهی
دهســتبهركاربوونی سـهرۆك بــاراك ئۆبامــا .ئـهو پرســیارهی
ههمیشــه وهاڵمهكــهی كتوپــڕ دێــت ئهمهیــه :ئایــا لــه
 40%كــۆی ههناردهكانــی ویالیهتهیهكگرتــووهكان
بــۆ كام بهشــهی جیهــان دهڕوات؟ بــۆ چیــن نییــه ،كــه
لــه  7%زیاتــر هــاورده نــاكات .بــۆ یهكێتــی ئهوروپــاش
نییــه ،چونكــه ههناردهكامنــان بــۆ ئــهوێ دهگاتــه .21%
وهاڵمــی دروســت بــۆ ئــهوه ،هــهردوو ئهمهریكییــهكان.
لــه ڕاســتیدا ئــهو دوو شــوێنه گرنگرتیــن ئاراســتهی
ههناردهكامنانــه ،هــهردوو دراوســێكهمان :كهنــداو،
مهكســیك.
ئ ـهو زانیاریی ـه نوێي ـه ن ـهك بــۆ ههندێــك ك ـهس ،بهڵكــو
زۆربهمــان نــوێ بــوو لــه ویالیهتــه یهكگرتــووهكان،
وێناكردنێــى كۆمنــان ههیــه ،كــه ڕۆژگارێكــی زۆری
بهســهردا تێپهڕیــوه ،بــهاڵم تــا ئێســتاش وا بیــر
دهكهنيــهوه ،كــه ئهمهریــكا التینــی خاكــی كودهتــا و
تاوانهكانـه لــه بــری ئـهوهی بۆتـه ناوچهیـهك ،تێیــدا بــازاڕ
و گهالنــی ئــازاد گهش ـه دهك ـهن .یــان پێــان وابــوو بۆت ـه
ســهرچاوهیهك بــۆ پهنابــهر و مــادهی هۆشــبهر لهبــری
ئــهوهی بۆتــه پنتێــك بــۆ بازرگانــی و وهبهرهێنــان.
دراوســێیه باشــوریهكامنان پێشــكهوتنێكی ئابــووری و
سیاســی بهرچاویــان لــه مــاوهی بیســت ســاڵی ڕابــردوو
بهدهســتهێناوه .ئهمهریــكای التینــی نزیكــهی  36واڵت

و ههرێــم لهخۆدهگرێــت (بــه نزیكهیــی ههموویــان
دیموكراتیــن) ،ژمــارهی دانیشــتوانی كیشــوهرهكه دهگاتــه
 600ملیــۆن ك ـهس .چین ـه ناوهڕاســتهكهی بهرفراوانیهكــی
خێــرای بهخۆیــهوه بینیــوه ،دهوڵهمهنــده بــه وزه و
ســهرچاوهكان و كــۆی گشــتی ناوخۆیــی لــه ســهرووی
پێنــج تریلیــۆن دۆالره .پێــش ماوهیهكــی زۆر ئابــووری
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان و دراوســێكانی تێكــهڵ بــه
یــهك بــوون بههــۆی نزیكیــان لــه یهكــرهوه ،چونكــه
هێڵهكانــی دهســتبهركردنی پێداویســتیهكان و تــۆڕه
خێزانییــهكان و كۆمهاڵیهتــی و كولتووریشــان یهكرتبــڕ
دهكــهن .ههندێــك كــهس پێــی وایــه ئــهو پهیوهســت
بوونــه بههێــزه ههڕهشــه بــۆ ســهروهری و ناســنامه
دروســت دهكات ،ب ـهاڵم مــن پێــم وای ـه پشــت بهســتنامن
بــه يهكــر و ئاڵوگۆڕمــان ســوودێكی رێژهیــی ههیــه
و پێویســته بیپارێزیــت ،بــه تایبهتــی چونكــه ئێمــه
پێویســتیامن بـه هاندانــی زیاتركردنــی ڕادهی گهشـهكردنه

ئــهو هاوڕێییهتیــهی ههریــهك لــ ه ڕۆناڵــد رێگان و
مارگرێت تاتشــهری كۆكردبۆوه ،یارمهتیــدهر بوو له
سهركهوتنمان لهجهنگی سارد ،ئهو دوژمنمايهتيهشى
لهنێوان خرۆچێــڤ و «ماو»دا ههبوو یارمهتیدهر بوو
لهسهر شكستهكهیان
لــه نــاوهوه .دهتوانیــن زۆر شــت فێــر ببیــن لهســهر
چیرۆكــی گۆڕانــی ئهمهریــكای التینــی و چ مانایهكیشــی
ههیــه بــۆ ئهمهریــكا و جیهانیــش ،بــه تایبهتــی ئهگــهر
مبانهوێــت ســوودێكی زۆر لــ ه (هێــزی نزیكبوونــهوه)
وهربگریــن لــهو ســااڵنهی داهاتــوودا.
هــۆكاری ئــهو جــۆره تێگهیشــتنه ههڵهیهمــان بــۆ
ئهمهریــكای التينــی دهگهڕیتــهوه بــۆ ســهدهیهك لــه
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مێژوویهكــی ســهخت ،ئهمهریــكای التــن گۆڕهپانــی
جهنگــی پێشــبڕكێی ئایدیۆلۆژیــی بــوو لهنێــوان
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان و یهكێتــی ســۆڤێت .كوبــا
بهرچاوتریــن منوونهیــه لهســهر خاڵــی ســهرههڵدانی
یهكــهم پزیســكی جهنگــی ســارد ،بــهاڵم جهنگــهكان
بــهشــێوهیهك ل ـه شــێوهكان ل ـه نیــوهی گــۆی ڕۆژئــاوا و
خوارووهكــهی بهرپابــوو .داڕمانــی یهكێتــی ســۆڤێت و
كۆتاییهاتنــی جهنگــی ســارد ،وهك رێگهدانێــك وابــوو بــۆ
دهســتپێكردنی دهیهكــی نــوێ لــه ناوچهكــه .جهنگــی
ناوخۆيــه بــه تــهوژم و دوورو درێــژكان هێــور بوونــهوه.
ههڵبژاردنــهكان حكومهتــی نــوێ و دیموكراتیــان هێنایــه
ســهر دهســهاڵت و گهشــهی ئابــووری خهڵكــی لــه
هــهژاری بــرده دهرهوه .ســاڵی  1994بیلــی هاوســهرم
داوای لــه ســهرجهم دیموكراتهكانــی ناوچهكــه كــرد
بــۆ بهســتنی یهكــهم لوتكــهی هــهردوو ئهمهریــكا

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــه مهیامــی ،بهمــهش ههموومــان پاپهنــد بوویــن بــه
كۆبونهوهيــهك ،كــه هــهر چــوار ســاڵ جارێــك ئهنجــام
دهدرا ،بــۆ ئــهوهی تهواوكاریــی ئابــووری و هاریــكاری
سیاســیامن بــهردهوام بێــت.
فیــدل كاســرۆ بــهدرێژایــی  50ســاڵ حوكمــی كوبــای كــرد،
دیكتاتۆرێكــی شــیوعی بــوو ،خــۆی و ڕژێمهك ـهی گهلیــان
لــه ئازادییــه ســهرهكییهكان و مافهكانــی مــرۆڤ بێبــهش
كــرد ،ئۆپۆزســیۆنیان بــه توونــدی ســهركوت دهكــرد و
جڵ ـهوی خۆیــان ل ـه دهس ـهاڵت و ئابــووری گیــر كردبــوو،
كارییــان دهكــرد بــۆ ههڵگیرســاندنی شــۆڕش ل ـ ه واڵتانــی
ناوچهكــهدا ،ســهرباری بــه تهمــهن داچوونــی كاســرۆ و
خراپبوونــی بــاری تهندروســتی ،كهچــی خــۆی و ڕائــول-ی
ب ـرای ب ـه دهس ـهاڵتێكی ڕەهــا حوكمــی كوبايــان دهكــرد.
ویالیهت ـه یهكگرتــووهكان ه ـهر لهســاڵی 1960هوه س ـزای
دهخســته سـهر دوورگهكـه ،بـهو هیوایـهی گوشــار بخاتـه
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سـهر كاســرۆ و لهسـهر دهسـهاڵتی البــدات ،بـهاڵم سـزاك ه
جگ ـه لهپێدانــی پاســاوێكی تــر ب ـه كاســرۆ چیــری لێــوه
بهرهــهم نههــات .ههمیشــه كاســرۆ بهرپرســیاریهتی
كێشــهكانی كوبــای دهدايــه پــاڵ ئهمهریــكا .ئیــدارهی
كلینتــۆن لـه كۆتایــی ســاڵی  1995پێشــنیازی ئهنجامدانــی
دیالۆگــی هێمنــی كــرد بــۆ زانینــی ئهگهرهكانی باشــركردنی
پهیوهندیيــهكان .كهچــی دیالــۆگ هــهر لهئارادابــوو
كاتێــك فرۆكهیهكــی كوبــی س ـهر ب ـه هێــزه ئاســانیهكان
لــه شــوبات /فێربایــری  1996بۆردومانــی دوو فرۆكــهی
بچووكــی بــێ چهكیــان كــرد ،كــه بــووه هــۆی كوژرانــی
چــوار ك ـهس ل ـه تیمهك ـهی .ئ ـهو دوو فرۆكهی ـه كۆمهڵ ـه
كهســێكی كوبــی نهفــی كــراوی ههڵگرتبــوو ،كــه پێــان
دهوترا(برایــان بــۆ رزگاری) .لهئهركێــك دابــوون لهبــارهی
خســتنه خــوارهوهی باڵوكــراوهی دژ بــه كاســرۆ بهســهر
كوبــادا .هاوســهرهكهم ئــهو ڕووداوهی بــه (پێشــێلكردنی
زهقــی یاســا نێودهوڵهتییــهكان) وهســف كــرد.
ئهنجومهنــی ئاسایشــی نێودهوڵهتیــش ســهركۆنهی ئــهو
ههڵســوكهوتهی كوبــای كــرد .كۆنگرێســی ئهمهریكیــش
یاســایهكی دهركــرد ،كــه بــه زۆرینــهی دهنگــی هــهردوو
حــزب لهنــاو ه ـهردوو ئهنجومهنــدا دهنگیــان پێــدا .س ـزا
و گهمارۆكانــی ســهر كوبــای تووندتــر كــرد و داواشــی
هزامهنــدی كۆنگرێــس كــرد بــۆ ه ـهر گۆڕانكاریی ـهك لــه
ڕ
داهاتــوودا .ئ ـهو ئهزموون ـه وای لێكــردم ،چاوهكانــم بــاش
بكهمــهوه كاتێــك مامهڵــه لهگــهڵ بنهماڵــهی كاســرۆ
دهك ـهم.
چ شــتێك داهاتــووی ئهفریقیــا زیاتــر دیــاری دهكات،
تفهنگــهكان و بازرگانیكــردن بــ ه دهســهاڵت ،یــان
گهشــهكردن و حوكمێكــی دانایانــه؟ ئــهو كیشــوهره
گهشــانهوهیهكی ههڵكشــاو و ههژاریهكــی ترســناك
بهخۆیــهوه دهبینێــت .حكومهتــی بهرپرســیار و
پێشــێلكردنێكی زهقــی یاســاكان ،كێڵگـ ه و دارســتانی سـهوز
و واڵتانــی وشــك ههاڵتــوو .ئــهو ناوچهیــه ،كــه ئــهو
ههمــوو لێكــدژی ههیــه ،وایكــرد پرســیار لــه ئاڕاســتهی

كاركردمنــان بكهیــن لــه وهزارهتــی دهرهوه ،چــۆن بتوانیــن
یارمهتــی ئــهو پێشــكهوتنه بهرچــاوه بدهیــن ،كــه لــه
چهندیــن ناوچــه لــهئهفریقیــا ڕوودهدات ،لــهكاتێكــدا
ئێمــه یارمهتیدهریــن بــۆ گۆڕینــی رێچكهكــه لــه
چهندیــن شــوێن ،ك ـه ئــاژاوه و بێبهشــی بهس ـهردا زاڵ ـه؟
ئ ـهو پرســیاره پهیوهنــدی ب ـهو میرات ـه مێژووی ـه قورس ـهوه
ههی ـه ،زۆرب ـهی زۆری ملمالنــێ و ئالینگارییهكانــی لهنــاو
كیشــوهرهكهدا هــهن ســهرچاوهكهی لــهو بڕیارانــهی
ســهردهمی كۆڵۆنیالیزمــهوه دێــن ،كــه ســنوورهكانی
دیاریكــردووه بــێ ئــهوهی هیــچ جــۆر ه جیاوازییهكــی
نهژادیــی ،یــان خێڵهكــی یــان ئاینیــی لهبهرچــاو بگرێــت.
خــراپ بهرێوهبــردن و تیۆرییــه ئابوورییــه ههڵــهكان لــه
ســهردهمی دوای كۆلۆنیالیــزم بــووه هــۆی دابهشــبوون
و گهندهڵــی .فهرمانــده یاخیبــووهكان وهك پیشــهی
ههمیشــهییان تهنیــا لــه شــهڕكردن بهتوانــا بــوون،
نــهك لــه سیاســهت و حوكمكــردن ،جهنگــی ســاردیش
ئایدیۆلۆژیایهكــی لــهئهفریقیــا گهش ـه پێكــرد و ههندێــك
جاریــش كردیــه گۆڕهپانــی جهنگــه ڕاســتهقینهكان لــه
نێــوان ئــهو هێزانــهی لهالیــهن ڕۆژئــاواوه پشــتیوانیان
لێدهكــرا ،یــان هێزهكانــی یهكێتــی ســۆڤێت پشــتیوانی
لێدهكــردن.
بێگومــان ئالینگارییهكانــی كیشــوهرهكه ســهخت و
دژوارن ،بــهاڵم الیهنێكــی تــر ههیــه لــه ئهفریقیــای
ههڵكشــاو لهســهدهی بیســت و یــهك .زۆربــهی ئابوریــه
هــهر گهشــهكردوهكان لــه جیهــان ،دهكهوێتــه باشــووری
بیابانــی گ ـهورهی ئهفریقیــا .ه ـهر لهســاڵی 2000یش ـهوه
ڕادهی ئاڵوگــۆڕی بارزگانــی لـه نێــوان ئهفریقیــا و واڵتانــی
جیهــان ســێ ئهوهنــدهی تــر زیــادی كــرد .وهبهرهێنانــی
تایبهتــی دهرهكــی ،یارمهتیــه فهڕمییهكانــی تێپهڕانــد.
پێشــبینیش دهكرێــت زیاتــر بــهرز بێتــهوه .لــه ســااڵنی
 2000و 2010یــش ههنــارده نــا نهوتییـهكان لــه سـهرجهم
ئهفریقیــا بــۆ ویالیهتــه یهكگرتــووهكان چــوار هێنــده
زیــادی كــرد ،تــا جلوبــهرگ و پیــت چنیــن لــه تهنزانیــا،
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گــوڵ لـه كینیــا و پهتاتـه لـه گانــا و پێســته بـه كوالێتێكــی
بــهرز لــه ئهســیوبیا .هــهر لــهو سااڵنهشــدا ،رێــژهی
مردنــی منــدااڵن كهمبــۆوه ،ل ـه كاتێكــدا ڕێــژهی چوون ـه
قوتابخانــه ســهرهتاییهكان بــهرز بــۆوه .خهڵــك باشــر
دهیتوانــی ئــاوی پــاك بهدهســت بهێنیــت .ژمــارهی كوشــن
لـه ملمالنێیـه تونــدهكان كـهم بــۆوه .ژمــارهی بهكاربهرانــی
مۆبایــل ل ـه ئهفریقیــا زیاتــره ل ـهو ژمارهی ـهی لهویالیهتــه
یهكگرتــوهكان ،یــان ئهوروپــادا ههيــه .ئابووریناســان
پێشــبینی دهكــهن تێچــووی بهكاربــهران لــه باشــوری
بیابانــی گ ـهورهی ئهفریقیــا ل ـه  600ملیــۆن دۆالرهو ه لــه
ســاڵی  2010بگات ـه ی ـهك تریلیــۆن دۆالر ل ـه ســاڵی .2020
ئهمــهش مانــای ئــهوه دهگهینێــت ،كــه داهاتوویــهك و
لهجۆرێكــی تــر ئهگ ـهری بوونــی دهبێــت .بــه كــردهوهش
ئ ـهو داهاتــوو ه ل ـه زۆر واڵتــان دهبیرنێــت.
كينيــا خاڵــه هــهره قورســهكهى ئابــوورى و ســراتيژيه
بــۆ رۆژهــهاڵىت ئهفريقيــا ،ئــهوهى لهوێــش ڕوودهدات
تهنيــا پهيوهســت نييــه بــه كينيــا ،چونكــه باشــركردىن
سيســتهمى حوكــم و گهشــهكردىن ئــهو واڵتــه ،كليــى
ســهقامگريى ناوچهيهكهيــه .پشــتيواىن ســهرهكيش
بــۆ بــهدى هێنــاىن ئــهو ســهقامگرييه ،بريتيــه لــه
بهرزبوونــهوهى بهرههمــى كشــتوكاڵى ،بۆيــه ســهرداىن
پهميانــگاكاىن توێژين ـهوهى كشــتوكاڵى كينيــم كــرد لهگ ـهڵ
وهزيــرى كشــتوكاڵى ئهمهريــكا تــۆم فيلســاك .لــه
تاقيگهكــهدا ســوڕاينهو ه و چهنديــن چــاالىك باشــركردىن
بــوارى كشــتوكاڵيامن بينــى كــه بههــۆى يارمهتيــهكاىن
ئاژانــى ئهمهريــكا بــۆ گهشــهپێدان بــه خۆيانــهوه
بينيبــوو .ههنــارده كشــتوكاڵيیهكان بـه درێژايــى ســێ دهيـه
ئاســتێىك نزمــى تۆمــار كردبــوو ،س ـهربارى ئ ـهوهى ،كارى
كشــتوكاڵى ب ـه چوارچێوهي ـهىك ف ـراوان لهئهفريقيــا بــاوه.
بۆيــه كاروبــارى جووتيــار سســت و كــز بــوو ،بههــۆى
كهمــى ڕێگاوبــان و ئاودێــرى و خراپــى شــوێنهكاىن
ههڵگرتنــى و عهمبــار كــردن ،ههروههــا چاالكییــه
كشــتوكاڵي ه نــاكاراكان  ،لهوانــهش دابينكردنــی تــۆ و

ئایدیا دیپلۆماتیك

دهرمــاىن لهناوبــردىن مێروولــهى زيانبهخــش و پهيــن.
ئهمانــه ههموويــان ههڕهشــهيان لهســهر مــادده
خۆراكيیــهكان درووســت كردبــوو ،ئهگــهر بهخێرايــش
ئــهو كێشــهيه چارهســهر نهكرێــت ،كينيــا يــان ئهفريقيــا
ناتوانــن توانــای ئابــوورى و كۆمهاڵي ـهىت ت ـهواو بهدهســت
بهێنــن.
هــهردوو بزوتنــهوهى فهلهســتينى ،فهتــح و حهمــاس
لهسـهر دهسـهاڵت بهسـهر گـهىل فهلهســتني  20ســاڵ بــوو
پێشــركێيان بــوو ،ئ ـهو كات ـهى یــارس عهرهفــات ل ـه ژيــان
بــوو ،بزووتنـهوهى فهتــح بــه سـهرۆكايهىت ئـهو كۆنتڕۆڵــى
دۆخهكــهى كردبــوو ،پێگــه و كهســايهىت ئــهو ههوێنــى
ئاشــتى بــوو لهنيــوان هــهردوو بزوتنهوهكــه ،بــهاڵم
دواى مــردىن ئــهو لــهســاڵى  ،2004دابهشــبوون دهرگاى
بــهڕووى ملمالنێــكان كــردهوه .بزووتنــهوهى حهمــاس
پروپاگهنــدهى درۆزنانــهى دهكــرد لهســهر شكســتى
پرۆســهى ئاشــتى لــه هــهر بهرهوپێشــهو ه چوونێــك و
جــاڕی ئــهوهی دهدا ،كــه دروســتكردنی دهوڵهتێكــی
فهلهســتینی بــه توندوتیــژی و بهرنگاربوونهوهیهكــی
دڕندانــه بــهدی دێــت .بــه پێچهوانــهی ئــهوهوه،
جێگرهوهكــهی عهرهفــات ،مهحمــود عهبــاس كــه
بــه (ئهبــو مــازن) نــارساوه ،ســهرۆكی بزووتنــهوهی
فهتــح و رێكخــراوی ئــازادی ،پارێــزگاری لــه بنهمــای نــا
بــۆ تووندوتیــژی دهكــرد .گهلهكــهى خۆشــی هانــدا تــا
بــهردهوام بێــت لــه دۆزینــهوهی چارهســهرێكی ئاشــیانه
بــه ڕێگــهی دانوســتان و بههێزكردنــی ئابــووری و
دامــهزراوهكان بــۆ دهوڵهتــی فهلهســتینی داهاتــوو.
بزووتنــهوهی حهمــاس لــه ســاڵی  2006لــه ههڵبژاردنــه
تهرشیعیهكانــدا لهســهر خاكــی فهلهســتین بــه
پشــتیوانی ئیــدارهی بــوش ســهركهوتنی بهدهســتهێنا،
ســهرباری ناڕازیبوونــی ههندێــك لهئهندامانــی
بزوتنــهوهی فهتــح و ئیرسائیلییــهكان .ئــهو ســهركهوتنه
پــڕ لهدڵهڕاوكێیــه بــووه هــۆی ســهرههڵدانی
قهیرانێكــی نــوێ لهگــهڵ ئیرسائیــل و ملمالنێیهكــی
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توونــد لهســهر دهســهاڵت لهگــهڵ بزووتنــهوهی فهتــح.
مــن ل ـهالی خۆم ـهوه ،ه ـهر دوای بیســتنی دهرئهنجامــی
ههڵبژاردنــهكان لــه ئۆفیســهكهی خــۆم لــه ئهنجومهنــی
پیــران ،لــه بهیاننامهیهكمــدا ئیدانــهی حهماســم كــرد
و جهختــم كــردهوه لهســهر تــا ئهوكاتــهی بزووتنــهوهی
حهمــاس دهســت ههڵنهگرێــت لــه تووندوتیــژی و
تیــرۆر و ههڵوێســت ه دوژمنكارانهكــهی بــۆ لهناوبردنــی
ئیرسائیــل ،پێــم وانیــه ویالیهتــهیهكگرتــووهكان دانــی
پێــدا بنێــت .پێویســت ه ههمــوو واڵتێكیــش لــهجیهانــدا
ههمــان شــت بــكات .ئــهو دهرئهنجامــه وای لێكردیــن
درك بكهیــن بــهوهی ،كــه دیموكراتیــهت تهنیــا
بریتــی نییــه لهبردنــهوهی ههڵبژاردنــهكان .ئهگــهر
لهكاتێكیشــدا ویالیهتــه یهكگرتوهكانیــش پشــتیوانی
لــه ئهنجامدانــی كردبێــت ،بێگومــان بهرپرســیاریهتی
یارمهتیدانــی خهڵــك و پارتــهكان لهســهر تێگهیشــن
لــه میتــۆد و بنهماكانــی دهكهوێتــه سهرشــانی ئێمــه.
فهتــح كورســی زۆری لهدهســتدا ،چونكــه بــۆ هــهر
بازنهیــهك دوو كاندیــدی ههبــوو ،لهكاتێكــدا حهمــاس
تهنیــا یــهك كاندیــدی دانــا .باجــی ههڵهكــه زۆر قــورس
بــوو .ســاڵی دواتــر حهمــاس كودهتایهكــی ئهنجامــدا
بهســهر دهســهاڵتی عهبــاس ،ههرچهنــده ســهرباری
ســهرنهكهوتنی حزبهكــهی لــه ههڵبژاردنهكانــی
پهرلهمانیــدا ،ب ـهاڵم عهبــاس ه ـهر وهك س ـهرۆك مای ـهوه.
لهگــهڵ ههژموونــی تــهواوی حهمــاس بهســهر كهنــاری
ڕۆژئــاوادا ،گهلــی فهلهســتین لــ ه نێــوان دوو ناوهنــدی
دهسـهاڵتدار و كێبڕێــكار و دوو تێڕوانینــی زۆر جیــاواز بــۆ
داهاتــوو دابهشــبوو.
ناڕهزايهتيیــهكاىن ميــر ئيــدارهى ئۆبامــاى خســته
دۆخێــى ههســتيارهوه ،موبــارهك هاوپهميانێــى
س ـراتيژى س ـهرهىك بــوو بــهدرێژايــى ئ ـهو چهنــد ســااڵنه،
ههرچهنــده دروشــمه بــااڵكاىن ئهمهريــكا زياتــر
لهگــهڵ ئــهو گهنجانــهدا دێتــهوه كــه داواى (نــان و
ئــازادى و ك هرامــهت) دهكــهن .كاتێــك ڕۆژنامهنووســان

هزايهتيــهكاىن رۆژى
پرســياريان لێكــردم لــه بــارهى ناڕ 
يهك ـهم ،ههوڵمــدا وهاڵمێــك بدهم ـهوه ك ـه رهنگدان ـهوهى
بهرژهوهنــدى و بههاكامنــان بێــت ،جگــه لــهوهش
ئهوكاتــه هيــچ ههڵســهنگاندنێك بــۆ دۆخهكــه
نهكرابــوو ،لهاليــهىك تريــش نهماندهويســت بهنزيــن
بكهيــن بهس ـهر ئاگــردا ،بۆي ـه وتــم( :ئێم ـه پشــتيواىن ل ـه
مافـه سـهرهكيهكاىن لـه ئــازادى ڕادهربڕيــن و گردبوونـهوه
بــۆ ههمــوو خهڵــك ،داوا لهههمــوو اليهكيــش
دهكهيــن دان بهخۆيانــدا بگــرن و دوور بكهنــهوه لــه
توندووتيــژى .حكومــهىت ميــر ســهقامگريه و بــهدواى
ڕێگهچارهيهكهوهیــه بــۆ وهاڵمدانــهوهى داواكاريیــهكاىن
گــهىل ميــر و مافــ ه ڕهواكانيــان) .بــهاڵم دواتــر روون
بــۆو ه حكوم ـهت س ـهقامگري نيي ـه ،زۆريــش ل ـ ه چاودێ ـران
پێشــبينى ئهوهيــان نهدهكــرد بــهو ڕادهيــه الواز بێــت.
لــه  28كانــوىن دووهم ســهرۆك ئۆبامــا سهرپهرشــتى
كۆبوونهوهيــهىك تيمــى ئاســايىش نهتهوهيــى كــرد لــه

كهس ه بههێز و پێداگرهكان ههمیش ه بژاردهی سهخت
دهسهپێنن ،بهاڵم هیچ كهسێك وهك ڤالدیمێر پۆتین
ئهو كار ه نــاكات ،تێڕوانینهكانی پۆتین بۆ جیهان ل ه
ســۆنگهی سهرسامبونی ب ه ئیمپراتۆڕ ه بههێزهكانهو ه
سهرچاو ه دهگرێت ،ئهوانهی لهمێژووی روسیادا پێگهی
بههێزییان ههبووه
ژوورى ئۆپهراســيۆنهكان له كۆشــى سپى .داواى ڕاسپاردهى
لێكرديــن س ـهبارهت ب ـه ڕووداوهكاىن ميــر .مشــتومڕێىك
زۆر كــرا لهســهر مێزهكــه و دووبــاره چووينــهوه ســهر
ئــهو پرســيارانهى كــه چهنديــن نهوهيــه دروســتكهراىن
بڕيــارى لــه ئهمهريــكا تــووىش دڵ هڕاوكــێ كــردووه:
چــۆن بتوانــن پارســهنگێك دروســت بكهيــن لهنێــوان
بهرژهوهنــدى ســراتيژى و بههــا ســهرهكيیهكان! ئايــا
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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دهتوانــن ســهركهوتوانه كاريگهرميــان ههبێــت لهســهر
كارووبــارى ناوخۆيــى واڵتــان و بووژاندنـهوهى دميوكراتــی،
كـه هيــچ كاتێــك لــهناويانــدا دروســت نهبــووه ،بێئـهوهى
بكهوينــهوه بــهردهم چهنــد لێكهوتهيــهىك نهرێنــی و
بــێ مهبهســت ،واتــاى چييــه ئهگــهر اليــهىن ڕاســت و
درووســت لـه مێــژوو بگرێتـه بـهر! ئـهو مشتومڕانهشــان
كـه بــهدوورو درێــژى ئهنجامانــدا نــاوى بههــارى عـهرهىب
ههڵد هگرێــت.
بــهدرێژايــى مێــژووش دهركهتــووه هــهر واڵتيــك لــه
ديكتاتۆريیــهو ه بگۆڕێــت بــۆ دميوكراتيــهت مهتــرىس
لهسـهر درووســت دهبێــت و بــهئاســاىن ههڵـهى كوشــنده
ئهنجــام دهدات .بــۆ منوونــه لــ ه ئێــران ســاڵى ،1979
تونــدڕهواىن شــۆڕىش ئيســامى ،ك ـه خــاوهىن جهماوهرێــى
زۆربــوون ســيۆكراتيهتێىك وهحشــيگهرانهيان دامهزرانــد.
ئهگ ـهر ههمــان شــتيش ل ـه ميــر ڕووبــدات ،كارهســاتێىك
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گــهوره بهســهر گهلهكــهدا دێــت ،لــه ههمانكاتــدا
بهســهر بهرژهوهنديیــهكاىن ئيرسائيــل و ئهمهريكاشــدا
دێــت.
ههرچهنــده قهبــارهى خۆپيشــاندانهكاىن گۆڕهپانــی
تهحريــر گــهوره بــوو ،بــهاڵم ســهركردهيهىك كارامهيــان
نهبــوو ،تهنيــا تــۆڕه كۆمهاڵيهتيیــهكان و ههواڵــه
گــوازراوهكان پاڵنهريــان بــوو ،لهبــرى بزووتنهوهيــهىك
ئۆپۆزســيۆىن يهكگرتــوو .دواى چهنديــن ســاڵ ل ـ ه حوكمــى
تاكحزبــی ،خۆپيشــاندهران لــ ه ميــر ئامادهكاريیــان
نهكردبــوو بــۆ چوونــ ه نــاو ههڵبژاردنێــى ئــازاد،
يــان بنياتنــاىن دامــهزراوهى دميوكــراىت و ڕاســتگۆيانه.
پێچهوانــهى ئــهوه ،گرووپــى ئيخــوان موســليمني،
رێكخ ـراوه ئيســاميهكهى پێــش ههشــتا ســاڵ دام ـهزراوه،
كهوتــه نــاو پێگهيــهىك بــاش و تــواىن ئــهو بوشــاييه
پڕبكاتـهوه .موبــارهك ئيخــواىن ناچــار كردبــوو بهنهێنــى كار
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بكــهن .اليهنگرانيــان لهسهرتاســهرى واڵت باڵوببونــهوه.
رێكخســتنێىك تۆكمهيــان ههبــوو .ئيخوانــهكان خۆيــان
لهتوندوتيــژى دوورخســتهوه و چهكيــان دانــا .زۆر
ههوڵيانــدهدا وهك ميانڕهوێــك دهربكــهون ،بــهاڵم
ههرگيــز نــهدهزاىن بــر لــه چــی دهكهنــهوه ،يــان دواتــر
چــۆن مامهڵــه دهكــهن گــهر جڵــهوى دهســهاڵت بگرنــه
دهســت.
ئاســۆیی دیموكراتیــهت لــ ه میــر رۆشــن نهبــوو،
ســاڵی  2014سیســی خــۆی كاندیــد كــرد بــۆ پۆســتی
ســهرۆكایهتی ،دژایهتیهكــی ئهوتــۆی نهكــرا و ئهویــش
وهكــو فهرمانــده بههێزهكانــی ڕۆژههاڵتــی ناوهڕاســت
ههمــان رێچكــه كالســیكییهكهی گرتهبــهر .میرسییــهكان
مانــدوو بێــزار بــوون لــه ئــاژاو ه و هیواخــواز بــوون
بگهڕێنــهوه بــۆ ســهردهمی ســهقامگیری ،بــهاڵم هیــچ
هۆكارێــك نهبــوو تــا پێیــان وابێــت دووبــاره گهڕاندنـهوهی
حوكمــی ســهربازی زۆر درێــژه دهخایهنێــت ،بــۆ
ئــهوهی ئــهوهش ڕوبــدات ،پێویســته ههمــوو الیهنــه
سیاســیهكان بگرێتــهوه و داواكاریهكانــی گهلیــش بــهدی
بێــت .دهبێــت واڵت زیاتــر ب ـهرهو دیموكراتی ـهت بچێــت.
لــه كۆتاییــدا ،هــهر تاقیكردنهوهیــهك بــۆ میــر ،یــان
هــهر واڵتێكــی تــر لــهڕۆژههاڵتــی ناوهڕاســت ،خــۆی
لــه توانــای ئــهو واڵتــه دهبینێتــهوه لهســهر بنیاتنانــی
دامــهزراوه دیموكراتیهكانــی لهســهر بنهمــای ڕاســتگۆیی
دادهمهزرێــن .رێــز لهمافهكانــی مــرۆڤ بگرێــت ،ئاســایش
و ســهقامگیری دهســتبهر بــكات لــه ڕووبهڕوونــهوهی
دوژمنكارییــه كۆنهكانــی ،كــه لهســهر بنهمــای نــهژاد
و بیروبــاوهڕ و ئابــووری و دابهشــبوونه جوگرافیاییــهكان
دامــهزراون .وهك لــه مێــژووی هاوچهرخیشــدا دیــاره،
ئ ـهوه كارێكــی ئاســان نیی ـه ،ب ـهاڵم بهدیلــی ئ ـهوه تهنیــا
چاودێریكردنــی ناوچهكهیــه ،لــه كاتێكــدا زیاتــر نوقمــی
كێشــهكان دهبێــت.
شــا عهبدوڵــای دووهم توانــی ل ـه پێشــهاتهكانی ش ـهپۆلی
پشــێوییهكان خــۆی بپارێزێــت ،كــ ه حكومهتهكانــی تــری

ناوچهكــهی گرتبــۆوه لــه میانــهی بههــاری عهرهبیــدا،
ئــوردون ههڵبژاردنــی پهرلهمانیــی ڕاســتگۆیانهی
ئهنجامــدا و تــا ڕادهیهكــی زۆر گهندهڵــی لــه واڵتــدا
نههێشــت ،ب ـهاڵم بــاری ئابــوری ه ـهر ب ـه نزمــی مای ـهوه،
هــۆكاری ســهرهكیش ئهوهبــوو :ئــوردون لهههمــوو
واڵتێــك زیاتــر پێویســتی بــه وزهیــه .چونكــه لــه 80%
پێداویســتیه وزهییهكانــی لــه غــازی رسوشــتیهوه
وهردهگرێــت ،كــه لــه هێڵــه بۆریهكانــی میــرهوه بــۆی
ههنــارده دهكرێــت .بــهاڵم دوای ڕوخانــی موبــارهك و
ســهرههڵدانی پشــێوی و نــا ســهقامگیری ســینا ،ئــهو
بۆرییانــه غازیــان بــۆ ئیرسائیلیــش دهگواســتهوه ،بۆیــه
ههمیش ـه دهكهوتن ـه ب ـهر هێــرش و تێكشــكاندن ،دواجــار
بــووه هــۆی وهســتانی ههناردهكردنــی وزه بــۆ ئــوردون.
قهزافــی بــووه گهورهتریــن دوژمنــی سهرســهختی
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان لهههشــتاكانی ســهدهی
بیســتهمدا .ب ـهو پێی ـهی واڵتهك ـهی كوانــوی تیرۆریســتانه
و كرێگرتــهی یهكێتــی ســۆڤێته ،ههروههــا باڵوكــهرهوهی
چهكــی وێرانكــهره .ســاڵی  1981وێنــهی قهزافــی بــزوه
وێنـهی سـهر بهرگــی گۆڤــاری نیوزویــك لهژێــر ناونیشــانی
(پیــاوه هــهره مهترســیدارهكه لــه جیهــان) ،ســهرۆك
رێگــن نــاوی نابــوو (ســهگه هارهكــهی ڕۆژههاڵتــی
ناو هڕاســت) .لــه ســاڵی  1986وهك وهاڵمدانهوهیــهك
لهس ـهر ئ ـهو هێرش ـه تیرۆریســتیهی كرای ـه س ـهر بهرلیــن
و بــووه هــۆی كوژرانــی هاواڵتیانــی ئهمهریكــی ،لیبیــای
بۆردومــان كــرد ،دواتــر قهزافــی ڕایگهیانــد ،كــه یهكێــك
لــه كچهكانــی لــهو بۆردومانــهدا كــوژراوه ،ئهمــهش
ڕادهی پشــێوییهكانی زیاتــر كــرد.
كاتێكیــش كۆندۆلیــزا رایــس لــه تهرابلــوس لهســاڵی
 ،2008چــاوی پێكهوتبــوو ،بهاليــهوه كهســێكی ناجێگیــر
و سهرشــێته ،ويســتبوى كهمێــك خــۆی لــێ نزیــك
بكاتــهوه .ســاڵی  2009دهنگۆیهكــی زۆری لــهنیۆیــۆرك
نایــهوه كاتێــك لــه كۆمهڵــهی گشــتی بــۆ نهتــهوه
یهكگرتــووهكان بــۆ جــاری یهكــهم لێدوانــی دا .لهگــهڵ
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خــۆی چادرێــى ب ـهدهوی گ ـهورهی هێنابــوو ههڵيبــدات،
بــهاڵم ئاگادارییــان كــردهوه كــه ناتوانێــت لــه باخچــهی
ســنرتال پــارك ههڵیبــدات .تهنیــا رێگــهی پێــدرا پانــزه
خولــهك لــه نهتــهوه یهكگرتــوهكان قســه بــكات .بــهاڵم
بــۆ مــاوهی یــهك كاتژمێــر و نیــو بــێ دهنــگ نهبــوو.
گوتــاره ســهیرو ســهمهرهكهی چهندیــن تیــۆری بــێ
بنهمــای لهســهر تیرۆركردنــی كنیــدی لهخــۆ گرتبــوو.
ههروههــا باســی لـهوه كــرد رهنگـه ئهنفلونـزای بـهراز لـه
ناوهڕۆكــدا چهكێكــی بایۆلۆجــی بێــت و لــهتاقیگهكانــدا
درووســت كرابێــت .پێشنیازیشــی كــرد ئیرسائیلیــهكان و
فهلهســتینییهكان لهیــهك دهوڵهتــدا بژیــن بــه نــاوی
(ئهرساتیــن) ،نهتــهوه یهكگرتووهكانیــش بــارهگای خــۆی
بگوازێتــهوه لیبیــا بــۆ ئــهوهی لــه وادهی دواكهوتنــی
فڕۆك ـهكان خۆیــان البــدهن و دووربــن ل ـه مهترســییهكانی
پهالمــاره تیرۆریســتیهكان .بــهكورتــی ،نواندنێكــی سـهیری
كــرد ،بـهاڵم بــۆ خــودی خــۆی نواندنێكــی منوونهیــی بــوو.
قهزافــی لهســاڵهكانی ئــهم دواییــهدا ههوڵیــدا
روخســارێكی نــوێ نیشــانی جیهــان بــدات ،بۆیــه
دهســتی ههڵگــرت لــه بهرنامــه ئهتۆمییهكــهی و
پهیوهندیهكانــی لهگــهڵ كۆمهڵگــهی نێــو دهوڵهتــی
باشــر كــرد .ههروههــا بهشــداری كــرد لــه شــهڕی دژی
ڕێكخــراوی ئهلقاعیــده ،بــهاڵم هــهر هیوایــهك لهبــارهی
نهرمبونــی ئــهو پیــاوه بهرامبــهر بــه گهلهكــهی
بههــهوادا ڕۆیشــت كاتێــك بــهو شــێوهیه پهالمــاری
خۆپیشــاندهرانی دا و دواجــار گهڕایــهوه ســهر قهزافیــه
بكوژهكــهی جــاران.
ئــهو ههمــوو پێشــهاتانه ،دیكتاتۆرێكــی ملهــوڕ،
هێرشــكردنه ســهر مهدهنییــهكان ،دۆخــی یاخیبــوان كــه
پــڕه لهمهترســی .ئهمانــه ههمویــان وایانكــرد دووبــاره
مشــتومڕ لهگــهڵ هاوتــا بیانیهكانــم بكــهم :ئایــا ئێســتا
كاتــی ئ ـهوه هاتــووه كۆمهڵگ ـهی نێــو دهوڵهتــی یارمهتی ـه
مرۆییــهكان تێپهڕێنێــت و ســزای نــوێ بســهپێنیت و
رێــكاری یهكالكــهرهوه بگرێتــه بــهر لهپێنــاو وهســتاندنی
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توندتیژیــهكان لــه لیبیــا؟ ئهگــهر وهاڵمهكــهش ئیجابــی
بــوو ،ئــهو ڕۆڵــهی پێویســته ویالیهتــه یهكگرتــووهكان
بیگێرێــت بــۆ بههێزكردنــی بهرژهوهندیهكامنــان و
پاراســتنی چــن؟
س ـهرۆك ئۆبامــا زۆر ڕوون و ڕاشــكاو بــوو لهگ ـهڵ تیمــی
كاركردمنــان و هاوپهیاممنــان لهســهر ئــهوهی ،كــه
ویالیهتهیهكگرتــوهكان بۆیــه بهشــداری ئــهو پرۆســه
ســهربازیه دهكات ،تــا بڕیــاری نهتــهوه یهكگرتــووهكان
بســهپێنێت ،بــهاڵم بهشــێوهیهكی ســنوردار .یهكــهم
ههنــگاوی ســهرهكیش بــۆ بههێزكردنــی ناوچــهی دژه
فریــن ،پهكخســتنی سیســتهمی بهرگــری ئاســانی
قهزافی ـه .ویالیهت ـه یهكگرتووهكانیــش ئامادهی ـه بــۆ ئ ـهو
كاره بـه باشــرین شــێوه ،بـهاڵم سـهرۆك ئۆبامــا دهیویســت
هێــزه ئاســانیهكانی هاوپهیامنــان بهزووتریــن كات
ســهركردایهتی بگرێتــه ئهســتۆ .ههروههــا ســوربوو
لهســهر باڵونهكردنــهوهی هێــزی زهمينــى ئهمهریكــی.
گوزارشــتی (نــا بــۆ پۆســتاڵهكان لـه مهیــدان)دا ،بـهردهوام
دووبــاره دهكرایــهوه .ئهمــه ههمــووی مانــای ئــهوهی
دهگهیانــد :ك ـه ئێم ـه پێویســتیامن ب ـه هاوپیهمانیهتێكــی
نێودهوڵهتــی فــراوان و ههماههنــگ ههیــه ،تــا
بتوانێــت س ـهركردایهتی ئ ـهو هێــزه بــكات دوای ئ ـهوهی
رێگــهی بــۆ خۆشــبوه پــاش بۆردومانــی موشــهكی كــروز
و هاوهنــی ئهمهریكــی .هــهر زووش بــۆم دهركــهوت،
كۆكردنــهوهی هاوپهیامنهكامنــان بــۆ كاركــردن وهك یــهك
تیمــی یهكگرتــوو ،زۆر ل ـهوه س ـهخرته ك ـه مــن پێشــبینیم
بــۆ كردبــوو.
ســاركوزی ــــ یــش خواســتی س ـهركردایهتی ههبــوو ،ل ـهو
قۆناغــهی پێــش دهنگــدان لــه نهتــهوه یهكگرتــووهكان.
بهرگریــكاره هــهر ســهر ســهختهكه بــوو لهســهر
دهســتتێوهردانی ســهربازی نێودهوڵهتــی .بــه ههلــی
خــۆی دهبینــی بــۆ جهختكردنــهوهی لهســهر ڕۆڵــی
فهڕهنســا وهك زلهێزێكــی گــهوره لهجیهــان .داوای
لــه كۆمهڵــه واڵتێكــی ئهوروپــی و عهرهبــی كــرد بــۆ
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بهســتنی كۆنگرهیهكــی لهنــاكاو لــه پاریــس لــه 19ی
ئــازار /مــارس .بــۆ گفتوگۆكــردن لهســهر جێبهجێكردنــی
بڕیارهكــهی نهتــهوه یهكگرتــوهكان .كهچــی توركیــا
بانگهێشــت نهكرابــوو .هاوپهیامنهكــهی ناتــۆ .پشــێوی
كهوتــه نێــوان ســاركوزی و ســهرۆك وهزیرانــی توركیــا
رهجــهب تهیــب ئــهردۆگان بههــۆی دژایهتیكردنــی
فهڕهنســا لهســهر وهرگرتنــی توركیــا لهنــاو یهكێتــی
ئهوروپــا .پاشــان ئــهردۆگان وهك دهنگێكــی نهیــار
بهرامب ـهر دهســتتێوهردان لهلیبیــا دهرك ـهوت .ســاركوزیش
كاری كــرد بــۆ دورخســتنهوهی لــه ئیئتالفهكــه .ئــهو
كردهوهیــه ئهردۆگانــی تــووڕه كــرد و وایكــرد زیاتریــش
ســوربێت لــه دژایهتیكردنــی دهســت تێوهردانهكــه.
ڕووبهڕووبونهوهكــه لهســهر بهرنامــهى ئهتۆميــه
قهدهغهكراوهكــهى ئێــران بــهرهو ههڵكشــان دهچــوو،
كــه بووهتــه ههڕهشــهيهك بــۆ ســهر ئاســايىش واڵتــاىن
كهنــداو بــه هـهردوو ڕەههنــده ئيقليمــى و جيهانيهكـهى.
ئيــدارهى ئۆبامــا هــهر لهســاڵى 2009هوه پالنێــى
(رێچكـه تێكـهڵ)ى گرتهبـهر بــۆ پرۆتســتۆكردنی گوشــار و
بهشــداريبون ،بـهاڵم دانوســتاندنهكاىن نێــوان ئێـران و ئـهو
پێنــج واڵتــهى ئهندامــى ههميشــهين لهنــاو ئهنجومــهىن
ئاســايىش نێــو دهوڵـهىت (وياليهتـه يهكگرتــوهكان و روســيا،
چــن و بهريتانيــا و فهڕەنســا) ،جگــه لــه ئهڵامنيــا ،واتــه
ئــهوهى پێــى دهوترێــت  1+5ئهمــهى دواخســت ،لــه
كاتێكــدا گرميانــهى ڕووبهڕوبونــهوهى چهكــدارى ،كــه
لهوانهيــه هێرشــێىك ئيرسائيــى بــۆ ســهر دامــهزراوه
ئهتۆميیــهكاىن ئێــران بگرێتــهوه ،وهك ئــهوهى بهســهر
عێــراق لــه  1991و ســوريا لــه  2007جێبهجێكــرا لــه
ئارادبــوو.
دواى ئــهو ههمــوو ڕووداوانــهى ڕوويانــدا ،رهنگــه بــه
ئاســاىن كــهس بــاوهڕ نــهكات ،كــه ئێــران لهمــاوهى
جهنگــى ســارد هاوپهميــاىن وياليهت ـه يهكگرتــوهكان بــوو.
شــا پهههلــهوى شــاى ئێــران ئــهو ســهردهمه بههــۆى
كودهتاي ـهىك ســاڵى  1953ئهگ ـهرى زۆرى ههبــوو تهخــت

لهدهســت بــدات ،بــه پشــتيواىن ئيــدارهى ئهيزنهــاور
بــۆ ســهر حكومهتــه دميوكراتيــه ههڵبژێردراوهكــهى،
چونكــه وايانــدهزاىن هاوســۆزه لهگــهڵ شــيوعيهكان.
ئهمــهش وهرچهرخانێــى كالســيىك بــوو بــۆ جهنگــى
ســارد و دهرهاويشــتهكان .بۆيــه زۆرێــك لــه ئێرانيــهكان
لــه ئهمهريكايــان نهبــوورى .لهســهردهمى چهنديــن
حكومهتــهكاىن ئێمــهدا پهيوهنــدى پتــهو ههبــووه
لــه نێــوان ئێــران و ئهمهريــكا بــه درێژايــى  25ســاڵ
تــا ئهوكاتــهى ڕژێمــى شــا روخێــرا لهســاڵى  1979پــاش
شۆڕشــهكهى خومهينــى ،بۆيــه هــهر لــهو كاتــهوهى
شــيعه ئســوڵيیهكان بــه ســهركردايهىت خومهينــى هاتــه
ســهر حوكــم و داڕشــتنێىك ئايینــى ســيۆكراىت ســهپاند
بهس ـهر گ ـهالىن ئێ ـران و كۆمــارى ئيســامیيان دهمهزرانــد
و بهجارێــك پهيوهندييــهكان پچــڕان .دهســهاڵتداره
نوێيــهكاىن ئێــران يهكێــك بــوون لــه تووندتريــن اليهنــه
دژەكاىن ئهمهريــكا .بــه (شــهيتاىن گــهوره) ناويــان

ڕووسیا ل ه ساڵى 2000هو ه ب ه چوارهم مهترسيدارترين
واڵت دادهنرێت بۆ ڕۆژنامهنووســان ،ڕهنگ ه ڕهوشهكه
نهگهيشــتبێت ه ئهو خراپيــهى وهك ل ه عێراقدا ههبوو،
بهاڵم لهسۆماڵ و پاكستان خراپتر بوو
دهبــرد .لــه ترشينــى دووهم /نۆڤهمبــهرى  1979ئێرانيــه
تونــدڕهوهكان ههڵيانكوتايــه ســهر بينــاى باڵيۆزخانــهى
ئهمهريــكا لهئێــران و پهنجــاو دوو ئهمهريكيــان بــه
بارمتـ ه گــرت بــۆ مــاوهى  444رۆژ .ئهمـهش پێشــێلكاريهىك
ترســناك بــوو بــۆ ياســا نێودهوڵهتيیــهكان و ئهزمونێــى
ئازاربهخشــيش بــوو بــۆ واڵتهكــهكان .بريمــه ئــهو
كاتــ ه لــه (ليتــل ڕۆك) ســهيرى راپۆرتــه ههواڵيیهكانــم
دهكــرد ،كــه چــۆن رۆژەكانيــان دهژمــارد بهســهر
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تێپهڕبــووىن دهستبهســهركردىن بارمتــهكان و بهردهوامــى
قهيران ـهكان .ل ـهوهش كارهســاتر ئهوهبــوو ،كاتێــك ئ ـهرىك
رزگاركــردىن ســهربازى بــه تێكشــكاندىن ههليكۆپتهرێــك
و فرۆكهيــهىك گواســتنهو ه لــه بيابــان كۆتايــى هــات.
شۆڕشــهكهى ئێــران پــاش خــۆى چهنديــن دهيــهى لــه
تــرۆر جێهێشــت لهژێــر چاودێــرى خــودى حكومــهىت
ئێـران .پاسـهواىن شــۆڕىش ئێـراىن و حزبوڵــا ،بهو ســيفهتهى
بريكارێــى ئـراىن بــوو ،چهنديــن هێرشــيان لهسهرتاسـهرى
ڕۆژه ـهاڵىت ناوهڕاســت و جيهــان ئهنجــام داوه ،لهوان ـهش
تــاواىن تهقينــهوهكاىن بهيــروت ،كــه ئامانــج لێــى
باڵيۆزخانــهى ئهمهريــكا بــوو لهنيســان /ئهپريــى .1983
بــووه هــۆى كــوژراىن شهســت و ســێ كـهس ،لهنێويشــياندا
حهڤــده ئهمريــى بــوون .ههروههــا دهســتدرێژى كردن ـه

هۆكاری ئـهو جــۆر ه تێگهیشتن ه ههڵهمان بۆ
ئهمهریكای التينی دهگهڕیتهو ه بۆ سهدهیهك له
مێژوویهكی سهخت ،ئهمهریكای التين گۆڕهپانی
جهنگی پێشبڕكێی ئایدیۆلۆژیی بوو لهنێوان
ویالیهتهیهكگرتوهكان و یهكێتی سۆڤێت
ســهر بنكهيــهىك دهريــاواىن ئهمهريــى و كــوژراىن 241
ئهمهريــى ،جگ ـه ل ـه تهقاندن ـهوهى تــاوهرى (الخــر) لــه
ســعوديه ســاڵى  ،1996كـه بــووه هــۆى گيــان لهدهســتداىن
ده كــهس لــه تيمــى هێــز ه ئاســانيهكاىن ئهمهريــكا و
برينداربــوىن ســهدانيش .ئێــران چهنديــن جــار جولهكــه
و ئيرسائيــى كردۆتــه ئامانجــى كــرده ســهربازییهكانی،
لهوانــهش تهقاندنــهوهى ســهنتهرێىك كولتــوورى
ئيرسائيــى لــه بۆينــس ئايريــس لــ ه ســاڵى  1994لــه
ئهرجهنتــن ،كــه بــوو ه هــۆى كــوژراىن  85كــهس .بــهم
شــێوهيه ،وهزارهىت دهرهوهى ئهمهريــكا بــهردهوام
ئێــراىن بــه بهرپرســیاری يهكهمــى تــرۆر لــه جيهانــدا
پۆلێــن دهكــرد و دهيبهســتهوه بهههمــوو تهقينــهوه و

ئایدیا دیپلۆماتیك

پرۆسـهكاىن فڕانــدن و كــردهوه تريۆريســتيیهكان ،ههروههــا
بهكارهێنــاىن مووشـهك و چـهىك ئــاىل و هــاوهىن ئێـراىن بــۆ
كوشــتنى هێــزهكاىن ئهمهريــكا ،جگــه لــهوهش ههميشــه
ههڕەشــهكاىن ئاڕاســتهی هاوبهشــهكامنان دهكــرد لــه
عێــراق و ئهفغانســتان و خهڵكــی ســڤیل لــهوێ.
بهپێــی ئــهو تۆمــار و راپۆرتــهكان ،ئهگــهری خــۆ
پــڕ چــهك كردنــی ئێرانــی بــه ههڕەشــهكی ئهمنــی
مهترســیدار دادهنرێــت بــۆ ســهر ئیرسائیــل و واڵتانــی
كهنــداو .دواتریــش بــۆ ههمــوو جیهــان بــه گشــتی.
ئهمــهش وای لــه ئهنجومــهىن ئاسایشــی نێودهوڵهتــی
كــرد شــهش بڕیــار دهربــكات لــه ســاڵی 2006هوه ،كــه
تێیانــدا داوای ل ـه ئێ ـران دهكات بهرنام ـهی خــۆ پــڕ چ ـهك
كــردن بوهســتێنێت و پابهنــد بێــت بــه پهیامننامهكانــی
كــراون لهســهر ســنوردانان بــۆ باڵوبوونــهوهی چهكــی
ئهتــۆم ،چونكــه ئێــران هاوشــێوهی زیاتــر لــه 180
واڵتــی تــر ،واژۆی لهســهر پهیامننامهیــهك كــردووه.
بهپێــی ئــهو پهیامننامهیــه هــهر دهوڵهتێــك مافــی
ئــهوهی ههیــه خاوهنــی وزهی ئهتــۆم بێــت ،بــهاڵم بــۆ
مهبهســتی ئاشــتیانه نــهك جهنــگ .داوا لــه واڵتانــهی
خاوهنــی چهكــی ئهتۆمیــن كــراوه دهســت بكــهن
بــه پرۆســهی داماڵینــی چــهك ،ئهوانــهىش تــا ئێســتا
خاوهنــی چهكــی ئهتۆمیــن ،هیــچ ههنگاوێــك نهنێــن
بــۆ دهســتهبهركردنی ئــهو چهكانــه ،بۆیــه گــهر ئێــران
رێگــهی پێبدرێــت چهكــی ئهتۆمــی ههبێــت .ئــهوه
پێشــێلكاریهكی زهقــی پهیامننامهكهیــه .دهرئهنجامیــش
دهرگا لهســهر باڵوكردنــهوهی چهكــی ئهتــۆم وااڵ دهكات
لــه ڕۆژههاڵتــی ناوهڕاســت لهنێــوان فهرماندهكانــی
واڵتانــی ســوننی ،پاشــانیش لهســهر ئاســتی جیهانــی.
زانیاریــان ههبــوو ،ئێــران چهنــد ســاڵێك ه ســهرقاڵی
بهدیهێنانــی پێشــكهوتنێكی تهكنهلۆژیــای و
دهســتبهركردنی كهلوپهلــی پێویســته بــۆ بهرههمهێنانــی
بۆمــب ،س ـهرباری ئیدان ـه كــردن و گوشــار درووســتكردن
لهالیــهن كۆمهڵگــهی نێودهوڵهتیــهوه ،كهچــی ســاڵی
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 2003سـهدان ئامێــری دژ ە چهقــی بــۆ پیتاندنــی یۆرانیــۆم
دهســتبهر كردبــوو ،كــه یهكێكــه لــهو دوو رێگهیــهی
چهكــی ئهتۆمــی پــێ بــهكار دهخرێــت ،ئــهوهی تریــش
پلۆتونیۆمــه.
ئامێــری دژ ە چــهق بــ ه خێرایهكــی یهكجــار زۆر
دهخولێتــهوه و دهبێتــه هــۆی پیتاندنــی یۆرانیــۆم بــه
پلهیهكــی بــااڵ بــۆ بهرههمهێنانــی بۆمــب .پرۆســهیهكی
قــورس و ورده ،پێویســتی بــه هــهزاران ئامێــر ههیــه.
بهدرێژایــی ئ ـهو ش ـهش ســاڵهی ب ـهدوای یهكــدا هاتــن و
لــه ناوهڕاســتی دابهشــبونی كۆمهڵگــهی نێــو دهوڵهتیــدا،
ئێــران توانــی بهرنامهكــهی فراوانــر بــكات و جێگیــری
بــكات ،بهم ـهش توانــی لهمپ ـهر بخات ـه ب ـهردهم ئاژانســی
نێودهوڵهتــی بــۆ وزهی ئهتــۆم و دهســتیان نــهگات
بهزانیاریــهكان .بــه پێــی ســهرژمێریهكان بێــت نزیكــهی
 5000ئامێــری دژە چهقــی دهســتبهر كــردووه .كهچــی
لــه ههمانكاتــدا ســهركردهكانی ئێــران پروپاگهنــدهی
ئ ـهوه دهك ـهن ،ك ـه بهرنام ـه ئهتۆمیی ـهكان ب ـه مهبهســتی
زانســتی و پزیشــكی و بازرگانيیــه .زاناكانــان بــه نهێنــی
لهنــاو حهشــارگهی گهمــارۆدراو قایــم كاری خۆیــان
دهكــرد ،ك ـ ه لهنــاو قواڵیــی چیاكان ـهوه دروســت كرابــوون
و ل ـهوێ یۆرانیــۆم ب ـه پل ـهی زۆر بــڕی زۆر بهكاردههێنــن.
ئــهو كارهش بۆتــ ه جێگــهی گومــان و نیهتــی خــراپ.
كۆتایــی نــهوهدهكان ،هیوایهكــی بچــووك ههبــوو كــه
ئێــران رێچكهیهكــی جیاوازتــری گرتۆتــه بــهر پــاش
ههڵبژاردنــی مهحمـهد خاتهمــی ســاڵی  1997ریفۆرمخــواز
و تــا رادهیــهك میانــڕەو .لــه چاوپێكهوتنێكــی لهگــهڵ
وێســتگهی تهلهفزیۆنــی ئهمهریكــی رایگهیانــد :كــه
ئــهو دهیهوێــت دیوارهكــهی بــێ متامنهیــی بروخێنێــت،
كــه لهنێــوان ئێــران و ویالیهتهیهكگرتوهكانــدا ههیــه.
ئیــدارهی كلینتۆنیــش خاڵــی نهبــوو لــه مهترســی پاســاو
هێن ـهر پــاش هێرش ـهكهی كرای ـه س ـهر تــاوهری (الخــر)،
بــهاڵم بیــل بههۆشــیاریهوه وهاڵمــی ئــهو ههنــگاوهی
دایــهوه و لــه پهیامێكیــدا لــه ڕۆژی جهژنــی رهمــهزان،

كــه كۆتــا رۆژی مانگــی رهمهزانــه و الی موســڵامن
رۆژێكــی پیــرۆزه ،بیــل ووتــی :ئومێــدهوارم ڕۆژێــك بێــت
دووبــاره پهیوهندییهكــی باشــان لهگــهڵ ئێــران بــۆ
دروســت ببێتــهوه .)..لهههنگاوێكــی تریشــدا ،ئیــداره
ژمارهیــهك دبلۆماتــكاری راســپارد بــۆ ئــهوهی دووبــاره
ههوڵــی زیندووهكردنــهوهی دیالــۆگ بــدهن ،لهوانــهش
ڕەوانهكردنــی نامهیــهك بهرێگــه هاوڕێیهكــی هاوبــهش،
ســوڵتانی عومــان .ســاڵی 2000یــش وهزیــری دهرهوهی
ئهمهریــكا مادلیــن ئۆلربایــت ،دهستپێشــخهریهكی
نیــهت پاكــی راگهیانــد ،كاتێــك بــ ه فهڕمــی داوای
لێبوردنــی كــرد لهســهر ئــهو ڕۆڵــهی ئهمهریــكا
گێڕاویهتــی لـ ه كودهتاكـهی ئێـران لــهســاڵی  ،1953ئهمـه
لـه الیـهك ،لـ ه الیهكــی تریشـهوه ،ســوك كردنــی ههندێــك
سـزای ئابــوری .بـهاڵم ئێـران وهاڵمــی بــۆ هیــچ یهكێــك لـهو
ئاماژان ـه نهبــوو ،ئهم ـهش مانــای ئ ـهوهی دهگهیانــد ،ك ـه
تونــدڕهوان كــۆت و بهندییــان خســتۆته س ـهر تواناكانــی
خاتهمــی و نایهڵــن جووڵــه بــكات.
ههڵبژاردنهكانــی ئێــران دهســتی پێكــرد لــه حوزهیــران/
یۆنیــۆ ،ســهركهوتنی ئهحمــهد نــهژاد راگهیهنــرا دوای
لهی ـهك جیاكردن ـهوهی دهنگ ـهكان ،ب ـهاڵم ســاختهكاریهكی
هزایهتــی
زۆر كرابــوو .بــهو هۆیــهوه خۆپیشــاندان و ناڕ 
زۆر ل ـه ش ـهقامی ئێرانیــدا س ـهری ههڵــدا .ب ـهاڵم ئ ـهوهی
زیاتــر مایـهی سـهر ســوڕمان بــوو ،چینــی ناو هڕاســت داوای
ئێرانێكــی دیموكراتــی دهكــرد وهك لــه مــاوهی شۆڕشــی
 1979بهڵێنــی پێدرابــوو .ناڕهزایهتییــهكان ورده ورده
بــهرهو ههڵكشــان چــوون و بــه «بزووتنــهوهی ســهوز»
ناونــرا و ملیۆنــان ئێرانــی ڕژانــه ســهر شــهقام ،ئهمــهش
شــتێكی چــاوهڕوان نهكراوبــوو .كار گهیشــته ئــهوهی
زۆرێــك داوای ســنوردانان بكــهن بــۆ ڕژێــم .هێزهكانــی
ئاســایش بــهتونــدی وهاڵمــی خۆپیشــاندهرانیان دای ـهوه،
ب ـه دارو ئاســن بهربون ـه گیانــی خهڵــك و دهســتگیركردنی
بــ ه كۆمــهڵ تهنانــهت كوشــتنیش .تــرس و دڵهڕواكــێ
لهنــاو جهمــاوهر باڵوبــۆوه بههــۆی گرتــه ڤيدیۆیــهك،
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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كــه تێــدا ژنێكــی گهنــج بــه گوللــ ه لهســهر شــهقامێكدا
دهكوژرێــت ،تووندوتیژهییهكــی ترســناك و تۆقێنــهر و
ســهركوتكردن بهردهوامــی ههبــوو .ئهمــهش مشــتێكی
تــر بــوو لــه تۆمــاره ناشــیرینهكهی رژێمــی ئێرانــی
بهرامبــهر مافهكانــی مــرۆڤ.
ئیــدارهی ئۆبامــا گفتوگــۆی لهسـهر رێگاكانــی وهاڵمدانـهوه
كــرد .لهناوهڕاســتی خۆپیشــاندان ه بــه گروتینــهكان و
خراپرتیــن جــۆری س ـهركوت كــردن ،وتــم( :ئێم ـهش وهك
هــهر واڵتێكــی تــری جیهانــی چاودێــری ئــهو دۆخــه
خراپــهی ئێــران دهكهیــن .بــهاڵم چــاوهڕێ دهكهیــن
گهلــی ئێـران بڕیــار لهچــی دهدات .بێگومــان هیواخوازیــن
دهرئهنجامهكــه رهنگدانــهوهی ئیــرادهی گهلــی ئێــران
و ویســتهكانی بێــت .كهســانی خۆمــان لهنــاو ئێــران
ئاگاداریــان كردینــهو ه پابهنــد بیــن بــ ه بــێ دهنگــی
تــا بتوانیــن ،چونكــه ترســیان ههبــوو دهربڕینــی هــهر
پشــتیوانیهكی ئهمهریكــی بــۆ خۆپیشــاندهران ببێتــه
هــۆی تێوهگالنــی لهنــاو ڕووداوهكان و رژێمیــش خهڵــك
بهتۆمهتــی دهســت تێكهڵكــردن دهســتگیر بــكات.
ژمارهیــهك لــه رشۆڤــهكار و ههواڵســاز و شــار هزایانی
ئێرانــی ئــهو پاســاوانهیان ال پهســهند بــوو ،بــهاڵم ئێمــه
ئارهزوویهكــی زۆرمــان ههبــوو بــۆ ڕووبهڕووبونــهوه
و راگهیاندنــی پشــتیوانی خۆمــان بــۆ گهالنــی ئێــران.
ههروههــا دهربڕینــی نیگهرانیــان بهرامبــهر ئــهو
كــردهوه و تهكتیكاتــهی رژێــم .لهكۆتایــدا ،ئــهو جــۆره
شــتانه لــهوهدا كــورت دهبێتــهوه ،كــه ئهمهریــكا
دهیهوێــت چــی بــكات تــا لهگ ـهڵ بههــا دیموكراتیهكانــی
خــۆى گونجــاو بێــت.
ســهرۆك ،دوای بیســتنی ههمــوو بۆچــون و پاســاوهكان،
بڕیاریــدا ویالیهتــه یهكگرتــوهكان نهخزێتــه نــاو
ئــهو قهیرانــه .ئهمــهش لهپێنــاو خــودی گهالنــی
ئێرانــی .ئهمــهش خــۆی لهخۆیــدا تهكتیكێكــی ڕوون و
ســهخت بــوو ،پێچهوانــهی پێشــبینیهكانی ههندێــك
چاودێــر ئهوكاتــه ،كــه پێیــان وابــوو ســهرۆك بایــهخ بــه

ئایدیا دیپلۆماتیك

بهشــداریكردن لهگــهڵ رژێــم دهكات زیاتــر لــهوهی
بهڕوویــدا دهوســتێتهوه .كهچــی ئــهو بڕیــاره تهنیــا
لهبهرئــهوهی بــه باشــرمان زانــی لــه بهرژهوهنــدی
خۆپیشــاندهران و ســهپاندنی دیموكراســی چیــر نهبــوو.
لێــرهوه ،تیمــی كارهكــهم لــه وهزارهتــی دهرهوهی لــه
پهیوهنــدی بهردهوامــدا بــوون ل ـه پشــتهوهی ڕووداوهكان
لهگــهڵ چاالكوانــی ئێرانــی.
بــه تێپهڕبوونــی كات گهیشــتمه ئــهو بڕوایــهی كــه بــێ
دهنگــی باشــره .چونكــه نهماندهتوانــی رێگــه بگریــن
لــه ڕژێــم بــه تێكشــكاندنی (بزوتنــهوهی ســهوز) بــێ
هیــچ بهزهییــهك ،كــه بهڕاســتی دیمهنێكــی ترســناك
بــوو .ڕەنگــه چارهنوســهكه وای نهدهخواســت پهیامــه
توندهكانــی ئهمهریــكا نهبێتــه هــۆی وهســتاندنی ئــهو
كارانــه ،یــان تهنانــهت كهمێكیــش خێراتــری بــكات،
ب ـهاڵم ئێســتا نازانیــن ئایــا هیــچ جیاوازییهكــی درووســت
دهكــرد ،ههســتی پهشــیامنی دایگرتــم چونكــه هیــچ
ههنگاوێكــان نهنــا لــهو بارهیــهوه ،بۆیــه بڕیارمــدا
دوای ههڵمهتهكــهى ئێســتا ههیــه بــۆ ســهپاندنی
ڕژێــم لــه ئێــران ،ههوڵــهكان چڕتــر بكهمــهوه و
پشــتیوانی لــه چاالكوانــان بكــهم ،ئهوانــهی دهیانهوێــت
دیموكراتیــهت بێتــهدی ،ئهویــش بــه كهلوپــهل و
فاكتــهری تهكنهلۆژیایــی بــۆ ڕووبهڕووبونــهوهی پرۆســه
سـهركوتكارییهكانی رژێــم و دانانــی چاودێــری ،لــهمــاوهی
ســااڵنی داهاتــوو دهیــان ملیــۆن دۆالرمــان خهرجكــرد بــۆ
راهینانــی زیاتــر لــه  5000چاالكــوان لــ ه جیهــان.
مێــژوو دادوهرێــى فێڵبــازه ،ههموومــان بــه ســهختى
دادگايــى دهكات ،ئهگــهر ئهمــڕۆ دهستهوهســتان بويــن
و نهمانتــواىن لهســهر ڕێچكــه ڕاســت و درووســتهكهى
بڕۆيــن .ئهمـ ه وتـهى كــۆىف ئهنــان بــوو ،كاتێــك لهبـهردهم
وهزيــرهكاىن دانيشــتبوين ،پــاش ئــهوهى بانگهێشــتىكردن
بــۆ كۆشــى نهتــهوهكان لــه جنێــف كۆتايــى حوزهيــران/
يۆنيــۆ  ،2012بــهو هيوايــهى چارهســهرێك بــۆ جهنگــه
ناوخۆيیهكــهى ســوريا بدۆزنــهوه .لــه ناوهڕاســتى
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ناڕەزايهتيــه جيهانيیــهكان بهرامبــهر تووندوتيژیيــهكاىن
ســوريا ،ڕوســيا و چــن مــاىف تانهلێدانيــان بهكارهێنــا لــه
كاىت دهنگــدان لهســهر بڕيارێــى ســادهى ئهنجومــهىن
ئاســايىش نێودهوڵــهىت لــه ترشينــى يهكــهم ،2011
كــه تێيــدا ئيدانــهى پێشــێلكاريیهكاىن مــاىف مرۆڤــى
دهكــرد لهســوريا و داواى دهكــرد ريگــ ه بدرێــت بــه
خۆپيشــاندهران ناڕهزايــهىت دهرببــڕن ،چونكــه ڕووســيا
پهيوهنديــهىك ســياىس قووڵــى بــه ســورياوه ههيــه ،كــه
دهگهڕێتــهوه بــۆ ســهردهمى جهنگــى ســارد .ههروههــا
ههبــووىن بنكهيــهىك دهريــاواىن گرنــگ لهســهر كهنــارى
ســوريا لهســهر دهريــاى ســپى ناوهڕاســت .جگــه
لــهوهش ،پهيوهنــدى ئاينــى لــه نێــوان مهســيحيیهكاىن
ئهرســۆدۆكس لــه ســوريا و كڵێســاى ئهرســۆدۆكىس لــه
ڕووســيا .ئهمــهش وايكــردووه دهســهاڵتهكاىن خــۆى
بپارێزێــت و پشــتيوانيش لــه رژێمــى ئهســهد بــكات.
لهپشــت پـهردهوه بــاس و خــواس زۆربــون لهسـهر ڕادهى
پــڕ چــهك كــردىن شۆڕشــگێران لــهســوريا ،بــۆ ئــهوهى
پارس ـهنگێك درووســت ببێــت لــهنێــوان ســوپاى ڕژێــم و

پشــتيوانك هراىن لــه ئێــران و روســهكان .هاوبهشــهكامنان
لــه كهنــداو بــهردهوام دميــهىن قڕكــردىن شۆڕشــگێڕاىن
ســوننه و مهدهنيیهكانيــان راســتهوخۆ لــه كهناڵــى
جهزيــرهوه دهبينــى ،بۆيــه ئاراميــان نهمابــوو .وهزيــرى
دهرهوهى ســعوديه شــازاده ســعود فهيسـهڵ ،پێــى وابــوو،
بريۆكــهى پــڕ چــهك كــردىن شۆڕشــگێران (بريۆكهيــهىك
زۆرباشــه) ،منيــش لــهو بێئومێديــه و نيهتــهى بــۆ
پێچهوانــه كردنــهوهى پارســهنگى هێــزى ســهربازى لــه
مهيدانــدا تێگهيشــتبووم ،بــهاڵم چهنــد هۆكارێكيــش
ههبــوو ،كــه پێويســت بــوو ئاگامــان لێيــان بێــت لــه
زيادهڕۆيــى كــردن و بــه ســهربازكردىن دۆخهكــه،
ههروههــا پهلهكــردن رهنگــه ببێتــه هــۆى چوونــه نــاو
گێژاوێــك و پهرهس ـهندىن تــا ســنوورێىك يهكجــار ف ـراوان،
چونكــه پــاش پڕچهككــردن ،ڕهنگــه كۆنتــڕۆڵ لهدهســت
بدهيــن و بــهئاســاىن بكهوێتــه دهســت تونــدڕهوان.
ئهوانــهى پشــتيوانيان لــه ئهســهد دهكــرد ،نيگــهران
نهبــوون لــهو بارهيــهوه ،چونكــه هێــزهكاىن ئێــران لــه
پاسـهواناىن شــۆڕش و هێــزهكاىن قــودس ،يهكـهى نوخبـهى
نيمچــه ســهربازى ،گهيشــتبونه نــاو ســوريا و پشــتيواىن
تهواويیــان لــه ئهســهد و ســوپاكهى دهكــرد ،لــه ههمــان
كاتــدا ،ئێــران رۆڵــى راوێــژكارى ســهرهكيىش دهبينــى
و يــاوهرى هێــزهكاىن ســوريايان دهكــرد لهمهيــدان و
يارمهتيــان دهدان بــۆ رێكخســتنهوهى هێزهكانيــان.
حزبوڵــاش ،هاوپهميانــه ســهرهكيهكهى ئێــران لــه
لوبنــان ،لــهالى خۆيانــهوه چوبونــهوه نــاو شــهڕهكه
لهبهرژەوهنــدى رژێمــى ســوريا .بــهم شــێوهيه ئێــران و
حزبوڵــا ڕۆڵێــى كارايــان ههبــوو لــه بهردهوامبــوون و
مانــهوهى ڕژێمــی ئهســهد لهســهر دهســهاڵت.
ل ـه شــازاده ســعودم پــرىس :ئايــا پێتواي ـه ئهس ـهد بهشــدار
بێــت لــه هيــچ جــۆره پاڵنيــك بــۆ كۆتايیهێنــان بــهو
توندوتيژيـه و دهســت كــردن بـه قۆناغــى ســياىس راگــوزهر،
گــهر توانيــان روســهكان ڕازى بكهيــن و يهكێــك لــهم
دوو ههنــگاوه پهســهند بــكات ،كهچــى شــازاده ئــهو
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گرميانهيــى ڕەتكــردهوه ،بــهو پێيــهى كــه خێزانهكــهى
ئهســهد ههرگيــز رێگــهى پێنــادهن شــتێىك لــهو جــۆره
بــكات ،چونكــه دايــى دهســهاڵىت تــهواوى بهســهردا
ههي ـه و ههميش ـ ه گوشــارى دهخات ـه س ـهر بــۆ پاراســتنى
پێگــهى خێزانهكــهى .ههروههــا داواى لێــدهكات وهك
بــاوىك ههميشــه رێچكهيــهىك تونــد بگرێتــ ه بــهر بــۆ
ســهركوتكردىن شۆڕشــهكان .ئهمــهش خــۆ لهخۆيــدا
ئاماژەيــهك زهق بــوو لهســهر ئــهو كــردهوه قێزهوهنــهى
حافــز ئهســهد ئهنجامــى دابــوو كاتێــك شــارى حهمــاى
لــهســاڵى  1982وێ ـران كــرد ،وهك كاردانهوهي ـهك لهس ـهر
بهرپابــووىن شۆڕشــێك لــهوێ.
س ـهرۆك ئۆبامــا ڕاشــكاوان ه ههڵوێســتى ئێم ـهى راگهيانــد:
يــان كۆمهڵگــهى نێــو دهوڵــهىت چــاو دابخــ ه و هيــچ
ههنگاوێــك نهنێــت و تهنيــا ســهيرى پارچــه پارچــه
بــوىن ســوريا بــكات لــه ئهنجامــى شــهڕى ناوخۆيــى
و رهنگدانــهوه ســهلبيهكاىن لهســهر ســهقامگريى
ناوچهكــه ،يــان روســيا هێــزى كاريگــهرى خــۆى
بــهكار بهێنێــت تــا پاڵێــك بــ ه چارهســهرى سياســيیهوه
بنێــت .پۆتــن رايگهيانــد ،كــه ئــهو خــودى ئهســهدى
خۆشــناوێت ،چونكــه سهرئيشــهى زۆرى بــۆ مۆســكۆ
دروســت كــردووه و دهســهاڵتيىك ڕاســتهقينهىش نييــه.
پێــم وابێــت ئــهو تــواىن ئاڵينگاريیــهكاىن لــه ئۆپۆزســيۆىن
ناوخۆيــهوه ههلقــواڵوه ديــارى بــكات ،كــه ئهســهد
ڕووبــهڕووى بۆتــهوه ،هۆشــداريىش دا لــه مهترســيهكاىن
ســهرههڵدهدهن لــه ئهنجامــى ئــهو تووندڕهوانــهى
س ـهر ب ـه ئۆپۆزســيۆنن .ئامــاژهىش ب ـهو پشــێويیانه كــرد،
كــه لـه قۆناغـهكاىن ڕاگــوزهر لـه ليبيــا و ميــر و عێراقيــش
ســهريان ههڵــدا .ئهمانــه ههمويــان داڕشــتنهوهيهىك
گونجــاو بــون بــۆ بهرپهرچدان ـهوهى ه ـهر جوڵهي ـهك ل ـه
ســوريا .كهچــى لهگ ـهڵ ئهوانیشــدا ه ـهر ب ـهردهوام بــوو
لــه پشــتيوانيكردىن ئهســهد بــه پــاره و چــهك .ســهربارى
بــێ متامنهيــم بــه ڕووســهكان و كردهوهكانيــان ،دركــم
بــهوه كــرد ،كــه جگــه لــه بهركارهێنــاىن ههمــوو
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رێگهيــهىك دبلۆمــاىس چيرتمــان لهبهردهمــدا نييــه ،بۆيــه
ئامــۆژگارى كۆفيــم كــرد و پێــم وت( :بڕۆ الى ڕووسـهكان و
پێيــان بڵــێ ،ك ـه تيمهك ـهت قۆناغــى ڕاگــوزهر دهس ـهپێنێ
و ڕووســياش دهتوانێــت ببێتــه بهشــێك لــه ديالۆگــهكان،
ئهگهرنــا وهال دهنرێــت.
ل ـه ناخ ـهوه مــرۆڤ دهڕوخــا ب ـه دمي ـهىن ئ ـهو كارهســاته
مرۆيــهى لهســوريا ڕوويــدهدا ،وهك ههميشــ ه ژنــان و
منــدااڵن بــاره هــهره قورســهكهيان لهســهر شــان بــوو
لــهو نههامهتيــهدا .توندڕهوانيــش بــهردهوام بــوون
لهدهســت بهســهرداگرتنى بهشــێىك زياتــرى خاكهكــه.
بهرپرســاىن ههواڵگريــى لهوياليهتــه يهكگرتــوهكان
و ئهوروپــاش هۆشــداريان دهدا لهســهر ههڕهشــهى
تونــدڕهوان .لهشــوبات /فێربايــرى  ،2014بهڕێوهبــهرى
ئاژانــى ههواڵگريــى ناوهنــدى حــۆن برينــان رايگهيانــد:
(ئێمــه نيگهرانــن لهبهكارهێنــاىن خــاىك ســوريا لهاليــهن
رێكخــراوى قاعيــدهو و بــهرهو پێشــهوهچوىن توانــاكاىن،
چونكــه بــهو شــێوه ئــهوان دهتوانــن دوورتــر بــڕۆن لــه
ســهركردايهىت كــردىن هێرشــهكان لهنــاو ســوريا ،بهڵكــو
ســوريا وهك خاڵــى دهســتپێك بــۆ پرۆســهكانيان بــهكار
دێنــن) .ههروههــا بهرێوهبــهرى ههواڵگريــى نيشــتامىن
ــــ يــش جێميــس كالبــر وردتــر لــهو بارهیــهوه دواو
ئامــاژهى بــهوه كــرد ،كــه چهنــد گرووپێــى تونــدڕهو
هــهن لهســوريا و ئامانجيــان پهالمــارداىن وياليهتــه
يهكگرتوهكانــه .بۆيــه نابێــت وياليهتــه يهكگرتــووهكان
ئــهو جــۆره مهترســيه فهرامــۆش بــكات ،لهكاتێكــدا
ئــهو ههمــو خوێنــه دهڕژێــت لهســوريا .ئهندامــه
ميانــڕهوكاىن تريــش ل ـه ئۆپۆزســيۆىن ســوريا دركيــان ب ـهو
مهترســيه گهورهيــه كردبــوو ،كــه بههــۆى توندڕەوانــهوه
هاتۆت ـهوه ئــاراوه .ههندێكيــان ههوڵــى زۆريــان دهدا بــۆ
دهركردنيــان لهناوچــهكاىن لهژێــر دهســتى شۆڕشــگێڕان
دابــوو ،بــهاڵم جهنگهكــه ســهخت و دژوار بــوو ،بۆيــه
پێويســتى بــه چــهك و پيــاوى كــردهوهكان بــوو.
شۆڕشــهكانی بههــاری عهرهبــی ســهرجهم
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پارســهنگهكانی یاریهكــهی لهڕۆژههاڵتــی ناوهڕاســت
ســهراوژوور كــردهوه .حهمــاس خــۆی لهنــاو دیمهنێكــی
پێچهوانــه بینینــهوه .چاودێــره تهقلیدیــه عهلەویهكــهی
(بهشــار ئهس ـهد) زۆر ســتهمكارانه زۆرین ـهی ســوننهكانی
لهســوریا ســهركوت دهكــرد ،بۆیــه رێكخــراوی ســوننی
حهمــاس دهســتی ههڵگــرت لــه بــارهگا ســهرهكییهكهی
لــه دیمهشــق .هاوكاتیــش لهگــهڵ ئــهوه ،یهكێــك
لــه حزبــه ئیســامیه ســوننیهكان ،كــه پهیوهندیهكــی
پتهویــان لهگــهڵ حهمــاس ههبــوو ،ئیخــوان موســلمین
لهقۆناغــی دوای شۆڕشــی میــر هاتن ـه س ـهر دهس ـهاڵت،
ئهمــهش خــۆی لهخۆیــدا كرانــهوه دهرگایهكــی تــر بــۆ
حهمــاس لهبهرامبــهر ئــهو دهرگایــهی بهســهر ڕویــدا
داخرابــوو .ههروههــا لهگــهڵ ئــهو ئاڵۆزیانــهی خــۆی
لهنــاودا بینینــهوه لــه ڕكابهرایهتیكردنــی تــازه بهرپابــوو
لهنــاو فهلهســتین لهگــهڵ گرووپــی تــری تونــدڕەو،
بهتایبهتیــش بزوتنــهوهی جیهــادی ئیســامی لهنــاو
فهلهســتین ،كــه شــهڕێكیان بهرپــا كردبــوو لهگــهڵ
ئیرسائیــل بــێ ئــهوهی بهرپرســیاریهتی ســهپاندنی
كۆنتــڕۆڵ ئــهوان بهســهر غــهزه لــهئهســتۆ بگــرن ،یــان
هیــچ ئامانجێــك بــۆ گــهل بــهدی بهێنــن.
دوای گهمارۆیــه دهریایهكــهی ئیرسائیــل خســتیه
ســهر غــەززه و كۆنتڕۆڵكردنــی ســنورهكان لــه باكــور و
ڕۆژهــهاڵت ،حهمــاس هیــچ دهرچهیهكــی بــۆ نهمایــهوه
گهیشــتنی كۆمهكــهكان ،تهنیــا بهرێگــهی ســنورهكانی
باشــوری بهرتهســك نهبێــت لهگــهڵ نیچمــه دورگــهر
ســینا لــهمیــر .چونكــه پێشــر پرۆســهكانی بهقاچــاخ
بــردن بهههمــوو شــێوهیهك قهدهغــه بــوو لــه
ســهردهمی موبــارهك ،لهبهرئــهوهی پهیوهندیيهكــی
باشــیان لهگــهڵ ئیرسائیــل دروســت كردبــوو ،بــهاڵم
حهمــاس توانــی تونێــل لهژێــر ســنورهكان ههڵكهنێــت
و بگاتــه خاكــی میــر .دوای رووخانــی موبــارهك و
گهیشــتنی ئیخــوان لــه ههرهمــی دهســهاڵت لــه میــر،
پهڕینــهوه لــه ســنورهكانی غــهززه زۆر ئاســان بــوو.

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــه ههمانكاتــدا ،دهســهاڵتدارانی میــر ورده ورده
دهســهاڵتی بهســهر نیمچــه دورگــهی ســینا نهدهمــا.
نیمچــه دورگــهی ســینا ناوچهیهكــی بیابانیــ ه و
رووبهرهكـهی دهگاتـه  23.000میــل چــوار گۆشـه .لهالیـهك
دهریــای ســوری لــه باشــوور دهوریــداوه و كهناڵــی
سوێســیش لهرۆژئــاوا .ئــهو ناوچهیــه بــهوه بهناوبانگــه،
كــهل ه كتێبــی پیــرۆز نــاوی هاتــووه و ناوهندێكــی
ســراتیژی گرنگیشــه ،چونكــه وهك پردێكــی وشــكانی
وایــه و ئهفریقیــا بــه ئاســیا گــرێ دهدات .ئیرسائیــل
دووجــار دهســتی بهســهردا گرتــووه ،یهكهمجــار ســاڵی
 1956لهســهردهمی قهیرانهكــهی ســوێس ،دوهمیــش
لــه ســاڵی  1967لهســهردهمی جهنگــی شــهش رۆژە.
ســاڵی  1979بــه پێــی بهندهكانــی پهیامننامــهی كامــپ
دێڤێــد مامهڵــهی لهگهڵــدا كــراوه .ئیرسائیــل ســینای
گهڕاندن ـهوه بــۆ میــر و هێزهكانــی ئاشــتی پارێــزی نێــو
دهوڵهتــی ،لهنێوشــیاندا هێزهكانــی ئهمهریــكا لــهوێ
باڵوهیــان پێكــرا ،تــا چاودێــری ئاگربهســتهكه بكــهن.
لهالیهكــی تریشــهوه ،ســینا بــارهگای هــۆزه بهدهویــه
كۆچبــهره پهراوێــز خراوهكانــه لــه قاهیــره .ئهوانــهی
ئـهو دۆخـه پشــێویهی پــاش شۆڕشــی میرسیــان بهكارهێنــا
و داوای ســهربهخۆیان كــرد .داوای پشــتیوانی ئابــوری
فراوانرتیــان دهكــرد لــه حكومــهت و ڕێــزی زیاتریــان
لێبگیرێــت لهالیــهن هێزهكانــی ئاسایشــی حكومــهت.
ب ـهم شــێوهیه ،ســینا ببــووه حهشــارگهیهكی پارێــزراو بــۆ
توندڕەوهكانــی بـ ه جۆرێــك لـ ه جــۆرهكان بهنــد بــوون بـه
ڕێكخــراوی ئهلقاعیــده.
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