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ــردن و  ــەى پاکتاوک ــان ناوچ ــارام ی ــەى ئ ناوچ
ــڕینەوە؟  س

ــتى  ــکا هەس ــەکردىن ئەمەری ــە دواى پاشەکش ــەدە ل هەس

کــردوە، کــە ئەمەریــکا پشــتى تــێ کــردوە و ڕێگــەى 

بــۆ هێرشــەکەى تورکیــا خــۆش کــردوە، بۆیــە بــە الى 

ــوو  ــا ڕای گەیاندب ــەوە. پێشــر تورکی ــای دای دیمەشــق-دا ب

کــە ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەکەى زیاتــر لــە 30 کیلۆمەتــر 

درێــژ نابێتــەوە، بــەاڵم فڕۆکەکاىن هێرشــیان کردە ســەر ئەو 

ناوچانــەى، کــە دەکەونــە نێــوان گــرێ ســپى و ســەرێکاىن، 

ســەرەڕاى دروســتبووىن شــەڕى قــورس لــە نێــوان هەســەدە 

زۆر  هۆشــدارییەکى  ڕاســتیدا  لــە  تورکیــا،  ســوپاى  و 

ــک  ــە ڕێکخــراوى داعــش کەڵ ــە لەوانەی ــەوەى، ک ــە ل هەی

لــەو شــەڕە وەربگرێــت، لــە کاتێکــدا نزیکــەى 11000 

تیرۆریســتى داعــش لــە کەمپــى )الهــول( الی )هەســەدە( 

لــە  تــر  کــەىس   75000 هەروەهــا  کــراون،  دەســتگیر 

ــەدان.  ــەو ناوچەی ــتانە ل ــەو تیرۆریس ــزاىن ئ ــاىن خێ ئەندام

ســەرۆکى  نێــوان  لــە  تەلەفــۆىن  پێوەندییەکــى  دوای 

ئەمەریــکا و ســەرۆک کۆماریــى تورکیــا، نزیکــەى 100 

درێژاییــى  بــە  شــوێنەکانیان  ئەمەریکــى  ســەربازى 

بــەم  نێــوان ســووریا – تورکیــا چــۆڵ کــرد،  ســنوورى 

ــەرەو گــرێ ســپى و ســەرێکاىن  ــا ب ــەوە ســوپاى تورکی هۆی

کەوتنــە جووڵــە، هــەر چەنــد ترەمــپ هێشــتا گڵۆپــى 

ســەوزى بــۆ هەڵنەکردبــوو، بــەاڵم بڕیــارداىن لــە ســەر 

پاشەکشــەپێکردىن ســەربازەکاىن مانــاى البــردىن کۆســپی 

ــە  ــەم پێی ــت، ب ــا دەگەیەنێ ــزەکاىن تورکی ــەى هێ ســەر ڕێگ

ــێ  ــاوى ئاشــتى«ی دەســت پ ــەرە ئۆپەراســیۆىن »کانی ئەنق

کــرد و مەولــوود چــاوش ئۆغڵــۆ وەزیــرى دەرەوەى تورکیــا 

ــوورى  ــە باک ــرۆرە ل ــردىن تی ــان لەناوب ــد، ئامانجی ڕای گەیان

ســووریا، ئــەو پەالمارەیــش تورکیــا هــەر زوو کاردانــەوەى 

ــە پەکخســتنى  ــەوە و ب ــێ کەوت ــى ل عــەرەىب و نێودەوڵەتی

دروســتبووىن  و  داعــش  ڕێکخــراوى  بەگژداچوونــەوەى 

ــەم.  ــە قەڵ ــە درای ــەو ناوچەی ــى ل ــراىن مرۆی قەی

کــورد پشــتى بــە ئەمەریــکا قاییــم بــوو، 
بــەاڵم..

لــە کاتێکــدا کــوردەکان کاردانەوەیــان هەبــوو لــە بەرانبــەر 

و  ترەمــپ-وە  دۆناڵــد  الیــەن  لــە  تێکردنيــان  پشــت 

ــە  ــش ب ــا، ئەوەی ــوپاى تورکی ــەىت س ــەر ڕەحم خســتنیە ب

ــت، وەک  ــاڵ دەبێ ــورداىن ســووریاوە ئەزموونێکــى ت الى ک

دووبارەبوونــەوەى هەڵــەکاىن ڕابــردووى ئەمەریــکا لەگــەڵ 

کــورد، کاتێــک لــە دواى واژۆکــردىن ڕێککەوتنــى جەزائیر لە 

6ى ئــادارى ســاڵى 1975دا لــە نێــوان شــاى ئێــران، محەمەد 

ڕەزا پەهلــەوى و ســەدام حســێن، پشــتى لــە بزووتنــەوەى 

ڕزگاریخــوازى کــورد کــرد، بــەاڵم ســەرۆکى ئەمەریــکا 

دواى ئــەوەى یەکێتیــى ئەورووپــا ســەرکۆنەى پەالمــارداىن 

پەیوەست بە بەرزبوونەوەى لێدوان لە بارەى پرسى »ناوچەى ئارام«، کە واشنتۆن سەبارەت 
 32 قوواڵیى  تا  دەیەوێت  تورکیا  ئەوەى  لەبەر  ناکۆکە،  ئەنقەرە  لەگەڵ  وردەکارییەکانى  بە 
و  پەکەکە  هێزەکانى  و  سووریاوە  خاکى  ناو  بێتە  کیلۆمەتر   460 پانتاییى  بە  و  کیلۆمەتر 
هەسەدە لەو ناوچەیە دوور بخاتەوە، بەاڵم واشنتۆن لەو بڕوایەدایە ناوچەى ئارام دەکرێت تا 
قوواڵییى 14  کیلۆمەتر و بە پانتایى 70 – 80 کیلۆمەتر بێت لە نێوان گرێ سپى و سەرێکانى، 
ئەم بابەتەیش پێوەندى بە ئەو 5 بنکە سەربازی و فڕۆکەخانانەوە هەیە، کە ئەمەریکا لەو 
نێوان  هاوپەیمانێتیى  بارەى  لە  تر  جیاوازیى  ترەوە،  الیەکى  لە  مەزراندوە.  دای  ناوچەیەدا 
بە  هەسەدە  کاتێکدا  لە  هەیە.  سووریادا  چەکدارەکانى  گروپە  لەگەڵ  ئەنقەرە  و  واشنتۆن 
هاوپەیمانیى واشنتۆن دادەنرێت، بەاڵم تورکیا بە گروپێکى تیرۆریستى دەیداتە قەڵەم، کە 

,,زیاتر لە سێ دەونیوە لەگەڵ تورکیا لە شەڕدایە. 
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و  فەڕەنســا  تایبــەىت  بــە  کــرد،  تورکیایــان  ســەربازیى 

بەریتانیــا و ئەڵامنیــا، هەڕەشــەى ســەپاندىن ســزاى بە ســەر 

تورکیــادا کــرد لــە ڕێگــەى کۆنگرێــى ئەمەریکاوە. شــتێکى 

ــارەى  ــە ب ــنتۆن ل ــکۆ و واش ــتى مۆس ــە هەڵوێس ــەیرە ک س

پەالماردانەکــەى تورکیــاوە کــۆک بێــت، ئەمــە کاریگەریــى 

ــاییىش  ــەىن ئاس ــە ئەنجووم ــدام ل ــاىن ئەن ــەر دەوڵەت ــە س ل

ــەو  ــا ل ــەوەى تورکی ــەىت دواى ئ ــە تایب ــا، ب ــەىت دان نێودەوڵ

ــە دژى  ــى ل ــاواىن کۆمەڵکوژی ــەربازییەدا ت ــیۆنە س ئۆپێراس

ــدا.  ــە ناوچــە کوردنشــینەکان ئەنجام دانیشــتواىن ســڤیل ل

ــە  ــى خــۆى ل ــەىت نیگەرانی ــەىن ئاســایىش نێودەوڵ ئەنجووم

ــرد  ــى ک ــان دا و پێداگری ــا نیش ــەربازیى تورکی ــرىش س هێ

ــى  ــەالمەتیى خاک ــەروەرى و س ــە س ــن ل ــەر ڕێزگرت ــە س ل

ســووریا. هــەر چەنــد ڕووســیا دۆســتی ڕژێمــى ســووریایە 

و لــە 2015وە بــە شــێوەیەکى کارا لــە ســووریا بــووىن هەیە 

ــى  ــەرەىس ڕژێم ــە ه ــن ب ــە بەرگرت ــوو ل ــدەر ب و یارمەتی

ســووریا، بــەاڵم ئەویــش وەک ئەمەریــکا حــەز بــەوە 

نــاکات لــە تورکیــا داببڕێــت، ئەمەیــش بــۆ خــۆى یەکێکــە 

لــە خاڵــە جیــاوازەکاىن شــەڕ و لێکەوتــەکاىن و شــێوازى 

بەریەککەوتنــى بەرژەوەندییــەکان و لێکــداىن ئەجێنــداکاىن.

بــۆ  ئەردۆغــان  فراوانخوازیــى  پــڕۆژەى 
لەباربردنــى هەمــوو پڕۆژەیەکــى کوردییــە لــە 

ســووریا
پەالمــارداىن ناوچــەکاىن باکــوورى ســووریا و خۆرئــاواى 

کاریگەریــى  تورکیــاوە  ســوپاى  الیــەن  لــە  کوردســتان 

سیاســیی  و  ئەمنــى  ڕەوىش  ســەر  لــە  مەترســیدارى 

ناوچەکــە دەبێــت، لــە پــاڵ ئــەو کارەســاتە مرۆییــەى لێــى 

ــوژران  ــەس و ک ــەزاران ک ــووىن ه ــە ئاوارەب ــەوە ل کەوتوەت

ــە  ــەم بابەت ــاوان، ئ ــێ ت ــەىس ب ــەدان ک ــووىن س و بریندارب

ــە  ــوە، چونک ــرۆڤ دەرچ ــی م ــۆز و بەزەی ــەى س ــە بازن ل

هێزێکــى پەالمــاردەر بــە هەمــوو چــەک و جبەخانەیەکــى 

ــە  پێشــکەوتوەوە بــە هاوکاریــى گروپــە هاوپەیامنــەکاىن ل

نــاو ســووریا دەیانەوێــت گەلێــک بــە بەرچــاوى کۆمەڵگەى 

 پالوەکاوي ئەردۆگان لە باکوورى سووریا

 
 گۆڕیىي دیمۆگرافیاى سەرتاسەرى باکوورى سووریا، کە لەالیەن هێزەکاوي تورکیاوە لە دوژى کوردەکان جێبەجێ دەکرێت

 بەکارهێىاوي داویشتواوي عەرەب لەو واوچاوەدا بۆ خۆسەپاودن بەسەر کەمیىە ئیتىي و وەتەوەییەکاوي تردا

گۆڕیىي هاوکێشەى هێز لە واوچە کوردوشیىەکاوي سووریا لە ڕێگەى دەرپەڕاودوي شەڕڤاوە کوردەکان پێش گەڕاوەوەى 

 پەوابەرە سووریەکان بۆ ئەو واوچاوە، کە ژمارەیان وزیکەى دوو ملیۆن پەوابەر دەبێت و خەڵکي ئەوێ ویه

 واوەوەى پشێوى و ئاژاوە و گرفت بۆ پێکەوەژیان لە واوچە کوردوشیىەکان لە چەودیه ئاست و بواردا

تورکیا هەوڵدەدات بۆ کردوەوەى دەرگایەک لەبەردەم پرۆسەى پاکتاوى وەژادى کوردەکاوي سووریا لەسەر دەستي گرووپ 

 و میلیشیا عەرەبیەکاوي سەر بە ئەوقەرە، ئەوەش هۆکارە بۆ سەرهەڵداوەوەى داعش و ئەلقاعیدە
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نێودەوڵەتییــەوە کۆمەڵکــوژ بکــەن. حکوومــەىت ئەردۆغــان 

و  کــوردە  یەکەمــى  دوژمنــى  کــە  ســەملاند،  ئــەوەى 

ــتاىن  ــەى کوردس ــی ئازادیخوازان ــەر پڕۆژەیەک ــى ه دژایەتی

ــرىس  ــزى پ دەکات، چونکــە ئەردۆغــان دژایەتییەکــى بەهێ

جەنــگ  غەنیمــەىت  وەک  و  دەکات  ســووریا  ناوخۆیــى 

ــت  ــدا دەکات و دەیەوێ ــەل و خاکەکەی ــەڵ گ ــە لەگ مامەڵ

بگرێــت  ســامانەکەیدا  و  ئابــوورى  ســەر  بــە  دەســت 

وێرانبوەکــەى.  بــازاڕە  و  ئابــوورى  بووژاندنــەوەى  بــۆ 

لــە الیەکــى تــرەوە حکوومــەىت ئەردۆغــان هاواڵتییــاىن 

پەنابــەرى ســووریا لــە تورکیــا بــە ئــارەزووى خــۆى بــە کار 

دەهێنێــت، بــۆ هــەر جێگەیەک بیەوێــت ڕایــان دەگوازێت 

و لــە هــەر شــوێنێکدا نیشــتەجێیان دەکات، کــە خزمــەت 

ــکات.  ــەى ب ــەکاىن و ئەجێنداک ــە مەرام ب

ســەربازى  و  ســیاىس  پــڕۆژەى  پێیانوایــە  زۆرێــک 

و  مەترســیدار  پڕۆژەیەکــى  ئەردۆغــان،  فراوانخوازانــەى 

ــک  ــەداوە ســەرۆکى دەوڵەتێ ــە. پێشــر ڕووى ن نامرۆڤانەي

ــى  ــنیارکردىن پڕۆژەیەک ــە پێش ــتابێت ب ــدا هەس ــە جیهان ل

ــەى  ــاو ســنوورى دەوڵەتەک ــە ن ــەت ل ــەم شــێوەیە، تەنان ل

ــازە  ــەردەم جۆرێکــى ت ــە ب ــە ناوچەکــە ل خۆیشــیدا. کەوات

لــە فەرمانڕەوایەتییــە، کــە بــە تەنهــا دیکتاتــۆرى یــان 

فاشیســتى یــان ناسیۆنالیســتى و ڕەگەزپەرســتى نییــە، 

ــە.  ــوو ئەمان ــە هەم ــوە ل ــک هات ــى پێ ــوو ئاوێتەیەک بەڵک

هێــزە کوردســتانییە کارا و زینــدوەکان ئێســتا لــە هــەر 

کاتێکــى تــر زیاتــر پێویســتیان بەوەیــە، پێداچوونەوەیەکــى 

گشــتگیر بکــەن بــە پــڕۆژەى سیاســیاندا و ئەولەویــەىت 

ــت  ــەوە و دۆس ــییان دابڕێژن ــداى سیاس ــەرەکیى ئەجێن س

و دوژمــن بــە ڕاستودروســتى دەستنیشــان بکــەن. لــە 

ڕابــردوودا هیــچ کام لــە حکوومەتــەکاىن ئــەو دەوڵەتانــەى، 

ــە  ــە ل ــیان هەی ــاىن هاوبەش ــوردا پێکەوەژی ــەڵ ک ــە لەگ ک

ــردوە، وەک  ــان نەک ــدا، ئەوەی ــەک دەوڵەت ــاو ســنوورى ی ن

لــە  دەیــکات.  ئەردۆغــان  حکوومــەىت  ئێســتا  ئــەوەى 

ــەکان  ــە عەرەبیی ــارە حکوومەت ــەم ج ــە یەک ــتیدا ئەم ڕاس

 دیارتریه ئەو چەکاوەى تورکیا لە پرۆسەى )کاویاوى ئاشتي( بەکارى هێىاوە       
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بــە شــێوەیەکى فەڕمــى پاڵپشــتى لــە گــەىل کــورد بکــەن و 

لــە دژى هەڵکەنــدىن لــە ســەر زێــدى خۆیــان بوەســتنەوە 

ــى  ــەرەىب(. دەربڕین ــکارى ع ــەى کۆم ــە بەیاننام ــۆ منوون )ب

هەڵوێســتى دەوڵەتــاىن عــەرەىب بــەو ڕوونییــە هەنگاوێکــە 

بــۆ دروســتبووىن بەرەیەکــى فــراوان لــە هەمــوو ئــەو هێــز 

و الیەنــە دۆســتانە لــە دژى پەالماردانــەکاىن تورکیــا و 

ــەوە.  ــى ئەورووپا(یش ــە )یەکێتی ــەکاىن ب هاوپەیامن

بەنێودەوڵەتیکردنى ناوچەى ئارام 
پێشــنیارەکەى ئەڵامنیــا ســەبارەت بــە بەنێودەوڵەتیکــردىن 

ــە باکــوورى ســووریا، بــە بەشــداریکردىن  ــارام ل ناوچــەى ئ

ڕووســیا و تورکیــا، پێدەچێــت جێگــەى گرینگیپێــدان بێــت، 

ڕووســیا پێــی وایــە گرینگــە، بــەاڵم تورکیــا بێدەنگیــى لــێ 

کــردوە و »حکوومــەىت دیمەشــق«یش هەمــان هەڵوێســتى 

هەیــە. ئــەو پێشــنیارە لــە بنەڕەتــدا بــۆ ئەوەیــە، کــە 

دانیشــتواىن ئــەو پشــتێنە ســنوورییە هەســت بــە دڵنیایــى 

بکــەن، بــە تایبــەىت کــوردەکان، کە لــە ڕاگواســن و پاکتاویى 

نــەژادى دەترســێن. لــە الیەکــى تــرەوە دروســتکردىن ئــەو 

ــۆ دیمەشــق،  ــە ب ــە پەیامێکــى دڵنیاکردنەوەی ناوچــە ئارام

شەڕفانانى کورد لەناو هەسەدە

سووپاى تورکیا لە سووریا
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تاکڕەوانــە  تورکیــا  نــادات  ڕێگــە  کــە  ئــەوەى  لەبــەر 

کــە  کاتێکــدا  لــە  بــکات،  ناوچانــە  ئــەو  کۆنرۆڵــى 

ــا و  ــە تورکی ــە ب ــدىن ناوچەک ــەوىن پێکەوەلکان ــەرە خ ئەنق

فراوانخوازیــى بــە ســەر تــەواوى ناوچەکــەدا هەیــە، بــەاڵم 

ــت وەک:  ــیارێک دەورووژێرنێ ــد پرس ــرەدا چەن لێ

ــا چارەنــووىس یەکینــەکاىن پاراســتنى گــەل و هێــزەکاىن  ئای

هەســەدە چــى دەبێــت؟ 

ئایا هیچ ڕۆڵێکیان لەو ناوچانەدا دەبێت؟ 
ــردوە،  ــە نەک ــەم بابەت ــاژەى ب ــا ئام ــنیارەکەى ئەڵامنی پێش

بــەاڵم بــە گریامنەیــى بــاىس ڕۆڵــى تورکیــا دەکات لــە 

بەڕێوەبــردن و سەرپەرشــتیکردنی ناوچەکــە، بۆیــە لۆژیــک 

ــەاڵتێکیان  ــچ ڕۆڵ و دەس ــەکان هی ــزە کوردیی ــت هێ دەڵێ

نابێــت، ئەمەیــش دەرئەنجامەکەیــە. پاشــان لەمەیــش 

ڕۆڵــى  ئەڵامنیــا  پێشــنیارەکەى  پــڕۆژە  ئایــا  گرینگــر، 

حکوومــەىت ســووریا و هێــزە نیزامییــەکاىن تــەواو بــە دوور 

ــەدا؟  ــەو ناوچەی ــکار و دەســەاڵتێک ل ــە هــەر ڕێ ــوە ل گرت

ئایــا دیمەشــق بــە ئاوارتەکــردىن و دەرکــردىن لــە بەشــێک 

ــۆىن  ــەکاىن چۆنچ ــت، هاوپەیامن ــەى ڕازى دەبێ ــە خاکەک ل

ــا  ــەن؟ ئای ــار دەک ــێوەیەدا ڕەفت ــەم ش ــى ب ــەڵ دۆخێک لەگ

چــۆن ناوچــەى ئــارام بــە کێشــەى پەنابەرانــەوە پەیوەســت 

هــاوڕاى  ناتــۆ  پەیــامىن  و  ئەڵامنیــا  ئایــا  دەکرێــت؟ 

تورکــەکان دەبــن لــە هــەوڵ و تەقەلالکانیــان بــۆ دووبــارە 

لــە پشــتێنەى  نیشــتەجێکردنەوەى پەنابــەراىن ســووریا 

ســنوورى نێــوان تورکیــا و ســووریا، النــی کــەم بــۆ ئــەوەى 

دەرگاکــە دابخــات لــە بــەردەم ئەگــەرەکاىن پێشــوازیکردن 

ــەران؟  ــازەى پەناب ــەپۆلێکى ت ــە ش ل

چــى دەگوزەرێــت ســەبارەت بــەو ناوچانــەى، ســوپاى 

ــا  ســووریا لەگــەڵ هێــزەکاىن ڕووســیا چوەتــەوە نــاوى، ئای

داواى لــێ دەکرێــت لێیــان بکشــێتەوە؟ یــان ئایــا ســوپاى 

ــا وەک  ــارام ئاوارتــە دەکرێــت؟ ئای ــە ناوچــەى ئ ســووریا ل

بەشــێکى خــاوەن پێگــە لەو ناوچەیــەدا تەماشــاى دەکرێت 

حکوومــەىت  و  ســوپا  ڕۆڵــى  لەبەرچاوگرتنــى  پــاڵ  لــە 

ســووریا تێیــدا؟ ئایــا کاتێــک دەگوترێــت بەشــداریپێکردىن 

ــت  ــارام، مەبەس ــەى ئ ــتیکردىن ناوچ ــە سەرپەرش ــا ل تورکی

لەمــە بەشــداریکردىن میلیشــیا ســوورییەکاىن ســەر بــە 

»ســوپاى  نــاوى  ژێــر  لــە  کــە  دەگرێتــەوە،  تورکیــاش 

نیشــتیامىن«دا خۆیــان ڕێــک خســتوە؟ ئایــا حکوومــەىت 

بــە  دەبــن،  ڕازى  بەمــە  هاوپەیامنــەکاىن  و  دیمەشــق 

ــە گروپــەکاىن ســەر بــەو ســوپایە  تایبــەىت کــە هەندێــک ل

و ســەرکردەکانیىش لــە نــاو ڕیــزەکاىن بــەرەى نــورسە و 

ئەحرارولشــام و تەنانــەت ڕێکخــراوى داعشــدا بــوون؟ ئایــا 

ــە، کــە  ــڕۆژە پێشــنیارە ئەوەی ــەم پ مەبەســتى ســەرەکیى ل

ببێتــە هەنگاوێــک بــەرەو بەدیهێنــاىن ئاشــتى یــان دەبێتــە 

ــا  ــکان، ئای ــر هەڵکشــاىن ملمالنێ ــۆ زیات ــازە ب ــى ت هۆکارێک

پێگــەى ســووریا لــە هەمــوو ئــەم جموجووڵــەدا چــى 

ــت؟  دەبێ

بابــەىت دروســتکردىن ناوچــەى ئــارام لــە باکــوورى ســووریا 

پــرىس گفتوگــۆ و وتووێــژى زۆرە لــە نێــوان چەندیــن 

پایتەختــى جیهانــدا، بــە تایبــەىت لــە چوارچێــوەى گروپــى 

ســێقۆڵى ئەســتانا، بــە تایبەتریــش لــە نێــوان دیمەشــق و 

ــکۆ.   ــاران و مۆس ــدا: ت هاوپەیامنەکانی

 سەرچاوەکان:
پێگــەى  ئیماراتــى،  )الخلیــج(ى  ماڵپــەڕى 
YEKDEM، ماڵپــەڕى ڕۆژنامــەى )دەســتور(ى 

پرێــس  فرانــس  ئەردەنــى، 



هەڵوێستى بیرمەندان و 
ئەکادیمیستانى جیهان 
دەربارەى پرسى کورد و 
هێرش و پەالمارەکانى 
تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاڤا
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هەڵوێســتى  و  بۆچــوون  خــوارەوە  ئەمــەى 
ژمارەیــەک لــەو بیرمەند و ئەکادیمیســتانەیە: 
ــە  ــک ل ــەر کارێ ــتە ه ــوام چۆمســکى: پێویس 1. ن
ــى  ــاوى ڕزگارکردن ــە پێن ــن ل ــە بیکەی تواناماندای

ــا ڕۆژئاڤ
بیرمەنــد و فەیلەســووف و زانــاى بــوارى زمــان و مێــژووى 

بــەم شــێوەیە هەســتى  نــوام چۆمســکى  ئەمەریکــى، 

خــۆى دەربڕیــوە: »ترەمــپ لــە ڕێگــەى تەســلیمبووىن 

ــاو  ــتە ن ــۆى خس ــاوى خ ــەردۆگان ن ــۆ ئ ــەرمەزارانەى ب ش

لیســتى ئابڕووچــووىن ســەرۆکەکاىن ئەمەریــکاوە، ئەوانــەى 

45 ســاڵە بــە شــێوەیەکى ســتەمکارانە ناپاکییــان بەرانبــەر 

کــورد کــردوە. جەنــگاوەراىن کــورد هــەزاران تێکۆشــەریان 

کــردە قوربــاىن بــە ئــاگادارى ویالیەتــە یەکگرتــوەکان، 

ــاو بــرد  ــە ن بــەاڵم دواى ئــەوەى کــوردەکان )داعش(یــان ل

و ســەرەڕاى ئــەوەى ئەمەریــکا بەڵێنــى پارێزگاریکــردىن 

ــى  ــا، ئێســتا جێ ــەر پەالمــارەکاىن تورکی ــە بەرانب ــێ دان، ل پ

ئــەردۆگان  ڕەحمــەىت  ژێــر  لــە  ڕۆژئاڤــا  شــەرمەزارییە 

دەیشــڵێت:  چۆمســکى  بهێڵرێــت«.  جــێ  ئەســەددا  و 

و  کــراوە  ناپاکییــەى  و  تاوانــکاری  ئــەو  »قورســایى 

دەســتکەوتەکاىن ڕۆژئاڤــاى خســتوەتە مەترســییەوە، بۆیــە 

ــردن  ــتەمکارییە و بەرگریک ــەم س ــان ب ــاو کۆتاییهێن ــە پێن ل

ــام  ــان ئەنج ــە بۆی ــە توانادای ــەوەى ل ــەکان، ئ ــە قوربانیی ل

ــت«.  بدرێ

ــەر  ــۆ س ــکردنە ب ــە هێرش ــى: ئەم 2. گیاردین
هیواکانــى هەموومــان.

پرۆفیســۆرى ئیتــاىل فیدریــکا گیاردینــى لــە زانکــۆى )تــرى( 

لــە  بارەیــەوە دەڵێــت: »بەرگریکــردن  لــەو  لــە ڕۆمــا 

ڕۆژئاڤــا مانــاى بەرگریکردنــە لــە تێکۆشــەراىن خۆرهــەاڵىت 

ناویــن لــە دژى ئــەو ســتەمکارییەى، کــە خەڵکانێکــى 

ــە دژى وەســتاونەتەوە،  ــان ل ــرى جیه ــە ناوچــەکاىن ت ــر ل ت

هەروەهــا لــە الیــەن ملیۆنــان کــەس لــە چــاالکان و 

دەکرێــت،  لــێ  داکۆکــى  ئەکادیمیســتان  و  بیرمەنــدان 

ژیــاىن  نــاو  لــە  کــوردى  سیاســیى  کولتــوورى  چونکــە 

ڕۆژانەمانــدا لــە ڕیــزى پێشــەوە پێگــەى خــۆى گرتــوە لــە 

ــەر  ــە س ــە ل ــوێ، ک ــى ن ــتکردىن کۆمەڵگەیەک ــاو دروس پێن

ــراوە،  ــاد ن ــدا بونی ــاو کولتوورەکان ــە پێن ــات ل ــاى خەب بنەم

ئاوێتــەى پێوەندیــى جیــاواز و دادپەروەرانــە بــوە لــە 

نێــوان هــەر دوو ڕەگــەزدا، لــە پــاڵ گەشــەکردىن ڕێزگرتنــى 

هاوبەرانبــەر لــە جیهانــدا لەگــەڵ خۆبەڕێوەبــەرى بــە بــێ 

دەوڵــەت و هەنگاونــان بــۆ بەدەســتهێناىن مــاىف چارەنووس 

ــەاڵتە  ــە دژى دەس ــان ل ــتەوخۆ و تێکۆش ــراىت ڕاس و دیموک

ــە دژى  ــدە ل ــە تون ــرش و پەالماردان ــەم هێ ــەکان. ئ دیینیی

ــان،  ــەکاىن هەمووم ــوا و ئاوات ــۆ ســەر هی ــورد، هێرشــە ب ک

ــەوە  ــە سەرتاســەرى جیهان ــە ل ــان دەکات، بۆی ــە تووڕەم ک

کۆمەڵێک بیرمەند و ئەکادیمیستى جیهانى نیگەرانیى خۆیان لە بەرانبەر هەڵوێستى زلهێزە 
بۆ  هەڵکردوە  تورکیا  هێرشەى  ئەو  بۆ  سەوزیان  گڵۆپى  کە  دەربڕیوە،  نێودەوڵەتییەکان 
کۆمەڵکوژکردنى کورد و داگیرکارى لە ڕێگەى سەودا و پێکهاتنى ژێربەژێرەوە بۆ لەناوبردنى 
بۆ  ئــارام  ناوچەى  دروستکردنى  و  سووریا  باکوورى  لە  کورد  خۆبەڕێوەبەرى  ئەزموونى 

جێبەجێکردنى مەرامەکانى تورکیا و ئەردۆگان. 

,,
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ــەر  ــە س ــە ل ــش بەڵگەی ــت، ئەمەی ــێ دەکرێ ــتیوانیى ل پش

ــە  ــا و پێداگریی ــووىن ڕۆژئاڤ ــە ئەزم ــتیواىن ل ــرى و پش بەرگ

ــازە«.  ــەم ڕێب ــوون ل ــەر بەردەوامب ــە س ل

3. داریــۆ ئەزیلینــى: ئــەردۆگان دەیەوێــت 
میلــى کاتژمێــر بــۆ دواوە بگەڕێنێتــەوە.

زانــاى کۆمەڵنــاىس بــە ڕەگــەز ئیتــاىل داریــۆ ئەزیلینــى، کــە 

لــە ئەمەریــکا دەژى دەڵێــت: »لــە 9ى ترشینــى یەکەمــى 

ــوپاى  ــن س ــاوەىن دوەم گەورەتری ــە خ ــا، ک 2019وە تورکی

بــە هاوکاریــى  ناتۆیــە، شــەڕ لەگــەڵ ڕۆژئاڤــا دەکات 

ــالمییەکان.  ــزە ئیس ــش و هێ ــدە و داع ــداراىن ئەلقاعی چەک

ئامانجــى لــە داگیرکــردىن زەوى، کۆمەڵکــوژى و پاکتاوکــردىن 

و  ئێزدییــەکان  مەســیحییەکان،  رسیانــەکان،  کــورد، 

ــزەکاىن  ــان. هێ ــە خاکــى خۆی ــە ل ــەکان و دەرکردنیان عەرەب

ســووریاى دیموکــراىت )هەســەدە(، کــە بــە ســەرکردایەتیى 

کــورد لــە ڕەگــەزە ئیتنییــەکان دروســت بــوە بە شــێوەیەکى 

ــەرەکاىن شــەڕدا  ــە ب ــرد و ل ــاو ب ــە ن ــەواوەىت داعشــیان ل ت

11000 شــەهیدیان بەخــىش«. 

ڕۆژئاڤــا  »لــە  کردوەتــەوە:  ڕووىن  زیاتــر  ئەزیلینــى 

ئەزموونێــک بــۆ ژیانکــردن دروســت بــوە، کــە لــە زۆرێــک 

ــتمى  ــا سیس ــوە، هەروەه ــن پێکهات ــەوە و دیی ــن و نەت ئی

ــە ســەر بنەمــاى دیموکــراىت و یەکســاىن  خۆبەڕێوەبــەرى ل

لــە نێــوان هــەر دوو ڕەگــەز دامــەزراوە. تورکیــا و هێزەکاىن 

ســەر بــە تورکیــا نوێنەرایەتیــى شــەڕ، ســڕینەوەى بەرانبەر، 

پاکتاوکــردن، ڕەقلێبوونــەوە، دەمارگیــرى و دەســەاڵتخوازى 

میلــەکاىن  دەیەوێــت  ئــەردۆگان  ئیمــڕۆ  دەکــەن. 

کاتژمێــر بــۆ دواوە بگێڕێتــەوە. تورکیــا خەونــەکاىن بــۆ 

ئەو بیرمەندە جیهانییانەى داکۆکى لە مافى کورد دەکەن لە سووریا
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دروســتکردنەوەى ئیمپراتۆریــەىت عوســامىن ناشــارێتەوە، 

لــە کاتێکــدا لــە تــەواوى ڕۆژئاڤــا بڕیــارى چارەنــووىس 

ناوچەکــە دەدرێــت، ئەگــەر ئــەم هاوپەیامنێتییــە لــە 

ــوەى  ــەوا پێ ــت، ئ ــا ســەرکەوتوو بێ ــە ڕۆژئاڤ ــدا ل پالنەکانی

ســنووردار نابێــت. پێویســتە ئێمــە لــە دژى ئــەم شــەڕەى 

ڕۆژئاڤــا و هەمــوو شــوێنێکى تــر بوەســتین، چونکــە ئەمــە 

پرســێکى مرۆڤایەتییــە«. 

ــوردەکان  ــەردۆگان ک ــردن: ئ ــت یۆنگ 4. یۆس
بــە مەترســى بــۆ ســەر خــۆى دەزانێــت.

یۆســت یۆنگــردن، زانــاى کۆمەڵناىس لە زانکــۆى )فاگنینگن(

ى هۆڵەنــدى پێــی وایــە: »ئــەو هــزرە سیاســییەى لــە 

ــی کــوردەکان  ــە سیســتمى خۆبەڕێوەبەری ــە ب ــا هەی تورکی

ــوو وەک  ــووریا، بەڵک ــنوورى س ــەر س ــە س ــت ل ڕازى نابێ

مەترســییەکى ژیاریــی و )تیــرۆر( پێناســەى دەکات. تورکیــا 

لــە ڕێگــەى  هێرشــکردنەوە دەیەوێــت دەوڵەتێکــى بەهێــز 

ــت«.  ــە ناوچەکــەدا دامبەزرێنێ ل

کــوردەکان  ویســتەرهایم:  کاریــان   .5
پاکتاوکــردن  مەترســیى  ڕووبــەڕووى 

. ە و تــە نە و بو
یەکێتیــى  لــە  تورکیــا  لیژنــەى هاواڵتیبــووىن  ســەرۆکى 

ــى  ــن(ى نەرویج ــۆى )بێرگ ــە زانک ــۆر ل ــا پرۆفیس ئەورووپ

ــت:  ــەوە دەڵێ ــەم بارەی ــان ویســتەرهایم ل پرۆفیســۆر کاری

»ڕاســتە کــە لــە مــاوەى کەمــى ڕابــردوودا کــوردەکان، کــە 

بوونەتــە مانشــێتى هەواڵــەکان، ڕووبــەڕووى مەترســیى 

ــرەوە  ــە الیەکــى ت ــەوە. ل ــردن بوونەت پاکتاوکــردن و لەناوب

چاالکــی  و  کار  جیهــان  جەمســەرى  چــوار  هــەر  لــە 

دەردەبــڕن«.  ســتەمکارییەکەى  و  ئەمەریــکا  دژى  لــە 

ویســتەرهایم دەشــڵێت: »بانگەشــەى کــوردەکان دەکەیــن، 

ــەردەوام  ــەوە و ب ــگەز نەبن ــان پاش ــازى خۆی ــە ڕێب ــە ل ک

بــن لــە پێنــاو خۆیــان و ئێمەیــش، بەڵکــوو ئێمەیــش 

وەکــو دۆســتى ئێــوە لــە دەرەوەى نیشــتامن هەمــوو 

ــاو  ــە پێن ــەوە ل ــى دەکەین ــییەکان تاق ــارە دیپلۆماس ڕێگەچ

ئێــوە  وەک  ئێمــە  لەوانەشــە  لێتــان،  پشــتگیریکردن 

ــە ئێمــە  ــن ک ــەاڵم بزان ــەوە، ب ــەىت ببین ــەڕووى دڕندای ڕووب

ــان«.  ــە کار و چاالکییەکامن ــتین ب ــوە دەوەس ــاىن ئێ شانبەش

6. ئۆلى مادەر: ئەمەریکا ڕووســیا پشــتیوانیى 
داگیرکاریــی تورکیا دەکەن. 

زانــاى کۆمەڵنــاىس ئــۆىل مــادەر لــە زانکــۆى )بــازل(ى 

ــۆ  ــا ب ــارى تورکی ــە دژى پەالم ــن ل ــە: »م ــی وای ســویرسا پێ

ســەر باکــوور و خۆرهــەاڵىت ســووریا ناڕەزایــەىت دەردەبــڕم. 

ــن،  ــێ دەهێڵ ــان ج ــتامىن خۆی ــەس نیش ــەزار ک ــەدان ه س

لەوانــە دەیــان هەزاریــان کــوردن. من بــە سەرســووڕمانەوە 

ســەیرى پشــتگیرییەکاىن ئەمەریــکا و ڕووســیا دەکــەم، 

کــە بازدانــە بــە ســەر یاســاى نێودەوڵەتیــدا، لەبــەر ئــەوە 

ــەوە  ــەوە یەکگرتوەکان ــەن نەت ــە الی هەڵوێســتێکى ڕوون ل

ــت«.               پێویســتە نیشــان بدرێ

سەرچاوە: 
 )ANHA( پێگەى
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لە  دەکرێت  دیموکراسى  ئەزموونى  لە  باس  کاتێک 
چەند  ڕاستەوخۆ  ئەفەریقا،  ب��اش��وورى  وەک  واڵتێکى 
پرسیارێک لە بارەى ڕادەى سەرکەوتنى ئەو ئەزموونە 
واڵتێکى  لە  گ��ەورەی��ە،  گۆڕانکارییە  ئ��ەو  چۆنیەتیى  و 
داگیرکارەوە بۆ سەربەخۆیى دێنە ئاراوە، چونکە دوای 
ئەویش  پێش  و  ڕەگ��ەزى  جیاکاریى  لە  دەیەیەک  چەند 
دەیەى کۆڵۆنیالیزمى، جوهانسبرگ توانیى ڕێگەیەکى درێژ 
ببڕێت، دوا جار پێگەیەکى شاییستە بۆ خۆى فەراهەم بکات 
لە شەمەندەفەرى بەرەوپێشەوەچوونى مرۆیى، هەروەها 
بتوانێت لە سەرووى واڵتانى کیشوەرە ڕەشەکە بێت لە 
ڕووى ئابوورییەوە. جیهان و دامەزراوە دارایییەکان بە 
باشوورى  ئابوورییەى  پێشکەوتنە  بەو  گشتى هەستیان 
ئەفەریقا کرد، کاتێک سندوقى دراوى نێودەوڵەتى داواى 
بەهێز  ئابوورییەکى  خ��اوەن  ترى  واڵتانى  و  واڵتە  لەو 
دراوى  سندوقى  لە  دارایییان  بەشداریى  قەبارەى  کرد، 

نێودەوڵەتى زیاتر بکەن
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ئەزموونی هیندستان

2019

شارستانیەتی هیندی لە كۆنترین شارستانیەتە ڕەسەن 
خۆی  توانای  كە  ئاسیادا،  لە  دادەن��رێ��ت  زیندوەكان  و 
سەلماندوە لە سەر بەردەوامبوون و نوێكردنەوەی خۆی 
شارستانیەتی  ئاستەنگەكاندا.  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە 
هیندی تایبەتمەندییەكی جیاكەرەوەی هەیە وەك هەموو 
شارستانیەتە كۆنەكان، هەروەها توانای بەردەوامیدانى 
بە دابونەریتەكانی هەیە، لە هەمان كاتیشدا لەخۆگرتنی 
هاوكێشەیەكی  دروستكردنی  و  دەرەكییەكان  فاكتەرە 
نوێ. لەبەر ئەوە، وا دەردەكەوێت كە ناوچەی باشووری 
ئاسیا قەوارەیەكی شارستانی بێ هاوتا بێت كە فەرەیی 
لە  كەلتوورەكان  و  نەریت  و  ئایینەكان  و  زمانەكان  لە 
بە  سیاسی  یەكێتییەكی  كات  هیچ  ب��ەاڵم  دەگرێت،  خۆ 
نەتەوەیییەكانی  واڵتە  لە  كە  جۆرە  لەو  نەبینیوە  خۆوە 

ئەورووپادا هەن.
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ناوەڕاستى  دەکەوێتە  گەرمەسێرە،  واڵتێکى  مالیزیا 
واڵتە  ئ��ەو  جوگرافیای  ئاسیا.  خۆرهەاڵتى  ب��اش��وورى 
ب��اک��وور و هێڵى  ن��ێ��وان هێڵى ئ��اس��ۆی��ی7-1  دەک��ەوێ��ت��ە 
ستونیی 100-120 خۆرهەاڵت. دەریای چینى باشوور 
هەرێمى سەباح و سرداق لە یەکترى جیا دەکاتەوە هەتا 
لە سێ  مالیزیا  بورینۆ.  دوورگەى  خۆرئاواى  باکوورى 
هەرێمى فیدڕاڵى و سیانزە هەرێمى تر پێک دێت- تێکڕاى 

ڕووبەرى ئەو واڵتە نزیکەى 329758 کم2.
مالیزیا دواى ئەوەى لە الیەن یابانەوە داگیر کرا، تا 
ساڵى 1942 لە ژێر دەسەاڵتى داگیرکارى ئەو واڵتەدا 
ب���وو، دوات��ری��ش ت��ا س��اڵ��ى 1967 ل��ە ژێ��ر دەس��ەاڵت��ى 
 1957 ساڵى  لە  پاشان  مایەوە،  بەریتانیا  داگیرکارى 
و  سەنگافوورە  بهێنێت،  دەست  بە  سەربەخۆیی  توانیى 
سەباح و سەرداق تا ساڵى 1963 پێکەوە لە ناو یەکێتیی 
فیدڕاڵى مالیزیادا بوون. سەنگافوورە لە ساڵى 1963دا 

لە مالیزیا جیابوەوە و سەربەخۆیی بە دەست هێنا.
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س���ەب���ارەت ب��ە ڕۆڵ���ی س���ەرك���ردە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان و هێزە 
لە  كە  دەبینرێت  ئەندەنووسیا،  سیاسیی  ژیانی  لە  چەكدارەكان 
سایەی بوونی ژمارەیەكی زۆر لە حیزبە سیاسییەكان لەو واڵتەدا، 
دەكرێت  بەاڵم  نییە،  سیاسییان  حیزبێكی  هیچ  چەكدارەكان  هێزە 
سەركردە سەربازییەكان ببنە ئەندامی هەر حیزبێكی سیاسی، بەاڵم 
بە مەرجی وازهێنانیان لە كار و پۆستەكانیان لە هێزە چەكدارەكان. 
گەلی ئەندەنووسیا سەركەوتنی بە دەست هێنا لە هەڵوەشاندنەوەی 
ئەو ڕۆڵە دوو جەمسەرییەی هێزە چەكدارەكان، كە لە دەستووردا 
لە ژێر ڕكێفی سوپادا  جێگیر كرابوو. هەروەها هێزەكانی پۆلیس 
چەكدارەكان  هێزە  هەرێمیی  ق��ەوارەی  نەتوانرا  ب��ەاڵم  نەمانەوە، 
بكرێت،  سنوردار  ئابوورییەكانی  چاالكییە  یان  هەڵبوەشێنرێتەوە، 
كە  دەك���ردن،  دابین  بۆ  بودجەیەی  ئ��ەو  ئ��ەوەن��دەی  دوو  چونكە 
پاشكۆیەتیی  ه��ەروەه��ا  ك��ردوە،  تەرخان  سوپای  بۆ  حكوومەت 

دامودەزگاكانی هەواڵگری بۆ هێزە چەكدارەكان بەردەوام بوو.

ئەزموونی ئەندەنووسیا

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم
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ئ��ەم��ەری��ك��ای  ك��ی��ش��وەری  دەوڵ���ەت���ەی  ئ���ەو  چیللی 
كۆلۆنیالیزمی  الیەن  لە  داگیركردنی  پێش  لە  كە  التین، 
)ئەنیكا(ی  ئیمپراتۆریەتی  لە  ب��وو  بەشێك  ئیسپانیاوە 
داگیری   1540 ساڵی  لە  ئیسپانیا  ئەمەریكیی.  هیندی 
كرد و تا ساڵی 1818 هەر وەك كۆڵۆنییەكی ئیسپانی 
مایەوە، ئەوەیش لە كاتێكدا دامەزراندنی كۆماری چیللی 
لەگەڵ هەر  1836دا دوو شەڕی  لە ساڵی  ڕاگەیەنرا و 
چەند  و  هەڵگیرساند  پۆلیڤیا  و  پیرۆ  دراوسێكەی  دوو 
ساڵێك شەڕ لە نێوانیاندا درێژەی كێشا. چیللی دەوڵەتێكی 
كەناریی كیشوەرییە، ئەمەیش لەبەر ئەوەیە كە خاكەكەی 
خ��ۆرئ��اوای  ك��ەوت��وەت��ە  و  الكێشەیەكدایە  ش��ێ��وەی  ل��ە 
دەگاتە  چیللی  ڕووب��ەری  التین.  ئەمەریكای  كیشوەری 
756,626 كیلۆمەتر چوارگۆشە و پایتەختەكەی شاری 
سانتیاگۆیە )سانت یەعقووب(، شارە گرینگەكانی بریتیین 

لە: ڤلپاریسۆ، ئەنتۆفاگستا، ڤاڵدیڤیا و كۆنسپسیۆن. 
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لە سایەی بارودۆخێكی سیاسی و ئابووریی دژوار و 
شێواودا، ژەنراڵ )پارك چۆنگ هی(، سەرۆکى پێشووترى 
سەربازییەوە  كودەتایەكی  ڕێگەی  لە  باشوور  کۆریاى 
1961دا گەیشتە سەر كورسیی دەسەاڵت و تا  لە ساڵی 
بە  زۆری  گرنگیی  و  مایەوە  دەسەاڵت  لە   1979 ساڵی 
دەست  بە  كۆریا  كاتێكدا  لە  دا،  ئابووری  گەشەسەندنی 
كەمبوونەوەیەكی  و  پاشەكەوتكردن  ڕێژەی  كەمیی 
دەینااڵند،  دەرەكییەكانەوە  یارمەتییە  قەبارەی  گەورەی 
بۆ  حكوومیی  بانكێكی  چەند  )پارك(  هۆیەشەوە  بەو 
دامەزراند و  ئاستەنگانە  و  ئەو كێشە  بەرەنگاربوونەوەی 
بانكە تایبەتییەكانیشی خۆماڵی كرد بە مەبەستی زاڵبوون 
پێویستی  پێی  بە  ئاڕاستەكردنیان  و  قەرزەكان  سەر  بە 
كۆریای  نوێی  سەرۆكی  كۆریا.  گەشەپێدانی  پالنەكانی 
بۆ  گۆڕی  ئابووریی  گەشەپێدانی  ستراتیژیەتى  باشوور 
بەرەو  ئاڕاستەكراو  ئابووریی  بە  پشتبەستن  ستراتیژیی 

هەناردەكردنى بەرهەمە نیشتیمانییەکان بۆ دەرەوە.

ئەزموونی كۆریای باشوور

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم
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كاروباری ئەڵمانیا لە دوای كۆتاییهاتنی جەنگی دوەمی 
جیهان، بەخاوی بەرەوپێش دەچوو، چونكە تێكڕای بێكاری 
هەروەها   ،11.4% ڕێ��ژەی  گەییشتە  1950دا  ساڵی  لە 
كااڵ  نرخی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  ه��ۆی  ب��وە  كۆریایش  جەنگی 
حاڵەتێكی  لە  خەرجییەكانیش  ت��ەرازووی  سەرەكییەكان، 
و  ئ��ێ��ره��ارد  ل��ۆدوی��ج  ب���ەاڵم  ب���وو،  كورتهێناندا  گ����ەورەی 
پەیڕەوكردنی  لە  بوون  ب��ەردەوام  حكوومەت  حیزبەكانی 
پ��ان��ی داڕێ����ژراو و پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن ل��ە ڕێ��چ��ك��ەك��ەی، لە 
ئ��ام��اژەك��ان��ی سەركەوتن  1951ی��ش��دا  س��ەرەت��ای س��اڵ��ی 
دروست  هەناردەكردندا  لە  زیادەیەك  چونكە  دەركەوتن، 
بوو، لە ساڵی 1952یشدا خواستی بەهێزی دەرەكی ڕوو 
لە هەڵكشان لە سەر كااڵ ئەڵمانییەكان یارمەتیدەر بوو بۆ 
ئەوەی زیادەیەكی گەورە لە تەرازووی بازرگانیدا دروست 
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ب���ەڕازی���ل ی��ەك��ێ��ك��ە ل��ە گ���ەورەت���ری���ن ه��ێ��زەك��ان لە 
ئەو  پێی  بە  ئەوەیش  باشوور،  ئەمەریكای  كیشوەری 
ناجێگیرە  ڕەوشە  ئەو  تێپەڕاندنی  لەو  هەیبوو  توانایەی 
سیاسییەی لەو واڵتەدا هەبوو لە كۆتایییەكانی سەردەمی 
و   1985 لە ساڵی  دەسەاڵتی سەربازیدا  فەرمانڕەوایی 
تایبەت  بە  ڕاب���ردوودا،  س��ەدەی  نەوەدەكانی  سەرەتای 
لە دوای ئەوەی )فیرناندۆ كاردوسۆ( لە ساڵی 1994دا 
پۆستی سەرۆكی بەڕازیلی گرتە دەست، لەو كاتەیشەوە 
بەڕازیل دەستی كرد بە پەیڕەوكردنی سیاسەتێكی نوێ 
لە سەر ئاستی ناوخۆیی و دەرەكی، كە تێیدا پشتیوانیی 
دەكرد،  ئابووریی  و  سیاسی  چاكسازیی  ئەنجامدانی  لە 
ئ��ەوەی��ش ل��ە س���ەر ب��ن��ەم��ای پ��ت��ەوك��ردن��ی ك���ران���ەوە و 
سەروەرێتیی میكانیزمەكانی بازاڕی ئازاد و بەهێزكردنی 
پێگەی واڵتەكە لە سەر ئاستی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە 

گشتی و واڵتانی كیشوەری ئەمریكای التین بە تایبەتی.

ئەزموونی بەرازیل

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم
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ئیماراتى  میرنشینى  واڵت��ى  لە  فیدراڵی  ئەزموونى 
هەستانەوەى  ڕووخسارەكانى  كە  یەكگرتوو،  عەرەبیی 
نهیان  ال  سلطان  بن  زای��د  دەستى شێخ  س��ەر  لە  نوێى 
دەستى پێ كرد دەبینین ئەو لە ماوەی چەند دەیەیەكى 
كەمدا دەسەكەوتى هەرە مەزنى بە دەست هێنا لە سەر 
و  كۆمەاڵیەتی  و  ئ��اب��ووری  و  سیاسی  ئاستە  ه��ەم��وو 
میرنشینی  گەلى  كە  ك��ردوە  وای  ئەمەیش  مرۆیییەكان، 
هەبێت  یەكەمى  پلەى  عەرەبی  واڵتانى  ئاستى  سەر  لە 
و لە سەر ئاستى جیهانییش بە پلەى سیانزەیەمین بێت 
ڕاپرسی  پێى  بە  ئەمەیش  خۆشگوزەرانییەوە  ڕووى  لە 
دەی��ەى  چ��وار  میانەى  لە  میرنشین  »ف��ۆری��س«.  ت��ۆڕى 
بوو  فیدراڵییەكەیدا سەركەوتوو  ئەزموونە  لە  ڕابردوودا 
هەتا بوە قەوارەیەكى پتەو و توند و یاخی لە پەرتبوون. 
فیدراڵی میرنشینی  نیشتمانیى  ئەنجوومەنى  دامەزراندنى 
و  بەهێز  فیدراڵییەتێكى  بونیادنانى  لە  بوو  یارمەتیدەر 
سەركەوتن لە داڕشتنى ناسنامەیەكى نیشتمانیى بەهێزدا.
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سەرکردایەتیى  بە  پاکستان  لە  س��ەرب��ازى  ک��ودەت��ای 
ژەنەڕاڵ پەروێز موشەڕەف لە 12�ی تشرینى یەکەمى ساڵى 
ئەزموونى  بە  هێنرا  کۆتایى  بەمەیش  درا،  ئەنجام   1999
دەبەست.  ئ��ازاد  هەڵبژاردنى  بە  پشتى  کە  دیموکراسى، 
لە ژیانى  دوا جار باسوخواسى زەرووریەتى ڕۆڵى سوپا 
ئەو  چەند  هەر  ئاراوە،  هێنایەوە  پاکستانییەکانى  سیاسیى 
نێوان  ملمالنێکانى  لە  سوپاى  کاریگەریى  ڕۆڵ��ى  قۆناغە 
هەر سێ دەسەاڵتەکە بە خۆیەوە بینى، کەچى هەژموونى 
مەدەنیى سەرۆک وەزیران بە سەر کاروبارى دامەزراوەى 
سەربازى، جێگەى ڕەزامەندیى فەرماندەکانى سوپا نەبوو، 
چونکە سەرکردایەتیى سەربازى بە شێوەیەکى ڕاستەوخۆ 
و ناڕاستەوخۆ پشتى بە مێژوە سیاسییە دوورودرێژەکەى 
ئەمەیش  ه��ەر  واڵت،  فەرمانڕەوایەتیکردنى  لە  دەبەست 
لە ژێر ڕۆشنایى  هاتنەوەى سوپا  بوو وای کرد دووبارە 
کێشە زۆرەکانى واڵت بە دەستییەوە دەینااڵند هەر دواى 

ئەزموونی پاکستانسەربەخۆیى بوون، ببێتە شتێکى ئاسایى.

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم
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