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 ڤبیرۆسی کۆرۆًب کۆتبییهبتٌی دوایجیهبى لە

 

 ًىوسیٌی: یۆڤبڵ ًىح هەراری

 وەرگێڕاًی لە ئیٌگلیزییەوە: هیىا فبیەق

 

سباڵًی ئەم زریبًە تێذەپەڕێت، بەاڵم ئەو هەڵبژارداًەی کە لەبەردەهوبًذایە ژیبًوبى بۆ 
 .داهبتىو دەگۆڕێت

 

ئێستب هرۆڤبیەتی ڕووبەڕووی قەیراًێکی جیهبًی بۆتەوە، پێذەچێت ئەهەش بۆ ًەوەی ئێوە 
گەورەتریي قەیراى بێت. بڕیبرەکبًی خەڵک و حکىهەت لە چەًذ هەفتەی داهبتىودا ڕەًگە 

هی فۆرهی چەًذ سبڵی داهبتىوی جیهبًوبى بۆ دروست بکبت. ئەوەش بەتەًهب فۆرهی سیستە
کەرتی تەًذروستی ًبگرێتەوە، بەڵکى فۆرهی ئببىوری و سیبسەت و کەلتىریطوبى بۆ دیبری 
دەکبت. دەبێت زۆر بە پەلەو یەکالکەراًەوە کبربکەیي. واش پێىیست دەکبت کە حسببی 
دەرًجبهی هەودای دووری ئەم ئبکطٌەهبى بکەیي. کبتێک لەًێىاى ئبڵتەرًبتیڤەکبًذا 

ژێریي، ببضتر وایە بەتەًهب پرسیبری ئەوە لەخۆهبى ًەکەیي کە دەهبًەوێت یەکێکیبى هەڵب
ئبیب چۆى بەسەر ئەم هەرەضەیەی ئێستبدا سەردەکەویي، بەڵکى لەهەهبًکبتذا پرسیبری 
ئەوەش لە خۆهبًبکەیي کە ئبیب ئێوە لە داهبتىودا لە چ دًیبیەکذا دەژیي ئەو کبتەی ئەم 

ەڕێت، هرۆڤبیەتی ڕزگبری دەبێت و زۆرێکیطوبى زریبًەهبى تێپەڕاًذ. بەڵێ، ئەم زریبًە تێذەپ
 .لە ژیبًذا دەهێٌێتەوە، بەاڵم ئێوە ئەو کبتە لە دًیبیەکی جیبوازدا دەژیي

 

زۆرێک لەو ڕێىضىێٌە فریبگىزارییە هەودا کىرت و کبتیبًە دەبٌە هەهیطەیی لە ژیبًوبًذا. 
ژوو خێراتر دەکبت. ئەو ئەهە سروضتی حبڵەتە فریبگىزارییەکبًە. ئب ئەهەضە کە ڕەوڕەوەی هێ

بڕیبراًەی کە گفتىگۆکردى لەسەری لە کبتە ئبسبییەکبًذا سباڵًێکی دەخبیبًذ، ئێستب بە 
چەًذ کبژێرێک تێپەردەبێت. هەهىو تەکٌەلۆژیب ًب کبهڵەکبى و تەًبًەت هەترسیذارکبًیص 
خراوًەتە ئیطەوە، لەبەر ئەوەی هەترسییەکبًی ئەوەی کە هیچ ضتێک ًەکرێت گەلێک 
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ورەیە. هەهىو دەوڵەتەکبى بە ضێىەیەکی فراواى بىوًەتە بەرازی تبقیکردًەوەی ئەزهىوًە گە
کۆهەاڵیەتییەکبى. ببضە چی روودەدات ئەگەر هەهىو کەسێک لە هبڵەوە ئیطەکبًی خۆی 
بکبت و تەًهب لە دوورەوە لە پەیىەًذی کردًذابي لەگەڵ یەکتریذا؟ ئەی چی روودەدات ئەگەر 

ببخبًەکبى و زاًکۆکبى بە ئۆًالیي ئەًجبم بذرێت؟ لەکبتی ئبسبیذا، ًە سەرجەم خىێٌذًی قىت
حکىهەت، ًە کۆهپبًیبکبى و بۆردە فێرکبرییەکبى رەزاهەًذی لەسەر ئەم جۆرە ئەزهىوًە 

 .دەرًببڕى. بەاڵم ئەم کبتبًەی ئێستب هیچ ئبسبیی ًیي

 

هەڵبژاردەدایي. هەڵبژاردەی یەکەم ئێوە ئب لەم سبتەوەختە قەیراًبوییەدا، لەبەردەم دوو 
لەًێىاى چبودێریکردًێکی تۆتبلیتبریی و دەسەاڵتی هبووالتی دایە. هەڵبژاردەی دووهەهیص 

 .لە ًێىاى خۆگۆضەگیرکردًێکی ًەتەوەیبًەو هبوکبریکردًی ًێى دەوڵەتییذایە

 

 چبودێریکردى لەژێر پێستەوە

 

ىو هبوواڵتیبى بچٌە ژێرببری ئەو ڕێسبو بۆئەوەی چیتر ئەم پەتبیە بىەستێٌیي، پێىیستە هەه
یبسبیبًەی کە داًراوە. دوو ڕێگبی سەرەکیوبى لەبەردەهذایە تبوەکى ئەهە بە ئەًجبم 
بگەێٌیي. ڕێگبیەکیبى ئەوەیە حکىهەت چبودێری خەڵک بکبت و سزای ئەو کەسبًە بذات کە 

ووی هرۆڤبیەتیذا، پێچەواًەی یبسب و ڕێسبکبى دەجىڵێٌەوە. ئەهرۆ بۆ یەکەهیي جبر لە هێژ
بەهۆی تەکٌەلۆجیبوە دەتىاًرێت لە هەهىو سبتەوەختێکذا هەهىو کەسێک چبودێری بکرێت. 

هلیۆى  ۲٤٤سەعبت چبودێری  ۲٤تىاًبی ئەوەی ًەبىوە رۆژی  KGBپەًجب سبڵێک لەهەوبەر، 
سۆڤێتی بکبت. تەًبًەت بەخەویص ئەوەیبى ًەدەبیٌی دوایی چۆى ئەو هەهىو زاًیبرییە 

پطتی بە سیخىرەکبًی خۆی بەستبىو بۆ  KGB .یە بە ضێىەیەکی کبرا ضیبکەًەوەکۆکراوە
ضیکبرکردًی ئەو زاًیبریبًە، هەروەهب تىاًبی ئەوەضی ًەبىوە بۆ هەر هبووالتییەک 
سیخىڕێک دابٌێ تب چبودێری بکبت. بەاڵم ئەهرۆ حکىهەتەکبى دەتىاًي پطت ببەستي بەو 

ی کە لە ئێستبدا هەیە لەبری بەکبرهێٌبًی گۆضت و سبًسۆرکردًە ببو و تىاًب خىاریزهیبًە
 .خىێٌی تبرهبییئبسب

 

حکىهەتەکبى بۆ ضەڕکردى لە دژی پەتبی ڤبیرۆسی کۆرۆًب، زۆرێک لە ئبهرازی چبودێریکردًی 
هۆدێرًیبى خستۆتەگەڕ. دیبرتریٌیطبى کەیسی وواڵتی چیٌە. ئەویص لە ڕێگەی ئەو 
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زیرەکەکبًی خەڵک دەکرێت، یبى بەهۆی ئەو چبودێریکردًە ووردەی کە لەسەر هۆببیلە 
هەروەهب سەپبًذًی  سەدەهب هلیۆى کبهێرایەی کە رووخسبری هرۆڤەکبى دەًبسێتەوە،

پطکٌیٌی گطتی بەسەر خەڵکذاو ًبچبرکردًیبى تب پلەی گەرهی خۆیبى وەربگرى، پبضبى بە 
ەتی چیي ڕاپۆرتێک دۆخی تەًذروستی خۆیبى بٌێرى بۆ الیەًە پەیىەًذیذارەکبى. حکىه

بەتەًهب و بەخێرایی دەستٌیطبًی ئەو کەسبًە ًبکبت کە هەڵگری ڤبیرۆسی کۆرۆًبى، بەڵکى 
تەًبًەت چبودێری جىڵەکبًیبى دەکبت تب بزاًێت لەگەڵ کێ بەرکەوتٌیبى هەبىوە. زۆرێک لە 
ئەپڵیکەیطٌەکبًی هۆببیل هبوواڵتیبًی لەو کەسبًەی بىوًەتە هەڵگری ڤبیرۆسەکە و ًەخۆش 

 .ئبگبدار کردۆتەوە کەوتىى،

 

ئەم جۆرە تەکٌەلۆژیبیبًە بەتەًهب لەسٌىوری رۆژهەاڵتی ئبسیبدا ًییە. سەرۆک وەزیراًی 
ئیسرائیل بٌیبهیي ًەتەًیبهۆ، ئەوەًذە ًببێت کە ڕێگەی بە دەزگبی ئبسبیطی ئیسرائیلیذا 

لە تببتىاًي چبودێری ئەو کەسبًە بکەى کە بە ڤبیرۆسی کۆرۆًب ًەخۆش کەوتىى کە خۆی 
بٌەڕەتذا یبسبی ڕووبەڕوو بىوًەوەی تێرۆر بىو، لەکبتێکذا ئەو لیژًە پەرلەهبًییەی کە 
لێپرسراو بىو لەم کەیسە ئەم ضێىازی چبودێریکردًەی رەت کردبۆوە، بەاڵم ًەتەًیبهۆ لەژێر 

 .ًبوی" حبلەتی لەًبکبو" دا خستە بىاری جێبەجێکردًەوە

 

ضتێکی تبزەی تیب ًییە. لەم چەًذ سبڵەی  رەًگە ئێستب تۆ بڵێیت ئیٌجب خۆ ئەهە هیچ
پێطىودا حکىهەتەکبى و کۆهپبًیبکبى پێطکەووتىتریي تەکٌۆلۆژیبیبى بۆ ضىێي کەوتي و 

 .چبودێریکردى و یبریپێکردًی خەڵک خستە گەڕ

ئەگەر ئێوە ئبگبداری ئەم حبڵەتە ًەبیي، ئەوا ئەم پەتبیە دەبێتە خبڵی وەرچەرخبًذًێکی 
ێریکردًذا. ئەهەش ًەک تەًهب لەبەرئەوەی هەوڵبذرێت کە گرًگ لە هێژووی چبود

باڵوەپێکردًی ئبهرازەکبًی چبودێریکردى بە ضێىەیەکی بەرفراواى ئبسبیی بکرێتەوە لەو 
وواڵتبًەی کە تب ئەم سبتەوەختە رەتی دەکەًەوە، بەڵکى زۆر لەوە زیبترە، چىًکە دەبێتە 

سەر پێستەوە بۆ چبودێریکردًی ژێر هۆی گۆراًکبرییەکی دراهبتیکی لە چبودێری کردًی 
 .پێست

هەتبوەکى ئەم سبتەوەختە، کبتێک کە پەًجەت دەخەیتە سەر ضبضەی هۆببیلە زیرەکەکەت و 
کلیک لەسەر لیٌکێک دەکەیت، حکىهەت دەیەوێت بە تەواوی بزاًێت پەًجەت لەسەر چ 

گۆراًکبری ضتێک کلیک کردوە، بەاڵم لە گەڵ ڤبیرۆسی کۆرۆًب سەرًجذاى لەسەر ضتەکبى 
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بەسەردا دێت. ئێستب حکىهەت دەیەوێت بزاًێت پلەی گەرهی پەًجەت وفطبری خىێٌت لەژێر 
 .پێستەوە چەًذە

 

 

 

 

 حەڵىای ئێوێرجٌسی

 

یەکێک لەو کێطبًەی لە کبتی ئیطکردًوبًذا ڕووبەڕوی دەبیٌەوە ئەوەیە کە کەس لە ئێوە بە 
ًی داهبتىو چی لەگەڵ خۆیذا تەواوەتی ًبزاًێت چۆى چبودێری دەکرێیي، هەروەهب سباڵ

 .دەهێٌێت

سبڵ  ۱٤تەکٌۆلۆژیبی چبودێریکردى بە خێراییەکی ترسٌبک لە گەضەسەًذًذایە، ئەوەی کە 
لەهەوبەر خەیبڵی زاًستی بىو، ئەهڕۆ دەبێتە هەواڵێکی کۆى. وەک ئەزهىوًێکی فکری، بیر 

و هبوواڵتیەکبًی خۆی لەوە بکەرەوە کە حکىهەتێکی گریوبًکراو هەبێت، داوای ئەوە لە هەهى
بکبت هەریەکەو ببزًێک بکبتە دەستی تبوەکى چبودێری پلەی گەرهی لەضیبى بکبت و 

کبژێردا چەًذ جبر ترپەی دڵیبى لێذەدات. ئەًجبهی ئەم زاًیبریبًەش  ۲٤بطزاًێت رۆژاًە لە 
کۆدەکرێتەوە و پبضبى هەڵذەگیرێت، ئیٌجب بەهۆی حکىهەتێکی خىاریزهییەوە ضیکبری 

ێت. ئەم خىاریزهییەتەش دەتىاًێت تەًبًەت پێص تۆ درک بەوەبکبت تۆ ًەخۆضی، بۆدەکر
هەروەهب دەضزاًێت لە کىێ بىویت و لەگەڵ کێطذا بىویت. ئببەم ضێىەیە دەتىاًرێت ڕێگبی 
تىوش بىوى بەضێىەیەکی بەرچبو کىرت بکرێتەوە، تەًبًەت بەتەواوی لەیەکیبى داببڕێت. 

ەوەی هەیە لەهبوەی چەًذ رۆژێکی کەهذا کبریگەری ئەو ئبئەم جۆرە سیستوبًە تىاًبی ئ
 پەتبیە بىەستێٌێت. ئەهەش ضتێکی خۆضە، واًییە؟

بێگىهبى الیەًی خراپەکەی ئەهە ئەوەیە کە ضەرعیەت بەم سیستوە تبزە و ترسٌبکەی 
چبودێریکردى دەدات. ئەگەر بزاًێت، هەر بۆ ًوىوًە، کە هي زیبتر کلیکن لەسەر لیٌکی فۆکس 

ردوە وەک لە لیٌکی سی ئێي ئێي، ئەوا دەتىاًێت ئبراستە و تێرواًیٌی سیبسی هٌت ًیىز ک
پێبڵێ، تەًبًەت رەًگە پێت بڵێ کە کبرەکتەری هي چۆًە. بەاڵم ئەگەر تۆ بتىاًیت چبودێری 
ئەوەم بکەیت کە پلەی گەرهی لەضن چەًذە، چی بەسەر فطبری خىێي و ترپەی دڵی هي دێت 
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ەک ڤیذیۆ ، ئەو کبتەش دەزاًیت چی هي دەخبتە پێکەًیي و چ لەکبتی سەیرکردًی پبرچەی
 .ضتێکیتریص دەهخبتە گریبى، چیص بەتەواوی واهلێذەکبت کە تىڕەبن

گرًگە ئەوەضت لە بیر بێت کە تىڕەبىوى، خۆضی ، بێزاربىوى و خۆضەویستی هەروەکى کۆکەو 
ەستٌیطبًی کۆکەیەک تب، دەرکەوتەی ببیۆلۆژیي. هەهبى ئەو تەکٌەلۆژیبیەی کە دەتىاًێت د

بکبت، لە هەهبى کبتذا دەتىاًێت دەستٌیطبًی پێکەًیٌەکبًیطت بکبت. ئەگەر کۆهپبًیب و 
حکىهەتەکبى دەست بکەى بە کۆکردًەوەی سەرجەم زاًیبرییە ببیۆهیترییەکبًوبى، ئەوا 
ئەواى لە خۆهبى ببضتر ئێوە دەًبسي. ئەواى بەتەًهب پێطبیٌی بە چۆًییەتی هەستکردًی 

ًبکەى، بەڵکى یبریطی پێذەکەى و دەتىاًي ئەوەضوبى پێبفرۆضي کە خۆیبى دەیبًەوێت، ئێوە 
ئیتر ئەگەر بەرهەهێک بێت یبى کەسێکی سیبسی بێت. چبودێریکردًی ببیۆهێتری وادەکبت 
ئەو زاًیبرییبًەی کە کبتی خۆی کبهبرج ئەًبلیتیک هبکی کردى، وەک ئەوەیە ضتێک بێت لە 

 .چبخی بەردیٌەوە هبتبێت

بهێٌەرەپێص چبوی خۆت کبتێک هەهىو هبواڵتیەک ئەوەی  ۲٤۳٤تۆ کۆریبی ببکىر لە سبڵی
کبژێر ببزًێکی ببیۆهیتری لە هەچەکذا بێت. ئەگەر گىێ لە  ۲٤بەسەردا دەسەپێٌي کە 

ووتبری سەرۆکی هەزى بگریت و پبضبى ببزًەکە لەکبتی ووتبرەکەدا ئبهبژەی تىرەبىوًەکبًی 
 .رۆژت تەواوبىوەتۆی تۆهبر کردبێت، ئەوا 

بێگىهبى دەتىاًیت ئەم کەیسی چبودێریکردًی ببیۆهیترییە وەک رێىضىێٌکی کبتی لە حبڵەتە 
کتىپڕو لەًبکبوەکبًذا وەربگریت و لەکبتی کۆتبیی هبتٌی حبڵەتەکذا کۆتبیی پێ بهێٌرێت. 
بەاڵم رێىضىێٌی کبتی دەبێتە خىیەکی قێزەوەى ئەگەر دوای حبلەتە لەًبکبوەکبى درێژە 
بکێطێت، بەتبیبەت لەوکبتبًەدا کە هەهیطە لە ئبسۆوە خەریکە حبڵەتێکی ًىێی کتىپڕ و 

وە دوای ضەڕی  ۱۱٤۸لەًبکبو خۆی دەردەخبت. ئیسرائیل کە وواڵتی هٌە، بۆ ًوىوًە، لە سبڵی 
سەربەخۆیی حبڵەتی لە ًبکبوی راگەیبًذوە بە بیبًىی کۆهەڵێک رێىضىێٌی کبتی هەر لە 

ەگەری و داگیرکردًی زەوییەوە، بگرە تبوەکى دروستکردًی حەڵىاش ) سبًسۆرکردًی رۆژًبه
گبڵتەت لەگەڵ ًبکەم(. دەهێکە ضەڕی سەربەخۆیی براوەتەوە، بەاڵم ئیسرائیل بەهیچ 
جۆرێک کۆتبیی بە دۆخی لەًبکبو ًبهێٌێت. ضکستیطی لە زۆرێک لە رێىضىێٌە کبتییە 

بىو کە هەرسىهێک بۆ رەتکردًەوەی  ۲٤۱۱هێٌبوە ) لە سبڵی  ۱۱٤۸لەًبکبوەکبًی سبڵی 
 (حبڵەتی لەًبکبوی حەڵىا راگەێٌذرا

تەًبًەت کبتێک کە تىوضبىوى بە ڤبیرۆسی کۆرۆًب دادەبەزێت بۆ سفر، هەًذێک لەو 
حکىهەتبًەی تیٌىوی زاًیبری خەڵکي، هەر بە بیبًىی هێرضی ضەپۆلی دووهەهی ڤبیرۆسی 
کۆرۆًبوە پێىیستیبى بە هێطتٌەوەی سیستەهی چبودێرکردًی ببیۆهیتری دەبێت، یبى بە 
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ەی ڤبیرۆسی ئیبۆال لە ًبوەراستی ئەفریقبوە، یبوەخىد بیبًىوی گەضەسەًذًی ضبًەیەکی تبز
 .بە هۆی....تێگەضتیت

لەم چەًذ سبڵەی رابردوودا ضەڕێکی گەورەو سەخت لەسەر تبیبەتوەًذێکبًوبى هەڵگیرسب. 
رەًگە قەیراًی ڤبیرۆسی کۆرۆًب ببێتە خبڵی وەرچەرخبًی ئەم جەًگە. کبتێک کە خەڵک 

ذێتی یبى تەًذروستییەوە، ئەوا عبدەتەى تەًذروستی دەکەوێتە ًێىاى بژاردەی تبیبەتوەً
 .هەڵذەبژێرێت

 

 پۆلیسی دەست ضتي

 

خەڵک خستٌە بەردەم ئەوەی کە لە ًێىاى پبراستٌی تبیبەتوەًذێتی یبى تەًذروستیەوە 
یەکێکیبى هەڵبژێرێت، لە راستیذا ئەوە بە تەواوی ڕەگی گرفتەکەیە. لەبەرئەوەی ئەوە 

ە. ئێوە دەتىاًیي لە یەککبتذا سىود لە هەردوو هەڵبژاردەکە هەڵبژاردًێکی تەواو هەڵەی
ببیٌیي. بۆ ئەوەی پبرێزگبری لە تەًذروستیوبى بکەیي و پەتبی ڤبیرۆسی کۆرۆًب بىەستێٌیي، 
دەتىاًیي تەًذروستی هەڵبژێریي بەبێ ئەوەی پێىیستوبى بە دەزگبی چبودێریکردًێکی سەر 

ە زیبتر پێىیستوبى بە هۆضیبرکردًەوەی هبواڵتیبى بە ڕژێوێکی ستەهکبراًە هەبێت، بەاڵم ئێو
هەیە. لەو چەًذ هەفتەیەی ڕابردوودا، هەًذێک هەوڵی سەرکەووتىو درا بۆ تەًگ 
پێهەڵچٌیٌی پەتبی ڤبیرۆسی کۆرۆًب لە وواڵتبًی کۆریبی ببضىر ، تبیىاى و سەًگبفىرە. ئب لەو 

ەکەًەوە، لەهەهبى کبتذا پطت کبتبًەی کە ئەم وواڵتبًە خۆیبى چەًذ ئەپلیکەضٌێک تبقی د
دەبەستي بە تبقیکردًەوەیەکی فراواى و راپۆرتی راست و دروست و هەروەهب هبوکبری وەگرتي 

 .لە تەواوی ئەو کەسبًەی کە هۆضیبرییەکی بەرزیبى لەسەر سروضتی ڤبیرۆسەکە هەیە

بەسێٌتڕالکردًی چبودێریکردى و سزاداًی قىرسی ئەو کەسبًەی کە هلکەچی ئەو ڕێ 
یطبًذەرە بەسىوداًە ًیي، ئەوە تبکە ڕێگە چبرە ًییە. کبتێک حەقیقەتە زاًستیەکبى بۆ پ

خەڵک دەخەیتە ڕوو، وەکبتێکیص خەڵک ببوەڕ بە ئەو دەستەاڵتە گطتییە دەکەى کە ئەو 
حەقیقەتبًەیبى بۆ دەسەلوێٌێت، ئەوا هبوواڵتیبى بە بێئەوەی )براگەورە( بە سەر سەریبًەوە 

بت، ئەوکبتە دەزاًي چی پێىیستە لەسەر خۆیبى کە بیکەى. خۆ هبًذاى و بیێت و سەیریبى بک
پڕ زاًیبریکردًی هبوواڵتیبى زۆر لە دەستەاڵتی پۆلیس و گەهژە کردًی خەڵک بەهێزتر و 

 .کبریگەرترە
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برواًە، هەر بۆ ًوىوًە، دەست ضتي بە سببىوى، ئەهە یەكێکە لە گەورەتریي و پێطەًگتریٌی 
بکىخبوێٌی. ئبئەم کردارە سبدەیە سباڵًە ژیبًی هلیۆًەهب خەڵک ڕزگبر کبری هرۆڤبیەتی بۆ پ

دەکبت. زاًبکبى ئەم عبدەتی دەست ضتٌەیبى لە سەدەی ًۆزدەهەهذا دۆزییەوە و بە گرًگیبى 
زاًی کە دەستەکبى دەبێت بە سببىوى بطۆردرێي. لە پێص ئەوە تەًبًەت دکتۆر و 

دو دەچىوًە ًەضتەرگەرییەکی دیکەوە، پەرستیبرەکبى کبتێک ًەضتەرگەرییەکیبى دەکر
دەستەکبًیبى ًەدەضىوضت. ئەهڕۆ بە هلیبرەهب خەڵک رۆژاًە دەستەکبًیبى دەضۆى، ئەهە 
ًەک لەبەرئەوەی ئەواى لە پۆلیسی سببىوى دەترسي، بەڵکى لەبەر ئەوەی لە حەقیقەتەکبًی 

وهە ڤبیرۆس و تێگەیطتىوى. هي کە دەستەکبًن بە سببىوى دەضۆم لەبەر ئەوەیە کە بیستى
بەکتریب هەیە، لەوەش تێگەیطتىوم کە ئەم بىوًەوەرە وورداًە هۆکبری ًەخۆضیەکبًي و 

 .دەضزاًن ئەم سببىوًە پبکیبى دەکبتەوە

بەاڵم بۆ ئەوەی بگەیٌە ئەًجبهی ئەم ئبستە لە هلەکەچی و هبوکبریکردى، پێىیستوبى 
هەبێت، بە دەستەالتی گطتی  بەهتوبًە هەیە. خەڵک پێىیستی بەوەهەیە هتوبًەی بە زاًست

هەبێت، هتوبًەی بە هیذیب هەبێت. لە سباڵًی ڕابردووەوە، سیبسییە ًب بەرپرسەکبى هەر 
بەدەستی ئەًقەست ڕۆڵیبى لە سستکردًی هتوبًە بىوى بە زاًست و دەسەاڵتی گطتی و هیذیب 
هەبىوە، ئێستبش هەهبى ئەو سیبسییە ًببەرپرسبًە دەیبًەوێت بەرەو حىکوێکی 

ەهکبراًەهبى بەرى گىایە ًبتىاًیي ببوەڕ بە دەستەاڵتی گطتی بکەیي کە کبری ڕاستوبى بۆ ست
 .بکبت

ئەوە ضتێکی ئبسبییە ًبتىاًیي ئەو هتوبًەیەی کە سباڵًێکە لەدەست چىوە بە ضەورۆژێک 
دروستی بکەیٌەوە. بەاڵم لەم کبتبًەدا هیچ ئبسبیی ًیي و لەسبتەوەختی ئەم جۆرە 

ە خێرای بیروبۆچىًەکبى گۆراًکبری بەسەردا دێت. ئەگەر سباڵًێک لەگەڵ قەیراًبًەدا زۆر ب
خىضک وبراکبًتذا لە گفتىوگۆیەکی تبڵذا بىوبیت، بەاڵم کبتێک کە حبڵەتێکی لەًبکبو ڕوتبى 
تێذەکبت، یەکسەر گەًجیٌەیەک لە هتوبًەو هبودەهی خۆی دەردەخبت و هەریەکە و پەلەیتی 

دروستکردًی ڕژێوێکی چبودێریکەر ، ئێستبش درەًگ ًییە  یبرهەتی ئەوی دیکە بذات. لەبری
بۆ بٌیبتٌبًەوەی هتوبًەی خەڵک بە زاًست، بە دەسەالتی گطتی و بە هیذیب. ئێوەش 
بەدڵٌیبییەوە دەبێت تەکٌەلۆژیبی ًىێ بەکبربهێٌیي، بەاڵم ئەم تەکٌەلۆژیبیە دەبێت 

ی لەضن بکەم و بزاًن فطبری هبوواڵتیبى سەرپطک بکبت. هي حەز دەکەم چبودێری پلەی گەره
خىێٌن چەًذە، بەاڵم ئەم زاًیبریبًە ًببێت هەهىوی بۆ بەهێز کردًی دەسەالتی حکىهەت 
بێت. ببضتروایە ئەم زاًیبریبًە وا لەهي بکبت زیبتر زاًیبرین لەسەر هەڵبژاردًی 
پێذاویستییەکبًی خۆم دەستبکەوێت، هەروەهب حکىهەتیص بتىاًێت لێپرسراویتێکبًی خۆی 

 .هەڵبگرێت بۆ ئەوەی بڕیبر لەسەر ضتەکبى بذات
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کبژێر ئبگبم لە حبڵەتی تەًذروستی خۆم  ۲٤ئەگەر هي تىاًبی ئەوەم هەبىو هەهىو رۆژێک 
بێت، ئەوا ئەوکبت دەضزاًن ًەک بەتەًهب بىوبێتن بە هەترسی بۆسەر تەًذروستی 

برە تەًذروستییە. چىاردەورەکەم، بەڵکى ئەو خىواًەش دەًبسوەوە کە هٌی گەیبًذوە بەو ب
ئەگەر هي ڕێگەی ئەوەم پێبذرایە کە ضیتەڵکبرین بکردایە بۆ ئەو ژهبرە ببوەڕپێکراواًەی 
دەرببرەی باڵو بىوًەوەی ڤبیرۆسی کۆرۆًب هەیە، ئەوا دەهتىاًی حىکوی ئەوە بذەم کە ئبیب 
حکىهەت حەقیقەتەکبًن پێذەڵێت، ئبخۆ ئبهبدەضە کە ڕێىضىێٌی گىًجبو بگرێتەبەر و 

بسەتی ڕاست بەکبر بهێٌێت بۆ ڕووبەڕوبىوًەوەی ئەم پەتبیە. ئەو کبتەی خەڵک قسە سی
لەببرەی چبودێریکردًەوە دەکەى، بیرت ًەچێ کەهەهبى ئەو تەکٌۆلۆژیبی چبودێریکردًەی 
هەیە، بەتەًهب بۆ ئەوە ًییە کە حکىهەت بتىاًێت چبودێری تبکی پێبکبت، بەڵکى 

 .ێری حکىهەت بکبتلەهەهبًکبتذا تبکیص دەتىاًێت چبود

بەم جۆرە پەتبی ڤبیرۆسی کۆرۆًب تبقیکردًەوەیەکی سەرەکییە بۆ هبوواڵتیبى. ڕۆژاًی 
داهبتىو ، هەر یەکێک لە ئێوە پێىیستە ئەوەی هەڵبژاردبێت کە هتوبًەهبى بەو زاًیبرییە 
زاًستیبًە و پبضبى پسپۆڕی ئەو دەزگب تەًذروستیبًە هەبێت یبى خۆهبى تەسلین بکەیي بە 

یۆری پیالًگێڕی و قسەی ئەوسیبسیبًەی لە پێٌبوی بەرژەوەًذی خۆیبًذا دەیکەى. ئەگەر ت
ضکستوبًهێٌب لەوەی کە بڕیبرێکی ڕاست بذەیي، ئەوا ئێوە وازهبى لە بەًرختریي بەهبی 
خۆهبى هێٌبوە کە ئبزادییە و دەگەیٌە ئەو بڕوایەی کە هیچ چبرەیەکوبى ًییەو ئەهە تبکە 

 .ی تەًذروستیوبىڕێگەیەکە بۆ پبراستٌ

 

 

 پێىیستیوبى بە پالًێکی جیهبًییە

 

دووهەم گرًگتریي هەڵبژاردە بۆ رووبەڕوًەوەهبى کە دەبێت بیکەیي لە ًێىاى دابڕاًی 
ًەتەوەیی و هبوکبری جیهبًیذایە. خىدی پەتبکە و قەیراًە ئببىورییەکبًی وەک دەرًجبهێک، 

وکبریکردًی جیهبًییەوە دەتىاًرێت هەردووکیبى دوو کێطەی جیهبًیي. تەًهب لە ڕێگەی هب
 .ئەم كێطبًە بە ضێىەیەکی کبریگەر چبرەسەر بکرێي

پێص هەهىو ضتێک، لە پێٌبوی ئەوەی بەسەر ئەم ڤبیرۆسەدا سەرکەویي، پێىیستوبى بەوەیە 
کە هەهىو جیهبى زاًیبرییەکبى لەگەڵ یەکتریذا بەضبکەى، ئەهە دەبێتە گەورەتریي 

ا. بە بىوًی ڤبیرۆسی کۆرۆًب لە چیي و ڤبیرۆسی کۆرۆًب لە دەستکەوت بەسەر ڤبیرۆسەکەد
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ئەهریکب، ئەو دوو وواڵتە ًەیبًتىاًیىە زاًیبری ئبڵىگۆڕبکەى لەسەر ئەوەی چۆى بۆ هرۆڤ 
دەگىازرێتەوە. بەاڵم چیي دەتىاًێت هەًذێک واًەی بەًرخ دەرببرەی ڤبیرۆسەکەو چۆًێتی 

ی کە دکتۆرێک لە ضبری هیالًی ئیتبلیب لە هەڵسىکەوت لەگەڵیذا فێری ئەهریکب بکبت. ئەوە
بەرەبەیبًێکذا دەیذۆزێتەوە رەًگە سەر لەئێىارەکەی لە ضبری تبراى ژیبًی خەڵکێکی زۆر 
ڕزگبر بکبت. کبتێکیص کە حکىهەتی بەریتبًیب ًبزاًێت لەًبو کۆهەڵێک ڕێکبردا کبم 

کە هبًگێک لەهەوبەر  سیبسەتەیبى پەیڕەو بکبت، دەتىاًێت ئبهۆژگبری لە کۆریبوە وەربگرێت
بەهەهبى ضێىە رووبەڕووی ئەویص بىو بۆوە. بۆ ئەوەی ئەهەش رووبذات، پێىیستوبى بە رۆحی 

 .هبوکبری جیهبًی و هتوبًە هەیە

هەهىو وواڵتبى پێىیستیبى بەوەهەیە ئبهبدەبي زاًیبرییەکبًیبى لەگەڵ یەکذا بەش بکەى و 
ەى و دەبێت هتوبًەضیبى بەو زاًیبری و زۆر لە خۆبردواًە داوای ئبهۆژگبری لەیەکتری بک

تێگەیطتٌە قىوڵە هەبێت کە وەریذەگرى. هەروەهب ئێوە پێىیستوبى بەو هەوڵە جیهبًیبًە 
هەیە کە بەرهەم و ئبهێرە پزیطکییەکبى دابەش دەکبت. بەتبیبەت پێذاویستی پطکٌیي و 

بذات لە ًبوخۆی ئبهێری هەًبسەداًی دەستکرد. لەبری ئەوەی هەهىو وواڵتێک هەوڵی ئەوە 
خۆیذا دروستی بکبت و هەرچی هەیەو ًییە بەکبریبهێٌێت ًەیوێٌێت، هبوئبهەًگییە 
جیهبًییەکبى دەتىاًێت زۆر بەخێرای و بە هەزًی ئەو پێذاویستیبًە دروست بکبت و پبضبى 
بە ضێىەیەکی عبدیالًە دابەضبکرێت و ژیبًی زۆرێکی پێ رزگبر بکرێت. هەروەک ئەوەی کە 

ى لە کبتی جەًگذا سێکتەری پیطەسبزییە سەرەکییەکبًیبى خۆهبڵی دەکرد، ئەم دەوڵەتەکب
جەًگی هرۆڤبیەتییەش دژی ڤبیرۆسی کۆرۆًب پێىیستی بە"هرۆڤذۆستی" کردًی هێڵەکبًی 
بەرهەم هێٌبى و یەکالکردًەوەی هەیە. ئببەم جۆرە ئەو وواڵتە دەوڵەهەًبًەی کە کەهتر 

اًي ئبهێرە بەهبدارەکبى بۆ وواڵتە هەژارەکبى ڕەواًە دووچبری ڤبیرۆسی کۆرۆًب بىوى، دەتى
بکەى بۆ زۆر لەحبڵەتەکبى بەکبر بهێٌرێت، بێگىهبى هتوبًەی ئەوەش دروست بێت کە ئەگەر 
لە حبڵەتێکذا ئەواى تىوضی کەم بىوًەوەی پێىیستییەکبى بىوى، هەهبى یبرهەتی 

 .لەوواڵتبًیترەوە بۆ دابیي بکرێت

 

ەچبوی هەهبى ئەوهەوڵە جیهبًییە بۆ تیوە پزیطکێکبًیص بکەیي. وا پێىیست دەکبت ئێوە ڕ
ئەو وواڵتبًەی کە لە ئێستبدا کەهتر لێکەوتەکبًی ئەم پەتبیەی بەسەرەوە دیبرە دەتىاًي 
تیوە پزیطکییەکبًیبى بٌێرًە ئەو وواڵتبًەی لە جیهبًذا حبڵیبى زۆر خراپە. ئەهەش لەبەر 

بًیبى بذەى، وە هەروەهب بۆ بەدەست هێٌبًی ئەو دوو هۆکبر، تبوەکى یبرهەتی پێىیستییەک
ئەزهىوًە بەًرخەی کە وەریبى گرتىوە. ئەگەر لەدوایطذا پەتبکە روویخۆی وەرگێرا بۆ ئەو 
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وواڵتبًەی کە تیوە پزیطکێکبًیبى ًبردوە، دەبێت لە بەراهبەردا هەهبى یبرهەتی 
 .وەربگرێتەوە

ی ئببىوریطذا زۆر پێىیستە. بە چبو ئەم هەهئبهەًگییە جیهبًییە بەهەهبى ضێىە لەئبست
پیبخطبًذًی سروضتی ئببىوری جیهبى، ئەگەر هەرحکىهەتێک سەربەخۆیبًە بەبێ گەراًەوە 
بۆ وواڵتبًیتر هەڵسىکەوت بکبت، ئەوا ئەًجبهەکەی خىڵقبًذی گێرەضێىێٌی و قىوڵبىوًەوی 

 .هەیە قەیراًەکە دەبێت. ئەم کردارەش پێىیستی بە پالًێکی زۆر بەپەلەی جیهبًی

یەکێک لە داواکبرییەکبًی تر گەیطتٌە بە ڕێکەوتٌێکی جیهبًی سەببرەت بە گەضتکردى. 
هەڵسپبردًی کۆی گەضتە ًێىدەوڵتییەکبى ًبرەحەتی گەورە بەدوای خۆیذا دەهێٌێت. پێىیستە 
وواڵتەکبى هبوکبری تەواوی یەکتری بکەى تبوەکى بەالیەًی کەهەوە ڕێگە بە گەضتکردًی 

کییەکبى بذەى وەک زاًب و دکتۆرەکبى، رۆژًبهەًىوس و سیبسییەکبى و هىسبفیرە سەرە
هەروەهب سەرهبیەدارەکبى. ئەهەش دەکرێت لەڕێگەی رێکەوتٌێکی جیهبًییەوە بکرێت و ئەو 
کەسبًەضی کە گەضت دەکەى پێص گەضتکردًەکەیبى لەوواڵتەکبًی خۆیبًذا پطکٌیٌیبى بۆ 

اًە پطکٌیبى بۆ ئەًجبهذراوە ئیٌجب ڕێگەی بکرێت. ئەگەر ئەوەش زاًرا کە ئەو هىسبفیر
گەضتکردًیبى پێذراوە، ئەوکبتە زۆر بەگەرهی پێطىازی لێذەکەیت کە پێبخەًە 

 .وواڵتەکەتبًەوە

بەداخەوە، لە ئێستبدا وواڵتەکبى زۆر بەزەحوەت ئەم ضتبًە دەکەى. ئەهەش کۆهەڵە 
دا خەڵکبًێکی عبقڵی تێذا ًێىدەوڵەتێکبًی ئیفلیج کردووە. وا دەردەکەوێت لە ًبو ژوورەکە

ًەبێت. یەکێک لەوضتبًەی کە چبوەڕواى دەکرا لە چەًذ هەفتەی رابردوودا ئەًجبم بذرایە، 
کۆبىًەوەیەکی بە پەلەی سەرکردە جیهبًییەکبى بىو تبوەکى پالى و ئەرکەکبًیبى دەستٌیطبى 

اڵم ئەم هەفتەیە ڤیذیۆ کۆًفراسییەکیبى ئەًجبهذا، بە G7 بکردایە. سەرکردەکبًی
 .ئەًجبهەکەی هیچ یەکێک لەو پالًبًەی لە خۆ ًەگرتبىو

 ۲٤۱٤و پەتبی ئیبۆال لە سبڵی  ۲٤٤۸لە قەیراًەکبًی پێطىودا وەک قەیراًی ئببىوری سبڵی 
دا، رۆڵی ئەهریکب ئەوکبت سەرکردایەتیکردًی جیهبى بىو. بەاڵم ئەم ئیذارە تبزەیەی 

لەدەست داوە، ئەوەش هەتب بڵێی ڕووى و ئەهریکب لە ئێستبدا ئەو ئەرکی سەرکردایەتییەی 
ئبضکرایە کە ئەهریکب ئەوەًذەی لە خەهی هەزًبىوًی ئەهریکبدایە ئەوەًذە لە خەهی 

 .داهبتىوی هرۆڤبیەتیذا ًییە

ئەم ئیذارە تبزەیە تەًبًەت وازی لە ًزیکتریي هبوپەیوبًەکبًی خۆضی هێٌبوە. ئەوکبتەی 
ەڵسپبرد، هیچ ئبگبدارییەکی پێطىەختی سەرجەم گەضتی هبتي و چىوًی بۆ ئەوروپب ه

ًەکردى ـ واز لە ئەورپب بهێٌە بب خۆیبى گفتىوگۆ لەسەر ئەو ڕێىضىێٌە تىًذاًە بکەى. ئەهە 
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جگە لەو ئببڕووچىًە گەورەیەی کە ئۆفەری یەک هلیبر دۆالری ئەو کۆهپبًیب دەرهبًسبزییەی 
ە ًىێیەی کە دژی ڤبیرۆسی ئەڵوبًیبی کردبىو بەراهبەر هبفی هۆًۆپۆڵکردًی ئەو ڤبکسیٌی

کۆرۆًبیە. تەًبًەت ئەم ئیذارەیەی ئێستب ئەگەر لە کۆتبیطذا ئەم هەڵسىکەوتەی خۆی 
بگۆڕێت و پالى و کرداری جیهبًی بخبتە بەردەست، ئەوا زۆر کەهي ئەواًەی دوای 
سەرکردەیەک بکەوى کە هیچ لێپرسراوێتیەک ًبگرێتە ئەستۆی خۆی و هەرگیزیص داى بە 

خۆیذا ًەًێت، جگە لەوەی بە ضێىەیەکی ڕۆتیٌیص هەهىو سەرکەوتٌەکبى بۆ خۆی هەڵەکبًی 
 .حسبة دەکبت لەکبتێکذا هەر لۆهە کردًێکیص بێتە ئبراوە دەیخبتە ئەستۆی ئەواًی دیکە

ئەگەر ئەو بۆضبییەی کە ئەهریکب دروستی کردوە لە الیەى وواڵتبًی ترەوە پڕًەکرێتەوە، 
ەم پەتبیە لە ئێستبدا کبرێکی گەلێک قىرس دەبێت، بەڵکى ئەوە ًەک بە تەًهب وەستبًذی ئ

ئەم هیراتییە بەردەوام پەیىەًذییە ًێى دەوڵەتییەکبى لە سباڵًی داهبتىودا ژەهراوی دەکبت. 
بەاڵم لەگەڵ هەهىو ئەهبًەضذا، هەهىو قەیراًێک هەلێکی لەگەڵ خۆیذا هەڵگرتىوە. دەبێت 

بەڵکى یبرهەتی هرۆڤبیەتی بذات تبوەکى لەو هیىاخىازی ئەوەبیي کە ئەم پەتبیەی ئێستب 
 .هەترسییە گەورەیەی ئەم درز و کەلێٌە جیهبًییە تێبگبت

هرۆڤبیەتی پێىیستی بەوەیە ضتێک هەڵبژێرێت، ئبیب ئێوە بەرەو لێکترازاى هەًگبو بٌێیي، 
یبوەخىد رێگەیەک بۆ هبوکبریکردًی جیهبًی بگریٌەبەر؟ ئەگەر ئێوە لێکترازاى 

، ئەوە ًەک بەتەًهب قەیراًەکە درێژ دەکەیٌەوە، بەڵکى رەًگە دەرەًجبهی زۆر هەڵذەبژێریي 
وێراًکەرتری هەبێت لە داهبتىودا. ئەگەر هبوکبریکردًی جیهبًیص هەڵذەبژێریي، ئەوە 
دەبێتە سەرکەوتي بەسەر ًەک تەًهب ڤبیرۆسی کۆرۆًب، بەڵکى بەسەر هەهىو ئەو پەتبو 

 .و یەکذا یەخەی هرۆڤبیەتی بگرێت قەیراًبًەی کە رەًگە لەسەدەی بیست


