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 دەستپێک

لە   فیدراسیۆنی ڕوسیا  پوتن سەرۆکی  لەدژی    ٢٠٢٢شوباتی    ٢٤ڤالدمیر  و جەنگی    ئۆکرانیا ئۆپەراسیۆن 
ناو  راگەیاند لەژێر  جەنگەکەش  لەو  ،  حکومەتی  ییەکۆمەڵکوژ  و پاساوی»ڕێگریکردن  ماوەی    ئۆکرانیای  لە 

کە ڕوسی زمانن و داوای مافی  ئۆکرانیا،  ناوچانەی    گرتویەتیەبەر، بەدیاریکراوی لەو هەشت ساڵی ڕابردودا  
یەکگرتوەکانی   والیەتە  و  ئەوروپا  ڕۆژئاوا،  واڵتانی  هێرشەدا  ئەم  بەرامبەر  لە  دەکەن«.  خۆنوسین  چارەی 

پاڵپشتیان بۆ  لەڕێگەی سزادانی ئابوری و هاوکاری سەربازی    ی روسیایان دایەوەوریکا، وەاڵمی خێراەئەم
 ن. انی ڤالدمیر پوتدژ بە هێرشەک ا راگەیاند،ئۆکرانی

جیهانی دووەمی  جەنگی  ئەمە پاش  یەکەم جارە جەنگێک  ،  ئەورپا  یبۆ  نزیک سنورەکانی  لە  شێوەیە  دا  لەم 
و  ڕوبەڕوی پرسی ناسەقامگیر و سیاسی و ئابوری    و جیهان لەئێستادادەدات. ئەمەش وایکردووە ناوچەکەڕو

ببێتەوە هەریەکسەربازی  بۆ  بەرگریکردن  و  بردن  هێرش  دیارە  و    .  جدی  پرسی  و  پاڵنەر  واڵتانە  لەم 
پەیوەندیدارە بەپرسی ئاسایش و سەقامگیر و  ،  کە دیارترینیان بە بۆچونێکی ڕیالیستی   ،خۆی هەیە  یهۆکار

 جیهان و واڵتانی ناوچەکەوە. بەرژەوەندی سیاسی هەریەک لە واڵتانی زلهێزی  

بەستراوە بەوەی بە چ    وە،ەی ڕوداوەکەڕاستەقین  واقعیلە ڕوانگەی تیۆری و    ئۆکرانیاتێڕوانین بۆ جەنگی  
دەکرێت.   پرسە  ئەم  تەماشای  لێکۆڵینەوەیەوە ێئچاویلکەیەک  ئەم  لەرێگەی  وەک    هەوڵدەدەین   مە  پرسە  ئەم 

و سیناریۆکانی جەنگەکەو  هۆکار و لێکەوتە  ەین، دواتربابەتێکی زانستی سیاسی و نێودەوڵەتی شرۆڤە بک
 بەر باس و لێکۆڵینەوە. ئۆکرانیا، بخەینە  پێشبینی ئایندەی پەیوەدنییەکانی روسیاو

فکریە  بابەتێکی  سەقامگیری  و  ئاسایش  کار   ،1بابەتی  تێڕوانین  بە  بۆ  ەبەستراوە  سیاسیەکان  کتەرە 
خۆیان.   بوزان"دەوروبەری  بە    " باری  پەیوەندیدارە  ئاسایشی  بابەتێکی  دەسپێکی  خاڵی  کە  وایە  باوەڕی 

ئاسایش    ، بەاڵم چەمکی هزری بونی ئاسایش مانایەکی تەواوی نییە بەڵکوەوەکتەرە سیاسیەکانەبڕیاری کار
دەک پێناسە  کۆمەڵگادا  لە  و  ر بابەتێکە  بابەت  لە  هەندێک  ئەتوانن  کاراکتەرەکان  بۆیە  دەناسێنرێت،  و  ێ 

و   پرسەکان  بدەنەوە  لێک  دەستدرێژی  بکەن،    بە  پەيڕەی  بەرپرسیاریەتیەکان  لە  لێبکەن  وا  بەرامبەرەکانیان 
بڵ دەتوانین  بۆیە  کۆمەاڵیەتیە.  بابەتێکی  ئاسایش  کۆمەاڵیەتی  ێکەواتە  کائینێکی  وەک  تاک  تێگەشتنی  ین 

  ئۆکرانیا ەدا جەنگی  ێندنەوەی بۆ بابەتی ئاسایش گرنگیەکی تەواوی هەیە. لێرولێکدانەوە و بۆچون و خ لە
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تر بابەتەکانی  لەپاڵ  ئاسایشی  بابەتێکی  و    دا وەک  ڕوسیا  سەرۆکی  تێگەشتی  و  دەرک  دەدەینەوە،  لێک 
 ئۆکرانیا و پاشانیش واڵتانی ناتۆ لە ڕوانگەی ئەم تیۆریەوە بۆ پرسی ئاسایشی ناوچەکە دەخەینە ڕوو. 

 چوارچێوەی تیۆری

،  هەوڵی لە نیشاندانی  2ۆری مەتەڵی ئاسایشەییش تێروانینی تیەکێک لە سادەترین تیۆریەکانی بابەتی ئاسا
ۆری مەتەڵی ئاسایش، ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە تێگەشتی کاراکتەرەکان بۆ بابەتی  یگرفتی ئاسایش داوە. ت

چ نادروست(، ئەگەر   ،چ دروست ی تێگەشتی ئاسایش )ئاسایش ڕۆڵی سەرەکی هەیە. کاراکتەرەکان لە بابەت
ئەوا ڕەفتار لەخۆ نیشان دەدەن و دەست بەهێرشکردن دەکەن، لە بیر و    ، هاتوو بە دەستدرێژی لێکیاندایەوە

ئەو گریمانە دادەنێن کە نیەتی ئەمان بۆ   وهۆشی خۆیاندا ئەم ڕەفتارە ڕواڵەتێکی تەواو بەرگریکارانەی هەیە
ب  لەکاتێکدا  ئاشتیانەیە.  تەواو  نیدراوسێکانیان  شێوە  تەواو  ەەو  لێکدانەوەی  و  دەرک  دراوسێکانیان  و 

دەست   ، بۆ بەرزکردنەوەی پارێزگاری لە خۆی ،جیاوازیان هەیە. ئەم بابەتەش الی الیەنی بەرامبەر بونی هەیە 
تا بارودۆخەکە ناسەقامگیرتر دەبێت. بۆیە    ، بەهەموو کارێکەوە دەنێت، ئەم سوڕە بەو جۆرە بەردەوام دەبێت 

بار ئاوا  بخوێنیتەوە لە  بەرامبەر  کاراکتەری  نیەتی  ناتوانی  دەبێت ودۆخێکدا  بۆیە  هێنانی    .  بەکار  بۆ  خۆت 
 کەیت.ب هەرجۆرە ئامرازێک ئامادە  

بەڵگە )اسناد(، واتە  دووەم  تێگەشتن ) ئیدراک(،  یەکەم  لەسەر بنەمای ئەم تیۆریە دوو جۆر کێشە بونی هەیە،  
یاردان جا چ دروست یان نادروست لە هزری بڕیاردەرانی  سەرەڕای کێشەی تێگەشتن کە دەبێتە هۆکاری بڕ

لەڕوانگەی دەرونناسی دروست بونی هۆکار و کاریگەری دیاردەکە لێک    ، الیەنی بەرامبەر،  لە بارودۆخەکەدا 
 نزیک دەبنەو و وەک یەک وان.  

نیشاندانی   و  تێڕوانین  واتە  بەڵگەیە،  کە  دووەم  بە کێشەی  دەبەسترێتەوە  ئەوان  وڕەفتاری  و    خو  نیەت 
ئەم سیاسەتمەدارانی  نمونە  بۆ  سارداەکەسایەتیانەوە،  جەنگی  سەروبەندی  لە  سوپای    ،ریکا  جێگیرکردنی 

ئەوروپای    یانسور بە لە  دەبەستەوە  کاررۆژهەاڵت،  و  هێرشکاری  شەڕانگێزی  ەخەسڵەتی  کتەری 
نەدەبەستەوە ،  ەوەسۆڤیەتسیاسەتمەدارنی   پرسەیان  ئەم  ب  واتە  دروست  هۆکاری  ئەو    ناتۆنی  وبە  بونی  و 

ناوچەکەدا  هێزە  کە لە  لە  کردبو. جێگیر    لەدژیسوپایەکی    سۆڤیەت  لەبەرامبەردا   ،  وەک  دیارە  بارودۆخی 
دروستە ئێستاش  بۆ  تێڕوانینە  ئەم  بڵێ  ، ئێستادا  دوبارە    یوەک  خۆی  سیاسەتمەدارەکان  هزری  مێژوی 

تۆ و جێگیرکردنی پێگەی سەربازی  و بێ ئۆقرەی ئەو لە بوونی هێزی نا  "ڤالدمیر پوتن". هزری  دەکاتەوە
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لە واڵتانی   ئامانجی    ، ڕوسیالە  نزیکئەوروپای    رۆژهەاڵتی ناتۆ  ئەو بۆچونە بۆ ڕوسیا دروست دەکات کە 
دەستبردن و  هێرشکاری  ئامانجێکی  ڕۆژئاوا  واڵتانی  و  ڕوسیا  ەناتۆ  ناوخۆی  سیاسەتی    و بۆ 

  " ڤالدمیر پوتن"ت. بۆیە  یەسۆڤیەکێتی  خانی  گورزی دووەم پاش ڕولێدانی  وەک   ، هەڵوەشاندنەوەی ئەو واڵتە 
ئۆپەراسی مێژولەسەرەتای  بابەتێکی  باسی  ووتەییۆنەکەی  بە  ئاماژەی  کرد،  لە  ی  ڕاوێژکارەکانی   یەکێک 

کرد   ئەمریکا  ئەوکاتەی  سەرۆکی  وێڵسن،  دەڵێت:"(،  ١٩١٨)  لەساڵی  سەرۆک  شەڕی  کاتێک  لە  ئەوەی  بۆ 
بۆ ئەم مەبەستەش دەبێ لە سیبریاوە    ،ئەو واڵتە دابەش بکرێت دەبێ خاکی    ،مپراتۆری ڕوس قورتار ببینیئ

 . "دەست پێ بکەین

تیۆری   ئاسایش  بابەتی  لە  تێگەشتنە  بە  پەیوەندیدار  و  ئاسایشە  بواری  لە  کە  تیۆریەکان  لە  تر  یەکێکی 
ت3گریمانەی  دەرونناسی  بنەمای  لەسەر  بارودۆخی سود  ی،  لە  تاک  کە  دەکات  پێشبینی  گریمانە  هەوڵی  ۆری 

لێرەدا سود و زیان بەگوێرەی خاڵی    بەاڵم لە بارودۆخی زیان هەوڵی مەترسیدار دەدات.   ، مەترسیدار نادات 
دەدرێتەوە  ،سەرەتای لێک  سەرچاوەکەی  ن  . یان  بە  گۆڕان  واتایەکی  بارودۆیبە  ئێستا  خسبەت  ی 

سەچاوە لەگەڵ سود بەهای بەدەست هاتوو لە سەرئەنجامی جیاوازی خاڵی دەسپێک یان    ،هەڵدەسەنگێنرێت 
نێودەوڵەتی لێک بدەینەو بەم شێوەیە    ئاسایشی    یان زیانەکەیدا دەبێت. ئەگەر بمانەوێت ئەم بابەتە بەزمانی

سیاسەتمەداران   سودکە  تێگەشتنی  خۆیانبە  زیان  هەیانە  ،و  تر  ئەوانی  لەگەڵ  پارێزگاری    کە  بۆ 
( خۆیان  ئابوری(،لەبەرژەوەندی  ه   سیاسی،  مەترسیدار  دەنێنەتا  هەنگاوی  جەنگ  پێناو    ،ڕادەی  لە 

بەرژەوەندی تازەی خۆیان. بەشێوەیەکی گشتی لە بارودۆخی سود دژی هەنگاوی مەترسیدارن، لە بارودۆخی  
ڕابەران  بۆ  ڕوسیا  سیاسی  سیستمی  مانەوەی  و  پاراستن  بۆیە  مەترسیدارن.  هەنگاو  لەگەڵ  ی  زیانکردن 

 لێک دەدرێتەوە.   و بە بەهای جەنگ ئێستای ڕوسیا بابەتێکی حەیاتیە
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 پێگەی جیۆسیاسی و دیمۆگرافی ناسنامەو : ئۆكرانیا

واڵتی   گەورەترین  دووەم  ئەوروپاوە،  ڕۆژهەاڵتی  باشوری  دەکەوێتەوە  جوگرافییەوە  ڕووی  لە  ئۆکرانیا 
( لە  بریتییە  ڕوبەرەکەی  ئەورووپایە،  و    603ڕۆژهەاڵتی  لەگەڵ  628هەزار  دووجا،  کیلۆمەتر  لە    روسیا( 

( کیلۆمەتر،  891س بە ) ( کیلۆمەتر هاوسنورە، لە باکورەوە لەگەڵ بیالڕوو1576ڕۆژهەاڵتەوە بە درێژایی )
( بە  ) 428پۆڵەندا  بە  سلۆڤاکیا  کیلۆمەتر،   )90( بە  ڕۆژئاواوە  لە  هەنگاریا  و  کیلۆمەتر  کیلۆمەتر،  103(   )
( کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژئاوا، هاوسنوورە. جگە لەوەی لە  939( کیلۆمەتر و مۆلدۆڤا بە ) 169ڕۆمانیا بە )

  .دا دەڕوانێت باشورەوە بەسەر دەریای ڕەش و دەریای ئازوف 

( زیاتر  ئوکرانیا  واڵتی  دانیشتوانی  ژمارەی  ئامارەکان  )44بەپێی  دەکاتە  کە  کەسە  ملیۆن   )0.62  )%
%( دانیشتوانی واڵت لە  69( ساڵە )39.8واڵتەکە ) ناوەندی دانیشتوانی    دانیشتوانی جیهان. تەمەنی مام 

 .شارەکان دەژین

لگرنگترین سەرچاوە سرووشتییەکانی   بریتین  مەنگەنیس،    ە واڵتەکە  ئاسنی خاو،  )نەوت، گازی سروشتی، 
 خەڵووز، خوێ، گۆگرد، گرافایت، تیتانیۆم، مەگنیسیۆم، نیکل و جیوە و چەندان کانزای بەنرخی تر(  

سروشتی پێگەی جیۆسیاسی ئۆكرانیا بەجۆرێكە كە ئەو واڵتە كەوتوەتە نێوانی دووكوتلەی جیۆستراتیجی  
خۆرئاو سەربەخۆبونی  ئۆقیانوسی  و  سۆڤیەت  یەكێتی  ڕوخانی  پاش  وایكردووە  ئەمەش  ئۆراسیاوە.  او 

(ەوە، ئۆكرانیا دوچاری جۆرێك لە دابەشبونی دیمۆگرافی و سیاسی  وكلتوری  و ئیتنی و  1991لەساڵی )
مەزهەبی و كۆمەاڵیەتی وئابوری ببێتەوە. لێكەوتەكان بەجۆرێكن كەروسیا توانیویەتی كاریگەری و هەژمونی  

هەرێمی)قرم   ئۆكرانیادا،  باشوری  و  رۆژهەاڵت  كەرتی  بەسەر  بەتایبەتی،    –هەبێت  باشور  لەبەشی  كریما( 
 لەبەرابەردا ئەوروپا و ئەمریكاش كاریگەریان لەسەر كەرتی خۆرئاوا و باكوری ئەم واڵتە دروستكردووە. 

دەدوێن. رێژەی ڕوس  زمانن و بەڕوسی  ئۆكرانیا زۆرینەیان ڕوس  دەگاتە    بەشی رۆژهەاڵتی  زمانەكانیش 
لەسەر  17.3) ئەرسەدۆكسین  هاواڵتیانە  ئەم  مەزهەبیشەوە  لەڕویی  ئۆكرانیا.  دانیشتوانی  گشت  %(ی 

لەڕویی   ڕوسیا.  كۆمەاڵیەتیەكانی  بەبەها  كاریگەرن  هاوكات  پەیوەستن.  بەروسیاوە  كەنیسەی  شێوازی 
زی بەشە  ئەم  ئابوریشەوە  لەروی  داخراون.  كلتورێكی  خاوەن  وداهاتی  كلتوریشەوە  بەسامان  پشت  اتر 

 . كشتوكاڵی دەبەستن
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%(ی  77.8بەاڵم بەشی خۆرئاواو باكوری ئۆكرانیا زۆرینە بەزمانی ئۆكرانی دەدوێن و رێژەیان دەگاتە ) 
گشت دانیشتوانی ئۆكرانیا. دانیشتوانی ئەم كەرتە زیاتر هەڵگری مەزهەبی كاسۆلیكی و ئەرسەدۆكسی و  

 پرۆتستانتن لەگەڵ بونی كەمینەیەكی مسوڵمانیش. 

ژێركاریگەری بەها كۆمەاڵیەتیەكانی واڵتانی ئەوروپا و ئەمریكاوە. هاوكات  لەڕویی كلتوریشەوە كەوتونەتە  
بازرگانی   و  پیشەسازی  دواتر  و  یەکەم  پلەی  بە  کشتوکاڵ  بەكەرتی  پشت  زیاتر  ئابوریشەوە  لەڕویی 

هێزانەی لەم بەشەدا باڵوبونەتەوە كە پێشتر بەهێزی ئۆپۆزسیۆن    دەبەستن. لەڕوی سیاسیشەوە زۆرتر ئەو 
 مەیلدارن بۆ نزیكبونەوە لەسیاسەتەكانی واڵتانی خۆرئاوا و ئەوروپاو ئەمریكا.   ناسران و

 ( ساڵی  لە  کۆمارە  لە  1922ئەم  یەکێتییەو  لەو  بووە  بەشێک  سۆڤییەت  یەکێتی  کەوتنی  تا  (ەوە 
( سەربەخۆیی ڕاگەیاندووە. شاری )کیێڤ( کە گەورەترین شاری ئوکراینایە کرایە پایتەختی  28/8/1991)

 .واڵتەکە
لە ڕووی کارگێڕییەوە واڵتی ئۆکرانیا، جگە لە دورگەی )قرم( کە خاوەنی خود موختارییە، دابەشکراوە بۆ  

 ( ناوچە یان پارێزگا.  24)

 توانا ئابورییەکانی   وئۆکرانیا

لەگەڵ ئەوەی ئۆکرانیا بەسەرەتایەکی خراپ دەستی پێکرد، لەگەڵ جیابوونەوەی لە یەکێتی سۆڤییەت خاوەنی  
(ەوە لەگەڵ ڕوسیا پەیوەندییەکانی ڕوو لە  1991بەهێز نەبوو، چونکە بەردەوام لەدوای ساڵی )ئابورییەکی  

داوە ئابورییەکەی  لە  گەورەی  گورزی  گەندەڵی  باڵوبوونەوەی  زۆرجاریش  دەکات    .قەیران 
چونکە   ناوچەکە،  لە  بەهێزەکان  ئابورییە  خاوەن  دەوڵەتە  لە  بووە  یەکێک  دواییانە  بەم  بایەخێکی  بەاڵم 

گەورەی ئابوری ستراتیجی بۆ واڵتانی ئەوروپی هەیە، ئەمەش یارمەتی دەربووە بۆ گەشەی خێرای واڵت،  
میراتە   ئەو  سەرباری  کشتوکاڵ،  کانزاو  بواری  لە  سروشتییە  گەورەی  سەرچاوەیەکی  خاوەن  لەوەی  جگە 

  .پیشەسازییەی لە یەکێتی سۆڤییەت بۆی بەجێمابوو

( ملیار دۆالر، یەدەگی  200( گەیشتووە بە )2021هێنانی ناوخۆی واڵتەکە لە ساڵی )بەپێی ئامارەکان بەرهەم
(  68.24( ملیار دۆالر بووە، لە کاتێکدا بەهای هەناردەکردنی بەرهەمەکانی خۆی داوە لە )31.6نەختینەیی )

 ( لە  برتیبووە  واڵتەکەدا  لە  ئابوری  گەشەی  تێکڕای  پێیەش  بەم  دۆالر،  خەم3.4ملیار  بەپێی  الندنە  %( 
 .نێودەوڵەتییەکان
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کەرتی کشتوکاڵی ئۆکرانیا پشکی گەورەی بەخشیبووە بە گەشەسەندی ئابوری واڵتەکە، ئەمەش بایەخێکی  
( کشتوکاڵ  بواری  ناردەنی  چونکە  جیهان،  ئاستی  لەسەر  پێیان  بەخشیوە  هەناردەی  45گەورەی  %(ی 

گونجاوی بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش  زۆری  بەشی  پێکدەهێنێت،  کە    ئۆکرانیا  خاکەکەتی  بەپیتی  و  فراوانی  و 
  .( ملیۆن هێکتار زەوی شیاوی هەیە بۆ ئەو بوارە 40نزیەکەی )

( سااڵنە  ئۆکرانیا  دەدەن  بەوە  ئاماژە  دێنێت،  50ئامارەکان  بەرهەم  کشتوکاڵی  بەروبوومی  تەن  ملیۆن   )
 ( لە )28لەنێویاندا بەرهەمهێنانی  ملیۆن تەن گەنم و هەناردەکردنی زیاتر  پلەی  ( مل18(  یۆن تەنی، ئەمەش 

شەشەمی واڵتانی هەناردەکەری گەنم و چوارەم هەناردەکەری گەنمەشامی و پلەی سێیەم لە بڕی بەرهەمهێنان،  
بەخشیوە پێ  جیهان  ئاستی  لەسەر  هەنارەکەری  لە  چوارەم  پلەی  و  جۆ  بەرهەمهێنانی  لە  دووەم    .پلەی 

هەنارە لە  جیهان  سەرئاستی  یەکەمی  پلەی  گرتنی  لە  سەرەڕای  سێیەم  پلەی  گوڵەبەڕۆژەو  زەیتی  کردنی 
و )  بەرهەمهێنان  بەنزیکەی  سااڵنە  کە  هەنگوین  دەخەمڵێنرێت 81هەنارەدەکردنی  تەن  هەزار   ). 

( بە  دەگات  سااڵنە  واڵتەکە  میوەی  هەناردەکردنی  لە  55هەروەها  جگە  جۆراوجۆر،  میوەی  لە  تەن  هەزار   )
 .( هەزار تەن لە گۆشتی سپی431)( هەزار تەن لە گۆشتی سور و 450) هەنارەکردنی

ن تەنە و بەم  ۆ( ملی60لە بواری کانزاشدا پشکێکی گەورەی هەیە لە بەرهەمهێنانی ئاسنی خاو کە سااڵنە )
پێیەش پلەی شەشەم دەگرێت لەبەهەمهێنانی ئاسن لەسەر ئاستی دنیا و پلەی دووەم لە خاوەندارێتی یەدەگی  

یەکەم پلەی  ئەوروپا.  ئاستی  لەسەر  خاوی    جیوە  یەدەگی  لە  جیهان  ئاستی  لەسەر  دەیەم  پلەی  و  کبریت  لە 
 .تیتانیۆم

لە بواری پیشەسازیدا ئۆکرانیا پلەی چوارەمی هەیە لە هەناردەکردنی ماتۆڕ )تۆڕباین( بۆ ویستگەی وزی  
ئەتۆمی و پەلەی دوانزەیەمیشی هەیە لە هەنادەکردنی چەک کە بە ملیارێک دۆالر دەخەمڵێنرێت، کە نزیکەی  

 .( هەزار کەس کاری لە کارگەکانی چەک کاردەکەن 700)

 سەرەتای قۆناغێکی نوێ   :ئۆکرانیا

( ساڵی  دەستپێكی  بەسیاسەتەكانی  2014لەگەڵ  دژ  سەرشەقامەكان،  ڕژانە  ئۆكرانیا  هاواڵتیانی   )
لەكاركێشانەوەی   دەست  بۆ  شەقام  نارەزایەتیەكانی  سەرەكی  داوای  یانۆكۆڤیچ(،  )ڤیكتۆر  حكومەتەكەی 

ڕێك ڕەتكردنەوەی  ساتەوەختی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئۆكرانیا  بارگرژیەكانی  دەستپێكی  بوو.  ەوتن  ناوبراو 
لەالیەن   ئەوروپا،  یەكێتی  لەگەڵ  بازرگانی  )"  یانكۆڤیچەوە"نامەیەكی  ئەم  2013/ 21/11ەبەرواری   ،)

لە ئۆكرانیا  بونی  بەئەندام  پرسی  ڕەتكردنەوەی  بەخواستی  لێكدرایەوە  یانكۆڤیچ  )یەكێتی    هەڵوێستەی 
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بونەوەی   نزیك  زیاتر  بۆ  ئۆكرانیایان  حكومەتی  خواستی  لەبەرامبەردا  و  ئەوروپا(.  ئابووری  و  سیاسی 
كۆمەاڵیەتی لەڕوسیا بەدیكرد. لەپاڵ ئەم هۆكارە و چەند هۆكارێكی ناوخۆی دیكەدا شەقامی ئۆكرانیا جواڵ  

 و خۆپیشاندان ونارەزایەتی جەماوەری دەستیپێكرد. 

ژمارەی   روویدەدا،  زیاتر  تێكهەڵپژانی  دەبوو،   بەرفراوانتر  خۆپیشاندانەكان  روبەری  بەسات  سات 
بەرامبەر  قوربانیەك بكات،  سازش  )یانۆكۆڤیچ(  بۆ  خۆشكرد  رێگەی  ئەمانە  هەموو  بەرزدەبویەوە،  ان 

هەڵبژاردنی   )ئەنجامدانی  لەبارەی   بڕیاردان  وەك  واڵتەكەی،  ئۆپۆزسیۆنی  و  گشتی  ڕای  داواكاریەكانی 
كەمكردنەوەی   و  ئۆكرانیا  پێشوتری  دەستوری  گێرانەوەی  و  كاتی  حكومەتێكی  پێكهێنانی  و  پێشوەخت 

نارەزایەتی  د دادی  سەرۆك  هەنگاوانەی  ئەم  گشت  بەاڵم  هتد(،   ... كۆمار  سەرۆك  ەسەاڵتەكانی 
هاوكێشەكەی   نێوەندەدا  لەم  ئەوەی  داواكاریەكانیان.  لەسەر  سوربون  هاواڵتیان  نەداو  خۆپیشاندەرانی 

یەنی خۆیان  بەسودی هاونیشتیمانیانی ئۆكرانیا یەكالكردەوە، رۆڵی سوپاو هێزە ناوخۆیەكان بوو، كە بێال
 لەكێشەكانی واڵت راگەیاند و نەچونە بەرەی  حكومەتەكەی یانكۆڤیچەوە. 

(دا سەرۆك كۆمار لەژێر  22/2/2014خۆپیشاندانەكان بەردەوام بون، سەرئەنجام كار گەیشتە ئەوەی كەلە ) 
هەڵهاتنی   لەگەڵ  هەڵبێت.  ڕوسیا  بەرەو  و  جێبهێڵێت  واڵت  كۆماری  كۆشكی  ناچاربوو  شەقامدا  فشاری 
پەرلەمان،   بۆ سەرۆكی  ئۆكرانیا، كۆی دەسەاڵتەكانی سەرۆكی گواستەوە  پەرلەمانی  سەرۆكیشدا راستەوخۆ 

ڕاگەیەندرا  چیتر    ؛ دواتر  لەپۆستەكەی    "یانۆكۆڤیچ"كە  بەفەرمی  نەماوەو  سەرۆكایەتی  شەرعیەتی 
 دورخراوەتەوە. 

بۆ ئاستی قەیرانێكی نێودەوڵەتی    ئەوەی لەم نێوەندەدا دۆخی ئۆكرانیای لەكێشەیەكی ناوخۆییەوە گواستەوە 
پاراستنی   ناوی  لەژێر  ئۆكرانیا  ناوخۆی  ملمالنێكانی  نێو  بۆ  روسیا،  تێوەردانەكانی  دەست  لە  بوو  بریتی 
و   ئەمریكا  سەرخەتی  هاتنە  لەبەرامبەریشدا  واڵتە.  ئەو  دانیشتوی  روسی  بەرەگەز  هاواڵتیانی  بەرژەوەندی 

بەسەر روسیادا، وەك فشارێك بۆ كشانەوەی هێزەكانی لەسەر    یەكێتی ئەوروپا و سەپاندنی چەند سزایەك 
 سنور و خاكی ئۆكرانیادا. 

لە دوای روداوەکانی ساڵی   ئۆکرانیا و    2014ئیدی  پەیوەندیەکانی  لە  دا  روسیالە کیێڤ، گرژیی سیاسی 
بازی  دروست بووە، لەوکاتەوە هەرێمی دۆنباس لە ڕۆژهەاڵتی "ئۆکرانیا" تووشی قەیرانێکی سیاسی و سەر

لەسەر سنووری   کاتێکدا گرژی  لە  لێکەوتەوە.  لە کریمیا روسیا  ئەم رووداوانەش گرژییەکی زۆری  بووە و 
سەربازی   هێزی  نمایشی  دەرئەنجامی  لە  بەرزبووەوە  "ئۆکرانیا"  ڕاپۆرتە  روسیاڕۆژهەاڵتی  ناوچەکە،  لە  دا 

ئەمەریکا ئامادەک   هەواڵگرییەکانی  و  هەوڵ  ئەم  کە  بەوەی  دەدەن  مەبەستی     ارییەیئاماژە  بە  "مۆسکۆ" 
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"ئۆکرانیا" خاکی  سەرۆکی     داگیرکردنی  بایدن"  "جۆ  نێوان  کۆبوونەوەی  لە  بارەیەوە  لەم  لێکدراوەتەوە. 
"ڤالدیمێر پۆتین" سەرۆکی   بایدن هەڕەشەی کردەوەی    2021ی کانوونی یەکەمی  7لە    روسیائەمەریکا و 
دژی   لە  سیاسی  و  ئابووری  ئەگە  روسیاتووندی  ڕێوشوێنی کردووە  ڕۆژئاواییەکەی  دراوسێ  دژی  لە  ر 

سەربازی بگرێتەبەر و پشتیوانی واڵتەکەی بۆ سەروەریی ئۆکرانیا و تەواوکاری خاکی دووپات کردەوە و  
بۆئامرازی سیاسی کرد  گەڕانەوەی  و     داوای  ناکۆکی  یەکالیکردنەوەی  مەبەستی  بە  کردووە  دیپلۆماسی  و 

 .کێشەکان

 ؟ گەیشت بە ئێستابۆ   ئۆکرانیاو روسیادۆخی نێوان 

(ەوە هەڵهاتنی "ڤیکتۆر یانۆکۆڤیتچ" بۆ رووسیا و گرتنە دەستی دەسەاڵت  2014لەدوای ڕوداوەکانی ساڵی ) 
لە الیەن پارتی مەیدان، رۆژئاوا و بەتایبەتی "ئەمەریکا" پشتگیریی ئۆکرانیای دەکرد. وەک کاردانەوەیەک  

نزیک بە ئەورووپای یەکگرتوو و ئەمەریکا حوکمی گرتە دەست، لە دوو    مۆسکۆ دوای ئەوەی پارتی مەیدانی 
رووسیا دەستیانکرد بە خۆپیشاندان، ئەوانیش؛ لە ناوچەی دۆبناس کە دەکەوێتە رۆژهەاڵتی     ناوچەی نزیک

الیەنگرانی    2014ئۆکرانیا لەسەر سنووری روسیا لە دۆنباس و لە نیمچە دوورگەی کرێمیا )قەرم(. لە ساڵی 
٪ داوایانکرد بە  95وسیا" دەستیان بەسەر پەرلەمانی کرێمیادا گرت و ریفراندۆمێک رێکخرا، لە کرێمیا  "رو

 روسیاوە ببەسترێنەوە و بوو بە کۆمارێکی سەربەخۆ لەناو فیدراسیۆنی رووسی.

کرێمیا   لە  کە  گرت  ئۆکرانیادا  سووپای  و  چەک  و  دامودەزگاکان  هەموو  بەسەر  دەستی  رووسیا 
ەتی لە پاپۆڕەکانی دەریایی ئۆکرانی. "رووسیا" تا زیاتر قوڕگی ئۆکرانیا بگرێت و بیخنکێنێ بەتایب   بوو،

گازی   رێگەی  تاکە  پێشتر  کە  ئەورووپا  بەرەو  ببات  تورکیادا  بە  گاز  بۆڕی  تا  رێککەوت  "تورکیا"  لەگەڵ 
ئەوروپای   لە  واڵتان  زۆربەی  و  ئۆکرانیا  دەڕۆیشت.  ئۆکرانیادا  بە  ئەوروپا  بۆ  و  "رووسی"  یەکگرتوو 

تاکو     ئەمەریکا ئەم دەنگدانەیان رەتکردەوە و بە ساختەیان لە قەلەمدا و وتیان دەستی روسیای تیادا بووە.
ئێستا واڵتان و ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان، کرێمیا هەر بە بەشێک لە ئۆکرانیا دەزانن و  

کاتەوە لەو  نەگۆڕاوە.  الیەنە    چەندین   ستاتووەکەی  واڵتانی  جار  ناوبژیوانی  بە  کۆبوونەتەوە  ناکۆکەکان 
ئەورووپا بەتایبەتی هەوڵەکانی )فەرەنسا و ئەلمانیا( لەالیەن و هەوڵە نێودەوڵەتییەکان لە رێگەی ئەنجومەنی  

ناکۆکییەکان بە  هێنان  کۆتایی  بۆ  ترەوە،  لەالیەکی  یەکگرتوەکان  نەتەوە  وگەڕانەوەی    ئاسایشی 
ە، بەم جۆرە ناکۆکییەکان تا ئێستا هەر بەردەوامیان هەیە هەرودوو ال یەکتری  بێ ئاکام مانەو    سەقامگیری

 تۆمەتبار دەکەن.  
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 بەرامبەر ئۆکرانیا  ڕوسیا  استیخو 

تێگەیشتنەکانی   یەکێتی    روسیابەپێی  و  ناتۆ  کە  دەگرت  سەرچاوەی  نیگەرانییەوە  لەو  ئۆکرانیادا  قەیرانی 
لەبەرامبەر  کارتێک  وەک  بقۆزنەوە  کێیڤ(  و  )مۆسکۆ  نێوان  بۆشاییەی  ئەو  مەبەستییانە  ئەوروپا 

بەکارنێنن، لەبەرامبەر ئەمەشدا مۆسکۆ ئەمە بە مەترسییەکی گەورە دەبینێت لە ڕوانگەی    روسیاسیاسەتەکانی  
سەربازیگەما ڕووی سیاسی،  لە  ناتۆ    ڕۆدانییەوە  فراوانبوونی  وایە  پێی  کریملین  لەبەرئەوەی  ئابووری،  و 

سەر   بۆ  هەیە  ئەمنی  مەترسییەکی  ڕۆژهەاڵت  تێڕوانینی  روسیابەرەو  وەک    روسیا،  ئۆکرانیا  بۆ 
خستووەتە   هەوڵەکانی  هەموو  ئەمەش  بۆ  بەستراوەتەوە.  کولتووریش  و  مێژوویی  تا  درێژکراوەیەکی  گەڕ 

 ؛هەڵگیرسانی ئەو جەنگەی ئێستا دەیبینین، ئەویش لە پێناو

 وەرگرتنی گەرەنتی لە ڕۆژئاوا کە ئۆکرانیا ناچێتە پاڵ ناتۆ .1
 .ڕاگرتنی هەڕەشە و جموجۆڵە سەربازییەکان لە ڕۆژهەاڵتی ئۆکرانیا .2

 ملمالنێی ڕوسیا و ئەمریكا و واڵتانی ناتۆ لەقەیرانی ئۆكرانیادا

لەملمالنێ قەیرانی   دانەبڕاوە  بەشێكی  و    ئۆكرانیا  روسیا  لەنێوان  بەتایبەت  نێودەوڵەتیەكان،  و  هەرێمی 
 رۆژئاوادا، بەسەركردایەتی ئەمریكا. 

 ؛ بۆیە دەكرێت بڵێین كە پێگەی ئۆكرانیا گرنگیەكی زۆری بۆ روسیا هەیە بەو پێیەی

بوە .1 بەشێك  زۆر  بۆماوەیەكی  ئۆكرانیا  یەوە  سیاسی  و  مێژوویی  جاران    لەڕوی  سۆڤیەتی  یەكێتی  لە 
ئامانجەكانی  1919-1991) و  بەرژەوەندی  پارێزەری  و  گرنگ  سیاسی  هاوپەیمانێكی  دواتریش   .)

 ڕوسیا بوە لەناوچەكەدا. 
لەڕوی جیۆپۆڵەتیكەوە ئۆكرانیا بۆ روسیا گرنگی خۆی هەیە، بەوپێیەی كە ئۆكرانیا دەرگایەكی كراوە و   .2

 ئاوادا. سنوردابڕە بۆ ڕوسیا لەبەرامبەری رۆژ
دەرگای   .3 ئۆكرانیا  كە  پێیەی  بەو  هەیە،  خۆی  تایبەتی  گرنگی  ڕوسیا  بۆ  ئۆكرانیا  ئابورییەوە  لەڕوی 

 كراوەی ڕوسیایە بۆهەناردەكردنی گاز و نەوت بۆ واڵتانی ئەوروپا و ئاسیای ناوەڕاست. 
لەپشتێنەی    لەڕوی سەربازیەوە ئۆكرانیا بۆ ڕوسیا گرنگی زۆری هەیە، بەوپێیەی ئۆكرانیا بوەتە بەشێك  .4

دورگەی   و  رەش  دەریای  لە  ڕوسیا  كەشتیگەلی  و  سەربازی  بنكەی  بونی  لەبەر  ڕوسیا،  بۆ  ئەمنی 
 سیفاستۆبڵدا.  
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دەكرێت بڵێین بەهەمان شێوە پێگەو دۆخی قەیرانی ئۆكرانیاش بۆ ئەمریكاو واڵتانی ناتۆ لەئێستادا گرنگی  
 تایبەت بەخۆی هەیە، لەبەر چەند هۆكارێك لەدیارترینیان:

هەیە،   .1 ناتۆ  واڵتانی  ئەمریكاو  بۆ  گرنگی  ستراتیژی  پێگەیەكی  ئۆكرانیا  جیۆپۆڵەتیكەوە،  لەروی 
ناوەراستەوە،   ئاسیای  لەنێوەندی  نزیكە  و  رەش  دەریای  سنوری  سەر  دەكەوێتە  ئۆكرانیا  چونكە 

 كەهەردەم ئەمریكا لەم ناوچەیەدا دەیەوێت پارێزگاری لەهەژمونی تاكرەوی دەسەاڵتی خۆی بكات. 

ئۆكرانیا واڵتێكی دەوڵەمەندە لەروی پیشەسازی بەرهەمهێنانی بواری چەكسازیەوە، بۆیە ئەمریكاو   .2
سود   بوارەو  بەم  روسیا  راگەیشتنی  دەست  لەبەردەم  رێگربن  تاوەكو  دەدەن،  هەوڵ  ناتۆ  واڵتانی 

 لێوەرگرتنی تایبەتی خۆی لەو نێوەندەدا. 
روسی .3 لەگەڵ  جوگرافی  بەرفراوانی  سنورێكی  ناتۆ  ئۆكرانیا  واڵتانی  ئەمریكاو  بۆیە  هەیە،  ادا 

دەیانەوێت لەالیەك رێگربن لەپەرینەوەی هێزی روسیا بۆ نێوەندی ئۆكرانیا و دواتر بۆ ناوچەكانی  
ئاسایی ناوەراست، لەالیەكی دیکەش دەیانەوێت گەمارۆی سەربازی ئابوری سیاسی زیاتر بخەنەسەر  

 وچەكەدا. روسیا، لەپێناو كەمكردنەوەی هەژمونی روسی لەنا
زەبرگەیاندن   .4 لەپێناو  ببینن،  ئۆكرانیا  لەقەیرانی  سود  دەیەوێت  هاوپەیمانی  ئەمریكاو  ئێستادا  لە 

 بەبەرژەوەندی تایبەتی روسیا، ئەم جەنگە بە قازانجی خۆیان شەکەت کردنی ڕوسیا بەالدا بخەن. 
هاوپە .5 بەرەیەكی  دروستكردنی  بۆ  بقۆزێتەوە،  ئۆكرانیا  قەیرانی  دەیەوێت  لەیەكێتی  ئەمریكا  یمان 

 ئەوروپا، لەبەرامبەر بەرەی دژایەتیكردنی روسیادا.

 لەسەر ئاستی جیهان  ئۆکرانیا روسیا و  کانی جەنگی ئابورییە لێکەوتە

 ی ئابورییەوە لەڕویەکەم: 

لەسەر ئابوری جیهان جێهێشتووە   بەپێی داتاکان "   دەتوانرێت بوترێت زۆرترین کاریگەرییەکانی جەنگ، 
Food Price Index"مانگانە  ڕیبەری  نرخی خ لەنرخەکان تۆمار دەکاتۆراک کە  مانگی    ،  لە  جیهان  
گەیشت ئەمساڵدا  ساڵی    ( 140.7)  ووەشوباتی  دووەمی  کانونی  مانگی   بە  ڕێژەی    2022بەبەراورد  بە  

 بەزبوونەوە ڕویداوە،   2021بەراورد بەساڵی  ( %20.7)بەرزبۆتەوە بە ڕێژەی   ( 3.9%)

)   یپێبە   ڕێکخراو  ڕوەکی  FAOئامارەکانی  ڕۆنی  نرخی  سەرەوەی  (  بەرزبونەوەی    یەڕێبەرەکەلە  بۆ 
بەڕێژەی   کە  بۆ    (% 8.5) نرخەکان  ئەگەڕێتەوە  نرخانەش  ئەم  بەرزبونەوەی  بەردەوامی  بەرزبۆتەوە. 
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( کەمبونەوەی  و  بەکاربەران.  و  ( Palm Oilخواستی  ئەندەنوسیااڵلە  هەناردەکار  تی  گەورەترین    ی  کە 
ئەوەش  سۆیایە،    ڕۆنەی تێبینی  کەمبۆتەوە.  التین  ئەمریکای  وواڵتانی   لە  سۆیا(   ( بەرهەمی  هەروەها  

ن ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەوەی   وولە ناوچەی دەریای ڕەش زەحمەتبپاپۆڕەکان  دەکرێت کە کێشەی هاتوچۆی  
 کێشەی بۆ دروستببێت.  خۆراکهەناردەی  

بەرهەمە شێرەمەنیەکان لە مانگی شوباتی ئەمساڵدا بە ڕێژەی  ( نرخی  FAOڕێکخراوی )   داتاکانی   بە پێی 
ئەمەش بەهۆی کەمی بەرهەمی شیر لە    ، بەرزبۆتەوە بە بەراورد بە مانگی کانونی دووەمی ئەمساڵدا  ( 6.4%)

ئوسترالیاو  ئەوروپاداو کە  پاسافیک  دەریای  بەرزبونەوەی     سەرباری  ئەگرێتەوە.   نیوزلەندا  باشووری 
 . ە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و  باکوری ئاسیابەردەوامی خواست ل

ڕیژەی  هاوکات   بە  گەنمەشامی  هۆی    ( %5.1)نرخی   بە  لە  بەرزبۆتەوە  لە    کردنهەناردەکەمبوونەوەی 
 . ۆکرانیاوەئ

بەرزبۆتەوە  بە هۆی    (%2.1)لە جیهاندا بە ڕێژەی  کە خۆراکێکی سەرەکییە  نرخی گەنم  لەگەڵ ئەوانەش  
   . انی دەریای ڕەشداەککێشەی هەناردەکردن لە ناوچ

لەالیەن    بە هۆی ئەوەی خواست   لەسەر برنج   (%1.1)بە ڕێژەی    نرخی برنج لە جیهاندا بەرزبوونەوەی  
   .هێزبوونی دراوی واڵتانی هەناردەکار بەرامبەر بەدۆالری ئەمریکیبە   کڕیارەکانی ئاسیای نزیک و

نر لەگۆشت  خی  هاوکات  ڕێژەی    هاتووە   ڕیبەرەکەدا   وەک  کانونی  بەرزبووەتەوە    ( %1.1) بە  مانگی  لە 
( بەتایبەتی  گۆشتی  Bovine meatدووەمدا   خواستی    مانگا(  هۆی  بە  تۆمارکردوە  نرخی  بەرزترین 

بەاڵم   زیادیکردوە  بەراز  گۆشتی  بەرهەمی  هەروەها  خستنەڕوە  کەمبوونەوەی  و  لەسەری   بەردەوام 
بەپێی  Ovine meatگۆشتی) کەمیکردوە.  پەلەوەڕ  و  مەڕ  بە  داتاکانی  (  شەکر  ڕێبەرێ  )فاو(  ڕێکخراوی 
هەروەها    دابەزیوە.  ەکەی نرخ  (% 1.9)ڕێژەی   تایلەندو   و  هیندستان  لە  باش  بەرهەمی  پێشبینی  بەهۆی 

دروست  خواردندا  نرخی  لە  هەڵئاوسان  نرخ  بەرزبونەوەی  هۆی  بە  بەرازیل.  لە  بەرهەمهینان  باشترکردنی 
 بوە.  

بۆتە هۆی ئەوەی ڕێژەی قازانج دابەزێت     ئەم بەرزبوونەوانەئابوریناسێکی ڕێکخراوی )فاو(  بەپێی لێدوانی  
و وەبەرهیناناڵولە  بۆ  نەدات  جووتیارەکان  هانی  کە  ئەوەی   هۆی  بۆتە  ئەمەش  بەرهەمهینەرەکاندا.    و   تە 

 . ت داەرهە بەرهەم نابیارمەتی فراوانبوونی 
وایە   پێیان  ئابوری  پشتگوێبخرێت.بۆیە چاودێرانی  ناتوانرێت  یۆکرانیا  ئ  شەڕی ڕوسیاو  ۆکرانیا  چونکە 
سێیەکی گەنمی   روسیاتی بیالواڵلەگەڵ    ۆکرانیائ  نی گڵۆبەڕۆژەو گەنم،یەکێکە لە بەرهەمهینەرە گەورەکانی ڕۆ
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کەرتی وزەو هەتا  و  جیهان   خۆراکی  بۆ بازاڕی     ناسەقامگیری جیهان بەرهەمدەهێنن، شەڕەکە بۆتە هۆی  
 ی جیهان .  یپانتاتەواوی سەر ەئەمەش کاریگەری هەیە  ل ش گرفتی بۆ دروستبووە،کەرتی گواستنەوە

و ئۆکرانیا  روسیاشەڕی  تێگەیشتن لە  گرنگی  . بۆیە  دا تۆمارکراوە ەبەرزترین هەڵئاوسان لە کەرتی ووزم اڵبە
لەسەر کاریگەرییەکانی  ووزەی    لە  یەکەم  روسیاکەرتی  ئەوەی  پێش  تەنانەت  بازرگانەکان  بۆیە  ئۆکرانیا.  و 

لەسەر هەبوو  خۆیان  کاردانەوەی  بتەقێنرێت  دو،  شتومەکەکان  فیشەک  ئەو  ڕٶڵی  وکە  ڕۆژهەاڵتی  لە  تە  اڵو 
 ئەوروپا چۆن دەتوانێت کاریگەری هەبێت لەسەر ئەوروپای ڕۆژئاوا.  

بەرهەمی هەناردەی جیهان پێکدەهێنن.    ( %40)لە بارەی  پەینی کیمیاویەوە روسیاو بەلەڕوسیا بەیەکەوە لە   
هە کاریگەری  کیمیاوی  پەینی  هەناردەی  بڕەی  ئەم   دەستدانی  ئ  یە لە  بۆ  بەرازیلەوە  کێشەی   لە  و  ەمریکا 

 .    کردووەدروست ی گەورەی  خستنەڕوو

ستا   ێئ  ناوچەکە چونکە  ئەو  شەڕە دووجار کاریگەری ئەبێت لەسەر خستنەڕوو.    تۆو( بکەین ئەگەر باسی )
و گەورەترین  لە  تۆوانی  ت اڵیەکێکە  تۆویی  هەناردەکاری  بەتایبەت  بەه  و  ئەگەر  ڕۆنیەکان.     ۆی بەرهەمە 

لەسەر خستنەڕوو نەچێنرێت،    شەڕەکەوە  کاریگەری  تر  بەندەرە سەرەکیەکانی    تا س ئێ  دەبێت.   ئەوا جارێکی 
ئەو سنورە داخراون و کێشەی گواستنەوە دروستبوە. تەنانەت ئەگەر تۆوەکانیش دەستبکەون هەر کێشەی  

 گواستنەوە دروستبوە.   

دروستبببۆیە   کێشە  زست ێئەگەر   کە  گەنم  بەرهەمی   بەهارو  وەرزی  کشتوکاڵی  بۆ  چت  بۆ   ێنان  دراوە 
 گەورەتر ئەبێت.   و جوتیارەکان بکرێن بەسەرباز ئەوا کێشەکە زیاترو  هەڵگرتنەوەی بەرهەمەکان 

 وی سیاسییەوەڕلەدووەم: 
یەکێتی   هەرەسی  پاش  نێودەوڵەتی  هێزێکی  وەک  سیاسی  ، سۆڤیەتڕوسیا  و  کرداری  پێگەی    یەوەلەڕوی 

سیاسەتی    ، تاوەکو ریکاەئاوا بەتایبەتی ئەمە خۆشکەر بوو بۆ واڵتانی ڕۆژبەتەواوی الواز بوو، ئەمەش ڕێگ
ناوچە جیاجیاکانی ج  -بێ بونی حەریفێکی سیاسی  ،هەژمونی خۆی لە  پێشبەرێت. گەرچی  یهان  سەربازی 

ی بەو خاڵە جیاواز و بیرکردنە  ئەم نیقاشە لە دنیای سیاسەتی نێودەوڵەتی مێژویەکی کۆنی هەیە، پەیوەند 
هەیە  )  جیاوازانەوە  خۆرئاوا  و  خۆرهەاڵت  لە  هەریەک  ڕۆڵ  کە  بۆ  ڕۆژئاوا(  و  پێگەوڕوسیا  سیاسەتی    و 

دا دەتوانێت یەلەم ناوچە  جاران   یسۆڤیەتنێودەوڵەتی هەیانە. دیارە دوبارە بونەوەی هێزێکی وەک یەکێتی  
ە ئەتوانێت زۆر ڕوی هەبێت.  ت ئەم گرف  . ا دروست بکات ئەمریک  گرفت وتەگەرە بۆسەر سیاسەتی ئەوروپاو 

بێ مەرج لە دنیادا وەک  جیابونەوە،  لە ڕوسیا    سۆڤیەتبەشێکی زۆر لە واڵتانی    سۆڤیەت بۆیە پاش ڕوخانی  
ناسێن سەروەری  خاوەن  و  سەربەخۆ  واڵتانە.   . راندواڵتێکی  لەو  بو  یەکێک  یەکان یڕۆژئاوا  ئۆکرانیا 
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ی  یلە کۆتا  ، ناوچەکانی خۆرهەاڵتی ئەوروپا دەستیانکرد بە جێگیرکردنی هێز و پێگەی سەربازیبەتایبەتی لە  
بەاڵم   دەربڕی،  خۆیان  بێزاری  بارودۆخە  لەم  ڕوسەکان  ناتۆوە،  لەڕێگەی  بەتایبەتی  بیستەم  سەدەی  دەیەی 

بوو الواز  پێگەیان  و  دەسەاڵت  لەوکاتەدا  ئەوەی  خواستەکانی  ،بەهۆی  و  داواکاری  بە  نەدرا.  گوێ  بەاڵم  ان 
لەگەڵ   دوایئێستا  ئەم  جەنگی  تەنها    ،ئۆکرانیا  ەی هەڵگیرساندنی  جەنگە  ئەم  کە  باوەڕەی  ئەو  ئەگەینە 

جەنگێکی ئاسای نییە، یان نیگەرانی لە هەڵسوکەوتی سیستمێک لە ناوخۆی واڵتێک دژی خەڵک و ڕەگەز و  
ەی جیاواز، دوو ترسی جیاواز دەتوانین  زمان نییە، بەڵکوو ئەم جەنگە جەنگێکی لە نێوان دوو بیرکردنەو

بڵێن جەنگی دوو فەرهەنگی جیاواز. ڕۆژئاوایەکان هەر لە سەرەتای جەنگەکەوە ئەمەیان نەشاردەوە، ڕەفتاری  
ڕوسیایان بە ڕەفتارێکی دوژمنکارا لێک دایەوە،  خێرا یەکێتی واڵتانی خۆیان تۆخ کردەوە، چەکی ئابوریان  

ئۆکرا هێنا،  بەکار  ڕووس  دیکە  دژی  مانایەکی  بە  لەقەڵەمدا،  خۆیان  ناڕەسمی  شەریکێکی  وەک  نیایان 
 جەنگێکی نوێنەرایەتی لە ڕێگەی واڵتێکی سەربەخۆ.  

ی   دەتونین بڵین ڕوی سیاسی ئەم باتە قۆناغێکی نوێی سیاسەتی دنیای نێودەوڵەتیە، جەنگی دەسپێشخەریانە
ڕوسیای   نیگەرانیەی  ئەو  چوڕوسیا  بەشی  لە  وەک  توێژینەوە  تۆخکردەوە  ئەم  تیۆری  ارچێوەی 

دەبەن    .ڕونمانکردەوە هەنگاوێک  هەر  بۆ  دەست  زیاندا  بارودۆخی  لە  سیاسیەکان  سەرکردە  و  کاراکتەر 
یە بۆ سەر پێگەو و ژیانی سیاسیان. بۆیە ڕوسەکان لە دوبارە هەڵوەشاندنەوە و الوازکردن  یوادەزانن مەترس

، دەستبردن بۆ جەنگ لە پێناو  هەراسانناو نیگەران و  تەو  سۆڤیەت و گورزێکی دیکەی وەک ئەوە هەرەسی  
پاراستن و بەهاو فەرهەنگ مێژوی خۆیان لێک دەدەنەوە. گەرچی ئەم هەنگاوەش بیانخاتە ناو بارودۆخێکی  

 .  ، وەک ئەوەی ئێستا پێشبینی دەکرێت ئابوری نالەبار -سیاسی

 و هەرێمی کوردستان  لەسەر عێراقئۆکرانیا روسیا و لێکەوتەکانی جەنگی  

 لەسەر عێراق لێکەوتەکانیەکەم: 

لە بەرهەمهینەرە گەوئبە هۆی شەڕی    لە جیهاندا وا لە ع  خۆراک و  ەکانیرۆکرانیا کە  یەکێکە  راق  ێگەنم 
چەند ملیار دۆالرێک زیادبکات.  و شمەکە هاوردەکراوەکان  گەنم  خۆراک و  دەکات کە بودجەکەی بۆ کڕێنی  

ئێستادا   لە  چگەری  یکار  هەرچەندە  بەدیارنەکەوتووە،  دەتوانێت ئەوتۆ  نەوت  نرخی  بەرزبونەوەی  ونکە 
 پارەیە بکاتەوە.  ی قەرەبووی ئەو بڕ
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)کۆبونی خۆراک(  راقدا کە سیستەمی  ێ لە عە،  نرخی نەوت  کە دروست دەکەت، ئەگەری دابەزینی ئەوەی کێشە
  ( ملیار دۆالر 3)گرانی گەنم  لە  تەنها ا. یەکێکە لە گەورەترین پڕۆگرامی خواردن  لە جیهاند  کاری پێدەکرێت،

عخەرجی   بودجەی  لە  ئەکات  ئەوەیە ێرزیاد  نیشانەی  ئەمەش  ئاستێکی     اق  چ  لە  خۆراک  ئاسایشی  کە 
 . ناسکدایە

ساڵی    خۆراکنرخی   مایسی  مانگی  دووەمی    2020لە  کانونی  مانگی  لە  عێراق  بەرزبونەوەدایە.  لە  وە 
دۆالری پێداوە    (450)تەن گەنمی هاوردەکردوە لە ئوسترالیاوە  کە نرخی تەنێک    (هەزار   150)ئەمساڵدا  

راق  ێوە. عی زیاتر داوە بەوەی کە  لە گەنمی جووتیارانی ناوخۆ ئەکڕیتە(دۆالر  70)بۆ ئەم هاوردەیە بڕێ  
 بکات.   هاوردە گەنم تۆن   ( ملیۆن 2) ئەمساڵ نزیکەی  دەبێت بۆ 

ئەوەی   خواست سەرباری  ئوسترالیا  شەڕی    کردووەی  دزیا   لەسەری   گەنمی  ،  ۆکرانیاوە ئو  روسیابەهۆی  
خراپ  وا چاوەڕوان دەکرێت بەرهەمی ئەمساڵ  عیراق زۆر چاوی لەسەر هاورەدەکردنی گەنمە بەتایبەتی کە  

    .ووشکە ساڵیەوە  بێت بەهۆی 

لەسە ناڕاستەوخۆ  نەرێنی  کاریگەری  و  ئەرێنی  کاریگەری  جەنگ  گشتی  بەشێوەیەکی  عێراق    ربەاڵم 
 . جێدەهێڵێت 

لە   خۆی  عێراق  بۆ  جەنگەوەیە  ئەرێنییەکانی  الینە  بە  پەیوەندی  داهاتهەرچی  گشتی  زیادکردن  دا  عێراقی 
عێراق چونکە  نەوتە،    دەبینێتەوە،  گەورەی  نێوان  ئەوەش  هەناردەکارێکی  جەنگی  هەڵگیرسانی  کە  ڕوونە 

ئۆکرانیا کاریگەرییەکی    ڕوسیاو  هۆی  بووە  کە  جیهان،  بازاڕەکانی  لە  نەوت  نرخی  بەزبوونەوەی  هۆکاری 
عێراق دارایی  دۆخی  و  داهات  لەسەر  بە  ئەرێنی  ئاماژە  شارەزایان  لە  هەندێک  گەشەی  .  بەرزبوونەوەی 

 عێراقیش دەدەن بەهۆی دروستبوونی جەنگەکەوە.  ( GDPاوخۆیی )بەرهەمی ن

نرخی گشتی شمەک و کااڵی  هەاڵوسانی  بەاڵم ئاسەوارە نەرێنییەکانی جەنگ زۆرترە بە تایبەت لە رووی  
سەرەڕای   وەبەرهێنانهاوردەکراو.  کەرتەکانی  لە  قورسەکانو    داکشان  دراوە  دەرەوەی  کڕینی    بردنە  بۆ 

 شمەکی هاوردەکراو. 

 لەسەر هەرێمی کوردستان  لێکەوتەکانووەم: د

کاریگەری   نییەو  جیهانیدا  گشتی  خزمەتی  لە  ئۆکرانیا  ڕوسیاو  نێوان  ئێستای  شەڕەی  ئەم  ئەوەی  لەگەڵ 
ئابوورییەکانی  کاریگەرییە  هاوکات  جێدەهێڵێت،  جیهانی  ئاستی  لەسەر  سەربازی  و  سیاسی  گەورەی 
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اگرە نابێت و  بەخێرایی تر بەدیار دەکەوێت، هەرێمی کوردستانیش بەالنی کەمەوە ئەگەر بێ پریشکی ئەو ئ
لەگەڵ   ئابووری  بازرگانی  پەیوەندی  ڕاستەخۆ  کوردستان  هەرێمی  چونکە  ئابوورییەوە،  ڕووی  لە  بەتایبەت 

 . ، بۆیە ئەوەی بۆ عێراق هەیە دەکرێت بۆ هەرێمی کوردستانیش ڕاست بێت هەردوو واڵتدا هەیە

کوردستان  بۆنمونە   باز هەرێمی  ژوری  زانیارییەکانی  بەپێی  ئۆکرانیا،  هەناردەی  لەگەڵ  سلێمانی،  گانی 
شیرەمەنی،   شەربەت،  ؛)خواردن،  وەک  دەکات،  ئۆکرانیاوە  واڵتی  لە  پێداویستی  شمەک  کۆمەڵێک 

 ئەندۆمی، پاكەرەوەخەڵوز، زەیتی گوڵەبەرۆژە، گەنم، رەشەواڵخ...(  پسکی، 

لە ساڵ دیبلۆماسییەوە روسیا  پەیوەندی  لەڕووی  هەرێم و ڕوسیا،  پەیوەندییەکانی  بە  وە  2007ی  سەبارەت 
هەیە،   كوردستاندا  هەرێمی  لە  گەورەشی  ئابوری  بەرژەوەندی  كردوەتەوە،  هەولێر  لە  خۆی  كونسوڵگەری 

)روسنەفت(  60ریژەی   كۆمپانیای  بۆ  خاوەندارێتییەكەی  كوردستان  هەرێمی  نەوتی  بۆری  پشكی  %ی 
 گەی نەوتی سنوری. (ەوە لە دوو كێڵ2012دەگەڕێتەوە. هاوکات كۆمپانیای )گاز پرۆم(ی روسیا لە ساڵی ) 

تەواوی   سەر  بۆ  ئەمریکاوە  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  الیەن  لە  ڕوسیا  سەر  سزاکانی  زیادکردنی  بە  بۆیە 
عێراق   لە  ڕوسییەکان  کۆمپانیا  کشانەوەی  ئەگەری  ڕوسی  وزەی  کوردستانیش کەرتی  هەرێمی  و 

 دەگەیەنێت. و هەرێم دەبێت، ئەمەش زیان بە کەرتی وزەو نەوتی عێراق  چاوەڕوانکراو 
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 ی جەنگی روسیاو ئۆکرانیا سیناریۆکان

 بەردەوامی جەنگ  .1
ببێتە   و  بخایەنێت  زیاتر  کاتەکەی  ملمالنێیە  و  جەنگ  کەئەم  ئەوەیە  پێشبینیکراوەکان،  لەسیناریۆ  یەکێک 

ماوەدرێژ،   مانگ.  جەنگێکی  دو  لە  بوەتەوە  نزیک  کەجەنگەکە  کەماوەی  دەبیندرێت،  ئێستا  ئەوەی  وەک 
بەرامبەر   روسیا  سەرنەکەوتنی  بەرادەی  پەیوەندیدارە  سیناریۆیە  ئەم  لەچۆنیەتی  بەشێکی  ئۆکرانیا، 

سەربازیی   هێزی  بەئاسانی  نەتوانێت  روسیا  لەوانەیە  چونکە  واڵتە.  ئەو  گەورەکانی  شارە  کۆنترۆڵکردنی 
پێویست جێگیربکات، بەتایبەت لەو ناوچانەی کەدەستیان بەسەردا دەگرێت. لەبەرامبەر ئەمەشدا ئۆکرانییەکان  

بەرامبەر پەالمارەکانی ڕوسیا  رۆژ بەرۆژ ئیرادەو توانای سەربازیان زیاد دەکات   و شەڕی کۆاڵن بەکۆاڵن 
روبەروی   زیاتریش  و  دەبێت  زیاتر  واڵتەکەیان  بۆ  پشتیوانیان  ئۆکرانیش  هاواڵتیانی  و  دەکەن  زیاتر 
ئاستی   هێزەکانی رۆژئاوا رۆژانە  دەکرێت،  ئەوە  پێشبینی  لەالیەکی دیکەشەوە  دەبنەوە.  هێرشەکانی روسیا 

سەربازییەکانیان روسیا    پشتیوانی  بەرامبەر  ئۆکرانیا  بەرگری  هێزی  ئەمەش  بکەن.  زیاتر  ئۆکرانیا  بۆ 
لەساڵی   لەچیچان،  روسیا  جەنگی  دوبارەوەی  بۆ  کەپێشبینی  وادەکەن  ئەمانەش  هەمو  دەکات.  بەهێزتر 
نەوەدەکاندا بکرێت. ئەوەبو کەجەنگێکی ماوەدرێژ لەنێوان روسیاو چیچانییەکان بەردەوام بو، ئاکامەکەشی  

ینییەوە لەوێرانکردنی گرۆزنی پایتەختی چیچان. بەدرێژبونەوەی زیاتری ماوەی جەنگەکە، ئەگەری  خۆیی ب
هاوشێوەی   بکشێنێتەوە،  هێزەکانی  و  بگۆرێت  کەسەرکردایەتی سیاسی روسیا، سیاسەتی خۆی  هەیە  ئەوە 

لەساڵی   ئەفغانییەکان  دژی  لەجەنگ  ساڵ  بیست  دوای  لەئەفغانستان،  هێزەکانی  بۆیە    دا. ١٩٨٩کشانەوەی 
واقیعی جەنگەکە لەئێستادا ئەوەمان پێدەڵێت، ئەم سیناریۆیە بەهێزترین سیناریۆی چاوەروانکراوەو جەنگ  
بۆ   دانوستان  مێزی  لەسەر  و  قایلدەبن  یەکتر  بەتەواویبەمەرجەکانی  هەردوال  تائەوکاتەی  دەبێت،  بەردەوام 

 راوەستانی جەنگ و راگەیاندنی ئاشتی کۆدەبنەوە. 
 

 ڕاوەستانی جەنگ بە ڕێگەی گفتوگۆ )دبلۆماسی( .2
دە و  جەنگ  راوەستانی  ئەگەری  هاوکات  باسکران،  پێشتر  سیناریۆیانەی  ئەو  هەمو  ستپێکردنی  سەرەرای 

لەنێوان   کارەساتەکان،  و  جەنگ  و  ملمالنێ  واتە  بەهێزە.  ئەگەرێکی  ئۆکرانیادا  روسیاو  لەنێوان  دانوستان 
لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنیشن و بگەنە خاڵی   هەردو واڵتدا چەندێک بخایەنن، سەرئەنجام دەبێت هەردوال 

 لەنێوانیاندا. راوەستانی جەنگ و  ئاگربەست  راگەیاندنیلێک تێگەیشت بۆ 
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زیانە   لێکەوتەو  هەمو  ئەو  بەهۆی  ئەوەش  چاوەروانکراوەکان،  بەهێزو  لەسیناریۆ  یەکێکە  سیناریۆیە  ئەم 
لەمیانەی مەیدانەکانی جەنگدا بەرهەردوال کەتوەو جەنگەکەش بۆ روسیا   سیاسی و ئابوری و سەربازییەی 

 تائێستا بەئامانج نەگەیشتوە.  

نگەکە، تەنها زیانی بۆ ئۆکرانیا نابێت و زیانێکی زۆری گیان و سەربازی  وەک ئاشکرایە، بەردەوامبونی جە
و سیاسی و ئابوری بەروسیاش دەگەیەنێت، لەالیەکی دیکەوە بەردەوامبونی ئەم جەنگە هەرەشەی جدی بۆ  
واڵتانی   بەرژەوەندی  جەنگەدا  ئەم  بەردەوامبونی  لەگەڵ  هاوکات  دەکات.  دروست  پوتن  دەسەاڵتی  سەر 

دەکە لەپێناو  دیکەش  بکەن  نێوەندگیری  واڵتێک  چەند  نییە  دور  لەونێوانەدا  بەنمونە  بەرمەترسی.  وێتە 
ئاماژە   وردە  وردە  کەلەئێستادا  جیهانی.  ئابوری  و  بۆ سیاسەت  گێرانەوەی سەقامگیری  و  راگرتنی جەنگ 

دیکە لەالیەکی  بوە.  دروست  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  و  ئابوری  سەر  بۆ  جەنگە  ئەم  وە  مەترسیدارەکانی 
بۆیە   بەجێدەهێڵێت.  ئۆکرانیا  بۆ  لەرادەبەدەر  وێرانکارییەکی  گیانی،  لەزیانی  جگە  جەنگە،  ئەم  بەردەوامی 
قەناعەتەی، کەپێوسیتە تەنازولی سیاسی   لەئێستادا بەتەواوی گەیشتونەتە ئەو  بەرپرسانی سیاسی ئۆکرانیا 

وێرانک و  زیان  ئەو  لەبەردەوامبونی  رێگری  بۆ  ئەوەش  روسیا،  بۆ  لەمابکەن  هەفتەی  ارییەی  دو  وەی 
وەک ئەوەی زلینسکی سەرۆکی ئۆکرانیا، بەرەسمی داوای دانیشتن و    جەنگەکەدا بەر واڵتەکەیان کەوتوە.

 گفتوگۆی لەپوتن کرد. 

حکومەتی   پێویستە  بەنمونە  هۆکارەوە،  بەکۆمەڵێک  وابەستەیە  سیناریۆیە  ئەم  بەدیهاتنی  و  رودان  رادەی 
روسیا   بەمەرجەکانی  لەبەرژەوەندی  ئۆکرانیا  بنێت  قرمدا  دورگەی  و  دۆنباس  بەهەرێمی  دان  و  بێت  قایل 

روسیادا، لەبەرامبەردا پێویستە روسیا هێرشەکانی بۆسەر ئۆکرانیا رابگرێت و دان بەسەربەخۆیی ئۆکرانیادا  
 بنێت و رێگری لەپەیوەدنییەکانیان نەگرێت لەگەڵ ئەروپادا.  

 

 و راگەیاندنی حکومەتێکی نوێکەوتنی ئۆکرانیا .3
ئۆکرانیا،   سەر  بۆ  روسیا  ئاسمانی  و  زەمینی  هێرشی  سنوری  بەزیادکردنی  وابەستەیە  سیناریۆیە  ئەم 

زیا هێزی  بەتایبەتی  بەتەواوەتی  روسیا  رۆژ،  لەپەنجا  زیاتر  دوای  روسیا،  ئاسمانییەکانی  هێرشە  دکردنی 
ئاسمانی خۆیی بەرامبەر ئۆکرانیا نەخستوەتەکار، لەم دۆخەشدا ئەگەر هەیە هێرشی هەڕەمەکی و وێرانکەر  

تان بکاتەوەو  بکاتە سەر تەواوی دامەزراوە فەرمییەکانی ئۆکرانیاو دەزگاکانی پەیوەندی وزە دوچاری وەس 
سەر   بۆ  فشارەکان  هەیە  ئەگەر  دۆخەشدا  لەم  ببن.  ئاوارە  و  بکوژرێن  ئۆکرانیش  هاواڵتی  بەهەزاران 
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حکومەتی ئۆکرانیا زیاتر ببێت و سەرۆکی ئۆکرانیا ناچار ببێت، قبوڵی شکست بکات و واڵت بەجێ بهێڵێت،  
هاوپەیمانی حکومەتێکی  روسیا  دۆخەشدا  لەم  بکات.  رادەست  خۆی  لەم    یاخود  دادەمەزرێنێت.  مۆسکۆ 

بیالروسیا دەبێتە واڵتێکی  دۆخەشدا روسیا بەشێک لەهێزەکانی دەکشێنێتەوە. لێرەشەوە ئۆکرانیا هاوشێوەی
 هاوپەیمانی تەواوەتی روسیا. 

لەوانە زیادکردنی ئاستی   بەاڵم رودانیشی وابەستەیە بەچەند هۆکارێکەوە،  نییە،  ئەم سیناریۆیە موستەحیل 
هێرشەکانی روسیا بۆسەر ئۆکرانیا، هاوشانی باشتربون دۆخی روسیا لەجەنگەکەدا، ئەوەش بەشکانی ئەو  
هێزو ئیرادەو توانا سەرنجراکێشە جەنگییەی کە ئۆکرانییەکان لەماوەی رابردوی جەنگەکەدا بەرامبەر روسیا 

تارادەیە دەیبین،  جەنگەکەدا  گۆرەپانی  لەئێستای  ئەوەی  بەاڵم  سیناریۆیەی  پیشانیاندا.  ئەم  چانسی  ک 
 دورخستوەتەوە. 

 
 گەورەبونی سنوری جەنگەکە بۆ ئەوروپاو هاتنە ناوەوەی ناتۆ .4

ئەوەیە لەئەگەرەکان  تر  دیکەی    کە  یەکێکی  واڵتێکی  چەند  و  تێبپەرێنێت  ئۆکرانیا  جەنگەکە  سنوری 
ئەوروپاش بگرێتەوە. بەنمونە روسیا دوای ئۆکرانیا پەالماری مۆڵدۆڤاو جۆرجیاش بدات، کەپێشتر ئەم دو  

لەیەکێتی سۆڤیەتی جاران و ئێستاش ئەندامی ناتۆ نین. هاوکات لەبەرامبەر پشتیوانی    واڵتەش بەشێک بون 
بەردەوامی رۆژئاوا بۆ ئۆکرانیا، پوتن هێز رەوانەی واڵتانی بەڵتیق بکات، کەئەمانە ئەندامی ناتۆن لەنمونەی  

بەروبونەوەی روسیا  لیتوانیا، ئەمەش هەنگاوێکی مەترسیدار دەبێت بۆ روسیاو ئەگەرێکی دیکە دەبێت بۆ رو
 لەگەڵ ناتۆ.

نێو   کەلە  سیناریۆیانەی  لەو  یەکێکی  بەاڵم  نییە،  بەهێز  زۆر  رودانی  ئەگەری  سیناریۆیە  ئەم  هەرچەندە 
هاوکێشەکانی ئەم جەنگەدا، سەرنجی دەچێتە سەر، بەتایبەت ئەگەر بێت و پوتن دڵنیابێت لەوەی لەئۆکرانیا  

ێکێت، ئەمەش مەترسی دروست دەکات بۆسەر دەسەاڵتی پوتن.  شکست دەهێنێت و ناتوانێت ئامانجەکانی بپ
بۆیە ئەگەر هەیە لەوکاتەدا پوتن ئاستی ملمالنێکان قوڵتر بکاتەوەو جەنگەکە سنورەکەی بەرفراوان بێت و  
جگە لەروسیاو ئۆکرانیا واڵتانی دیکەی ئەوروپاو ناتۆش بێنە نێو جەنگەکەوە. تەنانەت هەندێک پێشبینی  

و    روسیاور نییە لەکۆتاییدا، جەنگەکە بە ڕووبەڕوو بوونەوەیەکی ناوکی وێرانکەر لەنێوان  ئەوە دەکەن کەد
   .ڕۆژئاوا کۆتایی پێ بێت 
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 واڵتە ی سیاسی ئەوینی دەسەاڵتڕگۆ شکستی روسیاو .5
سیناریۆیەکی    سیناریۆیهەرچەندە   روسیا،  دەسەاڵتی  گۆرینی  و  پوتن  الوازەکەوتنی  ڕادەیەک  بەاڵم  تا   ،

ئەم   ئۆکرانیا،  لەبەرژەوەندی  جەنگەکە  هاوکێشەی  گۆرانکارییەکانی  جەنگەکەو  بەرەوامبونی  لەگەڵ 
سەربازی   توێژینەوەی  مامۆستای  فریدمان  لۆرنس  لەمبارەیەوە  لێدەکرێتەوە.  بیری  لەکۆلێژی  سیناریۆیەش 

دەڵێت:  لەلەندەن  هاوشێ"  گینگز  پێشبینیکراوە،  روسیا  سیاسی  سیستەمی  کردنی  گۆرانی  پێشبینی  وەی 
ژمارەی   زیادبونی  جەنگەکەو  بەردەوامی  لەگەڵ  ئاماژەیەش  ئەم  ئۆکرانیا".  سیاسی  سیستەمی  گۆرینی 

زۆر هاواڵتیان  نیگەرانی  روسیادا  لەناوخۆی  دورنییە  لێدەکرێتەوە،  بیری  روسیا  ببێت   کوژراوەکانی  زیاتر 
پو و  ببێت  دروست  جەماوەری  راپەرینێکی  و  هەیە  کەئێستا  بۆ  لەوەی  توندوتیژی  بەر  پەنابباتە  تن 

دوربخرێتەوە.   لەدەسەاڵت  و  دەربچێت  لەدەستی  دۆخەکە  دورنییە  نارەزایەتییەکان، سەرئەنجام  دامرکانەوەی 
ئەوا   بگرێتەوە،  جێگەی  میانرەو  و سەرکردەیەکی  بروات  پوتن  ئەگەر  دەڵێن  لەمبارەیەوە  رۆژئاواییەکانیش 

بۆ رۆژئاواش  دەک  سزاکانی  سوک  روسیا  روسیاو  سەر  دیبلۆماسییەکانی  پەیوەدنییە  ئەوکات  و  رێن 
، بەاڵم لەگەڵ  ئاسان نیەئەوروپاش ئاسایی دەبنەوە. بەاڵم وەک پێشتر ئاماژەمان پێدا ئەم سیناریۆیە رودانی 

بەدوای   نەکراو  چاوەروان  شتی  زۆرجار  هاوکێشەکان،  یەکالکردنەوەی  جەنگەکەو  بەردەوامبونی  ئەوەشدا 
 خۆیاندا دەهێنن.  
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 دەرئەنجام 

ر و  یگتڕکابەری و کێشمەکێش سروشتی سیستمی سیاسی نێودەوڵەتی لە کۆن و تازەدا بووە. جەنگە گش 
پاوەنخوا ئابوری،  سیاسی،  و  ئایدۆلۆژی  دنیابینی  و  ڕکابەری  ئەنجامی  لە  جیاوازی  زیجیهانیەکان  ی 

کارسەرکردە سیاسییەکانیکتەر ەو  کار  ەوەواڵتان  ە  جیاوازی  خوێندنەوەی  و  هز  و  بۆچون  کتەرە  ەبووە. 
بە تایبەت لە دنیای نێودەوڵەتی بۆ پرسە ئەمنیەکان ئەتوانێ خەسارەت و بڕیاری زیان    ، سیاسیە جیاوازەکان

جار ئەم تێگەشتنە ئەکرێ هەڵەی حسابی و  بهێنێت. چونکە زۆر  داو قەرەبوو نەکراو بەدوای خۆی  گەیەنەر
 سیاسیەکان دوچاری هەڵە تێگەشت بکاتەوە.  ی بۆ بابەتەکان بکرێت و یعخوێندنەوەی ناواق

خوێندنەوەی دوو دنیا    ،بابەتێکی گرێدراوی دنیای ئاسایشی نێودەوڵەتیە  ئۆکرانیاجەنگی دەسپێشخەرانەی  
بۆ بارودۆخ و پرسە جیاوازەکان. جێگیر کردنی    ،ز بۆ نیەت و هاوکاری دوو الیەنی نێودەوڵەتیەابینی جیاو

ئەور  هێزی  لە واڵتانی خۆرئاوای  بۆ سیستمە  وناتۆ  مێژوو  پا،  ڕوسیا دوچاری مەترسی دوبارەکردنەوەی 
بۆ ڕوسیایەکی نەبوو لێک دەدرێتەوە. لە ڕوانگەی ڕۆژئاوایەکان   اسیاسیەکەی تۆخ دەکاتەوە،  نیەتی ڕۆژئاو

سیاس و  ئابوری  و  ئایدۆلۆژی  گرفتی  سەرچاوەی  بە  ڕوسیا،  وەک  هێزێکی  سەر  هەستانەوەی  بۆ  ی 
پرۆژەکانی ئەوان لێک دەدرێتەوە، بۆیە هاوکاری کردنی ئۆکرانیا و یەکێتی ڕۆژئاوایەکان و سزای ئابوری  
و   جەنگ  کردنەوەی  نزیک  ڕوسیاش  بۆ  ئێستادا.  لە  دەدەنەوە  لێک  بژرادە  باشترین  وەک  ڕوسیا 

ادەنرێت بۆ ئەو حاڵەتە  دوەک باشترین بژاردە    ئۆکرانیاناسەقامگیرکردنی ئەوروپا و هێرشکاری بۆ سەر  
 و چاوەڕوانکراوانەی کە ڕوبەڕویان دەبێتەوە لە ئایندەدا.  نەخوازر

چارەسەری  گەرچی   سیناریۆی  کراوەیەلەئێستادا  ئەگەرێکی  نیە  ، دبلۆماسی  دیار  سیناریۆیەش بەاڵم  ئەم   ،
ئۆ  بەتەواوی  ئێستای  دیپلۆماتکارەی  تیمە  ئەم  ڕوسیا  چونکە  دەگات،  نیشاندەی    کرانیابەکوێ  بەدەست 

ڕۆژئاوایەکان دادەنێت، هەر ڕێکەوتنێک و تەنازوالتێک بە سودی واڵتانی ناتۆ لێک دەداتەوە. لە الیەکی تر  
بەرژەوەندی ئەوانی   ناتۆ پشگیری هیچ ڕێکەوتن و دبلۆماسیەتێک ناکەن گەر بێت و خواستی و  واڵتانی 

ئەگەرێکی کراوە و بەردەوامە، لەم نێوەندەدا    هێشتا ەکە  تێدا ڕوون ئاشکار نەبێت. بۆیە بەردەوام بونی جەنگ
ێت، لەبەرامبەردا  سەرەکی دەب  سەرخان و ژێرخانی ئۆکرانیا هاوشانی زیانی گیانی و مادییەکان، زەرەرمەندی

مادییەکانی   و  گیانی  زیانە  ئۆکرانیا  بەردەوامی  ڕوسیاش  هاوشێوەی  بەهۆی  دەبن،  بەردەوام  لەجەنگەکەدا 
 و زیانی زیاتر دەبێت.  دوچاری پاشەکشەە، ئابوری روسیا سزاکانی رۆژئاواشەو
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