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 زیز مال عه جه ... ریكا؟ مه آانی ئه ندیه وه رژه به حماس یان دابینكردنی ی  وه وتنی بزووتنه رآه سه
 
ڕاست  تی ناوه و ڕۆژهه ت ڕۆژهه وتانی زلھز له آانی و ئابوریه  سیاسی ندیه وه رژه به
ی ورد  وه  شیكردنهو لتامان پویستی به، یی ئاۆز بووه بیردۆزه آی یه شوه تی به تایبه به
ست نیشان  ی تدا ده نی دۆڕاو براوه الیه،  و خراپه نی باشه بتوانین الیه ی وه یه بۆ ئه هه
 و ت مانی بلۆآی ڕۆژهه دوایی نه و له ه وه 1990دوایی سای   له ئاشكرایه، ین بكه
مكی  رده سه وه و ئابوریه و سیاسی ربازی ڕووی سه ستی له و باده ریكای مه جیھانگیری ئه به

و  وێ رچی بیانه هه آانی یمانه و هاوپه ریكا مه وه بۆ ئه  پشه بار هاتۆته  له هنده
ك نچیر ڕاوی  توانن وه ئاسانی ئه به ندیان زۆر وه رژه یاندا بت بۆ پاراستنی به رنامه به له
نوخودی وتی  ا لهمۆماند ڕۆژگاری ئه له. ن بكه ك هیچ ڕگریه ست به ی هه وه ب ئه ن به بكه
دا  روتكی تری جیھان ڵ هه گه ریكا له مه ڕی ئه شه ناڕازیه به  یه آه نگك هه ریكا ده مه ئه
ریكی  مه ئه تدارانی سه یه ده ی ترهه  ڕگه بینن آه ریكا وایده مه ی نو ئه زایه ه ناڕ  نگه وده ئه
ڕو  شه و دوربت له رجیھاندا سه به ننپ ستیان بسه و باده آانیان بپارزن ندیه وه رژه به
رچاو  مۆ ڕۆكی به  ئه ت آه دیبلۆماسیه و و ئابوری ی سیاسی ویش ڕگه و آوشتار ئه نگ جه
 . گێ     ده

توانینی  آی نوێ نیه له یه آشه ستین له و تورآیا فه و سوریا ی ئران آشه
و  فرۆشن وی ده آوژن زه آتری ده یه آان له ستینیه له فه و مژه ئیسرائیل وه له آانه ریكاییه مه ئه
و  نجامی ئه ئه له، ، ناوببات ی له آه ره رامبه یتوانی به آامیان نه م هیچ آن به وی ده زه

دا  آه ناوچه  تیرۆرست دروست بوو له و شوه ندین گروپی توندڕه  چه آوشتارانه و ناآۆآی
 ڕ نجامی باوه ئه  له  آه ستینیه له  فه ی ئیسالمیی حماس وه  بزووتنه و گروپانه له آك یه
و  ئیسرائیل به ر رامبه  وی به ڕه و توند ی خۆآوژی وه و آارو آرده وتی ئیسرائیل  به هنان نه
  نولیستی گروپه  ته  خراوه دا ناوی آه ناوچه ریكا له مه آانی ئه ندیه وه رژه به

یری   سه گونجا چاوكی نه به وروپی و وتانی ئه یلو ئیسرائ ریكا مه و ئه وه آانه تیرۆرستیه
ی حماس  وه آان بزووتنه وروپیه ریكاو ئه مه ئه ی تیڤه  نگه و توانینه نجامی ئه ئه له، ن آه ده

ك  ن وه ك ناآه یه زبه  حه مژه له وروپا آه ریكاو ئه مه ئه به پاڵ وتانی دژ زیاتر پای دابه
 ی  وه یانبوو بۆ بزووتنه و سوریا هه ئران ی آه و پشتگیریانه نجامی ئه هئ رله هه، و سوریا ئران

 و ک له ج بکات یه کانیان جبه پنن داواکاریه کانی خۆیان بسه رجه حماس توانیان مه
نجامدانی کاری  ئه ها روه و کیان هه ک وت ئیسرائیل وه  بوو به کردن  اعتراف نه داواکاریانه
گرتن   بۆ ڕگه، ، ئیسرائیل کانی که راسان کردنی جووله و هه ی ئیسرائیلنو خاک خۆکوژی له

و بۆ  که بۆ پاراستنی جووله نوخاکی ئیسرائیل ی حماس له وه کاری تیرۆریستی بزووتنه له
و  خش به ک به و وتانی کۆمه وسوریا ئران له ی حماس وه ی بزووتنه وه و دوورخستنه دابان
تکی  و سیاسه وه دا بخشننه ڕابردوو و چاوک به وروپا و ئه ریکا مه ئه که  هیه پویست وه بزووتنه

 . بکوژن  که ردک دوو چۆله به  به ک کورد ئه ن تاکو وه و بکه یه په تر
ڕهنانی  کاری تیرۆرستی و باوه یان له وه خستنه و دوور کانی ئیسرائیل که پاراستنی جووله -1

 . ت وه ک ده و وه کیان ک  وه که لهجوو ی حماس به وه بزووتنه
و سوریا تاکو  ک ئران  وه که وتانی ناوچه حماس له ی وه ی بزووتنه وه و دوورخستنه دابان -2
ی  وه  بۆ ئه و وتانه ر ئه  بۆ سه ریکاوه مه ن ئه الیه ئابوری له و و دیبلۆماسی هرشی سیاسی له
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  یاندایه رنامه به له کان وروپیه و ئه ریکا مه ئه ی که تانهو و رگری بۆ ئه  به بته نه  وه بزووتنه
 . ن ردانی تدا بکه  توه ست ده
مژبوو  دا له بژاردنه وهه ی حماس له وه کردنی بزووتنه شداری و به ستین له فه بژاردن له      هه
ین توانین ب ها ئه روه  ڕژی بۆکرابوو هه رنامه به  ریکاوه مه ن ئه الیه له
وتنی  رکه م سه رده به بوون له رگیز ڕگرنه و هه زانی  ئه ڕوونی به شیان که نجامه رئه ده که

 ی ستین له و ڕزگاری خوازی فه تح ی فه وه نی بزووتنه دا الیه بژاردنه  وهه حماس له ی وه بزووتنه
ها  روه  هه وه ه ژربار  ریکا داڕژراوه بۆ خستنه مه ن ئه الیه له ی که ته و سیاسه  له ئاگادار بوون

تح  ی فه وه  بزووتنه وه تیه ستیندا کردویه له فه نو خاکی ریکا له مه ئه ی که  وئاگره ی ئه وه بۆ ئه
ئاشکرا  ستینی به له و ڕکخراوی ڕزگاریخوازی فه تح فه ی وه وا بزووتنه سووتن ئه نه

ستین پکبھنن  له ی فه تی ئاینده کمهی حماس حو وه ڵ بزووتنه گه له نین ئاماده یاند که ڕایگه
 یان چۆکرد بۆ ها ڕگه روه  هه ست هناوه ده مانی به ڕله کانی په  ی کورسیه42% له کاتکدا له

 زووترین کات ی به وه زووترین کاتدا بۆ ئه ت پکبھن له حوکمه ی حماس که وه بزووتنه
 ڕیزی  له وه ی بزووتنه مانه دهر وسه ئه ن که ست بکه ی حماس هه وه رانی بزووتنه سه
ختی  زه هنن چۆنن تاکو بزانن ت پک ئه حوکمه و ئستاش که هستکاریدابوون چۆن بوون به
و  تی وه نوده بیاره چی ئاسانی مل که و به وی بکات توان پشتیان پنه کی چۆن ئه ره ده

ی حماسی ئیسالمی  وه ک بزووتنهکات ناکرێ یه م قسه خۆڕائه له، ، کان بن ییه و ناوچه ناوخۆیی
 ناوی  یه وتک هه هنا که ده ڕیان نه باوه ک یه هیچ شوه ستکاران بوون به رهه ڕیزی به له

ک دانیشتن  یه هیچ شوه  به بوون نه یه ئاماده ش هه که جووله کی یه وه ته و نه و کیان ئیسرائیله
م  به، ربازی و سه و هرشی ساروخی وه قینه تهو  بری خۆکوژی ن له گفتوگۆ بده به درژه و ن بکه
نی  و خاوه پکبھنن ت بت حوکمه وتن ئه رکه بژاردن سه هه ی له وه دوای ئه  مۆ له ئه

  که و ناوچه گشتی جیھان به ر ئاستی سه کی بن له ره و ده تی ناوخۆیی و دبلۆماسیه ت سیاسه
ندی  یوه ن په ها خاوه روه  هه ناسراوه ت وه ک ده ی ئیسرائیل وه وه رئه به له، تی تایبه به

ی  وه  بزووتنه واته رچاویشه که  به ربازی  سه نی هزکی  خاوه و دیبلۆماسیه و ئابوری سیاسی
  تی وه ی ده ی پکھاته ییانه موو بنچینه و هه ئه رامۆشی دا ناتوانی فه ئاینده س له حما

کی  یه وه ک بزووتنه سکاریدا بوو وه  رهه ڕیزی به تاکو له ی حماس وه بزووتنه،  بتئیسرائیل
  هیچ بوون نه ریکا ئاماده مه و ئه وروپی ئاسیایی ی وتانی ئه زۆرینه کرا تیرۆرستی چاوی لده

   پوویسته بۆ خۆی  وه  بگته ندیانه یوه وپه ی ئه وه ستن بۆ ئه دا ببه گه کی له ندیه یوه په جۆره
و ئاشکراشی   ڕوون وستی هه بت و ئه  بھن کاری تیرۆرستی ی حماس وازله وه بزووتنه

گایی  کۆمه بت له کات داباو ئه روانه گه ئه ی تیرۆرستی وه وکرده کار ر به رامبه بت به هه
 . تی مرۆڤایه

دابین  ستینی له لی فه ک بۆگه هکۆم یان واک بک پاره کان وروپیه ریکاو ئه مه ئه  که ئاشکرایه 
کانی پدابین  ستینیه له ی بژوی فه وه ستینی بۆ ئه له تی فه حوکمه درابه ئه  سانه کردبوو که

 ڕووی نھا له ک ته کرا نه کی ئیسرائیل ده ردا زیاتر کۆمه رامبه به له نده رچه هه بکرێ
کیان زیاتر  کۆمه کان وه ئیسرائیلیه یه و سیاسی و ئیداری ربازی  ڕووی سه  له  بگره وه ئابووریه

  ریكاوه مه ن ئه الیه له مۆ خت ئه کی زه یه قه ره ک وه  وه که م کۆمه م ئه به، کرت ده
ی حماس  وه ی بزووتنه وه بۆ ئه آان ستینیه له ی فه تی ئاینده  حوآمه هنرێ دژبه آارئه به
م  ئه، آات ی ده آان پیاده ئیسرائیلیه ربه امبهر به آه وه ز بته ی پشووی پاشگه وسته وهه له
  وتنی رآه ندی سه ماوه و زه ڕآ په هه) حماس(ستین  له ئیسالمی فه ی وه ی بزووتنه وتنه رآه سه
 ی باش وه ی حماس بۆ ئه وه بزووتنه  به رچۆپی دراوه م سه  به آه ناوچه له  ریكایه مه ئه
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و  ی ئه وه دا بۆئه ئه ی دا هه آه ناوچه ریكا له مه دا ئه ئاینده له هی آ تره وچه ژرئه ڕێ له     په هه
مۆ  ن ئه آه ی ئه وره و گه ن آه ئه آی حماس ك آۆمه یه موو شوه هه  به ندین ساه ی چه وتانه

ی  وه بزووتنه خش به ك به ت وتانی آۆمه حوآمه و پكھنانی ت سه ده شتن به ی گه سایه له
 . ببن  پووچ حماس مایه
  نوان وته له  آه یه یه وآشه رپۆقیوی ئه ده ی حماسی ئیسالمی وه  بزووتنه آه ئاشكرایه

ی  ند وتكی تری جزیره و چه و تورآیا و سوریا و ئران ك الیه له ریكا مه آانی ئه آگرتوه یه
 تح ی فه وه وتنهنجامی الواز بوونی بزو ئه ها له روه  هه یه آی تردا هه الیه له بی ره عه
م  ئه آه ر جووله رامبه به ستین له له ی فه یی آشه وته و پاشكه ر ئیسرائیل رامبه به له

ی  وه بزووتنه آان به ستینیه له فه آه ی و هیواو ئاواته ی ئه وه یدا بوو بۆ ئه  په یه وه بزووتنه
  و دینی خۆیی ربه و سه ی وه ته هی ن و آسه   وه نه بكه الیان دروستی مان له مابوو ئه تحیان نه فه

آانی  ندیه وه رژه ر ڕگایی به  سه  ساردی ردی ی به وه ر ئه به م له به، ن ك بكه یه ڵ به  تكه
 ی ڕگه مۆ حماس به ندآران ئه  ناوزه  تیرۆرستی ڕكخراوكی دا به آه ناوچه بوون له ریكا مه ئه
آانی  ندیه وه رژه به   ژر باری پاراستنی خرته ان ئهآ تیه وه  نوده ندیه یوه و په ت سه ده
  که ربکرێ پویسته کان ده تیرۆرستیه گروپه ناولیستی  ناوی له ی وه بۆ ئه، وروپا ریکاوئه  مه ئه
ک  روه ریکا بت هه مه کانی ئه ندیه وه رژه  به ری پارزه کانی تر نه و الیه ک باقی گروپ وه

  گوایه ربھنرێ که کان ده تیرۆرستیه  گروپه ڕیزی                       ئرانی له یلق  مجاهدینی خه ڕکخراوی
م  نیه به لق گروپی تیرۆرستی   خه  مجاهدینی  که وتوه رکه ڕابردوودا ده  به وه چاوخشاندنه به
ر  رامبه ئران به پشتی وتی  له  گورزکه شاندنی  وه مان شوه هه ش به ته م سیاسه ئه
زیندانی سیاسی  بوونی و  سیاسی بوونی ئازادی و نه ریری فیق حه ڕه(ی  ش کشه سوریا هب
کتی  یه ندام له ئه  به بوون ی ها کشه روه هه، تی سوریا گورز بۆپشتی حوکمه کرت به ئه
 بۆ پشتی  مان شوه هه گورز به به کرت  مرۆڤ ئه و مافی  دیموکراتی بوونی و نه وروپا ئه

ریکی  مه قامی ئه و شه که توانینمان بۆ ئاۆزی ناوچه و  وه یه م ڕوانگه له،  تورکیاتی حوکمه
 و ڕووی سیاسی وێ له یانه کان ئه ریکاییه مه و ئه ریکا مه ئه ی که ڕه وباوه ئه  ینه گه ڕ ئه شه دژبه

 ڕژمی  نده هرچ هه، ، دا که ناوچه کانیان بپارزن له ندیه وه رژه  به وه و دیبلۆماسیه ئابووری
  ڕووی و دۆڕاندنیان له شکست به رگیز اعتراف ناکات رگیزاو هه ریکی هه مه داری ئه رمایه سه
 . جیھاندا  له وه ربازیه سه
ی   نوێ تی و پکھنانی حوکمه بژاردن هه له  وتنی رکه و سه ی حماس وه  بزووتنه واته که
ئیسرائیل   تی حوکمه                       به ڕوان کراوه نانکی چاوه دانپیا وه ڕکخراوه و ن ئه الیه  له ستین له فه
ی  وه  بۆ ئه ت سه رکورسی ده سه له  یه وه و بزووتنه  ئه وام بوونی رده و به وه دا بۆ مانه ئاینده له
ب  ئه مرێ یی نه کۆرپه ربه کان هه ستینیه له فه ی ی ئاینده ڕوان کراوه  چاوه ته و حوکمه ئه
  و باسی کاندا دابنیش که  جووله تی وه ڵ ده گه گفتوگۆکان له  ر مزی سه ی حماس له وه ووتنهبز

 رگیز رگیزاوهه  هه بوایه ئارادا نه له یه رنامه م به ر ئه گه بكات ئه منی ئه ری ڕوشونی به گرتنه
 . . ن بكه داننگ شداری ده درا به ئه یان نه  تی ئیسرائیل ڕگه سه آانی ژرده به ره عه
 


