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وتنكی وتنكی   نه ڕكهنه ڕكه  بگهبگه  توانتوان   ده دهسوریا ئیسرائیلسوریا ئیسرائیل  ئایائایا، ، آهآه  آانی ناوچهآانی ناوچه  سوریا و هاوآیشه سیاسیهسوریا و هاوآیشه سیاسیه

  العلیالعلی  ت مهت مه  وت حیكمهوت حیكمه  كهكه  هههه/ / ر ر   پارزهپارزه ...  ... شتیشتیئائا
  

ه له  توانن پاش س ده ئایا سوریا و ئیسرائیل ده
هنن و  یرانه به م قه آش آۆتای به ناآۆآی آیشمه

ن  ئایا سوریا آه له الیه، آی ئاشتی یه نه پرۆسه بگه
ته ژر فشاركی  وتۆوه مریكا و ڕۆژئاواوه آه ئه

 رباز یه ده زمه م ئه توانت خۆی له ند ده تا چه وه زۆره
تی  سه راق و دهك ئ روه نووسی هه یان چاره، بكات
رۆك  دی سه سه شار ئه ئایا به، بت عسی عراق ده به

سی و ژی دیموآرا دات ده آۆمار آه پشان ده
. بت دام ده نووسی سه مان چاره ك هه نووسی وه آانه له سوریا چاره  یه  بنچینه گۆڕانكارییه

آانی جیھانی   وه آان و پشه ته سه ده آك بوو له حیزبه به عس یه ڕۆژگارك آه حیزبی به
تی  سه آانیش ده عسیه و به فول آراوه ی ئه ستیره ند سالكه ئه م چه به، بی ره عه

 . وه ڕیننه و ناتوانن بیشیگه ماوه ڕابردوویان نه
  
ری   سه1967ی سالی  ش ڕۆژه ڕی شه  ب له شه ره م حیزبه پاش شكستی عه ی ئه ستره ئه
 وی م حیزبه هه ست ئه  ده ت بگرنه سه آان توانیان له سوریا و ئراقدا ده عسیه داو به هه

مان شوه بته نو   سودان و لۆبنان به ههکو بی وه  ره لكی تری عه دا له وت گه
تی خۆیان له ئراق و سوریا دا  سه موو ده نجام توانیان هه ره الم سه وه به آه یدانه مه

  . وه نه آۆبكه
یان توانی بوو  بوو نه ڤینیزمیان ههآی نیزامی و شۆ یه ی ڕچكه وه  ئهعس به هۆی حیزبی به

 له ئراقدا ڕووی دا ته م حاله ك چۆن ئه ر وه هه، ن  بكهر به سته  دهری ماوه آی جه یه پگه
رپاآرد  دام به ژی ڕژمی دیكتاتۆری سه راسیۆنیان ده یمانانی ئۆپه مریكا و هاوپه آاتك آه ئه

مو له ئراقدا  ی ئه وه ر چی ئه گه دا ئه ری ڕووی نه ماوه آی جه یه  وه رووبونه هیچ جۆره روبه
وه  یه و گۆشه ت لهو یانه ستی وتانی دراوس ئراقه آه ده ت دهدات پاش ئازادی و ڕوو ده

مان شوه  ته له سوریای دراوس ئراق به هه م حاله ئه. وه نه کال بكه حساباتی خۆیان یه
شق له  ر ئۆردوگای حومه له دیمه ڕووی دا آاتك آه ئیسرائیل هرشی ئاسمانی آرده سه

ن خودی  وه نه له الیه ن هاوتیانه  له الیهبوو ك نه یه  هو ردا هچ جۆره آاردانه رامبه به
بت  رترو قورستر ده به نگه ڕۆژ تهموآه ڕۆژ له دوای  آه ئه رجه ومه هه. وه ته سه ڕژمی ده

مریكا و ئیسرائیل له  آشی ئه ته نوان آشمه وتوه آی گشتی آه یه م وته به شوه وه ئه
رنسا له پاش تیرۆر  تی فه  به تایبهوروپی  ئهانی ڕۆژ ئاواییندك له وت ك وه هه الیه

سته  ده موآه له نو آاربه ئه. فیق حریری زیرانی پشوی لۆبنان ڕه رۆك وه آردنی سه
شار  راوز آردنی به مریكادا جۆره باسك له په آانی ئه آگرتووه یه ته آانی ویالیه رزه به پایه
آان  ره آاندا فاآته ته ی حاله آریت وه له زۆربه و والته ده ئهنجی  رۆك آۆماری گه دی سه سه ئه

ندی   وه رژه بت و له به آه رۆژله دوای رۆژ ئاوزتر ده ی بارودۆخه وه ته هۆی ئه تكا بۆنه
گشتی مینداری  ی ئه م وته چند جارك له ڕیگه ر چی ئه گه سوریا دا نیه ئه
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آان خۆازیاری  آگرتوه یه وه ته  نی ئاسایش له نه نجومه رۆآی ئه آان و سه آگرتووه  یه وه ته نه
 . ل ئیسرائیل دا آات له گه ی دیالۆگ ده وه ست پكردنه ده
  

وه چ له  ته هساسی بۆ ی ئه  آه دوچاری دوو آیشهبی ره له وتانی عه آكه له آۆمه سوریا یه
رۆك  دی سه سه شار ئه  بهتی  م آشانه توانویه دا ئه وه ره ئاستی ناوخۆ وه چ له ئاست ده

  :وه نگه تكی ته آۆمار بخاته حاله
  
آه  یه  ههدا م وته بوونی ئازادی و دیموآراسی له نده به نه یوه و په آه نوخۆیه آشه :م آه یه

وه بۆ ڕای  ته ڕاونه گه مانه بۆ تاآه جاركیش نه ئه، چت ده ریوه وه به عسه ن حیزبی به له یه
  ك له وتدا بگره به یه ر پرۆسه وه بۆ گۆڕانی هه آرده  هاوتیان نه پرسیان بهو ڕا ر ماوه جه

 . وه ربازی برده تای سه نایان بۆ آوده میشه په وه هه نه وا پچه
  

ردان له آاروباری  ستوه ویش به ده آانه آه ئه یه وه ته  نو نهیی و آشه ناوچه :م دووه
آان له  ت دروست آردن و زیاتر ئاوز آردنی آشهس ربه ناوخۆی وتانی دراوس و به

ی آه له نو  و ڕاپورتانه  پی ئه سوریا به. ڕاستدا التی ناوه ندی ئاشتی له ڕۆژهه وه م ڕه رده به
یه له آاروباری  هستی ه یاندراوه ده نی ئاسایشدا ڕاگه نجومه آان و ئه آگرتوه یه وه ته نه

یش به  وه آان ئه لستینیه ردان له آاروباری فه وست دهك له لۆبنان و  ر یه نوخۆی هه
ی آه  و گروپانه وخۆ به پالپشتی آردن و پشتگیری آردنی ماددی بۆ ئه آی ناڕاسته یه شوه

ی  وخۆیانه ردانه ڕاسته ستوه و ده مه جگه له رقرار بت ئه دا به آه ناخۆازن ئاشتی له ناوچه
 . آرت آه ڕۆژانه له ئراقدا تبینی ده

  
ی آه  و آاته مانی پشتر ئه رده وه بۆ سه گریته و دوو وته دراوسیه ده ناآۆآی نوان ئه

 و ه پاش ڕوخاندن و تی عوسمانی شك بوون له ئیمپراتۆریه ردوو وت سوریا ئیسرائیل به هه
و  ریتانیا له رنسا و به التی فه سه وته ژیر ڕآفی ده ته آه م ئیمپراتۆریه له نوچۆنی ئه

نجام  ئه ره ووام بوو سه رده م به نگی جیھانی دووه ته تاآۆ پاش جه م خاله ئه، دا مه رده سه
ڕمی به  آی فه یه آان به شوه ریتانیه وه به خشی  سوریا به خۆیان به ربه آان سه رنساویه فه
وت  یانه ناوان چی دی زرابوو آه ئه  دامه و آات تازه یاند آه ئه آانیان ڕاگه آگرتوه یه وه ته نه

و آات  یان نیه چونكه ئه آه ردن و آۆنترول آردنی بارودۆخه به ریوه به یان توانای
دوا جار . بووه نوانیان وته آی زۆر ئاوز ناآۆآی آه یه آان به شوه آان و ئیسرائیلیه به ره عه
م  ش آردنی ئه آه بریاری دابه ته وه له حاله آان پاس لكۆلینه آگرتوه یه وه ته نه
الم وتانی  به، بی و وتی ئیسرائیل ره وتی عهیان دا به دروست آردنی دوو  مینه رزه سه
ر  هه، آان زراندنی وتك بو ئیسرائیلیه تاوه ناڕازی بوون به دامه  ره ر له سه بی هه ره عه
الم  به. دا آه  ئیسرائیل ئعالنی بوونی خۆی آرد له ناوچه1948وه له سالی  یه م ڕوانگه له

آی تر دا آه خۆی  یه یان به ئاراسته م جاره و ئه وه لدایه ریان هه آان سه جاركی تر ناآۆآیه
 ئامانجی آان به  ره دا عه ه ڕ م شه  له1973، 1967وه له ساالنی  ڕدا بینییه له نوان دوو شه

رچوون  انه دهو آانی پچه نجامه رئه آییان له نو بردنی ئیسرائیل بوو آه ده ره سه
نگدا  ی جه ش ڕۆژه و شه وه به جورك آه له بونه وره وی شكستكی گهڕ آان ڕوبه به ره عه

الن و آانی جۆ  رزاییه به بیابانی سینالستین و  موو خاآی فه ئیسرائیل توانی جگه له هه
 . وه بع ناسراوه بخاته ژر ڕآفی خۆیه آانی شه زرعه مهری لۆبنان آه به باشوو
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  ،  آامپ دیڤیدوتنی ڕیكه
ل میسردا  و له گه وه ره ئیسرائیل له بیابانی سینا چووه دهیه  وتن نامه م ڕیكه  پ ئه به
اشی ب هودباراك دا چوڵ آرد ئاماده می یه رده باشووری لۆبنان له سه، وتن یشتنه ڕیكه گه

وا له  ك دابنن ئه  نو لۆبنان دان چه ی آه له و گرۆپانه ر آاتك ئه نیشان داوه هه
ل  تی آردن له گه ی ئاشتی و دوستایه  ڕوانگه له. وه ره چیته ده عیش ده به آانی شه آلگه

وو تیدا ب سه ی آه له ژر ده یه و ناوچه به و ئه قه ی عه بیه دراوسكانیدا دورگه ره وته عه
ی به جھشت  زه  ناری غه ی ڕابردوودا آه فته ن هه له چه، ن رده التی ئه سه وه بۆ ده ڕانده گه

التی ئیسرائیل دابوو له  سه ی آه له ژر ده و ناوچانه یه ئه م شوه آان به ستینیه له بۆ فه
آانی  رزایه  بهها بوو ته  هاتهست ده  نوانیاندا ڕووی دابوو به ی آه له ڕانه و شه نجامی ئه ئه
تی ئیرائیل دا   سه ردن تاآو ئیستا له ژر ده ی ئه ناری ڕۆژئاوای دورگه الن له سوریا و آهجۆ

ب و ئیسرائیل دا  ره نوان عه ی آه گفتۆگۆی ئاشتی له  و ساالنه به درژایی ئه. وه ته ماوه
ندی  وه وام له ڕه رده آات به وی ده یه تیڤی آه په وت و نگه هۆی چه   بووه سوریا به  هه

آاندا وه به پشتگیری آردن له گرۆپه  بووه له ڕوداوه ی هه تیڤانه ری نگه گفتۆگۆآاندا آاریگه
ردوو  یشتنی هه  گه ست دروست بكات له نه ربه وی داوه به آان هه ڕ خوازو ئانارآییه شه
و پشبردنی  ره م وته بۆ به ئه. آانی نوانیان  ناآۆآیهرآردنی سه  چارهن به الیه

ت داگیر  سه یه آه له ژر ده وی دا آه لۆبنان زیاتر له دوو ده آانی خۆی هه ئارمانجه
ر  آه دا گۆڕانی به سه      آه له ناوچه بارودۆخهمۆآه  الم ئه آراوی خۆی دابوو ڕاپچ بكات به

مۆآه  سوریا ئه، نیهدا  م وته ندی ئه وه رژه ڕۆژ له بهآه ڕۆژله دوای  ته وه و حاله داهاته
ك  ر یه ل هه آانی بكات له گه ری ناآۆآیه سه توانت چاره ر بتو نه گه وه ئه وه آرده رآی به ده

كو  وه به ر بكاته به سته الن دهنھا ناتوانت جۆ ك ته وا نه دا ئهمریكا و ئیسرائیل  له ئه
وه  یه م سۆنگه ر له وه هه بته ر ده ته ڕووی خه دیش ڕوبه سه شار ئه ی به آه  ته ی حكومه وه مانه

اسایشی نی ئ نجومه  ئه وآان آگرتووه یه وه ته ی نه دا آه ئاراسته آه سوریا له دوو نامه
مۆآه سوریا  ئه. ڵ ئیسرائیلدا  له گهگفتۆگۆآانی خولكی نۆی  وه ست پكردنه وه بۆ ده آرده
تی آه  یه ی آه هه و آشه نو خۆیانه كو جگه له ل ئیسرائیل دا به ی نیه له گه نھا آشه ته

  لی آورد و به آانی گه یه  وه ته  نه نان به مافه آانی مرۆڤ و دان نه خۆی له پشل آردنی مافه
آانی  ل له نو زیندانه آان آۆمه موو چین و توژه زاران هاوتی له هه زیندانی آردنی هه

ی  وه مه جگه له وه ئه ر آرده به نگه تدارانی ته سه م وته و ده ی بۆ ئه آه وشه دا ڕه و وته ئه
زیرانی  رۆك وه ویش پاش تیرۆر آردنی سه وه ئه ته تی بوه وه و دهآی ن یه ڕووی آیشه آه ڕوبه

وخۆی  ستی ڕاسه و وته ده لمنت آه ئه سه وه ده آان ئه وه پشوی لۆبنان آه به پ لیكۆلینه
نی  نجومه نۆی ئه 1636ی بیاری  رچوونی پرۆژه شی ده آه امهنج رئه دا ده آه یه له ڕوداوه هه

آه دیاری آراوه بۆ ی  یه و ماوه ر بت و سوریا تاآو ئه گه آات ئه  ده وه ئاسایش آه ئاماژه به
ی تازه  ڕووی زۆر آیشه وا ڕوبه آات ئه آه هاریكاری نه خته بوونی ڕاپورتهواو آردن پۆ ته
تی  وه ی ئابووری نوده  م وته خۆی له ئابلۆقه ین سزادانی ئهر بچوآتر گه وه آه ئه بته ده
 آه وه بته  ده وره یرانكی زۆر گه وا سوریا دوچاری قه وه ئه تهبین دا به م وته ر ئه  سه به
 و مۆآه تبینی آراوه ئه ی آه ئه وه ئهر حال   هه به. بت حمول آردنی زۆر گران ده ته

آات به  وی ده یه مرۆ په تی وتانی دراوس ئه دا به تایبه آه ه ناوچهسوریا ل ی آه ته سیاسه
ته  مریكا و ئیسرائیل نیه وه بووه آانی ئه آگرتووه یه ته ندی ویالیه زامه هیچ جۆرك جیگای ڕه

  . وه سكه رته آی به یه ویته چوارچیوه م وته بكه ی آه ئه وه هۆی ئه
  علیال ت مه وت حیكمه كه هه/ ر  پارزه
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