ئه مانيا و س کوچکهی قهيران

هه ۆ بهرزنجهيی

له ههنووکهدا س بابهتی سهير و ههستيار شهقام و ماسميديای ئه مانی داگير کردووە .پهنابهران و
ک شهکانيان و پرسی ئينتگراسيۆن و دابڕکردنيان ،کۆچبهران ،بۆچوون ک مشتومڕی لهسهر
دەکر ت،دەب ت ئه مانيا دەی بب ته و تی کۆچبهران و باسی س يهميش ڕاسيسيزم و شکستی ئينتگراسيۆن.
ئه مانيا بهو هه کهوته جيوسياسييهی ههيهتی لهناو د ی ئهوروپادا و وەک چوارەمين بهه زترين دەو هتی
ئابووريی جيهان ،له م ژووی خۆيدا کهمجار وەک ئ ستا له قهيرانی وا سياسی و دبلۆماسی لهسهر ئاستی
ئهوروپا و جيهان کاتی بهسهر بردووە.










لهگهڵ فهرەنسا ،وەک گهورەترين و تی دراوس و دۆستی ستراتيژيی له يهک تی ئهوروپا و
گهل بواری ديکهی ژيان دا .له ههنووکهدا له سياسهتی بهرگريی و سياسهتی دراو دا ک شهی
ن وان بهرلين و پاريس گهورەيه.
ئه مانيا بۆ ڕزگارکردنی ئهوروپا ،نايهو ت بيرۆکه نو يهکانی پاريس /ماکرۆن وەک خۆی قبوڵ
بکات .ئاخر فهرەنسا ههميشه دەست پ شخهر و ڕابهری بزافی سياسی ئهوروپا بووە .ماکرۆن
ههميشه خاوەنی بيرۆکه و پ شنياز و ئهجيندای مرۆييه بۆ ئهوروپا ،هاوکات بۆ پيادەکردنی
بهرنامهکانی پ ويستی به پشتيوانی سياسيی و دارايی ئه مانيا ههيه .ئه مانياش وا ت دەگات ،کهوا
چ فهرەنسا و چ بهش کی تری جيهان چاويان بڕيوەته گيرفانی و تهکهی .ئهمه له کات کدا که
ئه مان بهوە ناسراون که گهل به پار ز و ههستيارن له دەست برد بۆ گيرفانيان و گرتنه ئهستۆی
بهرپرسيار تی دارايی هيچ کهس و ﻻيهک .ئاخر ئه مان ههر ف رە کهرەسهی تهکنهلۆژی بهرههم
به ن و بيفرۆش و قازانج بکات و گيرفان و خهز نهی پڕ بکات،نهک به پ چهوانهوە دەست
بکات به گيرفانيدا .فهرەنسييهکان لهم بارەدا دە ن ئه مانهکان ئ مهيان بههه واسراوی
بهج ه شتووە .بهتايبهتی دوای دامهزراندنی پيسکۆ و وەک بهرتهک ک بۆ زياتر بهدەته نانی
ئازاديی سيای و ەربازی و ئابووريی و ڕزگاربوون له ههژموونی ئهمهريکا.
لهگهڵ و تی پۆلۆنيا وەک هاوس يهکی گرنگی ئه مانيا و بوونی م ژوويهکی ههستيار له ن وانيان
دا .ک شهکهش بهرئهنجامی نزيکبوونهوەی ئه مانه لهگهڵ رووسيادا و لهبهرچاونهگرتنی
بهرژەوەندی پۆلۆنيا لهم مهيدانهدا .بهتايبهتی ڕاک شانی بۆری گازی رووسيا ،لهسهر ههژماردی
بهرژەوەندی پۆلۆنيا و بالتيکPipeline Nord Stream٢
لهتهک يهک تی ئهوروپادا که گوايه دەو هت کی ديموکراس و ياسايی وەک ئه مانيا بۆ بهرژەوەندی
خۆی پ ش لی بنهماکانی ر کهوتنی يهک تی ئهوروپا دەکات .ئهمهش بهو واتايهی ئه مانيا لهههو ی
ئهوەدايه ههرچی بوێ و بخوازێ و لهبهرژەوەندی ب ت ئهوە دەکات .ب ئهوەی گوێ بداته
بنهماکانی ر کهوتنامه و دەستوورەکهی برۆکسل .بۆ نموونه نزيک بوونهوە له چين.
لهگهڵ ئهمهريکا له بواری بازرگانی و وزە و ناتۆدا ک شهی ههيه،چونکه ئهمهريکا داوای
يارمهتی ماديی زياتری بۆ ناتۆ ل دەکات بۆ بواری بهرگری و دژی بازرگانيی ئه مانيايه لهگهڵ
رووسيادا و دە پ ويسته لهسهر ئه مان مهرجهکانی بازرگانی قبوڵ بکات .ههروەها گهرەکه
ئه مانيا له ئاستی ن ودەو هتيدا ئهرکی زياتر بخاته ئهستۆيی و به قورسايی ئابووريی و سهربازيی
و ياسی خۆيهوە ب ته مهيدان و بههيچ بيانوويهکی ڕووداوەکانی م ژووەوە خۆی نهدز تهوە له
بهرپرسيار تی .ئهمه لهسهر ئاتی ئهوروپا ههمان داخوازی فهرەنساشه.

بهش کی ئهم باسانه بيرۆکهی ناو کت بی نو ی نووسهری دياری ئه مانيا Christoph von Marschall
بهناوی :ئ مه چی ديکه له جيهان ت ناگهين.
ڕۆژنامهی تاگهشپيگل ئهم ناونيشانه يان بڕگهيهکی ئهم کت بهی کردۆته باس و بابهت کی سهرنجراك ش و
بهندەش ههمان بيرۆکهم کردۆته ههو نی ئهم وتارە.
له دوای ديداری ياخود بانگه شتنی پۆتين بۆ ئه مانيا و ديداری م رکل له  ٢٠١٨/٨/١٧دا ،بهش کی
زۆری ئهم ک شانه سهريان هه دا و زەق بوونهوە .چونکه پۆتين داوا لهئه مانيا دەکات پهنابهرە
سوورييهکان ڕەوانهی سوريا بکر نهوە رووسيا خۆيشی ئامادەی ههموو هاوکارييهکه لهم مهيدانهدا .ئهم
پ شنيازە له ن وەندی حيزب و کهسايهتييه ئه مانييهکان دا ڕووبهڕووی شهپۆل ک له ڕەخنهی توند بۆوە،
چونکه ئهوانه پ يان وايه ئهم ههنگاوە کتومت دەکاته هاوکاريی و پشتيوانی پ شکهشکردن به ڕژ می
ئهسهدی خو ناوی و بکوژی ههزاران ههزار کهس .هاوکات به کی زۆر له دۆستهکانی ڕۆژئاوايان
بهتايبهت بهم پﻼن و نهخشهيه ڕازی نييه .ئهمه ديو کی سيناريۆکهيه ،چونکه رووسيا باش دەزان ئهسهد
پ ويستی بهيارمهتييه و دەب ت پهناههندەکان بگهڕ نهوە بۆ ئاوەدان کردنهوەی و ت .سوورياش ئامانجی
هاتۆتهدی  ،که له  ٣٠مليۆن سووری  ١٠ـ ١٥مليۆنی باشی بهد ی خۆی بۆ بم ن تهوە ههر قازانج تی.
بهندە باوەڕی وايه کهوا به شهپۆل ڕەوی خه کی سووريا بۆ پهنابهری له ئهوروپا ،ههر لهسهرەتاوە
سياسهت و ستراتيژ ک بوو ،خودی رووس ئهندازيار و نهخشهی بۆ ک شا بوو  ،ئهسهديش ج بهج ی
کرد .ئهمهش مانای وانييه،خه ک ک نييه بيهو ت لهو شهڕە ههڵ ب ت و ياخی ب ت،نهخ ر ئاخر ئهو رۆژانه
واته پ ش  ٤-٣لهمهوبهر ڕۆژانه له سوريا نزيکهی  ٣٠٠٠ههزار پهساپۆرت بۆ هاو تی سووری
دەردەهات .ئهمهش بووە ريکۆردی گهورە له دەو هت کی پۆليسی وەک سووريادا  .سووريا لهم ر گايهوە
داهات کی باشی دەست کهوت و ههر هاو تييهکيش توانی پهساپۆرت به ئاسانی بهدەست به ن و به
سانايش بهرەو ئهوروپا ملی ر گا بگر ته بهر  .ئاخر بهش وەيهکی زۆر خ را و سهير  ،سوريا دەرگای
بهدەست ه نانی پهساپۆرتی کردەوە و سهرسوره نهرانه دەرفهتی ڕۆيشتنی خه کی فهراههم کرد.ئامانجی
رووسياش لهم پﻼن و نهخشيه ،سهرقا کردنی ئهوروپا بوو به ک شهيهکی نو وە ،تاوەکو ئهو گوشارە توند
و ههڕەشانهی لهسهری دروست بوون ،به بۆنهی شهڕ و ک شهکانی داگيرکردن و ههرا له قريم و ئۆکرانيا
لهبير جيهان بهتايبهت ئهوروپا بهر تهوە.
من لهم ميانهدا ،تهنها تيشک ک دەخهمه سهرباسی سياسهتی پهنابهريی ئه مانيا ،ئ ستا بارودۆخ سهبارەت
به پهنابهر بهجۆر کی تر وەرسووڕاوە .ئه مانيا پ شوازی له ژمارەيهکی زۆر کرد و تا ماوەيهکی باش
دەرگای سنوورەکانی به وا يی بۆيان ه شتهوە .لهم ڕ گايهوە ژمارەکی زۆر و بهرچاو له پهنابهر
بهتايبهت ووری هاتنه ئه مانيا  .ئهم هه و ستهی حکومهتی م رکل ،بووە ک شه بۆ ناوخۆی ئه مانيا و
تهواوی ئهندامانی يهک تی ئهوروپا.

بهپ ی سهرژم رييهک  ٤٣%ئهوەی هاتۆته ئه مانياوە تهمهنيان له خوار  ١٥سا ييهوەيه.که بهت کڕا زياتر
 ٩٦%له خوار  ٤٠سا ييهوەن .ئهمهش دەستکهوت کی مرۆييه گهورەيه،بۆ و ت ر ژەی مندا يزۆر کهمه
و به ههزاران ههزار دامودەزگا و سياسهتی خۆی ههيه ،زۆرينهی ئهمانه بکاته کوڕی دەو هت ،ياخود
له بازاڕی کارکردن دا بيانخاته گهڕ بۆ پڕکردنهوەی ناتهواوييهکانی خۆيان.
ڕەنگه له پهڕاو زی ههبوونی ئهم ههموو ب گانهيهدا ،جارجار ل رە و لهوێ ڕووداوی نابهج و ناخۆ
ڕوو بدات،ل ئهمه هيچ له بايهخ و سهنگی سياسهتی ستراتيژی ئه مانيا کهم ناکاتهوە .به کورتی و
کرمانجی لهم مامه هيهدا ،ههر ئه مان براوەيه .هه بهت ناکرێ ب ن ههستی مرۆدۆستی و کاريی مرۆيی
لهناو ئه مان دا نييه ،ياخود ئه مان شتی وای لهدەست نايهت،ل به ههموو خو ندنهوە و پ وەر ک ئهم
خا ه تهواو کز و سست و ﻻوازە.

هاتۆته ئه مانيا له ن و ئهوانهدا بهپ ی ئهم ر ژەيه تهمهنهکان دياريی کراون
ئه مان و ت که دوای يابان مهيلی دژە مندا يان ههيه ههر خهريکی ف ربوون و کارکردنن .بههۆی
پهنابهرانهوە باری ئابووريان زۆر پوژاوەتهوە و قازانجی سا نهيان زيادی کردووە له ههمووی گرنگتر
نهوەی ئ ستای ئه مان ئهوەی له ژيان دا ماون  ،زۆرينهيان نهوەی سهردەم و پاش جهنگن و پير و
پهککهوته بوون و پ ويستيان به خزمهته  .ئهوەتا حکومهتی م رکل له و ت کی وەک ئهلبانياوە خهلک
د نن بۆ خزمهتيان به ئيمتياز کی زۆر گران  .زۆر پيشه له فهوتان رزگاری دەب ت چونکه مندا ی ئه مان

لهئاست کی تردايه و ههر خهريکی خو ندنی زانکۆ و با ترن.بازاڕی ئيش به گهرمی پوژاوەتهوە و
لهدوای يهکگرتنهوەی ئه مانياوە،سهردەمی وا ز ڕين نههاتۆته ئاراوە.
لهﻻيهکی ترەوە پهنابهر ديپۆرت دەکهنهوە .بهتايبهت بۆ ئهلبانيا و کۆسۆڤۆ و مهکهدۆنيا و ئهفغانستان و
گهل له و تانی ديکهی ئهوروپای ڕۆژهه ت ،لهگهڵ ئهوەشدا کهوا ف ری زمان بوون و له ههو ی خۆ
دامهزراندن دا .لهڕاستی دا،کهس سهر لهم سياسهته دووفاقييه دەرناکات .وەک باسی دەکهن ئهوەی مافی
مانهوەی پ دەبهخشن ،گهرەکه ف ری زمان بوو ب ت و خهريکی کار ب ت و باج بدات و خۆی دامهزراند
ب ت  ،دەنا ئهوانی تر ههموو ڕەوانه دەکهنهوە .واته پهنابهران له ب ژنيان دەدەن و باش بۆ خۆيان گل
دەدەنهوە و تهمهڵ و تهوەزلهکان بۆ دەرەوە و ئهو شو نهی ل وەی هاتوون ياخود بۆ ئۆردوگاکانی بولگاريا
و ئهلبانيا و ئيسپانيا .کهواته ئهوە بهسهرچوو،خه ک بيهوێ لهسهر سۆيال بژی .پهنابهرانيش ههموو بۆ
ئهوەی مافی مانهوە وەرگرن ،دەست بهکار بوون .بهش کی کهمی خۆی سهرمايهی لهگهڵ خۆيدا ه ناوە
و ل رە خزمهتگوزاری دەکات ،بهتابهت له بواری چ شتخانه و کردنهوەی دووکانی شيرەمهنی فرۆشتن
دا .ئهوی تريشی ناچارا ههر کار کی پ بسپ رن ،با بواری خۆيشی نهب ت،گهرەکه بيکات.
ئه مان چاويان بڕيوەته سامانه مرۆييهکه ،بۆ خۆشگوزەران کردنی ژيانی خه کی خۆيان و هه بژاردنی
باشهکان بۆ بازاڕی کاری ناوخۆيان .سهر وەخت سهرقا ی چاپکردنی ئهم بابهته بووم ،ميدياکان
راگهياندن کی نو يان بﻼوکردەوە ،که گوايه پ ويسته پهنابهر بۆ سا ک خزمهتی بکات ،لهبواری
خزمهتگوزاری گشتی ياخود له وەزارەتی بهرگريدا.
ئهمه ناوڕۆکی سياسهتی وەرگرتنی پهنابهرە ،با بهش کی گچکهشی پهيوەندی به ههستی مرۆيی و
ڕ زگرتن ب ت له مافی مرۆڤ و گوزەراندنی ژيانی ڕاستهقينه ب ت لهسايهی سيستهمه ديموکراسييهکان
دا،ئه مانيا به نموونه .
به م له بنهڕەتدا ماستهکه ب موو نييه.

٢٠١٨/٨/٢٨

