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وە دژ به خۆپيشاندەران دە ران به توندترين ش می دەداتهوەئ تهوە و رۆژئاواش به سزادانی نوێ وە  John Bolton .وەست
شوو  ژکاری ئاسايشی پ ستا کاريگهييان زۆر زۆر کهم ههيه، وەک   Donald Trump  ڕاو :  " ئهو سزايانهی ئ بهگومانه و دە

ت".. سياسهتمهداری ئهمهريکی کۆماری  ئهم قسانهی بۆ رۆژنامهی  کردووە. بۆلتنی   Handeelsblattلهوەی له دەرەوە دەبينر
ی  ٧٤ بژاردنهکانی سا ک لهو کانديدانهی هه ه که به يهک ش     ٢٠٢٤سا بهج ن و ج ت، داوا دەکات سزاکان توندوتيژ بکر دادەنر

وە ناوبراو   ت".. بهم ش ته سهر حکومهتی الواز ، پياو دەتوانی بهرەو روخانی بهر ستا گوشاری زياتر بخر ن.." ئهگهر ئ بکر
ت ت ئهمه ئامانجی ئهمهريکا ب : " به بيروباوەڕی من دەب ژە به قسهکانی دەدات و دە   .."در

تی ناوين و جيهانی رۆژئاوا. زياتر له  ران  گهورە بووە بۆ سهر رۆژهه ران خۆپيشاندان دەکات   ٣ههڕەشهی ئ ک له ئ مانگه خه
يان دەداتهوە  وەيهکی دڕندانه ل م، ئهويش به ش ستا دژی رژ دارە دراون و زياتر له   ٢..تا ئ کهسی تريش   ٢٠خۆپيشاندەر له س

ران توندتر دەکات. چونکه له تهک مهسهلهی     ٢٠٢٢بۆ کۆتای ئهمساڵ   ..ناويان له ليستهی مردندايه رۆژئاوا سزاکانی لهسهر ئ
وەيه ئهمهريکا و ئهوروپا ب  شه و گرفتی تريش ههن. بهم ش لکاری مافی مرۆڤ دا، ک ش ران به  پ اس له هاوکاريی کردنی ئ

نانی  ی بهدەسته ران به خشپهيی ههو فرۆکهی ب فرۆکهوان/ درۆن بۆ رووسيا لهشهڕی دژی ئۆکراينا  دەکهن و ههروەها ئ
 ...يۆرانيۆم دەدات

ی سهربازی له تاران سڕ کرد ش کريسمس دا، ئهمهريکا سهروەت و سامانی زۆر له بهرپرسانی با ..  چهند رۆژێ  له رۆژانی پ
شلکارييهی بهرانڤهر به مافی مرۆڤ  دەيکهن   ران تاوەکو نيشانی بدەن ئهو پ کهوتن لهسهر سزادانی ئ تی ئهوروپا ر شتريش يهک پ

تی ئهم جۆرە سزادانه زياد دەکات ت ڕەخنهکان لهسهر  کاريگهر کراو نييه.. کهچی ل تا ب  .قبو

تان     ..سزادانيان بهسهردا هاتووەزۆر له و

تی سزاکان سنووردارن " ک بکهوين .. کاريگهر مه ناب دوای هيچ خهياڵ و وەهم يۆزی جارانی فهرەنسا   Michel Duclos "ئ با
ژکاری جيۆپۆلهتيکی کارخانهی بيرکردنهوەی ئينيستيتوتی    .بهم جۆرە جهخت لهسهر ئهم پرسه دەکاتهوە Montaigneو راو

وە ببرێ..   ت و کۆنترۆلی ناوەندی لهاليهن  دەزگهيهکی ئهوروپاييهوە بهڕ تی ئهوروپا دەدات، ئهوەيه ئهگهر ب ئهوەی يارمهتی يهک
ک  دە گاوبان م " ههميشه ڕ هته بچووکهکانيش  بهتهنيا بۆيان زەحمهته.. به : تهنانهت دەو ت،  بۆ خۆ  الدان له  ناوبراو دە ب

م توانيويهتی ڕيگای   ر باری سزا دانهوە.. به ه کهوتۆته ژ ران،که دەيان سا تانی وەک ئ سزادانهکان ".. بهتايبهت و
تهوە  ..ههناردەکردنی ئهلتهرناتيف بدۆز

تی  سزاکا"   ت  سزاکانی رۆژئاوا يان بهسهردا هاتووە و توانيويانه کاريگهر ن کز بکهن.. " پسپۆر و شارەزای  زنجيرەيهک و
ران  کی ستراتيژی و بازرگانی خۆی    Meir Litvakئ له زانکۆی تهلئهبيب ئهمه  پشتڕاست دەکاتهوە..  " لهپشت ئهوەوە  ئامانج

ی قسهکانی   نن  بهپ راق   Litvakحهشار داوە"..  ئهوانهی سزادانهکان دەشک و  بريتين له: رووسيا، چين ، تورکيا، هنستان، ع
ت گانهدا  بۆ ههناردە دەکر ی  ب ر ئا رانی لهژ  ..ئيمارات. ههروەها فهنزەويال  که نهوتی ئ

ی دۆزينهوەی دەرچه و قوتاربوون  دەدەن له دۆخی سزادانهکان. لهئيستادا  ران ههردوو بهجووته ههو مليارد   ٢٥رووسيا و ئ
گايهکی تهنيا   تی  قووتهی ئهوروپاوە تا ئۆقيانووسی هندی   کم ه ٣٠٠٠دۆالريان خهرجکردووە  بۆ ر ی بازرگانی که له رۆژهه

ن ک له نارد ههيه، که ناتوانرێ لهاليهن سزاکانی رۆژئاواوە  ڕابگير رە ڕيزبهند تهوە.."  ل   .."دەگر

هتی لهندەن بهرانبهر ب  Maria Shaginaوەک  ودەو کۆلينهوەکانی ستراتيژی ئينيستيتوتی ن رگ رايگهياندووە : "  ی سهر به ل لومب
نن  بۆئهوەی بهرههمی  سزا لهسهر دانراوەکان و   ک  بقۆزنهوە و بهکار ب ران و رووسيا دەيانهوێ  ههموو کون و کهلهبهر ئ

که ن زنهوە"  سا ران     چهک  بگو هکانی  ئهمهريکا دەکات لهوەی وەتاقی بخاتهوە ..لهوە دا کهوا ئ ی ههو کۆماری ئيسالمی پوچه
رانييهکان دەکات،  گه لی له کۆمپانيای وەهمی و بانگی بيانی دروست کردووە..  ههروەها تورکياش کۆمهکی بانکه ئ کی پارال ردون

 ..تا خۆيان له سزاکان البدەن و بدزنهوە

ڕێ له خۆدزينهوە و خۆالدان له بايکۆتهکانی رۆژئاوا..  کۆماری ميللی چين ي  ی سهرەکی  دەگ که له  چينيش ههمان رۆ هک
هت له مانگی ئاداری  ران.  ههردوو دەو کهوە واژۆ   ٢٠٢١گرنگترين هاوبهشهکانی بازرگانی ئ کهوتنامهيهکيان  فروانيان پ دا  ر

سهمبهر  به   ٢٥کرد بۆ   .بڕگه ناوەڕۆکهکهی راگهياندراو  و دياری کرا  ١٦ساڵ.. که سهرەتای د



ران دا تهکنهلۆژيای کۆمپانيا رۆژئاوايی له فرۆک  ...ه ب فرۆکهوانهکانی ئ

شکهوتنی درۆنه   شهيه ههيه. پ کردنی سزادانهکاندا ک بهج يهکان ئهوە  زياتر روون دەکهنهوە ، کهوا له ج وکردنهوەی نو ب
ت، ئاشکرايه که  تهکنيکی کۆمپانيا رۆژئاواييهکانه..ر  نر رانييهکان ، که لهشهڕی رووسيا دژی ئۆکراينا بهکاردەه کخراوی  ئ

Conflict Armament Organisation     وەشاندووە و ئهوەی دەريخستووە، کهوا که بارەگاکهی له لهندنه، يهک لهو درۆنانهی هه
نهر له   ٧٠دروستکردنی پارچهی فرۆکهی ناوبراو زياتر له   نيايهوە بهر    ١٣بهرههمه تی جياوازەوە  دروستی دەکهن.. بهد و

 ..له کاردايه که قورسترين کۆنترۆلی ههناردەکردنی لهههمووان له ئهمهريکاوە 

.  که له راستيدا ههر  ن تی ئهوروپاش بهههمان دەردەوە دەنا لکاری لهبهرانبهر    ٢٧يهک ش ويسته پ تهکهی  لهوە بهرپرسن که پ و
دەپهڕێ.  وەک: بۆ نموو ر رادارەکان دا ت نه رووسيا نيشانی دەدات ، له مانگی  سزاکاندا ڕابگهيهنن..  له پراکتيکدا زۆر شت بهژ

دەزگه  ئهمهريکاييهکان کۆمپانيايهکی وەهيمی  رووسييان  ئاشکرا کرد، که بنکه و ناونيشانهکهی وا  له    دا ٢٠٢٢ئۆکتۆبهری
مانيا. خاوەنهکانی ئهم کۆمپانيايه به قاچاغ، به    کهرەسهی تهکنهلۆژی سهربازی ئهمهريکيشهوە بۆ شهڕی ئۆکراينا ر ەوانه  ئه

نی کاريان کردووە ئاشکرا نهبوون  .دەکهن..  ههشت  ساڵ بهنه

ران له  تی ئهوروپا  له دژی ئ تييهکی قورسی ههبوو.     ٢٠١٢بهالنی ههرە کهمهوە گهمارۆدانی نهوتی يهک سهرەتا کاريگهر
وسان تهقييهوە و ويست بۆ گفتوگۆکردن ندرا، هه ک شک ران ت زيادی کرد. " ويستی   بهرههم و داهاتی نهتهوەيی ئ

کهوتنی ئهتۆمی بکات"..  کۆمپانيای بيری   ران بوو ، دانوساندن لهسهر ر کی ئامادەگی ئ ئاسانکردنهوەی سزادانهکان، فاکتهر
Atlantic Council ئهمه وا شرۆڤه  دەکات.  

ران به  له ههنووکهدا دانوساندنی ئهتۆمی سڕ بووە و ڕاگيراوە، لهبهر ئهوەی ئهمهريکا هيچ کۆمپر ک لهگهڵ ئ ک/ سازان ۆميس
.. رۆژنامهی هاندلسپالت  ...شياو دانان
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