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سەرهەڵدانی ڕووداوەك��ان��ی بەهاری عەرەبی ساڵی ()2011
ئاڵوگۆڕێكی سیاسی گەورەی ناوچەكە و بەتایبەتی باكووری ئەفریقا و
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بوو ،كە بە خۆسووتاندنی محەمەد بوعەزیزی
دەستپێكرد لە تونس و دواتر میسر ،لیبیا ،یەمەن و تەنانەت بەحرەین،
جەزائیر و دواتریشیان سوریایە.
ئاگر لە جەستە بەردانی بوعەزیزی سەرەتای شۆڕش و ڕاپەڕینێكی
جەماوەری نوێی جیهانی عەرەبی بوو ،بەاڵم هەاڵتنی زین ئەلعابدین 5
سەرەتای ڕووخانی سیستمە دیكتاتۆرەكانی ناوچەكە بوو ،كە دواتر
چارەنووسی زۆرینەیمان بینی و لە ئێستاشدا هەموو ئاماژەكان سەبارەت
بە سوریا بەرەو ئەوە دەڕۆن كە ئەم ڕژێمە دوو ڕێگای لەپێشدایە ،یان
هاوشێوەی سەرۆكی یەمەن دەست لە كار هەڵبگرێت ،پاش كوشتنی
دەیان هەزار كەس (كە ڕەنگە نەتوانێت وەكو عەبدوڵاڵ ساڵح بە ئاسانی
دەربازی ببێت) ،یان تا دوا ساتەكانی شەڕ لە الزقیە و تەرتوس...
بجەنگێت و دووریش نییە لە درێژەی جەنگ لە سوریا و قەتڵوعامی
خەڵكی ئەو واڵتە كۆتایی بە كارەساتێك بێت كە چاوەڕوان نەكراوە ،بە
واتایەكی تر ڕەنگە سوریا پەنابەرێتە بەر چەكی كیمیایی و مەترسیدار
دووریش نییە واڵتانی دراوسێی كە زۆر فشاریان لەسەر دروستكردووە
و یارمەتی هێزە نەیارەكانی دەدەن لە بابەتی توركیا ...نەكەونە بەر
ئەو پەالمارە مەترسیدارە.
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ئەگەر چی هیچ ئاماژەیەك نییە بەوەی كە دوای ئەسەد و سوریا
ئەم شۆڕش و ڕاپەڕینە جەماوەرییانەی بەهاری عەرەبی كۆتایی پێبێت
و چاودێرانی سیاسی پێیانوایە ڕەنگە بەهاری فارسی یان ئێرانیش یان لە
واڵتێكی وەكو ئەردەن ،بەحرەین ،یان جەزائیریش ڕووبدات.
رووداوەك���ان���ی ب��ەه��اری ع��ەرەب��ی ئەگەرچی ل��ە س���ەروو هەموو
ڕووداوەكانەوە چانسێكی باشی دا بە هێزە ئیسالمییەكان و بەتایبەتیش
ئیخوانەكان بەتایبەتی لە تونس و میسر ...كە بەشێكی زۆری هەڵبژاردنەكان
ببنەوە و واش سەیردەكرێت كە هەڕەشەی دوای ڕووداوەكان و ڕاپەڕینەكانی
بەهاری عەرەبی بن ،بەاڵم بۆچوونێكی تریش پێیوایە:
یەكەم :كە قسە لە دیموكراسی دەكرێت دەبێت ئەنجامەكانمان قبوڵ
بێت.
دووەم :ئیسالمی سیاسی چانسێكی دراوەتێ تا خۆی تاقی بكاتەوە كە
 6ئایا دەیەوێت سیناریۆی نەجاتی جەزائیر و تاڵیبان و قاعیدە ،یان حەماس
لە فەلەستین دووبارە بكاتەوە ،یان هاوشێوەی هاوڕێبازەكانی ( )AKPلە
توركیا بارودۆخەكە ئیدارە بكات...؟
واتە ئیسالمی سیاسی لەو واڵتانە ،ئەگەرچی هەندێك هەنگاوی
مەترسیداریان ناوە ،بەتایبەتی لە میسر ،بەاڵم پێناچێت لە ڕێگای هەڵبژاردن
و دیموكراسییەوە لەمە زیاتر ببنە مۆتەكە و بەسەر خەڵكی ڕاپەڕیو و
گەنجانی شۆڕشەوە.
لەم ڕووداوانە ڕۆڵی هەریەكە لە ئەمریكا و ئەوروپا و واڵتانی كەنداو
توركیا كاریگەری زۆری هەبووە و ئیسرائیلیش ڕاستەوخۆ چاودێری
بارودۆخەكانی دەكات ،چونكە بەشێكی زۆری ڕووداوەك��ان پەیوەندی
بەوەوە هەیە.
كورد لە ناوچەكە و بەتایبەتی هەرێمی كوردستان بووەتە بەشێك لە
سیاسەتی ناوچەكە و بەتایبەتی لەگەڵ ئاڵوگۆڕەكانی سوریا ،كورد ڕاستەوخۆ
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بووەتە بەشێك لەو قەیرانانە و دەبێت دەخاڵەت بكات كە كردووشییەتی.
یان ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە كوردستانی سوریاوە هەیە و هەلێكی
باشە كە ئەو بەشەی كوردستانیش لەژێر دەسەاڵتی واڵتێكی تری داگیركار
ڕزگاری بێت ،بەاڵم لەپاڵ دەخاڵەتی حكومەتی هەرێمی كوردستان و
هەردووال یەكێتی و پارتی و پارتی كرێكارانی كوردستانیش لەو ڕووداوانە
ڕۆڵ و كاریگەری هەیە چ لە كوردستانی سوریا چ لە كوردستانی توركیا،
ئەمەش هەم توركیای نیگەران كردووە و هەم ڕەنگە دەخاڵەتی توند و
سەربازیش بكات.
بۆیە لە پەیوەست بە كورد لەم ڕووداوان��ە گرنگە كە مامەڵەیەكی
لۆژیكی و سیاسی و واقیعی بكات لەبەردەم دەرفەتێكدا كە بۆ كورد
هاتووەتە پێش كە ڕەنگە شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی چانسێكی باشی بۆ
كورد ،هێنابێتە پێش و هەنگاوی باشتر و سەركەوتوو بنێت لەپاڵ ڕووخانی
دیكتاتۆرەكانی ناوچەكەدا ،بەاڵم ئەمە بە سیاسەتێك دەبێت كە لۆژیكانە 7
بەڕێوەبچێت.
رووداوەكانی بەهاری عەرەبی و شۆڕشە جەماوەرییەكان قسەوباسی
زۆر و جیاوازی لەسەر كراوە و بە دەیان هەزار بابەت و كتێب و بۆچوونی
جیاوازی لێكەوتووەتەوە ،ئەم كتێبەش بۆچوونێكە لەناو ئەو بۆچوونانە كە
ڕەنگە بتوانێت بۆ خوێنەر بەسوود بێت.
دەبێ ئەوەش زیاد كەم كە ئەم نوسینەی من لەگەڵ سەرهەڵدانی
رووداوەكانی بەهاری عەرەبی دەستمكرد بە نوسینی .كە رەنگە ئێستا زۆر
تێپەڕیێبێت بەسەر روودانی رووداوەكان ،بەاڵم رەنگە كاریگەریش هەبێت،
بۆیە رەنگە ئەم كتێبە وەاڵمدەرەوەی پێداویستیەكانی ئەو ئاڵوگۆڕە خێرایانە
نەبێت بەاڵم بەشێكە لە واقیعی رووداوەكان و ناوچەكە.
ئەنوەر حسێن
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لە هێرشی سەربازییەوە بۆ شۆڕشی جەماوەری
()1
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بەڵگەنامەكانی ویكلیكس ،ئاكامەكانی دەركەوتن ،بەوەی ئەوەی 9
كە باڵوكرایەوە ،واقیعی بوون و كاریگەریشان هەبوو ،بۆیە لەكاتی
خۆیدا سەركردەی ئەم واڵتانە هەم بێدەنگ بوون و هەم بێ وەاڵم
بوون.
لەو بەڵگەنامانەدا ،زۆرترین فشار ،زۆرترین زانیاری لەسەر
خۆرهەاڵتی ناوەراست و بەتایبەتی واڵتانی عەرەبی بوو .ئەمەش
دەرئەنجامێك بوو ،كە دەبوو ئەم ڕاپەڕینە جەماوەرییانە لە تونس،
میسر ،لیبیا ،یەمەن ،بەحرەین ،جەزائیر و سوریا یان لە واڵتانی
عەرەبی دیكتاتۆری ڕووبدات ،بەو پێیەی هەم هەلومەرجەكە لەبارە،
هەم جەماوەری ئەو واڵتانە ساز و ئامادەن.
ئەگەرچی سەرەتاكەی لە تونسەوە بوو ،بەاڵم پێدەچێت مەبەست
و كۆتاییەكەی (سوریا ،ئێران) بێت ،لە ڕێگای شۆڕشی جەماوەری و
كودەتای سپییەوە.
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بەدوای ڕووداوەكانی یانزەی سێپتێمبەر ،واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكا بۆ دژایەتی تێرۆریزم و بزووتنەوەی (فەندەمێنیستالیستەكان)
ڕێگاچارەی سەربازی خستەڕوو ،سەرەتاكەشی بە هێرش بۆ سەر
ئەفغانستان و كۆتاییهاتنی حوكمی تاڵیبان ،ئەلقاعیدە و بن الدن تەواو
بوو.
ئەگەرچی ئاكامەكانی ئەم جەنگە هێشتا بەڕوونی نەخراونەتە ڕوو،
بەاڵم پێدەچێت بەتەنها ڕووخانی تاڵیبان و قاعیدە و دەرپەڕاندنیان
نەبووبێت وەكو دوو هێزی تیرۆریستی ،ئەوەندەی هەست دەكرێت
ئەم دوو هێزە ،هەڕەشەیەكی جدی بوون لەسەر ئێران ،نیمچە
كیشوەری هیندستان و بەتایبەتی واڵتی پاكستان كە مەترسی ئەوەی
لێدەكرا بەهۆی گەشەو كاریگەرییان لەسەر مەكتەبی فەقێكانی پاكستان.
لەئاكامدا دەست بەسەر ئەتۆمییەكانی پاكستاندا بگرن ،یان چەكی
10
ئەتۆمیان دەست بكەوێت.
سەرەڕای مەترسی ئەم هێزە وەكو هێزێكی ئیسالمی ،سوننی،
توندڕەوی مەترسیدار ،سەرەنجام تا ئەم ساتەش لەگەڵ یەكێتی ئەوروپا
و چەند واڵتی تر ،وجودی ئەمریكا هەیە لە ئەفغانستان .كە خەرجییەكی
زۆر و قوربانییەكی زۆرتری لێكەوتووەتەوە ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت
سیستمێكی سیاسی ،تەمەن كورتی تۆتالیتاری لە ناوچەكە كۆتایی پێ
هێنا و سیستمێكی تا ڕادەیەك دیموكراسی لەجێ دانا (بەاڵم لە ڕێگای
كردەوەی سەربازییەوە).
دووەم :دووەم سیستمی دیكتاتۆری كە دوای ڕووداوەك��ان��ی
سێپتێمبەر لێكهەڵوەشایەوە .عێراقی س��ەدام حسێن ب��وو ،پاش
دەرپەڕاندنی لە كوەیت .ئەمریكا هەستی كرد كە جێگەی مەترسییە
بۆسەر كەنداو و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ،بۆیە دواجار لە ()2003
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كۆتایی بە حوكمی یەكێك لە دیكتاتۆرەكانی ناوچەكە و جیهان هات،
(بەاڵم لەڕێگای سەربازییەوە) ،كە بێگومان ( )USAجیا لەو خەرجییە
زۆرەی كە گوایە گەیشتووەتە نزیكەی (دوو ترلیۆن) دۆالر و كوژرانی
زیاتر لە چوارهەزار سەرباز ،ڕووبەڕووی گلەیی ناوخۆیی و دەرەكی
زۆر بووەتەوە و ڕەخنەی ئەوەشی لێدەگیرێت كە عێراقی سەدام
حسێنی گۆڕیوە بۆ عیراقی شیعەكانی دۆستی ئێران ،بەاڵم دواجار
هەر چۆنێك بێت ،دیكتاتۆرییەتی لە یەخەی گەالنی عێراق و ناوچەكە
كردووەتەوە( .بەاڵم لەڕێگای سەربازییەوە) .واتا لەدوای ڕووداوەكانی
سێپتێمبەر ،دوو جەنگی گەورەی دژی ئەفغانستان و عێراق بەرپاكرد.
بەاڵم بە ڕوانین لەو هاوكێشە سیاسییانەی كەدوای ڕووداوەكان
هاتنە پێش ،واشنتۆن ڕەنگە بیری لەوە كردبێتەوە ،فۆرم و شێوازی
ڕووبەڕووبوونەوەكان بگۆڕێت و ژمارەی دیكتاتۆرەكان كەم بكاتەوە،
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بەاڵم ئەمجارە بە دەستی جەماوەر و بە بەشداری جەماوەر ،لە ڕێگای
كودەتای سپییەوە ،كە هەم فاكتەر و ئامادەیی ناوخۆیی هەیە .هەم
پشتیوانی نێودەوڵەتی و ناوچەكەشی مسۆگەرە.
بۆیە ڕەنگە سەركەوتنی ڕاپرسی باشووری سودان ،جیابوونەوەیی
و دەنگدانی ( )99%خەڵك بۆ سەربەخۆیی ،سەرەتای ئەو پیالنە بێت
كە واشنتۆن و یەكێتی ئەوروپا دایناوە بۆ ئاڵوگۆڕی كودەتای سپی،
واتە ئەگەرچی عومەر بەشیر لە لیستی پێشەوەی دیكتاتۆرەكاندا بوو
لەالیەن دادگای نێودەوڵەتییەوە ،بڕیاری دادگاییكردنی هەیە ،بەاڵم ئەم
فشار و كودەتایە ،سەرەتایەكی باش بوو بۆ بێهێزكردنی ئەم دیكتاتۆرە
و كەمكردنەوەی دەسەاڵتەكانی و گەشەكردنی سیستمێكی دیموكراسی
لە باشووری سودان ،خۆ ڕەنگە باشترین واڵتی عەرەبی و ئەفریقی
سودان بێت.
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ب��ەاڵم دەكرێت بڵێین ،س��ەرەت��ای ك��ودەت��ای سپی و شۆڕشی
جەماوەری و ڕووخانی دیكتاتۆرەكان بەبێ جەنگی سەربازی ئەمریكا
و ئەوروپا (جگە لە لیبیا) بە ڕاپەڕینی خەڵكی تونس و ڕاكردن و
كۆتاییهاتنی حوكمی ( )23ساڵەی (زین ئەلعابدین بن عەلی) دەستیپێكرد
و سەركەوتووش بوو ،بێگومان ڕۆڵی ویكلیكس لەو بارەیەوە گرنگ
بوو.
وات��ە سەرەتای گۆڕینی پالنەكانی واشنتۆن و ( )EUلەهێزی
سەربازی و ڕووخانی سیستمە سیاسییەكان و گۆڕینی بۆ شۆڕشی
جەماوەری و كودەتای سپی ،لە تونسەوە دەستپێدەكات ،دەریشكەوت
كە سیناریۆیەكی سەركەوتووە ،باشتریش پشتیوانی لێدەكرێت ،بەو
دەلیلەی جگە لە ئاستی سیاسی و حكومی و نێودەوڵەتی كە پشتیوانی
لەم ئاڵوگۆڕانە دەكەن .تەنانەت هاواڵتی سادەش لە سۆماڵەوە تا
12
سوریا ،لە ئەفغانستان تا توركیا ،لە بەرازیلەوە تا مەكسیك و فەڕەنسا
و تەنانەت خەڵكی كوردستانیش .خۆشحاڵن بەم ئاڵوگۆڕانە و پشتیوانی
لەم ئاڵوگۆڕانە دەكەن.
كەواتە ئەم پشتیوانییە بۆ بارودۆخەكە ،النیكەم پشتیوانییە بۆ
ئەمریكا و ( )EUلە ئاكامیشدا نە سەربازی ئەمریكا و ( )EUبوونە
قوربانی ،نە بودجەیەكی زەبەالحی بۆ خەرج دەكات و نە ڕووبەڕووی
ڕەخنەی ناوخۆیی و ناوچەیی و نێودەوڵەتی دەبێتەوە ،وەكو شەڕ و
كێشەكانی پێشوو.
دەشتوانێت وەكو ئەڵتەرناتیڤ یارمەتی ئەم الیەنە سیاسییە نوێیانە
بدات ،كە دەسەاڵتی سیاسی دەگرنە دەست ،بێگومان دەشیكات،
بۆئەوەی النی كەم ئەو سیستمە سیاسییە نوێیانە دۆستبن ،بۆ نموونە
بۆچی فەڕەنسای دۆستی تونس ئامادە نەبوو (بن عەلی) وەربگرێت
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و ڕێگای بە نیشتنەوەی فڕۆكەكەی نەدا؟ لەكاتێكدا باشترین دۆستی
نزیكی فەڕەنسا لە خۆرئاوای عەرەبی ،تونس بوو ،بەاڵم ئاماژەكان وا
دەردەخەن كە پێشتر واشنتۆن و پاریس ،دیارە واڵتانی تری ئەوروپا،
تەنانەت واڵتانی كەنداوی عەربیش ئاگادارن .واتە پێدەچێت پیالنەكە
ئاوا چنرابێت كە( :میدیا و ویكلیكس بارودۆخەكە بجوڵێنن ،شەقام
و جەماوەر ئامادە بكرێن ،ڕاگەیاندن بكەوێتە گەڕ دژی ئەو سیستمە
سیاسییانە ،واڵتانی ئەوروپا و ئەمریكا بۆچوونەكانیان سەبارەت بەو
ئاڵوگۆڕانە یەكخەن ،نەخشە و پالنی درێژخایەن دابنێت ،جەنگی
سەربازی پڕ كوشتار و خەرجی و ناڕەزایەتی ،بگۆڕن بۆ شۆڕشی
جەماوەری و كودەتای سپی).
گەر بپرسین بۆچی سەرەتای پالنەكە لە تونسەوە دەستپێدەكات؟
ڕەنگە چەند فاكتەرێك هەبن ،لە بابەتی ئەوەی تونس ،واڵتێكی
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بچووكی بێهێزە كە توانای مانەوە و خۆڕاگرتنی كەمە ،گەندەڵی و
حوكمی بنەماڵە ،فاكتەری یاریدەدەرن بۆ توڕەیی جەماوەر ،هێز و
سوپای ئەم واڵتە زۆر بەهێز نییە .مەیلی بۆ دەسەاڵت نییە .تونس
پەیوەندی سیاسی و دیبلۆماسی ،لەگەڵ واڵتانی عەرەبی زۆر باش نییە،
مەترسی ئیسالمی سیاسی لەم واڵتەدا نییە ،هاوشێوەی میسر ،یان
سوریا سەرەڕای دوو خاڵی گرنگ:
یەكەم :بن عەلی وەكو كەسێكی سێكیۆالر تا تەمەنی بیست ساڵی
لە فەڕەنسا ژیاوە ،دەتوانێت زۆر بە ئاسانی دەست لە دەسەاڵت
هەڵبگرێت و پیالنەكە ئاسانتر جێبەجێ بكرێت و هەرواش دەرچوو.
دووەم :ڕووخانی بن عەلی و تونس ،سەرەتایەكی باشە بۆ
تێكشكاندنی ورە و ئیرادەی واڵتانی تری زلهێزی عەرەبی وەك میسر،
لیبیا ،یەمەن و سوریا .لەڕوی سۆسیۆلۆژی ،سایكۆلۆژییەوە.
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ئەوەشی كە بۆچی میسر ڕەنگە حوكمی سی ساڵەی حوسنی
موبارەكی دیكتاتۆر و ڕووخانی ،سەرەتایەكی باش بێت بۆ ڕووخانی
یەمەن ،عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح و سوریا ،دەستەمۆكردنی ئەوانەی كە
پێشتر ملیان بۆ داواكانی ئەمریكا و ئەوروپا ن��ەدەدا ،یان حوكمی
تۆتالیتاریان بەردەوام بووە و مەترسی بوون لەسەر جیهان .كە چیتر
بەناچاری وردە وردە مل دەدەن ،بۆ كرانەوە و دیموكراسی و ملكەچی
ئەمریكا.
جیا لەوەش تێكشكانی میسری پێشەنگی واڵتانی عەرەبی ،ڕێگەش
خۆش دەكات بۆ واڵتانی كەنداو كە ببنە پێشەنگی عەرەبی ،دەوحەو
ڕیاز ،شوێنی قاهیرە بگرنەوە ،كە هەم دۆستی سیاسی و ئابووری
باشتری ئەمریكان .هەم گوێرایەڵترن و تاڕادەیەكیش جێگەی ڕەزامەندی
هاواڵتییانی واڵتەكانیان و خۆشگوزەرانن و النی كەم كێشەی مادی و
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ئابووریان نییە و خۆشیان ناچار دەبن مل بۆ ئاڵوگۆڕی جدی بدەن ،تا
نەكەونە بەردەم ڕووخان.
بەئاشكراش ڕۆڵی واڵتانی كەنداو و پشتیوانكردن لە خەڵك دژی
موبارەك و بن عەلی دەبینرێت ،بەتایبەتی هەڵوێستی هەردوو كەناڵی
جەزیرە و عەرەبییە .كە ڕۆڵ و فاكتەری یاریدەدەر بوون بۆ ڕاپەڕین.
وەكو یەكێك لە چاودێرانی سیاسی عەرەبی دەڵێت (جەزیرە و عەربییە
خەڵك لە ماڵەكانیان دێننە دەرەوە و ڕەوان��ەی سەر شەقامەكانیان
دەكەن).خۆ ئەوانەی سەرەوە بۆ لیبیا ،یەمەن و سوریا ڕاستن.
گۆڕینی برا دیكتاتۆرییەكان بۆ هاوڕێ دیموكراتەكان
كاتێك كۆشكی سپی ڕایگەیاند ،كە گەلی تونس مافی خۆیانە چیان
دەوێت ،دواتر ئۆباما پشتیوانی لە گەلی تونس كرد و ...ساركۆزی و
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فەڕەنسا ڕێگایان نەدا فڕۆكەكەی بن عەلی لە واڵتەكەی بنیشێتەوە.
بەشێكی زۆری واڵتان تووشی شۆك بوون .لە مەرجەكانی دوایی
واشنتۆن بۆ میسریش .ئەو پرسیارە سەریهەڵدا كە ئەمریكا دەیەوێت
پشت لە برا دیكتاتۆرەكانی و ڕوو لە هاوڕێ دیموكراتەكان ،یان لە
ئاڵوگۆڕە دیموكراسییەكان بكات؟
ئەمریكا جگە لەو دوو واڵتەی كە پێشتر لە ڕێگای سەربازییەوە
ڕزگاریكردن كە (عێراق ،ئەفغانستان) بوون .دەیەویست لە ڕێگای
شۆڕشی سپییەوە ئەم سیستمە سیاسییانە بگۆڕێت ،چونكە دەركەوت
گەر دەست لەم سیستمە دیكتاتۆرییانە بەر نەدات ،لەسەر ئاستی
جەماوەری و حیزبی ئۆپۆزسیۆن ،تووشی شەرمەزاری دەبێت و
دوورنییە كاریگەری گەورەش بكاتە سەر بوونی ئەمریكا و ئەوروپا لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ناوچەكە .بۆیە بەم پشتیوانییە چەند خاڵی
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گرنگی پێكا:
یەكەم :سەرەتایەكی نوێیە لە پشتكردنە دیكتاتۆرەكان و ڕووكردنە
چەوساوە و دیموكراتیخوازەكان ،دەریشكەوت ڕۆڵی ئەمریكا لە جیهان
تادێت پڕ هەیمەن دەبێت و دەخالەتی ئەو دەتوانێت ڕژێمێك بگۆڕێت،
گەر پرسیاریش ئەوە بێت بۆ پشتیوانی لە ڕاپەڕینەكانی ()2009-2008
گەالنی ئێران نەكرد ،كە بزووتنەوەی سەوز ،موسەوی و كەروبی دژی
دەسەاڵت بەرپایان كردووە؟
وەاڵمی پرسیارەكە ئەوەیە ،لە ئێران ئەڵتەرناتیڤێك نەبوو جێگەی
قەناعەتی واشنتۆن بێت .واتا گۆڕینی خامنەئی بە موسەوی ،نەژاد بە
كەروبی .جێگەی ڕەزامەندی واشنتۆن نەبوو .جگە لەوەی واشنتۆن
قەناعەتی تەواوی بە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی نییە ،یان نەبووەتە جێگەی
ڕەزامەندی ،لەكاتێكدا بەهێزترین ئۆپۆزسیۆنی ئێران كوردەكانن لە
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كۆمەڵەو دیموكرات و پژاك لە ئێرانیش موجاهیدینی خەلق و چەند
گرووپی تر ،بۆیە لەگەڵ ئەوەی ئێران دوژمنی سەرسەختی واشنتۆنە
و كێشەی مێژوویان لە كۆتایی حەفتاكانی دوای ڕژێمی شا دەست
پێدەكات و مەترسی شیعەگەرایی لە دونیادا پەرە پێدەدات و خەریكی
بەرهەمهێنانی چەكی ناوەكییە ،ئەمریكا تاوانباری دەكات بە پشتیوانی
لە حیزبوڵاڵ ،حەماس ،حوسییەكان ،شیعەكانی عێراق و گرووپە
تیرۆریستییەكان ،بۆیە جیاوازییەكە لەوەدایە لە ئێران ئەڵتەرناتیڤ
نەبووە ،بۆیە واشنتۆن پشتیوانی لێ نەكردن.
دووەم :واشنتۆن پێگەیەكی تازە ،بە فۆڕمێكی تازە ،لە ناوچەكە
بونیاد دەنێت .كە ئەمجارەش پشتیوانی سیستم و جەماوەریشی
لەگەڵدایە ،نەك بەتەنها سیستم ،واتە دەیەوێت خۆی بكاتە فریادڕەسی
جیهان و ڕاماڵینی دیكتاتۆرییەكان ،واتە تازەكردنەوەی وجودی خۆیەتی
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لە ناوچەكەدا بە فۆڕمێكی تر.
سێیەم :لەدوای یانزەی سێپتێمبەرەوە ،واشنتۆن بەشێكی زۆری
گرووپە ئیسالمییەكانی خستە لیستی تیرۆرەوە ،ئەمەش سەرەتای
ملمالنێیەكی نوێ بوو لەپاش شكستی بلۆكی شۆرەیی و ملمالنێكانی
نێوان خۆرئاواو خۆرهەاڵت .ئێستا زۆر لە چاودێرانی سیاسی ،تەنانەت
ئیسرائیلیش پێیانوایە كە واشنتۆن چۆن موبارەك و حكومەتی میسری
دەڕووخێنێت كە دەیزانی ئەڵتەرناتیڤی ئەمانە ئیخوان موسلیمینە!...
بەاڵم واشنتۆن مەترسییەكە وانابینێت ،چونكە جیالەوەی دەیەوێت
ئیخوان موسلیمین و ئیسالمییە میانڕەوەكان لە حكومەت و سیستمی
سیاسی بەشداربن (كەوا دیارە قسە لەگەڵ ئیخوان كرابێت لەگەڵ كۆی
ئۆپۆزسیۆنی تونس و میسر ئەگەر چی ئەوەندەی نەبرد مورسی خرایە
زیندان و ئیخوان هەڵوەشایەوە و لە دەسەاڵت هێنرایە خوارەوە)،
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ڕەنگە یەكێك لە فاكتەرەكانی ئەو توندوتیژییەی حیزبە ئیسالمییەكان،
واتا دوورخستنەوەیان لە دەسەاڵت و حوكمڕانی لە سیستمی سیاسی
واڵتەكانیان و دژایەتی بەردەوامی ئەمریكا و خۆرئاوا ،بۆیە دەرەنجام
ئەو دوو فاكتەرە یارمەتیدەربوون بۆ گەشەی ئیسالمی سیاسی .بۆ
نموونە زیادكردنی نفوزی ئیخوان لە میسر یەكێك لە هۆكارەكانی
دیكتاتۆرییەت و گەندەڵی و حوكمی ناعەدالەتی موبارەك بووە .كە
واشنتۆنیش پشتیوانی لێكردووە ،بۆیە ئەمە قۆزراوەتەوە بۆ دانانی
ئەجێندایەك لەناو جەماوەر كە ئەم هێزە دژی سیستمی سیاسی و دژی
ئەمریكاشن ،كەواتە بەم ئاڵوگۆڕە تازانە:
(ڕووخانی سیستمی تۆتالیتار هێنانە كایەی سیستمی سیاسی
نو ێ تێكـــەڵە لە ئیســـالمی سیاسی +لیبڕاڵ +چەپ+ڕادیـــكاڵ بە
پشـــــتیوانی ئەمریــــــكا و خۆرئاوا دروستبوونی حكومەتێكی نوێ كە
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زۆرینەی جەماوەری ئەو واڵتانە پشتیوانی لێدەكەن).
خۆ ئەگەر گەیشتنە ئ��ەوەی كە ئیخوان یان هەر هێزێكی تر
لە تونس ،میسر یان یەمەن ببێتە خاوەن جەماوەرێكی زۆر سادە
و ئاسایی .تا ئەو شوێنەی دۆستی ئەمریكا بن و بەرژەوەندییەكانی
نەخاتە مەترسییەوە ،واتا تا ئەوكاتە النی كەم واشنتۆن دەتوانێت ئەو
پشتیوانییەی كە لە موبارەكی دەكرد ،لە ئیخوانی بكات و ئیحتیواشی
بكات .خۆ حیزبی عەدالەت و گەشەپێدان لە توركیا زادەی هزر و
ئایدۆلۆژیای ئیخوانە ،بەاڵم كە زۆرینەیە و دەسەاڵتی لەدەستە ،بەاڵم
دۆستی پلەیەكی ئەمریكاشە .پێچەوانەكەشی ڕاستە .بزووتنەوەی
حەماس لە فەڵەستین و كەرتی غەززە ئیسالمییەكی ڕادیكاڵە و دژی
بەرژەوەندییەكانی ئەمریكایە و دۆستی ئێران و سوریایە ،هەربۆیە
خراوەتە پەراوێزەوە.
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واتا گرووپە ئیسالمییە ،میانڕەوەكان ئیتر نابنە جێگەی دژایەتی
واشنتۆن ،بەڵكو هەوڵدەدرێت لەناو ئەم سیستمە سیاسییە نوێیەدا
جێیان بكرێتەوە .كە لە  1928ئیخوان دروس��ت دەبێت .بەشێكی
گەورەی مێژووی ئەم حیزبە دوورخستنەوە و دژایەتی و زیندانیكردنی
ئەندامەكانیان بووە ،دیارە هەنگاوی خراپیشیان ناوەو جێگەی ڕەخنەن.
ئەگەرچی ترس لە گرتنە دەستی دەسەاڵت لە میسر لەالیەن
ئیخوان موسلیمین .پێدەچێت ئیسرائیل زیاد لە پێویست گەورەی
كردبێت تا واقیعەتی خۆی ،چونكە ئیسرائیل پێیوایە حوسنی موبارەك
پارێزەرێكی باشی سنوورەكانی بووە .دژایەتی گەورەی دوژمنەكانی
ئیسرائیلی كردووە ،بەاڵم دەبێت ئەوەش بزانین كە ئیخوانەكان لەالیەن
ئێرانەوە یارمەتی نادرێن و پێدەچێت ئیسرائیلیش گرەنتییەكی بوێت كە
دوای حوسنی موبارەك ئیخوان و حكومەتی تازە نابنە سەرئێشە بۆی
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(كە دیارە دوای دەرچوونی محەمەد مورسی بە سەرۆك كۆمار ،ئەم
مەسجەی گەیاندبوو).
ئەگەر چی دەرچوونی مورسی لە هەڵبژاردنەكانی حوزەیرانی
میسردا ،چاودێرانی سیاسی پێیانوایە ئەم هێزانە مەترسی گەورەن
لەسەر كۆمەڵگە و داهاتووی دیموكراسی ،بەاڵم ئەوەش ڕاستە كە
مورسی زۆر بە زەحمەت لە شەفیقی پاشماوەی موبارەكی بردەوە،
یان وەكو سەعید هەجرەس نووسەری گەورەی عەرەب دەڵێت «ئەو
دەنگانەی مورسی لە خۆشەویستی نییە بۆ مورسی ،ئەوەندەی ناڕەزاییە
لە شەفیقی پاشماوەی ڕژێمەكەی حوسنی موبارەك ،وەكو چۆن ئەو
دەنگانەش كە شەفیق بەدەستیهێناوە لە خۆشەویستی بۆ شەفیق نییە،
بەڵكو ڕەتكردنەوەی دەوڵەتی دین و ئیخوانییە كە مورسی نوێنەرایەتی
دەكات».
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بەاڵم واقیعییەت ئەوەیە كە ئێستا لە میسرو واڵتانی بەهاری
عەرەبی ڕوویداوە كە ئیخوان و ئیسالمییەكان لە پێشەوەن (جگە لە
لیبیا كە هێزە لیبراڵەكان و چەپەكان لە پێشەوەن) ،دەبێت ئەوەش
بزانرێت كە ڕۆڵی نێگەتیڤ و كاریگەری هێزە چەپ و ڕادیكاڵ و
لیبراڵەكان هۆكارێكی ترە بۆ گەشەی ئیسالمییەكان.
لەگەڵ ئ��ەوەش��دا ،دەكرێت چ��ۆن ب��ردن��ەوەی ئیخوانەكان لە
میسر لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكاندا بووە پاشەكشەی ئەم هێزە لە
هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماری و پاشەكشەیان كرد بە بەراورد لەگەڵ
دەنگەكانی پەرلەمانیان ،ئەوەش پاش دەركەوتنی ڕووی ڕاستەقینەی
ئیخوانەكان بە دژی خەڵك و ماف و ئازادییەكان و مەترسی لەسەر
دیموكراسی لەو واڵتەدا.
بۆیە دوور نییە هەڵبژاردنی مورسی ببێتە ئەزموونێكی نوێی
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شكستخواردوو بۆ ئیخوانەكان وەكو ئەوەی پەرلەمان ،هەرچەندە
چاودێران پێیانوایە ڕێژەی دەنگەكانی ( )52%بۆ مورسی و ( )48%بۆ
شەفیق میسر بە سەختترین ڕۆژگاری خۆیدا تێپەڕ دەبێت ،بەاڵم ئەمە
هەرگیز ناكاتە ئەوەی كە میسر بە یەكجاری تەسلیمی ئیسالمییەكان
كراوە.
بەڵكو وەكو سەعید هەجرەس دەڵێت «هێزە دیموكراسییەكان لەو
هەڵبژاردنانەدا دۆڕاندیان ،بەاڵم لەوانەیە دیموكراسییەت سەركەوتوو
بێت ،چونكە كەسانی نادیموكراسی میكانیزمی دیموكراسی پیادە
دەكەن».
ئەمەش ڕوون��ە كە ئیخوانەكان لەبەردەم ئەزموونێكی تازەی
حكومڕانیدان ،كە ئایا دیموكراسی قبوڵ دەكەن ،ئەگەر نەیكەن ناتوانن
تا سەر درێژە بە حكوم بدەن ،ڕەنگە شۆڕشێكی نوێ و بەهارێكی
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عەرەبی دژی ئیخوان و ئیسالمییەكان بكەوێتە ڕێ ،ئەمەش بۆ مافی
خەڵك كارێكی سادەیە(...كە دواجار هەر خەڵكی میسر بە هاوكاریی
سیسی و سوپا ئەو كارەیانكرد)
نابێت ئەوەش لەیاد بكەین ،ژمارەیەكی زۆری خەڵكی میسر و
واڵتانی تریش دەنگیان بە ئیخوانەكان نەداوە ،دەكرێت بڵێین ئەم
دەنگانەش براوەن و ئەو دەنگانەی ناڕازین لە حوكمی ئیخوانەكان ،واتە
ئەمانە دەنگی براوە و حەقیقی و ڕاستەقینەن.
لەكاتێكدا حیزبەكانی تری وەك (وەفد) كە حیزبێكی لیبڕاڵە،
(ئەلغەد) كە حیزبێكی لیبڕاڵە( ،بزووتنەوەی الوانی 6ی نیسان)،
(كۆمەڵەی نیشتمانی بۆ گۆڕان) حیزبەكەی محەمەد بەرادعی ،واتا
هەموو ئەو گرووپانە حیزبی چەپ و لیبڕاڵن و خاوەن پێگە و نفوزی
گەورەن .كە ناكرێت بڵێین ،میسر لە حكومەتێكی خراپەوە دەگۆڕێت
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بۆ خراپتر ،بەڵكو النی كەم دەبێتە مۆدێلێكی تازەی دەوڵ��ەت لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و جیهانی عەرەبی ،كە النی كەم هاوشێوەی
دەوڵەتی تازەی عێراق دەبێت .كە ڕەنگە باشتریش بێت بەپێی مێژووی
سیاسی و فەرهەنگی ئەو واڵتە و وەرگرتنی مافی كەمینەكانی وەك
قیبتییەكان.
سیناریۆی نوێ بۆ ناوچەیەكی ئارام و دیموكراسی
هەندێ بۆچوون پێیانوایە ئەمە جێبەجێكردنی نەخشەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستی گەورەیە ،كە پێشتر واشنتۆن دایڕشتبوو بۆ دروستكردنەوەی
خۆرهەاڵتی نوێ ،كە بێگومان هیند و پاكستان ،كەنداو ،ئێران ،توركیا
و عێراق و واڵتانی باكووری ئەفریقا و جیهانی عەرەبیش دەگرێتەوە،
بەاڵم پێشدەچێت سەرەتایەكی نوێی ئاگاداركردنەوە بێت ،بەاڵم
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ویكلیكس داینەمۆی سەرەكی بێت!...
بەاڵم دەكرێت لەم سیناریۆ تازانەدا چەندشتێك بخوێنرێتەوە:
-1سەرەڕای دروستكردنی سیستمی سیاسی نوێ لە ناوچەكەدا ،بەاڵم
دەبێت هەڵگری چەمكەكانی دیموكراسی و ئازادی و مافی مرۆڤ و
عەدالەتی كۆمەاڵیەتی بن.
 -2بەشدارپێكردنی ئیسالمییەكان لە حوكم .بۆ دووركەوتنەوە
لە توندوتیژی ،بەرهەمهێنانی ئیسالمی سیاسی میانڕەو لەپاڵ بەشداری
گرووپە ئۆپۆزسیۆنەكانی تر.
 -3ڕێگاگرتن لە پشێوی ،نائارامی ،كودەتای سەربازی و حاڵەتی
ناچاوەڕوانكراو لەدەست دانیشتووان و خۆرئاوای تیادا نەبێت .كە دواتر
زیان لە بوون و بەرژەوەندییەكانی واشنتۆن بدات.
 -4ناوچەكە لەگەشەی فەندەمێنیتالیزم دەپارێزێت ،كە دیارە یەكێك
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فاكتەرەكانی گەشەكردنیان ڕژێمە تۆتالیتارییەكان بووە.
 -5پەیامێكە بۆ واڵتانی دیكتاتۆری لە ناوچەكەدا ،كە دەبێت دەست
لەو جۆرە سیستمە سیاسییانە هەڵگرن.
-6دروستكردنی بۆچوونێك لەناو سیستمە سیاسییەكان و جەماوەری
ئەو واڵتانەدا ،كە بێ پشتگیری ئەمریكا و خۆرئاوا ئاڵوگۆڕ زەحمەتە،
بەاڵم كاتی ئەوەش هاتووە ،ئیتر مەملەكەتی دیكتاتۆرییەت تەواو بێت.
 -7ڕەنگە ئەم سیناریۆیە لە تونس و میسرەوە تاكتیك بن لە خزمەت
ستراتیژی سەرەكی و ڕووخانی واڵتانی تر ،كە دوژمنی سەرسەختی
ئەمریكا و خۆرئاوان ،یان وەكو خۆیان دەڵێن مەترسین لەسەر مرۆڤایەتی
كە دیارە مەبەستی (ئێران ،كۆریای باكوور ،سوریا)یە .واتا ئەم سیناریۆیانە
دەكرێت هەموویان ڕاست بن ،یان لە داهاتوودا ببنە واقیع.

واڵتانی كەنداو ،قسەی میسر دەكەن
رۆڵی فاكتەرە ئابووری و سیاسی و ناوخۆیی و ئازادییەكان
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فاكتەرەكانی شۆڕش و ڕاپەڕینەكانی بەهاری عەرەبی چین؟
ئابووری ،سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ...هەموو ئەوانە ڕاستن ،چۆن؟
خۆسووتاندنی محەمەد بوعەزیزی الوی تونس و دەستبەسەردا
گرتنی عەرەبانەكەی لە ( )2010/12/17سادەترین فاكتەری ئابووری و
نەبوونی بژێوییەكی باش و خەڵكی ئەم واڵتە بوو ،كە دواجار شۆڕش
و ڕاپەڕینەكانی بەهاری عەرەبی لێكەوتەوە.
واتە دەكرێت بەدەر لە هەموو ئاماژە سیاسی و پالنە چنراوەكانی
ناوچەیی و نێودەوڵەتی و خۆسووتاندنی بوعەزیزی ئاماژە و مانای
گەورەی هەبوو ،یان بەهێزترین فاكتەر بوو بۆ هەڵگیرساندنی شۆڕش
 22و تەقینەوەی ئەو ڕق و ستەم و داپڵۆسینەی كە چەند ساڵ بوو پەنگی
خواردبووەوە ،سەرەنجام بڵێسەی شۆڕشێك بوو ،كە تا ئێستاش كۆتایی
پێ نەهاتووە و پێناچێت بۆ دوای سوریاش كۆتایی پێبێت.
ئەگەر خۆسووتاندنی بوعەزیزی لە تونس یەكەم چركەساتی
گڕگرتنی شۆڕشە ،لە ( ،)2010/12/17ئەوا یەكەم قۆناغی هەستیار و
سەركەوتنیشی ئەو كاتەیە لە ( )2011/1/14زین بن عابدین ئەو واڵتە
بەجێدەهێڵێت.
بەاڵم ناكرێت سانسۆری نەبوونی ئازادییەكان چ (سیاسی ،میدیایی،
ئازادییە كۆمەاڵیەتییەكان )...وەكو فاكتەری گرنگی ڕاپەڕین خەڵكی ئەو
واڵتانە سەیر نەكرێن ،حوكمی ( )35-30ساڵی ئەم دیكتاتۆرانە ئەوەشی
كە هێشتا لە پاشماوەی حوكمن ،هیچ ئازادییەك نییە لە واڵتەكانیاندا،
هیچ كەس خاوەنی هیچ بیروڕا و ئازادییەك و ڕۆژنامە و گۆڤارێك
نییە ،هیچ كەناڵێكی ئازاد نییە...
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ئەگەر دەیەی حەفتاو هەشتاكان ،دەیەی سەركوت و چەوسانەوەی
گەالن بوو ،دەیەی كپكردنی هەموو ماف و ئازادییەك بوو ،بەاڵم دەیەی
نەوەدەكان و دەیەی سەدەی بیستویەك و ئێستا ،بەهۆی تەكنەلۆژیا و
دەسەاڵتی پێنجەم ،شەشەم و حەوتەم ،هەموو لەمپەڕەكانی شككاندووە
و ئیتر ڕێگا نادرێت هەموو شت بەبێ دەنگی و پەردەپۆش بكرێت،
كۆمەڵگە نەتوانێت داوای ماف و ئازادییەكان بكات ،وەكو چۆن
دەیەكانی بێدەنگیمان بینی كە پڕبوو لە ستەم و چەوسانەوە ،شۆڕش
و ڕاپەڕینەكانی بەهاری عەرەبیشمان بینی ،كە شكاندنی ئەو تەوق و
زوڵم و بێمافییە بوو.
لە ڕووی ئابوورییەوە ئەمریكا هاوكارییەكی زۆری ئەم واڵتانە
دەكات ،بۆ نموونە سااڵنە نزیكەی ()2ملیار دۆالر هاوكاری بێبەرامبەری
دەدایە میسر ،بەاڵم گەر سەرنج بدەین داهاتی دوو ملیۆن گەشتیار
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لە تونس نەدەچووە سەر سەرمایەی ئەمریكا ،بەڵكو بۆ فەڕەنسا بوو.
ئەوەش كاریگەری لەسەر دۆالر هەبوو ،كە بە یۆرۆ مامەڵەی دەكرد،
كەواتە بە شكستی بن عەلی ،كاریگەری لەسەر یۆرۆش دەبێت لە
قازانجی دۆالر و ئەمریكا .واتا لەمەودوا تونس جێگە نفوزی پاریس
نابێت و قازانج و سەرمایەكەشی ناچێتە بانكەكانی پاریسەوە ،بەڵكو
ڕێك بۆ واشنتۆن و لە قازانجی دۆالرە و ئەمەش فاكتەرێكە بۆ
هەڵسانەوەی بانكەكانی ئەمریكا لەدوای قەیرانە داراییەكانی (.)2009
واڵتانی كەنداو بەتایبەتی عەرەبستانی سعودیە ،قەتەر و ئیمارات
كە بە فاكتەری س��ەرەك��ی :ڕووخ��ان��ی تونس و پشتیوانی خەڵك
دادەنرێن ،بەتایبەتی لە ڕێگای كەناڵی جەزیرە و عەرەبییەوە .ئەم
واڵتانە گەیشتبوونە ئەو قەناعەتەی ،چیتر نابێت میسر و موبارەك
دەمڕاست و قسەكەری خەڵكی عەرەب بن .گەر خاوەنی گەورەترین
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نفوز بێت و خاوەنی كلتوور و شارستانی عەرەب بێت ،بەڵكو پێیانوایە
دەبێت ئابووری و سەرمایە ئەلتەرناتیڤ بێت و ئەوان قسەی عەرەب
بكەن و ببنە دەمڕاستی عەرەب لە ناوچەكە و جیهاندا .واتا ئەوان
پێیانوایە كە مادام خاوەنی ئابوورییەكی بەهێز و نەوتێكی زۆر و
زەوەندەن ،خۆشیان بە دۆستی نزیكی ئەمریكا و خۆرئاوا دادەنێن،
دەڵێن ئابووری عەرەب لە دەستی ئێمەدایە ،كەواتە دەبێت دوایین
قسەی سەركردەكانی عەرەبیش ئێمە بیكەین و سیناریۆیەكان ئێمە
دایبڕێژین .نەك موبارەك و شا عەبدوڵاڵ...
ئەم بۆچوونە تا ڕادەیەكی زۆر دەتوانێت قەناعەت بە واشنتۆن
بكات ،چونكە بەرژەوەندی پلەیەكی ئابووری لە ناوچەكە لەگەڵ
واڵتانی كەنداوە ،چونكە دۆستی پلە یەكی ئەمریكان لە ناوچەكە
جەماوەرەكانیشیان هێندەی میسر و تونس بەگلەیی نین لە سیستمە
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سیاسییەكانیان.
بۆیە ڕەنگە ئەو ڕۆڵەی موبارەك دەیگێڕا لە ناوچەكەدا ،بدرێتە
سەرانی كەنداو و بەرژەوەندییەكانیان باشتر لە یەكیان نزیك بكاتەوە و
سیناریۆكەش بە هاوبەشی داڕێژرێندرێت.
ئەمە سەرەڕای ئەوەی كە واڵتانی كەنداو دەبێت باشتر دەست
بكەنە دژایەتی ئێران لە داهاتوودا ،چونكە دواجار دەبێت ئەمریكا ئەم
سیناریۆیانە لە ئێرانیش دووبارە بكاتەوە ،بەاڵم پێویستی بە گرەنتی
زیاتر و هاوكاری زیاتر هەیە .كە واڵتانی كەنداو باشترین فاكتەرن،
ئەمەش پاش سەردانەكەی نەژاد بۆ دورگەكانی ئەبو موسا ،توبنی
گەورە و بچووك سەرەتای ئەم سیناریۆیە دەركەوت.
ئازادییەكان باشترین فاكتەری سەرەكی ڕووخانی حكومەتی تونس،
میسر ،لیبیا و یەمەنن ،بەو بنەمایەی لەم واڵتانەدا هیچ ئازادییەكی

سیاسی و ڕاگەیاندن و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی وجودیان
نییە .پێداویستییەكانی ژیانی ڕۆژانەی هاواڵتییان باش نییە و چاودێری
و كۆنترۆڵی دەوڵ��ەت بەسەر هەمووشتدا ب��ووە ،هیچ ئازادییەكی
ڕۆژنامەوانی و ڕاگەیاندن وجودی نەبووە TV .و ڕادیۆكان تەنها بە
شان و باڵی دیكتاتۆرەكانیاندا هەڵدەدا ،بۆیە دەكرێت بڵێین فشار و
سانسۆری ڕاگەیاندن لەسەر خەڵك هۆكارێكی سەرەكی ناڕەزاییەكانە
لەم واڵتەدا.
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واڵتانی بێ چەكی ناوەكی
()2
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وا دی��ارە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بەرنامە و پالنی
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پێشوەختی هەبووە بۆ ڕووخانی سیستمە دیكتاتۆرییەكانی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست ،بەتایبەتی واڵتانی عەرەبی .بەتایبەتیش لە سەرەتای
نەوەدەكان بڕیاری دا فشار لەسەر حكومەتی عێراقی ئەوكات (بەعس)
دابنێت و لە چەكی ناوەكی دایبماڵێت ،تا  2003بە یەكجارەكی كۆتایی
بەم سیستمە سیاسییە بێنێت.
واتا بەرنامەڕێژی بۆ عێراقی سەدام حسێن كرد ،ئەوەش سەرەتای
كۆتاپێهاتنی دیكتاتۆرەكان و ئاڵوگۆڕی نەخشەی سیاسی بوو لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا .بەتایبەتی دوای ئەوەی دڵنیابوو كە عێراق
چەكی كۆكوژی نەماوە و لەالیەن ڕێكخراوەكانی چەكی ناوەكی باش
پشكرێنراو كۆتایی بە پڕۆژە ئەتۆمییەكەی هاتووە.
واتا ڕووخانی بەعس سەرەتای تێكشكانی ئەم سیستمە سیاسییانە
بوو ،كە نەتەوەكانیان لە ماوەی چل ،پەنجا ساڵی ڕابردوودا گیرۆدەی
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دەسەاڵت و تۆتالیتارییەت و ملهوری ئەوان كردبوو .ئەگەرچی ژمارەی
دیكتاتۆرەكان هێشتا زۆرن چ لە ئەمریكای التینی ،چ لە ئاسیا و
ئەفەریقا!...
بەاڵم ڕووخان و كۆتاپێهاتنی سیستمە عەرەبییە دیكتاتۆرەكان ،كە
زۆربەیان خەریكبوو بەرنامەی ئەتۆمی وەدەستبخەن ،خاوەنی نەوت
و پارەیەكی زۆر بوون .دەبوو پێش بكەوێت تا بە ئاسانی دەستیان بە
چەكی كۆمەڵكوژ نەگات.
ڕووخانی بەعسی خاوەن چەكی ناوەكی ،خوڵقاندنی كۆمەڵكوژی،
دوابەدوای ئەویش پاش كێشەی لۆكەربی و تێكشكاندنی پڕۆژەی ئەتۆمی
ئەو واڵتە ،وا دەركەوت كە پەیوەندییەكانی ئەمریكا و واڵتانی ئەوروپا
لەگەڵ لیبیا ،چووەتە حاڵەتێكی زۆر باش و لە ڕووكەشدا وا دیاربوو.
ئەم خوێندنەوەیە وای لە موعەمەر قەزافی سەرۆكی لیبیا كرد .زیاتر
لەسەر ستەم و چەوسانەوەی گەلەكەی بەردەوام بێت ،لەكاتێكدا بە 27
دەیان ملیار دۆالری لەم پرۆژە ئەتۆمییە خەرجكردبوو و سەدان ملیۆن
دۆالری لە هاوكاری گرووپە تیرۆریستەكان خەرجكردبوو.
بەاڵم بە نەرمی مامەڵەكردنی ئەوروپا و ئەمریكا لەگەڵ قەزافی
تا ئەو كاتەیە كە پڕۆژە ئەتۆمییەكەی لەناودەبەن و دواتر بارودۆخ
و مامەڵەكردن لەگەڵیدا بەم شێوەیەی ئێستا لە لیبیا ڕوو دەدات.
حكومەتی سوریاش بەنیازی بەرهەمهێنانی چەكی ناوەكی بوو ،بەاڵم
پاش هێرشكردنە سەر پڕۆژەكە لەالیەن فڕۆكەكانی ئیسرائیلەوە
تێكشكێنرا.
كە دیارە سوریاش دەیویست دەستی بە چەكی كۆمەڵكوژ بگات،
تا النی كەم وەكو هێزێكی ناوچەیی بمێنێتەوە ،بەاڵم تێكشكاندنی
پڕۆژەكەی ،ناچاری دەكات بە ئاڵوگۆڕ و سوریاش بەشێكە لەو سیستمە
گۆڕاوانەی ناوچەكە .بەتایبەتی كە ناوچەكەشی تووشی قەیران كردووە
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و دەست لە كاروباری ناوخۆیی لوبنان وەردەدات ،یەكێكە لە هاوپەیمانە
سەرەكییەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران .سەرەڕای ئەوەی ئەم سیستمە
سیاسییە دیكتاتۆرییەتێكی بێ وێنەیە و مافی هاواڵتییانی واڵتەكەی
خستووەتە ژێر پرسیار و قەتڵ و عامی گەلی كوردیش شاهیدی باشترین
بێمافی ئەم گەلە و سیستمە سیاسییەكەی ئەسەدە ،سەرەڕای نەبوونی
هیچ جۆرە ئازادییەك و كەناڵی میدیایی و ڕێكخراوی مەدەنی.
كۆماری ئیسالمی ئێران ،یەكێكی ترە لەو واڵتانەی كە لەالیەن
ئەمریكا ،ئەوروپاوە لەدوای ڕووخانی ڕژێمی شا و هاتنەسەركاری كۆماری
ئیسالمی لە ساڵی  .1979كێشە و ملمالنێی بەردەوام لەنێوانیاندایە و
هەمیشە تاوانبار دەكرێت بە یارمەتی گرووپە تیرۆریستەكانی ناوچەكە
و نەبوونی ئازادی لەو واڵتەدا و سەركوتی گەالنی كورد و ئازەر ،بۆیە
بەدرێژایی مێژوو ئەم واڵتە و بەتایبەتی لەدوای جەنگی عێراق-ئێران،
 28ئەم واڵتە خەریكی بەرهەمهێنانی پڕۆژەی ئەتۆمییە ،بەاڵم چاودێری
وردی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئەمریكا و ئەوروپا و ئاژانسی وزەی
ئەتۆم .تا ئەم ساتەش ڕێگای نەداوە ئێران ببێتە خاوەنی چەكی ناوەكی،
ئاشكرایە مەبەست لە ڕێگا نەدانی ،ئەو مەترسییانەیە كە گەر بێت و
ئەم واڵتانە ببنە خاوەنی ئەم چەكە ،ناوچەكە ڕووبەڕووی هەڕەشەیەكی
ناوچەیی جدی دەبێتەوە ،بەتایبەتی واڵتانی كەنداو ،كە بە دۆستی پلە
یەك و بەرهەمهێنی پلە یەكی نەوتی دادەنرێن ،كۆبوونەوەكانی مانگی
نیسان ،ئایار و حوزەیرانی ( )2012نێوان گرووپی ( )1+5لەگەڵ ئێران
لە ئەستەنبوڵ ،بەغدا ،مۆسكۆ ،نەرمی نواندنی ئێران بۆ كەمكردنەوەی
یۆرانیۆمی پیتێنراو ،سیناریۆیەكە هاوشێوەی داماڵینی ئێران لە چەكی
ناوەكی و پێدەچێت بە دیالۆگ یان لەڕێگەی هێزەوە ئێران ناچار
بكرێت دەست لە پرۆژەی چەكی ناوەكی هەڵبگرێت ،ئەگەرچی ئێران
تاوەكو ئێستا لە نیازی سەرەكی ئەو واڵتانە نەگەیشتووە ،بۆیە هەروا بە
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ئاسانی خۆی نادات بەدەستەوە ،كۆبوونەوەكانیش سەركەوتوو نەبوون،
بەاڵم رەنگە بگەنە ئەنجامێك و گەر دانوستانیش بێت رەنگە ئێرانیش
بەدەردی لیبیا بەرن .واتا سیناریۆیەكی نەرم و لەسەرخۆبێت.
جیا لەوەش بوونی پڕۆژەكەی (جۆزێف بایدن) بەناوی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستی گەورە و بەرنامەی نوێی ئەمریكا بۆ ئاڵوگۆڕ لە سیستمە
سیاسییەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و بەم ئاڵوگۆڕانەی ئێستا و
نهێنییەكانی ویكلیكسیشەوە ،ئاماژەیەكن كە بۆچی ڕێگری بەردەوامی
ئێران دەكرا .لە دروستكردنی چەكی ناوەكی؟ واتە ئێران بەپێی سیاسەتی
واشنتۆن ،بەشێكە لەم ئاڵوگۆڕانەی سیستمی سیاسی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست .ئەگەر چی لە ساڵی ( )2008خۆپیشاندانەكانی ئێران بەهۆی
ملمالنێكانی دوای هەڵبژاردن لە ئێران بزووتنەوەی سەوزی موسەوی و
كەروبی لەگەڵ خامەنەئی زۆر گەورە بوو .دەكرا پێش ئەم ئاڵوگۆڕانە
بكەوێت ،بەاڵم نەبوونی ئەڵتەرناتیڤێك بۆ سیستمی سیاسی ،یان 29
بوونی موسەوی و كەروبی بۆ ئەمریكا ،قەناعەت پێكەر نەبوون ،بۆیە
پشتیوانی لێ نەكرد.
بەاڵم ئێستا لەناو ئاڵوگۆڕەكانی سیستمی سیاسی خۆرهەاڵتدا،
پێدەچێت لە نەبوونی ئەڵتەرناتیڤیش .ئەمریكا چاوەڕێی نەكات ،چونكە
پێدەچێت گەیشتبێتە قەناعەت .كە هەرچی سیستمێك بێتەكار كام لەم
سیستمە سیاسییانە باشترە كە چل ساڵە لەسەر حوكمن .بەتایبەتی كە
ئەوە خواستی جەماوەری ئەو واڵتانەیە ،بێگومان بۆ واڵتێكی وەكو
ئێران گرنگیشە ،چونكە لە ماوەی سی ساڵی ڕابردوودا ئەمریكا الی
ئێران وەكو دوژمن سەیركراوە ،بەاڵم ئێستا واشنتۆن دەیەوێت وەكو
فریادڕەس خۆی نیشان بدات.
كەواتە لە هەرحاڵدا پێدەچێت ئاماژەكان وابڵێن كە سەرەتای
ڕاپەڕینەكان و پشتیوانی ئەمریكا لە تونسەوە دەستپێدەكات و لە ئێران

كۆتایی دێت.
كە ئەمریكا و یەكێتیی ئەوروپاش زۆر بەجدی و لەسەرخەتن
و پێیانوایە باشترین كاتە بۆ كۆتاییهاتن بەو سیستمە سیاسییانەی كە
مێژوویەكی درێژە دژایەتی هەردووال دەكەن ،بەاڵم لێسەندنەوەی
چەكی ناوەكی لەم ( )4دەوڵەتە ئاماژەیەكی گرنگن ،كە پیالنەكە
پێشوەخت بووە ،وا دیاریشە هەموو الیەك بڕیاریان داوە جگە لەم ()9
واڵتە نابێت كەسی تر دەستی بە چەكی ناوەكی بگات و هەر واڵتێك
هەوڵی وا بدات ،تووشی دەیان گرفتی دەكەن.

30
پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

گالسنۆست و پریسترۆیكای جیهانی عەرەبی
لە گۆرباچۆڤەوە تا ئاسانگ
()3
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ئەو كاتەی میخائێل گۆرباچۆڤ لە ساڵی  1989و دواتر لە ساڵی
 1990بە واقیعی گالسنۆست (ریفۆرم) و پریسترۆیكای (گۆڕانكاری)
ڕاگەیاند و بووە هۆی هەڵوەشاندنەوەی یەكێتیی سۆڤیەت و سیستمی
سیاسی سۆسیالیستی خۆرهەاڵتی ،كە لەسەر بنەمای تۆتالیتارییەت و
نەبوونی ئازادییەكان ،گوایە سۆسیالیستی دروستكرابوو ،هەموو جیهانی
تووشی شۆك كرد و سەرلەنوێ جیهانی تووشی دابەشكردنێكی نوێ
كرد و بگرە مێژووی مرۆڤایەتیشی قەرزاربار كرد ،بەوەی گەالنی
ژێر ئەم سیستمە سیاسییانەی بۆ هەمیشە ئازادكرد و مافی نەتەوەیی
دا بەو گەالنەی كە ستالین لێساندبوونەوە و لەژێر زوڵم و زۆردا
چەوساندبوونییەوە.
زۆر لە چاودێرانی سیاسی پێیانوایە ،لێكچوونێكی زۆر لەنێوان
پڕۆژەكەی میخائیل گۆرباچۆڤ و ئەجێنداكەی جولیان ئاسانگ و ویكلیكس
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هەیە (كە دیارە ئەمریكای لە پشتەوەیە) .بەوەی هەردووكیان نەخشەی
سیاسی ناوچەیەكی گرنگیان گۆڕیوە و سیستمە سیاسییە تۆتالیتارەكانی
تەفروتونا كردووە و سەرەتایەكی گرنگیش بووە بۆ بەرهەمهێنانی
ئازادی ،مافەكانی هاواڵتییان ،ڕزگاربوون لە سەركوت ،داپڵۆسین و
دوورخستنەوەی دیكتاتۆرەكان.
ئەوكات ئەنجامی گالسنۆست و پریسترۆیكا .ڕووخانی سیستمێكی
زەبەالحی سۆڤیەتی تۆتالیتار بوو ،كە سەرئەنجام دیكتاتۆرەكانی وەك
(چاوشیشكۆ ،میلۆسۆڤیچ)ی ڕاماڵی ،گەر وردتریش قسە بكەین،
دەتوانین بڵێین كۆتاییهاتنی سەدام حسێن ،پۆل پۆت ،بن الدن و مەال
عومەر هەر دەرەنجامی ئەم ئاڵوگۆڕە بوون.
خۆ ئێستا دەركەوت شۆڕشی سپی ئەمریكا و زانیاری ویكلیكسیش
توانی تەنها لە ماوەی چەند مانگدا ،چوار دیكتاتۆر (بن عەلی) لە
 32تونس( ،موبارەك) لە میسر( ،قەزافی) لە لیبیا( ،عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح)
لە یەمەن و سوڵتان قابوس لە بەحرەین و بوتەفلیقە لە جەزائیر،
(ئەسەد) لە سوریا ،كە تەنیا سیانیان ( )96ساڵ حوكمیان كردبوو .وردە
وردە كۆتایی پێبێنێت و ئەم گەالنە لە چنگ ئەم دیكتاتۆرانە ڕزگار
بكات.
ه��ەردوو پڕۆژەكەی گۆڕبا چۆڤ و جولیان ئاسانگ ،پرۆسەی
دیموكراسیان لە خۆرهەاڵتی ئەوروپا ،خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و بیابانی
خۆرئاوا بەهێزكرد و گەل و نەتەوەكان ئازاد بوون و مافی هاواڵتیبوون
گەڕێنرایەوە بۆ تاك.
دووریش نییە پڕۆژەكەی ئاسانگیش ،وەكو گۆرباچۆڤ ،چەندین
دەوڵەتی نوێ یان سیستمی فیدڕاڵی بێنێتەكایەوە .لە بابەتی (دەوڵەتی
بەربەرەكان لە جەزائیر و قیبتییەكان لە میسر .)...وەكو چۆن پانزە
دەوڵەتی تازە دروستبوون لەدوای ڕووخانی سۆڤیەت (ئازەربایجان،

ئەرمەنستان ،جۆرجیا ،توركمانستان ،بەلتیك.)...
كەواتە خاڵە لێكچووەكان زۆرن ،بەاڵم ڕەنگە ئەم ئاڵوگۆڕە بە
پشتیوانی واشنتۆن و لەسەر دەستی گەنجێك هاتبێتە جێبەجێكردن.
ئەوەی سۆڤیەت بە شەڕێكی ساردی مێژووی هاتە بەرهەم ،بەاڵم
گرنگ لە هەردوو حاڵەتدا ،گەالنێك ڕزگاربوون كە زۆر ساڵە لەژێر
ستەم و چەوسانەوەدا بوون.
سەرئەنجام بۆ ئەم هەوڵەی (ئاسانگ) وا دەزانم .زوو یان درەنگ
وەكو گۆربا چۆڤ خەاڵتی نۆبڵی پێ دەدرێت و لە ئایندەشدا گەالنی
میسر ،تونس ،لیبیا ڕێز لە هەوڵ و ماندووبوونەكانی دەگرن و بە
مەسیحی عەرەبی دەزانن بۆ ڕزگاربوون لە دیكتاتۆرەكانیان.

فاكتەرەكانی كۆتاییهاتن بە فیرعەونە مۆمیا نەكراوەكان
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هەموو ئەو سەركردە عەرەبییانە بە سەدام حسێنیشەوە ،ئیتر 33
وەكو فیرعەونێكی بێ مۆمیا .كۆتاییان هات و سیمبولی نوێ دێنە
شوێنیان ،بەاڵم با بزانین فاكتەری توانەوەی فیرعەونەكانی میسر ،لیبیا،
تونس و یەمەن چی بوو؟ موعتەز فەتاح ،مامۆستای زانستی سیاسی
لە زانكۆی مێشیگان و قاهیرە ،پێیوایە ،چەند فاكتەر ڕۆڵیان هەیە لەم
ڕووداوانەدا:
فاكتەری یەكەم :فاكتەری بایۆلۆژی :بەو پێیەی جیاوازی تەمەن
لەنێوان نەوەی كۆن و نوێ زۆر هەڵكشاوە ،كە ()25%یان بێكارن،
تەنیا ()1%ی گەنجان لە پارتە سیاسییەكاندا بەشدارن ،بەوەش كە ڕازی
نەبوون كە موبارەك پاڵەوانی میسر و شەڕی  1973لەسەر دەسەاڵت
بمێنێتەوە.
فاكتەری دووەم :فاكتەری جیۆلۆجی :پێیوایە داهاتەكانی نەوت،
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ئاو ،تەنانەت یارمەتییە دەرەكییەكانیش هەمووی بۆ سەركردەكان بووە
و هاواڵتییان لێی بەهرەمەند نەبوون.
فاكتەری سێیەم :فاكتەری تیۆلۆجی :مەبەست لەمە ئەو گرووپە
ئیسالمییانەیە كە لەنێوان (ئیسالم و دیموكراسی) پەیدابوون و پێیانوابوو
هێشتا ئەوان لە دیكتاتۆرەكان دیموكراسیترن.
فاكتەری چوارەم :فاكتەری تەكنۆلۆجیا :پێیوایە فەیسبووك ،سایت
و سەتەالیتەكان هەموو ڕووداوەكانی گۆڕی و سەردەمی كۆنترۆڵ
بەسەرچووە ،بێگومان ئەم چوار خاڵە .ڕۆڵی گرنگیان هەبوو لە ڕاماڵینی
ئەم دیكتاتۆرانە و كۆتاییهاتن بە حوكمی مێژینەیان...
گەر لەسەر فاكتەری دووەم بوەستین و پێشتر باسمانكرد ،داهاتی
ئەم واڵتانە زۆرینەی بە شێوەیەكی ناشەرعی چووەتە حسابی سەرۆك
و بنەماڵەكانیانەوە ،كە لە نەوتی فرۆشراو و سەرچاوە ئاوییەكان و
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كانزاكان .سەرەڕای ئەو پارانەی كە النیكەم ( )2ملیار دۆالر سااڵنە
ئەمریكا پێیداون وەكو یارمەتی هەمووی دزراوە .لەكاتێكدا (25%-
 )40%تاكی ئەم واڵتە كەمتر لە یەك دۆالری هەیە ڕۆژانە.
بۆ نموونە موعەمەر قەزافی ساڵی ( )2003بە ناچاری ملی دا
بە ( )2,7ملیار دۆالر بۆ قەرەبووكردنەوەی قوربانییەكانی كارەساتی
لۆكەربی ساڵی ( .)1988لەكاتێكدا ڕێژەی بێكاری لەم واڵتە لە ساڵی
( )2004لە ( )30%بووە و داهاتی تاكەكەس ( )14دۆالر بوو ،بەاڵم
خودی قەزافی خاوەنی ( )116ملیار دۆالر بووە .ئەمە لەكاتێكدا لە
لیبیا ڕۆژانە ( )1,491,000بەرمیل نەوتی فرۆشتووە و داهاتەكەی بۆ
خەڵك نەبووە ،كەواتە ئەم فاكتەرە ڕۆڵی گەورەی هەبوو لە ڕاپەڕینی
خەڵكدا.
گەر باسی فاكتەرەكانی تیۆلۆجی و تەكنەلۆجی بكەین .ئەوە ڕاستە

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

كە بە ملمالنێی نێوان ئیسالم و دیموكراسی ناودەبرێت .تا ڕادەیەك
گومانێك هەبوو كە زیاتر یۆتۆبیا دەچوو ،ئەگەرچی دەستكردی ئەم
دیكتاتۆرانە بوو ،بەاڵم ئەمریكاش الیەنگری دەكردن ،بۆیە لێی بێدەنگ
بوون و هاوكاریكردنی ئەم واڵتانە ،ئاماژەیەكە بۆ ڕۆڵی ئەمریكا یان
سیناریۆی واشنتۆن.
واتا ئەم دیكتاتۆرانە هەمیشە وا خۆیان پیشاندەدا .كە ئەوان
ڕێگری بەردەم هێزە ئیسالمییەكانن .ئەگەر نا دەسەاڵت دەگرنە دەست
و بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا و ئەوروپاش دەخەنە مەترسییەوە .لە
ڕاستیدا وا نەبوو ،ئەگەرچی نموونەی تالیبان و قاعیدە و بزووتنەوەی
نەجاتی جەزائیر ،ئەنسار ئیسالمیشیان هەیە ،بەاڵم ئەمانە هەموویان
قاعیدە نەبوون و نین ،بگرە زۆر لەو گرووپە ئیسالمییانە ،ڕێگەیان پێ
نەدرا ،واتە چەند هێندەی موبارەك و قەزافی و سەدام و بن عەلی،
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ڕەنگە باشتربن خۆ ئەو نموونانەی ئەم دیكتاتۆرانە پێشكەشیان كرد لە
دڕندەییدا بێ وێنەن.
هەر ئەم دەسەاڵتانە بوون ،هەمیشە دەیانویست بۆ مانەوەی
خۆیان ئیسالمییەكان ناشرینتر بكەن و وێنەی حەقیقی خۆیان نەدەن
بە واشنتۆن ،وەكو پێشتر وتمان نموونەی هێزێكی ئیسالمی داینەمۆی
ئیخوان موسلیمین لە توركیا دەبینین .كە وێنەیەكی باشە (بەدەر لە
چەوسانەوەی گەلی كورد و زۆر خاڵی تر) و دەكرێت بكرێتە مۆدێلێكی
سیاسی ،واتا دواخستنی مەرگی ئەم دیكتاتۆرانە .یەكێك لە فاكتەرەكانی
نیشاندانی وێنەی شێواوی هەموو سیستمێكی تر بوو ،لەپێناو مانەوەی
خۆیان و ڕێگاگرتن لە پرۆسەی دیموكراسی.
بەاڵم ئەمریكا درەنگ مەبەستی بوو .كە سەردەمی ئەم دیكتاتۆرانە
بەسەربچێت ،بڕوا بەوەش بێنێت كە گەر لە خراپترین حاڵەتیشدا
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بێت ،ئیسالمییەكان باشترن لەم دیكتاتۆرانە و گەر ئەوەش بزانین
ئیحتواكردنیان ئاسانترە و ڕەنگە هۆكاری سەرەكی بەرهەمهێنانی
ئیسالمی سیاسی توندڕەو ئەو هەموو داپڵۆسین و سەركوتە بێت ،كە
ڕووبەڕووی ئیسالمییەكان بووەتەوە بەناوی جۆراوجۆر.
بەاڵم دەرك��ەوت هاواڵتییان هەمووشت و هەموو كەسیان پێ
باشترە لەم سیستمە ملهورە و دیكتاتۆرییانە ،ئامادەن باجەكەی
هەرچییەك بێت ،بیدەن و كردیان.
ئێستا سەردەمی فیرعەونە مۆمیا نەكراوەكان بەسەرچوو .وەكو
چۆن سەردەمی هیتلەر ،مۆسۆلۆنی و ستالین بەسەرچوو .تەمەنی
دیكتاتۆرەكان ئاوا بوو ،چۆن تەمەنی سەدام حسێن ،میلۆسۆڤیچ و پۆل
پۆت بەسەرچوو.
ئێستا سەردەمی فیرعەونەكانی وەك موبارەك ،قەزافی و بن عەلی
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تێپەڕی .ئەمەش یاسای مێژووە .كە زۆرداران هەر دەبێت بڕۆن و
مێژوویەكی پڕ لە كارەسات جێبهێڵن.
بەاڵم پرسیاری گرنگ ئەوەیە دوای ئەمانە چی ڕوو دەدات و
چارەنووسی ئەم گەل و نەتەوانە بەكوێ دەگات؟
ئایا ئەمە پڕۆژەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی گەورەیە؟ یان نەخشەیەكی
نوێی جیهانییە؟ ئایا دیموكراسییەت و لیبرالیزم دەبێتە خەیاڵی ئەم
واڵتانە ،یان شەڕی ناوخۆ بەرۆكیان دەگرێت؟ یان دەكەونە بەردەم
مەترسی تیرۆریزم و فەندەمێنتاڵیزم.

داهاتووی سیستمە سیاسییە نوێیەكان
()4
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چاودێرانی سیاسی لەو باوەڕەدان ،كە دەرئەنجامی شۆڕشەكانی
گەالنی تونس ،میسر ،لیبیا و سوریا زۆر ڕۆشن نیین .بەوەی ئایا دواجار
كام هێز سیستمی سیاسی دەگرێتە دەست؟ كام شۆڕش و پاڵەوانەكانی
كۆنترۆڵی ئەم واڵتانە دەكەن؟
ئایا ئیسالمییەكان ،یان هێزە چەكدارەكان و سوپا ،یان چەكدارە
خێڵەكییەكان؟
ئایا شۆڕش لەم پێنج واڵتە نموونەی شۆڕشەكانی ئەمریكای التین
دەبێت ،نموونەی شۆڕشەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران یان ئێستای
عێراق دەبێت؟
هەموو ئەو پرسیارانە تا ئێستا بێ وەاڵمن و زۆربەی قسەكانیش
ئاڕاستەی ئیخوان لە میسر و نەهزە لە تونس و ئیسالمییەكان لە لیبیا
بوون ،بەاڵم هیچ كام لە ئاماژە سەرەتاییەكان ئەوە ناسەلمێنن كە ئەم
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سیناریۆیە ڕاست دەرچن ،بەڵكو تاكە ئەگەرێك ڕەنگە ئەوە بێت كە لە
پرۆسەیەكی ئازاد و هەڵبژاردندا ،هێزە ئیسالمییەكان زۆرینەی دەنگەكان
بێنن و ئەمەش سادەترین چەمكەكانی فەلسەفەی دیموكراسییە ،كە
هەر واش دەرچوو دەبێت هەمووشیان قبوڵی بكەن ،ئەگەر قەرارە
دیموكراسی شوێنی دیكتاتۆرییەت بگرێتەوە.
خۆ بێگومان هەموو هێزەكان نایانەوێت شۆڕشەكەی ئێران
كۆپی بكەن ،بەاڵم ڕەنگە نموونەی عێراق خراپ نەبێت كە النیكەم
دیموكراسی و هەڵبژاردن لەناو حوكمێكی هەشتاساڵەی دیكتاتۆرییەت
گەشەی كرد و سەریهەڵدا ،گرنگ ئەزموونێكی زۆر باشە.
خۆ سەركردەكانی ئ��ەوان ،س��ەدام حسێن مامۆستایان بوو،
ئەوان مانیفیستۆی بەعسیزمیان پیادە دەكرد و بە ڕێبەری قەومی و
ناسیۆنالیزمی عەرەبیان دەزانی.
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خۆ عێراق النیكەم پێكهاتەكەی لەو واڵتانە مۆزایكتر و ناهۆمۆجینتر
و پڕتائیفە ،مەزهەب و ئیتنیكتر و جیاوازترە.
بەاڵم بەدوای كوژرانی دیكتاتۆرەكەی عێراق و دادگایكردنی كە
وادیارە ئەمجارە مێژوو بۆ سەركردە عەرەبە دیكتاتۆرەكان تراژیدیانە
نەك كۆمیدیانە خۆی دووبارە دەكاتەوە .واتا سەرئەنجام دەبێت هەركام
لە (بن عەلی ،موبارەك ،قەزافی و بگرە ئەسەدو عەلی ساڵحیش)
دەبێت وەكو سەدام حسێن چارەنووسیان دیاری بكرێت ،هاوشێوەی
ئەو و میلۆسۆڤیچ سزای تاوانەكانیان وەرگ��رن .یان لەسەر كورسی
دەسەاڵت بێنە خوار.
ئەمەش خەونێكی تراژیدییە .بۆ سەركردە عەرەبەكان كە پێیانوابوو،
ئەوان نێردراوی خوان لەسەر زەوی ،دانراون و هەرگیز قابیلی هێنانە
خوارەوە نین لەسەر تەختی حوكمی دیكتاتۆری.
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ب��ەاڵم مێژوو بە خواستی ئ��ەوان نەچووە پێش و داهاتووش
هەرگیز بە دڵی ئەوان نابێت !...كەواتە لە خراپترین حاڵەتدا پێناچێت
بەتەنیا هێزێكی ئیسالمی كۆنترۆڵی دەسەاڵتی ئەم واڵتانە بكات و
خوێنی گەنجانی قوربانی بەفیڕۆ بڕوات و خۆی بسەپێنێت و هەموو
شۆڕش و قوربانییەكان بكاتە موڵكی خۆی ،كۆنترۆڵی بكات و لەجیاتی
دیكتاتۆرێكی بەناو قەومی ،تیرۆریزمی ئیسالمی دەسەاڵت بگرێتە
دەست ،وەكو چۆن ڕاستە ئیخوان هەڵبژاردنەكانی بردەوە ،بەاڵم بێ
ڕكابەر و مونافس نەبووە ،ڕەنگە هەڵبژاردنەكانی داهاتووش لەوە
خراپتربن ،یان سەركەوتوو نەبن.
واتا لە خراپترین حاڵەتدا قاعیدە و گرووپی فەندەمێنتالیزم و
ئیسالمییەكان ،ناتوانن ببنە ئەڵتەرناتیڤی ئەم چەند ڕژێمە عەرەبییە
تۆتالیتارە ،بەاڵم لە باشترین حاڵەتیشدا شۆڕش و خەباتی ئەم گەالنە و
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ئەم حیزبە سیاسییانە ناتوانن لە سیستمی سیاسی ئێستای عێراق باشتر
بن .بەو دەلیلەی ئەم چوار سیستمە سیاسییە خاوەنی یەك كلتوورن
و خاوەنی یەك سیستمی تۆتالیتاری بوون ،ئەمریكا و ئەوروپا لەپشت
كۆتاییهاتنی ئەم سیستمە سیاسییانەوەن و خۆشیان چاودێری دەكەن
و بەرژەوەندییەكانی خۆشیان لەپێش هەموو قسەكانی ترەوەیە ،بۆیە
دەكرێت ئەم بۆچوونانە ڕاست بن.
ئەوەش ڕاستە تونس و میسر خاوەنی كلتوور و شارستانییەتی
دێرین و ڕەسەنی مێژوویین ،بەاڵم پرۆسێسی سیاسی لەگەڵ واقیع
مامەڵە دەكات ،لەگەڵ هێزە سیاسییەكان و كاریگەرە دەرەكییەكان
دەجوڵێتەوە ،نەك سیناریۆی تر.

سێ مۆدێل و سیستمی سیاسی خۆرئاوایی
لەماوەی بیست ساڵی ڕاب��ردوودا .یان لەدوای شكستی بلۆكی
خۆرهەاڵتی سۆڤیەتی ،سێ مۆدێلی خۆرئاوایی لە واقیعی سیستمە
سیاسییەكان لە خۆرهەاڵتی ئەوروپا و كیشوەری ئەفەریقا و ئاسیا ،لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،لیبیای عەرەبی خۆی نمایشكرد و خوڵقاون،
كە هەرسێ مۆدێلەكە زادەی واقیعییەتی ئەمریكا ،خۆرئاوان و ئەوان
سیناریۆكانیان داڕشتووە ،بەم شێوەیە:

یەكەم :مۆدێلی سەربەخۆیی نەتەوە و گەالنی ژێردەست:
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ئەم مۆدێلە لەگەڵ ڕووخانی دیواری بەرلین لە ساڵی ()1989
سەرهەڵدەدات و بەلێكهەڵوەشاندنەوەی یەكێتیی سۆڤیەت كۆتایی دێت.
 40كە چەندین دەوڵەتی نەتەوەیی دروست دەبن .كە بۆ چەندین دەیە
لەژێر ئازار و ئەشكەنجەی سیستمی سۆڤیەتی و ستالین دەیاننااڵند،
بەاڵم ئەم دەوڵەتە تازانە زادەی لێكهەڵوەشانەوەی بلۆكێكی زەبەالح
بوون كە خاوەن تێز و ئایدیا و ئایدۆلۆژیایەكی زۆر تایبەت بوون.
واتا ئەم دەوڵەتانە ،دەوڵەتی پڕۆسەی دیموكراسی لیبرالیزمی
فۆكۆیامایی نەبوون ،بەڵكو زادەی واقیعییەتی كۆتاییهاتنی جەنگێكی
س��اردی بلۆك بەندی ب��وون و ب��وون بە دەوڵەتی نەتەوەیی ،كە
هەندێكیان بوونە دەوڵەتی دیموكراسی لە بابەتی (چیك ،سلۆڤینیا،
ئۆكرانیا و كۆمارەكانی بەلتیك) ،بەاڵم زۆریشیان بوونە سیستمی
ستالینێكی بچووك لە بابەتی (تاجیكستان ،كازاخستان وئازربایجان،)...
بەاڵم سەرئەنجام ئەمانە ئەو مۆدێلە سیاسییە بوون كە ئەمریكا و
خۆرئاوا بەرهەمیهێنان.

دووەم :مۆدێلی لێكهەڵوەشاندنەوە:

سێیەم :مۆدێلی ڕاماڵینی دیكتاتۆرەكان:
ئەم مۆدێلە نوێیە بە ڕاماڵینی قاعیدە و تاڵیبان لە ئەفغانستان
باشتر دەردەكەوێت ،لە دەیەیەكدا بە كۆتاییهاتنی بەعسیزم و سەدام
حسێن دەگاتە لوتكە ،بەاڵم ڕاماڵینی بن عەلی لە تونس ،موبارەك لە
میسر و قەزافی لە لیبیا ،یەمەن و سوریا ...كە دیارە ڕاماڵینی تریشی
بەدوادا دێت ،واتە ئەم مۆدێلە كار لەسەر دروستكردنی دەوڵەتی نوێ
ناكات ،بێگومان لە ئێستادا ...وەكو پێشتر وتمان ڕەنگە دەوڵەتی تر
دوای ئەم شۆڕش و ڕووداوانە سەرهەڵبدات ،بەاڵم لە ئێستادا ئەم
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ئەم مۆدێلە بەدوای مۆدێلی یەكەمدا دێت ،ئەمریكا و خۆرئاوا
وردتر كاریان لەسەركرد .ئەگەرچی هەندێك لەم سەركردە شۆڕشگێڕانە
بوونە دیكتاتۆر و هاوكێشەكە پێچەوانە دەرچوو.
ئەم مۆدێلە سیستمی سیاسی و دەوڵەتی لەیەك هەڵوەشاند و
دابڕی و تا ڕادەیەك دیموكراسی تێدا گەشەكردبوو ،بۆ نموونە پاش
كۆتایی جەنگی سارد .یوگسالفیا لە دەوڵەتی تاك نەتەوە و تاك
سیستمی سیاسییەوە ،بووە چەندین دەوڵەتی نوێ (سربیا ،كرواتیا،
مۆتینیگرۆ ،مەكدۆنیا و كۆسۆڤۆ.)...
جیابوونەوەی تەیموری خۆرهەاڵت لە ئەندەنوسیا ،ئەریتیریا لە
ئەسیوبیا ،باشووری سودان لە باكوور ،نموونەی ئەم مۆدێلەیە كە
دەركەوت مۆدێلەكە پرۆسێسی دیموكراسی تێدا بااڵترە لە مۆدێلی 41
سەربەخۆیی نەتەوەكان ،بەاڵم گەر بڕیار بێت مۆدێلی سێیەم جیاوازتر
بێت ،ئەوا هەر لەژێر كاریگەری ئەم دوو مۆدێلەدایە ،بەاڵم لە كات و
شوێنێكی تردا بەرهەمهاتووە.
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مۆدێلە لەسەر ڕاماڵینی دیكتاتۆرەكان و گۆڕینی سیستمەكان وەستاوە،
نەك شتێكی تر و بەسەرچوونی سیستمی عەرەبی دیكتاتۆری.
وا دەزانم ،ئەم مۆدێلە چەمكی دیموكراسی تێدا زاڵتر بێت .وەكو
چۆن لە عێراقدا النیكەم چەمكی دیموكراسی لە دەوڵەتی نەتەوەیی
یان مەزهەبی زاڵترە.
وەكو چۆن لە ئەفغانستان هەنگاونان بۆ زاڵبوونی دیموكراسی
زاڵترە ،لە دروستكردنی دەوڵەتی (تاجیك ،پشتۆن یان هەزارە) ،كە
ڕەنگە مۆدێلی چوارەمی خۆرئاوایی ئەم جۆرە بێت كە مۆدێلی پاش
ڕاماڵینی سیستمی سیاسی تۆتالیتار و دیكتاتۆرەكان و دروستكردنی
دەوڵەتی تری نەتەوەیی بێت ،بەاڵم كە پێشتر بە فلتەری دیموكراسیدا
ڕۆیشتوون لە بابەتی (كورد لە عێراق و ئێران و سوریا ،بەر بەر لە
جەزائیر ،قیبتی لە میسر ،بیابانی خۆرئاوا لە مەغریب ،بلوچ لە ئێران).
42
بێگومان ئەم مۆدێلە دەتوانێت سەركەوتووتر بێت ،چونكە
سیستمێك بەرهەمدێنێت كە بە فلتەری پراكتیزەكردنی دیموكراسیدا
تێپەڕیوە ،نەك سیستمێك بەرهەمبهێنێت كە داخوازی بوو لە دەستی
ستەم و چەوسانەوە ،بەاڵم لەناو ئەو مۆدێلەی كە ناوماننا مۆدێلی
دووەم ،شۆڕشگێڕەكان بوونە دیكتاتۆر ،لە سیستمە سیاسییەكانیش
بوونە میلیتار و تۆتالیتار .لە بابەتی میلیسزیناوی سەرۆكی ئەریتیریا و
دەوڵەتی ئەریتیریا ،پاش جیابوونەوەی لە ئەسیوبیا.
بۆیە ڕوون��ە ئاڵوگۆڕەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكووری
ئەفەریقا لە تونس ،میسر ،لیبیا بە یەمەن و ئێرانیشەوە .مۆدێلی
بەرهەمی جەنگی سارد و دروستكردنی دەوڵەتی نوێ نین .ئەوەندەی
بەرهەمی مۆدێلی ڕاماڵینی دیكتاتۆرییەت دەبن و ئەگەری پارچە پارچە
بوونیان لەئێستادا زۆر كز و كەمە.

خۆ ئەگەر حاڵەتێكی شازیش ڕووبدات ،ڕەنگە ئەوە ئێران بێت.
كە ئەوەش فاكتەری زۆری هەیە ،بەاڵم لەم مۆدێلەدا هەرگیز مومكین
نییە ڕێگا بە سیستمی سیاسی تۆتالیتار بدرێت .بەرهەمبێتەوە و خۆیان
دووب��ارە بكەنەوە .جا گەر سوپا ،یان ئیسالمی سیاسی ،یان چەپ
و نەتەوەكانیش بیانەوێت ،ئەمە ئەگەرێكە بۆ نەوەدەكان و دەیەی
دووهەزار دەبوو ،بەاڵم لەم دەیەیەدا دروستبوونی دیكتاتۆر كارێكە
قابیلی قبوڵ نییە ،ئەمەش باشترین دەرفەتە بۆ گەشەكردنی دیموكراسی
و بەهێزكردنی سیستمی سیاسی مۆدێلی نوێ و كۆتاییهاتن بە سیستمی
تۆتالیتار ،داپڵۆسێنەرەكانی جیهان بە گشتی و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
بەتایبەتی.
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فاكتەرەكانی پشت ئاڵوگۆڕەكان
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ئەگەرچی بۆچونێك هەیە .كە پێیوایە ئەم شۆڕشانە خۆڕسكن،
زادەی واقیعییەت و ناواقیعی كۆمەڵگاكان خۆیانە ،بەواتایەكی تر
هەلومەرجی ناوخۆیی فاكتەر و داینەمۆی سەرەكی بزوێنەری خەڵكە.
ئەگەرچی ئەم چیرۆكە حەقیقەتی تێدایە ،بەاڵم پرسیار ئەوەیە
ئەی بۆ پێشتر و چەندساڵ پێش ئێستا ڕووینەدا؟ ئەی بۆ هیوایەك كە
ئەم سەركردانە خەونەكانیان لەسەر هەڵچنیبوو .ئەوە بوو كە هەرگیز
بیریان لەم شۆڕشە نەكردبووەوە .كە بەم جۆرە دەبێت ماڵئاوایی بكەن
لە كورسی و پۆستەكانیان.
ئەو پرسیارەی كە واقیعییەت پیشان دەدات ئەوەیە ،بێگومان
ئەمریكا و هاوپەیمانەكانی بە چەند فاكتەرێك لەپشت ئەم سیناریۆیەوەن:

یەكەم :ویكلیكس سەرەتای زەمینەسازی:

دووەم :ئامۆژگارییە نهێنییە بێ ئاكامەكانی واشنتۆن:
هیالری كلنتۆن وەزیری دەرەوەی ئەمریكا لە دیدارێكی لەگەڵ ڕادیۆ
فەردادا دەڵێت «ئێمە هەمیشە ئامۆژگاری دۆستەكانمان كردووە لەسەر
بابەتەكانی (گەندەڵی ،كەموكورتی ،پێكهاتنی ئاڵوگۆڕ و چاكسازی)،
بەاڵم بەداخەوە ،نە ئێمە وەكو ئەمریكا ،نە هێزە سیاسییە ڕكابەرەكان
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ئەو كاتەی ئەم سایتە دەستیكرد بە باڵوكردنەوەی بەڵگەنامە
و دۆكیۆمێنتەكان ،زۆر وترا كە ئابڕووی ئەمریكا چووە و ئەمە
فەزیحەیەكی ترە .واشنتۆن تووشی بووە.
كە ئەوە بزانین هەركات ئەمریكا و حیزبی حاكم لە ئەمریكا
تووشی فەزیحە هاتبێت ،سەرۆك دەستی لە كار كێشاوەتەوە و یان
قەیرانێكی ب��ەدوای خۆیدا هێناوە ،بەاڵم ویكلیكس نەك قەیران،
دنیایەك دەستكەوتی بۆ واشنتۆن بەدەستهێنا .كە چاوەڕوانكراو و بگرە
بەرنامەڕێژكراو بوو.
تا ئەوەی ئەم سایتە هەموو نهێنییەكانی ئەم واڵت و سەركردانەی
ئاشكراكرد و سەرەتای زەنگێكی خەتەر بوو ،تا گەالنی ئەو واڵتانەی
بەخەبەرهێنا و شۆڕشیان كرد و سەریشكەوتن.
45
ڕاستە گەالنی ئەم واڵتانە دەیانزانی سەركردەكانیان دیكتاتۆرە،
بەاڵم ئەوەشیان دەزان��ی كە ئەمریكا لە پشتیانە ،بەاڵم ئەوانیش
تێگەیشتن كە ئیدی واشنتۆن دەستی لێهەڵگرتوون و كاتی ڕاپەڕینە،
بۆیە سایتی ویكلیكس ،سەرەتای شۆڕشی سپی و ڕاپەڕینی جەماوەری
بوو ،كە سەرئەنجام ئەمەی لێكەوتەوە كە دەبوو ڕووبدات و پێشتر
زەمینەسازی سیاسی و ستراتیژی گرنگی بۆ كرابوو.
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و نە هاواڵتییانیش ،نەمانتوانی سەرۆك و واڵتەكانیان تێبگەیەنین و گوێیان
لێ نەگرتین ،تا سەرئەنجام ئەمەی لێكەوتەوە كە ڕوویدا».
ئەمە ڕوونە كە ئەمریكا هەمیشە لەژێرەوە ئامۆژگاری ئەم دۆستە
دیكتاتۆرانەی كردووە ،بەاڵم گوێیان نەگرتووە ،خۆ ڕەنگە ئامۆژگارییەكانی
واشنتۆنیش زۆر جدی نەبووبن ،چونكە ئەو سەردەمە بۆ ئەمریكاش ئەم
سەركردانە لەباربوون ،بەاڵم دیارە گەر ئاڵوگۆڕ و چاكسازیشیان بكردایە،
ئەمریكا ڕێگر نەبووە.
هیالری كلنتۆن لەم بارەیەوە دەڵێت «بەڵێ ،بێگومان ئێمە لەگەڵ ئەم
گۆڕانكارییانەداین ،چونكە بە قازانجی الوان و پرۆسەی دیموكراسییە».
جگە لەوەش پەیامەكانی سەرەتای باراك ئۆباماش كە لە كەناڵی
جەزیرەوە گواسترایەوە ،بەر لە ڕاپەڕین بە گەالنی تونسی وت« :ئەوە
ئازایەتی گەلی تونسە» پەیامێكی ئاشكرابوو كە بۆ میسریش وتی «ئێمە
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ڕێز لە ئیرادەی گەلی میسر دەگرین» بۆ لیبیاش ڕایگەیاند« :ناوچەی
دژەفڕین دروست دەكەین» ،هەرسێ ئاماژەكە مانا و مەغزاكانیان ئەوەیە
كە ئەمریكا پشتیوانی لە ڕاپەڕینی خەڵكی دەكات ،كاتی پشتیوانی لە برا
دیكتاتۆرەكان بەسەرچووە ،چونكە ئامۆژگارییان وەرنەگرت.
لەبارەی ئێرانیشەوە كلینتۆن دەڵێت« :سەیرە ئێران وانەی دیموكراسی
دەڵێتەوە» ئەو وتی «هیچ كەس نایەوێت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ئێران
ببێت بە نموونەی».
ئەم قسانەی هیالری .ئاماژەیەكی ترە بۆ ئەوەی كە ئێرانیش زۆر
ئامۆژگاری كراوە ،بەاڵم گوێی نەگرتووە ،بۆیە چاودێران پێیانوایە ،ئامانجی
سەرەتایی شۆڕش و ڕاپەڕین تونس بوو ،بەاڵم كۆتایی ئەجێندای واشنتۆن
ڕەنگە ئێران بێت!...

سێیەم :ئیسرائیلێكی بەهێز:
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ئەركێكی تری ئەم شۆڕشانە هەڵوەشاندنەوەی هێزە مەترسیدارەكانی
جیهانی عەرەبی و ناوچەكەیە لەسەر ئیسرائیلی .دۆستی واشنتۆن.
گەر سەرنج بدەین ،گەورەترین ڕەقیبی ئیسرائیل ،عێراق ،بەعس
و سەدام زوو كۆتایی پێهات و بە یەكجاریش هەڕەشە ئەتۆمییەكەی
تێكشكێنرا.
میسری ڕێبەری شەڕی عەرەب -ئیسرائیلی حەفتاكان بە ڕێبەری
ئەم سەركردانەی پێشوو عەرەب ،گەرچی وا حساب دەكرا كە دۆستی
ئیسرائیلە لێكهەڵوەشایەوە و پێناچێت بۆ هەرگیز ببێتەوە هێزی
ژمارە یەك و مەترسی جدی لەسەر ئیسرائیل هەبێت ،بە بردنەوەی
ئیخوانەكانیش لە حوزەیرانی ()2012دا ،بەڵكو میسرێكی بێهێزی
دیموكراسی دروست دەبێت .بێ ئیخوانێكی توندڕەو مەترسی لەسەر 47
تەلئەبیب.
فشارەكانی سەر سودان و جیاكردنەوەی باشوور و جڵەوكردنی
بەشیر ،یەكێكی تر لە سەركردە عەرەبەكانی خامۆشكرد و دەبێت
زیاتریش مل بدات بۆ داواكانی واشنتۆن و خۆرئاوا ،ئەگەر نا دارفۆریش
جیا دەبێتەوە و دادگاش چاوەڕێی بەشیرە.
لیبیای سەركردەی ناسیۆنالیستی عەرەبی و باوكی ڕەش پێستەكانی
ئەفەریقا و باكووری ئەفەریقا ،سەرەڕای داماڵینی چەكە كۆكوژەكانی،
سەرچاوەی دارایی هەندێ لە گرووپی ئیسالمی تیرۆریستی و هەڕەشە
لەسەر ئیسرائیل كۆتایی پێ هات و فەلەستینیش بووەتە دووكەرت،
حەماس و فەتح بە خوێنی سەری یەك تینوون ،ئێرانیش لە بەرنامەكەدایە
و حیزبوڵاڵش وردە وردە پیالنڕێژی دەكرێت بۆ دادگایی نەسروڵاڵ و
سنووربەندی تری لەگەڵ ئیسرائیل و داماڵینی سەرچاوە داراییەكان

و واڵتە هاوپشتەكانی ،ئیتر ئیسرائیلێكی بەهێزتر و بێ مەترسیتر لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دروست دەبێت.
كەواتە پیالنەكە بەتەنها ڕووخانی ئەم سیستمە سیاسییانە نییە،
بەڵكو البردنی مەترسیشە لەسەر ئیسرائیل و دروستكردنی سیستمی
سیاسی نوێشە كە دیموكرات و فرە ڕەنگ بن ،ئەمەش النیكەم بۆ
ئیسرائیل زۆر باشترە لە دەوڵەتی تۆتالیتار و خاوەن ئەتۆم و توندڕەو
پڕ كێشە.
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سەردەمی ناسیۆنالیزمی عەرەبی و گوتاری ناسیۆنالیستی بەسەرچوو
()5
پاشەكشەی
عەرەبی
ناسیۆنالیزمی
ئەم ئاڵوگۆڕە نوێیانە سەردەمی
49
كرد و سەردەمی زێڕینی بەسەردەچێت ،بەو دەلیلەی لەگەڵ ڕووخانی
ڕژێمی بەعس و كۆتایی سەدام حسێن ،كە جیهانی عەرەبی و واڵتانی
كەنداویش وەكو سیمبولی ناسیۆنالیزمی عەرەبی سەیریان دەكرد و
خودی سەدام حسێنیش دەیویست ڕەمزی كارێزمایی ناسیۆنالیزمی
ع��ەرەب بێت و بانگەشەی بۆ شەڕی عێراق-ئێرانیش دەك��رد ،كە
پارێزگارییە لە واڵتانی عەرەب و كەنداو ،بەتایبەتی لە دژی هەیمەنە
و هێزی فارسیدا.
هەر بۆیە جارێك ئەنجومەنی چوارقۆڵی دروستكرد و لە بەغدا
كۆیكردنەوە (كە بێگومان ئەم سەركردە دۆڕاوەی ناسیۆنالیزمی عەرەبی،
كەمترین سەردانی بۆ واڵتان بەتایبەت واڵتانی عەرەبی دەكرد) .كە
دیارە ئەو لە باری ئەمنییەوە متمانەی نەبوو ،بەاڵم دەیویست وەكو
نەزعەیەكی نەتەوەیی ئەوە پیشانی واڵتانی عەرەبی بدات ،كە ئەو لەوە
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گەورەترە بچێتە سعودیە ،یان میسر و ئەردەن و دەیویست لەسەر
ئەو مانیفێستەی هیتلەر كاربكات .كە گوایە نوێنەرایەتی ناسیۆنالیزمی
ئەڵمانی دەكات و كە دواجار قەتڵوعامی بەكارهێنا و شكستی خوارد.
زۆرجار حافز ئەسەدی سەرۆكی سوریاش دەیویست ئەم ڕۆڵە
بگێڕێت ،بەاڵم نەك هەر نەیتوانی ،بەڵكو كێشەكانی ئیسرائیل ئەوەندە
سەرقاڵیكرد ،گەالنی سوریاش نەیانتوانی باوەڕ بەم سەركردە ناسیۆنالیزمە
بكەن و ڕاستە بوونی دەوڵەتی ئیسرائیل وەكو دوژمنی عەرەب لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،زۆر لە سەركردەی بە ناو ناسیۆنالیستی
دروستكرد ،كە گوایە ئەوانە لە خەمی كێشەی فەلەستین و عەرەبدان
و دژایەتی ئیسرائیل دەكەن ،بەاڵم لەڕاستیدا نەك نەبوونە سیمبولی
ناسیۆنالیزمی عەرەب ،بەڵكو بە نهێنی ڕێكەوتن لەگەڵ ئیسرائیل .
هەرچی (موعەمەر قەزافی)یە كە دەیویست وەك سەركردەیەكی
50
ناسیۆنالیزمی عەرەبی و ئەفریقی دەركەوێت ،دەرك��ەوت كە نەك
نەیتوانی ئەوە بكات ،بەڵكو نەیتوانی خەڵكی واڵتەكەی خۆشی بە
سەرۆك قبوڵیان بێت ،ئەوەش دەبێت یەكێك بێت لە مەرجەكان كە
سەركردەی ناسیۆنالیستی دەبێت خەڵكی واڵتەكەی النیكەم پشتیوانی
لێ بكەن و وەكو سیمبولی نەتەوەیی سەیری بكەن ،نەك دیكتاتۆر.
حوسنی موبارەك و مەلیكی سعودیەش هەوڵیان دا خۆیان بكەن بە
سیمبولی ناسیۆنالیزمی عەرەبی و گوتاری ناسیۆنالیستی ،بەاڵم موبارەك
سەردەمی زێڕینی بەسەرچوو.
ئەگەر چانسێكی ك��ەم مابێتەوە واڵتێكی ع��ەرەب��ی گوتاری
ناسیۆنالیستی بەرهەم بهێنێ و وەكو سیمبولی ناسیۆنالستی عەرەبی
دەربكەوێت .ڕەنگە بۆ چەند ساڵێك عەرەبستانی سعودی بێت ،ئەویش
گەر واڵتانی كەنداو قبوڵیان بێت .بەتایبەتی كە خاوەنی نەوت و
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ئابوورییەكی پەرەسەند و دەوڵەمەندن و مەترسیان لەسەر ئیسرائیل
نییە و دۆستی ئەمریكان و بە دوژمنی سەرسەختی ئێران دادەنرێت،
زۆر لە مێژیشە نوێنەرایەتی باڵی ئیسالمی سیاسی دەكات و دژی باڵی
ئیسالمی شیعە.
ڕەنگە تێكشكاندنی ئەم گوتارە ناسیۆنالیستە ،پێش هەموو الیەك
لە قازانجی ئیسرائیل بێت ،كە زۆربەی سەركردەكانی عەرەب هەمیشە
كە بانگەشەی ناسیۆنالیستانەی خۆیان كردووە .ئیسرائیلیان كردووە بە
ئامانج ،بەاڵم ئەمە نەك ئەنجام نەبوو .دەركەوت ئیسرائیل تاكە براوەی
ئەم بارودۆخەیە و هەوڵی گەورەشی داوە بە تێكشكاندنی فیرعەونە
بەناو ناسیۆنالیستەكان و گوتاری ناسیۆنالیزمی عەرەبی ،ئەوەش پشت
ئەستوورە بە فاكتەرێكی گرنگ ،كە دیموكراسی ئیسرائیلی و لوبی
جولەكەی ئابوورییە .لەپاڵ هێزی گوتاری ناسیۆنالیزمی جولەكە ،كە
51
وەك هێزی ناسیۆنالیزمی عەرەبی كاریگەری هەبووە.
تا بە كۆتاییهاتنی وەرزی دیكتاتۆرە عەرەبییەكان ،سەردەمی
ناسیۆنالیزمی عەرەبیش پاشەكشەی كرد و بەرەو كۆتایی چوون ،واتە
ڕووخانی دیكتاتۆرەكان.

بن الدن بۆ لەم كاتەدا كوژرا؟
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()7
هەموو جیهان ئەوەی زانی كە لەالیەن تیمێكی تایبەتی ویالیەتە
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یەكگرتووەكانی ئەمریكاوە لە پاكستان كوژرا ،بەاڵم پرسیاری گرنگ
ئەوەیە ،بۆ لەو كاتەدا كە شۆڕشی جەماوەری لە واڵتانی عەرەبی
لە پەرەسەندندایە ،بە واقیعی حاڵ بەشێك لە هێزە سیاسییەكانی
ئەم واڵتە عەرەبییانە هێزی ئیسالمی سیاسین ،بۆیە كوشتنی بن
الدن ڕاستەوخۆ كاریگەری لەسەر ئەم هێزە ئیسالمییانە و بزووتنەوە
فەندەمێنتالیستەكانی جیهان هەیە ،كە تووشی پاشەكشە ببن ،واتە
ناكرێت كوشتنی بن الدن لە پاكستان لەو كاتەدا پەیوەست نەبێت
بە ڕووخانی واڵتانی عەرەبی و شۆڕشە جەماوەرییەكانی خەڵكەوە،
چونكە ئەمە هەمووی نووسینەوەی مێژووی بەیەكەوەبەستراوە كە
بە  11سیپتیمبەر دەستپێدەكات و بە كوشتنی بن الدن تێپەڕ دەبێت
و مەترسییەكانیش دوور دەخرێنەوە و دەگاتە بەهاری عەرەبی و
سیناریۆی چاوەڕوان نەكراوی داهاتووی تریش.

ئەم شۆڕشانە كۆپی شۆڕشی ئێران نییە
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لەكاتێكدا ئەمریكا و ئەوروپا خەریكی سیستمە دیكتاتۆرییە
عەرەبییەكانن ،كۆماری ئیسالمی ئێران لە ناوچەكە دەیەوێت ئەم
ڕووداوانە بە قازانجی خۆی كەڵك لێوەربگرێت ،لەكاتێكدا سیناریۆكە بە
تەنها بۆ واڵتانی عەرەبی نییە ،سەرنج بدەن لەكاتێكدا خەڵك لە تونس
و میسر و لیبیا ڕاپەڕین ،كۆماری ئیسالمی ئێران دەیویست كۆتایی بە
دەسەاڵتی سیستمی پاشایەتی سوننی لە بەحرەین بێنێت ،خۆ ئەگەر
هێزی سەربازی نەبووایە ،دوور نەبوو ئێستا سوڵتان قابوسیش مافی
پەنابەری لە سعودیە وەربگرتایە ،كۆماری ئیسالمی بەحرەین شوێنی
بگرتایەتەوە ،ئەمەش لەوەوە سەرچاوە دەگرێت ،كە ئەحمەدی نەژاد
سەرۆكی ئێران ڕایگەیاند «ئەو شۆڕشانەی ئێستا لە جیهانی عەرەبیدا
بەرپا بوون ،بە چاولێكەری شۆڕشی كۆماری ئیسالمی بەرپا بوون53 ،
ئەمەش مانای ئەوەیە كە ئێران دەیەوێت لە بەهای ئەم شۆڕشانە
كەم بكاتەوە ،كە شۆڕشی جەماوەری دیموكراسین و بیانكاتە شۆڕشی
ئیسالمی و شۆڕشەكەی خۆشیان بكاتە پێشەنگی شۆڕشی ئیسالمی لە
دنیادا ،ئەمەش ئەو پەیامە هەڵدەگرێت كە كاتی خۆی خومەینی ڕابەری
كۆماری ئیسالمی ئێران ڕایگەیاندبوو «ئەوان دەیانەوێت ڕابەرایەتی
شۆڕشی ئیسالمی بكەن لە سەرتاسەری جیهاندا» ،بەاڵم دواتر كە
ڕابەرایەتی هەموو ئیسالم بەو ئەجێندایە نەكرا ،تا ئەم ساتە كۆماری
ئیسالمی ئێران نوێنەرایەتی باڵی شیعەی مەزهەبی جیهان دەكات و
هاوكاری سەرەكی هێزە ئیسالمییە شیعەكانە لە سەرتاسەری جیهاندا،
بۆ نموونە لە واڵتێكی وەكو نەیجیریا لە ساڵی هەشتاكان شتێك نەبوو
بەناوی شیعە ،بەاڵم ئێستا نزیكەی ( )30,1ملیۆن كەس بوونەتە شیعە.
شیعەكانی بەحرەین بەدرێژایی مێژوو لەسەر دەستی كەمینەی
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سوننە چەوسێنراونەوە ،بەاڵم لەدوای پشتیوانییەكانی كۆماری ئیسالمی
ئێران گەر هێزی واڵتانی كەنداو نەبووایە ،شیعەكانی بەحرەین
دەسەاڵتیان دەگرتە دەست.
لە عێراقیش بە پشتیوانی كۆماری ئیسالمی ئێران ،شیعەكان توانییان
ببنە زۆرینە و گرتنە دەستی دەسەاڵت و دروستكردنی دەوڵەتێك ،كە
زۆرینەی شیعە و زۆربەی دەسەاڵتەكان بەدەست دۆستە شیعەكانەوەیە،
كۆتاییهاتن بە دەسەاڵتی هەشتا ساڵەی كەمینەی سوننە لە عێراقدا،
ئەمەش وایكردووە لە ناوچەكەدا هەم دۆستێكی شیعەی بۆ پەیدا بێت،
هەم سنوورێكی لە مەترسی دوورخستەوە ،كە گەورەترین مەترسی بوو
لەسەر كۆماری ئیسالمی ئێران و ناوچەكە.
جواڵنی حوسییەكان لەم سااڵنەی دواییدا هەر بە پشتیوانی
كۆماری ئیسالمی ئێران بووە و سەرچاوەكانی هەواڵی جیهانیش باسیان
54
لەوە دەكرد كە چەك و تەقەمەنی و هاوكارییان لەالیەن كۆماری
ئیسالمی ئێرانەوە بۆ دابین دەك��را ،بۆیە واش چ��اوەڕوان دەكرێت
كە خۆپیشاندانەكانی یەمەن بەشێكی حوسییەكانن و لەالیەن كۆماری
ئیسالمی ئێرانەوە دەجوڵێنرێن.
بزووتنەوەی حەماس لە كەرتی غەزەی فەڵەستین ،بوونی پێگەی
ئێرانە لەناو فەڵەستین و نزیك ئیسرائیل.
حیزبوڵاڵی دۆستی پلە یەكی كۆماری ئیسالمی ئێران لە لوبنان،
بوونی ئەو هەیمەنە شیعییەیە ،كە ئێران بانگەشەی بۆ دەكات ،سەرەڕای
جواڵنی هەستی شیعەگەرایی لەناو شیعەكانی كوەیت ،سعودیە،
پاكستان ،توركیا ،ئاسیای ناوەڕاست ،واتە كۆی مەزهەبی شیعەگەرایی
و هێزە سیاسییە شیعەكان لە سەرتاسەری جیهاندا ،بەدەر نین لە
هەیمەنەی كۆماری ئیسالمی ئێران ،هەر بۆیە ئەمریكا و واڵتانی ئەوروپا

لەم بارەیەوە بە وریاییەوە لەگەڵ ئەم ئەجێندا ترسناكە مامەڵە دەكەن
و چەندین جار لەسەر زاری بەرپرسانیانەوە ڕایانگەیاندووە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست لەبەردەم مەترسی هێزە ئیسالمییە تیرۆریستەكاندایە ،كە
كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكارییان دەكات.
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تسۆنامی ڕاماڵینی دیكتاتۆرییەت لە سوریا
()8
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ئێستا ڕەنگە باش تێبگەین كە هەندێك لەم سیاسەتمەدارانە بە ڕێكەوت
هاتوونەتە ناو گۆڕەپانی سیاسییەوە ،بەتایبەتی لە واڵتانی عەرەبی و
دەرەنجام بوونەتە دیكتاتۆر و بەزۆر خۆیان بە سیستمی حوكمی واڵتەكەیاندا
هەڵواسیوە.
سەیرە گەلێك ،نەتەوەیەك ،سەرۆكێكی نەوێت .بەزۆر هەرخۆی
بسەپێنێت .دەبێت ئیتر كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕێگە نەدات و دەبێت
نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ ڕێگاگرتن لە كوشتاری خەڵكی مەدەنی و شەڕ و
كوشتار بۆ ڕێگرتن بۆ سەرلەنوێ دروستبوونی دیكتاتۆرەكان و كۆتاییهاتنیان
دەخالەت بكات ،دەبێت ئیتر ئەم سیستمە سیاسییانەی خۆرهەاڵت ،عەرەبی
و ئەفریقی و ئاسیایی ،ناچار بكەن ئەگەر دیموكراسی قبوڵ ناكەن ،دەبێت
ڕێگایان لێ بگیرێت كە ببنە دیكتاتۆر بەسەر گەل و واڵتەكانیانەوە.
نەتەوەیەكگرتووەكان و واڵتانی خۆرئاوا سااڵنێكی زۆرە نا بەرپرسیارانە
مامەڵە دەكەن ،لەپێناو بەرژەوەندییەكانی خۆیاندا چاویان لە زۆر لەو
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جینۆساید و قەتلوعام و كوشتن و كوشتارانە ك��ردووە ،كە سەرۆك و
سیستمی سیاسی ئەو واڵتانە كردوویانە ،ئەگەرچی ڕەنگە وەاڵم و پاساویان
ئەوەبێت كە لەگەڵ ئێستا ڕاپەڕیوە و هەڵساوە و ئێستا دەیەوێت ئەم
سیستمە سیاسییانە بڕووخێت.
بەڵێ ،خۆ گەل ئەوەشی نەدەویست كە یارمەتی بەعس بدەن لە
جینۆسایدی كورد ،شیعەكان ،بێدەنگبن لە سااڵنی ()2003-1980؟ خۆ گەل
ئەوەی نەدەویست لە ساڵی  1982حافز ئەسەد كوشتارێكی دڕندانەی لە
شاری حەما دژی ئیخوان موسلیمین ئەنجامدا ،كە ( )10هەزار كەسی
لێكوشتن.
خۆ گەل حوسنی موبارەك ،زین ئەلعابدین ،بەشیر و قەزافی نەدەویست،
بەاڵم بۆچی پشتیوانیان لێدەكرا؟ لەپای چی؟ جگە لە بەرژەوەندییەكانی ئەم
واڵتانە!...
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رۆژنامەی (التشرین)ی سوری لە  2011/4/25دەنووسێت« :بەرزترین
جۆری ئازادی بریتییە لە ئارامی نیشتمان» ،پێشتریش لە دیدارێكدا لەگەڵ
ڕۆژنامەی (وۆڵ ستریت جۆرناڵ) لە  2011/1/31بەشار ئەسەد پێش
ڕووداوەكانی سوریا زۆر ناواقیعییانە بارودۆخی واڵتەكەی هەڵدەسەنگێنێت
سەبارەت بە بەراوردی نێوان میسر و سوریا دەڵێت« :دەبێت لەخۆت
بپرسیت (مەبەست ڕۆژنامەنووسەكەیە )!...بۆچی سوریا ئارامە لەچاو
میسر ،لەكاتێكدا بارودۆخی ئێمە زۆر دژوارترە ،میسر یارمەتی دارایی
لە ئەمریكا وەردەگرێت ،بەاڵم ئێمە گەمارۆی چەندین واڵتی جیهانمان
لەسەرە ،سەرەڕای هەموو ئەمانە گەلی ئێمە ڕانەپەڕیوە ،پرسەكە تەنها
ڕیفۆرم و پێداویستی نییە ،بەڵكو قەناعەت و ئایدیۆلۆژیایە.
سەركردەیەكی سیاسی واڵتێك بۆچوونەكانی هێندە كورت ببینێت و
نەتوانێت داهاتووی واڵتەكەی بخوێنێتەوە ،دەبێت چەندە ناسیاسی بێت و
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چۆن بتوانێت حوكمی گەلێك بكات ،كە تەنها چوار مانگ دوای ئەو قسانە
گەلی سوریا لە واڵتی گەندەڵی ،بێكاری ،سەركوت ،نایەكسانی ،پەالماری
ئیسالمییەكان و ئیخوانەكان ،ڕاپەڕین و ئەسەدیش بەشێوەیەكی دڕندانە
پەالماری دان و نزیكەی ( )2000كەسی لە شارەكانی (حەما ،دیزلوك،
دەرعە) لێكوشتن.
ئامارەكان دەڵێن سێیەكی خەڵكی سوریا لەژێر خەتی هەژاریدا ژیان
دەگوزەرێنن و داهاتی نەوت و سامانی گشتی بۆ بنەماڵەی ئەسەدە و
كەمینەی عەلەوییە كە (12%-15%ی دانیشتووانن) هەموو دەسەاڵتیان
بەدەستەوەیە ،كە ئەسەدیش سەر بە هەمان كەمینەیە ،بەاڵم مەسیحییەكان،
كوردەكان و دووزەكان كەمترین مافیان نییە ،تەنانەت زۆربەی كوردەكانی
ئەو واڵتە كە نزیكەی دوو ملیۆنن بێ ناسنامە و ڕەگەزنامەن ،میدیایی ئازاد
و جدی نییە ،حیزبی سیاسی ناتوانێت كاربكات و ماددەی ()8ی دەستوری
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سوری دەڵێت «پارتی بەعس دەوڵەت و كۆمەڵگە بەڕێوە دەبات».
ڕژێمەكەی بەشار ئەسەد كە درێژكراوەی حوكمی حافز ئەسەدی
باوكیەتی لە ساڵی  ،1963كە بەعس دروست دەبێت دێنە سەر حوكم و بە
سەدان هەزار لە هاواڵتییانی ئەم واڵتەیان قەتلوعام كرد.
سەیرە كاتێك زەین ئەلعابدین ڕادەكات و حوسنی موبارەك هەڵدێت و
قەزافی تەنگی پێهەڵچنرا ،كەچی بەشار ئەسەد باسی ئایدیۆلۆژیا و قەناعەت
دەكات و النیكەم بیر لەوە ناكاتەوە كە ئیتر پاش چل ساڵ ،پێویستە حوكم
جێبهێڵێت تا خەڵكی زیاتر نەكوژرێت ،كە دەبوو زووتر بیر لە وازهێنان
بكاتەوە ،چونكە دواجار ئەم و هاوشێوەكانی وەكو ئەسەد و ئەوانەش كە
ئێستا باوەڕ بەوە ناكەن ،كە ڕۆژێك ڕژێمەكەیان دەڕووخێت و دەبێت
دادگایی بكرێن و سزای خۆیان وەربگرن.
بەشاری گچكە كە ،بەقەدەر بااڵی خۆی تاوانی ئەنجامداوە ،هەموومان
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ئەوە دەزانین كە دواتر چۆن وەكو سەدام حسێن و موبارەك بیری لەوە
نەكردووەتەوە وەك هاوڕێكانی دەست دەكات بە پاڕانەوە كە ئەو بێگوناهە
و یاسا بیبەخشێت ،بەاڵم وادیارە هەرگیز ڕۆژێك لە ڕۆژان كە دەست لە
پۆستەكەی و قەتلوعامی خەڵكی بێگوناهی سوریا و كوردەكان هەڵبگرێت.
ئەم دڵڕەقییە الی دیكتاتۆرەكان ،بێوێنەترین دڵڕەقییە لە مێژووی
مرۆڤایەتیدا.
بنەماڵەی ئەم سەركردانە هەمیشە پڕبوون لە دڵڕەقی و دیكتاتۆری
و بێبەزەیی و كوشتنی خەڵكی ،بۆیە ئاساییە كە ئەسەد شوێنی باوكی
بگرێتەوە ،بەاڵم دڵنیام ئەسەد لە كۆتاییدا باجی سەرەڕۆییەكانی باوكیشی
دەدات و بۆ یەكجاری خەڵكی سوریا ڕزگاریان دەبێت لە چنگ بنەماڵە و
باوك و كوڕێكی دیكتاتۆر ،كە زیاتر لە چل ساڵە دەستی لە بینەقاقایان
گیركردووە ،ئەمەش سەرەتای ئەو بەهاری ئازادییەیە كە گەالنی عەرەب لە
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ناوچەكەدا ناویان ناوە.
ئەگەرچی كاتێك ئەم باسە دەنووسین ،هێشتا بەشار ئەسەد نەڕووخاوە
و ڕاینەكردووە ،بەاڵم دڵنیام ئەویش دواجار سواری فڕۆكەیەك دەبێت و لە
تاران دەنیشێتەوە الی دۆستەكانی و خامنەئی ،یان ڕەنگە سواری فڕۆكەیەك
ببێت كەس نازانێت لە كوێ دەگیرسێتەوە.
دیمەشق كە قێزەونترین سیستمی سیاسییە لە ناوچەكەدا ،لە الیەكەوە
دۆستی كۆماری ئیسالمی ئێرانە و لەالیەكەوە لەگەڵ حەماس و حیزبوڵاڵ
باشترین هاوپەیمانن و زۆرترین دوژمنەكانی سوریا لە ناوچەكەدان ،لە
ئەردەنەوە تا دەگاتە لوبنان ،كە سوریا هۆكاری سەرەكی تێكدانی ئەو
واڵتەیە بە پشتیوانی لە حیزبوڵاڵ ،لە عێراق ،كە سوریا سەرەڕای پەیوەندی
خراپی مێژوویی لەگەڵ بەعسی عێراق بەدوای ڕووخانیشی زۆرترین یارمەتی
گرووپە تیرۆریستییەكانی ئەم واڵتەی داوە و چەندین جاریش بەڵگە و
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دۆكیۆمێتنی لەسەر زاری هۆشیار زێباری و مالیكییەوە پێڕاگەیاندراوە ،كە
دەست لەم كارانە هەڵبگرێت.
عەرەبستانی سعودیەش هیچ خۆشی بەم سیستمە سیاسییە نایەت و
ئیسرائیلیش كە لە هەموو الیەنەكان باشتر چاوەدێری سوریا دەكات ،پاش
ئەوەی لە حوزەیرانی  1967بەشێكی زۆری لە بەرزاییەكانی جۆالنی سوریای
داگیركرد ،جگە لە شەڕی  1973و سەرەڕای ئەم پەالمارەی كە لە 2007
ئیسرائیل كرد بەسەر ناوچەیەكی سوریا كە گومانی بوونی پرۆژەیەكی
ئەتۆمی لێدەكرا و جەنگی ساڵی  2006كە سوریای تووشی چاوترساندن كرد،
دواتریش چەندین سزایان بەسەردا سەپاند.
واتا ئیسرائیل كە بەهێزترین هێزی سیاسی ناوچەكەیە لە هەموو الیەك
زیاتر پەلەی ئەوەیەتی ئەم ڕژێمە بڕووخێت ،واتا لە ناوچەكەدا جگە لە
كۆماری ئیسالمی ئێران هیچكام لە واڵتانی ناوچەكە خۆیان بە دۆستی سوریا
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نازانن و بگرە زۆریش خۆشحاڵن بە كۆتاییهاتن بەم ڕژێمە.
واتا بە ڕووخانی ڕژێمەكەی بەشار ئەسەد ئەوە تەنها گەالنی سوریا
نین كە ئاسوودە دەبن ،بەڵكو گەالنی عێراق و لوبنان و ئیسرائیلیش هەمان
ئاسوودەییان بەردەكەوێت.
بەتایبەتیش لوبنانییەكان كە هەمیشە سوریا خۆی بە حاكمی ئەم واڵتە
زانیوە و چەندین ساڵ بەهێز داگیریكردبوو .ئێستاش لەم كاتەدا پشتیوانی
لە حكومەتەكەی نەجیب میقاتی حیزبوڵاڵ دەكات ،كە ئەم حیزبە تاوانبارە
بە كوشتنی ڕەفیق حەریری سەرۆك وەزیرانی پێشووی لوبنان و دادگای
نێودەوڵەتی ،سوریا و حیزبوڵاڵ بە تاوانبار دەزانێت.
سەعد حەریری سەرۆكی ڕەوتی داهاتووی لوبنان كە بە گرووپی (14ی
ئازار) ناسراون حكومەتەكەی میقاتی بە دروستكراوی سوریا دەزانێت و
الیەنەكانی ()8ی ئازاریش بە جێبەجێكاری فرمانەكانی حكومەتەكەی ئەسەد
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دەزانێت.
واتا لە داهاتووی ئاڵوگۆڕەكانی سوریا ،بێگومان یەكەم سوودمەند
لوبنانە لە دەرەوەی سنوور و بەم شێوەیە (ئێران+حیزبوڵاڵ+سوریا) كە
سێكوچكەیەكی مەترسیدارە لەسەر ئیسرائیل و ناوچەكە و بەرژەوەندییەكانی
خۆرئاواش ،بەتەواوی تێكدەشكێت.
لەم بارەیەوە دەكرێت بڵێین ئێران لە ناوچەكە بێ دۆست دەمێنێتەوە،
ئیتر ناتوانێت پشتگیری حیزبوڵاڵش بكات و ڕەنگە داهاتووی لوبنان ئاوای
لێبێت پارتەكەی میشێل عەون و حیزبە سونیەكان و داهاتووی خۆیان
بەجۆرێكی تر ساغ بكەنەوە.
بزووتنەوەی ئەمەل هەمان چارەنووسی حیزبوڵاڵی دەبێت و بلۆكی
()14ی ئازار كە لەالیەن ئەمریكا و سعودیە و واڵتانی كەنداو پشتگیری
دەكرێت ،دەبنە خاوەنی داهاتووی لوبنان و سوریایەكی نوێ دروست
61
دەبێت ،كە ئیتر حیزبوڵاڵ ناتوانێت هەڕەشە لە گەمارۆدانی بەیروت و
پەالمار بۆ سەر ئیسرائیل هەڕەشە لە مەسیحییەكان بكات.
كەواتە ڕووخانی ڕژێمەكەی بەشار ئەسەد دەتوانێت لە ناوچەكەدا زۆر
گرنگ بێت بەو پێیەی كاریگەری گەورە دروست دەكات لە ناوچەكەدا.
بەم پێیە بێت سوریا دەبێت بڕوات .تا ئەو گۆڕانگارییانە ئەنجام
بدرێت ،كە ئەمریكا و خۆرئاوا و گەلی سوریا و واڵتانی ناوچەكە پێشتر
نەخشەڕێژیان بۆ كردووە.
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بۆ ئاڵوگۆڕو ،ملمالنێكانی ناوچەكە و عێراق
كورد ئامادەسازیی كردووە؟
()9
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خۆپیشاندانە جەماوەرییەكەی تونس و ڕاكردنی زین عابدین
و ڕووداوەكانی دوای ئەوە ،بەالی زۆر لە چاودێرانی سیاسییەوە
ڕووداوێكی ناچاوەڕوانكراو بوون ،زۆر لەوانەش پێیانوایە ئەوە پێشتر
لەالیەن ئەمریكا و خۆرئاوا و سیناریۆی بۆ سازكرابوو.
ئەگەرچی وادیارە كە هێشتا هەموو بۆچوونەكان بەشی خۆیان
ڕاستییان تێدایە ،تەنانەت هەموو الیەك لەسەر ئەوە ڕێك نەكەوتوون،
كە ئایا ئەوە شۆڕش و ڕاپەڕینە؟ خۆپیشاندانی بەبەرنامەیە ،یان
بێ بەرنامە بووە؟ ئایا ئیسالمییەكان یان دیموكرات و لیبراڵەكان
پێشڕەوایەتی دەكەن و لە كۆتاییدا سوودمەند دەبن؟ ئایا چارەنووس و
ئاسۆی دواڕۆژی ئەم واڵتانە بەكوێ دەگات؟
ئایە سیستمێكی سیاسی و دیموكراسی دێتە شوێنی سیستمە
سیاسییەكانی پێشوو؟ یان ئیسالمی سیاسی دەبێتە ئەڵتەرناتیڤ ،یان

شەڕی و ناوخۆ چارەنووسیان دیاری دەكات؟ بۆیە هێشتا بارودۆخەكە
وەكو پێویست ڕوون نییە و زۆریش لە بۆچوونەكان تەنها خوێندنەوەیە
بۆ ئەوەی كە هەیە ڕوو دەدات...
بەاڵم ئایا داهاتووی ڕووداوەكان بەرەوكوێ دەچێت؟ ئاڵوگۆڕەكانی
ناوچەكە بەرە و سیناریۆیەك دەڕوات ،كە هەمووالیەك ئاسودە دەكات
یان كەس خۆشحاڵ ناكات؟
یان ئەوەی كە چاوەڕوان ناكرێت ڕوو دەدات؟ مێژوو تراژیدیانە
خۆی دووبارە دەكاتەوە ،لەم نێوەندەشدا عێراق و داهاتووی ئەم واڵتە
گرنگە و هەرێمی كوردستانیش بۆ ئێمە شتێكی حەتمی و چارەنووسییە.

سیناریۆكان خۆڕسك ،یان دەستكردن؟
پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

سیستمە تۆتالیتارەكانی واڵتانی ع��ەرەب��ی ،ی��ان خۆرهەاڵتی 63
ناوەڕاست ،مێژوویەكی تراژیدین لە جینایەت ،كوشتوبڕ و نەبوونی
ئازادییەكان و مافەكانی مرۆڤ ،مافی كەمینە ،نەتەوە و تەنانەت
مەزهەب و بیروبۆچوونە جیاوازەكان.
مێژوویەكن لە ناعەدالەتی ،گەندەڵی ،دەستاودەستكردنی دەسەاڵتی
بنەماڵەكانیان ،دەست بەسەرداگرتنی داهاتی ئەو واڵتانە لەالیەن كوڕ و
دایك و خزم و كەسوكاریانەوە.
لە زۆرب��ەی ئەم واڵتانەدا شتێك نەبووە بەناوی دیموكراسی،
ئازادییەكان لە پەرلەمانەكانیانەوە تا دەگات بە میدیاكانیان ،ئەمە
سەرەڕای نەبوونی هەلی كار و بەرزیی ڕێژەی هەژاری!...
بۆیە ڕەنگە فاكتەری خۆڕسكی ناوخۆیی یارمەتیدەرێكی باش
بووبێت بۆ هەر سیناریۆیەكی دەستكردی دەرەكی ،لەبابەتی بەڵگە
و دۆكیۆمێنتەكانی ویكلیكس ،كۆدەنگی واڵتانی زلهێزی خۆرئاوا لە

ئەنجومەنی ئاسایش بۆ هاوكاری و پشتیوانی و بەكارهێنانی هێزی
سەربازی.
بەاڵم سیناریۆی دەرەكیش ڕۆڵی خۆی هەبووە و ناكرێت وا
بزانین كە ڕۆڵێكی دەرەكی لەم بارودۆخانەدا نییە .النیكەم هەموو
واڵتانی خۆرئاوا سورن لەسەر خوڵقاندنی سیستمێكی سیاسی نوێ
كە دیموكراسی شوێنی دیكتاتۆری ،كە ئازادییەكان شوێنی سانسۆر و
سەركوت بگرێتەوە.

ئاڵوگۆڕەكان نەتەوەیی ،یان مەزهەبین؟
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جیابوونەوەی باشووری سودان لە باكوور ،ئەگەرچی سیناریۆكانی
هی ساڵی ()2005بوون ،بەاڵم جاڕدانی سەربەخۆییەكەی هاوكات بوو
 64لەگەڵ ئاڵوگۆڕەكانی بەهاری عەرەبی.
سەربەخۆیی مۆنتینیگرۆ و كۆسۆڤۆ ،دەكرێت وەكو دەوڵەتی
نەتەوەیی نوێ سەیر بكرێن ،ئاڵوگۆڕەكانی جیهانی عەرەبی و باكووری
ئەفەریقا و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بەوانەشی كە هێشتا ئاڵوگۆڕ تێیاندا
ڕووینەداوە ،وا تەماشا دەكرێت كە مەیل و گەرایشی مەزهەبی،
بەتایبەتی ئیسالمی و ئیخوان زاڵ بێت بەسەریدا.
ئەگەرچی ڕەنگە ڕاستییەك لەوەدا هەبێت كە فۆرمێكی ئیسالمی
بە خۆپیشاندانەكانەوە زاڵە لە سوریا و میسر ،بەاڵم ئەمە كەمتر لە
تونس و یەمەن دەبینرێت .لە لیبیاش تاڕادەیەك كەمڕەنگە.
بەاڵم ڕەنگە گەر شتێكی وا لە ئێران ڕووبدات جۆرێكی تر بێت،
بەاڵم شتێك كە واقیعی و عەینەیە و ناكرێت لەبەرچاو نەگیرێت.
بوونی پێگە و نفوزی ئیسالمییەكانە لەم واڵتانە و لەڕووی پێكهاتەش
ئەوا بەسادەیی مەیل و گەرایشی ئیسالمی تێدا زاڵە و جوگرافیا و
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جیۆپۆلەتێكی واڵتەكە و ناوچەكەش یاریدەدەر بوون بۆ گەشەی ئەوان.
رەنگە لەزۆر شوێن ،ئیسالمییەكان ،بەتایبەت لە توركیا زیاتر لە
چاوەڕوانی و سەروو تەوەقع چوونە پێش لە دەسەاڵت ،كە بێگومان
كاریگەرییان لەسەر میسر و سوریا ،تەنانەت عێراق و كوردستانیش
هەیە.بەاڵم وەكو چۆن ناكرێت چەمكی نەتەوەیی لەم خۆپیشاندانانەدا
فەرامۆش بكرێت ،كە بێگومان هەیە ،بەاڵم ڕەنگە باش ڕێك نەخرابێت،
یان ڕەنگە لە داهاتوودا سەرهەڵبدات تا بەرەو مەیلی جیابوونەوە و
سەربەخۆیش بڕوات ،لە بابەتی قیبتییەكان ،بەربەرەكان ،مەسیحییەكان،
چەركەس و بیابانی خۆرئاوا ،ئازەرەكان و بلوچەكان.
لەگەڵ ئەوەشدا ناكرێت وا سەیری داهاتووی ئەم ئاڵوگۆڕانە بكەین،
كە سەرلەبەری بەقازانجی بزووتنەوە ئیسالمییەكان و بزووتنەوەی
فەندەفێنیتالیزم ،یان ئیخوان موسلیمینە.
خۆ ڕەنگە چارەنووسی ئەم واڵتانە لە خراپترین ،حاڵدا لە عێراق خراپتر 65
نەبن كە دەیان هێزی ئیسالمی ،مەزهەبی (شیعە و سوننە) ڕۆڵیان هەیە لە
حكومەت و پەرلەماندا .لەهەمانكاتدا مەیل و بۆچوونی نەتەوەییشی تێدایە
وەكو كورد و بۆچوونی چەپ و لیبرالیشی تێدایە وەكو حزبی شیوعی ،بەاڵم
چونكە مەیل و گەرایشی دیموكراسی و ئازادییەكان هەیە .عێراق نەبووەتە
ئەو واڵتە پڕ مەترسییەی كە چاوەڕوان دەكرا .لەكاتێكدا عێراق بۆخۆی هەم
مەرجەعێكی مەزهەبی شیعەیی و هەم لە مەرجەعی بااڵدەست شیعەگەرایی
جیهانەوە كە ئێرانە ،نزیكە ،ڕاستەوخۆش كەریگەری و دەستێوەردانی
هەیە و تەماسی ڕاستەوخۆ و كاریگەری لەگەڵ شیعەكانی عێراق هەیە.خۆ
ڕەنگە لەگەڵ هەر ئاڵوگۆڕێكی نوێ لە ناوچەكە عێراقیش بەرەو كرانەوە
و دیموكراسی باشتر و ڕەنگە بەرەو دەوڵەتی بچووك ،بچووكی چەمكی
نەتەوەیی یان مەزهەبی بڕوات .كە ئەم ڕووداوانەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
ئەم مەیل و بۆچوونەی زۆرتر پەرەپێدا و ڕەواجی بۆ پەیداكرد ،بەتایبەتی

الی سوننەكان و كوردەكان ،كە ڕەنگە بۆ هەردووكیان دوایین چانس بێت
تاقی بكەنەوە ،بۆیە لە خۆرهەاڵتێكی ناوەڕاستی پڕ مۆزایك و ناهۆمۆجین
ئاسان نییە .لەهەر ئاڵوگۆڕێكدا چ بارودۆخی مەزهەبی ،یان نەتەوەیی
لەبەرچاو نەگیرێت.
بەتایبەت كە چەند دەوڵەتی زلهێز لە ناوچەكە پێشتر و ئێستاش
لە ملمالنێكی سەختدان لەسەر ئەم كێشانە و هەركامیان دەیانەوێت
هاوكێشەكان بەالی ئەواندا بشكێتەوە.

زلهێزە ناوچەییەكان كێن ،لەم ڕووداوانەدا؟

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

لەئێستادا لەگەڵ ئەم ڕووداوانە سێ هێزی سەرەكی لەناوچەكەدا
ڕۆڵدەگێڕن و كاریگەرییان هەیە و هەریەكەیان دەیەوێت بەالی خۆیدا
بۆچوون و بەرژەوەندییەكانیان ئاراستە بكات.
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عەرەبستانی سعودیە وەكو مەرجەعی مەزهەبی سوننەكان خۆی
دەبینێت و خۆیشی بە ڕكابەری سەرسەختی كۆماری ئیسالمی ئێران
دەزانێت ،كۆی ڕووداوەكانی باكووری ئەفەریقا و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
لەژێر هەیمەنەی سعودیە بەدەرنین و بگرە واڵتانی كەنداو بەتایبەتی
ئیمارات و قەتەر .كە لە ڕێگای كەناڵەكانیانەوە (جەزیرە و عەرەبییە)
كە بەداینەمۆی سەرەكی ئاڵوگۆڕەكان دادەنرێن .بێ سێ و دوو لەژێر
كاریگەری عەرەبستانی سعودیەن ،هەر سعودیەش بوو بەحرێنی لە
لێواری ڕووخانی سیناریۆكانی ئێران و شیعەكانی ڕزگار كرد.
سعودیە وەكو هێزێكی مەزهەبی سوننی لە سوریا تا توركیا ،لە
عێراق تا كەنداو تا باكووری ئەفەریقا و ڕۆڵ و پێگەی بەهێزی هەیە.
بەاڵم ئەوەندەی ملمالنێكانی لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ئێرانە ،هێندە
لەگەڵ توركیا نییە .بەتایبەتی كە پارتی داد و گەشەپێدان بەبردنەوەی
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خولی سێیەمی پەرلەمانی لە توركیا ،بووەتە جێگەی مەترسی و وردە
وردە ئەم پارتە ئیسالمییە ،سوننییە ،ئیخوانییە .بەرەو ئەوە دەچێت
ڕۆڵی سەرەكی و یەكالییكەرەوە ببینێت لە هاوكێشە سیاسییەكانی
ناوچەكە و لە ملمالنێی مەزهەبی و سیاسییەكانی ناوچەكەدا.
رەنگە فاكتەرێكی سەرەكی كە سعودیە لە ئێران و توركیا
جیادەكاتەوە ،كەمی كێشە ناوخۆیی و سنوورییەكانی ئەم واڵتانە بێت،
كە هەم ئۆپۆزسیۆنێكی چەكداری نییە و هەم بارودۆخی ناوخۆیی
ئارامە ،كێشەی بچووكی لەگەڵ واڵتانی كەنداو هەیە ،بەاڵم لەئێستادا
هیچ كاریگەرییان نییە و پەردەپۆش كراون و ڕەنگە گرفتێكی سەرەكی
كێشەی سنووری عەرەبستانی سعودیە ،بوونی حوسییە شیعەكانی
دۆستی ئێران بێت لە سنوورەكانی لەگەڵ یەمەن ،كە ئەوەش بەهۆی
دژایەتی گەورەی خۆرئاوا و ئەمریكا بۆ ئێران ،پەشێوی بارودۆخی
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یەمەن و ئەگەری زۆری ڕووخانی حكومەتەكەی عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح
بۆی نەبووەتە گرفتی پلەیەكی بێ چارەسەر.
بەاڵم هەرچی توركیای حزبی داد و گەشەپێدان ( )AKPسەرەڕای
بوونی ئۆپۆزسیۆنێكی چاالكی چەكداری وەك ( )PKKو گەرایشی
نەتەوەیی كە سااڵنە ( )8ملیار دۆالری لەسەر دەكەوێت ،بوونی
نزیكەی بیست ملیۆن كورد ،كە گەورەترین هەڕەشەن لەسەری و
مەترسی كودەتای سەربازی لەالیەن ژەنەراڵەكانی هەمیشە لەبەردەم
حكومەتەكەی ئەردۆگاندان.
ئەوە جگە لە ئاڵۆزبوونی سنوورەكانی لەگەڵ سوریا و یارمەتی
خۆپیشاندەرانی سوریا و كردنەوەی كەمپ بۆ ئاوارەكان و دووریش
نییە ڕووبەرووی كێشە و ملمالنێ و پێكدانی سەربازیش ببنەوە.
هێزێكی تری ناوچەكە كۆماری ئێسالمی ئێرانە ،كە هەرچەندە
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چاوەڕواندەكرێت خۆیشی بەشێك بێت لە سیناریۆكان و تا سەر سیناریۆ
ساز نەبێت.
چاودێرانی سیاسی پێیانوایە .ئێران كە لەم كێشە و قەیرانانەدا
هەرچی چۆنێك بێت ویستوویەتی خۆی بەشێك نەبێت لەو سیناریۆیانەی
واڵتانی باكووری ئەفەریقا خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،واتا چارەنووسی
وەكو چارەنووسی تونس و لیبیا و سوریای لێ نەیەت.
چاودێران سوورن لەسەر ئەوەی كۆماری ئیسالمی ئێران ،وەكو
نوێنەری باڵی مەزهەبی شیعە جیهانی لەم هاوكێشانەدا دەردەكەوێت و
بەردەوام دەیەوێت ڕۆڵی هەبێت ،ئێران كە خۆی بە ڕەقیبی سەرەكی
عەرەبستانی سعودیە دەزانێت و هیچ كات سڵی لەو هاوكارییە
نەكردووەتەوە كە بۆ شیعەكانی بەحرێن ،كوەیت و سعودیە و كەنداو
تا دەگات بە حوسیەكان لە یەمەن و ئەفغانستان و پاكستان ناردووە،
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جگە لەوەش ئێران ڕۆڵی كاریگەری هەبووە لە باشووری لوبنان و
فەڵەستین ،تا دەگاتە عێراق.
ئەوەش شتێكی نوێ نییە ،بەڵكو هەر زوو ئیمام خومەینی ویستی
ئێران مەرجەعی ئیسالم بێت ،بەاڵم كە زانی ناتوانێت مەرجەعی شیعەو
سوننی بێت بە كردەوە ،دواتر دەركەوت كە ئێران هێزی مەرجەعی
شیعەكانی جیهانە؟
كۆماری ئیسالمی ئێران لەم كێشە و قەیرانانەی ڕوو دەدەن بێ
سێ و دوو ڕۆڵی هەیە ،بەتایبەت دوای ئەوەی دەركەوت سوریای
هاوپەیمانی خەریكە بەرەو كۆتایی دەچێت .بە شێوازێكی گرنگ
بەشداری كرد و هاوكاری كرد تا ڕێگا لە ڕووخانی حكومەتەكەی
ئەسەد بگرێت و پێشتریش ڕۆڵی ئێران بە گەورەیی دەركەوت .كاتێك
خەریك بوو لەالیەن شیعەكانەوە كۆتایی بە حوكم و پاشایەتی خەلیفەی
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بەحرەین بێت ،خۆ گەر سعودیە و هێزی واڵتانی كەنداو نەبووایە،
چارەنووسی بەحرەین لە تونس باشتر نەدەبوو.
بۆیە بەدوور نازانرێت پەیوەندییەكانی ئێران و توركیا زۆر لەوەی
هەیە خراپتر بێت و وەك��و دوو زلهێزی ناوچەیی كە دەیانەوێت
نوێنەرایەتی دوو مەرجەعی مەزهەبی و دوو هەڵوێستی سیاسی و
دوو بۆچونی جیاواز بكەن ،ڕەنگە پێكدادانی چەكداریشی لێبكەوێتەوە،
بەتایبەت ئەوەی كە توركیایە هەر زوو ئەنجومەنی كاتی لیبیای بەڕەسمی
ناسی و هاوكاری پێشكەشكردن و دژی سەركوتی سوریا ڕاوەستا و
كەمپی بۆ پەنابەران كردەوە و بە ئاوازی دیموكراسییانەی خۆرئاوا و
ئەمریكا لە سایەی حزبێكی ئیسالمی سوننی ،ئیخوانی دەخوێنێت ،لە
عێراق و هەرێمی كوردستانیش ،ڕۆڵێكی ئێجگار گەورە دەبینێت ،توركیا
مرخی لەوە خۆش كردووە لەسەر كەالكی پاشماوەی ئێران دەسكەوتەكانی
69
بچنێتەوە ،وەكو زلهێزێكی ب ێ ڕەقیب لە ناوچەكە و ئاسیای ناوەڕاست و
كافكاس دەركەوێت.
ئەگەرچی ئێران لەم بارەیەوە هەمیشە خاوەنی باشترین كارتی فشار
بووە بۆ سەر توركیا ،هاوكاری  PKKو لێدوانەكانی ئەم دوایەی جەمیل
بایكی یەكێك لە سەركردە سەربازییەكانی  HPGسەر بە  PKKلەم
بارەیەوە ڕۆشنە ،بەاڵم لە بەرامبەردا هاوكاری توركیاش بۆ سازمانی
موجاهیدینی خەلق كەم نەبووە.
بۆیە دەكرێت بڵێین س ێ هێز لە ناوچەكەدا ڕۆڵیان هەیە لە ئاراستەی
ڕووداوەكان و جواڵندن و قەیرانسازیدا! سعودیە كە پشتیوانی سەرەكی
سوننەكان و هێزە وەهابییەكان توركیای بەناو عیلمانی لە سایەی -AKP
دا دەیەوێت قسەی هێزە ئیسالمییەكان و باڵی ئیخوان بكات ،هەرچی
ئێرانیشە پشت و پەناو مەرجەعییەتی شیعەكانی دونیا دەكات.

ئەمە مانای ئەوە نییە هێزی تر ڕۆڵیان نییە ،بۆ نموونە هەریەكە
لە ئەردەن ،قەتەر ،وەكو دوو هێزی ناوچەكە ڕۆڵیان هەیە ،واڵتانی
زلهێزی وەكو ئەمریكا و یەكێتیی ئەوروپا و ئیسرائیل ،جێگە و پێگەی
تایبەتی خۆیان لەم ڕووداوانەدا هەیە.

ملمالنێكان چین؟
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چاودێران پێیانوایە دوو جۆر لە ملمالنێ لە ناوچەكەدا هەن،
یەكەمیان پێكدادان و ملمالنێی نێوان شیعە و سوننەیە كە بەڕوونی
دەركەوتووە و چانسی سوننەكان لە هەموو حاڵدا لە شیعەكان باشترە،
بەوەی بارودۆخی شیعەكان لە خودی مەرجەعەكەیان كە ئێرانە خراپە
 70و دوور نییە خۆیشی ببێتە قوربانی ئەو ملمالنێیە ،ئەمەش ڕەنگە
گەورەترین پاشەكشەی شیعە و شیعەگەرایی بێت لە چەند دەیەی
ڕاب��ردوودا ،ئەگەرچی ڕەنگە شیعەكان بە ئاسانی دەستبەرداری ئەم
هەموو خەون و هەیمەنە و ئیمتیاز و مێژووە نەبن ،بەاڵم ئاماژەكان
دەڵێن لە عێراقدا شیعەكان و ناوچەكانیان حاڵیان لە هەرێمی كوردستان
باشتر نییە ،سوننەكانیش گەیشتوونەتە قەناعەت ،كە چی دی لەگەاڵ
شیعەكان ناتوانن پێكەوە بژین و پێشتریش لە عیراقدا گەر مەیلێك
هەبوو بۆ یەكپارچەیی عێراق ،سوننییەكان پشتگیریان دەكرد ،ئێستا
پێچەوانە بووەتەوە و شیعەكانیش هەست بە مەترسی دەكەن و دوای
جیابوونەوە دەكەن.
لە لوبنان بارودۆخی حزبوڵاڵ و شیعەكانی باشووری لوبنان لە
چاوەڕاوانی ڕووخانی حكومەتەكمەی بەشار ئەسەدن و لە فەڵەستینیش
ئاسۆكانی ئایندەیان باش نابینرێت ،لە بەحرەین خەونێك كە زۆرینەی

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

شیعەكانی ئەو واڵتە هەیانبوو ،لەبارچوو.
ئەگەرچی گەر پرسیاری ئەوە بكرێت خۆ حكومەتەكانی میسر ،لیبیا،
تونس ڕاستە حكومەتی مەزهەبی نەبوون ،بەاڵم خۆ دواجار سوننی بوون،
بۆچی چارەنووسیان بەئێستا گەیشت؟
پێموایە لەم حاڵەتەدا ملمالنێكان لە قاڵبی مەزهەبی دەچنە دەرەوە
و پەیوەستە بە ڕووخانی سیستمە دیكتاتۆرییەكان و تۆتالیتارەكان كە
بەشی شێر بەر سەركردە و واڵتە عەروبییە سوننەكان كەوتووە ،بێگومان
شكستەكانیش ئێستا بۆ ئەوانن.
خۆ ڕەنگە ئەوەش غەدرێكی مێژووییە بووبێت كە خۆرئاوا و ئەمریكا
هەمیش دژی هەر سیستمێكی شیعە بوون و پێیان باش بووە هەر چۆنێك
بێت سیستمێكی مەزهەبی گەر سوننەش بێت لە شیعە باشترە ،بەتایبەت
لە چل ساڵی ڕابردوودا وەكو بەحرەین و عێراقی سەردەمی سەدام حسێن
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كە شیعەكان هەمیشە زۆرینە بوون ،بەاڵم ئێستا كە ملمالنێكان لەنێوان
هێزە دیموكراتەكانی خۆرئاوا و ئەمریكای خاوەن بەرژەوەندی و هێزە
دیكتاتۆرییەكاندایە ،واتە ئەم ملمالنێیە لەسەر بنەمای شیعە و سوننە،
چونكە خۆ ڕاستە سیستمە سیاسییەكەی ئەسەد ،بە عەرەبی ناسراوە،
بەاڵم خۆ ئەسەد و حكومەتەكەی عەلەوی شیعەن.
زیاتریش بڵێم چۆن لیبیا لە لێواری ڕووخان و سڕینەوەیە ،بەهەمان
شێوەش ئێرانی شیعەش پێدەچێت لەبەردەم ئەو ئاڵوگۆڕانەدا بێت ،بۆیە
دەكرێت بڵێین لەسەر ئاستی جیهانی ملمالنێكان ناوی بنێین ملمالنێی
نێوان هێزە دیموكراتەكانی خۆرئاوا و دیكتاتۆرەكانی خۆرهەاڵتە.
لەسەر ئاستی ناوچەییش ملمالنێكان ،ملمالنێی نێوان هێزە مەزهەبییە
شیعە و سوننەكانە كە لە هەردوو حاڵدا بەدەر نین لە بەرژەوەندی و
تێڕوانینی هێزە سیاسییەكان بۆ داهاتوو.

هەرێمی كوردستان و كورد لە كوێی هاوكێشە و ملمالنێكاندان؟
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خاڵی گرنگ لەنێو ئەم كێشەو ملمالنێیانەدا بۆ كورد ،ئەوەیە
كە ئایا دەتوانێت باشترین دەستكەوت بچنێتەوە؟ ئایا كورد دەتوانێت
تەكانێك ب��دات بۆ پێشەوە و س��ودی ستراتیژی لەم ئاڵوگۆڕانەدا
وەرگێڕێت و النیكەم لە دەربەندی سەربەخۆیی نزیك بكاتەوە؟ یان
ئ��ەوەی بە دەستیشی هێناوە لە دەستی دەدات و پاشەكشەیەكی
چاوەڕوان نەكراو دەكات؟ ئایا یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان و پارتی
دیموكراتی كوردستان وەكو دوو هێزی گەورە و حوكمڕانی هەرێمی
كوردستان خۆیان بۆ ئەو هەموو ئەگەر و ئاڵوگۆڕانە ئامادە كردووە؟
ئایا كورد خۆی ئامادە كردووە بۆ جاڕدانی دەوڵەت ،یان لەدەست دانی
حكومەتەكەی؟ ئایا كورد لەم ملمالنێیەدا لەپاڵ كام بەرەو جەمسەرە،
 72لە شیعە یان لە سوننە ،خۆرئاوا یان خۆرهەاڵت ،توركیا ،سعودیە
یان ئێران؟ لە عێراقیشدا لەنێو دوورگەی شیعە و سوننە لەكوێدایە؟
ئایا بە كورد و حكومەتی هەرێمی كوردستان ئامادەسازیی سیاسی،
چەكداری ،سەربازی و دیبلۆماسی بۆ ئەم ئەگەرانە ك��ردووە؟ ئایا
ئۆپۆزسیۆن (گۆڕان ،كۆمەڵ ،یەكگرتوو) هەر خەریكی خۆپیشاندانی
سەرا و بەزمی ڕووخانی حكومەت دەبن ،یان لەگەڵ یەكێتی و پارتی
لە خەمی تەكانێكی ترن بە كێشەی كورد و هەنگاوێكی تر دەنێن بۆ
نزیكبوونەوەی خەونی كورد؟
ئایا پژاك ،كۆمەڵە ،دیموكرات و كوردەكانی سوریا لەكوێی ئەم
كێشە و ملمالنێیەدان؟ ئایا هیچ هەماهەنگی لەنێوانیاندا هەیە تا كێشە
و قەیرانەكانی ناوچەكە و ئەگەرە چاوەڕواننەكراوەكان بە قازانجی كورد
تەواو دەبێت؟
پێش هەموو شت لەم ئاڵوگۆڕانە وەكو مەال بەختیار یەكێك لە
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سەركردەكانی (ی.ن.ك) دەڵێت «هەر ئاڵوگۆڕێك لە ناوچەكە بە
قازانجی دیموكراسی تەواوبێت ،كورد لەگەڵیەتی و قازانجی لێدەكات».
ئەمەش واتا كورد لەگەڵ ئەو ئاڵوگۆڕانەدایە لە تونسەوە تا بەكوێ
دەگات ،!...چونكە جیا لەوەی خۆی قەناعەتی بە سیستمی دیموكراسی
و مافی چارەنووس هەیە ،لە هەمانكاتدا پشتیوانی لە ئ��ازادی و
ئەو گەالنە دەكات كە لەژێر جەور و ستەمی ئەم سیستمە سیاسییە
ناعەدالەتەدا ڕزگاریان ببێت.
لەبارەی ئەوەی كە ڕۆڵی كورد چی دەبێت ،پێویستە هەقیقەتێك
هەیە بیزانین ،ئەویش ئەوەیە كە لە ئێستادا حكومەتی هەرێمی
كوردستان دەتوانێت قسەكەری ڕەسمی كورد بێت لەناو هاوكێشەكاندا
و بەفیعلیش ڕۆڵی خەمخۆرانە بگێڕێت .بەو پێیەی شەرعییەتێكی
سیاسی ،نێودەوڵەتی هەیە و خاوەنی ئەزموون و ئیمكانیاتی مادی و
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هێزی سەربازی و پێشمەرگەیە.
بۆیە ئەركی تایبەتی یەكێتی و پارتییە ،هەم كوردانە و هەم
دڵسۆزانە و هەم بەرپرسیارانە و هەم ستراتیژی و مێژووییانە ،لەم
هەلومەرجەدا ڕابەرایەتی ئەم ئەركە نەتەوەییە لە ئەستۆ بگرن.
بەڕەچاوكردنی ماف و گرنگی هەركام لە پارچەكانی تری كوردستان
و هێزە سیاسییە كوردە ڕەسەن و شۆڕشگێڕەكانی ئەو پارچانە و
هەماهەنگی و دیالۆگ و پرسووڕا بۆ ئەو دەرفەتەی كە هاتووەتە
پێشەوە بۆ كورد ،باشتر دەبێت خۆی بۆ ئامادە بكات.
لە ئاستی ناوخۆیی دەبێت ئەم حكومەتە لە پێشەوەی دۆسییەكانی
پاراستندا بێت و لە ملمالنێكانی ناوچەكەدا لەنێوان توركیا و ئێران
دەبێت بڕیاری گرنگ بدات .سەبارەت بە تێڕوانینی كورد بۆ توركیا،
وا دەبینێت كە ئەردۆگان و حكومەتەكەی ( )AKPلە بەڵێنەكانی كە
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پێشتر دابووی بە كورد ،پاشەكشەی كردووە و بۆچوونەكانی ئەحمەد
داود ئۆغلۆی وەزیری دەرەوەی توركیا بۆ چارەسەری كێشەكانی توركیا
لەگەڵ كورد و واڵتانی ناوچەكە شكستی خوارد و كێشەی كورد هیچ
بەرەوپێشچوونێكی بەخۆیەوە نەبینی ،مافی خەڵكی كوردستانی باكووری
تێدا نەهاتەدی و شەڕی  pkkو سوپا هەر بەردەوامە ،عەبدوڵاڵ ئۆجەالن
تا ئێستاش لە زینداندایە ،بۆیە وادیارە و پێدەچێت توركیا پێش ئێران
ڕووبەڕووی قەیرانی زۆرتر بێتەوە ،لەبابەتی خۆپیشاندانی گەورەتری
كوردەكان و كودەتای سەربازی و ملمالنێی ناوچەیی بۆ نموونە لەگەڵ
سوریا ،یان ئێران.
بەاڵم ئەوەی گرنگە ئایا هەڵوێستی  pkkلەم نێوەندەدا چییە؟ ئایا
هەست بەو بەرپرسیارێتییە دەكات؟ كە لەم دەرفەتەدا دەبێت حكومەتی
هەرێمی كوردستان بكاتە قسەكەری كورد و هەوڵەكانی خۆشی لەم
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پێناوەدا بێت و نابێت كێشە و گرفتی زۆرتر بۆ هەرێمی كوردستان
و سنوورەكانی كوردستان دروست بكات و كێشە و ملمالنێكانی ناو
باڵەكانی  pkkببێتە فاكتەرێك بۆ تێكدانی بارودۆخەكە و بەالڕێداچوونی
ئەسڵی كێشەكە.
جواڵنی هێزەكانی  pkkلە ئێستادا و هێزەكانی پ��ژاك لە
سنوورەكانی هەرێم ،بێگومان هەروا سادە و سانا نییە .ئەگەرچی
ڕەنگە ئەو پرسیارە بكرێت؟ ئایا حكومەتی هەرێمی كوردستان ئاگای
لەم ئاڵوگۆڕانەی  pkkو پژاك و وردتر بارودۆخی سنوورەكانی هەیە؟
ئایا دابەشكردنی كارو پەیوەندی یەكێتی و پارتی لەگەڵ ئێران و توركیا
كە وا هەست پێدەكرێت كارێكی بە بەرنامە و لە قازانجی ڕەوشی
سیاسی كوردە .ئایا شەڕەكانی پژاك لە ناوچەكانی هەرێم ملمالنێی
نێوان توركیا و ئێران نییە؟ ئایا مامەڵە لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی سوریا و

بەرنامەڕێژی كورد لەو بارودۆخەدا لەكوێدایە؟
دەبێت ئ��ەوەش بزانین توركیاش ل��ەم پەیوەندییەدا هەمان
خوێندنەوەی هەیە بۆ كێشەكان ،بەاڵم ڕەنگە نێگەتیڤانە بێت .بەو
واتایەی ئەوەش باش دەزانێت گەر حكومەتی هەرێم هەر خیالفێكی
لەگەڵ  pkkهەبێت ،بەاڵم لە ئامانجدا شتێك هەیە كە پێی دەوترێت
(هاوهەڵوێستی نەتەوەیی) و ڕەنگە توركیاش وەك��و ئێران لەم
هاوكێشانەدا پێویستی زیاتری بە حكومەتی هەرێم هەبێت.
لەبارەی پەیوەندی كورد و حكومەتی هەرێم لەگەڵ ئێران دیسان
ئەوە لەبەرچاوبگرین .ئێرانیش وەكو توركیا خاوەنی زیاتر لە ()10
ملیۆن كوردە ،كە بارودۆخیان لە توركیا زۆر خراپترە و خاوەنی دوو
هێزی ئۆپۆزسیۆنی كۆمەڵە و دیموكراتن و بە ڕەسمیش حكومەتی
هەرێمیان ناساندووە .تا ئەم كاتەش كەمترین كێشەیان بۆ حكومەتی
هەرێم دروست نەكردووە و بە پێچەوانەی پژاك ،ئەگەرچی بە هێزی
كوردستانی ئێران دەناسرێت ،بەاڵم لەڕاستیدا وا دەرناكەوێت.
بارودۆخی ئێرانیش لە ئێستادا لە توركیا باشترینە و سەرەڕای
ناڕەزایەتی جەماوەری گەلەكۆمەیەكی ناوچەیی و نێودەوڵەتیشی
لەسەرە .بۆیە ڕەنگە ئاسان نەبێت كورد لەم ملمالنێیەدا لەپاڵ كام
ال ،ئێران یان توركیا بێت؟ یان بێالیەن بێت؟ هەرچۆنێك بێت كورد
دەبێت زۆر بە وریایەوە مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆسیەیانەدا بكات بە
لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندییەكانی كورد لەم واڵتانەدا.
لەبارەی پەیوەندی كورد لەگەڵ هێزە ناوچەیەكاندا ،كە زیاتر
مۆركی سوننی و شیعی بەخۆیەوە گرتووە ،دەبێت ئەم دۆسێیەش بە
جدی وەربگیرێت و ڕەنگە ئەم فایلە زیاتر لەناو عێراقدا ڕووبەڕووی
بێتەوە ،ئایا كورد لەم ملمالنێیانەدا لەگەڵ شیعەكان یان سووننەكان
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نزیك دەبێتەوە؟
ڕاستە كورد بەدوای ڕووخانی ڕژێمی بەعس لەژێر كاریگەری
ئێران و هەڵوێستی پۆزەتیڤانەی هەندێك الیەنی شیعیدا پەیوەندی
باشی هەبووە لەگەڵ هێزە سیاسییە شیعەكاندا ،بەاڵم لە مەسەلە
چارەنووسازەكانی تایبەت بە ك��ورد ،هێشتا هەردووكیان هەمان
تێڕوانینیان هەیە لەسەر كورد و مافەكانی.
خۆ گەر پرسیارێكیش بێتەپێشەوە ،ئایا كورد لە ناوچە و زۆنی
شیعە یان سوننەدایە؟ بێگومان لە ئاستی ناوخۆیی عێراقدا لە سنووری
هەردووكیاندایە و لە هەرێمی جوگرافی و جیۆپۆلۆتیكی ناوچەكەش
لەگەڵ توركیای سوننی و ئێرانی شیعیدایە ،كە وەكو دوو هێز لە
ئێستادا ڕۆڵدەگێڕن هەرچی چۆنێك بێت.
خوێندنەوە بۆ ڕووداوەك��ان وا پێدەچێت عێراق و ناوچەكەش
76
لەبەردەم ئاڵوگۆڕی خێراو چ��اوەڕوان نەكراودابن ،!...بەاڵم گرنگ
ئەوەیە ئایا چەند و چۆن بە قازانجی كوردە؟ ئایا دەبێت دڵنیابین
لەوەی كە ئامادەسازیی كراوە بۆ ئەو ئاڵوگۆڕانە؟

كورد لەناو قەیرانەكانی ناوچەكەدا!...
()10
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بەهۆی خێرایی و كاریگەری ڕووداوە سیاسییەكان لە سەرتاسەری 77
جیهانداو ڕاڤەكردن و بەدواداچوون بۆ ڕووداو و ئاڵوگۆڕە ناوخۆیی
و ناوچەیی و ئیقلیمی و نێودەوڵەتییەكان كاریگەرییان لەسەر كورد و
خوێندنەوە بۆ ئەو كاریگەرییانە با لە عێراقی دایك ،یان واڵتی یەكەمی
گەلی عێراقەوە باس بكەین ،واتە لە نزیكترین شوێن كە ڕاستەوخۆ
كاریگەری بەسەر هەرێمی كوردستانەوە هەیە ،یان دوو لەتی یەك
سیستمی سیاسین لە چوارچێوەی جوگرافیایەكی وەك عێراق ،قەیرانی
جۆراوجۆر ڕوو دەدات ،لە بابەتی قەیرانەكانی ئەم دواییەی البردن و
لێسەندنەوەی متمانە لە مالیكی كە هەموو ئاماژەكان ئەوە نیشاندەدەن
نە مالیكی متمانەی لێوەردەگیرێتەوە و نە لێپرسینەوەشی سەركەوتوو
دەبێت ،ڕەنگە ئەم قەیرانانە وایكردبێت مالیكی بۆ هەڵبژاردنەكانی
( )2014س��وود لە چانسی باشتر وەربگرێت ،كێشەكە نەك هەر
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خەریكبوو داهاتووی سیاسی هەرێم و عێراق دەخستە مەترسییەوە،
بەڵكو بەرەو شڵەژانی زیاتری كێشە مەزهەبی و تائیفییەكان دەڕۆیشتن،
بەتایبەت لەنێوان شیعە و سوننە ،لەوەش خراپتر دەخاڵەتی زیاتری
ئێران و توركیا و سعودیە لە قەیرانەكان ،خەریكە پێدەنێتە شێوازێكی
ب ێ چارەسەر ،بێگومان كورد بووەتە بەشێك لەو قەیرانانە كە پێشتر
ڕۆڵی ناوبژیوان و چارەسەری دەبینی.
پەیوەست بە كوردستان و عێراقەوە ڕووداوە سیاسییەكان ڕوون
نین ،بەاڵم چاوەڕوانی شتی زۆر باشیان لێ ناكرێت بەم حاڵەوە كە
ئێستا بەشێك لە هێزە كوردی و شیعی و سوننییەكان خەریكن.
لەسەر ئاستی ناوچەكە گەرمترین ڕووداو ،مانەوەی حكومەتی
سوریا و بەشار ئەسەدە ،پاش كوشتنی دەیان هەزار كەسی ب ێ دیفاع،
 78بەاڵم كێشە و ملمالنێكانی جەمسەری نێودەوڵەتی ڕوسیا ،ئێران ،ئەمریكا
و ئەوروپا ،جەمسەرە بچووكەكانی وەك كورد ،PKK ،حزبوڵاڵ،...
هێشتا نەگەیشتوونەتە یەكالییكردنەوەی ئەو ڕووداوانە و زۆر الیەنیش
ئەجێندای خۆیان لەسەر ئەوە بونیاد دەنێن ،كە ڕووخانی بەشار ئەسەد
حەتمییە و تەواو بووە ،بەپێچەوانەشەوە هەندێك هێز و دەوڵەت
گرەو لەسەر بوون و مانەوەی دەكەن.
ڕووخان و دوای ڕووخانی سوریا ئاڵوگۆڕەكان و ڕۆڵی داهاتووی
كورد ،كاریگەری نێگەتیڤی دەخالەتی توركیا و ترسی لە ڕۆڵی PKK
لەو واڵتەدا چی دەبێت و چارەنووسی سیاسی هاوشێوەی میسر و
تونس ،دەكەوێتە دەست ئیخوانەكان و بەنادیاری دەمێنێتەوە و گەرای
ئیسالمگەرایی باشتر ناوچەكە دەتەنێت؟ یان شەڕی ناوخۆیی ڕوو
دەدات؟ یان هاوشێوەی ئێستای عێراقی لێدێت؟
ئەگەر ڕژێمی ئەسەد نەڕووخا و مایەوە هاوكێشە سیاسییەكان
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چی لێدێت؟
پەیوەست بە توركیا ملمالنێی توركیاو PKKشەڕ و پێكدادان
دەگ��ەن بە كوێ ،سەر لەنوێ ڕۆڵی تاڵەبانی بۆ ئاگربڕ دەتوانێت
سیناریۆی سەردەمی ئۆزال دووبارە بكاتەوە ،یان دەكرێت توركیا و
كورد ،یان ئەردۆگان و ئۆجەالن وەكو یاسر عەرەفات و ڕابین ،یان
ماندێال و دیكلێرك پرۆسەیەكی ئاشتی سەركەوتوو ئەنجام بدەن لە
بارەگای شارەوانی ئۆسلۆ خەاڵتی نۆبڵی ئاشتی حاسڵ بكەن ،یان شەڕ
چارەنووسی داهاتووی ئەو واڵتانە بە نادیاری دەهێڵێتەوە.
لە پەیوەست بە كوردستانی باكوور وەكو ناوچەیەكی گەرم،
شەڕوشۆڕەكان پەرەیانگرتووە ،لێدوانەكانی لەیال زان��ا سەبارەت
بە ئەردۆگان بەشێك لە سەركردایەتی شاخی  PKKو بەشێك لە
سەركردایەتی  BDPشاری نیگەران كردووە و فاكتەرەكانی پشت ئەم
79
سیناریۆیانە ڕوون نین ،سەاڵحەدین دەمیرتاشی هاوسەرۆكی BDP
ڕایگەیاند «قسەكانی لەیال زانا بۆچوونی  BDPنین ،چونكە ئەو
كەسایەتی سەربەخۆیە ،بەاڵم ئەردۆگان جێگەی متمانە نییە».
دۆران كالكانیش لە سەركردایەتی HPGدەڵێت «ئەم بۆچوونانە
سادەیە ئەگەر وابزانین ئەردۆگان نیەتی باشە لە چارەسەری پرسی
كورد».
بەاڵم بەشێك لە میدیاكانی توركیا هەوڵەكانی زانا ،بە چرای
سەوزی ئۆجەالن دەزانن ،بەتایبەتی كە پێدەچێت هەردووال تاڵەبانی
و بارزانی لەبارەی ئەم پرۆژەیەوە لەسەر خەت بن و پشتگیری
بكەن ،ڕەنگە ئەو بۆچوونەش لەوەوە سەرچاوەی گرتبێت كە محەمەد
ئۆجەالنی برای ئۆجەالن پشتگیری هەنگاوەكانی زانای كرد ،ئەمەش وا
لێكدرایەوە كە لە بنچینەدا بۆچوونی ئۆجەالنە.
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ئەگەرچی ئەم ئاڵوگۆڕانەی توركیا وا لێكدرایەوە كە دیوێكی
ئەوەیە AKP ،دەیەوێت گرفت لەنێوان زاناو  BDPیان گەریالو شار
دروست بكات ،كە تا ڕادەیەك كردوویەتی ،لە الیەكیشەوە هەوڵەكانی
زانا ڕەنگە سەرەنجام چارەنووسی ئۆجەالن لە ئیمراڵییەوە بەرەو
ئەستەنبوڵ پەلكێش بكات و لە زیندانی تاكەكەسییەوە بیخەنە ماڵێك
لەژێر چاودێرییەوە هاوشێوەی ئەو پرۆسەیەی لە بۆرما لەگەڵ سەرۆكی
بەرەی دیموكراسی بۆرما ژنەتێكۆشەر ئانگ سان سوكی كرا ،ڕەنگە
ئەم بۆچوونەش لەوەوە سەرچاوەی گرتبێت كە ئۆجەالن لەم كێشمە
كێشانەدا بێدەنگ و بێ هەڵوێستە ،بەاڵم دیوێكی تریشی ڕەنگە پیالنێكی
ئەنكەرە بێت بۆ خەریككردنی الیەنەكانی باكوور بەم كێشانەوە و
دوورخستنەوەیان لە بارودۆخی سوریا و ڕۆڵی چاالكی  PKKو PYD
لە خۆرئاوای كوردستان ،كە فاكتەری سەرەكی ڕێگری دەخاڵەتی جدی
80
ئەنكەرەیە و مەترسی گەورەشی لە داهاتووی كوردستانی سوریا هەیە
بكەوێتە دەست .PKK
دۆسیە ئەتۆمییەكەی ئێران كە بووەتە تارماییەك لە ناوچەكە و
ڕۆڵی كاریگەری لەسەر نرخی نەوت و قوڵبوونەوەی قەیرانی سیاسی
مێژوویی عەرەب و فارس ،یان شیعە و سوننە لەنێوان ئێران لەالیەك
و عەرەبستانی سعودیە و توركیا و واڵتانی كەنداو لەالیەك داناوە.
دانییشتنەكانی نێوان تاران و گرووپی ( )1+5لە ئەستەنبوڵەوە
بۆ بەغدا و دوات��ر بۆ ڕوسیا ئاماژەن بۆ ملدانی ئێران بە فشارە
نێودەوڵەتییەكانی خۆرئاوا بەناچاری ،ئەگەرنا ڕەنگە بە فشاری ئیسرائیل
و بەشداری خۆی و ئەمریكا شەڕێكی تر ڕووب��دات و بۆردوومانی
بنكە ئەتۆمییەكانی ئێرانی لێبكەوێتەوە .هەر ئێستا كێشەكانی ئێران و
پرۆژە ئەتۆمییەكانی كاریگەری گەورەی لەسەر بواری نەوت و ملمالنێی
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سیاسی داناوە.
لەالیەكی تریشەوە ئێران لە هاوكێشە سیاسییە نوێكان و
ئاڵوگۆڕەكانی بەهاری عەرەبی بێ كاریگەر نییە لە لوبنان و عێراق،
تا دەگاتە سوریا و بەحرەین و یەمەن ڕۆڵی كاریگەری هەیە ،وەكو
هیاللی شیعی لە كێبڕكێی سەختدایە لەگەاڵ سعودیە و توركیا ،تا
ئێستاش وەكو زلهێزی ناوچەیی و نوێنەری ئیسالمی شیعە ڕەفتار
دەكات و لە الیەكەوە دەستی گرتووە بە سوریاوە نەڕوخێ و پاڵپشتی
سەرسەختی مالیكیە لە عێراقدا و دەستێكی بە حەسەن نەسروڵاڵوەیە لە
لوبنان و نوێنەرێكی خۆی ناردووەتە بەحرەین بۆ ڕێبەرایەتی شیعەكانی
ئەو واڵتە ،بەاڵم خۆشی بەدەر نییە لەوەی كە بەشێك بێت لەو
ئاڵوگۆڕانە و بەهاری عەرەبی جارێكی تر ببێتە بەهاری ئێرانی ،واتە
ئێران لە ناوچەكەدا هەرچەندە هەوڵدراوە كە تەرك بكرێت ،بەاڵم
81
ئەمریكا و ئەوروپا هێشتا بەشی مجامەلەشیان لەگەڵ ئەم واڵتەدا تێیدا
هێشتووەتەوە.
ئەگەرچی ئێران هەڕەشەكانی خۆرئاوا و ئیسرائیل بەجدی
وەردەگرێت ،بەاڵم چوونە پای مەرجەكانی ئەوانیش مانای ئێرانێك
بەرجەستە دەبێت كە دواتر چارەنووسی لە عێراقی سەدام و ئەفغانستان
باشتر نابێت.
بەاڵم مەترسییە ناوچەییەكانیش بۆ سەر ئێران ئەگەرچی كەم نین،
بەاڵم ئێران پێیوایە دەتوانێت ڕووبەڕووی ئەم هەڕەشانە ببێتەوە و
شێوەكانی ئەو ڕووبەڕووبوونەوانەشی بە كردەوە دیارخست.
بۆ نموونە لە بەرامبەر دەخالەتی توركیا لە سوریادا ،هاوشێوەی
توركیا خەریكی هەڵوەشانەوەی پالنە چنراوەكانی توركیایە و
بە ئاشكرا پشتگیری لە مانەوەی ئەسەد دەكات و حیزبوڵاڵشی لە
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لوبنان جواڵندووە ،كە هەوڵ لە ناوخۆو قەیران دروست بكات و
هەم لە سنوورەكانی سوریا كاریگەری هەبێت ،دوور نییە (ئێران،
سوریا ،PKK ،و حزبوڵاڵ )...پالنێكی هاوبەشیان هەبێت و وادیارە كە
ئەوەشی كردبێت ،كە كوردەكانی عێراق هەرچۆنێك بێت دەخالەتی
كەمتر بكەن قازانجی توركیا و ماوەیەكی زۆریشە و لە ئێستاشدا شەڕ
و پێكدادانەكانی نێوان پاسداران و گەریالكانی پژاك لە كوردستانی
خۆرهەاڵت كۆتاییهاتووە.
مەترسییەكی ناوچەیی تر ،ملمالنێی ئێرانە لەگەڵ سعودیە و
ئیمارات و بەحرەین و واڵتانی كەنداو سەرەڕای سەردانی نەژاد بۆ
دورگەكانی تونبی گەورە و بچووك و ئەبو موسا كە هەڕەشە بوو لە
ئیمارات ،واڵتی بەحرەینی گیرۆدەی چارەنووسێكی نادیار كردووە،
كە شیعەكان دەس��ەاڵت بگرنە دەست و لە سعودیەش شیعەكانی
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جواڵندووە ،هەڕەشەی داخستنی دوورگەی هورمز دەكات گەر فشاری
بخرێتە سەر و هێشتا هەڕەشەكانیشی لە ئیسرائیل بەردەوامە.
بەاڵم ئاڵوگۆڕەكانی بەهاری عەرەبی پاش قسەكردنی زۆر چەند
دەرئەنجامی لە دوای خۆی بەجێهێشت لەوانە:
 ڕژێمە دیكتاتۆرییەكان كۆتاییان پێهات. هێزە سیاسییە ئیسالمییەكان و بەتایبەتی ئیخوان موسلیمین لەزۆربەی واڵتان جگە لە لیبیا پێشڕەوییان كردووە ،ئەمەش لە قازانجی
پرۆسەی دیموكراسی و ئازادییەكاندا نییە.
 چارەنووسی داهاتووی ئەم واڵتانە هێشتا دیار نییە ،پرۆسەیبەهاری عەرەبی هیچ كەس نازانێت بە سوریا یان ئێران یان ...كۆتایی
دێت؟
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چەند واڵتی یەكێتیی ئەوروپا تووشی
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قەیرانی دارایی سەخت بوون ،لە بابەتی یۆنان ،ئیسپانیا و پورتوگال،
تارمایی ئەوەیان دروستكردووە ،یەكێتیی ئەوروپا بكەوێتە بەردەم
مەترسی لێكهەڵوەشانەوە ،بەشێكیش بە پالنی ئەمریكای دەزانن لە دوای
شكستی یەكێتیی سۆڤیەت ،هەرچی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكایە
پێدەچێت ئەجێندای كاركردنی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست گۆڕیبێت ،گەر
پشتیوانی لە ئیسالمییەكان نەكات ،بە فیعلی واتە گەیشتووەتە قەناعەت
كە دژایەتییان ناكات و ئاڵوگۆڕەكانی بەهاری عەرەبی ئەوەیان پێوتین.
بلۆكبەندی ڕوسیا و چین چ لە ئەنجومەنی ئاسایش ،چ بە كردەیی
كەشتیگەلی سەربازی ناردە سنوورەكانی سوریا و لوبنان و دەیەوێت
ڕۆڵی خۆی لە ناوچەكە بەهێز بكات و دەیەوێت هەبێت و ناوچەكە
بەتەنها جێی نەهێڵێت بۆ ئەمریكا و خۆرئاوا.
بەتایبەتی كە هەردوو دۆستەكەی ڕوسیا و چین لە ناوچەكە،
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لەبەردەم مەترسی گەورەدان (ئێران و سوریا)
بەاڵم هەڵبژاردنەكانی داهاتووی ئەمریكا چانسی بەكارهێنانی
هێزی سەربازی وەكو كارت ،دژی نەیاران ڕەنگە پێچەوانەی دەسەاڵتی
ئۆباما بێت ،گرنگترین خااڵ سەبارەت بە كورد لە ناوچەكەدا ،كە
ئایا چارەنووسی چی دەبێت ڕەنگە زۆر هەواڵ و هەواڵی جۆراوجۆر
هەبووبن ،بەاڵم دەریخست سەرەڕای یەكگرتوویی ،ڕووداوەكانی عێراق
كاریگەری داناوە لەنێوان دوو سیاسەت و دوو بۆچوونی جیاواز ،كە
ڕەنگە بۆنی دابەشبوونی ناوچەیی ،یان دابەشبوونی مەزهەبیشی لێبێت
لەنێوان شیعە و سوننە ،یان ئێران و توركیا.
ئەم خاڵەش دەرەئەنجامی كاریگەری سیاسەتی هەرێمە لە
ناوچەكە ،كە كورد ناتوانێت بێالیەن بێت و یەكێتی و پارتیش وەكو دوو
هێزی ئەساسی خاوەن بڕیار و بۆچوونی سیاسی و فكری لێكدانەوەی
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جیاوازیان هەیە بۆ ڕووداوەكان ،بەاڵم گرنگە لە قازانجی كورد چۆن
دەچێتە پێش.
هەرێمی كوردستان كە خاوەنی پێگەیەكی سیاسی باشە لە
هەنگاونانی دیموكراسی و ئازادییەكان و بوونی ئۆپۆزسیۆن و میدیای
ئازاد ،بەاڵم ڕەهەندێكی تر كە بارودۆخی سیاسی كوردی گۆڕیوە،
نەوتە ،بە واتای ئەوەی خەریكە دەیكاتە هێزێكی ئابووری هاوشێوەی
ئیماراتی سااڵنی حەفتا و هەشتاكان ،نەك ئێستا بەتایبەت ئەو هەنگاوە
تازانەی نێچیرڤان بارزانی سەرۆكی حكومەت ناویەتی بۆ كردنەوەی
ڕێڕەوێكی ت��ازەی ناردنە دەرەوەی نەوتی هەرێم بە توركیادا،
هەنگاوێكی پۆزەتیفە وە ڕەنگە فشارەكانی ئێران و عێراق بۆ سەر
هەرێم زیاد بكەن ،بەاڵم گرنگ ئەوەیە ئەم پرۆتۆكۆڵە لەسەر حسابی
 PKKنەبێت.
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بەاڵم قەیرانەكانی بەغدا و هەولێر تا دێت قوڵتر دەبێتەوە ،ئەمەش
كاریگەری لەسەر پرۆسەی سیاسی و ئابووری نەوتی هەرێمیش هەیە.
مەسەلەی دەوڵەتی كوردی یەكێك بوو لە باسی گەرمی میدیاكان،
بەاڵم سەرەنجام دەركەوت ناتوانێت بگاتە مەنزاڵ و زیاتر لەوەی دیفاكتۆ
و كارسازی بۆ كرابێت ،بانگەشەی میدیاكان بوو.
چونكە دواتر دەرك��ەوت نەك عیراق و توركیا و ئێران كارتی
زۆریان بەدەستەوەیە ،بەڵكو ئەمریكاش گرەنتی شتی وان��ادات ،لە
ئێستادا كورد دەبێت بیر لە درێژەدانی بە ژیان لەگەاڵ عیراق بكاتەوە،
ڕەنگە لە داهاتوویەكی دووریشدا بێتە دیفاكتۆ.
خۆپیشاندانەكانی 17ی شوبات لە سلێمانی و هەولێر ،دوو بۆچوون
و دوو ڕووداوی سیاسی بوون ،كە دەرئەنجام و كۆتاییان هات ،لە
هەندێ شوێن بە قازانجی پرۆسەی دیموكراسی چووە پێش و لەگەاڵ
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ئەوەشدا ئۆپۆزسیۆنی والێكرد بەخۆداچوونەوە بكات بەخۆیداو ،بێتە
سەرمێزی گفتوگۆ و ئۆپۆزسیۆنیش دوو تێڕوانینی جیاوازیان بۆ دروستبوو
لە هەموو ئەو ڕووداوانە ،دڵنیام سیاسەتی لۆژیكی و واقیعی دەتوانێت
ئیدارەی قەیرانەكان بكات و عێراق بەرەو ئارامبوونەوە بەرێت ،نەك
بە چارەنووسێكی نادیاری بسپێرێت و دڵنیام سیاسەتی لۆژیكی ڕۆڵی
پۆزەتیڤی دەبێت ،بە خاتری كورد و پرۆسەی دیموكراسی و عێراقێكی
فیدراڵی ئارام.
قسەكە ئەوەیە كورد لە پاش بانگەشەی سەربەخۆیی لە پاش
خۆپیشاندان و ملمالنێكان ،ئێستا چۆن دەتوانێت لە قەیرانی مالیكی
لۆژیكانە مامەڵە بكات و بتوانێت هەمو ڕەهەندەكان بخوێنێتەوە ،نە
مل بدات بۆ داواكانی مالیكی ،نەهێزی فشاریش بێت.
نەبێتە الیەنێك لە دژایەتیكردنی شیعەكان و نەببێتە پاڵپشت بۆ
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سوننەكان بۆ لەسەركار البردنی ،كە هیچ كات منەتیان لە كورد نەبووە
و دۆستی نەبوون نە ببێتە الیەنگری توركیا ،كە دژی بارودۆخی كورد
لە واڵتەكەی لە دژی كوردستانی سوریا پالن دەچنێت بۆ داهاتوو
و دڵیشی بە هەرێمی كوردستان زۆر خۆش نییە ،بەناچاری نەبێت،
واش نەكەین گوێ نەدەینە سیاسەتی ئەمریكا و ئێران لە ناوچەكە و
هێز و نفوزی دۆستایەتی و پەیوەندییەكانیان و بەرژەوەندییەكانیشیان
لەبەرچاو نەگرین ،چونكە ئێمە وەكو كورد هێزێك نین هەڕەشە
بكەین و هێزێك نین بەرگەی پیالن و هەڕەشەی جدی هیچ كام لەم
الیانانە بگرین چ لە بواری سەربازی و چ ئابووری ،ئەمەش عەیب
نییە و واقیعییە ،چونكە ئێمە سەرەتای گەشەیەكی باشمانەو ڕەنگە
بەشێكی ئەم ڕووداوانە تەڵەبن بۆ كورد و لەت لەتبوونی یەكگرتوویی
و دابەشبوونی شكستی توانا و ئەزموونەكانی كوردی بەدوادا بێت.

ئاڵوگۆڕەكانی ناوچەكە
()11
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چۆن ئەوە ڕاستە كە نەوت و مالیكی هەرێمی كوردستان و
توركیای نزیككردەوە ،لە دەرئەنجامی كێشە و قەیرانەكانی ئەم دواییە،
ئەوەش ڕاستە كە قەیرانەكانی سوریا ( )PKKو ئێران و سوریای لەیەك
نزیككردەوە.
هەرچەندە بەپێی ئامارە ڕەسمییەكان ئاڵوگۆڕی بازرگانی عێراق و
توركیا ،بەدوای ئەڵمانیادا دێت كە سااڵنە نزیكەی ( )12ملیار دۆالرە،
بەپێی قسەكانی قونسوڵی توركیا لە هەولێر ئاستی ئەو ئاڵوگۆڕە ساڵی
( )7,5( )2012ملیار دۆالر بووە و ()70%ی بەر هەرێمی كوردستان
كەوتووە و پێشبینی دەكرێت ئەگەر پەیوەندییە سیاسییەكان باشبن و
( )PKKنەبێتە گرفتی سنوورەكان ،ڕێژەی ئەو ئاڵوگۆڕە تا ساڵی ()2014
بگاتە ( )25ملیار دۆالر.
بەتایبەت دوای ئ��ەوەی وەزی��ری نەوتی هەرێم ڕایگەیاند كە
«تا ساڵی ( )2014ڕێژەی بەرهەمهێنانی نەوت ڕۆژان��ە دەگەیەنێتە
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( )900,000بەرمیل ،ئەوەشی وت كە ئیتر پێویستیان بە حكومەتی
عێراق نامێنێت و بۆ سەرچاوەكانی وزە ،چونكە خۆمان نەوت و گازی
سروشتی دەنێرینە توركیا و پاش پوختەكردنیشی سودی لێوەردەگرینەوە
لە هەرێم».
بێگومان بەرژەوەندییە ئابوورییەكان ،بەتایبەت نەوت ،ڕۆڵی
گەورە دەگێڕن لە هەڵكشانی ئەم پەیوەندییانەدا ،بەاڵم ئامانجەكانی
توركیا لەسەر ئەم بەرژەوەندییە ئابوورییەوەن ،واتە ئامانجی ستراتیژی
توركیا لەم پەیوەندییە دوو خاڵی سەرەكییە:
یەكەم :چۆن و بە چ ڕێگایەك و هەرچی بۆی دەكرێت نابێت
دەرف��ەت لەدەست ب��دات بۆ دژای��ەت��ی ( )PKKو كەمكردنەوەی
دۆستەكانی و فراوانكردنی بەرەی دژی (.)PKK
نێچیرە
ئەو
مالیكی
كە
توركیا لەم نێوەندەدا ئەوەی بۆ دەركەوت
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ئاسانە نییە ،بچێتە ژێر داواكانی ئەنكەرە بۆ دژایەتیكردنی (.)PKK
ئەگەر چی لە چەند كۆبوونەوەیەكی هاوبەشیشدا لەنێوان
(ئەنكەرە ،بەغداد و هەولێر) بڕیاردرابوو ژووری هەواڵگری پێكبهێنن
دژی ( ،)PKKبەاڵم هەر زوو عێراق لە نیەتەكانی ئەنكەرە تێگەیشت
و پاشەكشەی كرد.
پاش ئەمەش ئەردۆگان ڕاستەوخۆ كەوتە هێرش بۆ سەر مالیكی و
تەنانەت لە دیدارێكدا لەگەڵ بارزانی سەرۆكی هەرێم داوای البردنی
مالیكی كرد.
قسەكانی ئەردۆگان دیاربوو كە بۆچی وا لە مالیكی توڕەو پڕە
جگە لە ( ،)PKKنەچوونە پاڵ ئەو بەرەیەشە كە توركیا سەركردایەتی
دەكات دژی ڕژێمی ئەسەد ،بە واتایەكی تر مالیكی لەنێوان تاران و
ئەنكەرە ،دیمەشق و ئەنكەرە ،ئەنكەرەی ڕەتكردەوە و بڕیاریشی دا
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كە ئەگەر دۆستایەتی ( )PKKناكات ،دژایەتیشی نەكات ،چونكە مالیكی
ئەوەش باش دەزانێت هەر نەرمینواندنێك لەگەڵ ( )PKKبە قازانجی
سیاسەتی خۆیەتی لە عێراق و هەرێمدا ،چونكە ( )PKKلە نزیكەوە
چاودێری پەیوەندییەكانی هەولێر و ئەنكەرە دەكات.
لەم پەیوەندییەدا بە ئاسانی دەتوانیت هەست بە دوو جۆر لە
پەیوەندی نێوان ( )PKKو ( )BDPلەگەڵ یەكێتی و پارتی لە هەرێمی
كوردستان بكەیت.
ئەگەر دیقەت بدەین شتێكی هەروا سادە نییە كە هەست دەكەین
لە ملمالنێكانی ئەم دواییەشدا لە بەغدا تا درەنگانێك بۆچوونەكان لە
بەرامبەر مالیكی جیاوازبوون.
وەكو چاودێرانیش پێیانوایە لە پەیوەست بە سوریاشەوە هەردووال
یەكێتی و پارتی بۆچوونیان وەك یەك نییە ،ڕاستە یەكێتی وەكو پارتی
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لەگەڵ البردنی ئەسەدە ،بەاڵم ڕۆڵ و دەخالەت و بەرژەوەندییەكانی
كوردەكانی سوریا تێڕوانینی جیاوازی هەیە.
ئێران وەكو كارەكتەرێكی سەرەكی ناوچەكە بێگومان ڕۆڵ و سێبەری
لەسەر كوردستان و عێراق ،سوریا و قەندیلیش هەیە ،گواستنەوەی
بەرەكانی شەڕ لە ئاالنی سەردەشت و هەورامان و مەریوان ...لە
كوردستانی ئێرانەوە لەگەڵ پژاك بۆ جولەمێرگ و هەكاری...
مانای ئەوەیە جارێكی تر پەیوەندییەكانی ئێران و ( )PKKوەها
چوەتە پێشەوە بە بڕیاری ( )PKKشەڕەكانی پژاك و ئێران ڕاگیراوە و
گەریالكان ڕوویان لە باكوور و خۆرئاوای كوردستان كردووە.
نیگەرانی و مەترسی گەورەی توركیا لە داهاتووی سوریا ئەوەیە،
كە ( )PKKلەڕێگای ( -PYDیەكێتیی دیموكراتی كوردی سوریا) و بە
پاڵپشتی (ئێران و سوریا و ڕەنگە الیەنی تریش) دەستی گرتووە بەسەر
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كوردستانی سوریادا و تەنانەت بەپێی سەرچاوەكان زیاتر لە ()2000
فەرماندە و گەریالی خۆی ناردووەتە خۆرئاوا و ئێستا شارەوانییەكانی
دروستكرد و ئەنجومەنیان پێكهێناوە و لە هەموو ناوچەكان بازگەیان
دان��اوە و كۆنترۆڵی ناوچەكەیان ك��ردووە ،تەنانەت ڕێگا نادەن بە
سوپای ئازادی سوریا بێتە ناوچەكە كە ئەنكەرە خوازیاریەتی ،بەاڵم
كۆبوونەوەكانی خێرا خێرای ئەنكەرە لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی عەرەبی وەكو
ئەڵتەرناتیڤی ( )PKKسەیردەكرێن.
بەشێك لەم سیناریۆیانە لەنێوان دەوڵەتانی ئێران لەالیەك و
توركیا و واڵتانی كەنداو لەالیەكی ترەوە پەیوەندی بە ناوچەكانی ژێر
دەسەاڵتی یەكێتی و پارتی لە كوردستان و حكومەتی عێراقەوە هەیە.
ئەوە ڕوون��ە كە ئێران لە پشتی سوریاوە وەستاوە ،توكیا و
سعودیەش هەرچی چۆنێكە دەیانەوێت بیڕووخێنن ،بەاڵم وەكو پێشتر
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وتمان جەمسەرە بچووكەكانیش ،بەتایبەتی هەرێمی كوردستان ،ڕۆڵی
خۆی هەیە جگە لە ( )PKKو حزبوڵاڵ...
بۆیە توركیاش سوود لەم جەمسەرە بچووكانەش وەردەگرێت
لە بابەتی ئۆپۆزسیۆنی عەرەبی سوریا و هەرێمی كوردستانیش ،واتە
هاوكێشەكان و ئاڵوگۆڕی سوریا بە كەوتنی بە قازانجی هێزە سوننییەكان
و توركیا تەواو دەبێت ،پێچەوانەكەشی مانەوەی ئەسەدە بە قازانجی
هێزی شیعی و هیاللی شیعی تەواو دەبێت ،ئەگەرچی كۆماری ئیسالمی
ئێران بارودۆخی وەكو توركیا و سعودیە و لەبار نییە چ لە بواری
سیاسی ،چ لە بواری ئابووری و كۆمەاڵیەتی...
ئێران لەالیەكەوە ڕۆژب��ەڕۆژ دەكەوێتە ژێر گەمارۆی واڵتانی
خۆرئاواو فشاری زۆرتری لێدەكرێت و ناچاركراوە ببێتە پای دانیشتنی
گرووپی ( )1+5لە بەغدا و ئەستەنبوڵ و مۆسكۆ و دەست لە پیتاندنی
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یۆرانیۆم هەڵبگرێت بە ڕێژەی ( )20%تیمەكانی ئاژانسی وزەی ئەتۆم
بگەڕێنەوە و دەبێت ئێران خاڵی بكرێتەوە لە چەكی ئەتۆمی ،ئەگەر نا
ڕەنگە فشارەكان تەنها لە گەمارۆی ئێران نەوەستێت ،بەڵكو یەكێكی تر
لە ئەڵتەرناتیڤەكان ئیسرائیلە كە هەمیشە هەڕەشەی وەشاندنی گورزی
سەربازی دەكات.
داخڵبوونی ئێران لە كۆبوونەوەكانی گرووپی ( )1+5بە نیەت و
مەرامێك بوو ،بەڵكو هەرچۆنێك بێت بتوانێت قەناعەت بە خۆرئاوا
بكات واز لە ڕووخانی ئەسەد بهێنن و فشارەكان لەسەر خۆشی
كەمبكەنەوە ،بەاڵم وادیارە ئێران وەاڵمێكی پۆزەتیڤی وەرنەگرتووە
بۆیە لە دانیشتنەكانی ساردبووەتەوە ،س��ەرەڕای ئەوەی لە بواری
ئابووری زۆربەی واڵتانی خۆرئاوا بڕیاریان داوە نەوت لە ئێران نەكڕن
و تووشی قەیرانی دارایی بێتەوە ،هەر ئێستا نرخی دراوی ئێران (ریال)
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لە بازاڕ و بانكەكانی نێودەوڵەتی تووشی بێ ئەرزشی و هەاڵوسان و
بێمتمانەیی بووەتەوە.
نرخی كااڵو كەلوپەل لە ناوخۆ چەندین قات چووەتە سەر و
گوزەرانی خەڵك لەجاران زۆر خراپترە ،بانكەكانی ئێران ناتوانن
مامەڵەی یاسایی و دارایی ئاسایی بكەن.
ئازادییەكان هیچ وجودیان نییە و هیچ كەناڵ و میدیا و هێزێكی
ئۆپۆزسیۆن لەم واڵتەدا نییە ،نەتەوەكانی وەك كورد و بلوج و ئازەر
و عەرەب ...بێمافترین كەمینەی ئەم واڵتەن ،بۆیە ئێران لە ناوچەكەدا
ئەگەر هێشتا قسەی ماوە ،بەاڵم ئاسان نییە دەرەقەتی ڕكابەرەكانی
بێت (توركیا و سعودیە) ،چونكە ئەم دوو ڕكابەرەی چ لەسەر ئاستی
ناوچە دوو دەوڵەتی خاوەن سیاسەت و ئازادی و ئابووری تایبەت
و گەشەكردووی خۆیانن ،دەكرێت لە هەموو الیەكەوە چانس و
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چارەنووسی ئەم دوو ڕكابەرەی ئێران باشتربێت.
هەر ئێستا عەرەبستانی سعودی بۆ تێكشكاندنی هەیمەنە و
ئابووری ئێران ڕۆژانە قەرەبووی ئەو نەوتە دەكاتەوە كە ئێران ناتوانێت
بیفرۆشێت ،بۆ سوریاش لە واڵتانی كەنداو بگرە خۆرئاواش ئەگەر ئێران
بە پاڵپشتی ئەسەد دەزانن ،توركیاش بووەتە ڕكابەری ئێران و ڕووخانی
ئەسەد...
بەاڵم خاڵێك كە سوریا و ئێران و توركیاش ڕێكن لەسەری لەم
هاوكێشەیەدا ،یان وردتر بڵێم توركیا و ئێران و بگرە تێڕوانینیان بۆ
هەرێمی كوردستانیش ئەوەیە ،كە لەگەڵ ماف و خواستی خەڵكی
كورد نین ،نە ئێران بۆ كوردەكانی خۆی ،نە توركیا بۆ كوردەكانی
خۆی و نە هیچیشیان بۆ كوردەكانی سوریا ماف و ڕەوایەتی خەڵك
بە هەق دەزانن ،بەڵكو تاكە شتێك كە پەیوەستن پێوەی ،هەیمەنە و
91
بەرژەوەندییەكانی خۆیانن.
ئەوەی پرسیارە لەناو ئەم هاوكێشانەدا ،ئەوەیە ئایا گەشەكردنی
پەیوەندییەكانی هەرێم و توركیایە كە توركیا ئەندازیاری دروستكردنییەتی،
لە پێناوی چیدایە ،ئایا توركیا ئامادەیە لە ئایندەدا دان بە دەوڵەتی
كوردستاندا بنێت لە باشوور؟
بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە قسەیەكی سادە هەیە كە دەڵێت «توركیا
دەوڵەتی ك��وردی دەوێ��ت ،بەاڵم لەسەر مانگ» كە ڕێك ئەمە بە
درێژایی مێژوو قەناعەت و بیروباوەڕی توركیا بووە بەرامبەر كوردو
دەوڵەتی كوردی.
هەر بۆیە دەكرێت بڵێین بە یەكێك لە فاكتەرەكانی نزیكبوونەوەی
توركیا لە هەرێم بۆ دوورخستنەوەی كوردە لە بیری دەوڵەتی سەربەخۆ
پاشان بەرژەوەندی نەوت و بەرژەوەندییە ئابوورییەكان ،لە بابەتی
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ئەوەی وا بڕیارە تا ساڵی ( )2013تۆڕی بۆری نەوت بۆ گواستنەوەی
نەوت لە هەرێمی كوردستانەوە بۆ توركیا دابمەزرێت.
ئەمەش لە دوایین سەردانی نێچیرڤان بارزانی سەرۆكی حكومەت
بۆ توركیا و بەشداریكردنی لە كۆبوونەوەی ئابووری ئەستەنبوڵ و
باسكردنی ئەم مەسەلەیە لەگەڵ بەرپرسانی تورك و بەشداربووانی
كۆڕبەندەكە.
جیا لەوەش بەپێی ئامارەكان تا ساڵی ( )2011زیاتر لە ()900
كۆمپانیای توركی هاتوونەتە هەرێمی كوردستانەوە ،كە ئەمەش دەكاتە
()55%ی ئەو كۆمپانیایانەی لە هەرێمی كوردستان كار دەكەن ،واتە
توركیا پلەی یەكەمی هەیە.
دیارە لەسەر ئاستی ناوچەیش توركیا دەیەوێت لە هەرێمی
كوردستان ئامادەگی گ��ەورەی هەبێت ،چ لە ب��واری سیاسی چ لە
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بواری ئابووری و سەربازی و مخابەراتیش ،بەتایبەتی كە دەیەوێت
لە ئێرانی ڕكابەری ئامادەگی زیاتری هەبێت و بگرە لە بەغدایش
كاریگەرتربێت .بێگومان ئەم سیاسەتەش شتێكی تازە نییە ،چونكە دوای
لێكهەڵوەشاندنەوەی یەكێتیی سۆڤیەت بە هەمان كێبڕكێی نێوان ئێران
و توركیا لەسەر كۆمارە تازە سەربەخۆ تورك و فارس زمانەكان لە
ئەودیوی ئاسیا و كافكاس دروستبوو ،بە هەمان شێوەی ئەوەی كە ئێستا
لە هەرێمی كوردستان هەیە ،بەاڵم تاكە جیاوازی ئەوە بوو كە ئەوكات
ئەم دوو دەوڵەتە زلهێزەی ناوچەكە مامەڵەیان لەگەڵ دەوڵەتان دەكرد،
لە ئێستادا لەگەڵ هەرێمێكی دوو حزبی ،بە واتایەكی تر ،ڕوونە كە
پەیوەندی پارتی لەگەڵ توركیا بە هاوشێوەی ئەو پەیوەندییانەی نێوان
یەكێتی و ئێران نییە و پێچەوانەكەشی ڕاستە كە هەركامیان دوو
ناوچەی جیاوازیان لەبەردەستدایە.
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هەربۆیە ئامادەگی سێبەری سیاسەتی ئێرانی لە ناوچەكەدا كە لە
بەسرەوە دەست پێ دەكات و بە نەجەف و كەربەالدا دێت تا دەگاتە
بەغدا و دیالە و بەشێكی كوردستانیش.
بەاڵم لە ئاستی عێراقدا پێگەی توركیا بەشێوەیەكی گشتی لە
ناوچەكانی بەشێكی هەرێمی كوردستان ،تا ڕادەیەكیش موسڵ تەنانەت
لە ناوچە سنوورییەكانی دهۆك پێگەی سەربازیشی هەیە ،گوایە بۆ
چاودێریكردنی ()PKKیە لە ناوچەكە و لەدوای شەڕی ناوخۆشەوە لەو
شوێنانە نەكشایەوە.
بەاڵم وەكو پێشتر دیمان لە ڕووداوە سیاسییەكان و هاوكێشە
سیاسییەكان ئاڵوگۆڕی نوێیان لە هەموو الیەنەكانی ناوچەكەدا پێكهێناوە،
بەتایبەتی ڕووداوەكانی بەهاری عەرەبی كاریگەری گەورەیان دانا لەسەر
ملمالنێی نوێ لە ناوچەكەدا.
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واتە توركیا هەر زوو ویستی ڕۆڵی خۆی فراوان بكات لەو واڵتانی
لیبیا ،میسر و تونس و تا ڕادەیەكیش سەركەوتوو بوو.
بە هەمان شێوە ئێرانیش ڕۆڵی خۆی گێڕا لە سوریا و یەمەن و
بەحرەین تا گەیشتە عێراق و هەرێمی كوردستانیش.
بەاڵم كێبڕكێی نێوان ئێران و توركیا كاتێك بە قوڵی بینرا كە
قەیرانەكانی سوریا درێژەیان كێشا ،بەداخەوە كە كورد لە قەیرانەكانی
سوریا بە دوو ئاراستە كاردەكات ،واتە هەرچی ( )PKKو ()PYD
شەرمنانە باس لە ڕووخانی ئەسەد دەكەن و ناراستەوخۆ لە بەرەی
ئێرانە و گومانیش دەكرێت دانیشتنی نهێنی لەنێوان ئێران و سەرۆكایەتی
( )PKKبووبێت ،هەرچی یەكێتی و پارتیشە ،ئەگەرچی تێڕوانینی
جیاوازیان سەبارەت بە قەیرانەكانی سوریا هەیە ،ئەم تێڕوانینەی یەكێتی
لەگەڵ تێڕوانینی توركیا جیاوازە ،ئەگەرچی هەردووال هەوڵدەدەن
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ڕژێمی ئەسەد كۆتایی بهێنێت ،بەاڵم تێڕوانینی یەكێتی ئاوایە ،وەكو
ئەوەی كوردەكانی سوریا بەشێكە لە كوردستان و داكۆكی لە مافەكانی
خەلڵكی كوردستانی سوریا دەكات و ئامانجی بەدیهێنانی دیموكراسییە
بۆ خەڵكی كوردستان و گەلی سوریا.
پشتگیری بەشێك لە هێزە نەتەوەیی و لیبراڵ و عەلمانییە
بچووكەكانیش دەكات ،لەپاڵ ئەوەی پێدەچێت پشتگیری لە ()PYD
بكات وەكو هێزێكی سەرەكی كوردستانی سوریا كە وەكو باڵی ()PKK
سەیر دەكرێت.
ئەگەرچی پارتیش هەمان هەڵوێستی یەكێتی هەیە بەرامبەر
كوردەكانی سوریا بە بەشێك لە هاواڵتی كورد سەیریان دەكات و
داوای ڕزگاریان بۆ دەكات.
تەنانەت پشتگیری بەشێك لە هێزە سیاسییە بچووكەكان ،دەكات
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كە خاوەنی ئایدیایەكی نەتەوەیین ،ڕەنگە جیاوازییان لەگەڵ یەكێتی
ئەوە بێت ،كە پارتی بەوپێیەی لەم ڕووداوانەدا لە توركیاوە نزیكە و تا
ڕادەیەك ئەجێندای كاركردنیان بۆ سوریا لە یەكەوە نزیكە ،هەر بۆیە
پارتی زۆر هاریكاری ( )PYDناكەن و پەیوەندییەكانیش لەگەڵ ()PKK
و ( )BDPلەپێش نییە.
ئەگەر چی ڕەنگە ئەم بۆچوونە جیاوازانەی یەكێتی و پارتی بە
شتێكی غەریب بزانرێت ،بەاڵم كارێكی ئاساییە كە هەردووال بۆچوونی
جیاوازیان هەبێت و ڕەنگە لە داهاتووشدا ئەم جیاوازییانە هەبن و
دەبێت لەوەش تێبگەین جیاوازی سیاسەت و ستراتیژی دوو هێزی
سەرەكی یەكێتی و پارتی لە ناوچەكە ،كە كاریگەرییان هەیە ،شتێكی
نامەنتیقی نییە.
وەكو پێشتر لەسەر مەسەلەی بانگەشە بۆ مەسەلەی ڕاگەیاندنی
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دەوڵەتی كوردی و پرسەكانی پەیوەست بەو مەسەلەیەوە دوو تێڕوانینی
جیاوازیان هەبوو.
دوای ئەوەش لەسەر مەسەلەی لێسەندنەوەی متمانە لە مالیكی
تێڕوانینی یەكێتی تێڕوانینێكی جیاوازتربوو ،كە پێیوایە ئەم كارە لە
ئێستادا قازانج بە كورد لە هەرێم و عێراقدا ناكات و نیگەرانی ئەوەش
هەبوو ،كە نازانرێت ئەڵتەرناتیڤی مالیكی كێیە و گرەنتی چییە كە لەو
باشترە و جگە لەوەش یەكێتی پێیوابوو ئەم كارە پەیوەندی دۆستایەتی
نێوان كورد و شیعە ،كە پەیوەندییەكی مێژینەیی و ستراتیژییە،
پەیوەندی سوننە و كورد دەخاتە مەترسییەوە.
وەكو چۆن پەیوەندییەكانی سوننە و پارتی لەم قەیرانانەدا بە
ئاراستەیەك ڕۆیشت كە هەم نزیكتربێتەوە لە سوننە و هەم والێكدرایەوە
كە پارتی پشتیوانی لە تێڕوانینەكانی توركیا دەكات ،لەپاڵ سعودیە و 95
ئیمارات و قەتەر بۆ كێشەكە كە ئەوەش ڕەنگە ڕاست نەبێت.
واتە ئەم دو تێڕوانینە جیاوازە لە چۆن دوو تێڕوانینی سیاسی
بوون ،بەهەمان شێوە لە دوو تێڕوانینیش بوون كە دەكرێت وەكو
سەرەتایەك سەیربكرێت ،بەاڵم گرنگ لەسەر مەسەلەی نیشتمان و
مەبدەئی و نەتەوەیی كە هەردووكیان لەسەر ئەم چەمكە ڕێكن
گەورەتر لەنێوان یەكێتی و پارتی.
لە پەیوەست بە بارودۆخی سیاسی هەرێمی كوردستان ،مەسەلەی
نەوت و مەسەلەی پەیوەندی لەگەڵ حكومەتی عێراق و واڵتی توركیاو
ئێران و مەسەلەكانی شیعە و سوننە و ئۆپۆزسیۆن لە كوردستان...
بەاڵم جیاوازییەكان پەیوەستن بەوەی كە تا چەند دەبنە ملمالنێی
سیاسی تەندروست بە پراكتیزەكردنی پێوەرەكانی دیموكراسی ،چونكە
ئەم دوو هێزە چەند خاڵی هاوبەشیان هەبێت ڕەنگە جیاوازیشیان

هەبێت.
چەندە هاوبەشیشن لە حكومەتدا ،بەاڵم ستراتیژیان بۆ زۆر لەو
مەسەالنەی سەرەوە ڕەهەندی جیاوازیان هەیە.
بۆیە لەمەودوا تێڕوانین و جیاوازییەكانی نێوان یەكێتی و پارتی بۆ
بارودۆخی سیاسی كوردستان و كوردستانی خۆرئاوا و توركیا و ئێران
و ڕووداوەكانی ناوچەكە دەبێت ئاسایی سەیربكرێت ،چونكە ئەگەر
قەراربێت وەكو یەك بیربكەنەوە ،كەواتە شتێكی تازە نابینین.
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چەند ئامار و زانیاری تایبەت بە ڕووداوەكانی
واڵتانی بەهاری عەرەبی و ناوچەكە
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ئەم ئامارانە پەیوەستن بە سەردەمی سەرهەڵدانی
رووداوەكانی بەهاری عەرەبی و مێژووی سیاسیانەو
واڵتانە ،ڕەنگە هەندێكیان بۆ ئێستا كۆن بووبن .بەاڵم
بێگومان گرنگی خۆیان هەیە.
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یەكەم :خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
خۆپیشاندانەكانی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكووری
ئەفریقا دەهەژێنێت
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()1
میسر :لەدوای ڕووخانی حكومەتەكەی حوسنی موبارەك ڕژێمی سەربازی
نوێ داوا لە كرێكاران دەكات كۆتایی بە مانگرتنەكان بهێنن ،سەركردەكانی
ئۆپۆزسیۆن كە پشتیوانی لە دیموكراتی دەكەن و ڕێكخەری ئاهەنگی گەورەی
ڕێپێوانی سەركەوتنن ،ئاماژە بە بەردەوامبوونی خۆپیشاندانەكانی ناڕەزایی
دەربڕین دەكەن تا ئەو كاتەی داواكاری و گۆرانكاڕییەكان دێنەدی.
جەزائیر :سەدان خۆپیشاندەری ناڕازیی لە جەزائیری پایتەخت دەستگیر
دەكرێن پارت و ڕێكخراوەكانی ئۆپۆزسیۆن لە پێناو گۆڕینی حكومەت ئاماژە
بە ئەنجامدانی خۆپیشاندانی ناڕەزایی دەربڕین دەكەن لە هەموو كۆتایی
هەفتەیەكدا.
دەسەاڵتداران ئاماژە بە هەڵگرتنی باری نائاسایی دەكەن كە بۆ  20ساڵ
دەچێت لەو واڵتەدا كاری پێ دەكرێت.
س��ودان :ژنان ل��ەدەرەوەی دەزگاكانی ئاسایش كۆدەبنەوە و داوای
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ئازادكردنی كەسوكاریان دەكەن كە پێشتر بەهۆی ئەو خۆپیشاندانەوە
دەستگیركرابوون ،كە دوای ڕووداوەكانی میسر لەو واڵتەدا سازكران.
رووبەری خۆپیشاندانەكانی ناڕەزایی دەربڕین سەبارەت بە نرخی مەوادە
خۆراكییەكان و مافی مرۆڤ بەرفراوانتر دەبێت و داواكاری هاوشێوەی میسر
و تونس بۆ گۆڕانكاری سیاسی لەو واڵتەدا دەگرێتەوە.
ئێران :لە یەكەم نمایشی ڕووبەڕووبوونەوەی دەسەاڵتدا لە دوای ساڵی
2009وە هەزاران الیەنگری ئۆپۆزسیۆن لە تارانی پایتەخت خۆپیشاندانیپشتیوانی بۆ ڕاپەڕینەكان لە واڵتانی عەرەبیدا ساز دەكەن.
دەی��ان ك��ەس دەستبەسەر دەكرێن و سەركردەكانی ئۆپۆزسیۆن
نیشتەجێبوونی زۆرەملێیان بەسەردا دەسەپێنرێت.
تونس :ل��ەدوای ڕووخانی ڕژێمەكەی س��ەرۆك بن عەلی حكومەت
هەنگاوێكی ئەوتۆی ڕووە و سەقامگیری لەو واڵتەدا هەڵنەناوە ،بەاڵم
خۆپیشاندانەكانی ناڕەزایی دەربڕین بەردەوامن و ئابوورییان لەگەڕ خستووە99 ،
هەواڵی ئەوە هەیە كە تەوژمێكی كۆچبەران ڕووە و ئەوروپا دەست پێ
بكات.
بەحرەین :لەدوای ئەو خۆپیشاندانەی كە بەهۆی ڕاپەڕینەكانی میسر و
تونسەوە هاتنە ئارا ،هێزەكانی پۆلیس گازی فرمێسكڕێژ و گوللەی پالستیكیان
دژ بەو خۆپیشاندەرانە بەكارهێنا كە لە خۆپیشاندانەكانی ناڕەزایی دەربڕینی
ڕۆژی توڕەبووندا بەشدارییان كرد.
زۆرینەی شیعە لە بەحرەین بارەگای ئستوڵی پێنجەمی ئەمریكا دەمێكە
داوای لە خانەوادەی فەرمانڕەوا كردووە كە مافی سیاسی زیاتر بۆ هاواڵتییان
فەراهەم بكات.
یەمەن :لە چوار ڕۆژی كۆتایی خۆپیشاندان لەو واڵتە خۆپیشاندەران
لەگەڵ هێزەكانی پۆلیس و الیەنگرانی سەرۆك ساڵح دا پێكدا هەڵپژان،
ساڵح كە بەڵێنی دا خۆی بۆ ماوەیەكی تری سەرۆكایەتی هەڵنەبژێرێتەوە

كە ماوەی سەرۆكایەتی ئێستای لە 2013دا كۆتایی دێت داوای وتووێژی لە
سەركردەكانی ئۆپۆزسیۆن كردووە.
ئەردەن :لەدوای لەسەر كارالبردنی حكومەتەكەی ڕەفاعی و بەهۆی
دەیان خۆپیشاندانی دژ بە حكومەت شا عەبدوڵاڵ مەعروف ئەلبخیت بە
پێكهاتنی حكومەتی نوێ ڕادەسپێرێت ،كە یەكێك لە ئەركەكانی ئەنجامدانی
چاكسازیكردن دەبێت لە دەستووردا.
ئۆپۆزسیۆن كە لە خێڵەكان و ئیسالمییەكان پێكدێت بۆ سنووردانان بۆ
دەسەاڵتەكانی عەرشی شاهانەی ئەو واڵتە داوای هەڵنانی هەنگاوی پراكتیكی
بەرەو سیستمێكی شاهانەی دەستووری دەكات.
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خۆپیشاندانە جەماوەرییەكان لە واڵتانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكووری ئەفریقا
()2

یەمەن :سەرۆك عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح ()1978
 24,3ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 17,9ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 1,06دۆالر
داهاتی تاك:
35%
رێژەی بێكاری:
 287,000بەرمیل لە ڕۆژیكدا
بەرهەمی نەوت:
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ئێران :ئایەتوڵاڵ عەلی خامنەیی (لە 1989-وە لەحوكمدایە)
75,1ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
26,3ساڵ
ناوەندی تەمەن:
10,900دۆالر
داهاتی تاك:
14,6%
ڕێژەی بێكاری:
 4,2ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێكدا
بەرهەمی نەوت:
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بەحرین :شا حەمەد بن عیسا ئال خەلیفە ()1999
 807,000هەزار
ژمارەی دانیشتووان:
 30,4ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 40,400دۆالر
داهاتی تاك:
سعودیە :شا عەبدوڵاڵ بن عەبدولعەزیز ()2005
 25,7ملیۆن
ژماری دانیشتووان:
 24,9ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 24,200دۆالر
دهاتی تاك:
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سوریا :سەرۆك بەشار ئەسەد ()2000
 22,2ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 21,5ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 4,800دۆالر
داهاتی تاك:
8,3%
ڕیژەی بێكاری:

ئەردەن :شا عەبدڵاڵی دووەم ()1999
 5,7ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 21,8ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 5,100دۆالر
داهاتی تاك:
11,9%
ڕێژەی بێكاری:
بەرهەمی نەوت :بەرهەمهێنەر نییە

میسر :سەرۆك حوسنی موبارەك ()2011-1981
 84,5ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 24,0ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 1,991دۆالر
داهاتی تاك:
9,4%
رێژەی بێكاری:
 678,000بەرمیل لە رۆژێكدا
بەرهەمی نەوت:

تونس :سەرۆك زەین ئەلعابدین بن عەلی ()2011-1987
 10,4ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 29,7ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 3,903دۆالر
داهاتی تاك:
13,3%
رێژەی بێكاری:
 91,000بەرمیل لە ڕۆژێكدا
بەرهەمی نەوت:
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لیبیا :سەرهەنگ موعەمەر قەزافی ()1969
 6,5ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 24,2ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 14,802دۆالر
داهاتی تاك:
13,0%
رێژەی بێكاری:
 1,8ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێكدا
بەرهەمی نەوت:

جەزائیر :سەرۆك عەبدولعەزیز بوتەفلیقە ()1999
 35,4ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 27,1ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 4,845دۆالر
داهاتی تاك:
10,0%
رێژەی بێكاری:
 2,1ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێكدا
بەرهەمی نەوت:
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مەغریب :شا محەمەدی شەشەم ()1999
 32,3ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 26,5ساڵ
ناوەندی تەمەن:
 2,769دۆالر
داهاتی تاك:
10,0%
رێژەی بێكاری:
 3,938بەرمیل لە ڕۆژێكدا
بەرهەمی نەوت:

واڵتی عەرەبی و ڕەشەبای گۆڕانكارییەكان
()3
پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

-1میسر :دوای نۆ ڕۆژ لە خۆپیشاندان و ناڕەزایی دەربڕین105 ،
سەرۆك حوسنی موبارەك ڕایدەگەیەنێت كە خۆی بۆ هەڵبژاردنی
سەرۆكایەتی كاندید ناكات ،كە بڕیارە لە ئەیلوولی داهاتوو ()2012
لەو واڵتەدا بەڕێوەبچێت .ئەو هەنگاوە پێكدادانی نێوان الیەنگرانی
موبارەك و ئەو خۆپیشاندەرانە توندتر دەكات كە داوا دەكەن ڕاستەوخۆ
موبارەك دەست لەكار بكێشێتەوە.
 80,5ملیۆن كەس
ژمارەی دانیشتووان:
24
ناوەندی تەمەن:
9,7%
بێكاری:
لەژێر هێڵی هەژاریدا20% :
 -2ئەردەن :دوای ناڕەزایی دەربڕینی هەزاران كەس لە شارە
گەورەكاندا ،شا عەبدوڵاڵی دووەم حكومەت لەسەر كار الدەبات و
فەرمان بە سەرۆك وەزیرانی نوێ دەكات تا چاكسازی سیاسی لەو

واڵتەدا ئەنجام بدات .ئۆپۆزسیۆنی ئیسالمی كە ئاماژە بەوە دەكات
نایەوێت پادشا بڕووخێت ئەو هەنگاوە ڕەت دەكاتەوە و بە ناكامڵی
دایدەنێت.
 6,4ملیۆن كەس
ژمارەی دانیشتووان:
21,8
ناوەندی تەمەن:
13,4%
بێكاری:
لەژێر هێڵی هەژارییدا14,2% :
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 -3یەمەن :سەرۆك عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح كە ماوەی حكومڕانییەكەی
 30ساڵ درێژەی كێشاوە ،ئاماژە بەوە دەكات ،كە لەگەڵ تەواوبوونی
ماوەی سەرۆكایەتی لە ساڵی 2013-دا هەوڵ بۆ درێژكردنەوەی ماوەی
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مانەوەی لە پۆستی سەرۆكایەتیدا نادات و بەڵێنیش دەدات كوڕەكەی
نەكاتە جێنشینی خۆی .ساڵح داوا لە ئۆپۆزسیۆن دەكات خۆپیشاندانی
ناڕەزایی دەربڕین ئەنجام نەدات.
 23,5ملیۆن كەس
ژمارەی دانیشتووان:
35%
بێكاری:
17,9
ناوەندی تەمەن:
لەژێر هێڵی هەژارییدا45,2% :
 -4سوریا :سەرۆك بەشار ئەلئەسەد كە لە ساڵی 2000دا لە
باوكییەوە حكومڕانی سوریای بۆ مایەوە ،ئاماژە بەوە دەكات كە
واڵتەكەی بە قۆناغێكی چاكسازی سیاسیدا تێدەپەڕێت ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا ئۆپۆزسیۆن بانگەواز بۆ سازدانی خۆپیشاندان دەكات.

 22,2ملیۆن كەس
ژمارەی دانیشتووان:
8,3%
بێكاری:
21,5
ناوەندی تەمەن:
لەژێر هێڵی هەژارییدا11,9% :
 -5كەناری خۆرئاوا و كەرتی غەززە :مەحمود عەباس سەرۆكی
دەسەاڵتی فەڵەستین بەڵێنی دا هەڵبژاردنی ناوچەیی كە لە مانگی
حوزەیرانی ڕاب��ردوودا بڕیاربوو ئەنجام بدرێت ،بەزووترین كات
ڕێكبخرێت ئەو هەنگاوە لە ناكاوە وەك كاردانەوەیەك بۆ مەترسی
باڵبوونەوەی تەنگەژەكانی هاوشێوەی تەنگەژەكانی میسر لە نێوان
فەلەستینییەكاندا تەماشا دەكرێت.
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 2,5ملیۆن كەس
ژمارەی دانیشتووان:
35%
بێكاری:
29,9
ناوەندی تەمەن:
لەژێر هێڵی هەژارییدا45,2% :
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بەرزبوونەوەی نرخی خۆراك،
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دووچاری پشێویی دەكات
()4
نرخی خۆراك لە ئێستادا ( )27%هێندەی ساڵی پار بەرزترە ،كە
بەپێی ڕاپۆرتیكی بانكی نێودەوڵەتی بووەتە فاكتەریكی كەڵەكەبوو،
ئەمە لەكاتێكدایە واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست تاوتوێی چارەسەركردنی
هۆكارەكانی ئەو پشێوییە كۆمەاڵیەتییە دەكەن.
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 -1ئێران
ژمارەی دانیشتووان:
بەشی تاكەكەس:
رێژەی بێكاری:
تێچووی كەرەستەی خۆراك:

75,1ملیۆن كەس
10,900دۆالر
14,6%
41,6%

 -2بەحرین
ژمارەی دانیشتووان:
بەشی تاكەكەس:
رێژەی بێكاری:
تێچووی كەرەستەی خۆراك:

 807.000هەزار
 40,400دۆالر
15%
32,0%

 -3سعودیە
ژمارەی دانیشتووان:
بەشی تاكەكەس:
رێژەی بێكاری:
تێچووی كەرەستەی خۆراك:

 25,7ملیۆن
 24,200دۆالر
10,5%
41,6%

 -4یەمەن
 24,3ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 1,060دۆالر
بەشی تاكەكەس:
35,0%
ڕێژەی بێكاری:
تێچووی كەرەستەی خۆراك41,7% :
 -5سوریا
ژمارەی دانیشتووان:
بەشی تاكەكەس:
رێژەی بێكاری:
تێچووی كەرەستەی خۆراك:

 22,2ملیۆن
 4,800دۆالر
8,3%
50,0%

-6ئەردەن
ژمارەی دانیشتووان:
بەشی تاكەكەسی:
رێژەی بێكاری:
تێچووی كەرەستەی خۆراك:

 5,7ملیۆن
 5,100دۆالر
11,9%
39,4%
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 -7میسر
 84,5ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 1,991دۆالر
بەشی تاكەكەس:
9,4%
ڕێژەی بێكاری:
تێچووی كەرەستەی خۆراك48,1% :

 -8سودان
 43.2ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 1,353دۆالر
بەشی تاكەكەس:
رێژەی بێكاری18,7% :
52,9%
تێچووی كەرەستەی خۆراك:
 -9لیبیا
 6,5ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 14,802دۆالر
بەشی تاكەكەس:
ڕێژەی بێكاری13,0% :
37,2%
تێچووی كەرەستەی خۆراك:
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 -10تونس
 10,4ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 3,903دۆالر
بەشی تاكەكەس:
ڕێژەی بێكاری13,3% :
75,0%
تێچووی كەرەستەی خۆراك:
 -11جەزائیر
 35,4ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 4,845دۆالر
بەشی تاكەكەس:
ڕێژەی بێكاری10,0% :
53,0%
تێچووی كەرەستەی خۆراك:
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@@÷äím

@@bïjïÜ

@@çbåiíÜ

@@kî‹Ìóà

@@płì

@@óî†íÉ

-12مەغریب
 32,3ملیۆن
ژمارەی دانیشتووان:
 2,769دۆالر
بەشی تاكەكەس:
ڕێژەی بێكاری10,0% :
63,0%
تێچووی كەرەستەی خۆراك:

152,700

40,000

723,039

@@æîò‹yói
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%39,4
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800,000
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%21,1

@@ 2006@óÜ

%0,8

@@ çbØóïîŠbïäaŒ@aì†

%281,8

@@ çbåŽïèŠbØói@õò‰ŽîŠ

@@ płì

@Žßó óÜ@†ŠìaŠói@ói

@@ çaìín“ïäa†@õòŠbàˆ

@oŽïäŠónåï÷@ôäbåŽïèŠbØói

@õò‹Žîí @ói@ôäbåŽïèŠbØói

@@ oaŠòìbä@ômłóèˆûŠ

M@ 2000@õòìbàóÜ@ç†‹Øó’ó
@@ 2006

گەشەكردنی ئینتەرنێت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست كە
كاریگەری لەسەر ڕووداوەكانی بەهاری عەرەبی هەبووە
)5(

دووەم :تونس
پاش ( )23ساڵ حوكمڕانی واڵتی تونس زین عابدین لە ()2011/1/14
و لە تەمەنی ( )74ساڵیدا بەناچاری وازی لە پۆستەكەی هێنا.
داهاتی سەرۆكی تونس بە زیاتر لە ( )60ملیار دۆالر دادەنرێت.
رێژەی بێكاری لە تونس ( ،)30,4%ڕێژەی خوێندەواری (،)78%
ڕێژەی گەندەڵی ( )59%و ڕێژەی هەژاری (.)6,7%
ژمارەی دانیشتووان:
بەشی تاكەكەس:
ڕێژەی بێكاری:
تێچووی كەرەستەی خۆراك:

 10,4ملیۆن
 3,903دۆالر
13,3%
75,0%

موعەمەر قەزافی
( )68ساڵ تەمەندرێژترین دەسەاڵتی هەبووە لە ئەفەریقا و جیهانی
عەرەبی .ماوەی  42ساڵ جڵەوی دەسەاڵتی لیبیای بەدەستەوە بوو.
پاش ( )42ساڵ لە حوكمی لیبیا موعەمەر قەزافی لە ( )2011و
لە تەمەنی ( )68ساڵیدا كوژرا ،لە ساڵی ( )1969لەڕێگای كودەتایەكی
سەربازییەوە حوكمی گرتەدەست.
ژنی یەكەم :فەتیحە خالید
باس لەوە دەكەن كە قەزافی بەر لەوەی بیكاتە خێزانی خۆی.

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

سێیەم :لیبیا
خانەوادەی قەزافی
()1
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چاوی پێی نەكەوتووە.
یەك كوڕی لێی بووە و پاشان دوای شەش مانگ لێی جیابووەتەوە.
* نازناوەكەی تەئكید نەكراوەتەوە.
ژنی دووەم :سەفییە فركاش
دایكی حەوت منداڵی قەزافیە و دوو منداڵی دیكەشی بەناوی
(میالد و هناو)ەوە هەڵگرتووەتەوە.
دەگوترێت میالد ژیانی قەزافی ڕزگاركردووە لەكاتی بۆردوومانەكەی
ئەمریكا بۆ تەرابلوس لە ساڵی  ،1986هەنا كە لەو دەمەدا تەمەنی چوار
سااڵن بوو ،لە بۆردوومانەكەدا دەكوژرێت.
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محەمەد ( )40ساڵ
كوڕە گەورەی قەزافی ،سەرۆكی لیژنەی ئۆلمپی لیبیا بووە.
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سەیف ئەلئیسالم ( )38ساڵ
ب��ەردەوام وەك جێگرەوەی باوكی دەردەك��ەوت .لەم ماوەیەی
دواییدا دەركەوت و هۆشیاری دا لە دروستبوونی جەنگی ناوخۆ لە
لیبیا.
ئەلساعدی ( )37ساڵ
پێشتر یاریكەرێكی پێشەوەری تۆپی پێ بووە ،یەكێتیی تۆپی پێی
لیبیای بەڕێوە دەبرد.
موعتەسەم ( )36ساڵ
پێشتر ئەفسەر بوو لە سوپادا و ڕاوێژكاری ئاسایشی نەتەوەیی بوو.

هانیپاڵ ()35ساڵ
بۆ ماوەیەكی كەم بەهۆی تۆمەتباركردنی لە دەستدرێژیكردنەكەی
لە ساڵی  2008دەستگیركرا ،كە بووە مایەی تێكچوونی پەیوەندییە.
سەیف ئەلعەرەب ( )29ساڵ
لە ساڵی 2008دا بە قاچاخچێتیكردن بە چەكەوە تۆمەتباركرا ،دواتر
تۆمەتەكانی لەسەر هەڵگیرا.
خەمیس ()28ساڵ
ئەفسەری پۆلیس بوو ڕاپۆرتەكان باس لەوە دەكەن كە فەرمانی
بەسەركوتكردنی خۆپیشاندەران كردبێت لە بەنغازی.

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

عائشە ( )34ساڵ
پارێزەر ،بەشێك بوو لەو تیمەی كە بۆ بەرگریكردن لە سەدام
حسێن لە دوای دەستگیركردنی لە عێراق پێكهێنرا.
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گفتوگۆی ناتۆ و یەكێتیی ئەوروپا سەبارەت بە لیبیا
()2
پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

لەگەڵ هەڵكشانی ئاستی سەڕ و پێكدادانەكان لەنێوان شۆڕشگێڕان
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و هێزە حكومییەكان هاوپەیمانێتی ناتۆ و واڵتانی یەكێتیی ئەوروپا بۆ
گفتوگۆكردن لەسەر بارودۆخی لیبیا و ئەگەری دامەزراندنی ناوچەیەكی
دژەفڕین لەو واڵتەدا ،كۆبوونەوەی بەرپرسە سەربازییەكان ئاماژەیان
بەوە كرد ،كە دەكرێت ناوچەیەكی دژەفڕین بە خێرایی دابمەزرێنرێت
و هێزە سەربازییەكان لە ناوچەكەدا بە ئاسانی كۆبكرێنەوە .گەر
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕەزامەندی لەسەر ئەو هەنگاوە دەربڕی.
 -1بەحرەین :بارەگای گەلەكەشتیی پێنجەم زیاتر لە  20كەشتی،
كە بەرپرسن لە پرۆسەكان لە ناوچەی كەنداو و دەری��ای سوور و
ئۆقیانووسی هیندی.
 -2جیبۆتی :بنكەیەكی دەریایی  2,400 ،سەرباز لە خۆدەگرێت.
 -3یۆنان :بنكەی هێزە دەریایی و ئاسمانییەكانی كەنداوی سودا
لە دوورگەی كرتدا لە خۆدەگرێت.
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 -4ئیتاڵیا :بنكەی ئەڤیانۆی ئاسمانی لە باكوور كە دوو هێزی
ئاسمانی لە خۆدەگرێت كە لە فڕۆكەكانی ئێف  16پێكهاتوون بنكەی
سیگۆنێال لە سەقڵیە كە تەنیا  530كلم لە تەرابلوسەوە دوورە.
 -5كوەیت 5 :هەزار سەرباز وێرای بنكە ئاسمانی و دەریاییەكان.
 -6قەتەر :بنكەی عودەید كە بارەگای سەرەكییە و بەرفراوانترین
و گەورەترین مەدرەجی فڕینی فڕۆكەكانی تێدایە لە ناوچەی كەنداوی
عەرەبیدا.
-7ئیسپانیا :بنكەی مۆرۆن-ی ئاسمانی و بنكەی ڕۆتا-ی دەریایی.
 -8توركیا :بنكەی ئاسمانی لە ئینجەرلیك و ئیزمیر.
 -9گەلەكەشتیی شەشەم :بارەگاكەی لە گالیتای باشووری
ئیتاڵیایە دەورییەی خۆی لە دەریای سپی ناوەڕاستدا ئەنجام دەدات،
فڕۆكە هەڵگری یو ئێس ئینتەرپرایز لە ئێستادا لە دەریای ناوەڕاستدا
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جێگیركراوە.
 -10بۆ یارمەتیدانی هەوڵە فریاگوەزارییە مرۆییەكان لە لیبیا،
ویالیەتە یەكگرتووەكان دوو كەشتی وشكانی دەریایی كە هەڵگری
چەندین هێلیكۆپتەر و  800سەربازی مارێنزن ،ڕەوانە دەكات.
 -11قوبرس :بنكە ئاسمانییەكانی بەریتانیا.
-12ماڵتا :ئەو واڵتە كە ئەندامی یەكێتیی ئەوروپایە ،تەنیا 350
كلم لە لیبیاوە دوورە.

واڵتە بەشداربووەكان لە جێبەجێكردنی بڕیاری
ناوچەی دژەفڕین لە لیبیا
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()3
نەرویج :ئامادە بۆ ناردنی فڕۆكەی بارهەڵگر و فڕۆكەی شەڕكەری
( )f-16بۆ لیبیا.
دانیمارك :ناردنی چوار فڕۆكەی شەڕكەری (.)f-16
ئیسپانیا:ئامادەیی دەربڕیوە بۆ بەكارهێنانی دوو بنكەی سەربازی
واڵتەكەی لەالیەن هاوپەیمانانەوە یەكێك لەژێر ئاوەگەرەكانی جۆری
میستراڵ ئێس  ،73كە پڕ چەكە بە موشەكی دژە كەشتی «ئیكسۆسیت»
لە دەریای سپی ناوەڕاستە.
كۆمكاری واڵتانی عەرەبی :لە 12ی ئاداردا دوای سەپاندنی ناوچەی
دژە فڕینی كرد لە لیبیا و ئەندامبوونی ئەو واڵتەی لە كۆمكارەكە
هەڵپەسارد بەهۆی مامەڵەكردنی دەسەاڵتی تەرابلوس لەگەڵ ڕاپەڕیندا.
ویالیەتە یەكگرتووەكان :فڕۆكە هەڵگری هێلیكۆپتەر «كیرسارج» و
دوو كەشتی تێكشكێنەر و ژێر ئاوگەری یو ئێس ئێس پرۆفیدەنس كە

لە دەریای سپی ناوەڕاست دا جێگیر كراون .فڕۆكە هەڵگری «یو ئێس
ئێس ئینتەرپرایز» لە دەریای سوور فڕۆكەكانی ئەواكس و دوو فڕۆكەی
بارهەڵگری لە جۆری ( )kc-130jلە سەقلیەیە لەگەڵ چوار فڕۆكەی
هیركلیز ( )c-130jكە لە دوورگەی كریت جێگیركراون.
بەریتانیا :فڕۆكە جەنگییەكانی تۆرنادۆ و تایفۆن ،فڕۆكەكانی
ئەواكس و فڕۆكە بارهەڵگرەكانی جۆری ()vc-10ی سەر بە هێزی
ئاسمانی شاهانە ڕەوانەی ئەكرۆتێری كراون لە قوبرس .كەشتی ئێم
ئێس كەمبرالند لە دەریای سپی ناوەڕاست.
فەڕەنسا :فڕۆكەهەڵگری «شارل دیگۆڵ» و هێلیكۆپتەر هەڵگرێك
لە دەریای ناوەڕاست.
كەنەدا :كەشتی ( )hmcsچارلۆتتاون لەگەڵ  6فڕۆكەی جەنگیی
( )cf-18و  200سەرباز.
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وازهێنانی وەزیر و كەسایەتییەكانی ڕژێمی قەزافی
()4
پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

 -1سەیف ئەلئیسالم قەزافی :محەمە ئیسماعیل-ی گەورە یاریدەدەری
 120ڕەوانەی لەندەن دەكات بۆ گفتۆگۆ لەسەر ستراتیژی وازهێنان و دەرچوونیان
لە لیبیا.
 -2ئەلساعدی قەزافی :دەنگۆی ئەوە هەیە كە یاریكەری پێشووی تۆپی
پێ خواستی لە دانووستان بێت لەگەڵ خۆرئاوادا.
 -3موعتەسەم قەزافی :لەو بڕوایەدایە كە ڕاوێژكاری ئاسایشی نەتەوەیی
پشتیوانی لە سەردانەكەی محەمەد ئیسماعیل بكات.
 -4مستەفتا عەبدول جەلیل :وەزیری دادی پێشوو ،لە 21ی شووباتدا
جیابووەوە.
 -5عەلی سلێمان ئەلئوجلی :باڵیۆزی پێشوو لە ویالیەتە یەگكرتووەكان،
لە 22ی شوباتدا جیابووەوە.
 -6لیوا عەبدولفەتاح یونس :وەزیری ناوخۆی پێشوو ،بەرپرسی پێكهێنانی
هێزی تایبەتییەكان لە 22ی شوباتدا جیابووەوە و چووە ڕیزی شۆڕشگێڕانەوە.
 -7موسا كۆسا :وەزیری دەرەوەی لیبیا كە لە ساڵی 2003دا قەزافی

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

ڕازیكرد بەوەی كە واز لە بەرنامەی چەكی كۆكوژ بهێنێت -لە 31ی ئاداردا
پەنای بردە بەر بەریتانیا.
 -8عەبدولعاتی ئەلعوبێدی :سەرۆك وەزیرانی پێشووی لیبیا -بەشداری
لە بەستنی ئەو ڕێكەوتنەدا كرد كە لەگەڵ حكومەتی بەریتانیا بۆ دەستهەڵگرتنی
لیبیا لە پرۆژەی چەكی كۆكوژ بەسترا -لە 30ی ئاداردا جیابووەوە.
-9عەبدولسەالم ئەلتریكی :وەزیری دەرەوەی پێشوو لە كۆتایی مانگی
ئاداردا ڕووەو تونس هەاڵت.
-10ئەبو زەید دوردە :سەرۆكی هەواڵگری لە 30ی ئاداردا بەرەو تونس
هەاڵت.
 -11محەمەد عەبدولقاسم ئەلزوی :سكرتێری گشتی كۆنگرەی میللی
گشتی لیبیا -لە 30ی ئاداردا بەرە و تونس هەاڵت.
 -12نوری ئەلمسماری :بەرپرسی تەشریفات لە لیبیا -لە 21ی شوباتدا
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دەستی لە كاركێشایەوە.
 -13ئیبراهیم ئەلدەباشی :جێگیری سەرۆكی نێردەری لیبیا لە نەتەوە
یەكگرتووەكان -لە 21ی شوباتدا دەستی لەكار كێشایەوە.
 -14یوسف ئەلسوانی :یەكێك لە گەورە یاریدەدەرانی سەیف ئەلئیسالم
قەزافی -لە 20ی شوباتدا دەستی لەكار كێشایەوە.
ئەوانی تر:
عەبدولفەتاح یونس ئەلعوبێدی :وەزیری ناوخۆ لە 22ی شوباتدا دەستی
لەكار كێشایەوە.
عەبدولڕەحمان ئەلعەباز :جێگیری گشتی ،لە 25ی شوباتدا دەستی لەكار
كێشایەوە باڵیۆزەكانی لیبیا لە ئوسترالیا و بەنگالدیش و چین و فەڕەنسا
و هیندستان و ئیندۆنیسیا و ئەردەن ،دەستیان لە كاركێشایەوە ،تەواوی
ئەندامانی وەفدی لیبیا لە سویسرا لەو كاتەدا نوێنەرایەتی شۆڕشگێڕان دەكەن
بە سەرۆكایەتی ئەنجومەنی نیشتمانی ئینتیقالی لیبیا.

جموجۆڵی هێزەكانی ئەمریكا بەرەو لیبیا
()5
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بۆ پتەوكردنی هێزە سەربازییەكانی لە دەریای ناوەڕاست و وەك
 122ئامادەكارییەك بۆ ئەگەری دامەزراندنی ناوچەیەكی دژەفڕین لە لیبیا،
ویالیەتە یەكگرتووەكان جێگۆڕكێ بە هێزە دەریایی و ئاسمانییەكانی
دەكات و لەو نێوەندەشدا هەڵگری فڕۆكەی یو ئێس ئێس ئینتەرپرایز
كە بە وزەی ئەتۆم كار دەكات و یەكێكە لە گەورەترین گەشتی جەنگی
لە جیهاندا .لە چوارچێوەی ئەو هەنگاوەی ئەمریكادا جێگۆڕكێی پێ
دەكرێت.
یو ئێس ئێس ئینتەرپرایز (-)cnv-65
خەسڵەتەكانی خراوەتە خزمەتەوە25 ...ی تشرینی دووەمی 1961
سیستمی پاڵنەر ...هەشت كانی ئەتۆمی
توانای هەڵگرتنی 85...هەزار تەن (وەك بارێكی تەواوەتی)
تەواوی خێرایی 56 ...كلم /لە كاتژمێرێكدا
تیمەكەی ...تیمی كەشتییەكە  3,350تیمی بەشی ئاسمانی 2,480
دوورگە (قولە):

ناوەندی سەركردایەتی كەشتییەكەیە ،ڕادار و هەوایی پەیوەندییەكان
و پردەكان و قولەی چاودێری لەخۆ دەگرێت.
تەالری ئیمپایەر ستەیت
بەرزاییەكەی بەبێ هەواییەكان  381مەترە
یو ئێس ئێس ئینتەر پرایز :درێژی  342مەتر
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سیمەكانی ڕاگرتن:
چوار سیمی نەرم و كشاوی هەیە كە درێژییەكەیان هێندەی
ڕووكاری كەشتییەكە دەبێت و لەكاتی نیشتنەوەدا فڕۆكەكانی پێوە
دەبەسترێتەوە بۆ ڕاگرتن و وەستاندنی خێرا.
چوار مەسعەد:
فڕین
شوێنی
و
سەرەوە
ڕووكاری
بۆ
خوارەوە
لەبەشی
فڕۆكەكان
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دەگوازرێتەوە.
پڕچەك كراوە:
سەكۆی هەڵدانی موشەكەكانی زەوی ئاسمانی كورت مەودا
()rolling airframe
پڕچەك كراوە:
رەشاشی فاالنكس كە بەشێوەیەكی خێرا گوللەكان دەتەقێنێت و
پێوەری  20ملمە.
فڕۆكەكان:
ب��ەردەوام  60فڕۆكە هەڵدەگرێت ،بەاڵم كەشتییەكە جێگەی
هەڵگرتنی  90فڕۆكەی تێدا دەبێتەوە.
بەشی ئاسمانی پێكهاتووە لە:

* 50-40فڕۆكەی شەڕكەری هۆرنێت (.)F/A -18
* چوار فڕۆكەی جەنگی ئەلكترۆنی پراولەر (.)EA-6B
* چوار فڕۆكەی ئاگاداركردنەوەی خێرا ( )E-2هۆكی كە توانای
ئاشكراكردنی فڕۆكە و كەشتییەكانی دوژمنی هەیە لە دووری 550كلم.
* شەش هێلیكۆپتەری دژە ژێرئاوگەڕ سیهۆك (.)SH-60
چوار شوێنی فڕین و نیشتنەوەی هەڵمی:
بۆ پاڵنانی فڕۆكەكە ڕووەو خێراییەكی دڵنیاكەرەوە بە ڕووبەری 90
مەتر دەكرێت هەموو  20چركەیەك فڕۆكەیەك بفڕێت ،ڕووبەرەكەی:
 4,5هێكتار ( 18,200مەتری چوارگۆشە) قەبارەكەی هاوتای چوار
یاریگای تۆپی پێی ئەمریكایی دەبێت.
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گەڕان بەدوای سامانی شاراوەی لیبیا
()6

سیلڤیۆ برلسكۆنی
 :2008سەرۆك وەزیرانی ئیتاڵیا ڕێكەوتنی دۆستایەتی لەگەڵ
قەزافی مۆر دەكات و بەڵێنی پێدانی  5ملیار دۆالر وەك قەرەبووی
حكومی داگیركەرانەی واڵتەكەی بۆ لیبیا لە ( )1943 1911-دەدات.
دەستەی وەبەرهێنانی لیبیی
سندووقی سامانی سیادی ،لە ساڵی  2006لەالیەن سەیفولئیسالمی
كوڕی قەزافی دامەزراوە.
قەباڵەی ئەو دەستەیە ( )80-60ملیار دۆالرە ،كە دەكاتە ()70%ی
كۆی داهاتی ناوخۆیی لیبیا.
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واڵتانی خۆرئاوا دەستپێشخەرییان كرد لە هەڵمەتی بلۆككردنی
قەباڵە داراییەكانی موعەمەر قەزافی و ئەندامانی خێزانەكەی و (125 )20
گەورە بەرپرسی تری لیبیا لە ئێستاشدا نەتەوە یەكگرتووەكان و واڵتانی
تر لە هەوڵدان بۆ دیاریكردنی بڕ و شوێنی ئەو قەباڵە داراییانە.

ڤالدیمیر پۆتین
 :2008سەرۆكی ڕوسیا لە سەردانێكدا بە لیبیا بڕی  4,5ملیار
دۆالری قەرزی سەردەمی یەكێتیی سۆڤیەتی لەسەر ئەو واڵتە سڕییەوە
لە بەرامبەر بۆندی بازرگانی لە بواری وزە و چەك و تەقەمەنی بە
بەهای  2,5ملیار دۆالر.
ئیتاڵیا :دەستەی وەبەرهێنانی لیبیی
خاوەنی ()2%ی پشكەكانی كۆمپانیای نەوتی «ئێنی» و ()2%
ی پشكەكانی گرووپی «فینمیكانیكا»ی ئیتاڵی بۆ پیشەسازی بەرگری
و ()2,5%ی «یونی كریدت»ی گەورەترین بانكەكانی ئەو واڵتە و
()7,5%ی یانەی «یوڤنتۆس» و ()2%ی پشكەكانی كۆمپانیای «فیات»ە.
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ئەوروپا:
سەپاندنی سزا بەسەر ( )26لە كەسە نزیكەكانی قەزافی.
نەمسا:
بلۆككردنی قەباڵەكان بە بەهای ( )1,2ملیار دۆالر.
ئیسپانیا:
حكومەت پرۆژەیەكی هەڵپەسارد بۆ گەشەپێدانی خانووبەرەی
گەشتیاری لە نزیك ماربیا.
بەریتانیا:
حكومەت قەباڵەی لیبیای بە بەهای ( )3,2ملیار دۆالر بلۆك كرد،

جگە لە ( )1,6ملیار دۆالری خانەوادەی قەزافی .هەروەها قەباڵەكانی
دەستەی وەبەرهێنانی ئەو واڵتەشی بلۆك كرد ،لەوانەش ()3,2%
ی بەشی باتكی ڕۆیاڵ بانك ئۆف سكۆتالند و ( )488ملیۆن دۆالر لە
خەزێنەی شاهانە.

ویالیەتە یەكگرتووەكان:
بلۆككردنی قەباڵەكانی قەزافی و دەستەی وەبەرهێنانی لیبیی كە
بڕەكەی ( )22ملیار دۆالرە.
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كەنەدا:
بلۆككردنی بەشە پشكی لیبیا لە كۆمپانیای ڤێرینێكس ئینێرجی كە
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بەهاكەی ( )216ملیۆن دۆالرە.
روسیا:
دەستەی وەبەرهێنانی لیبیا خاوەنی ()1%ی ()rusaە ،كە
گەورەترین بەرهەمهێنەری ئەلەمنیۆم لە جیهاندا.

بەرگرییە ئاسمانییەكانی لیبیا و پرۆژەی ناوچەی دژەفڕین
()7
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گەر ویالیەتە یەكگرتووەكان بڕیار لەسەر دامەزراندنی ناوچەی
 128دژە فڕین بدات لەسەر ئاسمانی لیبیا ،ئەوا پێویستە گەورەترین و
بەرفراوانترین ت��ۆڕی بەرگری ئاسمانی لە كێشوەری ئەفەریقادا
تێكبشكێنێت.
هێزە ئاسمانییەكان:
وەك ئاماژەی پێكراوە قەزافی خاوەنی زیاتر لە  400فڕۆكەی
جەنگی و هێلیكۆپتەرە ،بەاڵم زۆرێك لەو فڕۆكانە كونن ،یان بە كەڵكی
بەكارهێنان نایەن.
فڕۆكە جەنگییەكان:
زیاتر لە  200فڕۆكە كە  15فڕۆكەیان لە ج��ۆری میراج-ی
فەڕەنسایی و  100فڕۆكەیان لە جۆری میگ  25ی ڕوسییە.

فڕۆكە هێرشبەرەكان:
زیاتر لە 100
هێلیكۆپتەرە هێرشبەرەكان:
 )mi-25( 35و ()mi- 35

 SA-6موشەكێكە كە هەڵدەگیرێت و دەكرێت بە خێرایی
بگوازرێتەوە .سەكۆی هەڵدانە جۆاڵوەكان بە گەورەترین بەشی تۆڕی
موشەكیی سامی بەرگری لە لیبیادا دادەنرێت.
بەرگرییەكانی تر:
ژمارەیەكی نادیار لە تۆپەكانی دژە فڕۆكە و موشەكەكانی سام لە
خۆدەگرێت كە بەسەر شانەوە دەتەقێنرێن و هەڵدەدرێن.
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فڕۆكەی بارهەڵگری سەربازی:
 85فڕۆكە
هێلیكۆپتەری بارهەڵگر لە چەندین بواردا بەكاردەهێنرێن:
 100هێلیكۆپتەر
موشەكی زەوی -ئاسمان (سام)
زیاتر لە  ،200بە ئەمانەشەوە
 SA -2گایدالند
 5-SAگامۆن
 SA 6-گەینفۆڵ

هێزە سەربازییەكانی لیبیا
()8
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 76هەزار چەكدار
هێزە چەكدارەكان:
 40هەزار سەرباز
هێزە یەدەگەكان:
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 50هەزار سەرباز
			
سوپا:
تانكە شەڕكەرە سەرەكییەكان 2,205 :تانك
كە پێشبینی دەكرێت زۆربەی بەكەڵكی بەكارهێنان نەیەن.
1000
زرێپۆشەكانی دیكە:
تۆپەكان 2,421 :بە  444تۆپەی كە خۆیان دەجوڵێن لەگەڵ 647
تۆپی دیكە كە بەدوای ئۆتۆمبێلە سەربازییەكاندا ڕادەكێشرێن.
500
		
تۆپی هاوەن:
زیاتر لە 424
موشەكی زەوی -ئاسمان:
 18هەزار
		
هێزی ئاسمانی:
ئەو فڕۆكانەی توانای شەڕكردنیان هەیە374 :
فڕۆكە جەنگییەكان 227- :بە  15فڕۆكەی میراجی فەڕەنسایی و
 49میگ25 -ی ڕوسی.

هێزەكانی دیكە:
* فەرماندەی هێزەكانی بەرگری ئاسمانی كە النیكەم  216موشەكی
زەوی ئاسمانی هەیە.
چەكی كیمیایی:
 لە ساڵی 2004وە لیبیا دەستیكردووە بە تێكشاندن و لەناوبردنیعەمباركراوە كیمیاییەكانی بەپێی ڕێكخراوی قەدەغەكردنی چەكی كیمیایی
بێت ،لیبیا لە ئێستادا  9,5تەن گازی خەردەلی هەیە كە لە شوێنێكی بیابانی
نهێنیدایە ،بەاڵم ئەو شوێن و پێگانەی لەدەست داوە كە لێوەی بەكاردەهێنرێن.
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هێلیكۆپتەرە هێرشبەرەكان 35 :هێلیكۆپتەر ()mi-25/mi-35
زۆرێك لە فڕۆكە و هێلیكۆپتەرەكان كەڵكی بەكارهێنانیان نییە.
النیكەم چواریان فڕۆكەوانەكانیان لەدەست داوە ،یان چوونەتە ڕیزی
شۆڕشگێڕەكانەوە.
 8هەزار
		
هێزی دەریایی:
3
		
كەشتییەكان:
كەشتی دەوەرییەكان و كەشتییەكانی كەنار دەریا14 :
ژێر ئاوگەڕ 2 :ژێر ئاوگەڕی جۆری فۆكسترۆت -دیزڵ لە سااڵتنی
هەشتای سەدەی ڕابردوودا لە یەكێتیی سۆڤیەت وەرگیراوە پێشبینی دەكرێت
لە ئێستادا كاری پێ نەكرێت.
* قەزافی زیاتر پشت بەو هێزە نیمچە سەربازییانە دەبەستێت كە
پشتیوانی دەكەن و ژمارەیان نزیكەی  10هەزار سەرباز دەبێت .باشترین هێز
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لەو نێوەندەدا لیوای ()22ە ،كە لەالیەن خەمیسی كوڕییەوە سەركردایەتی
دەكرێت.

موعەمەر قەزافی دەیان ساڵ لە تیرۆر
()9
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*  1972-ئێرلەندا:
132
قەزافی بۆ ماوەی  15ساڵ بە چەك و پارە یارمەتی سوپای
كۆماری ئێرلەندی دەدات ،سەربازگەی مەشقیان لە لیبیا بۆ دەكاتەوە
و چەكیان بۆ فەراهەم دەكات لەگەڵ ڕەوانەكردنی ماددەی سێمتكس.
هەڵمەتەكانی سوپای ئیرلەندی كوژرانی زیاتر لە  2هەزار كەسی
لێدەكەوێتەوە.
* 1986-ئەڵمانیا:
بەكرێگیراوانی لیبیا بە تەقاندنەوەی تیاتڕۆخانەی البێڵ لە بەرلینی
خۆرئاوا ،كە سەربازەكانی ئەمریكا سەردانیان دەك��رد ،تۆمەتبار
دەكرێن .تەقینەوەكە كوژرانی  3كەس و برینداربوونی  230كەسی تری
لێدەكەوێتەوە .لە وەاڵمی ئەو كارەدا ڕۆناڵد ڕیگن سەرۆكی ویالیەتە
یەكگرتووەكان تەرابلوسی پایتەختی لیبیا بۆردوومان دەكات.

* 1988-لۆكەربی:
فڕۆكەی پان ئەمریكان لە گەشتی 103ی نێوان لەندەن و نیۆركدا
لەسەر ئاسمانی لۆكەری لە سكۆتالند دەتەقێتەوە و كوژرانی  270كەسی
لێدەكەوێتەوە.
مستەفا عەبدولجەلیل وەزیری دادی پێشووی لیبیا لە دواییدا
ڕایدەگەیەنێت كە قەزافی بۆخۆی فەرمانی داوە بە تەقاندنەوەی
فڕۆكەكە.
*  1972-بەریتانیا:
لە نووسینگەی میللی لیبییەوە لە گۆڕەپانی سانت جەیمس لە
لەندەنی پایتەختی بەریتانیادا تەقە دەكرێت و ئیڤۆن فلێچەری پۆلیس
دەكوژرێت .كوژرانی ئەو خانمە پۆلیسە دەبێتە مایەی گەمارۆدانی 133
باڵیۆزخانەكە و پچڕاندنی پەیوەندی دیبلۆماسی نێوان بەریتانیا و لیبیا.

*  1989-فەڕەنسا:
تەقاندنەوەی كەشتی  772لەسەر ئاسمانی تینیری لە نەیجەر كە
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*  1987-ڕێكخراوی ئەبو نیزال:
بۆ ماوەی چوار ساڵ لیبیا وەك دەماری سەرەكی كۆمەككردنی
بزووتنەوەی فەتح -ئەنجومەنی شۆڕشگێڕی هاوكاری ئەو ڕێكخراوەی
كردووە قەزافی یارمەتی ئەو ڕێكخراوە فەڵەستینییەی داوە تاوەكو
هێرش بكاتە سەر ئامانجەكان لە ئیسرائیل و ویالیەتە یەكگرتووەكان و
بەریتانیا و ئیتاڵیا و نەمسا و بەلجیكا و فەڕەنسا و قوبرس و سودان
و یۆنان.

لە پاریسەوە بەرەو برازاڤیل بەڕێكەوتبوو .تەواوی سەرنشینەكانی كە
 171كەس بوون ،كوژران لە كاتێكی دواتردا دادگایەكی فەڕەنسا شەش
لیبیی بە ئەنجامدانی ئەو تەقینەوەیە تۆمەتبار دەكات كە لەنێوانیاندا
زاوایەكی قەزافی تێدا دەبێت.
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فشارە نێودەوڵەتییەكان لەسەر قەزافی
()10
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ویالیەتە یەكگرتووەكان :بۆ یارمەتی مرۆیی یان بۆ چوونە ناوەوەی
سەربازی شوێن و بنكەی كەشتییە جەنگییەكان و هێزە ئاسمانییەكانی
دەگۆڕێت ،بڕی نزیكەی  30ملیار لە بانكەكانی ئەو واڵتەدا بلۆك 135
دەكرێت.
بەریتانیا :بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوپەیمانەكاندا كار بۆ دانانی
پالنێك دەكات لە پێناو تەرخانكردنی ناوچەیەكی دژە فڕین لەسەر
ئاسمانی لیبیا بۆ پاراستنی هاواڵتییانی لیبیا لە بەرامبەر ئەو هێرشانەی
كە لەالیەن هێزەكانی قەزافیەوە دەكرێنە سەر ئەو شارانەی كە بەدەست
ئۆپۆزسیۆنەوەیە.
فەڕەنسا :فەڕەنسا دوو فڕۆكەی بارهەڵگری كۆمەك و یارمەتی
مرۆیی ڕەوان���ەی ش��اری بنغازی دەك��ات ،كە لەالیەن هێزەكانی
ئۆپۆزسیۆنەوە كۆنترۆڵكراوە.
پەنابەران :زیاتر لە  110هەزار كەس لە لیبیا هەاڵتوون -نەتەوە
یەكگرتووەكان ئاماژە بەوە دەكات لە كە لە هەموو كاتژمێرێكدا
هەزاران كەس لەو واڵتە بەرەو تونس و میسر هەڵدێن.

قەزافی و پشتیوانیكردنی تیرۆر
()11
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 :1969كاپتن موعەمەر قەزافی ( 27ساڵ) كودەتایەك ئەنجام
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دەدات و عەرش و دەسەاڵتی شا ئیدریس دەڕووخێنێت.
 :1970لەسەر ئەو بنەمایەی كە ئیمپرالیزمی ئیتاڵی لە 1943-1911
واڵتەكەیانی داگیركردبوو ،قەزافی نزیكەی  20هەزار ئیتاڵی لە لیبیا
دەردەكات.
 :1976-1974ڕێگە دەدات بەشێوەیەكی ئاشكرا جێبەجێكردنی
سزاكانی لەسێدارەدان لە شاشەكانی تەلەفزیۆنەوە پەخش بكرێن.
« :1977شۆڕشی میللی» ڕادەگەیەنێت ،جەماهیری لیبیی میللی
سۆسیالیزمی مەزن دادەمەزرێنێت.
كۆتایی حەفتاكان :پشتیوانی لە چاالكی تیرۆریزمی جیهانی دەكات،
تەقەمەنی سیمتیكس فەراهەم دەكات و میوانداری سەربازگەكانی
مەشقی «سوپای كۆماری ئیرلەندی» دەكات و پشتیوانی لە كارلۆس-ی
چەقەڵ و ئەبو نیزال دەكات كە ناوەندی ڕێكخستنی پرۆسەكانی

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

گواستبووەوە بۆ تەرابلوس.
 :1980هانی كوشتنی كەسێتییە نەیارەكانی لیبیا دەدات كە لە
دەرەوەی واڵتدا دەژیان.
 :1984ئەندامانی نووسینگەی میللی لیبیی لە لەندەن تەقە لە
ئیڤۆن فلێچەری پۆلیسی بەریتانیایی دەكەن.
 :1986لیبیا بە تەقاندنەوەی یانەكانی شەوانە لە بەرلین تۆمەتبار
دەكرێت ،كە تێیدا دوو سەربازی ئەمریكایی دەكوژرێت .سەرۆك ڕۆناڵد
ڕیگن لیبیا بۆردوومان دەكات و لەو نێوەندەدا  60كەس دەكوژرێت
كچێكی هەڵگیراوەی قەزافی لە نێویان دەبێت.
 :1988بە كرێگیراوە لیبیەكان لەسەر ئاسمانی لۆكەربیی سكۆتالندی
فڕۆكەی پان ئەمریكان لە گەشتی  103دەتەقێننەوە و دەرئەنجام
كوژرانی  270كەسی لێدەكەوێتەوە.
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 :1989تەقاندنەوەی كەشتی 774ی سەر بە هێڵی ئاسمانی یوتای
فەڕەنسی لەسەر بیابات كە تێیدا  170كەس لەگەڵ تیمی فڕۆكەوانیدا
دەبنە قوربانی دادگایەك لە فەڕەنسا ،شەش لیبیی بە ئەنجامدانی
تەقاندنەوەی فڕۆكەكە تۆمەتبار دەكات.
 :1996لە خراپترین سەركوتكاری نێوخۆیی قەزافی فەرمان بە
كوشتنی زیاتر لە  110زیندانی دەكات بە گوللە لە گرتووخانەی ئەبوو
سەلیم لە تەرابلوس.
 :1999دوای تێپەڕبوونی  13ساڵ بەسەر سزاكانی نەتەوە
یەكگرتووەكاندا بەسەر لیبیا ،قەزافی ئەو دوو لیبییە ڕادەست دەكات
كە بەئەنجامدانی تەقاندنەوەی فڕۆكە ئەمریكییەكانی لۆكەربی
تۆمەتباركرابوون.
 :2001دادگایەكی سكۆتلەندی عەبدولباست ئەلمقرەحی بە تۆمەتی

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنجامدانی تەقینەوەكەی لۆكەربی تاوانبار دەكات و سزای زیندانی
تاهەتایی لەدژ دەردەكات.
 :2003قەزافی بڕی  2,7ملیار دۆالر وەك قەرەبوو دەبەخشێتە
خێزانەكانی قوربانییانی تەقینەوەكەی لۆكەربی بەڵێن بە هەڵوەشاندنەوەی
بەرنامەی چەكە كۆكوژەكان دەدات.
 :2004سزاكان لەسەر لیبیا هەڵدەگیرێت تۆنی بلێری سەرۆك
وەزیران سەردانی قەزافی دەكات.
 :2006ویالیەتەكگرتووەكان بەشێوەیەكی تەواوەتی پەیوەندی
دیبلۆماسی خۆی لەگەڵ لیبیادا دەست پێ دەكاتەوە.
 :2009قەزافی ئاهەنگ بەبۆنەی تێپەڕبوونی  40ساڵ بەسەر
حكومڕانیكردنیدا دەگێڕێت .ئازادكردنی ئەلمقرەحی كە تۆمەتباری
تەقینەوەكەی لۆكەربی بوو لە كاتی گەڕانەوەیدا بۆ نیشتمان لەالیەن
138
لیبییەكانەوە پێشوازی پاڵەوانانی لێدەكرێت.
 :2011لە هەڵمەتێكی سەركوتكاریدا كە لەالیەن قەزافییەوە ئەنجام
دەدرێت سەدان خۆپیشاندەری مەدەنی نەیاری حكومەت دەكوژرێن.

()75%ی بەرهەمی نەوتی لیبیا كەمدەبێتەوە.
()12
بەهۆی ئاڵۆزییەكانی لیبیاوە ئاستی بەرهەمی نەوتی ڕۆژانەی
ئەو واڵتە بەڕێژەی ( )75%كەمیكردووە ،كە دەكاتە ( )1,2ملیۆن
بەرمیل ،زۆربەشیان لە ویستگەكانی ناوچەی خۆرهەاڵتی ئەو واڵتەیە
كە بەرهەڵستكارانی حكومەت دەستیان بەسەرداگرتووە.
كۆمپانیا بیانییەكانی نەوت بەرهەمهێنان ،بەرمیل لە ڕۆژێكدا
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لەكاتێكدا بۆ یەكەمجارە ناڕەزایی و خۆپیشاندان دژ بە حكومەت 141
دەگاتە پایتەخت ،هەزاران خۆپیشاندەر ئاماژە بەوە دەكەن كە دووەم
گەورەترین شاریان لە لیبیادا كۆنترۆڵ كردووە .موعەمەر قەزافی و
سەیفولئیسالمی كوڕی باس لەوە دەكەن كە شەڕكردن لەگەڵ نەیاراندا
تا دوا فیشەك و تا دوایین دڵۆپی خوێن دەبێت.
سەرهەنگ موعەمەر قەزافی :لەو ب��ڕوای��ەدان سەرۆكی لیبیا
تەرابلوسی پایتەختی جێهێشتبێت و ڕووی كردبێتە شاری سرت-ی
كەنار دەریا ،كە خۆی بە ڕەچەڵەك خەڵكی ئەو شارەیە ،یان بەرەو
بنكە بیابانییەكەی لە شاری سەبهای باشوور.

ڕووداوەكانی ئەم دواییە
()14
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ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دەنگدەدات لەسەر یاساغكردنی
 142هاوردەكردنی چەك و چەند سزایەكی تر ،ئەمەش وەك وەاڵمدانەوەی
بەكارهێنانی هێز لەالیەن موعەمەر قەزافی لە دژیی هاواڵتییانی
مەدەنی ،بەریتانیا حەسانەی دیبلۆماسی لەسەر قەزافی هەڵدەگرێت
و واڵتانی ئەوروپاش پارە و سامانی خێزانەكەی قەزافی بلۆك دەكەن.
بەرهەڵستكارانی ڕژێمەكەی قەزافی ئااڵی سەربەخۆیی واڵت
( )1969-1951هەڵدەكەن.
ناوی تەواو:
جەماهیریەی لیبیای عەرەبی میللی ئیشتراكی عوزما
 1759540كم2
		
ڕووبەر:
 6419925كەس ()2009
ژمارەی دانیشتووان:
30,1%
دانیشتووان (تەمەنی :)14-0
 73ساڵ (نێر)  78 -ساڵ (مێ)
تەمەنی چاوەڕوانكراو:

* كۆمپانیای ئسۆ (ئێكسۆن) لە ساڵی ( )1959نەوتی لە لیبیا
دۆزییەوە ،داهاتی حكومەتی لیبیا لە قازانجی نەوت لە شێوەی باج
گەیشتە ( )50%دوای ( )10ساڵ موعەمەر قەزافی لەڕێگای كودەتایەكی
دوور لە خوێنڕشتن كۆتایی بە فەرمانڕەوایی شا ئیدریس هێنا.

 62,36ملیار دۆالر ()2009
 9,724ملیار دۆالر ()2009
)2007( 6,3%
 2,29ملۆن ()2008
)2004( 30%
( 33%خەماڵندن)
 1,6ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێكدا
 46,4ملیار بەرمیل

چوارەم :میسر
دوای نۆ ڕۆژ لە خۆپیشاندان و ناڕەزایی دەربڕین ،سەرۆك
حوسنی موبارەك ڕایدەگەیەنێت كە خۆی بۆ هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی
كاندید ناكات كە بڕیارە لە ئەیلوولی داهاتوو ( )2012لەو واڵتەدا
بەڕێوەبچێت .ئەو هەنگاوە پێكدادانی نێوان الیەنگرانی موبارەك و
ئەو خۆپیشاندەرانە توندتر دەكات ،كە داوا دەكەن ڕاستەوخۆ موبارەك
دەست لەكار بكێشێتەوە.
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ئابووری
كۆی داهاتی ناوخۆیی:
ناوەندی دەرامەت:
		
هەاڵوسان:
		
هێزی كار:
		
ڕێژەی بێكاری:
ڕێژەی هەژاری:
بەرهەمی نەوت:
		
یەدەگی نەوت:

ژمارەی دانیشتووان:
ناوەندی تەمەن:
		
بێكاری:
لەژێر هێڵی هەژاریدا:
ڕێژەی گەندەڵی:
		
هەژاری:
		
خوێندەواری:
		
بێكاری:
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 80,5ملیۆن كەس
24
9,7%
20%
98%
16,7%
68%
42،8%

پاش ( )30ساڵ حوكمڕانی حوسنی موبارەك لە ( )2011ناچاركرا
واز لە دەسەاڵت بهێنێت لە تەمەنی ( )82ساڵیدا ،ناوبراو لە ()1981
دەسەاڵتی گرتەدەست.

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

پێنجەم :یەمەن
عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح لە تەمەنی ( )64ساڵیدا و لە ()2011
وازی لە دەس��ەاڵت هێنا ،پاش ئەوەی لە ساڵی ( )1978دەسەاڵتی
گرتووەتەدەست.
()41,8%
		
ڕێژەی بێكاری:
()61%
		
خوێندەواری:
(.)15%
		
ڕێژەی بێكاری:

تەنگەژە و ئاڵۆزییەكان لە یەمەن ()2009
()1
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كێشمەكێشمی نێوان هێزەكانی یەمەن و یاخیبووە حوسییەكانی
سەر بە تایەفەی زەیدی كە لقێكن لە مەزهەبی شیعە ،لە واڵتێكدا كە
زۆرینەی سوننە مەزهەبە بەرباڵوتر دەبێت ،ئەوە لەكاتێكدا كە یەمەن،
ئێران بە پشتیوانیكردن لە یاخیبووان تۆمەتبار دەكات و حوسییەكانیش 145
شانشینی عەرەبی سعودیە بە پشتیوانیكردن لە حكومەتی یەمەنی
تۆمەتبار دەكەن.
سعودیە :مەترسی ئەوە هەیە ڕێكخراوی قاعیدە حاڵەتی نا
سەقامگیری لە یەمەن بقۆزێتەوە بۆ دامەزراندنی بنكەیەكی بەهێز لە
ناوچەیەكدا.
حكومەت :سەرۆك عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح كە لە مانگی ئابەوە
هەڵمەتەكانی دژ بە حوسییەكان چڕتر ك���ردووە .ڕووب���ەڕووی
بزووتنەوەیەكی جوداخوازی لە باشوور و بوونی چاالكی زیاتری
ڕێكخراوی قاعیدە دەبێتەوە.
حوسییەكان :ئاماژە بەوە دەكەن كە لەپێناو ئەوەدا شەڕ دەكەن
كە ڕووبەڕووی پاكتاوكردنی سیاسی و كۆمەاڵیەتی دەبنەوە و بەتوندی
ئەوەش ڕەت دەكەنەوە كە لەالیەن ئێرانەوە پشتیوانی بكرێن.

یەمەن زەوییەكی بەپیت بۆ گرووپە توندڕەوەكان
()2
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بەهۆی شەڕی ناوخۆ و یاخیبونێكی چەكدارییەوە كە داوای
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سەربەخۆیی دەكات یەمەن كە هەژارترین واڵتی عەرەبییە خەریكە
بەتەواوەتی لەبەریەك هەڵدەوەشێتەوە ،یەمەن بەهەمان شێوەی پاكستان
و ئەفغانستان بووەتە تەوەرێكی سەرەكی چاالكییە تتیرۆریستییەكانی
ڕێكخراوی قاعیدە.
عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح :لە ساڵی 1978-وە سەرۆكی یەمەنە.
ملمالنێی حوسییەكان :ئەو یاخیبوونە چەكدارییە كە  10هەزار
جەنگاوەری حوسی لەخۆ دەگرێت ،بۆ پێنج ساڵ دەچێت بە سەركردایەتی
عەبدولمەلیك ئەلحوسی كەسایەتی توندڕەوی شیعە دەستی پێكردووە،
هۆزەكان لەوێ باس لەوە دەكەن كە لەالیەن حكومەتەوە لە سیاسەتی
واڵتدا پەراوێزكراون و دوورخراونەتەوە ،شەڕی نێوان حوسییەكان و
حكومەت بووەتە مایەی ئاوارەبوونی  175هەزار كەس لەنێو یەمەن و
 15هەزاری دیكە لەنێو سعودیە.
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بزاوتنی باشووور :لە ساڵی 2007-ەوە ئەو یاخیبوونە دەستی
پێكردووە و سەركردەكانی داوای مافی یەكسانی و سەربەخۆیی باشوور
دەكەن.
 ئەو بزاوتنە لەالیەن ڕێكخراوی قاعیدەوە پشتیوانی لێدەكرێت. ژمارەی دانیشتووانی یەمەن 22 :ملیۆن كەسن ،النیكەم 50%یدانیشتووانی ئەو واڵتە لە ڕۆژێكدا بە كەمتر لە دوو دۆالر ژیان بەسەر
دەبەن.
تشرینی یەكەمی  :2000ئەو هێرشەی كە لەالیەن ڕێكخراوی
قاعیدەوە كرایە سەر كەشتی دەریایی (كۆڵ)ی ئەمریكی لە بەندەری
عەدەن ،بووە مایەی كوژرانی  17دەریاوانی ئەمریكی.
تشرینی دووەمی  :2002لە ئەنجامی بۆردوومانی فڕۆكەیەكی بێ
فڕۆكەوانی ئەمریكی لە پارێزگای مەئریب سینان ئەلحارسی كەسی
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یەكەمی ڕێكخراوی قاعیدە لە یەمەن ،كە داڕێ��ژەری هێرشی سەر
كەشتی دەریایی «كۆڵ» بوو ،دەكوژێت و پێنج كەسی دیكەش بریندار
دەبن.
تشرینی یەكەمی  :2002لە هێرشێكدا كە بەرپرسیارێتی خرایە
ئەستۆی ڕێكخراوی قاعیدە كەشتی زەب��ەالح��ی ن��ەوت هەڵگری
«لیمبورگ»ی فەڕەنسی زیانێكی زۆری پێدەكەوێت.
نیسانی  10 :2003گومانلێكراوی هێرشی سەر كەشتی «كۆڵ» لە
زیندان هەڵدێن.
شوباتی  :2004لە بەرامبەر ڕێگەدان بە ڕێكخراوی قاعیدە تا
بەئازادی هاتوچۆ بكەن ،ئوسامە بن الدن پێشنیاری كەمكردنەوەی
هێرشەكانی ئەو ڕێكخراوە لە یەمەن بۆ سەرۆك ساڵح پێشكەش دەكات.
تەمموزی  :2007خۆكوژییەك لە پارێزگای مەئریب  8كەشتیاری
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ئیسپانی دەكوژرێت.
 قاسم ئەلریامی داڕێژەری ئەو هێرشە تا ئێستا ئازادە.ئەیلوولی  :2008هێرشێك بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئەمریكا لە سەنعا
كوژرانی  18كەسی لێدەكەوێتەوە.
كانوونی دووەمی  :2009ژمارەیەك چەكدار لە سعودیە و یەمەن
یەكدەگرن بۆ پێكهێنانی ڕێكخراوی قاعیدە لەنێو دورگەی عەرەب
(.)AQAP
ئ��اب :شكستخواردنی هێرشێكی خۆكوژی كە تێیدا سەرۆكی
قەاڵچۆكردنی تیرۆریزمی بە ڕەگەز سعودی كرابووە ئامانج.
كانوونی ی��ەك��ەم :خۆكوژێكی دیكە كە ل��ەالی��ەن ()AQAP
وە مەشقپێكرابوو ،پشتێنێكی بۆمبڕێژكراو لەنێو جلەكانی ژێرەوەیدا
دادەنێت و هەوڵی تەقاندنەوەی ئەو فڕۆكەیە دەدات كە ڕووە و
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دیترۆیت دەڕۆیشت.
3ی كانوونی دووەمی  :2010لەدوای زیادبوون و پەرەسەندنی
مەتری ()AQAPوە بەریتانیا و ئیسپانیا باڵیۆزخانەكانی خۆیان لە سەنعا
دادەخەن.

شەشەم :سوریا
كوژرانی خۆپیشاندەران لە سوریا
()1
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 بەشار ئەسەد لە تەمەنی ( )45ساڵیدایە و پاش مردنی باوكی 149(حافز ئەسەد) لە ساڵی ( )2000دەسەاڵتی گرتووەتە دەست.
 رێ��ژەی ه��ەژاری ( ،)11,9%خوێندەواری ( ،)84%بێكاری(.)24,4%
 دوای ئەوەی دەسەاڵتداران تەقەیان لەو خۆپیشاندەرانە كردكە داوای ئازادی سیاسی و بنەبڕكردنی گەندەڵییان دەكرد ،نەتەوە
یەكگرتووەكان و یەكێتیی ئەوروپا داوایان لە حكومەتی سوریا كرد
زیادەڕۆیی لە بەكارهێنانی هێزدا نەكات بەرامبەر بە خۆپیشاندەران.
سەرۆك بەشار ئەلئەسەد ()46ساڵ:
پزیشكی خوێندووە بەر لە مردنی حافز ئەسەدی باوكی ووەرگرتنی پۆستی سەرۆكایەتی لە ساڵی  ،2000خۆی بە دوژمنی
خۆرئاوا و ئیسرائیل وەسف دەكات.

 دەرع��ا)22( ،ی ئ��ادار :كوژرانی  15كەس لە خۆپیشادەرانلەبەردەم مزگەوتی ئەلعومەری كە دواتر ئەو ژمارەیە بۆ  25كوژراو
ڕووی لە زیادبوون كرد.
بارودۆخی ئابووری
كۆی گشتی داهاتی ناوخۆ:
		
هەاڵوسان:
بێكاری:
داهاتی نەوت:
یەدەگی نەوت:

 52,18ملیار دۆالر
2,9%
8,4%
 400,998بەرمیل لە ڕۆژێكدا
 3,5ملیار بەرمیل
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سیاسەت :حزبی بەعسی سوری :ڕێكخراوی قوتری حزبی بەعسی
150
عەرەبی سۆسیالیست كە لە ئاداری ساڵی 1963وە حوكمی ئەو واڵتە
دەكات و لەو دەمەدا یاسای باری نائاسایی ڕاگەیەندراو تائێستاش لە
سوریادا كاری پێ دەكرێت.
پیشە سەرەكییەكان لە سوپا و هەواڵگرییەوە لەالیەن كەسە
نزیكەكانی ئەو ڕژێمەوە دەستی بەسەرداگیراوە.
ئایین :موسڵمان  ،74%عەلەوی و دروز  ،16%مەسیحی ،10%
جولەكە كەمتر  1%بەگوێرەی چەند ڕاپۆرتێك.

ڕووداوە سەرەكییەكان لە تەنگژەكانی سوریا
()2
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16ی ئادار :هێزەكانی ئاسایش گردبوونەوەیەك لە دیمەشق باڵوە
پێدەكەن كە نزیكەی  150خۆپیشاندەر دەبوون و وێنەی ئەو خزم و
هاوڕێیانەیان بەرزكردبووەوە كە لە زیندانەكانی سوریادا بەندكرابوون.
18ی ئادار :كوژرانی  3خۆپێشاندەر لە شاری دەرعا بە دەستی
هێزەكانی ئاسایش.
20ی ئادار :خۆپێشاندەران بارەگای حزبی بەعسی دەسەاڵتدار لە
دەرعا دەسووتێنن.
23ی ئ��ادار :لە هێرشێكیاندا بۆ سەر مزگەوتی ئەلعومەوی،
هێزەكانی ئاسایش  6خۆپیشاندەر دەك��وژن .وەك جێبەجێكردنی
داواكاری هاواڵتییان ،سەرۆك بەشار ئەلئەسەد پارێزگاری دەرعا لەسەر
كار الدەبات.
24ی ئادار :ئەسەد فەرمان بە پێكهێنانی لیژنەیەك دەكات بۆ
باشكردنی ئاستی گ��وزەران��ی هاواڵتییان و تاوتوێكردنی پ��ڕۆژەی
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هەڵوەشاندنەوەی یاسای باری نائاسایی.
25ی ئادار :سەدان خۆپیشاندەری ناڕازی بەشداری لە ڕێپێوانەكانی
دیمەشق و حەمادا دەكەن .ڕاپۆرتەكان باس لە كوژرانی نزیكەی 23
كەس دەكەن لە هەموو ناوچەكانی ئەو واڵتە.
26ی ئادار :كوژرانی  12كەس لە خۆپیشاندانەكانی شاری الزقیە.
سەرۆك ئەسەد فەرمان بە باڵوەپێكردنی هێزەكانی سوپا دەكات لە
شارەكەدا.
29ی ئادار :ئەسەد حوكمەت هەڵدەوەشێنێتەوە .لە پایتەخت و
شارەكانی تر بە بەشداری هەزاران كەس ،ڕێپێوانی پشتیوانی لە سەرۆك
ئەسەد ساز دەكرێت.
30ی ئادار :ئەسەد بەرپرسیارێتی «چاندنی تۆوی ئاژاوەگێڕی» لە
ڕووداوەكانی ئەم دواییەدا دەخاتە ئەستۆی پیالنگێڕانی دەرەوەی واڵت،
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بەاڵم ئەنجامدانی چاكسازی سەرەكی پەسەند ناكات.
1ی نیسان :كوژرانی نزیكەی  10كەس لە كاتی تەقەكردنی هێزەكانی
ئاسایش لە خۆپیشاندەرانی گەڕەكی دۆمان دیمەشقی پایتەخت.
3ی نیسان :بۆ جێگرتنەوەی حوكمەتەكەی محەمەد ناجی
ئەلعەتری ،سەرۆك ئەسەد عادل سەفەر وەزیری كشتوكاڵی پێشوو بۆ
پێكهێنانی حوكمەتێكی نوێ ڕادەسپێرێت.
7ی نیسان :بۆ كەمكردنەوەی توڕەیی نەیاران و ئاستی تەنكژە و
ناڕەزاییەكان ،سەرۆك ئەسەد ڕگەزنامەی سوری دەبەخشێتە كوردەكان.
8ی نیسان :كوژرانی نزیكەی  28كەس بەدەستی هێزەكانی ئاسایش
لەكاتی تەقەكردن لە خۆپیشاندەرانی نەیاری ڕژێمی سوریا لە شاری
دەرعا و گەڕەكی دۆما.
10ی نیسان :كوژرانی النیكەم  4كەس لە ش��اری بانیاس و

باڵوەپێكردنی سوپا لە شارەكە.
11ی نیسان :نزیكەی  500خوێندكار لەنێو ش��ورای زانكۆی
دیمەشق بۆ پشتیوانیكردن لە قوربانیانی بزاوتنی خەڵكی ناڕازی ئەو
واڵتە خۆپیشاندان دەكەن و داوای فەراهەمكردنی ئازادی سیاسی زیاتر
دەكەن.
12ی نیسان :بزووتنەوە سەرەكییەكانی مافەكانی مرۆڤ لە سوریا
ئاماژە بە كوژرانی  200كەس دەكەن لە خۆپیشاندانەكانی ئەم دواییەی
ئەو واڵتە و داوای هاتنەناوەوەی كۆمەڵەی واڵتانی عەرەب دەكەن.
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بەرفراوانبوونی ناڕەزایییەكانی دژ بە ڕژێمی دەسەاڵت لە سوریا
()3
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6ی ئادار :ناڕەزاتییەكان لە شاری دەرعا لە ئەنجامی دەسگیركردنی
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( )15خوێندكار دەستیپێكرد بەهۆی ئەوەی كە دروشمی ناڕەزاییبوونیان
لەسەر دیوارەكان نووسیبوو.
15ی ئ��ادار( :هەینیی كەرامەت) لە دیمەشق وەكو یەكەمین
ناڕەزایی ئاشكرا لە سوریا لە دوای ڕاگەیاندنی باری نائاسایی كە لە
ساڵی 1963وە سەپێنرا.
21ـ23ی ئادار :هێزەكانی پۆلیس فیشەكی ڕاستەقینەیان لە دەرعا
بەكارهێنا .ڕاپۆرتەكان باسی كوژرانی نزیكەی ( )100كەسیان لە
خۆپیشاندەران كرد.
28-25ی ئادار :خۆپیشاندانەكان دیمەشق و الزقیە و حەما و
سەنەمەینی گرتەوە و حكومەت هەڵوەشێنرایەوە و سوپا باڵوكرایەوە.
30ی ئادار :سەرۆك بەشار ئەسەد خۆپیشاندان و ناڕەزاییەكانی بە
«پیالنی دەرەكی» دایە قەڵەم.

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

3ی نیسان :عادل سەفەر بە سەرۆك وەزی��ران دیاریكرا و بۆ
پێكهێنانی حكومەتی نوێ ڕاسپێردرا.
17-8ی نیسان :دەیان خۆپیشاندەر لە دیمەشق و دەرعا و بانیاس
و تەلبیسەو حمس كوژران 10 .هەزار كەس لە الزقیە خۆپیشاندانیان
كرد.
21ی نیسان :خۆپیشاندانەكان النیكەم بەرەو ( )20شار و شارۆچكە
تەشەنەیان كرد .ڕاپۆرتەكان باسیان لە كوژرانی  95كەس كرد لەدوای
ئەوەی هێزەكانی سوریا تەقەیان لە خۆپییشاندەران كرد.
 :25-22ڕاپۆرتەكان باسیان لە كوژرانی ( )160خۆپیشاندەر كرد
لەالیەن هێزەكانی سوریاوە .هەزاران سەرباز بە پاڵپشتی تانكەكان
هەڵیانكوتایە سەر شاری دەرعا.
27-26ی نیسان :باڵوكردنەوەی زیاتر لە  2هەزار ئاسایش و سەدان
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سەرباز بە تەواوی چەك و جبەخانەی جەنگییەوە لە شاری دۆما.
ژمارەی كوژراوەكان لە ناوەڕاستی مانگی ئادار تا ناوەراستی 2014
گەیشتۆتە ( )250000كەس.

لەنێوان ڕازیكردن و سەركوتكردنی خۆپیشاندانەكان
()4
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سەرۆكی سوریا ،بە شار ئەلئەسەد ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر دەست
لەكاركێشانەوەی ئەنجومەنی وەزیران -وابڕیارە لە كاتێكی داهاتوودا
حاڵەتی نائاسایی هەڵبگیرێت كە لەوەتەی  48ساڵ لەمەوبەر سەپێندراوە-
 156وەك هەوڵێك بۆ كۆتاییهێنان بە خۆپیشاندانەكانی ناڕەزایی لە دژی
حكومەت ،لەنێو ئەو قسانەی دەربارەی لێكترازانە ئاستبەرزەكانی ناوخۆی
ڕژێمی فەرمانڕەوا دەكرێت دەربارەی پێشكەشكردنی تەنازولكردن یانیش
بەردەوامبوون لە سەكوتكردنی خۆپیشاندانەكان.
الزقیە :كوژرانی  16كەس ،بەگوێرەی قسەكان ،لەسەر دەستی
ئەندامانی سەر بە میلیشای شەبیحەی عەلەوی -چەتەی تاوانكاری پێشوو-
لە مەڵبەندی خانەوادەی ئەلئەسەد .سوپا لە شارەكەدا باڵوەی پێكردبووە
و دەروازەكانی قایمكردبووە.
29ی ئادار :خۆپیشاندانەكانی الیەنگری حكومەت لە دیمەشق،
حەلەب ،حەسەكە ،حەما و حەمس.
دیمشق :بەكارهێنانی میلیشاكانی ئەلشەبیحە لە دژی خۆپیشاندەران
دەرعا :كوژرانی النیكەم  60كەس لەماوەی یەك هەفتەیەك لە
ناڕەزایەتییەكان.

حەوتەم :ئێران
پێكهاتەی ملمالنێی كۆنترۆڵكردنی هێز لە ئێراندا ()2009
()1
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موحافیزكاران و ڕیفۆرمخوازان جارێكی دی ڕووبەڕووی یەكدی
بوونەوە لە ملمالنێی كۆنترۆڵكردنی دامودەزگا سیاسییەكانی كۆماری
ئیسالمی ئێراندا كاتێك ئێرانییەكان دوێنێ ڕوویان لە سندووقەكان كرد
بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی شارەوانییەكان و لەوەش گرنگتر هەڵبژاردنی
شوورای پسپۆڕان كە بەهێزترین دەستەی هەڵبژێراوی واڵت دەبێت.
پێكهاتەی حكومڕانی لەئێراندا هەڵدەبژێرێن ،یاخود دادەنرێن،
پەسەند دەكرێن ،یان ڕەت دەكرێنەوە.
هێزە چەكدارەكان :ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشی نیشتمانی.
سەرۆكی دەسەاڵتی دادوەری :ئەنجومەنی دیاریكراوی بەرژەوەندییە
بااڵكانی كۆماری ئیسالمی.
ئەنجومەنی ڕاوێژكاران :دەستەیەكی كاریگەرە و لە  12پیاوی
ئایینی پێكدێت  6لەوانە لەالیەن ڕابەری بااڵوە دادەنرێن و شەشەكەی
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دیكەیان لەالیەن سەركی دەسەاڵتی دادوەرییەوە ،ئەم دەستەیە دەشێت
ڤیتۆ دژ بە پەرلەمان بەكاربێنێت گەر یاسایەكی دانراو لە تەك ئایینی
ئیسالمدا ناكۆك بێت.
رابەری بااڵ :ئایەتۆاڵ عەلی خامەنەئی بااڵترین پێكهاتەی سیاسی
ئێران.
شورای پسپۆڕان :دەستەیەكی موحافیزخوازە لە  86پیاوی ئایینی
پێكدێت ،بۆ هەشت ساڵ هەڵدەبژێرێن ،ئەم دەستەیە ڕابەری بااڵ
دەدەنێت و سەرپەرشتی دەكات و دشتوانێت الیببات.
كابینەی وەزارەت )21( :وەزیر.
پەرلەمان )290( :ئەندام بۆ چوار ساڵ هەڵدەبژێرێت.
دەنگدەران 47 :ملیۆن كە توانای دەنگدانیان هەیە.
سەرۆك مەحمود ئەحمەدی نەژاد :سەرۆكی دەسەاڵتی جێبەجێكردن
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بۆ چوار ساڵ هەڵدەبژێرێت.
جێیەجێكردنی دەستوور زامن دەكات.

سوپای پاسدارانی ئێران
()2

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەمریكا هەوڵەكانی بەگەڕخستووە بۆ ناونووسكردنی سوپای
پ��اس��داران لە لیستی ڕێكخراوە تیرۆریستییەكاندا ،ئ��ەوەش كە
یارمەتیدەرێتی بۆ ئەم كارەی ئەو هەڵوێستە كە داوای سزای ئابووری 159
جوزئی دەكات لە هەڵمەتێكی تازەدا بۆ سەر ئێران.
 پاسداران یەكەیەكی سەربازییە بەرپرسە لە ئەمنی ناوخۆ وسنوورەكان و جێبەجێكردنی یاسا و هێزی موشەكی.
 پاسداران كە لە  125000كەس پێكدێت ،جیاوازە لە سوپایئێرانی و یەكەی ئاسمانی و دەریایی و وشكانی تایبەتی هەیە.
 ئەمریكا پاسداران بەچەكداركردنی میلیشیا شیعییە عێراقییەكانتۆمەتبار دەكات و بانگەشەی ئەوە دەكات چەندین سەربازی بەهۆی
ئامێری تەقینەوەوە كوژراون كە دروستكراوی ئێرانە.
 سەرۆكی ئەوكاتی ئێران مەحمود ئەحمەدی نەژاد لە سوپایپاسداراندا كاری كردووە لە سەردەمی شەڕی ئێران -عێراق (-1980
)1988دا.

توندكردنی سزاكانی سەر ئێران
()3

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

 ب��ەه��ۆی ب��ەرن��ام��ە ئەتۆمییەكەی ،س��زاك��ان��ی س��ەر ئێرانتوندتردەكرێت ،بەتایبەت لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی ئەو كۆمپانیا نەوتی
و دامەزراوە بازرگانییە نێودەوڵەتییانەی كە پاشكەشە دەكەن لە ئێران،
یان پرۆسەكانیان لەو واڵتەدا كەم دەكەنەوە.
 ئامانج لە سزا نوێیە تاكالیەنەكانی ئەمریكا كە لەالیەن سەرۆك 160ب��اراك ئۆباماوە ئیمزای لەسەر ك��را ،كەمكردنەوەی هاوردەكانی
سووتەمەنی ئەو واڵتەیە كە  30-%40پێداویستییەكانی بەنزین
پێكدەهێنێت.
 لەیەكەم دانپێدانانی ئێراندا لەوەی كە سزاكان زیانی پێدەگەیەنن،عەلی ئەكبەر ساڵحی سەرۆكی دەزگای وزەی ئۆتۆمیی ئێران ئاماژەی
بەوە دا كە ئەو سزایانە پێشكەوتنی بەرنامە ئەتۆمییەكان دوادەخەن.
 تۆتالی فەڕەنسا چووەپاڵ بریتش پترۆڵیۆم و ڕیالیەنس-یهیندی و پێترۆناس-ی مالیزی و لۆك ئۆیلچ-ی ڕوسی و ئەوانی دیكە
كە فرۆشتی بەنزینیان بە ئێران ڕاگرت.
 دارخۆڤین :ئێنی ئیتاڵی بەگەڕخستنی كێلگە نەوتییەكان ڕادەستیهاوبەشانی دەكات لەنێوخۆی ئەو واڵتەدا.
بوشەهر :ساڵحی دەڵێت ،سزاكان كاریگەرییان بۆ سەر ئەو وێستگە
ئەتۆمییە نییە كە لە قۆناغی تەواوبووندایە.
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جەنوب پارس :ڕێپسۆل-ی ئیسپانی لە ڕێكەوتنی پەرەپێدانی
بەشێك لە كێلگە غازییەكان دەكشێتەوە.
دوبەی :دەسەاڵدارانی ئیمارات كە لەالیەن واڵتانی خۆرئاواوە
فشاری لەسەرە ،كار بۆ بلۆككردنی حساباتی  40كۆمپانیای ئێرانی
دەكات كە لەالیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە ناویان لە لیستی ڕەشدا
نووسراوە.
یەكێتیی ئەوروپی :بەبیانووی سەالمەتی ،سێ یەكی هێڵی ئاسمانی
ئێران ڕێگەیان لێدەگیرێت بەرەو واڵتانی یەكێتیی ئەوروپا گەشتەكانیان
بەڕێبخەن.
 هەندێك لە ڕاپۆرتەكان ئاماژە بەوە دەكەن كە ئابڵۆقەی ئەمریكالەسەر هاوردەكرنی پارچە و كەلوپەلی فڕۆكە ئێرانییەكان ،خەریكە
كاریگەری لەسەر پرۆسەكانی چاككردنەوەی كۆمپانیا فڕۆكەوانییە
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ئێرانییەكان دروست دەكات.
 سەرلەنوێ هەناردەكردنەوەی كەلوپەل و شتومەكی (هاوردەكراولە واڵتانی جیهانەوە) لە دوبەیەوە بۆ ئێران ،بە ڕێژەی  4,8%بۆ 5,8
ملیار دۆالر لە ساڵی 2009دا ڕوو لە بەرزبوونەوە دەكات.
چین :هۆشداری دەداتە ئەو واڵتانەی كە بەشێوەیەكی تاكالیەنە
و لە دەرەوەی بڕیاری سزاكانی نەتەوە یەكگرتووەكاندا ،كە لە مانگی
حوزەیراندا دەرچوو ،ڕێوشوێنی تر دژ بە ئێران دەگرنەبەر.
 قەبارەی بازرگانی دووقۆڵی لە ساڵی ( )2009گەیشتە 36,5ملیار دۆالر .ئێران  11%پێداویستی وزەی چین فەراهەم دەكات.
 بی پی :فەراهەمكردنی خزمەتگوزاری پێدانی سووتەمەنی بەكۆمپانیای هێڵی ئاسمانی ئێران ،ڕادەگرێت.

ئێران یادەوەریی دە ڕۆژی «فەجر» دەكاتەوە
()4
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 لە یادەوەریی شۆڕشی ئیسالمی ساڵی 1979دا ،ئێران گەورەترین 162كۆبوونەوەی گرووپە ڕادیكاڵەكان ساز دەكات ،هەر لە حزبواڵوە تا
ڕێی ڕووناك-شاینیگ پاس –ی پیرۆ ،ئەمەش بۆ یەكخستنی ستراتیژیی
جەنگانە دژ بە «ئیمپریالیزمی ئەمریكا» هەروەها پێشبینی «ڕاگەیاندنێكی
گرنگ» سەبارەت بە بارودۆخی ئەتۆمی ئێران دەكرێت.
 1978ب��ەرزب��وون��ەوەی ه��ەاڵوس��ان و ب�ڵاوب��وون��ەوەی بێكاری
بوونەهۆی پشتگیرییەكی بەرفراوان بۆ ئەو گرووپە لیبراڵ و ماركسی
و ئیسالمییە ڕادیكااڵنەی حوكمی حەمە ڕەزا شا پەراوێزی خستبوون.
لە دامركاندنەوەی توندوتیژی خۆپیشاندانەكاندا سەدان كەس كوژران.
 2ی كانوونی یەكەم :پتر لە دوو ملیۆن كەس كۆبووەوە و داوایگەڕانەوەی پێشەوای ئایینی «ئایەتواڵ ڕوحاڵ خومەینی»یان دەكرد ،كە
ئەو كات بۆ پاریس دوورخرابووەوە.
16 -ی كانوونی دووەم  :1979شا بۆ دەرەوە ئێران هەڵدێت.

1ی شوبات :خومەینی لە تاراوگە دەگەڕێتەوە.
5ی شوبات :خومەینی حكومەتێكی كێبڕكار دادەمەزرێنێت بە
بەشداری كەسایەتی لیبراڵ مەهدی بازرگان وەك سەرەك وەزیران.
9ی شوبات :كوشتاری نێوان هێزەكانی سەر بە خومەینی و دژ
بە خومەینی.
11ی شوبات :ڕۆژی سەركەوتن ،حكومەتەكەی شا دەڕووخێت.

ژمارەی دانیشتووانی ئێران:
		
تێكرای تەمەن:
			
بێكاری:

 69,5ملیۆن
 24,8ساڵ
10,2%

كەنداوی فارس :كەشتی فڕۆكە هەڵگری ئەمریكایی ستێنیس دێتە
پاڵ هەدوو فڕۆكە هەڵگری ئەمریكایی ئایزنهاوەر بۆكسەر تاوەكو
بیستوچوار سەعات توانای هێرشی ئاسمانی هەبێت.
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ئابووری:
 610,4بلیۆن دۆالر
تێكڕای بەرهەمی نیشتمانی:
پەرەسەندن( 2,4% :كەمتر لە نیوەی تێكرای خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست)
( 12,1یەكێكە لە ڕادە بەرزەكانی
هەاڵوسان:
جیهان)
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ئەو سێنتریفیوجانەی
بۆ پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران گرنگن
()5
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 ئێران بڕیاری لەوە داوە تا كۆتایی ( )2009زنجیرەیەكی 3هەزاری سێنتریفیۆنج دابمەزرێنێت و دەست بكات بە «پێوەرێكی
پیشەسازی» لە پیتاندنی یۆرانیۆمدا.
 پێكبەستنی سێنتریفیۆن :هاوكێشەی گرنگ لەكاتی خوالنەوەیزۆر خێرادا لە دەستنەكردنی دەستكێشی قوماش دەبێتە هۆی مانەوەی
شوێنی ئارەق بەسەر ڕۆتەرەكەوە دەهێڵێتەوە و لەوانەیە ببێتە هۆی
لەرینەوەی و بتەقێتەوە.
 م��اددە بەكارهێنراوەكان )UF6( :كە ئاستێكی زۆر ماددەپیسكەرەكانی تێدایە ،دەشێت زیان بە سینتریفیوجەكان بگەیەنێت ،ئەو
()UF6ەی كە لە ئۆكسیدی یۆرانیۆم دروست دەبێت «كێكی زەرد».
 هێزی ئامێر :پێویستە سینتریفیۆجەكان بە نەرمی بخولێنەوەبێ ئەوەی لە بەردەوامبووندا زۆر گەرم ببن ،زانا ئێرانییەكان دەڵێن

كە تەقینەوەی ( )50سێنتریفیۆجەكەی مانگی نیسانی ڕابوردوو بەهۆی
كێشەی هێزی كارەباوە بوو كە دەبوایە دەستكاری بكرایە.
 وێرانكردن :سەرچاوە هەواڵگیرییەكانی ویالیەتە یەكگرتووەكانوای دەردەخەن ،كە كوشتنی زانای ئێرانی «ئەردەشێر حسەین پوور»
لەسەر دەستی مۆسادی ئیسرائیلدا بووە.
 بەخستنەكاری بێ وەستانی  3000سێنتریفیۆج دەشێت ئێرانبتوانێت هێندە یۆرانیۆمی پیتێنراو بەرهەم بهێنێت كە لە ماوەی
ساڵێكدا بۆمبێكی لێ دروست بكات.
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پەڕینەوەی كەشتییە ئێرانییەكان لە نۆكەندی سوێسەوە
بەرەو دەریای ناوەڕاست
()6
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بۆ یەكەمجار لەدوای شۆڕشی ئیسالمی لە ساڵی  ،1979دوو كەشتی
 166ئێرانی لە ڕێی نۆكەندی سوێسەوە بەرەو دەریای سپی ناوەڕاست
دەپ��ەڕن��ەوە .ئەو هەنگاوە لەالیەن ئیسرائیلەوە لە گێچەڵپێكردن
وەسفكرا .دوو كەشتییەكەی ئێران بە كەنارەكاندا ڕووە و بەندەری
الزقیە بەڕێكەوتن تاوەكو لەگەڵ هێزە دەریاییەكانی سوریادا مانۆڕی
هاوبەش ئەنجام بدەن.
ئەلڤاند :كێش  1,540تەن درێژی  94,5مەتر ،كەشتییەكە لە
ساڵی 1968دا لەالیەن بەریتانیاوە دروستكراوە ،هەڵگری موشەكی (C-
)802ی دژە كەشتی و بۆردی تۆپی عەیار  22و  35ملمە ،تیم135 :
كەس.
كەشتی پشتیوانكاری «خ��ەرەج»ی  33هەزار تەن ،كە هەڵگری
سووتەمەنییە و تیمەكەی لە  250كەس پێكهاتووە و النیكەم سێ
فڕۆكەی هێلیكۆپتەری هەڵگرتووە و لەو گەشتەدا هاوڕێیەتی ئەلڤاند
دەكات.

كانە ئەتۆمییەكانی بوشەهر
()7
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روسیا ڕایگەیاند لەبەر چەند هۆكارێكی تەكنیكی كانە ئەتۆمییەكانی
بوشەهری باشووری ئێران لە كۆتایی ئەمساڵ وەك بڕیاری لەسەر
درابوو ،ناكەوێتەگەڕ.
بوشەهر :دوو كانی ئەتۆمی لەڕێی ئ��اوی بەفشارەوە سارد 167
دەكرێنەوە.
تێچوو :یەك ملیار دۆالر
 :1974كۆمپانیای «سیمنز» ئەڵمانی دەست بە دامەزراندنی
وێستگەی بوشەهر دەكات.
 :1995-1979دوای هەاڵیسانی شۆڕشی ئیسالمی ئێران و جەنگی
ئێران -عێراق  1988-1980كاركردن لە وێستگەكەدا ڕادەوەستێت.
 :1995ڕوسیا ڕەزامەندی لەسەر بنیاتنانی وێستگەكە دەردەبڕێت.
 :2007ڕوسیا و ئێران بەشێوەیەكی تەواوەتی دەگەنە ڕێككەوتنێكی
هاوبەش بۆ تەواوكردنی وێستگەی بوشەهر.
16ی تشرینی دووەم :دوای ئاگاداركردنەوەكانی ڕوسیا و ئەمریكا
لە نەمان و تەواوبونی كات سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمییەكانی ئێران،
كردنەوەی وێستگەكە سەر لەنوێ دوادەكەوێت.
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هەشتەم :عێراق
ئاوارە عێراقییەكان
()1
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نەتەوە یەكگرتووەكان دەڵێت :هەاڵتنی  3,4ملیۆن عێراقی بۆ
واڵتانی دەوروب��ەر ،لەتاو ڕووداوەكانی توندوتیژی ،بە گەورەترین
جموجۆڵی دانیشتووان دادەنرێت لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا لە دوای
ئاوارەبوونی فەڵەستینییەكان ئەو كاتەی كە لە ساڵی  1948واڵتی
ئیسترائیل دروست بوو .ژمارەی پەنابەران مانگانە  400هەزار كەسی
دیكەی دێتەسەر.

ریزبەندی قەتڵوعامەكان لە عێراق
()2
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-16ی كانوونی دووەم :كوژرانی  142كەس لە ناوچەكانی عێراق،
لەنێویاندا  70لە زانكۆی بەغدا.
 22ی كانوونی دووەم :كوژرانی  138كەس 88 ،لە بەغدا. 3ی شوبات :كوژرانی  167كەس ،لە نێویاندا  137لە تەقینەوەیئۆتۆمبێلێك لە بازاڕێكی بەغدا.
 6ی ئادار 194 :كەس بوونە قوربانی ،لەنێویاندا  90شیعەیشاری حللە بوون.
169
 27ی ئادار :كوژرانی  198كەس  .چەند ئۆتۆمبێلێكی بۆمڕێژكراولە تەلەعفەر  152كەس دەكەنە قوربانی.
 29ی ئادار 179 :كەس كوژران ،لەنێویاندا  104كەس لە خاڵسو بەغدا.
 18ی نیسان :كوژرانی زیاتر لە  200كەس بەهۆی چەندینئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژكراو لە بەغدا.
-19ی حوزەیران :كوژرانی  78كەس لە نزیك مزگەوتێك لە
بەغدا.
-16ی تەممووز 85 :كەس بوونە قوربانی تەقینەوەی چەند
ئۆتۆمبێلێكی بارهەڵكر لە كەركووك.
14ی ئاب :بەالیەنی كەمەوە  200كەس كوژران و 200ی دیكەش
زامداربوون لە هێرشێك بۆ سەر كوردە ئێزدییەكان لە نزیك موسڵ.

جەنگی ئەمریكا لە عێراق
()3
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كوشكی سپی ڕاپۆرتێك دەربارەی پێشهاتە سیاسی و ئەمنییەكانی
170
عێراق لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردوودا باڵودەكاتەوە (.)2009
2003
20ی ئادار :شەری عێراق دەستیپێكرد.
9ی نیسان :سوپای ئەمریكا عێراقی كۆنترۆڵكرد.
1ی مایس :ڕاگەیاندنی كۆتایی جەنگ.
13ی دیسەمبەر :دەستگیركردنی سەدام حسێن.
2004
8ی ئادار :دەستووری كاتیی ئیمزاكرا.
8ی نیسان :یەكەمین بیانی ڕفێندرا.
28ی حوزەیران :دەسەاڵت گوازرایەوە بۆ حكومەتی كاتیی عێراق.

2005
كانوونی دووەم :دوای شكستخواردن لە دۆزینەوەی چەكەكان،
گەڕان بەدوای چەكی كۆكژ ڕاگیرا.
15ی تەشرینی یەكەم :لە ڕیفاندۆمێكدا 78%ی عێراقییەكان
دەستووریان پەسەندكرد.
19ی تەشرینی یەكەم :دەستپێكردنی دادكاییكردنی سەدام بەتاوانی
دژەمرۆیی.
15ی كانوونی یەكەم :سەركەوتنی شیعە لە هەڵبژاردنی پەرلەمانیدا.
2006
22ی شوبات :منارەی مەزارگەی سامەڕا تەقێنرایەوە.
5ی تشرینی دووەم :فەرمانی لەسێدارەدانی سەدام دەرچوو.
31ی كانوونی یەكەم :سەدام لەسێدارە درا.

كوژراوانی ئەمریكا3742 :
بریندارەكان27776 :
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2007
كانوونی یەكەم :ژمارەی كوژراوانی ئەمریكا لە  3000سەرباز
تێپەڕی.
تێچووی جەنگ 450:ملیار دۆالر بەگوێرەی سەنتەری توێژینەوەكانی
كۆنگرێس.
دارايی ساڵی  168,8 :2007ملیار دۆالر كە بە ڕێژەی  40%لە
ساڵی پێشوو زیاترە.
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كوژراوانی مەدەنی عێراقی
 70,000نزمترین خەماڵندن
 130,000بەرزترین خەماڵندن
ساڵی ڕاب���ردوو توێژینەوەیەكی جێ مشتومڕ وت��ی بەهۆی
ڕووداوەكانی جەنگەوە  655هەزار عێراقی كوژراون.
زریپۆشەكانی دژەمین 50 :دانە لەكاركردندان لە عێراق.
18ی تەموز :پێنتاگۆن  1,2ملیار دۆالری تەرخانكرد بەمەبەستی
زیادكردنی بەرهەمهێنانی و ناردنی بۆ عێراق.
بەپێی پالنەكە 500 ،دانە بۆ عێراق تەرخان دەكرێت.
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عێراق نوقمی گەندەڵی دارایی بووە
()4

پەنابەرە عێراقییەكان
()5
 بەپێی ڕاپۆرتی كۆمیسیاری بااڵی پەنابەرانی  UNتاكو نیسانی ،2005نزیكەی ( )4ملیۆن عێراقی ئ��اوارەی واڵتانی جیهان بوون،
ڕێژەیەكی زۆریان بەر لە جەنگی عێراق ئەوانی دیكەش پاش جەنگ
ئاوارە بوون.
 پەنابەران و داواكارانی مافی پەنابەری دەگرێتەخۆ بۆ ئەوعێراقییانەی پێویستیان بە پارێزگاری نێودەوڵەتییە.

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

بۆ دووەم ساڵ لەسەر یەك عێراق لە سەرەوەی ڕیزبەندی واڵتە
گەندەڵییەكانی جیهان دیاریكراوە .ئەمەش بەپێی ڕاپۆرتی سااڵنەی
دام��ەزراوەی شەفافییەتی نێودەوڵەتی كە  180واڵتی جیهان لەخۆ
دەگرێت و عێراق پلەی 178ی ڕیزبەندییەكەی داگیركردووە.
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 لە عێراقدا  1,9 43%ملیۆن ئاوارە لە ناوخۆی عێراق. سوریا و ئەردەن44% : واڵتانی دیكەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست9% : ناوچەكانی دیكەی جیهان0,5% : (ئەمریكا  ،6000كەنەدا  ،4000فەڕەنسا  ،1300نیوزلەندا ،واڵتانی دیكە). ئەوروپا4 :ناوەندە سەرەكییەكان
ئەڵمانیا52,900 :
بەریتانیا22,300 :
هۆڵەندا21,800 :
سوید21,100 :
ئوسترالیا11,100 :
10,700
دانیمارك:
نەرویژ8,500 :
لە ناوچەكە
سوریا1,200,000 :
توركیا10,000 :
ئێران54,000 :
لوبنان40,000 :
میسر100,000 :
ئەردەن750,000 :
واڵتانی كەنداو200,000 :

قوربانیانی عێراق بەهۆی جەنگەوە
()6
 لە ساڵی  2004تا  2008نزیكەی ( )85000هاواڵتی عێراقیكوژراون
 نزیكەی  150000بریندار -85694كوژراو
 تا ئێستا  34000تەرم دۆزراونەتەوە  15000نەناسراو 19000 -ناسراو

ئەو سەربازە ئەمریكییانەی لە عێراق كوژراون:
 (كوژرانی زیاتر لە  )3559سەربازی ئەمریكی لە (پرۆسەیئازادیی عێراقەوە).
2003
 ئازار65 : -تشرینی یەكەم82 :
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لەناو كوژراوەكاندا:
  263مامۆستای زانكۆ  21دادوەر  95پارێزەر 269 -ڕۆژنامەنووس

2004
 نیسان135 : تشرینی یەكەم137 :2005
 كانوونی دووەم107 : -ئەیلوول96 :
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2006
 ئەیلوول106 : -كانوونی یەكەم112 :
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2007
 -تا 29ی حوزەیران82 :

نۆیەم :قاعیدە
هێرشەكانی قاعیدە
()1
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7ی ئابی  :1998تەقاندنەوەی هەردوو باڵیۆزخانەی ئەمریكی لە
كینیا (وێنەكە)و تەنزانیا دەبیتەهۆی كوژرانی  200كەس و ئوسامە بن
الدن و ڕێكخراوی ئەلقاعیدە دێنێتە سەردێڕی هەواڵەكان لە جیهاندا.
12ی تشرینی یەكەمی  :2000هێرشكردنە سەر كەشتی تێكشكێنەری
ئەمریكی (یو ئێس ئێس كۆڵ) لە یەمەن ،دەبیتەهۆی كوژرانی 17
دەریاوان.
11ی ئەیلوولی  :2001هێرشەكانی سەر سەنتەری بازرگانی جیهانیی
لە نیویۆرك و پێنتاگۆن لە واشنتۆن و كەوتنەخوارەوەی فڕۆكەیەك لە
پێنسلڤانیا دەبنەهۆی كوژرانی 3000كەس.
11ی نیسانی :2002تەقینەوەیەك لە كنێستێك لە تونس دەبێتەهۆی
كوژرانی  19كەس كە زۆربەیان گەشتیاری ئەڵمانی بوون.
12تەشرینی یەكەم :چەندین تەقینەوە لەناو یانە شەوانییەكان لە
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بالی دەبنەهۆی كوژرانی  202كەس ،كە زۆربەیان گەشتیار بوون.
28ی تەشرینی دووەم :كوژرانی  16كەس ،كە لەناویاندا  3ئیسرائیلی
هەبوون لە هێرشیكی خۆكوژی بۆ سەر هۆتێلێك لە مومباسا ،كینیا كە
خاوەنەكەی ئیسرائیلی بوو.
12ی ئایاری  :2003چەندین خۆكوژ  35بیانی لە كۆمەڵگایەكی
نیشتەجێبوون لە ڕیاز ،سعودیە دەكوژن.
16ی ئایار :كوژرانی  45كەس لە چەندی هێرشی خۆكوژیی لە
كازابالنكا ،مەغریب.
5ی ئاب :ئوتۆمبێلێكی مینڕێژكراو لە دەرەوەی هۆتێلی ماریوت لە
جاكارتا دەتەقێتەوە و دەبێتەهۆی كوژرانی  12كەس.
8ی تەشرینی دووەم :هێرشێكی خۆكوژیی بۆ سەر كۆمەلگای
نیشتەجێبوون لە ڕیاز  17قوربانی لێدەكەوێتەوە.
178
15ی كانوونی یەكەم :لە ئەنجامی دوو هێرشی خۆكوژیی بۆ سەر
چەندیین كڵێسە لە ئەستەنبوڵدا  23،كەس دەكوژرێن.
20ی كانوونی یەكەم :دوو هێرش بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی
بەریتانیا لە ئەستەنبوڵ دەبیتەهۆی كوژرانی  27كەس.
11ی ئ��اداری  :2004چەندین تەقینەوە لە شەمەندەفەرەكانی
مەدرید دەبیتەهۆی كوژرانی  191كەس و برینداربوونی  1800كەسی
دیكە.
17ی ئایار :كوژرانی سەرۆكی حوكمڕانی ئینتیقالی لە هێرشێكی
خۆكوژیی لە بەغدا كە لەالیەن ئەبو موسعەب زەرقاوی ،كە دادەنرا بە
سەركردەی قاعیدە لە عێراقدا ،داڕێژرابوو.
29ی ئایار :چەندین هێرش بۆ سەر دامەزراوەكانی نەوت لە
سعودیە دەبنەهۆی كوژرانی  27كەس.
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7ی تەشرینی یەكەم :چەندین هێرش بۆ سەر  3هۆتێلی گەشتیاری
میسری دەبنەهۆی كوژرانی  34كەس.
7ی تەممووزی  :2005كوژرانی  52كەس و برینداربوونی 700
كەسی دیكە لە چەندین هێرشی خۆكوژیی بۆ سەر شەمەندەفەر و
پاسەكانی لەندەن.
23ی تەممووز 3 :تەقینەوە لە شەرم ئەلشێخ دەبنەهۆی كوژرانی
 88كەس.
1ی تەشرینی یەكەم 3 :هێرشی خۆكوژیی لە بالی دەبنەهۆی
كوژرانی  23كەس.
9ی تشرینی دووەم :بەهۆی چەندین هێرشی خۆكوژیی بۆ سەر
هۆتێلەكانی عەممان لە ئەردەن 60 ،كەس گیان لەدەست دەدەن.
11ی نیسانی  :2007دوو تەقینەوە لە پایتەختی جەزائیر كە
179
لەالیەن (قاعیدە) لە مەغریبـی عەرەبی تەبەنیكران ،دەبنەهۆی كوژرانی
 23كەس.

قاعیدە لەدوای ئوسامە بن الدن
()2
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180
بە مردنی ئوسامەبن الدن :قاعیدە گورزێكی دەروونی بەهێزی
بەركەوتووە ،ئەمە لەكاتێكدا كە خەڵكانێكی تر هاتوونەتە پێشەوە بۆ
سەركردایەتیكردنی ئەو ڕێكخراوە تیرۆریستییە ،بەاڵم ڕوون نییە كە
ئایا ڕێڕەوی ئەم ڕێكخراوە لەدوای لەدەستدانی دامەزرێنەر و ڕابەرە
ڕۆحییەكەی چۆن دەبێت.
ئەیمەن زەواهیری :دەستە ڕاستی ئوسامە بن الدن .پزیشكێكی
چاوی میسری و دامەزرێنەری بزووتنەوەی (جیهادی ئیسالمی)ی
میسرییە كە تائێستا كاری ڕاگیراوە .زۆر ڕێی تێدەچێت شوێنی بن
الدن بگرێتەوە بۆ سەركردایەتیكردنی قاعیدە لە ماوەیەكی كورتدا،
بەاڵم لەالی توندڕەوەكان وا تەماشا دەكریت كە كەسایەتییەكەی
هۆكاری دووبەرەكییە .بە ڕۆڵی لە ئەنجامدانی تەقاندنەوەی هەردوو
باڵیۆزخانەی ئەمریكا لە كینیا و تەنزانیا لە ساڵی  1998تۆمەتبار كراوە.
عەدنان ئەلشكوری جومعە :سەركردەی ئۆپراسیۆنەكانی دەرەوەیە،
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خەڵكی دەوڵەتی گۆیانایە لە باكووری خۆرهەاڵتی ئەمریكای باشوور و
بەڕەچەڵەك سعودیە و بۆ ماوەی ( )15ساڵ لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكادا ژیاوە ،بە پالندانان بۆ ئەنجامدانی هێرشەكانی سەر تۆڕی
میترۆی تونێلەكانی نیویۆرك لە ساڵی 2009دا تۆمەتبار كراوە.
جەاللەدین حەقانی :سەركردەیەكی سەربازی بزووتنەوەی تاڵیبانە
لە ئەفغانستان و پاكستان سەركردایەتی چەند ڕووبەڕووبوونەوەیەكی
بوێرانەی لە دژی هێزەكانی سۆڤێت لە ئەفغانستان كردووە.
ئەبو یەحیای لیبیی :فەرماندەیەكی مەیدانیی ڕێكخراوی قاعیدەیە.
ئەم كەسە كاریزمییە لیبیاییە خاوەنی كەسایەتییەكی میللییە و لە زۆرێك
لە ڤیدیۆ میدیاییەكاندا خۆی نیشانداوە لە ساڵی  2005لە زیندانی باگرام
لە ئەفغانستان هەاڵتووە.
نامەركەزییەت :جێبەجێكردنی بنەمای نامەركەزی بەسەر لقە
181
هەرێمایەتییەكاندا ئایدۆلۆجیایەكی نێونەتەوەیی باڵوكردەوە و لە
گرنگی سەركردایەتی مەركەزی كەمكردەوە ،بەاڵم لە هەندێجاردا بووە
هۆی لەدەستدانی پاڵپشتی ناوخۆیی.

دەیەم :ئیخوان موسلمین
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 :1938بۆ مەبەستی گەڕاندنەوەی كۆمەڵگە بەرەو ڕەگوڕیشەی ئیسالم و
ئەحكامە شەرعییەكان ،حەسەن ئەلبەنا «ئەلئیخوان ئەلموسلیمین»ی دامەزراند.
كۆتایی چلەكان :باڵی نیمچە سەربازی كۆمەڵەكە -نیزامی تایبەت
دەچێتە پاڵ ئەو شەڕەی كە دژ بە حكومی بەریتانیا بەرپاكرا و لەو نێوەندەدا
هەڵمەتەكانی تەقینەوە و تیرۆركردنەكانی دەستپێكرد.
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 :1948بەهۆی ئەو هێرشانەی كە دژ بە بەرژەوەندییەكانی بەریتانیا و
جولەكە لەو واڵتەدا ئەنجامی دا ،حكومەت ئەو كۆمەڵەیە هەڵدەوەشێنێتەوە،
تیرۆركردنی مەحمود ئەلنەقراشی بەدەستی یەكێك لە ئەندامەكانی ئیخوان.
 :1953كۆمەڵەكە پاڵپشتی ئەو كودەتا سەربازییە دەكات ،كە بزووتنەوەی
ئەفسەرە ئازادیخوازەكان لە سوپای میسری بە سەرۆكایەتی جەمال عەبدولناسر
ئەنجامی دەدات و كۆتایی بە حكومی كۆلۆنیالی دێنێت ،بەاڵم هەرزوو
پەیوەندییەكانی نێوان كۆمەڵەكە و حكومەتە نوێیەكە بەرە و خراپ دەڕوات.
 :1954ئیخوان بە ئەنجامدانی هەوڵە شكستخواردووەكەی تیرۆركردنی
س��ەرۆك جەمال عەبدولناسر تۆمەتبار دەكرێت ،دەس��ەاڵت��داران كار بۆ
زیندانیكردنی هەزاران ئەندامی ئەو كۆمەڵەیە دەكەن.
 :1966لە سەردەمی عەبدولناسردا حكومەت بڕیاری لە سێدارەدان بەسەر
سید قوتب دا جێبەجێ دەكات ،كە مەرجەعی ئیخوانەكان و خاوەنی چەندین
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كتێبە كە هەندێكیان ئەحكامەكان و ئەوانەی كاری تتێدەكەن و ئەوانەیشی
كە بەشداری لە دانانی سیستمەكەدا دەكەن بە كافر لەقەڵەم دەدەن ،لەگەڵ
تەكفیركردنیكۆمەڵگە.
حەفتاكان :كۆمەڵەی ئیخوان ،توندڕەوی وەال دەخات.
هەشتاكان :وێڕای ئەوەی دەسەاڵتداران هەوڵی سەركوتكردنی دەدەن،
هەوڵدەدات بگەڕێتەوە بۆ كاری سیاسی و لەڕێی كاندیدی سەربەخۆوە
بەشداری لە هەڵبژاردنەكان دەكات.
 :2005ئیخوان  20%كورسییەكانی پەرلەمان دەستەبەر دەكات ،حكومەت
بۆ ڕێگرتن لە بەرفراوانبوونی ئەو كۆمەڵەیە ،گۆڕانكاری لە دەستووردا دەكات.
 :2009بە هەڵبژاردنی محەمەد بەدیع بە ڕابەری كۆمەڵەكە ،گورزێك لە
نەوەی نوێی ئیخوان دەدرێت كە داوای گۆڕانی دەكرد.
 :2010دوای ئەو ساختەكارییە بەرفراوانەی لە خولی یەكەمدا كراو هیچ
183
كورسییەكیان دەستەبەر نەكرد ،كۆمەڵەی ئیخوان بایكۆتی خولی دووەمی
هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان دەكات.
30ی كانوونی دووەم :سەعد ئەلكەتاتنی ،ئەندامی مەكتەبی ئیرشادی
ئیخوان ڕایدەگەیەنێت كە بزووتنەوەكەیان مەسەلەی ناڕەزایی میللی لە دژی
سەرۆك حوسنی موبارەك تاوتوێ دەكات.
وێڕای ئەوەی دروشمی كۆمەڵە «ئیسالم چارەسەرە» بەرزكردووەتەوە،
هەندێك الیەن لەنێو كۆمەڵەكەدا پێداگری لە بەشداریكردن دەكەن لە سیستمی
دیموكراتی بۆ ئەنجامدانی چاكسازی لەو واڵتە كەشوهەوایەكی ئازادی بۆ
كۆمەڵەكەیان دەڕەخسێنێت و بوارێكی باش بۆ چاالكییەكانیان فەراهەم دەكات.
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یانزەیەم :گەندەڵی
دەوڵەتانی عەرەبی و توركیا و ئێران لە ڕاپۆرتی «گەندەڵی»دا
184
()1
راپۆرتی سااڵنەی «نیشاندەری دركپێكردنی گەندەڵی» بۆ ساڵی
 ،2008لە لیستێكدا كە  180واڵت لەخۆ دەگرێت و لەالیەن دامەزراوەی
شەفافییەتی نێودەوڵەتی دەرچوو ،ئاماژەی بەوە داوە لەسەر ئاستی
عەرەبییدا قەتەر لە پلەی یەكەم دێت كە كەمترین ڕێژەی گەندەڵی
تێدا دەكرێت.

ئەو واڵتانەی كەمترین گەندەڵییان تێدا هەیە
()2
نیشاندەری دركپێكردنی گەندەڵی كە لەالیەن دام���ەزراوەی
شەفافییەتی نێودەوڵەتییەوە ئامادەكراوە ،بۆ ساڵی  2008هەر یەك لە
واڵتانی دانیمارك و نیوزلەندا و سویدی لە پلەی یەكەم لەسەر ئاستی
واڵتانی جیهان دانا لەڕووی هەبوونی كەمترین ئاستی گەندەڵی
185
كەمترین گەندەڵی
6.5
 28قەتەر
 25ئیمارات 5.9
 41عومان 5.5
 42بەحرین 5.4
 47ئەردەن 5.1
 58توركیا 4.6
4.4
 62تونس
 65كوەیت 4.3
 80مەغریب  /سعودیە 3.5
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 10خاڵەكانی نیشاندەری دركپێكردنی گەندەڵی.

زۆرترین گەندەڵی
 92جەزایر 3.2
3.0
 102لوبنان
2.8
 115میسر
2.6
 126لیبیا
2.3
 141ئێران
2.1
 147سوریا
1.3
 178عێراق
 180سۆماڵ 1.0
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 10خاڵی نیشاندەری دركپێكردنی گەندەڵی
()3
9.3

9.2
9.0
8.9
8.7
8.3
8.1
7.9
7.7
7.3

7.1
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كەمترین گەندەڵی
 1دانیمارك
 2نیوزلەندا
 3سوید
 4سەنگافورا
 5فنلەندا
 6سویسرا
 7ئایسلەندا
 8هۆڵندا
 9ئوسسترالیا
 10كەنەدا
 11لۆكسمبۆرگ
		
 12نەمسا
 13هۆنگ كۆنگ
		
 14ئەڵمانیا
 15نەرویج
		
 16ئێرلەندا
17بەریتانیا
		
 18بلجیكا
 19ژاپۆن
 20ئەمریكا
 21سانت لوسیا
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 22باربادۆس
 23چیلی
 24فەڕەنسا
 25ئۆرگوای
 26سلۆڤینیا
 27ئەستۆنیا
 28قەتەر
 29سانت ڤنسنت
 30ئیسپانیا
 31قوبرس
 32پورتوگال
 33دۆمینیكا
ئیسرائیل
		
 35ئیمارات
		
 36بۆتسوانا
 37ماڵتا
 38پۆرتۆریكۆ
		
 39تایوان
 40كۆریای باشوور

7.0
6.9

6.7
6.6
6.5

6.4
6.1
6.0
5.9
5.8

5.7
5.6

دوانزەیەم :چەك فرۆشی لە جیهاندا
فرۆشتن بە ملیار دۆالر ()2005
)40( 182,5
ئەمریكا:
)10( 34,2
بەریتانیا:
)6( 19,9
فەڕەنسا:
)3( 10,9
ئیتاڵیا:
)6( 6,2
ژاپۆن:
)7( 6,0
ئەڵمانیا:
)9( 5,4
روسیا:
)4( 3,7
ئیسرائیل:
)3( 3,0
هندستان:
)1( 2,1
سوید:
)2( 1,6
ئیسپانیا:
چین نەخراوەتە سەر لیستەكە لەبەر نەبوونی زانیاری

سیانزەیەم :بودجەی واڵتان
 ئەردەنژمارەی دانیشتووان لە  6,198,677 :2008كەس
بودجەی ساڵی  7,6 :2010ملیار دۆالر
 مۆریتانیاژمارەی دانیشتووان 3,069,000 :كەس
بودجەی ساڵی  :2010نزیكەی  958,459,226دۆالر (كەمتر لە
یەك ملیار دۆالر).

 فەنزویالژمارەی دانیشتووان24,287,670 :
بودجەی لە ساڵی  72 :2010ملیار دۆالر
 توركیاژمارەی دانیشتووان 71,959,469 :كەس
بودجەی ساڵی  192 :2010ملیار دۆالر
 لیبیاژمارەی دانیشتووان 5,657,692 :كەس
بودجەی ساڵی  46 :2010ملیار دۆالر
 سوپای لوبنان 70هەزار سەرباز
لەنێویاندا یەدەگەكانیش هەن
هێزی ئاسمانی1100 :
هێزی دەریایی1000 :
 310دەبابە
لە ناویاندا دەبابەی سۆڤیەتی  T54و T57
 1257زرێپۆش
 541تۆپ
 23هێلیكۆپتەر
 32بەلەمی ئێشگرتن لە ڕۆخی دەریا ،هیچ كەشتییەكی بۆ شەڕ
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نییە.
كۆی پەنابەران400582 :
ژمارەی چادرەكان210952 :

چواردەیەم :هێزەكانی سەر بە ویالیەتە یەكگرتووەكان
و هاوپەیمانی ناتۆ لە ئەفغانستان
()1
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بەریتانیا  500سەربازی زیادەی تر دەنێرێتە پاڵ هێزەكانی لە
ئەفغانستان ،بەو شێوەیەش ژمارەی سەربازەكانی هێزە هاوپەیمانەكانی
كە لە  42واڵت پێكدێن ،دەبێتە زیاتر لە  103000سەرباز .ئەو ڕاگەیاندنە
لەكاتێكدایە كە باراك ئۆبامای سەرۆكی ئەمریكا داواكەی جەنەراڵ ستانلی
مكریستاڵ-ی فەرماندەی هێزەكانی هاپەیمانی ئەتڵەسی سەبارەت بە
ناردنی  60,000سەربازی دیكە ،هەڵدەسەنگێنێت.
9.550
بەریتانیا:
4.245
ئەڵمانیا:
3.070
فەڕەنسا:
2.830
كەنەدا:
2.795
ئیتاڵیا:
2.160
هۆڵندا:

191

پریسترۆیكای بەهاری عەرەبی

2.025
پۆڵندا:
1.200
نەمسا:
1.000
ئیسپانیا:
990
رۆمانیا:
820
توركیا:
750
دانیمارك:
600
نەرویج:
510
بەلجیكا:
ویالیەتە یەكگرتووەكان ئەمریكا67.000 :
 هێز پێدراوەكان 1.300 :كەسی ناسەربازی كە زۆربەیان لەكارمەندانی پزیشك و ئەندازیار و ئەفسەرانی هەواڵگری و پۆلیسی
سەربازی و پسیۆرانی بواری تەقینەوەكان پێكهاتوون لەچوارچێوەی
192
دەستەبەركردنی خۆشەویستی ئەفغانییەكان و پشتیوانی خەڵكی ئەو
واڵتەدا باڵوكراونەتەوە.
واڵتەكانی دیكە
460
بولگاریا:
430
سوید:
340
كۆماری چیك:
310
هەنگاریا:
295
كرواتیا:
250
ئەلبانیا:
250
لیتوانیا:
230
سلۆڤاكیا:
220
نیوزلەندا:
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التڤیا:
مەقدۆنیا:
فنلەندا:
یۆنان :
پرتوگال:
ئازربایجان:
سلۆڤینیا:
ئیمارات:
ئۆكرانیا:
لۆكسمبۆرگ:
ئایسلەندا:
سنگافورە:
ئێرلەندا:
ئەردەن:
نەمسا:
بۆسنە و هێرزۆگۆڤین:
گورجستان:

165
165
130
125
105
90
80
25
10
9
8
8
7
7
4
2
1

كوژراوەكان لە ئەفغانستان
()2
زیاتر لە دوو هەزار كوژراو لە هێزە بیانییەكان لەوەتەی ساڵی
.2001
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12
:2001
69
:2002
57
:2003
60
:2004
131
:2005
191
:2006
232
:2007
295
:2008
521
:2009
484
:2010
لە كانوونی دووەم تا ئاب ()2010

ژمارەی هێزەكانی ناتۆ لە ئەفغانستان  138000سەرباز ()2009
()3
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باراك ئۆباما سەرۆكی ئەمریكا بڕیاری دا  34هەزار سەربازی دیكە
ڕەوانەی ئەفغانستان بكات ،بەوەش ژمارەی هێزەكانی دەبێتە زیاتر
لە  100هەزار سەرباز لەو واڵتە .بە بۆچوونی چاودێران هەڵمەتی لە 195
ناوبردنی یاخیبووەكانی ئەفغانستان كە ژمارەیان ( 22بۆ  )40هەزار
كەس دەبێت ،پێویستی بە  600هەزار سەربازە.
هێزە نێودەوڵەتییەكان بۆ هاریكاریی ئەمنیی (ئیساف) و «پرۆسەی
ئازادیی هەمیشەیی».
ویالیەتە یەكگرتووەكان 101,000
 33,200سەرباز دەگرێتەوە ،كە پرۆسەی ئازادی هەمیشەیی بۆ
لەناوبردنی قاعیدە جێبەجێ دەكەن.
10.000
بەریتانیا:
4.365
ئەڵمانیا:
3.095
فەڕەنسا:
2.830
كەنەدا:
2.795
ئیتاڵیا:
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هۆڵەندا:
		
پۆڵەندە:
ئوسترالیا:
ئیسپانیا:
		
رۆمانیا:
		
توركیا:
		
دانیمارك:
		
بەلجیكا:
		
كۆماری چیك:
نەرویج:
		
بولگاریا:
		
سوید:
		
هەنگاریا:
		
نویزیلەندا:
		
كرواتیا:
		
ئەلبانیا:
		
لیتوانیا:
		
سلۆڤاكیا:
التڤیا		:
		
فنلەندا:
		
مەسەدۆنیا:
		
ئیستۆنیا:
		
یۆنان:
		
پرتوگال:

2.160
1.910
1.350
1.000
990
720
690
530
480
480
460
430
360
300
290
250
250
245
175
165
165
150
145
145

		
سلۆڤینیا:
		
ئازەربایجان:
		
ئیمارات:
بۆ سنە و هێرزەگۆڤین:
		
ئۆكراین:
		
سەنگافورە:
		
لوكسیمبۆرگ:
		
ئێرلەندا:
		
ئەردەن:
		
نەمسا:
		
ئایسلەندا:
		
گورجستان:

130
90
25
10
10
9
8
7
7
4
2
1
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سەرچاوە و پەراوێزەكان:
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عەرەبی:
 هدی الحسینی ،مالمح الصراع االیرانی -التركی علی سوریا والخلیج ،جریدە الشرق االوسط ،العد.2011/7/28 ،11930 ،
 خالفات فی المجلس االمن حول االسلحة ثوار لیبیا ،الفجر (نهایەالدكتاتوریات العربیة) ملحق یومي یصدر مع جریدە المدی ،العد ،2183
.2011/7/7
 خالفات فی المجلس االمن حول االسلحة ثوار لیبیا ،الفجر (نهایەالدكتاتوریات العربیە) ملحق یومی یصدر مع جریدة المدی ،العدد
.2011/7/7 ،2183
 مؤتمر باریس یقر بضرورە رحیل االسد و قرار ملزم من مجلس 198االمن تحت البند السابع.
 جریدە شرق االوسط ،العد.20121/7/7 ،12275 ، محللون یتوقعون تنحی صالح و انتقال السلطە فی الیمن قریبا،الفجر (نهایە الدكتاتوریات العربیە) ،العدد .2178
 ا ف ب ،فرنسا القت بلمظالت االسلحە للثوار فی لیبیا ،باریس،العدد .2176
  ،CNNاردوغان و اوباما یطالبان االسد بوقف اعمال العنف-انقرە ،الفجر ،العدد .2168
 ا ف ب ،بن علی ...من الرجل القوی فی تونس الی المالحقەقضائیا ،تونس ،الفجر ،العد 2167
 القاهرە و الوكاالت ،الشارع المصری یعود الی المیدان حتیتحقیق المطالب الثورە.
 -ترحیب امریكی ...و المجلس العسكری اللیبی بدیال للشرعیە و

دعوات دولی الی انتقال الدیموقراطی ،جریدە الحیات ،العدد (،)17480
.2011/2/12
 مالذی هیئه الكورد لمواجهە التغیرات الصراعات المرتقبە فیالعراق و المنطقە ،ایالف.
 جریدە شرق االوسط و ژمارەكانی: ژ 2011/7/11 ،93028 ژ 2011/7/11 ،93230 ژ2011/7/24 ،11926 ژ 2011/7/3 ،11905 ژ 2011/7/26 ،11928 ژ 2011/7/25 ،11927 ژ 2011/7/20 ،11192199
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ژمارەكانی ڕۆژنامەی شرق االوسط:
،11886 ،11884 ،11890 ،11894 ،11881 ،11888 ،11887
11911 ،11909 ،11904 ،11902 ،11191 ،1188
كوردی:
 ئالۆن بن مایەر ،ڕووخانی ڕژێمی سوریا شكانی هیاللی شیعیبەدوای خۆیدا دەهێنێت ،گۆڤاری گواڵن ،ژمارە (،2012/2/5 ،)870
 بەهاری عەرەبی و سندووقی هەڵبژاردن بە پەیژەی سەركەوتنیئیسالمی سیاسیی بوو بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت ،گۆڤاری گواڵن ،ژمارە
(.2012/7/9 ،)887
 فەرید ئەسەسەرد ،عێراق سەرهەڵدانەوەی فایلی بە فیدراڵیكردنیپارێزگاكان.
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 سعودیە لە بەهاری عەرەبیدا ،ئاسۆی نێودەوڵەتی. دوریان لە ئایندەی بەهاری عەرەبی و دیموكراسی یان میللگەراییئیستسبداد ،لە باڵوكراوەكانی كوردستانی نوێ.2011 ،
* توركیا دەوڵەتی میحوەر لە كێشەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
گواڵن ،ژمارە (.2012/5/14 ،)879
چەیم كۆفمان ،بەهاری عەرەبی بە گوڕ و تینتر دەبێت ،گواڵن،
ژمارە (.2012/5/28 ،)881
 عەلی ح��ەرب ،و .هەڵكەوت عەبدوڵاڵ ،شۆڕشەكانی نەرمەهێز ،ڕووەو هەڵوەشاندنەوەی دیكتاتۆری و فەندەمێنتالیزمەكان ،لە
باڵوكراوەكانی كوردستانی نوێ.2011 ،
 ڕژێمی ئەسەد مانۆڕی توندوتیژی زیاتر دەكات ،گۆڤاری گواڵن،ژمارە (.2012/3/19 ،)872
200
 ئەسما ئەلحوسێنی ،لە مێژووی خۆیدا ،میسر بە سەختترینڕۆژگاریدا تێپەڕ دەبێت ،گۆڤاری گواڵن ،ژمارە (.2012/6/25 ،)885
 مستەفا ئاكیۆل ،پەیوەندییەكانی نێوان توركیا و هەرێمی كوردستان،سیاسەتی نكۆڵیكردنی لە بوونی كورد لە توركیا نەهێشتووە ،گۆڤاری
گواڵن ،ژمارە (.2012/5/28 ،)880
 میشێل هارت ،شۆڕشەكانی عەرەبی و واڵتانی ئەمریكای التین،ڕۆژنامەی گاردیان ،ئەنتۆنیۆ نێگری ،ئاسۆی نێودەوڵەتی (.)1416
 ئاسۆ ،ڕۆژنامەیەكی ڕۆژانە بوو دەزگای خەندان دەریدەكرد،زۆربەی ئامارەكانی پشتەوەی ئەم كتێبە كە تایبەتن بە ڕووداوە گرنگەكانی
واڵتانی بەهاری عەرەبی و ڕووداوەكانی ناوچەكە لە ڕۆژنامەی ئاسۆ
وەرگیراون ،واتە زۆربەی ژمارەكانی ساڵی (.)2011
 -ژان لۆك ڕاسین ،پاكستان لەدوای كوشتنی بن الدن ،لۆمۆند
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دیبلۆماتیك ،ژمارە (.2011 ،)13
 فەرید زەكەریا ،و :عەلی حەسەن زەڵمی ،دەوڵەتێكی ئیسالمی لەمیسر دروست نابێت ،بەاڵم دیكتاتۆرییەتی سوپا جێی مەترسییە ،هەولێر،
ژمارە (.2011/2/9 ،)666
 گەلی میسر بردییەوە ،ئاسۆی نێودەوڵەتی ،ژمارە (،)1406.2011/4/13
 حكومەتەكەی حزبوڵاڵ لەدایكبوو ،ڕووخانی ئەسەد هاوكێشەیسیاسی لوبنان بەتەواوی دەگۆڕێت ،ئاسۆی نێودەوڵەتی ،ژمارە (،)1491
.2011/1/19
 محەمەد وافی ،دیاردەی كەناڵی جەزیرە (شانۆیەكی سیاسی نوێو مەیدانێكی گشتی عەرەبی)  ،Lemonde diplomatiqueژمارە (،)12
ئایاری .2011
201
 تەنگژەكانی بنەماڵەی ئەسەد لە سوریا،Lemonde diplomatique ،ژمارە ( ،)12ئایاری .2012
 ئیبراهیم ئەلكۆنی ،لیبیا بانگەوازی بەجێهێنانی ئەركLemonde ، ،diplomatiqueژمارە ( ،)14جوالی .2011
 ماری بێنیلد ،ئینتەرنێت دیموكراسی باڵو دەكاتەوە. تۆماس فریدمان ،و.عەلی حەسەن زەڵمی ،پرسیاری ( )110ملیاردۆالرەكە ،نیویۆرك تایمز.
 حیكایەتی زللەی ئەلبو عەزیزی ،الشرق االوسگ ،كوردستانی نوێ،ژمارە (.2011/2/6 ،)5397
 پاتریك لۆفۆرد ،تەنگژەكانی بنەماڵەی لە سوریا ،ڕۆژنامەیدیبلۆماتیك /12ئایاری.2011/
 -مهمان پرست «خۆرئاوا بە گەمارۆی ئابووری سەر ئێران ئاسایش
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و وزەی جیهان دەخاتە بەر مەترسی».
 فەرهان جیهانپور ،مەحمود ئەحمەد نەژاد ،لە بەرامبەر ئایەتوڵاڵكانیئێراندا ،لۆمۆند دیبۆماتیك ،ژمارە ( ،)14جوالی .2011
 هاشم ساڵح ،و :شوان ئەحمەد ،بەهاری عەرەبی و شۆڕشی فەڕەنسی،لە باڵوكراوەكانی خانەی وەرگێڕان.2012 ،
سایتەكان:
 الثورە اللیبیە سنە  ،2011ویكیبیدیا الموسوعە الحرة ،االحداث یومبیوم.
 سایتی صوت التحریر www.tahrirvoice.com سایتی Arabic www.bbc.co.uk / سایتی www.bbc.co.uk/persian  www.ahewar.orgالحوار المتمدن (الموقع الرئیسی لمۆسسە الحوار 202المتمدن ،الیساریە ،العلمانیە ،دیموقراگیە).
 سایتی فارسی www.tabnak.ir سایتی عەرەبی www.al-jazera.com سایتی عەرەبی www.aawsat.comكەناڵەكان:
 كەناڵی ئەلجەزیرەی عەرەبی. كەناڵی ئەلعەرەبییە. كەناڵی  BBCعەرەبی. كەناڵی  BBCفارسی.  TVسوریا. تەلەفزیۆنی گەلی كوردستان ،ستێرك  ،TVنەورۆز  ،TVكوردستان.TV
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